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 عثذ انرق تٕتتشج.أ.د

 يذٚش انخايعح

 د. تهقاصى انراج 

 عًٛذ كهٛح اٜداب ٔانهغاخ

 
 د. ساتد تٍ خٕٚحأ.

 د. حًعح تٍ صانى

 عثذ انهٓثٍ صفٛحد.

 د. صًٛشج يٕصأ٘

 صعذنٙ ٛىصه .د
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 ايعًًُُاالضتػازيُو اهلًُٔ

 خٍعمة                    فيضن حضيد .دأ.

 املصيمة            د الػين بَ العيخعب .دأ.

 البخريَ          أ.د أمحد ويض              

 تبصة                            د. عاده بوديار

 شوق أِراط                 د. غسالُ ِامشي

 شليلدة                   د. ٌبين بو الصميو 

 برج بوعريريج د. عسوز زرقاُ                    

 برج بوعريريج                د. ٌاصر وعىاش   

 د. عبداهلل بَ صفية              برج بوعريريج

 د. مجعة بَ شامل                برج بوعريريج

 د. عبد اللريي بَ حمىد        برج بوعريريج

 املصيمة                        بوراط  شميىاُد.

 شليلدةوٍضوربوٌاب عبد احلق        أ.د.

 شليلدة                أ.د. عسوز قربوع     

 رج بوعريريجد. عس الديَ جالوجي              ب

 أً البوايف                    د. شعاد بَ عباط

 توٌض         د. ظلري الصعدي            

 برج بوعريرييج            ياشني بػورة        د.

 برج بوعريريج                  د. شميي شعدلي

 أ.د. حمىد جواد البدراٌي                 العراق

 املصيمة                 . عبد الرمحَ بَ يطودأ.

 قصٍطيٍة                      د. اخلاوصة عالويأ.

 شليلدة                          د. حصَ دواط 

 براِىي                      شيدي بمعباط فطيىةد.

 برج بوعريريج            د. رابح بَ خوية     

 برج بوعريريج     د. بوبلر الضديق صابري

 1باتٍة                            د. زِور ظتوح

 برج بو عريريج                    د.كمثوً صواحل

 برج بوعريريج                     صاحل قصيضد.

 برج بوعريريج                    د. بوعالً رزيق

 حمىد ودور                          غردايةد.

 شليلدة                    عموي ٌصيىة  د. 

 بريلة                    راضية ظراك      د.

 باتٍة                           بوحديد ٌاديةد.

 توٌض                        الصيدة احلرابيد.

 د. ووفق عبد الصىيع            برج بوعريريج

 د. عيصى بربار                     برج بوعريريج

 برج بوعريريج                 د. البعري عسوزي
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  انًخهح تًشاسكح كم األصاتزج ٔانثاذثٍٛ ٔتعذ تُشش أتراثٓى ٔدساصاتٓى تشذة

ششٚطح انتقٛذ تقٕاعذ انُشش  فٙ انًخهح ٔاألصٕل انًتعاسف عهٛٓا خاصح فًٛا 

 ٚتعهق تانتٕثٛق.

 تعٓذا تعذو َشش ترثّ انًقتشح أٔ تقذًّٚ نهُشش إنٗ حٓح أخشٖ.ٚقذو انثاذث 

 ٔفق تشَايج خهحثرث عهٗ انثشٚذ اإلنكتشَٔٙ نهًان ٚشصمMicrosoft Word 

كهًاخ يفتاذٛح ، يع انهغح االَخهٛزٚحٔآخش ت انثرث أذذًْا تهغح :يتضًُا يهخصٍٛ

 .(كهًاخ6ال ٚتخأص عذدْا )

  تخصص ٔسقح أٔنٗ يضتقهح نعُٕاٌ انًقال، ٔاصى انثاذث ٔستثتّ انعهًٛح

 ، إضافح إنٗ انٓاتف ٔانفاكش ٔعُٕاٌ انثشٚذ اإلنكتشَٔٙ. ٔاَتًائّ انًُٓٙ ٔانًؤصضح

  ٍٚتخصص ٔسقح ثاَٛح يضتقهح نعُٕاٌ انثرث أٔ انًقال يع انًهخصٍٛ انًزكٕس

 .أعالِ، ثى تتثع تصفراخ انًقال يفتترح تانعُٕاٌ

 (صفرح، 02ال ٚتخأص ذخى انًقال ) تًا فٙ رنك قائًح صفراخ  02عٍ  ٔال ٚقم

ٔانتٙ تضثط يشقًح ٔيعَُٕح  ،-إٌ ٔحذخ-نخذأل ٔاألشكالانًصادس ٔانًشاحع ٔا

صى، أصفم انٕسقح: 0.01صى، سأس انٕسقح: 20ٔفقا نٕٓايش انصفرح؛ يذاس انصفرح: 

 صى.02صى انعهٕ 06صى، ذخى انصفرح: انعشض0.01

 ٚشقى انتًٓٛش تطشٚقح آنٛحNote De Fin ٙذٛث ٚشاس إنٗ انًصادس ٔانًشاحع ف ،

فٙ  انًشاحع هضهح تٕضع تٍٛ قٕصٍٛ عهٗ أٌ تعشضيتٍ انًقال تأسقاو يتض

 َٓاٚح انًقال يشتثح ْخائٛا.

  تكتة انًادج انعشتٛح تخطSimplifiedArabic ٔانٕٓايش أصفم انصفرح  02ذخى

ٔانٓزايش ، 00ذخى Times New Romanُٕعت، ٔانخط انالتُٛٙ 00تخط ذخى

 . 02ذخى 

  تعاسف عهٛٓاانًُٓخٛح انً ٔفق تٕثٛق انًشاحعيع ضشٔسج يشاعاج. 

  دٌٔ ركش نألصثاب. إنٛٓىانًقاالخ ال تعثش إال عٍ آساء أصراتٓا، ٔانتٙ ال تُشش ال تعاد 

  تخضع انًقاالخ انًقّذيح نهتركٛى انعهًٙ عهٗ َرٕ صش٘ ترضة األصٕل انًتعاسف

 عهٛٓا.

 

**** 
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 احملتىيات

 16 افتتاسًُ
 احلذاز يف ايبالغُ ايعسبًَُٔ خالٍ ْعسيُ "االضتدالٍ

 املػسب                           داَعُ ايكسويني َسانؼ نُاٍ ايصَاٌْ د.

7-03 

 اخلطاب ايٓكدٍ عٓد ذلُد دىاد ايبدزاٌْ؛ قضايا االيكاع أمنىذدا

 ّ . ّ . عًٌ غامن عبدايهسمياملديسيُ ايعاَُ يرتبًُ ز ًْٓىّ ايعسام

04-31 

دزاضُ - إقاَُ املكسٍ ايتًُطاٌْ بدَػل َٔ خالٍ رلطىط يًػاًٖين

 -لوحتكً

 َػًُٓ                               املسنص اجلاَعٌ عبد ايصُد عصوشٍ د.

30-62 

 ايسؤيُ ايراتًُ اخلازدًُ يف زوايُ "ايسعػُ" ألَني ايصاوٍ

 ضهًهدَ 5955أوت 22داَعُ               أ.د. ْبًٌ بى ايطًًى
63-010 

 إغهايًُ ضبط املداخٌ املعذًُُ يف صٓاعُ املعادِ ايًطاًُْ 

 -ايكاَىع ايىدًص يف املصطًح ايًطاٌْ يعبد اجلًًٌ َستاض منىذدا-

 ايػًف      عًٌ داَعُ سطًبُ بٔ بى                 فتىح ذلُىدد.

010-007 

 -أمنىذدا ايطهانٌ-     ويطاًْات ايٓصُ غبني ايبالايفصٌ وايىصٌ 

 تًازت                بٔ خًدوٕ  داَعُايصٖسَ       يعكىب.د
001-021 

ُّػُ ايػِّعسيُ مجايًات -وخصآصٗا يف اخلطاب ايػعسٍ اإلَازاتٌ احلديح   اي

 -أمنىذدًايطًف املسي« ايعــٓاقًد»:ديىإ 
 عٓابُ              داَعُ                ذلُد ضًف اإلضالّ بىفالقــُ د. 

022-053 

 ًًُُ يف املصٓفات املػسبًُ مناذز َٔ َكدَُ ابٔ خًدوًٕاألبعاد ايتع

 املطًًُ                            ذلُد بىضًاف     أ.د ذلُد شٖاز   داَعُ

 بسز بىعسيسير ذلُد ايبػري اإلبساًٌُٖ   ياضني بػىزَ داَعُد. 

054-063 

 "، يعًطِ حلًًح5زوايُ "نسَّاف اخلطايا ز يف كايف جَّايىعٌ ايَصادز 

 ظايُ                            َ   َري عبد ايسَّمحٔ  داَعُ  ْطًِ سسَّازد. 

064-013 

 ايتفطري ايبًاٌْ دروز واَتداد

 تبطُ        داَعُ ايعسبٌ ايتبطٌدنتىزاه  طايبُ  سادٌ خىيُ
014-001 

 ايتفهري باحلذُ  عٓد اإلبساًٌُٖ

 2ضطًف                            داَعُ األَني دباغني َربوى دزيدٍد. 
224-235 

 َكازبُ أضًىبًُ يف ايتػهًٌ ايصىتٌ يٓىًُْ ابٔ شيدوٕ األْديطٌ

 بسز بىعسيسيرذلُد ايبػري اإلبساًٌُٖ    داَعُ  د. عصوش شزقإ    

236-272 
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 ْعسيات تعًًِ ايًػُ وايبشح ايًطاٌْ احلديح

 خٓػًُ                              عباع يػسوز  دػبىب   داَعُد. صىزيُ 

272-285 

 ايبًُٓ ايطسديُ يف زوايُ األضىد يًًل بو ألسالّ َطتػامنٌ

 ًًَُ                        داَعُ عبد احلفًغ بىايصىف  دساح وًٖبُ.د

 بسز بىعسيسيرذلُد ايبػري اإلبساًٌُٖ داَعُ  ضًًِ ضعديٌ د. 

286-297 

 ايصداز منىذدا ايدزع ايًطاٌْ يف ايرتاخ ايعسبٌ

 بسز بىعسيسيرذلُد ايبػري اإلبساًٌُٖ   د. َٓري بىشيدٍ داَعُ  

298-329 

 اجلدٍ ايتازخيٌ و ايفين يف زوايُ " اجلٓساٍ خًف اهلل َطعىد

 -األَعاْ اخلاويُ " حملُد ايهاٌَ بٔ شيد -

 تًُطإ   بًكايدٖػاّ بٔ ضعدَ طايب دنتىزاه   داَعُ أبى بهس 

322-326 

 يف ْص "وادب املجكفني سلى األَُ يإلبساًٌُٖ" املجكف وضكف األَُ

 بطهسَ           ويًد خضىز   طايب دنتىزاه داَعُ ذلُد خًضس 

327-345 

 مجايًات  تىظًف ايجىزَ اجلصآسيُ  يف غعس عبد ايىٖاب ايبًاتٌ
 -دزاضُ يف مناذز رلتازَ-

 2دنتىزاه عًىّ.داَعُ األَني دباغني ضطًف طايب  أًْظ فًاليٌ

346-362 

 املكاَُ األضديُ يبديع ايصَإ اهلُراٌْ دزاضُ يف ايبًُٓ ايطسديُ

  2ايدنتىزاه  داَعُ اجلصآس  طايب   نُاٍ غانٌ
 املطًًُ     د. ضًًُإ بىزاع داَعُ  ذلُد بىضًاف  

362-382 

 إىل ايطىضًىبًٓىٍ َٔ ايطىضًىأدبٌ  حتىالت ايفهس ايٓكدٍ ايطىضًىيىدٌ

 2-ضطًف  -ذلُد ملني دباغني داَعُ  ضًًِ بسنإد.
382-397 

 "ابٔ ضٓإ اخلفادٌ"األبعاد األضًىبًُ يًهٓايُ يف نتاب ضس ايفصاسُ يـ

 بطهسَ     -داَعُ ذلُد خًضس ْىز اهلدّ سطين  د.

398-422 

Promoting EFL Learners’ Autonomy through Strategy Based 

Instruction    Prof. Senouci Madiha 

University of Mohammed LamineDebaghine, Setif2 

2-27  
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 افتتاسًُ

ظاَعُ  داب وايًػاتتطتُس دلًُ اآل وايبشجٌ اضتهُاال ملطازٖا ايعًٌُ        

يف إثساْ ايبشح ايعًٌُ عًِ  ذلُد ايبػري االبساًٌُٖ، بسز بىعسيسير، اجلصآس

دبٌ ْػس أعُاٍ ايباسجني يف احلكٌ األ املطتىيني ايىطين وايعسبٌ َٔ خالٍ

 وايًػىٍ َٔ رلتًف اجلاَعات وايدوٍ.

عدَ َكاالت ضُٔ ٖره ايسضايُ ايٓبًًُ يأتٌ ايعدد ايعاغس َٔ اجملًُ يًػٌُ          

مجًعٗا يػسوط َٔ رلتًف اجلاَعات ايىطًُٓ وايعسبًُ، خضعت يباسجني 

 ايتشهًِ ايعًٌُ ايدقًل َٔ طسف َتدصصني يف املًدإ.

 ذلتىّ ٖرا ايعدد داْ ثسيا وَتٓىعا، سًح مشٌ ايػعس ايجىزٍ  وايٓجس          

ضافُ وايرتاخ، وايًطاًْات وايبالغُ وايٓكد...، وٌٖ َىاضًع ْتُِٓ إٔ تهىٕ إ

 يباسجني يف ايتدصص.دبٌ، مبا يفًد ايطًبُ وادديدَ يف اجملاٍ املعسيف األ

زلاش ٖرا ايعدد َٔ باسجني إيف األخري ْػهس نٌ املطاُٖني يف             

ويبًدْا تشسيس، َتًُٓني هلِ متاّ ايتىفًل وايطداد، ائًُٖ أعضاْ ازنني وػَ

 اجلصآس متاّ ايػُىخ واالضتكساز.

 عًُد ايهًًُ

 د/ بًكاضِ احلاز
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 الحجاج في البالغة العربية
 من خالل نظرية "االستدالل"

 السغخب جامعة القخوييغ  مخاكر د. كساؿ الدماني
 

 الملخص:
أصبحت البالغة تختبط، وفق الترػر الحجاجي لمعجيج مغ البالغييغ العخب، 

والتحديغ والدخخفة، وإنسا صارت،  باإلقشاع، فيي لع تعج محرػرة في دائخة التجبيج
ال تيسو إال الشجاعة اإلقشاعية لمكالـ، وإبخاز وفق ىؤالء البالغييغ، حجثا مقاميا 

 مقرجياتو وفعاليتو.
ؿ الكذف عغ إسيامات كل مغ عبج القاىخ الجخجاني وأبي ونحاوؿ ىحا السقا

يعقػب الدكاكي في بياف ىحه الشجاعة، مػجييغ اىتسامشا إلى نطخية "االستجالؿ 
البالغي" باعتبارىا عسمية خصابية تجسع بيغ اإلقشاع العقمي واإلقشاع العاشفي، 

 وتكذف حجاجية األشكاؿ البالغية وتعزجىا.
 بالغة؛ الحجاج؛ االستجالؿ؛ السعشى؛ الدياؽ: الالكلمات المفتاحية

Abstract: 
Rhetoric has become linked, according to the argumentative 

perception of many Arab rhetoricians, to persuasion. Its function is no 

longer limited to the ornamental function, but its become according to 

these rhetoricians, a contextual event whose sole concerns are the 

persuasive effectiveness of the speech, its objectives and its 

productivity. 
In this article, we attempt to reveal the contributions of Abdul 

Qahir al-Jarjani and Abu Yacoub al-Sakaki to show this effectiveness, 

focusing on the theory of "rhetorical inference" as a rhetorical 

process combining both mental and emotional persuasion, to reveal 

the argumentative function of rhetorical forms. 

Keywords: rhetoric; argumentation; inference; meaning; the 

context. 

 تقديم:
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جاء اىتساـ البالغييغ العخب بالحجاج نتيجة إدراكيع بأف البالغة ىي فغ 
تبميغي يتػسل بو الستكمع إليراؿ السعاني إلى قمب السخاشب وعقمو، وإقشاعو 

ى أف االستشاد إلييا لػحجىا بسحتػاىا، وحسمو عمى الخزػع واإلذعاف، لكشيع انتبيػا إل
قج ال يحقق اإلقشاع السصمػب ما لع يعزج ببعس أساليب الحجاج العقمي كاالستجالؿ 
مثال. فاألنػاع البالغية التي تخاشب العاشفة مغ تذبيو وكشاية ومجاز...وغيخىا قج 
 تستع وتدتسيل وتؤثخ، بل إنيا وججت لفعل ذلظ، لكشيا ال ترل درجة اإلقشاع واإلفحاـ
السصمػبيغ مالع تعزج بآليات حجاجية تخاشب العقل بجوره، وليحا نجج أف الكثيخ مغ 

 األساليب البالغية التي نػضفيا لتأدية السعاني ال تخمػ مغ مدارات استجاللية.
وقج ارتبط االستجالؿ في الثقافة العخبية بعمسيغ بارزيغ مغ أعالـ البالغة 

الدكاكي المحاف يخجع إلييسا الفزل الكبيخ في عبج القاىخ الجخجاني و العخبية، وىسا 
" الحي ارتبط االستدالل البالغيتبياف القػة الحجاجية لمبالغة، مغ خالؿ مذخوعيسا "

"، والتي تصػرت فيسا بعج  عمى يج معنى المعنىعشج األوؿ بشطخيتو السعخوفة ب"
البالغي؟ وما ". فسا ىػ االستجالؿ المالزمة بين المعانيالثاني لتربح دالة عمى "

 ىي أوجو حجاجيتو عشج ىحيغ العمسيغ؟
 مفههم االستدالل:-0

يعج االستجالؿ البالغي حجاجا مػجو لمعقل والقمب معا، وذلظ ألنو يجسع 
أو بيغ اإلقشاع العقمي واإلقشاع  1بيغ "السزسػف العقمي لمحجة وصػرىا البيانية"

العاشفي، وىػ ال يقرج بو الرػر االستجاللية الرارمة التي نججىا في القياسات 
البخىانية )كالقياس مثال(، ولحلظ فيػ ال يعشي تقجيع الجليل بقجر ما يعشي "جعل القػؿ 

اء ، كاالنتقاؿ مغ "حسخة الػجو إلى الخجل، ومغ تمبج الدس2دليال عمى قػؿ آخخ"
 ... وغيخىا.3بالغيـػ إلى َىْصل األمصار "

إف االستجالؿ البالغي ال يذكل في السشطػر البالغي العخبي "عسمية عقمية 
استشباشية محزة، بل ]يذكل[ عسمية خصابية يتع بسػجبيا اتخاذ عالمة مادية أو 

، أي جعل األقػاؿ 4معشػية وجعميا شاىجا ومثاال عمى شيء أو صفة مغ صفاتو"
 ا دليال عمى بعس وشاىجا عميو.بعزي
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إف "مفيـػ االستجالؿ عشج العمساء والبمغاء العخب، عجا أىل السشصق والبخىاف، 
، 5كاف يتع استقراء القػؿ فيو ضسغ إشار عمع البالغة وعمع السعاني والبياف"

وبالتالي فيػ لع يكغ مؤسدا عمى أسذ بيانية فقط، وإنسا كاف يذسل البالغة كميا 
، وىػ ما يدسح لشا 6تسثل "مصابقة الكالـ لسقتزى الحاؿ مع فراحتو" باعتبارىا

بالقػؿ إف "البالغة العخبية في تحجيجىا لسػضػعيا ولسشيج تشاوليا لمسدائل تقـػ عمى 
ىػ مشاسبة الكالـ لسقتزى  -حدب القدويشي-. فسػضػع البالغة 7ترػر استجاللي"

 الحاؿ.
 وإذا سمسشا بأف:

 لقجامى، ىػ التخكيب التاـ الحي يحقق عسال لغػيا.الكالـ في عخؼ ا -)أ(
مقتزى الحاؿ ىػ االعتبارات التي تجعػ الستكمع إلى صػغ كالمو  -)ب(

 عمى صػرة تخكيبية ما.
 السصابقة ىي العالقة الخابصة بيغ )أ( و)ب(. -)ج(

فإف مػضػع البالغة ىػ تحميل ما يذتسل عميو القػؿ مغ اعتبارات مقامية 
 تالي: عمى الذكل ال

 ؽ )ـ( 
حيث )ؽ( رمد لمسقاـ و)ـ( رمد لمكالـ، إذ يكتدب الستغيخ )ـ( داللتو مغ 
السقاـ )ؽ(. وتقـػ بيشيسا عالقة تالـز تجعل خرائز )ـ( مقتزية لخرائز )ؽ( 

. وكل ىحا يجعل الكالـ )ـ( يحسل 8وتجعل )ؽ( مدتمدمة لخرائز معيشة في )ـ(
تي يعبخ عشيا الكالـ في أصل المغة، والثانية داللتيغ: إحجاىسا أصمية أي الجاللة ال

 مقامية وىي الجاللة التي اكتدبيا الكالـ مغ خالؿ تػضيفو في مقاـ معيغ.
ومغ ثع، فإف فيع الرػر السجازية واألساليب التخكيبية ال يتع إال بخبصيا 
بالطخوؼ التي قيمت فييا باعتبارىا "دليال عمى افتخاضات مقامية تخاشبية استػجبت 

 مغ الكالـ دوف غيخىا. 9أف تكػف البشية المفطية السعشػية عمى ىحه الرػرة"
ومعشى ذلظ، أف العالقة االستجاللية التي يعبخ عشيا في الجراسات البالغية 

"ال يقـػ عمييا عمع البياف فحدب بل يقـػ عمييا كحلظ عمع « بسعشى السعشى»
َفَيْل َأْنُتْع ُمْشَتُيػفَ ، والجليل عمى ذلظ أف قػلو تعالى مثال: 10السعاني"

ال يشبغي  11
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أف يفيع مشو ضاىخ لفطو الحي يفيج االستفياـ، بل يعقل الدامع وفق عالقة استجاللية 
مغ ىحا السعشى معًشى آخخ ىػ "معشى األمخ: أي انتيػا، ولحلظ لسا فيع عسخ بغ 

ولع يجب بشعع أو ال.  12«"انتييشا يا رب انتييشا يا رب»األمخ، قاؿ:  الخصاب 
فسعخفة مقاصج الستكمع "ال تحتاج مغ الجارس إلى أف يجخل إلى نفذ السخاشب، وإنسا 

، مع مخاعاة الطخوؼ 13ىي معشى يدتجؿ عميو بسعشى المفع الحي في كالـ الستكمع"
السقامية والتخاشبية التي استػجبت ىحا المفع دوف غيخه. وىحا ما يجعل آلية االستجالؿ 

 في تحجيج عمـػ البالغة. أساسية
وعسػما يسكغ القػؿ إف االستجالؿ البالغي ىػ "سيخورة تشصمق مغ السعاني 

معيشة،  14السباشخة إلى السعاني السقرػدة غيخ السباشخة باعتساد كفاءات تػاصمية"
سػاء تعمق األمخ بسدائل البياف أو السعاني. وال يشبغي أف يفيع مغ ىحا الكالـ أف 

ىي عبارة عغ عسميات عقمية، بل ىي سمدمة مغ العسميات التي "ال ىحه الديخورة 
تكػف بالزخورة مشصقية، فقج تأخح صبغة تجاولية تختبط فييا السعاييخ بالسعاني 

 . أما أبخز مسيدات االستجالؿ البالغي األخخى فيي أنو:15والدياقات والسقاصج"
 ستكمع في مقاـ تخاشب.واقع بيغ األقػاؿ باعتبارىا أعساال لغػية يحققيا ال-أ 
يشبشي عمى قرج الستكمع وإرادتو، بسا أف السعشى السجروس في البالغة -ب

 ال السعشى مصمقا سػاء أراده الستكمع أـ لع يخده.« مخاد الستكمع»ىػ 
يعتسج عمى ضسشيات القػؿ ليشبشي، وال يحتاج إلى الترخيح بجسيع  -ج

. وىحا يعػد إلى خاصية  مكػنات االستجالؿ ليتحقق االنتقاؿ مغ السمدـو إلى الالـز
اإلضسار في المغة وااللتجاء إلى معصيات مقالية ومقامية لتحقيق االستجالالت وتػليج 

 السالزمات بيغ السعاني.
رل بتساسظ القػؿ والخصاب وتحقيق الغخض مشيسا يؤدي وضائف تت -د

 .16أكثخ مسا يعبخ عغ اكتذاؼ السجيػؿ مغ السعمـػ
وقج ارتبط االستجالؿ البالغي بعمسيغ بارزيغ مغ أعالـ البالغة العخبية، أال 

والحي تصػر فيسا  17«معشى السعشى»وىسا عبج القاىخ الجخجاني مغ خالؿ مذخوعو 
 .18«السالزمات بيغ السعاني»اكي ليربح داال عمى بعج عمى يج أبي يعقػب الدك

 االستدالل البالغي عند الجرجاني: -9
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لئغ كاف االستجالؿ البالغي مفيػما خاصا بعمـػ البالغة بيانا ومعاف، فإف 
الجخجاني لع يػؿ عشايتو إال لمشػع األوؿ أي االستجالؿ البياني الحي "ال يخخج عغ 

. ولعل ىحا ما يفدخ غياب 19وبذكل أعع عغ دائخة السجاز"دائخة التذبيو واالستعارة، 
ىحه الكمسة في كتابو "األسخار". أما كتابو "الجالئل" فقج وردت فيو كمسة "االستجالؿ" 

ويخى السبخػث «. بسعشى السعشى»مخة واحجة عشجما كاف يتحجث عغ نطخيتو السعخوفة 
يب ىحا المفع، نطخا ألنو كاف ، بل إنو تعسج تغي20أف "الجخجاني ما كاف متجشبا لمفع"

 .21"ممحا عمى كػف السعاني مغ الشطع الحي ىػ تػخي معاني الشحػ في معاني الكمع"
وميسا يكغ، فإف مرصمح "االستجالؿ"، وإف لع يخد في كتابي الجخجاني إال 

، إذ ىػ الخابصة «معشى السعشى»مخة واحجة، فإف "مفيػمو كالبحرة مدروعة في مفيـػ 
. 22الثاني، فكأف الثاني بجاللتو عمى األوؿ كانت داللتو استجالال نحػيا"بيغ األوؿ و 

وغياب ىحا السرصمح ال يعشي غياب مفيػمو، بل إف ىحا السفيـػ ضل يذتغل، وإف 
 نفدو.« معشى السعشى»بسدسيات وصػر أخخى، لعل أبخزىا ىػ مفيـػ 

يفية وقج ورد ىحا السفيـػ في كتاب الجالئل عشج حجيث الجخجاني عغ ك
وصػؿ الدامع إلى الغخض مغ الكالـ بقػلو: "الكالـ عمى ضخبيغ: ضخب أنت ترل 

مثال « زيج»مشو إلى الغخض بجاللة المفع وحجه، وذلظ إذا قرجت أف تخبخ عغ 
وضخب آخخ أنت ال ترل مشو إلى «... خخج زيج » بالخخوج عمى الحقيقة فقمت: 

ى معشاه الحي يقتزيو، ثع تجج لحلظ الغخض بجاللة المفع وحجه، ولكغ يجلظ المفع عم
السعشى داللة ثانية ترل بيا إلى الغخض ومجار ىحا األمخ عمى الكشاية واالستعارة 

 .23والتسثيل"
ففي ىحا الشز يصخح الجخجاني فكخة في غاية األىسية تذكل "خصػة ججيجة 

فإذا ، 24في البالغة العخبية، وىي الحجيث عغ الرػرة: صػرة السعشى ومعشى السعشى"
كاف قػلشا مثال "خخج زيج" ال يجؿ عمى شيء زائج عغ معشى األلفاظ الطاىخة التي 
تػحي بخخوج زيج، فإف ىشاؾ ضخبا آخخ مغ الكالـ ال يسكغ التػصل إلى غخضو 
بجاللة المفع وحجه، وذلظ ألف الكمسات ال تجؿ فيو عمى السعشى الحي وضعت لو في 

مغ ىحا المفع معشى آخخ "ىػ الغخض مغ أصل المغة، بل ال بج أف يعقل الدامع 
 .25القػؿ"
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فممكالـ إذف معشياف: معشى حقيقي يختبط ارتباشا وثيقا بالجاللة السعجسية 
لمكمسات، ومعشى آخخ تحسل فيو األلفاظ زيادة عمى معشاىا األصمي معشى أو معاني 

ؿ الحي أخخى، ال يتع الػصػؿ إلييا والكذف عشيا إال بدمػؾ الدامع لدبيل االستجال
 يسكشو حيشئح مغ االنتقاؿ مغ السعشى الػضعي إلى السعشى السقرػد، كسا يمي:

 
 
 

 
ولتػضيح كيفية حرػؿ ىحا االنتقاؿ يزخب لشا الجخجاني عجدا مغ األمثمة، 

« شػيل الشجاد»أو قمت: « ىػ كثيخ رماد القجر»إذ يقػؿ: "أو ال تخى أنظ إذا قمت: 
فإنظ في جسيع ذلظ ال تفيج غخضظ الحي تعشي بسجخد « نؤـو الزحى»أو قمت: 

خه، ثع يعقل الدامع مغ ذلظ المفع، ولكغ يجؿ المفع عمى معشاه الحي يػجبو ضاى
كثيخ رماد »معشى ثانيا ىػ غخضظ، كسعخفتظ مغ  االستداللالسعشى، عمى سبيل 

في « نؤـو الزحى»أنو شػيل القامة، ومغ « شػيل الشجاد»أنو مزياؼ ومغ « القجر
 . 26السخأة أنيا متخفة مخجومٌة ليا َمْغ يكفييا أمَخىا "

اني صخاحة لسفيـػ "االستجالؿ" الحي والججيج في ىحا الشز، ىػ إدراج الجخج
يتسثل في مجسػعة مغ العسميات الحىشية التي يقػـ بيا السخاشب لالنتقاؿ مغ ضاىخ 

 المفع إلى غخضو كسا يمي:

 

          غ   المت لم.  استدالل  ا   اللف                   
 داللة استدالل ة               و ع ة داللة            

             مضياؼ.                   كثير رماد القدر 
               طويؿ القامة.             طويؿ النجاد                       

                  ة  مترفة مخدوـ                   نؤوـ الضحى                 
                 رأيت رجال شجاعا.  رأيت أسدا                       

        التردد في أمر البيعة.               تقدـ رجال وتؤخر أخر  
          

 استدالل 
 المعنى الو عي                 المعنى المق ود
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والسالحع مسا سبق، أف الجخجاني يسيد بيغ نػعيغ مغ الجاللة: داللة 
ة أو ما سساه وضعية وىي داللة التخكيب التي تدتخمز مغ معاني األلفاظ مباشخ 

، وداللة استجاللية وىي التي تسثل ما يحرل مغ تعبيخ عغ « بالسعشى»الجخجاني 
 «.بسعشى السعشى»غخض الستكمع بجاللة معاني األلفاظ الػضعية أو ما سساه 

وقج أجسل الجخجاني ذلظ بقػلو: "وإذا قج عخفت ىحه الجسمة، فييشا عبارة 
السفيـػ « السعشى»، تعشي ب» السعشىمعشى  «و» السعشى«مخترخة وىي أف تقػؿ 

أف تعقل مغ » بسعشى السعشى «مغ ضاىخ المفع والحي ترل إليو بغيخ واسصة، و
، وىحا السعشى ىػ الحي 27المفع معشى، ثع يفزي بظ ذلظ السعشى إلى معشى آخخ"

يجعمػَف األلفاَظ زيشًة لمسعاني وِحميًة عمييا أو يجعمػَف السعاني  يقرجه القجماء حيغ "
كالجػاري, واأللفاَظ كالسعارِض ليا وكالػْشِي السحبَّخ والمباس الفاخِخ والكدػة الخائقة 
سػف بو أمَخ المفِع, ويجعمػَف السعشى يشبل بو ويذخُؼ. فاعمع  ِإلى أشباِه ذلظ مسا يفخِّ

اؾ الستكمع أغخاضو فيو مغ شخيق "معشى السعشى"، فكشَّى أنيع يرفػف كالما قج أعص
وعخََّض, ومثَّل واستعاَر, ثع أحدَغ في ذلظ كمِّو وأصاَب, ووضَع كلَّ شيء مشو في 
مػضِعو, وأصاَب بو شاكمَتو, وعسَج فيسا كشَّى بو وشبَّو ومثَّل لسا َحُدَغ مأخُحه ودؽَّ 

ما في معشاه ليذ ُىَػ المفع الَسْشصػؽ بو، مدمُكو وَلُصَفْت ِإشارُتو . وأف السعخَض و 
 .28ولكغ معشى المفِع الحي ّدلمَت بو عمى السعشى الثاني"

ومجسل ىحا القػؿ إنشا نكػف إزاء نػعيغ مغ األلفاظ, يسكغ التسثيل ليسا عمى 
 الذكل التالي:

 

                                   المفػػظ 

  
               يطمؽ ويراد بو ظاىر                    يطمؽ ويراد بو  

                           غير ظاىر معناه              معنػػػاه 
 

                       استعماؿ مجاز                 استعماؿ حقيقي 
 

                                              تمثيؿ         كناية       استعارة
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ولكي يبخز الجخجاني القيسة الحجاجية لالستجالؿ البالغي، يخى أف مدية 
لكشاية ال تكسغ في داللتيا عمى أغخاض الستكمع ومقاصجه فقط، فيي ال تػجج السجاز وا

، أو في "ذات السعشى 29في "أنفذ السعاني التي يقرج الستكمع إلييا بخبخه"
، 32، بل تػجج في "شخيق إثباتو ليا وتقخيخه إياىا"31، أو في "السعشى نفدو"30وحقيقتو"

 . 33و"إيجابو والحكع بو"
ستجالؿ تعػد إلى أف "الديادة الحاصمة إنسا حرمت في ومغ ثع، فحجاجية اال

اإلثبات وقػة تقخيخ السعشى واإلخبار عشو... وىي حيغ نتأمميا تعػد إلى أف اإلثبات 
في الكشاية إثبات لمرفة )السزيافية( بإثبات دليميا )كثخة الخماد( والذاىج عمى 

جاعة( الخاسخة في السذبو وجػدىا. وإلى أف اإلثبات في االستعارة إثبات لمرفة )الذ
 .34بو )السدتعار مشو( )األسج( وجػبا وادعاؤىا في السذبو )السدتعار لو( )الخجل("

وبيغ قػلظ « زيج مزياؼ»ففخؽ كبيخ في اإلخبار عغ الكـخ بيغ أف نقػؿ 
، وذلظ ألف التعبيخ األوؿ ال يتعجى حجود اإلخبار والتقخيخ «زيج كثيخ رماد القجر»

إلى أنو قج يتعخض لمخفس والجحس مشح أوؿ لحطة، لكغ التعبيخ  بكـخ زيج، إضافة
الثاني يتعجى حجود اإلخبار إلى سمػؾ السخاشب سبيل سمدمة مغ العسميات 
االستجاللية إلثبات صفة السزيافية بإثبات دليميا والذاىج عمى وجػدىا )كثخة الخماد( 

 كسا يمي:

 

                       الـز             كثرة رمػاد القػدر       داللة وضعية 

                                     كثرة إحراؽ الخشب 

                 يستمـز           كثرة الطبػػ   

                                  كثرة الضيػػوؼ 

                                     كوف صاحب القػد 

                                  مقصودا مف قبؿ الناس 

   ممػػزـو         مضيػاؼ – كػريػـ      داللة استداللية                
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أف السيع في ىحا اإلثبات ىػ كػنو غيخ قابل لمخفس أو الجحس ألنو  إال 
 يكػف حيشئح نتيجة لمعسميات االستجاللية التي قاـ بيا السخاشب بشفدو.

، ألف آلية «معشى السعشى»وإذا كاف الجخجاني قج اتخح البياف مثاال في تحجيج 
ا زائجا أو تخفا فكخيا، بل االستجالؿ فيو أوضح، فإنو لع يعج االستجالؿ في السعاني شيئ

ىػ فعل "تقتزيو السالزمات بيغ السعاني األوؿ والسعاني الثػاني بحيث يتخح معشى 
مغ الكالـ، وذلظ ألف مشصػؽ كالـ  35المفع دليال عمى معشى آخخ يسثل الغخض"

في معالجة الطػاىخ « معشى السعشى»و« السعشى»الجخجاني "وإف أوىع بحرخ ثشائية 
يقة مغ جية والسجاز والكشاية مغ جية أخخى، فإف مشصق الججوؿ السترمة بالحق

. 36العمسي الحي فتحو يقتزي تعسيع الثشائية السحكػرة عمى جسيع الطػاىخ البالغية"
ليحمل بيا « معشى السعشى»و« السعشى»فالجخجاني نفدو وسع مجاؿ اشتغاؿ ثشائية 

ػية، وىػ ما يعشي أنو كاف "ضػاىخ مغ الستفق عميو عشجه وبعجه عمى أنيا ضػاىخ معش
قابل لمتعسيع، وأف أساس العسميات البالغية « معشى السعشى»واعيا إجخائيا بأف 
 َفْيًسا وتأويال. 37السختمفة استجاللي"

وقج كاف إلبخاز الجخجاني آللية االستجالؿ في البالغة العخبية أثخ بارز في 
« معشى السعشى»الحي شػر مفيـػ  مغ جاء بعجه مغ البالغييغ، وخاصة الدكاكي

 «.السالزمات بيغ السعاني»ليربح داال عمى 
 االستدالل البالغي عند الدكا ي:  -3

اشتيخ الدكاكي في الثقافة العخبية "بقخاءتو الخاصة لمبالغة العخبية، تمظ 
, غيخ أنو "لع يجعل البجيع في  38القخاءة التي صشفت مباحثيا إلى معاف وبياف وبجيع"

ػى واحج مع السعاني والبياف، أي لع يعتبخه عمسا، بل مجخد ذيل لمسعاني مدت
 .39والبياف"

والػاقع أف الدكاكي" لع يقرج في البجاية إلى تأليف كتاب في البالغة 
، وإنسا كاف يبحث عغ مكػنات عمع األدب وأنػاعو إذ 40بسفيػميا الخاص الستجاوؿ"

يقػؿ: "وقج ضسشت كتابي ىحا مغ أنػاع األدب، دوف نػع المغة، ما رأيتو البج مشو، 
وىي عجة أنػاع متآخحة . فأودعتو عمع الرخؼ بتسامو، وأنو ال يتع إال بعمع االشتقاؽ 

ردت عمع الشحػ بتسامو، الستشػع إلى أنػاعو الثالثة، وقج كذفت عشيا القشاع. وأو 
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وتسامو بعمسي السعاني والبياف. ولقج قزيت بتػفيق هللا مشيسا الػشخ، ولسا كاف تساـ 
 .41عمع السعاني بعمسي الحج واالستجالؿ، لع أر بجا مغ التدسح بيسا"

وما ييسشا مغ ىحا الكالـ ىػ إشارتو إلى شبيعة العالقة بيغ عمسي السعاني 
ستجالؿ مغ جية ثانية، فقج جعل الدكاكي االستجالؿ متسسا والبياف مغ جية، وعمع اال

لعمع السعاني، وجعل "البياف شعبة مغ عمع السعاني ال تشفرل عشو إال بديادة 
 .42اعتبار"

وىػ بعسمو ىحا، إنسا كاف يدعى إلى "إدماج االستجالؿ في عمسي البياف 
، ومعخفة صياغات ، لكػنيسا ييجفاف إلى "معخفة خػاص تخاكيب الكالـ43والسعاني"

السعاني، ليتػصل بيا إلى تػفية مقامات الكالـ حقيا، بحدب ما يفي بو قػة ذكائظ، 
وعشجؾ عمع أف مقاـ االستجالؿ بالشدبة إلى سائخ مقامات الكالـ جدء واحج مغ 

. ولحلظ كاف "تتبع تخاكيب الكالـ االستجاللي، 44جسمتيا، وشعبة فخدة مغ دوحتيا"
 . 45مـد صاحب عمع السعاني والبياف"ومعخفة خػاصيا مسا ي

 وإذا كاف األمخ كحلظ، فسا ىي مسيدات االستجالؿ عشج الدكاكي؟
عخؼ الدكاكي بجاية عمع البياف بقػلو: "ىػ معخفة إيخاد السعشى الػاحج في 
شخؽ مختمفة، بالديادة في وضػح الجاللة عميو، وبالشقراف ليحتخز بالػقػؼ عمى ذلظ 

، إال أنو أكج عمى أف تعمق وضػح 46لكالـ لتساـ السخاد مشو"عغ الخصأ في مصابقة ا
, ألف ىحه الجالالت "ال 47السعشى أو نقرانو بالجالالت الػضعية ىػ أمخ "غيخ مسكغ"

, ومخد ذلظ، حدب الدكاكي، إلى "أنظ إذا أردت تذبيو 48مجخل ليا في باب البياف"
شع أف يكػف كالـ مؤد ليحا الخج بالػرد في الحسخة مثال، وقمت: خج يذبو الػرد، امت

السعشى بالجالالت الػضعية أكسل مشو في الػضػح وأنقز، فإنظ إذا أقست مقاـ كل 
كمسة مشيا ما يخادفيا، فالدامع، إف كاف عالسا بكػنيا مػضػعة لتمظ السفيػمات، كاف 

، 49فيسو مشيا كفيسو مغ تمظ، مغ غيخ تفاوت في الػضػح، وإال لع يفيع شيئا أصال"
فإف مجار عمع البياف عمى "الجالالت العقمية" التي تتسثل في "أف يكػف لذيء ولحلظ 

 ... وكيحا حتى الػصػؿ إلى غخض الكالـ. 50تعمق بآخخ ولثاف وثالث"
إف صاحب عمع البياف البج لو، حدب الدكاكي، مغ معخفة ىحه الجالالت 

بصاف ارتباشا وتحجيج أنػاعيا، ألف وضػح السفيـػ ومعخفة السقرػد مغ الكالـ يخت
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، أمكغ أف تجؿ عميو  وثيقا بأنػاع ىحه الجالالت, فالمفطة "متى كانت مػضػعة لسفيـػ
 مغ غيخ زيادة وال نقراف بحكع الػضع، وتدسى ىحه داللة السصابقة وداللة وضعية.

ومتى كاف لسفيػميا ذلظ، ولشدسو أصميا، تعمق بسفيـػ آخخ، أمكغ أف تجؿ 
ع العقل، سػاء كاف ذلظ السفيـػ اآلخخ داخال في عميو بػساشة ذلظ التعمق بحك

مفيػميا األصمي، كالدقف مثال في مفيـػ البيت، ويدسى ىحا داللة التزسغ، وداللة 
عقمية أيزا، أو خارجا عشيا، كالحائط عغ مفيـػ الدقف، وتدسى ىحه داللة االلتداـ، 

 ي: . ويسكغ التسثيل لياتيغ الجاللتيغ كسا يم51وداللة عقمية أيزا" 

 
بعج ىحا التقديع، يخمز الدكاكي إلى أف عمع البياف "ال يتأتى إال في 
الجالالت العقمية، وىي: االنتقاؿ مغ معشى إلى معشى بدبب عالقة بيشيسا، كمدـو 

 . 52أحجىسا اآلخخ بػجو مغ الػجػه"
إف جػىخ البياف عشج الدكاكي حجاجي، ألف"مخجعو اعتبار السالزمات بيغ 

عسمية استجاللية تقـػ عمى االنتقاؿ مغ معشى إلى آخخ بدبب عالقة  ، فيػ53السعاني"
بيشيسا، كاالنتقاؿ مغ الجاللة الػضعية إلى الجاللة العقمية، ومغ داللة السصابقة إلى 
داللة التزسغ أو داللة االلتداـ. وىحا االنتقاؿ يتع مغ جيتيغ: جية االنتقاؿ مغ ممدوـ 

، وجية االنتقاؿ مغ الـز . فاألولى مجاز "يشتقل فيو مغ السمدـو  إلى الـز إلى ممدـو
، كسا تقػؿ: رعيشا غيثا، والسخاد الزمو، وىػ الشبت" . أما الثانية فيي كشاية 54إلى الالـز

، كسا تقػؿ :  فالف شػيل الشجاد، والسخاد شػؿ  "يشتقل فييا مغ الالـز إلى السمدـو
ل الشجاد شػيال أو قريخا، إال القامة الحي ىػ ممدـو شػؿ الشجاد، فال يرار إلى جع

 .55لكػف القامة شػيمة أو قريخة"

 
   داللة المفظ عمى المعنى                                  

 
 

  داللة عقمية            داللة وضعية                                        
 

  داللة التضمف      داللة االلتزاـ            داللة مطابقة                          
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ىكحا يجعل الدكاكي البياف قائسا عمى المدـو واالستجالؿ، وىػ بحلظ إنسا 
يجعمو في مشصقة تقع "ما بيغ الذعخ والسشصق، بيغ وضيفة التخييل ووضيفة السعخفة 

 ، ويشدع  عشو تيسة الدخخؼ والتجسيل ليخبصو بالبعج اإلقشاعي.56واالستجالؿ "
إف الدكاكي يخى أف البياف يشتسي إلى جػىخ العسميات االستجاللية، ولحلظ 

ضخوري لتكسمة عمسي البياف  57فإف "تتبع خػاص تخاكيب الكالـ في االستجالؿ"
لسا كانت ىشاؾ ، 59إلى ذلظ، و"عطع االنتفاع بو"  58والسعاني، ولػال إكساؿ الحاجة
، وذلظ عمسا بأف "مغ أتقغ أصال واحجا مغ عمع 60ضخورة إلرخاء عشاف القمع فيو

البياف، كأصل التذبيو أو الكشاية أو االستعارة، ووقف عمى كيفية مداقو لتحريل 
، وىحا مصمب ضخوري لسغ "  61السصمػب بو ، أشمعو ذلظ عمى كيفية نطع الجليل"

 .62االستعارة  أو الكشاية "  يتػخى إتقاف بشاء التذبيو أو
إال أف الدكاكي ربط معخفة كيفية نطع الجليل بالجالالت االلتدامية التي يشتقل 

, فيدتخمز 63فييا الحىغ "مغ السفيـػ األصمي إلى اآلخخ، بػساشة ذلظ التعمق بيشيا"
الدامع الصخؼ الزسشي، سػاء كاف الزما أو ممدوما، وذلظ عبخ سمػكو سبيل 

 64سا يمي :االستجالؿ ك

 
الحي  65إف شالب الرػرة البيانية يدمظ، حدب الدكاكي، مدمظ االستجالؿ

ال يخخج عغ كػنو " إلداـ شيء يدتمـد شيئا، فيتػصل بحلظ إلى اإلثبات ، أو يعانج 
شيئا فيتػصل بحلظ إلى الشفي ... فػحقظ إذا شبيت قائال : " خجىا وردة "، ترشع 

يدتمـد الحسخة الرافية ، فيتػصل بحلظ إلى وصف  شيئا سػى أف تمـد الخج ما تعخفو
 الخج بيا .

أو ىل إذا كشيت قائال : " فالف جع الخماد " تثبت شيئا غيخ أف تثبت لفالف 
كثخة الخماد السدتتبعة لمقخى ، تػصال بحلظ إلى اتراؼ فالف بالسزيافية عشج سامعظ 

 ؟

أ – رعينا غػيثػا                      رعينػا نباتػا  
           ممزـو                      ال ـز  

ب – فالف طويؿ النجػاد           فالف طويؿ القامة 
            الـز                       ممزـو
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تبخز مغ ىػ في أو ىل إذا استعخت قائال : " في الحساـ أسج " تخيج أف 
الحساـ في معخض مغ سجاه ولحستو شجة البصر، وجخاءة السقجـ مع كساؿ الييبة 

 فاعال ذلظ ليتدع فالف بياتيظ الدسات؟
أو ىل تدمظ إذا رمت سمب ما تقجـ ، فقمت : " خجىا باذنجانة سػداء " أو  

عانج بجؿ قمت "قجر فالف بيزاء" أو قمت : "في الحساـ فخاشة"، مدمكا غيخ إلداـ الس
، ليتخح ذريعة إلى الدمب ىشالظ؟"   .66السدتمـد

إف ىحه األمثمة وغيخىا تػضح بجالء أف البياف عشج الدكاكي "ال يخخج عغ   
مـد الحسخة ، ففي تذبيو الخج  بالػردة إلداـ لمخج بالػردة التي تدت 67دائخة االستجالؿ"

 عمى حسخة الخج عمى صػرة شبيية بسا يمي :  الرافية، فشدتجؿ بحلظ

وفي تذبيو الخجل باألسج إلداـ لمخجل باألسج الحي يدتمـد صفة الذجاعة، فشدتجؿ  
 بحلظ عمى شجاعة الخجل عمى صػرة شبيية بسا يمي : 

 
 الخاتمة:

أخيخا لقج قاـ كل مغ الجخجاني والدكاكي، مغ خالؿ صياغة نطخيتييسا 
، بإخخاج البالغة مغ شخنقة التحديغ «سالزمات بيغ السعانيال»و« معشى السعشى»

األسمػبي وزخخفة الكالـ ليخبصانيا بالبعج الحجاجي القائع عمى االستجالؿ البالغي. 
فالبالغة، عشجىسا، ال تدتقيع إال باعتسادىا عمى الجليل واالستجالؿ، أما التخييل وحجه 

سا بعسميسا ىحا إنسا كانا يؤسداف وىفال يكفي لجعميا تحقق وضيفتيا اإلقشاعية. 
لبالغة مقامية ال تيسيا إال الشجاعة اإلقشاعية لمخصاب الحي تبخز فيو مكانة القرجية 

 والتأثيخ والفعالية.
  هامش البحث:

                                                             
، السجمج: 1حبيب أعخاب : الحجاج و االستجالؿ  الحجاجي، ضسغ عالع الفكػخ، ع: - 1
 .110، ص: 2001، يػليػز/ شتشبخ،30

خدىا  كالوردة                    خدىا أحمر 
 ممزـو                               الـز 

في الحماـ أسػد              في الحماـ شجاع  
 ممزـو                         الـز
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 -قضايا االيقاع أنموذجا-دمحم جواد البدرانيالخطاب النقدي عند 

 م . م . علي غانم عبدالكريم
 العراق نينوى  ج المديرية العامة لتربية

 
 

 :الملخص
يتشاول البحث الخصاب الشقجي عشج الشاقج العخاقي أ . د دمحم جػاد البجراني      

ولدعة نتاجو العمسي الحي ضع بزع عذخة كتابا وعذخات االبحاث فقج اقترخنا 
عمى دراسة جيػده في الجراسات االيقاعية في كتبو وابحاثو  وعخضشا ما قجمو 

زال عمى دراسة تحميالتو مغ جيػد ججيجة في السجال واضافتو العمسية ف
 االيقاعية لمشرػص االدبية لمكذف عغ خرػصية دراساتو االيقاعية 

Abstract  

This analizing search speche has contain The Iraqi crittilist 

Mohammad Jawad AL Badrani who has Luxury mental Literatury He 

has possess of sintiefic production it contain over than ten books and 

many Literatury searching How metion To his improrvment in his side 

But we now take a simpile part of his rayhtim studying in his books 

and searching and we complain what is he gave in this side . Beside 

that we take his perfectly What is gave us about studies his rayhtim 

ana Lization for Leturatury speaches to improve perfectly about his 

profiitionality and speciality in his rayhtim studies   

  توطئة
السعاصخة اىتساما متدايجا بجراسة الجيج الشقجي في البحث شيجت الجراسات الشقجية 

 وكتب , وضيخت دراسات ورسائل واشاريح عالعمسي لعجيج مغ الشقاد االكاديسييغ وغيخى
تشاولت الجيج الشقجي االكاديسي لبعس الشقاد واالكاديسييغ , ايسانا بان الجيج الشقجي 

اديسي ) بسا يترف مغ مدايا الن االك , االكاديسي يتدع بسيدات عمسية رصيشة
وسسات عمسية كالربخ والجقة واالمانة العمسية والتتبع والتثبت والسػضػعية والجخأة 

العسل االدبي مغ  إلنقاذوالقجرة عمى التحميل والتخكيب والسػازنة والسقارنة مؤىل 
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,  1التخبط والفػضى واصجار االحكام السجانية التي ال تتخكد عمى اساس مػضػعي (
) كثيخا ما   فعمى الخغع مغ ان الشاقج د. احدان عباس يخى ان الجراسات االكاديسية 

, اال ان الشقج االكاديسي مارس دورا متسيدا في  2(الخالقتكػن مفتقخة الى الخيال 
 تصػيخ الحخكة الشقجية العخاؾية السعاصخة.

مغ سعة مفيػمو  مغ الجراسات السعاصخة , وعمى الخغع ا  متسيد  قدصا نال االيقاع
واشتسالو عمى عشاصخ متعجدة , اال انو ارتبط بالشطام والتتابع , فالرػت والرست 
ايقاع والميل والشيار ايقاع حتى قيل ) ان قانػن االيقاع يديصخ عمى جسيع الحخكات 

اضافة الى التخييل والسعاني  ,خخون فجعمػه يذسل السدسػع والسخئيآوبالغ  3(
اخخون بيشو وبيغ العخوض عاديغ  ىىاالفكار , في حيغ ماوالجالالت والرػر و 

اياىسا متخادفيغ , والبحث ىشا ال يدعى لمػقػف عشج قزايا االيقاع وعالقتو بالعخوض 
 فيحا ليذ مجالو االن .

في السجال  التأليف مكثخي  يعج الجكتػر دمحم جػاد البجراني مغ الشقاد االكاديسييغ
( 56( كتابا فزال عمى ) 23كتبو السشفخدة والسذتخكة )غت ماالكاديسي فقج ب يالشقج

وشارك في عذخات السؤتسخات  ,بحثا مشذػرا في مجالت محكسة عخاؾية وغخبية ودولية
السحكسة وشارك في عزػية  مغ السجالت االكاديسية كسا تخأس تحخيخ عجد ,الجولية

متشػعة في  مجالت اخخى في العخاق والػشغ العخبي فزال عغ انذصة عمسية اخخى 
مؤسدات ثقاؼية شتى , كسا اشخف عمى رسائل واشاريح في جامعات البرخة 

ولدعة نتاجو العمسي  ,  4 وناقر في اغمب الجامعات العخاؾيةوالسػصل وتكخيت 
والتأليفي سيكتفي البحث بالػقػف عشج القزايا االيقاعية والعخوضية والتي يسكغ 

 -تقديسيا عمى وفق مبحثيغ :
 :  دراستو في العخوض العخبي القجيع  / 1

حتى يتفق الجارسػن ان العخوض مغ اساسيات بشاء القريجة العخبية القجيسة 
عجوا الذعخ كالما مػزونا مقفى ؼيو تخييل , لكشيع متفقػن ان الذاعخ حيغ يكتب 

ف او تعمع , يقػل قجامة بغ جعفخ ) وعمسا يأتيو الػزن عفػ الخاشخ بجون تكمقريجتو 
ن والقػافي وان خرا الذعخ وحجه فميذ الزخورة داعية الييسا ، لديػلة وجػدىسا الػز 

  5في شباع اكثخ الشاس مغ غيخ تعمع (
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ل اىتسػا بحلظ بلكغ ىحا ال يعشي ان العخب لع ييتسػا بجراسة القزايا العخوضية  
الخميل بغ احسج الفخاىيجي بػضع اصػل عمع العخوض الحي ولج  كثيخا , مشح ان بجأ

ا دؾيقا لمتذكالت الػزنية قائسا عمى استقخاء جرص )مكتسال عمى يجيو , فكان ىحا العمع
عمى تحوق  مجربة عمييا الخميل معتسجا عمى اذن عكف كع ىائل مغ الشرػص التي

سيقى اسساه ) الشغع ( او ) في السػ  بااانو الف كت االنغام وااليقاعات , فقج ذكخ
 بإبخاز. وقج حاولت الجراسات والسؤلفات التي جاءت بعج الخميل ان تيتع  6االيقاع ( 

جػانب وتفخعات العخوض العخبي اال انيا لع تزف اال القميل وضمت اغمبيا تجور في 
 . وآرائوفمظ الخميل 

عجه العخوضيػن مغ وقف الجكتػر دمحم جػاد البجراني عشج مخّمع البديط وىػ نػع 
انػاع مجدوء البديط وقالػا ان مجدوء البديط قميل الػرود في الذعخ العخبي اذ لع تخد 

وليدت نرػصا واردة ضسغ قرائج  , عميو اال شػاىج قميمة مكخرة يبجوا انيا مرشػعة
التفكظ في ه العخوضيػن مغ انػاع السجدوء والتخّمع في المغة , اما السخمع , فقج

وتخّمع في مذيو ىّد مشكبيو ويجيو واشار بيسا , ورجل مخّمع االليتيغ اذا ,  السذية
والَخْمُع والَخَمُع زوال السفرل مغ اليج او الخجل مغ غيخ بيشػنة , وَخَمَع  ,كان مشفكيسا

  7اوصالو ازاليا والخالع داٌء يأخح في عخقػب الشاقة ... 
( مجدوء البديط وتفعيمة ضخبو ) مدتفعمغ  ةوفي العخوض يجخل تفعيمة عخوض

تغييخان : احجىسا الخبغ وىػ ححف الثاني الداكغ وىػ الديغ , والثاني القصع بححف 
اخخ الػتج السجسػع مع تدكيغ ما قبمو , فتربح بحلظ ) مدتفعمغ متفعْل ( , ... 

الخبل وزحافو الحذػ كدحاف البديط او مجدوء البديط اي يجخمو الخبغ او الصي او 
  8الحي ىػ مجسػع الخبغ والصي معا 

سبب  إليزاحابتجأ البجراني حجيث بتػضيح مفيػم التخميع ثع انتقل ثع انتقل 
في البيت  ألنياتدسيتو بحلظ مبيشا ان اسع التخميع لحقو بقصع الشػن ) مدتفعمغ ( 

قبيح يجان خمعتا مشو , ونقل عغ قجامة بغ جعفخ ) التخميع ان يكػن  فكأنيساكاليجيغ 
ويخد عمى رأي احج  9الػزن قج افخط قائمو في تدحيف وجعل ذلظ بشية الذعخ كمو (

  مدػغ لعدل السخمع عغ بؿية انػاع مجدوء البديط . الباحثيغ الحي زعع انو ال يػجج
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فسشيع مغ يخى  ,مفيػم السخمعيشتقل بعج ذلظ لعخض آراء العخوضييغ في تحجيج 
الخبغ ليذ شخشا ومشيع مغ قال ان  وضخبا, اانو البديط السجدوء السقصػع عخوض

 اآلراءؼيو , في حيغ يخى الدمخذخي انو مجدوء البديط كيفا اتفق , ويخد عمى تمظ 
 . ويػضح اسباب رده

مغ السعمقة التي عجت  بغ االبخص يقف الباحث شػيال عشج قريجة عبيج 
تى قال فييا قجامة ان فييا يخات لكشيا كانت مزصخبة االيقاع حسسعمقات والسجال

, وقال وقال السخزباني انيا شعخ غيخ مؤتمف البشاء ,العخوض البتة خخجت مغ ابياتا
 -:عخي عشيا الس

 كسا اختل في نطع القخيس عبيج      حازمىػ وقج يخصئ الخأي امخؤ و 
ثع يشاقر آراء د.عبجالسشعع احسج صالح والغحامي التي زعست ان القريجة  

ىا مثبتا ان القريجة يسكغ تخخيجيا عمى وفق السقتخح ضست سبعة اوزان مختمفة ويخدّ 
خوضيػن ثع يقف عشج قريجة سمسى بغ ربيعة التي وصفيا الع ,10الي وصفو 

, وال يدعع  نػع مغ السشدخحعمى الػزن السقتخح وىػ  باالضصخاب , مقتخحا تخخيجيا
يع  فقج سبقو لحلظ البجراني انو اول مغ اقتخح تخخيج ذلظ الػزن عمى السشدخح, ابخـا

انيذ في تحميمو لقريجة ألبي العتاـية اذ يقػل ) لقج جاء ابػ العتاـية وىػ مغ ثار 
لكغ عبج  , 11عمى العخوضييغ بشػع مغ السشدخح يشتيي كل اشصخه بػزن ) َفْعُمْغ( 

 12السشدخح برمة  ىلحسيج الخاضي يخد ذلظ قائال ان االبيات مغ السخمع وال تست الا
. 

م والخصافي وغيخىع تحسل جار رد الباحث قرائج اخخى لمبارودي والعقاد والويػ 
اوزانا وصفت بالغخيبة خالرا لمقػل انو يقتخح لحل اشكال تمظ القرائج جسيعا ان 

 ,خدة بالبحخ الكامل الى ىحا البحخالححذ السصّ شقل عمة ح بحتكػن مغ السشدخح اال
شبق عمى عذخات القرائج التي  مؤكج ان رأيو ىحا محاولة لقخاءة ججيجة تصخح حال  

 اب وتع حميا عمى وفق ىحا السقتخح.وصفت باالضصخ 
دبػق باقتخاح تخخيج بعس مانشا نسيل الى ان رأي البجراني عمى الخغع مغ انو 

  ان ججتو تكسغ في انو اول مغ اقتخح وزن السشدخح االحح ,اال االبيات عمى السشدخح
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عمى الشرػص ان تخخيجيا ناجحا صح ؼيو التصبيق وشبقو عمى عذخات القرائج وك
 جسيعيا .

لمجكتػر البجراني وشالبتو ىجى مرصفى كتاب اختز بجراسة السػشحات 
ايقاع السػشحات ة بات عخو ثبال نجلدية مذيخا في مقجمتو الى ان الكتاب يدعىاال

في نقل الدحافات والعمل بيغ  التجػزات اميا العخوض العخبي مع بعسد االنجلدية والت
مظ _ الحي ضمت الجراسات تجور في السُ  ءالبحػر وانيا جاءت ردا عمى ادعاء ابغ سشا

_ حيشسا قال ان السػشحات ذات ايقاع خاص مدتسج مغ ايقاع االلحان  فمكو
تكتب ثع  واللمحشيا اي انيا تكتب مخاعاة  ,مجارات لمحغ االغانيف االسبانية وانيا تؤلَ 

تمحغ كسا اكج انبتات ايقاع السػشحات عغ جحورىا العخبية وعجم خزػعيا لمعخوض 
 .13الخميمي البتة 

ان تججيجىا كان  اثبات وقف الباحث البجراني عشج السػشحات االنجلدية باحثا عغ
مغ قػاعجه واصػلو ,  وبعج ان يقف  العخوض العخبي وعمى ىجي   ضسغ ايصار

الباحث مشاقذا اراء الشقاد القجامى ومحجثيغ في السػشحات االنجلدية ومػقفيع مشيا, 
ويقف رادا عمى رأي الجكتػر مقجاد رحيع الحي يؤلف كتابا يدسيو عخوض السػشحات 

قػافي مبيشا ان سبب تأليفو وجػد الحاجة الى دراسة تصبيؿية جادة ألوزان و  االنجلدية
السػشحة , ثع يجدم ان )فغ التػشيح ىػ الفغ الػحيج الحي ال يسكغ وضع قػانيغ 
عخوضية لو , وىػ يدن الخخجات تارة قائال انيا متشػعة االوزان ,ويؤكج تارة ان ايو 

  14صيغة عخوضية ليا ضخب مغ العبث  إليجادمحاولة 
ات ان السػشحات مخمرة لبحػر الخميل بغ احسج ويقفان في اثبيحاول الباحثان 

السبحث االول مغ الفرل االول عشج السػشحات التي اتت االوزان السعخوفة اذ لع 
يخخج الػشاح عغ الػزن العخوضي بل جعل مغ العخوض العخبي اساسا بشى عميو 

 والعمل .  مػشحاتو ......  وانو ججد مغ خالل السداوجة والتبادل بيغ الدحافات
واىتع الكتاب في السبحث الثاني مغ فرمو االول بالتججيجات العخوضية غيخ 

اما عغ شخيق مدج البحػر اذ يسدج الػشاح بيغ وزنيغ او  تأتيالؿياسية واججا انيا 
اكثخ في السػشحة الػاحجة , او عغ شخيق االوزان السػلجة اذ يعسج الػشاح الى تػليج 

 ألخخعيالت واضافة زحافات وعمل ججيجة تشتقل مغ بحخ بتحػيخ التف اوزان ججيجة
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, او عغ شخيق ما 15الدبق عغ شعخ التفعيمة في ىحا االشار  قرب وبحلظ يكػن ليا
ة التي يتع باختيار تفعيمتيغ مغ دائخة واحجة والسخاوحة بيشيسا مع ما وحاسسياه السخا

لتي وضعت في ىخم يجخميسا مغ زحافات وعمل فكانت السػشحات المبشة االساسية ا
 .16ت لطيػر شعخ التفعيمة جبشاء تصػر الذعخ العخبي ومي

او  فريحة او عاميةاختز السبحث الثالث بجراسة اوزان الخخجات التي وردت 
 ) جاءت عخبية االيقاع خالرة بأنػاعيا اعجسية ليرل الى نتيجة ان جسيع الخخجات

كل محاولة تشفي عخبية ايقاع رد  راءقومغ السسكغ بالبحث واالست ال تشتسي لغيخه,
السػشحات االنجلدية , كحلظ يسكغ رد كل الخخجات االعجسية الى بحػر العخوض 
العخبي كػن السػشحات فشا عخبيا اصيال عمى الخغع مغ تأثيخه بالبيئة االنجلدية التي 

 . 17لحياة (حي امشايا العامي واالعجسي بالفريح في شتى امتدج في
ي بجراسة القاؼية في السػشحات االنجلدية ,وقج وقف في البجء اختز الفرل الثان

عشج مفيػم القاؼية ثع انتقل الى دراسة تقديع القاؼية بحدب روييا بيغ االشالق 
والتقييج ثع مغ حيث القابيا ومغ حيث حخوف روييا ثع درس قػافي االقفال واالدوار 

لقاؼية الخارجية ة السمتدمة مع اثع تست دراسة القػافي الجاخمي, وقػافي البيت الػاحج
يا , ووقف عشج ضاىخة ميسة وىي تجشيذ القػافي وكان السبحث وغيخ السمتدمة مع

الخابع عغ عيػب القاؼية في السػشحات االنجلدية ليرل الى نتيجة ) ان سالمة قػافي 
مي مغ العيػب يعج دالال واضحا عمى التدام الػشاح االنجلدي بقػاعج العخوض يالتص

عخبي كػن القاؼية جدءا ال يتجدأ مشو , كسا انيا دليل قػي يخد عمى مغ اكج خخوج ال
السػشحات عمى العخوض العخبي , اذ كيف يسكغ لػشاح ان يصبق قػاعج القػافي مالع 

  18يصبق قػاعج العخوض واالوزان (
درس الفرل االخيخ السكسالت االيقاعية متسثمة بالتػازي والتكخار , اذ وقف عشج 
تكخار االصػات واثخىا الجاللي في تصػيخ االصػات وقج فرل في الجراسة الخابصة بيغ 
التخاكسات الرػتية في السػشحات واثخىا الجاللي , ثع وقف عشج تكخار االفعال 

الجاللي , كسا عسج الى  وتأثيخىاخارات الجشاسية واالسساء ثع تكخار حخوف الجخ والتك
) مكسال ايقاعيا يذحغ الشز بصاقات ايقاعية        الرجر بػصفو  عمىرد العجد 

)19 . 
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وفي الختام تػصل الباحث الى مخونة العخوض العخبي وقبػلو لمتحجيات 
ت خخجت والتشػيعات التي تشاسب الحوق العام وتثخي القاعجة العخوضية ... فالسػشحا

واتجيت الى الحخكة في استعسالو فعخوض السػشحات  ,عغ الذكل الخميمي عجدا وكسا
يا الخميل لكشيا لع ب فيي خخجت مغ التذكيمية التي وضععخوض خميمي عمى التغمي

وىحا يجل عمى ان البجراني كان السؤمشيغ عخوبة ايقاع  . 20 تخخج مغ دوائخه
القائميغ بأصػليا االعجسية واثبات  السػشحات وحاول في كتابو ىحا نقس رأي

 عخوبتيا بالتصبيق .
جاء كتاب مجرسة العخاق العخوضية السعاصخة ) نقج وتقػيع ( ليكػن قخاءة لمفكخ 

وقج جاء في مقجمة الكتاب  ,العخوضي العخبي التقميجي في ضػء افكار السعاصخيغ
مغ دعاة التججيج العخوضي ) مثمسا كان  ألنوانو اختار آراء الذيخ الجالل الحشفي 

لجى الذعخاء وصػال الى الذعخ  العرخ االمػي مشصمقا لمتججيج العخوضي لعخاق مشح
،فقج كان ايزا مشصمقا لجراسات معاصخة حاولت التججيج وكان مغ ضسغ ىحه  التفعيمة

جويشو ( ) العخوض بتيحيبو واعادة ت  السحاوالت محاولة الذيخ جالل الحشفي في كتابو
ظ ومسا دفعشا الى اختيار ىحا الكتاب انو ادخل تشػيعات كثيخة في االبحخ وكحل

بيغ عشػان ىجفو التيديخ , والتيحيب , وحجع ىحا الكتاب , اذ يعادل حجسو  التشاقس
اضعاف مصػالت الكتب العخوضية القجيسة , والحجيثة , وكحلظ ما احتػاه ىحا الكتاب 

 21شفدو (بالذيخ مغ مرادر عجيجة متشػعة , وما اضافو جسعيا مغ اوزان وتفخيعات 
. 

جاء تسييج الكتاب مذتسال عمى عخض ومشاقذة ألىع الجراسات العخوضية 
فمدفة )في كتاب  هللا ويخدى الحجيثة التي سعت لمتججيج وتحجيجا بجراسة ميخائيل

السرصمحات التي حاول فييا معالجة العخوض مػسيؿيا مدتخجما  (يةؾخ السػسيقى الذ
السؤلف عجم  مىالسػسيؿية ساعيا لمجمج بيغ العمسيغ ليرل الى انو ) مغ الػاجب ع

حرخ االوزان ومغ الزخوري تججيجىا ...اذن ال يذتخط في الػزن ان يكػن ضسغ 
والحؿيقة ان الكتاب اغفل االشارة الى  22ما حرخه الخميل , فالسيع تشاسق االيقاع (

جون اعتساد القػانيغ الخميمية , ثع وقف الكتاب عشج كيؽية تحقيق تشاسق ايقاعي ب
يع انيذ في كتابو ) مػسيقى الذعخ ( لتيحيب العخوض واعادة الشطخ  محاولة د.ابخـا
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في بشاء االوزان , فقج حاول انيذ انتقاد آراء الخميل واصفا اياىا بالرعػبة والتكميف 
والحق انشا  23ية السػسيؿيةواالبتعاد عغ االسذ العمسية والتشاقس والبعج عغ الشاح

ندتغخب رأي انيذ ىحا وعجم رد البجراني عميو , بخاصة ان الخميل عبقخية عمسية فحة 
العادة الشطخ في االوزان واسقط بعس البحػر شيج ليا الجسيع . ثع دعا انيذ 

وقدسيا الى اربعة مخاتب وجعل الخجد في فرل مدتقل ثع شخح مذخوعو الحي اسساه 
جا ( لكغ الغخيب ان كتاب البجراني شخح آراء انيذ مغ دون ان يخد ) مذخوعا مػل

خوض عبخ االرقام الثشائية عب لجراسة التعمييا او يشاقذيا , ثع اورد محاولة شارق الكا
وبعج عخضو لمبحػر عمى وفق معادالتيا عخض ثالثة وعذخيغ ججوال مفرمو بحدب 

  24يت مغ الذعخ وزن اي ب إليجادعجد الستحخكات قال انيا تدتعسل 
خميل لعخوض البجيل جحري  بعج ذلظ يقف عشج محاولة كسال ابي ديب في ايجاد

وقج اعتسج عمى الشػاه االيقاعية والػحجة االيقاعية والتذكيل االيقاعي خالرا لمقػل ان 
السبجأ الحي يحكع نطخية التحػيالت في تذكيل وحجات البحػر وىػ مبجأ رياضي 

  25تخكيبي بديط يمغي نطخية الدحافات ويحمل البيت الى مكػناتو االيقاعية 
في كتابو ) التجاخل وتبجل االنػاع واججا ان ثع درس محاولة حكسة فخج البجري 

ت ) تداعج التجاخل عمى ثالثة انػاع وسصي وترادفي وشخفي مؤكجا ان التجاخال
قادرة عمى التسييد بيغ البحػر ,  تكػن  عمى تشسية الحوق واالذن والسػسيقة حتى

فة وكذف العالقات التجاخمية بسجخد سساعيسا فيي تداعج الباحثيغ والسحققيغ لسعخ 
  26سختبكةالشرػص ال

ويشتيي التسييج بالحجيث عغ مرصفى حخكات في كتبو نطخية الػزن , كتاب 
  ا مفرال آلراء حخكات ومبادئ عسموالعخوض ,قػاعج الذعخ وقج قجم البحث عخض

جاء الفرل االول مغ الكتاب بعشػان التيحيب وكان مبحثو االول عغ ) التخميد 
باالرقام والغاء الكتابة العخوضية والتقصيع ( وبعج ان عخض ان التخميد استخجمو 

) فيع يرػرون في تقجيخ الحخوف شبو ما صػره الخميل بغ   اليشػد في عخوضيع 
ثع يشتقل تخميدات االقجمييغ مثل عبج  27 (احسج والعخوضيػن مشيا لمداكغ والستحخك
(  السدتذخقيغ مثل ) ستان سالس جػيارربو وابغ ناضع وضياء الجيغ والحدشي و 

يع انيذ وصفاء خمػصي , ثع يعخض رأي الحشفي في استخجام الخقع  والعخب مثل ابخـا
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( لمدوجي اي لمحخف السشفخد والدبب الخؽيف , ورأى البجراني  2( لمفخد و ) 1)
شخيقتو ال تقل تذػيذا ذلظ )  و ان الحشفي وصف شخيقة التقصيع بالصالسع لكغوزميم

البجيل الحي اتى بو الذيخ لع  ان شخيقة االقجميغ ليدت سيمة وميدخة كسا ذكخنا , لكغ
ل الجانب يكغ ميدخا , بل الطاىخ انو اكثخ صعػبة مغ الصخيقة القجيسة , اذ انو اغف

 .28 الشغسي , ونحى مشحى تجخيجيا
كان السبحث الثاني عغ ) التفعيالت االصمية والبجيمة والغاء الدحافات والعمل (  

يع  وقج اشار البجراني الى ان ىحه الفكخة قج سبقو الييا غيخه مثل ميخائيل هللا وابخـا
انيذ , لكغ الباحث كان يخى ان محاولة الحشفي لع ييدخ االمخ بل زاده تعقيجا ذلظ 

يال ومشزبصا بل قجم بجيال يداعج في وصف االوزان مغ النيا ) لع تػفخ بجيال س
دون ضبصيا بقػاعج كسا ناقس مبجأ التيحيب لزخامة الحجع العجدي لمتفعيالت مغ 

) مسا سبق يسكغ ان نخخج      ويختتع السبحث بالقػل ,29دون فائجة او مبخر مقشع (
والعمة , وىػ بجيل يقيج نتيجة ان استخجام التفعيالت االصمية والبجيمة والغاء الدحافات 

يسكغ ان يكػن بجيال مغ ناحية البشاء الشطخي ...  تقجيع تحميل وصفي لمبيت , لكغ ال
لػياب الزابط واشخاد القاعجة .... كسا ان ذلظ العسل لع يقجم بجيال سيال ... كسا 

ىا دػر فشخاه يعقج ليا فرال , ثع ي نخى ان الذيخ لع يتخمز مغ السرصمحات السعقجة ,
  30تشاثخة في شيات كتابو (م

تحجث السبحث الثالث عغ اسقاط بعس الحاالت الػزنية , اذ يقف البحث عشج 
التشاص الحي وقع ؼيو الحشفي فيػ تارة يقػل ) اسقصت مغ البحػر عجة اوزان وججت 

ح , ويقػل في مػضع آخخ ) لدشا مع مغ يقتخ  31ترمح ان يقال ليا شعخا ( انيا ال
  32ة فان لكل وزن محاقو الخاص (الخترار عمى اوزان معيشس االوزان واشخح بع

مقػل ) ان اسقاط ما ىػ شاذ , وخارج عغ الجادة العخوضية مصمب ويخمز ل
شبيػا لحلظ , فحكسػا عمى كثيخ مغ االوزان بالؿبح , تضخوري والعخوضيػن القجماء 

ا عغ خارج نالذيخ ان يداىع في تيحيب العخوض , فقخر ان يدقط كل ما كا لوحاو 
اضعاف ما اسقصو ,  الجادة العخوضية .... ومغ جانب آخخ اثبت الذيخ اوزانا

معطسيا الرفات التي اسقط الجميا ىحه االوزان مسا جعل عسمو يتدع  ويحسل
 33بالتشاقز ( 



 9102ديسمبر 01العددــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     واللغاتمجلة اآلداب 

35 

كان السبحث الخابع عغ اعادة ترشيف بعس االنػاع اعتسادا عمى الجائخة 
واضحا محجدا في اعادة ترشيفو ليحه االوزان , وانسا العخوضية لكشو لع يمتدم مشيجا 

    34استخجم في بعس ىحه الترشيفات امػرا شكمية ال تغيخ مغ بشية الػزن شيئا(
اختز السبحث الثاني باعادة التجويغ فكان مبحثو االول في التجاخل . وقج اشار 

بااللتباس ,  البجراني الى ان الحجيث عغ التجاخل ليذ بالججيج فقج سساه الجػىخي 
وحاول عجد مغ السحجثيغ دراستيا دراسة مدتقمة ولعل مغ اىسيا دراسة الباحثة 

ثع يقف الباحث مشاقذا اراء الحشفي في التجاخل قبل ان يشتقل  35مزاوي صالح 
لجراسة ) تاصيالت ججيجة لبعس البحػر ( في السبحث الثاني , ويشاقر رأي الحشفي 

يسكغ اثباتو  لجسيع البحػر , ذلظ ان ىحا االدعاء ال في ان الخباعي ىػ االصل االول
ويبقى افتخاضا كسا كان ) ايخاد ىحه السباحث في كتاب وضع لمتيحيب والتيديخ والغاء 
العمل , وكل ما مغ شأنو ان يعيق تعمع العخوض أمخ في غاية التشاقس , فكل ىحه 

  36الػقعات امػر جانبية بعيجة عغ اليجف االساسي (
ادخال كان السبحث الثالث عغ االمكانات الججيجة لمتفعيالت , اذ حاول الذيخ 

قالو  تفعيالت ججيجة في بعس البحػر وحاول ان يشطع ابيات عمييا , ونحغ نؤيج ما
البجراني وزميمو مغ ان ىحه السحاولة ال تديع في تيحيب العخوض وتيديخه بل تديجه 

 تعقيجا واضصخابا 
حث االخيخ السدسى ) تفخيغ وافتخاض االوزان ( الى تكثيخ سعى الباحث في السب

) واالجخاءات التي اعتسجىا الذيخ في افتخاض ) اصصشاع ( االوزان     االوزان 
تتمخز بالتػابع في االعاريس , والزخوب القجيسة , واضافة اعاريس , وضخوب 

, ان ىحه  37ع (ججيجة ) وتجسيج( بعس الحاالت الػزنية الصارئة والسدج بيغ االنػا 
 التفخيعات تديج االنػاع وتكثخ مغ فخوعيا لكشيا تعقج االمػر عمى الصالب والستعمع .

ج القػالب الػزنية السدتحجثة ( فقج ) قيج الذيخ يكان السبحث الخيخ عغ ) تقي
والتي لع يذخ الييا العخوض كثيخا مغ القػالب الػزنية التي استحجثيا الذعخاء , 

غ صسيع عسل العخوضي فتقييج االوزان السدتحجثة وتأصيميا , الخميمي , وىحا م
وقج  38االساس لمعخوضي امام ما يدتجج مغ اوزان ( السيسة ووضع ضػابصيا ىي

 حاول الباحثان ايخاد شػاىج شعخية عمى ما اورده الحشفي مغ اوزان 
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ان محاولة الذيخ الحشفي محاولة جخيئة في دراسة العخوض العخبي شخحت آراء 
ميسة وقج حاول البجراني وشخيكو ابخاز جػانبيا وايزاح مكػنيا ومشاقذتيا والخد عمى 

السحاولة استكساال لتمظ الجراسة وانزاجا  مسا يجعل تمظ بعس آرائيا وتأييج غيخىا ,
 ليا .

 السبحث الثاني :
 في ايقاع الذعخ العخبي الحجيث 
ب ( مغ اىع ما قجمو يعج كتاب ) جساليات التذكيل االيقاعي في شعخ الديا

مغ كػن الذعخ الحخ ضاىخة عخوضية قبل  البجراني في الجراسات االيقاعية وقج انصمق
جعل االيقاع الذعخي واحجا مغ مشصمقاتيا الخئيدة , ولسا حلظ وجب ان نكل شيء ل

كغ الدياب رائج الذعخ الحخ فسغ الزخوري دراسة االيقاع الذعخي وضػاىخه في شعخه 
اسة بتسييج وتشاول مفيػم االيقاع في المغة واالصالح وعالقتو بالسػسيقى , ابتجأت الجر 

 عارضا آراء القجامى والسحجثيغ بيحا الخرػص .
فرميغ ىسا الػزن  عمى اختز الباب االول بجراسة االيقاع الخارجي وانقدع

مجسػعة مغ الكمسات  فقورف و حي عجه ثيساشيؽيدكي العيار الحي نال والقاؼية الحي
,   39لتقػض بشاء الذعخ وتيّجم ... ولػاله  شعخية  صيغةعجميا في بقبػلية او بالس

ولقج وقف الباحث مفرال القػل في الػزن لقشاعتو انو ) ليذ مجخد قالب ترب ؼيو 
التجخبة او وعاء يحتػي الغخض , وانسا ىػ بعج مغ ابعاد الحخكة االنية لفعل التعبيخ 

  40الذعخي نفدو في محاولة لخمق معشى ال يشفرل ؼيو السدسػع عغ السفيػم (
ي دراسة البجراني عمى نطام التفعيمة الػاحجة انقدع الشطام الػزني عشج الدياب ف

يعتقج بو ) ان يدتخجم الذاعخ تفعيمة معيشة عمى مجار القريجة مدتفيجا مغ كل الحي 
التغيخات في االمكانات الدمشية ليا بػاسصة الدحافات  مغ ما يسكغ استخجمو فييا

  41(والعمل 
% (مغ شعخ  61،538وقج وجج البجراني ان نطام التفعيمة الػاحجة جدج ) 

تفاعمغ التخفيل موجج البجراني ان الدياب استخجم في تفعيمة  التفعيمة لجيو , وكسا
ل مشاقزا ما اقختو نازك يوالػقز , كسا انو نػع في التفعيمة االخيخة بيغ التحييل والتخف

السالئكة مغ ) ان وحجة الزخب قانػن جار  في القريجة العخبية ميسا كان اسمػبيا 
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ا  يسكغ ان تكػن ابياتا مغ شعخ الذصخيغ , كسا انو ادخل في شعخ التفعيمة اسصخ  42(
وىحا امخ شبيعي في شعخ البجايات النو ما زال متأثخا بخوح قريجة الذصخيغ , وعشج 
دراسة وزن )مفاعمتغ ( كذف البحث عغ استخجام الدياب زحاف الشقز وىحا 

عمُت , واشار البجراني الى وىع حػل مفاعمتغ الى مفاتاجتساع العرب والكف فت
ووجج الباحث ان الدياب  43الباحثيغ حيث ضّشػا ذلظ خمصا بيغ نػاة اليدج والػافخ (

 دم وىػ مغ الدحافات الشادرة في تفعيمة فعػلغ في قػلو استخجم الخ
 فأن عادت الجثة الباردهْ 

 فألفي عمى االعيغ الخاوياْت 
 44شيب السداْء 

ج البجراني وىع ما قالتو نازك السالئكة ) ثع جاء وعشج دراسة وزن فاعمغ وج
العرخ الحجيث فاذا نحغ نحجث تشػيعا ججيجا لع يقع ؼيو اسالفشا , ذلظ انشا نحػل 

,  45)فعػلغ ( الى ) فاعُل ( وليذ في الذعخاء في ما اعمع مغ يختكب ىحا سػاي (
خا في قريجتو ) وقج ايجىا الشػييي وعد الجيغ اسساعيل , لكغ الدياب استخجميا مبك

 46 20/7/1948اغشية قجيسة ( السكتػبة في 
وعشج دراسة وزن ) فاعالتغ ( رّد البجراني رأى سامي ميجي في ان ) ىل كان 

وجج  (مدتفعمغ)حبا ( ىي مغ الدػنيتات وليذ مغ الذعخ الحخ وعشجما درس وزن 
  47ع يىحا الػزن مغ الختابة ومشحو مديجا مغ التشػ  ان الدياب خّمز

درس السبحث الثاني نطام التفعيمتيغ وىػ نطام اشار لو د. احسج الشججي وتابعو 
شالبو عميو اذ يقػل البجراني نقرج بشطام التفعيمتيغ ) تمظ االنساط التي درسيا قبمشا 

قرائج رجدية وىي كسا يبجو لشا الكثيخ مغ الباحثييغ في شعخ الدياب عاديغ اياىا 
يسكغ ان تكػن رجدية حتى لػ استخجما  غ الخجد لكشيا الاوزان ججيجة تشبع اشتقاقيا م

جسيع الدحافات والعمل... لكشا نخى الذاعخ يدتخجم تفعيمتيغ االولى تكػن متكخرة في 
عسػم الدصخ الذعخي بحيث تكػن ىي السييسشة , اما الثانية فال تأتي اال في نياية 

 48الدصخ وقج تخمػ مشيا بعس االسصخ (
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الحي يتكػن مغ مدتفعمغ  عػلغالشطام الى ثالثة اوزان مدتفعمغ فوقج قدع ىحا 
مييسشة وفي الشياية فعػلغ ومغ امثمة ذلظ قريجة ) غخيب عمى الخميج( التي يقػل 

 فييا 
 متفعمغ متفعمغ فعػلْ                  خميج             اصيح بالخميج يا 

 عمغ متفعمغ فعػ والسحار والخدى               مدتفعمغ  مدت يا واىب الؤلؤ
 متفعمغ فعػ                                      فيخجع الرجى      

 متفعمغ فعػلْ                                كأنو الذيخ               
       ياخميجْ 

ج اوليا سبب خؽيف يقال زي ةقج فدخ الدصخ االخيخ بأنيا تفعيمة فعػل السقرػر 
كمسة )  يا ( وىحا ىػ زحاف الخدم تعسجه الذاعخ لاليحاء بأن الرجى تجخمو 

,ويبجو لشا ان ىحا التخخج مقشع وؼيو لسحة فشية واضحة  49اضافات عمى الرػت (
فاعمغ ,  – استقت وجػدىا مغ الشز ذاتو , وجاء الشسط الثاني عمى وزن  مدتفعمغ

ء نازك السالئكة وعبج الخضا عمي و د.محدغ اشيسر حػل ىحا وقج ناقر البجراني آرا
 الػزن , ورد عمييا 

مفعػالت ( ويقػل فييا ) قج يبجو اقتخاح ىحا  –وفي الشسط الثالث ) مدتفعمغ 
,  الػزن غخيبا بعس الذيء بدبب ثقل التفعيمة الستصخفة ) مفعػالت ( وقمة استعساليا

شاص لشا مغ اعتساد ىحه التفعيمة اال ان الجراسة الستأنية قادتشا الى االعتساد ان ال م
طع جسيع التفعيالت الستصخقة الػاردة في القرائج التي تديخ تالػحيجة التي يسكغ ان تش

البجراني عمى آراء استاذه الشججي وشبقيا  فيياوىحه اآلراء اعتسج  50وفق ىحا الػزن (
ثع درس نطام التشاوب ويقرج بو ) تكػن القريجة مػسيؿيا مغ  51ب عمى نز الديا

ونطام التشػيع ويقرج بو تغييخ االوزان بحدب تغيخ  52لحخالذكميغ التقميجي وا
ط الػزنية الخاصة وىي قريجة ) ىا .. السقاشع الذعخية ثع درس القرائج ذات االنسا

ػائع الذعخ الحخ , وقرائج ( التي جاءت عمى الػزن الصػيل مع تشػيعو لي ىا ..ىػه
عمى وزن البديط مع تشػيعو مثل سفخ ايػب وثعمب السػت وقرائج اعتسج فييا 

 3فاعالتغ ,  3) فاعالتغ مدتفعمغ فاعالتغ ( =  3فخضية يقػل فييا ) اذا كانت 
, وقج رأى  53فاعالتغ ( فان الفخضية التي تقػم عمييا القريجة صحيحة3مدتفعمغ , 
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 54(ي جعفخ ان االيقاع ) افتقج نطامو فدقصت القريجة مػسيؿيا د. عبجالكخيع راض
 لكغ البجراني رأى في ذلظ تشػيعا اضاف لمقريجة جساال مػسيؿيا .

كان الفرل الثاني عغ القافي ,وبعج ان عخض آراء االقجميغ والسحجثيغ في 
القاؼية وقج درس في البجء عالقة القاؼية والجاللة اذ ان ) قػافي الذعخ بسا تحسمو مغ 

بط بيغ ية واضحة تخ القات داللاحيانا الى عتفزي ػازاة صػتية في ما بيشيا قج م
لقػافي , اال ان الذاعخ ال يعتسج ذلظ دائسا اذ قج ومجلػالتيا التي تسثميا تمظ ا الجوال

 55يخخقو ؼيجسع بيغ قػاف  ال رابط بيشيا دالليا , وال عالقة بيغ مجلػالتيا البتة (
ثع  56لجاللية ) يتجاوب فييا تذابو في السعشى مع تذابو في االصػات (افالقاؼية 

ندبة القػافي السقيجة  تػقفت الجراسة عشج القػافي بيغ االشالل والتقييج ووججْت ان
% في شعخ الدياب وكأنو يخيج تقييج انفعاالتو الستجفقة وكبح جساحيا  64,53كانت 

في الشقج العخبي القجيع , بعج ذلظ  ,ثع درس ىحا الفرل القػافي مغ حيث القابيا57
درس القػافي مغ حيث انػاعيا في الشقج الحجيث اذ ان القاؼية لع تعج مػحجة في 

مغ الػزن , كسا حخر الػزن مغ  ةث ذلظ ) ان الذعخ الحخ قج حخر القاؼيالذعخ الحجي
القاؼية , واذا كان تحخيخ الػزن مغ القاؼية يعشي شخح القاؼية شخحا تاما في بعس 

 58السقاشع , فان تحخيخ القاؼية مغ الػزن يعشي عجم االلتدام بسػضػع معمػم تخد ؼيو (
والستقاشعة والستػالية والستعانقة وعالقة كل مشيا , وقج درس السبحث القػافي الستتابعة 

 بالجاللة .
الجاخمي وانقدع عمى فرميغ التكخار والتػازي  كان الفرل الثاني عغ االيقاع

لسفيػم التكخار وتصػره لجى البالغييغ والشقاد عخض البحث والتقديع االيقاعي وبعج ان 
 اذ درس التكخار الرػتي  يابواثخه االيقاعي فّرل القػل في التكخار في شعخ الد

مغ اكثخ الجراسات عسقا وقجرة عمى تحميل الشز الديابي والكذف  وكانت دراستو )
, فقج نػصل البجراني الى  59عغ مػاشغ الجسال والخبط بيغ االيقاع الرػتي والجاللة 

نجاح الدياب ) في تكػيغ مجسػعة مغ التخاكسات والستػاليات الرػتية التي نجحت 
اقاتيا الذعخية بتحقيق درجة عالية مغ االيقاع الحي يبػح بالخػف ويفزي ضسغ سي

, كسا وقف البحث عشج اثخ التزعيف وحخوف السج  60الى درجة قرػى مغ التػتخ ( 
فقج كان تكخارىا ميسا في بشية القريجة ليرل  , لمشز في تعديد البشية االيقاعية
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ساما باالصػات واثخىا التعبيخي في ) ان الدياب مغ اكثخ الذعخاء العخب اىت لمقػل
الشز الذعخي , فقج كان ال احداس شعخي مخىف في اختيار الحخوف واالصػات , 
شعػريا وال شعػريا , بحيث تتدق انفعاليا مع ما يخيج التعبيخ عشو ,فزال عمى انيا 

وقف الباحث عشج تكخار االلفاظ مقدسا و ,  61تثيخ في الستمقي احداسا مغ التجاوب (
اياىا الى تكخار جشاسي وتكخار غيخ جشاسي ومثل لمتكخار الجشاسي بسجسػعة مغ 
الشرػص مثل قػلو ) يارعي الشّسال في الخمال ... ( , اذ استخجم الدياب الشّسال بجل 

ى ) حتى الشسل , وىػ الجسع السألػف عشج العخب الػارد في القخآن لكخيع في قػلو تعال
اذا أتػ عمى وادي الشسل قالت نسمة يااييا الشسل ادخمػا مداكشكع ال يحصسشكع سميسان 

, فقج استخجم الذاعخ ىحا الجسع مخالفا مذيػر المغة , ومغ الججيخ  62وجشػده ( 
بالحكخ ان جسع نسمة عمى نّسال يدتخجم في بعس الميجات العخبية ومشيا ليجة 

 .السػصل السعاصخة 
االمثمة التي اختارىا الباحث ان جشاسات الدياب غيخ مفتعمة تحتسيا  لقج بيشت

الجاللة وتتػافق مع السعشى . كسا درس تكخار كمسة في البجاية ثع تكخار كمسة في 
الشياية مقارنا بيغ رأي الشقج العخبي القجيع الحي كان يعج ذلظ عيبا مغ عيػب القاؼية 

يث الحي عّجه عشرخا جساليا , فقج حمل قريجة , ورأي الشقج الحج 63سسػه ) االيصاء ( 
) غخيب عمى الخميج ( واججا ان تكخار كمسة ) عخاق ( في نياية االسصخ الذعخية 
كان مغ اىع مؤثخات الشز اذ يقػل ال نبالغ في القػل ان كمسة )عخاق( في نيايات 

اءات ايح تػضيفاالسصخ الذعخية نجحت في استثارة حالة التػتخ في القاؼية عبخ 
الشجب واستكشاه الجاللة الخمدية السع الػشغ الحي اضفى عميو الذاعخ مغ الجالالت ما 
تجاوزة معشاه االصمي الى خمق حدمة مغ السؤشخات الدياؾية السراحبة باثا فييا ىالة 
تخييمية غشية باحاءات متشػعة يغجو معيا رمدا لكل ما ىػ جسيل ومحبب في ذىغ 

  64الذاعخ (
تكخار االشتقاق وتكخار الرجارة الحي يعتسج عمى اعادة الكمسة درس بعج ذلظ 

والتكخار المفطي الستػاتخ , الػاردة في نياية سصخ شعخي ببجاية الدصخ التالي لو 
والسػازاة السأصمية وىي تذبو العكذ والتبجيل في الشقج العخبي القجيع ومغ امثمتو قػل 

 الدياب :
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 ىحا لكل الالجئييغ   
 65يػدوكل ىحا لمي

كان الفرل االخيخ بعشػان التػازي والتقديع االيقاعي , وقج وقف الباحث محمال 
التػازي الشحػي الرخفي وتػازي التقابل الجاللي , والتػازي القائع عمى الػصػل الى 
الحروة , ولع يزف انػاعا ججيجة لمتػازي مكتؽيا بالسألػف في الجراسات الدابقة مصبقا 

الدياب , ثع وقف عشج التقديع االيقاعي ووجج ان شعخ الدياب معاييخىا عمى شعخ 
يشقدع عمى ندق االندجام الحي تتػازى وتتػافق ؼيو الػقفة العخوضية والػقفة الشحػية 
والػقفة الجاللية , وندق التػتخ الجدئي الحي تتػازى ؼيو الػقفة العخوضية والشحػية وال 

استخجام العصف , او تكخار وحجة لغػية , او تتع الػقفة الجاللية ؼيدتكسميا الذاعخ ب
الخابط الشطسي , ثع ندق التػتخ الكمي القائع عمى ) تحصيع ارتباط الػقفة الجاللية 

, وبحلظ اضحى شعخ الدياب عمى ثالثة اساليب ىي :  66والشطسية والعخوضية (
اسمػب الدصخ الذعخي , اسمػب الجسمة الذعخية , اسمػب التجويخ , وقج اشار 
البجراني الى ان الدياب مغ اوائل مغ ادخل التجويخ في بشية القريجة السعاصخة وميج 
الصخيق امام االستخجام الػاسع لمتجويخ لجى جيل الدتيشات وبخاصة الذاعخ حدب 

 الذيخ جعفخ .
مغ ىشا يسكغ القػل ان ) جساليات التذكيل االيقاعي في شعخ الدياب( مغ اىع 

لمبجراني , فقج تتبع شعخ الدياب بالتفريل كاشفا عغ  ما حػتو التجخبة الشقجية
محتػيات نرو ايقاعيا وكيؽية استخجامو لمبحػر الذعخية وامكاناتيا الستاحة وتشػيعو 
في القػافي وتػضيفو لالصػات والتكخار والتػازي لسشح الشز مؤثخات ايقاعية تديع في 

 تعديد تاثيخه عمى الستمقي .
االيقاع وبػح الجاللة ( مجسػعة مغ االبحاث التي  ضع كتاب ) الشز بيغ سمصة

تشاولت عجدا مغ الشرػص الذعخية السعاصخة  ، فقج درس في البحث السػسػم ) 
االوزان الثشائية في شعخ التفعيمة , نحػ محاولة تصبيؿية لخؤية ايقاعية مغايخة ( درس 

 يجا مغ اراء استاذهاوزان شعخ التفعيمة بخؤية ججيجة تعتسج التفعيمة ال البحخ مدتف
ح البحػر الذعخية في انو لغ ) يدتعسل مرصم الجكتػر احسج الشججي , واشار الى

حجيثو عغ شعخ لتفعيمة , ويدتبجلو بالشسط الػزني , فالبحخ يعتسج عمى نطام الذصخيغ 
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في حيغ ان نطام شعخ التفعيمة ال شصخيغ ؼيو .... كسا انو ال يمتدم بسا كان في 
ي مغ تفعيمتي العخوضة والزخب , اما تفعيمة العخوضة فألنو مغ شصخ الذعخ التقميج

,وشبق 67واما الزخب السػحج فألنو يمدم الدصخ الثابت ال الستغيخ الصػل ( واحج ,
ليرل الى القػل ) حاولشا الػقػف عشج االوزان الثشائية عمى شعخ جيل الخواد نطخية 

ىحه االوزان الثشائية السقتخحة وشبقشاىا عمى نرػص شعخية مغ جيل الخواد واالجيال 
الالحقة , فػججنا انو يسكغ تصبيقيا عمى جسيع القرائج , التي اشارة الييا الجراسات 

خة التي تتكئ عمى الدابقة عمى انيا رجدية , وىحا ما دفعشا الى تبشي ىحه الخؤية السغاي
 الشز وتعتسج التصبيق في شخح رؤيتيا السقتخحة . 

وقف الكتاب في مبحثيغ مشو عشج التػازي , اذ درس في االول التػازي واثخه 
لحسيج سعيج , وبعج ان قجم  اااليقاعي والجاللي في ديػان ) فػضى في غيخ اواني

خبي , قدع انساط التػازي الى تػشئة نطخية عغ مفيػم التػازي في الشقجيغ الغخبي والع
السدتػى الفػنػلػجي , والسدتػى الرخفي , ومدتػى التقابل الجاللي , ومدتػى التػازي 
الحروي , والتػازي عمى مدتػى القاؼية , والتػازي الكمي , مػضحا تجمياتيا في الجيػان 

لتػازي , اما السبحث االخخ فجرس ؼيو التػازي في شعخ االخصل الرغيخ وقدسو الى ا
 بالتدسيط مثل قػلو 

 68متمفٌت ماتبتغي , متػجٌع ماتذتكي , متدشٌط , ما تدسعُ 
ثع وقف عشج التػازي بالتذصيخ , فالتػازي الشحػي الرخفي , والتػازي التقابمي , 
والتػازي الحروي , والتػازي الجدئي , والتػازي القائع عمى تداوي الفػاصل , اذ يكػن 

غ متػازيتيغ او ثالث او اربع , وقج كانت دراسة التػازي في البيت الػاحج فاصمتي
تفريمية واشتقت انػاعا مغ التػازي لع تذخ الييا تشطيخات الجراسات الدابقة ولعل 

 قرب الدبق في اشتقاقيا يعػد ليحه الجراسة .
سعى الكتاب لجراسة ) تكخار العشػان والالزمة االيقاعية في شعخ معج الجبػري ( 

جيث عغ العشػان واىسيتو ووضيفتو االيقاعية وتأثيخه في الستمقي , ليشتقل اذ بجأ بالح
لمحجيث عغ تكخار العشػان وتأثيخه الجسالي فقج حقق في تكخار العشػنو في دواويغ 
الجبػري فسثال في ديػان وردة الدفخ تكخرة عشػانات ) وقفة لمريف , وقفة لرجيقي 

فة لجبل بيتػشا , وقفة ألمخأة , وقفة لمغدل , وقفة لمسحصات , وقعبجالػىاب اسساعيل 
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... ( ثع وقف عشج ديػان شخديات ابي الحارث السػصمي اذ تكخرت عشػانات ) شخدية 
 11الكالم , شخدية الغاب , شخدية االميخ , شخدية الخمق ... ( وقج ضع الجيػان ) 

عشػانا  قريجة ( بعشػان شخدية ... فحمل الباحث العشػان وسبب اختيار الصخدية
لمجيػان ولمقرائج , كسا بيغ ان اختيار ) ابي الحارث السػصمي ( كشاية عغ الذاعخ 
نفدو فيػ مػصمي وكشيتو ) ابػ حارث ( , وبعج ان فّرل القػل بحلظ خمز الى 

ق , ليا داللتيا الخاصة بافي العشاويغ صػرة متحخكة عغ الد نتيجة ) ان كمسة شخدية
التي تذكمت في سياق مختمف عغ الصخديات القجيسة في التخاث العخبي التي تذيخ 
الى لػحات الريج , وخمقت لغة شعخية متجدجة بشدق خاص عغ شخيق التكخار , فقج 
استقى الذاعخ شخدياتو مغ الصخديات القجيسة .... لكشو وضع فييا خرػصيتو 

وشاعخ يصارد الكمسة ويصارد القريجة ويصارد عسمية الخمق الفشي فالستحجث فييا راع  , 
, ثع  69ويصارد تجخبة ججيجة فييا ما فييا مغ كبخياء وانفة ورفس لمدمغ الخديء( 

درس تكخار الالزمة ويقرج بالالزمة جسمة او عبارة تتكخر باستسخار في مقاشع 
الدمغ , يتخجسيا  القريجة فيي ) نسط تكخاري يشذأ مغ ثبات لحطة شعػرية في

الذاعخ الى وحجة لغػية يعيجىا بيغ فتخة واخخى بحدب الدياق الحي تخد ؼيو , وتسثل 
زمة الى قبمية تأتي قبل كل , وقج قدع الال 70تقشية فشية تخبط اجداء الشز الذعخي ( 

 مقصع وبعجية تأتي في نياية السقصع مفرال في التأثيخ االيقاعي والجاللي لكل مشيا .
البحث االخيخ بجراسة قريجة مػسيقى عخاؾية لمذاعخة بذخى البدتاني اختز 

مقاربة ايقاعية , والقريجة ضسغ ديػانيا ) مكابجات الذجخ ( اذ اشار الى ان العشػان 
يحسل مػجيا قخائيا يختبط ذىشيا بقريجة ) مػسيقى عخبية ( لسحسػد دروير فزال 

مع واحج ) ليت الفتى حجخ , عمى ان قريجتي دروير والبدتاني تذتخكان في مص
 :بغ مقبل حجخ ( الستشاص اصال مع قػل تسيع  ياليتشي

 71ما اشيب العير لػ ان الفتى حجخ      تشبػ الحػادث عشو وىػ ممسػم 
كسا اشار البجراني الى ان السقصع االول مغ القريجة يسكغ ان يكتب عمى ـيأة 

الجيػان عمى شكل اسصخ شعخ  ابيات تامة مغ البديط , عمى الخغع مغ كتابتيا في
التفعيمة , تشتقل الذاعخة الى اسصخ مغ البديط تتشاص ايقاعيا ودالليا مع ابيات 

ثع تشتقل القريجة الى  ,ة في كتب التخاثلمستشبي والرسة القذيخي وقرة غيالن وميّ 
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 ايقاع ) فعػلغ ( , ثع ايقاع )فاعمغ (ثع نطام التفعيمتيغ في تشػيع ايقاعي متقغ , ثع
درس ايقاع القاؼية وااليقاع الجاخمي ليخمز لمقػل ) ان قريجة مػسيقى عخاؾية واحجة 
مغ اكثخ قرائج بذخى البدتاني احتفاال بااليقاع فقج فاقت ) مػسيقى عخبية ( في 
تجخيبيا السػسيقي وتجاخميا وتشاوبيا االيقاعي وارتفاعيا وانخفاضيا اليارمػني , 

يغ الػحجات االيقاعية بصخيقة مجروسة يدخت االندالق وتػضيفيا التشاسب والتقارب ب
في القريجة , فزال عغ اعتسادىا بشية خاصة مدجت بيغ االلتدام بيغ اوزان عجة 

بالقاؼية والتحخر مشيا بذعخية عالية تساىت مع االفادة مغ االيقاع الرػتي وتقانات 
عالية تحفل بخوح التػازي والتكخار , ما خمق نرا يؤازر بعزو بعزا لخمق شعخية 

  72الذعخ وتخفل ؼيو 
 النتائج والتوصيات

 لعل اىع نتائج البحث يسكغ ايجازىا في ما يأتي :     
حاول البجراني في دراستو شخح بعس االفكار والسقتخحات واآلراء الججيجة  -1

التي تخز العخوض العخبي القجيع والحجيث وبخاصة في ابحاثو ) اشكالية 
في السعالجة ( ,) التذعيث اشكالية السرصمح السخمع البديط ورأي 

العخوضي وديشامية الذعخ الحجيث ( ) االوزان الثشائية في شعخ التفعيمة نحػ 
 رؤية ايقاعية مغايخة ( .

مالت اغمب دراساتو االيقاعية الى الجانب التصبيقي الحي يحاول قخاءة الشز  -2
 تو بسعدل عغ االحكام الدابقة مدتذفا القخاءة مغ الشز ذا

كانت دراسات الباحث تجور اغمبيا حػل الذعخ العخاقي الحجيث والسعاصخ  -3
 لبيان جػانب االبجاع ؼيو وبخاصة في الجانب االيقاعي 

حاولت تمظ الجراسات الخبط بيغ االيقاع والجاللة اذ ان ايقاع الذعخ ال ؾيسة  -4
 أثيخىا في الستمقي لو ما لع يقجم خجمة تغشي الجاللة وتعسق ت

حثشا ىحا ان يجرس الجػانب االيقاعية في نتاجو الشقجي الحي يخبػ حاول ب -5
عمى عذخيغ كتابا فزال عغ ابحاث كثيخ , لحلظ تقتخح الجراسة دراسات 

 قادمة او رسالة تجمػ فكخه الشقجي وتبيغ اراءه . 
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 إقامة السقري التمسداني بدمذق من خالل مخطهط لمذاىيشي

 -دراسة وتحقيق-
 الجزائر مغشية تمسدان السركز الجامعي   عبد الرسد عزوزي  د.

 
 السمخص: 

تيجؼ ىحه الجراسة السػجدة إلى الّتْعخيف بسخصػط صغيخ وُميّع، تشاوؿ شخِرّية    
ِعْمسّية ىاّمة مغ الجدائخ في القخف العاشخ لميجخة ىػ: أبػ العباس أْحَسج السقَِّخؼ 
التِِّمْسَداني. وتكسغ أىسّية ىحا السخصػط في أّف مؤلفو ىػ أحسج بغ شاىيغ القبخصي. 

عالقة وشيجة بالسقخؼ حيغ تػاججه بجمذق، ما سيداعجنا في ىحا األخيخ كانت لو 
الّتعخؼ عمى السقخؼ مغ وجية نطخ أحج ُمَعاِصِخيو وُمِخيِجيو. وَتَتَجّمى ِقيسة السخصػط 
كحلظ في أّنو اْحتػػ عمى َكِثيٍخ مغ السعمػمات الّتاريخية في العرخ العثساني، وضّع 

شعار التي قاليا السّقخؼ، أو ِقيَمْت فيو، فيي بيغ َدّفَتْيِو مجسػعة ال بأس بيا مغ األ
 ُتسّثل  الّذعخ العخبي في تمظ الفتخة بسػضػعاتو، ولغتو، وأساليبو.   

 ، السّقخؼ، الّذاىيشي، دمذق،دراسة، تحقيق.: مخصػطالكمسات السفتاحية

Summary :  
   This brief study aims at defining a small and important manuscript 

which has dealt with a well-known scientist in Algeria during the tenth 

century of the Hidjria. 

This was: Abou El Abbes Ahmed El Maqqari Etilimsani. 

The importance of this manuscript lies on the fact that it was produced 

by Ahmed Ibn Shahin El Kobrosi who had a strict relationship with 

El Maqqari while he was in Damascus. 

So, it’s so helpful to us to define and illustrate El Maqqari through 

one of his contemporary writers. 

Besides, the importance of such a manuscript is seen through the 

amount of historical information it presents on about the Othmani 

era. It has also contained a set of poems stated by El Maqqari or on 

about him. This represented indeed the Arabic poetry in that period of 

time by reference to subjects, language and styles. 
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Hence, I did decide to undertake this study so as to realize this 

manuscript briefly on purpose to be of a great historical and literary 

profit. 

Key words: Manuscript – El Maqqari – Damascus – a study – a 

realization – Echahini. 

 
 :مقدمة

ُكْشُت شالْعُت فيخسا لمسخصػشات الَعخبّية السػجػدة في مكتبة جامعة اليبدؾ    
(Leipzig ( األلسانية، فجحب اْنِتَباىي مخصػط بعشػاف:) تقخيخ عغ إقامة السقخؼ

يب،  بجمذق(. وبعج تَرفُّحي لو وججُت أفَّ السحكػر فيو ىػ السّقِخؼ صاحُب َنْفِح الصِّ
وأّف صاحَب الّتْقِييج ىػ صجيقو الّذاىيشي الحؼ استزافو في دمذق حيغ دخػلو إلييا. 

اريخّيٌة ُخرػصا أف الّذاىيشي َعَخَؼ السقخؼ معخفة فال ُبّج أّف لمسخصػط ِقيسٌة ت
 مباشخة، فيػ مرجر ىاـّ في التخجسة لمسقخؼ.

غ فُجلُّ السؤلفات التي َتْخَجَسْت ألبي العباس السقخؼ الّتمسداني اْعَتَسجت عمى َمْرجري
 و كشفح الصيب، وَرْوَضُة اآلس وغيخىا. وكتاُب "ُخالَصةَأَساَسْيغ؛ ُكُتب السقخؼ نْفد

َز ُجْدءا ىاّما مشو لمحجيث عغ حياة السقخؼ ومخاسالتو  اأَلَثخ" ِلْمُسِحبِّي الحؼ خرَّ
وآثاره. مع العمع أف السُحبِّي أّلف كتابو بعج وفاة السقخؼ بعجة سشػات. وأكاد َأْجـد أّف 

 (1)الُسِحبِّي اعتسج في تخجستو لمسقخؼ عمى ىحا التقييج وإف لع يرخح ىػ بحلظ.
أقـػ بجراسة السخصػط وتحكيقو تحكيقا مػجدا لسا لو مغ فائجة تاريخية، لحا رأيت أف 

ولعمو يكػف إضافة ججيجة إلى السكتبة التي َتْخَجَسْت لمسقخؼ الّتمسداني، وأّرخت لتاريخ 
إقامة السقري األدب السغاربي عسػما والجدائخؼ عمى الخرػص. وقج عشػنتو بػ:)

 (.ة وتحقيقبدمذق من خالل مخطهط لمّذاىيشي: دراس
 ىـ(1053 -995التعريف براحب السخطهط: )أحسد بن شاىين: 

ىػ الّذاعخ أحسج بُغ َشاىيغ الُقْبخصي، تخؾ والجه ُقْبخص وسكغ دمذق، فُػِلج  :أولّيتو
ىػ، َتَتْمسح عمى يج والجه، ثّع التحق بالجير العثساني، ُأِسخ في 995الّذاعخ بيا سشة 

إحجػ السعارؾ ثّع ُأْشِمَق سخاحو، فانرخؼ إلى األدب وُعِخؼ حيشيا بالذاىيشي ندبة 
 (2)في الخكب الذامي إلى الحّج. إلى والجه. تػلى القزاء 
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: انرخؼ في آخخ ُعسخه إلى ِعْمع الِكيْسَياء، وَأْنَفَق ُجّل َماِلِو فيو حتّى لع َيُعج لو آثاره
شيئا، ُمحاوال اْختخاع ما ُيَدّسى اإلكديخ، َضشِّا مشو أّنو إذا َصّبو عمى الّشحاس صار 

مشيا: كتاب في المغة، وُمْخترخ  ذلبا. لع يتخؾ شيئا إاّل شعخه ومجسػعة مغ السؤلفات
 (3)لمقامػس السُحيط، وديػاف شعخ.

ػة، مشيا مجحو لمُبػِريشي   ََ  قائال: (4)لو قرائج جَع
 فالّخْقستْيِغ فعيػجىا السْعُيػدِ   َحيِّ السشػػازؿ بالّشقَا َفػػَدُرودِ 

 سصخًا صحيفتو بيػاض الِبيجِ   واْحِبْذ مصّيظ دوف ُمْشَعَخِج المَِّػػ 
 

ـَ السّقخؼ إلى دمذق أندلو الذاىيشي في السجرسة الَجْقَسِكيَّة واْعَتَشى بو وأكـخ    ولّسا َقِج
ِوفادتو، وأندلو َمْشدال راِئًقا، وأرسل إليو بيجّية وبعس الساؿ، وكتب إليو معتحرا: 

 )الكامل(
 ُبْخدًا عػمى َعِصَفْيػَظ ذا أْرَدافِ   لػ كاف لي أمخ الذباب َخَمْعُتوُ 

 فَبَعْثُت نْحػػؾ َغاية اإِلْمػَكافِ   لكغ تعّحر َبْعث أوّؿ غػايتي
 فخّد عميو السّقخؼ بقػلو: )الكامل(  

 سارْت ِركاب الَسػْجج في الُبْمجاف  يا واحج الَعْرػخ الحؼ ِبسجيػحو
 ما لي بُذْكخ الػُسشعسيغ َيػجاف  أْوَلػْيَتػِشي ما ال أُقػـػ ِبُذْكخه

 (5)أْضَحْت تفػؽ قالئج العقيػاف   الكساؿ جػاىخاً ونطسَت أشتات 
وكاف مع ُوُفػر أدبو قميل الحّع مغ الجنيا، وقج قاؿ في ذلظ مخاشبا زوجتو عمى   

 شخيقة الذشفخػ:
َؾ عػػاثخاً   وأنت ُمِقيُل َعْثخة الُكخَمػػاء  وقائَمٍة ما باُؿ ججِّ

 بل ِعثاُر ذكائيِعثاُر ججودؼ   فقمُت َذِريشي ال أبا َلِظ ليذ َذا
الَسْػلى  وقج وصفو السقخؼ في كتابو "نفح الصيب" وأششب، ومّسا قالو فيو: "...   

الحؼ َأْمَجاُحو ُتَحمِّي أْجَياد الصُُّخوِس الَعاِشمة، وَسَساُحو ُيْخِجُل أْنػاء الُغُيػث الَياشمة، 
ْبِق في مْيجاف اإلِ  َجادة بذيادة ُكلِّ ناثٍخ َصْجُر األكابخ األعاضع، الَحاِئد َقَرب الدَّ

ُجوُؽ الحؼ بأسَباب َعْيِجه َأْرتِبُط، األْوَحُج الحؼ  ِه أَْغَتِبُط، والرَّ جيق الحؼ ِبُػدِّ وناضع، الرَّ
َضَخَبِت الَبخاَعة ِرَواَقيا ِبَشاِديِو، والساجج الحؼ َلْع َيَدؿ َبِجيُع البالَغِة ِمْغ َكَثٍب ُيَشاِديِو، 
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َيْحتاج إلى ِزيادة َبخاِىيغ، اأَلَجلُّ الَسْػَلى أحسج َأَفْشِجؼ بغ شاىيغ، ال والَحقُّ َأْبَمَج ال 
ْعُج  َزاَلِت الِعدَُّة ُمِكيَسٌة ِبَػاِديِو، وال َبِخَحت َحْزَختو جامعًة لبػاشغ الفخخ وَبَػاِديِو، والدَّ

َفَكْع لُو َأْسَساه هللُا وِلَغْيِخِه مغ أْعَياف  ُيَخاِوُح َمقاَمُو وُيَغاِديِو، والَسْجُج َيَتَخنَُّع ِبِحْكِخِه َحاِديِو،
 (6)دمذق َلَجؼَّ ِمْغ َأَياِد، َيْعَجُد عِغ اإِلَباَنِة َعْشيا َلْػ َأراَد َوْصَفَيا قذُّ ِإّياِد...".

لميجخة، وُدِفغ في مقبخة الفخاديذ  1053في شػاؿ مغ سشة  -رحسو هللا-: تػفي وفاتو
 يخثيو: (7)بجمذق، وكاف يـػ مػتو ىاشال ججا، فقاؿ األميخ السشجكي 

 وىػ َمْػلى ُيذػيُخ ُكلّّ ِإلْيوِ   ُقْمُت لّسا قَزى ابغ شاىيغ نْحبا
 (8)بَكِت األْرُض والّدساُء َعَمْيِو   َرِحع هللا سيِّػجا وعديػػدا

 
 :وصف ندخة السخطهط

  ُنْدخة الّتْقييج الحؼ َبْيَغ أْيِجيشا ىي ُنْدخة وحيجٌة ِفيسا أَْعَمع، وقج بحثت في فيارس
السْخصػشات وشبكة االنتخنيت، فتبّيغ لي أّف السرجر الػحيج لمسخصػشة ىحه ىػ 

حيث اىتّع الباحث والسفيخس األلساني ( بألسانيا. Leipzigمكتبة جامعة اليبدغ )
( بفيخستيا ضسغ مخصػشات الجراسات الذخقية Karl Vollresكارؿ فػلخس )

 واإلسالمية بسكتبة اليبدغ.
  :وىي محفػضة ىشاؾ ضسغ مجسػع تحت رقعD.C 323-06 06-0863. أو. 
 س الحسجاني.والسجسػع ىحا َخِميٌط ِمْغ ُكُتب أدبّية ودواويغ شعخّية مشيا ديػاف أبي فخا 
  182إلى الرفحة  174. تبتجغ مغ الرفحة 9عجد لػحات السخصػط. 
 ( :21.9×  14.8مقاس المػحة الػاحجة.)  (.18×  10مقاس الستغ: )و 
  كمسات في الستػسط.10سصخا، في كل سصخ  25مدصختيا 
  واضح، والعشاويغ بمػف أحسخ.خصيا: ندخ بمػف أسػد جسيل 
  االصفخار.ورقيا أوروبي أبيس مائل إلى 
  التقييج غيخ معشػف، والعشػاف السػجػد عمى الغالؼ وضعو السفيخس وىػ:)تقخيخ

 عغ إقامة السقخؼ بجمذق(.
  السخصػط الحؼ بيغ أيجيشا ليذ ِبَخطِّ الّذاىيشي، إنسا مشدػخ عغ َأْصل، وناسخو ىػ

ىػ، أؼ بعج مائة سشة مغ وفاة 1729ىػ/1141ُحَدْيغ بغ ِقيَصاس قاـ بشدخو سشة 
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ْغ مغ العثػر عمى تخجسة الشاسخ، والُسخّجح أنو عاش في القخف  السقخؼ. ولع أتسكَّ
 الثاني عذخ لميجخة. 

 :ي )ت صِّ ـ(، 1852ىػ/1269السخصػط َتَسمََّكُو عالٌع ُيَدّسى ُمْرصفى بغ محسػد الذَّ
وقج ُأِشيخ إلى ذلظ في حاشية الرفحة األولى مغ السجسػع، وىحا الخجل مغ عائمة 

السذيػرة بالعخاؽ ىاجخ أحج أججادىع إلى الّذاـ، وتػجج مقبخة شييخة باسسيع الذّصي 
 في جبل قاسيػف بجمذق.

 تسمكو بعج ذلظ األستاذ  مكتػب بقمع الخصاص في الرفحة األخيخة أّف السخصػط
ـ. و قاـ بتحقيق ديػاف أبي فخاس الحسجاني، الحؼ إحجػ 1938سشة  (9)َساِمي َدىَّاف
 غ السجسػع الحؼ َيُزّع ىحا السخصػط.ُنَدِخِو ُجْدٌء م
: ال ُيْسكغ َتْحجيج تاريخ تأليف السخصػط ِبِجقَّة، حيث ال تػجج إشارٌة في تاريخ تقييده

الستغ َتُجّؿ عمى ذلظ، وناسخ السخصػط لع ُيْخِبخنا عغ الّدشة التي قاـ فييا ُمؤّلفو 
تقييجه بعج وفاة كّل  بتقييجه. لكغ ىشاؾ إشارة تجؿ عمى أّف الذاىيشي كتب بعزا مغ

مغ السقخؼ وصاحبو العسادؼ عمى األقل، والّجليل أّنو حيغ يتحجث عشيسا أحيانا يعقب 
بقػلو "رحسيسا هللا". ىحا ما جعمشا نفتخض أّف الذاىيشي قّيج ىحا التأليف ما بيغ سشة 

 ىػ.1053ىػ و 1051
عمى  -لسقخؼ باإلضافة إلى تخجسة ا -: احتػػ السخصػط محتهى السخطهط وأقدامو

بعس القرائج الذعخية التي نطسيا الذاىيشي، وقرائج أخخػ نطسيا السقخؼ وبعس 
شعخاء عرخه كالعسادؼ، والبػريشي وغيخىع. وقج ُنِطَسْت ُمْعطع قرائج السخصػط في 

 غخض السجح.
و والسالحع أّف الذاىيشي لع َيّتبع ُخّصة ُمَعيّشة في تقييجه، فقج َقّدع تأليفو إلى ما يذب  

 الفرػؿ، وَعْشَػف كّل فرل بعشػاف، وىي عمى الّذكل التالي:
 فرل في وروده )أؼ السقخؼ( رحسو هللا تعالى دمذق الذاـ. -
 فرل في بياف جسمة مغ أخباره. -
 فرل فيسا اّتفق لو في مجح دمذق. -
فرل فيسا دار بيغ الذيخ رحسو هللا وبيغ مػالنا مفتي الذاـ عبج الخحسغ أفشجؼ  -

 العسادؼ.
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ُبِجأ السخصػط بقػؿ الشاسخ: " قاؿ : أبػ العباس أحسج بغ دمحم بغ دمحم بغ أبي وقج 
يحي بغ عبج الخحسغ بغ أبي العير بغ دمحم السقخؼ التمسداني السػلج والسشذأ و 

 )القخاءة( نديل فاس ثع القاىخة..."
وكاف الفخاغ مغ ندخو يـػ الثالثاء شيخ شعباف السبارؾ الحؼ ىػ مغ وُختع بقػلو: " 

الحقيخ حديغ بغ قيصاس غفخ شيػر سشة إحجػ وأربعيغ ومائة وألف عمى يج الفقيخ 
 هللا".

بسا يحتػيو -: إّنو وعمى الّخغع مغ ِصَغِخ َحْجع السخصػط، فإّنو يعج قيسة السخطهط
رادر التي َتْخَجَسْت لمسّقخؼ حيغ تَػاُجِجه بجمذق. ِمْغ أََىعِّ الس -مغ معمػمات تاريخّية

مرجرا ىاّما لمّذعخ في العرخ  -بسا يحَتِػيو ِمْغ ُنُرػص ِشْعخّية –كسا ُيعّج 
ْعخ  العثساني، فقج رسع ُمؤّلفو بالقرائج التي َأْوَرَدىا في مخصػشو ُخُصػَط ىحا الذِّ

 السغخب العخبي أـ في السذخؽ. وألػانو. ما ييّيئ مادة وافخة لسؤرخي األدب سػاء في
 : عسمي في السخطهط

* اعتسجُت عمى الشُّْدخة الػحيجة الستػفخة لجّؼ، باعتبار أّنيا الشدخة اليتيسة السػجػدة 
 في السكتبات. 

 * قابمت السخصػط مع مػارد السؤلف ومرادره، مع إثبات الُفُخوؽ أو الشُّقز.
 في الستغ، إتساما لمفائجة. * عخَّْفت ببعس األعالـ الػاردة أسساؤىع

في حاؿ كتابة أرقاـ صفحات السخصػط في صمب الشَّّزِ السحقَّق، جعمتو بيغ * 
 خصَّيغ مائميغ، ىكحا: / /، مع اعتساد التخقيع السػجػد في صمب السخصػط.

* عّخفت باألماكغ والبمجاف الػارد ذكخىا في الكتاب، مع بياف مػقعيا الجغخافي في 
 .بقجر اإلمكافالعرخ الحاضخ 

 نساذج مغ السخصػط:
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 الرفحة األولى مغ السخصػط

 
 الرفحة األخيخة مغ السخصػط
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 الشص محققا
 بدع هللا الخحسغ الخحيع

: أبػ العباس أحسج بغ دمحم بغ دمحم بغ أبي يحي بغ عبج الخحسغ بغ أبي  (10)قاؿ
العير بغ دمحم السقخؼ التمسداني السػلج والسشذأ و القخاءة نديل فاس ثع القاىخة. ىػ 
مسغ لع ُيَخ  نطيخه في جػدة القخيحة، وصفاء  الحىغ وقػة البجيية، وتػقج الحكاء 

العمـػ بالقجح الفائد، واألخح مشيا بالحع  والتبحخ في الحفع، والزخب في  جسيع
الػافخ . وكاف إذا تكمع في التفديخ والحجيث أو غيخىسا يطغ الدامع أّف ُعصارد قج 

آية في عمع  ( 11)ندؿ إلى األرض، وعّع بشػره مشيا الصػؿ والعخض. وكاف رحسو هللا 
في سائخ الكالـ والعقائج، ومعجدا باىخا في األدب والسحاضخات، وبحخ زاخخا 

السحفػضات، ثع إّف ىحا الحؼ ذكخت مغ أوصافو رحسو هللا تعالى ىػ قصخة مغ بحخ، 
 و ُدرٌَّة مغ ِعقج.

 :فرل في وروده رحسو هللا تعالى دمذق الذام
وردىا آخخ عذخ مغ شعباف السعطع الحؼ ىػ مغ شيػر سشة سبع وثالثيغ بعج   

 (13)ني في مشتده برالحية دمذقوكشت الفقيخ أنا وإخػا (12)األلف مغ مرخ القاىخة.
فألجأتو الزخورة إلى أف شمب مغ بعس الدكاف مشدال فأبى عميو، فبمغشي األمخ 
فكتبت إليو أبياتا أعخض عميو وكخؼ، وأبّيغ لو خفّي ُحبي ِبُحَمى شعخؼ، وأرسمت معيا 

                                                             /1/وىي ىحه األبيات:      (14)مفتاح خمػتي التي أنذأتيا بسجرستي الجقسكية 
 وإلْيِو ِمػغ الّدمػاف َمَفػخِّؼ   َكَشف السّقِخؼ َشْيخي َمَقخِّؼ 

 في ِضْسغ َبْحخِ (15)وُعُمـػ كالَبْحخ  َكَشٌف مْثل َصْجره في اّتَداع
ػْخؽ ُنػُره أّؼ َبػْجرِ   أؼ َبْجر قْج َأْشَمَع الَغْخب ِمْشو  مؤل الذَّ
 وَسِسيِّػي وَفْػَؽ ذاؾ وَفْخِخؼ   أحسُج َسيِّجؼ وَشْيخي وُذْخِخؼ 
 ِجْئُتو َزائًخا عمى َوْجِو ُشْكِخؼ   َلْػ ِبَغْيخ اأَلْقَجاـ َيْدعى َمُذػؽٌ 

ُمِجيب الّدائل وُأَصمِّي عمى خيخ  (16)فأجابشي حفطو هللا تعالى بسا نرو: أحسج )هللا( 
 نبي جاء بأفزل الػسائل صمى هللا عميو و عمى آلو وصحبو:

 
 ِذْكخؼ  ( 17)وَتَحػمَّى ِبُجرِّه َنْحػخ  أّؼ َنْطٍع في ُحْدػػِشو َحاَر ِفْكخؼ 
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يِت البغ شاىيغ َيْشسي ( 18)صائل  َمْغ ِبَخْوِض الشََّجػ لو َخْيػخ َوْكخ  الرِّ
 ِلَعػػاٍف مػغ الَسعاِلػي وَبػْكخ  الُسْسػتِصيغ ِذْروة َمْجػػػجٍ أَحُج 

 مػغ َمَعاِنػي َتْعخيفو دوف ِبػْكخ  َحلَّ مْفتاح َفْزِمو َباَب َوْصػػػلٍ 
ـْ في اْزِدَيػػافٍ  َمػاف ُد  بالُعػَمى واْزِدياد َتْجِشيذ ُشػكخؼ   يا بجيع الدَّ

ثّع إّني سعيت إلى زيارتو واْسِتْجعاِئِو إلى الَخْمػة الَسْحُكػرة وقج كاف بعس السغاربة  
ُخورة في مكاٍف َواِىَي الُبْشياف ُمَتَزْعِزع األْركاف، وما ذاؾ إاّل تَخّمف أبشاء  َأْندُلػه لمزَّ

فطو هللا الّدَماف َعْغ ِإْحَخاز )حرل( ]كحا[ َسْبق الفزل في ىحا السيجاف، فمع يمبث ح
تعالى إاّل ريثسا شخبشا بحزختو القيػة ثّع أتيشا الخمػة فُأْعِجَب بيا واّتَخحىا دار َقَخاره 
ُمّجة إقامتو، إلى أف ارتحل خامذ شػاؿ. فكانت إقامتو في دمذق دوف األربعيغ يػما. 

ْىخ و ُغَخُر الُعْسخ، ولع يَتَخمّ  ف عغ ِزيارتو وَلَعْسِخؼ أّنيا كانت مػاسع الفزل، وُخَجع الجَّ
وَتْقِبيل يجه إاّل َمْغ كاف َزِمًشا ال َيْقَػػ عمى الحخكة أو جاىال يخذى غػائل الفزيحة 
عشجه أو ُمَتخّمفا  عغ َشْأِو َذِوؼ الُسُخوَءاِت ِمّسغ لع ُيػَؽ ُشّح َنْفِدو، ولع َيْرُجْؽ في 

و  وَحْجِسو، كسا أشخت إليو بقػلي مغ قريجة فخيجة                                                                                                      /2/ِحدِّ
اـ َنػْعػِموِ           ( 20)الغزشفخ أكمبُ  (19)وال َغْخَو أف ُيْقمى  فشحغ ونحغ الشاس ُخجَّ
 (21) َدبُ إليو َتَشػاَىى الَفْزػل والَسْجُج ُيشْ   ىػ السّقخّؼ الَعالع الَعَمػُع اّلػحؼ

 
وىي في محميا ُمْثبتة. ولعسخؼ إّنو كاف مسغ لع َيْخَتِمْف في َفْزِمو اُثَشاف. وكفى عمى 

ْجراف األْكَسالف، والَبْجراف الَشيِّخاف، َشْيَخا دمذق  ْيخاف اأَلَجالَّف، والرَّ ذلظ الذَّ
اإلماـ األعطع َعالَّمة  باالْسِتْحقاؽ، وَصْجَراَىا باالتَِّفاؽ، الَسْػَلى الُسعّطع ُمْحِيي محىب

الّجيغ وخاِتَسُة الُسحّققيغ َشْيخي وُأْستاذؼ ُمْفِتي دمذق واْبِغ ُمْفتييا عبج الخحسغ َأَفْشِجؼ 
 (22)بِغ السخحـػ شيخ اإلسالـ الَسْػلى عساد الّجيغ َرِحع هللا الّدَمف  وَأْبَقى الَخَمف.

ْجر اأَلْكسل الّشبيل اأَلِصيل العخيق ا فيق العالع العامل الَػِلّي العارؼ والّذيخ الرَّ لذَّ
 (24)وُكلّّ ِمْشُيسا ُخَدْيسة (23)َشْيخي وُأْستاذؼ أبػ حفز ُعسخ الَقاِرؼ الّذافعي رحسو هللا.

في ىحا الباب كيف وقج تّع بيسا ُحْدغ الذياب الشِّراب. وىحا شأنيسا َوَصْفشاه، ونحغ 
ا هللا تعالى بذأنو، وصّخحا بتقجمو وَتْبِخيده َقّيْجنا مشيسا ما َعخفشاه. لقج اْعَتَشايا حفطيس

ْقرى الُجْيج وُمْشَتيى  ََ عمى َأْقخانو، وقج أضافاه الّميالي َذات الَعَجد، وَبَمَغا في إكخامو َأ
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األمج، وُكْشت الفقيخ عمى عادتي في اقتفاء آثارىسا وححو ححوىسا، أقتفي آثارىسا 
أشارا عميو في اْبِتجاء َدْرس الُبخارؼ  وأححو في إعطامو وإكخامو ححوىسا. ثّع إّنيسا

بالجامع األمػؼ في شيخ رمزاف مع مشطػمة في العقائج فذخع في ذلظ نحػ درسيغ 
أو ثالثة. فمسا َكُثخ الّشاس، و اْزَدَحُسػا عمى غيخ قياس، أشخنا عميو بأف يجعل الّجرس 

ة ُمْدتْقِبل الِقْبمة  بعج صالة في َصْحغ الجامع اتجاه الُكّبة الّذْخقّية السعخوفة بالَباُعػِنيّ 
عجاء عغ ذلظ السجمذ أحجا، وإف َتَخّمف  الربح ولع َيَتَخّمف مغ شمبة العمع الشُّجباء الدُّ
الّخجل قّل أف َيِجَج بعج ذلظ مجمدا يجمذ فيو لذجة االزدحاـ. وأّما يـػ الختع فإنو كاف 

ت بَرْحغ الجامع       يػما مذيػدا حزخ فيو نحػ ألػؼ مغ الشاس وَعَمِت األْصػا
/3/ 

ولع يسكغ الذيخ الكالـ لكثخة االزدحاـ فشقمشا حمقة الجرس إلى وسط الرحغ إلى باب 
يػضع فيو العمع الذخيف الشبػؼ في  الُجُسَعات مغ رجب وشعباف ورمزاف. ثع جئشا 
 لو ِبُكْخِسّي فَرِعج عميو وأشار إلى الّشاس أف اْسُكُتػا فدكتػا. وحرل عمى السجمذ

سكيشة ووقار، ثع شخع في الّجرس وتكمع بكالـ في العقائج والحجيث لع ُيْدَسع مثمو حتى 
ختع السجمذ بأبيات قاليا حيغ وّدع حزخة السرصفى صمػات هللا وسالمو عميو 

فبكى الّشاس ُبَكاًء شجيجا وحدنػا عمى  ( 25)وعمى آلو وصحبو أجسعيغ بالسجيشة السشػرة.
شمع  (26)ف يـػ لغ ُيَخ مثمو في زمانشا. إنو لسا كاف يـػ رحمتوِفَخاقو ُحْدنا عطيسا وكا

والجؼ شاىيغ حفطو هللا تعالى وىػ أميخ الجشج الذامي ورئيذ عدكخ دمذق الدامي 
في جساعة وشخذمة مغ العدكخ. وشمعت الفقيخ مع جساعتي مغ شمبة العمع وغيخىع 

وبتشا معو تمظ الميمة في أرغج عير  (27)مغ محبي الذيخ جّع غفيخ إلى قخية داريا 
وأىشاه لػال ما كجر فاه مغ وصسة الػداع. ثّع أصبح سائخا راشجا َمْكُمّػًا والقمػب تذّيعو، 
واألرواح تفجيو وتػدعو، ولع أعيج نفدي أكثخ بكاء مغ ذلظ اليـػ فاهلل تعالى يحفطو، 

وعمى ما يذاء قجيخ وباإلجابة وِبَمْحع عشايتو وكاليتو يكمػه ويمحطو، إّنو الحّي القيـػ 
ججيخ وىػ نعع السػلى ونعع الشريخ. وكاف َحِفطو هللا تعالى يحفع القخآف العطيع 
أحدغ ِحْفٍع. وقاؿ لي قج حفطتو وأنا ابغ سبع سشيغ. وقاؿ قج ختست مغ مرخ إلى 

 الذاـ خسذ عذخة ختسة.
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ػا يتكمسػف فمع أّنيع كان (28)وحكى لي رجل مسغ صحب الذيخ مغ داريا إلى َسْعَدع
الَخْتع ثع ختع ودعا وأشيجىع   ُيِجْبيع حتى وصل إلى سعدع ثّع قاؿ َىُمسُّػا واحزخوا

أّنو جعل ثػاب ذلظ ليحا العبج الفقيخ الحقيخ جامع ىحه الكمسات أحسج بغ شاىيغ 
 وأسأؿ هللا القبػؿ إنو خيخ مدئػؿ.                

/4/ 
 

. فسغ خبخه رحسو هللا فرل في بيان جسمة من أخباره وتطرق إلى آثاره وأشعاره
و الذيخ الجميل العالع  (29)تعالى أّنو ولج  بتمسداف ل بيا عمى عسِّ ونذأ وقخأ وَحرَّ

وأخبخني أّنيا بمجة عطيسة مغ  أحاسغ بالد  (30)العامل الخحمة الذيخ سعيج السقخؼ.
سالشيغ مسمكتشا نرخىع هللا تعالى وَأَبلَّ خالفتيع.وأنيا السغخب وأنيا في يج العثسانييغ 

ىي الَحّج السزخوب بيغ سمصانشا نرخه هللا تعالى ومسمكة الغخب. وقاؿ لي رحسو هللا 
تعالى أّف ندبة األججاد رحسيع هللا تعالى إلى َمقََّخة وىي بفتح السيع وتذجيج القاؼ 

وإلييا ندبتشا ( 32)خية مغ قخػ تمسدافأشيخ ق (31)وآخخىا راء ميسمة وفييا لغة أخخػ،
السذيػرة وبيا نعخؼ في الغخب. وانجّخ الكالـ إلى ذكخ بمجة فاس، فحكخ أنيا دار 
الخالفة اآلف، وبيا كاف السمظ السعطع مػالؼ أحسج سمصاف السغخب رحسو هللا 

حيغ قجميا الذيخ. وحكى لي حفطو هللا أّف الفتػػ صارت إليو في زمانو ( 33)تعالى
ومغ بعجه لسا اْخَتمَّْت أحػاؿ السسمكة بدبب أوالده إلى حجيث  يصػؿ ذكخه. ارتحل 
كغ والسدكغ قاصجا حج بيت هللا الحخاـ وزيارة نبيو دمحم  الذيخ نابحا األىل والػشغ والدَّ

مرخ القاىخة وبيا قصغ بعج أف قزى مغ الحّج  ثع ورد (34)عميو الرالت والدالـ.
الػشخ، وتدوج مغ الدادة الِػفائيَّة لكػف أصميع مغ السغخب وأنذجني لشفدو  حيغ 

 فارؽ فاس يرف نػاعيخىا قػلو
 الَجَػػ  (35)في َنْيخ فاس َشَجٌغ ُيْحكي  لع َأْنػَذ يْػًما لمشَّػَػاِعػيػخ بو

 (37)هلل ما قج ِىْجػَت يا َيْػـ الشَّػػػ   ًجاإذ َذكَّػَخِني َمػَعاىِ  (36)أْنَذْجتُ 

وقاؿ ىحا مغ باب االكتفاء. والسرخاع الحؼ فيو االكتفاء مزسغ  مغ صجر قريجة 
 ومثل ىحا نادر في بابو وأنذجني لبعس السغاربة   

 وبأنَّػيا في ِزيِّيا َحْدَشاءُ   إف َتْفَتِخْخ فاُس ِبَسا في َشِيػّيا
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                    /5/              

 (39)وسألتو يػما عغ حطو بسرخ فقاؿ حفطو هللا تعالى. قج وردىا قبمشا ابغ الحاجب
 رحسو هللا تعالى فأنذجني فييا لسا سئل عشيا قػلو:

 َعْغ َبْدِصَيا بالشََّػاِؿ ُمْشَكِبَزوْ   ِمْرَخ َوَجْجُت َأْيِجيُكعْ يا أَْىَل 
 (40)َأَكْمُت ُكتُػِبي كَأنَِّشي َأَرَضْو   لَساَّ َعِجْمػُت الِقَخػ ِبَأْرِضُكعْ 

 وأنذجني في إثخ ذلظ بيتيغ ولع ُيَدعِّ قائال وأضشيا لو رحسو هللا تعالى:
 وَرْوَضُتيا َجشٌَّة َزاِىَخهْ   َيُقػُلػَف مْرخ َأَجلُّ الِباَلدِ 
 ولمَػاِرِديَغ ِىَي الَقاِىَخهْ   َنَعْع ِىي مْرخ أِلَْرَباِبػَيا

أّف ابغ ىجية القخشي التمسداني  (41)وحكى لي رحسو هللا تعالى عغ أحج ججوده وسساه 
كتب إليو مخة يصمب مشو نارنجا وىػ أحدغ ما سسعتو في كتابو السدسى )نطع الآللي 

 قػلو: (42)األمالي( في سمػؾ 
 (43)وَمْقَرِجؼ َتْرِحيُف َمْقُمػِبَيا   َخْيَخاُت ما َتْحِػيػِو َمْبُحوَلػةٌ 

وىػ الػلي القصب  (44)وحكى لي رحسو هللا تعالى أّنو اجتسع بأبي الغيث القذاش،
العارؼ الكامل السخشج قجس هللا سخه العديد وقج كاف مشح أربع سشيغ لع يجتسع بأحج. 

ودعا لي. وأنا أضّغ إفَّ َما ىػ مغ خػارؽ الِحْفع  (45)قج ألبدشي الخخقةوقاؿ لي 
خه في  واإلمالء إنسا ىػ ببخكة ذلظ الجعاء، والّجليل عمى ذلظ أّنا كّشا َنِجُج ِمغ َتَبحُّ
العمـػ وَسْخده لمسدائل ما ال نججه في سائخ مجالدو معشا، بل وال ُيَتَرّػر ِمغ َأَحٍج 

حمقة الجرس ثع رآه في محّل آخخ مخاعيا يطيخ لو ِمْرَجاؽ ما أصال وكل مغ رآه في 
قمشاه. وِمْغ لصاِئِف الّذْيخ رحسو هللا تعالى أّنو َوَىَبِشي بَخطِّ أبي الغيث القذاش قجس 
شي بو. ومغ بخكة الذيخ  هللا سخه العديد ِحجابا َصِحَبو معو مغ الغخب وىػ مسا َخرَّ

ػ عمى خاشخؼ بيتاف حيغ حخرت ىحا السحل أبي الغيث رضي هللا عشو أّنو َجخَ 
 بخرػصو ارتجاال وىسا

 (                   38)واأَلْشَيَباِف َىَػاُؤىا والَساء   َمْكشاَسة َأْرَجاُؤىاَيْكِفيَظ مغ 

 ِمْغ تُػْخِب اأَلْوِلَياء ُتْعشى َرِفيعِ   قاؿ لي َصاِحِبي ِبَأؼِّ تُػَخابِ 
 ُحخُّ َوْجِيي ُتَخاُب َنْعِل الجسيِع              ُقْمُت ُحّب الجسيِع ِديشِي وَىحا
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/6/ 
 

. ولقج جخػ َمّخًة ِذْكخ فيسا اتفق لو في مدح دمذق وما أورده لغيره فييا فرل
 (46)ُمْشَتَدىات الّجنيا وَأّنيا أربعة: إيػاف ِكْدخػ وَصَفج َسَسْخَقْشج وَنْيخ األُُبمَّة وُغػَشة دمذق

 حخسيا هللا تعالى، وىي أحدغ ِمسَّا ُذِكخ  جسيعا، ثع جخػ ذكخ الَقْرخ والشَّْيخ والِبشاء
وىي أحدغ ما في األحدغ (47)الحؼ أْنَذْأُتُو بَقْخية مغ ُقخػ الُغػَشة ُيَقاؿ ليا َكْفخ َبْصشا

 كقػلي فييا:
اـ َجشَّػةٌ   َكْفخ َبْصشا َعَجْنػيا  ُغػَشة الذَّ

 (48)َراْح َيْدػِبيْو َلَجْنيا   َمْغ ُيَذاىج ُغُرػْنيا
 وكقػلي أيزا 

ْػُؽ َعشَّا  َنْغَتِشْع في َكْفخ َبْصَشا  ُقْع ِبشا فالذَّ
 ُحْدشيا َضْيًخا َفَبْصَشا  َلحَّة َقْج َجاَؿ ِفيػيا

وقػلي في استجعاء روح دمذق الذاـ وريحانة أفاضميا الكخاـ، مغ نبت في دوح  
، الرسيسي واسط عقج مخاديع دمذق دمحم أفشجؼ الكخيسي الُسَشػَّه باسسو  (49)الكـخ

الكخيع، في سمظ ىحا الِعْقج العطيع، وىحا الكخيسي ىػ الحؼ َنػَّْىُت ِباْسسو وُغْرغ 
بيبة َقِذيب، أِصُف ُمُخوَءتو وَأْذُكخ ُفُتّػتو بقػلي مغ قريجة  الحجاثة رشيب، وَبْخد الذَّ

 (50)ألَسػُل أقالُمو ُأُجػٌع َتْعُشػػا ليا ا  مُحسَّج َلػْع َأَخْل في ِسػشِّػو أسج
تُػو  عمى نجابة أىل األرض َتْذػَتِسػلُ   ذاؾ الشجيب الحؼ أْضَحْت ُفُتػَّ

عخ فيو إذ َسِيػخُت َلػوُ   حتىَّ َضَشػْشُت قػاِفيػو َسَتػْقَتِتػلُ   َتَغاَيخ الذِّ
ػَباع قميال جاء َيْسػَتِثػػلُ   أْضَحى َسِجيِّا بو حتى َلِػ اْلَتػَفَتْت   لو الصِّ

ِتو  َغْيػخاف عغ بعزو في بعزو شػغلُ   فُكلُّ َسْصٍخ غجا في َمػْجح ُغػخَّ
 وِجْئػُتُو فػججُت البحخ َيْشَيػِسػلُ   َصاَحْبتُػُو فخأيُت الَبْجَر َكمََّسػشي

اَفػة الُيػُصػلُ   ُمْدَتِتػخ (51)ففي َفراَحِتِو َسْحبافُ   وفي أَناِمِمػػو الَػكَّ
َوؿُ   اأَلْفزاؿ وُىػ الَّحؼقج َحاز َباُكػَرة  غ ال زاَلػْت لػو الجُّ  باكػرة الدِّ

 وقج َتَشاَسػب فيػػو السْجح والَغَدؿُ   فيا رعى هللا َمْخُجوما تُػَداِيػخه
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وإنسا ذكخت ىحه األبيات ألنيا غاية في بابيا بجيعة في نسصيا، والحجيث كسا قيل 
سالكيغ في ُججده، فشقػؿ وهللا السدؤوؿ / 7/شجػف، فمشخجع اآلف إلى ما نحغ برجده 

في الػصػؿ إلى السأمػؿ، قاؿ رحسو هللا تعالى ُمْختِجال مصمعا مغ مػشح في مجح 
 الغػشة قػلو رحسو هللا تعالى:
 ومجح بغجافْ   َدْع َعْشظ َأْوَصاؼ دجمْو      

 (52)مع شعب بػاْف   وما َرَوْوا في اأُلُبمػػَّو             
ػاـ ُمْقَمْو              ِلَعْيػغ أعيافْ   فُغػَشػة الذَّ
 لمُحْدغ ُعشػافْ   وَكْيَف ال َوْىَػ ُجْسَمػْو         

وارتجل رحسو هللا تعالى َمّخة َبْيَتْيغ وقج قمت لو ما يقػؿ مػالنا في دمذق ومحاسشيا  
 وىسا قػلو:

اـ َمْػَلى ـَ ِمغْ   َقاَؿ ِلي ما َتُقػؿ في الذَّ  َباِرِؽ الُعَمى ما َشاَموْ  َشا
 (53)ِىَي في َوْجَشِة السَحاِسِغ َشاَمػْو   ُقْمُت ما أقػؿ في َوْصِف َأْرضٍ 

 ثع ارتجل بيتيغ آخخيغ وىسا: 
ـِ َجمَّْت  ا  َعْغ اَنِتَياٍء ِلحػَجِّ   َمَحاِسُغ الذَّ

 َمْقُخوَنٌة بالتَّحػَجِّ   كأنَّػَيا ُمْعِجػَداتٌ 
ثع إنو رحسو هللا تعالى ال يداؿ يتذػؽ إلى رؤية البشاء السػصػؼ العجيب، ونسط  

ْػـُ َصْػـُ رَمَزاف والَحخُّ َحخُّ ُحَدْيخاف وُىَسا  ذلظ األسمػب السختخع الغخيب والرَّ
ْيِخ في ِخْجمتو إلى ذلظ السكاف والّتَفخُِّج في غخابة ذلظ البشياف حتى أنو  َيْسَشعاني مغ الدَّ

التي ىي َرْيَحاَنٌة مغ رياحيغ آِؿ َبْيِت  (54)هللا تعالى عـد عمى زيارة َسيِّجتشا َزْيَشب رحسو
الُشُبّػة صمػات هللا وسالمو عمييع أجسعيغ. ولع يسكششي الحىاب معو لمحخ والرـػ كسا 
قجمشاه فمسا َقَزى الػشخ مغ الدِّيارة قاؿ لسغ معو مغ جساعتشا اذىبػا بشا لشخػ مكاف 

في كفخ بصشا، فسا َوِسَعيع إال االْمِتثاؿ لسا قج قيل وحيغ وصل الجيار شخع  مخجومكع
قبل االستقخار فَأْسَبَغ ُوضػءا مغ الّشيخ الَساّر في صحغ الجار وَصمَّى ما شاء هللا 
تعالى أْف ُيَرمِّي وروػ لسغ كاف معو مغ الصمبة حجيثا مغ أحاديث رسػؿ هللا صمى 

ثع أخح يدعى في أرجاء السكاف ويعجب مغ حدغ اختخاع هللا عميو وسمع متبخكا بو 
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ذلظ البشياف وارتجل رحسو هللا تعالى بيتيغ وأثبتيسا في كتابو "فتح الستعاؿ في مجح 
 /8/            ( 55)الشعاؿ": 

حيغ اْسَتْشدختو وقاَبْمُتو في ُجْسمة ما أورده ىشاؾ في آثار مثاؿ الّشْعل الّذخيفة الشبػية 
عمى الُسَذخَِّؼ ِبَػْشِئيا َوْجَو الُغَبار ما دامت الّدساوات واألرض والبيتاف ىسا صمى هللا 

 قػلو:
 ولع َيْدَتِقِخ الصَّْخُؼ غيخ َمَذاِىِجهْ   ولسا َنَأػ الُجْثساف َعسَّْغ ُأِجمُّػوُ 

 وَناَدْيُت يا َعْيُغ اْقَشػِعي ِبَسَعاِىِجهْ   َسَعْيػُت إلى آثاره ُمتَػَعمِّػالً 
 ثع ارتجل حفطو هللا بيتيغ آخخيغ وىسا قػلو عفا هللا عشو

 بالَقْرِخ والشَّْيِخ في ِضلِّ اْبِغ َشاِىيغَ   اْنُطْخ إلى َكْفخ َبْصَشا وْىَي َزاِلَية
 ِبَػاِضِح الُحْدِغ عْغ َفْزِل الَبَخاِىيغْ   وَدارُه َجشَُّة الِفْخَدْوس َقْج َغِشَيْت 

لبعس السغاربة الػارديغ إلى دمذق وسساه وما  أندانيو إال الذيصاف أف  وأنذجني
 اذكخه وىسا قػلو

 َفِجَمْذق ال َيُكػف ِسػَػاَىا  إْف َتُكْغ َجشَّة الُخمػِد ِبَأْرضٍ 
 (56)َفاْلَحْطَشيا َعِذيًَّة أو ُضَحاَىا   َبػَمٌج َشيٌِّب وَربّّ َغُفػػرٌ 

َمّخة َصْجر أفاضل دمذق وريحانتيا الكخيُع ْبُغ الكخيِع  -َحِفَطو هللا تعالى-وقج َذَكْخُت لو 
َر بسثل  (57)عيغ إخػاف الدماف صجيقشا ورفيقشا الذيخ أحسج الُفخُفػرؼ  َروََّح هللا ُروَحو وَنػَّ

ىػ ابغ  مغ األدب الحؼ -رحسو هللا تعالى-َمكاِرِمو َضخيحو، ِلَسا كاف َيْذَتِسل عميو 
 َنْجِجيَِّتو وأبػ ُعْحِرَيِتو وأخػ ُجْسمتو وأنذجتو مخثيتي البميغة فيو رحسو هللا ومصمعيا:

 (58) لسغ عشجه صبخؼ وإحداف عشجؼ  بكيت وأضممت العدا مع الخشج
فاستحدشيا واستشدخيا وإلى الكالـ إلى ذكخ بشي الفخفػر وحدغ آثارىع ومحاسغ 

في بعس بشي  ( 59)لخجل مغ السغاربة يعخؼ بابغ راس العيغ أخبارىع فأنذجني
 الفخفػر قػلو

 فُقْمُت َلُيْع إنِّي َأُقػؿ َلُكْع َقْػالَ   وقالػا دَمْذُق في اأَلْرِض َجشَّػةٌ 
 ِجَشاٌف وإالَّ فالخَِّحيػُل ِبَشا َأْوَلى  ِدَمْذق إذا كاف اْبُغ ُفْخُفػر َحاِضًخا

 هللا كثيخا ما يشذجىسا ويقػؿ وكاف رحسو
 ِجَشاٌف وإالَّ فالخَِّحيػُل ِبَشا َأْوَلى  ِدَمْذق إذا كاف اْبُغ شاىيغ َحاِضًخا
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/9/ 
ثع يقػؿ حقا أقػؿ لػ كاف ابغ شاىيغ ما ذكخ ابغ فخفػر. قمت وأضغ أف ابغ فخفػر 

العيغ السذيػر وأف غيبتو لسا وردىا ابغ رأس  ىحا ىػ سيجؼ جساؿ الجيغ الفاضل
ثانيا وما وججه بيا ىي غيبتو في الخـو السعخوفة رحسو هللا تعالى وكاف كثيخا ما يحكخ 

رحسو هللا تعالى وُيْثشي عميو  (60)سيجؼ جساؿ الجيغ ىحا شيخشا الحدغ بغ دمحم البػريشي
ويحكخ عشو أنو كاف مغ محاسغ دمذق كسا قاؿ السغخبي السحكػر ولع أر خبخ ىاذيغ 

يػرده في وصف دمذق عمى  الذيخ أحسج السقخؼ السدبػر ومسا كاف  البيتيغ إال عشج
السذيػر  (61)نسط قػلو دمذق إذا كاف ابغ شاىيغ حاضخا إلى آخخه قػؿ القمرادؼ

 في رحمتو عشج ذكخ بمجة بدصة مغ  أعساؿ السغخب قػلو وىسا
ـَ الشََّػػ َعْغ َوَشػغٍ   َقْػلة َلْيذ ِبيا ِمْغ َحػَخجِ   ُقْل ِلَسْغ َرا

 (62)إفَّ في َبْدَصػَة باُب الَفَخِج   َفخِِّج الَيػعَّ ِبُدْكػَشى َبْدَصػةٍ 
 (63)إفَّ في ِجمِّػَق باب الَفػَخِج   فَشُقػؿ : َفخِِّج الَيعَّ ِبُدْكشى ِجمِّقَ 

بفتح القاؼ والالـ كحا ضبصو الدخاوؼ في الزػء الالمع. فرل  وأفاد بأف القمرادؼ
كاف رحسو هللا مغخما بالثمج ججا وذلظ لسا كاف اعتاد عميو في الغخب وىػ كثيخ 

 عشجىع فارتجل يخاشبشي ممغدا فيو:
 ال زلت في أوج عغ غيخ مدمػبو

 يا مشعذا لجخيح الجىخ مغمػبو
 ما اسع لسا جمت في ترحيف مقمػبو

 ء لمطامئ بسصمػبوفإنو جا
ولقج ارتجمت بيتيغ في الثمج مزسشا فييسا مرخاع الستشبي السذيػر وقج كشا في   

عذية مغ عذايا رمزاف عشج مػالنا شيخ اإلسالـ السفتي عبج الخحسغ أفشجؼ العسادؼ 
 رحسو هللا تعالى فقمت

/10/ 
  

ؿْ مغ َقْيَػة لع َتُكْغ في   َغِشيُت بالثَّْمج َعػغ َسْػَداء َحاِلَكة  اأَلْعُرخ اأُلوَّ
 في َشْمعة الّذْسِذ ما ُيْغِشيَظ َعْغ ُزَحْل                       وُقْمػُت لَساَّ َغَجا ِخمِّي ُيَعشُِّفػػشي
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 فمسا أنذجت البيتيغ اتفق أف قاؿ مػالنا السفتي العسادؼ رحسو هللا تعالى ارتجاال:
 َحخَّػ مغ ُفْخَقِة األْحَباب في َوَجلْ   يا َبْخَدَىا َثْمَجة جاءت َعَمى َكِبج

 فقاؿ مػالنا الذيخ أحسج السقخؼ رحسو هللا مجاريا ومباريا ومداجال ومعاجال 
ْرَت ذْوًقا وَعاَدًة َما  أُِعيُج أْف َيْمَتِقي بالُكْخِه والَسَملْ   َتْحُمػ إذا َكخَّ

 فقاؿ مػالنا السفتي رحسو هللا: 
 َيُجبُّ ِمْشيا َنِديع الَبْخِد في َغَملْ   بالثَّػْمج ثاِنَية َلَعلَّ ِإْعاَلَلػة

 فقاؿ مػالنا السقخؼ رحسو هللا: 
اِعي ِسَػػ َشَملْ   إذا َدَعاني ِبِسْرَخ ِذْكخ َمْعَيِجَىا اِعي وما الجَّ  َأَجاَب الجَّ

 فقاؿ مػالنا السفتي رحسو هللا: 
 (64)َعِغ الثُُّمػِج ومغ ِلْمَعَػِر باْلَحػػَػْؿ   لػ َكاَف في ِمْرَخ َماٌء َباِرٌد َلَكَفى

ومغ باب السداجمة بيغ الذيخيغ الجميميغ السشػه باسسيسا رحسيسا هللا تعالى وبيغ  
بعس اإلخػاف. قاؿ مػالنا  الفقيخ الحقيخ ما اتفق في بعس ليالي رمزاف في  دعػة

السفتي العسادؼ رحسو هللا تعالى مبتجئا ولع يدؿ سابقا لكل غاية، وحامال لكل فزيمة 
 راية قػلو:

 بالَساِلِكي الَسّقِخؼ الَسَمِكي  لَقْج َسَسْت ِىسَّتشا ِلْمَفَمظِ 
 فقاؿ السقخؼ حفطو هللا تعالى: 

اـ ِذؼ الُعْخِؼ  ِكيّ   الحَِّكيّ ال َبْل ِبُسْفِتي الذَّ َِ الدَّ يغ ِذؼ اأَلْصِل  اْبِغ ِعَساد الجِّ
  وقمت في ذلظ ناحيا نحػ التقريخ: 

 ُسُسػُّ َفْزٍل عغ ِسَػاُه ما َحِكي  َمْػَلى َلُو ِمْغ َفْػِؽ َذاِت الُحُبظِ 
فرل فيسا دار بين الذيخ رحسو هللا تعالى وبين مهالنا وسيدنا صدر دمذق بل  

صدر السذرق عشد من يسيز أو يفرق مفتي الذام السهلى عبد الرحسن أفشدي 
السحكػر العسادؼ إلى  . كتب مػالناالعسادي رحسو هللا تعالى من السكاتبة والسراسمة

االستعصاؼ والسؤاندة قريجة أوردىا  غ بابمػالنا السخقـػ السقخؼ رحسيسا هللا تعالى م
 /11/بتساميا وىي قػلو  

 وَشػاَر َعْشَقػػاء ِبَيا ُمَغخِّبُ   َشْسُذ ُىَجػ َأْشَمَعػَيا الَسْغِخبُ 
ـِ َأْنَػاُرىا ػا ْىػِخ ال َتْغُخبُ   فَأْشَخَقْت في الذَّ  وَلْيَتػَيا في الجَّ
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 َيْكُتُب أو َيػْخُصػبُ  َأْحَسج  أَْعِشي اإلماـ العالػع الَسػقَِّخؼ 
 َيْشُطع ِعْقجًا وىػ ال ُيْثػػَقبُ   ِشَياب ِعْمٍع وثاقػٌب َفْزػمو

 وَرْوُض َفْزٍل بالشََّجػ ُمْعِذبُ   ُعمػـٍ بالُيَجػ ُمْثِسػخٌ  (65)َدْوح
 َغاِرب َمػْجٍج َفَدَىى الَسْخَكبُ   َقِج اْرَتَجػ َثْػَب ُعاَل واْمَتَصى

 ُيْسِمى ولكغ ِحْفػػُطو أَْغَخبُ   يػـٍ َلػوُ  َدْرٌس غخيٌب كػلّ 
 (67)َراَحْت ِبَكْأَسْي َمْدَسٍع ُتْذَخُب   (66)مُحاَضخاٌت ُمْدِكٌخ  َراُحػَيا
 َفَفاَح ِمْدػكًا َنْذخىا األْشَيبُ   ِرَياُض آَداٍب َسَقػػاىا الَحَيا
 َقّرخ فييا ُكػػّل َمْغ ُيْصِشبُ   َفَزائٌل َعسَّْت وَشػسَّْت فقج

 والُحّب ِمْغ َعاَدِتػػو َيْجِحبُ   ُقُمػبشا قج ُجػِحَبْت نحػػػه
 فالَفْزُل فيػػشا ندٌب َأْقَخبُ   إف َبُعَجت عغ َغػْخبو شخقشا
 ُبْذخػ لَيا َفْمُيْيِشَيا الَسْصَمػػبُ   كع َشَمْبُت َتْذخيفو  شامػشا
ُغ مغ َيْخَىُب   َقْج َسَبَقْت ِلي َمػعو ُصْحبةٌ   (68)في َحػػخـٍ ُيَؤمِّ

 ِرَضاُعيا شػاب ليا الَسْذَخبُ   ُأخّػٌة في هللا مػغ زمػػدـٍ 
اـ مشو ِعَمٌل أْغػػػَخبُ   أْنَيػَمشي َثعَّ ِودادًا َفػػػِمي  بالذَّ

 وقج َىَجْخُت الّذعخ ُمْح َأْحُقب  أَْىَجْيُت ذا الشَّػْطع امتثااًل لو
َط َقػْمػػبي ُلصْ   والَقْمُب في أْىِل اليػػػ ُقّمبُ   ُفو فاْنَثَشىنذَّ

َجى َكْػَكبُ   َضاَء ُدَجى الِعػمع بو لمَػَرػ   ما َنار في ُجْشِح الجُّ
فأجابو مػالنا األجل السقخؼ رحسو هللا بسا َنّرو ِمَغ الُسذاَكَمة والسُجاندة ثع إّف ولجه  

السخجـو الفاضل الشجيب الدعيج سيجؼ إبخاليع َأَفْشجؼ حفطو هللا تعالى َأَحُج الثالثة 
َراَثًة. الحيغ قاؿ فييع الّذْيخ السقخؼ رحسو هللا في كمسة لو )َقْج َأْحَخُزوا السْجج َكْدًبا ووِ 

وىػ مغ الحيغ قمت فييع مغ  قريجة خجمت بيا مػالؼ والجىع األستاذ السفتي 
 الِعَسادؼ واألبيات ىحه:

 وأبا الفخخ َمػاجج األوالِد                             يا ابغ َماِضي الَيَخاع في ُكّل ِعْمع
 ُمْشتيػاىع مغ ساعة السيالدِ   ِفْتية قخبت ُسػعػد مْشػػػيع
 َجخَّب الَغػيَّ فانثشى لمخشادِ   فقج أَعدَُّىػع رشيج كَكْيػل

جادِ   إذ تخاىع كحمقة لْيػذ يجرػ   شخفاىا وذاؾ حاؿ الدَّ



2019ديدسبر 10العددــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مجمة اآلداب والمغات  

69 

 
     /12/ 

قج كتب مػالنا الذيخ أحسج السقخؼ أبياتا يدتجيده في الحجيث فأحببت أف أذكخىا  
وأذكخ إجازة مػالنا الذيخ حفطو هللا تعالى مع عحوبتيا وسالستيا وحالوتيا وىحا فغ 
ال يعخفو إال مغ يشرفو وال يسيده إال مغ ثبت في قمبو حيده وأبيات مػالنا إبخاليع 

 أفشجؼ ىحه:
اـ بالَسْغخِبي َفاَزْت دمْذقُ   األَْلَسِعّي المَّْػَذِعّي الَعْبػَقِخؼ   (69)الذَّ

ْىػخ بال ُمْسَتِخؼ   َعاّلمة الَعػْرخ ِبػال ُمْفَتِخؼ   وَواِحج الجَّ
 َفَقُرػخ الَسْخَبػخ عغ مشطخ  َكْع َسِسْعُت أْخَبار أوَصػافو

اـ ِمْلَء الَجػامع األكبخ  جامع ِعْمػع َبّث إْمػػالءه  بالذَّ
 أنفذ ما ُيْقخا وما َقْج َقػِخؼ   ُيقخؼ َفَتْقخا الّدْسع أنفػاسو
 ِصَحاُحيا ُتْدرؼ عمى الَجْػَىِخؼ   َمْػالؼ يا َمْغ ُدرُّ أْلفاِضػػو
 في َثػْػب ِعػدٍّ وِرَداِء َمْفػخخ  إجازًة َنػْخُفل ِمػْغ َفْزػميا

 َغػخوَواِسِط اإلْخػػة واألْصػ  ُمْدِبػمة الحَّْيل عػمى األكبخ
 واْنُطْع لػشا ِمػغ ُدرِّىا واْنػُثخ  َأِشْل لشا إْنَذاَءىا بل َأْشػِشػب  

 َتُجػػد ُجػَد الَعاِرِض الُسْسػِصخ  ال ِزْلَت في َنْفِع الَػِرػ داِئػباً 
 (70)والح َضػْػء الَفَمػِق الُسْدِفػخ   ما صاح في األْسَحار ُقْسِخيَّػػة

تخاىا تمػح كسا الح في الدساء ثخياىا وشعخاىا. بدع واإلجازة السػصػفة ىا ىي كسا 
 هللا الخحسغ الخحيع وبو ندتعيغ

 مجرج الَفْيس بيغ َقارٍّ  وَبادِ   لدمػا أمخؾ العمػـػ وَحمػُّػا
 مشظ يا أصل كل فزل مفادِ   فأفادوا كسا استفادوا ِخػراال

 عغ أبييع عغ ججىع مدتفادِ   بعمع فيع القـػ َيْفػَخػػخوف 
 ُمّجة ال تفػت بالّتػػعجادِ   َمتَّػع هللا سيِّػجؼ ِبَبقاُىػػع

ػاِمي الِعسػاد   أحسج َمْغ َشّيػػج باإِلْسػػَشادِ                                    (71)َبْيَت الُعمػـِ الدَّ
وايػوْ   الِغَػاَيػػوْ ِبُشػِرَىا الشَّػاِفي ُدَجى   وَعػعَّ َمػْغ َخّرز بالخِّ

 ِبَجْػَىخ اإلَجاَزِة الَغػالي الثََّسػغْ   ُكّل َزَمغْ  (72)و َزاَف َصْجر ِاْنِدػيا
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 ِمَغ الَحِجيِث مػا ِبػِو َقػْج َشّخَفا  َنْحَسُجه ُسْبػَحاَنُو َأْف َعػػّخَفػا
 (73)ِلَسْغ ُأِبيػح الَقْرُخ ِمػْغ َصالتو  وَنْدػَأُؿ الَسِديػَج ِمغ ِصػػالِتوِ 

 لشا ِبَخْغػِع َجاِحػٍج ُمَفػشِّػػجِ   َمْمَجُؤَنا الَسْعُرػـػ أَْعمى َسَشػػِج 
عيِف والَقِػّؼ الُسْخَتَجى ا  َكْيف الزَّ  (74)باُب ُىَجػ َلْع ُيْمَف يػًما ُمْخَتجَّ
ِحيِح ِمغْ   َكاَلِمػو الَيػادؼ إلى َنْيٍج َأِمػغْ   َمْغ جاَءنا ِبالَجاِمػع الرَّ

 ِمْغ ُحّبػو بكّل َخْيػٍخ ُمَعمَّػػعُ   َفْزِمػو ما َشظَّ فيػو ُمْدِمعُ  ِمغْ 
 الُسْفِحػُع َأْرَباَب المََّدغْ  (75)والَخاِرؽُ   َنِبيُّػشا الُسْخَسل ذو الُخمق الَحَدػغْ 

 َساِئػخ َخْمِق هللا َجػّل وَعػػالَ   ُمَحسَُّج الَسْخُفػػُع َقػْجُرُه عػَمى
 َأْزَكػى َصالٍة َنْشػَتِحػييا َمْعَمَسا  ربُّػشا وَسمَّػػػَساَصّمى َعَمْيػو 

ػػٍة وما َغَػػ   َمَع أَْىِمػو وَصْحِبػو وَمْغ َرَوػ   آثاَرُه َعػْغ ِصحَّ
 وَلْيَذ َمػْغ َيْجِرؼ َكَسْغ اَل َيْجِرؼ   وَبْعُج فالِعْمػُع َعِطيػُع الَقػػْجِر 

ػُة أَْىػل الَسْجػػجِ  وَلْع َتَدؿْ  ََ  َمُشػَشػٌة ِبَشْيػِل ِعْمػٍع ُمْجػِجؼ  ىعِّ
خيَفػػوْ   ألنَّػُو ِضػػالَلػُو َوِريػَفػػوْ   وِمْشُو ِعْمػُع الُدشَّػة الذَّ

 َلْع َيػُظ َعْغ َصْػِب الُيَجػ ِبَساِئلْ   َفَسْغ َدَرػ اأَلْخَبػاَر والّذَساِئػلْ 
 (76)َأْوشاَنػو وَثْػَب ِتْخَحػاٍؿ َنَفْس   أِلَْجْمػِو َرَفْس  وَكْػع ُسَسْيػَجعٍ 

 ُمَػفَّػٌق َيُخوـُ ُحْدػغ الُسْشَقػَمْب   وَكْيَف اَل وْىَػ َأَجلُّ ما َشػمػْب 
َعػاَدهْ   والِعدِّ فػي اإلْبػَجاِء واإلَعػاَدهْ   ألنَّػػػُو َوِسيػَمػُة الدَّ
ػسًا َبْجَر اْىَتػَجاٍء ُمػْذػِخَقا  الَسْذػِخَقا وِإنَّػِشي َلسَّا اْنَتَحْيػُت   ُمَيسِّ

َيػػارِ   َأْلَقْيػُت في ِمْرَخ َعَرا التِّْدػَيارِ   َبْعَج ُبُمػِغػي َأْشػَخَؼ الجِّ
 َمْدَكَغ َمْغ َيػْدَداُف ِباْحِتػَذػاـِ   وَبْعَج َذا ِجْئػُت ِدَمْذَق الّذػاـِ 

 َقْمػِبي ُسُخورًا ِإْذ َبَمْغػُت َمْأَمػالَ   َمػػالَ َفَذاَىَجْت َعْيَشاَؼ َفيَيا َما 
 َفْزَفاَضػُة األْثػاِب ِباأَلْزَىػػارِ   َمِجيػَشػٌة َفّياَضػُة اأَلْنػيػاِر 
 وَمْجُحػَيا َيُجػّل َعػْغ َتْعِبيػِخ                                        َأْرَجاُؤَىػا َذاِكػَيػُة الَعِبيػػِخ 

 َمػَع َأفَّ ِمْثػِمي ِمْشػُيػع َيْدَدافُ   أَْىِميػَيا ِبػُحبِّػي َداُنػاوُجػلُّ 
 َعْبجًا َغػَجا َتْقِرػيخه َدِليػػَموْ   (77)َفاَلَحػُطػا باأَلْعُيػِغ الَكِميَموْ 

 َفْزٌل َلُيْع َربُّ الَػَرػ اْرَتَزػػاهُ   وقاَبُمػا َعْيػِبي ِبسػَا اْقَتَزػػاُه 
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 ُقػخَُّة َعْيػِغ َمػْغ َرآُه واْخَتَبػْخ   الَسْػَلى الَكِبيػخ الُسْعَتَبػخْ  ُخُرػصاً 
 ِبػيا الَػِجيػُو َعاِبُج الخَّْحػَسػغِ   ُمْفِتي الَسػاَل في َمْحَىػب الشُّْعَسافِ 
يػِغ َمْغ ُتْعِيي الَقَمعْ   َأْوَصاُفػػُو الاّلِتي َكُشػٍر ِفي َعَمعْ   اْبُغ ِعَساِد الجِّ

 َناَؿ الُسَشى فػي الشَّْفػِذ واأَلْواَلدِ   َحاِوؼ ِشػَخاَؼ الَسْجػِج والتِّاَلدِ 
ْختُ   وُكْشُت في َمكَّػَة َقػْج َأْبَرػْختُ   ِمْشػُو ُعاَل َعػْغ َمْجِحػِو َقرَّ

 وِرْفػَعػًة وُسػػؤُددًا وِحْمػَسا  َجػاللًة ومػْحَتػػجًا وِعْمػَسا
 ُحْدػُغ اْعِتَقاٍد ُمْثِقػػل ِميػداَنوْ   التََّػاُضػِع اّلِحؼ َقػْج َزاَنػوْ  مع

 الّتاِرِكيػَغ َمَشاِىػَج اأَلْغَيػػارِ   َفَحػثَّ َمػْغ في الّذاـ ِمْغ َأْخَيارِ 
 ِبَسا اْقَتَزػاُه ِمْشُو ُحْدػُغ الّطػغِّ   أْف َيْأُخػُحوا َبْعَس الُفُشػػِف َعشِّي

 ِلػَحاَؾ والتَّْبِخيػُد َلْيَذ َسْيػػالَ   َأنَِّشي وهللا َلْدػُت أَْىػػػالَ َمَع 
 ِعَساُد ِديػٍغ َقػْج َعػاَل ِبَشػاُؤهُ   وَكاَف ِمػْغ ُجْسَمِتِيػْع َأْبَشػاُؤهُ 

 َفْيسًا وإْبخاِىيػع َسبَّاُؽ الَسػػَجػ  وِصْشػُػُه الّذيػاُب َمْغ َتَػقَّػَجا
 َلُيْع ِبَػْعػٍج شاِلبًا ِإْنجػػػاَزهْ   وُىَػ اّلِحؼ َقػْج اْبَتػَغى اإِلَجاَزهْ 

 في َذاَؾ لػي ُمْيَتِرػخًا َأْفَشاَنػػوْ   وَكَتػَب الَقَريػػَجة الَصشَّػاَنوْ 
 َداَمْت َلُيْع آاَلُء َفْزػػٍل ُسػَِّغْت   وإنَُّيػْع َكَحْمَقػٍة َقػْج ُأْفِخَغْت 
 مَع َكْػف َجْيػِمي َساِداًل ِحَجػاَبوْ   َفَمْع َأِجػْج ُبػّجًا ِمػَغ اإلَجاَبػوْ 
ْيػتُ   َفَقْج َأَجْدتُػػُيػْع ِبػَسا َرَوْيتُ   ُشّخًا، وَما اْرَتَجْمػُت َأْو َروَّ

ػَل التَّػػْحِقيػِق لمطُُّشػػفِ   وُكّل ما َصشَّْفػُت ِفي الُفُشػػػِف   ُمَؤمَّ
 وَغْيِخِىع ِمػْغ ُكلِّ َحْبػٍخ ُمْغِخب  َعػْغ ُشُيػخ الَسْغِخبِ وما َأَخْحُت 

 ُشيَِّج َعػمى َتْقػػػ اإِلَلِو َصْخُحَيا  ولي أَساِنػيُج َيُصػُؿ َشػْخُحػَيا
 ُىَشا َلَصػاَؿ الَقْػُؿ ِفػػي اأَلْبَياتِ   وَلْػ َسَخْدُت ُكػلَّ َمػْخِوّياِتػي
 وَحػجُّ َمػْغ ُيْعػَشى ِبػِو َمْفُمػؿُ   وُكلُّ ُشػػٍؿ َغاِلػبًا َمْسُمػػػُؿ 
كًا ِبالَسْصػػَمػِب الَجِميػِل                                          َفْمَشْقَتِرػخ ِإَذْف َعػَمى الَقِميػػلِ   َتَبػخُّ
 َعػسِّي الَحاِئػِد ِلْمَفَخػِار َعػغْ   وَقػْج َأَخْحُت َجػاِمَع الُبَخاِرؼ 
 ِحيَغ َعغّْ  (78)ُمحّسج ُيْجَعى َخخوفاً   السقَّػِخؼ َسِعيػج اإلَمػػاـ َعغْ 
 َنِديػل َحْزػَخِة الُسُمػِؾ ِبَفػاسِ   الُتػُنِدػّي الصيِّػب اأَلْنَفػػاسِ 
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 َعػِغ الَحْبخ الخَِّضا (80)عغ الِحَجاِزؼّ   ( 79)عغ الَكَساؿ الَقػاِدِرّؼ الُسْخَتَزى
ِبيِجؼ   (82)عغ الِحَجارؼ (81)اْبِغ أِبي الَسْججِ   ِبَشْقػٍل َجػػاِرؼ  (83)عغ الدَّ

 الُسْعَتػِمي (85)َعِغ الّذييػخ الّجاُوِدؼّ   (84)عغ ُمْدَشج اإلسالـ عْبِج األّوؿِ 
ْخَخِديِّ   الُبَخػاِرؼِّ اإلَمػاـ الَحْبػػخِ  عغ  (87)عغ الفْخَبِخؼ  (86)عغ الدَّ

 وِعْمُسُو الَسْعُخوْؼ َغْيػػػخ الُسْشَكخْ   وَفْزػُمػُو َأْضَيػخ ِمْغ َأْف ُيْحَكْخ 
يػِغ َأِخي الَجػاَلؿِ   وُمْدِمػٌع ِبػِو إلى الَكَسػػػاِؿ   َعْغ َعَمػِع الجِّ

ُيػػخِ  َعػغْ   َعػِغ التَّػُشػػػِخي  (88)الَبْمِقيِشيُّ   اْبِغ َحْسدَة َعػِغ الذُّ
 (89)عغ اْبِغ َمْدَشَجة المَِّبيِب الَقاِصْخ   كاْبِغ الُسَقػيَّػخ َعػْغ اْبِغ َناِصْخ 

ظِّ   عغ َجْػَزِقّي قج َرَوػ َعػْغ َمكِّي   َعػغ ُمْدِمع َناِفػي َدَياِجي الذَّ
َبػػػاؽِ  ِمغْ   َفْمُيْخِبػُخوا َعشِّػي ِبَحا والَباِقػي   ِستَّػٍة َحاِئػَدِة الدِّ

ـِ َمػػاِلظِ  ػُأ اإِلَمػا  إَماُمَشػا ُمِشيػػػخ ُكلِّ َحػاِلظِ   كحا ُمَػشَّ
اِرِمّي ِذؼ الّثَشػِاء اأَلْجَسػلِ   وُمْدَشُج الَفػحِّ الخَِّضػا اْبِغ َحْشَبلِ   والجَّ

 الَسَعاِجػػع ِبَسػػا َتْحِػيوِ  ِمػغَ   والصََّبػخاِنػّي وَمػا َأْرِويػػِو 
 ِبَذػْخِشػَيا ِعْشػَج اّلِحؼ َأَجاَزهْ   وُكمُّيا َتْذَسػُمػُو اإِلَجػػػاَزهْ 

 وَمػْغ َيِحقُّ َمػا َمَشْحتُػُو َيْدَتِقلِّ   َفْمَتْقَبمػَىػا َفِيَي ِمػْغ ُجْيِج الُسِقلِّ 
ارِ  ـِ َبْيَجة اأَلْعَرػارِ   ومغ أَساِنيػجؼ َعػِغ الَقػرَّ  ُمْفػِتي األَنػا

اِمي الّجَرجْ   َفخجْ  (90)عِغ الّذِخيِف الّصْحَصَحاِوؼّ   عغ َشْيِخِو َخُخوُؼ الدَّ
 صّمى عَمْيػػػػو هللا ُكلَّ َيػْػـِ   قاؿ: سسْعُت الُسْرَصفى ِفي الّشػْػـِ 

 (91)ِسْخِبِو، الَحجيث َفاْفَيْع َكاِمَشا ِفي  َيُقػؿ: َمػْغ َأْصَبػح، َيْعِشي آِمَشا 
 ُمَرّميًا َعػمى ُعاَل أَْعمى الَعػَخْب   وْلَشْسِدْظ الِعَشػاَف في َىَحا اأَلَرْب 

 وَمػْغ َقػَفا ِمػْغ َأْنُجِع اإلْساَلـْ   وآِلػِو وَصػْحػِبػِو اأَلْعػاَلـْ 
 َأِجيػُخ َيػْػـِ اأَلْخػِح ِبالشَّػاِصي                              وَخطَّ َىحا السّقِخؼ الَعػاِصػػي
 أْلفًا ِلِيْجػخة ِبَياِسيػغ َعَمػػْت   َعَمى َثاَلِثػيػَغ وَسْبٍع َقػْج َتَمْت 
ْلَفى وُحْدَغ الُسْخَتَتْع   َعَمْيػِو َأْزَكػى َصَمػَػاٍت ُتْغَتَشعْ   َنْخُجػ ِبيا الدُّ
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 ندخو يـػ الثالثاء شيخ شعباف وكاف الفخاغ مغ
 السبارؾ الحؼ ىػ مغ شيػر سشة إحجػ

 وأربعيغ ومائة وألف عمى يج الفقيخ
 الحقيخ حديغ بغ قيصاس غفخ هللا
 لو ولكل السدمسيغ أجسعيغ آميغ

 اليهامش:
                                                             

( لع يحقق كتاب خالصة األثخ تحكيقا عمسيا حدب عمسي. بل جل شبعاتو مجخد نذخ  1
ـ بعشاية الديج 1869ىػ 1284في القاىخة  وتقجيع. شبع الكتاب ألوؿ مخة  بالسصبعة الػىبية

 مرصفى ولبة، ورعاية دمحم باشا عارؼ.
 .103، ص 1، ، جمعجم الذعراء الشاظسين في الحدين( د. دمحم الكخباسي،   2
. و)شياب الجيغ الخفاجي 159، ص 1، جىدية العارفين : البغجادؼ،يشعر في ترجستو(  3
، ، ديهان اإلسالم(. و )شسذ الجيغ الغدؼ ، 228ص  ، ،ريحانة األلبا وزىرة الحياة الدنيا،

 (182، ص 3ت: سيج حدغ، ج
 ( ستأتي تخجستو في التحقيق. 4
 .217 -210، ص 1، جخالصة األثر( السحبي،  5
 وما بعجىا. 63، ص 1، ت: إحداف عباس، جنفح الطيب( أحسج السقخؼ،  6
( ىػ األميخ الّذاعخ مشجظ بغ دمحم بغ مشجظ، واحج مغ اشيخ شعخاء الذاـ في العرخ  7

ىػ، يشتسي إلى أسخة عخيقة في اإلمارة،تتمسح عمى يج السقخؼ 1007العثساني، ولج بجمذق سشة 
 .423 -409، ص 4، جخالصة األثر: يشعرىػ. 1080ولو في مجائح، تػفي سشة 

 .217، ص 1، جنفدو(  8
ـ. وتعمع بسجارسيا 1910مي بغ إبخاليع الجىاف، أديب عالع. ولج بحمب سشة ( ىػ سا 9

( فحرل عمى شيادة )دكتػراه الجولة( في 1936وأوفج في بعثة إلى الدػربػف بباريذ )
( فكاف أستاذا محاضخا في الجامعة الدػرية.وألف في خالؿ 1947اآلداب. وعاد سشة )

دمحم كخد عمي( حياتو وآثاره،و )فشػف األدب العخبي( دراستو وما بعجىا كتبا مصبػعة، مشيا :)
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خسدة أجداء. ومغ أىع أعسالو تحكيقو عجة كتب مغ السخصػشات كػ )ديػاف أبي فخاس 
الحسجاني(، و )ديػاف الػأواء الجمذقي(. مخض مجة وفقج ذاكختو فانقصع في داره بجمذق، إلى 

 .73، ص 3، جاألعالم: الدركمي، يشعرـ. ونقل جثسانو إلى حمب. 1971أف تػفي سشة 
 

 ( أؼ أحسج بغ شاىيغ صاحب ىحا التقييج. والكالـ لمشاسخ. 10
 ىػ.1041( عبارة تجؿ عمى أف الذاىيشي قّيج ىحا التقخيخ بعج وفاة السقخؼ أؼ بعج سشة  11
ىػ، والثانية 1037( ذىبت بعس السرادر إلى أّف السقخؼ زار دمذق مختيغ األولى سشة  12

ػ كسا أشار السحبي. و قج أورد األستاذ دمحم بغ معسخ محقق كتاب "رحمة ى1040سشة 
السقخؼ" أف السقخؼ ختع البخارؼ في زيارتو الثانية في الجامع األمػؼ. لكغ ُجّل السرادر 
التي تخجست لمسقخؼ ومشيا الذاىيشي في ىحا التقييج ذىبت إلى أف السقخؼ ختع البخارؼ في 

 يشعر:زيارتو األولى التي دامت حػالي أربعيغ يػما .  ىػ أؼ في1037رمزاف مغ سشة 
، ت: رحمة السقري إلى السغرب والسذرق )السقخؼ،  يشعر،( و304، ص 1، جخالصة األثر)

 (12دمحم بغ معسخ، ص 
السصل عمى  جبل قاسيػف  ىػ مغ أحياء دمذق الذييخة يقع عمى سفح حي الرالحية( 13 

لحية السجارس العمسية والذخعية السبشية وبذكل مغ الذساؿ. تكثخ في الرا دمذق مجيشة
. وتكثخ فييا السداجج واألضخحة. اشتيخ بيا كثيخ مغ األعالـ األيػبييغ خاص في عيج

ارو، والسخحـػ الذيخ مال رمزاف وابشو الذييج دمحم سعيج رمزاف البػشي كالسخحـػ أحسج كفت
 : السػقع االلكتخوني: )بػابةيشعررحسة هللا عمييع جسيعا. 

 ( /http://www.marefa.orgسػريا
 الجامع القجيسة مشصقة باب البخيج، شساؿ دمذق تقع السجرسة الجقسكية في مجيشة( 14 

 األميخ وكانت مكتبًا لؤليتاـ ثع تحػلت إلى مجرسة لمرػفية. قبل أف يجعل مشيا .األمػؼ 
تخبة لو ولػالجتو وخانقاه )مجرسة( واستسخت في دورىا ىحا إلى وقت  جقسق الجيغ سيف

َلْت إلى متحف لمخط العخبي 1972قخيب. وقج تع تخميسيا عاـ  : السػقع يشعر . وُحػِّ
 ( syria.com/news/518-http://www.discoverااللكتخوني: )اكتذف سػرية 

15  . رٍّ  .414، ص 2، جالشفح: يشعر( وفي نفح الصيب كالجِّ
 ( ساقصة في السخصػط اقتزاىا الدياؽ. 16
 .415، ص 2: صجر. يشطخ: جالشفح( وفي  17

http://www.marefa.org/index.php/%D8%AC%D8%A8%D9%84_%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86
http://www.marefa.org/index.php/%D8%AC%D8%A8%D9%84_%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86
http://www.marefa.org/index.php/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
http://www.marefa.org/index.php/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%86
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%86
http://www.marefa.org/
http://www.discover-syria.com/bank/1428
http://www.discover-syria.com/bank/1428
http://www.discover-syria.com/bank/3541
http://www.discover-syria.com/bank/3541
http://www.discover-syria.com/bank/3541
http://www.discover-syria.com/bank/219
http://www.discover-syria.com/bank/219
http://www.discover-syria.com/bank/219
http://www.discover-syria.com/news/518
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 .415، ص 2: شائخ. يشطخ: جالشفح( وفي  18
 ( الِقَمى البغس كسا جاء في لداف العخب. وُيْقَمى ُيْبَغس.  19
( الغزشفخ في المغة ىػ الغميع،. وتصمق الكمسة عمى األسج. أما أكمب فسغ معانييا  20

 عصر. ورجل أكمب أؼ غزباف. 
( ىحه أبيات مغ قريجة شػيمة مجح بيا الذاىيشي السقخؼ وىي مثبتة بتساميا في نفح  21

 وما بعجىا( 422، 2، جلشفح: ايشعر الصيب.
َمْذِقي ، َوُىَػ  22 ( ىػ عبج الخَّْحَسغ بغ ُمَحسَّج عساد الّجيغ بغ ُمَحسَّج اْلِعَساِدّؼ الحشفي الجِّ

اـ بعج َأف َكاَف َأبػُه بَيا حيشا مخجع الشَّاس لْمَفْتَػػ، َكاَنت ِواَلَدتو سشة  ىػ َوُتػفِّي 978اْلُسْفِتي ِبالذَّ
ِغيخ. ىػ َودفغ 1051سشة  ، خالصة األثر: السحبي،  يشعرِإَلى َجانب َواِلجه بسقبخة َباب الرَّ

 (398 -380، ص 2ج
َكاَف إماما  ( ىػ عسخ بغ ُمَحسَّج بغ َأْحسج السمقب زيغ الّجيغ القارػ الذافعى الجمذقى. 23

َباب ىػ َودفغ بسقبخة 1046ىػ َوتػفى سشة 958َكاَنت ِواَلَدتو سشة  ُمحجثا َفِقييا أصػليا .
ِغيخ.   .225 -223، ص 3، جخالصة األثر: يشعرالرَّ

األنرارؼ الحؼ لكبو الشبي صمى هللا  خديسة بغ ثابت بغ الفاكو( يذيخ ىشا إلى الرحابي 24 
)أبػ القاسع عبج هللا  يشعر:عميو وسمع بحؼ الذيادتيغ. وقرتو مذيػرة في كتب الحجيث. 

: وعن قرتو يشعروما بعجىا.(  250، ص 2، ج، ت: دمحم الجكيمعجم الرحابةالبغػؼ، 
 وما بعجىا(. 21، ص 1، جعهن السعبهد شرح سشن أبي داوود)دمحم شسذ الحق آبادؼ، 

 ( َوِىي َقْػلو           25
 )َيا َشِفيع العراة َأْنت رجائي *** َكيَف يْخَذى الخََّجاء عْشجؾ خيبو(                   
 غيَبة اْلِجْدع َعْشظ َليدت بغيبة(     َوِإذا كشت َحاضخا بفؤادؼ ***)                   
)َلْيَذ بالعير ِفي اْلِباَلد اْنِقَصاع *** أشيب اْلَعْير َما يكػف بصيبو(                         

 .305، ص 1، جخالصة األثر يشعر:
ألولى قائال: " َوَكاَنت ِإَقاَمتو ( حجثشا السحبي عغ خخوج السقخؼ مغ دمذق بعج زيارتو ا 26

ِبِجَمْذق دوف اأْلَْرَبعيغ َيْػًما ثعَّ َرحل ِمْشَيا ِفي َخاِمذ َشػَّاؿ سشة تدع َوَثاَلِثيَغ ِإَلى مرخ َوَعاد 
ِإَلى دمذق مّخة َثاِنَية ِفي َأَواِخخ شْعَباف سشة أربعيغ". ونحغ نعمع أف زيارتو األولى لجمذق 

أقاـ بيا أربعيغ يػما.  فسا ورد في الخالصة نخاه خصأ شباعيا ،ال  ىػ .وقج1037كانت سشة 
 . 311، ص 1: جيشعريعقل وقػع السحبي فيو.  
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 8غخَب العاصسة بحػالي  ريف دمذق في عخيقة تقع سػرية ىي مجيشة داريا( 27 
، كسا أنيا ُتعج معزسية الذاـ الجمذقي ومجيشة حي السدة كيمػمتخات، وىي قخيبة ججًا مغ

لبيػت الكثيخة، مذتقة مغ كمسة تعشي ا سخيانية و داريا ىي كمسة .الغخبية الغػشة أكبخ مجف
 . ar.wikipedia.orgيشطخ: السػقع االلكتخوني  .دار، والشدبة إلييا داراني

تقع البمجة جشػب  .محافطة ريف دمذق في مشصقة قصشا تتبع إدارّية وناحية بمجة سعدع( 28 
في  1612غخب دمذق. مغ الخحالة الحيغ ذكخوا سعدع مرصفى البكخؼ الرجيقي عاـ 

 /ar.wikipedia.org/wikiااللكتخوني  شخيقو إلى القجس. يشطخ: السػقع
 سعدع_)ريف_دمذق(

إلى  1، جنفح الطيب( تخجست كثيخ مغ السرادر لمسقخؼ نحكخ مشيا:) السقخؼ، 29
شجرة الشهر وما بعجىا( و)دمحم بغ مخمػؼ ، 311، ص1، جخالصة األثر،(و)السحبي، 7ج

ص  و نفح الطيب،السقري وكتابوما بعجىا( و)دمحم بغ عبج الكخيع،  300، ، صالزكية
( وغيخىا كثيخ ال 245ص تراجم إسالمية شرقية وأندلدية، ( و)دمحم عبج هللا عشاف، 111

 يتدع السقاـ لحكخه.
( ىػ أبػ عثساف سعيج بغ أحسج السقخؼ، عالع تمسداف ومفتييا نحػا مغ ستيغ سشة، ولج  30

 (. 295، ص شجرة الشهر الزكية: يشعرىػ. 1010ىػ، وتػفي سشة 930سشة 
، و )األستاذ 311، ض 1، جخالصة األثر: السحبي،  ( في تحقيق اسع السقخؼ يشطخ 31

مجمة مجسع المغة  السْقري والسقَّري تحقيق عمسي في ضبط الكمسة،عبج القادر زمامة ، 
وما 99، ص 1971،  يشايخ، 1العخبية بجمذق )مجمة السجسع العمسي العخبي سابقا(، العجد 

، ، مجمة السجسع العمسي أبه العباس السقري التمسدانيبعجىا() األستاذ عبج القادر زمامة ، 
 ،(391، ص 1964، جػيمية، ، 3العخبي دمذق ، العجد 

مقخة مغ أعساؿ »يخجع ندب السقخؼ إلى بمجة تػاجج مقخة: ( اختمف الجارسػف في مكاف  32
نفح الطيب لمسقري، نسهذج فريد في  ، عثساف ابغ خزخاء: يشعرقدصشصيشة بالجدائخؼ. 
(. أما ياقػت 1997،  325،العجد  .،الخباطمجمة دعػة الحق، ، التراجم العربية القديسة

مجيشة بالسغخب في بخ البخبخ قخيبة مغ قمعة بشي الحسػؼ فيخػ أنيا َمْقخة بتدكيغ القاؼ وىي 
حّساد بيشيا وبيغ شبشة ثسانية فخاسخ وشبشة معخوفة اآلف باسع بخيكة التابعة لػالية 

( والسذيػر اآلف أف مقخة بتدكيغ القاؼ ىي بمجية مغ 175، 5ج معجم البمدان،:)يشعرباتشة(
ـػ بفتح عمى تذجيج القاؼ )السّقخؼ( ويخػ بعزيع أف شيػع ندبتو إلييا الي بمجيات السديمة.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D8%A9_(%D8%AD%D9%8A_%D9%81%D9%8A_%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D8%A9_(%D8%AD%D9%8A_%D9%81%D9%8A_%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B6%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B6%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%88%D8%B7%D8%A9_%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%88%D8%B7%D8%A9_%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D9%82%D8%B7%D9%86%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D9%82%D8%B7%D9%86%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
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خصأ، ال ُمبّخر لو، غيخ َجْيٍل بزبط الشدبة إلى القخية السحكػرة، ونجج في كتابات باحثيغ 
جدائخييغ مشح أوائل ىحا القخف، مثل )الحفشاوؼ( الحؼ بقي متخّددا فقاؿ: "السقّخؼ بفتح السيع 

 (الدابأو  تمسداف قخية مغ قخػ … وقيل بفتح السيع وسكػف القاؼ لغتاف… وتذجيج القاؼ
 ..فَشَقل مكاف القخية مغ جشػب الجدائخ الذخقي إلى غخبيا َغْيَخ واثق

( ىػ الدمصاف أبػ العباس أحسج بغ دمحم السعخوؼ بالسشرػر الحىبي، ولج بفاس سشة  33
عيجه الحؼ داـ حػالي  ىػ، يعتبخ986ىػ، وبػيع بالخالفة عمى السغخب األقرى سشة 956

تػفي .ية رخاء وعمسا وعسخانا وجاىا وقػةست وعذخيغ سشة أزىى عيػد الجولة الدعج
ىػ.دفغ بفاس ثع نقل جثسانو إلى قبػر األشخاؼ الدعجييغ بسخاكر. 1012بالصاعػف سشة 

، 1ت: دمحم أبػ الشػر،  ج درة الحجال في معرفة اسساء الرجال،: )أحسج بغ القاضي،يشعر
 وما بعجىا. 106ص 
( تقػؿ بعس السرادر أف خخوج السقخؼ مغ فاس كاف بدبب الفتػػ التي شمبيا مشيع  34

األميخ السأمػف الدعجؼ السعخوؼ بالذيخ بجػاز تدميع ثغخ العخائر لالسباف الستخداد أوالده 
االستقرا : )ا أحسج الشاصخؼ الدالوؼ ،يشعراألسخػ. لسديج مغ التفريل في ىحه الحادثة 

 ، 22، ص6، ، جاألقرىألخبار دول السغرب 
 .308، ص 1: ىاج. يشطخ: جخالصة األثر( وفي  35
 .308،ص 1: فقمت. يشطخ :جلخالصة( وفي ا 36
( عجد ىحا البيت مأخػذ مغ مصمع قريجة لحاـز القخشاجشي السذيػرة بالسقرػرة والتي  37

 هلِل َما َقْج ِىْجَت يا َيْػـ الشََّػػ*** مصمعيا:
 .159، ص 2، جاألعالم ػػ يشطخ: خيخ الجيغ الدركمي،عمى ُفؤادؼ مغ تباريِح الجَ 

 .212، ص 6، جنفح الطيب( البيتاف لمذاعخ األنجلدي ابغ عبجوف. يشطخ:  38
 أبػ عسخو عثساف بغ عسخ بغ أبي بكخ الكخدؼ الجويشي السالكي ، صاحب الترانيف( 39 
سير : الحىبي،  يشعرىػ، 646، وكاف أبػه حاجبا فعخؼ بو، تػفي سشة  ىػ570ولج سشة . 

 .265، ص 23ج  أعالم الشبالء،
 .304، ص 1، جخالصة األثر(  40
( يقرج ىشا جج السقخؼ السذيػر وىػ أبػ عبج هللا دمحم بغ أحسج السقخؼ الستػفى سشة  41

،تحقيق غية الرواد في ذكر السمهك من بشي عبد الهادبيحي بغ خمجوف، .: يشعرىػ. 759
 .121،ص  :عبج الحسيج حاجيات

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D8%A8
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 ( الكتاب مغ تآليف السقخؼ الجج. 42
( الحكيقة أف القرة حجثت ألبي عبج هللا اآلبمي التمسداني مع القاضي أبي الحجاج  43

 .245، ص 5، جنفح الطيبالصخشػشي. يشطخ: 
ىػ، قصب مغ اقصاب الرػفية في عرخه، 1031( ىػ أبػالغيث القذاشي الستػفى سشة  44

ر كبيخ في استكباؿ نازحي األنجلذ، ألف السشترخ كاف مدؤوؿ األوقاؼ بتػنذ، كاف لو دو 
بغ أبي لحية القفري كتاب في سيختو سساه " نػر األرماش في مشاقب أبي الغيث القذاش". 

 .212، ص 4، جتراجم السؤلفين التهنديين: دمحم محفػظ، يشعر
( الخخقة في المغة: القصعة مغ الثػب السسدؽ، وفي اصصالح الرػفية: ما يمبدو السخيج  45

مغ شيخو الحؼ دخل في إرادتو. يقػؿ الديخوردؼ: "لبذ الخخقة ارتباط بيغ الذيخ والسخيج، 
وىي نػعاف؛ خخقة إرادة وخخقة تبخؾ، األولى لمسخيج بيعة مشو لذيخ الصخيقة. والثانية لغيخىع 

 -110، ص 5ج عهارف السعارف،: عسخ الديخوردؼ، يشعراـ بسخاسع الصخيق". دوف التد 
114. 

وريف  دمذق مغ الذخؽ والغخب والجشػب وىى تتبع دمذق تحيط بسجيشة غػشة دمذق( 46 
غشاء مغ أشجار الفاكية تعج مغ أخرب بقاع  بداتيغ وىي سيل مستج عبارة عغ دمذق

. السػقع االلكتخوني: مجتسُع الشبات والساء في المغة: :الُغػَشةُ العالع. و 
ar.wikipedia.org/wikiغػشة_دمذق/ 

( كفخ بصشا: عخوس الغػشة الذخقية، بمجة تتبع مخكد ريف دمذق تقع إلى الذخؽ مغ  47
كع. السػقع االلكتخوني:  6مجيشة دمذق، تبعج عشيا حػالي 

ar.wikipedia.org/wikiكفخ_بصشا/ 
 ( المجف: ىػ الغرغ الصخؼ السخف سيل االنثشاء. والمجف ىػ الصخؼ مغ كل شيء. 48

ىػ. لو ديػاف شعخ. 1086الكخيسي الجمذقي الذاعخ الستػفى سشة دمحم بغ يػسف ( أضشو 49 
 .526، ص 3ج إيزاح السكشهن في الذيل عمى كذف العشهن،إسساعيل البغجادؼ، : يشعر

 نبات لو أَغراف كثيخة ِدَقاؽ بال ورؽ. )تعشػ: تخزع( اأَلَسل:(  50
( يقرج سحباف بغ وائل مغ أشيخ خصباء العخب في الجاىمية، قيل أسمع، وكانت وفاتو  51

 .283،ص  5ج  ، السشتعم في تاريخ السمهك واألمم : بغ الجػزؼ ا :يشعرىػ. 54سشة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86
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مغ جشاف الجنيا كشيخ األبمو. ذكخه  ىػ مػضٌع كثيخ الذجخ والسياه يعجّ و :  ( شعب بػاف 52

أرض بفارس بيغ أرجاف  الستشبي في شعخه وىػ عمى الصخيق إلى شيخاز(قيل: ىػ
  . والشػبشججاف

( ورد البيتاف بعجة روايات لعل أشيخىا:     قاؿ لي ما يقػؿ في الذاـ حبخ ***كمسا  53
 الح بارؽ الحدغ شامو؟

قمت ماذا أقػؿ في وصف قصخ ***ىػ                                                  
 في وجشة السحاسغ شامو!

، العجد 36، مجمة الخسالة، " صأبه العباس أحسد السقري : عبج اليادؼ الذخايبي، يشعر
 ـ.1935،القاىخة، سشة 101
ىػ أحج السشاشق  الذاـ في )رضي هللا عشيسا(زيشب بشت عمي بغ أبي شالب مقاـ(  54

يقع السقاـ في  .سػرية الدياحية الجيشية السيسة ذات الكيسة التاريخية والسعسارية الستسيدة في
. مػقع الكتػرني: دمذق عمى بعج سبعة كيمػمتخات شخؽ  الديجة زيشب مشصقة

ar.wikipedia.org/wikiمقاـ_الديجة_زيشب_في_الذاـ/ 
، وجسع فيو كل ما كتب في ىػ 1030 عاـ مرخ ، كتبو فيلمسقخؼ التمسدانيكتاب ( 55 

، فجسع كل ما يتعمق بيا لغة وشعخًا، وسيخة ورواية، هللا عميو وسمع نعل الشبي صمى مػضػع
  .سًا مرػرًا لمشعاؿ يتبخؾ بو ويحسمو في سفخهوبياف أوضاعيا وأشكاليا، ويستمظ السقخؼ رس

( أشار ابغ جدؼ الكمبي مجوف رحمة ابغ بصػشة إلى أف البيتيغ لذاعخ مغ دمذق لع  56
 يحكخ اسسو وىسا: 

 إف تكغ جشة الخمػد بأرض ***فجمذق وال تكػف سػاىا
، ص 1،ـ الرحمة: ابغ بصػشة، يشعربمج شيب ورب غفػر*** فاغتشسيا عذية وضحاىا.

 .86، ص عسران الفيحاء:  عفيف البيشدي، ويشعر أيزا. 63
َمْذِقي، َكاَنت ِواَلَدتو سشة ىػ (  57 ْيخ َأْحسج بغ ُمَحسَّج اْلَسْعُخوؼ ِباْبغ الفخفػر اْلَحَشِفّي الجِّ الذَّ

 .300، ص 1، جالخالصة يشعر:ىػ. 1037ىػ، َوُتػفِّي سشة 984
ْيت وأضممت الغػاء َمَع الخشج ... لسغ ِعْشجه صبخؼ ( البيت ىشا مرحف والرحيح: َبكَ  58

 .300، ص 1، جالخالصةوأحدانو ِعْشِجؼ. 
ىػ. كاف صجيقا لمذاعخ ابغ عمي 11( ىػ دمحم بغ رأس العيغ،شاعخ جدائخؼ مغ القخف  59

 الجدائخؼ.لع أعثخ عمى تخجستو.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A8_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A8_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A8_(%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A8_(%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%B1%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1020_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1020_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B9%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%8A_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B9%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%8A_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
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َمْذِقي السمقب بجر الّجيغ البػريشي ا 60 اِفِعي، أصمو مغ فمدصيغ، ( ىػ حدغ بغ ُمَحسَّج الجِّ لذَّ

 .59 -51، ص 2ج الخالصة،: يشعرىػ.. 1024ىػ، وتػفي سشة 963ولج سشة 
ىػ. 891الذييخ بالقمرادؼ ت:  أبػ الحدغ عمي بغ دمحم بغ عمي القخشي البدصي( ىػ 61 

 صاحب الخحمة السذيػرة.
في رحمتو حيغ ذكخ بمجتو  ( البيتاف لمذاعخ أبي عبج هللا بغ األزرؽ، تسثميسا القمرادؼ 62

 .447، 6، جنفح الطيببدصة باألنجلذ. يشطخ: 
 .306، ص 1ج الخالصة،(  63
 .307، ص 1، جالخالصة( يشطخ:  64
 .412، ص 2: فخع. يشطخ: جالشفح( وفي  65
 .412، ص 2لفطيا. يشطخ: ج الشفح:( وفي  66
 : بكأس سسع راحيا ُتْذخبالشفح ( وفي 67
 الذاىيشي التقى ألوؿ مخة بالسقخؼ في البقاع السقجسة.( ىحا البيت يؤكج أف  68
 .430، ص 2بالسقخؼ. يشطخ: ج الشفح:( وفي  69
 ( البيت ساقط في الشفح. 70
 ( بعس العمساء الػاردة أسساؤىع في األرجػزة مذيػروف لع أر ضخورة لمتعخيف بيع. 71
 .426، ص 2الّشبيا. يشطخ: ج الشفح:( وفي  72
 .426، ص 2يح القرج مغ صالتو. جلسغ أت الشفح:( وفي  73
 : باب اليجايات وليذ مختجاالشفح( وفي  74
 : السعجد.الشفح ( وفي 75
 في السخصػط ألىمو بجؿ ألجمو. والرػاب ما في الشفح.(  76

*** الخِّضا عغ كلَّ عيٍب كميمة وعيغُ ( ىشا يذيخ إلى قػؿ الذافعي: 77  ْخِط ٌَ َوَلِكغَّ َعيَغ الدُّ
 الَسَداِوَيا.  ُتْبجؼ
التػندي: نديل فاس،  خخوؼ األنرارؼ جار هللا أبػ عبج هللا دمحم بغ أبي الفزل ( ىػ  78

كاف قخأ بتػنذ ومرخ وغيخىسا وامتحغ باألسخ، ففجاه سمصاف فاس أبػ العباس أحسج بغ دمحم 
فاس السخيشي الػشاسي آخخ ممػكيع، وأقاـ بفاس تؤخح عشو العمـػ العقمية،لو فيخسة. تػفي ب

، شجرة الشهر الزكية في طبقات السالكية: دمحم بغ مخمػؼ، يشعرـ[.  1558ىػ ] 966سشة 
 .375، 1، ت: إحداف عباس، جفيرس الفيارس، / عبج الحي الكتاني، 407، ص 1ج
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ػ  846قاضي القزاة كساؿ الجيغ دمحم بغ عمي الصػيل القادرؼ القاىخؼ الذافعي)ىػ (  79

ت: خميل  الكهاكب الدائرة بأعيان السئة العاشرة،نجع الجيغ الغدؼ، :يشعرىػ(. 936
 .45، ص 2السشرػر، ج

: يشعرىػ(.875ػ 790الجيغ الحجازؼ أحسج بغ دمحم بغ عمي السرخؼ )شياب ( ىػ  80
 .147، ص 2، جالزهء الالمع ألىل القرن التاسعشسذ الجيغ الدخاوؼ، 

ىػ( ،لو مذيخة خخجيا لو 800أبػ الحدغ عمي بغ دمحم بغ أبي السجج الجمذقي )تػىػ (  81
ت: محسػد شذرات الذىب في أخبار من ذىب، ابغ العساد الحشبمي،  :يشعرابغ حجخ.

 .622، ص 8األرناؤوط، ج
أحسج بغ أبي شالب ابغ نعسة الرالحي الجمذقي السعخوؼ بالحجار الذييخ بابغ ( ىػ  82

 .340، ص1، جفيرس الفيارس:يشعرىػ.730الستػفى سشة الذحشة 
ِبيِجؼ، ولج سشة ( ىػ  83 ىػ، َوَرَوػ: 545َأُبػ َعْبِج هللِا الُحَدْيُغ ابُغ َأِبي َبْكٍخ الُسَباَرِؾ الدَّ

 سير أعالم الشبالء،: شسذ الجيغ الحىبي، يشعرىػ.631ِبَبْغَجاَد، َوِدَمْذق، َوَحَمَب.تػفي سشة 
 .357، ص 22ج

ىػ(.صػفي  553ػ458األوؿ بغ عيدى بغ شعيب الدجدؼ اليخوؼ )عبج ( ىػ أبػ الػقت  84
 .275، ص 6، جشذرات الذىب: يشعرمحجث. 

.ولج سشة ( ىػ أبػ  85 ، الُبْػَشْشِجيُّ اُوْوِدؼُّ الَحَدِغ َعْبُج الخَّْحَسِغ بُغ ُمَحسَِّج بِغ الُسَطفَِّخ الجَّ
 .226، ص 18، جأعالم الشبالءسير ىػ. يشطخ: 467ىػ، وتػفي سشة 374

ىػ. 381أبػ دمحم عبج هللا بغ أحسج بغ حّسػيو الّدخخدي، السحّجث، الستػفى سشة ( ىػ  86
 .427، ص 4، جشذرات الذىبيشطخ: 

أبػ عبج هللا دمحم بغ يػسف بغ مصخ الفخبخّؼ  صاحب البخارؼ وراويتو، ولج سشة ( ىػ  87
 .101، ص 4، جىبشذرات الذ: يشعرىػ.321ىػ، وتػفي سشة 231

 .429، ص 2مشدػب بمقيغ. يشطخ: ج الشفح:( وفي  88
 عغ ابغ مشجة وىػ القاصخ. والرػاب الحؼ في الشفح. الشفح:( وفي  89
 : الصحصحائي. وىػ الرػاب.الشفح( وفي  90
رواه البخارؼ: أف الشبي صمى هللا عميو وسمع قاؿ: "مغ أصبح مشكع ( يذيخ ىشا إلى ما  91

: البخارؼ، يشعر. "لو الجنيا معافى في جدجه، عشجه قػت يػمو، فكأنسا حيدتآمًشا في سخبو، 
 .156، ص 1، ـ141، الحجيث رقع: كتاب األدب السفرد



2019ديدسبر 10العددــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مجمة اآلداب والمغات  

82 

                                                                                                                                               

 قائسة السرادر والسراجع
 الكتب:

  ، بيخوت: دار الفكخ، 1، جعهن السعبهد شرح سشن أبي داوودآبادؼ دمحم شسذ الحق،
 ـ(.1995

  ،ـ.1998، الخياض: مكتبة السعارؼ، 1، ـكتاب األدب السفردالبخارؼ 
  ،بيخوت: دار إحياء 3، جإيزاح السكشهن في الذيل عمى كذف العشهن البغجادؼ إسساعيل ،

 التخاث العخبي، د.ت.
  ،لبشاف :دار إحياء التخاث،د.ت. 1، جىدية العارفينالبغجادؼ إسساعيل ، 
  ، الكػيت : مكتبة دار البياف، ، ، 2، ت: دمحم الجكي، جمعجم الرحابةالبغػؼ عبج هللا

 ـ.2000
  ،لبشاف: دار الذخؽ العخبي،د.ت. 1،ـ الرحمةابغ بصػشة ، 
 بيخوت:  دار الكتب العمسية  5ج  : ، السشتعم في تاريخ السمهك واألممبغ الجػزؼ،  ا ،

 .ـ2991 ،
  ، الجدائخ: السكتبة  غية الرواد في ذكر السمهك من بشي عبد الهادبابغ خمجوف يحي ،

 .1980الػششية، 
  ، بيخوت: دار مكتبة الحياة،د.ت.السقري وكتابو نفح الطيبابغ عبج الكخيع دمحم ، 
 ، القاىخة: 1، ت: دمحم أبػ الشػر،  جدرة الحجال في معرفة اسساء الرجالابغ القاضي أحسج ،

 .1970دار التخاث، 
  ، لبشاف: دار الكتب العمسية، ، 1، جشجرة الشهر الزكية في طبقات السالكيةابغ مخمػؼ دمحم

 ـ.2003، 
  ، ـ.2002، دمذق: دار الفكخ، ، عسران الفيحاءالبيشدي عفيف 
  ،1995، بيخوت:دار صادر، 5، جمعجم البمدانالحسػؼ ياقػت) 
  ، دمذق: دار ابغ كثيخ، 8، جشذرات الذىب في أخبار من ذىبالحشبمي ابغ العساد ،

 ـ.1986
  ، ـ(.1967، مرخ:شبعة الحمبي، األلبا وزىرة الحياة الدنياريحانة الخفاجي شياب الجيغ 
  ،ـ.2001، دمذق: مؤسدة الخسالة، 23، ج سير أعالم الشبالءالحىبي شسذ الجيغ 
  ، ـ.2002، د.ط،،بيخوت :دار العمع لمسالييغ ، 3، جاألعالمالدركمي خيخ الجيغ 



2019ديدسبر 10العددــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مجمة اآلداب والمغات  

83 

                                                                                                                                               

  ، بيخوت: مشذػرات دار ، 2، جالزهء الالمع ألىل القرن التاسعالدخاوؼ شسذ الجيغ
 ت.مكتبة الحياة، د.

  ، د.ط، الجار البيزاء 6، جاالستقرا ألخبار دول السغرب األقرىالدالوؼ أحسج الشاصخؼ،
 :دار الكتاب،د.ت(.

  ، ـ.1968، القاىخة: نذخ مؤسدة الحمبي ، 5، جعهارف السعارفالديخ وردؼ عسخ 
  ، ـ.1947، القاىخة:دار السعارؼ، تراجم إسالمية شرقية وأندلديةعشاف دمحم عبج هللا 
  ، بيخوت :دار الكتب العمسية، ، 3، ت: سيج حدغ، جديهان اإلسالمالغدؼ شسذ الجيغ ،

 ـ.(1990
  ، بيخوت: دار الكتب العمسية، 2، جالكهاكب الدائرة بأعيان السئة العاشرةالغدؼ نجع الجيغ ،

 ـ.1997
  ، بيخوت: دار الغخب 2، ط1ج، ت: إحداف عباس، فيرس الفيارسالكتاني عبج الحي ،

 ـ.1982اإلسالمي ، 
  ، د.ط، لشجف: دائخة السعارؼ 1، جمعجم الذعراء الشاظسين في الحدينالكخباسي دمحم،

 ـ.2011الحديشية، 
  ،د/ط، بيخوت: دار صادر،. ، د/ت.1، جخالصة األثرالسحبي ، 
  ، المي،د.ت. ، بيخوت: دار الغخب اإلس4، جتراجم السؤلفين التهنديينمحفػظ دمحم 
 ،ت: دمحم بغ معسخ، الجدائخ :مكتبة رحمة السقري إلى السغرب والسذرق السقخؼ أحسج ،

 ـ(.2004الخشاد، ، 
  ، ـ.1990، لبشاف: دار صادر، ، 1، ت: إحداف عباس، جنفح الطيبالسقخؼ أحسج 

 السقاالت والدوريات:
 مجمة العربية القديسةنفح الطيب لمسقري، نسهذج فريد في التراجم عثساف،  ابغ خزخاء ،

 .1997، 325الخباط، العجد  دعػة الحق
  ، مجمة السجسع العمسي العخبي دمذق ، أبه العباس السقري التمسدانيزمامة عبج القادر ،

 ،1964،  جػيمية، 3العجد 
  ، مجمة مجسع المغة السْقري والسقَّري تحقيق عمسي في ضبط الكمسةزمامة عبج القادر ،

 1971، يشايخ 1عالعخبية بجمذق، 



2019ديدسبر 10العددــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مجمة اآلداب والمغات  

84 

                                                                                                                                               

 " ، سشة 101، مجمة الخسالة القاىخة ، العجد أبه العباس أحسد السقري الذخايبي عبج اليادؼ ،
 ـ، 1935

 السهاقع االلكترونية:
  اكتذف سػريةsyria.com/news/518-http://www.discover ) 
 بػابة سػريا(http://www.marefa.org/ ) 
  ويكيبيجياar.wikipedia.org. 

 

http://www.discover-syria.com/news/518
http://www.marefa.org/


 0101ديسمبر 01العددــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مجلة اآلداب واللغات

85 

 
 في رواية "الرعشة" ألمين الزاوي  الخارجية الرؤية الذاتية

 سكيكدة 0155أوت01جامعة  السليو نبيل بو أ.د
 

 السمخز:
تتشاول ىحه الجراسة شكال مغ أشكال الخؤػ الستسثل في الخؤية الحاتية الخارجية؛ وىحه     

عالع  الخؤية بحدب شخوحات "بػريذ أوسبشدكي" تعبخ عغ مشطػر الذخرية تجاه ال
الخارجي؛ حيث يتشازل الخاوؼ العميع عغ ليسشتو  عمى مدارات الدخد لرالح الذخريات، 
األمخ الحؼ يزفي عمى الخواية شابع تعجدية األصػات أو البػليفػنية، في مقابل الشسط 

 الكالسي الحؼ يييسغ فيو الرػت السشفخد أو السػنػفػنية.
ية "الخعذة"  لمكاتب الجدائخؼ" أميغ الداوؼ" وانصالقا مغ ىحا الترػر يتع اتخاذ روا    

ن؛ الخؤية الحاتية الخارجية، كتقشية تُشقل مغ خالليا السادة  نسػذجا الستجالء ىحا السكػَّ
 القررية، وتعكذ في ذات الػقت السػقف الفكخؼ واإليجيػلػجي لمذخرية.    

 الكمسات السفتاحية:   
مخحمة  ؛ف السدخَّد؛ الخؤية اإليجيػلػجيةئي؛ الػصالخؤية الحاتية الخارجية؛ الػصف االنتقا

 التدعيشيات.
  

The External Individual Vision in the Novel « The Shiver » by 
Amine Zaoui 

Abstract 
This article deals with a one of the forms of vision which is the 

external individual  one  .and this vision according to  Boris Uspensky 

express the perspective of the character  towards the outside world, 

where The all-knower narrator divides his knowledge of his 

domination of narratives in favor of the other characters, and this will 

give  the novel a pluralistic sounds  or Polyphony, as opposed to the 

classical style dominated by single sound or monophony.  
 
   Based on this perception, the novel "The Shiver" by the Algerian 
writer Amin El Zaoui  is taken as a model for exploring this 
component; the external individual -vision as a technique through 
which the narrative material is transferred, and at the same time 
reflecting the intellectual and ideological position of the character. 
key words: 
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External individual vision; selective description; narrated description; 

ideological vision: the 1990s 
 

 تسييج
، فبقجر رؤية معيشة لمعالع عغ ضسغ العالع الخوائي الخارجية ةلحاتيا الخؤية ُتعبِّخ    

، الػقائع الخارجية مغ وجية نطخىا شقلذ ليا مغ خالل شخرية تتقشية ُيؤسَّ  ما ىي
وسيمة تؤشخ لسشطػر  ، فييالػقائع أمكشة أو أزمشة أو شخػصاسػاء كانت ىحه 

ة الحاتي الخؤية مغ وجية أخخػ فميحه؛ و غ العالع السحيط بياتخحه الحات مإيجيػلػجي ت
بتة في حققو مغ إييام واقعي:"فعشجما تكػن وجية الشطخ مثتأثيخ قػؼ في الستمقي بسا ت

وعي شخرية ما في وضعية ما، فإن القارغ يذعخ أنو يعير تجخبة انعكاس العالع 
التي تػجج فييا  تيافي ذىغ حجوده ىي حجود ذىغ القارغ لػ ُأخزع لمطخوف ذا

الذخرية السعشية. فيسكغ إذن أن يكػن لقػة الػىع مقابل؛ ىػ تقميز معتبخ لحقل 
 .1الخؤية"

والشظ أن الخواية الجدائخية وىي تبشي صخح حجاثتيا في مخحمة التدعيشيات، قج    
تشاغست بذكل مباشخ مع ىحا السدتػػ مغ الخؤية، خاصة إذا ما عمسشا أن أغمبيا قج 

بزسيخ الستكمع واعتسج بالتالي الخؤية الحاتية كػسيمة أساسية مغ وسائل التعبيخ.  ُكتب
قج ضل  -فإذا كان األفق اإلحيائي لمخواية العخبية حدبسا يحىب إليو "جابخ عرفػر" 

عائقا أمام الحزػر الحاتي لمكاتب، باعتباره ال يعتخف بالحكيقة الجاخمية لسعخفة األنا، 
النيتو التي ال تقبل مغ الكاتب أن يتحجث عغ دواخمو أو ألنو أفق صارم في عق

أعساقو الخاصة، أو حتى يجتمي مذكالت وعيو الفخدؼ مشعكدة عمى الػعي الحاتي 
ألبصالو:"وبػاسصة خصاب غيخؼ يعتسج عمى ضسيخ السخاشب أو الغائب وليذ 
 بػاسصة خصاب ذاتي يتسحػر حػل ضسيخ الستكمع الحؼ يسكغ أن يغػص إلى قخارة

؛ فإن أفق الخواية الجدائخية في التدعيشيات خاصة، قج تجاوز 2الالشعػر الفخدؼ"
 وبذكل كمي ىحا اإلشار وتحػل نحػ الحات، وبالتالي كانت الخؤية الحاتية مخكدية فيو.  

 في حدود الرؤية الذاتية:تمظهرات الواقع    -0
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حيث تبجو ىحه التقشية ومغ الكتاب الحيغ رسخػا ليحا التػجو الكاتب "أميغ الداوؼ"    
واضحة مغ خالل روايتو "الخعذة"، ىحه الخواية التي يقػم بدخدىا راو/شخرية ىػ 
"زىيخ بغ عبج هللا بغ مارية" ومغ خاللو تشصبع  محجدات العالع السحيط بو، حيث 
يغجو شخرية عاكدة لسجسل األحجاث والػقائع الُسذكمة لمفزاء التخييمي. ومغ غيخ 

لحاتية الخارجية قج ُوججت لتحقيق وضيفة معيشة تتعالق مع الخؤية التي شظ أن الخؤية ا
يدعى الكاتب لصخحيا في رسسو لسختمف العشاصخ، ذلظ ألن ىحه الخؤية بالخغع مغ 
كػنيا خارجية، إال أنيا مشبثقة مغ ذات ال يسكغ أن تتشرل مغ وجية نطخ، ومغ 

إلى تسثل ما يدسى بالػصف  أحاسيذ تجاه ما يحيط بيا. ويؤدؼ تػضيف ىحه الخؤية
الشفدي:"وُيعشى بػقع األماكغ واألشياء عمى الشفذ، ومجػ تأثخىا بيا، مسا يصبع 
السػصػفات بصابع شعػرؼ خاص، أو بسعشى آخخ، حيث تربح السػصػفات حاممة 
لكيع شعػرية مؤثخة، يتزح مغ خالليا عسق الذخرية وأبعادىا الشفدية، وترخفاتيا 

ثخ كتاب تيار الػعي مغ ىحا الػصف، في الػقت نفدو الحؼ لع الخارجية. ليحا أك
ييتع بو كتاب الػاقعية الحيغ اىتسػا بالػصف الخارجي السشعدل عغ الصبيعة الشفدية 

 . 3لمذخرية"
 مع استيالل الخواية بقػل الخاوؼ/، وعميو تشصبع الخؤية الحاتية لمعالع الخارجي   

شاىجتيا، أراىا ُمسجدة في ىحه الُحفخة وأنا الحؼ  الذخرية:"واقفا عمى قبخ خالتي، أقخأ
. فالػصف االنتقائي ىشا، لسالمح 4ودَّعتيا البارحة في كلَّ جساليا وجالليا"

الخالة"زىخة" والحؼ اخُتدل في كمستيغ )جالليا وجساليا( بقجر ما يحيل إلى وجية نطخ 
بالجالالت  الخاوؼ السذارك في خالتو ويشقل أحاسيدو، فيػ وصف مكثف مذحػن 

بالشطخ إلى رمدية الخالة في ىحه الخواية التي يحاول الكاتب أن يجعل مشيا رمدا 
وىي التي تحجَّت سكان  -مغ وجية نطخه-لمجدائخ الستحخرة مغ الكيع والتقاليج البالية 

قخيتيا، وارتبصت بالسشاضل اليدارؼ الفخندي "شػراكي"، وخاضت الثػرة التحخيخية 
سدار العام لمدخد والتقشيات الُسػضفة مغ خاللو، شبيعة الخؤية ويكذف ال بجانبو.

الحاتية الخارجية، وكيف تتفاعل الذخرية العاكدة، مع الفزاء السحيط بيا؛ إذ ال 
يقترخ الػصف، وصف الفزاء عمى نقل التفاصيل، وإنسا ُيقخن كّل ذلظ بسػقف 
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في الخوح...وجفت الجالية تعبيخؼ يؤدلج ذاك الفزاء:"وبجأ اليباب في األرض والخخاب 
. فاألرض 5والتيست العشدات ما بقي مغ أوراق األشجار السثسخة واختفى الشعشاع"

اليباب وما حاق مغ خخاب بالخوح يكتدي ضسغ العالع الخوائي دالالت محجدة، فيي 
إسقاط رؤيػؼ مؤدلج، عمى أساس أن الجالية، دالية العشب، التي كان يخعاىا الجج 

اق" والتي تسثل تخاثا يتػاشج فيو الخوحي والسادؼ قج جّفت بعج رحيمو. "زىيخ بغ إسح
وجفاف الجالية إنسا يذي بدقػط أؼ مذخوع حزارؼ ال يدتصيع أن يعقج مرالحة 

 بيغ ضخورات الخوح وضخورات الجدج، مغ وجية نطخ الخاوؼ.
صػرة وتدتقري الخؤية الحاتية الخارجية مدتػيات أخخػ مترمة بالفزاء، لتشقل    

ذات مخجعيات واقعية، تذخز جانبا مغ الػضع الحؼ شيجتو الجدائخ مخحمة 
التدعيشيات:"في الخارج، عشج قجمي ىحه العسارة تبادل إشالق الخصاص مدتسخ، 
والشَّاس في بيػتيا ساكتة كالزفادع في بيات شتػؼ. لخالتي أذن متعػدة عمى صػت 

ؼ وما عاد فيو مكان لذيء الخصاص وأخبار السػت، لقج امتأل قمبي بأبي و  ججِّ
. فيحا السذيج الُسقجم مغ مشطػر الخاوؼ/الذخرية، بقجر ما يشقل صػرة لمرخاع 6آخخ"

الُسدمح مع الجساعات الستصخفة في الجدائخ، فيػ مذيج يشقل وجية نطخ خاصة ال 
تتسيد بالحياد، ليحا بجا الشاس كالزفادع في بيات شتػؼ كخمدية واضحة لمسػقف 

الحؼ اتخحه السجتسع في بجاية األمخ مغ خصخ تمظ الجساعات الستصخفة. ثع الدمبي 
تأتي الخؤية الحاتية الجاخمية لتخمق فزاء دالليا مكثفا مغ خالل األبعاد التي يكتدييا 
ىحا القمب الحؼ امتأل باألب والجج، األب  "عبج هللا بغ مارية" والجج "ُزىيخ بغ 

يجيػلػجي الحؼ تصخحو الخواية، ويشصبع ىحا إسحاق" وكل مشيسا يذكل العسق اإل
العسق في نصاق رؤية معيشة لتخاث معقمغ تشتفي فيو الحجود بيغ الخوحي والسادؼ؛ إنو 
التخاث بكل أبعاده والحؼ يجب أن يشبعث كسذخوع حزارؼ، وبجونو يكػن السجتسع 

بالذخرية رىيغ التصخف. بيحا الذكل تصبع الخؤية الحاتية الخارجية العالع السحيط 
بصابع خاص، وُتكدبو داللة محجدة، وتمػنو بصابع شعخؼ، وبربغة تخييمية مغ شأنيا 
أن تعسق شاقات الجسالي واإليجيػلػجي. وتتكخر ىحه التقشية التي يتع مغ خالليا 
تػضيف أساليب شعخية، ومشيا الرػر التذبييية السعبخة بكيفية واضحة عغ وجية 
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ط بيا، لتخمق ىحه التقشية فزاء غشيا نطخ الذخرية في العالع السحي
بالجالالت:"سحبت زىخة قجخا، أخخجت مشو صشجوقا فتحتو عمى الفػر، رزمة صػر 
ودفاتخ وأوراق و...وىي تتشاول ىحه الػثائق بيغ يجييا، كانت تختجف، كلُّ جدجىا 

 األشياء التي تدلدل امخأة كدىخة، جحورىا في كذجخة في الخيح. كع ىي صغيخة وعجيبة
. فالػصف السػضػعي ذو 7أعساق الجبل وأشخاف ألدشة أىالي قخية ابغ خمجون"

الصابع الترشيفي، ُيتبع بػصف تعبيخؼ يشقل أحاسيذ الذخرية، ومغ ثسة يعبخ مثل 
ىحا الػصف الذعخؼ عمى شبيعة الخاوؼ:"فالخاوؼ في ىحا الشسط مغ الخواية ليذ 

ذات حداسية مفخشة. ولحلظ شخرا ذا سمػك عقالني، بل ىػ شخرية روماندية، 
فإن الخواية ذات خرائز أسمػبية تقتخب مغ الخرائز األسمػبية لمخواية 
الخوماندية، وبحدب اصصالح تػدوروف، فيي رواية تترف بالتحميقات الغشائية، 

نا بػجية 8والخػاشخ السجخدة" . والخاوؼ ىشا ىػ "زىيخ بغ عبج هللا"، يقجم وصفا ممػَّ
السشبثقة عغ مثل ىحا الػصف صػرا تخييمية لكغ ال تخمػ مغ نطخه، فكانت الرػر 

بعجىا اإليجيػلػجي. فدىخة تختجف كذجخة، لكغ جحورىا راسخة في أعساق الجبل 
وأشخاف ألدشة أىالي القخية؛ وعميو فارتجاف زىخة ال يعػد لزعفيا بقجر ما يعػد 

تحسل ىحا اإلرث  لخذيتيا عمى الجدائخ مغ خصخ السّج األصػلي الستصخف، وىي التي
بت خصى الشزالي الحؼ تسثمو بػصفيا مجاىجة تحجَّت أىالي القخية كميع عشجما تشكَّ 
مي "شػراكي" وتدوجت مشو وكانت رفيقتو أثشاء الثػرة السدمحة.  السشاضل التقجُّ

ومغ غيخ شظ أن وعي الكاتب الجدائخؼ في مخحمة التدعيشيات باألخز باألزمة    
ع ذلظ مغ فذل في التحجيث ىػ ما جعل الخؤية تجاه الػاقع الحزارية، وما استتب

الخارجي رؤية انتقادية، رؤية رافزة لعشرخ الثبات السييسغ عمى األشياء، وعميو 
تبجو الحافمة التي نقمت "زىيخ" مغ قخيتو إلى السجيشة لع يتغيخ فييا شيء مشح الحكبة 

الحافمة التي تقمشي إلى االستعسارية:"قالت لي أمي وىي تػدعشي قبل أن ألحق ب
السجيشة، الحافمة الػحيجة التي ضمت مشح االستعسار تخبط السجيشة بقخيتشا، لع يتغيخ فييا 

شت الخؤية الحاتية 9شيء سػػ سبػرة التخقيع" . فبػاسصة الػصف االنتقائي، مكَّ
لمخاوؼ/الذخرية مغ خمق أبعاد داللية ليحه الحافمة، وقج تع التخكيد بجرجة أساسية 
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خاوح عمى عشرخ الثبات مسا حػل الحافمة إلى رمد لحزارة راكجة أو مديخة وششية تُ 
مكانيا. بيحا الذكل تمعب الخؤية الحاتية الخارجية دورا أساسيا في عسمية التخميد، 

 وإخخاج الػصف مغ شابعو الفػتػغخافي، إلى مدتػاه الجاللي. 
بت في الغالب درب شيات قج تشكَّ والػاقع أن الخواية الجدائخية في مخحمة التدعي   

الحجاثة والتجخيب عمى السدتػػ التقشي، ومغ مطاىخ ذلظ تػضيف وجيات نطخ 
مختمفة عغ شخيق تعجد الخواة مغ جية، والتخكيد عمى الخؤية الحاتية في عخض 
األحجاث؛ األمخ الحؼ أدػ في كثيخ مغ األعسال الخوائية إلى تػضيف الدخد بزسيخ 

غ سمصة الخاوؼ التي مغ تجمياتيا الدخد بزسيخ الغائب:"وميسا يكغ الستكمع بعيجا ع
أمخ اختيار ضسيخ الستكمع وتبعاتو الفشية في الديخة الحاتية، فإنو يبقى اختيارا فشيا قادرا 
عمى تػفيخ االندجام لمدياق الديخؼ إذا أخمز الكاتب لو، وبخع في تػفيخ 

نسػذج لمدخد بزسيخ الستكمع؛ حيث . ورواية "الخعذة" ألميغ الداوؼ 10جسالياتو"
تعخض األحجاث مغ مشطػر الخاوؼ الذخرية "زىيخ بغ عبج هللا" بذكل أساسي، وفي 

 حاالت أخخػ مغ مشطػر خالتو "زىخة".
 الوصف االنتقائي ودالالته: -0

وىكحا يغجو الصابع العام لمػصف قائسا عمى االنتقائية، باإلضافة إلى كػنو وصفا    
دا، تغيب ف يو تفاصيل السػصػف ألنو يشجمج بالحخكة والحجث وال يؤدؼ إلى وقفة مدخَّ

وصفية مصػلة. فقج تع االبتعاد عغ الػصف االستقرائي، ولع تعخض إال العشاصخ 
التي تقع ضسغ بؤرة الذخرية العاكدة، فـ"الخالة" بالخغع مغ محػريتيا لع تػصف إال 

"لع أكغ أعتقج أن خالتي في ضسغ مشطػر الخاوؼ/الذخرية وبذكل انتقائي تعبيخؼ:
ىحا العسخ!! لقج فاجأني جدجىا حيغ دخمت عمييا، مشحشية الطيخ، كانت، تسدح 
الدليج الغخناشي عمى أرضية رواق ىحه الذقة الجسيمة في الصابق الخابع. لع أكغ 
أترػر أن لخالتي ىحا القػام السخمخؼ)...(وحجىا خالتي بعصخىا وحخكاتيا التي تذبو 

الجميج تسأل الذقة وتفيس عمى أشخافيا لتتجلى كالجالية أو نبات المبالب  الخقز عمى
 .11مغ البمكػن عمى الجسيع، فتريخ حكايات وحكايات"
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واضح أن الخؤية الحاتية الخارجية لع ُتقجم الخالة "زىخة" إال في إشار انتقائي محجد،    
ضت في إشار فمع تػصف مالمحيا بصخيقة تفريمية مغ جية، ومغ جية أخخػ ُعخ 

تعبيخؼ شخَّز إحداس الخاوؼ "زىيخ" تجاىيا؛ لحا بجا قػاُميا مخمخيا وحخكاتيا تذبو 
الخقز كسا فاضت عمى أشخاف الذقة كالجالية، وكل ىحه الرػر السعتسجة عمى 
ر األشياء مغ خالليا  عشاصخ التذبيو إنسا تحيل إلى شبيعة الخؤية الحاتية التي ُترػَّ

ي عميو في الػاقع. وىحا الػصف بصابعو التخييمي مغ شأنو أن كسا تتخاءػ ال كسا ى
يعسق داللة "زىخة" ورمديتيا في الخواية لتحسل صػرة الجدائخ بشزاليا ضج االستعسار، 
وصػرة السخأة بتسخدىا عمى الكيع البالية، وصػرة السخأة التي رفزت اإلرىاب 

و أو ىحا التيار الستذجد. واألصػلية بخفزيا لمدواج مغ "العباس" الحؼ ُيسثل ىحا  التػجُّ
وعميو فيحه الرػر التخييمية تقتخن عادة بالخؤية الحاتية الخارجية، ألن ىحه الخؤية    

مشطػر يشبثق مغ الجاخل باتجاه العالع الخارجي، أو ىي رؤية تشبثق مغ ذات وىحه 
ن األشياء بصابع خاص. والشظ أن ىحا الصابع ا لحاتي الخاص الحات مغ حقِّيا أن ُتمػِّ

قج مّيد الخواية الجدائخية بذكل أساسي في مخحمة التدعيشيات، فقج أعمشت الحات عغ 
حزػرىا بقػة، وأرادت أن تبحث عغ الخالص في خزع واقع شبعتو كل االحتقانات 
واإلخفاقات عمى مختمف السدتػيات االجتساعية والدياسية؛ ولعل ذلظ ىػ ما يفدخ 

، بالسقارنة مع الدخد بزسيخ الغائب:"فيشاك إيجيػلػجيا شيػع الدخد بزسيخ الستكمع
متسثمة في ادعاء الدارد القجرة عمى رؤية مجخػ العالع وكأنو أساسا سيخورة الكتداب 
خرائز فخدية، والطغ بأن الفخد بانفعاالتو ومذاعخه ال يدال قادرا عمى أن يختفع إلى 

ليا سمصة ما؛ فاألدب البيػغخافي مدتػػ تحجيج مريخه، وبأن حياتو الجاخمية ال يدال 
. 12والبػرنػجخافي السػزع عمى نصاق واسع، ىػ نتاج لتحمل الذكل الخوائي وتفدخو"

ورغع ذلظ تدسح الخؤية الحاتية، في الخواية الجدائخية بتسثيل الػاقع والتعبيخ عشو، فمع 
 يكغ لمخوائي فكاكا مغ الػاقع بالذكل الحؼ في الخواية الغخبية.

غ الخؤية الحاتية الخارجية مغ عخض عشاصخ الػاقع بكيفية انتقائية، وىحه وُتسكِّ    
الكيفية ليذ مغ شأنيا أن ُتعشى كثيخا بتفاصيل السػصػف، فسا ُيسيد الػصف حيشئح 
ىػ االنتقال بيغ تمظ العشاصخ وتقجيسيا مخكبة:"ىحا صباح السجيشة التي ندلتيا 
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خ يمسمسػن لياكل عطسية لحكاية مذاداة البارحة. الشيء في الذػارع سػػ أشباح بذ
الميمة الساضية، بيغ البػليذ والعدكخ والجرك مغ جية ومجسػعة األفغان مغ جية 
أخخػ. كتابات عمى الججران باقية مغ آخخ االنتخابات:)يػم الكيامة عغ أصػاتكع 
تدألػن( عجػز تذتخؼ الخبد، والحافمة محخوقة مغ فػقيا. وبعس الشاس يتحجثػن 

. فصابع الخؤية ىشا قائع عمى عخض 13انظ يا رب عغ مشافدة كخة القجم األروبية"سبح
عشاصخ العالع الخارجي بذكل مكثف يعتسج الشقالت الدخيعة، وبيحا يسكغ تمقي 

مجسػعة مغ السذاىج وىي بصابعيا التخكيبي ُتديع في إغشاء الجاللة وشحغ الخمد.  
بيغ الجولة والجساعات اإلرىابية، كسا فالسذيج ىشا يشقل صػرة لمسذادة السدمحة  

يعخض جانبا مسا كتب عمى الججران، وىي شعارات كان قج رفعيا حدب إسالمػؼ 
وىػ يخػض االنتخابات في الجدائخ مع بجاية التدعيشيات، ثع يتع الػقػف عشج حجيث 
بعس الشاس عغ كخة القجم األروبية، مسا يػحي بالدمبية التي تسيد بيا قصاع مغ 

تسع أمام تمظ السأساة الػششية التي تدببت فييا الجساعات اإلرىابية. وبيحا الذكل السج
تكذف الخؤية الديخ/ذاتية عغ قجرتيا عمى تسثيل ما ىػ تاريخي واجتساعي؛ وأىسية 
ذلظ تبخز:"عشجما نعمع أن حكاية الديخة الحاتية بتجاوزىا، عغ شخيق الخصاب الخوائي، 

تاريخي يخز ذوات أخخػ، -أؼ إلى ما ىػ اجتساعي الحات إلى ما ىػ أوسع مشيا،
يجعميا تقتخب مغ حكاية عامة عاشيا ويعيذيا اإلندان في أكثخ مغ بمج عخبي في 

 .14ىحا العرخ الحجيث"
كل ذلظ يعشي بأن "أميغ الداوؼ" في رواية "الخعذة"، قج وضف الخؤية الحاتية    

ؤية الحاتية التي يصبعيا الخارجية لخمق تفاعل بيغ الحاتي والسػضػعي؛ فالخ 
الخاوؼ/الذخرية في السذيج الدابق بقجر ما تشقل مشطػر "زىيخ" كذخرية عاكدة، 
فيي ُتحيل وتُذخز جانبا مغ الػاقع الحؼ شيجتو الجدائخ مخحمة التدعيشيات، كسا 
تعكذ رؤية الكاتب اإليجيػلػجية ولػ بذكل ضسشي:"فال يػجج أؼ سبب إلعفاء 

مدؤولياتو الفعمية)اإليجيػلػجية واألسمػبية والفشية وغيخىا( المَّيع إال الكاتب الػاقعي مغ 
 . 15إذا سقصشا بكل ثقمشا مغ الذكالنية إلى السالئكية"
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وإذا كانت الخواية الجدائخية قج لجأت في ىحه السخحمة باألخز إلى التجخيب،    
تسجت جانبا مغ ىحه والحؼ مغ بيغ مطاىخه تعجد الخواة، فإن ىحه الخواية بجورىا قج اع

التقشية فيي وإن وضفت راو مخكدؼ ىػ "زىيخ بغ عبج هللا" وعكدت رؤيتو الحاتية، فقج 
انفتحت عمى رؤية الخالة "زىخة"؛ وبالتالي تحػلت زىخة ضسغ مدتػيات عجيجة مغ 
الخواية إلى راوية بجورىا، فتجمت حيشئح رؤيتيا الحاتية مغ العالع الخارجي السحيط بيا. 

خة" تتكفل بعسمية الدخد فتقجم وجية نطخىا في كل مغ "زىيخ بغ إسحاق" الحؼ فـ"زى
يسثل التيار الجيشي الستدامح و"الخجل السمتحي" الحؼ يسثل التيار الجيشي الستدمت:"ىحا 

أمام نياية مخمػقاتو في  السمتحي مخيف، لحيتو ال تذبو لحية زىيخ بغ إسحاق الحائخ
الحكاية، لحيتو كان يسذصيا كل صباح بمحة وشعخ، قبل أن يذخب قيػتو ويغخق في 
ىػل مخصػشاتو...لحيتو ىحا الحؼ يقابمشي بسالمح مخعبة تحت ضػء خافت، فييا 

 .16رعب وفييا غسػض القاتل"
بصخيقة  فالخؤية الحاتية الخارجية في ىحا الدياق لع تدتقز تفاصيل السػصػف   

مػضػعية محايجة، فاقتخن الػصف بالصابع الحاتي، وعمى أساس مغ ذلظ بجت لحية 
"الخجل السمتحي" مخعبة بل ُتعبخ مغ حيث ضالميتيا عغ ندعة إرىابية، بيشسا أوحت 
لحية "زىيخ بغ إسحاق" بكل ما ىػ مذخق وإيجابي. لحلظ، فبقجر ما حافع ىحا 

اره مشبثقا مغ ذات، فقج مكَّغ بذكل مكثف ورامد السشطػر عمى شكل "الخؤية مع" باعتب
مغ تذخيح واقع الحخكة األصػلية في فتخة التدعيشيات، التي انجخفت في قصاع مشيا 
م البجيل مغ خالل ديغ مشفتح ومتدامح  إلى العشف واإلرىاب, وفي السقابل ُقجِّ

 جدجه"زىيخ بغ إسحاق". 
أساسيا إلضفاء وجية نطخ الذخرية بيحا الذكل ُتسثل الخؤية الحاتية مشصمقا    

السبئِّخة عمى العالع السحيط بكل مكػناتو، وىي رؤية بقجر ما تؤدؼ إلى مدخحة الدخد 
وإبعاد صػت الخاوؼ الخارجي وكأن الخواية تحكي نفديا بشفديا، فيي رؤية تػىع 

، بقجر بالػاقع وتفجخ شاقات الشز التخييمية. وفي الخواية الجدائخية مخحمة التدعيشيات
ما عبخت عغ تػجو حجاثي، فقج عبخت عغ انبثاق صػت الحات الستحخرة مغ كل 
القيػد والثائخة عمى كل السشطػمات التي كانت الدبب في الدقػط،  وليحا التػجو 
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الديخ ذاتي مبخراتو:"فالمجػء إلى الكتابة الديخذاتية بأفق تخييمي، يتجاخل فيو السيثاقان 
د إلى خيبة أمل ىحا الجيل)...(في سمصة االستقالل فكان الديخ ذاتي والخوائي يعػ 

انكفاؤه عمى الحات يحاورىا بعج أن تعحر عميو االندجام والعالع الخارجي في السخحمة 
الخاىشة ويتقرج استعادة ماضييا بعج أن زىج في الحاضخ الحؼ فقج الكثيخ مغ مطاىخ 

الخاوؼ  -الحات الكاتبة لألنااإلغخاء التي كان يسارسيا عميو. كل ذلظ يعمل تزخيع 
 . 17والبصل معا"

 الرؤية الذاتية في بعدها الوظيفي: -3
وإذا كانت الخؤية الحاتية الخارجية ُتفقج الػصف معياره السػضػعي، فإنيا بالسقابل    

ُتسكِّغ مغ سبخ أغػار الذخريات، وتبيُّغ مػاقف بعزيع مغ بعس، وتبيغ مػاقفيع 
وىي رؤية ُتسكِّغ مغ تكثيف عشاصخ الخمد لخمق بشية  أيزا مغ العالع السحيط بيع.

تخييمية غشية بالجالالت، فـ"زىخة" التي ُتعَخض مغ وجية نطخ "زىيخ" تبخز دائسا ككائغ 
خارج عغ إشاره الػاقعي إلى إشار آخخ يجعل مشيا رمدا لفكخة ما:"فالرػرة السدتسجة 

يا بعج أن تذكمت في قالب لغػؼ مغ الػاقع كيان فشي مكتف بحاتو، مادتيا الػاقع ولكش
وروائي فقجت صمتيا السباشخة بالػاقع الخارجي، لتربح صمتيا بو صمة رمد لغػؼ 

. وُيػضف الفعل "تبجو" كلَّ مخة 18يعبخ عغ رؤية فشية وال يقخر حكيقة حخفية لمػاقع"
ليعبخ عغ شبيعة ىحه الخؤية الحاتية:"تبجو خالتي في ىحه الذقة كصائخ تخمف عغ 

. وال يخد مثل ىحا الػصف اعتباشا، 19فزاع مشو االتجاه، أو ضيَّع حاسة الخيح" سخبو
في  -كخمد لمجدائخ-إذ يحاول الكاتب مغ خاللو التعبيخ بذكل ما عغ حيخة "زىخة" 

خزع تمظ التجاذبات والرخاعات اإليجيػلػجية السختمفة التي شيجتيا الجدائخ مخحمة 
ة" تبجو لدىيخ:"كخة خيط ممفػفة، يدحب رأس التدعيشيات. وفي سياق آخخ فإن "زىخ 

. فتشعكذ مغ خالل ىحه الخؤية الحاتية 20الخيط فيبجأ يصػل ويصػل، ماذا تخبئ األيام"
الخارجية السعزمة التي آل إلييا الػضع في الجدائخ عمى مختمف السدتػيات؛ إنيا 

اصة، معزمة تعمقت بسذخوع مجتسع، استشج فييا كل تيار سياسي إلى مخجعيات خ
ة. ومغ ىشا انبثقت  ديشية، وثقافية، وعخقية؛ مسا عقَّج الػضع وأدػ إلى صخاعات حادَّ
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ىحه الرػرة لكخة الخيط السمفػفة، لتعبخ عغ الػضع  السعقج في الجدائخ عمى مختمف 
 السدتػيات.

فيتزح كيف أن الخؤية الحاتية الخارجية، تدتجيب تساما لسقتزيات الخمد:"فالبج    
كػن الخصاب ىػ شكل ذو وضيفة رمدية، ويبقى عميشا دائسا أن نعخف ىل أن نقبل ب

. ومغ 21قجم الخصاب بصخيقة جاىدة، أو أن ىشاك عامال خارجيا أثخ عمى تكػيشو"
جية أخخػ تزفي الخؤية الحاتية ديشامية عمى حخكة الػصف، فيػ عادة ما يكػن 

قال بيغ العشاصخ السختمفة، وصفا تعبيخيا مذبعا باألحاسيذ والخؤػ ويسكِّغ مغ االنت
 ويتفاعل مع الحجث فيتحػل بحلظ إلى وصف ُمدخَّد يبتعج عغ تقجيع المػحات الجامجة.

لكغ الخؤية قج يجشح بيا الكاتب إلى استقراء بعس السشطػرات التي تفقج صمتيا    
الػضيفية  بذكل واضح ضسغ اإلشار العام لمدخد الخوائي، كاستعخاض صػرة السخأة 

تعس بأسشانيا عمى تفاحة والتي كانت معمقة داخل إشار ببيػ مشدل الخالة زىخة التي 
:"أىخب إلى ىحه الرػرة التي -زىيخ-وكل ذلظ في حجود زاوية نطخ الخاوؼ الذخرية

تقابمشي في إشارىا، معمقة في البيػ: امخأة في األربعيغ تعس بأسشان مبالغ في 
كأنيا مغ أشجار الجشة..أدقق الشطخ جيِّجا،  تختيبيا، عمى تفاحة، جالدة في ضلِّ شجخة

السخأة ال تعس عمى التفاحة، بل تعس عمى شيء تفكخ فيو، وكأنيا تشتقع، في 
حخكتيا شخاسة ىسجية شبيية بالعشف السػجػد في بعس صػر األشخشة 

. فتذكيل مثل ىحه الخؤية، وإثارة ىحه اليالة الجشدية الغخيدية مغ خالليا 22التمفديػنية"
ال يكػن لجيو ضخورة في رسع عالقة خالة بابغ أختيا، وميسا تكغ الخمػز التي قج 

أصبغيا الكاتب انصالقا مغ االرتباشات الػججانية لمخالة بالجج زىيخ بغ إسحاق 
واالبغ عبج هللا بغ مارية وىحا الحفيج، فيي ال تتصمب تػضيف مثل ىحه الخؤية الحاتية 

شدية. مع العمع أن الكاتب الػاعي بفشو ال يجب أن الخارجية القائسة عمى الذبكية الج
يػضف أؼ عشرخ مغ عشاصخ الخؤية بصخيقة اعتباشية، فالكتابة الخوائية قائسة عمى 
ندق مغ العشاصخ تتحج حػل رؤية محجدة، وإال تحػل العسل الخوائي إلى عسل مفكظ 

ترب في تقػده التجاعيات الحخة التي تحاول أن تؤسذ ليا بعس السحاىب التي 
نطخية "الالَّرواية"وغيخىا مغ الشطخيات. ىحا وإن كان الكاتب قج استشج إلى تقشية جعمت 
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مغ السشطػر وسيمة استحكارية إْذ:"يعتبخ التحكخ وسيمة أساسية في تصػيخ القرة، وأداة 
الة في دفع مياه الدخد نحػ السرب. ولكي تتحكخ الذخرية أو يتحكخ الستكمع في  فعَّ

و أن يدتشج إلى وقائع مادية، أعشي أنو يحتاج إلى مثيخات خارجية تحثُّ الخواية عمي
الشفذ وتقمب الجسخ الحؼ استكان بفعل تقجم الدمغ. وأبخز مثيخ الرػرة؛ والرػر 

. لكغ تطل 23أنػاع صػر شخرية )شخز معيغ( أو صػرة مخسػمة )لػحة فشية("
وائي، إذا لع تتحجد وضيفتيا مثل ىحه التقشية عاجدة عغ أداء وضيفتيا ضسغ العسل الخ 

 في إشار بشية ندكية شاممة تشدجع ورؤية الكاتب.
ومع ذلظ؛ ييتع الكاتب بخمق تشػيعات عمى مدتػػ تػضيف الخؤية، بحيث يتع    

عخض األحجاث والذخػص مغ خالل أكثخ مغ مشطػر، ومغ ثسة تبخز رؤية الخالة 
يسكغ تبيُّغ معالع ىحه الذخرية "زىخة" عشجما تدتحػذ بجورىا عمى الحكي. و بحلظ  

بذكل مباشخ، ومعخفة وجيات نطخىا في كل ما يحيط بيا؛ فتبجؼ زىخة مػقفيا مغ 
"شػراكي" ىحا السشاضل الثػرؼ التقجمي الحؼ ندل عمى قخية "امديخدا" لسحػ األمية 
بيا ثع انزع لرفػف الثػرة التحخيخية بعج انجالعيا مغ مشصمق قشاعات يدارية، كسا 

ؼ زىخة مػقفيا أيزا مغ الخجل السمتحي كخمد لمتيار الجيشي الستصخف، وتبجؼ تبج
 مػقفيا العجائي مغ االستعسار.

ومغ ثسة يسكغ القػل أن الكاتب وىػ يمجأ إلى مثل ىحه التشػيعات عمى مدتػػ    
عخض الخؤػ، فسغ مشصمقات فشية ومػضػعية بحتة، وليذ األمخ متعمقا بسجخد تبادل 

ىخة" عشجما تتػلى الحكي تزفي عمى األشياء رؤيتيا الحاتية، األمخ الحؼ أدوار. فـ"ز 
يخخج السػصػف عغ إشاره السػضػعي الرخف إلى إشار تخييمي يػحي بجاللة 
معيشة:"كان شػراكي يبجو كأنسا يحسل عمى كتفيو ثقل سساء مغ إسسشت مدمح، يتكمع 

فان، يتحخك فيخذى أن فيخاف أن تتجيع الدساء، فتيصل، فتحىب الجنيا في الصػ 
تشدلق قجماه فتتحػل األرض تحتشا إلى ميػػ دون قخار. غامس كالبحخ جاء وفي 

 .24غسػضو كالبحخ راح.."
 رؤية المشهد االختتامي:  -4
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وتتأتى الخؤية الحاتية الخارجية حتى في ثشايا الخصاب السباشخ السدشج إلحجػ    
د الخوائي إلى نػع مغ الصخح الذخريات، وتمعب دورا مخكديا في االنتياء بالدخ 

الخؤيػؼ، مسا يجل عمى أن الخواية ككل قج استغشت بذكل كامل عغ الخؤية 
السػضػعية التي تفخض عادة صيغة الخاوؼ العميع أو "الخؤية مغ الخمف" حتى في 

ىا ىػ السمتحي وزبانيتو يجخمػن  -السػاضع التي تتصمب ذلظ مثل خاتسة الخواية:"
ىع يدػقػن عبج هللا بغ مارية أماميع، يصمبػن مشو أن يفتح فػىة  الحػش العالي...ىا

السصسػرة، يدتجيب عبج هللا، وقج أدرك مجركو، يأمخونو أن يسشحيع السخصػشات 
السخبأة ىشاك يشدلػنو إلى قعخ السصسػرة، تخخج األكياس حاويات السخصػشة، ثع تدج 

 . 25فػىة السصسػرة، وعبج هللا بجاخميا باحثا عغ ىػاء"
فيحا السقصع تشغمق عميو الخواية، وىػ يسثل مشطػر "زىخة"، الحؼ مغ خاللو ُيقجم    

فانتدعػا مشو مخصػشات  مذيج السمتحي وأتباعو الحيغ قبزػا عمى "عبج هللا بغ مارية"
أبيو "زىيخ بغ إسحاق". وباعتبار أنو الخصاب السباشخ لـ"زىخة" فيػ يعكذ رؤيتيا 

تي يسكغ اعتبارىا بعيجة عغ الحياد ألنيا تشقل وجية نطخىا في الحاتية، ىحه الخؤية ال
التيار الجيشي الستصخف، وىي وجية نطخ تتسيد بالعجائية ليحا التيار شخَّرتيا عبارة 
"السمتحي وزبانيتو". وىحا الذكل مغ السشطػر ىػ الحؼ يػىع أن الخؤية تطل دوما 

تب:"فالشظ أن تصػر القز قج مشبثقة مغ الذخرية، وغيخ صادرة بالتالي عغ الكا
اتجو بذكل مزصخد نحػ السشطػر الحاتي ونحػ حرخ السشطػر داخل وعي 

. فيي تقشية بالتالي وإن 26الذخريات بعيجا عغ الخاوؼ السحيط عمسا بكل شيء"
 أوحت بخؤية معيشة، تطل أكثخ إقشاعا باعتبارىا أكثخ قجرة عمى اإلييام.

الخؤية الحاتية الخارجية والتي انغمقت عمييا  والػاقع أن الكاتب مغ خالل ىحه   
الخواية قج لخز رؤيتو باتجاه الحخكات األصػلية الستصخفة، ورأػ بأنو بالخغع مغ 
قسعيتيا، واستيجافيا االستيالء عمى التخاث أو تبشيو بالقػة؛ انصالقا مغ رمدية 

إال أن  رية"،االستيالء عمى مخصػشات "زىيخ بغ إسحاق" مغ ابشو  "عبج هللا بغ ما
ذلظ لغ يخػل ليا الطفخ بالذخعية، ألن ىشاك شعبا قخر ىحه السخة مقاومتيا بإنذاء 

التي يسثميا "زىيخ بغ عبج -لجان مدمحة لمجفاع مغ ناحية، ثع أن األجيال الراعجة 
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ل  -هللا" كػريث لججه و ألبيو قج قخرت أن تكػن الػريث الذخعي ليحا التخاث، وُتعجِّ
الداقية:"وأنا في حزغ زىخة أقػل مدتدمسا وقج أحددت أن روح أبي بالتالي مجخػ 

ل مجخػ  -نبتت حكاية جحرىا في مصسػرة الحػش العالي وفخعيا في قمبي: ىا أنا أعجِّ
 .27الداقية"

بيحا الذكل ال تطل الخؤية في الخواية الجدائخية، تقشية مدصحة ُتعشى بالتدجيل     
القجرة عمى اإليحاء والخمد، واالنتقال مغ الخاص  الفػتػغخافي وإنسا ىي رؤية لجييا

إلى العام. ويكذف "أميغ الداوؼ" عغ وعي فشي واضح عشج انتقائو لمخؤػ السشبثقة عغ 
االخاوؼ/الذخرية، ليرػر مغ خالليا الػضع العام الحؼ شيجتو الجدائخ مخحمة 

 ضخ والسدتقبل.التدعيشيات، ويدتشصق العشاصخ والخمفيات التاريخية التي تؤسذ لمحا
فخؤية الدارد في ىحه الخواية، تعبخ ال محالة عغ رؤية الكاتب بذكل مغ األشكال؛ 
ألن:"صػت الدارد ىػ في الحكيقة صػت مددوج ىػ صػت الخاوؼ الحؼ يخوؼ وقائع 
الحكاية ويرف ما يجور فييا وصػت الكاتب الحؼ يعمغ عغ حزػره داخل الشز 

لسقامان؛ مقام الدارد ومقام الكاتب الحؼ يحسل بجوره بأساليب مختمفة. وبحلظ يتعالق ا
 .28وجييغ: وجيا داخل الشز ووجيا خارجو"

وتدتجيب الخؤية بكل تفاصيميا في رواية "الخعذة" لمكاتب أميغ الداوؼ لتقشية    
الخؤية الحاتية سػاء كانت خارجية أو داخمية، فسعطع الخؤػ تشبثق عغ راو/مذارك 

لذخرية العاكدة في الخواية ُمسثَّال في شخرية "زىيخ بغ عبج والحؼ يسكغ اعتباره ا
هللا". وتحيل ليسشة الخاوؼ/الذخرية عمى الحكي لحزػر صػت الكاتب وكحا رؤيتو 
لمعالع، حيث تبجو رؤية الكاتب كامشة في أغمب تسطيخات السمفػظ إيجيػلػجيا ونريا، 

باعتبارىا شخرية محػرية وذلظ رغع أن وضيفة الحكي قج تتػالىا الخالة "زىخة"  
 بجورىا.

وقج تصمبت ىحه التقشية االعتساد عمى الػصف االنتقائي، بسا يدتجيب لمبؤرة التي   
تشصمق مشيا الخؤية، فالخالة "زىخة" لع ُيقجم ليا أؼ وصف استقرائي، فال نكاد نعخف 

الشحػ مالمحيا إال في حجود ما تتيحو الخؤية الحاتية لمخاوؼ/الذخرية "زىيخ" عمى 
التالي:"لع أكغ أعتقج أن خالتي في ىحا العسخ! لقج فاجأني جدجىا حيغ دخمت عمييا، 
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ُمشحشية الطيخ، كانت، تسدح الدليج الغخناشي عمى أرضية رواق ىحه الذقة الجسيمة 
.  فيطل 29في الصابق الخابع. لع أكغ أترػر أن لخالتي كل ىحا القػام السخمخؼ"

عشاصخ الفزاء، وصفا انتقائيا تعبيخيا، بعيجا  الػصف فيسا يخز الذخريات أو
ػم عميو عغ الشدعة الترشيفية االستقرائية التي يتسيد بيا الدخد السػضػعي الحؼ يق

عخ عادة الخاوؼ غيخ السذارك :"خالتي تجاوزت الخسديغ، لكشيا بيحا السخمخ وىحا الذِّ
عمى تجاوز خط في الحخكات وىحا العدل في الرست تبجو وكأنيا ُمقجمة الميمة 

وانصالقا مغ ىحه التقشية، تبجو الخالة في جسيع الحاالت معخوضة   .30الثالثيغ"
ضسغ زاوية نطخ محجدة، األمخ الحؼ جعل مالمحيا ُتذكل بحدب السػقف الذعػرؼ 

 .لمسبِئخ
 خاتمة:

 غ كػنيا، أكثخ مإلى وسيمة لمخمد ةالخارجي ةالحاتي تتحػل الخؤية في ىحه الحجود   
، برفة عامة الػصف وىي الدسة التي تسيد بيا ،لػصف السالمح الخارجيةوسيمة 

غيَّب الػصف ؛ األمخ الحؼ عشايتو بتحجيج التفاصيل الخارجيةفالكاتب لع يبج 
ى مع بسا يتساش ،محمو الػصف االنتقائي التعبيخؼ  ، فحلَّ االستقرائي الترشيفي

 ،يدة لصبيعة الدخدلعامة السس، وبسا يدتجيب لمتقشية اشبيعة مشطػر الذخرية الحاتي
  .والخؤية التي يدعى الكاتب إلى شخحيا في ىحه الخواية

ىحا الػصف السشبثق عغ الخؤية الحاتية لمذخريات مكَّغ الكاتب مغ االعتشاء و     
ع شبع السػصػفات بصابمى الشفذ، ومجػ تأثخىا بيا، مسا بػقع األماكغ واألشياء ع

السػصػفات حاممة لكيع شعػرية مؤثخة،  تبحصشعػرؼ خاص، أو بسعشى آخخ، أ
  .يتزح مغ خالليا عسق الذخرية وأبعادىا الشفدية

لع مع الفزاء السحيط بيا؛ وتفاعميا شبيعة الخؤية الحاتية الخارجية، كسا أن     
كّل ذلظ بسػقف تعبيخؼ يؤدلج ذاك  تقخنعمى نقل تفاصيل الػاقع، وإنسا  قترخت

، الخواية الجدائخية مخحمة التدعيشياتفي  لخؤية الحاتيةوتػضيف مثل ىحه ا. الفزاء
عغ انبثاق صػت الحات الستحخرة مغ كل  بقجر ما عبخ عغ تػجو حجاثي، فقج عبخ

بيحا الذكل ال و  ؛مات التي كانت الدبب في الدقػطالقيػد والثائخة عمى كل السشطػ 
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جيل الفػتػغخافي تقشية مدصحة ُتعشى بالتدمجخد الخواية  ىحه الخؤية في ىحه تطل
 وإنسا ىي رؤية لجييا القجرة عمى اإليحاء والخمد، واالنتقال مغ الخاص إلى العام.

ويكذف "أميغ الداوؼ" عغ وعي فشي واضح عشج انتقائو لمخؤػ السشبثقة عغ      
االخاوؼ/الذخرية، ليرػر مغ خالليا الػضع العام الحؼ شيجتو الجدائخ مخحمة 

 عشاصخ والخمفيات التاريخية التي تؤسذ لمحاضخ والسدتقبل.التدعيشيات، ويدتشصق ال
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 إشكالية ضبط المداخل المعجمية في صناعة المعاجم المدانية العربية المعاصرة

 القامهس الهجيز في المرطمح المداني لعبد الجميل مرتاض نمهذجا
 الذمفحديبة بن بهعمي جامعة  فتهح محمهد . د

 
 : الممخص

لقج تعجدت الجيؾد العخبية السعاصخة في صشاعة السعاجؼ المدانية، إال أنيا       
ببعض الجيؾد إلى الؾقؾع في بعض مدالق  أدػما تسيدت بظابع الفخدية، وىحا 

عبج الجميل مختاض واألكاديسي  الباحثالتخجسة وفؾضى السرظمحات، ويعّج جيج 
، بحؾثو المداني في مختمف مجاالت مؽ بيؽ الجيؾد الفخدية التي اىتست بالسرظمح

، عشؾن بـ:)القامؾس وقج دّون عسمو في قامؾس وجيد يحسل جّل السرظمحات المدانية
سعجؼ يجج أنو قج ىحا ال، غيخ أن السسعؽ الشغخ في الؾجيد في السرظمح المداني(

مؽ كثخة تخادف السرظمحات العخبية  ضبط السجاخل السعجسية إشكاليةفي  جيجهوقع 
في مقابمة الكثيخ  ةواحج ةعخبي اتقابمة المفع األجشبي الؾاحج، واشتخاك مرظمحفي م

التخجسة الحخفية وغياب الجقة عمى مؽ السرظمحات األجشبية، واعتساده أحيانا أخخػ 
يخىا مؽ السثالب واليشات التي في فيؼ محتؾػ وداللة الكثيخ مؽ السرظمحات، وغ

 بو إلى الؾقؾع في فؾضى السرظمحات المدانية. أدت
صشاعة السعاجؼ، السرظمح المداني، السجاخل السعجسية، : الكممات المفتاحية

  القامؾس الؾجيد، عبج الجميل مختاض.
 

Abstract: There are many contemporary Arab efforts In the writing of 

lexicons, But their work was characterized by an individual effort, 

This is what led them To fall In some errors in translation and chaos 

of terminology, The effort of Abdel Jalil Mortad Of the individual 

efforts that focused on the linguistic term In his various researches, 

His work has been compiled into a concise dictionary Download all 

glossary terms, It is called: (the brief dictionary in the linguistic 

term), But the writer has signed in his dictionary In the problem of 

adjusting the lexicon entries From frequent tandem and verbal 
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involvement, And sometimes its reliance on literal translation And the 

lack of precision in the transfer of concepts of terminology And other 

lapses that led him To fall into the chaos of linguistic terms. 
Keywords: Lexical entry item, Lexicography, linguistic term , the brief 

dictionary  , Abdel Jalil Mortad. 

 مقدمة:
 ،في التأليفاآلونة األخيخة مؽ القخن الساضي طفخة نؾعية  شيجتلقج 

صشاعة السعاجؼ الستخررة، اىتست بغيؾر الكثيخ مؽ األعسال العمسية في مجال 
، إال أنيا تسيدت بأغمبية الظابع الفخدؼ، وال غخو أن السرظمحات بالسرظمح المداني

ألن أغمب السرظمحات السجونة المدانية تحتاج إلى ضبط وتؾحيج أكثخ مؽ غيخىا، 
ت الغخبية، وال شػ أن البارع في المغة األجشبية في السعاجؼ المدانية وافجة مؽ الجراسا

يستمػ السقجرة في فيؼ مؾضؾع ما، لكشو يتفّمت مشو ىحا العمؼ  ويرعب عميو إذا لؼ 
يجج السرظمحات العخبية التي يقابل بيا ىحا السعشى، وربسا "يعشى عمى بالو وضع 

إما لجيمو مرظمحات ججيجة دون أن يكؾن أىال ليحا العسل، فيتخبط خبط عذؾاء 
دقائق السؾضؾع العمسي، أو لقمة بزاعتو مؽ السفخدات العخبية الستعمقة بو، وإما لعجم 

، 1معخفتو بالؾسائل الؾاجب اتخاذىا في وضع السرظمحات العمسية بمغتشا الزادية"
ولحا فقج شغمت قزية نقل السرظمح وتخجستو في العخبية السعاصخة اىتسام العجيج مؽ 

والسفكخيؽ عمى كامل القظخ العخبي مؽ مذخقو إلى مغخبو، ولكششا نجج في الباحثيؽ 
محاوالتيؼ العمسية ضبابية وانفالت في دقة التعبيخ والزبط السرظمحي، بدبب كثخة 

 السرظمحات وتعجد مفاليسيا بحدب البيئة الستخجسة لمسرظمح.
وبسا أن المغة كائؽ حي تشسؾ بشسؾ مرظمحاتيا، وتزسحل بدوال 

ف أىميا، وأن لكل "لغة نحؾ ومعجؼ، فالشحؾ مجسؾع القؾاعج الرؾتية الرخفية وعدو 
والتخكيبية والجاللية واألسمؾبية، والسعجؼ مخدون السفخدات التي تتؾفخ عمييا المغة 

 .2وتدتعسل وفق القؾاعج الشحؾية"
وقج بخىشت المغة العخبية خالل تاريخيا الظؾيل عمى قجراتيا الفائقة 

محات السظمؾبة وتؾليجىا بذتى الؾسائل والظخق الستؾافخة لجييا مؽ إليجاد السرظ
اشتقاق ونحت وتخجسة ومجاز وتعخيب وغيخىا، وقج كان لمباحثيؽ العخب جيؾد جبارة 
في ىحا السجال لمتأليف السعجسي لتدتؾعب السفاليؼ الججيجة بديؾلة فائقة فاتجيؾا 
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 عمى دوره يكسؽ صانع السعجؼ  إلى تجويشيا، لكؽ السعمؾم عشج أىل االختراص أن
السعاجؼ ال الترخف  عالؼ مؽ وصالحة جاىدة السعجسية السجاخل وأخح السعجؼ إعجاد

في مرظمحاتيا بذكل عفؾؼ واجتياد فخدؼ؛ ألن ذلػ يدبب خمل في التؾحيج 
 االصظالحي لمسقابل األجشبي.

ن وتعج معاجؼ السرظمحات المدانية مؽ بيشيا، والتي تجاوليا المدانيؾ 
لمتعبيخ عؽ األفكار والسعاني المدانية، والتي يسكؽ أن تكؾن "مغمة بحثية تزؼ تحت 

، ونقرج بالسرظمح المداني 3جشاحيا أعساال عمسية تبحث في السرظمحات المدانية"
ىؾ "الحؼ دخل إلى الجرس المداني العخبي عؽ طخيق التخجسة باعتبارىا نقال لمسفاليؼ 

 .4ت خالل القخن العذخيؽ"السدتججة عمى ساحة المدانيا
وفي سبيل الشيزة العمسية بالسعجسات، فقج دونت العجيج مؽ األعسال 
العمسية لمشيؾض بالسرظمح المداني العخبي، وحاول أحسج مختار عسخ أن يجسع 
شتات االنجازات التي أقيست في حقل المدانيات ومشيجية األفخاد في وضع 

ؽ معاجؼ أو مدارد ليحه السرظمحات، السرظمحات، وانظمق مؽ فكخة ما "ألف م
وىي في معغسيا تتخح السرظمح األجشبي أو السفيؾم األجشبي مشظمقا لمبحث عؽ 

، كسا عسج إلى دراسة واقع السرظمح المداني العخبي 5مقابال عخبي، وليذ العكذ"
مؽ "الكتب السؤلفة في بعض مباحث العمؼ، وبخاصة تمػ التي تتعامل مع مفاليؼ 

جة، ليا في لغتيا مرظمحاتيا الخاصة التي يخاد التعبيخ عشيا بسرظمح غخبية ججي
، واستشتج أن عمؼ السرظمح ىؾ أحج الفخوع اليامة لعمؼ المغة التظبيقي، وفي 6عخبي"

 الؾقت نفدو أحج الفخوع األساسية لرشاعة السعاجؼ.
وإن أىؼ ما يتدؼ بو الؾاقع العمسي المداني العخبي ىؾ "طابعو العفؾؼ، 

ي عفؾية ال تقتخن بسبادغ مشيجية دقيقة، وال باالكتخاث باألبعاد لمسذكل وى
السرظمحي، وقج قادت ىحه العفؾية إلى الكثيخ مؽ الشتائج الدمبية، وفي مقجمتيا 
االضظخاب والفؾضى في وضع السرظمحات، وعجم تشاسق السقابالت السقتخحة 

سؽ في "تؾليج السرظمح واستعسالو، ؛ ألن الفجؾة الحكيكية مشبعيا يك7لمسفخدة األجشبية"
األمخ الحؼ أدػ إلى اختالف وجيات الشغخ وأثخ عمى نتائج البحث والسخدود التخبؾؼ 
وولج لجيشا تبعية مرظمحية، فالغخب يشتج ونحؽ نتخجؼ دون إدراك أصؾل التخجسة 
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الفكخية  والتحكؼ في المغة السشقؾل مشيا والسشقؾل إلييا وإدراك الخمفيات الثقافية واألسذ
الكامشة خمف السرظمحات والسؾجية ليا نحؾ تحقيق أىجاف محجدة، وقج أثخ ىحا 
عمى كل صيغ الخظاب العخبي إعالما واقترادا وتخبية وبحثا عمسيا وسياسيا وثقافة 

، وبخاصة في الرشاعة السعجسية الستخررة في السرظمحات 8ورؤيا مدتقبمية"
، ألنيا تحتؾؼ عمى ثشائية السجاخل دون شخح أو أمثمة المدانية الثشائية أو الثالثية المغة

فيي تذكل اضظخاب في السفاليؼ عمى القارغ بدبب تعجد مجاخميا وتخادف مفخداتيا 
بسراحبة المفع لمسرظمح لمداني، وقج عّج عبج الدالم السدجؼ أن ىحا العسل محجود 

 ضخب أمثمة الفائجة، ألنو"يكتفي بكذف السرظمحات في ذاتيا دون شخح ليا وال
لجالالتيا، ليؾ محجود الفائجة إذ ما ارتجى مشو الشاس أن يعيشيؼ عمى اقتحام حقؾل 
العمؼ والسيسا في المدانيات، لحا تعيؽ تشديمو في مشازلو السقرؾد مشو، ففائجتو الظبيعية 
تبجأ ساعة يجرك مدتعسمو السفيؾم االصظالحي كسا صيغ في المغة األجشبية، وذلػ 

السترفح عمى قجر مؽ االختراص أو عشجما يخجع إلى أحج القؾاميذ  عشجما يكؾن 
السؾسؾعية في المغات األجشبية، والسيسا تمػ التي في المغة الفخندية، عمى أن مثل 
ىحا القامؾس قج يكؾن أداة عسل مالزمة لعخبي يظالع مادة العمؼ المداني بالمغة 

 .9األجشبية وتكؾن لو حيخة الفيؼ وحيخة الشقل"
إنشا في ىحه الرفحات الؾجيدة  سشقف عشج معجؼ متخرص في و 

السرظمح المداني لمكاتب الجدائخؼ عبج الجميل مختاض ونؾضح فيو بعض السثالب 
واليشات التي انتابت عسمو داخل السعجؼ، وذلػ بالؾقؾف عشج الدالت في ضبط مجاخل 

 الرشاعة السعجسية في معجسيؼ.
 أوال: تحديد المرطمحات:

لقج وعف السعجسيؾن ىحا السرظمح لمجاللة عمى الكمسات أو المدخل:  .0
السرظمحات أو العبارات التي تكتب بشسط أسؾد أوشبو أسؾد أو تؾضع بيؽ قؾسيؽ 

التي اتفق عمييا كل  entry، وىؾ تخجسة لكمسة 10تسييدا ليا ويذخحيا السعجؼ ويختبيا
  head word، أو لمتخكيب مؽ عمي القاسسي وأحسج مختار عسخ ودمحم عمي الخؾلي

، وإلى جانب ىحا السرظمح فقج أضاف إليو السيتسيؽ 11عشج أحسج مختار عسخ
بالسعاجؼ بعض السرظمحات السخادفة لو، مثل: وحجة معجسية، مفخدة معجسية، 
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ولكديؼ، ومأصل، ومادة لغؾية، ومفخدة مجخدة، ومفخدة متسكشة، وغيخىا كثيخ مؽ 
 اعتقادىؼ لجاللة ىحا السرظمح.التي تتؾافق في  12السرظمحات

وجج معشى ىحا السرظمح في السجونات السعجسية المادة المعجمية:  .0
 بسعشييؽ:
وقج استخجمو بيحا السفيؾم عمي القاسسي المدخل ، يحسل بسعشى مرظمح األول: 

 .Lexical entry item13وأحسج شفيق الخظيب، وتخجسو داود حمسي الديج 
يذيخ إلى السجخل وما يمحق بو مؽ معان وتفديخات، وىحا السفيؾم تظخق إليو  واآلخر:

 .14محسؾد فيسي حجازؼ وأحسج مختار عسخ
ثانيا: أسباب فهضى المداخل المعجمية ومذاكمها في المعاجم المدانية المعاصرة: 
يعاني السرظمح المداني العخبي فؾضى عارمة أثشاء تعاممو مع السترؾرات الغخبية 

بحت معغؼ "الذيادات تذتخك في رمييا لمسرظمح الججيج بديام اإلشكال وأص
واإلغخاب واالنغالق ... ووجو اإلشكالية في ذلػ، أن السرظمح األجشبي قج يشقل 
بسرظمح عخبي مبيؼ الحج والسفيؾم، وأن السفيؾم الغخبي الؾاحج قج يشقل بعذخات 

ح الؾاحج قج يخد مقابال لسفيؾميؽ السرظمحات العخبية الستخادفة أمامو، أو أن السرظم
 .15غخيبيؽ أو أكثخ في الؾقت ذاتو"

فعمى الخغؼ مؽ الجيؾد الكبيخة التي بحلت مؽ أجل نقل السعخفة المدانية 
ومرظمحاتيا إلى العخبية، نججىا تشؾعت بيؽ العجيج مؽ السرظمحات، مثل مرظمح 

مغؾية، كثخ حؾلو ( الحؼ أصبح فخعا مؽ الجراسات الLinguistigue)المدانيات 
الحجيث في مختمف األقظار العخبية فتبايشؾا في تخجستو لجػ جؼ مؽ الباحثيؽ العخب، 
ففي الجدائخ أطمق عميو: )المدانيات(، وتؾنذ )األلدشية(، والسغخب 

، وقج عجدىا عبج الدالم السدجؼ في قامؾسو المدانيات بثالثة 16األقرى)المدشيات(
غؾيدتيػ، فقو المغة، عمؼ المغة ، عمؼ المغة الحجيث، وعذخيؽ مرظمحا، مشيا: "الالن

عمؼ المغة العام، عمؼ المغة الحجيث، عمؼ فقو المغة، عمؼ المغات، عمؼ المغات العام، 
عمؾم المغة، عمؼ المدان، عمؼ المدان البذخؼ، عمؼ المدانة، الجراسات المغؾيات 

يث، المغؾيات الججيجة، الحجيث، الجراسات المغؾية السعاصخة، الشغخ المغؾؼ الحج
 .17المغؾيات األلدشية، األلدشيات، المدشيات، المدانيات"
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مؽ األسباب التي أدت إلى فؾضى مرظمحية  أسباب الفهضى المرطمحية: . أ
 كبيخة، نحكخ مشيا:

ال يعمؼ القطيعة الثقافية والعممية بين المذرق والمغرب العربي:  .1
أىل السغخب، فكل يشزح بجلؾه ويجعل الكاتب العخبي ما دون في السذخف وما كتبو 

 نفدو أنو عمى صؾاب ومعخفة تامة بالمغة األجشبية السديظخة عمى بيئتو.
فأغمبية أىل السذخق  اختالف الخمفية الثقافية والمغهية لممترجمين: .2

يقع تحت تأثيخ المغة االنجميدية وثقافتيا، بيشسا في السغخب العخبي يقع تحت تأثيخ 
ثقافتيا، مثال نجج أن اآللة الؾاحجة قج تدسى اسسيؽ: تبعا لمغة المغة الفخندية و 

(، computerالسرجر أو الستخجؼ مشيا، فالحاسؾب )حاسب آلي( في السذخق مؽ )
وكانت تدسى في السغخب العخبي : نغامة أو رتابة، مؽ الكمسة الفخندية 

(ordinateur.) 
 وىؾ االختالف السشيجي في وضع تعدد مناهج الهاضعين: .3

السرظمحات الججيجة، الحؼ يغيخ عمى مدتؾػ مؤسدات المغؾية والسجامع العخبية، 
فسثال مجسع المغة العخبية بجمذق والسغخب يفزمؾن استعسال السرظمحات التخاثية، 
بيشسا أىل السجسع السرخؼ وكثيخ مؽ السذارقة يفزمؾن األلفاظ العخبية الحجيثة، وىشا 

 ا في اإلكثار مشو، وآخخيؽ يسشعؾنو.مؽ يأخح بالتعخيب وال يججون حخج
فبالخغؼ مؽ بعض  غياب وسائل النذر المرطمحي الفعالة: .4

االجتيادات التي تؾليجىا بعض السؤسدات العمسية في نذخ السرظمحات في معاجؼ 
مؾحجة مثل ما يعسمو مكتب تشديق التعخيب بالخباط، إال أن ىحا لؼ يف بالغخض ألنشا 

ؼ نمسحو بأعييشا بالخغؼ مؽ أن البمج الذقيق مجاور لمجدائخ، لؼ نمسذ معجسا بأيجيشا ول
 فكيف بباقي الجول العخبية.

واالنقظاع عؽ استعسال السرظمحات التخاثية  إغفال التراث العربي .5
 في عل تعجد السفاليؼ في الشيزة الحجيثة.

في استعسال السرظمحات وغياب السشيجية الجقيقة  الطابع العفهي  .6
 األجشبية. في وضع السقابالت



 0101ديدمبر 01العددــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مجمة اآلداب والمغات

108 

في وضع السرظمحات المغؾية  التعرب الفردي والجماعي والقطري  .7
 والعمسية.
مؽ السجامع المغؾية والييئات العمسية في  غياب الدمطة التنفيذية .8

 فخض السرظمحات عمى السعاىج والجامعات ودور الشذخ.
الالزميؽ لالرتفاع بسدتؾػ  غياب المحاسبة اإلدارية والنقد العممي .9
ؤلفيؽ والستخجسيؽ نتيجة تقاعديؼ في البحث عؽ السرظمحات العمسية أداء الس

 الرحيحة والسشاسبة في مغانيا.
إن الستأمل في وضع السرظمحات بعامة مذاكل فهضى المرطمحات:  . ب

والمغؾية بخاصة يجج نفدو أمام زخؼ مؽ السذاكل التي تعتخض سبيل وضع المغة 
المغات_ التي يفخضيا التقجم العمسي العخبية في العرخ الحاضخ _شأنيا شأن جسيع 

والتقشي، ذلػ ألن اختيار السرظمح ووضعو ليذ بالذيء الديل، ومخد ذلػ إلى 
الذخوط التي البج مؽ تؾفخىا حتى يؤىمو لمكيام بأداء وعيفتو، ومؽ أىؼ ىحه العكبات 

 نحكخىا فيسا يمي:
جسية، : الحؼ عيخ في شكل واضح في األعسال السعجسية وغيخ السعالتعدد .1

نتيجة تعجد الجيات في وضع السرظمحات، مسا أدػ إلى وجؾد كمسات مختمفة 
لمسرظمح األجشبي الؾاحج في أقظار عخبية مختمفة، مثل: مقابمة مرظمح 

(Morphologie"عشج مبارك السبارك بسرظمح "عمؼ الرخف )وعبج الدالم 18 ،
 .19السدجؼ بـ"صيغسية"

ويغيخ ىحا جميا عشج السثقفيؽ العخب الحيؽ درسؾا  االزدواجية المغهية: .2
بالمغات األجشبية، مسا يججوا عائقا في التخجسة إلى العخبية، مثل نقل مرظمح 

(Phonetique( بالفخندية بـ"الفؾنيتيكا"، وباالنجميدية )Phonetic ،"بـ"الفؾناتيػ )
 20بخالف ما يقابمو في المغة العخبية بـ"عمؼ األصؾات"

رطمح التراثي وإعطائه مفههم جديد يختمف عما كان عميه في إغفال الم .3
، مثل استخجام المفع )حخف( عشج الشحاة لمجاللة عمى الحخف السكتؾب، والحؼ التراث

 .21( لمجاللة عمى الحخف السشظؾق Consonnantأصبح في االستعسال الججيج )
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ي يتؼ االرتكاز لقج حجد مازن الؾعخ بعض الشقاط السيسة التج. الحمهل المقترحة: 
 عمييا في تجاوز ىحه اإلشكالية، وىي كالتالي:

الحاجة إلى عمساء يكخسؾن حياتيؼ لمبحث العمسي المداني، أو كسا يدسيو بالخىبشة  _
 العمسية البحثة.

إتباع سياسة تخظيط دقيقة تؤدؼ إلى وضع خظط زمشية معيشة لكل مؾضؾع  _
لداني، يخاد إيجاد السرظمح المداني السقابل لو، وىحا ال يتحقق إال بالتشديق والتعاون 

 .22مع السؤسدات والسشغسات العخبية
 السفاليؼ تسحض التي الؾاحج االختراص ذات السعاجؼ وإن وضع

 في التجارس مدالكيؼ أصحابيا يختدل التي أدواتو لمعمؼ ليربح والسترؾرات،
 عمى لمعسل ومثالبيا محاسشيا عمى لمؾقؾف نجوات وعقج وتجارسيا وتعسيسيا، والتؾاصل

 :23اآلتية بالرفات تترف أن يجب السعاجؼ وىحه، تالفييا
 بسجخد االكتفاء ال حجوده ويبيؽ مفيؾمو يكذف الحؼ بالتعخيف السرظمح مقابمة  (1

 .لو عخبي مقابل وضع
 في التجاخل عؽ بو تشأػ محكسة دقيقة ليكمية وضع مؽ فالبج والذسؾل، الجقة (2

 .السفاليؼ
 .والتزاد واالشتخاك التخادف مؽ يخمؾ أن (3
 .بو السخرؾص العمؼ مرظمحات إيخاد عمى يقترخ أن (4
 .والسجلؾالت لمجوال شسؾلية رؤية مؽ انظالقة  (5
 .األمثمة وضخب الذخح عمى احتؾاؤه  (6
 فال العمؼ بالحات، ذلػ يتبشاىا التي الفشية الجوال شبكة ضسؽ السرظمح يشدل أن  (7

 .السرظمحي سياقو أو الجاللي حقمو عؽ المفع يعدل
 .األقل عمى ثشائيا أو األلدشة متعجد يكؾن  أن  (8

وإذا كانت ىحه الذخوط ضخورية في بشاء معجؼ لداني متخرص 
متخامي األطخاف ال اضظخاب وال لبذ فيو، فإن ىحا ما يقؾدنا لمشغخ في معجؼ 
معاصخ _قج سبق ذكخه سابقا_ لمباحث األكاديسي عبج الجميل مختاض، لشسعؽ الشغخ 
 فيو بتفحص عسيق وندجل أبخز السالحغات حؾلو: ىل وفق في وضع وضبط
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مجاخل السرظمحات المدانية داخل مجال اختراصو أم ىشاك عكبة في حق 
 السرظمح المداني السعاصخ؟ 

 ا: مميزات معجم القامهس الهجيز في المرطمح المداني:ثالث
مؽ  يعّج معجؼ )القامؾس الؾجيد في السرظمح المداني فخندي_عخبي(

فخندي_عخبي( التي دونت وطبعت في بيؽ السعاجؼ المدانية السعاصخة الثشائية المغة )
م(، وىؾ عبارة عؽ جيج 2017اآلونة األخيخة في الجدائخ )في طبعتو األولى سشة 

عسمي وفكخؼ بحلو السؤلف مشح فتخة مؽ الدمؽ في البحث والتقري في كتب التخاث 
 العخبي القجيؼ والسعاجؼ المدانية الحجيثة والسعاصخة لتحقيق مبتغاه، وكل ىحا زاده ثقة

وعديسة في جسع مؾاده وترشيفيا وتخجستيا، ألنو رأػ مؽ خالل تجخبتو الظؾيمة في 
التجريذ والبحث والتظبيق والتأليف واإلشخاف أن الظمبة الباحثيؽ بحاجة ماسة إلى 

وتديح عشيؼ ضبابية  مثل ىحه السحاوالت لعميا تذفي غميل القارغ وتظفئ نار عظذيؼ
الثقافة الغخبية وتعجدت تخجساتيا بيؽ الشخبة السثقفة  السرظمحات المدانية التي قحفتيا

في العالؼ العخبي في السعاجؼ والقؾاميذ، فقال: إن "مسارستشا السيجانية الظؾيمة في 
التجريذ والتأطيخ الجامعييؽ لفت نغخنا إلى ما يعانيو الباحثؾن السبتجئؾن في مؾاد 

وىؼ يييئؾن رسائميؼ الجامعية أدبية ونقجية ولدانية...، مؽ شعؾر بالشقص والفقخ 
 24ميجانيا، فكان عسمشا محاولة التجاوب معيؼ ليذ إال"

والستأمل الشغخ في ىحا السعجؼ يجج أنو يحتؾؼ عمى عجد تقجيخؼ 
مرظمحا  2098مرظمحا، ويقابمو بالسرظمحات العخبية  1704لمسجاخل األجشبية 

مرظمح  394شي أن دون احتداب السرظمحات السشحؾتة بريغة )فعممة(، أؼ بسع
عخبي إضافي لسقابمة السرظمح األجشبي، وىحا ما يجل أن ىشاك تعجد  السرظمحات 

 العخبية في مقابمة المفع األجشبي بدبب انغالق السفاليؼ.
وقج فزل السؤلف في صشاعة السعاجؼ المدانية عمى الجيؾد الفخدية 

السؤلفة في فزائشا _مثمسا عسل ىؾ في ىحا السعجؼ_ اعتقادا مشو أن "القؾاميذ 
العخبي ذات الربغة السددوجة أو حتى الثالثية في السرظمح المداني، ُكّمسا ُقمِّص 
السذاركؾن فييا كانت مرظمحاتيا أقل تبيانا، ومؽ ثؼَّ فإن القؾاميذ السؤلفة مؽ فخد 
واحج في ىحا السجال حتى اآلن أقل اختالفا في مرظمحاتيا مؽ تمػ السشجدة 
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، ولكؽ ىحا ال يعشي أنو يشكخ أو يتجاىل 25األقل ىحا ما لسدتو" جساعيا، أو عمى
الجيؾد الكبيخة التي بحليا واضظمع بيا أفخاد عخب وىيئات رسسية تابعة لسشغسات 
عخبية أو إسالمية، مثل: السجامع المغؾية والييئات األكاديسية والسشغسات الجولية التي 

، بل يخػ أن "ىحه الجيؾد ما كان ليا انتذخت أعساليا ونذاطاتيا في العالؼ العخبي
لتثسخ تسارىا السخجؾة بالشيج التخاكسي التكخارؼ الحؼ سارت عميو، حتى إن ترفحػ 
لقامؾس مددوج عام )فخندي_عخبي، أو انجميدؼ_عخبي( قج يغشيػ في أحاييؽ كثيخة 
عشيا، ذلػ أن جل ىحه القؾاميذ ال تكمف نفديا مؽ مقابمة كل كمسة أجشبية بسا 

 .26ابميا عخبيا مؽ ألفيا إلى يائيا"يق
ومعمؾم أن أؼ عسل فخدؼ يحتاج إلى إعادة نغخ وضبط وقخاءة ثانية، 
ألن اجتياد أؼ باحث كان _ميسا بمغ مؽ العمؼ مبمغا_ يبقى محجودا، وتغيخ فيو 
بعض السثالب واليشات التي ال يتفظؽ ليا الباحث لؾحجه، وبخاصة في ضبط 

يا، فسثل ىحه األعسال تحتاج "إلى إعادة بشاء وترؾيب السرظمحات وتحجيج دالالت
باستسخار، إلى أن يثبت مشو ما يثبت عشج أىل الرشعة واالختراص ويحبل ما يحبل 

 .27مؽ السفخدات فيشداح"
وكأؼ معجؼ كان يحتؾؼ عمى مسيدات حدشة ورصيج معخفي ضخؼ 

يا وتجاوزىا؛ ألنيا زاخخ بالكثيخ مؽ السرظمحات، فإن بو مثالب البج مؽ اإلشارة إلي
تؤدؼ إلى عكبات في وضع السرظمح واضظخابو لجػ الشقمة والسثقفيؽ والظمبة 
الباحثيؽ، ومسا البج مشو في اإلشارة مؽ خالل ىحا السعجؼ ىؾ تؾضيح اليشات التي 
وقع فييا السؤلف في وضع وتخجسة السرظمحات المدانية، وىحا أمخ طبيعي يقع فيو 

السسارسة والتجاول السرظمحي، وقج صخح عبج الجميل  أؼ عسل بذخؼ، بدبب قمة
مختاض صخاحة أنو قج اعتخضتو عكبات في التحكؼ بالسرظمحات، وبخاصة في 
قامؾسو الؾجيد فقال: إن "بعض السرظمحات ُتخػ َمذؾبة بزبابيات مؽ الغسؾض، 
 والحكيقة التي عذتيا وما زالت أعيذيا أن الغسؾض يعؾد أوال وأخيخا إلى أنشا ال

نسارس ىحه السؾاد المدانية في بخامجشا الجامعية وال مخابخنا وال طخائقشا البيجاغؾجية، 
أو قل إن لدانياتشا العخبية الحجيثة ال تؾاكب ما يؾلج في سساء أروبة وأمخيكا مؽ 

 .28مرظمحات يؾمية ججيجة"
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ومؽ ىشا فإن أؼ عسل مرظمحي _ذا جيج فخدؼ دون التؾاصل مع 
ميسا بمغ مؽ الجرجة والخقي، إال أنو يبقى في مراف السخاجعة الييئات السخترة_ 

والزبط وتحجيج بعض الشقاط والتشؾيو بيا، ألنو يحسل بيؽ طياتو اضظخاب السفاليؼ 
وتعجد السجاخل، والدبب راجع إلى حب الشدعة الفخدية والقؾمية والؾضع السرظمحي 

الييئات السخترة مؽ  العفؾؼ دون مخاعاة السشجدات األخخػ وغياب التؾاصل مع
 مشغسات عمسية وىيئات أكاديسية ومجامع لغؾية داخل أو خارج البمج العخبي الؾاحج.

وكسا يحتؾؼ أؼ معجؼ كان مؽ مسيدات مثل ما تؾفخ عميو ىحا السعجؼ 
مؽ رصيج وافخ مؽ السرظمحات، فإن بو مثالب البج مؽ تجاوزىا ألنيا تؤدؼ إلى 

و لجػ الشقمة والسثقفيؽ، ومسا ندجمو عمى ىحا عكبات في وضع السرظمح واضظخاب
 السعجؼ السخرص لمجراسة، نقاط نبخزىا فيسا يمي:

يحتؾؼ السعجؼ عمى مرظمحات كثيخة تحسل داللة عجة إشكالية الترادف:  .0
كمسات مختمفة ومشفخدة عمى السدسى الؾاحج أو السعشى الؾاحج في مقابمة المفع 

ة، والججول التالي يؾضح أبخز ىحه األجشبي، وىحا ما يبث فؾضى اصظالحي
 السرظمحات: 

الر
 قم

 الرفحة رقم المرطمح نهع الترادف المقابل العربي المرطمح األجنبي

01 Accent 12 10 مخادف تخجسي نبخة، شكمة، ليجة، لكشة 

02 Allégorique  26 75 مخادف تخجسي مجازؼ، إستعارؼ، رمدؼ 

03 Assertion 44 139 مخادف تخجسي تأكيج، ترخيح، إثبات 
04 Assimilation 44 140 مخادف تفديخؼ  )إدغام، تقخيب صؾتي( مساثمة 

05 Commutataion )76 311 مخادف تفديخؼ  استبجال )استبجال عشرخ لغؾؼ بآخخ 
06 Deuxieme articulation )102 459 مخادف تفديخؼ  انبشاء مددوج)تسفرل، مزاعف 
06 Diachronique 103 465 مخادف تفديخؼ  ،تظؾرؼ...()تعاقبي،زمشي 
07 Ecart )118 530 مخادف تفديخؼ  اندياح)عجول، خخق 

08 Opposition )264 1095 مخادف تفديخؼ  تقابل )تزاد 
09 Palatal )271 1114 مخادف تفديخؼ  حشكي )نظعي، غارؼ 
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مؽ خالل ىحا الججول والشساذج التي يحسميا، يتزح لشا بجالء أن 
السؤلف اعتسج في تخجسة السجاخل في صشاعة معجسو باالعتساد عمى نؾعيؽ مؽ 
السخادفات: األولى مخادفات تخجسية واألخخػ مخادفات تفديخية، فاألولى: يعظي فييا 

حسل مخادفات غيخ دقيقة، السعجسي مخادفا تخجسيا لكمسة ما، لكشيا _عمى العسؾم_ ت
بيشسا السخادف التفديخؼ أو الذخح فيسيل إلى التذبيو بالتعخيف أو الؾصف وتؾضع 

، والسؤلف في ىحا السعجؼ اعتسج كثيخا عمى تخجسة السرظمح بالسخادفات 29بيؽ قؾسيؽ
التفديخية، غيخ أن ىحا األمخ أوقعو في مظبات ومدالق التخجسة، ألنو يحكخ 

في مقام شخحو لمسخادفات ثؼ يخرص لو مكانا آخخ ليمبدو داللة  السرظمح المداني
مغايخة عسا أشار إليو في األول، والججول الحؼ سشؾرده يؾضح أبخز اليشات التي وقع 
فييا انظالقا مؽ التخجسات التي اعتسجىا في الججول الدابق وما احتؾاه معجسو مؽ 

 تجاخل في ضبط مفيؾم السجاخل السعجسية:
 

الر
 قم

 مرطمح األجنبيال
 في المعجم

المرطمح 
 المترجم

ما يقابل المرطمح باألجنبية في مهضع مغاير 
 من المعجم

رقم 
 المرطمح

 الرفحة

 Accent ليجة _ 
 _ ُلْكَشة

 _Dialecte 
_Dysarthrie 

469 
522 

104 
116 

  
Allégorique 

 

 مجازؼ _
 إستعارؼ _

 رمدؼ _

Catachrése_ 
Métaphore_ 
Symbolisme_ 

247 
960 
1556 

64 
223 
395 

 Assertion _تأكيج،ترخيح 
 إثبات_

Assertion _ 
Affirmation _ 

139 
60 

44 
23 

 Assimilation _إدغام Diphtongaison_ 483 107 
 Deuxieme 

articulation 
 41 129 نظق(( articulation_  انبشاء مددوج

 Opposition تقابل_ 
 _تزاد

Opposition_ 
Oxymoron_ 

1095 
1116 

264 
270 

 
وىؾ اعتساد السؤلف عمى مقابل االشتراك المرطمحي:  .2

وىحا  عخبي واحج في تخجسة أكثخ مؽ مرظمح لداني غخبي دون التسييد فيسا بيشيا،
الحؼ حاول مؽ خاللو تحجيج السرظمحات التي البج مؽ  القرةما نججه مع مرظمح 

الخجؾع إلييا لفيؼ معشاىا، غيخ أن القارغ البديط ال يفيؼ ذلػ، بل يعّجىا مؽ 
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مرظمحاتيا، وزيادة عمى ذلػ إن السترفح لمقامؾس الؾجيد يجج أن ىحه 
السرظمحات التي ذكخىا وخرريا بالحجيث في معجسو بسعان خاصة كل عمى 

ظى ليا مرظمحات عخبية مخالفة تساما عسا يقرجه بالقرة، فقج تخجسيا حجػ، وأع
وقابميا بالكثيخ مؽ السرظمحات األجشبية:  ، Récitبـ: 

Réception,Narration,Mythe)) 30 غيخ أن الباحث في معجسو يجج أن ىحه ،
السرظمحات التي قابل بيا مرظمح القرة تختمف اختالفا كبيخا عسا كان يخيج 

لؼ يحجد لو صاحب القامؾس مفيؾميا  القرةن مرظمح ألالسؤلف إيرالو لمستمقي؛ 
محجدا،  بل قابل ليا بأربعة مرظمحات لدانية فقط، مشيا ما يتؾافق مع معشاىا: 

Récit / :قرة، أما السرظمحات األخخػ فيي مختمفة تساما عشيا، فسرظمح
Réception:  أما مرظمح استقبال )التقاط(يقابل بو مرظمح ،Narration 

فيقابمو بسرظمح:  mythe، أما مرظمح: حكي ويعتبخه أنوسرد، بسرظمح:  فيقابمو
 .األسطهرة

بي، ومؽ ىشا ندتشتج أن مرظمح القرة ُقؾبل بأكثخ مؽ مرظمح أجش
واختمفت مرظمحاتيا المدانية مع ما ىؾ مقابل ليا في ثشايا متؽ القامؾس الؾجيد في 
السرظمح المداني مؽ جية، ومؽ جية أخخػ تجل عمى مفاليؼ مغايخة تساما عسا 
أشار إليو في تعخيفو لسفيؾم مرظمح القرة، نبيؽ ىحه السرظمحات المدانية 

 وتخاجسيا في الججول التالي:
 الرفحة رقم المرطمح في المعجم   31ترجمته بالعربية في متن المعجم مقابمه بالمغة األجنبية)االشتراك المرطمحي( ترجمالمرطمح الم

 
 القرة

Mythe 239 1020 األسظؾرة 
Narration 242 1021 الدخد 
Réception )329 1351 استكبال)التقاط 

Récit 330 1352 القرة 

 
يتظمب في صشاعة السعاجؼ مزالق الترجمة الحرفية:  .3

الستخررة تخجسة السفاليؼ ال التخجسة الحخفية السسثمة في الشدخ الجاللي، مثل ما 
قاصجا بيا  Jeu de mots حجث في ىحا السعجؼ باستعسال المفغة الفخندية

، في حيؽ يدتجرك مخة أخخػ ويعظي ليحا السرظمح 32"التالعب باأللفاظ )الجشاس("
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(، ومعخفا إياه بقؾلو:"فإن الكمسة تعشي Paronomaseتساما: )األخيخ تخجسة مغايخة 
، فالتخادف 33متذابية بل متساثمة ومعان مختمفة" Sonoriteتقخيب كمسات ذات جيارة 
 أوقعو في متاىة التخجسة:

 
Jeu de mots          الجناس            )جناتالعب باأللفاظ

Paronomase 
 

 خاتمة:
السالحغات التي أبجيشا بيا حؾل ىحا السعجؼ، فإنيا ال مؽ خالل ىحه 

تشقص مؽ قيسة البحث وال تحط مؽ مجيؾدات الباحث، وإنسا يكسؽ صجاىا في معخفة 
األعسال الفخدية في استعسال السرظمحات المدانية، والتي تبيؽ مؽ خالليا أن اإلقبال 

يئة عمسية عمى ترشيف السعاجؼ المدانية الستخررة وصشاعتيا في غياب ى
متخررة وحب الشدعة الفخدية ما ىؾ إال تكخيذ لمفؾضى االصظالحية، واألججر أن 
تتؾحج الجيؾد لؾاضعي السعاجؼ مؽ قبل السجامع المغؾية والييئات العمسية لتفادؼ 
االضظخاب السرظمحي في الحقل المداني، وقج اقتخح في ذلػ مكتب تشديق التعخيب 

مسييؽ عؽ الفؾضى االصظالحية واالرتجال في بالخباط _الحؼ شعخ بتحؾل الع
اإلدراك العمسي _ أن "يزع السرظمح بمغتيؽ أجشبيتيؽ معا، ىسا: االنجميدية 
والفخندية ويزع أمامو جسيع السرظمحات التي عخب بيا مشدؾبا كل مشيا إلى 
صاحبو إن كان مجسعا عمسيا أو أستاذا لغؾيا مذيؾدا لو بالتفؾق، أو معجسيا معخوفا 

.. ، ويشذخ ذلػ عمى شكل معجؼ ألفبائي التختيب ويزعو تحت أنغار العمساء .
العخب لسجة ال تقل عؽ ستة أشيخ، ثؼ يجعؾ إلى مؤتسخ لمعمساء الستخرريؽ يعقج 
في عل الجامعة العخبية بالعؾاصؼ العخبية عمى التؾالي، فيتجارسؾن السعجؼ ويشقجونو 

إلدامي، واختيار مرظمح واحج مؽ  ويختارون السرظمح الحؼ يخيجون فيربح شبو
بيؽ مجسؾعة مرظمحات يؾحج التعخيب حتسا، ويديل الدبيل عمى الجارسيؽ 

" سؾاء لمشخبة _ حتى يخخج العسل لمستمقي ،34والسجرسيؽ والسؤلفيؽ والكتاب
في حمة بيية ال اضظخاب في السرظمحات وال  _الستخررة أو العخبي السثقف
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السؾجو لمستخبريؽ والستخرريؽ مؽ الجيل الججيج في تجاخل في السفاليؼ، وبخاصة 
 الرشاعة السعجسية الثشائية والثالثية المغة.

 ههامش الدراسة:
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 ولدانيات الشصبيؼ البالغة الفرل والؽصل 
 -الدكاكي أنسؽذجا-

 بؼ خمدون تيارت  يعقؽب الزىرة جامعة_د
 

 السمخص:
تشاولت الجراسات البالغية العخبية العجيج مغ السباحث المغػية مغ بيشيا مبحث        

الفرل والػصل. ىحا السبحث الحؼ أدرجتو ضسغ مباحث عمع السعاني، وأكجت عمى 
والشظ أن ىحه الرعػبة تكسغ في قجرة ىحه الثشائية الستغايخة  تو وصعػبة مدمكو.دق

)الفرل/الػصل( في إحكام ربط عشاصخ الكمع بعزو ببعس في سمدمة متػالية مغ 
الجسل، وصػال إلى الشز بأكسمو. ولعل ىحا ىػ الدخ الحؼ جعل بعس األمع تعتبخ 

ه الثشائية وتجاوزىا حجود الجسمة الػاحجة؛ وبحكع مخونة ىح .ىحه الثشائية مجار البالغة
كانت مغ أبخز اآلليات اإلجخائية التي استعانت بيا الجراسات التي تشجرج في مجال 

 لدانيات الشز، لسَّا  تحققو ىحه الثشائية مغ اتداق والتحام ألجداء الشز.
 الدبظ، الحبظ. لدانيات الشز، الػصل، البالغة، الفرل، :الكمسات السفتاحية

Summary : 
Rhetorical studies many Arabic language detectives including physical 

separation and hyphenation. This section that you inserted into 

admonishing semantics, and confirmed its accuracy and difficulty of its 

course and doubt this difficulty lies in the ability of these heterogeneous 

binary:)separation, connection) in provisions bind call together in a 

succession of sentences, up to the entire text. Perhaps that is the secret 

that make some Nations consider this duality throughout rhetoric. Given 

the flexibility of this duality and exceeding per sentence; it was notable 

procedural mechanisms used by studies that fall within the field of 

Linguistics text, its consistency and this fusion of parts of the text. 
key words:separation, connection, Rhetoric,Linguistics text,Cohésion, 

cohérence 

 األساس الشحؽي لمفرل والؽصل:.0
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السخجعيتتتة األولتتتى ليتتتا،  جانصمقتتتت الجراستتتات البالغيتتتة فتتتي مباحثيتتتا متتتغ الشحتتتػ، التتتحؼ  عتتت
فرتتل خرػصتتا مباحتتث عمتتع السعتتاني. وقتتج  تتان متتغ ضتتسغ ىتتحا التعمتت  اقتتتخان مبحتتث ال

 ،(1)" بالػصل "عصتف بعتس الجستل عمتى التبعس والػصل بسباحث العصف، حيث  قرج
خوفو، وىتتػ قصعتتو متتغ بتتا  تخك عصتتف بعتتس الجستتل عمتتى بعتتس بحتتبالفرتتل "تتت ويقرتتج

.وإل جتتاد تمتتظ العالقتتة، البتتج متتغ الػقتتػ  بالجراستتة (2)مدتتتقمة بشفدتتيا مشفرتتمة عستتا ستتػاىا"
 والتحميل عشج مبحث العصف مغ وجية نطخ الشحاة.

ىتت(، فيتػ  ذتيخ 180لعل أقجم إشتارة إلتى مرتصمل العصتف متا ورد فتي  تتا  ستيبػيو )ت:
رصمل ذاتو )العصف( في حجيثو عغ التػاو فتي قتػليع: "لقيتت زيتجا وعستخو أفزتل إليو بالس

. ونجتتجه  عبتتخ عشتتو (3)مشتو، فتتالستكمع لتتع يتتخد أن نجعميتتا واو عصتتف و نستتا ىتتي واو االبتتتجاء"
ِخ ة، حيتث  قتػل: "وذلتظ قػلتظ  بسرصمحات مختمفة وبسفاـيع متقاربة لو. فيػ  دتعسل الذَّ

فالػاو  جست  ىتتحه تا بيشيستا فتي البتتاء، فجخيتا عميتو...أشتخ متخرت بخجتل وحستار قبتل. التتػاو 
تتخ ة متغ.(4)األشتياء عمتى ىتتحه السعتاني" أكثتخ السرتتصمحات تتجاوال عشتجه  ستتا  فسرتصمل الذَّ

، ويدتسي  تال متغ (6)ويدتسى حتخو  العصتف "حتخو  اإلشتخاك" ،(5) دتسيو االشتتخاكنجتجه 
الذتتتي يغ شتتتخعا واحتتتجا السعصتتتػ  والسعصتتتػ  عميتتتو الذتتتخيظ، وتحتتتجث عميتتتو بسفيتتتػم جعتتتل 

وتدػية واحجة. قال: "ومثمو في أّن الػصف أحدتغ ىتحا رجتل عاقتل لبيتي لتع  جعتل اآلختخ 
حاال وق  ؼيو األول ولكغ أثشى عميو وجعميسا شخعا سػاء وساوػ بيشيسا فتي اإلجتخاء عمتى 

 .(7)االسع"
لذي يغ شتخعا وقج َخُمز مفيػمو األخيخ إلى ثالثة مختكدات ىي: التثشية والتدػية، وجعل ا

واحج، تطيخ عالقتيسا بالعصف، مغ حيث شبيعة "التثشية شيء باآلخخ...، إذ  ذتخط فتي 
التثشية السحققة لمعصف وحجة الذخع أو قتل وحتجة الحكتع والتدتػية بتيغ الذتي يغ فتي اإلجتخاء 

 :(9)، وىػ ما  سكغ أن نسثمو عمى الشحػ التالي(8)عمى ما  جخيان عميو"
 
 

       
ػر يختكتد عمتى الحكتع اإلعخابتي، متغ حيتث الخفت  والشرتي والجتخ، ألنتو ترتػر  وىحا التر

 قائع  عمى البشية العاممية.

التعليق 
 اخلارجي

التعليق الداخلي)وحدة  معطوف عليه
 الشرع(

معطو 
 ف 

التعليق 
 طبيعة الشرع طبيعة الشرع اخلارجي
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بالترػر نفدو، الحؼ بشى عميو سيبػيو مفيػمو لمعصف. تتبعو الشحاة مغ بعجه، مغ أبي 
ىت( إلى ابغ 207)ت: (12)ىت(، ومغ الفّخاء285)ت: (11)ىت( إلى السبخد 210)ت: (10)عبيجة
ىت( م   ل ما  حسمو لجييع مغ تزار  في السرصمحات، واتفاق 316)ت: (13) الدخاج

في السفيػم وبسخاحمو الستعاؾبة تّع بمػرة وضبط ىحا السرصمل، واتفقت معطع  تي الشحػ 
عميو.فمقج تشاول الشحاة الستأخخيغ العصف  با  مغ أبػا  التػاب ، بحكع أنو " ذارك ما 

 ىت(:672حيث  قػل ابغ مالظ )ت: (14) "قبمو في سائخ أحػالو مغ اإلعخا
 (15).نعت، وتؽكيد، وعطف، وبدل          تتبع في اإلعراب األسساء األول        

نطتخ الشحتاة إلتى العصتف، وتتّع تقدتيسو إلتى عصتف الشدتت ،  -االتبتاع-وعمتى ىتحا األستاس 
 وعصف البيان.
والسعصتتػ  عميتتو ىتتػ ذلتتظ التخ يتتي التتحؼ  جعتتل بتتيغ السعصتتػ  )التتتاب (  فعطــف الشدــ :

ىتتت( 669)الستبتتػع عميتتو( وستتيط يتسثتتل فتتي حتتخ  العصتتف، حيتتث عخفتتو ابتتغ عرتتفػر )ت:
حسل االسع عمى االسع، أو الفعل عمى الفعل، أو عصف الجسمة عمى الجسمة بذخط حتخ  

.أؼ أنتو "تتاب  يتػستط بيشتو وبتيغ متبػعتو أحتج الحتخو  (16)بيشيسا مغ الحتخو  السػضتػعة
   سا ذ خىا الستأخخون ىي: "'الػاو'، 'الفاء'، 'ثع' و'حتى'، و'أم'، ، وتمظ الحخو (17)العذخة"

 .(18)و'إما'، و'بل'، و'لكغ'، و'ال'"
ىتتتتػ "التتتتتاب ، الجامتتتتج، السذتتتتبو لمرتتتتفة فتتتتي إ زتتتتاح متبػعتتتتو وعتتتتجم  عطــــف البيــــان:وأمتتتتا 

 .(19)استقاللو"
 إذن، فريغة التخ يي العصفي، صيغتان ىسا:

 (1لسعصػ ....)أداة العصف ا  السعصػ  عميو  إما:
 (2عجم وجػد وسيط(....) Φالسعصػ  ...)  Φالسعصػ  عميو    أو :

متتتغ الرتتتيغة األولتتتى لتخ يتتتي العصتتتف، حتتتجد الشحتتتاة شتتتخط ؾيتتتام العالقتتتة بتتتيغ السعصتتتػ  
والسعصتتػ  عميتتو، وىتتي أن  كتتػن "السعصتتػ  فتتي حكتتع السعصتتػ  عميتتو، ؼيستتا  جتتي لتتو، 

القة بيغ السعصػ  والسعصػ  عميو  بسشدلة ، بيحا التحجيج الحؼ جعل الع(20)ويستش  عميو"
واحجة في الحكع اإلعخابي امتش  عصف الجسل التي ال محل ليا عمى التي ليا محل. وىحا 

 .(21)ما صخح بو األخفر بقػلو: "ال  جػز عصف جسمة ال محل ليا عمى جسمة ليا محل"
 والستأمل لقػل األخفر يتكّذف لو ثالث بشيات مزسخة ىي:
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 صف جسمة ليا محل عمى جسمة ال محل ليا..ال  جػز ع1
 . جػز عصف جسمة ليا محل عمى جسمة ليا محل.2
 . جػز عصف جسمة ال محل ليا عمى جسمة ال محل ليا.3

مغ ىتحه البشيتات األربعتة )الطتاىخة، والسزتسخة(،  ختتخق السبتخد العالقتة العامميتة ويتجاوزىتا 
ل تمظ البشيات ويذتتخط حتجىا امتشتاع )بيغ السعصػ  والسعصػ  عميو(، ويجعميا شاممة لك

االستتتػاء ستتػاء فتتي السعشتتى أو المفتتع  قتتػل السبتتخد: "وال  قتت  العصتتف عمتتى استتتػاء، إال أن 
تجعتتل الكتتالم الثتتاني عمتتى غيتتخ معشتتى الكتتالم األول. فتتحلظ جتتائد متتتى أردتتتو. و تتل جسمتتة 

مت  عبتج  ، بعجىا جسمة، فعصفيا عمييا جائد، و ن لتع  كتغ مشيتا نحتػ: جتاءني زيتج، وانص
ىتحه العبتتارة تتتػحي بؿيتام "عالقتتة العصتتف ،(22)وأختػك قتتائع، و ن تتتأتيشي أتتظ، فيتتحا عمتتى ذا"
. لكتغ السبتخد لتع  قتجم بتج ال لػيتا  العامتل (23)في مدتػػ يتجاوز البشية العاممية ويختخقيتا"

 في تفديخه ليحه العالقة بالعامل السقجر والجس  واالشتخاك. -كدابؿيو-واكتفى 
أن الشحاة أقتامػا درستيع لسبحتث العصتف عمتى نطخيتة العامتل، فزتبصػا العالقتة بتيغ ويبجو 

السعصػ  والسعصػ  عميو، وجعمػا ليا مجسػعة مغ القػاعتج ال تختخج عتغ العامتل والجست  
 واالشتخاك.

متتغ تمتتظ القػاعتتج التتتي انتيتتى الشحتتاة مشيتتا، بتتجأ البالغيتتػن درستتيع ليتتحا السبحتتث، وىتتحا متتا 
وغيتتتخه، وانتيتتتى  جليتتتة إجخائيتتتة أساستتتية تتتتهدؼ إلتتتى ستتتبظ الشز.ليتتتحا  ذىتتتي إليتتتو الدتتتكاكي

  سشتعخض إلى جيػده م  محاولة إجخاء مقاربة بيغ شخحو وشخح عمساء الّشرية.
 الشص عشد الدكاكي:اتداق الفرل والؽصل وفاعميتيسا في أ_ 
 االساس الشحؽي لمفرل والؽصل عشد الدكاكي-0

 لعالقة بيغ الجسل، والتي حرخىا في ثالثة أصشا :بجأ الدكاكي ىحا السبحث، بتحجيج ا
.إما أن " كػن مفيػمي جسمتيغ اتحتاد بحكتع التتجخي، وارتبتاط ألحتجىسا بتاآلخخ مدتتحكع 1

 .(24)األواخي"
 .إما "أن ُيبايغ أحجىسا اآلخخ مبايشة ألجاني النقصاع الػشائل بيشيا مغ  ل جاني.2
، فيتػستتتتط حاليستتتتا األولتتتتى، والثانيتتتتة . إمتتتتا أن  كػنتتتتا بتتتتيغ بتتتتيغ ألصتتتتخة رحتتتتع متتتتا ىشتتتتاك3

 .(25)كحلظ"
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ثع شخع في الحجيث عغ الخبط بيغ الجسل، والتحؼ جعمتو مقتتخن بتأنػاع اإلعتخا  متغ ختالل 
تسييد مػض  العصف عغ غيخ مػضعو، وقدسو إلى نػعيغ: "نػع  قخ  تعاشو ونػع يبعج 

ػاو وبيشيستتا لكتتغ .فالقخيتتي ىتتػ أن "نقرتتج العصتتف بيشيستتا بغيتتخ التتػاو أو بتتال(26)ذلتتظ ؼيتتو"
.والبعيتتج "ىتتػ أن نقرتتج العصتتف (27)بذتتخط أن  كتتػن لمسعصتتػ  عمييتتا محتتل متتغ اإلعتتخا "

. ويخجت  قتخ  الشتػع القخيتتي (28)بيشيستا بتالػاو، ولتيذ لمسعصتتػ  عمييتا محتل متغ اإلعتتخا "
 مغ الخبط بيغ الجسل إلى أمخيغ:

بتل، ولكتغ و أو وأم اختراص حخو  العصف  ميتا ماعتجا التػاو "الفتاء، وثتّع وال و أوليسا: 
وأؼ بسعان خاصة متى أتقشتيا حرمت لتظ األصتػل الثالثتة التتي  قتػم عمييتا العصتف فتي 

 با  البالغة وىي:
 .السػض  الرالل لو مغ حيث الػض .1
 .فائجتو.2
.وذلتتظ لجاللتتة  تتل " مشيتتا معشتتى محرتتل مدتتتجع متتغ (29).وجتتو  ػنتتو مقبتتػال ال متتخدودا"3

 .(30)فائجتو، و ػنو مقبػال ىشاك"الجسل، بّيغ مخرػصا مذتسال عمى 
 : مغ حيث اإلعخا  الحؼ ال  خخج عغ صشفيغ ىسا:والثاني

 ، ويذسل:إعراب قائػ عمى االتباع
استتتغشاء البتتجل السصتتاب  وعصتتف البيتتان عتتغ التتخابط ألّن  تتل مشيستتا "ال  حتتتاج إلتتى رابتتط 

ِهيُػ أِلَِبيِو َآَزَر َأَتتَِّخُذ َأْصَشاًما َوِإْذ َقاَل ِإْبَرا،  قػلو تعالى: )(31)لفطي غيخ العالمة اإلعخابية"
ََ َوَقْؽَمـَغ ِفـي َاـاَللب ُمِبـيؼب  ، وىتػ لتع (33)."فتجزر عصتف بيتان لمفتع أبيتو"(32) (َآِلَيًة ِإنِّـي َأَرا

  حتج إلى رابط لفطي ليجسعو بالسعصػ  عميو بل أن عصف البيان استغشى عغ ذلظ.
ـــَساِء َمـــاًء ى: )استتتغشاء الرتتتفة والتػ يتتتج عتتغ رابتتتط  قػلتتتو تعتتتال َوُىـــَؽ الَّـــِذي َأْنـــَزَل ِمـــَؼ الدَّ

 َفَأْخَرْجَشا ِبِو َنَباَت ُكلِّ َشْيءب َفَأْخَرْجَشا ِمْشُو َخِزـًرا ُنْخـِرُ  ِمْشـُو َحبمـا ُمَتَراِكًبـا َوِمـَؼ الشَّْخـِل ِمـؼْ 
مَّـ ْوُتـؽَن َوالر  اَن ُمْذـَتِبًيا َوَغْيـَر ُمَتَذـاِبوب اْنُعـُروا َطْمِعَيا ِقْشَؽاٌن َداِنَيـٌة َوَجشَّـاتب ِمـْؼ َأْعَشـابب َوالزَّ

ِمُشـؽنَ  ْْ ٍب ُُ .فتي ىتحه اآل تة نالحتع أن (34) (ِإَلى َثَسرِِه ِإَذا َأْثَسَر َوَوْشِعِو ِإنَّ ِفي َذِلُكْػ آَلََياتب ِلَقـْؽ
"الرتفتيغ )متخاكبتتا، دانيتة( صتتفتان لفتتع نكتخة والرتتفة 'الغشتتي، وذو الخحستة'، وىستتا صتتفتان 

ة ىتتػ ربتتظ،  انتتت  ميتتا مدتتتغشية عتتغ التتخابط التتحؼ يخبصيتتا بالسػصتتػ  قبميتتا لمفتتع معخفتت
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)حبا، قشػان، ربظ(، وىتجا التتخابط وذلتظ التتالحع ُيتجلشا عمتى متجػ االتدتاق التحؼ يتخبط ىتحه 
 . (35)العشاصخ"

، وىتػ  ذتسل ستائخ حتاالت إعتخا  الجستل التتي ال محتل أو وإعراب غير قائػ عمى االتباع
 ما جاء بو الدكاكي حدي الججول التالي: ليا محل.ويسكغ تمخيز

 األصل الذرط 

 الؽصل
 مػض  العصف إتباع الثاني األول في اإلعخا  بتػسط حخ  العصف
 أصل الفائجة إشخاك الثاني في حكسو بػاسصة معشى حخ  العصف
 أصل السقبػلية وجػد جية جامعة بيغ السعصػ  والسعصػ  عميو

 الفرل
ي اإلعتتتتتتخا  دون تػستتتتتتط حتتتتتتخ  العصتتتتتتف إتبتتتتتتاع الثتتتتتتاني األول فتتتتتت
 )الرفة، التػ يج، البيان(

 مػض  الفائجة

ومشتتو، فاألستتاس الشحتتػؼ لمفرتتل والػصتتل ىتتػ العصتتف والرتتفة والبيتتان والتػ يج.ويبتتجو أّن 
تحميل الدكاكي  ضيخ في أسمػ  تقخيخؼ  عتسج تبػيتي متا استتقخ عميتو، وأصتبل ثابتتا فتي 

 .(36)األذىان
ات البالغية ليحا السبحتث، بالخؤيتة نفدتيا التتي وضتعيا الدتكاكي ولقج تػاصمت ىحه الجراس

متت  زيتتادات فتتي الذتتخح والتفدتتيخ والتعميتت  والتػستتي   ستتا فعتتل العمتتػؼ التتحؼ خرتتز ليتتحه  
، و تحا متا فعمتو أحتج البتاحثيغ السعاصتخيغ التحؼ (37)الثشائية مبحثا "متعمقا بتاألحخ  الجتارة"

ؿيقتي أو مجتازؼ' بتأداة لغتخض بالغتي، جعل الفرل  عبتخ عتغ "قصت  معشتى عتغ معشتى 'ح
بغس الشطتخ أن  كتػن ىتحا السعشتى فتي  مستة أو جسمتة أو جستل، وبغتس الشطتخ أن  كتػن 

، والػصل  سثل "ربط معشى بسعشى حؿيقي أو مجازؼ بتأداة لغتخض (38)الفرل بصخح الػاو"
.وبتتحلظ تجتتاوز (39) بالغتتي متت  مالحطتتة أن الػصتتل لتتيذ بحتتخ  العصتتف التتػاو وحتتجىا("

و، بتالشطخ فتي ىتحا السبحتث متغ زاويتة السعشتى السعجستي ليتحه الثشائيتة ومتا تسثمتو متغ سابؿي
 تعان  لمسعاني.

 :لؽصل والفرل في اؽء لدانيات الشصا -9
و ذا اتجيشا بيحا الصخح نحػ لدانيات الشز، فقج ارتبط مرصمل الفرل والػصتل بالمغتة   

الخياضتيات.وفي ىتحا االرتبتاط ، التي أخحت معالسيا وصتياغتيا متغ السشصت  و (40)الرػرية
بيغ المغة الرػرية والمغة الصبيعة. اىتع الجارسػن ومغ بيشيع فان دا ظ في  تابتو: )التشز 
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والدياق( بالسعاني الرػرية التي تهدييا أدوات الخبط  سا اصصمل عمييتا. حيتث إنتو  حتجد 
ػصتتتل والتكتتتافه ؾيستتة القزتتتا ا السهلفتتتة "صتتادقة أو  اذبتتتة" بؿيستتتة أدوات التتخبط )الفرتتتل وال

.وعمتتى ىتتحا األستتاس؛ فتتدن "فتتان دا تتظ" عقتتج تمتتظ السقاربتتة حتتتى يتتتسكغ متتغ (41) والمتتدوم("
، متغ (42)وصف "األدوات الخابصتة ولتػازم التخبط وتشاست  فحتػػ الخصتا  الصبيعتي واتدتاقو"

خالل تػالي سمدتمة التخوابط متغ الجستل؛ ومشتو التشز  ُكل.كستا نجتج ىاليتجاؼ ورؾيتة حدتغ 
التدتتاق فتتي المغتتة اإلنجميديتتة(، قتتج خررتتا مبحثتتا لمػصتتل ومطتتاىخه فتتي فتتي  تابيستتا: )ا

، متتغ ختتالل التصتتخق إليتتو  عالقتتة اتدتتاؾية، وألّن التتشز  بتتارة (43)اتدتتاق المغتتة اإلنجميديتتة"
عغ جسل متتالية ومتعاؾبة، ؼبصبيعة الحال  حتاج إلتى عشاصتخ رابصتة بيشيتا، تحقت  وحتجة 

إلتى السعتاييخ الدتبعة التتي دريدتمخ بػجخانتج و الشز وتساسكو. و حلظ تصخق الباحثان دؼ 
معيار الدبظ الحؼ  ذيخ إلى الخبط الشحػؼ؛ حيتث متغ خاللتو  ياتحق  الّشرّية، وجعال أول

 .(44)" جعل الدام  أو الستمقي قادرا عمى تسييد الشز مغ مجسػعة عذػائية مغ الجسل"
فرتل والػصتل إلتى مرتصمل ويبجو أن المدانييغ الغخبييغ، قج أستشجوا مرتصمل ثشائيتة ال   

التخابط، بيشسا ربط البالغيػن العخ ، ىحه الثشائية بسباحتث العصتف التتي تقتػم عمتى نطخيتة 
العامل في تفديخ عالقاتيا بيغ الجسل مغ وجيتة نطتخ الشحتاة، لكتغ البالغيتيغ قتج تجتاوزوا 

 ىحه الشطخة في تفديخ العالقات بيغ الجسل، إلى نطخة أخخػ وبسرصمل آخخ.
"وض  الزػابط التي تحجد العالقات الستذابكة بتيغ اىتسػا بتّشرّية، نجج أّن عمساء الكسا   

، ومتغ (45)إلتى إنتتاج الجاللتة التعبيخيتة لمتخاكيتي" -فعتال-عشاصخ البشية الكبخػ التي تهدؼ 
تمتتظ الزتتػابط الػصتتل التتحؼ عتتّجه فتتان دا تتظ أىتتع التتخوابط التتتي تتتهدؼ إلتتى تساستتظ التتشز، 

، (46)ؼية بيغ أجداء الجسل؛ تخبط بيغ األشياء التتي تدتاوػ فتي الختبتة"باعتباره "عالقة إضا
' التتتتي "تكذتتتف عتتتغ العالقتتتات andوجعتتتل متتتجارىا حتتتخو  العصتتتف وفتتتي مقتتتجمتيا التتتػاو '

، بسقابتل روابتط الفرتل "التتي تدتتخجم بذتيء متغ (47)السشصؿية بيغ أجتداء الجسمتة الصػيمتة"
".باإلضتتتافة إلتتتى التتتخبط orصتتتف "أو" "، ويسثميتتتا حتتتخ  الع(48)التػستتت  لمفرتتتل بتتتيغ الجستتتل"

، ويكتػن بحتخ  العصتف "لكتغ (49)السشعكذ "الحؼ يخبط بيغ أجداء متشافخة في عالع الشز"
But و تتحا التتخبط بالتبعيتتة "التتحؼ  كتتػن بتتيغ شتتي يغ  عتستتج أحتتجىسا عمتتى اآلختتخ  اعتستتاد "

ثيغ ىاليتجاؼ .ونجج العشا ة نفديا مغ البتاح(50)الدببية في أن  كػن سببا في  وجػد اآلخخ"
وستتيمة متتغ وستتائل الدتتبظ التتتي أقامتتا عمييتتا  -العصتتف-ورؾيتتة حدتتغ حيتتث اعتبتتخا الػصتتل 
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كتابيستتتا: )االتدتتتاق فتتتي اإلنجميديتتتة(، والتتتتي متتتغ خالليتتتا ندتتتتصي  أن "نرتتتّشف العالقتتتات 
الجالليتتتة إلتتتى عتتتجد متتتغ الفرتتتائل الجميتتتة ىتتتي السخجعيتتتة، اإلبتتتجال، الحتتتح ، العصتتتف، ثتتتع 

.وبيتتحا  انتتت "قيتتػد (51)فرتتائل واضتتحة تسثتتل روابتتط لمتساستتظ"التساستتظ السعجستتي، فيتتي 
 .(52)الػصل والفرل الجسمي تذكل الخصػة األولى عمى شخي  عمع لغة الّشري"

فستتتغ السشصمتتت  نفدتتتو، التتتحؼ انصمتتت  الدتتتكاكي وغيتتتخه فتتتي بشتتتاء درستتتيع البالغتتتي لمفرتتتل   
البشية العاممية  والػصل، باتخاذ مبحث العصف  أساس نحػؼ  قػم عميو، ومغ ثّع تجاوزىع

التي أسخت حجود تعامميع م  ىحا السبحث إلى محاولة البحث عغ التخابط بتيغ الجستل فتي 
بشيتيتتا الطتتاىخة والتتتتي جعتتل ليتتا الغخبيتتتػن معيتتارا يخصتتج اإلستتتتسخارية الستحققتتة فتتي بشيتيتتتا 

متت  األستتاس الشحتتػؼ التتحؼ ، وىتتػ يتػافتت  إلتتى حتتج بعيتتج أو االتدتتاق الطتتاىخة عتتخ  بالدتتبظ
ييتتع بالُبشيتة الذتكمية التتي تهدييتا فيتػ فتي نطتخىع الدكاكي و تان حتجه العصف.  مشو انصم

– جعتل مشيتا معيتار االندتجام وىحه البشية الذتكمية الخوابط المغػية مشيا الفرل والػصل، 
أساستتا لجراستتة االستتسخارية الجالليتتة والتجاوليتتة الستحققتتة، والكذتف عتتغ فاعميتتة تمتتظ  -الحبتظ

 في تحقي  االستسخارية بيغ الجسل ومشو الشز. -الػصلالفرل و –الخوابط 
عشتتتج ودؼ بػجخانتتج  دريدتتمخ وقتتفالـــشص:اندــجاٍ فــي وفاعميتيســـا الفرــل والؽصــل  _ب

تحجيتج العالقتتات الجالليتتة والتجاوليتتة التتتي تدتتاىع  فتتي التتخبط السعشتتػؼ ألجتتداء التتشز، والتتتي 
وألجتتل الػقتتػ  عشتتج تمتتظ متتغ أجميتتا تتحقتت  االستتتسخارية السعشػيتتة فتتي التتشز  بشيتتة  بخػ.

العالقات الجاللية والتجاولية التي تهدييا ثشائيتة الفرتل والػصتل متغ ختالل التجرس البالغتي 
أستتاس  اتصتتخق إلييتتا فتتي السبحتتث الدتتاب  باعتبارىتت حؼواصتتمشا فتتي تتبتت  جيتتػد الدتتكاكي التت

 الشز.-حبظ  -االندجام معيار ا دتشج إليي
 اللية والتداولية عشد الدكاكي:.الفرل والؽصل وتحدُدىسا لمعالقات الد0
تتبتت  الدتتكاكي أثتتخ الجخجتتاني فتتي معالجتتتو لػصتتل الجستتل "بتتالػاو"، وذلتتظ باعتستتاده فتتي   

تفديخ العالقات بيغ الجستل عمتى ضتاىخة التشاستي بتيغ السعصتػ  والسعصتػ  عميتو، والتتي 
صل متغ جعل مجال تحجيجىا عمى نػ ية الجسمة  ػنيا اسسية أو فعمية، قال: "اعمع أن الػ 

محاسشو أن تكػن الجسمتان متشاسبتيغ،  ػنيسا اسسيتيغ أو فعميتيغ أو ما شاكل ذلظ، فتدذا 
كان السخاد مغ اإلخبار مجخد ندبة الخبخ إلتى السخبتخ عشتو، متغ غيتخ التعتخض لقيتج زائتج، 

 كالتججد والثبػت وغيخ ذلظ، لدم أن تخاعي ذلظ:
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 وقعج عسخو        قام زيج،  فشقػل: 
 جسمة فعمية      جسمة فعمية        
       

 وعسخو قاعج          زيج قائع     
 جسمة اسسية           جسمة اسسية      

 قام زيج     وعسخو قاعج وأن ال تقػل:
 جسمة فعمية      جسمة اسسية                   

فتي األختخػ،  ستا إذا .أمتا "إذا أريتج التججيتج فتي إحتجاىسا والثبتػت (53)قام زيج وعسخو قعتج  
كتتان زيتتج وعستتخو قاعتتجيغ ثتتّع قتتام زيتتج دون عستتخو وجتتي أن تقتتػل: قتتام زيتتج وعستتخو قاعتتج 

.والطاىخ متغ قتػل الدتكاكي أنتو أقتام عسميتة التشاستي عمتى الفتػارق فتي الرتياغة، (54)بعج"
، غيتخ (55)وبحلظ اختمف عغ الجخجاني الحؼ  ان مشصمقو السعشتى ليرتل بتو إلتى الرتياغة

  عشي تغييبو لمسعشى، بل أقام تمظ الفػارق في ضل الفػارق في السعشى.أن ىحا ال 
ولعل اعتساد الدكاكي عمى ضاىخة التشاستي قرتج تفدتيخ العصتف بتيغ الجسل،كتان نقصتة   

تالقتتتي بتتتيغ البالغتتتة العخبيتتتة والشطخيتتتة الػضيؽيتتتة خرػصتتتا مبتتتجأ التشتتتاضخ، وىتتتحا متتتا أورده 
حيتث قتال: "بحكتع القيتػد التتي  خزت  ليتا  في سياق حجيثو عغ العصتف، (حسج الستػ ل)أ

العصف عامة بأنػاعيا مبجأ عام واحج نرصمل عمى تدسيتو بسبجأ  التشاضخ ونقتتخح صتػغة 
.وباالستتتشاد إلتتى تمتتظ الطتتاىخة، قتتجم الدتتكاكي تفدتتيخا (56)كستتايمي:  عصتتف بتتيغ الستشتتاضخات"

وبتتحلظ حرتتخ لمػصتتل بتتيغ الجستتل حيتتث اعتستتج عمتتى اتفتتاق واختتتال  األفعتتال الكالميتتة، 
 الػصل، إما بيغ األفعال الكالمية الستفقة أو بيغ األفعال الكالمية السختمفة.

 .الؽصل بيؼ األفعال الكالمية الستفقة:0_أ
جعتتتل الدتتتكاكي الػصتتتل بتتتيغ الجستتتل التتتتي تتفتتت  فتتتي الخبتتتخ، تخزتتت  إلتتتى نػ يتتتة العالقتتتة 

قتل، وجيتة التػىع، الجامعتة. وقتج حتجد ىتحه العالقتة الجامعتة فتي ثالثتة جيتات ىتي جيتة الع
وجيتتة الخيتتال، حيتتث تعتبتتخ ىتتحه التحجيتتجات "نقمتتة نػ يتتة فتتي ترتتػر العالقتتات بتتيغ أجتتداء 

.وإلبتتتخاز ذلتتتظ، البتتتتج متتتغ الػقتتتػ  عشتتتج مفيتتتتػم تمتتتظ العالقتتتات الجامعتتتتة أوال (57)الخصتتتا "
لمػصػل إلى ذلظ الخبط والػصل بيغ أجداء التشز التحؼ متغ خاللتو يتحقت  حبتظ واندتجام 

 الشز.
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 قدسو الدكاكي إلى ثالثة تقديسات: ع العقمي:الجام أ.
 االتحاد في  السخبخ عشو . "اتحاد في الترػر مثل: 1
 اإلتحاد في الخبخ     
 االتحاد في قيج مغ قيػدىا.     

 . تساثل ىشاك2
. تزتتتاي   التتتحؼ بتتتيغ العمتتتة والسعمتتتػل، والدتتتبي والسدتتتبي، أو األستتتفل والعمتتتػ، واألقتتتل 3

 .(58)واألكثخ"
 ىػ أن  كػن بيغ ترػراتيسا. الؽىسي: ب. الجامع

نحتتػ أن  كتتػن السخبتتخ عشتتو فتتي أحتتجىسا لتتػن بيتتاض وفتتي الثتتاني لتتػن  شــبو تساثــل:. "1
 الرفخة.

 . تزاد  الدػاد والبياض، واليسذ والجيارة، والحالوة والحسػضة.2
 . شبو تزاد:  الحؼ بيغ الدساء واألرض، والديل والجبل، واألول والثاني.3

شدل الستزاديغ أو الذبييغ بيسا مشدلة الستزا فيغ، ؼيجتيج  في الجس  بيشيستا فدن الػىع ي
 .(59)في الحىغ، ولحلظ نجج الزج أقخ  حزػرا بالبال م  الزج"

: ىتتػ أن  كتتتػن "بتتيغ ترتتػراتيسا تقتتتار  فتتي الخيتتتال ستتاب  ألستتتبا   . الجــامع الخيـــالي
مغ الخارج نحػ ما يتتأدػ  مهد ة إلى ذلظ، فدن جسي  ما يثبت في الخيال، مسا  رل إليو

إليتو ويتكتتخر لج تتو، وذلتظ لستتا لتتع تكتغ األستتبا  عمتتى وتيتخة واحتتجة ؼيستتا بتيغ معذتتخ البذتتخ، 
اختمتف الحتال فتي ثبتتػت الرتػر فتي الخيتتاالت تختبتا ووضتػحا، فكتع متتغ صتػر تتعمت  فتتي 
خيال  وىي في آخخ ليدت تتخاءػ، و ع صػر ال تكاد تمػح في خيال، وىي في آخخ نار 

 .(60)". ععمى عم
والستأمتتل ليتتحه الترتتشيفات التتتي وضتتعيا الدتتكاكي، يتبتتيغ لتتو: أن الجتتام  العقمتتي والجتتام  
الػىسي ىي مفاـيع "مشصؿية، وجيػية، و سية، بيشسا الجام  الخيالي ندبي مادامت تتجخل 

، وعمتى ىتحا  تان "الػصتل (61)ؼيو اعتبارات زمانية، تدبي الفيع، وتذخشو بشػ يتو الستمقتي"
.وبتتالعػدة إلتتى تحميتتل األمثمتتة الدتتابقة، التتتي (62)لتتى حتتج  بيتتخ بتتالسػقف االترتتالي"مختبصتتا إ

أوردىتتا الدتتكاكي ألجتتل استتتجالء رؤيتتة واضتتحة لتمتتظ العالقتتة الجامعتتة، نقتتف عشتتج األمثمتتة 
 التي ضخبيا في الجام  الػىسي أوال ثّع الخيالي، مشيا:قػل الذاعخ:
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 (63)رُ سَ والقَ  اقَ حَ سْ ؽ اِ بُ ى وأَ حَ الز   ُس سْ شَ   ا يَ تِ جَ يْ بَ ا بِ يَ نْ الد   قُ رِ ذْ تُ  ةٌ الثَ ثَ 
 حيث جعل الذاعخ إشخاقة الجنيا وبيجتيا في ثالثة وىع: الذسذ، وأبػ إسحاق، والقسخ.

 وبالخجػع إلى تحجيج السقػمات الجػىخية لتمظ العشاصخ الثالثة نرل إلى:
 :  ائغ، جامج، مرجر ضػئي، تطيخ في الشيار،  ػ ي.الذسس
 ، جامج، مرجر ضػئي،  طيخ في الميل،  ػ ي.:  ائغالقسر

 :  ائغ، حي، إندان، ليذ مرجر ضػئيأبؽ إسحاق
يبجو مغ تمظ السقػمات أن ىشاك عالقة واضحة بيغ الذسذ، والقسخ، وغيا  تمظ العالقتة 
بيشيسا وبيغ أبي إسحاق، ولكغ "بتالخجػع إلتى الذتصخ األول متغ البيتت  سكتغ العثتػر عمتى 

، وىتتتػ "اإلشتتتخاق" الحاضتتتخ فتتتي الذتتتسذ والقستتتخ، بالفعتتتل، وفتتتي أبتتتي السقتتتػم السذتتتتخك أوال
، وبحلظ حزػر لفطة اإلشخاق فتي الذتصخ األول أجتاز (64)إسحاق بالقػة في العالع الفعمي"

الجس  الػىسي بيغ العشاصخ الثالثة "الذتسذ، أبتػ إستحاق، والقستخ التحؼ أدػ إلتى اندتجام 
يي الحؼ تسيد بو الذعخاء في متجحيع بتالجس  البيت وتالحسو، باإلضافة إلى الصاب  التذبي

 :       بيغ الذسذ أو القسخ أو الكػاكي بالسمػك والسسجوحيغ عسػما.وقال آخخ
 .(65)"دٌ احِ ، وَ رِّ ا، والذُ قَ ، والدَّ ا ِ و التَّ ذُ فَ      عٌ سَ طْ مَ   ِ مْ الخُ  فيِ  ءِ رْ سَ مْ لِ  ؼْ كُ يَ  ا لػَ ذَ إِ  

التتتػىسي بتتتيغ العشاصتتتخ الثالثتتتة )التتتتاج،  وحدتتتي الدتتتكاكي، فتتتدّن الذتتتاعخ لجتتتأ إلتتتى الجستتت 
والدتقا، والتحر(، غيتخ أن السالحتتع فتي ىتحا الجستت  ىتػ اعتستاده عمتتى التختيتي التشتازلي بتتيغ 

 تمظ العشاصخ، ويسكغ تػضيل ذلظ  سايمي:
 الغشي       :  ائغ حي، السمظ، إندان، عاقل، ذو مال ُذو التَّا ِ 
َقا  الفقيخ دان، عاقل، ليذ لو مال :  ائغ حي، متجػل في األسػاق، إنالدَّ
 .(66)الزعيف       ائغ حي، الشسل الرغيخ، حذخة، غيخ عاقل  :رِّ الذُ 

 طيتتخ أن الذتتاعخ أقتتام تختيبتتو "عمتتى اعتبتتارات اجتسا يتتة، ثقاؼيتتة، فالسمتتظ ىتتػ رأس القتتػم 
ومقتتجمتيع، ومتتغ ثتتّع فسقامتتو أرفتت  متتغ أن ُيتتهخخ، أو  قتتجم عميتتو الدتتقاء... أمتتا التتحر بحكتتع 

ذتتتتتتتصخ األول قتتتتتتتج أفخغتتتتتتتو متتتتتتتغ  تتتتتتتل الؿتتتتتتتيع اإل جابيتتتتتتتة محتفطتتتتتتتا برتتتتتتتفة واحتتتتتتتجة وىتتتتتتتي ال
بتيغ العشاصتخ الثالثتة إذا لتع  كتغ  -الحقتارة–.وبحلظ  انت ىحه الرفة الجامعتة (67)الحقارة"

 لمسخء خم .
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و ذا  تتتان الدتتتكاكي، قتتتج عستتتج إلتتتى ستتتخد وصتتتف البتتتجر وغيخىتتتا متتتغ األوصتتتا ،  ػصتتتف 
عمتتتى ألدتتتشة صتتتاحي ستتتالح السمتتتظ وصتتتػا ، الكتتتالم، ووصتتتف الصخيتتت ، ووصتتتف التتتػراق 

وصتتتاحي بقتتتخ، ومعمتتتتع صتتتبية، حيتتتث شتتتتبو  تتتل واحتتتتج متتتشيع البتتتجر بالشذتتتتاط التتتحؼ  قتتتتػم 
بو.فالدتتتتالحي"ال  ذتتتتبيو إال بتتتتالتخس الستتتتحىي يخفتتتت  عشتتتتج السمتتتتظ، وال  ذتتتتبيو الرتتتتائ  إال 

خج بالدبيكة متغ اإلبخيتد تفتتخ عتغ وجييتا البػتقتة، وال  ذتبو البقتار إال بتالجبغ األبتيس  خت
متتتتتغ قالبتتتتتو شخيتتتتتا، وال  ذتتتتتبو السعمتتتتتع إال بتتتتتالخغيف األحستتتتتخ  رتتتتتل إليتتتتتو متتتتتغ بيتتتتتت ذؼ 

.فيحه التذبييات تذيخ إلى "ارتباط إنتاج الخصا  ونػ ية ذلتظ اإلنتتاج بالشذتاط (68)مخوءة"
.ويه تتتج الدتتتكاكي عمتتتى "التشبتتتو ألنتتتػاع ىتتتحا (69)التتتحؼ  سارستتتو اإلندتتتان فتتتي حياتتتتو اليػميتتتة"

سا الشتػع الخيتالي، فتدّن جسعتو عمتى مجتخػ األلتف والعتادة بحدتي الجام  والتيقع ليتا، الستي
، وىػ يتػرد فتي ذلتظ تحمتيال لتشز (70)ما تشعقجه ألسبا  في استيجاع الرػر خدانة الخيال"

ْشُعـُروَن ِإَلـى قخآني،  دتذيج مغ خالل تمقي "أىل السجر" و"أىل الػبخ".قتال تعتالى: ) َأَفـاَل َُ
ـَساِء َكْيـَف ُرِفَعـْت،  َوِإَلـى اْلِجَبـاِل َكْيـَف ُنِرـَبْت، َوِإَلـى اأْلَْرِ   ِبِل َكْيَف ُخِمَقْت، َوِإَلـى الدَّ اإلِْ

.فأىل السجر )أىل الحزخ(، "اإلبل تبعج وتغيي عغ خيتاليع اإلبتل وثتع (71) (َكْيَف ُسِطَحْت 
حا الجبتتال عمتتى عكتتتذ أىتتل التتػبخ التتتحؼ  تتان اإلبتتتل تبعتتج عتتشيع تخقتتتي نتتدول السصتتخ، و تتت

مصعسيتتع ومذتتخبيع، وممبدتتيع ثتتع إذا  تتان انتفتتاعيع بيتتا ال يتحرتتل إال بتتأن تتتخػ وتذتتخ ، 
كتتان جتتل مخمتتى غخضتتيع نتتدول السصتتخ، وأىتتع مدتتارح الشطتتخ عشتتجىع الدتتساء، ثتتع إذا  تتانػا 

إال مزتتتتصخبيغ إلتتتتى متتتتأوػ  تتتتأوييع، و لتتتتى حرتتتتغ يتحرتتتتػن ؼيتتتتو، وال متتتتأوػ وال حرتتتتغ 
 . ويسكغ التسثيل ليحا  سا يمي:(72)الجبال"

 بعج تمظ العشاصخ     أىل السجر  اإلبل، الدساء، األرض، الجبال
 عغ حياتو اليػمية                                                           

                  اآل ة 
 متشافخة في خيالو

                                                                                            
 غيخ مشدجسة
    العشاصخقخ  تمظ      أىل الػبخ    اإلبل، الدساء، األرض، الجبال            
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 مغ حياتو اليػمية

                              
 متعالقة في خيالو

                                    
 مشدجسة

ويبجو أن فاعمية الجام  العقمي والػىسي تشحرخ في تحجيج العالقات الجالليتة، أمتا الجتام  
الخيتتالي فيتعتتجاىا إلتتى العالقتتات التجاوليتتة التتتي ُيتتجرك متتغ خالليتتا الستمقتتي، فيتتع الخصتتا  

السدتتتتتػييغ التتتتجاللي واندتتتتجامو.وعميو، فالدتتتتكاكي تجتتتتاوز السدتتتتتػػ الشحتتتتػؼ لمعصتتتتف إلتتتتى 
والتجاولي عغ شخي  الجام  الػىسي والخيالي والعقمي التي بػاسصتيا  سكتغ تحجيتج وتفدتيخ 
العالقتات القائستة بتتيغ الجستل أو بتيغ األجتتداء السذتكمة لتشز متتا، وال شتظ أن االنتقتال بتتيغ 
السدتتتػيات وشبيعتتة مبحتتث الفرتتل والػصتتل خاصتتة وعمتتع السعتتاني عامتتة، ىتتػ التتحؼ دفتت  

، وذلتظ (73)مرمػح" "إلى الجعػة لالنتقتال بالعخبيتة متغ نحتػ الجسمتة إلتى نحتػ التشز"بدعج 
متتغ ختتالل إعتتادة الشطتتخ في"صتتي  الشحتتػ السقتتامي فتتي البالغتتة، فيتتي أوثتت  صتتػر الشحتتػ 

 .(74)القج ع بشحػ الشز"
 الؽصل بيؼ األفعال الكالمية السختمفة:0ب.
يغ  ستتتال االترتتتال و ستتتال ذىتتتي الدتتتكاكي فتتتي عخضتتتو لمحالتتتة السقتزتتتية لمتػستتتط بتتت    

االنقصتتتاع إلتتتى التتتخبط بتتتيغ األفعتتتال الكالميتتتة السختمفتتتة خبتتتخا وشمبتتتا، وبتتتيغ السقتتتام باعتبتتتاره 
"مذتتتسال عمتتى متتا يديتتل االختتتال ، متتغ تزتتسيغ الخبتتخ معشتتى الصمتتي، أو الصمتتي معشتتى 

َثـاَق َوِإْذ َأَخـْذَنا ِمي، عمتى نحتػ قػلتو تعتالى: "(75)الخبخ، ومذتخ ا بيشيستا فتي جيتات جامعتة"
ـــاَمى َواْلَسَدـــاِكيؼِ  ِؼ ِإْحَدـــاًنا َوِذي اْلُقْرَبـــى َواْلَيَت ـــَدُْ َ َوِباْلَؽاِل ـــُدوَن ِإالَّ لَّ  َبِشـــي ِإْســـَراِئيَل اَل َتْعُب

، فقج وردت جسمة قػلػا بريغة األمخ معصػفة في حيغ "لع يخد السعصػ  عميو (76)"َوُقؽُلؽا
ال تعبتتتجون بتتتت ال تعبتتتجوا ألنيتتتا مزتتتسشة  برتتتيغة األمتتتخ، ولكتتتغ السقتتتام  جعمشتتتا نتتتهول جسمتتتة

، فالتأويتتتل  عتستتتج "أوال عمتتى متتتا تحسمتتتو الجسمتتة ذاتيتتتا لمشطتتتخ فييتتا عمتتتى األمتتتػر (77)معشتتاه"
 . (78)الخارجية"
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ولتأكيج ما ذىي إليو في تحكع السقام في تأويتل األفعتال الكالميتة،  دتتعخض شائفتة متغ   
ِإْن َكاَنـْت ِإالَّ َصـْيَحًة َواِحـَدًة َفـِاَذا ُىـْػ َجِسيـٌع  الذػاىج القخآنية والذعخية، مشيا قػلو تعتالى: "

َشا ُمْحَزُروَن، َفاْلَيْؽٍَ اَل ُتْعَمُػ َنْفٌس َشْيًئا َواَل ُتْجَزْوَن ِإالَّ َما ُكْشُتْػ َتْعَسُمؽَن، ِإنَّ َأْصـحَ  اَب َلَدُْ
ي ِظاَللب َعَمى اأْلََراِئـِغ ُمتَِّكُئـؽَن،  َلُيـْػ ِفيَيـا اْلَجشَِّة اْلَيْؽٍَ ِفي ُشُغلب َفاِكُيؽَن، ُىْػ َوَأْزَواُجُيْػ فِ 

ٌٍ َقـْؽاًل ِمـْؼ َربّب َرِحـيػب، َواْمَتـاُزوا اْلَيـْؽٍَ َأُ َيـا اْلُسْجِرُمـؽنَ  ُعؽَن، َسـاَل ، (79)"َفاِكَيٌة َوَلُيْػ َمـا َُـدَّ
حيتتث  عتستتج فتتي تحميمتتو لمػصتتل بتتيغ الجستتل عمتتى فحتتػػ متتا تقتتجم  السعصتتػ  والسعصتتػ  

والسالحع أن الدكاكي أحاط تحميمو بكامل الشز لمػصػل إلى تفديخ لمػصتل  ، (80)و"عمي
بيغ "أّن أصحا  الجشة... وامتازوا..."، بجًءا مغ الجسل التي قبل السعصتػ  عميتو انتيتاءا 

متتغ خصتتا بتفدتتيخه قتتج ىتتحا صتتشيعو إلتتى السعصتتػ  مدتتتشجا فتتي ىتتحا التحميتتل عمتتى السقتتام. و 
ي لمػصتتل بعتتجا تتتجاوليا التتحؼ  دتتاىع فتتي شتتخح ذلتتظ التتتالحع الجسمتتة إلتتى التتشز،  ستتا  عصتت
 واالندجام بيغ أجداء الشز.

ويتزتتل مستتا ستتب ، أن الدتتكاكي، جعتتل تخخيجتتو لمػصتتل، قائستتا إمتتا عمتتى اتفتتاق األفعتتال 
الكالميتتة خبتتخا، واستتتشج فتتي تعميمتتو ليتتحه الحالتتة عمتتى الجيتتة الجامعتتة، وبتتحلظ تالقتتت رؤيتتتو 

السعاصخيغ  األزىخ الدناد الحؼ  جسميتا فتي قاعتجة عامتة ىتي  ىحه م  العجيج مغ الباحثيغ
 "كل جسمتيغ متتاليتيغ في الشز، ثانيتيسا تخالف األولى تختبصان بأداة ربط:

 .(81)"2خالل ج 1شخط ج  2أداة ج 1[______ج2، ج1نز: ]ج
 ختمتف مت  ىتحه الخؤيتة وىتي  -عفتت الذتخقاوؼ –وفي مقابل ىحا الخأؼ، نجج أحج البتاحثيغ 

مة الػصل عمى الجية الجامعة، ويصخح ليا بج ال  دسيو تخاسل ماـيات السعاني ويعشى إقا
بتتتو "األضتتتػاء والطتتتالل التتتتي تكتدتتتييا الستعاشفتتتات لسحتتتس التجتتتاوز واالرتبتتتاط و  حتتتاءات 

، فيحا الصخح  سذ جسيت  جػانتي العسميتة االترتالية بتيغ الستتكمع والدتام .كسا (82)التجاعي"
التقشيشية، تمظ التتي تسثتل "أخصتخ ضتاىخة واجيتت تخاثشتا البالغتي،  ُأخح عمى الدكاكي ندعتو

وذلظ مغ خالل تقشيغ ضػاىخ األداء، تارة بحدي السعاني واألغخاض، وتارة أختخػ بحدتي 
 .(83)األحػال والسقامات"

 األبعاد الداللية والتداولية لمفرل عشد الدكاكي:0 .
فرتتتل متتت  اختتتتال  فتتتي التحميتتتل اقتفتتتى الدتتتكاكي أثتتتخ الجخجتتتاني فتتتي معالجتتتتو لسبحتتتث ال
 والتقديع  والتعميل، ويسكغ تقديع معالجتو تمظ إلى بعجيغ:
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. البعج الجاللي لمفرل: ذ خ الدكاكي أربت  حتاالت لمفرتل بتيغ الجستل، والتتي  تقتزتي 1
 بعجا دالليا وىي:

التي تدتجعي الفرل االحتياط فيػ "أن  كتػن لمكتالم الدتاب  حكتع، وأنتت  الحالة األولى: 
 ،  قػل الذاعخ:(84)تخيج أن تذخك الثاني في ذلظ ؼيقص " ال
 (85)يػُ يِ الل تَ ا في الزَّ اىَ رَ ال، أَ دَ بَ   ا يَ بِ ،ي غِ بْ ي أَ شِ نَّ ى أَ سَ مْ سَ  ؼُ ع  تَ وَ 

يتزتتتسغ ىتتتحا البيتتتت شتتتظ وضتتتغ ستتتمسى فتتتي حتتتي صتتتاحبيا المتتتخأة أختتتخػ، ولكتتتغ صتتتاحبيا 
ضشيتا "لتحلظ قصت  أرىتا عتغ )الذاعخ(  عتقج أنيا تييع في ضتالل وىتحا  تخد مشتو عمتى ستػء 

الكالم الداب ، لكي ال  عتقج القارغ أنو معصػ  عمى تطغ، بحيث  رتيخ متغ مطشػناتيتا 
ومتتا ىتتػ مشيتتا، ومتتغ ثتتّع فتتدّن قػلتتو "أراىتتا" حكتتع متتغ الذتتاعخ عمتتى ضتتغ ستتمسى ولتتػ عصتتف 

، فالفرتل دفت  المتبذ عتغ الستمقتي فتي وضتػح وبيتان (86)المتش  أن  كػن جػابا عغ ضشيا"
 اعخ.قرج الذ

وىتتتي الػجتتتػ  ونجتتتجه  دتذتتتيج باآل تتتة نفدتتتيا التتتتي تعتتتّخض ليتتتا  الحالـــة الثانيـــة لمفرـــل:
ــى  الجخجتتاني بالتحميتتل وىتتي قػلتتو تعتتالى: " ــْؽا ِإَل ــا َوِإَذا َخَم ــاُلؽا َآَمشَّ ــؽا َق ــِذَُؼ َآَمُش ــؽا الَّ َوِإَذا َلُق

ُىْػ ِفـي ُطْاَيـاِنِيْػ َشَياِطيِشِيْػ َقاُلؽا ِإنَّا َمَعُكْػ ِإنََّسا َنْحـُؼ ُمْدـَتْيِزُئؽ ُُ ِبِيـْػ َوَوُسـد  ُ َيْدـَتْيِز َن، لَّ
.يبتتتتجأ الدتتتكاكي تحميمتتتتو ليتتتحه اآل تتتتة متتتغ ختتتتالل افتتتتخاض مػضتتتتعيغ لعصتتتتف (87)"َيْعَسُيـــؽنَ 

وىسا:إما أن  عصف عمى جسمة "قالػا" و"في الحالة تكتػن جسمتة '   دتتيدغ بيتع' مذتار ة 
ه بيتع  كتػن فقتط حتيغ اختتالئيع بذتتياشيشيع ليتا فتي اختراصتيا بتالطخ ، أؼ أن استتيداء

وليذ ىػ بسخاد، فدن "استيداء   بيع "...مترل في شأنيع ال يشقص  بكل حال خمتػا إلتى 
و ما أن  عصف عمى جسمة 'إنسا نحغ مدتيدئػن' وفي ىحه ،(88)شياشيشيع أم لع  خمػا إلييع"

لسػضتتت  الفرتتل الشتتاتج عتتتغ الحالتتة إدختتال مقػلتتة   فتتتي مقػلتتة السشافقيغ.ولستتا استتتجعى ا
 استحالة العصف مغ جية، ومغ جية أخخػ رف  الُمبذ متغ ختالل تقتجيخ الدتهال لمجتػا  "

ُىْػ ِفي ُطْاَياِنِيْػ َيْعَسُيؽنَ  ُُ ِبِيْػ َوَوُسد  ُ َيْدَتْيِز  .(89)" لَّ
الحالة الثالثة: التي تقتزي الفرل، وىي عجم تسام السعشتى بتيغ  تالم ستاب  و تالم الحت  

قػل الدكاكي في ىحا الرجد: "أن  كػن الكالم الداب  غيخ وا  بتسام السخاد... أو لغيخ  
،  قػلتو (90)الػافي...، ؼيعيجه الستكمع بشطع أوفى مشو عمى نية استت شا  القرتج إلتى الستخاد"

ـــا ُتَراتعتتتالى: " ـــا َوُكشَّ ـــَذا ِمْتَش ـــاُلؽا َأِئ ـــؽَن، َق ُل ـــا َقـــاَل اأْلَوَّ ـــَل َم ـــاُلؽا ِمْث ـــْل َق ـــا َب ـــا َأِئشَّ ـــا َوِعَعاًم ًب
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ــَذا  . رتتجر الستمقتتي ستتهاال فحتتػاه متتاذا قتتال األولتتػن  تجيتتي اآل تتة: "(91)"َلَسْبُعؽُثــؽنَ  َقــاُلؽا َأِئ
.فيبجو أن الفرل دف  تػىع الستمقي وأتتّع معشتى (92)" ِمْتَشا َوُكشَّا ُتَراًبا َوِعَعاًما َأِئشَّا َلَسْبُعؽُثؽنَ 

 كالم ساب  بكالم الح .
خابعتتة لمفرتتل: والتتتي تدتتتجعي اإل زتتاح والبيتتان لكتتالم ستتاب  خفتتي وغيتتخ ضتتاىخ، الحالتتة ال

.ويسكتتغ (93) قتتػل الدتتكاكي: "أن  كتتػن بتتالكالم الدتتاب  نتتػع خفتتاًء، والسقتتام مقتتام إزالتتة لتتو"
ٍُ َىـْل َأُدل ـَغ َعَمـى تػضيل ىحه الحالة فتي قػلتو تعتالى: " ـْيَطاُن َقـاَل َيـا َآَد َفَؽْسـَؽَس ِإَلْيـِو الذَّ

ْبَمىَشجَ  ، فجسمة قال آدم مدتقمة شكميا ال دالليا عغ جسمتة فػستػس (94)"َرِة اْلُخْمِد َوُمْمغب اَل َُ
إليو الذيصان، فالخبتاط التجاللي قتائع فتي تػضتيل فعتل الػسػستة "ىتحا الفعتل فتي القتخآن متغ 
أفعال قبيحة ناجسة عغ تحخيس الذيصان اإلندان الرتكا  ما ىػ مشكخ، ورغع ذلظ، فدن 

الفعتتل الستختتتي عتتغ الػسػستتة تحجيتتجا مزتتبػشا، وىتتػ ىشتتا أدلتتظ عمتتى شتتجخة الخمتتج تحجيتتج 
وبتحلظ عبتخ الفرتتل عتغ ربتتط ،(95)وممتظ ال يبمتى التتحؼ فحتػاه اإلشتخاك ألن ال خالتتج إال  "

معشتتتػؼ وثيتتت  متتتغ ختتتالل الحتتتاالت األربعتتتة الدتتتابقة التتتتي تقتتتػم برتتتفة عامتتتة عمتتتى صتتتحة 
 السعشى وتسامو.

ــداولي لمفرــل9 اىتتتع الدتتكاكي فتتي تحميمتتو لسبحتتث الفرتتل بتتالستمقي والسقامتتات :.البعــد الت
الخصابية التي تحيط بو، مسا أكدي تحميمو رؤية تجاولية، ويسكغ التعخض إلييتا متغ ثتالث 

 زوا ا:
ــارة السدــتسع قالستمقــي :9أ. جعتتل الدتتكاكي الفرتتل الشتتاتج عتتغ تقتتجيخ الدتتهال الفرــل وإث

قػل: "إن تشديل الدهال بتالفحػػ مشدلتة الػاقت  محػر السدتس  والسقام الحؼ  دتج يو حيث  
.إمتا لتشيبتو الدتام  عتغ مػقعتو، أو إلغشائتو أن  دتأل، (96)ال  رار إليو إال لجيات لصيفتة"

أو لتت ال  دتتس  مشتتو شتتيء، أو لتت ال يشقصتت   المتتظ بكالمتتو، أو لقرتتج إلتتى تكثيتتخ السعشتتى 
الفرتل، أنيتا تتسحتػر  .والطتاىخ فتي ىتحه الحتاالت الخستذ التتي استتجعت(97)بتقميل المفتع"

 حػل رف  المبذ عغ الستمقي، ووصػلو إلى السقرػد مغ معشى الخصا  بألفاظ قميمة.
 ذتيخ الدتكاكي إلتى ضتخورة الفرتل بتيغ األفعتال الفرل واألفعال الكالميـة السختمفـة:9ب.

 الكالمية السختمفة مغ حيث الخبخ واإلنذاء، ويػضل ذلظ مغ خالل قػل الذاعخ:
 يبِ ارِ ى غَ مَ عَ  دب ىْ زُ  ؼْ مِ  اهُ قَ لْ أَ   وُ شَّ كِ ى ولَ مِ ـبْ حَ  وُ تُ كْـ مَّ مَ 
 (98)ِب اذِ مؼ الكَ  للاُ  ػَ قَ تَ نْ اِ   بٌ اذِ ى كَ ؽَ ي اليَ ني فِ إِ  الَ قَ وَ 
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 حيث يبشي الذاعخ البيت الثاني عمى مػضعييغ  المييغ مختمفيغ ىسا:
 .(99)لكاذ '"'انتقع   مغ ا  :الصمي_'إني في اليػػ  اذ ' :"الخبخ                  

 فاختال  السػضعيغ الكالمييغ )األفعال الكالمية( استجعى الفرل
متتتغ دواعتتتي الفرتتتل حدتتتي رأؼ الدتتتكاكي ىتتتػ تساثتتتل الفرـــل وكدـــر بشيـــة الخطـــاب:9 .

األفعال الكالمية، حيث  سيد بيغ حالتيغ:األولى: "تكػن في حجيث ويق  في خاشخك بغتة 
جتو )...(  شتت فتي حتجيث مثتل:  تان معتي حجيث آخخ ال جام  بيشو وبيغ ما أنت ؼيو بػ 

فتتالن فقتتخأ، ثتتع خصتتخ ببالتتظ أن صتتاحي حتتجيثظ جتتػىخؼ، ولتتظ جتتػىخة ال تعتتخ  ؾيستيتتتا، 
 .(100)فتعقي  المظ أنظ تقػل: 'لي جػىخة ال اعخ  ؾيستيا، ىل أريشكيا'  فتفرل"

الثانية: "أو بيغ الحجيث الحؼ أنت ؼيو والحجيث الحؼ باغتظ جام  غيخ ممتفت إليو -
عج مقامظ عشو، ويجعػك إلى ذ خه داع فتفرل مثال: وججت أىل مجمدظ، ومالحة نقر لب

ونفاسة قز )...( ويقػل آخخ: 'و ن خاتسي ضي ، تح خت ضي  خفظ، وعشاءك، فال 
تقػل: وُخّفي ضي ، لشبػ مقامظ عغ الجس  بيغ ذ خ الخاتع وذ خ الخف، فتختار القص ، 

.ويبجو مغ ىاتيغ الحالتيغ، أّن اختال  (101)قائال: 'خفي ضي  وقػلػا ماذا أعسل '"
مػض  الخصا  ")اقتحام مػضػع أجشبي في بشية الخصا  فسػض  الخصا  األصمي في 
السثال األول، ىػ قخاءة فالن وما دار بيشيسا مغ حجيث استجعتو تمظ القخاءة، في حيغ أن 

قة بيغ السػضػع السقحع ىػ رغبتو في معخفة ؾيسة جػىخة ومغ ثع، فدنو ال عال
، مسا أوجي القص  والفرل بيشيسا.أما السػضػع األصمي في الحالة (102) السػضػعيغ("

الثانية فيػ "حجيث السذار يغ في التخاشي  ل عغ خاتسو"، والسػضػع السقحع ىػ 
حجيثظ عغ خفظ، ولكغ ىاىشا أمخ ىػ أن العالقة السسكشة بيغ الحجيث عغ العشرخ 

تع"، وبيغ العشرخ األساسي في السػضػع السقحع األساسي في السػضػع األول "الخا
.إذن، الفرل استػجي  دخ بشية الخصا  (103))الخف( ىي إشخاكيا في صفة الزي "

النقصاع الرمة بيغ مػضػع الخصا  وىكحا، فدن الفرل  قتزي مخاعاة األبعاد الجاللية 
  والتجاولية السحيصة بطخو  الستكمع والسدتس .

 :خاتسة
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غ الجراسات، بأّن البالغة العخبية تمتقي في مفاـيسيا ومزاميشيا م  ما أثبتت العجيج م-
وصمت إليو أحجث الجراسات المغػية السعاصخة، مغ خالل سعييا إلى استثسار عشرخؼ 

  التخ يي والتجاول التي تتسيد بيسا ضسغ لدانيات الشز.
العصف  يتحجد األساس الشحػؼ لسرصمل الػصل في القخائغ المفطية، وىي حخو - 

ومرصمل الفرل في انعجامو بيغ التػاب : الرفة، والتػ يج، والبجل، والبيان لتعمقيا 
 الحاتي.

لقج أّكجت ثشائية الفرل والػصل  جلية إجخائية لمجراسة الشرية في الجرس البالغي -
، مسا يهّ ج العالقة الدكاكي الحؼ تجدج في تحميالتو بػ  عقػ أالعخبي مغ خالل جيػد 

التحميالت، و بيغ التحميل الّشري الحؼ تقػم عميو لدانيات الّشز في الػقت  بيغ تمظ
 الحالي.

ييتع معيار الدبظ بالبشية الذكمية التي تهدييا الخوابط المغػية الفرل والػصل، في حيغ -
 ييتع معيار الحبظ بالبشية الجاللية والتجاولية الستحققة عغ شخيقيسا.

بتحميالتو فاعمية الفرل والػصل في سبظ وحبظ الشز لقج أثبت أبػ  عقػ  الدكاكي -
مغ خالل استعخاضو لصائفة مغ الذػاىج الذعخية والشرػص القخآنية، والتي قاربت في 
تحميمو ليا تحميل عمساء الّشرية مغ خالل ربط ىحه الثشائية بالسدتػيات المغػية الشحػية، 

 والجاللية، والتجاولية.
تمتقي م  ما وصمت  ئية الفرل والػصل عشج الدكاكي وغيخهإن الجراسات البالغية لثشا-

إليو الجراسات الشرية مغ تجاوزىا حجود الجسمة، و حا وقػفيا مغ خالليسا عشج 
 السدتػيات المغػية الشحػية، والجاللية، والتجاولية التي تداىع في سبظ وحبظ الشز. 
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عرية  الحديث في الخطاب الذعري اإلماراتي وخرائرها جماليات اللُّغة الذ ِّ

 -أنموذجا   المري لسيف  «ناقيدــالع»ديوان -
 الجزائر–جامعة عنابة  دمحم سيف اإلسالم بوفالقــة د.

 
 ملخص:ال

يعج الذاعخ اإلماراتي سيف السخؼ أحج أبخز الذعخاء الحؼ عخفتيع دولة    
صػت شعخؼ متسيد،إنو واحج مغ  الستحجة في العرخ الحجيث، فيػ اإلمارات العخبية

في  رواد االتجاه الػججاني الخوماندي،وأحج أبخز شعخاء الغشائية الػججانية الججيجة
،ويعج مغ أشخؽ الػجػه الذعخية التي أسيست في إثخاء الحخكة األدبية، الخميج العخبي

يػ يجسع بيغ اإلبجاع الذعخؼ، واإلعالمية بجولة اإلمارات العخبية الستحجة،ف
 والقرري،والكتابة الرحفية.

 وخرائريا  جساليات المغة الذعخية» وتيجؼ ىحه الجراسة السػسػمة ب:         
،إلى تقجيع دراسة تحميمية في مجسػعة مغ « لديف دمحم السخؼ (العشاقيجفي ديػاف)

،وقج أصجره «العشاقيج» ديػانو الذعخؼ  الثاني السػسـػ ب: أشعاره الستسيدة، مغ خالؿ
 ـ.2004عاـ:

وقج تػقفت في ىحه الجراسة مع عجة قزايا دقيقة تترل بالكػف الذعخؼ            
عشج سيف السخؼ،والحؼ يتدع بالخحابة، واالتداع،و يتسحػر  بيغ ترػيخ العاشفة، 
والػججاف،وترػيخ الحب، والجساؿ، وأغمب قرائجه تتػزع بيغ الخوماندية الحاتية، 

لخوماندية اإلندانية،وقجمت مجسػعة كبيخة مغ الشتائج التي تترل بالخرائز وا
وقج قامت الجراسة عمى تقديع   . (العشاقيج)الفشية لذعخ سيف السخؼ مغ خالؿ ديػاف

 السػضػع إلى ما يأتي :
 مقجمة - 

 أواًل: مجخل إلى عالع الذاعخ سيف السخؼ.
  . (العشاقيجمغ خالؿ ديػاف)ثانيًا:خرائز المغة الذعخية عشج سيف السخؼ 
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 (.الخرائز الفشية لذعخهثالثًا : نتائج الجراسة)
  الكمسات السفتاحية: الخرائز، الخصاب، السخؼ، الذعخؼ، سيف. 

Abstract: 
   Emirati poet Saif al-Marri is one of the most prominent poets of 

the modern era in the UAE. He is a distinguished poet. He is one of 

the pioneers of the romantic emotional trend. He is one of the most 

famous poets of the new song in the Arabian Gulf and one of the 

brightest poets who contributed to enriching The literary and media 

movement in the United Arab Emirates combines poetic creativity, 

fiction and journalism. 
         This study, entitled "The aesthetics of poetic language 

and its characteristics in Saif Mohammed Al-Marri", aims to 

present an analytical study in a collection of his distinguished 

poems through his second poetry book, Al-Anabid, published 

in 2004. 
           In this study, I have stopped with a number of delicate 

issues related to the mystical universe of Saif al-Marri, which 

is characterized by spaciousness. It concentrates between the 

depiction of emotion, conscience, the depiction of love and 

beauty, and most of his poems are divided between self-

romance and human romance. Which relate to the technical 

characteristics of Saif al-Marri's poetry through the Diwan 

(the clusters). The study divided the subject into the following: 
 - an introduction 

First: Introduction to the world of poet Saif al-Marri. 
Second: Characteristics of the poetic language at Saif al-

Marri through the Diwan (cluster.) 
Third: The results of the study (technical characteristics of his 

hair.) 
 Keywords: Characteristics, Discourse, Marri, Poem, Saif. 

 مقجمة:
األديب اإلماراتي سيف دمحم السخؼ صػت شعخؼ متسيد،إنو واحج مغ رواد          

في الػشغ  االتجاه الػججاني الخوماندي،وأحج أبخز شعخاء الغشائية الػججانية الججيجة
،ويعتبخ مغ أشخؽ الػجػه الذعخية التي أسيست في إثخاء الحخكة األدبية، العخبي

ت العخبية الستحجة،فيػ يجسع بيغ اإلبجاع الذعخؼ، واإلعالمية بجولة اإلمارا
 والقرري،والكتابة الرحفية.
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ـ 1984ولج الذاعخ سيف السخؼ بإمارة دبي،وأكسل تعميسو الجامعي سشة:         
ـ،وانتدب 1985تخرز عمع الشفذ،وانتقل إلى العسل في الرحافة ابتجاًء مغ سشة:

مية في جامعة سيخكيػز بالػاليات إلى عجد مغ دورات إدارة السؤسدات   اإلعال
الستحجة األمخيكية،كسا شارؾ في العجيج مغ األمديات، والشجوات الذعخية داخل 
اإلمارات وخارجيا،ومّثل بالده في الكثيخ مغ السشاسبات الذعخية والثقافية،كسا أسيع 
في تأسيذ نجوة الثقافة والعمـػ بجبي،إضافة إلى عزػيتو في مجسػعة مغ السؤسدات 

،كسا تػلى «البياف»الثقافية،والسجالت اإلماراتية،وقج عسل مجيخًا لتحخيخ صحيفة: 
،وقج صجر لمذاعخ ديػانو الذعخؼ «دار الرجػ لمرحافة»مشرب مجيخ عاـ مؤسدة

 ـ،وأما ديػانو الثاني فيػ مػسـػ ب:2001سشة:«األغاريج»األوؿ تحت عشػاف:
رماد »ػعة قررية مػسػمة ب:ـ،إضافة إلى مجس2004،وقج أصجره عاـ:«العشاقيج»

 ـ.2006صجرت سشة:«مذتعل
 مجخل إلى عالػع الذاعخ سيف الػسخؼ:أواًل:
يتدع الكػف الذعخؼ عشج سيف السخؼ بالخحابة واالتداع،و يتسحػر  بيغ     

ترػيخ العاشفة، والػججاف،وترػيخ الحب، والجساؿ، وأغمب قرائجه تتػزع بيغ 
اإلندانية،وقج تشػعت الجراسات التي أنجدت عغ شعخ الخوماندية الحاتية، والخوماندية 

سيف السخؼ في رؤيتيا لذعخه،حيث يرفو الذاعخ المبشاني شػقي بديع بذاعخ 
 .الغشائية الػججانية الججيجة

االتجاه »ويخػ األستاذ الشاقج خميل الجيداوؼ أف سيف السخؼ أحج أىع شعخاء
راف أو التحميق حػؿ التجخبة الحاتية الػججاني الججيج الحؼ ال تتػقف قرائجه عشج الجو 

ليعبخ عغ أحالمو القػمية السشكدخة التي ؛الخالرة،لكشو يخخج مغ ىحا اإلشار الزيق
ُيجدج مغ خالليا مأساة فمدصيغ الجخيحة، واحتالؿ بغجاد حاضخة العخوبة،نعع ىػ 
شاعخ متسيد مججد لقريجة العذق العحرؼ تحوب قرائجه رقة لمسحبػب،تخصج تسشعو 

 مخاوغات حػاء الجائسة.و 
نخاه يحمق في سساء الخوماندية الحالسة «األغاريج»تصخب لدساعو، في ديػانو األوؿ

فقج «العشاقيج»حيث الجالؿ،والغخاـ،والرجود،فيكتب عحب القريج،لكغ في ديػانو الثاني
لتقتخب أكثخ مغ مذيجية القريجة ؛صقمتو التجخبة الذعخية وشفت المغة الذاعخية
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جاءت الرػرة الذعخية ناشقة بالكثيخ مغ السذاعخ، واألحاسيذ اإلندانية البرخية،ف
فقرائجه وسيمة لإلشباع التعػيزي لمتعبيخ عّسا يحذ بو مغ حالة ،)1(«الشبيمة

اغتخابية،السيسا أف الكػف الذعخؼ ىػ اإلمداؾ بمحطات اكتذافشا لمسدخات، أو 
حدية، والػاقعية الحية، والسيسا العحابات، ويطيخ لشا الذاعخ مػزعًا بيغ الحاتية ال

عشجما يكػف برجد شخح قزية عامة تعالج واقع األمة العخبية واإلسالمية،وُيسازج بيغ 
وىحا عبخ مجسػعة مغ الثشائيات »الخوماندية الحاتية الحالسة، والخوماندية اإلندانية

متجفقة بشػع مغ التمقائية مّسا جعل كمساتيا حية -في الغالب-الزجية السعبخ عشيا
كأنيا مػجة أو حخكة،كل عشرخ فييا يتػاكب، ويمتحع مع سػاه، وكأف الكالـ فييا 

 .)2(«يفتح بعزو بعزًا عمى حج تعبيخ ابغ رشيق
وتتسيد نرػص الذاعخ بخاصية بارزة تتسثل في انتقاء السفخدات مغ التخاث 

تػاصل سميع التميج،والسسازجة بيشيا وبيغ المغة الدائجة في ىحا الدمغ بغخض تحقيق 
مع القارغ،دوف إىساؿ الجانب الجسالي،فيػ يػضف الكثيخ مغ السفخدات الستجاولة في 
شعخنا العخبي القجيع،وقج أحدغ تػضيفيا بصخيقة جسالية بجيعة،و عخفت نرػصو عجة 
تحػالت وتصػرات،ومعطسيا يقـػ عمى األفكار، وتجاعيات األفكار،وكثيخًا ما يعتسج 

لجساليات، والكيع التي يفػح مشيا عصخ السػروث الذعخؼ الذاعخ عمى جسمة مغ ا
العخبي مغ خالؿ جسمة مغ الجػانب،والعشاصخ السػضفة،وىحا ما يبخز في صػره 
الذعخية السدتػحاة في أغمبيا مغ تجخبة عسالقة الذعخ العخبي الُقجامى،و أغمب 

ذصخيغ،وتشزػؼ قرائجه تعتسج نطاـ القريجة العخبية الكالسيكية السبشي عمى نطاـ ال
تحت لػاء البحػر الخميمية،باستثشاء بعس القرائج السختكدة عمى أسمػب الذعخ 
الحخ،وذلظ عمى خالؼ عجد كبيخ مغ شعخاء ىحا الدمغ الحيغ لجييع رغبة ممحة في 
الخخوج عغ الكثيخ مغ التقاليج والقػانيغ الستحكسة في شعخنا العخبي القجيع، بغخض 

لستصمبات العرخ،وفقًا لسا اصصمح عميو بالتجخبة  خمق نز شعخؼ ججيج يدتجيب
 الحجاثية...
ويبجو أف ندوع سيف السخؼ إلى الذعخ السػزوف السقفى،وتسدكو بالبحػر       

الخميمية نابع مغ رؤية خاصة، وىػ مغ باب تفزيمو لمقريجة العخبية القجيسة،وحخصو 
اؿ األخخػ الستأثخة عمى إيقاع، و مػسيقى الذعخ العخبي،فمع يشدق وراء األشك
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بالتجخبة الغخبية،ويعػد بذكل رئيذ إلى ثقافة الذاعخ التخاثية،وىحا ما عبخ عشو في 
مغ وجية نطخؼ الذخرية الذعخ لو »حػار أجختو معو األديبة غالية خػجة بقػلو:

إيقاع، ومػسيقى، وجخس،وإذا ابتعج عغ مػسيقاه صار نثخًا ونرػصًا،ال أستصيع أف 
لخالي مغ اإليقاع شعخًا،كل كالـ خارج السألػؼ شعخ،لكغ ليذ خارج أعتبخ الكالـ ا

التفاعيل،ليذ لي مػقف مغ قريجة الشثخ،لكشو إحداسي،وفي اعتقادؼ الذعخ 
شعخ،عمى كل األحػاؿ أنا شاعخ، ولدت بشاقج،لحلظ ال أعتقج أف ىشاؾ قريجة نثخ، 

 .(**)«وأعتبخىا نرًا إبجاعياً 
تتجمى »قي بديع إلى أف مػلبة الذاعخ سيف السخؼ ويذيخ األستاذ الذاعخ شػ     

واضحة ال مغ خالؿ تسكشو مغ تصػيع البحػر، وتسػجاتيا اإليقاعية الالمتشالية 
فحدب،بل مغ خالؿ حقغ الكثيخ مغ القرائج بأمراؿ ججيجة تتبجػ فييا قجرتو عمى 

نزع ىحه تصعيع القجيع برػر، ومفخدات، ومقاربات مختمفة ،وغشية ،بسا يدسح لشا أف 
القرائج في خانة ما يسكغ تدسيتو بالكالسيكية الحجيثة،وىػ ما تسثمو قرائج 

 وجو الخرػص،تبجو قرائج السجسػعتيغ األولى والثانية: عمى «العشاقيج»مجسػعة
متجاخمتيغ عمى السدتػػ الدمشي،بحيث نقخأ في األولى بعس ما «األغاريج»و«الػلو»

خف الفائت، ونقخأ في الثانية أعسااًل أكثخ قجمًا تشتسي يشتسي إلى حكبة الثسانيشيات مغ الق
إلى حكبة الدبعيشيات،وىػ أمخ يذيخ إليو الذاعخ بشفدو،ويجؿ بالغ الجاللة عمى تخدد 
سيف السخؼ في إصجار أعسالو،وتبػيب قرائجه وفق سياقيا الدمشي التدمدمي، وعمى 

خ مكابجاتيع، وأعساليع عمى القمق السكيع داخل الذعخاء الحكيقييغ، وىع يجازفػف بشذ
 .)3(«السأل

شاعخ متجفق العصاء،ىادغ االنفعاؿ،قمسو »ويرفو األستاذ واصف باقي بأنو   
يقتشز عجائب الحب، وغخائبو،ويرف بجقة، ووضػح،ما يعتسج في خاشخه،ويجور في 
ذىشو، ويكخس مذاعخه،ويذخز بجقة كل الحاالت التي يسخ بيا السبجع،وىػ يجور في 

رف الحمػ،ويحمق في آفاقيا،يدتسخ في األحداف،ويقتات مغ حجيقة الحب فمظ الش
أشعارًا وارفات الطالؿ،ال يأبو لألشػاؾ وىػ يدتحث الخصى ليقصف زىخة 

 . )4( «الحب،فبالحب عشجه يحيا اإلنداف بدالمة، وأشياؼ، وأماف...
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مغ حج إف شعخ سيف السخؼ يداوج في لغتو بيغ الخقة والعحوبة التي تب         
الميػنة،ونجج الذاعخ في الكثيخ مغ قرائجه يتػسل برػر فشية ساحخة،مشيا ما ىػ 
رمدؼ حجيث لمتعبيخ عغ قزاياه الذعخية وىػ قميل،وأكثخىا مسا ىػ بالغي قجيع ،وقج 
نجح الذاعخ نجاحًا باىخًا في تػضيف الكثيخ مغ األدوات الفشية فأضفت لسدات 

،وتجعيع الخؤية الذعخية،واتحجت الرػر الذعخية جسالية،وساىست في تجمية السعاني
،والخمدية،وتكاممت في ندق داللي واضح، وقجمت مجسػعة مغ الرػر الجسالية، 
والفشية البجيعة،ووفقًا لخؤية األستاذ عبجه وازف فسفخدات قرائج الذاعخ سيف السخؼ 

يػحي بيا  ذات دالالت بيشة،وىي قادرة عمى تذكيل معجع قائع بحاتو،واألبعاد التي
 في خانة الخومشصيكية ذات الصابع الخاص،»تدسح بإدراج تجخبتو معجسو الذعخؼ 

الخومشصكية التي تتقاشع فييا ندعات شعخية عجة كالغشائية، والػججانية،والتأممية،وقج 
تآزرت جسيعيا لترشع ىحا الشديج الذعخؼ الحؼ يكػف فيو الذكل انعكاسًا 

لعسق الحؼ يشبثق الذكل مشو،غيخ أف الذاعخ لمسزسػف،وال يكػف السزسػف إال ا
السأخػذ بالبعج الػججاني لمفعل الذعخؼ لع ييسل البعج الفشي أيزًا،فيػ عمى ما بجا 
نجح في السػازاة بيشيسا بجقة، ووعي،فإذا القريجة تجدج المقاء الحكيقي بيغ الحالة 

غ صسيع السعاناة الػججانية والرشعة السخىفة،بيغ العفػية أو التمقائية الصالعة م
والربابة،والجربة أو السخاس المحيغ اكتدبيسا الذاعخ مغ خالؿ دأبو الجائع عمى 
الرشيع الذعخؼ،ومغ خالؿ ثقافتو الذعخية وذائقتو،فالذاعخ ىػ بال شظ سميل 

إلى (كالسيكية-نيػ)اؿ السجرسة الشيزػية التي ارتقت بالقريجة الكالسيكية الحجيثة أو
،مثمسا ىػ سميل التخاث الذعخؼ العخبي الحؼ شكل األديع األوؿ أوج تجمييا الجسالي

لمذعخية العخبية التي تجمت عبخ العرػر،ولع يخف الذاعخ تأثخه بياتيغ 
الذعخيتيغ،التخاثية والشيزػية المتيغ أفاد مشيسا كل اإلفادة ليكتب قريجتو ويعبخ عغ 

 إليقاعية.األحػاؿ التي تزصـخ في شػيتو،وليسارس تجخبتو المغػية وا
سيف السخؼ شاعخ رومشصيقي بامتياز،لكغ رومشصقيتو مشبثقة مغ صسيع         

الذعخية العخبية،ومغ قمب السعاناة الحاتية والػجج،إنيا وليجة التأمل اليادغ في القزايا 
الكبيخة التي ما بخحت تذغل الذعخاء مشح العرخ الجاىمي وما قبل،حتى العرخ 

أبجًا عرّية عمى العقل ميسا حاوؿ أف ُيزيئيا.لكغ الذعخ الخاىغ.قزايا أزلية تطل 
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وحجه قادر عمى الجنػ مشيا عبخ الحجس الحؼ يسمكو الذاعخ،والحؼ يتيح لو أف يػغل 
في السا وراء،في الحات العسيقة التي تختدف أسخار الكيشػنة،ىكحا يسيل السػقف الذعخؼ 

لذاعخ في قخاراتو أف الحياة لجػ سيف السخؼ إلى مختبة السثاؿ،يحاكيو ولػ أدرؾ ا
ضخب مغ الػىع،الػىع الحؼ ىػ الخياؿ، والحؼ ىػ الدعادة، والحمع مثمسا ىػ الحكيقة 

 .)5(«نفديا
وأنت تقخأ شعخ سيف السخؼ تقخأ شعخًا عاشفيًا فيو وججاف،وشػؽ،وحب،      

بية وشجغ،مثمسا تقخأ شعخًا وششيًا فيو وفاء وإخالص،وذوباف في وششو اإلمارات العخ 
الستحجة،وفيو حساسة،وغيخة،وحدف عمى األمة، وديارىا،وتقخأ  شعخًا  فيو حساس 
الذباب وتػّثبو ،وصجؽ تصمعاتو، وآمالو،والقارغ  بقجر ما يتستع بالقريجة، تدتيػيو 
األفكار الشابعة مشيا،إذ تتزسغ الكثيخ مغ قرائج الذاعخ رؤػ فمدفية معسقة،وىي 

 ى أبعاد أخالقية قيسة.ذات ثقل فمدفي حكسي،وتحتػؼ عم
إف الػلػج إلى عالع سيف السخؼ الذعخؼ ليذ باألمخ الديل،وىحا ال يعػد إلى    

غسػض شعخه فذاعخنا لصالسا يؤكج عمى عجـ استعراء قرائجه عمى الفيع،ويذجد 
عمى اقتخابيا مغ الحائقة العامة،ولكغ نطخًا التداـ الشز األدبي عسػمًا 

مغ القخاءات،والتأويالت،ونحغ مزصخوف في التحميل إلى  بالدئبكية،وقابميتو لجسمة
شيء مغ التأويل، والحجس،والذعخ ال ُيفيع كشيو كالشثخ مغ حيث الػضػح،والثقة 

قخاءة الشز ىي والدة ججيجة لو،فسا »الػادعة،وىػ في أصمو مجعاة لمتأويل،ذلظ ألف
حصة محتسمة نقخؤه ليذ سػػ نز محتسل لمقخاءة، والكتابة،فالشز الذعخؼ ىػ م

لالنكتاب واالنقخاء، ومقخوئية الشز الذعخؼ، أو أؼ نز آخخ،ربسا ىػية مجازية 
والتساس ساللة مياجخة مغ نرػص خفية، وضاىخة قبل الشز، وبعج الشز،بيغ القبل 
والبعج،فقخاءة الشز فتشة، وكتابتو فتشة،غيخ أف فتشة القخاءة ىي فتشة الغػاية،فتشة 

ل في شخؾ الكتابة،فتشة اإللقاء بو في متاىات القخاءة،لحا،فقج اإليقاع بالقارغ السحتس
 .)6(«ُعجَّ القارغ ُمبجعًا ثانياً 

مغ ىحا السشصمق فإف مقاربتشا لذعخ سيف السخؼ ىي نػع مغ السغامخة غيخ 
السحدػمة الشتائج،وغخضشا مشيا ىػ محاولة االقتخاب مغ الكػف الذعخؼ ليحه 

اتيا الذعخية عبخ بعس مجاراتيا الجسالية،كسا ندعى التجخبة،ومحاورة عػالسيا،وتجمي
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إلى تدميط الزػء عمى فشػف شعخ سيف السخؼ،وذلظ مغ خالؿ تصخقشا إلى أىع 
السػاضيع التي عالجيا في قرائجه عغ شخيق الػقػؼ عمى السحسػالت الجاللية لتمظ 

خؽ القرائج،وندتجمي مغ خالليا بعس الخرائز الفشية التي تصبع شعخه،كسا نتص
في ىحه السقاربة إلى الخؤية الذعخية، مغ خالؿ محاولتشا أف نتعسق مع بعس 
األفكار، والخؤػ التي حػتيا قرائج الذاعخ التي اتخحناىا كشساذج لمتجليل عمى قيسو 
الفشية، والجسالية،فال يسكغ لمجارس أف ُيغفل الخؤية الستحكسة في ىحه القرائج 

ضشا فييا أىع السالحطات الستعمقة بالخرائز البجيعة،وختسشا قخاءتشا بخاتسة عخ 
 العامة لذعخ سيف السخؼ.

وأعتخؼ أنشي كشت متييبًا في بجاية الخحمة ،وقبل الجخػؿ إلى كػف سيف      
السخؼ الذعخؼ،غيخ أف متعتي كانت كبيخة وأنا ألج عػالع أغاريج،وعشاقيج سيف السخؼ 

الطاىخة الذعخية الستفجخة، الداحخة،وكمسا سبحت في فزائو الخحب،وتأممت ىحه 
والسددحسة بالرػر، واألنغاـ، واأللػاف،ازداد إعجابي، وتعمقي بيحه التجخبة الفحة، 
والستسيدة، والسختمفة عغ الدائج في الداحة التي تشدع أغمب التجارب فييا إلى تقميج 
 الشسط الغخبي،فديف السخؼ ُيقجـ لشا نفحات مغ األصالة العخبية كسا عبخ عغ ذلظ

 الشاقج سامخ أنػر الذسالي...
 :(العشاقيج)خرائز المغة الذعخية عشج سيف السخؼ مغ خالؿ ديػاف :ثانياً 

ُنمفي في شعخ سيف السخؼ معطع األغخاض، والفشػف الذعخية السعخوفة عشج       
الذعخاء العخب الُقجامى والُسحجثيغ كالغدؿ،والسجح،والخثاء،والذعخ 

حه األغخاض مغ حيث الكع يختمف، فالقرائج ذات الػششي،واالجتساعي،وحزػر ى
السزاميغ الػججانية،والتي يطيخ فييا الػججاف العاشفي،الحؼ يأخح تػجيات ذاتية،وفي 
كثيخ مغ األحياف يصبعو الذاعخ بخحيق روماندي ىي التي نالت حرة األسج في 

اليسـػ والقزايا .وقرائجه تتخاوح بيغ االىتساـ ب(األغاريج والعشاقيج)ديػانيو الرادريغ
اإلندانية الفخدية والجساعية،و ُتمفي في بعس القرائج انتقااًل،وتغُيخًا  في الخصاب مغ 
الحات إلى الجساعة،حيشسا يشتقل إلى التعسيع،وُيحمق بشا إلى روماندية إندانية شاممة. 

بة وال ريب في أف التجخبة الذخرية والحاتية تطُل مشفتحة عمى اإلندانية،فميدت التجخ 
الحاتية محكػمة بحباؿ الذاعخ، ومختبصة بسشصق عػاشفو،بل إف القارغ يخػ فييا 
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كحلظ عػاشفو، وذاتو مجدجة فيتجاوب معيا، ويشداؽ مع عػالسيا، وكأف الذاعخ 
مبجع تمظ القريجة لحا إبجاعو لعسمو لع يفكخ في نفدو وحدب،بل إنو كاف ُيعبخ عغ 

قميا بأمانة ودقة متشالية،ومغ ثسة فإف تجارب اآلخخيغ، وىػاجديع، ويدعى إلى ن
التجاخل مػجػد،فالشدعة الحاتية ىي ذات ندعة إندانية عامة. وكسا أشار الشاقج 

فالتجخبة الحاتية وإف صجرت عغ وججاف خاص،إال أنيا تحسل في »الجسالي كخوتذيو:
الػقت نفدو مقػمات السػضػعية،ألف الذاعخ يجعل ذاتو مرجر السػضػع،فكأنو 

ا عمى كّفو،ويزعيا أماـ فكخه،ليدبخ أغػارىا،وُيقمب الشطخ في جػانبيا،فتعبيخه يحسمي
ذاتي في نذأتو، ولكشو مػضػعي في عاقبة تعبيخه،وىحا التعبيخ الحؼ شالعو الذخز 
في مخآة نفدو،ذاتّي مغ ناحية أنو صّػر مذاعخ صاحبو، ومػضػعّي مغ ناحية أنو 

فكأنو شّخز عاشفة الفخحة،أو انفعاؿ  جعل ذاتو مػشغ السػضػع،ومحتػػ السادة،
 .)7(«السخارة التي انعكدت عمى نفدو مغ أدواء السجتسع

يذيخ األديب سيف  «العشاقيج»في ديػانو الثاني السػسـػ ب:                  
إلى أف ىحا الجيػاف ليذ امتجادًا «لساذا العشاقيج؟»السخؼ في مقجمتو السعشػنة:

خض فيو قرائج ججيجة لخؤػ مختمفة، فتجخبة الذاعخ سيف لدابقو،بل إنو حاوؿ أف يع
السخؼ تتدع بالثخاء ،والتشػع،والشساء، والتصػر، وىحا ما ُيالحطو الجارس عشجما يقارف 

،والسيسا عمى مدتػػ «العشاقيج»،والسجسػعة الثانية:«األغاريج»بيغ مجسػعتو األولى:
اني، وقج عبخ األديب سيف السخؼ الخؤية الذعخية التي  تتبجػ لمقارغ في الجيػاف الث

ىحا الجيػاف ليذ امتجادًا لدابقو،بل حاولت فيو أف »عغ ذلظ بقػلو في تقجيسو لمجيػاف:
أعخض قرائج ججيجة لخؤػ مختمفة،والعشاقيج كسا أراىا تحتاج إلى عاصخ يبحث في 

س ىػ خابيتيا،وإذا كانت لغة الذعخ قادرة عمى التعبيخ،فإف أوؿ ما ُيقّخبيا إلى الشا
عجـ استعرائيا عمى الفيع،واقتخابيا مغ الحائقة العامة،ورب قائل يقػؿ:إف أعسار ىحه 
القرائج قخيبة مغ قرائج الجيػاف األوؿ...،ولكغ في رأيي أف لغتيا مختمفة، وألػانيا 

فتمظ األغاريج ُتدسع،أما ىحه فُتحاؽ،والثانية أقخب مغ األولى..،وأنا عديدؼ ؛مختمفة
أف اقتخب مشظ أكثخ، وأتسشى في ىحا الجيػاف أف تكػف الرػرة أقػػ القارغ، أحاوؿ 

نصقًا، والسذيج أجمى وضػحًا،وإف كانت بعس القرائج قجيسة قجـ الربا فإنيا،في 
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رأيي،صالحة لمشذخ،وال يزيخىا قجميا،فيي في دناف األوراؽ،وقج ُعتقت حتى ذىب 
 .)8( «بعس رسع حخوفيا...

ػاف أكثخ مغ ثالثيغ قريجة مدج فييا الذاعخ بيغ وقج حػػ الجي              
الػاقعية، والخوماندية في تشاغع يحسل مغ الجسالية الذعخية ما يجحب القارغ إليو ،وقج 
صيغت بمغة رقيقة، وسمدة ،تتجمى عحوبتيا في اعتساده األسمػب الػاقعي السباشخ 

نة فيشة، واألسمػب السجازؼ فيشة أخخػ،كسا بجت بعس القرائج مذحػ 
بالتأويالت،ومميئة باالستعارات، واألحاسيذ الُسخىفة،إضافة إلى استعسالو باقة ثخية 
مغ اإليحاءات، والخمديات السختمفة،  التي تبخز بذكل واضح مغ خالؿ مجسػعة مغ 

 القرائج،ويكتذفيا القارغ في عشاويغ   القرائج.
الثانية،فاألستاذ وبالشدبة إلى تصػر أسمػب  الذاعخ في مجسػعتو              

شكمت نقمة حكيكية في أسمػب  «العشاقيج»شػقي بديع يخػ أف مجسػعة:
قابمة  «العشاقيج»الذاعخ،وكحلظ في مقاربتو لسػضػعاتو، ورؤاه،وليذ ىحا بدبب أف:

ُتقجـ »ألف تتحوؽ مغ أجل قخائيا فحدب، كسا عبخ الذاعخ في تقجيسو ليا،بل ألنيا :
جيجة تتجاوز السشاسبة الطخفية ،أو الترجؼ الشسصي لمتجخبة اقتخاحات، وحقػاًل ج

لسػضػعات الحب، والخغبة، والصبيعة ،لتمسذ حزػرىا مغ خالؿ االستبصاف، 
.   وىحا ما تجمى مغ خالؿ )9(«والتقري،وإثارة الجػانب الخفية مغ السػجػدات

قج ،وىي أوؿ قريجة حػاىا الجيػاف،و «التسثاؿ» مجسػعة مغ قرائجه مغ بيشيا قريجة:
اعتسجت ترػيخًا دقيقًا شبييًا بالترػيخ الديشسائي،و أجاد الذاعخ سيف السخؼ أيسا 
إجادة في الػصف،وقجـ رؤػ عسيقة تالحست في كل متكامل، ومتشاسق،حيث يقف 
الذاعخ وقفة تأمل أماـ تسثاؿ،ويغػص بشا في عػالع تعج بالستشاقزات،مغ خالؿ 

التجارب السخيخة،ومغ خالؿ تجاربو  إسباغو صفات إنداف خاض في حياتو جسمة مغ
التي بجت فييا ذاتو مؤرقة تتجخع شعع األسى،شفق الذاعخ يتداءؿ بريغة الساضي 
عغ ذلظ التسثاؿ الرامت، وكأنو إنداف حي يدسع كالـ الذاعخ،ويجرؾ كشيو،فيػ 
يتحجث في قريجتو ىحه عغ تجخبة تأممية فكخية مبعثيا رؤيتو لحلظ التسثاؿ الحؼ ال 

ساكشًا،وعشجما رآه الذاعخ استثاره، وشح انتباىو ،فقخر أف  يرفو بجقة، ويتداءؿ يحخؾ 
عشُو ُمدبغًا  عميو صفات إنداف يحذ، ويذعخ، و يبػح مغ خالؿ تمظ األسئمة  
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بيػاجدو، وأشجانو،فجسع في قريجتو بيغ خرائز الذعخ التأممي، وسسات شعخ 
التجخبة ،واإلحداس،والجانب الصبيعة، والػصف،وتبجػ الجانب التأممي في صمب 

الخوماندي في الرػر التي حسمت التجخبة،وحّخكت اإلحداس،وقج صػرت لشا أسئمة 
الذاعخ عغ التسثاؿ نفدية اإلنداف العاشق السكمـػ بريغة الساضي،وعّبخ لشا عغ 
شتى األحداف التي ُتداوره،وتؤرقو،وقج استصاع ترػيخ حقائق نفدية اإلنداف برػرة 

ًا اليػاجذ الجاخمية،ُمتجاوزًا السطاىخ الخارجية لألشياء،بل نافحًا مغ معسقة ُمبخز 
خالليا إلى تمظ الحقائق،وبخع في تقجيع رؤية إندانية رقيقة،بفزل تسكشو مغ الجػانب 

 الفشية:
 جػسجْت أوصالو في قػةٍ 
 ال ُيبالػي أؼَّ خْصٍب َيػَقعُ 

 ِلْبُدُو في الُعسِخ ِلْبٌذ واِحجٌ 
 ال ُيشػَدعُ  فػيػ ثػٌب خاِلجٌ 

 ما درػ حيغ العحارػ حػلوُ 
 أؼَّ ُحدٍغ حػلُو يػجتسعُ 

 وخخيُخ الػساِء عغ معَدِفوِ 
ُه يختػفعُ   ناَب لػسا مػجُّ

 ُىػ مْغ صخٍخ فمػ ذاَؽ اليػػ 
 َلَجخْت ِمْغ ُمقمتيو األدُمعُ 

 وألحيا الذػُؽ في أوصاِلوِ 
 َخَمجاٍت ليذ َعْشيا َمػْشِدعُ 

 وِ ذاَب وججًا لػ درػ الػجُج بِ 
 وقاَلُه الياِجُخ الػسستشعُ 
 وَسَسا شػيٌف لو ُيْؤِنُدوُ 

عُ   حيشسا األعُيُغ عشُو ُىجَّ
 وألعياُه ووالػى حػدَنوُ 

 .)10(خفُق ما ُضسَّْت عميو األْضُمعُ 
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مغ مشبع إحداس الذاعخ في الميل «الطل الخادع»وتشصمق قريجة:          
ا شعػريًا، وفكخيًا، ويزسشيا آمالو، بحكخيات الصفػلة،فيمتحع بأجػائيا،   ويستدج بي

 وآالمو، وأشجانو:
 ُمشُح أياـ الربا وىي معي

 سكشْت صػرُتيا في أضمعي
 ُكّمسا الميُل بػشى أسػارهُ 

 زارني مشيا رسػُؿ الِبجعِ 
 ِقيَل لي:وىٌع تػعمقَت بو

 ال أعيو ُحبَّ لي أف ال أعي
 ىَي روٌح ُكّمسا أوشكُت أف

 أَتمّقاىا َمَزْت مغ مخجعي
 َقُخَبْت وصفًا كُربٍح لع َيِحغْ 

 .)11(أو كخؤيا قسٍخ لع َيْصُمِع 
وقج اتدست قريجتو باتداع مداحتيا الفكخية، والذعػرية،وقابميتيا            

لجسمة مغ التفديخات،و ختسيا   باإلفراح عغ شجشو العسيق،ووصفو لخحيل السحبػبة 
 مغ فخاغ رىيب: التي نذأت بيشيسا السػدة مشح الربا،وما تخكو فيو

 عادني مشيا الحؼ عّػدني
 أْف يػػافيشي ولع َيْدتِصػعِ 

 قمُبيا عشجؼ وروحي عشجىا
 وأنادييا ارِجعي ليَّا ارِجعي
 َلِعبْت بعجؼ بيا ريُح الّشػػ 

 .)12(ومزى َرْكُب الّدماِف الػُسْدخِع 
والحق أف الذاعخ الستسيد سيف السخؼ استصاع في الكثيخ مغ               

ائجه أف يشقمشا إلى عػالع داخمية نقاًل ُمذعًا، وقػيًا مؤثخًا،حيث إف األدوات الفشية قر
التي يػضفيا في ترػيخه ليا قجرة عمى وضع رقعة الطالؿ التي تدبح فييا أفكاره 
وانفعاالتو في زاوية خاصة تدتمب اىتساـ القارغ،وتأخح بمبو،وقج بجت لشا الكثيخ مغ 
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تبت نفديا بشفديا، واتدست ببخاعة الترػيخ، وىحا ما القرائج مشدابة، كأنيا ك
،يقػؿ الذاعخ في قريجة «العشاقيج»يالحطو القارغ في أغمب قرائج ديػاف:

 :«الُسعّشى»
 َزاَدُه جاِلُب اليسـػ اشتياقا

 ناَؿ ِمشُو الحؼ َعغ الػصِف َفاَقا
 ُمشتيى َأْمِخِه انتطاٌر َوَصبػخٌ 

 ليَتُو لمّشػػ الػسَبخِِّح شاَقػا
ْبُح أـْ   ال ُيبالي َأَأْصَبَح الرُّ

واَقا  َضخَب الّميل ذو الدكػف الخُّ
 مَجاُت اليػػ ِبعْيشيِو ُتْشِبيخ

 أفَّ داَء اليػػ َيُذجُّ الػِخشاَقا
 َصيَّخْتُو األشػاُؽ شيفًا خِفيَّاً 

 َسَفَح الػَػْجػُج َدْمػَعُو َوَأراقا
 َشِخَبْت ُروُحُو مغ الَػْجِج كأساً 

 .)13(مغ ُسْكِخىا لػ أَفاقا َكْع َتسشَّى
إف الذاعخ سيف السخؼ مغ خالؿ ىحه األبيات ُيبيخنا بمػحة                

فتتجدج لمقارغ حخكاتو،  «الُسعّشى» ترػيخية دقيقة لمخمجات الشفدية التي ُيعاني مشيا:
وىػاجدو، وشباعو الشفدية كأنشا نخاه أمامشا،فتأمالت سيف السخؼ ىي أعطع أدواتو في 
الػصػؿ إلى دقة الترػيخ،و يشصمق بجءًا مغ الػاقع الخارجي لاللتحاـ مع الػاقع 
الجاخمي،وفي إبجاعو الذعخؼ،وترػيخه يتعانق السخئي السحدػس مع السعشػؼ األثيخؼ 
خمفو، والسألػؼ مع الغخيب السجيػؿ،فيػ يخمق غاللة شفيفة تمف الرػرة بجػ 

والستأمل في شعخه ُيالحع أف عالقتو بالتخاث يدتثيخ الجفيغ، ويشفح إلى أعساؽ الحات، 
عالقة وشيجة حيث يدتسج مرصمحاتو مغ أىع السرادر التخاثية،ويتعامل معيا، 

 والسيسا السػروث الذعخؼ العخبي القجيع.
لقج شيج الذاعخ جدػر تػاصل وشيجة مع تخاثو العخبي،حيث إنو              

، وإيحاء ميع ال غشى لمذاعخ عشو،وعالقة يشطخ إلى ىحا التخاث بحدبانو مرجر إلياـ
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سيف السخؼ بالتخاث ال تقـػ عمى التقميج، وإعادة إنتاج التخاث كسا ىػ،بل تقـػ عمى 
التفاعل العسيق مع عشاصخه،ومعصياتو، وذلظ بغخض تصػيعيا، وتجديجىا في 

ادىا قرائجه، واستغالؿ شاقاتيا، وإمكاناتيا  الفشية لمتعبيخ عغ ىػاجدو، وإيراؿ أبع
بسرادره السختمفة مشجع شاقات إيحائية »الشفدية، والذعػرية إلى الستمقي،فالتخاث يعج

ال يشزب لو عصاء،فعشاصخ ىحا التخاث، ومعصياتو ليا مغ القجرة عمى اإليحاء 
بسذاعخ، وأحاسيذ ال تشفج،وعمى التأثيخ في نفػس الجساىيخ،ما ليذ ألية معصيات 

ىحه السعصيات التخاثية في أعساؽ الشاس تحّف بيا  أخخػ يدتغّميا الذاعخ،حيث تعير
ىالة مغ القجاسة، واإلكبار،ألنيا تسثل الجحور األساسية لتكػيشيع الفكخؼ، 
والػججاني،ومغ ىشا فإف الذاعخ إذ يتػسل إلى إيراؿ الجػانب الشفدية، والفكخية 

أكثخ لخؤيتو الذعخية عبخ جدػر مغ معصيات ىحا التخاث،فإنو يتػسل إلى ذلظ ب
الػسائل فعالية، وقجرة عمى التأثيخ، والشفاذ،إضافة إلى أف استخجاـ التخاث ُيزفي عمى 
العسل الذعخؼ عخاقة وأصالة،ويسثل نػعًا مغ امتجاد الساضي في الحاضخ،وتغمغل 
الحاضخ بجحوره في تخبة الساضي الخربة،كسا ُيكدب الخؤية الذعخية نػعًا مغ 

الدماف والسكاف،ويتعانق في إشارىا الساضي مع  الذسػؿ،حيث يجعميا تتعجػ حجود
الحاضخ،وتعامل الذاعخ مع التخاث ال يعشي نقمو كسا ىػ، أو إعادة صياغتو، أو 
تقميجه،فال ريب أف ىحا ال قيسة لو،وإنسا يعشي أف يقـػ الذاعخ بتػضيف ىحا التخاث 

رؤيتو  تػضيفًا مغ شأنو أف يعيشو عمى اإلفراح عغ تجخبتو السعاصخة، وتجديج
 .)14(«الججيجة

وبخاعة الذاعخ سيف السخؼ تتجمى أساسًا مغ حيث مقجرتو عمى تذكيل          
الشرػص التي أتيح لو تسثميا في أشػار سابقة مغ تكػيشو الثقافي نرًا ججيجًا ُيزفي 
عميو برساتو الخاصة،ولسداتو الجسالية التي تديجه ُعسقًا، وجسااًل،كسا ىػ الذأف مع 

 :«في محخاب التفكخ»صع مغ قريجةىحا السق
 قْف بالصمػؿ وحّييا تبجيال

 وَأِشػْل عمى أحجارىا التػقبيال
 وامدح بعارضظ التخاب تحلُّالً 

 ألحػبٍة كانػػا بػيغ حػمػال
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 رسٌع لميمى أخمقتو يُج البمى
 فكأنػو ذكخ القػخوف األولػى

 لعبت بو ىػج الخياح فخّمفت
 فػي ربػِعِو َشَماًل يمػح مػحيال

 فاذرؼ عميو مغ الذؤوف ووبميا
 مػصخًا يػفيس تأّسػفًا وعػػيال

 فالجمع ال يقزي حقػقظ صبو
 .)15(ما لػع يبػخد في حذاؾ غػميال

لقج أفاد شاعخنا مغ التخاث في إغشاء شاعخيتو سػاًء عمى السدتػػ           
 الفشي،أو السدتػػ الفكخؼ،والجارس لذعخه يالحع أنو قج تأثخ بسرادر تخاثية
عجيجة،ديشية،وأدبية،وتاريخية،كاف ليا األثخ الكبيخ في تعسيق تجخبتو الذعػرية 

 :«يـػ الُعال»،وإرىاؼ أدواتو التعبيخية،يقػؿ في قريجة
 أبرخُت والذػُؽ يصػيشي ويشُذُخني

 كتائَب الَفْتِح َيححو ِعدَّىا اَلعَخبُ 
 يا َمْغ رأػ ُأمًة َسْسحاَء غايُتيا

 وا وما َنَيُبػاَنْذُخ الػيجايِة ما جار 
 كانػا ُىجاًة ُدَعاًة ُمْخِشجيَغ إلى

يُق الَخِربُ   َمَشاِىِل الشػِر حيُث الخَّ
 قْف بي عمى َرْبِع قػمي كي ُأساِئَموُ 
با أربُ   مازاؿ لي فيو ُمح باَف الرِّ

 َفَيا ُشمػاًل عمى التاريِخ شاىجةً 
ْخُخ والَخَذبُ   ىاّل َتحخَّؾ فيِظ الرَّ
 فإّف لي بيَغ أشباِؽ الّثخػ عػضاً 
 َعّسػْغ أىيشػا فال ثاروا وال َغِزُبػا

 َأَكاُد ُأبرُخ فيَظ القػـَ َتحِسُميع
 .)16(سػابُق الخيِل نػحَػ الفتِح قج ركُبػا 
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ولعل استسجاده مغ السػروث الجيشي، والذعخؼ العخبي التميج في             
شاصو في الكثيخ مغ قرائجه مع شعخاء مغ العرخيغ الجاىمي، واألمػؼ،إذ نالحع ت

العرخيغ السحكػريغ بػجو خاص، واستخجامو لو،ىػ أضيخ صػر تعاممو مع 
التخاث،فتتجمى شبيعة ارتباط الذاعخ بساضيو،ويبخز مجػ تفاعمو معو،وقجرتو عمى 
تػضيفو،وتصػيخه،واإلضافة إليو،وتبجػ استغالؿ الذاعخ ليحا التخاث في جسمة مغ 

دعع السػروث الذعخؼ، واإلسالمي الذاعخ سيف السخؼ في تجخبتو  قرائجه،وقج
الذعخية والفشية الخاقية،ووفخ لو عجدًا غيخ قميل مغ الػسائل الفشية الغشية بالصاقات 
اإليحائية،وكاف أكبخ عػف لو عمى اإلبانة عغ مػاقفو ،وعػاشفو في تػضيفو لمكثيخ مغ 

مغ الذخريات الجيشية كذخريات  األلفاظ التخاثية،وكحلظ في استجعائو لعجد
 :«الشخمة»األنبياء،ومسازجتو بيشيا، وبيغ أحجاث وقعت،مثل قػلو في قريجة

 ىػي ِنْعسُة الخحسغ فيشا لع َتَدؿْ 
سحاءُ  خَعُة الدَّ  قالْت ِبيحا الذِّ

وِ   أَعِمْسَت عغ َخبِخ السديِح وُأمِّ
اُء؟  لػّسا َأَتاىا الػسػلُج الَػضَّ

َشُب ا  لػُسبارُؾ ِعشجماوتداَقَط الخُّ
 َىدَّْت ِبِجْحِع الشخمِة الَعْحراءُ 
 ِنػْعَع الَعصيَُّة مغ إلٍو واىٍب 

 .)17(َعُطَسْت لُو اآلالُء والشَّْعَساُء 
مغ خالؿ ىحا السقصع يدتجعي الذاعخ سيف السخؼ قرة مخيع            

َوُىدؼ  الى:تعالعحراء،وعيدى عميو الدالـ عشجما ذىبت إلى الشخمة، وُيحكخنا بقػلو 
 .) )18ِإليِظ ِبِجحِع الشَّخَمِة ُتداِقط عميِظ ُرشبًا جِشيِّا

ُمدتحزخًا شخرية رسػلشا  «شيخ اليجػ والشرخ»ويقػؿ في قريجة:         
 :-صمى هللا عميو وسمع-الكخيع دمحم

 خيخ األُلى والسرصفى والػُسجتبى
 يكفيو مغ مػاله حدغ ثشاِئوِ 

 اِتوِ مغ مثل أحسَج في عطيع ِصف
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 في ُخْمِقِو أو جػِدِه وسخائػِوِ 
 في َصجِقِو في ِرفِقِو في عجِلوِ 
 بيغ الػرػ في حمسو وحػياِئوِ 

 قج كاف ُنػرًا في جبيغ ججوده
 في الدادِة األشياِر مغ آباِئػوِ 

 وأتى اسُسُو في الكتب تتخػ آُييا
 عغ وصِف شيستو وعغ أسػساِئوِ 

 حػسمتُو آمشٌة الػسصيُخ حسُميا
 بػجالِلِو وبػياِئوِ وتذخفْت 

 حسمْت فسا وججْت لُو ألػسًا والَ 
 .)19(نربًا وال كخبًا لػحيغ لقاِئػوِ 

وفي جسمة مغ قرائج الذاعخ نمفي إحاالت إلى مرادر تخاثية،والسيسا          
قرائجه ذات البعج الجيشي،والفمدفي الحكسي ،وىحه اإلحالة تطيخ عمى مدتػػ الجاللة 

 لو:والخؤية،ومثاؿ ذلظ قػ 
 مغ شّيج الدبع الصباؽ بأمخه

 وأقاـ فييا حػكسو الػسفعػال
 فارجع بيا البرخ الحؼ أوتيتو

 لظ يشقمب متحدخًا مػخحوال
 وانطخ بجائع خمقو في األرض كع

 .)20(آؼ أقاـ بػيا عميو ذليال 
والذاعخ سيف السخؼ يتذخب غيخ قميل مغ مفخدات القخآف الكخيع،و            

خاكيبو، وأساليبو البيانية،وفي األبيات الدالفة يبجو متأثخًا بقػلو ىحا ما يطيخ في ت
َفارِجِع الَبَرَخ ىل تخػ مغ ُفُصػر،ثع ارِجِع الَبَرخ َكخَتيِغ  :تعالى في سػرة الُسمظ

 .) )21َيَشقِمب إَليَظ الَبَرُخ َخاِسئًا  وىػ حديػٌخ 
تو األساسية،و في تفديخ ولمقخآف الكخيع دور بارز في تذكيل مشصمقا             

ومغ ناحية أخخػ،فإف عالقة الذاعخ »األشياء مغ حػلو، ورؤيتو لمقزايا واألحجاث
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الستيشة بالقخآف الكخيع تشجرج ضسغ رؤية فكخية تترل بسفيػمو لمتججيج،وأنو يشبغي أف 
يشذأ نذأة شبيعية مغ داخل الثقافة العخبية اإلسالمية،وذلظ باستيعاب تخاثيا ومحاولة 

يسو، وسبخ أغػاره، وربصو بالحياة السعاصخة، وعميو فإف العػدة إلى القخآف والحجيث ف
الشبػؼ الذخيف تسثل العػدة إلى السشابع األولى التي انذقت عشيا ىحه الثقافة،وتذكل 
تخاثشا في إشارىا،إضافة إلى أنيسا يشزساف إلى أعطع شاقة روحية، وفكخية، 

تحقيق التػاصل السشذػد بيغ الذعخ وفشية،يسكغ أف يدتغميا الذاعخ ل
 .)22(«والجسيػر

وتتزح لمقارغ مقجرة الذاعخ عمى االقتباس،والتػضيف فشيًا،والسيسا            
صمى -عشجما يكػف برجد معالجة قزية ديشية،أو أخالقية،أو برجد مجح خيخ األناـ

 :«في محخاب التفكخ»،يقػؿ الذاعخ سيف السخؼ في قريجة:-هللا عميو وسمع
 خمق الػسالئظ عابجيغ لو فال

 يعرػنو أو يفتخوف قميال
 مغ راكعيغ وساججيغ لػجيو

 متبتميغ مدبحيغ شػػيال
 وقزى آلدـ أف يكػف،وصاغو

 بذخًا وفّزل ندمو تفزيالً 
 وىجػ وندؿ آيو صجقًا وما

 أحج مغ الخحسغ أصجؽ قيال
 في أنو رب الخالئق وحجه
 فػعميو كغ متػكاًل تػكيال

 دبػُر ُمباركاً مغ آيو كاف ال
 والرحف والتػراة واالنجيال

 ثع الكتاب الشاسخ الشػر الحؼ
 أتاه أحػسج حيغ جاء رسػال

 ييجؼ بو أىل الخشاد إلى اليجػ
 .)23(فيػ الشجاُة لػسغ أراد سبيال 



 9102ديدمبر 01العددــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     مجلة اآلداب واللغات

162 

وقج جاء تعامل الذاعخ مع التخاث،كسا يسكغ أف يالحع ذلظ                 
مغ بيشيا مدتػػ االقتباس السجخد،حيث يقػـ دارس شعخه مغ خالؿ عجة مدتػيات،

الذاعخ باقتباس بعس السفخدات،واأللفاظ مغ السػروث اإلسالمي، والسيسا القخآف 
الكخيع،ولكغ دوف أف يعسج إلى تػضيف ىحه السقتبدات فشيًا،حيث يأتي استعساليا في 
 حيد دالالتيا، وإيحاءاتيا ذاتيا،وغخضو مغ ذلظ ىػ جعل الشز الذعخؼ أكثخ

ثخاًء،ومج السعشى، واستكساؿ أبعاد الرػرة،وفي بعس األحياف يكػف استحزاره لمتخاث 
بيجؼ التحكيخ  بسزسػف ذلظ األثخ،أو الحكسة،أو الحجث التاريخي، وكحلظ ليكػف 
حيًا في الشفػس،وُمصبقًا في واقع الحياة،وأحيانًا ييجؼ الذاعخ مغ خالؿ تػضيفو 

 «يـػ الُعال»ا معاصخة،وىحا ما تجمى مع قريجةلمتخاث إلى تدميط الزػء عمى قزاي
 التي ألقاىا في حفل تكخيع مؤسدي نجوة الثقافة والعمـػ بسجيشة دبي الداىخة:

ُجوا األرض في ُمْمٍظ وفي َمِمظٍ   مغ َوحَّ
 وَمْغ بداَحِتيع ال تشػِدُؿ الشُّػبُ 

 وىا َنحُغ ذا قج َغَجونا بْعَجُىع ِفَخقاً 
ُكشا الذيصا  ُف والحََّىبُ َشتَّى ُيحخِّ

 فإف شػسػِْعشا في أبػشاِء جمػجِتشا
 .)24(وإف َوَىػبشا فممػعاديغ ما َنيُب 

ومغ الطػاىخ التي ُنمفييا في شعخ سيف السخؼ أسمػب                
التقابل،والتشافخ،والتزاد،وىحا ما لحطشاه في مجسػعة مغ القرائج،وأسمػب التشافخ 

بحيث »لذعخاء بخمق تشافخ بيغ عشاصخ الرػرةناتٌج في غالب األحياف عغ ولػع ا
يكػف األثخ الشفدي ألحج شخفي الرػرة مشاقزًا ألثخ الصخؼ اآلخخ،وىحا التشاقس 
مغ أىع العشاصخ السػلجة لجيشاميكية الرػرة،والقريجة التي تربح أداة  لتجديج 
الرخاع بيغ القػػ البذخية، ومرالحيا في الػاقع.وقج استخجـ الذاعخ القجيع 
التقابل،والتزاد،ولكغ في حجود الجانب الحدي،فيػ يقترخ في مفارقاتو عمى تزاد 
األلفاظ،أما الذاعخ الحجيث، فقج ركد في مقابالتو عمى العشاصخ الذعػرية والشفدية 
ليجدج مغ خالليا شابع الرخاع الحؼ ىػ سسة مغ سسات الحياة السعاصخة،وانعكاس 

 .)25(«والدمغ لشقائس الحات،وخالصة ججليا بالػاقع،
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إف أخز ما يسيد صػر التقابل، »يقػؿ الباحث عثساف حذالؼ:          
والتشافخ والتزاد،ىػ الرخاع، والتجاذب، والتػتخ الشاتج عغ تشاشح كتمتيغ أو ندعتيغ 

 .)26(«في اإلندانية،ندعة الخيخ ،والسحبة ،والتدامح وندعة الذخ ،واالنتقاـ، والعجواف
حغ تعسقشا فيع نرػص الذاعخ سيف السخؼ الذعخية التي وإذا ن             

يتجمى فييا التزاد،وتقـػ بشيتيا عمى أساس التقابل، والتشافخ،فإنشا نجج أف معطسيا 
تذتخؾ في التعبيخ عغ التػتخ، والذجغ الحاد،وترف الحالة الشفدية الستأزمة، وأحيانًا 

جاوز ذلظ اإلشار الخارجي ال يقف الذاعخ عشج الجانب الدصحي لأللفاظ، وإنسا يت
الختخاؽ الصبقات الجاللية العسيقة، والغائخة في الشفذ فيربح التقابل،تقابل قزايا، 
وأبعاد،ال تقابل ألفاظ، ومفخدات،كسا يطيخ التكخار المفطي في شعخه، وىػ مغ أساليب 

نغامًا الغشائية، والذجػ،والحىػؿ، ويبجو الذاعخ في كثيخ مغ األحياف، وكأنو يشقل لشا أ
 :«الحب نػر»نفدية متخددة،يقػؿ في قريجة 

 َأخِبخؼ الميَل وُحْدَف المَّيِل عشِّي
 فأنا ما ِزلُت مأُسػرًا بَطشِّي

 ُمْجَيجًا أْحِسُل آالمي و ُحدني
 َنطخٌة مشظ لباقي الُعْسِخ تُػغشي
 واْرفعي ما بيَششا ىحؼ الّدتػر

 أْشفئي الػسرباَح إف الُحبَّ نػر
 لكشَّظ ُمخَّةآِه ما أحالِؾ 

يظ مغ الفتشِة َجسخة  لػُف َخجَّ
بُّ بالُخدخاِف ُعسخه  باَع فيِظ الرَّ
حظ وساعات الػسدخَّة  ندي الزَّ

 ما تبقى غيخ أنفاٍس تُثػر
 .)27(َأْشِفئي الػسرباَح إف الُحبَّ نػر 

 :«الفخيجة»ويقػؿ في قريجة 
 إّف شبع اإلنداف يغمب ميسا

 حاوؿ السدتحيل والصبُع أْصلُ 
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 ت والحُب جشٌة وجحيعجد 
يِو،لػ تأممت،َفْرلُ   ما لزجَّ

 فيػ ناٌر إف شئت أو ىػ نػرٌ 
 وىػ ضمٌع مػحٌس كحا ىػ َعْجؿُ 

 غيخ أف الػعير الػخمي
 .)28(مغ الػحب تافو وُمػِسلُّ 

إف أغمب القرائج تجدج ىػاجذ الذاعخ الحاتية،وترػر أحػالو         
دتسجة مغ واقع الحياة بإكخاىاتيا،ومطاىخىا الشفدية،وانفعاالتو، وتجاربو الخاصة الس

الستعجدة، ويتجمى مغ خالليا وىج السعاناة، وحخارة الرجؽ،والحداسية السخىفة،فصقذ 
الحدف، ومخثية الحات، أىع  تجميات الخصاب الذعخؼ عشج سيف السخؼ،وتتزح لشا 

عغ  مأساتو بػضػح ،والسيسا عشجما ُيعبخ عشيا بأسمػب واقعي مباشخ،يبتعج فيو
 :«ضل وماء»اإليحاء،يقػؿ في قريجة:

 َأُتخاني سػَؼ أْمزي الُعسَخ َوحجؼ؟
 ليَذ ُيججؼ  في ُبكاء ونجاءٍ 

ؼ  َأُتخػ أْقبُل يا َدىُخ التَّحجِّ
ـُ َتتمػ َبعَزيا  َتشَقزي األّيا
 ُتدِخُع الَخصَػ ِتَباعًا َركُزيا

 َنحَػ َمجيػؿ بعيج
 اً وَأنا َأجخؼ مع الّجىِخ وحيج

 غ حياتيَأخبخوني ع
 فأنا أْجيُل ميالدؼ َكَجيمي ِبسساتي

 .)29(وأنا َأْبحُث عغ ضلٍّ وماء... 
و يتجمى الحدف والسأساة في الكثيخ مغ  قرائجه، إلى درجة أف شاعخنا الخقيق     
 يقػؿ:

 تػسشيُت في الُعسِخ ساعة ُأنذٍ 
 ُتخفف عغ خاشٍخ مػتعبِ 
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 وعغ لحطٍة ُخبِّئت في الدمافِ 
 األشيبِ  بػيا بدسٌة لمفتى

 فأيغ اليػػ وحجيث القمػب
 .)30(أراىا كأف لع تكغ مصمبي 

و في بعس القرائج يدتحزخ الذاعخ سيف السخؼ األلفاظ الجالة               
عمى القػة، والخفس،وذلظ بغخض إيراؿ رسائل تػقع الشائسيغ مغ سباتيع،وتشبييع، 

س األحياف إلى حج االنتقاد وتشقل التجخبة،وتكػف ذات قجرة عمى التأثيخ،وترل في بع
 :«في غسخات الشـػ»السباشخ، والالذع، واليجاء السقحع،مثل قػلو في قريجة 

 الّميُل َمخَّ فأْيِقُطػا ُجَثت الشِّياـ
سِذ في وششي ضالـ  ما زاَؿ رغع الذَّ

 يا تائييغ
بُح أْنتع لػ وعيتع ما أقػؿ  الرُّ

بات بُح أْف تحيا الشُّفػُس مغ الدُّ  الرُّ
 بُح آٍت الرُّ 

 رغع كل الشائسيغ
بُح آٍت   الرُّ

 كع َتجِمجوف العقَل باألفكاِر كع تتسخدوف 
 وششي َفجيُتظ بالحؼ ال يػسمكػف 

 ُحخِّيتي ُروحي
 َوَىْبُتظ ُكلَّ شيء

سِذ الُسشيخة  خيٌل أتت مغ مصمِع الذَّ
 َكانت ِلقػـٍ فاتػحيغ

نيا الحزارة...  .)31( كانت لبجٍو َعمَُّسػا الجُّ
والُسالحع أف الذاعخ سيف السخؼ يسيل في قرائجه إلى التجخيج             

والتعسيع، أكثخ مغ ميمو إلى التخريز، فحزػر السكاف باسسو الحكيقي في شعخه 
قميل ججًا ، وكحلظ الذأف بالشدبة إلى حزػر اسع السحبػبة فيػ غيخ مػجػد،ولػ قاـ 



 9102ديدمبر 01العددــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     مجلة اآلداب واللغات

166 

حياتو، لسا استصاع أف يتكيغ ناقج بجراسة قرائجه دوف سابق معخفة بيػيتو، وبتاريخ 
بديػلة مغ أؼ بمِج ىػ،فيػ ال يحكخ األمكشة بأسسائيا،كأمكشة خاصة ومتسيدة،وحتى 
في قرائجه الػششية،لع ُيدع  الػشغ باسسو بل عبخ عغ مجػ ُحبو وعذقو لػششو 
اإلمارات العخبية الستحجة عغ شخيق التعسيع، وقرائجه الػششية ترمح ألف 

جسيع األوشاف في العالع نطخًا لذسػليتيا،وعسػميتيا،فكل مغ ُتشذج،وتشصبق عمى 
 يتغشى بػششو يسكغ لو أف يقػؿ:

 وكل شيء أراُه فيػ حميُتوُ 
 قج صاغيا وكداىا ثع ألبدشي

 حػساُه ربي وأوالُه عشايتوُ 
 وزادُه مغ عصايا الخيخ والػسشغ
 بجايُة الحب كانت مشو صادقةً 

 .)32(وسػؼ أحسميا لػ ضسشي كفشي
ولع يحزخ السكاف باسسو إال في حاالت قميمة ججًا،مثل قػلو في القريجة         

:  التي يخثي فييا  السغفػر لو بإذف هللا صاحب الدسػ الذيخ راشج بغ سعيج آؿ مكتـػ
 وبكت دبي زعيسيا وعطيسيا

 .)33(هلل كيف ُتؤبغ العطساُء  
رل إلى الال فالذاعخ يتخصى باستسخار حجود األشياء الحدية لي          

محدػس،إلى عالع األفكار، والسذاعخ،والُسُثل الُعميا،والُسصمق،و ال ييتع كثيخًا بتدسية 
األمكشة،و ال يخكد عمى تدسية السكاف باسسو الحكيقي،أو الحبيبة باسسيا،أو أف يشدب 
التجخبة إلى مكاف ُمحجد يتعخؼ عميو القارغ دوف التباس، فػصف الذاعخ لمصبيعة 

أف يتخيمو القارغ في أؼ مكاف، أو بقعة في العالع، و ىحه الخاصية ىي  كحلظ، يسكغ
نتيجة مشصكية لالتجاه الخوماندي الػججاني الحؼ تشزػؼ تحت لػائو تجخبة الذاعخ 
الستسيد سيف السخؼ،فالػججانية تدسح بالتجخيج،وتفتح آفاقًا لمتعسيع أكثخ مغ 

مخ بجييي،وُنمفيو عشج أغمب الذعخاء التخريز، والتحجيج السخكد،والتجخيج والتعسيع أ
لألستاذ أحسج خميفة «زىخة»الخوماندييغ،يقػؿ الذاعخ سيف السخؼ ُمعارضًا  قريجة:

 الدػيجؼ:
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بح ُيخقُروُ   واألقحػاُف نديُع الرُّ
 عمى أىازيِج شْيٍخ صاِدٍح َشاكي
 وَقْج َسَخػ عبُق الخيػحاِف تحسُموُ 

 ندائٌع ما سخت إال لتمقاؾِ 
 ِتي ما ىػدَّني َشَخبٌ لػالِؾ فاِتش

 إلى الدُّىػِر وما أنذجُت لػالؾِ 
 فمتقبِمي شاقَة الػرِد التي َحسمت

 مذاِعخؼ واعِصِفي بالػصِل ُرحَساؾِ 
 جثتيأو فانُثخؼ الدَّىخ يا ليمى عمى 

 .)34(فإنػسا أنا مغ آالِؼ قتالِؾ 
ب،بل وأحيانًا تطيخ الصبيعة في شعخه ليدت مجخد مادة لمترػيخ وحد          

إنيا تعتبخ مرجرًا لمتجخبة،ويبجو الذاعخ صاحب نطخة متفخدة، وخاصة لمصبيعة، ولو 
مػقفو الفشي مشيا،وىػ مػقف متسيد بحيث يتحج معيا، ويعبخ مغ خالليا عغ 
مذاعخه،وتبجو مطاىخ الصبيعة تجديجًا ألحػاؿ في نفدو،ىي لييبيا، وىسػميا، 

الفاشل،فالصبيعة عر كبيخ يدكشو الذاعخ، وزفيخىا، وعػيميا ،ودمعيا،وحبيا السحصع 
 ويمجأ إليو:

 سائٌخ َصػَبِظ في ُسخعِة نػجع
 الَح في ليٍل وغاب

 كاَف في غاباِت شػٍؽ واْختفى
 نجُسِظ الػُسذتِعُل الخصػ اْنصفى
 ثّع شافت حػلُو األقساُر تتخػ 

 تخُسُع األضػاَء ِشعخاً 
 ىا ىػ الذبُح الػسػجػُع يبكي

 ػاِؽ فيوِ تتمطَّى جػسخُة األش
 َفُخِحيوِ 

 َقبَمسا تأخُحُه الخِّيُح اْحُزشيوِ 
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 أو دعيو
 فمعلَّ الخيح يػمًا ُتذعُل الُجحوة فيو

 عشجما َتْخِجُع  شػسذ
 .)35(في نػياٍر مغ أزاىيَخ وَىسذ

وفي بعس قرائجه يحزخ الدمغ، لمتجليل عمى شػؿ السدافة،أو بعجىا،           
الذكػػ،وذلظ بغخض شح االنتباه إليو،والتعاشف  أو شجة االنتطار عشجما يكػف برجد

 معو،وإدراؾ مقجار آالمو، وأشجانو الكبيخة:
 عذخوف عامًا عمى وعٍج قصعت لو

 يا شػؿ ُمْصمظ أـ يا شػؿ ُمْرصبخؼ 
 فيل ُتخػ بعج ُحدغ الربخ سػؼ أرػ 

 ما كاف مغ وعجىا..ىل حبيا قجرؼ 
 أـ سػؼ أمزي حياتي راجيًا أمالً 

 .)36(خمفو ُعسخؼ مثل الدخاب أقزي 
 )الخرائز الفشية لذعخ سيف السخؼ(:نتائج الجراسة:ثالثاً 

، مغ خالؿ ديػانو الذعخؼ الثاني، بعج ىحه الػقفة مع شعخ سيف السخؼ           
نذيخ إلى أنيا غيٌس  مغ فيس،وإشاللة عابخة، فسا تداؿ ، (العشاقيج)السعشػف ب: 

جة إلى دراسات أخخػ تكذف الشقاب عغ التجخبة الذعخية الستسيدة لديف السخؼ بحا
مغ الطػاىخ التي تتجمى في شعخه،ولع ُيدمط عمييا  جسمةخرائرو الفشية،فيشاؾ 

الزػء،فالذاعخ سيف السخؼ صاحب مػلبة فحة، وقخيحة وقادة،ويتدع الكػف الذعخؼ 
 عشجه بالخحابة، واالتداع...

لذعخؼ الداحخ،يججر بشا وفي ختاـ ىحه الخحمة السستعة مع عالسو ا              
 العامة لذعخه  : الفشية أف نذيخ إلى بعس السالحطات التي تترل بالخرائز

 إف شعخ سيف السخؼ شعخ رائق الجيباجة سمذ األسمػب،وعحب األلفاظ.-1
تسحػر الذاعخ في قزاياه السصخوحة في شعخه بيغ الحاتي ،والسػضػعي،إال -2

أمخ معخوؼ ومعيػد لجػ رواد االتجاه  أف الجانب الحاتي ناؿ حرة األسج، وىػ
 الػججاني الخوماندي.
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لع يقترخ شعخ سيف السخؼ عمى أغخاض محجدة،بل إنو شخؽ معطع األغخاض -3
الذعخية العخبية السعخوفة كالغدؿ العحرؼ،والفخخ،والسجح، والخثاء،وأحيانًا نجج ىحه 

جة  جسع الذاعخ فييا األغخاض مفخدة في قرائج خاصة،وأحيانًا ُنمفييا في ثشايا قري
 بيغ عجة أغخاض.

مغ حيث الكيسة الفشية يطيخ شعخه في مجسمو عسيق الجاللة،قميل -4
التكمف،ويتسيد بذعػر ذاتي صادؽ،فذعخه كاف بسثابة مخآة صادقة لألحػاؿ الشفدية 
التي يعيذيا الذاعخ،كسا يتجمى لشا ابتعاد الذاعخ عغ الغسػض، والتيػيع،الحؼ لجأ 

ىحا الجيل متأثخيغ بالتجخبة الغخبية،فذعخه يتدع بػضػح معانيو،وصجؽ إليو شعخاء 
عاشفتو،وحخارة الذعػر. ونجج الذاعخ في الكثيخ مغ قرائجه يتػسل برػر فشية 
ساحخة،مشيا ما ىػ رمدؼ حجيث لمتعبيخ عغ قزاياه الذعخية وىػ قميل،وأكثخىا مسا 

 ىػ بالغي قجيع.
السعاني ُمكخرة،والسيسا في قرائجه التي نجج في شعخ سيف السخؼ الكثيخ مغ -5

يمقي فييا الزػء عمى أشجانو،وىػاجدو الحاتية،وىحا يعػد إلى عفػية 
الذاعخ،وشاعخيتو الصافحة،وثخوتو المغػية الكبيخة،حيث إنو يصخح نفذ القزية،بيج أنو 

 ُيعبخ عشيا تعبيخًا يختمف عسا سبقيا اختالفًا جحريًا.
لكثيخ مغ قرائجه،وشيج جدػر تػاصل وشيجة مع وضف الذاعخ التخاث في ا-6

السػروث الذعخؼ العخبي القجيع ، ويتزح لمجارس  أف  عالقتو بالتخاث ال تقـػ عمى 
التقميج،والتكخار، وإعادة إنتاج التخاث كسا ىػ،بل تقـػ عمى التفاعل العسيق مع 
 عشاصخه،ومعصياتو، وذلظ بغخض تصػيعيا، وتجديجىا في قرائجه، واستغالؿ

شاقاتيا، وإمكاناتيا  الفشية لمتعبيخ عغ ىػاجدو، وإيراؿ أبعادىا الشفدية والذعػرية 
 إلى الستمقي.

يطيخ لمستأمل في السعجع الذعخؼ لديف السخؼ أف الذاعخ يكثخ مغ انتقاء -7
السفخدات مغ التخاث التميج،والسسازجة بيشيا وبيغ المغة الدائجة في ىحا الدمغ بغخض 

ييتع »ع مع القارغ،دوف إىساؿ الجانب الجسالي،فديف السخؼ تحقيق تػاصل سمي
بترػيخ السذاعخ، واالنفعاالت مغ خالؿ مجسػعة كبيخة مغ الكمسات السحسمة 
بالجالالت الذعػرية، والجسالية، التي تتخدد كثيخًا في معجسو الذعخؼ،وىي ألفاظ تجؿ 
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عمى عسق شبيعة ىحه التجخبة 
يل،والسرباح،وحصاـ،وآالـ،والحدف،وأشالء، الػججانية،مثل:الحب،والشػر،والم

أشكػ،العحاب،الخوح،العذق،الدكػف. وىي ألفاظ تثيخ الذجغ الخقيق الُسحسل 
 .)37(«بالعػاشف والحكخيات

حخص الذاعخ عمى الػزف العسػدؼ في أغمب قرائجه،  وىحا ما يؤكج عالقتو -8
يتبجػ لمجارس عجـ تأثخه الػشيجة بالسػروث الذعخؼ العخبي القجيع شكاًل، ومزسػنًا،و 

بالتجخبة الغخبية،وىػ ما تجمى في لغتو،  وفي ألفاضو ،وجسمو،التي تعج بالكثيخ مغ 
األلفاظ السدتخجمة،والذائعة في شعخنا العخبي التميج،فديف السخؼ يحغ إلى األصالة 

يًا ُمتسيدًا العخبية حشيشًا عارمًا،ومغ خالؿ لغتو التخاثية الشكية، فإنو ُيقجـ لشا أسمػبًا شعخ 
كل التسيد عغ الدائج،وأغمب الرػر الذعخية التي ُنمفييا في قرائجه ُمدتسجة مغ 

أسمػبًا شعخيًا متسايدًا في السذيج األدبي »تجخبة كبار شعخاء العخبية الُقجامى،فيػ يقجـُ 
العخبي،وىػ تفخد إشكالي إلى حج بعيج،لتعجد اآلراء حػؿ ىحا الشيج الذعخؼ  الحؼ 

الذعخ الحجيث الستأثخ بالذعخ األجشبي،ليحا نجج أف وجػد أسمػب يخخج  شغى عميو
مغ عباءة الذعخ الكالسيكي حاجة ضخورية لدج فخاغ ال يدتياف بو في السذيج 

 .)38(«الذعخؼ العخبي السعاصخ
بالشدبة إلى أبعاد الدماف والسكاف في شعخ سيف السخؼ، فحزػر السكاف – 9

ججًا،فذاعخنا يتخصى باستسخار حجود األشياء الحدية باسسو الحكيقي في شعخه قميل 
ليرل إلى الال محدػس،إلى عالع األفكار، والسذاعخ،والُسُثل الُعميا،والُسصمق،و ال 
ييتع كثيخًا بتدسية األمكشة،و ال يخكد عمى تدسية السكاف باسسو الحكيقي،أو الحبيبة 

القارغ دوف التباس،  باسسيا،أو أف يشدب التجخبة إلى مكاف ُمحجد يتعخؼ عميو
ووصف الذاعخ لمصبيعة كحلظ يسكغ أف يتخيمو القارغ في أؼ مكاف، أو بقعة في 
العالع، و ىحه الخاصية ىي نتيجة مشصكية لالتجاه الخوماندي الػججاني الحؼ تشزػؼ 
تحت لػائو تجخبة الذاعخ سيف السخؼ،فالػججانية تدسح بالتجخيج،وتفتح آفاقًا لمتعسيع، 

تخريز والتحجيج السخكد،وبالشدبة إلى الدمغ، فديف السخؼ يقتبذ مغ أكثخ مغ ال
الدمغ إيحاءاتو،ويػضفيا في قرائج بجيعة مدتػحيًا مغ خاللو دالالت، وجساليات ذلظ 
الدمغ،كسا يحزخ في بعس القرائج كجاللة عمى شػؿ السدافة،أو بعجىا، أو شجة 
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نتباه إليو،والتعاشف االنتطار عشجما يكػف برجد الذكػػ،وذلظ بغخض شح اال
 معو،وحتى ُيجرؾ الُستمقي شجة معاناة الحات الذاعخة.

ُيالحع الجارس في الكثيخ مغ قرائج الذاعخ التي ُتعبخ عغ ىػاجدو -10
العاشفية،وتجاربو الحاتية أنيا تتخح مغ الصبيعة ُمحخكًا ليا،ويتزح أف الصبيعة كانت 

فعت بو إلى اإلفزاء بسػاجعو، عشرخًا ُمحخكًا لحكخيات الذاعخ، وىي التي د
وأشجانو،ومغ ىشا فالكثيخ مغ قرائجه تجسع بيغ الجانب العاشفي الحؼ يبث فيو 
الذاعخ شكػاه لمسحبػبة،والجانب الػصفي الحؼ يرػر مغ خاللو مذاىج الصبيعة 

 الخالبة.
أكثخ الذاعخ مغ تػضيف عشاصخ الصبيعة في شعخه ،ولكثخة تػضيفو ليا، فقج  -11

ى يجيو رمػزًا متبايشة لمحدف، والفخح، واألمل، واليأس،والكثيخ مغ مذاىج أضحت عم
الصبيعة التي نمسحيا في شعخه ىي مذاعخ مصمقة،ويبجو في  بعس األحياف حزػرىا 
ُمكثفًا ،حتى ال يكاد يخمػ بيت مشيا في بعس القرائج،ويطيخ أنيا قج تجفقت تجفقًا 

ة في التعبيخ عغ السعشى خيخ أداء، كسا يتجمى تمقائيًا عمى الذاعخ،فتؤدؼ قيستيا الفشي
لمستمقي تجانذ األلفاظ، وتآلفيا، وامتداجيا في داللتيا عمى السعاني،وتبجو محكسة، 

 ومتخابصة، ومتالحسة،فشجرؾ حدغ إحكامو في بشاء عباراتو عمى نحػ فشي دقيق.
في يتجمى التزاد في الكثيخ مغ نرػصو الذعخية، ويطيخ التكخار المفطي -12

بعزيا ،وأغمب نرػصو التي يطيخ فييا التزاد تقـػ بشيتيا عمى أساس التقابل 
والتشافخ،ونججىا تذتخؾ في التعبيخ عغ التػتخ، والذجغ الحاد،وترف الحالة الشفدية 
الستأزمة،وأحيانًا ال يقف الذاعخ عشج الجانب الدصحي لأللفاظ، وإنسا يتجاوز ذلظ 

الجاللية العسيقة، والغائخة في الشفذ فيربح  اإلشار الخارجي الختخاؽ الصبقات
التقابل،تقابل قزايا ،وأبعاد،ال تقابل ألفاظ، ومفخدات،وتطيخ في لغتو خاصية السفارقة 
،وقج أسيست السفارقات التي أدرجيا الذاعخ في تكثيف السعاني،وإبخاز التحػالت، 

 والفػارؽ،والتأثيخ في الستمقي،واستالب اىتسامو.
لكثيخ مغ قرائجه السػسيقى الذعخية كعشرخ إيحائي متع لتجخبة تطيخ في ا-13

الذاعخ الخوماندية،فالشغع السػسيقي يبث الشذػة،وُيزفي الحىػؿ،ويزع القارغ في 
حالة مغ التجاوب، واالندجاـ،والتقبل، والصػاعية، وتتػلج السػسيقى مغ شبيعة الػزف 
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إنو يشجاح بتسيل، وىجوء، الخفيف الحؼ ال يشصػؼ عمى إيقاع العشف والجوؼ،بل 
وتؤدة، تخمق نػعًا مغ التآلف مع شبائع التجخبة السذػبة بقميل أو كثيٍخ مغ األشجاف، 

 واآلالـ.
إف أغمب الجسل والتخاكيب الذعخية التي نججىا عشجه  تجدج إحداس إنداف -14
 تتجدج فيو معاني الصيارة،والجساؿ، وأحالـ الصفػلة البخيئة،وذكخيات أياـ»ُمخىف

الربا الػردية،وىي سسات السعجع الذعخؼ لمذعخاء الػججانييغ أصحاب اتجاه الحب 
العحرؼ،لكغ الذاعخ يشتقي جسمة ألفاضو فيخمع عمييا دالالت ججيجة ُتسثل إحداسو 
العرخؼ الحؼ ُيسيُد أسمػبو بصابع التججيج، واالبتكار، والحجاثة، وىي سسات تسيد 

ره المغػؼ عمى مذاىج حية ُيجدجىا صجؽ معجسو الذعخؼ، حيث يشيس بشاء معسا
العاشفة، وحخارة اإلحداس، وىحه لسدات وججانية ُمبتكخة ُتزاؼ إلى رصيج 
الذاعخ،عمى أف تجخبة الذاعخ العخبي سيف السخؼ تتجاوز حجود السألػؼ،لتشصمق، 
وتتحج مع أشػاؽ اإلنداف العخبي، وإحداسو بسذكالتو اليػمية، وتتػؽ معو إلى آفاؽ 

مغ الحخية، والعجالة، وىحه إضافة حكيكية لمذعخية العخبية،يتسيد بيا ىحا رحبة 
 .)39(«الذاعخ الستسيد،لتكتب حخوؼ اسسو بيغ الذعخاء الُسججديغ لمذعخية العخبية

وإنشا لشعتخؼ في األخيخ أف قخاءتشا ىحه لتجخبة الذاعخ الستسيد سيف             
كػف الذعخؼ لجيو، وال نجعي اإلحاشة بجسيع السخؼ، ىي مجخد محاولة لالقتخاب مغ ال

الجػانب،وإنسا حدبشا أنشا لفتشا الشطخ إلى بعس الخرائز العامة التي يتسيد بيا 
شعخه،فالحجيث عغ تجخبتو حجيث خرب، ومتذابظ ،ومتعجد الخؤػ واألبعاد،إال أنشا 

ز، نخجػ أف تكػف قخاءتشا مشصمقًا ألبحاث ودراسات أخخػ تكذف الشقاب عغ خرائ
وجساليات أخخػ في شعخ سيف السخؼ الحؼ ما يداؿ يدتحق الكثيخ مغ الجراسات، 

   .واألبحاث
 الػيػامر: 
(  خميل الجيداوؼ:االتجاه الػججاني في شعخ سيف السخؼ،مجمة 1)

 .112ـ،ص:2009ىػػػػ،جانفي1430،محـخ137الّخافج،العجد:
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،يشطخ:مقجمة «لسكدػرةالطالؿ ا»(د. الدعيج بػسقصة:مجارات جسالية في ديػاف 2)
إلدريذ بػديبة،مشذػرات بػنة لمبحػث « الطالؿ السكدػرة»ديػاف:

 .08ـ،ص:2008والجراسات،عشابة،الجدائخ،
(لمتػسع ُيشطخ حػار األديب الذاعخ سيف السخؼ،مع األديبة غالية خػجة،حػار **)

.ويشطخ كحلظ السػقع www.marabicfriends.comمشذػر في السػقع اإللكتخوني:
 http://www.bany- yas.com/vb/showthread.php?t=116 إللكتخوني:ا

(شػقي بديع:سيف السخؼ شاعخ الغشائية الػججانية الججيجة،جخيجة 3)
 ـ، يشطخ السػقع اإللكتخوني لمجخيجة:2009أبخيل22الحياة،

http://ksa.daralhayat.com/ksaarticle/10253 
جمة (واصف باقي:عشاقيج الذعخ بمػف الحياة،م4)

 .118ـ،ص:2009ىػػػػػ،جانفي1430،محـخ137الّخافج،العجد:
(عبجه وازف:قخاءة في ديػاف سيف السخؼ،األغاريج التي ُتدسع، والعشاقيج التي ُتحاؽ، 5)

 .115ـ،ص:2009،يػنيػ49مجمة ُدبي الثقافية،العجد:
-،ويشطخ كحلظ الجكتػر بذيخ القسخؼ:مجازات09(د.الدعيج بػسقصة:السخجع نفدو،ص:6)

 .44ـ،ص:1999، 01،دار اآلداب،بيخوت،ط:-مقاربات نقجية في اإلبجاع العخبي السعاصخ
( د.دمحم الرادؽ عفيفي:الشقج التصبيقي والسػازنات،مشذػرات مكتبة الػحجة العخبية،الجار 7)

  .67ـ،ص:1972البيزاء،السغخب األقرى،
 .03ـ،ص:2004،   01(سيف دمحم السخؼ:الجيػاف الثاني العشاقيج،ط:8)
(شػقي بديع:سيف السخؼ شاعخ الغشائية الػججانية الججيجة،جخيجة 9)

 ـ، يشطخ السػقع اإللكتخوني لمجخيجة.2009أبخيل22الحياة،
 وما بعجىا. 05ـ،ص:  01،2004(سيف دمحم السخؼ:الجيػاف الثاني، العشاقيج،ط:10)
 .16(ديػاف العشاقيج،ص:11)
 .18(ديػاف العشاقيج،ص:12)
 وما بعجىا. 36ج،ص:(ديػاف العشاقي13)
(إبخاليع الكػفحي: تػضيف السػروث الجيشي في شعخ حيجر محسػد،مجمة 14)

دراسات،مجمة عمسّية محّكسة ترجر عغ عسادة البحث العمسي بالجامعة 
 .207ىػػػػػ،ص:1421ـ،ذو القعجة2001،شباط 01،عجد:28األردنية،السجمج:

 .157،ص:العشاقيج(ديػاف 15)
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 .153،و152:( ديػاف العشاقيج،ص16)
 .40( ديػاف العشاقيج،ص:17)
 .25( سػرة مخيع،اآلية:18)
 .165،و164،ص:العشاقيج( ديػاف 19)
 .159،ص:العشاقيج( ديػاف 20)
 .4و 3( سػرة الُسمظ،اآلية:21)
( إبخاليع الكػفحي:تػضيف السػروث الجيشي في شعخ حيجر محسػد،السرجر 22)

 .209الدابق،ص:
 وما بعجىا. 160،ص:العشاقيج( ديػاف 23)
 .155( ديػاف العشاقيج،ص:24)
شعخ الذباب -(عبج الحسيج ليسة:البشيات األسمػبية في الذعخ الجدائخؼ السعاصخ25)

 وما بعجىا. 14ـ،ص:  01،1998،مشذػرات دار ىػمة،الجدائخ،ط:-نسػذجاً 
،نقاًل عغ عبج الحسيج 121( عثساف حذالؼ:التخاث والتججيج في شعخ الدياب،ص:26)

 .14،ص:-شعخ الذباب نسػذجاً -لبشيات األسمػبية في الذعخ الجدائخؼ السعاصخليسة:ا
 .11-9( ديػاف العشاقيج،ص:27)
 .70،ص:العشاقيج( ديػاف 28)
 .106-104لعشاقيج،ص: ( ديػاف 29)
 .21،ص:العشاقيج(ديػاف ا30)
 .112-110(ديػاف العشاقيج،ص:31)
 .120،ص:العشاقيج( ديػاف 32)
 .114،ص:العشاقيج( ديػاف 33)
 .82و81( ديػاف العشاقيج،ص:34)
 .96-94(ديػاف العشاقيج،ص:35)
 .61،ص:العشاقيج(ديػاف 36)
 .115(خميل الجيداوؼ: االتجاه الػججاني في شعخ سيف السخؼ ،السخجع الدابق،ص:37)
( سامخ أنػر الذسالي:الذاعخ سيف السخؼ نفحات مغ األصالة العخبية،صحيفة 38)

 سػريا، دمذق، ترجر عغ مؤسدة الػحجة لمرحافة والصباعة، العخوبة،يػمية سياسية
:13053العجد: ـ،يشطخ السػقع اإللكتخوني لمجخيجة: 18/6/2009،يـػ
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http://ouruba.alwehda.gov.sy/__archives.asp?FileName=605826625
20090614223832 

 .116ص: ( خميل الجيداوؼ:السخجع الدابق،39)
 

http://ouruba.alwehda.gov.sy/__archives.asp?FileName=60582662520090614223832
http://ouruba.alwehda.gov.sy/__archives.asp?FileName=60582662520090614223832
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 المصنفات المغربيةاألبعاد التعليمية في 

 نماذج من مقدمة ابن خلدون 
 المسيلة دمحم بوضياف دمحم زهار جامعة.أ.د

 برج بوعريريج دمحم البشير اإلبراهيمي  ة ياسين جامعةر بغو .د
 

 :الملخص
لقج اقتخح  ابؽ خمجون طخيقة في العسمية التعميسية ،إن التعميؼ الشاجح في رأي ابؽ     

خمجون أن تقجم في البجاية األصؾل العامة لمسؾضؾع ،ثؼ تظخح بسشيجية عامة 
ثؼ تأتي مخحمة الذخح  اإلشكال  مخاعيا مدتؾيات الستمقيؽ ،و قجراتيؼ العقمية،

لتي يذؾبيا اإلبيام ،فتفتح أقفالو، وبحلػ فقج بالتفريل و مشاقذة السدائل الرعبة  ا
و مؽ خالل استشظاق    انتقمت مؽ البديط إلى  السخكب ،و مؽ الديل إلى الرعب.

الشرؾص السبثؾثة في ثشايا السقجمة  ندتظيع أن نحجد مفيؾم السمكة و عالقتيا بعمؾم 
عسقؾا أصؾلو وفخوعو العخبية فالسمكة  ليا صمة بعمؼ الشحؾ فكثيخًا مسؽ درسؾا الشحؾ وت

وأفشؾا أعسارىؼ في البحث عؽ مدائمو ومذاكمو ولؼ يجيجوا ىحه السمكة المدانية، ال 
يدتظيعؾن التعبيخ المغؾي الرحيح. بيشسا كثيخ مؽ الكتاب مسؽ أجادوا ىحه السمكة 

 يعبخون عسا يخيجون بظالقة وسالسة وإن لؼ يتعسقؾا الشحؾ وقزاياه.
-الستعمؼ-التجاول-السسارسة-االستساع–التعميؼ -السمكة -السقجمة: الكلمات المفتاحية

 السجالذ.
ABSTRACT: L’objectif de l’enseignement de la grammaire 

est non seulement d’essayer d’installer chez les apprenants un 

système linguistique mais encore de leur permettre de parler 

correctement une langue tout en évitant, lisent ou écrivent. En effet, 

essayer de saisir et d’expliquer le fond du système linguistique, de 

proposer la méthode la plus adéquate pour son enseignement 

/apprentissage et déterminer le rôle que pourrait jouer la grammaire 

ont été entrepris tour à tour par trois théories principales à savoir le 

structuralisme, le comportementalisme et le cognitivisme. Notre 

étude traitera du comportementalisme et du rôle de la grammaire 
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dans la mise en place de la structure, du sens, de 

l’enseignement/apprentissage dont l’origine remonte jusqu’à 

l’érudit arabe Ibn Khaldoun.des textes explique les méthodes 

didactiques a propot du moquadima. 

 Mots clés : Grammaire arabe, système, théorie, Ibn Khaldoun 

didactique. 

 مجخل تاريخي:
دون  في بالد األنجلذ، والعمؾم نتحجث عؽ التعميؼ كأداة لشقل الخبخاتال يسكششا أن  

و الديتؾنة و  ،،و السجارس، فكانت جؾامع القخوييؽأن نذيخ إلى مكانة السداجج
سيتسؾن يجرسؾن فييا و الحسخاء بغخناطة قبمة يعتادىا ال ،بتمسدانالجامع األعغؼ 

ر السؾحجي  التي أنذأىا في القخن ال تدال مجرسة السشرؾ مختمف العمؾم،و الفشؾن، و 
قج عخف بشاء السجارس نذاطا واسعا في القخن  و ،الدابع اليجخي شاىجة عمى ذلػ

فذّيج السخيشيؾن في  ،ججالثامؽ اليجخي حتى أصبح بشاء السجارس يداحؼ السدا
ؾن في غخناطة  الشرخيو  في تمسدان، و الحفريؾن في تؾنذ،وبشؾ زيان  ،السغخب

األدب ككذاف و الشحؾ  و  ،و الحجيث ،و المغة ،والتفديخ الفقو،مخاكد تعّمؼ 
ب كتب الديخة و مؾطأ مالػ، وكتاب سيبؾيو،،ومغشي ابؽ ىذام، إلى جان ،الدمخذخي 

و السغاربة  و التعميؼ مؽ أبخز مغاىخ التقارب بيؽ السذارقة، ،وكانت حخكة التجريذ
فعخفت  األشقاء،و  بيؽ األمرار،و الجيشية  لسا تجدجه مؽ عالقة الؾحجة الثقافية،

 . 1و التأليف، و التأديب البالد نيزة عمسية زاىخة، ونذاطا متسيدا في التجريذ،
فارتبط بالسذخق مشح  و قج أفخز التعميؼ في القخن الثامؽ اليجخي مغاىخ التقميج،      

ج ابؽ ى يالفتخة األولى مّسا أثخ عمى طخائق التمقيؽ ففي تؾنذ مثال تؾاصل التعميؼ عم
 و أخح عؽ طمبة الخازي فتأّثخ بسشيجيؼ في العقميات، ،زيتؾن الحي رحل إلى السذخق 

التي أخحىا ابؽ عبج الدالم  و الشقميات ،ثؼ عاد محافغا عمى تمػ الظخيقة في التعميؼ،
و  و االستشباط، و التعميل، بجوره  في القخن الثامؽ فحفع طخيقة األوائل في التحميل،

                                                             
العامرية،فورار ادمحم لخضر،دار الهدى للطباعة و النشر،عين الشعر األندلسي في ظل الدولة -

.55،ص1،،900مليلة،الجزائرط
1  
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و االستغيار فبجأت  جعمت مؽ الستعمسيؽ  يشفخون مؽ أساليب الحفع،، 2السحاورة
التخخيج  تغيخ في الحمقات العمسية  ،ونذط الججال و و  التقجيخو  ،بؾادر التأويل

 ،شاعت االستشتاجات لسدائل مبتكخة الشقاش حؾل السدألة الؾاحجة، فشذظت العقؾل ،و
نذ و بجاية و غخناطة رافجا في كانت الخحالت العمسية بيؽ مخاكد التعميؼ في تؾ و 

التمقيؽ .يقؾل ابؽ خمجون عؽ أبي عبج هللا الذخيف و  تذّكل مشيج ججيج في التجريذ،
 الحي أخح عؽ أبي عبج الدالم و كان مالزما لحمقاتو :

" ...و كانت طخيقة التعميؼ ،و ممكة التمقي قج انتيت لجى أبي عبج هللا الذخيف و كان 
، و يبّث يؾلة فيزو، وىؾ يحسميؼ عمى الرجقإلقائو ، وسالظمبة يدتعيشؾن بحدؽ 

يبخز في و يحسل كالميؼ عمى أحدؽ وجؾىو  و،و يخّتب كال في مشدل ليؼ الحقائق،
 .3صؾرة يتخك كل أحج و ما يسيل إليو مؽ العمؾم

أما في بالد فاس فقج اختمف األمخ حيث بقي التعميؼ محافغا عمى طخيقة الحفع ،و 
وال يعّمقؾن   ،فال يحاورون  زميؽ الحفع عؽ الفيؼ،ؾن شيؾخيؼ مفعل الظالب يالزم

و ربسا يخجع ذلػ في نغخنا  إلى انقظاع حخكة الخحالت ،وقمة  ،عمى السدائل
التؾاصل بيؽ أمرار بالد السغخب لسذاىج  سياسية متعاقبة عخفتيا السشظقة، فزّعفت 

 ومحاورة، و تعظيل إعسال العقل، و اإللقاء دون مشاقذة ، فكان الحفع،4السمكة لجييؼ
التفكيخ  سببا في تأخخ التعميؼ في بالد فاس، لحلػ سجمشا مؾقف  ابؽ خمجون  الحي و 

 كان شجيجا في نقجه تمػ الظخيقة عمى عمساء فاس بقؾلو:
" ...و قج شاىجنا كثيخا مؽ السعمسيؽ ليحا العيج الحي أدركشا يجيمؾن طخق التعميؼ و 

و يحدبؾن ذلػ مخانا  تعمؼ في أول تعميسو السدائل السقفمة،إفادتو ،و يحزخون لمس
                                                             

في ضؾء كتاب السعيار  داود القاضي،نبحة عؽ السجرسة في السغخب حتى القخن التاسع،-2
،وأبؾ حيان األنجلدي،،مأمؾن بؽ محي الجيؽ 1981.،21الفكخ العخبي،عجد نذخيدي،لمؾ 

 .6،ص1،1993لعمسية ،بيخوت،طدار الكتب ا الجشان،
3 لجشة البيان مظبعة  تحقيق ،عمي عبج الؾاحج وافي، ابؽ خمجون، السقجمة، - 

.،و يشغخ أيزا:التشبكتي،نيل االبتياج،بتظخيد 1120/،4،ط1979العخبي،القاىخة،
 .258الجيباج،دار الكتب العمسية ،بيخوت،د.ط،د.ت،ص

3/1121السقجمة،  - 4  
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و يخمظؾن عميو بسا  و تحريمو، ،ذلػ و يكمفؾنو وعي و صؾابا فيو، عمى التعميؼ ،
 .5يمقؾن لو مؽ غايات الفشؾن في مبادئيا

في العسمية التعميسية حيؽ اندحب الظالب معتقجيؽ أن  لقج اقتخح  ابؽ خمجون طخيقة
اب وجو الرؾاب في تعميؼ العمؾم و ىؾ مؽ سؾء التعميؼ قال في بذلػ عجد مشيؼ،

. إن التعميؼ 6طخيق إفادتو حيث يذتخط أن يكؾن عل التجريج شيئا فذيئا و قميال قميالو 
الشاجح في رأي ابؽ خمجون أن تقجم في البجاية األصؾل العامة لمسؾضؾع ،ثؼ تظخح 

ؽ ،و قجراتيؼ العقمية،ثؼ تأتي مخحمة بسشيجية عامة اإلشكال  مخاعيا مدتؾيات الستمقي
الذخح بالتفريل و مشاقذة السدائل الرعبة  التي يذؾبيا اإلبيام ،فتفتح أقفالو، وبحلػ 

، و يخى  أيزا أن 7فقج انتقمت مؽ البديط إلى  السخكب ،و مؽ الديل إلى الرعب
مؽ مذقة  كثخة التأليف تفدج التعميؼ فقج عؾض الخحالت العمسية،و ما يالقيو الظالب

في تحريل العمؼ مؽ أفؾاه العمساء،و قج ال يتحقق لو ذلػ إال الذيء القميل، فالخحمة  
ىي أصل العمؼ، و التعميؼ،و سبب ذلػ أن التأليف تختمف مرظمحاتو و تتعجد 
طخائقو، فالستعمؼ ممدم بأن يّتبع التأليف فييا ،فكتب الشحؾ مثال متعجدة ، وطخقيا 

و الغاىخ أن ابؽ خمجون شحؾية ،و لكل طخيقتو،و مرظمحاتو ،ؽ السجارس المختمفة بي
مقتشع أن الخحالت العمسية عبخ مخاكد التعميؼ ىي التي تزسؽ لشا التعميؼ 
الجّيج،والفّعال،و بيا تحرل السمكة عؽ السباشخة و التمقيؽ فتكؾن أقؾى رسؾخا ،و أشّج 

 أفخزت ىحه السخترخات،.و قج 8استحكاما، أي عمى قجر تعجد الذيؾخ ،تتحقق السمكة
ىكحا قجم لشا ابؽ خمجون في   ..9و التآليف ضعفا و إخالال  بالبالغة و تعديخا لمفيؼ

بجاية القخن الثامؽ اليجخي نغخيتو في تحريل السمكة و دورىا في التعّمؼ ،حيث  يخى 
أن غايات تعمؼ المغة ال تتحقق إال إذا اكتدب الستعمؼ " ممكة المغة ، فجؾىخ السذكمة 
                                                             

3/1353السخجع الدابق، - 5  
3/1353، الدابق - 6  

نبيل عمي: العخب وعرخ السعمؾمات، الكؾيت، سمدمة عالؼ السعخفة، السجمذ الؾطشي  -7
  135م، ص1994ىـ، أبخيل 4141(، شؾال 148لمثقافة والفشؾن واآلداب، العجد )

.3/1365لسقجمة،ا - 8  
.3/1365لدابق،ا - 9  
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تمقيشية،  ليذ في المغة ذاتيا، إنسا ىؾ في كؾنشا نتعمؼ العخبية قؾاعج صشعة، وإجخاءات
عمى ضخبيؽ،ضخب عام يتفق فيو  ي السقجمة كيفية تحقيق السمكة فييوراح يفرل ف

مع الدابقيؽ وىؾ التسكؽ مؽ الذيء،و احتؾائو،و االستبجاد بو،ويظمق عمى مختمف 
ممكة الستعمؼ يكؾن حجق الرشاعة الرشائع،قال:" ...و عمى قجر جؾدة التعميؼ و 

بالسمكة المدانية،بسعشى قجرة الستكمؼ عمى ،و ضخب خاص يختبط 10حرؾل مكمتو"و 
قال بحكؼ وكحلػ الخط صشاعتو في اليج كسا  التحكؼ في المغة،فالمغة ممكة في المدان،

التجاول، وتؾصيل السعاني مؽ خالل الدساع وىي و ،أن المغات ممكات لمتعبيخ
عخب مسمكة فإنيا تؤتى بفزل االستساع أي أن الستكمؼ مؽ الالسخجعية التي تعؾد ل

حيؽ كانت ممكة المغة العخبية مؾجؾدًة فييؼ يدسع كالم أىل جيمو ، وأساليبيؼ في 
، ثؼ ال يدال سساعو لحلػ تعبيخىؼ عؽ مقاصجىؼ فيمقشيا كحلػمخاطباتيؼ  وكيفية 

يتججد في كل لحغة، ومؽ كل متكمؼ واستعسالو يتكخر إلى أن يريخ ذلػ ممكة 
غؾي تعج مؽ سالسة حدؽ الكالم،و القجرة وصفة راسخة ،مؽ ىشا فدالسة التعمؼ الم

 . 11عمى الحجيث
و مؽ خالل استشظاق الشرؾص السبثؾثة في ثشايا السقجمة  ندتظيع أن نحجد    

 مفيؾم السمكة و عالقتيا بعمؾم العخبية فالسمكة  ليا صمة بعمؼ الشحؾ يقؾل:
رىؼ في البحث "...  إن كثيخًا مسؽ درسؾا الشحؾ وتعسقؾا أصؾلو وفخوعو وأفشؾا أعسا

عؽ مدائمو ومذاكمو ولؼ يجيجوا ىحه السمكة المدانية، ال يدتظيعؾن التعبيخ المغؾي 
الرحيح. بيشسا كثيخ مؽ الكتاب والذعخاء مسؽ أجادوا ىحه السمكة يعبخون عسا يخيجون 

 12بظالقة وسالسة وإن لؼ يتعسقؾا الشحؾ وقزاياه.
ال يسمػ ىحا يخى ابؽ خمجون أن الستعمؼ عمسيؽ . وعؽ كيفية تشسية تمػ السمكة لجى الست

السشاخ المغؾي الرافي، وذلػ السذخب العحب الستاح الحي كان ميدؾرًا ألجيال العخب 
قبل تدخب المكشة، وحجوث الخمط واالضظخاب في المدان العخبي، فالسمكات ال 
                                                             

.،4/994المرجع السابق،-
10  

المغؾية مدتؾياتيا،تجريديا صعؾباتيا،دار الفكخ العخبي  طعيسة،السيارات يرشد -
5،ص1،2004،ط 11  
3/1354السقجمة،- 12  
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خر تحرل إال بتكخار األفعال، ألن الفعل يقؾم أوال وتعؾد مشو لمحات صفة ، ثؼ يتك
فتكؾن حااًل ، ومعشى الحال أنيا صفة غيخ راسخة ، ثؼ يديج التكخار فتكؾن ممكة أي 

 . 13صفة راسخة
، أن يأخح نفدو بحفع كالميؼ يبتغي ىحه السمكة ويخوم تحريميا ووجو التعميؼ لسؽ 
العخب( القجيؼ الجاري عمى أساليبيؼ مؽ القخآن والحجيث ، وكالم الدمف ، )

ت السؾلجيؽ أيزًا في سائخ في أسجاعيؼ وأشعارىؼ ، وكمسا ومخاطبات فحؾل العخب
، حتى يتشدل لكثخة حفغو لكالميؼ مؽ السشغؾم والسشثؾر مشدلة مؽ نذأ بيشيؼ ، فشؾنيؼ

ولقؽ العبارة عؽ السقاصج مشيؼ ، ثؼ يترف بعج ذلػ في التعبيخ عسا في ضسيخه 
اليبيؼ ، وتختيب عمى حدب عبارتيؼ  وتأليف كمساتيؼ ، وما وعاه وحفغو مؽ أس

و يدداد بكثختيا رسؾخًا ،  ألفاعيؼ فتحرل لو ىحه السمكة بيحا الحفع واالستعسال،
 :وقؾة، ثؼ يخبط بيؽ كثخة السحفؾظ واالستعسال وبيؽ قؾة التعبيخ بالغة ونقجًا، فيقؾل

 وعمى قجر السحفؾظ وكثخة االستعسال تكؾن جؾدة السقؾل السرشؾع نغسًا ونثخًا ، "...
، وىؾ الشاقج البريخ ىحه السمكات فقج حرل عمى لغة مزخومؽ حرل عمى 

 14بالبالغة فييا ، وىكحا يجب أن يكؾن تعمسيا.
إن تخبية السمكة المدانية ال يزخىا عجم حفع القؾاعج الشحؾية ، وفقجان اإلعخاب ، إذ 

بيا عمى ، لؼ يجخؤ أحج قبمو أو بعجه عمى القؾل غشي عشو القخائؽ  وىي فكخة جخيئةت
ىحا الشحؾ الستكامل، ففقجان اإلعخاب مؽ لغات األمرار في عيجه ، ليذ بزار ليا، 

 .15مادامت تؤدي ميستيا في الفيؼ واإلفيام وتؾضيح السخاد
مؽ خالل ىحه السقجمات نخمص إلى أن ابؽ خمجون تفظؽ إلى  اجتساعية المغة 

الستعمؼ  يسكؽ أن يدتغشى عؽ  ،وأنيا" ممكة " تكتدب بالتعميؼ والسخان والجربة ، و أن
حفع القؾاعج،و يدتشج أيزا عمى القخائؽ الجالة عمى خرؾصيات السقاصج كالتقجيؼ 

و الححف مؽ خالل حفع الشرؾص األصمية الخاقية والذؾاىج الحية  والتأخيخ،

                                                             

3/1353،سقجمةال- 13  
 وما بعجىا 55، ص1974دمحم عبيج: في المغة ودراستيا، القاىخة، عالؼ الكتب،  - 14
360رشجي أحسج طعيسو: السخجع في تعميؼ العخبية، مخجع سابق، ص - 15  
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الستظؾرة " وعمي قجر السحفؾظ ، وكثخة االستعسال ، تكؾن جؾدة السرشؾع نغسا ونثخا، 
.16السمكة مؽ خالل نرؾص تحفع دون فيؼ فال تخَبى  

مؽ ىشا يسكؽ القؾل إن ابؽ خمجون قج مّيج لسعالجة  العجيج مؽ القزايا المدانية التي  
تترل بشغخيات تعميسية المغة وكحا مداىستو في إبخاز بعض السدائل ذات األىسية 

الحجيثة في  التي تعيؽ عمى إيجاد عالقة بيؽ الجراسات العخبية و الشغخيات المدانية
و تظؾر نغخياتيا  ،ة عمى مختمف الترؾرات لعسل المغةتحجيج طبيعة المغة ،و اإلجاب

في  السجال البيجاغؾجي وتؾضح الشرؾص المغؾية السبثؾثة في ثشايا السقجمة ذلػ 
التقارب إلى ما تحىب إليو المدانيات التعميسية حيؽ ترف نغخيات التعمؼ و اكتداب 

،و أثخىا في عسمية التجريذ فتحىب  -عمى حج تعبيخ ابؽ خمجون -السمكة المدانية  
عسمية تعمؼ المغة تقؾم عمى محؾريؽ أساسيؽ ىسا : استكبال و مثيخ الدمؾكية إلى أن 

، وإصجار استجابة، وتكخارىا مّسا  يؤدي إلى ما يعخف عشج السذتغميؽ في حقل 
 ؽ مشظمق أن المغة مادتيا م وأنراره ، -سكشخ –عشج  التعميسيات بالعادات المغؾية 

واإلندان يكتدبيا بجءًا باالستساع إلييا،  قبل أن تكؾن كتابة، صؾات الكالمية،األ
والسحاكاة، والتحكخ، والحفع، واكتداب العادات مؽ ىشا  تمتقي الشغخيات الحجيثة ، و 
الفكخ الخمجوني في أنو يجب تجريب الستعمؼ عمى السسارسة المغؾية وليذ عمى تعمؼ 
 القؾاعج ،فتشسية قجرة الستعمؼ عمى السحاكاة، والشظق الرحيح، واكتداب ميارات الكالم

السيارات العقمية  فيربح قادرا عمى الكياس، واالستقخاء،  تشسي في الستعمسيؽ
 واالستشتاج.

و أبعاد في العسمية التعميسية  ،نخمص إلى أن ابؽ خمجون أشار إلى  البعج السياري 
، وكحا تقجيؼ العقل ، وتسجيج الفكخ و 17األساس لمغة ىي التؾاصلعمسا أن الؾعيفة 

                                                             
  399في تعميؼ المغة العخبية، جامعة أم القخى، الجدء األول ص السخجع  -16
دمحم )،وما بعجىا 55، ص1974دمحم عبيج: في المغة ودراستيا، القاىخة، عالؼ الكتب، 17

الجريج.الكفايات في  ،مشذؾرات سمدمة السعخفة لمجسيع،مظبعة الشجاح،الجار 
الدؾسيؾبشائية إطار نغخي (،و فيميب جؾنيخ،الكفايات و 76،ص1،2003البيزاء،ط

 .94،ص2005،الجار البزاء،1،تخ،الحديؽ سحيان،ط
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اعتسجىا تذؾمدكي في دراسة  ىسا آليتان في تشسية السيارات مؽ السختكدات التي
و تحميل الجاللة ، وىي السغاىخ التي أشار إلييا ابؽ خمجون. ويسكششا القؾل إّنو   ،المغة

 performanceاليؾم باألداء المغؾي  قج حجد مشح البجاية أىؼ الفخوق بيؽ ما يعخف
لجى األفخاد و ىؾ جانب محجود، وبيؽ التسكؽ المغؾي أو السمكة المغؾية 

compétence  أي أن الفخد يسكشو تكؾيؽ عجدا ال متشاليا مؽ الكمسات و الجسل و
التخاكيب في بيئتو المغؾية ،وىي في مفيؾم دي  سؾسيخ،المغة و الكالم.و ىي 

تختبط المغة بالتفكيخ، فالكفاية تتحجد بأنيا السعخفة الزسشية بقؾاعج  مؤشخات لدانية 
  . 18المغة التي ىي مؾجؾدة في ذىؽ كل مؽ يتكمؼ المغة

عشج ابؽ خمجون في ضؾء الجراسات المدانية الحجيثة ،و و يسكؽ تحجيج طخائق التمقيؽ 
السخحمة  ففي والتشفيح، والستابعة. أىل االختراص فيسا يمي: التخظيط، ما وضعو 

األولى يتؼ تحجيج القؾاعج الشحؾية السقخرة لفئة الستعمسيؽ حدب الغاية مؽ التعمؼ، مع 
مخاعاة نؾعية الجارسيؽ وخبخاتيؼ الدابقة ،ثؼ اختيار الشرؾص و ربظيا بؾاقعو فإن 
تعمؼ القؾاعج في نغخ ابؽ خمجون ال يتؼ إال مؽ خالل االستشباط واالستشتاج واالستقخاء 

 ف الشرؾص.لسختم
التشفيح فيتؼ مؽ خالل معالجة الشرؾص بالجراسة والفيؼ، والتحميل، والتفديخ،  عؽ أّما

 .   19،ثؼ  استشباط القؾاعج السقخرة
و نظقيا وفق قؾاعج المغة مع تكخارىا ،و التجريب عمى  إن االستساع الجّيج لمشرؾص،

التخكيبية تداىؼ في نغخ مخاعاة الجؾانب الرؾتية،و المفغية،و مع القخاءة الجيخية، 
ابؽ خمجون في اكتداب تقشيات التؾاصل و تسّكؽ الستعمؼ مؽ اكتداب ميارات الكالم، 
و تذجع عمى التعؾد عمى إثخاء الحؾار داخل الحمقات التعميسية وىؾ العيب الحي 
                                                             

عسخ الرجيق عبج هللا، تعميؼ المغة العخبية لغيخ الشاطقيؽ بيا، دراسات و  - 18
 .935.،ص 2010تظبيقات،الجار العالسية لمشذخو التؾزيع،د.ط.

 
عمي: العخب وعرخ السعمؾمات، الكؾيت، سمدمة عالؼ السعخفة، السجمذ الؾطشي  نبيل -19

  135م، ص1994ىـ، أبخيل 4141(، شؾال 148لمثقافة والفشؾن واآلداب، العجد )
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سجمو عمى طمبة بالد فاس الحيؽ كانؾا ال يتشافدؾن عمى تجريب ألدشتيؼ عمى 
داخل الجمدات العمسية التي كان يجيخوىا الذيؾخ ، ولقج مّخ بشا  التؾاصل الذفؾي 

 نص ابؽ خمجون واصفا،و معّمقا  عمى طخائق التعميؼ في السغخب عامة حيؽ قال:
"..و قج شاىجنا كثيخا مؽ السعمسيؽ ليحا العيج الحي أدركشا يجيمؾن طخق التعميؼ،و  

السقفمة،و يحدبؾن ذلػ مخانا عمى إفادتو،و يحزخون لمستعمؼ في أول تعميسو السدائل 
التعميؼ ،و صؾابا فيو،و يكمفؾنو وعي ذلػ، و تحريمو،و يخمظؾن عميو بسا يمقؾن لو 

فالستكمؼ مؽ العخب حيؽ كانت ممكة المغة العخبية  ، 20مؽ غايات الفشؾن في مبادئيا"
ؼ عؽ مؾجؾدًة فييؼ يدسع كالم أىل جيمو ، وأساليبيؼ في مخاطباتيؼ ، وكيفية تعبيخى

مقاصجىؼ ،فيمقشيا كحلػ ، ثؼ ال يدال سساعو لحلػ يتججد في كل لحغة ، ومؽ كل 
 . 21متكمؼ ، واستعسالو يتكخر إلى أن يريخ ذلػ ممكة وصفة راسخة

ىي  القجرة عمى الترخف بفاعمية في نسط معيؽ مؽ الؾضعيات وىي  إذً  فالسمكة
 ابؽ خمجون كان، وأن 22السعاصخةاألبعاد التعميسية التي تخوج ليا الشغخيات الغخبية  

مؽ األوائل الحيؽ وضعؾا ترؾرا متكامال لمسمكة باىتسامو بالجسل،و التخاكيب عؾض 
السفخدات مؽ حيث قجرتيا عمى اإلفيام،و التبميغ، وىحا ال يتأتى في رأيو إال عؽ 

 طخيق السسارسة،واالستعسال الستكخر.
مغاىخ التعميؼ في مقجمة  بعض وختاما فقج دفعشا الفزؾل العمسي إلى الؾقؾف أمام 

آراء رائجة في ابؽ خمجون التي نخاىا ميسة في الجرس المداني السعاصخ لسا تحؾيو مؽ 
،و أممشا أن يمتفت الستخررؾن إلى قزايا لدانية  ججيخة السجال البيجاغؾجي

الب المغة العخبية حتى تّؾّعف تؾعيفا حدّيا ،و باالىتسام ال يسكؽ أن يدتغشي عشيا ط
 عسمّيا. 

 مخاجع الجراسة:

                                                             

.3/1352لسقجمة، - 20  

.،4/994السابق -
21  
22
 . 61،صدار العمؼ لمسالييؽ ،القاىخة،ميذال زكخيا،قزايا أللدشية تظبيكية ، -
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 ، لعيدى لحيمح"0رواية "كرَّاف الخطايا ج في"مصادر الهعي الثَّقافي 

حمن ميرة بجاية حرَّار نديمد.   عبد الرَّ
 

ص:     الممخَّ
ا في كتابات أدباء التِّدعيشيات، فقج عبَّخ أدباء الفتخة كاف َوْقع األزمة الجدائخية جميِّ 

روا لشا مطاىخ  الحيغ كتبػا نرػصيع بالمُّغة العخبية عغ واقعيع السعير، وصػَّ
الُبؤس، وتأزُّـ األوضاع التي آلت إلييا الجدائخ خالؿ تمظ الفتخة، فقاربػا واقع 

 وسياسية. ثقافيةو األزمة الجدائخية مغ وجيات نطخ مختمفة: أيجيػلػجية  
وقج حاوؿ الخصاب األدبي الجدائخؼ بسعالسو الفشيَّة والفكخيَّة أف يخصج         

محاوال أف يعكذ أثخ ىحه التَّحػالت في السجتسع  التَّخاكسات التي عخفتيا الفتخة
الجدائخؼ بأقالـ أدباء ىحا الػشغ، لحا سأحاوؿ أف أرصج مرادر وروافج الػعي 

 وتجمِّيَّاتو الفشيَّة فييا.، 1ج كخاؼ الخصاياالثقافي في رواية 
  

Summary : 
  The impact of the Algerian crisis was evident in the writings of the 

writers of the nineties. The writers of the period who wrote their texts in 

Arabic spoke about their living reality, depicted the manifestations of 

misery, and the crisis that afflicted Algeria during that period. They 

compared the reality of the Algerian crisis from different perspectives:, 

Political. 

        The Algerian literary discourse has tried to trace the accumulations 

of the period and try to reflect the impact of these transformations in 

Algerian society on the literary foundations of this country , I try to trace 

the sources and tributaries of cultural awareness in the Novel of Karraf el 

Khataya , S1. And technicals images. 

 الكممات المفتاحية:
  Cultural Awareness الهعي الثَّقافي:

 of The Karraf el Khataya,S1   Novel :0، جاف الخطايارواية "كرَّ 
 Algerian plightة: المحنة الجزائريَّ 
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 Authors of the ninetiesات: دعينيَّ أدباء الت   
 Literary discourseالخطاب األدبي: 

 
 :تػشئة

رواية "كخَّاؼ الخصايا  فيقافي الػعي الثَّ  مرادرأحاوؿ في ىحا السقاؿ أف أرصج 
واية مغ بيغ مختمف األجشاس األدبيَّة ،1ج » ألنَّو   لعيدى لحيمح، وقج اختخت الخِّ

واية، إذ أنشا في وقتشا الحاضخ ال وجػد لذكل أدبي يتسّتع بالقّػة التي تتستَّ  ع بيا الخِّ
بصخيقة دقيقة كل الجقة بالعاشفة أـ بالعقل حػادث حياتشا  ندتصيع أف نخبط بيا

اليػمية التي ال قيسة ليا في الطاىخ واألفكار والحجس واألحالـ التي ىي ضاىخيا 
واية بيحا السشطػر تدتصيع احتػاء (1)«أكثخ ما تكػف بعيجا عغ لغتشا اليػمية ، فالخِّ

وائي يدتصي  حػادث الذيػر والدشػات والعقػد ع أف يعيج إنتاج ىحه الحػادث والخِّ
مغ مشصمق تخيُّمي، يكػف وفق رؤاه الِدياسية والثقافيَّة واالجتساعيَّة وغيخىا، ذلظ 
وائي الجدائخؼ فتخة التِّدعيشيات بالشَّطخ لحجع السدؤوليَّة السمقاة عميو ال بج  ألفَّ الخِّ

واية تجاربيا الفشيَّة مغ أف يكػف مدمَّحا بالثَّقافة ومتذبِّعا بيا، وقج استسجَّت الخِّ 
واية شخوشا ووضيفة في السجتسع مغ » خالؿ  تججد رؤػ كتابيا الستدائمة عغ الخِّ

، فعبَّخت رواية (2)«خالؿ إعادة الشطخ في العالقة بالحات والسجتسع والمُّغة
التِّدعيشيات في الجدائخ عغ السحشة واالغتخاب والخػؼ والرخاع األيجيػلػجي، 

 سعي في مجتسعو. الجُ  ف الحامل لميعِّ السثقَّ  وتػصيفات البصل
 لعيدی لحيمح: ،1عالع رواية کخاؼ الخصايا ج -1

اختار األديب، أدب السعارضة والثَّػرة عمى مطاىخ البؤس والشِّفاؽ التي حمَّت بأىل 
يشي والدياسي، فػصف أىميا بأنَّيع  ناس يخقرػف » القخية في زمغ االستبجاد الجِّ

                                                             
وايةميذاؿ بػتػر، بحػث في   -(1) الججيجة، تخجسة: فخيج أنصػنيػس، مشذػرات  الخِّ

 .12ص ،1986 ،3عػيجات، بيخوت وباريذ ط
وايةبغ جسعة بػشػشة، سخدية التجخيب في  - (2) العخبية الجدائخية، السغاربية  الخِّ

 .221ص  ،2005 1لمصباعة والشذخ، تػنذ، ط
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عػف کل ناعق، ويرفقػف لکّل ميخج، ويرجقػف کل کحاب، في كل عخس ويتب
اـ خوف سػاد کل دّجاؿ، ويدتقبمػف في صالتيع كل االتجاىات، ويتكؤوف قجَّ ويكثِّ 
ويمبدػف سػاد الحجاد عمى القتيل )...( ال يؤمشػف إال   حائط، ويسججوف القاتل كلِّ 

الثَّبات عمى مػاقف، ُتديِّخ شاقس وعجـ ، حياتيع مميئة بالشِّفاؽ والتَّ (3)«بسا يذتيػف 
حياتيع متاع الُجنيا وشيػات الشَّفذ التي أندتيع ِالتداميع اتجاه أنفديع وعائالتيع 
ووششيع، أمَّا "شيخ القخية" الحؼ كاف مخجعا لكثيخ مشيع يدتذيجوف بأقػالو في 

أف أقاـ ، بل بعج اأحاديثيع، وىػ الحؼ ال يسمظ تكػيشا أكاديسيا وال تأليال ديشيا عالي
ثع بايعتو شائفة مشيع عمى »في أىل حارتو حمقتيغ أو ثالث حتَّى لقِّب بػ"الذيخ" 

خغبػف الذباب في مبايعتو واتخاذه الدسع والصاعة في السشذط والسكخه، وصاروا يُ 
بػا لو وأصبح لو أتباع ىع " سمفيَّة القخية" الحيغ رفعػا (4)«قجوة وأسػة  ، بل تعرَّ

يػخ ىع مغ يجعمػف مغ (5)«و فالذيصاف شيخومغ ال شيخ ل» شعار  ، فيؤالء الذُّ
باب  رؤوسا في قصيع السخيجيغ فيحسِّمػنيع ما ال تصيقو أعرابيع وأرواحيع مغ »الذَّ

ويشكدخوف تحت نقل الزالالت   التشابد الفقيي، فيمبدػف عمييع ديشيع
 .(6)«الدخيفة

و األديب نقجا الذعا لألحداب الِدياسية التي تشذط في القخية، مغ خالؿ  كسا وجَّ
ل فيو أصػات بعس الحيػانات، وكل  بصمو "مشرػر" الحؼ أصجر شخيصا سجَّ

خيط الحؼ تدبَّب في سجغ "مشرػر" وسبَّب تشابدا   حدب يسثِّل صػتا وىػ الذَّ
واية بيحا، بل كذف أخبارىع  سياسيا بيغ األحداب، ولع يكتف "مشرػر" بصل الخِّ

عمَّقيا عمى الججراف وانرخؼ إلى وجية مجيػلة، فخئيذ في السشاشيخ التي كتبيا و 
يات مغ الحجيج مغ مخآب البمجية،  أكبخ حدب سياسي في القخية متَّيع باختالس كسِّ

                                                             
، 1، مصبعة السعارؼ، الجدائخ، ط1ج كخَّاؼ الخصاياعبج هللا عيدى لحيمح،  -(3)

 .136، ص2002
 .79، صالسرجر نفدو-(4)
 .78، صنفدوالسرجر  -(5)
 .141ص ،نفدوالسرجر  -(6)
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استػلى عمى القصعة ا واسعا سياسي انفػذ الحؼ يسمظوصاحب "الفيال الكبيخة" 
وكخا لمجَّعارة،  األرضيَّة التي أنذأ عمييا ىحه "الفيال" الفخسة لمباغيات وجعميا

عبة في شأف قصعة أرضيَّة  واألستاذ "فزيال" السحامي تمقَّى رشػة بالعسمة الرَّ
رات وابغ مدؤوؿ  متشازع عمييا، ورئيذ مكتب سياسي في القخية مخوِّج لمسخجِّ
سياسي يكذفو "مشرػر" في أحج المَّيالي يقتل الستذخِّدة بعج أف راودىا عغ نفديا 

و"مجيخ سػؽ الفالح" مختمذ السػاد   يا ىي مغ قتمت نفدياوالتي شاع عشيا أنَّ 
 ف.لع ُيج والغحائية رفقة أصجقاءه، لكش

في ضلِّ ىحه الطُّخوؼ والتَّشاقزات عاش "مشرػر" مقيػرا في قخيتو يخصج ىحه  
الخصايا سعيا مشو إلى تغييخ ىحا الػاقع، ويخػ األديب أفَّ سبب ىحه الفتغ راجع 

تعجدت األحداب وال كخامة وال »الحدبيَّة التي عخفتيا الجدائخ؛ إلى فذل التعجديَّة 
والتي صار أصحاب ىحه األحداب يخجمػف مرالحيع   (7)«خبد وال حخية

الذخريَّة عمى حداب العامَّة، ولع ُيحسِّل مدؤولية األوضاع التي آلت إلييا 
ىل القخية" الجدائخ لجية واحجة فقط، بل كّل الجيات مدؤولة عشيا، فشقجه شسل "أ 

وىي الفاجعة التي   و"شيخ القخية" وأتباعو ومخيجيو، والتَّكتالت الِدياسية أيزا
ألسَّت بالقخية، لع يدتثغ أحج مغ مختكبي الخصايا بل أورد أسساء لع يدبق أف 
وائي في مشذػراتو، فكثخة الكيع السبتحلة )الشِّفاؽ الخجيعة،  صادفشاىا في الستغ الخِّ

مشرػر" يثػر عمييا بصخيقتو الجشػنيَّة التي تحسَّل تبعاتيا في العيخ...( جعمت "
ل فيو أصػات بعس الحيػانات، سسَّاه "سسفػنية  السخَّة األولى بإصجار شخيط سجَّ
ف فييا خصايا أىل  العبث " ُعػقب عمى فعمتو بالدجغ، وفي السخَّة الثانية التي دوَّ

، وعراة آخخيغ كثخا، وقج سجل يعخؼ معاصي أخخػ كثيخة»القخية الكثيخة، ألّنو 
كل ذلظ حدب تاريخ وقػعو ومكانو ومجخميو الحكيقييغ، وال أحج يعخؼ مغ ذلظ 

، وقج جسعيا في مجسػعة أوراؽ تجاوزت عذخة كخَّاسات (8)«شيئا، سػاه وأبيو
وسسَّاىا " تتسَّة السغازؼ في أخبار السخازؼ"، اغتخب بعجىا "مشرػر" عغ قخيتو 

                                                             
 .38، ص1ج كخَّاؼ الخصاياعبج هللا عيدى لحيمح، -(7)
 .261، صنفدوالسرجر -(8)
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ة زادت عغ عذ خ سشػات بحدب ما يخبخنا بو األديب في الجدء الثَّاني مغ مجَّ
واية  .الخِّ

امية، والرخاع بيغ  خاع بيغ الكيع السبتحلة والكيع الدَّ واية فكخة الرِّ جت الخِّ جدَّ
ياسة، وما أفدجه  السقجَّس والسجنَّذ، محاولة مغ األديب أف يرمح ما أفدجتو الدِّ

عب  ي، يدتيقع فيو أىل القخية عمى الحكيقة، كمسا فّكخ أّف يػما سػؼ يأت»الذَّ
ويخػ فييا العراة وجػىيع الحكيكية وأسساءىع تترّجر نرػص معاصييع، عمى 
ججراف األزّقة والذػارع، كّمسا فّكخ في ذاؾ اليـػ تغدوه قذعخيخة باردة، يخذع ليا 
كل جدجه !.. ألنو يخػ في ذلظ بجاية االنييار الحؼ يعكبو البشاء عمى أسذ 

ارد حالة الفػضى بعج تػزيع (9)«ة أو التالشي األبجؼ.صحيح ر لشا الدَّ ، وقج صػَّ
السشاشيخ، وكيف غادر الجشاة القخية إلى وجيات مختمفة ومشيع مغ لـد بيتو، 
ومشيع مغ حاوؿ االنتحار، ليتػلى زماـ تدييخ القخية األشفاؿ في إشارة مشو إلى 

بابأفَّ التَّذييج والسدتقبل السشذػد يكػف   .بفزل سػاعج وشاقات الذَّ
واية:  -2  الػعي الثَّقافي عشج مشرػر بصل الخِّ

مجػ إدراؾ الفخد ووعيو بجوره في السحافطة عمى تخاثو »أقرج بالػعي الثَّقافي 
الثقافي ومبادئو األصيمة، مع حسايتيا مغ الذػائب، لتبقى خالية مغ أؼ تأثيخات 

ي الثَّقافي مدؤولية تقع عمى عاتق فخد أو ، وبيحا يتجمى لشا أفَّ الػع(10)«وافجة
جساعة اتجاه السحافطة عمى أصالة السجتسع وعاداتو وتقاليجه، والتَّرجؼ ألؼ 

 عادات دخيمة تزخُّ خرػصيَّة السجتسع.

                                                             
 .262ص ،نفدوالسرجر  -(9)
اؼ، دور التخبية التخويحية في أ.د: فؤاد عمي العاجد، وأ: محسػد عبج السجيج عدَّ  -(10)

نذخ الػعي الثقافي بيغ شمبة السجارس الثانػية مغ وجية نطخ معمسي التخبية الخياضية 
)سمدمة الجراسات اإلندانية(،  بسحافطة غدة، وسبل تصػيخه، مجمة الجامعة اإلسالمية

 .  425ص ،2009دصيغ، غدة، فم ،1، عجد17السجمج
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الثقافة ىي السطيخ العقمي لمحزارة، والحزارة ىي السطيخ السادؼ »وبسا أفَّ  
ي أو نيزة فكخيَّة، فالحزارات فال حزارة دوف مػروث ثقاف ،(11)«لمثقافة

الفة  بجأت بشػع مغ الثػرة ااِلبدتسػلػجية التي غيخت مغ نطخة »اإلندانيَّة الدَّ
اإلنداف إلى نفدو ومجتسعو وإلى العالع مغ حػلو، ألفَّ سمصاف العقل ىػ معيار 

ر (12)«التحزخ ومكياس نيزة األمع  ، والعقل ىػ الحؼ يدتصيع أف يشتقج ويترػَّ
خ واإلبجاع بسختمف أشكالو وفي كل السجاالت التي تتعمَّق معشى ال حخيَّة، والتَّحزُّ

ىشي وضعف أساليب  بالحياة بيجؼ القزاء عمى حياة الفػضى والجسػد الحِّ
ولة، دوف إغفاؿ الػعي الجساىيخؼ العاـ  دات الجَّ التشسية، التي تتخبَّط فييا مؤسَّ

وسبَّب تخمفشا عغ الخكب الحؼ بقي بعيجا عغ أفكار الشيزة والحجاثة »
 . (13)«الحزارؼ 

واية، فالبصل  نجج الػعي الثَّقافي عشج "مشرػر" حاضخا بذكل جمي في فرػؿ الخِّ
ة )القشاعة الذخريَّة/ القشاعة سيِّج"مشرػر" عاش  ا مشتقسا وسط الثشائيات الستزادَّ

عب/الدمصة  العامَّة الخخافي /الػاقعي، الفقخ/الغشى...(، وعبجا أسيخا في  ،الذَّ
غخفتو، مشذغال بتحميل ىحه الشقائس وتجويشيا ناقال كل خصايا "أىل القخية" 
بحكيقتو بعج أف صاروا ال يأبيػف بخصاياىع في حزختو، ألنَّو أوىسيع أنَّو مراب 

الحاتي بػصفو الػعي »بالجشػف حيغ كاف يسارس ترخفاتو العبثية الصائذة، ألفَّ 
فكخة فشية سائجة في بشاء صػرة البصل يتصّمب تكػيغ جػ فشي مغ الشػع القادر أف 

وىػ ما   (14)«يتيح السجاؿ لكمستو أف تكذف عغ نفديا وأف تفرح عغ ذاتيا
حو فيسا يمي.   أوضِّ

                                                             
راسات اإلسالمية بجامعة السمظ سعػد، السجخل إلى أعزاء ىيئة التجريذ بقدع الجِّ  - (11)

 .11الدعػدية، )د ط(، )د ت(، صالسسمكة العخبية الثقافة اإلسالمية مجار الػشغ لمشذخ 
صبعة عمي أسعج وشفة، الجسػد والتججيج في العقمية العخبية " مكاشفات نقجية"، م - (12)

 .04ص  ،2007، 54 الكتاب الذيخؼ   الييئة الدػرية العامة لمكتاب سػريا
 .08ص، نفدوالسخجع  - (13)
ميخائيل باختيغ، شعخية دوستػفيدكي، تخجسة: جسيل نريف التكخيتي، مخاجعة:  -(14)

 .96، ص1986)د ط(،  الجار البيزاء، السغخب،  حياة شخارة، دار تػبقاؿ لمشذخ
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يحسل شيادة مغ أعخؽ جامعات »اختار األديب بصل روايتو "مشرػر" مثقَّفا 
دة بالقتل، وذلظ إليساف  إشارة  ،(15)«فخندا مشو أفَّ ىحه الفئة في السجتسع باتت ميجَّ

أفخادىا بحخيَّة الفكخ، وألنَّيع الذعمة التي بجأت تفقج بخيقيا في ليالي الجدائخ 
احة الثقافيَّة في الجدائخ وجػىا ثقافيَّة عجيجة مشيا: )عبج  الحالكة، بعج أف فقجت الدَّ

ػبي، محسَّج بػضياؼ، الصَّاىخ القَّادر عمػلة، عبج الحق بغ حس يغ مجُّ ػدة، عدالجِّ
السثقف مشاضل بثقافتو »جاووت، قاصجؼ مخباح، سعيج مقبل...الخ(، كسا أفَّ 

لتحقيق الحخية، إف لع تكغ محققة مغ ذؼ قبل ومشاضل لشرخة عجؿ القزايا 
عشجما يجرؾ أّف حخبا مغ الحخوب تجانب العجؿ وال تدتحق الشَّرخ، بل إفَّ 

 .(16)«جب حيشيا عمى السثقف أف يشاىس ويخالفالػا
استسجَّ "مشرػر" ثقافتو إضافة إلى مؤىِّمو العمسي مغ خالؿ االنكباب عمى  

أوؿ ما يذج نطخؾ ىحه الخفػؼ »مصالعة الكتب في غخفتو التي ما إف تجخميا فػ
الستخاصة مغ الكتب الدسيكة والسجمجات الزخاـ، وما يمييا مغ كتب ذات تغميف 

، وما يمي ىحه مغ كتب أصغخ ىي كتب جيب، وأغمبيا روايات ودواويغ عادؼ
. ومغ خالؿ (17)«شعخية، وىػ لو مداىسات في القرة والذعخ عمى كل حاؿ 

وايات  رفػؼ مكتبة "مشرػر" نالحع أفَّ الثَّقافة األدبية ىي السديصخة لكثخة الخِّ
عخية والقرز، بعج أف تفخَّغ لمقخاءة و رخؼ كل االنرخاؼ إلى ان»والجواويغ الذِّ

ىا (19)«إنو يقخأ كثيخا»، (18)«كتب يقخأىا بشيع ، تػَّاؽ إلى السعخفة بأنػاعيا يدتسجُّ
واية ال »مغ مرادرىا السختمفة  إفَّ وعي الحات عشج البصل وىػ يحتػؼ عالع الخِّ

يسكشو إاّل أف يحاور وعيا آخخ، كسا أفَّ حقل رؤيتو ال يسكغ أف يػضع بجانب 
أخخػ. وأماـ ىحا الػعي الحؼ يمتبذ بكل شيء فإفَّ الكاتب ال يسكشو أيجيػلػجية 

                                                             
 .1، ص1ج كخَّاؼ الخصاياعبج هللا عيدى لحيمح،  -(15)
، 2014، 1إدريذ صابي، السثقف والدياسة، إفخيكيا الذخؽ، السغخب، ط - (16)

 .56-55ص
 .03، ص1ج كخَّاؼ الخصاياعبج هللا عيدى لحيمح،  - (17)
 .04، صنفدوالسرجر  – (18)
 .09، صنفدوالسرجر  - (19)
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، التي (20)«إال أف يزع عالسا مػضػعيا، وىػ عالع أنساط الػعي األخخػ 
 ."يترارع فييا الػعي الفخدؼ الثقافي لػ"مشرػر" مع الػعي الُجسعي لػ"أىل القخية

 مرادر الػعي الثَّقافي عشج "مشرػر":  -3
كل الخوافج السعخفية والفكخية التي تداىع في تكػيغ »الػعي الثَّقافي أعشي بسرادر 

ثقافة وشخرية السثقَّف، والتي يدتصيع مغ خالليا أف يفيع لغة العرخ، ويػاكب 
عاير حخكتو وتفاعالتو تأثُّخا وتأثيخا، التو، ويُ راتو وتبجُّ تحػُّالتو وتغيخاتو ويجارؼ تصػُّ 

قجية وتحميمية واستذخافية ألوضاع أمَّتو ومدتقبميا، ولجيو القجرة عمى تذكيل رؤية ن
القجرة التي تتفاوت مغ مثقف آلخخ حدب مدتػيات التكػيغ ونػعية 

، فجرجة الػعي الثَّقافي تختمف باختالؼ السثقَّفيغ وانتساءاتيع (21)«الخبخات
قافي ومػاقفيع الجيشيَّة والِدياسية ومكانتيع في السجتسع، استسج "مشرػر" وعيو الثَّ 

يغ  واية، وىي الجِّ مغ عّجة مرادر، أكتفي بأبخز السرادر التي ضيخت جمًيا في الخِّ
 اإلسالمي والسصالعة والثقافة السذخقية.

يغ اإلسالمي:  -أ  الجِّ
واية عجَّة صفحات مغ التاريخ اإلسالمي وذلظ مغ خالؿ اإلشارة إلى  رصجت الخِّ

ـ، ونبي هللا "صالح"، ونبي هللا "لػط"، نا "نػح" عميو الدالسيِّجأنبياء هللا مشيع: 
خريات عمى لداف  الـ فاستحزار التَّاريخ اإلسالمي بيحه الذَّ و"عيدى" عميو الدَّ
"مشرػر" يبيِّغ لشا مجػ معخفتو لتاريخ الخسل ومعاناتيع في تبميغ الخِّسالة، كسا 

 ،عقموورجاحة  ،الخميفة الحؼ ُعخؼ بعمسو "أشار إلى اإلماـ "عمي بغ أبي شالب
وبالغة قػلو، وىػ الحؼ بقي محلَّ صخاع ديشي بيغ السدمسيغ الدشَّة والذيعة إلى 
يػمشا ىحا حػؿ أحقيتو في الخالفة بعج وفاة الخسػؿ صمى هللا عميو وسمَّع، وقج 

                                                             
وائيحسيج لحسيجاني، الشقج  - (20) وايةواأليجيػلػجيا )مغ سػسيػلػجيا  الخِّ عمى  الخِّ

وائي الشَّزسػسيػلػجيا  ، 1ار البيزاء، السغخب، طقافي العخبي، الجَّ ( السخكد الثَّ الخِّ
 .(79-78)، ص1999

زكي السيالد، محشة السثقف الجيشي في العرخ، السخكد اإلسالمي الثقافي، لبشاف،  -(21)
 .119، ص2012، 1ط
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جاء في قػؿ "مشرػر" مخاشبا صػرة أبيو مدتحزخا مذيج "الذيخ" وىػ يثشي 
 الديِّجا يشبغي أف يقاؿ إال في م»ار " بكالـ عمى خراؿ "عميػة الخزَّ 

 .(22)«عمي..
إلى أفَّ "مشرػر" يعخؼ تاريخ ىحا  أحالشانا عمي" سيِّجذكخ اسع "أفَّ نالحع  

الخميفة الحؼ مات مقتػال كسا قتل قبمو الخميفة " عثساف بغ عفاف" رضي هللا 
اللة عمى اعتخاض ترُخؼ سيِّجعشيسا، وقج أورد "مشرػر" ذكخ  نا "عمي" لمجَّ

لة مشيا: الذيخ" الحؼ يسجح خراؿ "عميػة الخزار" الستَّرف برفات مبتحَ "
مغادرتو لمجنيا كارىا، وحمػلو بيغ السػتى رالبا غيخ راغب، يبيع سمعتو بأغمع 

 اإليساف وألسع الخجع.
نبي هللا "لػط " فتخد عمى لداف مشرػر أثشاء تفقُّجه لمكتب عشج "بػخالفي"  اسعأّما  

أنت ال تجرؼ لساذا بارت ىحه الكتب، وكدجت  -»فيقػؿ لو "مشرػر" مخاشبا: 
كسا تكدج تجارة الصيخ بيغ قـػ "لػط"،... ألنيا تقػؿ الحق السخ وترخِّح بالحكيقة 

بيحا يذيخ إلى "قـػ لػط" الحيغ ، فيػ (23)«وتجيخ بالدخ السخفي...  الجارحة
ولع يدتسعػا لشبي هللا الحؼ ُبعث إلييع، فأتاىع عحاب هللا مغ   جيخوا بدػء أعساليع

 حيث ال يذعخوف.
فيػ يذبِّو أىل القخية بقـػ "لػط"، وما ُيالحع بيغ السقاربتيغ في استحزار  

يشيتيغ ىػ السقارنة بيغ قيستيغ أخالقيتيغ أحجىس ا سامية، تخمد الذخريتيغ الجِّ
يشية، وأخخػ مبتحلة تخمد إلى شخز مغ "أىل القخية" وىػ  خرية الجِّ إلييا الذَّ

ار" في السخَّة األولى وإلى "أىل القخية" في السخَّة الثانية، ففي الحالة األولى   "الخزَّ
فذخرية  ،كاف مجاؿ السقارنة بيغ فخد وفخد يختمفاف في االنتساء االجتساعي

" داللة عمى سسػ مكانتو، وشخرية "عميػة " الديِّجأشمق عمييا لقب "نا "عمي" سيِّج
ار"، أمَّا في الحالة الثَّانية فقارف بيغ جساعة  "أىل  -أشمق عمييا لقب "الخزَّ

فيسا يذتخكاف في الكيع السبتحلة التي يتَّرفػف بيا، وىشا  –القخية" و"قـػ لػط" 

                                                             
 .25، ص1ج كخَّاؼ الخصاياعبج هللا عيدى لحيمح،  - (22)
 .121، صنفدوالسرجر  – (23)
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قج األوضاع ويقاربيا مغ زوايا يتجمى وعي مشرػر الثَّقافي ومعخفتو كيف يشت
 عجيجة، سياسيَّة ديشيَّة أخالقيَّة، اجتساعيَّة...الخ.

وأشار إلى صخاعو مع "شيخ القخية" وشبَّيو بػ"ًمَديمسة الكحَّاب" الحؼ ادَّعى الشُّبػة 
ساء ومغ أشيخ ما ُيخوػ عشو مغ  وأتى بكالـ مغ وىسو، وقاؿ أنَّو مغ وحي الدَّ

الفيل ما الفيل، وما أدراؾ ما الفيل، لو »حاكي سػرة الفيل: قػلو ي  كالـ شيصاني
يا ضفجع »، ولو كالـ في الزفجع يقػؿ ليا: (24)«ذنب وثيل. وخخشـػ شػيل

أعالؾ في الساء وأسفمظ في الصيغ  ال الذارب   بشت ضفجعيغ، نقِّي ما تشقيغ
 .(25)«تسشعيغ، وال الساء تكجريغ

وقج ورد تدجيل نقيق الزفادع في شخيط "مشرػر" أيزا، وبيحا الػصف يحيل  
إلى "الذيخ" بأنَّو كائغ بخمائي يعخؼ كيف يتأقمع تحت العباءة والمِّحية، وكيف 
يدبح في مدتشقع السعاصي، وىػ تذخيز وفِّق فيو كثيخا لػجػد وجو شبو في 

 السقارنة بيغ الخَّجميغ. 
  َحيغ ُيػسػساف لمشَّاس ويديِّشاف ليع السعاصي" الم"الذيصافوذكخ "مشرػر" "إبميذ" و

إّنسا أممي كبيخ أف أنترخ عميو لحطة السػت، لسا »يقػؿ "مشرػر" عغ "إبميذ": 
ال يدتصيع أف ُيشكذ سبابتي السشتربة في شسػخ، تذيج أفَّ ال إلو إالَّ هللا وأفَّ 

انيدامية بل متحجيَّة حتى  فػ"مشرػر" شخريَّة ليدت  (26)«محسَّجا رسػؿ هللا.. 
ياشيغ.  لدكخات السػت، وليذ مع قػؽ بذخيَّو فقط بل يتحجؽ حتی قػؽ الجغ والذَّ

                                                             
عمي بغ أبي عمي بغ دمحم بغ سالع اآلمجؼ، غاية السخاـ في عمع الكالـ، تحقيق:  -(24)

)د ط(،  مرخ، السجمذ األعمى لمذؤوف اإلسالمية، القاىخة،  صيفحدغ محسػد عبج المَّ 
 .344ىػ، ص 1391

أبػ بكخ الباقالني دمحم بغ الصيب، إعجاز القخآف، تحقيق: أحسج صقخ، دار  -(25)
 .157ص  1997، 5السعارؼ، مرخ، ط

 .95، ص1ج كخَّاؼ الخصاياعبج هللا عيدى لحيمح،  -(26)
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ارد أيزا كثخة استذياده الحَ وما يُّ  ما   بآيات مغ القخآف الكخيع وقرروع عمى الدَّ
ارد والبصل  يجؿ عمى امتالؾ األديب ثقافة ديشيَّة استصاع أف يػزِّعيا بيغ الدَّ

ػر" الحؼ لع يخد عمى لدانو أؼ اقتباس آليات مغ القخآف، كسا أحالشا "مشر
خريات الجيشيَّة في وقتشا الخاىغ مشيا " قصب")*(،  الديِّج"مشرػر" إلى بعس الذَّ

قصب" في مقاشع  الديِّجكسا أورد اسع "  الحؼ اقتشى كتابو " نحػ مجتسع إسالمي"
واية مشيا:  قصب"   الديِّجد إلى ذىشو اسع "عشج ىحا الحج قف»مختمفة مغ الخِّ

دة، والسذشقة، وىديسة  األحالـ العطيسة دائسا »، (27)«1967والجاىمية الستججِّ
تكػف مقرمة الخجاؿ  وكثيخا ما تمتف األفكار حػؿ عشق أصحابيا لتأخح شكل 

والسػاقف التي ُتحيي اآلخخيغ بيا يسػت أصحابيا.. غخيب حقا أف يسػت   السذشقة
الجبشاء والصمقاء..وعجيب أف يتياوػ العباقخة ليرعج عمى أشالئيع  األحخار ليعير

وىحا إشارة إلى الصَّبقة السثقَّفة التي ُتدتيجؼ دوما بدبب   (28)«الحسقى والكدالى.
 أفكارىا ومػاقفيا أو تيسَّر.

ذشقة التي ُعمِّق عمييا بدبب قصب" والس الديِّجفقج أشار إلى السأساة التي حمَّت بػ"
وكتابو "معالع في الصخيق" الحؼ انتقج فيو شخيقة الحكع في وقتو ومسَّا قالو و آرائ

فال تبمغ بشا اليديسة أف نتمسذ لإلسالـ متذابيات بعس » في ىحا الكتاب 
األنطسة القائسة، وفي بعس األنطسة القائمة وفي بعس األفكار القائسة. فشحغ 

نشا نخفزيا كمَّيا ألّنيا نخفس ىحه األنطسة في الذخؽ أو في الغخب سػاء.. إ
، وسسَّى تمظ الفتخة بالجاىميَّة (29)«مشحّصة ومتخمفة بالكياس إلى ما يخيج اإلسالـ

                                                                                                                                         

وايةقصب في  الديِّجتو إلى يْ مكالسة ىاتفية مع األديب عيدى لحيمح، نبَّ  -(*) ، فقاؿ الخِّ
في ، ـ2014-11-09يـػ األحج  كتاباتو"، الخجل كثيخا وأعذق كلَّ  لي: " أنا أحبُّ 

 .اعة الثامشة مداءً الدَّ 
 .135، ص1ج كخَّاؼ الخصاياعبج هللا عيدى لحيمح،  -(27)
 .181، صنفدوالسرجر  -(28)
، 1979، 6قصب، معالع في الصخيق، دار الذخوؽ، القاىخة وبيخوت، ط سيِّج -(29)

 .157ص
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الججيجة التي تختمف عغ فتخة ازدىار الحزارة اإلسالميَّة وقت الشَّبي محسَّج صمى 
 هللا عميو وسمَّع، وفتخة الفتح األنجلدي.

العي عمى كتابات  قصب" ال  الديِّجأفَّ " -فيسا سبق-الخجل وواضح مغ خالؿ إشِّ
إفَّ الحؼ يكتب ىحا الكالـ، إنداف عاش يقخأ »يكتب مغ فخاغ وال بعاشفة ذاتيَّة، بل 

أربعيغ سشة كاممة، كاف عسمو األوؿ فييا القخاءة واإلشالع في معطع حقػؿ 
ر السعخفة اإلندانية، ما ىػ مغ تخّررو وما ىػ مغ ىػاياتو.. ثع عاد إلى مراد

عقيجتو وترػره، فإذا ىػ يجج كل ما يقخأ ضئيال إلى جانب ذلظ الخصيج 
ظ في ىحا الكالـ وكسا ودَّعشا مغ قبل "حدغ البشا" (30)«الزخع ، وال مجاؿ لمذَّ

ذ التَّيار اإلخػاني، والحؼ كاف "1949الحؼ ُقتل سشة ) قصب"  الديِّجـ(، مؤسِّ
ليو فيسا بعج وتحجيجا سشة الحؼ انزع إ ،متعاشفا معو ومع تشطيسو اإلسالمي

ـ( 1949ـ(، فحيغ أصجر كتابو "العجالة االجتساعية في اإلسالـ" سشة )1953)
إلى ىؤالء الفتية الحيغ يجاىجوف باسع هللا. في »كاف إىجاء الكتاب يحسل ما يمي: 

، وكسا ودَّعشا " عبج الحسيج (31)«سبيل هللا. عمى بخكة هللا. أىجؼ ىحا الكتاب
بخصبو السشبخيَّة، الحؼ كاف محكػما عميو باإلعجاـ لػال أف لقي ربَّو كذظ" السذيػر 

ودَّعشا باألمذ القخيب "محسَّج رمزاف البػشي"  ،ساججا کسا تسشَّی راضيا مخضيا
.  "شييج السشبخ" بدبب الثَّػرة التي تعيذيا سػريا اليـػ

ارد إلى كتاب "الحكػمة اإلسالمية" لإلماـ "الخسيشي" ال  حؼ يعتبخ مخجعا أحاؿ الدَّ
ف مغ مجسػعة مغ السحاضخات تتعمَّق  فقييا في التفكيخ الذيعي، وىػ كتاب يتكػَّ
ولة، ويثػر عمى حكع الذاه  بػالية الفكيو ويذيخ فيو إلى أفَّ اإلسالـ ديغ الجَّ
السمكي، فػ"مشرػر" مغ خالؿ ىحه الكتب التي يقخأىا واألحجاث التاريخيَّة التي 

ياؽ الحؼ يػرد فيو ثقافتو  مدتسجا يدتحزخىا يدتصيع أف  يػافق بيغ ما يقخأ والدِّ
حابة.ذلظ مغ القخآف، أو مّسا رُ   وؼ عغ الخسػؿ صمَّى هللا عميو وسمَّع والرَّ

                                                             
 .131، ص1ج كخَّاؼ الخصاياعبج هللا عيدى لحيمح،  -(30)
، 13قصب، العجالة االجتساعية في اإلسالـ، دار الذخوؽ، القاىخة وبيخوت، ط سيِّج -(31)

 .05، ص1993
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يشي عشج "مشرػر" أنَّو لع يدتسجه فقط مغ التُّخاث  ما ُيالحع في الػعي الثَّقافي الجِّ
يشي القجيع، بل مصَّمع عميو مغ مرادر حجي ، -قصب" و"الخسيشي" الديِّج" –ثة الجِّ

 -وليذ فقط مغ السخاجع والسرادر الدشيَّة؛ بل مصَّمع عمى الثَّقافة الذيعية 
، فيػ يعخؼ كيف يػافق بيغ التُّخاثي والَحجاثي في السػاقف التي -"الخسيشي"

يشي بيشو وبيغ "شيخ القخية  ."تتصمَّب مشو ذلظ، وىحا ما سشججه جميا في صخاعو الجِّ
 
 :السصالعة -ب
ارد البصل "مشرػر" بأنَّو إنداف متَّدع بدسات الحكاء،   إنو يعخؼ »وصف لشا الدَّ

ويفكظ ويعيج التخکيب، ويدتشبط، ويخؽ األياـ وىي، لع تدؿ بعج نصفا في رحع 
، ومرجر تكػيغ الػعي الثَّقافي (32)«السقاديخ  فيفخ مغ أىػاليا قبل أف تحيق بو

ىا مغ التخاث عشج "مشرػر" إضافة إلى  يغ اإلسالمي ىػ السصالعة التي استسجَّ الجِّ
خالصة ما تسمكو مغ ماضي الفكخ  وعبقخيات أجياؿ »العخبي الحؼ ُيعتبخ 

مزت، تخكت مغ رصيجىا لمخَمف ما يسكشو أف يحتفع بو ويخعاه، ويشسيو، ويعتبخه 
 أساسا يبشي عميو مقػمات حياتو  ومغ ىشا ارتبصت فكخة التخاث بالساضي،

 .(33)«وتدمدمو عبخ التاريخ  مغ األجياؿ وتعاقبيا
شخريَّات أدبيَّة عخبيَّة ليا تاريخ وزاد أدبي مازاؿ يدتشيخ بو  "استحزخ "مشرػر

ابق، مثل "أبػ حيَّاف التَّػحيجؼ" الحؼ استذيج بقػلو أثشاء حػاره مع  حق مغ الدَّ الالَّ
حيجؼ": أفزل الّمباس ما وقج قاؿ "الذيخ أبػ حياف التػ »"عسي سعيج الدبَّاؿ": 

اعخ العبَّاسي "(34)«وتصابق واتدق".  تذاكل واتفق نػَّاس"  أبا، و يحكخ أبياتا لمذَّ
 في حجيثو مع نفدو أيزا:

َخاَبا» ُخوا الَجخََّة َعْسًجا وَسَقػا اأَلْرَض الذَّ  َكدَّ

                                                             
 .258، ص1ج كخَّاؼ الخصاياعبج هللا عيدى لحيمح،  -(32)
عبج هللا التصاوؼ، أشكاؿ الرخاع في القريجة العخبية بيغ القجيع والسعاصخ "رحمة  -(33)

 .07، ص2005)د ط(، مرخ، مكتبة األنجمػمرخية القاىخة،  ،7السعارضات"، ج
 .107، ص1ج كخَّاؼ الخصاياعبج هللا عيدى لحيمح،  -(34)
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ـُ ِديِشي َلْيَتشِ  -ُقْمُت                                      ي ُكْشُت َواإِلْساَل
 .(35)«ُتَخاَبا

ارد عمى لداف "مشرػر" في مػضع آخخ أفَّ " نػاس" مات بدبب  أباوَيحكخ الدَّ
مشرػر .. ال تذخب فييا إثع كبيخ ومشافع لمشاس،  -»الخسخ التي نادميا كثيخا: 

ارد (36)«فال تذخب، لقج شخبيا "الشػاسي" مغ قبل فأحخقت كبجه.. ، كسا أفَّ الدَّ
ة والذعخ، أخبخنا بأفَّ "م شرػر" نفدو لو إسيامات في السجاؿ األدبي مغ القرَّ

د أشعارا تحاكي في أسمػبيا أسمػب القجامى،  واية يخدِّ ونجج في كثيخ مغ مػاقع الخِّ
ما أنت في ىحؼ الّجمى إال كرالح في ثسػد، ما أنت إال »ففي قػؿ "مشرػر": 

"الستشبي" في  ، محاكاة لذعخ(37)«كالسديح تذاكدت في قتمو شيع الييػد 
 :قريجتو التي يقػؿ في مصمعيا

 گْع َقِتيٍل گَسا ُقِتمُت َشِييِج      ِلَبَياِض الصَُّمى َوَوْرِد الُخُجوِد 
حكى أبػ الفتح عثساف بغ جشِّي قاؿ: سسعت الستشبي يقػؿ: إنَّسا لقِّبت » والتي 

ـُ الِعَجا وَغْيُع الَحُدػْد  َأَنا ِفي َأَنا ُتَخاُب الشََّجػ َوَربُّ الَقَػاِفي، َوسِ  :بالستشبي لقػلي َسا
 ُأمٍَّة َتَجاَرَكَيا هللُا َغِخيٌب َکَراِلَح ِفي َثُسػْد.

 :وفي ىحه القريجة يقػؿ
ـِ الَسِديِح َبْيَغ الَيُيػدْ   .(38)«َما ُمَقاِمي ِبَأْرِض َنْخَمٍة ِإالَّ َکُسَقا

ار بغ ب  :"خدكسا نجج "مشرػر" يجنجف بأبيات شعخيَّة لػ "بذَّ
ْيِت َلَيا َعْذُخ َدَجاَجاِت َوِديٌظ َحَدُغ » َرَباَبٌة َربَُّة الَبْيِت َتُربُّ الَخلَّ ِفي الدَّ

ار بغ بخد" في جاريتو "ربابة"، فيػ لع يكغ (39)«الَرْػتِ  ، وىػ شعخ نطسو "بذَّ
                                                             

 .90، صنفدوالسرجر  -(35)
 .220ص، نفدوالسرجر  -(36)
 .234، صدونفالسرجر  -(37)
أبي مشرػر عبج السمظ بغ دمحم بغ إسساعيل الثعالبي الشيدابػرؼ، أبػ الصيب  -(38)

يغ عبج السجيج، مكتبة الحديغ التجارية، الستشبي مالو وما عميو، تحقيق: دمحم محي الجِّ 
 .21)د ط(، )د ت(، ص مرخ، القاىخة،

 .126، ص1ج كخَّاؼ الخصاياعبج هللا عيدى لحيمح،  -(39)
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يأكل البيس مغ الدػؽ بل ما تجسعو لو جاريتو "ربابة"، ومغ أجميا نَطع ىحيغ 
ار بغ بخد" بدببيسا البيتيغ،  لتحفيدىا عمى جسع البيس وقج تعخَّض الذاعخ "بذَّ

 ، ألفَّ نطسو كاف مذيػرا بقػَّة الستغ وجدالة المَّفع، وغدارة اليجاء.(40)لمشَّقج
والسػقف الحؼ أورد فيو "مشرػر" ىحيغ البيتيغ ال يختمف كثيخا عغ السشاسبة التي 

رػر" كانت تدجيل صػت الجَّجاجة ُنطع فييا شعخ "بذار بغ بخد"، فغاية "مش
، وفي تساـ  بخضى "العجػز"، التي أوىسيا أفَّ دجاجتيا ستبيس بيزتيغ في اليـػ

وحتسا كانت الشتيجة تدجيل  ،الثالثيغ ستمج الججاجة بيزة واحجة مغ ذىب
ه لغاية  يظ، و"العجػز" أيزا ستجسع البيس وَتُعجُّ "مشرػر" صػت الجَّجاجة والجِّ

ثيا عشو "مشرػر"، ومغ خالؿ مقاربة السػقفيغ الحيغ وصػلو الشَّرا ب الحؼ حجَّ
ار بغ بخد" وأشعاره  ورد فييسا البيتيغ، نالحع أفَّ "مشرػر" ُمصَّمع عمى سيخة "بذَّ

ار   ألنَّو أورد البيتيغ في سياؽ يذابو السشاسبة التي قيل فييا كسا نجج أيزا "بذَّ
ُتيع "مشرػر" بيا مغ ِقبل "شيخ القخية"، بغ بخد" قج اتيع بالدنجقة فُقتل، مثمسا ا

د مغ شخؼ الزفجعيِّيغ بالقتل ونجج البصل يػرد في كثيخ مغ السػاقع في  ،وُىجِّ
واية أشعارا مغ معاجع القجامى: مشيا مثال:   ماذا جشيت مغ قمق الدؤاؿ؟»الخِّ

 ماذا جشيت مغ القمق؟
 –ػؼ أصابعي، وتخيجني القيج أدمى معرسي، والغلُّ أٌعخؽ في العشق.. والشار تك

أال أحتخؽ والميل عدعذ في عيػني.. في دمي، وأصابعي العسياء تبحث  -أبتاه 
  (41)«في دياجيخ السدافة عغ فمق...

واية)*(  ليا "مشرػر" في كثيخ مغ فرػؿ الخِّ ووردت مقاشع شعخيَّة مغ قرائج تقػَّ
 محاكيا أشعار القجامى.

واويغ الذعخية التي وال يعشي ىحا أفَّ ثقافة "مشرػر" كان ة فقط مغ الجَّ ت مدتَسجَّ
وإنَّسا استصاع أف يصَّمع عمى الكتابات الشثخيَّة، ومشيا كتب: نقج "العقل   يقخأىا

                                                             
، ، جسع وتحقيق وشخح1ذار بغ بخد، جديػاف ب ،اىخ بغ عاشػريشطخ: دمحم الصَّ  -(40)

 .97-96ص 2007وزارة الثقافة، الجدائخ، )د ط( 
 .93-92، ص1ج كخَّاؼ الخصاياعبج هللا عيدى لحيمح،  -(41)
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مة و رواية "أوالد حارتشا" لػ"نجيب محفػظ" وكحا كتاب أرسمو لو  "،العخبي" و "السقجِّ
يسقخاشية والشِّطاـ ا لعالسي الججيج، لع يكذف لشا شكيقو يتحجَّث عغ الخأسسالية والجِّ

ارد عغ اسع العشػا ىا ليع، مصبِّقا ف، وكُتب كاف يدتعيخىا مغ أصجقائالدَّ و وال يُخدَّ
مجشػف مغ أعار كتابا، ومجشػف مغ » في نطخه السثل الفارسي الحؼ يقػؿ: 

 وقج حاولت أف اشَِّمع عمى ىحه العشاويغ التي أوردىا "مشرػر".  (42)«أعاده
الحطتو مغ خالؿ ىحه العشاويغ نقج العقل العخبي: ىػ انتقاد لعقػؿ ومغ جسمة ما 

ي" في كتابو "نقج العقل العخبي" يعتبخ ومغ خالؿ تجاربو  أىل القخية  فػ"شارؽ حجِّ
العجيجة في مقارنتو بيغ تفكيخ العقل العخبي وتفكيخ العقل الغخبي أفَّ جلَّ عيػب 

شبيعيَّة لمطُّخوؼ التَّاريخيَّة  تفكيخنا السعاصخ ليدت سسات ِعخقية بل ثسار
كل األحاديث »، وىػ في ىحا ال يختمف عغ "مشرػر"  (43)والِدياسية والثَّقافيَّة

عشجنا تقػد إلى أزمة الحخية، إذ ال حياة بال إنداف، وال إنداف بال ديغ، وال ديغ بال 
الثػرة حخية )...( ما شأنشا مع اآلخخيغ الحيغ يكفشػنشا في جمػدنا باسع الجيغ و 

ارد أثشاء اإلشارة إلى كتب "مشرػر" يحكخ عشػاف الكتاب  (44)«والػشغ؟ !  والدَّ
دوف صاحبو، وىػ ما يخمق لجػ القارغ فزػال لسعخفة الكتاب السقرػد بالتَّحجيج 

 .وتحفيد القارغ عمى السصالعة أيزا
  مغ خالؿ مصالعة "مشرػر" لكتاب "الحكػمة اإلسالمية"، و "نحػ مجتسع إسالمي"

ولة، والكتاب الحؼ أرسمو لو أخػه عغ الشِّطاـ العالسي  الحيغ يعتِبخاف اإلسالـ ديغ الجَّ
رغع عجـ عمسشا بعشػاف الكتاب لكغ معخوؼ عغ الشِّطاـ العالسي الججيج،   الججيج

يسقخاشية حبخا عمى ورؽ فقط، نمحع أفَّ  تسجيجه الخأسسالية وحقػؽ اإلنداف والجِّ

                                                             

وايةلالشالع عمى السػاضع التي وردت فييا أشعار مشرػر في  -(*) ، يشطخ الخِّ
 .252، 251، 239، 238، 203، 166 165  157، 156، 138،139الرفحات: 

 .167ص ،نفدوالسرجر  -(42)
السعاصخ"، دار ي، نقج العقل العخبي " مغ عيػب تفكيخنا يشطخ: شارؽ حجِّ  -(43)

 .23ص 1998، 2طمرخ،  السعارؼ، القاىخة،
 .149، ص1ج كخَّاؼ الخصاياعبج هللا عيدى لحيمح،  -(44)
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فق بيغ األصيل والجَّخيل كسا كاف يػافق بيغ التخاثي "مشرػر" يدتصيع أف يػا
 والحجاثي. 

شو  "مشرػر"لع يكغ  يصالع الكتب العخبيَّة فقط بل كاف يتقغ المُّغة الفخنديَّة، ما مكَّ
مغ أف يدتذيج ببعس الكمسات و األمثاؿ، وبعس األسساء الفخندية مشيا "مارؼ 

لع يجج الفقخاء الخبد، فأشعسػىع  انصػنيت" ممكة فخندا والسذيػرة بقػليا " إذا
ة  الكعظ"، ُيحدغ "مشرػر" في مقاربة السػاقف، بػعيو الثَّقافي السػسػعي مغ عجَّ
وافج والسرادر  زوايا، مدتشجا في ذلظ بداده العمسي، الحؼ استسجَّه مغ مختمف الخَّ

 العخبية والغخبية القجيسة والحجيثة.
  :الثَّقافة السذخقيَّة -جػ

قافة السذخقيَّة عشج "مشرػر" بذكل جمي، فقج كاف يدتسع لتالوة القخآف بخزت الثَّ 
"عبج البَّاسط عبج الرسج" و"محسػد خميل الحرخؼ"، ويدتسع لػ"رباعيَّات  برػت

"  كسا يحكخ في مػاقفو "فخيج األشخش" و"عبج الحميع  الخياـ" برػت "أـ كمثـػ
رواية "أوالد حارتشا" لػ"نجيب حافع"، وكسا أشخت سابقا فقج اشَِّمع "مشرػر" عمى 

خقية  فيػ في الغخفة أحدغ، سػاء » محفػظ"، كسا كاف مػلعا أيزا بالسػسيقى الذَّ
لسا يكتب، أـ حيغ يدتسع إلى السػسيقى الذخقية التي يكمف بيا أشج الكمف كأّف 
مو كسا يطغ اآلخخوف. وىػ  سشػات "باريذ" وليالييا لع تشحخؼ بحوقو، أو لع تقػِّ

ي ىحه الغخفة لسا يصػؼ بو شائف مغ اإليساف، فيقبل عمى الرالة أو أحدغ ف
 .(45)«قخاءة القخآف أو االستساع إليو مدّجال بأصػات كبار السقخئيغ

باب  يتَّزح جميا ذوقو السػسيقي حيغ كاف راجعا إلى بيتو وصادؼ بعس الذَّ
يدتسعػف لسػسيقى "الخاؼ" التي انتذخت فتخة التِّدعيشيات في الجدائخ، وىي الفتخة 
اب حدشي"، فُيعمِّق عمى ىحه السػسيقى:  التي فقجت فييا الجدائخ السصخب "الذَّ

يا الحؼ جعميع يكمفػف بيحه الدخافة، التي تراحب  أؼ انحخاؼ في الحوؽ »

                                                             
 .247، ص1ج كخَّاؼ الخصاياعبج هللا عيدى لحيمح،  -(45)
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مػسيقی تئغ بيا آالت الصخب السذجودة السكجودة، وىي تجمج بالدياط وتخفذ 
 .(46)«باألرجل

ميا في شخيط  فػ"مشرػر" انترخ ألصػات الصبيعة وأصػات الحيػانات، فدجَّ
وصار يدتسع إلى ىحه األصػات، عمى حداب أصػات اآلالت السػسيكية، ألنَّيا 

والفرػؿ، إنسا يغيخ لغتو الصساع ال تغيخ لغتيا حدب السػاسع والسػاقف » 
السشافق الجباف، الصساع لسا يصسع يجامل، والجباف لسا يخاؼ يدتخضي، والسشافق 

" أفَّ "مشرػر" 1، يالحع القارغ في رواية "كخاؼ الخصايا ج(47)«لسا يشافق يتسمق
ة،  يدتصيع بػعيو الثَّقافي الُستَّدع أف يشطخ إلى األشياء وفق قشاعاتو الخاصَّ

تحزخ لشا مغ ثقافتو ما يشاسب السػاقف التي يتصمَّب مشو ذلظ، يقػؿ مخاشبا فيد
لي رصيج مغ "الثقافة" يؤىمشي لحلظ، وسأجسع رصيج مغ "الثقافة »صػرة والجه: و

يشية" يؤىمشي أف أجمج أعراب الشاس السذجودة السكجودة، بكمسات تدقط مغ بيغ  الجِّ
اـ التي قزاىا األديب بالجبل ط لأليَّ ، وىػ إسقا(48)«الذفاه کالخصاصات الدائفة

 سشػات التدعيشيات والسكاف الحؼ كتبت فيو ىحه الخواية.
 خالصة:

ػداء –كاف وقع  - جميا في كتابات أدباء التِّدعيشيات، وقج  -أزمة العذخية الدَّ
رت لشا رواية كّخاؼ الخصايا، ج ، أزمة السثقف الحؼ أصبح يبحث عغ 1صػَّ

ولة.البقاء، ومعارضا  دات الجَّ  سياسيا في صخاعو األيجيػلػجي مع مؤسَّ
ر الجشػف في رواية كّخاؼ الخصايا ج - ، أنَّو خصاب ىحياني استصاع 1صػِّ

متقسِّرو "مشرػر" أف يتسطيخ فيو بسختمف التمبُّدات، فخصج الحكيقة، ونقج 
 السجتسع، وثار ضجَّ كل شبقات السجتسع.

واية خالؿ فتخة التدعي - شيات أيزا كدخا لشسصية الخصاب الحؼ تبشاه عخفت الخِّ
، أمَّا فتخة التِّدعيشيات فقج عخفت فييا -تبشي االشتخاكية -كتَّابيا فتخة الثسانييات

                                                             
 .115ص، نفدوالسرجر  -(46)
 .153، صنفدوالسرجر -(47)
 .150، نفدوالسرجر  -(48)
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ولة وإدانة اإلرىاب، وترػيخ العشف في  دات الجَّ أعساؿ األدباء انتقادا لسؤسَّ
وائية.  الشُّرػص الخِّ

كخاؼ الخصايا خاصة التػجو نحػ  نالحع في الخواية التدعيشية عامة ورواية -
اقحاـ البصل السثقَّف الحؼ حل مكاف البصل العامي الحؼ كاف مييسشا في الخواية 

 قبل فتخة التدعيشيات.
 المصادر والمراجع:

 .2014، 1خؽ، السغخب، طف والدياسة، إفخيكيا الذَّ إدريذ صابي، السثقَّ  - (1)
راسات اإلسالمية بجامعة السمظ سعػد، السجخل جريذ بقدع أعزاء ىيئة التَّ  - (2) الجِّ

 ذخ السسمكة العخبية الدعػدية، )د ط(، )د ت(.قافة اإلسالمية مجار الػشغ لمشَّ إلى الثَّ 
يب، إعجاز القخآف، تحقيق: أحسج صقخ، دار ج بغ الصَّ أبػ بكخ الباقالني محسَّ  -(3)

 .1997، 5السعارؼ، مرخ، ط
أشكاؿ الرخاع في القريجة العخبية بيغ القجيع والسعاصخ "رحمة عبج هللا التصاوؼ،  – (4)

 ، مكتبة األنجمػمرخية القاىخة، مرخ، )د ط(.7السعارضات"، ج
واية العخبية الجدائخية، السغاربية بغ جسعة بػشػشة، سخدية التَّ  -(5) جخيب في الخِّ

 .2005 1ذخ، تػنذ، طلمصباعة والشَّ 
واية عمى قج حسيج لحسيجاني، الشَّ  - (6)  وائي واأليجيػلػجيا )مغ سػسيػلػجيا الخِّ الخِّ

ار البيزاء، السغخب، ط وائي( السخكد الثَّقافي العخبي، الجَّ   1سػسيػلػجيا الشَّز الخِّ
1999. 

يشي في العرخ، السخكد اإلسالمي الثَّقافي لبشاف،  – (7) زكي السيالد، محشة السثقَّف الجِّ
 .2012، 1ط
، 13قصب، العجالة االجتساعية في اإلسالـ، دار الذخوؽ، القاىخة وبيخوت ط سيِّج -(8)

1993. 
 .1979، 6قصب، معالع في الصخيق، دار الذخوؽ، القاىخة وبيخوت، ط سيِّج -(9) 
  1، مصبعة السعارؼ، الجدائخ، ط1عبج هللا عيدى لحيمح، كخَّاؼ الخصايا ج -(10)

2002. 
ي، نقج العقل  -(11) العخبي "مغ عيػب تفكيخنا السعاصخ"، دار السعارؼ، شارؽ حجِّ

 .1998، 2القاىخة، ط
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ججيج في العقمية العخبية " مكاشفات نقجية" مصبعة عمي أسعج وشفة، الجسػد والتَّ  -(12)
 .2007، 54ة لمكتاب سػريا  الكتاب الذيخؼ الييئة الدػرية العامَّ 

غاية السخاـ في عمع الكالـ تحقيق: عمي بغ أبي عمي بغ دمحم بغ سالع اآلمجؼ،  -(13)
حدغ محسػد عبج المَّصيف  السجمذ األعمى لمذؤوف اإلسالمية، القاىخة مرخ، )د ط(، 

 ىػ. 1391
اؼ، دور التخبية التَّ  -(14)  خويحية أ.د: فؤاد عمي العاجد، وأ: محسػد عبج السجيج عدَّ

نطخ معمسي التخبية  قافي بيغ شمبة السجارس الثانػية مغ وجيةفي نذخ الػعي الثَّ 
راسات ة، وسبل تصػيخه، مجمة الجامعة اإلسالمية )سمدمة الجِّ الخياضية بسحافطة غدَّ 

 .  2009، غدة، فمدصيغ، 1، عجد17جاإلندانية(، السجمَّ 
يب أبي مشرػر عبج السمظ بغ دمحم بغ إسساعيل الثعالبي الشيدابػرؼ، أبػ الصَّ  -(15) 

يغ عبج السجيج، مكتبة الحديغ التجارية،  الستشبي مالو وما عميو، تحقيق: دمحم محي الجِّ
 القاىخة، مرخ، )د ط(، )د ت(. 

، جسع وتحقيق وشخح وزارة 1دمحم الصَّاىخ بغ عاشػر، ديػاف بذار بغ بخد، ج -(16) 
 .2007الثقافة، الجدائخ، )د ط( 

دوستػفيدكي، تخجسة: جسيل نريف التكخيتي مخاجعة: ميخائيل باختيغ، شعخية  -(17) 
 .1986حياة شخارة، دار تػبقاؿ لمشذخ  الجار البيزاء، السغخب، )د ط(، 

واية الججيجة، تخجسة: فخيج أنصػنيػس مشذػرات  -(18) ميذاؿ بػتػر، بحػث في الخِّ
 .1986، 3عػيجات، بيخوت وباريذ ط
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 التفدير البياني جذور وامتداد

 العربي التبدي  جامعة دكتهراه  طالبة حاجي خهلة
 

 الملخص:
 في الحفخ خالل مؽ البياني التفديخ مفيؾم عمى أّوال الجراسة ىحه تقف

 أال مشيسا يتخكب المحيؽ السرظمحيؽ مفيؾم مؽ انظالقا فيسو ومحاولة ، السرظمح
 وما المفغيؽ ليحيؽ االسشادؼ السخكب داللة خاءاستق ثؼ ومؽ والبيان، التفديخ وىسا

 التفديخؼ  والتججيج جية مؽ البياني الجرس إثخاء في تداىؼ ججيجة دالالت مؽ يحسمو
 جحوره مؽ بجاية البياني التفديخ تاريخ تتبع إلى الجراسة  تشظمق ثؼ أخخػ، جية مؽ

 الجراسات جل فمتياأغ التي الجحور تمػ التجويؽ؛ عرخ قبل ما إلى تعؾد التي األولى
 ذلػ عشج الجراسة تقف وال الجراسة، ىحه في عمييا التخكيد حاولشا والتي الدابقة
 ودراسة الحاضخ، العرخ في البياني التفديخ امتجاد تتبع إلى تتعجاه  بل ؛فحدب
 ىحا وخظؾات مبادغ أّصمؾا الحيؽ البيانييؽ السفدخيؽ مؽ مجسؾعة يج عمى تظؾره

 .السشيج
 ؛ القخآن؛ التأصيلالبيان؛ التفديخفتاحية :الكلمات الم

 
The summary: 
        In brief this research comes first to stand on the concept of 

the statement interpretation through digging in the term intrinsically 

with its content. 

     Then it proceed to follow the history of its first roots which 

goes back to pre-Era codification   

       Those roots  that had been neglected by all previous studies. 

Moreover this research doesn’t stop her but it over goes to track 

along the statement interpretation in present time studying its 

progression by some statement interpreters who had founded the 

principles and the steps of this curriculum  

       keywords :interpretation ;statement ;Koran;rooting. 
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 المقدمة:

عيؾر التفديخ البياني كان  عمى أن ،ال التفديخفي مج يكاد يجسع السخترؾن 
وفاتيؼ أن  ،1مختبظا بغيؾر السرظمحات البالغية والشقجية في صجر العرخ العباسي

قج درسؾا القخآن دراسة مؽ يعخف مشاحي  ، قؾم الفظخة في صجر االسالم األول
 مؾضعإذ عخفؾا بفظختيؼ وسميقتيؼ حية؛ السؾاضعة السرظمتيؼ توإن فا ، البيان

وقج نقل عشيؼ في ذلػ ما يرمح أن يعج المبشة  والحكيقة والسجاز، ،اإليجاز واإلطشاب
 .األولى في التفديخ البياني لمقخآن الكخيؼ

 ؛ذ األصؾل األولى والجحور البعيجة لمتفديخ البيانيوذلػ ما يجفعشا إلى تمسّ 
لحؼ يعج فزل الدبق في ىحا االتجاه التفديخؼ اولسعخفة  إلعظاء كل ذؼ حق حقو،

 ،ي السعجد الحؼ شسل القخآن بأكسموألنو يعشى بالبيان القخآن ؛أىؼ االتجاىات التفديخية
و عاجديؽ ومشبيخيؽ بشغسو وكان مؾطؽ التحجؼ لمعخب الفرحاء الحيؽ وقفؾا أمام

ساذا ف، يؼ وأشعارىؼأسمؾبو البجيع السخالف ألساليبيؼ التي ألفؾىا في خظبو   ،الفخيج
ىل ىشاك و  ؟الشغخية والتظبيقبيؽ  حجوده الفاصمة ىي ماو  نقرج بالتفديخ البياني؟

في عرخنا  وىي امتجادات ماو  ؟هسا ىي جحور تؾحيج معشاه؟ وإن كان فاتفاق في 
تمكؼ ىي  يدتجعي مؽ يشزجو مدتكبال؟ ال يدالواحتخق أم أنو  ىل نزجالحاضخ؟ و 

لتي سشحاول اإلجابة عشيا باالعتساد عمى السشيج الؾصفي إشكالية ىحا البحث، وا
 التحميمي، مؽ أجل الؾصؾل إلى وصف ىادف ومشغؼ.

  التفدير البياني  -أوال
 ،وشائػ في الؾقت نفدوشائق ني أمخ إن الحجيث عؽ التفديخ البيا     

بيانية  ف  ولظائ ؽ ما في اآليات مؽ معان  ويبيّ  ،ألنو ييتؼ بجسال التعبيخ ودّقتو شائق؛
وذلػ ألن التفديخ البياني  ،تشاوليا  -بالذخح –رائعة ال يدتظيع السفدخ التقميجؼ 

ومحاولة فيسيا وإبجاء رأيو مؽ  ، بالسعظيات التي يدتظيع السفدخ الشغخ فييا غشيّ 
لدبب االختالف بيؽ الريغ والتخاكيب أو داللة األلفاظ وغيخىا مؽ  ؛خالل تعميالتو

ة ويحاول فيؼ بيا السفدخ البياني، فشججه يتتبع السؾاضع الستذابياألمؾر التي ييتؼ 
                                                             

تؾر حفشي دمحم شخف أثشاء محاولة التأريخ لمتفديخ البياني في _مثل الحؼ ذىب إليو الجك 
  1  كتابو : إعجاز القخآن البياني بيؽ الشغخية و التظبيق
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 ؛وذلػ ،ية معدولة عؽ باقي اآليات والدؾروال يجرس اآلية كبش ،القخآن كبشية واحجة
ومعانييا السختمفة في كل  ،ليحيط بالمفغة أو باآلية مؽ كل أطخافيا ومؾاضع ورودىا

 قرؾد.السعشى الكمي أو السعشى الس لمكذف عؽ مؾضع 
مؽ الرعؾبة بسكان اإلمداك بالسعشى الكمي، أو السعشى الحكيقي  غيخ أنو  

فالسرظمح  ،خ البياني أمخا شائكا كسا تقجمشاالسقرؾد، وىحا الحؼ يجعل مؽ التفدي
ميسا  اندبيلو  اإلندانلحلػ يغل فيؼ ؛ القخآني مؽ وضع الخالق سبحانو وتعالى

وفي كمييسا  ،نو متجاخل بيؽ التفديخ والبيانأل أيزا؛ شائػو التجقيق والتعميل حاول 
 قائؼ بحاتو وكعمؼكمفع البيان مرظمح ألن  ؛وذلػ ،حرخىايرعب أبؾاب عخيزة 

أن  ومخّد ذلػ إلى  معشاه وأقدامو ومجاالتو، مؽ حيث رىيؽ الججل واالختالف، 
  وخمت كتبيؼ ،لولؼ يحجدوا تعخيفا الحيؽ خاضؾا في ىحا العمؼ معغؼ السفدخيؽ 

التي وضعيا  السبادغإال بعض  ، في مفيؾمو وخظؾاتو وقزاياه مؽ الخؾضشغخية ال
 محاوالت تبقىولكشيا  (مشيجو اليؾم ،التفديخ معالؼ حياتو)أميؽ الخؾلي في كتابو 

كسا سشؾضح ذلػ في  ،جدئية بعيجة عؽ التظبيق الكمي واليجف األساسي نغخية
 تفديخ البياني عشج السحجثيؽ.الالخاص ب في مؾضعو الالحق مؽ ىحه الجراسة

 مفيهم التفدير لغة واصظالحا  -0
وال ﴿ مؽ الفدخ بسعشى البيان والكذف ،ومشو قؾلو تعالى: _ لغة : مأخؾذ1.1

 [33:الفخقان]﴾ياتؾنػ بسثل إال جئشاك بالحق وأحدؽ تفديخا
والفعل الساضي مؽ التفديخ ىؾ  "تفعيل"،والتفديخ في المغة مرجر عمى وزن 

قال  والجحر الثالثي لمكمسة ىؾ الفدخ،يقال:فّدخ الذيء تفديخا ، فّدر"،" الخباعي
 2كمسة تجل عمى بيان الذيء وإيزاحو.الفدخ  اإلمام أحسج بؽ فارس عؽ الفدخ"

البيان،فّدخ الذيء يفّدخه  عؽ الفدخ: في لدان العرب ابن منظهر وقال
 والفدخ كذف السغظى، وفّدخه:أبانو ،والتفديخ مثمو. بالكدخ،ويفدخه بالزؼ،فدخا،

والتفدخة :البؾل الحؼ يدتجل بو عمى السخض،حيث يشغخ فيو األطباء فيدتجلؾن بو 

                                                             

دار  ،عرخ الحجيث بيؽ الشغخية والتظبيق_ مشرؾر كافي: مشاىج السفدخيؽ في ال 
.  15،ص1،2006العمؾم ،الجدائخ،ط 2  
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والتفديخ  عمى عمة السخيض،وكل شيء يعخف بو تفديخ الذيء ومعشاه فيؾ تفدختو،
 3:البيان، وىؾ كذف السخاد عؽ المفع السذكل"

مادة  ديخ مذتق مؽومؽ الؾاضح أن معغؼ السفاليؼ المغؾية تجل عمى أن التف
 اولكؽ نجج أن ىشاك رأي وإزالة اإلشكال، يزاح والكذف،وىي بسعشى البيان واإل "فدر"

 قمؾب مؽ "سفخ "ومعشاه أيزا:م :ض عمساء المغة  يقؾل بأن التفديخآخخ لجػ بع
إذا ألقت خسارىا عؽ وجييا وىي سافخة، وأسفخ  السخأة سفؾرا   سفخت يقال: الكذف،

 .4"تفديخ" لمتكثيخ "فدخ" عمى التفعيل فقالؾا سا بشؾاالربح: أضاء، وإن
)الفدخ( و) الدفخ( يتقارب معشاىسا كتقارب " :الراغب األصبيانيوقال 

إلبخاز األعيان  "الدفخ "إلعيار السعشى السعقؾل...وجعل "الفدخ"لفغييسا لكؽ جعل 
 5سفخت السخأة عؽ وجييا وأسفخ الربح"فقيل: لألبرار،

، واالشتقاق األصغخ يتبيؽ أن التفديخ مذتق مؽ الفدخ ومؽ خالل ما سبق
البيان والتؾضيح والكذف مؽ ىحه السادة "الفدخ" يجل عمى معشاىا األصمي وىؾ 

يزاح والبيان مع سادة فدخ يجل عمى الغيؾر واإلواإلعيار، وكحا االشتقاق األكبخ ل
 .اختالف طفيف في المفع والسعشى

 :اصظالحا    -0.0
بذخحو وايخاد  ويختص ،عمسا يظمق عمى معاني القخآن يخالتفد صار لقج 

 وتؾضيح مبيسو. ،معانيو
" عمؼ يبحث فيو عؽ كيفية  التفديخ بقؾلو أبه حيان التهحيدييعخف      

ل التي تحس فخادية والتخكيبية ، ومعانيياالشظق بألفاظ القخآن ومجلؾالتيا وأحكاميا اإل
 6و تتسات ذلػ" ،عمييا حالة التخكيب

                                                             

 1لدان العخب، دار صادر، بيخوت، ط شغؾر :أبي الفزل جسال الجيؽ دمحم مكخم ابؽ م _
،...55، ص5)د،س( ،ج   3  

فيج عبج الخحسان بؽ سميسان الخومي: بحؾث في أصؾل التفديخ ومشاىجو، مكتبة التؾبة، _ 
.  7ىـ، ص4،1419الخياض، ط   4  

.7فيج عبج الخحسان بؽ سميسان الخومي: بحؾث في أصؾل التفديخ ومشاىجو، ص  _  5  
  6 17مشاىج السفدخيؽ في العرخ الحجيث،صفي: _ مشرؾر كا 
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"اسؼ لمعمؼ الباحث عؽ بيان معاني : بقؾلو دمحم الظاىر بن عاشهر ويعخفو   
ألفاظ القخآن وما يدتفاد مشيا باخترار أو تؾسع....ومؾضؾع التفديخ:ألفاظ القخآن مؽ 

 7.يدتشبط مشو" حيث البحث عؽ معانيو، وما
عمؼ يعشى ": بأن التفديخ ىؾ القهليسكؽ  التعريفين الدابقينومؽ خالل     

 وتؾضيح ألفاعو ،وبيان معانيو ،البحث عؽ فيؼ كتاب هللا السشّدل عمى رسؾلو ب
سائل واستخجام الؾ  ،ؾر الفيؼاستخخاج أحكامو بقجر الظاقة البذخية التي تتظؾر بتظو 

 ."السداعجة إلدراك السعشى السقرؾد
 لغة واصظالحا البيان مفيهم  -0

البيان  "ومسا جاء فيو ،رعياالتؾضيح واإل :في لدان العخب بسعشى ورد :لغة _0.0
والجسع  ،اتزح فيؾ بّيؽ وبان الذيء بيانا: ما يبيؽ بو الذيء مؽ الجاللة وغيخىا،

 8عخفتو "  واستبشتو أنا: ،عيخ :ىّيؽ أىيشاء،...واستبان الذيء :مثل ،أبيشاء
 والبيان: . وكالم بّيؽ: فريح.  الفراحة والمدؽ: "والبيانوأيزا      
 9.الفريح" :والبّيؽ مؽ الخجال .ذكاء االفراح مع

أصؾل يعخف بيا ايخاد السعشى "يعخف البيان في االصظالح بأنو  :اصظالحا  _ 0.0
في وضؾح الجاللة العقمية عمى ذلػ  الؾاحج بظخق يختمف بعزيا عؽ بعض،

 10"السعشى
عمؼ يعخف بو ايخاد السعشى الؾاحج "في قؾلو  القزويني وىؾ ما ذىب إليو    

عشى ومعشى ىحا أنو يذسل الجاللة عمى الس 11ة في وضؾح الجاللة عميو"بظخق مختمف
 أؼ التؾضيح، وتعجد الظخق لحلػ.

                                                             

 1،ج1984التحخيخ والتشؾيخ،الجار التؾندية لمشذخ،تؾنذ)د،ط(،_ دمحم الظاىخ بؽ عاشؾر:  
  7 11،ص

  8  198،ص 2ابؽ مشغؾر:لدان العخب،ج_  
199نفدو،ص_ السرجر   9  
_ أحسج الياشسي:تع:سميسان صالح، جؾاىخ البالغة،دار  

  10  244،245،ص2،2007السعخفة،بيخوت،ط
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"اسؼ فيخػ أّنو  أسذ ىحا العمؼأول مؽ وضع  الحؼ يعتبخ الجاحظ وأما    
حتى يفزي  وىتػ الحجب دون الزسيخ، ،جامع لكل شيء كذف لػ قشاع السعشى

ومؽ أؼ جشذ  رؾلو كائشا ما كان ذلػ البيان،مح وييجؼ عمى الدامع إلى حكيقتو،
الدامع إنسا ىؾ ألن مجار األمخ والغاية التي إلييا يجخؼ القارغ و ؛ كان ذلػ الجليل

وأوضحت السعشى فحاك ىؾ البيان في ذلػ  ،فبأؼ شيء بمغت اإلفيام الفيؼ واإلفيام،
 12السؾضع"

ؽ تقديسات ثؾن عوالحؼ خخج بو السحج وىحا ىؾ السعشى الذامل لمبيان،
 .ل ما يجل عمى السعشى بظخق متعجدةليذسل بحلػ التفديخ البياني ك ،البالغة وتقييجىا

  التفدير البياني: مرظلح -3
، وقج قادنا لمتفديخ البياني كسا سبق واضحا   لؼ يزع السفدخون البيانيؾن تعخيفا  

عؽ  فقج ورد وأّما األول. اهعدى بالجسع بيشيسا يتزح معش ،تعخيفيؽ االجتياد إلى 
سخار التخكيب في التعبيخ ىؾ التفديخ الحؼ يبيؽ أ" قؾلوفي  مرائيفاضل صالح الدا

. فيؾ جدء مؽ التفديخ العام تشرب فيو العشاية عمى بيان أسخار التعبيخ مؽ القخآني
الححف واختيار لفغة عمى أخخػ وما إلى ذلػ والتأخيخ والحكخ و  الشاحية الفشية كالتقجيؼ

فيج بؽ عبج الخحسان بؽ عمى لدان  ما جاء ثانيوال 13تعبيخ"أحؾال المسا يتعمق ب
بي نقال عؽ أ (بحؾث في أصؾل التفديخ و مشاىجو)صاحب كتاب سميسان الخومي 

وخالصة األمخ أن ىحا "حيث قال:( بيان اعجاز القخآن)ي في كتابوسميسان الخظاب
لحدؽ السخالف ألساليب ب االبيان القخآني يجسع أمؾرا جسمتيا الشغؼ الفخيج العجي

                                                                                                                                               
القدويشي الخظيب:ضبط وشخح:عبج الخحسان جالل الجيؽ دمحم بؽ عبج الخحسان _   11

  236، 235،ص 1904،  1البخقؾقي ، التمخيص في عمؾم البالغة، دار الفكخ العخبي ،ط
_ عسخو بؽ بحخ الجاحع :تح:عبج الدالم دمحم ىارون ،البيان والتبييؽ،مكتبة الخانجي    12

  54ص 76،ص 1،الكتاب الثاني،ج1998، 7القاىخة، طلمشذخ،
عمى طخيق التفديخ البياني جامعة _فاضل صالح الدامخائي: 

  13  7، ص1،،ج2002الذارقة،الذارقة،)د،ط(،
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أصح تأليف بيؽ أفرح األلفاظ الجدلة و والرؾر البيانية التي تؤلف أبجع  ،العخب
 14.السعاني الحدشة"

التفديخ البياني ىؾ التفديخ الحؼ  نخمص بالقؾل أنّ  واعتسادا عمى ما سبق،
والحكخ  ،و بالتقجيؼ والتأخيخآني والشغؼ الفخيج مؽ ناحية عشايتعبيخ القخ تيعشى بأسخار ال

 ويعشى باأللفاظ الجدلة والسعاني الحدشة مؽ ،ف والستذابو وغيخ ذلػموالسخت ،والححف
فاتجيت ىسة طائفة مؽ السفدخيؽ إلى ىحه الؾجؾه  ناحية اىتسامو بالرؾر البيانية.

وقج عيخ ىحا المؾن مؽ التفديخ  ،اتدعت الجراسات حؾلياشايتيؼ و البيانية و أولؾىا ع
   .عشيؼ والرحابة رضي هللا في تفديخ الخسؾل 

    :التفدير البياني عند القدماء -ثانيا
  :للتفدير البياني التأصيل -0

 الرسهل حيث يعتبخ  اإلسالمولى لمتفديخ البياني إلى صجر تعؾد الجحور األ
أنزلنا إليك الذكر و ﴿ :جللقؾل هللا عد و أول مؽ فّدخ القخآن ووّضحو لقؾمو امتثاال 

ونجج في تفديخه جسمة مؽ التمسيحات   [44 :النحل]﴾نزل إلييم لتبّين للناس ما
كلها واشربها حتى يتبين لكم الخيط االبيض و  ﴿لقؾلو تعالىالبيانية نحكخ مشيا تفديخه 

سؾاد الشيار مشتقال في و   ببياض الميل   [081:البقرة]﴾من الخيط األسهد من الفجر
 .15ذلػ مؽ السعشى الحكيقي إلى السعشى السجازؼ.

اسيخ الرحابة رضؾان هللا عمييؼ كسا عيخت بحور التفديخ البياني في تف     
 بؽ عباس رضي هللا عشيسا إذ اشتيخ بالتفديخ المغؾؼ لكتاب هللا ومؽ أشيخىؼ تفديخ

 أشعارىؼ. الحؼ يخجع فيو الى تخاث العخب و 
أيهد ﴿ :لقؾل هللا تعالىو نزخب مثاال لتفديخ ابؽ عباس في تفديخه      

دكم أن تكهن لو جنة من نخيل و أعناب لو فييا من كل الثمرات و أصابو الكبر أح
و لو ذرية ضعفاء فأصابيا إعرار فيو نار فاحترقت كذلك يبين هللا لكم اآليات 

                                                             

  14 106فيج عبج الخحسان بؽ سميسان الخومي :بحؾث في أصؾل التفديخ و مشاىجو،ص _  
ي لمقخآن الكخيؼ ، الذخكة السرخية لمظباعة _ دمحم رجب البيؾمي :خظؾات التفديخ البيان  15

  12،  11،الدشة الثالثة،الكتاب الثاني واألربعؾن، ص  1971،  1و الشذخ،القاىخة، ط
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، حيث أجاد في بيان السقرؾد التسثيمي مؽ [266 ة:سؾرة البقخ ]﴾رون لعلكم تتفكّ 
جكؼ أن يعسل بعسل أىل الخيخ وأىل ففدخىا بأن هللا عد وجل قال أيؾد أح ،اآلية

اقتخب لى أن يختسو بخيخ حيؽ فشي عسخه و الدعادة، حتى إذا كان أحؾج ما يكؾن إ
  16أجمو ختؼ ذلػ بعسل مؽ عسل أىل الذقاء فأفدجه كمو. 

ديخ البياني فقج سقاىا تالمحتو ونحؾا وإذا كان ابؽ عباس قج زرع بحرة التف     
، مجاىج)شؾع مؽ التفديخ غالبة عمى تفاسيخىؼ مؽ أبخزىؼ ، فتجج أن مالمح ىحا النحؾه

  .(غيخىؼ، و بؽ أبي رباح، ابؽ جبيخ، طاووس، عكخمة
  التفدير البياني في عرر التدوين : -0
الحؼ وضع المبشة األولى في  (أبه عبيدة)أول ما يرادفشا في ىحا العرخ     

ض الحؼ تعخّ  (مجاز القخآن) وذلػ في كتابو   ،صخح الجراسات البالغية لمقخآن الكخيؼ
وما تجل عميو مؽ حكيقة ومثل وتذبيو وكشاية وما تتزسؽ مؽ  ،فيو لمشرؾص القخآنية

سجاز حيشئح ما ىؾ قديؼ الحكيقة لؼ يكؽ يقرج بالذكخ وححف أو تقجيؼ و تأخيخ، و 
 .17ما يعبخ بو عؽ اآليةو إنسا عشى بسجاز اآلية و 

 207)ت  اءلفرّ السجال ، فألف ا وخاض بعجه عجد مؽ السؤلفيؽ في ىحا    
 ،قج خاض مثل ما خاض فيو أبؾ عبيجة مؽ ألؾان العخبيةو  (معاني القخآن)ه( كتابو 

وتؾسع في تؾجيو  ،إال أنو غّمب الشحؾ في مشيجو التفديخؼ  ،والمسدات البيانية
 القخاءات.

ىؾ كتاب مفقؾد و ( نغؼ القخآن)ه( فكتب225)تالجاحظ و جاء بعجىؼ     
في كتبيؼ إلى قيسة ىحا الكتاب  غيخه مؽ الجارسيؽ أشارواو  ،جاحع نفدولكؽ ال

 المحان اشتسال عمى كثيخ مؽ (التبييؽالبيان و )و ( الحيؾان)لظائفو البيانية، كسا كتب و 
 ، يتخك لشا كتابا مدتقال بالتفديخ ؼشارات البالغية في القخآن. ومع أن الجاحع لاإل

                                                             

_ جامع البيان عؽ تأويل آؼ القخآن: ابؽ جخيخ الظبخؼ، دار الفكخ، بيخوت،)د،ط( ،  
  16 47، ص 3،ج1978

تجاىات التفديخ في القخن الخابع عذخ، _ فيج بؽ عبج الخحسان بؽ سميسان الخومي : ا 17
  971،،ص  1،ج 1997،  3،مؤسدة الخسالة، بيخوت ،ط
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بؾقؾفو عمى كثيخ مؽ آيات القخآن بالجراسة و  ؛لني األوّ التفديخ البيا إال أنو يعج رجل  
  الذخح و التحميل.

فيو  الحؼ ردّ  (مذكل القخآن)بكتابو  السذيؾره(  276ت ) بن قتيبةا ثّؼ يأتي
 .عمى الظاعشيؽ في بالغة القخآن

ابو ليحا المؾن مؽ التفديخ أما في القخن الخابع اليجخؼ فقج اختار أغمب أصح
الشكت في إعجاز ) و العجيج مؽ الكتب مؽ بيشيا كتابفت فيفألّ  (القخآن عجازإ ): عشؾان
ه( 386)تلخظابيل (بيان إعجاز القخآن)و ه( 384)تلرمانيل (القخآن

السغشي في أبؾاب التؾحيج و )كتاب و  ه(403)ت لباقالنيلـ( إعجاز القخآن)كتابو 
  دء مدتقل.ه( و الحؼ خّص إعجاز القخآن بج415)تللقاضي عبد الجبار (العجل

 و مؽ أشيخ مؽ اىتؼ بيحا المؾن مؽ التفديخ في القخن الخامذ اليجخؼ      
أسخار )و  (دالئل اإلعجاز)بعج أن أّلف كتابه( 471 ت)عبد القاىر الجرجاني

  " 18و رسالتو التي أسساىا: الخسالة الذافية في إعجاز القخآن الكخيؼ. (البالغة
تفديخ  )( الحؼ أّلف 538)ت ذري الزمخو في القخن الدادس اشتيخ     

حيث طّبق فيو صاحبو نغخية الشغؼ التي أرسى قؾاعجىا الجخجاني فكان ( الكذاف
تفديخا لغؾيا بيانيا تظبيكيا بامتياز حتى وإن تخممتو بعض أفكار االعتدال التي انترخ 

  19ليا صاحبيا في تفديخه.
نياية ) رسالتوه( 606)ت فخر الدين الرازي  وفي نياية القخن نفدو أّلف

 (بجيع القخآن)صبع كتابيو: في القخن الدابع ألف أبؾ اإلو  (االيجاز في دراية االعجاز
يحي بن حمزة االمام في القخن الثامؽ وضع و ( خؾاطخ الدؾائح في أسخار الفؾاتحال)و

ذلػ و الحؼ أماله عمى أصحابو بشاء عمى طمبيؼ، ( الظخاز)ه( كتابو 749)ت  العلهي 
 .تفديخ الكذاف بعج أن قخأوا

                                                             
، وانغخ دمحم رجب البيؾمي:خظؾات التفديخ البياني لمقخآن 972 ص ، _ السخجع نفدو  18

  122، 121الكخيؼ ،ص 
ظبيقا، _سامي دمحم ىذام حخيد: نغخات مؽ االعجاز البياني في القخآن الكخيؼ نغخيا و ت  19

  61، ص  2006، 1دار الذخوق، عسان، ط
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 (الدؾرنغؼ الجرر في تشاسب اآليات و )أما القخن التاسع فقج عخف بكتاب    
ه( 911)تالديهطيتبعو ه(  و 885)ت  برىان الدين بن عمر البقاعيلراحبو 

تشاسق )عمى مشؾالو سّساه  أوائل القخن العاشخ  فألف كتابا  في أواخخ القخن التاسع و 
  .(الجرر في تشاسب الدؾر

يرمشا كتاب في ىحا المؾن مؽ التفديخ يعؾد لمقخن الحادؼ عذخ أو القخن  ولؼ 
 ( تفديخه1217)ت األلهسي عؽ القخن الثالث عذخ فقج ألف فيوالثاني عذخ، أما 

اىتؼ فيو بالسدائل البالغية و الشحؾية حتى عّجه بعض حيث ( روح السعاني)
  20السعاصخيؽ امتجادا لتفديخ الدمخذخؼ.

يي ف ،ال تدتؾفي ىحا التفديخ حقو إن كانتعبخ القخون و  خيعةرحمة سىحه    
 .ياني لمقخآن الكخيؼ عشج األقجميؽمتفديخ البل جحور تاريخية إلى وجؾد إشارات

 التفدير البياني عند المحدثين: -ثالثا 
مؤذنا بانحجار العمؾم العخبية والجراسات  كان انتياء القخن الثالث عذخ

التقميج و كحا الججل حؾل السدائل مع االبتكار وساد التخديج و فاختفت لؾا  ،االسالمية
تبعيسا  ،نؾع مؽ اليبؾط الفكخؼ  ،التفديخمؽ البالغة و  صاب كاّل التي خّمفيا التخاث، فأ

لكل ما يِججُّ في حقل  إذ ىؾ نتيجة متؾقعة -ىبؾط مساثل أصاب التفديخ البياني
سالمي في عمسات تتكاثف فال تجع فقج تاه العالؼ اال -التفديخ والبالغة مؽ أوضاع

 .لمشؾر طخيقا
لحياة بعج ىحه الغمسات التي طسدت معالؼ اإلسالم وسمبت أىل القخآن روح ا 

د الفكخؼ فأصبحؾا كيؼ الجسؾ أىل االبتكار، فتسمّ وقادة التقجم و  ،أن كانؾا حساة الفكخ
  .مختع االستعسارأسخػ األوىام و 

  عبده:_ بهادر التفدير البياني عند دمحم0 
الفتخة نتيجة الحخوب  خؼ الحؼ أصاب العالؼ االسالمي تمػبعج الجسؾد الفك

ه( في مظمع القخن الخابع عذخ  1323 –ه  1266)دمحم عبدهواالستعسار نيض 
                                                             

_ حفشي دمحم شخف:إعجاز القخآن البياني بيؽ الشغخية و التظبيق،السجمذ األعمى لمذؤون   20
    303ه،الكتاب الخابع ،ص1390االسالمية ، مرخ)د،ط( 
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ليجعمو صيحة  ؛بلبقؾه بتفديخ القخآن ال ليزؼ ندخة ججيجة تتذابو مع تفاسيخ مؽ س
تيجؼ الحائخيؽ، فكانت دروسو غافميؽ و حب دعؾة إسالمية تشبو الالبعث، فكان صا

كل طالب لمعمؼ و  رجل االجتساع فكيو و الدائخة معارف تمبي حاجة المغؾؼ و  القخآنية
بل ما ييسشا ىؾ كيف فدخ دمحم عبجه القخآن وىي ليدت مجال بحثشا؛ لمحكيقة،  اممتسد

ك لشا كتابا أنو لؼ يتخ  فعمى الخغؼ امعيؽ إلى عيؾد البالغة العخيقة.تفديخا يعيج الد
إال أنشا عشجما نقخأ ما بقي لجيشا مؽ تفديخ الخجل نجج أنو قج  ،شامال لمتفديخ البياني

ذلػ حيؽ حجد و  ؛وضع حجخ األساس في نيؾض التفديخ البياني في العرخ الحجيث
 الستسثمة باخترار في :و ، وط التي يجب عمى السفدخ التداميالتالميحه الذخ 

تتبع االصظالحات التي حجثت ئق األلفاظ التي أودعيا القخآن و فيؼ حقا – 1
مؽ ثؼ يحث عمى تفديخ القخآن و    ، سمة ليفخق بيشيا وبيؽ ما ورد في الكتابفي ال

ف يشغخ كيما تكخر في مؾاضع مشو و يشغخ فيو، و ذلػ بأن يجسع و   ؛ بالقخآن نفدو
  .بيؽ معانيو ، فيعخف السعشى السظمؾبيتفق معشاه مع جسمة معشى اآلية

شا لعمسي السعاني االعخاب متقجب أن يكؾن محيظا بعمؼ األسمؾب و ي – 2
 .البيانو 

 .عمؼ أحؾال البذخ – 3
العمؼ بؾجو ىجاية البذخ كميؼ بالقخآن، يجب عمى السفدخ أن يعمؼ ما كان  – 4

غيخىؼ و كيف كان ىحا القخآن سببا في الشاس في عرخ الشبؾة مؽ العخب و  عميو
 .ىجايتيؼ

أصحابو و ما كانؾا عميو مؽ عمؼ و عسل و و  العمؼ بديخة الشبي  – 5
 21ترخف في الذؤون دنيؾييا و أخخوييا.

والتي تجل  ،ييا الذيخ دمحم عبجه في تفديخهىحه أىؼ الشقاط التي ركد عم    
كحا اىتسامو ج التي تحتاج ليا حالة العرخ ، و ذكائو في تخكيده عمى الفؾائعمى عمسو و 

ب البياني اىتساما يجل عمى سعة اطالعو بالبالغة و أسخارىا "إذ لؼ يعج الذخح بالجان

                                                             
،ص  1،) د،ت(، الجدء2_ دمحم رشيج رضا: تفديخ السشار ،دار السعخفة ،بيخوت ، ط   21
24 ،21  
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الكشاية في دائخة أكثخ مشاحيو حؾل تحجيج التذبيو واالستعارة و البالغي لجيو يجور في 
االنذاء في و الخبخ و البيان أو يتقيج في أكثخ أمؾره بسرظمحات الفرل والؾصل 

جؾىخىا غة و خاره الدافخة، بحيث تظالعػ روح البالدائخة األسمؾب األدبي الؾاضح بأس
 22تخضيػ"مظالعة تذبعػ و 

الحؼ عيخ عشج مفدخؼ العرخ و ىحا ىؾ السفيؾم الؾاسع لمتفديخ البياني     
اكي باعيؼ الدكّ حيث خخجؾا مؽ الجائخة السغمقة التي سار عمييا القجماء باتّ  ،الحجيث

لى إالبيان  تقديسيؼ عمؼ مؽ ثؼّ و  ،ن والبجيعلى عمؼ السعاني والبياإقديسو لمبالغة في ت
السجاز دون أن يؾلؾا اىتساما أكثخ بسفيؾم البيان واالستعارة والكشاية و      التذبيو

ومؽ ثؼ تختيب  ،ة اختيار ألفاعول لجسيع أسخار التعبيخ القخآني ونغسو الفخيج ودقّ الذام
 اآليات في الدؾرة.الجسل و 
البياني عشى بالتفديخ لؼ يتخك لشا تفديخا مدتقال ي   دمحم عبدهمؽ أن  عمى الخغؼو  

مؽ  كحا ما ورد في تفديخ السشار يجعمشا نجرك ما ليحا الخجل أن تفديخه لجدء عؼ و إالّ 
تو ، فزال عؽ قؾّ الدياق تآلفحذ فشي بالغي في رسؼ الرؾر وانتقاء الكمسات و 

ة في األسمؾب البياني اء حيّ تجفعانو إلى إيخاد آر  انتمنغختو األدبية الو        العقمية
: الفجر]﴾الفجر و ليال عذرو  ﴿ مؽ أمثمة ذلػ تفديخه لقؾلو تعالىالكخيؼ، و  لمقخآن

بأن الفجخ ىاىشا "ىؾ جشذ ذلػ الؾقت السعخوف الحؼ يغيخ فيو بياض [ 0-0
ويشبعث الزياء لسظاردة الغالم، وىؾ وقت تشفذ الشيار في جمج الميل األسؾد، 

هللا أعمؼ و –ف باأللف والالم، والسخاد في كل يؾم، فرّح أن يعخّ  ىؾ معيؾدالربح، و 
ىي ما يكؾن ضؾء القسخ فييا ال يتذابو حاليا مع حال الفجخ، و لي ،مؽ ليال عذخ –

مظارد لغالم الميل إلى أن تغمبو الغمسة، فكأنو وضع التشاسب عمى شيء مؽ التقابل، 
ضؾء و  ،يلال يدال الزؾء إلى الميدم عمسة الميل ثؼ يدظع الشيار و فزؾء الربح ي
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ن ، ثؼ ال يدال الغالم يغالبو إلى أول كل شيخ يذق الغالماألىمة في عذخ ليال مؽ أ
 . 23يغمبو فيدجل عمى الكؾن حجبو"

لكؽ السقام ىشا ال يدتجعي التفريل مثمة كثيخة عمى تفديخه البياني و و األ     
ن فعال كا دمحم عبدهلتي تجل عمى أن بقجر ما يدتجعي انتقاء بعض األمثمة البيانية ا

صالحي حتى إن غمب عمى تفديخه الظابع اإلاده روّ مؽ أىل التفديخ البياني و 
فدي، وقج تبعو في ذلػ تالميحه ونيجؾا نيجو في التفديخ البياني و االجتساعي والشّ 

دمحم عبج القادر السغخبي، وإبخاليؼ الجبالي، ويؼ: الذيخ دمحم مرظفى السخاغي، و مؽ بيش
 .24رشيج رضا 

  أمين الخهلي و دوره في تأصيل المنيج البياني في التفدير:_ 0 
لحلػ لؼ تخد في  ؛لؼ يجرس الدابقؾن البيان القخآني كغاية في حج ذاتو      

إنسا تشاول كل اني في التفديخ وتحجيج معالسو، و مؤلفاتيؼ محاولة لتأصيل لمسشيج البي
ؾاىج مشو عمى قؾاعجىؼ قج كانؾا فقط يمتقظؾن شمشيا جانبا أو جؾانب معجودة، ف

السفدخ لمؾصؾل  خظؾات يديخ وفقياو  البالغية والشحؾية ولؼ يحاولؾا التأصيل لسشيج 
ىحا الحؼ و      التعبيخ في القخآن الكخيؼ،إلى تفديخ شامل وكاشف ألسخار البيان و 

خ ه( في القخن الخابع عذ1385–ه 1313حاول أن يشيض بو أميؽ الخؾلي)
وضع  حيؽ حاول،التفديخ معالؼ حياتو ،مشيجو اليؾم(ىجخؼ، وبالتحجيج في كتابو 

ىحه الخظؾات لى التفديخ البياني، و خظؾات يديخ وفقيا السفدخ لمؾصؾل إمشيج لو 
 يمي:نحكخىا باخترار كسا 

السؾضؾع الؾاحج بعزيا إلى بعض ويتجبخىا  أن يجسع السفدخ اآليات ذات -
 يفدخىا.جسيعا و 

                                                             
: دمحم عبجه ،دار الكتب، الجدائخ،)د،ط(،)د،ت(،  –جدء عؼ  –_ تفديخ القخآن الكخيؼ   23

 80ص 
_ىؾ صاحب تفديخ السشار الحؼ جسع فيو دروس و محاضخات أستاذه دمحم عبجه حيث    24

يخ لمقخآن الكخيؼ ألن الكتب في نغخه ال تفيج القمؾب كان ىحا األخيخ رافزا لفكخة كتابة تفد
العسي، و إنسا الكالم السدسؾع ىؾ الحؼ يؤثخ فييؼ ، و لكؽ دمحم رشيج رضا أقشعو أخيخا 

 فأجازه ليكتب دروسو التي ألقاىا في األزىخ  
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 يختب آيات السؾضؾع الؾاحج تختيبا زمشيا حدب تاريخ ندوليا. أن -
كتاريخو و أسباب ندولو وجسعو  دراسة خاّصة ؾل الشصما ح أن يجرس -

 نحؾ ذلػ مؽ عمؾم القخآن.وكتابتو وقخاءتو و 
 الستسثمة البيئة السادية؛ ة لمبيئة التي ندل بيا ىحا الشصم دراسة عامأن يقجّ  -

في تاريخ  الستسثمة األودية، و البيئة السعشؾيةجبال و الديؾل و في األرض والدساء وال
 عاداتيا وتقاليجىا.ىحه األمة وأعخافيا و 

استعساالت ىحه السفخدة  وذلػ بجراسة؛ القخآني في مفخداتو دراسة الشص -
مجلؾليا في  مع بيانالقخآن الكخيؼ في مؾاضع مختمفة  دراسة استعساالتيا في ،و لغؾيا

 كل مؾضع. 
ظخيق العمؾم األدبية مؽ بخآني في معانيو السخكبة، وذلػ لقدراسة الشص ا -

 25وبالغة. نحؾ وصخف
والتي  ،تمكؼ ىي أبخز الشقاط التي رسسيا أميؽ الخؾلي لمتفديخ البياني      

ئذة بشت الذاطئ_ _ السعخوفة بعا  زوجتو عائذة عبج الخحسانسارت وفقيا تمسيحتو و 
جميا في كتاباتيا التي نحكخ أثخىا بو واضحا عيخ تفقج م(  1913-1998)

ني ومدائل ابؽ االزرق ، القخآن :التفديخ البياني لمقخآن الكخيؼ ، اإلعجاز البيامشيا
كتابشا األكبخ، مؽ أسخار العخبية في : ا السشذؾرةكحا في بحؾثيوالتفديخ العرخؼ، و 

 .البيان العخبي 
       _التفدير البياني عند الدامرائي:3 
مفدخ بياني مختص في الشحؾ والتعبيخ القخآني أال  يبخز في عرخنا الخاىؽو 

ات تظبيكية في الحؼ قجم دراس، أطال هللا في عسخه ىؾ فاضل صالح الدامخائيو 
لؼ تقترخ و  ب الجراسات العميا في السعاىج والكميات،ذلػ لظالالتفديخ البياني و 

البو بل ذاع صيتو في العالؼ جيؾده عمى تمػ السحاضخات التي كان يمقييا عمى ط
 اإلماراتية. االسالمي بعج أن ألقى دروسو في حرة لسدات بيانية في قشاة الذارقة

                                                             
تفسير هعالن حياته، هنهجه اليوم ،دار الكتاب الأهين الخولي : - 25

 44-53،ص9891،1اللبناني،ط
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ف الدامخائي مجسؾعة معتبخه مؽ الكتب في التفديخ البياني بالخغؼ وقج ألّ     
ذلػ بعج أربعيؽ سشة مؽ تجريدو لسادة و  ؛و خاض ىحا السجال في سؽ متأخخةأن

: قبدات مؽ البيان ، التعبيخ القخآني ، بالغة عمى سبيل السثال خ مشيانحك، و  26الشحؾ
في ، عمى طخيق التفديخ البياني في جدأيؽالكمسة في التعبيخ القخآني، أسئمة بيانية 

غيخىا مؽ الكتب التي و  ، دات بيانية في نرؾص مؽ التشديل،  لسثالث أجداء
خ لو أو إعادة ما جاء في كتب اخترت بسسارسة التفديخ البياني ال مجخد التشغي

القجماء، فقج كان تفديخه محاولة لتججيج السشيج البياني في التفديخ، وإعظاء تعميالتو 
 الخاصة و إضافاتو عمى السدائل التي لؼ تقشعو في تفاسيخ الدابقيؽ.

تفديخ و مؽ خالل تعخيفو لمتفديخ البياني ووضعو لذخوط السترجؼ لم    
 أىؼ الشقاط التي ركد عمييا في تفديخه.يو و ؾجّ البياني يتبيؽ لشا ت

ىؾ التفديخ الحؼ يبيؽ " تعريف التفدير البياني من وجية نظر الدامرائي: 
أسخار التخكيب في التعبيخ القخآني، فيؾ جدء مؽ التفديخ العام تشرب فيو العشاية 

و الححف عمى بيان أسخار التعبيخ مؽ الشاحية الفشية كالتقجيؼ و التأخيخ و الحكخ 
  27واختيار لفغة عمى أخخػ و ما إلى ذلػ مسا يتعمق بأحؾال التعبيخ".

د عميو و قج كانت ىحه الشقاط التي ذكخىا في تعخيفو ىي األساس الحؼ ركّ     
جيؼ والتأخيخ والحكخ والححف التق :في كتبو فكان تفديخه جامعا بيؽ اىتسامو بالسؾاضيع

بخاز الشؾاحي البيانية لبعض اآليات القخآنية أو إيؽ بو  ،واالختالف والتذابو مؽ جية
 الدؾر القرار مؽ ناحية أخخػ.

  28شروط المتردي للتفدير البياني:
 .الشحؾ و البالغةلتبحخ في عمؾم المغة و الترخيف و ا – 
 .العمؼ بالقخاءات  - 

                                                             
_ بيجت عبج الغفؾر الحجيثي: القريجة االسالمية و شعخاؤىا السعاصخون في   26

  300،ص2003، 1العخاق،السكتب الجامعي الحجيث،االسكشجرية،ط
  7، ص1_ فاضل صالح الدامخائي :عمى طخيق التفديخ البياني،الجدء   27
  14-7_ السخجع نفدو، ص   28  
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 .العمؼ بأسباب الشدول  -
 .الشغخ في الدياق –
 .ييا السفخدة التي يخاد تفديخىا ت فمخاجعة السؾطؽ القخآنية التي ورد –
مخاجعة السؾاطؽ القخآنية التي ورد فييا أمثال التعبيخ الحؼ يخاد تبييشو  -

 .ليتخمص السعشى السقرؾد
أن يعمؼ أن ىشاك خرؾصيات في االستعسال القخآني كاستعسال الخيح لمذخ  –

 .و غيخ ذلػ مخيخ و السظخ لمذخو الخياح لمخيخ و الغيث ل
غخ في الؾقف و االبتجاء و أثخ ذلػ في الجاللة و التؾسع في السعشى أن يش -

 أو التقييج فيو و ما إلى ذلػ
أن يدتخعي نغخه أؼ تغييخ في السفخدة و العبارة و لؾ كان فيسا يبجو لو  –

غيخ ذؼ بال فإنو ذو بال ، فإن وجج لو تعميال فحلػ و إال سيأتي مؽ ييدخ هللا لو 
 تعميمو و تفديخه.

دامة التفكخ و التجبخ و ىسا مؽ أىؼ ما يفتح عمى االندان مؽ أسخار و _ إ
 ييجيو إلى معان ججيجة .

أن يكؾن قج اطمع عمى جسمة صالحة مسا كتبو مؽ تقجمة مؽ مذاىيخ  –
السفدخيؽ و نغخ في كتب عمؾم القخآن و كتب اإلعجاز و كتب الستذابو و تشاسب 

في أسخار التعبيخ القخآني فإن فييا أسخار اآليات و الدؾر و ما إلى ذلػ مسا كتب 
 بيانية و فشية بالغة الخفعة

السؾلبة: و ىي أساس كل عمؼ و فؽ و صشعة ، فبقجر ما أوتي الفخد مؽ  –
مؾلبة يكؾن شأنو في العمؼ و الفؽ، عمى أال يعتسج عمى السؾلبة وحجىا بل عميو أن 

 لتأمل. يشسييا و يرقميا بكثخة االطالع والشغخ والتجقيق وا
التي تعج خظؾات لتي ذكخىا فاضل صالح الدامخائي و ىحه أىؼ الشقاط ا    

و لؼ يقترخ عمى ىحه  ،اني يجب عمى السفدخ التحمي بيارائجة في مجال التفديخ البي
الخظؾات و  ثشايا مؤلفاتو يجج مؽ القؾاعج البيانيةبل إن القارغ في مقجمات و  ؛الذخوط

فديخ ثخاء التإاني الذيء الكثيخ، فقج اجتيج في البياألساسية التي تؤصل لمتفديخ 
دء معتبخ ة و بحلػ خجم التفديخ البياني بتظبيق جالسدتججّ و   البياني بجراساتو التظبيكية



 0101ديدمبر 01العددــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مجلة اآلداب واللغات

222 

بياني مؽ ثخائو بتعميالتو و آرائو و قؾاعجه و خخج بالسشيج الإمؽ مشيج أميؽ الخؾلي و 
الذسؾل وذلػ بإفخاده لى إق مؽ التفخّ ج، و لى التظبيق، ومؽ التكخار إلى التججيإيخ التشغ

جرس فقط في ثشايا كتب ي  مدتقمة في التفديخ البياني الحؼ كان لكتب خاصة و 
 ىحا فزل كبيخ نذيج لو بو. عجاز والبالغة وعمؾم القخآن، و اإل

 الخاتمة:   
ىحه لسحة مؾجدة عؽ تاريخ التفديخ البياني مؽ جحوره األولى إلى امتجاده      

ما ىي إال لبشات تخص يخ البياني لؼ يشيض مؽ العجم ، و عرخ الخاىؽ، فالتفدفي ال
تشزح باالنتقال مؽ عالؼ إلى عالؼ آخخ لتذكل لشا ؾار بعض و تتبمؾر و بعزيا بج

ألن  في الشياية البشيان الحؼ نربؾا إليو، والحؼ لؼ يكتسل بعج حتى ىحه الداعة ،
مؽ حخوف الكتاب الكخيؼ كيف ال و ىؾ البيان القخآني شامل لكل آية بل لكؽ حخف 

مؾطؽ اإلعجاز و التحجؼ ، و ميسا بمغت جيؾد العخب في محاولة تفديخه ستبقى 
ي السدتقبل و يكسل جيؾد آنية ، و سيبقى القخآن الكخيؼ مفتؾحا لمشغخ لسؽ سيأتي ف

لكؽ ىحا ال يسشع الجارسيؽ مؽ مزاعفة الجيؾد و محاولة الشيؾض ىحا السدار، و 
يؤصل لسشيج و  ، ؼ يتجاوز بو صاحبو جيؾد الدابقيؽخ بياني شامل لمقخآن الكخيبتفدي

لؾ مبجئية غيخ و  -ديخ قائؼ عمى التججيج واالتداع والكمية ليكؾن ثسخةبياني في التف
لى ليحا التاريخ الظؾيل الحؼ مخ بو التفديخ البياني مشح بحرتو األو  -مكتسمة الشزؾج

 صمى هللا عميو وسمؼ. دمحمالتي زرعيا أفرح خمق هللا 
 المرادر والمراجع:

   2007، 2_ أحسج الياشسي:تع:سميسان صالح، جؾاىخ البالغة،دار السعخفة،بيخوت،ط1
 9891،1أهين الخولي :التفسير هعالن حياته، هنهجه اليوم ،دار الكتاب اللبناني،ط _2
يخوت،)د،ط( ، ابؽ جخيخ الظبخؼ :جامع البيان عؽ تأويل آؼ القخآن ،دار الفكخ،ب -3

   3،ج1978
 1لدان العخب، دار صادر، بيخوت، ط أبي الفزل جسال الجيؽ دمحم مكخم ابؽ مشغؾر: _4

  5)د،س( ،ج
_  بيجت عبج الغفؾر الحجيثي: القريجة االسالمية و شعخاؤىا السعاصخون في 5

 2003، 1العخاق،السكتب الجامعي الحجيث،االسكشجرية،ط
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القدويشي الخظيب:ضبط وشخح:عبج الخحسان البخقؾقي الخحسان  جالل الجيؽ دمحم بؽ عبج_  6
  1904،  1،التمخيص في عمؾم البالغة،دار الفكخ العخبي،ط

حفشي دمحم شخف:إعجاز القخآن البياني بيؽ الشغخية و التظبيق، السجمذ األعمى لمذؤون _7
 ، ه،الكتاب الخابع 1390االسالمية ، مرخ )د،ط( 

: نغخات مؽ االعجاز البياني في القخآن الكخيؼ نغخيا و تظبيقا _ سامي دمحم ىذام حخيد8
   2006، 1،دار الذخوق ،عسان ،ط

_ عسخو بؽ بحخ الجاحع :تح:عبج الدالم دمحم ىارون ،البيان والتبييؽ،مكتبة الخانجي 9
  1،الكتاب الثاني،ج1998، 7لمشذخ،القاىخة، ط

ي جامعة عمى طخيق التفديخ البيان_فاضل صالح الدامخائي:10
  1،ج2002الذارقة،الذارقة،)د،ط(،

_ فيج بؽ عبج الخحسان بؽ سميسان الخومي : اتجاىات التفديخ في القخن الخابع عذخ، 11
  1،ج 1997،  3،مؤسدة الخسالة، بيخوت ،ط

فيج عبج الخحسان بؽ سميسان الخومي: بحؾث في أصؾل التفديخ ومشاىجو، مكتبة _ 12
  1419، 4التؾبة، الخياض، ط

دمحم رجب البيؾمي :خظؾات التفديخ البياني لمقخآن الكخيؼ ، الذخكة السرخية لمظباعة  - 13
 ،الدشة الثالثة،الكتاب الثاني واألربعؾن 1971، 1طو الشذخ،القاىخة، 

  1،) د،ت(، الجدء2_ دمحم رشيج رضا : تفديخ السشار ،دار السعخفة ، بيخوت ، ط14
خ والتشؾيخ،الجار التؾندية التحخيدمحم الظاىخ بؽ عاشؾر:  _15

  1،ج1984لمشذخ،تؾنذ)د،ط(،
 دار الكتب، الجدائخ،)د،ط( ،)د،ت(  –جدء عؼ  –__دمحم عبجه : تفديخ القخآن الكخيؼ 16
مشرؾر كافي: مشاىج السفدخيؽ في العرخ الحجيث بيؽ الشغخية والتظبيق ،دار _  17

  2006،  1العمؾم ،الجدائخ،ط
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 التفكير بالحّجة عشد اإلبراهيسي؛ 

 جدارة اإلندان الجزائري ونقض مّبررات السعتدي
 0جامعة سطيفد. مبروك دريدي 
 

 :سلخصال 
 الفكخي،لقج قارب الذيخ دمحم البذيخ اإلبخاليسي مػضػعة التحخر، في إنتاجو    

مجال إنداني عالسي مختكدا عمى وحجة الحات البذخية، فكان االعتبار الستعالي  ضسغ
ليحه الحات في استغخاق سيخوراتيا الػجػدية رىانا مفيػميا إلنتاج مداءلة جّحرت قخاءة 
كيشػنة اإلندان في مصمقو، خارج االنتساء السدسى في تاريخية مسارستو لمحياة 

جاولي مكانا و زمانا، و كان ذلظ تأسيدا قػيا في فكخ الذيخ السذخوشة بفزائو الت
حيغ رد االعتبار الستعالي إندانيا عمى خرػصية اإلندان الجدائخي، و أعسل بحلظ 

ات السعتجي الفخندي، و بخىغ بأدو  ؛ التي سمصيامداءلة تقػيزية لسسارسة االحتالل
يتيا أن تحيا ضخفيا التاريخي التجليل و السحاّجة عمى ججارة الحات الجدائخية في أحق

و العسل، و يعج ىحا الصخح دفاعا عغ  فيسا تسمكو مغ شخشية الفعل زمشا ومكانا
 اإلندان في تعاليو و كحا عغ اختالفو و مذخوعية ذلظ.

 نّز  -حّجة -إندان -فكخ -: االبخاليسيالكلسات السفاتيح
 
Résumé :  

Cheikh Mohammed El Bachir El Ibrahimi a abordé le sujet de la 

libération, dans sa production intellectuelle, dans un espace humain 

global fondé sur l’unité du sujet humain, la considération 

transcendante de ce soi dans la continuité de son processus 

existentiel, un défi conceptuel pour produire la responsabilité, a 

conduit à la lecture de l’être humain dans son absolu, en dehors de 

l’appartenance historique limitée par le lieu et le temps, et ce fut une 

base solide dans la pensée du Cheikh lorsqu’il a montré le droit de 

l’homme algérien par sa spécificité dans l’appartenance à l’humanité, 

et donc faire une dialectique pour détruire la politique  de 

l'occupation; qui a été imposée par l'agresseur français et a prouvé 
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les moyens de l'argumentation en faveur de la valorisation de soi 

algérienne dans son droit de vivre le temps et le lieu mérités en 

possession d'actes et d'actions de la compétence, et ceci est une 

défense pour l’homme algérien en particulier  et l’homme dans sa 

conception transcendante.  

 

 منطلق الفهم؛ وفهم المنطلق:

األمع وفق قانػن شبيعي يشتطع وجػد اإلندان فخدا وجساعة، وفي تتذكل الذعػب و    
 ندانية جسعاء في انبشاء معسارىا الحزاري الحّج مغ نطام الػجػد تتصابق اإل ىحا

 وبتأسيذ ىحا الػجػد اإلنداني عمى ،و السػجػد بالقػةإنتاجا ثقافيا عغ الكامغ  الشاشئ
تفخده بسمكة العقل الّتي يعدى إلييا فعل  السشصمق السفيػمي لمّشػع/اإلندان، يتزح

 اإلنتاج الحزاري.
العقل، عجيج األوجو اإلنتاجية في لقج عخف التخاث اإلنداني، ضسغ مسارسات    

استشفاد السسكغ، وبحلظ اشتخكت اإلندانية، مغ حيث ىي متػالية  سيخورتو نحػ
 العقمي في الحجوث سيخورية لفعل اإلنتاج العقمي، في الحّج الستعالي الستغخاقيا

الحزاري، ففي ما دون العقل ممكًة تبايشت الّتأويالت الّتي نتجت عشو، وبالّتحجيج فيسا 
حسل الّشطخ إلى إندانية اإلندان ، وىػ ما ي(0)تخاتبيا بالسسارسة الفشية اصصمح عميو

ضسغ الفعل العقمي وناتجو، وفي ذلظ تػافقت  ،اعتبارىا مسارسة مذخوشة ومغياةعمى 
و اصصمح عميو  ،اءة العقل البذخي لسعقػليتو فيسا فدختو الػحجوية السفيػمية لحخكتوقخ 

، (0)السعجع السعخفي في تجويخ الفيع الستجو إلى الػجػد بيغ الحذ العمسي وضػابصو
يديكية لمفعل العقالني، وذلظ فيسا اّترل بساّدة الفكخ؛ الّحي في وكحا الدياقات الف

 فة واجتساعا.لى السسارسة العسمية لمسذتخك التخاثي ثقاالعادة يريخ في تبمػره إ
حيث ىي  العقالنية السجّخدة الستعالية مغ لقج تقّخر لجى السذتغميغ بالفمدفة أنّ    

تصابق تام مع جسيع أوجو الػجػد العقمي لإلندان زمشا ومكانا ليدت مػجػدة إاّل 
وىسا، وبحلظ ليذ ثّسة إمكان واحج لمتفمدف، ومشو ليذ التفمدف  اليػناني الّحي ورثو 
الغخب الحجيث وشّػره ىػ الػجو األوحج ليحا الفعل الشاتج عغ ممكة العقل، ألّن "العقل 

 .(3)سػال ال يشعكذ"يذسل الفمدفة ش
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أخالقية لسا نذأ عغ العقل إّن الّحي سبق إليو الغخب الحجيث ىػ الػضيفية الال   
الفمدفي في أخحه بأخالقيات الفعل السشصقي، وىػ ما عّبخت عشو الدياسات العسمية 
لمدمصة مغ حيث ىي حق تسفرل في أدوات الجولة الحجيثة في أروبا، وعمى الخغع 

روبية مّترمة بالسػروث اإلنداني العام ـ سيسا فمدفة التشػيخـ إاّل أّن و األمغ أّن الفمدفة 
السسارسات الفكخية فمدفيا، خخج عغ السجخدات الستعالية إلى  خأشّ  الػجو العسمي الّحي

تدسية الحكيقة تدسية سياقية، وغجا ضسغ ذلظ العقل وىػ يتفمدف في ديشامية الدؤال 
بقػة  ػرامقدة العقمية حت، وأصبح واقع السعخففػق ومغ ت والجػاب، محكػما مغ

ثتا السعخفة الّخوحية مغ جية، وبقّػة السعخفة التاريخية مغ جية أخخى، وىسا قّػتان " ورّ 
وعيا يجاوز الػعي الّحي تػّرثو السعخفة العقمية مع أىل الفمدفة السجخدة )...( فيي 

لّخوحي مػّجيا لمعقل السجّخد مغ مجاوزة عمػية في الحالة األولى، ألّنيا بفعل الحجس ا
أعمى، ومجاوزة سفمية في الحالة الثانية، ألّنيا بفعل التاريخ السادي محجًدا ليحا العقل 

 .(4)مغ أسفل "
لقج أشخ الشذاط الفمدفي الحخكة العقمية لسا ذىب العقل البذخي في تختيبو، وىػ    

السجّخد إلى  العقل مغ مقػلوتفمت يخاكع السػاد العسمية إلنتاجيتو، وعشج ذلظ كان 
محدػسو السادي فعال وإنجازا مغ أىع تجميات الفمدفة، ويكفي في ىحا ذلظ الدّجال 
بسجوناتو العجيجة واتجاىاتو السختمفة حػل مفاليع مخكدية في مػضعة الفكخ الشاشئ 

، عغ فعل التفمدف، مغ قبيل مفيػم "السعشى" و"الدمصة" و"القّػة" و"الحّق" و"الحكيقة"
وىػ الدّجال الّحي يتزّسشو اإلشكال الخئيذ في مجسل ما سسي مجاوزة السيتافيديقا 
في سعي الفمدفة إلى تجارك التفمت الّحي وقع فيو سؤاليا ونتائجو، وآل األمخ في 
السسارسات التصبيكية ـ رغسا عغ الفمدفة ـ الّتي أثبتت مغ حيث أرادت الشفي، أو ىي 

واستحكست القّػة  ط بالعقل الخالز و مخالف لو،إلى واقع مختب فعمت العكذ،
و القّػة الّتاريخية في إنتاج سمصة الحكيقة، وغجا " لكل مجتسع نطام معيغ  الّخوحية

لمحكيقة، وسياسة لمسعخفة، أي أنػاع مغ الخصابات يقبميا ويدسح بتجاوليا وعسميا عمى 
 .(5)أّنيا خصاب الحكيقة "

ي شأن ما أوردناه أعاله ـ عمى اختراره ـ ىػ ما لعّل ما يقػم دليال واضحا ف   
يراحب الحخكة الفمدفية في الغخب األروبي ـ خاّصة ـ، وما يذيج عميو تاريخو 
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روبية في انتذارىا وتػّسعيا، و السعاصخ، سيسا في العسل الدياسي الّحي قاد القّػة األ
استشادىا إلى الحّجة واعتجائيا ضّج اإلندان بسبّخرات مػىػمة في  آلخخييا، واحتالليا

ل، وججلو التاريخي  العقمية، لكّشو العقل السقدػر بسشصمقو الّخوحي السديحي السؤوَّ
السادي، والّحي بقي خصاب جػىخه العقمي السجّخد شبحا فمدفيا لع يدتصع الفكاك مغ 

أقرى اإلندان السداىسة في تقػية اإلنجاز العسمي لالحتالل والتػّسع مغ حيث 
السختمف بخوحانياتو ومسارساتو الثقافية والحياتية، وكأن العقل الفمدفي األروبي اكتفى 
بالّجفاع عغ تدسية السعتجى عمييع في دائخ الشػع الّحي أبقى عمييع إندانا، وفدح 
السجال لمعمػم اإلندانية األخخى أن تتأّول تخمفيع ووحذيتيع، وعجم أىميتيع في 

 حزارية.السذاركة ال
لقج تسخكد العقل األروبي ضسغ دائخة مغمقة، وتػاشأ صامتا تجاه عشف التأويل    

ضج شعػب بأكسميا، وىػ ما نججه في السبخرات الّتي صاغتيا األنثخوبػلػجيا سيسا 
التصػرّية مشيا بجءا مغ بػاكيخ القخن الثامغ عذخ، و الّتبمػر الّحي استقامت عميو في 

، وىػ الػاقع (6)سا سسّي األنثخوبػلػجيا التصّػرّية االنتذاريةالقخن التاسع عذخ في
ي و السعخفي الّحي أفخز مشيجيا فرال بيغ اإلندان األروبي الستحّزخ مسالع

والستسّجن، واإلندان الستػّحر والبجائي، وفي ضّل ىحا الػضع االعتباري حّجدت 
تفكيخا وحياة،  الستصّػرةاإلمبخيالية االستعسارية السجتسع األروبي بسا ىػ الشدخة 

كان عمع االجتساع ىػ ا وآسيا( مجتسعات متخّمفة، وبحلظ وجعمت مغ غيخه )إفخيكي
الشذاط السعخفي والعمسي الّحي يشدجع مشيجيا وعمسيا مع السجتسع األروبي، والشياسة 

 .(7)أو األنثخوبػلػجيا ىػ ما ييتع بالستػّحر والستخّمف
 االنتساء الحزاري:وهم السرادرة العقلية؛ جدلية 

غ األشخ الكبخى الّتي تسّجىا التخبية وفمدفتيا، ال يسكغ فكاكو علعل الحجيث عغ    
بالحجود السعخفية، وتؤّسذ فعميا مغ حيث إنتاج الحات وجساعتيا في صيغ التساثل، 
وذلظ في االعتبار االجتساعي لكيشػنة الفخد و الجساعة والسؤّسدة، وىػ ما يجعل مغ 

، يشصمق مغ إدراك فػاعل صالحيةالتحّخر ومذاريعيا اإل الّحي حخكتو فػاعل ؛اإلشكال
 لغائية التجميخية.ػاء االنجماجية التجشيدية، أو اإلس عتجاء ومذاريعيااال
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لقج صاحب السذخوع االحتاللي الفخندي حخكة عمسية فكخية تأول إلى الفمدفة في    
جيػلػجية ذات إرادة مية لو مسارسة أيبجت األرضية العسالسشاشق العميا لمعقل، وإن 

كخي داخل مؤسدة الجولة عغ السجخد الف سياسية، فيي ال تشفرل في التخاتب السشطع
الفمدفي الّحي يبجو بخيئا في الشطخ السجّدء لكّل الجولة الفخندية، وىػ ما سيجعل مغ 

التفكيخ الحخكات اإلصالحية ورجاليا في الػشغ العخبي مثال يعػن الفرل باستخجام 
روبي السعقمغ ضج تجمياتو االحتاللية؛ و الّتي تعّبخ عغ عشػان التأويل العسمي و األ

 لمفعل العقمي آنحاك.
ػصيف مذخعشا مغ جية الػىع، كان ممخرو ت أسدت السرادرة التصػرية وضعا   

ىحا الػضع ، وأصبح مع Primitive(8)الذعػب السحتمة و السعتجى عمييا بالبجائية
عتجاء ميسة مقّجسة استغخقت العقل والفكخ في الزسغ السديحي بصخيقة فعل اال

يا في ، ومارس الفخنديػن كغيخىع مغ األروبييغ العسل السادي ججليا تاريخ(9)روماندية
إزاء السجتسعات الّتي وّجيػا ضّجىا قّػتيع، وىػ ما سياق شخعية التسجيغ والتحزيخ 

ادي ـ سيسا عدكخيا ـ في سبيل إقامة السذخوع حيث سّمصػا العقل الس فعمػه في الجدائخ
ًرا مغ ناحية الػىع، وانعدل الخفس  الخوماندي السديحي، وكان العشف بحلظ مبخَّ

 العقمي فمدفيا عشجما كّف عغ الّشطخ نتيجة الحاجب الّخوحي وكحا الحاجب السادي.
نية في ما جاء في تقخيخ لجشة التحقيق البخلسا مغ أىّع ما يحكخ في ىحا تجليال

مغ ذكخ لػحذية فزيعة ضّج اإلندان الجدائخي وحياتو، ومغ أىع ما  1833نػفسبخ
، ويبجو مغ ىحا (01)ورد فيو:"... لقج كشا أكثخ وحذية مغ الدكان الّحيغ جئشا لتسجيشيع"

اإلقخار أّن التقخيخ يجافع عغ ميسة السحتل الفخندي، وال يجافع عغ أحكية وأىمية 
 ومجتسعا في عير مذخوعو السختمف.الجدائخي حزارة 

حخكة االختالف و التحخر الجدائخي أّن الّحي وقع اعتجاء  في ىحا الدياق وعت   
وحذي مغ معتج شخعغ فعمو بسا ال يجع مجاال إلمكان تخاجعو، وعمى مجى نرف 
قخن ويديج كان االعتجاء يشتذخ جغخافيا، ومذخوع العشف ضج اإلندان الجدائخي يديج 

السقاومة الّتي انجفعت في الخفس السادي الشاتج عغ الػعي وقّػة، ومع فعل  انتطاما
باالنتساء وآخخية الفخندي السعتجي، كان التأسيذ الججلي لسادية التاريخ يتخّسخ في 
شكل ذاكخة لالعتجاء، وتفكيخ في رّده، وىػ ما جعل سيخورة الفعل ورّد الفعل ندقا مغ 
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ضع ضسغ شفيع ذلظ الػ لألنا و اآلخخ، وي تيكيحخكة أبقت عمى الّدوج الجياليك
الذخرية و اليػية، وتسػضع اإلدراك بريخورة الفعل زمشيًا في سبيل اليػية الجدائخية 

ييا إلى حّج كبيخ؛ وىػ الّتي بقيت في تعالييا، ونجح االحتالل في إغالق مداحات تجمّ 
لسؤّسدة االجتساعية و ا ما تجّدج في سياسة التعميع مثال، وتذػييات الّجيغ، وتجميخ

را، وفي الغالب ضسغ جساعة محجودة، و ندان شخالدياسية، حّتى لع يبق سػى اإل
لكشو اإلندان العارف الػاعي بسعقػلية وجػده مغ حيث ىػ ليذ اآلخخ و ال يسكشو أن 

 يكػنو.
الػجػد السكتسل  ولكّغ فػاعل الػعي باليػية ثقافيا وحزاريا، و الػعي بتاريخية   
نتاج السقاومة مّخة أخخى، وجاء السذخوع الشيزػي ليعيج بعث ائخي، عاود إلمجد 

األسئمة وتختيب أجػبتيا، وىػ ما مّثمو السذخوع الدياسي وحخكات االصالح الّتي 
 قارعت السعتجي باستخجام وسائمو الّتي وّضفيا في عسميات التجميخ.

 لستحّقق:السذروع التحّرري إصالحيا؛ اإلبراهيسي بين اإلنداني وا
صالحي في الجدائخـ عمى ما كان ما يجب فيسو في بجاية الحجيث عغ السذخوع اإل   

السعتجي الفخندي، وفيسو  في العالع كّمو ـ إّبان القخن العذخيغ، ىػ إدراكو لسشصمقات
قط الػىع الّحي بّخر بو وىػ ما أس ألىجافو و استخاتيجياتو التقػيزية لمبشاء الحزاري،

وكان مغ أخصخ ما أحخزه ىحا السذخوع فرمو  عتجاء بتدسيتيا فعل "تسجيـــغ".ميّسة اال
روبا العمع والحزارة والثقافة والتكشػلػجيا والتحجيث، وبيغ أروبا و وتسّييده بيغ "أ

رييغ قخاءة فّعالة وىػ مشصمق أسذ لإلصالحييغ التحخ  .(00)السديحية واالستعسارية"
التحّخر، وأدرك العقل  االختالف و نا لفعلخّدا في إعادة تفعيل اليػية باعتبارىا

و  الحخّيةلجى السعتجي يتػافق مع مذخوع  محجػبو    صالحي أّن ثّسة عقل كامغاإل
كان  مذخوعيا، ما صالح، في سياق بشاء، وبحلظ اختخقت قخاءات اإلاستخجاع الحات

باعتساد سياسات  ،، وعّبخ عغ خذيتو مغ أن يشكذفبػىع فائق االحتالل قج أخفاه
يع مشصمقيا مغالصة تاريخية؛ ىي الشفي اإللغائي لسا كان تخاكسا حزاريا، و تعم

، ولكّشو مغالصة مادية؛ أنتجت العجد العقمي بدبيل تأكيجه صفة لمعقل السعتجى عميو
السّصمعػن مغ أبشاء الجساعات السعتجى عمييا، ووججوا في العقل  وانكذف بعجما أدرك

 .(00)الستعاليات الّتي يشتيي عشجىا السّيد السادي والّخوحاني الغخبي جسمة مغ
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صالح، ومغ عقػل القّخاء لمسذيج  البذيخ اإلبخاليسي مغ شيػخ اإليعج دمحم   
الحزاري والثقافي في مدخح تاريخ الجدائخ الحجيث، سيسا وىػمغ مؤّسدي الفعل 

فكخي نيل مغ ػيغ ساء السدمسيغ الجدائخييغ، و ذو تكالشيزػي ضسغ جسعية العم
روافج عّجة، وغشي عغ الحكخ مذػاره الصػيل العامخ بالعمػم وشمبيا، وإن كان اإلشار 

و عخبية مغ حيث الّمغة، وإسالما مغ حيث العقيجة، وقج عشجه ىػ حجود انتسائ الّخاسخ
تكّمست آثاره عغ اقتجاره العقمي في تشديق فيسو وقخاءتو لػجػد األّمة الجدائخّية، ومغ 
ذلظ دافع بالعقل و الحّجة و الجليل عغ ججارة الجدائخي في االنتساء إلى اإلندانية 

في آثاره الّشرّية ما يثبت وعي ىحا الذيخ ابتجاًء، وإلى وششو وىػّيتو وتاريخو انتياًء. ف
الجميل بعقمو بسا ىػ مغ متعاليات الػجػد اإلنداني حزارة، وكحلظ التحّققات 

اإلندان الجدائخي في  ذات السختمفة في محّل الخرػصّية الثقافية والحزارية لجدائخية
 البعج العخبي واإلسالمي لسسارساتو السحمية.

اليسي في نرػصو ضسغ سياق أعاله العقل البذخي عاّمة، لقج انكتب الذيخ اإلبخ    
عتجاء ئخي، وقج كان إشكال االحتالل واالالذعب الجدا خرػصية وقاعجتو وأساسو

عمى حق ىحا الذعب بعشف مسشيج مغ الفخندي، محّخك ججلية التاريخ في الفتخة الّتي 
زارية لمجدائخ ترّجى فييا اإلبخاليسي لسعزمة كبخى؛ كانت استشياض الججارة الح

أّن الحائل الّحي عّصل انتساء شعب الجدائخ  متفّكخا فييا وشعبيا، والّتي أدرك الذيخ
إلى دائخة الفعل الحزاري إّنسا ىػ الّتقػيس العقمي والسعخفي الّحي مارسو السعتجي 
الفخندي في سبيل مشع اليػية واالنتساء السخرػص ليحا الذعب، وىػ ما جعل 

لى الحزارة العالسية لإلندان معصال، ذلظ أّن الػجػد الخاص شخط االنتساء العام إ
 ومشصمق لمػجػد العام.

ولشتأّمل ما يقػلو الذيخ:" إّن الذعب الجدائخي مخيس متصّمع لمذفاء، وجاىل    
ّثب إلى العمع، وبائذ متذػق لمّشعيع، ومشيػك مغ الّطمع، مدتذخف إلى العجالة، متػ 

وميزػم الحق يصمب حقو في الحياة، وديسقخاشي الفصخة ومدتعبج يشذج الحخية، 
ا يقال عشو: والّجيغ، يحّغ إلى الجيسقخاشية الصبيعية، ال الرشاعية؛ ولكّشو ليذ كس

ىحه الفقخة العصب الحزاري الّحي  تجمي.(03)"جائع يصمب الخبد، فإن وججه سكت
أندلو السحتّل الفخندي بالذعب الجدائخي عقال وحزارة، وقج بخع الذيخ في بشاء ندق 
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ثشائي يخبط الغائب بالحاضخ ويذيخ إلى الحائل بيشيسا، ولشالحظ ىحه البشية في 
تقابميا: )مخض/شفاء(.)جيل/عمع(.)بؤس/نعيع(. 

ق(، فيي سمدمة تقابمية بيغ ما يجب أن يكػن؛ )ضمع/عجالة(.)عبػدية/حخية(.)ىزع/ح
وىػ شبيعة اإلندان وعالسيتو، وبيغ ما ىػ كائغ؛ وىػ السشع والحجد عغ ذلظ، وقج 

ىحا الحجد والسشع السحتل الفخندي، والدمدمة بشت دليميا في عقل الذيخ في  أنجد
شبيعة  نتطام شامل رّده إلى )شبيعي/صشاعي(، فسا صشعو/أنتجو السعتجي حال دون ا

مغخوسة في اإلندان الجدائخي ىي في األصل عالسيتو كغيخه مغ الشاس، والفقخة أعاله 
 .1949ضسغ رسالة إلى رئيذ جسيػرية فخندا بتاريخ 

وفي مػضع آخخ يقػل الذيخ:" شخأت عمى فخندا عّجة مؤّثخات في القخون األخيخة،    
ب اجتساعية، واّتدعت لعّجة اىن والرشائع، وانبثقت مشيا عّجة محمغ العمػم والفشػ 

 أفق،لى أفق إكافية لتحػيل الّشطخة مغ  جشديات وأديان، وكّل واحجة مغ ىحه السؤّثخات
ونقل االتجاه مغ سبيل إلى سبيل، وتبجيل العقمية مغ ندعة إلى ندعة، وقج فعمت ىحه 

و مغ السؤثخات في العقمية الفخندية فتغّيخت في كّل شئ إاّل في االستعسار وما يتبع
. فالذيخ ىشا يكذف عغ اشالعو ودرايتو بسا جّج مغ عمع، وما استجّج مغ (04)آثام"

معارف في العمع والفغ، وكيف فعل ذلظ في تججيج السفاليع العقمية في الحاضخة 
الفخندية، ومغ حيث ىػ عقل قارئ وعى أّن ذلظ لع يحجث إزاء الجدائخييغ وقزيتيع، 

أّن الصارئ مغ مخاجعات فكخية تجفع العشف وتشذج  تؤمغففخندا العقل واإلندان ال 
العالسي لإلندانية، حّق الجدائخي الّحي غّيبتو، وىكحا أقام الذيخ دليمو وبشى  الستعالي

أّن ما يفعمو االستعسار عشف وتعّدف ضج اإلندان العالسي  عمى حّجتو الّتي ال تخد
 محقق في الجدائخي السدمع.

عالسية فكخه وعقمو، وكحلظ  أن نأخح عشو الّجليل عمى وفي وصّيتو لمسعمسيغ لشا   
مة وتاريخيا، يػصي السعمسيغ بالستعمسيغ قائال:" بّيشػا ليع باأل السخرػص متحققو

الحقائق، واقخنػا ليع األشباه باألشباه، واجسعػا الّشطائخ إلى الّشطائخ، وبّيشػا ليع العمل 
عمى أن  ة التعميل )...( رّبػىعواألسباب، حّتى تشبت في نفػسيع مغ الرغخ ممك

، ومغ القػل (05)يعيذػا بالّخوح في ذلظ الجّػ السذخق باإلسالم وآدابو وتاريخو ورجالو"
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واضح جسع الذيخ عالسية وإندانية العقل في "ممكة التعميل" ومتحققو في االنتساء إلى 
 حاضخة اإلسالم وحزارتو.

وفي مػضع آخخ يشتقج الذيخ ثّمة السدتذخقيغ الّحي وضعػا عقػليع وما حازوه مغ    
وخصصو، يقػل:" إّن ىحا الرشف مغ السدتذخقيغ ىع  عمع في خجمة سياسة االستعسار

العمع لمدياسة، وىع الّحيغ رضػا لمعمع باالمتيان، وىع الحيغ لع يعترسػا  الّحيغ سّخخوا
بيع األىػاء، فأصبحػا مبذخيغ باالستعسار، داعيغ إلى  باالستقالل العمسي، فعرفت

، وىحه كمسة تػّصف (06)ضاللو، فيع غيخ أىل الحتخام العالع العمسي وإجاللو."
ندول عقػليع مغ تعالييا العمسي إلبخاليسي؛ فيػ يمػم عمى العمساء الفيسي ل السشطػر

اسة الّحي استخجميع، السشيجي السػضػعي إلى وضيفية السحتل، ورجل الديواشتغاليا 
واستعسل عمسيع، فيع في ميدان العقل الستشده عغ الفعل االستعساري خانػا أمانة العقل 

 الدميع، والعمع الرحيح.
يبيغ الذيخ بحرافتو وعمّػ عقمو في الفكخ والبيان، عغ فيع وفي مػضع آخخ    

لعمع والفكخ ااالزدواج في ترخيف فخندا لعقميا الفاعل؛ إذ ىي بعقػليا رائجة في 
ػر عمييا وعمى مجتسعيا، وفي مقابل ذلظ تحبذ ىحا العجل في العقل وتسشعو رالسق

عغ أن يكػن بالفعل ذاتو واالنجاز عيشو في الذعب الجدائخي، يقػل الذيخ:" إّن فخندا 
اثشتان: تمظ الّتي يشسجج التاريخ برحائفيا البيزاء في العمع والعخفان، ويتغّشى 

دب والفغ، ويتحّجث عغ وقائعيا في تحخيخ نفديا مغ االستعباد بخوائعيا في األ
الّخوحي والعقمي والبجني، ويذيج بأعالميا في الدياسة و البيان، ونحغ لع نخ فخندا 

 شأن لشا معيا )...( أّما بيحه الرفات، ولع نعخفيا، ولع نحذ بيا، وال السػصػفة
إلى اآلن فيي الّتي عخفشاىا  1830فخندا الثانية الّتي التقى تاريخيا بتاريخشا مغ سشة 

ففخندا ـ فيسا يجّلل عميو الذيخ ـ صاحبة شأن  (07)فاتحة بالديف، حاكسة بالحيف..."
عقمي وعمسي، ليا السكانة في تعالي معارفيا، فيي ضسغ حجودىا السغمقة عمى 

ان في صّفة تعاليو العقمي، ولكّشيا ليدت كحلظ ضسغ الذعب الجدائخي مسججة لإلند
 ججل التاريخ السادي، فيي حيغ ندلت بالجدائخ عدلت كّل عقميا عشيا واستعسمت بجائل

 نكيزة )فالعمع صار سيفا، والعجل صار حيفا(.
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ويخبخ الذيخ مغ فيس عقمو عغ مخاده مغ الذباب الجدائخي، ويرف تصّمعو إلى    
تسثمو واسع الػجػد، ال تقف أمامو الحجود، يخى كّل عخبي أخا لو، " أ كيانو، فيقػل:

أخّػة الّجم، وكّل مدمع أخا لو، أخّػة الّجيغ، وكّل بذخ أخا لو، أخّػة اإلندانية، ثّع 
 .(08)يعصي لكّل أخّػة حّقيا فزال وعجال"

في مجسل، ما أرادت ىحه الدصػر البديصة، قػلو في قخاءة عقل عطيع    
سي، ىػ بيان كفاءتو في الفيع واإلفيام، وترخيف تأويل ناتج العقل عمى كاإلبخالي

مغ قجرة  وجيو القػيع الرحيح، وسالحو في ذلظ الحّجة والّجليل، وليذ مغ دليل أقػى 
ىحا العقل عمى الخبط الػضيفي والفّعال لػجػد اإلندان عمسا بعقمو، بيغ متعاليو 

أى شخرا ضسغ حزارتو وانتسائو، وتشا و اإلنداني عاّمة ومتحّققو السخرػص شعب
ىحه الػرقة السػجدة عغ قخاءة كّل مػروثو السكتػب والديخي فيسا يقػم دليال عمى 

 الّخجل وحياتو العمسية العقمية في ىحا الباب.
فقج  وانفرامو، لقج قارع العقل اإلبخاليسي دناءة االحتالل الفخندي مبّيشا عتيو   

مغ االستعسار نكيزتو  قػال وعسال، وكان في تفكيخه يذتق عتجاءحارب االحتالل واال
في ساللة فكخية، وعبقخية متفمدفة، فكان لو أن رّد عسل االحتالل الفاسج عمى 

روبي رًدا ـ تػاشؤه و مقجمات عقمو الرحيح، وىػ في ذلظ أدان ـ بسا ال يجع لمعقل األ
في جسيع ذلظ وما كان نصقا وصستا مع ما فعمو مع األقػياء عمى الذعػب باسسو، و 

عقل الجدائخي وناتجو مع عقل الغخبي  بّيغ اإلبخاليسي أّن السانع مغ استػاء ،ضسشو
جّخده وناتجو، إّنسا كان ىحا التدّمط والطمع، فال فخق بيغ عقل وعقل في الشقصة العميا لت

ا تمّػن كّل عقل بخوحو وتاريخو وحزارتو ليذ دافعا لمّرجام كس وتعاليو، و بعج ذلظ
شخعغ االحتالل ذلظ، وإّنسا كان التكامل في اإلندان وحزارتو ىػ الغائب في 
حاضخ اإلعتجاء، وىػ ما كّخره اإلبخاليسي ورّسخو دليال وحّجة، وتصّمع إلى زوال 

 السانع ليعاود الجدائخي إسيامو العقمي و العمسي في اإلندانية وحزارتيا.
 :مكتبة البحث

، 1الّتأويل، مغ اليخمػسية إلى الدسيائيات، ط سعيج بشكخاد، سيخورات -1
مشذػرات االختالف، الجدائخ، الجار العخبية لمعمػم ناشخون، لبشان، 

ماخخ كل األنذصة السختبصة م: "في البجء يرشف شاليخ 2012ه/1433
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بالػجػد اإلنداني، في كّل أبعاده، في ثالثة أنذصة مػّزعة كالتالي: ىشاك 
ية ويرشف عادة ضسغ ما يدتجيب لستصمبات نذاط أّول مغ شبيعة نفع

العير اليػمي، إّنو وليج التجخبة السذتخكة. فالػضعيات السػصػفة ضسشو ىي 
والغايات ويذتخك في فيسيا كّل الشاس. لحلظ فيػ  وضعيات محجدة السعاني

يتزسغ أّية متعة روحية. وىشاك  بال روح ومغ شبيعة ميكانيكية ال نذاط
لتأمل الفكخي ويحتاج الفيع فيو إلى خبخة قائسة عمى نذاط ثان يذيخ إلى ا

التجخبة والسالحطة. وىحا السيجان يرشف عادة ضسغ العمػم الجقيقة، العمػم 
الصبيعية في السقام األول. أّما الشذاط الثالث فيػ مغ شبيعة روحية، إّنو يمبي 

، يةحاجات مغ شبيعة خاّصة )عادة( وىحا القصاع وحجه، بكل مػاده التعبيخ 
 .86سيكػن مػضػع الفيع والّتأويل"، ص

جمذ الػششي لمثقافة والفشػن عالع الفكخ، مجمة فكخية محكسة، ترجر عغ الس -2
، مقال: السعخفة 2012، أكتػبخ ــــ ديدسبخ41السجمج 2واآلداب، الكػيت، العجد

وما  57.. نحػ عقالنيات إجخائية، د. عد العخب لحكيع بشاني، يشطخ ص:
 بعجىا.

، السخكد الثقافي 1الفمدفة والتخجسة، ط 1الخحسغ، فقو الفمدفة،  شو عبج -3
 .18، ص1995العخبي، 

 .231السخجع نفدو، ص -4
السعاصخ، مجاوزة السيتافيديقا،  عبج الدالم بشعبج العالي، أسذ الفكخ الفمدفي -5

 .151، ص2000، دار تػبقال لمشذخ، السغخب، 2ط
، 1أنثخوبػلػجية لمدخد العخبي، طعياد أبالل، أنثخوبػلػجيا األدب، دراسة  -6

 .24،23، يشطخ ص: 2011روافج لمشذخ والتػزيع، القاىخة، 
 .24نفدو، ص -7
، تأليف الجكتػر شاكخ مرصفى قامػس األنثخوبػلػجيا )إنجميدي ــــ عخبي( -8

 .886،885،884، يشطخ ص: 1981، جامعة الكػيت، 1سميع، ط
ى الحات، سجاالت الشفذ دمحم سعيج ريان، ججل الػاقع العخبي والرخاع عم -9

، 2009، مخكد الحزارة العخبية، القاىخة، 1خية والساضػية، طيالسذحػنة بالغ
 وما بعجىا. 120يشطخ ص
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ــــ نقال عغ:  4ـــ ص 1957جػيمية 1ـــ  18مجمة السقاومة الجدائخية ـــ عجد  -10
، دار البحث، 1يحيى الذيخ صالح، شعخ الثػرة عشج مفجي زكخياء، ط

 .16م، ص1987الجدائخ، 
حديغ العػدات، اآلخخ في الثقافة العخبية، مغ القخن الدادس حّتى مصمع  -11

 .245، ص2010، دار الداقي، لبشان، 1القخن العذخيغ، ط
 .245،244حديغ العػدات، اآلخخ في الثقافة العخبية، يشطخ ص:  -12
مغ آثار دمحم البذيخ اإلبخاليسي، عيػن البرائخ، دط، الذخكة الػششية لمشذخ  -13

 .79التػزيع، الجدائخ، دت، صو 
 .187نفدو، ص -14
 .300نفدو، ص -15
 .392نفدو، ص -16
 .412نفدو، ص -17
 .586نفدو، ص -18
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 مقاربة أسمػبّية في التذكيل الّرػتّي لشػنّية ابغ زيجوف األنجلديّ 

 الجدائخ –بخج بػعخيخيج  –جامعة دمحم البذيخ اإلبخاليسّي  ػافعػػدوز  زرقػ .د
 
 :سمخزال

تخمي ىحه السقاربة إلى الكذف عغ الّتذكيل الّرػتّي ليحا الشّز الّذعخّؼ الحؼ        
التي تعتبخ حقال خربا لسختمف و عّجه نّقاد الّذعخ مغ الشرػص الذعخّية الخالجة ، 

الشػنّية  -فيي ثة في كتب الكثيخ مشيع  .أنػاع الّجراسات األدبّية والّشقجّية ، فيي مبثػ 
رػيخ، وتطيخ قّػتيا في نذاط الّمغة ،ذات نطام متصّػر توالّ  قريجة بجيعة التعبيخ –

عمى اعتبار ما يعتخؼ صػرتيا مغ عسمّيات تغييخ، وتحػيل ،وحخكة ،  ومتجّجد
خرػصا ما تعّمق بالسؤَتِمفات ،والسخَتمفات ، والسشافخات ، وىحه العػامل جسيعيا تجعل 

تفاعل في صشاعة الحجث الّذعخّؼ مغ القريجة مجسػعة مغ الستغّيخات الّمدانّية التي ت
، مّسا يديع في إنذاء تذكيالت ججيجة تسّج القريجة بصاقة رىيبة متكاثفة الّجالالت ، 

يخ مغ الؿيع الذعػرّية ، واإلندانّية ، والتاريخّية ،والعقجّية ، ثتثقل كاىل الشّز بالك
عيار السألػف ، ىي مشصمقات الّذاعخ في مخالفة  م –في رأيشا  –والفمدؽّية . وىحه 

غيخ معتادة تفاجئ القارغ ، فتكػن بحلظ وسيمة بالغّية بيانّية  وإعصاء الشّز فاعمّية
تقػم بػضيفة اإلنفعالّية ، واإليقاعّية ،واإلفيامّية وغيخىا ...،وىي ذاتيا الػضائف التي 

 تػقع حػاّس الستمّقي، وتدتخعي فزػلو ، ؼيحُجث بحلظ أثخ الخصاب.
مغ عيػن الّذعخ العخبّي مذخؾّية ومغخبّية عمى مجػ الّتاريخ،  تُعجّ الّشػنّية ة قريج

مع ،واإليقاع  ،والسػسيقى ،واأللفاظ،واألساليب  ،فيي يشبػع يتفّجخ بالسعاني والعػاشف
 ، عسق السعاني ودفئيا . لقج استجسع ابغ زيجون كّل شاعخّيتوو  شػل الّشفذ وعحوبتو

ا سحخ قػاؼيو ، ليعّبخ عغ حالة مغ حاالت العذق مدتعخض ، كاشفا عغ عػاشفو
والغدل السسدوجة باليأس واألمل ، والّذكػػ والحشيغ، والّتػّسل والحدخة ،والّرجق 
والػفاء ، والعتاب والّتقخيع ،مزّسشا قريجتو الكثيخ مغ العشاصخ السػسيؿّية مغ شباق 

 . كثيخ مغ الّشاضسيغلوجشاس ومقابمة ،ما جعل الّشػنّية ذات أثخ ساٍم يحتحيو ا
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مػسيقى اإلشار الخارجّي)الػزن ـ القاؼية (، ثّع  الػقػف عشج وأنا في ىحا السقام أحاول
الػقػف عمى مػسيقى الحذػ مخّكدا عمى:)السّج واليسذ ـ الجيخـ التكخار ـ الجشاس ـ 

 السقابمة (

Résumé:  

       Cette approche est conçue pour révéler la composition vocale de ce texte 

poétique, que plusieurs critiques de poésie de textes poétiques intemporels, qui sont 

un champ fertile pour divers types d'études littéraires et monétaires, sont éparpillés 

dans les livres de beaucoup d'entre eux. C'est un poème exquis d'expression et de 

photographie, montrant sa force dans l'activité de la langue, avec un système 

sophistiqué et renouvelé, compte tenu des processus de changement, de 

transformation, et de mouvement, en particulier en ce qui concerne les 

combinaisons, les différents, et le duqashat, ces facteurs font tous le poème un 

groupe de Les variantes linguistiques qui interagissent dans l'industrie de 

l'événementiel poétique, qui contribue à la création de nouvelles formations qui 

fournissent le poème une carte impressionnante CGR, surcharger le texte avec 

beaucoup de valeurs émotionnelles, humaines, historiques, nodal, et philosophiques.  
Le poème du Nuisme est revenu des yeux de la poésie arabe orientale et marocaine à 

travers l'histoire, c'est la fontaine d'exploser avec des significations, des émotions, 

des styles, des mots, de la musique et du rythme, avec la longueur de l'âme, sa 

fraîcheur et la profondeur et la chaleur des significations. Le fils de Zedon a 

rassemblé tous ses cris, révélant ses émotions, en examinant le charme de ses rimes, 

pour exprimer un état d'amour et de fil mélangé avec désespoir et espoir, se plaindre 

et la nostalgie, la mendicité et le chagrin, l'honnêteté et la loyauté, et reproche et 

bashing, comprenait son poème beaucoup d'éléments musicaux de contrepoint et 

anagramme Et une interview. 

Et je suis dans ce dénominateur essayer de se lever lorsque la musique de l'armature 

extérieure (poids rime), puis se tenir sur la musique de rembourrage axé sur: (marée 

et murmure de la répétition de l'anagramme opposé) 
 الّتذكيل الّرػػػػػػتػػيّ 

يػّضف الّذاعخ الّمغة في بشاء شعخه عمى أّنيا استقصاب لسجسػعة مغ             
ليذّكل نديجا متكامال  ، و الّجاللي ، والّتخكيبي الّرػتي،حيث يمتقي فييا  األنطسة،

يع. و يسثل صػيعيا في جانبي الّترػيخ و التشػيعسل عمى تفجيخ الّصاقة اإلبجاعية،و ت
الّشطام الّرػتي الستعّمق  بالّتذكيل السػسيقّي أوضح وجػه الّتسايد و أبخزىا بيغ الذعخ 

الحيغ جعمػا مػسيقى الذعخ مقترخة ، ن القجامى و الّشثخ، و ىحا ما أشار إليو الّجارسػ 
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إذا أردت أف تعسل شعخا يقػل: " العدكخي  أبػ ىالؿفيحا  ؛ عمى الػزن والقاؼية
ا يتأتى فأحزخ السعاني التي يخيج نطسيا فكخؾ،و أخصخىا عمى قمبظ و اشمب ليا وزن

و ال  ، فيةتسميا، فسغ السعاني ما نتسّكغ مغ نطسو في قافيو إيخادىا، و قافية اش
ىحا و  ". نتسّكغ مشو في أخخى، أو يكػف في ىحه اقخب شخيقا، و أيدخ كمفة في تمظ

 ،"قػؿ مػزوف و مقّفى، يجّؿ عمى معشىيعّخف الذعخ عمى أنو: "  قجامة بغ جعفخ
السحىب نفدو و ىػ يحاول تعخيف الذعخ السشطػم في سياق  ابغ خمجوف و قج ذىب 

 ىػ الكالـ السػزوف حّجْيو عغ انقدام الكالم الى فغ الّشطع و الّشثخ:"
 ". و السقّفى، و معشاه الحي تكػف أوزانو كّميا عمى روّي واحج و ىػ القافية

نجج السحجثيغ أيزا قج أّكج الكثيخ مشيع  و لع يشفخد القجامى بيحا الحكع،بل           
في الّذعخ العخبي لجى الكثخة الغالبة مغ الذعخاء حّتى  لمقافية والػزف سمصانيساأّن "

جسيل في تخّيخ ألفاضو، جسيل في تخكيب كمساتو،و فالّذعخ "  ؛" العرخ الحجيث
عيا اآلذاف جسيل في تػالي مقاشعو، و اندجاما بحيث يتخّدد و يتكّخر بعزيا، فتدس

يخسخ في الّحىغ،و تدتحزخه الّحاكخة دون كبيخ  ،" نغسا مشتطسا مػسيقى و
عشاء،واألكثخ مغ ذلظ أن الكالم السػزون، ذلظ الّشغع السػسيقّي يثيخ فيشا انتباىا 
عجيبا، يغشيشا عمى أن نجرك معاناة الذاعخ، و عمى أن تدتػعب تجخبتو، و نتمقف 

معو، و نقاسسو مذاعخه و ىسػمو التي كثيخا ما تكػن  مزاميغ شعخه،و مغ ثع نتفاعل
صػرة مرّغخة، ليسػم اإلندانية كميا، ىحه اليسػم التي يسشحيا الّذاعخ صياغة فّشية، 

اإلنداف يخاعي فييا اإليقاع باعتباره يعسق تفاعل الستمقي مع الشز خاصة وأّن "
                                                 

   مصبعـة 139أبػ ىالل العدكخؼ، الرشاعتيغ الكتابة و الذعخ، تحقيق مفيج قسيحة، ص ،
 م.1981، 2، ط -لبشان –دار الكتاب العالسية ، بيخوت 

   مكتبــــة الكميــــات 64قجامــــة بــــغ جعفــــخ، نقــــج الذــــعخ، تحقيــــق عبــــج الســــشعع خفــــاجي، ص،
 م.1980، 1، ط -مرخ-األزىخية،

   66ابغ خمجون، السقجمة،ص. 
   ط؟، -لبشـان –، دار العـػدة ، بيـخوت 470دمحم عشيسي ىالل، الشقج األدبي الحجيث، ص ،

 م.1982
   يع أنيذ، مػسيقى الذعخ، ص  م.1965، 3، مصبعة لجشة البيان العخبي، ط 7إبخـا
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  بفصختو مّياؿ إلى اإليقاع الحي يدايخ حخكاتو االنفعالية،
تدتصيع أف ترل إلى مشاشق في ،و ذلظ ألن السػسيقى"و أحاسيدو و مذاعخه "

الّذعػر اإلنداني تعجد الكمسات غيخ السسػسقة،عغ الػصػؿ إلييا،و تشػع اإليقاع 
شجة و رخاوة حدب مقتزيات الّشطع،يتجاوز رتابة الشغسة التي تكػف داعية إلى 

ي لقػى اإلدراؾ، ألّف التشّػع يتعامل السمل،إلى ما ىػ أعسق اتراال باإلشباع الحد
مع سّمع األصػات فيحخؾ و يعسل عجدا مغ الخاليا الّدسعية أكثخ،و يساشي الػضيفة 
  الّصبيعية لألذف،
و ىي تسييد الفخوؽ عمى أسذ متػازنة ال ترجـ االستعجاد الصبيعي و ىحا كمو 

الّصخب لمغشاء أكثخ تحّقق لّحة حّدية حكيكية، تتػّلج عغ شخيق الدساع، و ىي سّخ 
 1مغ الكالـ العادي ".

ما ىػ في الحكيقة إاّل كالما :"إبخاليع أنيذفالّذعخ إذن كسا يقػل             
،  خاصة و أن الذعخ قج 9مػسيكيا تشفعل لسػسيقاه الّشفػس، و تتأثخ بو القمػب"

نذأ مختبصا بالغشاء، و مغ ثع فإنيسا يرجران مغ نبع واحج و ىػ الذعػر بالػزن أو 
:"بيغ اإليقاع السػسيقي و اإليقاع عمى أّنو مشيخ سمصاف جيؤكّ اإليقاع، لحلظ 
فكسا لمسػسيقى نػتة مػسيكية تجّوف فييا الجسل السػسيكية ؛ندب العخوضي صمة

 ا، في شػليا،ودرجاتي
و شػؿ السدافات فيسا بيشيا...كحلظ يعّج عمع العخوض لو" نػتة التفعيمة "لتقييع 

 .3الّذعخ حدب التفعيالت "

                                                 
   ة لمشذـخ و التػزيـع ، دار الثقافـ202قاسع مػمشي، نقج الذعخ في القخن الخابع اليجخؼ، ص

 .198، ط؟، -مرخ –، القاىخة 
 .، دار السعارف، ط؟، سشة؟186دمحم حدغ عبج هللا، الرػرة و البشاء الذعخؼ، ص   1
يع أنيذ، مػسيقى الذعخ، ص   6  .17إبخـا
 –، مشذأة السعارف، اإلسكشجرية 171مشيخ سمصان، اإليقاع في شعخ شػقي الغشائي، ص   3

 ، ط؟، سشة؟.-مرخ
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يؤّكج عمى ضخورة إخزاع الّرػرة السػسيكية إخزاعا " عد الّجيغ إسساعيلو 

 4مباشخا لحالة الّذاعخ الّشفدية أو الاّلشعػرية ".
 ،و بالتالي فالّذعخ في أغمب األحػال يخاشب العاشفة،و يصخب اآلذان           

الحؼ  خاد الػزن السػسيقيّ و بخاعة الّترػيخ،و إشّ  ألّنو يجسع في ذاتو بيغ قػة التعبيخ،
ة...و بدبب ىحه الخاصّية السػسيؿية السػجػدة في الّذعخ كان البّج يشتيي بشغسة معيشّ 

 و يقترخ عميو فيبحث في أجدائو، و يشطع أوزانو،  مغ ؾيام عمع يختز بو
أؼ  –كسا قمشا   -"عمع العخوضو يزبط القػاعج التي تحكسو و ىػ ما يدّسى ب: " 

 السيدان الحؼ يعخض عميو الذعخ، أو يػزن بو لسعخفة صحيحو مغ فاسجه.
ومغ أجل تعسيق ىحا العمع حاولت بعس الجراسات الحجيثة تعزيجه            

و األسمػبية. ثع البحث عغ العالقة بيغ السكّػن السػسيقي المفطي  ّجراسات الّمدانية بال
في الذعخ مغ جية،و التجخبة الشفدية مغ جية أخخػ،و بحلظ اّتدعت الجائخة العازفة 
لإليقاع لتذسل مكّػنات أخخػ غيخ عخوضية، ترّشف مع ما يدّسى بسػسيقى الحذػ 

اول في ىحا السقال أن نجرس مػسيقى اإلشار ) ) الّجاخمية(. و بشاء عميو سشح
 الخارجية( ثّع مػسيقى الحذػ ) الّجاخمية(، مغ خالل نػنّية ابغ زيجون.

 
 )الخارجية( مػسيقى اإلشار -أ

عمى الػزن و القاؼية  –شكميا العام  –إّن مػسيقى الذعخ العخبي تقػم في            
باعتبارىسا إشارا خارجيا ليا، و مغ مكّػناتيا األساسية التي تسشحيا خرػصية 
الحزػر داخل الشز الذعخؼ. و مغ ثع فان السػسيقى الخارجية تعشى بجراسة البحخ 

قاشع صػتية، وأحكام يخاعى فييا ما ارتزتو األذن و القاؼية، و ما يتعّمق بيسا مغ م
العخبية مغ أوزان تالئع غخض القريجة، و تدتجيب لعاشفة الّذاعخ، و محتػاىا 
 االنفعالي، ألّن حالة الذاعخ 

                                                 
، ط -لبشـان –، دار العـػدة، بيـخوت 61عد الجيغ إسساعيل، التفديخ الشفدـي لـبدب، ص   4
 م.4،1981
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" الشفدية في الفخح، غيخىا في الحدن و اليأس، و نبزات قمبو حيغ يتسّمكو الدخور  
كشيا بصيئة حيغ يدتػلي عميو اليع و الجدع، و ال سخيعة يكثخ عجدىا في الّجؾيقة، و ل

فيي عشج الفخح و الّدخور متمّيفة  ة؛بّج أن تتغّيخ نغسة اإلنذاد تبعا لمحالة الشفدي
 مختفعة، و في اليأس و الحدن بصيئة ".

و مغ خالل ما سبق ، مغ الصبيعي أن يختار شاعخنا ابغ زيجون مغ            
 شاسب األوزان و القػافي ما يت

 اللي العام.و عػاشفو ،و ما يعّبخ عغ الشز في شكمو الجّ 
 الػزف: -

لقج سمظ شاعخنا مدمظ القجامى مغ حيث شبيعة البحخ، و ليحا نججه             
 األكثخ شيػعا و شػال، و الحؼ مفتاحو:البديط  اختار البحخ

 ." مدتفعمغ فعلإف البديط لجيو يبدط األمل                  مدتفعمغ فاعمغ " 
و لعّل ذلظ يالئع التعبيخ عغ حاالت الحدف و األسى،و العػاشف "           

ألّن اإلندان قج  ؛و ليذ ضخوريا أن يختبط الحدن و األسى بالخثاء فقط الفزفاضة".
يعير حاالت نفدية كثيخا ما تبعت ؼيو القمق،أو التذاؤم، أؼ مػقف نفدي آخخ، قج 

الخارج ، في شكل حديغ مؤثخ، و في مثل ىحا الحال الستعّمق يقحف بو الذاعخ الى 
وزنا شػيال كثيخ السقاشع يرّب "  –عادة  –باليأس و الجدع... إلخ ، يتخّيخ الذاعخ 
، و البحخ البديط الحؼ نطست ؼيو القريجة فيو مغ الذجاعة ما يشّفذ عشو حدنو "

خحونو ميدانا ألشعارىع " الػزف الحي كاف القجماء يؤثخونو عمى غيخه،و يتّ ىػ 
 السيسا في األغخاض الجميمة الذأف ".

                                                 
   يع أنيذ، مػسيقى الذعخ، ص  .175إبخـا
   55مشيخ سمصان، اإليقاع في شعخ شػقي الغشائي، ص. 
   80عد الجيغ إسساعيل، التفديخ الشفدي لبدب، ص. 
   يع أنيذ، مػسيقى الذعخ، ص  .177إبخـا
   191السخجع نفدو، ص. 
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و ميسا يكغ فإّن األحكام التي قج يرجرىا الباحث في ىحا السجال تبقى            
و لحلظ فإن اختيار الذاعخ لمبحخ يتّع عشجما يحجث التػافق بيغ ؛ندبّية نػعا ما 

 إيقاع البحخ مغ جية أخخػ.انفعاالتو مغ جية، و اإليحاءات التي يبعث بيا 
ىحا عغ خرػصية البحخ في القريجة، و عشج االنتقال  لمحجيث إلى ما            

قج يمحق تفعيالت البحخ مغ جػازات، وجب عميشا التدميع مدبقا بكػن الذكل الشطخؼ، 
؛ لبحػر الذعخ يعّج نسصا مثاليا نادر التحقق في الػاقع الذعخؼ  الخميلالحؼ حجده 

الخخوج حا الشسط السثالي التجخيجؼ و ون ىخاء ليع مغ الجػازات ما يجعميع يتجاوز فالذع
عشو، و ذلظ باعتساد الّدحافات التي ليا دروبيا في تشػيع اإليقاع، بحدب ما تقتزيو 

 عسمة تفاعل األبشية الّمغػية في جػانبيا اإليقاعّية، و التخكيبّية و الجاللّية.
مغ ىحه الجػازات الذعخية، التي  ابغ زيجوف شاعخنا  و لع تدمع قريجة           

سشحاول إيخاد بعس الشساذج مشيا قرج الػقػف عمى ما لحق تفعيالت القريجة مغ 
زحافات، و سشعتسج عمى إحراء السػاقع التي تخد فييا ىحه الّدحافات عّمشا نكذف 

 از ذلظ كّمو مجػ ميل الّذاعخ إلى مخالفة الّشسط السثالّي السفتخض، محاوليغ إبخ 
في تكييف اإليقاع وفق ما يشاسب الّجاللة. و البّج قبل ذلظ ، أن نذيخ  –الّدحافات  –

" ححؼ ساكغ أو متحخؾ، أو تدكيغ متحخؾ الى أن الّدحاف في مفيػمو البديط ىػ 
(، أو الدبب الثقيل /0و يقترخ عمى ححؼ الحخؼ الثاني مغ الدبب الخفيف )

(//.) 
ل القريجة نججىا تتكّػن مغ واحج و خسديغ بيتا، تفعيالت و بتأمّ             

( التي َفاِعُمغْ أؼ ححف الداكغ الثاني مغ تفعيمة )  ؛عخوضيا جاءت مخبػنة 
أؼ ححف  آخخ الػتج  ؛، أما تفعيالت ضخبيا فجاءت مقصػعة (َفِعُمغْ أصبحت ) 

( َفْعُمغْ ( و تكتب ) َفاِعلْ ( إلى ) َفاِعُمغْ السجسػع، و تدكيغ ما قبمو، حيث تحّػلت ) 

                                                 
   20-21عبج المصيف شخيف و زبيخ دراقي، محاضخات في مػسيقى الذعخ، ص. 
   52عبج الحكيع العبج، عمع العخوض الذعخؼ في ضػء العخوض السػسيقي، ص. 
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، و ىحا التغييخ الحؼ لحق تفعيمة باعتبارىسا متداويتان في عجد الحخكات و الدكشات
 الزخب، يجخل في باب العمل.

سبع مقابل  مائة و اثشا عذخةأما الدحافات فقج تكخرت في كامل القريجة            
وعميو فشدبة الدحافات الػاردة في ، إمكانية تدحيف كانت متاحة أمام الذاعخ،  و مائة

و ىي ندبة تبجو رّبسا قميمة إاّل أنيا تؤّكج حكسشا الّدابق،  31,37 %التفعيالت ىي: 
في ىحا البحخ،و  الخميلالستسّثل في عجم التدام الذاعخ بالّذكل الشطخّؼ الحؼ حّجده 

ؼ تعجدت سعيو إلى تشػيع اإليقاع، فاألبيات ككل تعّخضت تفعيالتيا لمتدحيف الح
 مػاقعو، األمخ الحؼ حّخر الشز مغ رتابة اإليقاع، كسا ىػ واضح ؼيسا يمي:

 التفعيمة األولى                       تدعة عذخ زحافا
 التفعيمة الثانية                       ثالثة عذخ زحافا    

 التفعيمة الثالثة                       زحاف واحج فقط
 التفعيمة الخابعة                      ثسانية و أربعػن زحافا

 التفعيمة الخامدة                    اثشتا عذخ زحافا
 التفعيمة الدادسة                    تدعة عذخ زحافا

 التفعيمة الدابعة                     غياب الدحاف
 اب الدحاف و حزػر عّمة القصع الاّلزمة.التفعيمة الثامشة                      غي

مغ خالل ىحه اإلحراءات البج مغ اإلشارة إلى أّن تبايغ و تباعج             
عجم تقبميا في السػقع، يفدخ خخوج الذاعخ عغ الّشسصية و الّدحافات مغ حيث العجد، 

ّدحافات و الّختابة في اإليقاع، و السالحطة التي يسكغ تدجييا أيزا، ىي كػن ىحه ال
في مجسميا مّدت تفعيالت البحخ البديط في القريجة ، اخترت بححف الداكغ أكثخ 

اثشي مسا جعل الّشز ذا إيقاع سخيع بعج ححف ؛مغ الستحخك في أشكال الّدحاف الػارد
 متحّخكا. واحج و خسديغساكغ، و  عذخة و مئة
عػرية السراحبة لحاالت ة الذّ ّدخيع بجوره يتخجع انجفاع الّجفقو اإليقاع ال           

 الّدخط،و التيّكع 

                                                 
   52السخجع نفدو، ص. 
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".أّما التيّكع و الّدخط عمى واّلدة"  حشيغ إلى لقاء و وصال حبيبة الخوحو األسى و ال
الّدمان الخادع و ما زاده مكخ الكاشحيغ السبغزيغ، الحيغ لصالسا سعػا إلى إبعاد 
 الذاعخ عغ جّشتو التي كان يتخّبع في أجػائيا. 

لى ثائخ مذحػن بالّذػق و الحشيغ ، إ ريجة شاعخنا كخّد فعل قػؼّ و بحلظ جاءت ق
ػرة و الّدخط عمى جافي، و الغزب و الثّ الػصال بعج األسى الصػيل مغ شػل التّ 

يقاع سخيعا مشدجسا مع الّشز بكل مقاصجه الّجاللية، و اإلالحّداد، و عميو جاء 
 مشصمقاتو الػججانية.

يؤثخ  إّف الحافد اإليقاعيّ انصالقا مغ مقػلة الذكالنّييغ الخوس مغ "       القافية -
. نأتي لجراسة في اختيار الكمسات و تخكيبيا، و مغ ثّع في السعشى العاـ لمذعخ "

 .، لشؤّكج صجق السقػلة فسا القاؼية ؟ابغ زيجوف القاؼية في نػنية 
إذا تبعو... و القاؼية آخخ كمسة في القاؼية لغة مغ " قفا أثخه يقفػه قفػا... اثخ فالن 

ْيَشا : " قاؿ تعالى البيت، سسيت قػافي الذعخ ألن بعزيا  يتبع أثخ بعس ". ُثعَّ َقفَّ
 ." َعَمى آَثاِرِىْع ِبُخِسِمًشا

أما اصصالحا فقج اختمف العمساء في تعخيفيا، و تحجيج حخوفيا، إذ يعّخفيا            
، و مشيع مغ جعميا آخخ "إنيا الكمسة األخيخة و شيء قبميا "  أبػ يعمي التشػخي

كمسة البيت، و مشيع  مغ جعميا آخخ كمسة في البيت، و مشيع مغ جعميا مقرتخة 
و لكغ تبجو التعخيفات الدابقة دؾيقة،و إّنسا خيُخ تعخيف لمقاؼية  عمى الخوؼ... إلخ.

يت إلى أوؿ ساكغ يميو مغ آخخ حخؼ ساكغ في الب، و مفاده: الخميلىػ تعخيف 
                                                 

   مكتبـــة 233عمـــي الغخيـــب دمحم الذـــشاوؼ، الرـــػرة الذـــعخية عشـــج األعســـى التصميمـــي، ص ،
 م.2003، 1اآلداب، ط 

   165، مادة " قفا "، ص 12ابغ مشطػر، لدان العخب، مج. 
 :27سػرة الحجيج، اآلية. 
   تحقيق عـػني عبـج الـخؤوف، مكتبـة الخـانجي، 65أبػ يعمي التشػحي، كتاب القػافي، ص ،

 م.2،1978ط 
   عبــــج المصيــــف شــــخيف  و زبيــــخ دراقــــي، محاضــــخات  فــــي مػســــيقى الذــــعخ العخبــــي ، ص

100-99. 
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 عمى تعخيف الّجكتػر شكخي عيادو يعّمق  ،اكغ األوؿمع الحخكة التي قبل الدّ 
حيغ صاغ ىحا التعخيف السعقج، لع يمتفت  الخميل ألفّ ؛و لشا أف نجىرقائال:"الخميل 

 ألصبح تعخيف القافية عشجه ؛الى فكخة السقصع، فمػ قج التفت إلييا
 
الصػؿ، في آخخ البيت، أو السقصعاف الصػيالف في آخخه، مع أنيا السقصع الذجيج "

 0ما قج يكػف مغ مقاشع قريخة ".
السقاشع الرػتية التي تتكخر إذن فالقاؼية في تعخيف السحجثيغ ىي "             

ىاما مغ  ءالدوما،في أواخخ أبيات القريجة مغ بجايتيا الى نيايتيا،و تكخارىا يعّج جد 
دىا، و تدتستع امع تخدّ السػسيقى الذعخية ألنيا بسثابة فػاصل مػسيكية يتػّقع الدّ 

 9ة مشتطسة ".بيا آلذاف في فتخات زمشيّ 
قاد العخب القجامى ركشا مغ أركان حيث جعميا الشّ ؛ية بالغة و لمقاؼية أىسّ            

،و اتفقػا 3يجّؿ عمى معشى "" بأّنو قػؿ مػزوف مقّفى ة حيغ عّخفػه عخ األساسيّ الذّ 
ى شعخا حتى "شخيكة الػزف في االختراص بالذعخ،و ال يدسّ أيزا عمى أن القاؼية 

إّف بشية الّذعخ في قػلو:"  قجامة بغ جعفخ، و ىحا ما أّكجه 4يكػف لو وزف و قافية "
إنسا ىي التقفية،فكّمسا كاف الّذعخ أكثخ اشتساال عميو كاف أدخل لو في باب 

 5". أخخج لو مغ محىب الّشثخ الّذعخ،و
اعخ، تاحا لمذّ ا مُ ل مجاال اختياريّ يا تسثّ د القاؼية عغ الػزن أنّ و أىّع ما يسيّ            

اعخ، ؼ ما عمى الذّ الحال في الػزن الحّ  ط سمفا، وكحازبَ فيي ال تقػم عمى نسػذج يُ 

                                                 
، 2مرــخ، ط  -، دار السعخفــة القــاىخة99شــكخؼ دمحم عيــاد، مػســيقى الذــعخ العخبــي، ص   2

 م.1978
يع أنيذ، مػسيقى الذعخ، ص   6  .100إبخـا
 .64قجامة بغ حعفخ، نقج الذعخ، ص   3
، تحقيـق شـو الحـاجخؼ و دمحم زغمـػل سـالم، دار 5العمـػؼ، عيـار الذـعخ، ص  ابغ شباشبا  4

 ، ط؟، سشة؟.-مرخ -السعارف القاىخة
 .90قجامة بغ جعفخ، نقج الذعخ، ص   5
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خخوجو يكػن ىػ اآلخخ مذخوعا و مقّششا خاضعا  إال أن يمتدم بو،و إن خخج عشو فإنّ 
 خض، و حاالت محجودة.فتَ لشسػذج مُ 

عمييا قريجتو  طع القاؼية التي يخيج، ليبشيَ فالذاعخ إذا يختار في بجاية الشّ            
حقة،يجج نفدو مقّيجا بتقؽية تكػن ية مصمقة، و خالل الّذخوع في نطع األبيات الالّ خِ بحُ 

 اعخ عمى نفدو، و ال يفخضو الغيخُ ة نسػذج سابق، يفخضو الذّ ىي األخخػ بسثاب
ل، تكػن في ة األبيات، التي تمي البيت األوّ ة في تقؽيّ ه الحخيّ جَ فقْ  عميو،و مغ ثع فإنّ 

اعخ طع، و عميو يسكششا القػل: إّن حخية الذّ دائخة الحخية التي أتيحت لو في مدتيّل الشّ 
 في وضع التقؽية بجاية، 

لى روّييا بجل إقجام القجامى عمى ندبة القرائج ج بيا الحقا،كان وراء إو التقيّ 
 الشػف وؼ، ىػ" حخف الخّ  نّ نجج أ نػنية ابغ زيجوف بحػرىا.و إذا أتيشا إلى تتّبع قاؼية 

 و وؼ يخزع لحات" و إذا كان تػضيف شاعخنا لحخف الخّ 
ة التي تكػؼ فؤاده، لعاشؽيّ م ....اباآلالػن " أساسا يػحي اختياره " لمشّ  نّ إو إحداسو، ف

اعخ الحاذق ىػ الحؼ يػّضف في قػاؼيو، أو في ثشايا أبياتو، بعس األصػات الذّ  ألنّ 
، التي تختبط بسػضػع القريجة،و برػرتيا الفشية، إذ نجج عشجما اختار روؼ الشػن،  6

 في القاؼية،اسبقو برػت لّيغ صائت شػيل: ) الياء(. و تالىا ) باأللف( ليجّل عمى
حيث إّن  ؛األنيغ السشبعث متشو، و يعبخ بو عغ السػقف الحديغ الحؼ ضاق بو 

تػضيف السّج الصػيل قبل و بعج الخوؼ ) الشػن( و خاصة ) الياء( و) األلف( يرّػر 
 ارتعادات جدسو و شػل أنيشو حيغ يقػل: 

 اِفيَشاػػػػػػػَو َناَب َعْغ ِشيِب ُلْكَياَنا َتجَ           ااِئي َبػػِجياًل ِمْغ َتَجاِنيشَ ػػػػػػػػػػػػػػَأْضَحى التَّشَ  
ـَ ِبَشا ِلْمِحيِغ َنػػاعِ ػػػػػػػػػَ َو َقػْج َحاَف ُصْبُح الِبيِغ، َصبَّْحَشا           َحْيٌغ، َفق !َأاَل   يَشاػػػػػػػػػػا

ْىِخ اَل ُيْبَمى َو ُيْبِميَشايِ ػػػِ ِديَشا ِباْنػػػِتَداحػػػػػػػػػػْبِمُغ الُسْمػبِ ػػػػػػػػػػػػػَمْغ مُ   ُع         ُحْدًنا، َمَع الجَّ
 يَشاػػػػػػػػػػِ ا ِبُقػػْخِبِيْع، َقْج َعاَد ُيْبكػػػػػػً اَف الػػِحي َما َزاَؿ ُيْزِحُكَشا              ُأْندػػػػػػػػػػػػِإفَّ الدَّمَ 

 

                                                 
 ندتخجم ىشا مرصمح " األصػات " و السقرػد بيا " الحخوف ".  6
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أؼ خالل واحج و  –و ىكحا عمى ىحا الّتػاتخ حتى آخخ بيت في القريجة            
، جاءت الحخكة السسيدة لحخف الّخوؼ و ىي ) الفتحة(، و حخف السّج -خسديغ بيتا 

القافية نا ىي " عخ الحؼ يمي الخوؼ مباشخة، تأكيجا أّن القاؼية التي استخجميا شا
، األمخ الحؼ يتيح إمكانية إنياء البيت بسقصع شػيل مفتػح، يحقق إيقاعا " السصمقة

كسا يداعجه عمى إشالة نفدو، في تشاغع و اندجام مشبعث مغ سائخ األبيات، مسا 
ييب لمّجفقة الّذعػرية حخية و سيػلة االنصالق و االنبعاث،و التجّمي في الػاقع 

ديا، أو خشقيا في حال تقييج الذعخؼ، بعيجا عغ أؼ اضصخاب قج يؤدؼ إلى حب
القػافي. و ىحا خاصة  حيغ أراد الذاعخ أن يعزج مدعاه الخامي الى تجديج 

 ، التي مّيدت القريجة."  السخدوفةالسقاصج الػججانية، مغ خالل إيقاع القاؼية " 
:" مخكدا صػتيا مػسيكيا، يحّقق و يسّثل تكخار القاؼية عمى ىحا الّشحػ           

ثّع يأتي ،بيت " ة، في نياية كلّ خ مخّ ثْ ع حجوثو، مّخة إبتػقّ  ػحيالشغع ، و ي استسخار
، و ؼ وضيفة مػسيؿية، و ىي ضبط تػقعيّ ليؤد ؛حخف الخوؼ، في آخخ كل بيت 

أّنو ثّسة  حّذ حيث ن ;قريجة شعخية ةقخاءفي نحغ نذعخ بيحه الػضيفة عشجما نذخع 
" بسثابة  الّشػف  مجيئو دائسا، فكان حخف الخوؼ " غالبا مغ بشية البيت،نتػقع اجدء  

ىحا اإلحداس  الّتخجيعة الزابصة التي نتػقع مجيئيا عمى مجار القريجة، إذ أنّ 
ػت إلى الطيػر باستسخار عمى ع أن يعػد نفذ الّر ، ىػ الحؼ يجعمشا نتػقّ السػسيقيّ 

 مجار القريجة.
"، نػرد ضاىخة  الشػنيةؼية في " إضافة إلى ما سبق إيخاده بخرػص القا            

" أف يبشي الّذاعخ البيت " التي تعشي:  اإلرصادو ىي ضاىخة " ،أخخػ مّيدت القاؼية 
ىا في نفدو، فإذا أنذج صجر البيت عخؼ ما يأتي أي أعجّ  ؛عمى قافية أرصجىا لو

                                                 
 .) القاؼية السصمقة ىي السكػنة مغ: ) الخوؼ + حخف السّج 
  ىــػ حــخف الســّج الػاقــع قبــل الــخوؼ، و قــج يكــػن ألفــا أو يــاء أو واوا. ) يشطــخ: عبــج الــخدف :

 (. 62الحكيع العيج، عمع العخوض الذعخؼ في ضػء العخوض السػسيقي، ص
   دار الثقافـة لمشذـخ و 185الشعسان القاضي، أبػ فـخاس السػقـف و التذـكيل الجسـالي، ص ،

 م.1982، ط؟، -مرخ -التػزيع، القاىخة
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خيخ الكالـ ما دّؿ بعزو عمى بعس  ؛ الفّ في قافيتو، و ذلظ مغ محاسغ التأليف 
 و نحكخ مغ ذلظ قػل الذاعخ: 4".

ْىُخ آِميَشا  ْز ِغيَظ الِعَجى ِمْغ َتَداِقيَشا الَيَػى َفَجَعْػا        ِبػػَأْف َنغِّ   5، َفَقاَؿ الجَّ
تبادلو الحّب مع حبيبتو،  خاللفالّذاعخ عشجما صّػر غيطة األعجاء مغ             

" التي جاءت آميغ " كمسة "  لمّجعاء دعائع لدوال ىحه الحالة، فكان السمحق " كانتو 
 قاؼية.

 و قػلو أيزا:
 0َلْع َنْعَتِقْج َبْعَزُكْع ِإالَّ الَػَفاَء َلُكْع                 َرْأًيا، َو َلْع َنَتػػػَقمَّْج َغْيَخُه ِديَشا 

" الجيغ  " في صجر البيت، سيفخز حتسا داللة " نعتقجفإن ذكخ الفعل "             
 ءت بارزة في القاؼية. و قػلو:التي جا

ا، َو ِنْدِخيَشا  َبا َغزِّ  9َيا َرْوَضًة َشاَلَسا َأْجَشْت َلَػاِحَطَشا           َوْرًدا، َجاَلُه الرِّ
" التي تدحخ العيػن، بسجّخد ذكخه  بالخوضةفالّذاعخ يذّبو محبػبتو "            

" ذلظ الّدىخ األبيس الحؼ يحيط  غندخي " يتبادر إلى أذىانشا لفطة " الخوضةلمفطة " 
 و يشسػ في كشف الّخياض.

مغ شأنيا أن تجعل الستمقي شخيكا  اإلرصادو عمى العسػم فإّن ضاىخة            
التػقع الحؼ يبعث ؼيو الستعة و  يدتذخف الّجاللة الاّلحقة مغ مشصق االفتخاض،و

الشذػة، كمسا كان مريبا في تػقعو ىحا مغ جية، و مغ جية أخخػ فإّن ىحا 
االستذخاف يعّسق تفاعل الستمقي مع الّشّز الى درجة اإلحداس بذخاكة الّشطع مع 
صاحبو األصمّي، الحؼ قج يتعّسج أحيانا، ضاىخة االرصاد عدى أن يكػن ذلظ عامال 

شاعة لذعخ أوساط الجساىيخ التي قج نجج فييا أذواقا تدتقصب اإلرصاد مغ عػامل إ
 باعتباره ضاىخة تشّذط الحىغ، و تثيخ الفزػل.

                                                 
يػســف حدــيغ بكــار، بشــاء القرــيجة فــي الشقــج العخبــي القــجيع فــي ضــػء الشقــج الحــجيث، ص   4

 ، سشة؟.2، ط -لبشان -، دار األنجلذ لمصباعة، بيخوت179
 .09الجيػان،ص   5
 .10الجيػان، ص   2
 .11الجيػان، ص   6
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و ىكحا كانت القاؼية أحج عشاصخ مػسيقى اإلشار) الخارجية( في             
التي تذيع ؼيو  ة لجػىخ الّذعخ،القريجة إلى جانب الػزن، تذّكل البشية األساسيّ 

الشطام،و ببعجه عغ الفػضى و الخمل؛إذ كانت تؤدؼ وضيفة حيػية، في تذكيل 
فزال عغ أنيا أسيست في ضبط  –الرػرة السػسيؿية العامة لمقريجة،فالقاؼية 

أو عمى  –النذ": كانت تزبط مقاديخ األبيات فإنيا كسا يقػل  " –اإليقاع الّذعخؼ 
 3ىحه الػضيفة الزمة ". أنيا تعج خصػاتشا في القخاءة، و –حّج تعبيخه 

 مػسيقى الحذػ  -ب
في حؿيقة األمخ ال تكتسل مالمح مػسيقى اإلشار ) الخارجية ( إال             

  ػبتفاعمو مع مػسيقى الحذ
فالسكػنات الرػتية تتسثل في  ;) الجاخمية( بجسيع مكّػناتيا الرػتية و البالغية 

اليسذ و الجيخ و السّج، و تكخار نػع مغ الحخوف داخل الشز الذعخؼ، و البالغية 
 تتكػن مغ السحدشات البجيعية كالجشاس و السقابمة.

و الذــاعخ يعــدف باأللفــاظ إيقاعــا مػســيؿيا تتقــاشع ؼيــو قػاعــج الــشطع مــع              
متجــــاورة حخوفيــــا، متقاربــــة مخــــارج يػّضــــف ألفاضا؛ أحاسيدــــو و انفعاالتــــو، لــــحلظ نــــاره

"االندػجاـ الّرػػتي الػجاخمي الػحي يشبػع مػغ ىػحا التػافػق أصػاتيا حتى يتحقق ذلظ  
السػسػػيقي بػػيغ الكمسػػات و دالالتيػػا حيشػػا، أو بػػيغ الكمسػػات بعزػػيا و بعػػس حيشػػا 

ســـيقى فالجراســـات العخوضـــية ال تدــتكسل ؾيستيـــا الجساليـــة و نجاحيــا فـــي السػ  آخػػخ".
،و ذلـظ باعتبارىـا الجاخمية إال بجراسة السكػنات الرػتية و البالغية لمخصـاب الذـعخؼ 

ناقمــة لمسحتــػػ الػجــجاني بتقمباتــو، و تخجســان الػاقــع بتحــػالت، و مــغ ثــع يتكــّػن معيــا 
اإليقــاع و يتعــجد، فــال يسكــغ ألؼ نطــام إيقــاعي ثابــت، و محــجد ســمفا، أن يفــخز إيقاعــا 

ت الججيــجة، و مشــو فــاّن الّشطــام العخوضــّي الخميمــي، أو مــا يدــّسى ججيــجا مدــايخا لمحــاال
                                                 

 .109شكخؼ دمحم عياد، مػسيقى الذعخ العخبي،   3
  يع عبج الخحسان ، مكتبة الذباب، 51دمحم، قزايا الذعخ في الشقج األدبي، ص  إبخـا

 م.1977، ط؟،-مرخ -القاىخة
   شبعة دار الثقافة، القاىخة19عبج السشعع تميسة، مجخل إلى عمع الجسال األدبي، ص ،- 

 م.1978، ط؟ ، -مرخ
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بسػسيقى اإلشار )الخارجية( يسكـغ عـّجه بسثابـة آلـة مػسـيؿية قـج نذـتخك فـي امتالكيـا، 
لكــغ السكّػنــات الّرــػتية و البالغّيــة التــي بيــا يتحقــق التّشػيــع اإليقــاعّي، تسشــع إمكانيــة 

يسـشح لمـشّز السْمسـح العـام لإليقـاع الـحؼ يمتقـي وجػد نّريغ متذابييغ، و عميو فالبحخ 
ؼيــو عــجد كثيــخ مــغ الشرــػص، التــي تحســل صــفة مػضــػعّية مذــتخكة، فــي حــيغ أن 
خرػصّية اإليقاع ىي وليجة تفّخد الّذاعخ فـي تجخبتـو و وليـجة عبقخيتـو فـي صـػ  تمـظ 

 مكّػناتو صج ػ لحات الّذاعخ.و  ة تجعل مغ الشز، بكل مدتػياتوالتجخبة صياغ
ػف عشــــج شبيعــــة السكػنــــات الرــــػتية بعــــج ىــــحه الّتػشئــــة ســــشحاول الػقــــ            

 البالغية لسػسيقى الحذػ فيو 
  

"،و ْلَتُكْغ ىحه السحاولة في عشاصخ مشفرمة يختز كّل مشيا بػاحج مغ تمـظ  الّشػنية" 
رغع كػن ىحه األخيخة قج تأتي مجتسعة بعزيا ببعس فـي نـّز واحـج لشدـج ؛السكػنات

مذتخك متكامل، و خاّصة تمظ الّشرػص التي سّجمت حزـػر الحـّذ السأسـاوّؼ  إيقاع
 ذؼ الّربغة االنفعالّية.

 السّج و اليسذ و الجيخ: -
مالية الّذعخ ىي كيفّية خاّصة، فػي التعامػل مػع أداة عامػة إذا كانت "             

تشطسيػا  ىي المغة و تبتجئ ىحه الكيفية في شخائق مخرػصة تػلف بيغ الكمسػات و
لمػصػػػؿ الػػى أنطسػػة و اندػػاؽ و تخاكيػػب و أبشيػػة، تفّجػػخ الصاقػػة  الذػػعػرية فػػي  ;

 –عمػى ىػحا  –الػاقع، و تخمق مػازاة رمدية ليحا الػاقػع، و مذػكل الذػاعخ تأسيدػا 
ال يتػجو بسعشى سابق  –الّذاعخ  –ليذ مذكل تػصيل، و إنسا مذكل تذكيل، إّنو 

يتػّجو إلى غخض يدعى إلى التعبيخ عشػو، و لكػغ و يدعى إلى تػصيمو، كسا أّنو ال 
حتى يكسل لو التذكيل الجسالي، الحي ؛تػجيو إنسا أف يثيخ في الّمغة نذاشيا الخالق

 يػازي بو رمديا واقعو: الشفدي، و الخوحي، و الفكخي، و االجتساعي ".
عمى ىحا الّشحػ، بسعشى أّن الذاعخ يتعامل  –نقػل إذا كانت ماـّية الذعخ            

و يخمـق بيـا عالقـات تججيجّيـة،و ّنـغيخ مألػفة، حيـث يـخػ أ –مع المغة بصخيقة خاصة 

                                                 
   99عبج السشعع تميسة، السخجع نفدو، ص. 
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لــحلظ فــإّن دراســة جساليــات ؛ لــغ يكــػن خمُقــو ىــحا غيــخ خْمــق جســالٍي فــي السقــام األول
 ألساسية في تذكيل السػسيقى الذعخية.الشطام الرػتي مغ العشاصخ ا

و ألّن الحــــّذ السأســــاوّؼ ذؼ الّرــــبغة االنفعالّيــــة ســــّجل حزــــػره مــــغ أّول            
القريجة إلى آخخىا، فإّن بعث مطاىخه تجّمت في حخكة السعاناة و األسى عمى مدتػػ 
 الـــــــــــــــــــّحات التـــــــــــــــــــي تشبعـــــــــــــــــــث مشيـــــــــــــــــــا مػجـــــــــــــــــــات شـــــــــــــــــــعػرّية فـــــــــــــــــــي شـــــــــــــــــــكل 

( و بإيقــاع ؼيــو ىســـذ و أ،و،يا برــػت لــيغ شػيـــل ) آىــات. و كــّل آىــة يعبـــخ عشيــ
أؼ تمـظ التـي يخمـػ فييـا الرـػت مــغ ؛خفـػت نـاجع عـغ تػضيـف األصـػات السيسػســة 

ـــة تػقـــف عـــغ العســـل، و نجسعيـــا فـــي  ـــخنيغ نتيجـــة بقـــاء الـــػتخيغ الرـــػتييغ فـــي حال ال
، و مـغ ميـدات ىـحه األصـػات أّنـو ال يشحـبذ معيـا اليـػاء قػلشا:)فحّثو شخز سكت(

مية جّخاء اندجاد قـج يحـجث فـي الجيـاز الّشصقـي مسـا يـؤدؼ الـى خشـق الّجفقـة الّذـعػرية ك
 بجل تحخيخىا.

و مغ الّشساذج التي تؤّكج اعتسـاد شـاعخنا السـج و اليسـذ فـي لحطـات األسـى و الحدـخة 
 قػلو:

 َقمَّْج َغْيَخُه ِديَشاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَ َرْأًيا، َو َلْع َنػػت ِإالَّ الَػَفاَء َلكػُْع      َجُكْع ػػػػػػػػػػػػػػػْ َلْع َنْعَتِقْج َبع
وا َعْيَغ ِذي حَ  َشا َأْف ُتِقػخُّ وا َكاِشًحا ِفيَشاػػػػػػػػػػِ َدٍج       ِبَشا، َو اَل َأْف ُتدػػػػػػػػػػَما َحقُّ  خُّ

 ْأِس ُيْغِخيَشاػػػػػػػػػػػػػَقْج َيِئْدَشا َفػَسا ِلْميَ  مِّيَشا َعػَػاِرُضُو       وَ ػػػػػػػػػػػػُكشَّا َنَخى الَيْأَس ُتدَ 
ػػا َفَسا ابْ   ْت َمَقاِنيَشاػػػػػػػػْػًقا ِإَلْيػُكْع َو اَل َجفَّ ػػُتمَّْت َجَػاِنُحَشا        شَ ػػػػػػػػػػػػػػػِبْشُتْع َو ِبشَّ

يَشاػػػػػػػِ َيْقز  اِجيُكْع َضَساِئُخَنا       ػػػػػػػػػػػػػػػػػػَ َتَكاُد ِحيػػػَغ ُتش  ي َعَمْيشػَا اأَلَسى َلْػاَل َتَأسِّ
 يَشاػػػاَنْت ِبُكْع ِبيًزا َلَيالِ ػػػػػػَجْت        ُسػًدا،َو كَ ػغَ ػػػػػػػػػػػػػػػػِجُكْع َأيَّاُمَشا فَ ػػػْ َحاَلػػػْت ِلَفق

 َشاػػػاِفيػػػػَ ْيِػ َصاٍؼ ِمْغ َترْمٌق ِمْغ َتَألُِّقَشا        َو َمْخَبُع المَّ ػػَو ِإْذ َجػاِنُب الَعْيِر شَ 
 َشاػػَصاُفَيا َفَجَشْيػػػَشا ِمْشُو َما ِشيػػػػػػػػػػػػػػػَف الَػْصِل َداِنَيًة       قِ ػػػػػػػػػػَو ِإْذ َىَرػػْخَنا ُفش

ْْ َعْيُج الدُّ   ُتْع أَلَِرَواِحَشا ِإالَّ َرَيػػػاِحيَشا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْ ُخوِر َفَسا        ُكشػػػػػػػِلُيْدَق َعْيُجُكػػْع

                                                 
   دار صـفاء لمشذـخ و التػزيـع، 310عبج القادر عبـج الجميـل، عمـع المدـانيات الحجيثـة، ص ،

 10.،ص 1األردن،ط –عسان 
   10الجيػان، ص. 
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" اثشتــيغ و عذــخيغ و أربــع مئــة الشػنيػػةلقــج بمــد عــجد أصــػات الّمــيغ فــي "            
 بشدبة تقجر ب:

،أّمــا مــغ خــالل ىــحه األبيــات فكــان عــجدىا تدــعة و ســبعيغ صــػتا، و قــج 19,18 %
الحـخوف الدـاكشة رغـع وضيفتيسـا  فزل شاعخنا تػضيف  ىـحا الّشـػع مـغ األصـػات،بجل

 العخوضية الػاحجة، فألف السّج الحؼ يأتي بعج الحخف الستحخك في قػلشا: 
( مــثال ؾيستــو و وضيفتــو العخوضــية ىــي نفدــيا فــي الّشــػن الّدــاكشة التــي بعــج /0) مــا،

(،إال أن شــاعخنا /0(،و كالىســا سـبب خؽيـف ) /0الحـخف الستحـّخك فــي قػلـو: ) مـغ، 
ألّن ىـحه األخيـخة ال تقـػػ و ؛ػات الّميغ الصػيمة بجل الحخوف الدـاكشة آثخ تػضيف أص

ال تدتصيع التعبيخ عغ األمػاج الّذعػرية الصػيمة السشبعثة مغ الػججان الحديغ، بل إّن 
الّدـــػاكغ، و األصـــػات القرـــيخة كثيـــخا مـــا تكـــػن وراء حـــجوث انؿباضـــات و تقّصعـــات 

 ي السستّج شػال في عسق الػججان.تحػل دون انبعاث الّجفقة في شكميا الكسّ 
" عذـخة و ثـالث ػنيػةالشّ أما عغ األصػات السيسػسـة فقـج بمـد عـجدىا فـي "            

 مئة بشدبة تقّجر ب:
ر عــجدىا بتدــعة و ســبعيغ صــػتا، حققــت إيقاعــا 14,09 % ، و فــي ىــحه األبيــات ُقــجِّ

اعخنا كـان حدنــو مػسـيؿيا خافتـا يكدـػه بعــس الّرـخب،و يذـّكل ؼيـو داللــة عمـى أّن شـ
حدن انفعال و تػّتخ و اضصخاب، يخزع لمسذاعخ العفػية العشيفـة الستجفقـة فـي لحطـة 
الاّلوعي،و أحيانا كان حدنو استحزارا لمحّذ السأساوؼ، الخاضع لدمصان العقل و ما 

ؼ ســيشتيي حتســا يفزــي إليــو مــغ تأّمــل فــي حزــخة ىــحا الحــدن و األســى الــػاعي الــحّ 
لبسـى و الحـدن وذرف  رس و اسـتشباط العبـخة، بـجل التفـّخ الجّ براحبو إلى استخالص 

 خة  .بْ العَ 
ا بصيئـــا و أحيانـــا اإليقـــاع كـــان مستـــجّ  و انصالقـــا مســـا ســـبق بيانـــو نـــخػ أنّ            

اعخ سخيعا، تشبعث مشو نغسة خافتـة يكدـػىا بعـس الّرـخب ، اندـجست مـع حالـة الّذـ
 األدوار بيغ الّرػت السسجود و السيسـػس فـي أداءٍ خ عغ تكامل ة، و ىحا ما يعبّ الشفديّ 

نــا دراســة أصــػات الســّج و أصــػات اليســذ فــي ، و مــغ ىــحا السشصــق آثخْ واحــجٍ  إيقــاعيٍ 
 عشرخ واحج.
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و لع يػّضف أصػات الّميغ، و أصـػات اليسـذ فـي مػقـف الحـدن و األسـى            
 فحدب، بل وّضفيسا في مػقف الػصف و التأّمل في قػلو:

َر ِإْنػَذاَء الَػَرى ِشيَشاَربِ   يُب ُمْمٍظ، َكَأفَّ المػػََّو َأْنذػػػػػػػػََأُه         ِمْدًكا، َو َقجَّ
ػػػػػػَو      ِمْغ َناِصِع التِّْبِخ ِإْبػَجاًعا َو َتْحِديَشا  َأْو َصػاَغُو َوَرًقا َمْحًزا،َو َتَػجَّ

َد آَدْتُو، ُرَفػػػػاِىػػػػػػػ  ػيَّػػػػػػػٌة         ُتػـٌ الُعُقػِد، َو َأْدَمػػْتػُو الٌبَخى ِليَشاِإَذا َتػػػػػػػَأوَّ
ْسُذ ِضْئًخا ِفي ُأْكَمِتِو،      َبْل َما َتَجمَّى َلػػػَيا ِإالَّ َأَحػػػػػػػػػػػػػاِبيَشا  َكاَنْت َلُو الذَّ

 ِكِب َتْعِػيًحا َو َتْدِييػػَشاَكَأنََّسا ُأْثِبِتػػْت ِفي َصْحِغ َوْجشػػػػػػػَِتِو        ُزْىُخ الَكَػا
ثسان وثالثػن ىػ عجد أصػات الّميغ التي تػاتخت في ىـحه األبيـات، و ىـي            

أصػات استجابت لمكّع الذعػرّؼ، في عسق ارتكازه داخل الػججان، و في شـػل انبعاثـو 
مـع امتـجاد ػتية فـي اندـجام مقاشعـو الّرـ، بصيئـا اؼ جاء إيقاعالحّ  داخل الػاقع الذعخؼّ 

أمـل التـي أبـجاىا بخرـػص اعخ مغ جية،و مع امتـجاد ضـاىخة الػصـف و التّ أنفاس الذّ 
 ". واّلدةصفات و مفاتغ عذيقتو " 

ــسْ مَ ىغ، و يُ و حتــى يدــتجسع الذــاعخ شاقــة الــحّ             شــتات األحاســيذ، ألجــل  عَ ِم
ػع الػصـف اىخة ، التـي ىـي مػضـأمل، و اإلغخاق في الّطـتجقيق الػصف و تعسيق التّ 

أن يحــخص عمــى تفـادؼ صــخب اإليقــاع و انجفاعــو، ألّن  أمـل، كــان مــغ الصبيعـيّ و التّ 
فذ، و مـــغ ثـــّع يفقـــجه نكيـــة الّتأمـــل ذلـــظ قـــج يفقـــجه حتســـا عســـق التخكيـــد، و اتـــدان الـــشّ 

كػن، لـحلظ كـان شـاعخنا كيشة و الّدـة، ال تحقق إال فـي أجـػاء الّدـالػاصف كستعة ذىشيّ 
رت ثالثا و خسدـيغ مـخة،و ىـي أصـػات اليسذ التي تكخّ  حخيرا عمى تكثيف أصػات

الــػزن فــي اإلشــار العــام لتجخبتـــو  أثـــخ مشيـــا لــػ لــع يكــغ ليــا ياعخ ليكتفــمــا كــان الّذــ
 اللـــــــة مـــــــغ خـــــــالل انرـــــــيارىا ة تدـــــــاىع فـــــــي بشـــــــاء الجّ الذـــــــعخية، كسكّػنـــــــات إيقاعّيـــــــ

ة، شيـــة الّمغػّيـــ، أثشـــاء تفاعـــل األندـــاق و األبلمـــشّز  و انتذـــارىا فـــي الفزـــاء الفيديـــائيّ 
ـأمل،كدمػك يسارسـو الستأَ ل بحلظ إيقاعا ىادئا، يداعج عمى تجديج داللة التّ ذكِّ لتُ  ل،أو مِّ

اعخ أثشــاء ندــجو مــازال يعيذــيا فــي الػاقــع، ثــّع كإبــجاع يرــػغو الّذــ وكطــاىخة عاشــيا 
 عخ و التعبيخ.غة في واقع الذّ ألبشية المّ 

                                                 
   11الجيػان، ص. 
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اليسذ في مػاقف التأّلع،  واعخ ألصػات السّج أكيج عمى تػضيف الذّ و لمتّ             
 يقػل في ىحه األبيات التي امتدجت فييا السشاجاة بسحاورة األنا:

 ِفي َمْػِقِف الَحْذِخ َنْمَقاُكْع َو َتْمُقػَنا     ْنَيا المَِّقاُء ِبُكْع      َوِإْف َكاَف َقْج َعدَّ ِفي الجُّ 
 ْبِح ُيْفِذيَشاػػػػػػُ َحتَّى َيَكاُد ِلَداٌف الّر    ػُتُسَشا،      ػػػػػػػػػػػػْكػِسخَّاِف ِفي َخاِشِخ الطَّْمَساِء يَ 

ْبَخ َناس  يَشاػػِ اَل َغْخَو ِفي َأْف َذَكَخَنا الُحْدُف ِحيَغ َنَيْت       َعْشُو الشَُّيى، َو َتَخْكَشا الرَّ
    ْبَخ َتْمِقيشاَ ػػػػػػػَمْكُتػَبًة، َو َأَخْحَنا الرَّ           ْػـَ الشَّػػَػى ُسَػًرا ػػػػػػػػِإنَّا َقَخْأَنا اأَلَسى، يَ 

يغ الصػيمــة ، التــي بمــد لقــج كّثــف الذــاعخ فــي ىــحه األبيــات مــغ أصــػات الّمــ           
ســا يبقــي عمــى كــحا أصــػات اليســذ البالغــة واحــجا و أربعــيغ، مّ و عــجدىا ســّتا و ثالثيغ،

 االمتجاد  أؼ؛ابقةتو الدّ اإليقاع بخرػصيّ 
 فدــيّ أؼ الحــػار الشّ ؛ات و مشاجاتيــا فــي صــستػت الــحؼ يشدــجع مــع مجــاورة الــحّ و الخُفـ

جـل مقاومـة نفدـو و تصػيعيـا، و ذلـظ لسخء و يمجأ إليو مغ أؼ يدتعيغ بو االحّ  اخميّ الجّ 
مــخه، و ا يدــتجعي الخزــػع ألمّســ؛و تِ ػَ صْ دــميع بغمبــة القــجر و َســمــغ خــالل اإلقــخار و التّ 

، و تػجيو دائخة اىتسامو فكيخ اإلندانيّ مػك و التّ جل تقػيع الدّ تشّبو العقػل، مغ أمغ ثع 
 نيا، و فق ما يشتطخه في الحياة األخخػ.في الحياة الجّ 
الحكــع بكثافــة أصــػات الســّج،و أصــػات اليســذ فــي أبيــات  و نذــيخ إلــى أنّ            

ألّن أصـػات اليسـذ مـثال األصـل ؛يصخةساذج الّدـابقة ال يعشـي بالزـخورة الغمبـة والّدـالشّ 
"أّف أربعة أخساس الكػالـ العخبػي فقج أثبت االستقخاء ؛يا قميمة في السعجع العخبيّ فييا أنّ 
 ."20 % ف مغ السجيػر، بيشسا ال تديج ندبة األصػات السيسػسة عمى تتكػّ 

 تجاوزتيـا؛و مع ذلظ نجج أن ندـبتيا فـي الّشسـاذج الّدـابقة قـج قاربـت الّشدـبة العادّيـة أو 
  32,50 %حيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث بمغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت 

ىــحا مــا يؤّكــج تجــاوز شــاعخنا لمخصــب الســألػف فــي الحــاالت العاديــة باحثــا عــغ و       
ػنيػة الشّ ة اليادئة، التي تكاد تكـػن شابعـا تسّيـدت بـو "ة السستجّ ة اإليقاعيّ تمظ الخرػصيّ 

                                                 
   12الجيػان، ص. 
   ديػان السصبػعات الجامعية، الجدائخ، 145دمحم مختاض، مفاـيع جسالية في الذعخ، ص ،
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فـي حـجود  أمـل ، و تقتزـيو مـغ حـدن و أسـى  " في تشّػعيا بيغ الغدل و الػصف و التّ 
 .االنفعال واستحزار الحّذ العاشفيّ 

ػت " مقترــخا عمــى االمتــجاد الخافــت لمّرــ الشػنيػػةو لــع يكــغ اإليقــاع فــي "            
تمـــظ التـــي يشبعـــث مشيـــا  –عمـــى قّمتيـــا  –بفعـــل الســـّج و اليسذ،بـــل نجـــج مـــغ األبيـــات 

في سخصو تخجع االنفعال في لحطات الغزب كقػلو صخب اإليقاع في انجفاع سخيع يُ 
 عمى فعمة الكاشحيغ في مدتيّل القريجة:

 ػػػػػػَشاػِب ُلْكَياَنا َتَجاَفيػَأْضَحى التََّشاِئي َبِجياًل ِمْغ َتػػػػػػػػػػػػَجاِنيَشا،       َو َناَب َعْغ ِشي
ـَ ِبَشا ِلْمحػػػػػػػػػػػػِيِغ َنػػاِعي !َأاَل   َشاػَو َقْج َحاَف ُصْبُح الَبْيِغ، َصبَّْحَشا  ِحيٌغ، َفَقا

ْىِخ اَل ُيْبَمى َو ُيْبِميَشا  َمْغ ُمبػػػػػػػػػػػػػػػػػْػِمُغ الُسْمِبػػػِديَشا ِباْنِتَداِحِيُع،      ُحْدًنا، َمَع الجَّ
َمػػػػػػػػػاَف الِحي مَ   ػا َزاَؿ ُيْزِحُكَشا،      ُأْنًدا ِبُقْخِبِيْع، َقْج َعػػاَد ُيْبِكيػػػػػػػػػػػَشاِإفَّ الدَّ

ْىُخ آِميَشا ، َفقػػػػػػػػػػَاَؿ الجَّ  ِغيَظ الِعَجى ِمْغ َتَدػػاِقيَشا َفػػػػػػػػػػَجَعْػا        ِبَأْف َنَغػػزَّ
 2ِجيَشاػػػَو اْنَبتَّ َما َكاَف َمْػُصػػاًل ِبَأيْ       ؛ِدَشاَفاْنَحلَّ َما َكاَف َمْعقػػػػػػػػػػػػػػػُػًدا ِبػػَأْنفُ 

مـغ خـالل ضـ لة عـجدىا  ياُدـنتحدّ إّن نجرة أصػات اليسذ في ىحه األبيات           
ة فخصـة في البيت األّول البالد خسدا، و فـي البيـت الثـاني مسـا أتـاح لبصـػات الجيخّيـ

ــثــة بــحلظ حجِ سػقــع أكثــخ فــي األبيــات مُ التّ  ابع تــو، الّصــا زاد مــغ عشفــو و قػّ صــخبا إيقاعي 
ّفـق ال و القاف، و بـحلظ يكـػن شـاعخنا قـج وُ كالسيع و الجّ  ,لبعس األصػات  االنفجارؼّ 

ة الستعّمقــة بكيــج فــي تقّرــي اإليقــاع الــحؼ يدــاىع فــي نقــل و ترــػيخ الػقــائع الخارجّيــ
و  و مشبــػذ   ل مــحمػم  ؛و ألّن ىــحا الفعــالحّدــاد و غــجرىع كفعــل مبعثــو الغمصــة و الحدــج

فس،و لـحلظ و فس، فإّن الحاسج يتػّخى الّدخعة في التشفيح، تفاديا لعاؾبـة الـخّ يقابل بالخّ 
تساشيا مع شبيعـة ىـحه الػقـائع قـام الذـاعخ بتكثيـف أصـػات الجيـخ عمـى غيـخ عادتيـا 

 شفيـح فـي العسـل،و مـغ ثـعّ ،لشدج إيقاع سخيع يحاكي سخعة التّ السألػفة في الكالم العخبيّ 
اعخ فقــــط، بــــل ارتــــبط أيزــــا بػاقــــع فإيقــــاع ىــــحه األبيــــات لــــع يــــختبط بػقــــائع ذات الّذــــ

ػرة إيقاعـا بـل أراد أن يسـشح ىـحه الّرـ ،  امتة فقـطػرة الّرـ،لع يـخد وصـفو بالّرـخـارجيّ 
اللة، بحاّستيغ فاعل مع الجّ ة التّ ي إمكانيّ ناشقا يشدجع مع وقائعيا، و ىحا ما يتيح لمستمقّ 

                                                 
 .09الجيػان، ص   2
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يرــل بــو إلــى أعمــى  جة عدــى أن يجفعــو ذلــظ نحــػ ارتقــاء ترــاعجؼّ بــجل الحاســة الػاحــ
 فدـيّ اعخ في تجخبتو،  في مػقفـو الشّ ، ؼيذارك الذّ مع الشّز  عاشي الػججانيّ درجات التّ 

خط الـى لحطـات الحدـخة و الحـدن و األسـى؛و و الّدـ ؼ يشتقل مغ لحطات الغزـبالحّ 
ـــ خطَ الّدـــ ىـــي لحطـــات ســـخعان مـــا يتجاوزىـــا ليبشـــيَ  ـــشّ مجـــجدا، ل  ّز حلظ تشـــاوب عمـــى ال

كخ كـــان إيقاعـــا صـــاخبا و سخيعا،يشدـــجع مـــع ل كســـا ســـبق الـــحّ ؛األوّ شـــانإيقاعـــان متبايِ 
ي ة الحدخة و األسـى الّتـاني فخافت بصيء يشدجع مع محصّ ا الثّ االستيالل الغاضب أمّ 

ذلــظ بعخضــو لســجػ  خصو و غزــبو،ور ُســاعخ، يدــتجسع مــغ خالليــا مبــخِّ اختارىــا الّذــ
 شيعة ؼيقػل:سسّػ و تخف الحياة في صػرتيا األولى قبل أن يفعل الحّداد فعمتيع الذّ 

 
 

َو َمْخَبُع المَّْيِػ َصػاٍؼ                               ا ِإْذ َجاِنُب الَعْيِر َشْمٌق ِمْغ َتَألُِّفشَ 
 ِمْغ َتَرػػػػػػاِفيَشا

ِل َداِنَيػًة                               ِقَصاُفَيػا ، َفَجشػػػػػػػػػَْيَشا َو ِإْذ َىَرْخَنا ُفُشػػَف الَػْصػ
 ِمْشػػػػػػػػػػُو َما ِشيَشا

ُخوِر َفَسػا                               ُكْشػػػػػػػػُتػػػْع أِلَْرَواِحَشػا ِإالَّ  ِلُيْدَق َعْيُجُكْع َعْيَج الدُّ
 َرَيػػػػػػػػػػػاِحيػػػػػػػػػَشا

ا ُيَغػػػػاَل يَ  ّْ ػػػػُخَنا ػْحَدػػػُبػا َنػػػْأَيُكْع َعػػػغَّ ِإْذ َشػػػػاَلَسا  َغػػػػيََّخ                                يِّ
ْأَي الُسػػػػػػػِحبِّيَشا َْ  الغِّ

َو َّللاَِّ َما َشمػػػػػػػََبْت َأْىَػاُؤَنػا َبػػَجاًل                                مػشكع ،و ال انرػخفت 
 عشكع أمانيشا

 
اعخ ىـحه األبيـات ؼبعج االستيالل الغاضب الّداخط لمفعل القبـيح، أورد الّذـ           

ة مـع الحبيـب، َفـلْ م األُ ة العـير و الحيـاة أيـاّ ق ـالتي يرّػر و يبخز مغ خالليا البدـسة ورِ 
ؼ يتعّحر عميو إشالـة نفدـو ؼيـو، لـحلظ رات غزبو و سخصو الحّ و مقابل ذلظ يثبت مبخّ 

                                                 
   10الجيػان، ص. 
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الحدـخة و األسـى ، باعتبـاره ىـػ اآلخـخ احتجاجـا، و لـػ أّنـو كـان فـي استدمع لمحـدن و 
 أبدط صػره،و أدنى درجاتو،و أرّق مطاىخه.

ىـحا اإليقـاع الحـديغ فـي ىـجوء بصـيء، صـشعتو  و بقي لشا أن نذيخ إلـى أنّ            
ره: واحــج و أربعـــػن صــػتا، كســا ســاىست فــي صــشعو أيزـــا قــجْ  أصــػات اليســذ بعــجدٍ 

 ره: أربعػن صػتا.قجْ  و بعجدٍ أصػات السّج 
اعخ لـع يكتــف بتكثيـف أصـػات الجيـخ وحــجىا، بـل سـعى أيزــا و نجـج الّذـ           

كسا جاء في وصـف  –لى تكثيف الحخكات عمى كامل القريجة، بكّل أنػاعيا، و ىي إ
ـــــــــــــــغ جِ  ـــــــــــــــاب  " الحخكػػػػػػػػػػػػػػػات ىػػػػػػػػػػػػػػػي أبعػػػػػػػػػػػػػػػاص حػػػػػػػػػػػػػػػخوؼ السػػػػػػػػػػػػػػػّج ي ليـــــــــــــــا شِّ

الحخكات ثػالث و ىػي: الفتحػة و الزػّسة و و الّميغ،و ىي: األلف و الياء و الػاو، ف
 9الكدخة".

 األلف                  َ   ) الفتحة (
 3الحخكات القريخة.        الياء                    ِ   ) الكدخة(
 الػاو                  ُ    ) الزّسة(

؛ألّن الحخكــة ال و ألّن ىــحه األصــػات، تتسيــد برــفة الجيــخ السالزمــة ليــا            
إذا كانـت  ة، إالّ ى المغػّيـَشـيسكغ أن تكتدـب جانبيـا التسّيـدؼ،و تـؤّدؼ وضيفتيـا داخـل البُ 

  فإنيــــــــــــــــــــــــــــــــــا ال تعــــــــــــــــــــــــــــــــــجو أن تكــــــــــــــــــــــــــــــــــػن زفيــــــــــــــــــــــــــــــــــخا الّ إ، و مجيــــــــــــــــــــــــــــــــــػرة  
 (Expiration .) 

و ثسـان مئـة،  او ألّنيا جاءت بكثافة رىيبة ججا؛حيث جـاءت الفتحـة واحـج            
ة جــاءت ثســانيغ و مئــة مــخة، كــان ليــا انيغ و مئــة مــّخة، و الزــسّ و ثســ او الكدــخة واحــج

 ور فــــــــــــــــــــي ندــــــــــــــــــــج إيقــــــــــــــــــــاع ســـــــــــــــــــخيع، و ذلــــــــــــــــــــظ لســــــــــــــــــــا يدــــــــــــــــــــتمدمو الـــــــــــــــــــجّ 
 اعخ.لمذّ  فديّ و يتصّمبو السػقف الشّ 

خعة تـــارة، ثـــع الػاحـــج بـــيغ الّرـــخب و الّدـــ ّز ع اإليقـــاع فـــي الـــشّ تشـــػ   نّ فـــإ و عمـــى كـــلّ 
 الخفػت و االمتجاد تارة أخخػ 

                                                 
 .318عبج القادر عبج الجميل، عمع المدانيات الحجيثة ، ص   6
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 ز واحـج و لكــغّ فـالشّ  0لتشػػػع العالقػات الشرػػية و تذػاكميا و تقابميػػا ". " امتػجادىـػ  

 عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيغ التغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّدل أبياتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو تشػ  
 .يّ دي و اإليقاعِ مقتزاه الشفّْ  فكان لكّل غخضٍ ، و الػصف حيشا 

 الّتكخار: -
ة التي ليا دالالتيا إذا مـا ة و األسمػبيّ نات الّمغػيّ إّن ضاىخة الّتكخار مغ السكػّ           

ارســيغ الــحيغ اىخة اىتســام الجّ جمبــت ىــحه الّطــ  ، و مــغ ثــعّ تعّمــق األمــخ بــالّشز اإلبــجاعيّ 
 ة،و عــــــــــــــــــــغ أبعادىــــــــــــــــــــا تيــــــــــــــــــــا الػججانّيــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــاولػا البحــــــــــــــــــــث عــــــــــــــــــــغ خمؽياّ 

ــ ــيّ ا اســتيالككخار إذا مــا كــان عبثي ــة، فــالتّ الفشّي ات مػضــػعية، و ال ا ال يدــتشج الــى خمؽّي
" و ىػػحا حػػّج : اجيابػػغ سػػشاف الخّفػػيقـػل  لــحلظ، يـة، فيــػ تكــخار قبـيح ؼ وضيفــة فشّ يـؤدّ 

 خاعيػػػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػػػي التكػػػػػػػػػػػخار فستػػػػػػػػػػػى وجػػػػػػػػػػػجت السعشػػػػػػػػػػػى عميػػػػػػػػػػػو، نيجػػػػػػػػػػػب أف 
خاح، و ندػبتو و ال يتّع إال بو، لع يحكع بكبحو، و ما خالف ذلػظ قزػيت عميػو بػاإلشّ 

  6". شاعةالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػء الّرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
" لمّتكخار مػاضع يحدغ فييا، و مػاضع يكبح فييا، فأكثخ ما أن:  ابغ رشيقو يخػ 

يقع التكػخار فػي األلفػاو دوف السعػاني...و ال يجػب عمػى الذػاعخ أف يكػخر اسػسا إال 
عمى جية التذّػؽ و االستعحاب...أو عمػى سػبيل التشػيػو... أو عمػى سػبيل الّتقخيػخ 

 3و الّتػبيخ...الخ ".
رة، خ  فطـة السَكـاللـة نفدـيا التـي تحسميـا المّ ػن حـامال لمجّ  يكفالتكخار يجب أالّ            

صــة لــى دالالت مختبِ لمكمســة إ ػ السعشــى األصــميّ تتعــجّ  ثانيــة  بــل يجــب أن تحســل داللــة   
ــــــــــــــــــــــــجّ  ــــــــــــــــــــــــة لمتّ وافع الفشِّ بال ــــــــــــــــــــــــاره عشرــــــــــــــــــــــــخ   –كــــــــــــــــــــــــخار ي   –ا ا إيقاعي ــــــــــــــــــــــــباعتب

                                                 
 .318عبج القادر عبج الجميل، عمع الّمدانيات الحجيثة، ص  2
 .360ابغ رشيق، العسجة، ص   6
، مشذأة السعارف، 173مرصفى الدعجني، البشيات األسمػبية في لغة الذعخ الحجيث، ص  3

 ط؟، سشة؟. -مرخ –اإلسكشجرية 
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ع، ففػػي جِ د ألسػػمػب السْبػػْمػػة و الخّ غسّيػػ" تحقيػػق الشّ ل فــي كــخار تتسّثــة لمتّ وافع الفشّيــو الــجّ 
  ة ىشجسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة السػسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيقى ".الشغسّيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

فذ و يدــتجعي ذ لــو الــشّ نَ تــأْ  بذــكلٍ  رة ذات إيقــاع متشاســقٍ خّ ػرة السَكــو التـي تجعــل الّرــ
 فاعل مع الّمغة السشطػمة.التّ  ل، و مغ ثعّ أم  التّ 

فــي قرــيجة  إيقــاعيّ  و قــج ســّجمت ضــاىخة الّتكــخار حزــػرىا كسكــّػن أســمػبيّ           
الرــػرة السكــخرة فــي  أنّ  ط، بــلسَ دون أن يكــػن ىــحا الحزــػر أحــادّؼ الــش   بػػغ زيػػجوف ا

ـذ بالّذـنِ أْ تَ و. و لتأكيـج ذلـظ لشـا أن نْدـدة األوُجـالقريجة متعجِّ  جة بحزـػر ىـحا ػاىج السؤك 
 كخار داخل القريجة فسغ ذلظ قػل شاعخنا:التّ 
 

َبِجياًل ِمْغ َتػػَجاِنػػػػػػػػػػيَشا،                        َو َناَب َعْغ ِشيِب ُلْكَياَنا  َأْضَحى التََّشاِئي
 َتجػػػػػػػَاَفػػيَشا

ـَ ِبَشػػػػا  !َأاَل  َو َقػػػػْج َحػػػػاَف ُصػػػػْبُح الَبػػػػْيِغ، َصػػػػبَّْحَشا                        ِحػػػػيٌغ، َفَقػػػػا
 ِلْمحػػػػػػػػػػػػػِيِغ َنػػاِعػيَشا

ْىِخ اَل َمػػْغ ُمْبِمػػ ُغ الُسْمِبػػػػػِديَشا ِباْنتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِػَداِحِيُع،                        ُحْدًنػػا، َمػػَع الػػجَّ
 ُيْبَمى َو ُيْبِميَشا

َمػاَف الػِحي َمػػػا َزاَؿ ُيْزحػػػػػػػػػُِكَشا،                        ُأْنًدػا ِبُقػػْخِبِيْع، َقػْج َعػػػػاَد  ِإفَّ الدَّ
 ػػػػػػػِيَشاُيْبكػػػػػػ

، َفَقػػػػػػػػػػػػاَؿ  ِغػػيَظ الِعػػَجى ِمػػْغ َتَدػػاِقيػػػػػػػػػػػػَشا َفػػَجَعْػا                         ِبػػَأْف َنَغػػػػزَّ
ْىُخ آِميَشا  الجَّ

َو اْنَبػػػتَّ َمػػػا َكػػػاَف                         ؛َفاْنَحػػػلَّ َمػػػا َكػػػاَف َمْعُقػػػػًدا ِبػػَأْنفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُػِدَشا
 ْػُصػػاًل ِبَأْيِجيَشامَ 

ــــد قرــــيجة             ــــحؼ مّي نجــــجه فــــي تكــــخار  ابػػػػغ زيػػػػجوف إّن الّتشــــاغع الّرــــػتي ال
 ػت أو الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخف قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــج؛فالّرــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلبصػات

" يشبع مغ القافية فيفخض ليسشتو عمى سائخ تذكيل األبيات،و قج يشبع مػغ قػخارات  

                                                 
  ،11-12الجيػان. 
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مغ حػخوؼ " الغّشػة "  ،و لحلظ كاف إكثار الذاعخ0األبيات فيييسغ عمى القريجة ككلّ 
اف شػجيجاف يسا صػتاف ىػائيّ و ىي صفة يشجرج فييا صػتي الشػف و السيع ؛حيث أنّ 

، و ال عسل لمّ  عمـى ػتيغ و كـان تكـخار ىـحيغ الّرـ 9 "داف معو.يخخجاف مغ الخيذـػ
ابق نجـجه يكثـخ مشيـا فـي السثـال الّدـ . فإذا الحطشـا 16,54 %مدتػػ القريجة بشدبة 

 ػن.الشّ  عجازىا إضافة الى روؼّ أَ صجور األبيات و 
مــغ حيــث  ق الستعــة فــي ســّمع ترــاعجؼّ ، تحّقــيــة  إيقاعّ كــخار ؾيســة   أن ليــحا التّ و ال شــظ ّ 

ا بحـخوف فـي األشـصخ برـجورىا و أعجازىـا، و ذلـظ تـجريجي   اىـحه األصـػات إيـخاد إيخادُ 
يكـػن  ، حتـىّ كّسيـاّ  غ اسـتجساعايْ تَ ػْ غ الّرـيْ اع ىـحَ سَ جْ ى اسـتِ ي شـاعخنا  إلـتعبيخا عغ سـعْ 

 .كّثفا بعج أن كانت بجايتو أيزا مكّثفة  اإليقاع داخل األبيات و خارجيا مُ 
ىـــحه  يــا، وتَ شَ سَ اعخ فـــي مقــام آخـــخ يدــتخجم أصـــػاتا و يكّخرىــا لتفـــخض ـيْ و نجــج الّذــ 

 مغ قخارات األبيات مثل قػلو: عُ بُ تشْ  ةُ شَ سَ الييْ 
 

ػػػَبا  َيػػػػا َرْوَضػػػًة َشاَلَسػػػا َأْجَشػػػْت َلَػاِحطػػػػػػػػػػػػَُشا                           َوْرًدا،َجػػػاَلُه الرِّ
 َغّزػػػػػػػػػػػػػًا َو ِندْػِخيَشا

ُخوًبا،َو َو َيػػا َحَيػػاًة َتَسػػػػػػػػػػػػػػػػػمَّْيَشا ِبػػػػػػػػػػػػػػػػػَدْىَخِتَيا                            ُمػػػػػػػػػَشى ُضػػػػ
 يَشاػػػَلحَّاٍت َأَفػػػػػػػػػػػػػػػػانِ 

يِظ ِإْجػػاَلاًل َو َتػػػػْكِخَمًة،                          َو َقػػْجُرِؾ الُسع َتِمي َعػػػْغ ػػػػْ َلْدػػَشا ُنَدػػػػػػػػػػسِّ
 َذاَؾ ُيغْػِشػػػػػػػػػػػػػػيَشا

َفَحْدػػػُبَشا الَػْصػػػُف          ِإَذا اْنَفػػػَخَدْت َو َمػػػا ُشػػػػِرَكْت ِفػػػي ِصػػػَفٍة                 
 يَشاػػِإيَزاًحا َو َتْبػِيػػػػػػػػ

َيػػػػا َجػػػػػػػػػػػػػػػشػػػََّة الُخْمػػِج ُأْبػػِجْلَشا ِبِدػػْجَرِتَيا                          َو الكػػػػػػػَػْػَثُخ الَعػػْحُب، 
 َزقُّػًما َو غِػْدِميَشا

                                                 
 .502الشعسان القاضي، أبػ فخاس السػقف و التذكيل الجسالي، ص   2
 .317عبج القادر عبج الجميل، عمع المدانيات الحجيثة، ص   6
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ػْعُج َقػْج َغػسَّ ِمػْغ  َشا َلْع َنِبػػػػػػػػػػػْت َو الػَػْصُل َثاِلُثَشػا،                          َو الدَّ َكػَأنَّ
 3 َأْجَفاِف َواشِيَشا

 
في ىـحه األبيـات، بالؿيـاس مـع بـاقي لقج كانت سيصخة صػت الاّلم واضحة              

ـنّ ػت أىحا الّر  ةُ يدَ األصػات ، إذ نججه نابعا مغ حذػ األبيات، و مِ  ة ج  و يجسع بيغ الذِّ
 4خاوة.و الخ  

ة مـا يجعـل مشـو زاجـخا دـبيّ ة الشّ ة ؼيو قج يذّكل إيقاعا ؼيو مغ القـػّ جّ فجانب الذِّ           
 و مشّبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لمحاســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجيغ

خــاوة الخّ  اعخ، أّمـا جانــبُ ة فـي نفــذ الّذــيَبــبِ ة الحَ ػَ ْطــو الكاشـحيغ،عغ مــجػ مكانـة و حَ  
فات مــل فــي ىــحه الّرــدــبي مــا يحّفــد عمــى التأ  إيقاعــا ؼيــو مــغ اليــجوء الشّ  فعــدَ ؛قــج يُ ؼيو

جان، ْجـىغ و الػِ يدعى إلى فـخض حزـػره فـي الـحِّ  اعخ كأمخٍ التي تتحّمى بيا حبيبة الذّ 
 باعتباره حاضخا في الػاقع عمى الّجوام.

 جاءالّشػمـت فـي تكـخار ىحا و ندّجل ضاىخة أخـخػ عمـى مدـتػػ القرـيجة تسث             
 ، في قػل الذاعخ:فّشيٍ  دالليٍّ  جٍ وَ لغخض مددْ 

 
َيػػػا َلْيػػػَت ِشػػػْعِخي َو َلػػػْع ُنعػػػػػػػػْػَتْب َأَعػػػاِديُكْع                      َىػػػْل َنػػػاَؿ َحطِّػػػا ِمػػػَغ 

 (8) بيت الُعْتػػػػػػػػػَبى َأَعاِديَشا  
َيا َساِرَي الَبْخِؽ َغاِد الَقْرَخ َو اْسِق ِبو                     َمْغ َكاَف ِشػْخَؼ الَيػَػى َو 

 (11)بيت الِػدَّ َيْدِقيَشا 
ػػَبا َبمِّػػػػػػػػػػػػػػْغ َتحػػػػػِيََّتَشا                     ِمػػْغ َلػػْػ َعَمػػى الُبْعػػِج َحيِّػػا  َو َيػػا َنِدػػػػػػػػػػػػيَع الرَّ

 (13)بيت َكاَف ُيْحِيػػػػػػػػػػيَشا 
ػ ػا َيا َرْوَضًة َشاَلَسا َأْجػػػػػػػػػػػػػػَشْت َلػػػَػاِحَطَشا                      َوْرًدا ، َجػاَلُه الرِّ َبا َغزِّ

 (21) بيت َو ِنْدِخيَشا 
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َو َيػػا َحَيػػاًة َتػػػػَسمِّيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَشا ِبػػػَدْىَخِتَيا                       ُمَشػػى ُضػػَخوًبا، َو َلػػحَّاٍت 
 (22) بيت َأَفػػػػػػػػػػػػػػػاِنيَشا 

ِفي َوْشِي ُنْعَسى،ِسجػػػػػػػػْػًشا                       َو َيا َنِعيػػًسا َخصػػػػػػػػػػػػػَػْخَنا ِمْغ َعػػَزاِرِتوِ 
 (23) بيت َذْيَمُو ِحيَشا

ػػَة الُخْمػػػػِج ُأْبػػِجْلَشا ِبدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِْجَرِتَيا                     َو الَكػػْػَثُخ الَعػػْحُب،َزقُّػًما وَ   َيػػػا َجشَّ
  (26) بيت ِغْدِميَشا 

 
ؼ يشــادػ بــو لمبعيــج لغــخض " الــحّ  يػػارة بــالحخف " جاءات الستكــخّ إّن ىــحه الّشــ           

رغـع اقتخابـو مشو،فاسـتعسل ىـحه اعخ دـبة لمّذـشبيو؛و ألّن القمب السشادػ يعـّج بعيـجا بالشّ التّ 
ـــ ـــ ، األمـــخ الـــحؼ مـــشحرةمكـــخّ جاءات الّش ا داخـــل القرـــيجة ا متجانَدـــا مػســـيؿي  اإليقـــاع نغس 

 ات.ع مخّ دت سبْ يا تخد  ن  ة و أخاّص 
خؼية داخـــل األبيـــات ، بإضـــفاء بعــــس و يقـــػم تكـــخار بعـــس األوزان الّرــــ           

ـــغَ الشّ  مثـــل ىـــحه ، ة بـــحكخ مرـــادر األفعـــال التـــي اشـــتقت مشيـــا ة و السػســـيقى خاّصـــسيِّ
تبييشـا  –تدييشـا  –السرادر التي جـاءت  مػّزعـة عمـى كامـل أبيـات القرـيجة ) تحدـيشا 

 مــغ أفعــال ثالثيــة مزــّعفة لتكــػن عمــى الذــكل  فكــّل ىــحه السرــادر مذــتقة ;تمقيشــا( –
  (.َتْفِعيلْ       َفعَّلَ ) 

و ىشــاك مرــادر أخــخػ اشــتقت مــغ أفعــال ثالثيــة مديــجة بحــخفيغ، مثــل )            
تدــاقيشا(،فكّميا مـــغ الفعـــل -ترـــافيشا -تقاصـــيشا -تالقيشــا -تـــجانيشا –تجافيشـــا  –تكافيشــا 

؛إذ أّن ىــــحه األوزان كّمســــا وردت داخــــل ( َتَفاُعػػػػلْ        َتَفاَعػػػػلَ السديــــج الــــحؼ وزنــــو ) 
نغسّيــة األبيـات عمــى مدـتػػ الحذػ،ترــشع إيقاعـا بــارزا عمـى مدــتػػ التخاكيـب يزــفي 

 عمى القريجة كباقي العشاصخ السػسيؿية األخخػ.

                                                 
   :09-10-11-12الجيػان، ص. 
   سشة؟.4، ط-الجدائخ -،دار اليجػ، عيغ مميمة52أحسج الخػص، قرة اإلعخاب،ص ، 
   58السخجع نفدو،ص. 
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ي مــغ شــأنيا أن ترــشع الّتــ القرــيجة و داخــل الّتشػػػيغو كــحلظ نجــج ضــاىخة            
ؼ يدــاعج عمــى تــخّنع البيــت و انتذــاده،و مشــو إلــى  و الــحّ  عخؼّ الّذــ ّز إيقاعــا داخــل الــشّ 

ىحه األبيات،و ال فخق بيغ تشػيغ الّخفع و الجّخ و الّشرـب،و  ؛ألّنيا تزع  القريجة ككلّ 
عـــا عمـــى كاّفـــة أبيـــات ز  ػَ ة مُ قـــج ورد فـــي القرـــيجة الّتشـــػيغ بكثخة؛حيـــث تكـــخر ســـّتيغ مـــخّ 

 -رأســا -حّطــا-مػصــػال -معقــػدا -أندــا -حدنــا -القرــيجة،و نــحكخ مشــو مــثال:) بــجيال
-كــــخهٍ  –جســــاٍل  -ارتيــــاحٍ  -صــــفة   -حــــيغ   -صــــمق   -ســــػدا -بيزــــا -شــــػقا -كاشــــحا

كاٍف(.إذا لقج ساعجت ىحه الّتشػيشات بأنػاعيا الّثالثة عمى اندـجام اإليقـاع الـجاخمي فـي 
 مدتػػ الّتخاكيب،لسػسيقى الحذػ ) الجاخمية(.

 الّجاؿ دوف السجلػؿ(:الجشاس ) استرحاب  -
لقـــج كـــان التجشـــيذ ّمســـا اىتســـت بـــو كتـــب الشقـــج قـــجيسا، و كـــحلظ الشقـــاد و            

يعّخفــو و يــحكخ لــو أصــشافا متعــجدة انصالقــا مــغ عــجد  رشػػيق فػػابغالجارســػن القــجامى  
 و أوليــــــــــــــــــــا السساثمــــــــــــــــــــة و ىــــــــــــــــــــي  ، الحــــــــــــــــــــخوف الستساثمــــــــــــــــــــة و الستذــــــــــــــــــــابية

و الّثاني يدّسى التجشيذ السحّقق و ىػ  سعشى "." أف تكػف المفطة واحجة باختالؼ ال
، و لعـّل ىـحا مـا يدـّسيو "اتفقت فيو الحخوؼ دوف الػزف و يخجع إلى االشتقاؽ "ما 

أف تكػف السعاني اشتخاكيا في األلفاو متجاندػة بالسجانذ و ىػ: "  قجامة بغ جعفخ
 ".عمى جية اإلشتقاؽ 

التجشػيذ أف تجػيء الكمسػة تجػانذ أخػخى ؼيعخفـو بقػلـو:"  السعتد ابغأّمـا            
و ىكـحا  ". في بيت شػعخ و كػالـ،و مجاندػتيا ليػا أف تذػبييا فػي تػأليف حخوفيػا

يكــػن مفيــػم الجشــاس لجيــو مقرــػرا عمــى تذــابو الكمســات فــي تــأليف حخوفيــا،مغ غيــخ 
ت الستذـابية الحـخوف أم ال. كمسـاالإفراح عّسا إذا كان ىـحا التذـابو يستـّج الـى معـاني 

                                                 
  الجيــل ، بيــخوت ، ط؟ ، ســـشة ؟،  ابــغ رشــيق، العســجةفي محاســغ الذــعخ وآدابــو ونقــجه،دار

 .320ص  تح: دمحم محي الجيغ عبج الحسيج، 
   323السرجر نفدو، ص. 
   163قجامة بغ جعفخ، نقج الذعخ، ص. 
   دار 613عبج العديد عتيق، في البالغة العخبية: )عمـع السعـاني، البيـان، و البـجيع(، ص ،

 ، ط؟، سشة؟.-لبشان –الشيزة العخبية لمصباعة و الشذخ، بيخوت 
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مغ تعخيف لمجشذ،يػضح لشا األمخ حيغ  الخميل بغ أحسج الفخاىيجيؼيسا ذكخه  و لكغ
الجشذ لكل ضخب مغ الّشاس و الّصيػخ و العػخوض و الّشحػػ، فسشػو مػا تكػػف قـال: " 

 الكمسػػػػػػػػػػػػػػػة تجػػػػػػػػػػػػػػػانذ أخػػػػػػػػػػػػػػػخى فػػػػػػػػػػػػػػػي تػػػػػػػػػػػػػػػأليف حخوفيػػػػػػػػػػػػػػػا و معشاىػػػػػػػػػػػػػػػا 
 ". لحخوؼ دوف السعشىو يذتّق مشيا،أو يكػف تجانديا في تأليف ا

 الخميػػلو إن صــّح االســتشباط مــغ ىــحا الّتعخيــف كــان مفيــػم الجشــاس عشــج            
بالتبعية، مفيػما عامـا يذـسل الكمسـات الستجاندـة  و الحـخوف  ابغ السعتدباألصالة و 

 سػاء تجاندت معشى أم اختمفت.
دون السـجلػل خاصــة أّمـا حــجيثا فقـج أشمــق عميـو مرــصمح استرـحاب الــّجال           

، باعتبـاره أحـج أحسػج شػػقي، في دراستو لمجشـاس فـي شـعخ اليادي الّصخابمدي دمحممع 
السعصيات الّرػتية في الذعخ. و نحغ بجورنا ندتعيخ ىحه الّتدسية لكغ ليذ مـغ بـاب 
اإلتبـاع غيــخ السبــّخر ، بـل ألّن ىــحه الّتدــسية تتذــّكل مـغ جسمــة مــغ السرــصمحات،التي 

فعبــارة استرــحاب  ، عمييــا األلدــشّية ، ثــّع ألّنيــا تحــّجد لشــا مجــال دراســة الّطــاىخة انبشـت
أؼ  ؛ الّجال دون السجلػل مباشـخة عمـى دراسـة الّمفـع ، و ىـػ مجـّخد مـغ شـحشتو الّجالليـة

لسدـسػُع ال اأّنشا سـشخّكد الّشطـخ عمـى الّمفـع أو الحـخف مـغ حيـث الجـخس أؼ مـغ حيـث 
و نحــغ برــجد البحــث عــغ السجــال الّرــػتي مــغ الخصــاب السفيــػم،و تمــظ ىــي رغبتشــا،

الّذعخؼ، إذ ىػ مجال ال تخفى أىّسيتو عمـى دارس الّذـعخ خاّصـة و الكـالم عاّمـة،  و 
الكػالـ ال يخسػمو الّمدػاف إال ليدػسع،و ال تقّيػػجه قـائال: "  الّصخابمدػيىـحا مـا عّبـخ عشـو 

الّمدػػاف،و لكّشػػو ال يرػػل  الكتابػػة إال ليقػػخأ فيدػػسع، قػػج تقػػخأه العػػيغ و ال يجيػػخ بػػو
 ".السجارؾ إاّل بعج ترّػر جخسو 

" تذػػابو الّمفطػػيغ و إذا أتيشـا إلــى وضــع تعخيــف نيــائّي شــامل لمجشـاس فيــػ           
فػػي الّشصػػق و اختالفيسػػا فػػي السعشػػى،و ىػػحاف الّمفطػػاف الستذػػابياف نصقػػا السختمفػػاف 

،و ال يذتخط في الجشاس جسيع الحخوف، بل يكفي فـي معشى يدّسياف ركشي الجشاس "

                                                 
   613السخجع نفدو، ص. 
   مشذـػرات الجامعيـة 368دمحم اليادؼ الّصخابمدي، خرائز األسمػب في الّذػؾيات، ص ،

 م.1981التػندية، ط؟، 
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، فالجشـاس الّتـام ىـػ: مـا تاـ و غيخ تػاـالتذابو بعزيا، ولحلظ فيػ يقدع الى قدسيغ: 
 -شــــكميا -عــــجدىا -اتفــــق ؼيــــو المفطــــان فــــي أربعــــة أمــــػر و ىــــي: ) نــــػع الحــــخوف

ربعـــة تختيبيـــا(.و غيـــخ التـــام ىـــػ: مـــا اختمـــف ؼيـــو المفطـــان فـــي واحـــج مـــغ األمـــػر األ
 الدابقة.

و إذا عجنا إلى دراسة الجشـاس كعشرـخ صـػتي إيقـاعي فـي القرـيجة نجـجه            
 تػر بكثخة ، بشػعيو فشجج الجشاس الّتام في قػل شاعخنا:

ـَ ِبَشا ِلْمِحيِغ َناِعيَشا !َأالَ    َو َقْج َحاَف ُصْبُح الَبْيِغ َصبَّْحَشا             َحػْيٌغ َفَقا
" األولــى التـي تعشــي الػقــت و حػيغنجـج الذــاعخ ىشـا يجــانذ بـيغ كمستــي " و          

" الّثانيـة التـي تعشـي السـػت والحتـف لتكـػن جشاسـا.و نجـج أيزـا أّنـو حيغاآلن و كمسـة "
ــــــــــــحؼ ىــــــــــــػ " ــــــــــــيغ السرــــــــــــجر ال ــــــــــــحؼ جاندــــــــــــوصػػػػػػػػػػػػبحجــــــــــــانذ ب  " و الفعــــــــــــل ال

" إذ أّنـو الحػيغ" و "البػيغ" و نجـج فـي السثـال نفدـو جشاسـا ناقرـا بـيغ لفطـي "صّبحشا" 
 جانذ بيغ حخفيغ مغ كّل لفطة.و قػلو :

وا َكاِشًحا ِفيَشا وا َعْيَغ ِذي َحَدٍج          ِبػػَشا َو اَل َأْف ُتِدخُّ َشا َأْف ُتِقخُّ  َما َحقُّ
"  تدػػخوا " و "تقػػّخوانجـج ىشــا فــي ىــحا السثــال الّذــاعخ جـانذ بــيغ الفعمــيغ "           

 ليكػن بحلظ جشاسا ناقرا، رغع استقامة الػزن لكمييسا.
إّن أكثخ أنػاع الجشاس ورودا داخل القرـيجة ىـػ الجشـاس اإلشـتقاقي،و بـحلظ           

تكػن الكمسات الستجاندة مذتخكة في األصل اإلشـتقاقي مـغ حيـث الحـخوف و السعشـى 
و اإلسع و غيخ ذلـظ ، و ىـحا ، و إن اختمفت أحيانا بيغ االسع و االسع أو بيغ الفعل 

الجشــاس ورد برــػرة ســافخة متكّمفــة نػعــا مــا،و حاضــخ تقخيبــا فــي كامــل أبيــات الــّشز، 
يغيــب و يحزــخ و إن كــان حاضــخا فــي غالــب األحيــان وفــق شبيعــة اإلنفعــال الّذــعخؼ 
 لجػ الّذاعخ ، و لشؤّكج صّحة حكسشا السدبق نحىب إلى قريجة الّذاعخ حيث يقػل : 

 4  ِشْعِخي َو َلْع ُنْعَتْب َأَعاِديُكْع         َىػػْل َناَؿ َحطِّا ِمَغ الُعْتَبى َأَعاِديَشا َيا َلْيتَ 

                                                 
   615-623عبج العديد عتيق، في البالغة العخبية عمع ) البيان و البجيع(، ص. 
   09الجيػان، ص. 
    : 22الجيػان ، ص 
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" و السرـجر "العتبـى"، و نجـج نعتػبو ىشا نجج الّذاعخ يجـانذ بـيغ الفعـل "          
 أيزا قػلو:

 2 ِإْذ َجاِنُب الَعْيِر َشْمٌق ِمْغ َتَألُِّقَشا            َو َمػْخَبُع المَّْيِػ َصاٍؼ ِمْغ َتَراِفيَشا
" مــغ  َفاِعػػلْ " عمــى وزن " صػػاؼ نجــج الذــاعخ ىشــا يذــتق اســع الفاعــل "             

 " ليجاندو بو. َتَفاُعلْ  " الحؼ وزنو " ترافيشاالسرجر " 
     و مغ ذلظ قػلو:

ُسػُؿ، َو َغشَّاَىا ُمَغشِّيَشانَ   6ْأَسى َعَمْيَظ ِإَذا ُحثَّْت ُمَذْعَذعًة           ِفػيَشا الذُّ
فجـانذ الّذـاعخ بـيغ الفعـل "غّشاىـا " الــحؼ اشـتّق مشـو اسـع الفاعـل" مغّشيشــا"            
 ليجاندو بو.
ا، يؤّكــج مــجػ و كشتيجــة نقــػل:أّن الجشــاس كــان تاّمــا أو ناقرــا أو اشــتقاؾيّ            

ميػل الّذاعخ فصخّيـا الـى الـّشغع الستعـّجد الّجرجات،بـجال مـغ الـّشغع السرـست الـحؼ يجّميـو 
السعشــى؛و ىــي الحالــة التــي يّتزــح فييــا الجــخس أكثــخ مــغ غيخىــا ألّنــو عسمّيــة تقــارب 
لمحــخوف و اّتحادىــا فــي لفطتــيغ أو أكثــخ فــي البيــت الػاحــج،  و ذلــظ مــا يرــبد البيــت 

حـــج يجعمـــو ســـيل الّشصـــق ،و حمـــػ الّدـــساع، تدتدـــيغو األذن مـــغ خـــالل كّمـــو بجـــخس وا
 عسمّية الّتشاسب السػسيقي.

 السقابمة: -
" حيغ ذكخىا في معخض  السقابمةأول مغ تكّمع عغ "  قجامة بغ جعفخيعّج            

الحــجيث عشــب عــس الخرــائز األســمػبية التــي تعمــي مــغ ؾيســة الذــعخ حيــث قــال:" 
سػػع فيػػو مدتحدػػشا صػػّحة السقابمػػة، ذػػعخ فائقػػا، و يكػػػف إذا اجتالػػحي يدػػّسى بػػو الو 
حدػػػغ الػػػشطع، و جدالػػػة الّمفػػػظ، و اعتػػػجاؿ الػػػػزف، و إصػػػابة الّتذػػػبيو، و جػػػػدة و 

الّتفريل، و قّمة التكّمف، و السذاكمة في السصابقة ، و أضجاد ىحا كّمو معيبة تسّجيا 

                                                                                                                   
 .09الجيػان،ص   4
 .22الّجيػان، ص   2
 .23الّجيػان، ص   6
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يعّخفيــا  - عخنقــج الّذــ - ، و ىــاىػ فــي كتابــو" اآلذاف، و تخػػخج عػػغ وصػػف البيػػاف
:" و صػػّحة السقابمػػة أف يزػػع الّذػػاعخ معػػاني يخيػػج الّتػفيػػق أو السخالفػػة بػػيغ قــائال

بعزػيا و بعػس، فيػأتي فػي السػافػق بسػا يػافػق، و فػي السخػالف عمػى الّرػّحة، أو 
يذتخط شخوشا أو يعػج أحػػاال فػي أحػج السعشيػيغ، فيجػب أف يػأتي فيسػا يػافقػو بسثػل 

 و فيسا يخالف بزّج ذلظ ". الحي شخط و عجده،
فعــّخف السقابمـة بقػلــو: "  قجامػة بػػغ جعفػخبعــج  أبػػ ىػػالؿ العدػكخي و جـاء            

ىي إيخاد الكالم ثّع مقابمتو بسثمو فـي السعشـى و الّمفـع عمـى وجـو السػافقـة  أو السخالفـة: 
غ هللا تعـالى العـحاب، جعمـو . فـالسكخ مـ" َفَسَكُخوا َمْكًخا َو َمَكْخَنا َمْكػًخا "نحػ قػلو تعـالى: 

 ". أّمـا ابـغ رشـيق ؼيعّخفيـا بقػلـو:هللا عّد و جّل مقابمة لسكخىع بأنبيائو و أىل شاعتـو 
و آخػخه مػػا ، ال ؿ الكػالـ مػا يميػق بػو أوّ ىػي تختيػب الكػالـ عمػى مػا يجػب، فيعصػى أوّ 

أكثػخ يميق بو آخخا، و يؤتي في السػافق بسا يػافقو، و فػي السخػالف بسػا يخالفػو، و 
 يغ كاف مقابمة ".باؽ ضجّ ما تجيء السقابمة في األضجاد، فإذا جاوز الصّ 

:" ىػػي أف يػػأتى بسعشيػػيغ السقابمــة قــائال الخصيػػب القدويشػػيو كــحلظ يعــّخف            
 متػافقيغ أو أكثخ ثع بسا يقابل ذلظ عمى التختيب ".

لسقابمـــة ىـــي: أن يـــأتى ا و مـــغ خـــالل الّتعـــاريف الّدـــابقة يسكـــغ القـــػل بـــأنّ            
يــيغ متــػافقيغ أو معــان متػافقــة، ثــّع بســا يقابميــا عمــى الّتختيــب. ىــحا و البالغّيــػن شبسع

مختمفػن في أمـخ السقابمـة، فسـشيع مـغ يجعميـا نػعـا مـغ الّصبـاق أو السصابقـة و يـجخميا 
صح جعميا نػعا مدتقاّل مغ أنػاع البجيع، و ىحا ىػ األيفي إييام الّتزاد، و مشيع مغ 

 عمى ما نطّغ، ألّن السقابمة أىّع مغ السصابقة.

                                                 
   502عبج العديد عتيق، في البالغة العخبية )عمع السعاني، البيان، و البجيع(، ص. 
   95قجامة بغ جعفخ، نقج الذعخ، ص. 
   337أبػ ىالل العدكخؼ، الرشاعتيغ، ص. 
   14ابغ رشيق، العسجة، ص. 
  504، في البالغة العخبية )عمع السعاني، البيان و البجيع(، ص عبج العديد عتيق. 
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الكــالم عمــى مــا يشبغــي، بــيغ  لسقــابالت تتسّثــل فــي تــػّخي الســتكّمع او صــّحة           
ختيب؛ بحيث يقابل فإذا أتى بأشياء في صجر كالمو  أتى بأضجادىا في عجده عمى التّ 

متـى و ، السخـالف و السػافـق  يف اني، ال يحدم مغ ذلظ شيئااني بالثّ ل،و الثّ ل باألوّ األوّ 
 خّل بالّتختيب كانت السقابمة فاسجة.أ

" إاّل الشػنيػة ة لـع تـخد فـي " ة السػسـيؿيّ و السقابمة كأحج الخرائز األسـمػبيّ           
 نادرا ،لع تكغ مشتذخة إاّل في بعس األمثمة في قػلو:

ِقَشا                   َفالَيْػـَ َنْحُغ َو َما ُيْخَجى َتاَلِقيَشا َو َقْج َنُكػُف َو َما ُيْخَر َتَفخُّ
 

اني عمـــى تختيـــب بـــيغ الّذـــصخ األّول و الّذـــصخ الّثـــ فـــابغ زيـــجون يقابـــل ىشـــا           
ّنو قابل بيغ" و قج نكػن" التي عّبخت عغ الساضي و" اليػم نحغ" التـي أمشدجع؛ حيث 

 ا".و قابل بيغ " تفّخقشا"و" يخجى تالقيش، تعّبخ عغ الحاضخ 
 و نجج قػلو أيزا:

 َحاَلْت ِلَفْقِجُكْع َأيَّاُمَشا َفَغَجْت                   ُسػًدا، َو َكاَنْت ِبُكْع ِبيًزا َلَياِليَشا
" و كانػػت بكػػع بيزػػا لياليشػػا" ،  و جسمــة" فغػػجت سػػػدا"  فقابــل بــيغ جسمــة            

"  و" بيزػا"  مـع" سػػدا"  و كمسـة" كانػت"  يتزـاد مـع الفعـل" غجت "  فشجج أن الفعل
 " لياليشا".مع أيامشا " 

 و نجج الذاعخ في مثال آخخ يقػل:           
 الُخْمِج ُأْبِجْلَشا، ِبِدْجَرِتَيا              َو الَكْػَثِخ الَعْحِب، َزقُّػًما َو ِغْدِميَشا َيا َجشَّةَ  

" جرتيا و الكػػثخ العػحببدػو الّذاعخ ىشا يقابـل فـي تختيـب بـيغ جسمتـي "             
" فالّدــجرة ســجرة السشتيــى و ىــي شــجخة عطيســة فــي الجشــة تقابــل  زّقػمػػا و غدػػميشا" و

"  الغدػػميغالدّقــػم التــي ىــي أيزــا شــجخة فــي جيــشع، و الكــػثخ ىــػ نيــخ الجشــة يقابــل " 
 الحؼ ىػ ما يديل مغ جمػد أىل الّشار عمى شكل نيخ.

                                                 
   09الجيػان، ص. 
   10الجيػان، ص. 
   12السرجر نفدو، ص. 
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 و مغ السقابمة أيزا قػلو: 
ـُ َّللاَِّ َما َبِقَيْت                َصػػَباَبٌة ِبِظ ُنْخِفيَيا، َفُتْخِفيَشا   َعَمْيَظ ِمشَّا َساَل

" أؼ أن تخيفشػػا" و جسمــة " نخفييػػااعخ ىشــا يقابــل بــيغ جسمتــي "نجــج الّذــ            
 بابة التي نخفييا نحغ و ندتخىا تقابمشا ىي بعكذ ذلظ فتكذفشا و تفزح أمخنا.الّر 

ــــجو ضــــعيفة ، لكــــغ ال بــــأس أن             ــــة لكّشيــــا تب و لعــــّل فــــي ىــــحا البيــــت مقابم
 :ندتعخضيا في قػل شاعخنا

ْبَخ َناِسيَشا    اَل َغْخَو ِفي َأْف َذَكْخَنا الُحْدَف ِحيَغ َنَيْت      َعشػْػُو الشَُّيى، َو َتَخْكَشا الرَّ
إذا " تخكشا الربخ"  و جسمةالحدف"  " ذكخنا لقج قابل الّذاعخ ىشا بيغ جسمة           

 . و عمى ىحا نججه في مثال آخخ يقػل:" نديشا"  الفعل تخكشا معشاه اعتبخنا أنّ 
 َأمَّػا َىَػاِؾ َفَمْع َنْعِجَؿ ِبَسشْػَيِمػػِو                  ُشػػْخًبا، َو ِإْف َكاَف ُيْخِويَشا َفُيْطِسػػيَشا

 " يطسيشا". و جسمة" يخويشا"  نجج الّذاعخ ىشا يقابل بيغ جسمة           
كـان ليـا األثـخ الػاضـح فـي بالغـة فقـج  ة" ػنّيـإذا السقابمة رغع قّمتيـا فـي "الشّ            

الّرمة بيغ األلفاظ و معانييا،  ةو تقّػي ،ة ؼيسا تزؽيو مغ بيجة و رونقالكالم، خاّص 
ا إذا كانـــت متكّمفـــة فدـــتكػن حتســـا مـــغ أســـباب صبـــع، و أّمـــكانـــت تجـــخؼ مجـــخػ الا إذ

و تعقيــــج أســــمػبو. أو عمــــى حــــّج تعبيــــخ  الذــــعخؼّ  اخمي لمــــشّز اضــــصخاب اإليقــــاع الــــجّ 
أّف السقابمػػػة العشرـــخ السػســـيقي "  فـــي ىـــحا جعمـــو نتيجـــة لجراســـتشا ؼ نالـــحّ  الّصخابمدػػػي

و كيفية خخوجو، كعشرخ أسمػبي مػسيقي يشرّب االىتساـ فييا عمى تختيب الكالـ، 
 3". ة إذا كانت السقابمة تقجـ الّتشاسب و التػازف في األشخاؼ الستقابمةخاّص 

 :خالصة القػؿو 

                                                 
   13نفدو، ص. 
    12الجيػان، ص. 
   12السرجر نفدو، ص. 
دمحم عبــج العطــيع، فــي ماـيــة الــشز الذــعخؼ ) إشاللــة أســمػبية مــغ نافــحة التــخاث الشقــجؼ(،   3

 ، السؤسدـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الجامعيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة لمجراســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات و الشذــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخ 118ص :
 م.1994، 1، ط-لبشان-و التػزيع ، بيخوت
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إّن شاعخنا ابـغ زيـجون قـج اعتسـج فـي مػسـيقى اإلشـار مـغ أوزان الذـعخ مـا            
و قــج كـان  يحــحو حـحو القــجامى، و ذلــظ مـغ حيــث شبيعــة  يشدـجع مــع مػضـػع نّرــو،

نطع قريجتو ؼيو، بحخ  كانت جل  تفعيالتو عخضة لجػازات شعخية، تعبيخا  البحخ الحؼ
مشو عغ تجاوزه لمّشسط السثالي السحّجد سمفا في التشطيخ العخوضي، و كحلظ تعبيـخا مشـو 

 عغ الّخغبة في تشػيع اإليقاع.
أّمـا القاؼيـة، فقــج انتقـى ليــا شـاعخنا حـخف الــخوؼ األكثـخ شــيػعا فـي العــخف            

لعخبي، و أكثخ تشاغسا مع مذاعخه و تجخبتو كسا جعميا مصمقة؛ و مخدوفـة، مّسـا أتـاح ا
لمّجفقــة الّذــعػرية راحــة االنبعــاث و التجّمــي. و اعتســج اإلرصــاد كطــاىخة مــغ شــأنيا أن 
تذخك الستمّقي في الّشّز مغ خالل استشباشو لمّجاللة الالحقـة فـي القرـيجة انصالقـا مـغ 

 مبجأ االفتخاض.
أّما مػسـيقى الحذـػ الجاخميـة فكانـت مجـاال لبـخوز السكّػنـات الّرـػتية ذات            

الخرػصــية الستشّػعــة ، فكّيــف شــاعخنا كــّل مكــّػن مشيــا بحدــب مــا يتشاســب و حالتــو 
 لســــــــــــــــــّج و اليســــــــــــــــــذ فــــــــــــــــــي مقــــــــــــــــــام الحــــــــــــــــــدن  الّشفدـــــــــــــــــّية؛ حيــــــــــــــــــث وّضــــــــــــــــــف ا

كة فـي مقـام الغزـب، الّتأّمل أحيانا، في حيغ وّضف الجيخ و سخعة الحخ الحدخة  و  و 
و نجــجه وّضــف الّتكــخار بزــخوبو و السقابمــة و الجشــاس كعشاصــخ مػســيؿية إيقاعيــة فــي 
صــياغة رونــق مػســيقى متســاش مــع مذــاعخه و أحاسيدــو و أفكــاره، و بــحلظ نكــػن قــج 

" أف الّذػعخ وصمشا الى نتيجة نيائية تؤكج مـا ذىـب إليـو معطـع الّشّقـاد و الّجارسـيغ مـغ 
قاه بااليقاع العاـ الحي يحّجد البحػخ، بػل أيزػا بااليقػاع الخػاّص لكػّل ال تتحّقق مػسي

 0كمسة، و التي تحكسيا مجسػعة مغ الكيع الّرػتّية ".
 
 
 
 
 

                                                 
 .513الشعسان  القاضي، أبػ فخاس السػقف و التذكيل الجسالي، ص   2
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 نعريات تعليم اللغة والبحث اللداني الحديث

 صورية جغبوب د.
 جامعة عباس لغرور خنذلة

 
 :الملخص

العالقة الخابصة بيغ االتجاىات المدانية األساسية في دراسة  يتشاوؿ ىحا البحث
وتحجيجا نطخيات تعمع المغات. حيث يالحع الباحث في ىحا  المغة ومجاؿ تعميع المغات

فالبشػية  السجاؿ أف االتجاىات المدانية الحجيثة ليادور بارز في تصػر نطخيات التعمع
تسكشت مغ تحجيج البشاء والبحث في مدتػيات المغة لتدييل تعمسيا، والتػليجية 

لقجرة عمى إنجاز الكالـ، أما التحػيمية شخحت وحممت العسميات الحىشية الستحكسة في ا
مجرسة عمع نفذ االجتساعي فحاولت ضبط جسيع الستغيخات الستحكسة في فيع المغة 
والتػاصل المغػؼ بيغ البذخ سػاء كانت ىحه العشاصخ لغػية أـ غيخ لغػية. وىحه 
الشتائج كاف ليا دور بارز في تصػر الشطخيات الدمػكية والشطخيات السعخفية في مجاؿ 

 ع.التعم
 المدانيات، التعميسية، البشيػية، التػليج، التحػيل، الدياؽ.الكلمات المفتاحية: 

Abstract 
This research deals with the relationship between the basic 

linguistic trends in the study of language and the field of language 

teaching, especially the theories of learning languages. Where the 

researcher noted that the modern linguistic trends have a prominent 

role in the development of theories of learning Benoit was able to 

determine the structure and research in the levels of language to 

facilitate learning, and transformational transformation explained 

and analyzed the mental processes controlling the ability to 

accomplish speech, but the School of Social Psychology tried to adjust 

all The variables controlling the understanding of the language and 

linguistic communication between humans whether these elements are 

linguistic or non-linguistic. These findings have played a prominent 
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role in the development of behavioral theories and cognitive theories 

in the field of learning. 
Key words : 
Linguistic -Didactic -Structural- Producing –Transformation - 

Context. 

 نعريات تعليم اللغة والبحث اللداني الحديث
يسكغ القػؿ بأف مجسػع ما قجمتو السجارس المدانية الحجيثة قجـ الذيء تمهيد: 

الكثيخ لمكثيخ مغ التخررات والسياديغ خاصة ميجاف تعميع وتعمع المغات، ذلظ أف 
المدانيات عمع حجيث الشذأة تحجدت معاممو بسا قالو عشو دؼ سػسيخ في محاضخاتو 

 غ أجل ذاتيا.الذييخة مغ أنو يجرس المغة في ذاتيا وم
ىحه السقػلة غيخت مديخة الجراسات المغػية وجعمتيا تػصف بالعمسية التي اكتدحت 

 بفزميا الكثيخ مغ السجاالت األخخػ سػاء أكانت لغػية أـ غيخ لغػية.
ولعل أىع السجاالت التي ضيخ فييا أثخ الجراسات المغػية الحجيثة ىػ مجاؿ تعميسية 

قػمية أـ أجشبية، وسشحاوؿ مغ خالؿ ىحه الجراسة المغات كسا ذكخنا سػاء أكانت 
البحث في العالقة القائسة بيغ مجاؿ التعميسية عسػما والجراسات المغػية الحجيثة 

 بالتخكيد عمى أىع القزايا المدانية والبحث في شخيقة ارتباشيا بالتعميسة.
البحث التعخؼ عمى العالقة الخابصة بيغ ىحه االتجاىات  وسشحاوؿ مغ خالؿ ىحا

 المدانية األساسية ونطخيات التعمع.
نطخيات التعمع والتعميع ىي مجسػعة مغ الشطخيات التي تع التعلم: نعريات تعريف 

وبقي العسل عمى تصػيخىا حتى وقتشا  السيالدؼ العذخيغ القخف وضعيا في بجايات 
الخاىغ وأوؿ السجارس الفمدفية التي اىتست بشطخيات التعمع والتعميع كانت السجرسة 

 الدمػكية رغع أف بػادر نطخيات مذابية ُبجأ العسل بيا في السخحمة ما قبل الدمػكية.
يترل مفيـػ التعمع بعسميات اكتداب الدمػؾ والخبخات والتغيخات التي تصخأ عمييا، 

في جسيع أنساط الدمػؾ والشذاط اإلنداني، الفكخية  فشتائج عسمية التعمع تطيخ
والحخكية واالجتساعية واالنفعالية والمغػية، بحيث تتخاكع الخبخات والسعارؼ اإلندانية 
وتشتقل مغ جيل إلى آخخ عبخ عسميات التشذئة االجتساعية والتفاعل مع العالع 

 السادؼ. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%86_%28%D8%B2%D9%85%D9%86%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%86_20
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%8A
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بديصة والسعقجة مشيا، ويتجمى في يذتسل التعمع اإلنداني عمى األنساط الدمػكية ال 
مطاىخ سمػكية متعجدة عقمية واجتساعية وانفعالية ولغػية وحخكية. فالتعمع مفيػـ 
افتخاضي يذيخ إلى عسمية حيػية تحجث لجػ الكائغ البذخؼ وتتسثل في التغيخ في 
األنساط الدمػكية وفي الخبخات، إذ مغ خالليا يدتصيع الفخد الديصخة عمى البيئة 

 .(1)حيصة بو والتكيف مع األوضاع الستغيخةالس
وبالتالي يتمّقى اإلنداف السعخفة مغ خالؿ التعمع، وتذسل تمظ السعخفة الكيع 
اإلندانّية والسيارات العسمّية، وذلظ مغ خالؿ شخؽ التعمع السختمفة كالجراسة أو الخبخة 

األسذ السػضػعة مغ العسمّية أو الشطاـ التعميسّي، ويقرج بشطخيات التعمع " تمظ 
شخؼ عمساء الشفذ التخبػييغ، مغ خالؿ الفخضيات السدتخمرة مغ التجارب 
الستعجدة، حتى يتسكشػا مغ معخفة سخ الشفذ االندانية وما تشصػؼ عميو مغ ميػؿ 
وغخائد واستعجادات، مػاىب حتى يكػف بإمكانيع وضع شخؽ التبميغ السشاسبة، والتي 

 (2)شطخيات"ه الحتكػف مبشية عمى أسذ ى
 9 (3)مخت جيػد التعميع قجيسا  بثالث مخاحلجهود التعليم قديما: 

 .مخحمة القػاعج 
 .مخحمة فقو المغة 
 .مخحمة فقو المغة السقارف 

وتيجؼ كل ىحه السخاحل إلى تعميع المغة خاصة عشج اليشػد ألنيع ال يدسحػف 
لتقعيج أسذ  تباألخصاء في لغتيع، وكحلظ العخب عشج تعميع قػاعج القخآف. قام

                                                             
 ـ.1002األردف,  -عساد9 نطخيات التعمع. دار الذخوؽ, عساف الدغػؿيشطخ9 -(1)

في عسمية التعمع عامة وفي تعميع المغة العخبية -دمحم وشاس أىسية الػسائل التعميسية-(2)
 .22، ص2877، 2، السؤسدة الػششية لمكتاب، الجدائخ، ط-لألجانب خاصة

مدمة عالع السعخفة، السجمذ يشطخ9 نايف خخما9 المغات األجشبية تعميسيا وتعمسيا، س-(3)
 (15-28الػششي لمثقافة والفشػف واآلداب، الكػيت، دط، دت، ص)

عبج الخحساف الحاج صالح9 مجخل عمع المداف الحجيث، مجمة المدانيات، الجدائخ  -يشطخ9 
 .203، ىامر 42، ص 02، ع01، السجمج 2861
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المغات، لكغ ىحه السخحمة وضعت قػاعج المغة، وعجتيا ىي األصل لػصف المغات 
 واستشباط قػاعجىا.

أف كل تمظ القػاعج كانت تعتسج المغة السكتػبة وتيسل السشصػقة مسا يفخض  كسا
عمى الجارس استخجامات قجيسة ال وجػد ليا في الػاقع العقمي الستخجاـ المغة مثاؿ9 

 اإلنجميدية.
ال تعتسج ىحه القػاعج مشيجا واضحا في الغالب وأساسا ثابتة وغالبا ما تكػف أسديا 

خيف الفاعل )انكدخ الدجاج، ترارع الخجالف(، اسع الفاعل مشصكية داللية مثل9 تع
 فقج عخفػا االسع لػحجه، والفعل لػحجه، فسا اسع الفاعل؟ .

 
 التعليم في االتجاهات اللدانية الحديثة: 

ىشاؾ خالفات عسيقة بيشيا وبيغ السخاحل التقميجية الدابقة المدرسة البنيوية: -0
 9 (4)ألنيا
اىتست بالدمػؾ الطاىخؼ دوف االىتساـ بسا يجخؼ في الجماغ والشفذ وتخكت  -

 السعشى لمفالسفة وعمساء الشفذ )وىػ ما أخحه تذػمدكي عمييا( .
اىتست بالجانب المفطي في )السعشى( المغة بالجرجة األولى وبالتخكيد عمى المغات  -

 الحية )لغة الحجيث الفعمية في فتخة زمشية محجدة(.
ػصف المغة مغ داخميا فقط اعتسادا عمى السعاييخ المغػية دوف سػاىا، اىتست ب -

 مع اإللتداـ الجقيق بيا.
بعج انتذارىا اعتقج السجرسػف والجارسػف بأف ىجؼ تجريذ المغة ىػ ضاىخىا،  -

فاىتسػا بالذكل، وأخحو يكخروف جسال يحفطػنيا ويدتخجمػنيا في سياقات مختمفة 
. يعصيظ أمثمة صحيحة تخكيبيا لكغ يجخدىا مغ )ألنو يحفع القاعجة دوف معشى

السعشى مثال9 يعصيظ مثاال عغ الفعل الشاقز فيقػؿ9 كاف الجػ باردا، رغع أنو لع 
 يكغ باردا.(

 اعتسجت عمى عالقات معشػية مثل9 عالقة الفعل بالفاعل، السبتجأ بالخبخ، .... -

                                                             
 22وتعمسيا، ص9 نايف خخما، عمي حجاج9 المغات  األجشبية تعميسيا -(4)
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خل القدع فعالقة اعتسجت عمى عالقات مادية9 دخل إلى القدع ال يسكغ القػؿ9 د -
 القدع فعالقة القدع بحخؼ الجخ ىي عالقة مادية.

 درست المغة في قػاعجىا. -
والسجرسة الدمػكية في مجاؿ تعميع المغات تتذابو في بعس مبادئيا مع السجرسة 
البشػية وىجا ما سشتعخؼ عميو مغ خالؿ عخض بعس مبادغ السجرسة الدمػكية في 

 التعميع. 
تقـػ السجرسة التػليجية التحػيمية عمى جسمة مغ السبادغ  المدرسة التحويلية:-9
 9 (5)أىسيا
 الجسمة ىي الػحجة األساسية لمجراسة وليذ الكمسة )لبشاء المغة(. -
 تقـػ المغة عمى الكفاية + األداء. -
 لمغة جانباف، الجانب الدصحي + الجانب العسيق. -
 اىتست بكل القػاعج المغػية عمى اختالفيا. -
 يكتدب الستعمع المغة قبل القػاعج ثع يبجع. -
 كذف أسخار العالقات بيغ األلفاظ والسعاني. -
أخحت عمى البشيػية أنيا لع تتػصل إلى القػاعج العقمية التي تعسل مثل السػلج  -

اآللي لتػليج جسيع الجسل الرحيحة السسكشة في المغة )رغع أنيا درست الرخؼ، 
 اكتداب الجسل وتحػيميا. ( الشسػ، ...لكشيا لع تكتذف قػاعج

 أخحت عمييا سصحيتيا في الػصف المغػؼ دوف االىتساـ بالسزسػف. -
أبقت عمى الجانب الشفدي في حيغ أخحت عمى البشيػية والتػزيعية بذكل خاص  -

 اإلنغساس في السحىب الدمػكي في تحميل المغة.
                                                             

سميع بابا عسخ وباني عسيخؼ9 المدانيات العامة والسديخة، أنػار، الجدائخ -يشطخ9 -(5)
 .42، ص9 2880

عبج القادر الفاسي الفيخؼ9 المدانيات والمغة العخبية، مشذػرات عػيجات، بيخوت، لبشاف،  -
 .54، ص9 2875 2ط
 .68، ص9 1001ئخ، صالح بمعيج9 نطخية الشطع، دار ىػمة لمشذخ، الجدا -
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، بػاس، مغ أىع أعالميا9 فيخث، ماليشػفدكيمدرسة علم اللغة االجتماعي: -3
صابيخ، تيتع بجراسة المغة في محيصيا االجتساعي، وتذبو القػاعج التقميجية لكغ عيب 
التقميجية أنيا أغمقت مجونة المغة )مجونة القػاعج( وكل تخكيب اجتساعي خخج عشيا 
يعتبخ خاشئا. انتقجت نطخية تذػمدكي ووصفتيا بالقرػر ألنيا تيتع بطاىخ المغة 

بالسعشى فإنيا عدلت المغة عغ محيصيا االجتساعي. ودعت  عمى الخغع مغ اىتساميا
إلى تجاوز االىتساـ بالقجرة، الكفاية، السمكة، وإلى استخجاـ المغة في السجتسع. وذلظ 

 مغ خالؿ مجسػعة األسذ التي قامت عمييا وفيسا يمي تفريميا.
 9 (6)قامت مجرسة عمع الشفذ االجتساعي عمى األسذ التالية

 ي الػحجة األساسية لمتحميل بل الكالـ السترل.الجسمة ليدت ى -
 ترشف الكالـ حدب أغخاضو ووضائفو. -
 تيتع بالبيئة ومعصياتيا. -
 تذخح األساليب المغػية حدب السػاقف الكالمية. -
 أسمػب استذارؼ )عبارات جادة، زواج، شالؽ(.-األسمػب عشجىع أقداـ9  -
 أسمػب عادؼ.-
 األسمػب الػدؼ الحسيع في األسخة.-

االختالفات في وجيات الشطخ إلى المغة ولج مجسػعة مغ االختالفات في  ىحه
 نطخيات التعمع الحجيثة والتي تختبط ارتباشا وثيقا في نطخنا بيحه االتجاىات المدانية.

 
 

 نعريات تعليم اللغات وتطبيقاتها: 
 استجابة —مثيخالنعريات الدلوكية:  -2

مػكية أف السعخفة الرادقة تشبع مغ إف مغ جسمة ما ذىبت إليو نطخيات التعمع الد
التجخبة والتصبيق خالؿ دراسة سمػؾ الكائغ بعشاية داخل مختبخ محكع ويتع الخبط بيغ 
الدمػؾ والعػامل البيئية في عالقات محجدة، وتدمع بأنو ال استجابة دوف مثيخ، وبأف 

                                                             
 .34-32يشطخ9 نايف خخما، عمي حجاج9 المغات األجشبية تعميسيا وتعمسيا، ص9 -(6)
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السثيخ مخة التعمع يحجث نتيجة االرتباط بيغ السثيخ واالستجابة، بحيث إذا ضيخ ىحا 
أخخػ فإف االستجابة التي ارتبصت بو ستطيخ ىي األخخػ، فسثال يتعمع الصفل المغة 
عغ شخيق حجوث ارتباشات بيغ األلفاظ واألشياء التي تخمد ليا ىحه األلفاظ، فالتعمع 
ىػ عسمية تكػيغ عادات إذ يحتػؼ السػقف التعميسي عمى سمدمة مغ االرتباشات بيغ 

ات ىحا األخيخ يعخفو ثػرنجايظ " بأنو سمدة مغ التغيخات في سمػؾ السثيخات واالستجاب
، وعميو فإف التعمع عسمية تغيخ سمػؾ اإلنداف وتذسل الشطخيات الدمػكية (7)االنداف"
 فئتيغ9 

وتزع عجة نطخيات مغ بيشيا نطخية إيفاف بافمػؼ النعريات االرتباطية:  - أ
مى أف التعمع ىػ بسثابة تذكيل )اإلشخاط الكالسيكي(، حيث تؤكج ىحه الشطخيات ع

ارتباشات بيغ مثيخات بيئية واستجابات معيشة، وتختمف فيسا بيشيا في تفديخ شبيعة 
 االرتباشات وكيفية ارتباشيا. 

تجرس العالقة الخابصة بيغ األفعاؿ واألفكار. مغ أشكاؿ اإلرتباط9 اإلقتخاف، 
 التذابو، التزاد، التخالف.

تعج المغة وضيفة ومسارسة، تيتع بالجانب العقمي وتزع النعريات الوظيفية:  - ب
عجة نطخيات مشيا نطخية إدوارد ثخنجايظ)نطخية السحاولة والخصأ(، ونطخية بػرس 
فخيجيخيظ سكيشخ) التعمع اإلجخائي (، إذ تؤكج عمى الػضائف التي يؤدييا الدمػؾ 

 واالىتساـ بعسميات االرتباط التي تتذكل بيغ السثيخات والدمػؾ.
وقج قدع ثخنجايكاإلستجابات إلى نػعيغ9 استجابات  تحجث كخد فعل عغ مثيخ 
محجد، استجابات تحجث دوف مثيخ محجد. مثال9 ركػب الديارة، السذي عمى 

 األقجاـ)التعمع دوف مثيخ(.
والتعمع عشجىع اكتداب عادة، وىحه العادة تكتدب بالتجرج وكحلظ التعمع. قػة العادة 

 .(8)التعمع بالتكيف مع البيئة السحيصة باإلنداف تدسى الحافد، ويحجث

                                                             
تخجسة عمي حديغ حجاج، السجمذ  –دراسة مقارنة  –مرصفى ناصف9 نطخيات التعمع -(7)

 .25، ص، 2872الػششي الثقافة والفشػف واآلاب، الكػيت أكتػبخ 

 25يشطخ9 السخجع نفدو، ص9 -(8)
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ولع تكغ ىحه الشطخة لتعمع المغة وليجة الشطخيات الدمػكية وحجىا ألف ىحه الشطخيات 
جاءت متدامشة مع الشطخيات المغػية الػصفية )البشيػية ( التي قامت كخد فعل في 

ية الدمػكية في عمع األساس عمى الشطخيات المغػية التقميجية .وىكحا نخػ أف الشطخ 
الشفذ، والشطخية البشػية الػصفية في عمع المغة كانتا تعسالف في اتجاه واحج وىحا ما 

 ضيخ مغ خالؿ بياف آراء السجرسة البشيػية.
وىي السجسػعة الثانية مغ نطخيات التعمع، وتزع عجة النعريات المعرفية:  -1

في لبياجيو، حيث تيتع ىحه نطخيات، مشيا الشطخية الجذصالتية، نطخية الشسػ السعخ 
الشطخيات بالعسميات التي تحجث داخل الفخد مثل التفكيخ والتخصيط، واتخاذ القخارات 

 والتػقعات، أكثخ مغ االىتساـ بالسطاىخ الخارجية لمدمػكات.
وىي نطخيات تدتسج أصػليا مغ الشدعة الدمػكية في تفديخىا الكتداب المغة 

لتأسيدية التي جاء بيا بياجيو في مجاؿ تفديخ اكتداب وتتعمق ىحه الشطخية باألفكار ا
 المغة عشج الصفل.

ىػ الخبخة والشذاط ومغ مشصمقات ىحه الشطخية أف السرجر األساسي ليحه السعخفة 
مع بيئتو الصبيعية واالجتساعية مشح  ا الشذاط يشذأ عغ شخيق تفاعل الصفلحاتي، وىحال

 أىسيا9  . مغ(9)السخحمة األولى مغ حياتو
نطخية في التفكيخ وعمع الشفذ، تشطخ إلى التعمع عمى النعرية القذطالتية:  - أ

أنو عسمية كمية، تخفس تجدئة العقل والدمػؾ اإلنداني بسا في ذلظ التعمع، تعتسج 
عمى اإلدراؾ واالستبرار وتخػ أف الثػاب والعقاب ال لدـو ليسا في التعمع. ومغ بيغ 

 مبادئيا9 
 غ العشاصخ السختبصة بقػانيغ داخمية تحكسيا ديشاميا ووضيفياالبشية9 تتكػف م. 
  االستبرار9 كل ما مغ شأنو اكتداب الفيع مغ حيث فيع كل األبعاد ومعخفة

 .التخابصات بيغ األجداء وضبصيا

                                                             
يشطخ9 أحسج حداني9 دراسات في المدانيات التصبيكية، ديػاف السصبػعات الجامعية، -(9)

 .85، ص9 2888الجدائخ، دط، 
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  التشطيع9 تحجد سيكػلػجيا التعمع الجذصالتية القاعجة التشطيسية لسػضػع التعمع
 .التي تتحكع في البشية

 التشطيع9 يشبغي أثشاء التعمع العسل عمى إعادة الييكمة والتشطيع نحػ تجاوز  إعادة
 .أشكاؿ الغسػض والتشاقزات ليحل محميا االستبرار والفيع الحكيقي

  االنتقاؿ9 تعسيع التعمع عمى مػاقف مذابية في البشية األصمية ومختمفة في أشكاؿ
 .التسطيخ

 يكػف نابعا مغ الجاخل الجافعية األصمية9 تعديد التعمع يشبغي أف. 
  الفيع والسعشى9 يتحقق التعمع عشج تحقق الفيع، أؼ كذف جسيع العالقات

 .السختبصة بالسػضػع، واالنتقاؿ مغ الغسػض إلى الػضػح
نطخة السجرسة الجذصالتية لمتعمع تختمف عغ نطخة *التعلم والنعرية الجذطالتية: 

خيخة، وكسا سبق ذكخه تخبط التعمع السجرسة الدمػكية نػعا ما، فإذا كانت ىحه األ
التجارب عمى بالسحاولة والخصأ والتجخبة، فالسشطخوف لمشطخية الجذصالتية يعتبخوف أف 

9 ليذ كػرت كػفكا، ال يسكغ تصبيقيا عمى اإلنداف، وفي ىحا الرجد يقػؿ الحيػانات
لمحيػاف أدنى فكخة عغ الدبب الحؼ مغ أجمو يتحػؿ سمػكو... إنيا تتعمع بصخيقة 

 .(10)عسياء
وىكحا فالتعمع حدب وجية نطخ الجذصالتييغ يختبط بإدراؾ الكائغ لحاتو ولسػقف 

الغسػض إلى التعمع، فيع يخوف أف التعميع الشسػذجي يكػف باإلدراؾ واالنتقاؿ مغ 
الػضػح. فكػفكا يخػ أف الصفل يكػف لو سمػؾ غيخ مشطع تشطيسا كافيا، وأف البيئة 

 .(11)والسجتسع ىػ الحؼ يزسغ ليحا الدمػؾ التشطيع الستػخى
إف العمساء الجذصالتييغ يخوف أف كل تعمع تحميمي يشبشي عمى اإلدراؾ، وىػ أيزا 

لسػاقف تعميسية ججيجة الذيء الحؼ  فعل شيء ججيج، باإلضافة إلى إمكانية انتقالو
 ...يديل بقاءه في الحاكخة لدمغ شػيل

                                                             
 The Growth of the - 244، صفحة 2854يشطخ9 كػرت كػفكا9 نسػ العقل، -(10)

mind, koffka, HaepcottPress, 1965, p. 155 
 .يشطخ9 السخجع نفدو-(11)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A8_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A8_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A8_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D9%88%D8%B1%D8%AA_%D9%83%D9%88%D9%81%D9%83%D8%A7&action=edit&redlink=1
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مغ خالؿ ماسبق يسكغ القػؿ إف السجرسة الجذصالتية في مجاؿ تعميع المغات 
تتذابو في بعس مبادئيا مع السجرسة التػليجية التحػيمية خاصة فيسا يتعمق بفكخة قجرة 

رار... في السجرسة الجذصالتية والقجرة الفخد عمى التعمع مغ خالؿ اإلدراؾ واإلستب
 المغػية بالشدبة لمسجرسة التػليجية التحػيمية.

و، نطخية مختمفة جاف بياجينطخية التعمع البشائية، رائجىا 9 النعرية البنائية - ب
 عغ نطخيات التعمع األخخػ. فبياجيو يخػ أف التعمع يكتدب عغ شخيق السشبع

 9 (12)جاءت بسجسػعة مغ السفاليع...الخارجي
  مفيـػ التكيف9 يعتبخ غاية التصػر الشسائي، وىػ عسمية السػازنة بيغ السحيط

والجياز العزػؼ. الحؼ ييجؼ لمقزاء عمى حاالت االضصخاب. بسعشي االندجاـ 
 .والتأقمع بيغ أفخاد الجساعات

  9 ىػ مفيـػ أخجه بياجيو فاالستيعاب  .مغ البيػلػجيامفيـػ االستيعاب والتالـؤ
ىػ أف تتع عسمية دمج السعارؼ والسيارات ضسغ الشديج السعخفي حتى تربح عادة 
مألػفة. والتالـؤ ىػ عسمية التغيخ والتبشي اليادفة لمحرػؿ عمى التصابق بيغ السػاقف 

 .الحاتية مع مػاقف الػسط والبيئة
 التشطيع9 دمج السعمػمات القجيسة لمفخد والسػجػدة في البشية الحىشية مع  مفيـػ

 .السعمػمات الججيجة التي اكتدبيا الستعمع
تعتبخ نطخية التعمع البشائية )أو التكػيشية( مغ أىع الشطخيات التي أحجثت ثػرة 

و، الحؼ حاوؿ انصالقا جاف بياجيعسيقة في األدبيات التخبػية الحجيثة خرػصا مع 
مغ دراساتو الستسيدة في عمع الشفذ الصفل الشسائي أف يقجـ عجة مبادغ ومفاليع 

جيثة شػرت السسارسة التخبػية. كسا أنو شبق الشتائج السعخفية لعمع معخفية عمسية وح
الشفذ الشسائي عمى مذخوعو. ولسقاربة ىحه الشطخية البشائية في التعمع يجب أوال 

 التعخؼ عمى أىع السفاليع السخكدية ليا.

                                                             
يشطخ9 دمحم عسخ التػمي الذيباني9 تصػر الشطخيات واألفكار التخبػية، دار الثقافة، -(12)

 .231-232، ص9 286200بيخوت، لبشاف، دط، 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%AC%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%AC%D9%8A&action=edit&redlink=1
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لسقاربة الشطخية البشائية في التعمع يجب *المفاهيم المركزية لنعرية التعلم البنائية: 
 (13)أوال التعخؼ عمى أىع السفاليع السخكدية لياوالتي يسكغ جسعيا في9

  مفيـػ التكيف9 التعمع ىػ تكيف عزػية الفخد مع معصيات وخرائز السحيط
السادؼ واالجتساعي عغ شخيق دمجيا في مقػالت وتحػيالت وضيفية، والتكيف ىػ 

نة بيغ الجياز العزػؼ ومختمف حاالت االضصخاب السػضػعية أو غاية عسمية السػاز 
 الستػقعة والسػجػدة في الػاقع، وذلظ مغ خالؿ آليتي التالؤمػاالستيعاب9 

o  التالـؤ ىػ تغييخ في استجابات الحات بعج استيعاب معصيات السػقف أو
 .السػضػع باتجاه تحقيق التػازف 

o لحات، والسالءمة ىي تالـؤ الحات مع االستيعاب ىػ إدماج لمسػضػع في بشيات ا
 .معصيات السػضػع الخارجي

  مفيـػ السػازنة والزبط الحاتي9 الزبط الحاتي ىػ نذاط الحات باتجاه تجاوز
 .االضصخاب، والتػازف ىػ غاية اتداقو

  مفيـػ الديخورات اإلجخائية9 إف كل درجات التصػر والتجخيج في السعخفة وكل
الـز ججلي، وتتأسذ كميا عمى قاعجة العسميات اإلجخائية أشكاؿ التكيف، تشسػ في ت

 .أؼ األنذصة العسمية السمسػسة
  مفيـػ التسثل والػضيفة الخمدية9 التسثل، عشج جاف بياجي، ما ىػ سػػ الخخيصة

السعخفية التي يبشييا الفكخ عغ عالع الشاس واألشياء، وذلظ بػاسصة الػضيفة التخميدية، 
د والمعب الخمدؼ... والخمد يتحجد بخابط التذابو بيغ الجاؿ كالمغة والتقميج السسي

 .والسجلػؿ أما التسثل فيػ إعادة بشاء السػضػع في الفكخ بعج أف يكػف غائبا
  مفيـػ خصاشات الفعل9 الخصاشة ىػ نسػذج سمػكي مشطع يسكغ استعسالو

ع استعساال قرجيا، وتتشاسق الخصاشة مع خصاشات أخخػ لتذكل أجداء لمفعل، ث
أنداقا جديئة لدمػؾ معقج يدسى خصاشة كمية. وإف خصاشات الفعل تذكل، كتعمع 

                                                             
، بيخوت، -(13) يشطخ9 جشاف سعيج الخحػ9 أساسيات في عمع الشفذ، الجار العخبية لمعمـػ

 .202، ص9 1004، 2لبشاف، ط
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أولي، ذكاء عسميا ىاما، وىػ مشصمق الفعل العسمي الحؼ يحكع الصػر الحدي ػ 
 .الحخكي مغ الشسػ الحىشي

مغ أىع مبادغ التعمع في ىحه الشطخية9 التعمع *مبادئ التعلم في النعرية البنائية: 
التصػر الشسائي لمعالقة بيغ الحات والسػضػع؛ التعمع يقتخف باشتغاؿ ال يشفرل عغ 

، حيث  الحات عمى السػضػع وليذ باقتشاء معارؼ عشو؛ االستجالؿ شخط لبشاء السفيـػ
السفيـػ يخبط العشاصخ واألشياء بعزيا ببعس والخصاشة تجسع بيغ ما ىػ مذتخؾ 

فإف السفيـػ اليبشى إال عمى وبيغ األفعاؿ التي تجخؼ في لحطات مختمفة، وعميو 
أساس استشتاجات استجاللية تدتسج مادتيا مغ خصاشات الفعل؛ الخصأ شخط التعمع، إذ 
أف الخصأ ىػ فخصة ومػقف مغ خالؿ تجاوزه يتع بشاء السعخفة التي نعتبخىا 
صحيحة؛ الفيع شخط ضخورؼ لمتعمع؛ التعمع يقتخف بالتجخبة وليذ بالتمقيغ؛ التعمع ىػ 

 .(14)نفي لالضصخابتجاوز و 
و التعمع ىػ شكل مغ أشكاؿ التكيف مغ حيث جاف بياجيوفي حقل التخبية حدب 

ازف بيغ استيعاب الػقائع ضسغ نذاط الحات وتالـؤ خصاشات االستيعاب مع ىػ تػ 
الػقائع والسعصيات التجخيبية باستسخار. فالتعمع ىػ سيخورة استيعاب الػقائع ذىشيا 
والتالـؤ معيا في نفذ الػقت. كسا أنو وحدب الشطخية البشائية ماداـ الحكاء العسمي 

ػرؼ، فإنو ال يسكغ بيجاغػجيا بشاء السفاليع اإلجخائي يدبق عشج الصفل الحكاء الر
والعالقات والترػرات والسعمػمات ومشصق القزايا إال بعج تقعيج ىحه البشاءات عمى 

وعميو، يجب تبشي الزػابط التالية في العسل التخبػؼ  .أسذ الحكاء اإلجخائي 
 (15)والتعميسي9

  بجؿ استكباليا عغ جعل الستعمع يكػف السفاليع ويزبط العالقات بيغ الطػاىخ
 شخيق التمقيغ. 

  .جعل الستعمع يكتدب الديخورات اإلجخائية لمسػاضيع قبل بشائيا رمديا 

                                                             
 123، ص9  -دراسة مقارنة  –يشطخ9 مرصفى ناصف9 نطخيات التعمع -(14)

 123يشطخ9 السخجع نفدو، ص9 -(15)

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%AC%D9%8A&action=edit&redlink=1
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  جعل الستعمع يزبط بالسحدػس األجداـ والعالقات الخياضية، ثع االنتقاؿ بو إلى
تجخيجىا عغ شخيق االستجالؿ االستشباشي؛ يجب تشسية الديخورات االستجاللية 

 اشية الخياضية بذكل يػازؼ تصػر السخاحل الشسائية لدشػات التسجرس. الفخضية االستشب
  إكداب الستعمع مشاىج وشخائق التعامل مع السذكالت واتجاه السعخفة االستكذافية

 عػض االستطيار. 
  .تجريبو عمى التعامل مع الخصأ كخصػة في اتجاه السعخفة الرحيحة 
 حاتيألف الشطخية الحجيثة تقػؿ بأف اكتداب الستعمع االقتشاع بأىسية التكػيغ ال

التعمع الحكيقي لغ يتع بشاء عمى ما سسعو الستعمع حتى ولػ حفطو وكخره أماـ السعمع 
.. وتؤكج الشطخية  البشائيةالحجيثة عمى أف الذخز يبشي معمػماتو داخميا متأثخا بالبيئة 

السعمػمة السحيصة بو والسجتسع والمغة وأف لكل متعمع شخيقة وخرػصية في فيع 
إذف فانيساؾ السعمع في إرساؿ … وليذ بالزخورة أف تكػف كسا يخيج السعمع 

السعمػمات لمستعمع وتأكيجىا وتكخارىا لغ يكػف مججيا في بشاء السعمػمة كسا يخيجىا في 
عقل الستعمع إنسا السصمػب مغ السعمع التخكيد عمى  تييئة بيئة التعمع  والسداعجة في 

 لتعمع.الػصػؿ إلى مرادر ا
إذف فالفخؽ الجػىخؼ أف الشطخية التقميجية تعتبخ التعمع ىػ نقل السعمػمات إلى 
الستعمع فحدب بيشسا الشطخية البشائية تعتبخ أف التعمع عشج ىحه الشقصة لع يبجأ بعج وإنسا 
يبجأ بعجىا فالتعمع ىػ ما يحجث بعج وصػؿ السعمػمات إلى الستعمع الحؼ يقـػ 

ي الحاتي الشاتج عغ السعخفة. وقج حجث عمى إثخ تصبيق ىحه برشاعة السعشى الذخر
الشطخية تغيخ كبيخ في شخؽ وأساليب التعميع والتعمع وشخؽ التجريذ وبيئتو وكحلظ في 

 (16)تقػيسو واإلشخاؼ عميو فأصبح التعمع يعتسج عمى الفخد مغ خالؿ9
 ػ يبشي الفخد السعخفة داخل عقمو وال تشتقل إليو مكتسمة.1
 الفخد ما يدتقبمو ويبشي السعشى بشاء عمى ما لجيو مغ معمػمات. ػ يفدخ2
 ػ لمسجتسع الحؼ يعير فيو الفخد أثخ كبيخ في بشاء السعخفة.3

                                                             
، قدع التخبية وعمع -بياجيو  -يشطخ9 فاشسة بشت رمدؼ أحسج السجني، الشطخية البشائية  -(16)

الشفذ، كمية التخبية لألقداـ األدبية، السجيشة السشػرة، مقاؿ إلكتخوني عمى مػقعيا الخاص9 
http.//www.fralmadani.com 
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مغ خالؿ ماسبق يسكغ القػؿ إف السجرسة البشائية في مجاؿ تعميع المغات تتذابو 
قجرة الفخد في بعس مبادئيا مع مجرسة عمع المغة االجتساعي خاصة فيسا يتعمق بفكخة 

أف الذخز يبشي معمػماتو داخميا متأثخا بالبيئة السحيصة عمى التعمع مغ خالؿ فكخة 
بو والسجتسع والمغة وأف لكل متعمع شخيقة وخرػصية في فيع السعمػمة وليذ 

.وىجا ما تقخه مجرسة عمع المغة االجتساعي في بالزخورة أف تكػف كسا يخيج السعمع 
 ا سبق ذكخه.مجاؿ الجراسات المغػية كس

خالصة لساسبق يسكغ القػؿ إف المدانيات بذقييا الشطخؼ والتصبيقي قج وضعت 
لمتعميسية )تعميسية المغات( أرضية خربة لتصػيخ مشاىجيا كسا فتحت ليا آفاقا ججيجة 

 لمشطخ إلى مذكالت التعميع والتعمع مغ زوايا متعجدة ..
إلى تخقية شاقات وقجرات الستعمع  وألف التعميسية مغ حيث أنيا وسيمة إجخائية تيجؼ

قرج إكدابو السيارات المغػية، فال شظ أنيا ستتصػر مشيجيا وعمسيا باستثسارىا 
الشتائج العمسية السحققة في مجاؿ البحث المداني والشفدي استثسارا فعاال، مسا يؤدؼ 

 إلى تقاشع مشيجي بيغ المدانيات وعمع الشفذ في مػضػع تعمع المغات وتعميسيا.
ومغ ثع فإف تعميسية المغة بػصفيا مسارسة بيجاغػجية غايتيا تأىيل الستعمع 
الكتداب السيارات المغػية، لغ تتصػر ما لع تتصمع عمى الحريمة العمسية لمجراسات 

 الجراسات  -ه الجراسات حلظ كػف ىذالمدانية والدبب في 
 مراجع البحث: 

ديػاف السصبػعات الجامعية، الجدائخ،  أحسج حداني9 دراسات في المدانيات التصبيكية،-2
 .2888دط، 
، بيخوت، لبشاف، -1 جشاف سعيج الخحػ9 أساسيات في عمع الشفذ، الجار العخبية لمعمـػ

 .1004، 2ط
 .2880سميع بابا عسخ وباني عسيخؼ9 المدانيات العامة والسديخة، أنػار، الجدائخ -2
 ـ.1002األردف,  -الدغػؿ عساد9 نطخيات التعمع. دار الذخوؽ, عساف-3
 .1001صالح بمعيج9 نطخية الشطع، دار ىػمة لمشذخ، الجدائخ، -4
عبج الخحساف الحاج صالح9 مجخل عمع المداف الحجيث، مجمة المدانيات، الجدائخ -5

 .02، ع01، السجمج 2861
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عبج القادر الفاسي الفيخؼ9 المدانيات والمغة العخبية، مشذػرات عػيجات، بيخوت، -6
 .2875 2طلبشاف، 
، قدع التخبية وعمع -بياجيو  -فاشسة بشت رمدؼ أحسج السجني، الشطخية البشائية  -7

الشفذ، كمية التخبية لألقداـ األدبية، السجيشة السشػرة، مقاؿ إلكتخوني عمى مػقعيا الخاص9 
http.//www.fralmadani.com 

 ,The Growth of the mind, koffka -2854كػرت كػفكا9 نسػ العقل، -8
HaepcottPress, 1965, 

دمحم عسخ التػمي الذيباني9 تصػر الشطخيات واألفكار التخبػية، دار الثقافة، بيخوت، -20
 ، 286200لبشاف، دط، 

في عسمية التعمع عامة وفي تعميع المغة العخبية -دمحم وشاس أىسية الػسائل التعميسية-22
 .2877، 2، ط، السؤسدة الػششية لمكتاب، الجدائخ-لألجانب خاصة

تخجسة عمي حديغ حجاج،  –دراسة مقارنة  –مرصفى ناصف9 نطخيات التعمع -21
 .2872السجمذ الػششي الثقافة والفشػف واآلاب، الكػيت أكتػبخ 

نايف خخما وعمي حجاج9 المغات األجشبية تعميسيا وتعمسيا، سمدمة عالع السعخفة، -23
 ػيت، دط، دت.السجمذ الػششي لمثقافة والفشػف واآلداب، الك

 
 



 2011ديدسبخ 10العجدــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ة اآلداب والمغاتمجم

286 

 
 في رواية األسهد يميق بك ألحالم مدتغانسي البشية الدخدية

 جامعة عبج الحفيظ بهالرهف ميمة ،جخاح وىيبة. د
 د. سميم سعجلي، جامعة بخج بهعخيخيج

                                  سمخز:ال
 يتتبع ىحا السقال تذّكالت البشية الدخدّية في رواية "األسػد يميق بظ" ألحالم       

في بشائيا ، عبخ رصج السشصق الدخدي الحي استشجت إليو الخوائية مدتغانسي
لمذخريات والدمغ والسكان الحي تجور حػليسا األحجاث، ففي مجخل الذخريات 
قسشا بتتّبع اشتغاالت الجدج في الخواية واختبخنا تخاوحو بيغ خصاب التالشي والرسػد، 

قعيا مغ الصابع العػلسي الحي وسع ومػ  وتفّحرشا كحلظ خرائز البشية السكانية
الخواية، وبعجىا وقفشا عمى بشية الدمغ وعالقتو بفمدفة الخغبة السؤّجمة التي كانت 

 متحّكسة في البشاء الدخدي لمذخريات.
  الكمسات السفاتيح:

البشية الدخدّية، السكان، الدمغ، الجدج، الخغبة السؤّجمة، خصاب التالشي، خصاب 
  شدػي.الرسػد، الخصاب ال

Abstract; 

This article follows the formation of the narrative structure in the 

novel "Black befitting you" by Ahlam Mosteghanemi, by observing the 

narrative logic on which the novelist was based in the construction of 

the characters, time and place around them events. We also examined 

the characteristics and location of the spatial structure of the global 

character of the novel, and then we looked at the structure of time and 

its relationship to the philosophy of deferred desire that controlled the 

narrative construction of the characters. 

 

Key words: Narrative structure, the place, Time,The body, Deferred 

desire, Vanishing speech, Speech withstand, Feminist Discourse. 
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ل ضيخ نتيجة ينػع سخدي دخأّن الخواية العخبّية  اثشان مّسا ال يختمف عميو      
، واألمخ نفدو يشصبق عمى الخواية الجدائخّية واالنفتاح عمييا االحتكاك بالثقافة الغخبّية
، فعمى عكذ ما كان سائجا القػل بأّن رواية "زيشب" ل"دمحم السكتػبة بالّمغة العخبّية

اية عخفيا العالع العخبي، نجج رواية "حكاية العذاق في حديغ" ليكل ىي أّول رو 
 أّول رواية ضيخت. الحّب واالشتياق" لسؤّلفيا الجدائخي "محّسج بغ إبخاليع"

الثقافة السغاربّية والجدائخّية،  مع مصمع العرخ الحجيث حجثت تغّيخات كبيخة في     
ى مختمف أشكال التعبيخ حيث اكتدحت الخواية السذيج الثقافي وأغشتو بانفتاحيا عم

الحجاثّية، بذكل أصبحت بو الخواية "ممحسة ذاتّية"، يشدع فييا السؤّلف إلى حخّية 
ّيل مختمف تػّجيو مخجعيات ترػيخ العالع عمى شخيقتو، وبالتالي صياغة متخ

 مختمفة.
متسّيدة شكال  مغ أبخز تفاعالت الخواية ضيػر تجارب ندائّية في مجال الّدخدو 

 "أحالم مدتغانسي"و "فزيمة الفاروق "و "ليمى األشخش"و "خشاثة بشػنة"ثل: ومػضػعا م
وغيخىغ، الاّلئي لع تكغ إبجاعاتيّغ بعيجة عغ التحػالت التي عخفتيا  "يدسيشة صالح"و

 الخواية العخبّية في اآلونة األخيخة.
 الخطاب الشدهي:السفيهمي لشظخّية اإلطار  -1

تحجيج السػقف السشيجي لجراستشا ذلظ  ىي محاولة إّن أّول خصػة نبجأ بيا في مجاخمتشا
رغع  أّن الخػض في بعس خرػصيات الخصاب الخوائي الشدػي ليذ باألمخ اليّيغ

بعس القزايا التي يتساثل فييا مع نطيخه الحكػري مغ حيث أّنو يحسل نفذ 
لدائجة االلتدامات ويعاني مغ نفذ القزايا االجتساعية إاّل أّن ما يفرميسا ىػ الجخعة ا

في الخصاب الشدػي فيحا األخيخ يحسل نكية خاصة قػاميا رصج ىّع األنثى الحي 
يعتبخ في جدء كبيخ مشو ىّع الحات اإلندانّية، ضف إلى ذلظ اختالف السخأة في 
"شخيقة تذكيل متخّيميا الخوائي نطخا الختالف أنساط الحكي وآليات الػصف وتعّجد 

 .1األساليب الخوائّية"
اذا نقرج بالخصاب الشدػي؟ وأمام تذّعب السرصمحات وتعّجدىا )ندػي، تخى م فيا

 ندائي، أنثػي،...( أي السرصمحات يسكغ اعتسادىا؟
 لقج تػّزعت آراء السخأة الكاتبة نفديا مغ مرصمح الكتابة الشدػّية عمى ثالث مػاقف:
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دب عمى السػقف األّول رافس لو جسمة وتفريال، بحّجة أّنو فيو جشػح نحػ تقديع األ
أساس اليػّية الجشدّية، فقج رفزت "لصيفة الديات" تبػيب كتاباتيا اإلبجاعّية في باب 
األدب الشدػي العتقادىا أّن ىحا يتزّسغ تحقيخا ليحا األدب وتيػيشا مغ أىسّيتو ألّنو 

 يخسي بسحجودّية السػضػعات التي يتعّخض ليا.
السرصمح وبيغ رفزو بحّجة أّن السػقف الثاني تأرجح أصحابو بيغ االعتخاف بيحا 

ة التجخبة االجتساعية والثقافّية التي عاشتيا السخأة   ّّ األدب الشدػي يّتدع بخرػصّي
زم بيغ السخأة واألدب الحي تكتبو، مع رفس أن تكػن ىحه الخرػصّية نابعة مغ تال

مغ وقج مّثمت ىحا االتجاه "غادة الدّسان" التي تخى أّن تدسية األدب الشدػي نابعة 
أسمػبشا في التفكيخ و"قياما عمى السبجأ القائل الخجال قػامػن عمى الشداء، خخج نقادنا 
بقاعجة عمى شخيق السشصق الرػري الحي يقػل األدب الخجالي قػام عمى األدب 

، وكحلظ تذيخ "خشاثة بشػنة" إلى أّن خرػصّية األدب الشدػي تتسّثل في 2الشدائي"
 صة الحكػرّية.التسخكد حػل الحات ورفس الدم

أّما السػقف الثالث وىػ الحي يبجو أكثخ ججّية فتذيخ فيو رائجاتو إلى أّن اإلشكال 
يصخح أساسا حػل شبيعة السرصمح، فالكاتبة "نازك األعخجي" تؤّكج أّن األنػثة 
كسفيػم يدتجعي عمى الفػر الزعف واالستدالم والدمبّية لحا يشبغي حدبيا استخجام 

 3شدػّية" ألّنو يقّجم السخأة واإلشار السحيط بيا في حالة حخكة وججلمرصمح "الكتابة ال
كسا تذيخ "شيخيغ أبػ الشجا" في كتابيا "ندػي أو ندائي" حيث تمدم التفخقة بيغ ندػّي 
)وعي فكخي( وندائّي)جشذ بيػلػجي(، لكي ال يتّع ترشيف األدب عمى أساس ىػّية 

ػر السخأة في نّريا باعتبارىا ذاتا ، وخالل ذلظ تؤّكج عمى حز4مشتجو الجشدّية
 فاعمة.
 تفاعل الّشهع في الخواية: -2
 بين خطاب الرسهد وخطاب التالشي: الجدج -أ

يعتبخ الجدج أحج السجاخل األساسّية الحي يفخضو الشّز الخوائي الحي بيغ أيجيشا، فيػ 
 الخيط الخابط بيغ كّل التفاصيل الدخدّية السكّػنة لمفزاء.

ج في الخواية السعشييغ الدائجيغ عشو: السعشى الكالسيكي الخوماندي ط الجديتػسّ 
اإليخوتيكي، ونطيخه الحجاثي البػرنػغخافي الّذيػاني فالخواية وإن كانت تقػل الحّب 
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والجشذ والّذيػة والمّحة، فإّنيا ال تقػل ذلظ إاّل في عالقتو بالقيخ واالغتخاب بالّدجغ 
تل والسػت باليحيان والجشػن، وىي إذ تقػل حكاية الجدج ، بالعشف واأللع، بالقواالعتقال

السقسػع والسقيػر والسدجػن والسعّحب والسحخوم، فإّنيا بحلظ تخيج أن تحّجثشا عغ قدػة 
الحّب وعشفو: حّب السػاجية والرسػد أو حّب السخأة، في عالع فاسج متعّفغ مخشػق، وفي 

 فداد زمغ القتل والسػت.زمغ ىػ زمغ اإلرىاب السغجور، زمغ الخيانة وال
إّن الجدج في ىحه الخواية ىػ مػضػع الّدخد وذاتو في الػقت نفدو، فيػ الحي يقػل 

في  ذاتو وآخخه، تجخبتو ومريخه، آمالو أالمو، مجّدجا في مجسػعة مغ الذخريات
مقّجمتيا: شخرّية "ىالة الػافي" البصمة، شخرّية "شالل" البصل، ثّع نجج حاالت أخخى 

والجدج في شخريات ثانػّية كذخرّية "ىجى" الرحفّية خصيبة "عالء" أخ "ىالة"، لمحّب 
 و"فارس" السػسيقي العازف، واألّم وغيخىا...

السخأة في الخواية حّب  جدج زصمع بيالسػاجية والرسػد: إّن أّول ميدة يا *خصاب
لتي أخحت في السػاجية والرسػد، وقج تجّدجت ىحه السسّيدات في شخرّية "ىالة الػافي" ا

مػاصمة درب والجىا الحي كان مغشيا شعبّيا، إّنيا الجدج الػحيج الحي نجى مغ السػت 
 مغ عائمتيا، ىي وأّميا أّما أخػىا وأبػىا ففي ذّمة هللا, والحي أبقاه اإلرىاب حياّ 

الّخجل، وىي -إّن السدؤولّية تتعاضع عمى ىحا الجدج الُسثقل باليسػم، ما يجعميا السخأة 
الخصػات التي ستخخج بالجدج األنثػي نحػ آفاق أوسع، ىا ىي اآلن تػاصل درب  أولى

والجىا رغع مخاوف والجتيا، إّنيا تتحّجى السػت )اإلرىاب( بالّرػت والرػرة وقالئل ججا 
 مغ كانػا يجخؤون عمى ذلظ في تمظ الفتخة مغ الّخجال، فكيف المخأة أن تفعل ذلظ؟

لسخحمة ميّسة رجػلّية إّن السػاجية والرسػد اعتجناىا يسارس الجدج األنثػي في ىحه ا
، إّن الخصاب الشاتج عغ في الجدج الحكػري، لكّغ الخواية ُتدشج السيّسة إلى الجدج األنثػي 

)...( ىل ىػ خصاب ممؤه التحّجي والقّػة: "ىحا اإلسشاد خصاب ندػي بشكية رجػلّية، 
كّل ما يخيجه ىه أن يشجح في البقاء عمى  تعتقج أّن السخء أمام السهت يفّكخ في الشجاح؟

قيج الحياة)...(، قّخرت أن أؤدي األغشّية األحّب إلى قمبو، كي أنازل القتمة بالغشاء ليذ 
 .5أكثخ)...( إن واجيتيم بالجمهع يكهنها قج قتمهني أنا أيزا"

وراء  إّن السػت الحي يجتشبو ىحا الجدج األنثػي ذو حّجيغ: فيشاك مػت يحّققو اإلرىاب
قشاع الجيغ ومحاربة االنحالل، ومػت كان يتخّصج بصبيعة الشػع بحّج ذاتو فسادامت "ىالة 
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أن تقف ف، ستكثخ عمييا بجًءا مغ العائمة جدج امخأة/أنثى فإّن الحػاجدكائشا في الػافي" 
 حق الّخجل ونػعا مغ إلغاء رجػليّتو إن تمظ الفتخة يعتبخ تجشيا كبيخا فيالسخأة وتغّشي في 

، ففي الػقت الحي تصّمعت فيو ىالة لذّق شخيقيا كانت الشدػة في "مخوانة" ال صّح التعبيخ
الدمصة لمخجل ثّع الخجل ثّع الّخجل، ىحا القسع  ،يدسع ليسا صػت حتى في السشدل

جى الخجل أنحاك، فكيف ألنثى أن تذيخ سالحيا في وجو واإلسكات ىػ مكياس الفحػلة ل
ترّهر حين وقفُت عمى الخذبة " :؟نػقذت مقاييديا مشح الِقجم الفحػلة الخجػلّية التي

ألّول مّخة، كان خهفي من أقاربي يفهق خهفي من اإلرىابيين أنفديم، أنا ابشة مجيشة 
 .6ىل فييا مع الّذخف"عشج أقجام األوراس ال تدا

حالة حرار دائع، وىػ رغع ىحا لغ يتقّبل  دج األنثػي في ىحه الحالة يعيرإّن الج
كحا ىّن روح التحجي تدداد في ىحا الجدج كّمسا ازداد الحرار عميو، ليديسة بديػلة، إا

 ،اربتحّخكو عكذ التيّ يحاول أن يثبت ذاتو وكيشػنتو  -الخوايةمشح بجاية -فالجدج األنثػي 
عمى القػانيغ والتقاليج وىحا وجو آخخ مغ السػاجية  الحي يسارسو إنو نػع مغ التسّخد

 والرسػد.
"ىجى" خصيبة "عالء" في  الجدج األنثػي مسثال في شخرية سزيالخصػات ي وبشفذ

تحجي اإلرىاب والجسػد الفكخي الحي شّل األذىان في تمظ الفتخة حيشسا اختارت الرحافة 
يعّبخ عغ الػعي الكبيخ  ميشة ليا، وبالزبط الرحافة السخئّية إنو تحّجي مغ نػع آخخ

، أّما الجدج الصغاة الرسػد والػقػف في وجوالحي بمغو الجدج األنثػي، وىػ وعي 
الحفاظ عمى البقاء بحكع شبيعة الرسػد و  الحكػري فقج كان يسارس كحلظ نػعا مغ
في ىحه السخحمة، وكأّن الخوائّية تعّسجت أن ، الطخوف التي كانت تجسعو بشطيخه األنثػي 

ختالف نسط فكال الجدجيغ كان محاصخا رغع ا تجعل كال الشػعيغ في وضعّية تساىي
الحرار، لكغ ليذ بشفذ العشف الحي سجمشاه لجى نطيخه األنثػي، وربسا ىحا لع يرجر 

بل كان اليجف مشو ىػ تبييغ الكيفّية الشي يتفاوت فييا الشػعان  عغ تمقائّية مغ الخوائّية
في تمقي الرجمات ومعايذتيا، لقج كان "عالء" أخ البصمة شابا واعيا جامعيا متعّمسا 

كان يكخه كّل شيء يتعمق باإلرىاب واإلخػان بحكع الخمفّية الثقافّية والفكخّية التي  ومثّقفا
مدتفجيغ مغ درجة اإلحباط التي بمغيا كان يتسّتع بيا، لكغ سخعان ما نال مشو اإلرىابيػن 

بعج خخوجو مغ السعتقل، مقشعيغ إياه أن ما حرل لو كان نتيجة ابتعاده عغ اإلسالم، 
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عالء" وعاش أكثخ مغ عاميغ متشقال في الجبال، وكحلظ "شالل" وىػ مغ ىشا استدمع "
كسا يبجو في -البصل نججه قج أشيح بو رغع أنو لع يكغ جدائخيا إذ يكفي أن تكػن عخبيا

 حتى يعاني كيانظ ويكػن الجدج أّول مغ يجفع الثسغ. -خصاب أحالم
م الرخاعات الدياسّية تتػالى اليديسة إذا بالجدج الحكػري فصالل لغ يرسج كثيخا أما

التي كانت تعيذيا لبشان فدخعان ما قّخر جدجه التشازل عغ حدب الدياسة واالنخخاط في 
 .حدب الحياة ليغادر البالد نحػ البخازيل في أّول خصػة لو نحػ الثخاء

لحّج اآلن وأمام ىحه الطخوف يبجو الجدجان في وضعّية تساىي، لكغ ماذا عغ حالة 
يعير أوضاعا داخمّية وحيشسا يتخّصجه الحّب؟ ىل سُيبقي عمى نفذ ىحا الجدج حيشسا 

 الرفات أم سيشيار؟
 : نحه تالشي الجدج:مقام البهح*

ىشاك خصاب آخخ يقف أمام خصاب الرسػد الحي يطيخ بو الجدج األنثػي، حيشسا 
 يتعّمق األمخ ببعس التجارب العاشفّية نجج السخأة تربح كائشا ضعيفا تشجخف وراء تيار

لػال عػاشفيا كّمسا تفّشغ الخجل في إغخائيا، إّن شخرّية ىالة في الخواية ما كانت لتزعف 
جسمة اإلغخاءات السعشػّية التي تفّشغ شالل في نحتيا، لقج كان متسّخسا بسثل ىحه األمػر 

 .بيشسا ىي كانت ىي أّول مّخة تمج فييا ىحا العالع
االترال سّيج السػقف وقج ساعج عمى  في عالقة الحب التي نذأت بيغ الشػعيغ كانت

تعديده مجسػعة مغ السكػنات الحجيثة التي تفّشغ التصػر التكشػلػجي في تػفيخىا إّن عالقة 
لع تعج تشطخ الحسام مغ أجل إيرال رسالة أو التعبيخ عغ مذاعخ الحب، ىي عالقة 

شػلػجيا مغ أجل تدييل السدافات وتقخيبيا بيغ الشػعي، إلى استغمت كّل ما وّفختو التك
 درجة أن غجت التكشػلػجيا وسيصا ومكّػنا أساسيا مغ مكّػنات الفعل الدخدي.

بخغع أّن مػقف السخأة في البجاية لع يكغ إيجابيا مغ كل ىحه التصػرات إاّل أنيا سخعان 
يا فسا اليجايا الثسيشة واليػاتف دون وعي مشنفديا تشخخط في ميجان استعساليا ما وججت 

ػغ تمظ في التفاعل مع الخجل لسا تسّكشت مغ بمالشقالة واألنتخنيت والصائخات التي ساعجتيا 
 السخحمة الستقّجمة ججا .

يذّكل البػح واالعتخاف في الخواية أحج السجاخل األساسّية التي يتبشاىا الجدج مغ أجل 
يخة التي تمعب دورا كبيخا في تغييخ تػزيع اإلفراح عغ بعس السكشػنات، ىحه األخ
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العالقة والتفاعل بيغ الشػعيغ مغ ججيج، فسا كان ليالة أن تكتذف نػيا الصخف اآلخخ لػال 
لحطة الزعف التي بمغيا شالل أثشاء إفخاشو في الذخب، لػال ذلظ السقام لسا اتخحت 

اترال، أضحت عالقة  األمػر عكذ نرابيا، فبعج أن كانت العالقة بيغ الشػعيغ عالقة
فقج تػّلت كؤوس الشبيح التي أفخط في شخبيا بالبػح بكّل ما كان يخبئو في تمظ انفرال 

 ال أفيم أن تكهن مذغهال دائسا–الداوية السطمسة مغ قمبو:"
 رّد الكأس األّول: عمّي أن أتعب ليشعم اآلخخون بخخاء من بعجي

 لعالقة العاصفة...أنت من اختخت أن تكهن لك مع الحياة ىحه ا-
 أجاب الكأس الثاني بتيّكم: 

أحّب أن أنفق ثخوتي في إغخاء الحياة ما دام مالي سيشتيي لجى رجال سيبخعهن -
 في إغخاء ندائي

زوجتي مازالت جسيمة وستعاود الدواج من بعجي وكحلك تي وابشتّي ...أعشي زوج-
 ابشتاي سيتجافع الخجال لمفهز بأوراق اليانريب الخابحة

 ا أنت واثق ىكحا؟ولس-
أجاب الكأس الثالث: ألنشي ال أثق في الشداء ال أمي انتظخت أبي وال تمك الفتاة 

 التي أحببتيا انتظختشي...
 ............واصل وىه يدكب في كأسو قعخ الدجاجة ويعيجىا فارغة إلى مكانيا

حخس ........رّد قعخ الدجاجة ما أريجه ىه صبّي صبّي يحسل اسسي يخث ثخوتي ي-
شخفي لكّشيا أمشية مدتحيمة زوجتي ال تدتطيع أن تخزق بطفل ثالث وىحه قديستي في 

 الحياة لن أطّمقيا ولن ألجأ لحرائع ديشّية ألتدّوج عمييا إّنيا أّم بشاتي وأنا أحّبيا
 وأنا -
 .7الحي لن يأت" أنت أّم ابشي-

حكيقتو تتغيخ مغ لحطة البػح ىحه التي كذف بسقتزاىا الشػع الحكػري عغ  بجءا
العالقة التي تخبصيسا، فبعج أن انداقت السخأة وراء تيار العاشفة وكّل الػسائل السدتخجمة 

نجج أّن مقام البػح ىحا قج جعميا تشيار لكغ في الػقت نفدو  ،في مثل ىحه العالقات
تدتعيج جدءا كبيخا مغ ذاتيا، بعج أن اضسحّمت في غياىب الحّب السدّيف، لقج أصبحت 
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ىحا الترخيح تعخف مػقعيا، فكسا حّصسيا ىحا السقام أعاد إلييا أيزا نػعا مغ الثقة بعج 
 في نفديا. 

 والطابع العهلسي: السكان -ب
إّن ما يسشح لمخواية شابعا عػلسيا ىػ انفتاحيا عمى العالع، فقج كان الّشػع 

خواية يتشّفذ )السخأة/الخجل( يسارس تحّخكاتو وفق ججلّية السكان، أيغ كان الحّب في ال
ي حالة كّمسا غادر مكانا ليّتجو إلى آخخ، وكانت بسقتزاه وتيخة األحاسيذ فالحخّية 

الحي لع يكغ مشاسبا لشسػ  البجاية كان متعمقا بصبيعة السكان تراعج وكأّن الججل كّمو مشح
"لم تمتق من قبل مع رجل في مجيشة تتشّفذ الحخّية وال كانت يهما الحّب بيغ الجشديغ:

 8ة لعّميا فخصتيا لكدخ قيهدىا واكتذاف العالم"حخّ 
لقج بات تخحال الجدجيغ ضخورة أممتيا سمدمة مغ الطخوف، فذخرّية "شالل" مثال 
نججىا جّج مشفتحة بحكع شبيعة الشذاط الحي كان يداولو وأّول انتقال لو مغ "لبشان" نحػ 

عمى مرخعيو ثّع تتػالى "البخازيل" كان بجافع العسل األمخ الحي فتح لو باب الثخاء 
 الخحالت واألسفار ألغخاض أخخى.

"سػريا" خػفا ونفذ الذيء يقال عغ "ىالة" التي سافخت بيا أّميا مغ "الجدائخ" إلى 
مغ شبح السػت الحي كان يتخّصجىسا بعج وفاة والجىا وأخييا، ثّع تتػالى الخحالت كحلظ 

 بحكع عسميا كسغشية.
ل لساذا تتسػضع أحجاثيا في مكان بجل آخخ، أو في لعّل قارىء ىحه الخواية يتداء

أمكشة تتكّخر عمى مجار الخواية؟ ولساذا يشتقل البصل مغ مكان محّجد آلخخ أو يتعامل مع 
مكان خاص؟ ال شّظ أّن ىحا التػضيف ليذ مجّخد ديكػر بل ىػ "ميّسة معّقجة يحخص 

إّن عالقة الحّب التي عاشيا  ،9ء"السبجع عمييا لشسػ العسمّية التخييمّية السختبصة بالقارى 
الشػعان )وىي السػضػع الخئيدي لمخواية ( لع تكغ لتتصّػر لػال تشّػع األمكشة، فقج كان لكّل 
نػع ضخوفو الخاصة التي كانت تجبخه في كّل مّخة أن يشتقل مغ مكان إلى آخخ بحثا عغ 

 الحّب، ويسكغ تػضيح ذلظ في الججول التالي:
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 ــــجافعالـ يء السكانالفزا هعالّشـ
 الذام              الجدائخ  السخأة)ىالة(

 الذام             لبشان
 الذام             مرخ
 الذام             باريذ
 الذام             الشسدا
 الشسدا            الذام

 السػت/اإلرىاب
 العسل
 العسل

 العسل/الحبّ 
 الحبّ 

 االنيدام/اليأس
 لبشان             البخازيل الخجل)شالل(

 لبشان             باريذ
 لبشان             الشسدا

 الفقخ/الجفاف الدياسي
 العسل/الحبّ 
 العسل/الحبّ 

 
وفق  شيجه ىحا الخصاب الخوائي يتفاعل الشػعان )السخأة/الخجل(أمام ىحا االنفتاح الحي 

كّل مّخة، وقج كانت في معطسيا  السقتزيات التي كانت تسمييا شبيعة اليجف الستػخى في
أمكشة شبيعّية متحّخكة )لبشان، الجدائخ، باريذ، البخازيل، الشسدا،....( وىػ ما سسح 

 لمخاوية أن تجّدج التفاعل الحاصل بيغ الجشديغ في فزاء أشسل وىػ فزاء الخواية.
ذكل إّن الذيء السالحع أّن األماكغ التي انفتحت عمييا الخواية قج كانت مترمة ب

كبيخ بمحطات الػصف، وصف العالقة التي كانت تتصّػر بيغ الشػعيغ في كّل مّخة تغّيخ 
، وفي كّل ىحه التفاعالت ال يسكغ أن يكػن السكان فييا السكان ذلظ أّن ضػابط السكان

 وحجه الفاعل وإّنسا كحلظ الدمغ بكّل أبعاده الكخونػلػجّية واألنصػلػجّية.
 مة:ن والّخغبة السؤجّ الدم -ج

يعتبخ الدمغ أحج السباحث الخئيدّية السكّػنة لمخصاب الخوائي، ف"األحجاث تديخ في 
زمغ، الذخريات تتحّخك في زمغ، الفعل يقع في زمغ، الحخف يكتب ويقخأ في زمغ، وال 

وقج فّخق "جيخار جشيت" بيغ زمغ القرة وزمغ الحكاية بقػلو:"الحكاية  ،10نّز دون زمغ"
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فيشاك زمغ الذيء السحكي عشو وزمغ الحكاية )زمغ السجلػل وزمغ  مقصػعة زمشّية مّختيغ
 .11الجال("

)...( أن تشتظخ امخأة بالحات خارج الدمن وخارج الحدابات، أن جاء في الخواية:"
تشتظخىا كسا له أن ال مخأة سهاىا عمى األرض، يا لمجياد يا لمشرخ حين تفهز بيا" 

 )الخواية ص(
هىا بتأّن كسا عمى رقعة شطخنج )...( يعشيو فزهليا، "ثالثة أشيخ وىه يتقّجم نح

تخّقبيا حيختيا، يهّد أن يجخل حياتيا عالمة استفيام جسيمة)..( كّمسا يأتي عمى عجل 
يسزي سخيعا، وكّل ما نكتدبو بدخعة نخدخه بديهلة وىه بمغ من الحكسة عسخا 

شيهة من زىه خا تفهق متعة الهصهل، وانتظار األشياء أكث أصبحت فيو متعة الطخيق
 .12امتالكيا"

" الحّب ىه ذكاء السدافة، أاّل تقتخب كثيخا فتمغي الّميفة وال تبتعج طهيال فتشدى، أاّل 
 .13ة في مهقج من تحّب"تزع حطبك دفعة واحج

في بمػغ األىجاف، يتفاعل الشػع في الخواية وفق قاعجة أساسّية قػاميا التأني والبطء 
حاول أن يحافع عميو الجشديغ كّمسا أوشكا في االقتخاب، إّنو نػع مغ التساسف الحي ي

ووفقا ليحا تّتدع السداحة الّدمشية السؤّشخة لمفزاء، يكفي أّن الخواية مقّدسة إلى أربع 
حخكات )أقدام(، وبيغ الحخكة واألخخى نجج استغخاقا كبيخا في الّدمغ، كأّن 

إلى وقت ال ُيدتيان بو مغ أجل الشػع)السخأة/الخجل( في لعبة شصخنج يحتاج كّل مشيسا 
 اإلقجام عمى الخصػة التالية، وىػ ما تفّدخه السقاشع السقتصفة أعاله.

تذّكل السخأة في ىحا الفزاء مػضػع رغبة بالشدبة لمخجل، فالحجيث عغ عالقة بيغ 
الشػعيغ ىػ حجيث عغ مدتػيات الخغبة التي تثيخىا السخأة في الخجل بغس الشطخ عغ 

 بيعة الحيػانّية في اإلندان.تي تقف وراء ذلظ، إنيا الصالسقرجّية ال
 ىػ: 14إّن الذيء السعخوف عغ أّي رغبة عادية

كّل رغبة ليا مػضػع معّيغ فيي تػلج حيشسا يطيخ مػضػعيا وال يسكغ ترّػر رغبة -
 باإلشباعمعّيشة تتعّمق بالفخاغ، إّن شخط ضيػر رغبة ىػ وجػد مػضػع محّجد يغخييا 

 واالمتالء.
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كّل رغبة تخيج االشباع الفػري واالشباع ىػ نػع مغ استيالك السػضػع، إّن االشباع -
يعسل عمى استسخار الحات وحياتيا عمى حداب مػضػعيا، إّنو تجميخ مػّجو لمسػضػع 

 لحفع بقاء الحات.
تختفي الخغبة وتسػت بسجّخد استيالك السػضػع وتحقيق االشباع، فكّل رغبة ليدت -
جدئّية ومتعّمقة بسػضػع جدئي، وىكحا فإّن ما يسّيد الخغبة اليػمّية أّنيا لحطّية ألّنيا  دائسة

 .ومؤّقتة تػلج بػالدة مػضػعيا وتختفي باختفائو
لقج غجا تأجيل الخغبة لجى الشػع الحكػري في الخواية نػعا مغ الحفاظ عمى االستسخار 

مّخة عمى باقة الػرود التي وعمى متعة االنتطار كيف ال؟ وىػ مغ كان يكتب ليا في كّل 
 .15""أممك كّل الهقت"/" احتف بهرود االنتظاريا إلييا: يخسم

يعتبخ االنتطار سيج الدمغ في الخواية، إّن تأجيل الخغبة التي تسارسيا الحات الحكػرّية 
ىي ما يسشح الصابع اإليخوتيكي لمعالقة الخابصة بيغ الشػعيغ، إّن سعي الحات إلى الخقي 

قة حّب الحكيقي ىػ ما يجعميا تختار السػت والحياة معا، إّنيا معايذة لسفار لسدتػى ال
الخغبة العشيفة والستػّتخة، فمكي يخقى "شالل" إلى السدتػى الحي يخيجه ليحه العالقة وجب 
أن يبقى مػضػعو حّيا )السخأة(، ومغ جية أخخى لكي يخمج ذلظ السػضػع السخغػب فيو 

إشباعيا وأن تؤّخخه إلى ما ال نياية ألّن ذلظ التأجيل ؤّجل وجب عمى الخغبة ذاتيا أن ت
، وكأّن الصخيق يدسح بحياة السحبػب وتبعا لحلظ استسخار الخغبة ذاتيا مع عجم إشباعيا

ىه دائسا عمى أهبة مذخوع أو إلى السػضػع ىػ األىّع مغ امتالك السػضػع بحّج ذاتو:"
خيع في زمن مفتهح بين طفهلتو خارج لتّهه من ذكخى، يسارس رياضة السذي الد

إنجازه األكبخ ما كان في  اتو الخارقة في كبخى عهاصم العالمالعادية في بيخوت ونجاح
 .16"بمهغو تمك السكاسب بل في الطخيق التي سمكيا لبمهغيا

مػّضح ال نقرج بيا الدمغ  إّن فمدفة الدمغ السقرػدة ىشا كسا ىػ
سا يسكغ القػل بأّنو زمغ وجػدي يدسح لمشػعيغ الكخونػلػجي القابل لمعّج، وإنّ بسعشاى

 بالتفاعل وفق السخّصصات التي يرػغيا الدارد في كّل مّخة.
لقج أعاد الخصاب الخوائي السعاصخ تػزيع األدوار بيغ الشػعيغ)الخجل/السخأة( وفق ما 

ي اقتزتو الّمحطة الخاىشة دون تجّشب الّمحطات الدابقة كحلظ، فقج أعادت أحالم مدتغانس
في ىحه الخواية شخح إشكالية عالقة الخواية بالتاريخ، كأّن الخاىغ واقع متعّفغ ال يرمح أن 



 2011ديدسبخ 10العجدــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ة اآلداب والمغاتمجم

297 

الدّخ وراء ىحه العػدة إلى التاريخ  ونحغ بجورنا نتداءل عغانصالقة ألّي إبجاع، يذّكل 
 ومداءلتو في الكتابة الشدػّية السعاصخة؟

  اليهامــــــــــــــــــــر:
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 الجرس اللداني في التخاث العخبي 

 -الّدّجاج أنسهذجا-
 بخج بهعخيخيج  دمحم البذيخ اإلبخاهيسي جامعة بهزيجي مشيخد.

 
  السلخز: 

لمتخاث العخبي يمحع أّف العخب قج فاقػا غضخىع في الجراسات المغػية  الستتبع      
استقخاء كتحميال كتأصيال؛ فبعس ىحه السرشفات التخاثية أخحت حقيا مغ السعالجة 
كبعزيا ربّسا استػفى أكثخ مغ حقو كبعزيا اآلخخ دكف ذلظ، لكغ الحؼ نتكمع عميو 

 .ىػ الحؼ ُيمتفت إليو
عشج أىع مرجر لَعاِلع مغ عمساء القخف الخابع ىجخؼ لضػضح  كىحا السقاؿ سيقف      

 .لشا استخجامو لسدتػيات المغة
 الكلسات الجالة: الجرس؛ اللدان؛ التخاث؛العخبي؛ الّدّجاج.

Résumé 

Les spécialistes de l’héritage linguistique arabe s’accordent pour dire 

que les Arabes ont surpassé les autres nations en sciences du langage, 

de l’induction à l’analyse au retour aux fondements, certains écrits 

ont fait l’objet d’études sérieuses, d’autres moins, notre travail 

mériterait qu’on s’y intéresse.  

Cet article tentera de s’appesantir sur l’une des plus importantes 

sources utilisée par un savant du quatrième siècle de l’hégire pour 

comprendre l’utilisation des différents niveaux de langue.  

Mots clés :Leçon ; Langue, patrimoin, Arabe, EL-ZADJADJ. 

  
 :مقجمة
ىي كسضمة ؛ التي االعتشاء بالمغةعخؼ السدمسػف مشح بدكغ فجخ اإلسالـ      

ي، كانت قػاعجىا في بادغ األمخ مغخكزة في أذىاف الرجر الجيشكالخصاب  التػاصل
كاالختالؼ بضغ بشي البذخ ، ثّع بعامل االحتكاؾ أؼ: كانت فصخية سميكية األكؿ

جخػؿ الّشاس في ديغ هللا أفػاجا؛ األمخ الحؼ أدػ إلى فذػ كاستفحاؿ ضاىخة المحغ بك 
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؛ كىػ ما حفد عمسائشا إلى كضع حجكد تزسغ كالتحخيف المحاف يجخاف إلى فداد المغة
 ليع حفع المغة مغ جية، كمغ جية أخخػ تقخب لغضخىع فيع الجيغ فيسا صحيحا.

رضي -شخريات لغػية عجيجة بجأ مغ أكؿ مؤسذ لعمع المغة؛ عمي بحلظ طيخت ف
إلى يـػ الّشاس ىحا، كمغ أبخز الذخريات العالية الكعب في مجاؿ الجرس  -هللا عشو

المداني التخاثي؛ الّدّجاج الحؼ يعتبخ إف صح التعبضخ مجرسة لغػية إال أّف الكثضخ مغ 
تيحيب –مفو مغ مضخاث كبضخ خرػصا كتابو الباحثضغ كالجارسضغ لع يمتفتػا إلى ما خ

 الّدّجاجُ  كمّسا ضسغ، كىػ كتاب ضخع يقع في خسدة أجداء -معاني القخآف كإعخابو
ما ندسيو الضـػ بسدػيات المغة؛ السدتػػ الرػتي، كالرخفي،  مغ العمـػ في الكتاب

 كالشحػؼ، كالجاللي.
سيل أبػإسحاؽ الّدجاج  فيػ إبخاليع بغ الّدخؼ بغ باخترار ك أّما تخجستو     

ـ(: نحػؼ، لغػؼ، مفدخ مػلجه ككفاتو ببغجاد، كاف 919-ق122ـ، 588-ق142)
كىػ مغ أصحاب السبَّخد في الصبقة ( 1).يخخط الدُّجاج، ُثّع ماؿ إلى الّشحػ فَعمَّسو الُسبَِّخدُ 

 (2)التاسعة.

الخابع، كىحا الدمغ عاش الّدجاج في القخف الثالث اليجخؼ كفتخة مغ أكؿ القخف     
الحؼ عاش فيو مغ أخرب العرػر الفكخية في التاريخ العخبي كنزجت فيو ثسار 
العمـػ في مختمف أنػاعيا كغشي بعمساء كثضخيغ ذكؼ شيخة كاسعة في شتى مياديغ 
العمـػ كال تداؿ إلى كقتشا الحاضخ نعير عمى ىحا التخاث الفكخؼ الحؼ خمفو ىؤالء 

 (3)العمساء األفحاذ.

نا مع ذكاء كفصشة ككاف السّبخد يعتشي بو قخأ عميو      ً ككاف أحجث غمساف السّبخد ِس
، كأما محلبو الشحػؼ فيػ بغجادؼ قخيب إلى محىب البرخيضغ كفي (4)كتاب سضبػيو

 (5)بعس األحياف يأخح بخاؼ الكػفضضغ إال أّنو في الحكيقة مجتيج.

  (6)سبّخد.كأّما ُشضػخو كتالمضُحه:فأخح العمع عغ ثعمب كال
ك أّما تالمضحه:فيػ أستاذ البغ الدخاج، كأبي عمي الفارسي، كالحدغ بغ بذخ اآلمجؼ 

، كمشيع عبج الخحساف بغ إسحاؽ لـد الّدّجاج كقخأ عميو الشحػ فمقب (7)كغضخىع
 (8)بالّدّجاجي.
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كأّما مرشفاتو:فممّدّجاج مغ الكتب ما فدخه مغ جامع الشصق، ككتاب معاني القخآف، 
اال شتقاؽ، كتاب القػافي، كتاب العخكض، كتاب الَفْخؽ، كتاب خمق اإلنداف، كتاب 

كتاب خمق الفخس، كتاب مخترخ الّشحػ، كتاب َفَعْمُت كَأفعمُت، كتاب مايشرخؼ كما 
، كلو كتاب تفدضخ أسساء هللا (9)ال يشرخؼ، كتاب شخح أبيات سضبػيو، كتاب الشػادر

ر الثقافة العخبية، كىػ كتاب يجؿ عمى غدارة الحدشى حققو أخسج الجقاؽ، كشبعتو دا
 عمع صاحبو.

كلّسا كاف ىحا العبقخؼ الفح كمػركثو المغػؼ الخرب كحلظ حاكلت في ىحا السقاؿ أف 
أبخز مغ خالؿ )كتابو تيحيب معاني القخآف كإعخابو( الجرس المداني الحؼ يتجمى 

 بػضػح في ىحا الكتاب.
 السدتػيات المغػية األربع: فقدست السقاؿ إلى أربعة مصالب حدب

 السدتػػ الرػتي.-2
 السدتػػ الرخفي.-1
 السدتػػ الشحػؼ.-1
 السدتػػ الجاللي.-4

 أوال: السدتهى الرهتي:
مغ أبخز الجػانب الرػتية السيسة التي تشاكليا الّدّجاج في كتابو؛ ضاىختي اإلمالة 

تح في الكاؼ كىي لغة أىل كاإلشساـ؛ حضث يقػؿ الّدّجاج: المغة العميا كالُقْجَمى الف
الِحَجاِز، كاإلمالة في الكاؼ أيزا  جّضج بالغ في المغة ألف فاعال إذا َسِمع مغ حخكؼ 
اإلشباؽ كحخكؼ السدتعمية كانت اإلمالة فيو سائغة  إال في لغة أىل الحجاز، كاإلمالة 

ع لغة بشي تسيع كغضخىع مغ العخب، كلداف الشاس الحيغ ىع بالعخاؽ جاٍر عمى لف
اإِلمالة، فالعخب تقػؿ: ىحا عابج كىػ عابج فيكدخكف ما بعجىا إال أف تجخل حخكؼ 
اإِلشباِؽ كىي الصاء كالطاء كالراد كالزاد، ال يجػز في قػلظ فالٌف ضالع: ضالع 
مساؿ، كال في شالب: شالب مساؿ، كال في صابخ صابخ: مساؿ، كال في ضابٍط: 

: الخاِء كالغضغ، كالقاؼ، ال يجػز في ضابط مساؿ، ككحلظ حخكؼ االستعالِء كىي
غافل: غافل مساؿ كال في خادـ: خادـ مساؿ، كال في قاىخ قاىخ: مساؿ. كباب اإلمالة 

 (10)يصػؿ شخحو إال أف ىحا في ىحا السػضع ىػ السقرػد كقجر الحاجة.
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ُمْدَتعمية  -الراد كالزاد كالصاء كالطاء  -ذلظ ألّف حخكؼ اإلشباؽ، ىي حخكؼ    
الة فضيا تدفل كليحا استثشى حخكؼ اإلشباؽ، كأبػ عسخك ىػ الحؼ أماؿ الكاؼ كاإلم

[ ِفي 59]الَبَقَخة  )الَكافخين(في ىحه القخاءة، قاؿ البغجادؼ: كَأبػ َعْسخك يسضل الَكاؼ مغ 
 )أول َكاِفخ ِبِه(َمػِضع الشرب كالخفس ِإذا َكاف جسعا كِإذا كاف كاِحجا كقػِلو تعالى 

[ 2( ]الَكاِفُخكَف قل َيا َأيَها الَكاِفُخونَ َأك جسعا ِفي مػضع رفع مثل قػلو ) [42]الَبَقَخة 
لع يسل كَكَحِلظ ركػ أُبػ عسخ الجكرؼ كنرضخ عغ الكَدائي كلع يخك عغ الكَدائي ذِلظ 

 (11)ِإالَّ َأُبػ عسخ الجكرؼ كنرضخ بغ ُيػُسفػالَباُقػف ال يسضمػف مغ َذِلظ َشضئا.

ْيَئت(  كقخئت كأّما اإلشساـ فيقػؿ: ُُ عَّ، كيجػز)ِس ـِ الِدضغ الزَّ عمى )ِسيْت(  ِبِإشَسا
، كاإلشساـ ىي قخاءة ىذاـ كاألزرؽ كسا  (12)شخح اليسدة، كإلقاء الحخكة عمى الياء.

 (13)قالو دمحم سالع.

كىػ يدضخ عمى ىحا السشػاؿ في سائخ كتابو يتػقف عشج ضاىختي اإلمالة كاإلشساـ 
القاعجة العامة التي تحكع كتزبط ضاىخة اإلمالة  مػضحا كمعمال ثّع يدتخمز

 كاإلشساـ كىػ ِمشيج عمسي.
 : ثانيا: السدتهى الرخفي

كأّما السباحث الرخفية التي تشاكليا الّدّجاج فسغ أىسيا: اإلدغاـ كاإلضيار ك اإلعالؿ 
غ قخأ كاإلبجاؿ، حضث يقػؿ: ُقخئت بالتخفيف كالتذجيج، )َتَطاَىُخكَف( ك)َتطَّاَىُخكَف( فس

السخخجضغ، كمغ قخأ  -بالتذجيج فاألصل فيو تتطاىخكف فأدغع التاُء في الطاِء لقخب 
 (14)بالتخفيف فاألصل فيو أيزا تتطاىخكف فححفت التاُء الثانية الجتساع تاَءيغ.

كىسا قخائتاف صحيحتاف قخأ بيسا كبار القّخاء، قاؿ ابغ زنجمة: قخأ َعاِصع كَحْسَدة 
( بالتَّذِجيج األصل فيو تظاهخون ( بالتخفيف كقخأ الباقػف )َعَلْيِهم تظاهخون كالكَداِئّي )

تتطاىخكف َفسغ قخأ بالتذجيج أدغع التَّاء ِفي الطَّاء لقخب السخخجضغ كأتى ِبالَكِمَسة عمى 
أصميا مغ غضخ ححؼ كَمغ قخأ )تطاىخكف( بالتخفيف كاألصل أيزا فيو تتطاىخكف 

ع تاءيشِإحَجاىسا تاء االستقاؿ كالثانية َتاء تداد في الِفعل حخؼ التَّاء الثَّاِنَية اِلجِتَسا
 (15)فأسقط الثَّاِنَية كحجتو قػلو )َكَلَقج ُكْشُتع تسشػف الَسْػت( فصخح الثانية مشيا.
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فعمة اإلدغاـ عشج الّدّجاج ىػ كسا قاؿ قخب السخخج ذلظ ألّف التاء مخخج التاء قخيب 
تيا إال أّنو مغ مباحث عمع الترخيف، كىػ مغ مخخج الطاء كىػ كإف كاف تعميال صػ 

 أيزا مسا يتقاشع فيو العمساف.
َيا أَيَها الحين امشها من كمغ القخاءات التي ُقِخئت باإلدغاـ ك اإلضيار قػلو: كقخَغ: )

( باإلدغاـ كالفتح كىي قخاءة الشاس إال أىل السجيشة فِإف في مرحفيع َمغ يختجد َيخَتج  
ي سػرة البقخة ال يجػز فيو إال مغ يخَتِجْد إلشباؽ أىل ككالىسا صػاب، كالحؼ ف

األمرار عمى ِإضيار التزعيف ككحلظ ىػ في َمَراحفيع، كالقخاَءة سَشة ال ُتَخالف، 
 (16)ِإذا كاف في كل السرحف الحخؼ عمى صػرة لع تجد القخاَءة بغضخه.

الّشّحاس: ىحه قخاءة أىل السجيشة كأىل الذاـ، كقخأ أىل الكػفة كأىل البرخة َمْغ  كقاؿ
 كىػ تعمضل صخفي. (17)َيْخَتجَّ بفتح الجاؿ اللتقاء الداكشضغ.

[ القخاَءة 12]آؿ عسخاف يغفخ لكم من ذنهبكم(: في قػلو تعالى: )-أيزا–كقاؿ 
اَء تجغع مع الالـ فيجػز.. كيغفخ بإضيار الخاِء مع الالـ، كزعع بعس الشحػيضغ: أف الخ 

لكع.. كىحا خصأ فاحر كال أعمع أحجا  قخأ بو غضخ أبي عسخك بغ العالء، كأحدب الحيغ 
رككا عغ أبي عسخك إدغاـ الخاء في الاَلـ غالصضغ كىػ خصأ في العخبية ألف الالـ 

تجغع تجغع في الخاِء، كالشػف تجغع في الخاء نحػ: )قػلظ( ىل رأيت،كمغ رأيت. كال 
الخاُء في الالـ إذا قمت: مخ لي بذيِء. ألف الخاَء حخؼ مكخر فمػ أدغست في الالـ 

، كالقخاءة ىشا كجو كاحج (18)ذىب التكخيخ كىحا إجساع الشحػيضغ السػثػؽ بعمسيع.
 باإلضيار ال غضخ.

كأّما ضاىختي اإلعالؿ ك اإلبجاؿ فقج تشاكليسا الّدّجاج بكثخة مشيا قػلو: األصل في 
( َنْدَتْعِػف ألّنو إّنسا معشاه مغ الَسُعػَنة كالَعػف كلكغ الػاك ُقِمَبت ياء  ِلِثَقل عينندت)

الكدخة فضيا، كُنِقَمت َكدَخُتيا إلى العضغ، كبقَضت الياٌء َساِكَشة، ألفَّ ىحا ِمغ اإلعالؿ 
ـَ ُيِكيُع. إبخاز الطاىخة ، فيػ ال يكتفي ب(19)الحؼ َيْتَبع بعُزو بعزا َنحػ أعاف ُيِعضَغ َكأَقا

فيو  )ندتعين(،بل يػضح كيعمل أسباب كدكافع ىحا التغضضخ، يقػؿ محسػد صافي: 
إعالؿ أصمو ندتعػف مغ العػف، بكدخ الػاك، فاستثقمت الكدخة عمى الػاك فشقمت إلى 
العضغ كسكشت الػاك كىػ إعالؿ بالتدكضغ ثع قمبت الػاك ياء لدكػنيا كانكدار ما قبميا 

 (20)ب.كىػ إعالؿ بالقم
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 مدتهِدُيهَن(كيقػؿ الّدّجاج في ضاىخة اإلبجاؿ: كيجػز أْف ُتبِجَؿ مغ اليسَدة ياء في )
فزعيف ال كجو َلو إال شاّذا عمى لغة مغ أبجؿ اليسدة ياء فقاؿ في  مدَتْهدون(فأّما )

 (21))استيدأت( استيديت، فيجب عمى لغة استيديت أف يقاؿ، مدتيدكف.
تدتدِفل كتدتخذ يقاؿ: زرْيت عمى الخُجل إَذا ِعْبُت عميو )َتْدَدِري(  كقاؿ أيزا: قاؿ:

خُت بو كَتْدَدِرؼ أصمو تدَتِخؼ بالتاء، إال أف ىحه التاء  ْدَت ِفْعَمو كأْزرْيُت إَذا َقرَّ كخدَّ
تبجؿ بعج الدَّاؼ َداال، ألف التاء مغ حخكؼ اليسذ  كحخكؼ اليسذ خفيَّة فالتاء بعج 

بِجَلت مشيا الجاؿ ِلَجيِخىا، ككحلظ يفتعل مغ الديشة َيْدَداف، تقػؿ: أنت الداؼ تخفى، فأُ 
 (22)تدداف يا ىحا.

كىحه قاعجة صخفية عامة في اإلبجاؿ، قاؿ ابغ مالظ: تبجؿ في المغة الفرحى التاء 
مغ فاء االفتعاؿ كفخكعو إف كانت كاكا أك ياء غضخ مبجلة مغ ىسدة، كقج تبجؿ كىي 

ء االفتعاؿ كفخكعو ثاء بعج الثاء أك تجغع فضيا، كداال بعج الجاؿ أك بجؿ مشيا، كتبجؿ تا
الحاؿ أك الداؼ، كشاء بعج الصاء أك ضاء أك الراد أكالزاد، كتجغع في بجليا الطاء 

 (23)كالحاؿ كيطيخاف، كقج تجعل مثل ما قبميا مغ ضاء أك ذاؿ أك حخؼ صفضخ.
 ثالثا: السدتهى الشحهي:

في كتابو جانب التخكضب كالبشية سػاء عمى مدتػػ العسجة في مّسا اعتشى بو الّدّجاج 
يُّهنَ الجسل؛ أك عمى مدتػػ الفزمة أعشي: السمحقات، يقػؿ: قاؿ: كارتفع ) ( ُأمِّ

يُّهنَ ( الخبخ كمغ قػؿ األخفر يختفع )ِمشهمباالبتجاء ك) ( بفعميع، كاف السعشى ُأمِّ
يُّهنَ كاستقخ مشيع )  (24)(.ُأمِّ

ق القػؿ دكف تخجيح بضغ الجسمة االسسية كالجسمة الفعمية مسا يجؿ فيػ ىشا يصم      
عمى جػاز الػجياف عشجه، كالسعخبضغ لع يحكخكا إال الخفع باالبتجاء كمشيع خبخ لع 

 (25)يخالف في ىحه السدألة إال األخفر كسا ذكخ الّدّجاج.

الصالؽ الحؼ ( الخبخ، كالسعشى مختان( رفع باالبتجاِء، ك)الصالقُ : )-أيزا–كقاؿ 
( السعشى فالػاجب عميكع ِإمداؾ َفِإْمَداٌك ِبَسْعُخوف  تسمظ فيو الخجعة مختاف، يجؿ عميو )

( إّنسا ىػ عمى التػسع ألّنو في مختان، كارتفاع )(26)بسعخكؼ أك تدخيح بِإحداف.
، فتقجيخه عمى ىحا: الصالؽ مختضغ، كمختضغ متعمق بسححكؼ حاصل (27)الحكيقة ضخؼ

 أك كاقع.
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( بالخفع كالشرب...كمغ قخأ َيْعُقػُب فخفُعو عمى يعقهبَ ك) يعقهُب(ؿ: قاؿ: يقخأ )كقا
خا، معشاه التَّقجيع، كالسعشى كيعقػب ُمْحَجٌث ليا مغ كراء  ضخبضغ، أحجىسا االبتجاء َمؤخَّ

( كأنَّو قاؿ كثبت ِمْن َوَراءإسحاؽ، كيجػز أف يكػف مخفػعا بالفعل الحؼ يعسل في )
 (28)اؽ يعقػب.ليا مغ كراء إسح

 كسا أّنو أيزا ييتع بالتخخيجات الشحػّية يتزح ذلظ في قػلو: القخاءة بالخفع في
بالَشْرب كلع يحكخ قخغ )نفخًة َواِحجًة( عمى ما لع يدع فاعمو، كذكخ األخفر )َنْفَخٌة( 

بيا أـ ال، كىي في العخبية جائدة عمى أف قػلظ في الرػر يقـػ مقاـ ما لع يدع 
في الرػر نفخا، ففي الرػر عمى لفع الجخ، كالسعشى نفخ الرػر  فاعمو، تقػؿ:

نفخة كاحجة ، كىحا عمى مغ نرب نفخة كاحجة، كمغ رفع فعمى َمعَشى ُنِفَخ نفخة كاحجٌة 
 (29)في الرػر.

أقػؿ: قج ُقِخغ بيا كلكشيا شاذة، قاؿ األبيارؼ: بالخفع قخاءة الجسيػر، كبالشرب قخاءة 
 (30)أبي الدساؿ.

الدعػد: كإنَّسا اسشج الفعل إلى السرجِر لتقضضِجه كحُدَغ تحكضُخه لمفرل كُقِخػَء  كقاؿ أبػ
نفخة  كاحجة  بالشرب عمى إسشاد الفعل إلى الجارِّ كالسجخكر كالسخاُد بيا الشفخُة اأُلكلى 

 (31)التي عشَجىا خخاُب العالع.

عمى الَبجؿ ِمَغ ( عمى كجيضغ، َغْيخكأّما كالمو عمى السمحقات فسشو قػلو: فيخفس )
َغْيِخ السْغُزهِب الحيغ كأنَّو قاؿ: صخاط َغْضِخ السغُزػب عمضيع، كيدتكيع أف يكػف )

( أصمو أف يكػَف في الكالـ صفة لمشكخة، غيخ( مغ صفة الحيغ، كإف كاف )عليهم
 (32)تقػؿ: مخرت بخجل غضِخؾ، فغضخؾ صفة لَخجل.

يا تكػف صفة لمشكخة، قاؿ: كأجخيت ( صفة لمسعخفة مع أنّ غيخكقج بّضغ األخفر كقػع )
( صفة أك بجال، ك)َغْضٌخ( ك)ِمْثٌل( قج تكػناف مغ صفة السعخفة التي غيخَ عمضيع )

بااللف كالالـ، نحػ قػلظ: إني أَلمّخ بالخجِل غضِخَؾ كبالخجِل مثِمَظ فسا يذتسشي، 
ا السػضع ك)غضٌخ( ك)مثٌل( إنسا تكػناف صفة لمشكخة، كلكشيسا قج احتيج إلضيسا في ىح

فأجخيتا صفة لسا فيو االلف كالالمػالبجؿ في )غضخ( أجػد مغ الرفة، ألّف )الحؼ( 
ك)الحيغ( ال تفارقيسا األلف كالالـ، كىسا أشبو باالسع السخرػص مغ )الخجل( كما 

 (33)أشبيو.
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مشرػب عمى  حفظاً ( كَحاِفًظاكمغ السمحقات أيزا التسضضد كالحاؿ حضث قاؿ: كتقخأ )
عمى التسضضد  حافظاً ( مشرػب عمى الحاؿ، كيجػز أف يكػف َحاِفًظاالتسضضد، ك)

 (34)أيزا.
َفاهلل كالقخائتاف صحيحتاف قخغ بيسا، قاؿ ابغ زنجمة: قخأ َحْسَدة كالكَداِئّي كَحْفز )

، كىحا ما يػضح قجرة (35)(.َفاهلل خيخ حفظا( ِباأللف... كقخأ الباقػف )خيخ َحاِفًظا
 يج الكالـ تخخيجا تقتزيو الرشاعة الشحػّية.الّدّجاج عمى اإلعخاب كتخخ 

 رابعا: السدتهى الجاللي:
كىحا السدتػػ ىػ الغالب عشج الّدّجاج في كتابو حضث كاف معطع كالمو يجكر حػؿ 
الجاللة سػاء داللة األلفاظ أك داللة التخكضب، كمغ ذلظ قػلو: في الكحب ثالثة أكجو، 

كىػ أكثخ القخاءة –(، فسغ قخأ الكحِب كُقِخَئت )(، الُكُحبُ (، كقخئت )الَكِحبَ ُقخئت )
( كمغ قخأ َهَحا َحاَلٌل َوَهَحا َحَخامٌ فالسعشى: كال تقػلػا كصَف ألدشتكع الكِحَب: ) الكِحَب()
ا عمى ) الكحِب() السعشى: كال تقػلػا ِلػْصِف ألدَشِتُكُع الكحب. كمغ قخأ  َما(كاف َردِّ
 (36)َداف كُحكٌبػأْلِدَشة ُكُحكٌب.فيػ نعُت لأللدشة، يقاؿ لِ  الُكُحُب()

( بالجخ، عمى أف يكػف بجال مغ )ما( ، كىى قخاءة الحدغ، كابغ الكحِب أقػؿ: ك)      
الُكُحُب( يعسخ، كشمحة، كاألعخج، كبغ أبى إسحاؽ، كابغ عبضج، كنعيع بغ ميدخة، ك)

بعس بزع الثالثة، صفة لأللدشة، جسع كحكب، كىى قخاءة معاذ، كابغ أبى عبمة، ك 
 قخاءة الجسيػر.)َتِرُف َأْلِدَشُتُكُم(  بالشرب مفعػؿ بو لػالكِحَب( ، ك)(37)أىل الذاـ.

فالسعشى تبرخىع، أؼ تبضغ  )ُمْبِرَخًة(، فسغ قخأ)ُمْبَرَخًة(  قػلو: كيقخأ -أيزا-كمشيا 
بغ قخأ بيا الحدضغ )ُمْبَرَخًة(؛ ، كقخاءة (38)فالسعشى مبضشة (.)ُمْبَرَخًة( ليع، كمغ قخأ 

 (39)عمّي كقتادة كىػ مرجر ُأقيع ُمقاـ االسع.
فال ىحا عمى مدتػػ داللة السفخدات، كأّما عمى مدتػػ التخكضب فسشيا قػلو: كُيْقخأ )

فإف معشاه: فال َتُكػَنغَّ )فال َتْرَحْبشي(  فسغ قخأ)َفاَل ُتْرِحْبشي(  كقخاءة َشاذة تْرَحْبشي(،
اه: إف شمبُت ِصحبتظ فال تتابعشي عمى ذلظ، فسعش)فال تراحبشي(  َصاِحِبي، كمغ قخأ

ففضيا بأربعة أكجو، فأجَػدىا فال ُتتابْعِشي عمى ذلظ، يقاؿ قج  )ُتْرِحْبشي(، كمغ قخأ
أصحب الُسْيُخ إذا انقاد، فيكػف معشاه فال تتابَعشي في شيء ألتسدو مشظ، كيجػز أف 



 2012ديدسبخ 10مجلة اآلداب واللغات  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   العجد

306 

مػسصمع يكغ سأؿ الَخِزَخ  يكػف معشاه: فال ُتْرِحْبشي أَحجا كال أعخؼ ليحا معشى ألف
 (40)أف يْرِحَبو أَحجا.

 ( ففي الكيف:تراحبشيكىي قخاءة شاذة كسا قاؿ، قاؿ أبػ إسحاؽ السالكي: كأما )
كقج قخغ شاذا بفتح التاء كإسكاف الراد  )َفال ُتَراِحْبِشي َقْج َبَلْغَت ِمْن َلُجنِّي ُعْحًرا(،

 (41)كفتح الحاء.
بقصع األلف،  )فأجِسُعها(فسغ قخأ  )فاجسعها كيجكم(، خئتقػلو: قاؿ: كقُ  -أيزا–كمشيا 

 فسعشاه ليكغ عدمكع كمكع عمى الكضج ُمْجَسعا عميو أؼ: ال َتختِمُفػا فتْخَتمػا، كمغ قخأ
 (42)فسعشاه: جضئػا بكل كضج تقجركف عميو، كال تبقػا ِمْشُو شضئا.)فاجسعها( 

بالػصل )فاْجَسعها كيجكم(  كحجهكىسا قخائتاف صحيحتاف، قاؿ األزىخؼ: قخأ أبػ عسخك 
 (43))أْجَسْعُت(.بألف القصع، مغ )فَأجِسُعها(  كقخأ الباقػف  )جسعت(، كفتح السيع، مغ

 خاتسة:
 كختاما أقػؿ: 

أىع السرادر التي اعتشت بالجرس المداني كتاب الّدّجاج تيحيب معاني القخآف  مغ -
 كإعخابو، حضث مثل جسيع السدتػيات تسثيال نطخيا تصبيكيا.

يتجمى عشج الّدّجاج التجرج في التحمضل حضث يشصمق مغ السدتػػ الرػتي، ثّع  -
 الرخفي، ثع الشحػؼ ليرل مغ خالليا إلى السدتػػ الجاللي.

 الشتائج السيسة أّف أّؼ تغضضخ يمحق بالشية يدتمـد التغضضخ في الجاللة. مغ -
البج مغ إعادة قخاءة التخاث العخبي خرػصا الكتب التي لع تشل حطيا مغ الجراسة  -

قترارىع عمى الكتب الذيػرة ككتاب الّدّجاج كغضخ، فالسمحػظ عمى الباحثضغ الضـػ ا
لع يذتيخ أصحابيا، كىحا اجحاؼ في حق ىؤالء  كالُستشاكلة بالجراسة دكف الكتب التي

 العمساء مغ جية، كمغ جية أخخػ قتل لخكح البحث كالتفتير.
السمحػظ عمى الّدّجاج استخجامو لمسرصمحات الرػتية كالرخفية كالشحػّية بسعانضيا  -

 السعخكفة عشج سائخ المغػيضغ كالشحػيضغ.
الستقجمضغ مغ جية التحمضل لمشرػص ىػ مشيج متضغ حضث يقـػ عمى الشطخة  ِمشيج -

العامة لمشز، ثع تأتي الشطخة الثانية الستسثمة في تصبضق السدتػيات المغػية األربعة 
 كأفزل مثاؿ عمى ذلظ الّدّجاج.
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 قائسة السرادر و السخاجع:
                                                             

عادل نهيهس، معجم السفدخين، تقجيم: حدن خالج، بيخوت، لبشان، مؤسدة يشظخ: -(1)
 .1/13ه، 1444-م1984، 1طنهيهس، 

، تحقيق: دمحم ه(، شبقات الّشحهيين واللغهيين379دمحم بن الحدن الد بيجي )ت يشظخ: -(2)
 111، )ب ت(، ص2إبخاهيم، دار السعارف، القاهخة، ط

ه(، تهحيب معاني القخآن وإعخابه، شخح 311الّدجاج إبخاهيم الدخي )ت يشظخ: -(3)
 .1/14م، 1988-ه1448، 1الكتب، بيخوت، ط وتحقيق: عبج الجليل شلبي، عالم

ه(، الجر الثسين في أسساء 674علي بن أنجب بن عثسان بن الداعي )تيشظخ: -(4)
م، 2449-ه1434، 1السرشفين، تحقيق: أحسج نبيل ودمحم حشذي، دار الغخب، تهنذ، ط

 .214ص
 .22يشظخ: الّدّجاج إبخاهيم الدخي، تهحيب معاني القخآن وإعخابه ، ص -(5)
ه(، البلغة في تخاجم أئسة الّشحه واللغة، 817الفيخوز آبادي )ت يشظخ: دمحم بن يعقهب -(6)

 .59م، ص2444-ه1421، 1تحقيق: أحسج بشين ودمحم حشذي، دار سعج الجين، القاهخة، ط
 .18/ 1معاني القخآن وإعخابه، يشظخ: الّدّجاج إبخاهيم الدخي، تهحيب -(7)
ه(، شخح جسل الّدّجاجي، إشخاف:  إميل 669عرفهر )ت ن يشظخ: أبه الحدن ب-(8)

 .1/45م، 1998-ه1419، 1يعقهب، دار الكتب العلسية، بيخوت لبشان، ط
ياقهت الحسهي، معجم األدباء،تحقيق: إحدان عباس، دار العخبي، بيخوت يشظخ: -(9)

 .1/63م، 1993، 1لبشان، ط
 
  .1/68 الّدّجاج إبخاهيم الدخي، تهحيب معاني القخآن،-(10)

أحسج بن مهسى البغجادي، الدبعة في القخاءات،تحقيق: شهقي ضيف، دار السعارف -(11)
 .147ه، ص: 201444مرخ، ط

 .5/196الّدّجاج إبخاهيم الدخي، تهحيب معاني القخآن، -(12)

البيان العخبي،  دمحم دمحم سالم، فخيجة الجهخ في تأصيل وجسع القخاءات،داريشظخ: -(13)
 .4/632م، 2443-ه1424، 1القاهخة، ط 

 .1/93الّدّجاج إبخاهيم الدخي، تهحيب معاني القخآن، -(14)
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أبه زرعة بن زنجلة، حجة القخاءات،تحقيق: عبج العال مكخم، الجار الذخوق بيخوت، -(15)

 .1/143ه، 1441، 4ط
 .1/186الّدّجاج إبخاهيم الدخي، تهحيب معاني القخآن، -(16)

الشحاس، إعخاب القخآن، تحقيق: علي الرابهني، جامعة أّم القخى، أبه جعفخ -(17)
 .1/273ه، 1449، 1مكة،ط

 .1/265الّدّجاج إبخاهيم الدخي، تهحيب معاني القخآن، -(18)

 .1/26السرجر الدابق ، -(19)

، 4دمذق، ط -ه(، الججول في إعخاب القخآن، دار الخشيج1376صافي )ت محسهد-(20)
 .1/26ه، 1418

 .1/48الّدّجاج إبخاهيم الدخي، تهحيب معاني القخآن، -(21)

 .3/35السرجر الدابق، -(22)
ه(، تدهيل الفهائج وتكسيل السقاصج، تحقيق: دمحم بخكات، 672دمحم بن مالك )تأبه -(23)

 .312م ص: 1967-ه1387دار الكتاب العخبي، لبشان، دط، 
 .1/89الّدّجاج إبخاهيم الدخي، تهحيب معاني القخآن، -(24)
، وأبه جعفخ الشحاس، إعخاب 4/21يشظخ: إبخاهيم األبياري، السهسهعة القخآنية، -(25)

 .1/63القخآن، 
 .1/199السرجر الدابق، -(26)
ه(، غخائب التفديخ وعجائب التأويل، دار 545محسهد بن حسدة الكخماني )ت يشظخ: -(27)

بيخوت، ) د، ط(، ) د، ت (،  –ججة، مؤسدة علهم القخآن  -القبلة للثقافة اإلسالمية 
1/215. 
 .45و3/44، الّدّجاج إبخاهيم الدخي، تهحيب معاني القخآن وإعخابه-(28)
 .5/248السرجر الدابق، -(29)
لبشان،  –إبخاهيم األبياري، السهسهعة القخآنية،الشاشخ: مؤسدة سجل العخب، بيخوت -(30)

 .6/339ه، 1445دط، 
دار: إحياء التخاث أبه الدعهد العسادي، إرشاد العقل الدليم إلى مدايا الكتاب الكخيم،-(31)

 .9/23 العخبي، بيخوت، د ط، د ت،
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 .1/26الّدّجاج إبخاهيم الدخي، تهحيب معاني القخآن وإعخابه، -(32)
تحقيق: الجكتهرة هجى محسهد قخاعة، مكتبة أبه الحدن االخفر، معاني القخان،-(33)

 .1/16 م، 1994 -ه  1411الخانجي القاهخة الصبعة: األولى، 
 .3/83الّدّجاج إبخاهيم الدخي، تهحيب معاني القخآن وإعخابه، -(34)
 .362أبه زرعة بن زنجلة، حجة القخاءات، ص: -(35)
 .3/165الّدّجاج إبخاهيم الدخي، تهحيب معاني القخآن وإعخابه، -(36)
 .5/373يشظخ: إبخاهيم األبياري، السهسهعة القخآنية، -(37)
 .3/187الّدّجاج إبخاهيم الدخي، تهحيب معاني القخآن وإعخابه، -(38)
تحقيق: الجر السرهن في علهم الكتاب السكشهن،يشظخ: أبه العباس شهاب الجين، -(39)

 .7/322 أحسج دمحم الخخاط  الشاشخ: دار القلم، دمذق،
 .3/232الّدّجاج إبخاهيم الدخي، تهحيب معاني القخآن وإعخابه، -(40)
هـ(، دليل الحيخان على مهرد الظسآن، دار 1349أبه إسحاق السالكي )الستهفى: -(41)

 .171ص:  القاهخة، د ط، د ت، -الحجيث
 .3/282الّدّجاج إبخاهيم الدخي، تهحيب معاني القخآن وإعخابه، -(42)
األزهخي، معاني القخاءات،الشاشخ: مخكد البحهث في كلية اآلداب، دمحم بن أحسج بن -(43)

 .2/151م،  1991 -هـ  101412الدعهدية، ط
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األمعاء الخاوية  -الفني في رواية " الجنرال خلف هللا مدعودجدل التاريخي و ال

 " لمحمد الكامل بن زيد
 تلمدان –جامعة أبو بكر بلقايد دكتوراه طالبهذام بن سعدة 

 
 ملخص:ال

لعل الغاية مغ ىحه السقاربة ىػ تحجيج اإلشار الدمشي و اإليجيػلػجي الحؼ يتحخك     
اة إنذاء مشجده اإلبجاعي, و لسا كان الشز األدبي و اإلبجاعي األديب في فمكو غج

تترل أساسا بخصج الدمػك البذخؼ و استحزار التاريخ,   ,تحجيجا ىػ معخفة مخكبة
جاءت حاجت البحث إلى اختيار أنسػذج الخواية السجدج ليحه الخرػصية و 

إلى األدب  الستغيخات الحاصمة عمى مدتػػ الشز الدخدؼ, مغ خالل مجونة تشتسي
دمحم الكامل لمكاتب  األمعاء الخاوية " –"الجنرال خلف هللا مدعود الجدائخؼ ىي رواية 

لتكػن مػضػعا لمجراسة, لسا سخخ الخوائي مغ شاقاتو الفكخية و السعخفية, ىي بن زيد 
نػعية في مدار الخصاب الدخدؼ الجدائخؼ, وصػرة مثالية لمخواية الجدائخية  إضافة

لجػ القارغ, أمام شخرية " المخيلة المنتجة " مى تحخيظ و تذغيل التي تعسل ع
عبخ الحكي في زوايا الشكبات و القزايا  حيمشاالحؼ ي " الجنرال "البصل اإلشكالي 

 العخبية في أكثخ مشاشقيا سخػنة.
 الججل, الفشي, التاريخي, رواية الجشخال, دمحم الكامل بغ زيج الكلمات المفتاحية:

Résumé : 

 Peut-être que l'objet de cette approche est de celle déterminer 

le cadre temporelle et idéologique, que l'auteur se déplace sur son 

orbite le jour après la création de création accompli, et ce qui était 

spécifiquement texte littéraire et créatif est de connaître le véhicule 

qui est principalement liée à la surveillance du comportement humain 

et d'évoquer l'histoire, a soutenu la recherche de choisir le modèle du 

roman incarné les spécificités et les variables au niveau  du texte 

narratif, à travers un écrit appartenant à la littérature algérienne qui 

est le roman du «Général Khalaf-Allah Massoud - les intestins vides » 

de l’écrivain Mohammed Kamel ben Zaid pour faire l'objet d'une 
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étude, ce qui a ridiculisé le romancier de ses énergies intellectuelles et 

cognitives, est d'ajouter de la qualité au cours de discours narratif 

pour un algérien, et l'image du roman algérien parfait qui travaille à 

déplacer et exécuter « l'imagination produit » chez le lecteur,devant 

un héros personnel problématique « Général » qui nous entre par 

raconter des histoires dans les coins des calamités et des questions 

arabes dans plus de régions plus chaudes. 

Mots clés : La controverse, l'artistique, l'historique, le roman du 

général, Mohamed Elkamel Benzaid. 

فدحة مغ  ،ّتخحت المغة العخبية أداة لمتعبيختسثل الخواية الجدائخية التي ا
سجتسع بالتحػالت الستدارعة التي عخفيا ال ةمذحػن مذاىج مقارؼءالقػل تزيء ل

أكثخ األجشاس األدبية  ىيالخواية  وألن، عبخ محصاتو التاريخية السختمفة الجدائخؼ 
لدياسية و ا ومختمف تجمياتفي السعاصخ  لإلندانقجرة عمى تقجيع السالمح األساسية 

ىسػم  ،ُجّل الخوائييغ الجدائخييغ عمى عاتقيع مشح البجايةأخح  ،االجتساعية و اإلندانية
، مسا االشتغال عمى الحاكخةعبخ  مجتسعيع و مذاكمو وأحدانو و انتراراتو و ىدائسو

ليذ  ،حسميع عمى تكديخ الذكل الكالسيكي لمّخواية في رحمة البحث عغ التجاوز
 و لكّشو بحث عمى مدتػػ الذكل أيزا. ،ن فحدبعمى مدتػػ السزسػ 

مغ ىشا جاءت الخواية لتعّدز الحجود بيغ الثقافات، و تحتفع بجوال اليػية 
الثقافية لكل بشية اجتساعية و ىي تعػل "عمى التشػع و الكثخة في الذخريات فتقتخب 
 مغ السمحسة دون  أن تكػنيا بالفعل، حيث الذخريات في السمحسة أبصال و في

الخواية كائشات عادية  و ىي تتسيد بالتعامل الّمصيف مع الدمان و الحّيد و الحجث،  
فيي إذن تختمف عغ األجشاس األدبية األخخػ و لكغ دون أن تبتعج عشيا كل البعج 

 .  1حيث تطل مزصخبة في فمكيا وضاربة في مزصخباتيا"
                                                             

كامل بغ زيج, الجشخال خمف هللا مدعػد ) األمعاء الخاوية(, دار عمي بغ زيج دمحم ال -*
 , الجدائخ1لمصباعة و الشذخ, ط

الثقافية الرادرة عغ اتحاد رؤى دمحم الكامل بغ زيج كاتب جدائخؼ مجيخ عام مجمة  -**
و (, 2002الكتاب الجدائخييغ, فخع والية بدكخة. صجر لو مغ الخوايات : قرخ الحيخان) 

(. ولو مغ السجسػعات القررية : 2014األمعاء الخاوية ) –الجشخال خمف هللا مدعػد 
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جيل شيجت ضيػر  مخحمة التدعيشات و بجاية األلفية الثالثة قجو الحق أنَّ 
و  ،محتػياتيا الدخدية إثخاءتشػع أنساط الخواية و  اشتغمػا عمى مغ الكتاب الحيغ ججيج
أو ما أصصمح  ،فييا التاريخي بالدياسيشريخ يمخجعيات مغ االرتقاء إلى  عتسكشي

 لػاسيشي "ذاكخة الساء : محشة الجشػن العارؼ  " :نحكخ مشيا ،عميو بأدب األزمات
، لعسار بغ زيج "الجشخال خمف هللا مدعػد"لسفتي البذيخ، و  "ىج العتسةشا"، واألعخج

واقع مؤلع، مع اندياح و حزػر لمبعج  ىي نرػص اتكأت عمى راىغ تاريخي وو 
 الجرامي في بشيتيا العامة.

أن ىحه تأسيدا عمى ىحه الشساذج وغيخىا مسا لع أذكخ، فإنو يسكششي القػل 
خخق القػانيغ و السعاييخ ت .في صياغة ججيجة تدعى إلى قخاءة ججيجةاألعسال 

 افييتجاذب يبل  ،الجسالية الثابتة بجسالية مثيخة لألسئمة، ال تصسئغ إلى الشيائي
إلى  يغحؼ الحخكة الدخدية و يجفعيا السعاصخ ضسغ وعي فشي الثقافي مع األصيل و

خرياتيا و ، كسا يسّثل ىحا التجاذب السحػر الحؼ يجسع مفاصل الخواية و شاألمام
 أحجاثيا.

و يذّج إليو اىتسام  ،ىكحا استصاع الخاوئي الجدائخؼ أن يفتح شيية السبجعيغ
في عالع خيالي مختبط بالػاقع الحقيقي، فبعج أن تشام  ،الشّقاد و القخاء عمى حج سػاء

رحمتو مع شخػصو الػىسييغ "الحيغ يتحخكػن عمى الػرق يتحاور  الكاتب الجنيا يبجأ
دل الشقاش معيع حػل حياتيع و مرائخىع و يجعميع تعػيزا لحياة معيع و يتبا

اجتساعية أخخػ ال يدتصيع  أن يدتستع  بيا أويحىب إلييا، )....( أؼ أنو و ىػ 
يتشفذ في ىحا الفزاء الػرقي األبيس يدتصيع أن يدتجعي كل ىحه الذخريات و 

ذأنيا، فإّما أن يكافئيا و الشساذج التي يمتقي بيا في الحياة يحاكسيا ثع يرجر قخارا ب
يدتعيخ بعس مالمحيا ليرشع مشيا شخرياتو اإليجابية، و إّما أنو يجيشيا و يحقق 

                                                                                                                                               

(, و السذي خمف حارس السعبج ) 2010(, ونحت ججيج لتسثال أسػد )2001مسشػع الجخػل )
 (.2011(, و قل لكع اهبصػا جسيعا )2013

 اآلداب، و لفشػن ا و لمثقافة الػششي السجمذ ،عبج السالظ مختاض .في نطخية الخواية -1
 . 13ص .5891 ط الكػيت،
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نقستو عمييا بأن يدتعيخ مالمحيا لترػيخ تمظ الذخريات في قررو التي تكػن 
 .1"تعبيخا عغ كل ما يسأل الحياة مغ مدخ و تذػيو

ث إلى اختيار أنسػذج جاءت حاجة البح ىحه التجارب و الدياقات عبخ
الخواية السجدج ليحه الخرػصية و الستغيخات الحاصمة عمى مدتػػ الشز الدخدؼ، 

الجنرال خلف هللا مدعود) مغ خالل مجّونة تشتسي إلى األدب الجدائخؼ ىي رواية "
تستح مزاميشيا مغ ، و ىي رواية كامل بغ زيجال" لمكاتب دمحم األمعاء الخاوية(

التحخيخية : الثػرة  أىسيافارقة في الخواية الجدائخية، نحكخ ة محػري يماتث مجسػع
 ، الخبيع العخبي .حخب الخميجالجدائخية، العذخية الدػداء، 

نسػذج لمبحث في مأساة الػاقع بشطخة سخيعة، يسكغ أن نالحع بأن الخواية 
وفخت لمستخيل الدخدؼ  في الػقت نفدو تحػالت التي مدتو والو مختمف الجدائخؼ 

األحجاث التاريخية  ىحهليذ  ،ما أثار انتباىشا حقا في الخواية ادة حكائية ناجحة، وم
 حيث ،و إنسا تذكيميا لمكتابة أيزا ،التي يسكغ أن تغخؼ أؼ باحث بجراستيا فحدب
وذلظ مغ خالل تجاوزىا نسصية  ،تكذف عغ رؤية نقجية مغايخة نػعا ما لمػاقع

 خدية يقيع دعائسيا الرػت الدارد ضسغصياغة س إلىالتذخيز السباشخ لمعالع 
 لستخيل الخوائي.ا

عمى تحجيج اإلشار  يةالبحث ه الػرقةعسل ىحىحا الشذاط األدبي توعمى ضػء 
عغ سؤال يحاول اإلجابة الدمشي و اإليجيػلػجي الحؼ يتحخك فيو األديب، كسا 

 –ذلظ التأسيذ لسيالد أدب ذؼ مزسػن ججيج بالشطخ إلى الطاىخة التي يدػقيا، و 
مادام  داردمغ خالل استشصاق ممفػظ الستكمسيغ السػضفيغ في الخواية، وحتى ال -فشيا

حزػر  ثع نشتقل إلى مشاقذةتعخية السجتسع مغ البخاثغ التي تتخبز بو،  ىػ األساس
 .ستغ الخوائيال اكأحجاث أسيست في بشية ىح السادة التاريخية

الجاخل إذ كيف  الخارج وبيغ  و ألن إشكال الخواية و التاريخ يقتزي الجسع
يسكغ تتبع مدارات الّتاريخ في رواية ما دون أن يكػن ذلظ التاريخ محجدا سمفا. و 

                                                             
  11 – 10تػنذ ، د،ت، ص  -جياد فاضل .أسئمة الخواية ،الجار العخبية لمكتاب ، ليبيا-1
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و ىي  بن زيد كاملالمحمد لذلظ ما يفدخ جشػح البحث إلى استجعاء التجخبة الخوائية 
 تعيج صياغة الحادثة التاريخية صياغة أدبية.

األصيل الحؼ يخد مشو األدباء السادة الخام  سخجعلقج شكمت الثػرة التحخيخية ال
كخدة فعل أممتيا  ،إلنتاجيع الخوائي، فتحزخ صػرة الػششي السجاىج بدساتو البصػلية

الطخوف االجتساعية القاسية التي مغ شأنيا أن تحسل شخرية البصل عمى كخه 
شخرية قجم ي - الكامل بغ زيجدمحم  -االستعسار و نبحه، ومغ ثع الثػرة عميو. فالخوائي

أحخق السدتعسخ الفخندي أرضو و أعجم جسيع   ذلظ اإلندان الحؼخمف هللا مدعػد 
)  الفيتشاممات في حخب  وعجا أخيو الػحيج الحؼ أخحه العدكخ معيع، و قيل أن ،أىمو

عبخ مدارات الحكي و تشامى لجيو الػعي يإلى أن  فيسا بعج، (وصينية الحرب الهند
عمى مدامعو : "  الحؼ يخدداترال مغ أحج اإلخػان عبخ  ابجايتي ،سختمفةال ومحصات

إلى زمغ السأساة الػششية ثع احتالل ، 1إن الجبية تحتاجظ و تدعج بسداعجتظ ليا "
 الخبيع العخبي.ب عخفخخ محصة ما يالعخاق حتى نرل آل

 :بين التاريخ و التجريب الكتابة الروائية -0
ريخ اقة بيغ التالعال إشكاليةؼ، حػل ارتأيشا أن ندتيل بحثشا ىحا بتسييج نطخ 

مغ ناحية و تحجيج السػقف السشيجي  اإلشكالية، وذلظ قرج مشاقذة ىحه و الخواية
ػص في التحميل : أؼ ما الحؼ نعشيو بخصاب غلجراستشا مغ ناحية أخخػ، قبل ال

الخواية التي تثيخ التاريخ؟ إن الجراسات التي اشمعشا عمييا في ىحا السػضػع، تكاد 
"بأّنيا قرة  يا تعخيف بعس الشقاد لمخواية الحؼ يخػ ىستجسع عمى مفيػم واحج، لعل أ 

ظ العالقة الػشيجة بيغ و ىحا التعخيف يؤكج تم 2خيالية ذات شابع تاريخي عسيق"
 الخواية.التاريخ و 

                                                             
, الجشخال خمف هللا مدعػد ) األمعاء الخاوية(, دار عمي بغ زيج دمحم الكامل بغ زيج  -1

 30,ص 1لمصباعة و الشذخ,ط
مشذػرات اتحاد كتاب –دراسة -اث في الخواية العخبيةدمحم رياض وتار، تػضيف التخ   - 2

 101ص ،2002 دمذق، العخب،
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ال يتشاقس مع الحقيقة  إن الشز الخوائي في حتسية مشصقو الدخدؼ، 
ف، فيػ يعيج كتابتيا محاوال حرخىا فيسا يسمظ مغ أداة السؤل مغ وجية نطخ التاريخية

و ىي المغة التي تذتغل عمييا  ىي الػحيجة الكفيمة بتحقيق حمع بقائو في التاريخ،
خصاب جسالي يشذج الستعة و خصاب آخخ  و ىي تشدج خصابيغ، الخواية التاريخية

 نفعي يقجم الػقائع التاريخية.
                           - الخواية التاريخية -( في كتابو Georg Lukacs) يؤكج "جػرج لػكاتر"

بل اإليقاظ  الكبيخة، "أن ما ييع في الخواية التاريخية ليذ إعادة سخد األحجاث التاريخية
ييع ىػ أن نعير مخة أخخػ  الذعػرؼ لمشاس الحيغ بخزوا في تمظ األحجاث، و ما

و يترخفػا كسا فعمػا  بيع أن يفكخوا و يذعخواالجوافع االجتساعية واإلندانية التي أّدت 
 .1ذلظ تساما في الػاقع التاريخي"

فإنو سيعبخ في مشجده  ،فالخوائي ميسا حاول نذجان الحقيقية التاريخية
و  ،آرائو الذخرية التي تعكذ مػقفو اإليجيػلػجي مغ ىحه األحجاث اإلبجاعي عغ

مغ أجل  التي يتبشاىا الكاتب ،تاريخيةتكػن مؤسدة كحلظ عمى الػثيقة الما التي غالبا 
 التي يكػن الخصاب الخسسي السعتسج قج أىسميا بقرج أو بجون  مختمف الدوايا إبخاز

عمى  ىشا يذتغل الخوائي قرج، خاصة و أن السرادر التاريخية تتعجد في الغالب و
 االختالفات السػجػدة في متػنيا.

، فحدبغال ليذ عالمة غخبية بخجػعشا إلى الخواية العخبية نجج ىحا االشت
التي كان ىجفيا  كتب جخجي زيجان و سميع البدتاني و غيخىسا الخواية التاريخية، فقج

و شحح الشدعة القػمية العخبية عمى  الدمف و مآثخىع لالقتجاء بيع ببصػالت التعخيف
غخار ما كانت تيجف إليو نطيختيا األوروبية التي" ضيخت في الحقبة الخوماندية 

سستجة عمى نيايات القخن الثامغ عذخ و بجاية القخن التاسع عذخ ألجل البحث عغ ال
تسجيج الشدعة  ىلمغ الخواية إ مغ خاللو كتاب ىحا الشػع البصل القػمي الحؼ تػسل

                                                             
 تخجسة صالح جػاد كاضع، دار الصميعة، الخواية التاريخية، جخوح لػكاتر: - 1

 .46،  ص1978بيخوت،
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 في شعػبيا ألجل السداىسة في بشاء اليػيات القػمية الججيجة بث روح ججيجةالقػمية و 
 .1ت الدياسية الكبخػ التي شيجتيا أوربا"مع التحػال التي بجأت في الطيػر

 اتخحت شكال آخخ في التعامل ،غيخ أن ىحه العالقة في الخواية السعاصخة
بل يتفاعل معو  ،بحيث ال يكخر فييا الحجث الخوائي الحجث التاريخي ،مع التاريخ

ا و حػارا ثع تجاوزا ليعيج البشاء، إنو الػضع الير الحؼ يعيذو  أو مداءلة تشاصًّ
أن يعبخ عغ مخحمة مغ مخاحل تاريخو ليعيج صياغتيا صياغة  لسؤلف و ىػ يحاولا

فعسج  لعمو يرل إلى اإلجابة أو السبخر الحؼ يػاجو بو واقعو السأزوم، أدبية مستعة،
 بعس الخوائييغ إلى ترجيخ روايتيع بشرػص تاريخية مشتدعة مغ كتب السؤرخيغ،

تبخ" بشريغ، أحجىسا لالحؼ صّجر روايتو "ا  –نحكخ مشيع الخوائي الميبي إبخاهيع كػني 
ديشي، و الثاني تاريخي مشتدع مغ كتاب "مسمكة مالي" و الخوائي سالع بغ حسير 

 بجسمة مغ أقػال السؤرخيغ. الحؼ صّجر روايتو "مجشػن الحكع"
 وأوغمت التجخيب، أما في مجال الكتابة الخوائية في الجدائخ فقج أدركت سحخ

نساذج روائية رائعة تتخح مغ السادة التاريخية دعامة ليا و أساسا  لتقجم لمقارغ  فيو
 سػاء ما تعمق فال يسكغ أن نتشاول عسال أدبيا إال و فيو حزػر الحاكخة، تختكد عميو

في الفشي و التاريخي و لعل الحجيث عغ مػضػع  مشيا بالساضي القخيب أو البعيج،
عمييا، و  قيغ بارزيغ كان ليسا أثخ كبيخيقػدنا إلى استحزار سيا" ،الخواية الجدائخية

و ىسا سياق الثػرة و الذيجاء  و اآلخخ، األنا ة تذكل صػر ساىسا بذكل كبيخ في 
و سياق اإلرىاب الحؼ يحيل إلى تدعيشات  السختبصة بالفتخة االستعسارية و مابعجىا،

 . 2تمظ العذخية الدػداء" القخن الساضي،
ة لو امتجاد إلى مختمف الحقب التي عاشتيا الحجيث عغ الفتخة االستعساري إن

و ىحا ما شكل مادة دسسة اشتغمت عمييا بعس  الجدائخ في مػاجية العجوان األجشبي.

                                                             
 ميالد فايدة: سيخة األميخ عبج القادر الجدائخؼ في كتاب األميخ مدالظ أبػاب  الحجيج   -1
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د. مخمػف عامخ، الػاقع و السذيج األدبي، نياية قخن و بجاية قخن، دراسة السكتبة  -2

 . 148، ص 2011دائخية، الجدائخ، الػششية الج
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سبيل  ىعممشيا األدبية، نحكخ  األقالم الخوائية الجدائخية التي ليا حزػرىا في الداحة
ج مادتو مغ التاريخ الحؼ يدتس .رواية )كتاب األميخ( لمجكتػر واسيشي األعخج :السثال

الجدائخؼ الحجيث في القخن التاسع عذخ، و يخكد بالخرػص عمى مدار شخرية 
تاريخية ىامة في تمظ السخحمة، و ىي شخرية األميخ عبج القادر بغ محي الجيغ 

، كسا يخكد  1847و  1832الجدائخؼ، في فتخة صخاعو مع الفخندييغ الغداة مابيغ 
أدولف  -فخندية ىي شخرية األسقف أنصػان كحلظ عمى شخري ديشية مديحية

 تاريخيةالخواية ال ىحه. 1846و  1838ديبػش, األسقف األول في الجدائخ مابيغ 
عشجما خرػصا ، تخاوح بيغ الترػيخ الخالز لمػاقع و اإلغخاب في التخييل التي

 كػن ضييخا لمفمدفة في إعادة صػغ القيع صػغا إندانيايلكي  خصاب الخوائيجفع بالت
 ججيجا. 

إرثا ثقيال مغ الكتابة  الستسيد قج واجو الستغ الخوائيأكيج أن ىحا  و 
عمى الكاتب  التاريخية حػل شخرية األميخ و جياده و ترػفو و أدبو. مسا أوجب

)زمغ  )زمغ الحكي( و الخوائي التاريخي ،دمشيغال بيغ ػازؼ لعبة الت حدغي أن
لتديخ األحجاث  .صػغ التاريخ الػاقعيمى قادرا عيذكل لشا بشاء سخديا حتى  الخصاب(

حيث يتػلى األميخ سخد قرة كفاحو  ىػ الذأن في كتب التاريخ، بذكل متتابع كسا
في الػقت نفدو  و ضج الجير الفخندي لمقذ الحؼ يدوره في سجشو مغ حيغ آلخخ،

تتخمميا الكثيخ مغ  ،تدتسخ حخكة الدمغ الخوائي متجية نحػ األمام بذكل أفقي
 و تقشيات الدخد الستشػعة. رقات الدمشية،السفا

عمى الذفافية و السباشخة و  اعتساد الدخد التاريخيمسا تقجم، يتزح أن  
 لمستغيشزاف إلييا التخييل، تأتي لتسشح  اعتساد الخوائي عمى السادة الػثائقية التي

حكاية فالدخد عشجما يرػغ "  بعجا آخخ يتجاخل فيو الدخد التاريخي بالدخد الخوائي،
وأحيانا  و لكشو يكذف ميسالتو و مشدياتو، التاريخ، ال يختدل تاريخية بصخيقة ناجحة
ويخخج التخييل عغ  في السحطػر التاريخي، وأحيانا يدقط يبجد بعس شكػكو،
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ىشا تبخز أىسية التخييل في  1معقػليتو التي تحخف الػقائع و األحجاث التاريخية"
 .الفشية و السعخفة التاريخية يشذج الستعة تذكيل بشية الخصاب الخوائي الحؼ

في رواية الجنرال خلف هللا مدعود) األمعاء  الهوية و التخييل -2
 :الخاوية(

سجال بيغ التاريخ  ىيالجنرال خلف هللا مدعود ) األمعاء الخاوية( رواية  
بخ عالتي مخت بيا الجدائخ  ،يعيج فييا الكاتب تذكيل كخونػلػجيا األحجاث ،و تخييمو

 إلى واقع، قػميبعجه ال في ، خرػصاىحا الػاقع امتجاد عمىل رلي ،محصات ميسة
في ىحه المحطة الخاصة، يذعخ  استثشائي شافح بالذيء و ضجه، بالفخح و الكآبة، و

الخاوؼ أن ساعة الحدع قج حّمت: ساعة التحكخ و الشديان، ساعة تجخيب الحكي و 
" أغسس عج أن يغسس البصل اإلشكالي عيشيو بوما يخيجه اآلن يأتي تمػيغ الحاكخة. 

الحالع حمع تاريخ الدشػات الساضية .. يجعل عيشيو لمحطات مدتخخيا، بجا فييا كالشائع 
احداسا خفيا يعتخيظ، ييسذ لظ بعيغ اليقيغ، إنيا لع تكغ عادية، و أنو ىػ أيزا لع 

 .2يكغ إندانا عاديا .."
 الحادثة إثارة عشج يقف ال ،الدخدؼ مشصقو حتسية في الخوائي الشز إن

 اليػمية الحياة تخصج متكاممة، فشية صػرة إبجاع إلى يدعى وإنسا فحدب، التاريخية
 والتعبيخ لمكالم السجال ليسا لتفدح الخواية، وأنرفتيع التاريخ أقراىع عادييغ ألناس

 ،وآالميع. فالسؤشخات الدمشية في الخواية تتخح مغ الخصية مخجعا ليا آماليع عغ
 .أحجاث الثػرة التحخيخية، وحخب الخميج والعذخية الدػداء و ىمع جخعشجما تقف عشج 

وىحا كمو، مغ خالل الذخريات التي يبجو أن الدارد وحجه ىػ الحؼ كان يػجييا 
 حدب تفديخه لألزمة.

إلى  ،خ الخسسيةي، حيغ تحاصخه أحجاث التار ثع سخعان ما يختج الكاتب
يقػل الدارد " عخفت  ،ىامر روماندي جسيل وجمى فيتالحؼ ي ،سحتذعالندياح اإل

أنشي أحببت و ألول مخة أحب .. كانت راقرة فخندية .. فييا الكثيخ مغ آيات 
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تدمظ المغة سبيال يقػد  الصاقة اإلغخائية، إلبخاز و 1الجسال ليذ آية واحجة فقط .."
 ستيفاني ) األساسي في الحكي( مع شخريةحيغ تتػحج شخرية الدارد ،الى الجدج

الحشان .. ال أقػل لظ أني لع أضاجعيا " ستيفاني لع تكغ راقرة فقط .. كانت مشبع 
بل عمى العكذ تساما ..كانت تحب أن أقزي عمييا كل مداء ..كل صباح .. كانت 

 .2عشيفة تخفس التػقف و تخفس معيا الخدارة.. "
 ما، شز أو مقصعالعشجما تتزاعف لغة الدخد حػل كمسة نػاة في بشية 

الكتابة و السعاني السراحبة  سحظ في صشاعة شعخيةالتربح الخىانات الجسالية عمى 
كسال بغ زيج( في ربط ىحه العالقة مغ ججيج، عغ شخيق دمحم الو ىشا تكسغ قجرة ) ،ليا

فشيا  بن زيدىكحا يحمع ... وكأن الحب ييدم كل شيء حتى الدالح  ... الحب األول
إلى الحب بسفيػمو  (ستيفاني  -خمف هللا مدعػد)... وىػ بحلظ يتجاوز ثشائية 

 األزلي، حب الجدائخييغ بعزيع لبعس ...
ث، اإن دمحم كامل بغ زيج في ىحه الخواية يعيج تذكيل كخونػلػجيا األحج

بل  ،بحيث ال يكخر فييا الحجث الخوائي الحجث التاريخي افيزصخ أن يتعامل معي
ا و حػارايتفا  ، عبخالحجث فشيًا  صياغة يعيجل ،ثع تجاوزا أو مداءلة عل معو تشاصًّ

ختدل أحجاثيا تقشيات الدخد الحجيثة، كاإلبصاء و تحجاثا متخيمة أقرز فخعية تخوؼ 
مغ أحجاث مترمة  بخز ما استشج عميو الخوائيأ لعل واإلسخاع، و أحيانا التمخيز، 

 : ا يميممشيا نحكخىا  ،بالسخجع التاريخي
 :الجزائرية  التحرير الثورة _  0_ 9

لو امتجاد إلى مختمف الحقب التي عاشتيا  ،حخب التحخيخإن الحجيث عغ 
يدتشج إليو األدباء  مخجعاً فأصبحت الحخب  الجدائخ في مػاجية العجوان األجشبي.

غ لمعجيج مغ الخوائييغ الجدائخيي و ىحا ما شكل مادة دسسةويدتػحػن مشو كتاباتيع، 
 التاريخي ،زمشيغ بيغ جسع في مشجده اإلبجاعيالحؼ دمحم الكامل بن زيد كاتب ومشيع ال

عبخ فيو الرػت ليذكل لشا بشاء سخديا ي )زمغ الخصاب( )زمغ الحكي( و الخوائي
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" لع  .الجنرال خلف هللا مدعودعبخ الذخرية البصمة  ،أعساق الساضي إلى الدارد
مخ بديصا.. في فقج جاء الجػاب سخيعا و كان األأفكخ شػيال فيسا تحتاجشي الجبية 

غاية البداشة .. تفجيخ السميى الميمي.. ألن معطع رواده مغ الجشػد الفخنديذ .. و 
 .1الحخكى"

الحخكى ( /الخمدية ) الجشػد الفخنديذ –إن مثل تمظ اإلشارات الدمشية 
ة بالسآسي و السستمئ " الجنرال "الستخع بيا الشز، تخسع بجقة خرػصيات شخرية 

تدتسخ حخكة الدمغ الخوائي متجية نحػ األمام بذكل أفقي تتخمميا ل ،التجارب األليسة
يقػل البصل " ال أنكخ أن نداء عجيجات مخرنا في  الكثيخ مغ السفارقات الدمشية،

حياتي، واختمصشا معي داخل بػتقة التػحج الػججاني السعيذي، إال أنو ال واحجة 
 .2تدحدح ستيفاني عغ عخش ممكيا .."استصاعت أن تيدني.. 

 بػححيغ ي تحجد ىحه البشية صػرة البصل الحؼ يتغمب فيو العشرخ الحاتي
فيشترخ الفشي عمى حداب التاريخي، وال نعشي أن الخواية سيخة ذاتية، بل ، سذاعخهب

يقيع فييا  ،ليتسكغ مغ مسارسة لعبة فشية ،ىي سخد يدتخجم تقشية الخاوؼ بزسيخ األنا
ىي مدافة التحػل و اإلنتقال إلى شخرو ) ال أنكخ أن نداء عجيجات  ،ة زمشيةمداف

 ليؤدؼ وضيفة بشائية تدسح بشسػ الدخد و تصػره نحػ أىجاف محجدةمخرنا في حياتي ( 
. 

 :الخليجحرب _  9 _9
لقج عّبخت اليػية عغ عالقة الحات باآلخخ بالخغع مغ الحّيد السكاني الحؼ 

 لكغ الستتبع لمخواية الجدائخية يمحع جػانب أخخػ التقل أىسية، يذغمو كل واحج مشيسا،
" و عالقتيا بالحات ) الكاتب و السبجع(. العخبية قػمية"ال تيسةخرػًصا إذا ذكخنا 

أمام  ،يبخره لو مابالد الخافجيغ كدسة حزارية في الخواية الكاتب لولعل استحزار 
حكع العثساني، ثع اإلحتالل الغدو السغػلي إلى ال مغ ،تاريخ صعببمّخ بمج 

 األمخيكي، فيحاالبخيصاني، مخورًا بحخب الخميج األولى و الثانية و أخيخا الغدو 
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ىحا التاريخ ىػ ما حفد )بغ زيج( الستخجاعو كسعمع تاريخي ميع في تاريخ  الدجال
 العخبي.القصخ 

ػرة العمع السدجى فػق تسثالو مغ يقػل الخاوؼ " صجام حديغ .. انتيى وص
يػحي بالذيء الكثيخ.. ساعات بعجىا ..عخف العخاقيػن  األمخيكييغقبل أحج الجشػد 

 أن اإليحاء ال يكفي و أن الرػرة األكثخ جالء .. ىي أن أمخيكا أصبحت أمخيكا ..
السشذػد أصبح سخابا  الكثيخ أيقغ أنو خجع و أن وىع الحخية والعخاق أصبح أمخيكا ..

 .1خبخ كان"و أن اآلمال السعمقة أضحت  ..
 (األمعاء الخاويةفي روايتو ) "دمحم الكامل بغ زيجيؤسذ الخوائي الجدائخؼ "

ىحا  باإلحباشات،يخسع أفق انتطار قاتع متخع لحكي انتقادؼ،  تذكيالت مختمفة،
السزسػن يتحجث عشو الكاتب في سبعة صفحات إلى أن يرل الخاوؼ بالقػل" لدت 

إن  2فسا تخيمشاه أصبح حقيقة جمية لمعيان " أىجؼ و ال صاحبشا مدعػد كان ييجؼ،
الدخد عشج الكاتب مػاز لمحخاك الدياسي الحؼ شيجتو السشصقة مّجا و جدرا. ىشا تكسغ 
)شعخية( الدخد عشجه، كػن الدخد يتػحج مع الحجث التاريخي، فتشفتح المغة معو بكل 

 تيا التخميدية.اشاق
 العذرية الدوداء:_  3_ 9

و فخضت حزػرىا بقػة في  ،الدػداء تجمت فييا السحشةالػاقع أن العذخية 
حزػر تيسة  ،القخن الساضي اتيغ تجاعيات أدب السحشة في تدعيشالكتابة األدبية. وم

)اإلرىاب( الحؼ يحتكخ الػصاية فيشرب نفدو وصيا عمى الجيغ، يجعي العرسة 
فيي  و لػازمو قسعأدوات ال أمالشفدو، ويشدب السعخفة الجيشية لو ال يذاركو فييا أحج. 

لخاوؼ " وما كجت أستقخ اىحا ما عبخ عشو  ،مبتػرة مغ سياقاتيامبخرة بشرػص ديشية 
التقميجؼ بعسامتو الرػفية الكبيخة و سخوالو  فغانيمعيع حتى ألبدػني الدؼ األ

القريخ ثع شاىجت أفعاليع فازداد يقيشي أّن ىؤالء بخاء مغ اإلسالم و اإلسالم بخاء 
فكخة الجياد قج حيجت عغ أصميا .. فقج رأيت بأم عيشي أشياء يخجل  و أن مشيع ..
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، لكغ ذلظ لع يكغ االسخء أن يرفيا، وكع حاولت أن أتشاسيا أو أتغاضى عشي
 .1مسكشا.."

أشكاال متعجدة مغ  اتخحأن الكاتب  ،يالحع الجارس مغ خالل ىحه السقصػعة
، مغ الية الخصاب الخوائيعمى مدتػػ تذكيل جس ،التساىي مع الحادثة التاريخية
في تاريخيتيا و استميام ما يعيج البصل إلى صػرة  ،خالل تقري تذطيات السخحمة

" خالج "     شخرية  ضيػر عشجخرػصا ، الحادثة التاريخية و جخحيا الشازف
لع يأتي اعتباشا في رواية تثيخ الحؼ  السجاىجيغ األفغان(مغ )  السجعػ أبػ دجانة

الكاتب ) دمحم الكامل( في اختيارىا بسا أضفى عمييا مغ الرجق  وفق حيثالتاريخ، 
وكانت عػدتي  " ) خمف هللا مدعػد( التاريخي لتقجيع الجعع السعشػؼ لمذخرية البصمة

..فمػال مداعجة مغ كان معشا في سجغ أبػ غخيب .إلى الجدائخ محفػفة بالسخاشخ 
 .2"سجاىجيغ األفغانكان مجاىجا مغ ال. صجيقي خالج السجعػ أبػ دجانة ..

مختمفة تخصجىا ذاكخة  ػاقعم عمى في بشاء سخحو الخوائي يعتسج الكاتب
مغ خالل السزاميغ التاريخية  ،و تشتقل بيغ محصاتيا بحكاء محكع ،الخاوؼ بعشاية

) سجغ أبػ ( إلى العخاقالثػرةساحة ) عشابة مغ  التي تبثيا عمى ألدشة الذخريات
لسدتذفى الجامعي ابغ رشج، السدخح الجيػؼ عد ) ا إلى فزاءات أخخػ  غخيب(

الدارد  شبيعة ويدعف ىحا الدخد " الستقافد"، ، ، ...(الجيغ مجػبي، جبال البابػر
 تحػل مغ شخرية تاريخية إلى شخرية إشكاليةي الحؼ خلف هللا مدعود البصل

لو السجتسع مغ ويالت في قالب فشي يييسغ عميو البعج  عكذ ما يتعخضت
 في تفديخ األحجاث. ػجياإليجيػل

 الربيع العربي: _4_9
شكمت الثػرات العخبية بسداراتيا و انحخافاتيا و مختمف الرخاعات التي 
أفخزتيا، معصى ججيج أسيع في ضيػر كتابات روائية مغايخة لكتابات فتخة أخخػ 
سابقة، مغ حيث الدياق الدػسيػتاريخي و ما يختبط بو مغ أشكال الػعي و الخؤػ و 
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يدتجعي حتسا  (الستمقي / السجتسع)اىغ السعير عخبيا، فكل تحػل في الصخفيغ: الخّ 
تغيخ محتػػ الذكل يعشي بالزخورة " ألن  (شكل الكتابة /تقشيات)تحّػال مػازيا في 
، وإذا كان مدتػػ الذكل ىػ تسثيل لػجػد الجساعة البذخية يقػد تغييخ الذّكل ذاتو

 .1مغ ثّع الذكل ذاتو"بالتالي إلى تغييخ محتػػ الذكل و 
وفي رواية ) خمف هللا مدعػد( نخصج اشتغال دمحم كامل بغ زيج عمى مداحة 
ال بأس بيا مغ ىحا الحخاك الحؼ شيجتو السشصقة العخبية، يقػل الخاوؼ " ولع تسزي 
ساعات قالئل مغ صباح اليػم الخابع حتى شمع مدئػل سام في التمفاز عمى السباشخ 

 الم السحمية و العالسية في زىػ و عدة نفذ مفخشة :متحجثا لػسائل اإلع
تع بحسج هللا في الداعات األولى مغ صباح اليػم القزاء عمى ىحه الثػرة 
المعيشة ..واستتاب األمخ لرالحشا، وتع القزاء بحلظ عمى جسيع السختدقة و عمى 

 .2رأسيع العقل السجبخ السدسى خمف هللا مدعػد و ىػ بختبة جشخال .."
سمدمة مغ السذاعخ الستزاربة التي  عغ بذكل كثيفأفرحت الخواية لقج 

أفدجت الحوق و األشياء و الخؤية، فالخصاب الخسسي الحؼ تقجمو الخواية عمى لدان 
ل سامي" يقابمو خصاب مػازؼ مختمف يخكد عمى كذف السعتع مغ الػاقع و و "مدؤ 

 في وجومق و التػتخ في حالة الق مالمحو طيخت، الحؼ السغيب في الخصاب الخسسي
عجل ، وىػ ما ومغ يقف خمفيا مغ قزية " قػارب السػت")خمف هللا مدعػد( 

خلف هللا نار الثػرة عمى ىؤالء قبل فػات األوان، وفي ىحه األثشاء يخاشب  بإشعال
جيذو مغ الستدػليغ بجسمة واحجة ) قج بمغ الديل الدبى..والبج أن نقصع مدعود 
 دابخىع(.

 ،كذف الغصاءتالكامل دمحم بن زيد لمكاتب الجدائخؼ مدعود  خلف هللارواية 
عغ سخ انجالع الحخوب و مآسييا في أماكغ مختمفة مغ العالع في العرخ الحؼ 

و تخػ الحخب سػقا  ،نعيذو اآلن، إنيا تشطخ إلى الحخب كمعبة بيغ القػػ الكبخػ 
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ساىع تجاخل سػت مغ مػاقعيا السحجػبة بالطالل. وقج رائجة و مخبحة لتجار ال
، محاوال األصػات الدخدية في تخسيخ شابع التفكظ الحؼ يسيد العالع الحكائي لمخواية

رصج ذلظ الػاقع الرعب الحؼ تشبثق مشو صخاعات قػية و مختمفة، ذات دالالت 
 اجتساعية و سياسية معبخة و واضحة.

 مغأحج فاعميو إن الكاتب السثقف لع يكغ أبجا عمى ىامر التاريخ، بل كان 
السجتسع، كسا وجج في  تحػالتما يثيخه مغ قزايا ارتبصت ارتباشا وثيقا ب خالل

ميسة الخوائي ليدت نقل الػقائع كسا  في التعبيخ عغ الخأؼ. و لسا كانت الخواية وسيمة
إلى التخييل كسكػن جسالي تختكد عميو الخواية لتجاوز ذلظ الػاقع و إعادة  لجأ ىي،

الدخد متى استعان بالرػرة دخل العالع التخيمي إلى حقمو صياغتو بصخيقة فشية " إن 
و ألن  وبقية )األحجاث الػاقعية( قاعجة قابمة لمتحخيف عشج الزخورة، بو، الخاص

أما الػاقع  فان التحخيف نفدو سيغجو قاعجة، الزخورة الفشية تتصمب تجاوز الطخف،
العكذ معشاه تخمي و ىحا  و ليذ العكذ، األدبي، فال يسثل إال نفدو مغ العسل

في قزايا ال تعشيو ككاتب، قزايا تعشي اإلمام و  عغ شخريتو و الغػص الكاتب
لكشيا ليدت أدبا أو أنيا أدب قابل لمتقػيس في  الدياسي و الجسعيات الخيخية مثال،

 .1أية لحطة"
فالخيال  إلى الخوائي " والحق أن التخييل ىػ الحؼ يعبخ بالشز مغ التاريخي

ليدت سػػ قجرتشا عمى  و إّن قجرتشا عمى التخييل، غ أعسال الحاكخة،نفدو عسل م
تحكخ ما مخرنا بو مغ قبل و تصبيقو عمى مػقف مختمف، فالخيال ىػ الػجو اآلخخ 

. 2و ابتكارىا"         في حفع الّرػر و تشطيسيا أو إعادة تخكيبيا  مغ الحاكخة سػاء
تعتجل مع السػقف الججيج  ،ة كسعخفة قبميةفإعادة تشطيع تمظ الرػر التابعة في السخّيم
و يشقل كل ىحا عبخ المغة كػسيط ماديبيغ  الحؼ تبجؼ الحات إزاءه القبػل أو الخفس،

                                                             
الدعيج بػشاجيغ ، الدخد و وىع السخجع ، مقاربات في الشز الدخدؼ الجدائخؼ الحجيث  -1

 .8، ص 2005،  1، مشذػرات االختالف ، ط
 247جابخ عرفػر ، زمغ الخواية ، د ت ، القاىخة ، ص  -2
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ىحا يتحجد الستخيل أو التخّيل عمى أنو إعادة الرياغة بػصفيا  الحات و العالع ووفق
 .1نرا"

يقة " أدب وث خلف هللا مدعود األمعاء الخاوية (وتبقى ىحه الخواية ) 
 البخؤية مراحبة  بأدب األزمةسياسية " تزاف إلى ىخم الكتابات التي سشدسييا 

بل ىي عالع  أو تجخبة الحات لتتخاوح بيغ الفشي و التقشي فحدب، تكتفي بدخد الحياة،
أرحب يعخفشا عمى مدارات نذػء الػعي االجتساعي و تفاعالتو اتجاه كل القزايا: 

فإما أن يشقل الخصابات  و مػقف السبجع اتجاىيا، جتساعيةالدياسية والتاريخية واال
وىػ يقجم  ،و إما أن يشقميا حّتى يؤسذ لخحمة البحث عغ الحقيقة الدائجة و يؤكجىا،

تػعكات الحادثة التاريخية برػرة مستعة و لبػس أدبي يغصي تذشجاتيا و مخارتيا، 
تػعبيا بالصخق السفخوضة وأحجاثيا الستدارعة التي لع يعج في وسع السجتسع أن يد

 عميو فخًضا.
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يسي" في السثقف وسقف األمة  نص "واجب السثقفيؽ نحؾ األمة لإلبرـا

 د. وليد خزؾر جامعة دمحم خيزر بدكرة
 
 سمخص:ال

ثقاؼيرررة فررري  نرررص مرررؽ  ثرررار  تقتررررح  ررررق الؾريرررة تحميرررال مجسؾ رررة مقرررؾ ت        
يسرري  مررء  رؾ  الذري  اإ سقاربررة باألندرراث الثقاؼيررة مرؽ  جررال الؾ ررؾ   لرري البرـا

يسرررري  ماـيررررة السثقررررف حيررررا تشاولرررر  مفرررراـيؼ الثقافررررة واألمررررة مررررؽ خرررر    ا برـا
 ترؾرات الكاتب لها مع ا تبار الدياث الكؾلؾنيالي الري  اش ؼيه.

 الكمسات السفتاحية:
يسياإ  الدور. ،السكانة ،األنداث ،األمة ،السثقف ،برـا

Résumé : 

Cet article propose une analyse d'un ensemble de concepts culturels 

tirés des livres de Sheikh Iibrahimi À la lumière de l'approche des 

systèmes culturels‚ Afin d'atteindre la définition de l'intellectuel 

liBrahimi‚Où elle a abordé les concepts de la culture et de la nation à 

travers les perceptions de l'écrivain‚ avec la Prise en compte du 

contexte colonial dans lequel il a vécu. 
les mots clés : 
Iibrahimi‚ L'intellectuel ‚ La nation‚ les Systèmes ‚ Statut‚ Rôle. 

 
 مقدمة:

تقترح  رق الؾرية البحثية تثؾير سؤا  السثقف في   ياته البشيؾية 
مقؾلة السثقف استأثرت  ن   ذنظؾلؾجية وتحدياته األ السعرؼية، وإشكا ته

 في حقؾلها، متشؾ ة  سهاماتوتراكس  حؾلها  السعا رةبدتيسؾلؾجيات باإ
وتدعء  رق  والسثقف، الثقافةة معرؼية لدؤا  يمشح  مركز  متعددة في تؾجهاتها،

يسيبشا  مفهؾم السثقف في الشص"  لءالؾرية   نص مؽ مؽ خ  "اإبرـا
يسي دمحم البذير اإمام"آثار يرا ة    ادة ي  األساسيةالغاية   نحيا " اإبرـا
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فزا  التي حقق  الؾ ي بساـية السثقف ووعيفته  سؽ ال اإمامنرؾص 
نرؾص لسثقف كتب ونا ال  د   زا فشكؾن "اإمامالكؾلؾنيالي الري كتب ؼيه "

 الهيسشة الكؾلؾنيالية. 
ال وبشا  لمسثقف داخال  رق  ي تذكي اإمام ن يرا ة نرؾص 

مرجعيات فكرية وثقاؼية   وومحاولة لمبحا  ؽ تأسيس مشظمقات الشرؾص،
يسيةالشرؾص  داخالوطشية مؽ  فإن  رق  و مء  ؾ   را الترؾر،اإبرـا

تحقيق الغاية مؽ   لءيرب  نجد ا الؾعيؽية التي  باإجرا اتالسقاربة تدتأنس 
مؽ خ      بزئبؿية مرظمح السثقف   تتؼ  اإمداك  نحيا القرا ة ،  رق

مؽ تحديد السثقف مؽ عيفة،الري يسكششا حدب "غرامذي"تحديد معامال الؾ 
ندقان   نهسا مء   ليهسايسكؽ الشغر  واألمةالثقافة  يكسا  ن مفهؾمال مثقف،

نداؾية  امان يزسان  ندايا فرعية متداندة تشبشي مؽ خ لهسا السقاربة األ
ال مقؾ ت السثقف والثقافة تحمي  لءالؾعيؽية لهرق الؾرية حيا  سد البحا 

 .(1)"األمةواجب السثقفيؽ نحؾ ولؾج نص "  لءوالتي مهد بها  واألمة
بدؤا  السثقف و دوارق الري يجد ؼيه البحا م مح الؾ ي  شد اإمام 

يسيما ي  ؾر السثقف السجتسعية،و شا نتدا  : وكيف تذكم  داخال  اإبرـا
 سئمة ثير ا حؾ  واإشكا ت التي ي  وما  ي القزايا التي يظرحها؟ص؟ را الش

 واألمة؟ ةافقثال
 مفهوم األمة: -0

ن  غسا جديدة لفهؼ  الؼ اليؾم"  مء يتحدث "  ن تؾريؽ" في كتابه " برادي
 الؼ مابعد اجتسا ي" " ن  ذ لحغة السقؾ ت الثقاؼية بامتياز المحغة الرا شة  ي 

لرالح السقؾ ت الثقاؼية  زاح انلؼ تعد تشغسه الترؾرات ا جتساعية التي 
الري  سس مفاـيسه الجديدة والتي   بد مؽ ،(2) بدبب  را السجتسع الجسا يري 

كثيرا مع تحميمشا   ن  را الظرح يتشاسبيها مؽ خ   السقاربات الثقاؼية،الشغر  ل
 را السفهؾم الدديسي اإشكالي الري تتبايؽ ؼيه وجهات الشغر لسفهؾم األمة،
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ر طابعا  يديؾلؾجيا  شد ويأخعا  شد السذتغميؽ  ميه،جد  واس ويخمق
ولرلػ فان تحميمه كسقؾلة ثقاؼية يد يشزع  شه غ لة اإيديؾلؾجي ه،يمدتعسم

 ويكدبه مرونة في التحميال وا ستعسا .
 ،كاأل ال» : مء  دة معان" السعاجؼ العربية في مادة "  مؼ حيالت   
 ،والديؽ والظريقة، والجسا ة، ،وسيد القؾم الري يتبعه الجيش والعمؼ واألم،
 .(3)« والقرد والشعسة،والقامة،

السعاجؼ  وبالشغر  لء كال  رق السعاني التي تظرحها كمسة  مة في
ندق  ام تشتغؼ ؼيه  ن مفهؾم األمة  ؾبأنه يسكؽ القؾ   والقؾاميس العربية نجد 

تد ؼ مفهؾم األمة  حيا تتحؾ   رق السعاني  لء متداندات لغؾيةنداث فرعية، 
 زا  األمة التي  ي  في بعدق ا  ظ حي،فاألم  ي األ ال واألرض والسشب 

ي يحدد وكرلػ العمؼ الر ي مؽ تجسعهؼ  سؽ جغراؼية واحدة،و  م األفراد،
و مء ذلػ تقاس بؿية السعاني التي   يتدع لركر ا الؾجهة كسا تحدد ا األمة،

 السقام.
مء يشفتح    ظ حيا غؾي جعال تحديدق ة في ثرائه الم ن مفهؾم األم

حيا نغر التؾجهات اإيديؾلؾجية لستبشيها تتؾافق و   دد كبير مؽ التخريجات
ألمة فكان  المغة  ي نؾاة ندق اض لسفهؾم األمة في محددق المغؾي،البع

 ؽ تاري  مذترك وفيهؼ مؽ ا تبر  والبعض تحدثوآخرون آثروا ا تبار العرث،
ن مفهؾم األمة متداخال  ؼيسا يشغر آخرون  لء تحديد األمة،الجغراؼيا  ي ركيزة 

حيا  ن الدولة  ي الؾطؽ الفعمي واألمة  ي الؾطؽ »مع مفهؾم الدولة والؾطؽ 
 .(4)« السعشؾي 

ؾ السديظر في تذكيال وفي كال  رق التؾ يفات كان الفهؼ اإيديؾلؾجي  
   مؽ خ   ن األمة   تتأسس  فالتؾجهات القؾمية ا تبرت مفهؾم األمة،

فالحديا  ؽ و امال التساسػ فيها،ام األمان،البؾا ا القؾمية فيها التي  ي  س
كالمغة والسرير السذترك  األمة العربية   يكؾن    بتكريس العؾامال القؾمية
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 را ما رفزته التؾجهات الديشية التي تربط تساسػ األمة ووحدتها بالديؽ والعرث،
ن لفع  وبالشغر  لء القرآن الكريؼ نجد والتساسػ، تؾفر  مء  سباب الؾحدةالري ي

آيات التشزيال الحكيؼ حام  معان متعددة تدتذف  دد كبير مؽ  في األمة ورد
فقد ارتبط ذكرق مؽ السفاـيؼ السركزية في القرآن،مؽ سياث اآليات مسا جعمه 

، وفي الشرؾص (5)وحتء  ؽ الحيؾاناتالحديا  ؽ األفراد و ؽ الجسا ات،ب
ن مفهؾم األمة  شد الفرابي يتداخال مع مفهؾم السّمة مع تسييزق  ثية نجد الترا

و شد " ابؽ خمدون " يعتبر ا باألبعاد ا جتساعية والسدنية،لألمة في ربظه
مفهؾم العربية والدولة ن مفهؾم األمة غاب بالؿياس  مء  الدارسؾن 
 .(6)ن كان يد  شار لمع ية بيؽ األمة والؾطؽإو والعسران،

ويجسال "نا يف نرار" في تشغيراته حؾ  األمة  رق الترؾرات في 
ا تبر ا تحدد تمػ الروابط السختمفة في فهؼ األمة  شد التؾجهات السختمفة  ة ربع
 :(7)و ي 

 الترؾرات الديشية. -
 الترؾرات الغؾية. -
 الترؾرات اإيميسية. -
 الترؾرات الدياسية. -

  ندتكيؽ  لء ترؾر محدد  نه وبالشغر  لء  رق الترؾرات التي تجعمشا 
ن نعؾد  لء  شا يسكؽ يد يحسمه مؽ محسؾ ت  يديؾلؾجية،فإنمشها لألمة مسا 

كؾنها السؤسدة الثقاؼية التي ترؾر"جسعية العمسا  السدمسيؽ"لهرا السفهؾم،
يسي مسا يجعال مؽ فهسها لألمة  يتؾافق ولؾ ندبيا مع انتدب  ليها اإمام اإبرـا

الدولة واألمة  يبيؽ مفهؾمبد الحسيد ابؽ باديس"الذي  " مّيز  فقداإمام فهؼ 
ت لها  و امت كها دولة  ح  دم ن تكؾن  شاك  مة مع  وا تبر  نه باإمكان

كثر في دولة ن  و  اويشغر  لء  نه يسكؽ  ن تجتسع  متاندماجها مع  مؼ  خرى،
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ث ث مة بخرائرها ومسيزاتها التي تتحدد مؽ خ    واحدة مع احتفاظ كال 
 .(8)معايير  ي: المغة والعقيدة والتاري 

جاب مفهؾم األمة  شد "ابؽ باديس" لء تأثير الغروف التي لقد است
فكان فهسه لها مرتكزا  مء السقؾمات زائر بفعال الهيسشة الكؾلؾنيالية،الج ايذتها 

 را األمة الجزائرية،الؾطشية القؾمية والبؾا ا الديشية ترسيخا وتدعيسا لسفهؾم 
والري يذي بقؾة ومتانة كثيرا ما نجدق في كتابات اإمام"السرظمح الري 

 و مسا  الجزائر. لسذروع الثقافي الري  در  شه  ؾا
نداث فرعية  ق البحا  ؾ ندق ثقافي ناعؼ حؾله  ن مفهؾم األمة كسا يرا 

 مء الؾحدة والتساسػ  تابعة له تتحدد وعيفته مؽ خ   الحفاظ
القرا ات  احب -السفكر الدؾري " دمحم شحرور"نجد في فهؼ وربسا ا جتسا ي،

يحسمشا  مء القؾ  بثقاؼية األمة،حيا يعتبر "دمحم ما -الرائدة لمقرآن الكريؼ
ن مفهؾم األمة في القرآن الكريؼ يشظبق كثيرا  مء تعريفات الثقافة  شحرور"
الر يشة لمثقافة ويقارنها بسفهؾم  تالتعريفا، حيا يؾرد  ددا  اما مؽ (9)اليؾم
ولؾ شا  ربػ ويشغر  لء يؾله تعالء: ﴿ألمة في سيايات الشرؾص القرآنية،ا

 رق اآلية " ن   مء(118﴾ ) ؾد/لجعال الشاس  مة واحدة و  يزالؾن مختمفيؽ
تؤسس لمسرحمة التاريخية التي   تزا  يائسة ويدتسر فيها اخت ف الثقافات 

 .(10)ري التا وتبايشها  لء نهاية
 مفهوم الثقافة: -9

وربسا كبرى تفؾث ما يظرحه مفهؾم األمة،يظرح مفهؾم الثقافة  شكاليات 
ن  يا ا مؽ السؾ ؾ ات التي   يسكؽ ن حدود الثقافة ويزا نجزم  ن يسكؽ 

 را ما جعال "ريسؾند وليامز"ولعال  متعريف،لنقف فيها  مء  ر ية  مبة 
حيا ،(11)«سسع بهرق الكمسة المعيشة    رف كؼ مرة تسشي  لؾ  نشي لؼ  »يقؾ :
نه مؽ فرط استعسالها  ار مؽ األجدى الحديا  ؽ الثقافة في  يعتبر 

تقظعاتها و جزائها وا شتغا   مء يزايا فيها مباشرة دون التعرض  لء الثقافة 
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فقد  حرء  السي ا جتساع ت راكؼ  ددا كبيرا مؽ السفاـيؼ، في كميتها التي
"كروبر  لفريد" و "ك يد كمؾكهؽ" في خسديشيات القرن السا ي ما  يقال  ؽ 

وفي المحغة الرا شة يد نتحدث  مء ما   نهاية مؽ (12)تعريف لمثقافة "164"
ثقاؼية والتي مشح  لمثقافة خا ة مع عهؾر حقؾ  الدراسات ال،التعريفات لها

حدود لها تبدو شبه مدتحيمة  سؽ  رق الحقؾ   جديدة جعم  مهسة رسؼ  بعاد
التي عهر فيها مفهؾم الثقافة العميا والخؽيزة والجسا يرية ( 13)السعرؼية الجديدة

 واإثشية وثقافة العرث وثقافة الهامش وغير ا مؽ السرظمحات.
ويشقال "دافيد انجميز" و "جؾن  يؾسيؽ" في كتابهسا "مدخال  لء 

 ذ ة يغظي السفهؾم مؽ زوايا متعددة فا متكام  لمثقافسؾسيؾلؾجيا الثقافة" تعري
 :(14)يعرفانها في ستة  شا ر

 الثقافة  نساط فكرية ومعتقدات وؾيؼ شائعة بيؽ األفراد. -1
 الثقافة متعددة بتعدد األمؼ واأل راث واإثشيات. -2
 .الثقافة تحتؾي  مء السعشء -3
 الثقافة شبكة مؽ الرمؾز. -4
 الثقافة ت عمَّؼ. -5
 ا تباطية   طبيعية.الثقافة  -6

لمثقافة حيا   اتريفتدتعرض وتكثف جسمة مؽ التع ة رق الشقاط الدت  ن
ندتذف الفهؼ الستكامال تأخر مشها الجؾانب األساسية التي مؽ خ لها 

" لمثقافة Sémiotiqueن الفهؼ الديسيائي "  لمثقافة،ويعتبر "كميفؾرد غريتز" 
سا  لء روح العرر مؽ حيا الدية بؾ فها شبكة رمزية مؽ الع مات  يرب فه

 .(15)وسهؾلة التظبيق
 ميشا الحديا  ؽ تعريف  وكؾن  رق الؾرية ذات مشحء وعيفي كان لزاما

"لمثقافة التي تشغر لها كشدق  ام يحتؾي  مء Le fonctionnalisme"الؾعيؽية
ن  لمؾعيؽية يعتبر  ا جتسا ييؽريؽ فر"برسؾنز" كأحد  كبر السشغداث فرعية،ان
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ويتحدث  ؽ الشدق الثقافي (16)الرمز ي كال سمؾك اجتسا ي يائؼ  مء »الثقافة 
  ي :(17)الري يتكؾن مؽ انداث فرعية

  نداث األفكار والسعتقدات. -
  نداث الرمؾز التعبيرية. -
  نداث التؾجيه الؿيسي. -

يته في كؾنه "نسظا رسؾنز" يأخر   سمفهؾم الشدق الثقافي  شد "ب  ن
والشدق الفعال األخرى،كشدق الذخرية،والشدق ا جتسا ي،داث ن لمتساسػ" بيؽ 

تساسػ نداث الفعال جعمته حافغا لمتؾازن وال ن مركزيته بيؽ   حيا (18)البيئي
و را راجع لقدرة الثقافة  مء بشا  التؾازن ا جتسا ي الري في غيابه ا جتسا ي،

يكؽ الحديا  ؽ مجتسع  حي ومتساسػ،  يس سي وربسا  را ما جعال اإبرـا
تهدم  ن ثقفؾن  ؼ حفغة التؾازن في األمؼ،و ؼ القؾمة  مء الحدود الس» يقؾ :

 .(19)«ن تزيغ تشتهػ و مء األخ ث  ن و مء الح رمات 
يسي في مدألة الثقافة ودور ا في   ن  را الؾ ي الري يحققه اإبرـا

يقؾ  اإمام: سا ي يتجمء بؾ ؾح في تعريفه لها،الحفاظ  مء التؾازن ا جت
كمسة السثقف آتية مؽ تثؿيف الرمح و ؾ تقؾيؼ يشاته بغسز ا وتذريب زوائد ا »
ويقؾلؾن لمغ م الستدرب  مء المعب بالد ح اتئة وإزالة ا  ؾجاج مؽ كعؾبها،الش

ؾ و ف يريب الرمة غ م مثقاف و الرمي بالحراب والت  ب بالرماح،و مء 
بالسعشء الري نعرفه  ولؼ تكؽ العرب تدتعسال كمسة مثقفبكمسة التثؿيف،

وإنسا كانؾا يقؾلؾن في مثمه رجال لقؽ وزكؽ ويقؾلؾن في معشء الثقافة  شدنا ،اآلن
المقانة والزكانة ولّسا جا ت نهزتشا الحا رة اختارت لمد لة  مء  را السعشء 

 .(20)«كمسة الثقافة وجعمتها ترجسة لكمسة  فرنجية
يسي في  را التعريف المغؾي ل  اشا ة يذير  لء غياب معثقافم ن اإبرـا

ويجتهد في تقديؼ كمسات  ربية تكؾن يريبة ا  ظ حي في السعجؼ العربي،
المتان في تقديرق الزكانة""فيركر كمسة "المقانة"و  فه اليؾم،لسعشء الثقافة كسا نعر 
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 را الػياب في السعاجؼ  نذلػ  عشء الثقافة في السعاجؼ العربية تقتربان مؽ م
 .(21)الثقافة مؽ الحزؾر في التراث العربي كفعال ومسارسةالعربية لؼ يسشع 
يسي" تعريفه لمثقافة ؼيقؾ :"اإ ويؾا ال ويد تتدع الثقافة بؾفرة الحع »برـا

مؽ األخ ث وكثرة السعمؾمات ويد تزيق بقمتهسا ويد تشقدؼ با تبارات جشدية 
افة اإس مية  و  و لغؾية  و ديشية ؼيقا : الثقافة العربية  و الفرندية ويقا : الثق

وإني محدثكؼ  شها  مء حدب ما  ترويه مؽ روح الكمسة في السديحية مث ،
مدلؾلها العربي و مء ما   مؼ مؽ تظبيقها في العرف الذريي الرايي في نهزته 
الفكرية الحالية فإن ر يتؼ في ك مي بعض السخالفة لسعشا ا اإفرنجي فعرري 

 ن  را (22)ا  ظ ح ني   ا مؼ مدى ما يراد مشها في ذلػ 
يسي""اإالشص يؤكد  مء ما ذ ب البحا  ليه مؽ و ي اإمام بدؤا  الثقافة برـا

فة ويعتبر ترؾرق الخاص لثقايتحدث  شها في تعدد ا واخت فها،حيا نجدق 
  ت  خرى لمكمسة في لغات ن  شاك د  مء مشزوع مؽ روح السرظمح العربي،

سة تشؾ ا مسا يد   مء  را الؾ ي بالديايات السختمفة التي تعظي لمكم خرى،
 د ليا   يشكرق اإمام  و يكتفي بالسعشء العربي  مء  نه السعشء األوحد.

 :"والدور المكانة" اإلبراهيميفي تصّور المثقف  -3
ؾبة مؽ الحديا  ن الحديا  ؽ مفهؾم السثقف ليس  يال  بابية و   ع

يها   بح  ن كمسة مثقف  مء كثرة استعسالها وإط    ؽ مفهؾم الثقافة  ذ
و ال  شاك وما  ي  دوارق التي تسيزق؟سؽ  ؾ السثقف؟فوا حة و  محددة،غير 

فرث بيؽ السثقف والستعمؼ ورجال الديؽ واألكاديسي والباحا والخبير واإداري 
ستبدالها  و تدعيسها بكمسة وغير ا مؽ الكمسات التي  نجد حرجا في ا

دشا نجد  نف حياخال معها في بعض الؾعائف والرفات،كؾنها تتدامثقف،
معيشة في السجتسع مشتقاة  ال  ؼ فئة  ؼ السثقفؾن؟ مؽمجبريؽ  مء التداؤ :

  م  ؼ مجسؾ ات كبيرة؟بعشاية؟
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تقدم الدراسات الغربية حؾ   شكالية السثقف تحديدات لسرحمة عهؾر 
ن الخروج مؽ ـيسشة الكشيدة  حيا تعتبر  السثقف كفا ال داخال السجتسع

ممػيا سمظة الكشيدة ورجا  لحداثة و مسشة السجتسع الغربي الري دخال ا
ن  مؤسدا لتعددية ديشية وحرية فكرية ومعمشا سيادة حقؾث اإندان حيا و الديؽ،

السثقف  و ا نتمجشديا  شد "غرامذي" يسكؽ الشغر  ليه كبديال  ؽ رجال الديؽ 
و مء كال فإن الكثير مؽ (23)يتؾافق مع السراحال التاريخية الجديدةة،في الكشيد
مي د  وخا ة الفرندييؽ مشهؼ والمريؽ دائسا ما يعسمؾن  مء ندبةالباحثيؽ 

وتبقء المحغة  را السي د بزوا  سمظة الكشيدة،ويقرنؾن السثقف لمثقافة الفرندية،
كإ  ن حؿيقي ويؾي  مء مي د السثقف والتي دششها" ميال زو " ()الدارفؾسية

والتي تبد  بعبارة : " ني  في رسالته السفتؾحة  لء الرئيس الفرندي "فميكس فؾر"
 ن رمزية  را اإ  ن تذكم  مؽ خ   ا  تراض j’accuse "(24)اتهؼ 

ورفزهؼ لؾجؾق األدبية والفشية الفرندية،واتخاذ مؾيف مؽ طرف الكثير مؽ ا
لمغمؼ السدمط  مء الجشدي الفرندي بعدما تبيؽ انه بري  مؽ تهؼ الخيانة 

 السؾجهة له.
  السثقف بالشغر  لء و عيته داخال الحيز لقد تعددت الترؾرات حؾ 

نجد مقاربات  وفي كال  راعد ذلػ،بوالدور السشؾط به  ا جتسا ي الري يذغمه
 ؤ   األشخاص »ن السثقفيؽ  ؼ  متعددة حؾ  السثقف،فر" دوارد سعيد" يعتبر 

لذعار ما  و خط حزب  الريؽ   يسكؽ التشبؤ بدمؾكهؼ العام و   خزا هؼ
يرف السثقف دائسا  مء انه فهؾ  (25)« قيدة ثابتة  ومبدئي يؾيؼ،

فالسثقف (26)« امذي و او ومؤلف لغة تحاو   ن تقؾ  الحؿيقة لمدمظةمشفي،»
 شد "سعيد"  ؾ شخص دائسا ما يأخر تمػ السدافة الشقدية مؽ الدمظة و  

ؼ األسئمة السحرجة والسربكة لها،مع  دم يدرة الدمظة  مء يتؾيف  مء تقدي
كار ن يتستع بسؾا ب ويدرة  مء حسال األف حتء يتدشء له  را  بد احتؾائه،و 

حامال  فكار ومدافع  شها باألساس، ن "سعيد" فهؾ والتعبير  شها واإيشاع بها،
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حؾ  السثقف كسا يقؾ  " زمي بذارة" يقدم السثقف في مؾيف  في كال ترؾراته
يسكشه الردور فهؾ دائؼ العدا  والبعد  ؽ السركز  ذ   (27)الغريب والهامذي
ما يشأى  ؽ كال  دةا فهؾ ا  تح  راية  ي سمظة كيفسا كان ، شه وا نزؾ 

فالسثقف  شد د مؽ حريته في مسارسة فعال الشقد، رق الذبهات التي يد تح
قزيز" في "سعيد" محكؾم بتمػ الزوايا الث ث التي يتحدث  شها " بد اإله بم

حيا  ن الشغر  لء (28)والسعرفة ،كتابه " نهاية الداعية"و ي : الدمظة،الجسهؾر
 رق ية التي يتخر ا مؽ  رق الث ثية،السثقف يتؼ مؽ خ   تمػ السدافة الشقد

السدافة  ي مؽ تسشحه تمػ الذرعية التي مؽ خ لها يستمػ سمظة رمزية/سمظة 
ذلػ فذرعية السثقف مر ؾنة دائسا بتمػ السدافة و ،(29)السعشء  شد "بيير بؾرديؾ"

ن  ز" يعتبر فر"ماركؾ الري يستاز به،وخا ة في   يته بالدمظة،الرفض الكبير 
يقؾلؾن بالشفي ويشحازون  لء الذأن العام ويذككؾن في الحؿيقة »السثقفيؽ 

وؼيسا (30)«الرسسية الدمظؾية ولرلػ  ؼ في  دا  دائؼ مع الدمظة والسؤسدات
يحاو   فهؾ دائسا ماية السثقف بها  ي   ية تجديدية،يخص السعرفة فان   

ي     مؽ خ   السرفاة التأسيس لمتجاوز في معارفه و  يقبال كال ش
ويحيا  مء تحؾيال معارفه و مؾمه  لء سمؾكيات ومؾايف مؽ خ لها الشقدية،

لها  لء "مؾيف نقدي"وفي   ية السثقف بالجسهؾر الري  ؾ  ال السعرفة ويحؾِّ ي َفعِّّ
 ؾم ا نخراط وا لتزام بقزاياالركؽ األساسي في مشح الذرعية لمسثقف يكؾن مفه

ن إ  وجؾد لسثقف معزو   ؽ الشاس و   ذالشاس  ؾ الهدف السركزي لمسثقف 
كان  را   يسشع مؽ  ن تكؾن شخرية السثقف انفرادية مؽ ناحية التفكير 

 .(31)والتشغير مشغسدة في السجسؾ ة مؽ ناحية الدمؾك والتعبير
يسي" " ؾ األمة" نجدق جب السثقفيؽ نحوابالعؾدة  لء نص اإمام "اإبرـا

السثقف  ؾ الرجال السهرب السدتشير الفكر السجؾ ر العقال »يعرف السثقف بر: 
ا د السشظق   الجاري في تفكيرق  مء يؾ ا ،السدتقال الفكر في الحكؼ  مء األشي

السظمع  مء ما يسكؽ مؽ شؤون العالؼ وتاريخه السمؼ  مء  ساس التخريف،
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 مء انه يدرك  ن تعريف اإمام لمسثقف يؤكد (32)«بجانب مؽ معارف  ررق
فالحديا  ؽ السعرفة كرفة جيدا ماـية السثقف حيا يسيزق  ؽ الستعمؼ،

ن  ت  خ ؾية و شا ر تكؾيشية   بد وبد  بخمع  فار،لمسثقف تركها لألخي
ن السثقفيؽ كفئة بذرية تذكم  ي الذخص حتء نقؾ   شه بأنه مثقف،ألتكؾن ف

ان  تختص برفات  مء خظاب معرفي بقدر ما كتاريخيا لؼ تتأسس 
" كسفهؾم يادم مؽ  Lintelligensiaفسفهؾم ا نتمجشديا" وسمؾكيات ومؾايف،

  يرتبط بسؤ ال  و دبمؾم  مسي  و اختراص بال برفض »ية الثقافة الروس
ن اإمام كان  مء و ي بان ما يجعال  ،بسعشء (33) «الؾايع الدائد وتغييرق

 بال السسارسات والدمؾكيات.السعرفة بالدور األو ،ثقفا ليد  السثقف م
السثقف  ؾ الرجال » ن حديا اإمام  مء  فة التشؾير في السثقف 

كدسة  ساسية يذترك في التأكيد  ميها اإمام مع  دد مؽ « السهرب السدتشير
حيا نجد "جيرار ليكمرك" يتحدث كثيرا  ؽ لسشغريؽ الكبار إشكالية السثقف،ا

ونجد اإمام يتحدث  ؽ استق لية الفكر ،(34) يرية في السثقفالجؾانب التشؾ 
مؤكدا  مء السدافة الشقدية التي   بد  «السدتقال الفكر في الحكؼ  مء األشيا »

مؽ تؾفر ا في السثقف حتء تكفال له استق لية الفكر وا بتعاد  ؽ التأثيرات 
ن له استق لية فكرية الشفدية  و اإثشية  و الفئؾية في الحكؼ  مء األشيا  فتكؾ 

تجعمه   يؤمؽ    بالؿيؼ الخالدة لمحؿيقة والعدالة التي تحركه لدفاع  شها حدب 
 .(35)"جؾليان بيشدا" في كتابه " خيانة السثقفيؽ" 

 ن اإمام في رؤيته حؾ  السثقف يؤسس لسثقف جزائري يعي شروط 
يقدم ترؾرا وعيؽيا ة السراحال التاريخية ويحدؽ التعامال معها و ؾ في  رق الرؤي

فهؾ مام  ؽ مفاـيؼ "الدور والسكانة" ذ بد ا مؽ العشؾان يتحدث اإحؾ  السثقف 
حيؽ يعشؾن نّره بر"واجب السثقفيؽ نحؾ األمة" ويتحدث  ؽ األدوار "الؾاجبات" 

ن يشالها السثقف في  يؤكد  مء السكانة التي   بد مؽ نجدق داخال الشص يركر و 
والسثقفؾن في األمؼ الحية »تحقيق األدوار السشؾطة به،يقؾ :دتظيع األمة حتء ي
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 ؼ خيار ا وسادتها ويادتها وحراس  ز ا ومجد ا تقؾم األمة نحؾ ؼ بؾاجب 
و بر تؾارد فقرات (36) «ا  تبار والتقدير ويقؾمؾن  ؼ لها بؾاجب الؿيادة والتدبير

ؽ في مكانة خا ة لمسثقفيالشص نجد اإمام يحاُّ  مء  رورة  يجاد 
بأ سية  سمظة ثقاؼية"  رق السكانة التي   تتحقق     ذا ايتشع الشاسالسجتسع"

   ذا زاد شعؾر األمة  ظسع في زيادة  دد السثقفيؽ و  ن»الثقافة والسثقفيؽ يقؾ :
ن حزؾر السثقف في غياب تمػ  ،  ن اإمام يرى (37) «بزرورة التثؿيف

حزؾر   معشء له الجسهؾر وتقديرق له،مؽ استجابة  الدمظة الرمزية التي تتأتء
و شا يشتقال دة الؾ ي داخال السجتسع بأدوار ؼ، ذ  ن زيادة  دد السثقفيؽ يرتبط بزيا

لمحديا  ؽ كيؽية اكتداب السثقف لهرق الدمظة الرمزية التي   يسشحها 
فاإمام   يقّر بسثقف اج وامتزاج  را السثقف بالسجتسع،السجتسع له     بعد اندم

ا متزاج باألمة » سمتزم بقزاياق يقؾ :الغير برج العاجي السشفرال  ؽ الؾايع و ال
وا خت ط بظبقاتها والتحبب  ليها ومذاركتها في شؤونها ا جتساعية والدخؾ  

فبرلػ  عبادتها وفي الرالح مؽ  ؾائد ا، في مجتسعاتها ومعابد ا ومذاركتها في
السثقف  دا  ا وبرلػ يدهال  مء تحرال الثقة مشها وتشقاد لكال ما يريدق مشه

 .(38) «وثقة األمة بالسثقفيؽ  ؾ ر س السا  في  را البابواجبه  مء  كسال وجه،
يسي" في  را الشص يتحدث  ؽ ا متزاج وا نخراط في األمة   ن " اإبرـا

التي مؽ خ لها يسكششا  ن نحكؼ  مء الذخص بالسثقف  و بأدائه لمدور الثقافي 
كال الشاس   ن»ي يعتبر في كتابه "دفاتر الدجؽ" الر -حدب"غرامذي"–

 (39) «ولكؽ ليس كال الشاس يسارسؾن وعيفة السثقف في السجتسعمثقفؾن،

يسي"رررف يعي جيدا  رورة انخراط السثقف في السجتسع و دورق  ؽ "اإبرـا
ن  را الدمؾك الشقدي   ذ وا تسامه بقزايا ؼ وشؤون  متهؼ  جسا ير الشاس

 ؽ غيرق حدب "جؾزيف  ؾ ما يسّيز السثقف، مي مع الشاسالتؾا 
 را ا نخراط في السجتسع  ؾ ما يسشح الثقة ا جتساعية الجسا يرية (40)شؾمبتير"
يسي"  ي فتتذكال تمػ الدمظة الرمزية  شدق،لمسثقف  فثقة األمة حدب "اإبرـا



 9102ديسمبر 01مجلة اآلداب واللغات  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   العدد

339 

يسي" وكرا "بؾرديؾ"ر س السا  الثقافي لمسثقف بم ث ن الثقة التي يتحد غة "اإبرـا
يسي" تجددت حقا ؼيه وفي   زا  جسعية العمسا  كسا يرى " بد   شها "اإبرـا

بإ ادة تجديد وبعا الهؾية الجزائرية »ذغال  مسا  الجزائر هللا الحسؾدي"، فقد ان
 ذ  نهؼ انكبؾا ا ألنفدهؼ وفا  الجسا ير وثقتهؼ،في وجه السدتعسر وبرلػ  سشؾ 

في جسؾع الذعب بسا اترال  يم مء يزايا الشاس السمسؾسة وا تسؾا باليؾ 
سثقفيؽ فتحقق فيهؼ مفهؾم ال(41) «باألخ ث والع يات ا جتساعية والعبادات

وإزا   را الشسؾذج مؽ السثقف السشخرط يركر اإمام نسؾذج السثقف السشخرطيؽ،
 ن  را السثقف السشدحب  ؽ شؤون الشاس والسجتسع، (42)الدمبي  و الخامال 

وفي  را الردد يكؾن تأثيرق سمبيا فيها، في األمة  شد اإمام  ؾ مرض وب  
مؽ الحديا  ؽ  نؾاع السثقفيؽ نجد اإمام يركر نسؾذجيؽ مؽ السثقف في األمة 
الجزائرية " السثقف ثقافة  س مية والسثقف ثقافة  وروبية" ويتحدث  ؽ  رورة 

تذكيال تكاممهسا وتؾا مهسا وبشا  ما يسكؽ و فه بالكتال الثقاؼية التي تدا ؼ ب
ك  الشسؾذجيؽ ما  ؾ  الح م مح مرجعية لألمة الجزائرية تأخر مؽ 

و  يتؾانء اإمام في نقد العقال الفقهي الجامد الري نغر بعيؽ الريبة ور يؽ،
 ذا كان  مر الديؽ في » يقؾ  اإمام :اإيرا  لمسثقفيؽ ثقافة  وروبية،ومارس 

  يفهسؾن مؽ حقائق الديؽ و  األمة مؾكؾ   لء طائفة مؽ الفقها  الجامديؽ 
مؽ  سرارق شيئا و  يعمسؾن مؽ لغته    يذؾرا فكانؾا يديئؾن الغؽ بالسثقفيؽ 
 «ثقافة  وروبية ويحكسؾن  ميهؼ بالخروج مؽ الديؽ ويذؾ ؾن سسعتهؼ  شد األمة

(43) . 
 ن  را الشقد مؽ "اإمام"  ؾ بيان لسا حازق مؽ  فا   قال ويؾة تفكير 

نفاذ رؤية حيا  ن فهسه لألمة وتحديدق لدقفها يتأسس  مء و ي ر و و سق تدبّ 
با خت ف والتكامال في بشا  األمة الجزائرية با نفتاح  مء الثقافات األخرى 

األ مية السحمية  مء  نها الثقافة الؾحيدة  ومثايفتها و دم الشغر  لء الثقافة
ها والشكؾص وا رتداد الرحيحة والرالحة في األمة و انكفا  بها وا نظؾا   مي
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 لء السا ي الثقافي الري يعبر  ؽ شعؾر بالهزيسة ويدلال  مء  سق األزمة 
 .(44) في  ي ثقافة

زا  الكؾلؾنيالي الري يفكر داخمه كان يحقق لف ن "اإمام" وبالرغؼ مؽ ا
 سس  ،حياوعيا ثقاؼيا متؾثبا متفردا بسدألة السثقف ودورق ومكانته في السجتسع

 شروط شرط مؽ لثقافة ا نفتاح وا خت ف في األمة دون تجاوز مثقفها  ي
تؾحدت طرائق التثؿيف » مة" ؼيقؾ :روح األتؾازنها وتساسكها والتي يدسيها"

وجرت  مء ما يؾافق روح األمة في ديشها و قائد ا الرحيحة وتاريخها ولغتها 
ر ان  " اإمام" لألمة  ؾن  را الدقف الري يحددق ،  (45) «وجسيع مقؾماتها
احهؼ  مء  ديد الثقافات مؽ  جال فتنيؽ في تشؾ هؼ واخت فهؼ وايالسثقفيؽ الجزائر 

الخروج مؽ نير ا ستعسار ولمقزا   مء البؾا ا الكؾلؾنيالية في األمة 
  .الجزائرية

يسي" مؽ خ    را الشص وكال آثارق دائسا " ن اإمام دمحم  البذير اإبرـا
 ؾ سبيال ما حقق سؤا  الؾ ي بالسثقف والحاجة  ليه في األمة كؾن السثقف 

 الكؾلؾنيالية.الحالة  الخ ص مؽ حالة الجهال وا ستغ   التي فر تها 
 خاتمة:

 يؾجز البحا   ؼ الشقاط التي تؾ ال  ليها في  رق الؾرية والتي كان : 
مؾ ؾع  شكالية الثقافة واألمة مؽ   ؼ اإشكاليات التي نايذها  -

" اإمام" في آثارق مع ما تحسمه مؽ غسؾض مفاـيسي والتباس 
 .ا ظ حي

نص " واجب السثقفيؽ نحؾ األمة"  ؾ نص يعبر  ؽ رؤية  -
يسي بالشغر  لء القزايا السركزية التي تخص السثقف لمتؾثبة  إلبرـا

  مء ذكر ا ومشايذتها.والتي جا  "اإمام" 
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مؽ خ    را الشص " لإلمام" يسكؽ  ن نتحدث  ؽ م مح  -
يسي ذلػ السثقف الري يؤسس ل خت ف ويمتزم بقزايا  السثقف اإبرـا

 األمة وبدقفها.
 ن الؾ ي بدور ومكانة السثقف في السجتسع  ؾ اإشكا  الري  -

يسي.    يشبئ  ميه  را الشص اإبرـا
                                                             

يسي،ج آثار –( 1)  حسد طالب  ،جسع وتقديؼ:1952-2،1940اإمام دمحم البذير اإبرـا
يسي،  .122ص،1،2008الجزائر،ط دار البرائراإبرـا

  ن تؾريؽ،براديغسا جديدة لفهؼ  الؼ اليؾم،تر:جؾرج كتؾرق،السشغسة العربية  –( 2) 
 .315ص ،1،2001لترجسة،لبشان،ط

مفهؾم األمة،مجمة ثقافتشا لمدراسات والبحؾث،ع  بة  س مية في بشا مقار الديد  سر، –( 3) 
 .39-38ص ،2011، 27
 .65صالسرجع نفده، –( 4) 
 وما بعد ا. 60ص دمحم شحرور،الدولة والسجتسع،دار األ الي،سؾريا، )دط(،)دس( –( 5) 
، 2016، 450عمجمة السدتقبال العربي،نبيال فازيؾ، مفهؾم األمة  شد نا يف نرار، –( 6) 

 .138ص
 .136السرجع نفده، ص –( 7) 
، 1رابح لؾنيدي، التيارات الفكرية في الجزائر السعا رة، دار كؾكب العمؾم الجزائر، ط –( 8) 

 .335، ص2007
 .69-68دمحم شحرور، الدولة والسجتسع، ص  –( 9) 
 .67السرجع نفده، ص –( 10) 
شغسة ، السطؾني بيشيتس وآخرون، مفاتيح ا ظ حية جديدة، تر: سعيد الغانسي –( 11) 

 .227، ص2010 1العربية لمترجسة، لبشان، ط
دافيد  نجمز، جؾن  يؾسيؽ، مدخال  لء سؾسيؾلؾجيا الثقافة، تر: لسا نرير، السركز  –( 12) 

 .16، ص2013، 1العربي لألبحاث ودراسة الدياسة، يظر ، ط
ز القؾمي السركرونان ماكدونالد، مؾت الشايد، تر: فخري  الح، دار العيؽ لمشذر ،  –( 13) 

 .135ص 2014، 1لمترجسة، مرر، ط
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 .18-17دافيد  نجمز، جؾن  يؾسيؽ، مدخال  لء سؾسيؾلؾجيا الثقافة، ص –( 14) 
كميفؾرد غريتز، تأويال الثقافات ، تر: دمحم بدوي، السشغسة العربية لمترجسة، لبشان،  –( 15) 

 .82، ص2009
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 في شعر عبد الؽىاب البياتي  الجزائريةجماليات  تؽظيف الثؽرة 

 دراسة في نماذج مختارة
 0األميؼ دباغيؼ سطيف جامعة  عمؽم طالب دكتؽراه أنيس فياللي

 
 الممخص                                                                                         

الثػرة الجدائخية ثػرة العاشقيغ حقا، عاشقػن استذيجوا وجاىجوا لتبقى الجدائخ         
حخة كالػيع، ثػرة خالجة بأبصاليا وتزحيات شعبيا، إنيا مميسة الثػار األولى وقبمة 
األحخار دوما، لعل ذلظ ما جعل البياتي يقف مذجوىا معجبا بعطسة ىحه الثػرة 

و العجيج مغ مشالسباركة األصيمة، لتشصمق إشكالية ىحا السقال مغ سؤال مخكدي تتشاسل 
 األسئمة الفخعية األخخى، كيف وضف البياتي الثػرة الجدائخية في شعخه ؟ وما ىي أبخز

الشساذج التي استحزخىا وما دالالتيا ؟، وقج استعشت بالجسالية الفمدؽية االجتساعية 
في شكميا التػلدتػي، التي تشصمق في أحكاميا مغ قزية االلتدام، دون إغفالي 

عبخ حكع المحة والستعة   لسقػالت الجسالية السثالية، التي تبتعج عغ السحاكاة الختيبة
ح الييغيمية السصمقة األصيمة التي يقحفيا فيشا الشز البياتي وفق  دفق الخو   الكانصية،

 .العبقخي مغ خالل عسمية الخمق واإلدىاش
 جسالية، ثػرة، الجدائخ، البياتي.: الكممات المفاتيح

Abstract 

        From this paper; we try to deal with the aesthetic presence of the 

Algerian revolution in albayati poetry; and what is the aesthetics 

which comes from this employment?; and is albayati can translate the 

events of the historical revolution at unique aesthetic standard ?,may 

be this what we seat to discover by our responses to all this 

problematic.  

  
Keywords 

Aesthetic ; Revolution ; Algeria; albayati  

 
 



 
 0101يدمبرد 01العددــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مجمة اآلداب والمغات

347 
 

 تمييد -
الذعخ يدتسج جساليتو عغ شخيق عسمية الخخق واإلدىاش التي يقػم  الشظ أن       

بيا ذلظ أن الجسال الفشي ىػ تذكيل لترػر ما غيخ مكخور بعيجا عغ كل السفاـيع 
في عخضو الخصيغ  في كتابو حػل ممكة  والخغبات الخيخية والذخية كسا يحىب كانط

الحكع الجسالي، والجسيل الذعخي بسفاـيسو الييغيمية كحلظ ىػ تجمي لخوح أصيمة 
مصمقة روح تحسل الفغ والذعخ إلى مخاتب التفخد والخمػد بكدخىا لختابة السحاكاة 

مع وخمقيا لعػالع شعخية ججيجة عبخ لحطات الخمق الشبػية العمػية عبخ ثشائيتي الح
والسػسيقى الشيتذػية دون  التشكخ لمسقػالت التػلػستػية بأبعادىا الػاقعية السمتدمة، مغ 
ىشا تمتقي لحطات الخمق الذعخي الالمكخورة بالثػرة، وفق عالقة حبية متبادلة إذ يأخح 
الذعخ مغ الثػرة عشفػانيا وقػتيا، كدخىا لحػاجد الحات والذعخ البالية ليربح الذعخ 

جدا، معبخا عغ قزايا اإلندان واإلندانية، خالقا عالسا ججيجا، عالع الحمع دفاقا، متج
والخؤيا، حمع انترار اإلندان، رؤيا انترار الثػرة، عشجىا تربح جسيمة بػحيخد، 
العخبي بغ مييجي، زيغػد يػسف ...أساشيخ ججيجة ليا ألقيا وتفخدىا وقجاستيا عشج 

 وششو ، إذا ادليست عميو الخصػب.كل ثػري حخ وشخيف، ليعيج تحخيخ نفدو / 
جػىخ الذعخ السؤسذ الالمكخور، ىػ الذعخية في أصجق معانييا  لعل ذلظ ىػ     

و ىي قخاءة  التي تبتعج عغ كل قخاءة سصحية لتغػص في صمب القخاءة األصيمة
 خفايا الشز، ليتحػل بحلظ الخمد مغ صػرتو البجائية األولى إلى صػرتو الججيجة

ذكيمو و يربح بحلظ وليجا لمشز و لمشز فقط "ألن الشز سيفتح ذلظ بحيث يعاد ت
 1الخمد نفدو عمى أبعاد ججيجة ال عيج  لو بسثميا "

وحتى يشجح الذاعخ في ذلظ كان لداما عميو استحزار تمكع المحطة الثػرية      
ة الفارقة بسا تحسمو مغ ؾيع إندانية أصيمة في االنترار، وذلظ بتجاوز األلع ومحاول

التغمب عميو، حتى وإن وجج الذاعخ نفدو "مشغسدا في قمب الرخاع األقجم واألوسع 
 2لإلندانية"

يتذكل ىحا االرتباط أو االنغساس عشج الذاعخ وفق حالة مغ االنفرال،       
انفرال إبجاعي يعيج بشاء الحات السحصسة ليشتذميا مغ األلع /المحطة، ليبشي مدتؿبال 

ثػري غيخ خانع ، و حتى يتع ذلظ كان ال بج مغ لغة تتجاوز كل ججيجا، عالسا آخخا  
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ما ىػ معياري  ومدتعسل " إن الذاعخ وحتى يتسكغ مغ لغة كيحه ال بج أن يعيج 
الشطخ بالجرجة األولى في الكمسات ، فيػ ال يدتصيع أن يخًخج عالسا ججيجا بكمسات 

يجب أن يػجج ألحجاث ، مدتعسمة فقجت كل معشى . إن السعشى األول ليحه الكمسات 
 3فيتدبب في صجمة لجى القارئ"

مغ ىشا يمتقي الذعخ بالثػرة والثػرة بالذعخ، فيسا كالحمقة السفخغة ال يجرى أيغ        
شخفاىا، فعمى الذعخ أن يكػن  ثػريا، ألن الكمسات البالية واألسجاع اليخمة ىي 

ربح بال روح ميتة لحا وجب كمسات قج ذبمت، قج فقجت بيخجيا وجساليا ودالالتيا لت
لغة تذبو الدحخ " لغة بجائية تفتح  مجخاىا شافحة بشبخة عمى الذاعخ خمق لغة ججيجة 

اإلنذاد حيشا متذحة بصابع ابتيالي حيشا آخخ ، ثع تعجل عمى اإلنذاد و االبتيال 
 4 فتجاخميا نبخة نبػية فيبجوا الشز .....كسا لػ أنو لغة قجاس يقام في حزخة الػياب."

لعل ذلظ ما أراده ىيججخ في وصف المغة الذعخية  عشجما قال: " المغة تقػل     
الػجػد كسا يقػل القاضي القانػن، والمغة الرحيحة ىي خرػصا تمظ التي يشصق بيا 
الذاعخ بكالمو الحافل، أما الكالم الدائف فيػ كالم السحادثات اليػمية  إن ىحا الكالم 

  5سقػط وانييار "
يحوب الدمغ السيقاتي عبخ تعاريج القريجة، لتربح القريجة كذفا لسا كان ف      

ولسا يكػن، لتشسحي الحجود بيغ العػالع معمشة انتياك الحجب، تخصي العساء الحي 
البذخية، عشجىا تعخج الخوح في ممكػت الحؿيقة معمشة أسخارىا، محجثة  يغذى الحات

 سؤال الثػرة عشج البياتي .أخبارىا ،مغ ىحه األسخار واألخبار يشبجذ 
 البياتي  ومؽقفو مؼ الثؽرة  -0
، تػلػستػية السفيػم إن قزية الثػرة عشج عبج الػىاب البياتي ىي قزية التدام       

فعمى الذاعخ الحق أن يعاير ىسػم شعبو، رسالة الذاعخ عشج البياتي ىي رسالة 
نفاقيا، ثائخا عمى القريجة ثػرية تغييخية، فذعخه يدتميع مغ الثػرة صجقيا، عجم 

األحادية التقميجية السعيارية السرشػعة، فسػضػع الذعخ ىػ ثػرة ضج كل ما ىػ قجيع 
عمى نحػ شعخي فخيج، خالقا عالسا  وبال، تجديج لتجارب اإلندان ونزاالتو الستعجدة
فالذاعخ " يبجل جيجه ليجج لغة  ،ججيجا، عالع يشدج مغ الكمسات مدتقبل اإلندان
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التشفذ و تكذط و تتيكع  و تقصع جير مغ الديػف ، لغة شفخات صحيحة و  تقصع
  .6خشاجخ المعة و مشيجية ال تتعب "

ليربح ىع الذعخ ىػ ترػيخ العالع عمى نحػ ثػري إنداني "إذ لع يتحػل        
السشاضمػن إلى قجيديغ أو صانعي معجدات ، وإنسا ىع أناس بدصاء أنؿياء شيبػن 

، وفي نقاء الجػىخ لع يكغ في مػتيع مشة عمى اآلخخيغ بل كان مثل شيبة األرض
ىحا السػت قجرا مفتح العيػن، فقج اختاروه بأنفديع، ألنو الػاجب وليذ السريخ أو 
اليجية التي يقجمػنيا لآلخخيغ، ولكشيع تحػلػا في أعيغ اآلخخيغ إلى أبصال جدجوا 

   7بسػتيع الصخيق إلى الحخية"
يشا سخ العالقة مابيغ الثػرة والذعخ مفككا مخكدية الذعخ العخبي يقػل البياتي مب   

 عسػد الذعخ بكل قػالبو البالية :  مقػالت القجيع، ىادما
 الذعر أعذبو الكذوب

 قالؽا :
 وما صدقؽا

 ألنيمؽ تنابمة وعؽر
 كانؽا أحداء لمدالطيؼ الغزاة

 بال قمؽب
 يا شعر حطػ ىذه األوثان 

 واقتحػ الخطؽب
 نرتاد البحاروتعال 

 ونجتمي نجػ الذعؽب
 أنا ذاىب كي أقرع األجراس

 .8كي أطأ المييب
فالثػرة  إذن عشجه ىي ثػرة ضج الذكل الذعخي الحي يجعل مغ الذاعخ مقيجا،       

تحكسو قػالب معيشة، لحا كان واجبا عمى الذاعخ السبجع أن يتخصى ىحه القيػد، وحتى 
ىحه الشطخة الثػرية عمى كل ما قجيع ومػجػد سمفا،  يدتصيع أن يخسع العالع كيفسا شاء،

قادت البياتي إلى نػع آخخ مغ الثػرة أتاحتو ضخوف الػعي بسا يحيط باألمة العخبية 
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مغ استعسار وتخمف كبيخيغ، فامتدجت التجخبتان تجخبة الكتابة الججيجة و التجخبة 
يتو الثػرة ونيايتة الثػرة، اإلندانية البياتية في تجخبة ورؤية واحجة  أعصتشا شعخا بجا

في لتطيخ بحلظ الثػرة الجدائخية باعتبارىا رمدا مقجسا وقبمة لكل األحخار في العالع  
 .أشعار عبج الػىاب البياتي

 جماليات تؽظيف الثؽرة الجزائرية في شعر البياتي -2
  -أغنية انترار إلى مراكش وتؽنس والجزائر -جمالية انترار الحب   - 0-0

إلى الجدائخ خاصة، جدائخ األبصال والذيجاء،  ىي أغشية إلى السغخب العخبي    
أغشية إلى الرامجيغ في كل مكان ، إلى السيجخيغ عغ بالدىع، السغتخبيغ عشيا، 
باسسيع جسيعا يقجم الذاعخ قريجتو، ليقػل ليع جسيعا أن ليل الطالم البج وراحل ىػ 

لة، ألن عرخ الجميج قج بجأ بالحوبان مؤذنا األمل الججيج الحي سػف يتحقق ال محا
بسقجم الثػرة، ثػرة تعيج الحياة لدالف عيجىا، لتعػد األقاحي والكخوم لتغصي مخوج 

 الجدائخ الػاسعة، وتغخد الصيػر بيجة ومعيا األرض بسقجم اإلندان البصل السحخر.
 –النجؽم  -باسػ أبطالغ ، يا خيمة إفريقيا  

 واألقاحي والكروم
 رافير الرغيرة والع

 واليؽى واألرض واإلندان يا شمس العييرة
 باسميػ غنيت ، غنؽا لمدالح

 لمعيؽن المغربية 
 9في الخيام العربية

إن حجوث الثػرة، إنسا يتأتى مغ خالل تزحيات األبصال والسجاىجيغ الحيغ باعػا     
فيع العارفػن حياتيع نرخة لمػشغ، ىحه التزحيات ال يعخف معشاىا إال الذعخاء حقا، 

رػرا سجغ وىخان وىػ يغز معشى الثػرة، ومعشى أن تكػن ثائخا، لحلظ نخى البياتي م
، تحفو أجشحة مغ ماتػا عذقا وحبا ألوشانيع، مغ سالت دمائيع الصاىخة في باألبصال

شاعخ السقاومة  سبيل تحخيخ اإلندان، ىحه الجماء التي اختمصت مع حبخ إيمػار
والحب العطيع ، فيسا باختالشيسا إنسا يحاكيان قجاسة الحب، حب الحبيبة، حب 
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الثػرة، فأعجاء القريجة ىع أنفديع أعجاء الػشغ، الفاشدت الحيغ حاربيع إيمػار الثائخ، 
 ليذ فقط بذعخه بل وبدالحو أيزا ، ليشترخ عمييع .

 
 في حديد الدجؼ في وىران

 البعيدة في أعماق وىران
 في أماسييا الكئيبة

 يا دما سال عمى أبيات " إيمؽار " الحبيبة
 شاعر الحب الذي باألمس غنى في الطريق

 10لمنجؽم الزرق لألطفال
لكغ أعجاء إيمػار، قاتمػا األشفال، زارعػ السػت ىاىع يعػدون مغ ججيج، حامميغ     

بشطخة نبػية شعخية يخى معيع الجم والخيانة في وىخان خاصة وفي الجدائخ عامة، و 
ن الجدائخ ستشترخ رغع قػة األعجاء أالبياتي أن مريخ ىؤالء ىػ السػت حقا، و 

وبصذيع، ألن الثػرة ىي فعل خالق تسحي أمامو كل أدوات القتل والبصر، لتعمغ 
انترار اإلندان ليذ فقط في الجدائخ بل في كل إفخيؿيا، فيي بانترارىا إنسا تقجم 

يخ عميو الذعػب إذا أرادت الحخية، ألن في انترار الجدائخ تفكيظ الشسػذج الحي ستد
 ألسصػرة الجيػش الغخبية التي ال يسكغ قيخىا .

 " إيمؽار صديقي "
 إنيػ أعداؤه الفاشدت عادوا مؼ جديد

 يرنعؽن الميل والمأساة في الفجر الؽليد
 لغ يا نافذة في ليل إفريقيا " الدالم "

 و لغ النرر
 11مؽت الزؤام"و لمفاشدت "ال

 –المديح الذي أعيد صمبو  -جمالية الخمق األسطؽري   -0 –0
، السديح الحي يخمد يدتحزخ البياتي رمد السديح مغ  الكتاب السقجس     

لمتدامح والخيخ، كسا يخمد لمتزحية والثػرة  لحلظ رأى الييػد في ىحه التعاليع خصخا ، 
فخب يدػع رب إنداني عالسي ، فخذػا أن تدول سمصتيع واتيسػه بالتججيف  وقخروا 
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قتمو وراحػا يخصصػن لحلظ األمخ ما استصاعػا إليو سبيال غيخ أنيع لع يججوا إال 
غ حػاريو  وتابعا مغ أتباعو اإلثشي عذخ، وىػ ييػذا اإلسخخيػشي "وقال حػاريا م

ماذا تخيجون أن تعصػني وأنا أسمسو إليكع ، فجعمػا لو ثالثيغ مغ الفزة، ومغ ذلظ 
 12الػقت كان يصمب فخصة ليدمسو" 

وفي لحطة مأساوية، يجتسع السديح مع تالميحه وحػارييو السحبيغ لو، وبيشسا ىع      
صارحيع يدػع بسا يكػن، وبشبخة حديشة قال ليع :" إن واحجا مشكع يدمسشي،  يأكمػن 

فابغ اإلندان سيسػت كسا جاء في الكتاب ...فدألو ييػذا الحي يدمسو : ىل ىػ أنا يا 
معمع ؟، فأجابو  يدػع : أنت قمت ...  فبيشسا ىع يأكمػن، أخح يدػع خبدا وبارك 

ا، ىحا ىػ جدجي. وأخح كأسا وشكخ، وناوليع وقال : خحوا كمػ  وناول تالميحهوكدخه 
وقال: اشخبػا مشيا كمكع ىحا ىػ دمي دم العيج الحي يدفظ مغ أجل أناس كثيخيغ 

 13لغفخان الخصايا *"
وبيشسا ىع كحلظ، ذل ييػذا األسخخيػشي أعجاءه عميو، فامدكػه وعدمػا أن يقتمػه " 

: تشبأ لشا أييا السديح مغ ؼبرقػا في وجو يدػع  ولصسػه، ومشيع مغ لكسو وقالػا 
 .14ضخبظ  "

ليقػمػا في مذيج كئيب بتعديخه وتعحيبو حيث أنيع " ندعػا عميو  ثيابو وألبدػه       
ثػبا قخمديا وضفخوا إكميال مغ شػك ووضعػه عمى رأسو، وجعمػا قربة في يسيشو، ثع 

مدكػا القربة ركعػا أمامو واستيدؤوا  بو فقالػا :  الدالم عميظ يا ممظ الييػد، وأ
 15وأخحوا يزخبػنو عمى رأسو، وىع يبرقػن  عميو "

بعجىا قامػا برمبو  ، ولسديج مغ تحقيخه وتبخيذ قجره كتبػا عمى رأسو" ىحا ىػ      
 .16يدػع ممظ الييػد، وصمبػا معو لريغ ، واحج عغ يسيشو ، وواحج عغ شسالو "

وبعج أن أسمع الخوح، تع دفشو يػم الدبت، ومع شمػع فجخ يػم األحج، ذىبت       
أمو مخيع لديارة قبخه "  وجئغ فجخ يػم األحج إلى القبخ وىغ يحسمغ الصيب الحي 
ـيأنو، فػججن الحجخ مجحخجا عغ القبخ، فجخمغ فسا وججن جدج الخب يدػع، وبيشسا 

قة، فارتعبغ ونكدغ وجػىيغ نحػ ىغ في حيخة، ضيخ ليغ رجالن عمييسا ثياب بخا
قام   بل  األرض، فقال ليغ الخجالن : لساذا تصمبغ الحي بيغ األمػات ؟ ما ىػ ىشا 

" .17 
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وبيشسا تالميح السديح يتكمسػن في مأساة السديح ومػتو، إذ يطيخ أماميع "       
فخافػا ،  !وبيشسا التمسيحان يتكمسان، ضيخ ىػ نفدو بيشيع، وقال ليع : سالم عميكع

وارتعبػا، وضشػا أنيع يخون شبحا، فقال ليع: ما بالكع مزصخبيغ، ولساذا ثارت الذكػك 
في نفػسكع ؟ ، أنطخوا إلى يجًي ورجمًي أنا ىػ. إلسدػني وتحققػا . الذبح ال يكػن لو 

 .18لحع وعطع كسا تخون لي "
تى يؤكج ليع تالميحه أنو ىػ السديح، فخحػا فخحا شجيجا بعػدتو، وحولسا تأكج      

شخعية ىحه العػدة، شفق يذخح ليع ما جاء في الكتاب السقجس مغ نبػءة حجوثيا 
والدبب مشيا " ثع فتح أذىانيع ليفيسػا الكتب السقجسة، وقال ليع: ىحا ما جاء فييا، 
وىػ أن السديح يتألع ويقػم مغ بيغ األمػات في اليػم الثالث ، وتعمغ باسسو بذارة 

صايا إلى جسيع الذعػب ، ابتجاء مغ أورشميع ، وأنتع شيػد عمى ذلظ التػبة لغفخان الخ
، وبيشسا ىػ يباركيع انفرل عشيع ورفع إلى .ثع خخج بيع ، ورفع يجيو وباركيع..

 .19" أورشميع   الدساء، فدججوا لو ، ورجعػا إلى
إذن فقج عاد السديح إلى الحياة الجنيا، بعجما ضحى بشفدو ليفجي البذخية،      

سديح تع غدل خصايا البذخ انت عػدتو في اليػم الثالث مغ مػتو ، ؼبرمب الفك
، وعقيجة الرمب والفجاء عقيجة مقجسة عشج السديحييغ ، بل  أنيا : " أساس وشخورىع

مغ أسذ تعميسيا ، وإن جسيع البذخ يخثػن بالػالدة مغ أبيشا األول الخصيئة األصمية 
  20لتي كفخ عشيا السديح آدم الججيج"يشبػع اآلثام الستخاكسة عمى ندمو وا

يدتحزخ البياتي قرة السديح  بسعشاىا  الفجائي والثػري، جاعال مغ جسيمة      
بػحيخد مديحا ججيجا، ىي مديح الذيجاء، صمبت شعخا لكي تحيا الجدائخ، لتشتقل 

جسيمة إلى الىػتية مقجسة، صحيح أن جسيمة في الػاقع لع تست،  خالليا ناسػتية
لكشيا في الذعخ تختقي عبخ مخاتب التزحية حتى تربح بسثابة مديح ججيج، عادت 

 إلى األرض زارعة سشابل الثػرة الستجفقة دما كالكخوم .
يبجأ الذاعخ قريجتو كعادتو متسخدا ضج الذعخاء الستدلفيغ، الحيغ باعػا قزية     

اإلندان، فيع الذعخاء الكاذبػن السشافقػن الحيغ ال يعخفػن ؾيسة أن تكػن ثائخا، ألن 
الثػرة ليدت مجخد شعار نخفعو بل ىي حياة ونزال، لحلظ نخاه معتحرا لجسيمة مغ 
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مػا بقزية اإلندان األولى، قزية الثػرة ، فقػليع في ىؤالء الذعخاء الحيغ لع يمتد 
 جسيمة شعخا إنسا كان مغ وقع السػضة ال مغ مػقع االلتدام .

 كل ما قالؽه كذب وىراء
 المرؽص ، الذعراء

 الحؽاة األغبياء
 إنني أحددت بالعار لدى كل قريده

 نعمؽىا فيغ
 يا أختي الذييده.
 منافق كوأنا لدت برعمؽ 
 زىؽاينعػ األشعار م

 و أعؽاد المذانق
 ألخي اإلندان ، بالمرصاد

 21أعؽاد المذانق
إن قزية البياتي األولى ىي الثػرة، والثػرة فقط، فيػ لحلظ يكخه الداسة الحيغ       

إنو ببداشة ثائخ، ليذ في يجيو إال بشجقيتو  يبيعػن الكالم، وليذ خصيبا لمطالسيغ،
ان، الحي أصبحت ثػرتو محاشة بالخائشيغ  وحبو الكبيخ لػششو، ىػ ليذ متاجخا باإلند

والسخجفيغ، الحيغ يخقرػن كالسيخجيغ، فػق حبال الكحب والشفاق، فيع األعجاء 
 الحؿيقيػن، أعجاء الجاخل الستحالفيغ مع االستعسار .

 وأنا لدت سياسيا ،
 خطيبا، 
 فالمنابر

 طردتني منذ صحت بؽجو الناس 
 كال أنا ثائر

 حبي إليكػ ، كل ما أممكو يا إخؽتي :
 بندقية 

 وأنا لدت بتاجر 
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 يتغنى بعذاب البذرية 
 يحدؼ الرقص عمى أمؽاتنا األحياء ،

 يا أخت ،
  .22يغني بذييو 

إن ما يسمكو البياتي/ الثػري، ىػ شعخه الحي يحصع األوثان، كاشفا الخػنة، ىحا     
ني ثػري، الذعخ ىػ الدج السشيع الحي يقف ضج الصػيان، ألنو وببداشة شعخ إندا

تتذكل ثػرية ىحا الذعخ في ترػيخ الذاعخ لمحطة أسصػرية فخيجة لحطة صمب 
جسيمة وما رافقو مغ ألع وحدن شجيج،  لكغ كان مقجرا لجسيمة أن تعػد مغ ججيج، 

 فسػتيا كان بجاية لثػرة عطيسة ، ثػرة ال تبقي وال تحر .
 إن طعػ الدم 

 في صؽتي
 وفي أبيات أشعاري الذقيو

 يقف الميمة مثل سد
 ما بيني 

 وبيؼ البربرية 
 إن جيال كامال 

 مات 
 نيار اليؽم 

 يا أختي الربيو
......... 
 إن حرفا 

 ماردا 
 يؽلد في أرض الجزائر

 يؽلد الميمة
 23لػ تعفر بو ريذة شاعر
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 - سيزيف يتحؽل إلى بروميثؽس جمالية  الميالد والتحدي  -0-3
  -قريدة إلى مالغ حداد 

قريجة  إلى مالظ حجاد  قريجة  تجدج  مدار حخكية اإلندان  الستأرجحة بيغ       
قصبيغ أو مداريغ، يبجأ السدار األول سيديؽيا، يرػر ؼيو الذاعخ حالة اإلندان، 
إندان ىحا العرخ الحي فقج ؾيستو اإلندانية في  العير بكخامة وحخية  عالسو 

مكانا لمسػت والجمػع، فكل مغ يفكخ  كالسدخح الخاوي الحي فقج روحو ، فأصبح
بالثػرة البج وأن يسحي ويسػت، البج لمثعالب والخػنة مغ قتمو، يتجمى ذلظ  وفقا 
لحخكية األفعال التي جاءت ماضية زمشا لكشيا حاضخة وقعا وترػيخا : تئغ ، تجوس 

جيمشا ..مرػرة السػت والعحاب ، عبثية اإلندان " ومثل مجيشتشا الذبيية بالسيخج كان 
 الستدػل الحي استعار ثيابا مغ كل عرخ حتى فقج شخريتو ، وصػتو الحؿيقي "

 يقػل البياتي في ذلظ :   
 أحس باليؽان

 بالمدرح الخاوي وبالقياثر المحطمو
 تئؼ بالممثل القتيل

 بالرائع النبيل
 تدوسو الثعالب.
 أحس بالكؽاكب 

 24خجمى عمى طريقيا تعذعش العناكب
لقج أصبح إلندان السعاصخ بال ىجف ، يسذي مذية الخائف الستخدد، ال ؾيسة     

لحياتو، ىحا ما أثخ في مالظ حجاد  ألن األزىار قج أصبحت مغذػشة ، حتى الحب 
فقج ؾيستو ودفئو وشاعخيتو، ألن السػت قج حل في اإلندان، قج حانت الشياية " وعشجما 

شي مع بجاية الخسديشات، كانت الرػرة التي غسخ الشػر الػاقع اإلنداني أمام عي
ارتدست أمامي صػرة واقع محصع خيع عميو اليأس، وىكحا كانت أشعاري األولى 

 25محاولة لترػيخ ىحا الجمار الذامل والعقع الحي كان يدػد األشياء "
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 يقػل  البياتي مرػرا حال اإلندان قبل الثػرة :
 دبا يحذى رأسو بالقش والدخان

 مجانيباع بال
 يحب بالمجان
 يكره بالمجان
 يقتل بالمجان

 يمؽت بالمجان
 أحدو : استحال خرقة عمى طاولة في حان
 يمدح فيو أيما شيء . أحس آه باإلندان

  26يركع في مزبمة التاريخ ، في قاذورة النديان
لكغ شيئا ما قج حجث، إنو حجث الثػرة، فالثػرة كسا الحب كسا السػت تأتي فجأة،     

يحيغ حيشيا، وتأزف أزفتيا، تخى شػفانيا مدمجخا، معخيا الكاذبيغ والخػنة  فعشجما
فعشجما تأتي الثػرة يتحػل ، أعجاء اإلندان، ىي الثػرة إذن رمد البعث والخرب العسيع

سيديف إلى بخوميثيػس، تتحصع جالميج الرخػر، ىػ جيل بخوميثيػس الحي يعيج 
األرض إلى سابق عيجىا، عيج الشقاء والرفاء، ليحوب الجميج الحي يغذى الرجور، 
يطيخ ذلظ مغ خالل األفعال السزارعة التي تجل عمى ديسػمة الثػرة في كل عرخ 

تشفخ، تشدع، تكدػا.." مغ ىشا كانت عطسة الثػرة في خمقيا  ومرخ " تعيج، تسشح،
لعػالع ججيجة " الثػرة ضج الػاقع القجيع كانت بالشدبة لي عسمية ديسػمة لمتسخد ضج 
القجيع ، وتصػيخ لو ، ىي عسمية تتجاوز رفس الػاقع إلى محاولة تقػيزو وبشاء واقع 

 27 ججيج ."
 الثؽرة العمالقو
 الفكرة الخالقو

 في طريقيا المدؽخ والطبؽل تجرف 
 والجيف المعطره

 والنرب الذائية المبعثرة
 تحرث في أعرارىا الحقؽل 



 
 0101يدمبرد 01العددــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مجمة اآلداب والمغات

358 
 

 تعيد صنع الرائع النبيل
 تمنح لممثل القتيل

 دما جديد ، مدرحا جديد
 تنفخ في قرائد الجميد

 حرارة الخمق ، تعيد خمقيا ، تعيد ...
 28تنزع عؼ أسناننا القناع

 خاتمة -
البياتي بالثػرة الجدائخية واعتبخىا نسػذجا لكل ثػري وشخيف، احتفى شعخ       

ليجدجىا عبخ نديج إبجاعو الذعخي وذلظ لسا تحسمو مغ شاقات ورمػز ثائخة، فالثػرة 
الجدائخية عشجه ىي بسثابة نػر مذخق غسخ وضعا عخبيا مطمسا، ؼبحخارتيا وعشفػانيا 

جسعاء ، أمل االنترار كدخت ججار الخػف مغ اآلخخ، أعصت أمال لإلندانية 
والحخية ، لتبقى الثػرة الجدائخية مميسة لكل شعػب العالع الذخيفة ماضيا وحاضخا 
ومدتؿبال ، ألن الثػار عخفػا سخ الخمػد األعطع ، سخ التزحية بالشفذ والشؽيذ في 
سبيل تحخيخ الػشغ ، وبعج مقاربتشا لشساذج مغ قرائج البياتي السسججة لمثػرة ، 

 ى العجيج مغ الشتائج التي نخى أنيا ميسة :تػصمشا إل
 يثػر البياتي عمى الذكل الذعخي القجيع ، إذ يخى ؼيو عائقا لفعل الذعخ . -
الثػرة ضج الذكل الذعخي القجيع تحسل في شياتيا ثػرة ضج األوضاع العخبية  -

 البائدة ، التي شكل االستعسار أحج ركائدىا .
ذلظ ألنيا حصست كل القيػد الدائجة ، قيػد الثػرة الجدائخية أبيخت البياتي ، و  -

االستدالم واإلذعان لمقػي ، فيي التي جابيت بذاعة أسصػرية أقػى دولة 
 في العالع فخندا وحمفائيا .

يجعل البياتي مغ الذخريات الثػرية الجدائخية رمػزا أسصػرية ليا قجرتيا  -
 عمى البعث والخمق.   

شتائج التي تػصمشا إلييا مغ خالل التػغل في تمكع ىي أىع السالحطات وال         
تخحالشا  في تمظ العػالع ، التي  ىحا البحث  وىي مالحطات تسثل خالصة رحمتشا و
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امتدجت فييا الثػرة بالذعخ لتسشحشا جسالية رائعة غسخت نديج الشز الذعخي وتجمت 
 عبخ أرجائو.

 قائمة المرادر والمراجع 
 الكتب المقدسة : -
 . 1996: دار الكتاب السقجس في الذخق األوسط ، لبشان ،  الكتاب السقجس -
 المرادر : -

 البياتي  ) عبج الػىاب( : -
 .1972،  1، م 1ديػان عبج الػىاب البياتي ، دار العػدة ، لبشان ، ط  -
 .1973،  2، م 1ديػان عبج الػىاب البياتي ، دار العػدة ، لبشان ، ط -
 المراجع : -
 :وآخخون ( روبيخ ) إسكاربيت   -

 ، 1األدب واألنػاع األدبية ،  تخجسة: شاىخ حجار ، دار شالس ، سػريا ،  ط  -
1985. 
 : بخ )مديكة فتشة( -
 .1996،  1حػاء والخصيئة ، مؤسدة السعارف لمصباعة والشذخ ،  لبشان ، ط -
 كشػن ) أحسج زكي( : -

الذخق ، السغخب ، السقجس الجيشي في الذعخ العخبي السعاصخ، مشذػرات إفخيؿيا  -
2006 . 
 : اليػسفي ) دمحم لصفي( -
 .1992دار سخاس ، تػنذ ،  ، كتاب الستاىات والتالشي في الشقج والذعخ -
لحطة السكاشفة الذعخية ، إشاللة عمى مجار الخعب ، دار سخاس لمشذخ ،  -

 .  1998تػنذ ، شبعة ججيجة 
 المؽسؽعات -
 : بجوي ) عبج الخحسغ( -
مدفة ، السؤسدة العخبية لمجراسات والشذخ، لبشان، ) مادة ىيججخ ( مػسػعة الف -

 .  1984، 1، ط
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دار سخاس، تػنذ،  ، دمحم لصفي اليػسفي : كتاب الستاىات والتالشي في الشقج والذعخ - 1
 .105ص  ، 1992

السقجس الجيشي في الذعخ العخبي السعاصخ، مشذػرات إفخيؿيا الذخق  أحسج زكي كشػن :-  2
 .40، ص 2006، السغخب، 

 . 253 - 252روبيخ إسكاربيت وآخخون : األدب واألنػاع األدبية ، ص ص  -  3
 . 37دمحم لصفي اليػسفي : لحطة السكاشفة الذعخية ، ص  - 4
لعخبية لمجراسات والشذخ، لبشان، ) مادة عبج الخحسغ بجوي : مػسػعة الفمدفة ، السؤسدة ا- 5

 .604، ص1984، 1ىيججخ ( ، ط
روبيخ اسكاربيت وآخخون : األدب واألنػاع األدبية ، تخجسة : شاىخ حجار ، دار  - 6

 . 251،ص 1985 ، 1ط، شالس، سػريا
 .21، ص  1973،  2، م 1ديػان عبج الػىاب البياتي ، دار العػدة ، لبشان ، ط - 7
 .506، ص 1972،  1، م 1ديػان عبج الػىاب البياتي ، دار العػدة ، لبشان ، ط    - 8
 . 343السرجر نفدو :  ص   - 9

 . 344السرجر نفدو :  ص   - 10
 ن .: ص  1السرجر الدابق: م  - 11
 -  ىسا العيج القجيع والعيج الججيج ، يحتػي العيج  يتألف الكتاب السقجس مغ جدئيغ ،

سفخا تقدع إلى أربعة أقدام رئيدية : سفخ الخميقة ، سفخ  -39-القجيع عمى تدعة وثالثيغ 
تاريخ العيج القجيع ، سفخ األناشيج والحكسة  ، سفخ األنبياء ، كتب عبخ أجيال مختمفة ليجسع 

 - 27 -ج الججيج  عمى سبعة وعذخيغ سفخا ق.م. بيشسا يحتػي العي 400أول مخة حػالي 
أسفار رئيدية وىي : سفخ البذائخ األربع وأعسال الخسل ، سفخ رسائل  -6-وتقدع إلى ستة 

الخسػل بػلذ  الثالثة عذخة والخسالة إلى العبخييغ  سفخ الخسائل العامة الدبع ، سفخ الخؤيا 
 غ القخن األول السيالدي.، يحػي العيج الججيج كتابات تعػد إلى الشرف الثاني م

 . 16-15: 02إنجيل متى : إصحاح رقع   - 12
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.                                                                                                                          47، ص28 -21:  26إنجيل متى:  إصحاح رقع  - 13
لمكخمة في شخبة لمخسخ، ويخمد أيزا  في أكمو لمخبد، ويخمد السديح إلى القسح  -)* (

 لمحسل في مػاجيتو الحئاب.
 .49، ص  67:  26إنجيل متى :  إصحاح رقع - 14
 .51، ص 30 – 28:  27السرجر نفدو : إصحاح رقع   - 15
 .  38 -37:  27: إصحاح رقع   نفدوالسرجر - 16
 . 137، ص  6 -1:  24إنجيل لػقا : إصحاح رقع   - 17
 . 138، ص  40 -36:  24السرجر نفدو : إصحاح رقع   - 18
 .138، ص  52 -45:  24السرجر نفدو : إصحاح رقع   - 19
،  1فتشة مديكة بخ: حػاء والخصيئة ، مؤسدة السعارف لمصباعة والشذخ لبشان ، ط - 20

 . 66، ص  1996
 .526: ص 1الجيػان ،م- 21
 ..527السرجر نفدو: ص- 22
 .19، ص  2الجيػان ، م   - 23
 .529 – 528ص ص  ،1م:السرجر الدابق - 24
 .8: ص  2الجيػان ، م  - 25
 .709ص  ،1م الدابق: السرجر - 26
 .710السرجر نفدو : ص - 27
 .24: ص  2م الجيػان، - 28
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 السقامة األسجية لبجيع الدمان اليسحاني دراسة في البشية الدخدية

  0جامعة الجدائخ  كسال شاكي: الجكتهراه  طالب
   جامعة دمحم بهضياف السديمة سميسان بهراسد.

 

 السمخز:
تعج السقامة مغ الفشػن الشثخية التي ضيخت في القخن الخابع لميجخة، وىي مغ أرقى    

زػء عمى الجػانب الفشية ليحا الأجشاس الشثخ العخبي القجيع، يحاول ىحا السقال إلقاء 
و مغ راو وبصل وحجث ئخكيد عمى العشاصخ الجاخمة في بشاالشػع األدبي، وذلظ بالت

إلى عشػان السقامة وأصل شخنا ؼيو وأ يبلل الدخدؼست، وقج بجأنا باالوشخريات
الجسمة التي افتتح بيا بجيع الدمان اليسحاني مقامتو األسجية، إضافة إلى و  اشتقاقيا

الحػار، حيث وقفشا عمى أشكال متعجدة مغ الحػار في السقامة وبيشاىا، كسا تصخقشا 
 لسقامة. أيزا إلى األمكشة والذخريات وبيشا خرػصية كل مشيسا في ا

  ؛ بجيع الدمان اليسحاني؛ البشية الدخدية.السقامة األسجية الكمسات السفتاحية:
Résumé : 

   Une des arts de prose qui apparaissant dans le quatrième siècle de 

la hijra, elle est considérée parmi les plus antiques, Ce discours 

essaye d'éclaixir ce genre de littérature en ce pasont sur les éléments 

de l'héroïsme et les personnage de l'œuvre. On a illustré par Badie 

zaman en titre, en montrant sa merveille et sou dialogue sans ignorer 

les caractéristique du personnage. 

Les mots clés : Al-Maqama Al-Assadia; Badi’ Zaman Hamadani; 

structure narrative. 

 

 تسييج:
يع الدمان اليسحاني ومّيج عّخف السقامة عمى أنيا فغ مغ فشػن األدب ابتكخه بجتُ    

حتػؼ عمى عشاصخ درامية مثل9 الحبكة، ػار الجرامي، كسا أنو يأساسو الح لطيػره.
وغيخىا مغ العشاصخ الجاخمة في بشاء السقامة، مغ  البصل، الحجث،الخاوؼ، الذخرية، 

ي حيغ بجأ بتأليفيا، اشئيغ وذلظ ما أراده اليسحانأىع أىجافيا تعميع المغة ومفخداتيا لمش
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ىػ نريا األدبي الحؼ يتسيد بالسفخدات الرعبة  مغ جية أخخػ  السقامة وما يبخز في
 واألسمػب العالي في الكتابة.

 :أوال: االستيالل الدخدي
حيث حطي قبل الحجيث عغ االستيبلل ال بج مغ اإلشارة إلى العشػان أو التدسية،    

إشارة وعبلمة ذات أبعاد سيسيائية داللية بأىسية كبخػ في التخاث   «العشػان بسا ىػ
العخبي والسيسا أنو يذسل أول لقاء بيغ السخسل والستمقي، وىػ أول ما يػاجو الستمقي 

أسيذ وعي القارغ. ولقج أشاد الجارسػن بالػضائف الستعجدة مغ الشز وىػ العتبة لت
التي يسارسيا العشػان في إشار الجراسات الديسيائية وبخز في عمع المغة الشري الحؼ 
يبحث في العبلقة بيغ السزسػن والعشػان، ومغ ىشا يكتدب العشػان وضيفة أو ؾيسة 

شية ويحسل العشػان يمية وتعيسيسيائية إشارية، باإلضافة إلى كػنو يؤدؼ وضيفة تػاص
باعتباره داال إيحاءات متشػعة شجيجة الثخاء مسا أدػ ببعس الجارسيغ إلى اعتباره 

 »9 بصاقة تعخيف اليػية لمشز ومغ ىشا نجج القجماء يعممػن تدسية كتبيع بقػليع
يع يؤكجون وضيفة الجاللة . ف» (1)وسسيشاه بسا رسسشاه، ليكػن مذاكبل السسو... 

  اإلشارية لمسزسػن.
سع اشتقو ليا مغ ا حيث كان لكل مقامة مغ مقامات بجيع الدمان اليسحاني

مكان السقامة التي جخت أحجاثيا ؼيو، أو السكان الحؼ قرج لو، أو جاء مشو، أو ندبو 
إلى زمغ حجوث السقامة مغ جية سخد الدمان الجاخمي أو مغ جية مػضػعيا، أو مغ 

كاألسج في مقامة األسجية، وفي ىحا الدياق يقػل "عبج  جية شيء ميٍع ذكخ فييا
وال ريب أّن بجيع الدمان كان متأثًخا عمى وجٍو مغ الػجػه بالقخآن » الكخيع دمحم حديغ"9 

الكخيع، مغ جية وضع اسٍع لكل مقامة، وال أضشو كان معارض القخآن، وال أضغ 
ة، وال جسمو القريخة معبأة بسا صشيعتو الستكمفة يسكغ أن تكػن شبيية بالفاصمة القخآني

تحسمو جسل القخآن الكخيع، التي ال تأتي عمى نحػ معيغ، بل تصػل وتقرخ بسقتزى 
عمى ضشي أَنو رأػ أنَّ القخآن  لكغ ما غمب -تبارك اسسو–الحال التي يقجرىا الحق 

كان يدسي بعس سػره باسع الحيػان كالبقخة والفيل وبعس الحذخات كالشسل والشحل 
     (2)«شكبػت لغخض التشبيو عمى القزية السحيصة بالحيػان أو الحذخة.والع
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ومعشى ىحا أنَّ "اليسحاني" في تدسيتو لسقاماتو كان متأثًخا بالقخآن الكخيع، ولكشو 
لع ُيخد معارضة القخآن بيحه التدسيات ألن القخآن الكخيع ال يسكغ معارضتو، لحلظ 

وعميو يسكغ أن نخجع ذلظ األمخ إلى إعجاب سسى بعس مقاماتو بأسساء الحيػانات، 
 اليسحاني بأسمػب القخآن الكخيع والتأثخ بو ال مغ باب معارضتو.

تجشيغ الحكي في الدخود العخبية يحتاج إلى جسمة استيبللية  « ولحلظ كان
يبجأ بيا القز، وتعتبخ نقصة انصبلق مغ عالع الرست إلى عالع الدخد، حيث 

 (2)»خػل في عالع الحكاية، والذخػص، واألحجاث.اإلعبلن السباشخ عغ الج

وقج تحجث الببلغيػن عغ االبتجاء وبخاعة االستيبلل واالفتتاح أو ما يعخف 
وتحديغ » أيزا بالجسمة االستيبللية، أو بجاية الكبلم، وفي ىحا يقػل "القخشاجشي"9 

جالة عمى االستيبلالت والسصالع مغ أحدغ شيء في ىحه الرشاعة، إذ ىي الصميعة ال
ما بعجىا الستشدلة مغ القريجة مشدلة الػجو، والغخة، تديج الشفذ بحدشيا ابتياًجا 
ونذاًشا لتمقي ما بعجىا، إن كان بشدبة مغ ذلظ، وربسا غصَّت بحدشيا كثيخ مغ 

 (3)«التخػن الػاقع بعجىا إذا لع يتشاصخ الحدغ ؼيسا ولييا 
شي" لبلستيبلل أوسع مغ نطخة فسغ خبلل ىحا القػل يتزح أّن نطخة " القخشاج

اآلخخيغ  حيث يخاه ضخبا مغ السيارة وححق الرشاعة ، وفي ذلظ إشارة إلى ما ىػ 
جسالي في االستيبلالت ، وأيزا تشػيو بالجيج السبحول ؼيو. كسا لع يعجم " 
القخشاجّشي" الػضيفة التأثيخية ، مغ خبل إشارتو إلى عبلقة االستيبلل بالستمقي ، حيث 

وإن كان مغ مدية أخخػ فإنيا شا وحيػية في تقبل ما يمقى إليو، ىحا األخيخ نذايدداد 
تتسثل في تحقيق اندجام في الشز ، وعميو يسكغ أن نعتبخ االستيبلالت وسيمة مغ 

     وسائل االتداق واالندجام في الشز.   
استيبللو وإذا تأممشا السقامة األسجية " لميسحاني" فإنشا نججه قج كان بارًعا في 

حجثشا عيدى بغ ف ما اعتاد العخب االفتتاح بو كقػلو9 " لسقاماتو  حيث بجأىا بسألػ 
ىذام " فيحه العبارة افتتح بيا خسديغ مقامة وواحجة افتتحيا بعبارة " قال عيدى بغ 
ىذام " وىي السقامة األذربيجانية فعبارة " حجثشا " وردت بريغة الساضي ألنَّ 

نَّو مغ خبلل إشارتو التقميجية " الجخػل إلى الفاعل اإلخبارؼ، إذ إالساضي يعتبخ بػابة 
حجثشا عيدى بغ ىذام قال" يعمغ أنَّ ىشاك سخًدا خيالًيا سيقجم اآلن وتحجيًجا مقامة، 
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وكأنَّ جسمتو االفتتاحية تقػل9 " انتبيػا سأحكي اآلن مقامة "، فالقاص في مثل ىحه 
االستستاع ووقاره والتخكيد عمى القادم في  السػاشغ يمفت االنتباه، ويؤسذ لحزػر

 الدخد.
ومغ دون شظ ، فإن تمظ التقشية في افتتاح السقامة تؤسذ لعقج صمة أولية بيغ 
القاص والدامع أو القارغ ، مغ خبلل إثارة انتباىو ، وتػجيو مجاركو لسا سيبقى إليو ، 

يتحقق االنجماج ويييئ الشفذ لتكػن أكثخ استعجادا لتقبل ما سيأتي ، ومغ ثع 
 والتفاعل . 

  ثانيا: الذخرية:
تعج الذخريات مغ السكػنات الخئيدة في القرة، إذ بػيابيا تفقج القرة 

ال يدتصيع ناقج الخواية في أؼ حال مغ األحػال، فرل « حيث إحجػ خرػصياتيا،
الذخرية الفشية عغ الحجث، إذ نججىا مختبصة بو والحجث مختبط بيا وكبلىسا 

 (4)»دءا مغ الفكخة العامة صاعجا بيا نحػ الغاية السحجودة مغ القرة.يدتعخض ج
وعمى الخغع مغ أّن مرصمح الذخرية غالبا ما يدتخجم لمجاللة عمى كائشات      

تشتسي إلى عالع السػاقف واألحجاث السخوية، فإّنو يدتخجم في أحيان كثيخة لئلشارة إلى 
أو الخواية مرجرىع الػاقع، ولكشيع  فاألشخاص في القرة (5)الخاوؼ والسخوؼ لو

 يختمفػن عسغ نألفيع أو نخاىع عادة .
والسقامة األسجية تزسشت مجسػعة مغ الذخريات ، يسكغ تػضيحيا ؼيسا يأتي     

9 
 الذخريات الخئيدية: -1
 الخاوي: - أ

في مقامتو يجعى "عيدى بغ ىذام" وىػ عمى األرجح  اعتسج "اليسحاني" راويا    
شخرية يكػن قج أمبلىا عميو خيالو، حيث نخاه يقػم بفعل الدخد ويتابع األحجاث مغ 
البجاية حتى الشياية، إذ نججه مذارًكا في األحجاث، ؼيقجم وصفا خارجيا لمقرة ويتخك 

مغ أّنو عمى عمع لمذخريات فخصة التعبيخ عغ نفديا دون تجخل مشو، عمى الخغع 
 بسا سيحجث.
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  «ومغ أمثمة الترػيخ الخارجي الػارد في السقامة، نحكخ ترػيخه لجسال الػادؼ   
وتاح لشا واد في سفح جبل ذؼ أالء وأثل كالعحارػ يدخحغ الزفائخ ويشذخن 

فحكخ كثخة األشجار وشبو أغرانيا وأوراقيا الستيجلة بغجائخ  ،(6) » الغجائخ
 لظ تأثخ ببعس شعخاء الجاىمية .الحدشاوات، وفي ذ

كسا يقجم أيزا ترػيخا سمػكيا لخفقاء الدفخ عشج الشدول عمى الػادؼ، فحكخ ربط    
 الخيل والشػم وذلظ لتعػيس ما أصاب القػم مغ التعب واليدال.

وإذا كان "اليسحاني" قج قّجم ترػيخا نفديا لذخريات آدمية، فإنشا نججه يبخع في    
معتسجا عمى الرػت والحخكة والتذخيز  خاصة عشج شعػرىا  ترػيخ الحيػانات

فسا راعشا إال صييل الخيل، ونطخت » بالخصخ وكحا ردة فعميا الغخيدية،  حيث يقػل9
ويخج خج األرض إلى فخسي وقج أرىف أدنيو وشسح بعيشيو يجّح قػػ الحبل بسذافخه، 

وأخحت نحػ الجبال  بحػافخه، ثع اضصخبت الخيل فأرسمت األبػال وقّصعت الحبال،
. وقج كانت ىحه الذخرية تتسيد بالحكاء الحاد والقجرة عمى سخد األحجاث (7)«

 وتختيبيا وتدمدميا.
 البطل: - ب

وىػ مكػن رئيدي في السقامة حيث يعتبخ الغاية األولى مغ الخحمة، رسع لو      
 كان يبمغشي مغ» "عيدى بغ ىذام" صفات ومبلمح في بجاية السقامة حيغ قال9 

مقامات اإلسكشجرؼ ومقاالتو ما يرغي إليو الشفػر، ويشتفس لو العرفػر، ويخوػ لشا 
مغ شعخه ما يستدج بأجداء الشفذ رقة، ويغسس عغ أوىام الكيشة دقة، وأنا أسأل هللا 

وىحا دليل عمى أّنو شخرية أدبية تستمظ مقاالت ، (8)«بقاءه حتى أرزق لقاءه 
 لعيدى بغ ىذام مغ الخحمة.ومقامات ويعج الغاية األولى 

فاإلسكشجرؼ يشتيي دوره عشج ىاتو األوصاف أو مبلمح الذخرية التي رسسيا لو      
عيدى بغ ىذام، ثع يختفي وال يعاود الطيػر إال في نياية السقامة عشجما يرخح بو 

إّن ىحا الخجل ىػ اإلسكشجرؼ الحؼ سسعت بو وسألت عشو، » "عيدى بغ ىذام" قائبًل9
واكتسمت السقامة بحػار دار بيشيسا والحؼ أراد مشو  (11)«ػ ىػ فجلفت إليو فإذا ى

 ام" اختبار ذكاء وفصشة اإلسكشجرؼ."عيدى بغ ىذ
 الذخريات السداعجة " الثانهية ": .0
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 الفتى األول: - أ
تطيخ ىحه الذخرية في مذيج مغ مذاىج الحكاية، وىػ مذيج لقاء األسج 

الخاوية في ىحا السذيج وصفا خارجيا ، يتزح لشا في وىجػمو عمى الجساعة، فقجم لو 
، ولكغ سخعان ما قزى عميو األسج (11)«وتبادر إليو مغ سخعان الخفقة فتى » قػلو9

 في المحطة األولى عشج ضيػره.
 حيث وضف بيتا شعخيا في بجاية وصف الذخرية، مغ ذلظ قػلو9

 يسأل الجله إلى عقج الكخب   " أخزخ الجمجة في بيت العخب  
بقمب ساقو قجر وسيف كمو أثخ، وممكتو سػرة األسج فخانتو أرض قجمو، حتى سقط 

. فقج ذكخ اليسحاني أوصاف الفتى مغ لػن البذخة األسسخ الجال (13) »إلى يجه وفسو
عمى األصالة العخبية . كسا استعان بالحخكة في الترػيخ حيشسا أشار إلى ارتباك 

 فو الذجيج.الفتى وخػ 
 الفتى الثاني: - أ

أعمغ الخاوؼ في نفذ السذيج الحؼ قتل ؼيو الفتى األول، والسبلحع أن الخاوية قجم    
ترػيخا لمحالة الشفدية لمفتى، مغ خبلل  ترػيخ السػاجية التي دارت بيغ ىحا الفتى 

ودعا الحيغ أخاه بسثل ما دعاه، فرار إليو، وعقل الخعب » و األسج حيث يقػل9
، فأخح أرضو وافتخش الميث صجره ولكشي رميتو بعسامتي، وشغمت فسو، حتى يجيو

حقشت دمو، وقام الفتى فػجأ بصشو، حتى ىمظ الفتى مغ خػفو، واألسج لمػجأة في 
إذ إّن عيدى بغ ىذام أنقحه مغ تحت األسج، ونيس الخجل وشعغ األسج  (12)«جػفو 

مغ تمظ الصعشة، فجفشتو الجساعة شعشة تقتمو إال أّن ىحا الخجل ىمظ مغ شجة رعبو 
قبل أن يسزػا في رحمتيع، ومعشى ىحا أّن بجيع الدمان اليسحاني أراد أن يبيغ لشا أن 
ىشاك خصخا أعطع مغ خصخ الحيػان، وىػ خصخ اإلندان إذا فقج الؿيع والسبادغ 

 اإلندانية.
 الفارس: - ج

داخل الخحمة،  يختبط ضيػر ىحه الذخرية بسذيج سخدؼ ججيج، أو حكاية متزسشة   
إذ ذكخه الخاوية ضسغ مذيج العػدة إلى الرحخاء، واليبػط بأرضيا، وقج نفح الداد 

وعجنا إلى الفبلة،  « الحؼ مع الجساعة وكادوا أن َييمكػا ، ومسا دل عمى ذلظ قػلو9
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بصشا أرضيا وسخنا حتى إذا ضسخت السداد، ونفح الداد أو كاد يجركو الشفاد، ولع  ـو
و الخجػع وخفشا القاتميغ الطسأ والجػع، عّغ لشا فارس فرسجنا صسجه، نسمظ الحىاب أ
 (13)»وقرجنا قرجه 

فالفارس شخرية ذكية أرادت القزاء عمى "عيدى بغ ىذام" مغ خبلل استخجامو    
 لمحيمة وذلظ باستجراجيع إلى سفح الجبل لكشو لع يفمح في القزاء عمييع.

 ثالثا: الحجث في السقامة 
تغيخ في » الحجث أبخز السكػنات الخئيدة لمقرة، إذ يعخف الحجث عمى أنو9يعج    

الحالة يعبخ عشو في الخصاب بػاسصة ممفػظ فعل في صيغة " يفعل" أو " يحجث". 
 (14)".«والحجث يسكغ أن يكػن "فعبل" أو "عسبل 

السذيج األول في انتػاء  « والسقامة األسجية تزسشت ثبلث مذاىج، وقج تسثل   
عيدى الدفخ بخفقة جساعتو بعج أن حجد وجيتو وىي مجيشة حسز، فحكخ كيف بجأ 
رحمتو مع الجساعة وما صادفيع في الصخيق أثشاء ندوليع بالػادؼ، والرخاع الحؼ دار 
بيشيع وبيغ األسج الحؼ ىجع عمييع، في حيغ تسثل السذيج الثاني في لقاء الفتى 

اعة، أما السذيج الثالث فقج تسثل في لقاء اليارب وما دار مغ حػار بيشو وبيغ الجس
 (15)»اإلسكشجرؼ بعج وصػل عيدى بغ ىذام وجساعتو إلى حسز.

 وقج تخممت ىحه السذاىج مجسػعة مغ األحجاث نبيشيا في ما يمي9   
 :الحجث األول 

يتسثل في عدم "عيدى بغ ىذام" عمى الدفخ والثشاء عمى رفاقو الحيغ ذىب 
ى أن اتفقت لي حاجة بحسز. فذححت إلييا الحخص. إل» برحبتيع، حيث يقػل9

فغايتو إذا ىي التػجو نحػ  (16)«في صحبة أفخاد كشجػم الميل. أحبلس لطيػر الخيل.
 مجيشة حسز، فػصف جساعتو الحيغ رافقػه في ىحه الخحمة بكل صفات الفخوسية.

  :الحجث الثاني 
مغ ىدال شجيج  يبجأ الحجث الثاني بػصف مذاّق الصخيق  وما أصاب الجياد

وأخحنا الصخيق نشتيب » جخاء شػل السديخ وتأثيخ الياجخة عمييع، وذلظ في قػلو9
مدافتو. وندتأصل شأفتو. ولع ندل نفخؼ أسشسة الشجاد. بتمظ الجياد. حتى صخن 
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وىحا ما يجل عمى الرخاع القائع بيغ الجساعة  (17)«كالعري. ورجعغ كالقدي.
 شػلو ومغ شجة الحخ أيزا.والصخيق الحؼ أثخ فييع مغ شجة 

 :الحجث الثالث 
وتاح » وؼيو ترػيخ لجسال الػادؼ ولدمػك الجساعة أثشاء الشدول بو في قػلو9

لشا واد في سفح جبل ذؼ أالء وأثل. كالعحارػ يدخحغ الزفائخ. ويشذخن الغجائخ. 
مع ومالت الياجخة بشا إلييا. وندلشا نغػر ونغػر وربصشا األفخاس. باألمخاس. وممشا 

والسبلحع ىشا أنو ذكخ األشجار وشبو أغرانيا وأوراقيا الستيجلة  (18)«الشعاس.
بالزفائخ، وذكخ ربط الخيل والشػم وذلظ تعػيزا عسا أصابيع مغ تعب وىدال والغاية 

 مغ ذلظ االستخاحة وإراحة السصايا. 
 :الحجث الخابع 

الغخيدية، حيث وؼيو وصف لمحيػانات أثشاء شعػرىا بالخصخ وردة فعميا 
فسا راعشا إال صييل الخيل. ونطخت إلى فخسي وقج أرىف أذنيو. وشسح » يقػل9

بسذافخه ويخج خج األرض بحػافخه. ثع اضصخبت الخيل   بعيشو. يجح قػػ الحبل
فالخيل لسا أحدت  (31)«فأرسمت األبػال. وقصعت الحبال. وأخحت نحػ الجبال.

عل، إذ قامت بإرسال األبػال وتقصيع الحبال بالخصخ أصابيا االضصخاب فقامت بخدة ف
 واليخوب نحػ الجبال.

 :الحجث الخامذ 
وىػ ترػيخ النتقال حالة الفدع مغ الخيل إلى الجساعة حيغ ضيػر األسج ليع 

فمسا ضيخ األسج ليع  (31)«وشار كل مشا إلى سبلحو. » ويتزح ذلظ مغ خبلل قػلو9
 اجية الخصخ.قام كل واحج باإلسخاع إلى حسل الدبلح لسػ 

 :الحجث الدادس 
فإذا » يبجأ ىحا الحجث بػصف مفرل لؤلسج عشج ضيػره، وفي ىحا يقػل9

الدبع في فخوة السػت. قج شمع مغ غابة. مشتفخا في إىابو، كاشخا عغ أنيابو، بصخف 
 (33)«قج ممئ صمفا. وأنف قج حذى أنفا وصجر ال يبخحو القمب و ال يدكشو الخعب. 

 لؤلسج حيث وصفو بكل صفات القػة والذخاسة.ففي ىحا وصف دقيق 
  :الحجث الدابع 
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» وتسثل في مػاجية األسج وما تختب عشيا مغ نتائج، ففي ىاتو السػاجية 
يرخع األسج رجبل أرضا مغ غيخ أن يقتمو ويتجاوزه إلى آخخ فيشقحه عيدى بغ ىذام 

سػت مغ شجة مغ تحتو فيشيس الخجل ويصعغ األسج شعشة تقتمو إال أن ىحا الخجل ي
رعبو بعج تمظ الصعشة، فيجفشو صحبو قبل السزي في رحمتيع ليبيغ لشا بجيع الدمان 
ضيػر خصخ أعطع مغ خصخ الحيػان وىػ خصخ اإلندان إذا فقج الؿيع والسبادغ 

 (32)«اإلندانية.

 :الحجث الثامن 
يتجمى ىحا الحجث مغ خبلل عػدة "عيدى بغ ىذام" وجساعتو إلى الفبلة، وقج  
بصشا أرضيا وسخنا » بيع الجػع والعصر وفي ىحا يقػل9أصا وعجنا إلى الفبلة. ـو

حتى إذا ضسخت السداد. ونفح الداد أو كاد يجركو الشفاذ. ولع نسمظ الحىاب وال الخجػع. 
ومعشى ىحا أنو لع يبق لجػ الجساعة شيء مسا  (33)«وخفشا القاتميغ الطسأ و الجػع. 
 ا.ادخخوه لمخحمة وكادوا أن ييمكػ 

 :الحجث التاسع 
عّغ لشا » ويتسثل في ضيػر الفارس ومحاورتو الجساعة، وعغ ضيػره يقػل اليسحاني9  

وقج وصفو اليسحاني بعجة أوصاف وفي  (34)«فارس فرسجنا صسجه. وقرجنا قرجه.
فإذا ىػ وجو يبخق بخق العارض الستيمل، وقػام ما تخق العيغ ؼيو تديل » ىحا يقػل9

وعارض قج اخزّخ وشارب قج شّخ، وساعج مآلن. وقزيب ريان ونجار تخكي وزؼ 
 (35)«ممكي. 

بلة وعغ إذ دار بيشو وبيغ الجساعة حػار حػل مكان مجيئو وسبب خخوجو إلى تمظ الف
 مقرجه وضخوف معيذتو وأحػالو.

 :الحجث العاشخ 
وتسثل ىحا الحجث في تغييخ مدار الخحمة والتػجو إلى سفح الجبل بعجما دّليع  

فقال9 يا » الفارس عمى عيغ تػجج بيحا الجبل ، ويتزح ىحا في قػل "اليسحاني"9 
لظ الساء. فمػيشا سادة إّن في سفح الجبل عيشا وقج ركبتع فبلة عػراء، فخحوا مغ ىشا

األعّشة إلى حيث أشار وبمغشاه وقج صيخت الياجخة األبجان، وركب الجشادب 
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وفي ىحا دليل عمى أن الجساعة قج اتبعػا الفارس إلى الجبل الحؼ دليع  (36)«العيجان.
 عميو.

 9 الحجث الحادي عذخ 
شككشا  فسا» وفي ىحا الحجث عػدة لػصف الفتى أثشاء اإلقامة، وذلظ في قػلو9    

أنو خاصع الػلجان، ففارق الجشان، وىخب مغ رضػان. فعسج إلى الدخوج فحّصيا. 
وإلى األفخاس فحّذيا. وإلى األمكشة فخّشيا. وقج حارت البرائخ ؼيو. ووقفت األبرار 
عميو. فقمت يا فتى ما ألصفظ في الخجمة وما أحدشظ في الجسمة. فالػيل لسغ فارقتو. 

فيػ ىشا يجاعب ىحا الفارس  (37)«شكخ هللا عمى الشعسة بظ.وشػبى لسغ رافقتو. فكيف 
 مغ خبلل وصفو بكل صفات الحدغ والجسال.

 9الحجث الثاني عذخ 
ا الحجث الرخاع الحؼ دار بيغ الجساعة والفارس بعج استجراجو ليع ومغ يبّيغ ىح     

ه وفػق قمشا9 ىات، فعسج إلى قػس أحجنا فأوتخ » أمثمة ىحا الرخاع قػل "اليسحاني"9
سيسا إلى الدساء وأتبعو بآخخ فذقو في اليػاء. وقال سأريكع نػعا آخخ ثع عسج إلى 
كشانتي فأخحىا وعمى فخسي فعبله. ورمى أحجنا بديع أثبتو في صجره، وآخخ شيخه مغ 
ضيخه. فقمت9 ويحظ ما ترشع. قال9 اسكت يا لكع ... والقػس في يجه يخشق بيا 

جور وحيغ رأيشا الجج أخحنا القج. فذج بعزشا بعزا، الطيػر ويسذق بيا البصػن والر
وبقيت وحجؼ، ال أجج مغ يذج يجؼ. فقال9 أخخج بإىابظ عغ ثيابظ. فخخجت ثع ندل 
عغ فخسو. وجعل يرفع الػاحج مشا بعج اآلخخ. ويشدع ثيابو. وصار إلي وعمي ُخفَّان 

يذ يسكششي ندعو. ججيجان فقال9 اخمعيسا ال أّم لظ. فقمت9 ىحا ُخّف لبدتو رشبا فم
فالفارس ىشا استجرجيع إلى سفح الجبل، وقج كان مغ ذلظ  (38)«فقال عمي خمعو.

القزاء عمى عيدى بغ ىذام وجساعتو الػاحج تمػ اآلخخ، فقج كان يطيخ ليع خبلف 
 ما يبصغ.

ومسا يبلحع أّن ىحا الحجث كان مميئا بالحخكة وتػزع األدوار بيغ الفارس     
و"عيدى بغ ىذام وجساعتو . كسا تجمت ؼيو فكخة الحيمة والخجاع ، مغ خبلل أساليب 
السخاوغة التي لجأ إلييا الفارس مغ أجل اإلشاحة بعيدى بغ ىذام وجساعتو واإليقاع 

 يع.بيع واالستيبلء عمى أسمحتيع وخيػل
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 9الحجث الثالث عذخ 
ويتسثل في ىبلك الفارس بعج ما دار بيشو وبيغ "عيدى بغ ىذام" مغ صخاع،     

ثع دنى إلي ليشتدع الُخّف ومجدت يجؼ إلى سكيغ كان » ويتزح ىحا مغ خبلل قػلو9
معي في الخف. وىػ في شغمو فأثبّتو في بصشو. وأَبشُتو مغ متشو، فسا زاد عمى فع 

خه. وقست إلى أصحابي فحممت أيجىع وتػزعشا سمب القتيميغ. وأدركشا فغخه. وألقسو حج
وبعج دفغ الفتى، أكسل عيدى بغ ىذام  (21)«الخفيق. وقج جاء بشفدو. وصار لخمدو.

 وجساعتو مديخىع إلى حسز.
 9الحجث الخابع عذخ 

ويتسثل في وصػل "عيدى بغ ىذام" وجساعتو إلى حسز، السجيشة التي كانت      
» غايتيع مغ الخحمة ولقاء اإلسكشجرؼ، حيث قجم وصفا ليحا المقاء، وذلظ في قػلو9

 رأيشا رجبل قج قام عمى رأس ابغ وبشّية، بجخاب وعرّية، وىػ يقػل9 
 ي ُجَخاِبي َمَكاِرَمو  َرِحَم هللُا َمن َحَذــــــا      فِ             

 َرِحَم هللُا َمن  َرَنـــــــــــا      ِلـَدِعيـــــٍج َوَفاِطَســــــو  
 َوِىيَّ اَل َشكُّ َخاِدَمو    ِإنَُّو َخـــــــاِدٌم َلـــُكــــــــــم                   

 قال عيدى بغ ىذام9 فقمت إّن ىحا الخجل ىػ اإلسكشجرؼ الحؼ سسعت بو. وسألت
 عشو. فإذا ىػ ىػ فج لفت إليو، وقمت9 احتكع حكسظ، فقال9 درىع، فقمت9

ــــــــُذ  ِعُجِني الشَّف  ــــِمـــِو      َما َداَم ُيد  َىــــــــٌم ِفي ِمث   لـَـَك ِدر 
َتَســـــــــــــــــــذ   َسا ُأِنيَل الُسم  َتِسذ       َكي  ُدب  ِحَداَبَك َوال   َفاح 

في اثشيغ في ثبلثة في أربعة في خسدة حتى انتييت إلى العذخيغ. وقمت ليع9 درىع 
ثع قمت9 كع معظ. قال9 عذخون رغيفا. فأمخت لو بيا وقمت9 ال نْرخ مع الخحالن وال 

أدرك أنو غاية في »وما نبلحطو ىشا أن أبا الفتح اإلسكشجرؼ  (21)«حيمة مع الحخمان.
زم فقط لسجخد وجػده، دون أية ذاتو، لحا رفس مشحة عيدى إنو يحػل الخبخ البل

محاولة مشو إلجياد ذىشو في حدبة عيدى، حيث أراد عيدى أن يخػض اإلسكشجرؼ 
ما يذبو االختبار العقمي مغ أجل الحرػل عمى السال، غيخ أن اإلسكشجرؼ عمى 
عكذ ما عخف عشو ييسر السال، ويرّخ عمى شخيقة وجػد الشؿيس لػجػد 

 (23)«عيدى.
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سا سبق أن اليسحاني كان بارعا في رسع الذخريات وترػيخ كسا ندتشتج م     
األماكغ ووصف األحجاث، والطخوف التي عايذػىا، إذ جاءت األحجاث متدمدمة 

 تدمدبل مشصؿيا فبجأت السقامة بانتػاء "عيدى بغ ىذام" ورفاقو الدفخ.
 وبصبيعة الحال فإن الدفخ يحتاج إلى رفقاء، وىػ ما جعل "عيدى بغ ىذام"     

يختار رفقة لياتو الخحمة مغ َخَيخة الفخسان ألنو عمى عمع بأن الخحمة ستكػن شاقة 
وخصخة، وستؤدؼ حتسا إلى التعب والعصر والسعاناة، وليحا وضف مجسػعة مغ 
الرػر الفشية مشيا صػرة الػادؼ ليجل عمى أن الخفقة بحاجة إلى الخاحة لمتخمز مغ 

فزبل عغ ذلظ تػضيفو لمرػرة السخعبة لؤلسج  التعب الحؼ أصابيع جّخاء ىاتو الخحمة
والتي بجورىا تبعث روح التذػيق لجػ القارغ مسا يجعمو يتميف لسعخفة الشتائج الستختبة 

 عغ ضيػر األسج.
ونجج في السقامة أيزا تدمدبل في وصف األحػال الشفدية، إذ بجأت الخحمة     

إلنياك مغ شػل السديخ الحؼ بالتفاؤل والتذػق لمسديخ وبعجىا اإلحداس بالتعب وا
أدػ بالجساعة إلى الشدول بالػادؼ لمخاحة، وفجأة تحذ الحيػانات بالخصخ عشج ضيػر 
األسج، ما جعميا تقػم بخدة فعل، ثع تشتقل حالة الفدع والخػف مغ الحيػانات إلى 
"عيدى بغ ىذام" ورفقتو فأسخعػا إلى حسل الدبلح يجا واحجة لسػاجية الخصخ، وبعج 

مز مغ األسج َتػّلج شعػر بالصسأنيشة في نفذ "عيدى بغ ىذام" وجساعتو،  التخ
 ليػاصمػا السديخ بعجىا.

وقج اختار اليسحاني نياية تخجم الغاية التي سافخ مغ أجميا والتي تسثمت في لقاء   
 اإلسكشجرؼ.  

 رابعا: الحهار في السقامة األسجية:
يتشاول شتى  ،ي عخفيا العخب قجيسا وحجيثاُيعج الحػار فشا مغ الفشػن الشثخية الت    

السػضػعات، ويتذبع بتبادل اآلراء واألفكار، ويعتبخ وسيمة لمكذف عغ شخرية 
 الستكمع ألنيا تجعػه لصخح ما بجاخمو مباشخة دون تفكيخ أو تحزيخ.

سغ خبلل تحميميشا لمسقامة األسجية وقفشا عمى أشكال متعجدة  مغ الحػار نحكخ مشيا ف
 يأتي9ما 

 الحهار بين السجسهعة والفخد:  - أ
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نعثخ عمى ىحا الشػع مغ الحػار في مذيج التقاء "عيدى بغ ىذام" ومغ َصِحَبو      
 في الدفخ بالفارس أثشاء عػدتيع إلى الفبلة .

فقمشا ما لظ ال أبا لظ فقال9 أنا عبج بعس السمػك َىعَّ   «ومسا ورد في ذلظ قػلو   
، َفِيْسُت عمى وجيي حيث تخاني  إذ قام الحػار ىشا عمى الدؤال  (22)»مغ قتمي ِبَيعٍّ

والجػاب وتجّمت أداة  االستفيام في "ما" التي استعسمت في االستفيام عسا حجث لحلظ 
التعجب مغ الحالة التي كان عمييا الفارس. كسا تزسغ ذلظ الحػار تخكيبا يطيخ 

الفارس وإذا كان التخكيب "ال أبا لظ" يخخج مغ مخخج التعجب لسا يبلحع مغ حدغ 
أو ؾبح عمى الذخز ، فإنو يسكششا أن نجرك سبب ذلظ التعجب والحؼ اقتخن بالحدغ 
مغ خبلل السقاشع الػصؽية التي قجميا "عيدى بغ ىذام" لحلظ الفارس قبل أن تبجأ 

وجو يبخق بخق العارض الستيمل  «ة الحػار. ومسا كذف عغ ذلظ الحدغ قػلو9عسمي
وقػام متى تخق العيغ ؼيو تديل، وعارض قج اخزّخ وشارب قج شّخ، وساعج مآلن، 

                                 (23) »وقزيب ريان، وِنجار تخكي، وزّؼ ممكي

ػاب فإن ذلظ الفارس قج قّجم إجابة وإذا كان مغ أغخاض الدؤال ىػ انتطار الج       
عغ سؤال "عيدى بغ ىذام" وأصحابو حيث قال "أنا عبج بعس السمػك ، ىّع مغ 

 قتمي بيع فيست عمى وجيي إلى حيث تخاني".

فسغ خبلل إجابة الفارس يتزح لشا أن الَيعَّ القائع بشفدو صػرة مغ القتل ال نفذ     
فخ وذىب ال َيْجِرؼ أيغ يتجو. ليتخمل ذلظ  القتل بسعشى أنو ادعى فكخة قتمو ولحلظ

الحػار تعميق "عيدى بغ ىذام" عمى تمظ اإلجابة التي ذىب مغ خبلليا إلى ترجيق 
وشيجت شػاىج حالو عمى  «اّدعاء ذلظ الفارس واتزح ذلظ في قػل عيدى بغ ىذام

 (24)» صجق مقالو. 

رية فإنو في وإذا كان الحػار الدابق قج كذف عغ بعس مػاصفات الذخ     
مػاشغ أخخػ، يداىع في تشامي الحجث وتصػيخه وتػجيو الحخكة مغ مذيج إلى آخخ، 
ويتزح ذلظ أثشاء عخض الفارس عمى "عيدى بغ ىذام" وأصحابو التػجو إلى سفح 
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أال تقيمػن في ىحا الطل الخحب، عمى ىحا الساء العحب  « 9 الجبل، إذ قال الفارس
  (25) »فقمشا9 أنت وذاك 

ومسا دل عمى ذلظ العخض ىػ افتتاح الحػار بأداة تفيج ذلظ الغخض وىي " أال      
". ومسا يبلحع أيزا في تخاكيب الحػار السشقػل عمى لدان الفارس كذف خرػصية 
األمكشة مغ خبلل الػصف، إضافة إلى ميدة أخخػ وىي شػل الحػار األول وقرخ 

 حؼ كذف عغ قبػل العخض.الثاني الحؼ تسثل في تخكيب مػجد "أنت وذاك " ال

ولعل شػل الحػار األول كان مقرػدا خادما السعشى وىػ تقجيع أوصاف تبخز      
خرػصية السكان السزاد لمفبلة العػراء ولحلظ عدز السكان الججيج " سفح الجبل " 
برفات تشاقس صفات السكان األول، مغ خبلل اإلشارة إلى وجػد الطل والساء 

 العحب .

ىحا الشػع مغ الحػار قائسا عل الدؤال والجػاب أحيانا وعمى تقجيع  وإذا كان    
اإلجابة مغ شخف "عيدى بغ ىذام" وجساعتو في شكل صخيح، أحيانا أخخػ ، فإنشا 
نجج تػضيفا آخخ ليحا الحػار حيث ال تكػن اإلجابة مباشخة بعج فعل القػل وإنسا تفيع 

يا سادة إن في سفح الجبل   « و9مغ عسمية الدخد التي تتعمق بالبصل مغ ذلظ قػل
 (26)»عيشا وقج ركبتع فبلة عػراء فخحوا مغ ىشالظ الساء 

لتتع اإلجابة عغ ذلظ العخض الحؼ بّيشو في فعل األمخ " فخحوا " في تخكيب      
كاشف عغ القبػل ودون ذكخ إجابة صخيحة وذلظ ما عّبخ عشو "عيدى بغ ىذام" في 

 (27)»يث أشارفمػيشا األعّشة إلى ح « قػلو9

 الحهار بين اثشين: - ب

وقج تجمى ىحا الذكل مغ الحػار بيغ "عيدى بغ ىذام" والفارس وكحلظ بيشو وبيغ     
اإلسكشجرؼ. ومغ مقاشع الحػار التي كانت عمى لدان "عيدى بغ ىذام" دون 
الجساعة وبيغ الفارس قػلو9" أنا اليػم عبجك ومالي مالظ فقمت بذخػ لظ وبظ. أّداك 
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إلى فشاء رحب وعير رشب" وقػلو أيزا9 " فقمت يا فتى ما ألصفظ في الخجمة سيخك 
ما ستخونو مشي أكثخ ، أتعجبكع  خفتي في الخجمة  « وأحدشظ في الجسمة فقال9

وحدشي في الجسمة فكيف لػ رأيتسػني في الخفقة، أريكع مغ ححقي شخفا لتددادوا بي 
 (28) »شغفا.

ارس يبجؼ خزػعو وقبػلو ألن يكػن تحت إمخة ففي الحػار األول نجج أن الف    
وشاعة "عيدى بغ ىذام"، كسا أّن مالو أيزا تبع لسال "عيدى بغ ىذام" ويسكغ ليحا 
األخيخ أن يترخف ؼيو وأن يقّجم عػنا لمفارس إن احتاج إلى ذلظ. ليكذف الحػار 
عمى لدان "عيدى بغ ىذام" عغ مػقف ىحا األخيخ الحؼ رّحب بالفكخة وشسأن 

لفارس مغ خبلل بيان كخم ورغج عير "عيدى بغ ىذام"، وتجمى ذلظ مغ خبلل ا
 (31)»بذخػ لظ وبظ. أداك سيخك إلى فشاء رحب وعير رشب   « قػلو9

نجج تصػرا في  -"عيدى بغ ىذام" والفارس –وفي نفذ الصخفيغ الستحاوريغ     
أو مغ  وصف مبلمح شخرية الفتى سػاء مغ حيث ما أفرح عشو "عيدى بغ ىذام"

خبلل ما قّجمو الفارس مغ عخوض وخجمات ججيجة وإخباره عغ معخفتو أشياء كثيخة، 
 خاصة في حالة الخفقة وىػ ما كذف عشو السقصع الثاني مغ الحػار الدابق.

وقج كان في ىحا الحػار تحّػل في شخرية الفارس الحؼ بجا في األول عبجا     
في ذلظ الحػار شخرية ذات بأس في يدتشجج "بعيدى بغ ىذام" وأصحابو، ليطيخ 

الجفاع عغ رفاقو وبخاعتو في رمي الديام واستعسال آلة الحخب، ليعخض عمى "عيدى 
بغ ىذام" وجساعتو إضيار خبختو مسا أبجاه مغ ححقو، وفي ذلظ بجاية لسحاولة القزاء 

 عمييع مغ خبلل استعسال أسمحتيع التي اتخحىا حيمة إلضيار بخاعتو.

قمشا إلى الحػار الحؼ كان بيغ "عيدى بغ ىذام" واإلسكشجرؼ نجج أن ذلظ وإذا انت    
الحػار قج أفرح وكذف عغ تمظ الذخريات التي تحّجث عشيا "عيدى بغ ىذام" 

قال عيدى بغ  « في مصمع السقامة والتي كانت سبب سفخه، ومسا ورد في ذلظ الحػار
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وسألت عشو فإذا ىػ ىػ ىذام فقمت إن ىحا الخجل ىػ اإلسكشجرؼ الحؼ سسعت بو 
 (31) » فجلفت إليو

ا السقصع عغ إسخاع "عيدى بغ ىذام" في االترال باإلسكشجرؼ، ليبيغ حليكذف ى    
بعجىا "عيدى بغ ىذام" ما جخػ بيشو وبيغ اإلسكشجرؼ مغ حػار، حيث يقػل عيدى 

 وقمت9 احتكع حكسظ، فقال9 درىع، فقمت9  «   بغ ىذام 9
ُذ  كَ لَ  ِعُجِني الشَّف  ِمـــــــــــــــــــِو      َما َداَم ُيد   ِدر َىٌم ِفــي ِمث 

َتَســـــــــــذ   َسا ُأِنيَل الُسم  َتِسذ        َكي  ُدب  ِحَداَبَك َوال   َفاح 
ثع  غوقمت لو9 درىع في اثشيغ في ثبلثة في أربعة في خسدة حتى انتييت إلى العذخي

ن رغيفا فأمخت لو بيا، وقمت9 ال نرخ مع الخحالن، وال قمت9 كع معظ، قال9 عذخو 
 (33).»حيمة مع الحخمان

فقج افتتح عيدى بغ ىذام حػاره بفعل أمخ " احتكع " ليفيج الدساح لئلسكشجرؼ       
بالحكع في مال "عيدى بغ ىذام"، ليتع بيان الخد الحؼ كان مقترخا عمى شمب درىع 

 مغ سعة في اإلباحة. واحج عمى الخغع مسا كان لئلسكشجرؼ 
ومسا نبلحطو ىشا أن ىحا الحػار قج تخممو تػضيف أبيات مغ الذعخ، وىحا       

خاصية عخفت بيا السقامة. ومسا يثيخ الغخابة رد "عيدى بغ ىذام" حيشسا شمب 
اإلسكشجرؼ درىسا واحجا، وىػ أنو قال لو9 " لظ درىع في مثمو " وىشا يسكغ أن يفيع 

ج عميو عمى الخغع مغ أنو حّكسو في مالو وبّيغ لو تشفيح ما يحّكع بو، القارغ أنو لع يجُ 
ىع مغ الَحبَّات  والجوانق وضخبشا درىسا ر نطخنا إلى أقدام الج «وقج تكػن الغخابة إذا

في مثمو ألتى الزخب بديادة، فإنا لػ فخضشا الجرىع ستيغ قسحة مثبل، وضخبشاىا في 
ائة قسحة وىػ مغ الجراىع ستػن درىسا ؼيكػن مثميا لكان الخارج ثبلثة آالف وستس

 (32) »الحاصل مغ ضخب درىع في مثمو ىحا السبمغ
بزخب ىحا العجد في  المجرىع وىي ستػن وقسش نفديا وإذا اعتبخنا الؿيسة الدابقة     

اثشيغ واالثشان في ثبلثة، والحاصل في أربعة وىكحا إلى العذخيغ فإن الشاتج ىػ مبمغ 
كبيخ ججا مغ دون شظ يعجد "عيدى بغ ىذام" عغ تدجيجه. أما إذا حدبشا عمى أن 
الػاحج مزخوب في االثشيغ وىػ مزخوب في الثبلثة إلى العذخيغ، ؼيكػن الحاصل 
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ذخة دراىع وىحا مبمغ يسكغ لعيدى بغ ىذام أن يعصييا ىػ مائتا درىع وع
 (33).لئلسكشجرؼ 

ومسا يديج األمخ غخابة ىػ ترخيح اإلسكشجرؼ بعذخيغ رغيفا، وعمى كبل     
الحدابيغ ال يكػن الشاتج عذخيغ رغيفا. ولعّل في لجػء "أبي الفتح اإلسكشجرؼ" إلى 

وال حيمة ؼيسا حّتع مغ ذلظ،  القػل بحلظ العجد ىػ خحالنو وحخمانو ونحػسة بختو،
وبيحا عخف "عيدى بغ ىذام" أن "أبا الفتح" إّنسا قرج بو مع حدغ حالتو نكج الصالع 
وسػء البخت، وإال فكيف يعجد مثمو عغ حداب ما ألقاه عميو مغ العجد لػال تدجيل 

 (34).الخحالن عميو
البصل "أبي ومغ دون شظ فإن ذلظ الحػار الحؼ كان بيغ "عيدى بغ ىذام" و     

الفتح اإلسكشجرؼ" قج كذف عغ بعس السسارسات التي كانت سائجة في العرخ 
العباسي مغ المجػء إلى الحيمة والتحايل لمحرػل عمى السال، كسا أن ىحا الدمػك لع 
يكغ خاؼيا عمى أفخاد ذلظ السجتسع مسا جعل صعػبة في جسع السال بتمظ الصخيقة 

ح اإلسكشجرؼ" حيشسا أشار إلى فكخة الخحالن وىػ ما كذف عشو البصل "أبػ الفت
 ونحػسة البخت.

مغ خبلل ىحا البحث، والحؼ كان دراسة في البشية الدخدية، أمكششا التػّصل 
 إلى مجسػعة مغ الشتائج، نجسميا ؼيسا يأتي 9  

  شّكل الخاوؼ عشرخا أساسيا في البشية الدخدية لمسقامة باعتباره السدؤول األول
الدخد، فسّثل الذخرية نفديا التي تجيخ عسمية الحكي بزسيخ عغ تشطيع مدار 

الستكمع، مسا جعمو راو عميع بالتجخبة التي يخوييا فمع يتػقف األمخ بالتدام الخاوؼ 
 الػضيفة الدخدية بل استصاع أن يسارس وضائف متعجدة كالتشديق واإلخبار.

 9تتجدج خرػصية الذخرية في السقامة ؼيسا يمي 
إلى شخريات رئيدية وأخخػ ثانػية؛ أما الخئيدية مشيا ما يشدب يقدسيا البحث 

إليو دور البصػلة والحؼ قام بو الخاوؼ نفدو، أما بالشدبة لمذخريات الثانػية 
والتي كانت مييسشة عمى نز السقامة بسختمف أصشافيا وانتساءاتيا ركد فييا 

لمحالة الشفدية  اليسحاني عمى الجانب الذكمي واالجتساعي ليا كاستجابة عفػية
 لجػ الكاتب.
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  في حيغ أن األماكغ التي ذكخت في السقامة تع تػضيفيا حدب ما يخجم فكخة
السقامة  مغ خبلل بعس الثشائيات القائسة عمى التعب والخاحة أو الخػف 
والذجاعة ، فكانت األمكشة بخرػصياتيا متخجسة تمظ الثشائيات ، مغ خبلل ما 

 ادؼ أو الفخار مغ األسج ومقاومتو.اتزح مغ ترػيخ الفبلة والػ 
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 دهسيهلهجيال لنقدياتحهالت الفكر 

 الدهسيهبنيهي  إلىأدبي الدهسيه من 
 الجزائر-2-سطيف -دمحم لمين دباغين جامعة  سليم بركاند.

                                                       
 :ملخص

مغ –الشقجي الدػسيػلػجي  تحػالت الفكختتشاوؿ ىحه الجراسة السػسػمة بػ:  
أىع مدارات التحػؿ الفكخي والشقجي التي تذكل مغ -الدػسيػأدبي إلى الدػسيػنقجي

خبلليا الخصاب الشقجي الدػسيػلػجي ،مغ مشصمق أف الشقج األدبي يسثل نذاشا فكخيا 
وجساليا مدتسخا،وبتفاعميسا عبخ مختمف السخاحل الشقجية التي اتدع بيا الشقج األدبي، 

جمت بػادره الدػسيػفمدفية/الدػسيػنقجية مغ خبلؿ القخاءة أفخز شخحا نقجيا اجتساعيا،ت
الججلية لعبلقات األدب بالػاقع ثع الشقج بالسجتسع وبيغ ىحا وذاؾ تجمى الصخح الشقجي 
و السشيجي لمخصاب الشقجي الدػسيػلػجي،الحي تأكج حزػره في الداحة الشقجية 

ة وأخخى نقجية مشيجية كخؤية نقجية ججيجة قائسة عمى أصػؿ فكخية نقجي األدبية،
سػسيػلػجية،أخحت عمى عاتقيا فيع وتفديخ التكػيغ الدػسيػلػجي لئلبجاع 

،وعميو سشتبشى مشيجبة نقج الشقج  الفكخي/األدبي/الفشي/الحي أفخزتو الداحة اإلبجاعية
 .مغ اجل تػصيف مدارات الخصاب الشقجي الدػسيػلػجي

 .بشبػبة.نقج.رؤية.سػسيػلػجيا.جساليالكلمات المفاتيح:
The sociological critism evolution, 

From socio- literary to sociocritical 
Abstract: 

This study, titled :sociological critism evolution, from socio- 

literary to sociocritical, deals with the principle paths of the 

intellectual and critical transformation that has contributed to the 

creation of socio- critical discourse. This has occurred owing to the 

fact that the literary critic represents an ongoing intellectual and 

aesthetic activity, and their interaction during the different critical 

steps which characterize the literary critic, creates a sociocritical 

object which the sociophilosophical / sociocritical signs are in the 

dialectical reading of relations linking literary to reality, then to 
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society.  This relation contributes to the creation of the critical and 

methodological question of sociocritical discourse. This creation 

appears in the critical and literary arena as a new critical vision 

based on critical origins and critical, methodological and 

sociocritical origins carrying on shoulders the task of understanding 

and explaining the sociological formation of the intellectual / literary/ 

technical creation resulting from the creative arena. 

Key words: critical, vision, literary, socio-critical. 

 
الدػسيػلػجي ضسغ  يالشقج الفكخ الحجيث عغ قزية تحػالت مدارات إف
نطخيات نقجية مشيجيات و عمى صشاعة  بأثخهالحجيث، يجعمشا نقخ  األدبيحخكة الشقج 

والػاقع  األدب، والتي يبجو أنيا قامت كميا عمى عبلقة ججلية بيغ سػسيػلػجيةأدبية 
 إشارنسػضع  أفالشقج والسجتسع مغ جية أخخى، بل وقج يكػف مججيا قبل و  مغ جية

أـ إف عمى السدتػى الفمدفي الشقجي ،التحػؿ لمجراسات الفكخية والشقجية الدػسيػلػجية 
ؿ قج بجأ خبل ،لػجيأف التحػؿ الفكخي الشقجي الدػسيػ ذيخ إلى ف ناألدبي الشقجي، أ

سػسيػلػجيا ربسا في صيغتو الشيائية في القخف جخائيا القخف الثامغ عذخ وتأكج إ
ف نقجية تتسثل في ىل أؤشخ إشكالية ومغ ثع يكػف لداما عميشا أف ن ،ذخالتاسع ع

األدبي أـ أف الشقج ؟ىػ السشتج ليحه األحجاث  ىلومغ ثسة ؟دب ضاىخة اجتساعيةاأل
،  ية أـ نقجيةاإليجاعية،سػاء أكانت فكخية أـ أدب ىػ الحي أشخ إنتاجية ىحه األحجاث

إلى أف ىحه العبلقات كانت والزالت قائسة محل  اإلشارةفإنو يسكغ ،ظ تمو  هىح وبيغ
شاره ىػ أف الشقج في إ ،لكغ السدمع بو ،البحاثة والشقاد السفكخيشػ أخح ورد بيغ

تعتبخ فشا  التي ال تخزع ليحه الذخوط ال األدبية"اآلثار  :االجتساعي قج أكج عمى أف
/ الشقج فشا إال األثخ، فبل يربح وإنداني إبجاعيتحسمو ىحه المفطة مغ معشى  بكل ما

دعى يوبشاء عميو فإنو  1إذا فيسشاه فشا ونقجا مذخوشا بذخوط جسالية وتاريخية معيشة"
 ،جيونق أدبيكل أثخ  أفذلظ  ،والشقج األدبالتأكيج عمى الصبيعة االجتساعية لكل مغ 

                                                             
سسيخ حجازي.مشاىج الشقج األدبي السعاصخ.بيغ الشطخية والتصبيق.دار اآلفاؽ  1

 139.ص:2007.1العخبية.القاىخة.ط
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ـ بأخخى بذخوط اجتساعية وتاريخية وثقافية ولغػية أال بج أف يكػف مختبصا بصخيقة 
 معيشة.

ليا أثخ في  ،سيػلػجيف قزية تحػؿ الفكخ الشقجي الدػ التأسيذ عمى أإف 
بجاءة نشصمق مغ  دبية العطيسة، يجعمشاصشاعة األحجاث مثميا مثل الشرػص األ

قائع  ،سػسيػأدبيتبشي إشار  إلى فزتلفمدفية الساركدية الحجيثة التي أا ياتالسخجع
الخصاب الشقجي  إفخازاتعمى عبلقة البشية بالسجتسع، لحلظ فإف فيع وتغيخ 

ػية يالدػسيػلػجي مغ جيشيتو الشقجية االجتساعية وصػال الى تكػيشيتو البش
ساسيا قاـ فعل التحػؿ أ لى بعس االعتبارات التي عمىالدػسيػلػجية، يجعمشا نحتكع إ

دبية اىج ونطخيات واستخاتيجيات نقجية أفخازه لسشومغ ثع إفكخي الشقجي الدػسيػلػجي ال
 دبية.ؼ كميا إلى فيع وتفديخ لسختمف األعساؿ الفكخية األاجتساعية والتي تيج

لظ فإف دبي يذكل في حكيقتو بشاء فكخيا وآخخ لغػيا فشيا لحإف اإلبجاع األ
تخخج عغ سياؽ ىحا الصخح  جتساعية قج الإشار التفاعل مع مختمف األنداؽ اال

الفكخي الشقجي الدػسيػلػجي، الحي بجا ضسغ نذػئيتو فمدفيا ثع انتيى نقجيا اجتساعيا 
 امسا نتج عغ ذلظ إشار مشيجي نقجي سػسيػلػجي شكل بحق مدارا نقجيا ججيجا قائس

جعل الخصاب الشقجي الدػسيػلػجي يفخض نفدو عمى جياز نطخي وآخخ إجخائي 
 دبية الحجيثة.ضسغ الداحة الشقجية األ دبياجيا وأإيجيػلػجيا ونق

الدػسيػلػجي تكػف نفدو عمى  ثار ىحا التحػؿ الفكخي الشقجياء أتفلعل اق
ساس فمدفات اجتساعية حجيثة، حاولت تأشيخ ىحا التحػؿ الفكخي الفمدفي أ

لػجيا إلى سػسيػ  ا أدبيةالى نقجي اجتساعي أدبي أي مغ سػسيػلػجياالجتساعي 
 .بشيػية

 أوال:الفلدفة الدهسيهلهجية لألدب/ االنطهلهجيا االجتماعية لألدب 
أو التي تعخؼ في أدبيات الشقاد:  الدػسيػتاريخيةالشقجية  اإلشكالياتيبجو أف 

والتي نيزت عمى مخجعيات الفمدفة الشقجية "1 "الشطخيات الشقجية الدػسيػتاريخية

                                                             
لحسيجاني.الشقج الخوائي واإليجيػلػجبا.السخكد الثقافي يشطخ:حسيج  1

 64.ص:1.1993العخبي.ط
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مغ مشطػر والسجتسع  األدبالججلية الساركدية التي تشطخ مغ زاوية العبلقة بيغ 
لتفديخ دب والتي ركدت عمى ضخورة تسثل مقػالت االتفديخ الدػسيػلػجي لؤل

بشيتيغ لى قة تقييع اليػية السجتسعية في األدب إلى حكيالدػسيػتاريخي الحي يشطخ إ
ة وترػرات فمدفية وإبجاعات فشية وأدبية والبشيىسا البشية الفػقية بسا تحتػيو مغ أفكار 

ساليب وصيغ تشطيسيا، ولحلظ فإف ة وأنداؽ االقتراديالتحتية والستسثمة في مختمف األ
يسا، ومغ ثع فإف أي تغييخ في البشية التحتية يشالسعادلة تشيس بفعل التأثيخ والتأثخ ب

أف تكػيغ مجسػعة عبلقات "ماركذ  "بشية الفػقية، لحلظ اعتبخقج يدتتبعو تحػؿ في ال
ساس السمسػس الحي تذيج عميو بشية فػقية بشية االقترادية لمسجتسع يسثل األنتاج لماإل

نتاج الحياة ية مغ الػعي، ذلظ أف: "نسط إو بو تشقل أشكاؿ اجتساعأقانػنية وسياسية 
ي وعذ ليذ ساعية والدياسية والفكخية عامة، إجتالسادية يتحكع في مجخى الحياة اال

الحي يحجد وجػدىع بل أف وجػدىع االجتساعي ىػ الحي يحجد  البذخ ىػ
ضيخ وبذكل ججي لتأسيذ الفمدفي الساركدي الشطخي أوعميو فإف ىحا ا21"وعييع

نداف بالسجتسع مغ خبلؿ التصػر السادية االجتساعية التي تخبط اإلفعالية العبلقات 
والتأثخ التي تحرل بيغ ثيخ عبلقة التأقج أضيخ كحلظ بذكل جمي التاريخي وبالسقابل ف

نساط الفكخ يخورة االجتساعية ومغ ثع القػؿ بأحكية أدب والسجتسع مغ خبلؿ الداأل
الػقت نفدو نو وفي الشقجي األدبي، ذلظ أشار شقجي الدػسيػلػجي عمى السدتػى اإلال

 دبحه العبلقة العزػية التي تخبط األشار التبديصي ليىػ محاولة لتجاوز اإل
قج أفخزت رؤية نقجية سػسيػلػجية نذصت بالسجتسع ومغ ثع فإنيا في جانب آخخ 

دبي الدػسيػلػجي ىسا: اتجاىيغ في رحاب نطخية الشقج األ تأخحبفعل مجاليا الف 
ية سذ الفمدفة الشقجية الججلية الساركدية، ونطخ ية االنعكاس والتي قامت عمى أنطخ 

جشاسي ماركدي ججيج أصمو كل بشيػي أالدػسيػنقجية والتي نيزت عمى أسذ نقج 
 بعجه. جاء مغ و وغػلجمافلػكاتر  :مغ

 االجتماعي: األدبيأ/ االصهل الفكرية للنقد 

                                                             
 40عسار بمحدغ.األدب واإليجيػلػجيا.السكتبة الذعبية.دط.دت.الجدائخ.ص: 1
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نانية كاف ليا الفزل في تأشيخ فيع ػ اليالعمسية و  السخجعيات الفكخيةلعل 
، ذلظ أف مفيػمي السحاكاة/ التقميج فكخي ونقجي لجيشية الخصاب الشقجي الدػسيػلػجي

الباحثػف قجميا الكبيخ عمى مختمف البجايات الشقجية االجتساعية التي  األثخكاف ليسا 
ومغ ىحا الدياؽ الفكخي  ،والسشطخوف والشقاد في مجاؿ الشطخية الشقجية االجتساعية

الحي تبشى شخحا : فيكػ البج مغ استحزار محاولة السفكخ ،الشقجي الدػسيػلػجي
الثقافية واالجتساعية  األدوارفكخيا نقجيا اجتساعيا أساسو التخكيد عمى مختمف 

معتبخا أف السجتسع ال يتبشى  1ضسغ مختمف الحزارات األدبالتي يؤدييا  والتاريخية
قزية صشاعة بيغ ىشانيدتخمرػف إنتاجيع الفشي مشو ) أدباءبل انو يشتج ويشسي 

ف نقفد عمى ال يسكغ أ ،فمدفي الشقجي االجتساعيالدياؽ ال ( وفيالشقجية األحجاث
الجيػد الفكخية الشقجية االجتساعية لػ: "مجاـ دي ستايل" التي بحثت في العبلقة 

 ،الجيغ ،: القػانيغبسختمف السؤسدات االجتساعية مثل األدباألنصػلػجية لعبلقة 
مختمف األحجاث ضسغ وغيخىا، وبسشطػر آخخ كيف ترشع ىحه السؤسدات  ،األخبلؽ

يت الكثيخ مغ الحمقات االجتساعية فقج انتدب والشقج، لحلظ مجاالت الفكخ واأل
أف ىشاؾ عبلقة سػسيػأدبية تؤشخىا مخجعيات  إلىذات الصبيعة االجتساعية  والديخية

 بشائية ذات شبيعة اجتساعية ىي:
 التكهيني للفكر الدهسيهأدبي: اإلطار 1أ/

 :يةالنعكاسآوية إلى ار من الم   
مع  االجتساعي مغ خبلؿ مختمف عبلقاتو  األدبيلقج وصل الفكخ الشقجي 

ع اإلشار السخجعي االنعكاسي والقائ الدػسيػثقافية إلىو  ماديةالفمدفات  الدػسيػ 
 األدبي اإلبجاعمغ مشطػر الججلية الفكخية والسادية، ومغ ثع اعتبار  األدبعمى تفديخ 

 أساسوعميو فيػ يتجمى مغ خبلؿ الفكخوي الحي يسثل  ،بامتياز إيجيػلػجيتكػيغ 
 ،إيجيػلػجي الدػسيػالسزسػف  بإشارالػجػد االجتساعي، لحلظ الدبب كاف االىتساـ 

 الحي لو عبلقة مباشخة في تكػيغ اإلشار الفكخي لؤلدب ومغ ىحا السشصمق تحجث 

                                                             
 17.ص:1994.القاىخة.1سيج بحخاوي.عمع اجتساع األدب.الذخكة السرخية العالسية.ط 1
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عمى الشاقج عيغ انو يت، ذلظ 1"السعادؿ السػضػعي لؤلدب"عغ  جػرج بميخيانػؼ
المغة العمسية  إلى  األدبيةمغ مشطػر المغة الفشية  األدبي اإلبجاعتخجسة فكخة ذلظ 

يسكغ تدسيتو بػ: السعادؿ الدػسيػلػجي في  ، وىحا مغ أجل تأشيخ مااالجتساعية
الفكخية واألدبية بسختمف  لئلبجاعاتفعل السعارضة  خالحي يؤشخ ىػ اآلخ األدب

يكػف في  بجاعاإلتجعل مغ  مغ حقائقتحتػيو  أنداقيا االجتساعية أو حتى لسعخفة ما
الفكخية ومغ ثع  األشكاؿجساليا مغ خبلؿ مختمف  اعزػي، أي يؤشخ إشار  إشار

في مخحمتو األولية حيث يقـػ بعكذ بانػرامي لكل  لؤلدبيتأشخ السفيـػ السخآوي 
، ومغ ثع يسكغ اعتبار  واالقترادية وغيخىا ساعية والتاريخية والدياسيةالػقائع االجت

،و الحي يسكغ اعتباره ضسغ األخخى  ةاإلنداني اتشكل مغ أشكاؿ الشذاش األدب
تصػر قػانيغ الػجػد  الفكخي و االجتساعي و الثقافي،و مغ ثّع فيػ يتأسذ فكخيا و 

اقع، األدب/السجتسع و غيخىا التي فشيا عمى ثشائيات ىي:األدب/الحياة، األدب/الػ 
و ضسغ مختمف مدارات  الشقجية األدبية االجتساعية،  "نطخية االنعكاس "أخحت بيا
الشطخية الججلية بديصا بل أخح مفيػما فعاال ضسغ  إشاريسكغ اعتباره في بالتالي ال 

 الخارجيةالبحث عغ السدارات الػاقعية مجاؿ الشقج األدبي الدػسيػلػجي مغ مشطػر 
التي ليا عبلقة باإلبجاع األدبي بسعشى آخخ أّف السفيـػ اإلجخائي لبلنعكاس الػاقعي 

فعمو آنيا، بحيث أف السبجع يبقى في إشار ترػيخ ما يحجث في زمشو فقط،  يسيش
لكل الػقائع الدػسيػتاريخية  حتى يكػف أكثخ فعالية مغ أجل احتػاء فعمي

صمقػا مغ إشاريغ قاد ضسغ نطخية االنعكاس أف يشوالدػسيػثقافية، فعشجما جعل الش
 .نعكاس الفعاؿ أساسييغ ىسا: السخآة واال

وؿ فبل يشطخ لئلبجاع األدبي عمى أنو قائع عمى الييسشة التاريخية أما األ
الرخفة، بل إف العشاصخ الدػسيػتاريخية تشعكذ فييا بذكل أو بآخخ ووفق صػر 

 االندياحوالتاريخية والثقافية، ومغ ثع فإف ىحا  االجتساعيةاندياحية لسختمف األحجاث 
، أما ىحا األخيخ والحي ال يأخح أخح بو التكػيشية اإلجخائية لفعل االنعكاستىػ الحي 

                                                             

.مصبعة 1السشيج في الشقج السغخبي السعاصخ.ط دمحم خخماش.إشكالية يشطخ:1
 24.السغخب.ص:2001انفػ.
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بإشار التذخيز الجقيق بل إنو يقع في عتبة اإلشار الػاقعي ضسغ عسميات الترػيخ 
رؤيتو لمعالع، وعمى خمفية تكػف لمسبجع إمكانية التفديخ عمى وعميو الفشي واألدبي ، 

مجسل  ، تربح ىحا اإلشار الشقجي األدبي االجتساعي وتحجيجا عمى أرضية االنعكاس
الخؤى الستشاقزة ضسغ الشرػص الخوائية ال تعبخ عغ فعل التشاقس ضسغ 
ايجيػلػجية السبجع فحدب، بل أنيا تعبخ عغ مختمف الطخوؼ الستشاقزة التي 

 ػي تتػلد تخة تاريخية محجدة فسثبل يسكغ اعتبار أدب يا السجتسع ككل إباف فيػاجي
مشدجسة مع  "تػلتدػي "فتشاقزات  1905إلى 1861"مخآة لحكيقة تاريخية مستجة مغ 

الفبلحيغ وال يجعػا لمتغييخ عغ  ديػلػجيةاتشاقزات عرخه، فيػ أرستقخاشي يسمظ 
 الفكخية واألدبية .ومغ ىشا تتحقق الجسالية الفشية واألدبية لؤلعساؿ .1عشف"شخيق ال

 وبشاء عميو تبجو تكػيشية األحكاـ الشقجية وفق ىحه الخؤية الفكخية الشقجية
السييسشة مع  أنيا تخكد بكثخة عمى الكيسة الفكخية اإليجيػلػجيةاالجتساعية  الثػرية
ز مصمق لمعشاصخ الذكمية البشائية، وىحا الحي تسيد بو الفكخ الشقجي األدبي تجاو 
في بجاياتو األولى في تذكيل خصاب نقجي اجتساعي، ذلظ أنو ركد عمى  جتساعياال

األدوار الػضيفية التي تؤدييا األعساؿ الفكخية واألدبية، وىحا باعتبارىا وثائق تاريخية 
يسكغ إدراجيا ضسغ التكػيشية الفشية لؤلعساؿ األدبية والتي  اديػلػجيةأو سياسية 

فبلدميخ  ظ يسكغ التأكيج عمى أف الحي اعتسجه ضسغ فتخة تاريخية محجدة، لحل أنتجت
بامتياز، يخكد عمى: "البحث في العشاصخ  إيجيػلػجينقج سياسي  وغيخه ىػ ليشيغ

رجة عغ الشز ومغ ثع فيػ يأخح بالكيع االجتساعية وكحا اإليجيػلػجية االفكخية الخ
بيغ اإليجيػلػجية األخخى وذلظ بالخبط شاصخ الدائجة في السجتسع ومقابمتيا بالع

وبعبارة أخخى 2السقػمات التاريخية لريخورة السجتسع ونطاـ أفكار شبقاتو السختمفة"
أنيا محاولة نقجية مغ "ليشيغ" لتثبيت السػاقف الذخرية لمسبجع ضسغ ندق الرخاع 

شقجية يعقب عمى رؤية ليشيغ ال عسار بمحدغجعل في جانب آخخ  ىحا ما يجيمػجياال

                                                             
 141.القاىخة.ص:3.ع.5عبج الخشيج الرادؽ محسػدي.لشيغ ناقجا لتػلدتػي.ـ.فرػؿ.ـ. 1
سميع بخكاف.الشدق اإليجيػلػجي وبشية الخصاب الخوائي.مشذػرات  2

 19.ص:2004.ج.الجدائخ.
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في أف : "مشصكية الخبط بيغ اإلنتاج األدبي  تػلتدػي  التي مارسيا عمى أدب
ىػ عبلقة األدب بسا ىػ تعبيخ والخوائي لمسجتسع واإليجيػلػجية تزع عشرخا أساسيا 

جسالي إيجيػلػجي بالتشاقزات والرخاعات االجتساعية والػششية التي تحجث في 
ومغ ثع يسكغ  1ة عمى عكذ ىحه التشاقزات"السجتسعات ومجى قجرة األدب والخواي

مغ مشطػر إيجيػلػجي صخؼ  تػلتدػي قج أشخ تفديخا ألدب  لشيغ التأكيج عمى أف 
مع محاولتو االحتكاـ بالسػضػعية العمسية التي تسػقع السبجع مػقع يسثل اإليجيػلػجية 

الفكخي اإلبجاعية، تشحػ إلى اإلشار  تػلتدػي السزادة، لحلظ جاءت كتابات 
الرخؼ ذي الصبيعة اإليجيػلػجية الدياسية بحيث أنيا تعبخ بصخيقة أـ بأخخى عغ 

عمى سيخة شخرية السبجع ثع إلى مػاقف شخرية لمسبجع، وبحلظ يكػف التخكيد 
انتسائو الصبقي، وعميو يسكغ القػؿ أف ىحا الفكخ الشقجي االجتساعي مغ خبلؿ إشاره 

ه لؤلدب، حيث يبجو في أحاييغ كثيخة ضيق األفق، اإلجخائي يبجو أنو ساذج في تفديخ 
ألنو مشدوي في حجود الحكع اإليجيػلػجي الرخؼ الحي ال يحاوؿ أف يؤشخ فيسا أو 

يط تسثل إشار نقجي بد عمى تأويبل لسختمف الكيع الفكخية والذكمية لؤلدب بل إنو يخكد
ىحا ال يعشي أنو لع  ، وبالسقابل فإفإيجيػلػجية ىػ البحث عغ السزاميغ الدػسيػ

لتفديخ األدب بل أف ىحا الترػر لشطخية االنعكاس ىػ ما نقجيا اجتساعيا  يقجـ إشارا
فتح الباب أماـ مجاؿ التفكيخ الشقجي الدػسيػلػجي ألف يؤشخ استخاتيجيات ونطخيات 
نقجية مشيا عمى الحرخ ىي الشطخية الشقجية البشيػية الججلية االجتساعية في محاولة 

 ا وتفديخىا لؤلدب .فيسي
 : اإلطار التكهيني للفكر الدهسيهبنيهي:2أ/ 
   من النقد الجدلي إلى النقد الدهسيهبنيهي    

لقج اكتذف الشقاد في مجاؿ  الجراسات الشقجية الدػسيػلػجية عجـ كفاية 
االنعكاس عمى تفديخ األدب، ذلظ أنو يشطخ إلى اإلبجاع األدبي ضسغ عبلقتو 

قع االجتساعي باعتباره نتاجا ماديا مثمو مثل باقي الشتاجات األخخى السباشخة مع الػا
بحيث أف جػىخه  ،في السجتسع، لكغ وبالسقابل فإف اإلبجاع األدبي ىػ أكثخ مغ ذلظ

                                                             
 170.ص:4.ع.5بعج الكتابة حػؿ اإليجيػلػجية.ـ.فرػؿ.السجمج. عسار بمحدغ.ما قبل 1
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عمى الخياؿ وعمى العبقخية التي تشيس عمى  :ىػ الجساؿ والفغ ومغ ثع فيػ قائع
، لحلظ فقج تجاوزت 1مختمف البشيات الحىشية التي تذكل في الشياية وعيا فخديا جساعيا

الشطخيات الدػسيػبشيػية الججيجة البحث في السؤثخات الفكخية أو تمقف صػرة السجتسع 
خاغ مغ مشطػر بيا ذلظ الف في ثشايا العسل األدبي أو حتى عشاصخ مجتسعية يسؤل

، وبشاء عميو الػاقعي االجتساعيالتخييمي وكحا اإلشار  األدبياالنعكاس مغ اإلشار 
رواد الدػسيػأدبية/ الشقج الدػسيػأدبي عمى ضخورة الخبط بيغ اإلشار  أكجفقج 

الدػسيػإيجيػلػجي واإلشار الجسالي باعتبارىسا ندقاف داللياف متبلزماف ومتكامبلف 
، ىحا ما أفزى إلى تأشيخ مفيـػ فكخي نقجي سػسيػلػجي دبياألفي ثشايا الشز 

مختبط بالسدار السادي الججلي الساركدي في مقابل اإلشار الفكخي السثالي الحي يشطخ 
االجتساعية الصبكية عمى انو مجخد ندوع فخدي، ال يعتج بسختمف الدياقات  إلى األدب

ية نقجية سػسيػلػجية نادت وعميو فقج نيزت رؤية فكخ  التي كانت سببا في إنتاجو
: "كل إفتساعية والصبكية، ذلظ بزخورة الكذف عغ مختمف أنداؽ الػعي االج

 واألحػاؿيجيػلػجيا بسا فييا الفغ وما يدسى باآلداب الجسيمة إنسا تعبخ عغ السيػؿ اإل
الشفدية لسجتسع بعيشو، وإذا كاف ىحا السجتسع مشقدع إلى شبقات أو إلى شبقة بعيشيا، 

أف الشاقج األدبي الحي يحاوؿ تحميل أثخ ما ممـد قبل كل شيء أف يجرؾ  واضح
 2العشرخ السعبخ عشو في ىحا األثخ مغ عشاصخ الػعي االجتساعي أو الػعي الصبقي"

عساؿ األدبية، ىػ ترػر سزسػف االجتساعي لؤلىحا يعشي أف التخكيد عمى احتػاء ال
غيخ كافي مغ أجل فيع قيسة اإلبجاع الفشية والفكخية عمى الدػاء، لحلظ فإف التخكيد: 

ولػيات الجراسة الشقجية ػ يزعو في أ -جعمو ػػ بميخيانػؼعمى " ىحه الجػانب ىػ الحي 
الجسالية في مخحمة الحقة، فالجسالي يبقى حدبو تتسة ويبقى التخكيد عمى الجػانب 

                                                             
.القاىخة 1الذخكة السرخية العالسية.ط .و الشقج األدبيأحسج سالع ولج أياه.البشيػية التكػيشية 1

 85.ص:1ط2005
 .59.ص:1جػرج بميخانػؼ.الفغ والترػرالسادي لمتاريخ.تخ:جػرج شخابذي.دار الصميعة.ط 2
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أف  ومغ ثع فإّف الشقج األدبي االجتساعي ال يسكغ1جيػلػجي"يخورية لمبحث الشقجي اإلض
إديػلػجية فقط وبالسقابل فإف إشاراتو لمعشاصخ الفشية يتأسذ عمى السخجعيات الدػسيػ 

لمعشاصخ بجاعية،ما يعشي بجاءة عجـ اكتخاثو ية االباعتبار أنيا عشاصخ تكسيمية لمعسم
ياغة الفشية األدبية ال مغ بعيج وال مغ قخيب ومغ ثع تخكيده الذكمية أو لجػانب الر

عمى تأشيخ األبعاد االجتساعية ليا، التي تعسل ىي األخخى عمى صشاعة أشخ نقجية 
مغ خبلؿ التخكيد عمى البحث عغ  اذات شبيعة إيجيػلػجية صخفة وىػ ما بجا قائس

ألدب وفق ىحا الصخح يبشي الكيع اإليجيػلػجية أكثخ مغ أي قيع أخخى، ليبقى امختمف 
مػاقف شخرية ويبث بيانات إيجيػلػجية تكػف في كثيخ  مغ األحياف مشبثقة مغ لجف 

 السبجع.
ولقج اىتجى الفكخ الشقجي الدػسيػلػجي الججيج في مقابل الترػرات الشقجية 
االجتساعية الدابقة إلى صشاعة أشخ فكخية نقجية سػسيػلػجية ججيجة قائسة عمى 

 بشية الفكخيةعسميات الفيع والتفديخ لسختمف األالػساشة، التي تديل  أساس فكخة
لئلبجاع الفكخي واألدبي، حيث أنو يتع مغ خبلؿ خمق تفاعل ججلي بيغ  واألدبية 

ججيجة تشريخ فييا الكيع الفكخية بشية أدبية ندقيغ: فكخي وأدبي حيث يشتجاف ضسغ 
الدػسيػبشيػية لمخصاب األدبي الحي مع الكيع االجتساعية ومغ ثع تتجمى الخرػصية 

يبقى في إمكانو احتػاء كل الخصابات الفكخية ضسغ عالسو التخييمي، ولحلظ فإف 
محاولة فيسيا وتفديخىا ال يسكغ أف يحرل إال مغ خبلؿ فيع أشخ التسفربلت لمغة 

 .في العسل األدبي الخصاب
جػرج "ة عمى يج وبشاء عميو فقج تأسدت الشطخية الججلية الشقجية االجتساعي

االجتساعية الداذجة، أي تعاشي األدب مغ مشطػر بالحي رفس بسا يدسى  "لػكاتر
ػرية لؤلدب مغ خبلؿ ما يحتػيو مغ إيجيػلػجي صخؼ، حيث يشطخ إلى الكيسة الث

فيػ يتسثل في مجسػعة  الججيجة ية ، أما تبشيو الججلية الشقجية الدػسيػلػجيةمقجأفكار ت
ية لعل أىسيا: رؤية العالع، البشية الجالة، التشاضخ، وغيخىا،لحلظ ولسا مغ السفاليع البشيػ 
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كاف اإلبجاع األدبي يذكل بشية ديشامية مثميا مثل البشى الفكخية التي تبشاىا السبجعػف 
ومغ ثع فقج غجا الشتاج  ىػ فشي، مغ أجل خمق نػع مغ التػازف بيغ ما ىػ فكخي و ما

وتفديخىا إال مغ خبلؿ تحجيج أنطستيا العبلئكية فيسا  بشية دالة ال يسكغ فيسيا األدبي
 إلى بشية تعبيخية مشتجة ضسغ مدار الحخكية األدبية اإلعساؿبيشيا لتؤوؿ 

ال بخبصيا بالكيع التي لحلظ فإف تفديخىا ال يحرل إ ،ماديةالدػسيػثقافية والدػسيػ 
تبشي "رؤية لى بشى الػعي التي تفزي في الشياية إتبشاىا السبجع ضسغ مختمف 

 لجى الصبقة التي يشتسي إلييا السبجع. لمعالع"
ولعل ما حققتو ىحه الشطخية الججلية مغ تسثل لخصابات نقجية اجتساعية مغ 

بالسجتسع مغ مشطػر فمدفي واقعي  األدبفكخي نقجي يفدخ عبلقة  تأشيخحيث 
لمخصاب فت مغ التخكيد عمى البعج االجتساعي كث جسالي فعمى الخغع مغ ذلظ فإنيا

لئلبجاع وفي  األساسياألدب التي يسكغ اعتبارىا الجػىخ  أدبيةدبي وتجاىمت األ
التي  االجتساعيةجانب آخخ أف ىجفيا ىػ الػصػؿ الدخيع إلى احتػاء السزاميغ 

يتبشاىا األدب ،لحلظ و ليحه االعتبارات فقج تبشت الشطخية الججلية فكخا نقجيا بشيػيا 
ل مع اإلبجاع األدبي مغ مشطػر اّنو يسثل بشية مغ السجلػالت تكػيشيا قائسا عمى التعام

الستحػلة  و ليذ مغ الجواؿ المغػية الثابتة و ىػ  ما أتاح و حفّد عمى ضيػر 
 الجراسات الشقجية البشيػية التكػيشية  التي تشيس عمى تفديخ و فيع  األعساؿ األدبية.

ارات الحخكة الشقجية لقج ضيخت بػادر الفكخ الشقجي الدػسيػلػجي ضسغ مد
الشقج الدػسيػبشيػي، القائع عمى مخجعيات فمدفية ماركدية  في سثموماألدبية الججيجة 

رائج/ مخجعية لػسياف غػلجماف ججيجة وأشخ إجخائية نقجية مشيجية، ولقج اعتبخ 
بشيػية  تياز مغ خبلؿ تبشيو لسشيجية نقجيةالتحػؿ الفكخي الشقجي الدػسيػلػجي بام

حيث  الفكخي والفمدفي الشقجي "المػكاتذي"رث تكػيشية ججيجة، ارتكدت عمى اإل
مغ مشطػر إشاره اإلجخائي والستسثل في السقػالت التالية: الشطخة  "غػلجماف"استػعبو 

الذسػلية، الذكل، الكمية، الخؤية الكػنية، وغيخىا، مع احتفاضو بالبعج االجتساعي ليا، 
مى شيجية البشيػية التكػيشية إلى الػجػد، ومتسيدة بذكل بارز عسالومغ ثع فقج ضيخت 

قج ركد عمى فيع وتفديخ البشى  "غػلجماف"ذلظ أف  مختمف السشاىج الشقجية األخخى 
الفكخية والفشية لؤلعساؿ األدبية مغ أجل الكذف عغ درجة تسثل الشرػص اإلبجاعية 
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ع، ومغ ىشا يسكغ القػؿ بجاءة أف لفكخ الصبقة االجتساعية التي يشتسي إلييا السبج
بيحا الصخح الفكخي والشقجي الدػسيػلػجي قج تجاوز تمظ الخؤى الشقجية "غػلجماف "

الزيقة وكحا لآللية التي وقع فييا رواد الشقج االجتساعي التقميجي لؤلدب مغ مشطػر 
ؤية التخكيد عمى تفديخ البشية الفكخية التي تحيل بصخيقة أـ بأخخى إلى مفيـػ الخ 

لمعالع و التي تتػسط بشائيا بيغ األساس االجتساعي الصبقي الحي يشصمق مشو السبجع 
" ومغ ثع يتأسذ 1وكحا لؤلنداؽ الفشية والفكخية التي تحكسيا ىحه الخؤية وتػلجىا

التعارض في الفكخ الشقجي األدبي الحجيث، بيغ الخصاب البشيػي التكػيشي، وخصاب 
تجمى مغ خبلليا العسل األدبي كانعكاس مخآوي )ليذ سػسيػلػجيا السزاميغ، التي ي

فعاؿ( وآلي لعشاصخ الػاقع ولػعي الجساعة، وبشاء عميو يبجو أف البشيػية التكػيشية 
لئلبجاع وكحا الذكمي والبشائي لو، لحا يتعيغ عميشا الشطخ إلى تيتع بالصابع االجتساعي 

حجى الترػرات السػجػدة في األعساؿ األدبية ككتمة واحجة: "تتزسغ بشية ذىشية إل
الػاقع فقط، والتي تتبشاىا فئة دوف أخخى وتبقى حخية الكاتب ىي األساس في عسمية 

تتحجد في البحث عغ البشية وبالتالي فالسشيجية البشيػية التكػيشية  2التذكيل الجسالي"
 بيوفشي داخل العسل األد إيجيػلػجية دالليا والتي تشجرج ضسغ سياؽ الستساسك

لجالة التي تفزي إلى رؤية في محاولة الكذف عغ البشية ا تشيس ميسة الشاقج و 
لمعالع، أي يقـػ بعسمية البحث عغ كل عشاصخ العسل األدبي الفكخية والفشية التي 
تذكل في الشياية محيط السبجع اإليجيػلػجي واألدبي، وعميو حتى في تقديع مدارات 

إلى مجسػعة مغ  "غػلجماف"خائي فمقج احتكع الفكخ الشقجي الدػسيػلػجي عمى إشار إج
السقػالت اإلجخائية مغ أجل أف يكيع فيسا وتفديخا لؤلعساؿ األدبية لعل مغ 
أىسيا:البشية الجالة، الخؤية لمعالع، الفيع والتفديخ، وغبخىا لحلظ فإف الشقمة العمسية التي 

وز لئلشار حققيا اإلشار الفكخي الشقجي االجتساعي بالشدبة لسشيجو ىي تجا
السزسػني الفكخي االجتساعي التقميجي ، حيث أف األعساؿ الفكخية أـ األدبية أـ 
الثقافية يسكغ دراستيا بػصفيا: "بشيات مساثمة ومشاضخة لمبشيات االجتساعية و لكغ في 
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ف بشيات العػالع األدبية مشاضخة وبعبارة أخخى أ1عالع يتستع باستقبللو وبقػانيشو الخاصة"
ألخيخة تسثل إشار جى زمخة اجتساعية، بحيث أف ىحه البشيات الحىشية للسختمف ا

غ ليا، ثع تأخح ىحه األوعاء في الشسػ والتصمع حتى اء األفخاد السشتسيتستز فيو أوع
تحقق درجة مغ التجانذ والتكافؤ فترل إلى تحقيق أقرى درجات الػعي لتربح ما 

التي تسثل بالشدبة لمسبجع وسيصا يعبخ مغ خبللو  "رؤية العالع "اصصمح عميو غػلجماف
عغ مختمف تصمعات وأحاسيذ الجساعة االجتساعية التي يشتسي إلييا وبشاء عمى دلظ 
فإف مفيـػ الخؤية لمعالع يتسثل في ذلظ الشدق الفكخي الحي يكػف سابقا عمى عسمية 

أنو يسثل  مغ "غػلجماف "تحقق اإلبجاع األدبي، ومغ ثع فيػ يتمخز وفق مشطػر
مجسػعة مغ التصمعات والعػاشف واألفكار التي يمتف حػليا أفخاد الجساعة 
االجتساعية، فتجعل مشيع معارضيغ لمسجسػعات األخخى األخخى، مغ أجل تحقيق 
مجسػعة التصمعات واألفكار السذار إلييا كي تبث فييع وعيا شبكيا متفاوت الػضػح 

جاندو إما عشج الفبلسفة أـ العمساء أـ والتجانذ، حيث يرل إلى ذروة وضػحو وت
تشيس عمى فعل الػعي السسكغ  لمخؤية لمعالعاألدباء، ولعل التكػيشية الفكخية الشقجية 

فاألوؿ يسثل اإلحداس الحكيقي والػاقعي لجى الفخد في حيغ أف الثاني يسثل أقرى 
بحلظ يسثل  ف يكػف عميو الفخد فيػي الػاقع، أي ىػ ترػر لسا يشبغي أدرجات الػع

تخاه الجساعة في تحقيق  التصمع إلمكانية التغييخ لمػاقع وحتى تعجيمو لكغ وفق ما
التػازف السشذػد، ومغ ثع يطيخ بفعل ىحا البشاء السفيػمي مفيـػ الحات السبجعة، أو 
الحات الجساعية التي تجاوزت فخديتيا، ومغ ثع فإف عسميات التذكيل الفكخي والفشي 

ت اإلندانية تعػد لمسبجع الحكيقي وىػ: "الجساعة االجتساعية وليذ لسختمف اإلبجاعا
ف معشى أ2يؤلف جدءا مغ الجساعة "الفخد الحي بفزل والدتو أو وضعو االجتساعي 

السبجع العبقخي ىػ الحي يسمظ القجرة عمى خمق إشار ججلي جسالي بيغ البشى الحىشية 
يتحقق إال بتحميل  فيسيا وتفديخىا الالفشية في ثشايا العسل اإلبجاعي كسا أف  والبشى
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عبلئقيا الجاخمية والخارجية القائسة عمى ندق اإلبجاع الفكخي والفشي عمى الدػاء، لحلظ 
 تبقى ىحه الحات تسثل لداف الجساعة التي يشتسي إلييا السبجع.

 إجخائيإف السشيجية البشيػية التكػيشية تقـػ عمى مدتػييغ يذتغبلف وفق ندق 
مدتػى الفيع والحي يشيس عمى الجراسة السحايثة لمبشيات الشرية في  واحج وىسا:

داال يتألف مغ مجسػعة مغ العبلقات نسػذجا بشائيا  تؤشخالعسل األدبي، كسا أنيا 
ئسة بيغ ىحه العشاصخ المغػية، لحلظ فإف الباحث مجعػ الف يشصمق مغ الشز ثع االق

التفديخ فيشيس ىػ اآلخخ عمى ربط يعػد إليو أي وفق حخكية مكػكية، أما مدتػى 
ي زمختمف البشيات الشرية بأشخىا الدياقية الخارجية، لتشيس بعج ذلظ بشية دالة تف

ىي األخخى إلى تذكيل رؤية لمعالع، بسعشى أف ىحا السدتػى يشيس إلى إدماج بشية 
الشز المغػية ضسغ بشية فكخية ليربح ما كاف تفديخا لمبشية األولى فيسا لمبشية 

لذاممة وىكحا ألف تحقق الجاللة التي يحتفي بيا العسل األدبي، وعمى ىحا األساس ا
السدتػييغ، أنو ال يجب إلى أنو وأثشاء مباشخة التحميل وفق ىحيغ  مافجغػلفمقج نبو 

جيػلػجية ألف ذلظ قج يجعل مغ الجراسة وكأنيا تشحػ إلى يإعصاء أىسية كبيخة لمشػايا اإل
ابعة في ثشايا قفإف ىجؼ البحث ىػ الكذف عغ البشية الجالة ال احتػاء السزسػف لحلظ

العسل األدبي، حيث أنيا تتػسط اإلشار الفكخي الحي يؤوؿ إلى وعي مسكغ ضسغ 
إشار األنداؽ البشائية لئلبجاع األدبي، لحلظ فإف الكذف عشيا يقتزي إشار معخفيا 

كخية واألدبية والثقافية ونقجيا معسقا مغ أجل احتػاء مختمف األنداؽ الفكخية الف
والمغػية التي تتسثميا الجساعة االجتساعية ومغ ثع فإف الكذف عغ الشطاـ العبلئقي 
الجاللي ليا يدتجعي: " البحث عغ الترػر والسخصط األساسي لمبشية الجالة يتصمب 

 مفعبل لؤلفعاؿ والػقائع الفخدية التي تتع بعج صياغتيا ككيع مجخدة سيخا ججيا وكامبل و
بيغ  االلتحاـبسعشى أف تكػيشية البشية الجالة قائسة عمى فعل 1مصمقة مفيػميا ونطخيا"

اإلشار الفكخي واإلشار الفشي الستسثل في مختمف األنداؽ السعخفية والثقافية لمدمخة 
االجتساعية لحلظ يبقى فعل التقابل بيغ البشيتيغ ىػ الحي يفزي إلى تذكيل البشية 

 ي .الجالة في الشز األدب
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 "غػلجماف"وعمى خمفية األشخ الفكخية الشقجية الدػسيػلػجية الججيجة، تػصل 
إلى تبشي مفيـػ فمدفي ونقجي لسداراتو الشقجية البشيػية التكػيشية، مغ ذلظ مقػلة رؤية 

ع التي تسثل شكل  مغ أشكاؿ الػعي، القرػى لجى شبقة اجتساعية معيشة، لحلظ العال
االجتساع الػعي التي يجعػىا عمساء جػىخالطاىخةاالجتساعيةفيػ يذكل:"

كاتذغ ذلظ أف ىحا ا فمدفيا مع كل مغ: دلتاي، ولػ وبالسقابل فقج أخح بعج1الجساعي"
 2"رو بقجرة: "إدراؾ السبجع لسذاكل حياتيو ومذاكل عرخه بغخيدة فشية األخيخ خ

ار دجيغ أساسييغ في ملحلظ فإف تذكميا في األعساؿ األدبية يشصمق مغ انريار بع
مشصمقو مغ الػاقع السعير، والثاني فخدي مشصمقو خياؿ فكخي متسيد ىسا: االجتساعي 

السبجع باإلضافة إلى مختمف تصمعات وأحاسيذ الجساعة االجتساعية التي يشتسي 
وبشاء عميو يسكغ التأكيج  3إلييا والتي تػثخ في الفخد الكاتب السبجع بصخيقة أـ بأخخى"

الشقجية  ةشخ الفكخياأل عمى أف اإلشار الفكخي الشقجي البشيػي التكػيشي قج تجاوز بحق
، ومغ ثع فقج تبمػرت ىحه الخؤية الفكخية الشقجية الدػسيػلػجية الججيجة التي التقميجية

ة ساىست في بشاء مدارات نقجية ججيجة واكبت التحػؿ الشقجي الحي تذيجه الحخك
الشقجية األدبية السعاصخة مغ خبلؿ إعادة قخاءتيا لسختمف أصػؿ الفمدفة الساركدية 

يا سػسيػلػجيا ججيجا استصاع أف يحتػي األدب ادية الججلية التي أفخزت فكخا نقجالس
 في كل مداراتو الفكخية واألدبية.

لئلشار الفكخي الشقجي  تسيدومسا سبق يسكغ أف نؤكج عمى الحزػر الس
ػلػجي ضسغ مختمف مجاالت الجراسات الشقجية األدبية حيث أفزى إلى شخح الدػسي

الكثيخ مغ الشطخيات واالستخاتيجيات والسشاىج الشقجية األدبية الدػسيػلػجية، لحلظ 
ا وتفديخىا ومغ ثع تأويميا مغ أجل يتحتاج إلى إعادة فيس اإلشار ضسغ ىحا فيي

قامت بجاءة عمى فكخة السحاكاة التي  مثميا مثل التي صمبة نقجية تبشي رؤية فكخية
ت إلى االنعكاس لسختمف الفمدفات والعقائج واإليجيػلػجيات التي اعتبخت أف أفز

                                                             
1 ibid.p:25 
 .173.ص:1989الفشظ.السغخب. فاشسة أزرويل.مفاليع نقج الخواية بالسغخب.دار 2
 .38.لبشاف.ص:1يشطخ:جساؿ شحيج.البشيػية التخكيية.دار ابغ رشج.ط 3
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اإلبجاع األدبي والشقجي ىػ تسثل لحقائق سػسيػتاريخية وسػسيػثقافية، ومغ ثع فإف 
رىاف الفكخ الشقجي الدػسيػلػجي الججيج متسثبل في محاولة استخبلص ألشخ 

بشيػية تفزي لمكذف عغ األنداؽ الفكخية واألدبية لئلبجاع األدبي وىػ ما سػسيػ 
 .خ التأكيج عميو بصخيقة أـ بأخخى يدعى الفكخ الشقجي السعاص
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 هـ(644"ابن سظان الخفاجي")تـفي كتاب سر الفصاحة لـاألبعاد األسمهبية لمكظاية 

 بدكرة -جامعة دمحم خيضر  نهر الهدى حدظي د.

 :طمخصال
ييجف ىحا السقال إلى تحجيج مفيػم الكشاية عشج ابغ سشان الخفاجي في كتابو 

يسا يتقاشعان في األسمػبي كػن االندياحسخ الفراحة وتشاوليا في عالقتيا بطاىخة 
يسشح  ال العادؼ إلى استعسال آخخ جساليفكخة العجول والخخوج بالمغة مغ االستعس

الشز شعخيتو ويكدبو تأثيخا أعسق ، فشبخز في دراستشا  مجػ تػافخ شخح ابغ سشان 
 في بالغتو مع بعس األفكار والسبادغ األسمػبية في الشقج الحجيث.

:Abstract 

This article aims to identify the concept of the metaphor in Ibn 

Sinan al-Khafaji in his book “Sir Alfasaha”and dealt with in relation 

to the phenomenon of stylistic displacement as they intersect in the 

idea of going back and exit in the language of normal use to the use of 

another aesthetic gives the text poetry and earn a deeper impact, we 

show in our study the availability of Ibn Sinan In his communication 

with some stylistic ideas and principles in modern criticism. 

 

ال جخم أّن الخخوج عغ القاعجة والعجول عشيا إلى أساليب تجعل مغ الفكخة 
الػاحجة نساذج مختمفة كل نسػذج مشيا يسثل ضاىخة خاصة ىَػ صػرة قائسة بحاتيا، ليا 
أشكاليا وأفكارىا التي عّبخت عشيا، والسقاصج التي ارتأتيا، والجساليات التي جّدجتيا، 

صمب ما تيتع بو األسمػبية، التي تقػم عمى مفيػم خخق  وىحاوالتعابيخ التي جّجدتيا، 
القػاعج عغ شخيق عسمية االختيار وىحا الخخق قائع عمى تجاوز السفاـيع الحؿيؿية إلى 
التعابيخ السجازية، سػاء أكانت تذبييا يزع األداة واألركان، أو تجاوز ذلظ إلى ححف 

 .(1(المسعشى في صػرتي االستعارة والكشاية والسجاز عسػم
ولصالسا كانت الرػر البالغية مرجرا لكل ألػان اإلبجاع والدخخفة الذكمية 
والرػر الفشية، ومجاال لمتخييل مغ خالل الخخوج باألفكار عغ حجودىا الدياؾية؛ 
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فيي كدخ ألفق االنتطار لجػ القارغ أو الدامع الحؼ يعجد عغ تفديخىا عمى الخغع 
نية، والقػاعج والسعاييخ المغػية السعخوفة؛ لحلظ مغ كػنيا غيخ خارجة عغ األشخ المدا

( "خيبة R.jakopsonفيي ثسخة جيجة لعسمية االختيار، وىحا ما  أسساه "جاكبدػن" )
 التي تحجث لجػ الستمقي أو الدامع. (2(االنتطار"

ويعج االندياح مغ أىع القزايا األسمػبية، التي  تخخج بالمغة عغ السألػف، 
عغ ندقو السألػف، وىػ حجث لغػؼ يطيخ في تذكيل الكالم فيػ"انحخاف الكالم 

وصياغتو، ويسكغ بػاسصتو التعخف إلى شبيعة األسمػب األدبي، بل يسكغ اعتبار 
 .(3(االندياح ىػ األسمػب األدبي ذاتو"

فاالندياح يصخق أساليب القػل الخاصة التي يجرجيا مبجع المغة في قػالب 
مغ إمعان الفكخة وتجبخ العبارة والّتأثخ ما ال يتػافخ تختمف عغ سابقاتيا، ويكػن فييا 

في األساليب العادية؛ لسا يعتخؼ العبارات مغ جسال ومدية، وأيزا مغ انفالت عغ 
 قػاعج المغة التي تع التػاضع عمييا.

ىحا، وقج اختمف األسمػبيػن في تشاول ىحا السرصمح وشخحو؛ حّتى أّن 
ػػ الثاني الحؼ يعسل عمى شحغ الخصاب بصاقات بعزيع اعتبخ االندياح تسثال لمسدت

، وىحا ما (4(أسمػبية غيخ األساليب اإلبالغية التي تجخؼ عمى صعيج السدتػػ األول
حجا بعس الجارسيغ إلى القػل بأن االندياح ال يكاد يخخج عغ أحج أمخيغ: أوليسا أن 

مشطام المغػؼ يكػن خخوجا عغ االستعسال السألػف لمغة، وثانييسا أن يكػن خخقا ل
والقػاعج التي تجخل في تخكيب الكالم، ومجار كال العشرخيغ ىػ إرادة الستكمع التي 

 .(5(تسثل مرجرا لكل ذلظ
واألسمػبية ال تبتعج كثيخا عسا شخقتو البالغة العخبية في عمػميا الثالثة، 

عجول بخاصة عمع البيان إذ ال يسكغ أن يسّخ الباحث عمى عمع البيان وما يحتػيو مغ 
عغ السعشى إلى معشى السعشى برػرة أسمػبية تتقاشع كثيخا مع  قزايا اإلندياح حجيثا 

. 
وتتقاشع األسمػبية مع عمع البيان في كثيخ مغ القزايا اإلبجاعية والتخييمية الجسالية، 
ويبقى مجار االختالف بيشيسا قائسا عمى األشكال والصخائق الستبعة؛ ذلظ أن عشاصخ 
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ي ىي مختكدات األسمػبية التي بحثت في تحميل الطػاىخ ورّد ربصيا البحث البيان
 .(6(بالسعشى السخاد

فالبيان كذف لسا وراء السعشى وكدخ لمحػاجد بسا يعبخ عغ الحؿيقة؛ في 
صػرة تخييمية جسيمة تحتاج إلى إعسال فكخ واستجالل، وصػال إلى معشى السعشى أو 

 ة والكشاية خاصة.القرج السزسخ. وىػ ما يحجث في االستعار 
، تدتجعي مغ الستمقي (7(فالكشاية آلية بالغية إيحائية وتمسيحية غيخ مباشخة

إعسال فكخه مغ أجل فظ رمػزىا والػقػف عمى أغخاضيا، وليا مغ مقامات القػل عشج 
 ابغ سشان ما يدتجعييا ضخورة.

"حدغ باب  كتابو "سخ الفراحة" ضسغ  وقج عالج ابغ سشان الكشاية في         
وضع األلفاظ مػاضعيا في التأليف" وحّمل بعس قزايا العجول وكيؽية إضسار معشى 
الخصاب تحت معشى المفع واالستجالل بصخيقة عكدية مغ المفع ومعشاه عمى معشى 

 السعشى الحؼ يكسغ وراءه القرج الخصابي لمكشاية. 
ّس القػاعج الالزم وانتيج فييا األسمػب الشقجؼ التعميسي الحؼ يحاول مغ خاللو د   

تػافخىا في الشاقج الباحث أو القارغ السترّفح أو الدامع، جاعال مشيا معاييخ تفرل 
بيغ رفس األسمػب وقبػلو، يقػل عشيا: "ومغ ىحا الجشذ حدغ الكشاية عّسا يجب أن 
يكشى عشو في السػضع الحؼ ال يحدغ ؼيو الترخيح؛ وذلظ أصل مغ أصػل 

بالغة، وإّنسا قمشا في السػضع الحؼ ال يحدغ ؼيو الفراحة، وشخط مغ شخوط ال
الترخيح ألن مػاضع اليدل والسجػن وإيخاد الّشػادر يميق بيا ذلظ، وال تكػن الكشاية 

، ونذيخ إلى أنو عاد وذكخىا (8(مخضية، فإّن لكّل مقام مقاال، ولكّل غخض فّشا وأسمػبا"
 في مػضع آخخ مرصمحا عمييا بسرصمح "اإلرداف".

مغ كالمو أّنو يمجأ إلى الكشاية ألجل تحقيق أغخاض معّيشة أّوليا أنيا تخد ويتزح 
وثانييا أّنيا تأتي مخاعاة لسقامات عمى األلفاظ السكخوىة والبحيئة،  مغ باب التعسية

السخاشبيغ ومكانتيع، وثالثيا أنيا شخط مغ شخوط البالغة وأصل لمفراحة، وىحا 
عمى لف معانيو في سياقات تخخج ميحبة يعشي أن السخاشب الحاذق ىػ القادر 

مذحػنة بالسعاني والجالالت السختمفة التي لع يحدغ الترخيح بيا، وعمى الستمقي 
الفصغ أن يقابميا بتأويل يحّمل ؼيو شفخاتيا، ويدتشبط بو معانييا السقرػدة مغ بيغ 
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مجسال، السعاني األخخػ القابمة ليا، فالكشاية "لسحة دالة، واخترار وتمػيح يعخف 
 (9(وىي تعتسج عمى اإليحاء ال الترخيح، مّسا يجعل المفع مشفتحا عمى معان عّجة"

 ويّتزح دورىا أكثخ مغ خالل اإليجاز الحؼ تؤديو داخل الّشز.
وىشا يطيخ بشاؤىا األسمػبي والجسالي؛ فيي تجسع بيغ أشكال الحؿيقة والسجاز  

الحؼ يعخب عغ األغخاض الجاللية محاولة الخبط بيغ أبعاد الرياغة وسياق التخكيب 
التي شحغ بيا الخصاب، ثّع تطيخ في صػرة تسشع إيخاد السعشى الحؿيقي إال في حجود 
إدراك إفادات الستكمع ومقامو مغ شخف الستمقي عمى نحػ يدسح ببمػغ اليجف السشػط 

 .(10(بالعسمية التبميػية وفيع تعابيخىا ودالالتيا
عمى ما تذحغ بو الكشاية  -في ىحا التعخيف–قج رّكد لحا فإنشا نجج أن "ابغ سشان" 

وعمى األغخاض التي تػكل إلييا ميام تأديتيا، وىػ ال يبتعج كثيخا عّسا يعّخف بو 
يخػ بأنيا: "أن يخيج الستكّمع إثبات  -مثال–جسيػر البالغييغ الكشاية، فعبج القاىخ 

، ولكغ يجيء إلى معشى معشى مغ السعاني، فال يحكخه بالمفع السػضػع لو في المغة
؛ حيث يخػ أن مخد (11(ىػ تاليو وردفو في الػجػد، فيػمئ بو إليو ويجعمو دليال عميو"

تمظ التعابيخ الجيجة ىػ قجرات الستكّمع الحؼ يدتصيع إنذاء معان ججيجة مغ خالل 
عمى إثخاء  -بصبيعة الحال–تأليف عالقات لغػية ججيجة بيغ الػحجات، وىحا يعسل 

 مغػؼ قبل أن يكػن إبجاعا لغػيا فخيجا.السعجع ال
ولع يخالف"ابغ سشان" في ىحا الباب مشيجو الحؼ اتبعو عمى شػل الكتاب، فقج 
عسج إلى تقديع الكشاية إلى قدسيغ حدشة وقبيحة، أما الحدشة مشيا فيي التي يتقبميا 

يحة القارغ في مػضعيا ويعجب بيا وبتخكيبيا وصياغتيا عمى ذلظ الشحػ، وأما القب
فيي التي تتع فييا التعسية عمى السعشى في صػرة ال يتقبميا القارغ وال يدتحدشيا، وال 

 يجج فييا جانبا مغ اإلعجاب أو الججة.
ورغع أن شخح "ابغ سشان" ال يبتعج عّسا تبحثو األسمػبية في قزاياىا مغ محاولة 

نو لع يفرل القػل في استشصاق العشاصخ الجسالية والستسيدة لسثل ىحه األساليب، إاّل أّ 
أنػاع الكشاية التي عخضتيا البالغة، ولػ حّتى باإلشارة إلييا، واقترخ حجيثو عمى 
أقداميا باعتبار حكسيا، وإن كانت البالغة العخبية قج قدست مجار الكشاية باعتبار 
السكشى عشو إلى أقدام ثالثة وىي:كشاية عغ صفة، وكشاية عغ مػصػف، وكشاية عغ 
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األسمػبية قج شخقت ىي األخخػ ىحه األركان، بل وزاد بعس الباحثيغ  ندبة، فإن
( Fonttanaieعمييا أنػاعا أخخػ وصل عجدىا إلى تدعة أنػاع عشج "فػنتاني")

سة، كشاية الدبب، كشاية الَعَخض، كشاية (12(وتذسل رة، الكشاية السعسِّ : )الكشاية السخرِّ
ُمخِخجة، كشاية ُمجِخمة(، لحلظ فإن  الجػىخ، كشاية األثخ، كشاية التعػيس، كشاية

األسمػبية لع تيسل الحجيث عغ الكشاية وعغ إبخاز دورىا في تفعيل الجانب اإليحائي، 
 ورصج عالقات السجاورة التي تحػييا.

 أ/ مغ الكشايات الحدشة التي أوردىا "ابغ سشان": 
 

نػع  السثال الشػع
 الكشاية

 التعميق

مغ 
الذعخ 
 العخبي

 :(13قػل الستشبي
َعْيُت   ِعي َما ادَّ َتجَّ

ْػ   ِمْغ َأَلِع الذَّ
ِق                

ْػُق َحْيُث  ِإَلْيَيا َوالذَّ
 الشُُّحػُل.

 
 وقػلو:

َلْػ َأنَّ "َقشَّا ُخْدَخ" 
 َصبََّحُكعْ 

                 
َوَبَخْزِت َوْحَجُك َعاَقُو 

 .  (14الَغَدلُ 
                                                                                                                                

يقػل عسخ بغ أبي 
 ربيعة:

َبِعيَجُة َمْيَػػ الِقْخِط 
 ِإمَّا ِلَشْػَفل  

                 

  
كشاية عغ 

 صفة
 
 

كشاية عغ 
 مػصػف

 
عغ  كشاية
 صفة

وىي كشاية عغ أحدغ ما قيل في الذعخ ذلظ أنو    
"كّشى عغ كحبيا ؼيسا اّدعتو مغ شػقيا فأحدغ 

، فحكخ كحبيا دون أن يؤثخ ذلظ عمى جسال (16الكشاية"
 العبارة وحدشيا.

فكّشى عغ غدليا وجساليا باليديسة التي اعتخضت 
شخيق عزج الجولة "قشا خدخ"، وعميو كان سبب 

اض السخأة لصخيق "قشا خدخ" فذغمو اليديسة اعتخ 
 جساليا والتغدل بيا عغ متابعة الحخب .

أحدغ الذاعخ التعبيخ عغ صفة شػل العشق في 
صػرة تدتمدم الجاللة عمى الجسال والحدغ، مغ خالل 
قػلو: )بعيجة ميػػ القخط(، ثع إن مقام الغدل لمسخأة لع 
يقترخ عشج الذاعخ باإلشارة إلى شػل عشقيا وإنسا 

ػ داللة عمى مشدلتيا وعمػ شأنيا بيغ قػميا، وما ى
، ويطيخ ذلظ (17(ارتفاع جيجىا إاّل لعمػ ندبيا وجالليا
 أكثخ مغ خالل سياق القريجة العام.
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َأُبػَىا َوِإمَّا َعْبُج 
 .(15(َشْسِذ َىاِشعِ 

 
 

مغ 
الشثخ 

 العخبي

قػلو: "وأما الػديعة 
فيي بسشدلة ما انتقل 
مغ شسالظ إلى 
يسيشظ، عشاية بيا، 
وحياشة ليا، ورعاية 

 .(18(لسػاتظ فييا"
 
 
 
 
 
 
 

*قػل أعخابية 
وصفت رجال: " لقج 
كان فييع عّسار، 
وما عّسار؟، شاّلب 
بأوتار، لع تخسج لو 

 . (19(قّط نار"

كشاية عغ 
 مػصػف

 
 
 
 
 
 
 

كشاية عغ 
 مػصػف

 

يخػ "ابغ سشان" أن مثل ىحا االصصالح يسثل نرف 
البالغة في تدسية السخأة "بالػديعة"؛ والجليل عمى ذلظ 

االسع واستخجامو في كتاباتيع؛  استحدان الكّتاب ليحا
وىػ األمخ مع لفطة "األمانة" التي تجّل عمى السخأة 
أيزا؛ فيػ يخمي إلى القػل عغ )الػديعة( أنيا امخأة، 
فمع يقبل الترخيح بيا بالمفع السػضػع لحلظ مغ 
المغة، فأتى بذيء تتخّتب عميو وترمح لو، داللة عمى 

فق بيا.. فيػ مغ أنيا أمانة يجب السحافطة عمييا والخ 
 جية لدانية معشى حؿيقي يقرج بو معشى آخخ.

لع تخسج لو قط  –*قال"ابغ سشان": "فأرادت بقػليا 
كثخة إشعامو الصعام، فمع تأت بحلظ المفع بعيشو  -نار

بل بمفع ىػ أبمغ في السقرػد، ألن كثيخا مسغ يصعع 
، وذلظ مغ أحدغ (20("الصعام تخسج ناره في وقت

 الكشايات.



 2011ديدطبر 10العددــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مجمة اآلداب والمغات

404 

 
 
 
 
مغ   

القخآن 
 الكخيع

 
 
 

 ﴿ في قػلو تعالى:
َوَمْن ُيَهلِِّهم َيهَمِئٍذ 
ُدُبَرُه ِإالَّ ُمَتَحرًِّفا  
َزا ِإَلى  ِلِقَتاٍل َأو ُمَتحيِّ

(ِفَئةٍ 


21) 

 
 
 

كشاية عغ 
 مػصػف

وذىب أغمب الجارسيغ إلى أنيا ليدت كشاية وإنسا ىي 
تعخيس، وىػ نػع بالغي يجخل في باب الكشاية؛ 

الكشاية تتسثل في ذكخ الذيء بغيخ لفطو حيث أن 
السػضػع لو، أما التعخيس فيتعمق بحكخ الذيء 

، فاآلية الكخيسة (22والجاللة بو عمى شيء لع يحكخ
تعبخ عغ السشفمت مغ السعخكة ىخوبا مغ وجو العجو 

   بمفع )الجبخ( عػضا عغ )الطيخ( وىػ األْولى.
اية في وقج أشار بعس الباحثيغ إلى أن جساليات الكش

 : (23(القخآن الكخيع تتجمى في ثالثة محاور
*أداء السعشى وترػيخه عمى خيخ ما يكػن األداء 

 والترػيخ.
*صػرة راسسة مرػرة مػحية تبجو مؤدبة ميحبة بعيجة 

 عغ كل ما تشبػ األذن مغ سساعو. 
* صػرة مػجدة تشقل السعشى واؼيا في لفع قميل ال 

 الشحػ. تدتصيع الحؿيقة أن تؤديو عمى ذلظ
ال يقترخ عمى المغة العخبية فقط التي  -أؼ استخجام أسمػب الكشاية-ومثل ىحا األمخ

تمجأ إلى تػرية بعس مرصمحاتيا وإضيارىا عمى ىيئة ألفاظ أخخػ، فقج أكّج الجرس 
مي إلى التعبيخ عّسا يتعّحر الحجيث عمى مثميا، واعتبخ "ميذال بخونػ": "أّن الرػرة تخ 

 .(24(التعبيخ عشو، وحّتى إلى الكذف عّسا تتعّحر معخفتو"
يسثل تقديع "ابغ سشان" وعيا تاما بأىسية ىحا األسمػب ودوره كباب مغ 
أبػاب البالغة، إذ أن "ليا مغ أسباب البالغة في ميجان الترػيخ األدبي ما يجعميا 

ة التعبيخ والترػيخ، فيي تأتي بالفكخة مرحػبة دائسة اإلشخاق، واضحة السعالع، دؾيق
بجليميا، والقزية وفي شّييا بخىانيا، ومسا ال شظ ؼيو أن ذكخ الذيء يرحبو بخىانو، 

تطيخ  -كغيخىا مغ الرػر األدبية الخائعة–أوقع في الشفذ وآكج إلثباتو، كسا أنيا 
 .(25(السعاني في صػر السحدشات"

 هضة(:ب/ من الكظايات الطردودة)الطرف
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وتجخل ىحه الكشاية ضسغ األحكام التي يػصف بيا الكالم، وىي كشاية تخمػ 
، ؼيكػن الترخيح (26(مغ الفائجة وتؤدؼ في بعس األحيان إلى عكذ السعشى السخاد

 فييا ألصف وأحدغ تيحيبا مغ الكشاية.
                    

 السثال
نػع     

 الكشاية
 التعميق

يقػل الخضي في 
 :(27(رثاء أمو

َكَأنَّ اْرِتَكاِضي 
 ِفي َحَذاِك ُمَدبَّبا 

َرْكَس           
الَغِميِل َعَمْيِظ ِفي 

 َأْحَذاِئي*.

كشاية عغ 
 مػصػف

 

*يخػ "ابغ سشان" أنو قج عبخ عّسا ال يجب أن يكشى 
بو، وأتى بألفاظ يجب أن يكشى عشيا، بسعشى أن 
إفراحو قج شغى عمى كشايتو التي أرادىا، ويطيخ 

اق أنو تذبيو؛ حيث شبو حالة وىػ في جػار مغ الدي
أمو )بصغ أمو( واأللع الحؼ يمحقو بيا، بحال الحقػد 

 في الغميان وكثخة الحخكة.

قػلو تعالى: 
َكاَنا َيْأُكالِن ﴿

  (28(.﴾الطََّعامَ 
 

كشاية عغ 
 الرفة

أورد "الخفاجي" ىحه اآلية في ىحا القدع، وقج قال 
قال "ابغ سشان" السفدخون أنيا كشاية عغ الحجث، و 

أن ال كشاية فييا، والمفع فييا عمى معشاه، وقج ذكخه 
الجاحع أيزا، فخفس أن تتزسغ اآلية الكخيسة أية 

 .(29(كشاية
لكغ ما تشبغي اإلشارة إليو أن ما دفع بعس 
السفدخيغ إلى اعتبار الرػرة في اآلية الكخيسة كشاية 

و أنيا داللة عمى أن مغ يأكل الصعام البج وأن يصخح
مغ خالل قزاء الحاجة، وىي صفة بذخية، وال 
ية، ومشو  يسكغ لسثل مغ تسّيد بحلظ أن يتدع باأللـػ
فقج قج أّدت الكشاية في ىحا السػضع دورا ميسا في 

 التعسية عمى السعشى.  
وحتى نفيع ما عشاه "ابغ سشان" جّيجا بتقديسو الكشاية إلى ىحيغ القدسيغ 

لفائجة مغ الكشاية فالدبب "في أن كان لإلثبات بيا مدية نحكخ ما قالو الجخجاني بذأن ا
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ال تكػن لمترخيح، أّن كّل عاقل يعمع إذا رجع إلى نفدو أن إثبات الرفة بإثبات 
دليميا، وإيحائيا بسا ىػ شاىج في وجػدىا، آكج وأبمغ في الجعػػ مغ أن تجيء إلييا 

 .(30(فتثبتيا ىكحا ساذجا غفال"
ب الكشاية نعتا مغ الشعػت التي تختز بيا كل مغ لقج اعتبخ "ابغ سشان" با

البالغة والفراحة، ويكػن السخاد مشيا الجاللة عمى السعشى؛ بحيث "ال يدتعسل المفع 
الخاص السػضػع لو في المغة، بل يؤتى بمفع يتبع ذلظ السعشى ضخورة، ؼيكػن في 

و يؤتى ؼيو بمفع ىػ ذلظ التابع داللة عمى الستبػع، وىحا يدسى اإلرداف والّتتبيع ألن
ردف المفع السخرػص بحلظ السعشى وتابعو، واألصل في حدغ ىحا أنو يقع ؼيو مغ 

، وىحا (31("السبالغة في الػصف ما ال يكػن في نفذ المفع السخرػص بحلظ السعشى
يعشي أن أسمػب الكشاية يعسل عمى ترػيخ مذيج وصفي مغ السبالغة والتيػيل قرج 

 التأثيخ في الستمقي.
، (32(كحا، تبقى ىحه الرػرة الفشية "وسيمة إيحاء تمسيحية غيخ مباشخة"وى

تدتجعي القارغ إلى إعسال فكخه مغ أجل فظ رمػزىا والػقػف عمى أغخاضيا، وتبقى 
األفكار متفاوتة تفاوت القجرات الخاصة بكل قارغ يشكب عمى تفديخىا وتحميميا 

صة تمظ التي تحيل عمى دالالت لمسعخفة والستعة، كسا أن اإلحاشة بإيحاءاتيا وخا
لغػية بالغية تدتجعي مغ القارغ التخكيد واستجعاء السطاىخ األسمػبية التي تخجم 
المغة وتكذف عغ تعابيخىا التي ألجميا كان تػضيفيا في ذلظ الدياق، فالكشاية مغ 

يء السشطػر األسمػبي تعشي "أن التعابيخ البيانية السبشية عمى التػافق قػاميا تدسية ش
ما باسع شيء آخخ يذكل مثمو كاّل مدتقال تساما، إاّل أنو مجيغ لآلخخ أّن اآلخخ 

 .(33(مجيغ لو بػجػده أو بصخيقة وجػده، وقج أشمق عمييا اصصالحا اسع الكشاية"
ولعّل ما يذج االنتباه ىػ قػل بعس الباحثيغ بأن األسمػبية لع تعخ الكشاية 

أّنيا قخنت الكشاية باالستعارة واعتبختيسا  اىتساما، وىػ أمخ غيخ مقبػل شبعا، إذ
، وما يجل عمى ذلظ (34إضفاء خاصا عمى الكالم؛ حيث تؤديان الػضائف نفديا

"أن مدتخجم الكشاية ال  -وىػ مغ أىع العػامل التي ركدت عمييا األسمػبية-أيزا 
في نفذ يكتفي بتقجيع السعشى، وإّنسا يقّجمو بذكل أقػػ يحاول مغ خاللو تأكيج السعشى 
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؛ وىكحا يبخز أّن غاية الكشاية ىي غاية البالغة التي (35الدامع، والتأثيخ ؼيو أيزا"
ال تخخج عغ عشاصخ ثالثة ىي: اإلخبار واإلقشاع واإلمتاع، أما عغ الػضائف التي 

 :(36(يحققيا أسمػب الكشاية عمى مدتػػ الخصاب والسخاِشب والستمقي فيي ما يمي
حؿيقي بعج الكذف عشو مغ شخف الستمقي عغ شخيق *الخفع مغ ؾيسة السعشى ال

 التأثيخ الشفدي الكبيخ الحؼ تزؽيو عميو مغ خالل تحقيق الستعة ولّحة االكتذاف.
*ىي لسحة دالة أو تمسيح يذعخ بو الستمقي الحؼ يكذف ستارا شفافا مغ الغسػض قج 

 ل.غصّى عغ السعشى، كسا تجشب الكشاية التعبيخ عغ القػل الفاحر والسبتح
*تدسح الكشاية بقخاءة العبارة في تسّيل وروّية وتجّرج مغ السعشى الغامس إلى السعشى 

 الحؿيقي.
وعميو فإن الكشاية مغ أىع عالقات التجاور البياني السشتج لمقػالب المفطية 
الججيجة عمى األصعجة البالغية واألسمػبية والشقجية ذلظ أن "الجراسة األسمػبية ليدت 

حدب، كسا أنيا ليدت مشيجا يأتيشا بسا ال نتػقع؛ وإنسا ىي نطخة عسمية تفديخ ف
جسالية تتخّمق مغ خالل الرياغة؛ فالقارغ الشاقج عميو أن يحاول استخالص السعشى 

–يحاول تحجيج شخوط ىحا السعشى، كسا أنو  -في نفذ الػقت-مغ الشز، كسا أنو 
ا تقّجم، وىحه القخاءة الشاقجة تشرب ييتع بالشاحية التفديخية التي تتبع كّل م -في الشياية

عمى سمدمة مغ التخاكيب: ذات أصػات وحخوف، وذات فائجة يحدغ  -بال شظ–
، وتػالي ىحه القخاءة يكدب صاحبيا تسكشا مغ السػاصفات -كسا يقال–الدكػت عمييا 

السدتتخة التخكيبية لمغة، التي تتيح لو في الشياية تبّيغ الّشية اإلجسالية الستسخكدة فييا أو 
وراءىا، وبيحا يرل إلى القخاءة الفاىسة التي تشبثق بػاسصة تحميل رمػز وإشارات 

 .(37(الشز األدبي مغ خالل صياغتو"
 خاتطة

ومغ خالل ما تقجم يسكغ أن نخمز إلى أن األسمػبية تعشى بالبحث في 
 بعس الدسات البيانية التي تجعل غايتيا البحث في السعاني، والعسل عمى بيانيا

 :(38ووضػحيا، والكشاية مثميا مثل باقي أساليب البيان تخكد عمى نقاط ثالث ىي
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*أنيا شخق لمتعبيخ غيخ السباشخ، أؼ أنيا تقػم عمى العجول مغ التجخيج الّمفطي إلى 
 الترػيخ الحّدي.

*ىي أساليب تدعى إلى إيزاح السعشى واإلبانة عشو، وكحا التأثيخ عمى الستمقي بسا 
 ة في السعشى.  تحجثو مغ زياد

*جسيع ىحه األساليب تسثل بجائل تعبيخية قائسة عمى مبجأ االختيار؛ إذ تدسح بالتعبيخ 
  عغ الغخض الػاحج بصخائق لغػية مختمفة.

وتجخل الكشاية عشج ابغ سشان في باب االندياح الحؼ يخمق معان ججيجة، 
خترار السعاني؛ سػاء ويفيج دالالت جسالية غيخ مباشخة، وتدتشج إلى مبجأ اإليحاء وا

ألجل التمصف في  السعاني، أو ألجل التخييل واإلبجاع الفشي، ولحلظ فيي مغ أىع 
 caroline، وذىبت كاروليغ سبيخجػن )(39)عشاصخ اإلبجاع داخل الخصاب

spurgeon إلى أن وضيفة الرػر  البيانية ومشيا الكشاية ال تخخج عغ اإليجاز )
ػنات سحخية لمشز األدبي وبخاصة الذعخؼ "ويطل واإليحاء،كسا أنيا تعتبخىا مك

الذاعخ رساما بالكمسات، يتفشغ فييا ما وسعو التفشغ. وال يسكغ ضبط شخائقيا أو 
حرخىا في أشكال محجودة؛ ألن الذاعخ حخ في إبجاعو ما دام ذلظ اإلبجاع يبشى 

 .(40)عمى أرضية وخبخة جسالية"
اجي البالغية في مبحث الكشاية وعسػما يسكغ القػل إّن رؤية ابغ سشان الخف

وغيخه مغ الرػر البيانية عسػما ىي رؤية أسمػبية  تبحث في كيؽيات العجول عغ 
نطام المغة الشحػؼ والبياني برػرة مقبػلة حدشة فييا إيحاء وإيجاز وقػة معشى يقػم 
عمى استجالالت عقمية لكذفو ، وىي استجالالت رأيشا أنيا ُتكدب الكشاية كثيخا مغ 

ألبعاد المدانية نقتخحيا لمبحث مدتؿبال نحػ الترػر التجاولي لمكشاية، إذ نرػص ا
كثافة وترػرات لغػية ججيخة بالتجاول المداني، وىي قابمة حسل ت ابغ سشان الخفاجي 

 مع معصيات المدانيات الحجيثة. لمقخض واالقتخاض
 ر:اليػام

                                                         
السخكد الثقافي  ،واستخاتيجية التشاص الخصاب الذعخؼ  يشطخ: دمحم مفتاح، تحميل -(1)

 .116ص:  م،1992، 3العخبي، بيخوت، الجار البيزاء، ط
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دراسة في الشقج العخبي، دار ىػمة  ، األسمػبية وتحميل الخصابغ الدجنػر الجي -(2)

 .203ص:  ،2010الجدائخ، 
 .198، ص: نفدو -(3)
 .198نفدو، ص:  يشطخ: -(4)
، 2007دار السديخة، األردن، يشطخ: يػسف أبػ العجوس، األسمػبية الخؤية والتصبيق،  -(5)

 .180ص: 
مفتاح العمػم  في السػروث الشقجؼ والبالغييشطخ،ميذ خميل دمحم، تأصيل األسمػبية  -(6)

 .55، ص: 2009لمدكاكي نسػذجا، جامعة الشجاح الػششية، 
السؤسدة الجامعية لمجراسات والشذخ  جػزيف ميذال شخيع، دليل الجراسات األسمػبية، -(7)

 .79ص: ، 1984 ،  1والتػزيع، بيخوت، ط 
يع شسذ الجيغ، كتاب قّجم لو واعتشى بو ووض ابغ سشان، سخ الفراحة -(8) ع حػاشيو إبخـا

 .173ص: ، 2010  1ناشخون، بيخوت، لبشان، ط 
عالع الكتب الحجيث، األردن، دمحم بغ يحي، الدسات األسمػبية في الخصاب الذعخؼ،  -(9)

 .210ص:،  1،2011ط 
خ دار الرفاء لمشذيشطخ: عبج القادر عبج الجميل، األسمػبية وثالثية الجوائخ البالغية، -(10)

 . 497-495ص، والتػزيع، 
 .66عبج القاىخ الجخجاني، دالئل اإلعجاز، ص:  -(11)
أفخيؿيا الذخق ، يشطخ، ىشخير بميث، البالغة واألسمػبية، تخجسة دمحم العسخؼ، -(12)

 .93 -89ص:  1999، 2السغخب، ط
يع األبيارؼ،الستشبي، الجيػان، الجدء الثالث، -(13)  ضبصو وصححو مرصفى الدقا، وإبخـا

ابغ سشان، سخ  يشطخ:و . 149ص:  وعبج الحؽيع شمبي، دار السعخفة ، بيخوت، دت،
 .175الفراحة، ص: 

 .175، ص: يشطخ: ابغ سشان، سخ الفراحةو . 302ص:  3جنفدو،  -(14)
 .229 ص: سخ الفراحة، ،ابغ سشان -(15)
 .175نفدو، ص:  -(16)
ء لجنيا الصباعة والشذخ، أحسج محسػد السرخؼ، قصػف مغ بالغة العخب، دار الػفا -(17)

 .129م ص: 2007، 1االسكشجرية، ط
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 .174ابغ سشان، سخ الفراحة، ص:  -(18)
 . 230، ص: نفدو -(19)
 . 230، ص: نفدو -(20)
 (. 16) فال، اآلية:نسػرة األ -(21)
، دار ابغ يشطخ، محي الجيغ الجروير، إعخاب القخآن الكخيع وبيانو، السجمج الثالث -(22)

 .114، ص: والشذخ، دمذق، دتكثيخ لمصباعة 
يشطخ: دمحم أبػ بكخ أبػ عامػد، البالغة واألسمػبية )ترػيخ السػت في القخآن  -(23)

 ، 2009، 1ط تقجيع عبج الخحيع محسػد، زلط، مكتبة اآلداب، القاىخة، ط(،-نسػذجا -الكخيع
 . 242ص: 

 .79جػزيف ميذال شخيع، دليل الجراسات األسمػبية، ص:  -(24)
الذخكة السرخية ح الجيغ عبج التػاب، الرػرة األدبية في القخآن الكخيع، صال -(25)

، 67ص: ، 1995، 1ط العالسية لمشذخ لػنجسان، دار بػنار لمصباعة والشذخ، القاىخة، ط
68. 

دار الػفاء لجنيا الصباعة يشطخ: أحسج محسػد السرخؼ، قصػف مغ بالغة العخب،  -(26)
 .109ص: ، 1طوالشذخ، االسكشجرية، 

 .175ابغ سشان، سخ الفراحة، ص:  -(27)
 * االرتكاض: التجاور،حذاك: يقال: أنا في حذا فالن، أؼ في كشفو، الغميل: الحقج.

 (.75سػرة السائجة، اآلية: ) -(28)
 .176يشطخ: ابغ سشان، سخ الفراحة، ص:  -(29)
 .72عبج القاىخ الجخجاني، دالئل اإلعجاز، ص:  -(30)
 .229راحة، ص: ابغ سشان، سخ الف -(31)
 .79جػزيف ميذال شخيع، دليل الجراسات األسمػبية، ص:  -(32)
 .75نفدو، ص:  -(33)
 .76يشطخ: السخجع نفدو، ص:  -(34)
 .62ميذ خميل دمحم، تأصيل األسمػبية في السػروث الشقجؼ والبالغي، ص:  -(35)
يجات الّجولية، يشطخ: سسيخ أبػ حسجان، اإلبالغية في البالغة العخبية، مشذػرات عػ  -(36)

 .159، 158م، ص: 1991، 1بيخوت، ط
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ص: ، 1994، 1طدار الشػر ، القاىخة،  عبج السصمب، البالغة واألسمػبية، دمحم -(37)

355 ،356. 
 .629نفدو، ص: : يشطخ -(38)
عالع الكتب يشطخ: مدعػد بػدوخة، عشاصخ الػضيفة الجسالية في البالغة العخبية، -(39)

 .236ص:  ،1،2001طالحجيث، األردن، 
الجار العخبية عجنان حديغ قاسع، االتجاه األسمػبي البشيػؼ في نقج الذعخ العخبي،  -(40)

 .181ص: ،2001لمشذخ والتػزيع، القاىخة، 
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Abstract 

The motivation underlying this research is the lack of learner 

autonomy among first-year undergraduate EFL learners. Therefore, 

this paper aims to investigate the effect of strategy-based instruction 

(SBI) on promoting learner autonomy in relation to the use of 

metacognitive strategies with different language learning skills and 

tasks. A quasi-experimental study is conducted with a sample of 51 

first-year undergraduate EFL learners at Mohammed-Lamine 

Debaghine University, Setif2, Algeria. Participants are divided into a 

control group (N26) and an experimental group (N25). This latter 

receives a strategy-based instruction course over a period of 11 

weeks. Learning autonomy strategy use in both groups is evaluated 

using an adapted questionnaire as a pretest and a posttest. The 

findings indicate that after the completion of the intervention course, 

participants in the experimental group shows significant 

improvements in metacognitive strategy use as an indication to their 

learner autonomy development. The study suggests that SBI should be 

incorporated into the EFL classroom as a course towards promoting 

learners’ autonomy. 

Keywords: EFL learners; learner autonomy; metacognitive strategies; 

strategy-based instruction. 

 :الملخص
الجافع وراء هحا البحث هه انعجام استقاللية المتعمم لجى متعممي الدنة االولى لغة 

حهل إلى دراسة تأثيخ دورة تجريبية  يهجف هحا البحثانجميدية كمغة اجنبية. 
ما  التعمم عمى تعديد استقاللية المتعمم فيما يتعمق باستخاتيجيات استخاتيجيات التعمم

في الدنة  امتعمم 15من  مكهنة وراء المعخفية. أجخيت دراسة شبه تجخيبية مع عينة
. 2سطيف ينباغفي جامعة دمحم األمين د كمغة اجنبية نجميديةالغة  ليدانذ  األولى

(. متعمم 51متعمم( ومجمهعة تجخيبية ) 26)ضابطةتم تقديم المذاركين إلى مجمهعة 
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ات التعمم ما وراء إلى استخاتيجي عتمجدورة تجريبية ت يةمتعممه المجمهعة التجخيبتمقى 
في  المدتقل ات التعمماستخاتيجي أسبهعا. تم تقييم استخجام 55عمى مجى فتخة  المعخفية

ختبار قبمي و بعجي. تذيخ النتائج كا مكيفكل من المجمهعتين باستخجام استبيان 
 تحدنا ممحهظا، أظهخت المجمهعة التجخيبية جريبإلى أنه بعج االنتهاء من دورة الت

. لجيهم كجليل عمى تطهر استقاللية المتعمم ةالمعخفي ما وراء اتفي استخجام استخاتيجي
في الفرهل الجراسية  التعمم حهل استخاتيجياتتجريبية  وتقتخح الجراسة أن تجرج دورات

 كطخيقة لتعديد استقاللية المتعممين.
استخاتيجيات  ،التعميم القائم عمى االستخاتيجية ، استقاللية المتعمم: الكلمات الرئيسية

 .جنبية أالمغة االنجميدية كمغة  همتعمم. ةالمعخفي ما وراء التعمم 
Introduction 

The concept of learning autonomy has emerged as a result of the shift 

from the teacher-centered classroom towards a learner-centered one. 

 Helping learners become independent decision makers has gained 

much of attention within the foreign language educational setting. 

Consequently, several approaches and initiatives to design effective 

programs and courses to foster learner autonomy are suggested 

(Cotteral, 1995; Chamot et al, 1999; Cohen, 2000; Tassinari, 2012). 

Among these approaches, strategy-based instruction has frequently 

been used by a large number of studies (Nakatani, 2005;  Huang & 

Ma, 2007; Gu, 2007; Garvillidou & Papins, 2009; Mizumoto & 

Takeushi, 2009;  Medina, 2012; Nguyen & Gu, 2013; Chan, 2014; 

Khademi, Mellati & Etela, 2014; Liu, 2015; Sarafianou & 

Garvillidou, 2015; Wang, 2016; Course, 2017) to examine its 

effectiveness on learning strategy use and learning autonomy. As a 

reaction to the problem of this study about first-year undergraduate 

learners’ lack of learner autonomy, this study attempts to investigate 

the effect of a strategy-based instruction course on promoting 

learners’ autonomy in relation to the metacognitive strategies, and to 

elicit learners’ attitudes towards the introduced course 
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1. Learner Autonomy and Language Learning 

In relation to language learning, Macaro (2008, p.59) explains 

autonomy of language learner as learners’ decisions about their own 

language learning as the language learner or user taking control of 

the language being learnt and the goal and purpose of that learning. 

This type of autonomy entails being able to convey one’s meaning 

rather than producing the language of others, because the ultimate 

objective of foreign language learning is not the acquisition of ready-

made given knowledge, but the ability to communicate one’s meaning 

in a different language. Sinclair (1999) adds that for learners to be 

autonomous, they should be provided with situations and 

opportunities for exercising a degree of independence. These kinds of 

situations and opportunities are activities in the classroom, which 

provide learners with chances to choose what they want to learn, or 

activities which allow them to participate in out-of-class project work 

or through cooperative learning.  

Accordingly, Qi (2012, p.36) defines autonomous learners as 

the ones who take responsibility for their own learning activities, set 

their goals, select learning materials, monitor and assess their own 

learning practice and finally evaluate the effects and effectiveness of 

their learning. Similarly, Dickinson & Wenden 1995 (cited in Wang, 

2014, p.1552) explains that learner autonomy is learners' ability of 

managing their own study, including setting learning objectives, self-

monitoring and self-evaluation. He lists autonomous learners' basic 

features as the ones who can understand teaching objectives and 

teaching methods, set their own leaning target, choose suitable 

learning strategies, monitor their own learning strategies and 

establish their own learning outcome. In the same line, Little (1991) 

adds that autonomous learners are the ones who “understand the 

purpose of their learning program, explicitly accept responsibility for 

their learning, share in the setting of goals, take initiatives in planning 

and executing learning and evaluate its effectiveness”(p.1). Besides, 

Holec (1981, p. 3) provides a list of characteristics of the autonomous 

learner, which fit perfectly with the skills a university language 

learner should possess concerning all aspects of his learning, which 

are: 1) determining the objectives; 2) defining the contents and 

progressions; 3) selecting methods and techniques to be used; 4) 

monitoring the procedure of learning (material, time, place, etc.); and 

4) evaluating what has been learned.  

Briefly speaking, autonomous learners are those who 

frequently use the meta-cognitive strategies of planning, which are 
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related to selecting materials and strategies to complete learning 

tasks, in addition to monitoring while learning and evaluating after 

learning. Since learners having the power and right to learn for 

themselves is seen as a crucial aspect for autonomous learning, 

developing learning autonomy and promoting learning strategy-use 

among learners is highly recommended. 
2. Learning Strategies and Strategy-Based Instruction 

Learning strategies are defined as those “specific actions, 

behaviors, steps, or techniques such as seeking out conversation 

partners, or giving oneself encouragement to tackle a difficult 

language task used by learners to enhance their own learning” 

(Scarcella & Oxford, 1992, p.61). These strategies fall within the how 

to learn scope. In this respect, Yang (2005, p. 75) states that 

researches have emphasized the fact that learning how to learn is a 

core component for autonomous learning, and tended to stress the 

question of strategy use, since for being autonomous requires 

strategic use of learning strategies. Therefore, training learners to use 

strategies successfully may enhance the efficiency of the learning 

process.  Language learners are believed to succeed in being 

autonomous as soon as they understand how to practice appropriate 

strategies at appropriate tasks.  Autonomous learners are, therefore, 

defined as the ones who have "the ability to use a set of tactics for 

taking control of their learning" (Cotterall 1995, p. 195). Hence, 

learning autonomy is more closely related to learning strategies than 

is with any other concepts of language education (Benson, 2006). 

However, learner autonomy involves more than the mere use of 

learning strategies. Little (as cited in Benson 2006, p.28) argues that 

helping learners become independent involves a strategic control of 

language and use, which entails learning the language and being 

actively involved in the metacognitive processes of planning, 

monitoring and evaluating. This can be dealt with under the 

specialized approaches of strategy training, which aim to cultivate 

autonomous learning by giving learners more opportunities to select 

strategies on their own with no much reliance on the teacher (Cohen, 

2000). In this respect, Wang (2016, p.277) summarizes the major 

goals of strategy training as follows: 1) to explicitly instruct learners 

why, when, and how learning strategies can be used to promote their 

foreign language learning; 2) to help learners explore methods that 

they can take to learn the target language more effectively, and at the 

same time to encourage learners to self-regulate their learning; and 

3) to cultivate learner autonomy by offering learners opportunities to 
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select appropriate strategies without constant prompt from their 

teachers. Consequently, teacher’s role in this approach, though 

limited, is very crucial as learners need to be provided with 

appropriate training of how to use learning strategies throughout the 

language learning process. 

Among the approaches of strategy training, strategy-based 

instruction (SBI) is widely used. It is a systematic strategy approach 

which entails the training of strategic learning by incorporating the 

training of strategies into language curriculum (Cohen, 2000, p.13; 

Wang, 2016, p.277). This type of instruction helps learners to be 

active participants in the learning process by enabling them to plan, 

monitor and evaluate their learning. This, in turn, leads to learners 

gradually take responsibility for learning by enhancing autonomy 

(Srafianou & Garviilidou, 2015, p.22). These claims about the 

effectiveness of SBI in promoting learning autonomy triggerS the need 

for further empirical investigation and contribute to bringing the 

current research into being. 

3. Previous Studies on the Effect of Strategy-Based Instruction on 

Learning Autonomy 
Empirical studies focusing on strategy-based instruction and 

learning autonomy are relatively large (Nakatani, 2005;  Huang & 

Ma, 2007; Gu, 2007; Garvillidou & Papins, 2009; Mizumoto & 

Takeushi, 2009;  Medina, 2012; Nguyen & Gu, 2013; Chan, 2014; 

Khademi, Mellati & Etela, 2014; Liu, 2015; Sarafianou & 

Garvillidou, 2015; Wang, 2016; Course, 2017). In what follows, a 

summary of the main findings of a number of these studies is provided. 

Nakatani (2005) examines the extent to which SBI can lead to 

improvements in oral communication ability. The results indicate the 

positive effect of the training program due to the significant 

improvement of the intervention group’s participants in terms of their 

oral proficiency test scores. The results confirm that the participants' 

improvements are due to the increased general awareness of use of 

oral communication strategies, which prove the effectiveness of the 

strategy-based instruction. Huang & Ma (2007) conduct a study to 

examine the relationship between strategy instruction, motivation and 

autonomy in L2 vocabulary learning. The findings indicate that the 

experimental group (EG) shows higher degrees of motivation. On the 

other hand, there is no significant difference between the EG and 

control (CG) in relation to learning autonomy. Gu (2007) conducts a 

quasi-experimental strategy intervention to investigate the effect of 

SBI on the writing skill. The findings reveal that learners in the EG 
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outperform their peers in the CG after receiving a writing strategy 

instruction. Gavriilidou & Papins (2009) investigate the effect of 

explicit and integrated strategy instruction on the use of learning 

strategies. The results show that the EG has significantly improved in 

terms of the use of metacognitive, cognitive, and socio-affective 

strategies.  

Nguyen & Gu (2013) conduct a study to investigate the effects 

of SBI on promoting of learner autonomy. The results of the study 

entail the improvement of the ability of the EG to plan, monitor and 

evaluate a writing task in comparison to their peers in the CG. 

Interestingly, planning scores as the most frequently exercised skill, 

followed by evaluating and monitoring. Khademi, Mellati & Etela 

(2014) examine the effects of an explicit SBI on learners’ achievement 

test scores in a higher education context. The findings of the research 

suggest that the intervention has significant effects on listening test 

performance. Liu (2015) conducts a study to explore the correlation 

between learner autonomy and strategy use. The findings suggest that 

strategy use had a high level of correlation with learner autonomy, 

with cognitive and metacognitive categories as having the strongest 

correlations with autonomy in language learning. Another finding 

indicates that strategy use had the highest correlation with the 

learner’s frequency of engaging in learning activities and his decision 

making abilities. Wang (2016) conducts a study to explore the effect of 

strategy instruction on learners’ autonomy. The findings indicate that 

strategy instruction can improve learners' strategy awareness and use 

effectively for better language performance. In other words, when 

strategies are integrated into learning tasks, learners’ autonomous 

ability can be greatly promoted. After the experiment, learners’ 

attitudes towards learning have changed to be more positive. 

 

 

4. The Purpose and Rational of the Study 

Although research in the area of SBI and learning autonomy 

has proven to be quantitatively and qualitatively impressive, it could 

be criticized for focusing on specific language skills, for example, oral 

communication (Nakatani, 2005), listening skill (Khademi, Melati & 

Etela, 2014), writing skill (Gu, 2007; Nguyen & Gu, 2013 ), or 

vocabulary acquisition (Huang & Ma, 2007). On the contrary, the 

current study investigates the design of an SBI intervention, which 

seeks to develop learners’ autonomy taking into consideration 

metacognitive strategies as applicable to the four language skills: 
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reading, writing, speaking, and listening. Furthermore, in the 

Algerian EFL context, there exists no special strategy training course 

in higher education, which aims to equip learners with meta-cognitive 

strategies for autonomous learning. Moreover, the results of an 

informal discussion with English teachers at Setif-2 University reveal 

that first-year undergraduate learners lack learning autonomy. 

Therefore, the purpose of this study is to investigate the effect of a 

designed strategy-based instruction course on learners’ autonomy in 

relation to metacognitive strategies, and to elicit learners’ attitudes of 

introducing this SBI course to enhance their metacognitive strategy 

use.  

5. Methodology 

5.1 Research Questions 
 This study aims to answer the following research questions: 

a) To what extend would the introduction of a strategy-based 

instruction (SBI) course increase the metacognitive strategy 

use of learners? 

b) What are learners’ attitudes towards strategy-based 

instruction (SBI) as a course to increase their metacognitive 

strategy use? 

5.2. Design 

Due to the challenge that randomization is not feasible 

because of the pre-existing classes designed administratively, the 

random assignment of the sample to CG and the EG, which is 

considered as a condition for a true experiment to occur, is not 

possible. Consequently, the researcher opts for a quasi-experimental 

pretest/posttest non-equivalent group design. It is similar to the 

pretest-posttest true experiment design except for the lack of 

randomization (Campbell & Stanley, 1963, p.47). However, the major 

outcome of the absence of randomization is the threat to the 

research’s internal validity, which is defined as “the degree to which 

the design of an experiment controls extraneous variables” (Borg, 

Gall & Gall, 1993, p.1024). Therefore, in order to control the 

personal and extraneous variables, the researcher has undertaken a 

number of measures to neutralize the effects of these variables in both 

EG and CG to establish a certain degree of internal validity. Aiming 

at establishing the equivalence of the EG and CG, the researcher uses 

a purposive sampling technique and consults all the lists of first-year 

undergraduate learners and their timetables in order to study their 

personal information, then select two groups that are similar in terms 

of number, age and gender, timetable and teachers of modules. On the 
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other hand, a placement test is administered to learners and the 

results reveal that the EG and the CG are equivalent as far as 

language level is concerned. The design of this study requires the two 

groups, an EG and a CG, to undergo a pre-test and a post-test. The 

EG receives a treatment, and the CG receives no treatment and serves 

as a comparison scale for the results obtained from the EG. 

 5.3 Participants 

This study is conducted with 51 first-year undergraduate EFL 

learners at Mohammed Lamine Debaghine University, Setif-2, 

Algeria.  Twenty-five learners are assigned to the EG and twenty-six 

to the CG. Their ages ranged from 18 to 21 years old with 

predominance of females (N19) in each group. Both EG and CG 

learners’ language level is pre-intermediate. 

5.4 Materials and Instruments 

5.4.1 Strategy-Based Instruction Course Design 

In the current research, the interventional course falls under 

the wings of SBI and is developed according to the Cognitive 

Academic Language Learning Approach (CALLA) introduced by 

Chamot et al. (1999) as follows: 

Table1. Structure of the SBI Session  
Procedures Aim 

Preparation The teacher elicits learners prior knowledge of target strategies 

Presentation The teacher introduces the new strategy, explains and models it 

Practice Learners apply and practice the new strategies to the different language learning tasks 

and activities 

Teachers’ 

Assessment 

The teacher assesses learners’ use of strategies and its impact on their performance 

Reflection Learners think about the usefulness of the learning strategies 

Learners’ 

Evaluation 

Learners self-evaluate the strategies practiced and their success in using the strategies 

Expansion  Learners are asked to practice the strategy outside the classroom. 

 

The purpose of the SBI course is to provide instruction that 

enables first-year undergraduate learners to acquire and use 

metacognitive strategies to enhance their autonomous learning in 

general. The target strategies are related to different skills and 

systems, including speaking, writing, listening, reading, vocabulary… 

etc. The themes, objectives, and activities of the course are all 

designed in relation to the metacognitive component of the dynamic 

model of learning autonomy (Tassinari, 2010, p.203). The content of 

the course includes, strategies for planning, strategies for choosing 

learning materials and techniques, strategies for completing a task, 

strategies for monitoring, strategies for evaluating and strategies for 

managing one’s own learning.  All of these areas contain 
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metacognitive learning strategies to be used by the learner to develop 

independent autonomous learning. Some of the activities provide 

during the treatment are designed and others are adapted from 

Oxford (1990) in order to meet the objectives of the course, bearing in 

mind learners’ language level (pre-intermediate). 

5.4.2. The Pre/post-tests 

In relation to the nature of the quasi-experimental design, the 

pre- and post-tests are considered to be as crucial elements. The pre-

test is meant to measure the dependent variable before starting the 

treatment and hence neutralizing any effect of pre-existing 

dissimilarity between the EG and CG on the outcomes of the 

experiment (Lodico, Spaulding & Voegtle, 2006). After the 

accomplishment of the experimental treatment, a post-test is 

administered to both groups in order to assess the efficacy of 

treatment through comparing the progress of the EG in comparison to 

the CG. The instrument used for data collection is an adapted 

questionnaire from Tassinari (2010) with some modifications 

according to the purpose of the study. The questionnaire consists of 

five major sections related to the metacognitive strategies of learning 

as follows: 1) Planning which tests learners’ ability to structure their 

objectives into steps and create a learning plan; 2) Choosing 

Materials and Techniques, which tests learners’ ability to work with 

suitable learning materials and techniques; 3) Completing Tasks, 

which tests learners’ ability to complete tasks in relation to 

appropriate learning materials and techniques; 4) Monitoring, which 

tests learners’ ability to identify their strengths and weaknesses and to 

structure or re-structure learning activities accordingly; 5) 

Evaluating, which tests learners’ ability to review what how well they 

have learned and what progress has been made toward learning. The 

questionnaire consists of a number of statements that can be measured 

on a five point Likert-scale, structured as “strongly disagree, 

disagree, neither agree nor disagree, agree, and strongly agree”.  

For internal consistency validity of the pre/post-test, Spearman 

correlation coefficient was performed. The validity index of the test 

and most of its sections are statistically significant, with .762 across 

the test and a range of .728 to .808 for the sections. The internal 

reliability of the questionnaire calculated by Cronbach’s Alpha 

indexes α = 0.791. These indexes contribute to the validity and 

reliability of the instrument. 
5.4.3. Post-Reflection Survey  
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In order to know more about learners’ attitudes towards the 

role of the SBI course in increasing their metacognitive strategy use 

and enhancing their autonomous learning, a post-reflection survey is 

administered to participants immediately after the completion of the 

course. Learners are handed papers and requested to report their 

attitudes about the experiment. The survey consists of one open-ended 

question and is not structured to minimize the researcher’s influence 

on learners’ responses.  

6. Procedures 

 Prior to introducing the treatment, a pre-test is administered 

to both participants of EG and CG. After that, participants in the EG 

go through a treatment, which lasts for 11 sessions, an introductory 

session and 10 SBI sessions. Session One: Strategies for Planning 

teaches learners how to plan their learning to reach their learning 

objectives (2 sessions). Session Two: Strategies for Choosing 

Materials and Techniques allows learners to recognize and use a 

number of learning materials and techniques suitable to tasks (2 

sessions). Session Three: Strategies for Completing a Task trains 

learners to use strategies for completing a learning task (2 sessions). 

Session Four: Strategies for Monitoring provides learners with 

strategies for monitoring learning, and recognizing strengths and 

weaknesses (2 sessions). Session Five: Strategies for Evaluating trains 

learners with strategies for self-evaluation learning (2 sessions). All 

along the sessions, opportunities to practice inside and outside the 

classroom are provided for learners. At the end of the treatment, the 

post-reflection survey documents are administered to participants of 

the EG. 

7. Analysis 

Quantitative data of the pre/post-tests are analyzed using the 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS).22. The most 

commonly used statistical procedure for non-parametric ordinal data 

is the Mann Whitney U test, which is used when two compared groups 

or samples are independent and not related by shared participants. 

The mean ranks are used to calculate the Mann Whitney U test across 

the subjects before and after the quasi experiment to compare the 

results for any significant statistical difference between the subjects of 

the EG and CG on the pretest and posttest. Qualitative data gathered 

from the post-reflection survey are analyzed by viewing and reviewing 

patterns and themes following the principles of document analysis.  

8. Results and Discussion  
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The findings of this study are analyzed under two sub-headings 

related to the two research questions: The effect of SBI on the use of 

metacognitive strategies and learners’ attitudes towards the of SBI 

course to increase their metacognitive strategy use. 

a) Strategy-Based Instruction Effect on Increasing Learners’ 

Metacognitive Strategy Use 

Data from participants’ pretest and posttest are analyzed with 

SPSS version 22.0 using the Mann Whitney U test. Table 2 and Table 

3 demonstrate the statistical results of the experiment. 

 

Table 2. Mann-Whitney U Pre-Post Test across each Strategy and 

Overall 
Metacognitive 

Strategies 
 Group 

Mean 

Rank 

Sum of 

Ranks 
N 

Mann-

Whitney U 

Z 

 

 

Sig 

Planning 

Pre- EG 16.16 672 25 321 0.075 0.940 

 CG 15.85 654 26    

 Total   51    

Post- EG 39 975 25 0.000 6.138 0.000* 

 CG 13.5 351 26    

 Total   51    

Choosing materials 

and techniques 
 

Pre- EG 26.16 654 25 321 0.075 0.940 

 CG 25.85 672 26    

 Total   51    

Post- EG 36.38 759.50 25 31.5 4.979 0.000* 

 CG 25.63 666.50 26    

 Total   51    

Completing tasks 

Pre- EG 15.72 393 25 261 1.207 0.227 

 CG 35.88 833 26    

 Total   51    

Post- EG 23.44 586 25 68 4.845 0.000* 

 CG 28.26 740 26    

 Total   51    

Monitoring 

Pre- EG 15.40 385 25 256 1.302 0.193 

 CG 26.19 941 26    

 Total   51    

Post- EG 23.24 581 25 60 4.995 0.000* 

 CG 25.65 745 26    

 Total   51    

Evaluating 

Pre- EG 24.80 551.5 25 295 0.566 0.571 

 CG 17.15 706 26    

 Total   51    

Post- EG 37.62 940.5 25 34 5.477 0.000* 

 CG 14.83 385.5 26    

 Total   51    

Overall 

Pre- EG 19.64 522.5 25    

 CG 24.18 568 26 311 0.087 0.467 

 Total   51    

Post- EG 31.93 758.5 25    

 CG 21.57 597.5 26 61 4.999 0.000* 

 Total   51    

*Significant at the p = .05 level 

As illustrated in table 2, the results of the Mann Whitney U 

test show no significant differences between the EG and CG at the 
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overall pre-test (p=.467>.05) and for each metacognitive strategy 

group. These results indicate that at the pre-experimental phase, the 

EG and CG had a fair degree of homogeneity at the level of 

metacognitive strategy use. On the other hand, the results of Mann 

Whitney U test indicate that learners in the EG and CG show a 

statistically significant difference for the overall posttest and for each 

metacognitive strategy group at the level of p<.05 (p=.000<.05). This 

result indicates that the EG learners show improvements at the level 

of the metacognitive strategy use after the application of the treatment 

when compared to their peers in the CG.  

Table3. The Effect of Strategy-Based Instruction Course on the 

Frequency of Strategy Use (mean ranks and gains in each group) 

Metacognitive Strategies 
EG (n = 25 )  CG  (n = 26)  

Pretest Posttest Gain Pretest Posttest Gain 

Planning  16.16 39.00 22,84* 15.85 13.50 -2.35 

Choosing materials & techniques  26.16 36.38 10,22* 25.85 25.63 -0,22 

Completing tasks 15.72 23.44 7,72* 35.88 28.26 -7,42 

Monitoring  15.40 23.24 7,84* 26.19 25.65 -0,54 

Evaluating  24.80 37.62 12,82* 17.15 14.83 -2,32 

Total (items) 19.64 31.93 12.28* 24.18 21.57 -2.6 

Gain is the mean rank difference (posttest minus pretest); *p < .05 

with the Bonferonni correction test. 

Table 3 further demonstrates the gains from the intervention 

with statistically significant gains for learners of the EG at all levels 

of metacognitive strategy use. The biggest gains were demonstrated at 

the level of planning (22.84) followed by evaluating (12.82), choosing 

materials and techniques (10.22), monitoring (7.84) and completing 

tasks (7.72), respectively; with an overall gain of (12.28).  

Accordingly, participants’ significant gains in the use of the 

metacognitive strategies of planning, monitoring and evaluating, 

respectively, are identical to the results of Gu (2013)  and similar to 

findings of Liu (2015), in which the SBI course affected the use of 

metacognitive strategies, which turned out to highly contribute to most 

of the prediction of learner autonomy.  In this respect, Little (2007) 

claims that the development of learner autonomy necessitates learner 

critical reflection, which in turn requires the use metacognitive 

strategies for planning, monitoring, and evaluating learning. 

Additionally, Naktani (2005) argues that the degree of target 

language learning is highly affected by learners’ awareness of their 

own learning. Besides, Turan et al (2009) argue that metacognitive 

skills and awareness of planning, monitoring and evaluating are 

among the most important skills to achieve learning autonomy. 

Similarly, participants in the current research demonstrate 
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enhancement in their metacognitive strategy use which is a good 

predictor of developing autonomous learning as a result of the 

strategy-based intervention. On the other hand, participants 

demonstrate a significant enhancement in the metacognitive action-

oriented strategies (choosing materials and techniques and 

completing tasks). This finding agrees with Little’s (2007) claim that 

in order for learners to develop autonomously, they need to take more 

initiatives when learning. Accodingly, Dörnyei (2003, p.16) states that 

autonomous learners are those who apply learning strategies with 

“their own free will” to learn more effectively.  Therefore, learner 

involvement in learning activities and tasks is an essential predictor of 

developing autonomous learning, which justifies the development of 

participants metacognitive (action oriented) strategy use as a result of 

the SBI interventional course. Consequently, the significant difference 

between the metacognitive strategy use of the EG in comparison to the 

CG in favour of the former after introducing the SBI course is a direct 

indication of learning autonomy .The findings of this research are 

consistent with the majority of SBI research (Nakatani, 2005; Huang 

& Ma, 2007; Gu, 2007; Garvillidou & Papins, 2009; Mizumoto & 

Takeushi, 2009; Medina, 2012; Nguyen & Gu, 2013; Chan, 2014; 

Khademi, Mellati & Etela, 2014; Liu, 2015; Sarafianou & 

Garvillidou, 2015; Wang, 2016; Course, 2017) as they all resulted in 

positive effects on language learning autonomy. 

b) Learners’ Attitudes towards the Role of Strategy-Based 

Instruction Course in Increasing their Metacognitive 

Strategy Use 

 

Following the principles of document analysis, the researcher 

analyzes the post-reflections of the EG participants after completing 

the treatment. Accordingly, two main recurring codes emerge, which 

are the development of participants’ learner autonomy and the 

permanent effect of the SBI course on the participants’ learning. 

First, the development of learner autonomy, which is 

manifested in the theme of the development of the participants’ 

metacognitive skills; to illustrate, participant 8 says: “I developed my 

level and realized a huge background and rich knowledge. First, I 

learned how to make clear vision about my goal and how to achieve 

it”. Participant 27 adds: “this system [SBI course]…. gave me 

information and vision about learning and how to control it”. 

Participant 12 says: “I’m able now to make the right decisions [about 

learning]”. Participant 1 states: “I learnt how I can make a good 
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plan to learn”, and participant 22 concludes: “I can finally evaluate 

and monitor my learning process and correct my own mistakes”. 

These findings cross validate the findings from the pre-posttest and 

contribute to the confirmation of the positive effect of the SBI course 

on increasing the metacognitive strategy use and learning autonomy. 

Second, the permanent effect of the SBI course on the 

participants’ learning, which has two themes: developing successful 

language learning and developing life-long learning. To illustrate, the 

first theme is described by participant 5 who says: “now I can deal 

with any task”, and participant 3 who claims: “my study became so 

easy [because] I organized it”. The second theme is labelled by 

participant 1 who states: “I learned a lot of things about learning not 

just in the domain of study, but in life in general”; participant 12 

adds: “these tutorials changed me to a better person, to an 

independent learner”; and by participant 8 who concludes: “the 

benefits of this experience encouraged me to [deal] with any problem 

in my daily life and motivate me to carry on and complete any task or 

activity…. I feel that I have the power to face anything”. In reference 

to these results, it is implied that the SBI course helps integrating 

lifelong learning strategies into learners’ repertoires, which is in 

accordance with the policies of the European Union introduced in the 

higher education system to foster learning autonomy. 

All in all, findings of the post-experiment phase reveal 

participants’ positive attitudes of the SBI course, which are similar to 

findings of Khademi, Mellati & Etela (2014), and Wang (2016), in 

which learners perceive the SBI courses to be effective in enhancing 

their strategy use and learning autonomy and develop positive 

attitudes towards EFL learning in general. 

 Conclusion 

            In the current paper, the increased metacognitive strategy use 

in the post-experimental phase demonstrates valuable insights about 

the relationship between SBI and learning autonomy. A positive 

significant improvement in EG participants’ use of metacognitive 

strategies is detected after accomplishing the SBI course. In addition, 

the post-experimental phase, which serves as a cross-validation of the 

quantitative data, results in learners positive attitudes towards the SBI 

course, which is meant to develop their autonomy. On the basis of 

these findings, it is pedagogically implied that teachers, learners and 

policy makers should consider the importance of SBI in enhancing 

learners’ metacognitive strategy use, which in turn promotes their 

learning autonomy. Future research might investigate the effect of the 



 9102ديسمبر 01العددــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     مجلة اآلداب واللغات

15 

SBI course on increasing metacognitive strategy use and learning 

autonomy in relation to a specific skill of language (writing, listening, 

speaking… etc). 
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