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 ١٥

  ظاهرة االزدواج يف العربية
  

  *جزاء مصاروة . د
  ٢/٦/٢٠٠٥:                                                                            تاريخ قبوله٢٩/١٢/٢٠٠٤:   تاريخ تسلم البحث

  

  
  
  ملخص

املَيز بينه وبني مصطلحات قريبـة منـه يف          حتديد املصطلحِ و    يكشف هذا البحثُ عن ظاهرة االزدواجِ اللغوي من حيثُ        
  .الداللة، ويبين أثر االزدواجِ يف تغيريِ األمناط اللغوية عن أصل وضعها

ويقسم التغيريات اليت يسببها االزدواج إىل تغيريات صوتية وتغيريات صرفية وأخرى حنوية ورابعة داللية، مدعماً بكثريٍ مـن               
واهد، وحيلّلُ هذه الشواهد ليثبت أنَّ هذه التغيـريات كانت يف حدود ما تسمح به اللغةُ وتبيحـه،ومل تكـن تغـيريات                     الش

  .اعتباطيةً
  
  
  

The Duality Phenomenon in Arabic  
  

Abstract 
This study endeavors to explore the linguistic phenomenon of duality by pinpointing the 

definition of duality and the distinguishing features of the term in relation to relevant terms. In 
specific terms, this study attempts to study duality in Arabic and explicate its impact on 
changing some linguistic patterns. 

The changes caused by duality are divided into four types: Phonetic, morphological, 
syntactic and semantic. This categorization is confirmed by many pieces of evidence. 
In order to prove that the above changes are  feasible, rather than arbitrary, the writer tries to 
analyze these pieces to prove the authenticity of these changes and their classes. 

  
  

                                                 
  .اعد يف قسم اللغة العربية، كلية اآلداب، جامعة مؤتةأستاذ مس ∗

  .   حقوق النشر حمفوظة جلامعة مؤتة، األردن
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  املقدمة
يسعى املتكلّم إىل إحداث نوعٍ من االنسجامِ اللفظي يف كالمه، ليكونَ أيسر على لسانه، وأكثـر مجـاالً      

وانينها، وكان كالمه مما ميكن تـصنيفه       واتساقاً يف أذُن السامع، ال سيما إذا كان املتكلّم عارفاً بنظام اللغة وق            
  .ضمن األدب الرفيع املستوى

وقد حرص املتكلمون على ذلك يف بعض النصوصِ األدبية اليت كانوا يسعونَ من ورائهـا إىل التـأثري يف               
زة، فكان  السامعني، أو يسعونَ جلعلها نصوصاً متتاز بالبالغة والفصاحة، مث يتناقلُ الناس هذه النصوص هلذه املي              

          حراصاً على تنميق كالمهم وزخرفته، حىت أصبح السجع طابعـاً   - وهو من مظاهر حتسني الكالم     –العرب 
يِسم الكالم العريب يف كل عصور األدب، وحىت يتمكن العريب من جعل كالمه مسجوعاً أو متـسقاً اتـساقاً        

يتفق له ذلك، حىت صرح ابن بري بأن للنثر ضرورةً كضرورة           لفظياً معيناً، جلأ إىل تغيري بعض األمناط اللغوية ل        
 وخصوصاً إذا كان الكالم أمثاالً أو مـا جيـري جمراهـا مـن األدعيـة        )١(الشعر ووزناً يضاهـي وزنـه     

  .واألحاديث
 تأتى له فإذا ورد يف كالم العريب مجلتان، أو لفظان يف مجلة، وكانا متسقَينِ وزناً أو قافية فبها ونعمت، إذ              

ما يسعى إليه، وإن مل حيدث ذلك بأنْ كان أحد اللفظني يند عن قرينه وال يتسق معه، عمد املتكلم إىل تغـيري           
أحد اللفظني حىت يصنع بينهما التشاكلَ أو االنسجام الذي يسعى إليه، وقد جعل القلقشندي املواءمـةَ بـني                

وعلى ذلك كان جيري كالم العـرب يف  :" كالم العرب، فقالاأللفاظ وإحداثَ االنسجام بينها مسةً من مسات      
اللهم إن كنت قد أبليت فقـد       : مهم كالمهم من الدعاء وغريه، كقول بعض العرب وقد ذهب السيلُ بابنه           

، وحنن نالحـظ هنـا مـدى        )٢("اللهم هب لنا حبك وأرضِ عنا خلْقَك، وحنو ذلك        : عافيت، وقولِ اآلخر  
وهذا ما يسمى يف علوم البالغة ). خلقَك(و ) حبك(واالنسجام بني ) عافَيت(و) أبلَيت(ويت بني االنسجام الص

  .)٣(بالسجع املوازي
                   ـعضعن مدى جلوء املتكلم إىل تغيري أحد األمناط اللغوية عن هيئته اليت و وبغيتنا يف هذا البحث الكشف

                                                 
  ٢٧١-٤/٢٧٠: م ١٩٨١ ٧القاهرة، ط-حسن، عباس، النحو الوايف، دار املعارف:  انظر)١(
  ٢/٢٠٣:م١٩٨٧دمشق، -دار الفكرصبح األعشى يف صناعة اإلنشا حتقيق يوسف علي الطويل، ) هـ٨٢١ت ( القلقشندي، أمحد بن علي)٢(
  ٢/٤١١، خزانة األدب )هـ٧٣٨ت ( احلموي، تقي الدين ابن حجة )٣(
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د مسى بعض العلماء هذه الظاهرةَ إتباعاً، وأطلـق عليهـا           وق. عليها أصالً يف اللغة لتحقيق االنسجام الصويت      
  .آخرون مزاوجةً أو ازدواجاً ومساها آخرون حماذاةً

وهذا البحث يكشف الستر عن هذه الظاهر اهلامة يف لغتنا العربية، واليت مل حتظ بدراسة مـستقلة قـدمياً                
  .)١(وحديثاً

حبثت فيه أمر املصطلح وحاولت حتديده حتديداً دقيقاً،        وقد جاء البحث يف أربعة حماور، قدمت له بتمهيد          
  . واملماثلة واإلتباع، وحاولت تفسري هذه الظاهرة اللغويةجوفرقت بني االزدوا

وحبثت يف احملور األول أثر االزدواج يف التغريات الصوتية، ويف احملور الثاين أثـر االزدواج يف الـتغريات                  
  .الزدواج يف التغريات النحوية، ويف الرابع أثر االزدواج يف التغريات الدالليةالصرفية، ويف الثالث أثر ا

  .وإين ألسأل اَهللا التوفيق والسداد يف الرأي يف خدمة لغة القرآن الكرمي
  

  متهيد
  .مصطلح االزدواج.١

              ضحأن أضرب له مثاالً حىت يت قبل أن أبدأ بتحديد مصطلح االزدواج الذي أقصده، ال بد للقارئ املقصود
من هذه الظاهرة عملياً، فال يكون كالمنا عنها خبطَ عشواء، ال سيما أنَّ علماء البالغة وعلماَء اللغـة قـد                    

  .استخدموا هذا املصطلح
:" ولعل أشهر مثال يطالعنا يف كتب اللغة قولُ الرسول صلى اهللا عليه وسلم للنساء اللوايت تبِعن اجلنـازة                 

من الوِزر وهو غري مهموز، فكان القياس       ) مأزورات( واألصلُ أنّ كلمة     )٢(" ات غري مأْجورات  ارجِعن مأْزور 
صيره مهموزاً مثلَه ) مأجورات(لكن اقترانَ هذا اللفظ بلفظ مهموز وهو     " ارجِعن موزورات :"يقضي بأن يقال  

ه الظاهرة ازدواجاً، وعللوا ا مثل هذه الظاهرة       ال سيما أما اتفقا وزناً وقافية، وقد مسى كثري من العلماء هذ           
  .اللغوية كما سيظهر من خالل البحث

ومن سننِ العرب احملاذاةُ وذلك أن جتعلَ :"، قال ابن فارس)احملاذاة(على أنّ بعض العلماء مسى هذه الظاهرة 
) الغـدايا : (الغدايا والعشايا، فقالوا: كالماً حبذاِء كالم، فيؤتى به على وزنه لفظاً، وإن كانا خمتلفنيِ، فيقولون         

                                                 
، عاجل يف جزء منه مثل هذه الظاهرة حتت عنوان ٢، ع٦م، م١٩٩١مؤتة للبحوث والدراسات - للدكتور عبدالفتاح احلموز حبث بعنوان التعادل يف العربية)١(

ادل يف العربية، لكنه مل يفصل احلديث يف املصطلح، مما جعله خيلط بني اإلتباع الذي يكون للتوكيد أو اإلشباع يف مثل على أنه من مظاهر التع) اإلتباع(
)بسن وبني اإلتباع الذي عاجلناه حتت عنوان االزدواج) حسن .  

. م١٩٩٥بريوت، -د حميي الدين عبداحلميد، املكتبة العصريةاملثل السائر، حتقيق حمم) هـ٦٣٧ت (ابن األثري، ضياء الدين نصراهللا بن أيب الكرم:  انظر)٢(
١٧٩- ٥/١٧٨.   
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النجس مع الرجس أتبعوه إيـاه      : إذا قالوا :"، ومنهم من مساها إتباعاً، قال الفراء      )١()" العشايا(النضمامها إىل   
  .      )٢(" رِِجس نِِجس، بالكسر وإذا أفردوه قالوا نجس بالفتح: فقالوا

أوهلما أنه األشيع لدى علماء اللغـة، وثانيهمـا أنّ   : دواج لسببنيوقد آثرت يف هذا البحث مصطلح االز     
  .ملصطلح اإلتباع معىن آخر كما سريد بعد قليل

قرنـت بعـضها    : وزوجت إبلي ...قرينه: زوجه أي :" واالزدواج يف اللغة يعين االقتران، قال الزخمشري      
ان العرب أنّ الزوج يعين خالف الفرد ونقَل        ، وجاء يف لس    )٣("تزاوج الكالمان وازدوجا  : ومن ااز ...ببعض

، فاملعىن اللغوي يدلّ على االقتران بني شـيئني، أمـا يف            )٤(مؤلفُه عن ابن سيده أنّ الزوج هو الذي له قرين           
هو تغيري اللفظ عن هيئته اليت جيب أن يكونَ عليها يف أصلِ : " االصطالح فيمكن أن نصوغَ له تعريفاً كما يلي 

عِ ليشابه لفظاً آخر ورد معه يف السياق نفِسه ميالً إىل االنسجامِ اللفظي، وقد يكونُ التغـيري صـوتياً أو             الوض
أن يزاوج  : )٥(وهو ذا خيتلف عن االزدواج أو املزاوجة عند البالغيني، فهو عندهم          " صرفياً أو حنوياً أو داللياً    

  :اجلزاء، كقول الشاعراملتكلم بني معنينيِ يف الشرط، ومعنينيِ يف 
    تذَكّرت القُرىب ففاضت دموعها    إذا احتربت يوماً فَفاضت دماؤها 

  
  .بني االزدواج واإلتباع واملماثلة. ٢

إتباع احلركة احلركةَ، مبعىن أنْ تؤثّر حركةٌ يف حركة سـابقة أو            : لإلتباعِ عند علماِء اللغة معنيان، األول     
إذا جاءت بعد كـسر، إذ ذهـب   ) أُم(ها حركة مشاة أو مناسبة هلا، وذلك كما يف كَسرِ مهزة     الحقة فتقلب 

  .)٦(: سيبويه وابن جني إىل أنّ اهلمزة كُِسرت إتباعاً للكسرة اليت قبلها يف قول الشاعر
  اضربِ الساقَينِ إمك هابل

ديثة باملماثلة الصوتية، إذ يعرفُهـا املُحـدثونَ        وهذا اإلتباع هو فرع مما يسمى يف الدراسات الصوتية احل         
التعديالت الكيفيةُ للصوت بسببِ جماورته ألصوات أخرى، أو حتولُ الفونيمات املختلفة إىل متماثلة إما              :"بأا

                                                 
  ١/٢٦٩: ١٣٨٦املزهر يف علوم اللغة وأنواعها، حتقيق أيب الفضل إبراهيم وزميله، القاهرة ) هـ٩١١ت ( السيوطي، جالل الدين عبدالرمحن)١(
  ١/٢٧١ نفسه )٢(
     ).زوج (١٩٧: ت .بريوت،د-ة، حتقيق عبد الرحيم حممود، دار املعرفةأساس البالغ) هـ٥٣٨ت ( الزخمشري، جار اهللا حممود)٣(
  ).زوج (٢/٢٩١: م١٩٩٠ ١بريوت، ط-لسان العرب، دار صادر) هـ٧١١ت (ابن منظور،مجال الدين حممد بن مكرم:  انظر)٤(
  ٢/٤٣٥ابن حجة احلموي، خزانة األدب :  انظر)٥(
، وابن جين، اخلصائص، ٢/٢٧٢: م١٩٨٨ ٣القاهرة، ط-تاب، حتقيق عبدالسالم هارون، مكتبة اخلاجنيالك) هـ١٨٠ت (سيبويه،عمرو بن عثمان:  انظر)٦(

:  م١٩٨٢بريوت، -شرح الشافية، دار الكتب العلمية) هـ٦٨٨ت (، و اإلستراباذي، رضي الدين حممد بن حسن٣/١٤١: ت.بريوت، د–عامل الكتب 
٢/٢٦٢   
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 ١٩

ل حتت هـذا    ، وهي تشمل احلركات والصوامت معاً، فعاجلوا ظاهرة اإلدغام واإلبدا         )١(" متاثالً جزئياً أو كلياً   
  .الباب

 من جهـة أخـرى أن اإلتبـاع         - موضوع حبثنا  –والفرق هنا بني اإلتباع واملماثلة من جهة واالزدواج         
واملماثلةَ يعنيان بتغيري احلركة أو الصامت بتأثري صوت جاوره جماورة تامة أو يفصل بينهما صوت أو صوتان،                 

وقد يكـون  ) وإنه لرِجس نِجس(اورتني كما يف قوهلم يف حني أن االزدواج يكون يف كلمتني قد تكونان متج 
   )٢ (:يف قول الشاعـر)أخبية(على أبوبة اورته ) باب(يف كلمتني متباعدتني كما يف جمع 

والجِ أبوبة ةبِيأخ اكهت  
ـ                 تني، واملماثلة تكون يف الكلمة الواحدة والكلمتني املتجاورتني يف حني أن االزدواج ال يكون إال يف كلم

كما أن االزدواج ال يقتصر على تغيري احلركة، وإمنا يشمل تغيري الوزن وتغيري األصوات الصامتة كما يـشمل           
  .التغيري يف داللة األلفاظ

 وقـد ال يكـون      )٣(أما املعىن الثاين لإلتباع فهو أن تتبع كلمةٌ كلمةً على وزا ورويها إشباعاً وتوكيداً               
 )٤(ونه إتباعاً وقد يكون هلا معىن لكنه قريب من معىن الكلمة األوىل فيسمونه توكيداً               للكلمة الثانية معىن فيسم   

  .حسن بسن، وجائع نائع: وذلك حنو
  .وهذا خيتلف عن موضوع حبثنا اختالفاً ال محوِج إىل بيانه

  
  .تفسري ظاهرة االزدواج. ٣

، )٥(غة والبديع بالسجع وال سيما السجع املرصـع          علوم البال  يفال شك أن لالزدواج عالقةً مبـا عرف        
  .)٧(، حىت جعل اجلاحظ االزدواج باباً من أبواب السجع )٦(والسجع املوازي 

النثـر  (والسجع مسةٌ أصيلة من مسات الكالم العريب منذ العصر اجلاهلي، وقد عقَد زكي مبارك يف كتابه                 
جماالً لشاك يف شيوع السجع يف كالم العرب منذ أقدم العصور وأنه            مل يترك فيه    ) السجع(فصالً بعنوان   ) الفين

                                                 
  .٣٢٤: م١٩٧٦القاهرة، -، عامل الكتب عمر، أمحد خمتار، دراسة الصوت اللغوي)١(
   من هذا البحث٢٥ص:  انظر)٢(
   .٣، كتاب اإلتباع ) هـ٣٥١ت(أبا الطيب اللغوي، عبدالواحد بن علي:  انظر )٣(
   .٣نفسه :  انظر )٤(
  ..جلزء الثاين وزناً وروياً اتفاق كل كلمات اجلزء األول مع كل كلمات ا:  والسجع املرصع هو ١/٢٥٨ابن األثري ، املثل السائر :  انظر )٥(
  . أن تتفق الكلمة األخرية من القرينة مع نظريا يف الوزن والروي:  والسجع املوازي ٢/٤١١/احلموي ، خزانة األدب :  انظر )٦(
   وما بعدها٣/٢٨٤.  ت.البيان والتبيني، حتقيق عبدالسالم هارون، دار اجليل، د) هـ٢٥٥ت (اجلاحظ، أبا عثمان عمرو بن حبر:  انظر)٧(
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  .)١(صفةٌ محيدةٌ يف اللغة ما مل يطغَ على املعىن
وأفضل أنواع السجع ما كان ملتزماً بالوزن زيادةً على التزامه بتشابه احلرفني األخريين مـن الكلمـتني                 

الغة والفصاحة يلجأ أحياناً إىل إقامة الوزن حىت لـو          املسجوعتني، وحىت يصلَ املتكلم إىل درجة عالية من الب        
اضطُر إىل إحداث تغيري معين يف إحدى الكلمتني، ومن هنا حيدثُ االزدواج اللغوي الذي حنن بصدد حبثـه،                  

ارجِعن :"وهو أمر كان يسعى إليه املتحدثون سعياً كما أسلفنا، قال املناوي بعد  تعليقه على احلديث الشريف                
حىت إنـه إذا وردت     )٢(" وإنَّ قصد االزدواجِ واملشاكلة بني األلفاظ من مطْلوم       ":" ورات غري مأجورات  مأز

كلمةٌ يف سياق معني وكان فيها هلجتان، عدوا اللهجةَ اليت تسبب االزدواج هي األفصح، كما جاء يف حديث            
ينبت الشعر بتحريك العني هنـا      " بصر وينبِت الشعر  عليكم باإلمثد فإنه جيلو ال    :"الرسول صلى اهللا عليه وسلم    

، وقد بالغ ابن فارس يف ذلك فجعل من هذا الباب كتابةَ املصحف، وضرب مثالً كتابتهم )٣(" أفصح لالزدواج
 ، وقد عد ابن منظـور االزدواج )٤(بالياء وهو من ذوات الواو وذلك القتراا بغريها مما يكتب بالياء      ) سجى(

  .)٥(باباً واسعاً يف العربية كثرياً يف القرآن 
) نظرية النطق املتوازي  (هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنّ املتكلم ينطق وفق نظرية مساها بعض احملدثني               

يف أثناِء نطق الصوت األول يتم االستعداد لنطقِ الصوت الثاين وهكذا احلالُ مـع األصـوات     "إنه  : اليت تقول 
وعندما ينطق بالكلمة األوىل فال شك أنه يستعد للنطقِ بالكلمة الثانية، مما جيعل إحدامها تؤثر يف                 )٦( "الالحقة

وإذا مجعت بني الضر والنفع فتحت الضاد، وإذا أفردت الضر ضممت           :"األخرى، يؤيد ذلك قول ابن منظور     
وهذا رمبا يفسر لنا تلك األخطاَء اليت ) الضر( منيف حركة الضاد) النفع(فقد أثّرت حركة النون من    )٧(" الضاد

الوصـف  :"جتده يقـول  " الوصف والغزلُ :"يقع فيها بعض الناس يف كالمهم، فبدالً من أن يقولَ أحدنا مثالً           
  .فتؤثر الكلمة الثانية يف األوىل" الوصف والغزل:"فتؤثر الكلمة األوىل يف الثانية، أو يقول" والغزل

كما يف  -)عصاك(بالتاء بدالً من    ) عصاتك:( أمر معروف يف اللهجات العامية الدارجة، فنحن نقول        وهذا
فنعيد الكلمة إىل صواا بـسبب      " فالن عصاك إلّي ما تعصاك    :"لكننا يف املثل العامي نقول    -املستوى الفصيح 

  .طلباً لالنسجام الصويت) تعصاك(اقتراا بالفعل 

                                                 
  ١٢٢-٧٥: م١٩٧٥بريوت، -مبارك،زكي، النثر الفين يف القرن الرابع اهلجري، دار اجليل:  انظر)١(
  ١/٤٧٣: هـ١٣٥٦مصر،-فيض القدير، املكتبة التجارية)هـ١٠٣١ت( املناوي، عبدالرؤوف)٢(
  ٤/٣٣٦نفسه :  انظر)٣(
  ١/٢٦٩السيوطي، املزهر يف علوم اللغة :  انظر)٤(
  ).ملل (١١/٦٢٩ابن منظور، لسان العرب :  انظر)٥(
  ٥٣: م١٩٨٧ ١مصر، ط- اخلويل، حممد، األصوات اللغوية، مكتبة اخلاجني)٦(
  )ضرر (٤/٤٨٢ ابن منظور، لسان العرب )٧(
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  .زدواج يف التغريات الصوتيةأثر اال: احملور األول

من املعروف أنّ األصوات املتجاورة يؤثّر بعضها يف بعض دف إحداث نوع من االنسجام الصويت، وتؤثر 
كذلك الكلمات املتجاورة يف بعضها دف خلق اتساق لفظي معني؛ لذا يلجأُ املتكلم إىل تغيري بعض األمناط                 

، )حرف(أو يف صوت صامت ) حركة( وقد يكون التغيري يف صوت صائت لتتسق مع ألفاظ أخرى جماورة هلا،
وتتنوع هذه التغيريات بني حذف صوت أو زيادة صوت أو استبدالِ صوت بصوت، وحناول هنا تفصيل هذه                 

  :التغريات على النحو التايل
  

  .حذف احلركة: أوالً
 إذ يكون احلرف متحركاً فيلجأ املتكلم إىل        وهو ما عرف عند القدماء بتسكني املتحرك أو ختفيف الثقيل،         

تسكينه بسبب اقتران الكلمة اليت هو أحد حروفها بكلمة أخرى حرفُها املوازي له ساكن، ومن ذلك ما جاء                  
مجع بريد،  ...البرد:" ، قال الزخمشري  )١(" إين ال أَخيس بالعهد وال أَحبس البرد      :" يف احلديث النبوي الشريف   

) البـرد (، فاألصل   )٢("  الرسولُ، خمفّف من برد كرسل خمفف من رسل، وإمنا خفّفه هاهنا ليزاوج العهد             وهو
ولو جاءت هذه الكلمة على األصل ملا حدث االنسجام الصويت مع كلمة العهد، وذلك الخـتالف البنيـة                  

ص ح ص   ( واحد قصري مغلق بـصامتني       يف حالة الوقف تتكون من مقطع     ) عهد(املقطعية للكلمتني، فكلمة    
ص + ص ح (قصري مغلـق  + قصري مفتوح : يف حالة الوقف تتكون من مقطعني) برد(يف حني أنّ كلمة     ) ص

فصار مكوناً  ) برد(وإلحداث انسجام صويت بني الكلمتني جلأ املتكلّم إىل حذف نواة املقطع الثاين من              ) ح ص 
  ).العهد(كما يف كلمة من مقطع واحد مغلق بصامتني متاماً 

ونشري هنا إىل أنّ الرسول صلى اهللا عليه وسلم عندما جلأ إىل حذف احلركة مل يلجأ إىل شيٍء محرم لغوياً، 
إال سـمع فيـه     ) فُعل(ما سمع يف شيء     :"وإمنا ظل يف دائـرة ما تبيـحه اللغة، فقد نقلَ عن يونس أنه قال            

ت القدمية واحلديثة إىل أنّ االسم الثالثي الذي ينطق بتحريك وسطه وتسكينه،            ، كما تشري الدراسا   )٣()" فُعل(
  .)٤(يكون التحريك يف هلجة احلجاز والتسكني يف هلجة متيم

                                                 
  ١/١١٥ ابن األثري، أبا السعادات املبارك النهاية يف غريب احلديث )١(
  ١/١١٥ نفسه )٢(
  ١/١٦٢: ١٩٣٦احملتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها، حتقيق علي النجدي وآخرين، القاهرة ) هـ٣٩٢ت ( ابن جين، أبو الفتح عثمان)٣(
- ، و أنيس، إبراهيم، األصوات اللغوية، دار النهضة١/٤٠، واإلستراباذي، شرح الشافية ١/٢٦١، وابن جين، احملتسب ٤/١١٣سيبويه، الكتاب :  انظر)٤(

  ١٣٦: م١٩٨٣، والشايب، فوزي، أثر القوانني الصوتية يف بنية الكلمة العربية، رسالة دكتوراة، جامعة عني مشس، ١١٦. م١٩٩١ ٣القاهرة، ط

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


            جزاء مصاروةظاهرة االزدواج يف العربية                                                                             
 

 ٢٢

، )١ ()اهلَـرج (الذي يعين االختالط، تسكّن راؤه إذا اجتمع مع        ) املَرج(ومن ذلك ما جاء يف الصحاح أن        
ملا أدى ذلك إىل انسجام صويت، الخـتالف البنيـة          " اهلَرج واملَرج :" على األصل  وهي كسابقتها، إذ لو قيل    

تتكون من مقطعني،   ) مرج(تتكون من مقطع واحد، يف حني أن كلمة       ) هرج( املقطعيـة للكلمتني، فكلمـة  
  .وحذف فتحة الراء من الثانية يؤدي إىل التشابه املقطعي بينهما

كان بسكون الذال لالزدواج، وإذا أُخذ ) الصدق(إذا أُخذ يف مقابلة ) الكَذب (وقيل:"وجاء يف حتفة األحوذي   
  .)٢(" وحده كان بالكسر

بكسر الغني، جاء يف لسان ) نغل:(واألصل أنْ يقال)٣(" البغلُ نغلٌ وهو لذلك أهلٌ:" وجاء يف أمثال العرب   
فاسد النسب، وقيل إنّ العامة : ورجل نغل ونغل... د يف الدباغفس: نغلَ األدمي بالكسر نغالً، فهو نغلٌ:"العرب
وهـاء  ) البغـل (، ونالحظ هنا أن كسرة الغني قد حذفت إلحداث انسجام مع سكون غني              )٤(" نغل: تقول

  .عن طريق خلق تشابه مقطعي بينها) أهل(
  

  . زيادة حركة: ثانياً
يك الساكن، إذ يكون احلرف يف األصل ساكناً، لكنه يحـرك       وهو ما عرف عند القدماء بالتثقيل، أو حتر       
  .بسبب حترك احلرف املوازي له يف كلمة جماورة

) حق لفَرس بعطرٍ وأُنس   : (وذكر امليداينّ أنّ تقدير املثل    )٥(" حق لفَرس بعطرٍ وأُنس   :"ومن ذلك ما جاء يف املثل     
) فـرس (التحريك هنا جاء إلحداث التشابه املقطعي بني كلمـيت  بالضم لالزدواج، ف  ) أُنس(وأنّ حتريك نون    

على الرغم من اختالف احلركتني، ولو قيل املثلُ على األصل ملا حدث تشابه مقطعي بني الكلمتني ،                 ) أنس(و
  . والثانية مكونة من مقطع واحد-يف حالة الوقف–فتكون األوىل مكونة من مقطعني 

ضمةَ خاصةً؟ فإلحداث انسجام صويتّ آخر مع ضمة اهلمزة، وهو ما عرف عنـد   أما ملاذا اختار القائل ال    
القدماء بإتباع احلركة احلركةَ، ونالحظ هنا أن املتكلم جلأ إىل شيء تبيحه القوانني الصوتية، فقد نقلَ األخفش          

: ومنهم من خيفّفه، حنوكلُّ اسمٍ على ثالثة أحرف أولُه مضموم فمن العرب من يثقّله :"عن عيسى بن عمر قوله
يف ) فُعـل (وهذا ما دفع برجستراسر إىل القول بأنّ أكثر األمساء اليت وزا            )٦("اليسر واليسر، والعسر والعسر   

                                                 
  ١/٣٤١: م١٩٧٩ ٢بريوت، ط-الصحاح، حتقيق أمحد عبدالغفور عطار، دار العلم للماليني) هـ٣٩٣ت (اجلوهري، إمساعيل بن محاد:  انظر)١(
  ٣/١٩١:ت.بيـروت، د-حتفة األحوذي جبامع الترمذي، دار الكتب العلميـة) هـ١٣٥٣ت (بن عبدالرمحن  املباركفوري،أبو العالء حممد )٢(
  ١/١٣٦: م١٩٩٢بريوت، -جممع األمثال، ضبطه وعلق عليه حممد سعيد اللحام، دار الفكر) هـ٥١٨ت ( امليداين،أمحد بن حممد)٣(
  )نغل (١١/٦٧٠ ابن منظور، لسان العرب )٤(
  .، وفيه أن فرس اسم رجل١/٢٦٤: مع األمثال امليداين، جم)٥(
، القيسي، ١٠١: م ١٩٨٢ ٣بريوت، ط-حجة القراءات، حتقيق سعيد األفغاين، مؤسسة الرسالة) من رجال القرن الرابع( ابن زجنلة، عبد الرمحن بن حممد)٦(

  ١/٤٤٨: م١٩٨٧ ٤ الدين رمضان، مؤسسة الرسالة، طالكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها، حتقيق حميي)  هـ٤٣٧ت (مكي بن أيب طالب
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 ٢٣

  .)١(أيضاً ) فُعل(العربية قد تكون على 
) الـشعر (، و )٢(" عرعليكُم باإلثْمد فإنه جيلو البصر وينبت الش      :" ومن ذلك ما جاء يف احلديث الشريف        

ويرى البصريون أنّ   )٤(، وهذا جائز يف كثري من األمساء اليت وسطُها حرف حلقي            )٣(جيوز فيه التسكني والفتح     
ذلك من اختالف اللهجات، يف حني يرى الكوفيون أنّ التحريك بالفتح يف مثل هذه األمساء كـان بـسبب                   

    الرسول صلى اهللا عليه وسلم جلأ إىل الـنمط     ، وعلى هذا فاللغةُ ت    )٥(وجود الصوت احللقي بيح النمطني، لكن
لتصبح كلٌّ من الكلمتني مكونة من مقطعني يف حالة الوقف، وقد علّق            ) الشعر(و) البصر(املتحرك ليوازي بني    

ينبت الشعر، بتحريك العني هنـا أفـصح        :" بعد أن أورد هذا احلديث بقوله     " فيض القدير "املناوي صاحب   
  .)٦(" الزدواجل

بالفتحة انـسجاماً مـع     ) اهلدم(، فحركت دال    )٧(" الدم الدم واهلَدم اهلَدم   :" وجاء يف أمثال العرب كذلك    
وهنا مل حيدث توافق مقطعي تام بني اللفظني، لكن التوافق حدث بني آخر مقطعني من         ) الدم(حركة الدال يف    

  ).د م( الكلمتني فأصبحا 
  
  .استبدال حركة حبركة: ثالثاً

يؤدي االزدواج يف بعض األحيان إىل استبدال حركة حبركة دف خلق االنسجام الصويت بـني اللفظـني            
املزدوجني، وهنا ال يكون اهلدف خلق التوافق املقطعي كما مر يف احلالتني السابقتني، إذ تكون البنية املقطعية                  

       االنسجام الصويت عن طريق توحيد حركتني بعد حرفني هلمـا           يف اللفظني واحدة، لكن اهلدف هنا هو خلق 
  .املوقع نفسه يف كلمتني متجاورتني

) نِجـس (أتبعوه إياه، فقـالوا    ) الرجس(مع  ) النجس(إذا قالوا   : قال الفراء :" ومن ذلك ما جاء يف املُزهر     
 األول أثّر يف اللفظ الثاين فتحولت فتحة ، ونالحظ هنا أنّ اللفظ)٨(" بالفتح) نجس(بالكسر، وإذا أفردوه قالوا    

يف سياق لغـوي  ) نجس(أما إذا أُفردت كلمة    ) الرجس(إىل كسرة لتوافق كسرة الراء يف       ) النجس(النون من   
بكسر النون إال مـع     ) نِجس(وال يكاد يستعمل    :"معني فتكون النون مفتوحة ال غري، قال أبو الطيب اللغوي         

                                                 
  ٦٩:  برجستراسر، التطور النحوي)١(
  ٤/٣٣٦:  املناوي، فيض القدير)٢(
  )شعر (٤/٤١٠: ابن منظور، لسان العرب:  انظر)٣(
  ٨٥-١/٨٤: ابن جين، احملتسب:  انظر)٤(
  ٢٣٤، و٨٥-١/٨٤: نفسه:  انظر)٥(
  ٤/٣٣٦:  املناوي، فيض القدير)٦(
  أبايعك على أن دمي يف دمك وهدمي يف هدمك: ، ومعىن املثل١/٣٢٧: مليداين، جممع األمثال ا)٧(
  ١/٢٧١:  السيوطي، املزهر يف علوم اللغة)٨(
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 ٢٤

  .)١()" رِجس(
والـشفْعِ   :ك ما جاء يف قراءة حيىي بـن وثّـاب وقتادة وطلحة واألعمش ومحزة والكسائي              ومن ذل 

الفتح ألهـل احلجـاز،     : وذهب أكثر العلماء إىل أنّ يف الوتر هلجتني       )  الوتر(، بفتـح الواو من     )٢( والوترِ
احلجازية لتحقيق االزدواج بني حركة     ، وميكن تفسري هذه القراءة على أا جلوٌء إىل اللهجة           )٣(والكسر لتميم   

  ).الوتر(وحركة الواو يف ) الشفع(الشني يف 
، فإا بضم النون، لكنها إذا جمعـت مـع   )٤(اليت تعين قلب الشيء على رأسه    ) نكْس(ومن ذلك كلمة    

  .)٦() عساًت(بفتح النون لتوافق حركة التاء يف  )٥("تعساً له ونكْساً:"يف الدعاء، قيل) تعساً(
وأَخذي من ذلك ما قدم وحدث، وال يقالُ حدث بالضم إال مـع             :"ومن ذلك ما جاء يف لسان العرب        

) قدم(يف شيء من الكالم إال يف هذا املوضع، وذلك ملكان ) حدث(ال يضم : قدم، كأنه إتباع، وقال اجلوهري
فصارت ضـمة ليحـدث     ) حدث( يف فتحة الدال من      )قدم(، فقد أثّرت ضمة الدال من       )٧(" على االزدواج 

  . الصويتماالنسجا
فُتحـت ضـادها، وإذا وردت      ) النفْع(إذا وردت يف سياقٍ لغوي مع كلمة        ) الضر(ومن ذلك أن كلمة     

، وقد وردت مفردةً يف القرآن الكرمي أربع عشرةَ مرة، وكانت كلـها بـضم               )٨(وحدها كانت بضم الضاد     
، ووردت مرة واحدة مزدوجة مع )٩(وردت مزدوِجةً مع النفع مثاين مرات، وكانت كلها بفتح الضاد الضاد، و

                                                 
  ٩٩:  أبو الطيب اللغوي، اإلتباع)١(
.: م١٩٩٠ ٢بريوت، ط- التراث العريبتفسري البحر احمليط، دار إحياء) هـ٧٤٥(، وانظر القراءة يف األندلسي، حممد بن يوسف أبو حيان٣:  الفجر)٢(

بريوت، والدار املصرية للتأليف -معاين القرآن، حتقيق أمحد جنايت وآخرين، عامل الكتب) هـ٢٠٧ت (، و الفراء، أبو زكريا حيىي بن زياد٨/٤٨٦
، ٧٦٣: ١وقي ضيف، دار املعارف، طالسبعة يف القراءات، حتقيق ش) ٣٢٤ت (، وابن جماهد،أبو بكر أمحد بن حممد٣/٣٦٠: م١٩٨٠ ٢والترمجة، ط

  ٢/٣٧٢: والقيسي، الكشف
- احلجة يف القراءات السبع، حتقيق عبدالعال مكرم، مؤسسة الرسالة) هـ٣٧٠ت (، وابن خالويه، احلسني بن أمحد٣/٢٦٠: الفراء، معاين القرآن:  انظر)٣(

التفسري الكبري ومفاتيح ) هـ٦٠٦ت (و عبداهللا حممد بن عمر، والفخر الرازي، أب٢/٣٧٢: ، والقيسي، الكشف٣٧٠-٣٦٩.: م١٩٩٠ ٥بريوت، ط
إحتاف ) هـ١١١٧ت (، و الدمياطي، أمحد بن حممد٢٠/٤١: ، والقرطيب، اجلامع ألحكام القرآن٢٤/١١٠: م١٩٩٠ ٢بريوت، ط-الغيب، دار الفكر

إصالح املنطق، ) هـ٢٤٤ت (ن السكيت،يعقوب بن إسحاق، واب٤٣٨: ت.ن، د.بريوت، د-فضالء البشر يف القراءات األربع عشر، دار الندوة اجلديدة
  ٣٠: ٣مصر، ط-حتقيق أمحد شاكر وعبدالسالم هارون، دار املعارف

  ).نكس(، ٦/١٤١: ابن منظور، لسان العرب:  انظر)٤(
  ١/٢٧١: ، والسيوطي، املزهر يف علوم اللغة٣/٩٨٦:  اجلوهري، الصحاح)٥(
  . انظر املصدرين السابقني)٦(
  ٢/٢٧٠: ، وانظر السيوطي، املزهر يف علوم اللغة)حدث (٢/١٣١: ظور، لسان العرب ابن من)٧(
  )ضرر (٤/٤٨٤: ابن منظور، لسان العرب:  انظر)٨(
: ، والزمر٢٣: ، ويس١٧: ، واألنعام٨٣: ، واألنبياء٦٥، و٥٦: ، واإلسراء٥٤، و٥٣: ، والنحل٨٨: ، ويوسف١٠٧، و١٢: يونس: وردت مفردة يف)٩(

  .١١: ، والفتح٤٢: ، وسبأ٣:، والفرقان٨٩: ، وطه١٦: ، والرعد٤٩: ، ويونس١٨٨: ، واألعراف٧٦: املائدة: وجة مع النفع يفووردت مزد٣٨
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  ٢٠٠٥ ،١عدد، ١الة األردنية يف اللغة العربية وآداا، جملد
 

 ٢٥

  .)٢(ومثل ذلك كثري يف كالم العرب والسيما األمثال )١(وكانت بفتح الضاد أيضاً ) رشدا(
  .حذف اهلمزة: رابعاً

 اللغات السامية؛ ذلك أنه ينـتج بـسببِ         يعد صوت اهلمزة من أصعبِ األصوات يف اللغة العربية وسائرِ         
؛ لذا فقد تصرف العرب فيها على وجـوه         )٣(احنباسِ اهلواء عند املزمار احنباساً تاماً، مث ينفرج انفراجاً مفاجئاً           

، وقد ختلص بعض العرب من صوت اهلمزة دون سـبب سـياقي       )٤(كثرية، تسهيالً وحتقيقاً وإبداالً وإسقاطاً      
ن قبائل احلضر كهذَيل وأهل املدينة وقريش وكنانة وسعد بن بكر وقبائل احلجاز عموماً امليلُ               يذكر، فعرِف ع  

  .)٥(إىل التخلّص من اهلمزة 
وإذا كان أكثر العرب مييلون إىل التخلص من صوت اهلمزة بسبب ثقلها وصعوبة نطقها، فإنه من األدعى                 

  . آخر غري مهموز ميالً إىل حتقيق االنسجام الصويتأن يتخلصوا منها إذا زاوج اللفظُ املهموز لفظاً
املخالفة من الفعـل درأَ،  : ، واملداراة)٦(" كان ال يداري وال يماري:"ومن ذلك ما جاء يف احلديث الشريف      

ميالً إىل االنسجام الصويت عن      )٧() مياري(لكن مهزته حذفت ليزاوج     ) يدارئ(فاألصل فيه أن يكون مهموزاً      
) رئ(على األصل النتهى اللفظ مبقطعٍ قصريٍ مغلق        ) يدارئ(توافق مقطعي بني اللفظني، إذ لو قيل        طريق خلق   

  .، ونالحظ هنا أن اللفظ الثاين قد أثّر يف اللفظ األول)ري(يف حني ينتهي اللفظ الثاين مبقطع طويل مفتوح 
، فـأثّر اللفـظ     )الناس(غري مهز ليوافق    ب) الباس(، إذ روي    )٨(" رب الناسِ مذهب الباسِ   : "ويف حديث آخر  

  .األول يف الثاين
بيـع  : اإلجبـاء :"  وقال ابن األثـري فيـه      )٩(" من أجبا فقد أرىب   : "وجاء يف كتاب النهاية يف غريب األثر      

                                                 
  ٢١:  اجلن)١(
  :  من ذلك)٢(

 يف أمثال املستقصى)     هـ٥٣٨ت (الزخمشري، جار اهللا حممود بن عمر: انظر.إن مل تغلب فاخلب، يروى بكسر الم فاخلب لالزدواج مع تغلب        . ١
  ١/٣٥٧: م١٩٨٧ ٢بيـروت، ط-العرب، دار الكتـب العلميـة

  .١/٤٢٤: جممع األمثــال. امليداين: سمعاً ال بلْغاً، ويروى سمعاً ال بِلغاً، والبِلغ بالكسر ازدواج وإتباع، انظر. ٢
  ٩٣-٩٢-١نفسه : انظر. اهلالك، وإمنا ضم الباء لالزدواج: إنه لفي حور ويف بور، والبور. ٣
  ١/٢٠٢نفسه : انظر). الرم(البحر، وإمنا كسرت الطاء ـاورة: الطَّم بالفتح: جاء بالطِّم والرم، قال األزهري. ٤

  ٤٠: ، وعبدالتواب، حلن العامة والتطور اللغوي٩٠: أنيس، األصوات اللغوية:  انظر)٣(
  ٩٥: م١٩٨٤ ١عمان، ط-الوة، حتقيق أمحد حسن فرحات، دار عمار القراءة وحتقيق لفظ التدالقيسي، االرعاية لتجوي:  انظر)٤(
  ١٠٤: م١٩٦٦القاهرة، -، و شاهني،عبدالصبور، القراءات القرآنية يف ضوء علم اللغة احلديث، مكتبة اخلاجني٧٣: أنيس، يف اللهجات العربية:  انظر)٥(
  ٢/١١٠:  ابن األثري، النهاية يف غريب احلديث)٦(
  )درأ (١/٧١: بن منظور، لسان العربنفسه، وا:  انظر)٧(
  ٤/٤١:  املباركفوري، حتفة األحوذي)٨(
  ١/٢٣٧:  ابن األثري، النهاية يف غريب احلديث)٩(
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 ٢٦

واألصل يف هذه اللفظة اهلمز، ولكنه روي هكذا غري مهموز، فإما أن يكونَ حتريفاً من الـراوي، أو                ...الزرع
١("  اهلمزِ لالزدواج بأرىبيكونَ ترك(.  

  
  .مهز غري املهموز: خامساً

على الرغم من صعوبة صوت اهلمزة إال إن لالزدواج تأثرياً قوياً قد يؤدي إىل مهز لفظ غري مهموز؛ ألنه 
  .زاوج لفظاً مهموزاً

زر، فاألصل فيه   من الوِ ) مأزورات(، و )٢(" ارجِعن مأْزورات غري مأْجورات   : "ومن ذلك احلديث الشريف   
املهمـوز همز ليحـدثَ االنسـجام الـصويتُّ بـني        ) مأجورات(بغري مهز لكنه ملا زاوج لفظ       ) موزورات(

  .)٣(اللفظني 
ألنّ األولَ :"وذهب أبو علي الفارسي إىل أن اهلمز يف هذا اللفظ ليس بسبب االزدواج، وحجته يف ذلـك       

، وأظنه هنا يقصد أا لغـة   )٤("  يف الثاين، وإمنا مأزورات على ياجل      جيب أن جييَء على القياسِ، واإلتباع يقع      
ال تصدقه الشواهد الكـثرية     " إنّ األول جيب أن يكون على القياس واإلتباع يقع يف الثاين          : "مثل ياجل، وقوله  

  . اليت بني أيدينا واليت مر بعضها، إذ الحظنا يف أحيان كثرية أنه قد يتأثر األول بالثاين
ألنّ الواو إذا ) أُزِر الرجلُ ( ملّا مهزوا:" فقال) مأزورات (  الكسائي مذهبـاً آخر يف تعليـل مهزة       وذهب

  .)٥(" تومهوا يف مأزورات تلك اهلمزة ... انضمت همزت
وال أرى حاجةً إىل مثل هذه املبالغة يف التعليل، فلالزدواج أثر معروف عند القدماء، كمـا أنّ القـوانني                 

وهي مـن   ) aw( حركة مزدوجة هابطة    ) موزورات(لت يف كلمة    ـتسوغُ مثل هذا اهلمز، إذ تشك     الصوتية  
  .)٦(لذا متيل اللغة إىل التخلص منهااحلركات الصعبة يف اللغة؛ 

واألصل )٧(" ال ملْـجـأَ وال منجـأَ منك إال إليك      : "ومن ذلـك أيـضاً ما جاء يف حديـث آخـر       
  . )٨(من الفعل جنا ينجو، لكن اقتراا بلفظ مهموز جعلها مهموزة بغري مهز؛ ألنه ) منجا( أنْ 

                                                 
  . نفسه)١(
  .١/٤٧٣: ، املناوي، فيض القدير٥/١٧٨:  ابن األثري، النهاية يف غريب احلديث)٢(
  . انظر املصدرين السابقني)٣(
  ١/٢٢: م١٩٨٥بريوت، -ر يف النحو، حتقيق عبدالعال مكرم، مؤسسة الرسالة السيوطي، األشباه والنظائ)٤(
  ٢٢٨: م١٩٨٧دقائق التصريف، حتقيق أمحد القيسي وآخرين، مطبعة امع العلمي العراقي، ) القرن الرابع اهلجري( ابن املؤدب، القاسم بن حممد بن سعيد)٥(
  ٣٠٩: م١٩٩٨، رسالة ماجستري، جامعة الريموك، خريسات، اإلعالل يف ضوء علم اللغة احلديث:  انظر)٦(
: هـ١٣٧٩بريوت، -فتح الباري، حتقيق حممد فؤاد عبدالباقي وزميله، دار املعرفة) هـ٨٥٢ت ( العسقالين، شهاب الدين أمحد بن علي بن حجر)٧(

١١/١١١.  
  نفسه:  انظر)٨(
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 ٢٧

  
  .قلب الواو ياًء: سادساً

إذ نص العلماء   –نقصد هنا القلب غري املطَّرد، أي الذي مل يأت وفق قواعد علماء اللغة يف قلب الواو ياًء                  
 فليس –) إوجاد( وأصلها) إجياد(  على حاالت تقلَب فيها الواو ياًء باطّراد كمجيئها ساكنةً بعد كسر كما يف

هذا موضوع البحث، لكننا نقصد أن تقلب الواو ياًء يف كلمة ما؛ ألنّ موقع الواو فيها يقابل موقع اليـاء يف                     
  . كلمة جماورة

أهـيس  : أهيس ألْيس، وكان األصل     :" ومن ذلك ما جاء يف لسان العرب من أنه يقال للرجل الشجاع           
، ويظهر هنا تـأثري     )١(" الذي يدق كلَّ شيء فيأكله    : واألهوس... زدوج الكالم قلبوا الواو ياءً    وألْوس، فلما ا  

ال تعرفوا عليكم فالناً فإنه ضعيف مـا علمـتم،          :" اللفظ الثاين يف األول، وعلى ذلك جاء احلديث الشريف        
  .)٢(" وعرفوا عليكم فالناً فإنه أهيس أليس

احلَيد عن الـشيء والرجـوع عنـه،        : واحلَيص)٣(" تركتهم يف حيصِ بيصِ   :" ثلومن ذلك ما جاء يف امل     
فانقلبت ) حيص(أن تكون بالواو، لكنها تأثرت بالكلمة األوىل        ) بيص( فاألصل يف )٤(السبق والتقدم   : والبوص
  .الواو ياء

   )٥ (:ومن ذلك أيضاً ما جاء يف قول الشاعر
   احلريعيناُء حوراُء من العنيِ

العني احلُور، من احلَور، لكنه قلب الواو ياًء ليحدثَ انسجاماً صوتياً مع الكلمـة           : وكان القياس أنْ يقول   
  .)٦() العين( السابقة

وديس أصلها دوس؛ ألنه من الدوس أي أنه يدوس         )٧(" إنه ديس من الديسة     :" ومن ذلك ما جاء يف املثل     
 انقلبت الواو ياًء لسكوا وانكسار ما قبلها، وهذا ليس موضوعنا هنا، لكن ما يهمنا هـو                 كلَّ من ينازله، مث   

فلم تكن الواو ساكنة حىت تقلب ياًء، لكنها قلبت هنا          ) الدوسة( إذ أصله ) الديسة( انقالب الواو ياء يف اجلمع    

                                                 
  .اعأليس أي الشج: وفيه ) ليس ( ٢١١-٦/٢١٠:  ابن منظور، لسان العرب)١(
  ٥/٢٨٦:  ابن األثري، النهاية يف غريب احلديث)٢(
  ١/١٦٢:  امليداين، جممع األمثال)٣(
  ).حيص (٧/١٩، و)بوص ( ٧/٨: ابن منظور، لسان العرب:  انظر)٤(
  ٣٦١: انظر ابن املؤدب، دقائق التصريف.  البيت ملنظور بن مرثد)٥(
  .٣٦١: بق، واملصدر السا١/٣٧ انظر ابن السكيت، إصالح املنطق )٦(
  ).دوس (٦/٩٠: ، وابن منظور، لسان العرب١/١٠٢:  امليداين، جممع األمثال)٧(
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 ٢٨

  .)١()ديس(ليحدث االنسجام مع اللفظ األول 
  .سابعاً قلب الواو ياًء

وهنا حيدث العكس إذ تنقلب الياء واواً لتوافق واواً يف كلمة جماورة، ومن ذلك قول العرب للرجل إذا قدم 
  .)٢(" ألا من طيب العيش، فقلبت الياء واواً لالزدواج مع أوبة " طيبة" أوبةً وطَوبةً، واألصل:"من السفر

ويذكر ابن منظور   )٤(أوله  : وبوك الشيء وصوكـه، أي   )٣(" أولَ صوك بوك   لقيته:" ومنه ما جاء يف املثل      
، وعلـى هذا يكون القائل جلأ إىل اللغة الواوية ليحقق االنسجام مع         )٥(الواو والياء   : أن يف صاك يصوك لغتني    

  ).بوك( 
  .تشديد احلرف غري املشدد : ثامناً

، فقد روي هذا املثل بتشديد ياء الشجي        )٦(" ويلٌ للشجي من اخللي     :"ومن ذلك ما جاء يف أمثال العرب      
أن العرب توازنُ   " ، وللعلماء يف تفسري ذلك آراء، أحدها      )٧(حزين: أي) شجٍ( وختفيفها، واألصل فيه التخفيف   

  . )٨(" اللفظَ باللفظ ازدواجاً
مشدد امليمِ  جاء  ) عممه(استوى فالن على عممه، أي متام جسمه، ولكن هذا اللفظ           : ومنه أيضاً أنه يقال   

كنا أهل ثُمة ورمه، حىت     :" الثانية يف حديث عروة بن الزبري عندما ذكر أحيحة بن اجلالح وحديث أخواله فيه             
  ).رمه(و ) مثّه( ، ونالحظ هنا مـا أحدثه تشديد امليم من انسجام صويت مع)٩ (..."إذا استوى على عمه 

  
  .فك احلرف املشدد: تاسعاً

احلرف هنا التشديد وفق قواعد اإلدغام اإللزامي يف العربية، لكن املتكلم يلجأ إىل جعلِ              ويكون األصل يف    
احلرف املشدد حرفني ليحدث انسجاماً صوتياً يف البنية املقطعية مع لفظ جماور، ومثاله ما جـاء يف حـديث                   

                                                 
  ١/١٠٢:  وانظر نفسه)١(
  .١/٢٧٠ السيوطي، املزهر يف علوم اللغة، )٢(
  .٢/٢٤٤:  امليداين، جممع األمثال)٣(
  ).صوك( ، )بوك(٤٠٤، و١٠/٤٥٨ انظر ابن منظور، لسان العرب، )٤(
  ).صوك( ١٠/٤٥٨ انظر نفسه، )٥(
  ٢/٣٢٠:  امليداين، جممع األمثال)٦(
  ).شجا (١٤/٤٢٣: ابن منظور، لسان العرب:  انظر)٧(
  . نفسه)٨(
  ١٢/٤٢٦:  انظر القصة يف ابن منظور، لسان العرب)٩(
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 ٢٩

) األدب: (، واألصل )١(" كالب احلَوأب أيتكن صاحبةُ اجلَملِ األدبب تنبحها      :" الرسول صلى اهللا عليه وسلم    
من حيث البنية املقطعية والوزن الصريف، ولو قاله على         ) األحدب(لكنه فك التضعيف ليتناسب ذلك مع كلمة        

  .األصل ملا حدث هذا التناسب
والتبدالت الصوتية اليت ميكن تفسريها باالزدواج كثرية، اقتصرنا على شواهد متثلها، وميكن أن نـضيف               

، واألصـل يف  )٢(" حدثْ حديثنيِ امرعة، فإنْ أبت فأربعـة :" إليها اإلبدال الصويت الذي ميثله ما جاء يف املثل   
، مث أبدلت اهلمزة عيناً، وعلى الرغم من أن إبدال اهلمزة عيناً أمر شائع معروف يف كثري من                   )امرأة): (امرعة(

كما ميكن أن نضيف إىل مثـل  ). أربعة(نا االزدواج مع كلمة األمناط اللغوية، إال أننا نرى أن ما شجع عليه ه      
  . )٣ (:هذه التبدالت مطل احلركة، ميثله قول الفرزدق

  تنفي يداها احلَصى يف كلِّ هاجِرة          نفْي الدنانريِ تنقاد الصياريف
ورات الشعرية، إال   وهذا وإن عد من الضر    ) صياريف(حىت صارت   ) الصيارف(إذ مطلت كسرة الراء يف      

أن الضرورة غالباً ما تكون وفق ما تتيحة اللغة ألبنائها من حرية التصرف، فال نـستبعد أن تكـون كلمـة                     
  .أثرت يف هذه الكلمة) الدنانري(

وقد الحظنا فيما مر أن التغريات الصوتية اليت تطرأ على الكلمة بسبب االزدواج ليست خارجة عن نظام                 
 ميكن مثالً أن تقلب السني ياء، أو الدال واواً، وإمنا تظلُّ هذه التغريات حتت مظلة القوانني                 اللغة وقوانينها، فال  

اللغوية، لكنها دف إىل حتقيق االنسجام الصويت بني األمناط املتجاورة يف تعبريات حـرص قائلوهـا علـى                  
  .انتقائها، وكتب هلا الشيوع والذيوع

  
  .لتغريات الصرفيةأثر االزدواج يف ا: احملور الثاين

مثلما يؤدي االزدواج إىل تغيري صويتّ، يؤدي كذلك إىل بعض التغريات الصرفية، ومع أنه من الـصعوبة                 
فصل املستوى الصريف عن املستوى الصويت يف العربية؛ ألن نظامها الصريف نظام صويت يف الغالـب، إال أنـين       

 األفعال، واملصادر، وما حيدث مـن تنـاوب بـني           حاولت تتبع تلك التغريات اليت تشمل بىن اجلموع وبىن        
  :املشتقات يف حديث مستقل، ووجدت أنه من املمكن تصنيف هذه التغريات على النحو اآليت

  

                                                 
: وابن منظور، لسان العرب، ٥/٣٥١: م١٩٧٩الكويت، - السيوطي، مهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع، حتقيق عبدالعال مكرم، دار البحوث العلمي)١(

١/٣٧٣  
  .٣٤: ١٩٩٣ ٢كتاب اإلبدال والنظائر واملعاقبة، حتقيق عزالدين التنوخي، ط) هـ٣٣٥ت ( الزجاجي، أبو القاسم عبدالرمحن)٢(
  ١/٢٨: سيبويه، الكتاب:  انظر)٣(
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  .تغيري بنية الفعل: أوالً
يلجأ املتكلم إىل إحداث تغيري يف بنية الفعل إذا ازدوج فعالن يف سياق معني، وكان كلٌّ منهما على بناء 

، وقد ال )فعلَ وتفاعلَ(و) فعل وأفعل(ر، فيعمد املتكلم إىل توحيد البنيتني، ويكثر ذلك يف بنائي مغاير لآلخ
  .يكون التغيري يف الفعل نفسه، وإمنا يف ما يشتق من الفعل من اسم فاعل أو اسم مفعول

، )١("  المةأعوذ بكلمات اهللا التامة، من كل سامة، ومن كل عني:" ومن ذلك ما جاء يف احلديث الشريف
مست إذا خصت، والالمة أصلها من أملّت، لكن        : من قولك : فالسامة:" قال السيوطي تعليقاً على هذا احلديث     

) ملّ(اشتق من الثالثي ) أملّ(فبدالً من أن يشتق اسم الفاعل من الرباعي )٢(" ملّا قُرنـت بالسامة جعلت يف وزا   
قد ) أفعلَ(و) فعل(ويساعد على ذلك أن     ) المة(حدث االنسجام الصريف مع     ملا  ) ملمة(إذ لو جاء على أصله      

قد جييء فَعلت وأفعلت املعىن فيهما واحد إال        :" حدث بينهما تناوب كبري يف تاريخ اللغة العربية، قال سيبويه         
  )٤("ملعىن الواحد، حنو جد وأجد فعلَ وأفعلَ كثرياً ما يتعاقبان على ا:" ،  ويقول ابن جني)٣(" إن اللغتني اختلفتا

  .وبذلك يكون التغيري يف حدود ما تسمح به اللغة وتبيحه
 )٥(" خري املالِ سكّة مأبورة، أو مهرةٌ مـأمورة       :" ومن ذلك ما جاء يف قول الرسول صلى اهللا عليه وسلم          

) مـؤمرة (ر، فيكون اسم املفعول الذي يعين أكث) آمر(كثرية الولد، واألصل أا من الفعل    : ومعىن مأمورة هنا  
  .)٦(لكنه قال مأمورة ليـزاوج مأبورة 

: يقال هنأين الطعام ومرأين، إذا أتبعوها هنأين، فإذا أفردوها قـالوا : قال الفراء:" ومنه ما جاء يف الصحاح    
ا كـان هنـاك     هنأين الطعام وأمرأين، مل   : ونالحظ هنا االنسجام بني اللفظني ولو قيل على األصل         )٧(" أمرأين

  .انسجام صويت بني الفعلني
ساءه وأناءه، وإمنا : أراد: له عندي ما ساءه وناءه، قال بعضهم     : يقال:" ونقل السيوطي عن الصحاح أيضاً    

  .)٨(" ناءه وهو ال يتعدى، ألجل ساءه ليزدوج الكالم: قال
ـ               يخادعونَ اَهللا والَّذين آمنوا    يومن ذلك ما جاء يف تفسري قراءة ابن كثري ونافع وأيب عمرو يف قوله تعال

                                                 
  ٤/٢٧٢ ابن األثري، النهاية يف غريب احلديث )١(
  ٢/٣٠٣، و القلقشندي، صبح األعشى يف صناعة اإلنشا، ٥/٣٥١، ومهع اهلوامع ١/٢٦٩ السيوطي، املزهر يف علوم اللغة )٢(
  .٤/٦١ سيبويه، الكتاب )٣(
  .٢/٢١٤ ابن جين، اخلصائص )٤(
  .السطر من النخل: ، والسكة٩/٣٦٠ القرطيب، اجلامع ألحكام القرآن )٥(
  )أمر (٤/٢٨ابن منظور، لسان العرب :  انظر)٦(
  ١/٧٢ اجلواهري، الصحاح )٧(
  ١/٢٧١ السيوطي، املزهر يف علوم اللغة )٨(
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 ٣١

، وفسر أبو علي الفارسي هذه القراءة يف أحد         )٢(يف املرتني ) خيادعون( قرءوا   ذإ)١( وما يخدعونَ إال أنفُسهم   
 ما ال   - طلباً للتشاكل  –وإذا كانوا استجازوا لتشاكل األلفاظ وتشاها أن يجروا على الثاين           :" الوجوه بقوله 
 وهو يقصد بـذلك   )٣("عىن على احلقيقة، فأن يلزم ويحافظ عليه فيما يصلح يف املعىن أجدر وأوىل    يصلح يف امل  

ملواءمة اللفظ األول وطلبـاً للتـشاكل       ) خيادعون(ولكن القراءة جاءت    ) خيدعون(أن األصل يف اللفظ الثاين      
  .واالزدواج معه

، قال ابن   "أرأيت إن عجز واستحمق   :" ن عمر وجاء يف النهاية يف غريب احلديث، بعد أن أورد حديث اب          
 فاعله، واألول   ويروى استحمق على ما مل يسم     ...استحمق الرجل إذا فعل فعلَ احلمقى     : يقال: " األثري معلقاً 

  زج٤("أوىل ليزاوج ع(      ح رواية الفعل املبينللمعلوم؛ ألن فيها اتساقاً لفظياً بـني الفعلـني            فهو يرج ) ـزجع (
  ). استحمق(و

ومنه أيضاً ما جاء يف احلديث من أن امللَك يسأل امليت يف قربه عما يقوله يف الرسول صلى اهللا عليه وسلم، 
 يرى كثري من العلماء أن ذ إ)٥( "ال دريت وال تليت] امللك[فيقول ...ال أدري: " فإن كان كافراً أو منافقاً قال

ا كان األمر كذلك، فقد تغري بناء       ذ، وإ )٦( مبعىن استطاع ) أال يألو (من  هي ائتليت على وزن افتعلت،      ) تليت(
  ).دريت(ليتناسب مع ) فعلت(إىل ) افتعلت(الفعل من 
  

  .تغيري بنية اجلمع: ثانياً
قد يلجأ املتكلم إىل تغيري بنية مجع من اجلموع عن أصلها الذي جيب أن تكون عليه إىل بنية أخرى طلباً 

  :)٧(ع آخر ورد يف التركيب اللغوي نفسه، ومنه ما جاء يف بيت الشعرلالزدواج مع بنية مج
أخبية والّهت واللينااك منه اجلد خيلطُ بالرب       جِ أبوبة  

أن يكون على أبواب؛ ألن فَعالً ال جيمع على أفعلة، وقد ذكر اللحياين وابن ) باب(واألصل يف مجع 
أثراً واضحاً ) أخبية(، ويظهر أن للجمع األول )٨(شارا إىل أنه مجـع نادرجمع على أبوبة وأ) باب(األعرايب أن 

                                                 
  ٩:  البقرة)١(
  ١/٣١٢: م١٩٨٤ ١احلجة للقراء السبعة، حتقيق بدرالدين القهوجي وزميله، دار املأمون للتراث، ط) هـ٣٧٧ت ( لفارسي، أبو علي احلسن بن عبدالغفار)٢(
  ٣١٦-١/٣١٥ نفسه )٣(
  ١/٤٤٢ ابن األثري، النهاية يف غريب احلديث )٤(
  ١/١٥٢:ت. الزخمشري، الفائق يف غريب احلديث، دار الكتب العلمية، د)٥(
  ١/٢٧١، والسيوطي، املزهر يف علوم اللغة ١٠، وأبا الطيب اللغوي، كتاب اإلتباع ١/١٥٣نفسه :  انظر)٦(
  ).بوب (١/٢٢٣ البيت للقالخ بن حبابة أو البن مقبل يف ابن منظور، لسان العرب )٧(
  )بوب (١/٢٢٣، لسان العرب ابن منظور:  انظر)٨(
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 ٣٢

، حىت )١ ()أخبية(يف حتول بنية هذا اجلمع، ويرى كثري من العلماء أن هذا اجلمع جاء مزاوجة للجمع األول 
لفظةً تجمع هل تعرف :" روي أنّ ابن الوزير املغريب كان يسأل عن هذه اللفظة على سبيل االمتحان، فيقول

  ".؟)٢(على أفعلة على غري قياس مجعها املشهور طلباً لالزدواج
لكن اقتراا بـ ) غُدوات(اليت قياس مجعها ) غدوة(وغدايا مجع " الغدايا والعشايا:" ومن ذلك قول العرب

  .)٣(سوغ هذا اجلمع) عشية(مجع ) العشايا(
عيال، ): عال(فقد يكون املقصود بـ)٤("  وال عالٍما له من مالٍ:" وال أستبعد أن يكون من ذلك قوهلم

على أنه ) مال(للمبالغة يف الداللة على البؤس والفقر، لكن هذا اجلمع غُير عن بنائه األصلي لالزدواج مع لفظ 
، وعلى هذا يكون )٥(من العالة وهي شيء يشبه الظلة يستتر ا الرجل من املطر) عال(من املمكن أن يكون 

  .االزدواج، وذلك حبذف التاءفيها أثر 
مجع : ، وندامى)٦(" مرحباً بالقوم غري خزايا وال ندامى:"وجاء يف حديث للرسول صلى اهللا عليه وسلم

) ندمانني(الذي جيمع على ) نادم( الشرب، وما هذا مقصود احلديث، وإمنا املقصود مجع قندمان، وهو رفي
  .)٧ ()خزيان(مجع ) خزايا(لالزدواج مع ) فَعاىل(لكنه جاء على 

  
  .التناوب بني املشتقات: ثالثاً

 ويعلق ابن منظور على  )٨("بغية البرى، وحمى خيربى فإنه خيسرى:" يروى عن العرب أم يقولون
يعين اخلسران، وهو على :" وقال السيوطي )٩("أراد خيسر فزاد لإلتباع: قيل:" بقوله) خيسرى:(قوهلم

خيسر؛ ألن الوصف باملصدر قليل، وعلى كلتا احلالتني يكون هناك تغيري يف : أنه أراد، وأرجح  )١٠("االزدواج
  .اللفظ من أجل االزدواج

                                                 
  ١/٢٧١، والسيوطي، املزهر يف علوم اللغة ١/٢٢٣، وابن منظور، لسان العرب ١/٤١٠القرطيب، اجلامع ألحكام القرآن :  انظر)١(
  )بوب (١/٢٢٣ابن منظور، لسان العرب :  انظر)٢(
  ١/٢٦٩السيوطي، املزهر يف علوم اللغة :  انظر)٣(
  ١١/٤٨٧، وابن منظور، لسان العرب ٦٣اإلتباع  أبو الطيب اللغوي، كتاب )٤(
  ١١/٤٨٧ابن منظور، لسان العرب :  انظر)٥(
  ١/٤١٠ القرطيب، اجلامع ألحكام القرآن )٦(
  ١٢/٥٧٣ابن منظور، لسان العرب :  وانظر)٧(
  ١/٢٧٠والسيوطي، املزهر يف علوم اللغة ) خسر (٤/٢٣٩ ابن منظور، لسان العرب )٨(
  ).خسر (٤/٢٣٩العرب  ابن منظور، لسان )٩(
  ١/٢٧٠ السيوطي، املزهر يف علوم اللغة )١٠(
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 ٣٣

أرين السحابة ملونة بلون النمر، :  ومعىن املثل )١("أرنيها نمرة أُركْها مطرة:" ومن ذلك ما جاء يف املثل
ليحقق االنسجام مع ) مطرة(إىل ) ماطرة (أؤكد لك أا سـحابة ماطرة، ونالحظ أنّ القائل عـدل عن

  ).منرة(
 وأصل املثل أن رجالً نظر إىل إبل رجل )٢("فُق بلَحمِ حرباء ال بلحم ترباء:" ومنه أيضاً ما جاء يف املثل

من صفات اإلبل، لكن الوارد ) ترباء(آخر وهي تفوق، فقال له صاحب اإلبل ذلك خوفاً من حسده، وليس 
 فليس من املستبعد  )٣("ناقة تربوت، وهي اليت إذا أخذت مبشفرها أو دب عينها تبعتك: وهلمق" من صفاا 

  ).حرباء(أن يكون أراد تربوت مث قال ترباء لتالئم 
  

  .تغيري بنية املصدر: خامساً
) ؤددس( وقيل يف تفسريه أنه أراد  )٤("إنه لذو جود وسود" جاء يف كتاب اإلتباع أليب الطيب اللغوي 

فيكون هنا قد غري بنية املصدر من أجل  )٥ ()جود(فأسقط اهلمزة وإحـدى الدالني ليكــون علــى وزن 
  .االزدواج

  
  .أثر االزدواج يف التغريات النحوية: احملور الثالث

  :كان لالزدواج أثر يف بعض التغريات التركيبية وسأفصل القول فيها على النحو التايل
  . اإلعرابيةتغيري احلركة: أوالً

من املعروف لدى جل النحويني القدامى واحملدثني أن احلركات اإلعرابية دوالٌّ على املعاين؛ لذا ال جيـوز                 
تغيريها والتصرف ا ما مل يكن هناك داع كاملنع من الصرف والتقاء الساكنني وغريمها، لكـن االنـسجام                  

  .كات ما مل يكن هذا التغيري ملبساً، أو مؤثراً يف املعىنالصويت عن طريق االزدواج كان له أثر يف تغيري هذه احلر
وميكن لنا أن نعد من ذلك ما عرف باحلمل على اجلوار، وهو باب واسع يف العربية، حتدث عنه القدماء،                   

، لذا لن نطيل احلديث     )٧(، وتناوله احملدثون بالبحث والدرس    )٦(وعده ابن هشام نوعاً ثابتاً من أنواع ارورات       

                                                 
  ١/٣٦٤ انظر املثل ومعناه يف امليداين، جممع األمثال )١(
  ٢/٩٣ نفسه )٢(
  )ترب (٢/٢٢٩ ابن منظور، لسان العرب )٣(
  ٥١ أبو الطيب اللغوي، كتاب اإلتباع )٤(
  ٥١ نفسه )٥(
  .١/٤٢٨:م١٩٨٤ ١دمشق، ط- شرح شذور الذهب، حتقيق عبدالغين الدقر، الشركة املتحدة للتوزيع)هـ٧٦١ت ( ابن هشام األنصاري،مجال الدين)٦(
  .م١٩٨٥ ١الرياض، ط-احلمل على اجلوار يف القرآن الكرمي، مكتبة الرشد:  من هؤالء الدكتور عبد الفتاح احلموز يف كتابه)٧(
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  .ه، وسنكتفي بضرب بعض الشواهد عليهفي
) خـرب ( واألصـل    )١("هذا جحر ضب خربٍ   " ولعل أكثر األمثلة دوراناً يف كتب التراث قول العرب          

بالرفع؛ ألنه صفة للجحر ال للضب، لكن هذه الصفة ملا جاورت لفظاً جمروراً جرت إلحداث انسجام صويتّ                 
، وهو تأويـل يبعـد   )٢(هذا جحر ضب خربٍ جحره  :  بأن املقصود  يف التركيب اللغوي، وقد تأوهلا ابن جين      

التركيب اللغوي عن عفويته، كما أنّ االنسجام الصويت له دوره حىت مع هذا التأويل كما سنرى عند حديثنا                  
  .عن النعت السبيب

   )٣ (:ومن ذلك ما جاء يف بيت الشعر
  م بسيفإياكم وحيةَ بطنِ واد       مهوزِ الناب ليس لك

 (املنصوبة، والسبب يف ذلك جماورته للفظ جمرور ) حية(وهي صفة لـ ) مهوز(إذ جر٤ ()واد(.  
فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إىل املرافقِ وامسحوا برؤوسـكم  :" ومن جر املعطوف ما جاء يف قوله تعاىل       

 لدى أغلب األئمة أن األرجـل        إذ احلكم معروف   ،)٦(يف قراءة من قرأ جبر األرجل     )٥(" وأرجلكم إىل الكعبني  
  .، لكنها جرت اورا لفظاً جمروراًةتغسل غسالً، فهي معطوفة على الوجوه املنصوب

إذ ذهب اخلليل إىل    )٧(وجـاؤوا على قميصه بِدمٍ كَذبٍ    ومما جاء من ذلك يف غري التوابع قوله تـعاىل        
وجاءوا كـذباً علـى     : بالنصب، على معىن  ) كذباً(واألصــل  ) دمٍ(جمرور بسـبب جماورته    ) كذب(أن  

  .)٨(قميصه بدم 
 أن جنعل النعت السبيب من قبيل االزدواج، ولسنا يف ذلك جمانبني للحقيقة، فقد              -على توسع -وميكن لنا 

مررت برجلٍ عجوزٍ أمه، ومررت     : وقوهلم:" عد اخلليل بن أمحد النعت السبـيب ارور جمروراً باجلوار، قال         
  .)٩("لقٍ امرأته، وليس من نعت الرجل إال أنه ملا كان من نعت األم خفضته على القرب واجلواربرجلٍ طا

 وهذا كالم علمي، فعجوز نعت لألم، وطالق نعت المرأة، وكان األصل فيهما الرفع، لكنهما ملا جاورا                

                                                 
  ١/٤٢٨ام، شرح شذور الذهب ، وابن هش٢/٢:  ت.ن، د. ابن جين، املنصف لكتاب التصريف، د)١(
  ١/١٢٩ ابن جين، اخلصائص )٢(
مصر، -خزانة األدب ولب لباب لسان العرب، حتقيق حممد حميي الدين عبداحلميد،مكتبة اخلاجني) هـ١٠٩٣ت (للحطيئة يف البغدادي، عبدالقادر بن عمر)٣(

  ٥/٨٦.  ت.د
  ٢/٢ابن جين، املنصف :  انظر)٤(
  ٦:  املائدة)٥(
  ٣/٤٥٢ندلسي، تفسري البحر احمليط األ:  انظر)٦(
  ١٨:  يوسف)٧(
  ٩٦: م ١٩٩٥ ٥ن ط.اجلمل يف النحو، حتقيق فخرالدين قباوة، د) هـ١٧٥ت ( الفراهيدي، اخلليل بن أمحد)٨(
  ١٩٥-١/١٩٤ نفسه )٩(
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  .لفظني جمرورين جرا إلحداث انسجام صويت بني األلفاظ املتجاورة
ومل ال ينسحب ذلك على النعـت     ! لة هذه، فلم يقتصر األمر على النعت السبيب ارور؟         وإذا كانت الع  

بسبب جماورتـه للفـظ     ) عجوزاً(قابلت رجالً عجوزاً أمه، يكون نصب       : املنصوب واملرفوع؟ فإذا قيل مثالً    
  ).رجالً(منصوب 

واج العرب إىل تغـيري احلركـة       وليس تغيري احلركة اإلعرابية مقصوراً على اجلوار حسب، بل أجلأَ االزد          
اإلعرابية أحياناً دون أن يكون هناك جتاور مباشر بني اللفظني، لكنهما يقعان يف اييت مجلتني متتاليتني فتغيـر                  

انفق بـالالً   :" حركة أحدمها وصوالً إىل السجع الذي حيقق االنسجام الصويت، ومن ذلك ما جاء يف احلديث              
 إذ أثر اللفظ الثاين يف اللفظ األول فنصبه، واألصل فيه أنه يكون مبنياً على               )١("الًوال ختف من ذي العرشِ إقال     

  . )٢(الضم؛ ألنه علم منادى
  
  

 .   اللزوم والتعدي: ثانياً
وهنا قد يتعدى الفعل الالزم فيأخذ مفعوالً، أو يصبح الفعل الذي يتعدى يف األصل بوساطة حرف اجلـر              

حيدث العكس إذ يصبح املتعدي الزماً، ومن التعدية املباشرة للفعل الذي يتعـدى             متعدياً بال واسطة، كما قد      
   )٣ (:بوساطة حرف اجلر قول الشاعر

  هم القائلونَ اخلري واآلمرونه      إذا ما خشوا من محدث األمر معظما
، وجاء "أمرتك بكذا"ثالً أنه يتعدى إىل مفعوله الثاين بوساطة حرف اجلر، فتقول م) أمر(فاألشيع يف الفعل 

تعدى مباشرة بسبب اقترانه    ) اآلمرون(، لكن   )٤(" أمرتك أن تفعل، فعلى حذف الباء       : ومن قال : "يف اللسان 
  .الذي تعدى إىل مفعوله مباشرة) القائلون(بـ

املثل ، والكاف هنا تعود على فرس لقائل املثل، ويضرب           )٥("أحشك وتروثين : "ومن ذلك ما جاء يف املثل     
أطعمك احلشيش وأنت تروثُ علي، لكنـه عـدى         :  فيكون معىن املثل   )٦(لكل من جازى املعروف باإلساءة      

  ".أحشك"الفعل تروث مباشرة، وذلك القترانه بفعل متعد وهو 

                                                 
  ٥/٣ السيوطي، مهع اهلوامع )١(
  .نفسه:  انظر)٢(
  ١/١٨٨ بال نسبة يف سيبويه، الكتاب،)٣(
  )أمر (٤/٢٧لسان العرب  ابن منظور، )٤(
  ١/٢٥٠ امليداين، جممع األمثال، )٥(
  ٦/٢٨٣ابن منظور، لسان العرب، :  وانظر)٦(
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ـِع قائمكــم ويـوقظَ   : "ومن تعدية الفعل الـالزم ما جاء يف حديث السحور       فإنـه يؤذّنُ بليل ليرج
، ومن الراجح أنه استخدم هنا متعديا ليحدث التناسـب          )٢( والفعل رجع يستخدم الزماً ومتعدياً      )١("نائمكم  

ليرجع قائمكم ويـوقظ    : " إذ لو استخدمه الزما لكان التعبري كما يلي        )٣ ()نائم وقائم ( الصويت بني املفعولني    
  . ئمفتختلف بذلك احلركة اإلعرابية على امليم بني قائم ونا" نائمكم 

شهر ثَرى وشـهر  : "  ومن جعل الفعل املتعدي الزما ما جاء يف كتاب سيبويه من أن بعض العرب يقول      
ثـرى  (  فنالحظ هنا حذف شبه اجلملة بسبب ازدواج هذا الفعل مـع  )٤(" يريد ترى فيه" ترى وشهر مرعى  

  ).ومرعى
  .التعريف بأل: ثالثاً

 السبب يف ذلك اقتـرانَ هذا      نيف وهو ال يستحق ذلك، ويكو     قد يلجأ املتكلم إىل تعريف لفظ بأل التعر       
   )٥ (:اللفظ بلفظ معرف بأل، ومن ذلك ما جاء يف قول الشاعر

  رأيت الوليد بن اليزيد مباركاً            شديداً بأعباِء اخلالفة كاهلُه
  .)٦(إذ جعل السيوطي دخول أل التعريف على اليزيد إتباعا لدخوهلا على الوليد

ولذلك ال جتتمـع  ) الناس(عوض من األلف والالم يف ) أناس(ومن ذلك ما جاء يف شرح املفصل أن مهزة   
   )٨ (:، وملا جاء ابن يعيش إيل بيت الشعر)٧(أل التعريف مع اهلمزة يف هذه الكلمة 

  إنَّ املنايا يطَّلعن   على األناسِ اآلمنينا
 وأرى أن ما    )٩(" وز أن يكون اجلمع بني العوض واملعوض ضرورة         مردود ال يعرف قائله ، وجي     : "قال عنه 

فجمع الشاعر " على الناس اآلمنيينا"فكان أصل التعبري ) اآلمنينا(أباح هذه الضرورة ازدواج هذا اللفظ مع لفظ  
  . بني اهلمزة وأل التعريف ليحقق االنسجام بني اللفظني

  
  .حذف التنوين: رابعاً

                                                 
  ٢/٢٠٢ ابن األثري، النهاية يف غريب احلديث، )١(
  ٨/١١٤ وابن منظور، لسان العرب، ٢/٢٠١نفسه :  انظر)٢(
  ٢/٢٠١ وانظر نفسه، )٣(
  ١/٨ سيبويه، الكتاب، )٤(
  ٢/٢٢٦... ادة يف البغدادي، خزانة األدب ولب البيت البن مي)٥(
  ١/٢٣السيوطي، األشباه والنظائر، :  انظر)٦(
  ٢/٩ابن يعيش، شرح املفصل،:  انظر)٧(
  .٢/٩ وبال نسبة يف ابن يعيش، شرح املفصل، ٢/٢٨٠... البيت لذي جدن احلمريي يف البغدادي، خزانة األدب ولب) ٨(
  ٢/٩ ابن يعيش، شرح املفصل، )٩(
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فظ معني وذلك القترانه بلفظ غري منون ليتفق اللفظان صوتياً، فمن ذلك ما حيدث              قد حيذف التنوين من ل    
هذا زيد بن   : "حيث حيذف التنوين من العلم املوصوف كما يف قوهلم        ) ابنة(أو  ) ابن(عند وصف العلم بكلمة     

تنوينـها  اليت حذف  ) ابن(لتكون حركته منسجمة مع حركة كلمة       ) زيد(إذ حذف التنوين من كلمة      " عمرٍو
  . )١(بسبب اإلضافة 

حبذف التنوينِ، حذف   : "، قال ابن يعيش    )٢(قلْ هو اُهللا أحد اُهللا الصمد       : ومن ذلك أيضاً قوله تعاىل      
 وال أرى أنه حذف اللتقاء الساكنني، إذ لو كان هذا هـو الـسبب           )٣("اللتقاِء الساكنني، من قبيل الضرورة    
العرب عند التقاء الساكنني ، ولكن السبب على ما يظهر يل هو اقتـران              لتحركت النون الساكنة على عادة      

  . اليت مل تنون بسبب التعريف) الصمد(بكلمة ) أحد(كلمة 
  

  . زيادة ألف على املعرف املنصوب بفتحة: خامساً
ـ    :، منها قوله تعاىل   )٤(ومن ذلك أمثلة وردت يف القرآن الكرمي ذكرها ابن بري          وقكُم إذْ جاؤوكُم من فَ

 إذ جاءت زيادة األلف  )٥( ومن أسفَلَ منكُم وإذْ زاغَت األبصار وبلَغت القلوب احلناجِر وتظُنونَ باِهللا الظُّنونا
  .مراعاة ألواخر اآليات اليت بعدها، حيث جاءت خمتومة بتنوين النصب) الظنونا(يف 

 وقـالوا    النارِ يقولونَ يا ليتنا أطَعنا اَهللا وأطَعنا الرسوال        يوم تقَلَّب وجوههم يف   : ومن ذلك قوله تعاىل   
باأللف مناسبة ألواخر   " الرسوال والسبيال   " فختمت كلمتا     )٦(ربنا إنا أطَعنا سادتنا وكُبراَءنا فأَضلّونا السبيال      

  . )٧(اآليات اليت قبلها ، إذ كانت خمتومة بتنوين النصب على األلف
  .جزم الفعل املضارع: سادساً

حذفت الياء من آخر )٨ (والليلِ إذا يسرِوالشفْعِ والوترِوليالٍ عشرٍوالفَجرِ :يف قـوله تعـاىل
  .)٩(دون علة حنوية، وما كان ذلك إال ملوافقتها كلمات تنتهي بالراء املكسورة ) يسر(الفعل 

                                                 
-بريوت، ودار دمشق-اللباب يف علل البناء واإلعراب، حتقيق غازي طليمات، دار الفكر) هـ٦١٦ت (العكربي،أبو البقاء عبداهللا بن احلسني:  وانظر)١(

  .١/٦ وابن يعيش، شرح املفصل ١/٣٣٩: م١٩٩٥ ١دمشق، ط
   ١،٢:  اإلخالص)٢(
  .٢/٦ ابن يعيش، شرح املفصل، )٣(
  ٤/٢٧١: حسن، النحو الوايف:  انظر)٤(
   ١٠: األحزاب)٥( 
  ٦٧، ٦٦:  األحزاب)٦(
  ٣٥٢-٥/٣٥١ انظر كذلك السيوطي مهع اهلوامع )٧(
  ٣- ١: الفجر)٨(
  ٤/٢٧١حسن، النحو الوايف :  انظر)٩(
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  تأنيث ضمري املذكر : سابعاً

مري تابع ملفسره من حيث تذكريه وتأنيثه، فإذا كان عائداً على مذكَّر جيب أن يذكَّر ،       من املعروف أن الض   
 تاللهم رب الـسماوا :" وإذا عاد على مؤنث جيب أن يؤنث، وقد ورد ما خيالف ذلك، فقد جاء يف احلديث 

" أضـللن "فنون النسوة يف . )١("نالسبعِ وما أظْلَلْن ورب األرضني السبعِ وما أقللن، ورب الشياطني وما أضلل        
ولكن القتران هذا الـضمري بـضمري       " أضلوا"تعود على الشياطني ، وهم من املذكر، وكان القياس أن يقال            

  . إلحداث االتساق اللفظي بني األمناط الثالثة)٢(جاء مؤنثاً" أقللن" و " أضللن"املؤنث يف 
 صلى اهللا عليه وسلم أهلَ كلِّ منطقة وميقـاتهم  ومن ذلك ما جاء يف حديث املواقيت، فقد ذكر الرسول     

أي ملن ذكرهم ولكنه زاوج بني      " هلم" أي املواقيت   " هن" واألصل    )٣("هن هلن   : " مث قال عن هذه املواقيت    
  .اللفظني فأنث ضمري املذكر القترانه بضمري مؤنث

  
  

 صرف املمنوع من الصرف   : ثامناً
وجعل عباس حسن مراعاة )٤(ف املمنوع من الصرف يف الشعر للضـرورة    أمجع العلماء على أنه جيوز صر     

وهو أمر معقول؛ ألن    )٥(التناسب يف أواخر الكلمات املتجاورة جموزاً من جموزات صرف املمنوع من الصرف             
  .االنسجام الصويت له تأثري بالغ يف الكالم كما تقدم 

وقرأها اجلمهـور   " سلسبيل"إذ قرأ طلحة    )٦(مى سلْسبيالً عيناً فيها تس  :ومن ذلك ما جاء يف قوله تعاىل      
إذ جاءت كـل الفواصـل   )٨(وقد وجه أبو حيان هذه القراءة على أا ملناسبة الفواصل القرآنية         )٧(" سلسبيال"

                                                 
  ٥/٣٥٠: السيوطي، مهع اهلوامع)١(
  ٥/٣٥٠نفسه : انظر)٢(
  ١/٢٣السيوطي، األشباه والنظائر :  انظر)٣(
/ ٢.: ت.اإلنصاف يف مسائل اخلالف، حتقيق حممد حميي الدين عبداحلميد، دار الفكر، د) هـ٥٧٧ت (كات عبدالرمحن بن حممداألنباري،أبا الرب:  انظر)٤(

 ٢دمشق، ط-شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، حتقيق حممد حميي الدين عبداحلميد، دار الفكر) هـ٦٧٢ت (، وابن عقيل، اء الدين عبداهللا٤٩٣
  ٢/٣٣٨: م١٩٨٥

  ٤/٢٧٠:حسن، النحو الوايف : نظر ا)٥(
  ١٨: االنسان)٦(
  ٤/١٧٠األندلسي، تفسري البحر احمليط:  انظر)٧(
  ٤/١٧٠نفسه :  انظر)٨(
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يف قولـه   )١(بتنوينهما" يغوثاً ويعوقاً " ومن ذلك قراءة األعمش     . القرآنية يف هذه السورة منتهية بتنوين النصب      
فلم ير أبو حيان مانعاً من كون الصرف هنا )٢( وال تذَرنَّ وداً وال سواعاً وال يغوثَ ويعوق ونسراً :تعالـى

   )٣(" وداً وسواعاً ونسراً"ملناسبة التنوين يف 
  .وهناك أمثلة كثرية واكتفينا فيما قدمناه طلباً لالختصار حىت ال يطول البحث

  
 . تثنية املفرد: تاسعاً

ودرين من در يدر    ... بأن ده فعل أمر من الدهاء       " مث فسره   " ده درين سعد القَين   " ذكر ابن منظور املثل     
وأرى أن التثنية جاءت هنا لالزدواج      )٤(إذا تتابع، ويراد هنا بالتثنية التكرار، كما قالوا لبيك وحنانيك ودواليك          

   )٥ (.اين، وإىل ذلك ذهب امليد"القني"مع لفظ 
  

  . إدخال حرف من حروف املعاين على الفعل: عاشراً
ومن ذلك إدخال الم القسم على فعل غري مقسم عليه، ميثله ما جاء يف قوله تعاىل يف قصة سيدنا سليمان                    

فليس ): "ليأتيين(طي عن  قال السيو )٦( ُألعذِّبنه عذاباً شديداً أو َألذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبنيٍ:مع اهلدهد
ذا موقع قسم ألنه عذر اهلدهد، فلم يكن ليقسم على اهلدهد أن يأيت بعذر، لكنه ملا جاء به على أثر ما جيوز به       

  .)٧(القسم أجراه جمراه، فكذا احملاذاة
، قال )٨( كمولو شاَء اُهللا لسلَّطَهم عليكم فلَقَاتلو: يف قوله تعاىل) قاتلوكم(ومن ذلك إدخال الالم على 

لسلطهم : فلقاتلوكم ، حوذيت بتلك الالم، وإال فاملعىن      : والالم يف لسلّطهم جواب لو، مث قال        : " ابن فارس 
  .)٩(عليكم فقاتلوكم 

ونالحظ يف اية هذا احملور أن لالزدواج أثراً بارزاً يف التغريات النحوية، ويظل السبب يف هذه الـتغريات                  
  .ى املتكلم دائماً إىل جعل كالمه متسقاً متجانساًهو العامل الصويت، إذ يسع

                                                 
  ٤٢٥، والدمياطي إحتاف فضال البشر ٣/١٨٩الفراء، معاين القرآن :  انظر)١(
  ٢٣: نوح)٢(
  ٨/٣٤٢األندلسي، تفسري البحر احمليط، :  انظر)٣(
  ١/٣٢٧، وانظر املثل وقصته يف امليداين، جممع األمثال )درر(٤/٢٨٤العرب  ابن منظور، لسان )٤(
  ١/٣٢٧امليداين، جممع األمثال :  انظر)٥(
  ٢١:  النمل)٦(
  .١/٢٦٩ السيوطي، املزهر يف علوم اللغة )٧(
  ٩٠: النساء)٨(
  ١/٢٦٩ السيوطي، املزهر يف علوم اللغة، )٩(
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  .أثر االزدواج يف التغريات الداللية: احملور الرابع

يلجأ املتكلم أحياناً إىل التدليل على معىن معني بلفظ غريِ لفظه الذي وضع له أصالً يف اللغة، وذلك القترانه                   
هذا ما عرف يف البديع باملـشاكلة، ويعـرف العلمـاء    بلفظ آخر، سعياً من املتكلم للتجنيس بني اللفظني، و      

، فهـي    )٢(" واملشاكلة يف اللغة هي املماثلة     )١("ذكر الشيِء بلفظ غريِ لفظه لوقوعه يف صحبته       " املشاكلة بأا   
  . جعل لفظني خمتلفني لفظاً واحداً، مما يؤدي إىل انسجام لفظي ومجال تركييب

   )٣ (:ةً للمشاكلة، من ذلك قول الشاعروقد ضرب العلماء أمثلةً كثري
  قالوا اقترح شيئاً جند لك طبخه          قلت اطبخوا يل جبةً وقميصاً

يف الشطر الثاين تغيرياً للداللة، ألن الفعل هنا        " اطبخوا"فالطبخ يف الشطر األول على احلقيقة، لكن يف الفعل          
 لكن وقوع هـذا      )٤("خيطوا يل جبة  : " ، واألصل أن يقول   وقع على جبة وهي ليست من األشياء اليت تطبخ        

  .  تنتقل من املعىن املعروف إىل معىن جديد هو اخلياطة) اطبخوا(جعل داللة الفعل " طبخه"التعبري بعد لفظ 
  :)٥(ومن ذلك قول عمرو بن كلثوم

  أال ال يجهلَن أحد علينا          فنجهلَ فوق جهلِ اجلاهلينا
فسمى جزاء اجلهل جهالً    " ال يسفهن أحد علينا فنسفه فوق سفهه، أي جنازيه على سفاهته            : ت  ومعىن البي 

  . )٦("الزدواج الكالم وحسن جتانس اللفظ
   :)٧ (ومن ذلك أيضاً قول أيب متام

  من مبلغٌ أفناَء يعرب كلَّها      أين بنيت اجلار قبلَ الدارِ
  .)٨(غ له هذا التعبريواجلار ال يبىن ، لكن بناء الدار سو

 :ويف القرآن الكرمي كثري مـن اآليات اليت حدث فيها تغيري لأللفاظ بسبب املشاكلة، من ذلك قوله تعاىل

                                                 
ابن حجة : وانظر٣٢٧: م١٩٩٨ ١بريوت، ط-اإليضاح يف علوم البالغة، دار إحياء العلوم) هـ٧٣٩ت (محن القزويين، جالل الدين حممد بن عبدالر)١(

  ٢/٢٥٢احلموي، خزانة األدب ، 
  ٢/٢٥٢: ابن حجة احلموي، خزانة األدب)٢(
  .٣٢٨ والقزويين، اإليضاح يف علوم البالغة، ٢/٢٥٣...  البيت بال نسبة يف البغدادي، خزانة األدب ولب)٣(
  ٣٢٧القزويين، اإليضاح يف علوم البالغة ،:  انظر )٤(
  ١٧٨: ت.بريوت، د-شرح املعلقات السبع، دار اجليل) هـ٤٨٦ت ( من معلقة عمرو بن كلثوم، انظر الزوزين، أبا عبداهللا بن أمحد)٥(
  .١٧٨نفسه ، :  انظر )٦(
  ٣٢٧ القزويين، اإليضاح يف علوم البالغة )٧(
  .٣٢٧نفسه :  انظر)٨(
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 َزِؤونهتسم ما حننإنبِهم هزئتساُهللا ي)فيستهزئ الثانية مبـعىن جيازيهـم أو يعاقبهم، ومثلـه قوله  )١ 
فيسخرونَ منهم سخر اُهللا منهم وهلُم عذاب : وقولـه)٢ ( واُهللا خري املاكرينومكروا ومكَر اُهللا  :تـعاىل

أليم )٣( وقولـه:  همِسيسـوا اَهللا فَنن )٤(ه ـ، وقول: ئةٌ مثلهاسي ئةوجزاُء سي  )وقوله تعاىل )٥ : ِنفَم
  . ، أي عاقبوهم )٦( يكُماعتدى عليكُم فاعتدوا علَيه مبثْلِ ما اعتدى عل
، واألصل فإن اهللا ال يقطع عـنكم        "فإنّ اَهللا ال يملُّ حتى تملّوا       " ومن ذلك ما جاء يف احلديث الشريف        

  . )٧(فضله حىت متلوا 
واألمثلة على ذلك كثرية يصعب حصرها، وقد اكتفينا ببعضها؛ ألا كلها من واد واحد ، والسبب فيها                 

  . ة اللفظية بني لفظني يف تركيب واحدكلها هو اانس
  .خامتة

ويف اية هذا البحث، وبعد مجع هذه الشواهد الكثرية اليت متثل ظاهرة االزدواج، وتفسريها وحتليلها، ميكن                
  :لنا أن نتبني ما يلي

•             وها حماذاة، ومسوها ازدواجاً، ومسالعلماُء القدماُء هذه الظاهرةَ مبصطلح واحد، فقد مس وها إتباعاً، مل خيص
 .وقد آثرت مصطلح االزدواج ألسباب مذكورة يف ثنايا البحث

 .لإلتباع معىن خمتلف عن معىن االزدواج، وكذلك املماثلة، وقد خلط بينهما القدماء وبعض احملدثني •
ـ            • والنعـت  ) احلمل على اجلـوار   (من املمكن التوسع يف مصطلح االزدواج ليشملَ ما يعرف يف النحو ب

 . وما يعرف يف البديع باملشاكلةالسبيب،
ميكن تفسري ظاهرة االزدواج على أا مظهر من مظاهر السجع الذي يعد مسةً من مسات الكالم العريب منذ  •

                                                 
  .١٥، ١٤:بقرة ال)١(
  ٥٤: آل عمران)٢(
  .٧٩: التوبة)٣(
  .٦٧: التوبة)٤(
  ٤٠:  الشورى)٥(
  .١٩٤:  البقرة)٦(
  .٢/٢٥٢ابن حجة احلموي، خزانة األدب، :  انظر)٧(
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            جزاء مصاروةظاهرة االزدواج يف العربية                                                                             
 

 ٤٢

 .أن تقدم تفسرياً لوجود هذه الظاهرة) نظرية النطق املوازي(العصر اجلاهلي، كما ميكن لـ
 .الصويت والصريف والنحوي والداليل: ملستوياتلالزدواج أثر بالغ يف التغريات اللغوية على ا •
عند ازدواج لفظني يف سياق لغوي قد يؤثر اللفظ األول يف الثاين، وقد يؤثر اللفظ الثاين يف األول،وهـذا         •

 .خمالف لرأي أيب علي الفارسي الذي يرى أن األول جيب أن يؤثر يف الثاين
الكالم ليكون أيسر نطقاً وأكثر مجاالً واتـساقاً  إن هدف االزدواج اللغوي هو إحداث انسجام لفظي يف           •

 .يف أذن السامع
إن ظاهرةَ االزدواج تدلّ على مدى اهتمام العريب بتنميق ألفاظه وتزيينها دون أن خيرج على نظام لغتـه                   •

 .املعروف، إذ الحظنا أنّ أغلب التغيريات اللغوية كانت يف دائرة ما تبيحه القوانني اللغوية
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  ٢٠٠٥، ١، العدد١بية وآداا، جملدالة األردنية يف اللغة العر
 

 ٤٣ 

  أنا واآلخر يف شعر أيب العالء املعري

  )ديوان سقط الزند أمنوذجاً(
  

  *صاحل علي سليم الشتيوي. د
٧/٧/٢٠٠٥:                                                                            تاريخ قبوله١١/١/٢٠٠٥: تاريخ تسلم البحث

  
  

  
  ملخص

؛ فقد كانـت أليب     "سقط الزند " يف شعر أيب العالء املعري، من خالل ديوانه          )واآلخرأنا  (تعاجل هذه الدراسة ظاهرة     
تتـضخم عنـده يف معظـم       " األنا"وقد كان أبو العالء شخصية مساملة، ولكن        . العالء رؤية جتاه البشر والكون والوجود     

خالل نظرته إىل اإلنـسان واحليـوان       األحيان؛ بسبب عاهة العمى؛ فجاء هذا التوهج الذايت تعبرياً عن التعويض لديه من              
  .وغري ذلك، فربزت مشاعره الداخلية اليت كان يسقطها على الوجود اخلارجي.. واملكان وأدوات القتال كالسيف والرمح

  .خر، سقط الزند أنا، اآل:الكلمات الدالة
  
  

 Abstract 
The Self and the Other  in Abū Al- ‘Ala’al – Ma‘arri’s Poetic Collection Saqṭ A-

Zand as a Sample 
 

  This study deals with the "ego and the other” as a phenomenon in Al- Ma'arī collection 
of Poems Saqṭ Al-Zand. It explores his world -view concerning people, the universe, and 
existence. 

Despite Al-Marī’s peaceful character, the ego is too obvious most often in his work 
possibly because of his blindness. Expanding the ego of seems to be expressive of 
deficiency in his perspective of man, animal, space, and instruments such as the sword and 
spear, etc. As such, his inner feelings are projected on the outside world. 
 
Keywords: Ego, The Other, Saqt A-Zand 
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  صاحل علي سليم الشتيوي)                             ديوان سقط الزند أمنوذجاً(أنا واآلخر يف شعر أيب العالء املعري 
 

 ٤٤

  
  

"  مبفهومه لألنا واآلخر، فاألنا هـي  - قبل كل شيء -ن يعرف قارئة أينبغي على كاتب هذا البحث    
اسم خاص للمغاير، يقـال     " - كما جاء يف املعجمات الفلسفية       -فهو   ي ذاته، أما اآلخر،   أالشاعر،  " أنا

اآلخر املقصود هو الغري    و…… لألشخاص واألشياء واألعداد، ويطلق على املغاير يف املاهية، ويقابله األنا         
  )١("ليس كما هو يف الواقع، وإمنا كما أعيه أنا

م غري حي، فقد كانـت      أ كان غري العاقل حياً   أوالباحث يعين باآلخر، هنا، العاقل وغري العاقل، سواء         
، وصراع يف معظم األحيان، وقد كانت نتيجة هـذا الـصراع            األنا ترتبط باآلخر يف عالقة مساملة أحياناً      

  . أخرىنتصار والتسامي أحيانا، واالنكسار واهلروب أحياناًاال
أليب العـالء   " سقط الزنـد  " تشكل ظاهرة رئيسة يف ديوان       )أنا واآلخر (ومن اجلدير ذكره أن  ثنائية       

املعري؛ ذلك أن أبا العالء كان ذا رؤية جتاه البشر والكون والوجود، وقد كانت رؤيته تنبثق من منظـور                   
الب؛ ومن هنا، حتاول هذه الدراسة، أن تكشف عن أبعاد هذه اجلدلية وجتلياا يف هـذا          ذايت نفسي يف الغ   

  . الديوان
لألنا حضوراً يف الشعر العريب القدمي تكاد ال ختلو منه قصيدة من قصائده مهما كان              "ومن املعروف أن    

  .)٢("الغرض الذي تطرقه
 مشترك يشعر فيه املرء بوجود النحن اليت هي         أن حتقيق الشخصية ال يتم إال يف عامل       "وينبغي أن ندرك    

" الغري"أسبق من كل متييز بني األنا واألنت؛ فليس يف إمكان الذات أن تتحقق إال إذا اعترفت بوجود عامل                   
 إىل خلق عالقة ما تربطه بالعامل دون أن -دوماً-الفرد يسعى "كما أن . )٣("الذي البد هلا من أن تتحقق فيه

  .)٤("تقضي على فرديته

                                                 
 .٢٩،ص ٢٠٠٠، مكتبة مدبويل، القاهرة، ٣، طاملعجم الشامل ملصطلحات الفلسفةاحلفىن، عبد املنعم،   )١(
 .٤٧، ص ٢٠٠١غرب،  امل- ، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء١،طاألنا يف شعر األعشى الكبريالواد، حسني، مجالية   )٢(
، دار الشروق، ٥، ترمجة حممد عثمان جنايت،طاألنا واهلو، وانظر فرويد، سيجمند، ٢٨٨، مكتبة مصر، ص مشكلة احلياةإبراهيم، زكريا،   )٣(

 .٩٣ -٧٨، ص ١٩٨٨القاهرة، 
، وانظر سعيد، ١٣٧، ص ١٩٩٥ ، دار شرقيات للنشر والتوزيع، القاهرة،٢، ترمجة كامل يوسف حسني،طاالغترابشاخت، ريتشارد،   )٤(

فقد أفدت . ١٢-١، مقدمة املترجم، ص ١٩٩٥، مؤسسة األحباث العربية، بريوت، ٤، نقله إىل العربية كمال أبو أديب،طاالستشراقإدوارد، 
 .منها

  اجلامعة اهلامشية، األردن/ أستاذ مشارك يف قسم اللغة العربية* 
 .مجيع حقوق النشر حمفوظة جلامعة مؤتة، الكرك، األردن© 
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  ٢٠٠٥، ١، العدد١اللغة العربية وآداا، جملدالة األردنية يف 
 

 ٤٥

  :)١(أليب العالء املعري، من ذلك قوله" سقط الزند"اآلخر يف ديوان / وقد تبدت ثنائية األنا
     األمـاين  بيض فإن الين،علِّ
ــيتما إن ــاسٍ وداد تناس   أن
  

  بفـان  لـيس  والظـالم  فنيت
  تذكران من بعض من فاجعالين

  
الصديقني الـومهيني أن    / ا تطلب من اآلخر   األنت، فاألن / يتكئ البناء النصي، منذ املطلع، على جدلية األنا       

أن وجود الصاحبني اللذين يفترض فيهما أن يعلال الشاعر ويعيناه على شكواه يقوي "يعلالها، وال ريب يف    
  .)٢("الشعور بالعزلة يف وجود اجلماعة وانفراد الشاعر بالكتابة والكتابة بالشاعر

، وقد كرر هذا األسلوب يف البيـت  "علالين: " قولهوواضح أن الشاعر قد أوقع ذاته موقع املفعولية يف   
  . حمور االهتمام- داخل السياق-؛ ليجعل من ذاته"فاجعالين: "الثاين، يف قوله

، أما  "التعليلة" جاءت ممتدة وطويلة تناسب حالة       -يف الصدر -" علالين: "وغري خاف أن اجلملة الفعلية    
  .موقف الفناء واالنقضاء السريع فقد جاءت قصرية تالئم -يف العجز-" فنيت"مجلة 

مث يستبطن الشاعر ذاته، فيعكس لنا إحساسه الداخلي، ذلك أنه أعمى، ولذا، فالعمى يلح على تفكريه، 
حـىت وإن مل يكـن   -ومن هنا، وظف الصورة اللونية اليت جاءت صدى حلالته النفسية وشوقه إىل الرؤية              

  : فيقول-يعترف بعاهته يف شعره
كأنه ليل رب  ـ  يف الـصبح   احلـس

  ملــا اللــهو إىل فيــه ركــضنا قــد
ــم ــا ك ــان ذاك أردن ــدح الزم   مب
  طفـل،  والبـدر  قلـت  مـا  فكأين

ـ  مـن  عـروس  هـذه  ليليت   الزنـ
  فيهـا  جفـوين  عـن  النـوم  هرب

  

ـ   كـان  وإن ـن،   الطيلـسان   ودأس
ــف ــنجم وق ــة ال ــريان وقف   احل

  الزمــان هــذا بــذم فــشغلنا
ــباب ــاء وش ــوان يف الظلم   :عنف

ــا ـــج، ــد عليه ــن قالئ   مجــان م
ــان فــؤاد عــن األمــن هــرب   اجلب

  

                                                 
، ١،ج١٩٨٦مة للكتاب، ، شرح مصطفى السقا وآخرين، اهليئة املصرية العاديوان سقط الزند): م١٠٥٧/ هـ٤٤٩ت ( املعري، أبو العالء،  )١(

: فهما معتنقان. الشباب: العنفوان. كساء أخضر يلبسه اخلواص من العلماء واملشايخ وهو أصالً من لباس العجم:  الطيلسان٤٣١-٤٢٥ص 
ى به وجبانبه جنمان أحدمها قريب من القطب ويهتد: الفرقدان. الليل الشديد الظلمة: احلندس. يشري إىل اجتماع اهلالل والثريا يف برج احلمل

 .آخر أخفى منه
 .٢٩٧، ص ٢٠٠٣، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، املغرب، ١ط ،الشعرية والثقافةعز الدين، حسن البنا،   )٢(
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  صاحل علي سليم الشتيوي)                             ديوان سقط الزند أمنوذجاً(أنا واآلخر يف شعر أيب العالء املعري 
 

 ٤٦

؛ لريسم لنا صورة حركية، وكأنه يريد أن ينعتـق مـن            "ركضنا: "ينتقل أبو العالء، هنا، إىل ضمري اجلمع      
  .سكون الليل ورهبته

/  املاضـي  -يف البيت الثالـث   -ويبدو أن الشاعر حيرص على الثنائية، وذلك من خالل عنصر الزمن            
ين اإلشراق والبهجة، أما احلاضر، فيوحي باألرق والقلق، وقد حتالفت أمساء اإلشارة مع فاملاضي يع: احلاضر

 مع املاضي، ليـوحي لنـا أن ذاك         - وهو للبعيد  -" ذاك: "هذه الثنائية؛ فقد استخدم الشاعر اسم اإلشارة      
  . للزمن احلاضر- وهو للقريب-" هذا"العهد قد مضى وانقضى، لكنه استخدم 

سوداء آخر بالنسبة لألنا، هذه الليلة اليت تبعث الرهبة واخلوف يف نفس الشاعر، فقـد               وتصبح الليلة ال  
، إىل جانب أن تشبيه الليلة بعروس من الزنج له داللته الشعرية والشعورية، إذ   "هرب النوم عن جفونه فيها    "
رة ال جتمـيالً هلـا،      ليس ختييل شباب الظلماء يف عنفوانه بعروس من الزنج مقلدة جبمان إال ويالً للصو             "

فهر١("هروا به من بني سائر األمم، فكيف إذا كان عرساًج الزنج وشدة قصفهم مما ش(.  
  :ويفزع الشاعر، مرة أخرى، إىل اجلماعة، حني يقول

ـ  مـن  جلتني يف صحيب قال   احلنـ
ـ  ينقـذنا  فكيف غرقى، حنن   جنـ
  

  :الفرقدان بدا إذ والبيد ــدس
  غرقـان  الدجى حومة يف ـمان

  
 ومن املعروف أن املضاف     -؛ ليضيف إليه ياء املتكلم    "صحب: "ومن البني أن الشاعر يأيت باالسم       

؛ "الصحب" وكأن الشاعر أحس باخلوف من تلك الليلة، فانضم إىل -واملضاف إليه كلمة واحدة يف العربية
  .كي يضفي على ذاته األمن واألمان

  :)٢(ها اخلاص، فتقولوتنفرد األنا الشاعرة بالتعايل والتفرد بعامل
  :فاعـل  أنـا  مـا  اد سبيل يف أال

  خفيـة  كـل  مارسـت  وقد أعندي
  مـبغض  لـك  أنـين  صـدودي  أقلّ
  وبيــنكم بــيين النكبــاء هبــت إذا

  كــثرية قــوم عنــد ذنــويب تعــد

  ونائــلُ وحــزم وإقــدام عفــاف
ــصدق ــب أو واش ي ــائلُ خيي   س

  راحـلُ  عنـك  أنين هجري وأيسر
  العـواذلُ  تقـول  مـا  شيء فأهون

  والفواضـلُ  العلـى  إال يل ذنب وال

                                                 
 .٩٢، ص ١٩٩٦ جامعة امللك سعود، - ، كلية اآلداب ١،طالصورة البصرية يف شعر العميانالفيفي، عبد اهللا بن أمحد املغامري،   )١(
غلبته ونلت منه : طلت الزمان. الريح اليت ب منحرفة تبتعد عن مهاب اجلهات أو الرياح األربع: النكباء. ٥٢٥-٥١٩، ص٢، جديوانال  )٢(

 .اسم جبل: رضوى. مجع طائلة وهي الثأر واحلقد: الطوائل. بقويت
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  ٢٠٠٥، ١، العدد١اللغة العربية وآداا، جملدالة األردنية يف 
 

 ٤٧

  وأهلــه الزمــان طلــت إذا كــأين
  هلـم  فمن البالد يف ذكري سار وقد
  مـضمر  أنـا  مـا  بعض الليايل يهم
ــت وإن وإين ــري كن ــه األخ   زمان
  

  طوائـلُ  لألنـام  وعنـدي  رجعت
  متكامـلُ  ضـوؤها  مشس،  بإخفاء
  حامـلُ  أنـا  ما دون رضوى ويثقل
ــا آلت ــستطعه ال مب ــلُ ت   األوائ
  

مـا أنـا    : "- يف البيت األول   -صراحة" األنا: "هج الذايت يف النص، إذ يزرع الشاعر ضمري       يبدو التو 
" الواو: "، ويربطها حبرف العطف   "العفاف واإلقدام واحلزم والنائل   : "، مث حيشد جمموعة من الصفات     "فاعل

  .الدال على املشاركة
ي مركز اإلشعاع الداليل يف األبيـات،  ه" مارست: "ويبدو يل أن اجلملة الفعلية املنتهية بضمري املتكلم      

 وإمنا هي نابعة ه حمضةذلك أن الشاعر يبتغي أن يبني أنه ذو خربة باأليام والبشر؛ فأحكامه مل تكن اجتهادات              
  .من جتربة ناضجة

، لتسهم يف قطع "النكباء"الريح : اآلخر، وذلك من تدخل عوامل خارجية  / وتظهر حدة التوتر بني األنا    
  .اجلماعة، دون أن تأبه بالعواذل/ األناالعالقة بني 

وحتافظ األنا الشعرية على ارتفاع صوا والتغين بذاا، فهي صاحبة الفضائل واملآثر، بل متضي لتـشبه   
نفسها بالشمس الساطعة اليت ال ميكن إخفاء ضوئها، ومل تكتف األنا ذا، بل راحت تبالغ، فترى أن مـا                 

  .حتمل يثقل اجلبالتضمره يقلق الليايل وأقل مما 
ومن الواضح أن ضمري املتكلم هو الذي يتسيد األبيات؛ فاألنا تتضخم بصورة جلية، فترى نفسها فوق         

تطرح خالصة رؤية وفلسفة حياة من       "-خذت منها األبيات السابقة    اليت أُ  -اآلخرين، بل إن هذه القصيدة    
م يف زيادته لديه تلك الغربـة الـيت         خالل ما امتألت به نفس صاحبها من إحساس بتضخيم كيانه، أسه          

فرضها على نفسه، بعيداً عن جمتمعه، وكأنه ال يريد أن يأبه به بعد أن عجز عن فهم حقيقة مكانته كمـا                     
  .)١("فهمها هو نفسه

  :)٢(وتبدو عالقة األنا باآلخر حني يقول أبو العالء

                                                 
 .٣٤٩، مكتبة غريب، القاهرة، ص ٢، طالقصيدة العباسيةالتطاوي، عبد اهللا،   )١(
 .السماوات السبع: السبع الشداد. الغاية: ، األمد٥٦٥- ٥٦٣، ص٢، جديوانال  )٢(
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 ٤٨

  رجــالٌ لــيفهمين يكــررين
  فـرداً  اخللـد  بيتح أين ولو
  بأرضي  وال علي هطلت فال

  سيلقى أمدي طالبٍ من وكم

  مـستعادا  معـىن  كررت كما
  انفـرادا  باخللـد  أحببـت  ملا

الـبالدا  نتظمت ليس  سحائب  
الشدادا  بعـالس  مكاين  ويند  

مرتكزاً ضوئياً يف األبيات السابقة، إذ تكشف لنا عن دخائلها النفسية وطباعها، فهي ال              " األنا"تشكل  
النعيم وحدها، وإمنا حتب أن ينعم به اآلخرون أيضاً، فاجلنة اليت يتمناها املسلم، ال              حتب أن تستأثر باخلري و    

  . ضمن اتمع اإلنساين-الذات-ترنو إليها الذات الشاعرة إال إذا كانت 
السحائب طرفاً يف املعادلة الشعرية؛ ألن للماء بعداً كنائياً، فهو يرمـز إىل احليـاة     " األنا"وقد أدخلت   

  .لنماء اليت يتمناها الشاعر جلميع الناس والبالدواخلصب وا
وتبدو نزعة استعالء لدى الشاعر يف البيت األخري، فمكانته سامية ال يستطيع اللحاق ا كـثري مـن                  

  .الناس
  :)١(ونلحظ اإلغراق يف الذاتية الفردية، حني يقول أبو العالء

  زمـين  فهل الدنيا، من غرضت وقد
تركت فما وأهليه، دهري جربت  

غرضا؟ ما بعد لغر، حيايت معط  
  اًغرض امرئ ود يف التجارب يل

فاألنا متتلك فاعلية / الزمن وأهله/ كرر الشاعر ضمري املتكلم ست مرات يف النص، ليبين عالقته باآلخر       
ميكـن  النظرة الثاقبة واخلربة املبنية على التجربة، وقد أمثرت هذه النظرة، فقد بان لألنا أن اآلخر متلون ال                  

  .الثقة به أو االطمئنان إليه
  :)٢(وحتتل األنا منطقة استعالئية؛ مما يتيح هلا أن متارس فاعليتها جبالء، وذلك حني يقول

  فتــهم وقــد مكــاين، تعــاطوا
  تهمـهج   وما  وينـنبح  دـوق

  البـصر  ملح غري أدركوا فما
  القمر ضوء الكلب نبح كما

صورة أو معطياا اليت توحي بطبيعة رؤية صاحبها لآلخر من منظور   تستوقفنا يف النص األبعاد الذاتية لل     
؛ ولذا، تتعامل معهم "األعداء: "سوداوي؛ فاألنا ترى نفسها يف مكانة ترتفع عن مكانة تلك الفئة من البشر 

  .كالب/ على أم قطيع من احليوانات

                                                 
 .ضجر: غرض. ،٦٥٦-٦٥٥، ص٢، جاملصدر نفسه  )١(
 .مكانيت أو مرتليت): هنا: (مكاين. تناولوا: ، تعاطوا٦٤٩، ص ٢، جاملصدر نفسه  )٢(
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 ٤٩

ياً، ذلك أن هذه املفردات واجلمل      ميثل جانباً تعويض  " ضوء القمر : "وقوله" ملح البصر : "ويبدو أن قوله  
  .جتسد حالة احلرمان وفقدان الدفء الداخلي عند الشاعر

  :)١(ويظهر التصدع يف األنا الشاعرة، حني يقول أبو العالء
  أعادي فما العدو من وزدت  أواخي فال األنام جتنبت

دإن انعدام ارتباط الذات باآلخر مرده اإلحساس بالعزلة االجتماعية والتفر.  
: يف قولـه " التـاء املتحركـة  : "والشاعر، هنا، هو الذي يبتعد عن البشر، فقد استخدم ضمري املتكلم    

وقد أوقع هذا الضمري يف موضع الفاعلية واهليمنة، كي يبني أنه هو الذي يريد االبتعـاد             " زدت"و" جتنبت"
  .عن اتمع وشروره ومساوئه

  :)٢(ني يقولاخلارج لدى الشاعر، ح/ وتتجلى عالقة الداخل
  واحـد  أبنـاء  األيام إمنا أال
  وليلة  يوم  عند من تطلنب فال

  أخـوات  كلـها  الليايل وهذي
  السنوات به مرت الذي  خالف

يتوجه الشاعر إىل األنا باخلطاب ويقيم األنا املخاطبة مكان املتكلمة؛ ليعرب عن انقسام األنا على ذاا،                
ىت بالنسبة إىل نفسه قبل مدة قصرية، وميكن أن يتحول إىل اآلخر            فالفرد ميكن أن يكون آخر ح     "وال غرو،   

  .)٣("بعد مدة قصرية أيضاً، وكل شخص هو آخر بالنسبة ألي شخص على وجه األرض
  .ورمبا كان الشاعر يهدف من اصطناع هذا احلوار إىل إبعاد سطوة املوقف عن الذات

 فللدهر واأليام عادات ال تتبدل،    -الناسة على   زياد -وبين أن حمور هذا احلوار هو الشكوى من الزمن        
  .فرؤية الشاعر للزمن سوداوية

  .)٤("الصراع مع الزمن مسة جوهرية من مسات الشعر العريب على مر العصور"ومما جيدر ذكره أن 
  :)٥(وتنطوي األنا على شعور مرير جتاه الدنيا وأهلها، يقول

بأختها الشمال غدر صاحبته  مصاحب كلو الدنيا يب غدرت  

                                                 
 .٥٦٠، ص٢، جاملصدر نفسه  )١(
 .١٠٣٨، ص٣، جاملصدر نفسه  )٢(
 .١٠ ص ٢٠٠٢ املغرب، -، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء ١،ط"األنا واآلخر عرب اللغة السردية" سرد اآلخر صالح، صاحل،   )٣(
 .٨١، ص ٢٠٠٠، الس األعلى للثقافة، القاهرة، القارئ والنصقاسم، سيزا،   )٤(
 .١٠٣٠، ص ٣، جالديوان  )٥(
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 ٥٠

يالحظ القارئ قتامة الصورة وإمعاا يف جتسيد غربة الشاعر، فقد دخلت الذات يف متاهة هذه الغربة،                
  .اتمع واألصدقاء/ فأحست عدم الثقة باآلخر

  :)١(اآلخر حني يقول/ ونلمس ثنائية األنا
ـ  :قـال  الذي ضل   قدميـة  بالدال

  ودهــــهج  تقوم  يوم  وأمامنا
  كنبتـها  واألنام كانت بالطبع

  تهاورفْ العظام إبالء بعد نـم
يطرح الشاعر قضية عقائدية وفكرية ترتبط بالبعث واحلساب يوم القيامة، وهي قضية كانت مستشرية              
يف العصر العباسي، ذلك أن بعض الفرق كالدهرية كانت تنكر املعاد واحلساب، وتعتقد أن الناس يذبلون                

  .يهم ويدمغهم بالضاللبعد أن ينبتوا، ولكن الشاعر يرد عل
: يف البيت األول، يف حني وظـف ضـمري        " ضل: "وقد جلأ الشاعر إىل استخدام ضمري الغائب املفرد       

؛ ليدلل بأن أولئك الذين ينكرون البعث هم فئة قليلة نـادرة ال يعتـد               "وأمامنا: "يف البيت الثاين  " النحن"
  .بآرائها، أما األغلبية، فهي تقر بالبعث

  :)٢(فيقول" املتخيلة"عالء حمبوبته وخياطب أبو ال
والضالُ الطلح حبك من وأعجبين  يانع والنخل النخل فيك وأبغضت  
احملبوبـة،  / عالقة األنـا  : اآلخر على التشابه واالختالف من خالل شبكة عالقات       / تعتمد عالقة األنا  

لرغم من أنه حمبب، ألنه ناضـج        على ا  -النبات، فاألنا تكره النخل   / النبات، وعالقة احملبوبة  / وعالقة األنا 
، مع أما نباتان بريـان ال ميكـن      " ألن احلبيبة بعيدة عنه، ويف املقابل حتب األنا الطلح والضال          -ويؤكل  

 لكنهما قريبان من احملبوبة اليت تعيش يف الصحراء؛ ولذا، فعالقات االتـصال واالنفـصال    -اإلفادة منهما   
  .عر الذي صار ينظر إىل األمور من زاوية خاصةجاءت تبعاً للحالة النفسية لدى الشا

  :)٣(، إذ يقول"أمامة"اآلخر يف خطاب حبيبته املتخيلة / وتأيت ثنائية األنا
  بعـدما  أمامـة  يا ذكرتك ولقد

  إلـيكم  بـاحلنني  تعلن والعيس
  وطاملا نيهـــكلفت ما فنسيت

  يسوفه التراب إىل الدليل نزل
  نديفـه  طار كالربس ولغامها

  تكليفه  ضرين ما تينــكلف

                                                 
 .الدق والكسر:  الرفت١٠٣٤، ص ٣، جاملصدر نفسه  )١(
 .السدر الربي: الضال. الناضج: ، النخل اليانع١٢١٣، ص٣ ح،املصدر نفسه  )٢(
لعاب اإلبل أي ما ترميه من الزبد من فيها عند : اللغام. اإلبل البيض: العيس. يشمه: ، يسوف التراب١١٠٩-١١٠٧،ص٣، جاملصدر نفسه  )٣(

 .القطن: بضم الباء وكسرها: الربس. السري
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 ٥١

وقد . مباشرة، وكأنه ال يريد أن يقيم حواجز بينهما، فيتمثلها أمامه         " مامةأُ"يوجه الشاعر اخلطاب إىل     
احملبوبة سلطاناً عليهـا؛ فأصـبحت      / ختلت الذات املبدعة عن نزعتها االستعالئية وذاتيتها، لتجعل لآلخر        

  .احملبوبة تتحكم باألنا وتسيطر عليها
تتجه إىل املناطق العميقة واملظلمة من نفسها؛ حيث الشعور بفقدان األحبة، ذلك أن             " األنا"وأعتقد أن   

وراء من الصورة، فأمامة ذات صلة باألم اليت رمبا ترمز يف وجدان  يسعفنا يف كشف املا" مامةأُ"اسم احملبوبة 
  .الشاعر إىل احلنان والرأفة اللتني تبحث عنهما األنا

ال خياطب قارئه مباشرة، وإذا ما فعل، فإننا نشعر عادة بـأن            " هذا التأويل، فالشعر     ولعلنا ال نبالغ يف   
الشاعر ال يثق بقدرة قرائه وناقديه على تفسري ما يعين دون مساعدة، وهلذا يهبط إىل دون املستوى الشعري  

  .)١("إىل الكالم املوزون، أي إىل النظم وهو ما يستطيع أن يتعلمه من يشاء
  :)٢(ة االتصال واالنفصال يف قوله على لسان رجل ترك لبس الدرع وكرب وأسنونلمس عالق

ــين ــاملطرية رأتـ ــين ال بـ   رأتـ
  بـردي  وكـان  الـشباب  وأخلقت

ــردي اخليـــل أرد مل كـــأين   تـ
  درع بغــري  الــدارعني  أالقــي
ــت ــنكيب أكل ــر م ــوايل مس   الع

  ايلـم  تــفــأتل ما طال أعاذل

ــاً، ــة قريب ــد واملخيل ــأتين ق   ن
  حــتين وكــان احلــسام وفارقــت

ــسقيتها إذا ــاً است ــقتين علق   س
  تفـــتين ال باملـــدجج وأدعـــو

ــل ــسابري ومح ــل ال ــتين أك   م
  فتينـأتل وادثــحـال  نــولك

واألنا الفيت القوي يف املاضي، فاألنـا       / حيرص الشاعر على املوازنة بني األنا الضعيف اهلرم يف احلاضر         
  .حتتمي بالشباب الذي عاشته أمام قسوة احلاضر

املخاطب؛ لتحمل ضغط التمركز النفسي احلاد علـى األنـا        / املتكلم/ الغائب: اخلت الضمائر وقد تد 
  .املبدعة

                                                 
، وانظر عبد اللطيف، حممد ٥، ص١٩٩٠، اجلامعة األردنية، عمان، ١ط ، ترمجة حممد عصفور،نقد، حماوالت أربع تشريح الفراي، نورثروب،  )١(

إن املفردات يف القصيدة : "إذ يقول. ٧٠، ص ٢٠٠١، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، "التحليل النصي للشعر"اإلبداع املوازي محاسة، 
، ترمجه  األسلوبيةوانظر مولينيه، جورج،". اخلاص للقصيدة، ويكسوها بدالالت ترتبط بالقصيدة نفسهاتكتسب ظالالً معينة ينسجها السياق 

إن اخلطاب األديب : ، إذ يقول٢٥، مقدمة املترجم، ص١٩٩٩، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بريوت، ١ط وقدم له بسام بركة،
 .مكان لربوز لغة الدالالت اإلحيائية

. خيأل الشباب: السحابة ختاهلا ماطرة، واملخيلة: املخيلة. هيناً، قريب التناول: قريباً. موضع: ، املطرية١٧١١-١٧٠٧، ص ٤، جلديوانا  )٢(
 .الرمح: السابري. الرماح: مسر العوايل. أثقل: أكل. مجع دارع وهو البس الدرع: الدارعون. مثلي: حتين. أبليته: أخلقت الشباب
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 ٥٢

ورمبا كان اجلدل بني الشاعر والعاذلة صورة جلدل الشاعر مع نفسه، فالعاذلة هي الـصوت املـضمر             
تمـع الـذي   فاجلدل بني الشاعر والعاذلة يعكس موقفاً للشاعر من نفسه أو من ا       "للشاعر، وال عجب؛    

  .)١("يعيش فيه
  :)٢(اآلخر، ليكشف لنا عن رؤيته، إذ يقول/ ويدخل الشاعر جتربة األنا

  الـديارا  أهلـهن  أجـل  مـن  حي
  رأسـي  شـيب  رأت ملـا  قالت هي
  رأ يف بحـــالص  بدا  وقد  بدر أنا

  واألحجـارا   النؤى  ال هنداً وابك
ــراً وأرادت   وازورارا تنكــــ

  األقمارا طردـي حــوالصب  سك
يقوم النص على فكرة الصراع النفسي احملتدم؛ إذ يصوغ املبدع لوحة فنية تتشابك فيهـا الـضمائر،                 

، وال شك يف أن حث األنا على البكـاء        "املتخيلة"فنلحظ حوار األنا مع نفسها، فهي تطلب بكاء احملبوبة          
  .- ولو فنياً-جيسد لنا حالة الشاعر الداخلية، فاألنا هي اليت تلهث وراء اآلخر

  .وواضح أن فعل األمر قد تسيد البيت األول مبا حيمل من قوة وانفعال
هند عالقة انفصال، ألا قائمة على اإلنكار والرفض، ومردها حتول األنا من / وتبدو العالقة بني الشاعر

ى مرحلة الشباب إىل الشيخوخة، وقد أسهم عنصر التضاد يف زيادة هذا النكران من خالل الصورة اليت أت                
ا الشاعر، فاحملبوبة بدر وشيب الشاعر صبح، ومن املعروف أن البدر ال جيتمع مع الـصبح؛ ألن وقـت                   

  .طلوعه يف الليل، إذ يبدد البدر الظالم وخيفف من كثافته
  :)٣(ونلحظ عالقة األنا باآلخر، حني يقول

  خيـال  يلـم  مـا  حىت اهلجر هو
  قـسماته  عن األبصار تقصر فىت
  سـوامها  العتـاق  قاد حارم إىل

  كتائـب  وهو البحر عليها فجاش
  أقـدمي  :للخيـل  قوالون فوارس

  مضى ذيـال إثر يزداد أسف هلم

  وصـالُ  الزائـرين  صـدود  وبعض
ــتر وال ــة إال س ــاللُ هيب   وج
  مـالُ ز بالكمـاة  نـشاط  مـن  هلا

  نـصالُ  وهي الشهب إليها وخرت
  جمـالُ  الـرؤوس  غـري  على وليس

  قتالُ فيه  ليس سلماً رـــالده مع

                                                 
 .١٤، مكتبة اآلداب ومطبعتها، مصر، ص العذل يف الشعر اجلاهلي عبد اجلليل، يوسف، حسين  )١(
 .الشيب: الصبح هنا. الضمري يف أهلهن عائد على الديار. ٦٥٤، ص٢، جالديوان  )٢(
 .ضرب من العدو: الزمال. اسم بلد: حارم. ١٠٥٠- ١٠٤٦، ص ٣، جاملصدر نفسه  )٣(
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  ٢٠٠٥، ١، العدد١اللغة العربية وآداا، جملدالة األردنية يف 
 

 ٥٣

النموذج الذي تراه مثاال للبطولة يف ميادين القتال، فهو يقود اخليل بإقدام            / نا تفتخر باآلخر البطل     فاأل
وشجاعة، ومن فرط شجاعته هو وجنده أم كانوا حيبون احلرب ويأسفون على مساملة عدوهم فيما مضى 

  . من زمام
 لإلشـعار ، وكأنه ميهد ذا اهلجر  "هو اهلجر " بيات بضمري الغائب    ومن الواضح أن الشاعر استهل األ     

  . ما يشغل الشاعر العريببأن هذا البطل قد ترك حياة الدعة و الغزل الذي غالباً
  

  :)١(اآلخر يف قوله/ وتظهر جدلية األنا
  كمجـوار  أذمـم  ومل الوليد ذم

  قـذف  والنـوى  وليداً لقيت فإن
  دكمـعه حفظ صلوايت من أعد

  حوشـيتا  بغـداد،  أنـصفت  ما :فقال
ــوم ــة ي ــه مل القيام ــا أعدم   تبكيت

  موقوتا انـك ابـكت  الةــالص إن
الذي ذم بغداد، وموقف األنا اليت ترفض هذا " البحتري"يقيم الشاعر صراعاً بني موقفني، موقف الوليد 

  .ومل تكتف األنا ذا الرفض، وإمنا راحت تعد نفسها للقاء الوليد يوم القيامة؛ لتدحض آراءه وكالمه. الذم
األنا الوليد ومش دوره يف البيت األخري؛ لتقيم عالقة مباشرة مع أهـل بغـداد، فتلجـأ إىل          وتغيب  

، ومن خالل إضفاء الطابع     "أعد: "مقابل إفراد ضمري املتكلم   " عهدكم"تضخيمهم من خالل ضمري اجلمع      
  .الديين على هذه العالقة، إذ تعد حفظ عهدهم فريضة كالصالة

: رها يف البيت الثاين    يف البيت األول، لكنه نكّ     معرفةً" الوليد"ء أتى بكلمة    ومثة مالحظة هي أن أبا العال     
ليست مبغمورة وأبياتـه يف ذم بغـداد ليـست    " البحتري"، ولعل السر يف هذا أن شخصية الوليد       "وليداً"

 يوم القيامـة،  مبجهولة، فلجأ إىل التعريف، يف املرة األوىل، أما يف البيت الثاين، فالشاعر يستعد للقاء الوليد         
  .وليس من السهل أن تكون شخصية الوليد معروفة يف ذاك املوقف اجللل

  :)٢(اآلخر على صعيد األحالم، من ذلك قوله يف رثاء أمه/ والطريف أننا جند ثنائية األنا

                                                 
  :هو الوليد بن عبيد البحتري الذي دخل بغداد مث رحل عنها ومل حيمد أهلها، وهو القائل: الوليد. ،١٦٠٣-١٦٠١، ص٤، جاملصدر نفسه  )١(

    توحشت حني بغداد أنصفت ما
  طيئ القرابة حق يل يرع مل

  

  اآلنس احملل وهي لرتيلها 
  فارس الصداقة والحق فيها   
  

: بكت فالن فالنا: من قوهلم: التبكيت.١١٣٢، ص ٢، ج١٩٦٣اهرة، ، حتقيق حسن كامل الصرييف، دار املعارف، القالديوانانظر البحتري،   
 .إذا اسكته حبجة

 .١٦٩١- ١٦٩٠، ص ٤، جاملصدر نفسه  )٢(
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  صاحل علي سليم الشتيوي)                             ديوان سقط الزند أمنوذجاً(أنا واآلخر يف شعر أيب العالء املعري 
 

 ٥٤

  بناجـذ  أصـبت  أين الكرى أراين
  دماــبع األحبة يتالق منت إذا

  لــضاللُ الرقــاد أحــالم إن أال
  وأحوالُ التراب يف  شهور  طوم

تصنع األنا عاملاً شعرياً نابعاً من نفسيتها اليت تستشعر عزلة اجتماعية؛ فلقاء األحبة يف املنام يكرس داللة   
  .االغتراب، وبالتايل يومئ إىل تراكم األحاسيس املؤملة يف وعيه الباطن

 يف املعـاين املمكنـة      الشرطية يف البيت الثاين، وهـي تـستعمل       " إذا"ولنالحظ أن الشاعر استخدم     
  .، وكأن الشاعر يتمىن أن تكون هذه الرؤيا حقيقية وحمققة)١(احلصول

  :)٢(اآلخر، حني يرثي أمه، فيقول/ وتتبدى ثنائية األنا
حىت فقيل اللقاء؟ مىت :سألت  

  نـسر  بعمر الفراق حدوا ولو
  

  الرجـامِ  من اهلامدون يقوم
  الـسمامِ  أعمار أعد طفقت

  
ويرتفع صوت الذات الشاعرة من خـالل ضـمري     . ضية رئيسة هي شوقه للقاء أمه     يطرح أبو العالء ق   

، والسؤال يتضمن معىن احلرية والقلق، مث يأيت اجلواب بصيغة املبين للمجهول، وهي صيغة      "سألت: "املتكلم
  .تتعانق مع طبيعة السؤال

ذا املخاطب، ورمبا وظف    ولعل املخاطب اهول الذي يسأله الشاعر ما هو إال األنا املضمرة خلف ه            
الشاعر هذا األسلوب؛ ألن وضعه النفسي ممزق، فجاء اخلطاب الشعري شبيهاً بالرؤية التأملية الذاتية الـيت   

  .تسيطر على األنا الشاعرة
؛ مما يدل علـى انتقـال       "يقوم اهلامدون : "إىل املضارع " سألت: "وقد انتقل الشاعر من صيغة املاضي     

  .خلارجاحلركة من الداخل إىل ا
الشاحبة، وذلك حـني    - الشاعر -ويبدو الشاعر قادراً على فهم لغة الطري األعجم، انطالقاً من نفسيته          

  :)٣(يرثي أباه عبد اهللا بن سليمان، فيقول
  جة ورقاء ابن غىن إذا سأبكي
  قينـة  كـل  مسمعي يف ونادبة

  أعـين  الذي ضد يعنيه ما كان وإن
  اللحـنِ  عـن  الربي باللحن تغرد

                                                 
 .٤، ص٩، حتقيق مجاعة من العلماء، إدارة الطباعة املنريية مبصر، جشرح املفصل، )م١٢٤٥/ هـ٦٤٣ت ( انظر ابن يعيش، موفق الدين   )١(
 .طري موصوف بقصر العمر: السمام. القبور: الرجام. ١٤٢٩-١٤٢٨، ص ٤،جالديوان  )٢(
 .هو اخلطأ يف اإلعراب أي اخلروج عن وجهه الصحيح: عن اللحن. الغناء: باللحن. احلمامة:  الورقاء٩٤١-٩٤٠، ص ٢، جاملصدر نفسه  )٣(
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  ٢٠٠٥، ١، العدد١اللغة العربية وآداا، جملدالة األردنية يف 
 

 ٥٥

  أمت فإن حياً احلزن فيك وأمحل
  مـسرة  الفؤاد يهوى ال وبعدك

  

  احلـزن  إىل طريقاً أسلك مل وألقك
  ينيه فال السرور وصل يف خان وإن
  

:  احلمام، وهو صراع يعتمد على اخليال السمعي       -اآلخر/ نشهد يف األدبيات السابقة صراعاً بني األنا      
فزع إىل البكاء، ومن املعروف أن احلمام يف الثقافـة          احلمام يغين ويبتهج، فيثري كوامن األنا ومشاعرها، فت       

  . العربية رمز احلنني والوفاء
 ندب وتفجع، فقد أصبحت املغنية ايدة عنده      إىل احلمام قد حتول يف ذهن الشاعر        هديلوالطريف أن   

  .بيه، وألنه قد حرم السرور بعده على نفسهأكالنائحة، لفرط حزنه على 
 والدته،  -األنت/  مشاركة الطري، تنكفىء على ذاا، فتعود العالقة بني األنا         وبعد أن تتخلص األنا من    

  .فاألنا تتجرع غصص الفراق يف احلياة، ولذا، يغدو املوت بالنسبة هلا وسيلة للسلو
الفؤاد، داللة على حالة اهلذيان والتمزق النفسي، فالفؤاد سـيودع          / األنا: وتنشطر الذات إىل شطرين   

  .، وإذا خان، فيدعو عليه صاحبه بالشقاءاملسرات مجيعها
  :)١(وحتتل األنا مركز التوهج الذايت، حني يقول أبو العالء

  بأعينـها  ترميين والوحش أقول
  حتتـهما  كالسيفني ملشمعلني

  ا بت الظيب ظهر مثل بلدة يف

  :أطـر  مل كيف مين تعجب والطري
  ضـمر  ومـن  أين من القناتني مثل

  حذر من يبـالظ  روق فوق  كأنين
الوحوش؛ كي يضيء جتربته، فهو يسقط أحاسيسه عليها؛ ليربز تفرد          / يستحضر الشاعر، هنا، احليوان   

يرنو إىل التفوق واالنتصار، ولكنه تفـوق  " اإلحساس الومهي"الذات واستعالءها، والشاعر عن طريق هذا     
رة يف البيت األول نابعة من   والشك يف أن الصو   . نفسي يتومهه من خالل إسناد صفة اإلعجاب إىل احليوان        

  .إحساس الشاعر بعاهة العمى اليت ظلت تقبع يف زوايا نفسه
 لكن الشاعر أسند هذه الصفة إىل العيون، ويف هذا جـذب            -عادة-وحنن نعلم أن الرمي يكون باليد       

  .للقارئ وشد النتباهه
  :)٢(اآلخر، حني يقول/ ويتكئ الشاعر على جدلية األنا

  جهـارا و خفيـة  عـتيب  وتكثر  ركـائيب  إيل تشكاين كم إىل

                                                 
 .القرن: الروق. ي بلدة مستويةأ: مثل ظهر الظيب. النصب والتعب: األين. السريع: املشمعل. ١٣١-١٣٠، ص ١، جاملصدر نفسه  )١(
 .الناقة الصلبة: العنس. العطاش، مجع حران: راراحل. املنايا: إذا القتين. ٦٢١-٦١٩، ص ٢، جاملصدر نفسه  )٢(
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  صاحل علي سليم الشتيوي)                             ديوان سقط الزند أمنوذجاً(أنا واآلخر يف شعر أيب العالء املعري 
 

 ٥٦

  وفوقهـا  املنايـا  حتت ا أسري
ــن ــنين إذا وك ــين القي   لريدن

  ذاقهــم  أمر ما  طعمي  فلله

  عثارا احلمام شخص يب فيسقط
  حـرارا  الصديق شاء كما رجعن

  فاراــن أقل اــم عيسي وهللا
اق، ولكن الشاعر اختـذ     يدور مضمون هذه األبيات حول افتخار الشاعر بكثرة أسفاره وجتشمه املش          

اإلبل معادالً موضوعياً أسقط عليه مشاعره، وقد جاءت هذه اإلسقاطات صدى لنفسيته  / الوجود اخلارجي 
  .اليت حتس بالنقص والتعويض

والالفت للنظر أن الشاعر اتكأ على الصورة التشخيصية والتجسيمية يف النص، وهذا أمـر طبيعـي؛                
  .)١(ص الصور البصرية يف شعر العميانفالتشخيص والتجسيم من أبرز خصائ

  :)٢(اآلخر حموراً فيقول/ ويصطنع الشاعر موقفاً يتخذ فيه من ثنائية األنا
  القـودا  الـضمر  فأرحـت  أرحتين،

  وأوحـشين  حلمـي  إىل أنست وقد
  معاــمست  أمللت ما كالمك ردي

  اجلـودا  عنـدك  طاليب كان والعجز
ــر ــواذل ك ــاً الع ــداً تأنيب   وتفني

  ترديدا األنفاس  نـــم ميل نـوم
يستفز النص وعي املتلقي، فالشاعر يتحدث عن الراحة، وهي راحة متصلة باملخاطب، ولكنها راحـة              

، فهو ال يريد أن يتكلف جهداً يف الـذهاب          ومن مث من منط خمتلف، فالشاعر ال يرجو اجلود وال العطاء،          
تدرك أن اآلخر ليس  " ناألا"فر، وملا كانت    إليه، وقد انعكست هذه الراحة على اإلبل، ذلك ألا مطية الس          

  .لديه عطاء، فهي ال تكلف اإلبل جهداً أو سفراً
 - فالعاذلة غري حمببة يف الشعر العريب      - على غري املعهود   -ومن ناحية أخرى، نلحظ عالقة مع العواذل        

 فالشاعر ا؛خل، ولذا… لكن الشاعر يتآلف معها، هنا، ألن دورها هو العذل على العطاء أو الشجاعة-غالباً
، ما دامت قد أدركت أن اآلخر ال ميكن "األنا"يفترض أا تزجر وتنهى، وهذا الزجر املفترض مقبول لدى        

  .اإلفادة منه
  :)٣(األطالل، وذلك حني يقول/ ونلحظ عالقة األنا باملكان

                                                 
 .٢٣٠ -٢٢٩، ص  الصورة البصرية يف شعر العميانانظر الفيفي، عبد اهللا بن أمحد املغامري،  )١(
 .اإلبل الطويلة األعناق، مجع أقود وقوداء: القود. ع ضامر وهو البعري الذي ضمر من السفرمج: الضمر. ١٠٩٤-١٠٩٣، ص٣، جالديوان  )٢(
من :  مل متس.نفس الشاعر): هنا(الرعية . مجع حبسة، وهي ثقل باللسان جتعل القول متعذراً: احلبس. ٦٩٢-٦٨٩، ص ٢، جاملصدر نفسه  )٣(

 .ماس الدواء إذا خلطه
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  ٢٠٠٥، ١، العدد١اللغة العربية وآداا، جملدالة األردنية يف 
 

 ٥٧

  الـدرس  األربـع  بعـض  حتيـة  لوال
  ناطقـة  غـري  دار القـول  تسمع هل

ــسينك ــال إن ألن ــان ط ــا الزم   بن
  حلبـاً  طالبـاً  اض النوب شاكي يا

  ورعـاً  حاذيتـها  إن حـذاءك  واخلع
  رعيته  من والٍ ريـخ إىل ملــواح

  احلـبسِ  حـادث  لساين حد هاب ما
  اخلـرسِ  إىل مقـرون  السمع وفقدها

  فنـسيِ  هعهـد  متـادى  حبيب وكم
  ملـتمسِ  الـداء  حلسم مضىن وض
  القـدسِ  يف اهللا كلـيم  موسى كفعل
  متسِ ومل مزجـت مل  ياتـالتح أزكى

يبدو الطلل، هنا، أحد العناصر الرئيسة الداخلة يف جتربة أيب العالء، وقد جاء هذا املطلع الطللي أقرب                 
إىل املناجاة الذاتية، فاألنا تشعر بالوحدة، فتعاملت مع الطلل من منظور نفسي، فتخيلت أن الطلل ال يسمع    

ها الداخلية، مث جلأت إىل اصطناع شخصية ومهية، لتبث إليها أقواهلا وال يستجيب لكالمها، داللة على أزمت      
 كما أضفت طابعاً دينياً على الصورة، ذلـك  - موطن املمدوح-الشكوى وتطلب منها الذهاب إىل حلب   

  . عند الصالة- عادة-أن خلع احلذاء يكون
خلع نعليك إنـك    فا: والشاعر، هنا، يرتكز على التناص مع القرآن الكرمي، حني قال سبحانه وتعاىل           

  .)١(بالوادي املقدس طوى
وهو تناص خيدم رؤية الشاعر وموقفه، فإذا ما عرفنا أن الشاعر يهنئ بعض األمراء، فإننـا نـدرك أن               

، وبالتايل، يدل على مكانة املمدوح اليت تصل إىل مرتبة دينية           "حلب"التناص يدل، هنا، على قداسة املكان       
  .عظيمة يف نظر الشاعر

  :)٢(ة حوارية مفتعلة، وذلك حني قال أبو العالء على لسان درع ختاطب سيفاًوجند لوح
  باملواضــي فتكــي يبلغــك أمل

ــري ال وأين ــترياً يل يغـــ   قـــ
  التراقـي  مكـت  مـن  الـشيب  منعت

  ؟والزجــاجِ باألســنة وســخري
ــضاب ــدام خ ــال كامل ــزاجِ ب   م

ــه ومل ــن أمنع ــر م ــاجِ خط   العج

                                                 
 .١٢، اآلية سورة طه  )١(
. مجع زج وهو احلديدة يف أسفل الرمح: الزجاج. مجع سنان وهو رأس الرمح: األسنة. السيوف: املواضي. ١٧٢٣- ١٧٢٠، ص ٤، جديوانال  )٢(

إن هذه الدرع تقول : يقول. الدم، شبهه باخلمر قبل مزجها): هنا(اخلضاب . ابتداء ظهور الشيب: رؤوس مسامري الدروع، والقتري أيضاً: القيتر
: التراقي. صبغ خيضب به الشيب، ولونه أمحر، ويقال هو حب العظلم: الكتم.  البسي وأمنعه أن يصاب جبراحه فيختضب بالدمأنا أحامي عن

احلمار : العري. سمار الدرع، واحلشرة اليت تدور مع الشمسم: احلرباء. نبت خيضب به الشيب: اخلطر. مجع ترقوة وهو العظم يف أعلى الصدر
الرماح، : املران. الشجة البليغة اليت تبلغ العظم وتوضحه: موضحة الشجاج.  الناتئ يف وسط السيف وهو املقصود هنا:الوحشي، والعري أيضاً

، يعين احلرباء، أي هذا احلرباء الذي هو املسمار "يصيح"من اإلصاحة، وقوله : يصيح. ما يدخل منها يف الشفرات، مجع ثعلب: وثعالب املران
 .لبها صياحيكسر الرماح، فيسمع لثعا

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  صاحل علي سليم الشتيوي)                             ديوان سقط الزند أمنوذجاً(أنا واآلخر يف شعر أيب العالء املعري 
 

 ٥٨

ــل ــدثت فه ــاء ح ــي باحلرب   يلق
ــصيح ــب ي ــران ثعال ــاً امل   كرب

  

ــرأس ــري ب ــحة الع ــشجاجِ موض   ال
ــياح ــري ص ــرب الط ــهاجِ تط   البت

  
ن السيف،  أويبدو   يقوم النص على تقنية احلوار، وهو حوار من طرف واحد، الدرع ختاطب السيف،            

 الشاعر الصامد املتعايل الذي ارتدت عنه       -هنا، رمز للمعتدي املتطاول، وهو اآلخر، وأن الدرع رمز لألنا         
  .يلة حسريةسفاهات اآلخر كل

  :)١( فلسفته ورؤيته الداخلية، إذ يقول- من خالل مناجاته-ويستنطق الشاعر الربق، ليعرض
  وإمنـا  داري الكرخ ليس برق فيا

  طرةـق رةـاملع ماء من فيك فهل
  ليـال  منـذ  الـدهر  إليه رماين

  بسال ليس مآنـظ ا ثـتغ
  كاإلنـسان  -حة إنسانية عليه، فقد صـار      بعداً غرائبياً من خالل إضفاء الشاعر مس       لقد اختذ الربق - 

ـ   مع العقالء، والشك يف أن صيغة النداء من الصيغ اليت تعبـر            -عادة-النداء اليت تستخدم    " ياء"خياطب ب
عن موقف خطايب ناشئ من ذات املتكلم تنبع من صيغة حوارية، إذ تستدعي هذه الصيغة وجود املخاطب                 

  .)٢(يف مقابل املتكلم
نص، يتحدث عن غربته يف الكرخ، بعيداً عن بلدته معرة النعمان، ولـذا، فاعتقـد أن               والشاعر، يف ال  

  مؤشر على املطر، ومن هنا، فرمبا وظفه الـشاعر     - يف األصل  -بعداً إحيائياً، ذلك أن الربق    " الربق"لكلمة  
  .ليكون رمزاً إىل األمل واإلشراق وسط هذا اإلحساس العميق بالغربة يف العراق

ف أن املاء يعيد التوازن النفسي والطمأنينة لإلنسان العطشان، ولعل هذا ما يبحـث عنـه                ومن املعرو 
  .الشاعر، فهو حباجة إىل األمن النفسي الذي جيده يف بلدته، معرة النعمان

يف " اليـاء "وال خيفى يف أن اجلمل االعتراضية قد هيمنت على النص، فقد فصل الشاعر بني املفعول به    
" فيـك : "يف البيت األول، كما فصل بني اخلرب املقـدم " إليه"بشبه اجلملة " الدهر"الفاعل  و" رماين: "قوله

  .يف البيت الثاين" من ماء املعرة: "بشبه اجلملة" قطرة: "واملبتدأ املؤخر
ورمبا جاءت هذه الظاهرة األسلوبية تبعاً حلالة الشاعر النفسية مبا ينتاا من توتر ومتزق، مث لتجسد حالة 

  .النفصال املكاين اليت يعيشها الشاعرا

                                                 
 .سوق أو حملة يف بغداد: الكرخ. ١١٩٥، ص ٣، جاملصدر نفسه  )١(
 .٩٥، ص لقارئ والنصانظر قاسم، سيزا، ا  )٢(
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 ٥٩

  :)١(ويشكل املوت حضوراً يف وعي أيب العالء، حني يقول
  مادر بالبـخل الطائي وصـف إذا

  سفاهة السماء رضاأل وطـاولت
  ميمةذ اةـيـاحل إن زر  فياموت

ـلُقبا هاهةــبالف  قساً روعـي  
  واجلنادلُ احلصى الشهب وفاخرت

  هازلُ دهـرك إنّ جدي نفس ويا
يعرب الشاعر يف البيتني األولني عن انقالب األوضاع يف هذا العامل، وهو االنقالب الذي يوجب علـى                 

ىل ضـده، مث جيـيء   إمهزلة انقالب األوضاع كل  . …كل من حيترم نفسه أن ال يشارك يف هذه املهزلة           
  . ضع املتردي بالذاتية واحترام النفس والتعايل على هذا الواإلحساسالبيت األخري قمة يف 

وغري خاف أن الشاعر اعتمد على االستعارة يف النص السابق، إذ انزاح باألرض والشهب واملـوت،                
درجة شاعرية االستعارة تزداد كلما صادفت أشـكاالً        "ليتعامل معها وكأا بشر آدمي، وال عجب، فإن         

  .)٢("انزياحية مورفولوجية أو تركيبية
  

  :خامتة
، فقد  "سقط الزند " يب العالء املعري، من خالل ديوانه     أ يف شعر    )أنا واآلخر (ة  تعاجل هذه الدراسة ظاهر   

 بان لنا أن األنا الشاعرة كانت تتضخم عنده يف معظم األحيان، وقد جاء هذا التـضخم، ليمثـل جانبـاً           
  .وغري ذلك.. … واحليوان واملكان اإلنسانىل إ عن عاهة العمى وذلك من خالل نظرته تعويضياً

ت األنا ترتبط باآلخر يف عالقات مساملة، أحيانا، وصراع يف معظم األحيان، وال غرو، فقـد             وقد كان 
ىل االنتصار علـى    إ بالصراع والثورة، وقد كان هذا الصراع يفضي         ئانتلمييب العالء وشعره    أكانت نفس   

/ ىل اهلروب من اآلخرإ ، كانت األنا تلجأاآلخر والتسامي عليه وحماولة الصمود أمام الواقع املتردي، وأحياناً
  .اتمع، ألا ال تثق به، وال تطمئن إليه

                                                 
هو : قس. رجل من بين هالل بن عامر صعصعة، يضرب به املثل يف البخل: مادر. يعين حامتا الطائي: الطائي.٥٣٨-٥٣٣، ص ٢، جالديوان  )١(

 .رجل من العرب معروف بالعي: باقل. ن رجال حكيما من حكماء العرببن ساعدة اإليادي، كااقس 
 .٨٦، ص ١٩٩٩ املغرب، -، ترمجة وتعليق حممد العمري، أفريقيا الشرقالبالغة واألسلوبيةبليث، هنريش،   )٢(
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 ٤٣
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  ٢٠٠٥، ١، العدد١الة األردنية يف اللغة العربية وآداا، جملد
 

  
٦١

  أمحد شوقي وفن احلكايا على ألسنة البهائم والطيور
  *طارق عبدالقادر اايل. د

  ١٦/١٠/٢٠٠٥:                                                                                         تاريخ قبوله١٢/٧/٢٠٠٥:             تاريخ تسلم البحث

  

  ملخص

بفن احلكايا اليت كـان      كان حمورها األول عن عالقة أمحد شوقي         وخامتة؛سة بتوطئة وثالثة حماور     ضت هذه الدرا         
متأثراً بالتراث العريب بعامة، ومبا كتبـه الـشاعر          .وما اشتملت عليه من مغاز أخالقية      ،جيريها على ألسنة البهائم والطيور    

ت جديدة تناسـب احليـاة العـصرية ، والقـيم العربيـة      من خرافات خباصة،  لكنه ابتكر موضوعا   ) الفونتني(الفرنسي  
  ) .الشوقيات(واإلسالمية، تضمنها اجلزء الرابع من ديوانه 

 ألسـلوب فعرض  ،  الثالثاحملور أما   .املباشر أو الرمزي    وارتباطها باملضمون  احليوانيةالثاين الشخصيات   احملوروتناول        
وانتهت الدراسة خبامتة مكثفة خلّصت . احلكائي الذي اختطه يف بناء نصه      ومنهجه، أمحد شوقي يف رسم شخصياته احليوانية     

هلُ به مستقبالً ، ما احتوتاألديب الطريفهلذاوما تأم الفن .  
 

Abstract 

The Use of Fable in Aḥmad Shawqi’s Poetry  
This study falls into three parts and a conclusion. The first part deals with Shawqi’s 

relationship with the art of the fable and its moral lessons; the second part with animal characters 
and their relationship to content, literal  or figurative; and the third part deals with Shawqi’s style in 
delineating  his animal characters and his method in structuring his fable texts.  

The study also shows that Aḥmad Shawqi was influenced by Kalila wa Damna, which had 
been translated into Arabic as well as by the myths that the French Poet Lafontaine wrote. Shawaqi 
himself made his contribution to this art and created tales and topics that suited the Egyptian folk 
life and the Arabic Islamic values and included these in chapter four of his Alshwaqaiyāt. Finally, 
the study concludes by an intensive summary of its contents and afterward views of the future of 
this literary art. 

  

  

  

  

  

  

  : توطئة
  أستاذ مساعد يف اللغة العربية، كلية اآلداب، جامعة مؤتة، الكرك، األردن* 

 .مجيع حقوق النشر حمفوظة جلامعة مؤتة، األردن© 
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  أمحد شوقي وفن احلكايا على ألسنة البهائم والطيور                                               طارق عبدالقادر اايل
 

 
٦٢

اختلط  من أصول خمتلفة  ) م١٩٣٢ -١٨٦٨= هـ١٣٥١ -١٢٨٥( ة سنة ولد أمحد شوقي يف القاهر    
اخلـديوي  جدته اليونانية اليت كانت تعمل يف بالط        نشأ يف كنف    وم الشركسي بالتركي والعريب،     دفيها ال 

وبدأ تعلمه يف الكتاب، مث انتقل إىل مدرسة املبتديان االبتدائية وبعدها إىل التجهيزية ليلتحق بعـد        إمساعيل،  
أرسله اخلديوي توفيق إىل جامعة مونبيليـه عـام      . درسة احلقوق مث يتحول عن احلقوق إىل الترمجة       ذلك مب 
أشـهر شـعراء العـصر      وهـومن   ١٨٩٣م لدراسة القانون واآلداب، وبقي يف باريس حىت عام          ١٨٨٧

علي، وحـسني،  : رزق بثالثة أوالد هم. ١٩٢٧احلديث،كما بويع بإمارة الشعر يف مهرجان تكرميي سنة        
ترك شوقي نتاجاً ضخماً، شعرياً ونثرياً؛      . وأمينة، وقد خصهم بقصائد تضمنها اجلزء الرابع من الشوقيات        

علي بيك الكبري، وعنترة، وقمبيـز، وأمـرية        : وله يف املسرح  ،  ففي الشعر ترك الشوقيات يف أربعة أجزاء      
  . )١(د االجتماعي والتأمالتجمنون ليلى، وبعض الروايات، وكتب يف النقومصرع كليوباترا، األندلس و

حني سافر إىل أوروبا، اتصل باجلديد يف األدب والفنون، كان من بينها أدب األطفال الذي شغف به                 
 وقد ،كتبها على ألسنة البهائم والطيوروكان نتيجة هذا الشغف أن قدم لنا جمموعة من القصائد اليت  كثرياً،  

 يوسف بإصدار ديوان شـوقي لألطفـال        بوقد قام عبد التوا   مجعت يف اية اجلزء الرابع من الشوقيات،        
متضمناً ما كان يف اجلزء الرابع من الشوقيات وما ظهر يف الشوقيات اهولة اليت مجعها حممد صربي، كما          

  .)٢(صدره بدراسات عن جوانب من فن شوقي ومالبساته يف هذا اال
م بعد وفاة ١٩٤٣ ظهر سنة الذيالديوان  ات، وهوالدراسة اجلزء الرابع من الشوقي  هذه  اختارت  لقد  و

كبا بإعادة ترتيـب قـصائده،   .الشاعر أمحد شوقي، وقد حققه حممد سعيد العريان، مث قام الدكتور إميل أ   
يف : الثـاين يف احلب والطبيعـة، و    : األول:، فوزع قصائد الديوان على أربعة أقسام      عليهوحتقيقه واملداخلة 

يف نـشوة الـذات والتـاريخ    و القسم الرابع يف الزمن واإلنسان واحلضارة، لث الثااألمثال واحلكايات، و 
أما ما يعين هذه الدراسة من هذه األقسام األربعة، فهو القسم الثاين املتعلق باألمثال واحلكايات اليت . اخلاص

دمت للناشئة  ، ق وقد تضمنت قيما أخالقية، وإشارات سياسية     أجراها الشاعر على ألسنة البهائم والطيور،       
وقد برع الشاعر يف رسم شخصيات حكاياتـه الـشعرية          وللكبار أيضا بغالف رقيق من الرمز واإلحياء،        

                                                 
، وانظر ديوان أمحد شوقي، ١٣٦، ص١٩٨٤، دار العلم للمالين، بريوت،    ٦، ط ١، ج )قاموس تراجم (األعالم  : انظر خري الدين الزركلي     )١(

   .٥، ص١٩٩٥، دار اجليل، بريوت ١كبا، ط. الد الثاين، اجلزء الثالث، مداخلة وحتقيق إميل أ
     ٦٣، ص١٩٩٣، دار البشري للنشر والتوزيع، عمان ١انظر سعد أبو الرضا، النص األديب لألطفال، ط  )٢(
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  ٢٠٠٥، ١، العدد١دالة األردنية يف اللغة العربية وآداا، جمل
 

 
٦٣

. اخلارجي والداخلي على السواء   :  يف أدق تفاصيلها، وببعديها    هااحليوانية، ويف بناء احلكاية عليها، وتصوير     
ف يف شعر أمحد شوقي، هو أننا قلّما قرأنا         وكان من أهم األسباب اليت دفعت إىل تناول هذا اجلانب الطري          

لشعراء ميارسون مثل هذا النوع من الكتابة األدبية، على الرغم من انتشاره وذيوعه يف وسـائل اإلعـالم                  
ه ساحة ، وزيادة على هذا ولوج )الكرتون  ( وخباصة ما يقدمه التلفاز من أفالم        ،وءة واملسموعة واملرئية  راملق
هلذا أردت  لفت األنظار إىل هذا الفـن         .  الغناء أيضاً  ية احليوانية ودخوله جمال   ص الشخص وتقم) الدراما(

األصيل، وحفز الشعراء إىل السري يف هذا االجتاه، ثُم إنّ يف هذا النوع من األدب جماالً رحبـاً القتنـاص                    
وفيها من جانب آخـر  احلكمة واملثل مغلّفاً باإلشارات الرمزية واملضامني السياسية اليت يعجب ا الكبار،           

ا حيققه من دهشة للصغار، السبب الذي       مباملتعة والتسلية ومتابعة حركات الشخصيات احليوانية يف جتلياا         
يف اجلامعات  " أدب األطفال "جعل هذه احلكايات الشعرية جزءاً من أدب األطفال، ومكوناً أساسياً ملساق            

  .العربية
  

- ١ -  
  أمحد شوقي وفن القصة احليوانية

وهـو مصـطلح مـأخوذ عـن اللــغة        ) الفابوال (اسم  يـطلق على هذا النوع من القـصص       
الـيت  ،  ، وتعين تلك األقصوصة ذات املغزى     )Fabula(، املشتقة من املصطلح الالتيين      )١ ()Fable(اإلجنليزية

ما، أوهي    موعظة والقصة احليوانية اليت هلا مغزى، وتقدم     أاخلرافة  : ومن معانيها . تروى على ألسنة احليوان   
أي -أما الدراسة فتميل إىل كوـا     . كوا  قصة حيوانية    القصة اخليالية بشكل عام، لذا فهي هنا أعم من        

، كما يقـوم    )حبيوانيته( قصة حيوانية ذات مغزى، والناطق فيها هو احليوان نفسه، مع احتفاظه             -الفابوال
  .أدوار البطولة يف هذه احلكايات اإلنسان والنبات واجلماد، مبؤازرة احليوان ومشاركته 

، كما أنه )٢(ليس فناً دخيالً أو طارئاً على لغتنا العربية      ) الفابوال(وهنا ينبغي التوقف للقول إنّ هذا الفن        
: ليس من ابتكار أمحد شوقي على الرغم من إسهامه يف تطويره ودعمه بثراء لغوي وشعري على الصعيدين                

                                                 
)١(  Fable: ‘Ashort Story That Teaches Amoral And That Often Has Animals As Speaking 

Characters: Aesop’s Fables’. Oxford Word Power, University Press ٢٠٠٠, P ٢٦٨.   
  . ١٤٨ -١٢٣، مكتبة الرسالة، عمان، ص ١كليلة ودمنة يف األدب العريب، ط: انظر ليلى حسن سعد الدين  )٢(
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٦٤

ومن املؤكد أن براعة شوقي يف مثل هذا اجلنس         .  الفن من النثر إىل الشعر     الشكلي واملضموين، وحتويل هذا   
  : تعود إىل رافدين أساسني أسهما يف استوائه على سوقه، ومها-فضالً عن موهبته األدبية الفذّة-األديب

  : الرافد التراثي-أ
ت هـذا الفـن      مل تقف الدراسات األدبية املقارنة على أي الشعوب كان األسبق يف اختراع حكايا            

األديب، لذلك فمن العبث تتبع هذه احلكايات ملعرفة جذورها األوىل، ألنّ هذا حمل خـالف كـبري بـني             
، ولو حاولنا املقاربة مع ما يف تراثنا العريب من هذا الفن األديب، لقلنا إنّ خماطبة الشعراء اجلاهليني )١(الباحثني

ضفاء صفات اإلنسان عليه، حبيث حنسه يف بعـض منـاذج           وإللحيوان، ومعاملته  معاملة اإلنسان العاقل،       
عند الشاعر اجلاهلي املثقب العبدي الذي      احلال   كما هو    باكياً شاكياً أو حزيناً متأملاً،       الشعر العريب القدمي  
وعنترة الذي رسم حلصانه صورة إنسانية، وكلها تدل علـى          ) تتأوه آهة الرجل احلزين   ( حاور ناقته وهي    

يف بعض سور القرآن الكرمي آيـات  وقد نتلمس . يمة اليت تربط بني العريب يف صحرائه وحيوانه  احلم العالقة
من احملتمل أن يكون   هذه القصص اليتعرضت لبعض احليوانات ناطقة ناصحة كاهلدهد وكالنملة وغريمها،

  .منها مضامني بعض قصائده قد استوحىالشاعر 
        ا املؤلفون والنقاد القدامى كأيب هالل العسكري وامليداين        ويوجد الكثري من هذه القصص اليت اشتغل

يف جممع أمثاله وأيب عبيد البكري، والدمريي يف حياة احليوان الكربى وابن الندمي يف الفهرست، كل هـذا                  
يدل على صلة العرب ذا الفن األديب، الذي اطلّع شوقي عليه وأفاد منه قبـل أن يـسافر إىل فرنـسا،                     

  . واة هذا الفن وبذرته األوىلفتشكلت لديه ن
بن ال،  "كليلة ودمنة "أما اجلانب املهم الذي سنتوقف عنده يف هذا اال، فهو تأثر أمحد شوقي بكتاب               

ال معرفة  تتبع نشأة هذا الكتاب و، هنا ،املقفع؛ إذ ظهر أثره يف شعر أمحد شوقي واضحاً جلياً، وليس الغاية           
 فقدان أصله البهلوي الذي ترجم عنه ابن املقفع، حىت باتـت            يف  بب  عدد اللغات اليت ترجم إليها أو الس      

 لضيق املقام، والبتعاده عمـا   كله الترمجة العربية أصالً لكل ترمجة جاءت بعدها، ال نود أن خنوض يف هذا            
ر حنن بصدده، لكنين أثبت ما أثبته حممد غنيمي هالل حبصول التأثر والتأثري مع اختاليف معه بدرجة التـأث                 

  .  الذي عده ضئيالً وأعده كبرياً عند عرض أحد األثرين على اآلخر 

                                                 
   . ١٧٩، دار ضة مصر للطبع والنشر، الفجاية، القاهرة، ص ٣ارن، طاألدب ملق: انظر حممد غنيمي هالل  )١(
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٦٥

يف حكاياته الشعرية بعضا مما اشتملت عليـه   واضحا حني  ضمن"كليلة ودمنة"كتاب  بولقد بدا تأثره    
، بعد إعادة صياغتها وتقدميها للمتلقني شـعرا علـى شـكل    من معان وقيم ومغازحكايات كليلة ودمنة    

ومن األمثلة على بعض ما ضمنه شوقي يف حكاياته من كليلة ودمنة ، . حبكمة مبتغاة غالباًتهي تنمقطوعات 
  ": كليلة ودمنة"قول ابن املقفع يف مواضع خمتلفة من 

  .)١(وإمنا ضربت لك هذا املثل لتعلم أن احليلة جتزئ القوة .١
وة وال الصغر وال الكرب     ال تنظر إىل صغري وضعفي فإن األمور ليست بالضعف وال الق          " قال دمنة    .٢

 . )٢("فرب صغري قد بلغ حبيلته ودهائه ورأيه ما يعجز عنه كثري من األقوياء: يف اجلثة

زعموا أن غراباً كان له وكر يف شجر على جبل كان قريباً منه جحر ثعبان أسود، فكان الغراب                   "  .٣
نه فشكا ذلك إىل صديق له من      إذا فرخ عمد األسود إىل فراخه فأكلها، فبلغ ذلك من الغراب وأحز           

قد عزمت : وما هو؟ قال الغراب: قال،  يف أمر قد عزمت عليه كأريد مشاورت : وقال له ! بنات أوى 
 . )٣("لعلّي أستريح منه، فأنقر عينيه فأفقأمها، أن أذهب إىل األسد إذا نام

نكن أن تصرنَ   أحب م : وما عسى أن نبلغ منه وحنن طري ضعاف؟ فقالت للعقاعق والغربان          : فقلن" .٤
 ". فإين أحتال له بعد ذلك حبيلة أخرى، معي إليه فتفقأن عينيه

  : )٤(يف مثل قولهبعضا،  السابقة، اليت تدل على مساعدة الضعاف لبعضهمأما أمحد شوقي فضمن  املعاين 
  اجتمعوا فاالجتماع قـوة

 ل يف مرورهيهوي إليها الفي

  مث احفروا على الطريق هوه
 فنستريح الدهر من شروره

    . فالضعاف باحليلة واالحتاد يغلبون القوي ويتخلصون من شروره

                                                 
   . ١١٥كليلية ودمنة، ص   )١(
   . ١١١كليلة ودمنة، ص  )٢(
  . ١١٢كليلة ودمنة، ص   )٣(
   . ١٥٦املصدر نفسه، ص   )٤(
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٦٦

وكان قريباً منه   فيها أسد عظيم، وهو ملك تلك   :" ومن التضمني املعنوي لدى شوقي ما قاله ابن املقفع         .٥
دون الناحية، ومعه سباع كثرية وذئاب وبنات آوى وثعالب وفهود ومنور؛ وكان هذا األسد منفرداً برأيه  

 ". أخذ برأي أحد من أصحابه

  : )١(األسد ووزيره احلمار:"هذا املعىن يف قصيدة له بعنوان شوقي فضمن 
ــن ذا  ــوزير فمـ ــات الـ   مـ

ــال ــري: قـ ــار وغريـ   احلمـ
 :فاستضــــــحلت مث  قالت

ــضواري  ــر ال ــسويس أم   ل
ــاري  ــذا اختي  ــضي   ق
 مــــاذا  رأى يف احلمار

   )٢( يقول أمحد شوقي 
 فـي  احلمارمـن  رأيـكم   رأي الرعــــية فيــــكم 

 وهو املعىن ذاته الـذي      ن االختيار السيء للمعاون جيلب الضرر ويضيع هيبة احلاكم أمام أفراد شعبه،           إ
زعموا أن مجاعة من الكراكي مل يكن هلا  :" يف قوله تناوله ابن املقفع يف حديثه عن الراعي والرعية واختياره          

  . )٣(" متلك عليها ملك البومملك فأمجعت أمرها على أن
نلمس جانباً من تأثر شوقي يف بعض حكاياتـه هـذا      ويف باب البوم والغربان من كتاب كليلة ودمنة         

، )٤(من يغتر بالعدو الذي مل يزل عدواً وإن أظهر عكس ذلك          الباب الذي يعرض بعض احلكايات اليت تنبه        
، حني اغترت األفعى   )٥(فعى النيلية، والعقربة اهلندية   هذا املعىن الذي دارت حوله حكاية أمحد شوقي عن األ         

بكمون العقربة، وما إن نامت عن عدوها حىت ضت العقربة يف ذروة الدماغ وراحـت تلـدغها حـىت      
  . أكتها

                                                 
  . ١٦٣الديوان، ص   )١(
   . ١٦٣الديوان، ص  )٢(
  . ١٨٤كليلة ودمنة، مرجع سابق، ص   )٣(
  . ١٨٠ص ) ت. د(كليلة ودمنة، ترمجة عبداهللا بن املقفع، دار التربية للطباعة والنشر، : نديبيدبا اهل  )٤(
  . ١٥٦الديوان،  ص   )٥(
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٦٧

إن مثل هذه اإلشارات املقفعية جندها يف مواقف متعددة يف قصائد شوقي لكن شـاعريته بـرزت يف                  
  . سابقة وتعميقها لتصبح فكرة رئيسة يف معظم قصائدهتطوير األفكار اجلزئية ال

  
  : الرافد األجنيب. ب

م، إلمتام دراسة احلقـوق،     ١٨٨٧ أرسل اخلديوي توفيق أمحد شوقي إىل جامعة مونبليه يف فرنسا عام          
، مث عاد إىل مـصر سـنة        )فرلني(فقضى عامني زار يف أثنائها بريطانيا واجتمع يف فرنسا بالشاعر الفرنسي          

 بعدما ندد باإلنكليز، ١٩١٥ والتحق بديوان اخلديوي عباس حلمي الثاين، مث أمِر مبغادرة مصر سنة      ١٨٩١
ويف اية املطاف رافق ولديه إىل فرنسا ليتما دراستهما، ويف فرنسا استطاع أن يطلع على روائع الثقافـة                  

  . الفرنسية وعلى الفن املسرحي على وجه اخلصوص
 هو أنّ شوقي تثقف الفرنسية يف بالط اخلديوي، مث حينما سافر إىل فرنسا اطلـع  أما ما أود قو له هنا،  

، فأخذ ينهل منها، ويضيف إىل ما كان قد قرأه مـن  )١(على آداا، ومما قرأه وأعجب به خرافات الفونتني  
ئم هـذا  كليلة ودمنة يف مصر، فأخذ يقارن بني رسم احليوان عند ابن املقفع والفونتني، فتشكلت لديه دعا      

الفن، وقُدّر له أن يتناص مع هذه احلكايات وأن يطوعها لتناسب روح الذوق املصري خباصة، والـذوق                 
  . العريب احلديث بعامة

وجربت خاطري يف نظم احلكايات     : "  هو ذا   صرح قد، و )الالفونتيين(وملاذا نبتعد يف تبيان هذا األثر       
موعة شيء من ذلك، فكنت إذا فرغت من أسطورتني أو ثالث على أسلوب الفونتني الشهرية، ويف هذه ا

أجتمع بأحداث املصريني وأقرأ عليهم شيئاً من ذلك، فيفهمونه ألول وهلة، ويأنسون إليه ويضحكون من               
تطلع شوقي إىل تزويد األدب العريب ذا اجلنس األديب على طريقة : " ، ويقول حممد غنيمي هالل    )٢("أكثره

                                                 
  . ٢٢، ص ١٩٦١الشوقيات اهولة، ط دار الكتب بالقاهرة، : حممد صربي  )١(
شر، اشتهر بأساطريه على ألسنة احليوانات الـيت  ، شاعر فرنسي من شعراء القرن السابع ع     )١٦٩٥ -١٦٢١(جان دوال فونتني    : الفونتني  )٢(

العيون اليواقظ يف احلكم واألمثـال  : نقلت إىل العربية وإىل العديد من لفات العامل، تأثر به من الشعراء العرب حممد عثمان جالل يف كتابه   
  .وأمحد شوقي وإبراهيم العرب وغريهم" واملواعظ
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٦٨

، واألمر املشترك بني الفونتني وأمحد شوقي أمـا         )١(" حني كان يكمل دراساته يف أوروبا      الفونتني الفنية 
، }حكايا ابن املقفع  { وسرت روح هذه احلكايا     : "  تقول فاطمة عابدين   كمااطلعا على أدب ابن املقفع،      

تني الذي جرب   يف كل اجتاه فبلغت بالد اليونان والغرب وشعراءه وكتابه وأشهرهم الشاعر الفرنسي الفون            
، ولقد مجعت احلكايات التسع عشرة اليت تأثر فيهـا          )٢("أساطريه على كل لسان بلغته األصلية أو ترمجتها       

 بنصها الفرنسي وترمجتها العربية واألصل فيها هو كتـاب          ١٩٩٥الفونتني بكليلة ودمنة، وصدرت عام      
هذا التأثر مع حكايات أمحد شوقي الـيت        ، ولنا أن منثل من حكايات الفونتني على مثل          )٣("كليلة ودمنة "

أردنا أن نقول إن التأثر كان تأثراً يف اللغة واألسلوب وبناء احلكاية، واختيار الشخصيات احليوانية، وبقي                
الروح الفرنـسي يف قـول       واضحا يف صدور كل منهما عن ثقافة خمتلفة فنجد، مثالً،           االختالف  بينهما    

  : )٤(واحلزون، .... قابأنثى الع" من قصيدة الفونتني 
  وراح الطائر الثاكل يطلب عدالةً

  من ملك اآلهلة
فوضع بيوضه هذه املرة يف حضن اِإلله  

  ظاناً أا هنا يف األمان
 . . . . . . . .         

  على ثوب اِإلله" بعرة" فرمى 
 . . . . . . . .         

  
احملاماة، فأطاعه غري راغب فيها، والتحق بكلية احلقوق وخترج فيها حمامياً، غـري أنـه زهـد يف    / يروي أن والده اختار له دراسة القانون       

القانون والوظائف، وانصرف إىل تنمية ميوله األدبية باملطالعة الواسعة للكتب األدبية مث انتقل إىل باريس، له إنتـاج أديب متنـوع ومنـه                  
  ). حكاياته(

  . ٢٣٧ ص ٥٤٤٠، رقم املقرر، ١٩٩٦، ١امعة القدس املفتوحة، ط     األدب املقارن يف منشورات ج
   . ١٨٤، وانظر ص ١٩٠حممد غنيمي هالل، مرجع سابق، ص   )١(
  . ٤٨م، ص٢٠٠١ سورية، -دمشق ، األوائل للنشر والتوزيع، ١، ط)مدخل إىل دراسة مقارنة(بني ابن املقفع والفونتني : فاطمة عابدين  )٢(
   . ٢٣٧ة القدس املفتوحة، مرجع سابق، ص األدب املقارن، جامع  )٣(
   . ٨٤ -٨١انظر القصيدة، فاطمة عابدين، املرجع نفسه، ص   )٤(
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٦٩

  وعلم العقاب بإمهال اإلله 
  .طهفهدده بأن يغادر بال

ملك : (ففي نص الفونتني املترجم السابق تظهر بعض التعبريات اليت ال تتوافق مع املعاين اإلسالمية، مثل
أما أمحد شوقي فقد كان حريصاً على أن يبتكر أسلوباً خاصاً         . وغريها) إمهال اإلله (و) ثوب اإلله (و) اآلهلة

  . ة تزم فيه بالذوق العريب ومنظومة القيم العربية واإلسالمييل
الفونتني يف املقتطفـات    ) فابوالت(فيها مالمح التماس بني الشاعرين بعض       بدا  املعاين اليت   هذه  ومن  

  : اتزأة اآلتية
  :)١(قوله "  األسد والفأرة"من قصيدة-

  علينا ما استطعنا أن نساعد كلَّ الناس
  " فقد حنتاج إىل من هو أصغر منا

  خرجت فأرةٌ صغرية مرةً من جحرها
  ت بني قوائم األسدووقع

  :وقوله -
  .)٢(لنجدته" فأرة: "        وأسرعت السيدةُ

  فراحت تعمل يف الشباك بأسناا  
  قرضت سردةً من الشبكة  

  : )٣(، قوله"األسد والذبابة الصغرية: "   حكايةومن-
  اغريب عن وجهي أيتها احلشرة احلقرية "   
  " يا حثالة األرض  

                                                 
   . ٨٩انظر القصيدة، املرجع السابق، ص   )١(
   . ٨٩انظر، الديوان، ص   )٢(
   . ٨٥الديوان، ص  )٣(
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٧٠

  بة صغريةهكذا كان األسد خياطب ذبا  
  حطّت عليه  
  وأعلنت هذه احلرب على األسد  
  وقوله -
  .)١(فاحذر يا بين دائماً"  -

  أن حتكم على الناس من مظهرها  
  ما حييت  

" الذئب والكلـب "احلمار واجلمل بعض املعاين اليت وردت يف قصيدة        "  ولقد ضمن شوقي يف قصيدته       - 
برغبته العودة  إىل وتده بعد أن متكن من احلـصول            ر احلمار   الالفونتني يف مقطع شوقي الذي يشري إىل قر       
غري قادر على ممارسة حياة احلرية واالنعتاق ، فقرر العودة          كان  على حريته، لكن احلمار الذي خلق للقيد        

  :)٢(كما يف قول شوقي على لسان احلمار بعد أن قرر العودة.إىل قيوده من جديد 
  ــد ــودة للبل ــن ع ــد يل م   ال ب
  فقال سـر والـزم أخـاك الوتـدا        

 

ــودي  ــه مق ــت في   ألنــين ترك
ــي تقيــ  ــت ك ــا خلق   دافإمن

 

  :)٣(وهو مطابق متاماً للمعىن يف قول الفونتني
  . الحظ الذئب حزاً وقد قشط عنق الكلب  
  !ما هذا يا صديقي: فقال  
  ....ال شيء هام  
  !كيف ال شيء هام؟  

                                                 
   . ١٠٩الديوان، ص   )١(
   . ١٧٦ديوان، ص ال  )٢(
   . ١١٠بق، ص فاطمة عابدين، املرجع السا  )٣(
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٧١

  إنه الطوق الذي يقيدوين به  
 . . . . . . . .         

  أال تعدو كما تريد؟ ! يد إذن ؟أنت مق  
  !وليس لذلك كبري أمهية... ليس دائماً   

أن هذه األمثلة مما قدمنا من كليلة ودمنة حيناً ومن حكايات الفونتني حيناً آخر لتدل داللة واضـحة                  
رع العريب والغريب، لكنه اخت: على تأثر الفونتني حكايات ابن املقفع من جانب كذلك تأثر شوقي بالرافدين  

  .  مبتكراً هلذا النوع من الفن يف األدب العريب- حبق-منهما بشاعريته أسلوباً خاصاً جعله
  

- ٢ -  
  شخصيات حكايات احليوان والطري وارتباطها باملضمون يف الديوان

عالوة على املسرح،   ،  األدب احلديث يف أوروبا، وكان من مجلة ما أُعجب به         على  اطلع أمحد شوقي    
 وكان أن نظم جمموعة من القصائد اليت وجهها إىل هذه           ،جه لألطفال على وجه اخلصوص    ذلك األدب املو  

الفئة من اتمع يف حماولة منه لرفد األدب العريب مبضامني تربوية مفيدة لألطفال، ملا اشتملت عليه هـذه                   
 مث مبا أضافه    .ئقاحلكايا الشعرية على ألسنة احليوان من قيم نبيلة، وحكم نافعة  بأسلوب أمحد شوقي الشا              

 إضافات مبتكرة بتقدميه كثرياً من املضامني السياسية واألخالقية واالجتماعيـة الـيت             منشوقي هلذا الفن    
ويف تقديري أن بعض القصائد مل يكتبها شوقي للـصغار بـل             .مجعت يف اية اجلزء الرابع من الشوقيات      

 يصعب على األطفال إدراك  اليت نتقاديةالواقف ااملو ،سياسيةالالشتماهلا على مجلة من الرموز  كتبها للكبار
وقد قام عبدالتواب يوسف بإصدار ديوان شوقي لألطفال مشتمالً على قصائد . كنهها واستيعاا يف سهولة  

  .)١(اجلزء الرابع من الشوقيات، وما ظهر من الشوقيات اهولة اليت مجعها حممد صربي

                                                 
   . ٦٣النص األديب لألطفال، ص : انظر سعد أبو الرضا  )١(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  أمحد شوقي وفن احلكايا على ألسنة البهائم والطيور                                               طارق عبدالقادر اايل
 

 
٧٢

  .وسيكتفى فيما بعد بذكر رقم القصيدة فقط - جمال الدراسة-قصائد الديوان. أ
رقم 

 القصيدة
 اســم القصيدة

عدد 
 أبياا

رقم 
 القصيدة

 اســم القصيدة
عدد 
 أبياا

 ١١ النعجتان ٣١ ٢١ دودة القز والدودة الوضاءة .١
 ١٢ السفينة واحليوانات ٣٢  ١١  الكلب والببغاء  .٢
 ٥ الغزالة واألتان ٣٣  ١٦  رالظيب والعقد واخلرتي  .٣
 ١١ . نوح والنملة ٣٤  ٢٦  الفنار  .٤
 ١٣ . الدب يف السفينة ٣٥  ٨  . الثعلب واألرنب والديك  .٥
 ١٣ . الثعلب والديك ٣٦  ٨  . الثعلب الذي اخندع  .٦
 ١٨ سليمان والطاووس  ٣٧  ١٠  . الثعلب واألرنب يف السفينة  .٧
 ٩ . الفأرة والقطة ٣٨  ١٢  . القرد يف السفينة  .٨
 ٢٤ .  األرانب والفيلأمة. ب ٣٩  ٣٤  . ضيافة قطة  .٩

 ١٨ . األفعى النيلية والعقربة اهلندية ٤٠  ٥  . الغصن واخلنفساء  .١٠
 ٦ . األرنب وبنت عرس يف السفينة ٤١  ١٦  . النملة الزاهدة  .١١
 ١١ . الليث والذئب يف السفينة ٤٢  ١٣  . السلوقي واجلواد  .١٢
 ٦ . ثعالة واحلمار ٤٣  ٦  . ادالبغل واجلو  .١٣
 ١٦ . األسد ووزيره احلمار ٤٤  ١٠  . القربة وابنها  .١٤
 ٣١ . حكاية اخلفاش ومليكه الفراش ٤٥  ١٥  . الكلب والقط والفأر  .١٥
 ١٠ . األسد والضفدع ٤٦  ٨  . اليمامة والصياد  .١٦
 ١٠ . النعجة وأوالدها ٤٧  ٢١  . الصياد والعصفورة  .١٧
 ١٥ . الديك اهلندي والدجاج البلدي ٤٨  ١٤  . العصفور والغدير املهجور  .١٨
 ١٤ . ندمي الباذجنان ٤٩  ١٣  . اهلرة والنظافة  .١٩
 ١٦ القرد والفيل ٥٠  ١٣  . الغزال واخلروف والتيس والذئب  .٢٠
 ١٥ . ملك الغرباء وندور اخلادم ٥١  ١٨  . ولد الغراب  .٢١
 ١٠ . احلمار واجلمل ٥٢  ١٢  . اجلمل والثعلب  .٢٢
 ١٥ . ألسد وخطبة احلمارويل عهد ا ٥٣  ١٠  . سليمان واهلدهد  .٢٣
 ٢٦ . فأر الغيط وفأر البيت ٥٤  ١٤  . الغزال والكلب  .٢٤
 ١٣ ). عصفورتان(الوطن  ٥٥  ٣  . احلمار يف السفينة  .٢٥
 ١٠ . الثعلب يف السفينة ٥٦  ١٧  . سليمان احلكيم واحلمامة  .٢٦
 ٢٤ . األسد والثعلب والعجل ٥٧  ١٥  . بالشاة والغرا  .٢٧
 ٧ . البالبل اليت رباها البوم ٥٨  ١١  . الكلب واحلمامة  .٢٨
 ١١ . أنت وأنا ٥٩  ٨  . الثعلب وأم الذئب  .٢٩
     ١٢  . النملة واملقطم  .٣٠
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 ٧٣  

  : يتبني من اجلدول السابق ما يلي
، وموضوعها العام يف احلكم والقـيم علـى        )٣٨ -١(اشتملت الطائفة األوىل من القصائد من رقم         .١

  . سمائة واثنني وستني بيتاً، موزعة على مثان وثالثني قصيدةمخ
، وموضوعها العام يف السياسة واألوطان      )٥٩ -٣٩(اشتملت الطائفة األخرى من القصائد من رقم         .٢

 . على ثالمثائة ومثانية أبيات، موزعة على إحدى وعشرين قصيدة
: يتاً كانت نسبة الطائفة األوىل منـها      بلغ جمموع أبيات القصائد، موضوع الدراسة، مثانية وسبعني ب         .٣

 % . ٣٥,٤١واألخرى % ٦٤,٥٩
 ويف مقاربة داللية أولية أشارت إليها اإلحصائية أن املضامني األخالقية والتربوية والتعليمية الـيت تناوهلـا         

ـ   –شوقي يف الديوان ضعف ما تناوله يف أمور السياسة ورموزها، مما يدل على أن الديوان وضع                   -ه يف أغلب
لألطفال ليقدم هلم احلكمة واملثل واملوعظة على ألسنة احليوانات مع اشتماله على املضامني السياسة واأللغـاز               

  . املوجهة أصالً إىل فئة الكبار مع عدم إنكار انتفاع كليهما مبا كتب لآلخر
  . احليوانات وغريها وعدد مرات وقوعها: شخصيات احلكايات من. ب

، القرد )٣(، األرنب )٩(، الثعلب )١(، الـخرتير )١(، الظيب )٦( والسلوقي ، الكلب)١( دودة القز .١
، الغـزال )٥(، الفأر )١(، البـغل )٢(، اجلواد )٣(، النحلة)١(، اخلنـفساء )٤(، القط واهلّرة   )٢(
، )١(، احليوانات   )٢(، النعجة   )١(، الشاة   )٢(، اجلمل   )٣(، الذئب )١(، التيس   )١(، اخلروف   )٣(

، )٥(، الليث واألسد  )١(، بنت عرس    )١(، العقربة   )١(، األفعى   )٢(، الفيل   )١(، الدب   )١(األتان  
  ). ١(، الدلفني )١(، العجل )١(الضفدع 

، )٣(، العـصفورة    )١(، اليمامـة      )١(، القربة   )٣(، الديـك   )١(، الببغاء   )٢(الفـراشة  : الطيور .٢
، الدجاج البلدي )١(، اخلفاش )١( الطاوس ،)٢(، احلمامة )١(، الـهدهد )٣) (ولداً ملكاً(الغراب 

 ).١(، البوم )١(، البالبل )١(
، املاء )١(، الوطن )١(، املقطم   )١(، الغدير املهجور    )٦(، السفينة   )١(، الفنار   )١(العقد  : اجلمادات .٣

)١.( 
 ). ١(، الغصن )١(الباذجنان : النبات .٤
، )١(، راعـي الـدير   )١(، نـدور اخلادم )١(، النيب نوح )٣(، النيب سليمان )١(الصياد  : اإلنسان .٥

 ).١(أنت / الضمري املنفصل أنا
ومن املهم أن نالحظ أنّ عدد تكرارات الشخصية احليوانية يف القصائد السابقة كانت قليلة، ومل يتكـرر                 
وقوع تكرارات حليوان معني بصورة الفتة، وهذا معناه أن أمحد شوقي كان يقدم الشخصية لتوصيل فكرة أو                 
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 ٧٤

ة معينة، هلذا تنوعت الشخصيات بتنوع املضامني واألفكار اليت رغب يف متريرها إنْ للكبار أو إىل الـصغار       قيم
  . على سواء

تكرر ورودها ست مرات عنواناً، مما يدل على تأثر الشاعر القـصة         ) السفينة(كما يالحظ أن مفردةً مثل      
ب وطيور األثر الواضح يف التناص مع هذه القصة وألّف القرآنية اليت كان لسفينة نيب اهللا نوح وما محلته من دوا

  .أكثر من حكاية من حكاياته عليها
   

  : حكايات الديوان والقيم املضمونية. ج
  . املضامني املباشرة. ١

ال ريب يف أن حكايات شوقي كلها تدور حول مغزى إصالحي اجتماعي، وكانت كل حكاية حتمل يف                 
يف موضوع ما، وكأن أمحد شوقي املصلح االجتماعي الذي يود نقـل جتاربـه              ثناياها فكرة أو قيمة أخالقية      

اإلنسانية وخرباته ومعارفه إىل مجهور املتلقني بأسلوب شائق، يقنع املتلقي وال ينفره، ويغلّف له احلكمـة، ال                 
، وميكـن   ينطقها هو بل يلقنها إىل حيوانه؛ لتكون أسهل تناوالً ومأخذاً وذلك بأرشق عبارة، وأدق تـصوير               

  . األخالقية القيمة، والسياسية، واالجتماعية: تصنيف املضامني املباشرة إىل ثالثة أصناف
  
  : ة أو التربوية التعليميةياملضامني األخالقية القيم. أ

 إىل املتلقيونقلها اتكأ شوقي يف إيصال املضمون  األخالقي على الشخصية اليت تستطيع التعبري عن الفكرة       
، هلا من الصفات اليت يعرفها املتلقي يف هذه الشخوص مـسبقاً ما احليوانية قد اختار من الشخوص ، لذا ف بيسر

كاختياره األسد للتعبري عن القوة، ومقابلتها بشخصية ضعيفة كاألرنب مثالً، كما اختار الثعلب إلبراز ممارسة             
 وفر لـشخوصه  ، مما...ن صرب وحتملاحليلة واملكر، والفيل للتعبري عن أثر الضخامة، واجلمل وما يتصف به م        

ومن األمثلة على بعض املضامني األخالقية الـيت  .  املصداقية لدى األطفال خاصة      احليوانية كثريا من اإلقناع و    
  :ظهرت يف حكاياته وقصصه الشعرية بعد حتليلها، واستخالصها

  . يةالتكرب على الناس، ورفض صداقام حبجة ارتفاع الطبقة االجتماع      ـ  
الغرور والترفع عن الناس بإدعاء صفات ال ميلكها اآلخرون، فيواجه هؤالء مبـن يكيـدون هلـم،                   -

 . وجيعلوم هدفاً لسهام البطش م
 . ليس بالضرورة أن يبقي الغادر على حاله، فمن املمكن أن يأيت من يغدر به -
حىت إذا ما متكن وعادت له      استغالل القوي حاله ضعفه يف يوم ما، ليبدي األسف والندامة للضعيف             -

 . قوته عاد إىل بطشه وخلقه
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 ٧٥  

 . الكذب يودي بصاحبه حىت ولو كان مزاحاً -
 . عدم التعجل يف حصول الفعل قبل أوانه، ألن السرعة قد ال تنجز العمل على حنو دقيق -
 . تزيني الصمت؛ ألن الكالم يف بعض األوقات يؤدي إىل عواقب سيئة -
 .  اخلارجي واللباسالنظافة واالهتمام باملظهر -
 . وضع الثقة فيمن يستحقها -
 . حماسبة النفس واألسف على ما بدر منها أدعى للتوبة واليقظة -
 . احلكم على مظهر األشياء خداع، ألنّ العربة يف اجلوهر -
 . خطورة سوء الظن بالناس يف مجيع احلاالت -
 . الرياء الديين وعدم احلكم على الشكل مغتراً باملظهر الديين -

لحكايات، هذان منوذجان ميـثالن أسـلوب       ل ملضامني املباشرة      ض ا لخصات لبع وبعد أن قُدمت هذه امل    
  : )١(يقول شوقي " اهلرة والنظافة" هو قصيدة   األولالنموذج الشاعر يف تقدمي الفكرة، 

  هــــريت جــــد أليفــــة  
ــرك  ــا مل تتحــ ــي مــ   هــ
  فــــإذا جــــاءت وراحــــت

ــأر ــغلها الفــ ــي: شــ   تنفــ
ــر ــوم الظهـــــ   وتقـــــ
ــواب مل  ــن األثــــ   ومــــ
  كلمـــــا استوســـــخ، أو  
  غــــــسلته وكوتــــــه 
  وحــــدت مــــا هــــو  
  اصـــــــربت ريقَهـــــــ

 

ــة   ــت حليفــ ــي للبيــ   وهــ
ــة ــت الظريفــ ــة البيــ   دميــ
  زيـــد يف البيـــت وصـــيفه   
ــسقيفة ــه والــ ــرف منــ   الــ

  وار شـــريفةوالعـــصر بـــأد 
  متلـــك ســـوى فـــرو قطيفْـــه
ــة ــثَ املطيقـــ   آوى الرباغيـــ
 ــه ــاليب لطيفــــ   بأســــ
  كاحلمـــام واملـــاء وظيفـــة  
ــه  ــشارب ليفـ ــصابون، والـ   الـ

 
*  *  *  *  

ــني ــى العــ ــرنَّ علــ   ال تمــ
ــي  ــود أن تالقــــ   وتعــــ

ــة  ــاأللف جيفــــ   وال بــــ
ــة ــوب نظيفــ ــسن الثــ   حــ
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 ٧٦

ــى   ــوب علــ ــا الثــ   إمنــ
 

ــصحيفة  ــوان الـ ــسان، عنـ   اإلنـ
 

بدالً من جعل احليوان كعادته يف أكثر حكاياتـه،         ) احلديث عن ( إن الشاعر اعتمد يف هذه القصيدة على      
هو واضح يف استخدام ضمائر الغائب الـيت  ، وتوىل هو التعبري عنه، كما    يبدو متحدثاً ناطقاً، لكنه هنا أخرسه     

ولقد وضعت جمموعة من املعايري النقدية اليت متكننا من احلكم علـى املرحلـة العمريـة                 . )اهلرة(تعود على   
األلفـاظ ومـدى بـساطتها ومباشـرا،      : املقصودة أو املستهدفة من مثل هذه النصوص من خالل ما يأيت          

ا وترتيبها النحوي غري املبين على التقدمي والتأخري وحنو ذلـك،           هاكيب ودرجة ترابطها، واجلملة يف نسق     والتر
 إن هذه املعايري هي اليت  .غري املركبة القريبة   والعالقات   اليت تعتمد على التشبيه املفرد    والصورة الشعرية السهلة ،   

ما بني   واملرحلة املتوسطة ) ٦ـ٣( ـلة الدنيا مـن    املرح: اليت تقسـم إىل ثالث مراحـل     حتدد الفئة العمرية  
وكلما ازدادت املعايري السابقة يف الـنص تعقيـدا والتركيـب،      ) ١٧ـ١ ٠(واملرحلة املتأخرة من    ) ٩ـ٧( 

مراحل النمو الـسابقة خصائـصها       ألن لكل مرحلة من   . نصالهذا   ارتفعت املرحلة العمرية املستهدفة لتلقي    
 يتزايد االطمئنان إىل القول بأن املرحلة املستهدفة        وبتطبيق هذه املعايري على النص السابق     . واحتياجاا الثقافية   

"  لعنـوان مثـل   الشاعر اختيار :ألكثر من سبب، ومنها   ) ٩ـ٧( يف مثل هذه النماذج هي املرحلة املتوسطة      
من األفكار اجلزئية الـيت     واعتماد النص على فكرة رئيسة هي النظافة اليت تفرع عنها جمموعة            "هريت والنظافة   

/ الغسيل/ البحث عما يوسخ البيت والقضاء عليه/ خدمة البيت/ الظّرف/ دمية البيت/ مالزمة البيت: ترتبط ا
النهي عن رؤية ما لـيس مجـيالً،   : مث التفت إىل الطفل ببيتني إنشائيني/ استخدام املاء والصابون / كي املالبس 

) إنمـا : (على نظافة املالبس، مث خيتم النص جبملة تقريرية قاطعـة       ، واحملافظة يف تعويد الطفل النظافة   : واألمر
إن الثوب عنوان لإلنسان، وخمبر عنه، وكأنه يريد أن يقول يف هذا النص         :  التربوية املباشرة اآلتية   لتأكيد الفكرة 

ن فاألجدر بك أيها اإلنسان     إنّ القطة وهي مما ال يعقل حتافظ على نظافة جسمها وعلى نظافة املكا            : التعليمي
  . أن حتذو حذوها وتقتدي ا 

 إنّ مثل هذا النمط يف تناول الفكرة التعليمية اجلميلة املبسطة واملالئمة لعقول األطفـال وافـرة يف شـعر     
اجلدة، الوطن، الرفق بـاحليوان، املدرسـة،       : شوقي، وخباصة يف الشوقيات اهولة،اليت منها حكايات مثل         

   .)١(األم
ألن الشاعر جعل فيه احليوان ناطقاً ناقالً للفكرة، املار ذكره، ختلف عن النص األول مأما النموذج اآلخر،ف

الذي قد ال يكون مـن  ،  البتعاده عن األمر والنهي  ،من الناحية الفنية، أرقى من النموذج األول      ،  وهو أسلوب 
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  ٢٠٠٥، ١، العدد١ربية وآداا، جملدالة األردنية يف اللغة الع
 

 ٧٧  

 يكون  قدوالوعظ املباشر الذي    ،اله على النصح    بسبب اشتم ،  األساليب التربوية الصحيحة يف املراحل املتأخرة     
  . )١("النملة الزاهدة" ومن ذلك قصيدة ،مصدر نفور لألطفال يف حاالت كثرية

ــه ــة تنبالـ ــأرض منلـ ــت بـ   كانـ
  واشـــتهرت يف النمـــل بالتقـــشف
  ــات ــن يقت ــل م ــوم اللي ــن يق   لك

ــب   وال ــه احلَ ــسعى إلي ــل ال ي   نم
ــوت ــاس القـ ــت إىل التمـ   فخرجـ

ــول ــة   : تق ــة تقي ــن منل ــل م   ه
  لقــد عييــت بــالطوى املُــربحِ   

 ــارات ــصاحت اجل ــار : ف ــا للع   ي
ــال؟  ــذي احل ــل ه ــينا مث ــىت رض   م
  وحنــن يف عــني الوجــود أُمــةْ   
  حنمـــلُ مـــا ال يـــصرب اجلمـــالُ
  ــصواب ــه ال ــو ل ــن ق ــل م   أمل يق
ــوز الــشومِ    ــا عج ــضي، فإن   فام

 

    لُ يومــاً لــذّة البطالــهمل تــس  
  واتـــصفت بالزهـــد والتـــصوف
ــصالةُ   ــأله الـ ــالبطن ال متـ   فـ
   عليهــا الــدأب ومنلــيت شــق  
 ــالبيوت ــوف بـ ــت تطـ   وجعلـ
ـ      ةتــنعم بــالقوت لــذي الوليـ

  ومنــــذ ليلــــتني مل أُســــبحِ
 ــصرصار ــةُ للـ ــرك النملـ   !مل تتـ
ــسؤال؟   ــف لل ــددنا الك ــىت م   !م

  ــه ــو اهلمـ ــتهارٍ بعلـ   ذات اشـ
ــالُ   ــا نِم ــو أ ــضه، ل ــن بع   ع
ــواب؟    ــسائل ج ــدنا ل ــا عن   !م
ــصومي  ــد أن ت ــال الزه ــرى كم   !ن

 
  الـشاعر   للحصول على الرزق طلباً للحياة احلرة الكرمية، واختـار         ،هذه احلكاية تربز قيمة العمل واجلد     

شخصية سلبية على عكس ما هو معروف عنها من السعي والنشاط للحصول على القوت، فشخصية النملـة       
تجداء وسؤال النـاس، مث     الكسل، البطالة، التقشف، الزهد والتصوف، االس     : اتصفت بالصفات السلبية اآلتية   

  . عمق الشاعر احلوار بأن أوجد شخصيات ثانوية تستنكر عليها مثل هذا الفعل
، بأسلوب شائق، وعلى لسان )الزهد ال يعين االنقطاع إىل العبادة وترك العمل    (فأظهر الشاعر هذه الفكرة     

ري السابقة لوجد أن الشاعر استخدم      ولو طبقت املعاي  . النملة اليت خالفت طبيعة عملها بدعوى الزهد والتقوى       
اجلمل استخداماً خاصاً قد احنرف عن املعيار أو النمط األساسي لنظام اجلملة يف العربية، وتعدد احلوار العتماد     
النص على أكثر من حماوِر، واشتماله على الرمز، وجاءت بعض األلفاظ اليت تدل على املعنويات كالزهد وعلو      

  .هذا أدى إىل القول مبناسبة هذا النموذج إىل من هم يف املرحلة املتأخرةكل ... اهلمة، التقوى
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  أمحد شوقي وفن احلكايا على ألسنة البهائم والطيور                                                   طارق عبدالقادر اايل
 

 ٧٨

اشتمل الديوان على كثري من األفكار السياسية والوطنية وبعض اإلشارات الرمزيـة            : املضامني السياسية . ب
 ومكان،  االنتقادية اليت نقلت جلها على ألسنة احليوانات والطيور، مما جعلها حكماً خالدة صاحلة لكل زمان              

  : ومن هذه املضامني السياسية
  . احلذر من العدو وإالّ متكن منك -
 . خلصمااالستعداد والتنبيه واحلذر الشديد عند التمكن من  -
 . األحرار ال يستقوون على إخوام باألعداء -
 .  معاملة اإلنسان ألخيه اإلنسان مبحبة وإخاء تدمي املودة، وقد ينقلب العدو صديقاً -
 . ، وحماولة إطالقها قبل أن تكتمل، تكون نتائجها عكسيةتوهم القوة -
 . اختيار القاضي العدل -
 . اختيار الفرصة واملكان املناسب لعرض اآلراء -
 . اختيار الوالة حسب الكفاءة والصالح -
 . العفو واملساحمة عند القدرة -
 . العالقة احلميمة بني الراعي والرعية يف السراء والضراء -
 . ارهاقيمة احلرية واختي -
 . النقد السياسي لبعض بطانة احلكام املنافقني -
 . حب الوطن مهما كان فقرياً، ألنه ال يعدله شيء -
 . النقد السياسي لفئة من الناس توكل تربية النشئ، للمفسدين -

 استطاع أمحد شوقي يف هذه احلكايات أن يشحنها حبموالت سياسية من واقع التجربة املعيش يف مـصر                 
صوص، وأن يقدمها للحكام واحملكومني على ألسنة العجماوات لتكون حكَماً مستخلصة وعرباً            على وجه اخل  

  .)١("األسد ووزيره احلمار"ومن النماذج على هذا النوع من املضامني، قصيدة . نافعة
  الليــــثُ ملْــــك القفــــار  
  ســــعت إليــــه الرعايــــا  

ــت ــى : قالــ ــيش وتبقــ   تعــ
 ــوزير ــات الــ ــن ذامــ    فمــ

ــال ــري : قــ ــار وزيــ   احلمــ

  ومــــا تــــضم الــــصحاري 
ــسارِ  ــل انكــ ــاً بكــ   يومــ
ــار   ــيِ األظفــ ــا دامــ   يــ
ــضواري؟   ــر الـ ــسوس أمـ   يـ
ــاري ــذا اختيــ ــضى ــ   قــ

                                                 
  . ١٦٣ -١٦٢ديوان، ص ال  )١(
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 ٧٩  

ــت  ــضحكت مث قالـــ   :فاستـــ
ــارت ــه وطـــــ   وخلفتـــــ
ــشهرولّى  ــىت إذا الــــ   حــــ
ــثُ إالّ  ــشعر الليــــ   مل يــــ
  القـــــرد عنـــــد الـــــيمنيِ
ــه ــني يديـــ ــط بـــ   والقـــ

ــال ــدودي: فقــ ــن يف جــ   مــ
ــشي  ــداري وبطــ ــن اقتــ   أيــ
  فجـــــاءه القـــــرد ســـــراً
  يــــا عــــايل اجلــــاه فينــــا
  رأي الرعيـــــــة فـــــــيكم

 

ــاذا ر ــار؟مـــ   أى يف احلمـــ
ــار ــضحك األخبــــ   مبــــ
  كليلـــــــة أو ـــــــارِ
ــار  ــه يف دمــــ   وملكــــ
  والكلــــب عنــــد اليــــسار
ــارِ   ــة فــ ــهو بعظمــ   يلــ
ــارِ  ــدمي الوقــ ــي عــ   مثلــ
ــاري؟  ــبيت واعتبـــ   ! وهيـــ

ــذارِ  ــد اعتــ ــال بعــ   وقــ
ــار  ــايل األنظــ ــن عــ   كــ
  !مـــن رأيِكـــم يف احلمـــار  

 
سي إصالحي، وهو أن األمة ال يستقيم رأيها إالّ باختيـار األكفيـاء     هذه احلكاية تدور حول مغزى سيا     

شخـصية الرئيـسة يف     الوهو  / اهليبة/ احلكم  / بالُملك: يتصفواألسد فيها   القائمني على مصاحلها بالعدل ؛    
. القرد، الكلب، القط: ، مثلاحلكاية، كما أن هناك شخصيات ثانوية شاركت يف إبراز موقف السخرية والنقد

/ إن استئثار األسد: التاليةالسياسية خطورة الفكرة  نت الغاية من اختيار هذه الشخصيات مبنية للتوصل إىلوكا
 واملبين على غـري أسـس       ،الشوريغري  فردي  الختيار  الامللك بالسلطة، واختياره وزيراً له هو احلمار، هذا ا        

يعرب عن موقف سياسي عايشه الشاعر، فأراد       اَ  رمزختيار إالَ   ال ا  هذا وما. الكفاءة، سبب يف ضياع هيبة الدولة     
،  احلامسـة    يف اختاذ القرارات  ) الدميقراطية(احلكاية دعوة إىل    مما ال خيفى أن     و. نقل هذه الفكرة بصورة رمزية    

سوء اختياره، على عكس ما كان يفعله ابن  وويف املقابل ليس على الرعية إال توجيه احلاكم إىل مواطن خطئه،         
فشتان ما بـني    .الراعي والرعية الذي كان يعرض القضية دون أن يواجه احلاكم بصورة مباشرة           ب  بااملقفع يف   

أن هذه القصيدة  أرى  ويف تقديري !املوقفني ؛ املوقف اإلجيايب البناء عند شوقي، واملوقف احملايد عند ابن املقفع         
ما تشتمل عليه احلكاية عى يف تقدميها ال مينع من أن يقرأها األطفال شريطة أن يرا   هذا  كانت موجهة للكبار، و   

وهو السبب الذي جيعلنا، إذا ما أردنـا اختيارهـا، أن           ،  سياسية وما تتضمنه من رموز   من عمق يف الفكرة ،    
  . فما فوق) ١٢(خنتارها ألطفال املراحل املتأخرة من سن 
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  : املضامني االجتماعية. ج

خالقية القيمة إالّ أا مضامني ختص حركة اتمع، وعالقة  وهذه املضامني ال ختتلف كثرياً عن املضامني األ
  : الناس بعضهم ببعض، حنو

  . قيم العمل والكسب ونبذ التسول -
 . سوء الظن بالناس وخماطر ذلك -
 . سوء حفظ األمانة تضييعها -
 . التعاون يف اخلري خيدم الناس مجيعهم، وينقذهم من املهالك -
 . التسليم ملشيئة اهللا، خرياً وشراً -
 . مواساة اآلخرين وتعزيتهم مبا يسري عنهم ما هم فيه من حزن -
 . إعجاب األم بابنها على أية صورة هو فيها -
 . حتمية الصراع بني البشر ولو تآلفوا يف وقت من األوقات -
 . ال يستعجلن أحد املوت وال يتمناه؛ ألنه لو جاءه لكرهه بعد أن متناه -
 . اتالناس  يقلدون بعضهم بعضاً يف العاد -
 . إيكال أمر التربية والتعليم ملن هم أهل لذلك من املربني واملصلحني، وإالّ لفسدت األجيال -

الكلب واحلمامـة يقـول أمحـد    "  ومن النماذج اجليدة اليت تعرب عن هذه املضامني االجتماعية، قصيدة        
  .)١("شوقي

ــة  ــة  حكاي ــع احلمام ــب م   الكل
ــال ــومِ : يق ــب ذات ي ــان الكل   ك

ــانُ   فجـــاء مـــن ورائـــه الثعبـ
  وهـــم أن يغـــدر بـــاألمني  
  ونزلـــت تـــواً تغيـــثُ الكلبـــا
ــسالمة  ــى الـ ــد اهللا علـ   فحمـ

 

ــة   ــسني بالكرامـ ــشهد للجنـ   تـ
ــوم   ــاً يف الن ــاض غارق ــني الري   ب

  الـــشيطانُمنتفخـــاً كأنـــه  
ــسكني  ــاُء للمـ ــت الورقـ   فرقّـ
ــا  ــرةً، فهبــ ــه نقــ   ونقرتــ
ــة  ــل للحمامـ ــظ اجلميـ   وحفـ

 
  *   *   *                          *   

                                                 
  . ١٤١ -١٤٠ص  ن، ديواال  )١(
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   ــان ــن الزم ــر م ــا م ــر م   إذْ م
ــشجرة   ــك ال ــب لتل ــسبق الكل   ف
ــة  ــه عالمـ ــبح لـ ــذ النـ   واختـ
ــالصِ ــال للخـ ــت يف احلـ   وأقلعـ
  هذا هو املعـروف يـا أهـل الفطـن         

 

   للبـــستان ـــكمث أتـــى املال  
ــذره   ــد أن ــا ق ــري كم ــذر الط   لين
ــة   ــه احلمامـ ــت حديثـ   ففهمـ
ــاص   ــائر الرص ــن ط ــسلمت م   ف
ــن عــن ي عــن ي ــاسِ وم ــاس بالن   !الن

 
  
سنوات؛ ) ٩-٧(وهو هنا يف املرحلة املتوسطة من       (نَّ الفكرة الرئيسة اليت أراد شوقي إيصاهلا إىل املتلقي          إ

إن خامتة فعل اخلري خري، وخـصوصاً يف  : ، هي)لبساطة تركيب احلدث والعقدة وسهولة املفردات والتراكيب      
 يتعرضان للخطـر، فيـساعد األول       ومها هنا رمزان لضعيفني   (حالة اخلطر الداهم، كتعاون الكلب واحلمامة       

الثاين، مث بعد مدة يرد الثاين لألول معروفه، وكذا حال اإلنسان، الذي جيب أن يعني أخـاه، ألنـه حتمـاً،                  
  .فالفكرة سامية، كوا حتث على التعاون، وفعل اخلريات). سيحتاجه يف يوم ما

   
  : املضمون اإلحيائي أو الكنائي الرمزي. ٢

يات املقدمة يف الديوان على معان رمزية ميكن أن تستشف من احلكايات يف قليل من الروية          اشتملت احلكا 
والوقوف على فكرا املباشرة، مث يتكـشف        والتحليل، وهي بعامة رموز هشة يسهل التوصل إليها واقتناصها        

  . املضمون الرمزي أو الرمز يف غشائه الشكلي الرقيق
 واضح نتيجة إلدخاله عالقة رابطة بني الرمز وما ترمز إليه احليوانـات             هافيوميكن القول إن مفهوم الرمز      

ه للتعبري عـن الفكـرة      والطيور يف حكاياته، كما أنه كان يركز على تعزيز الفكرة من خالل رسم شخصيات             
 الفكـرة التربويـة   فتضيع  العالقة بني الرمز، وما يرمز إليه، عن إدراك، لكيال  ينصرف ذهن األطفال  وحسب
   املبتغاة 

 ٣٩(إنّ معظم ما كتبه  شوقي يف باب السياسة واألوطان هو من األمثلة على هذا الباب، أي من القصيدة    
  .)٢("أمة األرنب والفيل"؛ ومن النماذج على ما حنن بصدده، قصيدة )١(، من اجلدول السابق)٥٩إىل 

                                                 
  . ١٨٧حممد غنيمي هالل، مرجع سابق، ص   )١(
   . ١٠انظر اجلدول، ص   )٢(
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احلكاية اخلُلقية على لسان احليوان " يرى أن ، الذي)الفونتني(إنّ مثل هذه املضامني اإلحيائية كما عبر عنها   
واآلخر روحاً؛ فاجلسم هو احلكاية والروح هـو        } الفكرة املباشرة {ذات جزأين ميكن تسمية أحدمها جسماً       

  .)١("املعىن اخللقي
  

ــبِ   ــة األرانـ ــون أن أمـ   حيكـ
ــرمي واب ــالوطن الكـ ــهجت بـ   تـ

  فاختـــاره الفيـــل لـــه طريقـــا
   وكــان فــيهم أرنــب لبيـــب  

ــم  ــادى ــبِ: ن ــشر األران ــا مع   ي
  احتــدوا ضــد العــدو اجلــايفِ   
  ــه ــصوبني رايـ ــأقبلوا مستـ   فـ
  وانتخبــوا مــن بينــهم ثالثــة   
ــل   ــال العق ــروا إىل كم ــل نظ   ب
ــابِ ــهض األول للخطـــ   فنـــ
ــومِ   ــذي اخلرط ــرك األرض ل   أن نت
ــوايل  ــب العـ ــصاحت األرانـ   فـ

  إنـــي: وثـــب الثـــاين فقـــالو
  فلندعـــه يمــــدنا حبكمتــــه 

ــل ــسمو : فقي ــاحب ال ــا ص   ال ي
ــالمِ   ــثُ للكـ ــدب الثالـ   وانتـ
ــوة  ــاع قـ ــوا فاالجتمـ   اجتمعـ
ــروره   ــل يف م ــا الفي ــوي إليه   يه
  مث يقــول اجليــلُ بعــد اجليــلِ   
ــسنوا   ــه، واستح ــصوبوا مقال   فاست
   انــش ــع ال ــل الرفي ــك الفي   وهل

ــبِ   ــرى جبان ــن الث ــذت م ــد أخ   ق
  وموئـــل العيـــال واحلـــرميِ  
  ممزّقـــاً أصـــحابنا متزيقـــا  
  ــب ــوفه التجري ــلّ ص ــب ج   أذه

ــن  ــبِ  م ــاعر، وكات ــامل، وش   ع
  فاالحتـــاد قـــوةُ الـــضعاف  
  ــه ــاع رايـ ــدوا لالجتمـ   وعقـ
ــة  ــوا وال حداثـ ــاً راعـ   الهرمـ
  واعتـــربوا يف ذاك ســـن الفـــضلِ

  إن الـــرأي ذا الـــصواب: فقـــال
ــشومِ  ــن أذى الغ ــستريح م ــي ن   ك
ــوالِ    ــن أيب األه ــر م ــذا أض   ه
  ّــن ــيخ الف ــبِ ش ــد يف الثعل   أعه
ــه    ــزاء خدمت ــنني ج ــذ اث   ويأخ

  و بالعـــدوّال يـــدفع العـــد 
  يـــا معـــشر األقـــوامِ: فقـــال

ــوة   ــق ه ــى الطري ــروا عل   مث احف
ــروره   ــن ش ــدهر م ــستريح ال   فن
ــل  ــل الفي ــب عق ــل األرن ــد أك   ق
ــسنوا  ــورهم، فأح ــن ف ــوا م   وعمل
  األمـــةُ يف أمـــان ــست   فأمـ

                                                 
   . ١٥٥ديوان، صال  )١(
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ــدبري  ــصاحب التـ ــت لـ   وأقبلـ
ــال ــا: فق ــالً ي ــانمه ــين األوط    ب

ــبِ   فــصاحب الــصوت القــوي الغال
 

  ســـاعية بالتـــاج والـــسريرِ  
  إن حملـــي للمحـــلُ الثـــاين  

  يـا معـشر األرانـبِ     : من قـد دعـا    
 

  
 لكننا يف هـذا     - سنتناوله إن شاء اهللا الحقاً     - النص ميثل منوذجاً متكامالً ألسلوب شوقي يف بناء حكايته        

املقام، لو أنعمنا النظر يف األبيات لوجدناها تتحدث عن جمموعة من األرانب اليت تتـصف بالـضعف، قـد                   
 وهنا مقابلـة    - العيش فيه إىل أن ألفته، لكن الفرحة مل تدم طويالً، إذ جاءه الفيل             استوطنت مكاناً وطاب هلا   
 ليضع جمموعة من الـضعاف يف       -)الضعف/ األرنب(، واختيار   )الضخامة/ الفيل(إلثارة حدة املوقف باختيار     

  : ن ذلكحتدّ شديد ملواجهة القوة، وحينها تبدأ مجاعة األرانب باختاذ خطوات حقيقته للمواجهة وم
  . عرض أرنب جمرب فكرة االجتماع العام لكل األفراد املعنيني -
 . االحتاد قوة للضعافيف طلب منهم أن يتحدوا ألن  -
 . مطاوعة اموعة هلذا الرأي واستحسانه -
 . ، احلوار الختيارهم ثالثة من أصحاب الرأي ميثلوم يف اختاذ قرار مناسب لصد العدوان)دميوقراطية( -
االستعانة بعدوآخر هو الثعلب، لدحر العـدو       : ترك املكان للفيل، والثاين   : األول: الثالثةعرض آراء    -

االجتـماع واالحتاد واللجوء إىل اخلدعة يف مواجهة العـدو وذلك حبفر حفـرة   : القـريب، الثالث 
 . على طريقه فيقع فيها

مل مجاعي خيلصهم من شر العدو، بعد فرز األفكار ومناقشتها اتفقوا على الرأي الثالث، وهو القيام بع -
 . فحفروا حفرة يف طريق الفيل، فوقع فيها يف أثناء مروره عليها، وعاشوا بعد هذا اخلطر يف أمان

ما سبق تلخيص ريات احلكاية كما هي، لكن املضمون الرمزي هو ما أراده شوقي من تقـدمي هـذه                   
يس مبقدور عدو أىنّ كانت قوته، أن ينال من شـعب     احلكاية، وهو أن األمة إذا احتدت صنعت املعجزات، ول        

متحد متماسك، وإن بدا ضعيفاً، ألن اجلهود تتكامل، وتتعاضد لتولد قوة قاهرة، ويف حكاية شوقي لفتة ذكية         
إىل أن الفرد منعزالً ال ميكنه أن حيقق شيئاً ألمته، بيد أن اموع املغلوب على أمره إذا مـا اسـتيقظ وتنبـه                   

ومن اإلشارات الرمزية املهمة يف النص . دقة به فإنه حيقق طموحاته يف دحر العدو يف العيش بسالم       لألخطار احمل 
  : السابق
  .أبناء األمة اإلسالمية/ أبناء أمته العربية/ شعب مصر/ أمة األرانب        أبناء وطنه -
 . الفيل                  العدو الغاصب احملتل لألرض والفكر أيضاً -
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ألرنب الثاين االستعانة بالثعلب           طلب دولة ما االستعانة بعدو خارجي لدحر العـدو                       طلب ا  -
 . القريب، إذْ ال يدفع العدو بالعدو

خوفاً مـن   ). Transfer(الرتوح من املوطن    / عرض األرنب األول يف ترك األرض             اهلجرة                  ـ  
  . مثالًاملعتدي، وهو ما يتمناه العدو الغاصب يف فلسطني

، قبـل وقوعهـا  بـه   الذي يتنبه لألخطار احملدقة،  وهذه احلكاية تصور يف رمزها حالة الشعب الضعيف         
ليفكر يف طلب الغوث من العدو ليخلصه مما أصابه، غري أنّ هذا الشعب فيه              ،فيصاب أحياناً باليأس واإلحباط     

اقاته الذاتية وبتعاون أبنائه واحتادهم واستغالل      ما يدعوه إىل االحتاد، ومواجهة العدو بإمكانياته وط        من األصالة 
  . طاقات األمة كاملة ملواجهة األزمات واألخطار

خنلص من هذا إىل أن هذه احلكايات ذات مغازٍ أخالقية تعليمية ورموز سياسـية حتكـى علـى ألـسنة      
لكـل   شاملة قد تكونىن،احليوانات والطيور، وتتضمن مضامني عامة إنسانية ختدم الناس مجيعاً، وهي ذا املع           

جتلت براعة شوقي    كاألمة العربية و    وقد تنحسر هذه املضامني لتقتصر على أمة معينة وشعب حمدد          بين البشر، 
  .  البيئة العربية واإلسالمية الناشئة العربية يففيها بقدرته على تطويعها لتناسب

  
- ٣ -   

  أسلوب شوقي يف رسم شخصياته
  : بنية النص احلكائية. أ

  :   دو من اإلطالع على شكل احلكاية لدى شوقي أا توافق هذه الترسيمةيب
  العنوان
  
  

  االستهالل أو موضوع احلكاية وجوها أو القضية املتنازع عليها
  
  

  ظهور الشخصيات
  
  

    احلوار
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  . اخلرجة وغالباً ما تنتهي بأبيات حكمية/ اخلامتة
  

ن حكايات أمحد شوقي ال تسمح هلا بطـول الـنفس الروائـي، أو    إن العناصر البنائية السابقة تشري إىل أ    
املغزى، وتصرف أذهان القراء، وخباصة األطفال، عن متابعة حركة الشخوص          / بدخول عناصر تشوش الفكرة   

يف احلكاية، مما يؤدي إىل فقدان الغاية من احلكاية، يف توصيل املغزى األخالقي بأيسر السبل، لذلك حافظت                 
 اقتصاد اللغة قدر املستطاع، وعند الرجوع إىل عدد أبيات القصائد يف جدول سابق يتـبني أن                 احلكايات على 

  . القصائد جلّها مقطوعات قصرية ال تتجاوز اخلمسة عشر بيتاً
ولو استعرضنا عناوين احلكايات من الناحية األسلوبية لوجدناها كلَّها أمساء حليوانات أو طيور، فيما عدا               

  : شذّت عن هذا امللحظ األسلويب فجاءت على النحو اآليتاثنني أو ثالثة 
 لعدم اشتمال اجلزء الرابع من الشوقيات عليهـا        كلمة واحدة، لكنها قصائد غري خاضعة هلذه الدراسة        -

األم، اجلدة، النيل، املدرسة، أما العنوانات اليت تبدو وكأا كلمة واحدة، وهلا عالقة ذه الدراسة، : مثل
على أسـاس   ) النعجتان(، و )ياء املتكلم + هرة: (، إن عوملت على أا مكونة من كلمتني       " هريت ":فهي

  . أا كلمة مثناة
األسـد والـضفدع،   . إما عن طريق العطف بالواو يف كل احلاالت إلفادا مطلق اجلمع، حنو  : كلمتني -

: ريق اإلضافة، كما يف   أو عن ط  .)١(اجلمل والثعلب، الكلب واحلمامة، الكلب والببغاء، الغزال والكلب       
  .)٢(ر البيت، دودة القز، حكاية اخلفاشأضيافة قط، ملك الغربان، ولد الغراب، فأر الغيط وف

الديك اهلندي والدجاج البلدي، األفعى النيلية والعقربة اهلنديـة،  : أو باستخدام النعت أو شبه اجلملة، حنو    
  .)٣ (...ينة، الثعلب يف السفينةالنملة الزاهدة، عصفورتان يف احلجاز، احلمار يف السف

، )٤(األسد والثعلب والعجل، الغزال واخلـروف والتـيس والـذئب         : مثل: ثالث كلمات فما فوق    -
والعنوانات كلّها مجل امسية، ومل  يتشكل واحد منها  من مجلة فعلية، ويف رأيي، أن السبب يعود إىل                   

فاا مع غريها يظهر املغزى، الذي هو       متحور احلكاية وعناصرها حول الشخصية، اليت من خالل تصر        

                                                 
  . ١٣٥، ١٠٣، ١٤٠، ١٣٢انظر الديوان، ص   )١(
   . ١٦٤، ١٠١، ذ١٨٠، ١٣١، ١٧٤، ١١٤انظر الديوان، ص   )٢(
  . ١١٢، ١٣٧، ١٨٢، ١١٨، ١٥٧، ١٦٩انظر الديوان، ص   )٣(
   . ١٣٠، ١٣٧، الديوان، ص انظر  )٤(
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غاية الرسالة احلكائية عند شوقي، فتأيت مهمة العنوان لتكون إيصالية تقود إىل احلكاية مباشرة، كمـا         
ع على العنوان الشتماله على شخـصية       الميكن لنا أن نشكل تصوراً لبعض حكاياته من خالل االط         

مح األسلويب الثالث املالحظ على العنوان أنه إذا ما ذُكـر   واملل.  هلا ارتباط مبضمون احلكاية      ،حيوانية
، كما  )١(أكثر من شخصية حيوانية، فإنه يعرضها يف النص على وفق الترتيب املذكور يف العنوان غالباً              

  :)٢(فيها   يقولاليت، "دودة القز والدودة الوضاءة" يف قصيدة 
ــدي  ــز عنـــ ــدودة القـــ   لـــ

 
ــواء    .ودودة األضـــــــــ

 
  

  : )٣(يقول" السلوقي واجلواد: "ويف قصيدة.لى وفق ترتيب العنوان فبدأ املطلع ع
   مــرةً للجــواد ــال الــسلوقي   ق

 
  ــاد ــسوق القي م ديــص ــو إىل ال   وه

 
  . فقدم السلوقي على اجلواد، كما هو الترتيب يف العنوان

  
كمـا يف   )فينةالس(بقي أن أشري إىل أن بعض احلكايات حددت مكان احلدث، ومن هذه األمكنة احملددة               

الثعلب يف السفينة، الليث والذئب يف السفينة، الدب يف الـسفينة، احلمـار يف              : عناوين بعض القصائد، مثل   
من القصة القرآنيـة     استدعى اليتيف السفينة   السفينة، السفينة واحليوانات، القرد يف السفينة، الثعلب واألرنب         

لسالم وسفينته ، فكانت هذه القصة مدعاة ألمحد شـوقي أن           بعض إشاراا كالعالقة بني نيب اهللا نوح عليه ا        
، أمحد شوقي تقنية فنية ابتكرها ليخضع )سفينة(ويف رأيي أن . ينسج على منواهلا جمموعة من احلكايات السفينة

وأخالقه اليت اشـتهر ـا       حيواناته  القصصية لتصرف معني، هو يف الغالب، تصرف خماتل، ال يتفق وطبائعه            
والتحول السليب هلذا السلوك حلظة ) احليز الضيق/ داخل السفينة( فكرة أو مغزى خلقي يظهر يف سلوكه    إلبراز

  . اخلروج من هذا املكان
وثاين هذه العناصر البنائية هو االستهالل؛ فقد جييء يف احلكاية متهيداً أو تقدمياً أو فضاًء، أو مكاناً يضيء                  

 احلكائي واملنت املعريف ويهيئ هلما يف ذهن املتلقي السـتقبال املـضمون             زوايا احلدث للقارئ، وبه ينقل املنت     
  . املراد

                                                 
   . ، أيضا١١٠ً، وانظر ١٠٣انظر الديوان، ص . إال يف قصيدة الكلب والببغاء، ظهرت شخصية الببغاء، أوالً  )١(
  . ١٠١انظر، الديوان، ص  )٢(
   . ١١٩انظر، الديوان، ص   )٣(
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  : ومن صور االستهالل يف الديوان
  :)١( التمهيد توطئةً للحوار؛ كما يف قوله-

  هر بيـت  كان فيما مضى من الد    
  يطعم اللوز والفطـري ويـسقى     
ــومٍ   ــب ذات ي ــأتى الكل   ف

 

  من بيوت الكـرام فيـه غـزالُ        
ــزالل  ــشبه إال ال ــسالً، مل ي   ع

  )٢(يناجيه، ويف النفس ترحةُ ومالل    

 
  : ..........قال

كـان  : (زمنها املاضوي : إذْ مهد الشاعر للحوار يف البيت الرابع بأن أدخل القارئ يف اجلو العام للحكاية             
أتى الغزالُ  : رتسخني احلوا (، مثّ   )الغزال والكلب (، وشخصياا   )بيت من بيوت لكرام   (، ومكاا   )فيما مضى 

واحلالة النفسية اليت هو عليها من حزن وضجر) الكلب .  
تقدمي املغزى األخالقي أو احلكمة جمملة، وهذا يقودنا إىل أسلوب ابن املقفع، الذي بعد عرض الفكرة        -

  : )٣(كما يف قوله) وكيف كان ذلك؟(تأيت الكلمة املفتاحية للحكاية 
ــاده   ســعي الفــىت يف عيــشه عب
ــونُ   ــوم الك ــسعي يق   ألنّ بال
ــة   ــذه حكاي ــشأ فه ــإن ت   ف

 

ــسعادة  ــه للـ ــد ديـ   وقائـ
ــساعني ــونُ واهللا لل ــم الع    نع

 تعد يف هذا املقـــامِ غايـــةْ

األول والثاين، مث يف    : احلكمة من احلكاية، وهو تزيني العمل، والكد واجلد يف البيتني         /  لقد عرض املغزى  
رض حكاية النملة الزاهدة اليت خالفت طبيعة جنسها، فهو هنا، قد عرض            البيت الثالث أراد أن يعمق املعىن بع      

  . املغزى امل، مث ركب احلكاية بعد ذلك على هذا املوقف
حيكون، حيكـى، يقـال،   : استهالل البنية احلكائية بأفعال تشري إىل أا حكايات تراثية ماضوية، مثل       -

  .  )٥(، أو كان فيما مضى)٤(مسعت، أنبئت
 : )٦( عبارات التشويق والتهويل متهيداً للبدء يف احلكاية، حنواستخدام -

                                                 
  ١٨٢، ١٧٦، ١٧٤، ١٧٣، ١٥٢، ١٤٢، ١٤١، ١٣٩، وانظر، ص ١٣٥الديوان، ص   )١(
   . ضجر وسآمة: حزن، مالل: ترحة  )٢(
   . ١٦٨، ١٦٧، ١٤٩، ١٢٥، انظر ١١٨الديوان،   )٣(
     .١٨٧، ١٨٠، ١٦٠، ١٥٢، ١٨٨الديوان ص  )٤(
   .١٣٥الديوان، ص  )٥(
   .١٥٧الديوان، ص  )٦(
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  وهــــذه واقعــــة مــــستغربة
 

ــة  ــث العقرب ــى وخب ــوس األفع   يف ه
 

  
  :  )١(أو قوله

ــا  ــار أن األرنب ــب األخب ــن أعج   م
 

ــا    ــسب الثعلب ــديك ي ــا رأى ال   مل
 

ث رسـم أمحـد شـوقي     حي:  وثالث العناصر البنائية هو ما يتعلق برسم الشخصيات واحلوار فيما بينها          
  : الشخوص رمساً دقيقاً، فأظهر يف شخوصه النماذج املتقابلة، ضمن األبعاد اآلتية

  : البعد اجلسمي. ١
وارتبـاط  . الضخامة يف مقابل الضآلة   أو  وأول ما يالحظ على شخوصه يف هذا اجلانب، ظهور احلجم،           

، الببغـاء / الكلـب ، عالـضفد / ألسدا، الفيل/ األرنب:  شخصيات متقابلة مثل   القوة والضعف به، كظهور   
الشخصية املتسلطة أو القاهرة، والشخصية املغلوبـة أو        : كما ظهر منوذجان من الشخصيات    . الديك/ الثعلب

،  اليت أظهرت الببغاء حبسن صوا يف مرتل يضم الكلب أيضاً)٢("الكلب والببغاء"املقهورة مثلما هي يف قصيدة      
ويف قـصيدة  . فقطع الكلب لساا الفصيح غريةً منه وحـسداً  ، أهل املرتل فأثارت حفيظته الستهوائها قلوب     

  .)٣("الثعلب واألرنب والديك"
مما دفع شخصية ضعيفة كاألرنب أن تسب الثعلب        ،  شتم الديك الثعلب وهو يف مأمن منه بأعلى اجلدار        

  .واختذ من دمه تسلية له عن خيبته يف التمكن من الديك، ففتك به
 لعدم وجود -وقد خفّت بنت عرس يف السفينة ، ملتحصل لألرنبة وهي تعاين من اآلم الوضع       أو كاخلوف ا  

زيادة يف حذرها من األعداء حىت ولو كانـت؛      . )٤(من بين جنسها  ) داية(لكنها رفضت إالّ    ،  ملساعدا -قابلة
  . يف أمسِ احلاجة إىل املساعدة

والضفدع رمـز الـضعف     ، ز البطش والقوة  ملك الوحوش ورم  /  وقد تتدخل شخصية خيرة بني األسد     
،  فأراد األسد أن يبطش به حبجة أنه آذى مسامعه بصوته العايل           )٥("األسد والضفدع "كما يف قصيدة    ، واهلوان

  .ويكتب له أماناً أيضاً، األسد بأنْ يعفو عنه/ الوزير ليشفع له ويقنع امللك/ فيأيت الفيل

                                                 
   .١١٠الديوان،   )١(
     .١٠٣الديوان،   )٢(
  .١١٠الديوان، ص  )٣(
   .١٥٩أنظر القصيدة ص  )٤(
   . ١٦٧الديوان، ص   )٥(
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الضعف هو الذي يؤدي إىل تعميق الفكرة أو املغـزى ويقـود            / القوة:  إن الصراع بني موقعني متباينني    
  .القارئ إىل املتعة وهو يتابع حركة الشخوص الستخالص احلكمة أو املثل، وغلبه اخلري على الشر

  
  :البعد االجتماعي للشخصيات. ٢

ها عـن   والصفات اليت متيز  ،  ولكي يتعمق احلديث طابق أمحد شوقي بني شخصياته وأبعادها االجتماعية         
فاألسد فيه شجاعة وقوة   ، فال نكاد حنس بتناقض بني الشخصية وواقعها االجتماعي       ، سائر شخوص احليوانات  

، والقرد للهزل واملرح وخفة احلركـة     ، والنملة للسعي والعمل  ، والفيل للتعبري عن الضخامة   . وله األمر والنهي  
والعجل للتعـبري   ، بالهة والغباء وتفضيل القيود   واحلمار لل ، واجلمل لألمحال الثقيلة  ، نوتقمص شخصية اإلنسا  
بعكس الغراب والبوم اللذين ينـذران بالـشؤم        ، واحلمامة للوداعة واألمن والرباءة   ، عن السمنة وطيب اللحم   

والغزال حلسن اجليد، والببغاء حلسن الصوت، والطـاووس أللوانـه   ،والتطري، والثعلب رمز للخداع واملراوغة    
  . الزاهية وغروره

لقد حاول الشاعر يف غري مرة قلب هذه الدالالت املتعارف عليها، فتنشأ بسبب ذلك مفارقات تعمـق                 و
احلدث، وتولد صراعاً بني الشخصيات، كتصويره النملة زاهدة عابدة ال تسعى للحصول علـى رزقهـا، أو                 

شائع، والثعلب وهو املعروف    ، كما يقال يف املثل ال     )ألن القرد يف عني أمه غزال     (اخلنفساء اليت تتباهى بولدها     
  . بغدره ومكره يصبح زاهداً ناسكاً، وبنت عرس تغدو صديقة وفية لألرانب

  
  :البعد النفسي للشخصيات. ٣

ضم البعدان السابقان بعداً نفسياً للشخصيات، لتباين اهلدف األساسي من احلكايات، ومن األمثلة علـى               
 ان شقيقتان، حيث تباهت األوىل على اُألخـرى جبمـال         فيها شخصيت  ،وقد ظهر )١("النعجتان"ذلك قصيدة   

أما األخرى فكانت على خالف هذا ،نعجة هرمة عجفـاء،          . كوا سليمة من العيوب   مظهرها اخلارجي، وب  
،  وغرورهـا ضع حداً لتغطرس النعجـة اُألوىل     لتأيت دور احلكاية    يفهما شخصيتان متنافرتان متضادتان، وهنا      

ملثل هذا  اجلمال اخلارجي، وينقذها من اهلالك ، فابتكر الشاعر وسيلة لذلك من               دوينتصر لألخرى اليت تفتق   
الذي هيأ مديته ليختار واحدة من االثنتني، ومن البدهي أن خيتار خلنجـره             ) اجلزار  ( خالل إدخال شخصية    

 الشاعر البعـد    الشاة السمينة حسنة املظهر، وخيلي سبيل األخرى لدمامتها وعدم صالحيتها للذبح، وهنا يربز            

                                                 
  . ١٤٤الديوان، ص   )١(
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 بتغليب اخلري ، وهو ما يرضي متلقـي الـنص    العدالة بينهما بتحقيق  النفسي ألثر االغترار، بعد أن أى قصته        
  .وخباصة إن كانوا من فئة األطفال 

، فخافته )٢(، حتس النملة بصغر شأا وضآلة حجمها وهي تسري حتت املقطَّم)١("النملة واملقطَّم"ويف قصيدة 
ما الذي سيحصل لو سقط هذا علي؟ وأنا ذا احلجم؟ وراودا الشكوك            :  وهنا بدأت حتدث نفسها    وهابته،

إىل أين حنن سائرون؟ ما هي ايتنا؟ مث يبدأ    : واألوهام، ولعلها يف هذا املوقف ذلك اإلنسان الذي يناجي نفسه         
غر من أن جييب عن كل هذه األسـئلة،  باألسئلة الوجودية، وحقائق الكون، واملشيئة اإلهلية، لكن اإلنسان أص      

ولقد عبر الشاعر عن النملة وهي . فيقع صريعاً ألوهامه وختيالته، وهذا ما جرى للنملة اليت سقطت يف شرب ماء
يف هذا املوقف املتأزم فأظهر عجزها وبأسها وأسفها، وتقدمها ونكوصها، ومجيع حاالا النفسية، ميكن تتبع               

  : ل اآليتاحلالة النفسية بالشك
ــاد       ــا           ازدي ــل أمامه ــن اجلب ــم              ا خلــوف م ــت املقط ــة حت   ســري النمل

خماوفها       املونولوج ويظهر فيه مشاعر اخلوف، واألسـئلة املربكة        السري والرأس ينظـر خلفـاً إىل               
خص ينبغي أن يسلم بقضاء اهللا ومـشيئته وأال  الطود              السقوط يف املاء         إدراك حقيقة أن الش       

  . يشغل باله يف أسئلة هي فوق إدراك عقله وعلمه
ولقد أبرز شوقي الشخصية املخاتلة اليت تظهر خالف ما تبطن، وحماولتها إقناع اآلخرين بتغري طبائعهـا                 

يف النص يظهر أمـام النـاس   ، فالثعلب   )٣("الثعلب والديك "وأخالقها، فاختار الثعلب هلذه املهمة، يف قصيدة        
احلمد هللا، إلـه  : واعظاً       يسب املاكرين واحملتالني        يردد األلفاظ الدينية للداللة على حتوله األخالقي                    

العاملني، يا عباد اهللا توبوا، ازهدوا يف الطري، حث الديك لألذان، وكلُّها أعمال قد تقنع اآلخرين من الناحيـة                
الثعلب، لكن هنا يأيت دور الشخصية الواقعية اليت حتكم العقل والتجربة، لترفض قبـول      الشكلية بصالح حال    

  : )٤(مثل هذه املزاعم أو تصديقها، ففي تقبلها هالكها، لذلك انطلقت ببيت حكمي مشهور
ــاً  ــن يومـ ــن ظـ ــئُ مـ   خمطـ

 
ــا   ــب دينــــ   أنّ للثعلــــ

 
ىل فئة من املرائني الذين يتخذون الدين مطية         إنّ يف حتليل البعد النفسي لشخصييت الثعلب والديك إشارةً إ         

  . يركبوا إىل رغائبهم وشهوام، ومتسترين أحيانا بالدين لتحقيق أطماعهم الشخصية

                                                 
   . ١٤٢الديوان، ص   )١(
   . ١٤٢أكمة يف مصر، قرب القاهرة، تقوم عليها قلعة صالح الدين ومدينة املقطم، انظرالديوان، ص : املقطم  )٢(
   . ١٥٠الديوان، ص   )٣(
   . ١٥١الديوان، ص   )٤(
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الغرية، الكرب، حب الظهور والشهرة، الـسيطرة  : لقد ركزت حكايا شوقي على بعض خفايا النفس، مثل    
باهة والفطنة، احلذر والتنبه، إظهار الضعف مث االنقـضاض بعـد           واالنتقام، الرياء الديين، الطمع والغرور، الن     

، حيل الطامع املعتدي، الغفلة،     )الدميقراطية(، الشورى و  )الديكتاتورية(التمكن، حرية التعبري، استئثار السلطة،      
  .)١(..انتقاد أهل البطانة واحلاشية الفاسدة، حب األوطان، الغدر

 عدد  ولة واملباشرة التعبريية وصوال للفكرة من أقصر الطرق، وقد تراوح         احلوار فيغلب عليه السه   طبيعة  أما  
شخوصه احليوانية يف حكاياته بني شخصيتني تتحاوران لتعميق فكرة أخالقية ما، وقد تتعـدد الـشخوص يف          

 املنت وتركيب، مما ينتج عنه تعميق احلدث يف احلكاية .القصيدة الواحدة لتشتمل على ثالثة أو على أربعة أحياناً
  :عليه، ومن صور احلوار بني الشخوص وبنائه احلكائي واملعريف 

حوار دودة القز والفراشة لتبيان أيهما أعم نفعاً، لتقدمي املنت املعريف بذكر فائـدة دودة   : احلوار الثنائي  .١
  . القز، وتغليب نفعها وإن بدت أقل شهرة من الفراشة

مليكة : "، فالكلب حاور الببغاء ووصفها بأا"لكلب والببغاءا"احلوار مدخالً لتركيب احليلة، كما يف   .٢
، واحلوار  )٢("، إىل أن أخرجت الببغاء لساا فقطعه      "حسن النطق "،  "حياة األنس والسرور  "،  "الطيور

يف هذا النوع، تقدمه شخصيات قادرة على إقناع الطرف اآلخر، مـستخدمة األلفـاظ الـسهلة،                
 . للتوصل إىل اآلخر، والنيل منه بأيسر طريقوعبارات التبجيل واإلطراء، 

وفيه تبىن احلكاية على ثالث شخصيات ، اثنتني رئيستني متثالن مـوقفني متبـاينني              : احلوار الثالثي  .٣
" ثة إما لفض اخلصومة بينهما، كما يف قـصيدة           الشخصية الثال   دور أيتيمتناقضني لتعميق احلدث ، ف    
لشخصية الثالثة حلسم الرتاع بينهما، وذلك باالنتصار لـدودة          تتدخل ا  "دودة القز والدودة الوضاءة     

القز اليت بينت ما خفي من نفعها وإن حاولت الفراشة أن تقنع املتلقي بأفضليتها ، يقول أمحد شوقي                  
 : )٣(على لسان الفراشة املغرورة بشكلها

  فامـــضي فـــال ود عنـــدي  
 

  إذ لــــست مــــن أكفــــائي 
 

لتوقَّف احلوار بانتصار الفراشة، إال أن الشاعر ابتكر شخصية ثالثة ممهـدا             ولوال تدخل الشخصية الثالثة     
طعني ليـشري إىل    لدخوهلا بتقنية طباعية تتمثل بفصل املقطع السابق عن الالحق بوضع عالمات فاصلة بني املق             

  :الفاصل الزمين يف احلكاية وعندها تظهر الشخصية الثالثة لتكمل ما تبقى من احلكاية 

                                                 
   . ميكن االطالع على مداخالت حمقق الديوان املشار إليه  )١(
   . ١٧٠/ ١٦٨، وانظر، ص ١٠٤/ ١٠٣ص : ديوانانظر ال  )٢(
   . ١٠٤، وانظر، ص ١٠٢الديوان،   )٣(
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ــرت  ــك مــ ــد ذلــ   وعنــ
 

ــ  ــسناء مــ ــسناِءحــ   ع حــ
 

 كذلك، أن يأيت ـا ال لتكـون         ليب اليت اتبعها الشاعر يف تقدمي الشخصية الثالثة يف احلكاية،         اومن األس 
حكماً بني الشخصيتني األوليني، وال لتمثل دور القاضي العدل الذي يفصل باحلق ، بل تأيت لتنتصر لطـرف                  

 بعد عالقة طيبة بينهما، مث ما تلبث الشخصية الثالثة يف حكاية            ضعيف على طرف ميثل جانب القوة لتنشأ فيما       
أخرى أن تقع يف ما وقعت به صاحبتها، فترد األوىل هلا صنيعها احلسن، وتتعاونا للخالص مما مها فيـه مـن                     

،إذ كان الكلب غارقاً يف نومه، فجاءه ثعبان لينال منـه دون أن             )١("الكلب واحلمامة "كما يف قصيدة    . أخطار
ه من نومه، مث مر زمن فرد الكلب اجلميل إىل احلمامة           تيدري، فرتلت احلمامة، لتنقذ الكلب من الثعبان فأيقظ       

وهي حكاية تشري إىل أمهية التعاون، واحلرص على عمـل          . بأن حذرها من صياد أراد إطالق الرصاص عليها       
  . اخلري بني الناس

ن تراعي ودا سابقاً فتقتل من ضحى ألجلها،        أ دون   وقد تنقلب الشخصية الثالثة على إحدى الشخصيتني      
 بالنكران   الكلبالنبيل الذي خلصه من   ، حيث قابل القطّ فعل الفأر       )٢("الكلب والقط والفأر  "كما يف قصيدة    

  .  حسب قوله يف احلكاية  بأن انقض عليه وأكله بامللح والرغيفوذلك
لتعبري عن مكنونات شخوصه فكانت يف استخدام األفعال اليت    التعبريية اليت اتكأ عليها الشاعر ل      أما الوسيلة 

يفـرح  : متحدثاً متكلماً، قائماً مبا يقوم به اإلنسان من أعمـال  : فنقرأهتتعلق باإلنسان ليسبغها على احليوان،      
                  وخيون، يتأمل ملا أصاب من ذنب، وخيفي اإلمث يف صدره، يـصوم ويبكي، يصرب وييئَس، ينتقم ويصفح، يؤمتن

صلي ويعبد اهللا ويزهد، ويناجي نفسه وحيدثها، يتباهى ويفخر، حين ويقسو، يرب وحينثَ، حيـسد ويـشي،         وي
 من  ،وكل ذلك لتعميق الداللة من جانب، وجتسيد القيم اإلنسانية كالتشاور واالحتاد وحماذرة األعداء وغريها             

  .  جانب آخر
تيمها، ومن أهم ما يالحظ عليها أا تغلّب جانب اخلري   أما العنصر األخري يف بناء حكاياته فأسلوبه يف خوا        
وهو يتابع حركة الشخوص، فيكافأ احملسن ويعاقـب        ،  على الشر، ومعىن هذا أن املتلقي يشعر براحة الضمري          

املسيء جزاًء على أعماله السيئة، فينشأ لديه نوع من التطهري الذي حيقق للمتلقي، وخباصة إن كـان طفـالً،           
لعاطفي والنفسي والتأثري الوجداين يف غلبة اخلري على الشر، وتتطهر نفسه من عناصر األمل واخلـوف                التوازن ا 

وقد أظهر خداع الثعلب الذي     . والضغوط النفسية والكبت ونوازع العدوان، كما يف قوله يف إحدى خواتيمه          

                                                 
   . ١٤١ -١٤٠الديوان، ص   )١(
   . ١٢٣ -١٢٢الديوان،   )٢(
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 زيـف  كـشف وهر احلقيقة   يف يوم ما لكن األرنب ارب املدرك خلدع الثعلب أظ          أدعى الورع واالستقامة  
  :)١(بقولهالثعلب 

  فقـــال ملّـــا انقطـــع احلـــديثُ
  وأنــت بــني املــوت واحليــاة   

 

ــثُ  ــا خبي ــد ي ــان ذاك الزه ــد ك   ق
   ــك يف الفــالة ــة ألقت ــن ختم   م

 
وقد ينهي الشاعر حكاياته بانتصار الشر نتيجة غفلة اآلخر، لتتعمق فكرة احلذر والتنبه وإالّ تكون العاقبـة   

  :  األمثلة اآلتية املبثوثة يف أكثر من قصيدةوخيمة، كما يف
ــق  - ــارف حمق ــول ع ــول ق    تق
ــاري - ــار الق ــخ ن ــصليت يف الف    ف
ــتلقى- ــىت اس ــدي ح ــضحك اهلن    ف
ــسن األ - ــتم أل ــىت ملك ــاب؟  م   رب
 

  )٢(ملكت نفسي لـو ملكـت منطقـي        
ــار   ــصفور يف املنق ــصرع الع   )٣(وم

  !ما هـذا العمـى يـا محقـى؟        : وقال
  )٤(قد كان هـذا قبـل فـتح البـابِ           

 
اليت هلا عالقـة    ،ومن أساليب الشاعر يف قفل احلكاية أنه كان خيتمها يف بيت أو أثنني من أبيات احلكمة                 

تـزأة مـن    كما يف األبيات اآلتية ا    . مبضمون احلكاية؛ لترسيخ املعىن يف الذهن، وليضمن له شيوعاً وذيوعاً         
  :للتمثيل قصدا  مواضعها

ــداُء- ــذا ال ــه ه ــان يف عين ــن ك ــاء       م ــسه وق ــى لنف ــي العم   )١(فف

                                                 
  . ١١٢الديوان، ص   )١(
   . ١٢٤الديوان، ص   )٢(
   . ١٢٦الديوان، ص  )٣(
   . ١٧٠الديوان، ص   )٤(
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  سـر والـزم أخـاك الوتـدا       :  فقال -
ــت األ- ــاحت فناح ــا: م وص   واه
   هــب جنــة اخللــد الــيمن   -
-ــسانه ــه لـ ــا ينفعـ    مـــا كلنـ
ــعفها-    أمــا تــرى الطــري علــى ض
-  ــه ــاة وقت ــيء يف احلي ــل ش    لك
ــاعا  - ــوالً ش ــام ق ــت يف املق    فقل
 

   )٢(ا خلقــت كــي تقيــدا  فإمنــ
ــا  ــت فتاهـ ــايل قالـ   )٣(إنّ املعـ
ــوطن  ــدلُ الـ ــيء يعـ   )٤(ال شـ
ــه   ــه مكان ــن ينطق ــاس م   )٥(يف الن
ــبالد ــات ال ــب مئ ــوي إىل احل   )٦(تط
ــه  ــستعجلني فوتـ ــةُ املـ   )٧(وغايـ
  )٨(من حفـظ األعـداَء يومـاً ضـاعا        

 
وهو يف كل اياته كان حريصاً على إبراز اجلوانب التعليمية منها، ومراعاة حاجات اإلنـسان الدينيـة                 

 حكمة إنسانية، يقذف ا الشاعر على ألسنة احليوانات والطيور، لتكون أعمق أثراً وأعم              والنفسية والفنية، يف  
  .نفعاً

خنلص من هذا كله إىل القول إنّ الشاعر أمحد شوقي قد نبغ يف جماالت شعرية متنوعة، كان منـها فـن                     
دف إىل تقدمي مغزى خلقي ، تلك احلكايات اليت جتري على ألسنة البهائم والطيور، ودف فيما  )الفابوالت(

أو تربوي أو حكمي أو سياسي، وهذا ال يعين أنه هو منشئ هذا الفن، بل هو فن له جذوره يف التراث العريب                      
  . شعره ونثره، والقصص القرآين وقصص احليوان على وجه اخلصوص: القدمي

 البن املقفع بعد نقله وترمجته      ،"كليلة ودمنة "كتاب  بتأثره   األول: وبرز تأثر شوقي مزدوجاً ومن جانبني       
،وخباصة خرافاته اليت أجراها على )الفونتني(إىل العربية، والثاين بدأ بعد دراسة شوقي ألعمال الشاعر الفرنسي       

غري أن تفرد شوقي يف هذا اال كـان بتقريـب هـذه             . ألسنة احليوانات واليت يظهر فيها تأثره بابن املقفع       
أو بتقـدمي بعـض     ،)ولية(أو  ) داية: (صري الشعيب، كإدخال بعض ألفاظ العامة، مثل      احلكايات إىل الروح امل   

، حمافظا يف حكاياته على منظومة القيم التربوية واألخالقية املبتغاة وراء نـصوصه ،          مالمح من التراث الشعيب     

  
   . ١٧٤الديوان، ص   )١(
   . ١٧٧الديوان، ص  )٢(
   . ١٨٢الديوان، ص   )٣(
   . ١٨٣الديوان، ص   )٤(
   . ١١٠الديوان، ص   )٥(
   . ١٢٠الديوان، ص   )٦(
   . ١٢٢الديوان، ص   )٧(
   . ١٢٣الديوان، ص  )١١(
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صدراً ثراً ال يستغين عنه     األمر الذي جعلها منهالً عذباً ألدب األطفال يف أرجاء الوطن العريب، ويف اآلن ذاته م              
  . الكبار أيضاً 

أما يف جمال بنية النصوص احلكائية، فظهرت على صورة مقطوعات موجزة كُثَّفت لتشمل كلّ حكايـة                
فكرة واحدة ذات وحدة موضوعية، استندت إىل هيكل بنائي واحد، تشكّلَ من العنوان، ففضاء احلكاية، أو                

       م شخوصه، وهم قليلون يف الغالب، لتنـشأ فيمـا بينـهم      . احلكايةالتمهيد هلا إلدخال القارئ يف جوقدمث ي
عالقات حوارية ثنائية أو ثالثية لتالئم مراحل الطفولة املتعددة، ولكي تتضح طبيعة الشخوص والفكرة املرادة                

ماهلا  أمامهم، وميكن أن تستثىن بعض احلكايات ذوات املضمون السياسي، ويقتصر تقدميها على الكبار الشـت              
  .إضافة إىل كوا حتتاج إىل قدرة أعلى يف التحليل واالستنتاج .على رموز يصعب على الصغار إدراكها

وأخرياً، آمل بعد أن أحنسر هذا الفن أو كاد، أن ينهض به الشعراء العرب من جديد فيجددوا يف أشكاله                   
 أن يدخل مستجدات العصر كلها فيه، - إنْ أراد–ومضامينه؛ فموضاعاته ال تنضب؛ إذ ميكن للشاعر األصيل      

العوملة، وصراع األقويـاء، واالستنـساخ،      : موضوعات عصرية مثل  ) الفابوال(وباستطاعته أن يوظف يف فن      
وكما استطاعت وسائل اإلعالم والتلفاز بشكل خاص،       ...وحوار احلضارات، واإلرهاب، والشورى، والدين    

درون على النهوض ذا الفن، وجعل هذه الشخوص احليوانية أكثر أن تنجح يف تقدمي هذا الفن، فإن الشعراء قا
تجمل احلياة، وتسعد البشرية، وجتعلها أكثر تفاؤالً وجة         ورموزا   نضجا ووعيا، لتحمل يف خباياها  أفكاراً        

 . وأمالً
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  الوقفة الطللية

  بني القبول والتساؤل يف رؤى بعض الشعراء اجلاهليني

  *علي مصطفى عشا
١٨/١٠/٢٠٠٥:                                                                       تاريخ قبوله١٦/٢/٢٠٠٥:       تاريخ تسلم البحث
  

  
  ملخص

شعراء اجلاهليني؛ باعتبارها جتسيداً إلشكالية العالقة بني يدرس هذا البحث الوقفة الطللية لدى بعض ال
ويكشف عن أهم مقومات املشهد النقدي الذي يتمحور حول هذه املقدمة، . الطلل/الشاعر واملكان

ويتجلّى . التجاوز يف الوعي الشعري/االستالب، والتساؤل/وحياول رصد قلق الوعي وحتوالته بني القبول
 الوقفة ذاا، والنداء املنقطع، واألسى، واليأس حتت وطأة الشعور بالنفي الكوين، الشعور باالستالب عرب

والصريورة الزمنية، وما ينتج عنهما من تدمري لبنية املكان واحلياة، وحالة النـزوح اجلماعي عن املكان، 
 حماولته جتاوز هذه ويكابد الوعي يف. واالنقطاع بني املاضي واحلاضر، وخلخلة البناء االجتماعي واإلنساين

/ احملنة الكونية، من خالل التساؤل عن مغزى الوقفة الطللية، والكشف عن جذور املقاومة للزمن يف املكان
 بني الطلل والوشم، والطلل والكتابة، مما يشي بالوعي الكتايب، وحماولة – عرب الصورة -الطلل، والربط

، من أجل وقف حالة التردي، وعودة اإلنسان إىل دوره بعث احليوية يف املاضي، ودمج الطبيعة بالثقافة
  .اخلالّق يف هذا العامل

  
  
  

Abstract 
The study looks at the prelude of “Țalal” in the poetry of some of Pre-Islamic poets, 

considering it  as a form representing the dialectical  relation between the poet and the 
place/ “Țalal”. In addition, the study reveals the main principles of criticism on this issue. 
The study attempts  to identify the the anxiety that characterizes the poet’s consciousness 
and its alternation between submission and questioning in the poetic consciousness. 
Submission is evident throughout the prelude itself, the desperate call, and regret and 
despair caused by the feeling of cosmic exile and the changeability of time, with its 
inevitable result of the  destruction of place and social structures, collective displacement, 
the severance between the present and the past, and destabilization of social and human 
structures. Such consciousness strives to resist this cosmic crisis by not only questioning 
the meaning of standing on “Țalal”, but also by revealing the roots of resistance to time in 
the place/ “Țalal”. Besides, the consciousness of overcoming this crisis resorts to  
connecting –through imagery-  “Țalal” and tattoo, “Țalal” and the poetic composition 
which betrays the composition consciousness. As such, the poetic consciousness attempts  
to revitalize the past, and to mingle nature with culture to halt the decline, and reassign to 
man the creative role in the  world. 

  
  .معة اهلامشية، األردنأستاذ مساعد يف قسم اللغة العربية، اجلا* 

  .مجيع حقوق النشر حمفوظة جلامعة مؤتة، األردن© 
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  املقدمة

ة الشعر اجلاهلي، وجسمت سرية الشاعر اجلاهلي يف الزمان حظيت املقدمة الطللية مبكانة مرموقة يف مسري
طلل؛ بسبب ظروف اجلدب، وما أعقبه من صراعات على احلمى، مما /واملكان املتحولني أبداً إىل ماضٍ وآثار 

. جعل الرحيل هو الشكل الوحيد املمكن للحياة، ومن مث عمق الوعي لديه على هشاشة الوجود، وعقم احلياة
ت املقدمة الطللية بطاقات وإمكانات رمزية هائلة مكنتها من القدرة على االستمرار واالمتـداد يف               واكتنـز

التجربة الشعرية لدى الشعراء الالحقني، عرب االستدعاء الرمزي للتراث، أو التضمني، أو االقتباس، وجعلـها        
 الثقايف العريب قدمياً وحديثاً؛ بسبب       يف الوعي  -على األقل –السمة األظهر الدالة على هوية القصيدة اجلاهلية        

  .كثافة اللغة، وخصب الدالالت، والطابع التراجيدي الذي تتسم به
وانتقلت املقدمة الطللية من املركزية الشعرية يف التراث الشعري اجلاهلي إىل املركزية النقدية يف الـوعي                

، ضمن شروط البيئة والتاريخ، وكشف رؤيته       النقدي، ملا هلا من أمهية يف رصد معاناة الشاعر اجلاهلي وقلقه          
  .للزمن واحلياة، وجالء األنساق الثقافية اليت عبر عنها فكرياً ومجالياً من خالل هذه املقدمة

 أبعـد  -لدى الشاعر اجلـاهلي –إنّ هيمنة اخلراب على املكان يف مطلع املقدمة الطللية، يعبر عن دوافع        
نني؛ إنها الرغبة العميقة يف التعبري عن أعلى درجات البوح بأزمة الوعي أمام غوراً، وأكثر جوهرية من جمرد احل

ذكرى بفعل الصريورة الزمنية القادرة على جعل املكان يتداعى أمامهـا،    /املكان الذي يتحول دائماً إىل زمان     
 بل وإرادته؛ لذا فـإن  ومن مثَّ تداعي الوجود اإلنساين؛ إذْ املكان جملى لسرية اإلنسان وحامل رموزه وثقافته،    

اياره حيمل معىن ايار اإلنسان وهشاشة وجوده، مما يشي بعبثية احلياة حتت وطأة الفقد، والصريورة الزمنية                
  .يف وعي الشاعر اجلاهلي

 على مغزى عميق، يتمثّل     -الذي يتجلّى يف بعض مطالع املقدمات الطللية      –ويف املقابل ينطوي التساؤل     
اوالً جتاوز هذه احملنة الكونية، وإعادة بناء احللم عرب بعث العناصر احليويـة يف املاضـي،   يف مكابدة الوعي حم   

  .والكشف عن عناصر املقاومة يف املكان
 مة الطللية، عرب تتبع بعض أهممعامل املشهد النقدي الذي متحور حول املقد وحياول هذا البحث جالء أهم

ذلك الكشف عن املشهد الطللي الذي يبدو موزعاً بني قطبني؛ جيـسم     الدراسات النقدية، قدمياً وحديثاً، وك    
التجاوز، من خالل القراءة التحليلية لنماذج خمتارة من الشعر         /االستالب، والثاين التساؤل  /األول حالة القبول  

  :اساً لهاجلاهلي، عرب رؤية نقدية متشعبة تتمحور حول هذين القطبني؛ لذا يتخذ هذا البحث احملاور اآلتية أس
  .الوقفة الطللية واملشهد النقدي  :  احملور األول

  .االستالب/القبول  :  احملـور الثاين
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  .التجاوز/التساؤل  :  احملور الثالث
) ١(  

  الوقفه الطللية واملشهد النقدي
الً مل تشكّل املقدمة الطللية أولوية يف النقد العريب القدمي منذ مطلع القرن الثالث اهلجري؛ إذ كان مـشغو   

بقضايا مزدوجة ذات حدين يف أغلبها، كقضية اللفظ واملعىن، والطبع والـصنعة، والوحـدة والكثـرة يف                 
، )١(القصيدة، والصدق والكذب يف الشعر، والسرقات الشعرية، وعمود الشعر، والعالقة بني الشعر واألخالق

، أو ضمن سياق الكالم     )٢(د الطللي واقتصر اهتمامهم باملقدمة الطللية على احلديث عن أول من افتتح املشه          
عن موضوعات الشعر، أو ابتداءات األشعار بعامة، ووصفها باحلسن أو اجلودة، كما ورد عند ابن املعتـز،                 

  .)٣(وابن طباطبا، وعبدالعزيز اجلرجاين، وأيب هالل العسكري، وابن رشيق، وابن األثري، واخلفاجي، وغريهم
نّ النقد األديب القدمي نشأ يف أحضان املدارس الكالميـة وعلـى            ويبدو أن السبب يف ذلك يعود إىل أ       

معاينة الظاهرة الطللية حقيقة ال تؤدي إليها  مناهج التفكري يف ذلك الزمن، إذ              "رأسها االعتزال؛ لذا عدت     
  .)٤("ليس هناك ما يقتضيها يف معرض الرد على املانوية أو يف معرض البحث عن األولوية للفظ أو للمعىن

 األكثر أمهية يف الوعي النقدي واهتمـام        -فيما مسعه من بعض أهل األدب     –عد ما أورده ابن قتيبة      وي
مسعت بعض أهل األدب يـذكر أن       :"يقول ابن قتيبة    . الباحثني، لكثرة ما تناولوه باالستشهاد أو التحليل      

وخاطب الربع، واستوقف الرفيق،    مقَصد القصيد إمنا ابتدأ فيها بذكر الديار والدمن واآلثار، فبكى وشكا،            
ليجعل ذلك سبباً لذكر أهلها الظاعنني عنها، إذ كان نازلة العمد يف احللول والظّعن على خالف ما عليـه      
نازلةُ املدر، النتقاهلم عن ماٍء إىل ماء، وانتجاعهم الكأل، وتتبعهم مساقط الغيث حيث كان، مث وصل ذلك             

 الفراق، وفرط الصبابة والشوق، ليميل حنوه القلوب، ويـصرف إليـه            بالنسيب، فشكا شدة الوجد وأمل    
الوجوه، وليستدعي به إصغاء األمساع إليه، ألن التشبيب قريب من النفوس، الئط بالقلوب، ملا قد جعل اهللا     

  .)٥(..."يف تركيب العباد من حمبة الغزل، وإلف النساء،

                                                 
 .٣٠دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، ص . )نقد الشعر(د األديب عند العرب تاريخ النق: عباس، إحسان  ) ١(
 . وما بعدها٧٣، ص ١٩٧٠دار املعارف، مصر، . مقدمة القصيدة العربية يف الشعر اجلاهلي: عطوان، حسني  ) ٢(
 . وما بعدها٢١٠املرجع السابق، ص   ) ٣(
 .٢٦-٢٥، ص ١٩٩٩ملنتخب العريب، بريوت، ، دار ا١ط. الطلل يف النص العريب: كموين، سعد  ) ٤(
، ص ١، ج٢٠٠١، دار احلديث، القاهرة، ٣حتقيق أمحد حممد شاكر، ط. الشعر والشعراء): هـ٢٩٦ت (ابن قتيبة، أبو حممد عبداهللا بن مسلم       ) ٥(

٧٦-٧٥. 
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 يلتفت إىل اجلانب النفسي يف معرض تعليله لالبتداء         وتكمن أمهية النص الذي أورده ابن قتيبة يف كونه        
، لكن ينبغي البحث عن دوافع أعمق غـوراً، وأكثـر   )١(بذكر الديار وهو احلاجة إىل ذكر أهلها الظاعنني     

جوهرية، تتعلّق باملوروث الثقايف، والتكوين التارخيي للذات، وشروط الوعي، والبيئة، وتتجلّـى بـصورة              
ذكرى عرب الرحيل والشعور /، لتعبر عن أزمة الوعي أمام املكان املتحول أبداً إىل زمان          رمزية يف بعدها الفين   

الزمنية؛ خاصة أن املقدمة الطللية مل تظهر لدى شعراء البـوادي           /بعبثية احلياة حتت وطأة الفقد، والصريورة     
ي بـن زيـد   فحسب، بل امتدت إىل شعراء القرى مثل قيس بن اخلطيم، وأمية بن أيب الـصلت، وعـد         

، ال كمن رأى أن املقدمة الطللية بدوية خالصة، ظهرت عند شعراء البادية، وال ميكن أن تظهر                 )٢(وغريهم
بيد أن املشهد النقدي يبدو أكثر نضجاً واكتماالً يف . )٣(لدى شعراء القرى حيث احلياة االجتماعية املستقرة    

الذي نشر مقالـة بعنـوان      " فالتر براونه "ملاين  الوعي النقدي احلديث، ويظهر ذلك يف مقالة املستشرق األ        
. م، وأثارت جدالً خصباً يف الدراسات اليت تناولت املقدمـة الطلليـة           ١٩٦٣سنة  " الوجودية يف اجلاهلية  "

، وأنها حتمل مضامني وجودية     )٤("اختبار القضاء والفناء والتناهي   "أن املقدمة الطللية جتسم     " براونه"ويرى  
عفت الديار، درست الدمن، احمت الرسوم، واحلياة تفىن حتت جرب القـضاء            : لفاظ املتكررة   األ"تتمثّل يف   

إن وجود اإلنسان ختيم عليه جتربة      . وظلم املنية، املوت قريب، حتت صروف الدهر العايت، ما أرهب احلياة          
ظر إىل ديد الوجود جبرأة     رجل جمدد فإنه بعدما ن    "، لذا يؤكّد براونه أن الشاعر اجلاهلي        )٥("التناهي احملقّق 

  .)٦("أكيدة، اكتسب نشاطاً جديداً وعزماً قوياً
قطعة النسيب كانت تقوم علـى عنـصرين   " أن ١٩٦٤ويرى عز الدين إمساعيل يف مقالة نشرها سنة    

الوقوف على األطالل وذكر احملبوب، وأن الشاعر مل جيمع بينهما عبثاً واعتباطاً يف موقـف               : أساسيني مها 
لقد مجع الشاعر اجلاهلي بني شعورين يف       . و صورة واحدة، بل مجع بينهما لريمز إىل احلياة واملوت         واحد أ 

أي احلب املهدد دائماً برحيل احملبوبة، كذلك احلياة املهددة بـاخلراب،           : إطار واحد هو ما نسميه النسيب     

                                                 
 .٢٦، ص الطلل يف النص العريب: كموين  ) ١(
 .١١٧-١١٦، ص لشعر اجلاهليمقدمة القصيدة العربية يف ا: عطوان، حسني  ) ٢(
 .١١٥ت، ص .مكتبة غريب، د. دراسات يف الشعر اجلاهلي: خليف، يوسف  ) ٣(
، دمـشق، ص    ١٩٦٣جملّة املعرفة، وزارة الثقافة واإلرشاد القومي،  السنة الثانية، العدد الرابع، حزيران             ". الوجودية يف اجلاهلية  : "براونه، فالتر   ) ٤(

١٥٩. 
 .١٥٩ ص املرجع السابق،  ) ٥(
 .١٦١املرجع نفسه، ص  ) ٦(
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ه شكل من أشكال التعبري األديب، هذا إذا نظرنا إىل النسيب على أن. متمثلة يف الوقوف على األطالل املقفرة   
 أما من الناحية النفسية فهو انعكاس لذلك الصراع األبدي يف نفس اإلنسان، ويف احلياة من حوله، بني حب

  .)١("احلياة وغريزة املوت
 بني النسيب الذي يتحدث فيه الشاعر عن األطالل، وعن رحيل           -يف رأي إمساعيل  –وليس مثّة تناقض    

فاألمر يف احلالني ال يعدو تصوير "ية، وبني مقدمة عمرو بن كلثوم اخلمرية من ناحية أخرى، احملبوبة من ناح
  .)٢("شعور اإلقبال على احلياة واالستمتاع ا، حىت يربز النقيض، وهو املوت

إىل مقدمة النسيب يف القصائد اجلاهلية بصفة خاصة على         "ويدعو إمساعيل يف ختام مقالته إىل أن ننظر         
فلم تكـن   . ا كانت تعبرياً عن أزمة اإلنسان يف ذلك العصر، عن موقفه من الكون وخوفه من اهول               أنه

 بل كانت جـزءاً  - كما ورد عند ابن قتيبة  -جمرد وسيلة فنية جيذب ا الشاعر قلوب الناس وأمساعهم إليه         
ف وجود املقدمات الطللية    ويعلّل يوسف خلي  . )٣("حيوياً يف تلك القصائد، إن مل تكن أكثر أجزائها حيوية         

ببساطة حياة القبائل وقلّة األعباء والتكاليف؛ إذ مل تكن مشغولة باحلياة شغالً ميأل أوقاا؛ وإنما كانـت                  
وحددت ظروف البيئة . حياا تتخللها فترات فراغ، ومل يكن هناك بد من أن متأل أوقات الفراغ بأي شيء     

خلروج إىل الصحراء، وااللتقاء بالرفاق لشرب اخلمر، والسعي خلف         وسائل حلّ هذه املشكلة ومتثّلت يف ا      
ويف حماولة الشاعر اجلاهلي إلثبات وجوده أمام مشكلة الفراغ، اليت مل جيـد             . )٤(املرأة طلباً للحب والغزل   

عنـها،  حالً هلا إالّ عن طريق هذه املتع، ويف غمرة االلتزامات القبلية، مل يكن أمامه سوى املقدمات للتعبري  
  .)٥(ومنها املقدمة الطللية

ويعزو حسني عطوان هذه املقدمات الطللية مجيعاً إىل ضرب من الذكرى واحلنني إىل املاضي، واستعادة 
ميعة الصبا وريعان الشباب عرب الذكرى، وأا ال تعدو أن تكون مثرة البيئة اليت درج الشعراء على أرضها                  

                                                 
ومل أمتكن من احلـصول     . ٢٢٠-٢١٩، ص   ١٩٧٠دار املعارف، مصر،    . مقدمة القصيدة العربية يف الشعر اجلاهلي     : نقالً عن عطوان، حسني     ) ١(

: اليوسـف، يوسـف     :  انظر   على املقالة، وجند مقالة عز الدين إمساعيل مبثوثة يف العديد من الدراسات، ويبدو أم نقلوا عن حسني عطوان؛                 
، "الوقوف على الطلـل ":؛ مصطفى، حممد عبداملطلب ١٢٩، ص   ١٩٧٥، وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، دمشق،       مقاالت يف الشعر اجلاهلي   

 النهـضة   ، مكتبـة  اإلنسان والزمان يف الشعر اجلاهلي    : ؛ يوسف، حسين عبداجلليل   ١٥٤، ص   ١٩٨٤جملّة فصول، الد الرابع، العدد الثاين،       
 .٣١-٣٠، ص الطلل يف النص العريب:؛ كموين، سعد١٢٩-١٢٨م، ص ١٩٨٨املصرية، القاهرة، 

 .٢٢١، ص مقدمة القصيدة العربية يف الشعر اجلاهلي: عطوان، حسني  ) ٢(
 .٢٢١املرجع السابق، ص   ) ٣(
 .١١٠ت، ص .مكتبة غريب، القاهرة، د. دراسات يف الشعر اجلاهلي: خليف، يوسف  ) ٤(
 ٠. ١٢٠-١١٩املرجع السابق، ص   ) ٥(
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  اء اجلاهليني                                  علي مصطفى عشاالوقفة الطللية بني القبول والتساؤل يف رؤى بعض الشعر
 

 ١٠٠ 

ا يف بيئة صحراوية تتسم باجلدب، وما تقتضيه من الترحل والنــزوج            وألفوا حياا،وخصوصاً أم عاشو   
حبثاً عن املاء والكأل، وما ينتج عنه من انقطاع عالئق احلب، فيأملون للوداع؛ لذا ال ختلو هذه املقـدمات                   

  .)١(مجيعاً من معاين الشوق واحلنني إىل املاضي
ن املقدمة الطللية تتصل بوظيفة خلق اجلو       ، يرى أ  ١٩٧٣ويف مقالة نشرها نوري محودي القيسي سنة        

الشعري، الذي مينح الشاعر القدرة على اإلبداع، ملا يرتبط باللحظة الطللية من شعور باملعاناة، وينطـوي                
 على البكاء على احلياة نفسها، وجيسم فكرة احلرمان من الوطن وحالة            -يف أحد مضامينه  –املوقف الطللي   

العواطف املنفعلة اليت أهلبتها مشاعر احلنني مل تكن اعتباطية عنـد           "لص إىل أن    ، وخي )٢(النـزوح واالرحتال 
الشاعر اجلاهلي، على الرغم من احلالة الشعورية اليت يعانيها وهو يف مثل هذه اللحظات القلقة، وإمنا هـي         

ط، وحياول  مشاعر منسقة وعواطف مرتبة، حيسن الشاعر ترتيبها، وحيافظ على اتصال خيوطها احملكمة الرب            
أن جيعلها خاضعة لقوة عقله الواعي املنسق، الذي اقتفى يف بناء القصيدة منهجاً متعارفاً ومتفقاً عليه بـني                  

  .)٣("الشعراء
واختذت إحدى الدراسات منحى بعيداً، جتسم يف حماولتها وضع نظرية للطللية قادرة على الكشف عن              

ن الربهة الطللية التحام لثالث حلظات يقوم بينها جتـادل       مغزى املشهد الطللي، وتتلخص هذه النظرية يف أ       
متثّلي يذوب ويصهر كل واحدة يف األخرى،فيفضي إىل اندغامها مجيعاً يف تركيبة كليـة البنيـة، وهـذه              

االندثار احلضاري، وقحل الطبيعة، والقمع اجلنسي؛ فالشاعر يوحد بني القمع الذي تتعرض            : العناصر هي   
 القحط واحنباس املطر، واهلدم الذي يصيب احلضارة، من جراء ذلك القحـط، والقهـر               له الطبيعة بفعل  

، بني الطلـل  ١٩٧٩ويربط حممود اجلادر يف مقالة نشرها سنة . )٤(االجتماعي الذي حيد من البوح اجلنسي  
ـ                داع وانشغال الشاعر؛ فالطلل متصل  بذكرياته يف مواجهة املعاناة القاسية؛ والوقوف عند أعتـاب اإلب

  .)٥(الشعري إيذان حقيقي بالعودة إىل هذا العامل، وال خيلو املوقف الطللي من نوازع احلنني

                                                 
 ٢٢٨-٢٢٧، ص مقدمة القصيدة العربية يف الشعر اجلاهلي:عطوان، حسني  ) ١(
، ص  ١٩٧٣األقالم، وزارة اإلعالم، بغـداد، العدد احلادي عشر، السنة الثامنة،          ". لوحة الطلل يف القصيدة اجلاهلية    :"القيسي، نوري محودي      ) ٢(

٣٩-٣٨. 
 . ٣٩ ص املرجع السابق،  ) ٣(
 .١٤١-١٤٠، ص ١٩٧٥وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، دمشق، . مقاالت يف الشعر اجلاهلي: اليوسف، يوسف  ) ٤(
األقالم، وزارة الثقافة واإلعالم، بغداد، العدد الثاين عشر، السنة الرابعة عـشرة،            ". قراءة معاصرة يف مقدمة القصيدة اجلاهلية     : "اجلادر، حممود   ) ٥(

 .٦، ص ١٩٧٩أيلول، 
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  ٢٠٠٥، ١، العدد١الة األردنية يف اللغة العربية وآداا، جملد
 

 ١٠١ 

ويتصل الطلل باملرأة ضمن إطار الرمز الديين لدى نصرت عبدالرمحن يف موضع، وتعد املرأة عنـصراً                
الشمس هـي   / أن املرأة   جوهرياً يف املوقف الطللي؛ فاملرأة رحلت، وأدى رحيلها إىل إقفار الديار، ويرى             

سيدة الطلل، ربة اجلاهليني، والشعراء عندما يبكون على الطلل إمنا يبكون على الشمس اليت رحلت، فنتج                
عن رحيلها خراب الديار؛ إذ ما من امرأة حقيقية تقفر ديار قومها إذا رحلت، ولكنها الـشمس معبـودة       

  .)٢(مز الوجودي يف موضع آخر، ويرتبط الطلل باليأس على مستوى الر)١(اجلاهليني
ويرى شكري فيصل أن الغزل ميثل البعد األعمق للموقف الطللي واألغراض األخرى اليت عرض هلـا                

مل تكن يف كثري من األحيان، مقصوداً إليها قصداً وال متعمدة تعمداً، كانت روح              "الشعراء اجلاهليون، و    
  .)٣("وراءهااحلب وعواطف اهلوى هي اليت تبعثها وهي اليت تكمن 

وينحو مصطفى ناصف منحى وجودياً يف تفسري الطلل؛ فالشاعر اجلاهلي كان مروعاً بفكرة احليـاة               
الذاهبة، وهو يصحو على الشعور بضياع احلياة من بني يديه، ووقوفه تأكيد حلياته وامتالكه للماضي عرب                

 وأصبح العقل العريب مشغوالً بإشكالية      لقد أخذ البكاء على األطالل شكل الطقوس اجلماعية،       . ختيله ومتثّله 
  .)٤(املوت، الذي يتجسم يف الطلل

اختذ الشعر اجلاهلي   "ويربط أنور أبو سويلم بني املشهد الطللي والطابع التراجيدي للشعر اجلاهلي، إذ             
ـ      ل طابعاً مأساوياً يف أغلب أغراضه، وكان البكاء والنواح من أهم طوابعه؛ بكاء الطلل، والنواح مـن أج

الوقفة الطللية أمنـوذج فـين   "ويف موضع آخر يرى أن . )٥(..."املطر، واألمل لرحيل املرأة، وبكاء الشباب، 
مجاعي، يربز فيها التراث والتقاليد واألساليب املتوارثة، وتعرب عن طقوس وشعائر تصدر عن عقل األمـة                

احملور األساسي  "، اليت متثّل    "ة املطر بفكر"ويتصل املشهد الطللي    . )٦("وضمريها، ال عن حالة فردية خاصة     
؛ فالشاعر اجلاهلي أول ما يبكي      )٧("الذي تدور حوله جممل األفكار والقضايا والتطلعات يف الوقفة الطللية         

                                                 
 .١٣١-١٢٧، ص ١٩٨٢، مكتبة األقصى، عمان، ٢ط. الصورة الفنية يف الشعر اجلاهلي: عبدالرمحن، نصرت  ) ١(
 . ١٦٢املرجع السابق، ص   ) ٢(
 .٢٤، ص ١٩٨٦، دار العلم للماليني، بريوت، ٧، طتطور الغزل بني اجلاهلية واإلسالم: فيصل، شكري  ) ٣(
 .٢٣٨-٢٣٧، ص ١٩٨٣، دار األندلس، بريوت، ٣طعريب، دراسة األدب ال:ناصف، مصطفى  ) ٤(
 .٣٧، ص ١٩٨٧، دار عمار، عمان، ١ط. دراسات يف الشعر اجلاهلي: أبو سويلم، أنور  ) ٥(
 .١٣٣م، ص ١٩٨٧-هـ١٤٠٧، دار عمار، عمان، ١ط. املطر يف الشعر اجلاهلي:أبو سويلم، أنور  ) ٦(
 .١٣٣املرجع السابق، ص   ) ٧(
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  اء اجلاهليني                                  علي مصطفى عشاالوقفة الطللية بني القبول والتساؤل يف رؤى بعض الشعر
 

 ١٠٢ 

عقم الطبيعة، واحنباس املطر، ويعد رحيل املرأة معادالً فنياً لرحيل اخلـصب، أو هـو               –يف الوقفة الطللية    
  .)١( من قحل وخراب، وما يعقبه"رحيل املطر"

وجيسم الطلل الغربة املزدوجة لدى الشاعر اجلاهلي، تتمثل األوىل يف االنقطاع عن املاضي، والثانية يف               
، فاملشهد الطللي؛ ميثّل جتربة وجودية تتمثل بالتناهي، وما يتمخض عنها من شـعور              )٢(صريورته إىل الفناء  

  .)٣(كان املتحول دائماً بفعل التغير الزمينبالغربة، غربة اإلنسان يف مواجهة الزمان، وامل
ويكشف كمال أبو ديب عن البنية الضدية يف الوقفة الطللية؛ فهي من ناحية جتسد فاعليـة الـزمن،                  
وهشاشة الكائن أمامها، ومأساوية الوجود اإلنساين، ويف الوقت نفسه تتجلّى روح املقاومة الكامنـة يف                

؛ فالطلل جيـسد جتربـة      )٤(عث يف سياق األطالل واخلراب صور اخلصب      جوهر املوقف اإلنساين؛ لذا تنب    
اإلنسان اجلاهلي من حيث وعيه على اهلشاشة وخضوعه لفاعلية التغري املدمرة، ورغم ذلك حييي الطلـل                

  .)٥(البايل، ويف هذا لغة ضدية باهرة
طالل مدلوالً طقسياً، وأنه    ويف سياق حتليلها ملعلّقة امرئ القيس، ترى ريتا عوض أنّ للوقوف على األ            

  .)٦(ال يروي حدثاً شخصياً، وال يعبر عن هم ذايت بل اجتماعي
من خالل هذه املالمح األساسية للمشهد النقدي، يظهر أن املقدمة الطللية ال متثّل أسـلوب احليـاة                 

عيها، تتجسم يف إشكالية    اجلاهلية بقدر ما جتسم بعداً كونياً من أبعادها فكرياً ومجالياً، وأزمة من أزمات و             
املكان، وحتوالته يف الوعي من حقيقة فيزيائية جامثة يف املوجود الكوين، إىل رموز ميتافزيائية يف الوجـود                 

املنـازل  /الـديار /والوعي، عرب العالقات االجتماعية واإلنسانية والثقافية والروحية اليت تنشأ فيه؛ فاملكان            
الذاكرة، وذلك بفعل الصريورة الزمنية وجتلياا املتمثّلة يف عوامل         /الطلليتحول إىل سرية زمنية من خالل       

  .اهلدم

                                                 
 .١٣٣ ص املرجع نفسه،  ) ١(
رسالة ماجـستري، كليـة اآلداب، اجلامعـة املستنـصرية، بغـداد،        . الغربة واحلنـني يف الشعر العريب قبل اإلسالم      : إبراهيم، صاحب خليل    ) ٢(

 .١٧م، ص ١٩٨٨/هـ١٤٠٩
شـحادة،  :  وانظـر   .١٢٩، ص   ١٩٨٨مكتبة النهضة املـصرية، القـاهرة،       . اإلنسان والزمان يف الشعر اجلاهلي    :يوسف، حسين عبداجلليل    ) ٣(

يف النقد اجلمايل :  وما بعدها؛ خليل، أمحد حممود٧٨، ص ١٩٩٥مؤسسة محادة للخدمات، إربد، األردن، . الزمن يف الشعر اجلاهلي:عبدالعزيز
 . وما بعدها١٤٠م، ص ١٩٩٦/هـ١٤١٧، دار الفكر، دمشق، ١ط. )رؤية يف الشعر اجلاهلي(

 .٣٢١، ص ١٩٨٦اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة، . )راسات بنيوية يف الشعرد(الرؤى املقنعة : أبو ديب، كمال  ) ٤(
 .٣٢٢املرجع السابق، ص   ) ٥(
 .١٨٦-١٨٥، ص ١٩٩٢، دار اآلداب، بريوت، ١ط. بنية القصيدة اجلاهلية: عوض، ريتا  ) ٦(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ٢٠٠٥، ١، العدد١الة األردنية يف اللغة العربية وآداا، جملد
 

 ١٠٣ 

وبناء على ذلك، فالصور املشتركة للمقدمة الطللية يف القصيدة اجلاهلية، ال ميكن أن تقـدم أشـكاالً                 
املشحونة، مبعىن  معادة، وإمنا تقدم أبنية لغوية حدسية حية، تؤلف فيها العمومية قاعدة للخصوصية الفكرية              

، وهي تعبر بطريقة أعمق عن أزمنة اإلبداع  )١(للنموذج األعلى ) Jung –يونغ  (أا حتقق شرطاً من شروط      
  .)٢ ()Eliot-إليوت(تقاربت أم تباعدت، ومتثُّل الشاعر ملوروثه التارخيي كما أشار إىل ذلك 

  
)٢(  
  االستالب/القبول

 والبلوغ إىل )٣(متثّل أقنعة الشاعر للولوج إىل عـامله الباطينوإذا كانت الطبـيعة مبظاهرها املختلفة 
يصبح "الطلل /، فاملكان)٤(فكرة األشياء وجوهرها، فإنه خيلق رموزاً مبتعداً ا عن النسخ املطابق للموضوع

تكشف هشاشة الكائن، ومأساوية الشرط " وصريورته اليت )٥("التجسيد الرمزي األعمق داللة لفاعلية الزمن
  .، وعمق تغلغله يف نسيج احلياة والوجود)٦("إلنساينا

وعرب الشعور بالقدرية الكونية، يتشكل الوعي اجلاهلي يف أحد مساريه على الطلل، وتتداعى األمكنة 
واحداً تلو اآلخر أمام الصريورة الزمنية، ويتحول الوجود اإلنساين وجتلّياته يف املكان عرب الفعل والثقافة 

جتماعية إىل أرض تتوارثها املنايا، فينحسر الوجود االجتماعي ويتفتت من خالل صور والعالقات اال
  .االيار

   :)٧(يقول عبيد بن األبرص

وبلْحله ممن أه أقْـــفَر  
ــــلباتيفَثُع ــساكفَر  
بِرـَفا ح ـَردةُ فَق ـَعـ   ف

فالذّنوب اتـُطَّـبي   فــالقـ
نِ فالقَليبقَيرف ـَذَات   فـ
ريبع مهنا م ـــسلي  

                                                 
 .١٥٥، ص ١٩٩٥إربد، ، مكتبة الكتاين، ٢ط. الصورة الفنية يف النقد الشعري:الرباعي، عبدالقادر  ) ١(
 ٨، ص بنية القصيدة اجلاهلية: عوض، ريتا  ) ٢(
 .١٤٥، ص ١٩٧٧دار املعارف، القاهرة، . الرمز والرمزية يف الشعر املعاصر: أمحد، حممد فتوح   ) ٣(
 .٢٣، ص ١، ج١٩٨١بريوت، ، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، ٢فؤاد زكريا، ط:ترمجة . الفن واتمع عرب التاريخ: هاوزر، آرنولد  ) ٤(
 .٣٢١، ص الرؤى املقنعة: أبو ديب، كمال  ) ٥(
 .٣٢١ ص، املرجع السابق  ) ٦(
، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده، القـاهرة،  ١حسني نصار، ط: ص، حتقيق وشرح ديوان عبيد بن األبر: ابن األبرص، عبيد   ) ٧(

 .١١-١٠ ص ١٩٥٧
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  اء اجلاهليني                                  علي مصطفى عشاالوقفة الطللية بني القبول والتساؤل يف رؤى بعض الشعر
 

 ١٠٤ 

  وبدلَت من أهلها وحوشاً
عــوبتــوارثها ش أرض  
  إما قـتـيالً   وإمـا    هـالكاً

حـاهلا اخلُطُـوب رتغَيو  
حلّها مح نفكلُّ مـروب  

ملن   يشـيب نـيش بـّي   والش
 بالصـيغ التقليدية كما يرد يف املقدمات الطللية لدى الشعراء مل تبدأ هذه القصيدة بالوقوف على الطلل

اجلاهليني، حيث الوقوف والتأمل وسؤال الديار، والنسيب أحيانا؛ إذ تتابع تداعي املكان بشكل تعاقيب، مل 
 يترك فسحة لتأمل هذا املشهد املأساوي، فالزمن املطلق ابتلع املكان والزمان النسبيين، وأصبح القفر

ويتحول الوعي . والوحشة مها السمتان الظاهرتان اللتان نرى من خالهلما اية سرية اإلنسان واملكان معاً
إىل الوجود الذي يتجه حنو ....) ملحوب، القطّبيات، الذّنوب،(من رصد هذه الفجيعة اليت حلّت باألمكنة 

  :)١(ذي يتغلغل يف نسيج هذا الوجودالفناء والتناهي بصورة حتمية، نتيجة هلشاشة احلياة، والعدم ال
  فكلّ ذي نِعمة مخلوسها
  وكـلّ ذي إبل  موروثـــها

كْـذوبلٍ موكلّ ذي أم  
لـوبسلـبٍ  موكلّ ذي  س  

ويلتحم الذايت واجلماعي يف املوقف الطللي حتت وطأة الشعور بااليار والدهشة من قدرة الزمن على 
وعلى الرغم من اختالف األماكن اليت . الذكرى/به باستمرار حنو املاضيتبديد الوجود اإلنساين، وسح

يقف الشعراء اجلاهليون عليها يف مقدمام الطللية، فإم يصدرون عن موقف مجاعي، اقتضته احلتمية 
االجتماعية والثقافية للمجتمع اجلاهلي، فالقبيلة ترحل، وتنفصم عرى احلب، وتندثر صور احلياة؛ لذا 

يمة احلقيقية هلذه الظاهرة تتجسم يف داللتها االجتماعية؛ إذ الشاعر يبكي الديار، ويكابد فراق االحبة، فالق
، فتكتسب الذات أبعاداً كونية، عندما تلتحم مهومها اخلاصة، ذه احملنة )٢(ويأمل هلذا املصري اجلماعي

  .اجلماعية اإلنسانية
وإن كان معه صاحب أو صاحبان، أو صحب فهو ويقف الشاعر اجلاهلي وحيداً يف الطلل،   

؛ )٣(غريـب عنهم؛ فسقوطه يف هذا املكان، ميثل التعبري األعمق ملأساة اإلنسان عندما ألقي به إىل هذا العامل
لذا يتمخض عن هذه التجربة الشعور بالغربة والعزلة، حيث املكان يتحول إىل زمن منفصل عرب املاضي، 

  . اليت تفجر الشعور باحملنة الكونية واألملومتصل من خالل الذاكرة

                                                 
 .١٣ص . ديوانه: ابن األبرص، عبيد  ) ١(
 .٣٩ت، ص .، دار املعارف، القاهرة، د٢ط. قيم جديدة لألدب العريب القدمي واملعاصر: بنت الشاطىء، عائشة عبدالرمحن  ) ٢(
 .١٦٢،  ص الصورة الفنية يف الشعر اجلاهلي: عبدالرمحن، نصرت  ) ٣(
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  ٢٠٠٥، ١، العدد١الة األردنية يف اللغة العربية وآداا، جملد
 

 ١٠٥ 

  :)١( يقول امرؤ القيس

  قفَا نبك من ذكْرى حبيبٍ وعرفان
  أَتت حجج بعدي عليها فأصبحت

ا  احلي ذكرتتجفهي   اجلميع   

ه منــذ أزمانآيات فَتورسمٍ ع  
بانهر ـفاحصكخطّ زبورٍ يف م  
قْمٍ  من  ضمري   وأشجانقَابيلَ سع  

وتبقى الدار األوىل يف بؤرة الوعي، رغم احلجج اليت تعاقبت عليها، تبعث الدهشة، ويستعيدها الشاعر 
عرب احللم؛ إذْ البيت األول يظلّ أكثر من جمرد جتسيد للمأوى، فكل ركن وزاوية فيه كان مستقراً ألحالم 

ليت تربط بني الطلل والكتابة ، تعمق الشعور بالعزلة عرب ، والصورة ا)٢(اليقظة؛ لذا فهو جتسيد لألحالم
  .دميومة بقاء املكان بعيداً عن فاعلية الوجود اإلنساين وجتلّياته

ويف قصيدة للنابغة الذّبياين تتجلّى القدرية الكونية عرب صريورا الزمنية كقوة تدمري مستترة يف األشياء، 
  :)٣(زمان جامث يف الوعي، ليؤصل الشعور باإلحباط من االنبعاثوقادرة على سحقها، وحتويل املكان إىل 

ــــدنلْياِء فالسةَ بالعيم يا دار  
  وقَفْت فيها أُصيالناً أسائلُهـــا
  إالّ األوارِي ألياً ما أُبينهــــا
  ردت عليه أقاصيه ولَبــــده

  يلَ أَيتٍّ كان حيبســـهخلّت سب
  أمست خالًء وأمسى أهلُها احتملوا
  فعد عما ترى إذْ ال  رجاع  لــه

داألب فها سالليوطال ع ،تأقْو  
دأح نعِ مبواباً، وما بالرج تيع  
ة اجلَلدكاحلوضِ باملظلوم يؤوالن  
فـي الثَّأد سحاةبامل الوليدة برض  

  ـَدورفَّعته إىل السجفَتينِ فالنض
دى علـى لُبنى عليها الذي أخنأخ  
دأُج   رانةيعـلى  ع   ودمِ  القُتوان  

املسكن ألنه يدلّ على /والنؤي يشري إىل عراقة الوجود اإلنساين يف املكان؛ فهو الذاكرة األوىل للمكان
، ويقع )٤(ذْ وضع حلمايته من املطراإلنسان كإنسان، وهو الذي ينظم عالقة اإلنسان بالطبيعة، إ

                                                 
 .٨٩ت، ص .، دار املعارف، القاهرة، د٥طحممد أبو الفضل إبراهيم، : حتقيق. ديوان امرئ القيس: امرؤ القيس  ) ١(
 .٤٤، ص١٩٩٦، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بريوت، ٤غالب هلسا، ط: ترمجة. مجاليات املكان: باشالر، غاستون  ) ٢(

حمابس : األواري(. ١٦-١٤، ص ت.، دار املعارف، القاهرة، د٣حممد أبو الفضل إبراهيم، ط: حتقيق . ديوان النابغة الذبياين: الذبياين، النابغة  ) ٣(
سكّنه : لبده. األرض الصلبة: اجللد. األرض اليت مل متطر، فجاءها السيل فمألها: املظلومة. حاجز من تراب حول اخلباء: النؤي. اخليل ومرابطها

قان يكونان يف مقدم البيت، والنضد إىل جانبهما، وهو ستران رقي: السجفتان. جمرى املاء: األيت. املكان الندي: الثَّأد. األمة الشابة: الوليدة. بشدة
 ).املوثّقة اخلَلْق: اُألجد. الناقة تشبه العير يف القوة والنشاط: العريانة. أوعيتهم وجالل مترهم

 .١٦٤، ص الصورة الفنية يف الشعر اجلاهلي:عبدالرمحن، نصرت  )٤(
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  اء اجلاهليني                                  علي مصطفى عشاالوقفة الطللية بني القبول والتساؤل يف رؤى بعض الشعر
 

 ١٠٦ 

، ليظهر "أخىن على لُبد"، أخىن عليها الذي "وطال عليها سالف األبد: "املكان بني ختمين زمانيني/الطلل
، لتضفي "األصيل"الزمن حيف الوجود، ويستحوذ عليه، بل ينصهر هذا الوجود يف بوتقته، وتأيت كلمة 

ول، ولتعلن االنصياع إلرادة اهلدم الزمنية، ولتجذّر الشعور باليأس طابع احلزن على املشهد من خالل األف
  .)١(األبدي من العودة بعد األفول يف بؤرة الوعي

، لتجسم حالة السأم واالغتراب "الثّواء"وتتجلّى القدرية الكونية، والشعور باالستالب أمامها عرب فكرة 
اً، وعجز اإلنسان عن فعل أي شيء، بل وصريورة يف وعي الشاعر اجلاهلي، واية اإلنسان واملكان مع

  .الوجود اإلنساين إىل اهلاوية
  :)٢( يقول الشماخ بن ضرار الذّبياين

  أودى وكلّ خليلٍ مرة  مودي  ودـطَالَ الثَّواء على رسمٍ بيمئُ
ن اآلخر، أو كما أطلق وترسخ الوقفة الطللية حالة التوحد، واالمتالء اليت يشعر ا املتوحد يف عزلته ع

، وهو )٣(اللذة املستخلصة من كون املرء يتخيل نفسه فرداً) Roland Barthes –روالن بارت (عليها 
يواجه حمنته الشخصية عرب االنقطاع بني املاضي الذهيب واحلاضر الطللي، يصل بينهما وعي ذاهل أمام 

  .الصريورة الزمنية، وشعور منهك حد األمل والبكاء
  :)٤( امرؤ القيسيقول

  قفَا نبك من ذكْرى حبيبٍ ومنزِلِ
  يعف رمسهافَتوضح فاملقْراة مل 

  ترى بعـر األرآم يف عرصاتـها
  واـكأين غداة البين يوم تـحمل

ـِيهم   وقوفاً  ا صحـيب  علي  مط

  بِسقط اللِّوى بني الدخولِ فَحوملِ
  ملا نسجتها من جنـوبٍ ومشألِ
  وقيعانِها كأنه حـب فُلفُـلِ

ناق رات احليمظَلِـلدى سنح ف  
  ى  وتجملِـال تهلك أس: يقولون 

ويتجلّى القهر الكوين يف الوعي عرب الرغبة امللحة يف البكاء، والشعور بالعجز أمام القدرية الكونية 
، حيث اإلنسان يبدو منفياً "ملا نسجتها من جنوب ومشأل"ة الفاعلة يف املكان مبعزل عن اإلرادة اإلنساني

                                                 
 .١٧٣، ص مقاالت يف الشعر اجلاهلي: اليوسف، يوسف  ) ١(
، ص ١٩٦٨صالح الدين اهلادي، دار املعـارف، القـاهرة،   : حققه وشرحه . ديوان الشماخ بن ضرار الذبياين: ، الشماخ بن ضرار    الذبياين  ) ٢(

١١١. 
 .١٠٦، ص ١٩٩٢، مركز اإلمناء احلضــاري، حلب، ١منذر عياشي، ط: ترمجة .  لذة النص:بارت، روالن  ) ٣(
 .٩-٨، ص ديوانه:امرؤ القيس  ) ٤(
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  ٢٠٠٥، ١، العدد١الة األردنية يف اللغة العربية وآداا، جملد
 

 ١٠٧ 

خارج املكان، يبكي فردوسه املفقود من خالل مشهد الرحيل، ويتكثّف الشعور مبأساة الذات وعزلتها عرب 
يقفون مراقبني هلذا املشهد املدمر، ويكتفون بالدعوة إىل الصرب، " الصحب"احلياد االجتماعي، حيث 

غدا املوقف الطللي رمزاً لإلحساس باحلرمان األبدي من االستقرار  يف املكان، واالطمئنان ؛ لذا "التجمل"و
، ويغدو الزمن املاضي الذهيب )١(إىل عالقات إنسانية راسخة، والشعور بالفقد؛ فقد اإلنسان واملكان معاًً

بدئي قابل للصريورة يف زمناً مقدساً، من حيث طبيعته بالذات، قابالً لالسترجاع، إذْ هو زمن أسطوري، 
  .)٢( عرب الذاكرة،احلاضر

 وهي حج وتزحزح روحي؛ إذْ حنن حنبكها )٣("اللغة ليست باألساس إالّ متثيالً لشيء آخر"وإذا كانت 
، فإنّ  )٤ ()Masseinion –ون يماسين(كي نتمكن من اخلروج من أنفسنا صوب آخر ما على حد تعبري 

شهد الطللي كرموز للقدرية الكونية، حيث املكان ينسحق حتت رمحتها، الرياح واألمطار تظهر يف امل
ويقف الوعي اجلاهلي مستلباً أمام فاعليتها، ليضفي على املشهد الطللي ظالل العقم؛ عقم احلياة 

  .وهشاشتها
  :)٥( يقول بشر بن أيب خازم األسدي

  
  
  
  
  
  
  

وإسناد الفاعلية له  يشي " عفا رسم"تبدأ األبيات بتقرير حقيقة تداعي املكان، وحمو ذاكرته متاماً 
 جتسمت بسقوط املكان تلقائياً بعد ايار عناصر البقاء واملقاومة الكامنة فيه حتت وطأة القدرية الكونية اليت

                                                 
 .٧، ص ١٩٨٦جملة املورد العراقية، الد اخلامس عشر، العدد الثاين، . "الشاعر العريب قبل اإلسالم وحتديات العصر":اجلادر، حممود   ) ١(
 .٦٧، ص ١٩٨٧، العريب للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، ١اد خياطة، ط: ترمجة . املقدس والدنيوي: إلياد، مرسيا   ) ٢(
 .٢٤٦، ص ٢٠٠٠عبدالكرمي حمفوض، احتاد الكتاب العريب، دمشق، : ترمجة . العامل والنص والناقد: وارد سعيد، إد  ) ٣(
 .٣٤٨املرجع السابق نفسه، ص  ) ٤(
 .١٣٧، ص ١٩٩٥عين بتحقيقه عزة حسن، دار الشرق العريب، بريوت، . ديوان بشر بن أيب خازم األسدي: األسدي، بشر بن أيب خازم   ) ٥(

  عفا رسم برامةَ فالتـــالعِ
  فجنب عنيزة فــذوات خيمٍ
  عفَاها كلُّ هـطَالٍ هـزيـمٍ
  وقفت ا أُســائلها  طويالً

لُــها  منها  فبانواحتمل أه  
  ديار  أقفرت  من  آل  سلْمى

  فكثبان احلفريِ إىل لقَـــاعِ
  عِا الغزالنُ والبـقَر الرتـا

  يشبه صوته صوت اليــراعِ
  وما فيها مجاوبةٌ لداع
  فأبكتين منازلُ للـــرواعِ
ـْل  راعِ   رعى سلْمى   حبسن   الوص

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  اء اجلاهليني                                  علي مصطفى عشاالوقفة الطللية بني القبول والتساؤل يف رؤى بعض الشعر
 

 ١٠٨ 

/ لينهار املكان" عفاها كلّ هطّال هزمي"يف الصورة املكثفة للمطر، ويظهر املكان عرب العالقة املفعولية 
الذاكرة يف بعديه الداخلي واخلارجي، ويتجلّى صوت الرعد مرتبطاً بصوت الرياع املعزول متاماً عن الفعل 

، ليعمق مشهد احلزن "وما فيها جماوبة لداع" اإلنساين من خالل عالقة التشبيه، يف مقابل صمت املكان 
لقد كان معظم النقاد يؤيدون الفكرة . األمل/األبدي عرب صورة النـزوح، واليأس الوجودي بعد غيبة املرأة

  .)١(القائلة إن أي نص أديب يكون مثقالً بطريقة ما مبناسبته؛ أي بالوقائع التجريبية اليت انبثق عنها
ال عن الطبيعة يف الوعي اجلاهلي نتيجة النفي الكوين، أو ما يسمى باالستعباد يف وينشأ الشعور باالنفص

، أي استعباد الطبيعة لإلنسان؛ فتصبح مفارقة وغريبة عنه، عندما يشعر )٢(الدراسات النفسية واالجتماعية
  .أنه يقع حتت رمحة العامل املوضوعي

  :)٣(يقول أبو دؤاد اإليادي

  يا عدياً لقلبك املهتاجِ
  غيرته الصبا وكلّ  ملــثٍّ

  لٍ بالنـباجأَنْ عفا رسـم منزِ
  دائم  الودقِ ذي أهاضـيب داجِ

 يف صورة من صور رموزه، وعمق ذلك )٤(الفناءباملطر يف الوعي اجلاهلي باإلحساس /لقد ارتبط املاء
  .الطلل والرياح/ اليت تغمر املكان"أهاضيب"الشعور باالستالب، والنفي الكوين، عرب دفعات املطر 

إىل بنية احلياة اجلماعية من خالل صور " املطر، الرياح"ومتتد القدرية الكونية متجسمة يف رموزها 
النـزوح اجلماعي اليت تظهر يف الشعر اجلاهلي، ويقف الوعي راصداً هذا اخلراب عرب صور األسى 

د، لتصبح الربهة الطللية من أهم املضامني التراجيدية يف والشوق والنواح، وينسحب الشاعر من هذا املشه
  .القصيدة اجلاهلية

   :)٥(يقول عبيد بن األبرص 
  باجلو مثْل سحـيق اليمنة البايل  يا دار هند عفاها كـلّ هـطّالِ

                                                 
 .٤١، ص العامل والنص والناقد: إدواردسعيد،   ) ١(
 .١٣٢، ص ١٩٩٥، دار شرقيات للنشر والتوزيع، القاهرة، ٢كامل يوسف حسني، ط: ترمجة. االغتراب: شاخت، ريتشارد  ) ٢(
إحسان عباس، دار   : ترمجة  . ، غرونيباوم، غوستاف فون   دراسات يف األدب العريب    : ضمن كتاب " شعر أيب دؤاد اإليادي   " :اإليادي، أبو دؤاد      ) ٣(

 .٢٩٩-٢٩٨، ص ١٩٥٩مكتبة احلياة، بريوت، 
-١٩٨٣رسالة ماجستري، معهد اللغة واألدب العريب، جامعة اجلزائر، . رؤية الشاعر اجلاهلي للحياة من خالل رمز الطلل: الصغري، األمني حممد  ) ٤(

 .٧٨، ص ١٩٨٤
 .١٠١، ص ديوانه: ابن األبرص، عبيد  ) ٥(
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  ٢٠٠٥، ١، العدد١الة األردنية يف اللغة العربية وآداا، جملد
 

 ١٠٩ 

قتفاطّر يفالص ت عليها رياحرج  
  أُسائلها حبست فيها صحايب كي

  شوقاً إىل احلي أيام اجلمــيع ا
  وقد عال لـميت شيب فودعـين
  وقد أسلِّي  همومي  حني   حتضـرين

  والريـــح مما تعفيها بأذْيالِ
  والدمع قد بلَّ مني جيب سربايل
  وكيف يطرب أو يشتاق أمثايل

  لصارمِ القايلمنه الغواين وداع ا
  بِجسرة، كعالة   القـين   شمـاللِ

عرب النداء املنقطع يبدأ الوعي اجلاهلي بالتشكل حول الربهة الطللية، حيث املطر يصير املكان كالثوب 
 على هذه الدار التراب كما جتر اخللق، حيتفظ بذاكرة تتوزع بني املاضي واحلاضر، وتأيت رياح الصيف جتر

حبست فيها "، وتكثف صورة احلبس اجلماعي املرأة ثياا، لتؤصل هذه الصورة الشعور بعبثية هذا العامل
مشهد القهر اجلماعي الناتج عن الشعور بالنفي الكوين، والقدرية الكونية، وتتجلّى شيخوخة " صحايب

ويتحول . الروح وأفوهلا مقابل ايار املكان، فتكون الرحلة هي اخلالص من السقوط يف اهلاوية
 من خالل النفي الكوين الذي يشعر به اجلاهلي، فتظهر )١( مكثفاً الطلل إىل مكان حيتوي على الزمن/املكان

العني، "صورة االنقطاع الكامل بني الذات واملكان، عرب حس مأساوي، ويتجلّى مشهد احلياة احليوانية 
  .د حالة النفي، نفي اإلنسان خارج املكان، ليؤكِّ"اآلرام

  :)٢( يقول أوس بن حجر
ـفةَ صائميبعدي من أُم تنكر  
بفعاذ لـيكى فالسبهفَر فَقو  
تخالُ تعذَّرفالس لَيالس طْنفَب  
معنه ليكبار يالد كأنّ جديد  
  ا  العني  واآلرام  ترعى سخاهلـا

   فاملَخالـففَبِرك فأعلى تولَبٍ
فالوحش فيه عواط طافيلُ عوذم  
فطَار فَواحقُلَةٌ إىل معفَم  
ـفدك حالاليمنيِ بعـد عه قيت  
ـفللفـطامِ  وناص  ودان فطـيم  

لقد كانت عزلة الطلل عن اإلنسان، وما تبقى من معامل احلياة وامتدادها فيه، باعثاً على االستخفاف 
  .، حيث اإلنسان يبدو حمدوداً للغاية، وطارئاً على هذا العامل)٣(لدى الشاعر اجلاهلي

                                                 
 .١٣٧، ص ١٩٨٩، دار املناهل، بريوت، ١ط. الكلمات واألشياء: لبناعزالدين، حسن ا  ) ١(
 .٦٣ت، ص .، دار صادر، بريوت، د٢حممد يوسف جنم، ط: حتقيق وشرح. ديوان أوس بن حجر: ابن حجر، أوس  ) ٢(
 .٤٤٢، ص ١٩٩٨ترمجة إبراهيم الكيالين، دار الفكر، دمشق، . تاريخ األدب العريب: بالشري، رجييس  ) ٣(
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  اء اجلاهليني                                  علي مصطفى عشاالوقفة الطللية بني القبول والتساؤل يف رؤى بعض الشعر
 

 ١١٠ 

 هذا اإلحلاح الالفت للنظر على الوقفة الطللية لدى الشاعر اجلاهلي، نابع من رفضه أن يبقى ويبدو أنّ
الطلل منغلقاً على ذاته، كسرية بدأت وانتهت، ومن رغبته يف  أن يتوزع ويتجه إىل األماكن / املكان

توحة تؤكِّد املرة تلو ؛ مبعىن أن يبقى سرية مف)١(املختلفة، ويتحرك حنو أزمنة أخرى عرب احللم والذاكرة
  .األخرى تراجيديا الوجود اإلنساين عرب صريورة املكان واإلنسان إىل زوال

  :)٢(يقول عمرو بن اَألهتم
ممطيه يب عليحا ص ًقوفاو  
  فقلت لَهم عهدي  بِزينب  ترتعي

  يقولون ال تجهل ولسـت جبهالِ
  منازهلا من ذي سديرٍ فذي   ضالِ

وتتحول املرأة إىل الذاكرة األعمق للمكان؛ إذْ هي األكثر جتذراً يف الوعي اجلاهلي، مبا حتمله من رموز 
األمل واخلصب والعشق، يف مواجهة النفي الكوين؛ لذا اتصل رحيلها خبراب الديار، وما يعقبه من حالة 

 الذات واملعرفة، يف تأملها ملعضلة وتظهر الوقفة الطللية كنوع من اختبار. النـزوح اجلماعي عن املكان
  .الزمن املتخلخل يف نسيج احلياة والوجود

 من شعور الذات بوقوعها حتت قهر املوضوعية والعامل – يف أحد جتلّياته اجلوهرية -وإذا كان القلق ينبع
 ال تنفك أن ، وتعي مأساة اختزال وجودها كذرة صغرية أُلقي ا وسط خضم زاخر، بيد أنها)٣(املوضوعي

تشع فيما حوهلا منتشرة على شكل موجات متجددة عرب الذاكرة ال تكف عن االتساع على حد 
، فإن الربهة الطللية جتسم قلق الذات عرب تأملها ملصريها الذي )٤ ()M. Blondel–موبس بلوندل(تعبري

 باإلحساس العميق باالستالب حددته هذه القدرية الكونية الشاملة؛ اليت يستجيب هلا الشاعر اجلاهلي
  .والفقد

 ليبغهاب التش بن سن٥(يقول اَألخ(:  
  البنة حطَّانَ بنِ عوف منازلٌ

شعر سخنةً ظَللْت ا أُعرى وأُ
بكات قانَ يف الرونالع قَّشكما ر  
صالب ربيحمموماً بِخ كما اعتاد  

                                                 
 .٧٢، ص مجاليات املكان: باشالر، غاستون  ) ١(
، ص )ت.د(، )٧(، نادي القـصيم األديب، بريدة، إصـدار رقـم      )مجع وحتقيق . (شعر بين متيم يف العصر اجلاهلي     : املعيين،  عبداحلميد حممود     ) ٢(

١٧٩. 
 .٦٠، ص ١٩٨٢العامة للكتاب، القاهرة، فؤاد كامل عبدالعزيز، اهليئة املصرية : ترمجة. العزلة واتمع: برديائيف، نيقوالي  ) ٣(
 .٣٨ت، ص .مكتبة مصر، القاهرة، د. مشكلة اإلنسان: إبراهيم، زكريا   ) ٤(
  .٢٠٤ت، ص .، بريوت، د٦أمحد حممد شاكر وعبدالسالم هارون، ط: حتقيق وشرح. املفضليات: الضيب، املفضل بن حممد بن يعلى  ) ٥(
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  ٢٠٠٥، ١، العدد١الة األردنية يف اللغة العربية وآداا، جملد
 

 ١١١ 

ـّعامِ كـأنها   إماٌء  تزجى  بالعـشي  حواطـب  تظَلَّ ا ربـد الن
املنازل طلالً، يعيد إنتاج ذاته عرب الصريورة الزمنية كشكل /األمل جعل املكان/إن رحيل املرأة

خالياً من الوجود اإلنساين، وحتضر احلياة احليوانية لتؤكّد غياب اإلنسان "  منّق-حسن"رقّش /وذاكرة
 عرب عملية اخللق التارخيي املتواصل يف )١(لى حتويل الطبيعة إىل ثقـافة والثقافة إىل طبيعةالفاعل القادر ع

  .املكان واحلياة؛ مما جيذّر الشعور باملأساة من جهة، وربما يعبر عن تطلّع الوعي اجلاهلي إىل االستقرار
ات اليت تعي وجودها والزمان يتضمن مغزى خاصاً بالنسبة إىل اإلنسان؛ إذ هو متصل مبفهوم الذ

؛ ومن هنا تتجلّى )٢(وخربا وكذلك أفوهلا يف الزمان؛ لذا فاإلنسان يعلم أنه ضحية التتابع الزمين والتغيري
،  لتظهر مأساة اجلاهلي الذي يشعر بالعجز أمام هذه )٣(الربهة الطللية كمكان حيتوي على الزمن مكثفاً

  .لقادرة على حتويل الوجود إىل هباءالقدرية الكونية وصريورا الزمنية، ا
  :)٤(يقول دريد بن الصمة

  رابغ طَلَالً  محيـالًغشيت بِ
فْعٍ ماثالثس تعفّت غَري  
  سواكنه جوامع بني جأبٍ
  إذا ما صاح حشرج يف سحيل
  وظلْمان مجوفَة بياضاً

  وم  صحيبـوقَفْت ا سراةَ الي

  أَبت آياته أال تحــوال
ـُـوالً   يطير سواده سمالً جفـ
  يساقطُ بني سمنته النسيال
  وإرنان فأتبعــه سحيال
  وعنيٍ ترتعي منه بقُـوال

 عمد  فسـيال  أُكفـكيين أنْ يع  
ظرف  عرضة للوقوع يف ال– يف أمسى أشكاهلا –وإذا كانت النصوص هلا طرق يف الوجود، حبيث تبقى 

 وتعبر عن الواقع العيين والوجودي للحياة؛ فإن األثايفّ )٥(والزمان واملكان واتمع؛ لذا فهي يف الدنيا
تظهر ضمن تفصيالت املكان، كربوز له، تضفي عليه أبعاداً وجودية جتسم مأساة الوجود اإلنساين " السفع"

  .عرب حمدوديته واندثاره حتت وطأة العامل املوضوعي، والزمن

                                                 
 .١٥٧، ص ٢٠٠٣، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، بريوت، ١ط. والثقافةالشعرية : عزالدين، حسن البنا   ) ١(
 .٧، ص ١٩٧٢أسعد رزوق، مؤسسة سجل العرب، القاهرة، : ترمجة . الزمن يف األدب: مريهوف، هانز  ) ٢(
 .٣٩، ص مجاليات املكان: باشالر، غاستون  ) ٣(
 .١٣٨ت، ص . عمر عبدالرسول، دار املعارف، القاهرة، د:حتقيق.  ديوان دريد بن الصمة: ابن الصمة، دريد  ) ٤(
 .٤١، ص العامل والنص والناقد: سعيد، إدوارد  ) ٥(
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  اء اجلاهليني                                  علي مصطفى عشاالوقفة الطللية بني القبول والتساؤل يف رؤى بعض الشعر
 

 ١١٢ 

وجتسم الربهة الطللية يف أعمق جتلّياا صورة الفصام بني الطبيعة والثقافة باعتبارمها الشرطني األساسيني 
الثقافة؛ /لبناء احلضارة، ومنح الوجود اإلنساين مغزاه وتارخييته؛ ويتجلى املكان معزوالً عرب غياب األنسنة

الشعر اجلاهلي، لتأكيد حقيقة االنقطاع يف سريورة لذلك يظهر الطلل مرتبطاً بالكتابة من خالل الصورة يف 
  .التاريخ واحلياة

  :)١(يقول عدي بن زيد العبادي
ـَميس الطَّلَلْ   دارِسِ اَألحولْـمثْلَ الكتابِ ال  تعرف أمسِ من ل

  :)٢(ويقول لبيد بن ربيعة العامري
ـُها   عفَت الديار محلُّها فَمقَام
  فمدافع الريان عري رسمها

ـُهـا   دمن تجرم بعد  عهد   أنيس

  بِمىن تأبد غَولُها فَرِجامـها
ملَقاً كما ضسالمهاخ يحالو ن  

  حجج  خلَـونَ  حاللُها وحرامها
املكان بعيداً عن ، ليتحرك "تأبد"الثقافة إىل التوحش، /عرب الصريورة الزمنية يتحول املكان من األنسنة

، وتنتهي إىل "حجج خلون حالهلا وحرامها"التاريخ اإلنساين، فتكتمل دورة الوجود اإلنساين يف املكان 
ويرتبط املشهد الطللي مبشهد . العدم، لتجسم اخلواء والعبث الذي يتخلل نسيج الوجود يف الوعي اجلاهلي

  .زمنية اليت تطوي املكان واإلنسان معاًاملوت، ليجذّر حقيقة النفي الكوين عرب الصريورة ال
  :)٣(يقول عبد القيس بن خفاف

   مأْسـليا دار عبلَةَ من مشارِقِ
  فاستبدلـت عفْر الظِّباِء كأنما 
لَهوخالًء ح به عامشي النمِت  
  أجبيلُ إنّ أباك كـارِب يومـه

  درس الشؤونَ وعهدها لَـم ينجلِ
  أبعارها يف الصيف حـب الفُلْفُلِ
  مشي النصارى حول بيـت اهلَيكلِ
  فإذا دعيـت  إىل العظائمِ  فاعجِـلِ

، "النعام"و " الظباء"الثقافة، ليحلّ حملّها صورة /لقد امتد املكان عرب مشهد التوحش عارياً من األنسنة
لقد حاول الشاعر . يا ترحل من جيل إىل جيل خارج املكانوال يبقى من الوجود اإلنساين سوى وصا

                                                 
حممد جبار املعيبد، شركة دار اجلمهورية، وزارة الثقافة واإلرشاد، بغداد،         : حققه ومجعه   . ديوان عدي بن زيد العبادي    : العبادي، عدي بن زيد     ) ١(

 .١٥٧، ص ١٩٦٥
 .٢٩٧، ص ١٩٦٢حتقيق إحسان عباس، وزارة اإلرشاد واألنباء، الكويت، . شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري: ي، لبيد بن ربيعةالعامر  ) ٢(
 .٣٤٨،  ص شعر بين متيم يف العصر اجلاهلي: املعيين، عبداحلميد حممود  ) ٣(
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  ٢٠٠٥، ١، العدد١الة األردنية يف اللغة العربية وآداا، جملد
 

 ١١٣ 

الشعر : أن يوفّق بني اجلمال األديب والفلسفة بالطريقة اآلتية" فن الشعر" يف كتابه )Macklish-ماكليش(
  .)١(فللشعر رصانة الفلسفة، وحيوز ما يعادل احلقيقة، إنه شبيه باحلقيقة" : ما هو غري حقيقي: يساوي"
  
  

) ٣(  
  التجاوز/اؤلالتس

  ":العمدة"يف كتابه " ابن رشيق القريواين"يقول 
  :وقول عنترة"

  *هل غادر الشعراُء من متردم          *   
يدلّك على أنه كان يعد نفسه محدثاً، قد أدرك الشعر بعد أن فرغ الناس منه، ومل يغادروا له منه شيئاً، 

هذه اإلشارة اليت يلمح إليها . )٢("متقدم، وال نازعه إياه متأخروقد أتى يف هذه القصيدة مبا مل يسبقه إليه 
ابن رشيق تتعلّق باإلرث الثقايف املتمثّل بالشعر الذي يثقل الشاعر، ورغبة الوعي يف التجاوز؛ جتاوز اللحظة 

ة للوعي التارخيية عرب احلداثة اليت ال تعين االنقطاع عن املاضي متاماً، بقدر ما تعين خلق مقوالت جديد
الشعري ترفض استنساخ التجربة الشعرية من حيث الوعي على مضموا، وتقاليدها الفنية، أي السؤال عن 

 إىل إنضاج الشروط التارخيية – يف جوهره –شعرية القصيدة وشاعريتها، باعتبارها نتاج ثقايف يسعى 
قوم بدور املؤلّف والقارئ يف اللحظة للحاضر من أجل إجياد أفق للحياة أكثر إمكانية واحتماالً؛ فالشاعر ي

نفسها؛ إذ يقرأ النفس والعامل، كما يقرأ الشعر نفسه؛ وهو يتكلّم عن نفسه وشعره وعامله بوصفه شاعراً ، 
؛ لذا فاحلداثة )٣(الكتابة/وحنن حنصل على دور نقدي للشاعر، يقوم على أساس قراءة الثقافة من داخل الشعر

  .)٤(د تكون هذه اجلدة يف القدمي، وقد تكون يف املعاصرتعين اجلدة، والتجاوز، وق
التساؤل الذي يرد يف سياقات متعددة للمقدمة الطللية يف القصيدة اجلاهلية، ويتجلى يف /إنّ االستفهام

، ميثل شكالً منهجياً جيسم "أمن آل هند"، "أتعرف رسم الدار"، "ملن الديار"، "ملن طلل: "صيغ مثل 
والشاعر يقف، أو حياول أن يقف عند عتبة القصيدة الشعرية، مستمداً من هذا التساؤل التساؤل الضائع 

                                                 
 .٣٥، ص ١٩٨٥، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بريوت، ٣حميي الدين صبحي، ط: ترمجة . نظرية األدب: ويليك ووارين، رينيه وأوسنت  ) ١(
 .١٩٨، ص١، ج١٩٨٨، دار املعرفة، بريوت، ١حممد قزقزان، ط: حتقيق . العمدة يف حماسن الشعر وآدابه: القريواين، ابن رشيق  ) ٢(
 .٢٦، ص الشعرية والثقافة: عزالدين، حسن البنا  ) ٣(
 .١٩٦-١٩٥، ص ١٩٩١، دار احلرف العريب، بريوت، ١، طلنقد األديب املعاصراحلداثة يف ا: زراقط، عبدايد  ) ٤(
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  اء اجلاهليني                                  علي مصطفى عشاالوقفة الطللية بني القبول والتساؤل يف رؤى بعض الشعر
 

 ١١٤ 

نوازع الدخول إىل اجلوهر احلقيقي للبناء الشعري، وهو يتلمس الزمن بقسوته، والطبيعة مبظاهرها القوية، 
ساؤل جيسم نزعات الت/والقلق واحلرية واالحتجاج املستكن يف هذا االستفهام. )١(والدهر مبصائبه وحـوادثه

التجاوز اليت يطلبها الوعي، وهو حياول االنطالق حنو أفق جديد للمغامرة يف سبيل استمرار احلياة، رغم 
 تلك وطأة الشعور بالنفي الكوين، والصريورة الزمنية اليت حتاول تكريس املاضي كمعطى راسخ ضمن

وعرب التساؤل يتخذ الوعي . إلنسان واحلياة معاً، وشكل وحيد للمصري أو النهاية اليت يؤول إليها االصريورة
مساراً آخر يتمثّل يف حماولته جتاوز موجات الشعور املدمر اليت جتتاح الذات وهي ترقب حالة االدام، 

  .والنـزوح اجلماعي، وخلخلة بىن احلياة
  : )٢(يقول زهري بن أيب سلمى

  لمن الديار، بِقُنة احلـجرِ؟
  لَعب الزمــانُ، ا، وغيرهـا

حائـتفَعِ النندقَفْراً بِمنم ،  
  دع ذا، وعد القَولَ، يف هرمٍ
  تاِهللا، قد علمـت سراةُ بين

  أنْ نِعم مـعترك اجليــاعِ،  إذا

  أَقْوين، من حججٍ، ومن شـهرِ
  الـمور، والقَـطْرِبعدي سوايف 

  ضفَوى أوالت الضال، والسدرِ
  خريِ البداة، وسيد الـحضرِ
  ذُبيانَ، عام الـحبـسِ، واَألصرِ
  خب السفري، وسـابـئ  الـخمرِ
، "الريح، املطر"حتت وطأة الشعور بالنفي الكوين، والصريورة الزمنية، حيث املكان يتداعى أمام رموزها 

صاحب /ل من خالل تيار الوعي، يبحث عن اإلنسانالتساؤ/وتتحول الديار إىل قفر، ينبثق االستفهام
خري البداة "األمنوذج /الديار، ودوره يف إعادة البناء، عرب استعادة اهلوية الثقافية للمجتمع املتمثلة يف اإلنسان

فإذا كانت الربهة . ، القادر على جتاوز احملنة الكونية، ومنح األمل"نِعم معترك اجلياع"، "وسيد احلضر
االستالب، وترد يف سياق خربي، يقرر حتول املكان إىل /يف أحد مساريها تتجلّى من خالل القبولالطللية 

طلل، فإن التساؤل حياول البحث عن مغزى هلذا املاضي الطللي الذي ما زال ممتداً يف وعيه عرب الذاكرة؛ 

                                                 
، السنة الثامنة، وزارة اإلعـالم، بغـداد،   ١١ العراقية، العدد   جملة األقـــالم ،  "لوحة الطلل يف القصيدة اجلاهلية    :"القيسي، نوري محودي      ) ١(

 .٤٠-٣٩، ص ١٩٧٣
: سوايف املور والقطر(. ١١٥-١١٤، ص ١٩٩٦فخرالدين قباوة، دار الفكر، دمشق، : حتقيق.  سلمىشرح شعر زهري بن أيب: ثعلب، أبو العباس  ) ٢(

 ).إذا اشتد الزمان، وحتات ورق الشجر: خب السفري. الرياح واألمطار ترددت على هذه الديار
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  ٢٠٠٥، ١، العدد١الة األردنية يف اللغة العربية وآداا، جملد
 

 ١١٥ 

الّق؛ ويظهر دور الفن جلياً إا حماولة للبحث عن اإلنسان من حتت الركام، ليستعيد فاعليته، ودوره اخل
  .)١(" إجياد التوازن بني اإلنسان والعامل الذي يعيش فيه"باعتباره منتجاً ثقافياً، يف 
  :)٢(يقول متيم بن أيب بن مقبل

  الديار جبانِبِ األحـــفارِلمن 
  أمست تلوح كأنها عاميــةٌ
  خلَدت، ومل يخلُد ا  من حلّــها

  فبتيلِ دمخٍ أو بِسلْــع جزارِ
  والعهد كان بسالـف األعصارِ
  ذات  النطاقِ،  فُـربقَـةُ   األمهارِ

إن الوعي حياول قراءة املكان عرب زمن موغل يف القدم، ومن خالل التساؤل يعيد إليه تارخييته على وهج 
  . الوجود اإلنساين الذي منح املكان دميومة وخلوداً

  :)٣(ش األكربيقول الـمرقِّ
وارِسآلِ أمساَء الطُّلُولُ الد نأم  
  ذكرت ا أسـماَء لَو  أنَّ  ولْيها

ابِسسب قَفْر ،رطِّطُ فيها الطَّيخي  
ين  احلوابِستسبح ولكن قريـب  

  :)٤(ويقول عبيد بن األبرص
  أمن مرتلٍ عاف ومن رسمِ أطْاللِ
تحبفأص مجيع مإذْ ه مهديار  

  قليالً ا األصـوات إال عـوازِفاً

  بكيت؟ وهل يبكي من الشوقِ أمثايل؟
   الوحش يف البلد اخلايلبسابِس إالّ

ـَراراً  مـن غَياهـبِ  آجالِ   وإال ع
ملوضوع، حيث املكان  جيسم حالة االنقطاع بني الذّات وا–" أمن منـزلٍ"، " أمن آل أمساء"–والتساؤل 

يوغل بعيداً يف الزمن وينأى، وتقع الذّات يف دوامة االغتراب، تبحث عن ماضيها عرب أمواج الشوق اليت 
يف " اآلجال"، و"الطري"ويستبطن مشهد . جتتاحها، والذاكرة اليت حتاول ردم اهلوة بني املاضي واحلاضر

ن خالل الوعي املضاد املتسائل عن جدوى بقاء صورة احلياة أعماقه نوعاً من الرفض هلذه العبثية الكونية، م
بعد غياب اإلنسان عرب عالقة حلولية؛ حتلّ فيها احلياة احليوانية حمل اإلنسان، ويتشيأُ املكان الذي منحه 

 إعادة الوجود اإلنساين بعداً ميتافيزيقياً عرب الثقافة واخللق والتجربة؛ ويأيت التساؤل لينري املكان، حماوالً

                                                 
 .٧، ص ١٩٧١ والنشر، القاهرة، أسعد حليم، اهليئة املصرية العامة للتأليف: ترمجة. ضرورة الفن: فيشر، إرنست  ) ١(
)٢ (  بن مقبل: ابن مقبل، متيم بن أيب ١١٨، ص ١٩٦٢عزة حسن، وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، دمشق، : عين بتحقيقه . ديوان متيم بن أيب. 
 .٢٢٥-٢٢٤، ص املفضليات: الضيب، املفضل  ) ٣(

مجع إجل، وهو القطيع من البقر والظباء، واستعاره هنا لقطعان : اآلجال. كر النعامصياح ذ: العرار. (١١٢ص . ديوانه: ابن األبرص، عبيد  ) ٤(
 ).النعام
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  اء اجلاهليني                                  علي مصطفى عشاالوقفة الطللية بني القبول والتساؤل يف رؤى بعض الشعر
 

 ١١٦ 

التوازن إىل الذات، ومنح قيمة ثقافية للماضي؛ فالفن جيهد من أجل خلق صيغ جديدة؛ وذلك ألنه هروب 
  .)١(من الفوضى

  :)٢(يقول املرقِّش األصغر
فَحسمِ دارٍ ماُء عينيك يسر نــوا  أمحوترو  لُهقَامٍ  أهغدا من م  

كّد قيمته الثقافية، كجزء جوهري من الذاكرة التارخيية لإلنسان الطلل، ويؤ/فالتساؤل يعيد احليوية للمكان
  .الذي يقف مشدوهاً أمام معضلة الزمن القادر على حتويل بىن احلياة إىل تاريخ عرب صروفه وحتوالته

  :)٣(ويقول امرؤ القيس
  أال عم صباحاً أيها الطَّلَلُ البايل
لَّـدخم عيدإالّ س نمعوهل ي  
هدـَه   وهل يعمن من كان أحدثُ ع
  ديار لسلْمى  عافيات  بذي  خــالِ

  وهل يعمن من كان يف العصرِ اخلايل
  قليل اهلمومِ ما يـبيت بأوجالِ

  ـراً يف ثالثة أحوالِثالثني شه
  أحلَّ  عليها كـلُّ   أسـحم  هطّـالِ

ور التغير الذي يتغلغل يف نسيج الوجود واحلياة؛ إذْ يتجلّى الزمن عرب الصورة الشعرية، باعتباره حم
وصف الطلل بالبايل يكشف مسألة الزمن ومأساة التحول واألفول، ومن خالل افتتاح املشهد الطللي 

يبعث الشاعر احلياة يف الطلل، ويوحد بني عناصر الوجود " من"بالصباح والتساؤل، وخماطبة الطلل بصيغة 
ا عرضة للصريورة الزمنية، ويغدو الطلل البايل معادالً رمزياً لإلنسان يف صراعه مع مجيعاً من حيث كو

، وينتقل التضاد إىل "وهل يعمن من كان يف العصر اخلايل"ويتكثّف الشعور بالزمن يف الشطر الثاين . الزمن
، ويصطدم بصورة "يعمن "يف صيغة األمر إىل التحقّق يف صيغة املضارع" عم"املستوى البنيوي فيتحول فعل 

خمتصرة مأساة اإلنسان الوجودية اليت تتمثّل " خملّد"وتربز كلمة . طلل أباله الزمن فغدا رمزاً النطفاء احلياة
ويتكثّف التضاد بني العاملني يف البيت الثالث، حيث . يف التضاد بني عامل النعيم والعامل الواقعي املعرض للبلى

، ويكشف التجنيس بني ثالثني وثالثة رمزية "ثالثني شهراً يف ثالثة أحوال"ه يبلغ احلس بالزمن منتها
األعداد وكوا إحياء فنياً باحلس الزمين احلاد، وجتسيداً للتضاد بني عامل متحول يبليه الزمن بأشهره 

                                                 
 .٥٨، ص١٩٨٦، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ٢سامي خشبة، ط: ترمجة . معىن الفن: ريد، هربرت  ) ١(
 .٥٣٠، ص١٩٧٠داب، جامعة بغداد، العدد الثالث عشر، السنة جملة كلية اآل. "شعر املرقش األصغر، مجع وحتقيق": القيسي، نوري محودي  ) ٢(
 .٢٧، ص ديوانه: امرؤ القيس  ) ٣(
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  ٢٠٠٥، ١، العدد١الة األردنية يف اللغة العربية وآداا، جملد
 

 ١١٧ 

، ليكشف )١(طرالديار، واملرأة، وامل/ويتجلّى اللقاء الرمزي األسطوري بني املكان. وأعوامه؛ وعامل اخللود
  .إمكانية إعادة البناء واخللق اإلنسانيني عرب اللقاء األبدي بني الطبيعة والثقافة

  )٢(يقول دريد بن الصمة 
  عفَا بني العقيـق فَبطْنِ ضرسِ  لمن طَلَلٌ بـذات الـخمسِ أمسى

  
  

  :)٣(ويقول ذو اإلصبع العدواين
  هل تعرِف الرسم واألطاللَ والدمنا
  دار لصفراَء إذْ كـانـت حتُلُّ  ـا

دنعلى ما ع نَ الفؤادنازِدزح ه  
  وإذْ ترى الوصلَ فيما بيننا حسنا

فاالستفهام يتحول يف سياق البنية الفنية إىل تساؤل؛ جيسم أزمة الوعي أمام معضلة الزمن؛ فالشاعر   
 إىل معرفة، تردم اهلوة بني -عرب الفن–الديار دياره، بيد أنه يتوق  أن هذه - ضمن املستوى الواقعي–يعلم 

املاضي واحلاضر، وتعيد للربهة الطللية تارخييتها من خالل دجمها باحلاضر، وحتول الطلل من مكان معزول، 
  .وسرية مقطوعة عن سريورة الزمن، إىل إمكانية للبعث من جديد عرب وهج الذاكرة واملعرفة

 إىل حالة من حاالت التحدي هلشاشة احلياة أمام -يف املوروث الثقايف اجلاهلي–لربهة الطللية وتتحول ا
الصريورة الزمنية، وينتقل الوعي اجلاهلي من الشعور باالستالب، إىل ضرورة املقاومة للشروط التارخيية اليت 

  .يعيشها
  :)٤(يقول متيم بن أبي بن مقبل

  هلْ تعرِف الدار قَفْراً ال أنيس ا
هثَلِّمال ي ـُؤي عـاف الن سفطـام  

دقوارِإالّ املغاينَ وإال مالن   
  صرف الليايل، ومل يجعلْ جبيـارِ

، وهي تتحدى الصريورة الزمنية، "النؤي"، " موقد النار"، "املغاين: "ويظهر املكان راسخاً عرب رموزه
  . األمل؛ يف إمكانية حتدي عوامل التدمري، وجتاوز احملنة الكونيةوتشد الوجدان اجلاهلي، وتبعث فيه

                                                 
 .٣٢٤-٣٢٢، ص بنية القصيدة اجلاهلية: عوض، ريتا   ) ١(
 .١١٥، صديوانه: ابن الصمة، دريد  ) ٢(
الوهاب حممد علي العدواين، مطبعة اجلمهور، املوصل،       عبد: مجعه وحققه . ديوان ذي اإلصبع العدواين    : ذو اإلصبع العدواين، حرثان بن حمرث       ) ٣(

 .٨٠ ص ١٩٧٣
 .١٠٢، ص ديوانه: ابن مقبل، متيم بن أيب  ) ٤(
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  اء اجلاهليني                                  علي مصطفى عشاالوقفة الطللية بني القبول والتساؤل يف رؤى بعض الشعر
 

 ١١٨ 

  :)١(يقول زهري بن أيب سلْمى
  لمن  طَلَلٌ، برامةَ، ال يرمي؟

هنم ،لَ أهلُهحمفبانوات ،  
يـدا  فَــتاة  نهكأن ،نلُحي  

قـدمي ،قُبح ال لَهفَا، وخع  
ــومسر ،منهم ،هصاترويف ع  
ـومشـَها، الو   ترجع ، يف معاصم

الطلل يف الزمن مل يقطع سريورته يف الوعي اجلاهلي، وامتداده كقيمة ثقافية؛ يتصل املكان /وإيغال املكان
 طقس -ضمن الوعي الرمزي–، لتحقّق "الوشوم"، "يدا فتاة"، "رسوم"، وتتجلّى رموز البقاء )٢(فيها باحللم

الصورة يف الرمز إنما تتقوم مبا يالبسها من املعاين التارخيية واالجتماعية، وترجع إىل "اث؛ إذْ الوالدة واالنبع
، مينحه "وخال له حقب"واإلصرار على عمق املكان يف الزمن املاضي . )٣("سياق روحي من العامل احلقيقي

لتارخيية عرب الكشف عن جدارا، قيمة حقيقية مرتبطة بالذاكرة اجلماعية، والشعور اجلمعي، جتذّر اهلوية ا
  .وقدرا على البقاء رغم معطيات اجلدب، والرحيل، والنفي الكوين
، "ملن الديار"، إىل التجاوز "عفت الديار"والتساؤل جيسم حالة التحول يف الوعي الشعري من القبول 

الطلل، / هوية إنسانية هلذا املكاناملاضي، لكن عرب القلق املعريف الباحث عن/الطلل/ليأصل العودة إىل املكان
  .الثقافة/الكتابة-الكالم: تنريه من خالل ربطه باحلاضر؛ بإضفاء عناصر حيوية عليه

  :)٤(يقول عمرو بن قميئة
         دارسـاً آيها كـخطّ الكـتاب  هل عرفْت الديار  عن  أحـقابِ

  :)٥(ويقول سالمة بن جندل
  لمن طَلَلٌ، مثل الكتابِ الـمنمقِ
بدواتـه  عليه  كاتــب أكب  

لَيالص بني دههطْرِقِخال عبِ فَم  
  وحادثُه  يف العينِ؛ جِدةُ  مهـرقِ

ويكشف الطلل املتصل بالكتابة عرب الصورة عن مفارقة للوهلة األوىل؛ فالشعراء اجلاهليون ال يشريون 
 –وربما جتسد الصورة . تسليم كثري من الباحثني بشفوية الشعر اجلاهليإىل معرفتهم بالكتابة، باإلضافة إىل 

                                                 
 .١٤٨-١٤٧، ص شرح شعر زهري بن أيب سلمى: ثعلب، أبو العباس  ) ١(
 .١٧٢، ص  مجاليات املكان:باشالر، غاستون  ) ٢(
 .١٥١، ص ١٩٧٠ النهضة املصرية، القاهرة، مكتبة. التركيب اللغوي لألدب: عبدالبديع، لطفي  ) ٣(
 .٤٩، ص ١٩٩٤، دار صادر، بريوت، ٢خليل إبراهيم العطية، ط: حققه . ديوان عمرو بن قميئة: ابن قميئة، عمرو  ) ٤(
 .١٥٦-١٥٥، ص ١٩٨٦، املكتبة العربية، حلب، ١فخر الدين قباوة، ط: حتقيق .  ديوان سالمة بن جندل: ابن جندل، سالمة  ) ٥(
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  ٢٠٠٥، ١، العدد١الة األردنية يف اللغة العربية وآداا، جملد
 

 ١١٩ 

 رغبة اتمع العريب يف االنتقال من الشفوية إىل الكتابية، وهي عالمة على الوعي الكتايب -يف بعدها الرمزي
  .)١(يف بعدها التأويلي

عرب التساؤل تتحسس الذات  جتسد رغبة الذات العميقة يف بعث املاضي، و-الكتابة/الطلل–والصورة 
التضاد اسد "فرادا وتغايرها من خالل التجاوز، وقلق الوعي وهي تواجه حمنتها الكونية؛ باعتبارها 

، وتعي هويتها التارخيية )٢("للفردي واالجتماعي، للصورة واملادة، للمتناهي والالمتناهي، للحرية واملصري
الكتابة، لتمنح هذه اهلوية بعداً /ة، والنفي الكوين؛ لذا تتجلّى صورة الطللرغم من الصريورة الزمنيالاملتصلة ب

  .أكثر خلوداً وامتداداً عرب الزمن
  :)٣(يقول طَرفَةُ بن العبد

همدأم ق عبالر أشجاك  
ـــهرقَّش  قكسطـور  الر  

  أم رماد دارس حممـه؟
ــهمشي قشـــحى، مربالض  

بد الوعي من أجل البحث عن مغزى هلذا احلزن الذي يستحوذ على الذات وهو يشاهد املكان ويكا
الربع والكتابة؛ إذ ال توجد طريقة لبناء /ينبعث من حتت الرماد، عرب جتلّيات الترابطات العميقة بني املكان

إعادة بناء "ن تسميته بـ احلياة، إالّ من خالل إعادة بناء املاضي، عرب الترابطات ذات املغزى، وما ميك
لإلنسان قد استعانت باإلضافة إىل املعطيات املوضوعية التارخيية، بنمط الترابطات ذات املغزى يف " أدبية

  .)٤(سريورة الشعور والذاكرة؛ باعتبارها أهم العوامل يف بناء الذات، وبقاء هويتها

صلة وتتجلّى الصورة الشعرية كربوز متوثّب ومفاجىء على سطح النيف بنيتها العميقة –فس، مت – 
املستكن يف أعماق الالوعي، عرب عالقة ليست سببية؛ فالصورة ال ختضع " Archetype " بالنمط البدئي

الندفاع داخلي، وليست صدى للماضي؛ فعلى وهجها يتردد املاضي البعيد باألصداء، ويصبح من العسري 
  .)٥(كيفية تالشيهامعرفة العمق الذي سوف يتم رجع هذه األصداء و

                                                 
 .١٥٦، ص الشعرية والثقافة: عزالدين، حسن البنا  ) ١(
 .١٥٩، ص العزلة واتمع: برديائيف، نيقوالي  ) ٢(
، ١٩٧٥درية اخلطيب، مطبوعات جممع اللغة العربية، دمشق،        : حتقـيق  . ديوان طرفة بن العبد شـرح األعلم الشـنتمري      : ابن العبد، طرفة    ) ٣(

 .٧٤ص 
 .٣٣، ص  األدبالزمن يف: مريهوف، هانز  ) ٤(
 .١٧، ص مجاليات املكان: باشالر، غاستون  ) ٥(
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  اء اجلاهليني                                  علي مصطفى عشاالوقفة الطللية بني القبول والتساؤل يف رؤى بعض الشعر
 

 ١٢٠ 

  :)١(يقول زهري بن أيب سلَمى
  أمن أم أوفَى دمنةٌ، مل تكلَّـمِ
  ودار، هلا بالرقْمتينِ، كأنها
  ا العني، واألرآم، يمشني خلْفةً
  وقَفْت ا، من بعد عشرين حجةً
  أثايفَّ سفْعاً، يف معرسِ مرجلٍ

  :افلما عرفْت الدار قلت، لربعــه

  حبومانة الدراجِ، فالـمتثَلَّمِ
  مراجِع وشمٍ، يف نواشرِ معصمِ
  وأطالؤها ينهضن، من كلّ مجثَمِ
  فَْألياً عرفْت الدار، بعد التوهـمِ
  ونؤياً كجِذْمِ الـحوضِ، مل يتثلَّمِ

بص مواسلمِأال، ع ،عبها الراحاً ، أي  
التأمل بني زمنني منقطعني يف الواقع املوضوعي، حياول الوعي الشعري التجاوز، من خالل الربط /عرب الوقفة
الثقافة عرب الصورة، وينقل الوعي القلق املتسائل حالة /الوشم–الطبيعة، والكالم /املكان/بني الطلل

مكان من خالل الثقافة -ملكان إىل ميتا، ليتحول ا"قلت لربعها "–" مل تكلّم"احلوار إىل الذات /الكالم
القادرة باستمرار على حتويل سرية اإلنسان احملدودة يف املكان والزمان إىل تاريخ مفتوح عرب املغامرة واخللق 

، "من بعد عشرين حجة"وجتاوز الوعي للطلل كواقعة عينية، باإلضافة إىل حمنة االنقطاع . واإلبداع اإلنساين
 مغلقة، واستعادته عرب الذاكرة كزمن خصب يتجلّى فيه الفعل واخللق اإلنسانيني، سرية/وجتاوزه كحدث

الطبيعة، الثقافة، : ، بني أقانيم الوجود الثالثة"أال عم صباحاً أيها الربع واسلم"السالم /يتم من خالل التصاحل
صبح تراثاً وأثراً ورموزاً ، لي"عشرين حجة"ويكتسب الطلل تارخييته من خالل اإليغال يف املاضي . الزمن

 جتاوز حمنة االنقطاع املعريف عرب – من خالل املكابدة -أصلية يف الالوعي اجلمعي، ويتمكن الشاعر
، فيجسر اهلوة بني املاضي واحلاضر، ويتخلّق وعي حداثي "فلما عرفت"، "فألياً عرفت:"السريورة الزمنية 

ووض . ا يف احلاضر من أجل البناء، وجتاوز احملنة الكونيةعرب استخالص القيم احلية يف املاضي، ودجمه
، وبقاء رموز املقاومة "وأطالؤها ينهضن من كلّ جمثم"املكان من خالل جتلّيات احلياة اليت بدأت تنبعث فيه 

، يشي بإمكانية عودة اإلنسان إىل دوره التارخيي، من خالل السالم "النؤي"، "األثايف"للصريورة الزمنية 
والتساؤل جيسد حماولة الوعي حتويل املعرفة العادية . ي يبدأ من أعماق الذات، وميتد إىل الطبيعة واحلياةالذ

لقد .  عبثاً لغوياً ومعرفياً– يف بداية القصيدة–إىل جدوى ومغزى؛ أي إىل قيمة ثقافية، وإالّ لكان السؤال 
 – بكلّ ثقة –على احلداثة، ورأى ) ١٨٩٣( يف عام )H.Houfmansthal–هيوكوفون هوفمانسثال (علّق 

إما التحليل والتأمل، وإما اهلروب واخليال وإطالق العنان لألحالم؛ : أا تعين شيئني منفصلني ومتميزين

                                                 
 .١١-٩، ص بن أيب سلْمى شرح ديوان زهري: ثعلب، أبو العباس  ) ١(
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  ٢٠٠٥، ١، العدد١الة األردنية يف اللغة العربية وآداا، جملد
 

 ١٢١ 

يتطلّب حتليل ... حتليل احلياة من جهة، واهلروب منها من جهة أخرى: اليوم، شيئان يبدوان محدثَين:"وقال
  .)١("املضين، يف حني يتطلّب اهلروب احللماحلياة اجلهد الفكري 

  
  خامتة

فقد حقّقت املقدمة الطللية للقصيدة اجلاهلية حضوراً فريداً يف الوعي النقدي القدمي واحلديث؛ وربما 
يعود هذا األمر يف جممله إىل اتصاهلا وية القصيدة اجلاهلية من حيث الشكل واملضمون، وكوا الدالّة 

األمنوذج يف الوجدان النقدي لدى القدماء، والعالمة األبرز هلا يف /لّي األعمق للقصيدةاألظهر على التج
وال ريب أن املقدمة الطللية ليست األمنوذج الفكري والفين الوحيد الذي . الوجدان النقدي لدى احملدثني

الوجدان اجلاهلي إىل يبدأ به الشعراء اجلاهليون قصائدهم، ومل تكن الصورة الوحيدة اليت يدخل من خالهلا 
 ذاته عرب تأمله للعامل ، ولكن يبدو أنها أكثر فرادة يف التعبري عن – فكرياً وفنياً –الوجود الشعري، ويتأمل 

أشواقه، وحمنته الكونية، يف ظلّ مناخ اجلدب، والترحل، والشعور بالنفي الكوين، ومعضلة الزمن، وما نتج 
 يف سريورة الوعي اجلاهلي الذي يشعر –واملقدمة الطللية . اإلنسان معاًعنها من اإلحساس بفقد املكان و

 تبدو األكثر مجالية وعمقاً يف تعبري الشاعر اجلاهلي عن رؤاه الفكرية، ونزعاته –بوطأة الصريورة الزمنية 
 . الوجودية، وانفعاالته جتاه العامل

ة الطللية، وحتديد أول من بكى الديار، ووقف  رصد أولية هذه املقدم– يف القدمي –لقد حاول ابن سالّم 
وظهرت .  يف بؤرة الوعي النقدي– يف كتاب الشعر والشعراء –على األطالل، وبقي حديث ابن قتيبة 

 – يف تفسريها –دراسات حديثة تطمح إىل تفسري هذه املقدمة الطللية، ضمن مناهج نقدية متعددة، تباينت 
الوصفي، وحماولة وضع نظرية كاملة تزعم القدرة على حتليل املقدمة الطللية بني التبسيط املفرط، والتحليل 

وقد رصدت أبرز احملاوالت القدمية واحلديثة لتفسري هذه . يف كلّ سياقاا أنى وردت يف القصائد اجلاهلية
دي عرب تعاطيه املقدمة الطللية، يف سبيل تكثيف املشهد النقدي حول هذه املقدمة، وفهم سريورة الوعي النق

 عرب رصد قلق الوعي اجلاهلي وحتوالته يف -زيادة على ذلك، فقد كشفت الدراسة. هلا بالدرس والتحليل
 عن مظهرين يبدوان -الفكر والفن، ومن خالل حتليل جانب من هذه املقدمات الطللية يف أشعار اجلاهليني 

    .التجاوز/ب، واآلخر مظهر التساؤلاالستال/أوهلما مظهر القبول: جليني يف املقدمات الطللية

                                                 
 .٧١، ص ١٩٨٧مؤيد حسن فوزي، دار املأمون للترمجة والنشر، وزارة الثقافة واإلعالم، بغداد، : ترمجة . احلداثـة: برادبري، مالكم  ) ١(
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  اء اجلاهليني                                  علي مصطفى عشاالوقفة الطللية بني القبول والتساؤل يف رؤى بعض الشعر
 

 ١٢٢ 

االستالب يف سياق خربي، يقر الشاعر فيه حبقيقة النفي الكوين، وقدرة /وترد مظاهر القبول  
الصريورة الزمنية على تفتيت املكان وحتويله إىل طلل، وما يعقب ذلك من حالة النـزوح اجلماعي، 

الفردي باالجتماعي يف املوقف الطللي حتت وطأة وخلخلة بنية احلياة االجتماعية واإلنسانية، ويلتحم 
التساؤل حياول الوعي الشعري جتاوز /ومن خالل االستفهام. الشعور باهلزمية أمام القدرية الكونية الشاملة

هذه احملنة الكونية، عرب التساؤل املفتوح عن مغزى الوقفة الطللية، والربط بني الطلل والوشم، والطلل 
 حماولته ردم اهلوة بني املاضي واحلاضر، ببعث عناصر احليوية يف املاضي، وحماولة دجمها والكتابة، وذلك يف

يف احلاضر، وإحياء الذاكرة عرب الوقفة الطللية، لتأصيل اهلوية التارخيية اليت ددها حالة االنقطاع عن 
  .املاضي

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ٢٠٠٥، ١، العدد١الة األردنية يف اللغة العربية وآداا، جملد
 

 ١٢٣

  مراجعة نقدية لتحقيق كتاب التحفة القليبية يف حلّ األلفاظ القرآنية البن يوسف القلييب
   صفحة للمقدمة٢٠و  صفحة٢٨٢م يف ٢٠٠٢هـ ١٤٢٣حتقيق الدكتور حممد حممد داود مكتبة اآلداب القاهرة 

  
  *خالد فهمي إبراهيم حممد

٧/٧/٢٠٠٥:                                                          تاريخ قبوله                  ٢٩/١٢/٢٠٠٥:           تاريخ تسلم البحث
  
  ملخص

هذا حبث يهدف إىل تصحيح عدد من األمور وقعت يف نشرة كتاب يف غريب القرآن الكرمي وهو كتـاب التحفـة                     

ه حمتاجا إىل تصحيح مدلال على رأيه       القلبية يف حلّ األلفاظ القرآنية البن يوسف القلييب، وقد حاول البحث تصحيح ما رآ             
  .بكثري من األدلة العلمية املقنعة

  :وقد كانت هذه املؤاخذات اليت الحظها الباحث على التحقيق الصادر هلذا الكتاب تتعلق مبا يلى

  .حتريف بعض النصوص وتصحيفها -١
 .عدم توثيق النقول -٢

 .عدم ختريج النصوص اليت حتتاج إىل ختريج -٣

  .دخل يف صميم عمل احملققإىل غري ذلك مما ي
  

 Abstract 
 

Critical Observations on Dr. Muhammed Muhammed Dawud’s Verificarion of Ibn 
Yusuf Al-Qalibi’s Book At- Tuhfatu Al-Qalibiyyatu Fi Halli Al-Alfazi Al-Qurāniyyati 

 
This study aims at critically revising some issues discussed  in the Book Fi Garib Al-

Quran Al-Karim. The study has attempted to rectify and amend mistakes in the book 
justifying such amendments by scholarly evidence. 

The amendments that the author proposes for the published verification of this book 
can be summarized as follows: 
١- Distorting and misquoting some of the texts. 
٢- Lack of documentation for the quoted texts 
٣- Lack of interpretation of the texts which need interpretation and 

elaborations. 
In addition, the author dwells upon other issues which lie at the core of the book.. 

 
 
  .قسم اللغة العربية، كلية اآلداب، جامعة املنوفية، مصر*  

 . مجيع حقوق النشر حمفوظة جلامعة مؤتة، األردن©
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 ١٢٤

عرف جيل الرواد من أئمة احملققني لتراثنا باباً عظيماً من العلم مسي بعلم نقد نشر النصوص يعرفون عن 
طريقه مبا خيرج للناس من كنوز تراث لغتنا، ويقَومون ما ا من أخطاء وأغالط، مردها إىل تصحيف 

م حمققيها من أخطاء أو أوهام أو أغالط وينبهون عليها، النساخ أو حتريفهم، ويدلّون على ما يقع من أقال
  . ويقيمون األدلة حامسة على تنبيهام تلك

السيد أمحد صقر، وعبد السالم : وقد عرف تاريخ نقد نشر النصوص جهودا جبارة ألعالم من مثل
أليب علي الفارسي انظر كتاب الشعر " (وهذه أمساء للتمثيل فقط"هارون، والطناحي، ورمضان عبد التواب 

مث قلّت املراجعات يف ). م ١٩٨٨/  هـ ١٤٠٨ اخلاجني ١ء حاشية/ ١حتقيق الدكتور حممود الطناحي 
" حممود حممد الطناحي إىل أن يقول / هذا الباب، مما حدا بواحد من أعالم احملققني هو املرحوم الدكتور

   " ! لَكَم أمتىن أن يعود نقد نشر النصوص كما كنا نراه قدميا
وأحسب أن مرد سكوت التاريخ يف هذا الباب اخلطري من أبواب العلم راجع يف أعظم أسبابه إىل 
خشية النقََََدة من حمققي زماننا من أن يسبب نقدهم حزازات يف نفوس من ينقدوم أو يوغرون صدورهم، 

النصوص خمافة أن تجمع قلوب واألمر بعد حيتاج إىل ترتيب لألولويات؛ إذ ال يصح أن يتأخر نقد نشر 
فاحلق ـ والسيما إذا كان األمر متعلقًا بكتاب اهللا الكرمي أو سنة نبيه ، على حقد من نقد  ـ أوىل بأن

  . يذاع ومياط اللثام عما يغطيه أو يرين عليه
 وال بأس من أن يتلطف الناقد يف نقده للنصوص املنشورة، فيصب جل حديثه على النص من غري إساءة                 

  .وإن مسه مسه برفق وأدب، ملن أخرجه وقام عليه
 بتحقيق جنم عبد الرمحن ٢٠ -١٩الفرق بني النصيحة والتعيري ص ( يقول ابن رجب احلنبلي يف كتابه 

اعلم أن ذكر اإلنسان مبا يكره حمرم إذا كان ): "م ١٩٨٢/هـ١٤٠٢بالقاهرة ، باملكتبة القيمة، خلف
  ". ب والنقص املقصود منه جمرد الذم والعي

فأما إن كان فيه مصلحة لعامة املسلمني ـ وكان املقصود منه حتصيل تلك املنفعة ـ فليس مبحرم بل 
وقد قرر علماء احلديث هذا يف كتبهم يف اجلرح والتعديل، وذكروا الفرق بني جرح الرواة، . مندوب إليه

ال يتسع علمه وال فرق بني الطعن يف رواة وبني الغيبة، وردوا من سوى بينهما من املتعبدين وغريهم ممن 
حفاظ احلديث، وال التمييز بني من تقبل روايته منهم، ومن ال تقبل، وبني تبيني خطأ من أخطأ يف فهم 

وتأول شيئا منها على غري تأويله، ومتسك مبا ال يتمسك به، ليحذر من االقتداء به ، معاين الكتاب والسنة
  .فيما أخطأ فيه
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 ١٢٥

د أمجع العلماء على جواز ذلك أيضاً؛ وهلذا جند يف كتبهم املصنفة يف أنواع العلوم الشرعية من وق" 
وغري ذلك ـ ممتلئة من املناظرات ورد أقوال من ، وشروح احلديث والفقه واختالف العلماء، التفسري

ذلك أحد من أهل ومل يترك ، من الصحابة، والتابعني، ومن بعدهم، تضعف أقواله من أئمة السلف واخللف
  .وال ذما وال نقصا، وال ادعى فيه طعنا على من رد عليه قوله، العلم

ويسيء األدب يف العبارة ـ فينكر عليه فحاشته ، اللهم أن يكون املصنف ممن يفحش يف الكالم" 
ث اهللا وسبب ذلك أن علماء الدين كلهم جممعون على قصد إظهار احلق الذي بع، وإساءته دون أصل رده

  ".وأن تكون كلمته هي العليا، به رسوله صلى اهللا عليه وسلم؛ وألن يكون الدين كله هللا
وكلهم معترفون بأن اإلحاطة بالعلم كله من غري شذوذ شيء منه ليس هو مرتبة أحد منهم، وال ادعاه 

هم يقبلون احلق ممن فلهذا كان أئمة السلف امع على علمهم وفضل، أحد من املتقدمني، وال من املتأخرين
  ".أورده عليهم، وإن كان صغريا، ويوصون أصحام وأتباعهم بقبول احلق إذا ظهر يف غري قوهلم

وهذا الذي نقلناه وأطلنا يف نقله سدا ألبواب الفتنةـ متواتر يف كتابات أصحاب مؤلفات التنبيهات 
انظر يف كشف الظنون (ضخم من العلم على أغاليط العلماء الرواة يف الفنون املختلفة، وهو باب قدمي 

  ).  قائمة طويلة لكتب التنبيهات على أغاليط العلماء١/٤٨٦
وإمنا أَخذَ العلماء بعضهم ): " ٥التنبيه على خطأ الغريبني ل(ويف هذا يقول ابن ناصر السالمي يف كتابه 

ون منهم خيانة لطالب العلم وحفظه؛ ولئال تك، على بعض فيما يقع منهم سهوا أو خطأ نصيحة منهم للعلم
وإمنا قصدهم النفع حلملة العلم ... وليس ذكرهم ذلك غيبة... ومل يقصدوا بذلك عيب بعضهم لبعض

  ". والنصح هلم 
هذه مقدمة الزمة هنا ملا قدمت من أمر قلة متابعة ما ينشر من نصوص تراثنا ونقده وهذه القلة جرأت 

  .  اقتحام هذا اال، فخرجت نصوص مشوهة فاسدةالكثريين ممن ليس هلم علم بتراثنا على
كتاب التحفة القليبية يف حل األلفاظ (ومن هذه النصوص اليت خرجت بشكل غري مرضٍ ـ 

ملوسى بن حممد بن موسى بن يوسف القليـيب املصري املالكي األزهري من رجال القرن احلادي ) القرآنية
وهذا تاريخ وفاة شيخه األجهوري نور ، ـ أو بعدهاه١٠٦٦عشر اهلجري، ترجح وفاته يف حدود سنة 

" ٨"انظر يف بروكلمان . (الدين أيب اإلرشاد علي بن حممد زين العابدين بن عبد الرمحن األجهوري املالكي
  )  ومصادر أخرى هناك ١٨٢ــ١٨٠/ أ١٣ـ١٢
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 ١٢٦

" تصغريبضم القاف وفتح الالم على ) ء١٧ ترمجة ١٣٠/ أ١٣ــ١٢" ٨("وقد ضبط لقبه بروكلمان 
وليس شيء يف القاموس ) القُرآنية.....التحفة القُليبية: (وهو ضبط إن صح أنسب لبناء العنوان" قَََلْب

" ٢"قليب إبيار(اجلغرايف للبلدان املصرية يتعلق بضبطها يف املواطن اليت محلت االسم نفسه يف رسوم 
  ).٢/٤٩" ٢" ؛ ١/٣٥٢قليب نويش (و) ٢/١٢٦

ولعله ) التحفة القُّليبية يف بعض املثلثات اللُّغوية:(وان كتاب آخر له هوومما يرجح الضم كذلك عن
 وزاد عليه ١/١١٩) قلب(على ما جاء يف القاموس احمليط ) قُليب(نسب إىل بعض بطون متيم الذي مسي 

  .وال يبعد أن يكون اختيار احملقق هو الصواب بعد هذا كله. ١/٤٣٩)قلب(تاج العروس 
له بنقد ما وقع يف حتقيقه من بعض ما ال نوافق عليه واحد من كتب غريب والكتاب الذي نعرض 

القرآن الكرمي الذي بدأ التأليف فيه منذ القرن اهلجري األول رعاية لدالالت ألفاظ الكتاب العزيز، وحفظا 
ط، أو هلا وتقييدا من أن حيدث هلا ما حيدث لغريها من دالالت األلفاظ من تطور أو تغري يرقى ا أو ينح

يتسع فيها أو خيصص منها وهو أمر شائع معترب يف كل األلفاظ عدا ألفاظ الكتاب الكرمي اليت جيب أن تبقى 
دالالا ثابتة غري قابلة للتطور أو التغري رعاية ملطلب التشريع واالستنباط واإلعجاز وكلها أمور مقرونة 

   .بزمان التنـزيل، وبلغة ذلك الزمان ؛ ألا مناط اخلطاب
وغرض خدمة الكتاب العزيز بشرح دالالت ألفاظه ومفرداته الغريبة واضح يف مقدمة املؤلف ابن 

شأن إدراك (هذا، ومن أعظم أسباب الوصول إىل هذا الشأن ):" ٣/١٢(يوسف القليـيب حيث يقول 
 بذلك ـ تفسري ما اشتمل عليه من غريب اللغة على أمت بيان، وهذا تأليف كاف) إعجاز القرآن الكرمي

  ".متقص عما هنالك
والكتاب مرتب ترتيباً هجائياً ألفبائياً وفق ترتيب املشارقة ألحرف اهلجاء وهو ما يسمى أحيانا 

  .بالترتيب األبتثي
وقد رتب املؤلف الكلمات وفق منطوقها النهائي من غري حاجة إىل جتريد الكلمات وردها إىل أصوهلا، 

رها أو وفق البنية يف استخدامها القرآين إن جاءت يف هذا االستخدام امساً مع اعتناء بإيراد الكلمة وفق مصد
  .أو مصدراً أو مشتقا إخل

العكف " بعد " العاكف " أورد فقد ، وقد وقع املصنف يف أخطاء يف الترتيب مل يعلق احملقق عليها
حقها أن ، و٥٨/٦" البس" بعد ٥٨/٦" البث"وجاءت ، ١٦٢/١" العاصم"، وحقها أن تلي ١٦٨/٤"

  . ٥٦"البئيس:"تلي
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 ١٢٧

وقدم بني يدي هذه األبواب الثمانية والعشرين مبقدمة حتدث فيها عن غرضه من تأليف الكتاب وعن 
فن الكتاب، وعن تعريف علم اللغة من منظور القدماء وهو ما ميكن أن يكون مرادفاً ملنت اللغة أو العناية 

مث ، ان أقسام الكلمة املعربة ومنهج العرب يف التعامل معهاوعرج على بي، بألفاظها مث عرف الكلمة العربية
بني آراء السابقني يف مسألة هل وقع اللفظ املعرب يف القرآن أم ال ؟ وعلى الرغم من أن الكتاب كما نص 

 على ذكر وجوه حيث حرص كثرياً، مؤلفه يف غريب القرآن فإننا جند منه تأثرا بتراث الوجوه والنظائر
كما أنه كان حريصاً على أن يفسر بقية ألفاظ اآلية اليت ترد يف أثناء تفسريه ، ل مرة ترد فيهاالكلمة يف ك

للفظة الغريبة اليت جعلها مدخالً مما أداه إىل شيء غري قليل من التكرار يف أثناء كتابه خذ مثال يوضح ما 
  ).الرقم األول للصفحة والثاين للسطر (:نقول
 ذَا عذْب ـوما يستوِي الْبحران ه : ومنه، د امللوحة الذي ال ميكن شربهشدي): اُألجاج " (٨/ ١٦ـ 

 ال ميكن شربه لشدة ذَا ملْح أُجاجــوه . ممكن شرابهئغٌافُرات سحلو : أي
 مث عاد ٤/ ١٦٤ يف عذْبملوحته كرر هذا الكالم عندما صنع مدخال للفظة القرآنية 

  .١٥ /١٧٦ يف فُراتصنع مدخال للفظة القرآنية فكرره عندما 
وقد أداه منهجه هذا إىل إمهال كثري من الكلمات القرآنية يف مواطنها املظنونة اكتفاء بورودها 

وحقها أن تقع مدخال ، عدم إيراده كلمة سائغ: أحيانا يف سياق شرحه لآلية ومن أمثلة ذلك
  .١٦/٨ ألنه سبق له شرحها يف ١٢٦/٢والسائحات ١٢٥/١٥السائح : بعد كلمة

وهو ما ، وقد حاول أن يربط بني مداخل كتابه عن طريق استخدام احلواالت أو اإلحاالت
  .وخدمة للقراء الباحثني، مل يتتبعه األستاذ احملقق داللة على متاسك الكتاب

حييل  ويبدو أن املؤلف قد ألف كتابه على فترات متباعدة بدليل أنه مثال يف بعض املواضع 
  :إىل قادم مث ال يوجد شيء يف املوطن الذي أحاله عليه ففي

، " أي اجلائرون بالكفرسطُونَا وأَنا منا الْمسلمونَ ومنا الْقَهو اجلائر ومنه ) القاسط "(١٨٣/١١ـ 
) طقس(وال شيء يف مدخل "! وأما املقسط فهو العادل وسيأيت الكالم عليه إن شاء اهللا تعاىل"

 وقد كان يصح ٢٢/١١ وال يف مدخل باب امليم حيث مظنة ورودها تبعا ملنهجه ١٨٧/٦
  .اإلشارة إىل ذلك من احملقق

 وهي ال عالقة هلا ٢٥٩ ؛ ٢٥٨) يف أواخر األشياء: (مث ختم املؤلف كتابه خبامتة عنواا
 من القدماء، مبوضوع كتابه اللهم إال أن تكون شغال ألوراق بقيت فأراد مألها كعادة كثري
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 ١٢٨

من أواخر : أو من باب املشاكلة أي أن يذكر يف اخلامتة ما يناسبها مما يسمى يف اللغة
وهو باب منقول بتمامه من فقه اللغة وسر العربية، وبنصه غري أنه أعاد ترتيبه على . األشياء

  . جتريدوفق منهجه اهلجائي األلفبائي املشرقي وفق منطوق الكلمات النهائي من غري جلوء إىل
  .٥٢ – ١/٥١) خالد فهمي) (السقا(والنص بتمامه يف فقه اللغة وسر العربية 

وحنن جمملون ما كان من األستاذ احملقق فيما يلي، مث نعود إىل تفصيل هذه املالحظات وبياا 
  . وتصحيحها وإقامة األدلة على ذلك كله

  . ة املخطوطة امتالء الطبعة مبا يسمى بالتحريف والتصحيف وسوء قراء– ١
  .  امتالء الطبعة بنصوص ا سقط وتداخل– ٢
 خلو الطبعة من عرض مادة الكتاب على مصادر الفن األصلية باستثناء كتاب جالل الدين – ٣

السيوطي، ومل يوفق احملقق يف عودته هلذا الكتاب يف املرات اليت عاد إليها، وكتاب تفسري 
يط للفريوزبادي من غري إفادة من هذه الكتب أيب حامت، وصحاح اجلوهري، والقاموس احمل

  !يف إقامة نص الكتاب 
وكان حقه أن يعود إىل تراث غريب القرآن الكرمي، وتراث الوجوه والنظائر وغرائب 

  .التفسري، ولو فعل لصحح كثريا مما الحظناه
  .  مالحظات على ضبط الشعر وخترجيه على قلة الشعر الوارد يف الكتاب– ٤
ظات على اعتبار كلمات من القرآن الكرمي، وهي ليست واردة يف الترتيل العزيز، وقد  مالح– ٥

  . حرص احملقق أن يضع األلفاظ القرآنية املداخل بني هاللني
  . مالحظات على ختريج القراءات القرآنية– ٦
وعلى استخدام عالمات الترقيم مما أدى يف بعض األحيان إىل ،  مالحظات على الضبط-٧

  . ار باملعىناإلضر
  .ونقص قائمة مراجعه وخلوها من مؤلفات وردت يف حواشي تعليقاته،  انعدام الفهارس الفنية-٨
  . مالحظات على التعليقات اليت صنعها احملقق-٩

وبيان هلا وداللة على ما فيها وتصحيحها، وبيان أدلة التصحيح، ، وفيما يلي تفصيل لتلك املالحظات
حظات على ترتيب وقوعها يف الكتاب وسنذكر أمام كل خطأ صفحة وروده وسنسري يف عرض هذه املال

  . والسطر الذي ورد فيه
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ونقدم بني يدي هذه املواضع اليت وقع فيها ما نأخذه على احملقق مبالحظة مهمة وهي أن احملقق جعل 
اعي أقل وهو وأورد حتته عنوان املؤلف حبجم طب) معجم األلفاظ القرآنية ومعانيها: (العنوان األساسي

  !خمالف ملا استقر عليه العرف يف فن حتقيق النصوص ونشرها
وسوف نعود بعد الفراغ من بيان تعليقاتنا على التحقيق إىل مالحظاتنا على دراسة الكتاب اليت 

  . صنعها احملقق يف عشرين صفحة، وإىل مالحظات عامة تتعلق بالكتاب ومنهج التعامل معه ومصادره
الشأن ــ : ــ كتب احملقق"ومن أعظم أسباب الوصول إىل هذا الشان : " ؤلف يقول امل٣/١٢ــ 

" على أمت بيان :" ألنه ناسب ما وقع يف آخر اجلملة، وهو الصواب هنا) الشأن(من غري مهزة 
  ! وهو من آثار السجع ومتطلباته، وكان على احملقق أن يعلق على سبب ترك مهز الكلمة! 

 أليب زيد ٣مث ترجم احملقق يف احلاشية " فقال ابن مساعد األنصاري :  اب جاء يف منت الكت٤/١٠ــ 
األنصاري، وأبو زيد كنية سعيد ابن أوس على ما قرر، وال يعرف أنه يف ترمجة أيب زيد أنه كين 

وال يبعد أن يكون ابن مساعد هذا حتريفاً قبيحاً البن هشام وال سيما أن الكالم ! بابن مساعد 
 تعريفه علم اللغة على عالمات كالم املتأخرين املتأثر بتقسيمات املناطقة املنقول عنه يف

  ٥/٣وقد تكرر هذا التحريف مرة أخرى يف ! وألفاظهم 
ثبت يف الصحاح وغريه استعمال أعرب وعرب مضعفاً، لنقل االسم : "  يقول املؤلف٥ /٦ــ 

  . ١/١٧٩) عرب(ومل خيرجه احملقق من الصحاح وهو فيه " األعجمي إىل العريب
قال ابن كمال باشا يف رسالته املؤلفة يف حتقيق تعريب الكلمة األعجمية ما : " يقول املؤلف ٥ / ٧ــ 

إن العرب كما تستعمل الكلمة األعجمية، وجتعلها جزءاً من الكالم بعد التعريب : " نصه
ب؛ فجملة أقسام واالستعمال األول على ثالثة أضر. منه قبله] جزءا[كذلك تستعملها وجتعلها 

وتفصيل تلك األقسام أن تلك الكلمة ال ، الكلمة األعجمية املستعملة يف كالم العرب أربعة
ولو خرج احملقق "  تغيري حركة من غريختلو من أن تكون مغيرة أصالً بنوع تصرف من تبديل 

طبعة الدكتور احلسيسي ) ٥٥ ــ ٥٤ص (النص من الرسالة املذكورة والكالم فيها 
يف آخر النص ) من غري(وأن تعبري !  سقطتمنهم ؛ لعرف أن كلمة ١٩٨٥دكتور الزبيدي وال

  ".تغيري حركة] حرف و[من تبديل "حتريف صوابه هناك 
 ومل خيرج كالمه وهو يف ٤ جاء نص منقول عن املرادي، وقد ترجم له احملقق يف احلاشية ٧/١٧ــ 

  ٥/١٥٢٢) م ٢٠٠١طبعة دار الفكر (شرح األلفية للمرادي 
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كيف ساغ أن يقع : فإن قلت: "قال يف الكشاف يف سورة الدخان ما نصه"  جاء يف الكتاب ٨/١٢ــ 
 أن يكون أعجمياً؛ ألن معىن عنإذا عرب خرج : يف القرآن العريب املبني لفظ أعجمي؟ قلت

ولو ".  اإلعراب وجه عن منهاجه وإجرائه على لتغيريأن جيعل عربياً بالتصرف فيه وا: التعريب
) ٤/٢٨٢( يف ٤٤/٣٥راجع هذا النص على الكشاف وهو يف سياق تفسري سورة الدخان 

 " ٤/٢٨٢ــ لصحح ما وقع يف هذا النص مما وضعنا حتته خطاً وصواا كما يف الكشاف 
   "! أوجهعلى ... وتغيريهبالتصرف فيه ...  أن يكونمن

  : وقال عدي بن زيد: "  جاء يف الكتاب١١/٥ــ 
           ـنةٌ يف مييـنها إبريــققَي          اَءتودعا بالصبوح يوما فَج        "  

ومل خيرج البيت وال ذكر وزنه وهو من البحر اخلفيف والبيت يف شعراء النصرانية يف اجلاهلية 
  ).برق( وكثري جدا من املعاجم العربية يف مادة ٢٣ واملعرب ١/١٤٩ وقصد السبيل ٤٦٧

ومل  " ٤وقد علق احملقق يف احلاشية " اشريب بلغة اهلند:  قالابلعي ... :" لف يقول املؤ١٤/٣ــ 
واألصل يف معرفة املعرب العودة إىل معاجم املعرب "! تشر املعاجم إىل أن بلع غـري عربية

 وقصد ١٠٤، ٤٢ واملتوكلي للسيوطي ٦٦والكلمة يف املهذب فيما وقع يف القرآن من املعرب 
  .٢/١٠٨ واإلتقان ١/١٥١السبيل للمحيب 

والذي عليه : " قائال٢علق احملقق يف احلاشية " اآلخرة هي األوىل بلغة القبط : "  يقول املؤلف٢٠/٥ــ 
"! جل املفسرين وأصحاب املعاجم أن املقصود بامللة اآلخرة هو دين عيسى عليه السالم

 ١٥٢ واملتوكلي ٧٦ذب والصواب أن الكلمة وردت باملعنيني اللذين ذكرمها القليـيب يف امله
 والكالم مفصل يف النكت والعيون للماوردي وهو تفسريه للقرآن الكرمي ٢/١١٠واإلتقان 

   ١٥/١٥٢ ويف تفسري القرطيب ٣/٤٩٢
وهذه طريقة للمؤلف عندما تكون "بكسر اهلمزة وتشديد الدال ) اإلد: " ( جاء يف الكتاب٢٠/١٠ــ

ند القراء وهو ما تركه احملقق يف طول عمله يف الكتاب الكلمة القرآنية حمل خالف يف قراءا ع
وهذا الضبط الذي أورده القلييب هو قراءة اجلماعة وقرأ السلمي بفتح اهلمزة وتشديد الدال، 

معجم القراءات للدكتور عبد اللطيف اخلطيب : انظر، وقرأ ابن عباس وأبو العالية مبد األلف
٥/٣١٧  
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مجع أريكة يف لغة احلبشة كما ذكره ابن اجلعربي يف كتابه فنون ) ئكاألرا: " ( جاء يف الكتاب٢٢/٤ــ
غري عربية " األرائك" مل تنص املعاجم على أن كلمة  " ٣وعلق احملقق ف باحلاشية " ! األفنان 

 كما أنه ٢٢٤ وفنون األفنان ٢/١٠٩ واإلتقان ٦٣ واملتوكلي ١٦٨والكلمة يف املهذب " 
البن اجلوزي صاحب كتاب فنون األفنان والكلمة مذكورة ترجم البن اجلعربي وهو حتريف 

  .٢٢٤فيه ص 
األسباط بنو يعقوب كانوا اثين عشر ... قال السيوطي يف مبهمات القرآن"  جاء يف الكتاب ٢٧/٤-

  . رجال، كل واحد منهم ولَد سبطًا أي أمة من الناس
ودا؛ ومشعون؛ والوي ودان؛ يوسف، وبنيامني، وروبيل؛ ويه: األسباط بنو يعقوب: قال"... 

  ". وقهاب؛ وكوذ ؛ وباليون؛ وروبيل 
ويف النص كالم يف عد األسباط إذ ورد يف النص هذا عشرة أسباط فقط ألن روبيل تكرر 

ومل يالحظ ذلك احملقق، ألنه مل يراجع النص على مصدره وهو يف مفحمات األقران ! ذكره
  . ٢١يف مبهمات القرآن للسيوطي 

  :٣٨ – ٤٩/١م كما جاء يف سفر التكوين واألسباط ه
   الوي -٤ مشعون   -٣ يساكر -٢ رأوبني      -١
  اليت صحفت يف النص فجاءت بالدال  ــ يهوذا ٥
   جاد – ٨ دان        -٧     ــ زبلون٦
  نفتايل -١٠     أشري -٩

 .  بنيامني- ١٢     يوسف -١١
وهو غري صحيح وال شك  "  إياك نعبدطلب العون ومنه ) االستعانة " (  جاء يف الكتاب ٢٩/١١ -

   ] ١/٥الفاحتة [ إياك نستعني  وصوابه 
  ". لغتان : أسرى وسرى: " قال أبو عبيدة) اإلسراء " ( جاء يف الكتاب ١ /٣٢ -

 ولعل سر عدم خترجيه لكالم أيب عبيدة ١/٢٩٥ومل خيرج احملقق النص وهو يف جماز القرآن 
سورة اإلسراء كما يتبادر إىل الذهن أوال، وإمنا أورد أبو أنه مل يذكره يف سياق تفسريه 

  . ] ١١/٨١سورة هود [  فأسر بأهلكعبيدة الكالم يف سياق تفسريه قوله تعاىل
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عبد : صفوة اهللا، وقيل: لقب ليعقوب نيب اهللا، ومعناه بالعربانية: إسرائيل"  جاء يف الكتاب ٦ / ٣٢  _
  . ٢٢٢ وفنون األفنان ١٧٥ / ١ قصد السبيل ومل خيرج ذلك احملقق وهو يف" اهللا 

ليس  " ١قال احملقق يف حاشية " اإلنضاج واإلذابة بالرببرية )... اإلصهار " (  جاء يف الكتاب ١ /٣٦ _ 
وهي كما قال املصنف يف املتوكلي " ! مثة إشارة يف كتب اللغة إىل أن هذه الكلمة غري عربية 

   .١١٩ / ٢ واإلتقان ١٠٦ واملهذب ١٦٠
وهي عالمة على أا كلمة قرآنية ومل يفطن ، !بني هاللني) األضحية (أورد احملقق كلمة  ٦ / ٣٦ _ 

احملقق إىل أا غري قرآنية وإمنا من عادة املؤلف أن يستطرد أحيانا مبناسبة قرب املواد اللغوية من 
 ذلك انظر وقد تكرر ذلك كثرياً ومل يفطن إىل، ذهن املصنف فيستدعي االستطراد ذكرها

 ٢ / ٥٨ والربهرهة ٧ / ١٧٨ والفُرضة ١٦٤/٦ والعذق ١٥٣/٨ والضفرية ٥٥/١٠الباسل 
   ٩ / ١١٥والرضف 

مل تشر كتب اللغة أو  " ٤وعلق احملقق يف حاشية " بالنبطية ) األكواب " (  جاء يف الكتاب ٥ / ٤٢ _ 
 ١٣٧ واملتوكلي ٧٣ذب وهي نبطية معربة يف امله"! املعاجم إىل أن كلمة كوب غري عربية

   ٤٠٧ / ٢ ويف قصـد السبيل ٢٢٤عن ابن اجلـوزي يف فنون األفنان 
وقد علق احملقق يف احلاشية " اسم من أمسائه سبحانه وتعاىل بالنبطية ) اإلل" ( جاء يف الكتاب ٢ / ٤٣ _ 

من ، اإللهو، أي : وقيل. القرابة وأما الذمة فهي العهد: اإلل بتشديد الالم: قال الفراء " ٢
أمساء اهللا عز وجل، وليس هذا بالوجه؛ ألن أمساء اهللا تعاىل معروفة كما جاءت يف القرآن 
الكرمي، وتليت يف األخبار وفسره الزخمشري بالعهد والقرابة، وذكر فيها وجـها آخر مبعىن 

ويف هذا النص أمور ميكن حذفها ألا  "! ٧٦ / ٢والكشاف ) أ ل ل(اإلله، انظر اللسان 
من ) اإلل(مذكورة عند املصنف يف منت الكتاب والنقل عن الفراء موهم يف نفي أن يكون 

  . أمساء اهللا سبحانه وتعاىل، وقد حدد املعيار وهو أن يرد يف القرآن الكرمي أو ترد به األخبار
  !واإلل من أمساء اهللا سبحانه وتعاىل يف أحد وجوه التفسري   

قال  " ١/٢١يف مقدمة اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية يقول أبو الوفاء القرشي احلنفي 
اخلطايب وذكر أبو عبد اهللا الزبريي أنه أخرج األمساء كلها من القرآن وذكر أا مائة وثالثة 

  " ! إل يف أحد وجوه إيل  " ٢٢/ ١مث ذكر منها يف " عشر امسا 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ٢٠٠٥، ١، العدد١الة األردنية يف اللغة العربية وآداا، جملد
 

 ١٣٣

 واحملتسب البن ١/٢٠٨ وقصد السبيل ٧٤والكالم عن هذا كما هنا يف املهذب للسيوطي 
  . ١٤٢ واملتوكلي ٢٠٩ /٢ وعنه يف اإلتقان ١/٢٨٤جين 

وإيراد اللسان موهم أنه ممن يرون رأي الفراء مع أن فيه كذلك وهو ما مل يفطن إليه احملقق 
 ع ١٦/ ١١) أ ل ل(اسم من أمساء اهللا تعاىل بلغتهم كما يف اللسان " إالّ " رواية تقول إن 

 والنهايـة ١/٦٤) املزيـدي( تعاىل يف أحاديث انظــر الغريبني  وقد ورد امسه٢٨ س ١
   ١٢/٥٦ وما جاء يف اللسان عن ابن سيده ١/٦٩

: ١علق احملقق يف احلاشية " املوجع بالزجنية كما ذكره ابن اجلوزي ) األليم" ( جاء يف الكتاب ٤٤/١ -
قدمية اليت امشها إعجاز وال أدري ما هذه الطبعة، ولعلها الطبعة ال (١/٢٩١انظر اإلتقان 

نقال عن ) ٢/١٠٩والكالم يف اإلتقان طبعة أيب الفضل ، هـ١٣٦٨القرآن للباقالين القاهرة 
 ١/٢١٠وقصد السبيل! الوجع باللغة الزجنية: األمل "٢٢٥ابن اجلوزي يف كتابه فنون األفنان، 

  .١٣٠ وعربية يف ١٥٦زجنية كما هنا يف :  ويف املتوكلي قوالن٧٣واملهذب 
: "  فقال١علق احملقق يف احلاشية . أي السائلة" اجلارية بلغة الرببر) اآلنية: "( جاء يف الكتاب٥٠/١ ــ 

، وأحال إىل "أي سخن واشتد حره، من أىن املاء بفتح النون، آنية: أطبقت املعاجم على أن
 ١٦٠ واملتوكلي ٧٥واملصنف نص على أا معربة وهي كذلك يف املهذب ! مصادر كثرية

  .٤/٤٦٩والنكت والعيون للماوردي 
وإذا : قال اجلوهري يف صحاحه... السبع: البضع: وقال اخلليل:"  جاء يف الكتاب يف البضع٥٩/٤ــ 

  انتهى . بضع وعشرون: جاوزت لفظ العشرة ذهب البضع، ال تقول
. "واحلق أنه جيري أيضا فوق سائر عقود عشرة إىل تسعني فقط، كما أفاده الفراء "... 

مع حاجة النص لعرضه على ، فقط) بضع(واكتفى احملقق باإلحالة على صحاح اجلوهري 
املخزومي والسامرائي . د( و٣٣٣ /١)بضع ) (عبد اهللا درويش.د: (العني للخليل وهو فيه

 ومعاين ٦/٥٠٠ وكذلك بنص ما هنا عن الفراء يف الدر املصون للسمني احلليب ١/٢٨٦
  " ! هو السبعة : ويقال... البضع: "  يف العيـن والنـص٤٦/ ٢القرآن للفراء 

اكتفى احملقق يف احلاشية " الظهارات بالقبطية كما ذكره شيذلة ): البطائن: " ( جاء يف الكتاب٦٠/١ــ 
ومل يزج الكالم عن قبطية كلمة البطائن ، بالترمجة لشيذلة من وفيات األعيان البن خلكان

وكالم . ١/٢٨٦ وعن األول يف قصد السبيل ١٥١ واملتوكلي ٧٧وهي كذلك يف املهذب 
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 ١٣٤

ابن خلكان عن عدم معرفته معىن لقب شيذلة دقيق أكده ما ورد يف كشف النقاب عن 
  .٥/٥٣٥ وطبقات الشافعية للسبكي ١٢٢األمساء واأللقاب

". ويطلق ويراد به اسم صنم كانت تعبده قوم إلياس "  جاء يف الكتاب يف تفسري البعل ٦٠/٧ــ 
اسم مسي به اجلماعة وعلى هذا جرى التأنيث ) القوم(ذا حيتاج إىل تعليق؛ ألن والنص هك

 كذبت  وذا نطق التنـزيل العزيز يف قوله تعاىل ١٠٠كما جاء يف املذكر واملؤنث للمربد 
وغريها كثري انظر املعجم املفهرس أللفاظ القرآن ] ٢٦/١٠سورة الشعراء  [قوم نوح 

  .٧٠٣الكرمي 
وقد علق " بعل بك : وبذلك الصنم مسي البلد مضافا إىل بك فقيل:" اء يف الكتاب ج١٠ /٦٠ــ 

الضم والتركيب، وهي تركيب مزجي كما : يعين باإلضافة هنا: "  قائال٧احملقق يف احلاشية 
واألوىل أن ترسم بعلبك هكذا ال كما رمسها وأن . وهو تعليق غري كاف" يف حضرموت 

  .١/٢٨٩ وقصد السبيل ١/٤٥٣" بعلبك" يعود إىل معجم البلدان 
احلمار : اجلمل وروى ابن خالويه وابن جرير أيضا عن جماهد أنه) البعري" (  جاء يف الكتاب ٦١/١ــ 

وقد خرج احملقق هذا الكالم من تفسري ابن جرير ومن " كما ذكره السيوطي ... بالعربانية
 ٧٨ مروي عنه يف املهذب وكالمه، اإلتقان للسيوطي ومل يذكر شيئا عن ابن خالويه

 وليس شيء يف كتاب ليس البن خالويه طبعة ١/٢٩٠ وقصد السبيل ١٣١واملتوكلي 
  .هـ١٣٢٧اخلاجني 

 ضبط احملقق قول املصنف البغي بفتح الباء ووضع كسرة حتت الغني وسكونا فوقها مع نص ٧ /٦١ــ 
  .املصنف على تشديد الياء، وال يصح فيها إال كسر الغني املعجمة

:  أيإال من بعد ما جاءم البينة ... ومنهاسم من أمسائه ) البينة:" ( جاء يف الكتاب٦٢/٩ــ 
ومل يعلق احملقق مفسرا كالم املصنف بدليل، أي أن ) ". رسول من اهللا(؛ بدليل الرسول 

انظر الدر ) دليل(بدل مطابق وهذا اإلعراب هو مراد املصنف بكلمة : إعراب رسول على أا
الرياض األنيقة يف شرح :  من مثل من كتب أمساء النيب  ومل خيرج امسه ١١/٦٨صون امل

  .١٠٨ والنهجة السوية يف األمساء النبوية ١٣٣أمساء خري اخلليقة 
: علق احملقق قائال" بطنها بالقبطية، كما حكاه الكرماين وغريه : أي) حتتها:"( جاء يف الكتاب٦٥/٣ــ 

ولو أراد املصنف أن ينص على " ! الكرماين عن كتابه العجائب قد ذكرها السيوطي عن " 
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 ١٣٥

السيوطي لنص، والكالم للكرماين يف كتابه العجائب والغرائب وهو رسالة دكتوراه يف آداب 
 عن مؤرج السدوسي، وعنه يف ٥٢٨م بتحقيق مشرال سركال ص ١٩٨٤عني مشس لسنة 

  . ١/٣٢٩قصد السبيل 
ويف خترجيه لقراءة  ]. ٣١/١٨سورة لقمان  [ وال تصعره تعاىل  مل خيـرج احملقـق قـول٧٠/٣ــ 

تصاعر ٧/١٩٦ ما حيتاج إىل تصحيح راجعه على معجم القراءات للخطيب.  
هي قراءة  " ٣وقال احملقق يف احلاشية ".  بزايني من العز تعززوهوقرئ "  جاء يف الكتاب ٧١/٤ــ 

ه قرأ مرة، يعززوه بياء مثناة حتتية، ومرة هو واملروي عن ابن عباس أن" ابن عباس بزاءين 
اليماين واجلحدري ويف رواية عن علي وابن السميفع بتاء مثناة فوقية وزايني كما يف معجم 

من " ويف النص سقط صوابه . ٢/١٨٦ وأشار إليهما يف اجلاللني ٩/٤٦القراءات للخطيب 
  ] ".يصريونه عزيزاً: ة ؛ أي[ العز 

يوم القيامة :  أي ذلك يوم التغابنالتغالب والتقاهر، ومنه ): التغابن" (تاب  جاء يف الك٧١/٦ــ 
والنص ذه الصورة غامض ". يغنب املؤمنون الكافرين بأخذ منازهلم يف اجلنة أن لو آمنوا 

حيتاج إىل تعليق، ومعناه أن املؤمنني يغبنون الكافرين بأخذ منازهلم اليت كانت أعدت هلم يف 
  .٤/٥٥٨الكشاف : وانظر. نوااجلنة لو آم

فإليه ... رفع الصوت باالستغاثة والدعاء، ومنه : مهموز) اجلأر "(  جاء يف الكـتاب ٧٨/٤ــ 
مهموز، إشارة منه إىل قراءة اجلماعة أما الزهري ومحزة يف الوقف : وتعبري املصنف". جتأرون 

 كما يف معجم القراءات رون تج: فقط فقرآ بغري مهز وبإلقاء حركتها على ما قبلها هكذا
  . ومصادر أخرى هناك٤/٦٤٠

 مل خيرج اجلارية اليت هي السفينة وهى كذلك اسم ملطلق السفينة يف مصطلح السفينة عند ٧٨/٩ــ 
  .٢١ والسفن اإلسالمية ٦٢العرب

 ٣٤٢حياة احليوان :  مل خيرج تفسري املصنف للجان بأا احلية اخلفيفة وهي كذلك يف٧٨/١٣ــ 
  .١/٢٢٢) خالد فهمي  (١٥٤) السقا(انظر فقه اللغة وسر العربية و

وهو خطأ حنوي وهذه اية اجلملة فال ميكن " ويطلق على إبليس أيب اجلن : "  جاء يف الكتاب٧٩/١ــ 
  ! على البدلية) أيب(محل 
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 ١٣٦

 املهذب اسم الشيطان باحلبشية مل خيرج ذلك احملقق وهو كذلك يف: اجلبت"  جاء يف الكتاب ٧٩/٥ــ 
  .١٠٨ ويف ملحق األصنام ١/٣٦٩وقصد السبيل . ٣٨ واملتوكلي ٨٠

ويف : "قول املصنف]. ٣٦/٦٢سورة يس  [  جِبِال  جاء يف الكتاب يف تفسري قوله تعاىل ٧٩/٨ــ 
! والتشديد على الالم ال على األلف كما فعل احملقق"  بضم الباء أيضاً  جبالً قراءة 

قبل الباء؛ ألجل أيضاً ألنه مل ترد قراءة بكسر ] اجليم و: [ د كلمة بضموالصواب أن يزاد بع
معجم القراءات : اجليم وضم الباء، وترك النص بغري هذه الزيادة موهم مبا ليس موجوداً وانظر

  . وما بعدها٧/٥٠٩
 والصواب يف  ضبط احملقق كلمة اجلثي بضم اجليم والثاء املثلثة وتشديد الياء املثناه التحتية،٨٠/١ــ 

الثاء املثلثة الكسر، ال غري، وصـح يف اجليم الضـم والكسر، وما نطق الترتيل العزيز، كما 
معجم القراءات : وانظر] ١٩/٦٨سورة مرمي  [﴾حول جهنم جثيا﴿يف قراءة قوله تعاىل 

  ! ٥/٣٨٣القرآنية 
 إىل أن هذا الضبط قراءة مل يفطن" بفتح اجليم آخره دال مهملة :اجلد: "  جاء يف الكتاب٨٠/٣ــ 

. اجلمهور وقرأ عكرمة وأبو حيوة وابن السميفع بكسر اجليم، وقرأ محيد بن قيس بضمها
  .١٠/١١٧انظر معجم القراءات 

: " قائالً" وخناف عذابك اجلد : "  علق احملقق على األثر الذي أورده املصنف وهو٤حاشية / ٨٠ــ 
"! رجياً وقد وقفت عليه يف كتب بن القيم رمحه اهللا هذا دعاء لبعض السلف، ومل أجد له خت

وقد سبق يف الصفحة نفسها حديث " ومنه " بل هو حديث بدليل قول املصنف : قلت
واحلديث الذي قال إنه مل جيده موجود يف األذكار للنووي عن عمر ! أسهب احملقق يف خترجيه

  !  يف أذكار القنوت ٥٨
بضم اجليم وامليم : بضم اجليم وفتحها ومها قراءتان؛ األوىل) ةاجلمع" (  جاء يف الكتاب ٨٢/١ــ 

للجمهور وأما بالفتح فهي لكثريين منهم ابن الزبري واألعمش وسعيد بن جبري كما يف معجم 
  .٤٦٠/ ٩القراءات اخلطيب 

: " يلي جاء يف الكتاب ذكر أليام األسبوع السبعة، وما يقابلها يف األمساء العربية القدمية كما ٨٢/٢ــ 
ومل يذكر احملقق ما " األول،مث األهون، مث جبار، مث دِبار، مث مؤنس، مث عروبة، مث شيار: وهي

األحد : يقابل ذلك مما يعرفه الناس اليوم، وال خرج ذلك الكالم وهو على ترتيب ما يف النص
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اجلمعة لعروبة، لألول، واالثنني لألهون، والثالثاء جلبار، واألربعاء لدبار، واخلميس ملؤنس، و 
 واألنـواء واألزمنـة للثقفي ١/٢٦٩كما يف األزمنة واألمكنة للمرزوقي . والسبت لشيار

  . ٦ واأليام والليايل املنسوب للفراء ١١٢واألزمنة وتلبية اجلاهلية 
قال "  ذكر املصنف بيتني استشهد ما على هذه األمساء القدمية أليام األسبوع كما يلي ٨٢/٤ــ 

   :الشاعر
           أآمل أن أعيش وأن يومي    بأولَ أو بأهــون أو جبار
ـُه     فمؤنس أو عروبة أو شيارِ  فإن أَفُت أو التايل دبار          "  

وهى أليق باملعىن، وقد خرجهما احملقق من اإلنصاف واللسان ! ومل يروه أحد إال أؤمل أو أرجي
  :  وزاد يف األيام والليايل بيتأ ثالثاً هو٤٢ شاهد ١/١٢٠ وهو هناك يف ١/١٢٢واهلمع 

  ممر الليل دأباً والنهارِ           هى األيام دنيانا عليهــا 
هكذا جبيم "! إن أخت موسى عليه الصالة والسالم ملا اتبعته تقص جرته "  جاء يف الكتاب ٨٣/١ــ 

ة موحدة وراء مهملة وهاء خربه، خباء معجمة وباء حتتي: وراء مهملة وتاء مثناه فوقية وصواا
  .١٣/٢٥٦تفسري القرطيب : وانظر

تطلق يف العربية على اجلنان الثمانية ومل خيرج ذلك وهو يف " جاء يف الكتاب أن اجلنة يف قول ٨٣/٤ــ 
  . ٤صفة اجلنة أليب نعيم

 القراءة ومل يفطن احملقق إىل أن املصنف يشري إىل" بفتح اجليم ) اجلنف " (  جاء يف الكتاب ٨٣/١٥ــ 
معجم القراءات : املتواترة ؛ وهناك من قرأ باحلاء املهملة بعدها نون أو ياء مثناة حتتية انظر

  .١/٢٤٩للدكتور اخلطيب 
انظر التخويف من النار البن " اسم من أمساء املنار بالفارسية : جهنم"  جاء يف الكتاب ٨٤/٢ــ 

  .١/٤٤٥ وقصد السبيل ٨٢ واملهذب ٤٥رجب احلنبلي 
 وجفان كاجلواب... مجع جابية، وهي احلوض الكبري ومنه ) اجلوايب:" ( جاء يف الكتاب٨٤/٩ـ ـ

أوان لألكل كاجلفان أو : " ويف النص حتريف صوابه"! كاحليضان لألكل أواين: أي
  .١٤/٢٧٥وهي اليت تكون لإلبل تشرب منها واسعة وانظر القرطيب "! احلياض
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 ١٣٨

ومل يفطن احملقق إىل أن هذا الضبط من " بفتح احلاء وكسرها )  احلَِج"(  ورد يف النص ٥٦/١٠ــ 
املصنف إشارة إىل قراءتني تقرأ ما اآلية، فالفتح قراءة اجلمهور، والكسر قراءة احلسن وابن 

  ١/٢٦٣أيب إسحاق كما يف معجم القراءات 
طن احملقق إىل أن هذا الضبط مل يف" بفتح احلاء فاملنع وأما بكسرها ) احلَجر:"( جاء يف الكتاب٨٧/١ــ 

إشارة إىل قراءتني، الفتح قراءة احلسـن وقتادة والكسر قراءة السبعة كما يف معجم 
  . وحرث حجر ٦/١٣٨ يف فرش آية سورة األنعام ٢/٥٥٩راءات ـالق

 إن مل يؤمنوا ذا اجلديد، ومنه : احلديث: " جـاء يف الكتـاب١ ــ ٨٨/١٢ ــ ٨٧ــ
 قائال وإذا ٨٨ ص ١علق احملقق يف احلاشية "ا الكتاب ادد إنزاله عليهم ذ:  أياحلديث

"! اجلدة واجلديد، فإنين مل أقف على هذا االختيار يف كتب التفاسري : كان من معاين احلداثة
 أن الكالم يف اآلية حممول على األلفاظ وهي حادثة ١٠/٢٤٠وقد جاء يف مفاتيح الغيب 

  !جديدة 
وجب :  وهو حتريف صوابه" يطلق على رجب باحلبشية ): احلرام :  "(  الكتاب جاء يف٨٨/١١ــ

بالواو، واملنقول عن أيب حامت كما جاء عند املصنف أن احلرام هو الواجب كما يف قصد 
  .١/١١١ وبنص ما هنا غري حمرف يف اإلتقان ٤٩ واملتوكلي ٨٢ واملهذب ١/٤٢٨السبيل 

ومل يعلق احملقق " بضم احلاء املهملة وسكون السني املهملة  ) احلسبان: "( جاء يف الكتاب٨٩/٥ــ 
وروت كتب اللغة ــ ومل يقرأ ا ــ كسر احلاء . على هذا الضبط بشيء وهو القراءة

  ١/٣١٤) حسب (كما يف اللسان 
ومل خيرج ذلك احملقق من كتب هذا الفن " الوقود بالزجنية) احلصب: "( جاء يف الكتاب٨٩/١٣ــ 

  . ١/٤٣٣ وقصد السبيل ٢/١١١ بسند املصنف هنا ويف اإلتقان ٨٣ملهذب وهي يف ا
وأظن " حتـى اخلطايـا، أي طلـب حط اخلطايا : بالعربانيـة) احلطّة:" ( جاء يف الكتاب٩١/٧ــ 

وقد نقل احملقق نقوالً كثرية منه كالم كثري يف ) ! أو(يف النص حتريف صوابه ) أي ( أن 
واملروي يف العربي أا حطأ أو حطه كما قرر جيفري ) هطى : ( املقابل العرباين للكلمة

 وقصد ٨٣ واملتوكل ٨٣ وهو مل خيرج الكلمة من تراث املعرب وهي يف املهذب ١١٠
  .١/١١١ ويف اإلتقان ١/٤٣٥السبيل 
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 ١٣٩

وهذا الضبط إشارة من " بضم احلاء والقاف الدهر الطويل ) احلُقُب : " (  جاء يف الكتاب٩٢/٤ــ 
ف إىل قراءة اجلمهور، وأن بعضه يقرأها بسكون القاف من مثل احلسن والضحاك املؤل

واألعمش وأيب رزين وأيب جملز وقتادة واجلحدري وابن يعمر كما يف معجم القراءات 
  .١/٢٥٣للدكتور اخلطيب 

 علق احملقق على اختيار املصنف تفسري العتل الزنيم على ما ورد يف سورة القلم ٥حاشية /٩٢ــ 
ذكر ابن هشام يف السرية أن هذه اآليات :"  أا نزلت يف الوليد ابن املغرية٣١ ـ ٦٨/١٠

نزلت يف األخنس بن شريق وكذا ذكره احلافظ ابن كثري يف التفسري والتاريخ، غري أن 
والتعليق موهم من أكثر من جهة؛ ". املصنف تابع السيوطي واحمللي يف اجلاللني فنقل عنهما 

تلف فيمن نزلت فيه على ثالثة أقوال وليس على قولني كما أوهم احملقق إذ اآليات قد اخ
فرواية السدي أا نزلت يف األخنس، ورواية جماهد أا نزلت يف األسود بن عبد يغوث، 
وعن الكرماين أا يف الوليد ولو رجع احملقق لكتب مبهمات القرآن لوجد ذلك ففي التعريف 

 ومفحمات األقران يف ١٥٣ ويف املعارف ٣٤٣ عن ابن قتيبة واإلعالم فيما أم من القرآن
  .١١١مبهمات القرآن للسيوطي 

وهذا ضبطه هكذا وصواب رمسها " بكسر امليم : احلَمأة: "  كتب احملـقق قول املصنف٩٣/٤ــ 
  !.حمئة 

عرب وهى  أورد املصنف أن احلواريني هم الغسالون بالنبطية ومل خيرجها احملقق من كتب امل٩٤/٦ــ 
  .١/٢٤٢ وقصد السبيل ١٣٦ واملتوكل ٨٣يف املهذب 

ومل يفطن احملقق إىل أن هذا الضبط من " الذم : بضم احلاء) احلوب" ( جاء يف الكتاب ٩٥/٣ ــ 
املصنف إشارة إىل قراءة اجلمهور، وأن احلاء تقرأ بفتح مع سكون الواو كما ورد عن احلسن 

 مث علق احملقق يف ٢/٨عن أُيب كما يف معجم القراءات وابن سريين، وبفتح وألف بعد احلاء 
مبعين الرجوع : احلوب: وذكر السيوطي يف االتقان: "  من الصفحة نفسها قائال٢ًاحلاشية 
والذي يف اإلتقان يف موضعني يف سؤاالت نافع بن . ومل يذكر موضعاً لكالمه هذا" باحلبشية 

وكذلك يف املهذب ! اإلمث:  أن احلوب٢/١١١ وفيما ورد معرباً ٢/٧٥األزرق البن عباس 
 والكلمة بعد من املشترك السامي يف ١١٣ وجفري ١/٤٤٣ وقصد السبيل ٤٠ واملتوكل ٨٥

  .١٣٣العربية حوب ويف اآلرامية حوبتا كما يف معجم املشترك السامي 
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 ١٤٠

لها ألفاظ احليض والسيالن واإلكبار واإلعصار والطمث والضحك، ك:  أورد املصنف أن٣-٩٦/١ــ 
مترادفة معناها واحد، ومل يعلق احملقق بشىء وهي كذلك فيما اختلفت ألفاظه واتفقت معانيه 

( سال، وهو مامل خيرجه احملقق ـ وهو يف اللسان : أي) حاض الوادي(  وأما قول العريب ٣٧
  .٧/٤٢) حوض 

جلوهري أن اخلتان وظاهر كالم ا: "  أورد املصنف يف التعليق على احلديث الصحيح قوله٩٨/٨ـ 
انظر الصحاح :  قائال٤ًوعلق احملقق حباشية " ! للذكور واخلفاض للنساء واإلعذار مشترك 

، ومل )عذر(وكان يصح أن حييل كذلك إىل رسم " ! واملغين البن قدامه ) قلف(و ) خنت(
ومن ! حاحيقل إن شيئاً مما ادعاه املصنف ليس موجوداً يف أي من رسوم املواد الثالثة يف الص

هنا فاالكتفاء باإلحالة إىل الصحاح كما فعل احملقق رمبا يشعر بأن الكالم الذي ادعاه املصنف 
! مث إن املغين البن قدامة احلنبلي ال يصح هنا وحده ؛ ألن الرجل مالكي ! هناك هو القول

غياب وليس اجلوهري يؤكده " وظاهر كالم األزهري : " ويبدو يل أن يف الكالم شيئا صوابه
هذا الذى رواه املصنف من الصحاح وحضوره يف الزاهر يف غريب ألفاظ اإلمام الشافعي 

: ويقال أعذر فهو معذر إذا خنت ويقال... الذي مل خينت: األقلف " ٥٠٤) شنايت(لألزهري 
  "! خفضت اجلارية فهي خمفوضة

لى النخل ختميناً من املعجم  نقل احملقق كالماً حول احلزار وهو الذي يقدر ما ع٢حاشية / ٩٩ــ 
  ! الوسيط وصحف يف املادة من حزر إىل خزر 

وهذا الضبط قراءة نافع وأيب عمرو " بكسر اخلاء وسكون الطاء) اخلطْأ " (  أورد املؤلف ١٠٠/٩ــ 
وأن مثة قراءة بفتح اخلاء وسكون الطاء البن . وعبيد عن ابن كثري وعاصم ومحزة والكسائي

وبفتح يف اخلاء والطاء قراءة احلسن . جماهد عن ذكوان وابن عباس وقتادةعامر خبالف وابن 
 مث إن صحة ٥/٥٢من طريق كما يف معجم القراءات . وقول البن عامر وأيب جعفر وهشام

  .رمسها اخلطء
هي قراءة ابن عامر والكسائى وحفص وعاصم " خطوات بضم اخلاء والطاء " وضبط ١٠٠/١٣ــ 

أ نافع وأبو عمرو وغريمها بضم فسكون وقرأه أبو السمال بضم وقر. وابن كثري وغريهم
وقرأ بفتح فيهما عبيد وبفتح فسكون قرأ أبو حرام األعرايب، وقرئ بكسر وفتح كعنب . ففتح

  .٥/٥٤كما يف معجم القراءات 
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 ١٤١

: ويف النص حتريف صوابه"! شجر أحد طعماً من أشد املرارة ): اخلمط: " (  قال املصنف١٠٢/٤ــ 
 ٥/٨٠ واحملكم على ٧/٢٩٦.من اللسان) خمط ( ر أخذ وهكذا وردت يف رسم شج

  .٣/١١٢٥والصحاح 
عربانية نقالً عن السيوطي ومل خيرج ذلك احملقق وهي كذلك ) دارست( أورد املصنف أن ١٠٤/٦ــ 

  .٢/١١١ واإلتقان ١٣٢ واملتوكل ٨٦يف املهذب 
ء وهذا إشارة من املصنف إىل قراءة اجلمهور  ضبط املصنف الدبر بضم الدال مع ضم البا١٠٤/٨ــ 

  .٩/٢٣٨األدبار كما يف معجم القراءات : وأن هناك مجعاً ؛ أي
طرداً : الصواب: " وعلق احملقق.  فسر املصنف الدحور بالطرود مبعىن الطرد والرمي١٠٤/١٠ــ

 صحيح أن. وميكن أن يكون فيها كالم" ! طرده طرداً : ودحره يدحره دحراً ودحوراً
املعاجم مل يأت فيها طرود مصدراً لطرد، ويبدو أن املؤلف قاسها على دحور، يشهد لصحة 

  .٢/٢٤٧) طرد( قياسه ما ورد من أن طرود اسم أيب قبيلة كما يف تكملة الزبيدي 
 ضبط احملقق الدحي هكذا بدال مشددة مهملة وحاء مهملة ساكنة وياء مثناه حتتية مشددة ١٠٥/٣ــ 

  .يم وصواب ضبطه أن تسكن الياءوهو ال يستق
وأبو ... املضيء باحلبشية كما ذكره شيذلة يف الربهان): الدري :" ( جاء يف الكتاب١٠٥/١٠ــ

ومل خيرج احملقق هذا الكالم وهو كذلك بسنده عن شيذلة وأيب " القاسم يف لغات القرآن 
 مث علق احملقق يف ٢/٢  وقصد السبيل٦٥ واملتوكل ٨٧ واملهذب ٢/١١١القاسم يف اإلتقان 

 هـ فله كتاب ٥٨١لعله يقصد أبا القاسم السهيلي املتويف "  قائالً عن أيب القاسم ٦احلاشية 
وهذا كالم حيتاج إىل مراجعة إذ مل يرو عن أيب " ! اإلعالم مبا يف القرآن من األمساء واألعالم

بوع حمقق ومنشور بغري هذا القاسم السهيلي أن له كتاباً يف القرآن مث إن كتاب اإلعالم مط
أما أبو القاسم هذا فهو أبو القاسم بن سالم املغمور، ال يعرف عنه شيء وليس هو . العنوان

أبا عبيد القاسم بن سالم اهلروي وال هو أبو القاسم الاللكائي راجع مقالة املرحوم الدكتور 
 ٥٩رب اإلسالم السنة لغات القرآن أليب عبيد ليس أليب عبيد جملة من: رمضان عبد التواب

  . م٢٠٠٠/ هـ ١٤٢١العدد سبعه لسنة 
والدع بفتح الدال . الدسر بضم الدال والسني:  ضبط املؤلف الكلمات التالية٨،١٠، ٦، ١٠٦/٢ــ 

والدفء بكسرالدال وسكون الفاء، ومل . وتشديد العني والدعي بكسر العني وتشديد الياء
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 ١٤٢

ة منه إىل القراءة وضبطه يف كل مرة هو قراءة اجلمهور يفطن احملقق فيها كلها إىل أن ذلك إشار
  ٤/٥٩٣ و١٠/٦٠٧ و٩/٢٢٣وانظر معجم القراءات بترتيب 

:" قائالً" اللني للعدو الظاهر ) الدهن واملداهنة ( :": علق احملقق على قول املصنف٧حاشية / ١٠٧ــ 
 وفيه معنى؛ إذ  "ن وليس يف هذا املعىن ده، صوابه الدهان من الرباعي داهن يداهن دهانا

  .الدهن: ومصدره ساعتئذ" إذا نافق:دهن الرجل" ١٣/١٦٢) دهن(جاء يف اللسان 
 هي املالئكة تقسم األرزاق واألمطار بني اخللق  فاملقسمات أمرا: جاء يف كالم املصنف٨ /١٠٩ -

ا يف وهم جربيل وميكائيل وإسرافيل وملك املوت كم. ومل خيرج احملقق شيئاً" والبلدان 
  ٢٠ــ١٩احلبائك يف معرفة املالئك 

 أي ال ذلولالسهل، ويطلق على احليوان واجلماد فمن األول ): الذلول:" (جاء يف املنت ١٠٩/١٥ -
فمـن :" وصوابـه. وهو نـص مبهـم يبـدو أن به سقطـا" سهلة للمشـي فيــها 

أي صعبة مل : [ وجيب زيادة ما يلـي بعـدها] ٢/٧١سورة البقرة [ال ذلول :األول
] أي سهلة للمشي فيها " ٦٧/١٥سورة امللك "  ذلوال ومن الثاين ] [ يذللها العمل 

فمن األول الذي : " وذا يستقيم النص، ومعىن هذا أن النص يف صورته النهائية كما يلي
ى ومن الثاين الذي يطلق عل. وهي الناقة اليت مل يذللها العملال ذلوليطلق على احليوان 

وجيب حذف الضبط الذي جاء على ، " أي األرض السهلة للمشي عليها  ذلوالاجلماد 
  .وهي الشدة املفتوحة ويكتفى بفتح الالم فقط) ال(ألف 

بكسـر الراء " الربيـون " بضم الراء وفتـحها و " الربوة "  ضبـط املصنـف ١١٢/١،٥،١٠ــ 
ءة فيها هي بترتيب ما هنا يف معجم بكسر الراء وضمها وهذا إشارة إىل قرا" الرجز" و

الدرر املبثثة يف :  وانظر يف تثليث راء ربوة١٠/١٥٨ و١/١٠٨و١/٥٩٠و١/٣٨٤القراءات 
  .٦١/ ٢ وقصد السبيل ١١٥ واملتوكلي ٩٠الغرر املثلثة ويف آرامية ربيني املهذب 

هي : رمي وابنها أقوال علق احملقق على تفسري املصنف للربوة اليت آوى اهللا إليها م٣حاشية / ١١٢ــ 
وليس لنا ! انظر ما أخرجه ابن كثري يف تفسريه : دمشق أو بيت املقدس أو فلسطني قائالً

اعتراض على تفسري ابن كثري، لكن املعترب يف عمل احملقق، أن يعود إىل املصادر األصلية يوثق 
القرآن فيها نقول املؤلف، وكان على احملقق أن خيرج هذا الكالم من كتب مبهمات 

 ولو رجع ٧٨ ومفحمات األقران للسيوطي ٢١٩كالتعريف واإلعالم للسهيلي وهو فيه 
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 ١٤٣

بيت املقدس قول سعيد بن : لعرف أن األقوال أربعة وليست ثالثة وأصحاا كما يلي
  . ومصر قول أيب زيد. وفلسطني قول أيب هريرة. ودمشق قول الضحاك. املسيب

ثعلب أن الرمحن لفظ عرباين، ومل خيرج احملقق القول إال عن  أورد املصنف قول املربد و١١٣/١٠ــ
 وقصد ١١٢/ ٢ واإلتقان يف ١٣٠ واملتوكلي ٩١وقول الرجلني يف املهذب . املربد فقط

  ١٤٠ وآرثر جفري ٢/٦١السبيل 
ومل يعلق احملقق بشيء وهي كذلك يف الريح البن .  أورد املصنف أن الرخاء هي الريح اللينة١١٤/١ــ 

  .٧٠ه خالوي
 ضبط املصنف كلمة الردء بكسر الراء وسكون الدال املهملة مهموزة ومل يفطن احملقق إىل ١١٤/٥ــ 

   ٧/٤٢وأن مثة قراءات بغري مهز كما يف معجم القراءات . أن ذلك إشارة إىل قراءة اجلمهور
معكوفني من وهذا الذي بني ] " الدرس [ باللغة الفارسية ) الردم (:" جاء يف الكتاب١١٤/١١ــ 

 مث علق احملقق يف ١١/٥٩السد كما يف القرطيب  :زيادة احملقق غري مفهوم؛ إذ معىن الردم
والكلمة منصوص على "! كذا ومل أجد اجلواليقي قد ذكره يف املعرب : "  قائال٦ًحاشية 

  .٥٧٨احلائط القائم احلاجز : فارسيتها يف معجم شتاينجس مبعىن
  !لردف بتشديد الراء وكسرها مع أن املؤلف نص على فتحها  ضبط احملقق كلمة ا١١٤/٨ــ 
ومل خيرج احملقق ذلك .  أورد املصنف كالما كثريا عن الرس وأا بئر مطوية من بقايا مثود١١٤/١٢ــ

   ٣/٤٢) رس(والكالم يف معجم البلدان 
 نص على فتح  ضبط احملقق كلمة الرشد بتشديد الراء وسكون الشني املعجمة مع أن املؤلف١١٥/٣ــ 

مث . ١٥٧م٥وهذا الضبط إشارة إىل قراءة اجلمهور كما يف معجم القراءات ! الراء والشني معا 
 والصواب أن ٥ يف ختريج آية سورة الكهف ﴿وهيئ لنا من أمرنا رشدا﴾ ٢قال يف احلاشية 

  .١٠اآلية رقم
راءتني فيها األوىل وهذا إشارة إىل ق.  ضبط املصنف كلمة الرضاع بفتح الراء وكسرها١١٥/٥ــ 

  .٤٧/ ٢قراءة أيب حيوة كما يف معجم القراءات ) الكسر(قراءة اجلمهور، والثانية ) الفتح(
وكذلك فعل املصنف يف ضبطه الرغد بفتح الراء والغني املعجمة ويف ضبطه الرفث بفتح يف 

 كذلك  وانظر١/٢٦٠ و ١/٨٠الراء والثاء املثلثة وهي قراءة اجلمهور يف معجم القراءات 
١/٢٧١.  
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 ١٤٤

ومل خيرج احملقق ذلك وهو كذلك يف ، الرقيب باحلافظ:  فسر املصنف اسم اهللا سبحانه١١٦/٤ــ
  .٥١تفسري أمساء اهللا احلسىن للزجاج 

ومل خيرج احملقق ذلك وهو كذلك يف املهذب . ذكر املصنف أن الرقيم تعين اللوح بالرومية ١١٦/٦ــ
  .٧٠/ ٢ وقصد السبيل ٩٩ واملتوكلي ٩٣

وهو كذلك يف . ومل خيرج احملقق ذلك. حتريك الشفتني بالعربانية:  أورد املصنف أن الرمز١١٧/٣ــ 
 والنقل فيهما عن ابن اجلوزي يف فنون األفنان ٢/١١٢واإلتقان !  وفيه سقط ٩٣املهذب 

  . وفيه أن الرمز هو اإلمياء٢٢٤
روي أن العاص :" عظم البايل يقول أورد املصنف أن حديث يرشح لتفسري الرميم الذي هو ال١١٧/٥ـ 

فقال . أترى حييي اهللا هذا بعدما بلي ورم :بن وائل أخذ عظما رميما ففتته وقال للنيب 
مث خرجه احملقق من مصادر منها سرية ابن هشام وتفسري ابن " !  ويدخله النارنعم،: النيب 

. يدخلك: به بكاف اخلطابصوا) يدخله(ويف النص كالم يف رواية . كثري والبداية والنهاية
وال سيما أن هذه الرواية هكذا بالكاف يف مصادر التخريج اليت أوردها احملقق، فهو كما 

 ويف ٢ س ٤/٢٢١ ويف البداية والنهاية من طبعته ٥ س ٣/٥٨٣نقول يف تفسري ابن كثري 
   ٢٠٦ وأسباب الرتول للواحدي ١ س ١/٣٨٥) حميي الدين(سرية ابن هشام 

: قائالً] ٦ / ٧٢سورة اجلن [كر املصنف يف تفسري قوله تعاىل ﴿ فزادوهم رهقا﴾  ذ٥/ ١١٨ــ 
وهو نص صحيح لكنه مبهم حيتاج إىل ". سدنا اجلن واإلنس : روي أن رؤساء اجلن قالوا"

  !  أم سادوا ذا التعوذ منهم ١٩/٣٠تعليق يبني مناط السيادة اليت حازوها ويف القرطيب 
ف أن الرهو سريانية أو نبطية ومل يعلم احملقق يف خترجيه للكلمة من اإلتقان يف ذكر املصن ١٠/ ١١٨ــ 

واملتوكلي  ٩٣طبعته أن فيه حتريفا للنبط إىل القبط والكلمة سريانية أو نبطية يف املهذب 
  . من غري حتريف٢/١١٢) أبو الفضل(واإلتقان  ٢/٧٦وقصد السبيل  ١٤٣

بكسر الراء وسكون الياء املثناة التحتية وهي إشارة منه إىل  ضبط احملقق كلمة الريع ٤، ١/ ١٢٥ــ 
 يف ضبط الزبر  ١٢١/١ومثل ذلك يف ، ٦/٤٤٠قراءة اجلمهور كما يف معجم القراءات 

 ضبط الزبر بضم الزاي املعجمة  ١٢١/٥ويف ، بضم الزاي املعجمة والباء املوحدة من حتت
ؤلف الصدفني بضم احلرفني وفتحهما،  ضبط امل ١٢١/٩ويف ، وفتح الباء املوحدة من أسفل
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  ٢٠٠٥، ١، العدد١الة األردنية يف اللغة العربية وآداا، جملد
 

 ١٤٥

 :وهذا الضبط إشارة إىل قراءات يف هذه املواضع تراها بترتيب ما هنا يف معجم القراءات
  .٥/٣٠٧ و ٥/٣٠٥ و ١٨٤-٦/١٨٣

". كما ذكره اإلمام السيوطي عن اجلواليقي. بالفارسية معروف) الزجنبيل:"( يف الكتاب أن٤/ ١٢٤ــ 
 مع أن مصدر الرجل األصيل هو السيوطي فكان حقه أن ١٧٤وخرج الكالم من املعرب 

. د(  عن الثعاليب يف فقه اللغة وسر العربية ٩٤يعود إىل مؤلفات السيوطي والكالم يف املهذب 
، ١١١ ويف األلفاظ اهلندية املعربة٢/٩٦ وقصد السبيل ٧٩ واملتوكلي٢/٥٥٩) خالد فهمي 

   ٦٢٤وشتاينجس١٣٣
  ٣/٣٢٤ وصوابه ٢/٣٢٤بعد وذهب من النهاية :  وأزاح مبعىن خرج زاح٩حاشية  / ١٢٤ــ 
فأرسل اهللا :"  جاء يف الكتاب يف سياق آثار السيل الذي أرسله اهللا على سبأ قول املؤلف١٢٦/١٥ــ 

ويبدو "!  عليهم الرملبىنوهدم بيوم، و، فأفسد سدهم، سبحانه وتعاىل عليهم سيالً عظيماً
  ).رمى( حتريف صوابه) بىن(أن 

واكتفى احملقق يف حاشية .  جاء يف الكتاب نقل من كتاب ذخر العابدين البن فرشتة احلنفي١٢٧/٤ــ 
بدر الواعظني وذخر : "ومتام عنوان الكتاب.  بالترمجة البن فرشتة من غري ذكر لكتابه٢

رتبه على عشرين جملسا مشتمال على األحاديث واآلثار والكليات كما يف كشف " العابدين 
  .١/٢٣١ الظنون

يضبط بتشديد اجليم ] ٥٢/٦:سورة الطور[ ذكر احملقق أن قوله تعاىل﴿ سجرت﴾ ١٢٨/٧ــ 
وختفيفها وهذه إشارة منه إىل قراءا، ومها كذلك قراءتان، التشديد قراءة نافع وابن عامر 
وحفص عن عاصم ومحاد وحيىي عن أيب بكر عن عاصم ومحزة والكسائي وخلف وأيب 

فيف البن كثري وأيب عمرو ورويس عن يعقوب وروح وابن حميصن وقراءة التخ. جعفر
  ١٠/٣٢١واليزيدي وسهل كما يف معجم القراءات 

وخرجها احملقق ذاكراً فيها أا فارسية، ونفى حبشيتها، وأنا .  ذكر املؤلف أن السجل فارسية١٢٨/٨ـ 
 ٤٩ واملتوكلي ٩٥هذب ال أنفي فارسيتها وال حبشيتها، وأقول بأا يونانية أيضاً وانظر امل

  . وإن رجح علماء املعرب القول بيونانيتها٢/١٢٠وقصد السبيل 
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 ١٤٦

ولعلي . وهي قراءة اجلمهور مع سكون احلاء.  ضبط املؤلف كلمة السحق بضم السني املهملة١٢٩/٨ ـ
بن أيب طالـب والكسائي خبالف بضم احلاء والسني املهملة أيضاً كما يف معجم القراءات 

١٠/٩.   
 ٦٦ورسالة ابن كمال باشا ٢/١٢٧ ذكر املؤلف فارسية سرادق وهي كذلك يف املهذب ١٣٠/٥ـ

  .٦٦٨ وشتاينجس ٩٨واملتوكلي 
ومل يعلق احملقق وهذا الضبط قراءة .  ضبط املصنف كلمة السرر بضم السني والراء مجعا لسرير١٣١/١ـ

  ٨/٣٧٢اجلمهور كما يف معجم القراءات 
، ١٠٨وكسر الراء ر بالسريانية والنبطية، هي كذلك يف املتوكلي ذكر السري بفتح السني ١٣١/٦ـ

   ٢/١٣٤وقصد السبيل ٩٩ واملهذب١٣٩
القراء بالنبطية ومل خيرج احملقق ذلك :الكتاب، والسفرة:  ذكر املؤلف أن السفر١٣، ١٣١/١٠ــ 

  ٢/١٣٧، وقصد السبيل ٧٢ومها كذلك يف املهذب 
ومل خيرج احملقق شيئا . الطبقة اخلامسة من طباق النار: ية ذكر املؤلف أن سقر بالفارس١٣٣/١٣ــ 

 ٦٨٦ وشتاينجس ٢/١٣٩ وقصد السبيل ٨١ واملتوكلي ١٠٠وهي كذلك يف املهذب 
  .٤٥وانظر التخويف من النار 

وهذا الضبط إشارة منه ،  أورد املؤلف كلمة السلم وضبطها بكسر السني وسكون الالم١٣٥/١١ــ 
.  عمرو ومحزة وحفص وأيب بكر عن عاصم واحلسن وجماهد وعكرمةإىل قراءة ابن عامر وأيب

وقرأ األعمش بفتحتني كما يف . وهناك من قرأ بفتح فسكون كنافع وابن كثري والكسائي
  ٢٨٣ـ١/٢٨٢معجم القراءات 

ومل يعلق "!ويطلق على البطاقة املكتوبة ... احلجة الظاهرة) السلطان:"( جاء يف الكتاب١٣٥/٦ ــ 
وال قدرة لكم أيها ، يعين بقدرة:" ٤لى هذا املعىن مكتفيا بتعليق يقول فيه حاشية احملقق ع

سورة [﴿ال تنفذون إال بسلطان﴾:وهذا هو كالم املؤلف يف تفسري قوله تعاىل" اجلن واإلنس 
وإن أمكن محل املعىن . واملعىن الذي أورده املصنف مل أجد من نص عليه] ٥٥/٣٣:الرمحن

  على املعجزة 
نقل األلوسي يف :"  علق احملقق على فارسية السندس وهنديتها يف كالم املصنف قائال٧حاشية /١٣٦ــ

ورجح الشيخ أمحد شاكر رمحه اهللا . عن بعض املتأخرين أا هندية) ٥٧ ــ٥/٥٦(تفسريه 
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  ٢٠٠٥، ١، العدد١الة األردنية يف اللغة العربية وآداا، جملد
 

 ١٤٧

ويف "! كوا عربية معرقة غري معربة وأا كلمة قرآنية، وأن ذكرها يف القرآن أمارة عربيتها 
 عن الثعاليب يف فقه ١٠٢وهي معربة يف املهذب ، التعليق ما يوحي برفض كوا معربةهذا 

 ١٦٢/ ٢ وقصد السبيل ١٠٥، ٨٣ واملتوكلي ٢/٥٢٧) خالد فهمي . د(اللغة وسر العربية 
  !  ومل ترد يف األلفاظ اهلندية املعربة٧٠١ وشتاينجس ١٨٠وآرثر جفري 

 مردود عليه على األقل مبا ورد يف الترتيل العزيز  مث إن احتجاج الشيخ أمحد شاكر رمحه اهللا
 أن يرفض - رمحه اهللا -من أعالم أعجمية منعت من الصرف، ومل يستطع الشيخ شاكر 

ذلك مما جاء يف الكتاب الكرمي، أو يتمحل يف تأويله من مثل إبراهيم وإمساعيل ومدين 
  ! وغريها من األعالم األعجمية

طا لكلمة السوى بكسر السني وضمها، ولكلمة السوق بضم السني،  ذكر املصنف ضب٨، ١٣٧/٥ــ
راجع تفسريها يف معجم القراءات ، ومل يفطن احملقق إىل أن هذا الضبط إشارة إىل قراءات

  . بترتيب ما هنا٨/١٠٢ و٥/٤٤٤
اخلايل من العلة، ومنه ﴿أال تكلم الناس ثالث ليال )...السوي: " ( جاء يف الكتاب١٣٧/١٤ــ 

والرأي هذا وارد يف النكت . ومل يعلق احملقق بشيء). تكلم(وهو حال من فاعلسويا﴾
نعتا للظرف كما ) سويا(وميكن محل املعىن على الليايل الكامالت فتكون . ٢/٥٨١والعيون 

وهذا غري صحيح ؛ " ويطلق على الوسط :"مث زاد املصنف قائال. ٧/٥٧٣يف الدر املصون 
وكان على احملقق أن يعلق فيقرر أن االشتقاق . فظ سوىألن الذي يطلق على الوسط هو ل

  .٣/١١٢قاض بداللة املادة على االستقامة كما يف مقاييس اللغة 
 ذكر املصنف أن كلمة ﴿سينني﴾تعين احلسن بلغة احلبشة والنبط وهي كذلك يف املهذب ١٣٨/٥ــ

اء وغريت  ويرى آرثر جفري أن سينني هي سين٢/١٧٧ وقصد السبيل ٦٢واملتوكلي ١٠٢
  .١٥٧ وانظر تكررها مرة أخرى ١٨٥رعاية للفاصلة القرآنية 

وجيب حذف "! لشىت ﴿إن سعيكم لشىت﴾: مجع شتيت، ومنه) شىت:"(  جاء يف الكتاب١٣٩/٦ـ
  .منه، ويبدو أا جاءت سبق نظر: لشىت، اليت وردت بعد: عبارة

 الضبط من املصنف وهذا. بكسر الشني وسكون) شرب( ذكر املصنف ضبط كلمة ٨/ ١٣٩ ــ
وكذلك ، ٦/٤٤٩ومثة قراءة أخرى للفظة، انظر معجم القراءات . إشارة إىل قراءة اجلمهور

  .٩/٣٠٦ ويف معجم القراءات ٥٦/٥٠سورة الواقعة 
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 ١٤٨

لعله : "  قائال٤علق احملقق يف احلاشية " هو الوسع)... الشرح" ( جاء يف الكتاب ١٣٩/١١ــ 
وكلمة الوسع صحيحة بضبطنا هذا؛ أي بفتح الواو  ! "وسع يوسع توسعة : التوسع، من

 ومما يؤكد صحة هذا الضبط ٥/٥٤٣ والتاج ٨/٣٩٢اللسان ) وسع(وسكون السني كما يف 
. الوسع: بصيغة، الشرح، اليت على وزن فَعل:ما نراه باديا من إرادة املصنف حماكاة صيغة

   !وهذا من أسلوب املؤلف الذي مر له سوابق من قبل
.  ذكر املؤلف ضبط لفظ شطأ بفتح الشني وسكون الطاء، مث ضبط لفظ آزر باملد والقصر١٤٠/١ــ

وهذه القراءات وغريها يف اآلية الكرمية يف معجم . وهذا الضبط إشارة منه إىل القراءة
  . مث إن صحة رمسها شطء٧١ــ٦٩/ ٩القراءات 

وهي كذلك . مل خيرجها احملقق من مظااو.  ذكر املؤلف أن لفظ شطر مبعىن اجلهة حبشي١٤٠/٥ــ
  ٢/١٩٦ وقصد السبيل ٣٨ واملتوكلي ١٠٣يف املهذب 

.  أورد املؤلف كالما كثريا عن الشعرى، وأا جنمة ميانية كانت معبودة من عرب اجلاهلية١٤١/١ــ 
ومل يعلق احملقق على ذلك بشيء، وهناك حديث عن هذا يف األنواء واألزمنة البن عاصم 

 ٥٣ وعجائب املخلوقات للقزويين ١٠٣ واألزمنة وتلبية اجلاهلية لقطرب ٩٤ي الثقف
  . ١٧/١٢٩والقرطيب

تبدأ بالشعب وترتل إىل القبيلة مث :  ذكر املؤلف حتت مدخل الشعوب ترتيبا لطبقات النسب١٤١/٨ــ 
مروي يف وهذا الترتيب . ومل خيرج احملقق شيئا من هذا. العمارة مث البطن مث الفخذ مث الفصيلة

رمضان عبد . د(الغريب املصنف : أصل روايته عن ابن الكليب عن أبيه يف معاجم اللغة مثل
) خالد فهمي.د( وفقه اللغة وسر العربية ١/١١٠) ١) (العبيدي. د( و١/٣٧١) التواب

  ١/٩٩) شعب( وحواشي ابن بري ٣/٣٧٠
ومل خيرج احملقق شيئا من .  عرف املصنف الشك بأنه التردد بني أمرين على حد سواء١٤٢/١٣ــ

 أن ٦ويف حاشية .  ومصادر أخرى هناك٨ذلك وهو كذلك يف بيان كشف األلفاظ لألبذي 
على حني ترك قراءات ! خرج احملقق قراءة الضم من جيرمنكم مع أن املؤلف مل يشر إليها

كثرية بطول الكتاب مع إشارة املؤلف إليها بطريقته وهي ضبطه لأللفاظ كما فعل مع 
 ٩/٢٦٦ وهي قراءة اجلمهور كما يف معجم القراءات ١٤٣/١١بضم الشني ــ) شواظ(
   ٨/٣٤بفتح الشني وهي قراءة اجلمهور كذلك كما يف معجم القراءات ) شوب(و
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  ٢٠٠٥، ١، العدد١الة األردنية يف اللغة العربية وآداا، جملد
 

 ١٤٩

نقل اجلواليقي أنه معرب : " قائال" الشهر سريانية :"  علق احملقق على قول املؤلف١حاشية/ ١٤٢ــ
قلت بل الصواب ما " ! لصواب أنه مسي شهرا باسم اهلاللوا. بالسريانية) سهر(من كلمة 

 SAHRAنقل اجلواليقي واحملقق ال يدري أن الكلمة بالسني يف السريانية وكتابتها الصوتية 
 ١٠٤ وانظر املهذب ٢٤٠وحتولت السني إىل شني يف العربية، انظر معجم املشترك السامي 

  .هر باسم دورته من الطلوع إىل الطلوعالقمر، ومسي الش: وأصل معناها، ١٢٠واملتوكلي 
والنص "  من غري حتريك اهلوىالطري اليت تبسط أجنحتها يف ) الصافات: " ( جاء يف الكتاب١٤٥/٦ــ

 بتصحيح اهلوى إىل اهلواء وهو الصواب، وكذلك يف القرطيب ٢/٢٢٩) احلليب(يف اجلاللني 
 عرف ١٤٥/٩ــاء  وبذلك تكون اهلوى حتريفا للهو١٥/٦٣٣ واملفاتيح١٨/٢١٧

املصنف الصافات بأا اخليل القائمة على ثالث مع إقامة األخرى الرابعة على طرف احلافر، 
 أن الصفون أن يصف يديه ويورك ٢٥٦/٢ومل خيرج احملقق ذلك، ويف خيل أيب عبيدة 

بإحدي رجليه ومل يضبط احملقق الفعل وهو يف صفن، يصفن من باب ضرب كما يف األفعال 
  ).م١٨٩٤طبعة جويدي ليدن  (٢٥٢قوطية البن ال

: ٦اليت كتبها املؤلف بفاءين مجعا للصافني قائال يف حاشية ) صافف(مث علق احملقق على كلمة 
وهذه طريقة يف الضبط أراد ا املؤلف .مما يوحي بتخطئة املؤلف" صاف : قياسه باإلدغام" 

  .دغامأن يقول إن الكلمة يف أصلها من فاءين، ففعل ذلك وفك اإل
 مث ٢/١٣بضم الصاد والدال، وهي قراءة كما يف معجم القراءات ) صدقات ( ضبط املؤلف ١٤٦/٥ــ

من غري ] ١٨/٩٦:سورة الكهف[ قراءات آية ﴿ساوى بني الصدفني﴾ ١خرج يف حاشية 
  !ذكر مصادر ختريج القراءة 

إىل أما قراءتان يف ومل يفطن .  ذكر املؤلف أن كلمة الصراط قد تنطق بالصاد أو السني١٤٧/١ـ
كما مل خيرج قول املؤلف إنه الطريق .  مع ذكر قراءة غريمها بالزاي١/١٧معجم القراءات 

  .٢٢٥ عن ابن اجلوزي يف فنون األفنان ١٠٤بالرومية وهو كذلك يف املهذب 
 ومل ،أا بفتح الصاد وكسر الياء املثناة التحتية املشددة) صيب( ذكر املؤلف يف ضبط كلمة ١٥١/٥ـ

) طغوى( وكذلك فعل يف ٩/٥٤وقد قرئ بغريها كما يف معجم القراءات . يورد أا قراءة
 بفتح الطاء وسكون الغني املعجمة وهو قراءة اجلمهور كما يف معجم القراءات ١٥٥/١

 بفتح الطاء وكسر الفاء وهي قراءة اجلماعة كما يف معجم ١٥٥/٨) طفقا( و١٠/٤٥٥
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 ١٥٠

 ٩٨ واملتوكلي ١١٢ومل خيرجها احملقق وهي كذلك يف املهذب . ة وأا رومي٣/٢١القراءات 
بفتح وسكون تطلق على كل ما مل ) طلق( كما ذكر املؤلف أن لفظ ٢٦٢/ ٢وقصد السبيل 

  .١٠/٢٢٦) طلق(ومل خيرجه احملقق وهو كذلك يف اللسان . يكن قيدا
ومل خيرج احملقق من . ة والسريانيةطه من احلبشية والنبطي:  ذكر املؤلف أقواال كثرية يف تفسري١٥٦/٥ــ

   ٢/٢٧١، وقصد السبيل ١١٢ــ ١١٠واآلراء مبسوطة يف املهذب . ذلك شيئا
 ١١٣ومل خيرجها احملقق وهي كذلك يف املهذب .  ذكر أن الطوىب اسم اجلنة باحلبشية١٢ / ١٥٧ــ 

   .٧٣ وصفة اجلنة أليب نعيم ٢/٢٦٨ وقصد السبيل ١٠٤، ٤٤واملتوكلي 
أخرجه أبو الشيخ وابن جرير عن سعيد بن " ال املصنف يف سند من قال ندية طوىب  ق١٥٨/٢ـ 

وليس شيء امسه ابن مسجوح أو أي احتمال آخر قريب من الكلمة، والكلمة " ! مسجوح
   ٢/١١٣كما يف اإلتقان ! صواا جبري 

هي كذلك يف ومل خيرج احملقق ذلك و.  ذكر املؤلف أن الطور كلمة سريانية ونبطية١٥٨/٣ــ 
، وتفسري بعضهم ٤٧/ ٢ ومعجم البلدان ١٤١، ١٣٦، ١١١ واملتوكلي ١١٣املهذب 

للجبل الذي جتلى اهللا تعاىل عليه بأنه جبل زبري ؛ مل يعلق احملقق عليه بشيء وهو كذلك يف 
  ٣/١٤٢معجم البلدان 

ومل أقف على هذا " :  علق احملقق على قول املؤلف إن طوى رجل بالعربانية قائال٧ حاشية /١٥٧ ــ 
 وهذا موهم بتخطئة املؤلف وكل ما فعله ١"النقل ال يف الدر املنثور وال يف تفسري اجلاللني 

 وذكر أن العالمة ٥٤٤املصنف هو أنه عزا كالمه يف عربانية طوى إىل الكرماين يف العجائب 
لك ؛ ألن مظنة ورود السيوطي نقله، ومل حيدد الدر املنثور أو اجلاللني ليعلق احملقق تعليقه ذ
 ١٢٩ واملتوكلي ١١٤كالم السيوطي يف هذه الكلمة هي كتبه يف معرب القرآن ؛ املهذب 

  ٢/٤٢ ومعجم البلدان ٢/٢٧٠وانظر قصد السبيل 
ومنه ﴿وما هو على الغيب﴾ وقرئ ﴿بضنني﴾ أي . البخيل) الظنني:" ( جاء يف الكتاب١٥٩/١٢ــ 

قق بتخريج القراءة، ويف النص ما جيب تصحيحه وهو وقد انشغل احمل" خبيل، فينقص شيئا منه 
أن الظنني تعين املتهم، وما حدث من املصنف سبق قلم ؛ ألنه كرره مع ذكره قراءة الضاد 

  ٢/٢٥٣والنص صحيح كما أقول يف تفسري اجلاللني ! املعجمة غري املشالة 
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 ١٥١

تصدر صوتا من :  ضاحبة ؛ أي ذكر املؤلف يف تفسري العاديات أا اخليل تعدو يف الغزو٤ /١٦١ـ
   ٢٦١ومل خيرج احملقق من ذلك شيئا وهو يف خيل أيب عبيدة . جوفها

﴿يف يوم عاصف﴾ شديد هبوب الريح، ويف اإلسناد جتوز ؛ ) عاصف" ( جاء يف الكتاب ١٦١/١٥ـ
وقد ترك " اره صائم، وليله قائم : ألن العصف اشتداد الريح، وصف به اليوم مبالغة كقوهلم

ويف اإلسناد جتوز ؛ تقضي أن تقرأ : قق الكالم هكذا من غري تعليق يوضح ما فيه، فجملةاحمل
باجلر، ) يوم(وإن نونا . اآلية ﴿يومِ عاصف﴾ بإضافة يوم من باب إضافة املوصوف إىل صفته

كان على جعل عاصف صفة ليوم مبالغة ويصبح يف النص حتريف يف اره وليله، ويكون 
  . ١١/٨٥والنص مضبوط يف الدر املصون .ر صائم وليل قائم أو نائما: كقوهلم: صوابه

وقراءة اإلضافة مروية عن ابن أيب إسحاق وإبراهيم بن أيب بكري واحلسن والنخعي واجلحدري 
  .٤/٤٦٧كما يف معجم القراءات 

" ! اية املسن مئة وعشرون سنة : بضم العني وكسر التاء) العيت: " ( جاء يف الكتاب١٣ /١٦٢ــ 
والضبط هو قراءة ابن كثري ونافع وأيب عمرو وابن عامر وعاصم يف رواية أيب بكر وأيب جعفر 
ويعقوب، ومنهم من قراْ ﴿عتيا﴾ بكسر العني وقلب الواو ياء ملناسبة الكسرة وهي لعاصم 
يف رواية حفص ومحزة والكسائي وخلف واألعمش وبفتح فكسر قرأ ابن مسعود كما يف 

  . ٥/٣٤٣معجم القراءات 
اية السن مئة  " ٢/١٣ويف اجلاللني ! ويف النص حتريف املسن وصوابه السن من غري ميم 

بنصب عشرين وأظن أن وجهه هناك محل اية على معىن بلوغ فيكون " وعشرين سنة 
وما فعلته هنا ألن النص منقول عن اجلاللني كما قرر املصنف يف . نصب إعماال للمصدر

  .يبة من كل ذلك واحملقق يف غ١٦٣/١
 ذكر املؤلف أن جنات عدن معناها إقامة بالعربية، وأعناب بالسريانية أوالرومية، ومل ١٦٣/١١ــ 

  .١١٠ و١٠٢ واملتوكلي ١١٧يعلق احملقق بشيء وهي كذلك يف املهذب 
ومها قراءتان، انظر .  ذكر املؤلف أن لفظ عرب تضبط بضم العني والراء وقد تسكن الراء١٦٤/١١ــ 

  .٩/٣٠١م القراءات معج
ومل خيرجها وهي كذلك يف . باحلبشية حمل اجتماع السيل" العرم "  ذكر املؤلف أن ١٦٥/٥ــ 

  .١١٨املهذب 
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 ١٥٢

 مث ١٨ومل خيرجه احملقق وهو يف األصنام .  ذكر املؤلف أن العزى كان صنما يف اجلاهلية١٦٥/١١ــ 
اجلماعة كما يف معجم مل خيرج قراءة العسرى بضم العني وسكون السني وهي قراءة 

  .١٠/٤٦٧القراءات 
بفتح العني مث ضاد معجمة، ال يكون إال جبارحة السن، وهو ) العض: " (جاء يف الكتاب ١٦٦/١٤ــ 

ويف النص حتريف صوابه العظ بعني وظاء "!  بالظاء املشالة فبغري جارحة )العظا(معروف وأما 
وهي كذلك يف .  أزمات الزمان ونكباتهمشالة مشددة وبغري ألف يف آخرها، وهي ملا يقع من

  .١٥١ ــ ١٥٠ والفرق بني احلروف اخلمسة للبطليوسي ٧/٤٤٧) عظظ(اللسان 
 جاء يف الكتاب يف سبب منع إرم من الصرف أنه العلمية والتأنيث، واملصدر الذي ذكره ١٦٨/١٠ــ 

 أن املنع من ٢/٢٦١املصنف هو اجلاللني، واكتفى احملقق باإلحالة إليه مع أن الذي فيه 
وتعرب على البدلية أو عطف البيان كما يف الدر املصون ! الصرف للعلمية والعجمة 

١٠/٧٧٨.  
وهو حتريف صوابه القماش " ما حيمله السيل من القمام وغريه: الغثاء:" جاء يف الكتاب١١ /١٧١ــ 

 وهي الكلمة املذكورة يف) قمش (٦/٣٣٨كما يف اللسان ! وهو كل رديء وكل فتات 
وقبل ذلك بسطر واحد ضبط . ٢٠/١٧ والقرطيب ٣٥٤تفسري الغثاء نصا يف غريب ابن عزير 

  !احملقق جافا بتشديد الفاء حتتها كسرة وصواا التشديد مع التنوين بالفتح 
 ضبط املؤلف كلمة غدق بفتحتني وهي قراءة اجلمهور، وقرأ عاصـم بفتح فكسر كما ١٢ /١٧١ــ 

  .١٠/١٢٥يف معجم القراءات 
أي الليل : الليل أو القمر ومنه ﴿ومن شر غاسق إذا وقب﴾): الغاسق" ( جاء يف الكتاب ٤ /١٧١ــ 

:  قائال٢وقد علق احملقق يف حاشية  " أو الذكر إذا انتصبإذا أظلم، أو القمر إذا غاب، 
ولعمري إن ! وهذا تفسري غريب، وليت شعري كيف أورده املصنف هاهنا وعمن نقله ؟"

ح جلهالة اخلرب، مث حىت لو رواه بسند فإن السند سوف يكون فيه نظر إذ ذاك هذا ال يص
؛ إذ املفسرون "هذا تفسري غريب"وكان يكفي أن يعلق فيقول "! فضال عن غرابة املنت 

، وقد ٢٠/٢٨٨يروون أن الغاسق يطلق على كل هاجم يضر كائنا ما كان كما يف القرطيب 
 مث إن كتب ١٦/٥٥٧ يف الفخر الرازي يف مفاتيحه حيمل على ذكر احليات إذا ضرب، كما
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 ١٥٣

كما يف غاية ) الغاسق(اللغة يف باب خلق اإلنسان يعرفون أن من أمساء ذكر اإلنسان 
  "ذكر الرجل : الغاسق: "  إذ يقول١٨٥اإلحسان يف خلق اإلنسان للسيوطي 

يقول ، يهمث إن كتب غرائب التفسري أوردت ما سخر منه احملقق، وهجم على ختطئته ونف
هو : وعن ابن عباس":  ما نصه ٤/٣٤٦١النيسابوري يف غرائب القرآن ورغائب الفرقان 

  !وهو ما عرب عنه املصنف بعبارته"! ظلمة الشهوة البهيمية إذا غلبت داعية العقل 
ومل يدر احملقق كعادته أن ذلك من املؤلف .  ذكر املؤلف أن الغساق ختفف سينها وتشدد١٧٣/٢ـ 

  .١١٤ـ ٨/١١٣ قراءتني وردتا كما يف معجم القراءات إشارة إىل
ومل خيرجها احملقق وهي كذلك يف املتوكلي .  ذكر املؤلف أن الغساق بالتركية البارد املننت١٧٣/٤ـ 

   ٨٨٧ وشتاينجس ٢/١١ واإلتقان ٢/٣١٦ وقصد السبيل ١١٩ واملهذب ١٥٤
ومل خيرجها احملقق وهي كذلك يف . ملبدع ذكر املؤلف أن الفاطر من أمسائه سبحانه مبعىن ا٦ /١٧٥ـ 

 وأمساء اهللا ١/٢٧ واجلواهر املضية ١٩٣ والزينة يف الكلمات اإلسالمية ١٤٧املقصد األسىن 
   ٤٦احلسىن للدكتور أمحد خمتار عمر ـ رمحه اهللا ـ 

 أن الفاكه هو املعجب كتبت املتعجب وهي كما قلت ١٣ وجاء يف الصفحة نفسها سطر 
 جاءت هنا متعجبني ويف املصادر ٤ /١٧٦، مثلها يف ٣٦٤ ابن عزير يف تفسري غريب

  ! معجبني 
هذه اإلرادة : جاء يف الكتاب تعليقا على قوله تعاىل ﴿إن أردن حتصنا﴾ قال يف اجلاللني ١٧٦/٧ـ 

والصواب حذفها، ففي ! وليس يصح ذكر ليست"! ليست حمل اإلكراه، فال مفهوم للشرط 
عند النحاة يقتضي عدمها عدم غريها فمع عدم ) إن( ألن ١١/٥٦٣ح  واملفاتي٢/٥٥اجلاللني 

  .وذا يستقيم املعىن. إرادة التحصن جيوز اإلكراه، لكن ذلك فسد المتناعه يف نفسه
وهو حتريف صوابه ثفل بالثاء املثلثة وهو الزبل أو "تفل الكرش) الفرث"( ذكر املؤلف أن ٧/ ١٧٧ـ 

  .١/٢٢١صحف يف اجلاللني وهو غري م. السرجني ما مل خيرج
ذكر املؤلف أن الفردوس جنات األعناب بالسريانية أو النبطية ونقل احملقق كالما كثريا عن  ١٧٧/٩ـ 

 والكلمة يف املهذب Paradeisos وصواا Paradeiaosبرجشتراسر ورجح أا يونانية رمسها 
  .٢٢٣ وآرثر جفري ٢/٣٣٣ وقصد السبيل ١٤١، ٩٦،١١٠، ٩٥ واملتوكلي ١٢١
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 ١٥٤

ومل يدر احملقق أن ذلك إشارة " فرض الشيء وفرضه بالتخفيف والتشديد:"  جاء يف الكتاب١٧٨/٤ـ 
  .٦/٢٢٢من املؤلف إىل أن قوله تعاىل ﴿قد فرض اهللا لكم﴾يقرأما كما يف معجم القراءات

 أي مدة محله" جاء يف الكتاب يف تفسري قوله تعاىل ﴿ومحله وفصاله ثالثون شهرا﴾ ١٧٩/١٤ـ 
والكالم ذا الشكل " ورضاعه كذا، وأما الثالثة والثالثون فهي ملن أراد أن يتم الرضاعة 

والكالم حممول على أن املرأة إذا محلت يف . ملبس غامض كان يستحق من احملقق إيضاحاً
وإن محلت تسعاً وأرادت أن . طفلها ستة أشهر وكان الرضاع تاما كانت املدة ثالثني شهراً

  .ة مجعت عليه أربعاً وعشرين شهراً وصارت املدة ثالثة وثالثني شهراًتتم الرضاع
 واملتوكلي ١٢٣ ذكر املؤلف أن الفوم هو احلنطة بالعربانية وهي كذلك يف املهـذب ١٤ /١٨١ـ

١٢٣.  
الذي بطرفه الفرضة وهي احلز الذي به " جاء يف الكتاب أن القاب هو املنعطف من القوس  ١٨٣/٢ـ

الفرضة بالراء : ويف النص حتريف يف الفيضة صوابه"  وحبر القوسلفيضةني االوتر، فهو ما ب
  .٢/٤٣٢ وفقه اللغة وسر العربية ١/٦٣٩) قوب(انظر اللسان . املهملة

األمصار؛ ألم أعلم وأحكم ): أهل القرى(أي يف : قال يف اجلاللني"  جاء يف الكتاب ١٨٥/١٠ـ 
خبالف أهل البوادي : " بقية النص تقولأحلم بالم؛ ألن : بكاف، وهو حتريف صوابه

كما أن النص يف . والعلم واحلكمة تقتضيان املقابلة باجلفاء واجلهل" جلفائهم وجهلهم
  .اجلاللني بالالم

 ١٢٣ ذكر احملقق أن القرطاس فارسي الورق الذي يكتب فيه وهي كذلك يف املهذب ١٨٦/٥ـ 
  .٢٣٤ وجفري ٨٤واملتوكلي 

مث علق احملقق بعد إيراد رأي .  القسطاس وهو امليزان أو العدل رومية ذكر املصنف أن١٨٧/٧ـ 
معتمدا على " ! والكلمة عربية األصل :" ٥اجلواليقي يف املعرب أا رومية قائال يف حاشية 

والكلمة معربة كما روي عن بعض التابعني وهم أعلم بالقرآن من ! رأي الشيخ أمحد شاكر 
 أن العدل معىن جمازي ٢٣٨ ويف جفري ٩٧ واملتوكلي ١٢٥غريهم وهي كذلك يف املهذب 

  .تشري إليه آلة امليزان
  .٥٩ واملتوكلي ١٢٦ ذكر املؤلف أن القسورة األسد باحلبشية وهي كذلك يف املهذب ١٨٨/١ـ
   ١/١٠٦وهو الصديق أو العامل كما يف اجلاللني .  جاء يف الكتاب أن القسيس عرباين١٨٨/٣ـ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ٢٠٠٥، ١، العدد١الة األردنية يف اللغة العربية وآداا، جملد
 

 ١٥٥

إذ الكالم "! مل أقف على هذا التفسري يف كتب وال معاجم  " ٣اشية وقد علق احملقق يف احل
 ٤/٣ وهو يف البحر احمليط ٦/١١١ومفاتيح الغيب " ! بلغة الروم"  وفيه ٦/٢٥٧يف القرطيب 

 أنه رئيس كنيسة ٩٦٩ ويف شتاينجس ٢٣٩ وجفري ١٣٤ واملتوكلي ١٢٧ويف املهذب 
  !جنران املعاصرة حملمد 

قصرة بثالث " كتاب أن القصر يف قوله تعاىل ﴿ترمي بشرر كالقصر﴾ مجع  جاء يف ال١٨٨/١٢ـ
  .ألصول، بالالم: وهو حتريف صوابه"فتحات، كأصول أعناق اإلبل 

يف قوله تعاىل ﴿عجل لنا قطنا﴾ معناها كتاب األعمال ) قط( جاء يف الكتاب أن كلمة ١٨٩/١ـ
ومثل قول املؤلف  ١٤٥توكلي وامل ١٢٩واملهذب  ٢/١٣٦بالنبطية وهي كذلك يف اجلاللني 

وقصد السبيل  ١١٨واملتوكلي  ١٣٠يف القمل أنه الذباب بالسريانية وهو كذلك يف املهذب 
٢/٣٦٤.  

ومثل ذلك يف كلمة القنطار أا اثنا عشر ألف أوقية بالرومية أو ملء جلد ثور ذهبا أو فضة 
 ١٠١ واملتوكلي ١٣١ب بالسريانية أو ألف مثقال من ذهب بالرببرية وكل ذلك يف املهذ

   ٢/٣٦٦وقصد السبيل 
ومل يعلق احملقق على ذلك بشيء .  جاء يف الكتاب أن العرب تؤنث كلمة قوم باعتبار املعىن١٩٢/١ــ 

 وبه نطق الترتيل ١٠٠وهو كذلك محال هلا على معىن اجلماعة كما يف املذكر واملؤنث للمربد 
  .العزيز

 ١٣٤و الذي ال ينام بالسريانية وهي كذلك يف املهذب  جاء يف الكتاب أن القيوم ه١٩٢/٦ــ 
 وهذه قراءة عمر وابنه عبد اهللا وابن ٢٤٥ وجفري ٢/٣٧٩ وقصد السبيل ١١٧واملتوكلي 

  .١/٣٦٠مسعود والنخعي واملطوعي واألعمش كما يف معجم القراءات 
 ١٣٤ املهذب  ذكر املؤلف أن الكافور سريانية ومل يعلق احملقق بشيء وهي كذلك يف٩/ ١٩٣ــ 

 وقرر ذلك أيضا الدكتور ٢٤٦ ورأى جفري أا هندية٢٨٢/ ٢ وقصد السبيل٨٥واملتوكلي 
  . ١٣٧حممد يوسف األلفاظ اهلندية املعربة 

ومل يعلق احملقق بشيء وهي .  جاء يف الكتاب أن الكشف عن الساق كناية عن شدة األمر١٩٥/٥ــ 
  .٣٤١كذلك يف تلخيص البيان يف جمازات القرآن 
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  القلييب             خالد فهمي إبراهيم مصطفىمراجعة نقدية لتحقيق كتاب التحفة القلبية يف حلّ األلفاظ القرآنية البن يوسف 
 

 ١٥٦

مث قال ، يف اجلاللني أنه هو الذي ال والد له وال ولد:  جاء يف الكتاب يف تفسري الكاللة١٩٧/٣ــ 
والنص ذا الشكل مزال حمرف عن "! من أم وقراءة ابن مسعود : أي" ﴿وله أخ أو أخت﴾ 

كما يف اجلاللني " ﴿وله أخ أو أخت من أم﴾ وقرأبه ابن مسعود وغريه : جهته وصوابه
ريه هذا هو سعد بن أيب وقاص بتنكري أم وبتعريفها أيب بن كعب وسعد بن مالك  وغ١/٧٢

  .٣٢ـ ٢/٣١كما يف معجم القراءات 
وهذه .  جاء يف الكتاب أن الالت مسهل هو اسم صنم كانت معبودة من عرب اجلاهلية١٩٩/٤ـ 

  .١٦  ومل خيرج الكالم وهو يف األصنام٩/١٨٤إشارة إىل قراءة كما يف معجم القراءات 
" منصوب على نزع اخلافض" ذكر احملقق أن خباالً يف قوله تعاىل ﴿ال يألونكم خباال﴾ ١٩٩/٨ـ

ومل يقل إنه رأي من مخسة ". يعين حبذف حرف اجلر: "٦واكتفى احملقق قائال يف حاشية 
ـ حال ٤ـ بدل اشتمال ٣ـ مفعول به ثان ٢ـ متييز ١:أقوال فيه هي باإلضافة إىل ما سبق

  .مؤولة
 جاء يف الكتاب أن قوله تعاىل ﴿جيتنبون كبائر اإلمث والفواحش إال اللمم﴾ معرب على ٢٠٢/٤ـ 

  . ١٠٠ / ١٠االستثناء املنقطع ؛ ألنه من غري جنس املستثىن منه، وهو كذلك يف الدر املصون 
 معربة عن ليس بالغة السريانية وهي كذلك يف) الت (  جاء يف الكتاب أن املؤلف يرى أن ٢٠٢/١٠ـ 

 وهي ١ / ٢٠٣ ومثلها اللينة بالعربانية النخلة يف ٢٥٣ وجفري ١٥٠ ؛ ١١٤املتوكلي 
  . ٤٢٨ / ٢ وقصد السبيل ١٣٩كذلك يف املهذب 

ومل يعلق احملقق على ذلك بشيء وهي .  ذكر احملقق يف مآرب مجع مأرب مثلثة الراء١٢ /٢٠٤ـ 
  . ٢٣١ / ١) مأربة ( كذلك يف مشس العلوم 

ومل خيرج احملقق . الكتاب أن املتكأ هو األترج نوع من الفاكهة بلغة احلبشة أو القبط جاء يف ٢٠٦/١ـ 
 مث نقل املؤلف عن متام الشقري بالشني ١٥٠ واملتوكلي ١٤٠ذلك وهي كذلك يف املهذب 

والرجل تابعي " القسري، ولعله األرجح ... كذا يف املخطوطة: " وعلق احملقق قائال. املعجمة
  . ٣٣٨٨ رقم ٢/١٨٨متام الشقريي ترمجته يف ميزان االعتدال وأبو عبد اهللا 

وسكت احملقق ومل يعلق أو خيرج وهم .  جاء يف الكتاب أن اوس بالفارسية ومل يفسرها٢٠٨/١ـ 
 وجفري ٤٤٦ / ٢ وقصد السبيل ٨٧ واملتوكلي ١٤١عباد الشمس أو النار كما يف املهذب 

٢٥٩ .  
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  ٢٠٠٥، ١، العدد١الة األردنية يف اللغة العربية وآداا، جملد
 

 ١٥٧

اسم فاعل من احتضر، حيتضر فهو حمتضر أي قام : بكسر الضاد) ضراحملت" (  جاء يف الكتاب ٢٠٩/١ـ 
وسيأيت . به االحتضار، وهو معاجلة طلوع الروح، وال يصح أن يكون بفتح الضاد ؛ ألنه الزم

مث إنه مل يأت شيء بعد، ومل يعلق احملقق على " ! أن الفعل الالزم ال يبىن فيه اسم مفعول 
  . ذلك

وذلك يعين أن نائب . الفعل الالزم ال يأيت منه اسم مفعول" قائال وعلق على اختيار املؤلف 
الفاعل بعده هو الذي كان مفعوال به يف اجلملة ملا كان فعلها مبنيا للمعلوم، فانتفى لذلك أن 

  " !يصاغ اسم املفعول من الفعل الالزم 
  : ولنا هنا مالحظات

وكبري مستطر﴾ بفتح الطاء يف سورة القمر  أن يف القرآن ما خيالف ذلك إذ فيه ﴿وكل صغري :أوالً
 أي ظاهر منتشر من طر الشارب واستطر ظهر ونبت وفيه ﴿هذا مغتسل بارد﴾ سورة ٥٤/٥٣
   ٤٦٣ / ٦وانظر دراسات ألسلوب القرآن ! ما يغتسلُ به :  أي٤٢ / ٣٨ص 

" املاء الذي يغتسل به: سلاملغت " ١٦ / ٢٢٠ أن يف كالم املصنف نفسه ما ينقض اختياره هذا، ففي :ثانياً
  ! وهذا تفسري باسم املفعول ؟ 

 مث إن قراءة أيب حيوة وأيب العلية وأيب السمال وأيب رجاء بفتح الظاء املشالة من احملتظر على أنه اسم :ثالثاً
مث إنين مل . ٢٣٤ / ٩ و ٤٦ / ١٠مفعول تكذب دعوى احملقق واملؤلف كما يف معجم القراءات 

 اسم املفعول من املبين للمجهول الالزم؛ ألم مجيعا رأوا أن يقع الظرف أجد من منع جميء
  .املختص وشبه اجلملة من اجلار وارور نائبا عن الفاعل

" املرتفق اسم فاعل من ارتفق يرتفق، ومنه يف اجلنة ﴿وحسنت مرتفقا ﴾ "  جاء يف الكتاب ٢١٢/٥ـ 
ولعله خلط بني إعرابه الذي هو . اسم فاعلوهذا كالم يف حاجة إىل تعليق؛ ألن اللفظ ليس 

 ٢/٥متييز منقول من الفاعلني وبني كونه اسم فاعل، وهو اسم مكان أو مصدر انظر اجلاللني 
  .فليس فيه شيء مما ادعاه املصنف وسكت عنه احملقق

" ! عرب مل أقف عليه يف امل: "  جاء أن املرجان بالفارسية ومل خيرج احملقق شيئا واكتفى قائال٢١٢/٩ـ 
  .٤٥٥ / ٢ وقصد السبيل ٨٨ واملتوكلي ١٤٢والكلمة مبعىن صغار اللؤلؤ يف املهذب 

". البضاعة القليلة بلسان القبط أو الرديئة مثل الدراهم الزيوف"  ذكر احملقق أن املزجاة هي ٢١٤/١٠ـ 
 ومن" كذا يف األصل ولعلها زيادة من الناسخ : " وعلق احملقق قائال على كلمة بضاعة

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
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 ١٥٨

مألوف عادة املصنف استحضار اآلية يف التفسـري وإن مل يذكرها فليس يف النص زيادات 
 وقصد ١٥٠ واملتوكلي ١٤٣مث إن الكلمة املعربة موجودة يف املهذب ! نساخ وال شيء 

تضبط بضم الزاي وهي الدراهم الرديئة املقطعة كما يف ضوابط ) زيف( ، و٤٦٣ / ٢السبيل 
  .١٤٢دار السكة 

 ١٤٤املهذب : وانظر. وهو املشموم بالعربية.  جاء يف الكتاب أن املسك كلمة فارسية٢١٦/٧ -
  . ١٣٧ واأللفاظ اهلندية ٤٦٧ / ٢ وقصد السبيل ١٨٩واملتوكلي 

. بدال مهملة" ! قُدح : هو جبل يف آخر مزدلفة يقال له: املشعر احلرام"  جاء يف الكتاب ١١ / ٢١٧ـ 
. عجمة وحاء مهملة مضمومة األول مفتوحة الثاين كعمربقاف وزاي م) قٌزح: (والصواب

وهي أكمة على يسار مسجد مزدلفة بينه وبينه ما يقرب من أربعمائة ذراع، وهو ما يقف 
 وياقوت احلموي يف معجم ٢/١٨٧وانظر ذلك يف تاريخ مكة لألزرقي . عليه اإلمام يف احلج

  ! من مصادر املؤلف  وهو١/٣٠ والنص غري حمرف يف اجلاللني ٤/٣٤١البلدان 
 ١٤٤ ذكر املؤلف أن املشكاة هي الكوة يف اجلدار باحلبشية، وهي كذلك يف املهذب ٢١٨/٣ـ 

، وال تلتفت إىل ختليطات احملقق يف ٢٦٦ وجفري ٢/٤٧٢ وقصد السبيل ٥٠واملتوكلي 
ومثل ذلك ما قاله املؤلف عن لفظة املقاليد وهي مفاتيح اخلزائن بالنبطية ، ٢حاشية 

 ٢٦٧جفري :  وانظر٢٢٤ عن فنون األفنان ١٤٥وهي كذلك يف املهذب . فارسيةوال
  .١٢٨٩ وشتاينجس ٢/١١٦ واإلتقان ٧٣واملتوكلي 

هو معلم الكلب الصيد ومنه ﴿يسألونك ماذا أحل هلم قل أحل ): املكلب:" ( جاء يف الكتاب٢٢٤/٥ـ 
ر من الكالب  ﴿وما علمتم من اجلوارح﴾ الكواسصيدلكم الطيبات﴾ املستلذات، و

الطيبات﴾ املستلذات ... ﴿: والنص حيتاج إىل إعادة ترتيب، وصواب كتابته ". والسباع
ورسم الكالم .اليت حرفت إىل الكواسر" ﴿و﴾ صيد ﴿ما علمتم من اجلوارح﴾ الكواسب 

كما . اجلوارح اليت تعلم فتكسب لصاحبها صيده: والكواسب. ١/٩٥كما أقول يف اجلاللني 
 وانظر الدر املصون ٣/٧٧٣) جرح( و٣/٤٢٣) كسب( واللسان ٦/٦٦يف القرطيب 

٤/٢٠٢.  
 ١٤١ املتوكلي ١٤٦كما يف املهذب .  جاء يف الكتاب أن امللكوت هو امللك بالنبطية٢٢٥/١ -

  .٢٧٠وجفري 
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  ٢٠٠٥، ١، العدد١الة األردنية يف اللغة العربية وآداا، جملد
 

 ١٥٩

: أما املن فهو ندى يرتل من السماء كاحللوى يسمونه أهل الشام:" جاء يف الكتاب ٢٢٥/١٣ـ 
الترجنبني، بباء موحدة من حتت بعد اجليم وبعدها ياء مثناة حتتية : ف صوابهوهو حتري" الترجنني

 وقصد السبيل ٣٥ وانظر آدي شري ١/١٤٣بعدها نون، والنص غري حمرف يف اجلاللني 
يسمونه أهل الشام :" ومل يفطن احملقق إىل أن املؤلف أجرى قوله. ٢٩٧ وشتاينجس ١/٣٣٤
موافقة للغة أكلوين الرباغيث اليت توافق بني الفعل ، لعريبعلى خالف التيار العام لألسلوب ا" 

  .والفاعل
   ١٦ومل خيرجه وهو يف األصنام .  جاء يف الكتاب أن مناة اسم صنم كانت تعبده اجلاهلية٢٢٦/٤ -
، ١٤٨ جاء يف الكتاب أن املناص هو املهرب واملنجي بالسريانية وهي كذلك يف املهذب ٢٢٦/٩ -

  ١١٣واملتوكلي 
" هي العصا باحلبشية: بكسر امليم وسكون النون وباهلمز وعدمه) املنسأة " ( جاء يف الكتاب  ٢٢٧/٤ـ 

 عن السدي وعن ابن اجلوزي يف فنون األفنان ١٤٩ومل خيرج احملقق ذلك، وهي يف املهذب 
 كما أن ضبط املصنف ٥٢ وانظر العصا البن منقذ ٢/١١٧ واإلتقان ١٥٦ واملتوكلي ٢٢٥

  .٣٤٧ ــ ٧/٣٤٦ا يف معجم القراءات قراءات راجعه
ومنه قوله تعاىل ﴿السماء ... هو املتمثل باللغة احلبشية) املنفطر: " (  جاء يف الكتاب٢٢٧/١٠ــ 

كما يف النكت ! املمتلئ، وممتلئ : وهو حتريف قبيح، صوابه" منفطر به﴾ أي متمثل به
  . ١٥١ واملهذب ٥٩ واملتوكلي ٢/١١٧ واإلتقان ٤/٣٤٦والعيون 

"  اإلمثذيأيب جهل وأصحابه : أي"  جاء يف الكتاب يف تفسري قوله تعاىل ﴿طعام األثيم﴾ ٢٢٩/٢ــ
  .٢/١٦٩باجلمع، والصواب يف اجلاللني ، ذوي: وصواا

ومها قراءتان، راجعهما يف معجم القراءات . اخللقة:  جاء يف الكتاب النشأة باملد والقصر٢٣٦/٤ ــ 
  .ق إليه وهو ما مل يفطن احملق٩/٢٠١

بفتح النون فقط على الضر ومنه﴿أين مسين ) النصب ( وقد يطلق "  جاء يف الكتاب ٢٣٨/٦ــ 
وإن كانت القراءة ورد فيها ! بضم : حتريف صوابه" بفتح"و" ضر : الشيطان بنصب﴾ أي

   ٨/١٠٥الفتح كما يف معجم القراءات 
  !من غري نربة " وطأ : "لصوابوا"  رطبا وطئاوطء األقدام : اهلمس: "  كتب احملقق٢٤٤/١ــ 
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﴿والنجم إذا هوى﴾ أي سقط ونزل من علو إىل سفل، قال يف "  جاء يف الكتاب ٢٤٦/٢ــ 
وصواب " هوا باملد : وزاد ابن القوطية. هوى يهوي هويا بضم اهلاء وفتحها: املصباح

تان، هوى يهوى هويا، اء مضمومة أو مفتوحة، مث ياء مشددة منونة عليها فتح: كتابته
عن أيب زيد )هوى(ومل خيرج احملقق النص وهو يف اللسان . وهواء، بدال من هذا املكتوب

مات : هوى الشيء " ٨ س ١٥) هوى) (جويدي( ويف األفعال البن القوطية ١٥/٣٧١
  . وسقط يف مهواة من شرف هواء ممدود وهويا

مل أقف :" بطية ويعلق احملقق قائالمعربة عن السريانية أو الن) هئت لك( جاء يف الكتاب أن ٢٤٧/٣ــ 
  .١١٢ واملتوكلي ١٥٧ورواية احلسن يف أا سريانية يف املهذب " على رواية احلسن هذه 

مبعىن أمام يف النبطية، وهي كذلك عن السيوطي يف ) وراء( ذكر املصنف أن كلمة ٢٥٠/١٣ــ 
   .١٤٦٢ وشتاينجس ٨٩ واملتوكلي ١٥٨املهذب 

ب أن املهيمن هو الشاهد، ومل خيرج احملقق ذلك وهو يف تفسري أمساء اهللا  جاء يف الكتا٢٥٢/٧ــ 
  .٣٢احلسىن للزجاج 

وصلت إحداها : وكانوا يسيبوا لطواغيتهم، أي: "  جاء يف الكتاب تعليقًا على الوصيلة٢٥٣/٥ــ 
وأما ) إن(صوابه ) أي(ويف النص حتريف وسقط، أما التحريف ففي ". باألخرى ليس بينهما 

  . ١/١٠٩والتصويب من اجلاللني . بعد كلمة بينهما) ذكر(لسقط فيجب وضع كلمةا
" طعام العرس واألمالك : الوليمة هي كما قال الثعاليب واجلوهري"  جاء يف الكتاب أن ٢٥٤/٦ــ 

) خالد فهمي. د( و٢٦٣) السقا(مث إن الكالم يف فقه اللغة . اإلمالك بكسر اهلمزة: وصوابه
٢/٤٥٠   

وهو كذلك يف .  جاء يف الكتاب أن الياقوت بالفارسية معروف كما ذكر السيوطي٢٥٥/٥ــ 
 واجلماهر يف معرفة اجلواهر ٣٠٥ والسقا ٢/٥٢٧ عن الثعاليب ٨٨واملتوكلي ٢٥٥املهذب 

  .٥٣ ومعدن اجلواهر للبيهقي ٣٢
 ٢/١١٧ جاء يف الكتاب أن يس معناها باحلبشية يا إنسان، وهو كذلك يف اإلتقان ٢٥٥/١٠ــ 

مع . كلهم باإلسناد الذي أورده املؤلف. ٥٤ واملتوكلي ١٦٣ واملهذب ٢٢٤وفنون األفنان 
  ". مل أجد ذكره عن سعيد وال عن غريه:"  يقول فيه٢٥٦ ص ١أن احملقق يف حاشية 
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. ساقة، بألف بعد السني: حتريف، وصوابه" آخره : سلقة العسكر"  جاء يف الكتاب ٢٥٨/١٠ــ 
  .١/٥٢وانظر فقه اللغة 

. الرمل، مبيم، ال حباء مهملة: حتريف، وصوابه" آخره : عجمة الرحل:"  جاء يف الكتاب٢٥٨/١٥ــ 
  .١/٥٢وانظر فقه اللغة 

  : يقول احملقق على بييت الرجز١حاشية /٢٥٨ــ 
              إن عبيدا ال يكون غســـا      كما الرباء ال يكون حنسا

ومها بيتان ال بيت واحد ومها كذلك يف األزمنة لقطرب " ة البيت يف اللسان بال نسب:" قائال
  .١/٥١) خالد فهمي. د( وفقه اللغة وسر العربية ٢٢

  ... وبعد
فهذه مالحظات أردت ا أن أصحح ما وقع يف كتاب من كتب غريب القرآن الكرمي، محلين شرف 

وهي مفضية بعد إىل ما ،  إىل تقوميموضوعه على أن أهذب ما رأيته حيتاج إىل ذيب وأقوم ما ظننته حيتاج
قدمت من أنه ال يصح اإلحجام عن نشر نقد النصوص ألي اعتبار كان؛ ألن تصحيح الكتاب والسنة أوىل 

  .من أي اعتبار آخر
بقي بعض املالحظات العامة املتعلقة خبلو هذه النشرة من أية فهارس فنية للغة أو القرآن الكرمي أو 

  .و أقوال العرب أو األعالماحلديث النبوي الشريف أ
وأما ما جاء يف الكتاب من فهرس املراجع واملصادر، ففيه نقص واضح ؛ إذ خال هذا الفهرس من كتب 

 ومل يرد له ٢٦ وص ١٢وردت يف حواشي الطبعة، ككتاب مهع اهلوامع الذي جاء يف حواشي الكتاب ص 
  . ذكر يف مصادر الكتاب

يها مبجموعة من األمور لعل من أمهها احلديث عن قيمته العلمية، من أصول نشر الكتب التقدمة بني يد
وموقعه من حركة التأليف يف جماله املعريف، وقبل ذلك كله الترمجة ملؤلفه ترمجة مفصلة، مث احلديث عن فن 

  .الكتاب، وكثري من ذلك مل يقع من احملقق
وسركيس وعيسى صاحلية أم مل فهو مثال يأخذ على حاجي خليفة وإمساعيل باشا البغدادي وكحالة 

يذكروا شيئا من مؤلفات املؤلف، وبعيداً عن حاجي خليفة واملذيل عليه، فإن غريه كان مشغوال باملطبوع 
من تراث األمة وهو واضح متاما يف عنوانات كتايب إلياس يوسف سركيس وعيسى صاحلية، أضف إىل هذا 

  ! أن أعماهلم موسوعية يصح أن يفوم الشيء الكثري
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أما احملقق فهو معين برجل واحد مقل يف التأليف فقد فاته مثالً أن يراجع كتاب تاريخ األدب العريب 
  .ء١٧ ترمجة ١٣٠/أ ١٣ــ ١٢) ٨(لربوكلمان واحلديث فيه عن القليـيب 

ومما جيدر ذكره هنا أن احملقق مل يتحدث عن فن الكتاب، كما قدمنا بني يدي نقدنا هذا، وهو غريب 
 الكرمي، وهو تراث ضخم ممتد، وال حتدث عن منهجه الذي تأثر فيه مبناهج املعجم اهلجائي من القرآن

جانب وبكتب الوجوه والنظائر من جانب ثان، وبكتب التفسري املختصرة من جانب ثالث، وبكتب معاين 
  .القرآن اليت اهتمت كثريا بالبعد النحوي من جانب رابع

عابراً سريعاً مل يتعد مثانية أسطر، مث قرر أن يف حديثه عن اختيارات وقد جاء كالمه عن مصادر املؤلف 
ظهر أن الشيخ رمحه اهللا :" املؤلف يف التفسري واللغة حديثاً مقتضباً كسابق حديثه عن املصادر، ومما قاله فيه

سبب اضطرابا قد اعتمد على النقل من مصادر خمتلفة يف مسألة عزو الكلمات املعربة إىل لغاا األصلية مما 
وهذا حديث حيتاج إىل فضل تأمل ؛ ألن ". واضحا يف هذا العزو، حيث جانبه الصواب يف ألفاظ عديدة 

الرجل اعتمد يف رواياته للمعرب على مصادر حمددة لرجال هم غالبا من كتب يف املعربات القرآنية سواء 
 يف كتب علوم القرآن الكرمي، كانت مؤلفام خالصة لذلك، أو أفردوا أجزاء للحديث عن املعربات

  : ومصادره يف هذا الباب هي
 مؤلفات السيوطي يف املعرب كاملهذب، واملتوكلي، وكتابه اإلتقان يف علوم القرآن واجلاللني يف -١ 

  .التفسري
  . كتاب املعرب للجواليقي-٢ 
  ين  كتاب فنون األفنان وهو يف علوم القرآن البن اجلوزي وفيه باب للمعرب القرآ-٣ 
  . كتاب غرائب التفسري وعجائب التأويل للكرماين-٤ 

  . وهي مجيعا تعتمد على الرواية واإلسناد، ومل حياول املؤلف أن حيسم بني املرويات يف غالب ما روي
أضف إىل هذا أن احملقق قدم بني يدي نشرته حبديث موجز عن مالمح احلياة السياسية يف القرن احلادي 

ة قدمية مردها إىل االعتقاد بأن طبيعة العصر تصبغ أفراده مبيسم خاص، وهذا أمر عشر اهلجري، وهي بدع
يكذبه تاريخ العلم عند املسلمني، فقد عرفت عصور االيار السياسي واالجتماعي عند املسلمني ازدهاراً 

  .قوله أو نقررهعجيباً يف اال املعريف والعلمي، ومراجعة إنتاج عصر ابن تيمية والسيوطي مثال تؤكد ما ن
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  املصـادر واملراجـع
اإلتقان يف علوم القرآن، للسيوطي، حتقيق حممد أيب الفضل إبراهيم، دار التراث بالقاهرة، سنة  •

 .م١٩٦٧/هـ١٣٨٧
أخبار مكة وما جاء فيها من اآلثار، لألزرقي، حتقيق رشدي الصاحل ملحس، دار األندلس، بريوت،  •

 .م١٩٨٣/هـ١٤٠٣سنة 
، للنووي، نشره خليل امليس، مكتبة املتنيب، بالقاهرة، سنة تخبة من كالم سيد األبراراألذكار املن •

 .م ١٩٧٩
هـ، مصورة دار الكتاب اإلسالمي،  ١٣٣٢األزمنة واألمكنة للمرزوقي، حيدر آباد الدكن، سنة  •

 .القاهرة، بدون تاريخ
كتبة املنار الزرقاء، األردن سنة  الدكتور حنا مجيل حداد، ماألزمنة وتلبية اجلاهلية، لقطرب، حتقيق •

 .م١٩٨٥/هـ١٤١٥
 .أسباب الرتول، للواحدي، مكتبة املتنيب، القاهرة، بدون تاريخ •
 . م٢٠٠٠للدكتور أمحد خمتار عمر، عامل الكتب، القاهرة، سنة ، أمساء اهللا احلسىن •
/ هـ١٣٤٣ليب، حتقيق أمحد زكي، مصورة دار الكتب املصرية، القاهرة سنة ـاألصنام البن الك •

 .م١٩٢٤
األفعال للسرقسطي، حتقيق الدكتور حسني حممد حممد شرف، جممع اللغة العربية بالقاهرة، سنة  •

 .م١٩٩٢/ هـ ١٤٢٣
 .م١٨٩٤األفعال البن القوطية، حتقيق إجناتسيو جويدي، ليدن سنة  •
م، ١٩٠٨سنة األلفاظ الفارسية املعربة، آلدي شري، املطبعة الكاثوليكية لآلباء اليسوعيني، بريوت  •

 .م١٩٨٨القاهرة ، مصورة دار العرب للبستاين
الرباط سنة ، ١ج/١٠األلفاظ اهلندية املعربة، للدكتور حممد يوسف، جملة لسان العرب، جملد  •

 .م١٩٧٣/ هـ١٣٩٢
األنواء واألزمنة ومعرفة أعيان الكواكب والنجوم، حتقيق الدكتور نوري محودي القيسي، والدكتور  •

 .م١٩٩٦/هـ١٤١٦ي، دار اجليل، بريوت حممد نايف الديلم
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األيام والليايل والشـهور، املنسوب للفراء، حتقيق إبراهيم اإلبياري، املطبعة األمريية، القاهرة سنة  •
 .م١٩٥٦

 )ب ( 
 .تفسري أيب حيان، دار الكتب العلمية، بريوت، بدون تاريخ= البحر احمليط  •
القاهرة، سنة ، بد احملسن التركي وآخرين دار هجرحتقيق الدكتور ع، البداية والنهاية، البن كثري •

 .م١٩٩٩/ هـ١٤٢٠
 .م٢٠٠٣بيان كشف األلفاظ، لألبذي، حتقيق الدكتور خالد فهمي، مكتبة اخلاجني القاهرة، سنة  •

  
 )ت ( 

مصورة دار . هـ١٣٠٦للزبيدي، املطبعة اخلريية، القاهرة، سنة ، تاج العروس من جواهر القاموس •
 .تاريخصادر، بريوت بدون 

تاريخ األدب العريب، لربوكلمان، ترمجة الدكتور عمر صابر عبد اجلليل، اهليئة املصرية العامة للكتاب،  •
 .م١٩٩٥القاهرة سنة 

 .التخويف من النار، البن رجب احلنبلي، قدم له عبد الرمحن قاسم، دار اهلجرة، القاهرة، بدون تاريخ •
ألمساء واألعالم، للسهيلي، حتقيق عبد اهللا حممد علي التعريف واإلعالم فيما أم يف القرآن من ا •

 .م١٩٩٢النقراط، منشورات كلية الدعوة طرابلس
/ هـ١٤١٢تفسري أمساء اهللا احلسىن، للزجاج، حتقيق أمحد يوسف الدقاق، دار الثقافة العربية، دمشق  •

 .م١٩٩٢
 .هـ١٣٤٢تفسري اجلاللني، للسيوطي واحمللي، مطبعة عيسى احلليب، القاهرة سنة  •
 .م١٩٩٢/ هـ١٤١٢مفاتيح الغيب، للرازي، دار الغد العريب، القاهرة، سنة = التفسري الكبري  •
 .م٢٠٠٠تفسري القرآن العظيم، البن كثري، املكتب الثقايف، القاهرة سنة = تفسري ابن كثري •
الكشاف عن حقائق وغوامض الترتيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل، = تفسري الكشاف  •

 .م١٩٨٧/ هـ١٤٠٧شري، دار الريان للتراث، القاهرة سنة للزخم
 .م١٩٨٧اجلامع ألحكام القرآن، اهليئة املصرية العامة للكتاب القاهرة، سنة = تفسري القرطيب •
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 ١٦٥

التكملة والذيل والصلة، للزبيدي، حتقيق مصطفى حجازي وآخرين، جممع اللغة العربية بالقاهرة  •
 .م١٩٩٦ــ ١٩٨٦/ هـ١٤١٦ ــ ١٤٠٦

  )ج( 
اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية، للقرشي، حتقيق الدكتور عبد الفتاح احللو، دار هجر، القاهرة سنة  •

 .م١٩٩٣/ هـ ١٤١٣
 

 )ح ( 
 .م١٩٩٠احلبائك يف أخبار املالئك، للسيوطي، نشره مصطفى عاشور، مكتبة القرآن القاهرة سنة  •
حتقيق مصطفى ،  يف الصحاح، البن بريالتنبيه واإليضاح عما وقع= حواشي ابن بري على الصحاح  •

 .م١٩٨٠حجازي، جممع اللغة العربية، القاهرة سنة 
 .م١٩٩١حياة احليوان،للدمريي، كتاب اجلمهورية، دار التحرير، القاهرة سنة  •

  
 )خ ( 

 .م١٩٩٥خلق اإلنسان، لثابت بن أيب ثابت، حتقيق عبد الستار فراج، وزارة اإلعالم الكويت سنة  •
 .م١٩٨٦/هـ١٤٠٦بيدة، حتقيق الدكتور حممد عبد القادر أمحد، القاهرة سنة اخليل أليب ع •
 

 )د ( 
ليبيا سنة ، الدرر املبثثة يف الغرر املثلثة، للفريوزابادي، حتقيق الطـاهر الزاوي، الدار العربية للكتاب •

 .م١٩٧٨
دار القلم، ،  اخلراطالدر املصون يف علوم الكتاب املكنون، للسمني احلليب، حتقيق الدكتور أمحد حممد •

 .م١٩٨٦/هـ١٤٠٦دمشق 
الدوحة املشتبكة يف ضوابط دار السكة، البن يوسف احلكيم، حتقيق الدكتور حسني مؤنس، دار  •

 .م١٩٨٦/هـ١٤٠٦الشروق القاهرة،سنة
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 ١٦٦

 )ر ( 
رسالة يف حتقيق تعريب الكلمة األعجمية، البن كمال باشا، حتقيق الكتور أمحد احلسيسي والدكتور  •

 .م١٩٨٥لكرمي الزبيدي، القاهرة سنة عبد ا
دار ، ، للسيوطي، حتقيق حممد السعيد بسيوين زغلولالرياض األنيقة يف شرح أمساء خري اخلليقة  •

 .م١٩٨٥/ هـ١٤٠٥الكتب العلمية، بريوت سنة 
 

 )ز ( 
 دار، الزاهر يف غريب ألفاظ اإلمام الشافعي، لألزهري، حتقيق الدكتور عبد املنعم طوعي بشنايت •

 .م١٩٩٨/ هـ١٤١٩البشائر اإلسالمية، بريوت 
 

 )س (
 .م١٩٧٤السفن اإلسالمية على حروف املعجم، لدرويش النخيلي، جامعة اإلسكندرية سنة  •
 .، البن هشام حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد، دار التراث القاهرة، بدون تاريخسرية النيب •
 

 )ش ( 
بشرح ألفية ابن مالك، حتقيق الدكتور عبد الرمحن سليمان توضيح املقاصد = شرح األلفية للمرادي  •

 .م٢٠٠١/ هـ ١٤٢٢علي، دار الفكر العريب، القاهرة سنة 
مشس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم، لنشوان احلمريي، حتقيق الدكتور حسني العمري  •

 .م١٩٩٩/هـ١٤٢٠وآخرين، دار الفكر املعاصر بريوت، ودار الفكر دمشق سنة 
  

 )ص  ( 
تاج اللغة وصحاح العربية، للجوهري، حتقيق أمحد عبد الغفور عطار، دار العلم للماليني = الصحاح  •

 .م١٩٨٤/هـ١٤٠٤
 .م١٩٨٩القاهرة سنة ،صفة اجلنة، أليب نعيم األصبهاين، مكتبة التراث اإلسالمي •
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 ١٦٧

 )ط  ( 
د الطناحي، دار هجر، حتقيق الدكتور عبد الفتاح احللو والدكتور حممو، طبقات الشافعية للسبكي •

 .م١٩٩٢/ هـ١١٤١٣القاهرة سنة 
  

 )ع ( 
عجائب التفسري وغرائب التأويل، للكرماين حتقيق الدكتور مشران سركال يونس، بريوت بدون تاريخ  •

 ).م١٩٨٤ويف أصلها رسالة قدمت إىل آداب عني مشس( 
 .ية، بدون تاريخعجائب املخلوقات وغرائب املوجودات، للقزويين، دار ابن خلدون اإلسكندر •
العصا، البن منقذ، حتقيق الدكتور حسن عباس، اهليـئة املصرية العامة للكتاب اإلسكندرية سنة  •

 .م١٩٨١
العني، للخليل بن أمحد، حتقيق الدكتور إبراهيم والدكتور مهدي املخزومي، طبعة مؤسسة األعلمي  •

 . م١٩٨٨/ هـ ١٤٠٨بريوت، سنة 
 .م١٩٦٧/هـ١٣٨٦سنة، لدكتور عبداهللا درويش، بغدادالعني، للخليل بن أمحد، حتقيق ا •
 

 )غ ( 
غاية اإلحسان يف خلق اإلنسان، للسيوطي، حتقيق مرزوق علي إبراهيم، دار الفضيلة، القاهرة سنة  •

 .م١٩٩١
غرائب القرآن ورغائب الفرقان، للنيسابوري، دار الصفوة بالقاهرة، ووزارة األوقاف الكويتية، سنة  •

 .م١٩٩٥/هـ١٤١٦
سنة ، حتقيق حممد أديب مجران، دار قتيبة، محص، سوريا، ب القرآن، البن عزير السجستاينغري •

 .م١٩٩٥/هـ١٤١٦
الغريب املصنف، أليب عبيد، حتقيق الدكتور رمضان عبد التواب، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، سنة  •

 .م١٩٨٩
ودار ، التونسي للعلوم واآلدابالغريب املصنف، أليب عبيد، حتقيق حممد املختارالعبيدي، امع  •

 .م١٩٩٦/ هـ ١٤١٦سحنون، تونس سنة 
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 ١٦٨

 )ف ( 
 .م١٩٧٦الفرق بني احلروف اخلمسة، للبطليوسي، حتقيق علي زوين، بغداد، سنة  •
فعلت وأفعلت للزجاج، حتقيق الدكتور رمضان عبد التواب، والدكتور صبيح التميمي، مكتبة الثقافة  •

 .م١٩٩٥/هـ١٤١٥الدينية القاهرة، 
فنون األفنان يف عجائب علوم القرآن البن اجلوزي، حتقيق الدكتور حممد حممد عثمان يوسف، مكتبة  •

 .م١٩٨٩اآلداب لقاهرة، 
 .م١٩٩٨فقه اللغة وسر العربية، للثعاليب، حتقيق الدكتور خالد فهمي، مكتبة اخلاجني القاهرة،  •
ليب،، القاهرة سنة وحتقيق األستاذ مصطفى السقا وآخرين، مكتبة مصطفى البايب احل •

 .م١٩٧٢/هـ١٣٩٢
  

 )ق ( 
مكتبة ، قصد السبيل فيما يف اللغة العربية من الدخيل، للمحيب، حتقيق الدكتور عثمان حممد الصيين •

 .م١٩٩٤/ هـ١٤١٥التوبة الرياض سنة 
 

 )ك ( 
 .م١٩٩٣الكتاب املقدس، دار الكتاب املقدس، القاهرة، طبعة العيد املئوي سنة •
م مصورة دار الفكر ١٩٤١أسامي الكتب والفنون، حلاجي خليفة،استانبول، سنة كشف الظنون عن  •

 .بدون تاريخ
حتقيق الدكتور إبراهيم السامرائي، دار اجليل، ، كشف النقاب عن األمساء واأللقاب، البن اجلوزي •

 .م١٩٩٤/ هـ١٤١٤بريوت سنة 
 

 )ل ( 
هـ ١٤١٤كر سـنـــة بريوت، ودار الف، لســان العرب، البن منـظـور، دار صـادر •

 .م١٩٩٤/
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 ١٦٩

لغات العرب أليب عبيد ليس أليب عبيد، للدكتور رمضان عبد التواب، جملة منرب اإلسالم، الس  •
 .م٢٠٠٠/ هـ١٤٢١ سنة ٧ع ٥٩األعلى للشئون اإلسالمية، القاهرة، جملد سنة 

 .هـ١٣٢٧ليس يف كالم العرب، البن خالويه، مكتبة اخلاجني القاهرة، سنة  •
 

 )م  ( 
ما اختلفت ألفاظه واتفقت معانيه، لألصمعي، حتقيق ماجد الذهيب، دار الفكر دمشق، سنة  •

 .م١٩٨٦/ هـ١٤٠٦
، املتوكلي فيما ورد يف القرآن باللغات، للسيوطي، حتقيق الدكتور عبد الكرمي الزبيدي، جامعة سبها •

 .م١٩٨٦سنة 
 .م١٩٥٤تبة اخلاجني، القاهرة، سنة جماز القرآن أليب عبيدة، حتقيق الدكتور حممد فؤاد سزكني، مك •
احملتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها، البن جين، حتقيق علي النجدي ناصف  •

 .م١٩٩٤/هـ١٤١٥الس األعلى للشئون اإلسالمية، سنة ، وآخرين
لدول حتقيق مصطفى السقا وآخرين، معهد املخطوطات جبامعة ا، احملكم واحمليط األعظم البن سيده •

 .م١٩٥٨/ هـ١٣٢٧العربية القاهرة سنة 
املذكـر واملـؤنث، للمـربد، حتـقيـق الدكتور رمضان عبد التواب والدكتور صالح الدين  •

 .م١٩٩٦/ هـ١٤١٧اهلادي، مكتبة اخلاجني، القاهرة سنة 
 أبو، مصطلح السفينة عند العرب، لـهانزكندرمان، ترجـمة جنم عبد اهللا مصطفى، امع الثقايف •

 .م٢٠٠٢ظيب سنة 
معاين القرآن للفراء، حتقيق أمحد يوسف جنايت وحممد علي النجار، اهليئة املصرية العامة للكتاب، سنة  •

 .م١٩٨٠
 .م١٩٩٥معجم البلدان لياقوت احلموي، دار صادر، بريوت، سنة  •
 .م٢٠٠٠معجم القراءات، للدكتور عبد اللطيف اخلطيب، دار سعد الدين، دمشق سنة  •
 .م١٩٩٤ترك السامي، للدكتور حازم علي كمال الدين، مكتبة اآلداب القاهرة سنة معجم املش •
املعجم املفـهرس أللفاظ القرآن الكرمي، حممد فؤاد عبد الباقي، دار احلديث القاهرة، سنة  •

 .م١٩٩٦/ هـ١٤١٧
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 ١٧٠

مفحمات األقران يف مبهمات القرآن، للسيوطي، املكتبة األزهرية للتراث، القاهرة، سنة  •
 .م١٩٩٢/هـ١٤١٢

املعرب من الكالم األعجمي على حروف املعجم، للجواليقي، حتقيق الشيخ أمحد شاكر، دار الكتب  •
 .هـ١٣٦١املصرية 

/ هـ١٣٩٦املقصد األسىن يف شرح أمساء اهللا احلسىن، للغزايل مكتبة الكليات األزهرية، القاهرة سنة  •
 .م١٩٧٦

املغرب ،  حتقيق الدكتور التهامي الراجي اهلامشياملهذب فيما وقع يف القرآن من املعرب، للسيوطي، •
 .واإلمارات، بدون تاريخ

 .ميزان االعتدال يف نقد الرجال، للذهيب، حتقيق علي حممد البجاوي، دار الفكر، القاهرة، بدون تاريخ •
 )ن  ( 

 =النكت والعيون  •
لكويت سنة تفسري املاوردي، نشره خضر حممد خضر، دار الصفوة القاهرة،ووزارة األوقاف ا •

 .م١٩٩٣/هـ١٤١٣
النهاية يف غريب احلديث واألثر، البن األثري، حتقيق طاهر الزاوي، وحممود الطناحي، دار إحياء الكتب  •

 .م١٩٦٣/هـ١٣٨٣العربية، القاهرة 
النهجة السوية يف األمساء النبوية، للسيوطي، حتقيق أمحد عبد اهللا باجور، الدار املصرية اللبنانية، القاهرة  •

 .م٢٠٠١/ هـ١٤٢١ سنة
  

  فهرسـت املصادر األجنبية 
* Jeffery، Arthur, The Foreign vocabulary of the Quran oriental  institute, Barada,١٩٣٨. 

* Steingass, Persian English dictionary, Librairie du Liban, Beirot, ١٩٧٥ 
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• Four copies of each manuscript should be submitted, typed on one side of A٤ paper, ٢,٥ 
margins and double spaced. Manuscripts can be sent by  ordinary mail accompanied by ٣ 
½ inch diskette in MS Word ٩٧ or higher.  The length of the manuscript should not exceed 
٤٠ pages. 

• The first page should have the title of the article, the name(s) and institutional affiliations  
. 

• The Editorial Board reserves the right not to proceed with publication for whatever 
reason. 

• Manuscripts that are not accepted for publication will not be returned to the author(s). 

• The author(s) warrant that they should pay all evaluation fees in case they decide not to 
proceed with publication for whatever reason. 

• The author(s) should make the amendments suggested by the referees within a month after 
the paper is passed to them. 

• The journal reserves the right to make such editorial changes as may be necessary to make 
the article suitable for publication. 
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• Views expressed in the articles are those of the authors’ and are not necessarily those of 
the Editorial Board or Mu’tah University, or in any way reflect the policy of the Higher 
Committee or the Ministry of Education in The Hashemite Kingdom of Jordan. 

 
 
Notes for Contributors: 

-An Arabic and English abstract of c.١٥٠ words should be included on two separate pages.  
Each of these two pages should include the title of the article, the names (First, middle and 
surname) of the author(s), the postal address and the e-mail, and their academic ranks.  
The keywords (c. ٥ words) should appear at the bottom of the two pages. 

 
References:  
        In-text citations are made with raised Arabic numerals in the text placed in parentheses 
((١), (٢)) referring to notes that provide complete publishing information at the bottom of the 
page.  Each page has its own sequence of numerals starting with the numeral ١ and breaking 
at the end of the page.  The first time the author cites a source, the note should include the full 
publishing information.  Subsequent references to the same source that has already been cited 
should be given in a shortened form.  
 
 
Basic Format 
Books 

The information should be arranged in five units: (١) the author’s name (Last name first 
followed by the first and middle names) (٢) date of the author’s death in lunar and solar 
calendars. (٣) the title and subtitle of the book in bold print (٤) name of translator or 
editor/compiler (٥) edition number, publisher, date and place of publication, a number (for 
a multivolume work), and page(s) number. 

Example: 
Al-Jāḥiẓ, Abu ‘Uthmān ‘Amr ibn Baḥr (d ٢٥٥ AH./٧٧١ AD.).  ‘Al-Ḥayawān . Editor 
Abdulsalām Moḥammad Ḥarūn.  ٢nd edition, Muṣṭafa al-Babi al-Ḥalabi, Cairo, ١٩٦٥, vol. ٣, 
p.٤٠. 

 
Subsequent references to the same source: 

Al-Jaḥiẓ. Al-Ḥayawān, vol.٣, p. ٤٠.   
 
Manuscripts: 

(١) author’s name (last name, first followed by first and middle names) and date of death 
(٢) title of the manuscript in bold print (٣) place, folio number and/or page number. 

 
Example: 

Al-Kinānī, Shafi‛ Ibn ‘Ali. (d ٧٣٠ AH./١٣٣٠ AD.): Al-Fadl al-Ma’thūr min Sīrat al-
Sulṭān al-Malik al-Manṣūr. Bodleian Library, Oxford, March collection number ٤٢٤, 
folio ٥٠.   

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Articles in Periodicals: 
(١)author’s name (٢) title of the article in quotation marks (٣) title of the journal in bold 
print (٤) volume, number, year and page number. 
   

Example: 
Jarrār, Ṣalaḥ. “ ‘ynāyat al-Suyūṭi Biturāth al-Andalusi:Madkhal.” Mu’tah lilbuhūth wa 
al-Dirasāt, vol.١٠, number ١٤١٥ ,٢AH./١٩٩٥AD., pp. ٢١٦-١٧٩.  
 

Edited Books ( Conference Proceedings, dedicated books) 
١.  author’s name (٢). title of the article placed in quotation marks (٣). title of the book in 

bold print (٤). Name(s) of the Editor ٥. Edition, publisher, date and place of publication 
٦. page(s) number. 

 
Example: 

Al-Ḥiyāri, Muṣṭafā: “Tawaṭṭun Al-Qabā’il Al-‘Arabiyya fi Bilād Jund Qinnsrin ḥattā 
Nihayāt Al-Qarn Al-Rābi‛ Al-Hijri”, Fi Miḥrāb Al-Ma‛rifah: Dirasāt Muhda ilā Iḥsān 
‘Abbās, Ed. Ibrāhim Ass‛āfin, ١st edition, Dār Ṣāder and Dār Al-Gharb Al-Islamī, Beirut, 
١٩٩٧, p. ٤١٧. 

 
- Names of foreign figures should be written in Arabic followed by the name in its 

original language placed in  parentheses. 
- Contributors should consistently use the transliteration system of the Encyclopedia of 

Islam, which is a widely acknowledged system. 
 

Qurānic verses are placed in decorated parentheses,       with reference to the name of 
the surat and number of the verse. The Prophet Tradition is placed in double parentheses 
like this: ((       )) when quoted from the original sources of the Prophet Tradition .     
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