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  ة وآدابهاالمجلة األردنية في اللغة العربي
 يم العالي والبحث العلمي، األردنمجلة علمية عالمية محكّمة أسستها اللجنة العليا للبحث العلمي، وزارة التعل 

  .وتصدر عن عمادة البحث العلمي، جامعة مؤتة، الكرك، األردن
  
  
  
  
  

  ترسل البحوث وجميع المراسالت إلى العنوان اآلتي
  
  

  غة العربية وآدابهالفي ال األردنية المجلة تحرير رئيس
  عمادة البحث العلمي، جامعة مؤتة، المملكة األردنية الهاشمية

 
  األردن) ٦١٧١٠ (-مؤتة) ١٩(ب .ص

   ) ٩٦٢- ٣ (٢٣٧٢٣٨٠ -٩٩ هاتف
  )٩٦٢-٣ (٢٣٧٠٧٠٦: فاكس
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  األردنية فيالمجلَّة   

اللغة العربية وآدابها
َّ ُّ

  
  مجلَّة علمية عالمية محكَّمة

  

      

  م٢٠٠٦تشرين أول / هـ ١٤٢٧ رمضان )٤(العدد ) ٢(الد 
  

  رئيس التحرير
  د سمير الدروبي.أ

  
  سكرتير التحرير

   الجعافرة سليمانسالم
  

  هيئة التحرير
   الموســـىنهــــاد  . د.أ     وانـــن  عـطـــ حسي.د.أ
  محمـــود  مغالســـة. د.أ     يوســـف  بكـــــار. د.أ
  خـالـــد  الكـركــي. د.أ    عبدالفتـــاح  الحمـــوز. د.أ

  
       الهيئة االستشارية للمجلة

  ـدد ناصر الديـــن األسـ.أ    ـليـفةد عبدالكــــريم  خـ.أ
    حـامد شاكــــــر الفـ.أ     السمـــرةد مــــحمـود.أ
  اضلملــك  مــرتد عبـدا.أ    د أحـــــــمد  الضـبيب.أ
    ـديد عبدالســـالم  المسـ.أ    ــــوبد أحمد  مطـلـــ.أ
  الحد  عبدالعــزيـز الـمقـ.أ    ـريفهد محــــمد بن  شــ.أ
  ـيد  عبدالقـادر الربـاعــ.أ    ـــعد عبــــدالعزيز المان.أ
  ـل فـــضد صــــالح.أ    عبدالمهــديد عبدالجلـــيل .أ

  
التحرير اللغوي  

  )عربـي(جـزاء مصاروة . د
  )انجليزي( شقيـرخالــد  . د

  
التنضيد واالخراج الضوئي  
  نهلة عبدالكريم يونس

  
  التحرير الفني
  خالد المواجدة
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  الرحيمالرحمن اهللا بسم
  

  للغة العربية وآدابهافي ا األردنية المجلة
   عالمية محكمةعلمية مجلة

  
   األردنية الهاشميةالمملكة للبحث العلمي في العليانة  اللجعن تصدر

  :النشر شروط  - أ
  . باإلنجليزية أو أية لغة أخرى، بعد موافقة هيئة التحريراًبحوث المجلة هي العربية ويمكن أن تقبل لغة -
 الكتب المتعلقة باللغة العربية ومراجعات والمترجمة المحققة للنشر في المجلة البحوث والنصوص يقبل -

  .دابهاوآ
وأالّ يكون ( يسبق تقديمه لمجلة أو أية جهة ناشرة أو أكاديمية ولم فيما يقدم للمجلة أن يكون أصيالً يشترط -

  .ويتعهد الباحث بذلك خطياً عند تقديم البحث للنشر). علميةجزءاً من رسالة 
  . وشرائطهالعلمي يكون البحث المقدم خاضعاً ألسس البحث أن -
  . وال يجوز النقل منه إالّ باإلشارة إلى المجلةللمجلةقاً محفوظاً  البحث بعد قبوله حيصبح -
 على  على نشره في كتاب بعد موافقة هيئة التحرير الخطيةسنتين للباحث إعادة نشر بحثه بعد مضي يجوز -

  .أن يشار إلى المجلة حسب األصول
  . أكثر حسب تقدير هيئة التحريرأوان م محكالبحث تحكيم يتولّى -
 (Cd) مدمج أو ٣,٥) Floppy"(  قرصٍ ممغنطعلى إلكترونية ونسخة مطبوعةث أربع نسخ  الباحيقدم -

سم، وعلى ٢,٥ مزدوجة بين األسطر وهوامش افاتـــبمس (MS Word) الحاسوبي البرنامج باستخدام
 .صفحة) ٤٠( عدد صفحات البحث على يزيد ال بحيث ، (A٤)وجه واحد من الورقة 

أما الحواشي فتكون بنفس الخط وبنط . ١٤ بنط Simplified Arabic المتن يكون نوع الخط المستخدم في -
١٢.  

  . ورتبته األكاديمية والمؤسسة التي يعمل فيهااسمه الباحث على الصفحة األولى من البحث يذكر -
  . قراراتها نهائيةوتُعد الهيئة بحقها في عدم نشر أي بحث تحتفظ -
  . ترد األبحاث التي لم تقبل ألصحابهاال -
 على إجراءات التحكيم في حال سحبه للبحث أو رغبته في عدم المترتبةدفع النفقات المالية ب الباحث يلتزم -

  .التقويممتابعة إجراءات 
  . المحكمون خالل شهرٍ من تاريخ تسلُّمه القراريقترحها الباحث بإجراء التعديالت التي يلتزم -
  . هيئة التحرير تراهافنية ترتيب األبحاث في المجلة لمعايير يخضع -
 أصحابها وال تعكس بالضرورة آراء هيئة التحرير أو الجامعة آراء المنشورة في المجلة تعبر عن األبحاث -

 . أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في المملكة األردنية الهاشميةالعلياأو سياسية اللجنة 
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  : النشرتعليمات  - ب
كلمة لكل منهما وعلى ) ١٥٠( باإلنجليزية بما ال يزيد على وآخرية  يكتب ملخّص للبحث باللغة العربأن -

من ثالثة مقاطع مع ) الباحثين( في أعلى الصفحة عنوان البحث واسم الباحث يكتبورقتين منفصلتين بحيث 
 أسفل صفحة في (Keywords) والرتبة العلمية وتكتب الكلمات الدالة ) البريدي واإللكتروني (العنوان

  .مخطوط عن المحتوى الدقيق للتعبرالملخص بما ال يزيد على خمس كلمات بحيث 
 ،)١(:  بأرقام متسلسلة توضع بين قوسين إلى األعلى هكذاالمخطوط إلى المصادر والمراجع في متن يشار -

قوسين في  بين موضوعة ثبتها في أسفل صفحات البحث، وتكون أرقام التوثيق متسلسلة ويكون )٣( ،)٢(
فإن الصفحة ) ٦ (الرقم قد انتهت عند  مثالًأسفل كل صفحة، فإذا كانت أرقام التوثيق في الصفحة األولى 

  :اآلتي على النحو األولىوال يعاد إيرادها عند نهاية البحث، ويكون ذكرها للمرة ). ١( ستبدأ بالرقم التالية
  

  : المطبوعةالكتب
 بتاريخ وفاته بالتاريخين الهجري والميالدي، واسم الكتاب وملحقاًول والثاني  شهرة الكاتب متلواً باسمه األاسم

 إن تعددت – المجلد واسم المحقق أو المترجم، والطبعة، والناشر، ومكان النشر وسنته، ورقم الغامق،مكتوباً بالبنط 
  : مثال.  والصفحة–المجلدات 
، ٢عبدالسالم محمد هارون، ط: تحقيق وشرح. حيوانال): م٨٦٩/ هـ٢٥٥ت(  أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ،

: اآلتي النحوويشار إلى المصدر عند وروده مرة ثانية على . ٤٠، ص٣، ج١٩٦٥ الحلبي، القاهرة، البابيمصطفى 
  . ج، ص،الحيوانالجاحظ، 

  
  : المخطوطةالكتب
ين الهجري والميالدي، واسم المخطوط  بتاريخ وفاته بالتاريخوملحقاً شهرة الكاتب متلواً باسمه األول والثاني اسم

  : مثال.  ومكان المخطوط، ورقمه، ورقم اللوحة أو الصفحةالغامق،مكتوباً بالبنط 
مخطوط مكتبة . المنصور ملكل من سيرة السلطان االمأثور الفضل): م١٣٣٠/ هـ٧٣٠ت( شافع بن علي الكناني،

  .٥٠ ورقة، )٤٢٤(البودليان باكسفورد، مجموعة مارش رقم 
  

  :الدوريات
 واسم الدورية مكتوباً بالبنط الغامق، رقم ،"    " بين عالمتي تنصيص موضوعاً كاتب المقالة، عنوان المقالة اسم

 مؤتة ،" مدخل-  السيوطي بالتراث األندلسيعناية: "جرار، صالح:  ورقم الصفحة، مثالوالسنة،المجلد والعدد  
  .٢١٦- ١٧٩م، ص١٩٩٥/ هـ١٤١٥ثاني، سنة  العاشر، العدد الالمجلد ،للبحوث والدراسات
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  :التذكارية المؤتمرات وكتب التكريم والكتب وقائع
 كامالً بالبنط الغامق، بالكِتاَ واسم ،"     " عالمتي تنصيص بين اسم الكاتب، واسم المقالة موضوعة ذكر

جهة الناشرة، ومكان النشر،  واسم المطبعة والالطبعة،واسم المحرر أو المحررين إن كانوا غير واحد، ورقم 
 القبائل العربية في بالد جند قنسرين حتى نهاية القرن توطن: " مصطفىالحياري،: مثال. وتاريخه، ورقم الصفحة

، دار ١إبراهيم السعافين، ط: تحرير ،دراسات مهداة إلى إحسان عباس:  محراب المعرفةفي ،" الهجريالرابع
  .٤١٧م، ص١٩٩٧صادر ودار الغرب اإلسالمي، بيروت، 

 العربية واإلنجليزية بعدها مباشرة محـصورة بـين         باللغة األعالم األجنبية حين ورودهـا في البحوث        تكتب -
  (  ).قوسـين 

 عند كتابة األسـماء والمـصطلحات العربيـة بـالحروف           اإلسالمية النظام المتبع في دائرة المعارف       يراعى -
  .الالتينية

 وتثبـت .  اإلشارة إلى السورة ورقم اآليـة      مع   بين قوسين مزهرين   ماني بالرسم العث   اآليات القرآنية  ترسم -
  .مظانها تخريجها من بعد((   ))   األحاديث النبوية بين قوسين هالليين مزدوجين

 :اآلتي المراسالت على النحو تكون -
  

  
  لغة العربية وآدابهافي ال األردنية المجلة تحرير رئيس

  ، المملكة األردنية الهاشميةعمادة البحث العلمي، جامعة مؤتة
  

  األردن) ٦١٧١٠ (-مؤتة) ١٩(ب .ص
   )٩٦٢- ٣ (٢٣٧٢٣٨٠ -٩٩ هاتف
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  لعددحمتويات ا  
 

   م٢٠٠٦تشرين أول / هـ ١٤٢٧ رمضان) ٤(العدد ) ٢(الد 
  

  العربيةالبحوث باللغة 
  

  الصفحات  اسم الباحث  اسم البحث

ظاهرة إسـكان املتحـرك يف أواخـر         •
  الكلمات بني القراء والنحاة

  

  ٤٠-١١  ابراهيم يوسف السيد. د

  ٥٧-٤١  صاحل علي الشتيوي. د  الليل يف شعر عبداهللا بن املعتز •

قعة صفني الشعرية لنصر بن     مرويات و  •
  ملنقريمزاحم ا

 ٨٩-٥٩  فريال عبداهللا هديب. د

باب " ة ـ رواي يف تاريخل اوعي •
  إللياس خوري "الشمس

  ١١٦ -٩١   زهري عبيدات. د

 ١٤٨-١١٧  حفظي حافظ حممد. د  هـ٦٩٠أدب حترير عكا سنة  •

رسالة قاضي سرقسطة إىل أيب الطـاهر        •
  نيمتيم بن يوسف بن تاشف

  ١٩٥-١٤٩  حامد كساب عياط. د
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لة األردنية يف اللغة العربية وآدالد ام٢٠٠٦تشرين أول / هـ ١٤٢٧رمضان ) ٤(العدد ) ٢(ا، ا 
 

 

 ١١

  ظاهرة إسكان املتحرك يف أواخر الكلمات بني القراء والنحاة
  

   * إبراهيم يوسف السيد
  ٣/٤/٢٠٠٥: تاريخ القبول  ٣٠/١/٢٠٠٥:  البحثتقدميتاريخ 

  

  
                                                    ملخص

ة إىل خالف عميق بني القراء والنحـاة، ألن         أدى إسكان أواخر الكلمات الصحيحة اآلخر يف بعض القراءات القرآني           
لذلك اختلف النحاة يف نظرم إىل الظاهرة بني متأول هلا       . هذه احلركة علم على اإلعراب وحذفها ينسف أصالً من أصوله         

 بأقوال  أما القراء فقد متسكوا ا يف بعض القراءات، لتوفّر شروط القراءة الصحيحة عندهم فيها، غري مبالني               . ومنكر وجميز 
  .وال يستطيع الناظر يف أقوال الفريقني اخلروج برأي موحد، أو حل للمشكلة القائمة بينهما. النحاة
ومن احملدثني من يرى تفسري الظاهرة على أساس النظام املقطعي للعربية، ومنهم من يرى أا رمبا تكون مقدمة للتخلي                     

  .حملكية على النحو الذي نشاهده يف هلجاتنا املعاصرةعن حركات اإلعراب يف أواخر الكلمات يف اللهجات ا
  
  

  

Abstract 
 

The neutralization of the inflections of consonantal- ending words in some Quranic 
readings have caused a deep dispute between readers and syntacticians, because this 
inflection indicates the (word/sentence) syntax, removing it would demolish one of its 
foundations. Hence, syntacticians have had different attitudes towards this phenomenon, 
some tried to interpret it, some denounced it, while others approved it. As for readers, they 
held on to it in some readings which maintained the conditions of a correct reading 
regardless of what syntacticians said. It's not possible for the examiner of both groups to 
reach a unified opinion or to resolve the pending problem between them. 

Some modernists view this phenomenon on the basis of Arabic segmental system, 
while others regard it as an onset of abandoning inflections in word-endings in spoken 
dialects as manifested in what we observe in our contemporary dialects. 

  
  
  
  
  
  .قسم اللغة العربية وآداا، كلية اآلداب، جامعة آل البيت* 

  .دن   حقوق النشر حمفوظة جلامعة مؤتة، الكرك، األر
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  إبراهيم يوسف السيد  ظاهرة إسكان املتحرك يف أواخر الكلمات بني القراء والنحاة
  

 

 ١٢

  ةاملقدمـ
خر الكلمات يف بعض القراءات القرآنية جدالً واسعاً بني القراء والنحـاة،            أثارت ظاهرة إسكان أوا     

ذلك أن احلركة اإلعرابية علم على اإلعراب، وحذفها ميس ظاهرة اإلعراب يف الصميم، ويهدم أصالً مـن     
لذلك رفض مجهورهم ما ذهب إليه بعض القراء من السبعة  . أصوهلا، ويسبب مشكلة خطرية عند النحويني     

م من حذف للحركة يف أواخر بعض الكلمات يف قراءم لآليات الكرمية، وتأولوه على أنه اختالس                وغريه
للحركة ال حذف هلا، وإن كانوا قد أجازوا اإلسكان يف الشعر لضرورة الوزن والقافيـة، ورووا بعـض                  

  .أمثلته
ا عدد منهم، وتناقلوها    فقد متسكوا بظاهرة اإلسكان، وقرأ      : أما القراء فكانت هلم نظرم املختلفة       

فيما بينهم، لتوفر شروط القراءة الصحيحة فيها لديهم، وألم أهل نقل ورواية، ال تقوم القراءة عنـدهم                 
  .على األفشى يف اللغة، بل على األثبت يف األثر

اعد إن اخلالف بني الفريقني بقى حمصوراً يف األمثلة املفردة الواردة دون أن ميس القو             : ونبادر فنقول   
  .صطلح عليها النحاه وسلم ا القراءا تأثري على املقاييس اليت ة من قريب أو بعيد، فلم حيدث أدىنالعام

تناولت الدراسة هذه الظاهرة، واستهلتها بتقدمي أمثلة وشواهد من القرآن الكرمي، قرأها بعض القراء                
بعرض آراء النحاة الـذين اختلفـت       من السبعة وغريهم، بإسكان أواخر بعض الكلمات فيها، مث أتبعتها           

وذهب فريق  . فذهب مجهورهم إىل اختالس احلركة يف النثر، وجواز حذفها يف الشعر          : نظرم إىل الظاهرة  
أما الفريق الثالـث  . ثان إىل رفض إسكان احلركة يف النثر ويف الشعر، حبجة أا وضعت للتفريق بني املعاين   

  .راءات القرآنية ويف الشعرمن النحاة فقد أجاز الظاهرة يف الق
انتقلت الدراسة بعد ذلك لعرض رأي القراء يف الظاهرة حيث تبني هلا أن مجهورهم متمسك بقراءة                  

اإلسكان يف األمثلة والشواهد القرآنية الواردة عندهم، ألن منهجهم خمتلف، ويقوم على األثبت يف األثـر،      
وقد ردوا على النحاة بأن قراءة اإلسـكان قـد   . و اجتهادواألصح يف النقل والرواية، وال جمال فيه لرأي أ      

توفرت فيها شروط القراءة الصحيحة مبا فيها موافقة العربية من الوجه الذي جييز ختفيف املتحرك بالضمة أو 
  .الكسرة، وورود بعض النظائر هلا يف العربية سواء يف هلجة متيم وأسد أو يف بعض أشعار العرب

ر يف أقوال القدامى من الفريقني، ال يستطيع اخلروج برأي موحد ومتفق عليـه يف     ولقد تبني أن الناظ     
  .هذه الظاهرة، وال جيد تفسرياً هلا، أو حالً للمشكلة القائمة بينهما بسببها

وهكذا انتقلت الدراسة إىل احملدثني، وقد تبين هلا أن منهم من يرى تفسري هذه الظاهرة على أسـاس      
ربية، ومنهم من يرى أا رمبا كانت إرهاصاً للتخلّي عن احلركات اإلعرابية يف اللهجات           النظام املقطعي للع  

  .احملكية على النحو الذي نشاهده يف هلجاتنا املعاصرة، وقد تناولت الدراسة توضيح األمر يف احلالتني
  . ويف اخلتام خلصت أهم النتائج اليت توصلت إليها  
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 م٢٠٠٦تشرين أول / هـ ١٤٢٧رمضان ) ٤(العدد ) ٢( وآداا، الد الة األردنية يف اللغة العربية
  

 ١٣

  :راءات القرآنيةأمثلة الظاهرة وشواهدها يف الق
األصل يف الكلمات الصحيحة اآلخر يف العربية  الفصحى أن تظهر احلركة يف أواخرها، وحذف                  

، وعزاهـا الفـراء   )١(عن متـيم  ) هـ١٥٤ت(هذه احلركة منها هلجة عربية، حكاها أبو عمرو بن العالء           
ء املعربة والفعل املضارع    وتذهب إىل إسكان املضموم واملكسور يف األمسا      . )٢(إىل متيم وأسد  ) هـ٢٠٧ت(

  .استثقاالً لتوايل الضمة والكسرة
وقد تسرب شيٌء من هذه الظاهرة إىل القراءات القرآنية، فقرأ ا بعض القراء من السبعة وغريهم،          

األمر الذي أدى إىل إثارة جدلٍ وخالف بينهم وبني مجهور النحويني الذين مل جييزوا إسكان املتحـرك يف                  
مات يف النثر، وقبلوا به يف الشعر، أو باألحرى بني مجهور القراء وبعض النحويني من جانـب                 أواخر الكل 

ذلك أنّ األمر عند النحاة يتعلّق مبسألة خطـرية         . ومجهور النحويني ومن تبعهم من القراء من جانب آخر        
وهلذا كلّه ذهب   متس ظاهرة اإلعراب، فهذه احلركة علم على اإلعراب، وحذفها ينسف أصالً من أصوله،              

مجهور النحويني إىل اختالس احلركة يف هذه القراءات ال إسكاا وحذفها على النحو الذي سيأيت تفصيله                
  .الحقاً

لكننا قبل أن نذهب بعيداً يف عرض آراء الفريقني نقدم أمثلة من القرآن الكرمي قرأها بعض القـراء     
      ة،        بإسكان حركة اإلعراب فيها، ورواها مجهور النحويني باختالسها، وهي أمساء وأفعال معربة وأفعال مبني

ومن . )٣(ذلك أم يقصدون حبركة اإلعراب هنا حركة الم الكلمة سواء أكانت تلك الكلمة معربة أم مبنية   
   :تلك األمثلة

-)     كُمرعشوي كُمرصنوي مهرأْموي مهرأْموت كُمرأموا     (:يف اآليات الكرمية) يحـذْبأَنْ ت كُمرـأْمي إِنَّ اللَّـه
يـأْمرهم بِـالْمعروف وينهـاهم عـنِ        (و) ٣٢: الطور)(أَم تأْمرهم أَحالمهم بِهذَا   (و) ٦٧: البقرة)(بقَرةً

وما يشعركُم أَنها إِذَا (و) ١٦٠: آل عمران) (فَمن ذَا الَّذي ينصركُم من بعده    (و) ١٥٧: ألعراف)(الْمنكَرِ
روايتني عن  ) هـ٨٣٣ت(فقد ذكر ابن اجلزري     . )٤(وحيثما وقع ذلك  ) ١٠٩: األنعام)(جاَءت ال يؤمنونَ  

                                                 
حتقيق علي النجدي ناصف وزميله، الس األعلى للشؤون         (تسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها       احملابن جين، عثمان،     ) ١(

 .١٠٩، ص١، ج)م١٩٩٩(اإلسالمية، القاهرة 
لطبعـة  قدم له علي حممد الضباع، خرج آياته الشيخ زكريا عمريات، دار الكتب العلميـة، ا              (،  النشر يف القراءات العشر   ابن اجلزري،    ) ٢(

 .١٦٠، ص٢، ج)م١٩٩٨األوىل، بريوت 
، ٢، ج)م١٩٨٤حتقيق بدر الدين قهوجي وزميله، دار املأمون للتراث، الطبعة األوىل، بـريوت    (احلجة للقراء السبعة  : أبو علي الفارسي   ) ٣(

، )م١٩٨٧قاهرة، الطبعـة األوىل      أثر القراءات يف األصوات والنحو العريب، مكتبة اخلاجني بال         ،عبد الصبور شاهني  : ، وانظر أيضاً  ٨١ص
 .٣٥٣ص

 .١٥٩، ص٢، جالنشر يف القراءات العشرابن اجلزري،  ) ٤(
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 ١٤

قـرأ هـذه   ) هـ١٥٤ت(تذهب األوىل إىل أن أبا عمرو بن العالء       ) هـ٢٠٢ت(أيب حممد حيىي اليزيدي     
وقـال أبـو   ). هـ٢٦١ت(اشتهرت هذه الرواية عن طريق السوسي األفعال بإسكان حركة الراء فيها، و 

 أصح يف النقل وأكثر يف األداء، وهو الذي         - يعين يف هذه الكلم    -واإلسكان): "هـ٤٤٤ت(عمرو الداين   
  .)١("أختاره وآخذ به

ـ ١٥٤ت(وتذهب الثانية إىل أن أبا عمرو بن العالء            قرأ هذه األفعال باختالس حركة الـراء       )  ه
  .)٢ ()هـ٣٢٤ت(جماهد  ، واشتهرت هذه الرواية عن طريق الدوري، وهي اختيار ابنفيها

ت (ويرجح الدكتور عبد الصبور شاهني يف دراسته هلذه الظاهرة عند أيب عمـرو ابـن العـالء                   
أصح يف هذا الباب رواية وأدق نقـالً،  "ألنه ) هـ٢٦١ت(رواية اإلسكان اليت نقلها السوسي      ) هـ١٥٤

 قراءة أيب عمرو وختصصه فيها، على حني اشتغل الدوري بكثري من القراءات كما اشتغل بالنحو لتوفره على
  .)٣("على ما مر بترمجته، فيحتمل أنه قال باالختالس من باب الوالء ملذهب النحويني

وذكر " ينصركم"وبعضهم مل يذكر    " يشعركم"وجتدر اإلشارة هنا إىل أن بعض الرواة مل يذكروا            
وقد رد أبو عمرو ". يحشرهم ويأمرهم: "، وبعض الرواة أطلق القياس يف كل راء حنو"م وحيذركميصورك"

إطالق القياس يف نظائر ذلك مما توالت فيه الضمات، وتابعه على ذلك ابن اجلزري              ) هـ٤٤٤ت  (الداين  
يعلمهـم  "ريهـا حنـو     وقد قرأ بإسكان الم الفعل من كلّ هذه األفعـال وغ          . )٤(وأئمته) هـ٨٣٣ت  (

مهرشح٥(أحد أئمة القراء يف مكّة) هـ١٢٣ت(حممد بن عبد الرمحن بن حميصن " ون(.  
) ١٢٩: البقـرة )(ويعلِّمهم الْكتاب : (يف قوله تعاىل  " يعلِّمكُم"و" يلعنهم"و" مهيعلِّم"ومنها الكلمات    -

، وما أشبه ذلـك     )١٥١: البقرة)(ويعلِّمكُم الْكتاب والْحكْمةَ  (، و )١٥٩: البقرة)(ويلْعنهم اللَّاعنونَ (و
يف ذلك  ) هـ١٥٤ت  (عن أيب عمرو بن العالء      ) هـ٢٠٢ت(من احلركات املتواليات، قال اليزيدي      

  .)٧(، وقد ورد عنه أنه كان يشمها شيئاً من الضم)٦("إنه كان يسكن الالم من الفعل يف مجيعه: "كلّه
فَتوبوا إِلَى بارِئكُم فَاقْتلُوا أَنفُسكُم ذَلكُم خير لَكُـم عنـد   : (يف احلرفني يف قوله تعاىل " بارِئكُم"ومنها   -

  كُمارِئومن )هـ١٨٠ت (باختالس احلركة من طريق البغداديني وهو اختيار سيبويه        ) ٥٤: البقرة)(ب ،

                                                 
 .١٦٠، ص ٢، جالنشرابن اجلزري،  ) ١(
 .١٦٠، ص٢، جالنشرابن اجلزري،  ) ٢(
 .٣٣٩، صأثر القراءات يف األصوات والنحو العريبعبد الصبور شاهني،  ) ٣(
 .١٦٠، ص٢، جالنشرابن اجلزري،  ) ٤(
 .١٦١، ص٢، جالنشرابن اجلزري،  ) ٥(
 .١٥٧، ص)هـ١٤٠٠حتقيق شوقي ضيف، دار املعارف مبصر، الطبعة الثالثة، القاهرة  (السبعة يف القراءاتابن جماهد،  ) ٦(
 .١٥٦، صاملصدر السابق ) ٧(
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 م٢٠٠٦تشرين أول / هـ ١٤٢٧رمضان ) ٤(العدد ) ٢( وآداا، الد الة األردنية يف اللغة العربية
  

 ١٥

ـ ١٥٤ت(هم باإلسكان، وهو املروي عن أيب عمرو بن العالء وغري) أي العراقيني (طريق الرقّيني    ) هـ
 .)١(دون غريه، والباقون يشبعون احلركة

ومن يتخذ الشيطَانَ ولياً من دون اللَّه فَقَد خِسر خسراناً مبِينـاً،  : (يف قوله تعاىل  " يعدهم"ومن األمثلة    -
  مو يهِمنميو مهدعطَانُ إِالّ   ييالش مهدعوراً  ا يت (قرأهـا األعمـش     ). ١٢٠-١١٩:النـساء ) ( غُـر

قد تقدم القول على حنو هذا مما أسكن يف         : "وما يعدهم ساكنه، قال ابن جين     .. يعدهم  ): (هـ١٤٨
 .)٢("موضع الرفع ختفيفاً لثقل الضمة

دتهم وأَبصارهم كَما لَم يؤمنوا بِه أَولَ مرة ونذَرهم فـي           ونقَلِّب أَفْئ : (يف قوله تعاىل  " ونذرهم"ومنها   -
ـ ١٠٥ت(وأبو رجاء   ) هـ١١٠ت(قرأها احلسن   ) ١١٠:األنعام) (طُغيانِهِم يعمهونَ  وقتـادة  ) هـ

ـ ١٧١(وسالم  ) هـ١١٧ت( ـ ٢١٣ت(وعبد اهللا بن يزيد     ) هـ٢٠٥( ويعقوب) ه واألعمش )  ه
قال أبـو الفـتح ابـن جـين         . بالياء وجزم الراء  "ويذرهم) "هـ٥٦٩ت(واهلَمذاين  ) هـ١٤٨ت(
بإسكان ) وما يشعركم: (قد تقدم ذكر إسكان املرفوع ختفيفاً وعليه قراءة من قرأ أيضاً) "هـ٣٩٢ت(

) يـذرهم (ألن فيه خروجاً من كسر إىل ضم، وهـو يف           ) يذرهم(أعذر من   ) يشعركم(الراء، وكأن   
 .)٣(" إىل ضمخروج من فتح

قرأها مسلمة  ) ٧: ألنفالا)(وإِذْ يعدكُم اللَّه إِحدى الطَّائفَتينِ أَنها لَكُم      : (يف قوله تعاىل  " يعدكُم"ومنها   -
أسـكن ذلـك لتـوايل      ): "هـ٣٩٢ت(، قال ابن جين     )٤(بن حمارب بإسكان الدال لتوايل احلركات     

 .)٥("احلركات وثقل الضمة
قرأها مـسلمة بـن   ) ٢٢٨: البقرة)(وبعولَتهن أَحق بِردهن في ذَلك    : (يف قوله تعاىل  " تهنبعولَ"ومنها   -

" يأمركم"قد سبق حنو هذا يف قراءة أيب عمرو         ): "هـ٣٩٢ت(قال ابن جين    . )٦(حمارب بإسكان التاء  
 : وأنشدنا فيه األبيات اليت أحدها قول جرير

  هواز منزِلُكُم      ونهر تريى وال تعرفكُم العربسريوا بين العم فَاَأل
  . )٧(سكن الفاء استخفافاً لثقل الضمة مع كثرة احلركاتال تعرفُكُم فأ: أراد

                                                 
، )م١٩٩٦لبنان، الطبعـة األوىل     . لمية، بريوت دار الكتب الع  . عين بتصحيحه أوتويرتزل   (التيسري يف القراءات السبع   أبو عمرو الداين،     ) ١(

 .٦٣ص
 .١٩٩، ص١، جاحملتسبابن جين،  ) ٢(
 .٢٢٧، ص١، جاحملتسبابن جين،  ) ٣(
، حتقيق الشيخ عادل أمحد عبد املوجود وزمالئه، دار الكتب العلميـة، الطبعـة األوىل   البحر احمليطأبو حيان األندلسي حممد بن يوسف،      ) ٤(

 .٤٥٨، ص٤م، ج٢٠٠١بريوت، 
 .٢٧٣، ص١، جاحملتسبابن جين،  ) ٥(
 .١٩٩، ص ٢، جالبحر احمليطأبو حيان األندلسي،  ) ٦(
 .١٢٣، ص١، جاحملتسب ابن جين، ) ٧(
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 ١٦

استكْباراً في الْأَرضِ ومكْر السيئ وال يحيق الْمكْر        : (يف قوله تعاىل  " السيء " كلمة :ومن تلك األمثلة   -
    هلئُ إِلَّا بِأَهيـ ١٤٨ت(قرأها اجلمهور بكسر اهلمـزة واألعمـش        ) ٤٣: فاطر)(الس ومحـزة  ) هـ

 .)٢("وقد جزمها األعمش ومحزة لكثرة احلركات: " قال  الفراء)١(بإسكاا) هـ١٥٦ت(
) هـ٢٠٧ت  ( الفراء   قال) ١٠٣: االنبياء)(كْبرال يحزنهم الْفَزع األَ   (: يف قوله تعاىل  " حيزنهم: "ومنها -

  .)٣(جزم" ال يحزنهم: "حدثين الرؤاسي عن أيب عمرو بن العالء
) قُلِ اللَّه يحيِـيكُم ثُـم يميـتكُم ثُـم يجمعكُـم           : (يف قوله تعاىل  " أَسلحتكُم"و" يجمعكُم"ومنها   -

، روى اليزيـدي    )١٠٢: النساء)(غفُلُونَ عن أَسلحتكُم  ود الَّذين كَفَروا لَو ت    (وقوله  )  ٢٦:اجلاثـية(
 .)٤(أنه يسكن ذلك كراهة لتوايل احلركات) هـ١٥٤ت(عن أيب عمرو )  هـ٢٠٢ت(

يه ومن يستنكف عن عبادته ويستكْبِر فَسيحشرهم إِلَ      : (يف قوله تعاىل  " فيعذِّبهم"و" فسيحشرهم"ومنها   -
، )١٧٣: النساء)(وأَما الَّذين استنكَفُوا واستكْبروا فَيعذِّبهم عذَاباً أَليماً   : (وقوله) ١٧٢: النساء)(جميعاً

قد سبق حنو هذا    ): "هـ٣٩٢ت(وقال ابن جين    . )٥(قرأ مسلمة بن حمارب بسكون الراء والباء فيهما       
 نعم ورمبا كان العملُ خلْساً فظن سكوناً، وقـد سـبقت شـواهد              وأنه إمنا يسكّن استثقاالً للضمة،    

 .)٦("السكون مبا فيه
ـ ١١٠ت(قرأها احلسن البصري    ) ٦:املدثر) (وال تمنن تستكْثر  : (يف قوله تعاىل  " تستكْثر"ومنها   - ) هـ

وأما .... متنن  : "من قوله أحدمها أن يكون بدالً     : أما اجلزم فيحتمل أمرين   : ")٨(، قال ابن جين   )٧(جزماً
فأسكن الراء لثقل الضمة مع كثرة احلركات كما حكاه أبـو           " تستكثر"الوجه اآلخر فأن يكون أراد      

 ".بإسكان الالم) ٨٠: الزخرف(بلى ورسلنا لديهم يكتبون : "زيد من قوهلم
، قرأها ابن كـثري  )٦٤: املائدة)(طْفَأَها اللَّه كُلَّما أَوقَدوا ناراً للْحربِ أَ    : (يف قوله تعاىل  " أطفَأَها"ومنها   -

وهـذا  ): "هـ٣٧٠ت  (بإسكان اهلمزة، قال ابن خالويه      " أطفَأْها"يف بعض الروايات    ) هـ١٢٠ت(
 ".يف سبأْ. )٩("باإلسكان) ٢٢: النمل)(من سبأ بِنبأ يقنيٍ: (شبه مبا روي عنه

                                                 
 .٣٠٥، ص٧، جالبحر احمليطأبو حيان األندلسي،  ) ١(
 .٣٧١، ص٢م، ج١٩٥٥رية للتأليف والترمجة، القاهرة ، حتقيق حممد علي النجار، الدار املصمعاين القرآنالفراء أبو زكريا حيىي بن زياد،  ) ٢(
 .٣٧١، ص٢الفراء، معاين القرآن، ج ) ٣(
، حتقيق أمحد فريد املزيدي، دار الكتـب العلميـة، الطبعـة األوىل،    احلجة يف القراءات السبع ابن خالويه أبو عبد اهللا احلسني بن أمحد،          ) ٤(

 .٧٨، ٧٧، ص ص ٢، جاحلجة للقراء السبعةي، ، وأبو علي الفارس٣٠م، ص١٩٩٩بريوت، لبنان 
 .٢٠٤، ص١، جاحملتسبابن جين  ) ٥(
 .٢٠٤،ص١، جاملصدر السابق ) ٦(
 .٣٣٧، ص  ٢، جاملصدر السابق ) ٧(
 .٣٣٨، ٣٣٧، ص ص ٢، جاملصدر السابق ) ٨(
 .٣٤م، ص٢٠٠٢ربد، األردن، ، دار الكندي، االقراءات الشاذةابن خالويه، أبو عبد اهللا احلسني بن أمحد بن محدان،  ) ٩(
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 ١٧

ة جتاوز أصحاا احلركة اإلعرابية ومل ينطقوا ـا،         يتضح من األمثلة السابقة ورود قراءات متعدد      
وأبـو  ) هـ١٢٠ت(فقد قرأ بأحرف من ظاهرة اإلسكان، وفق ما ذكرت الروايات، من السبعة ابن كثري    

ومن العشرة يعقوب احلـضرمي     ) هـ١٥٦ت(، ومحزه بن حبيب الزيات      )هـ١٥٤ت(عمرو بن العالء    
ـ ١٢٣ت(وابـن حميـصن     ) هـ١١٠ت(لبصري  ومن القراء األربعة عشر احلسن ا     ) هـ٢٠٥ت( ) هـ

ـ ١٠٥ت(بو رجاء   أ، ومن غريهم مسلمة بن حمارب و      )هـ١٤٨ت(سليمان بن مهران    (واألعمش   ) هـ
، األمر الذي يشري إىل تـردد       )هـ٢١٣ت(وعبداهللا بن يزيد    ) هـ١٧١ت(وسالم  ) هـ١١٧ت(وقتاده  

ارها على أحد منهم، وإن كان الكثري منها أمثلة هذه الظاهرة على ألسنة عدد متزايد من القراء، وعدم اقتص    
 فراراً من توايل احلركـات، وال  )١(قد ورد يف قراءة أيب عمرو بن العالء الذي عرف عنه ميله إىل التخفيف            

كما -غرو يف ذلك فأبو عمرو متيمي، ومتثل هذه الظاهرة منطاً من أمناط السلوك اللغوي يف بيئته، فبنو متيم                 
 إىل إسكان املضموم واملكسور استثقاالً للضمة والكسرة، أما الفتحة فال ثقل فيها              يذهبون -سبق أن أشرنا  

فتبقى على حاهلا، إال أن ورود أمثلة هذه الظاهرة على ألسنة هؤالء القراء يشري مـن ناحيـة أخـرى إىل          
  .شيوعها يف بيئات لغوية خمتلفة وإىل أنها مل تعد مقتصرة على بيئة متيم

اللجوء إىل ظاهرة اإلسكان فيعزوه ألسباب صوتية تتمثل يف ثقل نطق هاتني احلركتني ويعلّل الفراء   
فإمنا يستثقل الضم والكسر ألن ملخرجيهما مؤونـة علـى        : "األمر الذي يدعو الناطق إىل التخفيف فيقول      

لك ثقيالً، والفتحة   اللسان والشفتني تنضم الرفعة ما فيثقل الضمة وميال أحد الشدقني إىل الكسرة فترى ذ             
  .)٢("خترج من خرق الفم بال كلفة

 هي امليل إىل التخفيف من استثقال الضمة والكسرة حىت لو           -على هذا األساس  -إنّ علَّة اإلسكان    
  .كان ذلك واقعاً على احلركة اإلعرابية على النحو الذي شاهدناه يف قراءات األمثلة السابقة قبل سطور

حويني إلغاء احلركة من الم الكلمة خشية ايار قواعدهم ومقاييـسهم الـيت             مل حيتمل مجهور الن     
ارتضوها، ولذلك مل يسلّموا برواية اإلسكان يف النثر حيث ال ضرورة حتمل على ذلك يف رأيهم، لكنـهم                
أجازوه يف الشعر، ألن احلرص على إقامة الوزن فيه قد يضطر الشاعر إىل إسـكان املتحـرك أو حتريـك              

 مىت اقتضت الضرورة ذلك، ومن هنا جاء تفسريهم هلذه الظاهرة باالختالس كـي تـسلم هلـم                 الساكن
قواعدهم اليت وضعوها لضبط أواخر الكلم، األمر الذي دفع ابن جين يف تعقيبه على قراءة مـسلمة بـن                   

نقلوا اإلسكان مل   أي أنّ الذين    " ن سكوناً ظُورمبا كان األمر خلساً ف    : ")٣(حمارب اليت مر ذكرها إىل القول     

                                                 
 .١٥٦، صالسبعة يف القراءات ،ابن جماهد ) ١(
 .١٣، ص٢، جمعاين القرآنالفراء،  ) ٢(
 .٢٠٤، ص١، جاحملتسبابن جين،  ) ٣(
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 ١٨

  .يفطنوا إىل دقّة النطق عند هذا القارئ أو ذاك ومل يضبطوا السماع فحسبوا االختالس إسكاناً
لقد جاءت أمثلة اإلسكان من عدد من القراء السبعة ومن غريهم، فهل يعقل أن يقع هؤالء القراء                   

 يف اخلطأ وهم الذين تلقوا القراءة مساعاً؟      على كثرم وتعدد اختيارام يف القراءة، واختالف بيئام اللغوية        
  وهل هناك وسيلة يف النقل أدق من السماع مشافهة؟

أما أئمة القراء فإنّ هلم رأيهم الذي خيتلفون فيه مع النحاة، فالقراءة عندهم سنة متبعة األصـل فيهـا            
فقة للرسم القرآين وللعربية ولو بوجه،      صحة السند وأن تكون مشهورة عند أئمة هذا الشأن الضابطني له، موا           

  سواء أوافقهم عليها أهل النحو أم خالفوهم فيها؟
وعلى هذا األساس فإن مجهور القراء يقرون بظاهرة اإلسكان ويأخذون ا وإن عارضهم يف ذلك                

س القواعـد   على أن هذا االختالف بني الفريقني بقي حمصوراً يف األمثلة املفردة دون أن مي             . مجهور النحاة 
  .)١(العامة من قريب أو بعيد، فلم حيدث أدىن تأثري على املقاييس اليت اصطلح عليها النحاة وسلّم ا القراء

ومهما يكن من أمر فإن هذا التقدمي املوجز ملوقف النحاة والقراء من ظاهرة اإلسكان حيتـاج إىل                   
 ما سنتناوله يف السطور التالية بادئني أوالً بـآراء  شيء من التفصيل لسبر أغواره والتعرف على آفاقه، وهذا  

  .النحاة ثُم القراء فرأي احملدثني
  

  رأي النحاة يف ظاهرة اإلسكان
  :)٢(اختلف النحاة يف نظرم إىل هذه الظاهرة، وانقسموا إىل ثالثة مذاهب على النحو التايل  

  .مهورجواز اإلسكان يف الشعر ومنعه يف االختيار وعليه اجل: األول
  ).هـ٢٨٦ت. (املنع مطلقاً يف الشعر وغريه وعليه املربد: الثاين

  ).هـ٦٧٢ت(اجلواز مطلقاً وعليه ابن مالك : الثالث
  :رأي مجهور النحويني: أوالً

تناول هذه الظاهرة بشيء من اإلسهاب ثالثة من النحاة املشهورين، وذهبوا إىل جـواز إسـكان           
     ك يف الم الكلمة يف الشـ ١٨٠ت(سيبويه  : عر، واختالس حركتها يف النثر، وهؤالء الثالثة هم       املتحر ) هـ

  ).هـ٣٩٢(وابن جين ) هـ٣٧٧ت(وأبو علي الفارسي 

 يف هذه الظاهرة فمبين على اختالس احلركة يف هذه اآليات الكرمية،             أما مذهب شيخ النحاة سيبويه     -١

                                                 
 .٣٣٨، صأثر القراءات يف األصوات والنحو العريبعبد الصبور شاهني،  ) ١(
، ١، ج)م١٩٩٨ أمحد مشس الدين، دارالكتب العلمية، الطبعة األوىل، بريوت، لبنان         حتقيق (مهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع     السيوطي،   ) ٢(

 .١٨٥-١٨٣ص ص 
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 ١٩

تها واو وياء، وهذا حتكمه لك املـشافهة،        فأما الذين يشبعون فيمططون، وعالم    : ()١(يدل على ذلك قوله   
يضرا ومن  : وأما الذين ال يشبعون فيختلسون اختالساً وذلك قولك       . يضرا ومن مأمنك  : وذلك قولك 

  ").إىل بارِئكُم: "مأمنك يسرعون اللفظ، ومن مثّ قال أبو عمرو
امها، أي عدم إظهارها     معناه عدم حتقيق نطق احلركة بتم      -كما يتبين يف نص سيبويه    -واالختالس  

كاملة النطق، وذلك باإلسراع يف نطقها، على أن يبقى جزء من احلركة أثناء النطق يؤدي إىل عدم إخفائها           
متاماً من الكالم، وبذلك يكون الصوت املختلس يف هذه احلالة أضعف من املشبع وأخفى، ولكنـه بزنـة                 

من مأمنك فيبينـون    : يدلك على أا متحركة قوهلم    و: "املتحرك، ويؤكد سيبويه على هذا االحتراز فيقول      
فلو مل تكن النون متحركة الختفت من الكالم بسبب إسكاا،       . )٢("النون فلو كانت ساكنة مل حتقق النون      

  .أدى إىل اإلبقاء عليها) أي اختالسها(ولكن وجود جزء قليل من احلركة 
 الضمة والكسرة، أما الفتحة فال اختالس فيها وجيعل سيبويه اختالس احلركة يف النثر مقصوراً على         

، ويذهب إىل جواز إسكان املضموم واملكسور يف الم الكلمة يف الشعر قياساً على جـواز                )٣(نظراً خلفّتها 
فَخذٌ، وبضمة عضد حيث    : "شبهوا ذلك بكسرة فخذ حيث حذفوا فقالوا      "إسكاما يف عني الكلمة ألم      

ألن الذين يقولون كَبد وفَخذٌ ال يقولـون يف      " التخفيف فيها    أما الفتحة فلم جيئ   . )٤("عضد: حذفوا فقالوا 
  .)٥("جملٌ: جمل

  :)٦(ويستشهد سيبويه على جواز إسكان املضموم وارور يف الشعر بقول الشاعر
  رحت ويف رِجلَيك ما فيهما     وقَّد بدا هنك من املئْزر

  : )٧(مرفوع ألنه فاعل، وبقول اآلخر) هنك(وهو يف األصل ) هنك(بإسكان 
  إذا اعوججن قُلْت صاحب قَوم     بالدو أَمثالَ السفنيِ العومِ    
  ".صاحيب"واملقصود به هنا ) صاحب(بإسكان 
 الم الكلمة   ومهما يكن من أمر، فقد كان بوسع سيبويه أن يقر جبواز إسكان املضموم وارور يف                

سواء يف عـني الكلمـة أو       -يف النثر أيضاً قياساً على جواز إسكاما يف عني الكلمة، ألن هذا اإلسكان              
 لغة لبعض العرب حكاها أبو عمرو بن العالء عن بين متيم كما مر سابقاً، وأصحاب هـذه اللغـة      -المها

                                                 
 .٢٠٢، ص٤، جالكتابسيبويه،  ) ١(
 .٢٠٢، ص٤، جاملصدر السابق ) ٢(
 .٢٠٢، ص٤، جالكتاب ،سيبويه) ٣(
 .٢٠٣، ص٤، جاملصدر السابق ) ٤(
 .٢٠٤، ص٤، جاملصدر السابق ) ٥(
 .واهلنك كناية عن كل ما يقبح ذكره. ٢٠٣، ص٤، جابالكتسيبويه،  ) ٦(
 .٢٠٣، ص٤ ، جاملصدر السابق ) ٧(
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 ٢٠

ت الكلمة يف نثر أو شعر ألا تـتم عنـدهم           عندما كانوا يسكّنون عني الكلمة أو المها مل مييزوا إن كان          
بطريقة ال شعورية كوا سليقة لغوية، ولكن سيبويه توقف عن ذلك وفسر الظاهرة باختالس حركـة الم             
الكلمة يف النثر، مع أنه قبل بإسكاا يف الشعر، كما أجاز إسكان عني الكلمة يف الشعر ويف النثـر ألنـه                     

يعلمهم ويلعـنهم  : ه عليها وهم يشبعون احلركة يف آخر الكلمة فيقولون  اختار لغة أهل احلجاز وبىن حكم     
، وبذلك يكون قد استجاب ملقاييسه اليت وضعت )١(مثقلة، بينما يسكّن التميميون فيقولون يعلِّمهم ويلْعنهم
  .)٢(لضبط أواخر الكلمات، واطمأَنَّ على سالمة قواعده

قد أشار يف دراسته لظاهرة اإلسكان يف الم الكلمة إىل ثالث          ف )هـ٣٧٧ت( وأما أبو علي الفارسي      -٢
إىل اختالس احلركة يف آخر     تذهب األوىل منها     :)٣(يف قراءته ) هـ١٥٤ت  (روايات نقلت عن أيب عمرو      

لك بضم الشفتني من غري صوت يسمع،       وتذهب الثانية إىل إمشام الم الكلمة شيئاً من احلركة، وذ         الكلمة،  
  .ىل إسكان الم الكلمةوتذهب الثالثة إ

وقد تبع أبو علي سيبويه فيما ذهب إليه فأجاز اإلسكان يف الشعر واالختالس يف اآليات الكرميـة                
كان أبو عمرو خيتلس احلركة من بارئكم، : وقال سيبويه: ")٤(اآلنفة الذكر مشكّكاً يف رواية اإلسكان قائالً 

يه احلركات فيري من يسمعه أنه قد أسـكن ومل يكـن   ، وما أشبه ذلك مما تتواىل ف   )٦٧البقرة،(ويأمركم  
  .أي أن الراوي مل يتحقق من النطق ومل يضبط النقل" يسكن

  :ويف حتليله لظاهرة اإلسكان يف العربية أشار إىل أا تقع على ضربني  
ة إسكان ما كانت حركته حركة بناء واملقصود به هنا إسكان عني الكلمة سواء وقع ذلك يف كلم                : األول

وهذه إذاً خفّفَت تصبح يف     ) فَعلَ(وعلم  ) فُعلَ(وضرب  ) فعلٍ(وإبلٍ  ) فَعلٍ(وسبعٍ  ) فَعلٍ(فَخذ  : مفردة حنو 
سبع وفَخذْ وإِبلْ وضرب وعلم، أَو وقع يف كلمتني فيسكن على تشبيه املنفصل باملتصل كما              : حالة الوقف 

  : )٥(و اإلمالة واإلدغام كما يف قول الشاعرجاء ذلك يف مواضع من كالمهم حن
  قال سلَيمى اشتر لَنا سوِيقاً

  .فهي تشبه علم) فَعلَ(على وزن ) ترِلَ(ألن 
  .)٦(وهذا الضرب من اإلسكان ال خالف يف جتويزه بني النحويني سواء وقع يف النثر أو يف الشعر  

                                                 
 .١٠٩، ص١، جاحملتسبابن جين،  ) ١(
 .٣٤٦، صأثر القراءات يف األصوات والنحو العريبعبد الصبور شاهني،  ) ٢(
 .٧٨-٧٦، ص ص ٢، جاحلجة للقراء السبعة أبو علي الفارسي، ) ٣(
 .٧٧، ص٢ج ،احلجة للقراء السبعة ي،سأبو علي الفار ) ٤(
 .٧٩، ص٢، جاملصدر السابق ) ٥(
 .٧٩، ص٢، جاحلجة للقراء السبعة أبو علي الفارسي، ) ٦(
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 م٢٠٠٦تشرين أول / هـ ١٤٢٧رمضان ) ٤(العدد ) ٢( وآداا، الد الة األردنية يف اللغة العربية
  

 ٢١

 الم الكلمة، وقد اختلف العلماء يف نظرم إليها فذهب ما كانت حركته حركة إعراب وهي حركة: الثاين
بعضهم إىل عدم جواز إسكاا يف الشعر ويف النثر ألا علم على اإلعراب، وذهب سيبويه إىل جواز ذلك                  

  :)١(يف الشعر واستشهد ببيتيه السابقني وزاد عليهما قول جرير
ون        زِلُكُمنم وازفَاَأله مسريوا بين العبرالع رِفْكُمعتريى وال ت ره  

  وهو فعل مضارع مرفوع) تعرفكم(بإسكان الفاء يف 
  :وقول اآلخر

  )٢(فاليوم أَشرب غير مستحقبٍ
  .وهو فعل مضارع مرفوع) أشرب(بإسكان الباء يف 

  :وقول وضاح اليمن
   دهري شعما شالن   إنطْ باجلُلْجلخ ٣( قَد(  

  .وهو يف األصل فعل ماضٍ مبين على الفتح) خلط(الطاء يف الفعل املاضي بإسكان 
ويفهم من الشاهد األخري أنه يريد بعالمة اإلعراب حركة الم الكلمة سواء كانت معربة أو مبنية                  

  .كما سبق أن أحملنا
كة ال جيـوز مـن   فأما من زعم أنّ حذف هذه احلر: "مث عقّب الفارسي على هذه الشواهد الشعرية بقوله      

وكأنه يرد بـذلك    -ومن ثَم أخذ يفند قول املنكرين       . )٤("حيث كانت علماً لإلعراب فليس قوله مبستقيم      
  : مؤيداً رأي سيبويه يف هذه املسألة ومدلّال على صوابه وحمتجاً مبا يلي-على املربد

قد متّ حذفها من آخر الكلمات      ف:  إنّ حركات اإلعراب قد جرى حذفها يف مواضع أخرى لعلل معينة           -١
كما متّ حذفها من آخر األمساء املعتلّة كالقاضي والداعي، ومن آخر الفعل املضارع حنو يرمـي      . يف الوقف 

ويسمو، وطاملا أن حذفها يف هذه املواضع أصبح مقبوالً نتيجة هذه العوارض اليت تعرض هلذه الكلمـات،                 
 لعوارض تعرض هلا يف الشعر، ويكون ما ذهـب إليـه            فعلى هذا األساس ميكن حذف حركات اإلعراب      

ويف هذا السياق يقـول     ). حركة البناء (سيبويه مقبوالً تشبيهاً له مبا حدث من حذف حلركة عني الكلمة            
فلو كانت حركة اإلعراب ال جيوز حذفها من حيث كانت داللة اإلعراب، مل جيز حـذفها يف            : "الفارسي

 جاز حذفها أيضاً فيما ذهب إليه سيبويه        ،يف هذه املواضع لعوارض تعرض    هذه املواضع، فإذا جاز حذفها      

                                                 
 .٨٠، ص٢، جاملصدر السابق ) ١(
 .٨٠، ص٢ ، جاملصدر السابق ) ٢(
 .٨١، ص٢ ، جاملصدر السابق ) ٣(
 .٨١، ص٢، جاملصدر السابق ) ٤(
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  إبراهيم يوسف السيد  ظاهرة إسكان املتحرك يف أواخر الكلمات بني القراء والنحاة
  

 

 ٢٢

وهو التشبيه حبركة البناء واجلامع بينهما أما مجيعاً زائدتان، وأا قد تسقط يف الوقف واالعتالل، كمـا                 
  :)١("تسقط اليت للبناء للتخفيف

لمة عند وصل الكالم، وميكن     فإن قيل إن سقوطها يف الوقف عرضي وجائز، ألا تعود آلخر الك             
 من خالل املوقع اإلعرايب للكلمة، رد على ذلك بأن حذف احلركة، من             -يف حالة حذفها  -التعرف عليها   

وإذا فارقت هذه الصيغة    "عرضي وجائز أيضاً وميكن التعرف عليها من خالل املوقع اإلعرايب أيضاً            " هنك"
  .)٢("ر اليت لإلعراب يف الوصلاليت شبهت هلا بسبع ظهرت كما تظه

فهذا معناه أن األصل هو اإلسـكان وأن        " أما مجيعاً زائدتان  : "ونتوقف قليالً عند قول أيب علي       
ونود اإلشارة هنا إىل أن ما ذهب إليه أبو علي الفارسـي   . التحريك يقع عند وصل الكالم وعدم االعتالل      
وزعـم اخلليـل أن   : "يما نقله عنه شيخ النحاة سيبويه بقوله يف هذا السياق قد سبقه إليه اخلليل بن أمحد ف         

  .)٣("الفتحة والكسرة والضمة زوائد وهن يلحقْن احلرف ليوصل إىل التكلّم به
ومقتضى هذا الكالم أن اخلليل يقرر أن إسكان أواخر الكلمات هـو األصـل يف العربيـة، وأن               

وذلك يف حالة وصل الكالم بعضه ببعض، فإذا مل يقتضِ          حتريكها طارئ وحيدث عندما تدعو احلاجة إليه،        
املقام احلركة، مل يؤت ا، وعلى هذا األساس فاحلركة ليست جزءاً من بنية الكلمة، وإمنا هـي عـارض                   

  .يعرض هلذه البنية
 قول املنكرين لظاهرة اإلسكان هو أن حركـة البنـاء     ، واألمر اآلخر الذي استند إليه أبو علي يف رده         -٢
حركـة  (تدل على املعىن، وقد جاز حذْفها، وعليه فإنه جيوز حذف حركة اإلعراب             ) حركة عني الكلمة  (

أال ترى أن حتريك العـني      "وإن كانت تدل على املعىن قياساً على حذف حركة عني الكلمة            ) الم الكلمة 
  .)٤("راببالكسر يف حنو ضرِب يدل على معىن وقد جاز إسكاا فكذلك جيوز إسكان حركة اإلع

إنّ حذف احلركة، من عني الكلمة      : وحنن نسلّم مبا ذهب إليه أبو علي الفارسي هنا ولكننا نقول            
يقع يف الشعر ويف النثر أيضاً، وقد أقر الفارسي جبواز ذلك، فلماذا مل يفعل الشيء نفسه يف إسـكان الم                     

 الذكر كما أجاز حذفها يف الشعر؟ إنه        الكلمة، فيقر جبواز حذف احلركة منها يف القراءات القرآنية اآلنفة         
  .اخلضوع للمقاييس واخلشية من ايار القواعد اليت وضعت ليس إال

" اخلـصائص " فقد تناول ظاهرة اإلسكان يف الم الكلمة يف أكثر من مكان يف كتابيـه               وأما ابن جين   -٣
 جواز إسكان الم الكلمة يف   وقد ج منهج أستاذه أيب علي الفارسي يف األخذ برأي سيبويه يف           " احملتسب"و

                                                 
 .٨٢، ص٢، جحلجة للقراء للسبعةاأبو علي الفارسي،  ) ١(
 .٨٢،ص٢، جاملصدر السابق ) ٢(
 .٢٤٢، ٢٤١، ص ص ٤، جالكتاب سيبويه، ) ٣(
 .٨٣، ص٢، جاحلجة للقراء للسبعةأبو علي الفارسي،  ) ٤(
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 م٢٠٠٦تشرين أول / هـ ١٤٢٧رمضان ) ٤(العدد ) ٢( وآداا، الد الة األردنية يف اللغة العربية
  

 ٢٣

  .الشعر واختالس حركتها يف النثر، ورفض مذهب أيب العباس املربد يف منع ذلك
وعزا ابن جين سبب هذه الظاهرة إىل ثقل توايل احلركات مع الضم والكسر وامليل إىل التخفيـف           

بة إىل متـيم حيـث      بإسكان حركة اإلعراب قياساً على إسكان حركة البناء، وألن التخفيف لغة منـسو            
  ".أهل احلجاز يقولون يعلِّمهم ويلْعنهم مثقلة ولغة متيم يعلّمهم ويلْعنهم: ")١(يقول

  :ومن شواهده يف جواز إسكان الم الكلمة يف الشعر قوله
  وقد بدا هنك من املئْزرِ

  فَالْيوم أَشرب غري مستحقبٍ:  وقول اآلخر
   قالت سلَيمى اشتر لنا سويقا:وقول آخر
  فاحذَر وال تكْتر كَرِياً أَعوجا: وقول غريه

من قبيل إجراء املنفصل جمرى املتصل فـشبه        ) هنك، أشرب، اشتر، تكتر   (مبيناً أن اإلسكان يف الكلمات      
ـ   ) هنك( يف الثالث بعلم ) ت رِ لَ  (د أيضاً وشبه    يف الثاين بعض  ) ر ب غَ  (وشبه  ) عضد(يف الشاهد األول ب

  . )٢(يف الرابع بِعلم أيضاً) ت رِ ك(وشبه 
  :)٣(ومن شواهده الشعرية يف اإلسكان أيضاً قول الشاعر  
  دورجازِ اُألمورِ صبأع لّتوو    رهأَمري وأَم بغ نفَلَما تبي  
  .فعل ماض مبين على الفتح) ينتب(وهو يف األصل ) تبين(بإسكان 

  :)٤(وقول أيب دواد
    أُصالحكُم وأَستدرِج نوِيا  فأبلوين بليتكُم لَعلّي   

  .فعل مضارع مرفوع" أستدرج"وهو يف األصل " أَستدرج"بإسكان 
و شيخه أيب علـي     ويف إطار رفض ابن جني ملذهب املربد يف إنكاره اإلسكان يف الشعر حذا  حذْ                

ليس ينبغي أن يطلق على شيء له وجه : )٥(الفارسي يف اعتراضه على هذا املذهب حيث رد على املربد قائالً    
  ".من العربية قائم وإن كان غريه أقوى منه غَلَط

 تثري االستغراب والتساؤل، فَطاملا أن هلذه الظاهرة وجهاً         -يف واقع األمر  -وكلمات ابن جين هذه     
ربية وأا ليست غلطاً باعتراف ابن جين، إذن، ملاذا مل يعترف جبوازها يف القـراءات القرآنيـة؟ إنّ                  يف الع 

                                                 
 .١٠٩، ص١، جاحملتسبابن جين،  ) ١(
 .٩٦، ٩٥، ص ص ٣م، ج١٩٥٢لثانية، القاهرة، ، حتقيق حممد علي النجار، دار الكتب املصرية، الطبعة ااخلصائصابن جين،  ) ٢(
 .٧٤، ص١، جاملصدر السابق ) ٣(
 .٣٤١، ص٢، جاملصدر السابق ) ٤(
 .٢٣٦، ص١، جاحملتسبابن جين،  ) ٥(
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  إبراهيم يوسف السيد  ظاهرة إسكان املتحرك يف أواخر الكلمات بني القراء والنحاة
  

 

 ٢٤

  . يكمن يف خضوع ابن جين لقواعده، وعدم استطاعته التخلّص من مقاييسه-يف اعتقادنا-اجلواب 
 احلركة يف   وهكذا يقتصر ابن جين يف جتويزه اإلسكان على الشعر مرجحاً رواية سيبويه باختالس              

خمتلساً غري ممكـن    ) فَتوبوا إِلَى بارِئكُم  (وكذلك قوله عز وجلّ     : "النظم على رواية القراء باإلسكان قائالً     
كسر اهلمزة حىت دعا ذلك من لطف عليه حتصيل اللفظ إىل أن ادعى أن أبا عمرو كان يـسكّن اهلمـزة،         

ها البتة، وهو اضبط هلذا األمر من غـريه مـن   والذي رواه صاحب الكتاب اختالس هذه احلركة، ال حذف  
  .)١ ()القراء الذين رووه ساكناً، ومل يؤت القوم يف ذلك من ضعف أمانة لكن أتوا من ضعف دراية

ذه العبارات يذهب ابن جين يف خالفه مع القراء شوطاً أبعد من أستاذه الفارسي، ألن مؤدى هذا   
 رواية القراء واامهم بقلّة درايتهم ذا األمر، وكأنه يريد أن           الطعن يف -كما هو واضح يف النص    -الكالم  

يقول إن اإلسكان ال وجه له يف العربية ألن احلركة يف الم الكلمة علم على اإلعراب ال جيوز حـذفها إال                     
لضرورة، وال تكون تلك الضرورة يف النثر، ولو درى القوم ذلك ملا رووا اإلسكان، فروايتهم له تنم عـن                 

  .ص يف املعرفةنق
ونعتقد أن ابن جين  قد جانبه اإلنصاف فيما ذهب إليه هنا فاليزيدي الذي روى اإلسكان عـامل                    

حنوي وصف بأنه قد جترد للرواية عن أيب عمرو ومل يشتغل بغريها، فكيف لعامل يف مثل مرتلته وعلمـه ال                    
  يتقن ضبط الرواية؟

م يف هذه املسألة، فإن لنا عودة إليها يف حـديثنا          وعلى أي حال، فإننا نكتفي ذا القدر من الكال          
  .عن رأي القراء يف الظاهرة، وننتقل لتناول رأي املنكرين لظاهرة اإلسكان

  

  :رأي النحويني املنكرين: ثانياً
وتلميـذه  ) هـ٢٨٥ت(ومن هؤالء املنكرين لوقوع هذه الظاهرة أبو العباس حممد بن يزيد املربد               
  ).هـ٣١١ت(الزجاج 

 فإنه يذهب إىل عدم جواز إسكان الم الكلمة يف الشعر ويف النثر، ويرى أن حذف حركـة                  ما املربد  أ -١
-اإلعراب حلن وال وجه له يف العربية، ألن عالمة اإلعراب قد وضعت للتفريق بني املعـاين، وال ميكـن                   

  . االستغناء عنها-واحلالة هذه
إلسكان يف الشعر واحتج له بشواهد شـعرية ال  اختلف املربد ذا املذهب مع سيبويه الذي أجاز ا       

                                                 
 .٧٣، ٧٢، ص ص ١، جاخلصائصابن جين،  ) ١(
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 م٢٠٠٦تشرين أول / هـ ١٤٢٧رمضان ) ٤(العدد ) ٢( وآداا، الد الة األردنية يف اللغة العربية
  

 ٢٥

يتأتى فيها التحريك، ألنه يؤدي إىل اإلخالل بوزن الشعر، لكن املربد رد هذه الشواهد وأنشدها بروايات                
  :أخرى على النحو التايل

  :فقول امرئ القيس  
  فاليوم أَشرب غَري مستحقبٍ      إمثاً من اِهللا وال واغلِ

  .)١("فاليوم أُسقى"أو " فاليوم فَاشرب"د رواه املرب
  :وقول الشاعر

  رحت ويف رجليك ما فيهِما     وقَد بدا هنك من املئْزرِ
  .)٢("وقد بدا ذاك: "رواه املربد

  :وقول الشاعر
  إذا اعوججن قُلْت صاحب قَومِ      بالدو أَمثالَ السفني العومِ

  .)٣("قلت صاحِ قَومِ: "املربدرواه 
وبذلك تكون الضرورة قد انتفَت واستقام وزن الشعر، وتكون األبيات قد جاءت على ما ينبغي                  

  .أن يكون عليه الكالم يف الشعر دون خلَلٍ أو خروج على أحكام النحو
قف سيبويه على الوجـه     أثار املربد برده رواية سيبويه للشواهد الشعرية نقد ابن جين الذي أيد مو              

 املربد غري مكتف بالتلميح كما فعل شـيخه أبـو علـي              أيب العباس  الذي بيناه قبل سطور فاعترض على     
وأما دفع أيب العباس ذلك فمدفوع وغري ذي مرجوع إليه، وقد قـال         : "الفارسي، وإمنا صرح بذكره قائالً    

  .)٤("ن معه ما أيده وشد منهأبو علي يف ذلك يف عدة أماكن من كالمه وقلنا حن
دافع ابن جين عن سيبويه مشرياً إىل أنه قد روى األبيات كما مسعها عن العرب، وليس ألحـد أن     

وأما اعتراض أيب العباس هنا على الكتاب فإمنا هو على العرب ال            : "يطعن يف أمانته وصدقه يقول ابن جين      
 يف الوزن أيضاً غريه، وقول أيب العباس إمنا الروايـة           على صاحب الكتاب ألنه حكاه كما مسعه، وال ميكن        

            فاليوم فاشرب فكأنه قال لسيبويه كذبت على العرب، ومل تسمع ما حكيته عنهم، وإذا بلغ األمر هذا احلد
  . )٥("من السرف فقد سقطت كلفة القول معه

 قاطعاً أي احتمال ذه الكلمات يؤكد ابن جني على متكن سيبويه من ضبط ما يرويه عن العرب،         

                                                 
 .١٣٧، ١٣٦، ص١، جمعاين القرآن، الزجاج، ١١٠،  ص ١، جاحملتسبابن جين،  ) ١(
 .١٣٧، ١٣٦، ص١، جمعاين القرآن، الزجاج، ١١١، ١١٠، ص ص ١ ، جاحملتسب ابن جين، ) ٢(
 زهري غازي زاهد، عامل الكتب، مكتبة النهضة العربية، الطبعة الثالثة، بـريوت،             ، حتقيق إعراب القرآن النحاس أبو جعفر أمحد بن حممد،        ) ٣(

 .٣٧٨، ص٣، ج١٩٨٨
 .٣٤١، ص٢، جاخلصائصابن جين،  ) ٤(
 .١١٠، ص١، جاحملتسب، ابن جين ) ٥(
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 ٢٦

للتشكيك يف شواهده على جواز ظاهرة اإلسكان، وبذلك يكون قد رد مذْهب املربد الرافض هلذه الظاهرة               
  .يف الشعر

معاين القـرآن   (فقد درس ظاهرة اإلسكان يف أكثر من موضع يف كتابه           ) هـ٣١١ت(وأما الزجاج    -٢
وتأييده له يف إنشاده ألبيـات      ) هـ٢٨٥ت(ذه املربد   ، ويبدو ومن خالل دراسته تأثره برأي أستا       )وإعرابه

لآلية الكرمية  ) هـ١٥٦ت(فقد ذكر الزجاج قراءة محزة بن حبيب        . سيبويه على االستقامة بدون إسكان    
وهذا عنـد النحـويني     : ")١(باإلسكان، وعقب على القراءة بقوله    ) ٤٣من اآلية   / يس" (السـيئومكر  "

  :رياً على مذهب املربد مث انشد ما رواه سيبويه من قول الشاعرج" احلّذاق لَحن وال جيوز
  إذا اعوججن قلت صاحب قومِ

  :وقول اآلخر
  فاليوم أَشرب غَير مستحقبِ     إِثْماً من اهللا وال واغلِ  

 وكـذلك  وال وجه لإلسـكان،  " يا صاحبِ أقبِلْ  "أو  " يا صاحب : "فالكالم الصحيح أن نقول   : ")٢(وقال
فيما ذهب إليه وميلـه     ) هـ٢٨٥ت(األمر الذي يفهم منه تأييده لرأي أستاذه املربد         " فاليوم أَشرب يا هذا   

وهذان البيتان قد أنشدمها مجيع : ")٣(لروايته للبيتني على االستقامة بدون إسكان حيث يقول يف موضع آخر    
لـشعر، وال جيـوز مثلـه يف كتـاب اهللا،         النحويني املذكورين وزعموا كلهم أن هذا من االضطرار يف ا         

  :وأنشدنامها أبو العباس حممد بن يزيد رمحه اهللا
  إذا اعوججن قُلْت صاحِ قومِ

  :، وأنشدناوهذا جيد بالغ
  فاليوم فاشرب غَري مستحقبِ

  .)٤( الضبط اإلسكان عن أيب عمرو متهماً الراوي بعدم الدقة يفيسلم للزجاج موقفه طعن يف روايةوحىت 
واخـر  أيتضح من خالل هذه األقوال السابقة أن الزجاج ينهج منهج أستاذه يف منعه اإلسكان يف                  

الكلمات ألنه ال يتفق مع الفصيح الشائع من كالم العرب، ويتعارض مع املقاييس واألحكام اليت أقام عليها     
  .مذهبه

                                                 
، حتقيق عبد اجلليل شليب، عامل الكتب، بريوت، لبنـان، الطبعـة األوىل،             معاين القرآن وإعرابه  ،  )بو اسحاق ابراهيم بن سري    أ(الزجاج   ) ١(

 .٢٧٥، ص٤، ج١٩٨٨
 .١٣٦، ص١، جاملصدر السابق ) ٢(
 .٢٧٥، ص٤، جاملصدر السابق ) ٣(
 .٢٧٦، ص٤، جاملصدر السابق ) ٤(
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 م٢٠٠٦تشرين أول / هـ ١٤٢٧رمضان ) ٤(العدد ) ٢( وآداا، الد الة األردنية يف اللغة العربية
  

 ٢٧

  :رأي ايزين لظاهرة اإلسكان: ثالثاً
نحاة املتأخرين من القراءات القرآنية عن مواقف املتقدمني، فإذا كان األوائل قـد        اختلف موقف ال    

سعوا إىل تأسيس علم أرادوا لقواعده أن تكون راسخة وقوية ومبنية على الفصيح الشائع من كالم العرب                 
يت ارتـضوها   كي يضمنوا هلا البقاء واالستمرار، فتشددوا يف رفض اخلروج عن هذه املقاييس واألحكام ال             

 على سالمة هـذه القواعـد،       -على ما يبدو  -خشية اهتزازها واحنالهلا، فإن املتأخرين منهم قد اطمأنوا         
وارتاحت نفوسهم إىل استقرارها، فوقفوا من القراءات القرآنية موقفاً مغايراً لسابقيهم يتسم باملرونة وعدم              

  .ليت اعتربت حلناً عند بعض املتقدمنيالتشدد، فأجازوا كثرياً من تلك القراءات القرآنية ا
الذي بىن منهجه  علـى االحتجـاج        ) هـ٦٧٢ت  (ويأيت يف مقدمة هؤالء املتأخرين ابن مالك          

كان : "بالقراءات القرآنية سواء أكانت متواترة أم شاذّة، وأجاز منها ما اعتربه القدماء حلناً، يقول السيوطي     
اصم ومحزة وابن عامر قراءات بعيـدة يف العربيـة وينـسبوم إىل    قوم من النحاة املتقدمني يعيبون على ع  

وثبـوت  اللحن، وهم خمطئون يف ذلك فإن قراءام ثابتة باألسانيد املتواترة الصحيحة اليت ال مطعن فيها،                
 على من عاب عليهم ذلك بأبلغ       -ومنهم ابن مالك  - وقد رد املتأخرون     .ذلك دليل على جوازه يف العربية     

  . )١("اختار جواز ما ورد به قراءام يف العربية وإن منعه األكثرون مستدالً بهرد، و
ومن هؤالء املتأخرين الذين انتهجوا هذا املنهج يف نظرم إىل القراءات القرآنية بعد ابن مالك أبو                  

تلـف عـن    حيان األندلسي الذي وقف من ظاهرة إسكان أواخر الكلمات يف القراءات القرآنية موقفاً خي             
مواقف النحاة املتقدمني، فأجاز الظاهرة ورد مذهب املربد يف تلحينها، جاء ذلك يف معرض تناوله لروايـة              

ومنع : ")٢(حيث قال ) ٥٤من اآلية : البقرة)(فَتوبوا إِلَى بارِئكُم    : (اإلسكان يف قراءة أيب عمرو لآلية الكرمية      
، وما ذهب إليه ليس بـشيء، ألن أبـا           قراءة أيب عمرو حلن    املربد التسكني يف حركة اإلعراب، وزعم أن      

عمرو مل يقرأ إال بأثر عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلّم، ولغة العرب توافقه على ذلك، فإنكـار املـربد       
  ". لذلك منكر

ومؤدى هذا الكالم أن أبا حيان مل يكتف بإنكار ما ذهب إليه املربد يف منع اإلسكان، بل دعـم                     
وهي سنة متبعة تتصل -أا وردت يف قراءة أيب عمرو: يه يف جواز وقوع هذه الظاهرة حبجج متنوعة منهارأ

ومما يسند هذه القراءة ورود تلـك     . يف سندها إىل الرسول عليه السالم، وثبوت ذلك معناه قبوهلا يف اللغة           
مـن  : الزخرف) (كْتبونَسلُنا لَديهِم ي  ور( تعاىل   ما حكاه أبو زيد من قوله     : الظاهرة يف قراءات أخرى مثل    

                                                 
تصحيح أمحد سليم احلمصي وزميله، جروس برس، الطبعـة   (االقتراح يف علم أصول النحو     ،)جالل عبد الرمحن بن أيب بكر     (السيوطي   ) ١(

 .٣٧، ص)م١٩٨٨األوىل، طرابلس 
 .٣٦٥، ص١، جالبحر احمليطأبو حيان األندلسي،  ) ٢(
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 ٢٨

ـ : (، وقراءة مسلمة بن حمـارب لآليـة الكرميـة         )رسلْنا(بإسكان الالم يف    ) ٨٠اآلية   عبو   ـقأَح نهولَت
نهد(بإسكان التاء يف    ) ٢٢٨من اآلية : البقرة)(بِرنهعولَت(، وقراءة محزة لآلية الكرمية      )ب   ئيكْـر الـسوم (

، األمر الذي يشري إىل أن هذه الظاهرة قد شـاعت يف      )١()السيئْ(بإسكان اهلمزة يف    ) ٤٣من االية   : فاطر(
  .قراءات أخرى، ومل تعد مقتصرة على قراءة أيب عمرو أو منحصرة يف بيئة معينة كما سبق أن أشرنا

ن الم الكلمـة يف     ومن هذه احلجج اليت استند عليها أبو حيان األندلسي يف بيان رأيه جبواز إسكا               
النثر ويف الشعر أن لغة العرب تتفق مع ما جاء يف القراءات القرآنية من إسكان، حيث إن هـذه الظـاهرة     

 إىل متيم الذين مييلون  يف كالمهم إىل التخفيف من ثقل توايل احلركـات               -كما روى أبو عمرو   -تنتسب  
  .)٢(ويلجأون إىل التسكني

ا يف اللغة قياساً على إسكان حركة عني الكلمة من قبيل إجـراء  ومنها أن هذه الظاهرة ميكن قبوهل    
، أو أن يكون ذلك من قبيل إجراء وصل الكـالم  )بإسكان الباء" (لنا إِبالن"املنفصل جمرى املتصل كقوهلم   

  .)٣(جمرى الوقف، أو للتخفيف من ثقل توايل احلركات
 يف ظاهرة إسكان أواخر الكلمات يتبين لنا        ومهما يكن من أمر فإننا يف ختام عرضنا آلراء النحاة           

مدى اختالفهم يف نظرم إليها بني متأول هلا أو منكر أو جميز، وكيف أن هذه الظاهرة أثارت جدالً طويالً        
ومع ذلك فإن الناظر يف هذه املناقشات ال يتأتى له اخلروج برأي         . بني النحاة امتألت به كتبهم وامتد قروناً      

 هذه الظاهرة، وننتقل إىل القراء يف حماولة للتعرف على احلجج اليت استندوا إليها يف دعـم  موحد للنحاة يف 
موقفهم من الظاهرة، وردهم على النحاة الذين انتقدوا أو أنكروا عليهم قراءم لآليات الكرمية الـسابقة                

  .باإلسكان
  

  :رأي القراء يف ظاهرة اإلسكان
تلف رأي مجهور القراء عن رأي النحاة يف نظرم إىل إسكان أواخر الكلمات على الوجه الذي                خي  

فالنحاة أصحاب رأي واجتهاد ال     : إىل اختالف منهج الفريقني    -يف اعتقادنا -أحملنا إليه سابقاً، وذلك راجع      
ييسهم، وخيضعوا للنقد  عن رد القراءة إذا كانت خمالفة لقواعدهم ومقا- وخباصة القدامى منهم-يتورعون

أما القراء فإن القراءة عندهم سنة متبعة وهم أهل نقل ورواية،           . اللغوي النحوي، وجيعلونه أساساً يف قبوهلا     
وهذا هو األساس يف منهجهم، وبه عرفوا، ألم يعولون عليه كثرياً، فال جمال لرأي أو اجتهاد هلم فيهـا،                   

                                                 
 .٣٦٦، ص١ ، جالبحر احمليطأبو حيان األندلسي،  ) ١(
 .٣٦٥، ص١، جسابقاملصدر ال ) ٢(
 .٣٠٥، ص٧، جاملصدر السابق ) ٣(
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 م٢٠٠٦تشرين أول / هـ ١٤٢٧رمضان ) ٤(العدد ) ٢( وآداا، الد الة األردنية يف اللغة العربية
  

 ٢٩

روينا عـن عمـر بـن       : ")١(ن وأئمة القراء وأكده ابن اجلزري بقوله      ذلك ما درج عليه الصحابة والتابعو     
اخلطّاب وزيد بن ثابت رضي اهللا عنهما من الصحابة وعن ابن املنكدر وعروة بن الزبري وعمر بـن عبـد           

القراءة سنة يأخذها اآلخر عن األول فاقرأوا كما علّمتمـوه،          : العزيز وعامر الشعيب من التابعني أم قالوا      
لوال أنه ليس يل أن اقرأ إال مبا قرأت لقـرأت           : ك كان كثري من أئمة القراءة كنافع وأيب عمرو يقول         ولذل

  ".حرف كذا كذا وحرف كذا كذا
وعلى هذا األساس فالقراءة عند أئمة القراء تؤخذ بالشكل الذي رويت فيه عن الرسـول عليـه                   

دون تغيري، وليس ألحد أن يقرأ      -نقل والسند بعد التأكد من صحة ال    -السالم، ويتناقلها اخللف عن السلف    
  : هي)٢(برأيه، وهم يستندون يف حكمهم على القراءة إىل اعتبارات ثالثة

  .موافقة العربية ولو بوجه -١
 .موافقة املصاحف العثمانية يف الرسم ولو احتماالً -٢
 .ه وسلمصحة سندها بأن يرويها العدل الضابط عن مثله حىت تنتهي إىل الرسول صلى اهللا علي -٣

أن تأيت القراءة مطابقة لوجه من وجوه النحو سواء كـان           " موافقة العربية ولو بوجه   : "ويقصدون بقوهلم 
، مبعىن أال يكون هذا اخلالف مما يفسد املعـىن،  )٣(أفصح أم فصيحاً متفقاً عليه أم خمتلفاً فيه اختالفاً ال يضر      

و، بل جعلوا موافقة القراءة ألحكامه ولو بوجه شرطاً ومؤدى هذا الكالم أن القراء مل يديروا ظهورهم للنح
يف قبوهلا، ذلك أن القرآن الكرمي نزل بلغة العرب، وعليه فإن معرفة وجوه قراءاته وحنوه وصرفه وبالغته ال              
تتم إال بالرجوع إىل كالمهم وتبين طرائقهم ومذاهبهم يف التعبري، وكالم العـرب تتفـاوت درجاتـه يف        

وقد بىن النحـاة    . ففيه األفصح والفصيح واألقل فصاحة، وفيه الشائع والقليل والنادر        : عالفصاحة والشيو 
قواعدهم على الكثري الشائع وقاسوا عليه، ومل يقبل البصريون منهم القياس على الشاذ، لكن مذهب القراء                

 رسم املـصحف    خمتلف يف هذه الناحية فهم يرون أن القراءة إذا صح سندها واشتهرت عندهم ومل ختالف              
، ألن أئمة القراء    ووافقت ما ورد عن العرب حىت لو مل يكن شائعاً بينهم كانت صحيحة ومقبولة             العثماين  

ال تعمل يف شيء من حروف القرآن على األفشى يف اللغة واألقيس يف العربية، بل على األثبت يف األثـر                    "
ربية وال فشو لغة، ألن القراءة سنة متبعة يلـزم          واألصح يف النقل والرواية، إذا ثبت عنهم مل يردها قياس ع          

  .)٤("قبوهلا واملصري إليها
ألجل هذا متسك القراء برواية اإلسكان يف اآليات الكرمية اآلنفة الذكر، فقرأ ا بعض القراء من                  

                                                 
 .٢١، ص١، جالنشر يف القراءات العشرابن اجلزري،  ) ١(
 .١٥، ص١، جالنشر يف القراءات العشرابن اجلزري،  ) ٢(
 .١٦، ص١، جاملصدر السابق ) ٣(
 .١٦، ص١، جاملصدر السابق ) ٤(
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  إبراهيم يوسف السيد  ظاهرة إسكان املتحرك يف أواخر الكلمات بني القراء والنحاة
  

 

 ٣٠

ا السبعة ومن غريهم على الوجه الذي بيناه، األمر الذي يشري إىل صحة سـندها وإىل تواترهـا وشـهر                 
  .عندهم

من الوجه الـذي جييـز ختفيـف    ومما يعزز موقفهم من تلك الرواية توفّر موافقتها لقواعد النحاة    
 وهذا ما استند إليه ابن اجلزري يف دفاعـه  .املتحرك بالضمة أو الكسرة، وورود بعض النظائر هلا يف العربية    
ام النحو حبجة أا تلغي احلركة اإلعرابية اليت عنها يف وجه املربد الذي منعها وعدها حلناً وخروجاً عن أحك         

وضعت للتفريق بني املعاين، فرد عليه ابن اجلزري بأن اإلسكان له وجه من العربية غري منكر وهو التخفيف         
وإجراء املنفصل من الكالم جمرى املتصل من كلمة حنو إبل وعنق، وقد أجازه شيخ النحاة سيبويه يف الشعر، 

مذهبه مجهور النحويني، كما أن له نظائر يف لغة متيم وأسد، ويف أشعار العـرب، مث إنّ إمجـاع                   وتبعه يف   
  .)١(العلماء على جواز إسكان حركة اإلعراب يف اإلدغام يعترب دليالً على جواز اإلسكان هنا

تالس أما القول املنقول عن سيبويه بأن أبا عمرو بن العالء قد قرأ اآليات الكرمية الـسابقة بـاخ                   
احلركة فيها، وأن الراوي قد أساء السمع عنه، ومل يضبط النقل ورواها باإلسكان، فقد سبق أن أحملنـا إىل            
بطالن هذا الرأي، ذلك أن الراوي الذي نقل اإلسكان عن أيب عمرو والذي مسعه منه شفاهاً هو أبو حممد                   

ه قد جترد للرواية عن أيب عمرو ومل يشتغل         حيىي اليزيدي العامل النحوي واإلمام يف القراءة والذي وصف بأن         
بغريها فكيف لعامل يف مثل مكانته و علمه ال يضبط مساع القراءة ونقلها؟ لذلك رد احلافظ أبو عمرو الداين    

 إىل أن اليزيدي قد نقل عن أيب عمرو قراءات أكثر خفاء ودقّة من قراءة اإلسكان،                )٢(هذا القول بأن أشار   
) يهـدي (أساء السمع فيها ومل يدقّق يف ضبطها ونقلها، ومنها قراءة إمشام اهلاء مـن       ومل يقل أحد إنه قد      

وقد سـبق أن  . شيئاً من الكسر) أرنا(شيئاً من الفتح، وكذلك قراءة إمشام الراء من       ) خيصمون(واخلاء من   
قيقها أو إلغائها متاماً، أما بينا أن اختالس احلركة معناه اإلسراع يف نطقها، واإلبقاء على جزء منها وعدم حت          

، ويتعرف عليه بالرؤية، وال يستطيع األعمى التحقق        )٣(اإلمشام فال صوت فيه، وليست هناك حركة إطالقاً       
ومع ذلك كان اليزيدي دقيقاً يف رواية اإلمشام يف هذه اآليات،           . منه، لذلك كان أكثر خفاء من االختالس      

كون كذلك يف رواية اإلسكان؟ وملاذا يقال إنه قد أسـاء مسعهـا             ومل يشكك أحد يف روايته، فلماذا ال ي       
 هـل   -كما يقولون -ونقلها وأنها يف حقيقة األمر اختالس للحركة؟ ولو كانت القراءة اختالساً للحركة             

فلو كان ما حكاه سيبويه صحيحاً لكانت روايته يف         : "ستخفى عليه؟ هلذا خيتم أبو عمرو الداين رده بقوله        
وبابه سواء، ومل يكن يسيء السمع يف موضع وال يـسيئه يف آخـر              ) بارئكم(ظائره كروايته يف    ون) أرنا(

  .)٤("مثله

                                                 
 .١٦١، ١٦٠، ص ص ٢، جالنشرابن اجلزري،  ) ١(
 .١٦١، ص٢، جاملصدر السابقر انظ ) ٢(
 .٧٣، ص١، جاخلصائصابن جين،  ) ٣(
 .١٦١، ص٢، جالنشرابن اجلزري،  ) ٤(
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 ٣١

وسار يف نفس االجتاه ابن اجلزري الذي أكَّد دقّة القراء يف نقل ما يروون نافياً مة عدم الـضبط                     
قيق وال بصرية وال توقيف فقد فإنّ من يزعم أن أئمة القراءة ينقلون حروف القرآن من غري حت: "عنهم بقوله 

ظنم ما هم منه مربأون وعنه منـز ١("هون(.  
فقد وردت يف أشـعار     : ومما يعزز موقف القراء من ظاهرة اإلسكان أيضاً أن هلا نظائر يف العربية              

 العرب، وسقْنا أمثلة منها يف معرض حديثنا عن رأي النحاة فيها، وجاءت كذلك يف لغة أقوام من العرب                 
 يسر على عباده، فكان من تيسريه أن أمر رسوله بأن يقرئ كل قوم -عزت قدرته-واهللا. هم بنو أسد ومتيم

ألنه هكذا يلفظ ا ويستعملها، ) حتى حني(يريد ) عىت حني(فاهلذيل يقرأ " بلغتهم وما جرت عليه ألسنتهم
. )٢("، والتميمي يهمز والقرشي ال يهمز )عهد إليكمأَمل إِ(و  )تسود وجوه(تعلَمون وتعلَم و  : واألسدي يقرأ 

ولو فرض اهللا عليهم أن يقـرأوا  . ذلك أن العرب زمن البعثة احملمدية، كانوا قبائل متعددة، وهلجام خمتلفة  
القرآن بصورة واحدة لكان ذلك تكليفاً يشق عليهم، ولعجز كثري منهم أن يتحول عن هلجته الـيت نـشأ             

ة أخرى، إال بعد طول تدريب ومران، لذا أذن اهللا تعاىل لرسوله أن يقرئ كل قـوم كمـا                   عليها إىل هلج  
". نزل القرآن على سبعة أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه: ")٣(اعتادت عليه ألسنتهم، فقال عليه الصالة والسالم

 الصور الراجعـة إىل     وكان ذلك مدعاة الختالف القراءات القرآنية وتعددها، على أنّ هذا التعدد يف هذه            
  .)٤(اللهجات مل يؤد إىل تناقض يف األحكام أو املعاين اليت أراد اهللا بياا للناس

هكذا بدا القراء مطمئنني إىل سالمة موقفهم من قراءة اإلسكان، متمسكني ا، واثقني من قدرم            
ك أن ختتلف مع قواعد النحـاة،  على ضبط ما يسمعون وعلى التحقق من صحة السند، وال يبالون بعد ذل     

فكم من قراءة أنكرها بعض أهل النحو أو كثري منـهم ومل يعتـرب         "وأن ينكر هؤالء عليهم مذهبهم فيها،       
  .)٥("وحنوه) بارئكم ويأمركم(إنكارهم بل أمجع األئمة املقتدى م من السلَف على قبوهلا كإسكان 

آلراء الفريقني يف ظاهرة إسكان أواخر الكلمـات        ومهما يكن من أمر فإننا يف ختام هذا العرض            
فجمهور النحويني تأولوا الظاهرة على أساس اختالس احلركة فيها         : نرى أن كل فريق قد بقي متشبثاً برأيه       

كي تنسجم مع قواعدهم اليت ارتضوها وال خترج عنها، ومجهور القراء متسكوا بإسكان احلركة وقرأ ـا                 
وغريهم العتقادهم بتوفر شروط القراءة الصحيحة فيها، دون أن يبالوا بإنكار كثري بعض أئمتهم من السبعة  

  .من علماء النحو ملذهبهم، األمر الذي ال يساعد على اخلروج برأي متفق عليه يف هذه الظاهرة

                                                 
 .١٦١، ص٢، جالنشرابن اجلرزي،  ) ١(
 .٣٩م، ص١٩٧٣ شرحه ونشره أمحد صقر، املكتبة العلمية، القاهرة ،تأويل مشكل القرآن، )أبو حممد عبد اهللا بن مسلم(ابن قتيبة  ) ٢(
حتقيق وتصحيح عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز، نشر وتوزيـع رئاسـة إدارات         (فتح الباري بشرح البخاري   ،  )أمحد بن علي  ( حجر   ابن ) ٣(

 .٢٣، ص١، ج)هـ١٣٧٩البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد، الرياض، 
 .٥٤م، ص١٩٨٤ للكتب، اخلرطوم، ، دار اجليل، بريوت والدار السودانيةاالختالف بني القراءاتأمحد البيلي،  ) ٤(
 .١٦، ص١ابن اجلزري، النشر، ج ) ٥(
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 ٣٢

 متداوالً، وتناقلته أمهات كتب النحو والقـراءات        -على هذا الوجه  -استمر اخلالف بني القدماء       
سري دون إجياد تفسري هلذه الظاهرة، أو تقدمي حلّ للمشكلة القائمة بني الفريقني، أو اخلـروج بـرأي        والتف

موحد يف هذه الظاهرة، األمر الذي حيدونا ألن ننتقل إىل احملدثني يف حماولة للتعرف على رأيهم، وكيفيـة                  
  . تفسريهم للظاهرة وإجياد حلٍّ هلا

  
  رأي احملدثني يف الظاهرة

دثني من يرى تفسري ظاهرة إسكان املتحرك يف أواخر الكلمات على أساس النظام املقطعي              من احمل   
لنسج الكلمة العربية، ومنهم من يرى أن ظاهرة اإلسكان يف هلجة متيم رمبا متثل بوادر للتخلّي عن حركات             

نا املعاصرة، فكيف يكـون     تاإلعراب يف اللهجات العربية احملكية على النحو الذي انتهى إليه األمر يف هلجا            
  ذلك؟

  : النظام املقطعي وظاهرة اإلسكان-١
بتطبيق النظام املقطعي على ما ورد من أمثلة ظاهرة اإلسكان، وبالعودة إىل حتليل مجهور النحويني               

ـ  (و) فَعلٍ/ فَخذ  (، وإشارم إىل أا تقع يف الكلمات املفردة حنو          -كما مر سابقاً  -للظاهرة   عٍ، فَعبلٍس (
فإن نسج كل كلمة يف تقسيمها املقطعي يتكـون يف حالـة           ) علم، فَعلَ (و  ) ضرِب، فُعلَ (و) إبلٍ، فعلٍ (و

 )النوع الثالث)(ص ح ص  (ومقطع مقفل   ) النوع األول ) (ص ح (مقطع قصري مفتوح    : الوقف من مقطعني  
ومثل هذه الكلمات ). لم+ ع ). (رِب + ض). (بِلْ+ إ (، )بع+ س ). (خذْ+ ف : ( على النحو التايل  )١(

فَخـذْ،  : ذات املقطعني تتحول يف ظاهرة اإلسكان وفق ما قرره القدماء ليصبح النطق ا على النحو التايل               
   لْمع ،برلْ، ضإِب ،عبص ح ص   (هكـذا   ) النوع اخلامس (أي إىل كلمات ذات مقطع واحد مقفل        . س

  ).ص
لظاهرة يف كلمتني فيحدث التسكني على تشبيه املنفصل باملتصل كما يف قول           وميكن أن تقع هذه ا      
  :)٢(الشاعر

  قالَت سلَيمى اشتر لَنا سويقا 
                :                     )٣(اآلخر وقول

  فالْيوم أَشرب غَير مستحقبٍ

                                                 
الطبعة الثالثـة،   . دار النهضة العربية   (األصوات اللغوية  ، إبراهيم ،أنيس: ظران ،للتعرف على أنواع املقاطع العربية يف نسج الكلمة العربية         ) ١(

 .١١٣، ص)١٩٦١(القاهرة 
 .٩٦، ص٣، جاخلصائصابن جين،  ) ٢(
 .٩٦، ص٣، جاملصدر السابق ) ٣(
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 ٣٣

علـم  (فهما تـشبهان    ) فَعلَ(على وزن   ) أَشرب غَري (يف  ) بغَر(و) فَعلَ(على وزن   )اشترِلَنا(يف  ) ترِلَ(ألن  
ص ح (، والثاين مقفـل    )ص ح (األول مفتوح قصري    :  من مقطعني  -يف حالة الوقف  -، وتتكونان   )سبع(و

) ص ح ص ص   (، لتتحوال يف ظاهرة اإلسكان إىل مقطع واحد مقفل          )بغْ+ ر  (و  ) رِلْ+ ت  : (هكذا) ص
ومنه يتضح أنّ تتابع . وهكذا يف بقية الكلمات اليت تقع على هذه الشاكلة     ). ربغْ(و) ترلْ: ايلعلى النحو الت  

أو يف  ) فَعـلٍ ) (فَخـذ (ثالثة أصوات متحركة جييز إسكان أوسطها سواء وقع ذلك يف كلمة واحدة حنو              
  .)١(هابشرط أن تكون على مثال األوزان اليت مر ذكر) ربغَ(و) ترِلَ(كلمتني حنو 

إىل ) يف دراسته لظاهرة اإلسكان عند أيب عمرو بن العـالء  (ويذهب الدكتور عبد الصبور شاهني        
" يأمركُم"و) فعل(حيث تكون زنة القطاع " بارئكم"ليس بعسري تطبيقه على مثل "أن هذا املقياس ا ملقطعي 

، واملقصود ذا الكالم    )٢("خر تطبيقات هذا القياس   إىل آ ) فعل(بزنة  " يعلّمهم"و) فَعل" (جيمعكُم"و) فُعل(
يف يجمعكُم بزنـة    ) معك(و) فُعل(يف يأمركُم، على وزن     ) مرك(و) فعل(يف بارئكُم على وزن     ) رِئك(أن  

 وهو الم فتوالت ثالثة مقاطع متحركة األمر الذي جييز إسكان أوسطها. يف يعلِّمهم بزنة فعل) لمه(و) فَعل(
  .الكلمة فيها أي اهلمزة يف بارئكم، والراء يف يأمركم والعني يف جيمعكم وامليم يف يعلّمهم

عند النحويني ويف - جواز إسكان حركة اإلعراب يف اإلدغام      -كما سبق أن أشرنا   -ويتخذ القراء     
يقول سيبويه يف باب . لقرآنية دليالً على جواز اإلسكان يف األمثلة املروية به يف القراءات ا-مقدمتهم سيبويه

فإن كان قبل احلرف املتحرك الذي وقع بعده حرف مثله حرف متحرك ليس إالّ، وكان بعد                : ")٣(اإلدغام
فالدال األوىل متحركـة، وقـد      ". يدداود  : الذي هو مثله حرف ساكن حسن اإلدغام وذلك حنو قولك         

، األمر الذي جييز إسكان الوسط، أي هذه        )دا (وأُتبعت بصوت آخر متحرك   ) يـ(سبقت بصوت متحرك    
الدال األوىل اليت هي الم الكلمة األوىل، وهذا معناه أن الم الكلمة يف وصل الكالم إذا لقيت مثلها متحركاً  

واإلدغام هنا يعين اإلسكان لـالم      . وسبقت مبتحرك يصبح عندنا ثالثة متحركات، وحينئذ حيسن اإلدغام        
وتتفق وجهة النظر احلديثة معهم فيما ذهبوا إليه يف         . يت هي موضع احلركة اإلعرابية ال غري      الكلمة األوىل ال  

هذه املسألة حيث ال ميكن الفصل بني ظاهريت اإلدغام واإلسكان يف تلك األمثلة، ألن اإلدغـام لـيس إال      
غري للصوت إن كـان  إسكاناً لالم الكلمة األوىل الذي هو موضع ظهور احلركة اإلعرابية يعقبه بعد ذلك ت             

خمتلفاً طبقاً لقانون املماثلة، ومن هنا جاء الربط بني الظاهرتني ألن املشكلة واحدة من الوجهة اإلعرابيـة                 

                                                 
 .٣٥٢، صأثر القراءات يف األصوات والنحو العريب، عبد الصبور ،شاهنيانظر  ) ١(
من الواضح أن عبد الصبور يف تطبيقه املقياس املقطعي علـى  . ٣٨٦، صأثر القراءات يف األصوات والنحو العريب   ،  عبد الصبور  ،شاهني ) ٢(

) أَشرب غيـر ( أقوال ابن جين الذي يأخذ ثالثة أصوات متحركة دون النظر إىل باقي احلروف كما يف هذه األمثلة يبين ما ذهب إليه على      
ألن ابن جني لو فعـل      . دون اعتبار الياء بعده   ) مقطعاً مفتوحاً (صوتاً متحركاً   ) غَ(واعترب احلرف األخري منها     ) فَعلَ(فقد أخذ منها ربغَ     
بارئكم، يـأمركم، جيمعكـم،     : عبد الصبور إىل امليم الساكنة يف اية الكلمات       . ومن هنا مل ينظر د    . قاًمغل) غَيـ(ذلك ألصبح املقطع    

 .يعلِّمهم، واكتفى بأخذ احلروف الثالثة املتحركة قبلها على هذا األساس املتقدم
 ).٤/٤٣٧ (الكتاب سيبويه، ) ٣(
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 ٣٤

ى ـزعون إل ـع احلركات ثقالً فين   ـوهي حذف احلركة اإلعرابية من باب التخفيف، ألم جيدون يف تتاب          
وال فرق يف الواقع بني اإلسكان يف قولـه   . )١(للتخفيفاإلسكان، والكلمة يف نظرهم معربة حبركة حمذوفة        

ويقُولُونَ سـيغفَر  : (وقوله) ١٠: فاطر)(فَللَّه الْعزةُ جميعاً    : (، وقوله )٦٧: البقرة)(إِنَّ اللَّه يأْمركُم    : (تعاىل
إىل حذف احلركة اإلعرابية    ومؤد  ) العزة، سيغفر . يأمر: (ألنه واقع يف آخر الكلمات    ) ١٦٩: ألعراف)(لنا

منها، وإن كان اإلسكان يف املثال الثاين يؤدي إىل إبدال التاء جيماً لتقارما يف املخرج مث إدغامها يف اجليم            
يف بداية الكلمة الثانية تبعاً لقانون املماثلة، وكذلك األمر يف املثال الثالث حيث يؤدي إسـكان الـراء إىل             

اإلسـكان  ( يف املخرج وإدغامها يف الالم الثانية للغرض نفسه، وتنتسب الظاهرتـان             إبداهلا الماً لتقارما  
إىل بين متيم الذين اعتادوا إسكان أواخر الكلمات، ومعىن ذلك أما ميثالن اجتاهاً عامـاً لـدى       ) واإلدغام

  . ةالناطقني بتلك اللهجة ينجم عنه أداء  لغوي ال شعوري عندهم يدخل يف حكم السليقة اللغوي
وكذلك يف  (أن الداعي إىل إسكان الم الكلمة يف ظاهرة اإلسكان          وخالصة األمر يف كل ما تقدم         

هو تتابع ثالثة مقاطع مفتوحة من كلمتني األمر الذي جييز إسكان أوسطها وهو الم    ) ظاهرة اإلدغام بالطبع  
ام املقطعي الذي جيري عليه    الكلمة األوىل، وعلى هذا األساس فإن ظاهرة اإلسكان ختضع يف جوهرها للنظ           

  .الكالم العريب
وال شك أن هذا التفسري يرحينا من التأويل الذي جلأ إليه النحاة القدامى، أو احلكـم بالتخطئـة                    

واللحن، يف دراستهم للظاهرة، وجينبنا اخلالف الذي وقع بينهم، ويعفينا من اجلدل الذي ثار بني القـراء                 
  .يقربنا من املناهج اللغوية احلديثة ومن روح العصر الذي نعيش فيهواألهم من كل ذلك أنه . والنحاة

  
  : ظاهرة اإلسكان واللهجات العربية القدمية-٢

ومن احملدثني من يرى أن ظاهرة إسكان املتحرك يف أواخر الكلمات على حنو مـا ورد يف تلـك                  
         ما تكون مقدمة وإرهاصاً للتخلّي عـن احلركـات       األمثلة والشواهد السابقة، ويف متيم وأسد وغريمها، رب

، ذلك أن تلك املرحلة من تاريخ اللغة العربية شـهدت فتوحـات   )الدارجة(اإلعرابية يف اللهجات احملكية   
إسالمية واسعة، وانتشاراً لإلسالم خارج اجلزيرة العربية، ونزوحاً لقبائل عربية من احلجاز وجنـد وبـاقي           

ملفتوحة، األمر الذي أدى إىل اختالط العرب باألعاجم، مما كان له األثـر             األرجاء للعيش يف تلك البالد ا     
وهذا ما عبر عنه ابن . الكبري يف فساد امللكة اللسانية لدى األجيال الناشئة من العرب، وانتشار اللحن بينهم           

دي األمم فلما جاء اإلسالم وفارقوا احلجاز لطلب امللك الذي كان يف أي        : ")٢(بقوله) هـ٨٠٨ت(خلدون  
. والدول، وخالطوا العجم، تغيرت تلك امللكة مبا ألقى إليها السمع من املخالفات اليت للمتعربني من العجم           

                                                 
 .٣٨٣، ٣٨٢، ص ص و العريبأثر القراءات يف األصوات والنح، عبد الصبور ،شاهني ) ١(
 .٤٧٠، ص)١٩٩٣/ دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل (املقدمة). عبد الرمحن(ابن خلدون  ) ٢(
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 م٢٠٠٦تشرين أول / هـ ١٤٢٧رمضان ) ٤(العدد ) ٢( وآداا، الد الة األردنية يف اللغة العربية
  

 ٣٥

  ".والسمع أبو امللكات اللسانية، ففسدت مبا ألقى إليها مما يغايرها جلنوحها إليه باعتياد السمع
الرسول عليه الـسالم، وأمـام اخللفـاء        وقع فيها اللحن أمام     . وحيدثنا الرواة عن حوادث فردية      

غري أن مثل هذا اللحن كان يف دائرة حمدودة، مث أخذ يدخل            . )١(الراشدين، فاستنكروه ونبهوا إىل إصالحه    
يف مرحلة جديدة يف زمن الدولة األموية نتيجة هذه الفتوحات اإلسالمية وكثرة خمالطة العرب لألعـاجم،                

فاتسع اللحن وتسرب إىل األوساط العليـا يف        . إلماء من العجم يف البيوت    واختاذ الكثري منهم اجلواري وا    
اتمع كاخللفاء والوالة والفقهاء والشعراء وغريهم من أمثال الوليد بن عبد امللك وعبيد اهللا بن زياد وخالد 

  .)٢(بن عبد اهللا القسري وخالد بن صفوان وأيب حنيفة والفرزدق وآخرين
جيال الناشئة ملكة لسانية ممتزجة من امللكة األوىل اليت كانت للعرب ومن          استحدثت لدى هذه األ     

 عن األوىل اليت كانت لآلباء واألجداد قبل اختالطهم بأبناء          )٣(امللكة الثانية اليت للعجم، وهي ملكة ناقصة      
يف اجلاهليـة  وهلذا مل يعد العريب ينطق اللغة على سجيته كما كان العهد به    . األمم األخرى من غري العرب    

، ومل تعد السليقة اللغوية تسعفه يف سالمة لغته لدى خماطبته اآلخرين، بعـد أن انتـشر                 )٤(وصدر اإلسالم 
ارتفع إىل زياد رجل وأخوه يف مـرياث        : "عن بعضهم قال  ) هـ٢٥٥ت(اللحن على حنو ما نقل اجلاحظ       

الذي أضعت من لسانك أضر     : د فقال فأما زيا . إن أبونا مات وإن أخينا وثب على مال أبانا فأكله         : فقال
  .)٥("عليك مما أضعت من مالك

اللحن يف الكالم أقبح من التفتيـق يف      : ")٦(هكذا كانت العرب تستقبح اللحن وتنفر منه حىت قيل          
  ".الثوب واجلدري يف الوجه

ـ          المة لغتـه عنـد   هلذا كله أصبحت احلركة اإلعرابية متثل عبئاً ثقيالً على كاهل العريب لعدم متكنه من س
لقد : "احلديث يف كثري من األحيان، وخلشيته من الوقوع يف اخلطأ يف كالمه، فقد قيل لعبد امللك بن مروان

وأخذ بعضهم ينفـر مـن   . )٧("شيبين ارتقاء املنابر وتوقع اللحن: عجل عليك الشيب يا أمري املؤمنني، قال     
ـ ٢٥٥ت( وتالفياً للّحن، فقد روى اجلاحظ زع إىل التسكني، طلباً للسالمةـالنطق باحلركة، وين   أن ) هـ

ابن وجيزمه مث يقول حسانْ وجيزمه، ألنه حني        : حدثنا هشام جمزومة مث يقول    : "مهدي بن هليل كان يقول    
  .)٨("مل يكن حنوياً رأى السالمة يف الوقف

                                                 
 .١٤، ص)م٢٠٠٣دار اآلفاق العربية، القاهرة (، تقدمي وتعليق حممد زينهم مراتب النحوينيأبو الطيب اللغوي،  ) ١(
 ٢٧٩-٢٧٥، ص ص  ٢م، ج ١٩٤٠حتقيق حممد سـعيد العريـان، دار الفكـر          . العقد الفريد  ،)أمحد بن حممد  (ابن عبد ربه األندلسي      ) ٢(

 .٢٢٤-٢١٠، ص ص ٢مكتبة اخلاجني بالقاهرة، الطبعة الرابعة، ج.حتقيق عبد السالم هارون. البيان والتبيني) عمرو بن حبر(واجلاحظ 
 .٤٧٧، صاملقدمةابن خلدون،  ) ٣(
، )١٩٧٣القـاهرة  . دار املعارف، الطبعة الثانية  . حتقيق حممد أبو الفضل ابراهيم     (طبقات النحويني واللغويني   ،)ن احلسن  ب حممد(الزبيدي   ) ٤(

 .١١ص
 .٢/٢٢٢ البيان والتبينياجلاحظ،  ) ٥(
 .٢/٢٧٥ ،العقد الفريدابن عبد ربه األندلسي،  ) ٦(
 .٢/٢٧٥، املصدر السابق ) ٧(
 .٢/٢٢١ ،البيان والتبينياجلاحظ،  ) ٨(
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  إبراهيم يوسف السيد  ظاهرة إسكان املتحرك يف أواخر الكلمات بني القراء والنحاة
  

 

 ٣٦

إلعرايب للعربية عبر عنه    أدى هذا الوضع القائم يف تلك الفترة الزمنية إىل بروز حتوالت يف النظام ا               
وخالل تلك احلقبة من تاريخ العربية كان اجتاه مشويل داخل النظام اإلعـرايب          : "الدكتور اد املوسى بقوله   

وهو اجتاه ينحو حنو اطراح احلركـة اإلعرابيـة،      . يتشكّل ويتبلور يف صورة من التحوالت الكلية واجلزئية       
  .)١("لظاهرة التسكني اليت سادت يف اللهجات احملكيةويبدو كأمنا هو النواة األوىل 

ومن هذه التحوالت اليت بدأت تظهر اجتاه حنو اإلسكان يف بعض اللهجات العربيـة القدميـة يف                   
مواضع تقتضي ظهور احلركة وعدم اختفائها، حيث إن اإلعراب باحلركة يف اللغة املشهورة الشائعة ما يزال 

  :د من ذلكومما ور. هو الوجه الغالب
  : إسكان ياء املنقوص يف حالة النصب-١

اللغة الفصيحة املشهورة يف إعراب االسم املنقوص أن ينصب بفتحة ظاهرة على الياء حنـو قولـه        
ومن العرب من يعامل االسم املنقوص يف حالة النصب         ). ٣١/األحقاف) (يا قومنا أجيبوا داعي اهللا    : (تعاىل

 أنّ إسكان اليـاء يف      )٢(اجلر فيحذف الفتحة من الياء، وزعم أبو حامت السجستاين        معاملته يف حاليت الرفع و    
ومن الشواهد اليت ذكرها النحاة علـى هـذه اللغـة قـول           . املنقوص يف حالة النصب لغة لبعض العرب      

  :)٣(الشاعر
هفتركْت همعاري لَح توكسو  

على الياء يف آخره، لكنه سكّن الياء وحذف مفعول به منصوب، وحقه أن تظهر الفتحة " عاري: "فإن قوله
  :)٤(وقول اآلخر. الفتحة على هذه اللغة لبعض العرب

  ولو أنّ واشٍ باليمامة داره       وداري بأعلى حضرموت إهتدى ليا
لكنه سـكّن   " واشياً: "اسم إنّ منصوب، وحقّه أن ينصب بفتحة ظاهرة وأن يقال         " واش: "فقوله
  .غة، وحذفت الياء واستعيض عنها بالتنوينعلى هذه الل

  كأَنّ أيديهن بالقاعِ القَرِق:         )٥(وقول شاعر آخر
"اسم كأنّ منصوب، وحقّه أن تظهر الفتحة على الياء وأن يقال            " أيديهن"نهلكن الشاعر جاء بـه    "أيدي ،

  .على هذه اللغة اليت تسكن ياء املنقوص يف حالة النصب

                                                 
، )م١٩٧١جملة األحباث، اجلامعة األمريكية يف بريوت، لبنان، كانون األول          (،  ظاهرة اإلعراب يف اللهجات العربية القدمية       املوسى، اد،  )١(

 .٧٧ص
 .١/٨٤٩ ارتشاف الضرببو حيان األندلسي، أ) ٢(
 .١/١٧٩ مهع اهلوامع السيوطي،) ٣(
 .١/٤٤ رحه على األلفيةش ،، واألمشوين١/١٧٩ ،املصدر السابق) ٤(
 .١/١٧٩ مهع اهلوامعالسيوطي، ) ٥(
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 م٢٠٠٦تشرين أول / هـ ١٤٢٧رمضان ) ٤(العدد ) ٢( وآداا، الد الة األردنية يف اللغة العربية
  

 ٣٧

ج النحاة هلذه الشواهد املتقدمة عزوها إىل الضرورة اليت أجلأم إىل إسكان الياء إلقامـة               ويف ختري   
من أحسن ضرورات الشعر ألنه محل حالة النصب على حاليت          "الوزن، وقد وصفها أبو العباس املبرد بأا        

حامت السجستايت بأا لغة لبعض وال مبرر ملا ذهب إليه النحاة يف اعتقادنا إذا صح قول أيب        . )١("الرفع واجلر 
يف غري الشعر حيث إا     ) تسكني ياء املنقوص يف حالة النصب     (العرب، ومما يعزز قوله ورود هذه الظاهرة        

مـن  : "حيث قرئت ) ٨٩/ املائدة  " (من أوسط ما تطعمون أهليكم    "وردت يف قراءة قرآنية لآلية الكرمية       
وقرأ جعفر الصادق : ")٢(عقّب عليها أبو حيان األندلسي بقولهبإسكان الياء، و" أوسط ما تطعمون أهاليكم 

وأما تسكني الياء يف أهاليكم فهو كثري يف الـضرورة، وقيـل يف         .. مجع تكسري وبسكون الياء     " أهاليكم"
  ".شبهت الياء باأللف فقدرت فيها مجيع احلركات... السعة 

  : إسكان آخر املضارع املعتل اآلخر يف حالة النصب-٢
األصل يف املضارع املعتل اآلخر بالياء أو الواو أن تظهر الفتحة يف آخره يف حالة النصب حنو قوله                    

) فأولئك عسى اُهللا أن يعفُـو عنـهم       : (وقوله) ٤٣/األعراف) (وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهللاُ      : (تعاىل
  ).٩٩/النساء(

خر، ووردت شواهد على خالف املطرد يف       هذه هي اللغة املشهورة يف إعراب املضارع املعتل اآل          
  : )٣(كالمهم تذهب إىل حذف احلركة وتسكني الواو والياء يف حالة النصب، ومنها قول الشاعر

  إذا شئت أن تلْهو ببعضِ حديثها     نزلْن وأَنزلْن القَطني املولَّدا
  : )٤(وقول آخر

   اهللا أنْ أَسمو بأُم وال أبِ عامر عن وراثَة        أىبسودتينفما 
  :  )٥(وقول غريه

  كي لتقْضيين رقيةُ ما       وعدتين غير مختلََسِ
  : )٦(وقول آخر

  ما أَقْدر اُهللا أَنْ يدين على شحط     من داره احلُزنُ ممن داره صولُ
تلْهـو، أَسـمو،    : (واللغة املشهورة فيها أن يقال    ) دينتقْضي وي (والياء يف   ) تلهو وأمسو (بتسكني الواو يف    

                                                 
 .١/٤٤ شرحه على األلفيةاألمشوين، ) ١(
 .٤/٣٥٣ البحر احمليطأبو حيان األندلسي، ) ٢(
 .١/١٨٢ مهع اهلوامع والسيوطي، ٢/٣٤٢ اخلصائصابن جين، ) ٣(
 .٢/٣٤٢ اخلصائصابن جين، ) ٤(
 حتقيق حممد حمي الدين عبد احلميد، الطبعة الـسادسة، الريـاض            .أوضح املسالك  ،)لدين بن يوسف  أبو حممد عبد اهللا مجال ا     (ابن هشام   ) ٥(

 .٢/٨٤٦ االرتشاف، وأبو حيان، ١٥١، اجلزء الرابع، ص)١٩٧٤
 .١/٤٥ شرحه على األلفيةاألمشوين، ) ٦(
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  إبراهيم يوسف السيد  ظاهرة إسكان املتحرك يف أواخر الكلمات بني القراء والنحاة
  

 

 ٣٨

نِيدي ،يبإظهار احلركة يف آخرها) تقض.  
وأشار ابن جين إىل أن إسكان الياء يف موضع النصب قد وقع كثرياً، وشبهت الـواو يف ذلـك                      

  . )١(بالياء
)  أو يعفُو الذي بيده عقدة النكاحإال أن يعفون: (وقد وردت الظاهرة يف قراءة قرآنية لآلية الكرمية    

  .)٢("يعفو"حيث قرأها احلسن البصري بإسكان واو الفعل يف ) ٢٣٧/ قرةبال(
  
  : إسكان املتحرك يف آخر الكلمة يف الوقف-٣

ولعلّ هـذه الظـاهرة أن   . وميثل الوقف مظهراً آخر من مظاهر حذف احلركة من آخر الكلمات        
 طريق اجتاه العربية إىل التسكني، فإن الوقف يف أبرز مظاهره العملية اجتاه يف              من املعامل البارزة على   "تكون  

  .)٣("التسكني بإسقاط احلركة
ومعلـوم أن النحـاة     . )٤(والغرض من التسكني يف الوقف هو االستراحة، وتكون بالسكون أبلغ           

 معىن العبـارة حيـث      جييزون هذا التسكني يف أواخر الكلمات يف الوقف، دون أن يكون لذلك أثر على             
يستدل على احلركة احملذوفة من خالل املوقع اإلعرايب للكلمة، وعلى هذا األساس تكون هذه احلركـة إذا       

  .)٥(أسكنت يف الوقف مرادة
  
  : اإلسكان يف وصل الكالم-٤

مل يقتصر إسكان املتحرك يف أواخر الكلمات على الوقف، بل وجدنا صوراً منه تنتقل إىل ثنايـا                   
م إجراء للوصل جمرى الوقف، وتشري هذه الظاهرة إىل بعد جديد من تفشي ظاهرة التسكني يف البناء                 الكال

  . )٦(النحوي يف العربية
وقد تقع يف سعة الكالم يف النثر بقلّة على حنو . وتقع هذه الظاهرة يف وصل الكالم يف الشعر بكثرة   

  :)٧(ما أشار إليه ابن مالك بقوله
    للوقف نثراً، وفشا منتظَما  فظُ الوصلِ ما  وربما أعطي ل

                                                 
 .٣٤٢، ٢/٣٤١ اخلصائصابن جين، ) ١(
 .١/١٢٥ احملتسب ،ابن جين) ٢(
 .٧٨، صاهرة اإلعراب يف اللهجات العربية القدميةظ ، اد،املوسى  )٣(
 .١٧٦، ص٢، ج)دار إحياء الكتب العربية ألصحاا عيسى البايب احلليب وشركاه (حاشيته على ابن عقيلحممد اخلضري، ) ٤(
 . ٢/٨٢أبو علي الفارسي، احلجة ) ٥(
 .٧٩، صظاهرة اإلعراب يف اللهجات العربية القدمية ، اد،املوسى )٦(
 .٣/٧٦١ شرح األمشوين) ٧(
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 م٢٠٠٦تشرين أول / هـ ١٤٢٧رمضان ) ٤(العدد ) ٢( وآداا، الد الة األردنية يف اللغة العربية
  

 ٣٩

  :)١(ومن مظاهر وقوع التسكني يف الشعر قول الشاعر
  ومن يتق فإن اهللا معه     ورِزق اِهللا مؤتاب وغادي

على خالف األصل، حيث إنه فعل مضارع جمزوم حبذف حرف العلّة من آخـره،  ) يتق(فقد أسكن الفعل   
  .بتحريك آخره بالكسرة" يتقِ" األساس يقال وعلى هذا
  :)٢(وقول غريه

أَرِقان مشتاقان لَه وايطوم      تيق أُخيلُهالع لدى البيت فَظَلْت  
  .وأصله هنا التحريك بالضمة) هلَ(بإسكان الضمري اهلاء يف 

  :)٣(وقول اآلخر
   طَشع هوحاملاَء ما يب ن بأشرلُ واديها إالّ َأل   ويس هيوننّ ع  

  .أيضاً على خالف األصل يف حتريكه) عيونه(يف ) اهلاء(بإسكان الضمري 
 الـسراة  أًا لغـة ألزد      )٤(إىل النثر، وروى أبو احلسن    ) اهلاء(وقد تسربت ظاهرة إسكان الضمري        
 وبن العالء ومحزة بن حبيب كما تسربت إىل القراءات القرآنية حيث قرأ أبو عمر. مررت به أمس : يقولون

) ٧٥/آل عمـران  ) (ومن أهلِ الكتابِ من إنْ تأمنه بقنطار يؤده إليـك         : (وأبو بكر اآليات الكرمية التالية    
نم ويتبع غير سبيل املؤمنني نولّه ما تولَّى ونصله جه) (١٤٥/ آل عمران) (ومن يرِد ثَواب الدنيا نؤته منها(و

  .)٥("نصله"و" نولّه"و" نؤتهْ"يؤده، و"بإسكان اهلاء يف ) ١١٥/النساء) (وساءت مصرياً
  
  : اإلسكان يف متيم وأسد-٥

جتاوز األمر يف متيم وأسد ما تقدم كلّه، فلم يعد يقتصر على االسم املنقوص أو الفعل املـضارع                    
غائب، أو بعض احلاالت األخرى يف ضرورة الشعر، بل مشل          املعتل اآلخر يف حالة النصب، أو هاء ضمري ال        

، وأثار )٦(الكلمات املبنية واملعربة يف خمتلف املواقع يف الشعر ويف النثر على النحو الذي عرضته هذه الدراسة     
خالفاً بني النحاة والقراء، األمر الذي يشري إىل شروع يف إسقاط احلركة اإلعرابية من املواضع اليت تقتضي                 

  .)٧(ظهورها فيها على الوجه الذي آل إليه الوضع يف اللهجات احملكية وكما نشاهده يف هلجاتنا املعاصرة

                                                 
 .٢/٣٣٩، ١/٣٠٦، اخلصائصابن جين،  ) ١(
 .١/٢٤٤ احملتسبابن جين، ) ٢(
 .١/٢٤٤، احملتسبابن جين،  ) ٣(
 .١/٢٤٤، املصدر السابق) ٤(
 .١/٢٤٠ النشر ابن اجلزري،) ٥(
 .١٣-٩كان من الشعر يف الصفحات  من البحث، وشواهد اإلس٥-١انظر أمثلة اإلسكان يف القراءات القرآنية يف الصفحات ) ٦(
 .٨١ ، صظاهرة اإلعراب يف اللهجات العربية القدمية ، اد،املوسى )٧(
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  إبراهيم يوسف السيد  ظاهرة إسكان املتحرك يف أواخر الكلمات بني القراء والنحاة
  

 

 ٤٠

  ةـــاخلامت
  :توصلت الدراسة إىل النتائج التالية  

تنتِسب ظاهرة إسكان أواخر الكلمات إىل بين متيم وأسد، وقد تسربت إىل القراءات القرآنية، فقـرأ                 .١
من القراء السبعة وغريهم، األمر الذي أثار مشكلة خطرية بني النحاة والقـراء، ألن              بأمثلة منها عدد    

 .حذف احلركة اإلعرابية ميس ظاهرة اإلعراب يف الصميم
أرجع بعض النحاة القدامى الظاهرة ألسباب نطقية صوتية تتمثل يف ثقل نطـق الـضمة والكـسرة،              .٢

أصحاب هذه الظاهرة إىل التخفيف، وذلك باللجوء       وخباصة عند توايل كل منهما، األمر الذي يدعو         
  .إىل التسكني وحذف احلركة من أواخر الكلمات

اختلف النحاة يف تناوهلم للظاهرة بني متأول هلا على أساس اختالس احلركـة يف النثـر ال إلغائهـا،                    .٣
وجميز . عاينومنكر حلذف احلركة يف النثر ويف الشعر ألا وضعت للتفريق بني امل           . وجوازها يف الشعر  

  .ويف الشعر، لوجود نظائر هلا يف العربية) يف القراءات القرآنية(للظاهرة يف النثر 
أدى منهج القراء الذي يقوم على األثبت يف األثر واألصح يف النقل والرواية، وال جمال فيـه للـرأي                    .٤

ات إىل اعتراضـات    لتفسكان يف اآليات الكرمية، وعدم اال     واالجتهاد، إىل متسك مجهورهم بقراءة اإل     
  .النحاة، لتوفر شروط القراءة الصحيحة عندهم فيها

هكذا بقيت املشكلة قائمة بني الفريقني، دون أن يستطيع الناظر يف أقواهلم اخلروج برأي موحد فيها،                 .٥
 .أو إجياد تفسري للظاهرة أو حلّ هلا األمر الذي يدعونا لالنتقال إىل احملدثني للتعرف على آرائهم

دثني من يرى تفسري ظاهرة إسكان املتحرك يف أواخر الكلمات على أساس النظـام املقطعـي                من احمل  .٦
أي الم  (لنسج الكلمة العربية، ذلك أن تتابع ثالثة مقاطع متحركة يف كلمتني جييز إسكان أوسـطها                

 القـراءات  على حنو ما أورده القدامى عن هلجة متيم اليت تسربت منها بعض األمثلة إىل ) الكلمة األوىل 
القرآنية، وعلى هذا األساس فإن ظاهرة اإلسكان ختضع يف جوهرها للنظام املقطعي الذي جيري عليه                

 .الكالم العريب
ومن احملدثني من يرى أن هذه الظاهرة يف متيم وأسد، رمبا متثل بوادر للتخلّي عن حركات اإلعراب يف                .٧

 .ه يف هلجاتنا العربية املعاصرةاللهجات العربية الدارجة، على النحو الذي نشاهد
إنّ تفسري ظاهرة اإلسكان على الوجه املتقدم عند احملدثني، يريح الدارسني من اجلدل واخلالف اللذين                .٨

أثريا حوهلا، ويقلّل من أحكام الضرورة والتأويل، كما أنه يزيد من اطراد القواعد والقوانني يف النحو                
  .العريب
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لة األردنية يف اللغة العربية وآدالد ام٢٠٠٦تشرين أول / هـ ١٤٢٧رمضان ) ٤(العدد ) ٢(ا، ا 
 

 

 ٤١

  الليل يف شعـر عبد اهللا بن املعتز
  

    *شتيويالصاحل علي سليم 
  ٢٢/٥/٢٠٠٦: تاريخ القبول  ١/٦/٢٠٠٥:  البحثتقدميتاريخ 

  

  
  ملخص

                                                    

الدجى والظالم، قد : ثل، ذلك أن الليل مبترادفاته، من م"الليل يف شعر عبد اهللا بن املعتز"يدور هذا البحث حول 
  .شكّل ظاهرة بارزة يف شعره

  جمرد ليل موضوعي، وإمنا حتول إىل زمان لتجارب جتسدت فيها رؤيته ومن اجلدير ذكره أن الليل عنده مل يبق 
  .ومشاعره

  :ويقف البحث عند حمورين  رئيسني، مها
  .الليل املشرق  .١
  .الشكوى من الليل  .٢

  . املعتزالليل، ابن: الكلمات الدالة
  
  

 
 

Abstract 
 

   

This paper deals with "Night time in the Poetry of Abdullah Bin al-Mutazz" Night 
time, with its various synonyms, such as darkness, etc. constituted a prominent  phenol-
mena is his poetry. 

It has to be noted that night in his opinion has not remained a physical, but rather 
transformed into a time entity for experience in which his vision and feelings are reflected. 

The paper headlines two main points: 

1. The illuminated night. 
2. Complaints about night. 

Keywords: Night, Bin al- Mutazz 
  

  
  
  .          قسم اللغة العربية، كلية اآلداب، اجلامعة اهلامشية*   

  .   حقوق النشر حمفوظة جلامعة مؤتة، الكرك، األردن
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   صاحل علي الشتيوي              زالليل يف شعـر عبد اهللا بن املعت
  
 

 ٤٢

  :مقدمة
الليل من الظواهر الكونية اليت وقف اإلنسان حائراً أمامها، منذ القدم؛ فقد شكل سراً غامضاً وقوة   

  .خميفة تبعث القلق لدى البشر
وقد استأثر الليل  باهتمام الشعراء  منذ العصر اجلاهلي، فأبدعوا يف وصفه، وتفننوا يف رسم عامله،                  

    حتول يف خيال الشاعر العريب قدمياً من كونه ظاهرة طبيعية   "رد زمن موضوعي، وإمنا      جم على أن الليل مل يبق
  .)١("إىل كونه زماناً لتجارب حياتية جتسدت فيها رؤى الشعراء ومواقفهم ومشاعرهم

 ولعل من أشهر الشعراء العباسـيني الـذين   ،وظل وصف الليل شائعا يف الشعر األموي والعباسي        
ابن املعتز، فقد غطى مساحة كربى من شعره، إذ برزت مفرداته ومترادفاته،            :  كبرياً أحسوا بالليل إحساساً  

البـدر والكواكـب    : الدجى والظالم، كما ظهرت متعلقاته اليت تستدعي ذكره، مـن مثـل           : من مثل 
  …والنجوم
  :)٢(وقد تبدت صورة الليل املوضوعي العادي يف شعره، من مثل قوله  

يومٍ إال مثلُوما الدهر  وليلةإال نازلٌ         وما املوت وقريب   
  . لديهولكن هذه الصورة كانت نادرةً  
  :وميكن أن ندرس الليل يف شعره من خالل حمورين رئيسني، مها  
  .الليل املشرق: أوالً
  .الشكوى من الليل: ثانياً

  :الليل املشرق: أوالً
  كان ابن املعتز ي٣(لسعادة، من ذلك قوله يتغزل بالليل املشرق املفعم بالبهجة واحس(:  

  

أال قالـــت ـــتبصلْـــقُ نربلـــى ن  
ونهــضن ــيخللنــا احلــديثَ ني  

  هـــاأطيب كـــان مـــا ليلـــةً يـــا
  

  راسيــ يــتقِّولُ اكنــم قتدصــ
ــ ــ اليكَ ــى نيكُ ــوى عل ــو اهل   ارقْ

  راهالــد رأشــكُ كبعــد تلْــزِ ال
  

                                                 
، املؤسسة ١، ط"مجاليات املعىن الشعري" ، ضمن كتابه الليل منوذجا: عاصرجتليات يف الشعر املالرباعي، عبد القادر، معىن املعىن،   )١(

 .٢٠٢، ص ١٩٩٨العربية للدراسات والنشر، بريوت، 
، دراسة وحتقيق حممد بديع شريف، دار املعارف، القاهرة، ديوان أشعار األمري أيب العباس، )م٩٠٨/ هـ ٢٩٦ت  (ابن املعتز، عبد اهللا  )٢(

 .٤٨١، ص ٢، وانظر ج٣٧٧، ص٢ج
 .٣٥٦، ص ١، جاملصدر نفسه  )٣(
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 م٢٠٠٦تشرين أول / هـ ١٤٢٧رمضان ) ٤(العدد ) ٢(الة األردنية يف اللغة العربية وآداا، الد 
 

 

 ٤٣

اليت تذوق فيها السعادة، حىت صار يشكر الدهر الذي عادة          فيبدو الشاعر، هنا، معجباً بتلك الليلة         
  .ما يقترن بالشر واملصائب يف الثقافة العربية

فعمد إىل السرد القصصي واحلوار،     "،  )١(ومن البني أن ابن املعتز قد تأثر، هنا، بعمر بن أيب ربيعة               
ضفاه الشاعر على األبيات من قيم هذا فضال عما أ... ليجعل من نفسه معشوقا ال عاشقا، ومتبوعا ال تابعا        

 نبعت من اختياره األلفاظ السلسة والكلمات الرشيقة، ومن إحلاق األلف حبرف الروي هذا اإلحلاق            ةصوتي
  .)٢("الذي جعل األبيات مالئمة للغناء والترمن

وكان اجتماع األحبة حيول ليايل الوصل إىل سحر الصباح، ولذا، فالشاعر حيث علـى شـرب                  
  :)٣(قولاخلمر، ي

  

  رةٌمقْم لِصالو فليايل حبِصطَن مقُ
يف والـدهر هــحوادثُ  ـتنامــ  غفلة  

باجتماعِ هاكأن الشلِم أسحار  
إىل  اـــتنهـونب  اللــــذات أوتار  

     ن ابن املعتـز كـان      أ النفسي من خالل النص السابق، ذلك        هر لنا واقع  واحلقيقة أن الشاعر يصو
  .وقات السرور، كما كان يدفن أحزانه يف امللذاتيقتنص أ
  .وإعطائها صفات اإلنسان وطبائعه" األوتار"و " الدهر"وقد جنح الشاعر يف أنسنة   
  :)٤(ويستذكر الشاعر لياليه احللوة، فيقول  

  هـــاأحييت حممـــودة ليلـــة كـــم
ــضاَء ــرةم بي ــا قم ــب أتاه   حهاص

ـ وت   هـــاجنوم بـــني يخاملـــر دوقَّـ
ــمكَ ــ تلَ وتــ م سهارور ــاونعيم   ه

  

ــاءت ــ ج بأسعــائرٍ د ــ مل ط يحسِن  
ــاوثياب ــن ه ــةظُ م ــ مل لم تدسِن  
ــارةبكَ ــن ه ــ ضــةور م ــ نم نسِجِر  

ــب ــرة بأح ــبِ زائ ــسِ وأطي   جمل
  

يرصد الشاعر، هنا، البعد الزمين الليلي، لكنه حييله تعبريياً إىل ليل اري من خالل البياض املقمـر      
  .والصبح

                                                 
  : )م٧١١/  هـ٩٣ت  (وذلك حني قال عمر  )١(

قالت لبِ: ربيهاتعمــاركُم  
ـَم فأجابتاها يف    ــةهازل

إنا لعمركــا وم ما خناف  

هل تبأنْطمعان نرى ع ـــــرام  
ـَتوأسر   راــــــخا من قوهلا س

  ـــــــراه ظُ زائرٍنرجو زيارةَ
 .١٥٥ ص ١٩٨٠ ، حتقيق حممد حمي الدين عبد احلميد،الديوانانظر   

 .١٤٦ – ١٤٥، ص ١٩٩٩ بنغازي، – منشورات جامعة قازيونس ١، طالصورة الفنية يف شعر ابن املعتزمسعود، زكية خليفة،   )٢(
 .٤٧٦، ص ٢، جالديوان  )٣(
 .نبات طيب الرائحة: ، البهار٢٧٦، ص ٢، جاملصدر نفسه  )٤(
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   صاحل علي الشتيوي              زالليل يف شعـر عبد اهللا بن املعت
  
 

 ٤٤

أن العرب إذا قالت عن فالن هذا       : "ويبدو أن البياض يرمز إىل النقاء والصفاء والطهارة، فقد جاء           
  .)١("أبيض، فإا ال تعين اللون، وإمنا تعين نقاء العرض من الدنس

         كاإلنسان –حيي تلك الليلة، ويتخيل الصباح وتلفت االنتباه الصور اليت رمسها الشاعر، فالشاعر ي 
هه د بني النجوم، مث يشب     تتوقَّ  هلا، ويتراءى املريخ األمحر للشاعر ناراً      ، فيصوره ثياباً  يها، أما الظالم   يأيت إل  –

  .، وال شك يف أا صور تؤثر يف املتلقي، وتشده إىل وهج النص"ارة من روضة من نرجس"بأنه 
  :)٢(وتتبدى صورة اإلشراق، حني يقول  

ــا ــلٍ بر ي ــد لي ــعن ق مت ــه   ب
  

  البـــدر هبكأســـ علـــي سعىيـــ
  

يصف ابن املعتز ليلة كان حيتسي فيها اخلمر، فسعد فيها، ويصور ساقي اخلمر بأنه مجيل الوجـه                   
 ، فقد كان يعيش حالـةً والشاعر، هنا، يلهي نفسه بالشعر عما جيري حوله من أحداث جسام . يشبه البدر 

وضاع العامة رديئة، وقتذاك، فقد كان يـرى جنـد          د عن السلطة إىل جانب أن األ      بع، فقد أُ   مريرةً نفسيةً
األتراك يطيحون باخللفاء واحدا تلو اآلخر، دون أن يستطيع فعل شيء إال الشعر الذي كان يفزع إليـه،                  

  .ويتخذه متنفسا له
  :)٣(ويصف الشاعر الليل، فيقول  

  

ــا ــلٍ بر يـ ــ ليـ ــ رحسـ   هكلُّـ
  دىالنـــ دربـــ األنفـــاس تلـــتقطُ

  

ـ فْم   النــسيم  عليــلِ  بــدرِ ال ضحِتـ
ــ حلـــر هديـــهفت فيـــه   مومـُاهلـ

  

فهو يصور النسيم العليل الذي يهب يف الليل، والندى الذي يتكون يف أخرياته، فيزيل اهلموم من                   
  . النفوس، وال شك يف أن ابن املعتز كان حيس ذا يف لياليه املاجنة

  :)٤(ويعرض الشاعر علينا لوحات مشرقة، حني يقول  
  

ــ ــت لِوليـ ــأُ بـ ــ اهاقَسـ   الفاًسـ
  رد زاترخـــ هـــابابح كـــأنًَّ

  

مــةًعت ــون قــ ــاجلُ كلــ   ارِلنــ
لَـــعلَ تـــ بأقـــداحِ بـــاًهضارِالن  
  

وال بد لنا من اإلفادة من حياة الشاعر ووضعه االجتماعي واملادي، فقد كان هلذا مجيعه أمهية بالغة       

                                                 
، قدم له عبد اهللا العاليلي، دار اجليل، بريوت، دار لسان لسان العرب احمليط، )م١٣١١/ هـ٧١١ت  (بن منظور، مجال الدين بن مكرما  )١(

 .، بيض١٩٨٨العرب، بريوت، 
 .أراد به الساقي: ، البدر٢٦٢، ص ٢، جالديوان  )٢(
 .٣٠٩، ص ٢، جاملصدرنفسه  )٣(
 .الذهب: النضار. الفقاقيع اليت تتكون على وجه اإلناء: احلباب. زهر الرمان: ، اجللنار٢٥٨، ص ٢، جاملصدر نفسه  )٤(
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 م٢٠٠٦تشرين أول / هـ ١٤٢٧رمضان ) ٤(العدد ) ٢(الة األردنية يف اللغة العربية وآداا، الد 
 

 

 ٤٥

يف بنائها، فالشاعر يصف الليل واخلمر يف الظاهر، ولكن صورة          يف التأثري على اجتاه الصورة الشعرية لديه و       
  . ومعطياته هي اليت كانت تدور يف خميلته-الذي عاش فيه-القصر 

  :)١(فيقول ويناجي الشاعر إحدى لياليه  
  

ــا ــيليت ي ــالكَ ل ــي خِرب ــذا دوم   هك
  بزيـــارة راًشبـــم الرســـولُ جــاء 

  

  تـــذهيب ال تـــذهيب ال لـــيليت يـــا
ــ نم ــب عــولِ د ــاجت ط ــض رٍه   بِوتغ

  

  .ألنه من املواضع اليت شهدت جمونه وهلوه" الكرخ " يذكر الشاعر   
من الواضح أن الصيغ اإلنشائية يف البيت األول قد خرجت إىل معىن التمين، ذلـك أن الـشاعر                    

  .- الليل-خياطب غري العاقل
، وال ريب يف "ال تذهيب ال تذهيب: "وقوله" يا ليليت يا ليليت: "كما عمد الشاعر إىل التكرار يف قوله     

 اسـتمرارية الليلـة     -أن هلذا التكرار وظيفة تعبريية ونفسية يف النص، فهو يدل على أن قـضية الـزمن               
  . تسيطر على فكر الشاعر وشعوره-وحضورها
  :)٢(ويدعو ابن املعتز بالسقيا لليايل املاضية اليت كان يلهو فيها، فيقول  

  

ــقى ــيالت اُهللا س ــى ل ــاهلوت بليل   ه
  

مىلْوس وهند ـ و يمـن  نفـسي  ح  هنـد  
  

    
تبدو طقسية السقيا يف البيت السابق، وهي طقسية ترمز إىل النماء واحلياة واخلـضرة، فالـدعاء                

  .بالسقيا يعين الدعاء بوالدة احلياة والنماء وجتدد الزمن النفسي عند الشاعر
يف الـشعر  -لشعر العريب، فقد اقترن املطـر       ومن اجلدير ذكره أن هذه الظاهرة كانت شائعة يف ا           
  .)٣( باحلياة، ومن أجل ذلك دعوا بالسقيا لألطالل والقبور-اجلاهلي

 يعكسان شدة تعلق الشاعر ذه الليايل، ألن الليايل         يف هذا الدعاء ضراعة وتوسال    وال شك يف أن       
 جيد متعة يف تذكر تلك    –شاعر   ال –مرتبطة بزمن ماض مثل شباب الشاعر الذي قضاه يف امللذات، وكأنه            

  .)٤(اللذات الغابرة 
    

                                                 
 .٣١٩، ص ١، جاملصدر نفسه  )١(
 .٦١، ص ٢، جاملصدر نفسه  )٢(
 .٢٦٣، ص ١٩٨٣، دار األندلس للطباعة والنشر والتوزيع، ٣ طدراسة األدب العريبانظر ناصف، مصطفى،   )٣(
 .٣٠٨، ص الفنية يف شعر ابن املعتزالصورة انظر مسعود، زكية خليفة،   )٤(
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   صاحل علي الشتيوي              زالليل يف شعـر عبد اهللا بن املعت
  
 

 ٤٦

  :)١( إلحدى لياليه املشرقة، حني يقولويرسم ابن املعتز لوحةً
  اــــــ الزمانُ نسي ليلةً يا

  تــــووش هاببدرِ الظالم باح
  رِــــجفَ بال كوين هأحداثَ
  رِـــطْالقَ مبواقعِ   باالص فيها

 يلته هذه، ألن الزمان كان قد غفل عن أحداثه، فاطمأن الشاعر إليها، وأحسفهو يتمىن أن تطول ل  
            األمن، مث يصور الظالم بأنه باح بالبدر رمز اإلشراق والوضوح واألمن، أما رياح با، فقد وشت مبواقع     الص

  .ة واجلمالاألمن واحليا: الغيث الذي يرمز إىل احلياة والربكة واخلري، وهذا ما يرنو إليه ابن املعتز
  :)٢(والليل يستر البشر وخيفي أسرارهم، يقول  

ـ  بليـــلٍ إال تلــق  ال   هلُتواصـــ نمـ
ــم ــقٍ ك ــالم عاش ــلِ وظ ــست اللي   رهي

  

ـ منَّ فالــشمس ـ  يــلُواللَّ ةٌامـ   ادوقَـ
ــ ــبأح ىالقَـ ــاس هتـ ــر والنـ   ادقَّـ

  

خيص الليل وجتسيمه، فقد صار الليل      خيلع الشاعر على الليل أبعاداً غرائبية من خالل استغالل خياله يف تش           
الليـل أخفـى    : فالعرب تقـول  "ويبدو أن الشاعر أفاد من الثقافة العربية،        . قواداً وظالمه يستر العشاق   

  .)٣("فالن أمن من الصبح وأقود من الليل: وتقول… للويل
 تفـشت   ولعل ابن املعتز استمد هذه الصورة، أيضاً، من واقع عصره االجتماعي والسياسي؛ فقد              

  .النميمة والوشاية وقتذاك؛ ولذا، كان لليل فضل كبري يف إخفاء األسرار ولقاء األحبة: مثل هذه املظاهر
  :)٤(ويوجه الشاعر الشكر إىل الليل، حني يقول  

  رهاسأشـــكُ يـــد عنـــدي لليـــلِ
رينيـــست والرقيـــب يينبـــصر  

  

ــافإن ــةٌ هـ ــ نعمـ ــن نمـ   مِعالـ
ــتقلَ إذا ــب يـ ــالظُّ يف احلبيـ   مِلَـ
  

 شأنه شأن كثري -لقد كان ابن املعتز يعاقر اخلمر ويلتقي أحبته يف جوف الليل وحتت جنح الظالم            
  . بعيدا عن أعني الرقباء والعذل، فصور هذا يف النص السابق-من اخللعاء واملاجنني يف عصره

 دون تكلف   –" يبصرين"و  " يسترين: "وقد اتكأ الشاعر على بنية التضاد يف البيت الثاين، يف قوله            
  . وقد أدى التضاد دورا مجاليا، فأسهم يف لفت انتباه املتلقي وإيقاد جذوة ذهنه–

                                                 
 .١٨٤، ص ٢، ج الديوان  )١(
 .٣٤٢، ص ١، جاملصدر نفسه  )٢(
 .٣١، ص ١٩٨٣، منشورات دار مكتبة احلياة، بريوت، نثار األزهار يف الليل والنهار، )م١٣١١/ هـ ٧١١ت  (ابن منظور  )٣(
 .٤٢٠، ص ١، جالديوان  )٤(
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 م٢٠٠٦تشرين أول / هـ ١٤٢٧رمضان ) ٤(العدد ) ٢(الة األردنية يف اللغة العربية وآداا، الد 
 

 

 ٤٧

؛ لـيالئم موقـف التـستر       "يسترين: "يف قوله ) ي(ولنالحظ أن الشاعر استخدم ضمري املتكلم         
ن الرقيب أيضاً،  الفعل من الكسر فحسب، وإمنا لتقي الشاعر مواالختفاء، وقد ربطه بنون الوقاية اليت مل تقِ

بعد واو احلال وأتى باخلرب مجلة فعلية طويلة، ليعرب عن حالة املراقبة والترصد             " الرقيب"يف حني زرع لفظة     
  .- حىت وإن حاول الشاعر التخفي-

  :)١(ويلح الشاعر على هذه الصورة، ستر الليل للناس، إذ يقول يف الغزل  
  لنــــا ترســــ والليــــلُ لْأز ومل

ــكو ــفَ إىل أشـ ــيع ةرتـ ــا هنيـ   مـ
ــة يف ــا ليلـ ــامثلُ مـ ــةٌ هـ   ليلـ
  

ـ ر دون مـــن  ـ  ابٍقَّــ   اسِروحــ
ــيت ــن هقاسـ ــه مـ ــي قلبـ   القاسـ
ــست ــا ل ــا هل ــ م عشــ ت اسِبالن  

  

ـ " و" ابقَّر" جيري الشاعر على ج أسالفه اجلاهليني واألمويني، ذلك أن لفظيت              حمـن  " اسر
 يف لياليـه    ا تلك املواقف اجلميلة اليت عاشها وخباصـة       متطلبات شعر الغزل العريب، والشاعر يستذكر، هن      

  .املاجنة
 للشاعر، وأضحى الشاعر يشكو آالمه وتستوقفنا الصور الفنية يف األبيات، فقد استحال الليل ستراً   

 وهلذا، يتولد إيقاع نفسي – وهو معنوي – مما أصابه من قلب معشوقه – وهو حمسوس –إىل فتور العينني  
  .مع ويستثريهيؤثر يف السا

، وعن تكرار حرف "اسراب وح قَّر: "كما أن اإليقاعات النامجة عن بعض الصيغ الصرفية يف قوله           
  قد منحت الـنص جـواً      – وهو صوت مهموس يالئم موقف السرية الذي حرص عليه الشاعر            –السني  
  . يلتذ له السامعموسيقياً

  ٢( ليلته، إذ يقولنسي الصبحويدعو الشاعر اهللا سبحانه وتعاىل أن ي(:  

ــا حبالـــص سِأنـــ بر يـــا   ليلتنـ
  

ــىت ــدوم حــ ــ إىل تــ   رِشاحلَــ
  

  :)٣(ويضيق الشاعر ذرعاً بالنهار، فيتشوق إىل الليل، قائالً  

ــال ــهار ط ــأين الن ــلُ ف ــس اللي ــ  ؟رهوال يإن ــل بريد ــدر ــلِ وب ــنم اللي تظر  

                                                 
 .انكسارها وضعفها: هفترة عيني. ٢٧٠، ص ٢، جاملصدر نفسه  )١(
 .والعجز خمتل الوزن يف البيت. ٣٦٥، ص ١، جاملصدر نفسه  )٢(
 .٣٦٧، ص ١، جاملصدر نفسه  )٣(
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   صاحل علي الشتيوي              زالليل يف شعـر عبد اهللا بن املعت
  
 

 ٤٨

  وقـد  الرقيـبِ  نـومِ  إىل شـوقي  طولَ يا
  

ــال ــييب خ ــىت يل حب ــ ح داب ــس   رحال
  

  .يتمىن ابن املعتز هلذا الليل أن ميتد طوله حىت ال يأتيه اإلصباح ما دام قد أمضاه يف لقاء أحبته  
، يف البناء واملعـىن ويف      )١(ومن اجللي أن ابن املعتز يتناص مع عمر بن أيب ربيعة يف قصيدته الرائية                 

 مما يدل على أن قصيدة عمر كانت يف ذهن ابـن            –مومة   الراء املض  – والقافية   – البحر الطويل    -الوزن  
ـ       أن يتمثل جت   – ابن املعتز    –املعتز وهو ينظم قصيدته، وبالتايل، حاول         ةاربه ومواقفه يف مغامراتـه الغزلي

  .ةالالهي
ومن اجلدير ذكره أن اخلمر والكؤوس والرياحني والرسل والنجوم والقمر مث ما حتويه القصور من                 

ة ال تتأتى إال من احلياة الرغدة اليت كان حيياها الشاعر، فكان هلا أثر كبري يف رغبة الشاعر يف                   ألوان الرفاهي 
  . استمرارية الليل، إذ هي من متعلقات الليل ومتطلباته

  :)٢(ويقرن ابن املعتز الليل بالنار؛ ليعرب عن افتخاره بكرمه، يقول  

ورــارٍ ب ــ ن أبت ــود ــد اجل   هايوق
ــقَي يــ د ــا ظاللح ــن فيه ــ ع مسالكه  

ــمازِ ــو تلْ ــ أدع ــارِ وِءضبِ ــاًترِغم الن   ب
  

ــة يف ــن ليل ــج م مىاد ذات تــه تان  
بِــلَ هــاكأنست أثــواب رهبــان  
ريفْي دـ  منـه  الليـلِ  ىج شخص ـ ح يران  

  

 أن  إىل جمال للفخر، ذلـك - الذي يشبه ثياب الرهبان السوداء -فقد استحال الليل املظلم املمطر        
 معىن إشارياً يرمز إىل الكرم؛ فالنار، هنا، ذات داللة          - عند العرب  -إيقاد النار يف الليل يف مجادى يتضمن        

، وهـي  )٣(اجتماعية وإنسانية معاً، فهي تدعو كل مغترب، وهذا ما يعرف عند العرب القدماء بنار القرى             
  .اء الباردة وهي حمل فخر واعتزازالنار اليت كانت توقد للضيف؛ ليستهدي ا خاصة يف ليايل الشت

  

                                                 
  :ومطلعها  )١(

أمآلِن ن مٍعـ غ أنتفَاد ــكبِمغَداةَغَ  ر دأم رائ حفم هرـُـــج  
  :وفيها يقول  

قُوغاب ميرــي أرجو غُ  كنتوبه  
يلٍ من لفيا لكـُ تقاصر   ـــه طول

ورورعيانٌح ونو مس ــــمر  
  رــ يقص ذلكوما كان ليلي قبلَ

 .٩٧ -٩٢، ص الديوانانظر   
 .يقطع: يفري. ممطرة: ذات تان. ٢٩٤، ص ١، جالديوان  )٢(
، ص ٥، ج١٩٦٩م هارون، بريوت، ، حتقيق عبد السالكتاب احليوان ،)م٨٦٩/ هـ ٢٥٥ت ( أبو عثمان عمرو بن حبر انظر اجلاحظ،  )٣(

١٣٦. 
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  :الشكوى من الليل: ثانياً
يبدو الليل يف شعر ابن املعتز، أحياناً، مليئاً باملعاناة واألرق، فيحس الشاعر ثقله وشـدة وطأتـه،          

، من  )١("يكثر من احلديث عن اهلم الذي هو سبب يف طول الليل          "انطالقاً من نفسيته املروعة، ولذا، كان       
  :)٢(يرثي أحدهمذلك قوله 

ــولُ ــد أق ــالَ وق ــلُ ط ــى لي   األس
  

علـــي حزينـــا قلبـــاً فـــسامرت  
  

الدال على االستعالء؛ ليدلل علـى      " على"يأيت الشاعر بضمري املتكلم مشدداً ويقرنه حبرف اجلر           
الدالة على املشاركة، وكأن الـشاعر يبتغـي أن   " سامر: "الضغط النفسي الذي يعانيه، وخيتار صيغة فاعل    

 حالة التمزق النفسي واهلذيان الذي وصل إليه، فصار يسامر قلبه، ومن املعـروف أن اإلنـسان ال                  يصور
  .حيدث نفسه إال يف املواقف اجلسيمة

  :)٣( يتغزل وتدور صورة األرق ومقاساة اهلموم يف شعره، كقوله  

ــولُ ــد أق ــالَ وق ــلُ ط ــومِ لي   اهلم
ـ  قـد  الـشمس  عسى ِسمكوكبـاً  خت  

  

فــؤا جنــوى وســامرتــ دسيمِق  
ــد   النجــومِ دادعــ يف عــتلَطَ وق

  

   فالشاعر يفقد صار     طريفةً م، هنا، صورةً  قد ،"  على األرق، أمـا     ، داللةً " سقيم يسامر جنوى فؤاد 
فيتخيلها   الشمس ،"ومن املعروف أن الكواكب والنجوم ال تظهر إال يف الليل، فكأنـه             "خت كوكباً ِسم ،

 ملا   من املعاناة واحلزن، ولعل هذه الصورة جاءت صدى         طويلٍ الت إىل ليلٍ  يريد أن يبني أن حياته قد استح      
  .ينتاب عصره من قالقل وفنت

  :)٤(ويستطيل الشاعر الليل حني يرثي املوفق باهللا، فيقول  

ــا ــيليت أي ــست ل ــلَ ل ــايل مث   اللي
ــي ــوارت ال خليلــ ــائالً جــ   نــ

  

ــوطُ ــايل وال تلْـ ــوالِ كالليـ   الطـ
ــد ــع فق ــوت قط ــف امل ــا ك والِلن  

  

 على الذات املبدعة، يف البيتني السابقني، فيشعر الشاعر بطوله، ومن هنا، توجه             ميارس الليل سلطةً    
" اخلليل"، فلفظة   "خليلي: "، ويستفزنا قوله  - ولو فنياً  -باخلطاب إىل صاحبني ومهيني، ليؤنساه يف وحدته        

                                                 
 .٢٩، ص ١٩٩٨، جامعة حلب، رسالة ماجستري خمطوطة، الليل يف الشعر العباسيالعمر، فاطمة،   )١(
 .٣٧١، ص ٢، جالديوان  )٢(
 .٤٢٠، ص ١، جاملصدر نفسه  )٣(
 .٣٥٧، ص ٢، جالديوان  )٤(
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 ٥٠

ق، فالشاعر يف وضع نفسي مرير، ولذا، فهـو       ، وهذا مما ينسجم والسيا    )١(تدل على عمق الصداقة واملودة    
إىل من خيلص له الود والصحبةحباجة .  

  .ولعل الشاعر عمد إىل أنسنة الليل يف النص السابق، كي يتخلص من رهبته وسكونه  
 على نفسية الشاعر والعصر الذي عاش فيه،     ذو داللة "  النوال  كف قطع املوت " إىل جانب أن قوله     

األديب عندما يعرب عن أفكاره ومشاعره، فإنـه ال         " ك والقتل وقتذاك، وال ريب يف أن        فقد استشرى الفت  
إنه ال يقدم للقارئ تلك األفكـار  . يعرب عن تلك األفكار واملشاعر يف عزلة عن الواقع االجتماعي احمليط به   

  .)٢ (واملشاعر جمردة، بل يقدمها يف سياق أو أحداث أو مواقف أو عالقات اجتماعية
  :)٣(صف ابن املعتز السهاد واألرق يف الليل، قائالًوي  

ــ ــالمِ يف دهسمـ ــلِ ظـ   اهأو الليـ
  

للـــدهرِ تهعـــض أنيـــاب وأفـــواه  
  

" أواه: "يضعنا الشاعر أمام كوكبة من املفردات واجلمل اليت تصنع جواً من الرهبة واخلوف، فقوله            
    رق يف الليل؛ مما يدل على الوحدة اليت تبتلـع كيانـه،             أنه ارتبط باأل   جاء شبيهاً بالصرخة واألنني وخباصة

توحي بالرهبة، أيضاً، فقد " ته للدهر أنياب وأفواه عض: "وتعتصر فؤاده، كما أن الصورة االستعارية يف قوله       
  .ختيل الدهر حيواناً مفترساً ذا أنياب وأفواه

    وأعتقد أن بسٍآلك أن ابن املعتز قد تعرض مل       يتوارى خلف الصورة يف البيت السابق، ذ       ا نفسياً عد 
يف حياته، فظل هاجس اخلوف والقلق يرافقه، فأسقطه على أشعارهعظيمة .  

  :)٤(وجيأر الشاعر بالشكوى الصارخة من هول عامله الليلي، فيقول  
الطويــــلُ الليــــلُ هــــاأي  

ــن ــوُء أيـ ــص ضـ ــ بحِالـ   يعنـ
  

ــ ــ رسـ ــا فوخفِّـ ــلُ يـ   ثقيـ
ــتغَ ــباح الــ ــولُ اإلصــ   غــ
  

يل أن الشاعر امتاح الصورة يف البيت الثاين من واقع حياته وعصره، فمن املعروف أن مسألة ويبدو   

                                                 
 .٢٧٢، ص ١٩٩٧كتبة مدبويل، القاهرة،  م١ط ،االغتراب يف الشعر األمويانظر السويدي، فاطمة حممد،   )١(
دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة، : سيكولوجية اإلبداع يف الفن واألدبأسعد، يوسف ميخائيل،   )٢(

 .٤١، ص ١٩٨٤
 .من السهد أي األرق: املسهد. ٤٢٢، ص ٢، جالديوان  )٣(
 .٤٨٧، ص ١، جاملصدر نفسه  )٤(
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، فظلت هذه الصورة )٢(، كما قتلوا والده املعتز )١(االغتيال قد طالت أسرته، فجده املتوكل قد قتله األتراك 
 ر للتعبري عـن نفـسيته     الشاعر ينطق بالشع  " ، مهيمنة على تفكريه وشعوره، وال شك يف أن          -االغتيال–

  .)٣("ومتطلبات الزمن الذي يعيش فيه
ولنالحظ كثافة األساليب اإلنشائية اليت امتأل ا النص السابق، كالنداء واألمر يف البيـت األول                 

أن الشاعر يعيش حاضره، ومما ال شك فيـه أن القلـق            واالستفهام يف البيت الثاين، وهي صيغ تدل على         
فألن القلق يشعرنا بالعدم، فإنه يرتبط باحلاضر، ويقوم "والتوتر من مستلزمات الزمن احلاضر، وهذا بدهي؛      

يف اآلن؛ ألنّ الشعور يف هذه احلالة ال يتعلّق بلحظة ذات كيان، بل بربهة ال مسك هلا إطالقاً وهي ما نسميه 
  .)٤("اآلن

 متازج الرؤية وتقـارب     مما يدل على   يف مناجاته الليل،     )٥(مرئ القيس   اويبدو أن ابن املعتز تأثر ب       
، ذلك أن كال الشاعرين كان حيس طول الليل بسبب الوضع النفسي احلزين لـديهما، إىل                 بينهما املواقف

قة أمره جمموعة مـن     فالنص الشعري يف حقي   "جانب أن تأثر الشعراء بسابقيهم أو معاصريهم أمر طبيعي،          
  .)٦("ولذا، فهو كتابة أخرى لتلك النصوص، دون نفي لذاتية املبدع....... النصوص املتداخلة

  :)٧(ويصور ابن املعتز املعاناة والتعب يف الليل، حني يقول   

غُ  رى حىت رأيناوكابدنا السالليلِراب ناحِ اجلَ مقصوص  

ـ      على الشاعر، فراح يشب     طويالً فالليل زمن السري واملكابدة، ولذا، كان         صهه بالغراب الـذي قُ
  .جناحاه، فال يستطيع أن يربح مكانه

  وي٨(: ه الشاعر الليل باحلبشي الذي يفر من أصحابه، فيقولشب(   

  ن أصحابهـكاحلبـــــشي فر م  ـــآبه يف مـقد أغــتدي واللـــيلُ

                                                 
، حتقيق حممد حمي الدين عبد احلميد، مروج الذهب ومعادن اجلوهر، )م٩٥٧/ هـ ٣٤٦ت  (املسعودي، أبو احلسن علي بن احلسني  )١(

 .١١٨-١١٧، ص ٤، ج١٩٨٨دار الفكر للطباعة والنشر، 
 .١٧٨، ص ٤، جاملصدر نفسه  )٢(
 .٤٥، ص ١٩٨٣، دار الطليعة للنشر، ٢ط، األدب والغرابةكيليطو، عبد الفتاح،   )٣(
 .٢٥١، ص ١٩٧٣  دار الثقافة، بريوت،،٣ط ،دراسات يف الفلسفة الوجوديةبدوي، عبد الرمحن،   )٤(
  :وذلك حني قال امرؤ القيس  )٥(

بصبحٍ   أال اجنلي الطويلُها الليلُأال أيوما اإلصباح بأمثلِ فيك   
 .١٨ص ، ١٩٥٨القاهرة،  دار املعارف ،٥ط انظر الديوان، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم،  

 .١٤، ص ٢٠٠٠ منشورات االختالف، اجلزائر،،١ ط،سلطة النصابن خليفة، مشري،   )٦(
 .٢٤٤، ص ١، ج الديوان  )٧(
 .١١٣، ص ٢، جاملصدر نفسه  )٨(
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والصـــبح ـــف عن أنيـ قد كشكأنه ي  ابههابـن ذَـ م ضـــحكـه  

يعتمد الشاعر يف رسم صورته السابقة على عنصري اللون واحلركة، سواد الليل املنجلي كاحلبشي              
يعلق شوقي ضـيف علـى هـذه    . اهلارب، وإشراقة الصبح املقبل ضاحكا كأنه يضحك من ذهاب الليل      

أو هذا الوجه املستعار، بل إنـه       فإنك ما تلبث أن تستغرق يف الضحك من هذا احلبشي           :" الصورة، قائالً 
لوجه حقيقي يعرب عن حقيقة مظلمة، ولكن سرعان ما خيلفه وجه آخر ضاحك، هـو وجـه الـصباح                   

  .)١("ميلاجل
 السابقة، وإذا ما عرفنا أن أبا نواس كـان          ةالصور   يف )٢(واحلقيقة أن ابن املعتز قد تأثر بأيب نواس           

 مبـا   – عن رقابة األب وحنان األم، فجاءت صوره الشعرية          شأ بعيداً ، ألنه ن  ، أيضاً  قامتةً  نفسيةً يعيش حالةً 
 تناص ابن املعتـز معـه يف هـذين    ر هلذه النفسية، فإننا ندرك س صدى–يغلب عليها من تشاؤم وخوف  

  .البيتني، فالصورة ترمز إىل الواقع النفسي الذي يعيشه ابن املعتز، وهو اخلوف والتوجس والفزع
بن املعتز يف الليل، فيحس حريقاً يكوي فؤاده؛ فلم يعد مييز بني حرقة الـشوق            ويعصف الشوق با    

  :)٣(ونار احلريق، يقول

  ليـــلٌ نجـــ مـــا إذا أدري ومـــا
  

ــوقاً ــؤادي يف أشـ ــا أم فـ   حريقـ
  

      سمى جتاهل العارف يف البيت السابق، مما يثري يقظة املتلقـي، ويـشده إىل              يلجأ الشاعر إىل ما ي
  .مضمون اخلطاب

وهي كلمة يف أصلها املعجمي ذات صلة بالنار، ليالئم بينها وبني  " الفؤاد"د اختار الشاعر لفظة     وق  
: النار نفسها، واملفتأد: أوقدوا نارا، والفئيد: افتأدوا: "يف اية البيت، فقد جاء يف املعجمات" حريقا"كلمة 

                                                 
 شعر ابن الصورة الفنية يف، وانظر مسعود، زكية خليفة، ٢٧١ دار املعارف، القاهرة، ص ،١٢ ط،الفن ومذاهبه يف الشعر العريب  )١(

 .٢١٦ - ٢١٥، ص املعتز
  : يصف كلب صيد)م٨١٣/ هـ ١٩٩ت  (وذلك حني قال أبو نواس  )٢(

  هابِــج من ححـــى الصبا تبدملّ
ـِ الليلُوانعدلَ   ــــــه إىل مآب

هـــ طاملنا بكلبٍجا هجنا بــه  

  هبابِلْ من جِطــ األمشعةلْكطَ
كاحلبشيابِــ عن أني  افتره  

ينِستفقْ املبِالَّــ من كَوده  
من خالط سواده : األمشط. ٨٤، ص ١٩٩٧ منشورات مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بريوت، ،١ ط، حتقيق علي العسيلي،الديوانانظر   

 .صاحب الكالب: بالكالّ. بقوة. ينتزع: ينتسف. م فبدت أسنانهتبس: افتر. بياض
 .٤٥٦، ص ٢، جالديوان  )٣(
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  .)١("  وتوقده،القلب، لتفؤده: موضع الوقود، والفؤاد
  :)٢(ر من البعوض، أحياناً، وذلك حني يصف بلدة نزهلا، فيقولويشكو الشاع  

  

وتبعوضــــاً لياليهــــا نــــامطر  
  

ــذب ــوم يـ ــ النـ ــس اعنـ   باتاوالـ
  

 متطر بعوضاً؛ مما يبعث الدهـشة       - وهي معنوية    -خيترق الشاعر، هنا، املألوف، إذ جيعل الليايل          
 كثرة البعوض الذي يزعج الناس ويؤذيهم يف        لدى السامع الذي مل يألف مثل هذه الصور؛ كل ذلك ليبين          

  .الليل
: مباشرة بعد الفعل املضارع املتعدي    " نا"وغري خاف أن الشاعر قد أورد املفعول به ضمري النحن             

  .؛ ليدلل على تأثري هذا الفعل وقوته"متطر"
  :)٣(ويصف الشاعر الليل، فيقول  

  

  دميومــة مــن إليــك قطعــت قــد كــم
  ةٌلمـــم اُءالـــسم فيهـــا ليلـــة يف
  

ــن ــاه فطَ ــا املي  ــواد ــاظرِ س   الن
ــوداُء ــةٌم س ــبِ ظلم ــافرِ كقل   الك

  

فالشاعر يصور، هنا، رحلة خيالية جتشم فيها الصحراء املوحشة القاحلة، يف ليلة شديدة الظلمـة،        
 –يعة  مقلدا الشاعر العريب القدمي الذي كان يصف رحلته يف الصحراء املوحشة على ظهر ناقته القوية السر               

يرتع نفسه نزعا من األطـالل     " أراد ذه الرحلة أن      – الشاعر العريب    – وكأنه   –بعد حديثه عن األطالل     
العافية وكل ما يتصل ا من دوافع الفناء واحلزن والبكاء، حماوال بكل ما استطاع اهلروب من هذه الشباك                  

  .)٤(" فوالتعلق باحلياة والتغلغل يف أحناء الصحراء املترامية األطرا
فقد استبقى الشاعر العباسي هذا العنصر، رامزا به إىل احليـاة           "وقد قلده ابن املعتز، وال عجب،         

  .)٥(" ورحلته فيها وما يقتحمه من طرق عسرية ملتوية
 وخباصة يف البيت الثاين، فشبه سـواد الليـل   ةوواضح أن ابن املعتز قد اتكأ على الصورة التشبيهي    

                                                 
 .، فأدلسان العرب احمليط منظور، ابن  )١(
 .١٦٣، ص٢، جالديوان  )٢(
: امللمة. مجع نطفة وهي القطرة الصغرية من املاء: النطف. الصحراء الواسعة اليت ال ماء فيها: الدميومة. ١٨٤، ص ٢، جاملصدر نفسه  )٣(

 .أراد ا مساء سوداء داجية، وأصل امللمة املصيبة حتل
الصورة ، وانظر مسعود، زكية خليفة، ٥٩ – ٥٨، ص ١٩٧١ ، دار املعارف، القاهرة،٣، طلشعر ونقدهفصول يف اضيف، شوقي،   )٤(

 .٤٠، ص الفنية يف شعر ابن املعتز
 .٥٩، ص فصول يف الشعر ونقدهضيف، شوقي،   )٥(
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 ٥٤

  . وهي صورة طريفة، إذ شبه شيئا حمسوسا بشيء معنويبقلب الكافر األسود،
  :)١(ويصور الشاعر السهر يف الليل، فيقول  

  فيـــه ـامونـ  ترـهِــس  قد وليلٍ
ــامر ــه أسـ ــرةَقَ فيـ ــاينالقَ رقـ   نـ
ــلُ فكـــاد ــنجمٍ ينيـــرمج الليـ   بـ

  

  ـوداقُر  يلوح  عواـــرص  نـــدامى
ومــــزاراًم ــــيوعــــودا يندثُح  

  يـــدارِم شـــيطاناً أراه :وقـــال
  

يستحضر الشاعر صورة الصراع بني الذات اإلهلية وجانب اخلري وبني املردة من الشياطني الـذين                 
  .يتحدون ويصرون على السماع إىل املأل األعلى

والشاعر، هنا، يتقمص دور الشيطان ورغبته يف حتدي الزمن، من خالل شربه اخلمر اليت هي عمل       
  ".يكاد يرمجه" يشكل قوة وحتدياً بالنسبة لليل، ومن هنا، - الشاعر-وشيطاين، ولذا، فه

إن يدعون من دونه    : "ومن الواضح أن الشاعر يتناص مع اخلطاب القرآين، إذ قال سبحانه وتعاىل             
، ولكن الشاعر حور يف الصورة، من خالل جتسيم الليل وإضفاء           )٢("إال إناثاً وإن يدعون إال شيطاناً مريدا      

  . اإلنسانية عليهالصفة
 ويف أشعاره بعامة    –ومما يستحق الذكر أن ابن املعتز يستعني بالصور االستعارية يف النص السابق               

فاالستعارة هي ااز بعينه، إذا عنينا بااز مغادرة املفردات لداللتها املعجمية           " وال غرو،    –كما مر سابقا    
عر احلداثوي مدينة جبمالياا اجلديدة لتقنيـات االسـتعارة         ومغادرة احلياة لطبائعها املألوفة، ونصوص الش     

  .)٣(" القدمية
 قال يـسخر مـن   -أحياناً-ويوحي الليل باالختالط وعدم التمييز الذي يفضي إىل األذى والشر         

  :)٤(أعدائه

ــ ــبِ مكُنأظُ ــلِ كحاط ــتمج اللي   ع
  

ــ ــاًعقارِ هحبايلُــ ــا بــ   وأفاعيــ
  

ء حباطب الليل الذي ال يعرف ما حيطب، فرمبا حيمل العقـارب            فالشاعر، هنا، يشبه هؤالء األعدا      
  .واألفاعي اليت يظن أا حطب

 -باعتبارهـا " العقارب واألفاعي: "ولعل احلالة النفسية للشاعر هي اليت انبثقت عنها هذه األلفاظ           

                                                 
 .٢٤٥ ص ٢ ،جالديوان  )١(
 ).١١٧(سورة النساء، آية   )٢(
 .٢٣٩، ص ١٩٩٩املركز الثقايف العريب، بريوت، ، ١ط، "احلداثة وحتليل النص"ة الفنية الشعر احلداثوي والصورالصائغ، عبد اإلله،   )٣(
 .١٠٨، ص ٢، جالديوان  )٤(
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 م٢٠٠٦تشرين أول / هـ ١٤٢٧رمضان ) ٤(العدد ) ٢(الة األردنية يف اللغة العربية وآداا، الد 
 

 

 ٥٥

العقـارب   رموزا ملكبوتات داخلية، فالشاعر خيشى األعداء والوشاة، يف عصره، مثلما خيـاف              -األلفاظ
  .واألفاعي اليت تنفث مسومها القاتلة

من املوروث، ذلك أن حاطب الليـل  " حاطب الليل: "والظاهر أن الشاعر استمد الصورة يف قوله        
حاطب الليل رمبا احتطب واحتمل فيما حيتطبه حية وهو ال يشعر ا ملكان الظلمة،              "يشبه به املكثار، ألن     

  .)١("ا عثر لسانه يف إكثاره مبا جيين على رأسهفيكون فيها حتفه، كذلك املكثار رمب
  :)٢(والليل هو زمن الوعيد والتهديد للشاعر، إذ يقول  

  

ــئن ــار ل ــاةُالو ط ــك ش ــع إلي ين  
  أوعـــدوين كأهلُـــ تئْـــبن وقــد 
ــم ــلِ فك ــد باللي ــأُ ق وعدــيكم ت   ف

  

ــبِ ــالَ لٍوقَ ــك ط ــه من ــص ل   دودال
ــت ــاب اآلنَ فقلـ ــورود يل طـ   الـ

ــم ــلٍ وك ــا لي ــ نب يعن ــد   الوعي
  

لعل الشاعر يتحدث، هنا، عن اخلالفة اليت حرم منها، فهو يرنو إليها، ولكنه يف الوقـت نفـسه،      
خيشى احلساد واألعداء الذين يتربصون به، فجاءت األبيات إطاللة على عوامله الداخلية، إذ سـيطر عليـه    

ملتلون األخالق، املتداعي البنيان، املوقظ للشر،      الزمان ا : " يصف عصره بأنه   اخلوف والقلق، مما دفعه إىل أن     
  .)٣(.."املنيم للخري

  :)٤(وتتبدى الصور القامتة يف شعره، من ذلك قوله  
  

ــاولَ ــذا تط ــلُ ه ــىت اللي ــأن ح   ينك
  

 أســري تيــه غن  ـ والكَ اجلوامــع   لُبـ
  

، فهو مل يعـرف  ويبدو يل أن الصورة يف البيت السابق جاءت معادالً لواقع الشاعر النفسي املظلم             
  . األمن وال الطمأنينة، فأحس أنه أسري يف هذه احلياة، فهيمنت هذه الرؤية النفسية الداخلية عليه

  :)٥(وحيس ابن املعتز الليل عاماً كامالً، أحياناً، فيقول  

ــم ــ داًرفْـــــ   اهنضبِـــــ
  

ــي ــلَ بِسحــ ــا الليــ   عامــ
  

                                                 
، حتقيق حممد أبو مثار القلوب يف املضاف واملنسوب )م١٠٣٨/ هـ٤٢٩ت  (الثعاليب، أبو منصور عبد امللك بن حممد النيسابوري،  )١(

 .٦٤٠-٦٣٩، ص ١٩٦٥، الفضل إبراهيم، دار املعارف، القاهرة
 .مل يصبين، جاوزين: نبا عين. ٣٣٩، ص ١، جالديوان  )٢(
دن، . هيورث. ، نشر جأشعار أوالد اخللفاء وأخبارهم من كتاب األوراق ،)م٩٤٧/ هـ ٣٣٥ت  (الصويل، أبو بكر حممد بن حيىي،  )٣(

 .٢٨٨دار املسرية، بريوت، ص 
 .القيود: الكبل. ٩٧، ص ٢، جالديوان  )٤(
 .١٠٠، ص ٢، جملصدر نفسها  )٥(

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

http://www.pdffactory.com


   صاحل علي الشتيوي              زالليل يف شعـر عبد اهللا بن املعت
  
 

 ٥٦

ومن الطبيعي أن يـشعر املـريض       .  الشاعر فاستطالة الليل، هنا، نامجة عن املرض الذي يعاين منه          
  .بالسهر واألرق والوحدة

ومن البني أن البيت يسيطر عليه بطء صياغي من خالل زرع الشاعر أحـرف املـد واألحـرف         
وما ينتابه من مشاعر " املريض"، لتجسد حالة "عاما"و" حيسب"و" بضناه"و" مفردا: "الرخوة، من مثل قوله 

  .اليأس والتربم
  :)١( متحق البدر، يقولوالليايل  

  

  مـــــــــتأتيه دولةٌ قومٍ لِولكُ
ــ ــلٍ لِولكُ ــف لي ــ كاش ــ نم صبحه  

  بعــدما الليــايل همتحقُــ كالبــدرِ
  

ــ ــ آت لِولكُــ ــ ةٌدمــ   اُءووثَــ
  اُءسإمـــ بـــلٍقْم بحٍصـــ لِولكُـــ

ــ ــونَ ألم ــه العي ــىن ل ــياُء س   وض
  

 فقد انقرضـت    - بصورة إحيائية رمزية     - نقالب األوضاع فيه  ايعطينا الشاعر صورة عن عصره و       
الدولة األموية، وجاءت الدولة العباسية اليت شهدت، أيضا، اضطرابات وتناصـر قوميـات وصـراعات               

  .للوصول إىل السلطة، فتمزقت إىل دويالت، وشاع القتل فيها
 كمـا   وقد وظف الشاعر تقنية التضاد يف األبيات، ليشري من خالهلا إىل تقلب الزمـان وأهلـه،                 

اليت تدل علـى االحتـشاد والكثـرة،     " الليايل: "ليضعها مقابل صيغة اجلمع   " البدر"استخدم صيغة املفرد    
  . وفاعلية يف القضاء على البدرةوبالتايل، ليمنحها سطو

  :)٢(وحني جتتاحه املصائب، فإنه يفزع إىل اخلمر لقضاء الليل الطويل ومهومه الثقيلة، يقول  
  

  لِـالطوي لِـاللي على احِـــــص  اــــــــب بالراحِ نــــاستع

 بشرب اخلمر؛ ليدفن يف أقداحها أحزانه ومهومه، وقد اختـار مـن             -أو اآلخر -إنه ينصح نفسه      
  . الراح، ليوحي بالراحة النفسية اليت ينشدها-اخلمر-أمسائها 

    فهي تشي بالصحو الذي يـدل علـى الـسهر والقلـق            - كما أعتقد  -موحية  " صاح"ولفظة    
  .- حىت وإن جاءت مرمخة مبعىن صاحب-

                                                 
 .متحوه وتنقصه: متحقه. ٣٨، ص ٢، جاملصدر نفسه  )١(
 .٢٩٥، ص ٢، جاملصدر نفسه  )٢(
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 م٢٠٠٦تشرين أول / هـ ١٤٢٧رمضان ) ٤(العدد ) ٢(الة األردنية يف اللغة العربية وآداا، الد 
 

 

 ٥٧

  :ةــخامت
؛ فقد كان الشاعر يرى يف الليل مجاالً        "الليل يف شعر عبد اهللا بن املعتز      "كشفت هذه الدراسة عن       

وإشراقاً وجة، أحياناً، فالليل زمن لقاء األحبة واجتماعهم، ونسائمه العليلة اليت ب يف أواخـره تزيـل             
 يستر البشر، وخيفي أسرارهم، والشاعر يف احلقيقة يعكس لنا حياة القصور مبا فيها اهلموم من النفوس، وهو   

  .من ترف ونعيم
ويبدو الليل، أحياناً، مليئاً باملعاناة واألرق؛ إذ كان الشاعر يستطيله، حني يعاين املرض والوحدة،                

يل، كما كان الشاعر يتعـرض      فال جيد إال اهلموم تسامره، ولذا، فهو يستعني باخلمر على هذا الليل الطو            
للوعيد والتهديد يف الليل، فال يرتاح إليه، وال عجب يف ذلك، فقد كانت أحوال العصر مضطربة، تنتاـا        

  .الفنت والدسائس واملؤامرات، ومن هنا، برزت جوانب معتمة يف صور ابن املعتز أحيانا
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 ٥٩

  "نقريقعة صفني الشعرية لنصر بن مزاحم املمرويات و"
  

   * فريال عبداهللا هديب. د
  ٢٥/٦/٢٠٠٦: تاريخ القبول  ٢٠/١٢/٢٠٠٥:  البحثتقدميتاريخ 

  

  
                                                   ملخص

فت نظر الباحث واملهتم ببواكري تاريخ مرويات نصر بن مزاحم املنقري الشعرية بكل ما تزدحم به من مضامني تل
فكتاب وقعة صفِّني ملؤلفه املنقري يعد أول مؤلف يصلنا يرصد أحداث هذه الوقعة، .  الدولة اإلسالمية وأدا شعراً ونثراً

فضالً عن احلضور املكثف للشعر يف كل مراحل احلدث، ويف كل جتليات السرد التارخيي فيه، أو جتليات حوارات 
  .ياته املباشرة وغري املباشرةشخص

 أو إن طبيعة توظيف الشعر يف رواية املنقري قد حولت جمريات األحداث إىل ما يقارب امللحمة التراجيدية الشائقة
نطقت الروايات كل شخصيات احلدث الشعر للتعبري عن املواقف املؤيدة واملعارضة، ويف القتال السرية الشعبية املمتعة؛ إذ أ

  .ته، ويف املراسالت الشعرية والنثرية، فغدا الشعر هو املؤثر يف األحداث وهو صانعها ومصعدها، وبه ختتم وتنهىوجمريا
وإثر التدقيق يف قراءة روايات املنقري الشعرية، ومقابلة مضامينها وأساليبها بروايات أثبتها مؤرخون آخرون مثل 

 ارتبط بأحداث سابقة والحقة لصفِّني فإنّ الباحث توصل إىل أنّ حنالً الطربي والبالذري، وقياس هذه األشعار على شعر
وصناعة قد حلقت ذه املرويات الشعرية، لذلك فإن احلذر واحليطة يرافقان كل قراءة تعتمدها بوصفها وثيقة سياسية أو 

  .تارخيية ترفد السرد التارخيي وتعززه
هذه املرويات بل حاول بيان الدور الوظيفي املضمر خلفها، وتوصل ومل يقف الباحث عند تتبع مظاهر الوضع يف 
  .إىل مجلة من الغايات اليت قدر أن الشعر وضع لتحقيقها

  

  

Abstract 
 

 
The narrated accounts in verse of Nasr Ben Muzahem al Minkari are full of themes that attract 

the attention of the researcher who may be interested in the early history of the Islamic State and its 
literature. Al Minkari’s book “The Siffin Battle” is considered the first to record the events of that 
battle, to present an intenstive corpus of verse about all the phases of the combat, to manifest the 
historical accounts, and to relate the events to the characters involved directly or indirectly in the 
combat.  

Using verse in the narrated accounts converted the events to a kind of fascinating tragic epic. In 
the accounts, the primary characters as well as the secondary ones say “Poetry” to express 
supporting or opposing views about fighting, happenings, and about correspondence acts, whether 
in prose or verse, making the verse the main influential element in the events, or, moreover, 
creating of exalting these events.  

By examining the accounts of Al Minkari, and by comparing them to other narrated accounts 
like those of Tabari and Balathuri, and by contrasting them with other preceding or following verse 
on Siffin. The researcher has found that some wrong ascriptions and misquotations took place. 
Therefore, historians should be cautioned not to rely on these accounts for any historical or political 
documentation to reinforce history. Not only could the researcher find the “fabricated” elements in 
that verse, but also the purposes behinde composing it. 

 
  .          مركز اللغات، اجلامعة األردنية*   

  .وق النشر حمفوظة جلامعة مؤتة، الكرك، األردن   حق
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 ٦٠

  املقدمة
فِّني لنصر بن مزاحم املنقريإذْ . يسلط هذا البحث الضوء على جانب من جوانب رواية وقعة ص

ى برصد الشعر الذي رافق رواية احلدث، وتعرنعف مدى مصداقيته وصحته؛  متهيداً لقراءة احلدث قراءة ي
  .واعية دقيقة

قدماً، إذْ يعد أَولَ مؤلَّف يصل إلينا وقف ويرجع اختيار وقعة صفِّني للمنقري إىل كونه مصدراً مت
لصفني مؤرخاً وراوياً، فضالً عن الكثافة الشعرية الالفتة اليت رافقت كل رواية، واقترنت بكل حدث منها، 

 .بل إن الشعر يكاد يسيطر على رواية املنقري للحدث
ابعة السرد التارخيي لألحداث مبتعة، فال يسري وقارئ وقعة صفِّني للمنقري جيد نفسه منساقاً يف مت

خطبة، ورسالة، وإىل مقطوعات شعرية تصنع األحداث : السأم إليه؛  إذ تنقله الروايات من خرب تارخيي إىل
. وجيد القارئ نفسه مدفوعاً فيها إىل املتابعة بعناصر التشويق والترقب اليت تضمنتها هذه الرواية. وتصعدها

املشوقات املقطوعات الشعرية املتنوعة املتناثرة بني ثنايا األحداث، فكأنه أمام ملحمة تراجيدية وأهم هذه 
 . شعرية، أبطاهلا كلهم شعراء، ال ينفكون عن نظم الشعر يف املواقف والظروف كافة

القراءة لنصر بن مزاحم املنقري؛  فحينما يعاود " وقعة صفني"إال أنّ القارئ الباحث له شأن آخر يف 
البالذري  والطربي، :  بعني املدقِّق املتفحص، ويقارب رواية املنقري مبا رواه مؤرخون آخرون، مثل

ويقارن أحداث صفِّني مبا سبقها وحلقها، فإنه جيد أَنَّ متعة القراءة السابقة، والتشويق الذي رافقها كان 
القارئ من حدث إىل آخر، ومن حالة ترقُّبٍ على حساب مصداقية املؤرخ؛  حيث إنّ الشعر الذي محل 

 .وتشوقٍ إىل أخرى، قد تسللت إليه أيدي الرواة صنعاً ووضعاً، فنسبته إىل أقطاب احلدث وشخصياته
 :وميكن حصرها مبا يأيت . ومنطلق الباحث يف هذا احلكم على شعر صفِّني مجلة أسباب وظواهر رافقته

  : شعر القتال، وشعر املواقف الذي يدرس من خالل املبالغة اليت جتلَّى ظهورها يف .١
  .مواقف شعرية متشاة  .أ 
  .الشعراء ااهيل  .ب 
 .  صناعة شعراء  .ج 

 .التالعب باملعلومات التارخيية .٢
 : شعر املراسالت، ويقسم إىل .٣

 .شعر تذيل به املراسالت النثرية  .أ 
  .الرسائل الشعرية  .ب 

 .املرويات الشعرية فنياً .٤
 .املنقري راوية .٥
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  م٢٠٠٦ تشرين أول/ هـ ١٤٢٧ رمضان )٤( عدد )٢(اللغة العربية وآداا، جملد الة األردنية يف 
 
 

 ٦١

للمنقري، بل إن القصد " وقعة صفني"دف من الدراسة نفي كل الشعر الذي روي يف ومل يكن اهل
والغاية كانا تنبيه القارئ إىل عدم أخذ هذه األشعار على أا قد قيلت باجلملة، وأن حيذر وهو يتابع 

 بني رواية وأن يقابل. احلدث، وال ينساق خلف احلبكة القصصية امللحمية اليت رافقت رواية جمريات الوقعة
املنقري وغريه؛  ليكون أقرب إىل اإلنصاف، فال تأخذه العاطفة ومتعة القص إىل القناعة مبا هو موضع شك 

 .وريبة
  املبالغة يف رواية الشعر واالستئناس به * 

 :تتجلى مسة املبالغة يف رواية شعر صفِّني يف أغراضه كافة، إالّ أا أكثر بروزاً يف غرضني رئيسني، مها
جتاوز احلد املقبول واملألوف من األشعار يف مثل هذه املواقف ونقصد باملبالغة .  وشعر املواقفشعر القتال،

قياساً على أحداث سابقة والحقة لصفِّني، وقياساً على مادونته املَظانُّ التارخيية املهمة اليت أرخت لوقعة 
 .صفِّني، وحازت على عنايتها واهتمامها

وقد حول . القتال فقد تبدى يف املعارك اليت كان الفريقان يتواجهان فيها مبارزين ومقاتلنيأما شعر 
الرواة مشاهد القتال كلها إىل مبارزات شعرية؛ فجميع املقاتلني يرتلون إىل ساح الوغى وهم يقولون الشعر، 

: ، وال تنفك الروايات تقول)١(وبعد هزمية اخلصم يتوجون انتصارام بأبيات شعرية، فال مقاتل ليس بشاعر
فشد ".. ، و "فتقدم باللواء وهو يقول"..، و "يضرم بالسيف وهو يقول".. ، و "يقاتل وهو يقول".. 

وللقارئ أن يتخيل جند علي يقاتلون ". فحمل عليه األشتر وهو يقول"..، و "عليه النجاشي وهو يقول
إا صورة غري واقعية، بل .  لنظم الشعر وللقتال، وينتصرونوهم ينظمون الشعر، ويوزعون قوم وعنايتهم

  .هي نتاج خيال الرواة
وقد أظهرت الروايات الشعرية صورة املقاتلني من أصحاب علي بن أيب طالب على أا األقوى، إذ 

يان وأصحابه صورتهم يف إهاب األبطال الشجعان الذين ال يشق هلم غبار، يف حني ظهر معاوية بن أيب سف
من املقاتلني بصورة املتخاذلني اجلبناء، الذين إن هبوا للمبارزات كان مصريهم اهلزمية، فارين أو مقتولني 

الذين بالغت الروايات يف تصوير قوة )٢(على يد األشتر، أو النجاشي، وعلى يد غريهم من جند علي 
؛  فال يربح ينازل فرسان معاوية واحداً تلو األشتر النخعي الذي ظهر وكأنه بطل أسطوري: بعضهم مثل

ومل خيْلُ مشهد . )٣(اآلخر، منهيا املبارزة بقتل خصومه مجيعاً، وال ينفك عن قول الشعر قبل املبارزة وبعدها

                                                 
، مكتبـة اخلاجني، مصـر، ٣عبد السالم هارون، ط: حتقيق وشرحوقعة صفِّني، ، )م٧٢٨/هـ٢١٢ت (املنقري، نصر بن مزاحم ) ١(

، ٢٢٩، ٢٢٥، ٢٠٢، ١٩٥-١٩٣، ١٨٣-١٧٩، ١٧٤-١٧٠، ١٦٧، ١٦٦: ، ص١٩٨١لعربية احلديثة، مصــر، املؤسسة ا
٣٥٥، ٣٤٧، ٣٤٣، ٣٤١، ٣٢٠، ٣١٢-٣١٠، ٢٩٩، ٢٨٠-٢٧٩، ٢٧٧، ٢٧٠-٢٦٨، ٢٦٥، ٢٥٩-٢٥٨، ٢٤٥-٢٤٤ ،
٤٦٠، ٤٥١-٤٥٠، ٤٤٢، ٤٤١-٤٤٠، ٤٣٧، ٤٤٣، ٤٣١-٤٢٧، ٤٠٧-٤٠٦، ٤٠٤-٤٠٣، ٤٠٠-٣٩٩، ٣٩٦-٣٩٥ -
٤٦١.  

)٢ ( ،فِّين، المنقري٢٧٥-٢٧٤، ٤٣١-٤٢٧: صوقعة ص.  
)٣ ( ،فِّني، املنقري١٨٣-١٧٣، ١٧١، ١٧٠: صوقعة ص.  
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 ٦٢

  ! أما جيش معاوية فال بطل يف صفوفه؟. قتايلٌّ لألشتر أو لغريه إال والشعر شريك رئيس يف القتال
آخر، جتلى يف معارك كالمية، يفخر فيها كل فريق بشجاعته، وميدح فريقه وللمعارك الشعرية لون 

وقد  احتل هذا اللون . ويرد عليه الفريق اآلخر مفتخراً وهاجياً. وقائده، مبيناً دور قبيلته يف القتال واحلرب
ئج الزمان واملكان جانباً وحيزاً مبالغاً فيه، وقد جاءت هذه األشعار ملصقة يف أثناء سرد احلدث، فال وشا

  .)١(تربطها، إذ تتتابع وراء بعضها دومنا مسوغات هلا عالقة باحلدث وتطوره
وال اعتراض على ظهور الشعر أو مرافقته أجواء احلرب، فهو يحرض اجلند، ويبث فيهم روح 

املقاتلون احلماسة والقوة، ولكن من غري املقبول أن تتحول حرب كهذه إىل مبارزات شعرية، ويتحول 
إن ذلك مما يثري أسئلة وشكوكاً يدعمها . كلهم فيها إىل شعراء، وال خيلو مشهد قتايلّ من الشعر ونظمه

: ويقويها مقابلة ما جاء يف وقعة صفِّني للمنقري من شعر يف القتال مبا روته مصادر تارخيية أخرى مثل
ويدعم الشكوك يف . )٢(ما هذه الكثافة الشعريةتاريخ الطربي، وأنساب األشراف للبالذري، إذْ ال جند فيه

الريموك، : روايات صفِّني الشعرية كذلك، موازنة الباحث بني صفِّني وبني معارك سابقة وتالية هلا، مثل
 اليت كان اجلانب اآلخر فيها عربياً، أو غري عريب؛ فاملُطَّلع على )٣(ومؤتة، وغريمها، من معارك الفتوح

عارك ال جيد يف رواياا حضوراً للشعر مثل ما جيد يف وقعة صفِّني للمنقري، واألمر ذاته أحداث هذه امل
  .يقال عن املعارك اليت خاضت غمارها جيوش الدولة األموية يف الفتوح

 يعارض ما روي يف املصادر التارخيية األخرى، فالنصر عند املنقري ومثة أمر آخر يف روايات املنقري
حليف جيش علي، فال هزمية بني صفوفهم، لكن الطربي الذي عنِي بتأريخ هذه املرحلة عناية كان دائماً 

كبرية يظهر القتال ونتائجه بصورة أكثر قبوال ومنطقية؛  إذ كانت اهلزمية والنصر متداولة بني الفريقني، بل 
 كان األكثر، يدل على ذلك إن املتتبع لألحداث يرى أن التراجع والتراخي يف صفوف علي بن أيب طالب

أنَّ علياً كان دائم التحريض جلنده على الثبات والعودة إىل صفوف اجليش املقاتل، وقد كلف األشتر مهمة 
  .)٤(حث اجلند على القتال

                                                 
)١ ( ،فِّني، املنقري٣٨٤- ٣٧٠: صوقعة ص.  
سهيل زكار ورياض زدكلي، دار الفكر، : ، حتقيقأنساب األشراف، )م٨٩٢هـ٢٧٩ت (انظر  البالذري ، أمحـد بن حبىي بن جابر ) ٢(

  .١١٥-٣/٦٥، ١٩٩٦ريوت، ب
، ٥٧٥-٤/٥٥٨حممد أبو الفضل إبراهيم،  بريوت، لبنان، : ، حتقيقتاريخ الرسل وامللوك، )م٩٢٢/هـ٣١٠ت (الطربي، حممد بن جرير 

١٣٦-٥/٥  .  
)٣ ( ،حممد بن عبد اهللا :  ؛  وانظر٥٧٩-٣/٣٩٤، تاريخ الرسل وامللوكالطربي ، األزدي) عبد :  حتقيق،فتوح الشام، )م٩٤٥/هـ٣٣٤ت

عبد اهللا أنيس : ، حتقيقفتوح البلدان،  البالذري ، أمحد بن حيىي بن جابر، ١٩٧٠، القاهرة، مؤسسة سجل العرباملنعم عبد اهللا عامر، 
، )م١١٨٨/هـ٥٨٤ت (، ابن حبيش، عبد الرمحن بن حممد بن عبد اهللا ١٩٨٧الطباع وعمر أنيس الطباع، مؤسسة املعارف، بريوت، 

، دار الفكر، ١سهيل زكار، ط: ، حتقيقوالفتوح اجلامعة احلافلة الكائنة يف أيام اخللفاء األول الثالثة، لضامنة الكاملةالغزوات ا
  .٢ و ١، جزء ١٩٩٢بريوت، 

  .٢١-٥/٢٠،  تاريخ الرسل وامللوكالطربيب، ) ٤(
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  م٢٠٠٦ تشرين أول/ هـ ١٤٢٧ رمضان )٤( عدد )٢(اللغة العربية وآداا، جملد الة األردنية يف 
 
 

 ٦٣

  : شعر املواقف الفكرية* 
جرى الشعر على لسان الشخصيات الرئيسة والثانوية تعبرياً عن موقفها الفكري من األحداث يف 

مناصرة وتأييداً جلهة دون أخرى، أو حواراً متجاذباً بني أطراف الفئة الواحدة، أو ردة فعل : االت عدةجم
  .على األحداث الطارئة، أو تنفيساً عن هوى النفس فخراً وهجاًء

وقد طغى شعر هذه ااالت املنوعة على رواية احلدث الذي ال يكاد الباحث يظفر إال بالقليل من 
يت ال تغطي أسبابه وتفاعالته من حيث النماء والتطور؛ فقد نابت األبيات الشعرية والقدرة على متعلقاته ال

التفوق فيها مناب السرد واألحداث، وغدا بروز الشاعرية ألطراف احلدث هو املبدأ والكمال يف هذا 
 األحداث أو اال، فصار الشاهد واملثل أصالً، واحلدث وتفاعالته فرعاً؛ فقد جرى النسق يف عرض

، والشعر املروي حتت هذا "قال يف ذلك"املناقشات يف إجياز واختصار ليتبعه املؤلف بشعر معنون له بالزمة 
، إذ )١(ومتتبع هذه املواقف يلمس االفتعال والوضع يف كثري منها. العنوان يطغى على ما سبقه طغياناً ظاهراً

وللداللة على .  للنثر أو إجياباً، ال صدى وال تأثريسلباًتصر الروايات على أن الشعر هو الذي يؤثر فيهم 
  .ذلك نعرض منوذجا من مناذج متعددة متكررة، يتعذر قبوهلا واألخذ ا

إنَّ سعد بن قيس قام خطيباً يف األنصار بعد أن انتهى إليه كالم معاوية فيهم إثر قتلهم : يقول اخلرب
: وأكملت الرواية اخلرب بقوهلا. )٢(على معاوية رداً قاسياً جداًلعدد كبري من حزب معاوية، ورد يف خطبته 

والذي يقارن بني الرد املنثور واملنظوم . ونسبت لسعد بن قيس مقطوعة من عشرة أبيات" وقال يف ذلك"
جيد فارقاً؛ فالشعر ضعيف هزيل، يف حني أن اخلطبة جزلة قوية، ويفترض أن ينسب التأثري يف معاوية إليها، 

فلما بلغ شعره معاوية دعا عمرو بن العاص : " أنّ التأثري يف معاوية كان للشعر، كما جاء يف الروايــةإال
  .)٣ (..."ما ترى يف شتم األنصار؟ : فقال

  ونعرض أمام القارئ اخلطبة والشعر لريى مصداق ذلك،
غظتموه إن معاوية قد قال ما بلغكم، وأجاب عنكم، فلعمري لئن غظتم معاوية اليوم لقد "

باألمس، وإن وترمتوه يف اإلسالم فقد وترمتوه يف الشرك، وما لكم إليه من ذنب أعظم من نصر هذا الدين 
الذي أنتم عليه، فَجِدوا اليوم جِِداً تنسونه به ما كان أمسِ، وجِدوا غداً جِداً تنسونه به ما كان اليوم، وأنتم 

ائـيل، وعن يساره ميكائيل، والقوم مع لواء أيب جهل مع هذا اللواء الذي كان يقاتل عن ميينه جرب
واألحزاب، وأما التمر فإنا مل نغرسه، ولكن غلبنا عليه من غرسه، وأما الطفيشل فلو كان طعامنا لسمينا به 

                                                 
)١ ( ،فِّني، املنقري٤٨٩-٤٨٨، ٤٥٠-٤٤٩، ٤٤٧-٤٤٦، ٤٣٦-٤٣٥، ٣٤٥- ٣٤٣، ١٦٥-١٦٧، ٧٥، ٧٤: صوقعة ص.  
)٢ ( ،فِّين، المنقري٤٤٧-٤٤٦: صوقعة ص.  
  .٤٤٧-٤٤٦: صوقعة صفِّني، املنقري، : انظر) ٣(
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   :)١(مث قال قيس بن سعد يف ذلك). السخينة(امساً كما مسيت قريش 
  

يا ابنيف احلـ هند بِ إذا حن  رـ دع التوثبنأينـــان يف البالد  
حنن منيف العجاجِ إلينـا   إذا شئــ  فادنُ قد رأيت مبن شئت ت 

 عِ وإن شئت حمضةً أسرينــا   نلقك يف اجلمـ  باجلمعِ   برزناإنْ
 ـاـنا أبوينـحربِرجِ ندعويف    يف اخلـز ا يف اللفيف نلقكنلقَفاْ
فخــأي  اهلوينــاليس   ـذْه هذين ما أردت منا وليس منك 

 ـاــأو علينجلي حربنا لنا تن  ىـع  العجاجةََ حتـمث ال تنـز
 ــانــيبالشهادة ع أنعم اُهللا  ــاليت ما تطلب الغداةَ  أتانـ
 ــاح شهدنا وخيربا وحنينـ  ــإننا  إننا  الذين إذا  الفتــ

ـ وتلك قاصمةُ  الظهـ بدرٍبعد  وبالرِ، وأح نضريِ  ثنينـــاد 
حزابِ، قد االيومشفينا من   النـا  علــم ،ا قبلكم  واشتفينس 

  

ومما يثري االستغراب لدى الباحث أن الشعر كان مرافقا لألحداث كلها صغريها وعظيمها، إال أنّ 
، فقد الرواة جتاوزوه يف بعض املواقف احلامسة، مثل قضية رفع املصاحف وطلب االحتكام إىل كتاب اهللا

حتدث يف هذا األمر ما يزيد على عشرة من رجاالت القبائل ورؤسائها، ومل ينسب إىل أحدهم ولو بيت 
أم أن حدث رفع ! أال يوجد بينهم شاعر يف حني أنّ البقية كلهم شعراء جمهولون ومعروفون ؟. )٢(شعر

الرواة مل جيدوا للشعر يف هذا ويف ظين أن !. املصاحف أرتج قول الشعر على هؤالء بعد بيان موقفهم نثراً؟
املوقف صدى تشويقياً أو تأثريياً، كما مل جيدوا فيه وسيلة لبيان قوة حزب علي يف صراعه مع الطرف 

  .اآلخر؛  لذلك غيبوا الشعر عن هذا املوقف وما يشاه
شعرية قف الشعراء اهولون، وموا: ، وهيوستتم مناقشة شعر املواقف ضمن عدد من احملاور البارزة

  .متشاة، وصناعة شعراء

 :الشعراء اهولون * 
كثر شعراء صفِّني ذوو اهلوية احملددة كثرة جتعل القارئ يالحظ أن مجيع من ورد امسه يف احلدث قال 

لكن األمر مل يقف عند ذلك، بل إن الرواة نسبوا شعراً كثرياً لشعراء جمهولني، كان . قَلّ، أو كَثُر: شعراً
وقد جاء إسناد هذه الروايات إىل جمهولني بعبارات خمتلفة، لكنها .  يف األحداث وجمرياالشعرهم دور

                                                 
  .٤٤٧-٤٤٦: صوقعة صفِّني، املنقري، : انظر) ١(
)٢ ( ،فِّني، املنقري٤٨٦-٤٨٢: صوقعة ص.  
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  :)١(مجيعا كانت بطريقة التنكري، نرصدها جتلية هلذه الظاهرة اليت جتاوزت عند املنقري املقبول واملألوف
  "قال رجل" .١
  "فقال الفىت يف ذلك شعراً" .٢
  "يقولفإذا هو بغالم يتغىن على قعود له وهو " .٣
  "وكتب رجل من األنصار مع كتاب عبد اهللا بن عمر" .٤
  "فدعوا شاعراً هلم، فقال هذه األبيات" .٥
  "فقال راجز من أهل الشام" .٦
  "فرد عليه أهل العراق وقالوا" .٧
  "وصاح رجل من أهل الشام" .٨
  "وصاح رجل من أهل العراق" .٩
  "فإدا مناد ينادي إىل جنب مرتل األشعث وهو يقول" .١٠
  "ن شعراء أهل العراقفأجابه شاعر م" .١١
  "إذ خرج عليهم فىت شاب يقول" .١٢
  "وقال رجل من بين عذرة" .١٣
  "وقالت امرأة من أهل الشام" .١٤
  "فَرد على عمرو" .١٥
  "وتقدم رجل من عك وهو يقول" .١٦
  .."وارجتز رجل من مهدان " .١٧
  "فقال فىت من جذام، من أهل الشام، ممن كان يف طليعة معاوية" .١٨
  "وقال ابن عم لعروة" .١٩
  " إنسان من أهل الشام يف سواد الليل بشعر مسعه الناسونادى" .٢٠
  "فإذا ابن عم أليب موسى يقول"... .٢١
  .."فرد عليه رجل من أصحاب علي فقال".. .٢٢
  ".وقال احلضرمي يف ذلك شعراً" .٢٣
  "وهو يقول.. ونادى غالم من حيصب " .٢٤
  "فخرج عمرو ومعه ابن عم له غالم شاب وهو يقول" .٢٥

                                                 
)١ ( ،فِّني، املنقري٤٥٠، ٤٤١-٤٤٠، ٤٣٧، ٤٣٤، ٣٩٩، ٣٥٧، ٣٥٤، ٢٢٨، ٢٢٧، ١٣٩، ٦٣، ٥٤، ٤١، ١٨: صوقعة ص ،

٥٤٨،٥٤٩، ٥٤٥، ٤٨٥، ٤٨٣، ٤٥٣.  
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أنه : امرأة ، ال خيرجه عن التنكري تعريفه القبلي/ شاب / فىت / رجل :  إىلإنّ اإلسناد يف نسبة الشعر
أنه من : من بين عذرة، أو من مهدان، أو من عك، أو من جذام، وال خيلصه من اجلهالة انتماؤه اجلغرايف

 عمرو أنه ابن عم: أهل حضرموت، أو أهل العراق، أو أهل الشام، وال يعرف به صالت القرابة للمشاهري
 .بن العاص، أو ابن عم أيب موسى األشعري، إنّ ذلك ال يقدم وال يؤخر يف هذا اال من التعريف والنسبة

ومن عجـب أن أشعار هؤالء ااهيل قد محلت مواقف ذات قيمة ظاهرة يف احلدث، لكن الرواة 
. يمة ما ذكر غفالً من اسم قائلهحادوا عن نسبتها على الرغم من أم نسبوا شعراً لقائليه مل يكن مبثل ق

  ): ١(ومن هذه املواقف املهمة ما قاله جمهول يتهم عليا بقتل عثمان بن عفان صراحة
أربابِأنا ابن غسـانْ امللوك    ـــانْ بدينِوالدائن اليومغس  

أنّ عليا قتلَ  ـانْنا مبا كـــأمنانا أقوامعفّــــانْ ابن   

لته الرواية التارخيية بطل قصة مع هاشم بن عتبة الذي مسعه يسب عليا وهذا الفىت الغساين جع
ويسهب يف ذمه ويلعنه، فتقدم هاشم إليه وحاوره مبيناً له مآثر علي ومن معه، فيتحول عن معاوية ويقاتل 

  .)٢(ومع ذلك تبقيه الرواية جمهوالً. مع علي إىل أن يقتل
إىل معاوية بشعره؛ وذلك حني طلب معاوية إىل ابن عمر وجمهول آخر يذيل عبد اهللا بن عمر رسالته 

الدخول إىل جانبه، فمن هذا اهول الذي يعبر عن رأي ابن عمر يف مقتل عثمان، ومطالبة معاوية بدمه يف 
  :)٣(قوله 

 ــروـ وال عموليس مبا ربصت أنت  ـحـمعاوي إن احلق أبلج  واضـ
عفانَ لنا اليوم ابن ةًـع  خدنصبت  كما نصبإذ الشيخان  األمر  خرفز  

نعل  فهذا كهذاك البال  حذوــه  سواًء كرقراقِ يغرفـــــربه الس  
  واملكـــر  املكيدةُ  فيهمتوإن عظُ  رميتم عليا بالذي ال  يضـــره

ه أن نالَوما ذنبمن األحياء  أتوه   عثمانَ معشــر  جيمعهم  مصـــر 
ـِ  إليهرفصا  ما كان فيها هلم قســــر  عالنيةً   ــه املسلمون  ببيت

مث  حتمــــالفبايعه الشيخان    إىل العمرة هاالعظمى وباطن الغــدر  
  

ويالحظ أن هناك تبايناً كبرياً بني ما جاء يف رسالة ابن عمر النثرية إىل معاوية وهذا الشعر الذي يقدم 

                                                 
)١ ( ،فِّني، املنقري٣٥٤ص وقعة ص.  
)٢ ( ،فِّني، انظر، املنقري٣٥٥-٣٥٤: صوقعة ص.  
)٣ ( ،فِّني، املنقري٦٤-٦٣: صوقعة ص.  
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 ٦٧

ان بن عفان؛ حيث جاء يف الرسالة املنسوبة إىل عبد اهللا بن عمر يف رده على معاوية تفسرياً ملا حلّ بعثم
أما بعد فلعمري لقد أخطأمتا موضع البصرية، وتناولتماها من مكان بعيد، وما زاد اهللا من شاك : "وعمرو

. أما أنت يا عمرو فظنونوما أنتما واخلالفة؟ وأما أنت يا معاوية فطليق، و. يف هذا األمر بكتابكما إال شكّاً
  .)١("أال فكفّا عين أنفسكما، فليس لكما وال يل نصري

  : )٢(نسب إىل رجل من أهل العراق شعر فيه اعتراف بقتلهم عثمان، وبتربير هذه الفعلة وذلك يف قوله
 )٤(لْـحنن ضربنا رأسه حىت  اجنفــ  )٣(كيف نرد نعثالً وقد قَحـــلُ

 وجار يف احلكمِ وجار  يف العمــلْ  ت اُألولْملا حكى حكم الطواغيـ
 ـلْللبطــ  )٥( وأنكى للحربِأقدم  ــدلْ البــ اهللا به خري وأبدلَ

وموقف رابع نسب إىل إنسان من أهل الشام، يدعو فيه أهل العراق إىل حقن دماء املسلمني 
  :)٦(ووقف القتال، جاء فيه

 هــد  الشــ غايةُ د بلغتفق  اَءـ أجيبوا الدعـرؤوس العراقِ
 ه  والنجــــداحلفائظ  وأهلِ   بالعامليــن احلرب وقد أودت

 هـردـامعني على  الــ وال   ن من  املشركيــ فلسنا ولستم
ةٌ  ـم هـــ لقوا مثلَولكن أناســ وهلم عــــلنا عدهـد 
 هــدوالبلـــ الفريقني وأمن  ـاُء ففيها  البقــ فإن تقبلوها

 ه إىل  مــــــد بالٍءوكلُّ  ـاُءوإن تدفعوها ففيها  الفنــ

وللباحث حق التساؤل عن عدم ذكر اسم هذا اإلنسان الذي يبدو حصيفاً يف رأيه؟ يف حني أن 
، فهل هذا الشاعر ال يعتد بنسبه وليس )٧(الروايات ذكرت أمساء عدد من رؤساء القبائل يف احلرب وآراءهم

ومثل هذا يقال عن باقي الشعراء اهولني، األمر الذي حيمل على !  شهرة، أم أنه غري موجود أصالً ؟له
إن عدم نسبة هذه األشعار إىل قائليها عامل أساس يف التشكيك يف صحتها، وانفتاح القول يف : القول

  .صناعتها وتلفيقها وحنلها
   :)زمن السرد يف املروية(مواقف شعرية متشاة * 

                                                 
  .٦٣: صوقعة صفِّين، المنقرى، ) ١(
)٢ ( ،فِّني، املنقري٢٢٩-٢٢٨: صوقعة ص.  
  .مات وجف جلده: قحل) ٣(
  .انقلب وسقط: اجنفل) ٤(
  .من النكاية وهي اهلزمية والغلبة: أنكى) ٥(
)٦ ( ،فِّني، املنقري٤٨٤-٤٨٣: صوقعة ص.  
)٧ ( ،فِّني، املنقري٤٨٥-٤٨٤: صوقعة ص.  
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. تضمنت روايات صفِّني للمنقري عدداً من املواقف الشعرية املتماثلة يف زمن سردها أو يف جمرياا
ويصعب على القارئ أن يقتنع، أو أن يصدق حدوثها حمض صدفة من غري تدخل من قبل الرواة، ومن هذه 

  :املواقف 
عوا معاوية على ذلك، أمسى ملا وافق أهل الشام بأمجعهم على الطلب بدم عثمان بن عفان، وباي

ملا جن معاويةَََ : فحدثين حممد بن عبيد اهللا عن اجلرجاينِّ قال: "قال نصر. معاوية وكان قد اغتم مبا هو فيه
  .)١ (.."الليلُ، واغتم وعنده أهل بيته قال 

مر عن ع: قال نصر. وحني طلب معاوية إىل عمرو بن العاص أن يأتيه ليذاكره أمر الثأر لدم عثمان
  .)٢("فلما جنه الليلُ رفع صوته وأهله ينظرون إليه فقال: .. بن سعد وحممد بن عبيد اهللا قاال

وملّا جن الليلُ على عتبة بن أيب سفيان قال شعراً يزين فيه ملعاوية املوافقة على إعطاء مصر لعمرو بن 
  .)٣(العاص، وملا مسع معاوية الشعر اقتنع مبا قاله عتبة

يلي ما قاله سعد بن أيب وقاص الذي اعتزل احلرب؛ إذْ حني وصلت األحداث إىل لقاء ومن الشعر الل
احلكمني عرض عليه ابنه عمر بن سعد أن يشارك فيما سيحدث، فرد عليه أبوه مبيناً موقفه وقراره بشكل 

ن وغري مقنع؛  لكن الرواية ال تقف عند هذا احلد، إذ جعلت الرد النثري غري كاف لالب. جلي وواضح
ومل يأت . وملا جن الليل سعدا قال شعراً ليسمع ابنه. فروي أن سعداً طلب إىل ابنه أن يقيم ليلته عنده

الشعر جبديد بل هو نظم للنثر الذي قيل سابقاً، وقد ارحتل ابن سعد بعد أن استبان له رأي أبيه إثر مساعه 
 يلحق باألخبار إلعطائه الدور األكثر فاعلية يف احلدث وللداللة على أنّ الشعر. )٤(الشعر الذي قيل ليال

  :نورد رد سعد بن أيب وقاص نثراً، ونورده شعراً
يكون من بعدي فتنةٌ خري الناسِ : " يقول-صلى اهللا عليه وسلم-مهالً يا عمر، إين مسعت رسول اهللا "

التقي ه، ولو". فيها اخلفيآخر أولَه فال أشهد كنت غامساً يدي يف هذا األمر لغمستها وهذا أمر مل أشهد 
السيف فاخترته على النار، فأقم عند أبيك ليلتك هذه. مع علي د٥("قد رأيت القوم محلوين على ح(.  

 : )٦(وملا جن سعداً الليلُ رفع صوته ليسمع ابنه فقال

                                                 
)١ ( ،فِّني، املنقري٣٣: صوقعة ص.  
)٢ ( ،فِّني، املنقري٣٥-٣٤: صوقعة ص.  
)٣ ( ،فِّني، واملنقري٤٠-٣٩: صقعة ص.  
)٤ ( ،فِّني، املنقري٥٣٩-٥٣٨: صوقعة ص.  
)٥ ( ،فِّني، املنقري٥٣٩- ٥٣٨: صوقعة ص.  
)٦ ( ،فِّني، املنقري٥٣٩-٥٣٨: صوقعة ص.  
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 ٦٩

 ـلُـ القوم واألمر مقْبِـ دعاين إليه   اليوم واِهللا للــذي دعوت أباك
أهونُ جرع:  هلمفقلت اقتلوا   من النارِ فاستبقوا أخاكم  أو  ةًـلَلْموت 
 لُـأجهـ  اهلُ مزخرف جهلٍ  و   وقالوا إن سعد بن مالـك فوافكَ

قد جفلما رأيت األمر  هـدجـد   أغر  ـ   كـاشفنا  يومــلُحمج 
 ولُـ   ومع أمن واسع  األرضِ ويف   ـةٌـواحلوادثُ  مج هربت بديين 

 وأولُ  ـالُ ـستقــال يهلا آخر    ـةـفتن رمعاذَ اهللا من ش : فقلت
 ـلُـ واهلوى حيث  جيععلياً  تبعت  داًـولو كنت يوماً ال حمالةَ وافـ

نفساً شحيحــةًولكنين زاولت    ـلُـوتبخـ  على دينها تأىب علي 
فأما ابن  فالتراب وإنّ  هـبوجهـ هند  ألميـــلُ  عن هواه هواي  

 لُــ العام والصرب  أمج سأصرب هذا  ينــفيا عمر ارجع بالنصيحة  إن

وال خيفى أن بداية وضع ! أال يكفي الرد املنثور الذي تضمن حديثاً نبوياً ليستبني البن سعد رأي أبيه؟
 الشعر الذي يوضح له الرأي بصورة أكثر جالء كما ليسمعه" أقم عند أبيك ليلتك: "الشعر كانت يف مجلة
  .قصدت الرواية إظهاره

ومل يكن قول الشعر ليالً قصراً على بث مواقف أطراف الرتاع الفكرية، بل جتاوزه إىل األسرى، فها 
هو األصبغ بن ضرار  األزدي  يقع يف يد حزب علي أسريا، ويشد وثاقه انتظارا للصباح، وحني نام 

وجلأ معاوية بن الضحاك إىل الليل يبث فيه شعراً يبني من . )١(ل شعرا ليسمع ابن األشتر آسرهأصحابه قا
  .)٣(ونادى إنسان يف سواد الليل بشعر مسعه الناس داعيا إىل وقف القتال. )٢(خالله موقفه من قتال علي

روايات اليت فما هي حكاية الليل مع الشعر يف صفني؟ هل أصبح وسيلة إعالم غري مباشرة؟ إن ال
  .سبقت تظهر فيها الصنعة والوضع، إذ القول املباشر للشعر فيها متاح ليالً واراً، وأمام صاحب املوقف

وليس مستنكراً أن يكون الليل زمناً حتفيزياً لقول الشاعر، إذ فيه السكون وحركة اهلموم، ووساوس 
الزمان واملكان، لكن املستغرب املستنكر أال النفس، والتعمية والستر، وما إىل ذلك من مجالية اللحظة يف 

  .يكون للشعر زمن مجايلٌّ آخر حيفز على القول
ومن املواقف اليت يظهر فيها غفلة الرواة وعدم تدقيقهم ما نسب إىل عمرو بن العاص وهو يعبئُ 

  :)٤(اجليش للقتال، إذ قال 

                                                 
)١ ( ،فِّني، املنقري٤٦٦: صوقعة ص.  
)٢ ( ،فِّين، المنقري٤٦٩-٤٦٨: صوقعة ص.  
)٣ ( ،فِّني، املنقري٤٨٣: صوقعة ص.  
)٤ ( ،فِّني، املنقري٢٢٨: صوقعة ص.  
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 ٧٠

  

اإلميـان  الصليب ـ الرمح تعينوا قوموا قياماً  واس  يا أيها اجلندـن 
إين أتاين خربأنّ علياً   فأشجــــانعفّــــــانْ قتل ابن  

  :)١(فرد عليه أهل العراق وقالوا 
  نعثال كما  كـــــانْ نردبأنْ  أبت سيوف مذْحجٍ  ومهــدانْ

 ـانْ قد مضى وذا    شـذلك شأنٌ   خلقِ الرمحـنخلقاً جديداً مثلَ

 لألحداث يعاود الرواة ذكر ما كان من عمرو بن العاص واهول الذي رد عليه، وبعد سرد طويلٍ
  : )٢(إذ قال عمرو حمرضاً أهل اليمن

  أولياَء  عثمـــانْ جدوا تكونوا    ميــــانْ طيبِأكرم جبمعٍ
 أن عليا قتل ابن عفــــــانْ  إين أتاين خرب فأشجــــانْ

 ردوا علينا شيخنا كما  كـــانْ   نْــاخليفةَ  اهللا على  تبيــ
  

  : ) ٣(فرد على عمرو
 بأن نرد نعثال كما  كـــــان   و مهــدانْأبت شيوخ مذحجٍ

  خلقِ الرمحنخلقاً جديداً مثلَ

كل هذه املواقف حمض صدفة أم هي افتعال رواة استهدفوا املزيد من التشويق أ: ونعاود سؤال البدء
  .ئ؟ ومل يدركوا اخللط، وانعدام الوعي مبا يصنع وينسب ألبطال احلَدثوالترقب عند القار

  

  :صناعة شعراء 
مل يكتف رواة صفِّني عند حد إنطاق الشخصيات، أو بث الشاعرية يف نفس كل من له صلة مباشرة 

، وغدوا ال أو غري مباشرة باحلدث، بل جتاوزوا ذلك إىل صناعة شعراء قد فتقت صفِّني موهبة الشعر عندهم
عمرو بن العاص الذي روي له يف صفِّني ما ينوف على أربع وعشرين : ومن هؤالء. ينطقون إال شعرا

وظهر فيها عمرو صاحب الكلمة، والشاعر ايد الذي ال . مقطوعة، تتعلق كلها مبجريات أحداث الوقعة
ومن عجب أن بداية ظهوره يف . قصرينفك معبراً عن كل املواقف مبقطوعات شعرية تباينت بني الطول وال

                                                 
)١ ( ،فِّني، املنقري٢٢٨: صوقعة ص.  
)٢ ( ،فِّني، املنقري٣٩٩: صوقعة ص.  
  .نعثل، رجل من أهل مصر كان طويل اللحية وإذا عيب عثمان كان يشبه به لطول حليته) ٣(
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 ٧١

واية دوره كانت شعراً أيضاً، حيث زف فيه خرب النصر إىل معاوية بن أيب . )١(أحداث صفِّني كانت شعرا
  .)٢(سفيان، حليفه يف الوقعة

ومناقشة شاعرية عمرو بن العاص تفرض على الباحث منهجاً تارخيياً، يتوقف فيه عند املصادر 
  . جاء ذكر عمرو بن العاص فيها، فضالً عن وقعة صفنيالتارخيية اليت
بواكري شعر عمرو بن العاص جيدها الباحث يف مقطوعتني شعريتني رويتا له يف معركة أحد . ١

: ، غري أن ابن هشام أنكر إسناد املقطوعة الثانية لعمرو بقوله)٣(قبل إسالمه، وإثر هزمية املسلمني فيها
  .)٤("رها لعمرووبعض أهل العلم بالشعر ينك"

خاض عمرو بن العاص معارك مفصلية يف تاريخ اإلسالم أمرياً وجندياً، إذ كان أمرياً على أيب . ٢
وكان . -عليه الصالة والسالم-بكر الصديق وعمر بن اخلطاب يف غزوة ذات السالسل يف عهد رسول اهللا

ة أجنادين، واشترك كذلك يف معركة وهو من قادة معرك. أمرياً يف قتال أهل الردة زمن أيب بكر الصديق
ومل يقف الباحث على شعر ينسب إليه يف هذه األحداث على . )٥(الريموك، باإلضافة إىل أنه فاتح مصر

فهل . الرغم من أن مؤرخي الفتوح اإلسالمية حرصوا على أن يكون الشعر رديفاً للحرب وأحداث النصر
 حني غاب الشعر عنه يف بقية الوقائع؟ إن الذي أنطق عمراً يعقل أن خيص عمرو صفِّني بكل هذا الشعر يف

الشعر يف صفِّني ليس احلدث ذاته؛ ألن أحداثاً جساماً مرت به قبل صفِّني ومل ينسب فيها شعر إليه، ولو 
كانت عند عمرو هذه الشاعرية الستثمرها معبراً عن انتصاراته وبطولته، إن الذي أنطق عمراً يف صفِّني 

  .اة احلدث وصانعو الشعر، وليس الشاعريةرو
وشاعرية عمرو يف صفِّني تدفع الباحث إىل سؤال عن شعره بعد صفِّني؟ إذ ال تروي املظانُّ . ٣

وهل ! التارخيية شعراً له بعد صفِّني، كما مل ترو له شعراً قبل صفني؟ فهل فتقت صفِّني شاعريته فجأة؟
  ! بعد انتهاء احلدث؟-كذلك–فجأة اختفت هذه الشاعرية وخبا وهجها 

وإذا ما فتش الباحث عن شعر لعمرو بن العاص يف مواضيع غري صفِّني وأحداثها فإنه ال حيظى . ٤
  !بشيء؟

                                                 
)١ ( ،فِّني، املنقري٣٥: صوقعة ص.  
)٢ ( ،فِّني، املنقري٥٤٧: صوقعة ص.  
مهام عبد الرحيم سعيد وحممد بن : ، حتقيقالسرية النبوية مع شرح أيب ذر اخلشين) م٨٣٣/هـ٢١٨ت(ابن هشام، عبد امللك بن هشام ) ٣(

  .٢٠٩-٢٠٨، ٢٠٤-٣/٢٠٣، ١٩٨٨، مكتبة املنار، ١عبد اهللا أبو صعليليك، ط
  .٢٠٩/ ص  النبوية، السريةابن هشام، ) ٤(
، مكتبة اخلاجني، ١علي حممد عمر، ط: ، حتقيقالطبقات الكربى) م٧٤٦/هـ٢٠ت (منيع ابن سعد، حممد بن سعد بن ) ٥(

  .٦٦-٦٥، ٦٢-٦١، ٤٥/ ٥، ٢٠٠١القاهــــرة، 
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 ٧٢

ومالحظة أخرى نثبتها ترتبط مبوقف املظانِّ التارخيية اليت ترمجت لعمرو من هذه الشاعرية . ٥
هـ، ٢١٢صاحب تراجم، قريب زمانياً للمنقري املتوىف سنة ونتوقف يف البداية عند . والشعر املنسوب إليه

وقد ترجم ابن سعد لعمرو ترمجة مطولة يف طبقاته، وحتدث عن دوره . هـ٢٣٠وهو ابن سعد املتوىف سنة 
يف الوقائع اليت حدثت قبل صفَّني، وتعرض لصفني ودوره فيها، ومل يروِ من الشعر الذي رواه املنقري يف 

، ومل يتحدث يف أثناء ترمجته لعمرو عن كونه شاعراً، أو أن له شعراً يف )١( بيتاً واحداًوقعة صفِّني إال
  .)٢(مواقف أخرى

أنساب (هـ، يف كتابه ٢٧٩ونتوقف عند مؤرخ آخر ترجم لعمرو، وهو  البالذري  املتوفَّى سنة 
يف حني أن ترمجته لعمرو ، )٣(، إذْ روى لعمرو بعض املقطوعات الشعرية يف أثناء حديثه عن صفِّني)األشراف

ويف ظين أنّ ما فعله  البالذري  يعد موقفاً . )٤(خلَت من أي بيت شعري، أو من حديث عن شاعرية عمرو
مما نسب إىل عمرو من شعر عند سابقه املنقري، إذْ خص الشعر باحلدث كما روي له، أي أنه رأى أن هذا 

أما الترمجة فحرص  البالذري  على أن يثبت فيها ما هو . دثالشعر مما قيل على لسان شخصيات احل
ألصق بصورة عمرو بن العاص وشخصيته ومل يعد الشعر والشاعرية جزءاً من هذه الصورة والشخصية، مع 
العلم أن عدد املقطوعات الشعرية اليت ذكرها  البالذري  لشخصيات صفِّني ال يصل إىل مخس وعشرين 

، تضمنت )٥(حني أن املنقري روى لعمرو وحده ما يزيد على أربع وعشرين مقطوعةمقطوعة قصرية، يف 
 .حوايل مئة وسبعة وأربعني بيت شعر

أما الطربي يف تارخيه فقد وقف حيزاً واسعاً من تأرخيه للحديث عن جمريات وقعة صفِّني، واتكأ على 
 إذا ما قيس مبا جاء عند املنقري، ولعل يف هذا موقفاً املنقري فيما رواه، إال أن الشعر الذي أورده قليلٌ جداً

فما . )٦(من هذه األشعار، وإال لذكرها مجيعاً، ال سيما أنه مل يملْ إىل اإلجياز يف حديثه عن هذه احلقبة
  الذي جعل عمرو بن العاص شاعراً عند املنقري، ومل جيعله كذلك عند معاصريه والحقيه من املؤرخني؟

 أن كبار مؤرخي التاريخ اإلسالمي مل يوافقوا املنقري فيما رواه من شعر منسوب لعمرو وخنلص إىل
وهذه املالحظة مع سابقاا تقودنا إىل أنّ هذه األشعار موضوعةٌ باجلملة، أو أن وضعاً كبرياً قد . بن العاص

  . حلقها
خرى لعبت دوراً وما قيل من انتقادات حول شعر عمرو وشاعريته يقال مثله عن شخصيات أ

                                                 
  .٥/٧٦، الطبقات الكربىابن سعد، ) ١(
  .٨٢- ٥/٤٧، الطبقات الكربىابن سعد، ) ٢(
)٣  ( ، ١١٥-٣/٦٥، أنساب األشرافالبالذري.  
)٤  ( ، ٢٨٢-١٠/٢٧٧، شرافأنساب األالبالذري.  
)٥ ( ،فِّني، املنقري٣٩٩، ٣٨٤، ٣٧٩-٣٧٨، ٣٧١، ٣٧٠، ٣٤٩، ٣٤٥، ٢٧٦، ٢٤٢، ٢٢٨، ١٧١، ١٣٦، ٣٨، ٣٥: صوقعة ص ،

٥٥٠، ٥٤٧، ٤٧٣، ٤٧٢، ٤٤٠، ٤٣٥، ٤١٨، ٤١٢-٤١١، ٤٠٧-٤٠٦.  
)٦ ( ،٧١-٥/٥، ٥٧٥-٤/٥٥٨، تاريخ الرسل وامللوكالطربي.  
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  .معاوية بن أيب سفيان، وعلي بن أيب طالب: كبرياً يف احلدث، وألصقَت ا املقطوعات الشعرية مثل
  

 :التالعب باملعلومات التارخيية 
إن أشعار صفِّني للمنقري تتضمن معلومات وأخباراً تارخيية ال تقرها املظانُّ التارخيية اليت وقفت عند 

  :  ومن هذه األخبارهذا احلدث وأرخته،
تصوير بعض املقطوعات الشعرية العالقة بني معاوية بن أيب سفيان وحليفه يف احلـرب عمرو . أ

بن العاص على غري ما عرف عنهما؛  إذ تظهرمها وكأما على تدابر، وعدم اتفاق؛ فعمرو يصف معاوية 
  :ال بالضعف والتخاذل، ومعاوية يشمت بعمرو ملا حدث معه يف أثناء القت

  : )١(قال عمرو بن العاص ملعاوية
إىل ابنِتسري سعيـد  ذي يزن   وتترك دعاكـا  يف العجاجة نم 

لعل اَهللا  فهل لك يف أيب حسنٍ علــياكــــافَ من قَ ميكن 
ــه  دعاكإىل الرتالِ فلم  جتب  يداكــــاولو نازلت  ه تربت 

 ناكـــان سكوته عنها  موكا  ـاوكنت أصم، إذ ناداك  عنه
    

  :) ٢(وقال شامتاً مبعاوية إثر قراءته رسالة علي إىل معاوية
هنــــد  يا ابن أال هللا درك  اآلمرين لكودر الشهـــود  

ال أبا لك أتطمعيف  علـــي   على احلديـد  احلديد وقد قُرع 
وترجو أن حتريه  بشــــك  ك بوترجو أن يهابالوعيـــد 

 ضعيف الركنِ منقطعِ  الوريـد  ــنٍوقلت له مقالةَ  مستكيـ
حسبك يا ابن الشام دعنمن   هنـد والرأيِ  الزهيـد السوءات  

  مزيــد منك لو أجابوال لك  ولو أعطاكَها ما ازددت  عـزاً

ذه عمرو من علي بن ف إجيايب يتخإن هذا املوقف السليب الذي يتخذه عمرو من معاوية، يقابله موق
، فاملقصود من هذه األشعار هو اإلبانة عن شخصية )٣(إذ ميدحه على حساب اإلساءة إىل معاويةأيب طالب؛ 

ذات موقف متباين الظاهر والباطن، فلو كان العداء قائماً بني عمرو ومعاوية كما تصوره األبيات الشعرية 
وإذا كان عمرو . صور االحترام والتقدير ملا جنحا يف مسعامها، وملا استمرا معاًاليت ختلو أو تفتقر إىل أبسط 

                                                 
)١ ( ،فِّين، المنقري٤٣٢: صوقعة ص.  
)٢ ( ،فِّني، املنقري٢٧٦: ، وانظر، ص٤٧٢: صوقعة ص.  
)٣ ( ،فِّني، انظر،  املنقري٤٧٢، ٤٣٢: صوقعة ص.  
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: يرى يف معاوية املتخاذل الضعيف، مغتصب احلقوق، ورأى غري ذلك يف علي فَلم لَم يتبع علياً؟ وقد يقال
ن يكونا على  إن حساب املصاحل بني عمرو ومعاوية يقتضي أ-كذلك–إن هذا حساب املصاحل ؟ ويقال 

فكان معاوية أَحب إليه من علي بن أيب : "تاريخ الطربي: وفاق تام، وهذا ما صورته املظانُّ األخرى، ومنها
  .)١("طالب

وهذ الصورة لعدم الوفاق بني رأسي حزب الشام معاوية وعمرو قصد منها التغطية على شتات قلوب 
: )٢(الشكوى منه؛  وهو ما صوره الطربي بقولهحزب علي، وعدم متاسكهم، الذي كان علي دائم 

فكان معاوية إذا كتب إىل عمرو جاء الرسول وذهب ال يدري مبا جاء به، وال مبا رجع به، "..   
ما كتب به إليك أمري : وإذا جاء رسل علي جاءوا إىل ابن عباس فسألوه. وال يسأله أهل الشام عن شيء
أما تعقلون؟ : فقال ابن عباس. ما نراه كتب إال بكذا وكذا: لظنون فقالوااملؤمنني ؟ فإن كتمهم ظنوا به ا

أما ترون رسول معاوية جييء ال يعلم مبا جاء به، ويرجع ال يعلم ما رجع به ، وال يسمع هلم صياح، وال 
وخطب علي بن أيب طالب يف جنده حني تسللوا من ". وأنتم عندي يف كل يوم تظنـون الظنون؟. لفظ

عباد اهللا، ما لكم إذا أمرتكم "): ٣(وتركوه خاليا، ومل يستجيبوا له حني دعـاهم للمسري إىل القتالالعسكر 
أوكلما ندبتكم إىل اجلهاد دارت أعينكم كأنكم من املوت يف سكرة، ! أن تنفـروا اثَّاقلتم إىل األرض؟

 من غَررتموه، وملن فاز بكم املغـرور:"... )٤(وقال هلم كذلك..". وكأن قلوبكم مألوسة فأنتم ال تعقلون
فاز بالسهم األخيب، ال أحرار عند النداء، وال إخوان ثقة عند النجاء، إنا هللا وإنا إليه راجعون، ماذا منيت 

  ".عمي ال تبصرون، وبكْم ال تنطقون، وصم ال تستمعون، إنا هللا وإنا إليه راجعون! به منكم 
 أنّ رأي عمرو يف علي كما -جدالً– وهو أننا لو افترضنا وميكن تناول األمر من جانب آخر،

   :)٥(صورته الروايات، فلماذا يهدده يف احلرب ويتوعده كما نسب إليه قوله
  

ال تأمننا بعدها أبا حســــن  الر إمرار احلرب رمإنا نــسـن 
مثلها أم لتصبحنـــــناحلُفَـــطاحنةً   لُب تدقكم دق ـن 

  

                                                 
)١ ( ،٩٩-٩٨، ٥/٦٩، ٥٦١-٤/٥٦٠، تاريخ الرسل وامللوكانظر، الطربي.  
)٢ ( ،٥/٦٧، تاريخ الرسل وامللوكالطربي.  
)٣ ( ،٥/٩٠، تاريخ الرسل وامللوكالطربي.  
  .١٣٤-٥/١٣٣، تاريخ الرسل وامللوكطربي، ال) ٤(
)٥ ( ،فِّني، املنقري٢٤٢: صوقعة ص.  
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  : )١(وقال
أنا الغالم القرشي املؤمتــن    ليثٌ  كالشطــن األبلج املاجد 

 يا قادة الكوفة من أهلِ الفتــن  يرضى به الشام إىل  أرضِ عدنْ
من  أهلِ اليمن أضربكُ  يا أيها األشرافم وال أرى أبا حســن 

  . وللتناقض يف هذه املرويات الشعريةوللقارئ أن يالحظ عدم الدقة وعدم التنبه للخلط
ومن صور عدم دقة املعلومة التارخيية والتالعب ا، ماصورت به القبائل يف نصرا علي بن أيب  
فقد محلت املرويات أشعاراً كثرية يف وقعة صفِّني للمنقري تبني الدور الذي قامت به القبائل يف .طالب

وعات حتاول إظهار صورة مغايرة هلذه القبائل حني ختلت عن علي نصرة علي بن أيب طالب، وهذه املقط
ومل تنصره، وحني مل يبذل مقاتلوها الوسع واجلهد يف القتال، فجاءت هذه األشعار تظهر دوراً ومهياً مل 

  .يكن له على أرض الواقع وجود حقيقي
  : )٢(ومن هذه األشعار اليت قيلت

ـُزيها ا  جِ جي واُهللا  قد صابرت يف حرا كنانــه  ـــهنان
 أو غلب اجلنب عليه شانـــه  ــه الصرب عليه زان من أفرغَ

   :)٣(ومنها كذلك
يف حربِقد ضاربت ها متيــم  ـها  عظيــإن متيماً خطب ــم 

 إن الكرمي نسلُه  كريـــــم  ــمهلا حديثٌ وهلا قديــ

فراد القبائل، بل نسبوا شعراً لعلي بن أيب طالب مبيناً فيه ومل يكتف الرواة ذه األشعار املنسوبة أل
  : )٤(فعل هذه القبائل وقوا ووقوفها إىل جانبه، إذ قال

ما علّيت وأنا جلدحــــازم   وعن مييين مذ حجالقماقــم   
 والقلب حويل مضر  اجلماجـم  ـارمـ اخلضوعن يساري  وائلُ

ــ مهدانُ  يف  اخلضوأقبلتارم  لِ اخلالجــمزاجلمالِ الب مشي 

                                                 
)١ ( ،فِّني، املنقري٣٧١: صوقعة ص.  
)٢ ( ،فِّني، املنقري٤٠٠، ٣٩٩، ٣٨٤، ٣٧٦، ٣٧٥، ٢٩٩-٢٧٩، ٢٦٨، ١٣، ١٢، ١١: ص: ، وانظر٣١٠: صوقعة ص.  
)٣ ( ،فِّني، املنقري٣١٠: صوقعة ص  
)٤ (،فِّني،  املنقري٢٩٠-٢٨٩، ٢٧٤: ص: ، وانظر٢٧٣: صوقعة ص.  
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ولو أنَّ علياً حظي ذه النصرة اليت عربت عنها املقطوعات الشعرية ملا اشتكى منهم هذه الشكوى 
  .املُرة، ولكان للحدث التارخيي شأن آخر

ومن صور التالعب باألخبار واملعلومات التارخيية تصوير الشعر شخصيات احلدث مسلوبة . ب
رادة، تابعة يف الرأي والتصرف ملا ميلى عليها من اآلخرين شعراً، فتظهر وكأا ال متلك قراراً يف األمور اإل

احلامسة، وال تصدر حكماً إال بتأثري من قول شاعر، األمر الذي يظهرهم بصورة خمالفة ملا عرف عنهم من 
مثناً لوقوفه إىل جانب ) مصر(لب ومن أمثلة ذلك أن عمرو بن العاص ملّا ط. احلكمة والدهاء والفطنة

أما ترضى أن تشتري عمراً مبصر إنْ هي صفت لك، : ")١(معاوية، تدخل عتبة بن أيب سفيان، وقال ملعاوية
، وحني بات عتبة قال شعراً موجهاً "بت عندنا الليلة: يا عتبة: فليتك ال تغلب على الشام، فقال معاوية

أما كان مبقدور عتبة . ة ملا مسع، يف حني أنه مل يستجب لرأي عتبة املنثورملعاوية يف الليل، واستجاب معاوي
دور معاوية وضع األمور يف أن يقول الشعر أمام معاوية وال يسمعه أحداً كما قال رأيه منثوراً؟ أليس مبق

نصاا وحده، وأن يعرف قيمة وقوف عمرو إىل جانبه دون رأي من غريه ؟ مع الترجيح أن معاوية أبقى 
على أن فرقاً ظاهراً يف . عتبة ليناقشه وحياوره، إن كان يف حرية من أمره، ومل يبقه ليوصل إليه شعراً

 حيثه فيه على املوافقة، ومما جاء يف الشعر املنسوب مضمون رأي عتبة يلحظه الباحث بني الشعر والنثر
   :)٢(لعتبة

أيها املانعْوقَ   سيفاً مل  يهــــز على خز ـإمنا ملتْــز 
 بني ضرعني وصوف مل جيـزْ  إمنا أنت خروف  ماثــــلٌ

 ــزْدينه اليوم لدنيا مل  حتـ   إن عمراً  تــارك أعط عمراً
 ـزْوانتهزها إن عمراً  ينتهـ  هـاوقَ وبادر  فُ الذيلَ واسحب

 ملن عز  وبـــزْ إمنا مصر   مثلَهـــا أعطه  مصر وزده  
 ـزْواشبب النار ملقرورٍ يكـ   ضلَّــةً  احلرص عليها واترك

اء وأظهرت املرويات الشعرية معاوية مستلب الرأي يف موقف ذي أمهية يف صفِّني، وهو منع امل. ج
عن حزب علي، وكان الذي اقترح املنع على معاوية رجل من السكون، يقال له السليل بن عمرو، وجاء 

   :)٣(يف شعره
 

                                                 
)١ ( ،فِّين، المنقري٤٠-٣٩: صوقعة ص.  
)٢ ( ،فِّني، املنقري٤٠-٣٩: صوقعة ص.  
)٣ ( ،فِّني، املنقري١٦٢: صوقعة ص.  
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 إن قويل قولٌ له  تأويــــلُ  امسع اليوم ما يقولُ السليــلُ
ــلُوالذليل ذليـ  أن يذوقوه  امنع املاَء من صحابِ علــي 

  أمر مجيـلُ  والقصاص خ ظَماً  يـ  الشواقتل القوم مثلَ ما قتل

، ومع ذلك منع املاء عن علي )١("الرأي ما تقول، ولكن عمراً ال يدعين: "ورد عليه معاوية  
إن الغاية من هذه الرواية إظهار عمرو بصورة املوايل لعلي واملادح له، إذ يكمل الرواة اخلرب بقول . وأصحابه

خلِّ بينهم وبني املاء، فإنّ عليا مل يكن ليظمأ وأنت ريان، ويف : "يه، إذ قاللعمرو بن العاص مبديا فيه رأ
ومعه أهل . وأنت تعلم أنه الشجاع املُطْرِق. يده أعنة اخليل وهو ينظر إىل الفرات حىت يشرب أو ميوت

 .)٢ (.."العراق وأهل احلجاز
ول؛  إذ وقف ساكناً لعطش وكذلك كان حال علي يف إرادته املسلوبة الرأي أمام شاعر جمه. د  

  :)٣(أهل العراق دون اختاذ موقف إىل أن جاء رجل ينادي
ماَء  الفـــرات وفينا  احلَ  أمينعنا القوم وفينا الرماحج٤(ـف( 

٦(مثل  الوشيجِ)٥(وفينا الشوازب(  وفينا الزع وفينا السيوفـف)٧( 
 ـفـخيإذا خوفوه الردى مل   ـورةٌ له ســــفينا عليو

وكان هذا الشعر فاعالً يف حتريك علي الذي مضى إىل راية كندة فإذا مناد ينادي إلـى جنب   
  ! ؟)٨(مرتل األشعث حيثه على القتال ألجل املاء، فتثور يف األشعث اهلمة، ويحرض علياً على ذلك

 ا قدما دون التنبه إىل تلح الروايات على دور الشعر يف حتريك األحداث وتفجريها، والسري  
تناقضها مع ما عرف عن هذه الشخصيات من احلكمة والقدرة القيادية، فهي تسيء إىل هذه القيادات دون 

  !أن تدري حني جتعلها تسري وراء أشعار جمهولة النسبة ؟
ه، إذ أما القضية األكثر أمهية يف التالعب يف مروِيات صفِّني، فهي التحكيم وما حدث في. هـ  

سلب الرواة فكرة املبادرة من عمرو بن العاص، ونسبوها إىل شاعر نصح عمراً ا، ومل يعرف عن هذا 

                                                 
)١ ( ،فِّني، املنقري١٦٣: صوقعة ص.  
)٢ ( ،فِّني، املنقري١٦٣: صوقعة ص.  
)٣ ( ،فِّنياملنقري١٦٥-١٦٤: ص، وقعة ص.  
  .الضرب بالسيف: مجع جحفة وهي الترس من جلود اإلبل، واجلحف: اجلَحف) ٤(
  .اخليل الضامرة: الشوازب) ٥(
  .الرماح: الوشيج) ٦(
  .الدرع الواسعة: مجع زعفة، وهي: الزعف) ٧(
)٨ ( ،فِّين، المنقري١٦٦-١٦٥: صوقعة ص.  
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  : )١(الشاعر إال أنه غالم شاب، ذو قرابة ونسب من عمرو بن العاص، فهو ابن عمه، وقد قال له
يا عمرو إنكبرأيك أمجــعِ   لألمورِ  جمـرب وال تقذف فارفق 

  يف رأيٍ إذا مل ينفـــعِال خري    فإنـه منه ما استطعتواستبقِ
حربٍ  خدعةًواخلع معاويةَ بن   ــــعِ ساعةً علياًخيلعو تصن  

واجعله قبهلك مث قلْ من  بعـد  مطمع  فما لك يف ابنِ هند اذهب 
تلكـه اخلديعةُ إن أردتخداع    عِ والراقصاتخذْ أو د ،إىل مىن 

وابن العم هذا اهـول االسم والكنية كانت الروايات قد أظهرته يف بداية أحداث صفِّني،   
، وكان يرى غري هذا الرأي يف اتفاق معاوية وعمرو، وقال )٢("فىت شاب، وكان داهياً حليماً"ووصفته بأنه 

   :)٣(يف ذلك
 ادــ إىل  الرش وما ملت الغداةَ  راًـأال يا عمرو ما أحرزت مص

ـَفأنت  ــاراًوبعت الدين بالدنيا خس  ــاد بذاك من شر  العب
مصفلو كنت ا خرطُ القَ  راً الغداةَ   أخذتولكن دوتــــاد 

 فكنت ا كوافد قومِ  عـــاد  ـربٍوفدت إىل معاويةَ   بنِ ح
ويف اية قصة . )٤(تفاق الذي متوينتهي أمر هذا الفىت بالفرار إىل علي بن أيب طالب، وخيربه باال  

صفِّني للمنقري يظهر ابن عم لعمرو ناصحا إياه نصيحة غريت جمرى األحداث، وقلبت موازين اخلالف 
  .لصاحل معاوية وعمرو بن العاص

إنّ الباحث تأخذه احلرية يف حقيقة هاتني الشخصيتني وموقفهما املتباين، فكل منهما ذو قرابة من   
 وكالمها شاعر ذو رأي وكالمها بال اسم وكُنية، فهل كانا شاعرين ذوا شخصيتني عمرو بن العاص،

سند إليها موقفان متناقضان دون خمتلفتني، أم أن وهم الراوي وغفلته حجب عنه أما شخصية واحدة أُ
  . دراية

ون للشعر وغري خاف أن هذا التباين يف املروية يعزز ما سبق قوله من أن الرواة حرصوا على أن يك  
االستيعاب يف معرفة "السيادة والفاعلية يف توجيه األحداث، إن أقل ما يدفع هذه املروية ما جاء يف 

 إذا استضعف -رضي اهللا عنه-عمر بن اخلطاب "من وصف لعمرو بن العاص، إذ روي أن " األصحاب

                                                 
)١ ( ،فِّني، املنقري٥٤٥: صوقعة ص.  
  .٤١: صوقعة صفِّني، ملنقري، ا) ٢(
)٣ ( ،فِّني، املنقري٤٢: صوقعة ص.  
)٤ ( ،فِّني، املنقري٤٢: صوقعة ص.  
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  م٢٠٠٦ تشرين أول/ هـ ١٤٢٧ رمضان )٤( عدد )٢(اللغة العربية وآداا، جملد الة األردنية يف 
 
 

 ٧٩

 ومن الطريف أن )١("ادأشهد أن خالقك وخالق عمرو واحد، يريد خالق األضد: رجالً يف رأيه وعقله قال
ابن عم جمهول يظهر أليب موسى، ويلعب دور املُوبخِ له، ألنّ حيلة عمرو بن العاص وخديعته قد جازت 

  .)٢(عليه
   ا تقدم أخباراً ال تتفق وطبيعةَ احلدثكو ،لِّل التارخييإن هذه املقطوعات الشعرية تلعب دور املُض

  .حلدث وأصحاب القرار فيه، فضالً عن تفرد املنقري يف روايتهاوظروفه، وال تتناسب مع شخصيات ا
  

 : الشعر واملراسالت
وكان الشعر . يكثر يف وقعة صفِّني للمنقري تبادل الرسائل بني األفراد أو األقطاب املتصارعة  

رية بالشعر،  تذييل الرسائل النث:األول: حاضراً يف جزء كبري من هذه املراسالت، ومتثل حضوره يف اجتاهني
  . املراسالت الشعرية:والثاين

  :وقد اتبعت يف هذه الرسائل قواعد ذات نظام صارم يف بنائها، ومتثّلت يف 
  .)٣(إذا ذيلت الرسالة املرسلة بالشعر فال بد أن تذيل اجلوابية بالشعر  .أ 
  .إذا كان الشعر من نظم املرسل فشعر الرسالة اجلوابية من نظم املُجيب  .ب 
 .ر لغري املرسل فشعر الرسالة اجلوابية لغري ايبإذا كان الشع  .ج 
أما الرسائل الشعرية فلم يتبع فيها نظام معني، فقد ترسل الرسالة الشعرية رداً على موقف، أو توضيحاً   .د 

 .)٤(ملوقف، أو رداً على رسالة نثرية أو شعرية
لى النظام املُتبع يف وللباحث بعض املالحظات على استخدام الشعر يف املراسالت عموماً، وع  

  :استخدامه خصوصاً 
أي قبل صفِّني -عصر صدر اإلسالم والدولة األموية : إن الدارس لفن الرسائل يف احلقبتني .١

 ال جيد هذا احلضور البارز للشعر يف املراسالت اليت تنظِّم شؤون الدولة اإلدارية، أو اليت -وبعدها
الشعر فيها يكاد وجوده يندر، وعلى هذا فإن املنقري ينفرد ، فتوظيف )٥(تتعلق بالفتوح واملعارك

                                                 
علي محمد البجاوي، : ، تحقيقاالستيعاب في معرفة األصحاب، )م١٠٧٠/هـ٤٦٣ت (ابـن عبد اهللا، أبو عمر يوسف بن عبد اهللا ) ١(

  .١١٨٨ثالث، ص مكتبة نهضة مصر ومطبعتها، القاهرة، القسم ال
)٢ ( ،فِّني، املنقري٥٤٩-٥٤٨: صوقعة ص.  
)٣ ( ،فِّني، املنقري٤١٤-٤١١، ٣٨٦، ٣٨٥، ٣٦٨-٣٦٧، ٧٦-٧٤، ٧٣-٧٢، ٦٤-٦٣، ٥٧-٥٦: صوقعة ص.  
)٤ ( ،فِّين، المنقري٣٤٩، ٣٤٦، ١٦٠-١٥٨، ١٥١، ١٣٩، ١٣٧، ٥٤-٥٢، ٥١، ٤٨، ٤٦-٤٥، ١٧-١٦، ١٤-١٣: صوقعة ص ،

٥٠٤-٥٠٢، ٥٤٧، ٥٤٤-٥٤٣، ٥٣٥.  
)٥ ( ، فتـوح الشام، األزدي ، الفتوح البالذري ،تطور  األساليب ، أنيس املقدسي، ٢٤٩-٤/٥، ٦٢٣-٣/١٨٤، تاريخ الرسل وامللوك، الطربي

يب، القاهرة، ، دار  الفكر العر١، طأدب الرسائل يف صدر اإلسالم، جابر قمحية، ١٩٦٠، دار العلم للمالييـن، ١طالنثرية يف األدب العريب، 
، مكتبة ٢، طنشأة الكتابة  الفنية يف األدب العريب، دار الكتب اإلسالمية، دار الكتاب اللبناين، حسني نصار، أدب اخللفاء الراشدين، ١٩٨٦

عند العرب يف تاريخ الترسل النثري ، دار املعارف، مصر، حممود املقداد، ٧طالعصر اإلسالمي، ، شوقي ضيف، ١٩٦٦النهضة املصرية، القاهرة، 
، رسالة الكتابة الديوانية يف عصر صدر اإلسالم، فريال هديب، ١٩٩٣، دار الفكر املعاصر، بريوت، دار  الفكر، سوريا، ١، طصدر اإلسالم

  .١٩٩٨دكتوراه، اجلامعة األردنية، 
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               فريال هديب            الشعرية لنصر بن مزاحم املنقري           مرويات وقعة صفني
  
 

 ٨٠

  !مبثل هذه الظاهرة يف كتابه
بالرغم من أن الروايات صورت علياً ومعاوية شاعرين، إال أا ناقضت هذه الصورة، وجعلتهما  .٢

وهذا يقودنا إىل مالحظة أخرى . يطلبان من آخرين نظم الشعر بدال منهما؛ ليذيال به رسائلهما
، )١(تتعلق باملسوغ الذي يلْجئ معاوية وعلياً إىل أن جييب شاعر نيابة عنهما يف أمر غاية يف األمهية

وله أثر كبري على وحدة األمة ومتاسكها، بل إن بعض الردود الشعرية املذيلة للرسائل كانت 
  .ختالف ما جاء يف الرسالة النثرية، مما يوحي بإحلاقها بالرسالة فيما بعد

ا كان الشعر املذيل للمراسالت من نظم كاتب الرسالة فما الداعي لنظم النثر مرة أخرى، وما وإذ .٣
م يكتب نثراً؟، فهل  حتمله الرسالة النثرية فلم لـ، وحىت لو محل الشعر مضموناً مل!الغاية منه ؟

ر؟ األمر الذي يظهر أم أنّ الرواة أرادوا التأثري األكرب للشع! الشعر أقدر على التعبري أوالتأثري ؟
شخصيات احلدث مشغولة بنظم الشعر أكثر من احلدث نفسه، ومما يشكله من خطورة على 

 .وحدة األمة ومتاسكها
وتتبدى للباحث ولقارئ صفِّني املدقق مالحظة تتصل بطبيعة احلدث ذي األمهية الكبرية يف هذه  .٤

قبل من صنعوا أحداث صفِّني املرحلة، فأي هدوء نفس، وصفاء ذهن يسمح بنظم الشعر من 
وال سيما أن نظم الشعر مل يقتصر على ما جاء يف املراسالت بل تعداه إىل ! للتعبري عن قضية كهذه

 !املواقف واألحداث كافة؟
جاء يف رواية املنقري أن علي بن أيب طالب . وملزيد من التوضيح نعرض لبعض النماذج املختارة  

رد فيها على رسالة من معاوية، ومن ثَم طلب علي من شاعر أهل العراق بعث رسالة نثرية إىل معاوية 
والفارق كبري بني الردين؛ فالشعر حيمل إعالناً باحلرب، وديداً ملعاوية . النجاشي أن يرد على معاوية شعراً

إع. وألهل الشام جبحافل العراق، وهذا ما خلت منه رسالة علي رأم الن احلرب لشاعر ال فهل ترك علي
  .إن هذا باعث على التوقف يف قبول مثل هذه املراسالت. )٢(!قرار له يف احلدث؟ ولم مل يعلنه علي بنفسه؟

  :)٣(ومن شعر النجاشي الذي ذيلت به رسالة علي

 يا معاوي نعما لن يكونــا د  ما اُهللافقد حقق  ت ذَحـــارون 
بأهلِ احلجـأتاكم ـــازِ  علي  وأهلِ  العراقِ فما تصنـاــعون 

                                                 
)١ ( ،فِّنياملنقري٥٩-٥٨: ، صوقعة ص.  
)٢ ( ،فِّني، املنقري٥٩-٥٦: صوقعة ص.  
  .٥٩-٥٨: صوقعة صفِّني، ي، املنقر) ٣(
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  م٢٠٠٦ تشرين أول/ هـ ١٤٢٧ رمضان )٤( عدد )٢(اللغة العربية وآداا، جملد الة األردنية يف 
 
 

 ٨١

  يسر العيونــا)٣(وأشعثَ  د  )٢( خيفانــة)١( جرداَءعلى كلِّ
 كأسد  العرينِ محني العرينــا  عليها فوارس خمشيـــــةٌ

  النقعِ دينا  الفوارسِ يف وضرب   الطعانَ خاللَ العجــاجِيرونَ

ربع رسائل متبادلة بني علي ومعاوية، استشهد كلٌّ منهما بشعر وهناك منوذج آخر يتضمن أ  
  .)٤(للمخارق يف رسالتني، واستشهدا يف رسالتني أخريني بشعر ألوس بن حجر

إن احلدث أكرب وأهم من أن يتحول إىل مساجالت شعرية ال غاية منها إال إظهار ثقافة كلِّ قائد   
دث تافهاً بسيطاً، وحييل الشخصيتني الرئيستني يف احلدث إىل وحمفوظه من الشعر، األمر الذي يظهر احل

فمن يتابع هذا الشعر وحياول ربطه بالرسائل النثرية جيد فجوة بني النثر والشعر الذي . شخصيات متهافتة
  .بدا من جهة املضمون واملستوى الفني قد أحلق بالرسائل، ويؤكد أنه مل يكن جزءاً منها أصالً

 يف اضطراب حني أحلّوا على إقحام الشعر يف املراسالت، وظهر هذا االضطراب وقد وقع الرواة  
عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب، وسعد بن : واضحاً يف مراسالت معاوية مع ثالثة من رجاالت اإلسالم، هم

عر أيب وقاص، وحممد بن مسلمة، إذْ محلت الرسائل النثرية املوجهة إليهم مضامني متباينة، يف حني أن الش
   :)٥(الذي ذيلت به رسالة ابن عمر قد مجع معاوية فيه الرجال الثالثة يف توجيه واحد، وجاء فيه

اهللا واخصص نا    حممداأال قلْ لعبدوفارس مالك بن املأمونَ سعد  
 ومأوى للرجالِ  الصعالك جنوم   ـدثالثةُ رهط من صحابِ  حمم

 ما الناس إال بني ناجٍ وهالـكو  ـةُثُ  مجـ ختربونا واحلواد أال
 رِ أولَ  تـاركوفلستم ألهلِ اجلَ  ه قتلُ اإلمامِ  بذنبِــ لكملٌّحأَ

وإال يكنــه ذنبا أحاطَ  بقتل  ه واِهللا إحدى املهالـكففي ترك 
وباطـوإما وقفتم  ـلٍ بني حق  نسوان توقف إماٍء  ع ــوارك 

سابقة موجه إىل الشخصيات الثالث، وهذا يعين أن الرسائل كانت من واخلطاب يف املقطوعة ال  
ومع ذلك فالروايات تتابع أن معاوية . نسخة واحدة نثراً وشعراً، أو أن الكالم املنثور خمتلف والشعر واحد

أحلق رسالة سعد مقطوعة شعرية أخرى، وخلت رسالته إىل ابن مسلمة من الشعر، ورد ثالثتهم على 
  .)٦(ية نثراً وشعراًمعاو

                                                 
  .الفرس القصرية الشعر: جرداء) ١(
  .الفرس السريعة: خيفانة) ٢(
  .اخليل اجلسيمة املشرفة: د) ٣(
)٤ ( ،فِّني، املنقري٣٨٧-٣٨٥: صوقعة ص.  
)٥ ( ،فِّني، املنقري٣٦٨: ، وانظر كذلك مراسلة معاوية أليب أيوب األنصاري، ص٧٦-٧٢: صوقعة ص.  
  .٧٧-٧٢: صوقعة صفِّين، منقري، ال) ٦(
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               فريال هديب            الشعرية لنصر بن مزاحم املنقري           مرويات وقعة صفني
  
 

 ٨٢

  :مرويات وقعة صفِّني الشعرية فنياً 
إن قارئ أشعار صفِّني اليت رواها املنقري يقف عند بعض املالمح الفنية اليت تبعد الكثري من   

ويناقش الباحث هذه املالمح قياساً بشعر . األشعار عن هذه احلقبة وعن الشخصيات اليت نسب الشعر إليها
م والشعر األموي؛ إذ جيد فجوة واسعة بني شعر صفِّني وهاتني املرحلتني، وهذا احلكم عصر صدر اإلسال

فِّني، بل على جانب كبري مما محلته رواية املنقريليس عاماً على شعر ص.  
  :التكرار وتشابه التراكيب. أ

نسخ حمرفة يظهر تشابه كبري بني تراكيب املقطوعات وكأا صادرة عن شخصية واحدة، أو أا   
  :وجتلى هذه امللمح يف شعر احلرب إذْ تفخر كل قبيلة بدورها يف القتال وبطولتها. عن أصل واحد

   :)١(قال عبد اهللا بن خليفة الطائي  
 عـــاجطَ دعا مضإنا إذا داعٍ   معـــاً والسهلِ اجلبالِيا طيئَ

    

  :  )٢(وقال بشر بن العشوش الطائي
 يـ والعوالـأال اضوا بالبيضِ  ـالِ  واجلبـــ السهولِيا طيئَ

  :)٣(ومحلت كثري من املقطوعات مطالع متقاربة جداً مثل  
قد صابرتا كيف حر نواُهللا  ـــةان ا  جنان ــــه جيزيها 
ـــاقد ضاربتيف حر  متيم   إن متيما خطبها  عظيــــم 
يف حربِقد حافظت حت هاما مثلُ  ها بنو أســد العجاجِت من أحد   

 أوالك قوم هلم  حماســــن   يف حرا هــوازنْضاربت قد 
    

 ٤(وقال األصبغ بن ضدار  األزدي(:   
هذا الليلُأال ليت أطبق س  رعلى الناسِ  ـدامبنهــارِ ال يأتيهم       

   :)١(وقال معاوية بن الضحاك

                                                 
)١ ( ،فِّني، املنقري٢٧٩: صوقعة ص.  
)٢ ( ،فِّني، املنقري٢٧٩: صوقعة ص.  
)٣ ( ،فِّني، املنقري٣١٣-٣١٠: صوقعة ص.  
)٤ ( ،فِّني، املنقري٤٦٧-٤٦٦: صوقعة ص.  
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 ٨٣

  غــدا بعده نا وأنا ال نرى علي  ـدا مر  س أطبقأال ليت هذا الليلُ

  ٢(وقال معاوية بن أيب سفيان ملا جاءه جرير بن عبد اهللا البجلي حامالً رسالة من علي(:   
 )٣(سِـالبساب  الت أتى بالترهات   ليلي واعترتين وساوسـيتطاولَ

مجـــةٌ واحلوادثُأتانا جرير    بتلك٤( املعاطسِ اليت فيها اجتداع( 

   :)٥(عمرو بن العاص فيما جاء به جريروقال    
 )٦( العواتقِ وخولَ اليت جتلو وجوه  ــوارقِ  الطَّ ليلي للهمومِتطاولَ
وإن ابنهند ه سائلــي أن أزور  اليت فيها وتلك  ٧(قِـ البوائبنات( 

أتاه جريرخب من علي مضائـقِ   طــــة ذات ت عليه العيشأمر 

رار يف الشعر الذي قيل مناصرة لعلي بن أيب طالب؛  إذ إن قارئه يالحظ التشابه وشاع هذا التك  
الكبري يف تراكيب هذه املقطوعات واملضامني اليت محلتها، األمر الذي يشي بقائل واحد عبر عن وجهة 

  .)٨(نظره بأحقية علي يف اخلالفة، وصاغها يف مقطوعات عدة، ونسبها إىل شخصيات معينة
ومن مظاهر التكرار األخرى أن مقطوعة تروى وتنسب إىل شخصية معينة أو لشاعر، ويأيت   

الراوي بعدها يقول عبارة تضيف مقطوعة أخرى إىل الشاعر أو الشخصية يف احلدث ذاته، وال فرق فيما 
 ونورد )٩(وال ندري أي واحدة منهما هي األصل أو األقرب إىل األصل، وأيهما زيادة. تضمنته املقطوعتان

   :)١٠(مثاالً مما قيل على لسان األشعث بن قيس الكندي مبيناً رأيه يف علي وبيعته
 ه  املسلمونــــا مبقدمرسفَ   علــــي رسولُأتانا الرسولُ

 ناـله الفضلُ  والسبق يف املؤمني   النبـــي  الوصي وصيرسولُ
  النيب األمينـــا لهرسولَ  اإل   واملصطفــــىاُهللا   نصح مبا

  
)١ ( ،فِّني، املنقري٤٤٠: ، وانظر، ص٤٦٨: صوقعة ص.  
)٢ ( ،املنقري٣٣: صفِّني، وقعة ص.  
  .الباطل: البسابس) ٣(
  .األنوف: املعاطس) ٤(
)٥ ( ،فِّني، املنقري٣٥: صوقعة ص.  
  .الشابة أول ما تدرك: العاتقة) ٦(
  الدواهي: البوائق) ٧(
)٨ ( ،فِّني، املنقري٢٣-٢٢، ٢٠-١٦: صوقعة ص.  
)٩ ( ،فِّني، املنقري٥٣-٥٢، ٢٤-٢١: صوقعة ص.  
)١٠ ( ،املنقري٢٣: صفِّني، وقعة ص.  
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 ٨٤

ـــييف اهللا، ال  ينثنـ  جياهد،  مجيع  الطغاةاجلاحدينــا  مع  

   :)١(ومما قيل على لسان األشعث أيضا    
 ــمِعلي  املهذب من  هاشـ    الوصــي رسولُ الرسولُ أتانا

  من قائـــــمِ الربيةوخريِ  وصي النبـــي  الوصي رسولُ
وزير ه وذو صهـــــرِالنيب  وخرييف  العالــــمِ  الربية  

 لهديِ النيب به  يأمتـــــي   بالصاحلــات والسبقله الفضلُ
  واخلاتـــــمِ الربيةوغيثَ    اإللــــهحممداً أعين رسولَ
  له دائـــــمِ نصحِوطاعة  ـــه لـــأجبنا عليا بفضلٍ

فقيهـةٌـ له صولــــ حليم  ا سائـــ  عرينٍكليث ِـم 
حليموذو جنـــ عفيف ــدة   واملاثــــمِ من الغدرِبعيد   

  

  :املفردات والتراكيب. ب
  

. بدت كثري من مفردات شعر صفِّني وتراكبيه متهافتة وضعيفة السبك، وابتعدت عن املتانة واجلزالة  
فِّني فإن وإذا ما قوبلت هذه األشعار بشعر املواقف املشاة يف الفتوح والردة، أو يف املراحل اليت تلت ص

، واألمر نفسه يالحظ بني شعر صفِّني ونثرها؛ فالتباين واضح بني االثنني؛ )٢(فرقاً كبرياً بينها يتجلَّى للباحث
 فِّني حسب رواية املنقريفلم يرتقِ إىل إذ ظهر النثر أكثر قوةً، ومتانة، واعتناًء بتراكيبه وألفاظه، أما شعر ص

  .)٣(مستوى النثر، وال إىل مستوى الشعر قبله وبعده
وقد برز هذا الضعف يف شعر املواقف القتالية اليت عنيت بالفخر واهلجاء، وتتويج القتال بالشعر   

وبالرغم من تبوء هذا الغرض مساحة كبرية من رواية صفِّني الشعرية إال أنه فقري جداً إىل . فرحاً بالنصر
فردات احلرب والقتال؛  إذ قَلَّما حيظى الباحث بألفاظ دالّة على األسلحة، وتقسيمات اجليش، ووصف م

                                                 
)١ ( ،فِّني، املنقري٢٤: صوقعة ص.  
، ١٩٨٦، رسالة ماجستري، جامعة الريموك، األردن، شعر الفتوح اإلسالمية يف العصر األمويانظر، املغريب، إبراهيم حممد غماري، ) ٢(

، ١٩٨٦، رسالة ماجستري، بغداد، )يةدراسة حتليلية توثيق(أدب معارك حترير العراق يف صدر اإلسالم العبيدي، ناهي إبراهيم حممد، 
يف الشعر اإلسالمي ، القط، عبد القادر، ١٩٨٧، مكتبة الرسالة احلديثة، عمان، ١، ط)مجع وحتقيق وشرح(ديوان الردة العتوم، علي، 

يف عصر شعر الصراع بني اإلسالم وخصومه ، عبهري، كمال، جربي أمني، ١٩٨٧، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، واألموي
  .١٩٩٩، دار املناهج للنشر، عمان، األردن، ١، طالنبوة

)٣ ( ،فِّني، انظر، املنقري١٦٦: صوقعة ص.  
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 ٨٥

، حسب رواية املنقري، فحرب ذه )١(للمعارك الدائرة الطاحنة بني الفريقني، اليت ذهب ضحيتها اآلالف
ري ا أن تكون غنية بكل ما يتصل القوة وذا االلتحام بني املقاتلني، وذا العدد من الشعراء والشعر ح

بالقتال من نواحٍ مادية ومعنوية، تصف نشوة النصر ومرارة اهلزمية، كما كانت غنية بشعر ال يصمد وجوده 
  .أمام النقد والتوثيق

ويالحظ الباحث على مروِيات املنقري الشعرية هبوطاً عاماً يف املستوى الفين، وركاكة يف التعبري   
سب مع تلك املواقف اليت ينبغي هلا أن جتعل الشعر يفيض بعفوية صادقة، وعاطفة حارة تكفل له ال تتنا

فافتقر الشعر إىل اجلانب الفين الذي يعنى بالصورة بأشكاهلا وتنوعاا . مستوى فنياً رفيعاً ونظما رصيناً
راً يف طرحه للمواقف املختلفة، وإن املختلفة؛  فالعبارة النثرية املوزونة طاغية على الشعر الذي ظهر مباش

  .ظهرت الصورة يف الشعر فإا تظهر باهتة سطحية ال عمق فيها وال مجال
ويعود هذا املستوى الفين الضعيف إىل أنَّ الرواة حملوا الشعر مضامني بدت أقرب إىل السرد   

زونة، األمر الذي أظهره جافّاً ال التارخيي الذي يعيد صياغة األحداث واملواقف والرسائل واخلطب بعبارة مو
  .)٢(صدق فيه وال فن

    : ونستدل على ضعف الشعر عموما باألمثلة التالية  
  :)٣(قال األشعث بن قيس  

 هل يصلح الزاد بغريِ  ملــحِ  ميعادنا اليوم بياض  الصبـــحِ
وا إىل القومِ بطعنٍ  مســحِ   بغري  نصـــحِ ال، ال وال أمردب 

  :)٤(ل علقمة بن عمروقا    
 قد كنت يا عوف أخا  احلروبِ  ــبِ العجيــ  للعجبِيا عجباً

 إنك، فاعلم،  ظاهر العيــوبِ  وليس فيها لك من نصيــــبِ
      

  :)٥(قال النضر بن عجالن األنصاري
فِّني فيما قد خـالقد كنتفِّني  لعمري  غافـالً   عن صص وجنود 
ـالًولقد أكونُ  بذاك حقا جاه  ــةًأحاذُر فتن حقاً ال   قد كنت 

                                                 
)١ ( ،فِّني، املنقري٥٥٩-٥٥٦: صوقعة ص.  
)٢ ( ،فِّني، انظر، املنقري٤١٨، ٤١٧، ٤١٦، ١٣٩-١٣٧، ١٦٢، ٨٤، ٨٣، ٧٧، ٧٥، ٧٤، ٦٤-٦٣، ٤٢-٤١: صوقعة ص.  
  .١٦٦: صوقعة صفِّني، ي، انظر، املنقر) ٣(
)٤ ( ،فِّني، انظر، املنقري١٩٤: صوقعة ص.  
)٥ ( ،فِّني، انظر، املنقري٣٦٥: صوقعة ص.  
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 ٨٦

--------------------  ------------------ 
 ـاذالًال كيف  إال حريةً وختـ  كيف التفرق  والوصي إمامنــا

  :)١(قال خزمية بن ثابت
فيه  الالهــثُهذا الذي يلهثُ  ـثُ  يومان وهذا الثالــقد مر  

   املاكثُ يعيش يرجى أن كم ذا   ــثُلباح فيه اهذا الذي يبحثُ
ومنهــم وارثُ موروثٌالناس    من عصاه ناكـــثُهذا علي  

  :)٢(قال عمرو بن العاص
معاويلك  ـــرازِ عن البِ إن نكلت الويالت املخازي  يف   فانظر 
معاويـحدث وما أنا يف  اليت    إليك ذنبــا ما اجترمتخبازي  ت 

 ـرازِدعى للبـ ي   القومِوكبش   ذنيب بأن نادى  علــــيوما
فلو بارزتليثـــــاه بارزت    النابِحديد بـازي كلَّ خيطف  
أنينويزعم  جزاين بالذي     غشـــا أضمرت جـازيأضمرت  
أضبعيف العجاجة   يا ابنهنــد   الباه كالتيسِ  وعنداحل  ـازيج 

 
  

املنقريراوية إخباري :  
إنَّ الدالئل السابقة تبين بوضوحٍ أنَّ املنقري مل يكن يتحرى الدقة والتوثيق يف روايته الشعرية   

املتعلقة بوقعة صفِّني، وأنه حاول بثَّ الكثري من األفكار والوقائع غري املثبتة عن طريق الشعر، دون التنبه 
عزز هذا احلكم املوقف الذي اختذته كتب الرجال من املنقري؛  إذْ وي. للخلل الذي أحدثه الشعر يف الرواية

شيعي، ويف حديثه اضطراب وخطأ : "، وقال العقيلي)٣("رافضي جلْد تركوه" "قال فيه ابن حجر العسقالين
: ار قطين، وقال الد)٦("واهي احلديث، متروك: "، وقال أبو حامت)٥("كان كَذّاباً: "، وقال أبو خيثمة)٤("كثري

ضعفه : "، وقال اخلليلي)٨("ليس بثقة وال مأمون.. كان رافضياً غالياً : "، وقال العجلي)٧("ضعيف احلكم"

                                                 
)١ ( ،فِّني، انظر، املنقري٣٩٨: صوقعة ص.  
)٢ ( ،فِّني، انظر، املنقري٢٧٦: صوقعة ص.  
، دار ١حممد عبد الرمحن املرعشلي، ط: ، حتقيقلسان امليزان، )م١٤٤٨/هـ٨٥٢ت (ابن حجر العسقالين، شهاب الدين أمحد بن علي، ) ٣(

  .٧/١٨٧، ١٩٩٦إحياء التراث العريب، مؤسسة التاريخ العريب، بريوت، 
  .٧/١٨٧، لسان امليزانابن حجر، ) ٤(
  .٧/١٨٧، لسان امليزانابن حجر، ) ٥(
  .٧/١٨٧، لسان امليزانابن حجر، ) ٦(
  .٧/١٨٧، لسان امليزانابن حجر، ) ٧(
  .٧/١٨٧، لسان امليزانابن حجر، ) ٨(
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 ٨٧

  .)٢("رافضي مسلّت، تركوه: "، وقال الذهيب)١("احلُفّاظَ جِداً
  ةـــاخلامت

  :وبعد 
. منته مرويات وقعة  صفِّنيفلعلّ فيما قيل ما يدعو إىل إعادة التأمل والتدبر يف الشعر الذي تض  

  : ولعلّ اخلامتة أنسب موضع لطرح السؤال اآليت
ما الدور الذي أداه هذا الشعر يف رواية األحداث ؟ أو ما الغاية اليت من أجلهـا صنع الرواة 

   الشعر وألصقوه بأحداث صفِّني وشخصياا ؟
  لَّها تضيء جانباً من اإلجابة، تعزز ما ولإلجابة عن هذا السؤال ميكن بيان مجلة من املالحظات ع

 :سبق
يرجح أن قصد املنقري من وقف كتابٍ لصفني كان إشاعة روايته اليت يريد للوقعة، ونشرها : أوالً  

بني الناس، وال سيما العامة منهم، ولتحقيق هذه الغرض فإن الشعر يؤدي هذا الدور، إذ إنه يضفي حيوية 
  .ظه وتداولهوتشويقاً، فضالً عن سهولة حف

ولو تتبع القارئ مرويات صفِّني الشعرية فسوف يتبني له أن الشعر كان الشخصية احملورية يف   
  :األحداث، وقد متثلت هذه البطولة يف مظاهر خمتلفة متنوعة، من أبرزها 

: التأثري يف شخصيات احلدث، وحتريك ظروف الوقعة؛  فكثرت عبارات تشري إىل ذلك، مثل  .أ 
فلما انتهى شعره إىل أهل العراق قال "، )٤("فلما بلغ شعره معاوية قال"، و)٣("بشعرهحركَنا "

 .)٦("بات عندنا الليلة، وحركنا بشعره" و )٥ (.."أثال
أعطي الشعر تأثرياً أقوى من النثر، فإذا روي حوار، أو خطبة، أو رسالة، وأتبع الرواة النثر   .ب 

 إىل الشعر وإنْ ظهر أضعف سبكاً، أو نِسب إىل مبقطوعة شعرية فإن الروايات تسند التأثري
  .)٧(جمهولني

إذا أريد التأثري يف شخصيات األحداث فالشعر هو املختار لتأدية هذا الدور بنجاح، وإن كان   .ج 

                                                 
  .٧/١٨٧، لسان امليزانابن حجر، ) ١(
، دار الكتب ١١أبو الزهراء حازم القاضي، ط: ، حتقيقاملغين يف الضعفاء، )م١٣٤٧/هـ٧٤٨ت(الذهيب، مشس الدين حممد بن أمحد، ) ٢(

عادل أمحد عبد : ، حتقيق ضعفاء الرجالالكامل يف، )م٢٩٧٥/هـ٣٦٥ت(وانظر، ابن عدي، . ٢/٤٥٦، ١٩٩٧العلمية، بريوت، 
  .٢٨٦-٨/٢٨٥، ١٩٩٧، دار الكتب العلمية، بريوت، ١املوجود وآخرين، ط

)٣ ( ،فِّين، المنقري٤٦٧ص وقعة ص.  
)٤ ( ،فِّين، المنقري٤٤٧ص وقعة ص.  
)٥ ( ،فِّين، المنقري٤٤٤ص وقعة ص.  
)٦ ( ،فِّين، المنقري٤٦٧ص وقعة ص.  
)٧ ( ،فِّين، وقعالمنقري٤٤٧-٤٤٦، ٤٠-٣٩ص ة ص.  
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 ٨٨

اقذفوا إىل األشعث شيئاً يجونه على : "الشاعر جمهوالً، وليتأمل القارئ أمر معاوية يف قوله
وإذا رجلٌ : "، ومن ذلك)٢(ةٌ تنسب إىل شاعرٍ غُفْلِ االسم واهلويةوهذا الشيء قصيد. )١("علي

فلما مسع األشعث ... فإذا مناد ينادي إىل جنب مرتل األشعث "، )٣("، فحرك ذلك علياً..ينادي 
 .)٤ (..."قول الرجل أتى علياً 

 شعراً، واتفقت شعراً أظهر الشعر كُلَّ ردود األفعال اإلجيابية منها والسلبية، فاختلفت األطراف  .د 
كذلك، وللقارئ أن يتتبع كل ما دار بني معاوية بن أيب سفيان وعمرو بن العاص؛ لريى مصداق 

    .)٥(ذلك
للشعر دور تعزيزي مهِم يف اخلرب التارخيي املسرود، أو النثر املتصل باحلدث، سواء أكان : ثانياً  

عالقة يشوا عدم الثقة والعداء بني معاوية بن أيب سفيان رسائلَ أم خطباً، أم حواراً، فإذا ما روي أن 
باإلضافة إىل إظهار عمرو بن . وعمرو بن العاص فإن رواية شعر متبادل بينهما يؤكد هذا الزعم ويقويه

العاص بصورة املؤيد لعلي، واملفضل علياً على معاوية؛ ألن احلق معه، لذلك نسب إىل عمرو شعر يؤكد 
  .هذا

يرافق نشر حادثة صفِّني وإشاعتها إخفاء لبعض احلقائق وإظهار ألخرى، يف حماولة لتقدمي : ثالثاً  
 ا، فالشعر أظهر تفانياً غري عادي بن أيب طالب لتصل إىل الناس وتقنعهم صورة نظيفة ونقية حلزب علي

إحقاق احلق لعلي، والوقوف ألصحاب علي، وأظهر القبائل وكأا قد ضحت بكلِّ غالٍ ونفيسٍ يف سبيل 
باإلضافة إىل شعر القتال وما فيه من مبالغة؛ إلبعاد صورة املتخاذلني وذوي العزمية الضعيفة عن . إىل جانبه

 .أذهان الناس
وهذا األمر قد قارب . إطالة احلدث وإعطاؤه بعداً قصصياً مشوقاً؛ ليغدو أقرب إىل الناس: رابعاً  

قري من األدب الشعيب أو السرية الشعبية؛  لذلك حتول احلـدث إىل مطارحات شعرية رواية صفِّني للمن
ونثرية، وكانت املفاضلة فيما يدبجه كلُّ فريقٍ من الشعر والنثر، وفيما يحسنه من الرد املُفْحمِ لآلخر، دون 

 . يف انتقاء الرواية وإثبااالعناية الالزمة بأصول البحث والتحري، أو التزام احليدة
ولبثِّ التشويق يف ثنايا احلدث عن طريق الشعر فقد ختري الرواة مواضع الشعر اليت تؤدي هذا   

الغرض؛  لذلك كثّف الشعر يف املبارزات يف ساح القتال، ويف األحداث اليت تتعلق بطريف القتال املتحاربني 

                                                 
)١ ( ،فِّين، المنقري١٣٩ص وقعة ص.  
)٢ ( ،فِّين، المنقري١٣٩ص وقعة ص.  
)٣ ( ،فِّين، المنقري١٦٥-١٦٤ص وقعة ص.  
)٤ ( ،فِّين، المنقري٤٢٦-٤٢٤، ٤١٨-٤١٦، ٥٥-٥٤، ٥٠-٤٩، ٤٢-٤١ص : ، وانظر١٦٦-١٦٥ص وقعة ص.  
  .٤٧٣-٤٧٢، ٣٤٩، ٣٤٦، ٣٤٥ص ن، وقعة صفِّيالمنقري، : انظر) ٥(
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 ٨٩

  . ثر الشعر الذي قيل يف الرد على معاوية وحزبه، واإلساءة إليهمويف النقاشات اليت دارت بينهما؛  لذلك ك
قيس بن سعد بن عبادة، واألشتر، مالك بن احلارث : شعر منسوب لشخصيتني، مها: وخري مثال  

أما قيس فإن الرواة مل ينسبوا إليه إال شعرا يتصل . النخعي، وكالمها من كبار مناصري علي بن أيب طالب
ن معاوية وحزبه، وأما حني خطب يف شيعة علي وحرضهم على القتال مل يسند إليه ولو بيت مبوقفه م

إن –، واألمر ذاته )١(واحد من الشعر، مع أن هذا املوقف هو الذي يحتاج فيه إىل الشعر للتحريض والتأثري
 بالقتال، واالنتصار على جند معاوية  عند األشتر؛ فكل ما نِسب إليه كان متصالً-مل يكن أكثر وضوحاً

واحداً تلو اآلخر، على حني أن خطَبه يف جند علي حني حثهم على القتال ونبذ التراخي خلت من 
  .فالشعر يغدو أكثر تأثرياً يف النفوس إذا ارتبط بالصراع مع اآلخر. )٢(الشعر

و على أنها وثيقة تارخيية يستعان ا ميكن قبول هذه املرويات الشعرية على أنها شاهد عصر، أأ  
  !لقراءة حدث حبجم وقعة صفِّني بكل تداعياا، وأثارها يف مسرية تاريخ الدولة اإلسالمية فيما بعد؟

  

                                                 
)١ ( ،فِّين، المنقري٤٥٠-٤٤٦، ٤٢٨، ٢٣٧-٢٣٦، ٧٦-٧٥ص وقعة ص.  
)٢ ( ،فِّين، المنقري٤٧٩، ٢٣٩-٢٣٨، ١٨٣-١٧٤، ٩٥ص وقعة ص.  
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  إللياس خوري "باب الشمس" ة ـ رواي يف تاريخل اوعي
  

   * تازهري حممود عبيد
  ٢٦/٧/٢٠٠٦: تاريخ القبول  ٨/٥/٢٠٠٦: تاريخ استالم البحث

  

  
  ملخص

 إذ تركّز على البعد التارخيي إىل       ،للكاتب اللبناين إلياس خوري   " باب الشمس   " تقترب هذه الدراسة من فضاء رواية       
وقدرة الكاتب على مزج هذين البعدين من أجل أن يقدم لنا عمالً فنياً يسرد فيه مرحلة هامة من مراحل            ،جانب البعد الفين  
 فقد دقّق طويالً وباح مبا مل يستطع أحد أن          ، دون أن يتغاضى عن اجلانب النقدي يف مسرية هذه الثورة          ،القضية الفلسطينية 

 وجعلنا نعيش املأساة كمـا عاشـها   ،"تقنية فنية" ا الكاتب وحوهلا وقفت الدراسة عند احلكايات اليت استثمره  . يبوح به   
 وانتهت إىل أن مثة وعياً فردياً       ،توقفت الدراسة عند مفاهيم التاريخ املختلفة     . أبطاهلا يف اللحظة اليت ولدت فيها األحداث        

 فالذ العريب باحلكاية حيقّـق      ،شيءمبا كان يدور من وقائع وأحداث تارخيية غري أن حالة الضعف العريب حالت دون تغيري                
، فكان من    عرضته الشخصيات هو تاريخ الضحية     وانتهت الدراسة إىل أن التاريخ الذي     . فيه ما عجز عن حتقيقه يف الواقع        

 غري أنه رغم املعاناة فقـد الحظنـا ارتبـاط    ،الطبيعي أن تكون عالقتها بالتاريخ عدائية وأن تكون صورته يف أذهاا قامتة 
كما تبين أن الرواية مؤهلة ألن      .يف األرض احملتلة  ،  عامل باب الشمس  / خصيات بالوطن احملتل والسعي لبناء عامل جديد        الش

تكون من وسائل احلوار واالقناع والعبور الثقايف حنو اآلخر،و أنّ الشخصيات كانت تعي ما يدور حوهلا مـن أحـداث                    
  . املعاصر خطرية كان هلا تأثريها يف رسم التاريخ العريب

  

Abstract 
 

This study tackles the theme of Bab AL-Shams novel by the Lebanese writer Ilyas Khori. It 
stresses on both the historical as well as the technical dimensions. Further, it demonstrates the 
author’s artistic skill of incorporating these two dimensions in the hope of coming up with an 
artistic (picturesque) work of art, thus enabling him to narrate a critical stage of the Palestinian 
issue. The author spared no effort in illustrating some criticism in the course of this revolution, that 
is, he contemplated and meditated for long. Also, he unlike others, versed freely and critically. 

Additionally, this study discusses and explores techniques which are geniusly transferred into 
an artistic and picturesque mechanisms, thus enabling us to witness the real tragedy as if we are 
living in it, from the very beginning of the events. Also, the study tackles some different historical 
concepts, thus concluding that there was a sort of individual awareness that used to encompass 
certain historical events. 

Results were always unpleasant due to the state of Arab weakness at that time; the Arab writers 
restored to tales trying to achieve and fulfill their lifelong ambitions which were difficult to achieve 
in reality. 

The study concludes that the history which was portrayed by the characters was the history of 
the victim. So, expectedly, it should have an aggressive relationship with history and have a dark 
image in mind. But regardless the anguish and torment then, we noticed some characters' loyalty, 
allegiance and relatedness to homeland, trying to prepare and create a new world like that of the 
world of Bab AL-Shams in the occupied land, so as to overcome life deficiencies and troubles. 
Also, it appears that this novel is much qualified to be a good means of dialogue, persuasion and a 
cross-cultural exchange with" the other". 

Finally, characters are aware of the surrounding threats and hazards, thus having a strong and 
positive impact on drawing up lines of the contemporary Arab history. 

  .          قسم اللغة العربية وآداا، كلية اآلداب، اجلامعة اهلامشية*   
  .وظة جلامعة مؤتة، الكرك، األردن   حقوق النشر حمف
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   مقدمة
 رمجت ت من الروايات اليت      وهي ،خوري للروائي إلياس " باب الشمس   " رواية  عند  الدراسة  توقف        ت

تركّز على البعد التارخيي وقدرة الكاتب على مزج هذا  .لم سينمائي ي ومتّ حتويلها إىل ف    ،إىل الفرنسية والعربية  
    الفين ونكبة  ليصنع عمالً روائياً حيكي قصة النضا  ،البعد  باجلانب التخييلي ويتخذ من ،١٩٤٨ل الفلسطيين 

 كما تـربز الدراسـة      .تقنيـةً فنيـة "  تعدد حكاية الواقعة الواحدة     " و  " تعاقب حكايات الشخصيات  "
 وبالتايل قدرة النص على جعل القارئ يعيش املأساة ويعاينها كما         ،القيمة التارخيية والقيمة الفنية للحكايات    

  . بعيداً عن الكالم عليها أو احلديث عنها من اخلارج،عاشتها الشخصيات وعاينتها
" قراءة التاريخ " و  " التاريخ كتابة" و" صناعة التاريخ  " و "مفهوم التاريخ " عند الدراسة توقف       ت

وتتوقف عند دور .من خالل قضية فلسطني " والذاكرة الذكريات بنيالتاريخ " و" سلطة التاريخ " و
 ،عربية وصينية وإسرائيلية:  وتعرض ثالث جتارب ، صورة التاريخ يف ذهن الشخصيةالوقائع  يف تشكيل

 وتتوقف عند اجلانب النقدي يف الرواية بوصفه أحد جتليات الوعي .وصورة التاريخ لديها وموقفها منه 
يت قدمتها  وعند صورة الواقع القامتة مقابل الصورة ال، وعند نقد اللحظة الراهنة ونقد احلكاية،التارخيي
  وأخرياً تتوقف عند رؤية األمل يف بناء عامل جديد يف الوطن احملتل رغم فضاءات املوت اليت جتلّل .احلكاية
  .الرواية

      تثور يف فضاء الدراسة تساؤالت نستحضرها أمام اآلثار اإلبداعية املترمجة إىل لغات أخرى كهذه 
 خر بقضاياآلتعريف االعبور الثقايف و وسيلة من وسائل تكونا ألن مدى مالءمتهو،الرواية املترمجة إىل العربية

 مما يلقي باملسؤولية على اجلهات اليت ،اتاحلضاربني يف التواصل و اإلقناع  و ها يف احلوار دور وعند،األمة
   .تتوىل اختيار النصوص وترمجتها

 وعلى ،ية وقفت عند علم التاريخ  وعلى مصادر تارخي،      اعتمدت الدراسة على حوار النص من الداخل
 القيمة اليت أشارت    )١( أمهها دراسة أمحد اجلوة      ،دراسات ومقاالت وقفت عند الرواية  من جوانب خمتلفة        

 فجاءت هذه الدراسة لتتوقف طويالً عنده بوصفه شكالً من أشكال الوعي            ،إىل البعد النقدي إشارة سريعة    
 ،ان متعيناً إدراكه يف اللحظة التارخيية اليت حدثت فيها األحـداث  وبوصفه إشارة على وعي ما ك ،بالتاريخ

   .حىت عند الشخصيات الشعبية اليت مل تكن تتمتع بقسط وافر من املعرفة
  

                                                 
 ، اهليئة املصرية العامة للكتاب،ملف العدد الثقايف " فصول" جملة " . التارخيي واإلنشائي يف باب الشمس إللياس خوري  "  أمحد،، اجلوة (١)

   . ٣٠٥-٢٨١ ص ،٢٠٠٤شتاء وربيع /٦٣عدد 
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-١-  
  :اية احلكي واحلك

النضايلّ الفلسطيين،منذ ثالثينات القرن املاضي إىل التسعينات التاريخ " باب الشمس " رواية  كي       حت
 ويذكر الكاتب .كمذحبة صربا وشاتيال، وما تعرض له أهل فلسطني يف بعض البلدان العربية من مذابح،منه

وحكايام الشفهية، وعلى ما وقع بني  الفلسطينيني يف الصفحة األخرية من روايته أنه اعتمد على شهادات
        )١(.يديه من وثائق وكتب تؤرخ للثورة الفلسطينية يف تارخيها املعاصر

إىل " التخييل"، فقد استند "تارخييتها " فإننا ال ننكر " ختييل "       وعلى الرغم مما يف هذه احلكايات من 
 مما حوهلا تقنيةً فنيةً ووسيلةَ ،التخيلي الفين" احلكاية"ثوب " التاريخ"يف الوقت الذي أُلبس فيه " التاريخ"

 وقد اعتمد املؤرخ اإلسرائيلي جورج سقب على قيمة الرواية .يخ وتنكيله بضحاياهتعبري عن قسوة التار
       )٢(. ووقف عند بعض أحداثها بوصفها وقائع حقيقية،التارخيية يف نقده هلذه الرواية

صري إىل أداة فنية جتمعت من خالهلا حكايات متناثرة تؤكّد امل" احلكاية "        استطاع الكاتب أن حيول 
 ، فكانت لسانَ حال الضحية يف زمن دخول املشروع الفلسطيين يف السبات،املشترك لشعب مضطهد حمتلّ

، فكانت من "عالج" كما استحالت احلكاية إىل .فأشتات احلكايات تكون احلكاية الفلسطينية الكربى
وحاً و استنطاقاً ملا يف أعماق كانت ب" احلكاية" أنّ ، واخلالصة.يونس وإنقاذه من الغيبوبة"إيقاظ " أدوات

 فضالً عن أنّ احلكايات ، وكانت  بعثاً حلكايات رمبا كانت ستضيع يف متاهات الصمت،الشخصيات
 يظهر ذلك من خالل ،)٣(  إنّ الرواية اليت حنن بصدد دراستها رواية حكايات .يضيء بعضها  اآلخر

كاخلمر  تتعتق حني   إنّ القصص( رقته باحلكايات وقد أشار الراوي غري مرة إىل أنّ جدته أغ،شخصياا
  .)٤()جرار القصص روايتها ؟.تروى

ـّة يف رواية  ـّة احلكائي ـّةتراثبالسردية احلكائية العربية ال" باب الشمس "       لقد تأثّرت السردي   ،ي
احلكايات " ناسل ت" ، وبِـ " من األول "وصيغة ،"كان يا ما كان يف قدمي الزمان" كاستخدامها صيغة
بني ظواهر من و ،الالمعقولاخليال وعامل  مما قارب بينها وبني  ،"ألف ليلة وليلة " كتناسل حكايات 

 ،الالوعيب، والوعي ةحلقيقبااخليال،واحللم بالواقع  فيها لطتخ وا، وامللحميةالغرائبية والعجائبية واألسطورية
ختلو  من غري أن ،والذي ما كان كأنه كان ،كأنه ما كان الذي كان يصري، وواقع بالتساوى القصيحيث 

                                                 
 ٥٢٨ ص،، ينظر١٩٩٨،بريوت،اآلداب دار ،٢ط" . باب الشمس "  رواية خوري، إلياس، )١( 

  

 من ،٢٠٠٢ تشرين الثاين،١٣،  Baytalimizher  ،علي مزهر: ترمجة  " ألف ليلة وليلة فلسطينية"  مقالة  عميل،،القلعي:  ينظر  )٢(
 ،.٢ ص،اإلنترنت

 . ا،نعمان الناطورجمنونة الكابري،يلة،أبو معروف،أبو حممود،نعمان،رمي،مشس،شاهينة،أم حسن،دين:"  من احلكايات)٣(
  .١٦، ص الرواية  )٤(
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  .أو أن تضيع احلقيقة وسط ركام احلكايات حيناً آخر ، حيناًساخرةالنقدية الروح المن الرواية 
،على الرغم مما بني القصني من "ألف ليلة وليلة "  لقد تأثّر قص  إلياس خوري  بقصٍ أشبه حبكايات     

 واحلرص على ،شهرزاد/ وبني احلرص على حياة الذات الراوية ، العشق وليايل املوتليايل: مفارقات بني 
   . الغارق يف غيبوبته،يونس/ حياة اآلخر أو املتلقي املفترض

احلكائي ة تولّت القصدت بذلك مصادر ،      نشري يف صدر هذه الدراسة  إىل أنّ شخصيات شعبيفتعد 
 لقد أصغى النص إىل بوح أبناء هذه الفئة .صها ورمبا مضامينها أحياناًقص احلكاية الواحدة وأساليب ق

   . وتعاطف معهم وهم يعيشون املآسي اليت تعرضوا هلا،واستمع إىل صمتهم
     وقد تعددت التسميات اليت استخدمها الدارسون يف اإلشارة إىل هذه الفئة، من فقراء وفالحني 

" إىل ظاهرة   Gramsci فقد أشار  غرامشي  ،،ناعة التاريخ وتوجيههوعمال، وإىل دورها الكبري يف ص
 كما  استخدم إدوارد سعيد . وعد االهتمام ا مما مييز الوعي التارخيي احلديث،  Subaltern"الثانويني 
ئة هو بعث  وبين أن االهتمام ذه الف،"األصوات املُستثناة" و " الفقراء املهمشني "و " التابعني " تعبريات 

احلياة يف صمتهم وذاكرم، مثلما هو وعي بأمهية الذاكرة الشفوية وإعادة بناء ما متّ تدمريه أو استثناؤه من 
 .)١(خالل الصمت

ـّة"أو " الشعبية"   من هذه الشخصيات    جند الشخصية " األصوات املستثناة "أو " املهمشة " أو " الثانوي
،كما جند الشخصية "يونس والراوي خليل املصاب بالعمود الفقري"واملشلولة املريضة والضحية واملشوهة 

أم حسن اليت فقدت " األبناء واآلباء"فَقْـد " وجند اهلائمة وانونة، وشخصيات تعاين أزمة ،"دينا"املكسورة
 خليل الذي الراوي" و،"يونس الذي قتل اليهود ابنه إبراهيم " و " أم أمحد اليت فقدت سبعة " و " أربعة 

وشخصيات تعاين من " والد يونس " ،وأخرى تعاين من الشيخوخة والعمى "قتل اليهود والده قبل أن يراه 
سليم "و"  يونس" بطن املوت مثل ، وشخصيات جنت من"اختفاء والدة الراوي " ضياع أحد الوالدين 

 .اللذين  عثر عليهما حيني بني جثث قتلى مذحبة شاتيال" دينا و
  

-٢-  
 :وت فضاء امل

 نكبتهم الفلسطينية  مبا  ، حيث يسرد فيه املظلومون حكاية" املوت عامل  "ىلإ      يفضي بنا فضاء النص
  .فيها من موت وجري وتقتيل وضياع

                                                 
.  تقدمي وحترير د، "حوارات ومقاالت"  منشورة يف كتاب ،ترمجة صالح حزين". من الصمت إىل الصوت "  مقالة  إدوارد،، سعيد )١(

  .١٨٥ ،١٦٥ ،١٦٢ ص ،٢٠٠٤ ، بريوت، املؤسسة العربية للدراسات والنشر،١، طحممد شاهني
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 ت يف شخصياتر املكان وعلى قتامة الزمن، تبدوتبدو يف الرواية، ظواهر تدلّ على موت البشر وتغي    
كانت اليت  "نونة الكابريجم"مهاجرة ومشوهة وهائمة وفاقدة عقوهلا بعد االحتالل،مثل منكوبة وضائعة و

، كما تبدت يف أصوات املوتى وأشباحهم  الناس يف وقت كان اجلليل يرجتف خوفاًتخاف فأجتمع العظام،
قرى والمة هدامل بيوت أما ظواهر املوت املكانية فقد جتسدت يف املقابر والنصب التذكارية وال.وأطيافهم

      )١(.واألشجار املقلوعةهجورة امل
وأن يقول أبناء خميم ، )٢( )ماتت أم حسن(بعبارة مبوت أم حسن  الرواية أبد أن ت، ليس من الغريب، إذن   

حيث ، مرض يونس األسدي الرتيل يف مشفى اجلليلمشهد، وأن يتلو خرب موا  "ماتت أمنا " شاتيال عنها
 و تنـزع ،ر السردودي حداث وحول هاتني الشخصيتني األههذ حول .الراوي الدكتور خليل يشرف عليه

 .وجسد الوطن   من جسد أم حسن وجسد يونسالروح
" فراري" وهو ، فهو يعاشره ويواجهه،هذا" فضاء املوت"    لقد تشكّلت شخصية الفلسطيين ومواقفه يف 

  دائم خارج ال ينسى وطنه وال ينام، وهو عبور ـّه ال يقبل أن يكون الجئاً يأنس مبكان حنو الوطن، غري أن
اجلهاد "يف " يونس"انتظم ، لذا )٣() فلسطني لن تعود قبل أن منوت مجيعاً( مما دفع أم حسن إىل القول ،بالده
قيادة " مث يف"حركة القوميني العرب" مث يف "كتائب الفداء العريب"القادر رمحه اهللا ويف   مع عبد"ساملقد 

  ". قليم لبنان يف حركة فتحإ
 وتقرأ ما يف ،  بدت األم الفلسطينية وهي تروي حكايتها مع املوت واحلرب،هذا" فضاء املوت"     ويف 

 وحاضرٍ ترفض ، يتوزع زماا بني ماضٍ مؤملٍ مرتبط باملذابح،"الفقد " ذاكرا املؤملة، وما تعانيه من أزمة 
ـُه شاقـةٌ وطويلة، إىل مادة إعالمية تثري احلزن والشفقةأن حتوله إىل ملهاة أو  تقول أم ، ومستقبلٍ درب

م ال يريدونين أن أحكي عنهم،رمبا،كلما حكيت عنهم تذكروا ( عن أوالدها أمحد السعديأعرف أ
   .)٤( )،والذكريات مؤملة كالسكنياملذحبة،األموات يتذكرون

الركام الفجائعي رمست الشخصية الفلسطينية شكل عالقتها ومن هذا ،هذا"فضاء املوت"      ويف 
 ، تشكّلت يف ذهنها صورة التاريخ، ومن هذا الركام نفسه.بالتاريخ، فكانت عدائية تقوم على الصراع

هاً، رأته ظاملاً،فارتبطت بالوحش والكلب والدمم ويف ، مشويكتبه األقوياء، فيطمسون  الضحايا يف حيا 

                                                 
ال . لكنها متكئة على ما يشبه اخلراب ، والبيوت ليست مهدمة، وطرقاا اختفت، قريتكم مهجورة، أدري يا ابينال( قالت أم حسن  )١(

 ال أثر ، يتقوقع على نفسه كأنه يتساقط، البيت املهجور مثل املرأة املهجورة،أعرف ملاذا تصبح البيوت هكذا حني يهجرها أهلها
    .٢٨ ص ،الرواية: ينظر   ) حفيف األغصان املليئة بأرواح املوتىقالت إا مسعت ... للحياة يف قريتكم 

   

  .٩ ص ،الرواية  )٢(
  .١٠ ص ،الرواية )٣(
   .٢٥٢ ص،الرواية) ٤(
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م، وتالتذكارية للقائمني على مؤسسة ،نسى قصصهم مبذابح أكربمو قام يف اجلهة األخرى النصبوت 
ن ينسى من كثرة ما تراكمت عليه أر وحنن شعب قر       املوت ظناً منهم أم بأفعاهلم هذه يدخلون التارخي

ن يدري هؤالء أن دون أ .)١( ) وال يبقى يف الذاكرة سوى رائحة الدم ، مذابح متحو مذابح،النكبات
  .  احلرب قرب وال حتتاج إىل أضرحة وشواهد

" على شخصية ترى آماهلا ال تتحقّق إالّ يف فضاءات املوت، و       ولنا بعد ذلك أن نتصور قسوة التاريخ
، "فوزاً " و"نصراً " ويصري احلصول على مقربة ،ال تتجسد  إالّ يف مذابح مجاعية ومقابر مجاعية" الوحدة 

 غرابـة، بعد ذلك،أن تتحول،يف نظر هذه الشخصية،رموز احلياة والوالدة إىل رموزٍ للموت،لذا مل تر وال
بدل رائحة  تفوح منها رائحة املوت والدم" مقربة"أم أمحد السعدي يف بطنها نبع حياة،بل 

 السعدي حبق أكثر الوالدة،فصارت،بعد أن فقدت أبناءها،ترى أا تنجب املوت ال احلياة،كانت أم أمحد
  وتفزغرد، ت)١()كما مجعهم الدهر يف حيام، احلمد هللا أننا استطعنا مجعهم يف موم(حزناً من مقربة

  .)٢()انتصرنا وصار عندنا مقربة (
يف الرواية موتى وراحلون،ويف الرواية بؤس مقيم .إيقاع املوت حاضر يف الرواية،يساوقه إيقاع الرحيل     

  صورة امرئ خيرج من بيته حافياً،يف ليلة ماطرة،قدماه تغرقان يف الوحول،يركض باجتاه قرب،ميد يف تبدى
يف "ثالثية غرناطة"،يف صورة تذكّر بصورة الفتاة العارية اليت طالعتنا ا رواية )٣(يده كي ميسك حببال املطر

  .صفحتها األوىل
 إالّ أنها محلت أمساء توحي ،ات اليت تعرضت هلا     وعلى الرغم من معاناة الشخصيات من جراء النكب

، مما يدفعنا "السعادة " و" النجاة "و" السالمة" باألمل وتقبِل على احلياة وترفض املوت، وتتمحور حول 
أم " جناة " الذي مل يسلم من املرض ؟، وأين " أبو سامل " يونس املُكنى بِـ " سالمة " أين : إىل التساؤل 
أم أمحد "  سعادة"وأين ،،اليت مل ينج أحد من أبنائها األربعة؟"أم ناجي "انت تكنى أيضاً بِـ حسن اليت ك

 أما خليل ،؟" سليم  بعد مقتل أهله يف املذحبة " سالمة"  أين ،؟ وأخرياً"  بعد موت أبنائها السبعة،السعدي
  .فهو صديق يونس ورفيقه وممرضه وطبيبه

 يتعلّق ببنية اتمع الفلسطيين، فالنكبات واملصائب اليت حاقت ذا اتمع جعلت     ويلفت النظر أيضاً ما
يف املخيم تستقبل املواليد " قابلة قانونية" فقد تفرغت أم حسن للعمل ،أبناءه يشعرون أم جسد واحد

                                                 
  ٢٧٥ ص،الرواية  )١(
   .٢٤٨ ص،الرواية)  ٢(
   .٢٤٩ ص،  الرواية)٣(
   .٥٢٧ ص ،الرواية: ينظر )  ٤(

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

http://www.pdffactory.com


 م٢٠٠٦تشرين أول / هـ ١٤٢٧رمضان ) ٤(العدد ) ٢( اللغة العربية وآداا، الد الة األردنية يف
 

 

 ٩٧

م الفلسطينية أماً  وبذلك صارت األ،اجلدد، وكانت ترى أبناءها األربعة الذين فقدم يف كلّ أبناء املخيم
األمهات،وبذلك  تتكامل دورة احلياة يف اتمع الفلسطيين بني  وصار  األبناُء أبناء لكلّ  ،لكلّ  أبناء املخيم

  .موت وحياة
 لدينا شهوةَ احلديث عن ،     يثري وقوف الرواية أمام وقائع التاريخ وضحاياه، وأمام املوت والرحيل

  .ية، وهو ما يشكّل موضوع حديثنا القادمالتاريخ كما ظهر يف الروا
  

-٣-  
  :خ  التاريـ

مفهومه وحركته وصناعته وصورته اليت اختلفت حبسب زوايا النظر :     وقفت الرواية أمام مسألة التاريخ
  : يف غري حمور ،إليه
 ،البشريةالذي تنتهي إليه احلياة " املصري احملتوم"فقد نظرت بعض الشخصيات إىل التاريخ من زاوية -١

اخللود : ى احلياة، وأنّ كلّ ما عداه وهموتذهب هذه الرؤية إىل أنّ املوت حقيقةٌ أزليةٌ وأنه املنتصر الدائم عل
 وبالتايل ال قيمة لالستيالء على أوطان اآلخرين طاملا أنّ املوت يهزم اجلميع واألرض .والنصر واهلزمية

: وتساءلت، الرؤية اعترافاً مبوا واندحارها أمام الزمنحتتضنهم، لذا كان صدور بعض الشخصيات من هذه
ملاذا يتقاتل البشر، إذن، إذا كانت احلياة فانية واألرض وارثـة ؟ملاذا حيتال اإلنسان على الزمن بالتاريخ، 

  فيتوهم اخللود ووراثـة من سبقه؟ 
األمة وهزميتها أمام اآلخر يف     وحقيقة األمر،فقد الذت الشخصيات ذه الرؤية من أجل أن تفسر عجز 

فال أقلّ من أن تعزي نفسها، بأنّ الدنيا فانية واألرض ،أرض الواقع، فكانت مهرباً من الواقع أو مالذاً
حتتضن اجلميع،وهلذا راحت تنعت التاريخ باللؤم وكره املنتصرين،بدل التحديق يف املرآة وحتسس األخطاء 

هي اليت توجـه البشر بطريقة غري "العناية اإلهلية"من أنّ " فيكو"ره وتقترب هذه الفكرة مما ذك. والعيوب
 يف مرحلة نشأا ومنوها وتطورها –كل على حدة –مباشرة، وبالتايل مثة تاريخ مرت به كل الشعوب 

وأشري يف هذا السياق،إىل ما يوحي بالغموض والتعارض واالزدواجية يف .ونضوجها مث تدهورها وسقوطها
،فكيف يتفق أن يصنع البشر "اإلنسان هو صانع تارخيه"وفكرة"فكرة العناية اإلهلية" املذهيب بنيبناء فيكو

من أسباب عدم فهمه يف  تارخيهم يف الوقت الذي توجـه فيه العناية اإلهلية حركة التاريخ؟وكان هذا
اإلنسان والعناية  :وهكذا يبدو أننا أمام صانعني اثنني حلركة التاريخ .عصره وإغفاله فترة من الزمن
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أنّ اإلنسان هو صانع التاريخ،غري أنّ هناك  :وميكن أن يفهم حديث فيكو على النحو التايل .)١(اإلهلية
مراحل حتمية يف مسرية كلّ أمة وكلّ شعب يف النشأة والنمو والتطور والنضوج مث التدهور والسقوط،أي 

الشباب  الوالدة،" احلتمية اليت جندها يف حياة اإلنسانحتمية يف التاريخ الذي يصنعه اإلنسان،وهي أنّ مثّة
وهي الفكرة نفسها اليت وقف عندها ابن خلدون يف مقدمته عندما حتدث عن  ".والقوة،مث الضعف واملوت

  .دورة احلضارات منذ نشأا حىت ايارها
ادة البشرية والفعل اإلنساينّ التاريخ ودور اإلر" بشريـة"  املفهوم الثاين الذي توقفت عنده الرواية هو -٢

" وما ذهب إليه أيضاً )٢( من أنّ اإلنسان هو صانع تارخيه، ،أيضاً" فيكو" وهو ما ذهب إليه ،يف صناعته
  .وأنه حمكوم بالتغير ،)٣(عبداهللا، من أنّ التاريخ هو تاريخ البشر بالبشر" العروي 

 وهكذا سلّطت ،"تاريخ املوت واهلزمية"و " تاريخ الضحية"     بدا يف الرواية أن التاريخ العريب املعاصر هو 
 وفرشنا لإلسرائيليني ،فنحن حىت اآلن مل نساعد إال أنفسنا على اهلزمية( هذه الرؤية الضوء على اهلزائم 

  .)٤()  كي ميشوا عليها منتصرين،أرضنا بدمنا
 فإننا نتحدث يف السياق ،"دث الفعليجمرى احلوا"  يطلق على      نشري هنا إىل أنه إذاكان لفظ التاريخ

حسب ما ذكر "سلطان التاريخ " كما نتحدث عن ،" التاريخصانعي"أو " موجدي التاريخ "  عن نفسه،
  ".حكم التاريخ " وعن ،)٥(هرنشو  

 –عربية وصينية وإسرائيلية :  عرب مساجلتها اليت عقدا بني ثالث جتارب حضارية ،     استعانت الرواية
 ، وعلى دور الفكر يف توجيه التاريخ وصناعة الواقع،"صناعة التاريخ "نت بالتجربة الصينية مثاالً على استعا

 وهي درس تبين كيفية حتول أفكار القادة واألبطال .وكيف ينتفض حياً بني أيدي من يدافعون عن وطنهم
وكيف يكون ،ات تكسب األمةَ قوةً وهيبةإىل أفعال بناءة ومنجز" ماوتسي تونغ والثورة الثقافية"والثورات 

للحرب معىن وللثورة طعم خاص على غري ما وجدنا يف حروبنا الداخلية، ومن  هنا آمن الصينيون أنّ 
   .ماوتسي تونغ يعيش ألف سنة أخرى

     إنّ من يصنع التاريخ يشعر أنه داخله،ويكتب صفحاته،ويشعر أنّ للغة حياة وأنّ للكلمات معاين 

                                                 
  .٢٤٦،٢٤٧، ٤٦، ص ١٩٩٧، اإلسكندرية،منشأة املعارف .  فيكوفلسفة التاريخ عند  عطيات،، أبو السعود )١(
  .٤٦ ص ، السابق )٢(
  .٣٤ ، ص١٩٩٢،نشر املركز الثقايف العريب، بريوت،١،ط"األلفاظ واملذاهب" ١ج.مفهوم التاريخ العروي، عبداهللا،   )٣(

 

  .١٢٨ ص ،الرواية  )٤(
  . ٦، ص )١٩٨٢ لبنان ، دار احلداثة للطباعة والنشر والتوزيع،عبادي، ترمجة عبداحلميد ال٢ط .علم التاريخ  ج،،رنشوه)  ٥(
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 أيدينا ،لقد وضعت الرواية، عرب هذه املقارنة. )١(باعتزاز"هذا هو التاريخ " لذا كرر الراوي عبارة . راًوسح
  .على مواقع اخللل يف مسريتنا، وعلى النقاط القامتة يف تارخينا

ار  وترمجت أفك،التاريخ إىل برامج وأفعال/    لقد صنعت اإلرادة الصينية التاريخ الصيين وحولت الذاكرة
 وصار للثورة الثقافية دورها يف صناعة التاريخ الصيين املعاصر ، فأجنزت بذلك معىن الثورة،قادا إىل واقع

األمة الصينية وفعالية " وجود" وهكذا اقترنت صناعة التاريخ لدى الصيين بِـ.ولألمة حضورها وهويتها
 باالقتناع بفكرة الصراع القائمة على وضوح  وانتهاًء،أشكال السلوك العام ب تزامل من االثورا، تظهر

  .)٢( ) نسان يف التاريخ منا كيف يعيش اإليف الصني تعلّ( الرؤية واهلدف 
ال باملصاحل اخلاصة وكسر رقبة الوطن ملصلحة اخلاص ،وبالثورة " بالنحن " بِـ ، إذن،التاريخصنع     ي، 

 من خالل قضية ،ع التجربة العربية املعاصرة القامتة وهو يقارن هذه التجربة م قلق الراويمن بواعثوهذا 
ـّة غري قائمة على الصراع واالفتراس، مل يره وحشاً أو ،فلسطني  وهكذا فعالقة الصيين  مع التاريخ ودي

 وشعرت بقدريت على القيام بأي ،يف الصني وجدت نفسي يف التاريخ( كلباً كما يراه العريب هذه األيام 
  .)٣() هان نفسي أو علي ومل أخف م،شيء

 هلذا استخدم الكاتب ،    وجتدر اإلشارة إىل أنه البد من أن تواكب صناعةَ التاريخ رؤيةٌ نقديةٌ واضحة
 كي يشعر صانع التاريخ أنّ عليه أن يكون قارئاً ومقروءاً يف الوقت نفسه، مبعىن أنه شخص ،"املرآة " تقنية 

 حيث يكون الوقوف أمامها وقوفاً أمام اآلخر، وكأنه ذا ، التاريخ وأنّ عليه أن يعي حركة،ومرآة يف آن
 إذا ما أُمعن النظر فيه انعكست على صفحته ،كاملرآة،"مارتن لوثر" حبسب،فالتاريخ.يرى صورته يف اآلخر

  )٤( .النفس على حقيقتها،ومن هنا تربز أمهية اختاذه معياراً للحكم  على السلوك
للتاريخ، وذه الرؤية " الوجه اإلنساينّ "ث الذي وقفت عنده الرواية، فريكّز على  أما املفهوم الثال-٣   

 وبالتايل يصبح الدفاع عن القيم بوابة  واسعة لصناعة التاريخ ،يكتسب التاريخ صورته اإلنسانية األخالقية
 هدف إنساينّ نبيل لذا فلكلّ ثورة. والدخول فيه، ومبعىن آخر يصبح موت القيم اإلنسانية اية التاريخ

ـّة ،تسعى إىل حتقيقه إىل جانب أهدافها اخلاصة  بل إنّ التزامها ذا البعد اإلنساينّ األخالقي يكسبها شرعي
ـّة، لذا أخذ اليت كانت تئدها " اإلنسانية"دافعوا عن م مل يالفلسطينية أعلى رجاالت الثورة الراوي  إنساني

 يف الوقت الذي كانوا يستجدون العطف واملساعدة مثلما ،اليهوداحلروب،حني كانت النازية تقتل 
 مما يدلّ على أم كانوا خارج ،يستجدي العرب والفلسطينيون النصرة من اآلخرين دون أن ينجدهم أحد

                                                 
  .١٥٧ ص ،الرواية  )١(
  .١٥٢ ص ،الرواية  )٢(
  .١٥٦ ص ،الرواية  )٣(
:  حكمت ،أبو زيد. د: ، نقالً عن ١٠٦ ص ، بال تاريخ، اإلسكندرية،مؤسسة الثقافة اجلامعية.  يف فلسفة التاريخ  أمحد حممود،،صبحي )٤(

   .٤٧، ص١٩٦١ مكتبة األجنلو ،١٩لتاريخ تعليمه وتعلمه حىت اية القرن ا
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  تازهري حممود عبيد        إللياس خوري "باب الشمس" ة ـ رواي يف تاريخل اوعي

  
 

 ١٠٠

ـّة من ضحاياه  ىل الذبح شيئاً يشبه إأمل تروا يف وجوه هؤالء الذين سيقوا (  التاريخ، فصاروا ضحي
 كان جيب ، وال تقل ما ذنيب ؟ أنت وأنا وكل الناس يف الكرة األرضية،ل يل إنك ال تعلموجوهكم ؟ ال تق

ال .أن يعلموا وال يسكتوا ومينعوا ذلك الوحش من افتراس ضحاياه بتلك الطريقة الرببرية اليت ال سابق هلا
رمبا كان جيب أن . ...نسان فينا كان يعين موت اإل،ن ذلك املوت بل أيضاً،أل،ألن  الضحايا كانوا يهوداً

  .)١()  فصرمت ضحيته الثانية، لكنكم كنتم خارج التاريخ- لكننا ،نفهم
 رسالة إىل الصهاينة مفادها أنّ ،    إنّ وقوف الرواية عند الصراع العريب اإلسرائيلي، من هذه الزاوية

 املعيار األخالقي العدوان ال يصنع تارخياً مشرقاً وال يسطّر صفحات مضيئة فيه،فاحلرب البعيدة عن
  .أخرجت كثرياً من األمم من حضرة التاريخ يف وجهه املشرق

    والبد من أن نشري هنا إىل أنّ مفهوم التاريخ عند مؤرخي اإلسالم قد ركّز على العربة، وعلى اجلانب 
 ريخ ال بد أن ينطوي على حكمة فمسار التا،األخالقي الذي  ميكن ان يستنبط من وقائع التاريخ

، الذي يهتم "التاريخ العملي أو الربمجايت "يف ما مساه "  هيجل " وهي الفكرة نفسها اليت أخذ ا .)٢(ما
   )٣(.باستخالص الدروس املاضية اليت ميكن أن يستفاد منها يف احلاضر

ر إليه من هذه ، وقد راوح من نظ"الزماينّ" أما املفهوم الرابع للتاريخ الذي أفرزته الرواية فهو املفهوم -٤
" الذاكرة"  فَـ . وفرق ما بينهما كبري،"ذاكرة " ، أو أن يكون "ذكريات " الزاوية بني أن يكون التاريخ

. رؤيـةٌ  تستحضر املاضي إىل احلاضر املعاصر، فينبعث حياً يف احلاضر،ويتم إسقاطه على القضايا املعاصرة
 وحضارا وفكرها وعقيدا وشخصياا التارخيية لتشكّل إىل تاريخ األمة وثقافتها" الذاكرة"كما تستند 
 . يعود إليه اإلنسان حني يج عواطفه وحين إليه،فتحول التاريخ إىل عاطفة" الذكريات"أما .  بذلك هويتها

  .حبيسة املاضي " الذكريات "وعلى كل حال  تبقى 
 ،يان كثرية، وترك آثاره يف طريقة التعامل معهيف أح"ذكريات "  يف صورة ، يف الرواية،     تبـدى التاريخ

 من مفاتيح وصور ،واستحال مناسبةَ حننيٍ إىل زمان ماض مفقود، مع االحتفاظ بكل ما يذكّر باملاضي
 مل . إىل حد ظلّ سيلُ احلنني والذكريات يفترس حياةَ الشخصيات أمداً بعيداً،وصناديق ومكنونات املخيلة

 إالّ يف ، وال إىل معاصرٍ يتم  إسقاطه على قضايا احلياة املعاصرة،يبعث حياً" اكرة ذ"يتحول التاريخ إىل 
  ".الذكريات" كي ال يظلّ حبيس " ذاكرة "  مع أنّ الرواية  تطمح إىل حتويله إىل ،حاالت نادرة

ح من ـيتحول إىل شبوان ـالنسي يسقط يف دائرة ، وهو من مناضلي الثورة الفلسطينية،     كاد يونس
 الذي ، مما عبر عنه خليل،بدليل ما كان ينتظره يف مشفى العجزة أو اانني،املاضي تطويه متاهات الصمت
ذي ـ  أنت وأنا يف هذا العامل ال...هل حنن شعب بال ذاكرة ؟ (بٍ ـكان مبثابة ذاكرة يونس، بغض

                                                 
  . ٢٩١ ص،الرواية  )١(
  . ١٠٥ ص ، مرجع سابق ، أمحد حممود، صبحي )٢(
ير ، دار التنـو ٢ط. فؤاد زكريـا  .  مراجعة د،إمام عبدالفتاح إمام . ، ترمجة وتقدمي وتعليق د    ١ج . حماضرات يف فلسفة التاريخ     هيجل،  )٣(

   .٣٦، ص ١٩٨١،للطباعة والنشر، بريوت 
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 ١٠١

، ك من دوين ؟لو كنت مكاين هل تستطيع ختيل نفس.أنت حمظوظ يا سيد يونس.يقذف بنا إىل النسيان
 هل تريدين أن أصنع حيايت من الذكريات ؟ . وتأيت الذكريات....لفهمت أن األصعب مل يأت بعدفقط 

 رقصت كل ، فأنت ال تتذكر ألنك تعيش،لذكرياتاأعرف أنك سوف تنتفض وتقول إنك ال حتب 
حنن ال نتذكر " .فها وتتذكَّر كي جتلس على رصي، مل تقتنع أن النهاية جاءت،حياتك على حبال املوت

 .)١() . فأنا أتذكر عربك كي أعيش، لكن ال، أنا هنا على خالف عميق معك،، قلت يل"سوى املوتى 
 ،)٢()  كي ال أنسى الطريق ، عدت كي أبدأ،مل أعد كي أي حيايت يف الذكريات) ويقول يونس أيضاً 

عبور حنو " الذكريات" يف حني أنّ ،ضر املاضي وتفعلهتتجه حنو املستقبل بعد أن تستح" الذاكرة"مبعىن أنّ 
  .املاضي مع البقاء فيه

 ألا ،وتشفق على من يتعلّق بالذكريات،     متجد الرواية رموز الذاكرة احلية ألا تتجه حنو املستقبل
وال ،ياتألنكم تعيشون يف الذكر(  على الرجال" ى" مثلما أشفقت،تتوقف عند أعتاب احلنني العاطفي
 ، يبدو أنّ اجلدة كانت تستمد وجودها من ارتباطها باملاضي،وهكذا.)٣()جتدون غري املاضي متكأً حلياتكم 

 ،هلذا كانت حريصة على أن تشم رائحة فلسطني يف خمدا احملشوة باألزهار الفلسطينية عندما تتوسدها
يسقون صورة ماضيهم ماًء " يف الرواية وهم  بدا الفلسطينيون .وحرصت أن تودعها لدى الراوي قبل موا

  )٤(. لعل املاضي ينهض من جديد  وحيتل احلاضر،فقد كانت جدة خليل  تسقي صورة والده امليت" 
، يف ضوء الرؤية اليت ترى أنّ التاريخ "مكان أو جغرافيا "      لقد تبدت قضية الوطن  وكأا قضية 

 ،واختصرت، بناء على ذلك،للتاريخ فحسب" البعد اجلغرايف" ل ، مبعىن أنه نظر إليه من خال"ذكريات"
سقوط " ال يتجاوز،"السقوط" أهلها، مما أفرز فهماً قاصراً ملعىن" عودة "أو " غياب" قضية فلسطني يف 

قال إا (  سقوط الغابسية ذه البساطة  أمحد علي اجلشي ،لذا رأى"سقوط اإلنسان وهزميته"إىل " املكان
ن يفعلوا أ ماذا يستطيعون . حنمل حالنا ونرجع،اا كبري وال حتتاج جمهود،ن القضية بسيطةإقال ...تنتظرنا

ن البيوت إ قال .... وننتظر حىت نعيد تعمري ما دم من البيوت، ننصب خيامنا هناك كما نصبناها هنا،بنا
 لن نقوم بعملية ... ".يام ونستطيع ترميمها يف أ، فقط األسقف الترابية اوت على األرض،مل تتهدم
؟  حني قال " ال حتب رؤية بالدك أ ، آخذك كي تتفرج على بالدك،اهلدف ليس القتال "  :قال" عسكرية 

حد من الرجال من أ مل يتحرك .ن املرأة ماتتأ وفهمنا ، مسعنا العويل يف غرفة اجلدة،"بالدك " كلمة 
له مغزى " بالدك " اجلدة الذي تزامن مع لفظ كلمة  إن موت )٥( ) . امرت بغزارةهم لكن دموع،مكانه

                                                 
  .١٧٠ ص ،الرواية  )١(
  .٢١٨ ص ،الرواية  )٢(
  .١٩١ ص ،الرواية  )٣(
". إللياس خوري يف زمان االنتفاضة الثانية " باب الشمس " بني التمثيل الرمزي للتاريخ وقوة احلكايات عن "مقالة :  فخري ،صاحل) ٤(

www.nizwa.com    
   .٣٢٢ ،الرواية) ٥(
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 ١٠٢

أهل األندلس وسيجمع مفاتيح القدس مجع مفاتيح لذا عكف  عيسى على . يف أن هذا املنهج ال يعيد أوطاناً
 بل بكيت على ، على عكا القدمية اليت تكاد تتساقطمل أبك(  يقول عيسى ، ويكتب عنها كتاباً،كذلك
  .)١()املفتاح 

ذا التعلّق العاطفي آثاره املختلفة،فمن جهة أدى إىل طمس احلقيقة وغياا،ومن جهة أخرى أدى    كان هل
إىل خلط ورمبا تناقضٍ بني احلب واحلنني إىل املاضي،وبني عدم احترام رموز التاريخ املشرقة،رغم أا تشكّل 

 وارتبط باجلهل ،فياً يف بعض أبعادهوأخذ هذا التعلّق بعداً خرا.جانباً من ذاكرة األمة يف الوقت نفسه
كان الدخان (والبخور الذي ينبغي أن يكون أبعد ما يكون عن أدبيات أي ثورة،فاحنجبت الرؤية املميزة

  )٢().يعميكم يا أيب، خبوركم مل يكن خبوراً،كان دخاناً يعميكم ويسقطكم أرضاً
ويف حلّ القضايا املصريية،فكان تعامالً عاطفياً يف      لقد ترك هذا املنهج آثاره يف طرق التعامل مع اآلخر 

ذاكرة "على"الذكريات"تقدمت فيه ،كثري من األحيان،ابتعد عن العقالنية واملوضوعية والقراءة الصائبة
  .يف النظر إىل التاريخ"األمة

ليت على شجرة السدر،ا وع سود وإضاءة مشةرطجدوى ربط أش      وتربز يف هذا السياق تساؤالت عن
 مرتهلا الذي سكنتهأم حسن زيارة  بعد سكان خميم شاتيال ارفها قيمة الدموع اليت ذمذكرا الرواية مراراً،

 هكذا،بدا العريب ضحية، م األبواب؟ األرض وحتطّبعد ضياعفاتيح االحتفاظ بامل؟وماذا ينفع  مرأة يهوديةا
هذا بييت وهذا إبريقي (ليهودية اليت سكنت بيتهايستدر الشفقة باكياً، يف احلوار الذي جرى بني أم حسن وا

 تبكي  مازالت ماتت أم حسن وهي،وأخرياً)٣()ارة وكل شيء والزيتونات والصرب واألرض والفو،وهذا ختيت
مل تتحدث عن احلق التارخيي وعن ارتباط املكان ،غري أا  ومن نظرات الشفقة القاتلةي الفخارهاإبريق

  . راحت تستجدي احللّبالتاريخ والشخصيات بل
    صدرت رؤية الراوي عن وعيٍ بدور البطل التارخيي يف التأثري حبركة التاريخ ورفض املصري الذي 

عيب أن نترك بطالً مثلك (التعفّن أو النسيان أو مشفى العجزة أواانني،لذا قال الراوي ليونس: ينتظره
دربه املناضل عدنان أبو عودة الذي كان يتمتع بوعي ،واحتج على ما آلَ إليه رفيق )٤()يتعفّن يف سريره

نا لست أجدادي،أرض آبائي وأهذه  (متقدم  حبقه التارخيي وهو يدافع عن وطنه يف احملكمة اإلسرائلية
رفض الراوي إرسال يونس إىل مستشفى العجزة ألنه ميثّل شكالً .)٥()رضي أىل إنا عدت أ،الًباً وال متسلّخمر

                                                 
   .١١٣ ص ،الرواية  )١(
  ٣٢٨ ص ،الرواية  )٢(
  .١٠٩ ص ،الرواية  )٣(
  .٦٨ ص ،الرواية  )٤(
  .١٣٦ ص ،الرواية  )٥(
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 ١٠٣

وحني رأى القيد يف سجون ،قضى املناضل عدنان سنوات يف سجون االحتالل.التاريخ/رة من أشكال الذاك
 وهكذا توزع ،يونس باهلذيان حني رأى السرير يف املشفى  مثلما أُصيب،ج عصيبصيب بتشنأُوطنه 

  ".املوت يف السرير"و "القيد "خوفاً من  " التشنج"و" اهلذيان"مصريمها بني 
وعدم  يس التاريخقديقوم على ت منهج : بالتاريخ ةعالقواية منهجني حددا شكل ال عكست الر،    وهكذا

يدعو إىل صناعته بالنضال وآخر ،إخضاعه للنقد، ال يأتيه الباطل من قريب أو بعيد، حنن إليه ونبكي عليه
على بغضب د الذي ر واملقاومة والدفاع عن احلقوق والقيم مستنداً إىل ذاكرة األمة، ممثالً بشخصية يونس

ن نأكل كل برتقال العامل أجيب . احلائط واذهبط،اكسرئق بالدك على احلا بدل أن تعلّ ( أم حسنما قالته
  .)١()وال خناف،فوطننا ليس حبات برتقال، وطننا حنن 

 لتحاور أفكار من كان هلم دور يف ، كشفت هذه املقاربة عن رؤية نقدية تغلغلت يف الرواية،     وأخرياً
أبرز " الرؤية النقديـة "  كانت ،"وعـيٍ بالتاريخ"  وهي رؤية ضت على ،ركة التاريخ وتوجيههح

ـّالتـه، وهو موضوع حديثـنا التايل    .جتليـاتـه ومتث
  

-٤-  
 التاريـخ النقـدي:  
 هو ،منهانّ القصد من دراسة اآلثار املتخلّفة عن املاضي، والروايات الشفوية واحدة      من املفيد القول إ

يهتم بدرس الروايات " التاريخ النقدي"نّ  وإ،)٢( كما يرى هرنشو ،تفسري احلاضر وجالؤه وتوضيحه
  . )٣(كما  يرى هيجل، واملقاربة بني ما هو كائن وما ينبغي أن يكون،املختلفة ونقدها

همته يف  سرد  ، فإننا جند أنّ  الراوي مل حيصر م"باب الشمس"     وإذا ما انتقلنا إىل احلديث عن 
التاريخ " بل خلطَ هذا السرد  مع نقد تلك الروايات يف إطار ما نستطيع أن نطلق عليه ،احلكايات التارخيية

 فاعلة يف حركة "النقد"فكان ". النقدي اً متثّل يف حوار  يونس وخليل وأفكار شخصياتوعياً تارخيي
  .التاريخ

 فما ورد فيها من روايات مشفوع بضروبٍ من ،قدي للتاريخللبعد الن" باب الشمس "     تؤسس رواية 
 وهكذ يتبدى أن التدوين التارخيي ليس هدف ،التعليق وإبداء األحكام وإبراز املواقف من القصص املسرودة

لقد اعتمد الراوي منهجية نقدية تقوم على .)٤( كما يرى أمحد اجلوة ، بقدر ما هو نقد التاريخ،الرواية

                                                 
  .٢٩ ص ،الرواية  )١(
   .١٠ ص ،مرجع سابق.  ج ،هرنشو  )٢(
   .٧١ ص ،مرجع سابق ،هيجل  )٣(
   .٢٩٧، ٢٩٦ص ، مرجع سابق  ، أمحد،اجلوة  )٤(
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  تازهري حممود عبيد        إللياس خوري "باب الشمس" ة ـ رواي يف تاريخل اوعي

  
 

 ١٠٤

 مما دفع ،فامتزجت الرواية بالنقد يف سياق واحد،ن مواقفه وآرائه إزاء ما يروى من رواياتاإلفصاح ع
هذا هو " ر،ساخراً،عبارة  فقال مشكّكاً ومكذّباً ومعلّالً، وكثرياً ما ذك،بالسردية الروائية إىل األمام

  !"التاريخ
  . ونقد احلكايات اليت انبثقت عنها،تارخييةنقد اللحظة ال:       تبلور الوعي النقدي يف الرواية يف حمورين 

  :  نقد اللحظة التارخييـة  -١
 ونقد الفترة اليت وقعت فيها األحداث وما متخض من آراء ،   يدور احلديث هنا على نقد الواقع

حبقيقة  ملا متثّله آراؤه النقدية من وعي تارخيي ، ميثّل يونس نقطة مشرقة يف مسرية الثورة الفلسطينية.ومواقف
 وبضرورة أن حتافظ الثورة على الوجه ،ما جرى وانقضى وما كان متعيناً إدراكه واختاذه من مواقف

 ال يقوم ،الذي  يريد أن يربح احلرب(  فقد رفض خطف الطائرات وقتلَ املدنيني .اإلنساين والقيم األخالقية
يف ة احلقيقة املر واعترف ب)١()لدفاع عن حياته  ال حيق له ا، والذي ال حيترم حياة اآلخرين،بأعمال لوانية
، وأحسن قراءة )٢(..).حنن مل(الوا بل قوااربحيمل  العرب بأنّعتراف  مل جيرؤ أحد على االالوقت الذي

العرب ، ألنّ )٣()ن اجلليل تدحرجإوقلت (الظروف العربية والدولية فأيقن أنّ السقوط متحقّق ال حمالة
، كما اعترف بتسلّل اهلزمية إىل النفوس وباخليانة اليت كانت وراء السقوط  "الفزعة"على طريقة حاربوا 
 إىل عدم ضياع فلسطنيالذي عزا  معروف العابد وقد  أيده يف هذه املواقف أبو.النظاميةش وياجل وهزمية

أشار إىل كما .)٤()فلسطني ضاعت ألننا مل حنارب ( التخطيط واالستعداد للحرب، وإىل اخليانة، قال 
أخطاء الثورة الفلسطينية، كدخوهلا يف صراعات داخلية كانت مبثابة فخ وقعت فيه، حرفَها عن مهمتها 

 دون أن ينسى اإلشارة إىل ما ،النضالية وأوقعها يف أخطاء أخالقية ال تنسجم مع دستور الثورة واملناضلني
  .وغريمهامذحبة الكهول ومذحبة الوحل : تعرضت له الثورة من مذابح 

    إنّ حوار الراوي مع يونس هو حتديق طويلٌ يف املرآة ورصد ألخطاء حقبة من التاريخ العريب املعاصر، 
، كما وقف عند وسائل )٥(إذ وقف هذا احلوار عند متاجرة املناضلني واملثقفني بالقضية وبآالم الناس

صار كل (ثقفني وحلوهلم الرومانسية وهاجم امل،استدرار املال بالشفقة ونسج احلكايات غري الصحيحة
 حتول املناضلون  لصوصاً يا .املثقفني واملناضلني ال يتحدثون إال عن املؤسسات الدولية اليت ب املال

                                                 
   .١٧٨  ص،الرواية  )١(
   .   ١٨٨ ص ،الرواية  )٢(
   .١٨٨ ص ،الرواية  )٣(
  .١٩٠ ص ،الرواية) ال تصدقوا كل هذا التاريخ الكاذب . حاربنا وحاربنا  ( )٤(
ن أ األسود صار أبيض اللون يف املذحبة بعد شعره مثل سليم أسعد الذي ادعى أنّ ،آالمهمولئك الذين يتاجرون بأىل إعرض الكاتب   ()٥(

  . أنا أرويها كي أبيع الشمبوان،هل صدقت حكاييت(  ويقول ، حتت اجلثثوجدوه
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 م٢٠٠٦تشرين أول / هـ ١٤٢٧رمضان ) ٤(العدد ) ٢( اللغة العربية وآداا، الد الة األردنية يف
 

 

 ١٠٥

حلوالً رومانسية وخطباً جوفاء وديدات لفظية وجتارة :وباختصار، لقد حدق يف املرآة فرأى  .)١( )سيدي
ومنها مذحبة اليت حلّت بالفلسطينيني  اهلامة ألحداثا  القاتل هو الذي أرخ والفاجعة أنّ.بالقضية وباألمل

 .)٢() ن أن ال نكتب تارخينا حنعيب(  وهو نفسه الذي سوق روايته يف العامل،،شاتيال
 أنّ الوجدان اجلمعي العام كان يعي خطورة املرحلة التارخيية ويدرك ،، يف هذا السياقمما جيدر ذكره و   

 غري أنه وعي فردي مل ميتد ليصري حركة عامة فاعلة يف تغيري الواقع ومالمح ،ب وأوجه القصورالعيو
 بل حجبت احلقيقة عن ، أما  األنظمة الرمسية فكانت حتاول أن تقنع نفسها بأا ال ترى وال تعرف.املرحلة

  .ل وذهبت إىل أبعد من ذلك حني راحت تتغىن باالنتصارات وحتقيق اآلما،الشعوب
      وقد رمست يلة السابعة صورة مظلمة للواقع حتت االحتالل،وواقع اهلزمية املفضي إىل التعايش مع 

 وأشارت إىل أنّ اآلمال حتطّمت بعد أن تاه املنقذ وتأخر، فلم يأت صالح الدين احملرر،مما اضطرها ،احملتلّ
ا بقي من األرض،رأت مستقبالً مظلماً وأمالً بعيداً وقرباً مية اإلسرائيلية وتدعي الدفاع عألن حتمل اجلنس

والواضح أنّ الواقع بلغ من التردي حداً صار فيه املهزومون يستعذبون اهلزمية ويتلذّذون ا ويشعرون . ماثالً
سامل " ومما يفجع أنّ ولَـدي املناضل يونس ،بالسعادة وهم يبنون دولة احملتلّ بسواعدهم فوق أرضهم

 العمل عند إىلكرهتهم يساقون  ( وقد خلّصت يلة السابعة املأساة يف قوهلا ،كانا من بني هؤالء"ومروان 
ت  حفرنا األساسات لبيو... دفنا أرضنا بأيدينا...أعدائهم،يبنون املستوطنات للمهاجرين اجلدد بأذرعهم

وقد امتزج النقد .)٣()ضنا بعضاً،كنا نشتغل وال جنرؤ على النظر إىل عيون بعنيت فوق أنقاض بيوتناب
هذا هو .كانت مواجهةً جريئةً للذات، أنّ الرواية،مبا حتمله من رؤى نقدية،،وخالصة األمر)٤(بالسخرية 

  ".عامل السقوط "عامل الواقع، إنه

  : نقـد احلكايــة  -٢
ا األحداث يف سياقها       يدور هذا احملور حول نقد احلكاية التارخيية الشفوية اليت رواها شهود عاشو

 فدقّق يف ، يف الغالب، وكانت بالطبع مادة التاريخ املدون،وقد متثّل هذا احملور بنقد الراوي خليل،التارخيي
 ،جسد احلكاية من الداخل وعرضها على العقل الواعي، وقرأها يف ضوء السياق التارخيي الذي حدثت فيه

  .وا ويصل إىل ما يعتقد أنه احلقيقة ليكشف عن كذب مضم،وعارضها بقوانني الطبيعة

                                                 
   .٢٥٥ ص ،الرواية )١(
   .٢٥٩ ص ،لروايةا )٢(
   .٣٩٤ ص،الرواية )٣(
 قلت هلم أننا ال نعرف أن ،حنن الفالحني ال نقاتل … ،ح وال يعرف أن يفلحفالّ(بروح ساخرة عن زوجها الراوي ة جدكما قالت ( )٤(

  .٣٢٣  ص، الرواية)بس ما مسع كالمي. ا بتجي اجليوش العربية وبتحارب بكر،نقاتل
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  تازهري حممود عبيد        إللياس خوري "باب الشمس" ة ـ رواي يف تاريخل اوعي

  
 

 ١٠٦

 واستعان ،     لعله من املفيد  القول، إنّ الراوي تقمص شخصية املؤرخ أحياناًً، فبدت روح املؤرخ فيه
 يقف عند ،يقلّبها على وجوهها، وكان يقابل بني الروايات املختلفة،باملنهج التارخيي وأدوات النقد التارخيي

  . فكأنه بذلك ميارس حتقيقاً تارخيياً، ويستنطق النصوص الصامتة،تما تستدعيه من قراءا
ببعض الشخصيات، إىل أن تنسج حكايات ، الذي أشرت إليه قبل قليل،"عامل السقوط"     لقد أدى 

وحترف أخرى تصوغ من خالهلا بطوالت مزعومة، للتعويض عن اإلحساس املر باهلزمية، وهي حكايات 
فتداخل فيها املتخيوالصحيح باملزي ،وعندما جاء موعد تذكّرها اختارت تلك الشخصيات ما ،ل باحلقيقي 

وكان هلذه ،)١( )كل شخص روى وصدق حكايته اليت أراد تذكرها(يروق هلا ويعجبها من حكايات
 نةمام الصهايأاجليوش العربية تنهزم  ففي الوقت الذي كانت ،احلكايات آثارها الكبرية على كتابة التاريخ

قتنع الومهية، ال تالبطولة  كانت الشخصيات مشغولة ببناء عامل من ،وتسقط األرض ويرتح األهل عنها
 وهو ، مل يسمع سوى احلديث عن البطولة، ويف ظل واقع اهلزمية،لوم  اآلخرينت وصر الندعيبل تبالفشل 

" أبطل" وتعتقد نفسك أنك ،لةأنت ال تريد مساع شيء غري البطو ( ما عبرت عنه جدة الراوي يف قوهلا
مل أر يف حيايت ( ويقول الراوي أيضاً  ،)٢() امسع إذن، حكاية بطل آخر هو مزيج منك ومن أبيك،األبطال

كان البد " النصر والبطولة"  فمقابل هذه الصورة املدعاة.)٣() جيش مهزوم ينسحب منتصراً ،شيئاً مشااً
 لتدحض ادعاء ،ذلك بسرد حكايات اإلذالل واهلزمية اليت مل تسرد و،من تقدمي الصورة احلقيقية للواقع

 مما جعل ، ومن هنا تربز أمهية فرز الصحيح من الزائف يف التاريخ.النصر والبطولة اليت حاول فريق تروجيها
قوله  ب،وشوه تاريخ أبطال حقيقيني ابنه الشهيدعى بطولة د الذي ا،الراوي يعلّق على ما رواه صاحل اجلشي

  )٤()  رأوا أباً يغار من ابنه امليت،،رأى الناس شيئاً ال سابق له...أعرف أنه يكذب: ( 
     وقد وردت حكايات حتتوي يف داخلها على ما ينقضها، وكان الراوي يبدي موقفه منها بروح ساخرة 

يداه و املئذنة حكاية الرجل العصفور الذي سقط من" و ، حول مقتل والدهتورد كاحلكايات اليت ،حيناً
 )٥( ) ومل  أصدق التاريخ،مل أصدق جديت( و"  هذا هو التاريخ :"إذ علّق عليها بقوله " ملتصقتان بصدره 

ويبدو لنا أنه يدعو إىل ".السقوط من املئذنة واليدان ملتصقتان " فهو يشك يف الراوي والرواية ومعقوليتها 
 ،إزاء حكاية يونس الذي رضع من والدته دون وجود حلمه فهو يتساءل .قراءة التاريخ وكتابته من جديد

                                                 
ننا مل ا(بقوله ناجي ووضعته يف اللكن التقطت املولود م حسن كما يعلّق على ما ذكرته بعض احلكايات من أنّ أ  .١٨٨ ص ،الرواية (١) 

  ٢١١ )  . حتت الشجرهمنقتل أوالدنا ونرم
   .٢١٦ ص ،الرواية (٢) 
   .٩٧ ،وايةالر (٣) 
   .١٧٧ ص ،الرواية (٤) 
  ٣١٤ -٣١٠ ص ،الرواية:    ينظر  أيضاً ،٣١١ ص ،الرواية (٥) 
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 ١٠٧

 ملاذا مل تداو أمك ثدييها ؟ مث ملاذا ميوت ،احلكاية تبدو مستحيلة( كما ذكرت بعض احلكايات، يقول 
  .)١()األطفال ؟ ملاذا مل يكن والدك يأخذ أطفاله إىل نساء القرية كي يرضعوا من أثدائهن ؟ 

 علماً أن -كما ورد على لسانه  ، موت والد الراويةُـحكايصدقها الراوي  يكايات اليت ملحلومن ا     
 إذ جنا من حتت ، كل شيء إال هوومات م صفت ترشيحا دحني قُ ،والد الراوي مات قبل والدة ابنه

 األمل كان خيرج من نّأم مع لّأ وغري متنه حيأتشف كحني نشلوه ا: "ذكر الراوي  ،الركام وحوله املوتى
 وهنا يبدو الراوي مشاركاً يف الرواية عرب تعليقاته وآرائه على الرواية اليت ،"ماقه دون أن يشعر بذلكأع

 ويف ، بالتشكيك أو التكذيب أو النقد الساخر أحياناً، فخالل السرد يبين رأيه يف ما حيكي ويسرد،يرويها
الصوت الراوي والصوت : الصوتني كثري من األحيان ما اختلطت آراؤه  باحلكاية إىل حد يصعب متييز 

 وبدأ يركض يف اجتاه املرتل ، قفز من أيدي الرجال،نه حني اكتشف أنه مازال حياًإ ،سنياقال ي( الناقد 
 حيملن احلرامات الصوفية ، ووقفت مع بناا الثالث،وكانت األم قد رتبت كل شيء،الذي أقاموا فيه

مل تسألين أمي أين " . حىت بدأت مسرين اجلديدة،إن رأينه وما ، وينتظرن ياسني،واألواين على رؤوسهن
  . )٢( )"… كانت مستعجلة ، وملاذا أنا ملوث بالغبار،كنت

      لقد كان أسلوب عرض احلكاية وعالقة املتلقي ا، من العوامل اليت أدت إىل اختالف روايات 
 مبعىن أنّ )٣(.رتذكّي و ىروي، بل كيف ماذا حدث ويبدو أنه ليس املهم ،الشخصيات وتضارا أحياناً

الراوي وهو يسرد حكايته يراعي مقتضيات املقام وعالقة املتلقي باملوضوع وانتماءه  األيدولوجي ودرجة 
 فرواية حكاية أمام أناس ال ، مما يؤثّر يف أسلوب حكاية احلكاية والزوايا اليت يركّز عليها،ارتباطه بالضحايا

وخيتلف األمر عند عرضها أمام طرف "بطولة " ون أنّ ما جرى يف مذحبة شاتيال يعرفون جتعلهم يظن  ،
 بل ،أمام الراوي الفلسطيين" بطولة" فالريس جوزيف مل يكن  بإمكانه احلديث عن ،قريب من الضحايا

 لقد حجبت الصورة املتخيلة ،وباختصار ،رواها بطريقة باردة وحمايدة وأدخل تعديالت جوهرية عليها
  .صورة الواقع احلقيقية

 ،وهنا.بل على روايات خمتلفة ورمبا متناقضة،كتابة التاريخ ينبغي أن ال تقوم على رواية واحدة       إنّ
توجه الرواية  النقد إىل إسرائيل اليت تأخذ بالرواية الواحدة يف إثبات ما تتوهم أنه حق تارخيي هلا يف 

 وقد عبر .ننهج جهم ذلك أنّ مرآم ال تظهر سوى لون واحدمن أن ، يف الوقت نفسه، حمذّرة،فلسطني

                                                 
    . ١٩ ص ،الرواية)  ١( 

،وحكاية املرأة اليت ذهبت إىل ٣٤٥،وحكاية جواميس اخلالصة،ص ٣٤٢-٣٣٩حكاية عزيز أيوب،ص: ينظر أيضاً .٣٣٠،صالرواية)  ٢ (
 .٣٣٢،وانظر بعض احلكايات الناقدة الساخرة،ص٣٣٥أمرها أحد،صمرتهلا ونامت فيه دون أن يكشف 

  

   .٢٨١ ص ،الرواية)  ٣(
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  تازهري حممود عبيد        إللياس خوري "باب الشمس" ة ـ رواي يف تاريخل اوعي

  
 

 ١٠٨

 ألنّ  الرواية الواحدة مجود ال ،يف جماالت احلياة كافةالقراءة الواحدة والرؤية الواحدة الراوي عن خوفه من 
 التاريخ له عشرات الروايات .فأنا أخاف تارخياً ال ميلك سوى رواية واحدة( تقبل احلوار والرأي اآلخر 

ن ال نرى أنفسنا يف  مرآم أ جيب . فإنه ال يقود إال اىل املوت، أما حني جيمد يف رواية واحدة،املختلفة
 جيب أن ال نصري ، أرجوك يا أيب. كأن احلكاية ختتصرهم  وجتمدهم،ء حكاية واحدة ألم سجنا،فقط

 فأراك إنساناً خيون ، حىت يلة، أرجوك امسح يل بتحريرك من حكاية احلب،حىت أنت. حكاية واحدة
 ننتهي ، وهكذا.)١( ) . صدقين فهذا هو الطريق الوحيد كي ال جنمد ومنوت.ويندم ويعشق وخياف وميوت

 .الذي قدمه الواقع" عامل السقوط" مقابل ،"عامل البطولة"إىل أنّ  احلكاية قدمت لنا 

  : العـالقـة باآلخـر -٣
 ووقفت عند عقلية كل ،اإلسرائيلي/لفلسطيين أو العريب باآلخر ً إىل عالقة اا    وجهت الرواية نـقد   

كيف :  منها ، تلح على الدارس مجلة تساؤالت، ويف هذا السياق.منهما وزوايا النظر إىل القضية الفلسطينية
 ة إلثبات حقّنا أمام خصمٍ ميلك وكيف جنعله بينـ،جنعل من التاريخ حجةً لنا ال علينا يف حمكمة التاريخ

أشكاالً خمتلفة من القوة ؟ وكيف استطاع اآلخر اإلسرائيلي أن يصنع تارخياً مزوراً وأن يقنع العامل أنّ هذا 
وإرهايب التارخيي يف فلسطني ؟ من ، بالتايل، وأنه،الفلسطيين املدافع عن أرضه معتد هو وحده صاحب احلق 

 يف الوقت الذي ذاب فيه ،أهدافهم وأيدولوجيتهمالواضح أن اإلسرائيليني  صنعوا تارخياً جعلوه يف خدمة 
 فكان ، لقد أمسكوا بورقة التاريخ وحولوه إىل ذاكرة يقظة فاعلة.التاريخ بني أيدينا على شكل تنازالت

  .وسيلتهم الناجعة يف حمكمة كانوا قضاة فيها 
 ،سانية والشعب الفلـسطيين      عكست الرواية عقلية اإلسرائيلي وعمى أيدولوجيته اليت جرت الويل لإلن    

 وهكـذا تـضخمت   . فصنع مآسي جديدة،فاندفع يفتش عن حلّ قضيته على حساب الشعب الفلسطيين       
م  قصة اليهودي  اللبناين الذي اُ وتشري. فصارت قضيته اخلاصة قضية عامة،الذات لديه لتستوعب كلّ عام

قرنـت   و ،انةً لدولة إسرائيل وتلويثاً لسمعتها    قد رأت الزوجة يف خيانة زوجها خي       ف ،ىل ذلك إبقضية لواط   
 ولعلها حني رافعت عن قضيتها أمام القضاء اللبناين كانت ترافع عن قضية ،سدومومصري بريوت مصري  بني

أنا ضائعة يا سيدي (  تقول ،"أرض إسرائيل "  دون أن تتخلّى يف هذا املرافعة عن ،اليهود يف حمكمة التاريخ
 ماذا أقول . وال الشجاعة على اهلجرة اىل أرض إسرائيل،ك القدرة على البقاء يف بريوت فأنا ال أمل،القاضي

 أنا عمود امللح يا حـضرة  …. ؟تل يف سرير الزىن واللواط   أرملة احلاخام الذي قُ    ا هل أقول  أن    ،هلم هناك 
د عابوا والموا    فق ،وكشفت الرواية عن صورة العرب يف خميلتهم      .)٢()القاضي الذي يعلن حريق مدينتكم        

                                                 
  . ٢٩٦ ص ،ينظر عن تشخيص املرض . ٢٩٢ ص،الرواية  )١(

   .٣٥٩ ص ،الرواية  (٢)
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 م٢٠٠٦تشرين أول / هـ ١٤٢٧رمضان ) ٤(العدد ) ٢( اللغة العربية وآداا، الد الة األردنية يف
 

 

 ١٠٩

 ودهشوا ألم وجدوا املثقف الفلسطيين يستخدم الوسائل الـسلمية          ،واحتقروا مواقف املثقف من قضيته    
أننا نعيش يف أحـالم اليقظـة       " و  " إننا نستحق اهلزمية  " فقالوا   ،والكلمة يف املطالبة حبقه بدالً من السالح      

 ملا قام بتوزيـع  ، ولو كانت بالده حمتلة،ه لو كان مكاينقال إن( يقول الصحايف مسيح عما قاله له احملقّق        ".
 ، اعترفت أنين كاتب املنـشور     . كان عليك أن تزرع القنابل بدل توزيع هذه األوراق         ، ألنه عيب  ،املناشري

   .)١() وقال إننا نستحق اهلزمية،فزاد احتقاره يل
 فلـم  ،يعكس قصورنا عن خدمة قضاياناما ،    بينت الرواية موقف األورويب، من خالل الفرنسية كاترين    
 فقد أبدت  كاترين دهشتها وعدم معرفتها      .يشرح العرب قضيتهم ومل خيدموها كما خدم اليهود أوهامهم        

 يف الوقت الذي جاءت تبحث فيه عن أمساء تسع يهوديات قُتلن       ،باملذابح والشتات والتهجري وتدمري القرى    
 نّأمة ومل تكن تعرف    ا مل تر قرى عربية مهد     إ  وقالت    . ١٩٤٨بعد نزوحهن مع أزواجهن إىل لبنان عام        

ا قررت حني عرفت احلقيقة أن تقول غري أ".الدماغ احلديدي "  يف عملية ،ردوا من بالدهمالفلسطينيني طُ 
   . يقتلون أنفسهم أيضاً، إم حني يقتلون الفلسطينيني:لإلسرائيلني 

 فالرواية دعوة هلـم إىل أن       .وجية اإلسرائيلية وما جرته من مآسٍ           لقد ركّز خوري على فضح األيدول     
 إا دعـوة إىل  ، وأن حلّ قضيتهم ال يكون على حساب أهل فلسطني    ،يروا مشكلتهم يف مشكلة فلسطني    

 ومثلما دعت الرواية إىل     .وروبا ال يربر هلم خلق مأساة جديدة       فما حدث هلم يف أ     ،إدراك الذات يف اآلخر   
 دعت يف الوقـت نفـسه       ، ليدقّقوا يف عيوب واقعهم    ،عرب أعينهم، من خالل فتح عيين يونس      أن يفتح ال  

   .إسرائيل إىل كشف عمى أيدولوجيتهم العدوانية
 إذ تبين أا    .      وقفت الرواية عند الكيفية اليت تعامل العرب ا  مع قضيتهم من أجل استرداد حقوقهم              

  مع اإلميـان أنّ فناءهـا        ،ية غري حمسوبة بفناء إسرائيل من الوجود      قامت على ردود أفعال وديدات لفظ     
 وكانت هذه التهديدات حجة بأيديهم كي يقنعوا العامل أم مستـضعفون يف             ،متحقّق والذوبان مصريها  

سـيبيدون إسـرائيل مـن    "ومقولـة أن العـرب   " جتوع يا مسـك  " الوسط العريب، فقد أخذوا مقولة     
كما يقوم املنهج العريب على توقّع ايار إسرائيل  من الداخل يف مثانينيـات القـرن         .مأخذ اجلد   ،"الوجود

 وهكذا نعول على ظروف خارجيـة يف        . غري أنّ شيئاً من هذا مل يتحقّق       ،املاضي وأنّ حلظة التحرير قريبة    
ـ ( اإلسـرائيلي   ق  للمحقّ ، ساخراً ، يقول مسيح الصحفي   .استرداد حقوقنا وليس على ما نفعله      ربتموين ض

 ألنـين ال أحـب   ، أرجـوك ال تقـل آخ  ، عندما ستقع يف يدي    ، غداً . ومل أقل آخ واحدة    ،ينوودعستم
إذا عاملتمونا بشكل جيد ( تقدم يوسف احلجار من اجلنود اإلسرائيليني الذين احتلّوا قريته قائالً   .)٢()الشفقة

                                                 
   .٣٦١ ص ،الرواية  )١(
   .٣٦٢ ص ،الرواية  )٢(
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  تازهري حممود عبيد        إللياس خوري "باب الشمس" ة ـ رواي يف تاريخل اوعي

  
 

 ١١٠

 وعنـدها  ،ربية فلسطني وسنهزمكم غداً كما تعلمون سوف تدخل اجليوش الع،فسنرد احلسنة بأفضل منها   
  .)١() اللهم إين قد بلغت، األفضل لكم أن يتم التفاهم اليوم.سنعاملكم كما تعاملوننا اليوم

     يعكس حوار يلة مع احملقّق العسكري موقفاً عقالنياً متثّل يف قبول العقلية العربية للتفاهم مقابل التعنت   
 فجاءت الرواية من خالل هذه الزاوية دعوة للمحتل         ،يدولوجيا العمياء اإلسرائيلي الذي يعتصم بالقوة واأل    

 حسب  ، ومبا يشري إىل تغير حاالت الدول احلتمي عرب الزمن         ،بأن يتعامل مع املقهور تعامالً أخالقياً إنسانياً      
 ما كان    وهي دعوة لإلسرائيليني أن يتذكّروا     ،ما يراه ابن خلدون يف نظريته حول دورة احلضارات والدول         

ق للمحقّيلة قالت  ، مثلما هي دعوة كي يروا مشكلتهم وأن حيتكموا إىل التاريخ،عليه واقعهم وما أصام
 لكن  ،بتم إنكم تعذّ  … .ىل األبد إ يستمر   نلكنكم شيء مستحيل ال ميكن أ      ،أنتم أقوى وأغىن  ( العسكري  

 …ىل لبنان عند زوجـك    إال روحي    ق ، وكان يستهزئ بكالمي   ....عذابكم ال يعطيكم احلق يف تعذيبنا     
 قلت للمحقق العسكري عن     … أنت تأيت وتريدين أن أذهب ملاذا ؟         …اذهب اىل بولندا من حيث أتيت     

،كما )٢()تم العرب تعيشون يف أحالم اليقظة  وقال أن  ، برزت أسنانه الكبرية البيضاء    ،فضحك/ صالح الدين   
 لتعطوين دروسـا يف   وتأتون،م البالد وطردمت أهلها  سرقت ،خمجل( قالت هلم حني اموها باحلبل من يونس      

  .)٣()األخالق 
    ورمبا يكون يف حوار أم حسن اهلادئ مع اليهودية اليت سكنت بيتها دعوة إىل احلوار والتفاهم وإمكانية 

 ،ريب لكن هذه الرؤية سرعان ما تتهاوى أمام تلويح اإلسرائيليني بتذويب الفلسطيين يف اتمع الع،التعايش
  .وكانت نظرام املستهزئة تعبر عن أننا نعيش أحالم اليقظة وأننا جبناء وضعفاء ونستحق اهلزمية

  
-٥-  

  :باب الشمس / العامل اجلديد 
 من الرؤى محلت مسؤولية جتاوز املرحلة املعاصرة إىل مرحلة جديدة تقود إىل تظهر يف الرواية مجلةٌ     
ـّة"ؤية ر: ، من هذه الرؤى "باب الشمس"  عبرت عنها ،، تسعى إىل إحياء التاريخ وتفعيل دوره"إحيائي

 وأخرى ، بوصفه صورة عن التاريخ العريب املشلول،جسد يونس املشلول" إيقاظ"الرواية مبحاولة 
ـّة"  وهكذا نفهم بأنّ . عبرت عنها الرواية بفتح عيين يونس املغمضتني، من أجل النظر يف املرآة،"نقدي

 أما . وأن فتح عينيه حتديق يف الذات وتشخيص العيوب ونقدها،د يونس املشلول إيقاظٌ للتاريخإيقاظ  جس

                                                 
  ١٧٥ ص ،الرواية  )١(
   .٣٩٧ ص ،الرواية  )٢(
  . ٢٨٩ ص ،الرواية  )٣(
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 م٢٠٠٦تشرين أول / هـ ١٤٢٧رمضان ) ٤(العدد ) ٢( اللغة العربية وآداا، الد الة األردنية يف
 

 

 ١١١

  ."باب الشمس/العامل اجلديد "بناء : الرؤية الثالثة فقد تبدت يف  ما تنتهي إليه الرؤيتان السابقتان 
  : إيقاظ اجلسد املشلول -١

املريض يونس، املصاب : حركة النضال الفلسطيين مها     تقوم أحداث الرواية الرئيسية على شخصيتني يف
 وتدور األحداث بأن يسرد الراوي على يونس حكايات . يقابله الراوي الدكتور خليل،بانفجار الدماغ

  . ويذكّره ا ويستحضر مواقفه وآراءه إزاءها،كان يونس قد قصها عليه أيام كان واعياً
 وقد رأى الراوي .احلضاري الذي مير به العرب يف جسد يونس    جسد الكاتب قضية فلسطني واملأزق 

 مثقَالً ، تارخياً عليالً، كما يقول،أمامه" املرمي " أو " املعلّق " فوق سريره  أو " امللقى " يف هذا اجلسد 
لراوي يف حني ميثّل ا. فكان قناعاً وموضوعاً وتارخياً ومرآةً يرى عيوبه فيها،بالنكبات، ومثخناً باجلراح

صوت احلقيقة والوعي الذي حيدق يف الذات العربية،  يشري إىل عيوا وينقدها ويفهم روح التاريخ لبناء 
 يف  مقابل املاضي الذي استحال إىل جثّة وذكريات وماض معطّل ومناسبة للعطف والشفقة ،مستقبل جديد

 أثراً ،نك أصبحت قطعة من املاضي أل،صرنا كلنا هنا نشفق عليكوحني مل تذهب مع الكوادر إىل تونس،(
انفجار الذاكرة الفلسطينية وانفجار دماغ : وبذلك شهد الفضاء انفجارين )١().ميشي بني أشباح الذكريات

  .يونس
 فبدا مشلوالً ، مثلما جتسد يف أعضاء يونس، يف أجساد مشلولة ومكسرة وحمطّمة، إذن،     جتسد التاريخ

ـّز ال يرى وال يستجيب،وأعمى اليت يعيشها حتكي قصة " الغياب" وبدا أنّ حالة . يغرق يف سبات، وال ميي
هذا املشلول الغائب عن الوعي، ويف " إيقاظ" لذا حصر الراوي مهمته يف .الفلسطيين املطرود من وطنه

حياء كي يؤكّد أنه ميكن إ، ومتكينه من النهوض وممارسة حياته،تعفنه يف السرير حياً"منع "عينيه و" فتح "
شيء واحد ينقصين، شيء واحد يا اهللا، أريد أن .ال أريد من هذه الدنيا سوى إيقاظك(  تاريخ هذه األمة 

   .غري أنه ال أمل يف الصحوة واليقظة. )٢()عينيه ويفتح عينيه ويقول شيئاً ينهض هذا الرجل السابح يف 
 ،يف الصني(: ف حركته وغياب روحه  موت التاريخ وتوق"  التجسيد"     ويبدو أن الراوي رأى يف هذا 

 تعلّمت أن جسد . تعلّمت أمثن شيء يف حيايت، ورغم جنون التاريخ الذي عصف برأسي،رغم كل شيء
انظر إيلّ، أال ترى األمل . والربهان أنا.  جسدك تارخيك.اإلنسان الواحد هو جتسيد لتاريخ البشرية كلها

استيقظ ، الذي نام سنوات طويلة،الكسر يف عمودي الفقري ف. الطبيبة الصينية كانت على حق،ميزقين
 انظر إىل تارخيك يف جسدك ، اجلسد تارخينا يا سيدي.وحبوب املهدئات ال تنفع، األمل يف كل مكان.فجأة

  )٣( ) وقل يل أليس من األفضل أن تنهض وتنفض عنك املوت ؟ ،املتالشي

                                                 
   .٤١٦ص ،الرواية  )١(
  .١٣ ص ،الرواية  )٢(
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  تازهري حممود عبيد        إللياس خوري "باب الشمس" ة ـ رواي يف تاريخل اوعي

  
 

 ١١٢

     كان  ،للحديث عن الواقع" قناعاً "و" مرآة" فكان ،يونسجسد  من خالل  التاريخ  يفراويق الحيد
،ورمبا كان ذلك  ومناسبةً إلبراز العيوب واألمراض،حمطّةً للمراجعة واكتشاف الذات ومواجهتهامرضه 

معك (  وهو ما انعكس يف حديث الراوي مع نفسه يف قوله ،سبب التركيز على التاريخ النقدي يف الرواية
ل التقتيل محت الذي ،باجلسدوحتوالته تاريخ ال ، إذن، تروي هذه الرواية.)١()ةاكتشفت يف نفسي نفوساً كثري

  . دروب الترحيل اجلماعيى قراهم علنل مواكب املهجرين م والذي ميثّ،والتهجري واالقتالع
 مبعىن امتالك الوعي الفكري والتارخيي" العالج بالكالم "     يشري الراوي يف سياق حديثه عن الوعي إىل 

" السبات "مع األخذ بعني االعتبار أنّ .والواقعي والسياسي عرب حوار ال حيرر األرض فقط بل حيرر اإلنسان
 هلذا حاول الراوي أن مير بالتجربة اليت مر فيها ،الذي مير فيه يونس هو شكلٌ من أشكال االكتشاف

ن أكتشف  وأنا اآل،ة ليست سوداءلكن العتم. . أحبلق يف العتمة، أفتح عيين،أستلقي على سريري( يونس
نه مزيج األلوان النائمة اليت  إ، فالظالم ال وجود له، أطفئ القنديل وأرى ألوان الظالم.ألوان العتمة وأراها

  .)٢()ن يف البطء واالكتشاف  وأنا اآل،نكتشفها ببطء
التايل مثّلت الشخصيةُ  وب،          لقد جسد  املؤرخون األمم واحلضارات يف شخصيات الساسة والقادة

 ،هي بوابة الوعي التارخيي مبرحلة السقوط" بوابة الشمس" ونستطيع القول إنّ )٣(.التارخيية شخصيةَ األمة
 إا بوابة التطلّع حنو بناء واقع جديد يقوم ،حاول الكاتب أن جيعل منها تارخياً نقدياً ملرحلة معاصرة حنياها

بة الذات وقراءة التاريخ العريب بروح نقدية وموضوعية وبعقالنية بعيداً عن على التمعن يف األخطاء وحماس
 قراءة تبتعد بنا عن إقامة بكائيات ومنادب على املاضي ،االندفاع العاطفي والتغين بأحالم رومانسية

 إا مواجهة الذات بشجاعة، وقراءة التاريخ وتفسريه وحماولة فهم احلاضر من خالل استحضار ،املشرق
  .احلكايات

  : فتح العينني والتحديق يف املرآة  -٢
 وارتبط هذا النظر بالرؤية النقدية .يف املرآة" النظر"العينني و"فتح "     حرصت الرواية على الدعوة إىل 

 وذلك بعد أن تبين أنّ من ،وحتسس املشكالت وتشخيص العيوب ومعاينتها لتجنبها عرب مسرية التاريخ
  .ألمة من نكبات هو عدم مواجهة الذات واإلعراض عن النقدأسباب  ما حاق با

 ملا يف ذلك ،    وقد ارتبط فتح العينني برؤية اآلخر واكتشافه، هلذا سعى الراوي أن ينقذ يونس من العمى
 إذ قرأ ،وقد استطاع الراوي أن يقرأ مواقف يونس من خالل حتوالت عينيه. من إشارة إىل اليقظة والصحوة

                                                 
  . ٢٠ ،الرواية  )١(
   .٦٨ ص ،الرواية  )٢(
   .١١٣ ص ،مرجع سابق ، أمحد حممود ،صبحي  )٣(
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 م٢٠٠٦تشرين أول / هـ ١٤٢٧رمضان ) ٤(العدد ) ٢( اللغة العربية وآداا، الد الة األردنية يف
 

 

 ١١٣

نقاط "اضي واحلاضر واملستقبل، فجمود عينيه إشارةٌ إىل سبات قريبٍ من املوت، وما فيهما من فيهما امل
 .وصوت جدته املليء باألشباح،رأى فيهما الرتوح واهلجرات واألحزان.إشارةٌ إىل مستقبل مظلم" سود

بياضهما ومجودمها " وانعدام الرؤية يف ،"امحرار عينيه الغاضبتني" كما رأى صحوتـه ويقظتـه يف 
  يداوي عماه من كان ،، رأى فيهما صورةَ رجل ال يعيش وال ميوت"وانفتاحهما على الرمادي الغامض 

 . مشرياً إىل دور بريطانيا ووعد بلفور والقطرة اإلجنليزية اليت كان يتداوى ا يونس،سبباً يف مصائبه
أذكر امرأة خائفة تعبطين : ( لراوي عن والدته يقول ا.    العني مرآة تعكس اإلحساس باألمن وباخلوف

اخلوف يا أيب . .وكنت أخاف من عينيها.  وتقول إم سيقتلوننا كما قتلوا أيب،وتنظر إىل كل الناس بريبة
 واكتسب مفهوم .وقد أدرك يونس أنه لن يتمكّن من اإلبصار بعينيه إال يف وطنه. )١() ينام يف العيون 

وذلك حني سأله الراوي عن معامل الطريق وعن الدليل ،لرؤية البصرية إىل البصريةالرؤية مفهوماً جتاوز ا
  )٢ () أين العالمات يا رجل ؟ كيف سأعرف الطريق ؟ ومن يدلين؟( .والعالمات واهلادي

 مثلما ، حبال من يسري وراء أعمى،      وقد شبه الكاتب حال األمة وهي تفتقد الدليل واهلادي أثناء سريها
 ، فكان أن ضاعوا مجيعاً وتاهوا،دون أن يناقشه أحد منهم،الشيخ األعمى/الناس خلف والد يونس سار 

 الذي كان يعيش اهلزمية وجيعل منها ،ولنا أن نتصور املصري الذي قادهم إليه ذاك الشيخ األعمى املهزوم
 وهو ما ،هلوية واألرضإنه نشيد الضياع والغربة وفقدان ا": ؟! ضاع كل شيء ،ال أمل" أنشودة يرددها 

ف رجل أعمى ل حني وجدنا أنفسنا منشي خ،هل تعرف ماذا جرى لنا(عبر عنه من كانوا يسريون خلفه 
، "ماذا جرى ؟" دون أن يقيدوا دالالت صيغة  )٣(.). سحبته من وسطهم،يقودنا ؟ أمك أنقذته من املوت

  . الضياعكي يستوعب هذا التعبري ما خيطر على ذهن السامع من أشكال
 ،"اإلغماض، اهلروب،الرؤية،النظر: "أطالت الرواية، يف سياق رؤيتها النقدية، الوقوف عند صيغ     

 كي خنلي ، أو االدعاء بأننا ال نعرف تلك األمراض،لإلشارة إىل نكوصنا عن النقد ومعرفة أمراض واقعنا
يلة السابعة  وقد عبرت .إليه من واقع اهلزمية لذلك جند نزوعاً حنو بناء عامل البطولة كي رب ،مسؤوليتنا

 حيث تغلغلت اهلزمية إىل ،عن ربنا من املواجهة والنقد حني وصفت األهل الذين بقوا حتت االحتالل
وربطت الرواية بني . )٤() كي ال يروا وجوههم ،بشر كانوا يرفضون النظر يف املرايا( يف قوهلا ،أرواحهم

 الذي ال ينفعه دخول املشفى ألنّ املشفى نفسه حباجة إىل تصويب، قرنت ،من حالتهالواقع وحالة امليؤوس 

                                                 
   .٢٣ ص ،الرواية (١)  
   .١٦ ص ،الرواية (٢)  
  ٣٩٢ ص ،الرواية   (٣)

  .٣٩٥ ص ،الرواية (٤)  
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  تازهري حممود عبيد        إللياس خوري "باب الشمس" ة ـ رواي يف تاريخل اوعي

  
 

 ١١٤

 أصر على الدخول اىل املشفى هرباً من حني ،يؤوس من حالتهاملذلك مبوت عبدالواحد اخلطيب، 
 ، وهو هارب من موته،سوف ميوت عبدالواحد يا أيب( األوجاع عندما استلقى على السرير فهامجته ،املوت

 فجاء اىل املستشفى كي يغمض ، هرب من النظر اىل موته بعينني مفتوحتني.ميوت دون أن يدريسوف 
 ألنه إذا ما رأينا فإننا نغمض ، يرى كثري منا أنه من األفضل أن ال نرى،وهكذا.)١()عينيه قبل أن ميوت 

 .كالتنا ذا اإلغماض ونتوهم بعد ذلك أننا حنلّ مش، وأخرياً حييق بنا ما كنا أغمضنا عن رؤيته،عيوننا
 تبصري باملصري الذي ينتظرنا ؟ وهل كان جلوؤنا إىل احلكاية وإىل عامل ، هل تشخيص اإلغماض هذا،لكن

 حيلون .ن ال يرواأمن األفضل للرياضيني العرب (  البطولة املتخيل شكلٌ من اهلروب من واقع اهلزمية والذلّ؟
 ال ، فضيحة ثابتة. فنحن يف هذا املكان أشبه بالفضيحة،حق ورمبا كانوا على .املشكلة بإغماض عيوم
  .)٢()ميكن سترها إال بنسياا 

  :باب الشمس /  العامل اجلديد -٣
اسم مغارة حقيقية يف دير " باب الشمس" فَـ ،       البد من الوقوف عند عنوان الرواية ودالالته

 وفيها ،لّل كغريه من املتسلّلني إىل اجلليل احملتلّكان يونس يلتقي بزوجته عندما كان يتس  فيها.)٣(األسد
 . وفيها كان يعتقد أا املنطقة الوحيدة احملررة من األرض،أجنب أبناءه ومارس حريته وشعر أنه يف وطنه
وذا كان يونس منسجماً مع .  وأوصى أال يدفَن إالّ فيه،لذلك قرر يونس أن ال يفتح عينيه إال يف وطنه

فكثرت حاالت التسلّل ، الشخصيات اليت كانت أفئدا معلّقة ومتجهة صوب الوطن احملتلّغريه من
 من مثل حكاية اجلواميس اليت ال يفلح ،ونسجت حكايات اختلط الواقع فيها باخليال، والصدق بالكذب

ي قصة النضال اكتسبت بعداً رمزياً حتك" باب الشمس "  نالحظ أنّ ، وهكذا.ختصيبها إالّ يف بلدة اخلالصة
 مثلما هي رمز لنهجٍ نضايلّ ال يفرط باحلق والوطن ،والصمود واالرتباط باألرض مهما كانت التضحيات
 ، وقد ارتبط هذا الرمز بالوالدة واحلق والضياء واألمل،ويصر على اقتحام األبواب اليت تعيد احلق إىل أهله

والبشرى القادمة يف الزمن ، وهي الوطن املنتظر والدته".باب الشمس "وصارت بوابة احلرية واالنتماء لعامل 
  .اجلديد عندما خيرج يونس من بطن احلوت

      اية الرواية حنس اجس البحث عن اجلديدأنّ الرواية مسكونة يف،  على أنقاض ما عاينه الراوي من
 ،ة من الوصايا للجيل اجلديدعلى شكل جمموع"العامل اجلديد"وقد جاءت الدعوة إىل بناء. )٤( سقوط وتداعٍ

                                                 
   .٣٥٤  ص،الرواية (١)  
   .٢٦٧ ص ،الرواية (٢)  
مرجع  ، أمحد،اجلوة: ينظر . قال عزالدين املناصرة أنّ حممود درويش ذكر له أنه كان يلعب عندها مع أترابه عندما كانوا أطفاالً  (٣)  

  .٤٠ هامش رقم ،سابق
   .١١٦ ص ،الرواية) . كل شيء هنا يتداعى أال توافق معي يا أبو سامل ؟( (٤)  
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 م٢٠٠٦تشرين أول / هـ ١٤٢٧رمضان ) ٤(العدد ) ٢( اللغة العربية وآداا، الد الة األردنية يف
 

 

 ١١٥

 بعينني جديدتني يراعى فيها اجلمع بني ما تفرضه ،متّ التركيز فيها على روح البناء وعلى الرؤية اجلديدة
 ابدأ من البداية .بين أن ترى احلياة بعينيك اجلديدتنيا ياكأريد( ظروف العصر وبني االستفادة من املاضي 

 وتصنع لنفسك حكاية ،أخربتك هذه احلكايات من أجل أن تعرفها ، ابدأ  حيث تشاء.ال من النهاية
 )١(.) اصنعه جديداً ومجيالً، تشاءا اصنعه كم، اصنعه أنت.ل العامل الذي ينتظرك أنا ال أستطيع ختي.جديدة

 وهو ،من هذه الوصايا ما يدعو إىل احلرص على الوطن واحلفاظ عليه وعدم متكني اإلسرائيليني من استباحته
رة من أرض إا القطعة الوحيدة احملر("باب الشمس" متّ التعبري عنه باحلفاظ على السر وعلى مغارةما 

 من خالل اإلميان بوالدة احلياة من رحم ، بعض رؤى املستقبل أخذت شكل النبوءة احلتمية.)٢()فلسطني 
ي  وسنسم، وستعود فلسطني،كم من بطن احلوت،كما خرج يونس األوليخرج يونس جدس (املوت

  .)٣( قريتنا اليت سوف نعيد بناءها باب الشمس
، ونلحظ حريصاً على إحضار الصور كي يبدأ احلكاية من جديد كان خليل الراوي بعد وفاة يونس      

شعرت أن  ( اكتسبت بعداً رمزياً يف الرواية للتعبري عن احلفاظ على املاضي وتفعيل دوره " الصور " أنّ  
قلت نأخذهم . … وقلت إن الصور وحدها تستطيع جتديد حكايتنا ،روحي انطفأت و،تذاكريت جفّ

 ،تبقيني من شهرنا السابع يف صحبة املوت فنعرب معهم هذين األسبوعني امل. ونروي حكايام،واحداً واحداً
 ،ملوت أليس هذا قانون احلياة ؟ أمل نتفق أننا سنحاول الوصول اىل أعمق نقطة يف ا.وندخل آالم الوالدة
  )٤() كي نكتشف احلياة ؟

 لقد أقفلت الرواية بوابتها بدموع الراوي وهو يبكي يف منامه على يونس وعلى املرأة اليت تراءت له       
صباح يوم اإلثنني يف " أم حسن "  مثلما بدأت بدموع الشخصيات حزناً على موت ،يف الصورة مع يلة

 أم العجز عن ،ه الدموع  هي الوهم الذي جاء به سالم أوسلو وال ندري هل هذ.١٩٩٥ تشرين الثاين ٢٠
أم تفرد قوى الطغيان بتصفية ، أم اهللع الذي افتتحنا به القرن اجلديد حبرب اخلليج،تغيري حركة التاريخ

 أم اغتيال احلقيقة وجعل الدفاع عن الوطن إرهاباً وربط ،القضية الفلسطينية على مرأى من العامل ومسمعه
م والعروبة باإلرهاب يف هذا الزمان األمريكي ؟ يبدو أنّ هذه الدموع هي كل ماذكرت، يقول اإلسال

 وأقول ، ومطر آذار يغسلين، أقف هنا والليل يغطيين.خرجت من بييت حافياً وركضت اىل قربك(الراوي 
قدماي تغرقان  ، املطر حبال متتد من السماء اىل األرض،أقف.  ال، احلكايات ال تنتهي هكذا،لك ياسيدي
 ، غري أنه. ذا املشهد انتهت الرواية.)٤() وأمشي وأمشي وأمشي ، أمسك حببال املطر، يدي أمد،يف الوحل

                                                 
   .٤٤٥ ص ،وايةالر  )١(
   .٥١٠ ص ،الرواية  )٢(
   .٥١١ص :  ينظر أيضاً ،٥١٠ ص ،الرواية  )٣(
  .٥١٤ ص ،الرواية  )٤(

  .٥٢٧ ص ،الرواية  )(٤
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  تازهري حممود عبيد        إللياس خوري "باب الشمس" ة ـ رواي يف تاريخل اوعي

  
 

 ١١٦

 يظل إميان ،تامة الظروف وصعود املشروع الصهيوين يف مقابل تراجع املشروع الفلسطيينوعلى الرغم من ق
من " باب الشمس"ية اجلديدة واإلصرار على بناء عامل  ذلك أن الرؤ،الرواية باحللم وباملستقبل اجلديد قوياً

  .عالمات انفتاحها على املستقبل
 غري أنه مل ، وتبين  أنّ هناك وعياً نقدياً، فقد وقفت الدراسة عند مفاهيم التاريخ املتعددة،     وبعد  

 أنه ميكن لنا أن نتخذ من  كما تبين، بل بقي وعياً فردياً،يتحول إىل حركة عامة تغير يف الواقع العريب
وتبين .  مما يلقي مسؤولية كبرية يف اختيار النصوص املترمجة،الرواية وسيلـة يف الصراع أو احلوار مع اآلخر

صورة اهلزمية كما تبدت :  وأن مثّة صورتني ،أيضاً أنّ التاريخ الذي عرضته الشخصيات هو تاريخ الضحية
 وأنه ، وتبين أنّ للوقائع تأثرياً يف رسم صورة التاريخ.يت رمستها احلكايةمقابل صورة البطولة ال/يف الواقع 

"  وهكذا كانت .رغم واقع املوت الذي عاشته الشخصيات فلديها طاقة أمل وانتماء وتعلّق بالوطن احملتلّ
 باب "بوابة الوعي بالسقوط وإميان بتجاوز مرحلة اهلزمية من أجل بناء العامل اجلديد  " باب الشمس 

   .يف األرض احملتلة" الشمس 
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 ١١٧

   هـ٦٩٠ حترير عكا سنة شعر
  

  * اشتيةحفظي . د
  ٣٠/٧/٢٠٠٦: تاريخ القبول  ١٠/١١/٢٠٠٥:  البحثتقدميتاريخ 

  

  
  ملخص

                                                  

 ،عاته ونظرت يف موضـو    ، هـ فجمعته من مصادره    ٦٩٠تتبعت الدراسة الشعر الذي قيل يف حترير عكا األخري سنة           
  .مست أهم خصائصه الفنيةوتل

 ولعل شعراً كثرياً ونثراً وفرياً قيل ذه املناسبة مـا  .وتبني أن الشعر الذي قيل قليل إذا ما قيس بأمهية هذا الفتح اجلليل          
  .زال خمطوطاً مل ير النور

اء بـه يف صـراعاا   السـتقو  واستلهام تارخيها ايد ل،وقد أشارت الدراسة إىل أمهية الشعر يف ختليد انتصارات األمة   
  .احلاضرة
لعـلّ   و، ه يف التحريـر إجالء دورو ،إعالء شأنهو ،بعثه من جديدو ،أوصت الدراسة بااللتفات إىل أدب تلك الفترة    و

 فال بدّ  من استعادة      ،انصياعنا إىل أراجيف أعدائنا   و،  نفسنا النقطاعنا عن أجماد ماضينا    أخطر ما نواجهه اليوم غياب ثقتنا بأ      
  .معارك املصريو وبناء اهلمة ملواجهة حتديات احلاضر ،ه األمةالثقة ذ

  
  

Abstract 
 

This paper traces poetry composed on the occasion of Akka Liberation in 690Η. 
Through careful investigation of related topics and sources, the paper finds that this poetry 
is very limited compared with the importance of this glorious conquest. It should be stated 
here that a good deal poetry and porse may have been composed on this event but still 
unpublished. 

 
The paper also points out the importance of poetry in regards to perpetuating the 

conquests of the Arab Nation as well as inspiring their powerful history in today's 
struggles. Finally, the study recommends us to take into consideration the literature of that 
era and to brathe life into it again as it plays a big role in liberation as well as restoring 
self-confidence to face challenges. 

  
  

  
  .          قسم اللغة العربية وآداا، كلية األمري عبداهللا بن غازي، جامعة البلقاء التطبيقية*   

  .   حقوق النشر حمفوظة جلامعة مؤتة، الكرك، األردن
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  تقدمي
  

 هـ  ٦٩٠دف هذه الدراسة إىل الوقوف على ما قيل من شعر يف معركة عكا األخرية سنة   
  . وتجري دراسة حوله تتناوله من ناحية موضوعه وفنه،فتحاول استقصاءه عرب ما توافر من مصادر

وضوع يف أنه يالمس فترة هامة جداً من تاريخ احلروب الصليبية إذ متثل املشهد وتتجلى أمهية امل  
األخري حللقة هامة من هذه احلروب اليت هصرت الشرق العريب اإلسالمي عندما اضطر إىل استقبال الزحف 

وكانت هلا آثار خطرية من نواحٍ ... امتدت قرنني من الزمان، فدارت رحى حرب عوان،الغريب قسراً
  . وثقافية، واجتماعية، واقتصادية،سياسية
 إذ حكمت بالفشل على األهداف ،وجاءت معركة عكا األخرية هذه فصالً ختامياً لتلك احللقة  

 ليوجهوا جهودهم لطرد اإلسالم من ، فخرج الصليبيون مرغمني،األوروبية يف املشرق العريب اإلسالمي
 وما صراعاتنا .حماوالم الكيد لإلسالم فتتخذ أشكاالً شىت مث تستمر ، فيحققون النجاح هناك،األندلس

ولن ترضى "  : يصدق ذلك قوله تعاىل ، فاحلرب دينية كانت ومل تزل،احلاضرة إال أحد هذه األشكال
  )١٢٠اآلية : البقرة ( "عنك اليهود وال النصارى حىت تتبع ملتهم

مهيته الكربى يف مساره املتصل، إذ يتم التفكر  له أ،والوقوف بتدبر على حمطة من حمطات هذا الصراع  
 على دور – أدبياً – واستسقاء العرب، ويتم التعرف ، الستثمار النتائج، يف دواعي النصر واهلزمية– تارخيياً –

وأثرها العظيم يف أمة كأمتنا اليت امتازت بالتأثر ، وليس خباف خطر هذه الكلمة،الكلمة يف هذا الصراع
وكم لوت ! وكم عبأت معنويات وشحنت مهماً !   فكم أشعلت الكلمة حروباً  وأطفأت ،ةاملفرط بالكلم

  ! عار الكلمة ،عنة اخليل تطلب املوت الزؤام فراراً من العارأ
ومن أهم املصادر .  وخباصة املصادر األدبية، لعل أمهها شح املصادر،وقد واجه البحث بعض مصاعب  

  :اليت اعتمد عليها البحث
 ة ، وفوات الوفيات للكتيب، والبداية والنهاية البن كثري،املختصر أليب الفداءو ،اية األرب للنويريودر 

   .األسالك البن حبيب
 وهي مصادر هلا أمهية كبرية يف ،وقد تعذر الوصول إىل بعض املصادر رغم تكرار احملاولة يف غري وجه  

 وجواهر السلوك البن ،بكر بن عبداهللا بن أيبك الدواداريكرت الدرر أليب : الكتابة عن هذه املرحلة وهي 
على و أما درة األسالك فه، واملنتخب يف تكملة تاريخ حلب لعلي بن اخلطيب الناصري احلليب،حبيب
  .تستبان كلماته مبنتهى الصعوبة" ميكروفيلم " شريط 

تكاد تكون حمصورة يف بعض  و، فهي كذلك قليلة، فلم تكن مسعفة كما ينبغي،وأما املراجع احلديثة  
 والدكتور عمر الساريسي ،احلياة األدبية يف عصر احلروب الصليبية: إملاعات للدكتور أمحد بدوي يف كتابه
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 ١١٩

شعر اجلهاد :  إضافة إىل كتاب الدكتور حممد اهلريف ،نصوص من أدب عصر احلروب الصليبية: يف كتابه 
 ركناً للحديث عن الشهاب حممود أحد أهم شعراء هذه يف احلروب الصليبية يف بالد الشام، الذي أفرد

  .الفترة
 فوقع يف ، قد تناول احلديث عن هذه الفترة بشكل متعجل، أنّ بعض هذه املراجع،وزاد األمر صعوبة  

  : بعض وهم 
 اهلريف أثبت يف كتابه بعض أبيات من قصيدة الشاعر شهاب الدين حممود نقالً عن  حممدفالدكتور  

أجزاء أخرى من القصيدة نفسها " ز الدرر ـكن" خب يف تكملة حلب ؛ مث وجد يف كتاب كتاب املنت
  . )١(فظنها قصيدة أخرى للشاعر نفسه قاهلا يف املناسبة نفسها

  . )٢( هـ٦٨٩أشار إىل أنّ فتح عكا مت سنة  حني ،ووقع يف وهم تارخيي آخر  
 ،قائلها و ومل يذكر من ه،األشرف خليل فيشري إىل قصيدة متدح السلطان ،أما الدكتور أمحد بدوي  
والواقع أن القصيدة لشهاب الدين حممود  وقد قاهلا يف فتح ، )٣(هم كالمه أن القصيدة قيلت يف عكاويو

  .هـ٦٩١حصن الروم سنة 
 - أحد أهم أدباء هذه الفترة- ،جتدر اإلشارة أخرياً إىل أن أحد الباحثني قد اختار الشهاب احلليبو  

 .)٤(نثره و إال أنه اقتصر على دراسة حياته ،اً  لرسالته يف الدكتوراهاختاره موضوع

هذا اجلهد الذي  ، يشفع للباحث إن بدت هنات يف جهده،ولعل ما سبق ذكره وغريه مما مل يذكر  
  :ينتظم يف ثالث وقفات 

  .رحلة عكا يف مسرية احلروب الصليبية: األوىل 
  . من ناحية موضوعه،هـ٦٩٠حترير عكا عام حديث عن الشعر الذي قيل يف : والثانية 
  . من ناحية مقوماته الفنية،هـ٦٩٠حديث عن الشعر الذي قيل يف حترير عكا عام : والثالثة 

  .مث خامتة موجزة فثبت املصادر واملراجع

                                                 
                                                                                .١١٢ ص ،١٩٨٠بريوت، ، مؤسسة الرسالة،٣ ط،شعر اجلهاد يف احلروب الصليبية يف بالد الشام اهلريف، حممد،(١) 
  .١١٥ص  : املصدر نفسه(٢) 
    .٤٥٢ ،٤٥١القاهرة، ص  دار ضة مصر،،٢، ط األدبية يف عصر احلروب الصليبية مبصر والشاماحلياة بدوي، أمحد أمحد،(٣) 

 وفمن كيقباذ إن رآها وكيخسر   لك الراية الصفراء يقدمها النصر : والقصيدة مطلعها 
   .١٩٩٥ ، جامعة مؤتةماجستري، رسالة ،نثرهوالشهاب حممود احلليب حياته  الذنيبات،حسن أمحد،(٤) 
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  "مسرية عكا يف احلروب الصليبية " 
  :احتالل عكا 

 وجرت عدة حماوالت ،صليبيون إىل أمهية عكا تنبه ال، يف احلروب الصليبيةمنذ السنوات األوىل  
وتستمر احملاوالت  .  فأصابه سهم قاتل، إذ حاصرها،هـ٤٩٤سنة " كندفري " ومنها حماولة  .)١(الحتالهلا 

 عدة حماوالت – كذلك –وقد جرت  .)٢( هـ٤٩٧من ذلك سنة " بلدوين األول " إىل أن يتمكن 
  . وجندا من أساطيل الغرب القوية، ملناعة املدينةفلم توفق نظراً ،)٣(إسالمية الستردادها 

  

  :صالح الدين حيرر عكا 
 أحرز املسلمون بقيادة صالح الدين نصرهم الثمني على الصليبيني يف ،هـ٥٨٣يف مجادى اآلخرة سنة   

 كان صالح الدين يدق أبواب عكا يف أواخر ربيع ، وقبل أن يفيق الصليبيون من هول املفاجأة،حطني
 واستنقذ من كان فيها من ، فأخذها،وقاتلها بكرة اخلميس مستهل مجادى األوىل"  من العام نفسه اآلخر

 ، واستوىل على ما فيها من األموال والذخائر والبضائع والتجائر وكانوا زهاء أربعة آالف نفر ،،األسارى
   .")٤( فإا كانت مظنة التجار 
   :)٥(الصليبيون يف عكا ثانية

 واجتاحت عساكره الساحل والـداخل، وتوجـت      ، توالت انتصارات صالح الدين    ،طنيبعد نصر ح     

                                                 
 دار الكتـب  ،حممـد يوسـف الـدقاق   : مراجعـة   . الكامل يف التـاريخ  ،) هـ٦٣٠ت( انظر ابن األثري،علي بن أيب الكرم الشيباين(١) 

  .٤٣، ص ٩، ج١٩٨٧العلمية،بريوت،
عكا، ،بـشري  دار ال،عكا بني املاضي واحلاضـر  الكردي، فايز،: يثاً مفصالً يف وانظر حد. ٧٢ ص،٩ ج،الكامل يف التاريخ ، ابن األثري(٢) 

 .  وما بعدها ٤٠، ص١٩٧٢
 ومـا  ٤٢ ص ،احلاضروعكا بني املاضي  ،فايز،الكردي:ومن احملدثني انظر  . ١٤٤، ص ١٠، ج الكامل يف التاريخ   ،ابن األثري : انظر مثالً   (٣) 

 .بعدها 
حممد :  حتقيق   .لنورية والصالحية   الروضتني يف أخبار الدولتني ا     ،)هـ٦٥٦ت(ن عبد الرمحن بن إمساعيل    شامة املقدسي، شهاب الدي   وأب(٤) 

، الكامل يف التاريخ  : ابن األثري : وانظر.  وما بعدها  ٢٧٨ ، ص ١ق/٢ ج ،١٩٩٨حلمي حممد أمحد،مطبعة دار الكتب املصرية، القاهرة،،      
 .١٤٩، ص١٠ج

  :انظر يف ذلك بشكل عام (٥) 
 الدار ،حممد حممد صبيح:وشرح  حتقيق . الفتح القدسيالفيح القسي يف  ،)هـ٥٩٧ت(عبد اهللا حممد بن حممد و العماد األصفهاين،أب-

   .٢٩٦، ص )ت .د (،القومية
، ١٢، ج١٩٨٧ دار الكتب، بريوت، ،٣ملحم ورفاقه،طوأمحد أب:  حتقيق . البداية والنهاية،) هـ٧٧٤ت(والفداء احلافظ أب، ابن كثري-
  ما بعدها و٤ص
ـ ١٠٨٩ت(الح عبد احلي بن أمحد    الفوأب، ابن العماد احلنبلي   -  ،بريوت، دار املـسرية   ،٢،طشذرات الذهب يف أخبار من ذهـب       ،) ه

  ما بعدهاو ٢٨٤ ص ،٤ ج،١٩٧٩
 ،١٩٨٤، دمشق، دار حسان،حطني مسرية التحرير من دمشق إىل القدس وزكار، سهيل،؛  . ٤٧ ص،عكا: فايز ،  الكردي-
  ما بعدهاو١٦٩ص
 ،١٩٨٩ ، مكتبة الدار، املدينة املنورة،صالح الدين يف حتريرهاالقدس حتت احلكم الصلييب ودور   حممود، شفيق جاسر أمحد، -
  . وما بعدها ٧٧ص
 . وما بعدها ١٧٦ ص،١٩٨٦، )ن.د (،٢ ط،الصلييبو تاريخ الوطن العريب والغز املعاضيدي،خاشع ورفاقه،-
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  . )١(هـ ٥٨٣انتصاراا العظيمة باسترداد بيت املقدس شرفه اهللا تعاىل يف رجب سنة 
 فتوجهت موجات الصليببين من جديد إىل ، وثارت محاستها ثانية، فغاظ ذلك أوروبا،توالت االنتصاراتو

،  فهي املفتاح الستعادة ما فقدوا، وموقعها،ها ومينائ،ات واضحاً لديهم اآلن أمهية عكا وقد ب.املنطقة
هـ ملحمة ٥٨٥ وبدأت يف رجب سنة ، وسارع صالح الدين إىل حصارهم،فسارعوا إىل حصارها

 وجرت معارك كربى كان كل فريق من املسلمني والصليبيني حياول حتسني وضعه ،عظمى حول املدينة
فلم يفلح املسلمون يف فك احلصار عن املدينة املسكينة، ومل ينجح الصليبيون يف دفع املسلمني  ،العسكري
  .واحتالهلا

 مث وصول بعضها ، كفة الصليبيني بالرجحان عندما تواردت األخبار عن جندات صليبية جديدةبدأتمث   
وإىل بقاع املسلمني تطلب  ، وإىل حكام املغرب، وطارت رسل صالح الدين إىل اخلالفة يف بغداد.فعالً

  .فلم يكن له كل ما متىن. .النجدة
 وكان ، ضروباً عظيمة من التضحية والصمود، وداخلها، وأبدى املسلمون خارج عكا،واشتد احلصار  

  ورسائل تسليه من كاتبه املخلص، ال يهونه عليه إال إميانه،حزن صالح الدين ملعاناة احملاصرين عظيماً
  .القاضي الفاضل

 كانت ، وملك انكلتره، ووصول جندات صليبية أخرى بقيادة ملك فرنسا،هـ٥٨٧مع دخول سنة و  
  :  على أمو قد نفدت فصاحلوا العد وكانت قدرة احملاصرين على املقاومة،حالة املسلمني تزداد سوءا

 وألفاً ومخسمائة ، ومائيت ألف دينار، واملراكب، والعدد، ومجيع ما فيه من اآلالت،يسلّمون إليهم البلد"  
 ،وملا وقف السلطان على ذلك أنكره.. .على أم خيرجون بأنفسهم ساملني.. .أسري جماهيل األحوال

 ، وقد مجع أمراءه،يف مثل هذه احلالو فه، وعزم على أن يكتب إليهم يف إنكار ذلك عليهم،وأعظمه
 على ، وناره، وشعاره،لبانه وص، فما أحس املسلمون إال وقد ارتفعت أعالم الكفر،وأصحاب مشورته

  .)٢(" وذلك ظهرية ار اجلمعة سابع عشر من مجادى اآلخرة ،أسوار البلد
 وأقرت الوجود الصلييب يف عكا، مث ،مث كانت اهلدنة اليت أرغمت الظروف صالح الدين على القبول ا

  . وانشغل أبناؤه بصراعهم الداخلي،تويف صالح الدين رمحه اهللا
 وجنحوا يف ردها وإبعاد خطرها  مث كان منهم ، فانشغلوا باهلجمة املغولية،ل امللك إىل املماليكويف ما بعد آ

  .التفات لتحرير البالد من الصليبيني
 الذي صمم يف أخريات أيامه ،"السلطان املنصور قالوون" لنقف على جهود ،وها حنن نطوي الزمن  

                                                 
 .  وما بعدها٢٦٤، ص١ق/٢، جالروضتنيوشامة املقدسي، أب(١) 
  .٥٨ ص ،عكا الكردي، فايز،: وانظر  . ١٨٨، ص٢ ج،الروضتني وشامة املقدسي،أب(٢) 
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 ١٢٢

  .)١( على إاء الوجود الصلييب يف املشرق اإلسالمي
 ناقضني بذلك هدنة كان قد ، عندما اعتدى الصليبيون على التجار املسلمني يف عكا،وجاءته الفرصة

 ، فأظهر الغضب، وجتهز للسري، فاختذها املنصور ذريعة لفتح عكا،معهم" الظاهر بيربس"عقدها السلطان 
 على أن يؤتى باجلنود  وأصر، فرفض السلطان، وجيدد العهد،فسارع الصليبيون إىل إرسال وفد يعتذر

  . فرفض املفاوضون،املعتدين ليحاكمهم
بإكمال " األشرف" وأوصى ابنه ، لكنه مرض مرضه األخري،وخرج السلطان يف جيشه قاصداً عكا

  . وحتقيق األمنية،املسرية
  :)٢(التحرير 

ه إنفاذ أمر  وكان أول مهّ،)٢(هـ ٦٨٩احلكم يف سابع ذي القعدة سنة    " األشرف خليل " توىل السلطان   
  . ووصيته بتحرير عكا،والده
 ليلة ، والقراء بتربة والده، واألعيان، والقضاة، فأمر جبمع العلماء، وقدسية املهمة،واستشعر هول األمر  

 ويف بكرة النهار فرق السلطان أمواال ، وبات اجلميع يقرؤون القرآن،هـ٦٩٠صفر من سنة /٢٨اجلمعة 

                                                 
ـ ٨٠٧(ات،حممد بن عبد الرحيم     ابن الفر (١)   املطبعـة  ،جنـالء عـز الـدين   وقـسطنطني زريـق     : حتقيـق    .  تاريخ ابن الفـرات    ،) ه

 .١١٠، ص٨ ج،١٩٣٩االمريكانية،بريوت، 
  -:ينظر يف ذلك بشكل عام (٢) 

: وابن كثري . ٢٤ ص،٤ ج، املطبعة احلسينية املصرية،القاهرة،١ ط،املختصر يف أخبار البشر ،) هـ٧٣٢ت(ين إمساعيلدعماد ال داء،الفو أب-
  . ٣٣٨، ص١٣ ، جالنهايةوالبداية 

   ...  ١٥٦ ورقة ، خمطوط،درة األسالك يف دولة األتراك ،) هـ٧٧٩ت(ابن حبيب،احلسن بن عمر  -
  .               ١٤٧، ص١ ج،١٩٧٦ ، مطبعة الكتب،سعيد عاشور: مراجعة . د أمني حممد أمح: حتقيق  . بنيهوتذكرة النبيه يف أيام املنصور و -
   .١٠٦، ص٨ ، جتاريخ ابن الفرات ابن الفرات، -
  .٧٦٠، ص٣ق/ ١ ج،١٩٧٠ ، القاهرة، حممد مصطفى زيادة،٢ ط،السلوك ملعرفة دول امللوك ،)هـ ٨٤٥ت( املقريزي،أمحد بن علي -
لكتب مع استدراكات وفهارس نسخة مصورة من مطبعة دار ا (  النجوم الزاهرة،) هـ٨٧٤ت( يوسفواحملاسن ابن تغري بردي،أب-

  .  وما بعدها٥ ص،٨، ج)ت. د ( ،، املؤسسة املصرية العامة)جامعة
  . ٤١١، ص٥ ، جشذرات الذهب ابن العماد احلنبلي، -

  -:ومن احملدثني انظر 
   ...١٢٢ ، ص٢ ج،١٩٦٩ ، بريوت،٢ ط،خطط الشام  علي،حممد كرد،-
  .ما بعدهاو ٦٢ ص ،عكاالكردي، فايز،  -
  ،١٩٧٢ بريوت، ، دار النهضة،مصر والشام يف عصر األيوبيني واملماليك ،حعبد الفتا، عاشور-

  . وما بعدها ٢٠١ ص 
  ، خمطوط، مكتبة خاصة،فلسطني يف األدب العريب زمن احلروب الصليبية ،إبراهيم، حممود -

 .وما بعدها٦٣  ص  
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 م٢٠٠٦تشرين أول / هـ ١٤٢٧رمضان ) ٤(العدد ) ٢(الة األردنية يف اللغة العربية وآداا، الد 
 

 

 ١٢٣

  .)١(عظيمة على الفقراء 
 ونزل عكا يف ثالث شـهر       ، يوم اخلميس ثالث شهر ربيع األول نزل من القلعة متوجهاً إىل الشام            ويف  

 ولقائـه   ، وأرسل إىل العساكر الشامية يأمرها باالستعداد      ،وكان قد شرع يف إعداد جيشه     . )٢(ربيع اآلخر 
  .حول عكا

 أمري -يقول كما – إذ كان ،ا ومشارك فيه،عةمعاصر للواقوالفداء وهوأما عسكر الشام فيذكر لنا أب  
 إلحضار منجنيق ،صاحب محاه وجنده قد توجهوا إىل حصن األكراد" امللك املظفّر"  فيذكر أن،عشرة

 فوقع ،كان الفصل شتاء":  مث يصف الرحلة الشاقة من حصن األكراد إىل عكا ."املنصوري " عظيم امسه 
 واستغرقت رحلتهم من احلصن إىل عكا .ي جير العجل ومات البقر الذ، واشتد الربد، وتساقط الثلج،املطر
 وهي مسرية مثانية أيام للخيل يف العادة ونزلت العساكر اإلسالمية يف أوائل مجادى األوىل حول ،شهراً
ويفصل .  وهذا ما مل جيتمع مثله على بلد يف السابق،منجنيقاً) ٩٢( وعددها ،، ونصبت املنجنيقات)٣(املدينة

 يرمي بعضها ، فيذكر أن منها مخسة عشر منجنيقاً كبرياً يسمى اإلفرجني،احلديث عنها" ديابن تغري بر"
  .")٤(بقنطار دمشقي وأكرب، ومنها جمانيق شيطانية

لثقتهم -  فقد احتفظ الصليبيون بثبام حىت إم، واملعدات املخيفة،ورغم هذه اجلموع اهلائلة  
  .)٥(مل يغلقوا أبواب املدينة-بأنفسهم

                                                 
 .٣، ص٨ ج، النجوم الزاهرةابن تغري بردي،(١) 
 .١١١ ص،١٠ ج،تاريخ ابن الفرات ابن الفرات،(٢) 
  .الفداء كما ذكر أعاله جيعل بداية الرتال يف أوائل مجادى األوىل ويالحظ قدر غري قليل من اخللط يف حتديد بداية املعركة وايتها ؛ فأب(٣) 

  . مجادى االوىل أيضاً ١٧ية الرتال يف  جيعل بداالبداية والنهاية وابن كثري يف،
كذلك جعلها و. ٥، ص٨ربيع اآلخر، ج/ ٤، جيعل البداية يوم اخلميس النجوم الزاهرةتقدمنا قليالً جند ابن تغري بردي، حىت إذا 

   .١١٢، ص٨، جنقالً عن ابن الفرات. / اجلزري يف تارخيه 
   .٧٦٤ص ،٣، ق١ربيع اآلخر ج/ ٣واملقريزي جيعلها يوم اخلميس 

 ربيع اآلخر، ٤، لكنه عاد فأقر خرب اجلزري املتقدم فجعلها يف ١١ ، ص٨ربيع اآلخر ج / ٣وأما ابن الفرات فقد جعلها يوم اخلميس 
   .١١٢ص، ٨ج

 ١٧ وجعله املقريزي يوم اجلمعـة  ،٢٤ مجادى اآلخرة، ص١٧ اجلمعة الفداء يوم و فقد جعله أب   ،وترتب على ذلك خالف يف تاريخ الفتح      
   .   ٧٦٤ ،٣ ق،١مجادى األوىل ج

   .٨ ص ،٨، ج مجادى االوىل١٧وكذلك جعله ابن تغري بردي يوم اجلمعة 
 ولكن يبقى يف النفس حـرية حـول هـذا           ،الفداء ألنه معاصر لألحداث مشارك فيها     واعتماد ما أورده أب   وولعل األقرب إىل الصواب ه    

 .التشوش يف التاريخ 
 .٥، ص٨ ، جزاهرةالنجوم ال ابن تغري بردي،(٤) 
  .١١٢ ، ص٨ ، جتاريخ ابن الفرات وابن الفرات، . ٢٤ ، صاملختصر والفداء،أب(٥) 
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 ١٢٤

 ، ووصلوا اخليـام   ، وهزموا احلراس  ، وكبسوا عسكر املسلمني   ، هم خرجوا خالل احلصار يف الليل      بل  
 فعلقت رؤوسهم صباحاً يف رقاب      ، وقتل عدد منهم   ، فازموا ،ولكن تعلّقهم باألطناب أوقعهم يف االرتباك     

  .)١("السلطان األشرف"  وعرضت على،مخيوهل
 ويف ليلة وصوله أشعلوا نرياناً عظيمة مل        ، صاحب قربص بنفسه    عندما ينجدهم  ،وتقوى معنويام أكثر    

 رغم أم   ، فتركهم عائداً  ، فأقام بينهم ثالثة أيام عاين  خالهلا عدم جدوى املقاومة          ،ير مثلها فرحاً بقدومه   
  .)٢(كانوا قد تواصوا على الثبات حىت املمات

  :ا القاه املسلمون من أذى فيقولم" الفداءوأب"  ويصف، فقد استمرت املقاومة،      ومع ذلك
وكان حيضر إلينا مراكب مقبية باخلشب . كنا على جانب البحر، فالبحر من مييننا إذا واجهنا عكا        " 

 ومن جهة ، وكان القتال من قدامنا من جهة املدينة،... وكانوا يرموننا بالنشاب.امللبس جلود اجلواميس
 حىت ، فكنا يف شدة، وعلى خيمنا من جهة البحر،فيها منجنيق يرمي علينا وأحضروا بطسة ،مييننا من البحر

 ، واحنطّ بسبب املوج وانكسر املنجنيق الذي فيه، فارتفع املركب،اتفق يف بعض الليايل هبوب رياح قوية
  .)٣("ومل نصب بعد ذلك،حبيث أنه احنطم

 مجادى اآلخرة أمر ١٧سحر يوم اجلمعة   حىت إذا كان     ،      واستمر احلصار، وكثرت الثقوب يف األسوار     
 وقضى على ما    ، فهال ذلك أهل عكا    ، وضربت دفعة واحدة   ، مجل ٣٠٠ فرتبت الكوسات على     ،السلطان

  .تبقى عندهم من عزمية
 حىت علت الرايات اإلسالمية على ، فما أن ارتفعت،    وبدأت العساكر الزحف قبل شروق الشمس

 ، وأقبل املسلمون يقتلون، وتزامحوا يف الطرق واملراكب،البحرو بالفرار حن والذ كثري من املدافعني،األسوار
  . ويسبون، وينهبون،ويأسرون

 ففرقهم السلطان على األمراء وقتلوهم عن ،    ويذكر املؤرخون أن عشرة آالف صلييب خرجوا مستأمنني
لديوية واألرمن  يف أربعة أبراج تفاصيل عصيان اجلنود األشداء من ا" ابن تغري بردي " ويروي . )٤(آخرهم

ففي اليوم الثاين للفتح نزل من كان بربجي االسبتار واألرمن   " وحصار املسلمني هلم؛،شواهق داخل املدينة
 فطلع هلم ، وسير هلم راية رفعوها على برجهم، مث أمنهم السلطان،بأمان السلطان؛ وقاتل الديوية يف برجهم

 ، وقتلوا مجاعة من املسلمني، فما كان منهم إال أن أغلقوا األبواب ثانية،سائهم وتعرضوا لن،جند املسلمني

                                                 
  .٢٤ ، صاملختصر والفداء،أب(١) 
  .١٥٧، صدرة األسالك وابن حبيب، . ٦، ص١ ، جالنجوم الزاهرة ابن تغري بردي،(٢) 
  .٢٤ ، صاملختصر والفداء،أب(٣) 
 .٧٦٥، ص٣ق/ ١، جالسلوك ملعرفة دول امللوك واملقريزي، . ١٢، ص٨، جالفراتتاريخ ابن ، ابن الفرات(٤) 
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 م٢٠٠٦تشرين أول / هـ ١٤٢٧رمضان ) ٤(العدد ) ٢(الة األردنية يف اللغة العربية وآداا، الد 
 

 

 ١٢٥

 مث طلبوا األمان يف يوم . فتزايد احلنق عليهم،وأتلفوا ما عندهم، وعرقبوا خيوهلم،وأنزلوا راية االستسالم
  .هم والصبيان ويؤسر مثلهم، ولتساق نساؤ، ونزلوا ليقتل منهم ألفان، فأمنهم السلطان،الفتح الثالث

 فسقط على بعض ، وتكاثر املسلمون على الربج وحوله،وعصى من يف الربج األخري، ورفضوا األمان
  .)١(" وضرب رقاب الرجال أمجعني،لصبيانمث أمر السلطان بعزل النساء وا. .املتفرجني فهلكوا

سلمني من بالء عظيم من      إال أننا نستشعر ما حلق بامل      ،ومع استيقاظ اجلانب اإلنساين فينا هلذا الوصف      
 فلعـل مـا   . وال رمحوا ضعفاً، وال رعوا حرمة   ، مل حيفظوا خالهلا عهداً    ،الصليبني خالل قرنني من الزمان    

  .حصل آلخرهم كان جزاًء عادالً لسجلهم األسود
 واارت مواقع الصليبني ، فدكت باألرض دكا، وهدمت أسوارها وكنائسها،مث أمر السلطان بعكا

 ، وبريوت،وصور، وعثليث، ودخل املسلمون صيدا، فتركها الفرجنة فارين،ن شديد قتالاملتبقية دو
  .وطويت هذه الصفحة من احلروب الصليبية........... .وانطرطوس

ومن غريب االتفاق يف أمر عكا أن الفرجنة أخذوها من يد السلطان صالح الدين األيويب ظهر يوم 
 وقتلوا من ا من املسلمني، وشاء اهللا أن حترر على ،هـ٥٨٧ة اجلمعة سابع عشر من مجادى اآلخرة سن

أيضاً، يوم اجلمعة سابع عشر مجادى اآلخرة فكان حتريرها "  خليل فاألشر" يد السلطان صالح الدين 
  . )٢(مثل يوم ملكها الفرجنة وكذلك لقب السلطانني

  
  .هـ٦٩٠ــة               نظرة يف موضوع الشعر الذي قيل يف حترير عكا سـن

، يشعر  لكن املتتبع ملا قيل.)٣(تشري املصادر العربية صراحة إىل أنّ الشعراء قد أكثروا من ذكر هذا الفتح
   .أنه ما يزال خمطوطاً مل ير النوروباألسى ألن هذا الكثري قد ضاع، أ

 وبيتني ،أخرى وأجزاء من قصيدة ،وقد وفق الباحث يف االهتداء إىل قصيدة لشهاب الدين حممود احلليب
بيتني للقاضي حميي الدين بن و مقطوعة لشمس الدين بن الصائغ،و ، وقصيدة لبدر الدين املنبجي.منفصلني

   .ثالثة أبيات لشاعر يأسف على ما حل بالفرنجو عبد الظاهر،

                                                 
 ٨،٧،٦، ص٨، جالنجوم الزاهرة ابن تغري بردي،(١) 
 مجـادى  ١٧ لكنه حيدد يوم حتريرها بيوم اجلمعة     ،٨، ص ٨ج   ،النجوم الزاهرة  وابن تغري بردي،  . ٢٤ ص   املختصر، والفداء،أب: انظر  (٢) 

 .األوىل
 دار الكتـب  ،حكمـت فـواز  وجنيب فواز : حتقيق  . اية األرب يف فنون األدب   شهاب الدين أمحد بن عبد الوهاب،      ،نويرييقول ال (٣) 

عمل يف ذلـك    : يقول   ،تذكرة النبيه  وابن حبيب، . أكثر الشعراء ذكر هذا الفتح      : يقول  ،١٣٢ ص ،١٢٧، ص ٣٠ ج ، بريوت ،العلمية
وللشهاب ولغريه يف فتح عكا أشـعار       :  يقول   ،النهايةوالبداية    وابن كثري،  ١٣٨، ص ١، ج شيء عظيم من النظم والنثر    )يقصد الفتح   (

 .٣٤٢، ١٣ ، جكثرية
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 ١٢٦

ونه فة مضم واستعراضه، أوالً ملعر، لعلّ من الفائدة إثباته هنا مجيعه-نسبياً– ونظراً لقلّة هذا الشعر
  .، مث النظرة إليه نظرة إمجالية الستنتاج مساته املشتركةالعام
  

  :ومطلعها  )١(قصيدة الشيخ الفاضل بدر الدين املنبجي
  .)٢(ملوك األعصر األولو      وفت شأبلغت يف امللك أقصى غاية األمل           

  

، ونال ى، فحاز العل  مللوكمن سبقه من ا   يوضح الشاعر أن ممدوحه األشرف قد بلغ غاية األمل، وشأى           
  .صالح الدين والدنيا معاًو ويسعد مته فه، فحق له أن يفخر بدولته.باحلول ما مل ينله غريه باحليل

  

  ملوك األعصرِ اُألولِ و شأ فُتو   األملِ بلغت يف املُلْك أقصى غايةَ
   مهل علَى وجزت غاياتها سبقاً   داًـهوحزت رِق العلى باجلد جمت
  باحليللوك  األرض  م تنلْه ما مل   نفرداًونِلت باحلَول دون الناس  م

  دول      ــال   أوجه  يف فإنها غُرةٌ  اـرهفَطُل بدولتك  امليمون طائ 
  للـك  السعود حببلٍ غريِ  منفص   وصلت اليتواسعد متك العليا 

   محتمل  غريِ يمٍلُ ضوفيهما  مح  ا ـهميا صالحن والدنفأنت للدي
  -:ويتحدث عن بطوالته وفتوحاته اليت أهلته هلذا الفتح العظيم 

  لـلَبعزمك الباترِ  العاري من الفَ  هت  مراداً  بـت   تأملُفكـم  بلغـ
  لليأسِ عنها امللوك الصيد يف خجل  ا رجعتــوكم فتحت حصونا طامل

  ل إليه وال للدين من  أمــييأو  دــ بلأنت الذي مل تدع للكفر من 
  

وتيهها على من ، ويصف حصانتها،مث يقف مطوالً عند فتح عكا الذي عجز عنه عزم امللوك اُألول
  .أطاعتو حىت إذا أمرها األشرف انصاعت ،دعاها، وصدودها عمن خطب ودها من امللوك السابقني

  لـثزم  غري  منتعـنه  املـلوك بع  زت         ــ ما عج حررت من عكةَ الغراَء
  لِـعقَنِها من  ليايل الدهر يف  وصو  عقيلةُ املدن أمست  مـن حصانتــها

  لِـيف شغوعطفها  عنهم   بالتـيه   ةً ـوقد دعتــها  ملوك  األرض  راغب

                                                 
بلد قدمي مـا أظنـه إال   : " يقول احلموي عنها . ولد مبنبج وهي بلدة سورية تقع شرق حلب  ،حممد بن امحد بن املثىن الشافعي الشاعر      وه(١) 

، شـهاب  احلموي" . أيب فراس احلمداين و وهي بلدة  البحتري ،ا كسرى ملا غلب على الشام  ذكر بعضهم أن أول من بناه      ... ،روميا ً 
 ومـن   ،ومسع من ابن عبد الـدائم بدمـشق       . ٢٠٦-٢٠٥، ص ٥ مج ،١٩٥٧ ، بريوت ، دار صادر  ،معجم البلدان  الدين أيب عبد اهللا،   

ـ ٧٢٣وتويف سنة   .  وخترج يف األدب مبجد الدين بن الظهري االربلي          ،النجيب مبصر   ابـن أبيـك،   الصفدي، صالح الدين    : ينظر  .  ه
 ٢٨٦ ، ص٤، ج)ت.د (، دار النشر بفيسبادن،ريتر. ، باعتناء هـ ٢ ط،الوايف  بالوفيات

  .١٢٧، ص٣، جاية األرب النويري،(٢) 
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 ١٢٧

  لـتصاألوهام  منها  إىل وصل ومل   ل    م   ــتطصدت عن الصيد ال تلوي فلم 
  لِ ـ تنسواك  فلم  تذعن وملبعـلٌ    ا رام خطبتهــــأمٌ  هلــم كـم 

  لـتث ممبعد اإلبـاءِ   ألمرٍ  منـك   ة حىت أمرت فأمســت وهي طائعـ
    األزليديك قد كان هذا  الفتح يف     ى       ـ   ما زال  غريك  فيها  طامعا  وعل

 واجليش الفاتح أسود غيـل      ،النظم والنثر  ويصف اجليش الفاتح ؛ فالفتح تعاىل عن         ،ويشيد ذا الفتح  
 وبدا الرجال فوق اخليل ، قد مأل األرجاء،فقصدوها يف جحفل كالليل جنومه أسنتهم والرماح،غالت املدينة

يف أن تنهار املدينة فهذا جـيش  و فال غر. وقد تسربلوا بالسالح فلم يبد منهم سوى املقل،أسوداً على قلل  
  :كفيل د اجلبال 

  الطُّول وصفاً وعن نظم شعر محصد   ه           ــ بولَ عن نثر  حيوطُ فتح تطا
  بالغيلفـي  أهلها   من  أسود  الغيل   ت            ـ فُجعقصدتها فأصيبت بعدما 
  لسأَََ لرائيه  من قُضب  ومـن  وتبد   أجنُــمه يف جحفلٍ لَجِبٍ كالليل
  وطبق   األرض من سهل  ومن  جبل  م      ــ أَكَعم املهامه من وعرٍ  ومن
   قُلَلللبأس فـي  الروع  آساداً  على  مُ  ـ حتتـهختالُهم  وجياد  اخليـل

   املُقَــلالمات حرم يوما سـوى  وا   ـال تنظر العني منهم إن هم لبس
ـُـم اجلبالِ أزالتها ومل   ا       ــصدمت وصدمتها جبيوش ل   لزــ تص

  

  : وامحاء آثارها ،وخراا، وذلّها، وأفول جنمها، بعد الفتح،مث يصف حالة املدينة
  من  ذلّة   املُلك   طولَ   الدهر  يف  سمل   فأصبحت بعد عز املُلْك   خاضعةً      

ـَرتـها   وأضحى أهلُها  رِمما      أمست خرابا   لـد األيـام فـي  املَثَي  وسـطّ
  لــحلَ  من حلي  وألذُّ    لـلطرف من    عنها  وقد    عطلت    فسلب  بِزا

  ل ـأشهى إىل النفس من روضِ الرىب اخلَض     منها  وقد   خرِبت     ا آثارهووحم
  

وميدح األشرف الذي أزال التثليث، وانسجمت يف شخصيته عناصر العزة واحللم والشباب وحكمة 
 مث ،مواهلم وهدم ما شادوه، وغادرهم خملفا وراءه جيشاً من مهابتهالكهول، ففتك باألعداء، وكسب أ

  .له بارتقاء رتب اد والسؤددويدع
  

  دلــباجلَ التثليثُ  وابتهج  التوحيد   ا    م  ـعن  باألشرف السيد السلطان زال 
    رأي   مكتهلعمر  مقتبــل  يفو  م   ـقتتدبري  ذي حـلم  يف  عز  من
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 ١٢٨

   اهلندي  أموالُهم   من  جملة    النفَل   م     قد سلبت  أرواحهم   بشبا  راحت و
  نقضـت  ما  أبرموه  غري    حمتفـل وا           ـهدمت ما شيدوا  فرقت ما  مجع

  ل ــعطَ  من السواحل بعد اَألهل يف  حت  قفــراً بالدهم    وعندما  أصب
   مرتحل بأسك جيشاً غري من  خوف   ا  أقمت رحلت  عنها  ولكن كم  

  وسؤدد   بنواهي  الشهــب متصل  ة         ـال زلت ذا رتبٍ  يف اد  سامي
  

 ويـشبهه   ،بالفتح الذي مل يتأت لـسواه     " األشرف" يهنئ فيها  وهذه أبيات لشمس الدين بن الصائغ     
  -:باملعتصم
ـَُم                   شرف  الدنيا  ن   فإنهأيا     )١(   فتح سواك  مبثله  مل   يحل

  فالروم منك ديارهم مل تعصم  أشبهت معتصم اخلالفة مهة                      
  

  -: فطهرها  وأعادها للمسلمني يف يوم مجعة غراء مل جيد الزمان مبثله،مث يصف ما أعده لقتاهلا
  غرٍ  عليها  الريح  مل   تتقدم ابقٍ                    قاتلت بلْق جيوشهم  بسو

  ومـ يوم  أيوصدمتها ببياضِ  كم  رعتها  بسواد  لـيلٍ  أليلٍ
       ها للمسلمني  ومل   يكنإال بالدم  وأعدت رى التطهريمنهم ي  

  وجه الزمان مبثله  مل  يرقم  ا           ـفاجلمعةُ الغراء كان صباحه
  

  -:ومطلعها*              قصيدة شهاب الدين احلليب    

ـّـت دولةُ الصلُب                   وعزّ بالترك دين املصطفى العريب    )٢(احلمد هللا ذل

 فقد ذلت دولة الصليب وعز دين املصطفى بعد أن انـصهرت األجنـاس يف               ،حبمد هللا يبدأ الشهاب   

                                                 
 اهليئـة املـصرية العامـة    ،حممـد حممـد أمـني   : حتقيق  . عقد اجلمان يف تاريخ أهل الزمان     بيات يف بدر الدين حممود العيين،     انظر األ (١) 

 .٧٤ ، ص٣ ج١٩٨٩،،للكتاب
  :   شهاب الدين حممود احلليب *     

  .  هكذا نعته الكتيب ، الكاتب احلافظ، اإلمام العالمة البارع البليغ، حممود بن سليمان بن فهد
ـ ٦٤٤ولد بدمشق سنة      والزم الشيخ جمد الدين بن ،لى ابن مالك وتأدب ع ،تفقّه على ابن املنجا وغريه    .  هـ   ٧٢٥ وتويفّ فيها سنة     ، ه

 فعين صاحباً لـديوان     ، وتقدم هناك ببالغته   ،نقله الوزير مشس الدين بن السلعوس اىل مصر       . الظهري وسلك طريقته يف النظم وأرىب عليه        
   .٨٢، ص٤، جفوات الوفيات الكتيب،: انظر ترمجته يف .وظيفة اإلنشاء  بدمشق وبقي ملدة مثانية أعوام يف هذه ال

وأنّ أبياتاً أخرى من القصيدة وردت يف ص         . ١١٨ ، ص ٨يشري احملقق إىل أنّ هذه األبيات وردت باسم حممد بن سباع يف كرت الدرر ج              ) ١(
٣١٥. 
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 ١٢٩

 وبتحققه انتهت دولـة الـشرك    .اس خيجلون من طلبه يف أحالمهم      وهذا النصر لصعوبته كان الن     ،خدمته
  : ومل يبق لألعداء سوى اهلرب .وارتدت السجينة إىل دوحة اإلسالم بعد طول أسر

  

  ي ــالعرب وعزَ  بالترك  دين   املُصطفى  دولةُ الصلب     )١(احلمـد  للّه  ذلّت
  لَبـي  النوم  الستحيت من الطَّه فارؤي   طَلَبت     وهذا الذي كانت  اآلمالُ  ل

مفـي  ا  ها    ما بعـد عكا  وقد النت عريكت رنـد البرك  عب لبحرِ للشن أََر  
  بِ دت  عليها كَف ُ  مغتصدهراً   وشـ  ا          ـ اخلطوبِ  عقيلةٌ ذهبت  أيدي

  )٢(وى  اهلربـالبحر  ما ينجي  سيف الرب و  مل يبق من بعدها للكفر مذ  خربت         
  

  ويصف مناعة املدينة اليت أحيطت  . بعد استفحال احلروب،مث يعود إىل التفكر يف روعة النصر العجيب
بالسور وبالبحر، وغابات الرماح، وأبراج اليلب الصاعقة، واانيق احملرقة اليت كانت قد جعلت األمـل               

  :بالنصر معدوما 
  عجب ةُ   الايا  غه  فيرـأنَّ  التفـكُّ  رى       آمالنا فـن)٣(كانت   تخيـلنـا

   ا   هوالً  ومل   تشبشاب  الوليدُ   اً        ـ فتن  أنشأت احلروب فكم قد )٤(أما
    )٦(بـوأدناهما أنأى من   الطَّلَ  )٥(دار  ا       ـ  حـولَ  ساحتهرسـوران برٌ وحب

ـَّح  بص   بلَـالرمـاح   وأبـراج من  اليمن    م     حولَها  أَكَـفاحٍ ـمصف
  بحـ السالنبل أضعاف ما تهدي منب ا                ــمثلُ الغمائم ِِتهدي  من  صواعقه
  هبـُ بالشـمن اانيق يرمي األرض   ك     ـفَلََكأنمـا كـلُّ   برجٍ   حوله  

 فقد فـاجئوا املدينـة،      ،ويصف بطوالم ،وميدحهما معاً " ألشرفا"مث يصف اجليش الفاتح، وقائده      
يقودهم جماهد يغضب هللا ال للملك واملغنم رام ما عجزت عنه ملوك العرب والعجم يف جيوشها اللجبـة،   

                                                 
ويف  . ١١٧، ١١٦، ١١٥ ، ص٨ ، جتاريخ ابن الفـرات وما بعدها ابن الفرات،   ١٢٨، ص ٣٠، ج اية األرب : القصيدة يف النويري    (١) 

ـ ٧٦٤ت(،حممد شاكر أمحد    الكتيب  ص  ،،٢، ج )ت.د(، بريوت ، دار صادر  ،إحسان عباس : حتقيق   . الذيل عنها وفوات الوفيات    ،) ه
 مع ابن الفـرات  - للتمثل  -وتتم االشارة إىل االختالفات اهلامة    . ، وقد أثبتت القصيدة هنا كما وردت فيه         ٤١٣،  ٤١٢،  ٤٤١،  ٤١٠

 .عند ورودها 
 .زالت  : ريخ ابن الفراتتا يف ابن الفرات،(٢) 
 )ولعلّها أصوب ( ختيلها  :  تاريخ ابن الفراتيف ابن الفرات،(٣) 
 ) .وهي سائغة  ( ،أم احلروب : تاريخ ابن الفرات يف ابن الفرات،(٤) 
 . وهي أصوب ، دارا،تاريخ ابن الفرات يف ابن الفرات،(٥) 
  :فراتتاريخ ابن ال ، ورد يف ابن الفرات،بعد هذا البيت(٦) 

 )يف مكانه ووه( خرقاء أمنع سوريها وأحصنه             غلب الكماة وأقواه على النوب        
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 ١٣٠

فصمم على كسر من يدعون رم أباهم، ومل يشغله عن ذلك أنه ما زال يف بواكري حكمه، فتقدم جيشاًَ                   
املدينة فقلبوا أبراجها، ودكتها جمـانيقهم  واحلرب عاراً، وخاض م الردى واهلجر قدماً حن تركياً يرى ترك    

  : فاضطربت، واضطرمت 
  )١(بــ والنشغضبانُ هللا  ال للملك  فـاجـأتها  جنود  اهللا  يقدمهـا       فـ

  )٢( ومل  يجبجمُ  اجليوش  فلم  يظفر  ك            قبـله  مـلـا ورماهـا رامهم  ك

  للعجـز عنه  ملوكُ   العجم   والعرب  دت مل تـرض مهتـه إال الذي قَعــ
  حانه  بأبسبـربَ  العلى  يدعـون   م  ليـثٌ  أىب أن يردَ  الوجه عن  أُمـ

  بـَمل  ينلْه  الناس  يف احلقنال  الذي   ه        ـــله  ملكُه  بل يف  أوائهلـم يل
  رِبـما  بني  مضطرِمٍ   نارا   ومضط  ة     ــل وهي يف حبريـن ماثصبحت فأ

  )٣(ربـعار وراحتهم  ضرب من الض  م         ـ عندهجيش من  الترك ترك احلرب
ـَ والسبن  واختلفا يف  احلالأمرا  خاضوا إليها الردى واهلجر فاشتبه الـ         بـ

مهتسنـموها فـلـم يـتركذلك  األفق  برجا يف  م         تسـن نقل غريبــ م  
 منعـُعنـها   جمانيقهم  شيئا  ومل   وقد   وثبوا      أتوا    محاها   فلم   ت   ثبـ ت

   

ويستمرئ الشاعر الوقوف على هذا الفتح ويتذوق حالوته ويتحدث عن آثاره ؛ فقد بز الفتوح قبله 
ة فتحققت حبمد اهللا، وأبيد عباد عيسى، ونصر اهللا جنده،  إذ كان أمني،وعجزت اللغة عن اإلحاطة به

  : وشاع ذكره يف اآلفاق ،وأشرف املصطفى على مثار النصر، وابتهجت به الكعبة
  

   الكُتب             يفَ به الفتوح  وما  قَد  خطّ   ت         ـما سبق  لقد أَنسيتا  عكميا يو
  اخلُطَب       و  الشعروعسـى  يقوم  به  ذ  ا     ـفم  حد َ الشكرِ فيكيبلغ  النطق م

 ى بك األياممـنهللا  م     ـأم  عنكانت ت  عن كَثَب  شاهـدنـاك  واحلمد  
أغضـبت بعيسىع هإذْ  ادتْـ أبد         رضىً   يف  ذلـك الغهللا  م   ُضب  أي  

  والقُضب       لفتح   بني  السمر طالئع  ا  درت     لع  اهللا جيش النصر  فابتـوأط
  األشرف السلطانُ من قُرب ما  أسلف  وأشرف املُصطفى اهلادي البشري على        

   احلُجب                ببشـره  الكعبةُ  الغراُء  يف  جـت      فقرَ عيناً ذا   الفتـحِ وابته
  ربـحالبـحر يف وفالربُ  يف  طَرب   وسار يف األرض مسرى الريحِ مسعته         

                                                 
 .أفضل ووه.........  ليث أىب أن يرد الوجه عن أمم : ، قول الشاعر تاريخ ابن الفرات  يف ابن الفرات،-بعد هذا يأيت(١) 
هذا البيـت يـروى يف ابـن      كما أنّ . أفضل  ووه..........   يلهه ملكه بل يف أوائله       مل:  قول الشاعر    - يف ابن الفرات   -بعد هذا يأيت  (٢) 

 كم رامها ورماها قبله ملك   جمّ اجليوش فلم يظفر ومل يصب: الفرات هكذا 
  .ضرب من الوصب كما وردت يف ابن الفرات: لعلّ األصوب (٣) 
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 م٢٠٠٦تشرين أول / هـ ١٤٢٧رمضان ) ٤(العدد ) ٢(الة األردنية يف اللغة العربية وآداا، الد 
 

 

 ١٣١

 ويضعنا يف جوها حركة ولوناً، فهذه ، وينقل لنا مشاهدها،مث يقف مطوالً واصفاً جمريات املعركة
 وقد توقدت حىت وهي يف ، وزرق الرماح تغوص يف زرق العيون،البيض ختوض يف حبر الدماء من البيض

  .دمائهم
 واوت أبطاهلم الذين كـانوا يف       ، وقيدهم الرعب  ،شدة احلرارة وقد ذاب احلديد على أجسامهم من       

  :ف والرماح فكان هلا الكلمة الفصل وظهرت سطوة السيو، وجرت الدماء حبراً يرفد البحر.ثبات اجلبال
  ب            ـخمتض   ساق أبدت من البيض إال  ا        ــالدماء وم وخاضت البيض يف حبر 

  ب          ـقُلُ شطَن ـوي إىل  كأنـهـا   م          ـ يف زرق أعينهاـناص زرق القـوغ
  رهبـ ال فزادها  الطَّفح  منها  شدةَ   ∗ همـ يف  دمائىــغَرق توقّدت وهي 

  برهـيـد ال ا  ذعـراً فقيدتهم   م             ــحديده وذاب  من  حرها عنهم 
  رِب                      ـــ كاملَرتِل  اخلَ ه فغدا حواس  ت         ـ بطُل قد ود كم أبرزت بطالً كالطَّ

  م              فراح  كالراحِ  إذْ غَـرقاه كاحلَبـب     ـهرت إىل البحر  حبراً   من  دمائأج
  ∗قتال  وعفَّت   حلاويها  عن  السلّب  ا    ـنمت  وسطـت فيـهم  قواضبحتكّ

ـِنانُ الـرمـحِ يـطل   وراه  كوكب  الذَّنبوبرج  هوى     به           كـأنـه  وس
  

 وتسكنه الثقة ، فريفع البشرى إىل القائد، ويهامجه الفرح من جديد،ويقف الشاعر لنلتقط معه األنفاس
 رهن ف لألشر وتطري به النشوة فريى األرض مجيعا ملكاً،يف أن كل مأمول حمقق دون تعب بعد هذا الفوز

  :أمره  
  

     فترك  الدنيا  لقد   شلب              بشراك  يا  متعلى الر واستعلت  بك  املمالك  
  ب              لديك  شـيٌء  تالقـيه  على تع  بعد  عكا  وقد   النت  عريكتها        ما  

  بـبال  نص ∗∗فواصلَهات إليك مد  ا             ــفاض إىل األرضِ فالدنيا بأمجعه
 وعجز عن فكها صـيد امللـوك،        ، وقد أزمنت يف األسر    ،ويعود إىل متثلٍ  مرتدٍ  يذكر فيه حال عكا         

" األشرف "ويربط بني جهود القائد العظيم صالح الدين األيويب اليت أمثرت على يد السلطان صالح الدين  
  :ولعلّ يف ذلك سر تشابه اللقبني  ، وأدرك ثأر صالح الدين،فأسال دماء األعداء

                                                 
 .ورهم        فزادها الري يف اإلشراق واللهب       واملعىن مقبول  توقدت وهي تروى يف حن:تاريخ ابن الفرات يف ابن الفرات،  ∗
 وينـسجم مـع      ،أجودووه......../ كم أبرزت بطالً كالطود قد بطلت     : جاء بعد هذا البيت قوله       : تاريخ ابن الفرات    يف ابن الفرات،    ∗

 .الحقه
   ".ولعلّها  أصح" نواصيها   : تاريخ ابن الفرات  يف ابن الفرات، ∗∗
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  اشتية حفظي                                هـ                                                ٦٩٠سنة  حترير عكا شعر
  
 

 ١٣٢

  صيد امللوك فلم تسمع  ومل   تجب  ا    ـكم قد دعت وهي يف أسرِ العدى زمن
   يخببأن داعي صالحِ  الدين  مل    أتيتها   يـا   صالح   الدين     معتقداً       
    الذ َّهب راً   منمن قبلِ إحرازها حب  أسلت   فيها   كما   سالت    دماؤهم        

  بِــقالّل منه لسر  طواه  اهللا  يف   ت          ـأدركت ثأر صالحِ الدين إذ  غضب
  

 ويروق له احلديث ثانية عما ، فيصفها سيوالً يف غابات من الرماح،مث تلح عليه صورة جيوش الفتح
اانيق اليت صافحت جدراا  ويستحضر وقائعها ؛ فقد أحاط األشرف املدينة ب،جرى من أحداث املعركة
 وطربت السيوف  وغنت يف أعناق القوم، فجاوبتها ، وجد يف نقبها فبدا حمياها،فحطمت ما انتصب منها

 وها هي عكا اليت كانت ناشزاً ، ورسم الدم لوحته على األسوار، وتناثرت الرؤوس،األبراج رقصاً ولعباً
 ،دمهم قربانا يف مشهد كانت فيه بروجها أبا هلب واحتفظت جبند الفرنج لتق،قد غدت طوع اهلوى

 واكتملت ، عن اخلرابلإلخبار ومل يفلت من األعداء إال ما يكفي ،وأطفأت النريان كرب صدر الدين
  : فقد أصابتها عدوى اخلراب من أختها عكا فخربتا معا ،دومنا تعب" صور" النعمة بفتح

  

  بــالقُض أمثاهلا  بني   آجامٍ  مــن    ى           ــعلِ جبيوشٍ  كالسيول  وجئتها 
  بــ لَجِ لٍـإزاَء  جدراا  يف  جحفَ  ت        ـــاليت  وقف  وحطْتها باانيقِ 

  بــلُّ منتصـ منها ك للكسر واحلَطْم دا              ــــمرفوعةً نصبوا أضعافَها  فغ
 ـَلَت   )١(بـ نقُال ـدت  محياها بمنـها وأب  شمماً  ورضـتهـا بنقـوبٍ ذَلّ

  )٢(ب باللعـ منهــنلعبـاً هـاأبراج  ت      ـوارتقص وغنت البِيض يف األعناق 

ـُلّقتْ  بالدمِ    )٣(بـ تطمل  ثـاخلُب طيباً ولوال دماُء   فانفغمت  األسوار    وخ
       د    كاعبٍ    نثرتوهم حي  أُبرزتْ  كل ُّ  خربـــطَا بال ن زفوهـرؤوس  
        تنا   ناشزاً   وغدتوقد  جاور  اهلوى   باتت طوع جريانِها اجلُن يد٤(بـيف ي(  

  )٥(ربـ إىل  اهل  ال  يلتجي  أحد  منهم   لكي       بل  أحرزتهم   ولكن   للسيوف 
 وقد          أضحت   ٦(بـطاحلَكانــت بتـعليقها محالةَ    أبا  هلبٍ  تلك  الربوج(  

                                                 
 وبعد صبحتها بالزحف فاضطربت   رعباً وأهوت حبديها إىل الترب:     يف ابن الفرات جاء بعد هذا البيت قوله (١) 
 وغنت البيض يف األعناق فارتقصت    أجسادها   لعباً  مع  اللعب  :  يف ابن الفرات ورد البيت كما يلي (٢) 
 بالدم األسوار فابتهجت    طيباً ولوال دماء القوم مل تطبوخلقت :  يف ابن الفرات ورد البيت كما يلي (٣) 
  .ظنوا بروج البيوت الشم تعقلهم    فاستعقلتهم ومل تطلق ومل ب: فأتت بدالً من باتت ويلي ذلك  : يف ابن الفرات (٤) 

  .  وهوجيد،  ومنسجم مع ما يليه   
 وموقعه هنا أفضل.... وجالت النار يف أرجائها وعلت : لك  ويلي ذ،فأحرزم بدالً من بل أحرزم: يف ابن الفرات (٥) 
   .وأفلت البحر منهم من خيرب من       يلقاه من  قومه بالويل  واحلرب: سقط بيت مل يرد هناك (٦) 
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 م٢٠٠٦تشرين أول / هـ ١٤٢٧رمضان ) ٤(العدد ) ٢(الة األردنية يف اللغة العربية وآداا، الد 
 

 

 ١٣٣

  بـَـنص الوحصرٍ   الـب  صورٍ بفتحِ  ت      ـكَملومتت  النعمةُ  العظمى   وقد  
  ربـفأطفأت  ما  بصدر الدين  من  كُ  ت          ـَوعل وجارت   النار  يف  أرجائها 

  بــ النسصليبةَ  الكُفر ال  أختان  يف   مجعت     ـي  أنّ   كالً   منهما  فأختان
  ربــكان اخلراب هلا أعدى  من  اجلَ  ت  ـخربِ  قد ا  رأت  أختها  باألمسمل

 وجيرفه العجب بقائده بعد هذا الفتح العسر، فرياه         ،مث يلتفت إىل األشرف مؤكدا أنه ملك الرب والبحر        
  :عزة النصر وله ببهجة الفتوح و  ويدع، وقد عال ملكه الثريا،مالكاً الصني

  

معت        اُهللا أعطاك  مالبحر  إذ ج لك  والع  الرب  بـلك السعادةُ  ملك١(ر(  

  بـمن حل فالصني أدىن إىل كفّيه   من كان  مبدؤه عكا  وصور  معاً    
  بـ الطُّن على الربايا غدت ممدودةَ  عال  بك   املُلك   حىت   إنّ  قبته         

  )٢(بـبكل  فتحٍ   مبنيِ   املنح  مرتق    فال  برحت  قرير  العني  مبتهجاً    
  

 فتتهاوى أبراجها النصرانية ، إذ عاين النريان تأكل أطراف عكا،وللشهاب بيتان فيهما تصوير طريف
  : )٣(  فقال ،ساجدة

  مررت بعكا بعد ختريبِ سورها             وزند أُوار النار يف وسطها وار
  دت             جموسيةَ  األبراجِ  تسجد  للناروعاينتها بعد  التنصر  قد  غَ

  

ً  أجزاء من قصيدة وردت يف درة األسالكو قد استنام إىل أن و يوضح فيها أن العد،للشهاب أيضا
  :وجوده يف عكا دائم أبد الدهر 
  )٤( هبأن عكا معقلٌ            تبلى الدُهور وال تلني قَناتو                      طمع العد

  

  : وحتكمت فيهم السيوف ، فزلزل الزحف اإلسالمي األعداء،لكن الواقع جاء بعكس اآلمال
  صدماته أرضهم فزلْزل  األوىل  الصدمةُ        م    وفرموهم بالزحف  وه    

      وحتكَّم السيف الصقيلُ   فأحرزت             بالقتلِ  أسراب الظباِء    ظُباته
  

 وبريوت ثوعثليوضي الشاعر يف وصف ما اوى من قالع العدو، وحصونه يف صور وصيدا مث مي
 وخيتم القصيدة باإلشارة إىل أن هذه السلسلة من االنتصارات كانت متثل غضب اهللا ،وانطرطوس  وجبيل

                                                 
  .وهو أصح.   ملك البحر فارتقبلك السعادة: يف ابن الفرات (١) 
  .فال برحت عزيز النصر مبتهجاً: يف ابن الفرات (٢) 
 .١١٥ ص ،٨انظر ابن الفرات ج (٣) 
 .١٥٨ص ، درة األسالك بيب،ابن احل(٤) 
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  اشتية حفظي                                هـ                                                ٦٩٠سنة  حترير عكا شعر
  
 

 ١٣٤

  : فتفرقوا بعدها أيدي سبأ ،على األعداء
   همتلدينِه   فأت    ب     اإللهـُ مل يتومهوا سطواتمن حيثُ  غَض   هـ

  مجعــت برغمهم  لنا   أشتاته  تفرقوا  أيدي  سبأ   وسباؤهم      و
  

 إذ نزل ، بيتان يصف فيهما نقمة اهللا اليت حلت بالفرنج)١("حمي الدين بن عبد الظاهر" وللقاضي 
  :بساحلهم األشرف لتتصل صفعاته هلم 

  )٢( لْـــ            نقمةُ اهللا اليت ال تنفص             يا  بين األصفرِ  قد حلَّ  بكم

  لْــمتص              قد نزل األشرف يف ساحلكم            فأبشروا منه بصفعٍ 
  

 فاإلنسان مهما سطا غضبه ، قد أثار الشفقة يف بعض القلوب،أن اخلراب العام الذي حل بعكاوويبد
  : )٣(  العقيلي يقولأمحدن  فهذا شهاب الدي،تشده إىل إنسانيته بعض الوشائج

  :رأيت بعد خراب عكا على بعض أبواب كنائسها 
  الُـح تغيروأيدي الليايل أ  أَدمى الكنائسِ إن تكن عبثت بكم

 أبطالُ  م  ــعلى  أبوابكفلطاملا سجدت جحاجح األنوف مش  
  الُـسج يوم بيومٍ واحلروب  ه    ــ فإنصرباً على هذا    املُصابِ

  

ابن ضامن " ويوضح أن قائلها،  بزيادة بيت رابع وشيء من اختالفاألبيات" املقريزي " ويورد 
  :ووالبيت الرابع ه.  )٤("الضبع

  هذا بذاك وال نعير دهرنا            ولكلِّ دهرٍ دولةٌ ورجالُ
  

  :نظرة عامة يف ما تقدم من شعر 
 ، قد اضطلع بدور وظيفي هام- على قلته -ر لنا أنه  تظه،إنّ نظرة إمجالية يف الشعر السابق ذكره

فيه التركيز على وويبد.  ويشحذ مهمهم ويشحن معنويام، يصف بطوالم، واجلند،يساوق القائدوفه
  :اجلوانب التالية 

                                                 
ـ ٦٢٠ ولد سنة    ،عبد اهللا بن عبد الظاهر    وه(١)  وقد تويف .  له سرية السلطان امللك الظاهر بيربس وهي منظومة شعراً          ،كاتب وشاعر و وه ، ه

  .١٧٩ ص ،٢٢٢ ترمجة ،٢ ج،فوات الوفيات  الكتيب،:انظر .  هـ ٦٩٢سنة 
  .١١٤ص ، ٨ج ، تاريخ ابن الفرات ابن الفرات،(٢) 
  .١٥٩ ص،درة األسالك ابن احلبيب،(٣) 
  .٧٦٧ص ، ٣ق/ ١ج ، السلوك املقريزي،(٤) 
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 م٢٠٠٦تشرين أول / هـ ١٤٢٧رمضان ) ٤(العدد ) ٢(الة األردنية يف اللغة العربية وآداا، الد 
 

 

 ١٣٥

 تيف أبيـا  و وذلك يبد  ، الصراع مع الصليبني حرب مقدسة هدفها األساسي الذود عن محى الدين           -١
  -:جي كثرية، منها للمنب

  

  وفيهما حملُ ضيمٍ غري محتمل  ......                فأنت للدين والدنيا  صالحهما
  يأوي  اليه وال  للدين من  أمل  .....               أنت الذي مل تدع للكفر من  بلد

  التثليثُ وابتهج التوحيد باجلدل  باألشرف السيد السلطان زال عنا      
  :ومنها للشهاب 
  ريبـوعز بالترك دين املصطفى الع  ولةُ  الصلـب      حلمد هللا ذلت دا

  من  أَرب يف البحر للشرك عند الرب   عريكتها           النت  ما بعد عكا وقد
  يف الرب والبحر ما ينجي سوى اهلرب  مل يبق من بعدها للكفر إذ خربت   

   

، وأشرف ...، واطلع اهللا...غضبت عباد عيسى، أ...، ليث أىب...ففاجأا: وكذلك األبيات 
  .أخل.....املصطفى

   

  -: الصراع مع الكفر حلقات متصلة -٢
 وجعلوا حاضر األمة ، فأظهروه حلقات متصلة، مبا مضى من صفحاته،ربط الشعراء هذا الصراع

 ،ألمل يف املستقبل واختزاناً لبواعث القوة واألصالة لبعث ا،وماضيها سدى وحلمةً تقويةً جلذور الوجود
  .واالطمئنان يف النفوس بعد طول قلق
  :وذلك قول مشس الدين بن الصائغ 

  أشبهت معتصم اخلالفة مهّةً            فالروم منك ديارها مل تعصم
  :وقول الشهاب

  لبيتها  يا  صالح  الدين      معتقداً               بأنّ ظن صالحِ الدين مل خيب
  حِ الدين إذ غضبت             منه بسر طواه اهللا يف    اللقبأدركت ثأر صال

  

  . واجليش جسور، لكن القائد ملهم،قويو والعد، الفتح شبه معجزة-٣
 وكان ال خيطر حىت يف ،فقد أكد الشعراء أنّ الفتح كان مناله صعباً... .تكررت هذه املعاين كثريا

 وقد راوح الشعراء بني التركيز ،والت السابقة الستردادها وقد فشلت كل احملا، فاملدينة حمصنة،األحالم
 وبني عامة اجلند من ، ومثور العزائم، والرائد الصدوق، وقادح الزناد،القائدوعلى الزعيم الفرد من حيث ه

  . وحموره وآلته الفاعلة،حيث هم مادة النصر
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 ١٣٦

  :ومن ذلك قول املنبجي 
  

  ملوك اَألعصر اُألولو     وفُت شأبلغت يف امللك أقصى غاية األمل        
  ونلت باحلولِ دون الناس منفرداً              ما مل تنلْه ملوك األرضِ  باحليل

  عطفُها عنهم بالتيه يف   شغلِووقد دعتها ملوك األرض راغبةً              
  

  :وكذلك أبياته 
  .أخل............. .جلبيف جحفل ....... .فتح تطاول..... .ما زال غريك

  

  :ومنها للشهاب 
  

     طلَبت          رؤياه يف النومِ الستحيت من الطلبوهذا الذي كانت  اآلمالُ  ل
  كانت   تخيلها      آمالنا      فترى           أنّ التفكر فيها   أعجب     العجب

  

  بـ تج تسمع وملصيد امللوك فلم   كم قد دعت وهي يف أسر العدى زمناً     
  بـــأدنامها أنأى من القطودارا   ــا     ساحتهسوران بر  وحبر حـول

  

  .اخل..... .وجئتها جبيوش...... .يا يوم عكا... .مل ترض مهته.. .كم رامها: وكذلك أبياته 
  -:ومن ذلك ايضا قول مشس الدين 

  ثله مل حيلميا أشرف الدنيا ن فإنه                  فتح سواك مب
  

  ) :عكا (  الكبري بصورة املدينة ماالهتما-٤
عماد النصر  وقد ظهر و ،حمط العنايةو فهي مناط االهتمام ،لقيت عكا حظوة بالغة يف شعر التحرر هذا

  : ذلك ضمن ثالث صور رئيسية 
    

 :صورة املدينة األسرية قبل التحرير  -
،  مصونة من الليايل  عزيزة املنال، فهي عقيلة املدن،أفاض شعر التحرير يف وصف حصانة عكا السليبة

ـّة املرام، تصد عن الصيد،الداللومشغولة بالتيه   هكذا وصفها املنبجي ، أمّ  مصون، عصية املطلب، قصي
الشهاب يوضح أسرار منعتها فهي و.... . أمّ  هلم، صدت عن الصيد، وقد دعتها،عقيلة املدن: يف أبياته 

الويل و ،األبراجوغابات من الرماح و،حبري، وقد غرقت يف حبر من الصفيحوني بري حمصنة بسورين عظيم
  لذلك فهي عصية حىت يف األحالم،من ساحتها فهداياها إليه غمائم من الشهب ترمي باهلالكوملن يدن
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 م٢٠٠٦تشرين أول / هـ ١٤٢٧رمضان ) ٤(العدد ) ٢(الة األردنية يف اللغة العربية وآداا، الد 
 

 

 ١٣٧

  .معركة املصري النهائيو املعاقل  فهي آخر، وقد تشبث ا املعتدون،األفكارو
  .كأمنا كل برج حوله فلك......     . الذي كانت اآلمال هذا:        األبيات 

  

  : صورة حترير املدينة  -
:  وقد كانت كذلك حقاً ، فال بد أن تكون معركة حتريرها معركة مهولة،ألن املدينة ذه املنعة العظيمةو  

 ،وى املُقلمنها سو أسود تسربلت باحلديد فال يبد،اجليوش املهامجة جلبة كالسيول قد ضاق عنها الرب
 ، فالدماء حناء على األسوار،األهوال صورة صغرى من يوم القيامةو ،اانيق حتيط باملدينة كاألساورو
 .األبراج متهاويةو ،الرؤوس متناثرةو ،احلسان بارزةو
األعداء يلوذون و ،زرق القنا تغوص يف زرق العيونو ،سيول دماء األعداء ترفد البحرو النريان مستعرةو

  .د ليحميهم فيذوب مع أجسامهمباحلدي
   ..صدمتها جبيوش....... .فتح تطاول:  هذا وصف املنبجي يف أبياته 

     .كأنه وسنان الرمح يطلبه...... .أمّ  احلروب: وصف الشهاب يف أبياته وهو
  

  :التركيز على خراب املدينة :  صورة املدينة بعد التحرير -
 ، إيغاالً يف تأكيد إاء هذا اجلسم الدخيل، اخلراب التام للمدينة كان تركيز على،بعد وصف أهوال املعركة

  ،حسبو ذكرى ، وطمس آثاره وحتويلها إىل ذكرى،واستئصال شأفته
  

  :ومن ذلك قول املنبجي 
                                                                            أمست خراباً  وأضحى  أهلُها   رِمماً                     وسطّرا     يد    األيام     يف     املثل             

  اخلضل أشهى إىل النفس من روض الرىب    آثارها   منها     وقد   خربت                  ووحم
  :ومنها قول الشهاب 

  ب هلا أعدى من اجلرب            ملا رأت أختها باألمس قد خربت                    كان اخلرا
   

قد امتاز بأنه وفّق يف إعطاء وصف تفصيلي دقيق ألحداث املعركة " الشهاب حممود"جتدر اإلشارة إىل أن و
  . ومعظم أبيات قصيدته تدل على ذلك. وداخل املدينة،وبطوالت املسلمني خارج األسوار

سجل و اهلدف الوظيفي للشعر من حيث ه وحتقق بذلك. والتأثر ا،املعركةووقد جنح يف نقل القارئ إىل ج
يف قلب " يف لغة العصر و وه، ويف مقدمة املوكب، ومهماز الشاعر ؛ فالشاعر حادي الركب،األحداث
 وانبعاث ، وزوال الغمة، فقد أراح النفوس بالتركيز على انتهاء الكرب،وكذلك كان الشهاب" احلدث 
  . وجعل املستقبل مشرقاً ومأموالً ومأموناً،اجلند، والقائد و، وضخم النصر فأصل الثقة بالشعب.عزة األمة
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 ١٣٨

  : االنتماء غري العريب -٥
مل يعد االنتماء غري العريب مما يعاب يف هذا العصر كما كان من قبل ؛ فقد كان الشعراء يتحرجون من 

" ر الدين زنكينو"عندما أراد مدح " ابن القيسراين" فهذا ، وحيتالون على ذلك،مدح القائد التركي بنسبه
  -:أعمل فكره فقال 

لّة العريب ذبم اً                       إىل أنْتداركه منه معد١(  عد(  

  

  : بل قاهلا مالئاً ا فاه  ، ومل حيتل، فلم يتحرج،أما الشهاب هنا
  وعز بالترك جيش املصطفى العريب

  :  مث عاد فأكدها قائال 
  .هم            عار وراحتهم ضرب من الوصبجيش من الترك ترك احلرب عند

  

  :و السخرية من العد-٦
 وإزالة آثار ، وتقوية النفوس عليه،، هدفها احلطّ من شأنهوبرزت يف هذا الشعر سخرية مريرة من العد

  .اخلوف منه
  :ي الدين خياطب الفرنج ساخرا يفهذا القاضي حم

  فأبشروا منه بصفع متصلقد نزل األشرف يف ساحلكم                     
  

  :ويسعفه الشهاب بقوله 
  أغضبت عباد عيسى إذ أبدم                  هللا أيُ رضى يف ذلك الغضب

  

  : االستمناح  -٧
 ولعل مرد هذا إىل صدق العاطفة، ، أن االستمناح مغيب عندهم،يحمد ملن وصل إلينا شعرهم

 وكل ذلك يهمش اجلانب املادي، وجيعله متطفال ،شعور الديين وغلبة ال، واكتمال الفرحة،وضخامة احلدث
  ......ثقيال إن دخل املوقف

                                                 
عادل : دراسة وحتقيق ومجع  . شعر ابن القيسراين ،) هـ٥٤٨ت ( د اهللا حممد بن نصر عبو أب،ابن القيسراين: نظر ابن القيسراين ا(١) 

   .١٦٥ ص ،١٩٩١ ، الزرقاء،كالة العربية الو،جابر
 .١٥٩، ص ١٩٧١إبراهيم، حممود، صدى الغزوالصلييب يف شعر القيسراين، املكتب اإلسالمي، دمشق؛  مكتبة األقصى،عمان،: وانظر
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 ١٣٩

  . هـ٦٩٠املقومات الفنية للشعر الذي قيل يف حترير عكا سنة 
مكتملتني و ألنهما القصيدتان الوحيدتان اللتان وصلتا فيما يبد،نتكئ على قصيديت الشهاب واملنبجي

 نأمل أن تكون دالّة على ،قال عنهما يقربنا من رسم صورة للشعر املذكورمن شعر التحرير، ولعلّ ما ي
  :  ومن خالل قراءة القصيدتني ميكن استخالص السمات الفنية التالية .خصائصه الفنية ومستواه

  

  :  ال مقدمة طللية  -
 وعدم اخلروج ، جيب احترامه إرثاً أصيال باملقدمة الطللية اليت كانت تعدمل يعبأ أي من الشاعرين

، والشهاب صيدة مادحاً رافعا من شأن األشرف إذ بدأ املنبجي الق،قد هجم كل منهما على غرضه .)١(عليه
  .بدأها حبمد اهللا وتلك بداية موفقة نافس فيها بداية اخلطبة واحتفظ بسحر الشعر ورونقه

 العصر شعراً ونقداً ؛ فمن حيث والواقع أنّ العزوف عن املقدمة الطللية أمر يتسق والذوق السائد يف هذا
 ،الشعر كان االنفالت من أسر مقدمات األطالل قد بدأ منذ عهد مبكر يف قصائد املدح للوقعات احلربية

 ، فألف ذلك.متاموالطيب املتنيب  ومن قبله أبو فقد جرى عليه أحياناً أب،وذلك شائع ال حيتاج اىل إثبات
  .وتقبله الذوق

مثال ينظر يف موضوع " ابن األثري " ؛ فهذا  وقعدوا له، وجذروه، هذا التمردوكان النقاد قد أقروا
وصفاً وويناً و أ، فريفض البدء بالغزل إذا كان موضوع القصيدة مدحاً بفتح،القصيدة عند مناقشة مطلعها

 ،زل رقة حمضةفالغ" مقصر عن الغاية ؛ ووإن جلأ الشاعر إىل االبتداء بالغزل يف هذين املوقفني فه... هلزمية
 وأيضاً فإن . وهي ضد الغزل، ومتني القول،واأللفاظ اليت تنظم يف احلوادث املشار إليها من فحل الكالم

األمساع متطلعة إىل ما يقال يف تلك احلوادث واالبتداء باخلوض يف ذكرها ال االبتداء بالغزل إذ املهم واجب 
  .")٢( التقدمي

 والنقّاد ينصون صراحة ،محيمة بني االبتداء ومضمون القصيدةوعلى ذلك جيب أن تكون مثة عالقة 
عمدة و وأن يكون االفتتاح مبا ه، فيطلبون اىل الشعراء أن يكون مبدأ الكالم داال على املقاصد،على ذلك

  .)٣(من األغراض 

                                                 
 ٢٧٦ت ( عبد اهللا بـن مـسلم      د  حممو أب ،ابن قتيبة :  وعرفها الذي كانت قد أقرته الطبقة األوىل من النقاد           ،نظر يف بنية القصيدة العربية    (١) 

 . وما بعدها١٤ ص،١٩٠٣ ، طبعة ليدن،الشعر والشعراء ،)هـ
 مكتبـة  ،أمحد بـدوي وأمحد احلويف : تقدمي وحتقيق  . املثل السائر ،) هـ٦٣٧ت ( ضياء الدين نصر اهللا  الفتحو أب ،ضياء الدين بن األثري   (٢) 

  .٩٣ ، ص٣ ج،ت. د، القاهرة،ضة مصر
ـ ٦٨٤ت  (واحلسن حازم بن القاضي     ني، أب حازم القرطاج (٣)   دار الكتب ،تقدمي وحتقيق  حممد احلبيب . منهاج البلغاء وسراج األدباء   ،) ه

  .٢٠٦ ص ،١٩٦٦ تونس، ،الشرقية
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 ١٤٠

هما  وال يعد عدم افتتاح،ومما تقدم نستنتج أن القصيدتني تساوقان الذوق الشعري والنقدي لعصرمها
  .بالغزل والوقوف على األطالل عيباً فيهما

  

  :  املطالع  -
 وينبغي على الشاعر االهتمام مبطلـع       ، فاختيارها ليس أمراً سهال    ،ويستتبع ما سبق اإلشارة إىل املطالع     

ـَّح أنّ الشاعرين قـد وفقـا يف   ، وتبعث االهتمام به، وتثري الشوق حنوه، فتلمع إىل غرضه ،قصيدته  ويرج
 فاملنبجي ارتقى باألشر   ودلّ  كلّ  مطلع  على  غرض  القصيدة ومضموا العام ؛  ،قصيدتيهما  مطلعي    

 وميهد  ، وشأى ملوك األعصر السابقة وهذا يتناسب مع موقف الفتح العظيم          ،قد بلغ يف ملكه الغاية    وفإذا ه 
  .لتفصيل احلديث عنه

 وانصهار العرب والترك املسلمني يف عز ،والشهاب يتنفس الصعداء حامداً اهللا على زوال دولة الفرنج
  . واإلشادة  بأبطاله، وهذا مدخل مالئم لوصفه، وتلك عقىب الفتح املبني،الدين

  

  :ة  ــ  اخلامت-
 ؛   ح فقد انتهت كل منهما بدعاء للممدو      ،وحيسن أن نردف ما سبق حبديث عن اخلامتة يف القصيدتني         

له باستمرار و والشهاب يدع،علية اليت أشار إليها يف مطلع القصيدةله باالحتفاظ  ذه الرتبة ال    وفاملنبجي يدع 
  .االبتهاج بعزيز النصر الذي محد اهللا عليه يف مطلع القصيدة

   

  : الوحدة املوضوعية -
ن تعددت فيهما احملاور فاجلوانب اليت طالتها القصيدتان متعددة          كلتا القصيدتني وحدة موضوعية وإ     يف

  :ومنها  
 وسرد أحداث املعركة    ، واحلديث عن املدينة ومناعتها    ، ووصف جيش الفتح   ،طل ومتجيده اإلشادة بالب 

ـ                 ،.....والوقوف على نتائجها     و ومع هذا التعـدد فاجلوانـب مجيعـا تـصب يف هـدف واحـد ه
 بل وفق الشاعران يف     ، ومتدابرة ،متنافرةو وهي ال تبد   ، وتفاصيله ،وكل ما ذكر هي عناصر له     "  احلدث  " 

  .يسر فظهرت متآلفة متكاتفة يف انسجام ووئاماقتيادها ب
  

   : )١(زعة االتباعيةـالن -
البعد عنه معياراً هاماً    و وظلّ القرب من هذا األمنوذج أ      ،بقي الشعر اجلاهلي  أمنوذجاً حيتذى عدة قرون       

                                                 
 .١٧٢، صالصلييب يف شعر ابن القيسراينوصدى الغز ، حممود،إبراهيم: نظر حول هذه الرتعة حديث شائق ومقنع يفا(١) 

  .١٣٧خرى منها ص ومواضع متفرقة أ
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 ١٤١

  .يف احلكم على جودة القصيدة
ـ   ،ومع تقادم العهد   عراء عظـام يف العـصور    وثقل وطأة دواعي التجديد استجابة للتطور، وظهور ش

، أيب متـام :  املشهورون منهم أمثال وخباصة،الشعراء اجلددو  بدا كأنّ نزعة التقليد قد توجهت حن     ،الالحقة
  .واملتنيب  شاعري القرنني الثالث والرابع اهلجريني

صيدته   فإننا عندما نقرأ ق     ،عدمهووجود نزعة التقليد هذا أ    عن  جعلنا قصيدة الشهاب مثاالً نستقرئه      وول
 ويقودنا الوزن والقافية إىل بائيـة أيب       ،جند أنفسنا يف أجواء شعر أيب متام واملتنيب يف القوة والروح احلماسية           

، ستحضر فيه الشهاب قصيدة أيب متام  مث ال نلبث أن نتحسس تقليدا واعيا مقصوداً ا،متام يف مدح املعتصم  
 فإذا حنن أمام أصـداء البائيـة   ،ن فضحته بعض ألفاظه   ومل تلبث أ   ، ومعانيها ، وأخيلتها ،واستوعى صورها 

  :األوىل  
  

  به الفتوح وما  قد  خطَّ  يف الكتب  يا يوم عكا لقد  أنسيت  ما  سبقت 
  الشعر واخلطبوعسى أن يقوم به ذ  ا      ـفممل يبلغ النطق حد الشكر فيك 
  ربـمن اجل ىهلا أعد كان اخلراب  ت      ــملا رأت أختها باألمس قد خرب

  :ويقال يف بعض أبيات املنبجي مثل ذلك 
  

  الطول وصفاً وعن نظم شعر حمصد  فتح تطاولَ عن نثر حيوط به      
  هلوعـمر  مقتبل فـي رأي  مكت  تدبري ذي حلم يف  عز  منتقم       

  

 ،ف هـذا العـصر    هي نتاج طبيعي لظرو    إذ   ، جيدر بنا أالّ نثقل اللوم يف هذه االتباعية        ،وعلى أية حال  
 ، وشحت اللغة الصافية، وتناءت مواطنها     ،فاعتماد الشاعر أصبح على لغة الكتب بعد أن كثرت األجناس         

  .وغارت منابعها
 إضافة إىل أن العودة ،شرسو فهما تصفان حالة صراع قومي وديين مع عد،وظروف القصيدتني متشاة

ة عفوياً عندما يـدهلم اخلطر، وهذه املرحلـة متـور          للماضي وجذوره لغةً وثقافةً يعد سالحاً تشهره األم       
  .باملخاطر

 وال ، وحماولة السري على جه،  واإلقرار بتفوقه،نوع من إشهار اإلعجاب به  ووتقليد الالحق للسابق ه   
 - وإن قلّد  -  وقد ال نبعد عن احلقيقة إذا قلنا إنّ الشهاب          . ورجعاً لصوته  ، كان ظالً  له    إذايعيبه ذلك إالّ    

 وأجاد اإلبانة   ، بل حترر يف غري موقف فظهرت شخصيته يف شعره         ،إالّ أنه مل يرسف متاماً يف أغالل التقليد       
خبصائص الشعر العريب القـدمي  "  فكان حبق مندغماً يف النهج التوفيقي الذي حيتفظ فيه الشاعر          ،عن غرضه 

 حبيث يكون فيـه مـن   ، األدبية وخصائصه،العامة  يف شعره دون أن خيلي هذا الشعر من معطيات عصره      
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 ١٤٢

  .)١("مظاهر التجديد ما يتساوق مع مقاييس العصر 
  .واألدلّة على ذلك ستأيت يف أطياء احلديث عن مسات الحقة

  

 :اللغة -
 إىل أن هدأت النفوس بعـد       ، واستمرت طويال قضية ساخنة    ،قضية اللفظ واملعىن من القضايا الشاغلة     

 يضعف  ،سم وارتباطه به كارتباط الروح باجل     ،للفظ جسم وروحه املعىن    فا ،"ااإلقرار بصعوبة الفصل بينهم   
  .)٢( " ويقوى بقوته،بضعفه

    فهل وفق الشاعران يف خلق تواؤم كاف بني اللفظ واملعىن يف قصيدتيهما ؟
  متاشياً-لكنها  ،الراجح أنهما وفقا يف ذلك ؛ فهذه املعاين احلماسية قد اختريت هلا ألفاظ  جزلة  قوية                

  : وقد كثرت كلمات احلرب وأدواا  وصورها . العصر حتاشت األلفاظ الغريبة احلوشية-مع روح 
  

  لـ أَس منو لرائيه  من  قُضب  وتبد  اللـيـل  أجنمه  كفـي  جحفل  لَجِـب  
  مل     تـزلوصم   اجلبال   أزالتها      ا     صـدمت وصدمتـها بـجيوش لـ

  أبدت من البيض إالّ  ساق     خمتضب  ــا   اء فمــحبر الدموخاضت البيض يف 
  لبـ الس قتال وعفّت   حلاديها   عن  حتكـمت  فسـطت   فـيهم  قواضـبها  

  اخل... .. الرماح وأبراج  من اليلبمن  رف  مـصفـح  بصفـاح  حـولـها  ش
:  فظهرت فيها كلمـات مثـل        ،بطابع املرحلة   فطبعتها      ،وقد كان للصراع الديين أثر يف اختيار األلفاظ       

  ..... . والتثليث، وعباد املسيح، والصليب، والكفر،الدين
ولعلّ ما ورد من أمثلة عند احلديث عن الصراع الديين ضمن إطار النظـرة يف               ، واألمثلة على ذلك كثرية     

  .)٣( وحنيل اليه ،موضوع هذا الشعر يكفي للتدليل على ذلك
  .ظ الغزل يف شعر احلرب استخدام ألفا -

          ها فتصدها تنقاد طائعة اىل األشرف       ،وتتمنع، راق للشاعر أن جيعل عكا حسناء خيطب ودولكن 
  :فهي رهن إشارته 

  لـشغ  يفوعطْفُها  عنهم  بالتيه  ةً   ـوقد دعتها ملوك األرض   راغب
منها اىل   م دت عن الصيد ال تلوي فلم تطل    ص لـ تصومل وصل األوهام  

                                                 
   .١٨٤ ص ،الصلييبوصدى الغز ، حممود،إبراهيم(١) 
 ،حممد حمي الـدين عبـد احلميـد   : حتقيق . العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ونقده ،) هـ٤٥٦ت( وعلي حسن  أب ،ابن رشيق القريواين  (٢) 

  .١٧، ص١، ج)ت.د (، بريوت،،دار اجليل٥ط
  .١٢٢تنظر هذه الدراسة ص(٣) 
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 م٢٠٠٦تشرين أول / هـ ١٤٢٧رمضان ) ٤(العدد ) ٢(الة األردنية يف اللغة العربية وآداا، الد 
 

 

 ١٤٣

   ومل  تنلـن تذعبعلٌ سواك  فلم  ها  خطـبـتكـم رام  أُم لـهـم
  لـممتثَ اء   ألمر  منكـبعد اإلب  حىت أمرت فأمست  وهي    طائعةٌ         

  

  :األسلوب  -
 إالّ أنه حيبذ أن نتحدث عن بعض العناصـر          ،مع إدراك أنّ معظم ما قيل سابقاً ينضوي يف األسلوب           

  :األسلوب ملا هلا من عالقة ماسة به حتت عنوان 
  :التقرير واإلنشاء •

  فبعد أبيات بأسلوب تقريري يكون       ،راوح الشاعران بني أسلويب التقرير واإلنشاء يف قصيدتيهما         
  وتتجـدد اهلمـة      ،  ويقوى التأثر   ،  فينشد االنتباه   ،منهما التفات إىل األسلوب اإلنشائي بني حني وآخر       

   :،  والنداء،  والدعاء،تعجب  فكثر ال،للمتابعة
  فطُـل   بدولتـك   امليمون    طائـرها                  فإنها  غرةٌ   يف   أوجه   الدول

  ............واسعد  متك  العليا   اليت   وصلت 
  ............فكـم   بلغـت   مراداً    بِـت    تـأمـله 

  ............وكم فتحت حصونا طاملا  رجعت 
 د  ساميةال زلت  ذا  رتب  يف  ا............  

  

  كم   رامها    ورمـاها    قـبله   ملـك                جم اجليوشِ فلم يظفر ومل يصب
  ............يا  يوم  عكا  لقد   أنسيت  ما  سبقت 
  ............كم أبرزت بطالّ  كالطود  قد   بطلت 

  ............الدنيا  بأمجلها فاض إىل األرض  ف
  ............كم قد دعت وهي يف أسر العدى زمناً 
  ............فال    برحت   عزيز   النصر   مبتهجاً 

 

  :اإلطناب •
 وأحلّ على ،  فكرر الشاعر العود إليها ،كانت هناك إطالة يف القصيدتني عند احلديث عن بعض األفكار   

 ومثال ذلك تصوير الفتح بأنه كان       ،الذي يتمثل يف املزيد من التأثري واإلقناع          وحتقق غرضه     ،بعض املعاين 
  .)١(  ومثّل هلا هناك ، وقد سبقت االشارة إىل ذلك يف هذه الدراسة،أمنية غالية وحلماً من األحالم

                                                 
   .١٢٣ الدراسة ص تنظر هذه(١) 
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 ١٤٤

 تاً، وصلنا منها يقرب من سبعني بي،  فالذينا أن نشري إىل طول قصيدة الشهاب     ولعل من متام الفائدة ه    
  .  وذلك يتوافق واملناسبة اليت قيلت فيها،فهي من الطوال

  .)١(" فالطوال للمواقف املشهورات  " ،والنقاد حيبذون إطالة القصائد يف األحداث العظيمة 
  :املبالغة  •

 وامار الثقـة     ،أعذب الشعر أكذبه ؟ إّ ا  نشوة النصر        :  أمل يقل    ، مبالغة عذبة  ،يف القصيدتني مبالغة  
  .لنفس بعد انتظار قد طالبا

ه استذكار ملصائب ضربت أطناوقد خلعت اآلن من جذورها،قرنني  يف هذا املشرق اإلسالمي طيلة اإن   ،
  :فحق للشاعر أن  يتيه  ليسمع الكون قائالً  

  

  بال  نصبمدت إليك نواصيها   ا              ـبأمجعه فاض إىل األرض فالدنيا   
   إىل كفيه من حلب أدىن عكا  وصور  معاً               فالصني من  كان  مبدؤه   
   الطنب عال   بك   امللك   حىت   إنّ   قبته               على الثريا غدت ممدودة  

  

  الصورة الشعرية 
 ،خياطب املشاعرو وبعث احلياة يف املواد ؛ فه،   حيرص الشاعر احلاذق على إضفاء احلركة على اجلماد

 ويعمل ، وخيتار هلا ألواناً مناسبة، فيختار احلي من الصور، ويرمسها متحركة،سعى إىل اإليضاح والتأثريوي
  . وتلك غاية الشعر العليا، ويتفاعل، فينفعل،على تقدميها للقارئ بشكل يستثريه

اً   وجنتزئ من قصيدته بصورة عكا إذ جعلها امرأة حصان،قد جنح يف ذلك" املنبجي " وأزعم أنّ   
  فلم تطلها ، وصدت عن صيدهم ، فتاهت عليهم، ترامت حوهلا ملوك األرض تدعوها،صانتها الليايل

  . )٢( حىت إذا  أطلّ األشرف أمرها فأقبلت عليه  طائعة راغبة .بالوصل أوهامهم 
  :وهذان بيتان آخران تظهر فيهما براعة التصوير   

  

ب ومن لرائيه من قُوتبد هـيف جحفل لَجِب كالليل أجنمل ضأَس  
ـَهم   للبأس يف الروع آساداً علـى قلل ختاهلم وجيـاد اخليل حتتـ

  

 واحلرب الضروس اليت دارت ، ومنعتها، فقد كان بارعاً يف تصوير مشاهد املدينة،"الشهاب" وأما   
  : واللون ، واحلركة، وها هي الصورة أمامنا معززة بالصوت،خلف أسوارها

                                                 
   .١٨٦ ص ، العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ونقده ابن رشيق،(١) 
   .١٣٠تنظر هذه الدراسة ص (٢) 
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 ١٤٥

  بكأــا شطَن يـهوي إلـى قُلُ  زرق أعينهموغــاص زرق القنا يف
  حـواسـه فغدا كـاملرتل اخلـرِب لت كم أبرزت بطالً كـالطود قد  بط

  ب ــوراه كوكب الذنوبرج هوى  ه  الـرمح  يطلبــانُكـأنـه وسن
   .أخل...... لعبأجسادها لعباً منها مع ال تـفارتقص وغنت البيض يف األعناق 

  

  : فنجدها ،ذا إىل احلديث عن مصادر هذه الصورويقودنا ه  
  

 إنه الصدق ، إنه يعكس احلقيقة. فوصفه، وتأثر به، ومسع، ؛ مما رأى الشاعرمادية أي من الواقع*  
 ويستـل صوره من ، وتقويه مطابقته للواقع ؛ فالشاعر هنا يغرف من بيئته،الشعوري يساوقه الصدق الفين

  . واألساليب منسجمة مع هذا الواقع، والصور،ذا جاءت األلفاظ والتراكيب ل،الواقع احلريب املعاش
 ، ويستلهم املوروث،؛ إذ يستوحي الشاعر صوره من عناصر ثقافتهوهي معنوية من ناحية أخرى*  

وقد سبقت اإلشارة إىل ذلك . . ويستهدي بآثارهم،فيستحضر صور الشعراء الكبار السابقني فينهج جهم
  . ومعني ينهل منه اجلميع،فهي صور متوارثة متناقلة ،)١(زعة االتباعيةـن النعند احلديث ع

  

  : عندما تقرأ بيت املنبجي ، وبعث احلياة فيها،الرباعة يف جتديد الصورةووتبد
  

  لسب ومن أَضلرائيه من قُوتبد            ه  كالليل أجنمبٍجِ لَيف جحفلٍ
  

  :نستحضر قول بشار قبل عدة قرون 
  

  وأسيافَنا  ليـلٌ  ـاوى  كـواكبه            مثار النقع فوق رؤوسناكأن
  

  .وبذلك نرى كيف يرتاد الالحقون حياض السابقني
  : ويسوقها يف صوره كقوله ، فيستلّها،ويستلهم الشهاب ألفاظ القرآن الكرمي* 

  

  ب احلـط محـالةَـا  انت بتعليقهك  دـأضحت أبا هلب تلك الربوج وق
 نا ناشزاً وغدتفأتتا اجلن  وقد جـاورتاهلوى يف يدي جريا بـطوع  

  :وويفزع أحياناً إىل قواعد النح* 
  بــللجزم والكسر منها كل منتص تـــمرفوعة نصبوا أَضعافَها فبن  

  

  . وتوضيح مقاصده، نراه يوظّف احملفوظ واحملسوس يف رسم صوره،وهكذا
  

                                                 
   .١٢٨تنظر هذه الدراسة ص (١) 
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 ١٤٦

  :احملسنات البديعية  -
 ، ابتدأ هذا بناًء فأحكمه،وإنما مثل القدماء واحملدثني كمثل رجلني: " ريواين يقول ابن رشيق الق  

 والقدرة ظاهرة على ذلك وإن ، فالكلفة ظاهرة على هذا وإن حسن، وزينه، مث أتى اآلخر فنقشه،وأتقنه
  .)١(خشن
عاين قد  مؤداها أنّ امل، مث استمرت بعده، وقبله،هذا القول يعكس فكرة راجت عصر القريواين  

" هل غادر الشعراء من متردم : "  وقدماً قال عنترة ، وأنّ القدماء مل يتركوا للمحدثني شيئاً،استنفدت
 وغض النقّاد الطرف عن ، واحملسنات البديعية، فكثرت الزخارف اللغوية،ولذلك اضطّر الالحقون إىل الزينة

  .ينة اجلديدة وبدأت املعاين القدمية تروج بالز،ذلك مث أقروه وشجعوه
   فما موقف املنبجي والشهاب من ذلك ؟،هكذا كان ذوق العصر

  

فكثر يف قصيدة املنبجي اجلناس والطباق والتقسيم احلسن وغري ذلك ،لقد كان كل منهما ابن عصره البار 
  -: وهذه أمثلة على اجلناس .من ضروب البديع

  

  ك  األرض  باحليـل مـامل تنله  ملـو ونِلت  باحلول  دون  الناس منفرداً 
  لي أهـلـها من أسود الغيل بالغيفـ ت ا فأصيبت بعـدما  فُجعدتهقص

  ل ــتطل األوهام  إىل  وصل ومل تص وي فلـم       صدت  عن  الصيد ال تل
  -:وأمثلة على الطباق 

  

  لـوطبق األرض من سهل ومن جب  ومن  أَكَم         عم  املهامه  من  وعر
  سمل  امللك طول الدهر يف ةمن ذل خاضعةً            بعد عز امللكفأصبحت

  :وهذا حسن تقسيم 
  لـ رأي  مكته ل يفـوعمر مقتب  لم  يف  عز  منتقم         تدبري  ذي  ح

  لـر حمتفــنقضت ما أبرموه غي  هدمت ما شيدوا فرقت ما مجعوا     
  

  وقد شاع فيها اجلناس والطبـاق بـشكل          ،حمسن بديعي بيت من   وأما قصيدة الشهاب فال يكاد خيل       
  -: ومن اجلناس قوله .خاص

ـُخيلهـا آمالُنا   العجبأنّ  التفكّر  فيها  أعجب   رى   ـ فتكـانت ت
  جم اجليوش فلم يظفر ومل يصب  لك م ورماها قبـله كـم   رامها

                                                 
  .٩٢ ص ،١ ج،نقدهوآدابه والعمدة يف حماسن الشعر  ابن رشيق،(١) 
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 ١٤٧

   من الضربعار وراحتهم ضرب  جيش من الترك ترك احلرب عندهم     
  

  :ومن الطباق قوله 
  دارا وأدنامها  أنأى من القطب  سوران بر  وحبر  حول  ساحتها        

  

  :وقد جيمع جناساً وطباقاً 
  فالرب يف طرب والبحر يف حرب  وسار يف األرض مسرى الريح سمعته

  

 :   املوسيقى يف القصيدتني  -
 ،ذي شاع اختياره ملواقف احلماسة واألحداث الكـربى             لقد جاءت كل منهما على البحر البسيط ال       

  . وهذا البحر،فوقع شيء من ارتباط نفسي بني شعر احلرب
مث حرص كل من الشاعرين على إشاعة موسيقى داخلية يف أبياته متثّـلت يف تكرار حروف بعينها يف                   

  :إضافة اىل اجلمل املسجوعة الراقصة ، بعض األبيات 
  

  لوي فلم تطل      م      األوهام منها اىل وصل ومل تصل  صدت عن الصيد ال ت
  واسعد متك  العليا  اليت  وصلت             لك  السعود  حببل  غريِ  منفصل 

  زلـ صدمت  ا             صم   اجلبال  أزالتها  ومل   توصدمتها  جبيوش  ل
  :وكذلك فعل الشهاب

    شـرف          من   الرماح  وأبراج  من  اليلبمصفّح   بصفـاح   حولَهـا  
  جيش من الترك ترك احلرب عندهم          عار وراحتهم ضرب من الضرب

  

  ، وها حنن نقرؤه بعد طـول العهـد        ،ولعلّ ذلك كلّه قد ساهم يف حشد مقومات النجاح هلذا الشعر            
  وتنتفض  فيه اجلوامد فـإذا ـا          ، فيه حرارة احلدث     حنس  ،فنستقي منه املعلومة التارخيية  بشكل ساخن      

  .   ويصعب أن تفارقه،شخوص  حية  وملونة  ومتحركة ومؤثرة تنطبع يف الذهن
  

  ةاخلـاتـم
                                                    

ما قيل من  على  مث وقفت،حاولت الدراسة أن تعرض صورة تارخيية ملسرية عكا عرب احلروب الصليبية  
  ."األشرف  خليل"  هـ  على  يد  السلطان٦٩٠أدب يف حتريرها األخري سنة  

     

  -: وقد خلصت إىل النتائج التالية 
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 ١٤٨

 لكن ،كثرياً تشري كتب التاريخ واألدب إىل أنّ ما قيل من األدب يف هذه  املعركة اهلامة  كان •
يتالءم مع هذا احلدث  قليل نسبياً وال -ت إليه  فيما توصل-أنّ ما وصل من هذا الكثري والواقع ه

  .العظيم، مث إنّ ما وصل كان مقصوراً على الشعر دون النثر
بدوره الوظيفي، فكان وسيلة إعالم "    هـ ٦٩٠ سنة احترير عك" قام الشعر املعاصر هلذا احلدث  •

،  ن االنتصاراتوية اجليش للمزيد م، وتعبئ معنف احلدث، وتشيد بصانعي انتصاره، تصفاعلة
 .حتقيق أهدافها املشتركة وصهر عناصرها يف ،وتسهم يف احلفاظ على هوية األمة

  ما تستحقه من دراسة رغم أنها خصبة-بعد-، مل جتد )للهجري القرن السابع ( إنّ هذه الفترة  •
، نني من الزمانراعٍ  مرير امتد قرفهي متثل ألمتنا اية مشرفة لص.  بأحداثها،  وخالدة بانتصاراا

اجنلى غباره عن نصر صريح و،  صمدت أمامه هذه األمة، القسوةصراع ميثل صداماً  حضارياَ بالغ
    .أعاد اإلسالم إىل صدارة الدنيا

بعثه من جديد عامل مهم من عوامل الصمود أمام حماوالت األعداء وإن االرتداد إىل تراث أمتنا  •
جة إىل استنطاق أدب تلك الفترة ن يف زماننا هذا يف  أمسّ  احلااملتواصلة النتزاعنا من اجلذور، وحن

 إلدارة ، وتلك االنتصارات لرفع الروح املعنوية وإعادة الثقة إىل النفوس،استحضار ذلك الصمودو
  .صراعنا احلاضر مع أعدائنا بكفاءة عالية  وصربٍ  واعٍ  ميهد لنصر آتٍ  إن شاء اهللا تعاىل
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 ١٤٩

  حديثة حتقيق، ودراسة فنية :يوسف بن تاشفني بن متيم رسالـة قاضـي سرقسطة إىل أيب الطاهر
  

  *حامد كساب عياط 
  ١/٨/٢٠٠٦: تاريخ القبول  ٧/٥/٢٠٠٥: تاريخ تقدمي البحث

  

  
                                                    ملخص

على جيـوش   به  ابت بن عبداهللا إىل األمري أيب الطاهر متيم، اليت يستنجد فيها            تتناول هذه الدراسة رسالة قاضي سرقسطة ث      
 الرسالة  الدراسةُ ت، وقد تناول  (Ibn-Radmire)املعروف بابن رذمري    ) ألفونسو األول احملارب  (اإلسبان احملاصرة للمدينة بقيادة     

الثاين ، ا باملالحظات واحلواشي املناسبة   منشئُها، والتعليق عليه    وإظهارها بصورا األصلية اليت كتبها عليها      هااألول حتقيق : من جانبني 
الدراسـة بنـاء   اجلانب مـن   اشمل هذي احلديثة، وفنية وذلك يف ضوء الدراسات ال للرسالةحتليلية دراسة   - وهو اجلانب األكرب     -

عما حيسه من اخلوف علـى مـصري        شمل دراسة أسلوا، الذي عرب الكاتب من خالله         يالرسالة، من مقدمة وعرض وخامتة، كما       
 كبرية يف التعبري عـن مكنونـات    إمكانية  اليت تقدم   تركزت يف أساليب اجلملة الطلبية     ،خاصةاملدينة وأهلها، وذلك بأساليب لغوية      

ملتلقي املستنجد بـه،     إمكانية مماثلة يف التأثري يف ا      اليت تقدم ، و طريالنفس الداخلية، وتنقالا بني املشاعر املختلفة جتاه هذا احلدث اخل         
، ككثرة اتكاء الكاتب على نصوص التراث، وكثـرة اسـتعماله            الرسالة  امليزات الفنية الكربى اليت متيزت ا      ةسادرتناولت ال كما  

ل اجلمل املعترضة، كما ظهرت عنايته باختيار مفردات رسالته، واهتمامه بسبك مجلها، وتعويله على نظام اإليقاع فيها، من خـال                  
 مبا فيه من مزاوجة وسجع وتسكني قرائن اجلمل، ومن خالل اإليقاع املعنوي أيضا مبا يشمل مـن طبـاق                    ه باإليقاع الصويت  عنايت

ومقابلة وأدوات بالغية أخرى، ما شكّل إيقاعا كليا انتظم الرسالة كلها؛ وساعد على خلق جو نفسي معرب وسريع، يتناسب مـع                     
 .  ه ل النفس املأزومة املستشعرةإيقاعسرعة إيقاع اخلطر احملدق، وسرعة 

  

Abstract 
 

The Letter by the Judge of Serqasta to Abi Al-Taher Tamim Bin Yousuf Bin  tashfin: An 
Authentication, and Modern Artistic Study 

     This research examines the letter sent by the Judge of Serqasta (Thabit Bin Abdullah) to Prince Abi 
Al-Taher Tamim Bin Yousuf Bin Tashfin in which he sought help against the Spanich armies who were 
besieging the city under the leadership of Alfonso the Warrior the First known as Ibn-Radmire. The research 
explored the letter from two perspectives. The first was concerned with authenticating the letter, representing 
it in its original form as written by its author, and annotating it with notes to make it clearer and more useful 
to researchers. This is based on the text of the letter's manuscript available in Escorial Library in Spain 
(within classification ٤٨٨).  The second part of the research is a modern technical study of the text including 
the structure of the letter and its style. This part also studied the major technical characteristics of the letter. 
The results of the study showed that the letter's style portrayed the author's fears over the destiny of the 
besieged city and its people. This is shown through expressive linguistic techniques in the form of imperative 
(request) sentences. This technique is very strong in expressing inner feelings in relation to this historical 
event. The results also indicated that the author relied heavily on heritage texts because they provide a 
platform for defending the homeland.  The author also used embedded sentences frequently indicating his 
feelings and thoughts. The vocabulary items are well chosen and the sentences are well structured. The writer 
seems to have generally relied heavily on a rhythmic/phonetic system in his letter. There is also a figurative 
rhythm in the author's style among other rhetorical devices which provides a total rhythmic shape to the 
letter. This contributed to the overall effect of the letter which created an expressive psychological 
atmosphere consistent with the rhythms of the threat and the self in crisis. 

  

  .          سم اللغة العربية وآداا، كلية اآلداب، جامعة الريموكق*   
  .   حقوق النشر حمفوظة جلامعة مؤتة، الكرك، األردن
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 ١٥٠

  :املقدمة
 التارخيية، ولقيمتها تها؛ وذلك ألمهي)١(ت بن عبداهللابثا برسالة قاضي سرقسطة ه الدراسة هذعىنت 
 اجلانب األول تشري الرسالة إىل ما كان يتعرض له املسلمون يف األندلس من أخطار أمام زحف يالفنية، فف

أواسط القرن الثاين عشر (لصليبية أوائل فترة احلروب ااإلسبان الدائب على احتالل مدم وأرضهم
كثرية،  جمموعه سبع صفحات تقريبا، وال يقدم تفصيالت تارخيية يف، صحيح أن النص ال يتعدى )امليالدي

وما .  يف تلك الفترةولكنه يضيء جانباً مهماً من مرحلة حامسة من تاريخ اإلسالم واملسلمني يف األندلس
 وحسب، فقد ق حتقيقا علميا، وإمنا منشور غري حمقَّ- على أمهيته - هذا النص جيدر ذكره يف هذا اال أن

حسني مؤنس مع ثالث وثائق أخرى يف جملة كلية اآلداب جبامعة القاهرة،  األوىل  مرتني، نشره يفنشر
 حممد عبداهللا يف الثانيةنشره و، مع بعض تعليقات بسيطة جدا، ١٣٧-١٣٢، ص١٩٤٩، سنة ١١الد

، )عصر املرابطني(، القسم األول)عصر املرابطني واملوحدين يف املغرب واألندلس(عنان ملحقا بكتابه
 أي مالحظة أو تعليق، ويف كلتا احلالتني ظل األمر أمر  خلواً من- ٥٤١-٥٣٨، ص١٩٦٣ القاهرة، سنة

 نص يف بعض اهلفوات يف قراءة الا قد وقع-ليالن املؤرخان اجل ومها –يضاف إىل ذلك أن الباحثَني نشر، 
 وقد وقعت على خمطوطة - إضافة إىل أما مل يعلقا عليه بشيء ذي بال؛ ما دفعين كما سيتضح الحقا،

صورته األصلية الذي كتبه عليه   جيعل نص الرسالة قريبا من أنجوإىل حتقيقه حتقيقا علميا أر - النص
خة فقد اعتمدا نسخة وحيدة، أخرى ميكن مقارنتها ذه النسخمطوطة  نسخة رسالةكن للي، وملّا مل منشئُه

أفكارا  ئها منها، سواء أكانت نصوصا مقتبسة، أمأجزابعض  الكاتب أَخذباحثا عن أصوهلا يف املصادر اليت 
 ووضحت بعض املفاهيم ،هاوقد عرفت مبن حيتاج إىل تعريف ممن ورد امسه في متضمنة، ينامعأم ، مستفادة

، ورب قائل فردات احملتاجة إىل شرح فيهابعض املوشرحت معاين  والصرفية اليت ضمتها، واملسائل النحوية
مد عبداهللا عنان هلذه الرسالة معتمدين على نسخة واحدة دون حم ما الفرق بني نشر حسني مؤنس و:يقول

حتقيق، أو بتعليقات بسيطة، وبني حتقيقنا هلا معتمدين على النسخة نفسها اليت اعتمدها الناشران؟ ال بد من 

                                                
بن ثابت بن سعيد بن ثابت بن قاسم بن ثابت بن حزم بن عبدالرمحن بن مطرف بن سليمان العويف، من أهل  أبو احلسن ثابت بن عبداهللا) ١(

 سنة(رقسطة قبل سقوطها بيد ابن رذمري عا من األحكام، ويل القضاء بسسرقسطة، كان من أهل العلم والعمل، بارعا يف الفقه، متضلِّ
، وهو كتاب شهري، أخذ عن أبيه ببلده سرقسطة، )كتاب الدالئل(، وخرج منها بعد سقوطها فاستوطن قرطبة، من مؤلفاته  )هـ٥١٢

ون أكثرهم ، وكان نبيه احلسب يفاخر أهلَ األندلس بأوائل سلفه ك)هـ٥١٤( سنة- وقيل بغرناطة -وروى عنه عن سلفه، تويف بقرطبة 
، القسم األول، الدار الصلة، )م١١٩٧//هـ٥٧٨-م١١٠٠//هـ٤٩٤( كعبد املل أبو القاسم خلف بن ،ابن بشكوال :انظر. من العلماء

، ويشار إىل املصدر عند وروده مرة ثانية على النحو ١٢٣-١٢٢ ص،)٤املكتبة األندلسية،( ،١٩٦٦املصرية للتأليف والترمجة، القاهرة، 
، )م١٣٩٦//هـ٧٩٩ت( برهان الدين إبراهيم بن علي بن حممد بن فرحون اليعمري املالكي،وابن فرحونبشكوال، الصلة، ابن : التايل

١٠٢ ص ،]ت[ ، دار الكتب العلمية، بريوت، يف معرفة أعيان علماء املذهب بالديباج املذه . 
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 ١٥١

هلذا النص يعتوره بعض األخطاء يف القراءة، ويفتقر إىل التعليقات الباحثني د مرة أخرى أن نشر التأكي
حىت أن والتوضيحات الضرورية، مث أن بعض املصادر مل تكن قد ظهرت عندما نشرا النص ليفيدا منها فيه، 

، )١("الشخصيةلدينا أي معلومات عن هذه ليست : "حسني مؤنس عندما أراد أن يعرف بالكاتب قال
 مؤرخان، ومها حبكم ختصصهما واهتمامهما مل يكونا معنيني بطبيعة النص يضاف إىل ذلك أن الناشرين

، وإغناء هذه  واملنشورةالفنية، وال مبصادره األدبية، وإين لعلى يقني أن تصحيح األخطاء يف النصوص احملققة
  . قد يفوق يف أمهيته حتقيق النصوص اجلديدةالنصوص بالتعليقات والتوضيحات أمر غاية يف األمهية، و

 من هذا البحث لدراسة النص - وهو القسم األكرب –يضاف إىل ذلك أنين خصصت القسم الثاين 
دراسة فنية يف ضوء الدراسات النقدية احلديثة؛ ما قد يزيد يف جتلية جوانبه خاصة الفنية، وما قد يساعد يف 

وطبيعة أسلوا، وميزاا  نيت بدراسة الرسالة من حيث بناؤها الفين، واإلفادة منه بشكل أكرب، فع،تذوقه
  .الفنية

 أو راسة الفنية، لنص مل يسبق حتقيقهالدوالتحقيق العلمي يف هذا البحث بني  مجعتقد بذلك فو
 رغبة مين يف إظهاره بشكل علمي صحيح، ويف ختليصه مما علق به من أخطاء القراءات، وشح ؛دراسته
 الفائدة اليت مامتت، إضافة إىل دراسته فنيا يف ضوء الدراسات النقدية احلديثة، آمال من كل ذلك إالتعليقا

ومع ذلك فإين ال أدعي الكمال لبحثي هذا، فما هو إال حماولة أرجو أن . يهدف إليها البحث العلمي اجلاد
غاية  اجتهدت فيه  أينوإن كان األمر غري ذلك فعذري،  وهذه نعمة إن حتققت الصواب،تقترب من

  .جهدي
  

  : التحقيق:القسم األول
  :وصف املخطوط

، وتوجد نسخة ٤٨٩-٤٨٨دريد برقم مبتقع الرسالة يف جمموع خطي حمفوظ يف مكتبة األسكوريال 
اجلامعة األردنية دون رقم، وهذه هي النسخة الوحيدة اليت /مصورة عنه يف مركز الوثائق واملخطوطات

مستنجدا به على ) ٢(رقسطة ثابت بن عبداهللا اليت بعث ا إىل أيب الطاهر متيموصلتنا من رسالة قاضي س

                                                
، مكتبـة األسـكوريال،   "ها حـسني مـؤنس   حققها ونشر  :أربع وثائق "،  )م١٩٩٦//هـ١٤١٦-م١٩١١//هـ١٣٢٩(حسني مؤنس ) ١(

، ويشار إىل املصدر عند وروده مرة       ١٣١ص .١٣٧-١٣٢، ص ١٩٤٩، جامعة القاهرة،    ١١، الد جملة كلية اآلداب  ،  ٤٨٩-٤٨٨رقم
 ".أربع وثائق " حسني مؤنس، : ثانية على النحو التايل

هـ ويل مدينة تلمسان، مث ويل شرق األنـدلس     ٥٠٤، ويف سنة    هـ٥٠١ ويل  شرق األندلس سنة     ،أبو الطاهر متيم بن يوسف بن تاشفني      ) ٢(
هـ إبـان توليـه   ٥١٢هـ حىت وفاته، قدم إىل سرقسطة منجدا وذلك قبيل سقوطها سنة  ٥١٥هـ، مث سائر بالد األندلس سنة     ٥١٠سنة

يف  قوة،   عظمسبان أكثر عددا وأ   ، فقد كان اإل    يف اللقاء  شرق األندلس، ولكنه مل يالق ابن رذمري، حيث كان املرابطون مترددين يراوغون           
اية أمام هذا القائد اإلسباين، وقد استقر هذا التردد         متكررة  ومينون زائم   واضحا  كان املرابطون يعانون يف هذه السنوات تضعضعا        حني  
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 ١٥٢

  ). هـ٥١٢( عندما حاصر مدينة سرقسطة سنة )Ibn-Radmire()١(القائد اإلسباين ابن رذمري

                                                                                                                                              
يف يم يف موقف آخـر  أبا الطاهر مت مدح ابن رحيم  وقدعلى موقف يتصف بالنكوص؛ ما تسبب يف سقوط املدينة يف يد ابن رذمري،          األمر  

  :       إحدى قصائده قائال
  ]الطويل                                                             [                                  

                            املت رحى  املُلْك تدور        ِِرِِ امللدمالبيضِ  والس على املرهفات    ــوجِ باد  
       أيابن   أمريِ  املسلمني   لك   العلى        أال   للمعايل  ما  تعيد  وما   تبدي                            
  ردـاجلُ  املطهمة        فما  العز   إال  يف  الصوارمِ  والقنا       وال  اخلري  إال  يف                          

  جرد   األعوجية   تشتكي       مبا  حملَته  من ذميلٍ  ومن  وخد!       لك  اُهللا                            
  !دـألوية ا    فديناك   كم   أوردتها   سبلَ  اهلدى       وأصدرا  يف  ظلِّ                               

  
، البيان املغرب يف أخبار ملوك األنـدلس واملغـرب     ،)م١٢٩٥//هـ٦٩٥ت(اهللا حممد بن أمحد املراكشي     أبو عبد  ،ابن عذاري :  انظر     

ويشار إىل املصدر عند وروده مرة       ،٧٢-٤٩،٥٥،٦٧-٤٨ ص٤ ج ،م١٩٨٠//هـ١٤٠٠،  ]بريوت [حتقيق إحسان عباس، دار الثقافة،    
 أبـو نـصر الفـتح بـن حممـد بـن عبيـداهللا القيـسي         ،خاقـان ابـن  :  وانظر، البيان املغرب،ابن عذاري : ثانية على النحو التايل   

مكتبـة املنـار، الزرقـاء،     ، حققه وعلق عليه حسني يوسف خريوش،  قالئد العقيان وحماسن األعيان   ،  )م١١٣٤//هـ٥٢٩ت(اإلشبيلي
:  وانظر  العقيان، ابن خاقان، قالئد  :  ويشار إىل املصدر عند وروده مرة ثانية على النحو التايل          ،٣٥٧-٣٥٦ص١ ج ،م١٩٨٩//هـ١٤٠٩

، دار التراث العريب،     معجم البلدان  ،)م١٢٢٨//هـ٦٢٦ت( شهاب الدين أبو عبداهللا ياقوت بن عبداهللا احلموي الرومي         ،ياقوت احلموي 
ياقوت احلموي، معجـم  :  ويشار إىل املصدر عند وروده مرة ثانية على النحو التايل      ،٢١٤-٢١٢ص٣ ج ،م١٩٧٩//هـ١٣٩٩بريوت،  
أخبار املغـرب   يف ألنيس املطرب بروض القرطاسا، )م١٣٤١//هـ٧٤٢ت( أبو حممد علي بن أيب زرع الفاسيع،أيب زر وابن  البلدان،  

ابـن أيب زرع،    : ، ويشار إىل املصدر عند وروده مرة ثانية على النحو التايل          ١٦٤ ص ،١٩٧٢، دار املنصور، الرباط،     وتاريخ مدينة فاس  
  .األنيس املطرب

، يطلق عليـه العـرب اسـم أَلْفُـنش     )Alfonso Elbatallador( ويسمى ألفونسو األول احملارب ،)Ibn-Radmire(ن ردمري ابن رذْمير أو اب) ١(
هـ، وقد عمل بإحلاح على طرد املـسلمني مـن          ٥٠٢واألذفنش، وهو قائد إسباين شديد البأس، ظهر بعد موت الفونسو السادس سنة             

، تزوج من امللكة أوراكة ابنة ألفونسو السادس ملك قشتالة بعد وفاته، فاحتدت اململكتـان        ونفار) Aragon(األندلس، كان ملكا ألرغون     
يف مملكة واحدة بداية القرن السادس اهلجري، ولكن هذا الزواج مل يكن موفقا، فدخلت اململكتان يف حروب داخلية مكنت املرابطني من                 

هـ دون أن يستويل علـى األرض؛ وذلـك بقـصد إذالل    ٥١٩األندلس سنة  ابن رذمري اجتاح جبيوشه      لكنالتوغل يف أراضي قشتالة، و    
ـ ٥٢٩ -م١١٠٤//هـ٤٩٩املرابطني وإزالة مهابتهم من نفوس املسلمني والنصارى معا، حكم مدة ثالثني سنة بني سنيت    م، ١١٣٤//هـ

، ٦٥٣-٦٥٢ص٢ قالئد العقيـان، ج    ابن خاقان، :  ملزيد من املعلومات انظر    ،وقعة أفراغة يف م بعد هزميته   ) م١١٣٤//هـ٥٢٩(تويف سنة 
بـن أيب بكـر القـضاعي      بـن عبـداهللا ا     أبوعبـداهللا حممـد      ،ابـن األبـار   : ، وانظـر  ٤٠ص٤وابن عذاري، البيـان املغـرب، ج      

، حققه وعلَق حواشيه حسني مؤنس، الـشركة العربيـة للطباعـة            احللة السرياء ،  )م١٢٥٨//هـ٦٥٨ -م١١٩٨//هـ٥٩٥(الريبوعي
ابن األبار، احللـة الـسرياء،      :  ويشار إىل املصدر عند وروده مرة ثانية على النحو التايل          ،٢٤٩،  ٢١٣ص٢ج،  ١٩٦٣ والنشر، القاهرة، 

، أبـو عبـداهللا حممـد بـن عبـداهللا بـن سـعيد               ، ولسان الدين بن اخلطيب    ١٦٤-١٦٣، ص األنيس املطرب ابن أيب زرع،    : نظراو
وضع مقدمته وحواشيه حممد عبداهللا عنان، مكتبـة اخلـاجني،          ، حقق نصه و   اإلحاطة يف أخبار غرناطة   ،  )م١٣٧٤//هـ٧٧٦ت(اللوشي

، لسان الـدين بـن اخلطيـب      :  ويشار إىل املصدر عند وروده مرة ثانية على النحو التايل          ،١٠٨ص٣ ج ،م١٩٧٥//هـ١٣٩٥القاهرة،  
ار املعرفة، بـريوت،    ، د قاموس عام لكل مطلب وفن    : دائرة املعارف ،  )م١٨٨٣–١٨١٩(اإلحاطة يف أخبار غرناطة، وبطرس البستاين       

الفـنت  مجعة شيخة، : وانظرالبستاين، دائرة املعارف، : ، ويشار إىل املصدر عند وروده مرة ثانية على النحو التايل      )ابن ردمري (مادة  ،  ]ت[
، تونس، املكتبة املغاربيـة،  م١٥//هـ٩ سقوط غرناطة ق-م ١١//هـ٦من سقوط اخلالفة ق  :  وأثرها يف الشعر األندلسي    واحلروب

وقد أشار إليـه     مجعة شيخة، الفنت واحلروب،     :  عند وروده مرة ثانية على النحو التايل       رجع ويشار إىل امل   ،٨٥،٩٥-٨٣ص٢، ج ١٩٩٤
                                                                                             :            هـ٥٠٣ سنة طلبرية يف هزميته يذكر األعمى التطيلي يف إحدى قصائده

  ]                                                              الوافر[                                                                                                 
  نه           وربتــما      أجـاب       املستعني                              سلْ  األذفنش   أين  احلربَ  م

، ، حتقيق إحسان عبـاس، دار الثقافـة،         ديوان األعمى التطيلي   ،).هـ٥٢٥ت(أبو جعفر أمحد بن عبداهللا بن هريرة      : األعمى التطيلي     
كما أشـار  لي، ديوان األعمى التطيلي،   األعمى التطي : ويشار إىل املصدر عند وروده مرة ثانية على النحو التايل         ،  ٢٠١، ص ]ت[بريوت،  

وقد أشار إليه ابـن أيب اخلـصال يف    ،٤٠٩ص٢غرناطة، ج ابن الصرييف إىل هزميته يف أفراغة، لسان الدين بن اخلطيب، اإلحاطة يف أخبار       
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 م٢٠٠٦تشرين أول / هـ ١٤٢٧رمضان ) ٤(العدد ) ٢(الة األردنية يف اللغة العربية وآداا، الد 
 

 

 ١٥٣

رسالة كتب ا قاضي سرقسطة واجلمهور : " وتقع الرسالة يف سبع صفحات تقريبا، تبدأ بالترويسة
من ملتزمي طاعة " ب، يتلوها بداية الرسالة /٥٨" واستغلبها أعادها اهللا... جلمل فيها من أهل سرقسطة وا

والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته " ب، وينتهي آخرها بـ /٥٨..." سلطانه ومستنجديه على أعداء اهللا
و من املخطوط، يف حني ورد آخرها وه) ب/٥٨(ب، وقد ورد أوهلا وهو ستة أسطر يف الصفحة /٦١"

منه، أما فيما بينهما من صفحات فقد ورد يف كل صفحة من املخطوط ) ب/٦١(مثانية أسطر يف الصفحة 
مخسة عشر سطرا، متوسط عدد كلمات السطر الواحد إحدى عشرة كلمة، والرسالة مكتوبة خبط أندلسي 

  .متوسط الوضوح، غري أنه مل يذْكَر اسم ناسخها وال تاريخ نسخها
  
  

  فيها رسالة كتب ا قاضي سرقُسطَة واجلمهور   )ب/٥٨ (        
  إىل األمري أيب طاهر متيم بن يوسف بن تاشفني                      

  حني حاصرها ابن رذمري واستغلبها أعادها اهللا
  

ومستنجديه على أعداء اهللا، ثابت بن عبد اهللا ومجاعة سرقسطة من  من ملتزمي طاعة سلطانه
، ومن )أ/٥٩(ا من عباد اهللا، أطالَ اهللا بقاء األمري األجل، الرفيع القدر واحملل، لحرمِ اإلسالم مينعه فيه)١(اجلُملِ

ووفقك الشتراء دار حسناه  كرب عظيم على املسلمني يزحيه عنهم ويرفعه، كتابنا أيدك اهللا بتقواه،
  : حال عظم بالؤها، وادهلمت ضراؤهامبجاهدة عداه يوم الثالثاء السابع عشر من الشهر املبارك شعبان عن

                                                                                                                                              
 شقيق أيب الطـاهر   يوسفميدح األمري أبا إسحاق إبراهيم بن، و  "السيف أصدق أنباء من الكتب    " خممسة له، خيمس فيها قصيدة أيب متام        

                                                                                                                  : ، يقول ويغريه فيها بالبطش بابن رذمري؛ جزاء ما شن على األندلس وأهلها من حروبمتيم،
                                                              ]البسيط                                                                                                        [

   ذيلَ  ردا   لريحِ   النصرِ واجرر  عليه   يث  ابنِ رذمري  فقد  مردااغضب  لع                        
                           ه بوقعةبكلِّ       دا    ـزب  اــترمتي  أمواج   الربوق    تعطيـه    يدا أدهم                        

         بالفجـرِ  منتقبِ  مشتملٍ   ـلِ اللي                                                 ب
                         لعلَّ  ما  سر  ـرا هذا   اخلائنطالب    جينيـه  را      مـا   سـاَءهبتخـا ومبغ  
  الذي حفرا  يف  ديهــ لي وســاقط    جيد   صـدرا  فرب  وارد   غي  مل                        

      حطبِ     ومحرقٍ   بلظى  ما حش  من                                               
                          القدر  يف  استدراجِه  لـج  قد   أراه   هواستـشرفت      سقر   هحنو  ـّت    وحث
   والبكَر   منيـته    اآلصـاُل تدنـي  سفر  وكلَُ  يومٍ  لـه  حنـو  الردى                          

   بال   طلبِ  حيدوه      إنَّ   القضاَء                                                
، رسائل ابن أيب اخلصال، حتقيـق حممـد         )م١١٤٥//هـ٥٤٠ت(ابن أيب اخلصال، أبو عبداهللا بن أيب اخلصال الغافقي األندلسي         : انظر    

  .٤٨-٤٧م، ص١٩٨٧//هـ١٤٠٨ان الداية، دار الفكر، دمشق، رضو
ويشار إىل املصدر عنـد     ،    )مجل(، مادة لسان العرب ابن منظور،   . ة، وهي مجاعة الشيء، وأمجلَ الشيء مجعه عن تفرق        لَمجع جم : اجلُمل) ١(

، ١٣١ص" أربع وثائق" حسني مؤنس، ،"جلمهورا" قرأها حسني مؤنسابن منظور، لسان العرب، وقد    : وروده مرة ثانية على النحو التايل     
  .والصحيح ما اثبتناه يف النص
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 ١٥٤

!  العزاء واخلطب، وأظلَّنا اهلالك والعطْب، فياغوثاه)١(فنحن يف كرب عظيم، وجهد أليم، قد جلَّ
اجلميل الكرم  إىل اهللا دعوة من دعاه وأملَه لدفع الضر ورجاه، سبحانه املرجو عند الشدائد،! مث ياغوثاه

 عداه، ويا )٣(، وبلغ املأمول من بيضته)٢(لقد انتهك محاه، وفُضتْ عراه! لَإلسالمويا ! والعوائد، ويا لَله
 على شفى اهلالك طاملا عمرت باإلميان وازدهت بإقامة الصلوات وتالوة )٤(على حضرة قد أشفت! حسرتا

عها املكرم وقد على مسجد جام!  للصلبان، ومشاهد ذميمة لعبدة األوثان، ويا وياله)٥(القران؛ ترجع مرابع
 ويؤملون أن يدنسوه بقبيح ، أقدامها)٦( تطؤه الكفرة الفساق بدميم،كان مأنوسا بتالوة القرآن املعظَّم

روه بعبادة أصنامها، ويذروه معاطنم٧(آثامها، ويع(ا ومواخريها، خلنازيرهاومواطن خلمارا )مث يا )٨ ،
اق األسارى، وعلى رجال أصبحوا حيارى، بل هم على نسوة مكنونات عذارى يعدن يف أوث! حسرتا

  هم عظيم ـَذي مسـ ال)ب/٥٩(والضر هم شديد،ـ الكرب الذي دمه)٩(سكارى، وما هم بسكارى، ولكن

 الوجوه أن يروا فيهن السوء واملكروه، وقد )١(خيبأنَ  الستر؛ من حذرهم على بنيات قد كُن من)١٠(جهيد

                                                
  ).  جلل( ، مادةلسان العربابن منظور، . ل، ويقال للكبري والصغري جلللجيلُّ يعظم ويصغر، وهي من األضداد، ومصدرها ج: جلَّ) ١(

 :                                                                          )ري معروفهسنة وفاته غ( الشيباين الذهلي فمثال األول قول احلارث بن وعلة بن جمالد  
  ]الكامل   [                                                                                                           

  سهمي   فـإذا   رميت    يصيـبين     أميم أخي       قومي هم  قتلوا                                
    ولئن   سطوت     ألوهنن   عظمي        فلئن  عفوت ألعفونْ  جلالً                                

  .٢٦٢ ص٢ج ،]ت[، دار الكتب العلمية، بريوت، األمايل، )م٩٦٦//هـ٣٥٦ت( أبو علي إمساعيل بن القاسم القايل البغدادي،القايل  
                           :ومثال الثاين قول لبيد بن ربيعة  

  ]الرمل                              [                                                              
  ويلْــهِيهِِ اَألمــلْ          كلُّ  شيٍء  ما  خال  اُهللا  جلَلْ       والفىت  يسـعى                          

، شرح الطوسي، قدم له ووضع هوامشه وفهارسه حنا نـصر       ديوان لبيد بن ربيعة   ،  )م٦٦١//هـ٤١ت(لبيد بن ربيعة بن مالك العامري       
، ويشار إىل املصدر عند وروده مرة ثانية علـى         ١٣٤ص،  ) شعراؤنا ،سلسلة. (م١٩٩٣//هـ١٤١٤احلتي، دار الكتاب العريب، بريوت،      

  .لبيد بن ربيعة، ديوان لبيد بن ربيعة: النحو التايل
فقد استمسك بالعروة الـوثقى  "  :، قال تعاىل)عرا(، مادة لسان العرب عرى مجع عروة، وعرى الشيء اختذَ له عروة، ابن منظور،           : عراه) ٢(

  .٢٥٦، سورة البقرة آية"ال انفصام هلا 
  ).بيض(، مادة لسان العربم مجاعتهم، ابن منظور، بيضة الدار وسطها، وبيضة اإلسال: البيضة) ٣(
  ).  شفى(، مادة لسان العربأشفى على الشيء أشرف عليه، وأشفى على املوت أشرف عليه واقترب منه، ابن منظور، : أشفت) ٤(
  ).  ربع(، مادة لسان العربمفردها مربع، وهي مكان اإلقامة، ابن منظور، : مرابع  )٥(
  ).دمم(، مادةلسان العربما شاه، ابن منظور، الطني و: الدميم  )٦(
  ).  عطن(، مادة لسان العربمفردها معطن، وهي مبارِك اإلبل على احلوض إذا رويت مث بركت، ابن منظور، : معاطن  )٧(
  ).  خمر(دة ، ما لسان العربمجع ماخور، وهي بيوت الريبة وجممع أهل الفسق والفساد وبيوت اخلمارين، ابن منظور،: مواخريها  )٨(
      .تها، وهي طريقة أهل األندلس واملغرب يف كتاب"والكن " يف األصل   )٩(
مرعـى  : كل ما جهد اإلنسان من مرض أو أمر شاق، فاإلنسان جمهود أو جهيد أي بالغ منه اإلجهاد مبلغا كبريا، ويقال كذلك  : جهيد  )١٠(

 أبـو احلـسني أمحـد بـن فـارس بـن             ،ابـن فـارس    : يف )جهـد (دةمـا : انظـر جهيد أي جهدته املاشية بالرعي لطيبه فأكلته،        
ـ ١٣٩٩، ]م[، حتقيق وضبط عبدالسالم حممد هارون، دار الفكر،         مقاييس اللغة ،  )م١٠٠٤//هـ٣٩٥ت(زكريا  وابـن  ،م١٩٧٩//هـ
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 م٢٠٠٦تشرين أول / هـ ١٤٢٧رمضان ) ٤(العدد ) ٢(الة األردنية يف اللغة العربية وآداا، الد 
 

 

 ١٥٥

نشأوا يف حجور  حان أن يربزنَ إىل الكفار، وعلى صبية أطفال قد كانوا  للنظَّار، فاآلن)٢(كن ال يبدونَ

                                                                                                                                              
حممد بن أيب   ، رواية   إكمال األعالم بتثليث الكالم   ،  )م١٢٧٣//هـ٦٧٢ –م١٢٠١//هـ٥٩٨( حممد بن عبداهللا بن مالك اجلياين      ،مالك

  .م١٩٨٤//هـ١٤٠٤الفتح البعلي احلنبلي، حتقيق ودراسة سعد بن محدان الغامدي، مكتبة املدين، جدة، 
كذا يف األصل، : " ، ويبدو أنه مل يرتح إىل هذه القراءة فعلّق يف حاشية الصفحة "جنبار " ١٣٣، ص "أربع وثائق" قرأها حسني مؤنس،)  ١(

عصر ، "جنيان "  )م١٩٨٦//هـ١٤٠٦-م١٨٩٨//هـ١٣١٦(، وقرأها حممد عبداهللا عنان " خمدرات" أو " جنيبات " ولعل صحتها 
، ١٩٦٤، مطبعة جلنة التأليف والترمجة والنشر، القاهرة، )عصر املرابطني(، القسم األولاملرابطني واملوحدين يف املغرب واألندلس

على  الباحث ومل يعلق حممد عبداهللا عنان، عصر املرابطني واملوحدين،: يل ويشار إىل املرجع عند وروده مرة ثانية على النحو التا،٥٣٩ص
قراءته بشيء، والصحيح ما أثبتناه، والكاتب يولِّد هذا املعىن ويستفيده من قول الشاعر اجلاهلي الربيع بن زياد بن عبداهللا بن سفيان 

  كاشفات وجوههن-وقد قتل يف حرب داحس والغرباء  -العبسيالعبسي، الذي يصور فيه نساء قبيلته يندبن مالك بن زهري بن جذمية 
هم وجوههن يف الندب إال بعد األخذ بثأر القتيل، وقد كان ؤ، وهذه عادة العرب يف اجلاهلية، ال تكشف نسابعد أن أخذت القبيلة بثأره

  :ور وربات حجال وستور، يقولمسبال عليهن؛ لتسترهن والرتفاعهن عن التربج؛ إذ كن بيضات خدقبل ذلك ستر الصيانة 
  ]الكامل          [                                                                             

    بوجهِ  ارِ         من كانَ مسرورا مبقتلِ مالك          فليأْت   ساحتنا                              
       جيد  النساَء  كواشفا   يندبنه          يلْطمن    أَوجههن  باَألسحارِ                                 

         قد كُن  يخبأنَ الوجوه  تسترا        فاليوم   قد    أَبرزنَ    للنُظَّارِ                              
، نشره أمحد أمني وعبدالسالم شرح ديوان احلماسة، )م٩٣٣//هـ٤٢١ت(ن حممد بن احلسن املرزوقي أبو علي أمحد ب،املرزوقي: انظر  

 حممد بن طباطبا ،ابن طباطبا: وانظر، ٩٩٧-٩٩١ص٢ ج،م١٩٦٨//هـ١٣٨٧، ]القاهرة[، جلنة التأليف والترمجة والنشر، ٢هارون، ط
 ،١٩٥٦زغلول سالم، املكتبة التجارية الكربى، القاهرة، ، حتقيق طه احلاجري، وحممد عيار الشعر، )م٩٣٣//هـ٣٢٢ت(العلوي

:                                                                      واملعىن متقارب على اختالف الروايتني،ويروى البيت الثالث برواية أخرى، ٢٩-٢٨ص
  ]الكامل                   [                                                                      

               قد كن  يكنُّن  احلديث  تسترا         فاآلنَ   حني   بدون   للنظّارِ                          
، حتقيق حممد حسن آل ياسني، مكتبة النهضة، التنبيه على حدوث التصحيف، )م١٠٦٧//هـ٤٦٠ت(محزة بن حسن األصفهاين    

     .١٣٧ص، م١٩٦٧//هـ١٣٨٧بغداد، 
وإن "  :، وهي صيغة تصلح أن تكون للنساء، مثال ذلك قوله تعاىل)بدا(، مادة لسان العربيظهرن ويربزن، ابن منظور، : يبدون  )٢(

ذه الصيغة ، وتصلح ه٢٣٧، سورة البقرة آية"يعفُونَ  طلقتموهن من قبل أن متسوهن وقد فرضتم هلن فريضة فنصف ما فرضتم إال أن
أيضا للداللة على الرجال، والفرق بني يبدون الدالة على الرجال ويبدون الدالة على النساء أن الواو يف األوىل واو مجاعة، وهي ضمري 

، ووزن اليت هي )الرجال يبدون، ولن يبدوا، ومل يبدوا(يعود على الرجال، والنون فيها عالمة رفع حتذف يف حاليت النصب واجلزم، فـ
، )يبدونْ( فهي الم الفعل، والنون نون النسوة، والفعل معها يبىن على السكون -النساء الدالة على  –، أما الواو يف الثانية )يفعون(رجاللل

، فهو يف موضع الرفع والنصب واجلزم على لفظ واحد، وهي يف هذه احلالة على وزن )لن يبدون، مل يبدون(وال أثر للعوامل يف لفظه
)لْنفْعمعاين القرآن، )م٩١٩//هـ٢٠٧ت( أبو زكريا حيىي بن زياد،الفراء: ، ألن الواو هي الم الفعل، للمزيد عن هذا املوضوع راجع)ي ،
إعراب ، )م٩٤٩//هـ٣٣٨ت( أبو جعفر أمحد بن حممد بن إمساعيل،النحاس: ، وانظر١٥٥ص١ ج،١٩٨٠ بريوت، ، عامل الكتب،٢ط

ابن األنباري، : ، وانظر٢٧٢-٢٧١ص١م، ج١٩٧٧//هـ١٣٩٧ة ديوان األوقاف، بغداد،، حتقيق زهري غازي زاهد، رئاسالقرآن
حتقيق طه عبداحلميد طه، مراجعة مصطفى  البيان يف غريب القرآن،، )م١١٨١//هـ٥٧٧ت(عبدالرمحن بن حممد بن عبيداهللا األنصاري

 أبو البقاء عبداهللا بن ،، والعكربي١٦٣-١٦٢ص١م، ج١٩٨٠//هـ١٤٠٠السقا، اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة، 
، ]ت[، ]القاهرة[، حتقيق علي حممد البجاوي، نشر عيسى البايب احلليب، التبيان يف إعراب القرآن، )م١٢١٩//هـ٦١٦ت(احلسني
ي ، حتقيق فهمالفريد يف إعراب القرآن ايد، )م١٢٣٦//هـ٦٣٤ت(اهلمذاين، املنتجب حسني بن أيب العز، و١٩٠صاألول القسم 

الكرباسي، حممد جعفر الشيخ إبراهيم : ، وانظر٤٨٠ص١ج، م١٩٩١//هـ١٤١١حسن النمر وفؤاد علي خميمر، دار الثقافة، الدوحة،
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  حامد كساب عياط          حتقيق، ودراسة فنية:يوسف بن تاشفني بن متيم رسالـة قاضـي سرقسطة إىل أيب الطاهر
  

 

 ١٥٦

بعد  -اإلميان يصريون يف عبيد األوثان، أهل الكفر وأصحاب الشيطان، فما ظنك أيها األمري مبن يلوذ به 
 إذ أسلَمها هو املطالب بدمائها؛!  هذه العظائم الفادحة، والنوائب الكاحلة؟)١( اجلمهور بأمة هي وقائد- اهللا

، مث إىل رسوله )٢(يف آخر ذمائها، وتركها أغراضا ألعدائها، حني أحجم عن لقائها، فإىل اهللا بك املشتكى
من ) ٤( حني ابتعثك بأجناده، وأمدك باجلم الغفري،املرتضى) ٣(املصطفى، مث إىل ويل عهده أمري املسلمني

جهاده، والذب عن أوليائه املعتصمني حببل طاعته، أعداده، نادبا لك إىل مقارعة العدو احملاصر هلا و
 قد نهكَهم أملُ اجلوع، )٦(أمةمن  الشدائد اهلائلة يف جنب مواالته ومشايعته، )٥(واحملتملني السبعة األشهر

، قد برح م احلصار، وقعدت عن نصرم األنصار، فترى األطفال بل )٧(وبلغ املدى م من الضر الوجيع
 جوعا جيرون، يلوذونَ برمحة اهللا ويستغيثون، ويتمنونَ مقدمك بل يتضرعون، حىت كأنك قلت الرجال

 على مقربة من هذه احلضرة، - وصلَ اُهللا بِرك بتقواه –وما كان إال أن وصلت ! اخسأوا فيها وال تكلِّمون
ليت أقر العيون اؤها، وسر النفوس  أسباب النصرة بتلك العساكر ا- حبولِ اِهللا - نأمل منك )أ/٦٠(وحنن

خائبا عن اللقاء، ناكصا على عقبيك عن ! وما أدنيت وارعويت! زهاؤها، فسرعان ما انثنيت وما انتهيت
األعداء، فما أوليتنا غناء، بل زدتنا بالء، وعلى الداء داء بل أدواء، وتناهت بنا احلال جهدا والتواء، بل 

 حرمه )٩(لقد اهتضم! ويا لَإلسالم!  فضيحةَ الدنيا والدين، فيا لَله)٨(جترحتأذللت اإلسالم واملسلمني، وا
                                                                                                                                              

اإلعراب الطيب،  عبداجلواد: ، وانظر٣٣-٣٣٤ص، م٢٠٠١//هـ١٤٢٢، دار ومكتبة اهلالل، بريوت،  إعراب القرآنالكرباسي،
  .٢١٥ -٢١٤ص، م١٩٩٤//هـ١٤١٤داب، القاهرة، ، مكتبة اآلالكامل آليات القرآن الكرمي

  ).وقد(، مادة لسان العربابن منظور، . مجع وقدة، وهي ما حيرق من حطب أو حنوه: وقائد  )١(
  ".املشتكا " ا /٦٠يف املخطوط، ص  )٢(
 به األمراء املستقلون، على أن املرابطني       لقب كان املرابطون أول من اختذه للتمييز بينه وبني لقب أمري املؤمنني، وكان يلقب             : أمري املسلمني   )٣(

ظلوا يعترفون بسلطان العباسيني ومل يفكروا يف أن خيلعوا على أنفسهم لقـب أمـري املـؤمنني، فأسـسوا ـذا منـصبا أقـل مـن                           
ترمجهـا إىل   وآخـرون، و  ... أصدرها باإلجنليزية والفرنسية واألملانية هوتسما     ،دائرة املعارف اإلسالمية   ،)A.j.wensinck(.اخلالفة

العربية عن األصلني اإلجنليزي والفرنسي أمحد الشنتناوي وإبراهيم زكي خورشيد وعبداحلميد يونس، راجعها  حممـد مهـدي عـالم،                    
  .)أمري املسلمني(مادة ، ]ت[، ]القاهرة[الشعب، 

، لسان العـرب ت فيهم كثرة، ابن منظور،  الشريف والوضيع ومل يتخلف أحد وكان    ،جاء القوم مجا وغفريا، أي جاءوا جبماعتهم      : الغفري  )٤(
  ).  غفر(مادة 

م، وقد حتدث ابن    ١١١٨//هـ٥١٢ شعبان سنة  ١٧ يوم الثالثاء    – مدة حصار ابن رذمري لسرقسطة حىت تاريخ كتابة هذه الرسالة            يقصد  )٥(
ـ ٥١٣ -هـ  ٥١٢أيب زرع عن أهوال حصار ابن رذمري لسرقسطة يف حوادث سنيت           ، األنـيس املطـرب   ابـن أيب زرع،     :  انظـر  ، ه

  .١٦٣-١٦٢ص
بأمة هـي   ...فما ظنك أيها األمري   : " ، وذلك قياسا على اجلملة السابقة     "بأمة  " ، وقد يكون صواا     "من أمة   " ب  /٥٩يف املخطوط، ص  ) ٦(

  ".!؟اجلوعأمل بأمة قد كهم " فما ظنك أيها األمري : ، وكأنه يقول ثانية "!؟وقائد هذه العظائم الفادحة
  ).  وجع(، مادة لسان العربابن منظور، . املوجِع، ضربته ضربا وجيعا أي موجعا: عالوجي  )٧(
أم حسب الذين اجترحـوا الـسيئات أن        :" ، قال تعاىل  )جرح(، مادة   لسان العرب جرح الشيء واجترحه كسبه، ابن منظور،       : اجترح  )٨(

  .٢١، سورة اجلاثية آية"جنعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصاحلات 
)٩(  مضتمه، ظلمه وغصبه وقهره، ابن منظور، : اهّضم، اهتضمه ومادة لسان العربظُل ،)هضم.(  
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 م٢٠٠٦تشرين أول / هـ ١٤٢٧رمضان ) ٤(العدد ) ٢(الة األردنية يف اللغة العربية وآداا، الد 
 

 

 ١٥٧

 عن لقاء عدوه وهو يف فئة اإلحجام، ونكصت أنصاره عن إعزازه أقبح ومحاه اشد االهتضام، إذ أحجمت
ةكليلة، يستنصر بالصلبان واألصن)١(قليلة، ولَم ار ـعرون بشـام، وأنتم تستنصـ رذيلة، وطائفة

، وكلمةُ الذين كفروا السفلى، وإنَّ من وهنِ اإلميان وأشد )٣(، وكلمةُ اِهللا هي العليا، ويده الطوىل)٢(اإلسالم
 خطَّةَ )٤(فما قبح من رضي بالصغارِ، وسيم! الضعف الفرار عن الضعف، فكيف عن أَقلّ من النصف؟

 أحتسبون يا معشر )٥(!بل هذا العار والضبع؟! اهللع واجلزع؟وما هذا ! فما هذا اجلنب والفزع؟! اخلسف؟
 املكروه واحلذر أنكم هاملرابطني وإخواننا يف ذات اهللا املؤمنني إن سبق على سرقسطة القَدر مبا يتوقَّع من

كال ! ؟ مسلكا من النجاة أو طريقا- عصمها اهللا -وجتدون يف سائر بالد األندلس ) ٦(!بعدها ريقا؟ تبلعون
 – حرسها اهللا - وليخرجنكُم منها دارا فدارا، فسرقسطة )ب/ ٦٠(واهللا ليسومنكُم الكفار عنها جالًء وفرارا،

قه أسداد، والبلد الذي إن )٧(هي السد الذي إن فُتبعد قَتستبيح ألعداء اهللا استبيحت له أقطار وبالد، ا فُت
، والنار )٨(نة قد فتحت، وأعالم الفتح قد طلعت، فاملنيةُ وال الدنيةفاآلن أيها األمري األجل هذه أبواب اجل

فلتقدح عن زنادها، ! وأين اهلمم املرابطية؟! وأين األنفة واحلمية؟! ، فأين النفوس األبية؟)٩(وال العار

                                                
  ).ملم(، مادة لسان العربابن منظور، . لُمةُ الرجل أصحابه، واللِّمة شعر الرأس، واللَّمة الشيء اتمع: ملّة  )١(
  ".ال إله إال اهللا : " يريد عبارة  )٢(
  ".الطوال " ا /٦٠ط، صيف املخطو)  ٣(
 املبين للمجهول من الفعل سام يسوم، سامه األمر يـسومه        الفعل صيغة): سيم(، والصواب ما أثبتناه، و    "وسيما  " ا  /٦٠يف املخطوط، ص    )٤(

  ).سوم(، مادة لسان العربسوما كلّفه إياه، وأكثر ما يستعمل للعذاب والشر والظلم، ابن منظور، 
 األضباعِ، أي اإلسراع يف السري وشـدة اجلـري فيـه، واألضـباع     مد: ، والصواب ما أثبتناه، والضبع"الظَبع " ا  /٦٠يف املخطوط، ص    )٥(

  ).ضبع(، مادة لسان العرباألعضاد، ابن منظور، 
  .كناية عما سيالقيه املسلمون بعد سقوطها من األهوال واألخطار  )٦(
  ).فتق(، مادة لسان العربشقَّه، ابن منظور، خالف الرتق، فتقه يفتقه فتقا : الفتق) ٧(
يا مالك، التجلّد ال التبلّد، واملنية وال الدنية، وشر الفقر اخلضوع، : " ، من وصية ألوس بن حارثة يوصي ابنه مالكا "املنيةُ وال الدنيةُ" ) ٨(

 الغىن القُنوع حققه وعلق عليه وقدم كتاب األمثال ،)م٩٤٩//هـ٣٣٨-م٨٣٨//هـ٢٢٤(أبو عبيد القاسم بن سالّم: راجع، "وخري ،
 أبو عبيد عبداهللا بن ،البكريو، ١٣ ص،م١٩٨٠//هـ١٤٠٠له  عبد ايد قطامش، دار املأمون للتراث، دمشق، 

، حققه وقدم له إحسان عباس وعبد فصل املقال يف شرح كتاب األمثال أليب عبيد القاسم بن سالم، )م١٠٩٤//هـ٤٨٧(عبدالعزيز
 أبو هالل احلسن بن عبداهللا ،، والعسكري٢٩٠ص، م١٩٨٣//هـ١٤٠٣، دار األمانة ومؤسسة الرسالة، بريوت، ٢ قطامش، طايد

، حققه وعلّق حواشيه ووضع فهارسه حممد أبو الفضل إبراهيم وعبدايد قطامش، مجهرة األمثال، )م١٠٠١//هـ٣٩٢ت(بن سهلا
 أبو الفضل أمحد بن حممد بن أمحد بن إبراهيم ،امليداينو، ٢٥٣ص٢ج، م١٩٦٤//هـ١٣٨٤ املؤسسة العربية احلديثة، بريوت،

، م١٩٨٧//هـ١٤٠٧، دار اجليل، بريوت، ٢، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم، طجممع األمثال، )م١١٢٤//هـ٥١٨ت(امليداين
  .ل امليداين، جممع األمثا:، ويشار إىل املصدر عند وروده مرة ثانية على النحو التايل٣١٦ص٣ج

 ، أي جتنب العار وكن يف النار، ويضرب ملن يدعى إىل إيثار التلف على قبح السرية، فيجب على احلر أن يؤثر املوت على            "النار وال العار  " ) ٩(
  :الذل، وأن يفضل التعذيب بالنار على احتمال العار، قال ليث بن نصر بن سيار
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 ١٥٨

هم الغالبون،  جدها واجتهادها، ومالقاة أعداء اهللا وجهادها، فإن حزب اهللا )٢( حدها وامتضاء)١(بانتضاء
 عن دينه أن يؤيده ويظهره، فما هذا أيها األمري ىوقد ضمن تعاىل ملن جياهد يف سبيله أن ينصره، وملن حام

فاستعن !  والدفاع عن أهل أميانه؟، مبقارعة حزب شيطانه!؟ واشتراء جنانه!؟أال ترغب يف رضوانه! األجل؟
 إىل إخوان الشيطان وحزبه، فإم أغراض للمنايا - يف ذات اهللا -اهللا على عدوه وحربه، واعمد ببصرية ب

زللرماح والسيوف، وال ترض خبطة العار، وسوء الذكر والصيت يف مجيع األمصار، وال )٣(واحلتوف، و 
                                                   ) ٤(:تك كمن قيل فيه

                                                                                 ]                    اخلفيف   [                                                                  

     ثـم   ال  يـرزأُ   العـدو   فتيال   وف  ويغزو    جيمع  اجليش ذا  األل                  
 الكفار واألعداء، )أ/٦١(ولن يسعك عند اهللا وال عند مؤمن عذر يف التأخر واالرعواء عن مناجزة

وكتابنا هذا أيها األمري األجل اعتذار تقوم لنا به احلجة يف مجيع البالد، وعند سائر العباد، يف إسالمكم إيانا 

                                                                                                                                              
        ]                                                                            السريع          [                                                                          

    فر َ    من    العارِ     إىل    النارِ     لنار  ال   العار،  فكن  سيدا                                 ا
، الفـائق يف غريـب      )م١١٤٣//هـ٥٣٨ت(، والزخمشري، أبو القاسم جاراهللا حممود بن عمر       ٢٥٣ص٢، ج مجهرة األمثال العسكري،     

القلقـشندي، أبـو العبـاس أمحـد بـن          و،  ]ت[يق علي حممد البجاوي وحممد أبو الفضل إبراهيم، دار املعرفة، بريوت،            احلديث، حتق 
، ]القاهرة[، صبح األعشى يف صناعة اإلنشا، نسخة مصورة عن الطبعةاألمريية، وزارة الثقافة واإلرشاد القومي،         )م١٤١٨//هـ٨٢١(علي

القلقـشندي، صـبح األعـشى،      : ملصدر عند وروده مرة ثانية على النحو التـايل        ، ويشار إىل ا   ٣٠٣ص٨، ج ]م١٩٦٣//هـ١٣٨٣[
، كشف اخلفاء ومزيل اإللباس عما اشتهر من األحاديث علـى           )١٧٤٨//هـ١١٦٢ت(العجلوين، إمساعيل بن حممد العجلوين اجلراحي     و

  ].ت[ألسنة الناس، مؤسسة مناهل العرفان، بريوت، 
  ).نضا( مادة ،لسان العربيا أخرجه منه، ونضا السيف وانتضاه أخرجه من جفنه، ابن منظور، نضا الشيء ينضوه نض: االنتضاء) ١(
  ). مضى( مادة ، لسان العرباالمتضاء واإلمضاء التنفيذ، أمضى احلكم واألمر أنفذه، ابن منظور،: االمتضاء) ٢(
  ).ز( مادة ،لسان العرببن منظور، اسم الشيء الذي هو معرض لك كالغنيمة، والنهزةُ الفرصة، ا: النهز) ٣(
           :                                                      ب/٦٠يف املخطوط، ص  ) ٤(

  ]اخلفيف[                                                                                             
   يف     العدو    قتيال     وال    يرزأُ          األلوف ويغزوا    جيمع اجليش ذا                                

والصواب ما أثبتاه، والبيت للشاعر عبد قيس بن خفاف التميمي، أحد الشعراء اجلاهليني الفحول من بـين متـيم، وهـو مـن شـعراء                
ـ ١٦٨ت( الـضيب  بن عامر بن ساملفضل بن حممد بن يعلىاملفضل الضيب، امل: ، انظر١١٦،١١٧املفضليات، له املفضليتان   ، )م٧٨٤//هـ

جمموعات مـن  : سلسلة ديوان العرب(، ]ت[، بريوت، ] ن[، ٦، حتقيق وشرح أمحد حممد شاكر وعبدالسالم حممد هارون، ط     املفضليات
ـ ٣٥٧ت( بن حممد  أبو الفرج علي بن احلسني    ،  األصفهاين و ،٣٨٦–٣٨٣ ص ،)١عيون الشعر،  ، دار الكتـب    ألغـاين ا،  )م٩٦٧//هـ

   : نسب البيت إىل النابغة الذبياين كما،١٣ص١١ ج،م١٩٣٨//هـ١٣٥٧املصرية، القاهرة، 
   الغداةَ   فتيال  ال   يرزأُ     ثـم                 جيمع  اجليش  ذا األلوف  ويغزو                           

، ]ت[دار املعـارف، القـاهرة،    ،٢، حتقيق حممد أيب الفضل إبراهيم، طبغة الذبياينديوان النا، )م٦٠٤//هـ.ق١٨ت(النابغة الذبياين    
لـسان  لُ خيط يكون يف شق نواة التمر، يضرب للشيء التافة القليل، ابـن منطـور،        ثْ، والفتيل م  ١٧٠ ص ،)٥٢ذخائر العرب، سلسلة  (

                                               .                   ٤٩، سورة النساء آية"ال بل اهللا يزكّي من يشاء وال يظلمون فتي:" ، قال تعاىل)فتل(، مادةالعرب
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 م٢٠٠٦تشرين أول / هـ ١٤٢٧رمضان ) ٤(العدد ) ٢(الة األردنية يف اللغة العربية وآداا، الد 
 

 

 ١٥٩

إىل الدفاع عن حضرتنا،  )١(هل الكفر واإلحلاد، وحنن مؤمنون بل موقنون إجابتك إىل نصرتنا، وإعرادكإىل أ
وإنك ال تتأخر عن تلبية ندائنا ودعائنا إىل استنقاذنا من أيدي أعدائنا،  فدفاعك إمنا هو يف ذات اهللا وعن 

ى والدنيا، ومورث لك عند اهللا كلمه، وحماماتك عن اإلسالم وحزبه، وذلك الفخر األمثل لك يف األخر
 وهي األبعد عن -وإن تكن منك األخرى ! من كروب وغُمم وتجلي! زلة العليا، فكم حتيي من أُممـاملن

 ليخرج اجلميع – عصمها اهللا – فأقبل بعسكرك على مقربة من سرقسطة –متانة دينك وصحة يقينك 
 طرفة عني، فاألمر أضيق، - )٣( كيف ما كان–وال تتأخر  منها، – )٢( وقمه اهللا–عنها، وتربأ إىل العدو 

واحلال أزهق، فعد بنا عن املَطْل والتسويف، قبل وقوع املكروه واملخوف، وإالّ فأنتم املطالبون عند اهللا 
 عن إجابة ندائنا، )٤( عن صبيتنا وأطفالنا؛ إلحجامكم عن أعدائنا، وتثبطِكمنبدمائنا وأموالنا، واملسؤولو

 ثُك ومجيعلْه أحدا، وتورلُك من العار ما مل حتما حتموهذه حال نعيذك أيها األمري األجل عنها، فإ
 وانصروه، فقد تعين عليكم جهاد الكفار، والذب) ب/٦١(املرابطني اخلزي أبدا، فاهللا اهللا اتقوه، وأيدوا دينه 

" نكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظةقاتلوا الذين يلويا أيها الذين أمنوا : "عن احلرمي والديار، قال اهللا
 الثأر لنا منكم ورب االنتقام، وقد برئتم بإسالمنا لألعداء من  تأخرمت عن نصرتنا فاهللا ويلُّ)٦(، ومهما)٥(اآلية

  الغين،دنصر اإلسالم، وعند اهللا لنا لطف خفي، ومن رمحته يرتل الصنع احلفي، ويغنينا اهللا عنكم وهو احلمي
تقف من كنه حالنا على ما مل يتضمنه اخلطاب، وال استوعبه  –وهم ثقاتنا  -كتابنا هذا  ومن متحملي

                             .               إن شاء اهللا تعاىل، ما لديهم)٨(ء إليهم، واقتضاء يف اإلصغا)٧( وله أمتُّ الطول- مبنه –اإلطناب 
  . تعاىل وبركاتهوالسالم عليكم ورمحة اهللا

                                                
 علي يف، يقول األعمى التطَيلي )عرد(، مادة لسان العربعرد الرجل تعريدا فر وهرب، والتعريد سرعة الذهاب يف اهلزمية، ابن منظور، ) ١(

  :                                          متيم املستنجد به واصفا إياه باإلقدام وعدم التعريدابن يوسف بن تاشفني شقيق أيب الطاهر
  ]                    البسيط                      [                                                                           

  اهليابةُ   الوكـلُ                  ماضٍ   إذا  عرد        يوش   إليهم  من  مرابطها         قاد  اجل                         
                                  ِهفالتق   لَُْلْهضعلى       يغشى  القتالَ  فإنْ  ت  األرواحِ  تقتلُ  حيثُ  احلتوف  

وحنن مؤمنون بل موقنون إجابتك "  املفردة يف سياق الرسالة  وظيفة، وقد غير الكاتب١٩٧ص، ليديوان األعمى التطياألعمى التطيلي، 
  . ، فالتعريد هنا مبعىن اإلقدام"إىل نصرتنا وإعرادك إىل الدفاع عن حضرتنا 

  ).وقم(، مادةلسان العربطور،  ابن منالوقم، اجلذب والقهر، وقم الدابة جذب عناا لتكف، وقم الرجلُ الرجلَ أذله وقهره،: وقمه )٢(
  . من اللهجة الشعبية األندلسية عبارةً "ما" عن كلمة   "كيف"  شكل مفصولة فيها كلمة تبدو العبارة ذا ال)٣(
:" ، قال تعاىل)ثبط(، مادة لسان العربه، وهو التعويق والشغلُ عن املراد، ابن منظور، لُعفْالتثبيطُ ردك اإلنسان عن الشيء ي:  تثبطكم)٤(

  .   .٤٦، سورة التوبة آية"ولكن اهللا كره انبعاثهم فثبطَهم 
  .    ١٢٣﴿يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن اهللا مع املتقني﴾، سورة التوبة آية:  قال تعاىل)٥(
  ".  مهمى " ب /٦١  يف املخطوط، ص)٦(
  ).طَولَ(، مادة لسان العربمنظور، ابن الفضل والقدرة والسعة، : ول  الطَّ)٧(
  ).قضى(، مادةلسان العرباقتضيت مايل عليه، أي قبضته وأخذته، ابن منظور، : االقتضاء القبض واألخذ، يقال: قتضاءاال  )٨(
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 ١٦٠

  : الدراسة الفنية:القسم الثاين
  : بناء الرسالة الفين-أوال

، فلم تتعد ثالثة أسطر، تبدأ ختصاراتسمت املقدمة باالوقد  تقع الرسالة يف مقدمة وعرض وخامتة، 
 ،)١("... بن عبداهللا ومجاعة سرقسطة من اجلمل فيها من عباد اهللا ثابتمن ملتزمي طاعة سلطانه" بـ 

ألنه  " ،ل إليهل واملرس املرس أي، وتشمل ما يسميه الكالعي العنوان)٢("...وادهلمت ضراؤها" وتنتهي بـ 
فيبدو أنه  يف الرسالة) الترويسة(، أما ما نعرفه من معىن العنوان )٣("تاب ممن هو وإىل من هويدل على الك
مي أمساء املرسلني على اسم املرسل إليه شبهةَ وقد يقول قائل إن يف تقد  الرسالة،سخ الذي نسخامن صنع الن

من فالن إىل فالن، : عدم االحترام أو عدم اللياقة، إال أن األمر غري ذلك، فهذه طريقة الكتاب يف رسائلهم
يبدد هذه  )٤("من ملتزمي طاعة سلطانه ومستنجديه على أعداء اهللا " مث إنَّ سبق أمساء املرسلني بعبارة 

كان الكاتب متحليا مببدأ اللياقة وإن كان غري راض عن تردد األمري، وعن عدم إقدامه إلجناد الشبهة، فقد 
املسلمني احملاصرين يف سرقسطة، يضاف إىل ذلك أن الكاتب مل يذكر اسم املرسل إليه مباشرة وإمنا خاطبه 

 هذه املقدمة تاريخ كما ذكر الكاتب يف. ، وهذا دليل آخر على احترامه وتبجيله)٥(باسم األمري األجل
إىل  فيها ملّحالسنة، و ذكر اليوم والتاريخ والشهر دونقد  دون األرقام، فروفإرسال رسالته مدونا باحل

املسلمون احملاصرون واحلال اليت آلوا  إىل صعوبة الظروف اليت يعانيها، فأشار باختصارموضوع رسالته 
صالة على رسول  وأحتميد  وأ بسملة تاحات املعروفة منة دومنا االفتمباشررسالته بدأ الكاتب وقد  .إليها
 ة الظروف اليت كتب فيها الكاتب رسالتهخطورة املوقف، وصعوب؟ ولعل إخل ...)٦( أو شعر– صلعم -اهللا 

حال عظم  " الكاتب والناس الذين يكتب نيابة عنهم يفف، ثل هذه املقدمات الطويلة مباالبتداءمن  هقد منعتا
  . )٧("ت ضراؤها بالؤها، وادهلم

                                                
ويشار إىل املصدر عند وروده مرة ثانية على النحو         ،  ١٥٣ص، احملققة واملنشورة يف هذا البحث،       رسالة قاضي سرقسطة  ثابت بن عبداهللا،    ) ١(

  .رسالة قاضي سرقسطةثابت بن عبداهللا، : التايل
  .  ١٥٣ص، املصدر نفسهثابت بن عبداهللا، ) ٢(
 ، حتقيق حممد رضوان   إحكام صنعة الكالم  ،  )م١٣//هـ٦من أعالم القرن    ( الكالعي، أبو القاسم حممد بن عبد الغفور اإلشبيلي األندلسي        ) ٣(

  .٥٢صم، ١٩٦٦//هـ١٣٨٦الداية، دار الثقافة، بريوت، 
  .١٥٣ص، رسالة قاضي سرقسطةثابت بن عبداهللا، ) ٤(
  .١٥٣، صاملصدر نفسهثابت بن عبداهللا، ) ٥(
النثر خضر،  عبداهللا  وحازم   ،٣١٥ ص ،م١٩٨٩//هـ١٤٠٩، دار البشري، عمان،     أدب الرسائل يف القرن اخلامس اهلجري     فايز القيسي،   ) ٦(

  .             ٣٩٥، ص١٩٨٠ دار الرشيد، بغداد، يف عصر الطوائف واملرابطني، دلسياألن
  .١٥٣ص، رسالة قاضي سرقسطةثابت بن عبداهللا، ) ٧(
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 م٢٠٠٦تشرين أول / هـ ١٤٢٧رمضان ) ٤(العدد ) ٢(الة األردنية يف اللغة العربية وآداا، الد 
 

 

 ١٦١

 فنحن يف كرب " :عرض الرسالة الذي يبدأ بفاء االستئناف املرتبط بالضمري حنناملقدمة   هذهيتبع
 اليت هي فصل احملذوفة،) ا بعدأم(ا ا عن عبارة كتفيفصل اخلطاب مالكاتب ، اليت جيعلها )١("عظيم

لفاء االستئنافية، ويبدو أن سبب حذف هذه بعها يف العادة كالم مبدوء باتاليت ياخلطاب عند الكتاب، و
 بعد  إىل مثل هذه العبارة اليت اعتاد الكتاب إيرادها يف رسائلهمضطرهالعبارة هو اختصار املقدمة، ما مل ي

 بسط احلال اليت  إىل، مسرعا)٢("فنحن "ا، بعدهاالستئناف بفاء وبدأ حذفها، فاملقدمات اليت يوردوا فيها
  .  طلب النجدة من األمريمستعجال حملاصرون،  ايعانيها املسلمون

 وحبض األمري على ،وقد كان عرض الرسالة معنيا ببسط ما يعانيه املسلمون من أهوال احلصار  
، املعربتني عن خطورة )٣("نحن يف كرب عظيم، وجهد أليم ف " يتعرض جبملالإجنادهم، وقد بدأ الكاتب 

من  معينة ا فقد كرر الكاتب صيغ- مقارنة باملقدمة - النسيب طول العرض وبسبب .األمر وشدة املعاناة
 كصيغ بقصد ربط أجزاء رسالته، وبقصد التعبري عن شعوره النفسي الذي حيسه جتاه هذا احلدث،اجلمل 
وعلى ...وعلى رجال حيارى... على نسوة مكنونات!يا حسرتامث  " و،)٤(!"مث يا غوثاه! فيا غوثاه " الندبة

من تأكيد على طلب هذه الصيغ  لتكرار ملا ؛)٦(!"ويا لَإلسالم! فيا لَله " واالستغاثة، )٥( "صبية أطفال
الغوث، وملا له من تأثري يف نفس املتلقي املستنجد به، إضافة إىل ما يوفره صوت حرف األلف يف يا النداء 

صد إحداث قيمة نفسية بقومده الذي يطيل فيه الكاتب رفع الصوت ة، املوظفة ألغراض متعددة، واملكرر
 االستجابة، مث ليبسط احلال بعد هذا النوع من اجلمل املكررة املوحية وسرعة يف  باملوقفتزيد األمري تأثرا

 يف صيغ -  وقد كرر الكاتب يف رسالته مفردات متتالية.بالكرب جبمل أخرى طويلة تساعد على التفصيل
فما "  ،)٨("ويا لإلسالم! يا هللاف" أو مكررة يفصل بينها فاصل ،)٧("اهللا اهللا اتقوه: " من مثل -مجلية متنوعة 

  فأين النفوس األبية؟ وأين األنفة واحلمية؟ وأين اهلمم " ، )٩(!"وما هذا اهللع واجلزع؟! هذا اجلنب والفزع؟

ر ومثل هذا التكرا كما رأينا الكاتب يكرر صيغا مجلية عديدة أخرى سنالحظها فيما بعد، ،)١٠("املرابطية؟

                                                
  .١٥٤، صرسالة قاضي سرقسطةثابت بن عبداهللا، ) ١(
  .١٥٤، صاملصدر نفسهثابت بن عبداهللا، ) ٢(
  .١٥٤، صاملصدر نفسهثابت بن عبداهللا، ) ٣(
  .١٥٤، صاملصدر نفسه بن عبداهللا، ثابت) ٤(
  .١٥٥-١٥٤، صاملصدر نفسهثابت بن عبداهللا، : انظر) ٥(
  .      ١٥٧، صاملصدر نفسهثابت بن عبداهللا، ) ٦(
  .١٥٩ص، املصدر نفسهثابت بن عبداهللا، ) ٧(
  .١٥٧، صاملصدرنفسهثابت بن عبداهللا، ) ٨(
                                              .          ١٥٧ص ،املصدر نفسهثابت بن عبداهللا، ) ٩(
  .              ١٥٨ص، املصدر نفسهثابت بن عبداهللا، ) ١٠(
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  حامد كساب عياط          حتقيق، ودراسة فنية:يوسف بن تاشفني بن متيم رسالـة قاضـي سرقسطة إىل أيب الطاهر
  

 

 ١٦٢

 تدفق شعوري عنيف الوقت ذاته يعرب و التأكيد على الفكرة اليت يعرضها، و يف الصيغ يعرب عنأ املفردات يف
 يصور املشهد الواحد من جوانب هال يستطيع السيطرة عليه، وبسبب هذا الشعور النفسي املتدفق فإن

ا يواجهونه من الكرب والشدة،  النساء وما يالقينه من ذل األسر، والرجال وم: احملاصرين، فيصفةمتعدد
يا "  فـ :والبنات وقد أصبحن سبايا يتعرضن للسوء واملكروه، والصبيان وقد صاروا عبيدا لعباد األوثان

وعلى رجال أصبحوا حيارى بل هم سكارى وما هم ...على نسوة مكنونات عذارى! حسرتا
ة أطفال كانوا قد نشأوا يف حجور وعلى صبي...وعلى بنيات قد كن من الستر خيبأن الوجوه...بسكارى

على حضرة قد أشفت على شفى اهلالك طاملا عمرت باإلميان ترجع مرابع ! يا حسرتا" ، و)١("اإلميان
احلسرة حىت يصل حد إعالء ب، ويزيد أمل الكاتب املمزوج )٢("للصلبان، ومشاهد ذميمة لعبدة األوثان

 جامعها املكرم وقد كان مأنوسا بتالوة القرآن املعظم  على مسجد!!ويا وياله: " الصوت بالندب والعويل
  .  )٣(" بدميم أقدامها، ويؤملون أن يدنسوه بقبيح آثامهاتطؤه الكفرة الفساق

يصعد الكاتب إنكاره على األمري نكوصه، فيبدأ بتقريعه تقريعا عنيفا يف سياق عرضه لرسالته و
لب بدمائها؛ إذ أسلمها يف آخر ذمائها، وتركها أغراضا املطا"فقد ترك املدينة لألعداء؛ فصار  ،مباشرا

ما كان إال أن  "فـ وخياطبه الكاتب خطاب احلاضر املُؤاخذ بتصرفه،، )٤("ألعدائها حني أحجم عن لقائها
أسباب النصرة بتلك العساكر اليت أقر العيون ... وحنن نأمل منك،على مقربة من هذه احلضرة...وصلت

 زهاؤها، فسرعان ما انثنيت وما انتهيت، وارعويت وما أدنيت، خائبا عن اللقاء اؤها، وسر النفوس
بل أذللت ...ناكصا على عقبيك عن األعداء، فما أوليتنا غناء، بل زدتنا بالء، وعلى الداء داء، بل أدواء

عليه أن كما جند الكاتب يرجو األمري بل يلح ، )٥("اإلسالم واملسلمني، واجترحت فضيحة الدنيا والدين
 قبل وقوع املكروه واملخوف، وإال فأنتم ،فعد بنا عن املِِطال والتسويف " يقدم إلنقاذ املدينة قبل سقوطها،

املطالبون عند اهللا بدمائنا وأموالنا، واملسؤولون عن صبيتنا وأطفالنا؛ إلحجامكم عن أعدائنا، وتثبطكم عن 
           .)٦("إجابة ندائنا

  اجلرار  ه، فمن ذلك مقارنة جيش األمري غري مباشرة لتقريعأساليب أخرىاتب ـالك استخدموقد     

                                                
 .١٥٦-١٥٤، صرسالة قاضي سرقسطةثابت بن عبداهللا، : انظر) ١(
  .١٥٤، صاملصدر نفسهثابت بن عبداهللا، ) ٢(
  .١٥٤ص، املصدر نفسهثابت بن عبداهللا، ) ٣(
  .١٥٦ص، املصدر نفسه ثابت بن عبداهللا،)  ٤(
  .١٥٧-١٥٦ص، املصدر نفسهثابت بن عبداهللا، : انظر) ٥(
  .                ١٥٩ص، املصدر نفسهثابت بن عبداهللا، ) ٦(
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 م٢٠٠٦تشرين أول / هـ ١٤٢٧رمضان ) ٤(العدد ) ٢(الة األردنية يف اللغة العربية وآداا، الد 
 

 

 ١٦٣

يستنصر "وهو ، )١("ة رذيلة، وطائفة كليلةـّفئة قليلة، ومل"  عليه اإلقدام، فالعدو يف تمعدو؛ ما حيالجبيش 
الواحد، مث إن ، يستنصر باهللا ا كثري- كما يصوره -يف حني كان جيش األمري ، )٢("بالصلبان واألصنام

، )٣("وكلمة الذين كفروا السفلى...العليا" وكلمة اهللا هي ، كلمة اهللاهذا اجليش هيالكلمة اليت حيملها 
 واألمثال الداعية إىل  واألحاديث النبوية الشريفة، واألشعار، االستشهاد باآليات القرآنية، ذلك أيضاومن

      .ري إليه الحقااملنفِّرة من التويل أمام العدو ما سنشاإلقدام، 
مذكرا إياه أنَّ رضى على اإلقدام، برفق حاضا األمري من هلجته  خيفف بعد هذا التقريع جند الكاتب

أال ترغب يف رضوانه واشتراء " :  مرغبا إياه باإلقدام استشهد؛ إنْه أجر ااهد يف سبيلاهللا وجنته
 أن تدخلها أال حتب: ، وكأنه يقول له)٥("ة قد فتحتآلن أيها األمري األجل هذه أبواب اجلنا"و ،)٤(!"جنانه؟

خيوف قبيل انتهاء العرض و؟ حتملهاحتب أن ، أال )٦("أعالم الفتح قد طلعت"  و مبجاهدة أعداء اهللا؟
لحق به وجبماعته من الكاتبة األمري مما سياإلقدام عن بقي مترددا حمجمامن انتقام اهللا عز وجل إن و املعر :

وقد برئتم بإسالمنا لألعداء من نصر اإلسالم، وعند ...أخرمت عن نصرتنا فاهللا ويلُّ الثأر لنا منكمومهما ت" 
 العرض  انتهاءقبيل، و)٧("اهللا لنا لطف خفي، ومن رمحته يرتل الصنع احلفي، ويغنينا عنكم وهو احلميد الغين

ما مل "لديهم من وصف هول املوقف ف،  رسالته إىل االستماع املباشر إىل حاملي األمرييدعو الكاتبأيضا 
 وهم الذين عاينوا -املباشر يف كالمهم فهو يطمح إىل أن يكون، )٨("يتضمنه اخلطاب وال استوعبه اإلطناب

، ونالحظ أن )٩("إن شاء اهللا تعاىل... إليهموله أمت الطول يف اإلصغاء "، على التقدمه ما حيفز-اهلول 
 بضمري الغائب لتها رسخياطبه يف آخرنجده  يظهر االحترام لألمري، ف- حىت آخر العرض –  قد ظلالكاتب

  . كما رأينا
، فقد ختمها الكاتب  وإن بشكل أكربخامتة الرسالة مع مقدمتها يف صفة االختصاروقد اتفقت 

بينه وبني األمري،  على شعرة املودةمن خالهلا مبقيا ، )١٠("والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته ":بعبارة

                                                
  .١٥٧ص ،املصدر نفسه ،ثابت بن عبداهللا) ١(
  .١٥٧ص، املصدر نفسهثابت بن عبداهللا، ) ٢(
                                                .     ١٥٧ص، رسالة قاضي سرقسطةثابت بن عبداهللا، ) ٣(
  .                                                   ١٥٨ص، املصدر نفسهثابت بن عبداهللا، ) ٤(
  .١٥٧ص، املصدر نفسهثابت بن عبداهللا، ) ٥(
              .                                       ١٥٧ص، املصدر نفسهثابت بن عبداهللا، ) ٦(
 .١٥٩ص، املصدر نفسهثابت بن عبداهللا،  )٧(
  .١٦٠-١٥٩ص، املصدر نفسهثابت بن عبداهللا، : انظر) ٨(
  .١٦٠ص، املصدر نفسهثابت بن عبداهللا، ) ٩(
  .١٦٠ص، املصدر نفسهثابت بن عبداهللا، ) ١٠(
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  حامد كساب عياط          حتقيق، ودراسة فنية:يوسف بن تاشفني بن متيم رسالـة قاضـي سرقسطة إىل أيب الطاهر
  

 

 ١٦٤

يدعو األمري فيها إىل اإلصغاء إىل  مبشيئة اهللا قراومن خالل ما سبقها من عبارة أيضا  من خالهلا -وموفرا 
 جوا نفسيا يشعر بقدر من الطمأنينة والسكينة، ويساعد على االحتفاظ باألمل باستجابة -حاملي الرسالة 

سالم " ، ومن املعروف أن )والسالم عليكم(بأل التعريفاألمري لرسالته، وقد جاءت خامتة الرسالة معرفة 
، وإن كان الكاتب مل يذكره خللو الرسالة من )١(" إىل األولهالوداع يكون انتهاًء؛ فيكون معرفةً؛ لرجوع

  . املقدمات إال إنه موجود ضمنا
،  قد التزم مببدأ اللياقة يف خماطبة األمري- كما يف خامتتها -ويالحظ أن الكاتب يف مقدمة رسالته 

، وإذا كان قد حاد عن ذلك يف العرض أحيانا  فإن  وألفاظ التبجيلاالحترامصيغ فخاطبه مبا يليق مبقامه من 
األمر راجع إىل شدة شعوره باخلطر احملدق، وإىل عمق إحساسه باملسؤولية جتاه املسلمني احملاصرين، وإىل 

   .شدة غضبه من نكوص األمري وختليه عنهم أمام عدوهم
ت أجزاء الرسالة الثالثة متالمحة متداخلة يؤدي بعضها إىل بعض، فاملقدمة تكاد تندمج يف وقد كان

العرض ال يفصل بينهما إال فاء االستئناف، كما تداخل آخر العرض باخلامتة املختصرة اليت دجمها الكاتب 
  .)٢("والسالم عليكم " مع العرض بواو العطف 

  

  : مضمون الرسالة -ثانيا 
لرسالة عمال أدبيا خالصا، ومل تكتب بدافع فين حبت، وإمنا هي رسالة سياسية، أفاد مل تكن ا  

ثابت بن عبداهللا، ومجاعة : "  مباشرة، وهي تبدأ بتسمية مرسليهامنشئُها من مسات النثر الفين يف عصره
عة والوالء ألبيه أمري ن جبيوش األمري أيب الطاهر متيم، امللتزمني بالطاياملستنجد، )٣(" سرقسطة من اجلمل فيها

 على متسك املرسلني ذه الطاعة ةرسالال الكاتب يف  ويلح،)٤(..."من ملتزمي طاعة سلطانه" فهم املسلمني،
 )٥("السبعة األشهر الشدائد اهلائلة  "وعلى الرغم من حتملهم ، تردد األمري يف إجنادهمعلى الرغم من 

فأنه غري راض عن ذا الوالء اره قرعلى الرغم من إ، والكاتب  دون أ، ينجدهميقاسون فيها أهوال احلصار
وإىل الدعاء عليه ، )٦(!"فما هذا أيها األمري األجل؟ ":تردد األمري؛ ما حدا به إىل التساؤل منشدها

إىل اهللا بك املشتكى، مث إىل رسوله املصطفى، مث إىل ويل عهده أمري املسلمني "فـ والشكوى منه 

                                                
  . ٢٢٠ص٦، جصبح األعشى يف صناعة اإلنشاالقلقشندي، ) ١(
                                   .١٦٠ص، رسالة قاضي سرقسطةثابت بن عبداهللا، ) ٢(
  .١٥٣ص، املصدر نفسهثابت بن عبداهللا، ) ٣(
  .١٥٣ص، املصدر نفسهثابت بن عبداهللا، ) ٤(
  .١٥٦ص، املصدر نفسهثابت بن عبداهللا، ) ٥(
  .             ١٥٨ص، املصدر نفسهثابت بن عبداهللا، ) ٦(
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 م٢٠٠٦تشرين أول / هـ ١٤٢٧رمضان ) ٤(العدد ) ٢(الة األردنية يف اللغة العربية وآداا، الد 
 

 

 ١٦٥

 النصرة يف الدين الذي وجوب األمري مبدأ لدى قرر بإحلاحه على فكرة الوالء هذه يلكاتبا و؛)١("املرتضى
الرسالة يف هدف  تصراملقدمة على قصرها ختيالحظ أن  و.سطور رسالتهكل سطر من يذكِّره به يف 

" م فهو أملهعنهم،  العدو يرد، فالكاتب وأهل سرقسطة يستنجدون باألمري ويدعونه إىل أن  قليلةكلمات
 -  كما أسلفنا -رسالته الكاتب ختم و  ،)٢("يزحيه عنهم ويرفعه...حلرم اإلسالم مينعه، ومن كرب عظيم

، متجلية فيه طبيعة عرض بني هاتني اجلملتنيوجاء ال، )٣("والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته "ـجملةب
  .الرسالة

فيه خمتصرا  سلوبه، ومل يكنجتلى فيه أالذي  ،سط غرضه يف هذا العرضبعين الكاتب ببقد ل  
، وليفصل فيما ما أعطاه جماال كافيا ليعرب عما حيسه جتاه هذا احلدث الكبريواخلامتة؛ املقدمة اختصاره يف 

يريد تفصيله من فكرة للمرسل إليه، وقد انقسم هذا اجلزء من الرسالة الذي مثّل طبيعتها ومادا األساسية 
  :إىل قسمني

  

  :القسم األول
لكاتب يف هذا القسم حال املسلمني احملاصرين وبين سوء أوضاعهم يف املدينة، وقد متيزت عرض ا

 بالطول، واتصف إيقاعه بالبطء، وكان الكاتب يكرر فيه صيغ الندبة وعبارات - على األغلب -مجله 
 يدة بني، كما متيزت صوره بالتقابل، فهو يقابل يف مقاطع مجلية عدسابقاالتحسر والتأمل كما ذكرنا 

على حضرة أشفت على شفا اهلالك طاملا عمرت ! ويا حسرتا"صورتني أو حالتني متقابلتني، 
على مسجد جامعها املكرم وقد كان مأنوسا بتالوة القرآن ! ويا وياله...ترجع مرابع للصلبان...باإلميان

نات عذارى يعدن يف أوثاق على نسوة مكنو! مث يا حسرتا"، )٤("ؤه الكفرة الفساق بدميم أقدامهااملعظم تط
جوه من حذرهم على بنيات قد كن من الستر خيبأن الو "؛)٦("وعلى رجال أصبحوا حيارى"، )٥("األسارى

، وال )٨("وقد كن ال يبدون للنظار، فاآلن حان أن يربزن إىل الكفار"، )٧("أن يروا فيهن السوء واملكروه
  . ايزيد هذا القسم على ربع العرض يف الرسالة تقريب

  

   :القسم الثاين

                                                
  .١٥٦ص، صدر نفسهاملثابت بن عبداهللا، ) ١(
  .١٥٣ص، رسالة قاضي سرقسطةثابت بن عبداهللا، ) ٢(
  .١٦٠ص، املصدر نفسهثابت بن عبداهللا، ) ٣(
  .١٥٤ص، املصدر نفسهثابت بن عبداهللا، ) ٤(
  ١٥٤ص، املصدر نفسهثابت بن عبداهللا، ) ٥(
  .١٥٤ص، املصدر نفسهثابت بن عبداهللا، ) ٦(
  .١٥٥ص، املصدر نفسهثابت بن عبداهللا، ) ٧(
  .١٥٥ص، املصدر نفسهثابت بن عبداهللا،  )٨(
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 ١٦٦

بدأ الكاتب هذا القسم بسؤال موجه إىل األمري، وهو ال يريد منه جوابا، وإمنا يريد أن يدفعه إىل 
 بعد اهللا -فما ظنك أيها األمري ومن يلوذ به " اإلقدام وأن يرسم له صورة ما يالقيه احملاصرون من األهوال، 

، ويف هذا القسم من الرسالة )١(!"، والنوائب الكاحلة؟!؟ اجلمهور بأمة هي وقائد هذه العظائم الفادحة–
تقصر اجلمل، ويشتد إيقاع قرائنها، وينتقل اإليقاع العام يف الرسالة من البطء إىل السرعة، ويتنقَّل الكاتب 
فيه بني األساليب اللغوية؛ ملا يقدمه هذا التنقل من مساعدة يف التعبري عما يريد توصيله إىل املرسل إليه 

اصة وأن أغلب هذه األساليب أساليب اجلملة الطلبية، اليت تساعد يف التعبري عن احلاالت النفسية خ
خاصة يف السياق ، يةملة الطلباجل أساليب ايناملتأججة، مع التنبيه إىل أننا قد نولِّد من األسلوب اخلربي مع

ريب : حول إىل بنية إنشائية دعائية تعين مثال اليت تبدو كأا مجلة خربية تت)٢("أيدك اهللا: "النصي، فجملة
 تتحول هي األخرى إىل مجلة إنشائية دعائية، يدعو فيها )٣("ووفقك الشتراء دار حسناه"ومجلة أيده، 

الكاتب لألمري بالفوز باجلنة، لقاء دفاعه عن املدينة وأهلها، ومع أن هذه الصيغ الظاهرية هلذه اجلمل صيغ 
، مث أن مثل هذا التنقل بني األساليب يبعد الرتابة عن أسلوب  طليبعناها صيغ إنشاءخربية إال أا يف م

  . الرسالة، كما أنه يشري إىل صدوره عن عقل متعدد جوانب النظر يف تناوله ملوضوعها
تدور يف إطار ت إال أا تعدديف الرسالة وإن    وما جتدر اإلشارة إليه أن أساليب اجلملة الطلبية

 ته إضافة إىل إتاح- هذا التعددقد ساعده ف، سواء يف ذلك الوحدة الفنية والنفسية واملوضوعية، الوحدة
 ا، وعلى ومعانيه الرسالة على حتقيق قدر كبري من التناسب واالئتالف بني ألفاظ-تعبري الكافية  الفسحة
جتليات ت لنا عن شفكيف اال النفسي فقد  و،بني أجزائهاالكاتب  صياغة حمكمة ألّف فيها تهاصياغ

جتاه احلدث الكبري الذي يكتب فيه، مث إن إمعان الكاتب يف استعمال هذه األساليب نفسيته وتنقالا 
املتعددة يعين إمعانا يف التعبري عن عاطفته اليت تدل على شدة عنايته باملوضوع الوحيد يف رسالته واقتناعه به، 

 يف استعمال هذه األساليب والتعبري بوساطتها دخلت -ب  أي كات–ومن املعروف أنه كلما زاد الكاتب 
كتابته يف نطاق العفوية، وهذا ما الحظناه يف النص حىت بدت الرسالة وهي الرسالة السياسية كأا رسالة 

 وقد احنصرت األساليب يف الرسالة .ةإخوانية يسري الكاتب فيها على سجيته، ويعرب فيها عما حيسه بال كلف
  : ملة الطلبية التاليةبأساليب اجل

  : اإلنشاء الطليب
  :وقد احنصر يف األساليب التالية

                                                
  .١٥٦ص، رسالة قاضي سرقسطةثابت بن عبداهللا، ) ١(
  .١٥٣ص، املصدر نفسهثابت بن عبداهللا، ) ٢(
  .١٥٣ص، املصدر نفسهثابت بن عبداهللا، ) ٣(
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 م٢٠٠٦تشرين أول / هـ ١٤٢٧رمضان ) ٤(العدد ) ٢(الة األردنية يف اللغة العربية وآداا، الد 
 

 

 ١٦٧

  :  أسلوب الدعاء
    ابتدأ الكاتب رسالته بأسلوب الدعاء، وهو من أساليب اجلمل الطلبية فدعا لألمري بطول البقاء،  

 ،)١("زحيه عنهم ويرفعه على املسلمني يحلرم اإلسالم مينعه، ومن كرب عظيم...أطال اهللا بقاء األمري األجل"
 عراضهإللعدم إجابته صريخ املسلمني، ولتردده عن اإلقدام، وجعل آخرها شكوى منه ودعاء عليه؛ ولكنه 

فإىل اهللا بك املشتكى مث إىل رسوله املصطفى مث إىل ويل عهده أمري املسلمني "عنهم أمام العدو احملاصر هلم، 
 هذا األسلوب يف اجلمل املعترضة يف رسالته، فأكثراستعمال من ، ولنالحظ أن الكاتب قد أكثر )٢("املرتضى

   .دعائية مجل مل اجل ذهه
  

 : أسلوب النداء
وهو أحد بىن اإلنشاء الطليب، ويقوم على طلب اإلقبال حسا أو معىن بوساطة حرف نداء مولِّد هلذه 

، وتتولد من النداء )٣("  هذايوسف أعرض عن: "بال حرف، مثال ذلك قوله تعاىلالداللة، وقد يتولّد ذلك 
أساليب بديلة سواء على مستوى السياق أو على مستوى الصيغة ذاا، وأهم األساليب املتولّدة عنه 

، وقد مجع فيه الكاتب بني أكثر من غاية معا، فجمع النداء )٤(االستغاثة والندبة والتعجب والتحسر
، واملالحظ أن أكثر مجل هذا األسلوب موجهة إىل الذات )٥(باالستغاثة والندبة بالتوجع والتفجع بالتحسر

مث يا ! فيا غوثاه" ويندبه )٦(!"ويا لَإلسالم! ويا لَله: " اإلهلية، فهو يستغيث باهللا لنفسه ولإلسالم واملسلمني
مجلتني  يف ةمكَررأحيانا ) الياء(، وقد جاءت أداة النداء )٨(! "ويا حسرتا" ، أو يتأمل متوجها إليه )٧(غوثاه

أو مكررة يف مجل عديدة متتالية ؛ )١٠(!"مث يا غوثاه! فيا غوثاه"، )٩(!"ويا لَإلسالم! فيا لَله " تامتني متتاليتني،
على نسوة مكنونات ! يا حسرتا"متتامة املعىن دون ذكرها بشكل صريح يف اجلمل الالحقة، 

وعلى بنيات قد كن من ...وعلى رجال أصبحوا حيارى، بل هم سكارى وما هم بسكارى...عذارى
 هذا التكرار من  يفامب )١١("وعلى صبية أطفال كانوا قد نشأوا يف حجور اإلميان...الستر خيبأن الوجوه

                                                
  .١٥٣ص، رسالة قاضي سرقسطةثابت بن عبداهللا، ) ١(
  .١٥٦ص، املصدر نفسهثابت بن عبداهللا، ) ٢(
  . ٢٩سورة يوسف آية   )٣(
 لوجنمـان،   -، مكتبة لبنان ناشرون، بـريوت، والـشركة املـصرية العامليـة للنـشر             قراءة أخرى : البالغة العربية حممد عبد املطلب،    ) ٤(

  .حممد عبد املطلب، البالغة العربية :، ويشار إىل املرجع عند وروده مرة ثانية على النحو التايل٣٠٢، ص١٩٩٧القاهرة،
  .        ١٥٦ص،  رسالة قاضي سرقسطةثابت بن عبداهللا،: نظرا  )٥(
  .١٥٤ص، املصدر نفسهثابت بن عبداهللا،   )٦(
  .            ١٥٤ص، املصدر نفسهثابت بن عبداهللا،   )٧(
  .                                                 ١٥٤ص، املصدر نفسهثابت بن عبداهللا،   )٨(
  .١٥٤ص، املصدر نفسه ثابت بن عبداهللا،  )٩(
                                          .         ١٥٤ص، املصدر نفسهثابت بن عبداهللا،   )١٠(
  .١٥٦-١٥٤ص، املصدر نفسهثابت بن عبداهللا، : انظر  )١١(
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 ١٦٨

يف متوقع ، وملا له من تأثري املشار إليها ضمنا!) يا حسرتا(املعىن املطروح، املشتمل على مجلة تأكيد على 
ها من ا يوفره صوت حرف األلف في؛ مل)يا(ال أداة النداءوقد أكثر الكاتب من استعم، املرسل إليهنفس 

 -  بعد اطمئنانه إىل إصغاء املنادى وتأثره بالوصف -الكاتب  مث ليبسط تأثري نفسي يف املتلقي كما أسلفنا،
جبمل أخرى تساعد على   اجلمل املكررة املوحية بالكربوليعزز  الذي يعانيه احملاصرون،احلالسوَء 

 –  أمل الكاتب املمزوج باليأس واحلسرة حىت يصل به حد إعالء الصوت بالندب فيقوليزيدالتفصيل، و
، كما )١("على مسجد جامعها املكرم! ا ويالهوي: " متحسرا عليه نادبا مسجد املدينة- الياء  حرفمستعمال

فما ظنك "أل التعريف،  األمري املعرف ب، مناديا ا)الندائية وإن بشكل أقل من الياء) أي(استعمل الكاتب
 ...وهذه حال نعيذك أيها األمري"، )٣("فما هذا أيها األمري؟"، )٢(" ومن يلوذ به بعد اهللا اجلمهور؟أيها األمري

   .)٤("منها
  

  :أسلوب االستفهام
، )طلب الفهم(، مؤثِّرا على داللته الوضعية يف )استفعال(وهو يف األصل بنية طلبية تقدم صيغة 

، ولكن الكاتب مل يرِد االستفهام يف رسالته على أصل معناه، وإمنا أراد )٥(أدوات خمصوصةوذلك من خالل 
وإن من وهن اإلميان وأشد الضعف الفرار من " يف أكثره اإلنكار والتوبيخ والتحذير من النكوص، 

 و   ،)٧(!"فما قبح من رضي بالصغار وسيم خطة اخلسف؟" ، و)٦(!"الضعف، فكيف عن أقل من النصف؟
ك أيها األمري مبن يلوذ به بعد اهللا اجلمهور بأمةوالنوائب !؟ هي وقائد هذه العظائم الفادحةفما ظن 

  األمري كلهسلوك، بل إنه ليستغرب )٩(!"وما هذا اهللع واجلزع؟! فما هذا اجلنب والفزع؟"، و)٨(!"الكاحلة؟
 السؤال منهذا ا يف مب ،)١٠(!"؟ األجلها األمريفما هذا أي: "ستنكراممتسائال فيقول إزاء هذا احلدث الكبري 

وأين ! فأين النفوس األبية؟":بل إنه ليستفهم مستنهضا مهته حاضا إياه على التشجع قائالوانشداه، إمجال 

                                                
  .١٥٤ص، رسالة قاضي سرقسطةثابت بن عبداهللا،   )١(
  .١٥٦ص، املصدر نفسهثابت بن عبداهللا،   )٢(
  .١٥٨ص، املصدر نفسه   عبداهللا،ثابت بن) ٣(
  .١٥٩ص، املصدر نفسهثابت بن عبداهللا، ) ٤(
  .٢٨٤، صالبالغة العربية حممد عبد املطلب، )٥(
  .                             ١٥٧، صرسالة قاضي سرقسطةثابت بن عبداهللا،   )٦(
  .١٥٧، صاملصدر نفسهثابت بن عبداهللا،   )٧(
                                                 .     ١٥٦، صنفسهاملصدر ثابت بن عبداهللا،   )٨(
  .١٥٧، صاملصدر نفسهثابت بن عبداهللا،   )٩(
  .١٥٨، صاملصدر نفسهثابت بن عبداهللا،   )١٠(
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 ١٦٩

إن سبق على سرقسطة القدر مبا يتوقع ...أحتسبون" أو خموفا من عواقب عدم اإلقدام،، )١("!؟األنفة واحلمية
أال "، )ال( مع كما استعمل الكاتب مهزة االستفهام .)٢(!"ذر أنكم تبلعون بعدها ريقا؟ املكروه واحلهمن

 على شدة األمل احلض الرقيق الدال، مبا حتمله هذه الصيغة من معىن )٣(!"ترغب يف رضوانه؟ واشتراء جنانه؟
  .نوالرجاء الذي يوجهه الكاتب لألمري من أجل القدوم إلجناد املدينة وأهلها احملاصري

  :أسلوب األمر
وهو كأجزاء مجلة الطلب األخرى يتجاوز كونه أسلوبا من أساليب مجلة الطلب إىل كونه بنية 
توليدية، ألا ال تعرف االلتزام بأصل املعىن بل تتعداه إىل إنتاج ما مل تتعود اللغة إنتاجه، وذلك من خالل 

يف الرسالة خترج عن أصل غايتها إىل معىن الواردة الية التاألمر مل ج، ف)٤(حتول يخرِج البنية عن أصل معناها
إىل إخوان ...اعمد ببصرية"، و)٥("فاستعن باهللا على عدوه وحربه"احلض على اإلقدام وانقاذ احملاصرين، 

 أسلوب  كما خيرج،)٦(" وال ترض خبطة العار، وسوء الذكر والصيت يف مجيع األمصار،الشيطان وحزبه
وإىل معىن التخويف من سوء ، )٧("فأقبل بعسكرك على مقربة من سرقسطة " لتماس، إىل معىن االاألمر

ومن املالحظ أن أسلوب األمر يالئم موضوع ، )٨("عد بنا عن املطل والتسويفف " عاقبة التردد والنكوص،
يئان بالتهديد الرسالة كثريا، ويالئم الظروف واألجواء احمليطة بكتابتها، فاملوضوع واجلو العام عسكريان، مل

واخلوف واخلطر احملدق، وهي أمور تلح على الكاتب أن يكتب بعض مجل رسالته بصيغة األمر املشابه 
  .  لألمر العسكري الذي ال ميلكه بالفعل، وإمنا يفرضه عليه جو احلصار املضروب على املدينة

  

   :النهيأسلوب 
 وتتمثل بال الناهية،فيه سبق األفعال توع،  بالترك واإلقالوهو لون من ألوان األمر، يؤمر من خالله

، وهي صيغة توليدية خترج من معناها إىل معان )ال تفعل(إنتاجيته يف طلب الكف عن فعل ما، وصيغته 
وال تك "، و)٩("وال ترض خبطة العار وسوء الذكر والصيت يف مجيع األمصار" كثرية أخرى، كالتحذير، 

                                                
  .١٥٨، صاملصدر نفسهثابت بن عبداهللا،   )١(
  .        ١٥٧، صرسالة قاضي سرقسطةثابت بن عبداهللا،   )٢(
      .           ١٥٨ص، املصدر نفسه، ثابت بن عبداهللا  )٣(
  .٢٩٧-٢٩٣، صالبالغة العربيةحممد عبداملطلب، : انظر  )٤(
                              .١٥٨، صرسالة قاضي سرقسطةثابت بن عبداهللا،   )٥(
  .١٥٨، صاملصدر نفسهثابت بن عبداهللا،   )٦(
  .١٥٩، صاملصدر نفسهثابت بن عبداهللا،   )٧(
  .١٥٩، صاملصدر نفسهعبداهللا، ثابت بن   )٨(
  .                                                       ١٥٨، صاملصدر نفسهثابت بن عبداهللا،   )٩(
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 ١٧٠

 كيف ما -وال تتأخر " ، والرجاء )١("وف ويغزو مث ال يرزأ العدو فتياللجيمع اجليش ذا األ...كمن قيل فيه
  .)٢(" طرفة عني -كان 

  

  : أسلوب التمين
، الذي يشري )التمين(عالميوهو أسلوب من أساليب مجلة الطلب أيضا، وأوليته تأيت من مؤشره اإل

، وهذا اإلنتاج )اإلنتاج الصياغي(جي، والبعد اخلار)ألحوال القلبيةا(البعد الداخلي:  بعدين متالزمنيإىل
، وهذه البنية متعلقة مبا ال )إين أمتىن(، اليت تتحول يف املستوى العميق إىل)ليت(يعتمد على أداة بعينها هي

 ومبا ال مطمع يف حتققه، ومن هنا صح تعلُّقها بالزمن املاضي من حيث متني وقوع حدث ،ميكن حصوله
مانه قد انتهى، وقد تسد مسدها أدوات أخرى ليست من أدوات التمين فيه، وهو غري ممكن فعال، ألن ز

أصال، ولكن بعد إجراءات عميقة ميكنها أن تؤدي هذه الوظيفة؛ فقد يؤدى التمين بأداة هل االستفهامية، 
، فيصبح )لعل(تغيب لتحل حملها) ليت(، أما إذا كان هناك إمكانية لوقوع التمين فإن)٣(أو لو الشرطية

اليت خترج الصيغة من احلض إىل التمين، ) أال(، أو)٤(اء هو املقصود، ليعمل على ترقب احلصول وتوقعهالرج
، فهو ذه )٥(!"والدفاع عن أهل إميانه؟! مبقارعة حزب شيطانه؟! واشتراء جنانه؟! أال ترغب يف رضوانه؟" 

  .هاأهلو الصيغة يتمىن أن يفعل األمري ذلك، فيقارع العدو ويدافع عن املدينة
  

  :اإلنشاء غري الطليب
  :وقد احنصر يف األسلوبني التاليني

  :أسلوب القَسم
استعمل الكاتب أسلوب القسم يف بعض مجل رسالته، ومقصوده التأكيد على فكرة التحذير من 

 من  املسلمنيحاز سائر األندلس، وطردعاقبة النكوص؛ محال لألمري على اإلقدام، فالعدو إن حاز املدينة 
ويكرر الكاتب الصيغة ، )٦("واهللا ليسومنكُم عنها جالء وفرارا":  وهو يؤكد ذلك حالفافة أقطارها،كا

إال إنه ) اهللا(نفسها مؤكدا على ما ذهب إليه جبملة أخرى وباألسلوب نفسه، وإن حذَف لفظ املقسم به
  .)٧("وليخرجنكم عنها دارا فدارا : " أبقى الم القسم

  

                                                
  .١٥٩، صرسالة قاضي سرقسطةثابت بن عبداهللا،   )١(
  .١٥٩، صاملصدر نفسهثابت بن عبداهللا،   )٢(
  .٢٨٠، ص البالغة العربيةحممد عبداملطلب،  )٣(
  .٢٨٠، صاملرجع نفسهحممد عبداملطلب،   )٤(
  .١٥٨، صرسالة قاضي سرقسطةثابت بن عبداهللا،   )٥(
  .١٥٧، صاملصدر نفسهثابت بن عبداهللا،   )٦(
  .١٥٧، صاملصدر نفسهثابت بن عبداهللا،   )٧(
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 ١٧١

  :أسلوب الشرط
 قد يتمثل يف اجلملة الطلبية، حيث جند يف التحوالت العميقة هلذه الصيغ أبنية هذه اجلملة اليت الذي  

حتمل شيئا من العالقة املعتمدة على الشرطية أو السببية، لتكتمل بذلك مهمة اإلقناع جبانب مهمة 
، )٢("نا منكم ورب االنتقامومهما تأخرمت عن نصرتنا فاهللا ويلُّ الثأر ل": مثال ذلك قول الكاتب، )١(اإلمتاع

إن سبق إىل سرقسطة ...أحتسبون"وقد مجع الكاتب أسلوب الشرط بأساليب أخرى، كأسلوب االستفهام، 
تأخر كيف وال ت"وب األمر، ، وأسل)٣(!"القدر مبا يتوقع من املكروه واحلذر أنكم تبلعون بعدها ريقا؟

ل حيسه الكاتب يف مشاعره، ويعرب عنه من خالل ، مبا يعنيه ذلك من تداخ)٤("كان طرفة عني) كيفما(ما
  . هذه األساليب

  

   : ميزات الرسالة الفنية-ثالثا
 تتقلب يف صور واحدةإن نواة معنوية فلعب بالكلمات، على ال فنيةالب املتصف  الفين أوالعمليقوم   

حداث اشتقاقات إأو  ،تغيري مواقعها يف اجلملةعن طريق عديدة وخمتلفة عن طريق اللعب باأللفاظ، و
 تبعا لتصرفه ذه الكلمات وشحنه هلا باملشاعر، وتوظيفه  متيزت رسالة قاضي سرقسطة، وقد)٥(جديدة هلا

  :امليزات الفنية التاليةب ةاملتداخل هلا توظيفا خاصا، وبنائها يف مجل معربة عن مشاعره اخلاصة
  

 :لتراثا استدعاء -أوال
 يف هذه عىن مع معاين رسالته، أو إلفادتهشتراكها يف املجلأ الكاتب إىل بعض نصوص التراث ال  
 منها، وإلحساسه أن هذه النصوص تغين نصه فنيا ومعنويا، وتشحنه بإحياء يدعو متلقي رسالته إىل الرسالة

التأثر ا واالستجابة هلا، إضافة إىل الدفق الشعوري الذي يبثه النص املقتبس يف النص اجلديد؛ فيفيد الكاتب 
 من الطاقة املختزنة يف ذاكرة املتلقي هلذه النصوص عندما يضعها يف رسالته ويوظفها مبا يساعده على بذلك

خيرج تكثيف الفكرة اليت يطرحها، كما أن هناك وظيفة مجالية ملثل هذه النصوص، وبذلك فإن التناصُ 
ريق استفادة هذا ، وذلك عن ط)٦(النص إىل نصوص أخرى غائبة جيب استحضارها ليكتمل النص احلاضر

النص من نصوص أو أفكار أخرى سابقة له عن طريق االقتباس أو التضمني أو التلميح أو اإلشارة أو ما 

                                                
    .٣٠٦، صالبالغة العربيةحممد عبداملطلب، )  ١(
  .١٥٩، صرسالة قاضي سرقسطةثابت بن عبداهللا، ) ٢(
  .  ١٥٧، صاملصدر نفسهثابت بن عبداهللا،   )٣(
  .١٥٩، صاملصدر نفسهثابت بن عبداهللا،   )٤(
، ٤١-٤٠ص،  ١٩٩٢، املركز الثقايف العريب، الـدار البيـضاء،         ٣، ط استراتيجية التناص : حتليل اخلطاب الشعري  حممد مفتاح،   : انظر  )٥(

  . مفتاح، حتليل اخلطاب الشعري  حممد:ويشار إىل املرجع عند وروده مرة ثانية على النحو التايل
، ويشار إىل املرجع عند وروده مرة ثانية        ١٧م، ص ٢٠٠٠، مؤسسة عمون للنشر والتوزيع، عمان،       نظريا وتطبيقيا : التناصأمحد الزعيب،     )٦(

  .أمحد الزعيب، التناص:  على النحو التايل
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 ١٧٢

، إال إنه على الرغم من )١(شابه من املقروء الثقايف، حبيث تندمج هذه النصوص مع النص اجلديد وتندغم فيه
بداع فإن نتاجهم املتأثر بنتاج غريهم يظل مصبوغا تأثر األدباء مبن سبقهم من مبدعني أو مبا سبقهم من إ

، وقد جنح الكاتب يف )٢(بصبغتهم اخلاصة، فتكون نصوصهم نصوصا إبداعية جديدة هلا هويتها وشخصيتها
ذلك مبا خيدم خطابه املعرب عن األزمة اليت يعانيها، صحيح أن احلصار دافع خارجي للكتابة، وهو عنصر 

قى عنصرا خارجا عن النص، غري أن تفاعل الكاتب مع هذا الدافع اخلارجي وصهره فعال فيها، إال إنه يب
يف رسالته أوجد توظيفا خاصا له يقوم يف األصل على وجود اشتراك يف مقوم أو يف املستدعى هلذا التراث 

ع عدة مقومات بني النص التراثي والنص اجلديد، وهو ما يعمل على جتنيس اخلطاب الالحق ومواءمته م
اخلطاب السابق، ولنالحظ أنه كلما قل االشتراك يف املقومات بني النصني زادت فرادة اخلطاب اجلديد 
وأصالته اإلبداعية، يف حني إنه كلما اشترك النص اجلديد يف مقومات ما سبقه من نصوص بشكل أكرب كاد 

لذي استفاد منه الكاتب إىل ما ، وقد انقسم هذا التراث ا)٣(أن يصبح نسخة مكررة عنها فاقدا هلذه األصالة
  :يلي
       : اإلسالمي التراث-أ 

تأثر الكاتب بالتراث اإلسالمي تأثرا واضحا يف رسالته، فقد كان لإلسالم ومفاهيمه األصداء الواسعة 
يف رسالته سواء يف املضمون أو يف األسلوب، فإضافة إىل املعاين اإلسالمية الكثرية املتضمنة يف الرسالة فقد 

اء أسلوا متأثرا بأسلوب القرآن الكرمي، وأسلوب احلديث النبوي الشريف، من حيث إيقاع اجلمل، ج
سسا حدد ابن األثري للكتابة اجليدة أ وقد - ما سنتطرق إليه الحقا -إخل ...وإحياؤها، ومجاليات التعبري فيها

لنبوية، فإا معدن الفصاحة من معىن من معاين القرآن الكرمي واألخبار ا"أن ال ختلو :  منهاعديدة
  النبويةحاديث، ولذلك دعا إىل أن يصرف األديب مهه إىل حفظ القرآن، وكثري من األ)٤("والبالغة
قد دأب الكتاب لذلك فوحىت حيصل من معانيها وأسلوا ما جيعل أسلوبه يف الكتابة جيدا، ، )٥(الشريفة

 موما إىل ذلك من مظاهر الثقافة اإلسالمية، )٦(اديث الشريفةاألحو ةالكرمي ياتذه اآلعلى حتلية كتابا ،

                                                
  .                    ١١، صالتناصأمحد الزعيب،   )١(
  .١٤، صاملرجع نفسه، أمحد الزعيب  )٢(
، جملة األقـالم  ،"منوذج املفاصل : يف جدل احلداثة الشعرية   " عبدالسالم املسدي،   : ، وانظر ٢٥، ص حتليل اخلطاب الشعري  حممد مفتاح،     )٣(

، "تأمالت حول إشكالية املنهج يف نقد الشعر احلديث      " صالح فضل،   : وانظر،  ٥٧،٦٧ص ،١٩٨٦، السنة احلادية والعشرون، سنة    ١عدد
  .١١٠ص ،١٩٨٦، السنة احلادية والعشرون، سنة١، عددجملة األقالم

املثل السائر يف أدب الكاتب     ،  )م١٢٣٩//هـ٦٣٧ت(ابن األثري، أبو الفتح ضياء الدين نصراهللا بن حممد بن حممد بن عبدالكرمي املوصلي               )٤(
، ويشار إىل املصدر عند وروده مـرة ثانيـة   ٩٦ص١ج ،١٩٥٩، حتقيق  أمحد احلويف و بدوي طبانة، دار ضة مصر، القاهرة،    والشاعر

  . ابن األثري، املثل السائر:على النحو التايل
  .١٠٠ص١، جاملصدر نفسهابن األثري،   )٥(
  .٢٢٩، ص١٩٧٧، املكتب اإلسالمي، دمشق، تأثري الفكر الديين يف البالغة العربيةمهدي صاحل السامرائي،   )٦(
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 ١٧٣

وقد كانت أكثر أجزاء الرسالة حتيل إىل نصوص الفكر اإلسالمي الذي استلهم الكاتب أكثر معانيه منه، 
 ما يدل علىوأشار إىل معاين بعض األحاديث النبوية، عانيها،  أو مب اآليات القرآنية بنصهابعض فاقتبس
  . يف ثقافته، وبالتايل يف رسالتهواحلديث الشريف لقرآن الكرمي  أثر اعظَم
  : التأثر بالنص القرآين أ/١

أخذ الكاتب من القرآن الكرمي بعض أجزاء رسالته؛ وذلك لصدوره عن ثقافة إسالمية عميقة،   
 وطاقات ورغبة منه يف االتكاء على نصوص هلا أثر كبري يف نفس املتلقي، وملا يف آياته من مجال لغوي،

   :، وقد احنصر تأثر الكاتب يف رسالته بالنص القرآين يف منطني)١(تعبريية، وشحنات نفسية، وظالل إحيائية
  ):النصي(االقتباس املباشر -األول

وذلك دون تغيري يف نصوص اآليات، فاألمري ال يستجيب لصريخ املسلمني املستنجدين، وكأم يف   
تضرعون إىل اهللا أن خيرجهم منها، وأن ينقذهم من هوهلا فيجيبهم ذلك أهل النار وقد حشروا فيها، ي

، فالكاتب مل يغري يف النص شيئا إال اإلتيان بالنص يف سياق مناسب، )٢("اخسأوا فيها وال تكلمون: "بقوله
احلصار، وقعدت عن نصرم األنصار، فترى األطفال بل الرجال جوعا جيرون، " فقد برح باملسلمني  

برمحة اهللا ويستغيثون، ويتمنون مقدمك بل يتضرعون، حىت كأنك قلت اخسأوا فيها وال يلوذون 
يا أيها الذين آمنوا قاتلوا " : أن جياهد العدو احملاصر مستشهدا بقوله تعاىلهو يدعو األمري ، و)٣("تكلمون

قرآن كقوله كما يستعمل نصوصا أخرى من ال، )٤("الذين يقاتلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة 
ومثل  .)٧(فإن حزب اهللا هم الغالبون"، و)٦("وكلمة الذين كفروا السفلى"، )٥("وكلمة اهللا هي العليا" :تعاىل

 الرسالة، فكلها آيات قرآنية مقتبسة  سياق ما اختريت له من معان وأساليب يفهذه النصوص منسجمة مع
  . )٨(فنيامجيال ومقنعا فكريا ويا عضو؛ ما جيعل النص الكلي مترابطا وموظفة يف سياق مناسب

   ):اإلشاري أو التلميحي(االقتباس غري املباشر -الثاين
 أو املقروء ، ما يسمى تناص األفكاروهووهذا النوع من االقتباس يستنتج من النص استنتاجا،   

                                                
، حتقيق عبداحلميـد اهلنـداوي، املكتبـة        عروس األفراح يف شرح تلخيص املفتاح     ،  )م١٣٧٣//هـ٧٧٣( السبكي، اء الدين السبكي    )١(

الـسبكي،  : ، ويشار إىل املصدر عند وروده مرة ثانية على النحو التـايل           ٣٣٢ص٢م، ج ٢٠٠٣//هـ١٤٢٣ بريوت،   -العصرية، صيدا 
  .عروس األفراح

    .                        ١٠٨ سورة املؤمنون آية ) ٢(
  .١٥٦، صرسالة قاضي سرقسطة ثابت بن عبداهللا، )٣(
  .                                ٤٠سورة التوبة آية  )٤(
  .١٥٧، صرسالة قاضي سرقسطة ثابت بن عبداهللا، )٥(
  .                  ١٥٧، صملصدر نفسه اثابت بن عبداهللا،  )٦(
  .١٥٨، صملصدر نفسه اثابت بن عبداهللا،  )٧(
  .                     ٢٩، صالتناص أمحد الزعيب، :  يف موضوع االقتباس والترابطانظر  )٨(
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 ١٧٤

، وتفهم من ة نصوصها أو الذاكرة التارخيية اليت تستحضر تناصاا بروحها أو مبعناها ال حبرفي،الثقايف
   .)١(، وهلذا فهي تستنبط استنباطا أو ختمن ختميناا وشفراا وإمياءاوصالنصهذه تلميحات 

 النص القرآين بصورته البالغية املؤثرة بدور كبري يف هذه الرسالة، فقد استمد الكاتب كثريا من وقد قام
مؤثرة يف تصوير ورمي صورة مهولة  القرآن الكومشاهده كما يرمسهايوم القيامة  صوره منه، فكانت صور

على رجال أصبحوا حيارى، بل هم ! يا حسرتا" فـ يف املدينة، احملاصرون احلصار الذي يعانيه املسلمون 
، )٢("سكارى، وما هم بسكارى، ولكن الكرب الذي دمههم شديد، والضر الذي مسهم عظيم جهيد 

يوم تروا : " ةصور اهللا تعاىل ا أهوال يوم القيامييت  الا يف صورهة القرآنيياتباآليف ذلك متأثر فالكاتب 
تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات محل محلها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن 

وما كان إال أن " : ، كما يصور الكاتب سوء صورة نكوص األمري وختاذله قائال)٣("عذاب اهللا شديد
خائبا عن ! وما أدنيت وارعويت! فسرعان ما انثنيت وما انتهيت...رةعلى مقربة من هذه احلض...وصلت

ملدينة مث ا عن جبيشه لريد العدو ه قدومةصور وبذلك تبدو ،)٤("اللقاء، ناكصا على عقبيك عن األعداء
 الذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس، وقد زين هلم الشيطان  كصورةعن لقائهالسريع نكوصه 

فلما : " ، قال تعاىل متخليا عنهمال ال غالب لكم اليوم، فلما تراءت الفئتان نكص وتراجعأعماهلم، وق
 على االقتباسوكما كان ا ،)٥(" إين أرى ما ال ترونعلى عقبيه وقال إين بريء منكم تراءت الفئتان نكص

 .من شدة وذهولمستوى التصوير فهو كذلك على مستوى الداللة املعنوية مبا تعنيه هذه املشاهد والصور 
فكلمة " سياق مع ال يف ترتيب أجزاء بعض اآليات أو مفرداا أو حيذف منها مبا يتناسب وقد يغير الكاتب

وجعل :"شر من قوله تعاىل، اقتباس غري مبا)٦("اهللا هي العليا، ويده الطوىل، وكلمة الذين كفروا السفلى
 يستفيد بعض معاين رسالته منقد  و،)٧(" عزيز حكيمكلمة الذين كفروا السفلى وكلمة اهللا هي العليا واهللا

 ، يقول يف رسالته مبا يتناسب مع معانيه اليت يطرحها وذلك اآليات، بعضينامعبعض التحويرات يف إيراد 
اآلن : " ، وهذا حتوير لقوله تعاىل)٨("وإن من وهن اإلميان وأشد الضعف الفرار من الضعف " :مقرعا األمري

 وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتني وإن يكن منكم ألف يغلبوا خفف اهللا عنكم

                                                
  .  ٢٠، صالتناصأمحد الزعيب،   )١(
  .١٥٥-١٥٤ص، رسالة قاضي سرقسطةثابت بن عبداهللا، :  انظر)٢(
  .٢سورة احلج آية )٣(
                 .١٥٧-١٥٦، صرسالة قاضي سرقسطةثابت بن عبداهللا، : انظر  )٤(
  .٤٨سورة األنفال آية  )٥(
  .١٥٧، صرسالة قاضي سرقسطةثابت بن عبداهللا،   )٦(
  .٤٠سورة التوبة آية  )٧(
  .١٥٧، صرسالة قاضي سرقسطةثابت بن عبداهللا،   )٨(
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 ١٧٥

ض املؤمنني على لقاء عدوهم ، وقد قرر اهللا ذلك بعد أن كان قد حر)١("ألفني بإذن اهللا واهللا مع الصابرين 
إن يكن منكم عشرون يا أيها النيب حرض املؤمنني على القتال : " وإن فاق عدده عددهم بعشرة أضعاف

يالحظ و .)٢("ن يغلبوا مئتني، وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأم قوم ال يفقهونوصابر
 يف الرسالة، حيث استمد الكاتب معظم أجزاء رسالته مناستعماال  من االقتباس هو األكثر مطأن هذا الن

 اليت عاين اليت ترمسها أو من املصورال، مستفيدا من ااحلريف هلنص الالقرآن الكرمي دون أن يلتزم بآيات 
 املتميز باحلركة يف تصوير املشاهد  العامسلوب القرآيناأل  وما توحي به، أو منألفاظها من وأ حتملها

 الثقافة اإلسالمية، مث إن موضوعيف ، وال غرو يف ذلك فالكاتب متعمق إخل... واجلمال املوسيقيواألحداث
  .بالصبغة الدينية كذلك مصطبغ رسالته

  

  : التأثر باحلديث النبوي الشريفأ/٢
وإن كان ذلك يف الرسالة، وقد وردت إشارات غري مباشرة إىل بعض األحاديث النبوية الشريفة     

 أو استفادته من  وصورها،معانيهاو  ألفاظهابشكل أقل من اقتباسه لآليات القرآنية الكرمية أو إشاراته إىل
مرتلة القرآن وثبات علو  من مرتلة احلديث النبوي الشريف وإمنا األمر راجع إىل س هذا تقليالأساليبها، ولي

اب وتأثريه يف أساليبهم، وقد جعل الكاتب احلديث الشريف وسيلته الثانية نصوصه ومعانيها يف نفوس الكت
ل يقو، سلمني احملاصريناملللتأكيد على فكرة اخلوف على اإلسالم، وتذكري األمري بوجوب اإلقدام ونصرة 

راه، لقد انتهك محاه، وفضت ع! يا لَإلسالمو! فيا هللا: " مستغيثا باهللا لإلسالم ملا أصابه من احليفيف رسالته
: شريفةنبوية  إىل أحاديث على اختصارها وتكثيفها تشري، وهذه اجلمل )٣("وبلغ املأمول من بيضته عداه

 مثَل الواقف على حدود اهللا والواقع فيها : صلى اهللا عليه وسلم رسول اهللافاجلملة األوىل تشري إىل حديث
أن اإلسالم ينقض آخر ب )صلعم( حديثهكالراعي يرعى حول احلمى يوشك أن يقع فيه، واألخرى تشري إىل

  عامة، وأن ال يسلطةن ألمته أن ال يهلكها بس اَهللا)صلعم(الزمان عروة عروة، والثالثة تشري إىل سؤال النيب 
   .)٤(على املسلمني عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم

لقد كان الطابع الديين املستمد من القرآن الكرمي واحلديث الشريف واضحا يف معاين الرسالة وأسلوا، 
  .وهي معان إسالمية يرجو الكاتب أن تكون مؤثرة يف بث احلماسة يف نفس األمري

 

  : التأثر بالتراث الشعري العريب-ب
ملا له من إمكانية يف  اب بالشعر الذي يناسب للمعاين اليت يطرحوا،رت العادة أن يستشهد الكتج  

                                                
  .٦٦سورة األنفال آية   )١(
                .٦٥سورة األنفال آية   )٢(
  .١٥٤، صرسالة قاضي سرقسطةثابت بن عبداهللا،   )٣(
ـ ٢٦١ت(مسلم، أبو احلسني مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري       : رانظ  )٤( صـحيح مـسلم بـشرح اإلمـام حميـي الـدين        ،)هـ

  .)٧١٨٨، ٧٣٤٦، ٣٣٧٠، ٤٠٩٤(األحاديث ذوات األرقام، م١٩٩٧//هـ١٤١٨، دار املعرفة، بريوت، ٤ط ،)هـ٦٧٦ت(النووي
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 ١٧٦

ملا له من و،  اليت حيسها املستشهِد به على التعبري عن احلاالت النفسيةا له من قدرة، ومل هذه املعاينتكثيف
فهو وسيلة إلثارة عامة، لتحفيز وايلة لوسالشعر ، فقد استعمل العرب هالتأثري فيإثارة املتلقي وإمكانية يف 

، وقد ورد إخل...)١(لشعاره بشعور املرس أو إثارة املتلقي وإِ، أو إثارة دواعي الكرم،إلثارة الشعور بالكرامة
  :منطنيالشعر يف الرسالة على 

   : التناص الشعري املباشر-األول 
يوفره هذا البيت من إيقاع موسيقي، وتأثري  ملا استشهد الكاتب ببيت واحد من الشعر للنابغة الذبياين،

 وقد وظف،  له الكاتب مع الغرض الذي اختارهة منسجممعنوي ونفسي، فهو بنية ناجزة فنيا ومعنويا،
اليت الصعبة  النفسية  املعنوية اليت يريدها، واحلالة توظيفا مناسبا جيسد احلالةالكاتب هذا البيت الشعري

  وأن حيذر من عواقب النكوص،، فهو يرجو األمري أن يقْدممدينتهأهل حيسها، والكرب الذي يعانيه و
  )         ٢ (: كمن قيل فيهفيكون

  ال ـدو فتيـرزأ العـجيمع اجليش ذا األلوف ويغزو       مث ال ي    
نة فجاء بيت النابغة الذبياين مالئما حلال األمري املتردد عن إجناد املديفتصيبه بسبب ذلك املعرة واخلزي؛ 

على الرغم من قيادته جليش كبري، ومالئما ملوقف التحذير من النكوص الذي بين الكاتب لألمري سوء 
واإلقدام، مث إن هذا البيت الشعري يالئم حال أن يستثري فيه دواعي الشجاعة بوساطته يريد مث إنه عواقبه، 

أثرى الفكرة فقد  وبذلك ألمري؛ املشدوهة بنكوص االكاتب النفسية املأزومة املهددة بأخطار احلصار،
قهاوعم. 

  

  :غري املباشرالشعري التناص  -الثاين
 وفيه عمد الكاتب إىل حل املنظوم، فنثر شعرا للربيع بن زياد العبسي يصف فيه نساء قبيلته يندبن   

أن  إىلما يشري  بعد أن كن خيبأن الوجوه،  كاشفات- وقد قتل يف حرب داحس والغرباء -مالك بن زهري 
 غير يف توظيف البيت لكنه، و)٣(نساء املسلمني احملاصراتإليها آلت قد   من االنكشاف احلالهمثل هذ

فقد  الكاتب أما إال بعد أن يثأر للقتيل،  يف الندبقليال، فقد كانت النساء يف اجلاهلية ال يكشفن وجوههن
 " من ، وما هم بسكارى،دون سكارىالرجال يبف، ته مبعىن جديد يناسب سياق رسال الشعريف البيتوظّ

ال يبدون حذرهم على بنيات قد كن من الستر خيبأن الوجوه أن يروا فيهن السوء واملكروه، وقد كن 

                                                
، ١٧٨، ص ١٩٧٤،  ]القـاهرة [، دار الفكر العـريب،      ٣، ط تفسري ومقارنة عرض و : األسس اجلمالية يف النقد العريب    عزالدين إمساعيل،     )١(

  .عز الدين إمساعيل، األسس اجلمالية: ويشار إىل املرجع عند وروده مرة ثانية على النحو التايل
  .١٥٩، ص سرقسطةرسالة قاضيثابت بن عبداهللا،   )٢(
  .١٥٥-١٥٤ص، رسالة قاضي سرقسطةثابت بن عبداهللا، : انظر  )٣(
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 ١٧٧

عنهن ستورات ؛ فانكشف بذلك  فبعد أن كن مكنونات م،)١("للنظار، فاآلن حان أن يربزن إىل الكفار
  )٢ (: األسر، وما يلقني من األهوال وظروف احلصارلسبب ذ برن إىل النظّار من الكفار، وأُظهِ،سترهن

              قد كن خيبأن  الوجوه تسسترا         فاآلن   حني   بدون  للنظار 
راجع إىل إكثاره من اقتباس اآليات يف رسالته ويبدو أن إقالل الشاعر من االستشهاد بالشعر   

 وإىل إكثاره من ،ها األحاديث النبوية الشريفة في بعض معاينهإيرادإىل عانيها، ومب أو  بنصهاالقرآنية الكرمية
  .املعاين الدينية عامة

  

   : التأثر باألمثال العربية-ج
 ومن ، أمام العدوالتولّي ضرا لألمري حمذرا إياه منالسائرة أورد الكاتب عددا من األمثال   

؛ وذلك لزيادة التأثري يف املتلقي، )٣(ايضعه يف كالمه من مل امن جوامع الكلم، يستعمله لامثاألاملعروف أن 
وميكن ، وهي لون أديب مستقل،  أو اإلقناع ا كالما مكثِّفا للفكرة اليت يريد الكاتب تأكيدها املثلباعتبار

متد عبارة الكاتب ...كثريا ما كانت الطاقات املكنونة اليت تكترتها"، و مؤثرة)٤("وسائل بالغية"استعماهلا 
 أنه يلفت نظر سامعيه إىل الصورة  تكمن يف وقيمة املثل،)٥("فيض عليها رونقا ومجاال وت،تانةبالقوة وامل

بدافع أديب يف املقام منها ، فالكاتب ال يسوق ما يستشهد به )٦(الثانية اليت يتضمنها وهي القيمة املعنوية
 فاملنية وال الدنية، والنار وال ، فيضرب لألمري األمثال املشجعة على اإلقداماألول وإمنا بدافع اإلقناع

 وقد وظفها توظيفا ،سن اإليقاعولتميزها حب، التصافها باالختصارقتبس األمثال بنصها ي الكاتبو، )٧("العار
فيه يف الرسالة، فكان اختيار الكاتب ظِّفت سائرا على ما ضربت له أصال، ومبا ينسجم مع السياق الذي و

فكرة االستنجاد اليت بذلك   منسجما مع نص رسالته، فأثرىتيارا ناجحا اخ- على قلتها – هلذه األمثال
   .يلح عليها

 إن النص هو جمموعة : نكثر من اإلحلاح على فكرة التناص حىت ال نصل إىل رأى من قالواأرى أن الو
 آداب، ومهما يكن من نمن النصوص السابقة عليه، وإن كل أدب جديد هو صدى أو تكرار ملا سبقه م

                                                
  ١٥٥ص، املصدر نفسه ثابت بن عبداهللا،: نظرا  )١(
  .١٥٥نص الرسالة، ص راجع  )٢(
 اجلزائـر،  -، مـوفم ]ن[حتقيق حممد حسني أعرجي،   األمثال،،)م٩٩٣//هـ٣٨٣ت( مجال الدين أبو بكر حممد بن العباساخلوارزمي،  )٣(

  .٥ص م،١٩٩٣
، ويـشار إىل  ٣١٦، ص١٩٩١عمادة البحث العلمي، عمـان،  -ردنية، ترمجة  حممد عصفور، اجلامعة األتشريح النقدفراي، .  نورثروب  )٤(

  فراي، تشريح النق. نورثروب :املرجع عند وروده مرة ثانية على النحو التايل
، دار الفكر للطباعـة والنـشر والتوزيـع، عمـان،     حىت اية القرن الثالث اهلجري    : الرسائل الفنية يف العصر العباسي     حممد الدرويب،    )٥(

  .٥٥١، ص١٩٩٩//هـ١٤٢٠
  .١٨١، صاألسس اجلماليةعز الدين إمساعيل،   )٦(
  .١٥٨-١٥٧، صرسالة قاضي سرقسطةثابت بن عبداهللا، : انظر  )٧(
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قتبس النص هلا، إضافة إىل الفنية  ومناسبة االقتباس للفكرة املُلدقةبا فقد متيز اقتباس الكاتب يف رسالته أمر
  . الرسالة وسياقنص املقتبسيف املزج بني ال

اقتباسات الكاتب وتضميناته وإشاراته إىل التراث وتلميحاته إىل نصوصه يف رسالته ومن خالل   
جبوانب ثقافته  حميطا ،مثقفالنا كاتبا  الثقافية، فقد ظهر تهخصينستطيع أن نتعرف على جوانب ش

املعاين النصوص و حاذقا للغته العربية، خيتار ما يناسب موضوع رسالته من  عامة،بتراثهاإلسالمية، عارفا 
  الكرمي مستمدة من القرآن سامية وهي قيم،واأللفاظ واألساليب، يستمد معانيه من القيم اإلسالمية

 وطأ العدو أرض ذا فاجلهاد فرض عني على كل مسلم إ،وأحكام الفقه اإلسالميالشريف ث واحلدي
صور يف الرسالة ، كما ظهرت )١("فقد تعني عليكم جهاد الكفار والذب عن احلرمي والديار" املسلمني، 

 دعا الكاتب اليتالنبيلة، القيم العربية السامية اليت تفضل املنية على الدنية والنار على العار، والقيم العسكرية 
 كما ،)٣("بانتضاء حدها وامتضاء جدها"، )٢("فلتقدح عن زنادها"األمري إىل التشجع واإلقدام، من خالهلا 

 وز للرماح ،أغراض للمنايا واحلتوف" منهزمني سائرين إىل حتوفهم ومناياهم، فهم األعداَءصور الكاتب
 ويف  اليت احنصرت يف تصوير سوء حال املسلمني احملاصرينهذه املعاينكل عبر عن قد  و،)٤("والسيوف

ويبدو الكاتب متأثرا بأسلوب ابن ، )٥( والكرب والشدةبصورة كلية مليئة بالبالء واخلوفهلم  طلب النجدة
 هزميتهم علىأيب اخلصال يف رسالته اليت كتبها نيابة عن أمري املسلمني علي بن يوسف، اليت قرع فيها جنده 

  . )٦(ية، أمام ابن رذمري نفسه قبل سنوات قليلة من سقوط سرقسطةيف بلنس
 

   : اإلكثار من اجلمل املعترضة-ثانيا
مشاعره جتاه موضوع رسالته ومعانيها، أكثر الكاتب من استخدام اجلمل املعترضة اليت تعبر عن   

 على أمهيته، فبناء )٧("عاألسلوب من خالل اختيار املوضو ال ميكننا احلكم على قيمة"ومن املعروف إنه 
أمور مهمة يف هذا الباب، ولكن ال واشتقاقاا اجلمل، ومواقعها بعضها من بعض، ومواقع املفردات فيها 

                                                
                                         .       ١٥٩، صرسالة قاضي سرقسطة ثابت بن عبداهللا،  )١(
  .    ١٥٨، صاملصدر نفسه ثابت بن عبداهللا،  )٢(
                                            .    ١٥٨، صاملصدر نفسه  بن عبداهللا،ثابت  )٣(
  .١٥٨، صاملصدر نفسه ثابت بن عبداهللا،  )٤(
  .١٥٦-١٥٣ص، املصدر نفسه  ثابت بن عبداهللا،:انظر  )٥(
ال اليت نال فيها من كرامـة       رسالة ابن أيب اخلص   : نصوص تارخيية  " ،)م١٩٨٩//هـ١٤٠٩-م١٩٠٨//هـ١٣٢٦(عبداهللا كنون   : انظر  )٦(

 وهذه الرسـالة    ،٥٧٧-٥٦٧هـ، ص ١٣٧٩//م١٩٦٠، دمشق، كانون الثاين   ١، اجلزء ٣٥، الد جملة امع العلمي العريب   ،   "املرابطني
عـصر املـرابطني   حممد عبداهللا عنان، : انظرو، م١٩٨٧سنةليست ضمن رسائل ابن أيب اخلصال اليت حققها حممد رضوان الداية ونشرها    

  .٥٤٦-٤٥٤، القسم األول، صواملوحدين
  .٣٤٨، صتشريح النقدفراي، .نورثروب  )  ٧(

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

http://www.pdffactory.com


 م٢٠٠٦تشرين أول / هـ ١٤٢٧رمضان ) ٤(العدد ) ٢(الة األردنية يف اللغة العربية وآداا، الد 
 

 

 ١٧٩

 املعربة عن حالة - وهي التعبريات املضافة إىل مجل النص األساسية -إن اجلمل املعترضة : بد من القول
خل معها لتشكال نسقا واحدا، حبيث تنتهي بعد أن تقول الكاتب النفسية تدخل يف اجلمل األصلية وتتدا
 عملية التفكري فقط بل إىل إدراك  ليس إىل معرفة خطة-مجل النص كل ما تريد قوله نقطة بعد أخرى 

أغلب تبدو  و.، وإىل معرفة مشاعر الكاتب جتاه املوضوع الذي يكتب فيه)١(متزامن لكل هذه النقاط معا
 – حرسها اهللا –فسرقسطة  "،ملدينةا  اهللا أن حيرس يدعوالكاتبمجل دعاء، فلة يف الرسااجلمل املعترضة 

أنكم تبلعون بعدها ريقا، وجتدون يف ...أحتسبون ":، أو يدعو لألندلس عامة أن يعصمها اهللا)٢("هي السد
وما كان  ": بالتقوى، أو يدعو لألمري)٣(" مسلكا من النجاة أو طريقا – عصمها اهللا -سائر بالد األندلس 

 بأن يقهره على العدويدعو ، أو )٤(" إىل مقربة من هذه احلضرة – وصل اهللا برك بتقواه –إال أن وصلت 
، وهناك مجل معترضة توضيحية توضح ما )٥(" منها– وقمه اهللا -وتربأ إىل العدو "، اهللا ويصده عن املدينة

ب يتوسل إىل األمري أن ال يتأخر عن جندة سبقها من كالم، أو تنبه إىل أمر ما، أو تؤكد عليه، فالكات
  أن-ه  منلنجدة يطلب ا وهو حمترسا- ؤكد، أو ي)٦(" طرفة عني- كيف ما كان –وال تتأخر  ":املدينة

 وحنن نأمل منك ": فقطهو املناصرة وأسبااإمنا ن ما يطلبه من األمري أاهللا وحبوله وحده، وعند النصر من 
" فإقدامك جالب لك : أو يقول مشجعا له وحاضا إياه على اإلقدام، )٧("ة  أسباب النصر- حبول اهللا –

 وهي -وإن تكن منك األخرى ...الفخر األمثل يف الدنيا واألخرى، ومورث لك عند اهللا املرتلة العليا
وله  " ،ق األمر كله مبشيئة اهللا تعاىل، أو أن يعلِّ)٨ (" فأقبل بعسكرك-األبعد عن متانة دينك وصحة يقينك 

أو حيدد هدف ، )٩(" والسالم عليكم - إن شاء اهللا تعاىل -أمت الطول يف اإلصغاء إليهم، واقتضاء ما لديهم 
أن حاملي ، أو يؤكد على )١٠(" إىل إخوان الشيطان وحزبه– يف ذات اهللا –واعمد ببصرية  " :جهاده

ومن متحملي " :  املدينةرسالته ثقات صادقون، قادرون على وصف األخطار اليت تتهدد احملاصرين يف
وقد ، )١١(" وال استوعبه اإلطناب تقف من كنه حالنا على ما مل يتضمنه اخلطاب– وهم ثقاتنا –كتابنا 

 على األغلب –يكون اإلكثار من اجلمل املعترضة راجعا إىل أن هدفها هو التعبري عن حالة الكاتب النفسية 
                                                

          .٣٤٨، صاملرجع نفسهفراي، . نورثروب  )  ١(
  .١٥٧، ص سرقسطةرسالة قاضيثابت بن عبداهللا، ) ٢(
  .١٥٧، صاملصدر نفسه ثابت بن عبداهللا،) ٣(
  .١٥٦، صاملصدر نفسه ثابت بن عبداهللا،) ٤(
  .١٥٩، صاملصدر نفسه بن عبداهللا،ثابت ) ٥(
  .١٥٩، صاملصدر نفسه ثابت بن عبداهللا،  )٦(
  .١٥٦، صاملصدر نفسه ثابت بن عبداهللا،  )٧(
                               .                    ١٥٩، صاملصدر نفسه ثابت بن عبداهللا،  )٨(
  .١٦٠، صرسالة قاضي سرقسطة ثابت بن عبداهللا،  )٩(
  .                                                 ١٥٨، صاملصدر نفسه ن عبداهللا،ثابت ب  )١٠(
 .١٦٠-١٥٩، صاملصدر نفسهثابت بن عبداهللا، ) ١١ (
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 ١٨٠

  .رغبة يف التأثري يف املتلقيالدث، وليس  أو اإلشارة إىل مواقفه الفكرية جتاه هذا احل–
  

  : العناية باأللفاظ واجلمل–ثالثا
تعىن بالتعبري عن فكرة معينة تعبريا وظيفيا، وظيفية رسالة : ها نوعانأهدافالرسائل من حيث   

ة سياسي بني النوعني، فتكون الرسالة ون قد جيمعتابفين، ولكن الكال اأسلوغايتها جتليات وأخرى أدبية 
 فهي تعىن ، من هذا النوع القاضي ثابت بن عبداهللارسالةوذات أسلوب فين، ولكنها فكرية أو إخوانية أو 

ق ال يسمح مبثل هذا ، فاملقام مقام ضي أو تعمل تزويقدومنابفكرة االستنجاد ولكنها تتميز باألسلوب الفين 
  :يقاع يف الرسالة، وسنتناول فيما يلي األلفاظ، واجلمل، واإلالتزويقاللون من 

  

  :لفاظ األ-أ
األلفاظ عنوان املعاين وطريقها إىل إظهار " بعناية، فإن الكتاب ملا رأوا اختار الكاتب ألفاظ رسالته

أغراضها أصلحوها وزينوها، وبالغوا يف حتسينها، ليكون ذلك أوقع يف النفس وأذهب يف الداللة على 
 ما لأللفاظ من معان أضفاها عليها الزمان؛ فتثري يف النفس أعمق من يستنفد"، والبليغ املبدع هو )١("القصد 

، وهذا ما فعله الكاتب بأسلوب مؤثر، حيث استغل ما حتمله )٢("اإلحساسات ومتأل اخليال بشىت الصور
 ، مع موضوعهاةنسجمم سهلة،رسالة الجاءت ألفاظ وقد . األلفاظ من إحياءات وما تثريه من أحاسيس

يستهلك املعاين و إىل التعقيد فضي، من غرابة، أو توعر يفيهافصاحة الشروط ل ببعيدة عن كل ما خي
احملسنات إال ما جاء فيها ، فقلّت اللفظيةرسالته بالزخرفة   الكاتب يف ومل يعن.أو حشو )٣(ويشني األلفاظ

ميان وأشد الضعف وإن من وهن اإل"  : الضعف والضعف يف قوله: من مثل اانسة بني لفظيت،عفو اخلاطر
وذلك الفخر األمثل لك يف األخرى "بقة بني لفظيت األخرى والدنيا، ، أو املطا)٤("الفرار من الضعف

، وقد الحظنا التطابق التام يف البىن الصرفية يف قرائن اجلمل املتتالية يف الرسالة، حيث جاءت كثري )٥("والدنيا
واحدة، فنجد الصفة املشبهة قرينة يف مجلتني متتاليتني ة صرفيمن القرائن مزدوجة أو مسجوعة يف صيغ 

هي "سم الفاعل يف مجلتني مزدوجتني، ، وكذلك ا)٦("فنحن يف كرب عظيم، وجهد أليم" بصيغة واحدة، 

                                                
  .١٩٢ص٢، جصبح األعشى القلقشندي، )١(
  .٦، ص١٩٥٠، مطبعة ضة مصر، القاهرة، ٢، طمن بالغة القرآنأمحد أمحد بدوي،   )٢(
، حتقيق حممد عبدالسالم    البيان والتبيني ،  )م٨٦٨//هـ٢٥٥--م٧٦٧//هـ١٥٠ت( بن حمبوب الكناين    عمرو بن حبر    أبو عثمان  ،اجلاحظ  )٣(

  .١١٣ص ٦ج، ]ت[ ، بريوت،]ن [،٤هارون، ط
  .١٥٧، ص سرقسطةرسالة قاضيثابت بن عبداهللا،   )٤(
  .١٥٩، صاملصدر نفسه ثابت بن عبداهللا،  )٥(
  .١٥٤، صاملصدر نفسه ثابت بن عبداهللا،  )٦(
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 ١٨١

فما هذا اجلنب والفزع؟ " ، واملصدر يف مجل مسجوعة، )١("وقائد هذه العظائم الفادحة، والنوائب الكاحلة
، وما جيدر ذكره أن هذه األلفاظ اليت ترد يف بىن صرفية )٢("زع؟ بل هذا العار والضبع؟وما هذا اهللع واجل

 إضافة إىل التوازي وما -متماثلة تشكل نربات موسيقية متوازنة، وإنَّ متاثلها وما يعطيه من إيقاع داخلي 
ملتلقي، فهذه البىن  يعطي تأثريا أكثر عمقا وأشد قوة يف ا–حيدثه من موسيقى وإيقاع وما لذلك من أثر

 أو )٣(الصرفية ذات دالالت نفسية خاصة لدى املبدع، وهي يف الوقت نفسه حمركة لنوازع املتلقي ومشاعره
فإىل " وهذا توازن جيد يف قرائن اجلمل املزدوجة، وأجود منه ما زاد على فاصلتني إىل ثالث،  هكذا يؤمل،

ة ـميف فئة قليلة، ول"، والعدو )٤("إىل ويلّ عهده املرتضىاهللا بك املشتكى، مث إىل رسوله املصطفى ، مث 
  .  الحقا األمر يف موضوع اإليقاعهذا ، وسنفصل )٥("رذيلة، وطائفة كليلة 

  

   :اجلمل -ب
يف ه، فقد عمل على توفري عنصر االنسجام بني األلفاظ ألفاظ اهتمام الكاتب جبمله عن اهتمامه بيقلّمل 
وقد اهتم البالغيون ببناء اجلملة ، ل نفسها بعضها مع بعض من جهة أخرى من جهة، وبني اجلماجلمل

دوا يف ذلك على توصيف عناصر هذه اجلملة مبوصفه الوحدة الصغرى للخطاب اللغوي الكلي، واعت
توصيفا يبدأ من احلرف إىل اللفظة إىل اجلملة وصوال إىل التركيب أو البناء الكلي بكل مكوناته اإلفرادية 

وقد جاءت مجل الرسالة متراوحة بني اجلمل القصرية املعربة عن سرعة إيقاع  ،)٦(قاته النحويةوبكل عال
 ببث األمل الذي حيسه الكاتب، وبعرض احلال السيئة اليت  املعنيةالنفْس املأزومة واجلمل الطويلة املفصلة

 عائدا إىل ماالطويلة اجلمل و لقصريةبني اجلمل ااجلمل  الكاتب يف استعماله وكان تنويع يعانيها احملاصرون،
، فاجلملة الطويلة اليت تساعد على التفصيل ذي يطرحهاملعىن الما يقتضيه  أو  لديه،يه احلالة النفسيةقتضت

 أو على توصيل املعىن على التعبري النفسي تساعد - أو أكثر من هذا النوع أو مجلتان -قصرية تتلوها مجلة 
 على حضرة أشفت على شفا اهلالك طاملا عمرت باإلميان وازدهت بإقامة !ويا حسرتا( فجملة،املراد

، فهذه احلضرة  مثال تتلوها مجلتان قصريتان معربتان عن املرارة اليت حيسها الكاتب)الصلوات وتالوة القرآن
 على مسجد جامعها! ويا وياله " وكذلك مجلة،)٧("ان، ومشاهد ذميمة لعبدة األوثانترجع مرابع للصلب"

                                                
  .١٥٦، صاملصدر نفسه  ثابت بن عبداهللا،  )١(
  .١٥٧، صاملصدر نفسه ثابت بن عبداهللا،  )٢(
  .١٣٥، ص١٩٩٨، مؤسسة محادة ودار الكندي، إربد،  قراءة النص الشعري اجلاهلي موسى ربابعة،)٣(
  .١٥٦، صرسالة قاضي سرقسطة ثابت بن عبداهللا، )٤(
    .١٥٧، صاملصدر نفسه ثابت بن عبداهللا،  )٥(
  .٣٤٩، صالبالغة العربيةحممد عبداملطلب،   )٦(
  .١٥٤، صرسالة قاضي سرقسطةثابت بن عبداهللا،   )٧(
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 ١٨٢

تطؤه الكفرة "  تتلوها مجل مشاة جلمل املثال السابق، )١("املكرم وقد كان مأنوسا بتالوة القرآن املعظم
ولكن ال بد من اإلشارة إىل أن اجلمل  .)٢(" الفساق بدميم أقدامها، ويؤملون أن يدنسوه بقبيح آثامها

دهلمت ضراؤها، فنحن يف كرب عن حال عظم بالؤها، وا...كتابنا"  على الرسالة، القصرية قد غلبت
سبحانه املرجو عند الشدائد، اجلميل ...قد جلّ العزاء واخلطب، وأظلنا اهلالك والعطبوجهد أليم، عظيم، 

  .)٣("الكرم والعوائد
وال بد من القول أيضا إن الصورة األوىل والصورة الثانية يف الرسالة تتوازيان، فاألوىل هي النص أو ما 

 له بألفاظه ومجله، واألخرى هي املعىن والداللة، فالرسالة صورة صوتية ملا أللفاظها يسمى السطح اجلمايل
ومجلها وإيقاعها من امتداد منسق يف الزمان، وهي كذلك صورة مفهومة أو متصورة متأتية مما هلذه األلفاظ 

املعروف أن واجلمل من داللة، ويهدف هذا التوازي بني الصورتني إىل حتسني الكالم وجتميله، ومن 
، وبسبب متيز النثر بظروف خاصة فإنه يغين فيه عن التفاعيل )٤(التوازي حيتل املرتلة األوىل يف الفن األديب

عن القوايف فيه، ويف يف النصوص التثرية  مثلما تغين القرائن يف االزدواجات واألسجاع ،العروضية يف الشعر
، كما جند مثل )٥(س تطابقا، وال يعين التساوي بني طرفنياجلمل فإن التوازي تأليف ثنائي، وهو متاثل ولي

هذا التوازي يف التراكيب النحوية يف مجل الرسالة مبا يعطيه من معان، وقد تكون هذه التراكيب بىن مكررة 
تؤكد على الفكرة املطروحة، وقد جند التوازي يف الفكرة نفسها، وذلك بالتأكيد عليها أو بطرحها جبمل 

ليب خمتلفة، وهذا ما الحظناه يف رسالة الكاتب، فقد عرض املوضوع الواحد مبعارض شتى، متعددة وأسا
وجبمل حمكمة منسجمة يف بنائها الفين مع موقفه الفكري وجتربته النفسية اخلاصة، ومن املعروف أن 

ثر هذه ، ما يساعد على إفادته منه بشكل أكرب، وأك)٦(مكونات التوازي يف النثر أكثر منها يف الشعر
املكونات بىن غري مطردة يف توازيها، كوا تتشكلُ تشكال متحررا من قيود الشعر، وإيقاعها إيقاع مستمر 

، فهي تتشكل من خالل وسائل عديدة كالتراكيب النحوية، وترتيب )٧(غري متكرر بتوازٍ حمدد كالشعر

                                                
 .١٥٤ ص،املصدر نفسه ثابت بن عبداهللا، )١( 

  .١٥٤، صاملصدر نفسه ثابت بن عبداهللا،  )٢(
  .١٥٤، صاملصدر نفسه ثابت بن عبداهللا،  )٣(
، ويـشار إىل  ١٠٣، ص١٩٩٨مد الويل ومبارك حنون، دار توبقال للنشر، الدار البيـضاء،      ، ترمجة حم  قضايا الشعرية رومان،  .  ياكبسون )٤(

  .رومان، قضايا الشعرية. ياكبسون: املرجع عند وروده مرة ثانية على النحو التايل
ـ           ١٠٣، ص املرجع نفسه رومان،  . ياكبسون  )٥( ساواة والطبـاق   ، وقد عرفت الكتابات العربية القدمية التوازي ولكن بتسميات أخرى، كامل

واملوازنة والتكرار والتناسب واملقابلة واملشاكلة، كما درسها النقد العريب حتت أبواب النظم، وثنائية اللفظ واملعىن، ورد األعجـاز علـى            
  .٦٧-٥٧ص ،"يف جدل احلداثة"عبدالسالم املسدي، : الصدور، انظر يف هذا املوضوع

  .١٠٧، صقضايا الشعريةرومان، . ياكبسون  )٦(
  .٣٤٣، صتشريح النقدفراي، .  نورثروب)٧(
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 ١٨٣

اتب مبثل هذه التراكيب والتآلفات ، وقد عين الك)١(إخل...تآلفات األصوات، وترتيب الترادفات املعجمية
! ويا وياله"، و )٢("على حضرة قد أشفت على شفى اهلالك! ويا حسرتا: " فقال نادبا متحسراالصوتية،

ويا ! يا هللا" ، و )٤ (..."على نسوة مكنونات عذارى! ويا حسرتا"، و )٣("على مسجد جامعها املكرم
٥("لقد انتهك محاه! لإلسالم(.  

 يف تساويها من حيث الطول والقصر، فوجدنا - املنتهية بقرائن متوازية -مل وقد اختلفت اجل
وال ترض خبطة العار، وسوء الذكر والصيت يف " بعضها يزيد على بعض أحيانا، سواء يف اجلمل املزدوجة، 

ار ولن يسعك عند اهللا وال عند مؤمن عذر يف التأخر واالرعواء، عن مناجزة الكف"، و )٦("مجيع األمصار
وكتابنا هذا أيها األمري األجل اعتذار تقوم لنا به احلجة يف مجيع البالد، "، أو اجلمل املسجوعة )٧("األعداء

، كما وجدنا بعضها اآلخر يتساوى، سواء )٨("وعند سائر العباد، يف إسالمكم إيانا إىل أهل الكفر واإلحلاد
   ، )٩("املنية وال الدنية، والنار وال العار"دوجة واملسجوعة، ففي املزدوجة، يف ذلك أيضا اجلمل املز

لع واجلزعّ؟ بل وما هذا اهل! فما هذا اجلنب والفزع؟"، ويف املسجوعة )١٠("فاألمر أضيق، واحلال أزهق"و
، وغين عن القول إن هذا التساوي يشبه يف ظله قانون النظام، من حيث توفري )١١("هذا العار والضبع

شباع، مث إن اجلملة التامة واجلملة الناقصة مها مجلتان متساويتان، لتقدير إضافة الوحدة، وإثارة التوقع، فاإل
يا واحلتوف، وز للرماح فإم أغراض للمنا"اقصة يقدرها املتلقي، فجملتا معينة يف اجلملة الن

واملسلمني، بل أذللت اإلسالم "للجملة الثانية، وكذا مجلة ) وإم( مجلتان متساويتان بإضافة)١٢("والسيوف
اليت مل يذكرها الكاتب يف اجلملة الثانية ) بل(، بتقدير إضافة كلمة)١٣("واجترحت فضيحة الدنيا والدين

، )١٤(وإمنا يقدرها املتلقي تقديرا؛ وبذلك يكون الناتج الكيفي يف مثل هذه اجلمل أكثر من املنطوق الكمي
                                                

  .١٠٦، صقضايا الشعريةرومان، . ياكبسون  )١(
   .١٥٤، ص سرقسطةرسالة قاضي ثابت بن عبداهللا، )٢(
  .١٥٤، صاملصدر نفسهثابت بن عبداهللا،   )٣(
  .١٥٤، صاملصدر نفسهثابت بن عبداهللا،   )٤(
  .١٥٤ص، املصدر نفسهثابت بن عبداهللا،   )٥(
  .١٥٨، صاملصدر نفسه بن عبداهللا، ثابت  )٦(
                                          .١٥٩، صاملصدر نفسهثابت بن عبداهللا،   )٧(
  .١٥٩، صاملصدر نفسهثابت بن عبداهللا،   )٨(
                                          .١٥٨-١٥٧، صاملصدر نفسهثابت بن عبداهللا، : انظر  )٩(
  .١٥٩، صاملصدر نفسهداهللا، ثابت بن عب  )١٠(
  .                                        ١٥٧، صرسالة قاضي سرقسطةثابت بن عبداهللا،   )١١(
  .١٥٨، صاملصدر نفسهثابت بن عبداهللا،   )١٢(
  .                                        ١٥٧ص ،املصدر نفسهثابت بن عبداهللا،   )١٣(
  .٣٣٤، صغة العربيةالبالحممد عبداملطلب،   )١٤(
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 ١٨٤

تب على أن تكون أجزاء مجل رسالته بإزاء ما فهي مجل متساوية، ولكنها غري متوازية، حيث مل يلح الكا
ويظهر التشابه الكبري يف احلركات اإلعرابية يف قرائن مجل . يساويها أو يوازيها من الوحدات اليت توازا

وما ...قد برح م احلصار، وقعدت عن نصرم األنصار" أكان ذلك يف احلركات األصلية، الرسالة، سواء
 أسباب النصرة، بتلك - حبول اهللا –ى مقربه من هذه احلضرة، وحنن نأمل منك عل...كان إال أن وصلت
فترى األطفال جوعا " ، أم باحلركات الفرعية، )١("يون اؤها، وسر النفوس زهاؤهاالعساكر اليت أقر الع

ي يف بناء ، ويعىن الكاتب بالتواز)٢(جيرون، يلوذون برمحة اهللا ويستغيثون، ويتمنون مقدمك بل يتضرعون
مجل رسالته، حيث نالحظ أن مجلها املزدوجة واملسجوعة يكثر فيها تشابه التركيب النحوي، وتقع أكثر 

على مسجد جامعها املكرم، وقد كان مأنوسا بتالوة القرآن ! ويا وياله" قرائنها املوقع اإلعرايب نفسه، 
ه بقبيح آثامها، ويعمروه بعبادة أصنامها، املعظم، تطؤه الكفرة الفساق بدميم أقدامها، ويأملون أن يدنسو

؛ فاجلملتان األوليان تنتهيان )٣("ويذروه معاطن خلنازيرها، ومواطن خلماراته ومواخريها
أقدامها، آثامها، (، ومها نعتان جمروران، واجلمل الثالث الالحقة املنتهية بالقرائن)املكرم،املعظم(بالقرينتني
كلها أمساء جمرورة باإلضافة، والقرينتان يف اجلملتني األخريتني امسان جمروران، األول حبرف اجلر ) أصنامها

، ومع ذلك فإننا مل نعدم بعض اجلمل اليت جاءت على )٤(ى جمرور حبرف اجلر نفسهالالم والثاين معطوف عل
نظام الترسل على قلتها، وهي مجل وردت خارج نظام اإليقاع الصويت جلمل الرسالة، وكان أغلبها مجال 

  . معترضة، فلم ترتبط مبا سبقها أو حلقها من ازدواجات أو أسجاع
 يف مجل  يف رسالتهيورد املعىن الواحدكان   فقداليت يعانيها الكاتبوبسبب احلالة النفسية املأزومة   

الرسالة تصلح أن تكون كل مجل  جتاهه، وةسه املتدفقيساحأ أو معربا عن  فيها، مستوفيا جوانبه،عديدة
، وكما ابتعد الكاتب عن الزخرفة اللفظية فقد ابتعد أيضا عن بالغة الزخرفة يف اجلملة، مثاال على ذلك

مل تكن الزخرفة هدفا يف رسالته، فاجته بدال من ذلك إىل بالغة اإلقناع، وغين عن القول إن بالغة حيث 
 الزخرفة تؤثر يف السامعني تأثريا ثابتا جتعلهم يعجبون جبماهلا وحسب، فينشغلون ذا اجلمال عن غريه من

 فيهم تأثريا متحركا يقودهم حنو شكل  يف اجلملة، أما بالغة اإلقناع فإا حتاول التأثري األخرىمالأنواع اجل
من أشكال الفعل، وهذا ما يريد الكاتب حتقيقه يف رسالته إىل األمري، ومن املعروف أن بالغة الزخرفة قد 

  .  وتوظفها)٥(تفصح عن العاطفة ولكن بالغة اإلقناع تستغلها
                                                

  .     ١٥٦، ص سرقسطةرسالة قاضيثابت بن عبداهللا،   )١(
  .  ١٥٦، صاملصدر نفسهثابت بن عبداهللا،   )٢(
  .١٥٤، صاملصدر نفسهثابت بن عبداهللا،   )٣(
: " ة هلذه القرائن، مثال ذلك    أما إذا كانت احلركة مقدرة على أواخر القرائن فإن الكاتب ال حيفل بالتركيب النحوي وال بالوظيفة اإلعرابي                  )٤(

  .١٥٤، صاملصدر نفسه، ثابت بن عبداهللا "وعلى رجال حيارى، بل هم سكارى، وما هم بسكارى 
  .٣١٦-٣١٥، صتشريح النقدفراي، . نورثروب: انظر  )٥(
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  : االهتمام باإليقاع الصويت-ج
  : اإليقاع الصويت العام-أ

 هذا اجلانب ال بد من التنبيه إىل أن دراسة اإليقاع الصويت منفصال عن اإليقاع قبل احلديث يف  
، ومن خالل )١(املعنوي أمر ال جتيزه إال ضرورات الدراسة، فهما متداخالن يؤثر الواحد منهما يف اآلخر

 الكاتب يظهر جليا جانب اإليقاع الصويت العام يف الرسالة، فهو مؤشر يعرب عن حال النظر يف الرسالة
 املتلقي، ومن املعروف أن اإليقاع ميزة مشتركة بني يفالنفسية، كما إنه هدف لديه يريد التأثري من خالله 

الفنون، سواء يف ذلك الفنون السماعية أو املرئية، وهو موجود يف الفن القويل أيضا، ولكن دراسته فيه 
وسيقى فن زماين، تتضح فيه الصورة األوىل وال ليست بسهولة دراسته يف فين املوسيقى والتصوير، ففن امل

ختتلط بشيء آخر، وكذلك األمر يف فن التصوير، ففي هذين الفنني ميكن متثّل قوانني اإليقاع يف توزيع 
الفراغات الزمنية أو يف توزيع مساحات الضوء والظالل، أما يف فن القول فإن اكتشاف هذه القوانني أمر 

ورة األوىل زمانية مكانية يف وقت واحد، وحنن بناء على ذلك نبحث يف فن غاية يف الصعوبة، حيث الص
القول عن هذه القوانني اليت ميكن أن تتمثّل يف الصورة الصوتية ويف الصورة املكانية معا، فنبحث عن قوانني 

  .)٢(اإليقاع من نظام وتغير وتساوٍ وتوازٍ وتالزم وتكرار واليت تعمل يف وقت واحد
كما أسلفنا، وإمنا اجته بعنايته إىل اإليقاع ) الزخرفة(كاتب يف رسالته بالصنعة اللفظية اجلزئيةومل يعن ال

العام، وجند يف الرسالة جوانب من اجلمال الفين جديرة باالهتمام أشرنا إىل بعضها يف موضوعي األلفاظ 
 من معرفتها يف شيء أن تصفها وصفا جممال بل ال تكون...ال يكفي يف علم الفصاحة" واجلمل، ولكن 

، )٣("وحتصل، وتضع اليد على اخلصائص اليت تعرض يف نظم الكلم وتعدها واحدة واحدة ...حىت تفصل
وهذا ما نعمل له يف هذا البحث، مث أن اإليقاع الكلي يف الرسالة مكون من جزئيات إيقاعية مجيلة جيب 

، ومن )٤(جب أن تكون عناصره وجزئياته كذلكالتنبه إليها، ومن الطبيعي إنه إذا كان الكل مجيال و
املالحظ أن الرسالة يف إيقاعها العام صدى إليقاع احلالة النفسية اليت حيسها الكاتب بتأثري احلدث الكبري 

 أن يكون  بعد ذلكالذي يعيشه، فإيقاع النص وإيقاع النفْس لديه يسريان على وترية واحدة، وهو يريد
اع نفسه مؤثرا يف إيقاع نفس األمري املتردد املتلقي لرسالته؛ لتحصل الغاية من إيقاع النص املتأثر بإيق

اليت يالحظ ، فالرسالة تتصف بصدق التعبري عن شعور الكاتب املتصف بالتأزم واخلوف، )التأثري(الرسالة

                                                
  .٢٢٣، صاألسس اجلماليةعزالدين إمساعيل،   )١(
 قرأه وعلق عليه حممود حممـد شـاكر،         دالئل اإلعجاز، ،  )م١٠٨١//هـ٤٧٤ت(اجلرجاين، أبو بكر عبدالقاهر بن عبدالرمحن بن حممد         )٢(

  .٣٧م، ص١٩٩٢//هـ١٤١٣، مطبعة املدين، القاهرة، ودار املدين، جدة، ٣ط
  .١٢٠، صاألسس اجلماليةعزالدين إمساعيل،   )٣(
  .٣١٦-٣١٥فراي، تشريح النقد، ص. نورثروب: انظر  )٤(
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وعلى وتر اإليقاع اخلارجي للحدث املتميز بالسرعة هو نفسه الوتر املشدود يف نفس الكاتب، فيها أن 
 ومها غايتا البالغة بشكل ،العموم فالرسالة معنية بعنصر اإليقاع مبتعدة عن الزخرفة الشكلية كما أسلفنا

عام، ولكنهما غايتان متعارضتان من الناحية النفسية، وكذلك من الناحية الوظيفية، وغالبا ما يفقد نثر 
  .، وهذا ما ابتعد عنه الكاتب)١(اإلقناع تأثريه بسبب زخارفه

  

  :  املزاوجة والسجع-ب
تدخل املزاوجة والسجع يف باب اإليقاع، وبنية املزاوجة والسجع تعتمدان على الترديد الصويت يف قرائن 

أو حبروف متعددة، وتكرار احلرف أو  )٢(اجلمل، الناتج عن تواطؤ الفاصلتني أو أكثر يف النثر حبرف واحد
تظام هو الذي يتيح هذه البنية، فإذا تواطأت يف مجلتني احلروف املتعددة يف ايات هذه القرائن يف ان

وإذا زادت على ذلك كانت ، )٣( متتاليتنيقرينتني من تناغم كل متتاليتني كانت البنية مزاوجة، ناشئة
ا ، ومل)٤(وفره فيها من إيقاع موسيقيت ملا زاوجة املسجعا، وقد عين ما الكاتب كثريا يف رسالته، فأكثر من

 بعضهم مسة من مسات اجلمال ا عدهوقد وحسن إيقاعها، وقوة تأثريها،  كبري يف مجال العبارة أثرهلا من
األديب؛ إذ ال يحسن منثور الكالم حىت يكون مزدوجا، وال تكاد جتد لبليغ كالما خيلو من االزدواج، ولو 

يقاع املزاوجة والسجع أثر ، وقد عين الكاتب بالسجع للغاية ذاا، وإل)٥(استغىن كالم عنه لكان القرآن
، حيث اعتدلت املقاطع، ه من توازن وانسجام بني مجلهاانوفري ملا واضح يف نسق الكالم يف الرسالة،

ويبدو الكاتب  ،ب، وذات أثر كبري يف نفس املتلقيوحدثت املوسيقى؛ وأصبحت موافقة ملا يف نفس الكات
آنية، فاجلمل املزدوجة واملسجوعة تنتهي بقرائن على متأثرا يف رسالته باإليقاع الصويت يف الفواصل القر

إيقاع متشابه، فتشبه بذلك الفواصل يف آيات القرآن الكرمي أو القوايف يف األبيات الشعرية، ومن املعروف 
أن اجلانب املوسيقي اإليقاعي يف املزاوجة والسجع هو اجلانب األهم يف الرسالة، فالفنون مجيعها تصبو إىل 

، اليت هي خصيصة الشعر األوىل، فعمد الكتاب يف نثرهم إىل هذا اللون من األساليب، ملا )٦(سيقىمكانة املو
فيه من املوسيقى والوزن، الذي هو وجه من وجوه التكرار، والكلمتان اللتان تدالن على التكرار مها 

ان كل الفنون سواء كاإليقاع والنسق، ومها تدالن يف الوقت ذاته على أن هذا التكرار مبدأ بنيوي يف 
                                                

  .٢٤١-٢٤٠ص٢، جعروس األفراحالسبكي، : انظر  )١(
  .٢٤١-٢٤٠ص٢السبكي، عروس األفراح، ج: ، وانظر١١٧-١١٦ص٢، جالبيان والتبينياجلاحظ، : انظر  )٢(
، حتقيق علي حممد البجـاوي وحممـد أبـو      كتاب الصناعتني ،  )م١٠٠١//هـ٣٩٢ت(العسكري، أبو هالل احلسن بن عبداهللا بن سهل         )٣(

، ويشار إىل املصدر عند وروده مرة ثانية على النحـو  ١٩٩، صم١٩٥٢//هـ١٣٧١الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة،       
  .العسكري، كتاب الصناعتني: التايل

  .٢٦٣، صكتاب الصناعتني، والعسكري، ١٢٠-١١٦ص٢، جالبيان والتبينياجلاحظ، : انظر  )٤(
  .١١٧، صاألسس اجلماليةعزالدين إمساعيل،   )٥(
  .٣٢٤، صتشريح النقدفراي، . نورثروب  )٦(
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 ١٨٧

، فالعناية باإليقاع يف النثر من خالل املزاوجة )١()فنون تشكيلية( أو مكانيا)موسيقى(تأثريها األهم زمانيا
والسجع وغريمها ناجتة عن رغبة املنشئني يف االقتراب من مكانة الشعر، فضال عن الرغبة يف إحداث أثر 

، وذلك ملا )٢(لتساوي القرائن يف املزاوجة والسجعمكثّف يف املتلقني، وبسبب ذلك كانت رعايتهم 
يتضمنانه من بعد زماين، ومها ما عين الكاتب به يف رسالته، فركز على اإليقاع صوتا، وحرفا، ومفردة، 

جوا ) املزاوجة والسجع(ومجلة، وبناء مجل، مبا حتت هذه األشكال والبىن من معان عميقة، حيث خيلقان
د املعاين، فإليقاعهما وظيفة على مستوى السطح وأخرى على مستوى العمق، فعلى يدعو إىل التداعي وتولي

حيث ، وعلى مستوى العمق )املفردات(مستوى السطح يؤدي اإليقاع مهمة صوتية نتيجة لتكرر الدال بعينه
 تقوي جانب ديباجة جديدةهذا املعىن  الداللة تالمحا شديدا بزيادة املائية فيها وبتنمية املعىن ليدخل تتالحم

 عند املنشئ، وذلك بأساليب عديدة مبا هلا من تأثري يف عواطف املتلقني، أما اإليقاع الذي )٣(اإلنشاء اخلطايب
ال يأيت جبديد فهو عبث، وإذا مل يعبر عن معىن ما أو يؤكد عليه فهو نظم يف نظم ال يقدم شيئا، فالكاتب 

 السطح الصياغي فاعلية وإنتاجية داللية تتصف بالفنية، يعطي من خالل عنايته باإليقاع الذي يتجلى على
وهذا ما الحظناه يف الرسالة، حيث تدفقت أفكار الكاتب الداعية إىل إجناد املدينة وأهلها، فكانت أفكاره 
متالحقة يسابق بعضها بعضا، كما تدفقت مشاعره املعربة عن أحاسيسه جتاه هذا احلدث اخلطري، فبدا 

تقاذفه املشاعر بني األمل يف استجابة األمري لندائه واليأس منه، كما رأيناه يبثُّ قيمة خائفا، متوجسا، ت
خاصة يف العناصر املكونة للجمال يف رسالته، وإال كانت العالقات املختلفة املكونة هلذه العناصر تكرارا 

ع خمصوص، كما يوفر ممال، كما أن مثل هذا اللون من اإليقاع يساعد على االستراحة يف النص بإيقا
االطمئنان والراحة النفسية إىل اإليقاع املتكرر مبا يعنيه أيضا من معان نفسية أو معنوية، وما حيدثه من تأثري 
وانفعال لدى املتلقي، وما يظهره يف النص من ترنم موسيقي وترتيب، مع مالحظة أنه إذا مل يأت هذا 

 له، يف حني إنه إذا جاء دون تعمل أو تصيد فإنه ال ضرر فيه اإليقاع عفو اخلاطر فإن املعىن سيكون تابعا
على املعىن، حيث يكون اإليقاع تابعا له، مثله يف ذلك مثل الفاصلة القرآنية اليت تأيت يف إيقاعها تابعة 

  . للمعىن السابق هلا يف اآلية
ة مشبِعة هلذا التوقع سائرة وأساس املزاوجة والسجع قائم على التوقع مث اإلشباع، فعندما تأيت القرين  

على نظام االزدواجة أو السجعة السابقة من خالل اإلتيان مبفردات ذات تكرر إيقاعي ازدواجي أو سجعي 
فإن املتلقي يشعر بالراحة، أما نظام التغير فهو يحدث صدمة هلذا التوقع، عن طريق املفاجأة يف تغيري القرائن 

التوقّع ( ، مبا يوفره من عنصري املفاجأة والتجديد مع قانون النظاميف االزدواجات واألسجاع يف النص

                                                
  .٤٠٠، صالبالغة العربيةحممد عبداملطلب،   )١(
، ويشار إىل املرجع عند وروده مرة ثانية على         ٢٧٨، ص ١٩٨٦، بريوت، املكتب اإلسالمي،     الفاصلة يف القرآن الكرمي   حممد احلسناوي،     )٢(

  .حممد احلسناوي، الفاصلة يف القرآن الكرمي: النحو التايل
  . يف رسالته طايب لدى الكاتب، وبأساليب متعددة كما الحظناظهر ذلك جليا يف قوة اإلنشاء اخل  )٣(
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، ومع قانون التساوي مبا فيه من ترتيب يف البناء املوسيقي ناتج عن تساوي مجل النص، وتساوي )واإلشباع
 ص الرسالة كله قائمالبدايات والنهايات فيها، وأثر ذلك على اإليقاع العام يف النص، وكما الحظنا فإن ن

فعد بنا عن املطال والتسويف، قبل وقوع املكروه واملخوف، وإال فأنتم املطالبون عند اهللا "على ذلك، 
  .)١("عدائنا، وتثبطكم عن إجابة ندائنابدمائنا وأموالنا، واملسؤولون عن صبيتنا وأطفالنا، إلحجامكم عن أ

مل املزدوجة واملسجوعة بالتسكني ومما يزيد يف مجال اإليقاع يف الرسالة الوقوف على ايات اجل  
على اختالف عالمات اإلعراب فيها؛ ما حيقق االنسجام املوسيقي يف ايات هذه اجلمل، ألن اهلدف من 

  .)٢(ذلك هو إجياد التناسب بني القرائن، وال يتم ذلك إال بالوقوف بالسكون على اياا
، فقد جتاوز الكاتب فيها التماثل يف حرف وقد جاءت الرسالة متسمة بإيقاع عميق يف أكثر قرائنها

الروي الواحد يف مجلتني متتاليتني، كما جتاوز التوازي الصويت بني حرفني من خمرجني متقاربني يف مجلتني 
متتاليتني أو أكثر؛ إىل التوازي الصويت التام، فكل كلمة يف اية مجلة توازيها كلمة ذات إيقاع مطابق يف 

حقة، وقد تعددت مستويات هذا التكرار يف الرسالة، وذلك باشتراك حرف أو حرفني اجلملة أو اجلمل الال
، ولكن )٣( يف آواخر القرائن؛ فلزم الكاتب بذلك ما ال يلزم- أحيانا –أو ثالثة أو أربعة أو حىت مخسة 

وليس اإلحساس الذي يشعر به، وذلك كان بغري كلفة أو تصنع، فالكاتب معين بالفكرة اليت يطرحها، 
معنيا بتنضيد االزدواجات واألسجاع، ومن أمثلة هذا التكرار يف القرائن الذي جاء متشاا على درجات  

  :متفاوتة ما يلي
  . اخلفي ـ الغين، كَلمه ـ حزبه: حرف واحد- ١

  اخلطْب ـ العطْب، شديد ـ جهيد، النظّار ـ الكفّار، جيرون ـ :  حرفان اثنان-٢   
 .       ون ـ تكلمون، البالد ـ العباد، الفزع ـ اجلزع ـ الضبعيستغيثون، يتضرع

حيارى ـ سكارى ـ األسارى، أجناده ـ أعداده ـ جهاده، فرارا ـ :  ثالثة أحرف-٣
 .فدارا

 . بالؤها ـ زهاؤها، انتضاء ـ امتضاء:  أربعة أحرف-٤
  .ذمائها ـ دمائها:  مخسة أحرف-٥

وجة على نظام التوازي مجلتني مجلتني، أما السجع فثالثا وكما هو معروف فقد سارت مجل املزا  
ثالثا أو أربعا أربعا، يف حني سار النص بشكل عام على نظام التغير، حيث تغريت حروف اجلمل املزدوجة 

                                                
  .٣٩٩، صالبالغة العربيةحممد عبداملطلب، ) ١(
  . ٣٠٧ص٢، جعروس األفراحمساه أهل البالغة االلتزام، السبكي،  )٢(
  .٣٢٤، صتشريح النقدفراي، . نورثروب  )٣(
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  .واملسجوعة بعد كل فاصلتني أو ثالثة أو أربعة
لتعبري؛ وذلك مبا أنتجاه ومهما يكن من أمر فإن املزاوجة والسجع قد ساعدا الكاتب على حسن ا   

من إيقاع، ووفراه من فرص االبتعاد عن الرتابة واإلمالل، وقد يشري إحلاح الكاتب على اطراد نظام 
الفواصل املزدوجة واملسجوعة يف رسالته إىل شدة التزامه مبوضوعه العام، كما أن مثل هذا اإلحلاح قد يشري 

سالته، ما يدعوه إىل احملافظة على األسلوب ذاته، ولكن إىل الوحدة النفسية اليت حيسها جتاه موضوع ر
  .بتنوع واضح جتلى يف أساليب مجلة الطلب

قرينة، عدا قرائن اجلمل املعترضة، ولكن حروفا معينة كانت أثرية لدى ) ١٨٧(وقد جاءت الرسالة يف
    :الكاتب فيها، وقد رتبتها تنازليا حسب مرات استعماهلا

  ).٤٣: ( األلف-
  ).٣٩: ( اهلاء-
 ).٨: (اهلمزة -  ).                     ١٥: ( امليم-
  .)٧: (الفـاء -  .            )١٥: ( النون-
  ).٦: (التـاء -                        ).١٢ (: الراء-
  ،)٤(، القاف)٤(، الباء)٥(، التاء)٥: ( العني-             ).١٠(: الدال-
 ).٢(، الالم)٣( الياء -  ).٩( : التاء املربوطة-

  .ومل ترد احلروف اهلجائية األخرى يف ايات قرائن مجل الرسالة
  

كما الحظت أن احلرف السابق للحرف األخري يف هذه القرائن هو حرف علة على األعم األغلب؛ ما 
قد يشري إىل تأثر الكاتب بأسلوب النص القرآين الذي كانت أغلب فواصله يأيت حرفها األخري مسبوقا 

  .لةحبرف ع
  

  :يعنو امليقاع اإل-ج
 املتمثلة باأللفاظ مبا تشمله من  املوسيقي الصويتاألوىل شحنة اإليقاع: حتمل الرسالة شحنتني متداخلتني

مبا وسجع، ومزاوجة  مبا فيه من  العامببنائها وقرائنها، واإليقاعوغريمها، واجلمل وطباق بىن صرفية وجناس 
فيهما من تأثري كبري يف النص تتوجه إليه النفوس بشكل عام، ما أشرنا اجلانب املوسيقي الصويت هذا حيدثه 

إليه سابقا، والثانية شحنة املعىن يف املفردات واجلمل نفسها، الذي تؤثر فيه القرائن، حيث تساعد على 
يف الرسالة إال إنه مل يهمل جانب ) املوسيقي(حتديده، وعلى الرغم من عناية الكاتب باإليقاع الصويت

فيها، فهو اجلانب اآلخر من اإليقاع، والنثر بطبيعته له إيقاعه اخلاص، الذي ) التصويري(يقاع املعنوياإل
 إىل التكرار التأكيدي، إىل - املكونة من تعبريات قصرية وأشباه مجل معطوفة بعضها على بعض -متيل مجله 

إخل، ...لتفصيالت اليت تعدد األشياءجانب اإليقاع املندفع يف خط واحد، وإىل اهلجاء القاسي، وإىل ذكر ا
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من  هذا التصوير مبا يفوقد رأينا رسالة الكاتب معنية مبثل هذه األمور، فقد صور حال احملاصرين يف املدينة، 
، وساق ذلك من خالل مجل قصرية تامة وناقصة معطوف بعضها على بعض، ومن خالل )١(ذهولهول و

هلجاء أحيانا، إىل جانب إيقاع سريع مأزوم سائر باجتاه واحد مل تأكيدات وحتذيرات وتقريع يصل حد ا
يحد عنه الكاتب، وحماولة التفصيل مبا يشبه االستقصاء أحيانا يف وصف حال احملاصرين من نساء ورجال 

  .)٢(وصبية وأطفالوبنات 
 لونا خاصا عطياأختذه الكاتب ا املوقف الذي إضافة إىلويالحظ أن هذا اإليقاع مرتبط باملعىن، وإنه 

من اإليقاع التصويري، وقد الحظنا أن الكاتب يف القسم األول من الرسالة يعين بتصوير حال املسلمني؛ 
فيبسط األمر يف مجله بسطا كبريا من خالل مجل طويلة كما ذكرنا، وقد كان اإليقاع فيه بطيئا، وذلك 

 -  املوجه لألمري -القسم الثاين من الرسالة بسبب املعاين املطروحة فيه، وملوقفه من احلدث نفسه، بعكس 
الذي جاء سريع اإليقاع، قصري اجلمل، زائد التوتر، يتكرر فيه املعىن الواحد بصور عديدة وأساليب كثرية؛ 

  .تأكيدا عليه وعناية به
 -  مبا تعنيه مواقعهم ومواقفهم -أما إيقاع الشخوص يف الرسالة، وهم املعنيون ا منشئون ومتلقون 

إن الكاتب قد ركز على شخص املرسل إليه، وهو وإن مل يسمه بامسه إال إنه يذكره بإيقاع خمصوص، ف
ذكره ي، كما )٤("األمري األجل"فهو ، وأخرى يضيف إليه صفة تبجيل، )٣("األمري"فتارة يذكره بلقبه، فهو 

، )٦("كتابنا أيدك اهللا"، و)٥("من ملتزمي طاعة سلطانه ومستنجديه: "ضمائر متعددة، كالضمري املتصلب
حتيي من أمم، وجتلي من كروب فكم "، والضمري املستتر، )٧("هو املطالب بدمائها"، والضمري املنفصل

 يف مقدمة الرسالة إال بصيغة )٩(، أما املرسل فلم يرد بعد ذكر امسه الصريح ثابت بن عبداهللا)٨("وغمم
 الرسالة، ف)١٠("اهللاقسطة من اجلمل فيها من عباد مجاعة سر" اجلمع؛ فهو يكتب عن نفسه وعن غريه من 

قوم لنا به وكتابنا أيها األمري األجل اعتذار ت"، و)١("كتابنا أيدك اهللا"، و)١١("من ملتزمي طاعة سلطانــه"
                                                

  .١٥٦-١٥٤ص،  سرقسطةرسالة قاضيبت بن عبداهللا، ثا: انظر)  ١(
  .١٥٦-١٥٤، صاملصدر نفسهثابت بن عبداهللا، : انظر  )٢(
 .١٥٦، صرسالة قاضي سرقسطةثابت بن عبداهللا، ) ٣(
  .١٥٣،١٥٩، صاملصدر نفسهثابت بن عبداهللا، : انظر  )٤(
  .١٥٣، صملصدر نفسهثابت بن عبداهللا، ا  )٥(
  .١٥٣، صاملصدر نفسهثابت بن عبداهللا،   )٦(
  .١٥٦، صفسهاملصدر نثابت بن عبداهللا،   )٧(
  .١٥٩، صاملصدر نفسهثابت بن عبداهللا،   )٨(
  .١٥٣، صاملصدر نفسهثابت بن عبداهللا،   )٩(
  .١٥٣، صاملصدر نفسهثابت بن عبداهللا،   )١٠(
  .١٥٣، صاملصدر نفسهثابت بن عبداهللا،  )١١(
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 م٢٠٠٦تشرين أول / هـ ١٤٢٧رمضان ) ٤(العدد ) ٢(الة األردنية يف اللغة العربية وآداا، الد 
 

 

 ١٩١

، وقد كان املرسلون الذين )٣("ويغنينا اهللا عنكم...لنا لطف خفيوعند اهللا "، و )٢("به احلجة يف مجيع البالد
، وهم )٤( الكاتب يف كتابة الرسالة حاضرين يف أغلب سطورها، فهم ملتزمو طاعة سلطانهينوب عنهم

، والضمري )٧()كتابنا(، وهم موجودون يف الضمري املتصل)٦("أمة"، وهم )٥(مجاعة سرقسطة من اجلمل
  .، ويف غري ذلك من الصيغ)٨("فنحن"املنفصل 

من تشبيه واستعارة وكناية، ففي التشبيه جنده يف رسالته عديدة  بالغية دواتاستعمل الكاتب أ وقد
، على ما يف التشبيه البليغ من )٩("هي السد الذي إن فتق فتقت بعده أسداد"يصور سرقسطة بالسد،  فـ 

فلتقدح عن ...فأين النفوس األبية: " أما االستعارة فنجدها يف مواضع عديدة، مثل. بالغة واختصار وتأثري،
 وارٍ  زندا منهةلنفوس األبية شخوص يبحث عنهم ويستنجد م، أو كأن الواحد، وكأن هذه ا)١٠("زنادها

  فكانت االستعارة مكنية،يشعل نريان احلرب، فكنى على املشبه به وأبقى شيئا من لوازمه وهو القَدح،
 ينتهبوا، غراض، وكأن املنايا بشر هلم أ)١١("أغراض للمنايا واحلتوف، ونهز للرماح والسيوف" واألعداء 

أما . ق هلم فرص ينتهزوا، فحذف املشبه به وهم البشر وأبقى على األغراض والنهزلْالرماح والسيوف خو
بعدها " للمسلمني أن يبلعوا الكناية فقد ظهرت يف رسالة الكاتب بشكل قليل، فسقوط سرقسطة لن يتيح 

  .  سقوطها، كناية عن سوء املآل الذي ستؤول إليه أحواهلم بعد)١٢("ريقا
 ،)١٣(من خالل لفظتني ، وهو اإلتيان مبعنيني متقابلنيوالطباق ضرب من ضروب اإليقاع املعنوي  

وهو تزيني معنوي، وأكثر ما يظهر يف التناقضات املعنوية والنفسية، وقد رأيناه صورة لفظية خلصومة 
طابق ن ويأسه منه يف ذلك، وقد مشتجرة يف نفس الكاتب بني أمله بقدوم األمري إلجناد املسلمني احملاصري

الضعف بني بالء، والغناء والفطابق بني  من مشاعر وأفكار،هذه املطابقة عنيه تبني األلفاظ مبا 
                                                                                                                                              

  ١٥٣، صاملصدر نفسهثابت بن عبداهللا،  )١(
  .١٥٩، صاملصدر نفسهثابت بن عبداهللا،  )٢(
  .١٥٩، صاملصدر نفسهبت بن عبداهللا، ثا )٣(
  .١٥٣، صاملصدر نفسهثابت بن عبداهللا،  )٤(
  .١٥٣، صاملصدر نفسهثابت بن عبداهللا،  )٥(
  .١٥٦، صاملصدر نفسهثابت بن عبداهللا،  )٦(
  .١٦٠، ١٥٣، صاملصدر نفسه ثابت بن عبداهللا، :انظر )٧(
  .١٥٤، صاملصدر نفسهثابت بن عبداهللا،  )٨(
  .١٥٧، صرسالة قاضي سرقسطة عبداهللا، ثابت بن )٩(
  .١٥٨، صاملصدر نفسهثابت بن عبداهللا،  )١٠(
  .١٥٨١، صاملصدر نفسهثابت بن عبداهللا،  )١١(
 .١٥٧، صاملصدر نفسهثابت بن عبداهللا، ) ١٢(
 نقد الـشعر، حتقيـق   ،)م٩٣٨//هـ٣٢٧ت( أبو الفرج قدامة بن جعفر  وجيعله شامال لأللفاظ واجلمل،    يسميه قدامة بن جعفر التكافؤ،    ) ١٣(

 .١٤١، ص]ت[حممد عبداملنعم خفاجي، دار الكتب العلمية، بريوت، 
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  حامد كساب عياط          حتقيق، ودراسة فنية:يوسف بن تاشفني بن متيم رسالـة قاضـي سرقسطة إىل أيب الطاهر
  

 

 ١٩٢

الطباق و ويالحظ أن يف الطباق إيقاعا من نوع آخر، فهو إيقاع توازن بني املعاين، ،إخل...)١(والنصف
قابل تقابال، حيث تشكلت بنية بأكثر من مكونني، ف) اجلملة(البسيط يف األلفاظ يصبح يف الدائرة األوسع 

فسرعان ما " بني اجلمل متأثرا بأسلوب القرآن الكرمي الذي يقابل كثريا بني املواقف واملفاهيم، الكاتب 
ترجع ...طاملا عمرت باإلميان...ويا حسرتا على حضرة"، )٢("انثنيت وما انتهيت، وارعويت وما أدنيت

قد كن ال يبدون للنظار، فاآلن حان أن يربزن إىل "، )٣(" ومشاهد ذميمة لعبدة األوثانمرابع للصلبان،
، وباإلمجال فقد عين الكاتب يف املشهد الكلي العام )٥(" بل زدتنا بالء ،فما أوليتنا غَناء" ، )٤("الكفار

ن األمن إىل نقيضه، متحولة من اخلري إىل الشر، وم -كما يصورها  -باملقارنة بني النقيضني، فاألمور 
، واملسجد اجلامع )٦(واملدينة املعمورة مبظاهر اإلميان ترجع مرابع للصلبان، ومشاهد ذميمة لعبدة األوثان

، والنسوة )٧( بقبيح آثامهاوتدنسهاملكرم املأنوس بتالوة القرآن املعظم تطؤه الكفرة الفساق بدميم أقدامها، 
د اعبعبيدا لون يف حجور اإلميان يصريون ئ، والصبية الناش)٨( كاشفاتيربزن إىل الكفاراملتسترات املكنونات 

    .      )٩(األوثان
  

  ـــةاخلامت
مبا  ا عليهالتعليق و، قاضي سرقسطة ثابت بن عبداهللا رسالةحتقيقأمهية البحث تبني لنا من خالل   

، وتزيح عنها أخطاء القراءات هامن  أمر اإلفادةلباحثنيوتيسر ل العلمية ازيد من قيمتهحتتاجه من تعليقات ت
كما تبني لنا من خالل .  ما يفيده يف دراسة الحقةا التوضيحات، فلعل أحدا من الباحثني جيد فيهوندرة

ما اتسمت به الرسالة من ميزات ظهرت يف البناء الفين، احلديثة ة فنيالدراسة الفنية يف ضوء الدراسات ال
، فال ظرف احلصار تني، إذ مل يكن املوقف يسمح مبقدمة أو خامتة طويلفاملقدمة واخلامتة كما رأينا قصريتان

ساعد على ذلك، ة ت الكاتب املأزومنفسية وال ،القاسي، وال موقف األمري املتردد الذي أرسلت إليه الرسالة
 الرسالة حيث عرض الكاتب موضوع رسالته الذي انصب على وصف أطول أجزاءأما العرض فقد كان 

                                                
  .١٥٧، ص سرقسطةرسالة قاضيبت بن عبداهللا، ثا )١(
  .١٥٦، صاملصدر نفسه  ثابت بن عبداهللا،) ٢(
  .١٥٤، صاملصدر نفسهثابت بن عبداهللا،  )٣(
  .١٥٥، صاملصدر نفسهثابت بن عبداهللا،  )٤(
  .١٥٧، صاملصدر نفسهبداهللا، ثابت بن ع )٥(
  .١٥٤، صرسالة قاضي سرقسطةثابت بن عبداهللا،  )٦(
  .١٥٤، صاملصدر نفسهثابت بن عبداهللا،  )٧(
  .١٥٥ص، املصدر نفسهثابت بن عبداهللا،  )٨(
  .١٥٦-١٥٥، صاملصدر نفسه ثابت بن عبداهللا،: انظر) ٩(
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 م٢٠٠٦تشرين أول / هـ ١٤٢٧رمضان ) ٤(العدد ) ٢(الة األردنية يف اللغة العربية وآداا، الد 
 

 

 ١٩٣

على إغراء األمري وإقناعه باإلقدام إلجناد املدينة وأهلها،  و،ة اليت يعانيها املسلمون احملاصروناحلال السيئ
ب يلاأسفيه على ذلك كله بأسلوب معبر معتمدا الكاتب  لتردده ونكوصه، وقد ساق أحيانا هتقريعوعلى 

 اخلطر احملدق،  جتاهعر اليت حيسهالتعبري عن املشايف امن إمكانية كبرية هذه األساليب قدمه تمجلة الطلب ملا 
اختيار ب عنيام، وقد كان الكاتب يف رسالته ل إليه املرسيف موقف ملا هلا من إمكانية ميكن توظيفها يف التأثريو

أو التردد يف  أمام العدو، لنكوص الداعي إىل عدم ا اإلسالمي والعريبالتراثنصوص ألفاظه ومعانيه من 
ساق  من خالل إيقاع خاص، احلرارة والصدق، تتبدىب تتصف عاطفةٌه ت، وقد سلكت رسالمدافعته

أغلبها مجل الكاتب كل ذلك بأسلوب يتصف بالسهولة والبعد عن التعقيد، من خالل ألفاظ سهلة، ومجل 
 يتناسب مع سرعة إيقاع - على األغلب – وفرت للنص إيقاعا سريعاأو مسجوعة، قصرية، مزدوجة 

  .اسب مع سرعة إيقاع نفسه املستشعرة هلذا اخلطركما يتن اخلطر احملدق،
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 ١٩٤ 
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 ١٩٥ 

   الة األردنية للغة العربية وآداهبا فهرست األحباث املنشورة يف
  م٢٠٠٦/هـ١٤٢٦العام ) السنة الثانية(يف 

  
  م٢٠٠٦كانون الثاني /هـ١٤٢٦ذو احلجة ) ١(العدد ) ٢(الد 

  الصفحات  اسم الباحث  اسم البحث
توظيف اللهجة المحكية والتراث الـشعبي فـي         •

  ......... ...عريةأعمال عز الدين المناصرة الش
  

  طارق عبدالقادر المجالي
  
١١  

دراسة في الفـروق التركيبيـة      ) هل(الهمزة و    •
  ................ .......................والداللية

  
  محمود رمضان الديكي

  
٤١  

 ال جرم دراسـة     –من أساليب العربية ال أبا لك        •
  .............. ............نحوية وداللية: لغوية

  
  يحيى بن محمد الحكمي

٦١ 

 القرآن بين الرماني وابن سنان وصـلة        إعجاز •
  ............ ..ذلك بآرائهما في البالغة القرآنية

  
  عبدالكريم الحياري

  
٧٩  

 ١١١  حامد صادق قنيبي  ............... ..... صفي الدين الحلي أرتقيات •

خطاب المقام النبوي والروضة الشريفة في نثر        •
 بن الخطيب قراءة فـي المكونـات        لسان الدين 

  ............. ..................والروافد الثقافية

  
  

  فايز عبد النبي القيسي

  
  

١٥٣  
  

  

  م٢٠٠٦نيسان /هـ١٤٢٧ ربيع األول) ٢(العدد ) ٢(الد 
  الصفحات  اسم الباحث  اسم البحث

في البِنْية التأسيسية لنقـدنا العربـي الحـديث          •
  ..... .)ا نموذج ":غة العربمقدمة لدراسة بال"(

  
  عبداهللا بن أحمد الفيفي

  
١١ 

وعي النقد ونقد الوعي في المقامة الموصـلية         •
  ......... ................."قراءة تداولية ثقافية"

  
  جمال مقابلة

  
٣٧ 

 ٦٩  جزاء المصاروة   ......أثر النية في الدرس النّحوي عند القدماء •

ديوان شـجر   :فعيلةفي شعر الت  " فاعلن"تحوالت   •
  .. ..."نموذج تطبيقي"الليل لصالح عبد الصبور 

  
  راشد علي عيسى

  
٨٥  

  ١١٥  إبراهيم يوسف السيد  العربية الفصحى بين المعرفة واألداء الوظيفي •
جمع القرآن ودوره في المحافظة على العربيـة         •

  ............................... .......وتوحيدها
  

  فايز المحاسنة
  
١٤٣  
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 ١٩٦ 

  
  

  م٢٠٠٦متوز /هـ١٤٢٧مجادى اآلخرة ) ٣(العدد ) ٢(الد 
  الصفحات  اسم الباحث  اسم البحث

جماليات بنية السرد ومـستوياته فـي قـصص          •
  ........................ ..........سورة الكهف

  
  موسى إبراهيم أبو دقة

  
١١ 

 ضـد   "تجلّيات الصمت في رواية علـي عـشّا          •
  ........................................... "من؟

  
  زهير محمود عبيدات

  
٣٧ 

المعـايير النقديـة والبالغيـة فـي أدب أميـر       •
  ..... .المؤمنين عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه

  
  يوسف القماز

  
٦٩ 

  ١٠١  خليل الرفوع  ...... ........صورة السحب في الشعر الجاهلي •
دراسة فـي موقـف األحـزاب      : النص والخالفة  •

  ....... ..األموي مية من النص في العصراإلسال
  

  رائد عكاشة
  
١٢٥  

  ١٤١  محمد أمين الروابدة   ..صيغ المبالغة القياسية، اتحاد المبنى والمعنى •
  
  

  م٢٠٠٦متوز /هـ١٤٢٧رمضان ) ٤(العدد ) ٢(الد 
  الصفحات  اسم الباحث  اسم البحث

ظاهرة إسكان المتحرك في أواخر الكلمات بـين         •
  ....................... ..........حاةالقراء والن

  
  ابراهيم يوسف السيد

  
١١  

  ٤١  صالح علي الشتيوي  ............. ..الليل في شعر عبداهللا بن المعتز •
مرويات وقعة صفين الشعرية لنصر بن مـزاحم         •

  ........................................ ألمنقري
  

  فريال عبداهللا هديب
  
٥٩ 

ـ   في  تاريخل ا وعي •  "بـاب الـشمس   " ة  ـ رواي
  .............................. ...إللياس خوري

  
  زهير عبيدات

  
٩١  

ــنة   • ــا سـ ــر عكـ ـــ٦٩٠أدب تحريـ  هـ
..................  

 ١١٧  حفظي حافظ محمد

رسالة قاضي سرقسطة إلى أبي الطاهر تميم بن         •
  ............................ .يوسف بن تاشفين

  
  حامد كساب عياط

  
١٤٩  
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