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حال عن عدم وضوح بعض الصور واألشكال عند نرش العدد ورقيًا تعتذر دار جامعة امللك سعود للنرش 

 عدم وضوحها من املصدر

 هـ( جامعة امللك سعود1441)  2020 ©

نرش أي جزء من املجلة أو نسخه بأي شكل وبأي وسيلة سواء بإعادة مجيع حقوق النرش حمفوظة. ال يسمح 

كانت إلكرتونية أو آلية بام يف ذلك التصوير والتسجيل أو اإلدخال يف أي نظام حفظ معلومات أو استعادهتا 

 .بدون احلصول عىل موافقة كتابية من دار جامعة امللك سعود للنرش

 

 



 ه

 

 

 

 

امللك  جامعة من (يبتداء من بداية كل عام درايس جامعا) مرات ثالث جلةملا تصدر حمكمة، علمية دورية

 :حقول يف ،باإلنجليزية أو بالعربية نرشها، يسبق مل التي العلمية البحوث تنرش عود )كلية اآلداب(.س

 وعلوم وآداهبام، واإلنجليزية العربية واللغتني االجتامعية، واجلغرافيا، والدراسات والتاريخ، اإلعالم،

 .واملعلومات املكتبات

 واستمرت م، 1٩٧0 / هـ1٣٩0 العام اآلداب(( يف كلية بعنوان ))جملة املجلة من األول املجلد صدر

 140٩ عام ويف  .م 1٩٨4 /هـ 1404 عام عرش احلادي املجلد منذ سنوية نصف إىل حتولت أن إىل سنوية

 م 201٣ /هـ 14٣4 العام ويف ((.اآلداب :سعود امللك جامعة جملة))بعنوان  صدرت م 1٩٨٩ /هـ

 .السنة يف مرات ثالث تصدر وأصبحت اآلداب، جملة صارت

 

 

 
 

 
 

 

 واإلنسانية، االجتامعية والعلوم اآلداب يف العلمي النرش جمال يف ومميزة رائدة تكون أن املجلة تسعى

 .العاملية املعلومات قواعد وضمن والعاملية، العربية النرش أوعية أشهر ضمن وتصنَّف

ــهام ــ خالل من العلمي اإلس  االجتامعية والعلوم اآلداب يف املحكمة والدراســات البحوث نرش

 .متميزة عاملية مهنية معايري وفق واإلنسانية،

 

 

 .واإلنسانية االجتامعية والعلوم اآلداب يف للباحثني اً علمي عاً مرج املجلة تكون أن -1

 .للنرش واإلنسانية االجتامعية والعلوم اآلدب حقول يف الباحثني حاجة تلبية -2

 .املجتمع تقدم يف واإلسهام واإلنسانية واالجتامعية األدبية املعرفة تطوير -٣
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 11451الرياض  – 2456جملة اآلداب(( ص.ب. ))

 السعودية العربية اململكة -الرياض -سعود امللك جامعة -اآلداب كلية

 011 – 46٧5402 فاكس 011 – 46٧540٨ هاتف

 

  arts-mag@ksu.edu.sa اإللكرتوين الربيد

  editorjarts@ksu.edu.saترسل األبحاث عىل بريد مدير التحرير فقط وهو:

  http://arts.ksu.edu.sa/journal-faculty-arts اإللكرتوين املوقع

 

  

 ،115٣٧ الرياض ، 6٨٩5٣ .ب .ص سعود، امللك جامعة للنرش، سعود امللك جامعة دار

 .السعودية العربية اململكة

 .الربيد أجور إليها يضاف األجنبية، بالعملة يعادله ما أو سعوديًا، رياالً  15 :الواحدة النسخة سعر

 

 ٣552/1416: )ورقي( اإليداع رقم 

 101٨ – ٣620:د )ورقي(الردم رقم 

 ٩٨02/1440 لنرش اإللكرتوين(:ااإليداع )رقم 

 165٨-٨٣٣٩: لنرش اإللكرتوين(ارقم الردمد )



 ز

 

 جماالت النرش:

تنرش املجلة البحوث التي مل يسبق نرشها، بالعربية أو باإلنجليزية، يف حقل اآلداب والعلوم اإلنسانية، وتشمل 

 بالتحديد:

 اإلعالم 

 التاريخ 

 اجلغرافيا  

 علم املعلومات 

 الدراسات االجتامعية 

 اللغة العربية وآداهبا 

 اللغة اإلنجليزية وآداهبا 

 
 :املواد املنشورة

يقترص النرش يف املجلة عىل األبحاث العلمية التي تقدم إضافة معرفية يف جماهلا، علًام أن املجلة ال تنرش مستالت 

 .قارير وال املراجعات النقديةاألطروحات العلمية وال املداخالت وال الت

 

 :تعليامت للباحثني

آالف كلمة( متضمنة امللخصني العريب واإلنجليزي، والكلامت  10ال يتجاوز عدد كلامت البحث كاماًل ). 1

 .املفتاحية، واملراجع، وامللحقات

 American Psychological) نظام التوثيق املتبع لدى املجلة هو نظام مجعية علم النفس األمريكية. 2

Association) أي پي أي"، ويعرف باختصار "(APA)  ويشمل ذلك التوثيق داخل النص ويف قائمة

وال يقبل غري  ا.صحاهبا أو يعتذر هلم عن عدم نرشهواألبحاث التي ال تلتزم هبذا النظام تعاد أل. املراجع

املتن، وال ترقيم املراجع يف هناية البحث، وال التوثيق ذلك من أنظمة التوثيق كنظام ترقيم املراجع داخل 

 .يف اهلوامش

 عن منهام كليقل يرفق مع كل بحث مقدم للنرش ملخصان أحدمها بالعربية واآلخر باإلنجليزية، عىل أال . ٣

 .كلمة( 200) منهام كل يتجاوز وال كلمة( 100)

عن موضوع البحث، والقضايا الرئيسة التي  ، تعرّب (Keywords)مفتاحية بكلامت ُيسبَق كل مستخلص. 4

( 6تناوهلا، وذلك بعد عنوان البحث وقبل امللخص يف نسختيه العربية واإلنجليزية، وال يتجاوز عددها )

 .كلامت



 ح

 

تكتب بيانات الباحث )االسم، الرتبة العلمية، التخصص، املؤسسة التعليمية: )القسم، الكلية، اجلامعة(، . 5

 .والربيد اإللكرتوين، ورقم اجلوال( باللغتني العربية واإلنجليزيةوعنوان املراسلة، 

ال جيوز أن يرّصح باسم الباحث، أو الباحثني، يف متن البحث أو هوامشه أو قائمة مراجعه، رصاحة، أو . 6

أو  "الباحثني"أو  "الباحث"بأي إشارة تكشف عن هويته، أو هوياهتم، وتستخدم بدالً من ذلك كلمة 

 .نحومها

 "العلمية للدوريات العاملية القائمة" يف وارد هو كام العلمية الدوريات عناوين اختصارات ُتسَتخَدم. ٧

(The World List of Scientific Periodicals) ،مم، سم،: مثل دوليًا، املقننة االختصارات وتستخدم 

 .الخ...%  ق، كجم، جمم، مل، ،2سم كم، م،

املراجع العربية يف قائمة املصادر واملراجع، وتأيت املراجع/املصادر العربية أواًل تفصل املراجع األجنبية عن . ٨

وال تقبل أّي تقسيامت  .يف األبحاث العربية واملراجع/املصادر اإلنجليزية أواًل يف األبحاث اإلنجليزية

 .أخرى كفصل املجالت عن الكتب أو املراجع اإللكرتونية عن الورقية

  
 

 :حث للمجلةطريقة إرسال الب

 :تقسم أجزاء البحث عىل النحو اآليت .1

 بدون بيانات الباحث، ويشمل امللخصني بالعربية  يف ملف وورد مستقل ملف البحث: يكون

 ًا.أيًض  (PDF) ويكون منه نسخة .واإلنجليزية وكامل البحث

 األوىلالصفحة "ويسمى هذا امللف  ،يف ملف وورد مستقل ملف بيانات الباحث: تكون البيانات" 

إن كان أصل البحث باإلنجليزية، وحيتوي  "Cover Page" إذا كان أصل البحث بالعربية ويسمى

 .( من تعليامت للباحثني املذكورة يف املوضوع السابق5ما هو منصوص عليه يف رقم )

فمثاًل إذا كان اسم  .أعاله يف جملد مضغوط وتسمى باالسم األول واألخري للباحث املذكورة امللفات جتمع .2

، واألمر نفسه إن كان البحث باللغة "يارس البطي"، يسمى املجلد املضغوط "يارس البطي"الباحث 

 .اإلنجليزية، يكتب باإلنجليزية

واحد للملخص العريب  (Word) مستند -1مستندات )والرابع اختياري( هي:  ٣يشمل امللف املضغوط . ٣

يكون  (PDF) ومستند -2وكامل البحث باستثناء بيانات الباحث، واإلنجليزي والكلامت املفتاحية 

باللغتني العربية واإلنجليزية،  (Word) ومستند بيانات الباحث -٣نسخة مطابقة للمستند السابق، 

 .(اً لباحث تزويد املجلة بسريته الحقوقد يطلب من ا مستحسنوالسرية الذاتية )

تعلق بالبحث إىل بريد مدير يرسل املجلد، أو أي استفسارات أخرى ت. 4

 .، وليس إىل رئيس التحريرeditorjarts@ksu.edu.sa التحرير
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 :إجراءات النرش

ُيعد إرسال الباحث بحثه تعهدًا من الباحث/الباحثة بأن البحث مل يسبق نرشه، وأنه مل يقدم ولن يقدم . 1

وإذا تبنّي أن البحث أرسل إىل وعاء نرش . أخرى حتى تنتهي إجراءات حتكيمه فـي املجلةللنرش فـي جهة 

 .آخر يف فرتة حتكيمه لدى جملة اآلداب، فللمجلة أن تتخذ بحقه اإلجراء املناسب

وسوف ُيطلب من الباحث/الباحثة  .أال حيتوي البحث عىل أي رسقة أدبية أو انتهاك للملكية الفكرية. 2

 .ىل نموذج خاص بذلكالتوقيع ع

تقوم املجلة بعمل فحص أويل لألبحاث لتقرير صالحيتها الستكامل إجراءات حتكيمها أو رفض . ٣

 .التحكيم

ختضع مجيع األبحاث بعد إجازهتا من هيئة التحرير للتحكيم العلمي عىل نحو رسي مزدوج، ال يعرف فيه . 4

 .(Double-Blind Review) املحكمني املحكمون اسم الباحث/الباحثة وال يعرف هو/هي أسامء

يرسل البحث إىل اثنني من املحكمني املختصني يف موضوعه فإن اختلف رأهيام، أرسل إىل ثالث ويكون . 5

 .رأيه حاسامً 

إلجراء التعديالت  مرة واحدة فقط األبحاث التي يقرتح املحكمون إجراء تعديالت عليها تعاد ألصحاهبا. 6

 .للتأكد من إجراء التعديالتثم تعاد للمحكمني 

عند قبول البحث للنرش ال جيوز نرشه يف أي منفذ نرش آخر ورقي أو إلكرتوين دون موافقة جملس هيئة . ٧

 .حترير املجلة وكتاب )خطاب( من رئيس التحرير

 .رفًضا بعد استكامل إجراءات حتكيمها يبلغ أصحاب األبحاث بنتيجة التحكيم قبواًل أو. ٨

  
ئعة تتسبب يف إعادة البحث للباحث أو رفضه )نأمل من كل باحث/باحثة التأكد من خلو أخطاء شا

 :بحثه/بحثها من كل األخطاء الواردة أدناه(

إعادة البحث للمجلة عدة مرات دون إجراء كامل التعديالت األولية التي تطلبها إدارة التحرير قد تؤدي . 1

تطلب إدارة التحرير من الباحث إجراء التعديالت  وعندما .إىل رفض البحث دون إحالته للتحكيم

الالزمة وااللتزام بقواعد النرش ومعلوماته قبل إحالة البحث للتحكيم، فإنه يسمح للباحث بإعادة 

 .، فإن مل يلتزم البحث باملتطلبات، فستعتذر املجلة عن عدم إحالة البحث للتحكيممرتني فقط البحث

، سواء يف التوثيق يف متن (APA) التوثيق الذي تتبعه املجلة حاليًا وهو نظامعدم االلتزام الدقيق بنظام . 2

البحث أو يف تسمية اجلداول واألشكال أو تنسيق العناوين أو قائمة املراجع ونحو ذلك مما خيالف هذا 

 .النظام

ى مراجعة )يرج دليلني ملعرفة كيفية تنسيق األبحاث حسب هذا النظامبواملجلة تسعد بتزويد الباحثني 

 موقع املجلة حلصول عىل الدليلني(.

عدم االلتزام بعدد الكلامت املسموح به )عرشة آالف كلمة للبحث كاماًل من أوله إىل آخره بام يف . ٣

 .ذلك امللخص(



 ي

 

ازدواجية التأريخ داخل النص، حيث يستعمل الباحث التاريخ اهلجري أحياًنا والتاريخ امليالدي أحياًنا . 4

 .ينبغي توحيد التاريخ لكل املراجع .للتوثيقأخرى 

 .بعد التاريخ امليالدي يف التوثيق "م"وضع حرف امليم . 5

وضع مسافة بني عالمات الرتقيم والكلامت التي تسبقها، فاملسافة دائًام بني عالمات الرتقيم والكلامت . 6

 -والرشطتني  " "وسني ) ( والشولتني التي تليها، إال عالمات الرتقيم املزدوجة حلرص ما بينها مثل: الق

مثال: )جملة  .، فإهنا ُتفصل بمسافة عام قبل احلرص هبام وعام بعده، ولكنهام بال مسافة عام حيرصانه بينهام-

 .-جملة اآلداب-، "جملة اآلداب"اآلداب(، 

 ...وعبدالرمحن ,وبدر ,مثال: يارس .استعامل عالمات الرتقيم اإلنجليزية يف النص العريب أو العكس. ٧

ومثل ذلك استعامل الفاصلة العربية يف النص  .الفاصلة هنا هي الفاصلة اإلنجليزية وليست العربية

لذا، جيب أن يتأكد الباحث من كونه يستعمل  and Abdulrahman ،Bader ،Yaser: اإلنجليزي مثل

 .عالمات الرتقيم التي تتوافق مع لغة البحث

مثال: ويولد الطفل ولديه قدرة بايولوجية عىل تعلم أي لغة  . داخل النصاستعامل اسم املؤلف كاماًل . ٨

 .(201٩والصحيح هو: )تشومسكي،  .(201٩)نعوم تشومسكي، 

هذا النظام يف التوثيق  .(1٣1: 201٩مثال: )تشومسكي،  .استعامل الباحث للنقطتني قبل رقم الصفحة. ٩

 .(1٣1، ص 201٩يكون هكذا: )تشومسكي،  ، وتصحيح ذلك(APA) خيتلف عام هو متبع يف نظام

 .(Chomsky, 2019, p. 131): ، يف األبحاث اإلنجليزية، مثل"p" ويستعمل خمترص

 .يف املرة األوىل التي يرد فيها االستشهاد ".et al" أو مقابلتها اإلنجليزية "وآخرون"استعامل كلمة . 10

والصحيح أن أسامء الباحثني املتشاركني يف بحث واحد ترد مجيًعا يف املرة األوىل ما مل تكن أكثر من ستة 

( يف املرة األوىل، 2020مثال: البحريي، واحلريب، والوهيبي، والصبحي، والشهراين، والربدي ) .أسامء

إلنجليزية ولكن باستعامل واألمر نفسه يف ا .(2020ثم يستعمل يف بقية البحث: البحريي وآخرون )

 ."آخرون/آخرين"حمل كلمة  ".et al" خمترص

أي " .(201٩مثال: تشومسكي، نعوم ) .استعامل الشولتني/عالمتي التنصيص يف املراجع هناية البحث. 11

 .APA هذا نظام توثيق خمتلف عن الـ ."نوع من املخلوقات نحن؟

جيب عىل الباحث مراجعة ما يامل  .لدوريات أثناء التوثيقعدم إمالة أسامء الكتب أو أسامء املجالت/ا. 12

 .وما ال يامل من املراجع

 .عدم إضافة أرقام الصفحات يف هناية املرجع عندما يكون املرجع ورقة علمية أو فصاًل من كتاب حمرر. 1٣

أثر معدل النطق يف تلقي  .(1٩٧5فمثال: سميث، بروز ) .ال بد من إضافة أرقام الصفحات

 هذا يف عدمها من اإلمالة مالحظة الرجاء) .152-145، ص (2)1٨، اللغة واخلطاب .صيةالشخ

 .(التوثيق

فال بد أن حيتوي التوثيق نوع األطروحة )ماجستري أو  .عدم التوثيق الصحيح لألطروحات العلمية. 14



 ك

 

وغري ذلك من دكتوراه(، واملؤسسة التعليمية املانحة هلا، وإضافة مالحظة أهنا )غري منشورة(، 

 .وبالطريقة والرتتيب املعروفني فيه هذا النظام (APA) التفصيالت املعروفة يف نظام الـ

عىل  .دون إضافة املعلومات الكاملة بالطريقة الصحيحة (URL) االكتفاء بالرابط للمراجع اإللكرتونية. 15

 .APAاملعمول به لدى املجلة، الباحث مراجعة أدلة توثيق املراجع اإللكرتونية بأنواعها حسب النظام 

مستويات "الرجاء االطالع عىل ما يسمى  .(APA) خمالفة تنسيق العناوين للتنسيق املتبع يف نظام. 16

 .ملعرفة الطريقة الصحيحة لتنسيق العناوين داخل البحث (APA Header Levels) "العناوين

ينص عىل عدم استعامهلا  (APA) إلخ(؛ ألن نظام .أو م .أو أ .أو د .د.وضع أي ألقاب قبل االسم )مثل: أ. 1٧
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عىل أن  وجاءت هذه األبحاث بصورهتا احلالية بعد قراءة واعية ومتأنية من املحكمني والباحثني، الذين حرصوا

 .العلمية املنشودةتكون فيها اإلضافة 

األبحاث  وال يسعني هنا إال أن ُأقّدم شكري جلميع الباحثني الذين وثقوا باملجلة واملحكمني الذين أثروا هذه

العلمية بملحوظاهتم النرية والدقيقة، وأحكامهم السديدة، وأشكر زمالئي يف هيئة التحرير، ومجيع القائمني عىل أعامل 

ونعتذر عن تأخر إصدار هذا  للمجالت العلمية، دارة اجلامعة عىل دعمها املستمرجلزيل إلكام أتقدم بالشكر ااملجلة، 

( التي اجتاحت العامل 1٩العدد لظروف إدارية خارجة عن إرادة اهليئة وذلك بسبب جائحة فايروس )كورونا كوفيد 

ثني، يف هذا الرصح العلمي الشامخ، أمجع، سائاًل اهلل عز وجل أن يوفقنا مجيعًا خلدمة العلم والبحث العلمي والباح

 جامعة امللك سعود.

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.

 س هيئة حترير جملة اآلدابئير
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 االتساُق النيص يف ُنونية أمحد شوقي

 -آلياِت التكرار والتضام واإلحالةدراسة لسانية إحصائية يف -

 سامي الوايف

 جامعة العريب بن مهيدي، كلية اآلداب، األدب احلديث واملعارصبعلم  املشاركاألستاذ 

 هـ(02/5/4114هـ، وقبل للنرش يف 02/0/4114)قدم للنرش يف 

ألمحد شوقي،  "أندلسية" يتناول هذا املقال بالدراسة والتحليل نموذجا شعريا، متّثل يف قصيدة :البحث ملخص

رّكزنا فيِه عىل االتساِق املُعجمي بِشقيِه: الَتكراُر والتضاُم، الذي حتّدَد كمعياٍر حتلييل يف القصيدِة، من خالل أنواعِه 

 / عالقة بني العنارص من القسم العام نفسه(، بتجسيد
ِ
 باجلزء

ِ
 بالُكل / عالقُة اجلزء

ِ
 األربعِة: )التضاُد / عالقُة اجلزء

عالقاِت الربِط بني الوحداِت اللغويِة املُشّكلة للنِص، وعىل الروابط اإلحالية، بوصفها معيارا أساسيا من معايري 

لْت حضوًرا داخَل النِص: )القبلية / البعدية / النصية(، ُُمّسدًة عالقاَت التطابِق بني  االتساق النيص، التي َشكَّ

 ، ولنُجيب من خالهلا عن األسئلة اآلتية:أطراِف اإلحالِة من ُُميٍل وُُمال إليهِ 

 إشكالية البحث:

 بوصفها معيارا؟ "أندلسية"كيف جتلت ظاهرة االتساق النيص يف قصيدة  -

 وإىل أي مدى يمكننا احلُكم عىل حتقيِق االتساق يف القصيدة؟  -

 والنحوي؟ وهل يمكننا عدُّ هذه القصيدة وحدة كلية متالمحة يف ضوء معياري االتساق املعجمي -

اعتمدت هذه الدراسة التطبيقية نظرية التحليل النيص؛ إذ انطالقا من األفكار السابقة حاولنا تتبَع  منهج الدراسة:

الصالت القائمة بني نص قصيدة أندلسية يف جانبيها: اللفظي واملعنوي، وما تؤديِه من أغراٍض تتعلُق بمقصِد النِص 

 ثُر بطبيعِة سبِك النص وطريقِة صوِغ الكالِم وترددِه. وفهِم املُتلقي، الذي يتفاعُل ويتأ

خمطط البحث: جاءت الدراسُة يف ُمورين؛ األوُل: رّكزنا فيِه عىل االتساِق املُعجمي بِشقيِه: الَتكراُر والتضاُم، والثاين: 

 رّكزنا فيِه عىل الروابِط اإلحاليِة يف القصيدة.

 هـ(4114م/0202جامعة امللك سعود، الرياض ) ،07-3ص ص  (،4، ع )(30) ، مجُملة اآلداب
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أّن االتساق املعجمي ُُمثال يف التكرار والتضام، واالتساق النحوي ُُمثال يف  نتائج التحليل: وصلنا يف هناية البحث إىل

َقا الكفاءَة النصيَة املطلوبة لنونيِة أمحد شوقي، عن طريِق خاصيِة الربط والتنسيق؛ ألّن هذا اجلانب من  اإلحالة، حقَّ

 يص.النظام الرتكيبي للغِة ُمهمُته العمل عىل حتقيِق ما نسميِه التامسُك الن

 اللسانيات. -اإلحالة  -التضام  -التكرار  -االتساق : املفتاحيةالكلامت 

 

 

 

 

 

The Textual Cohesion in Ahmed Shawky’s “Nooniyyah Poem” A Language- and 

Calculation-based Study in the Mechanisms of Frequency, Collocation and 

Reference 
 

Sami Al-Wafi 
Associate Professor of Linguistics, Faculty of Arts, Larbi Ben M'Hidi University 

(Received:20/2/1441H, Accepted for publication 28/5/1441H ) 

 
Abstract. This article examines and analyzes a poetic model, represented by the "Andalusia" poem by Ahmed 

Shawki, in which we focus on lexical consistency (both frequency and collocations), as a basic criterion for the 

analysis, using four types: (antonym / part-to-whole relationship/ part-top-part relationship/ and relationship 
between the elements within the general type), and linking the relationships between the linguistic units forming 

the text, in order to answer the following questions: 

• How did the phenomenon of textual cohesion manifest in the "Andalusia" poem as a criterion? 
• To what extent can we judge the cohesion in the poem?  

• Can we consider this poem as a coherent unit according to grammatical and lexical cohesion standards? 

 This applied study adopted the theory of textual analysis; and based on some established ideas, we tried to trace 
the relationships within the text from two aspects: lexical and semantic, as well as the purposes and intentions for 

both the text creator and reader, which interact and get influenced by the text formation and frequency. 

 The study is structured in two main sections; in the first section we focused on lexical coherence in the poem 
including two parts: frequency and collocation, and in the second we focused on the referential relationships in the 

poem. 

Keywords: Cohesion, Frequency, Collocation, References, Linguistics. 
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 مقدمة:

يعد االتساق النيص من املعايري األساسية التي من شأهنا  

-أن ُتسهم يف حتقيق اتساق النصوص وكفاءاهتا التواصلية، 

، انطالقا من مجلة -التي يتباين حضورها من نص آلخر

آليات ووسائل، هي: اإلحالة واحلذف واالستبدال والفصل 

والوصل واالتساق املعجمي من تكرار وتضام، ليفتح لنا هذا 

املعيار اللساين ُماال واسعا لدراسة الشعر من خالل نموذج 

)شوقي،  ألمحد شوقي "أندلسية"تطبيقي خُمتار هو قصيدة 

(، بوصفها واحدة من أهم قصائده 422-421، ص 4922

التي ُنظمت يف منفاه، ُمتضمنة حنينا عميقا، وُمستهلكًة من 

ناظِمها طاقة شعرية كبرية، جعلتنا نحن القراء نلتمُس نربات 

 األمل وعبارات األمل، التي عربت عنها مشاعره.

من هذا املُنطلِق عزمُت عىل تقديِم دراسٍة ترمي إىل  

قصيدة أمحد الوقوِف عند الظاهرة اللغوية اللسانيِة، ألجَد يف 

أنموذجا ُمعربا عنها، وقد وقَع  "أندلسية"شوقي املُسامة 

اختياري عليها بعد قراءٍة متأنيٍة هلا، فوجدُت فيها بروزا 

لظاهرة االتساق النيص، بشقيه املعجمي والنحوي، من هنا 

 كان الداعي األسايس هلذه الدراسِة. 

 
 أسئلة الدراسة:

صيدة املطولة وفق وسعيا منا لفك بعض شفرات هذه الق 

آليات التحليل اللساين النيص، نطرُح إشكاال جوهريا تندرج 

 ضمنه أسئلة فرعية، سنحاول اإلجابة عنها، مفادها:

 "أندلسية"كيف جتلت ظاهرة االتساق يف قصيدة - 

 بوصفها معيارا نصيا؟

وإىل أي مدى يمكننا احلُكم عىل حتقِق االتساق يف - 

 القصيدة؟ 

دُّ هذه القصيدة وحدة كلية ُمتسقة يف وهل يمكننا ع- 

 ضوء معياري االتساق املعجمي والروابط اإلحالية؟

 
 (Cohesionاالتساق: ) -4

ُيشّكل االتساق معيارا مهام من معايري النصية، حيث  

يكُفل متاسَك النص وترابط عنارصه، ليهَتم به علامء النص 

بتحديِد اهتامما بالغا، ُماولني وضَع تعريٍف شامل له، 

 اآلليات التي تضمن حتقيق االتساق داخل النصوص.

وقبل اخلوض يف حتديد تعريف االتساق جيب أوال  

 الوقوف عىل داللته املعجمية يف البيئة اللغوية العربية.

 
 داللة املصطلح املعجمية: -4-4 

للخليل بن أمحد  "العني"مادة )و س ق( يف معجمي:  

 ،(374، ص 4922دي، هـ(. )الفراهي475الفراهيدي )

، ص 4962م(. )رضا، 4953ألمحد رضا ) "متن اللغة"و

(، ُاستخدمت بمعنى النظم واجلمع والضم، وهذا يتفُق 755

التعريفاِت االصطالحية لالتساِق، التي جيء  إىل حدٍّ كبرٍي مع

هبا لتكفل معنى التضام واجلمع بني العنارص املُكونة 

 للنصوص.

 
 االصطالحية ملفهوم االتساق:الداللة  -4-0

االتساُق من أبرِز معايري النصية؛ إذ تقوم أدواتُه عىل  

الرتابِط الظاهري للنص صوتًيا ومعجمًيا ونحوًيا، بحيث 

تتفاعُل العنارُص السطحية فيام بينها، فتحيلنا كلامت إىل كلامت 

(، فهو مرتبط 322-099، ص 4992)دي بوجراند،  أخرى

للنصوص، من خالل مستويات اللغة بالبنية السطحية 

األربعة: الصويت / الرصيف / الرتكيبي / الداليل، التي 

تتداخل فيام بينها، لُتشكل نسًقا لغوًيا مرتابًطا، فاالتساُق 

يرتتُب عىل وسائٍل تبدو هبا العنارُص السطحية "بمفهوٍم عام: 

عىل صورة وقائع، يؤدي هبا السابق إىل الالحق، بحيث 

ا الرتابط الرصفي، وبحيث يمكن استعادة هذا يتحقُق هل

(، الذي هو عبارة عن 456، ص 0242)بشار،  "الرتابط

أدوات وآليات تظهر يف البنية السطحية للنصوص، للربط بني 

وحداهتا اللغوية، فُتحيل كل واحدة منها إىل األخرى، ُمشكلة 

 بنية تراتبية متتابعة.

هو تتابٌع بنائي االتساق النيص بوصفه ربًطا نحوًيا  

ظاهري للنص، عن طريِق استخدام وسائل الربط النحوية 

والقواعدية املختلفة، وبعبارة أخرى هو ارتباط وحدات 

النص من خالل مفاهيم نحوية، فتبدو عنارص بناء النص عىل 

صورة وقائع ُمتتابعة، يؤدي منها السابق إىل الالحق، وهذا 

لتوصل إىل املعاين املعيار شكيل صناعي يدرس املباين ل

 (.44، ص 0242)خليل، 

ذلك التامسك "االتساق بأنه:  "ُممد خطايب"ُيعّرف  

الشديد بني األجزاء املشكلة لنص / خطاب ما، وهيتم فيه 
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بالوسائل اللغوية )الشكلية(، التي تصل بني العنارص املُكونة 

، ص 4994)خطايب،  "جلزء من خطاب أو خطاب برّمته

ا االتساق النيص ال يتم عىل املستوى الداليل (، غري أّن هذ25

فقط، بل يمس حتى النحو واملعجم واألصوات، ولعّل يف 

ذلك إحالة للعملية التي متر هبا الكلمة قبل التلفظ هبا، فهي 

تصور يف البداية ُيرتجم لكلامت ومجل عن طريق روابط 

 معينة، لتتجسد يف الواقع بالصوت والكتابة.

 
 (45: 4994ذلك: )خطايب، خمطط يوضح لنا  

 
 آليات االتساق: -4-3

من طبيعة املعارف املُستحدثة أْن ُتنتَج مصطلحاٍت  

وآلياٍت تقوُم عليها، لذا كان من الطبيعي أِن ُتفرز لسانياُت 

 النص العديد من أدوات التامسك النيص، وهي:

 
ويف مقالنا هذا بالتحديد سنركز بالدراسة والتطبيق عىل  

آليات، هي: االتساق املعجمي بشقيه: التكرار والتضام ثالث 

واالتساق النحوي ُمثاًل يف اإلحالة، بغية كشِف سامِت جتليها 

 ألمحد شوقي. "أندلسية"يف نص قصيدة 

 
 (Glossary Cohesionاالتساُق املعجمي: ) -4-1

واحًدا من االجتاهاِت الرئيسة يف  ُيعدُّ االتساُق املُعجمي 

النِص، بوصِفه َمظهًرا من مظاهِر االتساِق النيص، حتليِل 

ورغَم قّلِة استخدامِه يف املُخّططاِت التطبيقية، بسبِب صعوبِة 

ٍة، فإنُه خُمتلٌِف عن وسائِل االتساِق النحويِة  ضبِط وحداتِه بدقَّ

األخرى كاإلحالة واحلذف واالستبدال، يف كونِِه وسيلًة 

رِص النصيِة، وينقِسُم إىل نوعني: شكليًة نحويًة للربِط بني العنا

 (.Collocation( والّتضاُم )Frequencyالَتكراُر )

 

 (Frequencyالتَكرار: ) -4-1-4

حظي الَتكراُر بوصفه ظاهرة لسانية باهتامٍم بالٍغ من ِقبِل  

 النص، لكونه آليًة من اآلليات املُحّققة للتامُسِك 
ِ
علامء

لتي تصُل بنَي العالقات مُجلُة الروابِط ا"املُعجمي، فهو 

اللسانية، فقاِعدُة الَتكرار يف اخلطابية تتطلُب االستمرارية يف 

الكالِم، بحيث يتواصُل احلديُث عن اليشء نفسِه باملُحافظِة 

عىل الوصِف األوِل أو بتغيرِي ذلك الوصف، ويتقدُم الَتكراُر 

(، 422، ص0229)بوقرة،  "لتوكيد احلُّجِة وااليضاح

بوصفه آليَة ربٍط َتْظهُر ظهورا كبريا يف األحاديِث حلُضورِه 

ٍ بلفظِِه أو  املُسرتَسلة، أين يْعمُد أصحاهُبا إىل إعاَدة لفٍظ ُمعنيَّ

جانٌِب إيقاعي "بُمشتقاتِه أو مفرداته، ويف هذه اإلعادِة يتحّقُق 

ُيعطي النَص جرًسا، بارتباِط أجزاِئه املُختلفة عن طريِق تلَك 

، 0245)املنظري،  "حدة اجلذور خصوصااأللفاِظ املُتّ 

(، فَتكراُر اللفِظ بُمشتقاته خاصًة يمنُح النَص 400ص

حيويًة، وُيضفي عليِه مجاليًة تستسيُغها اآلذاُن، فُيؤّثُر يف نفوِس 

 املُتلقني، ويدفُعهم إىل اإلقباِل عليه بالوقوِف عىل معانيِه.

ملفهوِم الَتكراِر يتَّضح لنا من خالِل التعريفني السابقني  

 أمهيتُه بوصفه آليًة حُتّقُق التامُسَك النيص، كونُه ُيسهُم يف:

حيُث ُيبنّيُ الربط بني الوحدات اللغوية املُشّكلِة للنص:  -

 عالَقَة السابِِق بالالِحِق والعكس.

ا ُمطوال أو حديثا  االستمرارية: - الَتكراُر يستلزُم نصًّ

ُب أو املُتكلُم فيه إىل إعادة لفٍظ ُمسرتَسال، أيَن يْعمُد الكات

ٍ أو ُمرادفُه أو أحَد َمشتقاتِِه، ليُحافَظ عىل انتباِه املَتلقي.  ُمعنيَّ

فتَكراُر الكلمِة عينها أو ما ُيقابُلها فيِه تأكيُد التأكيُد:  -

أمهيتها، وأهنا موِضُع احلديِث، وبناًء عليها ترتتَُّب أفكاُر 

جيٌة ُُيافُظ هبا املُتلقي عىل هيمنتِِه عىل املُتلقنَي، فهو آليٌة ِحجا

َة إقناٍع.  أطراِف اخِلطاِب، بوصفها ُحجَّ

ُح الفكرَة اإليضاُح:  - فإعادُة عنرٍص ُمعجمي واحٍد ُيوضِّ

ُ َمقصديَة املُتكلِم، خاصًة عنَد  التي وضعْت ألجلها، وُيبنيِّ

قي أماَم االعتامِد عىل املرُتادفاِت واملُشتقاِت، فإذا َعجَز املُتل

الُعنرُص املُعجمي املذكوِر أوالً، فإنَّ رؤيتُه ستتضُح من خالِل 

 املُرتادفاِت واملشتقاِت.

لَيكتِسَب نغاًم إضفاُء جرٍس موسيقي عىل النِص:  -

 صوتيًا ُيلِفُت االنتباَه إليِه، ويزيَد من مجاليتِه وخصوصيتِه.
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ا لغويا، ُيعطي النَص زخً التَكراُر بأْنامطِه املُختلفة:  -

حيث جتتمُع فيه الكلامُت املُرتابطُة فيام بينها، والتي تعوُد 

الواحدُة ِمنها لألخرى، وهو ما سُيؤثر إجيابا يف املتلقني، 

فالتكراُر سُينمي رصيدُه اللغوي ويمنحه ُمفردات 

 واشتقاقات ُيضيُفها إىل ُمعجمه اللغوي.

من ديناميكية للَتكراِر أنامٌط كثريٌة وُسبٌل خمتلفة، تزيُد  

يتطلُب إعادة عنرٍص ُمعجمي، أو "النُصوِص وفاعليتها، فهو 

ُوروَد ُمرادٍف لُه أو ِشبَِه ُمرادٍف، أو ُعنرصًا ُمطلًقا أو اساًم 

 (، يتحّدُد يف شكِل:01، ص4994)خطايب،  "عاًما

إعادٍة للُعنرِص املُعجمي / إيراُد ُمرادٍف لُه أو أو ِشبَِه  -

 ُعنرٍص ُمطلٍق / إيراُد اسٍم عاٍم.ُمرادٍف / إيراُد 

ها:   وقد وَردْت تصنيفاٌت كثرية ألنواِع الَتكراِر، أمهُّ

 التكراُر الُكيل.التكراُر املحُض:  -

تكراُر ُعنرٍص، ُسبَِق استخداُمُه التكراُر باملُشتق:  -

 بأشكاٍل وفِئاٍت خُمتلفٍة.

 التَكراُر باملُراِدف. -

وهرِه عىل التوهِم، وتتحّقُق ويقوُم يف جشبُه التكرار:  -

غالبا يف مستوى التشكيِل الصويت، وهو أقرُب إىل اجِلناِس 

 (.427-426، ص4997الناقص )عفيفي، 

ووفَق هذا الرَتتيِب نِقُف عند أهمِّ الروابِط التكرارية  

قصيدة "الواردة يف ُنونيِة أمحد شوقي املُطولة، املُسامُة 

عىل الشاعِر اعتامَد أْنامٍط  ، فطابُع الُطوِل َفرَض "أندلسية

َتكراريٍة خُمتلفٍة، حتَقَق من ِخالهِلا التاَمُسُك بني أبياِت القصيدِة، 

وبنَي بدايتِها وهنايتِها، واجلدوُل اآليت ُُيّدُد نامذَج األلفاِظ 

 املُكّررِة يف القصيدِة:

قال الشاعر: نموذج عن التكرار التام أو املحض الوارد يف القصيدة:-

َعْيـٌن مـن اخلُـْلِد بالكـافور َتسـقينا  وإِن َأغضـْت عـىل ِمَقةٍ  مصـرَ  لكـنّ 

، فلـم َنْخـُل مـن َرْوٍح ُيراِوُحنـا ، َوَرُْيَـاٍن ُيغاِدينـامصـرَ مـن َبـرِّ   بِنَّ

فاكهٌة حلـــاِِضيَن، وَأكــواٌب لبَادينــا كـالَكْرِم ذي اإِلحسـان:  مصـرُ و

بــه َيــُد الدهـِر، ال بنيـاُن فانِينـا  حـائٌط هنضـت مصـرَ كـَأن َأهـراَم 

فيهــا إِذا َنِســَي الـوايف، وباكِينـا  نقِِض حقَّ ذاكرنا مصـرَ َسـْعًيا إِلـى 

نْي شاِجني؟  َأو لـه َشـَجنا ملصــرَ إِذا مَحْلنــا  لـم نـْدِر: َأيُّ هـوى األُمَّ

مع، واإِلجـالُل َيثنينـا  الوفـاء له َرْسـمِ وقفنـا عـىل  رْسـمٌ  َنجــيش بـالدَّ

وال َمفـــــارَقهم إاِلَّ ُمَصلِّينــــا  َأدُمَعهــم األرُض لِِفْتَيــٍة ال تنــال 

 دًماملـا َترقـرق فـي 
ِ
باكينـا األَرَض ْبنَـا ، فَخّض اكهـاج البُ   دمـع السـامء

مـاًء ملَسـنا بـه اإِلْكِسـرَي، َأو طِينـا  حتى ردَّها َذهبًا األرضِ َألقـى عىل 

قبــل القيــارص ِدنَّاهــا فراعينـا  مـن َسـْهٍل ومـن جبلٍ  األَرُض وهـذه 

ماشـينا والدهـرُ والســعُد حاشـيٌة،   الــوصُل صافَِيــٌة، والعيُش ناِغَيـةٌ 

، ال بنيـاُن فانِينـاالدهـرِ بــه َيــُد   حـائٌط هنضـتمرَص  كـَأن َأهـرامَ 

، فقـال   ولــم َنـَدْع لليـايل صايف، فـَدعْت  : آمينـاالدهـرُ بــَأن َنغـصَّ

َأمانينــاوَأرُبــٌع َأنَِســْت فيهــا   فيهــا َمآِرُبنـامالِعــٌب َمِرَحــْت 

َأمانينـاعليكـم فـي  عــن الــّداللِ   نـاب احلَـننُِي إِليكـم فـي خَواطِرنـا

حاشـيٌة، والدهـُر ماشـينا الســعدُ و  الــوصُل صافَِيــٌة، والعيُش ناِغَيـةٌ 

، واملقـداِر َلْو ِدينا  لـْو داَم، والنعَمـى لِو اطَّردْت  والسـعدُ  والسـيِل َلـو َعـفَّ

منّــا ِجَيــاًد، وال َأْرَحـى مياِدينـا  َأْطَغـى فـي َأِعنَّتِه السـعدُ وال حـوى 

وظِـالًّ غرَي نادينا -َأخـا الغـريب  -  َأْيًكـا غـرَي ساِمرنا البيـنُ رمـى بنـا 

وى: ِريَش الِفـراق لنا كـل   ينا البيـنُ ـّل عليـَك َسـْهم، وُس   َرَمْتـه النَـّ ِسـكِّ
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 واجلدوُل اآليت ُُيّدُد نامذَج األلفاِظ املُكّررِة تكرارا تاما أو ُمضا يف القصيدِة:

 (24جدول رقم )

 نامذٌج عن األلفاِظ املُكّررة تكراًرا تاًما أو ُمًضا يف القصيدةِ 

نوُع 

 الَتكرارِ 

الكلمُة 

 املُكّررةُ 

كيفية 

 َتكراِرها

عدُد 

َتكراِرها يف 

 القصيدةِ 

 وظيفُة الَتكرارِ 

 

 

 

 

الَتكراُر 

 املحُض 

 تأكيُد الشاعِر تعّلقُه الشديَد بأرِض مرَص املُبعِد عنها. مرات 26 مرُص  مرُص 

مأساته  تأكيدُ  ثم يف إسبانيا، مأساته الفرديه وهي منفاهتأكيُد الشاعِر  مرتان رسمُ  رسمُ 

 من جسِم األمِة اإلسالميِة، أرُض اجلامعية
ِ
، وهي ضياِع هذا اجلزء

 األندلِس.

 مرص. وطنِ رِض الأل هُ شوقَ و هُ حنينَ تأكيُد الشاعِر  مرات 21 األرُض  األرُض 

األندلِس تأكيُد الشاعِر عىل عظمِة العرب، وعىل إشادتِه بأهراِم مرَص وذكر  مرات 23 الدهرُ  الدهرُ 

 الفردوِس املفقوِد.

تأكيُد الشاعِر البحَث عن معاملِ احلياِة والتجديِد يف كل مرٍة، رغم  مرتان أمانِينا أمانِينا

 االنكساراِت التي يتعرُض هلا.

تأكيد الشاعِر أّن جتربة املنفى زادتُه قوًة وإيامنا وارتباًطا بأرِض وطنِه  مرات 23 السعدُ  السعدُ 

 وأعطتُه شحنًة ُمفعمًة بالكراهيِة للُمستعمر اإلنجليزي.، "مرص"

 أنَّ  -والتغرِب عن الوطنِ  الفراِق  قساوةِ ب إحساسهِ  ةِ من شدّ - الشاعرِ تأكيُد  مرتان البنيُ  البنيُ 

هبا إىل أن ترمي من  تصُل ، هذه القوُة والرمي عىل القذِف  قادرةً  قوةً ا ويدً  لهُ 

 ها البحرُ ويفصلُ  للغايةِ  ام شاسعةٌ بينهُ  املسافةَ  السيام وأنَّ  ،إىل آخرٍ  موطنٍ 

 )مرص / إسبانيا(.

 نموذج عن التكرار باملشتق الوارد يف القصيدة:

 قال الشاعر:

 رْسـٌم وقفنـا عـىل َرْسـِم الوفـاء له

 

معَنجــيش    ثنينـا، واإِلجـالُل يُ بـالدَّ

 َثنَـاًء، كلَّمـا ُنـثِرْت نْســِقي ثـراُهْم  

 

 ُنظِمــْت منهــا مراثينـا ُدموُعنــا 

 َأدُمَعهــملِِفْتَيــٍة ال تنــال األرُض  

 

 وال َمفـــــارَقهم إاِلَّ ُمَصلِّينــــا 

 الطْلِح، َأشـباٌه َعَواِدينـا يــا نـائَح  

 

 لوادينا؟ َنْأَسـىَنْشـجى لِـَواِديَك، َأم  

 جسـِمَك شـتَّى حـني تطلبهـم ُأسـاةُ  

 

 فَمــْن لروحـك بـالنُّْطس املَُداوينا؟ 

ــرُّ مـن فنَـٍن سـاًقا إِلـى َفنَـنٍ    جَتُ

 

 املؤاسـيناوتســحُب الــذيَل ترتـاُد  

 مـا َبـاَت َيـْذِوي مـن منازلنـا وآسٍ  

 

 باحلادثــات، َويضـَوى مـن مغانينـا 

 فيخفيــه جتلُُّدنــايبــدو النهــاُر  

 

ــيناللشـــامتني، وَيْأُســـوه    تَأسِّ

 لـم هنتِـك َدَياِجَيـهُ  يشــهدُ  الليــُل  

 

 عــىل نيــاٍم، ولـم هنتِـف بسـالينا 

 والنَّجــُم لــم َيَرنـا إاِلّ عـىل قـدمٍ  

 

 راِعينـا اهلـوى، للعهـدِ  ليـلِ قيــاَم  

  
ِ
 حـائرةٍ  الليـلِ كزْفــَرٍة فـي سـامء

 

ُد فيـه حـني ُيْضِوينـا  ـا ُنــَردِّ  ُمَـّ

وى: ِريَش الِفـراق لنا َرَمتْـهكـل     النَـّ

 

ينا   َسـْهًم، وُسـّل عليـَك البيـُن ِسـكِّ
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 عن جوانِحنا َيرِمييـا سـارَي الـربِق 

 

، وهيِمـي عـن مآقينـا 
ِ
 بعـَد اهلـدوء

 مـن شَجرٍ وبـات كـلُّ ُُمـاج الـواِد  

 

 ترِمينـالــوافَِظ القــزِّ باخليطــان  

 يــا نـائح )الطْلِح(، َأشـباٌه َعَواِدينـا 

 

 لِـَواِديَك، َأم َنْأَسـى لوادينا؟ َنْشـجى 

 َشـَجناإِذا مَحْلنــا ملصــٍر َأو لـه  

 

نْي    ؟اشاِجينلـم نـْدِر: َأيُّ هـوى األُمَّ

ُد    نامذَج األلفاِظ املُكّررِة تكراًرا باملشتِق يف القصيدِة:واجلدوُل اآليت ُُيدِّ

 (20جدول رقم )

 نامذٌج عن األلفاِظ املُكّررِة تكراًرا باملشتِق يف القصيدةِ 

نوُع 

 الَتكرار

الكلمة 

 املُكّررةُ 

عدد  كيفية َتكراِرها

َتكراِرها يف 

 القصيدة

 وظيفُة الَتكرارِ 

 

 

 

 

 

 

اٌر َتكر

 املشتِق ب

بالدمِع/  الدمعُ 

ُدموعنا/ 

 أدُمُعهمْ 

 صفات العزةاإلشادِة ببذلك و ،االندلسِ  هلِ أل ومدح الشاعرِ  اءرث تأكيدُ  مرات 23

 .عند العرب املسلمني الكربياءَ و

نأَسى/ ُأَساُة/  األَسى

املُؤاِسينا/ 

 آٍس/ تأِسينا

 ،"عتمد بن عباداملُ " االندلسِ  اعرِ شبامللِك و مِ اَم احلَ  عالقةَ  تأكيُد الشاعرِ  مرات 25

بن  املعتمد"و "شوقيأمحد "ال من كُ ، فمن التاريِخ  تهُ شخصيُمستلهاًم 

، "مرص / النيُل " :لواديهِ  نُّ ُيِ  وُل فاأل وطنهام،عن وُأبعدا فيا نُ  "عباد

 ."ة / األندلسإشبيلي" :لواديه نُّ والثاين ُيِ 

الليُل / ليِل /  الليُل 

 الليلِ 

بل  ،ملغدرهِ  مِ االني لوا غفلةَ ستغِ م مل يَ فهُ ، األجدادِ  عظمةِ عىل تأكيُد الشاعِر  مرات 23

 .املبارشةِ  باملواجهةِ  الشجعانِ  وا سلوكَ سلكُ 

 .اطلقً مُ  مل يعرفوا الغدرَ  األجدادَ  أنَّ ُمؤكًدا  ،العهدِ ب وفاءال فةِ بصوافتخارُه 

َرمتُه / يرمي  َرمى

 / ترِمينا

ا يدً  لهُ  أنَّ  أحسَّ والتغرِب  الفراِق  بجربوِت  إحساسهِ  ةِ من شدّ  الشاعرُ  مرات 23

هبا إىل أن ترمي من  تصُل ، هذه القوُة والرمي عىل القذِف  قادرةً  قوةً و

 ها البحرُ ويفصلُ  للغايةِ  ام شاسعةٌ بينهُ  املسافةَ  السيام وأنَّ  ،إىل آخرٍ  موطنٍ 

 )مرص / إسبانيا(.

نْشجى/  الشجو

شْجنُا / 

 شاِجينا

 ،"عتمد بن عباداملُ " االندلسِ  اعرِ شبامللِك و مِ اَم احلَ  عالقةَ  تأكيُد الشاعرِ  مرات 23

 عاَش  ذيال هذا امللِك الشاعِر األندليس شخصيةَ  من التاريِخ ُمستلهاًم 

ال من كُ  نَّ أل ؛"عوادنياٌه أشبا" قولهِ  من خاللِ  بمأساتِه، ةً بيهش ساةً أم

 نُّ ُيِ  وُل فاأل وطنهام،عن وُأبعدا فيا نُ  "بن عباد املعتمد"و "شوقيأمحد "

 ."ة / األندلسإشبيلي" :لواديه نُّ والثاين ُيِ ، "مرص / النيُل " :لواديهِ 

 نموذٌج عن التكراِر باملُرادِف الوارِد يف القصيدِة:-

 قال الشاعر: 

 َأْيًكـا غـرَي ساِمرنا البيـنُ رمـى بنـا 

 

 وظِـالًّ غرَي نادينا َأخـا الغـريب 

وىكـل  َرَمْتـه    ِريَش الِفـراق لنا النَـّ

 

ينا البيـنُ َسـْهًم، وُسـّل عليـَك    ِسـكِّ

َأعـداه مـن ُيْمنِه )التابوُت(،  

 وارتَسَمْت 

 

 األَنـواُر مـن ِسـينا جوانبـهعــىل  

 مــاذا تُقـصُّ علينـا غـرَي َأّن يـًدا 

 

ـْت جنـاحك جـالت يف   قصَّ

 ؟حواشينا

 

 ئُِمنَـاعــىل جوانبِهــا َرفَّــْت مَتَا

 

 قـامْت َرواقينـا حافاهِتــاوحــوَل  
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 جوانِحنايـا سـارَي الـربِق َيرِمي عن 

 

، وهيِمـي عـن مآقينـا 
ِ
 بعـَد اهلـدوء

َجـةً  َأرجـاءً وحــازَك الـريُف    ُمَؤرَّ

 

ت بسـاتينا   َرَبــْت خــائَل، واهـتزَّ

 لـو غـاب كـلُّ عزيـٍز عنـه َغْيَبَتنا 

 

 نواحينـالــم َيْأتِـه الشـوُق إاِلَّ مـن  

 آهــا لنــا نـاِزَحْي َأْيـٍك بـَأنَدُلسٍ  

 

 !!رفيًفــا مـن َرَوابينـا َحَلْلنَــاوإِن  

 فِقـف إِلـى النيـل، واهتف يف خائِله 

 

ياحينـا نـزلوانـزل كمـا    الطـلُّ الرَّ

 َثنَـاًء، كلَّمـا ُنـثِرْت  ثـراُهمْ نْســِقي  

 

 ُدموُعنــا ُنظِمــْت منهــا مراثينـا 

ّرُكـه   كــادت عيــوُن قوافينــا حُتَ

 

ِب وكِـْدَن يـوِقْظَن فـي   ْ  السالطينا الرتُّ

 )الطْلِح(، َأشـباٌه َعَواِدينـا يــا نـائَح  

 

 لوادينا؟ َنْأَسـىلِـَواِديَك، َأم  َنْشـجى 

ْلِح    فّرقنافـإِن َيـُك اجلـنُس يا ابَن الطَّ

 

 جيــمْعَن املُصابينـا املصــائَب إِّن  

 جئنـا إِلـى الصـرب ندعـوه كعادتنـا 

 

 ، فلـم يـْأخذ بَأيِدينـاالنائبـاِت فــي  

 مـن كواكِبـه الـدواهيبتنـا نقاِسـي  

 

 حــتى قعدنـا هبـا َحْسـَرى ُتقاِسـينا 

  َعَواِدينـايــا نـائح الطْلِح، َأشـباٌه  

 

 َنْشـجى لِـَواِديَك، َأم َنْأَسـى لوادينا؟ 

 واجلدوُل اآليت ُُيّدُد نامذَج األلفاِظ املُكّررِة تكرارا باملرادف يف القصيدِة: 

 (23جدول رقم )

 نامذٌج عن األلفاِظ املُكّررِة تكرارا باملُرادف يف القصيدةِ 

نوُع 

 الَتكرار

الكلمة 

 املُكّررةُ 

عدد  كيفية َتكراِرها

َتكراِرها 

يف 

 القصيدة

 وظيفُة الَتكرارِ 

 

 

 

 

 التكرار ُ 

 باملرادِف 

 يعيُش  إحساَس الغربِة والُبعِد الذي أملَّ بِه؛ ألنهُ  الشاعرِ تأكيُد  مرتادفان البنُي / النوى الفراُق 

ومايض االستقرار  )إسبانيا( املنفى حاِِض  ا بنيمتزقً داخلًيا 

 .)مرص( يف الوطنِ  ةِ حبمع األ االلتقاءو

جوانِبِه/ حواشينَا /  اجلانُب 

حافاهِتا/ جوانِحنا/ 

 أرجاًء/ نواحيِنا

06 
 مرتادفات

، فاألندلس كانت دولة ومرص األندلسِ تأكيُد الشاعِر عىل 

 .وآالمهُ  مهومهُ  وُيمُل  هو ُين إليهامه، وومرص بالد إسالمية

، فاألندلس كانت دولة ومرص األندلسِ تأكيُد الشاعِر كذلك عىل  مرتادفان حللنَا / َنزل النزوُل 

 .وآالمهُ  مهومهُ  وُيمُل  هو ُين إليهامه، وومرص بالد إسالمية

رِض أل وشوقهِ  هِ حنينمن خالل املرتادفاِت عىل  الشاعرِ تأكيُد  مرتادفان الثرى / الرُتُب  األرُض 

 مرص. وطنهِ 

  بأسلوِب مطلَع قصيدتِه  "أمحد شوقي"بدُأ  مرتادفان نْشجى / نأسى احلزنُ 
ٍ
 األندلسِ  اممِ حل نداء

عتمد بن املُ "األندليس  وامللَك  الذي كان يشجي الشاعرَ املفقوِد، 

 اممِ وبني احلَ  بينهُ  وطيدةٍ  حزنٍ  عالقةِ  ربطِ الغاية هي تأكيُد ، و"عباد

 .، باستخداِم املرتادفاِت عىل اآلخرِ  ا ُيزنُ ، فكالمُه النائِح 

املصائُِب / النائباُت /  صيبةُ املُ 

 الدواهي / عوادينا

04 
 مرتادفات

التي  واملصيبة هِ مدى حزنتأكيد الشاعِر من خالل املرتادفاِت عىل 

 أملت بِه، رغم مَجعها بني املُفرتِقني. 
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 نموذج عن شبه تكرار الوارد يف القصيدة:-

 قال الشاعر: 

 ِمــْن ُكــَرِة األَيـاِم الِعبُنـا فــآَب 

 

 ِمـْن ِسـنَِة األَحـالِم الِهينـا ثــاَب و 

 احلَـننُِي إِليكـم فـي خَواطِرنـا نـاب 

 

 عــن الــّدالل عليكـم فـي َأمانينـا 

 فـي َأِعنَّتِه َأْطَغـىوال حـوى السـعُد  

 

 مياِدينـا َأْرَحـىمنّــا ِجَيــاًد، وال  

 ثـراُهْم َثنَـاًء، كلَّمـا ُنـثِرْت  نْســِقي 

 

 ينـامراثِ ُدموُعنــا ُنظِمــْت منهــا  

 ويـا ُمعطِّـَرَة الـوادي سـَرْت َسـَحًرا 

 

 ينـامرامِ فطــاَب كـلُّ طـُروٍح مـن  

 حـتى َحـَوْتَك سـامُء النيـِل عاليـة 

 

 َميامينـاعــىل الغيـوث، وإِن كـانت  

 ْطَغـى فـي َأِعنَّتِهوال حـوى السـعُد أَ  

 

 مياِدينـا منّــا ِجَيــاًد، وال َأْرَحـى 

ناًن، وال ظمـأً    لــم تـْأُل مـاءك حَتْ

 

كـــاًر، والشــْجوا    َأفانينــاوال ادِّ

 مالِعــٌب َمِرَحــْت فيهــا َمآِرُبنـا 

 

 اَأمانينــوَأرُبــٌع َأنَِســْت فيهــا  

َجـةً  وحــازَك الـريُف َأرجـاءً    ُمَؤرَّ

 

ت    ينابسـاتِ َرَبــْت خــائَل، واهـتزَّ

 الليــُل يشــهد لـم هنتِـك َدَياِجَيـهُ  

 

 بسـاليناعــىل نيــاٍم، ولـم هنتِـف  

 رْسـٌم وقفنـا عـىل َرْسـِم الوفـاء له 

 

مع، واإِلجـالُل  َنجــيُش    اَيثنينـبـالدَّ

 بُمنَْصِدعإِذا دعـا الشـوُق لـم َنـربْح  

 

 ُيَلبِّينــامــن اجلنــاحني عــيٍّ ال  

 عــىل جوانبِهــا َرفَّــْت مَتَائُِمنَـا 

 

 َرواقينـاوحــوَل حافاهِتــا قـامْت  

 آهــا لنــا نـاِزَحْي َأْيـٍك بـَأنَدُلسٍ  

 

 !!َرَوابينـاوإِن َحَلْلنَــا رفيًفــا مـن  

 مــن َأَواِخرنـا لُِســعودٍ  وَمْطَلــعٌ  

 

 مــن َأَوالينــا جلُــُدودٍ وَمْغــِرٌب  

 واجلدوُل اآليت ُُيّدُد نامذَج األلفاِظ املُكّررِة شبه تكرار يف القصيدِة: 

 (21جدول رقم )

 نامذٌج عن األلفاِظ املُكّررِة شبه تكرار يف القصيدةِ 

نوُع 

 الَتكرار

عدد َتكراِرها يف  كيفية َتكراِرها

 القصيدة

 وظيفُة الَتكرارِ 

 

 

 

 شبُه َتكرارِ 

إضفاُء جرٍس صويت / موسيقي / إيقاعي يزيُد من قوة  مرات 21 ثاَب / ناَب / آَب 

 األبيات الشعرية.

إضفاُء جرٍس صويت / موسيقي / إيقاعي يزيُد من قوة  شبه تكرار -مرتان أطغى / أرحى

 األبيات الشعرية.

مراثينا / مراِمينا / ميامينا / 

 ميادينا

جناس -مرات  21

 ناقص

إضفاُء جرٍس صويت / موسيقي / إيقاعي يزيُد من قوة 

 األبيات الشعرية.

جناس -مرتان  أفانينا / أمانينا

 ناقص

إضفاُء جرٍس صويت / موسيقي / إيقاعي يزيُد من قوة 

 األبيات الشعرية.

جناس -مرتان  بساتِينا / بسالينا

 ناقص

موسيقي / إيقاعي يزيُد من قوة إضفاُء جرٍس صويت / 

 األبيات الشعرية.

إضفاُء جرٍس صويت / موسيقي / إيقاعي يزيُد من قوة  شبه تكرار -مرتان َيثنينا / ُيلبِّينا

 األبيات الشعرية.
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جناس -مرتان  رواقينا / روابِينا

 ناقص

إضفاُء جرٍس صويت / موسيقي / إيقاعي يزيُد من قوة 

 األبيات الشعرية.

إضفاُء جرٍس صويت / موسيقي / إيقاعي يزيُد من قوة  شبه تكرار -مرتان سُعود / ُجدود

 األبيات الشعرية.

بيَّنَت اجلداوُل األربعُة أعاله أنَّ الشاعَر قد نّوَع كثرًيا يف  

بأنامطِه استخداِم آليِة الَتكراِر البسيِط، ُُمثاًل يف تكراِر الكلمِة 

املُختلفِة: )التكراُر املحُض أو التاُم / التكراُر باملُشتِق / 

التكراُر باملُرادِف / شبُه التكراِر(، وهذا مْن أجِل تعزيِز مجاليِة 

وفنيِة القصيدِة، التي تستمُد حيويَتها اإليقاعية مْن خالِل 

 احلركِة الصوتيِة للكلمِة إذا كانت موضَع َتكراٍر.

متالَك الشاعِر ملُعجٍم لغوي واسٍع مّكنُه من كام أنَّ ا 

ُمارسِة فاعليِة االختيار واالنتقاء، وفق شبكٍة عالئقيٍة ناميٍة 

وُمتدٍة يف هيكِل القصيدِة، ومْن خالِل طريقتِه يف الربِط بني 

الدواِل، بعضها ببعٍض يف العبارِة الواحدِة للبيِت الواحِد، 

شكيِل اللغة مجالًيا استطاَع فالشاعُر وهو يمتلُك القدرة عىل ت

برباعٍة جتاوَز املألوِف، وبام جيعُل التنبؤ الذي سيسلكُه املتلقي 

غرَي ُُمكن، ما جيعلُه يف انتظاٍر دائم ٍلتشكيٍل جديٍد، ُينمي لديِه 

 التلقي 
ِ
نُه من دخوِل فضاء حّس االسترشاِف، ما ُيمكِّ

عىل مستوى اإلبداعي، الذي ُيشِعُر املُتلقي بجامِل الكلمِة 

ُماوٍر عدة ، منها ُموُر البرِص، من خالِل التامثالِت اخلطيِة 

األفقية، وُموُر النُطِق من خالِل التامثالِت يف املَخارِج، وُموُر 

الصوِت من خالِل تطابِق احلركاِت الصوتيِة للكلمة بالنغِم 

  املطلوِب.

 ويف ما يأيت جدوٌل ألنواِع الَتكرارات ونسبُة تواترها يف 

 القصيدة:

 (25جدول رقم )

 نِسُب أنواِع التَكرارات يف القصيدة

نوع 
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 املئوية

 (26شكل رقم )

 التكرارات ونسبة تواتره يف القصيدةِ أعمدة بيانية ُتبنّيُ أنواع 

( 25يالحُظ يف القصيدة انطالقا من اجلدوِل رقم ) 

( أنَّ التكراَر ورد بنسٍب ُمتقاربٍة، 26والشكل البياين رقم )

، والتكراُر %03٨3مرة( بنسبة  42أدناها الَتكراُر باملُرادِف )

لصلِة ، اللذان جاَءا وثيَقا ا%00٨4مرة( بنسبة  47باملُشتِق )

ا  باملعنى العام للسياِق الوارِد يف القصيدِة، والقصُد منُه إمَّ

إدخاُل تنوٍع صويت ولفظي، غايتُه إخراُج القوِل عْن نمطيِة 

الوزِن املألوِف، لُيحدَث فيه إيقاًعا خاًصا يؤكُده، ويكون لشدِّ 

االنتباِه إىل كلمٍة بعينها من خالِل مرادفاهِتا، مثُل قولِه: النزوُل 

)حللنَا / َنزَل(، األرُض )الثرى / الرُتُب(، احلزُن )نْشجى / 

نأسى(، املُصيبُة )املصائُِب / النائباُت / الدواهي / عوادينا(، 

الفراُق )البنُي / النوى(، اجلانُب )جوانِبِه/ حواشينَا / 

حافاهِتا/ جوانِحنا/ أرجاًء/ نواحيِنا(، ومن خالل ُمشتقاهتا، 

)بالدمِع/ ُدموعنا/ أدُمُعهْم(، األَسى مثُل قولِه: الدمُع 

)نأَسى/ ُأَساُة/ املُؤاِسينا/ آٍس/ تأِسينا(، الليُل )ليٌل / لياليِنا 

لُه / مَحلنَا(، رَمى )َرمتُه / يرمي /  / الليايل(، محَل )ُنحمِّ

 ترِمينا(، الشجو )نْشجى/ شْجنُا / شاِجينا(.
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قصيدة، فإذا أدى هذان النوعاِن معا إلزالِة اإلهبام عن ال 

مل َيفهم املُتلقي كلمًة من الكلامت، فعْن طريِق ُمرادفاهتا أو 

 بنيتها االشتقاقية يتوّضُح لُه األمُر.

كام أّن استخداَم هذين النوعنِي جاَء تعويًضا عن الكلامِت  

السابقِة هلا، وبذلك يتفاَدى الشاعُر َتكراَر الكلمِة عينها يف 

ُه البنيَة اإليقاعية للقصيدة،  مواضٍع ُمتقاربٍة، وهو ما قد ُيشوِّ

 الرصيِد اللغوي فيها.
ِ
 ويف اآلِن نفِسه يزيُد الشاعُر من إثراء

مرة( بنسبة  00أّما الَتكراُر التاُم أو املحُض فقد ورَد ) 

، فالشاعُر قاَم %06مرة( بنسبة  02، وشبُه التكراِر )02٨6%

صيدة إىل هنايتها، بإعادِة العنارِص املُعجمية نفسها من بداية الق

داللًة ووزنا وإيقاعا؛ إذ تعّلَق األمُر بالكلامِت ذاِت الداللِة 

مرات(،  26والوقِع عىل نفسيِة أمحد شوقي، نحو: مرُص )

 23مرات(، الدهُر ) 23مرات(، السعُد ) 25األرُض )

مرات(... وغريها من الكلامِت التي حُتيُل إىل اهلُويِة والوطِن 

وُشعاِع األمِل، خاصًة كلمتا: )مرص( و)األرض( اللتاِن 

شكلتا موقًعا رئيًسا يف رؤوِس هذه األبياِت الشعرية، فقد 

منحتهام نغاًم موسيقًيا تناغَم مع داللِة اجلُمِل، ومن خالِل هذه 

اعَر يوحي من لفظتي: مرَص واألرَض األبياِت يتبنّيُ أّن الش

بتعّلقِه الشديِد بأرِض مرَص املُبعد عنها، فحالُة الُبعِد عن 

ا عنُه  "أمحد شوقي"الوطِن جعلت الشاعَر  ُينُّ إليِه، ُمعرّبً

باحلزِن والفقِد واألسى، وهي حالٌة شعوريٌة خالصٌة، لذلك 

اَن لنفيِه عن فهو يريُد أن تبقى هذه احلالُة أسريَة صدرِه، فقد ك

وطنِه صدى مأساوي، فهو امتداٌد حلالِة الُغربِة واالنكساِر 

التي يعيشها يف إسبانيا املنفى، فجاءت ألفاظُه ُمعرّبًة عن هذه 

احلالِة الشعوريِة، التي تلوُح عىل نفِسه املُتطلعِة لغٍد جديٍد 

تضمحلُّ فيه ُغيوُم الُغربِة، لُترشَق بعدُه شمُس العودِة إىل 

ِض مرَص، نظًرا ألمهيِة طبيعتِه النفسيِة املتأزمِة، التي حتتاُج أر

إىل شحنٍة إُيائيٍة يستطيُع من خالهلا التعبرَي عن جتربتِه 

 الشعورية. 

أّما ِشبُه الَتكراِر فقد أضفى موسيقى ُمستساغة عىل  

القصيدِة، ومؤثرة يف النفوِس، باعتامِد اجلناِس والكلامت 

، التي أّدت وظيفًة مجاليًة، أكسبِت النص املُتشاهبة يف الوزن

القدرَة  "أمحد شوقي"جرًسا موسيًقا أخاًذا، لتمنَح املُخاِطَب 

عىل إجياِد صوٍر لغويٍة جديدة تستهوي القارئ، مثُل قولِه: 

ثاَب / ناَب / آَب / مراثينا / مراِمينا / ميامينا / ميادينا / 

/ َيثنينا / ُيلبِّينا / رواقينا أفانينا / أمانينا / بساتِينا / بسالينا 

 / روابِينا / سُعود / ُجدود.

ومنه فالشاعُر أبدَع يف استخداِم هذه األنواِع األربعة من  

التكراراِت، فنراُه ُيكثُر من توظيف صورة الوطِن / األرض 

/ احلزن / الفراق / الدمع / األسى / املُصيبة، ضمَن 

 إياها مهومُه وعواطفُه مشاهد خمتلفة اقرتنْت بمرَص، ُُمّمالً 

 واشتياقُه.

نجَح التكراُر كظاهرٍة أسلوبيٍة هنا يف حتقيِق االتساِق  

الداليل واللغوي يف القصيدِة؛ ألنُه كان سبًبا يف تقويِة وحدهتا 

النصيِة، ويظهُر ذلَك يف تناوِب احلركِة والسكوِن عىل أبعاٍد 

حد، ما جعَل ومعنى وا شبه متساويٍة، ويف ترديِد لفٍظ واحدٍ 

األحداَث ُمرتابطًة مع بعضها إيقاعًيا وداللًيا، ما انعكَس 

 إجياًبا عىل االنفعاالِت النفسيِة واحلسيِة للشاعِر.

وبعيًدا عن احلشو الذي ُُيدُثه الَتكراُر، نجُد أمحد شوقي  

قد تعّمَد الَتكراَر يف عّدِة صوٍر، ُُمدًدا العالقات بني مفرداِت 

،  القصيدِة لغاياٍت 
ِ
وظيفيٍة، أّثرت يف نفوِس وأحاسيِس القراء

وُمدُمًة هلم معُه يف أحاسيسِه الوجدانيِة وانفعاالتِه النفسيِة 

 التي سيطرت عليِه، ما ساهم يف نمو نصِه.

 
 (Collocationالتضاُم: ) -4-1-0

ُيعدُّ التضاُم آخر آليٍة من آلياِت االتساِق التي تكُفُل  

طريِق عالقاٍت ُمعجميٍة تربُط بني  ترابَط النص ومتاسكه، عن

مفردات النص، فهو وسيلٌة من وسائِل التامسِك النيص / 

توارُد زوٍج من الكلامِت بالفعِل أو "املعجمي، ُيقصُد هبا 

)عفيفي،  "القوِة، نظًرا الرتباطِهام بُحكِم هذه العالقِة أو تلك

 (.440، ص4997

الُعلامُء ِضمَن باِب البديِع، إذْن هو ظاهرٌة بالغيٌة أدرَجها  

حُتيُل إىل توارِد لفظنِي ُمعجمًيا، لعالقٍة بينهام حتوي مُجلًة من 

الوظائِِف واألغراِض، بوصفِه وسيلًة من الوسائِل األكثِر 

براعة يف جتميِع عديِد األفكاِر وتوسيِع املفاهيِم داخَل نطاِق 

 داللية خُمتلفة النص، لُقدرتِه عىل الربِط بني األلفاظ يف حقول

(، كام ُيطلُق عليه مصطلح التَالزِم 05، ص0242)العايب، 

الِعباري أو املُصاحبُة املُعجميُة، ليكوَن دورُه مَتثيَل النظاِم 

احلقيقي للرتابِط املُعجمي للنِص، ذلَك أنُه ِمعياٌر قائٌِم عىل 

عالقاِت الوحداِت بعضها ببعض، باملُعجِم الذي تتنّزُل فيِه، 

ُه تنطلُق نظريُة احلقوِل الدالليِة التي ُتصنُِّف املُفرداَت أو ومن
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األلفاَظ إىل حقوٍل دالليٍة خُمتلفٍة، بحسِب العالقاِت القائمِة يف 

 النِص.

 
 عالقاُت التضاِم وتطبيقاهُتا: -4 -4-1-0

يذهُب ُعلامُء النِص إىل تقسيِم عالقاِت التضاِم بحسِب  

 النص إىل: العالقاِت التي جتمُع أطراَف 

 بالكِل / عالقُة 
ِ
عالقُة تعارٍض )تضاد( / عالقُة اجلزء

 / عالقُة بني العنارِص من الِقسِم العاِم نفسه.
ِ
 باجلزء

ِ
 اجلزء

وأقرَّ الباحثون بصعوبِة هذا النوِع من الرتابِط، نظًرا لعدِم  

مقياٍس آيل صارٍم جيعُلنا نعّد هذه الكلمَة أقرب إىل هذه "توفِر 

أو تلك، ومن ثم فُكلُّ ما نستطيُع قولُه هو أنَّ هذه  املجموعةِ 

الكلمَة أشّد ارتباًطا هبذه املجموعِة من ارتباطِها بمجموعٍة 

(، ليْبقى التضاُم بوصفِه آليًة 05، ص4994)خطايب،  "أخرى

إجرائيًة صعبة التطبيِق، الِزَمًة أساِسيًة لربِط وحداِت النِص 

 احليويِة عليِه، لَذا 
ِ
سنقوُم بإسقاِط ما ذكرَناه سابِقا عن وإضفاء

، برصِد كل مظهٍر "قصيدِة أندلسية"خاصيِة التضاِم عىل نِص 

 من مظاهِر جتلِّيها عىل النحو اآليِت:

 
 التضاُد:  -4-1-0-4-4

اعتمَد الشاعُر يف نونيتِه عىل التضاِد بكثرٍة، ملا لُه من أمهيٍة  

ويف جعلِه ُكالًّ ُموحًدا  يف استمراِر الروابِط الداخليِة يف النِص،

 وُمتَّسًقا، ومن أمثلِة التضاِد قوُله:

َقناَفإْن يُك اجِلنُْس يا ابَن الطَّلِح   جَيَمعنَ إنَّ املََصائَِب  َفرَّ

 املُصابِينَا

 وقولُه:

 ُيغاديناِمْن بِرِّ ِمرَص وَرُْيَان  ُيراوُحنَابِنا، َفَلْم َنْخُل ِمْن َروٍح 

 وقولُه:

 أَواليِنَامن  وَمغرٌب جلُدودٍ  أواِخرَنامْن  لَسُعودٍ وَمطَلٌع 

 وقولُه:

 َُمُدًوا بَِجرينَا َنجائِِب النُورِ  عىل َظلامَء الُعباِب بِاّللِّ إْن ُجبَت 

األبياُت الشعرية أعالُه َشّكلْت نموَذًجا عن الثنائياِت  

َقنا، جيمُعَن / ُيراوحنا، ُيغ ادينا الضديِة الوارِد يف القصيدة: )َفرَّ

/ أواِخرَنا، أَواليِنَا / َظلامَء الُعباِب، َنجائِِب النُوِر(، وقد عمَل 

هذا التضاُد عىل إظهاِر حالة الشاعِر املوغلة يف احلزِن واليأِس 

واإلحباِط من جهٍة، وحالة الفرِح والتفاؤِل والعزيمِة من 

 جهٍة أخرى.

وزيادِة أدى النقيُض يف اتساِق األبياِت وتناُسِق معنَاها،  

 وظيفِة النِص اإلبالغية؛ إْذ باألضداِد تتضُح األموُر. 

 
 بالُكل: -4-1-0-4-0

ِ
 عالقُة اجلزء

 بالُكّل،  
ِ
حاول الشاعُر يف قصيدتِه أْن يرُسَم عالقَة اجلزء

وذلك للفِت انتباه ُمستمعيِه باستخداِم األلفاِظ املُنتقاة، 

، لُيبنّيَ شوقُه وحنينهُ 
ِ
إىل وطنِه األم، وِمن ذلَك  املُفعمُة باإلُياء

 قولُه:

  ىف دمعِ  ملا َترقرَق 
ِ
 يناباكِ  األرَض بنا كا فخضَّ البُ  هاَج  دًما الّسامء

 

 



 هـ(4114م/0202جامعة امللك سعود، الرياض ) (،4، ع )(30) ، مجاآلدابُملة 

 

45 

 بالكل يف أمثلٍة كثرية منها املذكورة 
ِ
جتّسدت عالقُة اجلزء

والكواكُِب والشمُس جزٌء من ُكلٍّ أعاله، فالليُل والنجُم 

كامٍل وهو السامُء، والشجُر والسهُل واجلبُل والرِبُّ والثرى 

ُجزٌء من ُكلٍّ كامٍل وهو األرُض، والرُس وراء هذه التوظيفات 

هو حتقيٌق االستمرارية يف الكالم، باحلفاِظ عىل انتباه السامِع، 

 حيويٍة عىل القصيدِة، ليِجَد املُتلق
ِ
ي نفسُه أماَم ألفاٍظ وإضفاء

 ُمرتابطٍة وُمتَضامٍة بعالقاٍت، تزيُد مْن ُعنرِص التشويِق لديِه.

 
4-1-0-4-3- :

ِ
 باجلزء

ِ
 عالقُة اجلزء

 بنسبٍة  
ِ
 باجلزء

ِ
اعتمَد الشاعر يف قصيدتِه عىل عالقِة اجلزء

ضئيلة، ومع قّلتِها حّققت االتساَق داخَل النص، ومن أهمِّ ما 

 نذُكُر قولُه:ورَد مْن عالقاِت ا
ِ
 باجلزء

ِ
 جلزء

 صليناهم إال مُ وال مفارقَ  همأدمعَ  األرُض  ال تناُل  ةٌ لفتي

من  كل طروٍح  فطاَب  سحراً  رسَت  الوادى ويا معطرةَ 

 ينامرامِ 

 
 
هذه ُمموعٌة مَن األلفاِظ اجلزئية التي تعوُد يف داللتِها إىل  

نجد أنَّ اإلنساِن وإىل هنِر النيِل، فبالنسبِة للمثاِل األوِل 

املَحاجر )ُُميط العنِي( واملآِقي )ُمرى الدمِع( حني حُتيل يف 

، وحني حُتيل 
ٍ
 من ُجزء

ٍ
داللتِها إىل الُعيوِن، تتَحّدُد كعالقة جزء

.  من ُكلٍّ
ٍ
 يف داللتِها إىل اإلنساِن، تتَحّدُد كعالقِة جزء

 

 
 
وبالنسبة للمثاِل الثاين نجُد أّن املاَء والشاطِئ حني ُُييُل  

يف داللتِه إىل الوادي، بوصفه رافدا من روافد النيِل، يتَحّدُد 

، وحني ُُييُل يف داللتِه إىل النيِل، يتَحّدُد 
ٍ
 من ُجزء

ٍ
كعالقِة جزء

.  من ُكلٍّ
ٍ
 كعالقِة جزء

 

 
 
 باجلُ  

ِ
 تُعوُد عىل نستخلُص أنَّ ُمعَظم عالقاِت اجلُزء

ِ
زء

معامِلِ مرَص ومناظِرها، وذلَك دليٌل عىل اهتامم الشاعِر بكلِّ 

 منها؛ وكأنُه حاوَل توظيَف كلَّ شاردٍة وواردة عن باِلِده، 
ٍ
ُجزء

 لُيثبَت أهنا مل ولن ُتفارق خُميلتُه، وأهنا ُمُفورة يف قلبِه.

 
عالقة بني العنارص من القسم العام  -4-1-0-4-1

 نفسه:

أسهَب الشاعُر يف استخداِم ألفاٍظ من حقٍل داليل  

 ُمشرتٍك، ومْن أمثلِة ذلك نذكُر قولُه:

 غريَ  وظالً  ،ا الغريِب أَخ  رناسامِ  ا غريَ أيكً  نيُ البَ ا رمى بنَ 

 ينانادِ 

 
 البنيُ َسْهاًم، وسّل عليَك  لنا الفراُق ِريَش  ،النَّوىكل  رَمْته 

ينا  ِسكِّ

 
 
ن الشاعُر برباعٍة من إدراِج عدٍد كبرٍي من األلفاظ   متكَّ

 
ٍ
التي تنتمي إىل حقٍل داليل واحٍد؛ أي تلك التي تُعوُد إىل ُجزء

عاٍم، قصد: التنويِع يف األلفاِظ والعباراِت / إثراُء الرصيِد 

لفُت انتباِه  ورونقا / حيويةً  الكالمِ  منُح اللغوي للقصيدِة / 

ومدى ثقافته ورهافة  املتكلمِ  ذوِق املُتلقني / اإلبانُة عن 

 . مشاعرهِ 
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  (Reference) اإلحالة: -4-5

النُص بنيٌة شاملٌة، مكونٌة ِمن وحداٍت لغويٍة ُتشّكل كيانُه 

الداخيل، ُمكومٌة بمبدأ التتابِع والرتتيِب، تبعا لطبيعِة احلدِث 

ُت ال بّد هلا من ترابٍط ُُمكٍم، الذي جتّسده، وهذه الوحدا

لتتفاعَل مع بعِضها البعض وُتشّكل املعنى املطلوب، وتعد 

التي حّققت اتساق  الروابُط اإلحالية ِمن أهم العواملِ 

النصوص واحتاد عنارصها، فام املقصود باإلحالة كمصطلح؟ 

وفيم تتمثُل الروابُط اإلحالية يف قصيدة أندلسية ألمحد 

 شوقي؟

إلحالة اهتامم الباحثني املتخصصني يف الدرس نالت ا 

اللساين قديام وحديثا، حيث عاجلوا قضاياها من خالِل 

الروابِط والضامئر وأدوات اإلشارة، ُماولني إعطاء تعريف 

عالقة معنوية بني ألفاظ معينة، وما ُتشري "شامل هلا، بوصِفها 

رى إليه من أشياء أو معان أو مواقف تدُل عليها عبارات أخ

يف السياق أو يدل عليها املقام، وتلك األلفاظ ُتعطي معناها 

عن طريق قصد املتكلم، مثل الضمري واسم اإلشارة واالسم 

املوصول، حيث تشري إىل أشياء سابقة أو الحقة أو عبارات أو 

(، يف 302، ص 4997)عفيفي،  "مواقف لغوية أو غري لغوية

ٌن من ألفاظ النص الذي هو مزيج سياقي / نسقي، ُمكوّ 

ومواقف وسياقات وأحداث ُموّجهة إىل القارئ، بناًء عىل 

 مقصِد املتكلِم.

 
 عنارُص اإلحالِة: -4-5-4

 تتكون اإلحالة من أربعة عنارص، وهي: 

صانُع النِص، وبقصده املعنوي تتم  املتكلُم أو الكاتُب: -

 اإلحالُة إىل ما أشار.

ينبغي أْن يتجسد إّما اللفُظ املُحيُل أو الُعنرُص اإلحايل:  -

ظاهرا أو ُمقّدرا كالضمري، وهو الذي سيغري االجتاه إىل خارج 

 النص أو داخله.

ويكون إّما داخل النص أو خارجه من املُحاُل إليه:  -

 كلامت أو عبارات أو دالالت.

املفروض أْن العالقُة بني اللفِظ املُحيِل واملُحال إليه:  -

)عفيفي،  يكون التطابق ُُمسدا بني اللفظ املُحيل واملُحال إليه

 (.40، ص 4997

وإذا أردنا إسقاط هذه العنارص اإلحالية عىل نص قصيدة  

 معتمدين عىل نامذج خمتارة، فاألمُر يكون كاآليت: "أندلسية"
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 "اليدُ "، أما املُحال إليه فهو "َجاَل "و "َقصَّ "املُقرتنة بالفعلني  "تاء التأنيث الساكنة"، واملُحيل "أمحد شوقي"فاملتكلم هو الشاعر  

  التي قامت بالفعلنِي، والعالقُة بينهام عالقُة تطابٍق.

 
، ومثيلتها يف عجز البيت "مآربنا"يف صدر البيت، التي حُتيل إىل  "تاء التأنيث الساكنة"مجع البيُت أربع عالقاٍت إحالية، جّسدهتا  

، "األْرُبعِ "الثانية يف عجز البيت التي تعود عىل  "اهلاء"، و"املالعب"يف صدر البيت التي تعود عىل  "اهلاء"، وكذا "أمانينا" حُتيُل إىل

 وتربط بني عنارص كل عالقة إحالية عالقة تطابق.

 يقول الشاعر:

 
التي تعود عىل  "بِهِ "يف  "اهلاءُ "، و"يِد الدهرِ "، التي تعود عىل "هَنَضْت "اشتمل البيت عىل عالقتني إحاليتني، مّثلتهام تاء التأنيث يف 

 وعالقتهام التطابق.، "حائِطٍ "

 
 "اإلحالة كانت يف صدر البيت، بني  

ِ
هِ "يف  "اهلاء  تطابق.، وعالقتهام "اإليوانِ "، التي تعود عىل  "مقارِصِ

 أنواع اإلحالة: -4-5-0

 :وهي نوعان اثنان، مها بحسب االجتاهات: -4-5-0-4

 داخل النص، وتشتمل عىل نوعني من اإلحاالت:إحالة نصية:  -أ
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وذلك حني حُتيُل صيغة اإلحالة إىل عنرص لغوي ُمتقدم، وقيل أهنا إحالة بالعودة،  (:Anaphoraإحالة إىل سابق أو ُمتقدم ) -

 حيث تعود عىل ُمفرٍس أو عائٍد سبَق التلُفَظ )اإلحالة القبلية(.

وذلك حني ُُييُل عنرٌص لغوي أو مكوٌن ما إىل تاٍل له يف النص، وقيَل هي تعوُد عىل عنرٍص  (:Cataphoraإحالة إىل الحق ) -

 (.  425، ص 0225)بحريي،  كور بعدها يف النص أو الحق عليها )اإلحالة البعدية(.مذ

 
وهي إحالة عنرص لغوي إىل عنرص غري لغوي موجود يف املقام اخلارجي؛ كأْن ُُييَل ضمرُي (: Exphoraإحالة مقامية ) -ب

 اآليت يوضُح أهم أنواع اإلحالة:(، والشكل 449، ص 4993)الزناد،  املتكلم املفرد عىل ذات صاحبه املتكلم

 
بالعودة إىل القصيدة نجد أّن اإلحالة عىل أساس االجتاهات هلا دوٌر كبرٌي يف اتساِق النص وبنائه الداخيل، بتجسيِد وحدتِه اللغوية،  

 ويف اجلدوِل اآليت نامذٌج من القصيدِة، حاولنا فيها التطبيَق عىل اإلحالِة بأنواعها الثالثِة:

 (۰7قم )جدول ر

 أنواُع اإلحالِة القبليِة يف قصيدِة أندلسية

نوع 

 اإلحالة

 التعليق نامذج من القصيدة

حالة قبلية
إ

 

 قال أمحد شوقي:

لِفتيٌة ال َتناُل األرض 

 ُهمأدُمع

إالَّ  ُهممفاِرقَ وال  

 ُمصلينا

وهي الضمري املتصل جلمع الغائب )هم( يعود عىل الفتية الذين سبق ذكرهم يف أول البيت، 

 إحالة قبلية.

 هم.  الفتية

حالة قبلية
إ

 ْت َأغضلكِنَّ ِمرَص وإْن  

 عىل ِمقة 

َعْيـٌن مـن اخلُـْلِد  

 بالكـافور َتسـقينا

تاء التأنيث الساكنة )ت( يف أغضت حُتيل إىل مرص، التي وردت يف صدر البيت، وهي إحالة 

 قبلية.

 ت.  مرص
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حالة قبلية
إ

سـامُء  َك َحـَوتْ حـتى  

 النيـِل عاليـةً 

 ، وإِنْ عــىل الغيـوِث  

 ينـاَميامِ  ْت كـان

يف البيت ُُميالِن: كاف اخلطاب )كـ( يف حوتك، والتي تعود عىل ساري الربق املذكور قبل 

 هذا البيت، وتاء التأنيث الساكنة )ت( يف كانت، التي حُتيل عىل سامء النيل، وهي إحالة قبلية.

 كـ.  ساري الربق

 ت.  ء النيلسام

حالة قبلية
إ

َشـْوَك  ِت َجشـمأ 

 لنا ِت َأتيْ ـَرى حتى سال

ـا ب، وبالرّ ابــالَوْرِد ُكْتبً  

 اوينـاعنَ 

يف البيت ُُميالِن، مها: تاء الفاعل للمخاطب املؤنث يف )أجشمِت( و)أتيِت(، وكالمها يعودان 

 عىل ُمعطرة الوادي، التي ُذكرت قبل هذا البيت، وهي إحالة قبلية. 

  ت.  ُمعطرة الوادي

حالة قبلية
إ

 

 ذيـولِك هــل مـن 

ُلـهمْسـكِي    ُنَحمِّ

َوْشـًيا  غـرائَب الشـوِق  

 ينا؟لِ مـن َأما

يف البيت ُُميالِن، مها: كاف اخلطاب يف )ُذيولك(، والذي ُُييل عىل ُمعطرة الوادي، التي 

 وهي إحالة قبلية. ُذكرت قبل هذا البيت،

 واهلاء يف )نحمله(، والتي تعود عىل

،)  وهي إحالة قبلية. )مسكي 

 كـ. معطرة الوادي

 هـ.  مسكي  

 (۰2جدول رقم )

 البعدية يف قصيدة أندلسيةأنواع اإلحالة 

 

نوع 

 اإلحالة

 التعليق نامذج من القصيدة

حالة بعدية
إ

ريَش  َرمتُْه النوىكل   

 الفراق لنَا

سهاًم، وَسلَّ عليَك  

 الَبنْيُ ِسكينا

اإلحالة البعدية ُمتجسدة يف هذا البيت حتديدا يف هاء الضمري الغائب، الذي ُُييُل عىل النوى 

 إحالة بعدية.وهي  املذكورة بعده،

 النوى. رمته

حالة بعدية
إ

مـن  هـذه األَرُض و 

 بلٍ َسـْهٍل ومـن َج 

 القيــارِص  ـَل قبـْ 

 ينـاِدنَّاهــا فراعِ 

اإلحالة الالحقة يف هذا البيت يف مجلة )هذه األرض(، فـ)هذه( اسم إشارة ُُميل، واألرض 

 املُحيَل، وهي إحالة بعدية.ُعنرُص إحالة أو ُُمال إليه، وقد تال املُحاُل إليِه 

 األرض.  هذه

حالة بعدية
إ

فيها  َمِرحْت َمالِعٌب  

 امآربن

فيها  أنَسْت وأرُبٌع  

 أمانينا

مجع هذا البيت بني إحالتني الحقتني متشاهبتني، املحيل فيهام تاء التأنيث الساكنة يف )َمِرحْت( 

 بعدها، وهي إحالة بعدية.و)أنَسْت(، والتي تعود عىل املآرب واألماين املذكورة 

 مآربِنا.  َمِرَحْت 

 أمانِينَا.  َأْنَسْت 

حالة بعدية
إ

 

 الــذينإِلــى 

 نــا ُودَّ غـرِيهمُ دْ وَج 

ـايف الَص  همُ ، وودُّ ُدين   

 هـو الدينـا

 

(، فالذين ُُميٌل عائٌد عىل ما جاَء  البيت مكون من إحالتني الحقتني: األوىل من: )الذين ... دين 

 بعدُه، أّما اإلحالة الثانية من البيت نفسه فهي: )هو الدنيا( فـــ)هو( ُُميل، و)الدنيا( ُُمال إليه،

 وهي إحالة بعدية.

 وجدنا وّد غريهم ديّن.  الذين

 الدينا.  هو
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 (۰9جدول رقم )

 أنواع اإلحالة املقامية يف قصيدة أندلسية

 

شهدت قصيدة أندلسية تنوًعا يف التوظيف اإلحايل، فقد  

امتزجت فيها اإلحاالت النصية: القبلية والبعدية واإلحالة 

املقامية، لُتشّكل نسًقا إحالًيا مشحوًنا بدالالٍت غزيرة، ولعل 

اإلحالة الالّ نصية )املقامية( هي احلاِضة يف القصيدة، فرغم 

 املغرتبني أو 
ِ
كوهنا مل خترج عن ُمشريين اثنني: إّما فئُة الشعراء

الظروف القاسية التي دفعتهم للنفي واإلبعاد، فإهنا محلت يف 

ثناياها ذواهتم األبية وأرواحهم النقية ومشاعرهم الصادقة 

ت كذلك عن الصلة الروحية املمتدة بينهم  جتاه وطنهم، وعربَّ

ن اإلحالة عىل كثرة اطراده جّسَد وبني وطنهم، فهذا النوع م

أمواجا من املشاعر وعنفوانا من األحاسيس، وزخا من 

الرغباِت من شعراء ُظلموا وُسجنوا وهم أحرار يف وطن 

 ليس وطنهم، وبني أهل ليسوا بأهلهم. 

نجد غلبَة اإلحالِة النصية القبلية عىل اإلحالة النصية  

العريب، فغالًبا ما تكوُن البعدية، وهذا يتفُق وطبيعَة اللساِن 

 مرجعيُة الكالِم سابقة، وهذا الوجُه املألوُف.

ولعلنا نحسُب أّن اإلحالة املقامية روْت قصة خمترصة  

عن معاناة هؤالء الشعراء، ونجد تفاصيل هذه القصة يف ثنايا 

اإلحاالت القبلية والبعدية املُدرجة يف القصيدة، ومن ذلك 

إىل مرص / إىل البساتني/ إىل  إحالة الشاعر إىل النيل /

اخلامئل ... التي ُتبني مدى اشتياقهم وتذكرهم لتفاصيل 

 األشياء من وطنهم.

بحسب املدى الفاصل بني العنرص اإلحايل  -4-5-0-0

 :وهي نوعان اثنان، مهاوُمفرسِه: 

وجتري يف مستوى اجلملة  إحالة ذات مدى قريب: -أ

 مجلية. الواحدة، حيث ال توجد فواصل تركيبية

وجتري بني اجلمل املتصلة إحالة ذات مدى بعيد:  -ب

واملتباعدة يف فضاء النص، وهي تتجاوز الفواصل أو احلدود 

-403، ص 4993الرتكيبية القائمة بني اجلمل )الزناد، 

401.) 

وقد ورد النوعان يف القصيدة املدروسة بشكل مكثف  

املدى، وذلك ومتفاوت، كانت األحقيُة فيه لإلحالة بعيدة 

يعود إىل إسهاب الشاعر يف احلديث عن أمٍر ُمّدد ارتبَط ببعدِه 

عن مرَص، بذكِر صفاته وُميزاته، وفيام يأيت حتديٌد لبعِض نامذِج 

اإلحالتني )قريبُة املدى / بعيدُة املدى( من قصيدة 

 ، عىل سبيل الذكر ال احلرص:"أندلسية"

نوع 

 اإلحالة

 التعليق نامذج من القصيدة

حالة مقامية
إ

، ْلِح يــا نـائح الطَّ  

 َعَواِدينـاَأشـباٌه 

َنْشـجى لِـَواِديَك، َأم  

 ؟لواديناَنْأَسـى 

يعود ضمري املتكلم )نحن( يف هذا البيت عىل ُعصبة الشاعر وأصدقائه ُمّن ُيعانون من الوضع 

يعوُد عىل ُُماٍل إليه، وهو خارج النص، وهي  ُبعٌد وحنني للوطن، فالضمري )نحن( ُُميٌل  نفسه:

 إحالة مقامية غري لغوية .

حالة مقامية
إ

 

قاِسـي ن نـابت

الـدواهي مـن 

 كواكِبـه

ـا هِب  ـانَ عدقَ حــتى  

 ناُتقاِسـيَحْسـَرى 

 تضمن هذا البيت إحاالت مقامية تعود كلها إىل ُُمال إليه واحد، وهم فئة املغرتبني عن وطنهم.
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ُتبنُي لنا هذه األمثلة الثالثة النوَع األوَل من اإلحالة قريبة 

املدى، ففي البيت األول تاء التأنيث يف )اطََّردْت( تعود عىل 

النعمى املذكورة قبلها مبارشة، واألمُر عينُه يف قوله )الصرِب 

يعود عىل ندعوُه(، فهاء الضمري الغائب يف الفعل )ندعوُه( 

)الصرِب(، وقد ُذكَر قبله دون فاصل، ويف البيت الثالث تاء 

التأنيث يف )فَدعْت( تعود عىل )الليايل( املذكورة قبلها 

 مبارشة.

 
 

يالحُظ يف البيِت األوِل وجوَد ُُميلني اثنني، مها: هاُء 

غائب للمؤنث يف كل من )جوانِبها( و)حاَفاهِتا(، الضمري ال

أّما املُحال إليه فليَس يف البيِت عينِه، وإّنام ُذكَر قبلُه، فاهلاُء 

التي ُذكرْت يف البيِت السابِق للبيت  "مرَص "تعوُد عىل 

املذكور، والفاصُل بني املُحيِل واملُحاُل إليِه مجلتان، فهي إذن 

 .إحالٌة قبلية بعيدُة املدى

اجلمع يف  "واو"أّما النموذُج الثاين جتّسَد املُحيُل فيِه يف  

الفعل )يُسودوا(، ويف ضمري الغائب للجمع )ُهم( يف مجلة 
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)كانت هلم أخالُقهم دينا(، وهذه الضامئُر تعوُد عىل الِفتيِة 

الذين سبق ذكرهم يف البيِت السابِق هلذا البيِت، وقد َفَصَل 

ليِه مجلٌة استئنائية، فهي إذن إحالٌة قبليٌة بني املُحيِل واملُحال إ

 بعيدُة املدى.

وأحالْت يف البيِت األخري تاُء الفاِعل للُمؤنَِّث يف  

الفعلنِي: )أجَشمْت( و)أَتيُت( عىل ُُمال إليِه مل ُيْذكر يف سياق 

البيِت، بل قبل بيتنِي من ذلك فَصَلْت بينهم ُمموعة مُجل، 

 دُة املدى.فهي إذن إحالٌة قبليٌة بعي

 
 
 الوسائُل اإلحاليُة: -4-5-3

مُتثُِّل هذه الوسائُل ُمموعة األدوات التي يستعنُي هبا  

القارئ للوصول إىل أطراِف العملية اإلحالية: )ُُميل / ُُمال 

تلك العنارص التي ُيعتمُد عليها "إليه / العالقة بينهام(، فهي 

حَتُكُم تنُقلُه يف لتحديد املُحال إليه داخل النص أو خارجه؛ إذ 

فضاءات النص من أجل تفسريها، فال متلك داللة ُمستقلة، 

، ص 0244)هتامي،  "بل ترتبط بعنرٍص أو عنارَص أخرى

(، ولعلَّ التأكيد عىل هذا األمر ُُييلنا بالرضورة إىل 14

الضامئر واملبهامت، بوصفها ال حتمُل املعنى يف ذاهتا، بل من 

 اللغويِة املُحيطِة هبا.  خالِل تفاعلها مع الوحداِت 

وقد اختلَف الباحثون يف حتديِد ُمموِع الوسائِل  

اإلحاليِة، وإْن كانوا قد اتفقوا يف اإلطاِر العاِم هلا، حيث 

أمجلوها يف ثالِث وسائل هي: الضامئُر / أسامُء اإلشارِة / 

أدواُت املقارنِة، وهو الرأي نفسُه الذي تبناه العرب 

مثال قد رّدَد األمَر  "أمحد عفيفي"لباحث املحدثون، فنجد ا

تتفرُع وسائل التامسك اإلحالية إىل الضامئِر "نفسه بقوله: 

وأسامء اإلشارة واملوصولة وأدوات املقارنة، مثل التشبيه، 

، ص 4997)عفيفي،  "وكلامت املقارنة مثل أكثر وأقل

يني، (، فأما الضمرُي فقد لقي اهتامًما كبرًيا من ِقَبِل اللغو442

واختلفت فيه التعريفاُت قدياًم وحديًثا، فال خيلو نٌص من 

أشهُر نوٍع من الكلامِت الكنائيِة،  وجوِد الضامئِر املختلفة، فهي

وهذا دليٌل عىل شيوعها وكثرة استخدامها نصًيا أو شفوًيا 

 لإلشارِة إىل يشء ما.

ُف الضامئر يف البيئِة اللغويِة العربيِة عىل أهنا   سٌم ا"ُتعرَّ

، 4922حسن، ) "جامٌد يدُل عىل ُمتكلٍم أو خُماطٍب أو غائٍب 

(، فهو اسٌم جامٌد الستحالِة ترصيفِه مع الضامئِر 047ص 

املختلفِة، ُُييُل إىل شخٍص معنٍي أو ُمموعِة أشخاٍص، سواٌء 

أكانوا املتحدثني أم املُخاطبني أم الغائبني، واجلدوُل اآليت ُُيّدُد 

 الضامئِر الواردِة يف القصيدِة:إحصائًيا ُمموَع 

 (42جدول رقم )

 نِسُب الضامئر يف قصيدة أندلسية

 الغائب املخاطب املتكلم 

 الضمري

ن
ح
ن

ت 
أن

م 
أنت

هو 
ي 
ه

م مها 
ه

  َّ هن
 

 096 6 43 3 69 75 3 00 425 تكرارها يف القصيدة

 %422 0520 151 4524 0353 0553 4524 751 3555 النسبة

 ُنلخُص اجلدول يف الشكل البياين اآليت:

 (44شكل رقم )

 أعمدة بيانية مُتّثل َتكرار الضامئر ونسبتها يف القصيدة

 

0

50

100

150

 هنّ  مها مها هي هو أنتم أنت نحن

 تكرارها يف القصيدة

 نسبتها يف القصيدة
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والشكل البياين  (42)بناًء عىل معطيات اجلدول رقم  

نالحُظ تبايَن توظيِف الضامئر يف القصيدة؛ إذ  (44)رقم 

مرة( 425كانت الغالبية لضمري املتكلم )نحن(، الذي ورد )

(، وهذا راجٌع إىل سياق القصيدة ذاهتا، %35517بنسبة )

وإىل صاحبها، فقد أراد أمحد شوقي أْن يبعَث برسالٍة لكل 

، أرسة أو عائلة مرصية، اغرتَب أحُد أفرادها أو ُنفي ُظلام

وذلك بوصِف حنينه والوضع الذي ُيعانيه يف الغربة، ورغبته 

يف العودة إىل رحاب مرص وأهاليها، ليوضح لنا صورَة ُحبِه 

واشتياقِه لوطنِه، فالبالُد تنتظرُه بأن يأيت إليها، وهو يعيُش 

 حياًة ال يريدها، حياَة البعيِد عن أرضِه واملنفي عن وطنِه.

رية يف مواضع كثرية، حامال ورد هذا الضمري بنسبة كب 

معه داللة املِلكِية، نحو: حواشينا / نادينا / تسقينا / روابينا، 

وهو ما ُيربُز حالة التحدي التي خُتالج نفس الشاعر وَمْن معُه، 

وليؤّكدوا أنَّ األرض التي يسريون عليها أرضهم، وأّن 

روابيها هي روابيهم، وأهنم وإْن ُأبعدوا عن وطنهم عنوة 

 ظلون أوفياء له ُمتمسكني به، طال الزمن أو قرص.سي

 75ورد ضمري الغائب )هو( و)هي( بشكل ُمتقارب: ) 

( عىل %03534( و)%05531مرة( بنسبة ) 69مرة( و)

 وردْت يف 
ٍ
الرتتيب، وُاستعمَل إحالًة ألشخاٍص وأشياء

 السياِق اللغوي للقصيدِة.

املذكر أّما استعامل ضمري املخاطب )أنَت( الدال عىل  

مرة(،  00وضمري املخاطب )أنِت( الدال عىل املؤنِث فكان )

( من االستعامالت الكلية للضامئر %27513بام ُيعادل نسبة )

يف القصيدة، فاملؤنُث منها ُُييُل عىل مكاٍن ُمعنّي خاطَبُه 

الشاعُر يف أبياته، هو: األندلُس / مرُص، أّما الضامئر املُذّكرة 

رتضٍة، وإْن كان التأويُل قد اتفق عىل فتعوُد عىل ذاٍت ُمف

خُماطبته لشخصيٍة تارخييٍة، هو امللُك والشاعُر األندليس 

من  بمأساتِه، ةً بيهش ساةً أم عاَش  ذيال، "املُعتمد بن عباد"

 "شوقيأمحد "ال من كُ  نَّ أل ؛"عوادنيا أشباهُ " قولهِ  خاللِ 

 نُّ ُيِ  وُل فاأل وطنهام،عن وُأبعدا فيا نُ  "بن عباد املعتمد"و

ة / إشبيلي" :لواديه نُّ والثاين ُيِ ، "مرص / النيُل " :لواديهِ 

. وهناَك من يقوُل أنَّ احلاََمَم هو املقصوُد من هذا "األندلس

 اخلطاِب.

وردت يف القصيدة ضامئر أخرى بنسبة أقل من سابقاهتا  

)ضامئُر املخاطِب والغائِب(: )أنتم / مُها / هم / هّن(، حيث 

/  %24524( بنسبة )26/ 43/ 23/ 23ا: )تكرروا تِباع

 ( عىل التوايل، وترجعُ 20520%/  21539%/  24524%

كلها إىل شخصيات وأشياء وأحداث ُمدرجة يف القصيدة، 

واملتمعُن يف نسِب ضامئِر الغائِب اإلحصائيِة يالحُظ ُشحَّ 

استخدامها مقارنًة بنسِب الضامئِر األخرى، حيث جاء 

رغم أمهيتها بوصفها وسيلًة خيتفي وراءها وُروُدها ُمتفاوتا، 

املُتكلم، يوصُل وُيعرّبُ من خالهلا عام يشاُء من أفكاٍر وقضايا 

  ختُص الوطَن واحلننَي إليِه.

وعىل ِقلتها أدى هذا النوُع من ضامئِر املخاطِب والغائِب  

دوًرا أساسًيا يف القصيدِة، من خالل الربِط بني أجزائِها 

مها؛ ألهنا اقرتنت بمدى حتقيِق كل ُموٍر والوصل بني أقسا

 ألغراضِه ومراميِه.

ومنه فالضامئُر هنا عىل كثرهتا وقلتها يف القصيدِة شّكلْت  

حلقًة أساسيًة من حلقاِت اإلحالِة، وقد اعتمدها الشاعُر 

اعتامًدا كبرًيا لضبِط املعاين، وإيصاهلا مرتابطًة /وُمتناسقًة 

 ومفُهومًة للمتلقني.

ل الشاعر اإلحالَة الضمرييَة يف قصيدتِه بصورٍة استعم 

أوسع بكثرٍي عن باقي العنارِص اإلحاليِة: أسامُء اإلشارِة 

وأدواُت املقارنِة، فكانت الضامئُر أقوى الروابِط وأكثرها 

 
ِ
حضوًرا وكثافًة يف قصيدتِه؛ ألهنا أسهمت يف ربِط أجزاء

ضمرَي يف اللغِة النص، وجعلها نسيًجا ُمنتظاًم، والسبُب أّن ال

 العربيِة ُيغنينا عن ذكِر كلامٍت أو تكَرارها. 

أّما بخصوص املُبهامت، مثل: أسامء اإلشارة واألسامء  

تقوم "املوصولة فُتعدُّ من بني أهم الوسائل اإلحالية، حيُث 

بالربط النيص عندما ُتستخدم يف اإلحاالت القبلية والبعدية، 

قيَة أدوات االتساق اإلحالية يف وُتشارُك األسامَء املوصولَة ب

عملية التعويض، فهي ألفاظ كنائية ال حتمُل داللًة خاصًة، 

، ص. 4997)عفيفي،  "وكأهنا جاءت تعويضا عام حُتيُل إليهِ 

(، فهي ال حْتِمُل معناها يف ذاهتا، بل من تفاعلها مع 04-00

ما جاورها من الوحدات اللغوية، فكال االسمني ُُيققان ربطا 

اقيا، سواء أكان مع الوحدات السابقة هلا أم الالحقة، وقد اتس

 الحظنا ندرة يف استخدام األسامء املوصولة وأسامء اإلشارة

التي وردت مرة واحدة فقط يف القصيدة ككل، وذلك يف 

 قوله:

ُهْم الصايِف هَو الِدينا وَجدَنا ُودَّ َغرِيِهمْ  الذينإىل  ، وُودُّ  ُديِن 
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 وقوله أيضا:

قبل القيارِصِ ِدنَّاها  األرُض ِمْن سهٍل ومْن َجبلٍ  هِذهو

 فراِعينا

ولعّل مرّد هذه النُدرة يف استخدام األسامء املوصولة  

وأسامء اإلشارة هو االستخدام املُكّثُف للضامئر بأنواعها، 

 التي حالت دون احلاجة إىل استخدام الصلة واإلشارة.

ن الوسائِل اإلحالية، أّما املُقارنة فهي الوسيلُة الثالثُة م 

 والتفضيِل بينها، بوصفها 
ِ
حيث تقوُم عىل املُقارنة بني األشياء

كّل األلفاِظ التي تؤدي إىل املُطابقة أو املُشاهبة أو االختالف "

، 4997)عفيفي،  "أو اإلضافُة إىل سابٍق َكامًّ أو كْيًفا أو ُمقارنة

تتمَّ (، فاملُقارنة تفرتُض وجود طرفني أو أكثر، ل00ص 

املقارنُة بينهام من خالِل وسائٍل وأدواٍت معينة، هلا وظيفُة 

املُقارنِة، بتفضيِل طرٍف عىل طرٍف آخر أو ُمشاهبتُه بِه يف وجٍه 

 من الوجوِه.

وبإسقاِط هذه املفاهيم النظرية عىل نامذٍج خمتارة من 

القصيدة يرُبُز لنا نوعاِن من املقارنِة: املقارنُة عن طريِق 

 ِل واملقارنُة عن طريِق التشبيِه.التفضي

 :يف قوِل الشاعِر:املقارنُة عن طريِق التفضيِل 

عَد   َميادينا أْرَحىِمنَّا ِجياد، وال  يف أِعنتهِ  أْطَغىوالَ َحوى السَّ

(، فكأنَّ أْرَحى( و)أْطَغىفوجه االستشهاد يف كلمتي: ) 

الشاعَر يقارُن نفسُه وباقي الشعراء املهجريني بغريهم ُمّْن 

ُياولون التصّدي لصعوباِت احلياة، مؤكًدا عىل صالبتهم 

وأفضليتهم، وأّن احلُروَب ودروَب الوغى أهوُن ألَف مرٍة ُما 

يعانونُه يف ُغربتهم، فهذا البيُت هو عنواُن التحدي والصمود 

ياء، فمتى ما كانت هناك صعوباٌت ورمُز األنفِة والكرب

 وعراقيل كاَن معها التجلُد والصرُب والوفاُء. 

كاَن التشبيُه وافَر احلِظ يف القصيدِة، خاصًة التشبيُه  

(، وباألفعاِل )متاثل / حتسبها(،  باألدواِت )الكاف / كأنَّ

 ومتثيُل ذلك:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (40جدول رقم )

 نامذج التشبيه يف القصيدة

 نامذج من القصيدة تواتره التشبيهنوع 

 

 

 

 أداة

 

ف
كا
ال

 

 

سبع 

 مرات

(27) 

 
 

 ملْ َنرْسِ ِمْن َحَرٍم إالّ إىل َحَرمٍ 

اخلمِر ِمْن بابَِل َسارْت كـ

 لَداِرينا

الكرِم ذي اإلحساِن كـوِمرُص 

 فاكهةٌ 

 حلاِضيَن، وأكواٌب لَباِدينَا

نّ 
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أربع  

 مرات

(21) 

 َأهراَم مرَص حائٌِط هَنضْت  كأنَّ 

 بِه َيُد الّدهِر، ال ُبنياَن فانِينا

 وِرماٌل حوهَلا التَطمْت  كأهّنا

 سِفينٌة َغِرقْت إالّ أساطِينا

 

 

 أفعال

 

ل
متاث

 

 

مرة 

 واحدة

(24) 

عنـه  ـا َنبـا اخلـلُد نـابْت ملَّ 

 ُنْسـختهُ 

ا ونِ  مَتــاُثَل   ْسـريناالــوْرِد ِخرييًّ
َسُبها

حت
 

 مرة

 واحدة

(24) 

 

والشـمُس خَتتـال فـي 

 حَتْسبهاالِعْقيان، 

َتـْرُفُل فـي َوْشـِي  بِلقيَس 

 امنِينـااليَ 

 
 ُنلخُص اجلدول يف الشكل البياين اآليت:

 (43شكل رقم )

 أعمدة بيانية مُتّثل تواتر التشبيه يف القصيدة

 

0

2

4

6

8

 حتسب متاثل كأن الكاف

 مرات تكرارها يف القصيدة
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واألعمدة البيانية يف الشكل رقم  (40)ُيبنّي اجلدول رقم  

وردْت أكثَر من األدواِت األخرى،  "كاف التشبيه"أنَّ  (43)

( يف القصيدة، وأغلب 27فقد تكّرَر ذكُرها سبَع مرات )

استعامالهتا تعلقْت بمرَص، حيث شّبهها تشبيها قّيام: )أمُّ 

موسى / الُدنيا / الكرُم(، ويف غريها حديث عن نفسه ومن 

( يف 21رات )فقد وردت أربع م "كأنّ "معه يف الغربة، أّما 

، حيُث شّبهها "مرَص "القصيدة، ثالٌث منها عادت عىل 

التشبيُه "الشاعر باحلائط / السفينة / آليلء الُضحى، يف حني 

جتّسَد يف الفعلنِي: )متاثَل / حَتَسُبها(، واملالحُظ عىل  "باألفعالِ 

هذه التشبيهات أّن ُمعظَمها يدوُر حول مرَص، موطُِن الشاعِر 

وغايتُه األسمى هي العودة إليها ومالمسُة ُتراهبا، وُمستقّرُه، 

فمرُص بالنسبة ألمحد شوقي مكان فاضٌل، جتتمُع فيه صفات 

قي، فال ينفُك ُيشّبُهها بأشياء وأشياء، علَُّه بذلك يوفِيها  الرُّ

ها من الوصِف، لكن هيهاَت.  حقَّ

 خامتة:

ويف ختام مقالنا هذا نستنتج أّن الدراسَة التطبيقيَة  

ألمحد شوقي كشفت  "أندلسية"لالتساق النيص يف قصيدة 

عىل أنُه آلية أساسية يف حتقيِق الرتابط والتامسك داخل النص، 

الداخلية للنصوص يف أغلب آلياته من:  الرتكازه عىل البنية

)إحالة / حذف / استبدال / فصل ووصل / اتساق 

اًل بذلك بواب َة معجمي بشقيه: التكرار والتضام(، ُمَشكِّ

الدراسِة اللسانية النصية، التي تنطلُق من اجلانب اللغوي 

 النصوص ومتاُسِك 
ِ
والقواعد اللسانية املُتحكمة يف بناء

أجزائها، فاالتساُق املعجمي حتّدَد بوصفِه معياًرا حتليلًيا، 

َأْثبَت حضورُه يف القصيدِة، من خالل أنواعِه األربعِة: 

 بالُكل 
ِ
 / عالقة )التضاُد / عالقُة اجلزء

ِ
 باجلزء

ِ
/ عالقُة اجلزء

بني العنارص من القسم العام نفسه(، املُجّسدة لعالقاِت الربِط 

بني الوحداِت اللغويِة املُشّكلة للنِص، واإلحالة التي أثبتت 

بدورها حضورا يف القصيدة، من خالل أنواعها الثالثة: )قبيل 

ف / بعدي / نيص(، املُجّسدة لعالقات التطابق بني أطرا

اإلحالة: )املُحيُل / املُحال إليه(، غري أّن هذا السخاَء ُيقابُِلُه 

ُشٌح ملحوٌظ للوسائِل اإلحالية من أسامء إشارة وأسامء 

 موصولة وأدوات املقارنة.

 نجمُل هذه النتائج التطبيقية يف النقاط اآلتية: 

 االتساُق املعجمي )التَكراُر والتضاُم(:

مّثَل التكراُر عموًما جانًبا مهاًم من جوانِب االتساِق يف  -

نِص قصيدِة أندلسية، لغزارِة ورودِه فيها ولتعدِد أشكالِه: 

 47) التكراُر باملُشتق(، %02٨6مرة /  00) التكراُر املحُض 

(، %03٨3مرة /  42) التَكراُر باملُراِدف(، %00٨4مرة / 

حّققُه من معاٍن مهمٍة يف  (، وملا%06مرة / 02) شبُه التكرارِ 

تأكيِد ما رآُه الشاعُر أمحد شوقي مهامًّ للمتلقي: )مرُص / 

/األَسى / الليُل / الفراُق  األرُض / رسُم / الدهُر / الدمعُ 

/ احلزُن / املُصيبُة(، هلذا السبِب أعطاُه العنايَة واالهتامَم، 

فاِظ وحّقَق من خاللِه إنشاَء معاٍن جديدة بصورِة تلك االل

  املكررِة، وهذا يدُل عىل املعجميِة الواسعِة هلذِه األلفاِظ.

عالقاُت التشاكِل والتكامِل وعالقاُت التضاِد والتبايِن  -

كوحداٍت يف القصيدِة حفلْت بعالقاٍت ُمعجميٍة فيام بينها، ما 

أدى إىل خلِق جوٍّ من التناسِب والتالؤِم والتضام بني مواقعها 

وردت فيها، كام أّن بعًضا منها أكسَب النَص الرتكيبيِة التي 

إيقاًعا صوتًيا، توحدت فيه جذور بعض الوحداِت، وخري ما 

مّثَل ذلك عالقُة التشاكِل، التي نجدها عىل سبيِل املثاِل بنَي 

: )الشجُر / السهُل / اجلبُل / الكواكُب(، "األرضِ "

 "و
ِ
يف : )الشمُس / الليُل / النجُم / الكواكُب(، "السامء

 بالُكلِ 
ِ
: )العيوُن / املآقي / "الدمعِ "، وبنَي عالقِة اجلزء

 : )املاُء / الشاطئ(، "الوادي"املحاجُر(، و
ِ
يف عالقِة اجلزء

 ،
ِ
: )البنُي / النَّوى / الفراُق(، "الوداعِ "وبنَي باجلزء

يف عالقِة بني : )البكاُء / نجيُش / الدمُع(، "احلزنِ "و

 فسِه.العنارِص من القسِم العاِم ن

وإمجاالً فإنَّ معجميَة قصيدِة نونية أمحد شوقي موضوع  

التحليِل جتّلت بصورٍة ُمكثفٍة فيهام من خالل معياري: 

حيث اكتسبت ألفاظهام ووحداهتام املختلفة التكراِر والتضاِم، 

ترابًطا ُمعجمًيا واتساًقا نصيا بفعِل مجلِة املعايرِي النصيِة، التي 

املعياران، ووجودها َينُم عن سبٍك ُمتقٍن كان من أبرزها هذاِن 

ورصنٍي، استطاَع أن جيعَل التكراَر ُعنرَص متاسٍك بدَل أن 

يكوَن ُعنرَص حشو وإطالٍة وملٍل، واستطاَع أن جيعَل من 

العالقاِت املُعجميِة عنارَص التحاٍم وتضاٍم بدَل أن تكوَن 

 زائِه.عنارص دالة عىل ركاكِة األسلوب وتكلِف الربِط بني أج
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 االتساُق النحوي )اإلحالُة(:

توافُق الضامئِر اإلحاليِة مع العنارِص املُحيلِة عليها  -

خارج النص، من حيث العدِد واجلنِس، وذلك دليُل قياِم 

 الربِط بني الضامئِر والعنارِص.

أسهمت ضامئُر املتكلِم واملخاطِب والغائِب يف ربِط لغِة  -

إحالتها إىل العامل اخلارجي، وهذا النِص بسياقها، من خالل 

جعَل االتصاَل قوًيا وواضًحا ومبارًشا بني املحاوِر الرئيسة يف 

القصيدِة، وكان من أقوى هذه الضامئِر اتصاالً بالسياِق ضمرُي 

رين عن أوطاهِنماملتكلِم ) (، نحُن / مثَّل فئَة املغرتبني واملُهجَّ

( يف النِص، %3555 بنسبةِ /  مرات 4۰5)الذي تكرَر ورودُه 

 وهو ربَط النَص بالسياِق الذي حصَل فيِه.

قياُم تفاعٍل بني املتلقي ولغة نِص القصيدِة، بدليل  -

مقدرتِه عىل حتقيِق إدراكنا للعنارِص املُحاِل عليها خارج النص 

بكِل وضوٍح )مرص، النيل، األندلس، الوطن، املنفى ...(، 

عمليِة اإلحالِة، ورغبُة املتلقي وبالتايل فإنُه يتأكُد لدينا نجاُح 

  يف االستمراِر مع النِص.

وردت أسامُء اإلشارِة بوصفها إحالًة إشاريًة يف  - 

األرُض  هِذهالقصيدِة ككل يف موضٍع واحٍد فقط، يف قولِه: و

ِمْن سهٍل ومْن َجبٍل، وهي إحالٌة قبليٌة متثلت يف اسم اإلشارِة 

 املوصولِة  (، بينام بلغَ هذهِ املفرِد املؤنث )
ِ
عدُد إحاالِت األسامء

وَجدَنا ُودَّ َغرِيِهْم،  الذينإحالًة واحدًة فقط، يف قولِه: إىل 

(، وباعتباِر أّن األسامَء الذينَ متثلت يف االسِم املوصوِل )

املوصولَة ال تقوُم بذاهتا، وإنام تقوُم بام يأيت بعدها من الصلِة 

 هنا جاءت إحالًة بعديًة.والعائِد، فإّن إحالة االسم املوصوِل 

اإلحالة اإلشارية الواردة يف القصيدِة ذات مدى  -

قريب؛ إذ ال يتعدى الفاصُل بني اللفِظ املُحيل واللفِظ املُحال 

إليِه كلمة واحدة، وهذا القرُب بني اللفظنِي جعَل لإلحالِة 

  دوًرا قوًيا يف حتقيِق االتساِق بني اللفظنِي.

 نوعني من املقارنِة: حفَل نُص القصيدِة ب -

(، أْرَحى/  أْطَغى: )األوُل املقارنُة عن طريِق التفضيلِ  -

، ولكن الذي عدهلام 
ِ
جاء املقطعاِن متشاهباِن يف اهليكل والبناء

/  أْطَغىعن صفِة التشابِه إىل صفِة التقابِل هو تقابُل الفعلنِي )

 (.أْرَحى

أحدثِت اجلمُل والثاين املقارنُة عن طريِق التشبيِه:  -

(،  التشبيِه باألدواِت  املقارُن بينها بالتشبيِه: مثُل  )الكاُف / كأنَّ

)متاثُل / حتسُبها( يف نِص القصيدِة تعاُضًدا التشبيِه باألفعاِل و

وتالمُحًا بني أجزائِه؛ إذ مُتثُل كل مجلٍة موقًفا يتشابُه أو يتبايُن 

عند مجلٍة واحدٍة  مع املوقِف اآلخِر، ما جيعُل القارئ ال يقُف 

فقط، بل البد لُه حتى يصَل إىل املعنى املُراِد يف النِص، أْن 

يصَل إىل ما يقاِرُن هذه اجلُمَل ويوضُح معناها، وذلك 

، من غرِي أْن 
ٍ
بإحداِث التالحِم والرتابِط يف سجيٍة وهدوء

  يكوَن ذلَك الفًتا النتباِه القارئ.

 
 خالصُة النتائِج:

واإلحالة النصية بروابطها املختلفة  التكرار والتضام 

َقت الكفاءَة النصيَة لنونيِة أمحد شوقي، عن طريق خاصية  حقَّ

الربط والتنسيق؛ ألّن هذا اجلانب من النظام الرتكيبي للغة 

  ُمهمته العمُل عىل حتقيِق ما نسميِه االتساق النيص.

 
 املصادر واملراجع

بريوت: دار  معجم متن اللغة.(. 4962) رضا. ،أمحد

 مكتبة احلياة.

نسيج النص: بحث يف ما (. 4993) الزناد. ،األزهر

بريوت. لبنان. الدار البيضاء. املغرب:  يكون به امللفوظ نصا.

 املركز الثقايف العريب.

دراسات لغوية تطبيقية (. 0225) سعيد حسن. ،بحريي

القاهرة. مرص: مكتبة  يف العالقات بني البنية والداللة.

 ب.اآلدا

االتساق يف اخلطاب "(. 0242) إبراهيم. ،بشار

الشعري: من شمولية النصية إىل خصوصية التجربة 

ُملة املخرب: أبحاث يف اللغة واألدب اجلزائري، . "الشعرية

 .477-455، (26العدد )

املصطلحات األساسية يف (. 0229) نعامن. ،بوقرة

عامن. األردن: جدار  لسانيات النص وحتليل اخلطاب.

 للكتاب العاملي.

اإلحالة يف ضوء لسانيات (. 0244. )هتامي، الزهرة

. النص وعلم التفسري من خالل تفسري التحرير والتنوير

مذكرة ماجستري. البويرة. اجلزائر: قسم اللغة واألدب العريب. 

 كلية اآلداب واللغات. جامعة آكيل ُمند احلاج.
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النحو الوايف مع ربطه (. 4922) عباس. ،حسن

مرص: دار  باألساليب الرفيعة واحلياة اللغوية املتجددة.

 املعارف.

لسانيات النص: مدخل إىل (. 4994) ُممد. ،خطايب

بريوت. لبنان.الدار البيضاء. املغرب:  انسجام اخلطاب.

 املركز الثقايف العريب.

مباحث حول نحو (. 0242) عبد العظيم فتحي. ،خليل

 مرص: شبكة األلوكة. النص.

النص واخلطاب (. 4992) روبريت. ،بوجرانددي 

 القاهرة: عامل الكتب. .. تر: متام حسانواإلجراء

 الشوقيات: األعامل الكاملة.(. 4922) أمحد. ،شوقي

 بريوت: دار العودة.

أثر التضام يف اتساق "(. 0242) عبد املالك. ،العايب

النص القرآين: دراسة لسانية وظيفية يف سوريت الرمحان 

العدد ، 27ُملد  ُملة علوم اللغة العربية وآداهبا،. "عةوالواق

(41-45 ، )46-02. 

مرص:  اإلحالة يف نحو النص.(. 4997) أمحد. ،عفيفي

 كلية دار العلوم. جامعة القاهرة.

نحو النص: اجتاه جديد يف (. 4997) أمحد. ،عفيفي

 القاهرة: كلية دار العلوم. رس النحوي.دال

 معجم العني.(. 4922) اخلليل بن أمحد. ،الفراهيدي

 بريوت: دار الكتب العلمية.

الرتابط النيص يف (. 0245) سامل بن ُممد. ،املنظري

سلطنة  اخلطاب السيايس: دراسات يف املعاهدات النبوية.

 عامن: بني الغشام.
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 الواقع االجتامعّي يف قصص سهام العبودي

 دراسة حتليلية

 فطيم أمحد دناور

  الطائف، جامعة قسم اللغة العربية، كلية اآلداب نقد املساعد،الأستاذ األدب و

 هـ(12/11/1441، وقبل للنرش يف هـ1/4/1441)قدم للنرش يف 

 

يعرب األديب عن جمتمعه تعبرًيا يعكس نظرته هلذا املجتمع وما ينبغي أن يكون عليه، مدعوًما بعمق  :البحث ملخص

ورهافة احلس ومدفوًعا بالغرية واالنتامء. ومتتلك القصة بنوعيها القصرية والقصرية جًدا مقومات االستجابة النظر 

للتحوالت االجتامعية الرسيعة لإلنسان املعارص، استثمرهتا الكاتبة سهام العبودي للتعبري عن جمتمعها وقضاياه جزًءا 

 من رسالتها األدبية.

هذا ما تناولته الدراسة وفق منهج اجتامعي حتلييل لنامذج خمتارة من قصصها، متت عىل ثالثة حماور: تناول املحور      

األول العالقات االجتامعية بمجريي الصداقة وعالقة الرجل باملرأة، فبني حرص القاصة عىل إبراز قيم الصداقة 

الت املجتمع وأمراضه املادية والقولية، وأظهر سعي الكاتبة إىل رفع وتبني قضية املرأة. ووقف املحور الثاين عىل مشك

قيمة اإلنسان مقابل املادة، وحثها عىل ختليص املجتمع من األمراض القولية، أما املحور الثالث فتناول الرصاعات 

ًة. وعملت الدراسة املجتمعية التي حيركها الزمن والبيئة، وأبرز حرص القاصة عىل تقبل اآلخر املختلف جياًل وبيئ

عىل حتليل النصوص حتلياًل اجتامعًيا ملوضوعاهتا وأبرز عنارصها الفنية، وأوصت الباحثة باستمرار هذا النهج من 
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Abstract.: The writer typically depicts his society using expressions that reflect his vision of that society and what 

it should be, supported by far-sightedness and tenderness and driven by jealousy and sense of belonging. The story 
(with its both types, short and very short), has elements of the response to the rapid social transformations of the 

modern man. All those elements are invested by the author, Siham Al-Aboudi to express her society and its related 

issues as a part of her literary mission. 
This is what the study has dealt with according to a social analytical approach to   some selected models of Al-

Aboudi’s stories. The study has focused on three aspects: The first aspect dealt with the social relations in 

friendship and the relationship between men and women; showing the author's interest to highlight the value of 
friendship and adopting women related issues. The second aspect dealt with the social problems related to verbal 

and financial issues as well as illustrating the author’s attempt to enhance the value of human versus material and 

stimulating this value to get rid of other verbal diseases. Whereas, the third aspect dealt with the societal conflicts 
that are driven by time and surroundings, and highlighted the keenness of the author to accept others who belong 

to different generations and surroundings. The study has included a social discourse analysis of its themes and its 

most important artistic elements. Finally, the researcher recommended a constant use of this approach to form a 
general social vision of short story writers 

Keywords: reality, social, Siham Al-Aboudi, stories, problems. 
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 مقدمة

ملسو هيلع هللا ىلص احلمُد هللِ وكفى والصالُة والسالُم عىل نبّيه املصطفى 

 ... وبعد 

تقّدم القصة القصرية والقصرية جًدا رؤيًة اجتامعيًة بعيًدا 

عن جفاف التنظري وصخب التوجيه، ويمتلك هذا النوع من 

األدب مقومات التأثري والديمومة ومواكبة التطورات 

احلضارية واالجتامعية، وهو يعمل عىل تثبيت أركانه وتطوير 

ئ يف عنارصه وتقاناته، ليقف عىل مستوى ثقة وفهم القار

 القضايا التي يعرب عنها.

وعكست نصوص القاصة الواقع االجتامعي واضعًة 

يدها عىل كثري من مشكالت املجتمع وجروحه، وفًقا لرؤية 

تبنتها، وبنتها عىل قيم هذا املجتمع ومبادئه، ساعدها عىل 

ذلك إمكانيات هذا الفن، وقدرته عىل التحّول ليصري نًصا 

لقراءة والبحث، فهو حمرٌض ثقايٌف، معرفًيا دافًعا ملزيد من ا

ُيسهم يف تشكيل ثقافة املتلقي عرب تناصاته ورموزه وقراءاته 

(. واستكاماًل لدور 91، ص: 9111للواقع )احلسني،

الكاتب، عملت هذه الدراسة عىل قراءة وحتليل تلك 

القصص، فالقراءة املنتجة تكمل عملية اإلبداع بام تظهره من 

اءات النص، وتسهم يف إعادة جوانب خفية، تيضء فض

 إنتاجه.

وانحرست الدراسة يف القصص التي تعرب عن 

موضوعات ذات ُبعد اجتامعي، بعد قراءة استقصائية 

خيط "و "اهلجرة الرسية إىل األشياء"ملجموعاهتا الثالث: 

وهي املجموعات املنشورة  "ظل الفراغ"و  "ضوء يستدق 

علم الباحثة،  للقاصة حتى تاريخ كتابة هذا البحث حسب

التي نرشهتا عىل موقع اجلزيرة  "البلكونة"إضافة إىل قصة 

 االلكرتوين.

ويستمد هذا البحث أمهيته من رضورة دراسة الفنون 

األدبية املحدثة وتبيان أثرها عىل املجتمع واحلياة، ولذا فهو 

 يسعى لتحقيق األهداف التالية:

أديب، يربز القيمة األدبية لقصص الكاتبة -اهلدف األول

 يف ضوء ما وصل إليه هذا الفن من تطورات.  

ثقايف، يسهم يف نرش وتعزيز قراءة هذا النوع -وأما الثاين

من األدب والتعريف بالقاصة وأعامهلا وتوثيقها يف الذاكرة 

 الثقافية.

كام  فهو تربوي، يربز القيم االجتامعية _وأما الثالث

صورهتا الكاتبة وحيض عىل تبنيها، ويبني السلبيات لتجنبها أو 

 معاجلتها أو التخلص منها.  

وحظَي هذا النوع األديب بدراسات كثرية تنظرًيا وتقعيًدا 

وحتقيًبا؛ بعضها يتعلق بدراسة القصة القصرية )ق ق ج( يف 

الوطن العريب عامة، أو يف اململكة العربية السعودية خاصة، 

عضها يتعلق بأعامل القاصة نفسها. فمن الكتب واألبحاث وب

 التي تناولت القصة القصرية عموًما وهي كثرية منها:  

دهشة القص: القصة القصرية جًدا يف اململكة العربية -

( خلالد اليوسف، وهي دراسة ببليومرتية 1291السعودية )

 بليوغرافية للقصة القصرية جًدا يف اململكة.

فنية يف القصة القصرية يف اململكة العربية االجتاهات ال-

( ملسعد بن عيد العطوي، وهي دراسة 1226السعودية )

 نقدية فنية حتليلية.

( ألمحد 9111القصة القصرية جًدا مقاربة حتليلية )-

 جاسم احلسني، وهي دراسة تأصيلية تنظريية لفن )ق ق ج(.

( 9114)جًدا من أجل تقنية جديدة للقصة القصرية -

ل محداوي، وهو مقاربة ميكرورسدية للقصة القصرية جلمي

 جًدا، مع تطبيقات عىل نامذج هلذا الفن.

 أما األبحاث التي نرشت عن أعامل القاصة نفسها فمنها: 

القصة القصرية جًدا ركناها وخصائصها اجلاملية: -

( لدوش فالح 9115)العبودي دراسة يف نصوص سهام 

م تناول أركان وخصائص القصة  الدورسي، وهو بحث حمكَّ

 القصرية يف أعامل سهام العبودي. 

 ومنها مقاالت عن قصص الكاتبة واجتاهاهتا الفنية: 

)مؤسسة الياممة  "9سهام العبودي بنت الرياض " -

 ( لفاطمة القرين. 9116الصحفية، 

ة اجلزيرة )خيط ضوء يستدق( بانوراما رسدية )جريد-

 ( لعبد احلفيظ الشمري.9119الثقافية، 

اهلجرة الرسية إىل "قصة الشخصية، قراءة يف جمموعة -

لألديبة سهام العبودي )جريدة اجلزيرة الثقافية،  "األشياء

 ( لدوش فالح الدورسي.9115)

ومل تتناول هذه الدراسات املضمون االجتامعي للقصة 

ب علم الكاتبة( وهو القصرية جًدا عند سهام العبودي )حس

ما قامت به هذه الدراسة استكاماًل لعمل الكاتبة، وبحث هذا 
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املوضوع يف قصصها، فالعبء امللقى عىل عاتق النقاد هو 

)ستولينيتز، ب. ت، ص: وضع جسور بني املجتمع والفنون 

663). 

وُقسمت الدراسة اىل ثالثة مباحث، مثلت ثالثة جماالت 

نصوصها، ُمهد هلا بمقدمة  جمتمعية عكستها القاصة يف

 ومتهيد، وتلتها خامتة، وثبت للمراجع:

وأما املقدمة ففيها أمهية البحث ودوافعه، وما سبقه من -

دراسات، وهيكله، واملنهج الذي اتبعه، والصعوبات، 

 والتوصية. 

، "الواقع االجتامعي"تبعها متهيد، تناول مصطلح -

نشأهتا، عوامل  والتعريف بالقصة القصرية والقصرية جًدا:

انتشارها يف اململكة العربية السعودية، وأبرز خصائصها، 

 والتعريف بالكاتبة وأهم إنجازاهتا. 

فتناول العالقات املجتمعية من -وأما املبحث األول

خالل جمريي الصداقة وعالقة الرجل باملرأة، فناقش الصداقة 

بني بني الصغار برباءهتا وعفويتها وحنوها، كام وقف عليها 

األصدقاء الكبار هبواجسها وتقلبات قيمها أو ثباهتا، وعرض 

فأبرز بعض -كام قدمتها النصوص-لعالقة الرجل باملرأة 

أزماهتا وتيهها من جحود وفراق، ووهم وخداع، وبني خلَلها 

يف ضعف املرأة وحتكم الرجل هبا، فاستنتج املبحث أن 

داقة، لبعثها يف القاصة مالت إىل جتسيم القيم اإلجيابية يف الص

 النفوس، وانحازت للمرأة يف مواجهتها للرجل.    

املشكالت االجتامعية بوجهها -وتناول املبحث الثاين 

النفيس، وآثارها السلبية -الوظيفي والروحي-املادي

وإمكانية جتاوزها أو تطويعها لصالح الفرد. ووقف املبحث 

وأثرها عىل األمراض االجتامعية بوجهها السلوكي الفعيل 

عىل مسرية للمجتمع وتطوره، ووجهها القويل بأشكاله وما 

 تقوم به من نخر جلسده، وتأثري عىل نفسية أفراده.

فُخصص للرصاعات املجتمعية يف -وأما املبحث الثالث

حيكمهام -قصص العبودي، فصنفها إىل ثالثة: األول والثاين

ومن يف الزمن، ومها رصاع املايض واحلارض، واآلباء واألبناء 

حكمهم يف البيئة الواحدة، فأبرز البحث بعض وجوه هذه 

الرصاع وأحوال الغالب واملغلوب فيها، وبني حنني القاصة 

إىل دفء الزمن املايض وحنوه، واعتداهلا يف رصاع اآلباء 

فتحكمه البيئة املكانية، متمثاًل -واألبناء. وأما الرصاع الثالث

ّينت الدراسة تقّبل يف االختالف املكاين واحلضاري، وب

الكاتبة لآلخر، وحّضها عىل امتصاص معطيات احلضارات 

 األخرى. 

 وأما اخلامتة فأمجلت النتائج التي توصلت إليها الدراسة.  

واتبع البحث املنهج االجتامعي التحلييل، مع االستعانة 

ببعض األدوات اإلجرائية اخلاصة بالدراسة الرسدية يف 

د الباحثة يف توظيفها لتلك األدوات معاجلة النصوص، وال جت

حرًجا إيامًنا منها بتعالق وتداخل املناهج يف صورة تكاملية، 

يمكن من خالهلا كشف مغاليق النصوص واستجالء بناها 

 العميقة.

وتأسيًسا عىل ما سبق؛ تم تصنيف قضايا املجتمع إىل 

ثالثة حقول، ثم صنفت كل ظاهرة وفق احلقل املناسب هلا، 

وصفها وحتليلها الستخراج معطياهتا االجتامعية، وبعًضا وتم 

 من قيمها الفنية.

وتويص الباحثة بتطبيق هذه الدراسة عىل أعامل كتاب 

آخرين من القصة بنوعيها القصرية والقصرية جدا، لتصوير 

املجتمع كام انعكس يف أعامهلم بغية توحيد الرؤى والنهوض 

 باملجتمع املحيل والعريب. 

 يل التوفيق.واهلل و

 
 

 متهيد:

لغوًيا، نجد أن  "الواقع االجتامعي"بالوقوف عىل معنى 

: احلاصل واحلادث، وهو عكس اخليال، "واقع"معنى 

، 9118)عمر، هو الوضع الفعيل  "الوضع الواقعي"و

صفة ما هو متعلق بحياة الناس  "اجتامعي"، و (9489ص:

مجاعة من الناس، يف املجتمع، أو صفة احلالة النامجة عن حياة 

وبطبيعة  (9، ص: 1284)عبد النور،  ما عدا النظام السيايس

،  وهو اجلامعة التي "املجتمع"احلال يعيش الناس يف نظام 

تغري دائام خصائصها االجتامعيــة بإنتاج و سائل التغيري، مع 

علمهــا باهلدف الذي تسعـــى إليه وراء هـــذا التغيري، 

ليس جمرد جمموعة من األفراد، بل هو فاملجتمع تبًعا هلذا 

)بن نبي،  تنظيم معني ذو طابع إنساين، يتم طبًقا لنظام معني

 .(15، ص: 1285

باحلياة االجتامعية، منذ  "القصة القصرية"وارتبطت 

ظهورها يف منتصف القرن التاسع عرش يف روسيا لتنترش يف 
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إىل املرشق أوربا والواليات املتحدة األمريكية، قبل أن تصل 

إلحداث شعور لدى القارئ بأن ما "العريب. وسعى هذا الفن 

تتناوله هو جزء من احلياة الواقعية، وهي تتطلب اإلجياز 

واالنتقال الرسيع يف املواقف، وإبراز املالمح املعربة بوضوح، 

وتقتيض كتابتها اطالًعا واسًعا ومهارة خاصة ال يتيرسان إال 

 (.31، ص:1284)عبد النور، "للموهوبني

وانبثق عنها القصة القصرية جًدا )ق ق ج( التي ظهرت 

يف منتصف القرن العرشين استجابة ملجموعة من الظروف 

االجتامعية واالقتصادية والسياسية والثقافية املعقدة 

املتشابكة، التي أقلقت اإلنسان، إضافًة إىل ما يتطلبه عرص 

 وكيًفا. وتبلور الرسعة من قراءة النصوص القصرية جًدا كاًم 

 هذا الفن بداية يف العراق والشام، ثم ازدهر يف املغرب العريب

. ويتميز هذا الفن بخاصيتني (15، ص:9114)محداوي، 

قصة أوال وقصرية ثانًيا،  "رئيستني: احلكاية والِقرص، فهي 

بمعنى أهنا تنتمي للقّص حدًثا وحكايًة وتشويًقا ونمًوا 

كًرا واقتصاًدا ولغًة، وتقنيات وروًحا، وتنتمي للتكثيف ف

 (.11، ص:9111)احلسني،  "وخصائص..

وواكبت القصة القصرية هنضة اململكة العربية السعودية 

ه، إذ عمل األدباء عىل استثامر هذا الفن 1351فيام يقارب 

لتنمية النهضة ونرش الوعي، واستوعب كتاهبا األوائل 

وظيفها توظيًفا التجارب العربية والعاملية، وبادروا إىل ت

. وتأخرت عنها (14-13، ص: 1226)العطوي،  اجتامعًيا

)ق ق ج( حتى أخريات القرن العرشين، بعد أن قطعت 

مراحل عدة حتى انتهت إىل الريادة، حيث أصبحت فنًا 

متكامل القواعد واخلصائص الفنية، وهي املرحلة التي تنتمي 

 إليها نصوص القاصة سهام العبودي. 

دي أديبة وباحثة وأكاديمية من اململكة وسهام العبو

العربية السعودية، ارتبط اسمها بكتابة القصة القصرية 

(، 9112والقصرية جدا، وصدر هلا جمموعات: ظل الفراغ )

(، واهلجرة الرسية إىل األشياء 9115وخيط ضوء يستدق )

(. وهلا العديد من الدراسات والقراءات النقدية منها 9115)

( وقراءة يف رواية غواصو األحقاف 9118فة )انتباهات األل

(. 9112قراءات سيميائية )-(، وبالغة الشاشة9116)

ومتيزت بالعديد من األنشطة اإلبداعية يف الساحة الثقافية 

 .(1) واخلليجيةالسعودية 

وعاجلت العبودي يف قصصها املوضوعات ذات البعد 

اإلنساين والفكري واالجتامعي. وعربت فيها عن اإلنسان 

البسيط بعيًدا عن األرستقراطيات والربجوازيات، فنزلت إىل 

األزقة، ودخلت البيوت واستمعت إىل يف الشوارع، وجالت 

-أصوات الناس. ووقفت عىل موضوعات التي تناوهلا غريها

ت عىل وعي بذلك كام اتضح يف قراءاهتا لـ)خماض و كان

لكنها جتنبت التكرار من خالل  -(9)الصمت واألقنعة(

االنزياح يف التناول والطرح واملعاجلة. فتناولت املجتمع برؤية 

. ولعلها املثقف الواعي لدوره يف توجيه وإصالح جمتمعه

االجتامعية،  Barbaris Pierreبذلك مثلت نظرية )باربريس( 

األدب ظاهرة اجتامعية، وأن األديب ال ينتج  "التي ترى أن 

أدًبا لنفسه، وإنام ينتجه ملجتمعه، منذ اللحظة التي يفكر فيها 

، 9119)قطوس،  "بالكتابة، إىل أن يامرسها وينتهي منها

 .(65ص:

 

 عالقات جمتمعية:-املبحث األول

تربط بني يقوم املجتمع عىل نسيج معقد من العالقات، 

مكوناته أفراًدا ومجاعات، وُتبنى هذه العالقات عىل أسس 

متينة وصحيحة، فتحُسن نتائجها، أو تقوم عىل قواعد ضعيفة 

وتتم العالقات من وخاطئة، فينعكس ذلك عىل أفراده. 

. بني األفراد بعضهم communicationخالل وسائل اتصال 

ت واجلامعات، ببعض أو بني أفراد اجلامعات، أو بني اجلامعا

)حبيب وهي فن رفيع ُيبنى عىل أسس اجتامعية وسيكولوجية 

. ويمكن تقسيم العالقات التي تناولتها (19، ب.ت، ص:

 ، وعالقة الرجل باملرأة.القاصة إىل نوعني: الصداقة

 

                                                           
 ."صالون السهام الثقايف"ينظر صفحة األديبة  (1)

إذا كنا يف عرص ما بعد "تقول الكاتبة معلقة عىل قصص نجاة خياط:  (9)

األلفية الثانية، نعالج القضايا ذاهتا: تكافؤ الزوجني، واإلكراه يف الزواج، 

وأحقية املرأة يف العمل الرشيف، إذا كنا نقرأ القصص السابقة ونجدها 

ري عىل مدى تنطبق عىل هذا الواقع، فهل نحاكم الواقع اجلامد الذي مل يغ

أكثر من مخسني عاما؟ أم نشيد بحيوية نصوص الكاتبة بخلودها، الذي 

 .(54م، ص: 9118)العبودي،  "جيعلها قابلة لإلسقاط عرب امتداد الزمن
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تناولت العبودي الصداقة بني األطفال يف  الصداقة:-أ

عىل العالقة  "نضوج"، فوقفت يف "بتلة"و  "نضوج"قصتي 

الطفولية الربيئة بام حتمله من صدق وإخالص وتسامح، قبل 

أن ُتبث فيها سموم احلياة، إذ صورت األطفال يف تعاوهنم 

واقتسامهم ألبسط متطلبات العيش وألّذها عندهم، ولعلها 

د أعىل مراتب الصداقة، وهي التشارك يف كّل ما جتّس بذلك 

أُيدِخل  "يمتلكه املرء، ويف هذا سأل أحد التابعني أصحابه 

أحُدكم يده يف كّم صاحبه، فيأخذ حاجته من الدراهم؟ قالوا: 

. (44، ص: 1228)التوحيدي،  "ال، قال: فلستم إًذا بإخوان

ران، وصورت القاصة خالفاهتم يف اللعب وما يعقبها من غف

يقطع طريق األضغان وجيتثها من القلوب. وربام رمزت 

، وهي حركة تعني "عقد اخلنارص"القاصة إىل التصالح بـ

فّض اخلصومة ونبذ اخلالف وصفاء القلوب، لكن هذه 

العالقات الصافية ال تستمر بعد البلوغ، إذ تتغري األهواء 

واألفكار، وتتدخل املصالح واألولويات، ولذا فإن 

م ستنمو وال ينمو معها خُلق التسامح والغفران: أجساده

 (19ب، ص:  9112)العبودي، : "نضوج"

عىل اقتسام -مراًرا –األصدقاء الصغار الذين تعاهدوا 

علبة املرشوبات الغازية مًعا، وعىل عقد خنارصهم الصغرية 

كلَّام انتهى هبم طريق اللعبة إىل خصومة، كرُبوا ونمْت يف 

 أجسادهم أشياء كثرية، ليس بينها خنارص لينة جتيد التصالح!

وغالًبا ما تكون املشاركة بني األطفال ترصًفا متباداًل؛ 

من شاركه قباًل، وهناك احتامل كبري مثاًل يف أن  فالطفل يشارك

يقدم الطفل حلواه ألقرانه، إذا كانوا قد أرشكوه قباًل يف 

. هذه الترصفات (19، ص: 1224)فوسرت، حلواهم 

 اإلجيابية ترتاجع أو تنتهي يف البلوغ. 

ويف الطفولة أيًضا )مرحلة الرباءة واللعب( يمكن أن 

ت الكبار، وهي ظاهرة يمكن يقوم الطفل بمهام ومسؤوليا

أن توجد يف كثري من البيوت، التي تعاين من ظروف اجتامعية 

 "بتلة"معينة كانفصال األبوين أو الُيتم أو الفقر. ظهر ذلك يف 

حيث صورة الطفلة الكبرية  (24أ، ص:  9115)العبودي، 

كانت حياهتا يف ببيت "املختلفة عن قريناهتا حجاًم ودوًرا، إذ 

قد وّطنتها عىل القيام -يًدا عن أبوهيا املنفصلنيبع–جدها 

بأشياء، نرى أمهاتنا يقمن هبا، ختيط، وترتق الثياب، تكنس 

  "الساحة، وترتب جملس جّدها كل عرص خارج البيت...

ويمكن أن يضيع الطفل يف مثل هذه احلاالت يف متاهات 

احلياة، وخاصة عندما يكون ذكًرا، لكّن النص قدم نموذًجا 

، نموذًجا مسامًلا ومستسلاًم للظروف، وهي طفلة تقوم آخر

فترسح شعرها "بدور األم لعًبا وواقًعا مع صديقتها الصغرية، 

ومتسح بقايا احلليب من عىل جانبي فِمها، أو تزاحم الطالبات 

عند نافذة املقصف، لتحرض هلا طعامها، أو تكافئها عىل 

ان األم بإفراغ ، فتعوض ما فقدته من حن"نجاحها هناية العام

كانت لدى بتلة عاطفة "حناهنا عىل صديقتها، تقول البطلة : 

كّل  "أمومة فياضة، وكنت أنا املجرى املثايل الذي تدفقت فيه

هذا حتى تصل القصة إىل املنعطف الذي تأخذ فيه شكاًل 

تراجيدًيا، فتحدث املأساة التي الزالت حتدث يف كثري من 

 املجتمع السعودي بسبب وإن خفت كثرًيا يف-املجتمعات

وهو الزواج املبكر، عىل حساب الدراسة،  -ازدياد الوعي

كانت "فتفقد البطلة صديقتها، إذ غابت عن املدرسة فجأة، و

الفتيات يتهامسن ويضحكن، حني أخربهتن إحدى معارف 

بتلة أهنا قد تزوجت خالل إجازة الصيف، وأهنا قد تركت 

نتائج الزواج املبكر من وجهة ، وتصور القصة "الدراسة هنائيًا

نظر الطفلة، وهي ترتب بخياهلا الربيء تفاصيل عامل 

صديقتها اجلديد بتصوير الكاظم لغيظه املغلوب عىل أمره، 

وبدت البطلة متقبلة للواقع، لكن نربة احلزن واحلرسة تظهر 

مل يكن حزين صاخًبا، مل أشُك، ومل "خلف كلامهتا يف قوهلا: 

أخطط الفراغ الذي  -بيني وبني نفيس- أبِك، وإنام ظللُت 

. وتنتهي القصة دون أن تعرف البطلة أو "خّلفه غياب بتلة

 (1)"زاوية رؤية"نعرف أخبار بتلة، ذلك ألن القاصة اختذت 

( subjectifبـالرسد الذايت ) "تشوماتشفسكي"ُعرفت عند 

وفيه نتتبع احلكي من خالل عني البطلة، فتكون معرفة 

الراوي عىل قدر معرفة الشخصية احلكائية، فال يقدم 

معلومات أو تفسريات، إال أن تكون الشخصية نفسها قد 

 (.49-46، ص: 9115)حلمداين ،  توصلت إليها

وجسدت القاصة عالقة الصداقة يف مرحلة النضوج يف 

 9115)العبودي،  "خلسة". ويف "إيثار"و "خلسة"قصتني: 

تبحر الكاتبة يف متاهات النفس اإلنسانية  (59ب، ص: 

                                                           

إننا "( بقوله: point de vue( زاوية الرؤية )Boothيعرف بوث ) (1)

مسألة تقنية "متفقون مجيًعا عىل أن زاوية الرؤية، هي بمعنى من املعاين 

 (46، ص: 9115)حلمداين ،  "ووسيلة من الوسائل لبلوغ غايات طوحة
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قض مضاجع أشياء مل ُيعتد "متحليًة بجرأة تعمل عىل: 

االقرتاب منها، فهي حتمل جتديًدا وخروًجا عن املألوف، 

وهي كرس بطريقة ما حللَزنة، وانزياح من السلب إىل اإلجياب، 

، فتدخل (46، ص: 9111حلسني، )ا "وعالمة حتول مضيئة

مع النفس يف مكاشفة، حتررها من كربيائها، وتضعها أمام 

 عيوهبا.

وهي حتكي قصة بطل حياول االطالع عىل دفرت     

مذكرات صديقه الغائب، ليعرف رأيه فيه برصاحة، سلوكه 

االعرتاف ضمنًيا بوجود هذه -هذا ينطوي عىل أمرين: األول

ة وانزياح عن املألوف، يتطلب العيوب، وهذا كرس للعاد

شجاعة وموضوعية، يدرك البطل أمهيتها. وهو يعي أن 

حتول بكامله إىل مرآة تظهرين مبعوًجا عند خارصيت "صاحبه 

بعرض شارع، أو مستدّقا عند جبهتي كعمود النّور أسفل 

 . "البناية

عني " فهو الثقة برأي هذا الصديق، فـله-وأما الثاين

ء، هو جييد فلسفة األمور، وتفتيتها، حساسة جتاه كّل يش

وكان البطل ، "ودحرجة الفكرة فوق كّل أرض تفسري حمتملة

يسعى الكتشاف نفسه ال ألنه ال يعي ذاته، ولكن ألن العجالة 

جتعله يرتكب محاقات، تسجل يف ذاكرة اآلخرين وحيتفظون 

هبا، ويغفل هو عنها، ثم إن اإلنسان قد يظن نفسه عىل حال 

خرون عىل حال خمتلفة، ولذا لو استطاع الوصول إىل ويراه اآل

صورته يف اذهاهنم لتمّكن من تصحيح كثري من االعوجاج 

يف شخصه. ولكن كيف سيصل إىل تلك الصورة ودوهنا 

 عوائق، ليست املجامالت وخصوصية الرأي والذاتية بأقلها؟

يستمد طاقته من "وتستثمر القاصة احلوار الداخيل الذي 

وي عىل تسجيل اجلّو الباطني لشخصياته، وهي قدرة الرا

تؤدي حدًثا معينًا، حتى يستطيع الراوي استنباط الذات 

ورصد ومضات الوعي وتدفقاته إزاء أي موقف من احلياة 

 (119، ص:1229)احلسني،  "استدعاًء أو تصويًرا أو تركيًبا

فتصور رصاع البطل مع نفسه، متأرجًحا بني الفضيلة 

عىل لسانه معربًة عن فكرة إحلاح الفضول والفضول، تقول 

مر وقت بدا "مع إغراء وجود الدفرت يف غياب صاحبه: 

مضاعًفا ألن حرارة جويف أصبحت متور يف املكان، وتسّخن 

كّل يشء قابل لقبض احلرارة والتمّدد، وأنا ال أزال أقبض 

ولكن يعلو صوت الفضيلة، فام سيقوم  "عىل دفرت املذّكرات

وتسري  ،"واضح خليانة لن يغفرها يل يوًما قصد"به هو: 

القصة عىل هذا النحو، حتى ُيقطع مونولوج البطل بدخول 

يقذف علبة مرشوب غازي بارد يف يده،  "رشيد"الصديق 

وحيكي له أخبار يومه. يف هناية مفتوحة عىل التأويالت، 

مل ينتبه إىل دفرت املذكرات يف يد صاحبه.  "رشيد"ُترجح أن 

تبة أرادت أن تكافئ البطل عىل حسن خلقه، وكأن الكا

قبل وقوع املصيبة، منترصة للصداقة قيمًة  "رشيد"فأظهرت 

 وعالقًة اجتامعيًة إنسانيًة.

 "إيثار "وتظهر قدسية الصداقة يف أعىل جتلياهتا يف قصة 

إذ تبذل النفس يف سبيل الصديق أو الرفيق )اآلخر( من خالل 

ن املوت إال مكان يتسع قصة جنود حمارصين، وال ملجأ م

لواحد، فيرّص كلٌّ منهم عىل عدم دخوله والبقاء مع أصدقائه 

 حتى املوت:

  (13ب، ص:  9112)العبودي،  (إيثار)                        

كان املخبأ يتَّسع جلسٍد واحد أرّص كلُّ واحد منهم أنه لن 

 يكون جسده!

اح قلب مسؤول حرص اخلسائر حريته فوق أجسادهم صب

اليوم التايل قبل أن جيمعهم يف ذيل قائمته الطويلة: ثالثة 

 جنود قتىل، وخمبٌأ فارغ!

وربام تعذرت قراءة النص، دون أن تستوقف الذهن فكرة 

أو مع قوله تعاىل:  (1)التفاعل النيص مع قصة إيثار الصحابة

 {2احلرش: }َوُيْؤثُِروَن َعىَل َأنُفِسِهْم َوَلْو َكاَن هِبِْم َخَصاَصٌة }

 وذلك عن طريق االمتصاص أو ما يسمى بالتناص الذايت

إذ تالشى النص األول  "تناص النفي"أو  (9112)غريب، 

يف النص الثاين وذاب فيه، فال وجود أللفاظ أّي من النصني 

الفكرة يف القصة، فأحالتنا  الديني أو التارخيي، ولكن ُبعثت

تعالقت هبام بالتفاعل النيص،  خارجها،هذه الفكرة إىل نصني 

وهو انفتاح للداللة إىل خارج النص ال للوصول إىل ذلك 

النص)نص القرآن أو قصة الصحابة(، بل لبعثه وصنع عالقة 

وشائجية بني النص الغائب واحلارض، لذا فالتفاعل النيص 

فية، تعول كثرًيا عىل متلقيها عرب تفتيح بصورة ما تقنية ثقا

                                                           

يروى أنه يف غزوة الريموك رُصع جمموعة من املجاهدين املسلمني ِمن  (1)

لامَّ قربت إىل أحدهم نظر اجلراح فاستسقوا ماء، فجيء إليهم برشبة ماء، ف

إليه اآلخر، فقال: ادفعها إليه. فلام ُدفَِعت إليه نظر إليه اآلخر، فقال: 

حتى ماتوا مجيًعا، ومل -ِمن واحد إىل واحد-ادفعها إليه. فتدافعوها كلُّهم 

 .(15م، ص 1221)ابن كثري، يرشهبا أحد منهم 
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)احلسني، مداركه إىل عدد من األمور وحثه عىل قراءهتا جمدًدا 

 .(61، ص: 9111

 

وتناولت القاصة العالقة  العالقة بني الرجل واملرأة:-ب

بني الرجل واملرأة، وما يتخللها من مشكالت أو يعلق هبا من 

حمصورة يف مؤسسة أوهام، وقد تكون عالقة الرجل واملرأة 

األرسة، التي ُتبنى عىل الزواج، الذي يمثل خلية املجتمع 

فالزواج يعترب عالقة اجتامعية جوهرية، وهو من "الصغرية، 

الناحية التارخيية يعدُّ أول عقدة يف شبكة العالقات، التي تتيح 

، 1285)بن نبي،  "ملجتمع معني أن يؤدي نشاطه املشرتك

ج عالقات: احلب، التوافق (، وترتبط بالزوا42ص: 

الزوجي، اخلالفات، الطالق.. وهي موضوعات تكرر تناوهلا 

عرب التاريخ األديب، بيد أن اجلديد يف )ق ق ج( وعند العبودي 

عىل وجه اخلصوص هو زاوية التناول، إذ ختتار موقًعا يعرب 

عن حّس واٍع، يف ومضة هادئة ُتقتنص فيها حلظة حتمل ثيامت 

ها العبودي من وجوه عدة: اجلحود، وجفاف كثرية. تناولت

العاطفة، وضعف املرأة أمام الرجل، وتسلط الرجل وحتكمه 

باملرأة، وهي ثيامت تلمز إىل الفكر )البطريركي/ النظام 

األبوي(، الذي الزال متجذرا يف املجتمع، ويعمد إىل تقويض 

 املرأة وحتجيم دورها.

الن البطلة تقدم الكاتبة صورة خذ "رِشاك"ففي قصة  

رغم عطائها، وهي حالة قد تنطبق عىل العالقات اإلنسانية 

عامة، حني ُيقابل احلامس بالربود والرغبة بالرفض، لكنها 

حني تدخل بني الرجل واملرأة تكون إصابتها بمقتل: 

  (2ب، ص:  9112)العبودي،  "رِشاك"

 اتَّسعبسطْت رابعُة احلبل لنا     فوصلنا احلبَل منها ما 

 (1)سويد بن أيب كاهل 

كثرية كانت حباهلا املمتدة دون اصطفاء، ممتدة أكثر مما 

يمكن لروٍح أن تتوزع، ولقلٍب أن يفيض، حني اتسعت رقعة 

 التخيّل، وغادر الواصلون حباهلا، اختنقت يف رِشاكها.

                                                           

 اجلاهلية،عاش يف  سويد بن أيب كاهل بن حارثة، شاعر مقدم خمرضم (1)

هـ، قرنه اجلمحي بعنرتة، 61عاش إىل ما بعد سنة  اإلسالم،وعّمر يف 

وقرنه أبو عبيدة بطرفة واحلارث بن حلزة وعمرو بن كلثوم، وكان أبوه 

 .(121)املفضل الضبي، ب،ت، ص: سويد شاعرا أيضا 

 "سويد بن أيب كاهل"بدأت الكاتبة قصتها ببيت الشاعر 

الذي عرب فيه عن  (121 )املفضل الضبي، ب،ت، ص:

ربام لتنقل القارئ إىل عهد كانت فيه  "رابعة"غبطته بوصل 

املرأة مرغوبة، وتكفيها اإلشارة حتى يقبل الرجل نحوها 

ممتنًّا، مقابل ذلك عرضت القاصة احلالة املعارصة يف تفاعل 

عكيس بني النصني، يقدم النص األول تكريم املرأة بالتجاوب 

ويقدم النص الثاين خذالهنا وجحود  مع رغبتها بالوصل،

عطائها، ثم صدمتها واختناقها بمشاعرها، مسخرة بذلك 

من خالل االقتباس املبارش  "التناص"الدرجة القصوى من 

 .(999، ص: 1221)فضل،  لبيت الشاعر

ويف حالة معاكسة، تظهر املرأة وهي ُتِعدُّ لفراق طوعي 

ت من شجاعة وحتمّي مع نصفها اآلخر، وهتيئ ما استطاع

)العبودي، : "جفاف"ورباطة جأش، تقول الكاتبة يف 

 (91ب، ص:9112

نت حياهتا بأكوام  كان افرتاقهام حتاًم؛ فتهيأت لغيابه: موَّ

 طارٍئ، ولعربٍة هائلٍة حمتملِة 
ٍ
مناديل، كانت تِعدُّ نفسها لبكاء

 االنفراط، لكنّه حني غاب غارْت كلُّ مياهها!

هو بطل هذه القصة، يطلبه قد يكون احلزن املتوقع 

احلنني، والشوق، واضطراب التغيري، َبَله والندم أحيانا. ولذا 

خالفا -تم استعداد البطلة النفيس له، لكن املفاجأة أنه 

مل يأِت، وعربت القاصة عن ذلك بجفاف دموعها، -للمعتاد

التي ربام نفَذت يف أيام معاناهتا معه، أو ألن جفاًفا رضب 

، وهو ما يعيدنا ن يصيب نبَع دموعهامشاعرها قبل أ

بالرضورة إىل عتبِة العنوان الذي أجادت الكاتبة يف اختياره 

وهي وفق حتديدات )جريار  "الوصفية"حمققة بذلك الوظيفة 

 . (89، ص: 9118)بلعابد،  جينت( تعد أهم وظائفه

فكان العنوان الباب إىل عامل النص، وإىل حالة البطلة  

يصعب الولوج إىل ذلك العامل دون تأمل السيكولوجية، إذ 

 هذا العنوان، الذي يعني عىل فهم األلغاز فيه.

وتزخر احلياة االجتامعية بأشكاٍل للعالقة بني الرجل 

واملرأة، فحيثام ُوجد اجلنسان تشكلت عالقة ما: احرتام، 

أخّوة، صداقة، غرام...أو وهم، ورصدت العبودي أحد 

طرف عالقة مع نفسه بمعزل  أشكال ذلك الوهم، حيث َيبني

ا وراء خياالته، ففي   "وهم"عن الطرف اآلخر منجرًّ

تقع عني البطلة عىل رجل  (91ب، ص:  9112)العبودي، 
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كان يؤرّش هلا من النافذة يف البناية املقابلة، جيمع ذراعيه كام "

ما حّرك خياهلا  "لو كان هيدهد طفاًل، بسبابته جتاهها بإرصار

أخذهتا أحالمها بعيًدا، رأت نفسها، "ية فـ وحساسيتها الفطر

وصغرًيا هتدهده، وزوًجا ستذكر يوًما أنه كان يرسل أمنياته 

لكن الدهشة  "هلا من النافذة املقابلة يف شكل رمز خمترص

عندما ختتم القصة خامتة مأساوية، فيتكّشف الستار عىل 

صوت ارتطام رضيع العائلة التي تسكن فوقها عىل "

 ."الرصيف

لعل خيال البطلة مل يكن له أن يرسح عىل هذا النحو و

لوال وجود استعداٍد ملثل هذه اجلوالت، فام كانت لتتخيل 

ذلك، لوال أهنا تنتظر فارس أحالمها، الذي قد يمتطي النافذة 

 عوًضا عن الفرس.. هو عامل الفتاة احلامل القلق املنتظر. 

اًما، مل وكل هذه اخلياالت التي بدت وكأهنا استغرقت أي

تأخذ إال حلظاٍت امتدت من اقرتاب الطفل من احلافة إىل 

السقوط املُفجع، وهذا تكثيف زماين ضغط سياًل من 

التخيالت يف حلظات، كام حيصل يف األحالم حيث تتغري 

إننا نفهم ": (9114) الوكيلمقادير الزمان، وفيه يقول 

هو  الزمن، ليس بوصفه حركة خطية تنشد االكتامل، بقدر ما

جمموعة عالقات متشظية حلظية ومتالشية وليست غائية. هذا 

يمّكن القصة القصرية أن تضمن فلسفتها اخلاصة عن الزمن، 

وتضمره يف شكلها ليعكس بالغتها التي تقوم عىل الكثافة 

. ثم تأيت حلظة الصحوة الصاعقة "والدقة والرؤية املجهرية

كارثية الواقع.  لتخرج البطلة والقارئ من جاذبية احللم إىل

كارثة كان يمكن جتنبها لوال ذلك الوهم، وتقف املقابلة 

الضدية هنا بني احلياة واملوت، بني حياة طفل هيدهد له بني 

ذراعي أمه، وموت طفل قىض بواحدٍة من أكثر الطرق 

 مأساوية.

وقد يتبادل الطرفان املشاعر ويعيشان متعتها، لكن 

املرأة ضعيفة مستلبة اإلرادة العالقة مل تؤسس عىل التكافؤ؛ ف

 مقابل رجل متحكم متسلط، كام يف 

 (33ب، ص:  9112)العبودي،  "عالقة"

كانت تتبعثُر يف حرضته، ينحلُّ جأُشها املربوط فجأة، 

وكان يسُهل عليه بعد ذلك أن يشّكلها يف جماله مثل مغناطيٍس 

 متغطرس.

 صورة نمطية للرجل الرشقي املهيمن، تنقاد له املرأة

طواعية، ولعلها طواعية ظاهرية فهي حمكومة بسيطرة 

، ألهنا وصلت درجة من العشق وصفها ابن مشاعرها املرهفة

ومن عجيب ما يقع يف املحّب طاعة "بالقول:  )ب، ت(حزم 

املحبوب ملحبوبه، ورصفه طباعه قرًسا إىل طباع من 

(. لكن هذا االنصياع والطواعية قابلها 49)ص:"حيبه

استغالل وحتكم من الطرف األخر. يف إشارة من الكاتبة إىل 

 قسوة وجالفة الرجل الرشقي.

عرية، حكت الكاتبة قصتها بلغة عالية الرتكيز والش

جسدت فيها مشاعر املرأة بصور حمسوسة، ولعل ما صور 

احلدث تصويًرا مبهًرا، هو االنزياح اللغوي املؤدي إىل التعبري 

اإلحيائي، فاخترص تكثيف التعبري حاالت التسليم والطواعية 

للمرأة يف ترصفها جتاه من حتب، وقدمت الشعرية املوقف 

 "رباط جأشها تتبعثر، ينحل"بصور جمازية، يف قوهلا: 

 . "يشكلها مثل مغناطيس"و

وقد يصل األمر بالرجل املتسلط أن يسبب هلا آالًما 

بكالمه الكاذب دون أن تدرك، وربام أدركت ورضيت، كام 

كلُّ إدمان يف احلياة، يدرك املدمن أرضاره، لكنه ال يستطيع 

ب،  9112)العبودي، : "كذبك حلو"اإلقالع عنه، تقول يف 

 (58ص: 

بني كلامته وسّكرها الذي كان هيزم جهاَز -يوًما-ط مل ترب

القياس بأرقاٍم عديدة. كان األمر خارًجا عن حدود املنطقيَّة: 

كل -التي تشتاق إليها أكثر من أي يشء–أن تسّبب هلا كلامته 

 هذه اآلالم!

-نيابة عنها–مل تدرك أنَّ دمها كان حيلو أكثر، كلَّام تذوق 

 طعم أكاذيبه!

فيحيله إىل أغنية  "التناص"عنوان يصادر القارئ ومن ال

التي تعرب عن شغف املرأة بالكلمة اجلميلة  (1) "كذبك حلو"

لكن القصة صورت مفارقة غريبة: ، وحتى لو كانت كذًبا

وهي أن متعة البطلة بسامع أكاذيب الرجل كان يتسبب بآالم 

أن )ارتفاع السكر(، ومل تدرك األنثى هذه احلقيقة، يف حني 

الرجل كان يدرك هذا ويمعن فيه، غري آبه بام يسببه هلا من 

أمراض العاشق حتت باب  )ب، ت( وتناول ابن حزم آالم.

                                                           

 أغنية للمطربة فريوز. (1)
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فرأى أنه البدَّ لكّل حمّب صادق املودِة ممنوع الوصِل  "الضنى"

  (.119ص:) "من أن يؤول إىل حد السقام والضنى والنحول

تناول هذا املبحث العالقات املجتمعية كام حكتها 

الصداقة والصديق، فصورهتا -العبودي وفق جمريني: األول

عالقًة بريئًة عفويًة، يغذهيا احلنّو واملحبة والشعور باملسؤولية 

جتاه اآلخر، قبل أن يكرب الصغار، وتتغري املصالح 

واألولويات، وغارت القاصة يف دهاليز الصديق فصورت 

لرصاع النفيس بني الفضول واإلخالص واألمانة منترصة ا

لألمانة. وتناولت الصداقة بني الزمالء يف أجّل قيمها 

 )اإليثار( ويف أعىل مراتبه حيث تبذل النفس لينجو الصديق. 

فهو: عالقة -كام عكسته-وأما املجرى الثاين للعالقات 

اللحظات الرجل باملرأة: فكانت املرأة القوية املتأهبة ألصعب 

)الفراق(، واملرأة الوامهة احلاملة الغارقة يف خياهلا حتى 

الكارثة، ومل تنَس القاصة أن تغطي سطوَة الرجل الرشقّي 

 فصورته متحكاًم باألنثى، متسبًبا ومستمتًعا بآالمها. 

 

 مشكالت وأمراض جمتمعية: -املبحث الثاين

لكل جمتمع مشكالته وأمراضه وأزماته، تقوى أو تضعف 

بعكس قوة ذلك املجتمع، واملشكالت تعني خروج الفرد أو 

األفراد عن املتعارف عليه من العادات والتقاليد واألعراف 

هي التي قد تظهر يف مجيع "والسلوك، فاملشكلة املجتمعية: 

املجتمعات بغض النظر عن املكان، وذلك كاملسائل املتعلقة 

ريها من باألرسة والزواج والضبط االجتامعي والقيم وغ

 "األمور التي تتصل بالدعائم األساسية للحياة االجتامعية

 (.13)غيث، ب،ت، ص: 

أما األمراض االجتامعية فهي سلوك سلبي هّدام وغري  

سوي يرض بأفراد املجتمع وحيّد من قدرهتم عىل ممارسة 

حياهتم ممارسًة سليمًة. وهي درجة من االنحراف عن قيم 

صل حّد اجلريمة واالنحالل، ذلك املجتمع وعاداته، ال ت

)غيث، ب،ت، ص:  الذي يمكن أن يقّض أركان املجتمع

، بل املراد تلك العادات والسلوكيات التي تؤثر عىل (91

 األخالق والقيم والسلوك تأثرًيا سلبًيا ينخرها من الداخل.

تناولت القاصة بعض أوجه املشكالت  املشكالت:-أ

املجتمعية ما تعلق منها بظروف العمل ومتطلبات احلياة 

املادية، أو ما اختص باحلياة اليومية وظروفها النفسية. ومما 

تعلق بظروف العمل واملال، تناولت الترسيح من الوظيفة، 

 والفقر، والتخمة املادية عىل حساب الفقر النفيس.

رت حالة املوظف الذي ينظم حياته صو "ترسيح"ففي  

وفق الوظيفة حتى إذا تعرض خلسارهتا انقلب عامله رأًسا عىل 

 (99ب، ص:  9112)العبودي،  "ترسيح"عقب: 

 استدعاه مديُره إىل مكتبه للنقاش حول موضوع )صغري(

 كان أمًرا صغرًيا تعثَّر به عاملُه الكبري!

الصغري( الذي مفارقة نفسية بني ما توقعه وبني )املوضوع 

استدعاه ألجله مديره، وهو فقدان عمله، الذي رتب حياته 

عليه. ويكاد القارئ يتحسس تلك الصدمة التي أصيب هبا 

املوظف، فام ُوضع يف احلسبان ال يرقى إىل درجة الترسيح، 

لكن الرياح جاءت بغري ما تشتهي نفسه. ويوشك املرء أن 

تب املدير: البطالة، يتخيل ما دار يف ذهنه، وهو خارج من مك

 البحث عن عمل، مطالب حياته وأرسته بعد اآلن.

كل هذا وغريه كثري يمكن أن يقال عن مثل هذه احلالة يف  

املجتمع، اخترصته الكاتبة بعنوان ومجلتني، فكان التكثيف 

الذي وظفته الكاتبة يف إذابة العنارص واملكونات املتناقضة 

لصدمة( وجعلِها يف كّل واحٍد، واملتباينة )التفاؤل، الفضول، ا

، ص: 1223أو بؤرٍة واحدٍة، تلمُع كالربق اخلاطف )اليايف، 

(، وكان للعنوان دور مركزي يف حّل لغز النص وتوجيه 913

أحداث احلكي، فلوال العنوان ملا عرف القارئ املوضوع 

 الذي تعثر به عامل البطل.

دأت القصة وأما اجلملتان فهام البداية واخلامتة، فام إن ب

حتى انتهت بصدمة، وسط ذهول وخيبة للبطل واملتلقي مًعا، 

فلم يكْد يلملم املتلقي فضوله يف املقدمة، حتى صدمته 

اخلامتة، فحققتا املهمة املنوطة هبام يف أن يفتحا كثرًيا من 

األبواب املغلقة، إذ لكل نص بداية وقفلة، لكن هاهنا 

ث تساهم القفلة يف يتصفان بيشء من السحر واجلاذبية، حي

)احلسني، حتقيق اإلدهاش الناتج عن إمتام املفارقة أو املفاجأة 

. فحّركت البداية الفضول، وحققت (65، ص: 9111

 القفلة اإلدهاش وفتحت باب التأويل. 

وتناولت قصص العبودي الفقر، وما يسببه من آثار عىل 

 األطفال خاصة يف: 

 (43ب، ص:  9112)العبودي،  :"تدبري"
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ه أنَّ اإلنساَن ال يمكن أن حيصَل عىل كّل يشء  أقنعته أمُّ

يف وقٍت واحد؛ فكان حيصُل عىل ثوب العيد فقط، ويضحي 

بام مجعه من مال املعايدة، كي يضمن احلصول عىل ثوب 

 جديد لعيد العام القادم!

وجتيد الكاتبة استخدام املفارقة لعبًة عقليًة، تعرب عن أحد 

ط العقيل، عىل الرغم من أهنا تشكل من أرقى أنواع النشا

)إلياس،  اسرتاتيجية يف اإلحباط والالمباالة وخيبة األمل

ييِش بمعاين احِلنكة  "تدبري". فالعنوان (154، ص:9111

وحسن الترصف، ولكن بعد الولوج يف عامل النص، ينسلُّ 

شعور مرارٍة واخزٍة إىل الذات، فكيف يكون التدبرُي من هذا 

ويصل إىل هذه الدرجة؟! ثم ما شعور األم  العقل الغّض،

وهي تقنع صغريها بالتأقلم مع احلرمان؟ وكيف يضحي 

الطفل بمظاهر العيد التي يتمتع هبا أقرانه؟! باب واسع من 

رغم ما فيها من –األسئلة ُيفتح أمام القارئ. ولكن يف القصة 

رسالة تربوية، تعلم النشء أن احلياة ُتعطي وتأخذ؛ -غصة

وقد يتوفر املال ومتطلبات  أعطته احلياة جانًبا سلبته آخر.فمن 

 .(1)احلياة، ومع ذلك تفقد السعادة كام بني نص آخر للكاتبة

أما مهوم املجتمع التي تتعلق باحلياة اليومية، فأبرز ما 

وهو شعور إنساين عام خاصة يف  "امللل"تناولته العبودي 

الة، والفراغ، والروتني... الطبقات التي تعاين خلاًل ما كالبط

وقد يصبح امللل سلوًكا مرضًيا، يشلُّ سلوك التنفيذ عىل 

)العبودي،  :"ملل"حساب التفكري، وهذا ما جسدته قصة 

  (18ب، ص: 9115

أذكر أنَّ األفكار التي رّتبتُها لعقيل، قد استعارهتا اجلارة 

ب أحُدنا  لتمنح ضحوّيتها نكهًة خاصًة، وتركتني وعقيل جيرِّ

 اآلخر وقت امللل!
ِ
 تقليد بكاء

اتبعت القاصة نمط الراوي الذايت الذي يروي قصته 

)إلياس، بضمري األنا أي يقدم األحداث برؤيته الذاتية 

، وقدمت احلوار الداخيل للبطل عىل (113، ص: 9111

التنفيذ، فاته  شكل مناجاة، يغرق فيها بالتفكري حتى إذا نوى

األوان، ولعل الرتابة يف األحداث واألشياء من حوله تسببت 

له يف فقدان احلامس ألي نشاط، وأدخلته يف دوامة اجرتاٍر 

                                                           

ب،  9112)العبودي،  "خداع"جسدت الكاتبة هذه الفكرة يف قصة  (1)

 (48ص: 

ذهنّي ألفكاره، يف الوقت الذي يرقُب بحسٍد جارته وهي 

 متارس حياهتا بحامٍس متجدٍد يمنح أوقاهَتا نكهاٍت خمتلفة. 

البطلة )وهي ربة منزل( فراًغا تعيش  "روتني"ويف قصة 

 (8ب، ص: 9112)العبودي، : "روتني"تسبب بضجرها 

كانت تكنُس ضجرها إىل النافذة، فتياٌت بجدائل خيّططن 

 طريق اللعبة، ويقفزن يف مربَّعاهتا املعوّجة.

كانت تكنس ضجرها إىل النافذة، صبيان يرقِّمون املرمى 

 بعلب صودا فارغة.

النافذة، يتخارُص الصبيان كانت تكنس ضجرها إىل 

 والفتيات إىل ممرِّ النُّضج

 تكنس ضجرها إىل النافذة: حمض إسفلت!

صة من  وتظهر قدرة الكاتبة عىل تشكيل اللغة املشخِّ

واختارت الكاتبة من أعامل املنزل  "كنس الضجر"خالل 

لتصور شعور الضجر الذي يرافق ممارسة تلك  "الكنس"

سببه الفراغ من ناحية وروتني احلياة األعامل! الضجر الذي 

اليومية التي تعيشها، أو تشاهدها من نافذهتا من ناحية ثانية، 

يف سريورة يومية ثابتة: فتيات وفتيان يامرسون ألعاهبم 

اخلاصة، وكل يتمتع بحياته قبل الوصول إىل النضج، النضج 

الذي سئمت فيه البطلة حياهتا، حتى حتول ضجرها إىل حاجز 

 .(9) تّي إسفل

 

متّر احلياة يف املجتمعات بأمراض، تؤثر  األمراض:-ب

عىل حركتها وديمومتها، فلو وصل انحراف خلقي أو فكري 

لدى الفرد حّد املرض ثم عم هذا أفراد املجتمع، يصبح 

ج( أن تنبه  مرًضا جمتمعًيا حيتاج إىل عالج، ومن عادة )ق ق

إىل اجلوانب املظلمة إن يف حياة الفرد أو املجتمع، وترتك 

احللول للقارئ. وكشفت العبودي عن كثري من تلك 

األمراض املجتمعية يف قصصها كشًفا عميًقا، يقدم العلة يف 

 استبطان لضمري اجلامعة وحّثها عىل العالج.

ويمكن تقسيم ما تناولته إىل نوعني: نوع يتعلق  

امرسات الفعلية، وآخر يتعلق باملامرسات القولية، فعن بامل

                                                           

صورته العبودي الروتني حمببا وملهام يف )اثنان وسبعون مرتا(  (9)

( وفيها حتكي قصة كاتب حتول املقهى 43ب، ص:  9115)العبودي، 

 من مكان روتيني إىل فضاء محيمي لكتابة مقاله األسبوعي. 



 دراسة حتليلية - الواقع االجتامعّي يف قصص سهام العبودي: فطيم أمحد دناور

 

41 

املامرسات الفعلية، كتبت يف الفساد، والتسلط، واحلجاب. 

 (12ب، ص: 9112)العبودي،  "تزوير"ويف الفساد كتبت 

كلام أفحش يف ظلمه، وتكاثفت خطاياه، أوعز إىل كاتبه 

هات  حة، وذات ترَّ لسريته املأجور أن يعدَّ طبعًة جديدًة، ومنقَّ

 الذاتيَّة.

تشري القصة إىل نموذج من املجتمع يامرس فساده، ثم 

يستخدم نفوذه ملحو األثر وتبييض الصفحة، يف تصوير رمزي 

يستغل خاصية التكثيف إىل أقىص مدى، واختري العنوان ليدل 

عىل نوع خاص من التزوير، وهو تزوير السرية، الذي حيتاج 

طمس )اخلطايا( وتزييف  إىل أدوات منها كاتب حمرتف جييد

الوقائع واستالب اآلراء، وهو يعمل باملنطق ذاته الذي يعمل 

به البطل: )الضمري مقابل املال(، فيزّور البطل سريته حتى 

 يكمل عنارص مملكته )املال والنفوذ والسمعة احلسنة( ويرى

أن هذا من طبيعة  النظام الدكتاتوري، الذي  حبيب)ب.ت(

، أولئك الذين يعطون الدكتاتور جمده، جيمع حوله املنافقني

ويعملون من ورائه ما يريدون، ملنفعتهم الشخصية)ص: 

56.) 

وتلجأ القاصة أحياًنا إىل السخرية يف رصد حاالت 

الفساد لفضحه وتعريته، وهي تعّد إحدى أسلحة اإلصالح 

االجتامعي والفردي، فهي تبنى عىل اختالف املوقف، وحتمل 

 من النقد، فهي تقول اليشء وتريد عكسه يف أنحائها كثرًيا

. وتبعث السخرية إشارات (65، ص: 9111)احلسني،

مضادة للحالة القائمة، وهي تدخل املتلقي يف عصف ذهني، 

)العبودي،  "والء"قبل أن يستشعر وخز السخرية، كام يف: 

. إذ يظن القارئ أن القصة تتحدث عن (38ب، ص:  9112

، الذي جعل املؤسسة بيته الثاين، الوالء اجلّدي لذلك البطل

كانت زوجته تدير "قبل أن ترسد وجوه ذلك الوالء ساخرًة: 

عالقاته العامة، يف حني شغلت ابنته بشؤون موظفيه، اختار 

-االبن أن يرسَح بعيًدا يف قبِو األرشيف، أما خادمته فقد تدّبر

أمر املفتش الذي اعرتض عىل توظيفها يف مؤسسٍة -أخرًيا

. وهذا رفض من القاصة للوعي الزائف، وإدانة "حكومية

لسياسة االستالب وتزييف القيم، هذه السياسة التي ختول 

املوظف أن حيول املؤسسة التي يديرها، إىل مزرعة خاصة به؛ 

فيوظف ويعزل بحسب الرباط العائيل واملصلحة اخلاصة ال 

 حسب الكفاءة.

العريب من ومل يفت القاصة التعبري عام يعانيه املجتمع 

صورت فيها حالة رجل حتول  "عادة"تسّلط رجويل، فكتبت 

لديه ممارسة التسلط واالستهانة بالكرامة اإلنسانية ثم التربؤ 

منها إىل عادة، مل يستطع التخلص منها حتى بعد تغري األحوال 

)السن، الوضع االجتامعي( إذ انتهت يف الواقع لكنها مل تنته 

التي كانت حتاول عبًثا إيقاظه -كام الحظت زوجته-يف ذهنه

 (39ب، ص:  9112)العبودي،  "عادة“ومهه: من 

مل يكن يفيق من اهنامكه يف فرك أسفِل حذائه إال عىل 

صوت زوجته الغاضب، ظلَّت تذّكره طويال بأنه مل يعْد نافًذا؛ 

وس عىل كراماِت -بعد اليوم-فلن يسَعه  أن يستمتع بالدَّ

 ختليص حذائه منها! اآلخرين، وقضاء أمسياته يف

وتربز هنا اللغة املكثفة واملجردة، والرمز املفعم بالداللة 

يف جتسيد الكرامة املمتهنة ويف ازدرائها والتخلص منها، 

فرمزت الستهانة البطل باآلخرين وبغيه عليهم بالدوس 

احليّس عىل كراماهتم، ثم ختلصه من ذلك إرضاء للضمري 

 وتربئة للذمة. 

بة فكرة احلجاب واملحافظة يف قصتني مها وتناولت الكات

، صورت يف األوىل أقىص اليمني حيث "عري"و "احتياط"

احلرص عىل املرأة حتى التزمت، وعكست يف الثانية أقىص 

اليسار حيث التحرر حتى العري املخالف للطبيعة. فاختذت 

أسلوب  (55أ، ص:  9112)العبودي،  "احتياط"يف قصة 

لئك الذين حيرصون عىل إخفاء كل ما املبالغة لتحكي عن أو

رغم أن اخلطوات "يشري إىل املرأة حتى لو كانت آثار خطواهتا 

مل تزْر مرتَع سوء، ورغم أن خرائط سري أثواب النساء كانت 

فائضة الرباءة، إال أن البلدة عّطلت احلياة وحّرمت مّس 

. ولعل "الطرقات حتى جتد مشكلة زحف الرمال حاًل قاطًعا

صة إشارة إىل رفض املجتمع كّل ما خيرج املرأة من يف الق

سخرية من  "احتياط"السجن الذي ارتضاه هلا. ويف العنوان 

ترصفات املجتمع الرجويل، وهي تقانة فاعلة حني تبنى عىل 

اختالف املوقف وحتِمل يف أنحائها كثريا من النقد، فقد "

 .(65، ص: 9111)احلسني،  "تقول اليشء وتريد ضده

قابل عربت القاصة عن رفضها للعرّي الذي خيالف وبامل

الفطرة، وحيّط من مكانة املرأة يف أسلوب رمزي يف قصة 

  (59ب، ص:  9112)العبودي،  :"عري"
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خلعْت حبَّة القمح نخالتها، كانت احلبة بيضاء، ومجيلة، 

 وقليلة الفائدة!

لعّل الكاتبة رمزت بحبة القمح التي خرجت من غالفها 

ىل املرأة عندما تتخىل عن حجاهبا، فيصبح االهتامم الطبيعي، إ

 منصبًّا عىل شكلها ال عىل روحها. 

وأما أمراض املجتمع التي تتخذ طابًعا لفظًيا يرتك آثاره 

السلبية عىل مشاعر وسلوك أفراده، فتناولت منها العبودي 

النفاق، والرياء، والبهتان. ويف النفاق تغييٌب فكريٌّ واتكاٌء 

عية لآلخر، يف تغريب للحقيقة عن البطل واملجتمع، عىل التب

وهو أسلوب يزرع الوهم يف ذهن السامع حتى يصعب عليه 

تقبل احلقيقة، وهنا تصور القصة َضالل البطل وحميطه مًعا، 

وهم يامرسون اخلداع واستالب الفكر، فيقبله منتشًيا، تقول 

  (56ب، ص:  9112)العبودي، : "غشاوة"يف 

روُحه بمدحيهم البالغ، أصبحْت النفخة التي ازدمحْت 

 سبَّبتها كلامهتم، تعرّس عليه هضَم احلقيقة!

ولعل هذا أحد أمراض العالقات االجتامعية، التي ُتفسد 

عندما ُتصاب الذوات بالتضخم فيصبح العمل اجلامعي 

 .(41، ص:1285)بن نبي، املشرتك صعًبا أو مستحياًل 

صة للمجتمع الذي ويف وضع معاكس، تنترص القا 

كشف زيف النفاق فنبَذه، بعد أن ُخدع بابتسامة البطل 

طويال، يف انحياٍز منها لصحوِة املجتمع ونبذه ألشكال اخللق 

اهلدامة، وجيسد اخليال الرسدي لدى القاصة النفاق بصورة 

 حمسوسة مذمومة، يرمى يف مكان منبوذ، 

  (41ب، ص:  9112)العبودي،  "نفاق" 

كلَّام غسَل وجَهه سالت منه االبتسامة املرسومة، مل كان "

يمِض وقت حتى أصبحت قنوات الرصِف الصحّي، أسفَل 

 ! املدينة عاملًا تسكنه آالف االبتساماٍت التي فقدت وظيفتها

وبالنظر إىل التقنيات الفنية نالحظ السخرية يف العنوان، 

سخرية حتمل سعادة من بوار بضاعة البطل )االبتسامة 

 الزائفة( وانتشاًء بموقف املجتمع الواعي.

 "ظل الفراغ"وعاجلت القصص فكرة الرياء، يف قصة 

التي عنونت هبا جمموعتها، وحكت فيها نموذًجا اجتامعًيا 

أنثوًيا يظهر املثالية عىل حميطه بحامس، يف حني يفعل ويعيش 

 (32ب، ص: 9112)العبودي، : "ظل الفراغ"عكسها 

الكأِس نصف اململوءة باجتهاٍد نادر، كانت ترّوج لفكرِة 

عه،  وكان يناسبها دوُر املمثلة العليا لشؤون التفاؤل: توزِّ

 وتصنع أسباًبا شديدة اإلقناع العتناقه.

ا بقيت ال ترى يف الظّل املمتّد حتت كرسيّه الفارغ  غري أهنَّ

 إال ظّل غيابه!

كان يناسبها دور "ولعل القارئ ال خيطئ التهكم يف عبارة 

سِخرت فيه القاّصة من تبني  "املمثلة العليا لشؤون التفاؤل

البطلة لفكرة التفاؤل واجتهادها يف نرشه بني جليساهتا، وال 

خيطئ أيًضا ذلك التناقض بني ما تقوله البطلة وما تفعله، 

ولعّل هذه احلالة متفشية يف املجتمع األنثوي، خاصًة مع 

صة من خالل نصها التحوالت املجتمعية مؤخًرا، وكأن القا

القصري املتخم باإلشارات، تكشف البون الشاسع بني القول 

والفعل لفئة من املجتمع! أولئك املهيمنني عىل مفاصل حياتنا 

 . (9111)حممد، وهم يفعلون غري ما يقولون 

وما  "البهتان"ومل تنَس القاصة أحد أمراض املجتمع وهو 

فتناولته يف  حيمله من كيد وخصومة نفسية جتاه الضحية،

 (52ب، ص:  9112)العبودي،  :"نقاء"

قذف كيُدهم احلالُك باسمه إىل القائمِة السوداء، 

ت!  فابيضَّ

ربام ال خيطئ الذهن التضاد بني قوهلم وحقيقة الضحية، 

فهو واضح وضوحه بني األبيض واألسود، وجتسد البهتان 

 "ابيضت"و  "اسمه")وهو يعني رمي اآلخر بام ليس فيه( يف 

التي دلت عىل عكس ما صنفوه يف رسد رسيع مقتضب، 

اسُتغل فيه الرتكيز بدرجة عالية. وُيثار احلّس الديني من 

َبْل }خالل التفاعل النيّص بني النّص وبني اآلية الكريمة: 

اْلَوْيُل مِمَّا  َنْقِذُف بِاحْلَقِّ َعىَل اْلَباطِِل َفَيْدَمُغُه َفإَِذا ُهَو َزاِهٌق َوَلُكمُ 

و  "قذف"، من خالل كلمة {18األنبياء:}ُفوَن َتِص 

، وكام ُيقذف احلقُّ عىل "فيدمغه"و "ابيضت"، و"نقذف"

الباطل فيدمغه، ُقذف اسم الضحية عىل القائمة السوداء 

فنورها )ابيضت(، وهبذا حارصت القاصة وباء البهتان 

 اجتامعًيا ودينًيا.

كام تناول هذا املبحث املشكالت واألمراض املجتمعية 

انعكست يف النصوص؛ التي صورت املشكالت الوظيفية 

واملالية وآثارها عىل من يعيشها كباًرا وصغاًرا، كام تناولت 
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املشكالت املتعلقة بيوميات الفرد يف املجتمع، فصورت 

 الضجر وامللل وأسباهبام. 

ووقف املبحث عىل القصص التي صورت األمراض 

، فمن السلوكية صورت املجتمعية السلوكية، والقولية منها

الفساد والتسلط والتزمُّت والعري، ومن القولّية حكت 

النصوص النفاق والرياء والبهتان، مبينة اآلثار الكارثية لكّل 

منها عىل الفرد واملجتمع. بأسلوب إحيائي يشري دون أن 

 يرصح.

 

 رصاعات جمتمعية:  –املبحث الثالث 

تتحرك املجتمعات بالقوة التي حتدثها الرصاعات بني 

جوانبه أفراًدا وبيئات، وغالًبا ما ينتج هذا الرصاع عن رفض 

غري املعتاد )تغيري أو حداثة أو اختالف( ولعّل املجتمعات 

أن  )ب.ت(العربية من أكثر املجتمعات حمافظة، ويرى حبيب 

تعقيد والصعوبة، احلياة اليوم يف املجتمعات احلديثة، تتسم بال

فكّلام أخذ املجتمع بأسباب املدنية، واحلضارة احلديثة؛ ازداد 

(. وهذا يدفع اإلنسان إىل أن يتخذ 19ص: تعقيد احلياة )

لنفسه نمًطا جديًدا من احلياة، خيتلف عن النمط الذي اعتاده، 

وبالتايل، فالعالقات البرشية، ما عادت بأنامطها السابقة، بل 

ليب أخرى تناسب أنامط احلياة اجلديدة، هذه اجتهت إىل أسا

التغيريات التي أنتجتها تغيريات احلداثة والزمن تسببت 

برصاعات، يمكن تقسيمها يف قصص العبودي إىل ثالثة 

 ألوان من الرصاع:  

 

حيُدث الرصاع بني املايض  بني املايض واحلارض:-أ

 واحلارض عندما يرفض احلارض التخيل عن املايض، وينعكس

هذا عىل جماالت عدة، ُيعد املكان أساسها، وهو ما منحته 

القاصة روًحا خاصًة، واستخرجت ما فيه من تأثر وتأثري 

ويشكل املكان إيقاًعا نفسًيا "انعكس عىل قاطنيه وترصفاهتم 

عميًقا يف طريقة إنشاء شعرية القصة القصرية جًدا، تبدو اللغة 

ليٍة، جتعل املكان حموًرا الرسدية مشبعة بحالة شعريٍة نفسيٍة عا

 .(58، ص: 9115)املنارصة،  "رسدًيا يف تشكيل القصة

وتغرَي نمط البناء، بعد أن كان قائاًم عىل االتصال بني  

البيوت إما باألسطح أو احلدائق أو الرشفات... وما يسمح 

به هذا النمط من اتصال اجتامعي، يمد جسور األلفة واملحبة 

، حتى يبدو احلي كأنه منزل كبري يضم بني أبناء احلي الواحد

أرسة كبرية، تتشارك أرسه الصغرية أفراحها وأتراحها وكل 

شئوهنا، حتى إذا فرضت التغيريات احلضارية نفسها، 

وارتفعت األسوار بني البيوت وأسطحها، ُعزلت األرس 

املتواصلة، وُقطعت أوارص األلفة، فتقبلها اجلريان مرغمني 

 إىل محيمية املايض.لكنهم ظّلوا حينون 

وتصور القاصة هذه احلالة برسد لبعض تفاصيل احلياة  

اليومية يف الزمن األليف، وهي عىل بساطتها كانت هتِب تلك 

احلياة طعاًم خاًصا، بام حتمل من عالقات تعرف بأهنا التزال 

أي عالقات  Primary Group Relations)عالقات أولية )

شخصانية، غري رسمية، تعاونية، محيمية، وأفراد اجلامعة 

 (38، ص: 9111)بركات،  ملزمون بعضهم ببعض

 (53ب، ص:  9112)العبودي،  "عزلة"

ظلَّ اجلدار بني سطحي البيتني يعلو، حتى طَمس مع 

 عادة تذويق-بعدها–الوقت قانون إعارة األواين، عانت 

 الطعام من حالة فتور، ثمَّ ذابت وشوشة الضحى.

ظلَّ اجلدار يعلو حتى انثنت البيوت عىل نفسها، 

 وتقوسْت عظامها سجوًنا لساكنيها!

عرّبت الكاتبة عن ظاهرة التوسع العمراين، الذي شهدته 

مدن اخلليج العريب بعد الطفرة النفطية، فأحدثت حتوالت 

املباين التقليدية القديمة، وأّثر ذلك عمرانية، أّدت إىل إزالة 

عىل الطابع املميز للمدينة العربية عامًة واخلليجية خاصًة، هذا 

التسارع للوجه املادي من الثقافة، أثر سلًبا عىل الوجه غري 

املادي، فهذه التحوالت يف أجسام البيوت أدت إىل حتوالت 

ة النفسية يف العادات والقيم، عربت عنه الكاتبة بتصوير احلال

للسكان بعد حالة التقاطع املستحدثة، وما يمكن أن يعانونه 

من غربة يف حّيهم، فأضفت هذه احلالة النفسية عىل البيوت، 

ظلَّ اجلدار يعلو حتى انثنت البيوت عىل  "بتعبريها املجازي 

 .(1) "نفسها، وتقوست عظامها سجوًنا لساكنيها!

ن فوق أسطح ومل تكتف القاصة بتصوير هذا الرصاع م

املنازل أو عىل أعتاب البيوت أو بني األزقة، بل أظهرت أثره 

 9115)العبودي،  "مثلجات"عىل األفراد، من خالل قصة 

                                                           

ة وجها آخر للرصاع، متثل يف سيطرة التكنولوجيا عىل عكست الكاتب (1)

 (.95ب، ص:  9112)العبودي،  "تقاعد"مظاهر احلياة اليومية يف 
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، التي تقابل قارئها باحلنني بدًءا من العنوان (39ب، ص: 

 .(1)"مثلجات"

ويف القصة منولوج يقرتب من التدفق الشعري يف سياق   

)إلياس، ه البطلة الراوية وجود سامع خطاب مل تفرتض في

قارنت فيه الراوية بني ظروف حياهتا مع  (119، ص: 9111

صديقتها يف حّيهام البسيط، وبني حال الصديقة زمن رسد 

القصة، وما شاهدته من تغيري أصاب كلَّ يشء مبنى ومعنى، 

كانت "تقول واصفة احلياة يف املايض )مرحلة الطفولة(: 

طالبات املجّمع – آخِر املنحدِر الذي هيبِط بنا مريم تستقبلنا يف

إىل حارٍة مذبوحٍة ككّل زوايا الرياض بقائلٍة  -املدريس الكبري

مريعة، تنبت كالواحاِت، وبقطعة معدنية من فئة يتأّنُف منها 

الصغار اليوم، كنا نشرتي مثلجات التوت املغروسة يف املاء 

الرشاء، كانت تِعدُّ املثلج أمام بيت مريم، وهي ترّص مبالغ 

. تبدو البطلة منحازة إىل "نفسها للتجارة منذ ذلك الوقت

تلك الفرتة ببساطتها وحيوهتا ومحيميتها رغم ضيق احلال 

آنذاك، وهو ما يبدو من وصفها للحياة يف املرحلتني، ففي 

األوىل كانت مفعمة بالنشاط، يف حني غلب عىل الثانية التأمل 

يف املكان "أثقَله شعوُر االغرتاب: السلبي ملراقب متربٍم 

ترتدي النساء مالبس -حيث ال توجد املثلجات–اجلديد 

أنيقة، ويضعن أقراًطا من املاِس، أعقاب أرجلهن صقيلة 

المعة، يرشبَن العصري الكثيف ذا الطبقات يف كؤوٍس من 

الكريستال بسيقاٍن ضيقة، احلرارة التي حتيطهن معدلة 

ت التي حتولت من رشاب إىل رمز ولعل املثلجا "رقميا...

إشاري ييضء مجيع فضاءات القصة، ويكشف أزمة بني 

زمنني؛ فيُهزم املايض يف الواقع، لكنه ينترص يف النفوس، 

وخُتتم القصة بحرية البطلة، عندما شمت يف يدها التي 

سحبتها من يد مريم رائحة توت )أكانت تنبعث من يدها أم 

 من يد مريم(. 

مط من املعيشة أضحى سمة للمجتمعات ولعل هذا الن

العربية عامة وللطبقة امليسورة خاصة، ويرى بركات 

( أن طبقات التجار والصناعيني تشّدد يف املجتمع 9111)

عىل التحديث واقتناص التقنية واألزياء، مما له عالقة مبارشة 

باالستهالك والرفاهية واجلاه، وهي حترص عىل إبراز ما 

ت األخرى من منطلقات قيم اللياقة يميزها عن الطبقا

                                                           

 هو نوع من العصائر امللونة الباردة، كان يصنع بطريقة بدائية. ( 1)

واألناقة والنعومة والرسميات، وبخاصة ما يتعلق منها برموز 

 .(959)ص:  الوجاهة

 

لعل رصاع األجيال حالٌة متجددٌة ما  :بني األجيال-ب

تقدم الزمان، فال يمرُّ زمان إال ويشكو أهله من ذلك الرصاع، 

وهو يشمل جماالت احلياة الفكرية والشكلية والسلوكية، 

يتمسك فيه اآلباء بالقديم، ويرّص األبناء عىل اجلديد. 

وجماالت الرصاع كثرية منها: اللباس، والعادات، والقيم، 

 ات، واآلراء، وبناء املستقبل...واأللوي

وتناولت القاصة هذا الرصاع يف قصتني، شملتا نوعني 

من يقرأ "و  "برعم اخلوف برعم األمل"خمتلفني منه، ومها 

التي  "اهلجرة الرسية إىل األشياء"يف جمموعتها  "الشمس

اختلف فيها أسلوب الكاتبة فأضحت نصوصها أطول، 

واجسها ميداًنا لألحداث. وصار فضاء النفس بخياالهتا وه

يف عملية استبطان للشخصيات عرب تأمل باطني لشعورها 

وفكرها. وملا كان االستبطان قائاًم أساًسا عىل تأمل الذات 

البرشية لذاهتا، عملت القاصة عىل الدخول إىل عوامل 

شخصياهتا، وتصوير ما يدور فيها من أفكار وخماوف، ما 

 قصة الشخصية. جيعلنا نطمئن إىل تصنيفها حتت

أ، ص: 9115)العبودي،  "من يقرأ الشمس"وتناولت 

تباين الرأي بني البطل ووالده حول وظيفة املستقبل،  (45

ولعل هذا الرصاع أنتجه االختالف الثقايف بني جيلني، 

التغري "يف نظريته  (W.Ogpurn)وتناوله ويليم أوجربن 

( التي Cultural Lag) "اهلوة الثقافية"وأطلق عليه  "الثقايف

تنتج عن ختلف اجلانب الالمادي من الثقافة عن مواكبة 

، فوسائل النقل (9) (119، ص: 1285)غيث، اجلانب املادي 

وختطيط املدن وأنامط املسكن وامللبس... تغريت، لكن طرائق 

 التفكري مل تتغري وبقيت رهينة النظم القديمة.

وكعادة القاّصة فإهنا ال تعرض الرصاعات بأسلوب 

الضجيج والصخب، بل تعرب عنها بأسلوب هادئ أقرب إىل 

                                                           
تقوم فكرة التغرّي االجتامعي عند أوجربن عىل قسمة الثقافة إىل  (9)

 مادي، ففي العائلة مثال يكون السكن واألثاث ممثال وجهني مادي وغري

للجانب املادي، وعالقات السلطة داخل األرسة واجلانب العاطفي متثل 

اجلانب الالمادي، والفصل بني هذين اجلانبني كان أساس نظريته، 

وُيصطلح عىل ختلف اجلانب الالمادي عن اجلانب املادي باهلوة الثقافية أو 

 .(119، ص: 1285)غيث،  (Cultural Lag)التخلف الثقايف 
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النجوى، فالبطل ال يتشاجر مع والده حول مستقبله، بل 

حيكي موقف والده وأفكاره هبدوء ونضوج الكاتب )ربام ألن 

، وهي "الكتابة "البطل ذاته كاتب( وهنا يكمن أّس الرصاع 

يعده املجتمع مهنة، بل رضب من الرتف، ويفضل املهن  ما ال

 كنا حني–يف ذلك الوقت "املعروفة، تقول عىل لسان البطل: 

ا أحالمً  يدفعون اآلخرون كان -وجهته نحو حلمي ندفع

أكثَر إهباًرا، ووضوًحا، وحسيًّة؛ )أطباء، مهندسون، طيارون، 

وات تثّبت معلمون( لآلخرين أحالٌم ذات معامل، أحالٌم هلا أد

 .  "وجودها

كاتب؟! "وتنقل الكاتبة ردة فعل األب جتاه املوضوع: 

وهل هذه وظيفة، متتَم وهو يفرك إهباَمه بسباَبته، ينشطر 

وخالًفا ملا جرت عليه العادة،  "وجهه عن ألِف سؤال...

وصمَت أيب... وصمُت أيب كان "يسّلم األب لألمر الواقع: 

، ولعل الكاتبة جعلت "اتككن ما شئت... إهّنا حي"يقول: 

ال ُتكِرهوا أوالدكم عىل "األَب يتبنى وصية )سقراط( 

)الشهرستاين،  "آثاركم، فإهّنم خملوقون لزمان غري زمانكم

 (. 9/145، ص: 1268

ويستوقف القارئ هلذه القصة أن األب ذاته كان كاتًبا، 

ومع ذلك يعرتض عىل الكتابة، ربام ألهنا ليست مهنة يعتاش 

املرء، أو ألن األب مل يفلح يف هذا الطريق، بدا هذا من  عليها

وكنت أصمُت ألّنني ال أقدر أن أقول: إّنك قد "قول االبن: 

وبعد أن حيصل االبن عىل موافقة  "فشلَت مرتني، أنا أقوهلا؟!

الوالد اليائسة، تزدحم اهلواجس واألسئلة يف ذهنه، عن آمال 

أكان يف "لده باخليبة: أبيه املعلقة عليه، وعن سبب شعور وا

سة، واخليبات الثقيلة،  كّل هذا الوقت، وبأدراج الفشل املكدَّ

؟ أكان  التي أحنت ظهره، يأمل أن ينضج حلمه القديم يفَّ

ل إىل موهبتي الضئيلة الناشئة أن تتفّرع يف مقاطعه  يتوسَّ

ة خيبته يف طرف  الشاحبة، وغاباته اجلرداء؟! أكان يعّلق رصَّ

، كي يشنقها، كي تتدىّل، كي يتشّفى، كي هيطل قلمي املأمول

-كالعادة–. وُترتك النهاية "املاء الذي انحرس يف روحه عمًرا

مفتوحة. لكن القصة عربت عن األزمة بني االبن واألب من 

 جهة وبني االبن وخماوفه جتاه املستقبل من جهة ثانية.

وقد تصور القاصة نوًعا آخر لرصاع األجيال، يتخذ طابع 

وف الطفويل الومهي، ومنه اخلوف من الناس، الذي عده اخل

 (19أحد أنواع اخلوف املريض )ص:  (9115)ملو 

)العبودي،  "برعم اخلوف... برعم األمل"ففي  

( حتكي قصة طفل، خياف من رؤية جارهم 19أ، ص: 9115

ذي الرجل املبتورة خوًفا مرضًيا، يمنعه من املرور من أمام 

ا رجله السليمة، من العرص إىل غروب بيته، حيث جيلس مادً 

الشمس، فيحرمه من اللحاق بصبية احلارة ومشاركتهم 

اللعب. وتستبطن القاصة شخصية البطل الصغري الذي عجز 

مل أمتّكن من رشح "عن إقناع أمه بموقفه فتقول عىل لسانه: 

قضيتي ألمي؛ فشفقتها عىل الرجل، جتعل من املستحيل القيام 

الق أّي مالحظة يمكن أن تشعره بتحوله إىل بأّي عمل، أو إط

)فّزاعة( للصغار أمثايل، فلم تستجب إىل توساليت، حني كنت 

 ."أرجوها أن ترافقني حتى أطمئن إىل نفاذي بسالم

وتصور القصة أزمة الطفل ورصاعه مع خماوفه، وما 

سببه له جلوس اجلار أمام باب بيته، من تأخر أو حرمان ألهم 

وهكذا فقد بقيُت أفقُد هناءة اللعب، "متع: ما يف يومه من 

وأفّوُت املراحل األوىل ألّي لعبة يقرتحها أقراين؛ فأفقد حّقي 

يف االختيار، وأحّل حماًل تاليًا، واحتياطيًا، ويف األحوال 

كنت أتصلَّب  -حني يتقلب جارنا يف غفوته املسائيَّة–األسوأ 

وأنفذ من يف مكاين رعبًا، وحني تذهب حلظة رعبي تلك، 

طوق خويف، يكون أقراين قد نفضوا عن أيدهيم غبار اللعب، 

، "واستسلموا لنداء أمهاهتم الذي يعلو قبل مغيب الشمس

ويفرس علامء النفس مثل هذه احلاالت، بأن زيادة املخاوف 

لدى الطفل تعوق حريته وتلقائيته، كام تؤدي إىل نقص قدرته 

 .(59، ص: 9115)ملو،  عىل مواجهة توترات احلياة

ويستمر حال الطفل، إىل أن خترتع األم قصة تبدد هبا  

خماوف طفلها، وتبعث مكاهنا الفضول والرغبة، إذ أومهته أن 

رجل اجلار مؤقتة، وسينبت مكاهنا رجل جديدة، فيقول 

متلكني يف تلك اللحظة دهشة آرسة، راقت يل هذه "الطفل: 

عينيَّ عىل اتساعهام الفكرة، وأكثر من ذلك فقد جعلتني أفتح 

وأنا أمرُّ بجارنا، أبحث عن الربعم املفرتض، الذي سيتدىّل 

قريبا من فتحة رسواله الداخيل الفارغ، بعد أن كنت أغمض 

عينّي، وألتصق باجلدار املقابل مبتعًدا قدَر طاقتي عنه كلَّام 

يزرعه  "اخليال اإلجيايب". ولعل هذا ما يسمى بـ"مررت

ل فيساعده عىل التغلب عىل خماوفه األهل يف ذهن الطف

  (.142، ص: 1282)حواشني، والتخلص من توتره 
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وهكذا تسري أحداث القصة إىل هنايتها، حتى رّكب اجلار 

رجاًل اصطناعية، فأدرك البطل حيلة أمه الذكية ببعث اخليال 

اإلجيايب. وهبذا صورت القاصة خماوف األطفال وما يتضمنه 

وخياالت، كام بينت حكمة األم يف معاجلتها عاملهم من أوهام 

لكن املدهش أن األطفال يستمتعون بتلك  .(1)ملخاوف ابنها 

الدراما املخيفة، فهم ال يميلون إىل احلياة الوادعة اخلالية من 

اإلثارة، يقول البطل بعد أن رأى رجل جاره الصناعية: 

 فكرة نفاذي دون نفحة اخلوف، ودون رجٍل منتظرة فكرة مل"

أتقبَّلها رسيًعا، أنا أفتقد ما اعتدت عليه، وأفتقد أكثر ما كنت 

 . "أتوّقعه

 

والرصاع بني البيئات املختلفة  بني البيئات االجتامعية:-ج

أمر معتاد يف مجيع التجمعات البرشية املختلفة، فأهل املدينة 

يتاميزون عن أهل الريف، واألرياف خيتلفون عن البدو، 

 رصاعات خفية، متنع الزواج أو اختالفات تنطوي عىل

السكن أو العمل يف جمتمع مغاير أحيانا، وِقس عىل ذلك 

سكان الساحل واجلبل، واجلبل والسهل، والسهل 

 والصحراء...

ويف اململكة العربية السعودية تكثر األرس الوافدة من 

خمتلف الدول، قادمة بعاداهتا وتقاليدها املختلفة، وقد ال 

املحلية، واختارت القاصة منها جانًبا بسيًطا، تقبلها البيئة 

 "البلكونة" لُتكنّي به عن اختالفات كثرية، وهو املكان ممثاًل بـ

الذي جعلته عنواًنا لقصتها، التي نرشهتا عىل موقع اجلزيرة 

مستثمرة إمكانيات املواقع االلكرتونية يف إدراج صورة 

 متخيلة للبلكونة.

عرّبت الكاتبة عن  أ( 9112)العبودي،  "البلكونة"ففي 

املحافظة التي يتسم هبا املجتمع املحيّل، حتى أنه يمنع استعامل 

البلكونة وهي رئة البيت، وحيتفظ هبا السكان جزًءا من 

مل يكن  "ديكور )الفيال( وال يستفيدون منها إال بالقليل إذ 

من املعيب أن تنرَش اخلادمة بعض املالبِس الالئقِة عىل حبل 

مشاهدُة حركة أطفال خلف -أحياًنا-. يمكن الغسيل

السياج ... يف تلك )البلكونات( املظلمة املعطَّلة كان مناسًبا 

                                                           

طريقة تستخدم ملعاجلة خماوف األطفال، ومنها  :"اخليال اإلجيايب" (1)

تصور الطفل ألحداث مشوقة أو رحالت أو مغامرات، للتغلب عىل 

 .(142، ص: 1282)حواشني،  شعور اخلوف بداخله

أن تلتقي األشياُء التي ال يستعملها أحد يف مكان ال يزوره 

  "أحد!

تلك استعامالت البلكونة من قبل السكان املحليني، كام 

)شامية(، فيختلف أوجزهتا الكاتبة، إىل أن تأيت إىل احلي أرسة 

التعامل مع بطلة القصة )البلكونة(: وبجانب تّغري لون 

السياج احلديدي إىل األبيض ومتدد أغصان الزرع والورود 

فهناك أيًضا أصص الزرع الصغرية  "وتطاير العصافري فوقها 

التي علَّقتها اجلارة الشاميَّة فوق السياج، وثبتتها بأسالك 

ة أعىل السياج كام لو أنـَّها ُولدت معدنيَّة؛ فبدت وهي مرتاصَّ 

ًنا... وشيئـًا  ت نسلها بني قضبانه: أخرَض وملوَّ منه، ثم مدَّ

فشيئـًا اعتادت العيون رؤيتها تسقي الزرع يف األصص، 

وهتذب الفروع املتدلِّية، وتعيد عقد األسالك املعدنيَّة التي 

حتمل األصص الصغرية كلَّام وهن عزمها، أو تقطف زهرة 

 "بحت جاهزة لاللتقاء بخصالت شعرها الذهبيَّةأص

صورت الكاتبة تغرّي استعامل البلكونة وفًقا لعادات اجلارة 

اجلديدة وذوقها املعتاد عىل مثل هذه املظاهر يف بيئتها، ما أثار 

 "إعجاب الراوية باحلياة اجلديدة التي ُبثت يف احلي، فقالت: 

-جملة سقطت  لقد بدا ذلك اجلامل النادر مثل صورة من

 "يف حارتنا اليابسة-َعَرًضا

ولكن للسكان رأي مغاير؛ إذ قوبل وجود األرسة 

)الوافدة( بالرفض مجلًة وتفصياًل، بدا ذلك من عبارات 

ومل يكن عمل هذا الساكن ليثري الشك أو الفضول  "الراوية: 

مل يكن شذوذ  "و  "أكثر ممَّا عملته زوجته بسياج )البلكونة(!

 "و "ملسألة التي فتحت أبواب الثرثرة يف احلارة...اللون هو ا

بقيت األصص املهملة معلَّقة منذ غادرت العائلة الشاميَّة عىل 

  ."عجٍل مغاَدرًة مثريًة للفضول ومفرحة يف آن واحد

وقد يكون رفض الغريب معتاًدا يف املجتمعات العربية 

: (9111)الختالف ثقافاهتا رغم تقارهبا، يقول بركات 

من هذا اإلطار العام الذي يشّدد عىل مقوالت التكامل ض"

والتفاعل، يمكننا أن نقول بتنوع الثقافات العربية بني بلد 

 (.119)ص:"وآخر، وضمن البلد الواحد

والالفت أن األرسة الشامية تشرتك مع األرس السعودية 

يف العادات، لكن ثمة اختالف يف تفاصيلها، بدًءا من تغيري 

، وصوال إىل الرتخص الذي تبديه األرسة لون البلكونة

الشامية عندما خترج املرأة إىل البلكونة وتعتني بزهورها، بل 
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وتضع بعضها عىل شعرها. يف حني ال خترج املرأة السعودية 

عادة إىل البلكونة، ويف أكثر األحوال حرًجا يمكن أن يبدو 

ئ إذ رسعان ما يبدو خيال األم املختب"خياهلا ويسمع صوهتا 

ولعل القاصة  ."خلف الستارة داعية الصغار إىل ترك اللعب

استطاعت جتسيد الرصاع املجتمعي بني بيئتني خمتلفتني 

اجتامعًيا، ومها املجتمع النجدي واملجتمع الشامي. من خالل 

 البلكونة وجمرى احلياة فيها.

تناول هذا املبحث الرصاعات املجتمعية كام انعكست يف 

ف عىل الرصاع بني املايض واحلارض، نصوص العبودي، فوق

ممثاًل ببعض مظاهر املايض يف احلياة التي غزهتا احلداثة، 

فأزاحتها، ولكن النفوس ظلت حتّن إليها، كام وقفت الدراسة 

عىل القصص التي عكست الرصاع بني األجيال ممثاًل برصاع 

األب واالبن يف أكثر مسائل االختالف، وهي بناء املستقبل، 

ع بني الطفولة برباءهتا وبني النضج بام فيه املظاهر والرصا

 املخيفة.

وناقش املبحث الرصاع بني البيئات التي جيمعها الكل 

وتفرقها التفاصيل، من خالل قصة مثلت بيئتني عربيتني 

 خمتلفتني.

 

 اخلامتة:

ناقشت الدراسة انعكاس الواقع االجتامعي يف القصص 

ي، وخلصت إىل النتائج املختارة من جمموعات سهام العبود

 اآلتية: 

صورت أغلب القصص املجتمع العريب عامة، -1

 واختص بعضها باملجتمع املحيل السعودي.

انعكس املجتمع يف قصص الكاتبة بكثري من عالقاته -9

 ورصاعاته وأمراضه.

تناولت القاصة املجتمع بواقعية، من خالل تسليط -3

بالتحليل الضوء عىل بعض التفصيالت الدقيقة مدعومة 

 النفيس واالجتامعي.

وقفت العبودي عىل عالقة الرجل باملرأة مربزًة -4

اجلوانب السلبية فيها، من تسلط للرجل وذكوريته مقابل 

سذاجة املرأة وضعفها، يف انحياٍز لألنثى وما تتعرض له يف 

 املجتمع الرشقّي.

بينت الدراسة ما صورته القصص من مشكالت -5

والعملية، كام بينت بعض مهومه النفسية املجتمع املادية 

 وآثارها عىل أفراده.

سلطت قصص العبودي الضوء عىل األمراض التي -6

تنخر جسد املجتمع، من فعلية تؤثر عىل سري احلياة فيه، أو 

قولية تؤثر عىل أحوال أفراده وعالقاهتم، كام بينت كيفية 

 تغلب املجتمع عىل بعضها وختلصه منها.

اعات املجتمعية بني األزمان رصدت القصص الرص-9

ممثاًل بالرصاع بني املايض واحلارض، وبني األجيال جسده 

رصاع اآلباء مع األبناء، وبني البيئات صوره رصاع سكان 

 احلي.

كان أسلوب القاصة يتسم باهلدوء بعيًدا عن الصخب -8

 املنفر، والتلميح بعيًدا عن الترصيح اجلارح.

فيام تناولته انعكست أركان )ق ق ج( مكتملة -2

الدراسة من قصص، واتسمت بخصائصها وعوامل أدبيتها، 

 واستثمرت أكثر تلك القصص تقاناهتا.

  واهلل أعلم. 

 

 املراجع

 طوق احلاممة يف األلفة واألاّلف.ابن حزم. )ب، ت(. 

 بريوت: دار الكتب العلمية.

 البداية والنهاية،(. 1221ابن كثري، إسامعيل بن عمر. )

 بريوت: مكتبة املعارف. .9جملد 

الصداقة والصديق، (. 1228التوحيدي، أبو حيان. )

 دمشق: دار الفكر. .إبراهيم الكيالين تح،

القصة القصرية جًدا، (. 1229احلسني، أمحد جاسم. )

 دمشق: منشورات دار عكرمة. مقاربة بكر.

القصة القصرية جًدا (. 9111احلسني، أمحد جاسم. )

دمشق، سورية: دار التكوين للتأليف والرتمجة  لية.مقاربة حتلي

 والنرش.

(. القصة 9115الدورسي، دوش فالح. )يونيو، 

القصرية جدا ركناها وخصائصها اجلاملية: دراسة يف نصوص 

 ،92سهام العبودي. جملة كلية دار العلوم، ع

https://drive.google.com/file/d/0B2vzXACfY6ThW
VNKN0lrRkgxajQ/view?usp=sharing 
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(. قصة 9115الدورسي, دوش فالح. )أكتوبر، 

 "اهلجرة الرسية إىل األشياء"الشخصية، قراءة يف جمموعة 

. تاريخ االسرتداد اجلزيرة، الكرتونيةلألديبة سهام العبودي. 

-http://www.al، من 9118مايو،  3

jazirah.com/culture/2015/31102015/aoraq39.htm 
(. )خيط 9119نوفمرب،  96) الشمري, عبد احلفيظ.

جملة اجلزيرة الثقافية، ضوء يستدق( بانوراما رسدية. 

، من 9118إبريل،  91(. تاريخ االسرتداد 994)الكرتونية

http://www.al-
jazirah.com.sa/culture/26112007/nsuas52.htm 

امللل والنحل، (. 1268الشهرستاين، حممد عبد الكريم. )

القاهرة: دار االحتاد  .9لوكيل، جتح: عبد العزيز حممد ا

 العريب للطباعة.

املفضليات، تح، أمحد شاكر الضبي، املفضل. )ب،ت(. 

 القاهرة: دار املعارف. .6وعبد السالم هارون، ط

 اهلجرة الرسية إىل األشياء.أ(. 9115العبودي، سهام. )

 الرياض: دار املفردات للنرش والتوزيع.

 ضوء يستدق.خيط ب(. 9115العبودي، سهام. )

 الرياض: دار املفردات للنرش والتوزيع.

الرياض: دار  رشفات ورقية.(. 9118العبودي، سهام. )

 املفردات للنرش والتوزيع.

 )البلكونة(.أ(. 9112يوليو،  13العبودي، سهام. )

، من اجلزيرة: 9112، 9 15تاريخ االسرتداد 

http://www.al-jazirah.com/2019/20190713/cu3.htm 
ظل الفراغ، نصوص ب(. 9112العبودي، سهام. )

الرياض: دار املفردات للنرش  .9قصصية قصرية جًدا، ط

 والتوزيع.

االجتاهات الفنية يف (. 1226العطوي، مسعد بن عيد. )

بريدة،  .1القصة القصرية يف اململكة العربية السعودية، ط

 القصيم: نادي القصيم االديب بربيدة.

سهام العبودي بنت (. 9116يناير،  92القرين, فاطمة. )

، من مؤسسة 9118إبريل،  19تاريخ االسرتداد  .9الرياض 

 الياممة الصحفية.

https://drive.google.com/file/d/0B2vzXACfY6Thb3
FTVkFwdDA3NG8/view 

القصة القصرية جًدا، رؤى (. 9115املنارصة، حسني. )

 والتوزيع. إربد: عامل الكتب احلديث للنرش .1ومجاليات، ط

إشكالية القصة (. 9114ديسمرب،  8الوكيل، سيد. )

 15. تاريخ االسرتداد احلياة، صفحة ويب. القصرية جًدا

، من 9112مايو، 

http://www.alhayat.com/article/621112/ 

شعرية القصة القصرية (. 9111إلياس، جاسم خلف. )

 دمشق: دار نينوى. جًدا.

دراسة يف  -احلداثة أوهاج(. 1223اليايف، نعيم. )

دمشق: منشورات احتاد الكتاب  القصيدة العربية احلديثة.

 العرب.

دهشة القص: القصة (. 1291اليوسف، خالد. )

 دار الفيصل. القصرية جًدا يف اململكة العربية السعودية.

املجتمع العريب يف القرن (. 9111بركات، حليم. )

 لعربية.بريوت: مركز دراسات الوحدة ا .1العرشين، ط

بريوت: الدار  عتبات.(. 9118بلعابد، عبد احلق. )

 العربية للعلوم.

دمشق: دار  ميالد جمتمع.(. 1285بن نبي، مالك. )

 الفكر.

كيف تكّون عالقات ناجحة حبيب، صموئيل. )ب.ت(. 

 القاهرة: دار الثافة. .1مع الناس، ط

من أجل تقنية (. 9114يونيو،  91محداوي،مجيل. )

القصرية جًدا )املقاربة امليكرورسدية(، الطبعة  جديدة للقصة

 ب،م: مؤسسة الوراق للنرش والتوزيع.  األوىل.

النمو االنفعايل عند األطفال، (. 1282حواشني، مفيد. )

 عامن: دار الفكر. ط .

النقد الفني، دراسة مجالية ستولينيتز، جريوم. )ب. ت(. 

ربية بريوت: املؤسسة الع وفلسفية، تر: فؤاد زكريا.

 للدراسات والنرش.

. 9،طاملعجم األديب(. 1284عبد النور، جبور. )

 بريوت: دار العلم للماليني.

معجم اللغة العربية (. 9118عمر، أمحد خمتار. )

 القاهرة: عامل الكتب. .9،ج1املعارصة، ط

التناص بني الرتاث (. 9112غريب، مسعود. )أبريل, 

. )غزالن النقدي البالغي والدرس اللساين احلديث

، جملة جيل الدراسات األدبية والفكريةاهلاشمي، املحرر( 

 .22صفحة 
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التغري االجتامعي (. 1285غيث، حممد عاطف. )

 االسكندرية: دار املعرفة اجلامعية. والتخطيط.

املشاكل االجتامعية غيث، حممد عاطف. )ب،ت(. 

 االسكندرية: دار املعرفة اجلامعية. والسلوك االنحرايف.

 بالغة اخلطاب وعلم النص.(. 1221صالح. )فضل، 

 (.164الكويت: سلسلة عامل املعرفة )

تربية الشعور باملسؤولية (. 1224فوسرت، كونستانيس. )

القاهرة: مكتبة  عند األطفال، تر، خليل كامل إبراهيم.

 النهضة املرصية.

املدخل إىل مناهج النقد (. 9119قطوس، بسام. )

 االسكندرية: دار الوفاء للطباعة والنرش. .1املعارص، ط

بنية النص الرسدي من منظور (. 9115حلمداين، محيد. )

 الدار البيضاء: املركز الثقايف العريب. .4النقد األديب، ط

يف األدب السعودي (. 9112حممد، حسني عيل. )

 الرياض، العليا: دار النرش الدويل. .9احلديث، ط

قراءة يف جمموعة (. 9111 مايو، 8حممد، حسني عيل. )

 91. تاريخ االسرتداد لسهام العـبــودي« ظــل الفراغ»

، من منتدى القصة العربية: 9112يونيو, 

http://www.arabicstory.net/forum/index.php?/topic/

-لسهام-«الفراغ-ظــل»-جمموعة-يف-قراءة-16563

 العـبــودي

 األطفال.أرسار اخلوف عند (. 9115ملو، بشرية. )

 عامن: دار أجمد للنرش والتوزيع.
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 حسن علوانملحمد  "موت صغري"أنواع التناص واخلطاب امليتارسدي يف رواية 

 طارق بن حممد املقيم

، اململكة كلية الدراسات العامة، جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن ،قسم الدراسات اإلسالمية واللغة العربية، مساعدأستاذ 

  العربية السعودية

 هـ( 19/10/1441وقبل للنرش يف  هـ، 1/2/1441)قدم للنرش يف 

 

الرواية "امليتارسدي الذي تشكل يف إطار الرواية، وعالقته بمتن الرواية يناقش هذا البحث اخلطاب  :البحث ملخص

، واألسباب الداعية لرضورة هذا اخلطاب يف تناول شخصية تراثية هلا شهرهتا الواسعة يف الثقافة العربية "الرئيسة

 والعاملية، وأثر ذلك اخلطاب يف بناء الرواية.

ل عدة، أحصيتها من خالل ثالثة اجتاهات األول: مدى تقارب هذا ويف كال اخلطابني كان التناص حارضا بأشكا

النص الروائي مع نصوص املؤلف السابقة، والثاين: تناص هذه الرواية مع الروايات املعارصة التي تناولت الرتاث 

صوص والن "ابن عريب"الصويف بصورة عامة، وتراث ابن عريب بصورة خاصة، والثالث: التناص املبارش مع مؤلفات 

الرتاثية األخرى، ومدى نجاح مؤلف الرواية يف استدعاء تلك النصوص يف روايته، وتوظيفها يف رؤيته اخلاصة، 

 وإبداعه الفني.

واملنهج الوصفي التحلييل هو املنهج املختار هلذا البحث، من خالل كشف مالمح اخلطاب امليتارسدي، ووظائفه 

 شكليا وفنيا.ومواضع التناص يف القصتني، وحتليلها 

 .اخلطاب امليتارسدي، التناص، الرواية، موت صغري، حممد حسن علوان، ابن عريب: املفتاحيةالكلامت 
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Abstract: This paper discusses the of metanarrative discourse, which is formed within the framework of the novel, 
and its relationship with the body of the novel "main novel", and the reasons for the need for this discourse in 

dealing with a heritage figure has a wide fame in the Arab and international culture, and The impact of this speech 

in the construction of the novel. 

In both speeches, intertextuality was present in several forms, which I counted in three directions: First, the extent 

to which this narrative text converges with previous author texts, The second: the narration of this novel with 

contemporary novels dealing with the mystic heritage in general, and the heritage of Ibn Arabi in particular, And 
third: direct intertwining with the works of "Ibn Arabi" and other heritage texts, and the extent of the success of the 

author of the novel in recalling those texts in his novel, and used in his own vision, and his artistic creativity. 

The descriptive analytical approach is the method chosen for this research, by revealing the features of the 
metanarrative discourse, and its functions and places of intertextuality in the two stories, and analyzed formally 

and technically. 

Keywords: discourse, intertextuality, novel, Mout Sageer, Mohammed Hassan Alwan, Ibn Arabi. 
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 مقدمة:

وما يتعلق بالنص من أساليب وطرق  "التناص" يعد

املعينة  املبدعمن أبرز أدوات كامليتارسد وغريها،  "تقنيات"

وحرص كثري من الباحثني  عىل  ،جديدةفنية  فكريةقيم لتوليد 

ومعرفة أنواعه، وقضاياه، ولعل من  ،مفهوم التناص دراسة

هو "النص حيث أشارت إىل أن  جوليا كريستيفاأوائلهم 

ترحال للنصوص، وتداخل نيص، ففي فضاء نص معني 

ة مقتطعة من نصوص تتقاطع وتتناىف ملفوظات عديد

وسعى الباحثون من  (21م،ص1997)كريستيفا،"سابقة

بعدها عىل تطوير قضايا هذا املفهوم ودراسة أنواعه، ويف هذا 

 "موت صغري"البحث سأتناول التناص وأنواعه يف رواية 

 .  "إطار الرواية"وارتباطه باخلطاب امليتارسدي الوارد يف 

طاب امليتارسدي كام يناقش هذا البحث وظائف ذلك اخل

ذلك اخلطاب املتعايل الذي ": محداوي بأنهالذي عرفه مجيل 

يصف العملية اإلبداعية نظرية ونقدا، كام يعنى هذا اخلطاب 

الوصفي برصد عوامل الكتابة احلقيقية واالفرتاضية 

ورصد انشغاالت واستعراض طرائق الكتابة.. والتخييلية،

شعورية املؤلفني الرساد، وتنبيان هواجسهم ال

عالوة عىل ذلك يسائل اخلطاب امليتارسدي والالشعورية...

طرائق تكون اإلبداع ونشأته، ووصف عملية الكتابة 

وخطواهتا...وتبيان أنواع التداخل بني النص اإلبداعي 

كذلك بني   (8صم،2018،)محداوي"والنص امليتارسدي

اخلطاب امليتارسدي تضمني أو تداخل من طرائق محداوي أن 

 وص الرسدية، أو القصة داخل القصة)ينظر:النص

 .(9ص م،2018،محداوي

مقسمة إىل قسمني أو إىل قصتني،  "موت صغري"ورواية 

احلدث األول قصة إطارية للقصة الثانية، وهذه تقنية 

ميتارسدية استعان هبا املؤلف يف كتابة روايته، واحتوت هذه 

، يتارسدية أخرىعىل تقنيات م-أيضا-القصة اإلطارية 

 سأتناوهلا يف هذا البحث.

ويناقش هذا البحث التناص يف هذه الرواية حيث إهنا 

تعلقها  من خالل ا سبقها من نصوص،مع م تداخلت

 من وكذلك الرواية، نصوص ابن عريب الشخصية الرئيسة يفب

 خمتلفة جماالت يف عريب ابن عن كتبت نصوصتعلقها ب خالل

بصورة عامة والروايات بصورة  واألدب والفكر كالتاريخ

القصة "خاصة، كام يناقش هذا البحث التناص الواقع بني 

 ."القصة األساسية"و  "اإلطارية

هيدف هذا البحث إىل التعرف عىل القيمة الفنية واألدبية و

 ،"موت صغري"رواية نص  وتناصها معلتالقي النصوص 

يف واألساليب التي اتبعها املؤلف يف سبك تلك النصوص 

 نصه. 

جييب البحث عن أسئلة تتعلق بمعرفة املصادر التي و

 السيام أن النص تارخيي، استعان هبا املؤلف يف إخراج نصه،

وكيف  وعن شخصية تراثية هلا عمقها الفكري والفني،

استطاع املؤلف أن يوظف تلك النصوص التارخيية وغريها يف 

 نصه اجلديد؟

 
 أحداث الرواية:

متعلقني ببعضهام  قسمنيمن  "صغريموت "تتكون رواية 

القسم األول نص متخيل حيكي عن رحلة خمطوط  البعض،

كتبه ابن عريب حيكي سريته وطرق انتقال ذلك املخطوط عرب 

من بعد وفاته  من خالل مريديه وحمبيه وغريهم، األجيال،

 وظروف خمتلفة، مدن،عدة عرب  حتى عرصنا احلديث،

ثم حرص حمبي ابن  وال،تعكس حفظ اهلل هلذا املخطوط أ

والقسم اآلخر حيتوي مضمون  عريب ثانيا عىل تراث إمامهم،

 .الرسد التارخيي حلياة ابن عريب وتلك السرية وه

 
 اخلطاب امليتارسدي يف الرواية:

للحدث الثاين، أو ما يسمى  "إطارا"كان احلدث األول  

وهذه اإلسرتاتيجية نوع من أنواع  "القصة اإلطارية"بـ

رسد  رسد يتضمن رسدا آخر،"ب امليتارسدي حيث إنه اخلطا

 "يعمل بوصفه إطارا لرسد آخر بأن يشكل حميطا أو خلفية له

وكام أن هذا احلدث هو إطار  ،(74ص، 2003)برنس،

ريوي ليسعى -أيضا-فإنه  "األسايس"للحدث الثاين 

(، 32ص، 2002)زيتوين، "اكتشاف احلكاية األساسية"

هذه الطريقة  وغريهم يون العربوكثريا ما مارس الروائ

 . بصور شتى يف رواياهتم "التقنية"

القصة "ومن أشكال اخلطاب امليتارسدي الوارد يف 

 خيلو ال"ما يتعلق بوظائف الراوي املتعددة فمثلام  "اإلطارية

 الشخصيات كالم عىل تعليق من أحيانا   الراوي كالم

 عىل خطابه ينعكس قد خمتلفة، ظاهرم يتناول وخطاباهتا
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 إىل ويشري انتظامه مالمح بعض فيكشف ،القصيص خطابه

 ضمن يدخل ممّا وهذا. الداخلية وعالقاته وأقسامه مفاصله

 .والتنظيم التنسيق وهي األساسية الراوي وظائف من وظيفة

 "ميتارسديا خطابا   احلالة هذه يف خطابه ويكون

وعلوان أراد أن تكون (، 178ص، 2010)القايض،

مع  تشاركتأن وشخصيات أخرى متعددة عرب التاريخ 

الراوي  بينام يظل الراوي يف عملية رسد أحداث إطار الرواية،

 .األسايس "املتن الروائي"وحده يف رواية أحداث  عريب ابن

 "الرواية اإلطارية"وتناصت نصوص أولئك الرواة يف 

، وبذلك تكون خمتلفةتراثية وحديثة نصوص  مع ورسدهم

الرواية جمموعة من االرتباطات والتناصات املتداخلة فيام 

تتداخل فيام " ، وهذه األنواع املختلفة املكونة للروايةبينها

 وتصبح تشتغل كبنيات نصية حرة: وتتبادل الفعل، بينها،

وتدخل يف عالقة مع  وتنتقل من نوع إىل نوع، يتغري موقعها،

أهنا تدخل يف عالقة مع بعضها...وهلذا كام  بنية نصية أصل،

تصبح املتفاعالت النصية أيا كان نوعها جزءا  السبب أيضا،

، 2001)يقطني، "وإنتاجيته الداللية يف بناء النص وبنيته،

 (.122ص

املؤلف ليه إاستند  الذياخلطاب امليتارسدي  ومل يكن هذا 

 وايتهر قد استعان به من قبل يففجتربة جديدة بالنسبة إليه، 

عن تشكل " حيث كشف الكاتب "طوق الطهارة"

 وخروجها إىل الفضاء الرسدي؛ الشخصيات الروائية داخله،

ألهنا  ثم انفصاهلا عنه، لتامرس أدوارها املحددة هلا سلفا،

 (35ص، 2017)صالح، ."صارت ذواتا أخرى خارج ذاته

أراد أن يضيف  "موت صغري"يف رواية  املؤلفإال أن 

ديا جديدا ال يتعلق بمحاولته السابقة له يف أسلوبا ميتارس

حيث استعان ببعض التقنيات  ،"طوق الطهارة"رواية 

يف روايات عربية عدة  املشاهبة للتقنيات احلارضةامليتارسدية 

الروائي فيها عىل  ، التي اعتمد"النهر يعض ذيله"رواية  :مثل

 اخلاّصية تدَعم " خمطوطات حتوي حكايات خمتلفة

 وِحكايات   نصوصا بوصِفها ُتقرأ أن ُيمكن كام .امليتارسدّية

ُل، ُعْمِقها يف لكنّها وُمسَتقّلة، ُمنَفصلة    َمْتنا بعِضها، مع ُتَشكِّ

 هنا املتمثلة امليتارسد وظيفة لتربز. َكبري َحدّ  إىل ُمرَتابطا رَسدّيا

 وُتعّمق الرواية، ُتيضء… داخليّا املَُضّمنة املخطوطات أنّ  يف

 املَخطوطة فُلعبة وهكذا .مساراهتا وتشّعب دالالهتا، من

 مبنى الرواية رِصح َتشييد يف أكَلها أعطْت  امليتارسدية

يف حممد حسن علوان (، واكتفى 2017)نارصي،".ومعنى

روايته أن جيعل التداخل بني البنائني الرسديني واضحا 

 النهر" تداخال معقدا كام يف رواية ومبارشا، دون أن يكون

بل جعل أحداث انتقال خمطوط ابن  وغريها، "يعض عىل ذيله

 ،"إطار الرواية"يف  عريب عرب العصور هو احلدث الرئيس

يف -   دون أن يكشف ذلك املخطوط عن أرسار املتن الروائي

تراثية، حداثي لرواية  شكل واهلدف من ذلك إضافة -بالغال

حداث بطريقة تربز املتن احلكائي بصورة تقليدية، ذات أ

غلب عليها الطابع  "رواية إطارية"متسلسلة زمنيا، يقابلها 

احلداثي من أبرز سامته االنتقال العشوائي يف تناول األحداث 

عرب العصور، وتعدد الرواة، وغري ذلك من األساليب 

 .التجديدية يف رسد األحداث

هذا اإلطار امليتارسدي إىل طريقة بداية  املؤلف يف وأشار

حيث إن  ،املتخيلة التي كتبها ابن عريبسرية إنشاء تلك ال

كذلك و طريقة إنشاء النص،تناول األحداث املتعلقة ب

املراحل التي يمر هبا املبدع أثناء العملية اإلبداعية من أبرز 

حيث يعنى الروائي بالطرق ، مواضيع اخلطاب امليتارسدي 

 أحداث يقرأ احلالة هذه يف فالقارئ العملية لكتابة الرواية

 أمام نكون لن "و الرواية، هذه كتبت كيف ويقرأ ،الرواية

 أحداث إزاء سنكون بل الشخصيات، عاشتها واقعية أحداث

 الضمني، واملؤلف النص، هبا يمور لغوية، أو أحداث نصية،

 قصة رواية عاتقه مسؤولية عىل يأخذ الذي السارد عادة وهو

 (105ص، 2008)محداوي، ".أيدينا بني يكون الذي النص،

إنشاء  إىل طريقةأشار الراوي  "صغري موت" ويف رواية 

يف  الصوفيني اآلخرين لتجارب بصورة مقاربة ،الذاتيةسريته 

من الذين يمرون بعدة مراحل الشعورية  ،الكتابة وطقوسها

 قبل وأثناء الكتابة،الذكر واألوراد والعزلة الروحية وغريها 

الطرق خالل  مناين، كتايب العرفحتى يأيت إليهم اإلهلام ال

الالشعور املرتبطة بعوامل  "سرتاتيجيات الكتابيةاإل"و

واجلذب وغريها، حيث يقول ابن  والتجيل كالكشف والرؤى

ولكن كل جذبة تصعقني حتى "يف الرواية اإلطارية:  عريب

يصري قلبي محامة  يف امللكوت، وكالمي فهوانيا  ال تدركه 

ولكن تسطع به البصرية.  األسامع، وينخطف البرص بنور اهلل

ثم يكشف اهلل يل ما يأمر به عبده الفقري إليه املنقطع إالّ منه. 
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يأمرين أن أكتب كتابا  وأكشف علام  وأصحب شيخا  وأمحل 

مريدا  وأخلو عندما أحتاج إىل اخللوة وأجلو عندما حتّل 

 (.9ص، 2016)علوان، "اجللوة.

 يف الروائي يتحدث األجواء الكتابية الصوفية وبعد هذه

 ،(الرواية نص) كيفية انتقال املخطوط عن "الرواية إطار"

عىل  من بعده وحرص خادم ابن عريب سودكني وابنه وأحفاده

حتى وتعاقب األجيال عىل حفظه  املخطوط، االهتامم بذلك

حمبيه عرب تلك وأثر أفكار ابن عريب عىل  عرصنا احلديث،

 . ن العاملاملتعاقبة، يف أماكن خمتلفة م األجيال

إطار "الواردة يف  األسلوب امليتارسدي ومن طرائق

بخالف الرواية  عدد األصوات املتحدثة،توع وتن "الرواية

، حيث "ابن عريب"صوت الراوي التي غلب عليها  األساسية

يف ، أصوات أخرى متفرعة إضافة "إطار الرواية"نجد يف 

اقف املوغري معروفني يقدمون  "رواة غائبون"غالبيتهم 

بأقل وساطة  "ىرتول واألحداث

صلب  داخلتصب يف األخري  (7،ص2003)برنس،"ممكنة

حكاية موحدة هي حكاية ابن عريب وتلقي تراثه عرب 

من  امليتارسدي "موت صغري"األجيال، ليندرج إطار رواية 

حكاية واحدة حيكيها عدة " ضمن الروايات املبنية عىل

بوليفونية، تتعدد أشخاص كل من وجهة نظره، تسمى رواية 

فيها األصوات، وهذا يعطي املجال ألكثر من كاتب ضمني 

ومن فوائد ذلك البناء  (2017)الشوييل،،"لرواية حدث ما

واللغات، "ة إبراز األطروحات املختلف -أيضا- امليتارسدي

واألساليب، واملنظورات 

(، وجتىل ذلك يف 10،ص2018)محداوي،"اإليديولوجية

بوضوح حني عرض املؤلف عدة  "موت صغري"إطار رواية 

أفكار ومذاهب وإيديولوجيات خمتلفة انبثقت من فكر ابن 

عريب، عرب أزمنة خمتلفة، دون أن يظهر ميله ألحد منها، وإنام 

سعى أن يقرب فيام بينها من خالل إعطاء معتنقيها مساحة 

ها، وإظهارها بصورة إجيابية ومتساحمة مع كافية للتعبري عن

املذاهب األخرى، مما أبرز دورها و أمهيتها يف إكامل وبناء 

الفكر اإلنساين العاملي، وهذا هو اهلدف من تعدد الرواة يف 

صوت الراوي األوحد الرواية اإلطارية، من بعد أن كان 

 طاغيا عىل أحداث املتن الروائي. "ابن عريب"

حداث يف إطار الرواية عن مكانة ابن عريب وكام بينت األ

بينت إمهال وختريب تراثه من قبل الغزاة يف  يف نفوس أتباعه،

وغزاة العرص احلديث عىل أيدي  القديم عىل أيدي التتار،

وكذلك بينت زهد بعض املسلمني  املستعمرين الفرنسيني،

-الفداء أيب معكام يف موقف امللك النارص  وخمطوطاته،ه بفكر

الفداء أن يعطيه كتابا البن أبو  منه عندما طلب-د أتباعهأح

 :وهو يقول فقاطعه بعصبية، عريب رآه يف ديوانه،

هل هذا وقته يا أبو الفداء! خذه... خذ ما  –  

   (.245ص، 2016)علوان،"...شئت

زمنيا  "إطار الرواية"وقد سبقت بعض أحداث      

قد يشتت القارئ مما  ،"متن الرواية"أحداث القصة الرئيسة 

 عن سودكني خادم ابن عريب حديثكام يف  يف بعض األحيان،

، بعد احلديث عن بعد وفاته، وحرسته عليه سيدهمكانة 

طفولة ابن عريب يف متن الرواية، ويف ذلك إشارة ملا سيؤول 

إليه ابن عريب من مكانة عظيمة، وربام أراد املؤلف بذلك أن 

 ري تساؤالت القارئ،ثلي "متن الرواية" ثاحديستبق أ

ابن "الطفل الصغري السبل التي أفضت بذلك ولتشوقه ملعرفة

 استبق الزمنف يف مستقبل حياته،عظيمة  مكانة  ليتبوأ "عريب

 .اسرتجع يف ثنايا قسمي الروايةومن ثم 

بإطار الرواية من خالل ربط  الرواية تنموقد يتناص 

شار أ-ثالم-فمتن الرواية ببعضها، بعض األحداث واملواقف

ن ابن عريب إوقف سودكني مع ابنه حيث إىل ميف هناية الرواية 

جيبى إليها من ثمرات  أن يكون مثل مكة،"البن سودكني  دعا

بأن يكون يدع له  (. ومل562ص، 2016)علوان،"كل يشء

أو عاملا وهذا التوضيح من املؤلف قد يكون من أجل  صوفيا،

وربط آخر  ،تناصية بينهاموإقامة جسور ربط املتن باإلطار 

حني أراد سودكني خادم ابن عريب بأن يكون  الرواية بأوهلا

. "إطار الرواية"ولده صوفيا يف بداية أحداث

 (.53ص، 2016علوان،)

ويف كال القصتني الواردتني إطار الرواية اخلارجي )قصة 

املخطوط الذي كتبه ابن عريب ليدون سريته وانتقاله عرب 

القصة الرئيسة وهي سرية ابن عريب( )الرواية  ناألجيال( ومت

نجد التناص حارضا مع النصوص اخلارجية األخرى يف 

تشكيل مجاليات الرواية، ودافعا لسريورة األحداث ومفرسة 
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لترصفات بطل الرواية، وكاشفة ملشاعره وأحاسيسه 

 الداخلية، ومبينة ملوقفه من احلياة الدنيوية واألخروية.

امليتارسدي الذي كتبت به إطار  وفكرة هذا اخلطاب

الرواية قد تكون مستوحاة من مقدمة كتاب كلود عداس 

التي أثنت فيها عىل محلة تراث ابن  "ابن عريب..سريته وفكره"

فإنني "عريب عرب العصور، حيث رصحت بذلك يف قوهلا: 

أدين للسلسلة احلية من مريدي ابن عريب بام حققته من نجاح 

ضمنوا خالل ثامنية قرون، مشهورين يف هذا العمل. لقد 

كانوا أو جمهولني، نقل اإلرث األكربي واملحافظة عليه. أمتنى 

 "أال أكون غري جديرة بتدوين اسمي بدوري يف سلسلتهم

(، وهذا ما جيعل اخلطاب امليتارسدي 20،ص2014)عداس،

يتناص مع متن الرواية من خالل اعتبار أن نص ابن عريب، 

عه الذين نقلوا تراثه، وأسهموا يف تأويله غري منفصل عن أتبا

عرب العصور، ونرش أفكاره بني الناس، السيام أن إطار الرواية 

احتوى إشارات وترصحيات تكشف عن قيم وأفكار ابن 

عريب مل تذكر يف املتن الروائي، ولعل من أبرزها موقف العاملة 

يب املسيحية يف هناية القصة اإلطارية التي أوضحت أثر ابن عر

يف التقريب بني الديانتني املسيحية واإلسالمية، وكان ذلك 

 (.574،ص2016سببا يف اعتناقها لإلسالم)علوان،

يف جتديد -أيضا-وهذا اخلطاب امليتارسدي جاء رغبة

الشكل الروائي السيام حني تكون الرواية تراثية متقيدة يف 

كثري من األحيان بحقائق التاريخ، ولتالئم روح العرص 

يث املتأثر بالرسعة والعزوف عن املألوف، والرغبة احلد

بالتغيري حتى إن املؤلف حرص أن تكون روايته مقسمة 

ألسفار عدة يندرج حتتها أجزاء متعددة بلغت مئة جزء ال 

يتجاوز اجلزء الواحد عرش صفحات، وهذا االنتقال الرسيع 

بني أجزاء املشاهد الروائية مالئم لعرص الرسعة وما أحدثته 

واقع التواصل االجتامعي والثورة الرقمية من تغيريات يف م

ذائقة املتلقي، كام أن وجود خطاب ميتارسدي يفصل بني 

مسارات احلدث الروائي الرئيس يعطي نوعا من التشويق 

للقارئ يف معرفة بقية األحداث ومصري بطل الرواية، وكذلك 

 معرفة احللول لعقد الرواية املتعددة.

 
 يف الروايةأنواع التناص 

( وغريه من الباحثني 123،ص2002قسم سعيد يقطني) 

األول:ما يتعلق بحضور  ،التفاعالت النصية إىل ثالثة أنواع

نصوص الكاتب السابقة، وما تتضمنه من أساليب وأفكار يف 

أما النوع الثاين:  ،"التناص الذايت"بـ ويسمى نصه احلايل

والكتب الفكرية  أوجه التأثر بالروايات بمعرفة فيتعلق

 ،"التناص الداخيل"بـ واملسمىحلياة الكاتب  املعارصة

مدى تأثر الكاتب بالنصوص التارخيية املكتوبة بقلم والثالث: 

يف القديم  اعنه ه اآلخرونأو ما كتب الشخصية الرئيسة نفسها،

من خالل النتائج املعطاة ، و"التناص اخلارجي"واملسمى بـ

وكشف  يف الرواية املدروسة، يتبني حجم مساحة اإلبداع

 طرق التفرد التي ميزت هذا النص عن غريه من النصوص،

ومدى أمهية النصوص السابقة يف تيسري تلقي عمل الكاتب 

 ونجاحه.

وقد توسع الباحثون يف إثبات وجود التشابه يف     

اقتباس "حتى لو كانت  األصيل النص النصوص املتناصة مع

 "ة من األلفاظ، يف سياق ما خفي أو ظاهر للفظ أو مجل

(، بينام اهلدف من تلك 199ص،م2010،)مرتاض

املالحظات ليس كشف مصادر األساليب وأوجه التشابه 

فحسب، بل اهلدف من ذلك البحث عن دالالت ذلك 

االلتقاء، وتفسري انتقاء بعض النصوص دون غريها، السيام 

أن القارئ حني يقرأ عن شخصية هلا بعد حضاري كبري، 

تستحرض أمامه عدة نصوص تتفاعل مع نص الرواية 

احلارضة، ولذا ال يستطيع الروائي جتاهل تلك النصوص 

احلارضة يف ذهن القارئ وعقله اجلمعي، دون أن يتفاعل 

 معها يف نصه.

 
 التناص الذايت: أوال:

رواياته  املؤلفلعل األسلوب الشاعري الذي كتب به 

موت " روايته األخريةوالذي استمر حضوره يف  السابقة،

الروائي، ومن خالل هذا  قارة يف كتاباتأبرز سمة  "صغري

األسلوب يتضح توجه املؤلف ورسالته األدبية، الساعية 

لكشف ما حييط بالنفس البرشية من أحاسيس ومشاعر دفينة، 

 ،ال تظهر إال من خالل امتزاج اللغة الشاعرية بالرسد الروائي

ورؤى شاملة للنفس دالالت ن ما يقدمه ذلك االمتزاج مو

البرشية وحميطها اخلارجي، ومن جمموع تلك الشخصيات 

يظهر لنا وجه املجتمع احلقيقي بصورة شاملة وعميقة، 

وكشف البنى االجتامعية والنفسية من األهداف السامية لفن 

 الراوية.
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وهذه األسلوبية الشعرية امتزجت عند حممد حسن 

تامعي الدقيق ملشاعر علوان بالتحليل النفيس واالج

شخصياته، سواء كانت شخصيات متخيلة من إنشاء املؤلف 

كرواة املخطوط، أو بعض الشخصيات داخل حكاية ابن 

عريب، كام نرى ذلك يف حتليل شخصية ابن عريب منذ طفولته 

ن حيلل ما يدور يف أ -يضاأ-وحتى وفاته، واستطاع الروائي

ان أحد أفرادها، املجتمع الواحد، من خالل التعبري بلس

كتحليل جمتمع العلامء من خالل الوقوف عىل عالقة ابن عريب 

مع غريه من العلامء كابن رشد، وإظهار ما أحاط تلك العالقة 

من حسد وبغضاء من قبل علامء آخرين والوشاية ضدمها، من 

 خالل أسلوب ختييل الستبطان النفس البرشية والتعبري عنها.  

يف جمملها إىل كشف املشاعر  بيةالشعرية األسلو تسعىو

فهي  بكافة أشكاهلا وأجناسها، الداخلية والرصاعات،

مهام اختلفت أحواهلم  تكشف األمور املشرتكة بني البرش،

االجتامعية والوظيفية واحلياتية وغريها من ظروف احلياة، 

يف  من فراغ داخيل النفس البرشيةما تعانيه قد صور الكاتب و

موت "يف روايته األخرية  وكذلك ألوىل،رواياته األربع ا

، من والدته حتى وفاته، حيث رسد حياة ابن عريب "صغري

وبني أثر انعكاس األحداث اخلارجية عىل حياته الداخلية، 

 وفق مراحل زمنية متفرقة،وكيف استطاع التكيف معها، 

أن يوفق بني تلك الروائي استطاع  عدة من خالل آلياتو

واملبادئ الصوفية التي كان يدعو إليها الرصاعات الداخلية 

ولذا حرص الكاتب أن يكتب حتت عناوين أجزاء  ابن عريب،

طريقة تفاعل الرواية عبارات كتبها ابن عريب نفسه ليصور 

الصويف العامل مع ما يكتبه ويدعو إليه، وكثريا ما حرص 

الصوفيون عىل أن خيلصوا أنفسهم من التناقضات 

ستخدام أساليب قد تكون قاسية والرصاعات النفسية با

ومستغربة من مجهور الناس كاالنقطاع التام عن الناس يف 

اجلبال وغريها، وحرمان النفس من كثري من املباحات 

كالطعام والرشاب واملخالطة، والروائي حرص عىل أن يدون 

عبارات ابن عريب يف بدايات فصول الرواية ليثبت انتصار ابن 

ته، وتطبيقها عىل أرض الواقع، وليست عريب لشعاراته وكتابا

ادعاءات يكتبها بعض من يدعي املثالية كاملنافقني واملنظرين 

 الذين يناقضون تنظريهم.

علوان  رواياتوهذا األسلوب الشاعري الذي ربط 

ضمري املتكلم ب "بطل القصة"يعرب عنه الراوي  كان ببعضها،

وكذلك  ،األربعة السابقةراوي األحداث يف روايات علوان 

حتدث ابن عريب بضمري املتكلم راويا حيث رواية هذه ال يف

، وهو الضمري األنسب يف كشف معربا عنهاو سرية حياته،

املنابع النفسية ألبطال الرواية، فمن خالل هذا الضمري الذي 

يسهل عىل الشخصية النطق بكامل عفويتها والتعبري عن 

ة يف جمتمعها أرسار حياهتا وعواطفها، ومواقفها احلياتي

 وحميطها اخلارجي.

وهذه اللغة الشاعرية مل تكن مستغربة يف رواية تتحدث 

عن شخص ينتمي إىل الصوفية، الغالب عىل أسلوب أتباعها 

الطابع الشاعري، ولذا نجد أن أغلب املتصوفة شعراء، 

جيانسون الشعراء عموما من حيث استثامرهم "والصوفيون 

ليا إال أهنم يذهبون يف رصف حلموالت األلفاظ رمزيا ودال

معانيها أبعد عنهم ألهنم يعلقوهنا باألذواق ال 

(، وال يعني أن لغة 39م، ص2014)خوالدية،"األشخاص

الرواية بكاملها لغة شاعرية، بل كان للغة الوصفية والرسدية 

احلوارية اللذين مل يمتزجا بالشاعرية حضور ومشاركة يف لغة 

ف قرطبة العمل الروائي، ومن ذلك وص

(، واللغة احلوارية الواردة بني ابن 118،ص2016)علوان،

(، ال سيام أن الروائي 18،ص2016عريب والقطان)علوان،

أراد تتبع حياة شخصية عارصت أحداثا خمتلفة، وتنقلت يف 

بلدان عدة، وقابلت وحاورت  كثريا من الشخصيات، فكان 

ث وما تقتضيه التنوع يف لغة الرواية يأيت تبعا ملجريات األحدا

 من مقامات لغوية.

واستطاع املؤلف أن يوظف اللغة الصوفية مع اللغة 

 يف ُمغرقة "الشاعرية توظيفا جيدا يف روايته، فهي ليست لغة

 لدى متداولة لغة هيبل  املتصّوفة، عند كام واإليامء الّرمز

 فال العاّمة، قبل من ودالالهتا معانيها عىل مّتفق الكّتاب،

 والتأويل الفهم مفاتيح يمتلك خاّصا قارئا تتطّلب

ويف (، بخالف ما كتب 294ص، 2015،دعبد الواح)"الصُّ

من روايات عربية أخرى، غلب عليها األسلوب الصويف من 

خالل اللغة واملصطلحات اخلاصة هبا، مما سببت لدى القارئ 

 . -مثال-العادي عزوفا عنها كام يف رواية جبل قاف
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شاعرية وما حتمله من مشاعر ورصاعات وهذه اللغة ال     

نفسية لدى أبطال روايات املؤلف تكشف يف جمملها عن 

غة الشعرية إذ من أجواء الل-يضاأ-مفارقات وتضادات قريبة

والثنائيات املتضادة تنهض بتحقيق قدر "إن هذه املفارقات 

عال من الشعرية ملا تتضمنه من دهشة ومفاجأة وتناقض 

ويدفعه إىل تأمل الداللة املقصودة من  يصدم خربة املتلقي،

ذلك  ن( وم146ص، 2017)بوزيدي،"جتاوز املتناقضات

حرية ابن عريب ورصاعه بعد رحيل زوجته مريم، ووفاهتا بعد 

شعرت أن يف قلبي "ذلك، ووقوعه يف حب نظام إذ يقول: 

 ومهد. ورصخات. حلدٌ سكراٌت  أشيبا  حيترض وطفال  يولد.

تغرب. مريُم تسرتّد حبها وترحل بعيدا  شمٌس ترشق وأخرى 

وبني املرأتني من أنا؟  ونظام ختاتل مشاعري دون أن تقدم.

صويفٌّ أنا أم عاشق؟ ...أين شيوخي ودرويس وبقية أوتادي؟ 

ويلٌّ أم شقّي؟  أم كالمها معا ؟ عاملٌ أم عارف؟ شيٌخ أم مريد؟

. "يا رّب ال أقطع طوايف هذا حتى أرسو عىل بر

 (.316ص، 2016علوان،)

 "موت صغري"وعلوان يف رواياته بشكل عام، و     

بشكل خاص يعطي مساحة كبرية للراوي، وجيعله يعلم ما 

تعلمه الشخصية، من خالل نطق الشخصية بمشاعرها 

الراوي ما تعلمه الشخصية، فهو يتامهى "وأحاسيسها، فيعلم 

مع أبطال شخصياته لغة وبوحا وحركة وتفصيال...إنه يرس 

كل مكنونات احلكاية باستخدام )ضمري املتكلم( عىل لسان ب

بطل احلكاية، يضع القارئ عند العتبة األوىل هلا مفرغا ما يف 

 (.217ص، 2008الزهراين،). "جعبته

هو ابن عريب يف املتن الروائي  "موت صغري"والراوي يف 

يضع  "بطل الرواية"األساس، وحني يتحدث عن نفسه 

بة األحداث ووقوعها، وذلك يسهل عىل فاصال زمنيا بني كتا

الراوي بأن حيكم عىل شخصية البطل وغريها من 

الشخصيات وحيلل ما بداخلها قبل وأثناء مرور األحداث، 

فالراوي مطلع عىل األحداث بكاملها، يستطيع أن يتحكم 

بمجريات األمور وترتيبها لتكون مناسبة للقارئ، وتلك 

الطاقات الشاعرية الدفينة التي  الفرتة الزمنية كفيلة باستخراج

مرت ببطل القصة، وما استشفته كذلك من مشاعر اآلخرين 

حوهلا، ولذا استطاع املؤلف أن يصبغ رواياته باللغة الشعرية 

من خالل استعانته بضمري املتكلم عىل لسان رواته، وكذلك 

من خالل اتساع املسافة الزمنية بني األحداث وزمن روايتها، 

 مساحة كبرية للتعبري عن مشاعر إنسانية خمتلفة. وأتاح ذلك

ومن املواضيع التي تكررت عند املؤلف يف رواياته 

وارتباطها  "ظاهرة امللل"السابقة ويف الرواية املدروسة 

بتكرار فشل احلب والزواج والصداقات عند أبطال رواياته، 

ما ومن ذلك وغري ذلك من أمور احلياة كالعمل واملسكن، 

تربز معاناة شخصيات حيث -مثال-"صوفيا"رواية  نراه يف

الرغبة امللحة يف تكوين عالقات و ،الرواية جتاه حياة الرتابة

شخصية جديدة، بسبب عدم القدرة عىل البقاء ضمن 

صداقات حمددة، وينطبق هذا األمر عىل كافة أمور احلياة، 

يمثل أمامي  ءأي يش"ومن ذلك ترصيح بطل القصة بقوهلا: 

ه حتام، مجيال كان أم قبيحا، رشط أال يظل عىل حالته سأقبل ب

نفسها أطول من الوقت الالزم، ويصبح 

يف موقف (، ونجد ذلك يتكرر 23،ص2006)علوان،"ممال

، حيث يفشل ذلك احلب ويتم ابن عريب مع مريم بنت عبدون

االنفصال بصورة قريبة من الروايات السابقة، حيث يظهر 

الستسالم له وعدم التحرس عليه، التجاهل لذلك االفرتاق وا

 الظواهروال يفرس إال بسبب امللل من تلك العالقة، وهذه 

املكررة عند الكاتب قد وجدت عند آخرين وهي  األسلوبية

 حيث الكلية، النص بنية عىل تأثريه داليل له بعد ذات"

 شكلها التي رواياته ملضمون الروائي رؤية جتسيد يف أسهمت

 أن يعني ، ماأحيان ا واملتكررة املتداخلة احلكايات عرشات من

ا يملك كان الروائي ا معامري  ا، تصور   رواياته لكل مسبق 

 يصعب رواياته متسلسلة اعتبار إىل يدفعنا ما... السابقة

)أمل ."األسلويب املعامر مستوى عىل بينها الفصل

وقد يكون للجانب النفيس دور يف  (245،ص2005أمحد،

سامت شخصية الروائي نفسه، أو من ذلك سواء كانت من 

خالل الذات الكاتبة التي تظهر عند كتابة النصوص، حيث 

تظل هذه املواضيع ساكنة يف الوعي الذات، وتظهر وحتارص 

الكاتب عندما يريد الكتابة، فال يقدر إال أن يكتب عنها 

مبارشة أو يشري إليها من بعيد، وقد يكون سبب تكرار ذلك 

ا يعانيه اإلنسان املعارص بصورة عامة من املوضوع نتيجة مل

هذه الظاهرة، وأراد املؤلف وصفها وترشحيها دون أن يكون 

 هو أو ذاته الكتابية متأثرين هبا .
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ومن تبعات تلك الظاهرة الرغبة يف تغيري األمكنة 

واالنتقال من مكان إىل آخر، حيث اتسم أبطال روايات 

إىل أماكن جديدة  املؤلف بحبهم لتغيري األمكنة، والسفر

بشكل مستمر وامللل من البقاء يف مكان ثابت أو مدينة 

واحدة، وربام تصبح بعض مقاطع الرواية أشبه بأدب 

الرحالت من كثرة الوصف لتلك املدن وتعلق الشخصية هبا 

فرتة من الزمن، وما يرافق ذلك من مشاعر تنعكس عىل 

بشكل عام، كام عالقاته باآلخرين، وتغري يف نظرته إىل احلياة 

نرى ذلك يف انتقاالت ابن عريب وحبه الدائم للسفر حيث 

من يولد يف مدينة "رصح الروائي عىل لسان ابن عريب قوله: 

حمارصة تولد معه رغبة جاحمة يف االنطالق خارج 

(، ويقول يف موضع آخر 25،ص2016)علوان،"األسوار

مكان كل شهر كنت أنام يف ": "صوفيا"عىل لسان بطلة رواية 

 (.24،ص2006)علوان،"وإال ارتادين القلق جديد،

كذلك كان لدور املرأة اإلجيايب وأمهيتها يف إكامل شخصية 

الرجل، أمر تناص مع روايات املؤلف كلها، ومنها نص 

الذي كان ملوضوع املرأة واحلب حضور يف  "موت صغري"

كل مراحل الرواية، رغم أن بعض الباحثني يف سرية ابن عريب 

ود عداس أثبت انقطاع ابن عريب عن النساء ثامنية عرش ككل

عاما، وهذا الظهور البارز لدور املرأة يف حياة ابن عريب جاء 

من خالل تصور الروائي وخميلته الفنية، حلرصه عىل تبيان 

مكانة املرأة ودورها الكبري يف حياة اإلنسان واملجتمع، يف كل 

احلقائق التارخيية كام  رواياته، حتى إنه ليضطر إىل تغيري بعض

 "يف هذه الرواية، وهو أمر جائز من الناحية الفنية حيث إنه

يقيم من شذرات اخلطاب املايض  عاملا جديدا إن تكن له 

بالعامل املايض مشابه فإنه يقدم نفسه عىل أنه بديل عنه ال 

صورة منه، وهبذا فإن عالقة الرواية بالتاريخ ليست عالقة 

بل خترجه  أمتر بأمره وال ختفض له جناح الذل،تبعية: إهنا ال ت

 م،2008،القايض) "من حمبسه لتزج به يف إحداثيات جديدة

 (.182ص

ومن مظاهر اهتامم ابن عريب باملرأة يف هذه الرواية    

جعلها وتدا من األوتاد األربعة، الذين سعى ابن عريب 

أربعة "للبحث عنهم يف روايته، والوتد حسب رؤية الروائي 

(، وإن 42،ص2016)علوان،"حيفظون األرض من السوء

هم الرجال األربعة، "كان مفهوم األوتاد عند الصوفيني 

تلك  -تعاىل-الذين عىل منازل اجلهات األربع هبم حيفظ اهلل 

-تعاىل-اجلهات، لكوهنم حمل نظره

( فنجد أن حتديد األوتاد 1324،ص2006)احلفني،"

صوفية يف القديم بالرجال ورد عند كثري من مراجع ال

لعبدالرزاق  "معجم مصطلحات الصوفية"واحلديث كام يف 

( حيث مل يتم 58،ص1992( )الكاشاين،730الكاشاين)ت

بل جعل حمصورا يف طائفة  "األوتاد"إطالق مصطلح 

الرجال، إال أن الروائي جعله مطلقا، ليتسنى له اختيار نظام 

ث الذي يكمل ابنة الشيخ زاهر األصفهاين لتكون الوتد الثال

ويثبت قلب املريد، وجعلها يف مكانة روحية عالية، مل يعتد أن 

تكون هبذه الصورة من قبل يف الرتاث الصويف، ليعيل من 

مكانة املرأة ولريفع من شأهنا، وتكون مساوية للرجل يف 

احلضور املقدس والتعظيم الروحاين هلا، وجاء هذا االهتامم 

عليه رواياته السابقة، حيث عدت بدور املرأة مطابقا ملا كانت 

املرأة شخصية رئيسة ذات قيمة عالية ترفض التهميش يف كل 

 تلك الروايات.

 
 التناص الداخيل: ثانيا:

تأثرت الروايات العربية املعارصة بمراجع ومنطلقات      

خمتلفة تنطلق منها الرواية، وتوجه داللتها وأبعادها بعد ذلك، 

فبعض هذه الروايات نظرت إىل الذات مرجعا كام يف رواية 

، فكثريا ما دار يف الرواية يرجع "شقة احلرية"غازي القصيبي 

م 2014ف ،)عبد الرؤو"غازي القصيبي"إىل حياة املؤلف 

( بينام تطرقت بعض الروايات التارخيية كام يف 137،ص

روايات جرجي زيدان إىل جعل التاريخ نفسه مرجعا أحاديا، 

هيدف من خالله الروائي إىل فهم التاريخ وأشخاصه 

وجمتمعاته، دون ربط أحداثه بأحداث الواقع املعارص، بينام 

يطاين إىل ذهبت بعض الروايات التارخيية كروايات مجال الغ

جعل أحداث التاريخ منطلقا لفهم الواقع وربط تلك احلقبة 

املرحلة التي عايشها الروائي يف عهد الرئيس "التارخيية مع 

( بينام يف 125،ص2011، )اجلابري،")مجال عبدالنارص(

فال نجد هناك حماولة لربط األحداث  "موت صغري"رواية 

لفهم الطبيعة البرشية التارخيية بالواقع قدر ما نرى من حماولة 

بشكل عام، من خالل فهم طبيعة شخصية صوفية هلا تأثريها 

يف احلضارة اإلنسانية، إضافة إىل أن الروائي أراد من خالل 

إعادة رسد سرية ابن عريب، إضفاء جوانب ختيلية تكشف 
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أبعاد النفس البرشية، وترسم نص مجايل، يتخلله وصف 

ود بحبكة تأرس رسدي ملشاهد ورحالت متعددة، مشد

القارئ دون أن تكون املكاسب النفسية والتارخيية والفكرية 

وحدها هي اهلدف املنشود يف هذه الرواية، فقد كانت الغاية 

اجلاملية والفنية من الغايات التي سعى إليها املؤلف، من 

خالل استعانة املؤلف بأساليب امليتارسد والتناص، وجتاوز 

ة و القضايا الفكرية املتعلقة بفكر كثري من األحداث التارخيي

 ابن عريب  .

 عدة رواياتمسبوقة ب "موت صغري"وجاءت رواية 

روايات ب-أيضا-ومسبوقة ،يف العرص احلديث صوفيةعربية 

شخصية ابن عريب وعرضت سرية حياته ومنها رواية  تناولت

كتبت عدة كتب عن  ك(، كذل،2002)بنعرفة،"جبل قاف"

حممد حسن وقد استعان يم واحلديث، سرية ابن عريب يف القد

مضيفا  ،الكتب والرواياتبأفكار وأساليب تلك  علوان

وقدرته عىل ، ولغته الشاعرية عليها شخصيته وخياالته الفنية،

ولعل هذا من أبرز  استبطان الشخصيات الواردة يف روايته،

فيام يتعلق  كتب سابقا عام "موت صغري" ميز رواية ما

 .بشخصية ابن عريب

ونصوص ابن عريب نفسها من النصوص امللهمة يف 

النصوص الفنية أو األدبية القليلة  وتعد مناألدب احلديث 

التي تتحول مع الزمن من نص خيضع لقوانني نوع أديب حمدد "

إىل نص ثقايف شامل تتولد عنه نصوص يف خمتلف األنواع 

األدبية والفنية ويف خمتلف العصور واألمكنة. ولعل واحدا 

بني هذه النصوص القليلة هو بال مراء نص ألف ليلة  من

(، وكذلك نصوص 34ص، 1992)يقطني،"وليلة

الصوفيني، وابن عريب خاصة، فقد كانت نصوصا ملهمة 

بنصوص  "موت صغري"لكتاب آخرين، ورغم تناص رواية 

ابن عريب مبارشة، إال أهنا تناصت وتأثرت بالنصوص األدبية 

عريب، فالتأثر مل يكن بنصوص ابن املستلهمة لنصوص ابن 

عريب مبارشة، فقد كانت هناك مراجع وسيطة للروائي يف 

 رسم الصور العامة حلياة ابن عريب.

وإن كان التناص الصويف يف كثري من تلك الروايات 

دينيا، إنام كان سريياليا...ورضبا "العربية جاء بأسلوب ليس 

أن هناك  (، إال192،ص2009)حلباري،"من اهلوس اللغوي

حماوالت جادة، أسهمت يف تغيري طرق التناص الصويف، 

ومن أبرز تلك الروايات رواية األسفار الثالثة جلامل الغيطاين 

الذي يعد من أوائل من أعاد نصوص ابن عريب ووظفها يف 

يف  -أي ابن عريب-الذي تتجىل بصامته"النص األديب احلديث

 الرواية بل تكاد النّص بشكل بارز فتفيض لغُته ونصوُصه يف

تكتسح أجزاءها، ممّا ينبئ بحضوره الوجداين يف خمّيلة الروائي 

 "ومدى منحه مساحة كبرية آللية التناص معه

 الغيطاين نفسه وهو ما يؤكده )178،ص2012)مستار،

الفتوحات )يف هناية السبعينات كنت أقرتب من "فيقول:

 جوهر إىل ذالنفا حماوال   وبدأتللشيخ ابن عريب...( املكّية

 ... عميقة روحية بتجربة متاما   املرتبطة الصوفية اللغة هذه

 "التجليات كتاب" روايتي إىل احلالة هذه أدت وقد

 ،2012 )مستار، "جتربتي يف هامة حمطة عتربهأ الذي

 .)178ص

وأسهم الغيطاين وغريه من الروائيني يف تغيري لغة الكتابة 

األدبية ذات الطابع الصويف، وتغيري طريقة توظيف النصوص 

الصوفية يف لغة األدب والرواية بشكل عام، من خالل 

استدعاء نصوص صوفية مناسبة لعرص املتلقي احلديث، 

وموضوع الرواية، حيث إن الرتاث الصويف قد حوى كثريا 

املصطلحات الغامضة، التي ال تفهم إال من قبل اخلاصة من 

من الصوفيني، وربام لصوفية عرص من العصور دون غريه، 

النصوص  عىل أن تكون -أيضا-وحرص أولئك الروائيون 

املختارة ذات بعد إنساين عام، حتمل دالالت عامة غري 

مقترصة عىل الطائفة الصوفية دون أخرى، أو عرص دون 

انتقى الغيطاين وغريه من الكتاب املجددين من غريه، كذلك 

ذلك الرتاث أساليب وتقنيات فنية ونامذج شخصية، غلب 

عليها الطابع العجائبي والروحاين الفلسفي، الذي يتقاطع مع 

 املوروث اإلنساين العام. 

بينام أبقت بعض الروايات األخرى النصوص الصوفية 

 "جبل قاف"حبيسة الداللة الصوفية البحتة، ومن ذلك رواية 

إذ أن الروائي حريص عىل نقل اجلانب املعريف والفكري البن 

عريب، واإلعجاب بام قدمه من تراث صويف كبري، دون 

التطرق إىل اجلانب اإلنساين واملالمح اخلاصة الشخصية 

اصة، حيث غلب عىل الرسد الطابع العرفاين اخل

يبدو للباحث أن "(، و160،ص2018الصويف)مهييس،

بنعرفة كان يكتب لقارئ مطلع أو قارئ عليم، أو لنقل أنه 
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يكتب لقارئ مثايل...لن يتمكن أبدا من إدراك املعنى الكامن 

فالرواية عىل "( 56،ص2012)شيهو،"يف النص كامال

ر النصوص الروائية غموضا مستوى البنية هي من أكث

وتعقيدا، فرموزها مل تتصف بالثبات بل هي يف حالة تغري 

( فلغة الرواية مبنية وفق لغة 108،ص2012)شيهو،"وتطور

منغلقة ال تؤول إال من خالل أتباع ذلك املنهج العرفاين 

ومريديه، مما ضيق من حمدودية تلقي سرية ابن عريب لعامة 

إىل ضيق مساحة التلقي يف ذلك  املتلقني، وقد تنبه علوان

سرية ذاتية البن  "موت صغري"العمل الروائي، وجعل من 

عريب ذات طابع إنساين يتلقاها مجيع البرش بكافة توجهاهتم 

وعقائدهم، وقد تم ذلك بالفعل حينام ترمجت الرواية إىل عدة 

لغات، بسبب ما امتازت به من طابع إنساين عام، واحتوائها 

تدعو للتسامح مع الديانات والثقافات  ألفكار ونصوص

 األخرى.

بالكتب الفكرية  "موت صغري"كذلك تأثرت رواية 

ابن  "واملفرسة للرتاث الصويف، ومن أبرز تلك الكتب كتاب

إذ يمكن القول إن "لكلود عداس،  "عريب.. سريته وفكره

اجلدول الزمني حلياة ابن عريب، أو اخلط البياين لرتحاالته هو 

موت صغري(. مع اختالف يف )والرواية الكتاب  ذاته يف

ترتيب األحداث وتواليها من حيث التقديم والتأخري 

(، وال يظهر الـتأثر من 2017)فايع،"والتضخيم والتصغري

يظهر التأثر فحسب، بل نجد  أحداث الرواية ترتيبخالل 

 نقلجهود املريدين يف ب لإلشادة بالتمهيد الذي أوردته املؤلفة

واحلفاظ عليه، ومن خالل ذلك جاءت فكرة  ن عريبتراث اب

، كذلك أبرزت كلود عداس "امليتارسدية"الرواية اإلطارية 

وغريها من املؤلفني كآسني بالثيوس وحامد أبو زيد أثر ابن 

عريب يف التقريب بني املذاهب واألديان فيقول آسني 

مل  يرى أن اإلسالم األمر أن ابن عريب،حقيقة "بالثيوس: 

للقضاء عىل الديانتني املنزلتني السابقتني، بل ليكملهام؛  يأت

وهلذا فإن املبادئ األخالقية والروحية يف هاتني الديانتني 

األخريتني ال تتناقض مع املبادئ األخالقية والروحية يف 

(، ويقول يف موضع 266م،ص1965)بالثيوس، "اإلسالم

اإلسالم ال وهلذا فإن املسيحي أو اليهودي الذي يعتنق  "آخر:

، وهذه (267م،ص1965)بالثيوس، "يغري حقا من دينه

األفكار جعلت الروائي يبدع شخصيات من وحي اخليال من 

أجل إثبات تسامح ابن عريب مع الديانات األخرى، 

كشخصية فريدريك املسيحي، وكذلك الباحثة املسيحية التي 

اشرتت خمطوط ابن عريب، ويستدعي شخصيات أخرى 

ا مل تعارص ابن عريب كشانكارا الفيلسوف اهلندي حقيقية لكنه

 املولود بعد وفاة ابن عريب.

كذلك نقل املؤلف عدة مواقف وحوارات تكررت يف 

تلك الكتب الفكرية والتارخيية الوسيطة عن ابن عريب إال أنه 

ال يكتفي بنقل نص القصة بأكملها، بل نراه يضيف عليها 

املتحاورة، كقصة حوارات واستطرادات تناسب الشخصيات 

(، وقصة 80ص، 2016مرضه وشفائه بسورة يس)علوان،

 ( وغريمها.85،ص2016الشونيز مع عمه)علوان،

إال أن ابن عريب جتاوز عدة شخصيات مهمة كان هلا أثر 

كبري يف حياته سواء كانت شخصيات واقعية مثل عبداهلل 

املوروري تلميذ أيب مدين والصديق احلميم البن 

(، وكذلك شخصيات غيبية 173م،ص2014عريب)عداس،

كررها ابن عريب يف كتبه ونقلتها الكتب الوسيطة من بعده 

كاخلرض، وكذلك بعض املواضيع واملعتقدات الصوفية املهمة 

يف تراثهم كاخلرقة، إال أن حممد علوان مل يرد أن يستطرد يف 

رسد املعتقدات اخلاصة بالصوفية ويدخل يف تفاصيل 

ة للقارئ العادي، واكتفى بموضوع وجزئيات غري مفهوم

البحث عن األوتاد األربعة التي تثبت قلب املريد، بصورة 

األسطورة "تتالقى مع طرق البحث عن الذات أو ما يسمى 

 التي سأذكرها الحقا. "الشخصية

كذلك ابتكر الروائي موضوع البحث عن األوتاد األربعة 

يكون هلا لتكون عقدة تدور عليها أحداث الرواية دون أن 

أساس يف تراث ابن عريب، إذ وردت يف كتب صوفيني 

آخرين، دون أن ترد إشارة إىل أولئك األوتاد األربعة يف تراث 

 ابن عريب نفسه.

التي استعان  كذلك تأثر املؤلف برواية شوق الدرويش

فيها مؤلفها بنصوص الصوفية بصورة عامة، وبنصوص ابن 

(، وجعلها 460م،ص2104عريب بصورة خاصة)زيادة،

حارضة يف سري األحداث وتعاقبها، ومتداخلة مع طرق 

التعبري التي يتفنن هبا الشخصيات الصوفية، ومن ذلك حني 

كل  "البن عريب"ما ال يعول عليه "ابتدأ روايته بعبارة رسالة 

( 7م،ص2104)زيادة،"شوق يسكن باللقاء، ال يعول عليه
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روحانية  من خالل استدعاء نصوص -أيضا-ونجد الـتأثر 

من ديانات أخرى كاملسيحية وغريها كاستشهاد مؤلف رواية 

يف ختام أحد املشاهد الروائية بمقولة من  "شوق الدرويش"

طوبى للرجل الذي حيتمل "رسائل يعقوب عليه السالم 

التجربة، ألنه إذا تزكى ينال إكليل احلياة الذي وعد به الرب 

 (.418م،2104)زيادة،"للذين حيبونه

استدعت الروايات العربية الكثري من العبارات  وكذلك

الصوفية والفالسفة املسلمني، من خالل تضمينها داخل املتن 

الروائي أو جعلها يف مقدمة الرواية، وجعلها يف أحيان أخرى 

عنوانا متهيديا ألجزاء الرواية السيام حني تكون العبارات 

واية املقتبسة ذات أسلوب شاعري، ومعنى عميق، كام يف ر

لعز الدين جالوجي الذي بدأها  "رسادق احللم والفجيعة"

واتبعها بفاحتة احتوت نصا  "إىل...الغرباء"الكاتب بإهداء 

اهلوى مركبي...واهلدى "أليب حيان التوحيدي يقول فيها: 

مطلبي...وال أنا أصل إىل مطلبي...أنا بينهام مأخوذ عن 

 (.44،صم2010)املثرد، "حقيقة اخلرب بتمويه العبارة

واستدعاء تلك االقتباسات جاء يف بواكري كتابة الروايات 

التارخيية اإلسالمية، التي استدعت نصوص القرآن الكريم 

ة روايواحلديث الرشيف، وكالم السلف الصالح، ومن ذلك 

( الذي قسم الروائي روايته إىل 1984)باكثري،"الثائر األمحر"

 "موت صغري"ية أسفار، وربام أخذت منها فكرة تقسيم روا

 إىل أسفار عدة.

و املؤلف مل يرصح أو حييل إىل تلك النصوص لطبيعة 

عمله الفني والروائي، وحرص أن تكون لغته قريبة من اللغة 

املستعملة يف كتب وأدبيات القرنني السادس والسابع 

اهلجريني، دون استخدام مفردات أو أساليب تشري إىل ما بعد 

بلها يف متن الرواية، إال بعض تلك الفرتة الزمنية أو ق

العبارات واألساليب املستخدمة يف العصور التالية لعرص ابن 

عريب يف أحداث إطار الرواية، التي حرص املؤلف فيها أن 

تكون لغتها قريبة من الفرتة الزمنية التي وقعت فيها 

األحداث، وما يصاحبها من ألفاظ وعادات ومظاهر 

وايات املعارصة باألساليب حضارية، وأن يستعني من الر

احلديثة يف رسم الشخصيات وبناء احلدث  "التقنيات"و

 وغريها من عنارص الرواية.

ولذا فكاتب الرواية املتعلقة بشخصية تراثية يف العرص 

احلديث ال يستطيع أن يستند يف كتاباته عىل الكتب الرتاثية 

ارص وحدها وطرائق احلكايات التقليدية، إذ إن املتلقي املع

ألف التجديد يف عرض ذلك الرتاث من خالل جتديد اللغة 

مع أصالتها، وكذلك من خالل جتديد األساليب 

واإلسرتاتيجيات الوظيفية لعنارص الرواية عن طريق 

االستفادة من جتارب روائية أخرى معارصة، أو من خالل 

وسائل اإلعالم املختلفة املتناولة للشخصيات الرتاثية 

رسح التي سعت يف جتديد طرق عرض ذلك كالسينام وامل

 الرتاث.

 

 التناص اخلارجي:ثالثا: 

وهو التناص الذي يتخطى الزمان احلارض لكتابة الرواية، 

حيث التناص مع القرآن الكريم واحلديث الرشيف، وكذلك 

مع كافة الكتب األدبية والفكرية خارج عرص املؤلف، من 

موت "كافة الفنون واآلداب، وبرز التناص اخلارجي لرواية 

 اجتاهني:من خالل  "صغري

 

 األول تناص مبارش:

ناص من خالل القرآن الكريم ونصوص ابن وهو الت 

عريب ونصوص الفالسفة واملتصوفة وغريهم، وكان التناص 

األغلب يف نصوص الرواية من نصيب نصوص ابن عريب 

التي كثريا ما  "ما ال يعول عليه "السيام نصوص ورسائل

اقتبست وجعلت عناوين ألجزاء الرواية، لتفرس اجلانب 

ن عريب، ولتعطي هذه املقوالت العميل والتطبيقي لنصوص اب

املزيد من الدالالت من خالل ربطها باألحداث التي عايشها 

 ابن عريب بنفسه، وطرق متثلها يف واقعه.

عنوان والتناص املبارش يظهر يف بداية الرواية مع ال      

احلب "مع عبارات ابن عريب  تناصوهو  "موت صغري"

قدمة أحد األسفار، ، وقد ابتدأ به الروائي يف م"موت صغري

ليمهد للقارئ بأنه مقدم عىل  واختار املؤلف هذا العنوان

أحداث يغلب عليها الطابع اإلنساين، رغم أن الشخصية 

فليس تناص  ،الرئيسة غلب عليها الطابع العلمي والعرفاين

و جذب القارئ فقط بل أمن باب االستئناس  هذا العنوان

يف حياة بطل  نساينإبراز اجلانب اإلكان الغرض من جلبه 
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الشخصية،  هرباوكيف يعيش الروحاين الصويف جت القصة،

وعالقاته اإلنسانية مع أطياف خمتلفة من املجتمع كاألب 

واألم واألخوات واألبناء واألصدقاء وغريهم، فاحلب اتسع 

هلؤالء مجيعا، وإن كان حضوره األشد جتىل يف حمبوبته نظام، 

يابات ابن عريب عن الواقع يف لغ  "موت"وعرب املؤلف بكلمة 

مفاصل حياته الواقعية والعرفانية والعاطفية، بحثا عن مدد 

إهلي يرجعه إىل الواقع منترصا وعارفا للحقيقة، فهو ليس 

ينتقل إليه العارف كلام  "موت صغري"موت رسمدي ،بل هو 

وإذا كانت الرواية تشرتك يف نمط الكتابة التي "أراد احلقيقة 

م املسافات بني الواقع والالواقع وإعادة صياغة تنزع نحو هد

العامل الواقعي داخل املبنى الروائي املتخيل؛ فإّن من أول 

مظاهر هذا االشرتاك هو العنونة النصية للرواية وما تضفيه 

من أبعاد غرائبية كأن تتجه إىل أسطرة الزمن وإلغاء احلواجز 

نشاء نص روائي املنطقية بني املايض واحلارض واملستقبل عرب إ

يتعاىل عىل األزمنة يف الوقت الذي ختترص فيه الرواية األزمنة 

 .(6ص م،2010)سعدون،"عرب املفارقة والسخرية 

إهلي ما "أما بداية الرواية فقد ابتدأت بعبارة ابن عريب 

لتخالف أفق توقع  "أحببتك وحدي، ولكن أحببتك وحدك

أن الرواية موت صغري( ب)العنوان القارئ، حني أوحى له 

ستكون رومانسية االجتاه، لينتقل إىل حقيقة واقعية تكشف أن 

هلذه الشخصية جانبا روحانيا تعلق بحب اهلل، واختذت طريق 

التصوف لتصل إىل مبتغاها، ولتندمج مع عنوان الرواية 

ليكونا مرجعني تفرس من خالهلام األحداث التي تكشف 

نيس البن عريب، دون التوازن بني اجلانبني الروحاين والروما

 أن يكون بينهام تناقض.

واقتبس الروائي كثريا من العبارات واألبيات الشعرية  

من كتب ابن عريب ورسائله ووضعها قبل األجزاء الداخلية 

ألسفار الرواية، وجعلها مكتوبة قبل رسد األحداث لتفرس 

مدلوالهتا من خالل ارتباطها بشخصية قائلها، وجتاربه منذ 

قراءاته الصغر، فليس كل ما يكتبه ابن عريب وغريه متعلقا ب

وثقافاته بل إن التجارب الشخصية أسهمت يف  إهلام كاتبها 

كثريا من احلكم والدروس، ولذا حرص الروائيون ومنهم 

حممد حسن علوان، عىل ربط تلك النصوص باألحداث 

الناس نفوس "واملواقف التي مر هبا الكاتب، كتناص مقولة 

للسفر  مع مقدمة القسم التاسع يف الرواية، التابع "الديار

الثاين، الذي يتحدث فيه ابن عريب عن وصف مشاهد دخوله 

إشبيلية وهو صغري ومدى رغبته يف التعرف عليها، وأثر 

سكان تلك املدينة يف تشكيل االنطباع العام عن املدينة، 

التي افتتح هبا  "لوال املطامع النقطعت اهلمم"وكذلك مقولة 

حديث عن القسم العارش، من السفر نفسه، واملخصص لل

مطامع اخللفاء، ومطمع أبيه من التقرب إىل اخلليفة، وحرص 

األب عىل تعليم ابنه يف املساجد، ولذا فهذه العبارات تفرس 

سلوكيات قائلها، من خالل إبراز القيم  -أيضا-وتربر 

والدوافع لكثري من الترصفات والسلوكيات التي سار عليها 

عية والسياسية بطل الرواية، إضافة إىل الظروف االجتام

 والنفسية التي أسهمت يف تشكيل تلك الشخصية.

وهذا الربط بني األحداث التي عاشها ابن عريب يف     

طفولته، وما كتبه املؤلف فيه حتليل نفيس لبعض املؤثرات 

العميقة يف شخصية ابن عريب، وتكوينه النفيس الذي جيعلنا 

ن كره ابن نفهم تلك الشخصية وتراثها، ومن ذلك احلديث ع

عريب للسباحة، وربط الروائي ذلك احلدث بمقولة ابن عريب 

وجعلها بداية للقسم  "كل فن ال يفيد علام ال يعول عليه"

الذي حتدث فيه عن طفولته التي كرهت السباحة، وأّول ابن 

كنت أكره السباحة وتزعجني برودة املاء عريب ذلك بقوله: 

العوم يف ملكوت اهلل،  ما عرف أيب أن السباحة هي واّتساخه.

والرماية هو قول احلق يف موقف اخلوف، وركوب اخليل هو 

السفر يف طلب العلم. أخذ أيب الظاهر وكشف اهلل يل الباطن. 

، 2016)علوان،"فأجربين عىل ما ال أحب وأمرين بام ال أطيق

 (.75ص

وقد تناصت مقدمة أجزاء الرواية ببعض األبيات 

 ريب، مثل:الشعرية التي قاهلا ابن ع

دع اجلهول يظنُّ احلقَّ     وما عيّل إذا ما قلُت معتقدي-   

 (.388ص، 2016)علوان، عدوانا

السيام أن الروائي حريص كام ذكرت سابقا عىل إبراز    

اللغة الشاعرية يف رواياته، وإضفاء اجلانب اإلنساين 

والشاعري عىل أحداث الرواية، مع اهتامم باجلانب اجلاميل يف 

غة الرواية، وحضوره متوازنا مع اللغة الشاعرية يف تتابع صيا

 الرسد إضافة إىل احلبكة القصصية املشوقة. 

كام بينت بعض االقتباسات املأخوذة من تراث ابن عريب 

إظهار حال التناقض بني النص وفعل صاحبه، كام يف عبارة 
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كل ورع مقصور عىل أمر دون أمر ال يعول "ابن عريب 

( التي وضعها الروائي قبل 111،ص2016)علوان،"عليه

اجلزء الذي حيكي عن حادثة سكر ابن عريب مع صديقه 

احلريري، يف جمالس اللهو مع فريديك املسيحي وأصدقائه، 

وهذا ما يوحي بتشنيع ذلك الفعل، وعدم معصومية بطل 

الرواية رغم مكانته الدينية، وبذلك أراد الروائي أن يزيل 

لدى بطل الرواية، وجيعله شخصية  جانب العصمة والقدسية

مثل بقية الناس وقريبة من واقعهم، بخالف كثري ممن تناول 

سرية ابن عريب وأحاطوها هبالة من التقديس والعظمة، مما 

سبب ذلك نفورا للقارئ العادي الذي ال ينتمي للفكر 

الصويف، وبذلك يظل النص مقبوال لدى القارئ املعجب 

ف تناول علوان لشخصية ابن ببطل الرواية وحده، بخال

عريب حيث جعله برشا مثل بقية البرش خيطئ ويصيب، 

وتالحقه الطبائع البرشية أينام حل، مما يقربه للقارئ العادي 

 أيضا.

وكانت هذه االقتباسات توضع قبل أسفار الرواية  

األحداث التالية هلا، إال أن بعض ب - الغالبيف-لعالقتها 

قة بتلك األحداث، كام يف اقتباس االقتباسات ليس هلا عال

كل نور ال يزيل ظلمة ال يعول "الروائي عبارة 

( قبل اجلزء املخصص 129ص، 2016)علوان،"عليه

للحديث عن قصة موت عمه، واألحداث املتعلقة ببداية 

االستعداد لقتال الربتغاليني إذ ال عالقة مبارشة بني العبارة 

اس مناسبا للجزء وتلك األحداث، وقد يكون هذا االقتب

السابق املتعلق بحوار ابن عريب وابن رشد حول أمهية 

 الكشف الصويف يف معرفة احلقيقة واملستقبل.

املمكن برزخ بني الوجود "كذلك عبارة 

، ال ترتبط ارتباطا مبارشا (249ص، 2016)علوان،"والعدم

بالقسم الذي يتحدث عن اختفاء اخلليفة وجعل ويل العهد 

وقد تكون متعلقة بالفصل الذي قبله حني )ابنه(مكانه، 

يبحث ابن عريب عن وتده الثاين، وال يعني ذلك أن عتبات 

النص الروائي جيب أن تكون هلا عالقة مبارشة باحلدث 

املرسود، فالروائي قد يمهد رسده بعبارة قد تكون ذات 

دالالت عامة، تشمل وتشري إىل عدة أحداث ومواقف 

 يراع ذلك، ومل يوفق يف اقتباسات سترسد، إال أن الروائي مل

 بعض النصوص كام يف املثالني السابقني.

وبعض العبارات جاءت شارحة ملعاين الندم واحلرسة      

عىل أخطاء وقع هبا ابن عريب، وربطها املؤلف بمواقف تبني 

حترس ابن عريب وندمه عىل ترصفات مل يتوقع عواقبها، ليجسد 

طأ، والراجعة للحق أنى بذلك الشخصية املعرتفة باخل

 "تأمن من كل يشء إذا أمن منك كل يشء"وجدته، كعبارة 

التي استهلها املؤلف للحديث عن ندمه حني ألف كتاب 

، وليبني الروائي من خالل تلك العبارة أن "ترمجان األشواق"

النفس البرشية مهام بلغت من التقوى ال يؤمن جانبها، وهذه 

عريب السيام حني قرأ رسالة العبارة توضح شدة ندم ابن 

الشيخ زاهر )والد نظام التي أحبها ابن عريب(، وفيها يعاتبه 

اعلم أين  "عىل تأليف ذلك الكتاب بنربة متحرسة، قائال:

ولكن كان ال  وغفرت لك قبل عتابك. ساحمتك قبل لومك،

فاهلل أسأل أن يساحمك ...بعدك من بد من تبصريك بأحوالنا

 (.372ص، 2016)علوان،"ا مصيبتنوجيرينا يف عىل فعلك،

وكام هلذه العبارات املقتبسة من إضاءات ودالالت          

ملا فيها من  ،مجالية وظيفة -أيضا-ا هل كانللنص الروائي 

، وملا تضيفه من "عليه يعول الما " رسالة كعبارات شاعرية

 تنوع وتداخل يف األجناس األدبية، يبعد الرتابة عن القارئ.

أما التناص مع القرآن الكريم فقد كان حضورا مطردا يف 

موت "الروايات الصوفية بشكل عام، وكذلك يف رواية 

فقد استند الروائي إىل اآليات القرآنية يف تفسري  "صغري

األمور والتنبؤات الكشفية بحسب رؤية الصويف وطريقته، 

د عندما تنبأ ابن عريب بحادثة فتح مرسية يستشه-مثال-فنراه 

 فال اجلو هامد كام كان قبل"بآيات من القرآن الكريم، فيقول: 

 ، وال شديد الرياح كام كان قبل عذابصيحة ثمود

، وهذا التأثر واالقتباس من (36،ص2016)علوان،"عاد

القرآن الكريم شمل عدة روايات تارخيية وصوفية سواء يف 

 كامية ثنايا النص أو حتى جعلها عنوانا أو متهيدا ألجزاء الروا

 م2011)اجلابري، -مثال-يف روايات مجال الغيطاين 

وقد يأيت التناص من خالل وجوده يف  ،( وغريه114،ص

موقف ابن عريب مع سورة واقع القصة التارخيية كام 

جزءا من فكان التناص  -مثال- (80،ص2016يس)علوان،

ت تلك التلذذ بل جاء أوالنص لالستشهاد  يأتفلم  احلدث

، احلدث مع ةتفاعلمومشاركة و ةرضاحا النصوص بذاهت
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احلدث،  يف ةومؤثر للشخصية ةمنقذفتصبح اآليات نفسها 

 ويتفاعل بطل القصة معها تفاعال مبارشا.

وصور التناص القرآين طبيعة املجتمع املسلم الذي عاش  

فيه ابن عريب والتزامه بتعاليم اإلسالم السيام أرسته، ففي 

-مع أيب حميي الدين  "نور"موقف أم حميي الدين ابن عريب 

ني أرادت أن تعرف مصري مرسية أثناء احلصار ح -مثال

ة، فطمأهنا زوجها بعدم وجود نية القتحام اجليش للمدين

إذا جاء "وأراد أن يزيد ذلك التطمني من خالل قراءته لسورة 

حني هم بالصالة هبدوء  "نرص اهلل والفتح

، فمثل هذه االقتباسات (37،ص2016)علوان،وطمأنينة

تظهر أن للتناص وظائف عدة تأيت لرسم أجواء املواقف 

اإلنسانية، وإظهار املالمح العامة للشخصية، وردود أفعاهلا 

حداث، فأرسة ابن عريب غلب عليها اجلانب الرشعي جتاه األ

املحافظ، وأراد الروائي أن يبني سامت شخوص روايته، من 

خالل حضور التناص القرآين، وكذلك إبراز األجواء النفسية 

والروحانية املحيطة لتك الشخصيات، من خالل ما تؤديه 

تلك النصوص من وظائف كالتطمني والتذكري بمبادئ 

ن حرص تلك األجواء اإلسالمية عىل املجتمع القرآن، دو

الصويف فحسب، بل أراد الروائي أن يظهر صورة املجتمع 

 اإلسالمي بصورة عامة.

وهذا التناص اإلجيايب لنصوص القرآن الكريم يف هذه 

الرواية خيتلف عام يظهر من وظائف التناص القرآين يف بعض 

لوظائف الروايات العربية املعارصة، التي غابت فيها ا

اإلجيابية واملؤثرة حلضور النص القرآين، مما أوحى ذلك 

بانعدام فاعلية النص القرآين يف حياة الشخصيات الروائية، 

باعتباره نصا موروثا مرتسبا يف الذاكرة فقط، وليس مؤثرا يف 

 (.191ص، 2009حلباري،)وواقعهم شخصيات املجتمع 

ل كذلك استدعيت نصوص القرآن والسنة من أج    

وذهب تقليدهم إىل حد "التامهي باألنبياء والرجال الصاحلني 

دمج وامتصاص البطل يف الذات الصوفية، أو إىل حد متاهي 

 "هذه بالنموذج املختار: املسيح، موسى، وال سيام النبي حممد

 (120م، ص1984زيعور،)وسلم صىل اهلل عليم 

وكذلك اقتبس املؤلف بعضا من األبيات الشعرية      

أخوذة من املوروث الشعبي من أجل إبراز أثر ابن عريب عىل امل

طبقات متعددة يف املجتمع، فلم يكن تأثري ابن عريب حمدودا 

عىل املتصوفني واملثقفني وطلبة العلم، بل اتسع تأثريه عىل 

مجاهري كثرية من الناس، وأصبحت أفكاره ومعتقداته يف 

املجتمع،  العرص احلديث تلقى وتنشد بني طبقات عدة يف

اقتفاء بمنهجه، ومنهج تالمذته من بعده، كام يف هذه األبيات 

التي وردت يف إطار الرواية، عىل لسان املنشدين يف إحدى 

 احلرضات الصوفية:

يا -طاَبِت احلرَضة. جاءِت البرشى  صفت النظرة.

 (.491ص، 2016علوان،)اهللَِ ألهل  -عيني

من دوافع  كان حضور التناص بالشعر وغريهو       

استدعاء املشاعر واألحاسيس، ووسيلة للتفاعل مع 

األحداث اجلارية، كاألحداث اجلالبة للفرح أو احلزن، ومن 

ملا نقض اجليش أخبيتهم ظاّنني أن اخلليفة "ذلك أن احلريري: 

وليس االلتفاف عىل احلصن، كان احلريري  باالنسحابأمر 

يا ليل الصّب " يسأل العازفني أن ينشدوا قصيدة القرياوين

، ليعرب عن فرحته (139،ص2016)علوان،"متى غده

باستبعاد احلرب، وليستدعي مشاعر الفرح والرسور، ومثل 

هذه النصوص الشعرية توحي بأبعادها النفسية والتارخيية، 

مضامني ودالت عدة يستطيع الروائي من خالهلا نقل تلك 

 األجواء املحيطة بشخصيات الرواية. 

كذلك أسهم استدعاء الكثري من املفردات الصوفية، يف   

نقل صورة مقاربة وواقعية لألحداث التارخيية التي عاشها 

ابن عريب من خالل التناص باملفردات واملصطلحات الشائعة 

يف اخلطاب الصويف بصورته العامة يف ذلك العرص، وكذلك 

ليومية ااستدعاء األلفاظ واملعاين الدارجة يف حياة الناس 

وغريها، ومن تلك  واملرشب كلأوامل عاداهتم يف امللبسو

 ،2016)علوان، "أعدت تثبيت قاووقي"األلفاظ: 

1"خانقاه"، (377ص قفة "، (384،ص2016)علوان، 

 ،وغريها.(389،ص2016)علوان، "التمر

من  روحانيةنصوص استدعى الروائي عدة وكذلك 

القديمة عىل لسان  ، كالديانة اليونانيةأخرىوعقائد ديانات 

أحد أصدقاء ابن عريب الذين اصطنعهم الروائي فريدريك 

دون سند تارخيي هلا، وقد يطول حجم هذه االقتباسات 

 ،2016 )علوان، أسطرثامنية يف صفحة واحدة لتصل 

                                                           

 .اخلانقاه: مكان تعبد املتصوف بالفارسية (1  )

 

(1) 
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استدعى الروائي بعضا من نصوص وكذلك ،  (138ص

عندما حارص اجليش ، وذلك شانكاراالفيلسوف اهلندي 

جيالسون إحدى  فقد كان ابن عريب ورفيقه احلريري ،شنرتين

وهي تقرأ لنا استغفار شانكارا ربه:  " صديقات فريديك

اغفر يل يا ريب ذنويب الثالث: مشيت إليك ونسيت أنك يف "

 كل مكان، وفّكرت فيك ونسيت أنك أعمق من األفكار،

 )علوان،"الصلوات وصّليت لك ونسيت أنك أسمى من

 (.139ص ،2016

م أن الفيلسوف شانكارا ولد يف احلقيقة بعد وفاة ابن ورغ

(، إال أن الروائي حرص عىل 205،ص1995عريب)عويضة،

أن يستشهد بكالمه، ليبني مدى تسامح ابن عريب مع الديانات 

تم استدعاؤها يف حالة السكر  األخرى، ونصوص شانكارا

 التي غشيت ابن عريب قبل توبته، يف الرواية املتخيلة يف كثري

من حوادثها، كام أردفت هذه النصوص الروحانية والفلسفية 

بنصوص إسالمية عىل لسان احلريري رفيق ابن عريب، لتصور 

حال التناقض الذي عاشه ابن عريب ورفيقه قبل توبتهام، من 

خالل رشب اخلمر والرقص مع النساء، واستدعاء هذه 

 النصوص يوحي باإلحباط الكبري الذي عاشه املتصوف، ال

سيام أن الظروف السياسية واالجتامعية أسهمت يف تكريس 

ذلك الضياع، وحني انتبه من غفلته تلك، انتقل ابن عريب 

بعدها إىل املقربة نادما عىل ما كان منه، وبقي منعزال، ومنتظرا 

لكشف اهلل ولرؤية عالمة إهلية ترصفه عن طريق الغواية، 

 البحث عن وترشده إىل الطريق، وليبدأ بعدها رحلته يف

 أوتاده التي تثبت قلبه.

وال يعني أن التناص مع الرتاث العاملي كفيل بأن جيعل 

 النصوص الروائية من إن كثرياالرواية ذات أثر عاملي إذ 

العربية مل حتقق ذلك رغم استدعائها لنصوص من ثقافات 

الكتفائها "أخرى، بسب التكلف يف استحضارها، و

عارات املكررة من مذاهب خمتلفة باملعلومات املستهلكة والش

 -ثالم-( 191ص، 2009)حلباري،"كاالشرتاكية الغربية 

دون أن تكون نابعة من واقع الشخصيات ومواقفهم احلياتية 

 وجتارهبم الوجودية.

 

 

 

 مبارش:الثاين: تناص غري 

والطرائق  "الثيامت"وهو التناص من خالل األساليب 

املنهج العرفاين وغريهم يف الصوفية، التي اعتمدها أصحاب 

الوصول إىل احلقائق، كالكشف والكرامة والرؤيا وغريها، 

وكذلك طرقهم اخلاصة يف التأليف واإلنشاء بصوره املختلفة 

من عبارات وحكم وغناء وغريها، التي استعان هبا حممد 

 حسن علوان يف روايته.

 توحرص املؤلف أن تكون هذه اإلسرتاتيجيا 

دة رغبة منه يف شد القارئ وإمتاعه، كام متعد "الثيامت"

أضاف الروائي إىل تلك األساليب ترابط احلبكة القصصية، 

وقوة ارتباطها بالعقدة الرئيسة يف الرواية، وقوة تعاقب 

األحداث املبنية عىل الدهشة والغرائبية، ولذا اتسعت مساحة 

 الرسد يف الرواية لتصل إىل ست مئة صفحة تقريبا.

حممد حسن اعتمدها  "اسرتاتيجية"ريقة ولعل أبرز ط

يف تشكيل شخصية بطله الرئيس، وتسيري أحداث علوان 

أو البحث عن  "البحث عن الذات"الرواية، هي اسرتاتيجية 

التي اعتمدها الصوفيون يف بحثهم  "األسطورة الشخصية"

حارضة  "الثيمة"وهذه  "تطهري النفس"و "احلب اإلهلي"عن 

املي وليست وليدة التجربة الصوفية يف الرتاث الع -أيضا-

 "سانتياغو" شخصية يف -مثال-فحسب، ومن ذلك ما نراه 

املشهورة حيث  "اخليميائي"الشخصية الرئيسة يف رواية 

 هو إنجازهاو مطلب كل إنسان الشخصية األسطورة

 يشء سوى الكل ليس البرش، عىل املفروض الواجب"

الشخصية ( وهذه األسطورة 17،ص2012)العلوي،"واحد

 ال تأيت من خالل االنعزال والوحدة، فقد تعرف سانتياغو

 يف أصبح دليله الذي)املقابل للوتد عند ابن عريب(  باخليميائي

 ولغاهتا أرسارها من الكثري منه تعلم والذي الصحراء

 حيث"ويلخص له رس السعادة احلقيقية بعد ذلك بقوله: 

 أكثر هو األمل يعاين قلب من وما...كقلب فثمة كنزك يكون

 اهلل مع لقاء حلظة هي سعي حلظة كل ألن ذاته؛ األمل من سوءا

 (.18،ص2012)العلوي،"األبدية ومع

بدأ ابن عريب البحث عن  "موت صغري"ويف رواية  

أسطورته الشخصية من خالل ابتعاده عن طريق أبيه، الذي 

أرص أن يعمل معه كاتبا يف دواوين امللوك، واختاذ طريق 

اختاذ و "البحث عن األوتاد"خاص به بدال عن ذلك، حيث 
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الدليل إىل ذلك، حيث -فاطمة بنت املثنى -وصية القابلة

، إىل غري ذلك من "طهر قلبك ثم اتبعه"هلا: أوصته بقو

العالمات واإلرشادات كالرؤى واإلهلامات التي ترشد املريد 

التي متثلها ابن عريب يف بحثه عن  "األسطورة الشخصية"إىل 

 األوتاد، وهو الطريق إىل اهلل يف اعتقاد الصويف.

كام نجد أن الوصول إىل الغايات التي يسعى إليها 

سعيه الروحاين تتم من خالل تتبع قواعد وحكم سانتياغو يف 

لفظية يقدمها العارف احلكيم، ومن ثم يستحرضها املريد عند 

اختاذ أحكامه وقراراته املصريية، كام يف مقولة اخليميائي خماطبا 

 إىل تتحول تقبل، ال نعمة كل إن"سانتياغو :

(، وهذا اإلذعان التام لتلك 18،ص2012)العلوي،"لعنة

 "موت صغري"ت شبيه باحلكم الواردة يف نصوص اإلرشادا

ليستنري هبا  "ابن عريب"حيث سطر الروائي الكثري من حكم 

يف رحلته املمتدة طوال حياته، وغالبا ما نجد التشابه يف 

مضمون هذه احلكم وشكلها اخلارجي بني الروايتني، حيث 

امتازت تلك احلكم بالتكثيف واإلحياء والرمز، وهذه املنهجية 

بني  لروحانية يف متثل تلك احلكم وتأويلها عامل مشرتكا

 والروحاينابن عريب يف الرواية،  يف سرية كامالعاملني الصويف 

 اخليميائي.كام يف سرية سانتياغو يف رواية 

كذلك نجد التأثر بلغة اإلشارات والعالمات التي تعني 

الشخصية الروحانية يف توجيه حياهتا، حارضا يف رواية 

فإن كانت "فخادم ابن عريب خياطبه قائال:  "صغريموت "

، 2016)علوان،"إشارتك اإلهلية أخذتك غربا فلنذهب غربا

اإلشارات ال حتدث عبثا "، ويقول يف موضع آخر: (446ص

 (.452ص، 2016)علوان،"والكشوفات ال تنزل سدى

وفق  "موت صغري"وكانت رحالت ابن عريب يف رواية 

بحث من خالهلا عن أوتاده، كام عالمات ومشاهدات يراها لي

 يف انتقل الذياخليميائي، "يف رحالت سانتياغو يف رواية 

 -أيضا- اإلشارات لغة وفق... طنجة، األندلس،عدة:  مدن

 رحلة يف باالستمرار تشبثا أكثر جعلته ما إشارة ملح فكلام"

 معها توقف اإلشارات لغة وكلام توقفت الكنز، عن البحث

 بلغة خملوق والكون إشارة، احلياة يف يشء كل إن: األمل

، 2012)العلوي، "نسوها البرش ولكن البرش، مجيع يفهمها

 (.18ص

صاغها حممد حسن علوان  "البحث عن الذات"وفكرة 

بطريقة صوفية مغايرة لكثري من الروايات الصوفية املعارصة، 

التي  "البحث عن األوتاد"حيث ارتكز املؤلف عىل فكرة 

عند  "األسطورة الشخصية"املريد، ويقابلها فكرة تثبت قلب 

الفلسفة الغربية املعارصة، بخالف الروايات الصوفية 

املعارصة، حيث ارتكزت شخصية بطل الرواية عىل مالمح 

أسطورية تنتقل فيها الشخصية من اإلنسان العادي إىل 

 يديه يرفع الّطاهر الويّل  اإلنسان اخلارق كام يف رواية

طل الصويف فنرى أن الب -مثال-طاهر وطار لل"بالّدعاء

يسمو من اإلنسان العادي، إىل مرتبة الويل الذي حيظى برؤية "

 "يف الوجود، تعززها دالالت املكان/املقام

(، أما يف رواية موت صغري فقد 295،ص2015)رحال،

البحث عن "ارتكزت األسطورة الشخصية عىل فكرة 

اية من مرحلة اإلنسان ومن خالهلا ينتقل بطل الرو "األوتاد

العادي إىل مرحلة اإلنسان الساعي إىل الكامل، عن طريق 

التصوف واملجاهدة والعلم، ومن خالل البحث عن 

إرشادات روحية متعددة، بصورة مقاربة لواقع شخصية ابن 

 عريب التارخيية، وبطريقة مألوفة يف الرتاث العريب والعاملي.

وأساليب  "تقنيات"كذلك اعتمد حممد علوان عىل      

صوفية خاصة درج عليها الصوفيون يف أدبياهتم وتراثهم، من 

خالهلا يصل البطل إىل مراتب صوفية عليا تؤهله ألن يعرف 

 "إذ إن لغة الكشف احلقيقة، وخيتار السلوك الصحيح، ومنها

التصوف يعتمد بشكل أسايس عىل علم الكشف، وهو علم 

ة العقل واملنطق ذوقي لدين ال يدخل دائام حتت مظل

(، وعن طريق 22ص، 2016)حاج يوسف،"والرباهني

أن يطلع  "موت صغري"الكشف استطاع ابن عريب يف رواية 

أعطاين اهلل برزخني: "عىل بعض األمور الغيبية منها قوله: 

برزخ قبل والديت وآخر بعد ممايت. يف األول رأيت أمي وهي 

رأيت كل هذا تلدين ويف الثاين رأيت ابني وهو يدفنني...

هذه الرؤى  (، ومثل13ص، 2016)علوان،"بكشف اهلل

والتوقعات واإلهلامات مل تتخط واقع املحسوسات يف رواية 

وبقي اجلانب الروحاين والعرفاين امللمح  "موت صغري"

األساس يف تفرد ابن عريب عن اإلنسان العادي، دون أن يمتاز 

مسارها بخوارق جسامنية أو أسطورية تبعد الرواية عن 
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الواقعي واحلقيقي، كام يف بعض القصص واألخبار التي 

 أحيطت بالشخصيات الصوفية وغريهم.

موت "ومن األساليب الصوفية التي تناصت مع رواية 

االستناد عىل الرؤى واألحالم التي يراها املريد يف  "صغري

منامه، وجعلها كالكشف اإلهلي، يف توجيه املريد يف فعل أمر 

، أو تفسري قضايا حالية أو مستقبلية، ينبني عليها أو الكف عنه

تغيري مسار حياة بطل الرواية كرتك مكانه، أو طلب استشارة 

من أحد بعينه، وجعل تلك الرؤى وسيلة بعد ذلك يف توجيه 

مسارات القصة واألحداث، مما سهل عىل الروائي تغيري 

قة األحداث الروائية، وتنميط الرسد بطريقة جتمع بني احلقي

واخليال، دون اللجوء إىل قواعد املنطق أو تغيري الوقائع 

التارخيية التي تضعف سري أحداث الرواية، ومن ذلك موقف 

ويف منامي رأيت  "ابن عريب قبل زواجه بمريم، إذ يقول:

مريم تقرأ يف كتاب....تكرر ذلك املنام ليايل حتى عرفت أين 

فذهبت إىل لن أحسم أمري بنفيس وال بد يل من مشورة...

 فاطمة بنت املثنى، وسألتها:

 أماه؟أو تعرفينها يا -

 )علوان، "أعرف أهنا ستكون زوجتك بني، لكنيال يا -

 .(163ص، 2016

 "موت صغري"ومن التقنيات التي تناصت فيها رواية     

مع الرتاث الصويف، التأويل الباطني للحقائق، وتفسري كثري 

للوجود، ورصف النظر من املواقف وفق التصور العرفاين 

عن ظاهر العبارات، والتمعن يف باطنها ويظهر ذلك حوارات 

ابن عريب مع أتباعه وكذلك خصومه، ومن ذلك مناظرته مع 

 .(398ص، 2016علوان،)بالزندقة القايض حني اهتم 

واستعان الروائي بالكرامة التي يمنحها اهلل ألوليائه    

الصاحلني، لبيان عظمة شخصية بطل الرواية، ال سيام أن 

الكرامة ذاع ذكرها يف اخلطاب الصويف عرب تارخيه الطويل، 

ومل يكتف الروائي بجعلها حمصورة يف شخص ابن عريب، بل 

ن يوقظ إنه أشار إىل إحدى كرامات عمه بعدما تاب، حيث كا

من حوله عند طلوع الفجر، وعندما يسئل عن ذلك، جيبهم 

إن ألنفاس الفجر "بأنه يشم الفجر، ويقول: 

 .(87ص، 2016)علوان،"رائحة

 عرب عصورها املختلفة بقرهباصوفية اللغة وكام اتسمت ال 

بقرهبا من لغة اإلهبام  -أيضا-، اتسمتمن اللغة الشعرية

األقطاب  بإرشاقاتتصف هيام الصوفية ل والغموض

واألوتاد وغريهم، ولتعرب عام جتيش به أنفسهم من خواطر 

تصف حبهم هلل، والشوق له، عرب جماهدات وخلوات تسهم 

يف إذكاء املشاعر املحصورة بمعاين وأفكار منغلقة حول 

ومن ذلك ما جاء عىل لسان ابن عريب وهو يصف  التصوف،

مس العاملني، طلعت علينا شمس غري ش"حاله وحال مريديه 

وأضاء ليالينا بدر مكتمل ال ينقص طيلة الشهر. إذا كشف أي 

منا رسا قدسيا شق السامء فوقنا شهاب ساطع. وإذا حتدث 

أحدنا باللطائف العلوية نزلت معنا نجمة أو 

الغموض املقرتن  (، وهذا174ص، 2016 )علوان،"نجمتان

يف  بكثري من الرموز اخلاصة بأصحاب الطرق الصوفية يظهر

ومن دوافع "كل كتابات الصوفية، ويف كل أحواهلم املعيشية، 

دافع موضوعي علمي: وهو -ذلك اإلغراب اخلطايب ما ييل: 

عجز اللغة التقليدية عن الوفاء بام يكفي للداللة عىل لطائف 

 املعاين الصوفية.

وف دافع ذايت: وهو تعمد الصوفية االزورار عن مأل-

ة، ألجل احلفاظ عىل إشاراهتم األساليب واملفاهيم اللغوي

ومعانيهم أن تصاب بتشويه فهمي، أو إنكار مؤذ من طرف 

 .(ص2014،103خوالدية،)"العوام

 -رغم قلته- "موت صغري" الغموض يف روايةوحضور 

يأيت كاشفا وداعام لسريورة احلدث الروائي، فابن عريب 

يبحث عن وتده من خالل طلب العلم العرفاين، ومن خالل 

ة العلامء واألقطاب، وحوارهم من أجل الوصول إىل مالزم

األوتاد األربعة، وهذه احلوارات امتازت بالغموض لدى 

العامة، إال أهنا كانت تدور بني الوتد وابن عريب بسهولة 

مع الويل الكومي بن عريب حوار حمي الدين ويرس، ومن ذلك 

 (.179ص، 2016علوان،)املقربة يف 

 

 اخلامتة:

سن علوان أن حييي ثراث ابن عريب من حاستطاع حممد - 

خالل كشفه للجوانب اإلنسانية والعاطفية لشخصية اهتم 

دارسوها يف الغالب بجوانبها العلمية والعرفانية، وحرص أن 

خيتار من احلقائق التارخيية ما هيم يف كشف تلك النواحي، 

اثها، وفق ناء الرواية وأحدبملخيلته يف  -أيضا-ويطلق العنان 

 ما يسمح به يف العادة للروائي دون املؤرخ.
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رص الروائي عىل جتاوز املألوف يف تناول ح-

الشخصيات التارخيية، من خالل اعتامده عىل طريقة امليتارسد 

حيث أنشأ خطابا موازيا ألحداث الرواية الرئيسة تشويقا 

واستاملة للقارئ، وهادفا لدالالت عدة من خالل إحياءات 

 خلطاب امليتارسدي، وتناصه بالقصة الرئيسة.ذلك ا

قصة "والثانوي  "متن الرواية"يف كال اخلطابني الرئييس -

حرض التناص بأقسامه الثالث، ليبني السامت "املخطوط 

القارة لذات الكاتب الروائية وغاياهتا عرب الروايات السابقة 

، ويتناص معها، حيث هتدف روايات "موت صغري"لرواية 

يف جمملها إىل كشف املشاعر واألحاسيس الداخلية الكاتب 

لشخصيات املجتمع، وجعلها تبوح بام يف داخلها من خالل 

االستعانة بضمري املتكلم، الذي يعد األنسب يف التعبري عن 

الذات، السيام أن الروائي كان يمزج تلك التعابري بأسلوب 

 شاعري يستنطق أحاديث القلب.

بالكتابات التارخيية استعان حممد حسن علوان  -

والفكرية التي تناولت تراث ابن عريب، ليأخذ منها األفكار 

العامة التي كان يسعى إليها ابن عريب يف حياته، ونقل الروائي 

تلك األحداث والنصوص إىل لغة الفن والرواية، بأسلوب 

شاعري ورسدي يقوم عىل كشف اجلانب اإلنساين للشخصية 

ل االستعانة ببعض التقنيات الصوفية العاملة، من خال

واألساليب الواردة يف كتابات فنية تناولت شخصيات تارخيية 

 وصوفية أخرى يف العامل العريب.

ستطاع حممد حسن علوان من خالل التناص بنصوص ا-

القرآن الكريم، واحلديث الرشيف، وكتابات ابن عريب، 

ء وغريه من املتصوفة أن يضفي لروايته طابعا مقاربا ألجوا

املرحلة الزمنية التي عاش فيها ابن عريب، وقد غلبت نصوص 

ابن عريب عىل غريها، ليبني املؤلف تعامل ابن عريب مع ما 

 يكتبه، وآلية تطبيق نظرياته عىل أرض الواقع.

ف أن ينقل األساليب والتقنيات التي استطاع املؤل-

استعان هبا الصوفيون يف طريقهم العرفاين مثل: الكشف 

وتفسري األحالم وفهم العالمات اإلهلية وغريها،  والرؤى

بصورة مبسطة أسهمت يف تشكيل أحداث الرواية وعنارصها 

 الرئيسة.
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 يف سلطة الرجل واملكان ألمل الفاران، قراءة "غّواصو األحقاف"جتلّيات األمل يف رواية 

 أمينة بنت عبد الرمحن اجلربين

  ، اململكة العربية السعوديةامللك سعود، جامعة كلية اآلدابقسم اللغة العربية، ، األدب السعودي املشاركأستاذ 

 هـ(22/5/7447هـ، وقبل للنرش يف 7/2/7447)قدم للنرش يف 

ألمل الفاران، قراءة  "غّواصو األحقاف"جتلّيات األمل يف رواية " "يقّدُم هذا البحث املوسوم بــــ :البحث ملخص

للروائية  "غّواصو األحقاف"، دراسًة ملنجٍز رسديٍّ نسائي سعودي تلك هي رواية "يف سلطة الرجل واملكان

 . "أمل الفاران"السعودية 

جٍز رسدي تستلزم استحضار حدس املتلقي خللِق قراءٍة عميقة للنص، وهذه ال شّك أّن أّية نظرية داللية ذهنية ألّي من

القراءة تتجاوز القراءة الظاهرية إىل قراءة أكثر عمقًا واختزاالً. ومتنح هذه القراءة النص أبعادًا مجالية، وأنساقًا داللية 

ية سطحية ظاهرية، ال تعدو أن تكون بنية تتوارى خلف بن "بنيٍة مسترتة"مغايرة، كام ترمي، يف الوقت نفسه، إىل تصّيد 

غّواصو "يف رواية  "البنية املسترتة"داّلة عىل املعنى الظاهري الذي خترج به القراءة األوىل. وإذا ما شئنا متابعة سلطة 

 ."األمل"وجدناها تشغل مساحة واسعة من جسد النص، وتتمّثل هذه البنية يف ثيمة  "األحقاف

واسترشاف دالالهتا املتنوعة؛ ملقاربتها يف وحدهتا املوضوعية  "األمل"ث إىل الكشف عن بنية من هنا، يسعى هذا البح

القائمة بوصفها ذاتًا مستقلة، وذلك عرب إشارات تتناثر يف املنجز الرسدي، ُينظر إليها بوصفها إحاالت غري مبارشة 

 ."األمل"إىل بنية 

 .إضامر –بوح  -كان امل -الرجل  -األمل  -رواية : املفتاحيةالكلامت 
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Pain Manifestations in Gawwasu Al-Ahqaaf (Divers of the Sand Dunes) by Amal 

Al-Faran: An Examination of the Power of Men and Settings 
 

Aminah Abdurrahman Mohammed Aljebreen 
Associate Professor of Saudi Literature, Arabic Language Department, College of Arts, King Saud University, Saudi Arabia 
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Abstract: This research examines a Saudi female narrative which is a novel titled Gassasu Al-Ahqaaf ‘Divers of 
the Sand Dunes’ by the Saudi novelist, Amal Al- Faran. Undoubtedly, any semantic theory tackling whatsoever 

narrative necessitates evoking the reader’s sense to reach a deep reading of the text. Such reading goes beyond the 

surface and aims at a deeper understanding. It also gives the text more aesthetic dimensions and different semantic 
implications, and captures ‘implicit structures’ hidden behind the straightforward meanings that can be no more 

than the output of the initial reading. Tracing the impact of ‘the implicit structure’ in ‘Divers of the Sand dunes’, 

we can notice that it occupies a large portion of the text and is represented by the “pain” theme throughout the text. 
Therefore, this research seeks to uncover the structure of ‘pain’, and pinpoint its different connotations in order to 

identify the thematic unity as an autonomous entity through different signals littered in the narrative, which are 

viewed as indirect references to ‘pain’. 
Keywords: Novel; Pain; Men; Setting; Explicitness; Implicitness. 
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 مقدمة

من  "األمل"جتدر اإلشارة إىل أّنه ينبغي التمييز بني ثيمة  

حيث كوهنا خطابًا مركزيًا ملوضوعات بعينها؛ مثل: املرض، 

والغربة، والسجن...وغريها، وبني حضورها اليتم، و

ويلزم عن هذا "بوصفها مكّونًا رئيسًا يف النص الروائي، 

ام النظري التمييز إدراك فارق داليل عىل قدر بالغ من االنسج

قيمة مجالية متعلقة ببالغة الرسد؛  "ئياألمل الروا"مفاده أن 

خمتلفة عن املوضوع األلـمي املتجسد يف معاناة السجني، 

ووجع املريض، ومكابدة العاطل، وانكسار املنفي. سواء كان 

هذا األمل موضوعا حلكي فطري، أو تسجييل، أو ختيييل تأميل. 

تعلقا بطبيعة الوعي والرؤية م "األمل"لذلك يمكن اعتبار 

املفارقني لإلحساس املزري ذاته، إحياء صوري متصل بالوقع 

خطاب األلــم فـي الروايـة املغربيـة . )"ونمط التأثري اجلاميل

 م(.2009اآلن، 

 "األمل"من هنا، يسعى هذا البحث إىل الكشف عن بنية  

وضوعية ها يف وحدهتا املتقاربواسترشاف دالالهتا املتنوعة؛ مل

القائمة بوصفها ذاتًا مستقلة، وذلك عرب إشارات تتناثر يف 

نظر إليها بوصفها إحاالت غري مبارشة إىل املنجز الرسدي، يُ 

 . "األمل"بنية 

كام يسعى البحث أيضًا إىل الرتكيز عىل الكيفية التي تظهر  

يف سريورة النص وانتظامه، وآلية اشتغاهلا  "األمل"فيها بنية 

العنارص املؤلفة للنص، مع الرتكيز عىل العالقات ضمن 

املحورية التي تقيمها شخوص العمل الروائي يف البناء 

 الدرامي لألحداث.

وتعود أمهية الدراسة إىل جانبني: جانب يتعلق باملنجز  

الرسدي ذاته، وجانب يتعلق بالدراسة نفسها. أّما اجلانب 

الفرتة التارخيية القريبة، األول فتعود أمهيته إىل كون الرواية يف 

فرتة ما قبل احلداثة والنفط، ففرتهتا ما بني أواخر القرن 

التاسع عرش وبدايات القرن العرشين، والذي أملحْت إليه 

الرواية باحلرب الدائرة بني عبد اهلل بن فيصل آل سعود، 

وحممد بن رشيد. وهي فرتة ما زالت عالقة يف أذهان كثرٍي من 

ن عاشوا فيها تفاصيل احلب واحلرب السعوديني الذي

 "أدب الصحراء"واجلوع. فضاًل عن أّن الرواية ُتعزى إىل 

وهو ما عزف عنه كّتاب الرواية السعوديون عدا ما قّدمه 

منيف يف مخاسيته، وأميمة اخلميس يف مرسى الغرانيق، وإن 

ختتلف عاّم قّدمه منيف واخلميس  "غّواصو األحقاف"كانْت 

ا، وكثرة أحداثها وأبطاهلا حتى مل يعد يف يف شعرية لغته

 الرواية بطاًل.

أّما اجلانب املتعّلق بالدراسة ذاهتا؛ فهو كوهنا الدراسة  

، "غّواصو األحقاف"النقدية األوىل التي تقف عىل منجز 

حيث مل تقع الباحثة عىل أّي دراسة نقدية مستفيضة هلذا املنجز 

حثة هي جمموعة من الرسدي إطالقًا، وما وقعْت عليه البا

 املقاالت املتفرقة سنوجزها فيام يأيت:

تأجيل الغضب بتوقيت سيٍل "املقالة األوىل بعنوان  

وجراد يقصفان العقيق: )غّواصو األحقاف( للروائية أمل 

م( للناقد 2079) "الفاران، إىل عبد الرمحن منيف حّيًا وحّياً 

عىل التقنيات . وقف مسعود يف مقالته   7"مقداد مسعود"

الرسدية يف رواية الفاران املتمّثلة يف الزمن واملكان واللغة، 

واستعرض الفنية الرسدية التي انتهجتها الفاران يف توظيف 

  هذه التقنيات داخل الرواية.

 "غّواصو األحقاف"أّما املقالة الثانية املعنونة بــــ 

فلم يكن اهلدف منها، كام ذكر   2 م( لصالح القريش،2072)

قراءة نقدية هلذه الرواية بأّي حال من األحوال، "القريش، 

فهناك من حيسن هذا خري مني بكثري، لكنه ليس أكثر من 

إشارة احتفاء برواية تستحق أن يعتني هبا القارئ والناقد من 

بالفعل مل خترج الرواية عن كوهنا . "وجهة نظري املتواضعة

 ريًا لشخوصها وعالقتهم باحلّب واحلرب.استعراضًا يس

يف أمل الفاران "وحترض مقالة بدر الراشد املعنونة بـــ 

 3م(2071) "حائرون بني النفط واللؤلؤ "غّواصو األحقاف"

بوصفها املقالة الثالثة التي ُكتبْت حول رواية الفاران، وهي ال 

تعدو كوهنا استعراضًا للرواية وموضوعاهتا الرئيسة ليس إالّ، 

 حيث مل يقف الراشد عىل فنية الرواية أو تقنياهتا الرسدية. 

                                                           

تأجيل الغضب بتوقيت سيٍل وجراد يقصفان "مقداد مسعود،  (7)

حقاف( للروائية أمل الفاران، إىل عبد الرمحن منيف العقيق: )غّواصو األ

  "حّيًا وحّياً 

https://www.alnaked-aliraqi.net/article/59764.php 

، 60، جملة اجلوبة، اجلوف، ع "غّواصو األحقاف"صالح القريش،  (2)

 م.2079مركز عبد الرمحن السديري الثقايف، 

، "حائرون بني النفط واللؤلؤ "غّواصو األحقاف"بدر الراشد،  (3)

 م.2071الرياض، أغسطس، 

(2) 

(3) 

(7) 
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 "أمل الفاران احلائكة تنسج منمنمة العقيق"ويف مقالة  

الناقد عبد اهلل السفر حول تفّرد هذا يكتب  (4)م(2071)

املنجز الرسدي، ومنافسته ألعامل عبد الرمحن منيف وإبراهيم 

الكوين، ويستعرض السفر يف إشاراٍت يسرية بعض 

 شخصيات الرواية وعالقتها باألحداث واملكان.

أّما ما يتعلق باملنهج، فقد اعتمدْت الدراسة املنهج  

 لنفيس. املوضوعايت إىل جانب املنهج ا

ويعتمد املنهج املوضوعايت عىل الفهم الداخيل للنص عن  

طريق الكشف عن البنية املهيمنة، وتأويله خارجيًا اعتامدًا عىل 

يعتمد نظرية التحليل فاملستويات املعرفية. أّما املنهج النفيس 

واملستويات فسري السلوك البرشي، ، التي تقوم عىل تالنفيس

 ات يف النص.النفسية العميقة للشخصي

 
  متهيد

جتليّات األمل يف رواية "يقّدُم هذا البحث املوسوم بــــ 

الرجل ة ألمل الفاران، قراءة يف سلط "غّواصو األحقاف"

، دراسًة ملنجٍز رسديٍّ نسائي سعودي تلك هي "واملكان

أمل "للروائية السعودية  (4)"غّواصو األحقاف"رواية 

 . (2)"الفاران

ة نظرية داللية ذهنية ألّي منجٍز رسدي أّن أيّ ال شّك  

حدس املتلقي خللِق قراءٍة عميقة للنص، ستلزم استحضار ت

وهذه القراءة تتجاوز القراءة الظاهرية إىل قراءة أكثر عمقًا 

واختزاالً. ومتنح هذه القراءة النص أبعادًا مجالية، وأنساقًا 

بنيٍة "سه، إىل تصّيد داللية مغايرة، كام ترمي، يف الوقت نف

                                                           

، عكاظ، "أمل الفاران احلائكة تنسج منمنمة العقيق"عبد اهلل السفر،  (7)

 م.2071فرباير، 

بريوت: جداول للنرش والتوزيع، غّواصو األحقاف. لفاران، أمل. ا (2)

يف م. تّرشحْت هذه الرواية ضمن القائمة القصرية لفرع اآلداب 2076

 م.2079جائزة الشيخ زايد للكتاب يف دورهتا الثالثة عرشة لعام 

روائية سعودية، كتبْت يف عدٍد من الصحف السعودية، هلا من النتاج ( 3)

غّواصو "، و "كائنات من طرب"، و"روحها املوشومة به"الروائي: 

. حصْت "وحدي يف البيت". وصدرْت هلا جمموعة قصصية "األحقاف

عن روايتها  2004عام عىل املركز الثاين يف جائزة الشارقة لإلبداع 

  ."هروحها املوشومة ب"

 

ن أال تعدو  ،ظاهرية بنية سطحية تتوارى خلف "مسترتة

القراءة  الذي خترج بهظاهري الملعنى داّلة عىل اتكون بنية 

 األوىل. 

ينبني وفق شبكة  ،كام يرى النقاد ،والنص الروائي 

متعددة الدالالت، يصعب حرصها، ولكنها حتيل إىل بنية 

داللية خفية وقد تكون مشاكسة، تنتظم فيها جمموعة من 

ىل معان ومغاز مرتابطة، تشكل إالعالقات التي تفيض بدورها 

. )أبحاث يف النص ته الكاملةئجموعها جسد النص وهيمب

 ( 21الروائي، د.ت، ص

اإلمساك بالتشّكالت  "نية املسترتةالب"وحتاول هذه  

النصية وإعادة تنظيمها وتنسيقها عىل نحو يضفي عىل النص 

يستلزم  "املسترتة البنية" والتقاط الّتامسك والفعالية الّتأثريية.

عىل املتلقي أن يكون قد رجع إىل حدسه بالرضورة، إذ ال 

 توجد عالمات استلزامية بني وجوِد عالماِت التناسِق ونصية

النص، وهنا يصبح لزامًا عىل املتلقي عند ممارسِة فعِل القراءِة 

أن يؤسس ملعلومٍة مل تظهر له رصاحًة، ومل يعثر هلا عىل بنيٍة 

لغوية، بل معناها متضمٌن يف املسكوت عنه، وعليه، ينبغي 

عىل املتلقي استحضارها ضمن معنى النص املقروء بالعودة 

 إىل حدسه.

يف رواية  "البنية املسترتة"سلطة  شئنا متابعة وإذا ما 

تشغل مساحة واسعة من  وجدناها "غّواصو األحقاف"

األمل هو "األمل، و"، وتتمّثل هذه البنية يف ثيمة جسد النص

 Les)."غري الذات املوجوعة، فليست الذات إال وعيا باألمل

promesses du silence, 2006, p 125) .  

رواية أشخاص ال بوصفها  "غّواصو األحقاف"حترض  

رواية أحداث، فعىل الرغم من التشّكالت املختلفة واملمتّدة 

ألجواء احلرب عىل شخصيات الرواية، إال أهنا تنبني عىل 

متظهرات ذات دالالت مسترتة، تشّكل منفذًا معرفيًا لقراءة 

 .تأويلية داللية مغايرة

حفلْت الروايات السعودية يف اآلونة األخرية بتصوير  

الذي يتلّبس الشخوص فيها؛ فرسَمْت تفاصيله، وما  "األمل"

يتصل به من مشاعر ومواقف تعكس التشّظي الوجودي 

للفرد، ذلك يف رصاعه األبدي مع اآلخر والفضاء واملجتمع، 

تنزع أردية "األمر الذي أفىض باملنجزات الرسدية إىل أن 

الوقائعية الفضفاضة وغالالت التلوين الوردي الرومانيس، 

(2) 

(7) 

(3) 
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لرتتاد جماهل الذات واملجتمع عرب االستنطاق املتعدد املنظور 

)أسئلة . "لواقع تداخلت فيه القيم والسلوكيات واملواقف

 (.64، ص7996الرواية أسئلة النقد، 

املتمّثل يف معاين االنكسار،  "األمل"ويمكن مالحظة أّن  

 والعزلة، واهليمنة والسلطة، والتهميش واإللغاء، حّفز عىل

اسرتسال التخييل الرسدي يف متثيل آالم املجتمع، والتقاطها، 

والوقوف عىل مفارقاهتا، لفهم مسارات حتّوالت املجتمع 

وانسالخاته. من هنا سعْت املنجزات الرسدية السعودية، إىل 

اإلنساين، وتكريس حّدة اخلطاب  "األمل"تكثيف فضاء 

 وترسيخه. "األمل"الرسدي، لتعميق معنى 

من  "األمل"انطالقًا من ذلك، يمكن حماولة فهم ماهية  

لوعي يفارق العلة الغامضة إىل عمقها القيمي "خالل حتويله 

واإلنساين اخلفي. ثم التشوف إىل االرتقاء من قاعدة األمل 

 تكويناً  املفارقة، التي تكتسب تدرجيياً  ةاملوضوعي إىل صور

 ينشئ بالغةً ، وحيمل وظائف وسامت، ويولد معجامً  ذهنياً 

خطاب ). "من اإلمكانيات املاتعة للتخييل الروائي تنهل

 م(.2009األلــم فـي الروايـة املغربيـة اآلن، 

 

 الروائية أمل الفاران:

ختصص اللغة  ،قاصة وروائية سعودية، بكالوريوس تربية

معلمة فمديرة  ؛يف التعليم العام عرشين عاما عملْت ، العربية

 .ثم مرشفة

عام  "وحدي يف البيت"صدرْت هلا جمموعة قصصية 

 "وحها املوشومة بهر"األوىل م.كام صدرْت روايتها 7999

م. 2004حصلت عىل جائزة الشارقة لإلبداع العريب والتي 

م،  2002عام  "كائنات من طرب"وصدرْت روايتها الثانية 

غواصو "، أّما روايتها الثالثة فكانت عن دار اآلداب اللبنانية

 .عن دار جداول السعوديةم،  2076عام  "ألحقافا

القصصية الثانية  هاجمموعتوصدرْت للفاران أيضًا 

عن  م،2079عام  "الفتاة التي مل تعد تكرب يف ألبوم الصور"

 .دار أثر السعودية

ما بني زاوية يف امللحق الثقايف بجريدة اجلزيرة  كتبْت يف

يف  ريةكتبت لفرتات قصم. ثّم 2000م إىل 7992عام 

شاركت يف بعض  .جريديت احلياة والرشق السعودية

 .   4األمسيات القصصية واألنشطة الثقافية

 

 مضمون الرواية:

بوصفها متنًا  "غّواصو األحقاف"حترض رواية  

أنثروبولوجيًا لبيئة ثقافية واجتامعية مُتّثل حقبة من حقب 

 املجتمع السعودي يف مرحلة زمنية حمددة.

تدور أحداث الرواية حول ثالثة أخوة؛ شقيقان )فّواز،  

وهّذال( وأخومها الثالث من أبيهام )بنيان(، وكلهم أوالد 

 5"العقيق". يعيشون يف منطقة تسّمى "مانع بن هادي"للشيخ 

. وكان كل رجٍل من األخوة الثالثة، قد  6"األحقاف"بمدينة 

اختذ له وملن خرج من نسله، مكانًا خاصًا يف العقيق، يسكن 

فيه، ويقيم فيه مزارع النخيل خاصته. وتقوم بني األحياء 

الثالثة غارات متتّد أكثر من ثلثي السنة، تبدأ قبل لقاح النخيل 

ل حتى ُينِضج القيُظ الرطب، فإذا نضج الرطب، اجتمع رجا

األحياء الثالثة عند أكرب أشجار السمر يف العقيق واسمها 

، حيث تلتقي شعاب األحياء الثالثة عندها، "مريفة"

فيقطعون العهد بينهم أن تتوقف الغارات حتى ينتهي موسم 

رصام النخل. وخالل تلك الغارات كانت احلياة تسري سريًا 

لثالثة طبيعيًا يف األحياء الثالثة. وتعيش نساء األحياء ا

حياهتّن الطبيعية، وإن كان القلق يعرتهيّن إذا عقد أحد شباب 

                                                           

( 7) .www.amalfaran.com موقع أمل الفاران اإللكرتوين  

وهي كل واٍد شّقه ماء السيل يف األرض فأهنره ووّسعه، وتكثر فيها  (2 )

 )بريوت:  4العيون النخيل. )ابن منظور، لسان العرب، ج

 .394م(، ص7991دار صادر،  

ا  (3) وهي إحدى األودّية الواقعة بني ُعامن ووادي أرض مهرة، وقيل أهنه

 أرض رملّية توجد بني ُعامن وحرضموت. )ياقوت حلموي، 

. 775م(، ص7911)بريوت: دار صادر،  7معجم البلدان، ج  

واألحقاف منطقة واسعة بني حرضموت وُعامن والسعودية اليوم، سكنتها 

قبائل تلك املنطقة يف حواف الربع اخلايل قبائل عربية...بقي بعض أبناء 

وقلبه، وهاجر آخرون إىل مناطق قريبة من البحر، فاختلطوا بأهله، 

وأصبحوا منهم يف البحرين وقطر اليوم. )بدر الراشد، أمل الفاران يف 

 (2071حائرون بني النفط واللؤلؤ،  "غّواصو األحقاف"

:https://www.alaraby.co.uk/porta  

(2) 

(3) 

(7) 
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األحياء النّية عىل الذهاب للغوص مع غوايص البحرين، ألن 

  مصريه غالبًا إىل الغرق.

بوصفه  "غّواصو األحقاف"النفيس يف  "األمل"حيرض  

ثيمة رئيسة تقوم عليها الرواية، وملـّــا كانت املرأة هي اجلانب 

ضعف يف الرواية، كان من الطبيعي أن يكون هلا النصيب األ

األوفر من جتربة األمل. وتقف املرأة يف العقيق يف مواجهة 

الرجل/الزوج، واملكان/قرص مصدرين رئيسني لألمل مها: 

 .وثيل

وسأقف عىل هذين املصدرين بالتقيص والتحليل،  

 مقّسمني البحث إىل فصلني:

  سلطة الرجلالفصل األول: 

 سلطة املكان فصل الثاين:ال

 

 الفصل األول: سلطة الرجل

 الرجل/الزوج

حيرض الرجل/الزوج يف الرواية بوصفة مصدرًا رئيسًا  

ألمل املرأة النفيس؛ ذلك بام يامرسه ضّدها من صنوف القهر 

والسلطة والتهميش، األمر الذي يفيض إىل أملٍ نفيٍس تعايشه 

  القهر واملعاناة.املرأة وتتكّبد معه صنوف 

 بني أمل السلطة وهاجس الفقد     1البوُح 

 "عّموش"اهلّذالية من  "نفال بنت صالح"تزوجت  

تاجر آل " كام تصفه مّشاطة العقيق "عّموش"الفّوازي، و

فّواز...زينة عيال وثيل...شيخ ولد شيخ، وواهلل ما تلقى يف 

(. مل 94م، ص2076. )غّواصو األحقاف، "العقيق مثله

عىل اإلطالق، بل رّحبْت  "عّموش"خطبة  "نفال"رفض ت

ها حني قررْت استشارة أخيها؛  اسمعي منه، "هبا، وأجابْت أمه

 (. 96م، ص2076. )غّواصو األحقاف، "لكنّي موافقة

حتت "، فـــــ"عّموش"حديثة عهٍد بــــ "نفال"مل تكن  

بدر يكاد يكتمل، شّق عّموش دربه للمسيل، ضحكة نفال 

هَتديه، وقلبه الذي مل يرتعش يف برهوت يضطرب. بني البنات 

يتغري لوهنا حني حتس قدومه، تعرف نغمة خطوته يف الرمل 

فال تلتفْت، وتنهي عىل عجٍل حكايًة كانت تروهيا. ترحب 

من حمل البنات بعّموش وتنداح دائرهتن، يفسحن له أكثر 

فيختار أن يقابلها، بسبابة يوّد أن ُيقبّلها ترسم ابنة صالح 

                                                           

 ني اإلبانة واإليضاح.وتع (7)

خطوطًا عشوائية يف الرمل وإحدى البنات تلّح عليه بأن 

يسمعهن شيئًا من نشيده، حيتجُّ كالعادة بأنه ال حيفظه، وأن ما 

 يتذكره لن يعجبهن. ُترّص إحداهن: ألسَت من قال:

ينها اليرسى سيوٍف ويا ع يا عينها اليمنى ثامنني خيّال

 صقيلة

. "ينكر وصاحبة العينني اآلرستني ختتلس النظرات إليه

 (91م، ص2076)غّواصو األحقاف، 

ج هذا احلّب بالزواج، ومع بداية الزواج بدأت رحلة   ُتوِّ

األمل من  "نفال"مع األمل العاطفي؛ حيث تواجه  "نفال"

، الذي يامرس عليها سلطته الذكورية "عّموش"زوجها 

وصفه زوجًا هلا، كام يامرس عليها يف الوقت نفسه سياسة ب

التهميش؛ فال هيتم لوجودها بوصفها الزوجة التي أحّبها قبل 

االرتباط هبا، وهو أمر من شأنه أن يكّرس معاين األمل يف نفس 

 ويرّسخها. "نفال"

هذا األمل عىل جبهتني؛ جبهٌة خارجية حني  "نفال"تعيش  

 2وح بام تعانيه من أمل، وجبهة داخلية حني تضمرتضطّر إىل الب

 هذا األمل داخليًا لتعيش يف رصاع داخيل مع الذات.

إىل البوح باألمل وجتليته،  "نفال"ويف الوقت الذي تلجأ  

ذاته، األمر الذي  "عّموش"أو  "أم عّموش"فإهنا تبوح لـــ

 ال حييد عنها.يصرّيه بوحًا دائريًا مغلقًا، أّي يف دائرة األمل ذاهتا 

عّمتها  "نفال"وأول مظاهر جتيّل هذا األمل حني تواجه  

كبد "بحقيقة عالقة ابنها معها بعد الزواج؛  "أمه عّموش"

ولدك تغرّيْت يا عّمة، النشيد الذي كان يصلني يف حيي مل أعد 

أسمع منه كلمة يف الروشن، ولدك التاجر يبخل عيّل بكلمة 

زين، وأحبه وأدري إنه حيبني، تطيّب خاطري، أنا زينة وأت

م، 2076. )غّواصو األحقاف، "لكني أحتاج أن أسمعها

 (.729ص

هذا اإلحساس األنثوي بالتهميش، وعدم املباالة،  

تالزمه سلطة ذكورية متارس هيمنتها وقوهتا بداعي رباط 

عّلقْت املهد اجللدي عىل كتفها األيمن ونزلْت إىل "الزوجية؛ 

ا فتسرتضيها عمتها، تعلن أنه خمطئ حجرة عمتها، تشكوه هل

وأّن هذا ليس من حّقه، تبكي بنت صالح والعمة تذكر مع 

ذلك مزايا ولدها. بأمل، تواجهها نفال: كان رجيل وشوقي 

فقهرين. تضع أم عّموش إصبعها عىل رأس أنف زوجة ابنها: 

                                                           

 الصمت واإلبطان واإلخفاء. "اإلضامر"وتعني  (2)

(7) 

(2) 
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. )غّواصو األحقاف، "لكني أرجوك يا أم سلمى أالّ تعانديه

 (.230م، ص2076

بزوجها  "نفال"هبذا البْوح الرسدي، بدأْت عالقة  

وتتعايش  "نفال"، لتيش بعمق األمل الذي تعايشه "عّموش"

موقف  "نفال"معه. بوٌح َتشّكل يف دائرٍة مغلقة، تقف فيها 

الَوجِل من الفقد، واملتأمل من السلطة والتهميش يف الوقت 

 ذاته.

األمل الذي تعانيه من  "نفال"يف بادئ األمر، مل تضمر  

يف نفسها، اختارْت أن تبوح به المرأٍة أخرى،  "عّموش"

نفسه، األمر الذي  "أّم عّموش"وهذه املرأة مل تكن سوى 

أحال تفاصيل هذا البْوح إىل لوحات من التوقري والتبجيل 

ي تدرين إن له هيبة عند"من قبل أّمه؛  "عّموش"لرجولة 

م، 2076)غّواصو األحقاف،  "أكرب من هيبة أبيه!

أمامها بكل  "نفال"(. وحّق هذه الرجولة أن تصمد 737ص

لكني أرجوك يا أم سلمى أالّ "تفاصيل األمل الذي يغلفها؛ 

 . "تعانديه

من هذا البوِح األنثوي عاملًا  "أّم عّموش"َخَلَق موقف  

واء القلقة، ، يقوم عىل استبطان األج"نفال"داخليًا لـــ

واملصائر الغيبية، والعالقات املتشّظية، ليصرّيها أملًا داخليًا 

الشخص املتأمل "يزيد البْوُح من اشتداده واستحكامه؛ ألن 

يتأرجح دائاًم بني الكشف واإلخفاء من غري أن يكون متأكدًا 

 ’Maladie d. )"أّنه قد اختذ املوقف اجليد أمام مجهور اللحظة

hier, maladia d’ aujowrd hui, 1984, p373). 
 "أّم جابر"وهو موقف مل خيتلف إطالقًا عن موقف أّمها  

تشكو هلا ألول مرة نأي عّموش ووجهه الواحد. "حني 

مواساة األم جاءْت يف سيٍل من أسئلة تعرف أّن إجابتها 

.)غّواصو "بالنفي: يقرّص يف واجبك؟ يرضبك؟ هيينك؟

 (.275م، ص2076األحقاف، 

يف منعطف املواجهة  "نفال"ملوقف األمومي، وضع هذا ا 

، حيث االستبداد، والتهميش، والسلطة "عّموش"مع 

الذكورية، تلك املواجهة التي تتشابك فيها املكّونات النفسية 

مع حسابات القهر من السلطة، واخلوف من  "نفال"لـــ

ُتغنّي وتقبل عليه، يرفع ذراعًا ثقيالً، صوته يف الغنى "الفقد؛ 

صدى خفيض لصوهتا، جلسته املسرتخية كمن أّدى واجبًا 

ثقيالً، أطفأْت شعلًة قصريًة يف ضلوعها، برتْت النشيد 

واستندْت للجدار، ثم قعدْت دون كلمة، حلظات مّرْت عليه 

دون أن ينطق لساهنا بحرسة: أتعرف كْم مره من يوم دون أْن 

 أرقص؟ 

بلع ريقه صفعه السؤال ألن إجابته ليسْت يف صاحله، 

 فرصخْت: أنا منذ أن دخلُت بيتكم مل أرقص...

ينتفض جسدها ويسمع أنني طفلة ختفي عربهتا، يقّبل 

رأسها وشفاهها التي سقتها دموعها: لِك ما تريدين...كل ما 

 تريدين.

يريد أْن يرجوها أن ختفض صوهتا لكنه خيشى ردة فعلها. 

رقص معها كثرياً تنتحب ويمّد هلا بدل احلل كفنًا؛ يعُدها بأن ي

 وكلام شاءْت...ويضيف: هنا يف روشنّا...بعيداً عن العيون.

. )غّواصو "تسحب يدها منه وتدفعه: هذا ما هو برقص

 (.205م، ص2076األحقاف، 

وهيمنته يف  "عّموش"من سلطة  "نفال"كّرس موقف  

حرص املامرسات األنثوية، املتمثلة يف الرقص والغناء، يف 

يِعُدها "؛ "الروشن"ن الزوجي املتمثل يف بوتقة حميط الكيا

بأن يرقص معها كثريًا وكلام شاءْت...ويضيف: هنا يف 

يكّرس هذا املوقف، صورة .  "روشنّا...بعيدًا عن العيون

األمل األنثوي املتمثل يف صورة القهر من االستبداد الذكوري 

املفيض إىل االستحواذ والتمّلك، واملفيض، يف الوقت نفسه، 

تسحب يدها منه "وعٍي أنثوٍي هبذه السلطة الذكورية؛ إىل 

، بال "نفال"وهو أمر حييل  ،"وتدفعه: هذا ما هو برقص

األمل حتت سيطرة "شك، إىل التشظي العاطفي؛ حيث يبقى 

اآلخر الذي يقرر حلظة استمراره أو إيقافه...فيجعل الذات 

. "تواجه التجربة امللموسة للثنائية واالنشطار

(Exper’iences de la douleur entre destruction et 

renaissance, 2010, p22).  فيتشّكل بالتايل يف االنقياد

 ، أو االستسالم لقهر الفقد."عّموش"املطلق لسلطة 

وترتّسخ السلطة الذكورية بمامرسة اإللغاء والتهميش  

، وزوجها "سلمى"ابنتها  "نفال"عىل الكيان األنثوي؛ تلُِد 

عرب نخيل "يكن حينها يف العقيق، وبعد عودته مل  "عّموش"

آل صالح، ورفع صوته بأول البيت، أدخلته أم جابر حجرة 

احلبيبة...حبيبته كساها اللحم، يمّد يده ملهد ابنته، يضم قطعة 

اللحم الدافئة اهلادئة، الصغرية أخذت كل مالمح أمها، ومل 

، قبّل ترتك له من أثر فيها غري عينيها الصغريتني احليتني

عّموش املمهودة، ثم قّبل رأس نفال. متيل بنت صالح رأسها 

وتفحص الواصل من السفر، هذا سالمك بعد غيبة، وبعد أن 
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م، 2076. )غّواصو األحقاف، "أرشفت عىل املوت!!

 (.279ص

بنربة األمل هذه، سقطْت آخر ورقة للبْوح يف نفس  

ئثار به يف ، وقررت أن حتذو طريق إضامر األمل، واالست"نفال"

نفسها، حيث اخلوف من استمرار التصّدي، واحلذر من 

وإيثار الصمت خشية "الّصداِم املفيض، ال شك، إىل الفقد، 

 ثوري، ختبو جذوته إالّ 
ٍ
بلوغ اخلواء الذايت املبّطن ببقايا نقاء

. )الصورة الرسدية يف رواية القندس: "من عاطفة احلب

 (. 22، ص2076، دراسة يف السارد وجتلّيات االنكسار

 

 البوح احلميمي ورغبة التلطيف 

الَبنَْيانِيهة بأحسن حاٍل من ابنة عّمتها  "بتال"مل تكن  

من ابن عّمها الذي َحَجَر عليها حني  "بتال". تزوجْت "نفال"

. أحّبت "نفال"أخو  "جابر"َعلَِم بِنّيتِها الزواج من ابن عمتها 

اْسَتَعَر من نية  "ل َبنَْيانحّي آ"جابر وأحّبها، غري أّن  "بتال"

، فحاولوا منع هذ الزواج باإلعالن "بتال"الزواج بــ "جابر"

 هلا.  "خريع"عن حجر ابن عّمها امللّقب بـــــ

، أعاض ابن أخته "بتال"ولكي يطمئن قلب والد  

، "بتال"، وهي األخت الصغرى لـــــ"خفرة"بــــ "جابر"

قهر، ألهنا كانت ِهبًَة عىل امتعاٍض و "خفرة" "جابر"فتزوج 

 من خاله، وال حيلة له يف رّدها.

من  "خفرة"، كام عانْت "خريع"من  "بتال"عانْت  

تعاين  "خفرة"، وكانْت "بتال"يرضب  "خريع". كان "جابر"

، األمر الذي حدا باألختني "جابر"التهميش الذكوري من 

بوح احلرسة وال"إىل البوح لبعضهام رغبًة يف تلطيف املعاناة. 

 "مثيل أحبته"الرصيح قّربا األختني، أشفقْت بتال عىل أختها 

حتتضن خفرة وتنطق بخالصة جتربتها: الرجال كالب عليها 

. )غّواصو األحقاف، "ثياب، إذا أخذ حاجته أعطاك ظهره

 (.721م، ص2076

ييش هذا البوح احلميمي بني األختني بعمق األمل الذي  

الفضاءات املنذورة باألمل يعرتهيام، حيث اآلخر اللئيم، و

واخليبة، خيبة تسكن عمقهام األنثوي، لتحرص العالقة 

احلميمة مع اآلخر/الزوج يف معاين القبح والعنف 

 واالستغالل. 

تبكي بتال: مذ دخلُت بيتهم وأنا أراقبه وأتعجب، ال " 

يشء فيه يوحي بأنه الرجل الذي منعني من الزواج بغريه 

 وأخذين غصبًا عن أيب!

تنق خفرة بأوجاع أختها، تغضب وال تعرف ملن توجه خت

لومها، فيبدو أّن خريع آَمُن اجتاه تصب فيه غضبها: رفيقك 

رمخة...ومل حيجرك بنفسه، وال كان هذا ما أراده، عمي الذي 

 أماله كلمتني قاهلام عند أيب، وعمي أتّم الباقي.

هذه القراءة املتأخرة للحدث تعيد ترتيب ذاكرة بتال: 

دقة...يا حرسيت يا خفرة إن كان حرمني ممّن ُأريد ومل يكن صا

 (.721م، ص2076. )غّواصو األحقاف، "يريدين!

حترض هنا صورٌة جلّيٌة لكياٍن وجودي مأزوم، ُتطّوقُه  

حيث الفرد قبل "خمالُب األمل واخليبة واحلرسة وقلة احليلة، 

تتعدد  جتربة األمل ليس هو نفس الشخص بعد أزمته املؤملة التي

يف جتلياهتا وأشكاهلا...هي جتربة ناجتة عن خلل يف حتقيق حلم 

أو مبتغى أو طموح واقعي أو حيوي، وهنا تتخذ املعاناة 

 "الناجتة عن هذا النمط من اآلالم بعدًا وجدانيًا أو عاطفياً 

)أنثربولوجيا األدب: دراسة أنثربولوجية للرسد العريب، 

ذه الصورة رهينة يف ه "بتال"(، وتبدو 354، ص2077

لصوٍت فضائحٍي قلق، ظهر نتيجًة لقراءة متأخرة حلدٍث 

مأزوم، مّثل البوح فيه كْشفًا حُمبِطًا لواقٍع مسكوٍن باخليبة 

 واألمل.

تتبادل خفرة وأختها أخبارًا قليلة، مع هتّرب بتال من " 

أسئلتها تنبجس برأس خفرة صورة؛ أوردُة عنقها منتفخة، 

 مزبد، تسأهلا: رضبك؟ ووجهها أمحر، وفمها

 يصفّر وجه بتال: مْن؟

 خريع!-

تضحك بتال حني تسمع لقب زوجها الذي الزم 

 طفولته: غربلك اهلل! ما نسيِت؟!

...تفتح بتال فمها فال خترج منه إالّ زفرة قصرية، مزاجها 

ال يسمح بالدفاع عنه، وتعرف أّن ذلك لن يثني خفرة عن 

 (.725م، ص2076. )غّواصو األحقاف، "إحلاحها

حّفز البوُح الذاكرَة لتوثيق حبال األمل، فصار التوحُش  

مرارة  "بتال"واقعًا ُمعاشًا بعد أن كان شعورًا نفسيًا، لتعاين 

اخليبة واألمل النفيس واجلسدي عىل حدٍّ سواء. ُيقّدم البوُح 

يف صورة األذنني  "خريعاً "اآلخَر/الزوج يف صورة مشوهة؛ 
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عتني عىل جانبي وجهه كضلفتي نافذة املرش"الكبريتني 

(. وهذه 725م، ص2076)غّواصو األحقاف،  "منسية

الصورة املشوهة إنام هي صورة لواقٍع حمموٍم بفضاءات 

تتشّظى ، "تضحك بتال حني تسمع لقب زوجها "اخليبة؛ 

هنا أمام هذا الواقع األليم؛ فضاٌء قلق، ومصرٍي مأزوم،  "بتال"

مزاجها ال يسمح "حمه، لتجد كشَف البوُح تفاصيَل مال

  (.725م، ص2076)غّواصو األحقاف، . "بالدفاع عنه

 

 حريُة البوِح وقهُر التهميش  

بصورة خمتلفة متامًا عنه عند  "خفرة"حيرض البْوُح عند  

؛ فلم يكن بْوحًا دائريًا مغلقًا، حيرض فيه "بتال"و "نفال"

نفسه، كام الرجل/الزوج بوصفه اجلاين والقايض يف الوقت 

. ومل يكن بْوحًا محيميًا ُحفَرْت تفاصيله "نفال"هو احلال عند 

بني األختني ودفنْت يف املكان نفسه، كام هو احلال عند 

بوحًا حّرًا، ال حدود له وال  "خفرة"؛ وإنام كان بْوح "بتال"

عىل قدرهتا عىل قول كل " "نفال"قيود؛ حتسدها أخت زوجها 

لكالم أْن يتدفق دون تصفية ما ال يشء، فزوجة أخيها ترتك ل

يناسب املستمعني، تتخيل نفسها تتحدث بذات السالسة 

م، 2076. )غّواصو األحقاف، ""عّموش"أمام 

 (.742ص

باألمل الذي يامرسه عليها زوجها  "خفرة"تبـــــوح  

للجميع، ال خُتفي هذا األمل عن أحٍد إطالقًا،  "جـــــابر"

، وألختـــه "أم جابر"، ولـــ"بتال"تبوح ألمها، وألختها 

نفسه أيضـــــًا، ألن  "جابًرا"، كام تواجه "نفال"

األمل ال يظهر إالّ "تعلم يقيــــنًا أّن  "خـــــفرة"

 Entre. )"بالصــــراخ به، حتى وإن كــان ال خيفف وطأته

le re’ve et la douleur, 1977, p262.) 

ر هذا األمل يف بعض األحايني إضام "خفرة"وقد حتاول  

خاّصة، لكّن هذه املحاوالت ال  "جابر"الذي تعانيه من 

تأخذ حّيز التنفيذ عندها؛ إْذ هترع رسيعًا إىل البحث عّمن 

عىل صغر سنّها، تفهم "تشاركه هذا األمل بتفاصيله كّلها؛ 

خفرة أّن عالقتها بجابر ال تشبه الزواجات السعيدة، أسئلة 

ا ألهنا تضغط عىل دمامل أّمه مرة وأّمها مّرات توجعه

العالقة، يلسعها سؤال فتنفر ممّن طرحه وتنزوي، ثّم تعود 

فتلبس كام أمرهتا أّمها، وتطبخ كام تعّلمها أم رجلها، ثم ترى 

 جابر يتلكأ يف دخول احلجرة ويتعّجل اخلروج منها.

تفّكر يف نفسها، فال حيتمل جسدها حرارة غضبها، حتّوله 

زهلا، ثم تنشغل بعد فرتة بالبحث عاّم إىل حزٍن يتلبّسها ويع

تكرس به طوق عزلتها عن تذّكر مصدر األمل، بعد كل حرسة 

 (.730م، ص2076. )غّواصو األحقاف، "تبحث عن نفال

أمرًا جديدًا، هو بوٌح اعتادْت  "خفرة"مل يكن بوح  

ممارسة طقوسه منذ أّيام زواجها األوىل؛ مل تكن قد جتّرأْت عىل 

؛ "أّم جابر"ذا بدأْت بالشكوى ألّمها، ولـــبعد، ل "جابر"

الوصايا التي بدأْت عاّمة توغلْت بعد حلظة يف التفاصيل، "

لتفصح عن اهتاٍم للعريس: أّمك تلوم ابنتي إن هبت احلنّاء يف 

كّفها، أو باخ الطيب يف مقنعتها، وال تدري أهنا تضعه ألمك 

ريد ال لك...ال تسرتخص ابنتي يا بن صالح...إن كنت ت

خفرة فام هذا بفعل من يريد امرأة، وإن مل يكن لك هبا حاجة 

 فبيت أبيها أوىل هبا. 

خرجت الضيفة بعد أن طحنته يف رحى لوٍم ثقيلة، 

تسّمرْت عيناه عىل عتبة حجرته، الطفلة التي ال تفتح فمها يف 

حضوره بكلمة، صبّْت كل نفس تنفسه يف احلجرة يف أذن 

تحاشاه مذ غادرْت أّم خفرة تدل عىل أمها، نظرات أّمه التي ت

م، 2076)غّواصو األحقاف، . "أهنا شكْت هلا أيضًا منه

  (.99ص

، عىل الرغم من صغر سنّها، وتلقى أذنًا "خفرة"تبوح  

وتلومه منذ  "جابًرا"صاغية من اجلميع؛ فهذه أّمها تعاتب 

نفسها تتحاشى ابنها يف  "أم جابر"أّيام زواجها األوىل، وهذه 

مع  "خفرة"عليه لترصفه غري اجليد مع زوجته. تعيش  عتٍب 

يف حميط توتريٍّ قلق، مل تكن بالنسبة له سوى عوٍض  "جابر"

وأحّبته، لوال طقوس  "جابر"، التي أحّبها "بتال"عن أختها 

 احلَْجِر القبلية التي فّرقتهام جمرَبْين. 

السافر والساخط، سوى ردة فعٍل  "خفرة"مل يكن بوح  

دور  "خفرة"ذكورية نسجتها القبيلة، مّثلْت فيها  ملرسحيةٍ 

البطولة؛ دخلْت إىل بيت عّمتها دون أن يرافقها ظعٌن أو 

طبول كباقي بنات احلّي حني يتزوجن، وهو أمٌر طاملا آملها وآمل 

ها؛  واهلل لوال عهد مىض من أبيها ملا رضيُت البنتي عرسًا "أمه

. قادها "لبنيانيات كلهنال يسبقها فيه ظعن، وال ترافقها يف ا

تكتوي بدموع أّمها، وتتعثر "وهي  "جابر"والدها إىل زوجها 
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م، 2076)غّواصو األحقاف،  "يف ثوب أختها الطويل

  (، لذا، كان لبوِحها صخٌب ال هيدأ وجيُبه.23ص

تأيت رائحة اخلبز الذي أنضجته حرارة التنور بجابر، من " 

و يشيد بطبخها، وراء نفال خيطف شطر رغيف ويلتهمه وه

ختتلس الشقيقة نظرة خلفرة، فرتى يف عينها أملًا تعرفه، ترفع 

بنت صالح صوهتا بكالٍم جترب به كرس خاطر زوجة أمام 

رجلها: بل خبزته خفرة...، يضحك شقيقها: تقولني هذا 

الكالم حتى ال أحسد عّموشًا! ليتِك عندنا كل يوم يا نفال، 

بعدك، غريِك ما هو بمربوك، إن واهلل إننا فقدنا الطبخ الزين 

احرتق ربع العشاء فهو سامل...، ُتلصق خفرة رغيفًا يف قلب 

التنور، ويشعل مجره وجهها فيحمّر أكثر، ُتْلِجُمه: أطبخ لك 

كل يوم، وتدخل رأسك يف اإلناء حتى تنهيه، ال سمعُت 

 (.743م، ص2076. )غّواصو األحقاف، "مدحًا وال ذّماً 

ختتلس الشقيقة نظرًة "أملًا معروفًا؛  "خفرة"يظهر أمل  

وكونه معروفًا، أمٌر ييش ، "خلفرة، فرتى يف عينها أملًا تعرفه

باستفحاله وتفاقمه واستمراريته، وهو إىل جانب ذلك أمل 

بصوٍت فضائحٍي جريء، ييش بتحقرٍي  "جابر"علنّي، يكّرسه 

ًا . وكام وقع األمل علنًا، كان البوح أيض"خفرة"ممنهٍج لآلخر/

أو تضمر أملها يف نفسها، بل واجهْت  "خفرة"علنًا؛ فلم خُتِف 

أطبخ لك كل يوم، وتدخل "هذا األمل والقهر ببوٍح علني؛ 

 . "رأسك يف اإلناء حتى تنهيه، ال سمعُت مدحًا وال ذّماً 

لْومًا أو عتبًا، بقدر ما كان سخطًا  "خفرة"ملْ يكن بوح  

 القهر والتهميش.وتصدّيًا لصوٍت ذكوري يشوبه العنف و

املشاعر الغريبة التي " "بتال"ألختها  "خفرة"تكشف  

رّباها يف صدرها جابر مذ دخلت بيتهم: يأتيني وكأنه 

 مغصوب، وينام أكثر وقته عىل رّفه القديم يف باحة بيتهم

مذ عرفته وهو (....721م، ص2076)غّواصو األحقاف، 

اصو )غوّ  "يصّد عني، كان مرقده يف جهة وأنا يف جهة

 (.720م، ص2076األحقاف، 

هذا الوعي بالتهميش املمنهج، يفيض، بال شك، إىل  

األمل، حيث قلق العالقة وتشّظيها؛ وينبئ عن حميط عالئقي 

مضطرب، مشحون بفضاءات التشييء واإللغاء لوجوٍد 

 محيمٍي ُمشّوه.

يف  "جابر"وعىل الرغم من حّدة األمل الذي حرصها  

اختارْت اإلبقاء عىل عالقتها معه،  "رةخف"بوتقته، إالّ أّن 

أهنا تعيش  "خفرة"بغموضها وصقيعها وتوترها؛ أدركت 

أملًا َخِفيًا، ال يصاحب الذات وخيرتقها فحسب، بل يغدو "

جزءًا ال يتجزأ منها، ويصبح هو الذات، ويشّكل عليها 

  (.(Les Naufrages, 2001, p308. "توقيعه النفيس

  

  اإلضامر واألمل املضاعف 

اإلحساس باألمل أمر شخيص ومحيم، "أّن  "نفال"أدركْت  

وهو ال ينفلُت من كل مقياس، ومن كل حماولة لتحديده أو 

 "وصفه، ومن كل إرادة إلبالغ اآلخر بحّدته وطبيعته

(Exper’iences de la douleur entre destruction et 

renaissance, 2010, p36) اختارْت إضامَر األمل الذي ، لذا

، واستأثرْت به داخل ذاهتا، حني "عّموش"تعانيه من زوجها 

رأت أن البوح غري جمديًا، فنقلته من الَبْوِح إىل اْلاَلَبْوح؛ 

يعلن عبيد القرص وصول عّموش، فيخفق قلبها، ويأيت "

صوت حبيبها وراء جدار الرشف، فتجمد وسط حلقة رقص 

فيتجه إىل أّمه، يقبل رأسها ويستدير انفّضْت، يدخل عّموش 

لعّمته أم فيحان ليسّلم عليها، تشّد نفال مقنعتها حول رأسها، 

وتسرت بسمة ترتعش عىل شفتها، دون أن يضع عينه يف عينها 

 يمّد يده ليصافحها، ثّم يسحبها قبل أن حتس دفئها يف راحتها.

وتتأمل طريقته املرتبكة يف السالم عليها عند النساء تؤملها، 

أكثر حني تنضح نظرة عمتها أم فيحان الطويلة بالتشفي، ولن 

تكتفي العّمة بذلك بل ستدور عيناها لتلتقيا بنواظر األرملة، 

سترتجم نفال نظرهتا كالتايل: أرأيِت، قلُت لِك إنه مل يعد 

  (.32م، ص2076. )غّواصو األحقاف، "حيبّها

ي املنبثق من هنا، انبثق التشظي؛ حيث احلوار الباطن 

أصاًل من األمل املحموم، األمل الذي تفاقَم بحضور اآلخر 

، وهي زوجة والد "أّم فيحان"العدو، الذي متّثله يف الرواية 

، "وثيل"يف قرص  "نفال"، التي مل حتتمل وجود "عّموش"

 ."عّموش"فناصبتها العداء منذ دخوهلا القرص زوجًة لــ

صورة األمل  كّرس هذا اإلذعان الذكوري للتهميش، 

؛ هو أملٌ أفىض إىل اخليبة؛ بدأ بتهميش َعَلنِي "نفال"الذي طّوق 

البتسامٍة مرتبكة ترتّقب اطمئناهنا، وانتهى إىل صوٍت داخيٍل 

قلق، صنع ذاتًا مضطربة ال يسكن وجيُبها، ألهنا موعودة 

  باألمل.

ويتكّرس اإلحساس باألمل حني يكون التهميش  

ال تتوانى يف ممارسة القمع دون  مصحوبًا بسلطٍة ذكورية،
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يدخل حجرته، تنتظر نفال منه أن يؤكد خرب سفره "مربر؛ 

الذي سمعته من غريه، يتمدد بانتظار أن تستجوبه، تسقيه 

بواكري صمٍت تعلمته منه، جيلس وينادهيا لتضفر جديلتيه، 

وختيّب ظنّه مرة أخرى فتضفرها بال سؤال، يستلقي ويتناوم 

 أيقظيني قبل الفجر ألين سأذهب. ثّم يستدير هلا:

هتز رأسها وختفض ضوء الرساج، يغمغم: يف عرس 

 فيحان ال أريدك أْن ترقيص.

رفعْت فتيل الرساج فأضاء اللهب دائرة مركزها عّموش، 

 قابلته: ملاذا ال أرقص؟

غّطى وجهه بلحافه، فرفعته عنه: ستقول أو سأفعل ما 

 أشاء.

ت تقتل نفال، توّد أْن ختربه تنهيداته التي يبرت هبا احلوارا

. "كم ُتشعرها أهّنا ثقيلة عىل قلبه وأنه يستكثر عليها كالمه

 (.204م، ص2076)غّواصو األحقاف، 

نحن هنا أمام مشهٍد مشحوٍن باملعاناة، يصّور حميطًا  

عالئقيًا طافحًا باهليمنة الذكورية، حيث اإللغاء والتهميش؛ 

، "ه الذي سمعته من غريهتنتظر نفال منه أن يؤكد خرب سفر"

إىل انتهاج سبيل  "نفال"وتتكّرس مشاهد األمل حني تضطر 

الصمِت عنوًة، فتعيش أملًا مضاعفًا؛ حيث القهر من التهميش 

من جهة، وافتعال الصمت لرتسيخ وهم الالمباالة من جهة 

يستلقي ويتناوم ثّم يستدير هلا: أيقظيني قبل الفجر "أخرى؛ 

سها وختفض ضوء الرساج، يغمغم: يف ألين سأذهب. هتز رأ

 ."عرس فيحان ال أريدك أْن ترقيص

حماوالت خوض غامِر حتدٍّ غري  "نفال"يترّسب إىل وعي  

متوافق؛ تقف حماِولًة كرس اهليمنة الذكورية املوشومة 

ملاذا ال "بالتمّلك، بإرادة أنثوية مسكونة باألمل والقهر واخليبة؛ 

هبذا  "نفال"تستقبل . "أشاءأرقص؟... ستقول أو سأفعل ما 

التحّدي املوؤِد أصاًل، موقفًا ذكورّيًا ممعنًا يف التهميش 

 . "غّطى وجهه بلحافه"والسلطوّية؛ 

أدراجها، وتغرق يف بحر من االستبطان  "نفال"تعود  

إنه منذ البدء أمل وعدوان ال ُيطاق إىل هذا احلــــّد "الداخيل؛ 

ــواقف والسلوك، أّي أو ذاك، ويتضــــمن جممل املـــ

. "االستســـــالم أو املقـــــاومة لتيـــــار األمل

(Exper’iences de la douleur entre destruction et 

renaissance, 2010, p36).  قهَر اهلزيمة وأمل  "نفال"تصارع

، تلك "تنهيداته التي يبرت هبا احلوارات"املعاناة؛ حيث 

ها؛ وتشعرها بثقلها عىل قلبه، التنهيدات التي تكّرس من قتل

واستكثاره لكالمها. خيلق هذا الشعور األنثوي جتاه عالقة 

حريٍّ هبا أن تكون موطن احلوارات املمتّدة غري املبتورة، أملًا 

رصاعًا داخليًا يقتلها،  "نفال"أنثويًا مضاعفًا، تكابد فيه 

مل وحيرصها يف دائرة مغلقة، تشعر فيها بالقيد املفيض إىل األ

، والوجل من "تودُّ أْن خُتربه"املمتد، حيث متنّي البوح؛ 

 مواجهٍة تدرك يقينًا أهّنا الطرف اخلارس فيها.

، "عّموش"من  "نفال"تتفاقم حّدة األمل الذي تواجهه  

تقف "فتحاول االنعتاق من هذا األمل، فتخرج حليِّ أهلها؛ 

لكنها تراجعْت بأول الدرب الذي عبّدته األقدام باجتاه حيّها، 

حني رأْت أّن دموعها ال تتوقف، فسلكْت دربًا آخر، جيذهبا 

صوت الطبول، فتنحدر هبا جهة سفح أصغر جبال آل فواز 

الثالثة، حّلة عبيدهم عجن السيل جنبها وأكل بعض 

سقوفها...، تطّل عليهم فتجد صّف نسائهم بالدفوف 

يم احلّلة، يغنني...، وترى الرجال والفتيان يتعاونون يف ترم

 ملحها فنيس فجاءها جيري: سّمي يا عمة!

أول خاطٍر برأس العّمة كان أن تعانقه وتبكي، وثاين 

خاطر كان أن ترقص يف امللعب الفارغ أمام صف القيان، 

أحّست بحرارة يف حْلقها لكنّها رسمْت ابتسامًة عىل وجهها 

م، 2076. )غّواصو األحقاف، "ثم استدارْت عائدًة لوثيل

  (.200ص

بوصفها معادالً نفسّيًا لبوٍح داخيل.  "نفال"حترض دموع  

، استمرار تدفق "نفال"كانت هي املرة األوىل التي تبكي فيها 

دموعها يضطّرها إىل تبديل وجهِة سريها خشية انكشاف األمل 

لكنها تراجعْت حني رأْت أّن دموعها ال تتوقف، فسلكْت "

أملها، لكنّه يف الوقت  . ضاعَف الدرب البديل من"دربًا آخر

نفسه، كان فرصًة للتحلل من هذا األمل، فدار يف رأسها 

خاطران: خاطر البوح بالبكاء، لتخفيف هذا األمل، وخاطر 

الرقص لنفض غبار السلطة الذكورية التي يامرسها عليها 

 ."عّموش"

خالل هذا النزاع الداخيل، تلتهب حرارة اإلضامر  

حتباسه داخل ذاهتا، ليظهر يف لتؤجج األمل، وتكّرس من ا

صورة ابتسامٍة زائفة توحي بقيٍد ثقيل ال أمل يف انفكاكه، 

فتعود أدراجها إىل منبع األمل املضاعف حيث ال أمل يف 

  انجالئه.
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االنفكاك من قيد  "نفال"بعد معاناة مع األمل ختتار  

، تطلبه الطالق، فيرّسحها مرغاًم، غري أّن حرية "عّموش"

يف قيد اإلضامر،  "نفال"تعني حرية البوح، ظّلْت اجلسد ال 

تدخل مع نفِسها يف مونولوٍج ممتد، فتبوح لذاهتا بحقيقة األمل 

كل هناٍر تقضيه بعيدًا عن عّموش ال ينسيها إياه، "واملعاناة؛ 

فكيف تفرّس هلم هجرها له؟ كيف تقول أّن منعها من الرقص 

ه كام يعتربها هي مل يوجعها فوق ما أوجعها أّنه اعتربه حقّ 

  (.267م، ص2076. )غّواصو األحقاف، "ملكه؟!

 سلطة واالستحواذهذا الوعي الضمني باليوازي  

تشوبه حال من القلِق واهلِم  آخر، ، وعٌي ةومصادرة احلريّ 

كيف مل يعد اسم "، ذلك هو الوعي باألمل؛ واإلرهاِق النفيس

م، 2076)غّواصو األحقاف،  ."عّموش يذكرين بغري األمل

 (.262ص

يعكس هذا الوعي بالسلطة املفضية إىل التمّلك، واألمل  

، يقوم عىل "نفال"املسكون يف الذاكرة، عاملًا داخليًا لـــ

استبطان األمل وحرصه يف بوتقة الذات، ليحيلها إىل كتلٍة من 

اخليبة واالنكسار، تسهم يف صنع مكّون نفيسٍّ واجتامعي 

  مسكون باألمل.

 
  القهر واإلضامروسلطة  األمل

البنْيانّية سلطة ذكورية قمعية؛ تعاين من ابن  "بتال"تواجه  

العم/الزوج الذي حجرها فمنعها من الزواج من ابن عّمتها 

الذي أحّبها وأحّبته، وابن العّمة/العشيق الذي ريض بالزواج 

من أختها بديلة هلا دون اعرتاض، وأبيها الذي كان ضعيفًا إىل 

 قهرها وكّرس من أملها.احلّد الذي 

تتجه خفرة لربكتهم الصغرية، تقف أمام جسد بتال " 

املهدود بكاًء، تنتبه لعينيها الدامعتني، تسأهلا: ما بك؟ فتشيح 

 الكربى، وخيرج صوهتا املتحرشج: عيوين توجعني.

تدور حوهلا خفرة لتفحص اجلانب الذي ختفيه فتسأهلا 

 بتال: إىل أين تذهبني؟

 لبيت عمتي.-

 جتحظ عيون بتال، وتشّد الصغرية بكّمها: إياك.-

 شايف بعثني لنفال ألقول هلا...-

تثور بتال وترضب أختها: إن فكرِت بالذهاب إليهم 

  قطعت رجلك.

تقول بتال لنفسها أّن أختها ستتزوج، وأّنه من غري الالئق 

أن يراها الزوج خالل اليومني اللذين يسبقان العرس، وأّن 

حيرص أحد بعد عىل تبليغها ستعرف يف املكان الفتاة التي مل 

اخلطأ، لكن حرارة الغضب الذي تكبته منعها من أن تقّدم 

. )غّواصو األحقاف، "لشقيقتها هذه املعرفة فرضبتها

 (.19م، ص2076

من ابن  "خفرة"زواج أختها  "بتال"منذ أْن أعلن والد  

هلّم لنفسها دائرة مغلقة من ا "بتال"، صنعْت "جابر"عّمتها 

والقهر، واستحالْت ذاتًا مضطربًة قلقة، منذورة باألمل 

تسأهلا: ما "؛ "خفرة"بأملها ألختها  "بتال"الرسمدّي. مل تُبْح 

بك؟ فتشيح الكربى، وخيرج صوهتا املتحرشج: عيوين 

 ."توجعني

ا ظهر يف صورة َوَجٍع  "بتال"مّثلْت دموع   بوحًا رسائريًّ

ًا داخليًا ال هيدأ وجيبه، ألجله رصاع "بتال"نفيس، عاشْت 

حيث البوح أو اإلضامر؛ البوح ألختها بحقيقة أملها، وهو أمٌر 

من شأنه أن يكِشَف عن ذاٍت متوترٍة قلقة، واإلضامر حيث 

 االنفراد باألمل والقهر.

العودة إىل ذاهتا؛ أضمرْت كل ما من  "بتال"اختارْت  

األمل حني خُيِرج و"شأنِه أْن خيلق حوارًا أو تواصالً مع أختها، 

من اللغة ومن حميط التواصل العادي، فهو يقتلع اإلنسان من 

 Experiences de la douleur entre) "حميط وجوده

destruction et renaissance, 2010, P13) غري أّن هذا ،

اإلضامر النفيس تأجج إىل القهر، فظهر يف صورة صوٍت 

تجْت عن الكبت التي ن "الرضب"فضائحي، جتّسد يف أيقونة 

لكن حرارة الغضب الذي تكبته منعها من أن "القرسي؛ 

 ."تقّدم لشقيقتها هذه املعرفة فرضبتها

إطالقًا؛ استعَر فيه القهر، كام اّتقدْت  "بتال"مل هيدأ قلب  

الغرية قرشة مشاعر عارمة اجتاحْت بتال، فام "فيه الغرية؛ 

ًا، هّتشم انغرس يف صدرها تلك اللحظة مل يكن نصالً واحد

قلبها الذي حتميه مذ حجرها ابن عمها، وغضبْت من جابر 

وخفرة اللذين مل َيُرْد أحُد منهام اآلخر وسيتزوجان دون 

اعرتاض، خافْت من غٍد مل يبُد واضحًا، فحتى الذي حجرها 

مل حيدد موعدًا لزواج، وحنقْت عىل لسان أمها الطويل، ويد 

 (.22م، ص2076. )غّواصو األحقاف، "أبيها القصرية
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بوصفه خمزونًا آلالٍم مضاعفة، فاألمل  "بتال"حيرض قلب  

مل يكن واحدًا، ألن النّصَل مل يكن واحدًا؛ جتّسد األمل يف قلٍب 

مهّشم، ونفٍس غاضبة، وخوٍف من غٍد جمهول املالمح، 

 وَحنٍَق عىل كياٍن ُأرسيٍّ ضعيٍف ُمتهالك.

ألحٍد هبذا  كل تلك اآلالم، فلم تُبْح  "بتال"أضمرْت  

األمل املضاعف، بل ظّلْت تراقب املوقف، وتتأمل الشخوص 

الذكورية التي صنعْت أملها وكّرسته. هتّشم قلبها بدايًة حني 

يف ترميمه،  "جابر"، وبدالً من أْن يسعى "جابر"ُحِرَم من 

قبَِل بالزواج من أختها دون ممانعة، األمر الذي ضاعف األمل 

كة، وحني استسلمْت للزواج من وكشَف عن عالقٍة ُمتهال

ابن عمها، تاهْت يف دروب اخلوف من املجهول، واإلحساس 

بالتهميِش والتشييء، وأخريًا، قادها هذا التأمل إىل الغضب 

 من أبيها الذي خذهلا حيث كان منبع أملها بكل متفصالته.

كشف هذا االستبداد الذكوري املمتد، واملفيض بعضه  

، حترض فيها ذاتًا متشظّية "بتال"إىل بعض، عن صورة لــ

أعمق ما يكون التشّظي، تغوص يف رصاٍع داخيٍل حمموم، 

حيث تكشُف لذاهتا أمورًا ال تبدهيا لغريها؛ تغضب، وختاف، 

وحتنق، وتستبد هبا الغرية، وحتُجب ذلك كله وسط قلٍب 

متأمل، يعيش عذاب الواقع، وعذاب اإلضامر الذي ليس له ُبدٌّ 

ب هو درجة من درجات قساوة األمل، فهو والعذا"منه، 

يرتجم كيف ينحو الوجود نحو األسوأ، هناك حيث تنعدم 

الرغبة يف احلياة، وكلام زادت حّدة العذاب كلام واجهْت 

 Experiences de la douleur). "الذات عجزًا واحتالالً 

entre destruction et renaissance , 2010, P8). 
بعد زواجها  أمها كاملة، ولكنها ُولِدْت بتال بمالمح" 

انحازْت خلصال أبيها، تّدعيها وتعسُف طباَعها لتكون مثله، 

يف بيت أهلها البعيد بدْت أمها يابسة وأبوها اللني، ولتتدرب 

عىل صفاهتا اجلديدة كتمْت يف صدرها كثريًا ممّا يستفزها به 

 بيت العم، منذ زواجها كانت قد عادْت إىل أهلها مرتني، يف

. "األوىل رّدها أبوها دون كلمة، ويف الثانية أوصاها بأن ترجع

  (.745م، ص2076)غّواصو األحقاف، 

بوجهني اثنني؛  "بتال"حترض الفحولة املتمّثلة يف والد  

وجه اللني املفيض إىل الضعف والتذلل، ووجه القوة املفيض 

الوجه األول ألبيها،  "بتال"إىل اهليمنة والتسّلط. تتقّمص 

ال "لذي كان حصيلة كمٍّ هائٍل من نصائح األبوة اخلانعة؛ ا

)غّواصو األحقاف،  "جتاهري رجلك بنقٍد أمام أهله

يف شطٍط قرسي من  "بتال"(. تدخل 745م، ص2076

الالوعي لتحيل طباعها إىل طباع أبيها، فتنحرس يف بوتقة 

األبوة حيث الضعف وقلة احليلة، لتواجه السلطة الذكورية 

 ة يف الزوج هبذا الوجه الضعيف املتذلل.املتمّثل

نحن هنا، أمام استالب ذكوري سافر؛ ُيامِرسه والد  

عليها؛ استلب منها ذاهتا أوالً، فأحاهلا إىل ذاٍت خانعة؛  "بتال"

بعد زواجها انحازْت خلصال أبيها، تّدعيها وتعسُف طباَعها "

ها لتكون مثله، يف بيت أهلها البعيد بدْت أمها يابسة وأبو

ثّم استلب منها حّقها يف البوح والشكوى؛ ، "اللني

ولتتدرب عىل صفاهتا اجلديدة كتمْت يف صدرها كثريًا ممّا "

وأخريًا استلب منها حّقها يف اختاذ ، "يستفزها به بيت العم

منذ زواجها كانت قد عادْت إىل "قرار احلرية واالنعتاق؛ 

ة، ويف الثانية أهلها مرتني، يف األوىل رّدها أبوها دون كلم

م، 2076. )غّواصو األحقاف، "أوصاها بأن ترجع

  (.745ص

ب والد   إىل وعيها أّن وجودها وبقاءها  "بتال"ُيرَسِّ

مرهوٌن بصمتها وكبت مشاعرها وانفعاالهتا جتاه عنف 

واقع صنع القرار، هو نفسه "زوجها، وكأن استبعادها من 

خر، املنع هلا من استبعاد للمرأة من أن تكون ذات، أو بمعنى آ

أن تكون واعيًة بذاهتا، وهذا كله من قبيل التحّيز والتهميش 

الوعي بالكتابة يف اخلطاب النسائي العريب املعارص: ) "ضدها

من هنا، ظّلت سبل (. 61، ص2004، دراسات نقدية

إىل إرسائها،  "بتال"، التي طاملا سعت كاّفة ترسيخ الوجود

يتعلق منها باجلانب احليس، ظّلت بيد الفحولة، سواء فيام 

، أو اجلانب املعنوي، الذي يتمثل بيت زوجهاالذي يتمثل يف 

 حريتها.يف 

 

 الفصل الثاين: سلطة املكان

 املكان/قرص وثيل

ال شك أّن الذات البرشية ال تستقيم داخل حدود ذاهتا،  

بل تتمّدد خارج هذه احلدود لتَْمتح من فضاءات املكّون 

املنجز الرسدي ينهض املكان ببنياته الوجودي هلا. ويف 

احلوارية ليخرج عن إطاره اجلغرايف، ويشكل فضاءات ختلقها 

 فاعلية املكان مع أحداثه وشخصياته.
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ومجالية املكان الروائي ال تتحقق من جمرد حتديد أبعاده،  

وإضفاء الصفات املنطقية عليه؛ بل إّن األمر يتجاوز ذلك إىل 

هار اجلانب اخليايل للمكان الستثارة براعة التخييل؛ ذلك بإظ

عاطفة املتلقي جتاه تلك األماكن املتخّيلة، وهنا تكمن براعة 

الروائي يف التجاوز باملتلقي جلغرافية املكان الواقعية إىل 

الوصف التخيييل الذي من شأنه أن خيلق ألفًة مع ذلك 

 املكان.

ي وتتنوع آليات التخييل الرسدي التي يستعملها الروائ 

 حمسوس "عن طريق اللغة؛ حيث تتحول اللغة إىل 
ٍ
يشء

بالكلامت واملجاز عرب إطالق طاقات اللغة اإلشارية 

واملجازية لالقرتاب بدرجة أكرب من حتقيق املنطقة الرسدية 

. )مجاليات املكان يف الرواية: نامذج "الشعرية عرب التخييل

(. ومثل هذه 773، ص2076روائية مرصية معارصة، 

  ات تتجاوز الواقع لتحاور املايض، وتتفاعل مع الرتاث.اآللي

وال شك أّن سلطة املكان الروائي تنبع من األحداث  

نفسها؛ حيث التأّثر والتأثري املتبادل بني املكان والشخصيات، 

والذي من خالله تتحدد عالقة الشخصية باملكان، ويتشّكل 

اء ذلك أّن املكان هو فض"مستوى حضورها، وتفاعلها، 

يعيش فيه اإلنسان ليس بشكٍل موضوعي فقط، ولكن بشكٍل 

رمزي، من خالل ما حيلم به اإلنسان أو يتذكره، أّي من 

خالل ما ينسجه اإلنسان من عالقات باملكان سواء كانْت 

. "عالقات ُألفة وحنني وانجذاب وتذكر، أو عالقات عداء

، 2070)حتليل النص الرسدي: تقنيات ومفاهيم، 

 (.705ص

أمهية بارزة من  "غّواصو األحقاف"مّثل املكان يف  

التي دارْت  "األحقاف"العتبة األوىل للرواية؛ حيث مدينة 

كان ََحيُّ  "األحقاف"فيها أحداث الرواية كاملة، ويف 

الذي كان موطن الشخصيات، ومكان أحداثها.  "العقيق"

ني مدٍن وتعود أمهية املكان يف الرواية إىل أّن أحداثها مل تتوزع ب

، عدا إشارة "العقيق"عّدة؛ بل كانت األحداث كلها تدور يف 

؛ لكّن األحداث الرئيسة "الرياض"بسيطة جدًا إىل مدينة 

 ."العقيق"للرواية مل تتجاوز حدود 

شجرة "، و"قرص وثيل"أماكن عّدة؛  "العقيق"ويف  

، "آل بنيان"و  "آل هذال"و  "نخل آل فواز"، و "مريفة

كان هو املكان  "قرص وثيل"غريها. غري أّن ...و"الروشن"و

الذي انتقاه املنجز الرسدي من بني أماكن الرواية؛ رسم 

تفاصيله، وتابَع أحداثه، وصّور حياة الشخوص فيه، 

ووصف العالقات بني ساكنيه، وما يدور فيه من خالفات 

وأحداث، وما ختفيه جدرانه وسقوفه من أشكال األمل 

استخدام تقنية االنتقاء للمكان يف  واملعاناة. وال شك أنّ 

 املنجز الرسدي أمٌر ييش بالعمق والتكثيف واالختزال.

  

 قرص وثيل

سمي القرص "يتسّيد عىل القمة األعىل جلبل آل فّواز و 

هبذا االسم حني بناه أحد أحفاد فواز وغرس عىل حوافه 

أشجار األثل لتحيط بالقرص كسوار أخرض. سيد القرص أبو 

د حجراته لتضم زوجتيه وأخته األرملة وعياهلام عّموش، زا

وزوجاهتم ومن يلتزم القرص من عبيدهم. ووثيل رحب 

مادامت اخلواطر طيبة، فإن ضاقْت ضاق. جملسه مبني عىل 

يمني مدخل القرص، وكي ال ينغلق بابه غرس بانيه وتدًا يف 

جدار املجلس املالصق للباب، وشّد منه حبالً ثبّته يف إحدى 

الباب، ثم نظم يف احلبل قطعة حديد جمّوفة، تشد  عوارض

 . "الباب باجتاه اجلدار ليظل مرشعًا دائامً 

جملس وثيل حجرة مستطيلة، نوافذها املثلثة أشبه بمناخر  

صغار نائمني، تستنشق النور وتزفر دخان وجار النار 

العريض، يف صدره بنيت أرفف طينية بقباب كأسنمة، 

لقهوة الذهبية. عىل جدرانه مساند واصطّفْت عليها دالل ا

لظهور الرجال حمشوة بالتبن، رائحتها متتزج بعبق السمر يف 

. )غّواصو "الوجار فتصنع له بصمة يف ذاكرة مرتاديه

 (. 72م، ص2076األحقاف، 

مثل هذا الوصف الدقيق مل يتحقق يف الرواية سوى  

 ، ولعل هذه اخلصوصية التي اكتسبها القرص"قرص وثيل"لـــ

تعود إىل أّنه املكان الوحيد الذي ضّم أكرب عدد من 

الشخصيات واألحداث يف الرواية، فضاًل عن كون 

الشخصيات التي سكنْت هذا القرص هي من الشخصيات 

 الرئيسة والفاعلة يف الرواية.

 
 

 أمل املكان ورصاع احلّب 

كالعطر يف حجرٍة طال هجرها دخلت نفال بنت صالح " 

ي تقضيها نساء القرص أمام مراياهن وثيل، الساعات الت
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امتّدْت، األزهار املطرزة يف سيقان رساويلهن طالْت، زيارات 

املّشاطات هلن تقاربْت، أّما نربة أحاديث الرجال فقد هتّذبْت، 

كركرْت الشاّبة هدهدْت قلق أم عّموش، فسعادة ابنها وإن مل 

. "ليرّصح هبا تشع يف عيونه، صار يلزم حجرته من أول اللي

هكذا دخلْت  (.727م، ص2076)غّواصو األحقاف، 

؛ أغرى "عّموش"بعد زواجها من  "قرص وثيل" "نفال"

بالتجّمل، وهّذب مناطق رجاله،  "وثيل"دخوهلا مجيع نساء 

 وصنع السعادة يف وجه زوجها، وطمأن قلب والدته عليه.

 "قرص وثيل"غري أّن هذه احلال مل تدم، فقد كان لـــ 

، األمر الذي تنبّهْت له "نفال" يف نفس حضوره املؤمل

اهلّذالية األخرى يف وثيل، حيث شعرت " "فرجة"صاحبتها 

)غّواصو  "بأّن صاحبتها انسحبْت من كل اهتامماهتا فجأة

(، فأصبحْت ترد املّشاطة 232، ص2076األحقاف، 

، واستحالْت كركرهتا إىل أمل، واستحال زوجها إىل "مسيكة"

قرص "ي أحّبها واختار الزواج هبا، أمّا شخٍص آخر، غري الذ

 فاستحال إىل سجٍن مظلم َقَتَل فيها كل مباهج احلياة. "وثيل

يف  "قرص وثيل"يف  "عّموش"مع  "نفال"عاشْت  

 "عّموش"روشنهام اخلاص، فكانْت بداية األمل. يعيش 

، وبني "نفال"رصاعًا داخليًا مع نفسه، فهو ما بني حّبه لـــ

التي خيشى  "قرص وثيل"لته وهيبته داخل احلفاظ عىل رجو

تبوح األم لنفال أّن غيبات "؛ "نفال"أْن تقّزمها عاطفته جتاه 

عّموش جتعلها تعامله كضيف يف أيام حضوره القليلة، هتمس 

 هلا: تدرين إن له هيبة عندي أكرب من هيبة أبيه؟

تكرر نفال الكلمة. اهليبة التي يربيها عّموش  "اهليبة"

صدور اجلميع تبعدها عنه، تفكر كيف تقنعه لنفسه يف 

بخلعها...تقسم يف غيبته هذه أهنا ستجربه عىل أن يتغري، 

. )غّواصو األحقاف، "ستضطره ليفصح أمام نساء وثيل

 (.737م، ص2076

عن حّبه  "قرص وثيل"أالّ ُيسِفر يف  "عّموش"حياول  

 ، وهو أمٌر ضاعف أملها كثريًا من القرص وأهله،"نفال"لـــ

 "قرص وثيل"داخل  "عّموش"خيبًة مؤملًة من  "نفال"تعيش 

حتاول أْن تكرس هيبته، وترّسخ حبه أمام نساء القرص، لكنّها 

يعلن عبيد القرص "حماوالت رّسخْت من أملها وفاقمته؛ 

وصول عّموش، فيخفق قلبها، ويأيت صوت حبيبها وراء 

جدار الرشف، فتجمد وسط حلقة رقص انفّضْت، يدخل 

ش فيتجه إىل أّمه، يقبل رأسها ويستدير لعّمته أم فيحان عّمو

ليسّلم عليها، تشّد نفال مقنعتها حول رأسها، وتسرت بسمة 

ترتعش عىل شفتها، دون أن يضع عينه يف عينها يمّد يده 

ليصافحها، ثّم يسحبها قبل أن حتس دفئها يف راحتها. طريقته 

)غّواصو . "املرتبكة يف السالم عليها عند النساء تؤملها

 (.732م، ص2076األحقاف، 

قرص "كّرس هذا التهميش الذكوري من سلطة املكان/ 

، إّنه احلّب املفيض "نفال"و "عّموش"عىل العالقة بني  "وثيل

إىل األمل؛ حيث استمرار العالقة مع قلقها وصقيعها؛ فال 

انفكاك من استدعاء عبق الذكريات، وال انقياد لرغبة أنثوية 

لتجربِة حبٍّ معلنة، وإنام إرساٌء لسلطٍة مكانية  يف التقعيد

أسهمْت بصورٍة أو بأخرى يف خلق مالمح شخصية ذكورية 

جاِمدة، ورسمْت، يف الوقت نفسه، مالمَح أملٍ أنثوٍي غري 

 منقطع.

 "عّموش"يف نفس  "قرص وثيل"خَتّلقْت هيبة املكان/ 

حني رأت منذ األيام األوىل من زواجه؛ وهو أمٌر أدركته أّمه 

السعادة تشع يف عيون ابنها، لذا كانْت تلحُّ عىل والده 

وترجوه: ال تكثروا عليه يف املجلس فيُرّص عىل الذهاب "

م، 2076. )غّواصو األحقاف، "ليثبت أّن حبه هلا ال يعيقه

 (.727ص

 "عّموش"وقع فعالً؛ فـــ "أم عّموش"وما كانْت ختشاه  

حال إىل شخٍص آخر؛ مل قبل الزواج است "نفال"الذي تعرفه 

يعد يلتفْت إىل رقصها بعد أْن كان يراقصها، وأصبح يدخل 

مل يعد الصمت ضيفًا استثنائيًا يف "غرفته وامجًا هادئًا؛ فـــ

( بل 232م، ص2076،)غّواصو األحقاف، "الروشن

عىل حدٍّ سواء،  "عّموش"أصبح سمًة عالقًة بالروشن و 

حبيبته أّنه حني يبتعد حينُّ يودُّ لو خيرب "ووسط ذلك كله كان 

)غّواصو  "كحوار ُأفِرد عن أّمه، لكّن عرس التعبري يالزمه

تلحُّ عىل  "وثيل"(، وهيبته يف 279م، ص2076األحقاف، 

 ."نفال"بناء جداٍر ذكوري طويل بينه وبني 

و  "وثيل"، فتكره "نفال"تتفاقم حّدة األمل يف نفس  

ذهاب إىل أهلها، معًا، وهي إن سنحْت فرصة ال "عّموش"

إذا أوشكْت زيارهتا ألهلها  "وثيل"فإهنا تتأمل من العودة إىل 

تعلن نفال أهنا عائدة لقرص وثيل، تنتبه أمها "عىل االنتهاء؛ 

لتكدر خاطرها...خطواهتا غري املتعجلة للعودة يثقلها همُّ 
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. "مواجهة عّموش، عىل عتبة الباب العريض ينقبض صدرها

 (.237م، ص2076)غّواصو األحقاف، 

تبدو هنا صورة ذاٍت موشومة باألمل والعجز وقلة احليلة،  

، وتصارع، يف اآلن "وثيل"سلطة املكان/ "نفال"تصارع 

، وال بصيص أمل يلوح يف "عّموش"نفسه، سلطة حّبها لـــ

 األفق.

 

 عنف املكان وعنف اآلخر 

ليس  "قرص وثيل"يف  "نفال"يتعاظم األمل الذي تواجهه  

فحسب؛ بل ومن نساء القرص أنفسهن؛  "وشعمّ "من 

حتظى نفال بفرصة مراقبة أهل القرص، رشيط األحداث "

الذي يرتّد بتفاصيله أمامها مؤمل؛ استغرقْت أسبوعًا لتعرف 

أسامء نساء وثيل، واثنني بعده لتفهم تشابك عالقتهن، ومل 

تفهم بعد طبعهن؛ يغمزن بعضهن بعضًا إثر مهسة منها وكل 

ن ما ختبزه من بني يدهيا ليقدمنَه للرجال، ثّم عىل نَفس، خيطف

القهوة يمجدن أي إضافة وضعنها عىل ما خبزته، ويسكتن 

. )غّواصو األحقاف، "عن دورها فيبدو أهنّن قمن بكل يشء

  (.274م، ص2076

إىل حني َخَطْت أوىل خطواهتا  "نفال"مل يكن خيفى عىل  

ذ عليها أن أهنا ختطو نحو فضاء مضطرب، إ "قرص وثيل"

؛ فنسق س جمتمعيًا فحسبوليتواجه نسقًا ثقافيًا كاماًل، 

نسٌق معروف، متارس فيه نساؤه أعنف أساليب  "قرص وثيل"

االستالب؛ استالب حيس، واستالب معنوي، وهو أمٌر 

بعد أن خطبها  "نفال"عىل ابنتها  "أم جابر"كانت ختشاه 

إن  عّموش تاجر...كل يوم يف حمل، وبنتي"؛ "عّموش"

تزوجته سيُدِخلها قرص وثيل بني عرشين امرأة ويسافر، 

. "سرتهقها حيل النساء وحكيهن، وهي ما اعتادْت عىل ذلك

 (. 95م، ص2076)غّواصو األحقاف، 

مبكرًا،  "قرص وثيل"حيل نساء  "أم جابر"أدركْت  

منهن، وها هي  "نفال"وأدركت األمل الذي سيقع عىل ابنتها 

أملًا  "نفال" وممارسات اإلقصاء. تواجه تعيش مع األمل "نفال"

مضاعفًا؛ أمل االستالب، وأمل الغربة، والوعي باالستالب 

رشيط األحداث الذي "يكّرس من حّدة األمل ويسترشيه؛ 

عليها  "وثيل"متارس نساء  ."يرتّد بتفاصيله أمامها مؤمل

استالب سافر؛ يستلْبَن حّقها يف الوجود يف القرص، ويستلبن 

 يف االستقالل.حّقها 

مل يسمح عّموش لنفال "ووسط زوبعة هذا األمل املوجع  

بأْن تتذمر من القرص وأهله، وبعد حني وجدْت أّن أسَلم 

طريقة هي أْن تدّس اهتاماهتا وسط رسدها ليومياهتا...تشعر 

بتغري وجه عّموش حني تنخس جنبه كلمة، فتضحك وتّدعي 

وقد "(. 732صم، 2076)غّواصو األحقاف، . "أهنا متزح

تعّلمْت نفال يف وثيل أّن ما تطحنه رحى األلسن داخل القرص 

لن يبدو يف وجه عشريها أّنه سمعه، تسأله: الكالم صحيح؟ 

م، 2076)غّواصو األحقاف، . "فال يزيد عن كلمة: ال!

 (.200ص

الفكاك  "نفال"ما زالْت تتواىل مشاهد األمل الذي حتاول  

ها حبيسة لألمل، تلجأ إىل منه، فهي يف كل مرة جتد نفس

ليخفف عنها ما تالقيه من القرص وأهله، فيقابلها  "عّموش"

بكبٍت سافٍر، األمر الذي يضاعُف حّدة األمل لدهيا. حبسْت 

بام حتّسه جتاهه، غري  "عّموش"نفسها عن البوح إىل  "نفال"

 سلطوي ذكوري أكثر اتساعًا؛ 
ٍ
مل "أّنه كشَف هلا عن فضاء

توّسعْت ، "ال بأْن تتذمر من القرص وأهلهيسمح عّموش لنف

ف، غري  دائرة املنع، وحتّولت من التهميش إىل اهليمنة والتعسُّ

كان أشّد وأكثر عمقًا،  "نفال"أّن األمل الذي احتبَس يف صدر 

لذا اختارْت طريق التحايل لتخفيف وقِع وحّدِة ذلك األمل، 

تدّس وجدْت أّن أسَلم طريقة هي أْن "أو حتى تلطيفه؛ 

 ."اهتاماهتا وسط رسدها ليومياهتا

لتخفيف  "نفال"مل تفلح حماوالت االحتامء التي مارستها  

يف فضاءات من  "نفال"أملها، بل أدخلْت هذه املحاوالت 

الرصاع الداخيل، حيث اخلوف والرهبة، واالّدعاءات املفتعلة 

تشعر بتغري وجه عّموش حني "للنجاة من الغضبة الفحولية؛ 

  ."جنبه كلمة، فتضحك وتّدعي أهنا متزحتنخس 

، ألملاملفيض إىل ا، واخلوف خلوفلوعي املفيض إىل اا إنه 

، ونقض الصمت، ومواجهة رغبٍة يف االنعتاقوالذي ينتهي ب

يف جلسة النساء "؛ ، واإلرصار عىل استعادة املسَتَلباآلخر

بعد العرص عىل السفح اخرتقْت حلقتهن، مل تسّلم ومل ترد عىل 

يّة. بركْت عىل األرض ترسم بسبّابتيها دائرة حوهلا، أهالْت حت

الرتاب يف حجرها ونظراهتا النارية عىل أم فيحان: ذا عىل 

رأيس يا عّمة؟ منذ أن دخلت وثيل وأنت تتبعينني بكل كلمة 
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. )غّواصو األحقاف، "توجع...وال يرّدك عن غيك شيبك

ٌث هبا، استدارة عىل الذات، وتشب (. إهنا233م، ص2076

  يف آن. آلخرليتحقق بالتايل الوعي هبا وبا

 

 حتقق الذات وبوادر االنعتاق 

بكل تفاصيله، ومالمح شخوصه  "قرص وثيل"جيّسد  

عمق التأزيم الذايت؛ حيث الرصاعات الدائمة، والتهميش، 

فيه األمل عىل جهات  "نفال"والعنف والتسّلط. تصارع 

قرص "، و"وثيل"، وحيل نساء "عّموش"خمتلفة؛ هتميش 

شاءْت أم أبْت أّن القرص قد بدأ " "نفال"ذاته، تدرك  "وثيل

يقنن هبجتها، ويغري حتى رقصها، فستتعلم بدل أن تنظر، 

لتحصد نظرات اإلعجاب بأْن حترص عىل أالّ يلمحها 

اخلمول "(. 730م، ص2076. )غّواصو األحقاف، "منتقد

أهلها...يف  الذي جيثم عىل روحها يف وثيل يفارقها يف بيت

املسافة التي تقطعها منحدرًة من اجلبل حليّها تتلبسها روُح 

. "عبٍد هرب من أسياده، يصل مأمنه فيكتشف قيدًا يف رجله

 (.747م، ص2076)غّواصو األحقاف، 

نحن هنا أمام صورة للذات يستحوذ عليها األمل بكل  

، "قرص وثيل"عمق األمل يف  "نفال"معانيه وتفاصيله، تعي 

، "قرص وثيل"وانزياحه يف حّي أهلها، حتّولْت عالقتها بـــــ

، إىل عالقة السجني "عّموش"الذي احتضن باكورة حّبها لـــ

، وترى تروم اخلالص من هذا املكان القاهر"بسجنه، إهنا 

)مجاليات املكان يف الشعر العريب  "حتمية االنفصال عنه

(، حيث األمل 66، ص2002املعارص: جدل املكان والزمان، 

أشد  "قرص وثيل"والضيق والقيد، وبدْت معركتها مع 

، الذي وقف نّدًا هلا مع "عّموش"وأرشس من معركتها مع 

 ونسائه.  "قرص وثيل"

 "عّموش"رص وأهله، ومن االنعتاق من الق "نفال"تقرر  

بني "أيضًا. تنفض عن ذاهتا غبار السلطة والقهر والتهميش، 

 "نسوهتا حتاول أْن تستعيد بسمة رسقها جبل آل فّواز

بكْت عّموشًا "(. 230م، ص2076)غّواصو األحقاف، 

. "وظّلْت مع كل خطوة تنزع عن روحها أشواك قرص وثيل

 (.267م، ص2076)غّواصو األحقاف، 

واملتمّثل يف  "عّموش"نا مل يعد ملحيط العالقة مع من ه 

الرابض يف بوتقة القلق واألمل والتشّظي، رمزية  "قرص وثيل"

يمّثل الواقع األشّد "املحيط االجتامعي الكائن، بل أصبح 

)املكان يف  "مرارة، واقع االنحباس واالنغالق عىل الذات

كام أّن (، 62، ص2009القصة القصرية اجلزائرية الثورية، 

العالقة مع القرص مل تنتِه ملجرد العالقة بكيان خارجي 

ملموس، بقدر ما عكسْت عوامل داخلية لشخوصه، تلك 

العوامل التي طبعْت فرتة من فرتات تشّكل األمل وتكّونه يف 

بني لومها لنفسها واهتامها لوثيل، لعنْت "؛ وهي "نفال"نفس 

الطرب خطيئة، أملها القرص الذي َيُعّد اإلفصاح عن احلّب أو 

. "مل يكن له من حل غري أن تدفن أطالل وثيل يف خياهلا

 (.240م، ص2076)غّواصو األحقاف، 

قرص "سوى معادٍل رسدٍي لـــ "عّموش"مل يكن  

؛ حيث السلطة والغربة والتقنّع، فلم ختتلف ممارسات "وثيل

 "قرص وثيل"عن سلطة  "نفال"السلطوية عىل  "عّموش"

تتحرس عىل فرصة  "نفال"، األمر الذي جعل ونسائه عليها

من دخول القرص حني  "فرجة"ضّيعتها لتحذير صديقتها 

ُتشِفق عليها أْن تواجه ما لقيته هي " "فيحان"خطبها 

)غّواصو  "فيه...رغم أهّنا تودُّ لو تنهى صاحبتها عن دخوله

(. أو االقرتاب من نسائه. أّما 799م، ص2076األحقاف، 

، "قرص وثيل"ّبستها مع مرور أياِم إقامتها يف الغربة فقد تل

حني  "عّموش"غربٌة أحّسْت هبا عن كل ما حوهلا. رضهبا 

مل يوجعها رضبه، "رقصْت وهو قد منعها من ذلك، لكن 

أوجعها إحساسها بالغربة عن كل ما حوهلا، روشنها كان 

املكان الوحيد الذي حتبه يف وثيل، واليوم يلوثه عشريها وهو 

 (.232م، ص2076. )غّواصو األحقاف، "ّنه يؤدهبايظّن أ

أظهر ما يكون التقنّع، حيث  "عّموش"أّما التقنّع؛ فيحرض 

التقنّع بالتوّحش والسلطة والتهميش، يف حني يضمر عن 

ذاٍت أرهقتها الرصاعات الّدائرة بني احلب وسلطة الرجولة؛ 

 حني تكون يف حضنه فإّن أنفاسها   9يودُّ أن يقول أهّنا"

املشتاقة تدّوخه، وأّنه حني يسأهلا عن حاهلا يودُّ أالّ يسمع إالّ 

م، 2076)غّواصو األحقاف، أّن كل أمورها طيبة 

...يودُّ لو خيرب حبيبته أّنه حني يبتعد حينُّ كحوار (.733ص

. )غّواصو األحقاف، "ُأفرد عن أمه، لكّن عرس التعبري يالزمه

  (.279م، ص2076

 

                                                           

 ."إهنا"األصح  (7)

(7) 
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 :خامتة

تبنّي لنا يف ختام هذا البحث الذي تناول نّصًا وهكذا،  

أنثروبولوجيًا نسائيًا، موقف املرأة من الرجل الذكوري الذي 

مارس عليها أشّد أنواع اهليمنة والتسّلط، األمر الذي دفع 

ثيمة رئيسة  "األمل"إىل أن جتعل من ثيمة  "الفاران"بالروائية 

 يف منجزها الرسدي موضوع الدراسة.

لبحث اختالف املرأة يف التعامل مع الرجل، ويظهر ا 

فهناك املرأة القوية، واملرأة الضعيفة، واملرأة املستسلمة، غري 

أّن العالقة مع الرجل غالبًا ما تنتهي إىل نتيجة واحدة، تتمّثل 

 يف االنعتاق والتخّلص. 

بوصفه  "غواصو األحقاف"ولعل حضور الرجل يف  

لطة املكان أيضًا، املكان الذي معادالً رسديًا للمكان، ييش بس

يضم الرجل خاّصة، وليس املكان عىل عمومه. كام ييش أيضًا 

بسلطة املرأة عىل املرأة، وتضامن املرأة مع الرجل للقضاء عىل 

  املرأة وهتميشها.
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 بنية احلجاج يف معلقة احلارث بن حلزة 

 البالغة اجلديدةمقاربة حتليلية يف ضوء 

 بن سليامن بن حممد السعيد عبد اهلل

 األستاذ املشارك بقسم اللغة العربية وآداهبا، كلية اآلداب، جامعة امللك سعود، الرياض، اململكة العربية السعودية

 هـ(09/5/4114هـ، وقبل للنرش يف 02/0/4114)قدم للنرش يف 

 

حياول هذا البحث أن يقدم دراسة حتليلية تتناول بنية احلجاج يف معلقة احلارث بن حلزة، وقد  :البحث ملخص

 تركزت الدراسة عىل حمورين أساسيني، ومها: 

حمور نظري، يقدم نبذة تتناول معطيات البالغة اجلديدة يف قراءة النصوص، وبخاصة ما قّدمه رّواد مدرسة  -أوال

 تيكا.البالغة اجلديدة بريملان وتي

حمور إجرائي، حياول فحص هذه املعلقة بغية الكشف عن بنية احلجاج وتقنياته التي استعملها احلارث يف هذا  -ثانًيا

  املقام ومدى قدرته عىل استاملة الرأي املقابل، وحتقيق التأثري املراد.

 . اجلاهيل احلارث بن حلزة، احلجاج، البالغة اجلديدة، املعلقات، الشعر: املفتاحيةالكلامت 
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Abstract: This paper attempts to present an analytical study for the argumentation structure in the poem by 

Alharith Ibn Hillizah. The study focuses on two main aspects, namely:  

-First, a theoretical aspect which offers an overview on the new rhetoric in terms of reading texts, especially the 
works by the field figures, namely Perelman and Tyteca.  

-Second, an applied aspect which examines this poem with the aim of investigating the structure and style of 

argumentation employed by Alharith in order to manipulate the other party’s view and reach the desired influence 
on them.  
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أوالً: احلجاج يف ضوء البالغة اجلديدة: املصطلح وآفاق 

 التنظري 

يمكننا القول إن معطيات النقد احلجاجي بدأت مع 

أولئك النقاد الذي اعتمدوا عىل الفلسفة يف بنائهم الثقايف 

والنقدي، بدًءا من أرسطو الذي عني باحلجاج، وجعله قاساًم 

 18، 4889، عبد اهللمشرتًكا بني اخلطابة واجلدل )صولة، 

 وما بعدها(.

العريب يف علم  بت هذه املعطيات إىل الرتاثوقد تّس  

ت التي كانت تدور حول العقائد الكالم واملنطق، ويف املناظرا

أو حول صحة االختيارات الرشعية واللغوية بني املدراس 

الرشعية واللغوية املختلفة، كام ظهرت يف النقد األديب، فتناول 

بن النقاد األوائل احلجاج واإلقناع واإللزام، ومن ذلك أن ا

)ابن قتيبة  ة القاطعة عند اخلصاماحلجّ  الشعر  جعل  قتيبة

القرطاجني  احازمً  أن  ، و(0/022م، 0225الدينوري، 

اختصاص اإلقناع باخلطابة، والتخييل بالشعر، ناقش 

 وتسويغ دخول اإلقناع بالشعر، ودخول التخييل يف اخلطابة

ث ، وحتد  (363-364، 74-60، 4894)القرطاجني، 

عض الرتاكيب اللغوية يف القاهر اجلرجاين عن دور ب عبد

القاهر،  )اجلرجاين، عبد التأثري عىل اخلصم وإلزامه احلجة

4898 ،448-404). 

واحلجاج كام تعرضه املعاجم لون من ألوان التدافع 

الكالمي القائم عىل الربهنة واالستدالل، ففي لسان العرب 

حاججته أحاجه حجاًجا وحماجة حتى حججته، أي غلبته "

دليت هبا...، واحلجة الربهان، وقيل: احلجة ما باحلجج التي أ

ُدوفِع به اخلصم، وقال األزهري: احلجة الوجه الذي يكون به 

الظفر عند اخلصومة، وهو رجل حِمْجاج، أي: جدل، والتحاجُّ 

 .)ابن منظور، حجج( "التخاصم

ويبدو هذا املفهوم متسقا مع الرؤية التي طرحها شارل 

البالغة  -ام )مصنف يف احلجاجكتاهب بريملان وتيتيكا يف

د بريملان وتيتيكا آراء أرسطو يف البالغة  اجلديدة(، فقد جد 

التي حترص البالغة يف اإلقناع من خالل رؤيتهام اخلاصة، رغبة 

يف إعادهتا إىل طابعها الفلسفي احلقيقي )املودن، حسن، 

(، فعرضا نموذًجا بالغيًّا يتعارض مع بالغة 47، 0246

استعراض األطروحات "حسنات البديعية، مهمته الصور وامل

املتناقضة واملتعارضة ذهنيًّا، واستجالء منطلقاهتا املنطقية 

واالستداللية ملعرفة طابعها اإلقناعي، أي اختيار احلجج 

، 0241)محداوي، مجيل،  "املقنعة واملناسبة يف موقف معني

مجلة من " -كام يراه هذان املؤلفان  -فاحلجاج  (،32

األساليب تضطلع بوظيفة هي محل املتلقي عىل االقتناع بام 

)الدريدي، سامية،  "تعرضه أو الزيادة يف حجم االقتناع

0244 ،04) (4).  

ويف احلق أن احلجاج جزء ال يتجزأ من مكونات اخلطاب 

وآلياته، إذ يرتبط بالتواصل بني عنارص اخلطاب املختلفة، 

سل واملرسل إليه، فكل ويتامس مع نقاط االلتقاء بني املر

خطاب هو عالقة قائمة عىل التفاعل الدائب القائم عىل التأثري 

 وعىل الربهنة واإلقناع.

واحلجاج هبذا املفهوم يبدو مت سًعا يشمل اخلطاب األديّب 

واالجتامعّي والسيايّس، وال ينرصف عن اخلطاب الشعري 

تتحقق فيه القائم عىل التخييل وعىل الذاتية؛ ألن هذا اخلطاب 

 رشوط التواصل والتفاعل املستمر بني املرسل واملرسل إليه.

عىل أن تطبيق هذه املفهومات عىل الشعر يبدو متأخًرا عن 

النثر، فقد كان النقاد العرب يميزون اخلطابة باإلقناع 

والتخييل بالشعر، مع إيامهنم بإمكانية التداخل بني هاتني 

تخييل، ويتوسل الشعر باإلقناع؛ امليزتني، فتنحاز اخلطابة إىل ال

 -كام يرى حازم القرطاجني –ألن الغرض يف الصناعتني 

إعامل احليلة يف إلقاء الكالم من النفوس بمحل القبول لتتأثر "

(، ثم بدأ 364، 4894)القرطاجني، حازم،  "بمقتضاه

االهتامم بتطبيق هذه املفهومات عىل الشعر يف العرص احلديث 

ولعل من أقدم هذه الدراسات  احلجاج، بعد انتشار نظرية

دراسة نرشهتا سامية الدريدي عنواهنا احلجاج يف هاشميات 

(، ثم عرضت للحجاج 4886الكميت )الدريدي، سامية،

يف الشعر تنظرًيا وتطبيًقا يف كتاهبا احلجاج يف الشعر العريب 

بنيته وأساليبه، وفيه ظهر تطّور أدواهتا النقدية )الدريدي، 

دراسات يف احلجاج قراءة  (، ثم أعقبته بكتاهبا0229سامية، 

لنصوص خمتارة من األدب القديم وطبقت فيه منهجها 

(، ثم درس صالح 0228السابق )الدريدي، سامية، 

التوجيري، )التوجيري أنساق احلجج يف كافوريات املتنبي 

 هـ (.4139صالح، 

                                                           

اهلل صولة من كتاهبام السابق منطلقـات احلجـاج وبنيتـه  استخرج عبد (4)

 (.319-301، 4889 ،وصنفها تصنيًفا واضًحا )صولة، عبداهلل
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كام ظهرت بعض الدراسات التي تعتمد املدرسة اللغوية 

لسانية متزامنة مع كتايب سامية الدريدي وتالية هلام، فخص  ال

أبو بكر العزاوي اخلطاب الشعري بفصل درس فيه قصيدة 

ودرست  ،(0227بكر،  للشاعر أمحد مطر )العزاوي، أبو

شامة مكيل نصني جلرير والفرزدق يف رسالتها للامجستري 

(، 0242(، ثم نرشهتا )مكيل، شامة، 0228)مكيل، شامة، 

قد توالت الدراسات احلجاجية بعد ذلك، ومنها دراسة و

يوسف عليامت لدالية الراعي النمريي، وهيثم رسحان لشعر 

، ورسحان، هيثم، 0243بشار بن برد )عليامت، يوسف، 

هـ(، وقد متزج بعض الدراسات بني االجتاهني مع ميل 4135

واضح لالجتاه اللغوي كام يف دراسة عبد الرمحن أمحد كرم 

ن لالمية العرب، وذيب العتيبي لكتابات حممد عبداهلل الدي

هـ، والعتيبي، ذيب، 4131الرمحن،  دراز )كرم الدين، عبد

0246.) 

ويف احلق أن حجاجية الشعر تعّد أمًرا نسبيًّا، فبعض 

النصوص تظهر أكثر قابلية للحجاج من بعضها اآلخر، فبقدر 

خرين تكون وضوح إرادة التواصل والرغبة يف التأثري عىل اآل

حجاجية هذ اخلطاب أكثر وضوًحا ورسوًخا، وال شك أن 

حجاجية النص الشعري تضيف له متعة عقلية إىل جانب 

 متعته اجلاملية والفنية.

وال بد هنا من اإلشارة إىل أن اجتاهات الباحثني تباينت يف 

دراسة احلجاج، وأبرز هذه االجتاهات مدرستان، األوىل منها 

وبدأت بإسكمرب وديكرو، وقد اعتمدت  املدرسة اللغوية

اجلانب اللغوي أو اللساين، فهام يريان احلجاج كامن يف اللغة 

ذاهتا؛ ولذا فقد حرصا دراسته يف نطاق دراسة اللغة، ال يف 

من بنى شبه منطقية أو شكليّة  البحث عام هو واقع خارجها

 (.33، 0227، عبد اهللرياضّية )صولة،  أو

ثم جاءت مدرسة احلجاج وحتليل اخلطاب عىل يد )روث 

وهو "أمويس ودومنينك مانغينو وباتريك شارودو...(، 

نموذج ينطلق من رضورة تدشني انفتاح متبادل بني هذين 

املجالني املعرفيني: احلجاج وحتليل اخلطاب، ويطرح احلجاج 

)املودن،  "داخل اخلطاب بدياًل للحجاج داخل اللسان

 (. 44، 0246حسن، 

نشأت  وأما املدرسة الثانية فمدرسة بريملان وتيتيكا، وقد

يف ظل الفلسفة، متعارضًة مع ديكارت الذي يعتمد الربهنة، 

تتوفر "فقد انطلق أصحاب هذه املدرسة من أرضية خطابية 

عىل قواعد فلسفية عميقة، صيغت ووضعت منذ أقدم 

 "قناعالعصور لنجاح عملية اخلطابة وحصول التأثري واإل

(، وهدف دراسة احلجاج عند 54م، 0243)مدقن، هاجر،

دراسة تقنيات اخلطاب التي تسمح بإثارة تأييد "بريملان هو 

 "األشخاص للفروض التي تقدم هلم، أو تعزيز هذا التأييد

مع اإليامن بأن مسلامته ال  ،(67، 4880)فضل، صالح، 

ورة إىل تعدو أن تكون احتاملية، وأن تقدمه ال يفتقر بالرض

رضورة منطقية بمعنى الكلمة، كام أن نتائجه ليست ملزمة 

أحدث بريملان "(، وبالتايل فقد 52، 0243)مدقن، هاجر، 

انقالًبا مفهوميًّا حقيقيًّا، ومنح الوجود لالستدالالت غري 

 "املنطقية، وأحدث توسًعا نوعيًّا يف تصوراتنا للغة والعقل

 (.47، 0246)املودن، حسن، 

أبرز إنجازات هذه املدرسة أهنا استطاعت  ولعل من

تصنيف األشكال احلجاجية بشكل غري مسبوق، فقد صنّف 

بريملان وتيتيكا األشكال احلجاجية التي يمكن أن نعدها 

مواضع أو معاين حجاجية إىل أشكال حجاجية اتصالية 

ب بني  وأخرى انفصالية، فاالتصالية هي التقنيات التي تقرِّ

نة، وتتضمن احلجج شبه املنطقية واحلجج العنارص املتباي

املؤسسة عىل بنية الواقع، واحلجج املؤسسة لبنية الواقع، 

واحلجج التي تستدعي القيم، واحلجج التي تستدعي 

املشرتك، وأما االنفصالية فهي التقنيات التي حتدث القطيعة 

أو تفسد اللحمة يف العنارص املتضامنة يف إطار فكري واحد، 

اهلل،  تي كانت تشكل كالًّ ال يتجزأ )صولة، عبدأو تلك ال

4889، 301 )(4). 

إىل مبدأ منطقيٍّ خالص،  احلجج شبه املنطقيةوتستند 

ولكنها حتمل يف ذاهتا ما قد يثري االعرتاض، فيمكن رّدها حني 

اهلل،  ختضع للتحليل، بدعوى أهنا ليست منطقية )صولة، عبد

(، وهذا شأن 484، 0244، والدريدي، سامية، 10، 0244

يتعارض مع الربهنة، إذ  -كام يؤّكد بريملان–احلجاج، فهو 

ينبغي لنا أن نبلغ املحتمل بواسطة احلجاج، وأن نقبل بذلك "

                                                           

سيكون ُجل اعتامدنا يف شأن هذه املدرسة عىل مـا اسـتخرجه عبـداهلل ( 4)

وعىل بعض اإلضـافات املنهجيـة  املرجع، ويف كتبه األخرى،صولة يف هذا 

والتطبيقية التي جاءت هبا سامية الدريدي بعد ذلـك يف كتاهبـا احلجـاج يف 

 وما بعدها(. 482 الشعر العريب بنيته وأساليبه )الدريدي، سامية،
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)املودن،  "بام أن احلقيقة مستحيلة التحديد يف بعض املجاالت

 (. 45، 0246حسن، 

وأبرز هذه احلجج وأقرهبا إىل املنطق التناقض وعدم 

يتمثل يف قضيتني يف نطاق مشكلتني تنفي إحداها االتفاق، و

األخرى، أو ملفوظني متعارضني بعد وضعهام عىل حمك 

 (.305، 4889، عبد اهللالواقع أو الظروف أو املقام )صولة، 

ويأيت التامثل واحلد ثاين هذه احلجج، فيقدم املحتج 

تعريفات تّدعي قيامها بالضبط والتحديد، ولكنها تفتقر إىل 

الدّقة والوضوح، كأن يقال اإلنسان هو اإلنسان ونحو ذلك 

  (.024-022، 0244)الدريدي، سامية، 

ومن احلجج شبه املنطقية احلجُة القائمة عىل العالقة 

التبادلية، وتتمثل يف معاجلة حالة معينة معاجلة حالة أخرى 

عبد بدعوى أهنام متامثلتان ولو بطريقة غري مبارشة )صولة، 

(، فهي قائمة عىل مبدأ العدالة يف التعامل مع 15، 0244، اهلل

العنارص املنتمية إىل صنف واحد بكيفية واحدة )الدريدي، 

 (.024، 0244سامية،

وأما احلجج شبه املنطقية التي تعتمد العالقات الرياضية 

فيأيت عىل رأسها إدماج اجلزء يف الكل أو االشتامل، فام ينطبق 

(، 308، 4889، عبد اهللزء )صولة، عىل الكّل ينطبق عىل اجل

أن "وثانيها تقسيم الكّل إىل أجزائه املكونة له، ويقوم عىل 

حكاًم ما ينطبق عىل جزء من أجزائه ينطبق تبًعا لذلك عىل 

وغايته الربهنة عىل  ،(027، 0244)الدريدي، سامية، "الكّل 

وجود املجموع، ومن ثّم الربهنة عىل احلضور )صولة، 

 (. 15، 0244اهلل،  عبد

ومن احلجج التي تعتمد العالقات الرياضية حجج 

خاصية شكلية، تتصف هبا رضوب من "التعدية، وهي 

العالقات التي تتيح لنا أن نمّر من إثبات أن العالقة املوجودة 

بني )أ( و )ب( من ناحية، و)ب( و)ج( من ناحية أخرى هي 

ني )أ( عالقة واحدة إىل إثبات أن العالقة نفسها موجودة ب

 (.308، 4889، )صولة، عبد اهلل "و)ج(

سة عىل بنية الواقع للربط "فتستعمل  وأما احلجج املؤس 

بني أحكام مسّلٍم هبا وأحكام يسعى اخلطاب إىل تأسيسها 

(، فهي ال تعتمد عىل 334، 4889)املرجع السابق،  "وتثبيتها

ا املنطق، وإنام تتأّسس عىل التجربة، فاحلجاج ما عاد افرتاًض 

وتضمينًا، بل أصبح تفسرًيا لألحداث والوقائع، وتوضيًحا 

للعالقات الرابطة بني عنارص الواقع وأشيائه )الدريدي، 

 (.041، 0244سامية،

ويأيت عىل رأس هذا النوع حجج التتابع السببي، فيبنى 

احلجاج عىل تتابع ثابت لألحداث مع اإلحالة عىل رابط 

(، ويتصل به احلجة 045ق، سببيٍّ يصل بينها )املرجع الساب

حيصل هبا تقويم عمٍل ما أو حدٍث ما باعتبار "الربغامتية التي 

نتائجه اإلجيابية أو السلبية
"
 (.333، 4889 ،عبد اهلل)صولة،  

وثاين هذه احلجج حجة الغائية، وهي قائمة عىل أن قيمة  

اليشء تتصل بالغاية التي وجد من أجلها )الدريدي، 

، ويتصل هبا حجج التبذير واالجتاه (004، 0244سامية،

والتجاوز، فأما التبذير فيقوم عىل وجوب االستمرار يف أمٍر ما 

حفاًظا عىل اجلهد والوقت )املرجع السابق، الصفحة نفسها(، 

وأما حجة االجتاه والتجاوز فتقومان عىل رفض السري يف أمٍر 

الت ما يف األوىل وتأييده يف الثانية بالنظر يف العاقبة ومآ

 (.005األمور )املرجع السابق، 

ومن احلجج املؤسسة عىل بنية الواقع حجج الوجود 

وهو "والتعايش، وتقوم عىل التصاهر بني العنارص املختلفة، 

القانون الدائرة عليه قوة هذه احلجج التواجدية ونجاعتها، إذ 

إن حلول العنارص بعضها يف بعض، يصنع رضبا من التعلق 

يقوى به احلجاج، ويشتد من خالله  ونوعا من التوحد

 (. 082، 0242)الشبعان، عيل،  "االستدالل

حجة املاهية أو الذات، وتتمثل يف "وتربز يف حجتني، 

تفسري حدث أو موقف ما أو التنبؤ به انطالقا من الذات التي 

، 0244)الدريدي، سامية، "يعرب عنها أو جيليها أو يوضحها

ويتصل هبا مبدأ ثبات الشخصية، فتفس ما يقوم به  ،(009

املرجع )شخصيته شخص معني بربطها بصفاته الثابتة يف 

واحلجة الثانية هي حجة السلطة، وتتمثل يف  ،(008السابق، 

االحتجاج عىل صحة أطروحة ما اعتامدا عىل إمجاع أو رأي 

ل معرتف به من اجلمهور، ولع عام أو قانون أو كتاب أو اجتاه

، عبد اهللأمهها االحتجاج بأعامل األفراد وأحكامهم )صولة، 

4889 ،33-35.)  

سة لبنية الواقعوأما  كوهنا "فأظهر ما يميزها  احلجج املؤسِّ

حجًجا ال تستند إىل الواقع، بل تصنع واقعا جديدا، وذلك 

من خالل توليد عالقات حادثة بني األشياء والعنارص 

 (.327، 0242 )الشبعان، عيل، "واملفاهيم
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ومها نوعان تأسيس الواقع بواسطة احلاالت اخلاصة، 

واالستدالل بواسطة التمثيل، فمن أبرز مظاهر النوع األول 

 حجة املثال، وتعتمد عىل مثال مفرد معزول لتعميم حكم ما

وحجة النموذج وهو املثال الذي يظهر بمظهر  أو فكرة معينة،

 (.015، 0244يستوجب تقليده )الدريدي، سامية،

وأما االستدالل بالتمثيل فيعني تشكيل بنية واقعية تسمح 

بإجياد حقيقة أو إثباهتا عن طريق تشابه يف العالقات )املرجع 

 (.050السابق، 

احلجج التي وآخر احلجج التي تقوم عىل االتصال 

، فهي إما أن تقوم عىل رفض فكرة تستدعي القيم أو املشرتك

ما أو سلوك معني استناًدا إىل قيمة  معينة أو الدعوة إىل موقٍف 

(، وإما أن تقوم عىل 072أو قيم حمددة )املرجع السابق، 

االستناد إىل ما يشكل موضوع اتفاق بني املتلقني أو يمثل "

)املرجع السابق،  "مجلة من املعارف املشرتكة الشائعة بينهم

097.) 

 وأما احلجج القائمة عىل مبدأ الفصل املفهومي فتقوم عىل

مبدأ الفصل بني األقضية والتصورات التي كان بينها وصل، 

قبل أن جيري عليها التحويل، وذلك من خالل الزوج 

بناء ذهني قائم عىل "الفلسفي )الظاهر/ احلقيقة(، فهو 

وعىل حماكمة  واحلقيقي من األشياء، املقارنة بني الظاهري

، 4889، عبد اهلل)صولة،  "الظاهر يف ضوء احلقيقة والواقع

311.) 

 

 ثانيا: اإلجراء

بالنظر إىل املدرستني السابقتني فإن املفهومات التي 

طرحها بريملان تبدو أكثر نجاعة يف دراسة معلقة احلارث بن 

حلزة؛ ألهنا اختصت بموقف حكم واقتضاء، ومرافعة 

بن هند إىل إفساح املجال خلطابة  واحتكام، اجته فيه عمرو

احلارث كان قائاًم عىل محل ، وموقف (4)اإلقناع والتسويغ

عىل االقتناع بحججه، واستعامل ما يستطيعه  هند بن عمرو

من مواضعات وتقنيات حجاجية خمتلفة يف الدفاع عن قبيلته 

موظًفا األنساق العقلية واملنطقية والرياضية والشكلية، 

ومفعالً السياقات الثقافية والسياسية واالجتامعية التي متثل 

                                                           

، 0224حول البعد القضـائي يف احلجـاج انظـر: )أعـراب، حبيـب، ( 4)

87-439.) 

اما حيرك املدركات الشعرية للنسق الشعري بدورها إطارا ع

 يف هاته املعلقة.

واملعلقة تقوم عىل وضعية حجاجية خالفية، فثمة 

تتمثل يف حتميل جناية هؤالء القتىل،  أطروحة مدحوضة

وأطروحة مقابلة يتبناها الشاعر تتجسد يف خلو عهود 

م أو املتلقي  الفريقني من حتمل هذه اجلناية حتديًدا، واحلك 

األسايس الذي تتوجه إليه املحاجة وحتتكم بحكمه هو عمرو 

بن هند، وحكمه نافذ يف الفريقني، ومسؤولية احلارث أن 

 .(0)عمرو بن هند، وأن يستميله إىل جانبهحيسن إقناع 

وتبًعا لذلك فقد كان عىل احلارث أن يتمثل مقتضيات 

اخلطاب احلجاجي وعنارصه، معتمًدا عىل الربهنة 

واالستدالل يف عرض حججه، ساعًيا إىل خترّي ما يناسب 

املقام التواصيل، بغية استاملة عمرو بن هند إىل وجهته، مع 

العدل، وبعبارة أخرى فإن احلارث يسعى زعمه احلياد واتباع 

إىل إثبات سالمة موقف بني يشكر، وعدم إخالهلم بالعهد، 

وعدم حتملهم مسؤولية قتىل بني تغلب، وهو موقف 

حجاجي مضاد ملوقف تغلب، يستدعي استاملة عمرو بن هند 

 إىل وجهته احلجاجية.

ومن خالل التأمل يف معلقة احلارث فإنه يمكن تقسيمها 

ثامين لوحات حجاجية، وهي عىل النحو التايل وفاًقا لرواية إىل 

                                                           

ابن األنباري والتربيزي يف مقدمة القصيدة أن عمرو بن هند حني ذكر ( 0)

توىل مجع بكرا وتغلب، وأصلح بينهام وأخذ من احليني رهنا، من كل حـي 

مئة غالم، فكان يغزو هبم، فلام كـان يف بعـض مسـريه، أصـابتهم سـموم، 

فهلك عامة التغلبيني، وسـلم البكريـون، فطلبـت تغلـب ديـات أبنائهـا، 

بن هند، ويف مقدمـة قصـيدة عمـرو بـن  واحتكموا إىل عمرووأبت بكر، 

كلثوم ذكر أن أناسا من تغلب استسقوا بني بكر فطـردوهم للحقـد الـذي 

حلرب بكـر،  بينهم، فرجعوا فهلك منهم سبعون عطشا، فاجتمعت تغلب

 فلام التقـوا كرهـوا احلـرب، ودعـا بعضـهم بعضـا إىل الصـلح وحكمـوا

 فـإن رجـال، سـبعني بكـر تسـلم حتى ينهمب حيكم أن فأبى هند، بن عمرو

)ابـن األنبـاري،  بكـر إىل رّدهـم وإال إليهم، سلمهم تغلب لبتي احلق كان

 (.372-369 ،302-349، 4892واخلطيب التربيزي،  ،131، 0242
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األنباري،  ابن األنباري يف رشح القصائد السبع الطوال )ابن

0242 ،135-187 ) (4): 

 لوحة البني ومفارقات الفقد.-4

 لوحة الرحلة-0

 لوحة العرض املبدئي وحمددات القضية -3

 لوحة الذات الواثقة والصورة العامة للقبيلة.-1

 احلجاج واملرافعة.مقدمة  -5

 لوحة احلجاج التأرخيي. -6

 لوحة احلجاج العقيل. -7

 لوحة احلجاج التواصيل والعاطفي. -9

 قد يظهر التباعد بني هذه املقاطع عند قراءة عنواناهتا

ألول وهلة، ولكن القراءة املتأنية حتاول أن تكشف انسجام 

عالقاهتا أو عدمها، وأن تنفي عنها هتمة التفكك البنائي أو 

تثبتها من خالل البحث عن القضية املحورية التي تتعالق 

حوهلا، وحماولة الكشف عن التقنيات احلجاجية التي 

س أنساًقا متعاودة بعضها عىل بعض  استعملها الشاعر، لتؤسِّ

 يف عالقاهتا ويف تتابعها البنائي.

 

  لوحة البني ومفارقات الفقد: –أوالً 

يستهل الشاعر هذه القصيدة هبذه األبيات التي يشكو 

 فيها من البني والبعد، فيقول: 

ا أ ْسامءُ  ْتن ا بِب ينِه   آذن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اءُ   لُّ ِمنُْه الث و   (0)ُرب  ثاٍو ُيم 

 

 

ل ت ن تنا بِب ينِها ُثم  و   آ ذ 

 

 

تى ي كوُن   ل يت  ِشعري م 

 اللِقاءُ 

 

 

ةِ  ق  ن ا برُِبْ ْهٍد ل  ْعد  ع  اّم  ب   ش 

 

أ ْدن ى ِدياِرها اخل ْلصاءُ ء     ف 

فاُح  ،فاملّحياةُ    فأعنـا ،فالصِّ

 

 فالوفاءُ  ، فعاذب   ٍ،ُق فتاق 

فأودية ُ  ،فرياُض القطـا 

 الرشُّ 

 

ْعب ت انِ  ،ُبِب    فاأل بالءُ  ،فالشُّ

ال أرى من عِهدُت فيها  

 فأبكي الـ

 

دُّ يوم  دهْلـًا وما ي     البكاءُ  ر 

 وبعينيك  أوقدْت هند  النا 

 

ْلي اءُ    (3)ر  أِخريا ُتْلِوي هِب ا الع 

 (1)أوق ـدهْتـا بني  العقيِق  

 فشخصيـ

 

ــن بعوٍد كام يلوُح  

 (1)الضياءُ 

 

ها ِمن ب عيدٍ  رُت نار  ت ن و   ف 

 

زارٍ   يهات  ِمنك   (5)بِخ  ه 

 (5)الصالءُ 

 

                                                           

ما وقفـت عليـه، والتسـاقها  اعتمدت رواية ابن األنباري؛ ألهنا أقدم( 4)

فإن نقلـت عـن رشح غـريه أثبـت املنهجي، كام اعتمدت رشحه لألبيات، 

 ذلك يف احلاشية.

 .البعد، والثاوي: املقيم :آذنتنا: أعلمتنا، والبني (0)

تلوي هبا: ترفعها، والعلياء: املكـان املرتفـع، وإنـام أراد احلجـاز ومـا ( 3)

 .يليها من بالد قيس

بدأ الشاعر قصيدته هبذه األبيات التي يشكو فيها من 

البني ومفارقة أسامء، ولكن التأمل يف هذه األبيات يفيض إىل 

التامس صورة مضمرة من صور احلجاج الذي بنيت عليه 

األبيات كان حمّماًل باملعاين القصيدة، فاحلارث حني أنشأ هذه 

العامة التي بنيت عليها القصيدة، ومن البديه أن تتسب هذه 

املعاين إىل هذه اللوحة الغزلية، وأن تصبغها بألواهنا املختلفة، 

إذ إن كثري من املعاين الشعرية تتسب من خالل الالوعي 

 لتمثل حضورها الالفت يف املقام التواصيل.

اعر افتقد شيًئا يتمثل هنا يف احلبيبة، ومن الواضح أن الش

وأنه ظل يراعيه مع بعد ما بينهام، وظل يرجوه ويتمنى لقاءه، 

ثّم هو يراه نوًرا يلوح كام يلوح الضياء الذي ينظر إليه 

 ويـتأمله من بعيد.

وهذه املشاهد عندما تتجمع هبذه الصورة فإهنا متثل معاين 

بحث عنه ويتمناه، خفّية يف نفس الشاعر، دالة عىل يشء ي

 يمثل نوًرا وخالًصا ينظر إليه ويـتأمله من بعيد، وال 
ٍ
يشء

 يصل إليه يف حالته الراهنة.

لقد كان احلارث قادًرا عىل أن يبكي الطلل وأن يصف 

القيس الذي حيتذي مثاله  دموعه وبكاءه كام وصفه امرؤ

(، أو أن تظهر هذه 8الشعراء )الكندي، امرؤ القيس، د.ت، 

الرحلة صورة من صور الغياب كام ظهرت عند طرفة بن 

(، أو صورة مجالية 01 -03، 0222العبد )ابن العبد، طرفة، 

، 4890مطربة كام هي عند زهري )ابن أيب سلمى، زهري، 

46-00)(6).  

 غريها؟وإذن فام الذي جعله يعتمد هذه املعاين دون 

ملعاين من الواضح أن اللوحة الغزلية هنا جاءت حمّملة با

التي تتعّمق مشاعر احلارث، فثمة مزج بني موقفه من احلبيبة 

وموقفه احلجاجي من عمرو بن هند، وبني أمنيته بلقاء احلبيبة 

وأمنيته بانفراج هذه األزمة، فأنت ترى صورة العالقة املتوّترة 

رها  بعمرو بن هند بعد عهد من الصفاء والوفاء التي كر 

                                                                                    

 العقيق: مكان باحلجاز، وشخصان: أكمة هلا شعبتان. (1)

عقيق وشخصني، والصالء: النار، واالحـرتاق هبـا خزار: جبل بني ال (5) 

رها )الزوزين،   (.417، 4883وأن يناله حُّ

يف املوازنة بني جانبي الغياب عند طرفة واجلانب اجلمــــــــايل عند  (6) 

-315، 328-325، 4139زهري انظر: )الســــــعيد، عبــــــــداهلل، 

350.) 

(7) 

(7) 
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يف بني أسامء وبعدها وتوتر عالقتهام  احلارث مراًرا يف املعلقة

 بعد عهد من الصفاء والوفاء.

ويلفت النظر أن احلارث بعد أن ذكر افتقاد احلبيبة 

استأنف احلديث عن النار التي أوقدهتا أسامء، وحاجته إىل 

نورها ودفئها، واملألوف أن يتحدث الشعراء عن بقايا النار 

يذّكر باحلبيبة وعهدها بوصفها جزًءا من الذكريات وبقيًة مما 

 أو بالشباب وأيامه، وال شك أن ذلك حيتاج إىل تفسري وبيان.

ولعل أفضل ما يمكن أن يساعدنا عىل تفسري هذه 

األبيات أن ننظر يف املوقف الذي قيلت فيه املعلقة، ومن 

جديد سنجد أن هاتني الصفتني اللتني كان يبحث عنهام 

اللتان كان يبحث عنهام يف  احلارث يف نار احلبيبة مها الصفتان

موقفه من عمرو بن هند، فالنار حمملة بمدلوالت الظالم 

والنور، واالحرتاق والدفء، والصالء واالصطالء، وهذه 

الصفات بعينها حارضة يف موقفه من عمرو بن هند، فمجلس 

احلكم الذي دعيت له القبيلتان يتصف هبذه الصفات كلها، 

نصاف الشاعر وقومه ودفء بام فهو نور بام يبثه من أمل بإ

يرجوه من األمان، وهو نار بام خيافه الشاعر عمن اصطالء 

هؤالء الفتية السبعني من قومه بنار هذا احلكم، وهذا بعينه هو 

شأن املوقف الذي ال بد أن ينجيل عن أحد هذين احلكمني، 

إما بسالمة هؤالء السبعني الذي استلمهم عمرو ضامنة عنده، 

والضياء والدفء الذي يرجوه، وإما بتحميل بني وهو النور 

يشكر هذه اجلناية وقتل هؤالء السبعني، وهو ما متثله النار 

 باحرتاقها وصالها. 

 

  الرحلة:لوحة  -ثانيا

عىل نحو ما ظهر امتزاج صورة الفقد بصورة األمل يف 

احلديث عن البني ظهر كذلك يف احلديث عن الرحلة، حيث 

احلديث عن الرحلة انتقاال نسقيًّا، فجعل إىل انتقل احلارث 

 مكملة للوحة البني والبعد، يقول:  الرحلة صورةصورة 

اءُ  ف  بالث ويِّ الن ج  ا خ  ىل  اهل مِّ إذ  ري  أيّن ق د أْست عنُي ع  غ 
(4) 

 
 

 

ا ِهْقل ة   ُأمُّ رئاٍل ّدّوية ُ سقـفــاءُ  فوٍف كأهن   (0)بِز 

 
  

 

                                                           

ــالق( 4) ــاء: االنط ــيم، والنج ــوي: املق ــر:  الث ــري )انظ واإلرساع يف الس

 .(417، 4883الزوزين، 

عها الـُقـآنسْت نبــأة ً  ن ا اإلْمساءُ ناص وأفــز  ْد د  ق  رْصا و   (3)ع 

 
 

 

ْجع  ا ِمن  الر  ه  ْلف  ف رت  ى خ 

ْقـ الو   و 

 

 (1)ــِع منينـًا كأنُه إهبــاءُ  

اق    لفِهن  طِر  اقا ِمْن خ  طِر   (5)و 

 

ساقطات  ألوْت هبا  

 (5)الصحراءُ 

 

أتلّهـى هبـا اهلـواجر  إذ كلُّ 

 ابـ

 

 (6)بلّيــة   عميــاءُ هـمٍّ  نِ ـ 

  

هذه اللوحة متثل تتّمة للوحة السابقة، فإذا كان اهلدف 

الذي كان يرجوه الشاعر بعيًدا والصالء الذي يرجوه من 

النار/النور/اهلدف مما يعس الوصول إليه، فإن الشاعر 

يقف عند حدود التمنّي، وهنا يأيت دور الرحلة، فريكب  لن

ه، فهو ال يركبها ملجرد التسيل ظهر السعي للوصول إىل هدف

وقطع الفلوات، ولكنه يستعني هبا يف املوقف الصعب ويف 

أستعني عىل إمضاء "البحث عن النجاء، أو كام يعرب الزوزين: 

مهي وقضاء أمري إذا أرسع املقيم يف السري لعظم اخلطب 

 (.417، 4883)الزوزين،  "وفظاعة اخلوف

ضطرار وشدة اخلوف يف وهذه املطّية التي يركبها عند اال

بن هند وموقف قومه منهم إنام هي مهارته  موقفه من عمرو

اللغوية وقدرته عىل إقناع عمرو بن هند بسالمة موقفه 

وموقف قومه، وبعبارة أخرى قدرته عىل إتقان مهارة احلجاج 

التي يرجو أن تصل به إىل هدفه وغايته التي رسمها يف املقطع 

 األول.

ويلبس احلارث ناقته تلك صفات مناسبة تتفق مع قناعته 

بجودة حجته وسالمة موقفه، فهي ناقة زفوف، كأهنا النعام، 

رسيعة اخلطى، يستعان هبا عىل اهلمِّ إذا خّف بالثوّي النجاء، 

ويلفت النظر أن الشاعر يرصح هنا بمدى معاناته واحلالة 

للنجاة، حيث  التي يمر هبا، وهي حالة تسع باملقيم طلًبا

                                                                                    

الزفــوف: الناقــة املســعة اخلفيفــة، شــبهت بعــدو النعــام، واهلقلــة: ( 0)

النعامة، والرئال: فـرا  النعـام، والدويـة: املنسـوبة إىل األرض الواسـعة 

 .البعيدة األطراف، والسقفاء: النعامة يف رجلها انحناء

صــوت ال يعلــم مصــدره، والقنــاص: آنســت: أحشــت، والنبــأة: ال (3)

 .الصياد

حركة قوائمها، واملنني: الغبار الدقيق، واإلهبـاء: مـا  :والوقع الرجع( 1)

 يرى كأنه غبار يتناثر يف الشمس.

 الطراق: مطارقة نعال اإلبل.( 5)

اهلواجر: منتصف النهار، والبلية: ناقـة الرجـل تعقـل عنـد رأسـه إذا ( 6)

 .مات، وترتك حتى متوت
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يصبح الركوب/ املحاجة اضطراًرا، واإلرساع حاجة ملّحة 

ينتقل إليها الشاعر، وهذه احلالة من اهلّم واخلوف تستدعي 

 التحرك لتضييق الفجوة دون نار هند/النور/ اخلالص.

وال يكتفي الشاعر هبذا التوافق بني حالته الراهنة/موقفه 

ة، بل يذكر أن هذه التواصيل وبني ما يذكره يف هذه الرحل

الناقة/الظليم/املحاجة آنست نبأًة وأفزعها القناص، فثمة 

حالة ظاهرة تعني فزع النعام من القناص وإرساعها لذلك، 

وثمة صورة عميقة يستّلها الشاعر من أعامق نفسه متثل خوفه 

وفزعه مما يراد بقومه، وما حييط هبم من مصائب ووشايات، 

 نتهم، وإضعاف قوهتم.وحماوالت لزعزعتهم عن مكا

 

 لوحة العرض املبدئي وحمددات القضية:  -ثالثا

ـا كان موضوع احلجاج الذي يتجه إليه الشاعر  ولـم 

ا، ولـام  كان يمثل رضورة تواصلية فقد اجته إليه الشاعر  ملحًّ

 بشكل مبارش يف سبيل عرض قضيته احلجاجّية، وذلك قوله: 

ن األ راقِِم أ نبا أ تانا ع   و 

 

نُساءُ   طب  نُعنى بِِه و  خ   (4)ء  و 

اقِم  ي غلُو  ان ن ا األر   إِن  إْخو 

 

ـا يف قيلهــْم إحفاءُ    (0)ن  علينـ

ـن  ـا بذي الذ   خيلطون  الربيء  منّ

 

ال  ي نْف ُع اخل يِل  اخل الءُ    و 

ب  الع ي  ُموا أ ن  ُكل  م ن رض   ع   ــز 

 

الءُ   أ نّا الو   (3)ر  م واٍل ل نا و 

ُهم بِل يٍل ف ل اّم    أ مج عوا أ مر 

 

وضاءُ   ُم ض   أ صب ُحوا أ صب ح ت هل 

 مْن منـاٍد ومْن جميٍب وِمْن تصـ 

 

يٍْل ِخال ل  ذ اك  ُرغاءُ    (1)ـه اِل خ 

   

يف هذا املقطع يبدأ احلارث بعرض موقفه احلجاجي  

املبارش، فيبدأ بعرض القضية، والباعث عىل الوقوف أمام 

عمرو بن هند، وأنه كان بسبب اهتام بني تغلب هلم، 

  وحتميلهم ديات قتالهم.

                                                           

األراقم: أحياء من بني تغلب اجتمعوا هم وعجل وحنيفة وذهل بـن ( 4)

 بن بكر. شيبان من بني بكر عىل بني يشكر

 االستقصاء واملبالغة. :اإلحفاء( 0)

العري: الوتد، وقيل: لقب لكليب بن وائل، وقيل احلامر نفسـه وقيـل: ( 3)

الصـحراء، جبل باملدينة، ومعناه أنه م جلونا موايل لكل من رضب وتدا يف 

أو لكل من قتل كليبا أو أعان عىل قتله، أو لكل من ساق عـرًيا )محـاًرا( يف 

 الصحراء، أو لكل من رضب إىل ذلك اجلبل.

 .الرغاء: من أصوات اخليل واإلبل( 1)

ومع أن املوقف كان يتجه إىل عرض املوضوع أو القضية  

ادئ احلجاجية، فقد ابتداء فإنه مل خيل من استعامل بعض املب

افتتح حديثه عن موضع املخاصمة، وحتميل بني تغلب بني 

بكر مسؤولية قتالهم، مبيِّنًا أن حتميل بني تغلب بني بكر 

مسؤولية قتالهم يتناقض مع العدل، فاحلارث هنا يدفع هذه 

األطروحة مؤكدا أهنا ال تتفق مع العدل؛ ألهنا ختلط الربيء 

 تتفق مع احلجج السليمة القائمة باملذنب من جهة، وألهنا ال

عىل الوضوح وعدم اخللط، وعىل سالمة احلجة من جهة 

أخرى، ولذا حرص عىل وصف حماولتهم تعمية ذلك وسرته 

من خالل رفع الصوت، وختالط األصوات، مشرًيا إىل ضعف 

حجتهم، وحماولتهم تشتيت السامعني برفع أصواهتم 

 وختالطها.

اق الذي استعمله احلارث هنا ومبدأ التناقض وعدم االتف

إماطة اللثام عن "من أهم مبادئ احلجاج، ويقوم عىل 

، 0224، عبد اهلل)صولة،  "التعارض يف أطروحات اخلصم

(، فيدفع أطروحًة ما مبينًا أهنا ال تتفق مع أطروحة 306

 أخرى.

ى   كام أن هذا الطرح يتصل من جانب آخر بام يسم 

لشاعر هنا أن حيمل املتلقي عىل بالفصل املفهومي، إذ حياول ا

متثل مظهرين اثنني لليشء الواحد واملقارنة بينهام للوصول إىل 

، فثمة حالة ظاهرة قوامها اهتام بني     (5)معرفة احلقيقة ومتييزها

يشكر بدماء قتىل التغلبيني، وهي مظهر تكتنفه اجللبة وتعايل 

إىل  األصوات يف حماولة لتعطيل التأمل والتبرص للوصول

وفق ما يطرحه -معرفة احلقيقة والوصول إليها، فهذا 

ظاهر خّداع يروم إدانة بني تغلب، وثمة باطن  -الشاعر

حقيقي يتبني بالتأمل وباملقارنة واستبعاد خلط الربيء 

باملذنب، ومن مؤرشات هذا اخللط اإلشارة املعيارية احلارضة 

م  يف حماولة يف تعمد إحداث اجللبة بأصواهتم وأصوات دواهبِّ

 لتمكني الزائف اخلّداع وتعمية احلقيقة وإخفائها.

 

 لوحة الذات الواثقة والصورة العامة للقبيلة:  -رابًعا

ومتيض القصيدة بعد ذلك يف رسم صورة أساسية لبني 

بكر جتعلها عرضة للوشايات التي ال ترضها وال تؤثِّر فيها، 

 يقول: 

                                                           

 (.315، 4889حول الفصل املفهومي انظر: )صولة، عبداهلل، ( 5)
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ــها الناطُق املرقِّـُش عنّـا  أيُّ

 

اءُ عِ   اك  ب ق  ْل لِذ  ه  ْمرو و   (4)نْد  ع 

اتِك  إن ا  ر  ىل غ  ْلن ا ع   ال خت  

 

 (0)قبُل ما قْد وشى بنا األعداءُ  

 فبقينــا عىل الشناءِة ت نميــ 

 

 (3)ـنا حصون  وعـّزة   قعساءُ  

قبل  ما اليوِم بي ضْت بعيوِن  

 الـنـ

 

ـع  ـاِس فيها ت   (1)وإباءُ  ط  ـيُـّ

أ ن    ك   امل نُون  ت ْردي بِن ا أ رْ و 

 

ـونًا ينجاُب عنُه العامءُ    (5)عـن  ج 

 مكفّهرًا عىل احلوادِث ال تـرْ  

 

ْهِر ُمْؤيِ   ءُ ُتوُه للد  ام   (6)د  ص 

احلارث هنا يمرر حجة أساسية تقوم عىل التنبؤ بالنتيجة   

واحلدث من خالل الذات التي تعربِّ عنها وجتليها، فيحاول 

النتيجة أو احلكم النهائي من خالل رسم صورة أن يوجه 

ذهنية للقبيلة جتعل من فشل ما أسامه بالوشايات السابقة يف 

النيل من مكانتها لدى امللك حجة عىل سالمة موقفها، وثباهتا 

عىل الوفاء بالعهود وعدم نقضها، وأن هذه األطروحة التي 

اخلالية تعرض أمام امللك إنام هي من قبيل الوشاية والتهمة 

من اإلنصاف، وهذه احلجة التي يستعملها الشاعر هنا هي 

حجة املاهية أو الذات، وتتمثل يف تفسري حدث معني أو 

توجيه معطياته انطالقا من الذات التي يعرّب عنها أو جيليها أو 

 (.009، 0244يوضحها )الدريدي، سامية،

وال يقترص األمر عىل هذه احلجة فاألبيات تتضمن حجة  

، وذلك حني   (7)ئمة عىل عالقة أخرى هي عالقة التبادليةقا

حتدث عن وشاية تغلب هبم وأن هذا ليس جديدا عليهم، 

فطاملا وشى الناس هبم، فلم يرضهم، فكأهنم اجلبال ال يرضها 

 من يرميها، وال تؤثر فيها حوادث الدهر.

وهو هنا يامثل بني وضعيتني: وشاية بني تغلب، ووشاية 

م، فيقرر احلكم يف احلالني مؤكدا أن وشاية اآلخرين هب

                                                           

 املرقش: املزين للكالم.( 4)

لك بنا، قبل ما قد وشى بنا األعـداء: طاملـا وشـوا غرائك: إغرائك امل( 0)

 بنا عند امللوك.

 الشناءة: البغض، تنمينا: ترفعنا.( 3)

بيضت بأعني الناس: عظم عليها شـأهنم فعميـت علـيهم أبصـارهم، ( 1)

 والتعيط: االرتفاع واالمتناع، واإلباء: رفض الضيم.

جلبل األشم، واجلون: املنون: املنية واملوت، تردي: ترمي، واألرعن: ا( 5)

 األسود.

املكفهر: املـرتاكم بعضـه عـىل بعـض، ترتـوه: تنقصـه وتقرصـ منـه، ( 6)

 ومؤيد: داهية شديدة.

 (.15، 0244حول هذه احلجة انظر: )صولة، عبداهلل، ( 7)

التغلبيني لن ترضهم، كام مل ترضهم وشاية الناس قبل بني 

 تغلب.

وهذه احلجة ترجع إىل معاملة األطراف املتامثلة معاملة 

واحدة، لكن هذا التامثل يف حقيقته ليس كاماًل، إذ يكفي أن 

ف يثري املعرتض اآلخر شيئا من الفروق بني هذه األطرا

حماوالً أن يضعف من أثر احلجة، وأن جيعلها أقل نجاعة 

فمسلامته ال تعدو أن تكون  وتأثرًيا، وهو شأن احلجاج،

احتاملية ال متثل رضورة منطقية كاملة، كام نتائجه ليست 

 (.52، 0243 ملزمة )مدقن، هاجر،

 

  خامًسا: مقدمة احلجاج واملرافعة:

ثبت بطالن يوجه احلارث حديثه للخصم حماوال أن ي

 دعواه بقوله: 

دتُم ف أ دّ   وا ّيام ُخط ٍة أ ر 

 

يش هِبا األ مالءُ    (9)ها إِل ينا مت 

ة  ف الّص    اإِن ن ب شتُم ما ب ني  ِملح 

 

األ حياءُ    (8)قِِب فيِه األ مواُت و 

ْش   ْ قْ ف الن   تُمْ أ و ن ق  ُمُه الن  ُش جت  فيِه الص  ــــش  اإِلبْ اُس و   (42)راءُ الُح و 

 
 

 

 ْن أْغـم  ك   ان  كُ ا ف  ن  ْم ع  ـتُّ ك  أْو س  

 

 (44)اءُ ذ  قْ ا يف جفنِها أ  نً يْ ض  ع  ـم   

ل يْن ا الع ال ءُ   ثْتُُموُه ل ُه ع  ـتْم ما تسألون  فمن ُحــدِّ  أو منع

من الواضح هنا أن احلارث يقدم مقدمة تؤكد أحقيته   

ثقته وقومه بالرباءة، فهي تقوم عىل رسم صورة أولية تثبت 

بحقه وضعف حجة اخلصم، فيرتك هلم اختيار اخلّطة التي 

يمكن أن يتحاكموا إليها، فيخرّيهم بني استجالء األحداث 

السابقة وإقامة الشهود عليها، أو االستقصاء يف مجيع ما جرى 

بني الفريقني، أو السكوت عام مىض مع ما يف ذلك من هضم 

رشيعة القوة التي  حلقوق بني بكر، أو منع ذلك واالعتامد عىل

 تعطي احلق للقوي وحترتمه.

وهذه األبيات تتضمن ما يسميه بعض النقاد بحجة  

املاهّية واحلجة النفعية، فأما حجة املاهّية فتقوم عىل عالقة 

(، فاحلارث 004-046الذات بصفاهتا )الدريدي، سامية، 

هنا يستدل باألحداث املاضية عىل رسم صورة معينة للرصاع 

                                                           

 األمالء: املأل من القوم كبارهم وخيارهم.( 9)

إن أثـرتم نبشتم: أثرتم، وملحة: مكان، والصـاقب: جبـل، ومعنـاه: ( 8)

 ذلك ظهر فضلنا عليكم، وادعائكم علينا بالباطل.

 نقشتم: استقصيتم، جتشمه: تكلفه.( 42)

 األقذاء: ما يسقط يف العني، وهو مؤٍذ.( 44)
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القبيلتني؛ ليؤكد سالمة موقف بني بكر، وبطالن هذه بني 

الدعوى، ثم هو يؤكد قوة بني بكر، وانكسار القبائل دون 

 الطمع بظلمهم.

وأما احلجة النفعية فهي التي تؤّدي إىل تقويم قرار أو 

حدث معني بالنظر إىل نتائجه اإلجيابية أو السلبية )املرجع 

النتائج السلبية التي (، فاحلارث يشري إىل 030-009نفسه، 

سيواجهها بنو تغلب يف حال إرصارهم عىل هذا االدعاء، إذ 

إنه سيؤدي إىل نبش األحداث املاضية التي سيتبني من خالهلا 

معايب بني تغلب وهزائمهم التي طاملا منوا هبا، كام سيثري 

أحداًثا طاملا أغىض عليها البكريون حفًظا للعهد، ومراعاة 

م، كام أن إرصارهم عىل اخلالف لن يؤدي للقربى وصلة الرح

  هبم إال إىل اهلزائم لقوة جانب البكريني ومنعتهم. 

ونجاعة هذه احلجة يف هذه األبيات تأيت من جهة أن  

ا  احلارث استطاع أن يغلق املنافد عىل بني تغلب عادًّ

االستمرار يف هذا االدعاء يف غري صالح التغلبيني يف مجيع 

 حاالته ومآالته. 

 لوحة احلجاج التأرخيي:  -سادًسا

والقصيدة تنتقل بعد ذلك من اإلمجال إىل التفصيل، يف 

حماولة إلثبات هذه احلجج، فتبدأ بإثبات قوة بني بكر حني 

ضاع الناس وبدؤوا ينتهبون، فال العزيز يقيم بالبلد السهل، 

 وال الذليل ينفعه اهلرب والنجاء، يقول: 

لِْمتُْم أيّام  يُ  ْل ع  ُب الن اه   نْت ه 

 

اءُ   يٍّ ُعو  ارا لُِكلِّ ح   (4)ُس ِغو 

ع ِف الب حْ   ف عنا اجِلامل  ِمن س  ــإِذ ر  ــ  ـ

 

ــ  اها احِلساءُ ـ تّى هن  ريًا ح  يِن س   (0)ر 

ــّم مِ   ِ ا ع  ن  لْ ث ٍم ف  ىل مت   ْمـر  ْح أ  ـي

 

فِين ا ب ن اُت ـنا    (3)إم اءُ  ُمرٍّ و 

ُم العزيُز بالْ    ـهْ الس   ـدِ ل  ـب  ال يقـي

 

 (1)اءُ ج  يل  الن  لِ ُع الذ  ف  نْ ــِل وال ي   

 ل يس  يُنجي ُموائاًِل ِمن ِحذارِ  

 

جالءُ   ة  ر  ر  ح  أ ُس ط وٍد و   (5)ر 

تّى  لِك  الناس  ح  ل كنا بِذ   ف م 

 

  
ِ
امء  الس 

ِ
 م ل ك  املُنِذُر بُِن ماء

هيُد ع ىل ي وْ   الش  بُّ و  ُهو  الر   و 

 

ينِ   الب الُء ب الءُ  ِم احل يار   (6)و 

 

                                                           

 الغوار: أن يغري بعضهم عىل بعض، والُعواء: الصياح.( 4)

 سعف البحرين: نخلها، واحلساء: ِحْْس البحر وهو ماؤه.( 0)

يف األشهر احلرم، ومر: هو أبو متـيم الـذي تنسـب لـه أحرمنا: دخلنا ( 3)

 القبيلة.

 .النجاء: اهلرب( 1)

املوائل: اهلارب، والطود: اجلبل العظـيم، واحلـرة: األرض حجارهتـا ( 5)

 .وجباهلا سود، والرجالء: الشديدة التي يرجتل الناس فيها لشدهتا

ــك  أض ـل ِ الْ ل ُع م  ال ُيـو ةِ ـي رب 

 

ـيها ملا ل     (7)اءُ ف  ِه كِ يْ ـد  جـُد ف

هذه األبيات مرتبطة باحلالة األخرية التي أشار إليها  

 احلارث بقوله: 

ال ءُ  ْين ا الع  ل  ُه ع   أو منعـتْم ما تسألون  فمن ُحــدِّ ْثُتُموُه ل 

 
أسلوب االستفهام ابتداء، وهو األسلوب والشاعر يعتمد 

املتسق مع املوقف احلجاجي القائم عىل اإلقناع واإللزام، 

للسيطرة عىل األحداث، بل "واألسئلة االستفهامية تستعمل 

والسيطرة عىل ذهن املرسل إليه، وتسيري اخلطاب جتاه ما يريده 

)الشهري،  "املرسل، ال حسب ما يريده اآلخرون

والتوجيه الذي يريده احلارث  (،350، 0221اهلادي،  عبد

هنا تسيري اخلطاب نحو أحداث منتقاة يرى أن يف تداوهلا يف 

 هذا املقام نرصة ملوقف قومه وقوة يف بيان حجته.

االستفهامي إىل استعامل  ويتجه احلارث يف هذا األسلوب

حجة التبادلية، فهو هنا يامثل بني حالتني: األوىل حالة 

ة عىل القوة ومنع احلق واالستعالء ومنع الفوىض القائم

االحتكام إىل العقل واملنطق الذي قد يلجأ إليه بنو تغلب حني 

ْمنعون ما يسألون من االحتكام إىل العدل واملنطق  ي 

واستقصاء احلقائق وإبرازها وحفظ احلقوق، واحلالة الثانية 

هي حالة بني بكر حني انتهب الناس وسادت الفوىض، فيقّرر 

كم نفسه، وهو علّو بني بكر، وخوف الناس منهم، وعدم احل

قدرهتم عىل ظلمهم، بل إهنم أقدر القبائل عىل أخذ اآلخرين 

بالقوة، واحلجة هنا قائمة عىل تقرير احلكم يف احلالني، وهذه 

احلجة ال تظهر نجاعتها إال إذا تناسينا كل ما يفرق بني هاتني 

وما قد يكون استجد يف  احلالتني من تغريات تأرخيية وواقعية،

 شأن البكريني والتغلبيني من عوامل القوة والضعف.

ويبدو التلميح إىل حجة التناقض من جديد يف هناية 

بن ماء السامء شهيًدا عىل بذهلم  املقطع، إذ جعل الشاعر املنذر

يوم احليارين، فأي حماولة لتجريم بني بكر هي مناقضة ملنطق 

، وملقتىض منطق التعديل الذي العدل الذي يتصف به امللك

 يقوم عليه اعتزاز الشاعر بشهادته.

                                                                                    

احليارين ومعه بنـو يوم احليارين: يوم غزا فيه املنذر بن ماء السامء أهل ( 6)

 يشكر، فأبلوا بالء حسنا.

 أضلع الربية: ال أحد يضطلع بام يضطلع به.( 7)



 .. .بنية احلجاج يف معلقة احلارث بن حلزة: بن سليامن بن حممد السعيد عبد اهلل
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ومن جهة أخرى فقد استعمل احلارث حجة تكميلية  

أخرى، وهي حجة املثال، وهي من حجج تأسيس الواقع، 

عىل ظاهرة مفردة، " -كام تذكر سامية الدريدي – فيتأّسس

يتم توسيعها، بحيث تصبح حالة عامة، ال جمرد حالة خاصة 

)الدريدي،  "منها وبناء الواقع عليها تم االنطالق

 (.013، 0244سامية،

لقد اختذ الشاعر من احلالة اخلاصة للمنذر بن ماء السامء  

نموذجا لتثبيت رأيه وتدعيمه، ولتوجيه املتلقي إىل تربئة 

السامء يف  ماء بن جانب قومه، فاحلارث يعرف تأريخ املنذر

ع ببني تغلب يف مواطن، الوقوف مع قبيلته، ويف اإليقا

وحياول أن يقّدمه نموذًجا للموقف الذي حياول جّر عمرو بن 

هند إليه، فيوّظفه يف سبيل توجيهه إىل سلوك معني، وحتريضه 

عىل استلهام موقف حمّدد مناسب للمقام الذي يعيشه 

 الشاعر.

وقد اختار احلارث هنا نموذجه الذي جيب احتذاؤه 

وهو -ن أن يرتيض عمرو بن هند بعناية فائقة، إذ ال يمك

نموذجا من عاّمة الناس، أو من ملوك آخرين؛ ولذا  -امللك

فقد جعل احلارث نموذجه من آباء عمرو بن هند نفسه، 

فتحقق له بذلك رضا املتلقي عن النموذج، وهيبة النموذج 

 .(4)التي يطالب هبا النقاد

وجانب آخر نلمحه هنا، وهو أن انرصاف الشاعر إىل 

ذج من آباء عمرو بن هند يتصل بحجة أخرى يسميها نمو

وتتمثل يف تفسري حدث أو  "النقاد صلة الشخص بأعامله، 

موقف ما أو التنبؤ به انطالقا من الذات التي يعرب عنها أو 

(، 009 ،0244)الدريدي، سامية، "جيليها أو يوضحها

فاحلارث حياول أن يستغل انتساب عمرو إىل أبيه املنذر، 

نسًقا يتصل بموقف هذه العائلة من خالل أعامهلا ليصنع 

السابقة، وبذلك فهو يتخذ من أشخاص هذه العائلة نسًقا 

ّس به هذه األعامل أو ُيت ن ب أ هبا، وغري خاف أن امللوك  واحًدا ُتف 

عادة يأنفون من اخلروج عن سنن آبائهم وعن صورهتم التي 

إن اإلحياء شاعت بني الناس وصنعت هلم اهليبة، وبذلك ف

املبطن هنا يعمل عىل توجيه سلوك املتلقي وقيادته إىل املوقف 

 الذي يريده الشاعر.

 

                                                           

 (.015، 0244 حول هيبة النموذج انظر: )الدريدي، سامية،( 4)

 سابًعا: لوحة احلجاج العقيل:

شّكل االجرتار التأرخيي يف املقطع السابق حجر الزاوية 

يف بناء صورة أولّية للحجاج ويف توجيه املتلقي وحماولة 

أن يفيض إىل الواقع الراهن إقناعه والتأثري عليه، ومن الطبيعي 

 وإىل احلجج العقلية واملنطقية، يقول: 

إِما الت ع دي و   ف اتُركوا الب غي  و 

 

اءُ    (0)ت ت عاشوا ف في الت عايش الد 

ما قُ   اذُكُروا ِحلف  ذي امل جاِز و  ــو   ـ

 

الُكف الءُ    دِّم  فيِه الُعهوُد و 

ل ي نْ   ه  الت ع ّدي و  ر  اخل وِن و  ذ  ــح   ـ

 

 (3)هاِرِق األ هواءُ قُُض ما يف املْ   

إِّياُكم في  اعل موا أ ن نا و  ــو   ــــ

 

واءُ رت  طنا ي وم  اْخ ام اْش ـ   ت ل فنا س 

ة  أ ن ي غ  ل ينا ُجناُح كِند   ـأ ع 

 

ِمنّا اجل زاءُ  مُ ن م  غاِزيِ ـ   و 

ل ينا ج    نيف ة  أ وْ ر  أم ع   ام   ى ح 

 

رباءُ اِرٍب مج  ع ت ِمن حُم     (1)غ 

ن ي غ  تيٍق ف م  نايا ب ني ع   ـأ م ج 

 

رهِبِم بُرـ   ءُ آِدر ف إِنّا ِمن ح 

ّرى العِباُد ك ام ني  ل ينا ج  ــأ م ع   ـ

 

وِز امل حم  ـ   (5)باءُ ِل األ عْ ط  بِج 

ّرى ُقض    ل ينا ج  ة  أ م ل يأ م ع  ــاع   ـ

 

نوا أ نداءُ ـ  ل ينا مِمّا ج   س  ع 

ال ق ي  بون  و  ــل يس  ِمنّا املرُض    ـ

 

ال احل د  ـ  ل  و  ند  ال ج   اءُ س  و 

ّرى إِياٍد ك ام قي  ل ينا ج  ــأ م ع   ـ

 

 (6)أ خوُكم األ بّاءُ  :ل  لِط سمٍ ـ 

ن نًا باطاِل وظُلاًْم كام ت ْعـ   ع 

 

بيِض الظِّب اء  ْجرة الر  ــرتُ عن ح   (7) ُـ

يٍم بِأيدي ث امنون  م ن مت  ــو   ــــ

 

 م ِرماح  ُصُدوُرُهن  الق ضاءُ  

قا   مل  خُي لّوا ب ني ِرزاٍح برِب 

 

ل يُهم ُدعاءُ   ُم ع   نِطاٍع هل 
ِ
 (9)ء

بني  ف آبوا  كوُهم ُمل ح   ت ر 

 

  ِ مُّ فيِه احلُد  بِن  (8)اءهاٍب ي ص 

ِجُعون  ف ل م ت رْ   أ ت وُهم ي سرت   و 

 

ال   ُم شام ة  و  هراءُ ِجُع هل   (4)ز 

 
                                                           

 التعايش: التعامي.( 0)

 .املهارق: الصحف( 3)

ى: ذنوب،( 1) ر   والغرباء: الصعاليك الفقراء، واألرض. ج 

 املحمل: وسط البعري، واألعباء: الثقل. نيط: علق، وجوز( 5)

 طسم: قبيلة من العـرب، وكـان طسـم وجـديس أخـوان، فكسـت( 6)

جديس عىل امللك خراجها، فأخذت طسم بذنب جديس، واألبـاء: الـذي 

 أبى دفع اخلراج.

العنن: االعرتاض، وتعرت: تذبح، وحجرة الـربيض: حظـرية الغـنم، ( 7)

بلغت شياهه مئـة أن يـذبح عرشـة منهـا وكان الرجل من العرب ينذر إذا 

شاة، وذلك يف رجب، فكان البخيل منهم إذا دخـل رجـب وبخـل بغنمـه 

 صاد الظباء وذبحها عن غنمه.

بنو رزاح: قوم من تغلـب، ونطـاع: أرض قريبـة مـن الـيمن، وكـان ( 9)

مناة خرج يف ثامنني من بنـي متـيم، فغـزوا بنـي  عمرو من بني سعد بن زيد

 هم، وأخذوا أمواهلم.رزاح فقتلوا من

 ملحبني: مقطعني بالسيوف، والنهاب: ما ينهب من األموال ونحوه.( 8)

(02) 
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424 

ِة الءُ ُثم  فا ــوا ِمنُهم بِقاِصم   ـ

 

ال ي رْبُ ـ  لِ ظ هِر و   (0)اءُ يل  املْ  ُد الغ 

يل  ِمن ب عِد ذاك  م ع  الغ    ــال  م  خ  ال إِبقاءُ ــ أ ف ة  و   (3)ِق ال ر 

ط لو   ما أصابوا ِمن ت غل بِيِّ ف م 

 

ىّل الع فاءُ  ،ل    ل يِه إِذا ت و   (1)ع 

زا املُن  ت كاليِف ق وِمنا إِذ غ  ــك   ـ

 

ِل ن حُن البِن ِهنٍد ِرعاءُ ـ   (5)ِذُر ه 

يْ   ل  الع ال ة  قُب ة  م   وُس إِذ أ ح 

 

 (6)ن  ف أ دنى دِياِرها الع وصاءُ  

ُم ق راِضب ة  ِمن  ت هل   ف ت أ و 

 

ُم أ لقاءُ   أ هن  يٍّ ك   (7)حُملِّ ح 

أ م  د يِن و  داُهم بِاأل سو   (9)ى بِِه األ شقياءُ غ  ي شق  لْ ُر اهللِ بِ ــف ه 

 

 

ُم ُغرورًا ف ساق ت  ـإِذ مت  نّوهن 

 

 ُهِم إِل يُكم أُمنِي ة  أ رشاءُ  

ل كن   مل  ي ُغّروُكم ُغرورًا و 

 

حاءُ   الض  ع ُهم و   (8)ي رف ُع اآلُل مج 

   

هذا املقطع أطول املقاطع، وأكثرها تنّوًعا يف استعامل 

 احلجاجية املختلفة.العالقات 

 يبدأ املقطع بمطالبة بني تغلب برتك البغي والتعايش

وااللتزام بالعهود واملواثيق، وجتنب األهواء التي تناقض ما 

كتب يف املهارق، واحلجة املبدئية التي ينطلق منها احلارث يف 

هذا املقطع هي حجة التناقض، فهو يشري بشكل مبارش إىل أن 

ادعاء التغلبيني مناقض للعدل واإلنصاف، وتعمد  لسلوك 

                                                                                    

 الشامة: الناقة السوداء، والزهراء: الناقة البيضاء.( 4)

 الغليل: احلرارة تكون يف الصدر.( 0)

الغالق: رجل من بني يربوع بن حنظلة من متـيم، كـان عـىل هجـائن ( 3)

  أغار عىل بني تغلب وقتل فيهم.النعامن بن املنذر األكرب

 املطلول: من أبطل دمه.( 1)

املنذر: هو املنذر بن ماء السامء، قتله قوم من بني غسـان يف غـزوة لـه، ( 5)

بـن هنـد، بعـث إلـيهم  فانحازت فئة من بني تغلب عنه، فلـام ويل عمـرو

، فسـري  "هـل نحـن البـن هنـد رعـاء"لريجعوا إىل طاعته، فأبوا، وقالوا: 

و أخاه النعامن بجيش إىل غسان، يطلب دم أبيـه، وجعـل أول غزوتـه عمر

عىل الذي خالفوه من تغلب، فقتل منهم، ثم سار غىل غسان فقتل ملكهـا، 

 وأخذ ابنته ميسون.

العالة والعوصـاء: العـالة أرض أنـزل هبـا عمـرو بـن هنـد ميسـون ( 6)

 الغسانية بعد أن قتل أباها أوالً، ثم أنزهلا العوصاء.

الصعاليك، واأللقاء: اليشء يلقى فـال  :تأوت: اجتمعت، والقراضبة( 7)

 يؤبه به.

 األسودان: التمر واملاء، واملعنى أنه غزا هبم عىل ملء بطوهنم.( 9)

ــراه يف الصــحراء إذا ارتفــع النهــار، ( 8) ــه ي ــل لننســان أن اآلل: مــا خيي

 والضحاء: ارتفاع النهار.

عىل حلف ذي املجاز، طريق الظلم، واتباع لألهواء، وتعدٍّ 

وما قّدم فيه من العهود، وما كتب يف املهارق وشهدت به 

الكفالء، وبالتايل فإن مطالبتهم تناقض العهود التي يعتمدون 

 عليها، وهو ما فّسه باألهواء وبالطيخ والتعايش.

والشاعر هنا يقابل بني ثنائيتني، تتضمن األوىل دعوى 

لتعايش واخليانة والتعدي بني تغلب القائمة عىل األهواء وا

والبغي، وتتضمن األخرى العهود والكفالء وما يف املهارق 

 من التساوي يف الرشوط والتبعات.

ثم ينتقل بعد ذلك إىل حججه األخرى، فيستعمل ما 

عبد كام يذكر -يسميه بعض النقاد باألسئلة املغلقة، وهي 

ة األدوات اللغوية اإلسرتاتيجي من أهم" -الشهري ياهلاد

 (، فيحاول350، 0221اهلادي،  )الشهري، عبد "التوجيهية

من خالل هذه اإلسرتاتيجية توسيع دائرة القضية برسم 

ْت هبا تغلب من قبل القبائل  صورة كاملة للجنايات التي ُأِخذ 

العربية األخرى، والنكبات التي ُمنِي ْت هبا عىل أيدي القبائل 

 العربية املختلفة.

التي جلأ إليها احلارث تتضمن ألوانا وهذه اإلسرتاتيجية 

سة للواقع، فمن  من تقنيات احلجج املنطقّية والواقعّية واملؤسِّ

جهة احلجج املنطقية فإننا نرى احلارث يقيم عالقة تبادلّية بني 

هذه األحداث وبني اّدعاء التغلبيني، والعالقة التبادلية تتمثل 

ى معاجلة يف معاجلة وضعيتني إحدامها بسبيل من األخر"

واحدة، وهو ما يعني أن تينك الوضعيتني متامثلتني وإن 

 (.309، 4889، عبد اهلل)صولة،  "بطريقة غري مبارشة

لقد جعل احلارث بن حلزة نكبة التغلبيني التي تقوم  

بن هند كالنكبات التي منوا هبا  عليها املحاججة أمام عمرو

تهم احلارضة من قبل بقية القبائل العربية؛ ليضعها إزاء نكب

بوصفهام صنًفا واحًدا جيب التعامل معه بكيفية واحدة، 

احلكم  فساوى بني حالتني ووضعيتني خمتلفتني حماوالً أن يقّرر

نفسه فيهام، فكام أن النكبات السابقة التي نكب هبا التغلبيون 

مل تنكشف عن األخذ بثأر من قتل منهم فكذلك يف هذه 

تدل عليها احلاالت السابقة،  احلالة، إذ يتضمن ذلك علًة ما

يف  إما لعدم استحقاقهم الثأر، أو لضعفهم عن محاية أنفسهم

 جمتمع يقدر القوة وحيرتمها، أو نحو ذلك.

وتأيت هذه احلجة يف صورة أخرى عند وصف النكبات 

التي أوقعها هبم النعامن بن املنذر األكرب بقيادة الغالق، 
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ريني، حماوال أن وعمرو بن هند من بعده بمشاركة البك

يضعهام بوضعيتني متامثلتني، فيقّرر احلكم ذاته عىل احلالة 

الراهنة، ولكن هذه احلالة ال يمكن الركون إليها إال بتنايس 

التطابق التام بني احلالتني؛ ألن إيقاع املنذر وعمرو بن هند 

ببعضهم كان إيقاعا للسلطة القاهرة ببعض أفرادها، وال 

احلكم لألفراد داخل هذه السلطة، كام أن يمكن أن يتأتى هذا 

عمرو بن هند مل يكن مرتبطا معهم بعهد معني جتاه حتميل 

 الديات وتبعات القتىل.

وال يقترص األمر عىل هذه العالقة فقد ضّمن احلارث هذه 

املقطع عالقات أخرى، لعل من أبرزها عالقة التناقض التي 

خرى، إذ يقّرر أن يتضمنها حتميل بني بكر جنايات القبائل األ

هذا احلكم مناقض للعدل القائم عىل حتميل كل قبيلة وزر 

أعامهلا، واحلارث يريد هنا أن يقرر أن مطالبة بني تغلب بدية 

نفر قضوا عطشى ال معنى هلا، وأن مطالبة الثأر هنا جيب أن 

تكون يف أولئك الذي قضوا يف املواجهات احلربية التي 

البتهم بني بكر بالديات إنام هي أثر  خاضها التغلبيون، وأن مط

 من أثر األحداث التي قابلوها وعانوها مع هذه القبائل.

وهذا اللون من التعارض يسميه بريملان اهلزء، ويعني 

إماطة اللثام عن تعارض أطروحات اخلصم مع الرأي السائد 

، 4889بصورة تدعو للهزء والسخرية )صولة، عبداهلل، 

ما يف حتميل بني بكر جنايات القبائل (، وال خيفى 306-307

األخرى التي أوقعت ببني تغلب وتعدادها واحدة بعد 

واحدة من اهلزء والسخرية، وما تضمنته بعض األبيات من 

)فلم ترجع هلم شامة وال زهراء/  السخرية املبارشة، كقوله:

ما أصابوا من تغلبي فمطول...(، واحلجة يف هذا اللون من 

هتا من قيامها عىل غرار البناء املنطقي مع احلجاج تستمد قو

تفسريها يف صورة حصول تعارض مع الرأي السائد بدون 

 بعدها(.  وما 072، 0244مسوغ )الدريدي، سامية،

لقد استعمل احلارث هذا لوًنا من ألوان التناقض بني هذا 

االدعاء والقيم الثابتة التي يؤمن هبا اجلميع وترجع إليها 

ألبيات السابقة للتأكيد عىل أن هذا الطرح ال املخاصامت يف ا

يتفق مع هذه القيمة اخلارجية إن جاز التعبري، لكنه مل يغفل 

أيًضا حني أشار -عن تأكيد مبدأ التناقض يف الدعوى نفسها 

إىل حتميلهم هذه اجلنايات مع عدم مشاركتهم يف الغنائم يف 

 قوله: 

غْ  ة  أ ن ي  ل ينا ُجناُح كِند   ــأ ع 

 

ِمنّا اجل زاءُ ـ   ن م  غاِزُيُم و 

 

فاحلارث هنا يتجه إىل ذكر التناقض يف الدعوى نفسها، 

التناقض بني حتميلهم هذه اجلنايات وعدم مشاركتهم يف 

أتغنم "الغنائم، أو كام يعرب ابن األنباري يف رشح هذا البيت: 

)ابن األنباري،  "كندة فيكم، ويكون جناح ما صنعوا علينا

ه أقوى (، والتناقض الذي حيمله االّدعاء نفس178، 0242

حجة وأوسع أثًرا يف إسقاط أي ادعاء؛ ألن التناقض يف جزء 

من الدعوى يسقط الدعوى كاملة، وألن التناقض يف جزء من 

االدعاء ذاته حيمل إقراًرا من صاحب االدعاء بعدم صدق 

دعواه، وهو ما حاول احلارث أن يقّرره يف هذا البيت؛ ليؤّكد 

؛ ألنه من البدهي أن أن هذه الدعوى حتمل التناقض يف ذاهتا

يتحمل صاحب أي عمل أو جناية أثر عمله وجنايته، ال أن 

 يتحمل غرمها دون غنمها.

وعىل نحو ما محلت األبيات حجًجا حتمل البنى املنطقية 

محلت كذلك حجًجا تعتمد العالقات الرياضّية، ومن أبرزها 

، ففي حديثه عن غزو املنذر األكرب ثم عمرو   (4)حجة التعدية

ن هند لبعض بني تغلب نلمح تعدية هذا احلكم، فكأنه ب

يقول: أعداء األمس أعداء اليوم، وأصدقاء األمس أصدقاء 

اليوم، وهذه التعدية كام ال خيفى تأرخيية أو زمنية، حتاول أن 

تنشئ عالقات تأرخيية للوصول إىل تعدية احلكم الذي يريده 

 الشاعر.

استغالل عالقة هذا من جهة ومن جهة أخرى فإنه حياول 

عمرو بن هند باملنذر يف تعدية احلكم ذاته، فام دام بنو يشكر 

بني يشكر  فإن هند بن أصفياء للمنذر، واملنذر أب  لعمرو

أصفياء لعمرو بن هند تبًعا لذلك، وما دام أن بني تغلب 

أعداء للمنذر، فإهنم واحلالة هذه أعداء لعمرو بن هند، 

 ل املعادلة الرياضية التالية: ويمكن صياغة هذه احلجة من خال

 املنذر األكرب(  -ب ×عمرو بن هند - أ)

 بنو بكر وبنو تغلب(  -ج ×املنذر األكرب - ب)

 بنو تغلب( -ج ×عمرو بن هند  -أ)إذن=  

فام دام أن عمرو بن هند عىل عالقة صفاء وبنّوة باملنذر 

األكرب، واملنذر األكرب عدّو لبني تغلب، فقد حارهبم وأوقع 

وحليف لبني يشكر، فقد ساروا يف جيشه ونارصوه، فإن  هبم،

 عمرو بن هند حليف  لبني يشكر وعدو لبني تغلب.

                                                           

 (.023، 0244سامية،،  حول حجة التعدية انظر: )الدريدي،( 4)
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ذلك فقد استعمل احلارث يف هذه اللوحة  وباإلضافة إىل

سة لبنية الواقع، فاستعمل التمثيل واالستدالل،  حجًجا مؤسِّ

واستطاع أن يرسم هذه الصورة املعربة عن حتميلهم جريرة 

  غريهم:

ّرى إِيادٍ  ل ينا ج   ـــك ام قي ،أ م ع 

 

 (4)أ خوُكم األ ّباءُ  :ل  لِط سمٍ  

ن نًا باطاِل وظُلاًْم كام ت ْعـ   ع 

 

بيِض الظِّب اءُ   ْجرة الر  ــرُت عن ح   (0)ـ

فهو هنا يلجأ إىل االحتجاج بالتمثيل، ويقدم غاية  

اخلطاب احلجاجي وما يريد االستدالل عليه من خالل 

تشكيل بنية واقعية تسمح بإجياد حقيقة معينة أو إثباهتا عن 

طريق تشابه يف العالقات، فيستدّل لسالمة موقف قبيلته وأن 

لشبة بني تغلب إنام حتاول أن تأخذهم بجريرة غريهم بعالقة ا

التي تربطها بأمر آخر، وهو هنا أخذ ط سم بذنب أخيهم، 

وذبح الظباء مكان الغنم يف بعض نذور اجلاهلية، وهذا ما 

يسميه بريملان باالستدالل بواسطة التمثيل، إذ يعّد التمثيل 

هنا أداة برهنة، قائمة عىل متاثٍل بني بنى متشاهبة من جماالت 

(، ويمكن متثيل هذا 338، 4889خمتلفة )صولة، عبداهلل، 

 التشابه عىل الصورة التالية: 

 اجلناة -ب                           بنو بكر- أ

                                                       

 األباء/حجرة الربيض -و              طسم/الظباء - ج

والتشابه هنا يأيت يف العالقة، فعالقة بني بكر بمقتل 

هؤالء وحماولة حتميلهم مسؤولية مقتلهم تشبه عالقة ّطْسم 

بأخيه األّباء، وعالقة الظباء بجامعة الغنم التي استحقت 

 الذبح ألجل النذر.

كام يذكر طه –واستعامل البيان هنا بجانب احلجة يمكنها 

نة يدعو إليها التكيف من اكتساب مرو " -الرمحن عبد

                                                           

طسم: من قبائل العرب، األّباء: الذي أبى دفع اخلراج، وكانت طسم ( 4)

وجديس أخوين، فكست جديس عىل امللـك خراجهـا، فأخـذت طسـم 

 (.193، 0242بذنب جديس )ابن األنباري، 

عننا: اعرتاًضا، تعرت: تذبح عترية، والعترية: ذبيحة كانوا يـذبحوهنا يف ( 0)

هم، احلجرة: احلظـرية تتخـذ للغـنم، الـربيض: مجاعـة الغـنم، رجب آلهلت

وكان من شأهنم أن الرجل ينذر إن بلغت شاؤه مئة أن يذبح من كل عرشة 

منها واحدة لآلهلة، وذلك يف رجب، فكان بعضهم إذا دخـل عليـه رجـب 

وبخل أن يذبح من غنمه صاد من الظباء وذبحهـا عـن غنمـه ليفـي نـذره 

 (.193، 0242)ابن األنباري، 

املستمر مع تقلبات النّص، ومن اكتساب خصوبة يستدعيها 

، طه الرمحن، )عبد "التالؤم املفيد مع جتّدد مقتضيات الكالم

4889 ،067.) 

ويلفت النظر استعامل احلارث ألسلوب االستفهام،  

وهو أسلوب إنشائي كام يقرره البالغيون القدماء، وقد 

استعمله احلارث هنا يف غري معناه احلقيقي، إذ خرج به إىل 

اإلنكار، عامًدا إىل حتويل املوقف املقابل يف املقام التواصيل 

يف شأنه  -كام يقرر عبد القاهر اجلرجاين–واستاملته، أو هو 

أسلوب يعمد إىل اإلفحام والدحض ورّد الدعوى، يقول: 

واعلم أن ا وإْن كنا ُنفسِّ االستفهام يف مثل هذا باإلنكار، فإن "

الذي هو حمض املعنى أنه لي ت ن ب ه السامع حتى يرجع إىل نفسه، 

، ويعيا باجلواب ، ويرتدع  ، القاهر )اجلرجاين، عبد "فيخجل 

4898 ،448.) 

طاقة احلجاجية هلذا املوقف تعتمد عىل اتفاق أطراف وال

–املوقف التواصيل بأن هذا املوقف املذكور واملستهجن 

مناٍف  -وأعني به حتميل أحد أطرف النزاع جناية مل يرتكبها

 ألي قيمة منطقية أو حجاجية.

 

 لوحة احلجاج التواصيل والعاطفي: -ثامنًا

ث آخر حججه ثم تنتقل القصيدة بعد ذلك ليطرح احلار

  يف املقطع األخري، فيقول:

نّا ا الشانُِئ املُبلُِّغ ع   أ يُّ

 

وٍ   ل لِذاك  اِنتهاءُ  ، ِند  ع مر  ه   (3)و 

ُل م ن ي م  أ كم  ــم لِك  ُمقِسط  و  ــ  ــ

 

م   ،يشـ  يِه الث ناءُ دُ  نْ و   (1)ون  ما ل د 

ِت اْلـــِجنُّ ف آب ْت خِل ْصِمها األ ْجالءُ  مثلِهِ بِ  مي  إِر    ال   (5)ج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ُه ِمن  اخل رِي آيا نا ِعند  ن ل   م 

 

ضاءُ    ت  ث الث  يف ُكلِِّهن  الق 

ِة إِذ جا  قيق   آية  شاِرُق الش 

 

اءُ ءُ   يٍّ لِو  يعًا لُِكلِّ ح   (6)وا مج 

بشٍ   ول  ق يٍس ُمست لئِِمني  بِك   ح 

 

بالءُ   أ ن ُه ع  ظِيٍّ ك   (7)ق ر 

تيٍت ِمن  الع واتِِك ما ت ن  ص  ــو   ـ

 

عالءُ ُمبْ  هاُه إاِلً ـ  ة  ر   (4)ي ض 

 

                                                           

 .الشانئ: املبغض( 3)

 .املقسط: العادل( 1)

 إرمي: ذو ملك قديم، جالت: كاشفت، األجالء: األمور املنكشفة.( 5)

الشارق: صاحب املرشق، والشقيقة: بنـو الشـقيقة مـن بنـي شـيبان، ( 6)

 يشكر، وقتلوا فيهم. أغاروا عىل أبل لعمرو بن هند، فردهتم بنو

، قرظي: منسوب إىل اليمن، عـبالء: هضـبة مستلئمني: لبسوا الدروع( 7)

 بيضاء.

(59) 
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ٍب ك ام خي   ب هناُهُم برِض  ــْف ج  ــ  ـ

 

ةِ  ُج ـرُ    (0)املْ زاِد املْ اءُ  ِمن ُخرب 

زِم ث هال  ىل ح  مح  لناُهُم ع   و 

 

ي  األ نْ  ن    ُدمِّ  (3)اءُ س  ِشالالً و 

ام ع    لنا هِبِم ك  ع  ف  ما إِن لِلح  ــو   (1)ائِنني  ِدماءُ لِم  اهلل ُ و 

 ن  ُأمِّ ق ط امٍ رًا أ عني ابْ ُثم  ُحجْ  

 

رضاءُ   اِرِسي ة  خ  ُه ف  ل   (5)و 

وس    رد  مه  د  يف اللِقاء  و   أ س 

 

رباءُ   ن ع ت غ  بيع  إِن ش  ر   (6)و 

ف ك كنا ُغل  امْ   نْ ِرِئ الق يْ و   هُ ِس ع 

 

بْ ب عْ   الْ د  ما طال  ح   (7)ع ناءُ ُسُه و 

س    ب  غ  أ ق دناُه ر   ــــان  بِاملُنو 

 

 (9)ماءُ ال تُكاُل الدِّ  هًا إِذْ ِذِر ك رْ ـ 

ِة أ مال  يناُهُم بِتِسع  د  ف   و 

 

امى أ سالهُبُم أ غْ    (8)الءُ ٍك ن د 

وِن آ ِل ب ني األ و  م ع  اجل وِن ج   و 

 

نُود    ا د فواءُ ِس ع  أ هن   (42)ك 

ر  الصِّ   ح  ها و 
ل ت بِأ قفائِ ِة إِذ و  جاج  ت  الع  ِزعنا حت   (44)الءُ ما ج 

مْ   دنا ع  ل  و   اسٍ ُأمِّ ُأن   ن  و بْ ر  و 

 

 (40)ِمن ق ريٍب مل ّا أ تانا احِلباءُ  

وْ    ِمثُلها خُتِرُج الن صيحة  لِلق 

 

 (43)ِم ف الة  ِمن دوهِنا أ فالءُ  

 

                                                                                    

الصتيت: اجلامعة، والعواتك: نساء مـن كنـدة مـن امللـوك، ومبيضـة ( 4)

 .رعالء: رضبة موضحة عن بياض العظم

 خربة املزاد: عروة القربة )ابن منظور، خرب(.( 0)

حزم ثهالن: ما غلظ من هذا اجلبل، وشالال: هرابا، واألنسـاء: مجـع ( 3)

ــتمر يف النســا ــني الفخــذين، فيس ــا ب ــن منشــق م ــرق يأخــذ م ــو ع ، وه

 .الرجلني)اخلليل بن أمحد، نْس(

ني، وهو اهلالك )ابن دريد، حني(.( 1)  احلائنون: املتعرضون للح 

حجر: حجر الكندي غزا امرأ القيس بن املنذر بن ماء السامء ف جيمع ( 5)

ة خرضاء: كتيبـة من كندة، فردته بنو بكر بن وائل، وقتلت جنوده، وفارسي

 سالحا من فارس خرضاء من كثرة السالح.

الورد: األسد، واهلمـوس: املختـال الـذي خيفـي وطـأه حتـى يأخـذ ( 6)

 فريسته.

امرؤ القيس: ابن النعامن بن منذر، أرسته غسان وقتلت أباه، ثـم قتـل ( 7)

 بن هند ملك غسان بأبيه واستنقذ أخاه ومعه بنو بكر بن وائل. عمرو

 التكال الدماء: ال حتسب لكثرهتا.( 9)

تسعة أمالك: أبناء حجر آكل املرار بعد قتله، وقد كانوا رجعوا للـيمن ( 8)

بعد مقتل أبيهم، فلحقتهم بكر، وظفرت هبم قبل اليمن، وأتوا هبم النعامن 

 بن املنذر يف احلرية، فأمر بقتلهم فقتلوا.

ليمنـع بنـي حجـر، اجلون: من ملـوك كنـدة، وكـان جـاء يف كتيبـة ( 42)

فهزمته بنو بكر بن وائل، وأخذوا ابنـه، وأتـوا بـه املنـذر بـن مـاء السـامء، 

 والعنود: الكتيبة املحكمة، والدفواء: املنعطفة عىل من فيها.

 الصالء: شدة االصطالء بالنار.( 44)

 احلباء: املهر، أراد أهنا خطبها خطبة، ومل يأرسها.( 40)

 

األبيات بذكر إقساط امللك وإنصافه، ثم تعرض تبدأ 

 حجًجا ثالًثا كام وصفها احلارث.

وهذه احلجج تقوم عىل استاملة عمرو بن هند من جهة 

تواصلية، فيتضح فيها جانب االستاملة العاطفية، فهي تبدأ 

بالثناء عىل عمرو بن هند وعىل إقساطه، وعىل تذكر عالقة 

ه يف مواقف سابقة، وحتتج القبيلة الصافية به وإخالصهم ل

 لنصحهم له بقرابتهم له، وأهنم أخوال أبيه.

 –وبنية هذه احلجج بعامة تقوم عىل التعدية، وهي حجة 

قائمة عىل تعدية حكم معني إىل حكم  -كام ذكرت من قبل

آخر، وتعود إليها أصناف كثرية من احلجج، جتدها بطريقة 

خفية وبأثواب خمتلفة، إما لعالقة التساوي أو التفوق أو 

التضمني أو االشتامل أو نحو ذلك )الدريدي، 

 (.021، 0244سامية،

قف التي لقد جعل الشاعر من حججه أن يعّدد هذه املوا

 الشقيقة يوم ففي ونرصوه، هند بن أخلص هبا بنو بكر لعمرو

ويمكن  هند، بن ت بنو يشكر بني الشقيقة عن إبل عمروردّ 

 صياغة هذه احلجة عىل النحو التايل: 

يوم الشقيقة يدل عىل إخالصهم ونرصهتم للملك يف -

 أحلك الظروف وأشدها.

إخالصهم ونرصهتم للملك تقتيض مكافأهتم -

 م.ونرصهت

إذن يوم الشقيقة وما بذلوه فيه يقتيض نرصهتم واحلكم -

 هلم ضد بني تغلب.

والتعدية تأيت من نقل احلكم املرتبط بيوم الشقيقة 

 وتعديته إىل املوقف احلارض.

واحلجج التي أوردها احلارث بعد ذلك كلها جتري عىل 

هذا النسق، فمشاركتهم إياه يف احلروب ودفاعهم عنه 

لها تدل عىل نصحهم للملك وقرهبم منه وقرابتهم منه ك

وأهنم أجود الناس منه منزلة ومكاًنا، وهذه املكانة تقتيض 

مكافأهتم ونرصهتم يف هذا املوطن واحلكم هلم، وبالتايل فإن 

هذه اآليات والدالئل تقتيض أن حيكم عمرو بن هند هلم، 

 تغلب.وأال يلتفت إىل ادعاء بني 

                                                                                    

ألفالء، وأراد أن نصـيحتهم لـه واسـعة الفالة: الصحراء، واجلمع ا( 43)

 كالفالة التي دوهنا أفالء كثرية.
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وادث تتضّمن حجة وباإلضافة إىل ذلك فإن هذه احل

رياضّية أخرى، وهي حجة تقسيم الكّل إىل أجزائه املكونة له 

من جهة داللتها عىل إخالصهم للملك؛ ألهنا تتخذ من حكم 

ا ينطبق عىل الكّل،  ينطبق عىل هذه احلوادث اجلزئية حكاًم عامًّ

ويبدو هذا احلكم منطقيًّا لصبغته الرياضية الواضحة، ولكن 

املعرتض أن يستدل بوجود  يكفيعىل ذلك، إذ التأّمل ال يدّل 

حاالت أخرى ال تدل عىل هذا احلكم، ليحدث رشًخا يف 

 الصبغة الرياضية هلذه احلجة.

ووجود هذا الرش  يف الصبغة الرياضية هو الذي يعطي 

احلجاج صبغته اإلنسانية والفلسفية، فكّل نقاش متعلق 

حلٍّ ملزم منطقيًّا، بمسألة العدل إذا مل يكن قابال لالختزال يف 

فهو يدور حول رصاع مصالح وقيم جيري التفكري فيها داخل 

إطار من النقاش املتناقض، بحيث قد يقتيض القرار يف بعض 

املتعارضة  احلاالت اختياًرا بني القيم التي تنقلها احلجج

 (.04-02، 0246)املودن، حسن، 

ا ومما تضّمنته هذه األبيات كذلك حجة الغائية وحتديد

حجة االجتاه؛ ويعني رفض أمٍر ما ألنه سيكون الوسيلة التي 

تقودنا إىل غاية ال نريدها، أو إىل نتيجة نتجنبها ونخشى 

(، فاحلارث عندما 005، 0244حدوثها )الدريدي، سامية،

إنام يقّرر رضورة  هند بن يذكر حتالف بني يشكر وعمرو

 بن واستمرار هذا التحالف؛ ألن خسارته تعني خسارة عمر

طاملا آزره يف احلروب، وألن احلكم عىل بني  مهمّ  حلليف هند

 يريدها، ال هند بن يشكر سيؤدي إىل غاية يفرتض أن عمرو

، وبالتايل فاحلكم عىل بني الصادق احلليف هذا خسارة وهي

 .هند بن يشكر يؤدي إىل غاية ال يريدها عمرو

 ومن احلجج التي تلمح هنا عالقة الذات بصفاهتا، حيث

تتضمن األبيات إثبات صفة الوفاء لبكر باالستدالل 

 بامضيهم، وتسعى إىل تثبيت العالقة بني القبيلة وأعامهلا.

 

 اخلامتة:

هدفت هذه الدراسة إىل مكاشفة املوقف احلجاجي 

للحارث بن حلزة يف معلقته املشهورة، حماولة أن تفيد من 

اختيار الدراسات التي أّطرت هلذا املجال، ومن هنا كان 

 املدرسة التقنية.

وقد كشفت هذه الدراسة تعدد حماور احلجاج وتقنياته 

التي استعملها احلارث يف إطار استاملته عمرو بن هند إىل رأيه 

ورأي قومه، فأظهرت تعدد أنواع هذه احلجج التي مارسها 

احلارث وتنوع مسارهبا بام يكشف قدرته عىل احلجاج، 

  والسيطرة عىل معاقد اجلدل.واإلمساك بأساليب اإلقناع، 

وبالنظر يف املعلقة فقد انعقدت حماور احلجاج فيها حول  

إثبات عدم منطقية دعوى بني تغلب وسقوطها عقاًل وواقًعا، 

وخطورة حتميل بني يشكر مسؤوليّة هؤالء القتىل من طرف 

نت االستاملة العاطفية لعمرو بن هند من  خفّي، كام تضم 

 ي يشكر له.خالل إثبات والء بن

لقد حلظت الدراسة تنوع تقنيات احلجاج وتداخلها، إذ 

وجدت أن احلارث استعمل نحًوا من مخسة عرش حجة 

سة عىل  جاءت موزعًة عىل احلجج شبه املنطقية واحلجج املؤس 

سة له، ومل هتمل حجج القيم وحجج املشرتك.  الواقع واملؤسِّ

ائمة عىل ويربز يف طليعة هذه احلجج شبه املنطقية الق

إثبات تعارض دعوى اخلصم مع العدل واإلنصاف يف 

مواطن، وإثبات التناقض يف دعواه يف مواطن أخرى، وهذه 

احلجج كام يرى النقاد أقوى احلجج تأثريا وأثرا بام يؤكد قدرة 

 .رأيه احلارث عىل إدارة احلجاج وعىل استاملة املتلقي إىل

حتمل يف كام حلظت الدراسة أن احلجة الواحدة كان 

طياهتا تقنية أو أكثر من تقنيات احلجاج بام يكشف متكن 

احلارث من احلجاج، ويفسِّ إعجاب عمرو بن هند والنقاد 

من بعده بالقصيدة، ووضعها يف صف القصائد املفردة مع 

 عدم اعتامدها عىل الصور الفنّية غالبًا.

وباجلملة فقد أظهر احلارث كفاءة عالية يف استعامل 

احلجاج وتوظيفها يف هذه املعلقة الستاملة الرأي تقنيات 

 املقابل وحتقيق التأثري املراد يف هذه املوقف التواصيل. 

 

 املراجع العربية: 

رشح شعر زهري بن أيب سلمى صنعة ابن أيب سلمى، زهري.  

الدين قباوة. الطبعة  فخر حتقيق: د. العباس ثعلب.

يدة، األوىل. بريوت: منشورات دار اآلفاق اجلد

 م.4890هـ/4120
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رشح القصائد السبع ابن األنباري، أبو بكر حممد بن القاسم. 

الطوال، حققه الرشبيني رشيدة، القاهرة، دار احلديث، 

 م.0242هـ/ 4134

ديوان طرفة بن العبد رشح األعلم ابن العبد، طرفة. 

 الشنتمري، ويليه طائفة من الشعر املنسوب إىل طرفة.

حتقيق: درية اخلطيب ولطفي الصقال. الطبعة الثانية. 

املؤسسة العربية للدراسات والنرش  البحرين:-بريوت

 م.0222ببريوت، دائرة الثقافة والفنون بالبحرين، 

عيون بن مسلم.  دعبد املجيبن  عبد اهللابن قتيبة الدينوري، 

حتقيق: مفيد قميحة. بريوت: دار الكتب  األخبار.

 م.0225العلمية، 

رشح شعر زهري بن أيب أبو العباس ثعلب، أمحد بن حييى. 

الدين قباوة. الطبعة األوىل.  رد. فخ . حتقيق:سلمى

بريوت: منشورات دار اآلفاق اجلديدة، 

 م.4890هـ/4120

احلجاج واالستدالل احلجاجي عنارص "أعراب، حبيب. 

، 32الكويت، املجلد  جملة عامل الفكر. ."استقصاء نظري

 م(.0224سبتمرب-(، )يوليو4) العدد

احلجاج يف كافوريات املتنبي مقاربة "التوجيري، صالح. 

. جملة العلوم العربية، جامعة "حتليلية يف أنساق احلجج

(، )شوال 15اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، العدد )

 هـ(.4139

قرأه وعلق عليه: أبو  دالئل اإلعجاز.. القاهر اجلرجاين، عبد

فهر حممود شاكر. الطبعة الثانية. القاهرة: مكتبة 

 م.4898هـ/4142اخلانجي، 

الدار  من احلجاج إىل البالغة اجلديدة.محداوي، مجيل. 

 م. 0241البيضاء: أفريقيا الرشق، 

رشح القصائد اخلطيب التربيزي، أبو زكريا حييى بن عيل. 

الطبعة الرابعة. بريوت:  حتقيق: فخر الدين قباوة. العرش.

 م.4892هـ/4122منشورات دار اآلفاق احلديدة، 

 احلجاج يف الشعر العريب بنيته وأساليبه.سامية. ، الدريدي

الطبعة الثانية. إربد: عامل الكتب احلديث، 

 م.0244هـ/4130

دراسات يف احلجاج قراءة لنصوص خمتارة سامية. ، الدريدي

األوىل. األردن: عامل الكتب . الطبعة من األدب القديم

 م.0228هـ/4132احلديث، 

. "احلجاج يف هاشميات الكميت"الدريدي، سامية. 

حوليات اجلامعة التونسية، كلية اآلداب والعلوم 

 م(.4886(، )12، العدد )اإلنسانية

جملد خاص بعنوان . "احلجاج عند أرسطو"الريفي، هشام. 

ة من أرسطو إىل أهم نظريات احلجاج يف التقاليد الغربي

 -اليوم، جامعة اآلداب والفنون والعلوم اإلنسانية

، 38منوبة، سلسلة آداب، جملد-تونس، كلية اآلداب 

 م(.4889)

 رشح املعلقات السبع. .احلسني بن أمحد عبد اهللالزوزين، أبو  

حتقيق: جلنة التحقيق بالدار العاملية. بريوت: الدار 

 م.4883العاملية، 

. "اخلطاب احلجاجي يف شعر بشار بن برد" رسحان، هيثم.

 هـ(.4135(، )حمرم 44)العدد جملة جامعة أم القرى، 

األسطورة الشخصية يف شعر "بن سليامن.  عبد اهللالسعيد، 

جملة . "بن العبد قراءة حتليلية يف ضوء النقد النفْس طرفة

. اإلسالمية سعود بن العلوم العربية، جامعة اإلمام حممد

  هـ(.4139(، )حمرم 10)العدد 

الطبعة  احلجاج واحلقيقة وآفاق التأويل.الشبعان، عيل. 

 م.0242األوىل. نغازي: دار الكتاب اجلديد املتحدة، 

إسرتاتيجيات اخلطاب مقاربة لغوية الشهري، عبد اهلادي. 

الطبعة األوىل، بريوت: دار الكتاب اجلديد  تداولية.

 املتحدة، د.ت.

وتقنياته من  احلجاج: أطره ومنطلقاته". عبد اهللصولة، 

اخلطابة اجلديدة لربملان  -خالل مصنف يف احلجاج

جملد خاص بعنوان أهم نظريات احلجاج يف . "وتيتيكان

التقاليد الغربية من أرسطو إىل اليوم. تونس: جامعة 

تونس، كلية اآلداب  -اآلداب والفنون والعلوم اإلنسانية

 م(.4889، )38منوبة، سلسلة آداب، جملد-

احلجاج يف القرآن من خالل أهم خصائصه . عبد اهللصولة، 

الطبعة الثانية. تونس: منشورات كلية اآلداب  األسلوبية.

والفنون واإلنسانيات بمنوبة تونس، ودار املعرفة، 

 م.0227بريوت: دار الفارايب، 
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الطبعة يف نظرية احلجاج: دراسة وتطبيقات. . عبد اهللصولة، 

 م.0244ونس: مسكلياين للنرش والتوزيع، األوىل. ت

. الطبعة اللسان وامليزان أو التكوثر العقيل، طه. نعبد الرمح

 م.4889األوىل. الدار البيضاء: املركز الثقايف العريب، 

اخلطاب احلجاجي يف كتابات حممد عبد العتيبي، ذيب مقعد. 

رسالة دكتوراه، السعودية، قسم اللغة العربية  اهلل دراز.

آداهبا، كلية اللغة العربية والدراسات االجتامعية، و

 م.0246ه/4137جامعة القصيم، 

الطبعة األوىل.  اخلطاب واحلجاج.العزاوي، أبو بكر. 

  م.0227املغرب: األمحدية للنرش والتوزيع، 

بالغة احلجاج يف النص الشعري دالية " عليامت، يوسف.

، جملد جملة جامعة دمشق، "الراعي النمريي أنموذًجا

  م(.0243(، )0، 4، العدد )08

الكويت:  بالغة اخلطاب وعلم النص.فضل، صالح. 

سلسلة عامل  -املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب

 .4880، أغسطس، 461املعرفة، العدد 

حتقيق:  منهاج البلغاء ورساج األدباء.القرطاجني، حازم. 

: دار حممد احلبيب بن خوجة. الطبعة الثانية. بريوت

 م.4894الغرب اإلسالمي، 

المية العرب بني التواصل "أمحد.  نعبد الرمحكرم الدين، 

جملة العلوم العربية، جامعة . "والقطيعة مقاربة حجاجية

(، )رجب، 09)العدد . اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

 هـ(.4131

الكندي، امرؤ القيس. ديوان امرئ القيس. حتقيق: حممد أبو 

هيم. الطبعة اخلامسة. مرص: دار املعارف، الفضل إبرا

 د.ت.

. الطبعة اخلطاب احلجاجي أنواعه وخصائصهمدّقن، هاجر. 
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 (!صيغة التعجب )ما َأْفَعَل 

 حممد بن إبراهيم الثاقب

 ، اململكة العربية السعوديةجامعة امللك سعود ،كلية اآلداب قسم اللغة العربية، ،أستاذ النحو واللغة املساعد

 (هـ19/10/1441هـ، وقبل للنرش يف 6/5/1441)قدم للنرش يف 

 

هلذه إن صيغة )ما أفعَل( إحدى الصيغ القياسية للتعجب يف اللغة العربية، غري أن تناول النحاة  :البحث ملخص

 الصيغة من الناحية اإلعرابية أثار إشكاالت متعددة لدى الدارسني للنحو العريب.

وانطالقًا من هذه املعاجلة من علامء النحو، فإن هذا البحث سيقوم بتتبع ما ذكره النحاة عن هذه الصيغة، وحتليل ما 

بأصل صيغة )َأْفَعَل( وهل هي اسم أم فعل؟ ذكروه، ومناقشة آرائهم يف هذا األمر بدءًا بــ )ما( وماهيتها، ومرورًا 

 وانتهاًء باملتعجب منه، وعلة نصبه.

والغرض من هذا التتبع هو الوصول إىل رأي معني يف إعراب هذه الصيغة؛ كي يسهل عىل الدراسني فهم إعراهبا  

 .واستيعابه؛ هذا الفهم الذي جيب أن يكون متطابقًا مع قوانني اللغة العربية وأنظمتها

 .)ما( التعجبية، )أفعَل( التعجب، املتعجب منه: املفتاحيةالكلامت 
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Abstract: Maa ʔafaʕala! “What a…!” is one of the standard exclamation forms in Standard Arabic. In analyzing 
this form, however, the Arab grammarians mainly focused on the syntactic cases it receives, which has raised a 

number of difficulties for researchers in Arabic grammar. This paper will therefore survey and analyze such views 

on this specific form, including how they regarded Maa, the formation of ʔafaʕala, and whether it is a noun or a 
verb, as well as the exclamation argument and why it receives an accusative case. This is an attempt to reach a 

deeper understanding on and a better view of this form, in order to make it easy for researchers to recognize its 

properties in a way that is consistent with the Arabic grammatical rules. 
Keywords: the exclamative particle “maa”; the exclamative “ʔafaʕala”; the exclamation argument; Ibn al-Sarra:j. 
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 مقدمة البحث

إن أسلوب التعجب ُيعّد من األساليب العربية األصيلة 

للتعبري عن الدهشة واالستغراب، وله يف اللغة طريقتان: 

النحويون أبوابًا خاصة ألهنا ال األوىل سامعية ومل يبّوب هلا 

األزهري، ) تدل عىل التعجب من خالل الرتكيب بل القرينة

(. وقد يتوصل إىل ذلك بواسطة أساليب أخرى 57: 2، د.ت

كالنداء واالستفهام واالستغاثة وغري ذلك من األساليب مثل 

عّم }(، وقوله: 28البقرة: ) {كيف تكفرون باهلل}قوله تعاىل: 

حسبك "و "هلل دره"وقول العرب:  (،1النبأ: ) {يتساءلون

: 4 ،1993الريض، ) ."كفاك بزيد رجالً "و "بزيد فارساً 

(، واألخرى قياسية واملشهور فيها صيغتان: 2087 -2086

 )ما أفعَله( و)أفعل به(.

وعىل الرغم من أن هذا املوضوع سبق أن تطرق إليه 

د عبد بعض الباحثني من أمثال األستاذ الدكتور أمحد حمم

الدايم الذي كتب بحثًا حول صيغتي التعجب، كام أن هناك 

أسلوب التعجب بني النظرية "رسالة علمية بعنوان 

للباحث أمحد حممد طه )رسالة ماجستري(، وهذان  "والتطبيق

 البحثان موجودان عىل الشبكة العنكبوتية. 

لكن هاتني الدراستني مل جتيبا عىل األسئلة الكثرية امللحة 

جتول يف خاطري؛ لذا ارتأيت أن أكتب هذا البحث  التي

 راجيًا من اهلل التوفيق والسداد.

وقد اتبعت يف هذا البحث املنهج الوصفي التحلييل 

املرتكز عىل املقارنة بني بعض أساليب اللغة العربية. غري أن 

أبرز الصعوبات التي واجهتني يف هذا البحث هو حماولة إجياد 

ليالت مناسبة منسجمة مع ما سأعرضه إجابات منطقية أو تع

 من أراء يف الصفحات التالية.

وبناء )أفعل( يف اللغة العربية يأيت عىل أربعة أرضب، 

األول: فعل من األفعال املزيدة بحرف وله دالالت من أمهها 

، "أكرم حممُد زيداً "التعدية عندما يكون الفعل الزمًا نحو: 

، أو الدخول يف "سىأصبح وأم"والدخول يف الزمان نحو: 

إذا دخل أرض نجد، وكذلك  "أنجد املسافر"املكان مثل: 

 أي استحق احلصاد. "أحصد الزرع"الصريورة كقوهلم: 

الثاين: صفة مشبهة وهي التي تكون دالة عىل األلوان 

والعيوب واحِللية، ويكون املؤنث منه عىل وزن )فعالء( مثل: 

 "دعجأ"و "عرجاء"و "أعرج"و "محراء"و "أمحر"

 ."دعجاء"و

الثالث: اسم التفضيل ويكون املؤنث منه عىل وزن 

 ."كربى"و "أكرب"و "صغرى"و "أصغر")فعىل( مثل: 

التي هي  "ما"الرابع: التعجبية التي تكون مسبوقة بـــ 

 مدار حديثنا يف هذا البحث.

 
 صيغة التعجب )ما أفعَل(

إن معاجلة النحاة وتناوهلم لصيغتي التعجب القياسية: 

)ما أفعله( و)أفعل به( أثار كثريًا من احلرية لدى داريس النحو 

قدياًم وحديثًا، ومرد ذلك إىل غرابة إعراهبام، وهذا ما جيعل 

فهم ذلك أمرًا فيه الكثري من الصعوبة، ألنه ُُيالف ما ألفه 

دارسو النحو ملا فيه من تكلف، األمر الذي قد يؤدي هبم إىل 

لك واستيعابه؛ ألن اإلعراب التشتت واالضطراب يف فهم ذ

 السائد الذي استقر عليه أغلب النحاة يف صيغة )ما أفَعَل(

أن  (33: 3، 1984أبو حيان، و ،178: 4 د.ت،املربد، )

 -173: 4 د.ت،املربد، ) تعجبية مبهمة بمعنى )يشء( "ما"

( يف حمل رفع مبتدأ. 177 د.ت،وانظر: ابن الناظم،  ،175

مبني عىل الفتح والفاعل ضمري فعل ماض جامد  "أفعَل "و

، واملتعجب منه يف حمل نصب مفعول "ما"مسترت يعود عىل 

به، واجلملة الفعلية يف حمل رفع خرب. لكن املشكلة هنا أن 

الفاعل واملفعول به يشء واحد، وهذا أمر عسري الفهم 

والتفسري؛ ذلك ألن الفاعل اخلاص ب )أفَعل( ضمري مسترت 

، وهذا اليشء "يشء"ة التي هي بمعنى التعجبي "ما"يعود إىل 

ما هو إال املتعجب منه نفسه وهذا هو ما ذهب إليه ابن 

أال ترى أنك تقول: حسن "الرساج؛ حيث يقول يف هذا: 

زيد؛ فإذا أخربت أن فاعاًل فعل ذلك به قلت: حسن زيدًا، 

فصار الفاعل مفعوالً... وإذا قلت ما أحسن زيدًا كان 

 (.99:1 م،1996، الرساجابن ) "األصل حسن زيد

يف هذا األمر. ويؤيد ذلك أيضًا أن  -يف رأيي-وهو حمق 

املتعجب منه يف الصيغة القياسية األخرى )أفعل به( يعرب 

فاعاًل حسب رأي مجهور البرصيني. ومن الطريف هنا البد 

من اإلشارة إىل أن أقدم من ذهب إىل صيغة التعجب )أفعْل 

 املعنى، هو ابن الرساج نفسه به(، فعل أمر شكاًل ماٍض يف

وأن من نرش ذلك وتبنّاه تلميذه أبو عيل  (،101: 1 ،1996)
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(، وملكانة أيب عيل الفاريس 166 -165 ،1983الفاريس )

 النحوية شاع هذا الرأي عند النحاة الذين جاؤوا من بعده.

ثم إن هذا اإلعراب ال يستقيم من ناحية املعنى حال 

ألن اهلل تعاىل ليس بحاجة إىل يشء  "ما أعظم اخلالق"قولنا: 

 جيعله عظياًم ألنه عظيم يف ذاته.

والالفت يف األمر أن ما سار عليه أغلب النحاة من عّد  

، منسوب إىل اخلليل بن "يشء"تعجبية مبهمة بمعنى  "ما"

ما أحسن عبد اهلل زعم "أمحد عندما سأله سيبويه عن قولك 

عبداهلل ودخله معنى اخلليل أنه بمنزلة قولك: يشء أحسن 

(، وهذا األمر يدعونا 73: 1 ،2010سيبويه، ) ."التعجب

هذه فاجلمهور يسريون عىل رأي  "ما"إىل التحقق من ماهية 

يف حمل رفع  "يشء"نكرة تامة بمعنى  "ما"اخلليل يف عد 

: 4 د.ت،املربد، ) مبتدأ، وساغ االبتداء هبا ألهنا مبهمة

ذلك أن املقصد من "ه: ويعلل ابن مالك هذا بقول (.173

التعجب اإلعالم بأن املتعجب منه ذو مزّية إدراكها جيل 

وسبب االختصاص هبا خفي فاستحقت اجلملة املعرب عنها 

بالتعجب أن تفتتح بنكرة غري خمتصة ليحصل بذلك إهبام 

 (.32: 3 ،1990ابن مالك، ) "وتلو بإفهام 

من  استفهامية "ما"وهناك قسم آخر من النحاة يرى أن 

أمثال الفّراء وابن درستويه، وقد دخلها معنى التعجب 

 ،33: 3 ،1989أبو حيان، واجلملة التي بعدها خرب عنها )

(. 263: 2، م1998األشموين، و ،87: 2 د.ت،األزهري، و

وقد أنكر ابن مالك كوهنا استفهامية ألن االستفهام بمعنى 

: 3 ،1990ابن مالك، ) التعجب ال يليه غالبًا إال األسامء

كام يف قوله تعاىل:  (.87: 2د.ت، األزهري،  وانظر: ،32

 (،8سورة الواقعة: ) "فأصحاب امليمنة ما أصحاب امليمنة"

 {وأصحاب اليمني ما أصحاب اليمني}وقوله تعاىل: 

 {أصحاب الشامل ما أصحاب الشامل}و (،27الواقعة: )

 (،1اقة: احل) {احلاقة ما احلاقة}(، وقوله تعاىل: 41الواقعة: )

 (.1القارعة: ) {القارعة ما القارعة}و

ويرى الريض أن قول الفراء وابن درستويه يف استفهامية 

من حيث املعنى قوي؛ ألنه كأنه جهل السبب فاستفهم  "ما"

الريض، ) عنه، فقد يستفاد من االستفهام معنى التعجب

وما أدراك ما يوم "نحو قوله تعاىل:  (،1096: 2، 1996

 (.11االنفطار: ) "الدين

ويذهب بعض اللغويني املعارصين إىل امليل إىل هذا 

الرأي؛ حيث رجح األستاذ عبد السالم هارون رأي الفراء 

وابن درستويه ألمرين: األول معنوي ألنه يرى أن أبلغ 

أساليب التعجب ما كان منقوالً عن االستفهام كام يف قولك: 

 ."ما ذاك احلسن؟!"ما هذا اجلامل؟!، و"

في هذا األسلوب يسأل املتعجب عن سبب احلسن ف

إشارة إىل أن للحسن أسبابًا كثرية تستدعي السؤال، وصناعي 

 ألهنا وهي بمعنى االستفهام ال حتتاج إىل تقدير حمذوف

 (.96 ،2001هارون، )

يف صيغة )ما  "ما"كام يرى الدكتور مهدي املخزومي أن  

ملستعملة يف أفعله( هي التي يكنى هبا عن غري العاقل ا

االستفهام، ثم ضاع االستفهام منا باستعامهلا مع أفعل 

 (.215 م،1996املخزومي، ) ومتالزمني يف التعجب

 "الذي"موصولة بمعنى  "ما"وهناك فريق ثالث يرى أن 

)معرفة ناقصة( واجلملة التي بعدها صلتها ال حمل هلا من 

ما أحسن اإلعراب، واخلرب حمذوف وجوبًا والتقدير يف قولنا: 

، وهذا رأي األخفش "الذي أحسن زيدًا عظيم"، "زيداً 

ابن و ،31: 3 ،1990ابن مالك، ) وطائفة من الكوفيني.

 (.251: 2، د.ت ابن هشام،و ،1095: 2 ،2000مالك، 

وقد ضّعف ابن مالك هذا الرأي ألنه ال يوجد مسوغ  

منطقي حلذف اخلرب؛ ألن اخلرب لو كان معلومًا فإنه يبطل 

، وإن كان اخلرب جمهوالً فال جيوز حذفه ألن من "ما"ام يف اإلهب

 ،1990ابن مالك، ) رشوط حذف اخلرب أن يكون معلومًا.

 (.582: 1د.ت،ابن عصفور،  ؛32 -31: 3

كام يرى ابن عصفور أن هذا الرأي فاسد؛ ألنه إذا جعلها  

موصولة كانت معرفة، وهذا يناقض معنى التعجب وهو 

 :2 د.ت،ابن هشام، و ،33: 3، 1989، أبو حيان) اإلهبام.

: 2، 1998األشموين، و ؛78: 2 د.ت،األزهري، ، و251

87.) 

 "ما"هذه هي أبرز اآلراء النحوية التي قيلت يف  

التعجبية، وإن كان هناك رأي آخر ينسب إىل األخفش بأن 

نكرة موصوفة )نكرة ناقصة(، واجلملة التي بعدها صفة  "ما"

يكون  "ما أحسن زيداً "ففي قولنا: هلا، واخلرب حمذوف، 

: 4 ،1989أبو حيان، ) "التقدير: يشء أحسن زيدًا عظيم

(، وهذا يعني أن النحاة 590: 2 د.ت،األزهري، و ،2065
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األول: أهنا موصولة، والثاين:  "ما"نقلوا رأيني لألخفش يف 

 أهنا موصوفة.

التعجبية كانت يف األصل  "ما"الواقع إن القطع بأن 

ية ثم بعد ذلك استعملت للتعجب أو نقلت إليه رأي استفهام

وجيه؛ إذ إن هناك أوجه شبه كبرية بني االستفهام والتعجب، 

لكن القطع هبذا الرأي حيتاج إىل دليل حقيقي مبني ومستند 

عىل نقوش قديمة للغة العربية، رصدت هذا التطور يف 

من االستعامل مرتكزًا عىل املقارنة بني العربية وشقيقاهتا 

اللغات السامية األخرى، وهذا أمر مل يتحقق حتى اآلن، 

ومرّد ذلك إىل ندرة النصوص القديمة للغة العربية الشاملية. 

ال  "ما"كام أن متاثل الرسم اإلمالئي لالستفهام والتعجب يف 

يمكن عّده دليالً حاساًم يف هذا؛ ألنه يوجد يف اللغة العربية 

لكن معناها خمتلف حسب أدوات متامثلة من ناحية الشكل 

وغريها. لذا  "ال"و "من"و  "أو"و  "الواو"االستعامل كـــ 

استفهامية مبهمة تعرب مبتدأ كام  "ما"األجدر هنا أن ُيقال أن 

 ذهب مجهور النحاة.

أما )أفعل( التعجب فلم تسلم أيضًا من اخلالف بني 

النحاة حول طبيعتها؛ فذهب الكوفيون عدا الكسائي إىل أهنا 

 اسم بينام يرى البرصيون أهنا فعل.

وقد استدّل الكوفيون ما عدا الكسائي عىل اسمية )أفعل( 

 التعجب بثالثة أدلة:

الدليل األول: أن بناء )أفعل( جامد ال يترصف، ولو كان 

فعال لوجب أن يترصف؛ ذلك أن الترصف من خصائص 

 األفعال. فلام مل يترصف وكان جامدًا وجب أن يلحق باألسامء

، 126: 1 د.ت،األنباري، و ،134: 3 ،1989حيان،  أبو)

وهم يرون أنه اسم  (،583: 1 د.ت،ابن عصفور، و ،138

: 1 د.ت،ابن عصفور، و ،134: 3 ،1989أبو حيان، ) مبني

583.) 

غري أن البرصيني ردوا عىل هذا بقوهلم أن مجود )أفعل( 

ليس دلياًل عىل اسميته، بل هو فعل سلب منه الترصف 

د( ألمرين، أحدمها: أن واضعي اللغة لـاّم مل يصوغوا )جام

للتعجب حرفًا يدل عليه، جعلوا له صيغة ال ختتلف؛ ليكون 

ذلك أمارة للمعنى الذي حاولوه، فيدل لفظه بلزومه وجهًا 

واحدًا أنه تضمن معنى ليس له يف أصله. فلام دخل معنى 

د به، التعجب عىل لفظ، متى زال عن هيئته زال املعنى املرا

وجب أال يعدلوا إىل لفظ آخر. واآلخر: أنه مل ُيرصف؛ ألن 

املضارع حيتمل زمانني احلارض واملستقبل. وإنام ُيتعجب يف 

األغلب مما هو موجود ومشاهد، وقد يتعجب مما مىض، وال 

يكون التعجب مما مل يقع، فكرهوا استعامل لفظ حيتمل يف 

 شكًا. وملا كرهوا الداللة عىل االستقبال؛ لئال يصري اليقني

استعامل املضارع كانوا السم الفاعل أكره؛ ألنه ُيص زمانًا. 

فلذلك مل يقولوا: ما حيسن زيدًا، وال ما حمسن زيدًا، 

واستعملوا لفظ املايض واملعنى معنى احلال؛ ألن التعجب 

ابن ) معنى حادث عند رؤية يشء متعجب منه، أو سامعه

 (.382: 2 ،1992الشجري، 

ل الثاين: أن بناء )أفعل( يصّغر، والتصغري من الدلي 

خصائص األسامء، مستدلني بقول الشاعر )ابن يعيش، د.ت، 

5 :135:) 

ياما ُأميلُح ِغزالنًا َشَدّن لنا          ِمن هؤَليَّاتُِكنَّ الّضاِل 

ُمرِ   والسَّ

، 127: 1 د.ت،األنباري، ) "أملح"حيث ُصغر لفظ 

 ،35: 3 ،1989حيان،  أبوو ؛177 د.ت،ابن الناظم، و

 ،583: 1 د.ت،ابن عصفور، و ،88: 2 د.ت،األزهري، و

 (.143: 7 د.ت،ابن يعيش، و

هذا باب ما حيقر "وقد رّد البرصيون ذلك بقول سيبويه:  

لدنوه من اليشء. سألت اخلليل عن قول العرب: ما أميلحه، 

فقال: مل يكن ينبغي أن يكون يف القياس، ألن الفعل ال حيّقر، 

وإنام حيّقر األسامء ألهنا توصف بام يعظم وهيون، واألفعال ال 

امء ملخالفتها إياها توصف، فكرهوا أن تكون األفعال كاألس

يف أشياء كثرية، ولكنهم حقروا هذا اللفظ وإنام يعنون الذي 

تصفه بامللح. كأنك قلت: ملح، شبهوه باليشء الذي تلفظ به 

 (. 477: 3 ،2010 سيبويه،) "وأنت تعني شيئًا آخر

يف قول الشاعر ما هو إال صفة  "أميلح"فاخلليل يرى أن 

 ُحّقر.ولدنوه منه  "َمُلَح "من الفعل 

أن هذه "أما ابن الرساج فكان له تعليل آخر مفاده: 

األفعال ملا لزمت موضعًا واحدًا ومل تترصف، ضارعت 

األسامء التي ال تزول إىل يفعل، وغريه من األمثلة فصغرت 

كام تصغر، ونظري ذلك: دخول ألفات الوصل يف األسامء نحو 

د إال يف )ابن، واسم، وامرئ( ملا دخلها النقص الذي ال يوج
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األفعال )يقصد احلذف(، واألفعال خمصوصة به، قد دخلت 

 (.100: 1 ،1996ابن الرساج، ) "عليها ألفات الوصل

أما صاحب اإلنصاف فقد علل جواز تصغري فعل 

ثالثة وجوه: الوجه األول: مشاهبة ب -حسب رأيه–التعجب 

)أفعل( التعجب لــ)أفعل( التفضيل التي هي اسم، فكام جاز 

تقول: ُغلامنك ُأحسن الغلامن، وغزالنك ُأميلح  لك أن

 الغزالن جاز لك: ما أحيسن زيدًا، وما ُأميلح غزالناً 

 (.139: 1 د.ت،األنباري، )

والوجه الثاين: أن التصغري يف )أفعل( التعجب ليس مثل 

تصغري األسامء؛ ألن من أغراض التصغري، التحقري، 

للفظ دون املعنى ألنه والتقليل، والتقريب، إال أنه هنا تصغري 

موجه إىل املصدر، وإنام رفضوا ذكر املصدر هنا ألن الفعل إذا 

كان جامدًا ال يؤكد بذكر املصدر؛ ألنه خرج عن مذهب 

األفعال فلام رفضوا املصدر وآثروا تصغريه صغروا الفعل 

لفظًا ووجهوا التصغري إىل املصدر، وجاز تصغري املصدر 

 (. 141: 1 ت،د.األنباري، ) بتصغري فعله

والوجه الثالث: أن مجود )أفعل( هنا قد شابه األسامء 

فدخله بعض أحكامها، لكن ذلك غري كاف ألن ُيرجه من 

أصله كاسم الفاعل الذي، وإن عمل عمل الفعل، فإن ذلك 

ال ُيرجه من أصله بل يبقى عىل اسميته، وكذلك تصغري فعل 

األنباري، اًل )التعجب تشبيهًا لالسم فإنه ُيرجه عن كونه فع

 (.142: 1د.ت، 

 "ما أقوله"الدليل الثالث: تصحيح عني )أفعل( نحو: 

هذا أقوم منك "كام تصحح العني يف االسم نحو:  "ما أبيعه"و

، ولو أنه فعل لوجب أن تعل عينه بقلبها ألفًا، كام "وأبيع

األنباري، ) "قام وباع وأقام وأباع"قلبت من الفعل نحو 

ابن يعيش، و ،33: 3 ،1989حيان،  أبوو ،128: 1 د.ت،

 (.7:143 د.ت،

وقد رّد البرصيون ذلك معللني تصحيح عني الفعل إنام 

التفضيل. كام منعت األسامء  "أفعل"جاء ألنه مُحل عىل 

املمنوعة من الرصف من اجلر والتنوين لشبهها بالفعل، ومع 

ذلك مل خترج من االسمية إىل الفعلية. باإلضافة إىل ذلك هناك 

، "ءأغيمت السام"أفعال مترصفة مصححة العني كقوهلم: 

 "استتيست الشاة"و "استنوق اجلمل"و "أغيلت املرأة"و

استحوذ عليهم "، وقوله تعاىل: "استحوذ يستحوذ"و

(، حيث جاءت مصححة 19سورة املجادلة: ) "الشيطان

 (.144: 1 د.ت،األنباري، ) العني

وقد أّيد الدكتور متّام حّسان ما ذهب إليه الكوفيون؛ 

ا دليل عىل فعليتها، بل حيث يرى أن )أفعل( التعجب ليس هل

إن هناك ما يدعو إىل أن )أفعل( التعجب ليست إال )أفعل( 

تفضيل، ُتنويس فيها هذا املعنى وأدخلت يف تركيب جديد 

إلفادة معنى جديد يمّت إىل املعنى األول بصلة، واملنصوب 

بعده ليس إال املفضل بعد صيغة التفضيل، ولكنه يف تركيب 

 (.114 ،2010ان، حّس ) جديد وبمعنى جديد

هذه أبرز األدلة التي ساقها الكوفيون عدا الكسائي عىل 

ىل عأدلة وجيهة  -بال شك-أسمية )أفَعل( التعجبية وهي

اسميتها التي تصدى هلا البرصيون بالرد عليها، وحماولة 

تفنيدها ألهنم يرون أن )أفعل( التعجبية ما هي إال فعل 

هبا يف صيغة )ما جامد، واملتعجب منه مفعول به منصوب 

 أفعله(، واهلمزة يف )أفعل( مهزة تعدية.

ن وجهة م-وقد ذكر البرصيون جمموعة من األدلة ترّجح 

 ما ذهبوا إليه، وهذه األدلة هي: -نظرهم

الدليل األول: دخول نون الوقاية عىل )أفعل( التعجبية 

ما "و "ما أفرحني"عند اتصاهلا بياء الضمري، كقوهلم: 

النون ال تصحب ياء املتكلم إال إذا اتصلت ، وهذه "أتعبني

، أو بام يشابه الفعل من "أكرمني ويكرمني"بالفعل، نحو: 

ومل ُيقال يف االسم:  "كأنني"و "ليتني"احلروف كــ

: 1 د.ت،األنباري، ) "مكرمني"وال يف الصفة  "غالمني"

: 2 د.ت،ابن هشام، و ،482: 1 ،2000ابن مالك، و ،129

: 3 ،1989أبو حيان، و ،177 د.ت، ابن الناظم،و ،252

(. غري أن الكوفيني رّدوا ذلك بأن أثبتوا دخول هذه النون 33

 أي )حسبي( "قطني"و "قدين"عىل بعض األسامء كقوهلم: 

: 2 ،1992ابن الشجري، و ،129: 1 د.ت،األنباري، )

(، وهلذا جيوز أن حتمل )أفعل( التعجبية عليه. ومنه قول 293

 (:130: 1د.ت،  الراجز )األنباري،

  امتأل احلوض وقال قطني        مهاًل رويدا قد مألت بطني

: 2 ،1992ابن الشجري، و ؛130: 1 د.ت،األنباري، )

298) 

 "قدين"وذكر البرصيون أن دخول نون الوقاية يف 

من الشاذ الذي ال ُيقاس عليه وال يركن إليه، ومع  "قطني"و
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من غري  "قطي"و "قدي"ذلك فقد ورد عن العرب قوهلم 

 (.131: 1، د.تاألنباري، ) هذه النون

الدليل الثاين: أن )أفعل( التعجبية تنصب املعارف 

والنكرات، أّما )أفعل( التفضيل فال تنصب إال النكرات 

عىل التمييز أو عىل  "زيد أكثر منك علاًم وأنجب غالماً "نحو: 

مل تنصب  التشبيه باملفعول به، ولو كانت )أفعل( التعجبية اسامً 

زيد أعقل "وال:  "زيد أكثر منك العلمَ "فال جيوز أن نقول: 

ما "و "ما أكثر العلَم فيهم"، كام جيوز أن نقول: "منك الغالمَ 

ابن  ؛132: 1، د.تاألنباري، ) "أنجب الغالَم منهم

 (.298 -397: 2، 1992الشجري، 

الدليل الثالث: بناؤه عىل الفتحة التي عىل آخر )أفعَل( 

عىل فعلية )أفعَل(، وأنه لو كانت )أفعل( اساًم لوجب دليل 

رفعها لوقوعها خربًا. وهذا يعني أن فتح آخر )أفعل( دليل 

عىل أهنا فعل ماض مبني عىل الفتح وهو ضمريه املسترت يف كل 

ابن  ؛398: 2 ،1992ابن الشجري، ) رفع خرب للمبتدأ

 (.584: 1 د.ت،عصفور، 

لفتحة من أجل التفريق وقد علل الكوفيون وجود هذه ا 

بني التعجب واالستفهام؛ ألهنم يرون أن التعجب أصله 

، أصله "ما أحسَن عبَداهلل"االستفهام. فعىل رأي الفراء قولنا: 

فعدلوا عن االستفهام إىل التعجب،  "ما أحسُن عبِداهلل؟"

ليفصلوا بني  "بفتح آخره ونصبوا عبد اهلل "أحسنُ "فغريوا 

أبو حيان، و ،137: 1 د.ت،ألنباري، ا) االستفهام واخلرب

: 2 ،1992ابن الشجري، و ،33: 3 ،1989ارتشاف 

401.) 

غري أن هناك من ذهب إىل أن )أفعَل( التعجبية هي فعل 

مبني عىل الفتح، وعلة بنائه لتضمنه معنى حرفه؛ ذلك أن 

التعجب كان ينبغي له أن يكون له حرف يدل عليه، كام كان 

نفي واألمر والنهي وغريها من االستفهام والرشط وال

احلروف التي أدت معاين مقصودة وأغراضًا حمددة مقصودة، 

وهذا البناء هو نظري أسامء اإلشارة؛ ألهنا بنيت لتضمنها معنى 

 (.402: 2 ،1992ابن الشجري، حرف اإلشارة )

وقد سار بعض اللغويني يف العرص احلديث مع رأي  

من أمثال األستاذ عبد البرصيني والكسائي يف هذا األمر، 

السالم هارون الذي يرى أن )أفعل( يف التعجب فعاًل، وهلذا 

التي قبلها  "ما"نصبت املعمول الذي بعدها، كام يرجح أن 

(. وكذلك الدكتور مهدي 96 ،2001هارون، ) استفهامية

املخزومي الذي يذهب إىل أن بناء )أفعل( يف التعجب بناء 

 التعجب مجد وفقد داللة الفعلاألفعال ولكن باستعامله يف 

 (.215 ،1996املخزومي، )

هذه هي أبرز اآلراء النحوية التي قيلت حول صيغة 

ا أمكنني م-)أفعل( وهل هي اسم أم فعل؟ وقد حاولت 

ن اخترص ما قيل حول هذا األمر، ذاكرًا حجة كل أ -ذلك

 فريق فيام ذهبوا إليه.

( الكوفيني -وبعد تأمل حجج كل فريق )البرصيني

ليه الكوفيون أن ما ذهب إ -واهلل أعلم-وتفحصها يظهر يل 

ما عدا الكسائي من اسمية )أفعل( هو الصواب، فباإلضافة 

إىل ما ساقه الكوفيون من أدلة عىل اسمية )أفعل( التعجبية، 

 فإنه يمكن لنا أن نضيف دليلني آخرين إىل هذا املجال:

وقبل  "ما"بعد  "كان"األول: أننا نحتاج إىل أن نضع 

)أفعل( عند الرغبة يف التعبري عن التعجب ألمر حدث يف 

، "ما كان أحسَن زيداً "الزمن املايض، حيث جيب أن نقول: 

وهذا مما يرجح كون )أفعل( ليس فعالً ماضيًا؛ إذ لو كان 

ابن ) قبله "كان"فعاًل ماضيًا بذاته ملا احتجنا أن نضيف لفظ 

 (.42: 3 ،1990مالك، 

بق رشوط صياغة )أفعَل( التعجبية عند إرادة الثاين: تطا

التعجب املبارش من الفعل الثالثي مع )أفعل( التفضيل التي 

ال خالف بني النحاة عىل كوهنا اسام، وهذا مما يقوي اسمية 

 )أفعَل( التعجب.

تامًا مترصفًا مثبتًا  ثالثياً  وهذه الرشوط هي: أن يكون فعال

ليس الوصف منه عىل أفعل مبنيًا للمعلوم، قاباًل للتفاوت 

 د.ت،ابن الناظم، و ،187 -178: 42 د.ت،املربد، ) فعالء

 (.44-41 :3 ،1989أبو حيان،  ،71

وهنا قد يظهر إشكال مهم مفاده أن هذه الرشوط ُتطبق 

أيضًا عىل صيغة التعجب األخرى )أفعْل به( املتفق عىل 

غت من فعليتها بني النحاة. وأرى هنا أن صيغة )أفعْل به( صي

)أفعل( االسمية سواء أكانت الدالة عىل التفضيل أم الدالة 

 عىل التعجب.

وبعد أن رجحنا اسمية )أفعل( يف التعجب يتبقى سؤال 

 آخر فحواه: ما دور هذه املعلومة يف البحث؟
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الواقع تظهر أمهية هذه املعلومة يف كوهنا قادرة عىل تذليل 

من وجهة -ُشكل الصعوبة املتأتية من اإلعراب السائد وامل

ب )أفعل(؛ إذ بإقرار اسميتها يظهر لنا بصيغة التعج -نظري

تطابق جيّل يف اإلعراب بني صيغتي التفضيل والتعجب )ما 

أفعَل(؛ حيث ُتعرب )أفعل( يف الصيغتني خربًا مفردًا، وليس 

خربًا مفردًا يف التفضيل، وخربًا مجلة يف التعجب. وأما جميء 

(، فهو من أجل التفريق بني االستفهام الفتحة عىل آخر )أفعَل 

والتعجب؛ أي من أجل التفريق بني اجلملة اإلنشائية واجلملة 

: 1 د.ت،األنباري، و ،33: 3 ،1989أبو حيان، ) اخلربية

وهذه الفتحة هي التي جعلت من صيغة )أفعل(  (.37

التعجب مطابقة من ناحية الرتكيب البنيوي لبنية الفعل 

زيد هبمزة، وهو األمر الذي أدى إىل دخول املايض الثالثي امل

 نون الوقاية عليه من قبل مستعميل اللغة.

لكن يبقى إشكال آخر وهو ما العامل الذي نصب 

املتعجب منه إن مل تكن )أفعَل( فعاًل ماضيًا؟ كذلك مل ُنصب 

املتعجب منه بالفتحة مع أنه هو الفاعل، كام أرشنا إىل ذلك 

 ن الرساج كام سلف.سابقًا، وسايرنا فيه اب

إن اجلواب هنا يكمن يف فهم عبقرية اللغة العربية، 

 فعندما نتأمل األمثلة التالية:

 )استفهام(ما أحسُن زيٍد           -1

 )نفي( ما أحسَن زيٌد          -2

 )تعجب(ما أحسَن زيدًا          -3

تظهر لنا بشكل جيل عبقرية اللغة يف هذه االستعامالت؛ 

 "أحسنَ "حيث نالحظ يف املثالني الثاين والثالث نصب لفظ 

من أجل التفريق بني االستفهام من جهة وبني النفي 

والتعجب من جهة أخرى. ويف هذه احلالة سيكون هناك 

عند التعبري عن النفي والتعجب، فكيف  "أحسنَ "متاثل يف 

لتفريق بني النفي والتعجب؟ لقد كان احلل يف هذا يكون ا

من أجل التفريق بني  "زيد"وهو  "أحسنَ "بنصب ما بعد 

النفي والتعجب ومنع االلتباس بينهام، وإن أخذ الفاعل 

)وهو املتعجب منه( عالمة النصب هنا، فهذا ال ُيعّد أمرًا 

ستعامل غريبًا يف اللغة العربية، فهذا اليشء له ما يامثله يف اال

اللغوي للغة، وهذا يظهر جليًا يف املثنى؛ حيث استعملت أداة 

النصب الفرعية وهي األلف للداللة عىل اإلسناد )الرفع( من 

أجل منع اللبس بني املثنى ومجع املذكر السامل. لكن الرتكيب 

اللغوي يف مجلة التعجب جعل املتعجب منه صاحلًا من 

 به. لكن كام قلنا سابقًا إن الناحية الرتكيبية أن يعرب مفعوالً 

هذا يمثل اضطرابًا يف فهم املعنى املراد فاملتعجب منه هو 

الفاعل احلقيقي؛ ألننا ال نقول ذلك إال عىل اليشء الذي 

يصدر عنه فعل ُيتعجب منه، وذلك ألن مجلة التعجب أو 

 صيغة التعجب هي مجلة خربية وليست إنشائية.

اعاًل مرفوعًا بالفتحة نيابة فلو أننا أعربنا املتعجب منه ف

عن الضمة لكان أوىل وأدق. فالفتحة هنا متثل عالمة إعراب 

فرعية كام مثلتها يف املمنوع من الرصف عندما حلت بديلة عن 

-الكرسة، وكذلك األلف وهي عالمة إعراب فرعية أيضًا 

ينام جاءت عالمة للرفع يف املثنى، وعىل ح -التي تقابل الفتحة

ما "ون اإلعراب املقرتح للمثال السابق: هذا فسوف يك

تعجبية مبهمة مبنية عىل السكون يف  "ما"أن  "أحسَن زيداً 

خرب مبني عىل الفتح يف حمل رفع  "أحسنَ "حمل رفع مبتدأ، و

فاعل مرفوع بأحسن )الصفة املشبهة باسم  "زيداً "خرب و

الفاعل( وعالمة رفعه  الفتحة نيابة عن الضمة. وقد يبدو هذا 

متسق  -فيام أرى-عراب غريبًا للوهلة األوىل لكنه اإل

ومنسجم مع املعنى، وهو يف الوقت نفسه ليس أقل غرابة مما 

سار عليه مجهور النحاة يف إعراب فعل التعجب يف صيغة 

)أفعْل به( بأنه فعل ماٍض جاء عىل صورة األمر، وهو أمر ال 

خمتصة  نظري له يف اللغة، يف حني أن استخدام أداة أو عالمة

بالنصب بدالً من العالمة اخلاصة بالرفع له ما يامثله يف اللغة 

فاعاًل مبنيًا عىل  "زيداً "وهو املثنى. ومن املمكن أن تعرب 

الفتح يف حمل رفع، ومرد هذا البناء من أجل التفريق بني 

املتعجب منه والفاعل املسبوق بفعل ماٍض عىل وزن )أفعل( 

 منفٌي بــ )ما(.

يف هذا البحث ذكر بعض املوضوعات وقد أمهلت 

املتعلقة بصيغة التعجب )ما أفعله( كالفصل بني )أفعَل( 

الظرف أو احلال ولوال لشعوري أن دوري "واملتعجب منه بــ

سيكون هنا النقل ال أكثر؛ ألن أكثر ما كان يشدين يف هذا 

البحث هو مناقشة غرابة اإلعراب السائد يف كتب النحاة هلذه 

د كانت النّية لدي أن يكون بحثي متضمنًا صيغة الصيغة. وق

التعجب األخرى )أفعْل به(، لوال أين وجدت بحثًا للدكتور 

جواد بن حممد بن دخيل تناول فيه صيغة التعجب )أفعْل به( 

، ناقش فيه هذه الصيغة مناقشة علمية رصينة أجابت عن 
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كثري من تساؤاليت حول صيغة )أفعْل به(، فرأيت أن أكتب 

صيغة )ما أفعله( راجيًا من اهلل يف الوقت نفسه أن أكون  عن

قد وفقت فيام ذهبت إليه يف ذلك؛ مع أن دافعي يف هذا كان 

الرغبة العلمية من أجل تيسري فهم إعراب هذه الصيغة لدى 

الدارسني وليس الرغبة يف املخالفة ملا هو سائد من أجل أمر 

املفاهيم السائدة يف آخر، وأنا هنا مدرك متامًا أن تغيري أحد 

قضية ما حيتاج إىل أدلة عقلية منطقية قوية من أجل إبطال هذا 

 االعتقاد.

 

 خامتة البحث

 لقد خلص البحث إىل النتائج اآلتية:

أوالً: أن )ما( تعجبية مبهمة بمعنى يشء، مبنّية عىل 

السكون يف حمل رفع مبتدأ وليست استفهامية أو موصولة 

 بمعنى الذي.

ن )أفعَل( التعجبية اسم مبني عىل الفتح يف حمل ثانيًا: أ

رفع خرب، وليست فعاًل ماضيًا جامدًا مبني عىل الفتح بناًء عىل 

ترجيح اسمية )أفعَل( عىل فعليتها الذي نميل إليه بعد عرض 

أدلة اسميتها من جهة وأدلة فعليتها من جهة أخرى لدى كل 

أفعَل( إال فريق ومناقشة ذلك، وما الفتحة التي عىل آخر )

 وسيلة من أجل التفريق بني التعجب واالستفهام منعًا للبس.

ثالثًا: أن املتعجب منه نرجح أن ُيعرب فاعاًل ألن فعل 

التعجب صيغ من أجل فعل صدر من املتعجب منه. وأن 

الفتحة التي عىل آخر املتعجب منه ليست فتحة املفعول به 

ول به يشء واحد ألننا بتسليمنا بذلك سيكون الفاعل واملفع

وهو أمر يقود إىل حدوث لبس يف الفهم. وتعليل وجود 

الفتحة عىل آخر املتعجب منه هو من أجل التفريق بني 

املتعجب منه يف أسلوب التعجب وبني الفاعل املسبوق بفعل 

 ماٍض عىل وزن )أفعل( منفي بــ )ما( النافية.
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 وتأويلهاقصيدة حسان بن ثابت الالمية: دراسة يف توثيق زمنها 

 العزيز بن حممد العبده فهد بن عبد

 أستاذ األدب والنقد املساعد، قسم اللغة العربية وآداهبا، كلية اآلداب، جامعة امللك سعود، اململكة العربية السعودية

 هـ(11/10/1441هـ، وقبل للنرش يف 13/5/1441)قدم للنرش يف 

 

هذه الورقة حتاول أن تقدم توثيًقا زمنًيا من الناحية التارخيية والثقافية للقصيدة الالمية حلسان بن  :البحث ملخص

ثابت ريض اهلل عنه، وخصوًصا فيام إذا كان حسان قد قاهلا يف اجلاهلية أو بعد اإلسالم. وتأيت أمهية هذه الورقة من 

يف كشف جوانب جديدة لسرية حسان بن ثابت بشكل عام، تقصيها املطول لزمنية القصيدة والتي تكمن يف مسامهتها 

سيطرح كثرًيا من اجلدل  -اخلصوص وجه عىل–وسريته يف اإلسالم بشكل خاص، إذ إن ادعاء إسالمية القصيدة 

والنقاش، الذي طاملا ارتبط بشخصية حسان بن ثابت يف التاريخ، وستكون هذه النقطة املثرية للجدل واالهتامم 

طال واستمر كثريًا حول مدى التزام حسان الديني والثقايف، وموقفه الغامض جتاه املجتمع اجلديد. غري  امتداًدا جلدل

أن ما تكشف عنه هذه الورقة هو أن هذه القصيدة جاهلية، وذلك رًدا عىل بعض الباحثني العرب وغريهم ممن ذهب 

بدراسة شخصية حسان إلعادة النظر والتعمق يف إىل إسالمية القصيدة، األمرالذي يتيح الفرصة للباحثني املهتمني 

هذه الشخصية املثرية للجدل لسرب أغوارها والغوص يف أعامقها وأرسارها. ويف هناية هذه الورقة، يقدم الباحث 

 .تفسرًيا جديًدا للقصيدة من خالل حتليل دقيق لبنية القصيدة وموضوعاهتا

 .اخلمر، جاهلية، إسالميةالغساسنة، النسيب، احلنني، : املفتاحيةالكلامت 
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Abstract: This paper attempts to present a documented timeline for the Lāmiyyah Poem by Ḥassān ibn Thābit 

based on historical and cultural investigation. Specifically, whether the poem had been composed by Ḥassān in the 
Jāhiliyyah time (pre-Islam) or after he converted to Islam. The importance of this paper lies in its contribution in 

revealing new aspects of Ḥassān ibn Thābit's life; especially his life in Islam. Because claiming that the poem is an 

Islamic poem would bring into service a lot of discussions and controversies that is associated with the personality 
of Ḥassān ibn Thābit in history. In other words, claiming the Islamicity of the poem will serve as an extension of a 

long-lasting debate regarding the religious and cultural commitment of Ḥassān ibn Thābit and its ambiguous 

attitude toward the new community. However, what this paper found is that the poem is a Jahilī poem, making it 
disagree with those of Arab and non-Arab scholars who claimed its Islamicity. Therefore, this paper may give an 

opportunity for those who are interesting in studying the personality of Ḥassān ibn Thābit to re-study and deeply 

examine his ambiguous personality. At the end of this paper, I present a new interpretation of the poem through a 
subtle analysis of its themes and structures. 

Keywords: The Ghassānids, Prelude, Nostalgia, Wine, Jāhiliyyah, Islāmiyyah. 
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من  ريض اهلل عنه يعد الشاعر حسان بن ثابت

الشخصيات الرتاثية التي دار حوهلا الكثري من اجلدل، 

خصوًصا فيام يتعلق بسريته يف اإلسالم، إذ وصف باجلبن ألنه 

، وكذلك خلربه مع صفية بنت ملسو هيلع هللا ىلصمل يشهد قتاالً مع الرسول 

عبداملطلب واليهودي، إذ روي أن حسان عندما كان يف 

حصنه )حصن فارع( مع النساء والصبيان يوم خندق 

، وكانت هيود بني قريظة قد نقضت العهد بينهم ملسو هيلع هللا ىلصالرسول 

وبني رسول اهلل يف الوقوف عىل احلياد يوم اخلندق، مر هيودي 

ى قلق صفية وخوفها باحلصن وجعل يطوف به، مما استدع

يف الوقت الذي شغل  ،من اطالع هذا اليهودي عىل العورات

الرسول الكريم وأصحابه عنهم بالقتال؛ لذا طلبت صفية من 

حسان القيام بقتله، لكنَّ حسان مل يلب طلبها كونه ليس 

بصاحب قتل، فام كان من أمر صفية إال أن قامت بقتله، ثم 

أن حسان رفض طلبها مرة طلبها من حسان أن تسلبه، إال 

م: 2012أخرى حمتجًا بأن ليس له بسلبه حاجة. )ابن األثري، 

270.) 

غري أن بعض العلامء ردوا عىل من اهتموا حسان باجلبن 

بأن خصوم حسان من شعراء وغريهم مل يصفوه باجلبن، فلو 

كان حسان حقًا جبانًا الستغل خصومه هذه الصفة يف اهلجوم 

(. وإضافة إىل 150م: 2004املدخيل، عليه والنيل منه. )

ذلك، فقد رد بعض العلامء هذه التهمة عن حسان بأنه كان 

مصاًبا بعلة تعجزه عن القتال، وهي قطع يف أكحله. وأخرًيا 

وليس آخًرا، كثرة األخبار املتواترة عن ختلفه عن القتال، يف 

الوقت الذي ال نرى فيه إنكاًرا عليه من الرسول أو من أحد 

ابه، تدل داللة واضحة عىل أن حسان كان معذورا أصح

 كان أسلم ملا حسان رشعًا يف ختلفه عن القتال، وذلك أن

 هذا ويف الشيخوخة، سنوات يف كان أنه أي عامًا، ستني عمره

 يتطلب الذي القتال يف املشاركة عن الرجل يعذر العمر

(، )الظاهر، 171،177والقوة. )درويش، بدون:  النشاط

 (. 208م، 2017

ومن القضايا املثرية للجدل حول شخصية حسان يف 

اإلسالم ورود اسمه ضمن األشخاص الذين خاضوا يف 

إذ قيل إن حسان  (1)ريض اهلل عنها. حديث اإلفك ضد عائشة

هو املقصود يف قوله تعاىل: ))والذي توىل كربه((، غري أن 

آخرين رأوا أن املراد يف اآلية الكريمة هو عبداهلل بن أيب. 

ورفض قوم هذه التهمة برمتها عن حسان، يف حني أنكر 

آخرون أن يكون حسان قد ُحدَّ َحدَّ القذف فيها. لكننا يف 

ت عن حسان، ودافعت عنه النهاية نجد أن عائشة قد رضي

بعد اعتذار األخري هلا، وتربئة نفسه من هذه التهمة يف أبيات 

 يقول فيها: 

ن   ما َرزان   َحصان    بنريَبـة   ُتـزن

 

 

 

ـومن  منن َغرثى َوتُصبنُح  ـلن  حُل  الغَوافن

ـتُمُ  قَد الَّذي قُلُت  قَد كُنُت  فَإنن   َزَعم

 

ـامنيل إنَلَّ  َصـويت َرَفَعـت َفال   أَن

 يتَونرُص َحينيُت  ما َووندّي فَكَيَف  

 

 

 

لن   املَحافنــلن  َزيــنن  اهللَن َرســولن  آلن

 (113-112م: 1185)النص،   

وتعد مسألة أخرى وهي تعريض حسان بن ثابت 

باملهاجرين أصحاب رسول اهلل من املآخذ التي أخذت عىل 

حسان؛ إذ دفعته عصبيته لقومه إىل التعريض باملهاجرين حني 

رأى كثرهتم يف املدينة، وأسامهم يف بيت من قصيدة بـ 

وتعني السفلة أو الغرباء، وهي لفظة كان  "اجلالبيب"

 أهل املدينة يطلقونه عىل املهاجرين من قريش.  املنافقون من

وا  ــز  ــْد َع ــُب َق ــى اجْلاََلبني أَْمَس

ـــــــــــــــــــــــــْد   َوَق

ـةَ  أَْمَسى الُْفَرْيَعةَ  َوابْنُ    الْبََلـدن  بَيَْض

وابن الفريعة هو نفسه، وبيضة البلد هنا تعني منفرًدا  

ذلياًل ليس معه أحد، فهو يأسى عىل فقدان رشفه وسؤدده 

( وهذا البيت خاصة 110القديم قبل اإلسالم. )النص: 

مرتبط ارتباًطا وثيًقا بالقصيدة حمل الدراسة، كام سنبني ذلك 

 الحًقا.

كذلك نجد يف شعر حسان ما يثري الدهشة والعجب،  

ويطرح تساؤالت عدة حول التزامه وتطبعه التام بطابع 

التي  -عىل سبيل املثال -اإلسالم احلق. فالقصيدة اهلمزية

درسها فاروق أسليم، وقدم لنا قراءة يف توثيق زمن إنشائها، 

خلص إىل أن القصيدة قد أنشدت أثناء املسري نحو مكة 

املكرمة. وتعد هذه القصيدة من القصائد التي حريت كثرًيا 

من املتلقني؛ ذلك أن مقدمتها قد حوت مدحه اخلمر 

                                                           

انظر خرب هذا احلديث يف تاريخ الرسل وامللوك، حممد بن جرير  (1)

 1167جزًءا،  11الرتاث، بريوت، الطبعة الثانية،  الطربي، دار

  .611-610:2م،
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تعاليم  واالحتفال هبا، األمر الذي يتناىف بشكل صارخ مع

اإلسالم وأحكامه. هلذا السبب، نجد روايات تأثرت بالعامل 

الديني، فنسبت مقدمة القصيدة إىل العرص اجلاهيل، كمحاولة 

لتقديم مسوغ الحتفال حسان باخلمر. وذهب قوم إىل أن 

القصيدة كلها أنشدت يف اإلسالم، معللني بأن اإلسالم 

يعطها ألحد غريهم، أعطى هامًشا كبرًيا من احلرية للشعراء مل 

ويرضبون لذلك مثالً بتلقي الرسول واملجتمع اإلسالمي 

آنذاك لقصيدة الربدة لكعب بن زهري، وهجاء حسان املقذع 

لقريش التي يبعد كثرًيا عن تعاليم اإلسالم ومثله العالية. 

 (.158-141م: 2007أسليم، )

وامتدادًا للقصيدة اهلمزية التي احتار معها النقاد  

فوا كثريًا يف توجيهها، قصيدته الالمية حمل دراستنا واختل

هذه. فمن خالل نظرة خاطفة يف هذه القصيدة، نجد حسان 

يذكر الغساسنة وحين إىل أيامه معهم، ثم نراه يفاخر برشبه 

اخلمر يف بالط الغساسنة، ويصف جملس الرشاب وصفًا 

دقيًقا. هلذا اختلف النقاد والباحثون حول زمن إنشاء 

يدة بني قوم رأوا أهنا جاهلية، وقوم رأوا أهنا أنشئت يف القص

فرتة متأخرة من حياة حسان بن ثابت لكنهم مل يذكروا 

رصاحة أهنا قصيدة إسالمية؛ نظًرا ألن يف القصيدة ما يشري إىل 

تغريلون شعر الرأس إىل اللون األبيض كناية عن كربه سنه، 

لَّ  ق منذ زمن بعيد، كام إضافة إىل تذكره منادمته الغساسنة يف جن

 يدل هذا البيت:

صــــاَبة   َدر   هللنَّن ــــاَدمُتُهم عن  ن

 

لََّق  َيوماً   لن  الَزمانن  يف بنجن  األَوَّ

وآخرون ذهبوا إىل أن حسان أنشأ هذه القصيدة يف  

اإلسالم بعد أن أسن وشاب شعر رأسه. وال شك أن ادعاء 

الزم دائاًم إسالمية القصيدة يثري كثرًيا من اجلدل املتجدد وامل

لشخصية حسان يف اإلسالم، ويعطينا جوانب أخرى مل يسلط 

الضوء عليها بعد عن شخصيته وموقفه جتاه املجتمع املسلم 

آنذاك، لكن قبل أن نقفز إىل التسليم بأن القصيدة إسالمية، 

علينا أوالً أن نستعرض حجج كل فريق يف تقديرهم لزمن 

راءة شاملة ومسهبة يف القصيدة، لننتقل بعدها إىل تقديم ق

 توثيق زمن القصيدة.

ففي اخلرب األديب الذي تداولته جمموعة من الكتب  

بروايات خمتلفة ما يدل داللة قاطعة عىل أن  (1)الرتاثية 

جاهلية؛ ألن حسان أنشد القصيدة  -القصيدة حمل الدراسة

عند النابغة الذبياين وعلقمة بن عبدة، ومعروف أن النابغة مل 

 عىل فقدمت : حسان قال "يدرك اإلسالم. يقول اخلرب: 

 للحاجب فقلت إليه الوصول عيل فاعتاص احلارث بن عمرو

 ثم كلها، اليمن هجوت وإال عليه، ل أذنت أنت إن ة:مد بعد

 وجدت يديه، بني وقفت فلام عليه. ل فأذن عنها انتقلت

 يا ل: فقال يساره عن جالسا وعلقمة يمينه عن جالسا النابغة

 فإين فارجع غسان، يف ونسبك عيصك عرفت قد الفريعة ابن

 أخاف فإين الشعر إىل أحتاج وال سنية، بصلة اليك باعث

 فضيحتي وفضيحتك يفضحاك، أن السبعني هذين عليك

 تقول: أن حتسن ال اليوم وأنت

ــب   الننعــالن  رنقــاُق   ُحُجــزاهُتُم طَيِّ

 

ـبن  َيومَ  بنالرحيانن  حُيَيّونَ    الَسباسن

 فقلت: عميك. إىل ذاك فقال: منه. بد ال فقلت: فأبيت 

 قد فقاال: عليكام قدمتامين ما إال احلراب امللك بحق اسألكام

 وجل: والقلب أقول، هات، فأنشأت فقال: فعلنا

ـأَلن  ملَ  أَم الـدارن  َرسـمَ  أََسأَلَت   تَس

 

 َفَحوَمـلن  َفالبَُضيعن  اجلَوايب َبنيَ  

يزحل  احلارث بن عمرو يزل فلم آخرها عىل أتيت حتى  

 واهلل هذه يقول: وهو البيت، شاطر حتى رسوًرا جملسه عن

 ما الشعر ال وأبيك وهذا املدائح، برتت قد التي البتارة

 فأعطيت مرموحة دينار ألف غالم، يا اليوم. منذ به تعلالين

 مثلها عيل لك قال: ثم دنانري، عرشة دينار كل ويف دينار، ألف

 (. 420-411:12م: 1115. )ابن عساكر، "سنة كل يف

تلقف هذا اخلرب األديب عدد من الباحثني املحدثني،  

أن القصيدة جاهلية، وأهنا كانت يف مدح وذهبوا إىل ادعاء 

شاعر اإلسالم: حسان بن "الغساسنة. فيعد صاحب كتاب 

هذه القصيدة من قصائد املديح اجلاهلية  "ثابت األنصاري

                                                           

كتاب األغاين، أبـو الفـرج عـيل بـن حسـني  -عىل سبيل املثال-انظر  (1)

األصفهاين، حتقيق. إحسان عباس وآخرون، دار صادر، بـريوت، الطبعـة 

. وخزانة األدب ولـب لبـاب 111-101:15، 2008جزًءا،  25الثالثة، 

هـارون،  معبد السـالبن عمر البغدادي، حتقيق.  رعبد القادلسان العرب، 

-313:4م،  1117جـزًءا،  13جي، القاهرة، الطبعة الرابعة، مكتبة اخلان

314 . 
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حلسان بن ثابت، ويرى أهنا أشهر قصيدة حلسان يف غرض 

(. وإىل هذا، ذهب 48-45م: 1162املدح. )األعظمي، 

( وحممد مجعة )مجعة، 1:327م: 1161عمر فروخ )فروخ،

 (218 م:1176( وحممد خليفة )خليفة، 21م: 1171

( وحممد 44-41م: 1116ورحاب عكاوي )عكاوي، 

( وحممد طاهر درويش 55-54م: 2005األزهر باي )باي، 

( يف أن القصيدة جاهلية، 323-321)درويش، بدون: 

وإنشاده -اآلنفة الذكر-معتمدين عىل قصة حسان بن ثابت 

 القصيدة بحضور النابغة الذبياين وعلقمة الفحل. 

البنية الداخلية هلذا اخلرب لكن من خالل نظرة رسيعة يف 

الرواية، وعدم  األديب، يتبني لنا هتافت هذا اخلرب أو هذه

صحتهام بتاتًا، أو لنقل عىل األقل إن القصيدة التي أنشدها 

حسان بن ثابت أمام امللك الغساين وبحضور النابغة وعلقمة 

ليست قصيدتنا هذه حمل الدراسة؛ ألن يف هذا اخلرب ما يشري 

قصيدة التي أنشدها حسان كانت مدحيا خالصًا يف إىل أن ال

الغساسنة إىل درجة أن امللك الغساين زحل عن جملسه طرًبا 

ورسوًرا، بينام يف قصيدتنا هذه حترس وحنني إىل تلك األيام 

التي كان يقضيها الشاعر مع ملوك الغساسنة فهو يتحدث 

 عن عصابة نادمهم يف الزمان املايض البعيد:

ــوم   دار   ــد لنَق ــم َق ةً  َأراُه ــرَّ  َم

 

ةن  َفوَق   زَّ
ُهم األَعن ز 

 ُينَقـلن  ملَ  عن

صــــاَبة   َدر   هللنَّن  ــــاَدمُتُهم عن  ن

 

لََّق  َيوماً   لن  الَزمانن  يف بنجن  األَوَّ

لينتقل بعد ذلك إىل مدح الغساسنة بالكرم والشجاعة   

والقوة إلخ. إضافة إىل أننا نجد حسان يف بيت واحد يفيق من 

أحالم اليقظة وذكرياته اجلميلة مع الغساسنة ليقول لنا: إن 

كل هذه األحداث واملواقف الرائعة مع الغساسنة مضت 

 كأهنا مل تكن.

من  طنـواالً  َأزمانـاً  َفَلبنثُت   فـيهن

 

َكـرُت  ُثمَّ   دَّ
 َأفَعـلن  ملَ  َكـَأنَّني ان

فكيف إذًا نوفق بني ما يدعيه هذه اخلرب وما تتحدث عنه  

هذه القصيدة إال أن نقول: إن هذا اخلرب ملفق عىل حسان، أو 

عىل األقل إن القصيدة امللقاة أمام امللك الغساين ليست 

 قصيدتنا هذه كام أسلفنا.

واخلرب " هذا اخلرب األديب: يقول إحسان النص تعليقًا عىل 

ظاهر التلفيق، آية ذلك زعمهم أن حسان أنشد عمرو بن 

احلارث قصيدته الالمية، وهذه القصيدة ليست موجهة إىل 

عمرو بن احلارث وإنام هي يف الثناء عىل الغساسنة عامة، ويف 

تذكر أيامهم، وفيها إشارة إىل تردد حسان عىل الغساسنة منذ 

 القديم:

من  طنـواالً  َأزمانـاً  ُت َفَلبنث  فـيهن

 

 َأفَعلن  ملَ  َكَأنَّني اننـَثـنَـْيـُت  ُثمَّ  

قاهلا وقد أسن وأدركه  بل إن فيها ما يدل عىل أن حسان 

 الشيب وهو قوله:

َ  َرأيس َتــَري إنمـا  َلوُنــهُ  َتَغــريَّ

 

 املُْحـولن  َكالثَّغامن  فَأَصبََح  َشَمطاً  

أن عمرو بن وكل هذا ال يستقيم مع ما ذكرناه من  

احلارث هو أول من اتصل به حسان من الغساسنة، وأنه 

 (71م: 1185. )النص، "اتصل به وهو يف ميعة الصبا

ويعلق فضل العامري عىل أبيات من قصيدتنا هذه، 

 "والروايات املختلفة للخرب األديب الذي رسدناه آنًفا فيقول: 

االً ألبتة إن قراءة متأنية، متبرصة يف هذه األبيات ال ترتك جم

لعّد القصيدة من شعر اجلاهلية، إهنا رثاء، بكاء، وحسان كان 

فرحًا مرسوًرا يف جاهليته باتصاله بالغساسنة، وإن أي مستمع 

للشعر سيفزع حني ينشده شاعر مثل هذا الرثاء، وسيعده تنبأ 

بزوال ملكهم، ولن يطلب من الشاعر مواصلة اإلنشاد، كام 

ون هذا مدحًيا أبًدا. لقد بكى حسان تتداول الروايات، ولن يك

ملك الغساسنة، إنه يرثي دولتهم التي زالت، وأقفرت منهم. 

وهو يذكر ماضيهم، ويتحرس عىل أيامهم يف اجلاهلية. وليس 

يف الشعر اجلاهيل كله، وال يف الشعر اإلسالمي أمجعه، ما بدئ 

-56م: 2006. )العامري، "بالتفجع عىل ديار املمدوح أبداً 

57) 

ويذهب قوم آخرون إىل عد القصيدة من القصائد التي  

قيلت يف فرتة متأخرة، من غري حتديد دقيق لزمن القصيدة هل 

 ىف املفصل "هي جاهلية أو إسالمية؟ فجواد عيل يف كتابه 

 هذه نظم من ويظهر"يقول:  "اإلسالم قبل العرب تاريخ

 آلل "حسان" تذكر ومن ونفسها، أسلوهبا ومن القصيدة،

 من هو الشعر هذا أن السن، به وتقدمت كرب أن بعد جفنة

 ملك زوال بعد نظمه قد يكون أن أستبعد املتأخر، وال الشعر

 ومل املتأخرين، الغساسنة أحد أمام أنشده وقد ،"الغساسنة"

: 3م: 1113)عيل،  "امللك. من املفهوم باملعنى ملًكا يكن

 حتديد ( وأيًضا مل يكن إحسان النص واضًحا يف437-438

زمن القصيدة، فهو يذكر أن القصيدة كانت يف الثناء عىل 

الغساسنة ويف تذكر أيامهم، وقد قاهلا حسان يف مشيبه ال 

شبابه؛ لكنه مل يذكر رصاحة أهنا قيلت يف اإلسالم، ال سيام أن 
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صلته "النص ناقش هذه القصيدة حتت مطلب أسامه ب 

 "سامه ب، وهذا املطلب مندرج حتت باب أ"بالغساسنة

، ومل تكن مناقشته للقصيدة يف "حسان يف العرص اجلاهيل

حسان "الباب املخصص الستعراض حياة حسان يف اإلسالم 

(. وأخرًيا وليس آخًرا، 71م: 1185 النص،) ."يف اإلسالم

نجد مصطفى جياووك يعلق عىل قصيدتنا هذه بقوله: 

ويغلب عىل الظن أنه نظمها بعد شيخوخة وسن عالية، "

( 201م: 1177)جياووك،  "د أن ذهب ملك آل جفنة.وبع

لكن جياووك ال خيربنا هل هذا كان يف اجلاهلية أم يف 

اإلسالم، ألن ذهاب ملك الغساسنة كان قبل اإلسالم بفرتة، 

زد عىل ذلك أن حسان أدرك اإلسالم وعمره ستون سنة كام 

 سنرى الحًقا.

بعد  "اهلجاء واهلجاؤون"أما حممد حسني يف كتابه  

استعراضه لقصائد حسان يف اإلسالم فيعرج عىل القصيدة 

ومن أمجل ما قال يف هذه الفرتة  "هذه ويقدم هلا بقوله:

(. وكذلك الدكتور 228م: 1147. )حسني، "األخرية...

فضل العامري الذي استعرض بصورة رسيعة لآلراء املختلفة 

زمن القصيدة أثناء حديثه عن الصورة العامة لشعر  يف حتديد

حسان يف اإلسالم، ليقرر يف األخري أن إنشاء القصيدة كان 

حيث "للهجرة النبوية،  13بعد معركة الريموك يف سنة 

هكذا قال  (57: م2006 العامري،) "سقطت دولة الغساسنة

برصاحة، فالعامري يرى أن سقوط ملك الغساسنة كان يف 

ـ، وهذا وهم بنّي، وغلط ظاهر كام سنرى قريًبا. وما ه13سنة 

قاد العامري لعّد القصيدة من القصائد التي قيلت يف اإلسالم 

إال كون هذه القصيدة رثاًء وحترًسا عىل ملك غابر، وليست 

مدحيًا ملجد قائم؛ وألن العامري قد توهم أن سقوط ملك 

عد هذه هـ، فقد قاده تومهه إىل 13الغساسنة كان يف سنة 

 القصيدة من القصائد اإلسالمية حلسان. 

 أما عرفان شهيد يف دراسته اجلادة املوسومة ب 

Byzantium and the Arabs in the Sixth Century 

)البيزنطية والعرب يف القرن السادس(، فقد قسم قصائد 

حسان بن ثابت يف الغساسنة إىل ثالث مراحل خالل ستني 

ان فيها قصائده يف الغساسنة، أي بني سنة: املدة التي أنشد حس

م. تبدأ املرحلة األوىل قبل وصول الفرس  600-660

الساسانيني بالد الشام واحتالهلم هلا، وتستمر إىل سقوط 

م، وانسحاب 614القدس وبالد الشام يف يد الساسانيني سنة 

البيزنطيني منها. أما املرحلة الثانية فأرخها عرفان شهيد 

م، الفرتة التي عاش فيها 632-622 لتكون بني سنتي

يف املدينة، وهي الفرتة التي أصبح فيها حسان بن ملسو هيلع هللا ىلص الرسول 

ثابت شاعر الرسول، لكنه مع ذلك ظل يتذكر ممدوحيه 

السابقني من الغساسنة، ويمكن متديد هذه الفرتة لتشمل 

السنوات الثامين بني سقوط الشام بيد الساسانيني وانسحاب 

يف سنة ملسو هيلع هللا ىلص م إىل هجرة الرسول 614 الغساسنة منها سنة

م. ويؤخر عرفان شهيد الفرتة الثالثة واألخرية لقصائد 622

حسان يف الغساسنة من انسحاب الفرس الساسانيني من 

م، وهذه الفرتة 660م إىل موت حسان سنة 621الشام سنة 

تعد األطول مرحلة من املراحل الثالثة، حيث متتد ثالثني سنة 

-232: األول اجلزء الثاين، : املجلدShahîd، 1995)تقريبًا. 

233) 

 -حمل دراستنا هذه-ويضع عرفان شهيد قصيدة حسان  

م، مستدالً 661-632يف املرحلة األخرية، أي بني سنتي 

يف البيت أدناه التي تشري إىل أن  "يف الزمان األول"بعبارة 

 ،Shahîdحسان قال هذه القصيدة بعد معركة الريموك: )

 (241 :األول اجلزء الثاين، جلدم: امل1115

صــــاَبة   َدر   هللنَّن ــــاَدمُتُهم عن  ن

 

لََّق  َيوماً   لن  الَزمانن  يف بنجن  األَوَّ

رأي عرفان  Jennifer Hill Boutzويتبع جينفرهيل بوتز  

شهيد أستاذه ومرشفه عىل أطروحته للدكتوراة يف أن القصيدة 

قد قيلت يف فرتة متأخرة من حياة حسان بن ثابت، لكننا 

نجده يطيل يف استعراض األسباب التي قادته إىل عد هذه 

القصيدة من القصائد اإلسالمية حلسان. فهو يذكر أن 

ن. وتوجد إىل موضوع القصيدة مل يكن مدحًيا حلكام مسيطري

جانب ذلك أيًضا يف القصيدة إشارات إىل أهنا قيلت يف فرتة 

يف الزمان "طويلة بعد سقوط مملكة الغساسنة مثل عبارة 

مرة "يف البيت اآلنف الذكر، وكلمة  "يوًما"وكلمة  "األول

 يف هذا البيت:"

ــْوم   دار   ــد لنَق ــرةً  َأَراهــم ق  م

 

زُهمْ  األعزةن  فوَق    ُينَْقـلن  ملْ  عن

ثم إن يف القصيدة ما يشري إىل كرب سنه وظهور الشيب يف  

 رأسه:

َ  َرأيس َتــَري إنمـا  َلوُنــهُ  َتَغــريَّ

 

 املُْحـولن  َكالثَّغامن  فَأَصبََح  َشَمطاً  

حمتوى القصيدة بشكل عام ال  وإضافة إىل ذلك، فإن 

يتوافق مع نموذج قصيدة املدح التي من خالهلا يأمل الشاعر 
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فاملدح يف هذه القصيدة مديح عام وليس عطايا املمدوح، 

خاًصا حلاكم أو شخصية معينة. إضافة إىل أن النغمة السائدة 

والطاغية عىل القصيدة هي نغمة حنني وليس نغمة انتصار 

واحتفال. وبعبارة أخرى، فهذه القصيدة تعرض لنا احلب 

العميق الذي يكنه حسان للغساسنة وحلضارهتم املدنية. 

يدة ألقيت يف فرتة متأخرة السرتجاع بمعنى أن القص

  , 185-186) م Boutz، 2009الذكريات اجلميلة يف شبابه. )

إذًا، نرى أن كل الذين ذهبوا إىل أن القصيدة قد قيلت يف  

فرتة متأخرة من حياة حسان بن ثابت انطلقوا من البنية 

الداخلية للقصيدة، أي اجلو العام للقصيدة، وبعض األبيات 

عىل كرب سن الشاعر حني إنشاد القصيدة، أو تلك  التي تدل

التي تشري إىل وجود فرتة زمنية طويلة بني وقت القصيدة وبني 

أيام الغساسنة العامرة. لكن هل هذا كاف  ومقنع لعد 

-القصيدة من القصائد اإلسالمية حلسان؟ اجلواب هو أنه 

د يمكن لبعض القارئني أن يع -بناًء عىل ما تبوح به القصيدة

هذه القصيدة من القصائد اإلسالمية حلسان، لكن يبقى هذا 

الرأي رأيًا إما مرجوحًا أو ضعيًفا، غري ما نميل إليه ونرجحه 

كام سنتبني يف ثنايا هذه  -هو أن هذه القصيدة قصيدة جاهلية 

الورقة. ولكن قبل أن نذهب إىل تقديم قراءة يف توثيق زمن 

التفسريات والقراءات القصيدة، علينا أوالً أن نستعرض 

 املمكنة فيام لو عددنا هذه القصيدة قصيدة إسالمية.

يقرأ فضل العامري موقف حسان يف هذه القصيدة،  

تعبري عن "وتذكره الغساسنة والبكاء عىل أيامهم، عىل أنه 

، ومل يكن هذا "حالة نفسية تقارن الشباب بالشيخوخة

( 60م: 2006املوقف من حسان للدفاع عنهم. )العامري، 

يف حالة لو عددناها –وعلينا يف احلقيقة أن نربط هذه القصيدة 

بشخصية حسان وموقفه وكذلك موقف  -قصيدة إسالمية

قومه يف اإلسالم. وكام ذكرنا يف بداية هذا البحث، فحسان 

أنه  كان متعصبًا لليمنية عامة، ولألنصار خاصة إىل درجة

رأى أن منزلته اهلل، ملا  رسول أصحاب عرض باملهاجرين

العالية والرشيفة يف اجلاهلية ترضرت كثرًيا بوجود املهاجرين 

عن حترسه  -يف البيت أدناه-يف املدينة، مما جعله يعرّب رصاحة 

املرعىل ما فاته من مزايا يف أيامه يف اجلاهلية، األمر الذي صريه 

 إىل شخص ذليل معزول منزوع السيادة:

 

ـُرواأَمَْسى اجْلاََلبنيُب قَْد  ـْد كَُث وا َوَق ـز   َع

 

 َواْبُن اْلُفَرْيَعَة أَْمَسى َبيَْضَة اْلبََلدن  

 (.104م: 1121)حسان بن ثابت،   

ونرى أن حسان ال ينفك عن إنشاد الشعر الذي يرجع 

فيه صدى الشعر اجلاهيل املثري للفتن والثالب لألعراض، 

حتى إن عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه يمر به يف املسجد 

، "أرغاء كرغاء البكر"ويسمعه يقول الشعر فينهره ويقول: 

 لقد لتعلم إنك فواهلل عمر يا عنك دعني"فريد عليه حسان: 

 ذلك، عيل يغريِّ  فام منك خري هو من املسجد هذا يف أنشد كنت

( وطاملا نجد 245:1م: 1113)عيل،  ."صدقت: عمر فقال

حسان يذكر الغساسنة ويمدح ملوكهم، األمر الذي جعل 

يرد عليه مستنكًرا يف  -كام تذكر إحدى الروايات-أحدهم 

أتذكر ملوًكا كفرة أبادهم اهلل "جملس عمر بن اخلطاب: 

 (315: 1م: 1183. )ابن عبدربه، "وأفناهم

نفهم استدعاء إذن ومن خالل ما سبق عرضه، يمكن أن  

حسان أليامه اجلميلة وذكرياته الرائعة مع الغساسنة عىل أنه 

وسيلة تعبريية لرفض احلارض التعيس الذي يعيشه الشاعر يف 

املجتمع اجلديد، إذ مل يعد شاعرنا بصاحب املكانة العالية 

واملنزلة الرشيفة التي كانت له ولقومه يف اجلاهلية. فذكره 

ر أيامه اجلميلة معهم، واالحتفال ملوك الغساسنة واستحضا

باخلمر ورشهبا يف جمالس الغساسنة، وأيضًا افتخاره بالقبيلة 

عىل حساب االفتخار بالكيان اجلديد )الدين(، كل هذه 

اختيارات وظفها شاعرنا بشكل دقيق وبارع ليتحدى هبا 

املجتمع اإلسالمي والثقافة اإلسالمية اجلديدة التي تنكر 

تعبري عن رفضه ملكانته ومكانة قومه احلالية. ذلك وال تقره، ك

بصفتها قصيدة -ملوقف حسان يف هذه القصيدة  إن قراءتنا

ال يمكن أن يكون يف معزل عن سرية حسان يف  -إسالمية

اإلسالم، السرية املليئة باملواجهات الساخنة والقضايا 

الشائكة كموقفه من حادثة اإلفك، واهتامه باجلبن، وتعريضه 

 بة املهاجرين. بالصحا

 وربام يعرتض معرتض عىل هذا التفسري فيقول: إن 

 حنني لكنه اجلاهلية، يف أيامه إىل حينّ  القصيدة هذه يف حسان

 املكانة إىل حنيناً  يكون ال قد فهو والشباب، الصبا زمن إىل

بقدر ما يكون حنينًا إىل أيام الصبا والشباب، فنجيب  اجلاهلية

عىل ذلك بقولنا عندما ننظر يف أبيات القصيدة، ويف مشهد 

 -عىل سبيل املثال-الرشاب الذي صوره حسان يف القصيدة 
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اجلاهلية، فال نجد  يف خاصة نجد أن حسان حظي بمكانة

لية حنينًا إىل أيام الصبا والشباب، بل حنينًا إىل مكانة عا

ومنزلة سامقة مكنته من صحبة أقوام ذوي رشف عال  ونسب 

 كريم.

لكن السؤال املطروح هنا هو هل قصيدتنا فعاًل قصيدة 

إسالمية؟ احلقيقة أنه ال توجد حتى اآلن إجابة حتمية 

وقاطعة، لكن ما أميل إليه هنا وأرجحه أن قصيدتنا هذه 

قصيدة جاهلية، ولكن قبل الدخول يف استعراض األسباب 

التي تؤدي إىل ترجيح جاهلية القصيدة، علينا أوالً أن نتبني 

حقيقة ذكرها كل من تعرض لتاريخ الغساسنة واتصال 

الشعراء هبم. وهي أن هناك غموضًا واضطرابًا يكتنف كل ما 

يتعلق بتاريخ الغساسنة يف املصادر العربية من حيث 

االختالف يف أول من حكم من أمرائهم، وعدد أمرائهم، 

ومدة حكم كل أمري، وترتيب حكمهم، وأسامئهم...إلخ. 

 (51-58: م1185 النص،)

ويكتنف الغموض الشديد واالضطراب الكبري أيًضا  

عالقة حسان بالغساسنة وحكامهم، فنجد أن الروايات التي 

ترسد ما يتعلق بصلة حسان مع الغساسنة تتشابه يف مضمون 

اخلرب األديب، لكن ختتلف يف تسمية األشخاص. فعىل سبيل 

ا هذا، والذي املثال، اخلرب األديب الذي سقناه يف بداية بحثن

يشري إىل دخول حسان عىل ملك غساين بحضور النابغة 

وعلقمة الفحل، نجد إحدى الروايات تقول إن حسان قد 

وفد عىل جبلة بن األهيم، ورواية أخرى تزعم دخوله عىل 

عمرو بن احلارث، وأخرى تقول إنه وفد عىل احلارث بن أيب 

نكون ومعنى هذا هو أننا جيب أن  (51-58: النص)شمر. 

حذرين عند التعامل مع الروايات الكثرية املتعلقة بصلة 

حسان بالغساسنة سواًء كان ذلك قبل اإلسالم أو بعده، وأن 

نركز عىل مادة أو لب اخلرب األديب الرئيس الذي تتفق عليه كل 

 الروايات.

وما هيمنا هنا يف بداية تقصينا لزمن هذه القصيدة مولد  

خيتلفون يف حتديد ميالد شاعرنا. حسان بن ثابت. فالباحثون 

م أو 510فبينام يذهب نولدكه أن مولد حسان كان يف سنة 

( نجد إحسان 45م: 1133قبل ذلك بسنني قالئل، )نولدكه، 

 النص،)م. 570النص يرى أن مولده كان يف حوال سنة 

كام يذكر ابن –لكن ما عليه مجهور املؤرخني  (71: م1185

عاش مائة وعرشين سنة، وقيل أن حسان  -حجر العسقالين

مائة وأربع سنني، وينقل العسقالين عن ابن اسحاق أنه كان 

املدينة. ملسو هيلع هللا ىلص حلسان ستون سنة حني وصل الرسول 

( ويسوق املؤرخون القدامى 56:2م: 1115)العسقالين، 

لذلك أخبارًا عديدة استنتجوا منها أن حسان عاش ستني سنة 

ول عىل لسان حسان أنه يف اجلاهلية، من ذلك اخلرب الذي يق

سمع وهو ابن سبع أو ثامن سنوات هيودًيا يتنبأ بمولد الرسول 

، وعليه يكون مولد حسان (1)(71: م1185 الكريم.)النص،

م، وهذا ما يتوافق مع اخلرب األديب الذي 562يف حوال سنة 

يرويه األصفهاين يف كتابه األغاين عن تردد حسان والشاعر 

اجلاهيل أعشى بكر بن وائل إىل حانة مخار يف اجلاهلية، وفيه 

بأنه شيخ يف قوله  -واألخري يسمعه-يصف األعشى حسان

م: 2008، )األصفهاين، "شيخ الغرمكره ال"إىل اخلامر: 

( فوصف حسان بالشيخ يدل عىل أن حسان قد بلغ 125:4

 مرحلة الشيخوخة وهو يف اجلاهلية. 

ويقدر إحسان النص بداية اتصال حسان بالغساسنة يف 

م، فرتة 602-580أواخر القرن السادس، أو يف الفرتة بني 

التي التقى هبا  حكم النعامن بن املنذر عىل املناذرة، وهي الفرتة

حسان النابغة الذبياين بعد فراره من النعامن ملك احلرية. 

( أما نولدكه فيقدر أول اتصال حلسان 68م: 1185)النص، 

م، أي قبل الغزو الفاريس للشام 610مع الغساسنة بسنة 

( 45م: 1133م( بثالث سنوات. )نولدكه، 613-614)

وية التي جسدها وهذه فرتة قصرية جًدا ال تعكس العالقة الق

كام يؤكد –الشاعر يف قصائده للغساسنة، إذ كان حسان 

يكثر الرتدد عىل الغساسنة واإلقامة بديارهم، وهذا  -النص

ما انعكس عىل كثرة ذكره هلم يف مطالع قصائده اجلاهلية 

 ( 67واإلسالمية. )النص، 

                                                           

كتـاب األغـاين، أبـو الفـرج األصـفهاين،  -عىل سـبيل املثـال-انظر  (1)

، واملنتظم يف تاريخ امللوك واألمم، اجلـوزي أبـو الفـرج 4-106، 2008

 رعبـد القـادعطا ومصـطفى  رعبد القادبن عيل، حتقيق. حممد  نعبد الرمح

م،  1115جـزًءا،  11ار الكتب العلمية، بـريوت، الطبعـة الثانيـة، عطا، د

والسرية النبوية، عبد امللك بن هشام بن أيوب احلمريي املعافري،  :2246

سعد، رشكـة الطباعـة الفنيـة املتحـدة، القـاهرة،  فعبد الرؤوحتقيق: طه 

 (.147:1الطبعة األوىل، جزءان اثنان، بدون، 
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بصفتهم حكامًا –وانتهت عالقة حسان مع الغساسنة  

أو  613بدخول الفرس بالم الشام سنة  -عىل بالد الشام

وحقيقة األمر أن دخول الفرس بالد "م. يقول نولدكه: 614

عىل ملك بني  -عىل ما يظهر-م قىض 614و 613الشام سنة 

جفنة ففر بعض أمرائهم إىل بالد الروم، والتجأ البعض اآلخر 

إىل داخل الصحراء. أقام الفرس حينذاك يف البالد فأنزلوا 

لوب أهلها، وأحدثوا فيها من اخلراب ما ال تزال الرعب يف ق

(. لكن نجد يف 46م: 1133)نولدكه،  "آثاره بادية إىل اليوم.

الكتب التارخيية رجاالت غسانية ترددت أسامؤها كثرًيا يف 

أخبار الفتوحات اإلسالمية، مثل جبلة بن األهيم الذي قيل 

)عيل، إنه كان مع الروم ضد املسلمني يف معركة الريموك. 

فهذا كله  "( يعلق نولدكه عىل هذا فيقول: 427:3م: 1113

يتعلق بقبيلة الغساسنة، ال باألرسة احلاكمة إذا كان ثمة أرسة 

  (41م: 1133)نولدكه،  "حاكمة.

واستمرت صلة حسان ببعض رجال الغساسنة إىل ما  

 وهو سمع، ملا األهيم بن أن جبلة" بعد اإلسالم، فقد روي:

 السن، كبري البرص مرضور صار قد حسان أن الروم، ببالد

 سلمها فلام ديباج، أثواب ومخسة دينار مخسامئة إليه أرسل

 أوله: مدحه يف شعًرا نظم إليه، اهلدية محل الذي الرسول

يَّةن  منن َجفنَةَ  انبنَ  إننَّ 
 بنالل ؤمن  آباُؤُهم َيغُذُهم ملَ   َمعرَش   بَقن

ا ُهوَ  إنذ بنالشامن  َينَسني ملَ  ا َوال َكاّل   َرهب  ً  بنالرومن  ُمَتنرَصِّ

 معه قضاها التي اخلالية األيام تلك ذكريات يراجع وأخذ

 (428:3م: 1113. )عيل، "غسان آل بقية ومع

لكن جواد عيل يعود يف اجلزء التاسع من كتابه ليقول: إن 

هذا الشعر الذي قاله حسان يف جبلة بن األهيم شعر مصنوع، 

 (737:1يقة حسان يف نظمه للشعر. )عيل: ال يتوافق مع طر

كان  -عىل األرجح-إذن، فإن زمن إنشاء القصيدة  

م السنة التي سقطت فيها 614خالل السنوات الثامين بني 

م السنة التي 622الشام )وهبا مملكة الغساسنة( بيد الفرس و

هاجر فيها الرسول الكريم إىل املدينة. وتتوافق األحداث 

د الشام يف بداية هذه الفرتة والتي انتهت فيها السياسية يف بال

مملكة الغساسنة بشكل هنائي مع جو القصيدة العام ونفَسها 

امليلء باحلزن والتحرس عىل ما فات ومىض، والتفجع والتأوه 

وسكب الدموع الغزيرة عىل عزٍّ وىّل، وملوك أشداء مضوا من 

 غري رجعة:

ل    ُدموُعها َتفيُض  عاننيَة   َفالَعنيُ   ُتؤَهلن  ملَ  َكَأن َدَرَست ملنَنازن

ومن املعروف أن القوافل التجارية بني الشام واحلجاز مل 

–م، فربام أن حسان 614تتوقف بعد غزو الفرس للشام سنة 

ذهب مع إحدى هذه القوافل لريى  -كام يذكر عرفان شهيد

م: Shahîd، 1995)ماذا حدث للشام بعد الغزو الفاريس. 

وخالل رحلته هذه،  (233-232: األول اجلزء الثاين، داملجل

جادت قرحيته هبذه القصيدة التي امتألت حزًنا وأسى عىل 

ذهاب الغساسنة وحكمهم املكني، خصوًصا إذا أخذنا يف 

–احلسبان أن حسان مل يربح املدينة بعد اإلسالم، إذ استطاع 

نًا أن جيمع ثروة مكنته من أن يبني له حصنًا حصي -كام يبدو

 ( 735:1م: 1113. )عيل، "فارع"عرف ب 

يف -أما بالنسبة لبعض الكلامت يف القصيدة والتي تدل 

عىل الفاصل الزمني الكبري بني زمن القصيدة وهناية  -ظاهرها

أو ظهور شيب  "الزمان األول"حكم الغساسنة، كمثل عبارة 

 الرأس يف قوله:

َ  َرأيس َتــَري إنمـا  َلوُنــهُ  َتَغــريَّ

 

 املُْحـولن  َكالثَّغامن  فَأَصبََح  َشَمطاً  

فنقول إجابة عن هذا اإلشكال: إنه عىل الرغم من أن  

تدل يف املقام األول عىل املايض البعيد،  "الزمان األول"عبارة 

إال أنه يمكن أن نقول: إن الشاعر ربام رأى ذلك املايض 

كامض  بعيد وغابر بسبب األحداث الدراماتيكية املتسارعة 

خالل هذه الفرتة، خصوًصا أن هذه الفرتة ليست  التي جرت

وهلذا جيب أن ال  -ثامين سنوات -فعاًل بالفرتة القصرية 

ننخدع هبذه العبارة، ونتصور أن هناك فاصاًل زمنيًا كبرًيا يقدر 

بعرشات السنني بني القصيدة وهناية الغساسنة وحكمهم. أما 

ه الورقة أن حسان بالنسبة لظهور الشيب، فكام بيَّنا يف ثنايا هذ

كان قد قارب الستني حني اعتنق اإلسالم، والشيب قد يظهر 

قبل هذا العمر، فظهور الشيب وحده ال يمكن أن يكون دلياًل 

عىل أن القصيدة ألقيت بعد اإلسالم، أي يف فرتة متأخرة من 

 حياة الشاعر. 

أما عىل املستوى الثقايف، فهناك سبب آخر قادنا لعد هذه  

القصيدة قصيدة جاهلية. ففي منتصف هذه القصيدة نجد 

حسان حيتفل باخلمر ورشهبا وجمالسها، ومع ذلك مل نجد يف 

الكتب األدبية والتارخيية ما يشري إىل توبيخ الشاعر أو معاتبته 

، أو لنقل عىل األقل أو ربام الدفاع عنه وتربير مواقفه وأفعاله

أي األدباء –إثارة هذه النقطة وطرحها ومناقشتها، وهم 

(4) 
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مل يرتددوا حلظة يف  -والنقاد واملؤرخون ومن جرى جمراهم

وصفه باجلبن أو احلديث عن دوره امليسء يف حادثة اإلفك، 

فكيف يمكن أن نفرس موقفهم جتاه حسان يف هذه القصيدة؟ 

ما  ن اهتامم النقاد واألدباء واملؤرخنيفهذه القصيدة مل تنل م

التي سلك فيها النقاد والقراء مسالك  (1) نالته قصيدته اهلمزية

عدة يف توجيهها وفهمها لكوهنا حوت يف مقدمتها ذكر اخلمر 

ورشهبا، عىل الرغم من أهنا قصيدة إسالمية قيلت قبل فتح 

مكة كام هو واضح يف الغرض الرئيس من القصيدة، مما دفع 

إىل عد مقدمة  -كمحاولة للدفاع عن حسان–بعض النقاد 

جاهلية قاهلا حسان يف اجلاهلية، ثم أمتها قبل  القصيدة مقدمة

فتح مكة، وكل هذا حماولة لفهم موقف حسان يف هذه 

القصيدة التي تتعارض مقدمتها مع املعاين والرسالة 

اإلسالمية الظاهرة يف الغرض الرئيس للقصيدة. )أسليم، 

 وما بعدها(.145م: 2007

قصيدتنا  وعىل النقيض من ذلك كله، ال نجد بخصوص 

أي إشارة من قبل املؤرخني  -بصفتها قصيدة إسالمية-هذه 

والنقاد القدامى ملساءلة حسان ومعاتبته لذكره اخلمر 

واالحتفال هبا، األمر الذي يتعارض رصاحة مع التعاليم 

 ( 2)والقيم اإلسالمية.

وإضافة إىل ذلك، فإن ذكره اخلمر يف هذه القصيدة أتى 

غرضًا رئيسًا للقصيدة، ومل يأتن  يف منتصف القصيدة بصفته

األمر  -كام هي احلال يف قصيدته اهلمزية–يف مقدمة القصيدة 

الذي ال يمكن تربيره بأن اإلسالم أعطى هامًشا من احلرية 

للشعراء مل يعطها لغريهم، ولذا مل يؤاخذ النقاد واألدباء 

                                                           

ديوان حسان بـن ثابـت، حتقيـق وليـد عرفـات، دار انظر القصيدة يف  (1)

 18-17:1م، 2006صادر، بريوت، الطبعة األوىل، جزءان، 

لالستزادة حول موقف اإلسالم مـن الشـعر، انظـر كتـاب يف الشـعر  (2)

القـط، دار النهضـة العربيـة، بـريوت،  رعبـد القـاداإلسالمي واألموي، 

االنتامء يف مهزيـة حسـان  قلق"؛ ومقالة 44-43م، 1171الطبعة األوىل، 

بن ثابت األنصـاري )قـراءة يف توثيـق الـنص القـديم وتأويلـه(، فـاروق 

أسليم، جملة جامعة ترشين للبحوث والدراسات العلمية، جامعة ترشـين، 

؛ كتـاب موقـف 158-141م،  2007(، 2، العـدد )21الالذقية، جملـد 

السـعادة،  ، مطبعـةبعبـد التـوااإلسالم من الشعر، صالح الدين حممـد 

 م.  1182، 1القاهرة، ط 

حسان عىل ذكره اخلمر واالحتفال هبا. وبعبارة أخرى، 

تفهم تقليد الشعراء اإلسالميني للشعراء اجلاهليني فاإلسالم ي

يف بناء القصيدة العربية من وقوف عىل أطالل املحبوبة وتذكر 

أيام الشباب معها وذكر اخلمر ورشهبا إلخ كتقليد فني واتباع 

لنموذج القصيدة اجلاهلية. لكن أن يأيت ذكر اخلمر واالحتفال 

فهذا بال شك  -بصفته غرضًا رئيساً -هبا يف وسط القصيدة 

خارج هامش احلرية املعطاة للشعراء، وحتد  رصيح لتعاليم 

اإلسالم، ثم ال نجد بعد هذا كله أي إشارة ال من قريب وال 

من بعيد هلذا التجاوز من قبل حسان يف الكتب األدبية 

والتارخيية، األمر الذي يعني أن القصيدة جاهلية، وال يمكن 

 أن تكون إسالمية. 

قبل أن أهني هذه النقطة، أقول ربام يعرتض معرتض و 

يف ذكر  عىل هذا اإلشكال فيقول: إن حسان مل جيد غضاضة

 قصيدته؛ ألن ربام مل ينزل حتريم اخلمر بعد، حيث إن يف اخلمر

مكة يف أحد األقوال  فتح بعد قد نزل حتريم رشب اخلمر

والواقع أن من رأى أن حسان نظم  (3)الفقهية يف هذه املسألة،

هذه القصيدة يف فرتة متأخرة بعدما أسن وكرب، مل حيدد لنا 

بالضبط متى قيلت هذه القصيدة؟ فجواد عيل ومصطفى 

جياووك وحممد حسني كلهم مل حيددوا لنا تارخًيا حمدًدا لنظم 

القصيدة. وأما بالنسبة لعرفان شهيد والعامري وجنيفر بوتز 

اريخ القصيدة، وذلك بعد معركة الريموك يف الذين حددوا ت

للهجرة، فهذا يدعم اإلشكال املطروح آنًفا وجيعله  13سنة 

جديًرا باألخذ به والتأمل فيه؛ ألن نزول حتريم اخلمر كان قبل 

 هذه الفرتة بزمن، وذلك باالتفاق بني الفقهاء مجيعهم. 

وأخريا وليس آخًرا، وقبل أن أنتقل الستعراض بنية  

صيدة وأفكارها أحب أن أطرح نقطة مهمة هنا وهي ملاذا الق

جتاهل من ذهب إىل أن القصيدة إسالمية من أمثال عرفان 

بوتز وغريهم هذه السنوات الثامنية من حياة  شهيد وجينفر

الشاعر؟ هل كانوا يظنون أن حسان مل يزل يف ريعان شبابه، 

عنه،  وعليه فهذا ال يتوافق مع ما تبوح به القصيدة وتعرب

خصوًصا أن اليشء الوحيد الذي اعتمدوه يف تقديرهم زمن 

                                                           

التحقيـق يف اآليـة  "لآلراء الفقهية يف مسألة تاريخ حتريم اخلمر، انظر  (3)

، عـايش عـيل حممـد "املحرمة للخمر وتاريخ حتريمهـا: دراسـة ترجيحيـة

لبابنة، جملة العلوم الرشعية، جامعة اإلمـام حممـد بـن سـعود اإلسـالمية، 

 . 460-405م، 2012(، 24الرياض، العدد )
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القصيدة نابع فقط من بنية القصيدة نفسها، ومن بعض 

الكلامت والعبارات فيها. فلامذا غفلوا عن هذه الفرتة 

الغامضة من حياة حسان، وعدها فرتة جتمدت فيها قرحية 

 حسان عن العطاء الشعري والفني؟

يوان بتحقيق وليد عرفات، تتكون كام جاء يف نسخة الد

القصيدة من ثالثة وثالثني بيًتا، مقسمة إىل مخسة أجزاء 

( اجلزء األول مكون 75-74:1م: 2006رئيسة. )ابن ثابت، 

( من وقوف عىل 6-1من ستة أبيات يف النسيب التقليدي )

األطالل وسكب الدموع عىل الديار الدارسة. اجلزء الثاين 

ع إىل البيت العرشين، وهذا اجلزء يبدأ من البيت الساب

خمصص ملدح الغساسنة بالشجاعة والقوة والكرم والعدالة 

املجتمعية واحلضارة والنسب العال الرشيف، وخيتتم هذا 

اجلزء باستفاقة الشاعر من أحالمه وتذكره الغساسنة وأيامه 

معهم، ليقول إن كل هذا مىض كأن مل يكن، وأنه اآلن كرب سنه 

شعر رأسه، لكنه مع ذلك ال يزال قويًا منيعًا. غري وتغري لون 

أن الشاعر يعود يف اجلزء الثالث لذكرياته مع الغساسنة 

ورشبه اخلمر معهم، ووصفه جملس الرشاب. أما اجلزء الرابع 

فكان خمصًصا للفخر الذايت والفخر القبيل أو الفخر بالعشرية. 

الغساسنة  ويف القسم اخلامس واألخري يعود الشاعر إىل مدح

ورشبه اخلمر معهم، لكن هذه املرة كان مدحيا موجًها إىل 

شخص معني وصفه بفتى، من غري أن يسميه، لتنتهي 

القصيدة وكأهنا مبتورة من النصف، حيث مل يعطينا الشاعر 

أي إشارات إلهناء القصيدة، مما يعني أن هناك أبياًتا سقطت 

 من القصيدة من قبل الرواة.

ـأَلن  ملَ  أَم الـدارن  َرسـمَ  أََسأَلَت   تَس

 

 

 

 َفَحوَمـلن  َفالبَُضيعن  اجلَوايب َبنيَ 

ـرجن  فَاملَرجن   ـفََّرينن  َم ـم   الُص  فَجاسن

 

يارن   ساً  َسلمى َفدن  حُتَلـلن  ملَ  ُدرَّ

ـنُهمُ  َوُعطِّـَل  َأقوى   َفَكَأنَّـهُ  من

 

 

 

 املُجَمــلن  الكنتــابن  آُي  الــبنىل بَعــدَ 

ن   
يـاُح  َتعاَقبَهـا َدمن س   الرن  َدوارن

 

 

 

ناُت  نَ  َواملُدجن امكن  من  األَعَزلن  السن

 دُموُعهــا تَفــيُض  عاننَيــة   َفــالَعنيُ  

 

 

 

ل    ُتؤَهـلن  ملَ  َكَأن َدَرَست ملنَنازن

ــوم   دار    ــد لنَق ــم َق ةً  َأراُه ــرَّ  َم

 

 

 

ةن  َفوَق  زَّ
ُهم األَعن ز 

 ُينَقـلن  ملَ  عن

 يبدأ الشاعر قصيدته باستفهام بالغي حيمل معنى النفي، 

فسواًء سألت الدار أم مل تسأل فلن تكن هناك أي إجابة. فكأن 

الشاعر يف هذا البيت يرجع صدى الوقوف عىل األطالل 

وسؤاهلا، مثل بيت لبيد بن ربيعة يف معلقته املشهورة )عفت 

 الديار(:

ـأهَُلَا فََوقَْفـُت  ـا َوَكيـَف  أَْس  ُسَؤالُنَـ

 

ـا   َكالُمَهــا َيبننْيُ  َما َخَوالندَ  ُصمًّ

ويزيد تعداد الشاعر هلذه األماكن هبذه الدقة من النغمة  

احلزينة، ويكثف شعور احلنني. وكام جاء يف رشح الديوان 

الربقوقي، كل هذه االماكن كانت منازل آلل  نلعبد الرمح

الذي مل يستطع أحد أن  "حومل"جفنة الغساسنة، ما عدا 

( وحومل يف أحد 307م، 1121حيدد مكانه. )الربقوقي، 

األقوال التي ذكرها صاحب كتاب خزانة األدب ولب لباب 

لسان العرب، اسم بلد يف الشام لكن من غري أن يكون هناك 

 ( 11:11م،1117ا املكان. )البغدادي، حتديد دقيق هلذ

ويف البيت الثاين، نجد الشاعر جيمع بني موتيف الوقوف  

عىل أطالل الغساسنة والوقوف عىل أطالل احلبيبة )ديار 

سلمى(، كام هو احلال يف التقليد الشعري األصيل. ومن شأن 

هذا الربط أن يستدعي شعور احلنني املهيمن يف النسيب 

ياروسالف ستيتكيفيتش معلقًا عىل ذكر  التقليدي. يقول

وقد تكون هذه األماكن ذات "األماكن يف النسيب التقليدي: 

 -وجود حقيقي، ويف احلقيقة، كثري منها ال يزال قائاًم جغرافيا

ولكن هذا ليس ذا أمهية من الناحية الشعرية. بل إننا ال نعرف 

القديمة  ما إذا كانت أسامء األماكن يف معظم القصائد العربية

أكثر من جمرد معامل محيمة مثرية للعواطف يف سبيل تلك 

التعبريات املرسفة عن الفقد واحلنني التي تشكل احلالة 

النفسية يف النسيب. وكذا يمكن أن نفرتض، مع بعض 

اليقني، وإن كان يقينًا شعرًيا، أن اإلشارات إىل األماكن، عىل 

ألحوال ذات األقل داخل النسيب العريف، هي يف أغلب ا

م: 2004)ستيتكيفيتش،  "طبيعة رمزية، غري مبارشة...

(. وهذا يعيدنا إىل البيت األول أي إن كلمة حومل ربام 237

مل يقصد منها الشاعر موضًعا معينًا يف الشام، وإنام جارى فيها 

الشعراء اآلخرين يف رسدهم أماكن معينة كعرف شعري 

حتفيز مشاعر الفقد  أصيل يف قسم النسيب التقليدي، من أجل

 واحلنني، ومن ثم إثارة مشاعر احلنني. 

اسم مفعول  "عانية"ونجد يف البيت اخلامس كلمة  

بصورة اسم الفاعل، ومعناها هنا ضعيفة مريضة، لكن يف 

وكل من ذل واستكان "اللغة قد تأيت بمعنى ذليلة منكرسة، 

( فالعني 102:15م، 1114)ابن منظور،  "وخضع فقد عنا

ة مقهورة منكرسة ألهنا فقدت ركنًا متينًا وجباًل منيعًا ذليل



 ...قصيدة حسان بن ثابت الالمية: دراسة يف: حممد العبدهالعزيز بن  فهد بن عبد

 

130 

ليدل  "تفيض"ب بزوال الغساسنة وحكمهم. وعرب الشاعر 

 عىل غرقه الشديد بأحزانه ومهومه. 

 هللنَّن َدر  عنصـــــاَبة  نـــــاَدمتُُهم

 

 

 

لن   األَوَّ
ــَق يف الَزمــانن لَّ  ومــاً بنجن

َيمشوَن يف احلَُلـلن املُضـاَعفن  

ــــــــــــــــــــــُجها  نَس

 

 

لن  ـاملن الُبـزَّ املن إنىل اجلن  َميَش اجلن

ـهُ   ـبَش َيـربُُق بَيُض بوَن الَك  الضارن

 

 

 

ـلن   رَضبًا َيطيُح َلـُه َبنـاُن املَفصن

م  ــيِّهن
 َواخلــالنطوَن َفقــرَيُهم بنَغنن

 

 

 

ـلن   َواملُنعنموَن َعىل الَضعيفن املُرمن

من    أَوالُد َجفنََة َحـوَل َقـربن أَبـيهن

 

 

 

َيةَ  ـلن  َقربن انبنن مارن  الَكريمن املُفضن

الهُبُـم 
ـا هَتنـر  كن  ُيغَشوَن َحتّى م

 

 

 

لن   ال َيسأَلوَن َعنن الَسـوادن املُقبـن

ـيهنمن    يَسقوَن َمـن َوَردَ الـرَبيَص َعَل

 

 

 

ُق بنالَرحيقن الَسلَسلن   َبَردى ُيَصفِّ

ــاَق الَرحيــقن َومَل تَُكــن  ــَقوَن دنري  يُس

 

 

 

 احلَنظَلن ُتدعى َوالئنُدُهم لننَقفن 

ــيُض الُوجــوهن كَريَمــة  أَحســاهُبُم   ب

 

 

 

لن  رازن األَوَّ
َن الطن  ُشم  األُنوفن من

ـيهنمن   رـَبيصن إنَل ـن أَرضن ال  فَعَلَوُت من

 

 

 

ل  مَل يوَغـلن   َحتّى انتََّكأُت بنَمنـزن

ــا  َعة  َلن  َنغــدو بننــاجود  َوُمســمن

 

 

 

َبــنَي الُكــرومن َوَبــنَي َجــزعن 

من  الَقســـــــــــــــــــــطَلن  ــيهن ــواالً ف ــاً طن ــُت أَزمان  َفلَبنث

 

 

 

ــلن  ــأَنَّني مَل أَفَع ــرُت َك دََّك
ــمَّ ان  ُث

ــهُ   َ َلوُن ــريَّ ــَري َرأيس َتَغ ــا َت  إنم

 

 

 

ولن   َشَمطًا َفأَصبََح َكالثَغامن املُحن

يَّ َكــأَنَّني 
ــدن  َفلََقــد َيــراين موعن

 

 

 

 اهلَيَكلن 
ن
 يف َقرصن دوَمَة أَو َسواء

يف اجلزء الثاين من القصيدة، ينتقل الشاعر إىل مدح  

( وبشجاعتهم وقوهتم 8الغساسنة بالرفاهية والنعيم )بيت 

، 12،10( وبكرمهم وشهامتهم )األبيات، 1العسكرية )بيت 

(، وباحتادهم وارتباطهم مع بعضهم البعض )بيت 14، 13

ينتقل  17(. يف البيت 15( وبالنسب الرشيف )بيت 11

ىل رسد ذكرياته مع الغساسنة، ليعود له وعيه الشاعر إ

 20، ويف البيت رقم 11-18بحارضه وواقعه املرير يف البيتني 

يذكر الشاعر أنه عىل الرغم من كرب سنه ووهنه، فقد كان ُيرى 

عصًيا منيعًا عىل أعدائه مع أوالد جفنة يف حصن ُدومة اجلندل 

 أو يف وسط اهليكل )بيت النصارى(. 

دورية متكررة يف القصيدة، نجد أن الشاعر ويف حركة  

ينغمس يف املايض يف البيتني السادس عرش والسابع عرش 

ليعود إىل الواقع احلزين يف البيتني الثامن عرش والتاسع عرش، 

لكن هذا االنغامس من قبل الشاعر يف املايض مل يكن كافًيا له 

ىل للرتويح أو التخفيف عن نفسه، فعاد الشاعر مرة أخرى إ

استعادة ذكريات املايض اجلميل يف القسم الالحق من 

القصيدة )قسم رشب اخلمر ووصف جملس الرشاب يف 

البالط الغساين(. فالشعر األبيض يمثل واقعًا مريًرا مل يستطع 

الشاعر حتمله، فلجأ إىل العودة مرة أخرى إىل املايض. وقرص 

شاعر دومة ووسط اهليكل مل تكن سوى أدوات حمفزة قادت ال

 إىل استعادة الذكريات اجلميلة. 

يستحق أن -وللدكتور ياروسالف ستيتكيفيتش تعليق  

حول احلركة يف بنية النسيب يف القصيدة العربية  -يذكر هنا

يتطلب بناء النسيب، يف "الكالسيكية. يقول ياروسالف: 

عودته إىل املفتاح النغمي، أن تتبع احلالة النفسية حللم اليقظة 

اجئة إىل احلارض املؤسف احلقيقي، وأن يتوقف بيقظة مف

االنغامس يف ماض  متذكر. وهكذا، فإن املفتاح النغمي 

للنسيب يكشف عن نفسه مرة أخرى بوصفه استثارة للحالة 

النفسية للشاعر بالرضورة، وذلك عندما يقف عىل األطالل 

ويف قصيدتنا هذه،  (81: م2004 ستيتكيفيتش،)"املقفرة.

ر يعود له فجأة وعيه باحلارض احلزين الكئيب نجد أن الشاع

بعد انغامسه يف املايض اجلميل، كل هذا ألجل أن ينغمس مرة 

كام يذكر –أخرى يف ذكريات املايض السعيد. فاحلالة النفسية 

تتطلب العودة إىل الواقع املرير ألجل  -الدكتور ياروسالف

شحن واستثارة نفسية للشاعر للعودة مرة أخرى ألحالم 

اليقظة، وهذا ما فعل شاعرنا عندما عاد له وعيه باحلارض يف 

ألجل أن ينغمس مرة أخرى يف أحالم  20-18األبيات 

 اليقظة يف اجلزء التال من القصيدة. 

ــاَولََقــ ــَر يف حانوهتن بــُت اخلَم  د رَشن

 

 

 

 َصهباَء صافنَيًة َكَطعمن الُفلُفلن 

ـها ُمتَنَطِّـف     َيسعى َعـيَلَّ بنَكأسن

 

 

 

نهــا َوَلــو مَل َأهنَــلن 
 َفَيُعل نــي من

ــا  ــاَولَتني َفَرَددهُت ــي ن ت  إننَّ الَّ

 

 

 

ـا مَل ُتقَتـلن   ُقتنَلت ُقتنلَت َفهاهتن

ـاطننيكنلتامُها َحَلـُب الَعصـرين    فَع

 

 

 

ـلن   بنُزجاَجة  َأرخامُها لنلَمفصن

هــا  ام يف قَعرن  بنُزجاَجــة  َرقََصــت بـن

 

 

 

 َرقََص الَقلوصن بنراكنب  مُستَعجنلن 

يف هذا اجلزء من القصيدة، حيتفل الشاعر باخلمر ورشهبا 

وجملسها يف البالط الغساين. مشهد اخلمر هنا ال حيتوي فقط 

عىل اخلمر، بل أيضًا شمل اخلدم والفتيان الذين يقدمون 

اخلمر للضيوف. يف مشهد الرشاب نفسه تأكيد عىل املكانة 

مر تقدم له العالية التي يتمتع هبا حسان عند الغساسنة، فاخل

مصفاة منقاة من قبل فتى مقرط األذن. أيًضا يف مشهد 

الرشاب ذاته الذي صوره حسان، نستطيع أن نتصور الطبيعة 

االستقرارية واحلضارية للغساسنة، وهذا ما يتوافق مع ما 

ذهب إليه تيسري خلف يف حديثه عن طبيعة عيش الغساسنة، 

كل الروايات  ( خالًفا لنولدكه الذي يرد7م، 2010)خلف، 
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تاريخ سني ملوك األرض "التي نقلها األصفهاين يف كتابه 

واألنبياء والتي تتحدث عن بناء الغساسنة للقصور واألبنية. 

 (54-53م: 1133)نولدكه، 

ـذَودي ـرامن َومن ـيل  يف الكن  نََسبي أَص

 

 

 

ـطيَل ـوَب املُص ُمُه ُجن  تَكوي مَواسن

ــُدنا الَعشــرَيُة    أَمَرهــاَوَلَقــد تَُقلِّ

 

 

 

 َونَســوُد َيــوَم النائنبــاتن َونَعــتيَل

َح ســادَةً    َويَســودُ َســيُِّدنا َجحــاجن

 

 

 

ـلن  ـا َسـواَء املَفصن  َوُيصيُب قائنلُن

طاُبــهُ   ـمَّ خن ُل األَمـَر املُهن
ـاون  َونُح

 

 

 

ـلن  ُل ُكلَّ أَمر  ُمعضن م َونَفصن  فيهن

كابُنــا   َوَتــزوُر أَبــواَب املُلــوكن رن

 

 

 

لَوَمتى  ـةن نَعـدن يَّ ـم يف الرَبن  نَُحكَّ

يف هذا اجلزء من القصيدة، يفخر الشاعر بنسبه العريق،  

زاعاًم ومؤكًدا أن كل من يتعرض له هبجاء أو أذى سيهجوه 

بأقذع اهلجاء. ثم ينتقل الشاعر إىل الفخر القبيل بالسؤدد 

وإتيان فصل اخلطاب والتصدي ملعضالت األمور وزيارة 

نغمة امللوك العظام والعدل. لقد تغريت يف هذه األبيات ال

التي كانت سائدة يف األجزاء السابقة من القصيدة من جو 

ميلء باحلزن واحلنني فهو حبيس املايض بكل ذكرياته اجلميلة 

إىل أجواء احلارض والواقع التي امتألت عزًما ورباطة اجلأش 

وأنفة وعزة يف حارضه وواقعه. إذن نجد هنا خطًا أو اجتاهًا 

كل ما فيه من متعة ومنعة وعزة تصاعدًيا إجيابًيا، ترك املايض ب

 واالجتاه إىل العيش باحلارض اجلميل والسعيد. 

يف فخر الشاعر القبيل، يتجىل ملمح  هو لب النظام  

البدوي وجوهره أعني التضحية بالنفس يف سبيل القبيلة أو 

املجتمع البدوي، ومن ثم التأكيد عىل املكانة العالية للشاعر 

ل الشاعر األمور اجلسام ليضطلع هبا عند القبيلة. فالقبيلة تو

يدل  "تقلدنا"ويقوم عليها ألهنا تثق به وبقدراته. تعبريه ب 

عىل ترشفه العال هبذا التكليف، ومعنى هذا أن كل أفراد 

القبيلة مستعدون للدفاع عنها يوم النائبات، إنه الرشف العال 

الذي متنحه القبيلة لبعض أبنائها دون آخرين. وأخرًيا، 

نستطيع أن نقرأ قسم الفخر هذا بمثابة تعويض عن قسم 

املديح )مديح الشاعر للغساسنة يف اجلزء الثاين( بمعنى أن 

الصفات التي خلعها الشاعر عىل الغساسنة من قوة وشجاعة 

وكرم وعدالة، والتي افتقدها بزوال الغساسنة وحكمهم 

 عوضها هنا يف هذا القسم بالفخر بنفسه وبقبيلته. 

ب  احلَمَد جَيَعُل ماَلهُ َوفَ 
هن َوإنن مَل ُيسَألن **تًى حُين ن دونن والندن  من

ها َوَيزيُدها لن **ُيعطي الَعشرَيَة َحقَّ  َوحَيوُطها يف النائنباتن املُعضن

َتُه َوما ماَطلُتها ن َخرين َكرم  َأهَدل**باَكرُت َلذَّ  بنُزجاَجة  من

يف هذا اجلزء األخري من القصيدة، يمدح الشاعر رجاًل  

بالكرم واإليثار والذود عن العشرية. ويرجح أن يكون هذا 

من الغساسنة. يف البيت  "فتى" الرجل الذي وصفه حسان ب

رشب اخلمر، لكن هذه املرة  األخري يعود الشاعر إىل موتيف

هبذا  يرشب اخلمر مع هذا الفتى الغساين، لتنتهي القصيدة

الشكل، وكأهنا مبتورة من املنتصف، ولعل ما تبقى من 

 القصيدة قد سقط من الرواة. 

ويف اخلتام، من املمكن أن نقرأ القصيدة ككل عىل أهنا  

نسيب تقليدي طويل، بمعنى أن الشاعر مل يستطع جتاوز 

معاناته وأزمته النفسية وماضيه، وإن حاول ذلك من خالل 

لكن هذا الفخر مل يكن كافًيا للتغلب  الفخر بنفسه وبقبيلته،

عىل هذا األنني املستمر واألمل املربح. تدور القصيدة يف حلقة 

مفرغة، أي أننا نجد الشاعر يدخل يف متاهة يتذكر فيها املايض 

ويستدعي فيها الذكريات اجلميلة، ثم يعود له وعيه باحلارض 

ليشكل ذلك حمطة يشحن فيها مشاعره وأحاسيسه لرحلة 

خرى إىل املايض اجلميل، وهكذا دواليك. فكام أن الشاعر يف أ

قسم النسيب التقليدي يعود إىل ماضيه كوسيلة مواساة 

وتعزية حلارضه وواقعه احلزين الكئيب والذي فقد فيها 

حمبوبته ومعشوقته، فكذلك شاعرنا يف هذه القصيدة ظل إىل 

 اقع. هناية القصيدة يعود إىل املايض للتغلب عىل مآيس الو

 

 قصيدة حسان بن ثابت الالمية: ملحق:

ـأَلن   أََسأَلَت َرسـَم الـدارن أَم مَل تَس

 

 

 

 َبنَي اجلَوايب َفالبَُضيعن َفَحوَمـلن 

ـم    ـفََّرينن فَجاسن ـرجن الُص  فَاملَرجن َم

 

 

 

سـًا مَل حُتَلـلن   َسـلمى ُدرَّ
يارن  َفدن

ــهُ   ــنُهُم َفَكأَنَّ ــَل من ــوى َوُعطِّ  أَق

 

 

 

 الكنتابن املُجَمـلن  َبعَد البنىل آُي 

يــاُح َدوارنس    ــن  َتعاقَبَهــا الرن
 َدمن

 

 

 

امكن األَعَزلن  َن السن ناُت من  َواملُدجن

ـا  ـيُض ُدموُعه  فَالَعنُي عاننَيـة  تَف

 

 

 

ل  َدَرَسـت َكـأَن مَل ُتؤَهـلن   ملنَنازن

ةً   َقــوم  َقــد أَراُهــم َمــرَّ
 دار  لن

 

 

 

ُهم مَل ُينَقــلن  ــز 
ةن عن ــزَّ

 َفــوَق األَعن

 هللنَّن َدر  عنصـــــاَبة  نـــــاَدمتُُهم 

 

 

 

لن   األَوَّ
ــَق يف الَزمــانن لَّ  ومــاً بنجن

ـُجها  ـاعَفن نَس  يَمشوَن يف احلُلَلن املُض

 

 

 

لن  ـاملن الُبـزَّ ـاملن إنىل اجلن  َميَش اجلن

ــربُُق بَيُضــهُ    الضــارنبوَن الَكــبَش َي

 

 

 

ـلن   رَضبًا َيطيُح َلـُه َبنـاُن املَفصن

مَواخلــالنطوَن   ــيِّهن
 َفقــرَيُهم بنَغنن

 

 

 

 َواملُنعنموَن َعىل الَضعيفن املُرمنلن 

من    أَوالُد َجفنََة َحـوَل َقـربن أَبـيهن

 

 

 

ـلن  َيَة الَكريمن املُفضن  َقربن انبنن مارن

الهُبُـم 
 ُيغَشوَن َحتّى مـا هَتنـر  كن

 

 

 

لن   ال َيسأَلوَن َعنن الَسـوادن املُقبـن

ـيهنمن يَسقوَن َمـن َوَردَ الـرَبيَص    َعَل

 

 

 

 بََردى ُيَصفُِّق بنالَرحيقن الَسلَسلن 

ــاَق الَرحيــقن َومَل تَُكــن  ــَقوَن دنري  يُس

 

 

 

 ُتدعى َوالئنُدُهم لننَقفن احلَنظَلن 
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ـاهُبُم ـة  أَحس  بيُض الُوجـوهن َكريَم

 

 

 

لن  رازن األَوَّ
َن الطن  ُشم  األُنوفن من

ـيهنمن    فَعَلَوُت منن أَرضن الـرَبيصن إنَل

 

 

 

ل  مَل يوَغـلن   َحتّى انتََّكأُت بنَمنـزن

ــا  َعة  َلن  َنغــدو بننــاجود  َوُمســمن

 

 

 

 َبنَي الُكرومن َوَبنَي َجزعن الَقسطَلن 

من   ــيهن ــواالً ف ــاً طن ــُت أَزمان  َفلَبنث

 

 

 

ــلن  ــأَنَّني مَل أَفَع ــرُت َك دََّك
ــمَّ ان  ُث

ــهُ   َ َلوُن ــريَّ ــَري َرأيس َتَغ ــا َت  إنم

 

 

 

ولن َشَمطًا َفأَصبََح   َكالثَغامن املُحن

يَّ َكــأَنَّني 
ــدن  َفلََقــد َيــراين موعن

 

 

 

 اهلَيَكلن 
ن
 يف َقرصن دوَمَة أَو َسواء

ــا  ــَر يف حانوهتن بــُت اخلَم  َولََقــد رَشن

 

 

 

 َصهباَء صافنيًَة َكَطعـمن الُفلُفـلن 

ـها ُمتَنَطِّـف     َيسعى َعـيَلَّ بنَكأسن

 

 

 

ــلن  ــو مَل أهَنَ ــا َوَل نه
ــي من  َفيَُعل ن

ـا  ــ ـاَولتَني َفَرَددهُت ــ ـــي ن  إننَّ الَّت

 

 

 

ــلن  ــا مَل ُتقَت  ُقتنَلــت ُقتنلــَت َفهاهتن

ــاطنني  ــا َحَلــُب العَصــرين فَع  كنلتامُه

 

 

 

ــلن   بنُزجاَجــة  أَرخامُهــا لنلَمفصن

ـا  ه ام يف قَعرن  بنُزجاَجة  َرقََصـت بن

 

 

 

ـتَعجنلن   َرقََص الَقلوصن بنراكنب  مُس

ـرامن   ـيل  يف الكن ـذَودينََسبي أَص  َومن

 

 

 

ُمُه ُجنوَب املُصطيَل  تَكوي َمواسن

 َوَلَقد ُتَقلِّـُدنا الَعشـرَيُة أَمَرهـا 

 

 

 

 َونَسوُد َيـوَم النائنبـاتن َوَنعـتيَل

ـادَةً   َح س ـاجن ـيُِّدنا َجح  َويَسوُد َس

 

 

 

ـلن   َوُيصيُب قائنلُنا َسـواَء املَفصن

ــــمَّ   ــــَر املُهن ُل األَم
َوُنحــــاون

طاُبــــــــــــــــــــــهُ   خن

 

 

م  ـلن فيهن ُل ُكلَّ أَمر  ُمعضن  َونَفصن

َوَتــــزوُر أَبــــواَب املُلــــوكن  

ـــــــــــــــــــــــا كاُبن  رن

 

 

لن  ـةن َنعـدن يَّ م يف الرَبن  َوَمتى ُنَحكَّ

ب  احلَمـَد جَيَعـُل ماَلـهُ  
 َوفَتًى حُين

 

 

 

هن َوإنن مَل ُيســأَلن  ــن دونن والنــدن  من

ـا َويَزيـُدها   يُعطي الَعشـرَيَة َحقَّه

 

 

 

ـلن َوحَيوُطها يف النائنباتن   املُعضن

ــا  ــا ماَطلتُه ــُه َوم َت ــاَكرُت َلذَّ  ب
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Conclusion 
This paper can be considered to have genuinely 

met its task to underline two new features: 
1-The formulation of the THD theory/paradigm 

through the five first hand observations is something 
rather new. Contemporary anthropologists and 
sociologists have written a lot theoretically and 
empirically about culture. To our modest 
knowledge, the basis on which they have established 
their cultural theory is different from the thesis 
presented in this paper. For instance, while the 
emergence of cultural sociology is seen by its 
proponents as the result of rebellion against Parsons 
(Alexander, Jacobs, Smith 2012:6-7), the researcher 
looks at it in this article and elsewhere as the 
outcome of Dhaouadi’s assumptions that consider 
humans as cultural beings by nature (Dhaouadi 
2013:79). 

2-The emphasis on the cultural roots/THD of 
behaviors makes the author of this paper inclined to 
modify the concept of socialization to become more 
accurate and transparent in its definition of the term 
socialization. As such, it has become preferable to 
use the new terms cultural socialization instead of 
the single term socialization which is widely used in 
modern social sciences. Cultural socialization, as a 
new concept, strongly stresses the major important 
role that the THD plays in the socialization process. 
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branches of social sciences which study non-
economic phenomena. 

2) The application of this theory in all social 
sciences makes the non-economic phenomena, as 
social structures and cultural patterns, look like the 
outcome of the relation among the individuals 
seeking for themselves the maximum of benefits in 
their interaction with others.While the opposite view 
offers a better explanation. That is, cultural patterns 
and social structures create in society the Basic 
Personality of individuals who would always seek 
profit and avoid loss in social interactions 
(Zafirovski 1999: 102-103). 

3) A big number of sociologists in Europe and 
the USA tend to use the Rational Choice Theory 
(Quah, Sales 2000:50). However, the two authors of 
this handbook of sociology underline what they call 
“anomalies” of this theory through empirical 
testing. In doing so, the findings contradict the 
predictions of this theory (Quah, Sales, 2000: 50). 

 
The Rational Choice Theory and Behavior 
It is clear by now that the nature of the leading 

causes to the prevailing human behavior in society 
differs between the Rational Choice Theory and the 
impact of the THD on human behaviors. On the one 
hand, the Rational Choice Theory almost sees 
humans as economic beings by nature seeking 
permanently profit and avoiding loss in all human 
behaviors. That is, this economic behavior looks like 
a well rooted innate one in human nature across the 
ages among humans in all societies and civilizations. 
On the other hand, the THD paradigm emphasizes 
that behaviors in human societies are the outcome of 
influential cultural factors (Cultural 
Constructionism). If the tendency to seek always 
profit and avoid loss is deeply rooted in human 
nature, humans would have been identical in this 
regard in all places and all times. For instance, the 
big existing differences in profit and loss oriented 
behaviors between capitalist Western societies and 
many other contemporary societies are related to 
powerful socio-cultural factors and not to general 
factors in human nature as claimed by the Rational 
Choice Theory. This can be summarized in 
contemporary Western societies in two examples: 

1-As mentioned before, Adam Smith’s time in 
the 18th century (1723-1790) is associated with the 
call for Liberalism and Individualism. 

2-The contemporary capitalist system especially 
in American society has greatly influenced the 
process of socialization of the Western individuals in 
a way that gives priority to the values of material 
individual gains and at the same time it abhors also 
the idea of loss. The outcome of this global socio-
cultural socialization of the individuals in the 
communities and the social classes in Western 
contemporary societies has led to the making of a 
general Western Basic Personality whose behavior 
has a semi-full influence culturally and socially on 
people’s behaviors in those societies. For instance, 
Americans have collectively the tendency that 

everyone pays his/her coke, coffee and tea when 
they go together to McDonald, a cafeteria or a 
restaurant. It is called in the USA: “Go Dutch”. This 
is the prevailing cultural norm among the members 
of the American society. The opposite to this 
behavior can be found in societies much poorer than 
the American society. That is, individuals like to pay 
for the drinks of their friends and colleagues. In fact, 
some of these individuals believe it is almost a 
scandal to see everyone pay for his/her drinks. In 
both examples, the prevailing cultural norm in them 
in favor of the principle “everyone pays his/her 
own” or “one person pays for the drinks of the 
friends/colleagues” is a behavior which various 
socio-cultural factors have helped its emergence and 
its wide or full total spread in society.  

 
Cultural Socialization 
This article’s thesis of the centrality of THD in 

the human identity helps understand and explain 
how human behaviors are strongly shaped by 
cultural factors/ the THD. These behaviors are the 
outcome of what sociologists call socialization. The 
latter is but a process by which the individual learns 
the patterns of social life and assimilate them to 
become ultimately the basis of the making of his/her 
social personality. Human socialization is a complex 
and a long process that can hardly have an end 
before death. The role of the THD in the making of 
the human socialization hardly needs elaboration. It 
is through the spoken, written and sign languages in 
the social milieu that humans learn religious beliefs, 
cultural values and norms, myths, rituals, the 
systems of knowledge and science. The full success 
of socialization among the members of a given 
society makes the socialization heritage a deeply 
rooted reality in the core of the Basic Personality of 
those individuals or a social habit which resembles 
innate things in the human personality, as Ibn 
Khaldun had pointed out earlier in this article. 

In other words, the behaviors of the majority of 
people become something automatic or semi-
automatic as a result of what the individuals have 
learned through the system of the THD from the 
socio-cultural heritage of their societies. Based on 
this, we believe it is more accurate to change the 
term socialization to become cultural socialization 
because of the crucial importance of the THD in the 
socialization process. So, the THD is the Mother 
source for the making of the various patterns of 
collective behaviors in human groups, societies and 
civilizations.  

This new concept of Cultural Socialization is the 
outcome of the core of this paper’s epistemological 
view of the THD/culture presented in this article. 
Etymologically, the concept of socialization appears 
to stress most the impact of society (structural 
explanation) (Alexander,Jacobs, Smith 2012:6-7) in 
shaping the individual’s personality and behavior, 
thus, neglecting the influence of the role of 
culture/THD in this process. 
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neither weight nor volume. Consequently, the 
voiced-sent word is naturally predisposed to move 
with extreme speed. 

4) The THD has longer lifespan throughout time. 
Ideas, religious beliefs, cultural values and norms 
have long lifespan potential of survival which may 
last for semi-eternity. Written and spoken languages 
play fundamental role in the very making of the 
THD and its longer lifespan survival. This is because 
language is considered by this paper analysis as the 
Mother of all elements of the THD, as stated before. 
That is to say, the THD/ culture system can hardly 
exist without the presence of the human language in 
its spoken form at least. As such, one can argue that 
human language has a potential eternalizing mark/ 
seal which influences all components of the THD. 

This present new outlook on the long lifespan of 
the THD helps explain the phenomena of the so 
called eternal and semi-eternal human thought of 
philosophers, scientists, scholars, religious thinkers 
of various civilizations since time immemorial. 
Their thought potential eternity can be accounted 
for, first, by the use of spoken and written languages 
which have the eternalizing seal as just mentioned 
and, second, by the fact that human thought belongs 
to the transcendental universe of the THD.  

 
The Rational Choice Theory  
The THD perspective presented in the previous 

pages is different from what is called Rational 
Choice Theory in today social sciences. Smith states 
that this theory rejects culture altogether by looking 
at society as made up of rational selfish actors who 
always attempt to maximize the profit in their social 
actions (Smith 1998 :3). Thus, the behaviors of the 
individuals in society are but the total sum of the 
individual behaviors. The latter are always the 
outcome of a personal desire (rational) which is 
influenced first of all by the powerful force of a 
strong commitment to achieve most of his/her 
personal benefits and interests. The thesis of the 
Rational Choice Theory is in opposition to Ibn 
Khaldun and contemporary sociology’s views as 
well as of the THD regarding their influence on 
people’s behaviors as explained. Ibn Khaldun has 
given great importance to two social factors which 
strongly determine the behaviors of the individuals 
and groups and the dynamics of human societies. Al 
Assabiyya (group feeling) and religion are very 
influential social factors in Arab Muslim societies. 
Contemporary sociologists have stressed the 
influence of several forces like the income and 
culture of social classes on the behaviors of the 
individuals and groups in human societies and 
civilizations (Dortier 2004: 703). Furthermore, the 
focus in this study on the THD influences on 
people’s behaviors obviously does not agree with 
the thesis of the Rational Choice Theory.  

 
The Principles of the Rational Choice Theory 
Since 1999 two important academic studies have 

been published on the Rational Choice Theory. The 

first appeared in 1999 in the journal of Current 
Sociology as a report on this theory (Zafirovski 
1999: 47-132). As to the second study, it was 
published as a chapter (chapter III) in the 
International Handbook of Sociology (Quah, Sales 
2000: 50-83). The author of the first study and the 
two authors of chapter III present the main ideas of 
the Rational Choice Theory which rejects culture as 
important factor for human behavior. The first one 
summarizes the ideas of this theory as follows: in 
sociology the Rational Choice Theory seeks to help 
rationalize the concept of the impact of the rational 
beneficial economic input on people’s behaviors. 
That is, the individuals have the tendency to seek the 
maximum of benefits through their continuing 
calculation of the equation of losses and gains. For 
better precision, the proponents of the Rational 
Choice Theory define rationality as the achievement 
of the maximum of things by reducing the losses to 
their extreme minimum level and increasing the 
gains to their extreme maximum level (Zafirouvski 
1999: 47). On the other hand, the authors of chapter 
III of the book emphasize that David Hume and 
Adam Smith were pioneers of the Rational Choice 
Theory. These two English social thinkers believed 
in the existence of one universal human nature 
whose main characteristics are the following: 
people’s behaviors are the outcome of their desire to 
achieve their interests in personal goals (Turner 
2001: 51). But Hume and Smith and others point out 
that people do not always act in a narrow way that 
serves only their interests. As to the other principle 
of the framework of the Rational Choice Theory, it 
is represented by the behaviors of learning: people to 
respond positively in a repeated manner to the 
environment that gives them rewards. Usually, 
people choose those behaviors associated with 
positive stimuli (Turner 2001: 51).  

 
The Rational Choice Theory in Question 
A lot of criticism was addressed at the Rational 

Choice Theory. It is criticized because it considers 
the human beings as simple rational ones, in the 
sense they always seek to attain the maximum of 
profit and the minimum of loss in their behaviors in 
order to fulfill their personal interests and goals. So, 
the critics believe it is appropriate to take into 
consideration the influential factors of the cultural 
system and the social milieu on people’s behaviors 
as does the THD perspective in this study. Those 
factors constitute the main strong forces that can 
orient human behaviors (Dortier 2004: 705, Green, 
Shapiro 1994:105). This attitude supports both 
perspectives of Ibn Khaldun and contemporary 
sociology and this paper’s view. Here are some of 
Zafirovski’s telling reservations toward the Rational 
Choice Theory: 

1) There is a big paradox in the thesis of this 
theory. While the utilitarian approach (gain and loss) 
lacks credibility even in the explanation of economic 
phenomena. Yet, it is being exported to other 
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Cultural Psychology and Sociology and the 

THD 
The THD thesis in this study is strongly in line 

with the emergence and rapid growth and 
development of two social science disciplines: 
Cultural Psychology and Cultural Sociology. The 
former assumes the idea that culture and mind are 
inseparable. Richard Shweder, one of the major 
proponents of the field of Cross Cultural 
Psychology, defines this new discipline as the study 
of psychological and behavioral tendencies as 
human features rooted in and embodied in culture 
(Shweder 1999 :10). As to cultural sociology, it is a 
growing field in its own especially in the U.S.A as 
stated at the outset of this article by one of its 
leading figures:” over the past ten to fifteen years 
“culture” has developed to become one of the most 
popular and important areas within sociology in the 
United States” (Smith 1998:1).  

 
Culture Marginalization in Theorizing on the 

Individual and Society 
Despite the ongoing increasing interest in the 

study of culture in many disciplines, the idea of this 
paper concerning the centrality of the THD in Man 
and society’s identity is not yet a prominent feature 
in contemporary social sciences. There is rather a 
marginalization of the importance of culture and its 
central and decisive role in helping to understand 
and explain human phenomena. This 
marginalization would damage the credibility of 
these sciences. Giddens’ structuration theory and 
Bourdieu’s concept of ‘habitus’ hardly make 
reference to the THD as core for the making of 
structuration and the habitus (Giddens, Sutton 
2014:25).One may describe the thought of these 
social sciences as a thought which has given a priori 
attention to what is close to the important 
(economic, political, social ) instead of giving their 
focusing attention to the most important dimensions 
in Man and society’s represented by the 
THD/culture (Dhaouadi 2006 b: 28). 

The social sciences’ marginalization of the 
appropriate impact of culture on the shaping of 
individual and collective behaviors is likely to be the 
outcome of three major factors:  

1-The definitions of the term ‘culture’ itself: the 
meaning of the term has been highly contested 
especially within anthropology from Tylor’s to those 
of late anthropologists like Kroeber, Kluckhohn, 
Mead and Boas. These anthropologists have focused 
on the external side of culture/the THD and hardly 
on the inside one. That is, they have focused on both 
artifacts and behaviors. For Herskovits ‘Culture is 
the man-made part of the environment’. As to Mead, 
culture “is the total shared, learned behavior of a 
society or a sub-group “. Malinowski’s formulation 
of culture describes also the external dimensions of 
culture:” Culture is a well-organized unity divided 
into two fundamental aspects – a body of artifacts 
and a system of customs”. (White 1973:32-34). 

Bidney would attribute the classification of the 
above conceptualization of culture to what he calls 
“the realistic” approach (Kinkaid 2012:393). 

2-There are in such definitions of culture two 
missing things: a) what is the origin of culture or 
where it comes from? Why other living species do 
not have culture like the human one though they 
have body and live in the environment? b) There is 
negligence to the substance of the nature of the 
symbolic/non-material side of human culture as 
represented earlier in the concept/theory of the THD. 

3-All the above definitions of culture by 
anthropologists fail to speak of the THD as having 
no weight and no volume in the material sense of the 
words as the THD paradigm emphasizes in this 
paper. This vision of the THD permits to see them as 
having what is called by this author transcendental 
features as shown in the following examples:  

(a) The THD has neither weight nor volume in 
the material sense of the word. That is, the THD 
does not have material nature, but it has rather non-
material /transcendental/spiritual nature. Positivist 
social scientists are very likely to find it strange to 
use the terms ` weight and volume` in dealing with 
the THD/culture. Nonetheless, neutral objectivity 
strongly permits the usage of such terms and will 
give a lot of meaning to this kind of use. It may be 
sufficient to mention in this context few examples to 
make the point: 

1) Why sending letters and documents by fax 
and e-mail reach their destination much faster than if 
they were mailed by regular or even rapid/fast mail? 
The explanation to this, through the concept of 
weightless and no volume, could be simply put this 
way: the process of sending letters and documents 
by e-mail and fax eliminates from them the factors 
of material weight and volume.  

With the absolute intrinsic absence of weight and 
volume in the natural essence of the THD system, it 
becomes quite appropriate to understand why the 
THD components can move with high and 
unbelievable speed through time and space. 

2) The THD having no material weight and 
volume may help also explain how it is possible to 
put the enormous written material of tons of books 
in few small electronic Flash Disks whose weight 
and volume are too little. This is possible because 
the words of the books (in this case) having by their 
very nature no volume and weight hardly need huge 
material space to be contained in it. In philosophical 
and religious senses, the THD belongs to the 
spiritual and non-material world of humans. The 
THD has its own special characteristics and laws by 
which they abide and ultimately make them different 
from the world which has both weight and volume. 

3) The extreme rapid speed of sound is another 
example which is frequently cited. The Concorde 
plane fast speed is often compared to that of the 
sound. This could be explained by the fact that the 
transmitted word, through the voice-sound at a short 
distance between individuals or at a far distance 
during their phone calls, has at its natural state 
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resembles that of the organs of living beings 
(Encyclopedia of Sociology 1974: 70). 

As to the anthropologist Bronislaw Malinowski 
and his followers they have never accepted the 
hypothetical concept of social structure, but they 
have rather given greater importance to cultural 
patterns. It could be said that the hypotheses of 
differences between the two groups of sociologists 
and anthropologists are due to the differences 
between their disciplines. Anthropology focuses on 
the study of cultural aspects of society while 
sociology pays more attention to the social structure 
of society. This does not mean that the two 
perspectives entirely exclude each other’s 
hypothesis: that of social structure or culture. So, 
sociologists and social anthropologists give priority 
to the study of the hypothesis of social structure of 
society and cultural anthropologists and cultural 
sociologists focus on the study of culture hypothesis 
as an independent variable (Turner 2001: 135-147). 

Based on what has already been explored in the 
preceding pages of this study, the THD is very 
central to the human identity. So, the analysis of this 
article gives more credit to the cultural factors 
hypothesis than to that of social structure, without 
eliminating altogether the impact of social structure 
influence on people’s behaviors. In other words, no 
equal weight is given to the social and cultural 
factors as two principal hypotheses in order to 
understand and explain a big number of phenomena 
in human communities and societies.  

 
Social Determinism in Sociology 
There is a full consensus among ancient and 

contemporary sociologists that social factors do have 
a great influence on people’s behaviors. Ibn Khaldun 
speaks of man as a product of his social milieu. He 
believes that man’s behaviors are the result of the 
social context in which he/she is being socialized. 
He expresses his genuine observation explicitly this 
way: “Man is a child of the customs and the things 
he/she has become used to. He/she is not the product 
of his natural disposition and temperament. The 
conditions to which he/she has become accustomed, 
until they have become for him/her a quality of 
character and matters of habit and customs, have 
replaced his/her natural disposition” (Dawood 1974: 
95). 

Ibn Khaldun’s perspective on human nature itself 
strongly emphasizes the importance of social 
determinism in which sociologists believe strongly 
throughout the ages. This may allow one to say that 
the expression “man is,by nature, a social being” 
should have a new meaning which stipulates that 
man is first of all a being whose personality displays 
the social forces of the milieu where he/she is born 
and socialized. 

It is hardly acceptable to raise the idea of social 
determinism in Western contemporary sociological 
thought without referring to Durkheim’s thinking 
who had invented a new concept called “les faits 
sociaux : social facts” (Durkheim 1981: 5). He 

means by social facts the practiced living patterns of 
work, thinking and feeling ways which are 
completely independent of the will of individuals. 
Durkheim considers social facts as overwhelming 
forces as far as their influence on the behaviors of 
the individuals who finish by adopting and 
defending them whole heartedly.  

 
The missing cultural imput 
 Thus, Ibn Khaldun and Durkheim are social 

constructionists. Yet, their descriptions of the role of 
social influences on the individuals’ behaviors do 
not explicitly mention the reason which explains 
that: what makes Durkheim’s social facts so 
imposing on individuals or what makes the social 
milieu’s input able to replace innate dispositions 
among individuals as Ibn Khaldun states?  

 Unlike the claim of this article thesis, neither 
Durkheim nor Ibn Khadhun refers with transparence 
to the hypothesis of the prominent role of the 
cultural factors/the HTD, which distinguishes the 
human race, as a crucial main factor that determines 
the important impact on people’s behaviors in 
society. In this context, it may be genuine to blame 
more Durkheim than Ibn Khaldun as far as 
remaining silent on the cultural influences in the 
analysis of the nature of social influences (social 
facts) on the individuals’ behaviors; since the 
present meaning of the concept of culture, as defined 
in contemporary social sciences, was hardly in 
existence when Ibn Khaldun wrote his famous work: 
The Muqaddimah. 

 
Culture as a Dynamic Force of Influence on 

Behaviors 
It can be said that Ibn Khaldun and Durkheim’s 

views on the strong impact of social factors on 
people’s behaviors can hardly be understood without 
taking into account implicitly or explicitly the 
hypothesis that Man is fully a human THD being/. 
(Dhaouadi 2013:31-35). That is, the THD (spoken 
and written language, thought, religion, 
knowledge/science, myths, cultural values and 
norms) is at the center of the human identity as 
shown above. Consequently, the absence or the 
marginality of the hypothesis of the centrality of the 
THD in man’s identity makes it difficult to analyze 
the overpowering influence of social factors on the 
behaviors of the individuals. In other words, it 
makes the claimed strong impact of social forces on 
behaviors and social phenomena rather mechanical 
disregarding the potential impact of cultural 
factors/the THD at least as an intervening variable. 
It may be strongly legitimate to state that humans are 
in fact symbolic/cultural beings before being social 
in both Khaldunian and Durkheimian senses. The 
claim of the THD hypothesis derives from the 
previously made argument in this paper based on the 
five observations on five distinct human features 
which enable the human species to be the single 
dominant race over the rest of the species (see the 
Drawing above).  
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the THD in the human make up is quite compatible 
with cultural sociology, a fast growing branch of the 
current discipline of sociology. As mentioned, 
cultural sociology gives priority to the role of 
cultural factors in the understanding and explaining 
of both human individual and collective behaviors 
and the dynamics of societies, as American cultural 
sociologists and the author of this paper are engaged 
to do, though within different perspectives.  

 
The Symbolism behind Advancing Hearing 

over Seeing in the Quran 
Having provided our genuine interpretation of 

the cultural credible reason behind the beginning of 
the Quranic revelations by the verb ‘Read’, we find 
it appropriate to support our argument by another 
example from the text of the Quran. The latter uses 
the words of hearing and sight as nouns, adjectives 
and verbs. The word hearing in its various forms 
comes systematically before the word sight in its 
different forms. There are 14 verses in the Quran 
which illustrate this order between the words of 
hearing and sight. Three examples are sufficient to 
make the point: 1- “ Verily, We created Man from a 
drop of mingled sperm in order to try him: so We 
give him ( the gift) of Hearing and Sight”(76:2). 2- 
“ There is nothing like into Him, and He is the One 
That hears and sees” (42:11).3- “ For Allah Who 
hears and sees (all things)”(31:28). 

Advancing 14 times the word hearing in its 
various forms over the word sight in its various 
forms can hardly be just by chance but rather by a 
strong intention. It is common in different languages 
that authors advance words over other words to 
indicate their greater importance. As such, 
mentioning the word sight in its different forms 14 
times following equally the mentioning of the word 
hearing in its various forms shows clearly and with 
transparence that hearing has more importance over 
sight.  

 
Hearing as Source of Human Culture 
Hearing represents the unique way to fulfill the 

potential cultural features of humans referred to 
earlier. It is through hearing that humans can learn 
languages and consequently the THD. As stated 
before, language is the Mother of all cultural 
symbols. So, the great important function of hearing 
to humans comes from the fact that it is the 
fundamental basis for the birth, development and 
maturation of the THD. As such, humans who are 
born deaf can hardly become great scholars, 
scientists, intellectuals etc while humans who are 
born blind or become blind at early aged can 
accomplish great achievements in the various 
cultural fields. Taha Hussein the late contemporary 
famous Egyptian intellectual is a telling example. 

 
First Priority to Knowledge and Science 
Based on the priority given to THD in the 

Islamic perspective, the thirst for knowledge and 
science is a hard core religious value of Islam. As 

outlined, in the first revelation encounter between 
the Prophet and the Divine, top priority was not 
given to economics or material issues but rather to 
reading and the use of the pen as crucial tools/kit for 
the acquisition of knowledge and science. As 
underlined, social psychologists argue that first 
human impressions have longer lifespan in human 
memories. So the first divine revelation ought, 
therefore, to strongly draw Muhammad’s attention to 
the most important thing that humans must acquire 
and master in this world and must not marginalize it, 
let alone forget it, to be truly God’s vicar. As such, 
from a social psychology’s outlook the extreme 
divine emphasis and stress in the Qur’an on the 
acquisition of science and knowledge as first class 
priority for the good of humans has to be taken as 
fully intentional and not just an arbitrary thing in the 
first verse of the Qur’an. As a result, Muslim 
civilization has proven its remarkable achievement 
in knowledge and science in its golden age. The 
Canon of Medicine of Avicenna (980-1037) was the 
standard text in the medieval world including 
Europe. As to the Muslim philosopher Averroes 
(1126-98), his rational thinking is seen by many as 
the preview of the European Renaissance that came 
centuries later. Ibn Khaldun’s sociological thought 
(1332-1406) in his Muqaddimah was over four 
centuries ahead of that of August Comte (1798-
1857), the founder father of contemporary Western 
sociology. A.Toynbee thinks very high of Ibn 
Khaldun’s articulate social science thought :” He has 
conceived and formulated a philosophy of history 
which is certainly the greatest work of its kind that 
has ever yet been created by any mind in any time 
and place” (Toynbee, 1956:322). Ibn Khaldun’s 
great work in his Muqaddimah is the outcome of an 
Islamic epistemology and methodology in the 
various fields of science and knowledge. That is, 
Muslim scientists and scholars use both reason and 
revelation in the creation as well as the acquisition 
of science and knowledge..Here, there is an intimate 
cooperation between the sacred and themundane in 
the field of science and knowledge. The Arabic two 
terms for that combination are Aql/ reason and Naql/ 
revelation. As such, our interpretation of the 
symbolic meaning of starting the Quran revelations 
with the verb ‘Read’ falls within the framework of 
that Islamic epistemology and methodology. 

 
Society and culture as means of understanding 

and explanation 
In order to grasp the impact the THD/ culture has 

on people’s behaviors insocieties, there is need for 
the approaches of social sciences to shed light on the 
concepts of society and culture. Sociologists and 
anthropologists use these two concepts as two 
hypothetical concepts to understand and explain 
human behaviors and social phenomena at large.  

Social structure is defined by both sociologists 
and anthropologists as a basic permanent system of 
social roles and relations that make human groups 
organized in an interdependent manner that 
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The THD is not central in social sciences 
There is almost a total silence on the centrality of 

the THD in the human identity in contemporary 
social sciences. Economists and those who have a 
materialist view have described man as Homo 
Oeconomicus. On their part, political scientists and 
those interested in political issues have labeled man 
as Homo Politicus. As to sociologists, they see the 
human being as a very social being or Homo 
Sociologus. Because of the present increasing use of 
numbers today, some have called man a Homo 
Numericus (Compiègne 2011: 25). However, despite 
their great interest in the study of culture, 
contemporary anthropologists have hardly used 
terms related to culture to describe man as first of all 
a Homo Culturus (White 1973 : 29). So came the 
absence in Latin of the the term ‘Culturus’This 
marginalization of the importance of culture/THD 
and its central and decisive role in helping to 
understand and explain human phenomena is a 
marginalization which is likely to damage the 
credibility of these social sciences. Consequently, 
present social sciences can hardly secure 
theoretically and empirically good understanding 
and explanation of the human and social phenomena 
without giving central role to the THD/culture in 
their making. 

 
 Man the Non- Homo Culturus 
The Special issue of the French review Science 

& Avenir (Jan-Feb 2012:61) has asked 100 eminent 
scientists from natural as well as social sciences the 
following question: Qu’est-ce que l’Homme?: What 
is Man? None of the answers has provided a 
definition of Man as first of all a cultural being. The 
answer of the French sociologist Edgar Morin is no 
exception. Because of his great interest in the 
complexity of phenomena, Morin labels Man as 
Homo Complexus (p.62). 

 The general negligence of the major importance 
of culture is hardly new in contemporary social 
sciences. The pre-1960 theorists of culture like 
Weber, Durkheim, Marx, Parsons, Mills, 
Communists, Fascists and others are known to have 
had a `weak program` for the importance of culture 
in their published works. In other words, they gave 
culture minor importance in their analyses 
(Semashko, Daloz, Erdemir 2006:831-838). 
Furthermore, the Birmingham School, Bourdieu, 
Foucault and the theory of production and 
consumption of culture have not done better on their 
part: they have adopted a `weak program` in the 
study of culture. The ` weak program` trend still 
dominates sociological studies of culture today even 
though the `strong program` (giving culture a first 
importance) of cultural sociology is gaining more 
attention especially among some American 
sociologists, as mentioned earlier, and since the birth 
of the so called " cultural turn" in the late 1990s 
(Wolff 1999:503).  

The `weak program` which sociologists have 
adopted for the study of culture may be explained, in 

part, by what Alain Touraine considers sociologists` 
negligence to focus on social actors. Touraine 
claims that sociologists tend rather to be interested 
in the study of the systems like the industrial and the 
capitalist societies. He argues that contemporary 
thought has minimised the subjective side of social 
actors as Marx, Freud and Nietzsche had done 
(Wieviorka 2007: 25-27). Touraine stresses the 
importance for social sciences to combine the social 
system and the social actors in their analysis to 
understand and explain social action in society: " it 
is neither excessive nor paradoxical to say that the 
idea of society is a major obstacle which bothers the 
development of social sciences because they are 
based on the separation and even the opposition 
between the system and the social actors, while the 
idea of society implies their direct link " (Wieviorka 
2007:28). 

 
THD Link with the word ‘Read’ in the Quran  
It is well known and established that the Quran 

revelation started by addressing the prophet 
Mohammad with the verb ‘read’ in the Quran verse” 
read in the name of your Lord” (96:1). One might 
raise here a question: is there a wisdom behind 
beginning the divine revelation by the verb ‘read’ in 
the imperative tense? Instead, the revelation could 
have also addressed the Prophet in this first 
encounter by other verbs like “trade in the name of 
your Lord” or “cultivate the land in the name of your 
Lord”. Was the start of the divine revelation with the 
verb ’read’ a plain coincidence or was it founded on 
the divine full wisdom?  

 
Social psychology’s Insights 
Social psychology, in particular, could shed 

some insights on the profound meaning of the divine 
first address to the Prophet by the verb ‘read’. Social 
psychologists give a lot of credit to the importance 
of the first impressions people have of each other in 
their first meetings. These impressions are expected 
to stick better and last much longer in people’s 
memories. Based on this assumption, the first thing 
to be mentioned by the divine revelation to the 
prophet Mohammad in the first encounter with him 
in the cave/cavern of Heraa must be of extreme 
importance to the residents of Mecca and humanity 
at large. As such, the verb ‘read’ qualifies to be 
much more significant than the other verbs to the 
entire humankind. The verb ‘read’ is most important 
to the wide opening of the gates of knowledge and 
its horizons. That is, the verb ‘read’ makes humans 
full cultural beings different from the rest of the 
species by having the set of the following Cultural 
Symbols/CS of the THD: language, thought, 
religion, knowledge/sciences, myths, cultural values 
and norms etc. In the Quran terms, the THD has 
empowered humans to become most honored by 
God across all the species and given, thus, the 
privileged prestigious status of the Khilafa/ vicarship 
on Earth. From the view of social sciences, the 
Quran’s great emphasis on the high importance of 
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adequate trust and optimism that the task in question 
is not an impossible one. 

2- I continued this self-dialogue with courage 
raising this methodological question: where should I 
start to explore the puzzle of human nature, human 
behaviors and the dynamics of human societies? The 
answer to this question has expressed itself this way: 
I must start first of all by identifying the special 
traits which distinguish the human species from the 
rest of the species, because I believed that the 
discovery of these traits puts the course of my 
research on good grounds: in square one. I strongly 
thought that these traits are very suitable for a 
credible trust worthy for the understanding and 
explanation of people’s behaviors and the dynamics 
of human groups and societies. 

3- I have found fit to be used in my research 
what I call the Third Human Dimension/THD 
(language, thought, knowledge, science, religion, 
laws, myths, cultural values and norms) which 
distinguish the human species from the other 
species. The naming of this dimension as the third 
one of human nature is appropriate, since the human 
entity- according to my new conceptualization- is 
made of three features (body, soul and THD). Thus, 
it has become clear to me that the profound study of 
the THD is the crux of the matter for the 
understanding and explanation of human behaviors 
and societal phenomena.  

4- Then, I asked: which element of the THD is 
the decisive and crucial one in the birth and making 
of the entire THD system among humans? Language 
in its spoken and written forms was my answer to 
this question. Thus, I describe language as the 
Mother of all human symbols making the THD, 
because, we hardly can imagine the existence of 
parts of the THD like religion, science, thought etc... 
without the presence of language first. 

This gives legitimacy to call the human beings as 
linguistic-cultural beings by nature. That is, the 
human being is not only a speaking being as 
described by ancient and modern philosophers and 
social thinkers, but he/she is also at the same time a 
great user of the components of the THD. As such, 
one can imitate Descartes’ Cogito and state: I use 
language, therefore, I am human. In other words, 
humans acquire the unique characteristics of being 
human with the full THD qualities by the use of the 
gift of language in its oral form, at least.  

 
Basic Observations on Human Distinctiveness 
Following the above four observations, I come 

now to the substance of certain ideas which enforce 
the thesis of the THD. These ideas have allowed me 
to make out of the concept of the THD a theoretical 
perspective/ a paradigm. The latter is based on a set 
of potential innovative and unusual personal 
research observations on five features which 
distinguish the human species from the rest of the 
species on the planet. 

 The assumptions that ‘ humans are cultural 
symbolic / THD beings by nature’ are based on a set 

of five observations. To my knowledge, the 
centrality of THD in the human identity, as 
illustrated in the drawing below, may utterly be new 
and innovative in contemporary social sciences. 
Here is how I have been led to develop this fresh 
conceptualization of the centrality of the 
THD/culture in the human identity (Homo 
Culturus):  

1-The process of the human body growth and 
maturation is slow compared with those of other 
living beings. For instance, on average human babies 
begin walking at the age of one year, while animal 
babies may walk right away or within few hours or 
days after their birth. 

2- In general, humans have longer lifespan than 
most animals.  

3-The human race has an uncontested dominant 
role on earth. 

4-Humans are privileged by the THD. 
5- As stated before, the human identity is made 

up of three parts: the body, the soul and the THD. 
Thus, it is fully a tri-dimensional identity while it is 
often referred to in religions and philosophy as a 
dual identity made of body and soul. 

 
The THD Insightful Explanation  
The slow human body growth and maturation 

could be explained by the fact that human entire 
growth and maturation involve two fronts: The body 
front and that of the THD. In short, the growth and 
maturation of non-human species are uni-
dimensional (body) because of their lack of the THD 
in the most complex human sense of the term. In 
contrast, the growth and maturation of humans are 
bi-dimensional. They involve two levels: the body 
level and the THD level. So, this two levels process 
is seen by the hypothesis of this paper’s author to be 
behind the human slow body growth and maturation. 
That is, the process of the human body growth and 
maturation is slowed down, so to speak, among 
humans because humans are involved in a second 
process of growth and maturation represented by the 
THD. This interpretation might have an insightful 
quality and might have a lot of novel spirit. The 
following drawing describes the central position and 
role of the THD in the making of the human identity. 
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Introduction  
This article strongly argues that humans are 

intrinsically cultural beings. This is the feature 
which distinguishes most the human species from 
the rest of the species. This unique human 
characteristic is manifested in the following Cultural 
Symbols/CS: (language, thought, knowledge, 
science, religion, laws, myths, cultural values and 
norms). In this paper, we would like to replace CS 
by the term’ the Third Human Dimension’/THD. 
This stems from our own new conceptualization of 
the human identity. We conceive the latter as made 
of body, soul and the CS. So CS is the THD of the 
human identity. This is different from the common 
view of the human identity as a dual identity made 
of (body and soul). As such, we consider the human 
identity as a tri-dimensional identity. 

We adopt a different methodology in support of 
the thesis of this article which stipulates that humans 
are tri-dimensional creatures. This methodology uses 
both reason and Islamic religious insights to present 
its argument in favor of the THD as a special 
distinctive feature of the human species. In Arabic 
and Islamic intellectual culture, this methodology is 
called the Aql/reason and Naql/ religious 
methodology. That is, it combines both the use of 
the analysis of the mind/reason and the insights of 
the Islamic religious perspective on the issues and 
phenomena under consideration. Because the focus 
here is on the THD, we like to call the adopted view 
a Third Human Dimension Paradigm in Thomas 
Kuhn’s meaning of the concept of the term 
paradigm. 

On the other hand, Ibn Khaldun’s social thought 
in his Muqaddimah strongly adopts the Aql-Naql 
perspective. One telling example is sufficient to 
make the point. He links phenomenon of what he 
calls ‘excessive sedentary culture and 
luxury’(attarafu) to the weakening, the 
disintegration and the ultimate fall of society and 
civilization. This is clearly spelled in section 18 of 
chapter 4 of the Muqaddimah. Ibn Khaldun supports 
his observations by citing the Quran. He writes: “If 
this situation spreads in a town or a nation, God 
permits to be ruined and destroyed. This is the 
meaning of the word of God:’ When we want to 
destroy a village, we order those of its inhabitants 
who live in luxury to act wickedly therein. Thus, the 
word becomes true for it, and we do destroy it’ 
“( Ibn Khaldun 1974:287). 

 
Cultural Sociology 
Three major recent published books focus on 

Cultural Sociology. They underline the emerging 
important role of culture in the American 
sociological studies as Smith states: “Over the past 
ten to fifteen years “culture” has developed to 
become one of the most popular and important areas 
within sociology in the United States” (Smith 
1998:1). As to its definition, American cultural 
sociologists define this new sub-discipline as dealing 
with meaning-making which is implicitly assumed 

as the outcome of the cultural dimension of humans 
(Spillman 2007:1, Alexander 2012:22). This paper 
attempts to deal with cultural sociology from a 
different and a new perspective adopted by a 
researcher in the field of cultural sociology 
(Dhaouadi 2013). Before doing this, let us have a 
summary review of the concept of culture in 
contemporary social sciences.  

 
Models of Culture  
An entire chapter titled (Models of culture) has 

made a full review of the concept of culture in 
contemporary social sciences (Kincaid 2012: 387-
408). The author of this chapter (M.Risjord) has 
covered various aspects related to culture: the 
origins of the culture concept, culture and meaning, 
structure, agency and emotion, the Neo-Bosnian 
Model, the Epidemiological Model and the Practice 
Theory. Risjord’s review emphasises that culture is 
an external feature of human societies. That is, 
something which exists out there in societies having 
no innate prior present aptitudes in human nature. 
Tylor’s classical definition of culture is a telling 
example:” Culture or civilization, taken in its wide 
ethnographic sense, is that complex whole which 
includes knowledge, belief, art, morals, law and any 
other capacities and habits acquired by man as a 
member of society” (Kincaid 2012: 389). The 
conceptualisation of culture as a societal feature 
allows Tylor and others like Kroeber and Sapir to 
explain differences between the human groups. 
Tylor’s scientific goal was to make sense of human 
diversity by which human communities were 
classified as lower or higher at the stages of the 
scheme of evolution (Kincaid 2012:389-390). 

 
Culture as a Third Human Dimension 
Our long research on the concept of culture has 

gone through many stages which ended by giving 
culture a new name called the Third Human 
Dimension/THD. Epistemologically, the THD is 
conceptualized in our framework as an explicit 
manifestation of prior innate human aptitudes. The 
birth of the THD has a story which deserves to be 
told to see how concepts and theories could 
potentially be born in the agenda of doing Basic 
research in social sciences. 

Following our return to our home country after 
studying and teaching in North America as well as 
other countries, I began the so-called serious course 
of thinking and research in attempting to build a sort 
of a paradigm in order to understand human nature, 
behaviors and the dynamics of human societies 
within the perspectives of sociology and psychology. 
I adopted the next steps in order to attempt to get 
close to or fulfill that goal: 

1-My intellectual curiosity has proposed and 
encouraged me to work out a coherent intellectual 
framework based on sociological and psychological 
insights which might help understand and explain 
people’s behaviors and the dynamics of human 
societies and civilizations. I told myself with 
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  اجلمهورية التونسية، ونستجامعة ، االجتامع لمعقسم علم االجتامع، األستاذ 
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صيغته األمريكية يركز علم االجتامع الثقايف عىل فهم كيف يؤثر املعنى الذي يعطيه الفرد لألشياء عىل حياته 
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االجتامعية منذ عرص ابن خلدون. ويف اخلتام يقدم البحث إىل العلوم االجتامعية مفهوما جديدا يتمثل يف ما يسميه 

عية صاحب الدراسة التنشئة الثقافية االجتامعية كبديل ملصطلح التنشئة االجتامعية املعروف يف العلوم االجتام
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meaning shapes social life. As to the THD, it studies in- depth the nature of the human symbols/HS:  the spoken 
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viewed as very central in the human identity. Thus, Its impact on human behaviour is expected to be strong and 
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