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مجيع حقوق النرش حمفوظة. ال يسمح بإعادة نرش أي جزء من املجلة أو نسخة بأي شكل وبأي وسيلة سواء 
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دورية علمية حمكمة، تصدر ثالث مرات يف السنة يف (يناير - مايو- سبتمرب) عن كلية اآلداب، بجامعة امللك 

واملراجعات،  البحوث،  وتشمل:  باإلنجليزية،  أو  بالعربية  نرشها،  يسبق  مل  التي  العلمية  املواد  تنرش  سعود. 

وتقارير املؤمترات والندوات العلمية، وملخصات الرسائل اجلامعية، يف حقول: اإلعالم، والتاريخ، واجلغرافيا، 

والدراسات االجتامعية، واللغتني العربية واإلنجليزية وآداهبام، وعلوم املكتبات واملعلومات.

صدر املجلد األول من املجلة بعنوان «جملة كلية اآلداب» يف العام ١٣٩٠هـ/١٩٧٠م، واستمرت سنوية إىل أن 

حتولت إىل نصف سنوية منذ املجلد احلادي عرش عام ١٤٠٤هـ/١٩٨٤م. ويف عام ١٤٠٩هـ/١٩٨٩م صدرت 

العام ١٤٣٤هـ/ ٢٠١٣م صارت جملة اآلداب، وأصبحت  بعنوان: «جملة جامعة امللك سعود: اآلداب». ويف 

تصدر ثالث مرات يف السنة.

االجتامعية واإلنسانية،  والعلوم  اآلداب  العلمي يف  النرش  رائدة ومميزة يف جمال  تكون  أن  املجلة  تسعى 
وتصنَّف ضمن أشهر أوعية النرش العربية والعاملية، وضمن قواعد املعلومات العاملية.

اإلسهام العلمي من خالل نرش البحوث والدراسات املحكمة يف اآلداب والعلوم االجتامعية 
واإلنسانية، وفق معايري مهنية عاملية متميزة.

١- أن تكون املجلة مرجعاً علمياً للباحثني يف اآلداب والعلوم االجتامعية واإلنسانية.

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

٣- تطوير املعرفة األدبية واالجتامعية واإلنسانية واإلسهام يف تقدم املجتمع.

الــرؤيـــــة

الــرســالة

األهــــداف

هـ



 للمـراســلـــــة
«مجلة اآلداب» ص. ب . ۲٤٥٦ – الرياض ۱۱٤٥۱

كلية اآلداب- جامعة الملك سعود- الرياض- المملكة العربية السعودية

هاتف    ٤٦۷٥٤۰۸ -۰۱۱    فاكس ٤٦۷٥٤۰۲-۰۱۱

arts-mag@ksu.edu.sa البريد اإللكتروني

http://arts.ksu.edu.sa/journal-faculty-arts الموقع اإللكتروني

االشتراك والتبادل

دار جامعة الملك سعود للنشر، جامعة الملك سعود، ص. ب. ٦٨٩٥٣، الرياض ١١٥٣٧، 

المملكة العربية السعودية.

سعر النسخة الواحدة: ١٥ رياًال سعوديًا، أو ما يعادله بالعملة األجنبية، يضاف إليها أجور البريد.

و



قـواعـد الـنـشـر

وتشمل  اإلنسانية،  والعلوم  اآلداب  حقل  في  باإلنجليزية،  أو  بالعربية  نشرها،  يسبق  لم  التي  البحوث  المجلة  تنشر 

بالتحديد: اإلعالم، والتاريخ، والجغرافيا، والدراسات االجتماعية، واللغتين العربية واإلنجليزية وآدابهما، وعلوم المكتبات 

والمعلومات.

و ُتَصنَّف المواد التي تقبلها المجلة للنشر إلى األنواع اآلتية:

    بـحـث:    ويشتمل على عمل المؤلف في مجال تخصصه، ويجب أن يحتوي على إضافة للمعرفة.

    مداخلة:    وهي مقالة علمية موجزة يشارك بها كاتبها في الموضوعات الخاصة التي تعلن المجلة عنها في 

حينها وتنشرها ضمن «ملف العدد».

   مراجعة نقدية:    وهي القراءة التي تتوجه بالتقويم لكتاب أو بحث أو مقال علمي، أو بالعرض له والتعليق عليه.

   تـقـريــر:   وهي تقارير المؤتمرات والندوات العلمية وما يشبهها من أحداث علمية.

   ملخص رسالة جامعية:    وتستقبل المجلة ملخصات الماجستير والدكتورة في حقول اختصاصها وتنشر 
منها ما يمتاز بقيمة الفتة في منهجيته ونتائجه.

                      

تعليمات للباحثين:

١-   ال يتجاوز عدد صفحات البحث متضمنة الملخصين العربي واإلنجليزي، والمراجع ( ١٠,٠٠٠ كلمة ). 

٢-   أما المراجعات والتقارير وملخصات الرسائل فال تجاوز (١٥ صفحة ).

٣-   يرفق مع كل مادة مقدمة للنشر ملخصان أحدهما بالعربية واآلخر باإلنجليزية، على أال تجاوز كلمات كل 

منهما (٢٠٠ كلمة).

الجامعة،  الكلية،  «القسم،  التعليمية:  المؤسسة  التخصص،  العلمية،  الرتبة  (االسم،  الباحث  بيانات  تكتب    -٤

بصفحات  تتبع  ثم  البحث  أول  في  مستقلة  في صفحة  واإلنجليزية،  العربية  باللغتين  المراسلة»)  وعنوان 

البحث مفتتحة بعنوان البحث.

٥-  ال يرد اسم الباحث، أو الباحثين، في متن البحث أو هوامشه أو قائمة مراجعه، صراحة، أو بأي إشارة تكشف 

عن هويته، أو هوياتهم، وتستخدم بدًال من ذلك كلمة «الباحث» أو «الباحثين».

٦-  يضع الباحث كلمات مفتاحية Keywords تعبِّر عن موضوع البحث، والقضايا الرئيسة التي تناولها، وذلك بعد 

بيانات الباحث وقبل الملخص في نسختيه العربية واإلنجليزية، وال يتجاوز عددها (٦) كلمات. 

ز



 The World List of Scientific Periodicals ٧-  ُتسَتخَدم اختصارات عناوين الدوريات العلمية كما هو وارد في

وتستخدم  االختصارات المقننة دوليًا، مثل: سم، مم، م، كم، سم٢، مل، مجم، كجم، ق، ٪ ...الخ.

٨-  يتم اإلشارة إلى المراجع بنظام االسم والتاريخ (name, date) داخل المتن وال يقبل نظام ترقيم المراجع داخل 

المتن. وترتب المراجع في نهاية البحث هجائيًا بقائمة مستقلة والمراجع األجنبية بقائمة مستقلة أخرى أسفل 

منها وال ترقم المراجع في قائمة المراجع نهائيًا. ويكون ترتيب البيانات الببليوجرافية على النحو التالي:

أ)  يشار إلى الكتب في المتن داخل قوسين باالسم والتاريخ ورقم الصفحة. أما في قائمة المراجع، فيكتب 

االسم األخير للمؤلف (اسم العائلة) ثم االسم األول ثم األسماء األخرى أو اختصاراتها بالخط األسود. 

فعنوان الكتاب ببنط مائل ثم بيان الطبعة. فمدينة النشر: ثم الناشر، ثم سنة النشر.

مثال: المصري، وحيد عطية. مقدمة في هندسة العمليات الحيوية. الرياض: جامعة الملك سعود، 

١٤٢٥هـ.

ب)  يشار إلى الدوريات في المتن بنظام االسم والتاريخ بين قوسين على مستوى السطر. أما في قائمة 

المراجع فيبدأ بذكر االسم األخير للمؤلف (اسم العائلة) ثم االسم األول ثم األسماء األخرى أو اختصاراتها 

بالخط األسود. فعنوان البحث كامًال بين شولتين « ». فاسم الدورية مختصرًا ببنط مائل، فرقم المجلد، 

ثم رقم العدد بين قوسين، ثم سنة النشر بين قوسين.

مثال: فقيها، أنيس بن حمزة. «نمذجة تقطير خليط ذي نسبة تطاير عالية». مجلة جامعة الملك 

سعود (العلوم الهندسية)، مجلد١٥، العدد (١)، (٢٠٠٣م)، ١٣-٢٧.

ج) إذا كان المرجع (رسالة علمية لم تطبع): فترتب في قائمة المراجع بذكر االسم األخير للباحث (اسم 

العائلة)، فاالسم األول واألسماء األخرى: فعنوان الرسالة، فدرجة الرسالة (رسالة ماجستير/دكتوراه)، 

فمكانها: البلد، القسم، الكلية، الجامعة، فالسنة). 

مثال: الكناني، ظافر مشبب: الذات في النقد العربي القديم، رسالة دكتوراة، السعودية، قسم اللغة 

العربية، كلية اآلداب، جامعة الملك سعود، ١٤٣٠هـ.

د) تستخدم الحواشي لتزويد القارئ بمعلومات توضيحية، ويشار إليها في المتن بأرقام مرتفعة عن السطر. 

وترقم التعليقات متسلسلة داخل المتن. وعند الحاجة، يمكن اإلشارة إلى مرجع داخل الحاشية عن طريق 

استخدام كتابة االسم والتاريخ بين قوسين وبالطريقة نفسها المستخدمه في المتن، وتوضع الحواشي 

أسفل الصفحة التي تخصها والتي ذكرت بها وتفصل بخط عن  (المتن).

ح



٩- يتأكد الباحث من سالمة لغة بحثه، وخلوه من األخطاء المطبعية واللغوية وكذلك خضوعها إلجراءات 

النشر وضوابطه المشار إليها أعاله قبل إرساله، وأي إخالل بهذه الشروط، يترتب عليه إرجاع البحث 

لصاحبه دون النظر فيه من هيئة التحرير.

١٠- المواد المنشورة في المجلة ال تعبر بالضرورة عن رأي جامعة الملك سعود.

١١- يرسل للباحث نسخة إلكترونية وورقية واحدة فقط من عدد المجلة تتضمن بحثه المنشور .

                      

   يرسل الباحث بحثه إلى موقع المجلة، وذلك بالضغط على «طلب نشر بحث» من القائمة، ثم تعبئة النماذج 

بالبريد  وال  المجلة  إيميل  عبر  نشرها  المطلوب  البحوث  المجلة  تقبل  وال  المطلوبة،  اإلجراءات  واتباع 

الورقي.

   ُيعد إرسال الباحث بحثه إلى موقع المجلة اإللكتروني تعهدًا من الباحث/الباحثين بأن البحث لم يسبق نشره، 

وأنه غير مقدم للنشر، ولن يقدم للنشر فـي جهة أخرى حتى تنتهي إجراءات تحكيمه فـي المجلة.

   لهيئة تحرير المجلة حق الفحص األولي للبحث، وتقرير أهليته للتحكيم، أو رفضه.

   تخضع جميع البحوث، بعد إجازتها من هيئة التحرير، للتحكيم العلمي على نحو سري.

   يرسل البحث إلى اثنين من المحكمين المختصين في موضوعه فإن اختلف رأيهما، أرسل إلى ثالث ويكون 

رأيه حاسمًا.

   البحوث التي يقترح المحكمون إجراء تعديالت عليها تعاد ألصحابها إلجراء التعديالت.

   عند قبول البحث للنشر، ال يجوز نشره في أي منفذ نشر آخر ورقي أو إليكتروني، دون إذن كتابي من 

رئيس هيئة التحرير.

   يبلغ أصحاب البحوث المرفوض نشرها دون إبداء األسباب.

ط





كلمة رئيس التحرير

تسعد هيئة تحرير مجلة اآلداب أن تقدم لقرائها  العدد األول من المجلد الثالثين في حقل اآلداب 
والعلوم اإلنسانية الذي جاء غنيÁا وثريَّا بما َضّمه من أبحاث متخصصة، أسهم فيها الباحثون في إثراء 
على عشرة  احتوى  فقد  واإلنجليزي،  العربي  قسميه  في  متنوًعا  العدد  هذا  فجاء  المعرفة،  مجاالت 

بحوث في حقل التخصص.

ففي حقل اللغة العربية تضمن العدد ثمانية بحوث، هي: 

١- اإلطراء فعًال كالميÁا: دراسة في األبنية التركيبّية واألساليب التعبيرّية المستعملة في الفيسبوك.

٢-  «آسف جًدا يا صديقي»: أساليب االعتذار لدى متعلمي اللغة العربية.

٣-  تجليات النزعة الخيامية في قصيدة «الطالسم» إللياء أبي ماضي.

٤- تجليات نظرية نحو النص عند المفسرين: دراسة تطبيقية على أسلوب الحال في النظم القرآني. 

٥- التشكيل اللغوي في شعر عروة بن حزام.

٦- جهود «يوسف الخال» في حركة الحداثة النقدية.

٧- «الّنخلة والجمل»: قراءة نقدّية .

٨- نداء اآلخر في المقابالت اإلعالمية في ضوء نظرية تحليل المحادثة.

وفي حقل اإلعالم تضمن العدد بحًثا واحًدا بعنوان : دور وسائل االتصال في حمالت االنتخابات 
النيابية في مملكة البحرين لعام ٢٠١٤.

وفي حقل اللغة اإلنجليزية احتوى العدد على بحٍث واحد هو:  االحتكاكية في األصوات الساكنة 
واالشتقاقات الفونولوجية في اللهجة السبزوارية الفارسية: الطبقية أو التوازي في النظرية التفاضلية. 

وجاءت هذه األبحاث بصورتها الحالية بعد قراءة واعية ومتأنية من المحكمين والباحثين، الذين 
حرصوا على أن تكون فيها اإلضافة العلمية المنشودة.

وال يسعني هنا إال أن أقدم شكري خالًصا لجميع الباحثين الذين وثقوا بالمجلة والمحكمين الذين 
أثروا هذه األبحاث العلمية بملحوظاتهم النيرة والدقيقة، وأحكامهم السديدة، وأشكر زمالئي في هيئة 
إدارة  وأشكر  المجلة،  أعمال  القائمين على  والعاملين وجميع  الموظفين  أبنائي  أشكر  كما  التحرير، 

الجامعة على دعمها المستمر للمجالت العلمية، وأسأل اهللا أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والبركة.

                                                                                      ريئس هيئة تحرير مجلة اآلداب

                                                                            أ. د. عبدالله بن أحمد الطاهر
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 مهّمة دراسات نتائج استعراض من الباحثان وينطلق. واستهالكه إنتاجه عىل الثقافات خمتلف ويف التفاعل

ّققها، التي الوظائف جهة من خمتلفة غْربّية ثقافات يف الكالمّي  الفعل هذا تناولت  التي الرتكيبّية واألبنية ُيح

 التي األجوبة وأنواع وتلّقيه، إنتاجه يف املؤّثرة االجتامعّية والعوامل عليها، يدور التي واملواضيع فيها جيري

ردّ   . عليه هبا يح

 مواقع أبرز من واحد إىل استناًدا العربّية، يف اإلطراء أثر القتفاء البحث من املهمّ  القسم الباحثان ويحفرد

عدّ  الذي الفيسبوك بذلك نعني االجتامعّي، التواصل  رصد من مّكنتهام حّيةً  ساحةً  ـ الباحثْي  تقدير يف ـ يح

 إىل الباحثان وينتهي. التعبريّية وأساليبه الرتكيبّية وأبنيته أصنافه خمتلف وتبّي  اإلطرائّية، التعابري من املستعمل

 عىل وإبداع، تنّوع من ختلو ال بالعربّية إعجاهبم عن هبا يعّّبون طرائق   الفيسبوك شبكة عىل للناشطي أنّ 

 لنزوع املنّمطة، الصيغ إىل اقرتاب من قليلةـ غري غربّية دراسات يف اإلطرائّية امللفوظات عليه بدت ما خالف

  .والتنميط التشابه إىل امللفوظات، تلك يف والرتكيب، العبارة
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Abstract: The researchers have dealt with compliment alternately, describing it speech act that 

speakers are keen on producing and using in interactions across different cultures. The researchers 

began with exposing the outcomes of interesting studies which examined this speech act in variety of 

western cultures in term of the function that it fulfills, the structural constructions that scaffold it, the 

topics that it revolves around, and the types of responses that answer it  

The researchers dedicated the important section of the research paper to track the behaviour of 

compliment in the Arabic language, based on the most important social media, Facebook, which is  

considered by the researchers as a dynamic arena that enabled to spot the used expressions of 

compliment and to figure out the variety of its genres, structural constructions, and expressional 

styles  

The researchers concluded that Face bookers have their own ways to express their appreciation using 

Arabic, which proved to be eclectic and creative contrary to what the expressions of compliment seem 

to be, in numerous western studies, nearly as clichés viewing the proclivity  of the terms and 

structures in those expressions toward sameness and typology.  
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 ـ اإلطراء يف الدراسات الغربّية 1

منزلة اإلطراء يف نظرّية األفعال الكلمّية  (1.1)

 ونظرّية التأّدب:

( األفعال القريبة من Austinيصنّف أوستن )

التي يعّّب  ،(behabitivesاإلطراء يف باب السلوكيّات )

القائل من خالهلا عن موقف جتاه سلوك اآلخرين 

ا غري قليل من  ذلك عددً  عىلوآرائهم. ويرضب مثااًل 

كر ،اعتذر  )األفعال، شأن   (،ورّحب   ،وهنّأ   ،وش 

(7Searle, 1976 : (  أّما سريل .)Searle فمكان ،)

اإلطراء يف القسمة البديلة التي يقرتحها نوع من 

األفعال الكالميّة اصطلح عليه باإلفصاحّيات 

(expressives)،  عىل التي يكون مدار القّوة املضّمنة فيها

تعبري القائل عن حالة نفسّية أو إفصاحه عن مشاعره 

جتاه واقعة ّما يستلزمها مضمون الفعل الكالمّي. 

ا من ويدرج سريل يف جدول األفعال اإلفصاحّية عددً 

فعل أطرى، ولكن نجد الاألفعال ال نجد ضمنها 

كر  ) أخرى قريبة منه، نعني بذلك أفعااًل   ،وهنّأ   ،ش 

 . (ورّحب   ،تنكر  واس ،وعّزى ،واعتذر  

وينّبه سريل إىل أّننا ال نجد يف هذا الصنف من 

ا تسري نحوه املالءمة التي يسعى األفعال الكالمّية اجّتاهً 

القائل إىل إجيادها بي الّلغة والعامل اخلارجّي. فالقائل 

 من هذه األفعال الكالميّة ال يسعى إىل حي ينجز عماًل 

ن ما ُيدث يف أن جيعل العامل يطابق كالمه، شأ

(. وليس من غايته أيًضا أن commissivesالوعدّيات )

جيعل كالمه يطابق العامل، مثلام هو احلال يف التمثيلّيات 

(representatives واألقرب إىل حقيقة هذا الصنف .)

ا صدق القضّية من األفعال الكالميّة أّننا نفرتض مسبقً 

صبع إ املعّّب عنها. فأنا حي أعتذر لك عن دويس

أّن إصبعك تّم  يأن أّدع قدمك، ليس من غريض

مر . ال، وليس من غايتي أن أجعل األاالدوس عليه

 (. Ibid: 12كذلك. )

بسبب من  يكون (Leechواإلطراء عند ليتش )

بل اكتفى "ا له، ا دقيقً مل يقّدم لنا تعريفً  غري أنهالتأّدب 

باإلشارة إىل وجود شكل من التأّدب سلبّي يقوم عىل 

تقليل من التعابري التي يعتقد أّّنا من قّلة التأّدب ال

والتي ال ختدم السامع، وشكل آخر من التأّدب إجيايّب 

مداره عىل الرتفيع من التعابري التي يعتقد أّّنا من باب 

)عبيد،  "الّلباقة والتأّدب والتي تكون يف صالح السامع

. (. فاإلطراء إذن من التأّدب اإلجيايبّ 16ـ  15: 2014

 convivialوهو عند ليتش يف صنف األفعال البهيجة )

acts)،  التي يمّثل هلا بالتهنئة. وهذه األفعال البهيجة

ا يطابق املقصد االجتامعّي من حتمل يف حّد ذاهتا مقصدً 

التفاعل املتمّثل يف إجياد قدر من االحرتام املتبادل بي 

بي املتكّلمي، ومن ثّم اإلسهام يف أن جيري التفاعل 

املتكّلمي يف كنف الوّد والتفاهم. ويقابل هذا الصنف 

من األفعال عند ليتش صنف ثان يطلق عليه مصطلح 

(، شأن األمر competitive actsاألفعال التنافسّية )

والسؤال والطلب واالعتذار. وهي أفعال يكون 
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ا بي القّوة املضّمنة فيها واملقصد التعارض واضحً 

ي إليه عملّية التواصل. وهو ما االجتامعّي الذي جتر

يقتيض من املتكّلم هتذيب تلك األفعال للتقليص من 

 (.Leech, G. N., 1983:105 الفظاظة املوجودة فيها ) 

واإلطراء يف منوال براون وليفنسون واحد من 

ا هيّدد إّما أفعال كالمّية كثرية حتمل يف طبيعتها خطرً 

إن نظرنا إليه من وجه السامع وإّما وجه املتكّلم. وهو 

ا يف جهة أنواع ماء الوجه املستهدفة، ألفيناه مذكورً 

قائمة األفعال التي هتّدد ماء وجه السامع السلبّي عىل 

وجه التحديد، ملا تعّّب عنه من رغبة املتكّلم يف يشء 

يمتلكه السامع. فاملتكّلم يحطري سامعه للتعبري عن 

إشارة من  إعجابه به أو ليغبطه عن يشء يمتلكه. وهو

بعيد يلتقطها السامع ليحمي ذاك اليشء الذي يرغب 

 ,Brown & Levinsonفيه املتكّلم، أو ليتنازل له عنه 

1987: 66)  .) 

األفعال "واإلطراء يف كتاب أوروكيوين الدائر عىل 

، فعل كالمّي ذو خطورة "الكالمّية صلب اخلطاب

نتجه، أي  ن يح املحطري عالية، سواء نظرنا إليه ِمن جهة م 

ن  يتقّبله، أي املمدوح. ففي إنجاز هذا  أو ِمن جهة م 

الفعل الكالمّي معادلة صعبة نلّخصها يف السؤال 

اآليت: كيف تحطري خماط بك، من غري أن تحشعره بأّن يف 

ا أو مصلحة تكمن وراء ذلك العمل. إطرائك متّلقً 

وحرج املمدوح مضاعف. واملعادلة التي يحواجهها 

 من مجلة ما يعنيـ  فقبولك اإلطراء يعنيصعبة أيًضا: 

أّنك خترق قاعدة التواضع، وتسمح ملن يحطريك بأن ـ 

خيرتق الفضاء اخلاّص بك. ويف رفضك اإلطراء إيقاع 

طري الذي يتأّذى ـفعل كالمّي رّبام يحلحق إساءة بال مح

 ,.orecchioni, Cـ  kerbratمن كونك رددت  عليه هدّيته )

 (. 78ـ  77: 2003

اخلطاب "د تناولت أوروكيوين اإلطراء يف كتاب وق

 ,.orecchioni, Cـ  kerbrat) من زاوية أخرى "التفاعيلّ 

(. إذ جاء حديثها عنه يف إطار نقد منوال 196: 2005

توسيع "التأّدب عند براون وليفنسون والدعوة إىل 

ا لنوع آخر من حدود هذا املنوال، حّتى نفسح فيه مكانً 

ا عىل ماء ة التي ال تشّكل بطبعها خطرً األفعال الكالميّ 

 ،والتهنئة ،الوجه، بقدر ما هي معّززة له كالشكر

واإلطراء. وقد رأت أوركيوين من الرضورة بمكان أن 

ا لتعيي هذه ا جديدً مصطلحً  ،(B&L)تضيف إىل منوال 

األفعال، أال وهو مصطلح األفعال املطرية ماء الوجه 

(face flattering acts)، صود باإلطراء يف هذا واملق

املصطلح معنى التثمي الذي يقرتب من مصطلحات 

أخرى جّردها باحثون آخرون، من قبيل األفعال 

(، واألفعال face enhancing actsاملعّززة ماء الوجه )

(. face boosting actsالرافعة من قدر ماء الوجه )

 عىل قدم واحدة، بل وهكذا مل يعد منوال التأّدب قائاًم 

مسى هناك معادٌل إجيايّب لألفعال التي هتّدد ماء أ

الوجه، وتوازٌن بي تّأدب سلبّي مداره عىل تلطيف 

األفعال التي هتّدد ماء الوجه والتعبري عنها بطريقة 
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خفّية من جهة، وتأّدب إجيايّب يتمّثل يف القيام بأفعال 

تعّزز ماء الوجه واستعامل أدوات تسم تلك األفعال 

: 2014ة أخرى )عبيد، ـــعليها من جهّدد ـــــوتش

40-41.) 

 يف تعريف اإلطراء: (2.1)

اإلطراء بأّنه فعل كالمّي ُيتوي  زتعّرف هومل

ا عىل إسناد مفخرة من املفاخر إىل رصاحة أو ضمنيًّ 

شخص آخر غري املتكّلم يكون يف الغالب هو 

املخاط ب. وتكون عّلة ذلك اإلسناد خصلة )يشء 

مهارة  ائص يمتاز هبا،ــــخصيمتلكه املخاط ب، 

يتمتع هبا...(، يقّدرها كلٌّ من املتكّلم واملخاط ب 

ب يظّل هو املعنّي ـــا. واملخاط  ا إجيابيًّ تقديرً 

باإلطراء، حتّى يف احلاالت التي يبدو فيها اإلطراء 

ياًل   عىل طرف غائب. وهاكم املثال الذي ترضبه ُمح

 :  زهومل

 مهّذب! املتكّلم: يا له من صبّي ـ  أ (1)

. ها نحن نبذل ما يف املخاط ب: شكًرا جزياًل  ـ

 وسعنا. 

ففي هذا امللفوظ مفخرة أحسندت عىل نحو غري 

مبارش إىل املخاط ب، إذ فيها إشارة إىل أّنه عرف كيف 

سن تربية طفله، ومن ثّم كان أبً  ا. وهذا سبب ا صاحلً ُيح

مل هذا امللفوظ عىل أّنه إطراء للمخاط ب  كاف   لكي ُيح

(Holmes, 1988a: 485.) 

ا وقد استوحت أوروكيوين من هذا التعريف تعريفً 

غري بعيد عنه. فاإلطراء عندها يشمل كّل تقرير 

تقويمّي إجيايّب مداره عىل صفة من صفات املخاط ب أو 

خاّصية من خصائصه. فهو وفق هذا التصّور رضب 

من املدح موّجه إىل الشخص املعنّي باألمر. وال 

وكيوين بدورها وجود حاالت يمكن أن تستبعد أور

يكون مدار ذلك العمل التقويمّي فيها عىل إحدى 

ر بينه وبي املخاطب عالقة قد  صفات شخص آخ 

ـ  Kerbratتكون وثيقة، ورّبام ال تكون كذلك )

Orecchioni, 2002 .) 

واملستخلص من هذين التعريفي، أّن من طبيعة 

ا. كونه إجيابيًّ ـ  نعني اإلطراءـ هذا الفعل الكالمّي 

ثّمن وجهه اإلجيايب، ألّنك فأنت  حي متدح شخًص  ا، تح

من  تحقيم له الدليل عىل أّنك هتتّم به وتحتابع ما يصنعه

فعل وما ينتجه من قول وما يرتكه من أثر، وتالحظ ما 

يطرأ عىل مظهره وهيأته من تغرّي. من هذ املنطلق اعتحّب 

ّتخذ منه "هبة لغوّية"اإلطراء  فاوض ي  ا املتكّلم أداة يح

هبا العالقات االجتامعّية التي تربطه بمخاط بيه. ويكون 

يف حاالت التقّرب والتوّدد من ـ  أكثر ما يكونـ  ذلك

أشخاص بعيدين عنه، أو يف حاالت التطبيع ومتتي 

صالت قائمة، مثلام يكون ذلك حي يحظهر املتكّلم 

م. وحّتى يف لآلخرين أّنه يشاركهم أذواقهم واختياراهت

احلاالت التي يصدر فيها اإلطراء عن شخص ذي 

مكانة عالية إىل من هو دونه مكانة، فالغالب عىل هذا 

الفعل الكالمّي، أن يكون إشارًة يحرسلها املادح لغاية 
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ا تقليص املسافة وجتسري الفجوة، شأن ما ُيصل أحيانً 

بي مدير املؤّسسة وأحد العاّمل. أّما إذا كان اجّتاه 

اإلطراء من اليد السفىل إىل اليد العليا، فالغالب عىل 

هذا الفعل الكالمّي التمّلق واملجاملة واهلدف من 

 ورائه التوّدد والتقّرب.

 يف وظائف اإلطراء:   (3.1)

لإلطراء وظيفة أساسيّة يتّفق عليها الدارسون، 

أال وهي متتي عرى الصلة بي املتخاطبي عىل النحو 

ه بأّّنم متكافلون ومتضامنون. الذي يشعرون في

ا من مظاهر فتعبري املتكّلم عن استحسانه مظهرً 

عن إعجابه بيشء يمتلكه، من العوامل  السامع أو

التي تقّوي عالقته بذلك السامع. ولذلك اعتّبت 

هوملز اإلطراء من األفعال الكالميّة ذات األثر 

اإلجيايّب التي تستهدف املخاط ب والتي تصلح يف 

به )الغال  ,Holmesب لتعزيز العالقة بي املتّكلم وخماط 

1988a: 486 ولإلطراء وظائف أخرى ال تقّل أمّهية .)

فهو يرّسخ السلوك  ؛اسيّةـــعن وظيفته األس

قبلوا عليه،  املرغوب فيه، ويحغري األفراد به، حتّى يح

شأن ما يقوم به األستاذ يف القسم، حي يحطري أحد 

وراء اإلطراء إىل حتبيب  يذه، وهيدف منــــتالم

صنيع ذلك التلميذ إىل زمالئه، حتّى ينسجوا عىل 

 منواله.

واإلطراء طريقة يستعملها املتكلم إّما لتعضيد فعل 

 أكثر ما يكون كالمّي آخر وإّما لتعويضه. ويكون ذلك

 ،والتحيّة ،والشكر ،يف أفعال كالميّة أخرى، كاالعتذار

ء الشائعة أن يكون والرتحيب. ومن استعامالت اإلطرا

ّفف هبا املتكّلم حّدة النقد الذي يوّجهه إىل  طريقة خيح

خماط به. ويف مثل هذه االستعامالت يرد اإلطراء 

ا بعبارات أو أدوات تفيد االستدراك، مشفوعً 

ويحستشّف منها أّن الفعل الكالمّي الذي جييء بعد 

االستدراك هو العمل األسايّس، وما اإلطراء الذي 

راد به تلطيف النقد، حّتى ال يكون سبقه إ ال متهيد يح

 ا. ا وموجعً الذعً 

ولكنّك تنسف جهود  ،اأنت تحبيل بالء حسنً ـ  (2)

 من سبقك. 

واإلطراء أيًضا من الوسائل التي يستعي هبا املتكّلم 

عىل استدراج أحد األفراد إىل أن ينخرط معه يف ُمادثة. 

كيّا يفتح به ا ذويف هذه احلالة يكون اإلطراء أسلوبً 

املتكلم شهّية املخاط ب للحديث. وال تستبعد 

ن وجود سياقات يحستخدم فيها اإلطراء أداة ولفساو

(. ومثل 93ـ  Wolfson, 1983: 86للسخرّية والتهّكم )

 ذلك قول املعّلم لتلميذ غبّي:

 ذكاؤك فاق احلدود.ـ  (3)

وإذا كان اإلطراء يف الوظائف اإلجيابّية السابقة، 

مل سرتاتيجّيات التأّدب اإلجيايّب التي إعىل أّنه من  ُيح

تقوم عىل إظهار العناية برغبات املخاطب واهتامماته، 

ومن ثّم تعّزز ماء وجهه اإلجيايب، فإّنه يف سياقات 

سرتاتيجّيات التأّدب إأخرى يمكن أن يندرج يف 
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السلبّي، عندما يحستخدم بطريقة يشعر فيها املخاط ب 

حّريته  وأجّبه عىل عمل من األفعال  أّن اإلطراء عرقل

(Brown & Levinson, 1987: 70 مل قول تلميذ (. فقد ُيح

 لصديقه: 

 ( ـ تحعجبني األقالم التي تكتب هبا.4)

عىل أّنه طلب، إذا أعقبه رّد فعل، من نحو أن   

يأخذ التلميذ املخاط ب أحد أقالمه، وهيب صديقه 

طراء عىل أّنه تعبري إّياه. ففي مثل هذه احلالة، فحهم اإل

املتكّلم عن رغبته يف يشء يمتلكه السامع. وهو ما قد 

جيعل السامع يفّكر يف القيام بفعل يذود به عن حوضه، 

ومن ثّم ُيمي ذلك اليشء الذي مّثل موضوع رغبة 

 (.Brown & Levinson, 1987: 66السامع )

من هذا املنطلق، رأت هوملز أن اإلطراء قد يرتّتب 

جه خطر هيّدد ماء وجه السامع، ملا يمكن أن عىل إنتا

ينطوي عليه من رغبة دفينة تسكن املادح، وتفضحها 

ا يمتلكه العبارة املحطرية التي تشري إىل أّن هناك شيئً 

 ,Holmes) السامع، ويريد املتكّلم أن يستحوذ عليه

1988a: 486مزعج للسامع، ، (. فاإلطراء يف هذه احلالة

يف شؤون اآلخرين اخلاّصة وهو رضب من التدّخل 

إاّل  هبم. وال يمكن لإلطراء حي يكون من هذا القبيل

 أن يحسهم يف عرقلة سري املحادثة.   

وقد اعتّبت أوروكيوين اإلطراء يف بعض 

 un cadeau) "اهلدّية املسمومة"ا من السياقات رضبً 

empoisonné أو قْل هو دّس للسّم يف العسل عىل ،)

يّة. فهذا الفعل الكالمّي ال خيلو حّد العبارة العرب

نتجه، أو عىل من يتلّقاه.  من خطر، سواء عىل من يح

واملمدوح يف مناسبات غري قليلة يراه دْينا وضعه 

املادح يف رقبته، ومن ثّم ال يستطيع أن يكون يف ِحلٍّ 

منه، إالّ إذا كافأ املادح بمثل هدّيته أو بأحسن منها. 

ن يتلّقوّنا، فاإلطراء من تلك اهل رج م  دايا التي حتح

سواء نظر املمدوح إليه عىل أّنه دْين أو عىل كونه 

د من ورائه املادح مصلحة شخصيّة، أو  متّلقا ينشح

 :Orecchioni, 2005ـ  Kerbrat) ا يريد أن يقضي هوطرً 

227.) 

 مناويل اإلطراء الرتكيبّية:  (4.1)

التي يمكن االنطالق ههنا من الدراسة امليدانّية 

لفسون وماينز والتي تناولتا فيها اأجرهتا الباحثتان و

اإلطراء عند عدد من املتكّلمي الذين تعّد اإلنجليزية 

األمريكيّة لغتهم األّم. فقد كشفت هذه الدراسة عن 

نتجها أولئك  نزوع عدد من اإلطراءات التي يح

املتكّلمون يف سياقات متنّوعة إىل التشابه من حيث 

(. وكان Manes & Wolfson, 1981اكيب )املعجم والرت

ا يف األمثلة التي من أكثر املناويل الرتكيبيّة تواترً 

مجعتاها، ثالثة مناويل يمكن أن نمّثل هلا بامللفوظات 

 اآلتية:

 منزلك مجيل. ـ أ (5)

 تحعجبني فصاحتك. ـ ب

 إّّنا حتفة هذه السّيارة. ـ ج
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ومن النتائج التي خلصت إليها املؤّلفتان، 

رجوع اإلطراءات يف اإلنجليزّية األمريكيّة إىل 

فئتي كّبيي: فئة نعتيّة وأخرى فعليّة. وقد 

الحظت املؤّلفتان أّن هناك مخسة نعوت تتكّرر يف 

أكثر من ثلثي الفئة األوىل. وهذه النعوت هي: 

ورائع. أّما األفعال  ،وحسن ،ومجيل ،وجيّد ،لطيف

فاثنان مها: أححّب ا يف الفئة الثانية، األكثر تواترً 

ويحعجب ]ين[. وقد التمست الباحثتان الّتسام 

ملفوظات اإلطراء بقّلة يف التنّوع، مقابل جنوح إىل 

التشابه والتنميط يف مستوى املعجم والرتكيب، 

ا من أبرزها انتامء هذا الّلون من األفعال أسبابً 

عرف بالصيغ  الكالميّة، نعني اإلطراء إىل ما يح

صيغ التحيّة وتعابري الشكر  املنّمطة، شأن

واالعتذار. فالذي يّّبر نزوع هذه الصيغ إىل 

ا التنميط، شيوعها يف املحادثات التي جتري أحيانً 

بي متكّلمي قد تكون هلم خلفيّات خمتلفة. ولوال 

ذلك التشابه والتعاود يف الصيغ، ملا تسنّى هلم 

. التعّرف إليها بيرس، ومن ثّم االهتداء إىل معانيها

رّسع  فانتامء اإلطراء إىل فصيلة الصيغ املنّمطة، يح

سهم عمليّة فهم املتكّلمي بعضهم بعًض  ا، ومن ثّم يح

 يف التفاعل احلاصل بينهم.  

 املوضوعات التي يدور عليها  اإلطراء (5.1)

إن نظرنا إليه ـ  لفسون وماينز أّن اإلطراءاترى و

من جهة ما يتّم إسناده إىل السامع من حسن 

ينقسم إىل نوعي: فهناك ـ  لصفات وطيّب األفعالا

ما يدخل يف باب التعليق عىل املظاهر التي تحّبز 

ا بذله املمدوح، كي يظهر يف معرض حسن جهدً 

شأن ترسُية شعره، والزينة التي يتّخذها. أّما النوع 

الثاين فمداره عىل إطراء املهارات التي يمتلكها 

(. وقد جاءت Manes & Wolfson, 1981املمدوح )

دراسة هوملز التي تناولت فيها اإلطراء يف 

ثبّت هذه القسمة. إذ رأت الباحثة  ،نيوزيلندا، تح

ا إىل البيانات واملعطيات التي جتّمعت استنادً 

عندها، أّن معظم اإلطراءات تدور يف فلك عدد 

قليل من املواضيع التي تكون ُمّل تعليق نعني 

داء اجليّد بذلك: املظاهر واملهارات واأل

سن  واملمتلكات وملمح من مالمح الشخصيّة وحح

(. وال تكاد املواضيع التي Holmes, 1988bاملعرش )

نتجه املتكّلمون اإلسبان  يدور عليها اإلطراء يف ما يح

خترج عن هذه القائمة. ـ  حسب دراسة أخرى

فجزء كبري من اإلطراء عند هؤالء املتكّلمي دائر 

مدوح. وأكثر تلك عىل صفات ظاهرة يف امل

الصفات التي يدور عليها التعليق ما كان طبيعيّا، 

أو قْل خْلقيا، شأن زرقة العيني ورشاقة القّد 

 وكامل اجلسم. 

 العوامل االجتامعيّة املؤّثرة يف اإلطراء(  6.1) 

انتبه الدارسون إىل أّن إنجاز هذا الفعل 

الكالمّي، بسبب عدد من املؤّثرات االجتامعيّة، 
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نتجه ومن كا جلنس ونوع العالقة القائمة بي من يح

يتلّقاه. فقد الحظت ولفسون وماينز أّن أغلب 

اإلطراءات تتّجه إىل أفراد يشرتكون واملتكّلم يف 

اجلنس ويف املنزلة، وأّن معظم اإلطراءات التي 

نجزها يف أثناء التفاعل أفراد  ذوو منزلة عالية، يح

م منزلة، تدور أكثر ا دوّنويكون املقصودون هبا أفرادً 

ا من ما تدور عىل مهارة السامع، وقّل أن تتناول مظهرً 

نتج اإلطراء دون مظاهره أو شيئً  ا يمتلكه. أّما إذا كان مح

متلّقيه منزلة فعىل األرجح أن يتعّلق باملظاهر 

 (.   Manes & Wolfson, 1981واملمتلكات )

والنساء حسب الدراسة السابقة يأتي قبل الرجال 

واء يف إنتاج اإلطراء أو يف تلّقيه يف أثناء التفاعالت، س

والسّيام حي يتعّلق اإلطراء باملالبس واملظاهر. نعم، 

نتجه النساء وحجم ما يتلّقينه  إّن حجم اإلطراء الذي تح

منه، أكثر ممّا هو موجود عند الرجال. وهو عندهّن 

طريقة يعّّبن هبا عن تضامنهّن، وعن الّلحمة املوجودة 

بينهّن. أّما الذكور فال يرون يف اإلطراء األداة املثىل 

باملقارنة مع ـ  للتعبري عن متاسكهم. ولذلك تراهم

ا يف إتيان هذا الفعل الكالمّي زاهدين أحيانً ـ  اإلناث

(Holmes, 1988b: 5  6ـ.) 

 جواب اإلطراء: (7.1)

من الواضح أّننا مكتفون يف هذا البحث بدراسة 

النظر يف جوابه يف دارسة أخرى.  اإلطراء، مؤّجلون

وحسبنا ههنا أن نشري برسعة إىل هذا اجلزء املكّمل 

للجزء املتعّلق بالتعبري عن اإلعجاب. أجْل، يمثّل 

ا من زوج جماور يحعرف بالتبادل اإلطرائّي اإلطراء جزءً 

نتجه  الذي يتكّون من تدّخل أّوّل يتمّثل يف إطراء يح

ومن تدّخل يعقب األّول املطري ويقصد به املخاط ب، 

يكون من قبيل رّد الفعل، ويتمثّل يف اجلواب عن 

اإلطراء الذي ينتجه الشخص املمدوح، ويكون 

 ,Orecchioniـ  Kerbratاملقصود به الشخص املادح 

1998: 201) .) 

بومرنتز من أّول الدارسي الذين تناولوا هذا  د  وتع

أّن جواب املوضوع. وقد أشارت يف عملها الرائد إىل 

اإلطراء ال خيلو من مفارقة، ملا فيه من تعارض بي 

قاعدتي من قواعد التخاطب. فأنت  حي تتلّقى إطراء 

اري املتكّلم  من اإلطراءات، تكون بي نارين: أْن جتح

ثناء  وت قبل إطراءه من جهة، وأن تتجنّب الوقوع يف

الذات وتزكية النفس من جهة أخرى. لذلك يستعمل 

 متنّوعة للخروج من هذا املأزق، إلطراء حياًل متلّقو ا

فقد يقّللون من الثناء املوّجه إليهم، أو يرّدون عليه 

بمثله. وحتّى األمريكيّون أنفسهم ال يشّذون عن هذه 

القاعدة، عىل الرغم من أّن معايري اخلطاب عندهم تقّر 

بأّن اجلواب املناسب لإلطراء، أن تقول ملن أثنى 

 (. 82ـ  Pomerantz, 1978: 81عليك: شكًرا )

ا جواب وقد مىض هاربر يف هذا االجّتاه، مصنّفً 

اإلطراء يف اإلنجليزّية األمريكّية ثالثة أصناف حتت 

كّل صنف تنضوي رضوب شّتى من األجوبة. فالنوع 
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األّول من األجوبة عنوانه الكبري القبول. ومن تنويعاته 

بتعليق يفيد أو  أن يعّّب املمدوح بإشارة تفيد الشكر، 

املوافقة، أو أن يرّد عىل اإلطراء بمثله. ومدار النوع 

الثاين عىل عدم قبول اإلطراء. ويكون ذلك بطرق منها 

سند إليه من صفات السؤال وعدم االعرتاف بام أح 

إجيابّية. أّما النوع الثالث، فنجد فيه أجوبة ال تحفصح 

عن فحواها، إالّ بعد التأويل. وقد أفىض تقليب 

ربرت النظر يف مدّونته التي احتوت عىل عدد من ها

أجوبة اإلطراء يف اإلنجليزّية األمريكّية إىل أّن أغلب ما 

يرّد به األفراد عىل اإلطراء املوّجه إليهم، ينتمي إىل 

النوعي الثاين والثالث. ويف ذلك دليل عىل أّن ما يقوله 

ليه ا ما خيرج عاّم متح املتكّلمون عىل صعيد الواقع، كثريً 

عليهم املعايري التي حتكم االستعامل الّلغوّي والتي لو 

ا خضعوا هلا، الكتفوا مثلام أشارت بومرنتز سلفً 

 (.     Herbert, 1986 : 77بعبارة: شكًرا   )

أما النتائج التي خلصت إليها هوملز ـ بعد فحص 

أجوبة اإلطراء عند النيوزيلنديي ـ فتشري إىل أّن النسبة 

ت من نصيب األجوبة التي فيها موافقة الكّبى كان

عىل اإلطراء. وبعد ذلك تأيت األجوبة التي يحظهر فيها 

املمدوح هتّربه ومتّلصه من اإلطراء. أّما أجوبة الرفض، 

 (.  Holmes, 1988aفقليلة ال تتعّدى نسبتها العرش )

وقد درست دايكوهارا اإلطراء يف التفاعالت 

نتهت إليه بالنتائج التي اليابانّية. ومّلا قارنت ما ا

خلصت إليهام ماينز ووالفسون يف دراستهام حول 

اإلطراء يف اإلنجليزّية األمريكّية، وقفت عىل 

اختالفات غري قليلة سواء فيام يتعّلق باملناويل الرتكيبّية 

التي جييء عليها اإلطراء، أو بالصفات التي تكون 

ته. أو بأجوب  موضوع إطراء، أو بوظيفة اإلطراء، 

وكان جواب اإلطراء من أكثر ما اختلفت فيه 

الدراستان. نعم، لقد كشفت دراسة دايكوهارا عن أّن 

%(، كانت من 95ا من أجوبة اإلطراء )نسبة عالية جدً 

نصيب تلك األجوبة التي يتجنّب فيها املمدوح 

اإلطراء. ومل تستأثر األجوبة التي يعّّب فيها املمدوح 

%(. وممّا 5بنسبة ضئيلة جّدا ) عن قبوله اإلطراء، إالّ 

كشفت عنه هذه الدراسة أيًضا استخدام اليابانّيي 

سرتاتيجيّات يف منتهى التنّوع، عندما يتمّلصون يف إ

يبون  أجوبتهم من تزكية نفوسهم. فرتاهم يف الغالب جيح

أو بكالم قريب من ذلك:  "ال، ال"بالنفي، قائلي: 

يكتفون  ، ويف مناسبات أقّل "هذا ليس صحيحا"

باالبتسام أو يكّفون عن اجلواب، ويف سياقات أخرى 

يعّّبون عن هتّرهبم بالسؤال الذي فيه تشكيك يف مدى 

هل تظّن "أحقّيتهم بام أسند إليهم من مفاخر، قائلي: 

 . "ذلك؟

وقد ربطت دايكوهارا األمر بالوظائف التي ينهض 

إظهار هبا اإلطراء يف املجتمع اليابايّن والتي من أمّهها 

االحرتام والتقدير، عىل نحو خيلق مسافة بي 

املتكّلمي. وهذه املسافة التي تقوم بموجب اإلطراء 

الذي يوجهه املادح إىل رشيكه يف الكالم، جيب 
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جتسريها من طرف متلّقي اإلطراء. ومن هنا يكون 

اإلنكار طريقة يوّثق هبا متلّقي اإلطراء عرى الصلة بينه 

يسود االنسجام ساعة الّلقاء وبي املادح، حتّى 

والتفاعل. أّما اإلطراء عند األمريكيّي الذين متّثل 

اإلنجليزّية لغتهم األّم، فيجري إىل غاية أخرى، أال 

وهي تعزيز التضامن بي املتفاعلي، وإجياد خلفّية 

مشرتكة جتمعهم. وهو ما يفرّس جميء أغلب أجوبة 

افقة وقبول اإلطراء عندهم يف أشكال تعّّب عن املو

 (.Daikuhara, 1986اإلطراء )

أّننا أمام اختالف ثقايّف يؤّثر يف الكيفّية  ،واضح إذن

التي يرّد هبا األفراد عىل اإلطراء. فإذا كان الرّد 

الطبيعّي عىل اإلطراء يف اإلنجليزّية القبول والشكر 

للامدح ثناءه، فإّن من طبيعة اليابايّن املتأّثرة بثقافته أن 

ىل اإلطراء بنكران الذات. وقد اعتّب ميزوتاين يرّد ع

ورود جواب اإلطراء عىل هذه الشاكلة ممّا تقتضيه 

آداب التأّدب عند اليابانيّي الذين ال يمكن هلم البّتة أن 

 ,Mizutani) يقبلوا اإلطراءات من غري أن يقولوا: ال

(. فالصيغة النمطيّة والشائعة يف املجتمع 43 : 1987

يف جمتمعات أخرى، مثل املجتمع الصينّي، اليابايّن و

وحّتى املجتمع البولندّي، أن تِرد عىل هذا النحو الذي 

 نجده يف احلوار اآليت:

 أنِت بالفعل طّباخة ماهرة!ـ  أـ  (6)

ال، ال، أنا ال أعرف حّقا كيف أطبخ ـ  ب              

 الطعام بشكل جّيد.

بالغي يفـ  أ               ـ  التواضع. أنِت  أرجوك، ال تح

 تحبدعي يف الطبخ.ـ  اا وصدقً حقًّ 

 ب ـ  أنت  لطيف جدا؟              

 ا:اإلطراء ظاهرة كونّية وثقافّية يف آن معً  (8.1)

لعّل من أهّم ما نخرج به من هذه البحوث التي 

درست اإلطراء يف ثقافات خمتلفة، فوقفت عىل ما 

اضيع، ينهض به من وظائف، وما يدور عليه من مو

واستخرجت أبرز األبنية الرتكيبيّة التي جييء عليها 

وأهّم العوامل االجتامعيّة املؤّثرة يف إنتاجه وتلّقيه 

وصنّفت أجوبته وردود أفعال من يتعّرضون هلذا 

الفعل الّلغوّي، لعّل أهّم ما نخرج به من هذا كّله أّن 

ا. فمن اإلطراء ظاهرة كونيّة وثقافيّة يف آن  معً 

أن يتجّرد جمتمع من هذه الظاهرة. ومن  الصعب

املحال أن يستغني الكائن البرشّي عن تلك 

التي هو يف أمّس احلاجة إليها  "املداعبات الّلفظيّة"

بي احلي واحلي، حتّى يشعر بقيمة ما يمتلك وأمّهية 

نجز. يف هذا تشرتك الشعوب والثقافات. ويف  ما يح

فام من شّك كثري من الدقائق والتفاصيل ختتلف. 

عندنا يف أّن لكّل ثقافة طرائق يعّّب هبا أفرادها عن 

فهم من ورائها  إعجاهبم، وأجوبة عن اإلطراء ت 

مواقف أولئك األفراد من هذه الظاهرة كيف يتحّرج 

أبناء هذه الثقافة منها ويقتصدون يف إنتاجها 

واظب غريهم يف ثقافات أخرى  واستهالكها، بينام يح

عندهم كاملاء واهلواء تنتعش هبا  عىل إتياّنا. فهي
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ا يلفت األنظار.  العالقة يف أثناء املحادثات. غياهبح

نعتح بالبخل وبعدم  واملحعرض عن إنجازها يح

 االكرتاث باآلخرين. 

 . اإلطراء يف العربيّة2

ما من شّك عندنا يف أّن املجتمعات العربيّة ال 

اهرة متثّل استثناء يف هذا الباب، وأّن اإلطراء ليس ظ

الفعل نستأثر هبا دون سائر الشعوب، وال هو ب

األفعال الكالميّة الذي ال مكان له يف قائمة  الكالمّي 

التي ينجزها العريّب. بل إّن اإلطراء سلوك قوّل 

مرتّسخ يف ثقافتنا. فنحن مثل غرينا ـ ال ننفّك نحعّّب 

عن إعجابنا يف أثناء التفاعالت القوليّة. وإذا كان 

نختلف فيه عن الثقافات األخرى، ففي ثّمة يشء 

كيفيّة جريان اإلطراء يف صيغ وتعابري قد ال نجد هلا 

ما يامثلها عند سائر الشعوب. وحسبك أن تستحرض 

الفعل شعر املدح، حتّى تحدرك كيف يرضب هذا 

يف التاريخ بجذور، وكيف حتّول اإلطراء الكالمّي 

رب من قديم الزمان إىل غرض شعرّي أبدع فيه الع

أّيام إبداع، حتّى أصبح من أهّم أغراض الشعر 

ن  ح م  مد  عندهم يتحّول اإلطراء فيه إىل بالغة يح

ملك ناصيتها، إذ ينقلب املمدوح بدوره يدها وي  ـ  جيح

طريً ـ  عىل ما تنقله إلينا كثري من أخبار الشعر ا ملن مح

ه، حي تحعجبحه القصيدة، ويكون  أثنى عليه ومدح 

 الشاعر عىل اإلطراء.  موضوع إطرائه قدرة

 

اإلطراء يف مواقع التواصل االجتامعّي:  (1.2)

 االفيسبوك أنموذًج 

ما من شّك عندنا أيًضا يف أّن وسائل التواصل 

االجتامعّي التي اكتسحت حياتنا املعارصة عّززت 

 يف ا ومهامًّ  بارزً ، ومثّلت عاماًل الفعل الكالمّي هذا 

ّسعه وامتداد تشجيع األفراد عىل إنتاجه، ويف تو

قّلب  رقعته وتلّون صوره وتعّدد لغته. وحسبحنا أن نح

( من جهة Facebookالنظر يف موقع الفيسبوك )

تصميمه وما احتواه من أركان وأيقونات، حتّى 

نحدرك بيرس أّن هذا الفضاء اإللكرتويّن يحغري 

شرتكيه بإنتاج اإلطراء واستهالكه يف كّل آن وحي.  مح

للمشرتك فيه أن ينرش ما يرغب يف فهذا املوقع يتيح 

تيح  نرشه. ووجود األصدقاء عىل صفحة املشرتك، تح

ا يأيت هلم التعليق الفورّي عىل تلك املنشورات تعليقً 

يف أغلب األحيان يف شكل إطراء، السيّام حي يكون 

ياًل املنشور لصيقً   عليه، وأحسن ا بذات املشرتك ُمح

ينرشوّنا عىل مثال عىل ذلك صور املشرتكي أنفسهم 

ا وأحيانً صفحاهتم، فتأيت التعليقات بالعرشات، 

ثني عىل وسامتهم باملئات  تحطري أصحاهبا وتح

وأناقتهم وعىل األنشطة التي تحظهرهم تلك الصور 

 وهم يقومون هبا. 

زّين  الفيسبوكيّةنعم، إّن يف تصميم الصفحة  ما يح

للمشرتكي إنتاج اإلطراء ويستدرجهم إليه. كيف ال 

، وحتت الفعل الكالمّي خرط أصدقاء املشرتك يف ين
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كّل مرّبع خمّصص للنرش خيارات ثالثة تدعوك إّما 

( وإّما إىل likeإىل اإلعراب عن إعجابك بام نرش )

( وإّما إىل تقاسمه مع commentالتعليق عليه )

 ولسنا نستبعد أّن إضافة تلك(. Shareأصدقائك )

عن سّتة تعابري خمتلفة  األيقونات املتمّثلة يف وجوه تعّّب 

 ،كّل واحد منها يمثّل رّد فعل عىل املنشور )أحبّه

زنني ،ويحدهشني ،ويحضحكني ،ويحعجبني  ،وُيح

ويحغضبني(، لسنا نستبعد أّن إضافة مثل تلك 

عن استجابة  من مجلة ما صدرت، األيقونات صدرت

من محصّممي املوقع ملا صار يشعر به مشاركو الفيسبوك 

تاح هلم يف الصفحة من قّلة أنو اع ردود األفعال التي تح

تنحرص يف ، قبل إضافة تلك األيقونات، والتي كادت

ّصص له ا رصُيً التعبري عن اإلعجاب، إّما تعبريً  ا ختح

مساحة تحعرف بالتعليق وتحستخدم فيه ألفاظ الّلغة 

ا غري رصيح يحكتفى ويظهر فوقه اسم املعّلق، وإّما تعبريً 

ى األيقونتي: يعجبني أو أشارك فيه بالضغط عىل إحد

 أصدقائي فيه. 

، أّن األيقونات األربع األخرية ،واضح إذن

أصبحت توّفر ، واأليقونة السادسة عىل وجه أخّص 

ا أخرى من رّد الفعل للمشاركي يف الفيسبوك رضوبً 

عىل ما ينرشه أصدقاؤهم بطريقة ترفع عنهم احلرج 

رضاهم أو الذي كانوا جيدونه يف التعبري عن عدم 

ا هلم، إالّ ا مل يكن متاًح غضبهم عاّم  ينرش تعبريً 

 .  "تعليقك"ببالكلامت داخل اخلانة املوسومة 

من هذا املنطلق، بدا لنا هذا العامل االفرتايّض ساحًة  

حّيًة القتفاء أثر اإلطراء، ورصد املستعمل فيه من 

األقوال والعبارات وتبّي خمتلف أصنافه ومدى التنّوع 

صيغه وتعابريه.  والذي يقيم الدليل عىل تأّهل يف 

الفيسبوك، لكي يكون سبيل الباحث إىل دراسة هذا 

الفعل الكالمّي، انخراط أعداد هائلة من املشرتكي فيه 

تحعّد باملاليي، ومتّثل رشائح املجتمع وخمتلف فئاته 

أحسن متثيل. فأنت واجٌد عىل صفحات الفيسبوك 

ن خمتلف األعامر ومن مشرتكي من اجلنسي، وم

طبقات اجتامعّية شّتى. فهو أشبه بالسوق العاّمة أو 

الشارع الفسيح يتّسع لكّل الناس، وجتد فيه من كّل من 

 هّب ودّب. 

ومن فوائد هذا الفضاء اإللكرتويّن يف دراسة 

اإلطراء أّنه يوّفر لك الفرصة كي تعاين هذا السلوك 

من التواصل القوّل، وهو جيري يف دوائر خمتلفة 

احلاصل عىل املستوى األرسّي، وبي األصدقاء 

احلميميّي والعادّيي، وبي زمالء العمل وبي اجلريان 

وبي األصدقاء القدماء واجلدد... وهو هبذا يشّكل 

صورة حقيقّية وناطقة عن الواقع الّلغوّي، وما 

يستعمله املتكّلمون من أساليب، وما يبتكرونه من 

بدعونه من صيغ متنّوعة نحاول يف عبارات وما يح 

املواّد القسم املوال من البحث أن نكشف عنها وعن 

الّلغوّية املستخدمة فيها، ّمتوّقفي يف مرحلة أوىل عند 

أنواع امللفوظات اإلطرائّية، ويف مرحلة ثانية عند أبرز 
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األبنية والرتاكيب التي يتأّدى هبا امللفوظ اإلطرائّي يف 

رحلة ثالثة عند أساليب اإلطراء التي ويف مالعربّية، 

يكون اإلبداع فيها أوضح والتفنّن يف التعبري عن 

عتمدين يف ذلك أمثلة استقيناها من  اإلطراء أبرز، مح

 أغلبح أصحاهبا من املثّقفي واجلامعيّي 
صفحات 

ا، وحرصنا من باب سواء كانوا أساتذة أو طالبً 

إىل الشواهد مهام كان األمانة، أالّ متتّد يدح اإلصالح 

 نوع اخلطأ املوجود فيها.  

 : أنواع امللفوظات اإلطرائيّة (2.2)

يمكن تصنيف امللفوظات اإلطرائيّة من جهة 

الترصيح بالعمل املضّمن فيها أو عدم الترصيح به 

 إىل نوعي اثني:

 : امللفوظات اإلطرائيّة املبارشة( 1.2.2)

ملضّمنة يف ا تعّّب عن القّوة اوهي ختّص صيغً 

وج ا مبارًش امللفوظ تعبريً  ا ال يرهتن بالسياق وال ُيح

املمدوح إىل بذل جهد تأوييّل، ليعرف أّن املقصود 

 بالكالم إطراء موّجه إليه، كقول أحدهم:  

 ا لك صدور هذه الدراسة القيّمة.هنيئً ـ  (7)

أكثر ما  ا يتحّققا رصُيً والتعبري عن اإلطراء تعبريً 

وظات التي تكون من قبيل اجلمل يف امللف يتحّقق

التقريرّية والتي حتتوي عىل أحكام إجيابيّة تحستخدم 

 يف التعبري عنها النعوت والظروف واألفعال.  

 هذا من ذوقك اجلميل والرايع.ـ  (8)

 عيشتنا أروع اللحظات. ب ـ 

 : امللفوظات اإلطرائيّة غري املبارشة (2.2.2)

عري املتكّلم من يكون اإلطراء غري مبارش حي يست

ا تحستخدم يف إنجاز فعل  وصيغً أجل أدائه أشكااًل 

كالمّي آخر، عىل شاكلة ما ُيدث يف السؤال الذي 

داخل ، يستشهد به الدارسون، كّلام أرادوا التفريق

بي ما هو اصطالحّي ، األفعال الكالميّة غري املبارشة

ال ُيتاج السامع إىل جهد تأوييّل للتعّرف إىل القّوة 

املضّمنة فيه لكثرة شيوعه، وما هو غري اصطالحّي 

ال يفهم السامع العمل الذي يريد املتكّلم إيقاعه إالّ 

 بعد كّد اخلاطر.

 ( ـ هل لك سيّارة؟9)

فمثل هذا امللفوظ الذي جاء يف قالب سؤال 

لقيمة الطلب عند املتكّلم. ويمكن أن " يكون حاماًل 

ارودو ـ د. )ب. ش "يؤّوله املتقبّل عىل أّنه عرض

  .(24: 2008منغنو، 

ا وقْس عىل ذلك يف اإلطراء. فقول أحدهم معّلقً 

 عىل صورة أحد أصدقائه: 

 وردة فّواحة.ـ  (10)

مجلة اسميّة خّبّية مبتدؤها ُمذوف: أنِت. 

وظاهر القول فيها إثبات. والفعل الكالمّي الذي 

حتّققه يف الظاهر ِمن صنْو األفعال التقريرّية. ولكن 

مل مثلح هذا امللفوظ جرت وإن ، العادة أن ُيح

عىل أّنه كالم ، اختلفت السياقات التي يرد فيها

مادح. ويف هذه احلال، نحن نستخدم صيغة تقريرّية 
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إلنجاز عمل من نوع اإلطراء. وما من شّك يف أّن 

هذا الفعل الكالمّي أحنجز بطريقة غري مبارشة، ولكّن 

عّد اصطالحيّة، الصيغة التي استحعملت للتعبري عن ه تح

ه، وتواضع مستخدمو الّلغة  أي هي ممّا شاع استعاملح

م عنه سوء تفاهم نتيجة  عليه. ومن ثّم مل يعد ينجح

 خطأ يف تأويله. 

وعىل خالف هذه الصيغ االصطالحيّة، ترتبط 

الصيغ والتعابري غري االصطالحيّة بسياقات ُمّددة، 

ها إىل جهد مضاعف لالهتداء  إىل وُيتاج تأويلح

قيمتها التداوليّة املقصودة، ألّّنا ال تنضوي ضمن 

دائرة املشرتك بي أفراد الّلغة، وال متثّل بالرضورة 

ا من الذخرية التلّفظيّة التي يكون يف مقدور كّل جزءً 

متكّلم أن يفّعلها ويستحرضها ويستعي هبا يف فهم 

 تلك امللفوظات اإلطرائيّة غري االصطالحيّة. 

بي الصيغ اإلطرائيّة غري املبارشة  وليست احلدود

 االصطالحيّة وتلك التي ال تكون اصطالحيّة،

واضحة يف كّل احلاالت. بل إّن تقبّل الصيغة 

الواحدة خيتلف بحسب األفراد واجلامعات. فعدد 

من الصيغ اإلطرائيّة غري املبارشة تنترش يف فئة 

املراهقي، وتغدو لفرط استعامهلا فيام بينهم 

يّة. فإذا استعملت يف فئة الكهول، أصبحت اصطالح

غري كذلك، ووجد املمدوح صعوبة يف فهمها. فماّم 

وجدنا املراهقي يعّلقون به عىل صور أصدقائهم عىل 

الفيسبوك هذه التعابري التي ال نخال أّن من تقّدمت 

 هبم السّن يفهمون بيرس فحواها:  

 سخطهـ  أـ  (11)

 تفتّْق ـ  ب

 شنايعْ ـ  ج

 طيمحتـ  د

وال شّك يف أّن هذه التعابري تصبح بفعل االستعامل 

والتقادم من املشرتك وممّا يدخل يف الكفاءة االجتامعّية 

والتي  ،والتداولّية التي يمتلكها أفراد اجلامعة الّلغوّية

بفضلها يتسنّى لكّل متكّلم ُيذق عادات اجلامعّية 

من  اخلطابّية أن يعرف أّن اإلطراء هو العمل املقصود

ملفوظات مثل هذه امللفوظات، مهام تسرّت بأقنعة 

 املجاز واختفى وراء صيغ ملتبسة: 

 ا. وتقديرً ارفع لك القبعة اجالاًل ـ  أـ  (12)

 قامة عالية وقيمة ثابتة.ـ  ب

 من عّلمك هذا الكالم؟ـ  ج

 ماذا فعلت حتى خترجنا من عقولنا؟ـ  د

 هل أنت بدر شاكر السياب؟ـ  ـه 

 يف ا مهامًّ إذا قلنا إّن للفيسبوك دورً ولسنا نبالغ 

إشاعة صيغ من اإلطراء بي أفراد اجلامعة تكون يف 

يف  ،البدء غري اصطالحّية وتستخدم أّول ما تستخدم

نطاق ضّيق، وبي عدد ُمدود من األصدقاء، لتنترش 

برسعة، وتّتسع دوائر تبادهلا بي األصدقاء، وتصبح 

 الحّية.اصط بفعل النرش الرسيع، بعد ذلك
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 امللفوظات اإلطرائيّة املرّكبة: (3.2.2)

يتّصف هذا النوع من اإلطراء بمجيئه يف عدد من 

ا ال امللفوظات يعّّب فيها املتكّلم عن إعجابه تعبريً 

يكتفي فيه بإنجاز فعل كالمّي واحد هو اإلطراء، بل 

 لغوّية إىل جانب هذا العمل الرئيس، أفعااًل  ،نجد

بعده. فمدار األمر ههنا عىل فعل  أخرى تسبقه أو تأيت

كالمّي أكّب هو اإلطراء، وأفعال كالمّية صغرى 

مكّملة له. ودور هذه األفعال الصغرى يتمّثل 

باألساس يف تعزيز ذلك العمل األكّب، حّتى يكون 

ا، وال ترتّتب عليه آثار سلبّية عىل املستوى أداؤه ناجحً 

 اإلطراء وهو يضيف إىلـ  العالئقّي. فكأّن املتكّلم

ّصن عمله الّلغوّي األكّب، ـ   لغوّية صغرىأفعااًل  ُيح

بطل مفعول األلغام التي يمكن أن توجد يف طّيات  ويح

اإلطراء، ويبّدد الشكوك التي قد حتوم حول صدق هذا 

الفعل الكالمّي الذي ينجزه، ويضمن بذلك قبول 

املمدوح اهلدّية التي يقّدمها املطري إليه. واحلّق أّن 

لك اجلمع بي اإلطراء واألفعال الكالمّية كثرية مسا

 نجتزئ منها هذه األمثلة:

اإلطراء + طلب معلومة حول موضوع اإلطراء  ـ  

 نفسه:

 رائع! من أين أتيت هبذه األكلة؟ـ  أـ  (13)

 عنوان يغري بالقراءة. أين أجد املقال؟ـ  ب

 دكتور! هل نزل هذا الكتاب إىل ج ـ متأّلق دائاًم 

 السوق؟ 

 التعبري عن أْمنية: ـ  اإلطراء + 

خالق دكتوره ربنا أكلك ذووووق وـ  أـ  (14)

 يسعدك.

ب ـ إعتدنا إبداعاتك دكتور...وما زالت تتسلل 

 إلينا من كل صوب وناح.. دام نبض قلمك وفكرك..

ج ـ  يسعدك ريب يالغاىل.. كلك ذوق ومن أفضل 

 الناس إنت..

 رأك يف رواية.رائعة هي كتابتك. أمتنى أن أق د ـ 

 التعبري عن الشكر: اإلطراء +

شاكرين لك هذا االختيار. ذوق عال ـ  أـ  (15)

 وحس رهيف.

 ب ـ شكًرا صديقي. بالفعل روعة.

ج ـ شكًرا لكي عىل هذه الكلامت الروعة واّنا 

 احاسيس صادقة من قلب نبيل.

 التعبري عن االعتذار: اإلطراء +

آسف ألنني مل  أمسية شعرية رائعة. ـ  أـ  (16)

 أستطع احلضور.

 األبنية الرتكيبّية:  3.2

 األبنية التقريرّية: 1.3.2

تتنّوع األبنية التقريرّية احلاملة لإلطراء. فتأيت يف 

شكل مجل اسميّة وأخرى فعليّة. وتلك اجلمل بنوعيها 

ا قد تكون بسيطة تعّّب يف الغالب عن اإلطراء تعبريً 

د فيها التعبري عن ا. وقد تكون مرّكبة يشهمقتضبً 

 ا، ويرتّتب عىل ذلك طول يف اجلملة.اإلطراء توّسعً 
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 اجلملة االسمّية البسيطة:

وهي التي تتكّون من مسند إليه )املبتدأ( ومسند  

ا  من املرّكبات ا أو مرّكبً ا مفردً )اخلّب( يأتيان لفظً 

 االسمّية )مرّكبا نعتّيا/إضافّيا...(:

 روحك رشيقة.ـ  أـ  (17)

 مك درر.كالـ  ب

 هو ذوقك الراقي.ـ  ج

 هنا صدق مشاعر.ـ  د

 لك عطر أشواقي.ـ  ـه

 لك العز كله.  ـ و

. فقد جتنح وال يعني بساطة اجلملة قرصها دائاًم 

اجلملة التي تعّّب عن اإلطراء إىل الطول رغم كوّنا 

 بسيطة. ومثل ذلك:

روع الندوات عىل مجيع أكانت ندوة من ـ  أـ  (18)

 املستويات.

 ملة االسمّية املرّكبة:اجل

وهي التي حتتوي عىل نواة إسنادّية فرعّية، أي التي 

يكون فيها املبتدأ أو اخلّب أو كالمها مرّكبا إسنادّيا 

 ا. ومن أمثلة ذلك:ا أو فعليًّ اسميًّ 

 أنت حتسن الغناء.ـ  أـ  (19)

 أنت تستحق كل كلمة مديح قيلت بحقك.ـ  ب

وحسن مترير مالحظة دقيقة زاّنا اخللق  ـ ج

 احلّجة.

 غمزة ذكية ختترص كّل يشء. ـ د

وقد تطول اجلملة االسميّة، حي يبسط فيها املادح 

 وجه اإلعجاب ومبعث اإلطراء. ومن أمثلة ذلك:

ألنه يعّب عن كينونة  ؛أنا سعيد بالنصـ  أـ  (20)

 املرأة بكل ما حتوهيا من قيمة وقدرة وعنفوان وشموخ.

األحىل وباجلامل ألنك  ألنك ؛تأتي باحللوـ  ب

 األمجل.

 

 اجلملة الفعلّية البسيطة: 

وهي التي خلت من نواة إسنادّية فرعّية، لعدم  

جميء فاعلها أو أحد متّمامهتا يف شكل مرّكب إسنادّي 

 اسمّي. ومن أمثلة ذلك: 

 أبدعت. ـ أـ  (21)

 صح لسانك.ـ  ب

 سلم فكرك وحرفك.ـ  ج

 يعجبني رسمك عىل اجلدران.ـ  د

 أحب هذا النوع من الطعام. ـ ـه

 دومًا تسعدنا بكتاباتك....ـ  و

 اجلملة الفعلّية املرّكبة: 

  وهي التي حتتوي عىل نواة إسنادّية فرعّية. 

ا أن قصيدتك يف ا ورشفً يكفيك فخرً ـ  أـ  (22)

 سيد اخللق.

 أبكيت عيني عىل غري ما تعرف من البكاء.ـ  ب

 األبنية التعّجبية: (2.3.2)

ي كثرية اجلريان يف املدّونة الفيسبوكّية. ومن وه  

ا يف إنجاز اإلطراء أكثر أبنية التعّجب استخدامً 
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التعّجب القيايّس الذي تعّّب عنه صيغة: ما أفعله! ومن 

 أمثلة ذلك:

 ما أمجل تلك الكلامت!  ـ أـ  (23)

 ما أروعك! ـ  ب

 ما أمجله مكان مع خري رفيق! ـ  ج

أخرى خترج عن هذه البنية وهناك تعبريات تعّجبية 

(. وقد خيترص هذا األسلوب القيايس 24)املجموعة 

ا (. وأحيانً 25يف التعّجب إىل صيغة مكّثفة )املجموعة 

 (:26يقترص األمر عىل إصدار أصوات )املجموعة 

 اهلل عليك! ـ  أـ  (24)

 يا لروعاتك ملكة احلرف! ـ  ب

 أي إبداع! ـ  ج

 كم أنت مبدعة! عجيب! ـ  د

 ما كل هذا اإلبداع وتتواضعي!ـ  ه

 مجيل!  ـ أـ  25)

 رائع! ـ ب

 ياااه!  ـ أـ  (26)

 أوه! ـ  ب

 وااااااو!ـ  ج 

 أبنية النداء: (3.3.2)

وهي تنترش بكثرة ومن أبرز أدوات النداء 

. أّما املنادى، فال يشار إليه "أهّيا"و "يا"املستخدمة فيها 

 اإلطراء:  باسمه، بل بصفة من صفاته هي التي حتمل

 

 أهيا اجلميل.ـ  أـ  (27) 

 يا أمرييت.ـ  ب

 يا ُمبوبتي.ـ  ج

 أهيا الشاعر املبدع. ـ أـ  (28)

 يا أخي األنيق.ـ  ب

 يا محامة السالم. ـ ج

ا بفعل كالمّي آخر ا ما يكون النداء مصحوبً وكثريً 

قد يسبقه وقد يأيت بعده، شأن التعّجب )املجموعة 

(. ورّبام رافق النداء أكثر 30(، والدعاء )املجموعة29

 (.31)املجموعة   من عمل 

 يا حديث الرمحة ما أمجلك!ـ  (29)

 دام فضلك ياعزيز. ـ (30) 

 حييت ودمت أهيا الفنان اجلميل والرقيق. ـ (31)

 

 األبنية االستفهاميّة: (4.3.2)

وهي تتّسم بتنّوع ُمتواها الدالّل. فقد يعّّب 

 معرفة مصدر موضوع االستفهام عن رغبة املتكلم يف

وقد يكون املعنى  (.33(، أو عن تعّجبه )32اإلطراء )

املعّّب عنه يف بنية االستفهام رغبةح املادح يف أن يعرف إن 

(. 34كان املمدوح عىل وعي باإلعجاب الذي يثريه )

ومن املعاين التي تعّّب عنها بنية االستفهام املستخدمة 

فيكاد خيرج من  يف اإلطراء احلريةح تعصف باملادح،

 (.35ا ملا يثري إعجابه )عقله، وال يعرف تفسريً 
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كيف مل أعرف هذه األغنية اجلميلة من  ـ (32) 

 قبل؟

ن عّلمك هذه الطريقة الرائعة يف الغناء؟ ـ (33)  م 

 هل أنت واع هبذا الصوت اجلميل؟ ـ (34) 

ماذا أقول يف كلامتك وقد بلغت يف ـ  أـ  (35)

 ب واجلواهر؟ تصنيفها تصنيف الذه

 ماذا فعلت حتى خترجنا من عقولنا؟ـ  ب

واجلامع بي خمتلف هذه األمثلة أّن اإلطراء فيها 

عن طريق فعل كالمّي آخر نعني  تأذىغري مبارش، ألّنه 

االستفهام. وما من شّك يف أّن املمدوح يستعي يف 

تأويل هذه امللفوظات االستفهامّية بام احتوت عليه من 

هي من قبيل املؤرّشات الداّلة  ،رائع...(نعوت )مجيل، 

 عىل القّوة املضّمنة يف امللفوظ واملتمّثلة يف اإلطراء.

 أبنية األمر والطلب:   (5.3.2)

 غري مبارش، ويكون وهنا أيًضا يكون اإلطراء عماًل 

األمر أقرب إىل النصيحة أو إىل احلّث واحلّض. أّما 

فظ عىل فحوى النصيحة فدعوة للممدوح إىل أن ُيا

( أو إىل أن يعيد 36املوضوع الذي عليه مدار املدح )

العمل الذي أثار به إعجاب اآلخرين واستحّق من 

 (.   37أجله اإلطراء والثناء )

 حافْظ عىل هذا الصوت فهو نعمة.ـ  أـ  (36)

 ا.كن كام أنت كاألسد وال ختش أحدً  ـ ب

واصْل عىل هذا النهج فهو سيحملك ـ  أـ  (37)

 نجومية.إىل ال

 لديك موهبة دللها وطورها. ـ ب

 األبنية الدعائّية:  )6.3.2)

امتزاج اإلطراء بالدعاء ظاهرة شائعة مرّدها يف  

تقديرنا إىل تلك الوظيفة السلبيّة التي أرشنا إليها، حي 

عرضنا لوظائف اإلطراء والتي تتمّثل يف شعور قد 

فينة يف يداخل املمدوح مفاده أّن املتكّلم تسكنه رغبة د

االستحواذ عىل تلك املفخرة التي أسندها إليه. فالدعاء 

بّدد هبا املادح ذلك الشعور الذي  يف هذه احلال طريقة يح

يمكن أن ُيصل عند املمدوح. واقرتان الدعاء 

باإلطراء ال يمكن فهمه إالّ إذا جعلناه بسبيل من 

معتقدات العرب واملسلمي، واستحرضنا اعتقاد 

ة العي احلاسدة عىل إحلاق األذى املسلم يف قدر

بصاحب النعمة من جهة، ويف مفعول الدعاء ونجاعته 

يف إبطال تلك القدرة من جهة أخرى. فالدعاء إذن 

فعل استباقّي إجيايّب يقوم به املتكّلم، حتّى  "بأشبه 

يحشعر خماط به بأّنه يحكّن له اخلري ويرجو له دوام النعمة، 

تّى يذّكره بلطف أّن ذلك وأّن عينه ليست ماحلة، وح

(. فدعاء املتكّلم 142: 2015)عبيد،  "من فضل اهلل

يعّّب عن ثقافة شائعة ختاف العي واحلسد. وهو ما 

تحفصح عنه بوضوح هذه األمثلة التي يتحّول فيها 

قية والتعويذة التي تقي من الرّش،  الدعاء إىل ما يشبه الرح

  سحرّيا:لالعتقاد يف أّن هلا مفعواًل 

 ( ـ أ ـ اهلل يبعد عنكم كل حاسد.38) 

 .ب ـ  ريب يكفيك عيون احلاسدين
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ج ـ  اهلل يبعد عنكام رش احلساد من شياطي اإلنس، 

 واجلان إذا حسد.

ا قد يمتزج باإلطراء، فتكون والدعاء تركيبيًّ 

( وقد ينفصل عنه، 39احلصيلة مجلة دعائيّة واحدة )

لة اإلطراء فتكون احلصيلة مجلتي: مجلة الدعاء ومج

(40.) 

 ( ـ أ ـ  دام نبض قلمك وفكرك.39)

 . وعلاًم ب ـ  زادك اهلل فضاًل 

 ا قيمة.( ـ أ ـ   بارك اهلل فيك معلومات جدً 40)

 ب ـ حفظك اهلل تعاىل أهيا الفنان الكبري واجلميل.

 ج ـ  ال عدمتك يا أمجل قلب يف الكون.

 ظواهر تركيبّية:( 4,2) 

 ظاهرة احلذف (1.4.2)

شائعة ال تستأثر هبا اجلملة االسميّة، وال وهي  

اجلملة الفعلّية. بل هي ممّا يطرأ عىل اجلملتي، وال 

 تسلم منها أغلب مكّونات كّل منهام. 

عّد املسند إليه يف اجلملة   ـ حذف املسند إليه: يح

االسمّية من أكثر املكّونات عرضة للحذف. ويمكن 

ما  هذا.... وهوتقدير املبتدأ املحذوف بـ: أنت، هذه، 

 يظهر يف األمثلة اآلتية:

 ( ـ أ ـ منّور.41)

 ب ـ فنان. 

 ج ـ كالم يف الصميم.

 د ـ مجال ال يوصف.

 ـ  إطاللة نجمة. ـه

ـ حذف املسند واملسند إليه: وهو ممّا تستأثر به  

 اجلملة الفعلّية. ومن أمثلته:

 ( ـ أ ـ  قبلة عىل جبينك )املحذوف: أطبع(.42)

 عىل الوصفات السهلة والعملية ب ـ  شكًرا 

 )املحذوف: أشكرك(.

 ج ـ إىل األمام )املحذوف: رْس(. 

 ظاهرة التقديم والتأخري: (2.4.2)

تكون مكّونات اجلملة االسمّية أكثر عرضة هلذه 

الظاهرة. ومن أهّم ما وقفنا عليه تقديم اخلّب عىل 

 املبتدأ:

 ( ـ أ ـ  موسوعة أنت. 43)

الصورة فدوى... لغوية ا هذه ب ـ مجيلة جدً 

 بامتياز.

 ج ـ  خيال كتاباتك.

 د ـ  سلطانة أنت سيديت وتاج رايس.

 ه ـ  عميقة هذه الكلامت.

أّما اجلملة الفعليّة فاحلاالت التي عثرنا عليها تكاد 

أو املفعول املطلق        تقترص عىل تقديم املفعول فيه 

 عىل النواة اإلسنادّية. ومن أمثلة ذلك:

  تبدعي.أ ـ دائاًم ( ـ 44)

 ب ـ كعادتك وعهدك تتأّلق. 
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 ظاهرة التكثيف: (3.4.2)

ا من األدوات نعني بذلك استخدام املحطري عددً 

واملفردات تنضوي حتت ما يحصطلح عليه باملكّثفات 

(Intensifiers وتكون الغاية من وراء استخدامها ،)

مل تقوية عمل اإلطراء، حتّى يبدو صادقً  ا وال ُيح

جاب الذي يعّّب عنه ُممل املجاملة والتمّلق. وقد اإلع

 تنّوعت أساليب التقوية والتكثيف. وكان من بينها:

 التكثيف باستعامل القسم:  -

 ( ـ أ ـ واهلل إنك صادقة يا قلبي.45)

  باهلل دمعت عيناي.ب ـ  قساًم 

 :ـ  التكثيف باستعامل املفعول املطلق 

 ا.( ـ أ ـ صور معّبة جدً 46)

 بارعة فعاًل.ب ـ أنت 

 بداع.إل عىل التميز واج ـ عودتنا دائاًم 

 ـ  التكثيف باستعامل النعت: 

( ـ أ ـ  حروفك مليئة بالشهد واجلامل 47)

 الالمتناهي.

 ب ـ  معلومات يف غاية األمهية.

الذي يفيد  "كّل "ـ  التكثيف باستعامل اسم  

 الشمول واالستغراق والتامم:

 ام.( ـ أ ـ  تستحق كل االحرت48)

ب ـ  كل التهاين وكل األمنيات التي تليق 

 بشخصك الكريم أهيا الصديق العزيز.

 ج ـ مقاالتك كلها درر ال يمّل منها.

 :التكثيف القائم عىل توظيف العدد

 ( ـ أ ـ  تستحق مليون إعجاب.49)

 ب ـ شكًرا بال عدد.

ج ـ  لو مكثت ألف عام بي األوراق لن أجد قدرة 

 هبذه اجلودة واألناقة األدبية. عىل كتابة سطر واحد

 ـ  التكثيف القائم عىل اإلشارة إىل بلد املمدوح: 

 ( ـ أ ـ تسلمي بنت بالدي.50)

 ب ـ ما أروعك حفيدة بلقيس.

 ج ـ رائعة بنت املغرب.

 التكثيف القائم عىل التكرار الّلفظّي واملعنوّي:

 ( ـ أ ـ بديع بديع.51)

 ب ـ سلمت وسلم انتقاؤك.

 ين أدهشني املنظر.ج ـ  سحر

 د ـ  رهيييييييييييب.

 ـ  راااااائع أنت يا أبا أسامة. ـه

 التكثيف باستعامل صيغة التفضيل:

 ( ـ أ ـ  أمجل ما قرأت اليوم.52)

 ب ـ كلامت مجيلة واألمجل طلتك الرائعة.

 أنيقة يا أحىل من الفراولة. ج ـ 

 ( ـ أ ـ  من أروع ما قرأت عن احلب والعشق.53)

 أمجل النصوص. ب ـ من

 ج ـ من أصدق األشخاص.

 التكثيف باستعامل أسلوب احلشد والرتكيم:

 ( ـ أ ـ أسعدت بالشعر والدهشة واجلامل.54)
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 ب ـ  دام نبض قلمك وفكرك وروحك.   

 ج ـ  أمرية إبداع وحقوقية وصحفية.

 د ـ نور وشعلة نشاط وإبداع بال حدود.

 بة:التكثيف القائم عىل إعادة احلروف املكتو

( ـ أ ـ  نووووووريت يادكتووووورة اإلنسانية 55)

 يف زمن......تعالت فيه ثقافة الوحوش...والقسوة.

 أمتنى أن أقرأك يف رواية. ـ  رائعة هي كتابتك 

 .ب ـ أوههههههههههه. قوة عظيمة

 ج ـ ياااااااااارب ما تبىل هالطلة اجلميلة.

 استعامل أكثر من مكّثف:ـ  

 ا.مك رائع جدً ( ـ بكل صدق قل56)

 :التعابري األسلوبّية (5.2) 

حتتوي امللفوظات اإلطرائّية عىل صور بالغّية غري 

أال وهي املبالغة يف   قليلة لعّلها تشرتك يف سمة جامعة،

التعبري عن اإلعجاب بموضوع اإلطراء. وهذه املبالغة 

  جتري يف صور أسلوبّية خمتلفة منها:

 التشبيه:( 5.2,1)

عالقة القائمة عىل الشبه والقياس وفيه تكون ال

رصُية تعّّب عنها أدوات التشبيه التي تكون يف مقّدمتها 

كاف التشبيه، وتأيت بعدها ألفاظ أخرى نحو: مثل 

 أّما وجه الشبه فغري مذكور يف الغالب. ،وكأّن..

 ( ـ أ ـ مرشق كالصبح.57)

 ا.ب ـ مجيل مثل قلبك متامً 

 ج ـ  كتابة أنيقة كأنت.

 سقطت األداة ليكون التشبيه مؤّكدا: ورّبام 

 ( ـ أ ـ أنت نجم السامء.58)

 ب ـ  كالمك ذهب.

 االستعارة:( 5.2,2)

وهي ختتلف من جهة أشكاهلا واملواّد التي تغرف 

والغالب  .منها بحسب موضوع اإلطراء وثقافة املطري

 عىل امللفوظات اإلطرائّية االستعارّية التمثاّلت

األفكار الرائجة، واستنادها إىل االجتامعّية السائدة و

املواضع املشرتكة وإىل خطابات سابقة يقوم املطري 

بإعادة تفعيلها وفق ما خيدم الفعل الكالمّي الذي يريد 

حتقيقه نعني اإلطراء. ومن األمثلة التي يظهر فيها 

ستعينً  ا بمكّونات تنتمي إىل ما يحعرف بالذاكرة املطري مح

عدد من األمثال والقوالب  اجلامعّية التي تتجّسد يف

 اجلاهزة والتعابري املأثورة:

 ماشاء اهلل عليكي. 14( ـ أ ـ قمر 59)

 ب ـ شهد العسل.

 ج ـ  أصبت كبد احلقيقة.

وعىل خالف ذلك، مل خيل عدد من اإلطراءات 

املتبادلة بي املثّقفي واملبدعي والدائرة عىل موضوع 

مام ملفوظات اإلبداع، من طرافة وابتكار. فنحن هنا أ

نتجوها أن جيعلوها حتاكي املفخرة التي  إطرائّية ُياول مح

جاءت تحثني عليها، وترتقي إىل مستوى تصبح فيه 

 ا عىل إبداع.  إبداعً 
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( ـ أ ـ قائد أركان القوايف. احرتامايت جنرال 60)

 الصليعي.

 ب ـ ذوق طاعن يف اجلامل.

 ج نسمع هدير إبداعك.

 يك.د ـ  اإلبداع خيجل بي يد

 الكناية:(5.2,3)

 ومنها هذه التعابري التي ال يقصد معناها احلريف:     

ا )كناية عن ا جديدً ( ـ أ ـ أرى درويًش 61)

 الشعرية(.

 ب ـ كدت آكل أصابعي )كناية عن لذة الطعم(.

ج ـ حتطيم نفيس )كناية عن عظمة العمل وعدم 

 ما قام به(.   القدرة عىل جماراته أو القيام بمثل 

 أنت نجم )كناية عن الشهرة(. د ـ

 اجلناس مع اسم املمدوح أوصفته:( 5.2,4) 

وهو أسلوب يف اإلطراء يعمد فيه املطري إىل أن 

ينشئ عالقة صوتيّة تقوم عىل املجانسة والتشابه 

الصوتّيي بي املمدوح واملفخرة التي هي موطن 

اإلعجاب. ويف ذلك إشارة من بعيد إىل أّن ثناء املطري 

ملمدوح، ما هو إالّ اكتشاف يشء لصيق به، عىل ا

واستخراج مفخرة هي كاجلبّلة فيه جماراة للقول 

. ومن أمثلة "لكّل امرئ من اسمه نصيب"املشهور: 

 ذلك:

 ( ـ أ ـ أبيات مجيلة يا مجيلة.62) 

 عامل ُيتفي بعلامء. - أ

 ج ـ أنت وردة الوطن العريب يا وردة.

  سامية بأخالقك يا سامية.د ـ دائاًم 

 ـ نور ساطع يا نور. ـه

 و ـ ذكرى ال تزول أيتها الذكرى.

 التناّص:( 5.2,5)

ا املثّقفون يف إطراءاهتم التي كثريً  وهو ممّا خيتّص به  

ا من ثقافتهم وُمفوظهم، شأن القرآن ما حتمل شيئً 

الكريم واحلديث الرشيف ومشهور النصوص من 

 الشعر والنثر. فمن أمثلة التناّص القرآيّن:

ـ أ ـ من روعة ما تبهجنا نشتاق لك كام  (63)

اشتاق نبي اهلل يعقوب لولده يوسف عليهام السالم: 

 تناّص مع سورة يوسف. 

: تناّص مع قوله  ب ـ إطاللتك ترس الناظرين..

ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  چ  تعاىل: 

 . ٦٩البقرة:  چيئ  جب   

ج ـ منشور أبيض من غري سوء..: تناّص مع قوله 

 چڱ  ڱ  ڱ  ں  ں    ڻ  ڻ   ڳ  ڱ چ  تعاىل:

 .٣٢القصص: 

 ومن أمثلة التناّص األديّب:

 ( ـ أ ـ األشقر يليق بك.64)

 ب ـ اإلنسانية تليق بك صديقي. 

 . .ج ـ اإلبداع يليق بك 

فهذه األمثلة الثالثة مستلهمة من عنوان رواية 

 ."األسود يليق بك"اجلزائرّية أحالم مستغانمي 
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تألق تأتيك الكلامت والصور ( ـ أ ـ إّنا ليلة ال65)

طواعية ويتعب غريك: تناّص مع فحوى بيت املتنبّي 

 الشهري:

 أَناُم ِمْلَء ُجُفوين َعْن َشَواِرِدَها 

 ."َوَيْسَهُر اخَلْلُق َجّراَها َوخْيَتِصُم    

ب ـ احرتت وأنا أقرأ قصيدتك للمرة العارشة لقد 

بي : تناّص مع بيت شهري آخر للمتن أسمعت األصم..

 من القصيدة نفسها:

 أَنا الذي َنَظَر األْعَمى إىل أَديب" 

  "َوأْسَمَعْت َكلاِميت َمْن بِه َصَممُ    

اكيا لنّص غنائّي:   وممّا جاء ُمح

ْه: تناّص مع أغنية تونسّية 66)  ( ـ زينك عامْل حال 

هْ "مطلعها:   ."قالوا زيني عامْل حال 

 اهزة:   والتناّص يكون أيًضا مع عبارات عاّمية ج

 ( ـ أبصم بالعرشه عىل إبداعك.67)

 

 اخلامتة

فعاًل  بوصفهتناولنا يف هذا البحث اإلطراء 

كالميّا انتبه الدارسون إىل ما فيه من أبعاد نفسيّة 

وعاطفيّة، ومن ثّم وضعوه يف صنف األفعال 

الكالميّة التي ال يريد القائل من وراء إنجازها إالّ 

اعر، مثل .من مش داخلهبجمّرد اإلفصاح عاّم 

اإلعجاب أو الفرح أو األسى. وعىل الرغم من 

     اّتصاف هذا العمل بذلك الطابع العاطفّي وجتّرده ـ

يف املقابل ـ من البعد العميّل، فإّن له عىل املستوى 

ا مثل ا، حتّى أّن دارًس ا بليغً  وأثرً ا ثقياًل التفاعيّل وزنً 

تي تحدخل عىل ليتش عّده ِمن بي األفعال الكالميّة ال

عمليّة التواصل هبجة وتحضفي عىل التفاعل اجلاري 

- بي املتكّلم واملخاط ب مسحة من الوّد، وتحسهم

يف تعزيز العالقات بينهام. بل إّن -باالستتباع 

كربراط أوروكيوين اخّتذت من هذا الفعل الكالمّي 

 إىل نقد منوال التأّدب واألفعال القريبة منه مدخاًل 

 عىل أّننا مثلام وليفنسون، واعتّبته دلياًل عند براون 

نأيت يف أثناء التفاعل بأفعال كالميّة ـ شأن السؤال 

ا هيّدد عمليّة والنقد واالعتذار حتمل يف طبيعتها خطرً 

التواصل، ومن ثّم حتتاج إىل هتذيب وتلطيف ـ نحنجز 

واإلطراء،  ،والتهنئة ،الشكر : أخرى، مثلأفعااًل 

عّزز ماء وجه امل خاط ب وتحشعره بأّننا نحعجب به، تح

ثّمن أفعاله، ونسعى إىل إرضاء رغباته.    ونح

وكانت عودتنا إىل عدد من الدراسات التي 

أفردت لإلطراء يف ثقافات غربيّة مفيدًة، إذ وّفرت 

ا جيّدا قّربنا من هذا الفعل الكالمّي، وعّرفنا لنا إطارً 

بيّة به وبالوظائف التي ينهض هبا واألبنية الرتكي

املتكّررة التي يرد عليها واملواضيع التي يدور عليها 

والعوامل التي تؤّثر يف إنتاجه وتلّقيه. ولعّل أهّم ما 

أفدنا به وخلصنا إليه من تلك الدراسات، االنتباه 

إىل جتّذر هذا الفعل الكالمّي يف الثقافة، رغم أّنه 

ظاهرة كونيّة. وهي حقيقة أردنا أن نقيم الدليل 
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باقتفاء أثر اإلطراء يف العربيّة، حتّى نقف عىل  عليها

سلوكه وكيفيّة جريانه يف ساحة حيّة من أبرز 

ساحات االستعامل التي ينترش فيها إنجاز هذا الفعل 

ا من أهّم الكالمّي، نعني بذلك الفيسبوك موقعً 

مواقع التواصل االجتامعّي يشّجع املشرتكي فيه عىل 

دقائهم، ويحغرهيم التعبري عن مشاعرهم جتاه أص

بإنتاج اإلطراء وتبادله فيام بينهم، إذ خيّصص 

مصّمموه خانات ونوافذ إلنتاج اإلطراء والتعليق 

 عليه.  

ا عىل سلوك هذا الفعل وبالفعل، كان التنّوع غالبً 

الكالمّي الذي ألفينا إىل جانب الطرق املبارشة يف 

أدائه، ملفوظات ال يتّم التعبري فيها عن اإلعجاب 

واالستحسان عىل نحو مبارش ورصيح، وال يفهم 

املمدوح العمل اإلطرائّي املضّمن فيها، إالّ إذا جاوز 

ظاهر امللفوظ، وانتبه إىل أّن وراء الفعل الكالمّي 

ا عن اإلعجاب قد تسرّت الظاهر إطراء، وأّن هناك تعبريً 

 باملجاز. 

ومن مظاهر التنّوع يف إنجاز هذا الفعل الكالمّي أّن 

 واحدة يف أدائه، بل تراه ينتج طري ال يسلك سبياًل املح 

اإلطراء يف صورة بسيطة يستأثر فيها عمل اإلطراء 

نتجه أيًضا يف صور مرّكبة جتد فيها إىل  بامللفوظ، ويح

 كالميّة أخرى تسبقه أو تأيت جانب اإلطراء أفعااًل 

كّملة له عىل النحو الذي يصبح فيه  بعده، وتكون مح

والتعبري  ،واالعتذار ،صغرى كالشكرللملفوظ أفعال 

عن أمنية، وعمل جامع هو اإلطراء قّوًة مضّمنًة يف 

القول جيري امللفوظ إىل حتقيقها، مهام تعّددت األفعال 

 الكالمّية صلبه.

ومل ختل امللفوظات اإلطرائيّة يف مدّونتنا من تنّوع،   

حي قّلبنا النظر يف أبنيتها الرتكيبّية، عىل خالف ما 

ت عليه أبنية اإلطراء يف الدراسات الغربّية التي بد

عرضنا هلا يف أّول البحث من اقرتاب إىل الصيغ 

املنّمطة، لنزوع العبارة والرتكيب فيها إىل التشابه 

طرائّي يأيت يف إلوالتنميط. نعم، لقد وجدنا امللفوظ ا

قوالب من اجلملة االسمّية والفعلّية بنوعيهام البسيط 

رنا ـ إىل جانب اجلملة اخلّبّية التقريرّية ـ واملرّكب. وعث

عىل أبنية إنشائّية يف منتهى التنّوع، شأن األبنية التعّجبيّة 

واألبنية االستفهامّية وأبنية الدعاء وأبنية األمر 

والطلب. ووقفنا يف تلك األبنية بمختلف أنواعها عىل 

 ،والتقديم والتأخري ،ظواهر تركيبّية شائعة، كاحلذف

الذي تنّوعت أدواته، وكانت الغاية من  ،ثيفوالتك

 استعامهلا التمكي لإلطراء وتقويته. 

والتنّوع ملمح برز لنا عندما نظرنا يف األساليب 

التي يستعملها الناشطون عىل شبكة الفيسبوك للتعبري 

عن إعجاهبم والتي تكون الغاية من وراء استخدامها 

امللفوظات املبالغة يف اإلطراء. أجل، لقد تضّمنت 

ا من األساليب والصور البالغّية اإلطرائّية عددً 

واجلناس.  ،والكناية ،واالستعارة ،املتنّوعة، كالتشبيه

وإذا كان حّظ املشرتك واملبتذل يف تلك األساليب غري 
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قليل، فذلك ال ينفي وجود ملفوظات إطرائيّة اجتهد 

منتجوها يف إحكام الصلة بي دواّل امللفوظات 

ة ومدلوالهتا، واستثمروا ـ بإحسان ـ اإلطرائيّ 

ا تتعّددح وتتشابكح ُمفوظهم ونصوص ثقافتهم أصواتً 

وال نستطيع أن ننهي خامتة  صلب امللفوظ اإلطرائّي.

البحث، من غري أن نشري إىل أّن هذه النتائج التي قادنا إليها 

الذي وقع اختيارنا  "جمتمع الدراسة"بالبحث، تظّل مرهتنة 

اإلطراء يف مواقع "بإليه يف آخر الفقرة املعنونة عليه وأرشنا 

. وما من شّك "االتواصل االجتامعّي: الفيسبوك أنموذًج 

عندنا يف أّن التعبري عن اإلعجاب يف العربيّة لن ُيتفظ 

بتلك املالمح كّلها، لو اقتفينا أثر هذا الفعل الكالمّي يف 

يقي أيًضا مدّونة أخرى غري املدّونة الفيسبوكيّة. ولسنا عىل 

من أّن سلوك هذا الفعل الكالمّي لن يصيبه التغرّي، يف 

حال احتفاظنا باملدّونة الفيسبوكيّة وإدخالنا يف املقابل 

متغرّيات  عىل جمتمع الدراسة شأن املستوى الّلغوّي 

واالجتامعّي ألفراد العيّنة ومتغرّي اجلنس وغري ذلك من 

ا يف ملفوظات اإلطراء، العوامل التي ال نشّك يف أّن هلا أثرً 

من حيث تراكيبها واألساليب املستخدمة فيها ومدى 

 نزوعها إىل التنميط. 

 شكر وتقدير:

أحنجز هذا البحث بدعم من قبل مركز بحوث 

الدراسات اإلنسانّية، عامدة البحث العلمّي، جامعة 

 امللك سعود.
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 حممد نارص الريايش  
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 (ـه18/5/1438يف  للنرش وقبل   ،هـ5/1/1438)قدم  للنرش يف  
 

 .االعتذار، اللغة الثانية، فعل الكالم، إكامل اخلطاب:  املفتاحية امتالكل

ُأجريت العديد من األبحاث عىل استخدام االعتذار يف اللغة الثانية، بيد أنَّ أغلب تلك البحث: ملخص

والعربية، الدراسات كانت تركز بشكٍل كبري عىل عدٍد ُُمدٍد من اللغات األجنبية كاللغة اإلنجليزية واألملانية 

يف حني نجهل عن استخدام االعتذار من قبل متعلمي اللغة العربية كلغة ثانية، لذا فإنَّ هذه الدراسة هتتم 

بمدى تأثري املستوى اللغوي، وحجم املهمة املراد تنفيذها عىل أداء االعتذار يف اللغة الثانية. وقد شارك يف 

موا إىل ثالث جمموعات: متوسط، ومتقدم، وناطق أصيل، باستخدام  هذه الدراسة مائة ومخسون طالًبا، وُقسِّ

اختبار إكامل اخلطاب الذي تكّون من تسعة مواقف اعتذارية. وقد وجدت هذه الدراسة أنَّ أداء املشاركني 

لالعتذار قد تأثر بدرجة واضحة باختالف مستواهم اللغوي، مع وجود داللة واضحة عىل تشابه أداء 

جموعة األصلية، مما يعني وجود تطور تداويل لدى املجموعة املتقدمة. أما فيام يتعلق املجموعة املتقدمة للم

بأداء املشاركني يف املواقف التسعة، فقد كان جلًيا أن أداءهم لالعتذار قد تأثر أيًضا باختالف حجم املهمة 

هي األلفاظ الدينية، املراد تنفيذها. أخرًيا، كشفت هذه الدراسة عن ظهور إسرتاتيجية جديدة لالعتذار و

  .وهذا بال شك يوحي إىل احتاملية اختالف أداء أفعال الكالم يف اللغة العربية عن اللغات األخرى
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Keywords: Apology, Second language, Speech Acts, Complete speech 

Abstract: Apologizing in L2 has received a great deal of attention in Interlanguage Pragmatics. 

However, the majority of previous studies has focused mainly on certain languages such as English, 

German and Hebrew whilst there are some other languages that have been under-researched, e.g. 

Arabic. Therefore, the present study examines the use of apologies by L2 learners of Arabic, using 

Discourse Completion Test. It also looks at the influence of learners' proficiency and degree of 

imposition upon the production of apologies. There were 150 participants in this study, further 

divided into three groups: intermediate, advanced and native speaker. The results show that the 

learners' proficiency had a noticeable impact upon the learners' use of apologies. In other words, 

learners' production of apologies developed with the increase of proficiency. As a result, learners in 

the advanced group approximated Arabic native speakers in terms of the use of apologies. In addition, 

the results indicate that there was an effect of the social variable (degree of imposition) on the use of 

apologies. Finally, a new apology strategy, namely religious expressions, was used which casts some 

doubt on the universality of apology strategies identified in the literature.  
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 مقدمة

، (Interlanguage Pragmatics)ُيقصد بالتداولية البينية 

دراسة كيفية استخدام أو اكتساب متعلمي اللغة 

 Kasper andألنامط العمل اللغوي يف اللغة الثانية )

Blum-Kulka, 1992 وُتعد من املجاالت احلديثة يف ،)

تعليم أو اكتساب اللغة الثانية التي لقيت اهتامًما واسًعا 

دى الباحثني يف اللغويات التطبيقية يف العقود الثالثة ل

 Kasper and؛ 2014، 2015املاضية )القحطاين، 

Rose ،2002 ؛ ألنَّ الرتكيز عىل تعليم أو اكتساب)

الرتاكيب النحوية أو املفردات أو نطق األصوات 

الصحيح مل يعد كافًيا، إذ أصبحت القدرة التواصلية أو 

ا بارًزا يف تعليم أو اكتساب اللغة احلوارية تؤدِّي دورً 

الثانية، حتى يتمكن املتعلمون من استخدام اللغة 

اهلدف استخداًما صحيًحا يمكنهم من التواصل 

سواًء كانوا ناطقني أصليني  -االجتامعي مع اآلخرين 

(، 2014أو غري ناطقني هبا بصورة فّعالة )اجلديع، 

 Pragmatic)وكذلك جتنب الوقوع يف الفشل التداويل 

Failure) الذي قد حيدث بسبب سوء الفهم بني ،

  (1)(.2009املتحدث واملتلقي )احلمد، 

وبالنظر إىل األبحاث التي أجريت حتى اآلن يف 

جمال التداولية البينية، نجد أن ُجلَّها متحورت حول 

(، Speech Actsاستخدام متعلمي اللغة ألفعال الكالم )

                                                 

للمزيد عن التداولية والكفاية التداولية، انظر اجلديع  (1)

(2014.) 

ية أفعال الكالم يف جمال وهذا بال شك ُيظهر أمهية نظر

التداولية البينية التي تركز عىل استخدام اللغة يف تـأدية 

(، ولكن Austin, 1962; Searle; 1969األعامل اللغوية )

ما قد ُيعاب عىل تلك األبحاث هو تسليطها الضوء 

عىل لغات معينة كاللغة اإلنجليزية واللغة العربية 

ة، وجتاهلها للغات واللغة األملانية واللغة اإلسباني

أخرى كاللغة العربية. ومن هذا املنطلق، فإنَّ هذه 

الورقة ستسهم يف سد مثل هذه الفجوة من خالل 

دراسة تأدية متعلمي اللغة العربية لالعتذار 

(Apology وقد ُاختري االعتذار دون غريه من أفعال ،)

الكالم األخرى لكثرة استخدامه يف حياة املتعلمني 

لتأثريه الكبري عىل العالقات االجتامعية، اليومية، و

ولندرة األبحاث التي أجريت عىل استخدامه من قبل 

 متعلمي اللغة العربية. 

 متعلمي استخدام معرفة إىل إذن هيدف فالبحث

 التي االعتذار إلسرتاتيجيات ثانية كلغةٍ  العربية اللغة

 خالل من Olshtain وأولشتني Cohen كوهني وضعها

 يف تنفيذها املراد املهمة حجم تأثري مدى إىل النظر

إضافًة إىل معرفة  االعتذار، إلسرتاتيجيات استخدامهم

التطور التداويل يف استخدام أساليب االعتذار لدى 

 هؤالء املتعلمني للعربية من غري الناطقني هبا.

 دراسة أول ُيعد أنهُ  يف البحث هذا أمهية وتأيت

 املعروفة وإسرتاتيجياته االعتذار فن يف العربية باللغة

 بمجال Olshtain وأولشتني Cohen كوهني وضعها التي
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 نظرية وفق Inter language Pragmatics البينية التداولية

 الدراسات أغلب ألنَّ  ؛Austin ألوستن الكالم أفعال

 التداولية جمال يف الكالمي االعتذار لفعل تطرقت التي

 باللغة كانت Inter language Pragmatics البينية

 املوضوع هلذا تطرقت دراسات توجد وال اإلنجليزية،

 عينة عىل ُأجريت واحدة دراسة سوى العربية باللغة

 التطبيقية اللغويات بقسمي الدارسات الطالبات من

 تظهر كام سعود، امللك جامعة يف اإلنجليزي واألدب

 بني التداويل التطور درس أنهُ  يف أيًضا البحث أمهية

، ُُمتلفة جنسياٍت  من ثانية كلغةٍ  العربية اللغة يمتعلم

 يف التداويل التطور بيان أجل من؛ متعددة ومستوياٍت 

 إذا ما وإظهار، العربية باللغة الكالمي االعتذار فعل

 االعتذار إسرتاتيجيات توظيف يف اختالف هناك كان

 واملتقدمني، املتوسطني، الثالث املجموعات بني

 . العربية باللغة األصليني والناطقني

 

 االعتذار

( االعتذار عىل أنه من 1969) Searleصنّف سريل 

( التي ُيقصد هبا Expressivesاألعامل التعبريية )

 "التعبري عن موقف أو شعور املتحدث جتاه يشء ما"

(، يف حني عّرف فريزر 509، ص. 2014)اجلديع، 

Fraser (1981االعتذار بأّنه عملية التعبري عن الن ) دم

ّمُل املتحدث كامل  حيال اخلطأ أو الذنب املرتكب، وَتح

املسؤولية عىل النتائج املرتتبة عليه. ويتضح من هذا 

التعريف أنَّ االعتذار يؤدِّي عدًدا من الوظائف 

املختلفة، ولعل من أمهها هو إصالح اخلطأ أو الذنب 

(، وُيسهم Austin, 1962; Searle, 1969الذي ُأرتكب )

 ,Goffmanعىل تقوية التآلف االجتامعي ) يف احلفاظ

1971; Leech, 1983 كام ُيعد االعتذار عقوبة للُمعتِذر ،)

لكون االعتذار من األعامل التي هتدد ماء وجه 

املتحدث، األمر الذي سيسهم يف جتنبه ارتكاب 

 ,Blum-Kulka and Olshtainاألخطاء يف املستقبل )

ذار من وطأة اخلطأ (. بناًء عىل ذلك، ُُيفف االعت1984

ر له مما يقلل من نسبة بحثه عن االنتقام أو  عىل امُلعتذح

(؛ لذا Blum-Kulka and Olshtain, 1984أخذ الثأر )

يتضح مما سبق أن االعتذار يعزز العالقات االجتامعية 

بني أفراد املجتمع، وُيبعد الضغينة من أفراده، فاإلملام 

الثانية عند انخراطهم يف  به يعد أمًرا مهاما ملتعلمي اللغة

 احلوارات االجتامعية يف اللغة اهلدف.

وعىل الرغم من أّن وظائف االعتذار ال تتغري بتغري 

الثقافة أو اللغة، فإّن أسلوب االعتذار ُيتلف من ثقافة 

إىل أخرى ومن لغة إىل أخرى، وهو ما ينبغي أن يعيه 

ر له. متعلم اللغة حتى يكون اعتذاره مقبواًل لدى املُع تذح

ومن املمكن أن ُيتلف أسلوب االعتذار من شخص إىل 

عىل  –آخر يف  املجتمع نفسه، وذلك لعوامل عدة منها: 

العمر، واملستوى التعليمي، واخللفية  –سبيل املثال 

 Cohen andاالجتامعية، واجلنس، واملنزلة االجتامعية )

Olshtain, 1981; Olshtain, 1983; Tannen, 1982 .) 
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أظهرت الدراسات السابقة أنَّ أساليب  وقد

عىل الرغم من اختالفها عرب الثقافات  –االعتذار 

ُمدودة العدد، بمعنى آخر أنَّ املتحدثني  –واللغات 

بلغة ما قد يفضلون استخدام أساليب اعتذارية معينة 

يف حني يلجأ متحدثون بلغة أخرى إىل استخدام 

جمل ال رخر  عن أساليب اعتذارية ُمتلفة، لكنها يف امل

تلك األساليب نفسها التي حّددها عدد من الباحثني 

-Blumيف جمال التداولية البينية )منهم عىل سبيل املثال،

Kulka and Olshtain, 1984; Olshtain and Cohen, 1983; 

Trosborg, 1987 وهذه األساليب تشمل: التلفظ ،)

ر ل ه، باالعتذار، وطلب قبول االعتذار من امُلعتذح

والتعبري عن الندم، وَتمل مسؤولية اخلطـأ املرتكب، 

ر له، والوعد بعدم  وطلب العفو والصفح من املُعتذح

تكرار اخلطأ يف املستقبل، والعرض بإصالح املوقف أو 

تقديم تعويٍض عن اخلطأ. ورغم أن الدراسات السابقة 

التي ُأجريت عىل العديد من اللغات قد أثبتت عاملية 

ب، فإننا ال نعلم عن مدى مصداقية ذلك تلك األسالي

مثل  –االدعاء، خصوًصا يف بعض اللغات الرشقية 

التي مل ُتبحث حتى اآلن، وهو األمر  –اللغة العربية 

الذي تعكف هذه الدراسة عىل التحقق منه، كون اللغة 

العربية هلا طابع ُمتلف عن بقية اللغات لتأثرها بالدين 

كن وجود بعض األلفاظ اإلسالمي احلنيف، فمن املم

أو العبارات الدينية التي يلجأ هلا املعتِذر أثناء تأدية 

 االعتذار يف اللغة العربية. 

 

وعند احلديث عن أساليب االعتذار، ينبغي أن 

نلفت االنتباه إىل ما توّصل إليه براون وليفنسون 

(Brown and Levinson, 1987 )–  ومها من أّسسا نظرية

من وجود ثالثة  –( Politeness Theoryالتلطف )

متغريات اجتامعية تؤثر تأثرًيا مبارًشا يف أداء أفعال 

الكالم بوجه عام ويف أداء االعتذار بوجه خاص، 

 Socialوهذه املتغريات هي: البعد االجتامعي 

Distanceواملنزلة االجتامعية ،Social Status  ، ودرجة

جتامعي ، فالبعد االDegree of Impositionاإلمالء 

بني املتحدثني، فإذا كان  "القرب"و "التآلف"ُيقصد به 

ا فتكون درجة املتحدثان يعرف أحدمها اآلخر جيدً 

(، أما  -)  منخفضة       البعد االجتامعي يف هذه احلالة

 درجة كونتا فإذا كانا ال يعرف أحدمها اآلخر مطلقً 

 ) + (، يف حني مرتفعة البعد االجتامعي يف هذه احلالة

) = ( إذا كانا  متساوية تكون درجة البعد االجتامعي

ا املنزلة يعرف أحدمها اآلخر معرفة بسيطة؛ أمّ 

االجتامعية فيُقصد هبا املنزلة االجتامعية لكال 

املتحدثني، فإذا كانت منزلة املتحدث أعىل من منزلة 

 ةــمنخفض ة االجتامعيةـــاملستمع فتكون درجة املنزل

دث أقل من ـــانت منزلة املتح(، يف حني إذا ك-)

       عالية منزلة املستمع فتكون درجة املنزلة االجتامعية

) = (  متساوية ) + (، وتكون درجة املنزلة االجتامعية

ا درجة ، أمّ نفسها إذا كان املتحدث واملستمع يف املنزلة

اإلمالء فيُقصد هبا حجم املهمة املراد تنفيذها، فإذا 
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وصعبة عىل املستمع، بحيث تريق كانت املهمة شاقة 

) + (، يف حني عالية ماء وجهه، فتكون درجة اإلمالء 

إذا كانت املهمة سهلة وليس هلا تأثري كبري عىل ماء 

(، أما إذا  -)  منخفضة الوجه فتكون درجة الفرض

 معتدلة طة فتكون درجة الفرضـــكانت املهمة متوس

 .(308-307، ص. 2015)القحطاين،  ) = (

د أظهرت الدراسات امليدانية يف جمال التداولية وق

البينية عن نتائج متفاوتة حول وجود ارتباط وثيق بني 

تلك املتغريات من جهة، وبني أداء أفعال الكالم 

عموًما، واالعتذار خصوًصا من جهة أخرى، فعىل 

سبيل املثال، فقد أظهرت الدراسة التي قام هبا كلٌّ من: 

(، ألداء Vollmer and Olshtain, 1989فوملر وأليشتيان )

االعتذار يف اللغة األملانية أن املنزلة االجتامعية، والبعد 

االجتامعي قد أثر بدرجة كبرية عىل استخدام عينة 

البحث ألساليب االعتذار، كام عززت دراسة كيم 

(Kim, 2008 ما دعا إليه براون وليفنسون، حيث ،)

الكورية اجلنوبية  وجدت الدارسة أّن الناطقني باللغة

استخدموا أساليب اعتذارية مع املتحدث صاحب 

املنزلة االجتامعية العالية رختلف عن األساليب التي 

استخدمت مع صاحب املنزلة االجتامعية املنخفضة، 

يف حني أّن هناك بعض الدراسات أظهرت عدم وجود 

تأثري ملحوظ للمتغريات االجتامعية عىل أداء أفعال 

 ,Ellis, 1992; Trosborg سبيل املثال، الكالم )عىل

فمن األرجح أن مدى تأثري هذه املتغريات "(. 1995

عىل أداء املشاركني ألفعال الكالم ُيتلف من لغة إىل 

لغة، ومن ثقافة إىل ثقافة، ففي بعض الثقافات يكون 

ملنزلة الشخص االجتامعية تأثري واضح عىل أداء 

ل هذا األمر قد ال يكون مث املتحاورين معه، يف حني أنَّ 

، ص. 2015)القحطاين،  "ا يف ثقافات أخرىموجودً 

308).  

 

  فن االعتذار يف العربية

در اعتذر وهو مأخوذ من ماّدة ـــذار مصـــاالعت

ومنها:  ،كثرية غري منقادة )ع ذ ر( اّلتي تدّل عىل معانٍ 

العذر وهو روم اإلنسان إصالح ما أنكر عليه بكالم، 

عذرته أعذره عذًرا من باب رضب رضًبا،  ويقال منه:

واالسم: العذر )بالضم( واجلمع: أعذار. ويقال: فالن 

قام قيام تعذير فيام استكفيته، إذا مل يبالغ وقّّص فيام 

 :تباع فيقالالاعتمد عليه فيه. وقد تضّم الّذال با

ومعذرة وعذرة  ، ويقال: اعتذر فالن اعتذاًرا«عذر»

عذور. وتقول: اعتذر إيّل، من دينه فعذرته، وهو م

طلب قبول معذرته، واعتذر عن فعله أظهر عذره )ابن 

(. وقال بعضهم: أصل 1985منظور، باب عذر، 

العذر من العذرة وهي الّّشء النّجس، ومنه سّميت 

القلفة العذرة، فقيل عذرت الّصبّي إذا طّهرته وأزلت 

ا: أزلت نجاسة ذنبه بالعفو عذرته، وكذا عذرت فالنً 

(، 2010 )الرازي،قولك غفرت له أّي سرتت ذنبه ك

 أبادي، )الفريوز (،2005 )عيد، (،2010 )الفيومي،
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ا )إسكندر، (. أمّ 2002، )األصفهاين، (1985

 ، هي: بثالثة معانٍ ( فقد أورد كلمة االعتذار 2002

فيقال: اعتذرح إىل / اعتذرح عن /  اعتذر: )فعل(    .1 

، اعتذاًرا، فهو ُمعتِذر، اعتذرح لـ / اعتذرح من يعتذر

رح فالٌن: صار ذا ُعْذٍر.  واملفعول  ٌر إليه، واْعتذح  ُمعتذح

تِه2 ْعِذرح رح إِليه: طحلحبح قبول مح   ، قال تعاىل:.  اْعتذح

ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  چ

ژ  ڑ  ڑ   ک  ک              ک  ک  گ  

گ  گ  گ            ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  

]التوبة:  چڻ    ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ

65- 66 .] 

مح   )اسم(اعتذار:   .3  ، فيقال: قحدَّ رح مصدر اِْعتحذح

ُم لِنحْفِي ذحْنٍب أو  دَّ ة الَّتي ُتقح ُه، أحي احلُجَّ ُه: ُعْذرح اْعتِذارح

تحرْبيِرِه. أما يف االصطالح فقد ُعرف بالعديد من 

بأنُه ُماولة  ،(2013لقرين، اعرفه ) منها:التعريفات 

إصالح ما أنكره عليه اآلخرون، بأن يظهر الندم اإلنسان 

 (،2010 الكفوّي،يف حني قال ) ويتحرى ما يمحو ذنبه.

االعتذار: إظهار ندم عىل ذنب تقّر بأّن لك يف إتيانه ُعذًرا، 

ا )املناوّي،  فيقول: االعتذار: َتّري اإلنسان  ،(2002أحمَّ

 نّ ( فيذكر أ2015، )القحطاينا أمّ  «.ما يمحو أثر ذنبه

وظائف أفعال كالم االعتذار يف اإلنجليزية األمريكية 

فتستخدم االعتذارات ملجموعة متنوعة من األسباب، 

آسفون / لرشح ملاذا حدثت مثل: )للقول بأهنم 

/ إلصالح اإلساءة، واحلفاظ عىل عالقة طيبة اإلساءة

 مع املُخاطب(.

ف )الفقيه،  فعل نبيل "بأنُه:  ( االعتذار2012ويعرِّ

 والتزام عطي األمل بتجديد العالقة وتعزيزهايُ  ،موكري

ات َتسني العالق من أجلحيثنا عىل العمل 

  ."االجتامعية

كل اعتذار جيعلنا   ( أنّ 1995ويذكر )املقالح، 

كل  نَّ أل ؛أكثر إدراًكا ملدى تأثري سلوكنا عىل اآلخرين

اعتذار سنقدمه بعد اآلن سيساعدنا عىل أن نكون أكثر 

ثري الذي يقع عىل اآلخرين جراء سلوكنا وعًيا بالتأ

وسوف يعلمنا أن نكون أكثر حساسية وحذًرا ومراعاة 

ملشاعر اآلخرين يف املستقبل عندئذ يمكن أن نحدث 

أثًرا يف اآلخرين ويمكن يف النهاية أن نجعلهم أكثر 

( 2010، )الشمرييا أمّ  ،حساسية جتاه نتائج سلوكهم

نرتكب خطأ ما، هو أن الّشء املعتاد عندما  فيذكر أنّ 

نحاول إجياد األعذار، واملربرات بطريقة أو بأخرى، 

لكن عندما نقر بأخطائنا ونحاول االعتذار إىل 

األشخاص الذين أحلقنا هبم األذى ونجعلهم يشعرون 

بحقيقة مشاعرنا جتاه ما ارتكبناه يف حقهم ونقوم 

فإننا نستطيع أن نستعيد ثقة  ،بالتكفري عن أخطائنا

 يف حنيين فينا للحفاظ عىل عالقة جيدة. اآلخر

االعتذار هو  أنّ  (117 ،1985 )املتوكل،يوضح 

 التسليم باخلطأ والتي تتم بشكل سليم عندما: 

نكون صادقني مع أنفسنا ونعرتف بأننا قد  .1

 .ارتكبنا خطأ ونحتا  إىل أن نكفر عنه
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نتحمل املسؤولية الكاملة عن أفعالنا وعن أي  ــ2

 .ه لشخص آخرأذى سببنا

يكون لدينا إحساس بأن تقديم االعتذار هو  -3

 يشء ملح للغاية نقدمه بأرسع ما يمكن. 

نخرب بالضبط كل من سببنا له الرضر أو  -4

األذى بام ندرك اآلن أننا قد أخطأنا فيه وأن نكون 

 ُمددين للغاية، وأن نفعل ذلك. 

نطلع من تسببنا يف إيذائهم باملشاعر السيئة  -5

ي نحس هبا جتاه ما فعلناه، ونوضح أهنا سيئة بام الت

يكفي لكي جتعلنا نغري من سلوكنا ونمتنع عن تكرار 

 هذا األمر ثانية.

 ااًل يكون االعتذار فعّ ( لكي 2009وتقول )جابر، 

حساس حقيقي بالندم إن ينبع من أجيب  اومؤثرً 

عىل مل تجيب أن يش، عدم تكراره يف احلقيقية ةوالرغب

 :اآليت

تأكد باختصار: م صورة واضحة عن اخلطأ يقدت  

 ؛بوضوحالّشء نفسه أنك والطرف اآلخر تتكلام عن 

ما يرىض من أسأت إليه أن يعرف أنك تدرك متاًما  ألنَّ 

وما هو اخلطأ لذلك جيب أن تركز عىل  ،ما أخطأت فيه

إذا تأخرت عن  مثال:اخلطأ دون التفرع ملوضوع آخر. 

فاتك  عام اعتذربل ، خريتقول آسف عىل التأ الموعد 

حتى تشعر الشخص بأمهية هذا  االجتامعمن اللقاء أو 

 )إذابسعادة  اعتذاركفيقبل  لديك، االجتامعاللقاء أو 

 طبيعًيا(.كان شخًصا 

اآلخر  فأظهْر للطر وقع: الذياإلقرار باخلطأ   

ملا حدث وتفهمك  ،مدى إدراكك ملا يشعر به من ضيق

 .اعتذاركل ا فيبدأ بتقبخلطأك متامً 

بدون  اخلطأ: يفحتمل املسؤولية وتكلم عن دورك 

 واختصار؛مربرات تكلم عام حدث بدقة  أيعرض 

االعتذار  يفشعر الطرف اآلخر بمدى صدقك لتُ 

 خطئكال َتاول أن تدافع عن باخلطأ. ا ومعرفتك متامً 

 "يشعر "وعام  "عنه"املوضوع  إنَّ  فيها.بصورة مبالغ 

 ؛أم ال اكان اخلطأ مقصودً  إنأو  نفسك.عن  به وليس

 وهي "باإلساءة "شعوره  واحدة وهيالنتيجة  ألنَّ 

آسف ملا "جيب أن تركز عليها عند قولك  والتياألهم 

 ."حدث 

بااللتزام: مع وعد  لالعتذاراستخدم عبارة رصحية  

 بعدم تكرار ما "وعد" و  "أعتذر "أو  "آسف"كلمة 

عالقة مرة أخرى حدث ستعمل عىل إعادة بناء الثقة وال

آسف مع  تأكد أنَّ  غضاضة.وعىل أساس سليم دون 

 .دال تفيتكرار اخلطأ 

 يطلب العفو عن اخلطأ يعط نَّ إ طلب العفو:

وأنك فعلت ما  اعتبارهالطرف اآلخر اإلحساس برد 

ا اخلطوة مّ ، أانتظار تساُمه يف منك وأنكهو مطلوب 

 وليتك فقد قمت بواجبك.ؤليست مس املقابلة منه

، 1985يذكر )املتوكل،  يف العربية: نواع االعتذارأ

و أ شفهياالعتذار نوعني (، أّن 1995املقالح، 

 .، وفيام ييل بياًنا هلاممكتوب
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 :الشفهياالعتذار 

ك واملكتوب، هو أنّ  الشفهيالفرق بني االعتذار  إنَّ 

لذلك جيب  ،رد فعله يفللتفكري  اوقتً  املتلقي يال تعط

رد فعل الطرف  استقبالعند أن رخطط ملا ستفعله 

 يففإذا مل يكن  ،ا أم إجيابًيااآلخر سواء كان سلبيً 

 اعتذاركفعل ذلك فاألفضل أن ترسل  استطاعتك

عادة ما يكون كافًيا،  الشفهياالعتذار  ا. إنَّ مكتوبً 

 اخلطأحالة صعوبة  يف املواجهةإىل  يا يؤدِّ ولكن أحيانً 

صية تسبب فيها ونوع وشخ التيومدى اإلساءة 

 .اخلطأخر وتفاعله مع آلالطرف ا

 ؛قد يكون أسهل من املكتوب الشفهياالعتذار  إنَّ 

 "كل ما هو مطلوب كلمة ، ه ال يتطلب صياغةألنّ 

قد  التيولكن هناك بعض التكلفة  "أعتذر"أو  "آسف

كام االعتبار  يفجيب أن تضعها  التيالفوائد  وأتتحملها 

ا لوجه أو تم وجهً قد ي الشفهيإن االعتذار . سبق ذكره

ولكن جيب أن تضع شخصية الطرف اآلخر ، بالتليفون

 االعتبار. يفواملوقف نفسه 

الطرف اآلخر  يوهو يعط :االعتذار املكتوب

موقفه  يفما كتبته وإعادة النظر  الستيعابالفرصة 

 يف املواجهةاالعتذار املكتوب جينبك  كام أنَّ  جتاهك.

 رك.العتذا مقبولةحالة رد الفعل غري 

 الدراسات السابقة يف استخدام أساليب االعتذار

عند النظر يف الدارسات امليدانية التي أجريت حول 

أساليب االعتذار، نجد أهنا متحورت حول نقطتني 

أساسيتني مها: مقارنة ناطقني أصليني للغتني أو أكثر 

الستخدام أو تقييم أساليب االعتذار، أو مقارنة 

ما مع متعلمي تلك اللغة.  الناطقني األصليني للغة

ورغم أّن هذه الدراسة تركز عىل متعلمي اللغة الثانية، 

فإنه من املفيد أن نسلط الضوء أواًل عىل استخدام 

أساليب االعتذار يف عدد من اللغات والثقافات 

املختلفة، حتى نتمكن من معرفة مدى الفروقات بني 

ساليب تلك اللغات والثقافات، ومن ثّم مقارنتها باأل

 االعتذارية املستخدمة يف اللغة العربية. 

من أوائل الدراسات التي قارنت استخدام أساليب 

من اللغات هي دراسة أولشتني  االعتذار يف عدد

(، فقد اهتمت هذه الدراسة بمقارنة استخدام 1989)

الناطقني األصليني للغة اإلنجليزية واألملانية والعربية 

ذار من خالل استخدام والفرنسية ألساليب االعت

(، Discourse completion Testاختبار إكامل اخلطاب )

وقد وجدت أولشتني أّن هناك تشاهًبا كبرًيا بني 

الناطقني األصليني لتلك اللغات األربع يف استخدام 

األساليب االعتذارية من خالل تفضيلهم ألسلوب 

التعبري عن الندم، وَتمل املسؤولية الكاملة حيال 

أ أو الذنب املرتكب. ويف دراسة أخرى، قارن اخلط

(، Bergman and Kasper, 1993برغامن وكاسرب )

استخدام أساليب االعتذار يف اللغتني التايلندية 

واإلنجليزية من خالل استخدام اختبار إكامل 

اخلطاب، وقد أظهرت نتائج هذه الدراسة أيًضا أّن 
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األسلوبان  التعبري عن االعتذار وَتمل املسؤولية مها:

الشائعان لدى املتحدثني بتلك اللغتني، مما يدل عىل أّن 

استخدام االعتذار يف اللغة التايلندية ال ُيتلف عن 

اللغة اإلنجليزية. ويف دراسة ُمتلفة، ركزت 

( عىل مقارنة طالب Sugimoto, 1998سوغيموتو )

اجلامعات يف اللغتني اليابانية واإلنجليزية ألداء 

د وجدت اختالًفا جذرًيا بني اللغتني، االعتذار، وق

متثل يف استخدام طالب اجلامعات يف اللغة اليابانية 

ألساليب متنوعة أكثر من نظرائهم يف اللغة 

اإلنجليزية. وباملثل، فقد أظهرت الدراسة التي أجرهتا 

(، حول تأدية االعتذار Suszczynska, 1999سوزينسكا )

واهلنغارية أن استخدام يف اللغة اإلنجليزية والبولندية 

االعتذار ُيتلف اختالًفا كبرًيا بني الناطقني بتلك 

اللغات. كام أّن االختالف يف استخدام أساليب 

االعتذار ُوجد بني الناطقني باللغة اإلنجليزية واللغة 

الستسوانية املستخدمة يف عدد من الدول األفريقية 

(Kasanga and Lwanga-Lumu, 2007.) 

ن يف أساليب االعتذار عرب اللغات ليس إّن التباي

مقصوًرا فقط عىل استخدام تلك األساليب، بل يتعدى 

إىل مدى تقييم املتحدثني بلغات ُمتلفة لتلك األساليب 

من منظور التلطف، فعىل سبيل املثال، فقد أجرى كلٌّ 

(، حول Chang and Haugh, 2011من: تشانغ وهيو )

ة اإلنجليزية األسرتالية، تقييم الناطقني األصليني باللغ

واللغة الصينية لألساليب االعتذارية املستخدمة يف 

مكاملة هاتفية بني أسرتايل وصيني، وقد ُطلب من 

املشاركني يف هذه الدراسة أن يقيموا األساليب 

االعتذارية بناًء عىل مستوى التلطف املتكون من مخسة 

، بنود )تبدأ بمهذب جًدا وتنتهي بغري مهذب جًدا(

ومن ثم أجرى الباحثون مقابلة مع مجيع املشاركني 

ملناقشة تقييامهتم واألسباب التي أدَّت إىل اختيارهم 

لتلك التقييامت، وقد أظهرت النتائج أن اخللفية 

اللغوية والثقافية قد أّثرت تأثرًيا ملحوًظا يف تقييامت 

 املشاركني لألساليب االعتذارية وتفسرياهتم هلا.

سبق، يتبني لنا أنَّ هناك تشاهًبا بني  بناًء عىل ما

استخدام أساليب االعتذار يف عدد من اللغات، كام أنَّ 

هناك أيًضا اختالًفا بني عدد من اللغات؛ لذا فعىل 

متعلم اللغة أن يأخذ ذلك يف احلسبان عند التواصل يف 

اللغة اهلدف، حتى يكون اعتذاره مقبواًل ومهذًبا. 

 –اللغة الثانية واالعتذار  وعند التطرق إىل متعلمي

، سنسلط الضوء فيام تبقى من -وهو لب هذه الدراسة 

هذه الفقرة عىل استخدام متعلمي اللغة الثانية 

 ألساليب االعتذار يف اللغة اهلدف.

بإجراء مسح عىل الدراسات امليدانية يف جمال 

التداولية البينية، وجدنا أنَّ هناك عدًدا كبرًيا منها 

ستخدام متعلمي اللغة الثانية ألفعال ركزت عىل ا

الكالم، ولعل السبب الرئيس يف ذلك هو تأثري 

املستوى اللغوي للمتعلمني يف أدائهم ألفعال الكالم، 

ولقد نال الطلب النصيب األكرب من تلك الدراسات، 
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غري أنَّ هناك عدًدا ال بأس به ركزت عىل استخدام 

اهتامم ُجل تلك متعلمي اللغة الثانية لالعتذار، وكان 

الدراسات منصباا عىل تعلم اللغة اإلنجليزية والعربية 

 –كلغة ثانية أو لغة أجنبية، يف حني أّن بعض اللغات 

مل تلقح اهتامًما واسًعا  –عىل سبيل املثال اللغة العربية 

 من الباحثني يف جمال التداولية البينية.

من أشهر الدراسات التي تطرقت الستخدام 

اللغة الثانية لألساليب االعتذارية هي دراسة متعلمي 

(، ومها Cohen and Olshtain, 1981كوهني وألشتيان )

أول من عمل تصنيًفا لألساليب االعتذارية، وقد 

موا إىل ثالث  32شارك يف هذه الدراسة  شخًصا، ُقسِّ

جمموعات: جمموعة متعلمي اللغة اإلنجليزية من 

لناطقني األصليني اجلنسية اإلرسائيلية، وجمموعة ا

باللغة اإلنجليزية، وجمموعة الناطقني األصليني باللغة 

العربية، وقد كانت أداة البحث املستخدمة يف هذه 

(، وقد أظهرت Role Playsالدراسة هي لعب األدوار )

النتائج أنَّ املتعلمني قد وقعوا يف فخ النقل التداويل 

(Pragmatic Transfer من اللغة األم، وهو ،) األمر الذي

مل يكن مقبواًل يف اللغة اهلدف، بمعنى آخر، أنه كان 

هناك اختالف واضح بني أداء املتعلمني والناطقني 

األصليني باللغة اإلنجليزية، يف حني أنَّ أداء املتعلمني 

يف اللغة اهلدف كان مشاهًبا للناطقني األصليني باللغة 

اللغة األم العربية، مما ُيعطي إشارة واضحة ملدى تأثري 

عىل أدائهم يف اللغة اهلدف. ويف دراسة أخرى، أجرت 

( دراسة عىل متعلمي اللغة Olshtain, 1983أولشتاين )

العربية أثناء أدائهم لالعتذار، وقد قّسمت املتعلمني إىل 

جمموعتني: جمموعة لغتهم األم اللغة اإلنجليزية، 

وجمموعة لغتهم األم اللغة الروسية، وقد وجدت 

حثة أن هناك تباينًا بني أداء املجموعتني، حيث كان البا

جلًيا أّن الطالب الروس استخدموا عدًدا كبرًيا من 

األساليب االعتذارية عند مقارنتهم بنظرائهم 

اإلنجليز، مما دعا الباحثة إىل إيعاز ذلك التباين إىل تأثري 

اللغة األم يف استخدام األساليب االعتذارية يف اللغة 

( فقد أجرت Trosborg, 1987أما تروزبورق ) العربية.

دراسة عىل أداء متعلمي اللغة اإلنجليزية من اجلنسية 

اهلولندية لالعتذار ومقارنتهم بالناطقني األصليني للغة 

اإلنجليزية من خالل استخدام لعب األدوار، وقد 

أظهرت النتائج أنَّ أداء املتعلمني مل يكن ُمتلًفا اختالًفا 

داء الناطقني األصليني، وقد أوزعت الباحثة كبرًيا عن أ

ذلك إىل أحد أمرين، أواًل: أنَّ هناك تشاهًبا بني اللغة 

اهلولندية واللغة اإلنجليزية حول استخدام األساليب 

االعتذارية، مما يعني حدوث نقل تداويل من اللغة األم 

إىل اللغة اهلدف، ثانًيا: أنَّ املتعلمني كانوا عىل مستوى 

من الكفاية اللغوية والكفاية التداولية مّكنتهم من عاٍل 

معرفة األساليب االعتذارية املفضلة يف اللغة اهلدف 

)الكفاية التداولية االجتامعية(، ومن ثم استخدامها 

استخداًما سلياًم يف احلوارات االجتامعية )الكفاية 

 اللغوية التداولية(. 
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ء هذه الدراسات وغريها التي ُأجريت عىل أدا

متعلمي اللغة الثانية لالعتذار كانت تركز بدرجة كبرية 

عىل مقارنة املتعلمني بالناطقني األصليني، مع افتقادها 

ملقارنة املتعلمني ذوي املستويات اللغوية املختلفة بعضهم 

ببعض لتحديد مقدار التطور التداويل عند املتعلمني؛ ألّن 

صصا (، قد خKasper and Rose, 2002كاسرب وروز )

التطور التداويل يف "فصاًل  كاماًل يف كتاهبام الشهري عن 

عن مراحل التطور يف بعض أفعال الكالم  "اللغة الثانية

كالطلب والرفض، يف حني مل ُيتطرق إىل تطور استخدام 

أساليب االعتذار يف اللغة الثانية بسبب افتقاد املجال 

ني ذوي لدراسات ميدانية تقارن أداء االعتذار بني متعلم

مستويات لغوية ُمتلفة، وهو األمر الذي تسعى هذه 

 الدراسة إىل َتقيقه لإلسهام يف تطور هذا املجال. 

 

 الدراسات السابقة يف االعتذار يف العربية

من خالل مراجعة املجالت العلمية املتخصصة يف 

التداولية وكذلك املجالت يف اللغويات التطبيقية، مل 

طرقت إىل االعتذار يف العربية، نجد إال ثالثة أبحاث ت

لكن هذه الدراسات الثالث ركزت عىل استخدام 

الناطقني األصليني للغة العربية ألداء االعتذار 

(Bataineh and Bataineh, 2008; Jebahi, 2011; 

Nureddeen, 2008 يف حني أّن هناك دراسة أخرى ،)

اهتمت بأداء الطالب األردنيني لالعتذار باللغة 

(. أّما النظر Bataineh and Bataineh, 2006ليزية )اإلنج

يف استخدام متعلمي اللغة العربية ألداء االعتذار فلم 

ُيبحث حتى اآلن عىل حد علمنا. ونظًرا لعدم وجود 

دراسات ميدانية سلطت الضوء عىل أداء متعلمي اللغة 

العربية لالعتذار نستطيع مقارنة نتائجها مع نتائج هذه 

لجأ يف هذه الفقرة إىل مراجعة نتائج تلك الدراسة، سن

الدراسات، أماًل يف أن تساعدنا عىل معرفة األساليب 

االعتذارية املستخدمة يف اللغة العربية، ومن ثمَّ 

 مقارنتها ببعض نتائج هذه الدراسة.

 ,Bataineh and Batainehدرست البطاينة والبطاينة )

اللهجة ( أداء االعتذار يف اللغة العربية )ب2008

األردنية( واللغة اإلنجليزية، وقد شارك يف هذه 

طالًبا وطالبة من الواليات املتحدة  50الدراسة 

طالبًا وطالبة من األردن، وقد ُطلب  50األمريكية و

من املشاركني إكامل اختبار إكامل اخلطاب املتكون من 

عرشة مواقف اعتذارية، وقد أظهرت النتائج اختالًفا 

اء االعتذار يف اللغة اإلنجليزية واللغة واضًحا بني أد

العربية، بحيث كان الطالب والطالبات العرب 

يستخدمون أسلوب التعبري عن االعتذار واملفخامت 

مراٍت عديدة يف االعتذار الواحد، بينام كان الطالب 

اإلنجليز يستخدمون أساليب االعتذار مرة واحدة 

طالب فقط، وهو ما فرسته الباحثتان بمحاولة ال

ر له، كام أنَّ  والطالبات العرب كسب رضا امُلعتذح

الطالب والطالبات العرب استخدموا بعض احلكم 

 واألمثال أثناء تأدية االعتذار.
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( Jebahi, 2011ويف دراسة مماثلة، أجرى جباهي )

دراسة عىل أداء االعتذار يف اللغة العربية )باللهجة 

 50طالًبا و 50التونسية(، وقد شارك يف هذه الدراسة 

طالبة يدرسون يف إحدى اجلامعات يف تونس، وقد 

ُطلب من املشاركني إكامل اختبار إكامل اخلطاب التي 

َتتوي عىل عرشة مواقف اعتذارية، وقد وجد الباحث 

أّن املشاركني فّضلوا استخدام أسلوب التعبري عن 

الندم وأسلوب تفسري أو رسد رواية احلدث، كام أّن 

اهلل( اسُتخدم كثرًيا أثناء تأدية املشاركني لفظ اجلاللة )

ألداء االعتذار، بناء عىل ذلك، أظهرت النتائج وجود 

تأثري مبارش للمتغريات االجتامعية )البعد االجتامعي، 

واملنزلة االجتامعية، ودرجة اإلمالء(، عىل أداء 

 املشاركني لالعتذار. 

(، فقد Nureddeen, 2008أّما دراسة نور الدين )

طت الضوء عىل أداء االعتذار يف اللغة العربية سل

)باللهجة السودانية(، من خالل استخدام اختبار إكامل 

اخلطاب املكّون من عرشة مواقف اعتذارية، وقد 

طالبة يدرسون  55طالًبا و 55شارك يف هذه الدراسة 

مجيًعا يف إحدى اجلامعات باخلرطوم يف السودان، وكام 

ي، فإّن النتائج أشارت إىل هو احلال يف دراسة جباه

تفضيل املشاركني الستخدام أسلوب التعبري عن الندم 

وأسلوب تفسري أو رسد رواية احلدث عىل غريها من 

األساليب االعتذارية، وأظهرت النتائج أيًضا عن 

استخدام املشاركني لبعض الكلامت، والعبارات 

الدينية كاحرتازات لفظية للتخفيف من وطأة اخلطأ أو 

 لذنب املرتكب. ا

ويف دراسة ُمتلفة عن الدراسات السابقة، سلطت 

( Bataineh and Bataineh, 2006البطاينة والبطاينة )

الضوء عىل مدى تأثري اجلنس عىل أداء الطالب 

األردنيني لالعتذار يف اللغة اإلنجليزية، وقد شارك يف 

هذه الدراسة مجيع الطالب والطالبات الذين يدرسون 

نجليزية كلغة أجنبية يف جامعة الريموك، اللغة اإل

واجلامعة األردنية للعلوم والتقنية باألردن )عددهم 

(، وقد ُطلب من املشاركني إكامل اختبار إكامل 100

اخلطاب املكون من عرشة مواقف اعتذارية، وقد 

أظهرت النتائج تباينًا بني أداء الطالب والطالبات 

لتأثري جنس امُلعتِذر  لالعتذار، مما ُيعطي داللة واضحة

 عىل أدائه لالعتذار. 

إّن الواضح من الدراسات السابقة هو تفضيل 

العرب استخدام التعبري عن الندم وتفسري رواية 

احلدث أو رسدها أثناء تأدية االعتذار، لكن ال نستطيع 

تعميم نتائج تلك الدراسات عىل مجيع اللهجات 

اخللفية اللغوية العربية، ملعرفتنا التامة بمدى تأثري 

والثقافية عىل أداء أفعال الكالم عموًما واالعتذار 

خصوًصا، إضافة إىل أننا نجهل عن كيفية استخدام 

متعلمي اللغة العربية كلغة ثانية لالعتذار ومدى 

 اختالف أدائهم عن الناطقني األصليني.
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 أسئلة الدراسة

هذه الدراسة إذن ستنظر يف أداء متعلمي اللغة 

ة كلغة ثانية يف اململكة العربية السعودية، من العربي

خالل تسليط الضوء عىل مدى تأثري املستوى اللغوي 

للمتعلم عىل أدائه، ومدى تأثري درجة اإلمالء )كمتغري 

اجتامعي( عىل أدائهم لالعتذار، ومن ثم مقارنتهم 

بنظرائهم الناطقني األصليني من اللهجة السعودية، 

 ية باإلجابة عن األسئلة اآلتية:وعىل هذا فالدراسة معن

إىل أي مدى يؤثر املستوى اللغوي للمتعلم يف  .1

 أدائه لالعتذار يف اللغة العربية؟

إىل أي مدى ُيتلف أداء املتعلمني لالعتذار  .2

 عن أداء الناطقني األصليني؟

إىل أي مدى تؤثر درجة اإلمالء يف أداء  .3

 املتعلمني والناطقني األصليني لالعتذار؟

ك إسرتاتيجيات جديدة استخدمها هل هنا .4

املشاركون يف هذه الدراسة غري تلك املذكورة يف 

 Cohen andاإلطار املقرتح من قبل كوهني وألشتاين )

Olshtain, 1981؟) 

 

 منهجية البحث

 عينة البحث

شارك يف هذا البحث مائة ومخسون طالًبا، مائة 

ومخسة منهم من متعلمي اللغة العربية كلغة ثانية، 

موا إىل جمموعتني: متوسط ومتقدم بناًء عىل وقُ  سِّ

مستواهم الدرايس يف معهد اللغويات العربية بجامعة 

امللك سعود، فالطالب الذين كانوا يدرسون باملستوى 

الرابع يف برنامج اللغة ُصنِّفوا عىل أهنم متوسطون؛ 

المتالكهم قدًرا كافًيا من الكفاية اللغوية يف مهارات 

، وعنارصها إضافًة إىل اكتساهبم جزًءا من اللغة العربية

ا الطالب الذين كانوا يدرسون الدبلوم  ثقافة اللغة، أمَّ

العايل، واملاجستري يف برامج تعليم وتدريس اللغة 

العربية لغري الناطقني هبا بمختلف مستوياهتم الدراسية 

فقد ُصنِّفوا عىل أهنم متقدمون؛ المتالكهم قدًرا كبرًيا 

اللغوية يف مهارات اللغة العربية  من الكفاية

وعنارصها إضافًة إىل اكتساهبم جزًءا كبرًيا من ثقافة 

اللغة يف مراحلهم الدراسية السابقة، يف حني كان عدد 

الطالب الناطقني األصليني باللغة العربية مخسة 

وأربعني طالًبا، واسُتبعد الطالب املبتدئني؛ نظًرا 

م الثقافية، خصوًصا لضعف كفاءهتم اللغوية، ومقدرهت

يف أفعال الكالم بني أفراد البيئة االجتامعية التي يتلقون 

تعلم اللغة العربية كلغة ثانية يف جامعة امللك سعود، 

وعليه فإنَّ الطالب املشاركني يف املجموعة املتوسطة 

اثنان وستون طالًبا، أّما جمموعة املتقدمني فقد ضمت 

موعة الناطقني األصليني ثالثة وأربعني طالًبا، أّما جم

فقد ضمت مخسة وأربعني طالًبا، وكانت أعامرهم 

ترتاوح بني ثامين عرشة إىل مخس وعرشين سنة ) 

متوسط األعامر: عرشون سنة(، وكانوا من جنسيات 

ُُمتلفة، حيث اشتملت اجلنسية األفريقية عىل ثالثة 

وثالثني طالًبا، و اجلنسية األوروبية عىل أحد عرش 
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يف حني كانت اجلنسية اآلسيوية قد اشتملت عىل  طالًبا،

واحد وستني طالًبا، يف حني كانت مشاركة الطالب 

الناطقني األصليني باللغة العربية من اجلنسية 

السعودية؛ من أجل مقارنة أداء متعلمي اللغة العربية 

كلغٍة ثانية مع الناطقني األصليني باللغة العربية، وكان 

يف رخصصاٍت ُُمتلفة بجامعة  هؤالء الطالب يدرسون

امللك سعود، كانت أعامرهم ترتاوح بني تسع عرشة 

سنة إىل مخس وعرشين سنة ) متوسط األعامر: واحد 

 وعرشون سنة(.

 

 أدوات البحث

إنَّ األبحاث يف جمال التداولية قائمة بشكٍل كبري 

عىل مقارنة متعلمي اللغة الثانية بعضهم ببعض، أو 

األصليني للغة اهلدف فيام يتعلق  مقارنتهم بالناطقني

بالطلب والرفض والشكوى واالعتذار، ومن هنا فإن 

أفضل اخليارات يف جمال البحث التداويل هو االعتامد 

، والتي تتكون من Elicited Dataعىل البيانات امُلستنبطة 

عدة أنواع لعل من أشهرها اختبار إكامل اخلطاب 

Discourse Completion Test (، 2014اين، )القحط

وهي األداة البحثية التي استُخِدمت يف البحث، حيث 

ُطلب من كل مشارك اإلجابة عن تسعة مواقف 

اعتذارية كانت مقسمة إىل ثالثة مستويات هي 

)مواقف سهلة / مواقف متوسطة / مواقف صعبة(، 

وقد ضم كل مستوى من هذه املستويات ثالثة 

مت لغرض مدى تأثري حجم ا ملهمة املراد مواقف، ُصمِّ

فشكل املوقف األول والثاين  تنفيذها )انظر املرفق(.

والثالث املواقف السهلة، حيث يعتذر الشخص عن 

التأخر يف إعادة القلم الذي استعاره من زميله أثناء 

االختبار )املوقف األول(، ويعتذر الشخص عن 

الذهاب مع زمالئه لزيارة زميلهم املريض الذي يرقد 

)املوقف الثاين(، ويعتذر الشخص عن يف املستشفى 

ملدة  –الذي ال يعرفه جيًدا  –ترك زميله يف السوق 

لت املواقف  ساعة كاملة )املوقف الثالث(. يف حني شكَّ

الرابع واخلامس والسادس املواقف املتوسطة، حيث 

يعتذر الشخص عن التأخري يف إعادة املبلغ الذي 

تذر الشخص استعاره من زميله )املوقف الرابع(، يع

عن الذهاب مع زميله إلحضار عائلته من املطار بعد 

وعده بالذهاب معه )املوقف اخلامس(، يعتذر 

الشخص عن زيارة زميله بعد أن وعده بزيارته وتناول 

ا املواقف  وجبة العشاء معه )املوقف السادس(. أمَّ

السابع والثامن والتاسع فقد شّكلت املواقف الصعبة، 

عن احلادث الذي ارتكبه  حيث يعتذر الشخص

بالسيارة التي استعارها من زميله )املوقف السابع(، 

ويعتذر الشخص عن كرس َُتفة فنية ثمينة أثناء زيارته 

منزلح زميله )املوقف الثامن(، يعتذر الشخص عن 

سكب القهوة عىل كتاب زميله الذي استعاره منه 

 لالستعداد لالمتحان )املوقف التاسع(. 
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 لبحثإجراءات ا

بعد تصميم اختبار إكامل اخلطاب، ُعرضت 

عىل ُمتصني يف جمال اللغويات التطبيقية املواقف 

 بمعهد اللغويات العربية لتحكيمها، والنظر يف مناسبة

املواقف االعتذارية ملا صيغت له، وهو قياس الكفاية 

اللغوية ومدى تأثري حجم املهمة املراد تنفيذها أثناء 

لت االستجابة للمواقف  االعتذارية، بعد ذلك ُعدِّ

بعض املواقف بناًء عىل مالحظات املحكمني. ومن 

أجل مجع بيانات البحث، التقى أحد الباحثني 

باملشاركني يف كل جمموعة عىل حدة، وقبل إعطائهم 

أوراق االختبار، ُأبلِغ املشاركني بأّن الغرض من 

الدراسة هو تقييم املستوى اللغوي لدهيم، حتى ال 

تركيزهم منصًبا عىل كيفية أداء االعتذار. وقد  يكون

ُقِرئت مجيع املواقف هلم من قبل أحد الباحثني، 

واإلجابة عىل مجيع استفساراهتم. وبعد مجع البيانات 

قام أحد الباحثني بتفريغ البيانات، ثم قام الباحثان 

 بتحليلها وفًقا لإلطار املقرتح من كوهني وألشتاين. 

 

 حتليل البيانات

من  املقرتح لإلطار وفًقا البحث هذا بيانات لِّلتُح 

 ،( Cohen and Olshtain , 1981 ) كوهني وألشتاين

 االعتذار يقسم اإلطار فهذا األبحاث، أغلب يف املتبع و

 عن التعبري: هي  أساسية إسرتاتيجيات مخس إىل

املسؤولية  إقرار،  Expression of an apology  االعتذار

Acknowledgment of responsibility، رسد أو تفسري 

 عرض ،An explanation or account   احلدث رواية

 تكرار بعدم وعد ،An offer of repair   املوقف إصالح

 عن فالتعبري ،A promise of non-recurrence   اإلساءة

أو  كلمة، الكاتب /  املتكلم استخدام يعني االعتذار

 ،"يأسف" مثل فعل عىل يَتتو واحدة مجلة أو تعبرًيا،

 إقرار أما. "  يعتذر"أو  ،"يسامح"أو  ،"يعفو"أو 

 هذه يف التسبب يف بخطئه امليسء إقرار فيعني املسؤولية

 من اإلقرار هذا درجة  وضع يمكن ما وهي اإلساءة

 رسد أو تفسري أنّ  حني يف. املحك عىل املعتذر طرف

 عالوض الكاتب/ املتكلم  وصف فيعني احلدث رواية

 إصالح عرض أّما. اإلساءة القرتاف به دفع الذي

 َتمل أو بعمل القيام ُماواًل   املعتذر فيه فيجتهد املوقف

 ُيقصد حني يف. لإلساءة اقرتافه عن الناجم الرضر

 املعتذر ُيلزم أن اإلساءة تكرار  بعدم الوعد بإسرتاتيجية

 ُمدد وهذا أخرى، مرة اإلساءة تكرار بعدم نفسه

كام  .األخرى اإلسرتاتيجيات من  تواتًرا قلوأ باملوقف

ذكر كوهني وألشتاين أنه بإمكان املعتذر استخدام 

(، Interjections and Intensifiersاخلوالف واملفخامت )

والتي تشتمل عىل: تفخيم تعبري االعتذار )مثل: أنا 

آسف حًقا، أو أنا حًقا آسف جًدا(، التعبري عن القلق 

)مثل: هل طال انتظارك؟(،  الّصيح جتاه املستمع

استخدام إسرتاتيجيات متعددة للتفخيم )مثل: أنا 

 (. حًقا. هل أنت بخري؟ أنا آسف جًداآسف 
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 حتليل البيانات

 أنواع إسرتاتيجيات االعتذار

( أّن مجيع األساليب 1يتضح من الرسم البياين)

 Cohen andاالعتذارية التي ذكرها كوهني وألشتاين )

Olshtain, 1981 قد اسُتخدمت من قبل املشاركني يف ،)

هذه الدراسة، إضافة إىل اخلوالف واملفخامت، وكام 

يظهر جليًا أنَّ املشاركني مل يكتفوا بتلك 

اإلسرتاتيجيات، بل إهنم استخدموا إسرتاتيجيات 

جديدة قد تكون خاصة باللغة العربية. يف املجمل ُتعد 

اتيجية إسرتاتيجية التعبري عن االعتذار هي اإلسرت

األكثر استخداًما يف هذه الدراسة؛ إذ بلغت نسبة 

%، تليها إسرتاتيجية تفسري أو 49.43استخدامها 

رسد رواية احلدث؛ إذ بلغت نسبة استخدامها 

%، يف حني احتلت إسرتاتيجية عرض إصالح 26.33

%، تليها 10.44املوقف املرتبة الثالثة بنسبة 

ستخدمت بنسبة إسرتاتيجية إقرار باملسؤولية؛ إذ ا

%، وإسرتاتيجية الوعد بعدم تكرار اإلساءة بنسبة 6.6

% التي كانت أقل اإلسرتاتيجيات استخداًما، 0.96

أما اخلوالف واملفخامت فكان استخدامها قلياًل نسبًيا؛ 

%، وكام ذكرنا سابًقا فإنَّ 4.49إذ استخدمت بنسبة 

املشاركني استخدموا إسرتاتيجيات جديدة لكن 

ا كان قلياًل، حيث بلغت نسبة استخدامها استخدامه

 %. 1.75جمتمعًة 

 

 

 
 

 .. أنواع إسرتاتيجيات االعتذار(1رقم )الرسم البياين 
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تأثري املستوى اللغوي عىل استخدام إسرتاتيجيات 

 االعتذار

لبيان تأثري املستوى اللغوي عىل استخدام 

إسرتاتيجيات االعتذار بني املجموعات الثالث 

)متوسط، متقدم، أصيل(، فقد اسُتخِدم الربنامج 

من أجل حساب التكرارات والنسب  spssاإلحصائي 

املئوية لكل إسرتاتيجية من اإلسرتاتيجيات يف املواقف 

الث جمتمعة لدى كل جمموعة من املجموعات الث

)متوسط، متقدم، أصيل(، ثم حساب املتوسط احلسايب 

واالنحراف املعياري لكل جمموعة عىل حدة، وبيان 

قيمة كاي لكل جمموعة لبيان الفروق اإلحصائية من 

عدمها من أجل اكتشاف تأثري املستوى اللغوي بني 

 (. 1 رقم املجموعات )انظر اجلدول

 

 أثري املستوى اللغوي بني املجموعات داللة الفروق يف نسب ت  .(1) رقم جدول

 أصيل متقدم متوسط املجموعة

التكرار  إسرتاتيجيات االعتذار

 الكيل

النسبة 

 املئوية

التكرار 

 الكيل

النسبة 

 املئوية

التكرار 

 الكيل

النسبة 

 املئوية

 43,66 438 49,08 430 54,87 613 التعبري عن االعتذار

 6,48 65 6,39 56 6,89 77 املسؤوليةبقرار اإل

 29,71 298 25,45 223 23,99 268 تفسري أو رسد رواية احلدث

 11,16 112 10,95 96 9,4 105 عرض إصالح املوقف

 2,49 25 0,34 3 0,08 1 وعد بعدم تكرار اإلساءة

 4,38 44 5,02 44 4,11 46 اخلوالف واملفخامت

 2,09 21 2,73 24 0,62 7 إسرتاتيجيات جديدة

 100 1003 100 876 100 1117 املجموع

 143,28 125.14  159,57 املتوسط احلسايب

 9,07 6,79 5,35 االنحراف املعياري 

 غري دالة إحصائًيا   2,714     قيمة كاي 

 (2) درجة حرية

 sig 0,257قيمة 
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يتضح لنا أنه ال توجد فروق  (1رقم )من اجلدول 

لق دالة إحصائيًا بني املجموعات الثالث فيام يتع

باستخدام اإلسرتاتيجيات االعتذارية جمتمعًة، حيث 

( عند  2.714بلغت قيمة كاي للمجموعات الثالث )

و هي غري دالة إحصائًيا، أما عن  0.257مستوى 

املتوسطات وانحرافاهتا املعيارية فقد حصلت 

 159.57املجموعة املتوسطة عىل متوسط حسايب 

جموعة ، فيام كانت امل5.35وانحراف معياري بلغ 

         125.14املتقدمة قد حصلت عىل متوسط حسايب قيمته 

، أّما املجموعة األصلية 6.79وبانحراف معياري بلغ 

وبانحراف  143.28فقد كان متوسط استجاباهتا 

، وهذا يدل عىل التقارب بني 9.07معياري بلغ 

املجموعات الثالث يف األداء إلسرتاتيجيات االعتذار 

بيان داللة الفروق بني املجموعات ل بصورة عامة. أما

فيام يتعلق بتأثري  ،الثالث )متوسط، متقدم، أصيل(

املستوى اللغوي عىل استخدام كل إسرتاتيجية عىل 

حساب داللة الفروق بني النسب تم حدة، فقد 

مع بيان   spssباستخدام الربنامج اإلحصائي املستقلة 

لثالث مربع كاي الستجابة أفراد املجموعات ا قيمة

 .عىل كل إسرتاتيجية

 

 يف املجموعات الثالث إسرتاتيجية التعبري عن االعتذارنسب داللة الفروق بني  .(2) رقم جدول

 قيمة كاي إسرتاتيجية التعبري عن االعتذار اإلسرتاتيجية

   أصلية متقدمة متوسطة العينة

 30,39 27,06 42,55 النسبة  * 6,161

 4,33 2,67 8,00 متوسط ) ك (  

 *متوسط ) ك ( يعني متوسط التكرارات لدى كل جمموعة        

 

، يتضح لنا أّن هناك فروًقا دالة (2) رقم من اجلدول

إحصائًيا بني املجموعات الثالث )متوسطة، متقدمة، 

أصلية(، فيام يتعلق باستخدام إسرتاتيجية االعتذار، 

 6.161حيث بلغت قيمة كاي للمجموعات الثالث 

، وهذا يدل عىل وجود فروق 0.05مستوى داللة عند 

بني نسب إسرتاتيجية التعبري عن االعتذار لدى 

املجموعات، إذ كانت نسبة إسرتاتيجية التعبري عن 

 "متقدم"وجمموعة  "متوسط"االعتذار بني جمموعة 

 "متقدم"، وبني جمموعة "متوسط"لصالح جمموعة 

 ، وهذا"أصيل"لصالح جمموعة  "أصيل"وجمموعة 

يعود إىل كثرة تكرار األلفاظ التعبريية يف االعتذار 

لصالح املجموعة املتوسطة عىل املجموعة املتقدمة 
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واملجموعة األصلية. بمعنى آخر، جلأ املشاركون يف 

املجموعة املتوسطة إىل استخدام إسرتاتيجية التعبري 

عن االعتذار أكثر من نظرائهم يف املجموعة املتقدمة، 

صلية، هذه النتيجة قد تبدو من الوهلة واملجموعة األ

األوىل غريبة بعض الّشء، لكننا سنتحدث عنها 

 بإسهاب أثناء مناقشة النتائج.

 

 يف املجموعات الثالث إقرار املسؤوليةإسرتاتيجية  نسب داللة الفروق بني .(3) رقم جدول

 قيمة كاي إقرار املسؤولية إسرتاتيجية  اإلسرتاتيجية

  أصلية متقدمة متوسطة العينة

 32,82 28,28 38,88 النسبة  0,023

 5,17 4,83 5,00 متوسط ) ك (  

 .متوسط ) ك ( يعني متوسط التكرارات لدى كل جمموعة *        

 

، يتضح لنا أنه ال توجد فروق (3) رقم من اجلدول

دالة إحصائًيا بني املجموعات الثالث )متوسطة، 

باستخدام إسرتاتيجية متقدمة، أصلية(، فيام يتعلق 

إقرار باملسؤولية، حيث بلغت قيمة كاي للمجموعات 

، وهذا يدل عىل 0 988عند مستوى داللة. 0.023الثالث 

التقارب بني نسب إسرتاتيجية إقرار املسؤولية بني 

 املجموعات الثالث.

 

 

  املجموعات الثالث تفسري أو رسد رواية احلدث يفإسرتاتيجية  نسبداللة الفروق بني   .(4) رقم جدول

 قيمة كاي  رسد أو رواية احلدث   إسرتاتيجية اإلسرتاتيجية

  أصلية متقدمة متوسطة العينة

 37,53 28,08 33.75 النسبة 1,156

 5,33 3,67 6,00 متوسط ) ك (  

 *متوسط )ك( يعني متوسط التكرارات لدى كل جمموعة         
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ه ال توجد فروق ، يتضح لنا أن(4) رقم من اجلدول

دالة إحصائًيا بني املجموعات الثالث )متوسطة، 

متقدمة، أصلية(، فيام يتعلق باستخدام إسرتاتيجية 

تفسري أو رسد رواية احلدث، فقد بلغت قيمة كاي 

، 0.561عند مستوى داللة  1.156للمجموعات الثالث 

وهذا يدل عىل أنه ال توجد فروق بني املجموعات 

ام إسرتاتيجية تفسري أو رسد الثالث حول استخد

 رواية احلدث.  

 

 عرض إصالح املوقف يف املجموعات الثالث   إسرتاتيجية نسب داللة الفروق بني  .(5) رقم جدول

 قيمة كاي  عرض إصالح املوقف    إسرتاتيجية اإلسرتاتيجية

  أصلية متقدمة متوسطة العينة

 35,78 30,67 33,54 جمموع التكرارات 0,747

 6,00 4,33 4,67 متوسط )ك(  

 متوسط )ك( يعني متوسط التكرارات لدى كل جمموعة *        

  

، يتضح لنا أنه ال توجد فروق (5) رقم من اجلدول

دالة إحصائًيا بني نسب إسرتاتيجية عرض إصالح 

املوقف لدى املجموعات الثالث )متوسطة، متقدمة، 

فقد بلغت قيمة أصلية(، بل تكاد تتساوى النسبة بينهم 

عند  مستوى داللة  0,747كاي للمجموعات الثالث  

، وهذا يدل عىل أنه ال توجد فروق بني 0.688

املجموعات الثالث حول استخدام إسرتاتيجية عرض 

 إصالح املوقف. 

 

 الوعد بعدم تكرار اإلساءة يف املجموعات الثالث   إسرتاتيجية  نسبداللة الفروق بني  .(6رقم )جدول 

 قيمة كاي  وعد بعدم تكرار اإلساءة     إسرتاتيجية إلسرتاتيجيةا

  أصلية متقدمة متوسطة العينة

 86,20 10,34 3,44 النسبة  * 6,006

 8,00 4,17 2,83 متوسط )ك(  

 *متوسط )ك( يعني متوسط التكرارات لدى كل جمموعة.  0.05*دالة إحصائًيا عند مستوى         
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، يتضح لنا أنَّ هناك فروق (6) رقم من اجلدول

دالة إحصائًيا بني نسب إسرتاتيجية الوعد بعدم تكرار 

اإلساءة بني املجموعات الثالث )متوسطة، متقدمة، 

أصلية(، فقد بلغت قيمة كاي للمجموعات الثالث 

لصالح جمموعة أصيل  0.05عند مستوى داللة  6.006

بصورة كبرية، تليها جمموعة متقدمة، ثم جمموعة 

متوسطة وهي املجموعة األقل استخداًما إلسرتاتيجية 

 الوعد بعدم تكرار اإلساءة.

 

 نسب إسرتاتيجية اخلوالف واملفخامت لدى املجموعات الثالث.     داللة الفروق بني .(7) رقم  جدول

 قيمة كاي  اخلوالف واملفخامت    إسرتاتيجية اإلسرتاتيجية

   أصلية متقدمة متوسطة العينة

 32,83 32,83 34,32 النسبة  0,089

 4,67 5,00 5,33 متوسط )ك(  

 *متوسط )ك( يعني متوسط التكرارات لدى كل جمموعة         

 

، يتضح لنا أّنه ال توجد فروق (7) رقم من اجلدول

دالة إحصائًيا بني املجموعات الثالث )متوسطة، 

متقدمة، أصلية(، فيام يتعلق باستخدام إسرتاتيجية 

والف واملفخامت، بل إّن النسب كانت متساوية بني اخل

، ومتقاربة مع "أصيل"وجمموعة  "متقدم"جمموعة 

، حيث بلغت قيمة كاي "متوسط"جمموعة 

 ،0.957 عند  مستوى داللة0.089 للمجموعات الثالث 

وهذا يدل عىل أنه ال توجد فروق بني املجموعات 

الثالث حول استخدام إسرتاتيجية اخلوالف 

 فخامت. وامل
 

 إسرتاتيجية جديدة يف املجموعات الثالث   نسبداللة الفروق بني   .(8 رقم ) جدول

 قيمة كاي  جديدة  إسرتاتيجية اإلسرتاتيجية

   أصلية متقدمة متوسطة العينة

 40,38 46,15 13,46 جمموع التكرارات * 2,965 

 6,67 4,67 3,67 متوسط ) ك ( 

 *متوسط )ك( يعني متوسط التكرارات لدى كل جمموعة.  0.05ند مستوى *دالة إحصائًيا ع      
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، يتضح لنا أّن هناك فروًقا دالة (8) رقم من اجلدول

إحصائًيا بني نسب إسرتاتيجية جديدة لدى 

املجموعات الثالث )متوسطة، متقدمة، أصلية(، 

، 0.05عند مستوى داللة  2,965حيث بلغت قيمة كاي 

جود فروق بني نسب إسرتاتيجية وهذا يدل إذن عىل و

 جديدة لدى املجموعات، حيث كانت نسبة

وجمموعة  "متوسط"إسرتاتيجية جديدة بني جمموعة 

، وبني جمموعة "متقدم"لصالح جمموعة  "متقدم"

لصالح جمموعة أصيل.  "أصيل"وجمموعة  "متوسط"

بمعنى آخر، كان هناك تباين بني أداء املتعلمني من 

ني األصليني من جهة أخرى، حيث جهة، وأداء الناطق

أظهر الناطقني األصليني قدرة تداولية عالية باستخدام 

إسرتاتيجيات جديدة، يف حني أن املتعلمني مل 

يستخدموها بنسبة عالية، لكن من الواضح جًدا أّن 

املتعلم كلام زاد مستواه اللغوي، كان قادًرا أكثر عىل 

، وهو األمر استخدام تلك اإلسرتاتيجيات بدرجة أكرب

الذي قد ُيعطي إشارة واضحة عىل مدة ارتباط 

املستوى اللغوي باألداء التداويل، وهو ما سنتحدث 

 عنه بإسهاب أثناء مناقشة النتائج الحًقا.

عموًما، نستنتج مما سبق عدم وجود تبيان بني  

املجموعات الثالث حول استخدام األساليب 

نية جمتمعًة، يف حني االعتذارية يف اللغة العربية كلغة ثا

عند النظر يف استخدام كل أسلوب اعتذاري  –وجدنا 

أّن املستوى اللغوي للمتعلمني أّثر تأثرًيا  –عىل حدة 

ملحوًظا عىل استخدامهم لألساليب االعتذارية، 

التعبري عن "خصوًصا فيام يتعلق باستخدام إسرتاتيجية 

 "الوعد بعدم تكرار اإلساءة"و "االعتذار

، أّما اإلسرتاتيجيات األخرى "تيجية جديدةإسرتا"و

فلم تظهر النتائج تأثرًيا للمستوى اللغوي عىل 

استخدامها يف هذه الدراسة. وبعد النظر يف مدى تأثري 

املستوى اللغوي عىل استخدام إسرتاتيجيات 

االعتذار، سنسلط الضوء يف مدى تأثري درجة اإلمالء 

تخدام األساليب أو حجم املهمة املراد تنفيذها عىل اس

 االعتذارية يف اللغة العربية كلغة ثانية.

 

تأثري حجم املهمة عىل استخدام اإلسرتاتيجيات 

 االعتذارية

عند النظر يف تأثري حجم املهمة املراد تنفيذها عىل 

استخدام إسرتاتيجيات االعتذار يف املجموعات 

الثالث جمتمعًة، أظهرت النتائج بوجٍه عام وجود 

أداء املشاركني إلسرتاتيجيات االعتذار يف  فروقات بني

املواقف الصعبة من ناحية، واملواقف السهلة 

واملتوسطة من ناحية أخرى، فمن حساب النسب 

املستقلة لإلسرتاتيجيات االعتذارية يف املواقف الثالثة 

(، نجد وجود فروق دالة إحصائًيا بني 9)انظر اجلدول 

سرتاتيجية إقرار املجموعات الثالث أثناء استخدام إ

عند مستوى داللة  7.513املسؤولية؛ إذ بلغت قيمة كاي 

لصالح املواقف الصعبة، إضافة إىل وجود فروق  0.05
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دالة إحصائًيا بني املجموعات أثناء استخدام 

 إسرتاتيجية عرض إصالح املوقف؛ إذ بلغت قيمة كاي 

لصالح املواقف الصعبة،   0.05عند مستوى داللة  6.720

أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيًا بني كام 

املجموعات أثناء استخدام إسرتاتيجية جديدة، حيث 

لصالح  0.05عند مستوى داللة  6.630بلغت قيمة كاي 

املواقف الصعبة. بمعنى آخر، كان أداء املشاركني يف 

، "إقرار باملسؤولية"هذه الدراسة لإلسرتاتيجيات 

 "اتيجية جديدةإسرت"، و"عرض إصالح للموقف"و

يف املواقف الصعبة ُمتلًفا عن أدائهم يف املواقف 

املتوسطة والسهلة، مما يعني وجود تأثري حلجم املهمة 

املراد تنفيذها عىل أداء املشاركني لتلك اإلسرتاتيجيات 

الثالث، يف حني أّن هذا املتغري مل يكن هلا أثر واضح يف 

 أداء املشاركني لبقية اإلسرتاتيجيات. 

 

 داللة الفروق يف النسب املستقلة لإلسرتاتيجيات املستخدمة يف املواقف الثالث  .(9) رقم  جدول

 مواقف صعبة مواقف متوسطة مواقف سهلة املواقف

 قيمة كاي املجموع
 التكرار اإلسرتاتيجيات

النسبة 

 املئوية
 التكرار

النسبة 

 املئوية
 التكرار

النسبة 

 املئوية

 0,301 1481 33,69 499 32,88 487 33,42 495 رالتعبري عن االعتذا

 *7,513 282 95,74 270 0 0 4,25 12 إقرار املسؤولية

 5,600 816 11,15 91 47,18 385 41,66 340 تفسري أو رسد رواية احلدث

 *6,720 313 99,37 311 0,63 2 0 0 عرض إصالح املوقف

 0,649 29 64,28 18 21,42 6 14,28 4 وعد بعدم تكرار اإلساءة

 5,600 134 48,50 65 29,10 39 22,38 30 اخلوالف واملفخامت

 *6,630 52 73,07 38 11,53 6 15,38 8 إسرتاتيجيات جديدة

 2.714 3106 100 1292 100 925 100 889 املجموع

السهلة واملتوسطة والصعبة لدى  . وفيام ييل مقارنة بني نسب اإلسرتاتيجيات املستخدمة يف املواقف0.05*دالة إحصائًيا عند مستوى 

كل جمموعة من املجموعات الثالث، من أجل التعرف عىل الفروق املوجودة بني استخدام اإلسرتاتيجيات االعتذارية يف املواقف 

 تذارية.الثالث لدى كل جمموعة عىل حدة، وبيان أي املواقف أكثر تأثرًيا عىل استخدام املشاركني يف كل جمموعة لإلسرتاتيجيات االع
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للكشف عن داللة الفروق بني إسرتاتيجيات 

االعتذار يف املواقف الثالثة )السهلة، املتوسطة، 

، فقد اسُتخِدم "متوسط"الصعبة(، لدى جمموعة 

اختبار داللة الفروق بني نسب استخدام 

اإلسرتاتيجيات االعتذارية يف املواقف الثالثة )انظر 

هناك فروًقا دالة (، وقد أظهرت النتائج أّن 10اجلدول 

إحصائًيا يف استخدام هذه املجموعة لإلسرتاتيجيات 

االعتذارية يف املواقف الصعبة من ناحية، ويف املواقف 

السهلة واملتوسطة من ناحية أخرى، إذ ُوجد أن 

الطالب يف هذه املجموعة استخدموا إسرتاتيجية 

عرض إصالح "وإسرتاتيجية  "إقرار باملسؤولية"

واقف الصعبة أكثر منها يف املواقف يف امل "املوقف

السهلة واملتوسطة، فقد بلغت قيمة كاي إلسرتاتيجية 

وهي دالة إحصائيًا عند مستوى  4.513إقرار املسؤولية 

لصالح املواقف الصعبة، وكذلك بلغت قيمة  0.05

وهي  5.720كاي إلسرتاتيجية عرض إصالح املوقف 

لح املواقف لصا 0.05أيًضا دالة إحصائيًا عند مستوى 

الصعبة. فيام لوحظ أيًضا أّن هناك فروًقا دالة إحصائًيا 

الستخدام إسرتاتيجية الوعد بعدم تكرار اإلساءة، إذ 

وهي دالة إحصائًيا عند مستوى  0.02بلغت قيمة كاي 

لصالح املواقف السهلة، أّما فيام يتعلق باستخدام  0.05

جود بقية اإلسرتاتيجيات، فقد أظهرت النتائج عدم و

فروق دالة إحصائًيا بني استخدام املشاركني يف هذه 

 املجموعة هلا يف املواقف الثالثة.

 

 .  داللة الفروق يف نسب إسرتاتيجيات االعتذار املستخدمة يف املجموعة املتوسطة يف املواقف الثالث(10) رقم جدول

  تكرارات ونسب استجابات العينة املتوسطة إلسرتاتيجيات االعتذار

 مواقف صعبة مواقف متوسطة مواقف سهلة املواقف مة كايقي

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار إسرتاتيجيات االعتذار

 0,435 48,94 208 58,94 201 58,11 204 التعبري عن االعتذار

 *4,513 17,64 75 0 0 0,56 2 إقرار باملسؤولية

 0,265 3,52 15 37,53 128 35,61 125 تفسري أو رسد رواية احلدث

 *5,720 24,7 105 0 0 0 0 عرض إصالح املوقف

 *0,02 0 0 0 0 0,28 1 وعد بعدم تكرار اإلساءة

 1,225 4,23 18 3,22 11 4,84 17 اخلوالف واملفخامت
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  .  (10) رقم جدولتابع 

  تكرارات ونسب استجابات العينة املتوسطة إلسرتاتيجيات االعتذار

 مواقف صعبة مواقف متوسطة مواقف سهلة املواقف قيمة كاي

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار إسرتاتيجيات االعتذار

 0,567 0,94 4 0,29 1 0,56 2 إسرتاتيجيات جديدة

  100 425 100 341 100 351 املجموع

  60,71 48,71 50,14 املتوسط احلسايب

 0.05*دالة إحصائًيا عند مستوى 

 

، فقد اسُتخِدم اختبار داللة "متقدم" جمموعةعن و

الفروق بني النسب املرتبطة للكشف عن داللة الفروق 

بني استخدام املشاركني يف هذه املجموعة 

إلسرتاتيجيات االعتذار يف املواقف الثالثة، وقد 

 رقم كام هو موضح يف اجلدول –أظهرت النتائج 

لة إحصائًيا بني أدائهم يف أّن هناك فروًقا دا (،11)

املواقف الصعبة من ناحية، واملواقف السهلة 

واملتوسطة من ناحية أخرى، إذ وجد أّن إسرتاتيجية 

إقرار باملسؤولية وإسرتاتيجية عرض إصالح املوقف 

أكثر استخداًما يف املواقف الصعبة لدى هذه 

املجموعة، إذ بلغت قيمة كاي إلسرتاتيجية إقرار 

 0.05وهي دالة إحصائًيا عند مستوى  5.513املسؤولية 

لصالح املواقف الصعبة، وكام بلغت قيمة كاي 

وهي أيًضا  7.720إلسرتاتيجية عرض إصالح املوقف 

لصالح املواقف  0.05دالة إحصائًيا عند مستوى 

الصعبة. عالوة عىل ذلك، فقد لوحظ أيًضا أن هناك 

ديدة، إذ فروًقا دالة إحصائًيا الستخدام إسرتاتيجية ج

وهي دالة إحصائًيا عند مستوى  0.05بلغت قيمة كاي 

لصالح املواقف الصعبة. أما بقية اإلسرتاتيجيات  0.05

فال توجد فروق دالة إحصائيًا بني استخدام املشاركني 

يف هذه املجموعة لإلسرتاتيجيات االعتذارية يف 

 املواقف الثالثة. 
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 سب إسرتاتيجيات االعتذار املستخدمة يف املجموعة املتقدمة يف املواقف الثالثة.  داللة الفروق يف ن(11رقم )جدول 

  تكرارات ونسب استجابات العينة املتقدمة إلسرتاتيجيات االعتذار 

 قيمة كاي 
 مواقف صعبة  مواقف متوسطة مواقف سهلة املواقف

 بةالنس التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار إسرتاتيجيات االعتذار

 0,876 40,94 147 52,85 139 56,69 144 التعبري عن االعتذار

 *5,513 14,2 51 0  0 1,96 5 إقرار املسؤولية

 0,548 6,4 23 40,68 107 36,61 93 تفسري أو رسد رواية احلدث

 *7,720 26,74 96 0 0 0 0 عرض إصالح املوقف

 0,124 0,55 2 0 0 0,39 1 وعد بعدم تكرار اإلساءة

 0,234 5,29 19 6,08 16 3,54 9 والف واملفخامتاخل

 *0,05 5,84 21 0,38 1 0,78 2 إسرتاتيجيات جديدة

   100 359 100 263 100 254 املجموع

   51,28 37,57 36,28 املتوسط احلسايب

  0.05*دالة إحصائًيا عند مستوى 

 

وللكشف عن داللة الفروق بني إسرتاتيجيات 

، فقد "أصيل"ف الثالثة لدى جمموعة االعتذار يف  املواق

استُخِدم اختبار داللة الفروق بني النسب املرتبطة 

الستخدام إسرتاتيجيات االعتذار يف املواقف الثالثة، 

فقد أظهرت النتائج أن هناك  12وكام يتضح من اجلدول 

فروًقا دالة إحصائيًا يف استخدام اإلسرتاتيجيات 

من جهة، واملواقف االعتذارية بني املواقف الصعبة 

كام هو  –السهلة واملتوسطة من جهة أخرى، إذ وجد 

أن إسرتاتيجية إقرار  –احلال مع املجموعتني السابقتني 

املسؤولية وإسرتاتيجية عرض إصالح املوقف أكثر 

استخداًما يف املواقف الصعبة لدى هذه املجموعة، فقد 

وهي  6.513بلغت قيمة كاي إلسرتاتيجية إقرار املسؤولية 

لصالح املواقف الصعبة،  0.05دالة إحصائيًا عند مستوى 

وكذلك بلغت قيمة كاي إلسرتاتيجية عرض إصالح 

 0.05وهي أيًضا دالة إحصائيًا عند مستوى  7.620املوقف 

لصالح املواقف الصعبة، فيام لوحظ أيًضا أن هناك فروًقا 
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دالة إحصائيًا الستخدام إسرتاتيجية جديدة، إذ بلغت 

 0.05وهي دالة إحصائيًا عند مستوى  0.02كاي  قيمة

لصالح املواقف الصعبة، أما بقية اإلسرتاتيجيات فال 

توجد فروق دالة إحصائيًا بني استخدام املشاركني يف 

 هذه املجموعة هلا يف املواقف الثالثة.

يف املجمل، كان حلجم املهمة املراد تنفيذها تأثري 

اتيجيات االعتذارية، واضح عىل أداء املشاركني لإلسرت

لكن هذا التأثري كان ُمصوًرا يف إسرتاتيجيات معينة، وهي 

إسرتاتيجية إقرار باملسؤولية وإسرتاتيجية عرض إصالح 

للموقف التي يتأثر استخدامها بحجم املهمة املراد تنفيذها 

بغض بالنظر عن املستوى اللغوي للمشاركني، يف حني أن 

اإلساءة وإسرتاتيجية  إسرتاتيجية الوعد بعدم تكرار

جديدة قد تأثرتا بحجم املهمة املراد تنفيذها وكذلك 

املستوى اللغوي، أما بقية اإلسرتاتيجيات فلم يكن حلجم 

املهمة املراد تنفيذها تأثري ُيذكر عىل استخدام املشاركني 

 لإلسرتاتيجيات االعتذارية.   

 

 االعتذار املستخدمة يف املجموعة األصلية يف املواقف الثالثة داللة الفروق يف نسب إسرتاتيجيات (. 12رقم ) جدول

  تكرارات ونسب استجابات العينة األصلية إلسرتاتيجيات االعتذار 

 مواقف صعبة  مواقف متوسطة مواقف سهلة املواقف قيمة كاي 

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار إسرتاتيجيات االعتذار

 0,556 33,96 144 50 147 51,57 147 االعتذارالتعبري عن 

 *6,513 14,15 60 0 0 1,75 5 إقرار املسؤولية

 0,654 12,5 53 41,83 123 42,8 122 تفسري أو رسد رواية احلدث

 *7,620 12,5 110 0,68 2 0 0 عرض إصالح املوقف

 0,332 3,77 16 2,04 6  1,05 3 وعد بعدم تكرار اإلساءة

 0,225 6,6 28 4,08 12 1,4 4 فخامتاخلوالف وامل

 *0,02  3,06 13 1,36 4 1,4 4 إسرتاتيجيات جديدة

 100 424 100 294 100 285 املجموع
  

 60,57 42 40,71 املتوسط احلسايب
  

 . 0.05*دالة إحصائًيا عند مستوى 
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 اإلسرتاتيجيات االعتذارية اجلديدة

راسة عن كام ذكرنا سابًقا، فإنَّ مما يميز هذه الد

الدراسات السابقة هو ظهور إسرتاتيجيات اعتذارية 

جديدة؛ لذا فقد ُحّصت مجيع اإلسرتاتيجيات لكل 

جمموعة من أجل عمل مقارنة حول أنامط 

اإلسرتاتيجيات اجلديدة املستخدمة يف املجموعات 

، فقد (13رقم ) الثالث. وكام يظهر يف اجلدول

جموعات بشأن أظهرت النتائج تشاهًبا كبرًيا بني امل

عدد اإلسرتاتيجيات اجلديدة املستخدمة يف كل 

جمموعة، إذ إّن املجموعة املتوسطة استخدمت ستة 

أنامط جديدة، يف حني كانت املجموعة املتقدمة أكثر 

املجموعات استخدًما لألنامط اجلديدة بعدد تسعة 

أنامط، أما املجموعة األصلية فقد استخدمت سبعة 

عند مستوى داللة  4.865ة كاي  أنامط، وقد بلغت قيم

 وهذا يعني أّن الفروق غري دالة إحصائًيا.  0.088

 

 .  أنامط إسرتاتيجيات االعتذار اجلديدة املستخدمة يف املجموعات الثالث 13جدول 
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 املجموعة األصلية املجموعة املتقدمة املجموعة املتوسطة

اهلل جيزيك خري اجلزاء عىل جهدك يف 

 مساعديت

 حسبنا اهلل ونعم الوكيل قدر اهلل وما شاء فعل

 آه آه قضاء وقدر سلمنا اهلل بارك اهلل فيك

 قدر اهلل وما شاء فعل احلمد هلل عىل كل حال كل يشء بمقدار

 إنا هلل وإنا إليه راجعون قضاًء وقدًرا جزاك اهلل خرًيا

 ال حول وال قوة إال باهلل سبحان اهلل وما شاء فعلقدر اهلل 

جزاك اهلل خري اجلزاء لقبول  ال حول وال قوة إال باهلل يا اهلل أنا آسف

 عذري

 ال تؤاخذين أخي جزاك اهلل خري وقع ما كان مقدوًرا أن يقع ----

 ---- إنا هلل وإنا إليه راجعون ----

 حزين يإنن عيلِّ  تغضب ال أكرب اهلل ----

 أخي جًدا

----- 
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بالنظر يف اجلدول السابق، يتضح لنا أّن أغلب 

اإلسرتاتيجيات اجلديدة عبارة عن ألفاظ دينية استخدمت 

ر  بغرض رخفيف وطأة اخلطأ املرتكب أو كسب رضا املعتذح

له، وهذا يدل داللًة واضحًة عىل مدى تأثري الدين 

وأفعال الكالم اإلسالمي احلنيف عىل اللغة العربية عموًما 

خصوًصا. وقد وجدنا أنَّ هناك ثالث إسرتاتيجيات 

قدر اهلل "جديدة استخدمت يف املجموعات الثالث، وهي 

ال حول و "، و"إنا هلل وإنا إليه راجعون"، و"وما شاء فعل

، يف حني انفردت كل جمموعة باستخدام "ال قوة إال باهلل

 إسرتاتيجيات جديدة ُمتلفة.

 

 املناقشة

ذه الدراسة عىل أداء االعتذار يف اللغة ركزت ه

العربية كلغة ثانية من خالل استخدام أداة إكامل 

اخلطاب، وأشارت النتائج بوجه عام إىل وجود ارتباط 

وثيق بني استخدام إسرتاتيجيات االعتذار واملستوى 

اللغوي للمشاركني، كام دّلت النتائج عىل اختالف أداء 

اتيجيات االعتذار عن أداء متعلمي اللغة العربية إلسرت

الناطقني األصليني، وكام أظهرت النتائج وجود تأثري 

واضح حلجم املهمة املراد تنفيذها عىل أداء االعتذار يف 

اللغة العربية، وأخرًيا استخدم املشاركون يف هذه 

الدراسة إسرتاتيجيات اعتذارية جديدة، وقد تكون 

عن غريها  هذه اإلسرتاتيجيات خاصة باللغة العربية

 من اللغات األخرى.

إّن املتأمل يف أبحاث التداولية البينية، جيد نتائج 

متضاربة حول مدى تأثري املستوى اللغوي عىل أداء 

أفعال الكالم، لكن من الواضح جًدا أّن الكفة ترجح 

وجود اختالف بني أداء متعلمي اللغة الثانية ألفعال 

، وباألخص أن الكالم مع تغري املستوى اللغوي لدهيم

أداءهم التداويل يتطور بتطور مستواهم اللغوي 

ويقرتب أداؤهم أكثر من أداء الناطقني األصليني 

(Kasper and Rose, 2002 بالفعل، فقد دعمت نتائج .)

هذه الدراسة ما ذهب إليه أغلب الباحثني من وجود 

تأثري كبري للمستوى اللغوي عىل أداء متعلمي اللغة 

، فقد وجدنا أّن أداء املجموعة املتقدمة ألفعال الكالم

أكثر قرًبا للناطقني األصليني من املجموعة املتوسطة، 

إسرتاتيجية "حيث استخدمت املجموعة املتوسطة 

بنسبة تفوق النسبة التي  "التعبري عن االعتذار

استخدمها الناطقون األصليون، يف حني أن املجموعة 

اإلسرتاتيجية  املتقدمة كانت نسبة استخدامهم هلذه

مقاربة نوًعا ما للناطقني األصليني. وعىل الرغم من أن 

الوعد "جمموعتي املتعلمني استخدموا إسرتاتيجية 

بنسبة قليلة جًدا مقارنة مع  "بعدم تكرار اإلساءة

الناطقني األصليني، فإنه من الواضح أّن نسبة 

استخدام هذه اإلسرتاتيجية تزداد زيادة ملحوظة 

وى اللغوي لدى املتعلمني. وباملثل تقريًبا، بتطور املست

إسرتاتيجية "فقد تباين أداء املتعلمني إلسرتاتيجية 

، حيث كانت املجموعة املتوسطة أقل "جديدة
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املجموعات استخداًما هلا، يف حني كان أداء املجموعة 

املتقدمة مقارًبا ألداء املجموعة األصلية برغم الزيادة 

سرتاتيجية. وهذا بال شك يف نسبة استخدام هذه اإل

يدل داللًة واضحًة عىل التطور احلاصل لدى متعلمي 

اللغة العربية كلغة ثانية أثناء تأديتهم االعتذار، وهذه 

النتيجة إذن تدعم األبحاث السابقة التي وجدت أن 

أداء أفعال الكالم يتطور ويقرتب من أداء الناطقني 

اللغة )مثل، األصليني بتطور املستوى اللغوي ملتعلمي 

 ;Al-Gahtani and Roever, 2012؛2014القحطاين، 

Bardovi-Harlig and Harford, 1993; DuFon, 1999; 

Felix-Brasdefer, 2007; Takahashi and Beebe,1987)(1) ،

( أنَّ 2014فعىل سبيل املثال، أظهرت دراسة القحطاين )

أداء متعلمي اللغة العربية كلغة ثانية للطلب اختلف 

باختالف املستوى اللغوي لدهيم، بمعنى آخر أنَّ 

الطالب املبتدئني اعتمدوا بدرجة كبرية عىل استخدام 

الطلب املبارش، يف حني قّلل املتعلمون من استخدام 

هذا النوع من الطلب وأكثروا من استخدام الطلب 

غري املبارش التقليدي بتحسن مستواهم اللغوي، وهو 

الطلب يف اللغة الثانية التي  ما يتوافق مع مراحل تطور

                                                 

هذه الدراسات نظرت يف تطور أداء متعلمي اللغة الثانية  (1)

لعدد من أفعال الكالم، وهي الطلب والرفض والتحايا 

واالقرتاح، يف حني أننا مل نجد أي دراسة سابقة اهتمت 

بأداء االعتذار يف اللغة الثانية من قبل متعلمني من 

 مستويات لغوية ُمتلفة. 

(. Kasper and Rose, 2002توصل إليها كاسرب وروز )

، فإّن هذه الدراسة التي ُتعد الدراسة األوىل  ومن ثمَّ

التي تنظر يف أداء متعلمي اللغة الثانية ذي املستويات 

اللغوية املختلفة لالعتذار تؤكد بأّن االعتذار مثل بقية 

ت حتى اآلن من حيث تطور أفعال الكالم التي ُبحث

 أداء املتعلمني بتطور مستواهم اللغوي. 

من اجلدير باملالحظة يف تباين أداء املتعلمني يف هذه 

التعبري "الدراسة هو االستخدام املفرط إلسرتاتيجية 

من قبل املجموعة املتوسطة، حتى إّن  "عن االعتذار

استخدامهم هلذه اإلسرتاتيجية فاق استخدام 

املتقدمة وأيًضا املجموعة األصلية. ووفًقا  املجموعة

للدراسات السابقة يف التداولية البينية، فإّن هذا األمر 

ال ُيعد مستغرًبا؛ ألّن عدًدا من األبحاث وجدت أن 

الطالب ذوي املستويات اللغوية املتوسطة غالًبا ما 

أثناء تأدية أفعال  "Verbosity"يميلون إىل اإلطناب 

 ;Blum-Kulka and Olstain, 1986; Ellis, 1994الكالم )

Hoffman-Hicks, 1999; Kasper and Blum-Kulka, 

(، إذ كشفت هذه األبحاث أّن زيادة احلصيلة 1993

اللغوية لدى الطالب املتوسطني يعطيهم ثقة كبرية 

بأنفسهم، فإهنم يقعون يف فخ اإلطناب من خالل 

ويفوق استخدام كالم  وإسرتاتيجيات أكثر من الالزم 

استخدام نظرائهم ذوي املستويات املتقدمة أو حتى 

الناطقني األصليني، وقد أسمى كل من ادمندسون 

( هذا السلوك Edmondson and House, 1991وهاوس )

عند متعلمي اللغة الثانية بظاهرة الرغاء يف الكالم 
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"Waffle phenomenon" ؛ لذا فإّن ما قام به املشاركون

سطة من االستخدام املفرط يف املجموعة املتو

يأيت متوافًقا مع  "التعبري عن االعتذار"إلسرتاتيجية 

الدراسات السابقة فيام يتعلق بشيوع ظاهرة الرغاء يف 

الكالم عند الطالب أصحاب املستويات اللغوية 

 املتوسطة. 

إّن من األمور التي ركزت عليها هذه الدراسة هو 

يذها عىل أداء مسألة تأثري حجم املهمة املراد تنف

املشاركني لالعتذار، وقد أظهرت النتائج بصورة عامة 

أنه كلام كانت املهمة صعبة أثر ذلك يف استخدام 

عرض "وإسرتاتيجية  "إقرار باملسؤولية"إسرتاتيجية 

، إذ جلأ املشاركون إىل استخدام "إصالح للموقف

هاتني اإلسرتاتيجيتني بكثرة يف حال كانت املهمة املراد 

ذها صعبة، وقد ُوجد هذا النمط عند املجموعات تنفي

الثالث، مما يدل عىل أنَّ املستوى اللغوي مل يكن له 

تأثري واضح عىل مدى تأثري حجم املهمة عىل استخدام 

تلك اإلسرتاتيجيتني. يف املقابل، ظهر تأثري املستوى 

إسرتاتيجية "اللغوي عىل استخدام إسرتاتيجية 

 املجموعة املتقدمة ، إذ قام الطالب يف"جديدة

واملجموعة األصلية باستخدام هذه اإلسرتاتيجية كثرًيا 

يف حال كانت املهمة صعبة. لكن، السؤال الذي يتبادر 

إىل الذهن عند االطالع عىل هذه النتائج هو: ملاذا كان 

تأثري املستوى اللغوي جلًيا يف استخدام إسرتاتيجية 

إسرتاتيجية  فقط، دون استخدام "إسرتاتيجية جديدة"

عرض إصالح "وإسرتاتيجية  "إقرار باملسؤولية"

؟، اجلواب عىل هذا التساؤل ُير  عن أحد "للموقف

هو أّن  –وهو األرجح  –احتاملني: االحتامل األول 

املتعلمني بغض النظر عن مستواهم اللغوي اكتسبوا 

قدًرا كافًيا من الكفاية التداولية االجتامعية التي 

اك أن املواقف الصعبة يف املجتمع مّكنتهم من إدر

العريب السعودي يتطلب املزيد من استخدام 

عرض "وإسرتاتيجية  "إقرار باملسؤولية"إسرتاتيجية 

، يف حني أّن القدرة عىل استخدام "إصالح للموقف

تتطلب قدرة عالية  "إسرتاتيجية جديدة"إسرتاتيجية 

جلًيا ويتضح ذلك  –جًدا من الكفاية اللغوية التداولية 

من قلة استخدام الطالب يف املجموعة املتوسطة هلذا 

اإلسرتاتيجية بشكل عام، والفجوة بني استخدام 

الطالب يف املجموعة املتقدمة هلا والطالب يف 

والكفاية التداولية االجتامعية  –املجموعة األصلية 

التي اكتسبها الطالب يف املجموعة املتقدمة بشكل 

ب يف املجموعة املتوسطة مل مرٍض يف حني أّن الطال

يصلوا إىل هذه املرحلة من الكفاية التداولية 

االجتامعية. أما االحتامل اآلخر فهو وجود نقل من 

 "إقرار باملسؤولية"اللغة األم يف استخدام إسرتاتيجية 

يف املواقف  "عرض إصالح للموقف"وإسرتاتيجية 

ام الصعبة إىل اللغة العربية، يف حني أن ندرة استخد

يعود إىل عدم  "إسرتاتيجية جديدة"إسرتاتيجية 

شيوعها يف لغة املتعلمني األم، لكن هذا االحتامل قد ال 
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يكون قاباًل للصواب؛ بسبب تعدد ثقافات وجنسيات 

املتعلمني مما ُيضعف احتاملية تأثري اللغة األم عىل 

استخدام هذه اإلسرتاتيجية. عموًما، إن التأثري 

مة املراد تنفيذها عىل أداء املوجود حلجم امله

إسرتاتيجيات االعتذار يأيت منسجاًم مع أغلب 

األبحاث امليدانية التي وجدت تأثرًيا واضًحا 

للمتغريات االجتامعية )املنزلة االجتامعية، البعد 

االجتامعي، درجة اإلمالء أو حجم املهمة(، عىل أداء 

 املتعلمني والناطقني األصليني ألفعال الكالم بوجه

 Vollmer andعام واالعتذار بوجه خاص )مثل، 

Olshtain, 1989; Kim, 2008 .) 

 Cohen andأخرًيا، ُيعد إطار كوهني وألشتاين )

Olshtain, 1981 لتحليل أساليب االعتذار من األطر ،)

التي تبنتها أغلب أبحاث االعتذار يف التداولية البينية 

الدراسة  وذلك لشموليته ووضوحه، غري أّن نتائج هذه

أشارت إىل وجود قصور فيه، إذ استخدم املشاركون 

عدًدا من األلفاظ اللغوية )ُجلها ألفاظ دينية(، مل 

يتطرق إليها هذا اإلطار أو يشري إىل احتاملية 

استخدامها. بالطبع، فإّن هذا ليس بمستغرب؛ ألنه 

م وفقا ألداء االعتذار يف اللغة اإلنجليزية  ُصمِّ

ة، إضافة إىل اللغة العربية، لذا كان واللغات األوروبي

اإلطار مناسًبا للبيانات املستنبطة من تلك اللغات، يف 

حني هناك لغات أخرى من املمكن ظهور 

إسرتاتيجيات أو أساليب اعتذارية غري تلك املصنفة يف 

اإلطار املذكور. بالفعل، فاللغة العربية، وهي اللغة 

يها املتحدثون إىل التي ُبحثت يف هذه الدراسة، يلجـأ ف

االستفادة من بعض العبارات أو األلفاظ الدينية من 

أجل رخفيف وطأة اخلطأ املرتكب، وكسب رضا 

ر له، ومن ثمَّ عدم بحثه عن االنتقام. عموًما،  امُلعتذح

هذه النتيجة )استخدام األلفاظ الدينية كإسرتاتيجية 

اعتذارية يف اللغة العربية(، تأيت متوافقة وداعمة 

عىل  )2008( ونور الدين )2011دراسة جباهي )ل

الرغم من أّن تلك الدراستني ركزتا عىل االعتذار لدى 

الناطقني األصليني )يف تونس والسودان(، مما يعني 

 شيوع استخدام تلك األلفاظ يف اللغة العربية.

 

 ةـــاخلامت

سلطت هذه الدراسة الضوء عىل أداء متعلمي اللغة 

لالعتذار باستخدام اختبار إكامل  العربية كلغة ثانية

اخلطاب، وأوضحت وجود عالقة بني املستوى 

اللغوي للمشاركني واإلسرتاتيجيات املستخدمة، كام 

دّلت عىل أّن املتعلمني كلام تطور مستواهم اللغوي كان 

أداؤهم لالعتذار مشاهًبا إىل درجة كبرية للناطقني 

شاركني بتغري األصليني، وأشارت أيًضا إىل تغري أداء امل

املواقف االعتذارية، مما يدل عىل تأثري أحد املتغريات 

االجتامعية وهو حجم املهمة املراد تنفيذها عىل أداء 

االعتذار، وأخرًيا قام املشاركون باستخدام ألفاظ دينية 

كنوع من إسرتاتيجيات االعتذار يف اللغة العربية، مما 
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هني يثري بعض التساؤالت عن عاملية إطار كو

 وألشتاين لتحليل أساليب االعتذار. 

كام ذكرنا سابًقا، فإّن هذه الدراسة ُتعدُّ األوىل التي 

هتتم بأداء االعتذار يف اللغة العربية كلغة ثانية، لذا فإّن 

املزيد من األبحاث يف هذا املوضوع ُيعد مطلبًا ملًحا 

للتأكد من النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة، 

ن الدراسات املستقبلية حول هذا املوضوع ونأمل م

االستفادة من أداة لعب األدوار؛ ألهنا تشبه بدرجة كبرية 

األداء احلقيقي. وألن هذه الدراسة ركزت عىل املتعلمني 

الذكور فقط، فإن اشتامل العينة عىل كال اجلنسني ُيعد 

خياًرا جيًدا للنظر يف تأثري جنس املتعلم عىل أداء 

 أّن املستوى اللغوي يؤدِّي دوًرا مؤثًرا يف االعتذار. بام

أداء االعتذار، فإن الدراسات الطولية ُتعد أيًضا مطلًبا 

 ملًحا للكشف عن األمور التي أثارهتا هذه الدراسة.

 إىل والتقدير بالشكر الباحث يتوجه :وتقدير شكر

 البحث وعامدة العربية اللغويات بمعهد البحوث مركز

البحث، كام  هذا دعم عىل سعود لكامل بجامعة العلمي

يتوجه الباحث بالشكر لكل عضو من أعضاء جملة 

كلية اآلداب ملِا يبذلونه من جهد كبري يف نرش العلم 

 .بمختلف أشكاله
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 .الفلسفية الرؤى الرباعيات، اخلّيام، الطالسم، أبومايض، إيليا:  املفتاحية الكلامت

 إىل فتحة هي إذ الشاعر، هذا قصائد وأهم أشهر من يضما أيب إليليا الطالسم قصيدة تعد  البحث: ملخص

 بالوحدة تّتسم ال القصيدة أن رغم. وأحزان مهوم من انتابه وما الروحية وخلجاناته الشعرية عوامله
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  .بارع بأسلوب األفكار تلك وتصّور وجالء،

 

 

 

 (هـ2018/1439) جامعة امللك سعود، الرياض ،88-67، ص ص 1ع، 30مجملة اآلداب، 

 

67 



  "مايض أيب إليليا "الّطالسم" قصيدة يف اخليامّية النزعة جتّليات: حممودي بكر أبو و  أمحديان صربي و مقديس أمني احلسن أبو                   68

__________________ 
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Abstract: The “Al-Talasim” is the one of most famous and important odes from the the “Elia Abu 

Madi”, who his poems are very well known among Arabs. Although, “Al-Talasim” does not signify a 

solitary concept, but due to poet approach (utilizing of beautiful terms and avoidance of complexity), 

it profoundly reflected opinions, internal emotions and feelings of the poet. Elia Abu Madi at this ode, 

had been severely affected by “Omar Khayyam”, an Iranian mathematician, philosopher and poet. 

This is resulted from the poet tendency to “Agnosticism”, a special view that emphasized the 

existence cannot be proven or disapproved. Also he believed and thought that peoples do not have 

any authority from themselves, so they must drinking, to get rid of all problems. In summary, Al-

Talasim reflected that the Elia Abu Madi deeply affected by Khayyam opinions.  
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 املقدمة

أحد أكرب شعراء املهجر واألدب  (1)ّد إيليا أبومايضيع

العريب املعارص، وله قدرة متفّوقة يف القول بالشعر. 

يعد  عدد من قصائده أبعد صيًتا وأوسع شهرة من 

غريها كالطالسم، واحلياة، وامللك اجلائر، والعنقاء. 

قصيدة الطالسم عىل شكل الرباعيات متّثل بتفاصيلها 

من األسئلة الفلسفّية تتمحور حول  وبتاممها عدًدا

الوجود، وكيفيّة بدء احلياة وحول هناية العامل وكون 

البرش من أين جاء؟ وإىل أين يسري؟ وما إىل ذلك من 

بيًتا، وتتوزع  284تساؤالت. تشتمل القصيدة عىل 

 املقابر، بني الدير، البحر، يف عىل سبعة أقسام )املقدمة،

وعراك(، ويتمتع كل  الفكر، رصاع والكوخ، القرص

قسم منها بمقاطع عديدة ملئها التساؤل وينتهي كل 

                                                 
اختلف العلامء يف حتديد تاريخ ميالد إيليا أيب مايض،  (1)

يف قرية حميدثة من توابع  1889واألرحج أنه ولد يف عام 

ليمه البدائي يف قريته قضاء متن الواقعة يف لبنان. تلقى تع

 1911إىل اإلسكندرية، ومتّكن بعام  1902وغادرها بسنة 

تذكار "من نرش أول ديوانه الشعري والذي حيمل عنوان 

حتت  1918يف مرص. نرش ديوانه الثاين يف عام  "املايض

عنوان ديوان إيليا أيب مايض، ثم انترش منه ديوان اجلداول 

، وكان له قدم راسخة 1946، وديوان اخلامئل 1927بسنة 

يف تأسيس مجعية الرابطة القلمية وكان من أبرز شعرائها، 

وهو يف ذروة نشاطاته  1957إىل أن وافاته املنية يف عام 

الصحفية واألدبية. جتدر اإلشارة أن ديوانه األخري املعنون 

 .1960بالترب والرتاب انترش ثالث سنوات بعد وفاته بعام 

ا عىل الصعيد الفني (أدري لست)مقطع بعبارة  . وأمَّ

فليست القصيدة من أقوى قصائد أيب مايض وإنام 

تكمن أمهيتها يف موضوعها وأسلوهبا احلواري املمتع،  

 مرة، وكأنه حوار بني الشاعر وطرف آخر، الطبيعة

 واملوت ثالثة و... .  مرة أخرى، هواإلل

تفوح رائحة من األفكار الفلسفّية اخليامّية يف هذه 

القصيدة مما دفع الباحثني إىل سرب أغوار هذا املوضوع 

واإلجابة عىل هذه التساؤالت: هل كان أبو مايض يف 

الفلسفية؟  (2)طالسمه الشهرية متأثًرا من أفكار اخليام 

جتّسد ذلك التأثري خالل  لو افرتضنا بصحة ذلك كيف

طالسمه؟ وأّما املنهجية التي ختطيناها لإلجابة عىل 

حتليليًّا  –التساؤالت املذكورة فكانت منهًجا وصفًيا 

عىل أساس املدرسة األمريكّية يف نقدها وحتليلها عن 

األدب املقارن، وهي يف األساس تعتمد يف دراستنا 

مقارنتها ببعضها احلالّية عىل حتليل الشواهد الشعرّية و

استخالًصا للوجوه املشرتكة والوجوه التى تأّثر منها 

 املتأّخر )أيب مايض( عن املتقّدم )اخلّيام(. 

 

                                                 
الفيلسوف والريايض الشهري اإليراين اخلّيام ُولِد الشاعر و   (2)

النيسابورّي يف مدينة نيسابور يف القرن اخلامس للهجرة 

 526عىل أرجح الروايات، وُتويف بعام  439بعام 

َب بألقاب خمتلفة كغياث الدين وحجة احلق  اهلجري، ُلقِّ

وغريمها. ُعزي إليه كثري من الرباعيات غري أّن هناك 

: 1374ها ) انظر: كريستني سن، خالف يف صحة معظم

13). 
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 "حممد زمحتي"وفيام يتعلق بخلفية البحث فقد كتب 

برريس تطبيقي طالسم إيليا "مقااًل حتت عنوان 

وتناول شيئًا من تأثري أفكار  "أبومايض با رباعيات خيام

يام عىل قصيدة الطالسم، غري أّن هذه الدراسة ال اخل

تروى الغليل، وذلك ألّن كاتبها مل يتطرق إىل كافة 

جوانب املوضوع واكتفى بإشارات عابرة دون حتليل 

وال تدقيق يف كثري من املواضع، ومتت كتابة مقال آخر 

فلسفة اخليام يف الرباعيات، بني الوجود  "حتت عنوان 

للدكتور حسني مجعة،  "د والتصوفوالعدم، وبني الزه

واملقال كام يتّضح من عنوانه انحرص عىل الرباعيات 

فحسب، كام أنه يفتقر إىل تنسيق قويم ومل يكشف 

الكاتب عن مجاليّات الكثري من تلك الرباعيّات، نظًرا 

لعدم اعتامده عىل الرباعّيات الفارسية للخيام، وإنام عىل 

فقدان قسم كبري من مجاليات ترمجتها العربية، مما آل إىل 

الذهول "التعبري فيها. وطبع مقال آخر حيمل عنوان 

من  13يف الرقم  "والغموض بني اخليام وإيليا أيب مايض

جملة اجلمعية اإليرانية للغة العربية وآداهبا، وحصل كاتبه 

عىل النتيجة أّن كال الشاعرين جينحان إىل الشك 

وان إىل التفكري والقنوط يف كثري من الشؤون، ويدع

والتعقل يف شعرمها، كام طبع مقال آخر حتت عنوان 

برريس تطبيقي معامي هستي در انديشه ى عمر خيام "

يف فصلية اللسان  "نيشابوري وإيليا أبومايض لبناين

، غري "سعيد حسام بور وحسني كياين"املبني اإليرانية لـ 

أّن الدراسة رغم اتصافها بالعمق وجيزة، ال تشمل 

قاط عدة من أفكار اخليام وإيليا أيب مايض، فهذه ن

الدراسات بمجملها ليست بكافية يف جتسيد آراء اخليام 

يف قصيدة الطالسم، األمر الذي محل الباحثني باكتناه 

 أرسار هذا املوضوع. 

وفيام يتعلق بآراء اخليام وفلسفته فقد اعتمدنا 

اهلائل  الستخراجها عىل رباعياته املعتمدة بني هذا الكم

من الرباعيات املشتبهة واملنحولة، وهي زهاء سبعامئة 

رباعية، فام اعتمدنا إال عىل التي كانت منتقاة خمتارة 

لدى الكثري من العلامء والنقاد، كمحمد عيل فروغي، 

وقاسم غني، ودشتي وغريهم، ومن َثمَّ فقد تقّللت 

حاشية الشك يف تلك الرباعيات إىل درجة ملحوظة. 

ندخل يف صلب املقال مبارشة من الرضوري  وقبل أن

أن نجيب عىل هذا التساؤل: كيف تأثر أبو مايض من 

رباعيات اخليام؟ هل كان هو يتقن اللغة الفارسية 

ف  إتقانا فتعّرف عىل الرباعيات مبارشة؟ أم أنه تعرَّ

عليها بصورة غري مبارشة وعن طريق ترمجتها 

مايض مل يكن يتقن اإلنكليزية أو العربية؟ الشك أّن أبا 

اللغة الفارسية، وبام أنه مل يكن حيب اللغة اإلنكليزية 

فيغلب الظن أنه تأثر من الرتمجة العربية للرباعيات، 

ويف عرص الشاعر كان قد ترجم من تلك الرباعيات 

ثالث وهي: ترمجة أمحد رامي، وحممد السباعي، 

ووديع البستاين، وهذا رغم قول بعضهم: أّن أبا مايض 

ان متأثًرا من الرتمجة اإلنكليزية للرباعيات )انظر: ك

 (. 178 -177: 2007اجليويس، 
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 قصيدة الطالسم يف سطور: 

تعد  قصيدة الطالسم من أهم قصائد إيليا أيب 

بيًتا. قّرضها الشاعر  284مايض والتي تشتمل عىل 

عىل شكل الرباعّيات التي انتظم فيها كثريًا مما خطر 

واألفكار الفلسفية ذات الطابع  بباله من القضايا

الاّلدري. تعود هذه القصيدة إىل الديوان الثالث 

)اجلداول( للشاعر، وتتوّزع عىل سبعة أقسام كاآليت: 

املقدمة/ البحر/ يف الدير/ بني املقابر/ القرص 

والكوخ/ الفكر/ رصاع وعراك، وكل قسم منها 

و يتكّون من عدد من املقاطع تدور حول فكرة معينة أ

جمموعة من األفكار تنتهي إىل فكرة عامة وهي عدم 

ا وفلسفيًّا! أما القصيدة بتفاصيلها ورؤاها  اليقني فكريًّ

فتمثل عددًا من األسئلة الفلسفّية حول الوجود واحلياة 

وحقيقتهام، وحول مصري البرش وهنايته إلخ، وهي 

أسئلة أنطولوجية حتريِّ البرش كام حرّيته من قبل قرون! 

أّن أبا مايض اشتهر بشاعر التفاؤل، غري أّن هذا رغم 

التفاؤل الخيلو من احلرية النامجة عن عدم إمكانية فهم 

أرسار الكون ورموزه. هناك الكثري من التساؤالت يف 

هذه القصيدة ألقت بظالهلا عىل قلب الشاعر وضمريه 

وأدخلته يف وادي احلرية، ما هو هذا العامل الالمتناهي؟ 

ف النقاب عن الرموز الكونية وأرسار هل يمكن كش

العامل، أم أنه ال بد من الرضوخ واالستسالم أمام تلك 

املجهوالت؟ يستفرس الشاعر عقله تلبية لتلك 

املتطلبات الباطنية ولكنه اليوصله إىل اإلجابة، فاحتار 

واقًفا أمام عامل ملئه الغموض والرموز! فالشاعر يف 

خرج إىل حّيز الوجود  القصيدة مقرٌّ بجهله املعّمق،

دون أن يعلم مبدأ املجيء ومقصده؟ وطئ موطًئا ليس 

له علم به وال اختيار فيه، ولكنه البد أن يعيش فيه، 

ليس له معرفة عن ختيريه والعن تسيريه، فيتساءل 

البحر بكل عظمته ولكن اإلجابة ليست إال لست 

أدري! فينرصف إىل املعابد والصوامع ولكنه ال يتزّود 

ال بزاد احلرية واالستغراب! فيتجه نحو القبور إ

واملوتى وخياطبهم سائاًل عاّم يف الضمري، إاّل أن الرد هو 

كاسابقاهتا، فيزداد ذهواًل واضطراًبا، ويستمر يف 

التساؤل عن خمتلف مظاهر الطبيعة ومشاهدها، غري 

أّن الكل حمكوم باجلهل العميق، ومن ثّم مل تنفك 

أمام عينه، فليس له مفّر منه  أحجّية الكون قائمة

 (.  194 -191: 1959والمهرب! )انظر: ضيف، 

سبق أن أسلفنا أن أبامايض كان يف هذه القصيدة 

متأثًرا من أفكار اخليام الفلسفّية تأثًرا بارًزا )انظر: 

(.كان تأثري اخليام يف أيب 185  -183املصدر نفسه: 

مقااًل  كتب 1930مايض كثرًيا إىل درجة أنه يف عام 

تطرق فيه إىل أفكار  "حياة عمر اخليام "حتت عنوان 

(. إال 127: 1994اخليام الفلسفية ورؤاه )حاطوم، 

أّن آراء اخليام الفلسفيّة  -واحلق نقول  –أّن احلق 

وغوره الفكري أكرب بكثري مما نراه عند أيب مايض 

(. كان عمر اخليام من أحد 178: 2007)اجليويس، 

ء، رفع منزلة العقل إىل درجة جعله الفالسفة احلكام
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الفيصل يف كل ما جيري حوله، فاخليام عرج إىل آفاق 

اليعرج إليها إال أقاّلُء من الكرباء، ممن يعانون معاناة 

الوجود. رغم أنه جعل للعقل مكانة عالية يف البحث 

عن رسالكون، ولكنه يؤمن بأنه اليصله يف هناية 

اخليام يبحث عن املطاف إال إىل طريق مسدود، ف

احلقيقة ويكثر من األسئلة التي تفجرت عىل لسانه وما 

جيد هلا جواًبا يشفي غليله عن معرفة أرسار العامل، 

فمواقفه متصفة بالقلق الدائم والدهشة املستمرة، مما 

جيعل فلسفته أشد تعقيًدا من فلسفة الشك عند أيب 

مايض بأضعاف وحتى عند املعري، السبب الذي 

يلجأ إىل اخلمر حتى تسكن عقله الباحث عن جعله ل

علم الساعة وختدر حسه املضطرب. فالرباعيات نداء 

الضمري، ضمري إنسان باحث عن احلقيقة، ضمري كثري 

التساؤل، طائف يف دائرة الشك، هادف إىل معرفة 

حقيقة الوجود وتفسريه ومعرفة أرساره، ولكنه وقع 

يل عظيم. يف الشك دون اليقني وانتابه رصاع داخ

وخالل الصفحات املقبلة نتناول تلك التأثريات التي 

استشفها أبومايض من آراء اخليام يف الطالسم، 

مقارنني بني آراء الشاعرين فيام خيص بمختلف 

 املوضوعات. 

 

 ( االعتقاد باملدرسة الالأدرية: 1

املدرسة الالأدرية منتمية إىل مذهب فلسفي قائل 

م املجردات وجوهرها بعجز العقل البرشي عن فه

وخواصها، وهي تعتمد يف األساس عىل استسالم 

البرش أمام القضاء والقدر املحتومني وعدم متكنه من 

ش: 1384فهم أرسار الكون يف األساس )قنربي، 

(، ويتضح ملستقري رباعيات اخليام أنه كان مؤمنًا 123

من كل قلبه هبذه الرؤية، األمر الذي جّره إىل واد من 

والقلق وزاده تشاؤًما للحياة وللكون. يتسلح  احلزن

اخليام بذهن متسائل ال تقنعه ردود اآلخرين، ويبحث 

عن احلقيقة هو بنفسه، فيقوم بطرح خمتلف التساؤالت 

ليشكك يف اإلجابات التي مل ولن تزل جيرّتها الناس 

قدياًم وحديًثا، فهو يبحث عن املعرفة ويسعى الوصول 

يم مل يأت له إال بأثامر اليأس أمام إليها ولكنه جمهود عق

كون مرتام ال يزيده إال مّها، وال يلبسه إال قنوًطا، فهو 

خائف من فوات العمر واألوان، وحزين أن اليدرك 

 أرسار احلياة واملوت وهو يرتك الدهر! 

 دانست هی اگرکام حيات رس دل

  ـتدانســـ اهلی ارسار هم مرگ در                              

  چهي ندانستی خودی با که امروز

 دانست؟ خواهی چه روی خود ز که فردا               

(.)ترمجة: لوعرف 121 -120: 1949)رصاف، 

اإلنسان رس احلياة ورموزها كام هي، لعرف بعد املوت 

كذلك أرسار الالهوت، فأنت اليوم التعرف شيًئا بينام 

ئا يف الغد تتمتع بنفس وقوة عاليتني، فيكف تعرف شي

 وأنت المتلك شيئا؟(.

الننحرف عن جادة الصواب لو قلنا أنَّ اخليام رغم 

ما يتمتع به من علم ومعرفة، ولكنه يبحث عنهام عىل 
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الدوام وباستمرار، وهذا هو السبب أنه يكثر من 

التساؤل لعله يتمكن من إجياد احلل، بيد أنه بغية 

وّرط من الوصول إىل رد قويم أو إجابة مقنعة قد يت

وراء تلك التساؤالت يف دايرة تساؤل آخر جمهول 

يزيده مًها وغاًم، وهذا يف احلقيقة ليس معيبة عىل اخليام 

والمنقصة له بشكل من األشكال، وإنام هو تدفق 

لألفكار والرؤى يف ذهن ملئه التساؤل والبحث عن 

 احلقيقة.

 انی و نه منارسار ازل را نه تــو د

 خط مقرط نه تو خوانی و نه من  ينو                      

 هست از پس پرده گفتگوی من وتو 

 چون پرده برافتد نه تو مانی و نه من                      

. )ترمجة: الأنت تقف (1377: 197، )ذكاوتی

عىل أرسار األزل وال أنا، كام النستطيع أنا وال أنت من 

وعنك فإذا  فك هذا اللغز، إن وراء الستار حلديًثا عني

 أزيح الستار فالأنت تبقى والأنا(.

فاخليام يقر  بتعقيد خط الكون، فال يعلم هو وال 

املدعي شيئًا من أرساره، ولن ُتزال تلك األستار وال 

ُتكشط إال بعد أن غشَينا املوت والعدم وإذ ذاك ال 

جيدينا ذاك العرفان. ويف رباعية أخرى يشبه اخليام 

إىل أرسار املجردات واألمور مساعي العقل للوصول 

الغيبة بحلب الثور، كام أنه ال يرتتب عىل حلب الثور 

فائدة ال يرتتب عىل جهود العقل إليصال احلقائق 

 ومعرفة أرسار الكون فائدة كذلك.

قد تبلورت تلك الفكرة يف قصيدة الطالسم  

تبلوًرا، حيث إّن أبا مايض يستقيص املجهود يف هذا 

عجز اإلنسان يف كشف احلقائق الشعر؛ ليعلن عن 

الكونية؛ ألّنه جيهل ِقَدم العامل وحدوثه وال حيرص هذا 

اجلهل املتجّذر يف نوع البرش فحسب، وإّنام يتعداه إىل 

مجيع الكائنات وكافة مظاهر الطبيعة، حيث إنه يتّجه 

نحو الرب، والبحر، والقرب، والخ، ولكن الكّل كليل 

يا منها إال وهو منغمس عن فهم ذلك، ألّنه ال يسأل أ

يف جهل متجذر، فتطفو من ذهنه املتسائل تساؤالت 

عديدة، تساؤل عن قدم الكون وحدوثه، وعن 

اإلنسان هل يقود نفسه يف هذا العامل الالمتناهي 

املجهول أم أنه مقود بواسطة قدرات جمهولة؟ وعن 

األينية واخللقة وعن خالق كل تلك األرسار، وبذلك 

يف هذه القصيدة الطويلة رائحة  أكثر ما يستشف

 الالأدرية، واجلهل لدى الشاعر وكافة مظاهر الطبيعة.

     ترشق   ملاذا تدري ال الشهب   رأيت   قد

 تغــدق   ملاذا تدري ال ورأيت  السحب                          

         تورق   ملـاذا ت ْدري ال الغاب   ورأيت  

ها فلامذا            أدري لست  ...  مثيل ل  اجله فی کلُّ

 (. و يقول: 170: 1988) أبو مايض، 

 هل أنا يا بحر  منكا   ألت  البحر  يوًماــــقد س

 يٌح ما رواه بعضهم عني وعنكا؟ ــــهل صح

 اًنا وإفكـا ــــرى ما زعموا زوًرا وهبتـــــأم ت

ه مني وقالت... لست أدري   ك ت أمواج  ح   ض 
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لبحر، كلها خيّم فالشهب، والسحب، والغاب، وا

اجلهل عىل أعتاهبا، فالشهاب يرشق واليدري 

والسحب تغدق عن غري علم، والغاب تورق، والبحر 

يمور ويضطرب، واليدري ألي سبب؟ فكأّن الكل 

 مضطر للقيام باملأمور واليدري باآلمر! 

 

م العامل وحدوثه: 2  ( ق د 

يرى اخليام كغريه من الفالسفة القدماء وأستاذه 

نا أّن املادة أو اهليوىل قديمة، غري أّن صورها ابن سي

املختلفة حادثة، وعرّب خالل رباعياته عن هذا املعنى 

بأشكال خمتلفة، وهذا هو القول األرجح والظاهر 

املستخلص من نص الرباعيات وليس بالقول اجلازم 

املتيقن، وما يدل عىل ذلك عدد من رباعياته، حيث 

من حالة إىل أخرى، كتحويل  أشار فيها إىل حتويل املادة

الوجوه البرشية إىل الرتاب، والرتاب إىل جرة املاء! 

فتلك اجلرة وذاك النبات ليستا إال عنرصين من 

عنارصنا الوجودية املتبعثرة يف بطن األرض السحيق، 

فوحيك ثم وحيك أهيا املتبخرت اجلبار أن تركلها أو 

 تدهسها حتت أقدامك عنوة وتبخرتًا! 

 من و تو ليل و هناری بوده است پيش از 

 ده فلک برای کاری بوده است ـــگردن 

 ته هنــیـــــزهنار قدم بر خــاک آهس

 ان مردمک چشم نگاری بودسـتـــک 

 (.1373، 104آخرون )فروغي و 

 

)ترمجة: كان قبيل وقبلك ليل وهنار، وكان الفلك 

جيري إىل غايته، خفف الوطء عىل األرض فقد كان ما 

 إنسان عني حسناء(.  تطأه

ت والصور متغرية عند اخليام وتتفاوت! فاحلاال

 ويقول يف رباعية أخرى:

 ه بشست ـچون ابر به نوروز رخ الل

 برخيز و بجام باده کن عهد درست  

 کاين سبزه که امروز متاشاگه توست

 تــفردا مهه از خاک تو خواهد رس

. )ترمجة: إذا غسلت (1348، 200تي، )دش

لنريوزية طلعَة الورد برذاذ مطرها، هيأ السحُب ا

لنحتيس بنت احلان، ألّن هذه النباتات والرياض التي 

 اختذهتا مشهًدا للتنزه، فتنمو غًدا من ترابك(.

أّن الفكرة تقرتب إىل فكرة التقمص إىل حدٍّ ما رغم 

ولكننا النستطيع أن ندرج اخليام ذلك الفيلسوف 

ائلني بذلك، فمرد  تلك الكبري يف خانة املتقمصني أو الق

االعتقاد بتحويل املادة من  –كام أرشنا  –األشعار 

صورة إىل أخرى. تبلور ذلك املعقتد يف قصيدة 

الطالسم بصورة ملحوظة، كأن إيليا أيب مايض يعتقد 

بذاك التحويل الذي يؤمن به اخليام عن سويداء 

القلب، وبذلك يعتقد الشاعر أّن كيانه متكون من عدة 

 ات:كيان

 من رشايب الشهد  واخلمرة  واملاء  الزالل

 احلالل  من طعامي البقل  واألثامر  واللحــم                   
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 اين واستحال             ــــــکم کياٍن قد تاليش يف کي

 کم کياٍن فيه يشٌء من کياين ... لست  أدري  

 (.  173: 1988)أبومايض، 

ادة قديمة وال يبدو أّن أبا مايض يؤمن بأّن امل

 تعرضها يشء من الفناء، غري أّن صورها تتغري.

يرى األستاذ الديناين أّن األدلة التي تدعم حدوث  

العامل عند اخليام التفوق قدرهتا عىل األدلة التي تثبت 

قدمه عىل حده تعبريه، فاألمر مرده إىل جدال الطرف 

القائل باحلدوث مع الطرف القائل بالقدم لدى 

ني، واخليام يشري إىل هذا اجلدل واليفصح عن املتكلم

رأيه بوضوح وجالء، وإنام يدعو بأن الُيضيَّع الوقت 

باجلدل الكالمي وإنام ُيستعاض عن ذلك برشب اخلمر 

وقضاء األوقات مع املعشوق فرًحا ومرًحا )راجع: 

 (.195- 194: 1388ديناين، 

 مقيم دهر اين در ما امـمق ستـــني چون

 عظيــم خطائيست معشوق و می بی پس         

 بيـم و دمـــامي حمدث و ديمـــق ز کی تا

 قـديم چه حمدث چه جهان رفتم من چون           

(. )ترمجة: إذا مل 149: 1373)فروغي وآخرون، 

نبق يف هذا الدهر لنعيش، فتمضية األوقات بغري مخر 

وحبيبة خطأ عظيم، إىل متى نظل نفكر باحلديث 

 سيان بعدي حادث وقديم(. والقديم؟ و

سبق أن قلنا أّن اخلّيام يؤمن بالقدم وتبديل الصور  

عىل  –من حالة إىل أخرى، فانظر إىل الرباعية اآلتية 

حيث يشبه الشاعر الكون  -سبيل املثال ال احلرص

بالرباط أو أماكن نزول القوافل، فكأّن الدنيا ليست إال 

قديمة أفنت  رباًطا لالستجامم ونزول الركبان، وهي

مئات امللوك والسالطني كجمشيد وهبرام، وهي 

 التزال قائمة.

 است نـام عـامل که را رباط کهنه اين

  اســت شــام و صبح ابلق آرامگه                        

 است مجشيد صد ی وامانده که بزميست

 است  هبرام صد گاه تكيه که قرصيست                        

(. )ترمجة: تشبه حال الدنيا 103فسه: )املصدر ن

رباًطا )مكان نزول القوافل(، وهي مهجع ملئات امللوك 

كجمشيد وقرص استند اليه األلوف من امللوك 

 كبهرام(. 

جتّلت فكرة قدوم العامل وحدوثه يف الطالسم بكل 

وضوح، وأصابت الشاعر بالذهول والتحري، فأصبح 

إىل أفق من يبحث عن اإلجابة ولكنه ال يصل إال 

 اجلهل املطبق، ليعربِّ عن قوله يف طالسمه:

 ؟ ... الوجود هذا يف أنا قديم أم جديد أ 

 ( وقوله: 140: 1988)أبو مايض، 

  سوّياً  إنساناً  أصبحت قبلام أتراين

 شيئاً  کنت   تراين أم حماالً  أو حمواً  کنت            

ل   اللغز   هلذا أ                            أبديـّاً  سيبقی أم ح 

 أدري لست  ...   أدري لست   وملاذا أدري لست  

 (.141: 1988)أبو مايض،  



  "مايض أيب إليليا "الّطالسم" قصيدة يف اخليامّية النزعة جتّليات: حممودي بكر أبو و  أمحديان صربي و مقديس أمني احلسن أبو                   76

واملالحظ أّن أبا مايض ال يعلن يف طالسمه عن 

رأيه فيام خيص بقدم العامل أو حدوثه، ولعله ال يتمكن 

من ذلك، ألّنه أسري يف واٍد من اجلهل والالأدرية، 

، فيسأل عن كونه متورط يف ظلمة ال يرى منها خمرًجا

قدياًم أم حادًثا، ولكنه ال يدري ما اإلجابة، وأّما اخليام 

فهو يدري، فهو عارف بأن أجزاء اجلّرة ليست إال 

أجزاء من وجوه مبعثرٍة طاملا أكلت ورشبت، وعارف 

أّن العامل رباط قديم استجم فيه الركبان واسرتاحوا، ثم 

عامل دون غادروه نحو الفناء والزوال والعامل هو ال

تبديل وال تغيري ليهلك املزيد واملزيد، فاخليام اليقر  له 

قرار ال يف األرض وال يف السامء، إىل أين ينظر؟ إىل حلد 

الكون املمتد املرتامي؟ أم إىل اهلاجعني يف فراش 

الرتاب؟ وهو دائم احلزن وكثري التفكري ليصل إىل 

اإلجابة ولكنه جهد عقيم ومسعى باطل، فظالل 

وف والقلق مسيطرة عليه وال تبعد عنه للحظة من اخل

اللحظات، فهو يعاين معاناة وجودية، معاناة ال يعاين 

منها إال الكبار األفذاذ من الفالسفة واملفكرين، وأبو 

مايض ليس من مجلة هؤالء، فهو ال يزيد عن شاعر 

بارع، ومعاناته ليست بمعاناة دائمة يف الوجود، وما 

سمه بكل ما استوىل عليه من مهوم يعاين منه يف طال

وأحزان اليبلغ مدى وال نصف وال ربع ما يعاين منه 

اخليام، ألّن تلك األحزان النابعة من اجلهل اإلنساين 

ليست متجذرة يف أعامق وجدانه، ومل يتطرق إليها يف 

مجلة أشعاره إال يف قصيدة الطالسم وأبيات مبثوثة هنا 

ّششت يف قلب اخليام، وهناك، إال أّن تلك األفكار ع

وترّسخت يف ضمريه، فهي التزال ترافقه حتى انقطاع 

النفس، وال تنفك تالزمه حتى تغمده الثرى، وهذا هو 

السبب أنه يدعو إىل رشب اخلمر حتى الثاملة ليبلسم 

فؤاده اجلريح! فاخلمر ليست عند اخليام معنية لذاهتا 

اإلبعاد عن وجلوهرها، وإنام هي هلا قيمتها لقابليتها من 

 تلك األحزان الوجودية! 

 

 ( استيالء املوت والدمار عىل الكائنات3

حتاول الكائنات بأمجعها البقاء واملحافظة عىل 

استمرار حياهتا ولكن حماولتها فاشلة، ألّن الفناء ُوِضع 

كمينًا لإليقاع هبا. استحوذت تلك الرؤية عىل فكرة 

شاهد اخليام، فال ينظر إىل أي صوب إال وهو ي

األموات واألرواح، وال يالحظ إال أجساًدا مبتورة 

مبعثرة، فهو ينظر إىل القمر املنري فيساوره الفرح ولكنه 

ما عتّم أن يتذّكر أن هذا الليل املقمر كان قد أسدل 

ستار الظلمة عىل األلوف من قبله، وسوف يسدل 

ستاره عىل األلوف واملاليني من بعده، يرى الكوز 

قداح قد ُصنِعت ثم انكرست ووقعت الفخاري واأل

حتت موطئ الواطئني خفيفة، وهي يف الواقع تكّونت 

 "كيقباد وكيخرسو "من رؤوس ألوف العظامء كـ

وغريهم، وها هي اليوم وقعت أسرية حتت وطأة 

الرتاب. فإذا األمر يؤول إىل هذا املصري املؤمل مِلَ ال 

يستفيد اإلنسان من هذا العمر الوردي ليستمتع 

 بالوجود واللحظات؟
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                      دوش تمـــــرف گری کوزه کارگه در

  مخـوش و گويا وزهـــک هزار دو ديدم

                     روشـــــــخ برآورد کوزه يكی ناگاه

 فروش  وکوزه خر کوزه و گر کوزه کو 

 (. 143: 1373آخرون،  و )فروغی

فرأيتها وهي )ترمجة: كنت باألمس يف مصنع كواز، 

بني الناطقة والصامتة، فإذا بكوز منها قال بلسان حاله 

 أين صانع الكوز ومشرتيه وبائعه؟(. 

ُفّضل اإلنسان عىل غريه من الكائنات احلية، ألنه  

حيظى بقدرة التفكري، يفّكر يف الكواكب وحركاهتا، 

حيّدد الفصول األربعة وأيام السنوات، ويتدخل يف 

 ملحوًظا، ولكنه رغم كل ذلك شؤون الطبيعة تدخاًل 

حمكوم باملوت كام الكائنات احلية األخرى بأكملها، 

فليس بني هذا الكائن التفكريي وبني مجيع الكائنات 

والدواب فارق يف هذا األصل. ومن دون مرية أن 

التفكري يف اخللق هو الذي جّر اخليام إىل ذلك الوادي 

احلل وعن املظلم، حيث جيد فكره قارصًا عن إجياد 

معرفة مبدأ اخللق ومنتهاه، فدهش وحترّي كيف يمكن 

أن يكون فعل اخلالق يف منتهى احلكمة وهو ينقض  عىل 

 خلقه من جديد وحيّوله إىل العدم كام كان! 

                          آراسـت طبايع بــــــــترکي چو دارنده

 وکاست کم اندر فكندش سبب چه از باز

                          ودــــــب چه هبر از تنشكس آمد گرنيک

 کراست  عيب ورـــص اين نيامد نيک ور

 (. 108 :1383)فروغي و آخرون، 

)ترمجة: مالك الطبائع عندما خلقها وسّوى خلقها، 

ملاذا جيعلها ناقصة ال تفي باملراد؟ وإن كانت قد جاءت 

ود جّيدة فلامذا حّطمها، وإن جاءت رديئة فإيل من يع

 عيبها؟(. 

فاخليام ال يعتقد بالفناء والزوال األبديني، وإنام 

يعتقد كغريه من أتباع فلسفة اإلرشاق بأّن املوجود إذا 

ُوِجد ال يعدم بعد، بل يموت أو ُيسلب منه احلياة 

ليظهر يف شكل آخر، فالذي أدهش اخليام هو هذا 

ل التبديل، فإذا كان اخللق األول بديًعا فام معنى التبدي

والتغيري إذن؟ وإذا كان سيئًا فمن املسؤول عن هذه 

 الُصَوِر املعيبة؟ 

لقد ألقت تلك الرؤى بظالهلا عىل قصيدة 

 مستحوًذا 
ِ
الطالسم، ها هو صاحبها يرى ظَل الفناء

عىل كاّفة املوجودات والكائنات، وال مفرَّ هلا منه بأي 

 شكل من األشكال. 

                رزقيل أسعی مثلام يسعی النمل   رأيت   قد

 حقـي مثل وحٌق  ارٌ ــــأوط العيش يف وله

 ونطقي الدهر نظر فی صمته تساوی قد

 أدري لست  ...  ما إلی يوماً  صائرٌ  فكالنا                

 (.174 :1988)أبو مايض،  

فإيليا أبو مايض يف تعبريه عن الفناء يصور نمالً 

مهام كافح  يسعي لرزقه ويكافح احلياة للبقاء، ولكنه

وجاهد ال ينال منه سوى اليسري، ويف احلقيقة أن سعيه 
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وراء الرزق ولقمة العيش هو الذي يوقعه يف رشك 

املوت وخمالبه! فالذي أدهش الشاعر أنه هل يمكن أن 

يساوي اإلنسان هذا الصنع اإلهلي الكبري بقدراته 

الفكرية والروحية العظيمة نماًل إذا تعلق األمر 

يمكن أن ال يكون هناك فرق بينه وبني  باملوت؟ كيف

بقية الكائنات؟ مهام يفّكر فاملصري هوهو ومهام تعّقل 

فالغاية ال تتغرّي! قد وّظف اخليام تعبري الذبابة بياًنا هلذا 

املفهوم، فهو اليرى فارقًا كبرًيا بني اإلنسان والذبابة 

 إذا تعلق األمر باملوت: 

                     ؟چيست عامل اين اندر تو شدن و آمد

 دـــش ناپيــدا و پديـــد مگسی آمد

(. )ما معنى الذهاب إىل 273: 1348)دشتی، 

هذه الدنيا واملجيء عنها، ليس ذلك إال ذهاب ذبابة 

 وإختفائها(.

واملالحظ أنَّ أبا مايض يتعّدى اهلدم والفناء عىل 

مجيع الكائنات احلّية وغري احلية، فهو يرى مصري 

القصور اخلالدات كمصري بانيها صوب اهلدم، فدائرة 

الفناء مل ُتضيَّق يف الطالسم عىل اإلنس فحسب، وإنام 

اتسعت عىل مجيع الكائنات وذوات األرواح وعىل 

 كافة مظاهر الطبيعة. 

  وتدوم ستبقی البانی خاهلا ورٍ ــــقص کم

 کالنجـوم الداٍت ـخ کالرواسـی ثابتات  

                         ومـــــرس فهی ذيل ه عليها الدهر   سحب  

 أدري  لست  ...  هلدٍم؟ نبنی وما نبنی لنا ما

 (. ويقول: 159: 1988 )أبو مايض،

                   القباب عايل شاهقاً  قرصاً  أبرصُت  ولقد

)املصدر نفسه:  للخراب إال شادک َمن َشادک ما قلُت 

158 .) 

 

 تفسريه ( لغز الكون وعجز العقل يف 4

كانت ماهية الكون من أهم وأكثر تساؤالت 

الفالسفة واملفكرين إثارة للجدل عرب التاريخ، واخليام 

كغريه من الفالسفة ال يقبل الكالم دون دليل وال 

برهان؛ ألنَّ فكره الفلسفي الريايض ال يرىض 

باإلجابات البسيطة واإلقناعات العامية، فهو كثري 

د أن يروي غليل صدر االستدالل والتفكري، يري

مشتعل ال يرتّوي إال بامء اليقني، فينظر إىل الصحراء 

املرتامي عىل بعد النظر وتّوا خيطر بباله أين هناك؟ ومن 

هؤالء؟ ملاذا وطئ الواطئون هناك وعن ماذا يبحثون؟ 

أليست كل حماولة حمكومة بالفناء! أليس كل مسعى 

فكار هي ُيصب  يف صالح الزوال والعدم! إن تلك األ

التي رزحت كاهل اخليام وأثقلته ثقاًل ال يطاقه فيخرج 

 من فمه ما حيري أصحاب احلجى!

 فتـــهن ز بريون آمده وجود بحر اين

 بسفت حتقيق گوهر اين که نيست کس     

 گفتند سودا رس از خنیــــس کس هر

 گفـت  داند نمی کس هست که زآنروی                     

(. )ترمجة: فتق 102 :1373، )فروغي وآخرون

بحر الوجود من خفاء مستور ال يعلم به أحد، وليس 
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َمن يتمكن من تبيني هذا الرس العظيم، كل إمرئ قال 

ومهًا عن حقيقته غري أن احلق أنه مل يتفّوه بحقيقته أحد 

 من العاملني(.  

وال يستبعد أنه كان قد طعن اخليام يف األشاعرة 

والفالسفة الدهريني، حيث كان واملعتزلة واملترشعني 

يقول كل منهم ما يزعمه عن الكون وأرسار اخللقة وما 

إىل ذلك من أمور، بيد أّن تلك األقوال ال تزيد عن 

 زعم زعموه، والزعم ال يغني من احلق شيئًا. 

 ماست رفتن و کامــدن ای دايره در

  پيداسـت هنــايت نه بدايت نه را او      

 راست معنی اين رد دمی نزند می کس

 کجاست به رفتن و کجا از آمدن کاين                 

) تشبه حالنا يف ذهابنا  (.194 :1369 ذكاوتی،)

إىل هذه الدنيا وجميئنا عنها دائرة ال تتضح هنايتها 

والبدايتها، ومل أجد من يقول احلق من أين جئنا وإىل 

 أين نذهب؟(.

ية تتجىل يف ومن غري شك أّن مكانة اخليام احلقيق

هذا التحري وذاك االستغراب الوجودي والفكري، 

وتلك األفكار التي تسبح عىل نقيض من التيار السائد. 

يقول يف إحدى رباعياته أّن اإلنسان سواًء كان ناشئًا أم 

ناضجًا، أو عاملًا أم جاهاًل، عاجٌز عن حل أرسار 

: 1348، دشتي 121: 1384الكون )شه وري، 

ن أن يصل إىل مرتبة اليقني مهام (. فال يمك321

حاول؛ ألّن التحري هو سيد املوقف واملسيطر عليه 

وجعل منه وجوًدا كأنه بني األرض والسامء! وبناًءا 

عىل هذا يعتقد أن كافة املساعي لفهم العامل حمكومة 

بالفشل والعقل قارص عن الوصول إىل كنه احلقائق، 

قل يف فهم فاخليام رغم اعتقاده اجلازم بقدرة الع

األمور، إال أنه يعتقد بعجزه يف معظم املسائل الكونية 

 واملاورائيات كاملوت واحلياة و... .

تأثر أبو مايض من تلك األفكار يف طالسمه،  

فجرته إىل واٍد من التحري والالأدرية البحتة! فهو 

متخبط يف عامل من املجهوالت الكونية، فال يدري من 

يف هناية املطاف؟ فهو يرى أن  أين جاء، وإىل أين ذاهب

جميئه إىل هذا العامل لغز، وذهابه لغز، وكل ما يمتكله 

ال ينحل، فال يدري أين هو من هذا العامل، وأين  لغز

العلم من اجلهل املتأّصل يف الكون؟ فالعاقل ليس إال 

 املتفّوه بالالأدرية أمام تلك املجهوالت! 

و مايض، جئُت ال أعلم من أين ولكني أتيُت )أب

1988 :139  .) 

 ويقول يف موضٍع آخَر: 

                                   أعلم   ال وأنا وأميض ئت  ـــــج إننی

  طلسـم   کمجيئي وذهـابی لغــزٌ  أنا

 مبهم لغز اللغز هذا دـــأوج والذي

 أدري  لست  ... إين قال من ذواحلجی جتادل ال         

 (. 177)املصدر نفسه: 

الحظ أن تلك األفكار رغم أهنا خميّمة عىل كاّفة وامل

مواضع الطالسم ولكنّها يف احلقيقة مل تكن متعّششة يف 
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صدر الشاعر، وكأهنا يف معظمها ملحات تلمح أمام 

عينه أو تتمظهر للحظات وختتفي أكثر، فأبو مايض ال 

يعاين مما يعاين منه اخليام، ولعّله متلبّس بلباس 

صيدة دون أخرى، فاحلزن الفلسفة يف هذه الق

الوجودي واالستغراب الكوين اليالزمان الشاعر 

مالزمة تامة خالًفا للخيام الذي إعرتف عقله بالعجز 

والتحرّي، فاخليام كثري احلزن دائم التساؤل يف كافة 

رباعياته، األمر الذي قد غاب يف معظم أشعار أيب 

هو مايض وقصائده، فهذا الغياب ليس اعتباطّيا وإنام 

 ينجم عن غياب احلزن الوجودي يف احلقيقة! 

 

 ( اجلرب واالختيار 5

يرى اخليام أّن اإلنسان عديم االختيار يف هذه الدنيا 

 من االختيار ليس ذلك إال يف 
ٍ
ولو كان متمّتًعا بيشء

ال يشتمل عىل اإلنسان فحسب، ا إطار ضّيق، وهذ

وإنام عىل مجيع الكائنات من ذوات األرواح وغريها، 

عىل غرار األلوف واملاليني من الكائنات، حيث تّتجه 

وتسري دون إرادة منها وال اختيار، فالكل خاضع 

لقانون اجلرب وال مفرَّ له منه أبًدا. فاخليام ال يدري من 

هو الفاعل املحّرك، قد يعرّب عنه بالدهر الغشوم 

 وبالدهر اللعوب وما إىل ذلك من تعابري. 

: 1348باز)دشتي  ما لعبتكانيم وفلك لعبت

 (.  )ترمجة: غدونا لذي األفالك ألعاب العب(. 181

يعتقد اخلّيام أّن أحوال الكائنات من اإلنسان إىل 

احليوان إىل النبات تشبه أحوال أحجار الشطرنج، 

والالعب هو الدهر وليس اهلل جّل جالله، ألّنه يعجز 

عن حّل هذا اللغز كيف يمكن أن يكون الالعب هو 

عامله تّتسم باحلكمة والعلم؟ ويقول يف رباعية اهلل وأ

 أخرى:  

                       راننـد من بی چـو قضا قلــم من بر

 دانند می چرا زمن بدش و نيک پس

 تو و من بی دی چو امروز و من بی دی

 خـوانند  داور به حجتم چه به فردا                       

فإذا حكم (. ) 126 :1373)فروغي وآخرون، 

القضاُء عيّل دون علم مني وال معرفة، فلامذا ينسبون 

إىل جّيد القضاء أو سيئه؟ وإذا ُحوكم عىّل باألمس 

واليوم كاألمس حيكم علينا دون علم منّا، فلامذا 

يدعوننا أن نحرض عند املليك املقتدر يف يوم القيامة 

 ليجازينا أو يعاقبنا؟(.  

ّيام، ولذلك ال حاجة فاإلنسان ليس خمتارًا عند اخل

 وال العقاب، ألّنه يتساءل كيف يمكن أن 
ِ
فعاًل باجلزاء

يعاقب اإلنسان أو جيازى ومل يكن له اختيار وال إرادة 

يف كثرٍي من الشؤون، هل يّتفق ذلك مع العدل اإلهلي؟ 

ولعل اخلّيام ال يريد ببيان تلك الرباعيات أن يطعن يف 

ن املعتقدات الدينية، حقيقة اجلنّة والنار أو يف يشء م

وإنام يريد أن يطعن بذلك يف ما ذهب إليه بعض 

األشاعرة واملرجئة واملتفلسفني من معتقد، وذلك ألّن 

معظم من اجتمع حول الشاعر كان من األشاعرة، 

وكأنه يريد القول أنه ال جيوز لكم أن تعتربوا من مل 
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يكن عىل معتقدكم أو منهجكم أو من يرشب اخلمر، 

خارجًا عن امللة، ألنه جمرٌب عىل ذلك وفاقد  كافراً 

 االختيار يف فعله! 

 بود اهل من چو که هر و خورم می من

  بود سهل او نزد به من خوردن می                         

 دانست می ازل ز حـق من خوردن می

 بود  جهـل خدا علم نخورم می گر                       

 :1348 دشتی ،185 – 186: 1342،  )يكانی

225 .) 

)ترمجة: أنا أرشُب اخلمرَة ومن كان مثيل أهاًل 

لرشهبا ال يعترب رشيب اخلمَر معصيًة وال إثاًم مني، 

وذلك ألّن اهلل يعلم منذ األزل أين سوف أرشهبا، فإن 

 مل أرشهبا كان علمه جهاًل(. 

وأما يف قصيدة الطالسم فقد حترّي الشاعر 

يق، أم أسرٌي مقود؟ أيقوده يُد واستغرب هل هو حرٌّ طل

التقدير أينام شاءت أم أنه هو الذي يقود نفسه يف 

احلياة؟ فالشاعر وقف مذهواًل كيف يمكن إجياد 

 احلل؟ 

 هل أنا حر  طليق أم أسري يف قيود

 هل أنا قائد  نفيس يف حيايت أم مقود                        

 أمتنى أنني أدري ولكن ... لست  أدري

 (.140: 1988)أبومايض،   

يتمنى الشاعر أن يدري اإلجابة ولكنه ال يدري، 

فيتساءل عن كونه حرًا أم أسرًيا، ولكنه كلام يسعى 

الوصول إىل اإلجابة خيفق مسعاه، ويف مقطع آخر من 

القصيدة يرّصح أنه ليس حرًا، بل هو أسري مكبل ال 

نات يملك أمره ثم إنه يتعّدى هذا األرس عىل كافة الكائ

كالبحر، والغيث، والزهرة، واألرض الخ. واملالحظ 

أّن أبا مايض يف املقطع السالف يتساءل أنه ال يدري 

هل هو حر طليق أم أسري مقود؟ ويتمنّى أن يدري 

اإلجابة، يف حني جييب يف املقطع التايل عن هذا السؤال 

بأنه أسري كأرس الكائنات بأمجعها، كأرس البحر اجلبار، 

 اطل، والزهور الَعطِرة، واألرض املمتدة.  والغيث اهل

 حر آه مــا أعظـــم أرسك                          ــــــــأنت يا ب

ا اجل  بار ال متلك أمرك ـــــــــأنت مثيل أُّيُّ

 أشبهت حالك حايل وحكي عذري عذرك 

 فمتي أنجو من األرس وتنجو.... لست أدري!       

 (.143: 1988)أبو مايض، 

 ويقول يف موضع آخر:  

ها ُّيمی حني ُّيمی الغيث هذا إنّ   مكر 

  جمربات عطرها تفشی الروض وزهور

             زهرها أو شوکها ختفی األرض تطيق ال

 أدري  لست   وأهبی؟ أعشی ـاـأُّي تسل ال

 (. 169 -168)املصدر نفسه: 

يتضح من األبيات أّن الشاعر يوّسع دائرة اإلجبار 

النباتات، والزهور، واألرض،  سعة مفرطة، إىل

واألشجار، وكافة مظاهر الطبيعة، غري أّن الكل حياول 

اإليصال إىل هدف حمّدد من قبل، فالغيث ليس له إال 
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اإلمطار، والنبات ليس له إال اإلنبات، واألرض ال 

تستطيع إخفاء شوكها أونباهتا أو زهرها، فالكل 

رس له التخّطي مضطر ليسري نحو غايتها املقّدرة، وال يتي

 عنها وال التعدي منها أبدًا! 

 

 (  الدين واملعاد6

من أهم ما يستخلص ملستقري تاريخ األدب يف 

حياة شاعر وفيلسوف كاخليام، احرتامه آلراء اآلخرين 

ومعقتداهتم، وأطرى عليه املورخون والنقاد يف هذا 

املجال. يعرفه الشهرزوري بتايل ابن سيناء، 

لعامل والفيلسوف الكبري) يكاين ، والزخمرشي بحكيم ا

(. وفيام خيص بمسألة املعاد 283 - 282: 1342

وإثباهتا أو نفيها رغم أن الكاتب العراقي أمحد حامد 

رصاف يرى أن اخليام ينكر البعث والنشور كلًيا 

(، إال أننا رغم 112 -111: 1949)رصاف، 

تفحصنا املتعّمق خالل رباعيات الشاعر مل نحصل عىل 

عي فيها الشاعر إنكار القيامة ربا عية بوجه أو بآخر يدَّ

أو النشور بصورة مبارشة، بل يعتقد برضورة تلك 

املفاهيم وكل املبادئ التي هلا يد يف انتظام املجتمع 

وسالمة أمره وهلا تأثري يف هتذيب النفس اإلنساين 

وكبح مجاحه. ولكننا الننكر كذلك بعض رباعياته 

الشك واالمرتاء فيام خيص بأمر  التي تفوح منها رائحة

القيامة واملعاد اجلسامين، غري أهنا ال ُيستقى منها إنكار 

رصيح ليوم القيامة أو أمر النشور، ولو تنازلنا عن هذا 

القول وقلنا إن اخليام ينكر القيامة لوجب علينا القول 

إنه ينكرها يف تغطية من القول ويف لفٍّ من الكالم لكي 

 (. 283املسلمني )املصدر السابق: ال يمس بمشاعر 

                است خوش حور با هبشت ک سان گويند

 است خوش انگور آب که گويم می من

              بـدار نسيه آن از دست و  بگري نقد اين

   خوش است دور از شنيدن دهل کآواز

 (.114: 1373وآخرون،  )فروغی

أقول عصري  )يقولون إّن اجلنة واحلور طيبان، وأنا

العنب هو الطيب، خذ هذا النقد وذر ذلك الوعد، فإن 

 صوت الطبول يف البعد أعذب(.  

واحلقيقة أّن الرباعيات التي يدل فحواها عىل يشء 

من إنكار املعاد، ليست إال تشكيكًا يف التصورات 

العامّية البسيطة حول هذا األمر، ألّن حكياًم كاخليام ال 

اثّية تناقلها عوام الناس يستطيع قبول أفكار ور

والسوقة، ثم إن اخليام لعّله يبتغي بتلك الرباعيات 

إفحام املتكلمني القائلني باملعاد اجلسامين وهو بذلك 

يريد أن ينبههم إىل صعوبة هذا األمر. وأما أبو مايض 

عندما يتناول هذا املوضوع خالل طالسمه فيتناوله 

اعيات، وتشتعل بمزيد من العنف واحلّدة قياًسا بالرب

جسارته هبذا الصدد، فهو عىل سبيل املثال ال احلرص 

حينام يتطرق إىل األماكن املقدسة، ويتحّدث عن 

الصوامع واألديرة يتّصف أصحاهبا بالتخشبيّة 

والتزمتّية ويصفهم بجهالء نتناء العقول واألفكار، 

يكّبلون الورود وهي استعارة عن الشباب والشابات 



 83                         (هـ1439م/2018لرياض )جامعة امللك سعود، ا،  1ع  ،30مجملة اآلداب، 

 م بأفكارهم القرشية. ويغسلون أدمغته

 سياج فی وروداً  الدير فی أبرصت   إننی

اج  باملاء   الطاهر الندی بعد قنعت                          األج 

 (.150: 1988)أبو مايض، 

ويف عدد من أبياته يزداد الشاعر رصاحة ورصامة 

يف الكالم، حيث يعترب الدير مكاًنا لتكديس اهلموم 

ولذلك خياطب أتباع تلك  واألحزان وليس إلفراغها

 األماكن: 

                         الفرار هـذا فی العار   ارب  إن  ـــــــــاهل أُّيا

  للقفـــار حتی تصنع   ذیـــال فی صالح ال

 ثـار غري فی لــــــــقات جانٍ  أی   جانٍ  أنت

 أدري  لست  ...؟ ويعفو هذا عن اهلل أفريضی  

 (.152: 1988)أبو مايض، 

ويف األبيات التالية يسأل الشاعر عاّم اختلجه من  

شك وريب يف أمر القيامة والبعث وراء القبور، هل 

هناك حياة تنتظرنا بعد هذا املوت الطويل، وهل هناك 

 نشور بعد هذا الرقاد الذي استغرق هلذه املدة الطويلة؟

                    ونشور بعٌث  املوت بعد القرب أوراء

 فدثور؟  فناء أم لودٌ ـــــــفخ فحياة

 (. 156)املصدر نفسه: 

ويف أبيات أخرى يتساءل الشاعر لو أننا افرتضنا 

صحة بعث األموات ونشورهم، كيف هم يبعثون؟ 

هل يبعثون وهم أطفال، أم يبعثون يف ثياب الكهولة 

والشيخوخة؟ واإلجابة كسابقاهتا ليست إال لسُت 

يريد نفي املعاد  أدري! ويف البيت التايل كأن الشاعر

وإنكاره، قائاًل: لو كان للمعاد حقيقة ملاذا ال تدوم 

حياتنا دائاًم وال يتيرس لنا أن نستمتع عىل وجه األرض 

هبذه الصحوة العالية بداًل من احلياة يف عامل آخر؟ فإن 

كان بعد رقاد املوت الطويل صحٌو أطول فلامذا ال 

 اليدوم؟ وإذايبقى هذا الصحو احلايل الذي نتمتع به و

 ونرنو النوم نعشق فلامذا حقاً  هجوعاً  يمثل املوت كان

 املوت؟ عن بأنفسنا ننأى حني يف إليه،

 طويل صحوٌ  بعده رقادا املوت يک إن

 اجلميل هذا صحونا يبقی ليس فلامذا         

 (. 155 )املصدر نفسه: 

 

 ( مدح اخلمر 7

نه من أبرز ميزات رباعيات اخليام مدحه للخمر، ولك

جيب أن ال يعزب عن البال أن اخلمر يف تلك الرباعيات 

وعند اخليام بالذات ليست إال رمًزا للتمتع وشعاًرا 

لالستمتاع باحلياة وعدم فوات الفرصة واألوان )انظر: 

(، ومن ثّم فإّن اخلمر 232 - 215: 1348دشتي،

ليست يف رباعياته موضوعًا مستقاًل عىل حدة، وإنام هي 

 من املآزق الفكرّية واهلموم واألحزان! رمز للتخلص 

  ناز مايه ای خيز است سحر وقت

  نواز چنـگ و ادهــــب نرمک نرمک                         

  دراز نپاينــد ايندـــــبج کـه کاهنا

 بـاز  آيد نمی کس شدند که آهنا و
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(. )ترمجة: قم 142: 1373وآخرون، )فروغی

ّن لنا وارشبنا اخلمر واستيقظ يا صاحب الدالل، وغ

العتيقة، ألّن من تراهم لن يلبثون مديًدا ولن يعود من 

 املاضني أحد(.  

فاخلمر كام قلنا ليست مستقلة متفردة يف تلك 

عىل ما ذهب اليه فرنان  –الرباعيات وإنام هي عند اخليام 

بلسمة وتسكني آلالم متتابعة ولفشل فكري  –هانري 

عامل وفهم رموزها، وكأنه ذريع يف البحث عن أرسار ال

بذلك يريد أن يسدل ستاًرا من النسيان عىل حياة الصحوة 

املؤملة لكي تتنفس صعداء ولو للحظات خاطفة )يكانی، 

(. فاخليام تعب من النظر يف صحراء احلياة 150 :1343

املجهولة وسئم، ولكنه حي فعاًل، ويتيرس له أن يستنشق 

الصباح، فيتمظهر يف لباس اهلواء الطلق والنسيم العليل يف 

النّصاح والوعاظ، داعيًا الغتنام الفرص وذلك عرب رشب 

 اخلمر التي تذيب اهلموم واألحزان: 

                       نرسی معمــا ارسار به تو ای دل

 نـرسـی دانــا زيرکان نكته در

 ساز مــی هبشتی لعل می ز اينجا

 نرسی يا رسی است هبشت که کانجا                  

(. )ترمجة: أهيا 162: 1373وآخرون، )فروغی

القلب إعلم أنك لن تصل إىل أرسار الكون، وال تصل 

مرتبة األذكياء الفطناء، اجعل لنفسك يف هذه الدنيا 

جنة من اخلمر؛ ألنك ال تدري يف احلقيقة هل تنال يف 

 يوم القيامة نعيم اجلنة أم ال؟(.

ع أبناء البرش يف يعرتف اخليام بضعفه وبضعف مجي

الوصول إىل أرسار الكون، ثم أنه يرّصح بأنه ال يمكن 

البلوغ إىل ما بلغه الفطناء األكياس أبًدا، ومن ثّم ليس 

عليه هو وأمثاله إال االستمتاع باحلياة واألوقات وعدم 

فواهتا، وأن يصنعوا يف هذه الدنيا العاجلة جنة لئال 

نة يف يوم القيامة أو يعضوا بنان الندم إن وصلوا إىل اجل

مل يصلوا! فاخليام يعّرض يف الرباعية بأن أذكياء الرجال 

حاروا ودهشوا أمام هذا اللغز الكبري فناهيك عنه 

وعن أمثاله، فال يمكن أن جيدوا احلل أبًدا ولذلك 

يدعو يف البيت الثاين إىل رشب اخلمر حتى الثاملة. 

صلوا عىل ولعل املراد من البيت األول أّن األكياس حت

نتيجة كبرية وهي أّن األفضل يف هذه الدنيا أن يرشب 

اإلنسان اخلمر لكي يرتاح من اهلموم واألحزان كلها 

ويصنع من دنياه جنة! مهام يكن من أمر أن اخلمر عند 

اخليام لو اعتربناها مخًرا مادية أو معنوية فهي ليست إال 

عتقد أنه رمًزا لالستمتاع وتنبيًها لعدم فوات األوان. ون

عىل جانب من االستبعاد أن نفرتض أن اخليام هذا 

الفيلسوف وهذا الداعي إىل التعقل والتفكري يف كل 

األمور، أن يدعو إىل رشب اخلمر الدؤوب، كيف 

يمكن أن يكون هناك دعوة إىل التعقل والتفكري بينام 

هو يدعو صباح مساء إىل رشب اخلمر حتى النخاع؟ 

نحمل اخلمر يف الرباعيات عىل  هذا هو الذي دفعنا أن

معناها املعنوي املتجسد لدى الكثريين من كبار 

الشعراء كمولوي واحلافظ الشريازي والسعدي 



 85                         (هـ1439م/2018لرياض )جامعة امللك سعود، ا،  1ع  ،30مجملة اآلداب، 

وغريهم. إجتاحت تلك األفكاُر احلدوَد الفكرية إليليا 

أيب مايض يف طالسمه، حيث إنه يضع أمامه الكثري من 

ر التساؤالت املجهولة التي أدهشته، فيتمسك باخلم

والرشاب ليزيل اهلموم واألحزان، وذلك ألن اخلمر 

تنّور عينه وتدقق شعوره وهي كأهنا دم يترّسب يف كافة 

 أعضاء بدنه فرحًا ومرًحا! 

 نور عيني يف وهي فكرة رايس   يف هي

 عورــــــش قلبي ويف آماٌل  صدري يف وهي        

 ويمور فيه يرسب دمٌ  جسمي يف وهي

 أدري  لست  ...  کانت کيف هذا لقب من إنام           

 (. 176: 1988)أبو مايض، 

يرى أبو مايض أّن اخلمر تكّون لديه الفكر 

والتعقل، وتزيد عينه قوة وضياءًا ومتأل صدره باآلمال 

واألحالم الطبية وتنّشط الشعور واإلحساس يف قلبه 

وحتّرك جسمه وكأهنا دم يترّسب يف كافة أعضاء بدنه، 

كن أن تسهم اخلمر يف تزايد الفكر فيا ُترى كيف يم

واملعرفة والتعقل؟ أما تعتقد أن هذه اخلمر ليست هي 

بذاهتا املادية القذرة وإنام هي مخر للمعرفة والتعقل يف 

الكون وأرساره؟ أليست هذه اخلمر هي مخر العلم 

 والتدبر؟.

واملالحظ أّن أبا مايض ال يدعو إىل رشب اخلمر،  

ا مكّونة للفكر والتعقل، وأّما بل يكتفي بمدحها وكوهن

اخليام فال، فهو يدعو إىل رشهبا حتى الثاملة يف معظم 

رباعياته وهي كام قلنا رمز لالستمتاع والتخلص عن 

اهلموم، ولعل مرّد ذلك أن فكرة الفناء والعجز 

اإلنساين عن إجياد احلل تعششت يف ضمري اخليام وأما 

كار ال ترافق إيليا أبومايض فال، حيث إّن تلك األف

الشاعر يف كثري من مواضعه الشعرية سوى هذه 

 القصيدة وأبيات مبثوثة هنا وهناك.  

 

 النتيجة

نظًرا ملا تطرقنا إليه خالل الصفحات املاضية عن 

قصيدة الطالسم إليليا أيب مايض، أّن الشاعر تأثر من 

أفكار اخليام ورؤاه الفلسفية إىل درجة ملحوظة، حيث 

ر اخليام يف طالسمه جتسيًدا، غري أّن إنه جّسد أفكا

املالحظ أّن أبا مايض يف تلك القصيدة مل يبلغ مدى وال 

نصف ما بلغه اخليام من علو األفكار والتحرّي 

والدهشة، ألّن معاناة اخليام معاناة وجودي دائم 

واستغراب كوين ال يفارقه حلظة من اللحظات إال إذا 

مايض فليست إال جلأ إىل اخلمر، وأما معاناة أيب 

خطفات عابرة تظهر وختتفي برسعة، إذ إنه يكتفي يف 

كثري من املواضع بطرح التساؤل دون اإلجابة ويمر  

عىل املوضوع مروَر الكرام وكأن تلك التساؤالت ال 

تنبثق عن حتديات وجودية لدى الشاعر، ومرد ذلك أّن 

م إيليا أيب مايض مل يكن شاعرًا متشائاًم حزينًا يف معظ

شعره يومًا ما، بل هو شاعر التفاؤل، وأما فيام يتعلق 

باخليام فال، ألّن مفهوم الفناء وعجز اإلنسان عن حل 

أحجّية الكون متمظهر يف مواضع كثرية من رباعياته، 
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حيث يعاين من دهشة واستغراب وجوديني وهو 

خائف مستجري وال جمري؛ ألنه ال يرى يف الدنيا بكل 

مبعثرة ووجوها مغربة يف بطن سعتها إال أمواتًا 

األرض، فعمن يسأل لريتاح ويروي الغليل؟ فال تقنعه 

إجابات املتفلسفني واألشاعرة، وهو ال يقبل التقليد 

البحت، وال يعرتف باملعتقد الذي مل يكن مرتّسخًا 

بالتفكري والتعقل، فيبحث عن اإلجابة بعقله ولكنه 

ال يبقى عنده إال كّلام يطرق بابه ال ُيفَتح له، ومن ثّم 

 خيار رشب اخلمر.
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 (ـه18/5/1438يف  للنرش وقبل   ،هـ7/1/1438لنرش يف  )قدم  ل
 

 .نظرية نحو النص ، أسلوب احلال، النظم القرآين:  املفتاحية الكلامت

يعالج البحث يف مضمونه توظيف النَّحاة واملفرسين ألسلوب القرآن الكريم جمموعة من البحث: ملخص

تفسريات توقف عندها نحو اجلملة زمنًا غري الوسائل واألطر التي خدمت املعنى القرآين، وكشفت عن 

قصري، والتي انبثقت فيام بعد عن نحو ُيعنى بالنَّص كبنية كلية متكاملة يفرس بعضه بعًضا ينطلق من نحو 

اجلملة، وحيمل وظائف أوسع وصالحيات أكرب وحتوالت ذات قيمة داللية أدت إىل قراءة أعمق أضاءت 

وص، ثم يستعرض البحث جمموعة من األساليب القرآنية التي جاء فيها جوانب معرفية كانت حتملها النَّص

صاحب احلال متعدًدا وقد استدعى فيها املفرسون هذه الوظائف يف قراءة النَّص واخلروج بمعنى قد يالمس 

  .املراد أو يقرتب منه
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Abstract: Numerous frameworks and approaches have been proposed by grammarians and exegesis 

scholars in the critical study of the style of the Glorious Qur’an. These frameworks have been based 

greatly on what can be called sentence-level syntax. However, it can be claimed that sentence-level 

structure was not effective in the exegesis of the Quranic meaning of different expressions. In the 

light of this argument, this study addresses the issue of employing text-level structure in the study of 

the Quranic meaning. This is an approach that is concerned with the study of the text as an integrated 

construct that goes beyond the sentence level where each constituent gives explanations to other text 

elements, starting from the sentence-level. The hypothesis is that text-level syntax is a more 

integrated approach that can give a deeper understanding of the Quranic meaning which will 

ultimately reveal deeper conceptual aspects within the text. The study is based on investigating a 

number of the verses and expressions of the Qur’an where Quranic exegesis scholars adopted text-

level grammar methods in explaining the closest intended meaning within these Quranic expressions.  
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  مقدمة

مل تعد القراءة التقليدية للنَّصوص كافية الستخراج 

معانيها واستنباط داللتها؛ ألنَّ أكثرها يدور يف فلك 

اجلملة من حيث وصف مفرداهتا وضبط تراكيبها 

والعناية هبا، وإنام ختطت هذه القراءة اجلملة يف حماولة 

حيث  ـ،لربطها بالنَّص املنجز التي هي إحدى لبناهت

نَّص يشكل مفهوًما مركزًيا يف الدراسات أصبح ال

اللسانية املعارصة؛ وذلك ألنَّ النَّص هو وحدة التبليغ 

والتبادل، أو الصورة الكاملة واألخرية التي أرادها 

من هنا انبثقت الدراسات اللسانية  هـ،املتكلم ملتلقي

املعارصة عن نحو ُيعنى بالنَّص، ال يتوقف عند حدود 

الحتواء النَّص وقراءته قراءة  اجلملة، ولكنه يسعى

نحوية داللية تداولية جتعل للسياق واملوقف اللغوي 

 دوًرا أساسًيا. 

ويعني الباحثون بنحو النَّص: جمموعة القواعد 

النحوية النَّصية التي تنظم بناء النَّص، وهبذا خيتلف 

بل يستمد منه ما  هـ،عن نحو اجلملة وال ينشق عن

وأشكال؛ وذلك ألنَّ يضمه من تصورات ومفاهيم 

كثرًيا من الظواهر التي تعالج يف إطار النَّص كانت "

حمور كثري من البحوث النحوية السابقة التي كانت تعد 

.) بحريي "اجلملة أكرب وحدة يف التحليل النَّحوي

 (.156م، 2010

وال يتسع املجال لرسد الفروق التي خيتلف فيها 

لذي يؤكده نحو اجلملة عن نحو النَّص، ولكنَّ ا

البحث أنَّ نحو النَّص حيمل وظائف أوسع 

وصالحيات أكرب، وحتوالت ذات قيمة داللية أّدت إىل 

قراءة أعمق أضاءت جوانب معرفية كانت حتملها 

النَّصوص، مل يستطع نحو اجلملة التنقيب عنها 

واستخراج دفائنها؛ وذلك ألنَّ نحو النَّص ليس لديه 

ل نَّص، وإنَّام يراعي يف قواعد معيارية يفرضها عىل ك

وصفه وحتليله للنَّصوص عنارص مل توضع يف االعتبار، 

ويستعني يف قراءته بقواعد داللية ومنطقية إىل جانب 

القواعد الرتكيبية املتداولة حماواًل استخالص قواعد 

 كلية دقيقة لألبنية النَّصية وقواعد ترابطها. 

نَّص ما وهبذا تكون قد ُفتحت جماالت أمام نحو ال

كان له أْن ينجزها بدقة لو التزم حد اجلملة كي يتسنى 

له من خالهلا صياغة قواعد متكننا من قراءة النَّصوص 

 النَّحوية.

والقارئ للرتاث اللغوي واألديب العريب وتناول 

اللغويني والنَّحاة جيد تأصياًل دقيًقا لعنارص هذه 

ا النَّظرية وما تتضمنه من أسس ومفاهيم استخدمه

النحاة واملفرسون يف توجيه تراكيب هذا الرتاث، وقد 

انتقى البحث تعدد صاحب احلال يف النظم القرآين 

كمثال عىل تناول املفرسين لبنية النَّص كوحدة متكاملة 

وليس جمزًأ مما أّثر يف كشف املكنون وبيان املراد وقد 

اقتىض البحث أن يكون يف مقدمة ومتهيد ومبحثني 

 للمصادر.وخامتة وثبت 
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يف املقدمة رسمت خطة البحث، ويف التمهيد 

 تناولت مصطلحات البحث بالبيان والتحليل.

أّما املبحث األول فتناول نظرية نحو النَّص بإجياز 

غري خمل، ثم جاء املبحث الثاين كدراسة تطبيقية عىل 

 أسلوب احلال وتعدد صاحبه يف القرآن الكريم.

دراسات سابقة ويؤكد الباحث أنه مل يقف عىل 

تناولت تعدد صاحب احلال وتعينه يف ضوء هذه 

وقد اتبعت يف هذه الدراسة املنهج الوصفي  النَّظرية.

التحلييل من خالل عرض األساليب القرآنية التي 

تعدد فيها صاحب احلال، ثم دراستها من خالل أقوال 

 املفرسين.

اهلل أسأل أْن جيعل هذا العمل خطوة تفتح الطريق 

ة نصية دقيقة وعميقة ألسلوب القرآن تكشف لدراس

جهود القدماء يف خدمة القرآن، وتربز جهود 

 املعارصين يف بيانه.

قبل تناول نظرية نحو  -جيدر بالبحث التمهيد: 

النَّص يف الدراسات اللسانية احلديثة ومعاجلتها من 

خالل أسلوب احلال يف القرآن الكريم وكيف برزت 

النحاة للحال وحتديد صاحبه هذه النظرية يف تناول 

أن يعرف باجلملة ومفهومها يف  -عندما يأيت متعدًدا 

 الرتاث النحوي والدرس اللساين املعارص. 

 تعريف اجلملة: 

ظل مصطلح اجلملة متدثًرا بعباءة الكالم قرابة 

مخسة قرون من تاريخ النحو العريب مل يفرق بينهام إال 

(، هــ639ز املوصيل )يد ابن اخلبايف القرن السابع عىل 

هــ (، وابن هشام  686وريض الدين األسرتباذي ) 

هــ (، حسب ما تيرس لدي من قراءة  761املرصي ) 

 يف الرتاث النحوي.

فلم يأت تعريف ملصطلح )اجلملة ( يف كتاب 

املنتج األول للدرس النحوي،  هـ(180سيبويه )

ولكن أول تعريف للجملة عند النحاة برز واضًحا 

عندما  هـ(285أيب العباس حييى بن يزيد املربد ) لدى

ألنه هو والفعل مجلة  ؛اوإنام كان الفاعل رفعً "قال: 

، "وجتب هبا الفائدة للمخاطب حيسن عليها السكوت

(  ومن هنا أخذ النحاة هذا التعريف 1/8)املربد، د ت 

وأطلقوه عىل الكالم مراًدا به اجلملة، فهذا أبو الفتح 

ف الكالم بأنه: ـ(ه392ابن جني ) كل لفظ " يعرِّ

ن ومستقل بنفسه، مفيد ملعناه. وهو الذي يسميه النحوي

د هذا 1/18)ابن جني دت  "اجلمل (، ثم يؤكِّ

الكالم إنام "التعريف رابًطا بني الكالم واجلمل فيقول: 

وسها ؤهو يف لغة العرب عبارة عن األلفاظ القائمة بر

ها أهل هذه وهي التي يسمي ،املستغنية عن غريها

(، وعىل 1/33) "الصناعة اجلمل عىل اختالف تركيبها

هذا جرى كالم أئمة النحويني كاإلمام عبد القاهر 

 هـ(616وأيب البقاء العكربي ) هـ(471اجلرجاين)

الذي عقد مسألة من مسائله اخلالفية يف النحو برهن 

فيها عىل أّن الكالم عبارة عن اجلملة املفيدة فائدة تامة. 

 (.35 هـ،1412كربي )الع
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وقد "يقول الدكتور حممد محاسة عبداللطيف: 

ظلت أصداء هذه التسوية ترتدد حتى عرصنا احلارض، 

إذ يسوي صاحب النحو الوايف بني الكالم واجلملة، 

الكالم واجلملة ما  "فقد عرفهام بتعريف واحد قائاًل: 

. "تركب من كلمتني أو أكثر، وله معنى مفيد مستقل

 (.   20 ـه141)محاسة 

مل يرتض هذه  هـ(639إال أّن ابن اخلباز املوصيل )

التسوية ويرى أنَّ هناك فرًقا بني )الكالم( و)اجلملة( 

التي أشار إليها بمصطلح )كلم( قائاًل يف أقسام اللفظ: 

وقسم يسمى كلاًم وال يسمى كالًما، كقولك: )إْن قام "

ألنه  زيد( فهذا كلم؛ ألنه ثالث كلامت، وليس بكالم؛

غري مفيد؛ الفتقار )إْن( إىل مجلة أخرى تكون جواًبا 

هلا، وقسم يسّمى كالًما وال يسّمى كلاًم كقولك قال 

)ابن اخلباز دت  "زيد فهذا كالم؛ ألنه مفيد 

مام ريض الدين (، ثم جاء من بعده اإل1/142

( وأّكد أنَّ كل كالم يكون مجلة، هــ686االسرتباذي ) 

كون كالًما، وفقه الريض يف التفريق أما اجلملة فال ت

بني هذين املصطلحني ينبع عنده ِمن أنَّ اجلملة قد 

تكون مقصودة لذاهتا أو ال، فال تعد كالًما، كاجلملة 

التي هي خرب املبتدأ، أما الكالم فالبد أْن يكون 

 (.1/18 ـ،ه1414مقصوًدا لذاته. ) الريض 

ذا هــ ( ه 761وقد استلهم ابن هشام األنصاري )

الفقه بني املصطلحني فقال يف مستهل دراسته ألحكام 

رشح اجلملة وبيان أّن الكالم أخص منها ال "اجلملة: 

(، وقال يف 2/431م 1992)ابن هشام  "مرادف هلا 

اعلم أّن اللفظ املفيد يسمى كالًما،  "موضع آخر: 

وأّن  هـ،ومجلة، ونعني باملفيد ما حيسن السكوت علي

م، فكل كالم مجلة وال اجلملة أعم من الكال

 (.67 هـ،1411.)ابن هشام "ينعكس

والذي يظهر أّن ابن اخلباز والريض وابن هشام 

حمقون يف هذه التفرقة الداللية، فقد اصطلح النحاة عىل 

أن قولنا: )إْن قام زيد ( مجلة وهي ليست مفيدة، فدل عىل 

أّن الكالم يكون مجلة، واجلملة ال تكون كالًما، وأن 

 ة قيدها الرتكيب، وأن الكالم قيده اإلفادة. اجلمل

ومل خترج اجلملة يف الدرس اللساين املعارص عن 

هذا التعريف فهي وحدة تركيبية تؤدي معنى دالليًا 

( أو كام يقول برينكر: 14، 1997واحًدا،)محيدة 

يمكن أن تعرف اجلملة بأهنا: وحدة لغوية تتشكل من 

وسلسلة من مواقع  فعل حممول بوصفه املركز الرتكيبي

 (.34هـ،1425)برينكر  "أركان اجلملة...

ورغم تعدد تعريفات اللسانني املعارصين للجملة 

فإّن هناك شبه إمجاع عىل اعتبارها وحدة الكالم 

، تشتمل ةتقوم عىل عملية إسنادي ـ،الصغرى وقاعدهت

عىل مكونني مها: املسند واملسند إليه. )الصبيحي 

 (.68-67هـ،1429

 يف الداللة اللغوية:  )النَّص(

مجعت املدونة اللغوية لداللة كلمة )نص( من 

الرتاث اللغوي معاين عدة، منها: )الظهور(؛ لقول 
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، وكذلك "كل ما أظهر فقد نص"صاحب اللسان 

)الثبات( كام جاء يف الرواية عن عمرو بن دينار أنه 

هري"قال:   :َأي ،َما رَأيت َرجاًل َأَنصَّ لِلحديِث ِمَن الزُّ

التيجاءت عن عمرو  "أرفع"فكلمة  "َأرفَع لُه وَأسنَد.

بن دينار تعني رفع احلديث إىل صاحبة، أما كلمة 

تعني الدقة يف الرواية وعدم التدخل ال باللفظ  "أسند"

وال باملعني، ومما يؤكد داللة الثبات يف كلمة )نص( ما 

النَّصنصة إثبات البعري ركبتيه "نقل عن الليث أنه قال: 

 . "األرض وحتركه إذا هم بالنهوضيف 

ومن الدالالت املعجمية الواردة يف متن كتب اللغة 

لكمة )نص(: علو املصدر، وهو ما عرب عنه صاحب 

اإِلْسناُد إىِل  :النَّص"يف قوله:  "التوقيف"اللسان بـ

ِئيِس األَكرب، والنَّص التْوِقيُف  بمعنى أن هذا  "الرَّ

صاحبه دون تبديل أو  اليشء ثابت ال يتغري، يرفع إىل

مما  "نص األمر: شدته"حتريف. وجاء يف اللسان: 

يوحي أّن الشد واالستقصاء التام من سمة النَّص 

وأنه كلام كان مشدوًدا مقتصًدا كان بناؤه  هـ،الغالبة علي

رأيت "إذا قلت: "حمكاًم، يقول اإلمام عبد القاهر: 

 ، كان لكالمك مزية ال تكون إذا قلت: رأيت"اأسدً 

 هو واألسد سواء، يف معنى الشجاعة ويف قوة رجاًل 

)اجلرجاين  "القلب وشدة البطش وأشباه ذلك

ونصَّ املتاَع "(، ويف قول ابن منظور:1/70 هـ،1413

ا: جعَل َبْعُضُه َعىَل َبْعض   داللة أخرى من  "َنصًّ

الدالالت التي عرب هبا عن كلمة )النَّص( يف اللغة مما 

تيب والتتابع والتامسك.)ابن يعني أن )النَّص( الرت

 نصص (.  هـ،1414منظور 

نخلص من تتبع الداللة املعجمية ملفردة )نص( يف 

تراث اللغة إىل أّن فيها معنى: الظهور، والرتكيب، 

 واالقتصاد، والثبات، وعلو املصدر. 

 )النَّص( يف اصطالح علم اللغة النَّيص: 

ها استقرار هذه الداللة املعجمية التي متخض عن

الرتاث اللغوي العريب لدى الباحثني جعل مصطلح 

 النَّص واضًحا يف أذهاهنم وهم حياولون تعريفه.

فهو قطعة من الكالم، متثل أكرب وحدة لغوية،  

وظيفتها نقل األفكار إىل اآلخرين، يتم التواصل عن 

 طريقها بني الكاتب واملتلقي.

وقد حظي النَّص بجملة من التعريفات التي 

يف اجتاهاهتا وطرق حتليلها، والتي انبثقت يف  اختلفت

النهاية عن اجتاهني متوازيني يف دراسة بنية النَّص 

 وتركيبه: 

األول: ينظر إىل النَّص من حيث االمتداد والرتابط، 

 "نسيج من الكلامت يرتابط بعضها ببعض"فالنَّص

حوار جيد التكوين، "(، أو 37،66م ع1994)بصل 

 )عبداملجيد "ضها ببعضتتعالق كل أجزائه بع

(، أو كام يقول )برينكر( يف أحد تعريفات 70م، 2006

 "تتابع متامسك من اجلمل"النَّص بأنه 

ترابط مستمر "( أو: 20هـ،1425)برينكر

(، وقد 124م،2010)بحريي  "لالستبداالت النحوية
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تبلورت هذه التعريفات يف تعريف اللغوي األمريكي 

عل اتصايل تتحقق نصيته ف")دي بوجراند(، للنص بأّنه 

إذا اجتمعت له سبعة معايري، هي: السبك، واحلبك، 

 "والقصد، والقبول، واإلعالمية، واملقامية، والتناص

 (.25)دي بوجراند دت، 

وقد اعتمد هذا التعريف كثرٌي من الدارسني العرب 

لعلم لغة النَّص، منهم الدكتور سعد مصلوح، 

بحي إبراهيم والدكتور سعيد بحريي، والدكتور ص

الفقي، والدكتور أمحد عفيفي، والدكتور أرشف عبد 

 (. 25 هـ،1429)عبدالرايض  البديع

 وقد صنفت هذه املعايري السبعة عىل ثالثة أقسام: 

ـــ معايري تعني بصلب النَّص، ومها املعياران: 

 األول والثاين.

) املنتج ــ  ـــ معايري تعني بمستعميل النَّص

 عيارا القصد والقبول.( ومها ماملتلقي

ـــ معايري تعني بالسياق املادي املادي والثقايف 

املحيط بالنَّص، وهي معايري اإلعالم واملقامية 

 والتناص.

االجتاه الثاين: وهو النظر إىل النَّص من زاوية الداللة 

ال من حيث االمتداد وهذا يتمثل يف تعريف )هاليدي( 

وحدة داللية "ة عن و)رقية حسن(، فالنَّص عندمها عبار

(، 68 هـ،2006)عبداملجيد  "هلا معنى يف سياق معني

ليس رشطها أن تتكون من عدة مجل، بل قد تتجسد هذه 

 "الوحدة الداللية يف مجلة واحدة كقول امرئ القيس: 

( وقد 2/417)امليداين دت،  "اليوم مخر وغدا أمر 

تتجسد يف أقل من مجلة، كام هو احلال يف التنبيهات 

 إلشارات والعناوين واإلعالنات...وا

وهذا املستقر الثابت يف تعريف الكالم عند 

النحويني العرب، فقد حرصوا تعريف الكالم يف أنه: 

م، 1992)ابن هشام  "القول املفيد بالقصد"

(، وأمجله ابن مالك يف عبارته املشهورة يف 2/431

 ."كالمنا لفظ مفيد كاستقم  "ألفيته يف قوله: 

 

 األول: نظرية نحو النَّصاملبحث 

مما ال شك فيه أّن الرتاث النحوي بكل ما يضمه 

من قواعد وأنظمة وتصورات ومفاهيم يعد األساس 

الفعيل الذي بنيت عليه نظرية النَّص. وأّن الدراسات 

اللغوية قدمت حتليالت جزئية مهمة استفاد منها 

النَّصيون يف دراسة اجلوانب اخلاصة بالعالقات بني 

اء اجلملة، وضوابط الفصل والوصل، ومعاين أجز

األساليب، وغري ذلك من الظواهر التي نوقشت 

 باستفاضة يف نحو اجلملة.

إال أّن هذه الدراسات مل خترج عن إطار اجلملة، 

وأن كثرًيا من الظواهر الرتكيبية ما زالت مل تفرس 

 تفسرًيا كافًيا مقنًعا الرتباطها بحدود اجلملة.

ن بتغري احلال إذا اجته الوصف إىل ويعد النَّصيو

احلكم عىل هذه الظواهر لو ُعوجلت يف إطار أكرب من 

 اجلملة، وهو النَّص.
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وذلك ألّن نحو النَّص يراعي يف وصفه وحتليالته 

عنارص أخرى مل توضع يف االعتبار من قبل، ومن ثم 

يلجأ يف تفسرياته إىل قواعد داللية ومنطقية توضع إىل 

الرتكيبية، حياول من خالهلا أن يقدم جوار القواعد 

 صياغات كلية لألبنية النَّصية وقواعد ترابطها. 

لقد اهتم علم اللغة النَّيص يف دراسته النحوية 

للنص بظواهر تركيبية خمتلفة من أمهها، عالقات 

التامسك النحوية بني أجزاء النَّص، وأبنية التطابق 

احلذف، والتقابل، والرتاكيب املحورية، وحاالت 

واجلملة ذات الداللة التفسريية، واإلحاالت 

الضامئرية، وغريها من الظواهر الرتكيبية التي خترج 

عن إطار اجلملة، وال يمكن تفسريها إال من خالل 

 وحدة النَّص الكلية. 

ومن املهام املسندة لنحو النَّص يف الدراسات 

 النَّصية احلديثة والذي مل يستطع نحو اجلملة إنجازها

بصورة كاملة هي إعادة بناء شكلية للكفاءة اللغوية 

اخلاصة بمستخدم اللغة، وذلك عن طريق صياغة 

قواعد متكننا من حرص كل النَّصوص النحوية يف لغة 

ما بوضوح وتزويدنا بوصف لألبنية وذلك لقصور 

 نحو اجلملة يف تقديم نامذج كاملة هلذه الكفاءة اللغوية.

العناية باجلوانب الداللية  كام هيدف نحو النَّص إىل

والتواصلية التي أغفلها نحو اجلملة والتي ال يمكن أن 

توصف إال يف إطار أوسع لنحو اخلطاب أو نحو 

 النَّص. 

حياول نحو النَّص أن يتخطى حّد اجلملة وذلك من 

خالل الرتكيز عىل اعتبارات أخرى جتعله يتجاوز نظام 

عاين بني اجلملة اجلزئي كالبحث عن ائتالف امل

الرتاكيب األساسية داخل االستعامالت اللغوية، 

واإلشارة إىل عملية الفهم والتأثري والتنقيب عن 

 الروابط الداخلية واخلارجية يف النَّص.

إّن ارتباط نحو النَّص بتحليل اخلطاب جعله حيوي 

يف مناهجه مذاهب نقدية جديدة تركز عىل النَّص كبنية 

رشح للمفردات، وبيان كلية، خرجت به من طور ال

داللتها إىل النَّص وما حييط به من ظروف وسياقات 

وفضاءات ومعان متعالقة قبلية وبعدية مراعًيا يف ذلك 

وأشياء أخرى كثرية حتيط  هـ،كله ظروف املتلقي وثقافت

 (.37م، 2001بالنَّص. )عفيفي 

من الوظائف املهمة التي أوكلها النَّصيون إىل نظرية 

 هـ،النَّص(: رشح كيفية قيام النَّص بوظائفالنَّص )نحو 

أي بتحليل اخلواص املعرفية العامة التي جتعل من 

املمكن إنتاج البيانات النَّصية املعقدة يف مرحلة األداء 

وإعادة إنتاجها بالفهم يف مرحلة التلقي. )بحريي 

 (.164م، 2010

 مكونات النَّص وطرق حتليله:

سيني ) مسند إليه ــ إذا كانت اجلملة بركنيها األسا

مسند (، تعّد اللبنة األوىل يف النَّص، فال يمكن أن يعّد 

النَّص جمموعة من اجلمل إال إذا توافرت فيه عدة 

اعتبارات جتعله يتجاوز حد اجلملة اجلزئي التقليدي، 
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منها وجود تآلف يف املعنى بني الرتاكيب األساسية، 

روابط ووجود إشارات تدل عىل الفهم والتأثري، و

تكشف عن عامل النَّص الداخيل واخلارجي، فالنَّص 

إذن هبذه الصورة ال يتكون من عدة مجل متتابعة 

تتجاوز احلد الشكيل أو احلجمي للجمل، وإنام 

املقصود جتاوز النمط الرتكيبي إىل مستوى داليل 

وموضوعي وسياقي وتواصيل؛ ألن الغرض من 

بواسطة  االتصال، واالتصال ال يتم "الرتكيب هو

وصف الوحدات الصغرى )صوتية ـ رصفية(، وال 

بعرض العالقات النحوية، وإنام يتم باستعامل اللغة يف 

 (.4م، 2007)دي بوجراند  "موقف أدائي حقيقي

من هنا تكمن القيمة احلقيقة للنص يف داللته عىل 

إنشاء موقف اتصايل ناجح، ال اعتبار فيه بطول النَّص 

 أو قرصه.

ثون يف علم لغة النَّص إىل أنه يتكون وينظر الباح

من مستويني، األول: أفقى، وهو عبارة عن وحدات 

نصية صغرى تربط بينها عالقات نحوية، ومستوى 

رأيس وهو عبارة عن تصورات كلية تربط بينها 

ومن ثمَّ يصعب أن "عالقات متاسك داللية ومنطقية، 

يمكن أن يعتمد يف حتليل النَّص عىل نظرية بعينها، وإنام 

تتبنى نظرية كلية تتفرع إىل نظريات صغرى حتتية 

(، 141م،2010)بحريي  "تستوعب كل املستويات

وأّن املفردات اللغوية التي تتكون منها اجلمل ومن ثّم 

النَّصوص ليست كافية لتقديم تفسريات دقيقة ملا 

حيتويه النَّص من إشارات اتصالية، وإنام تسهم جوانب 

 بيان هذه اإلشارات تتمثل يف أخرى غري لغوية يف

وعىل "الروابط الداللية، واالتصال، والسياق، 

اللغوي املفرس أن يستعني بعنارص أخرى ختتلف 

االجتاهات يف وصفها، وإن اتفقت عىل أهنا ترجع 

أساًسا إىل تصورات غري لغوية من علوم أخرى 

 "متداخلة مع علم النَّص تداخاًل شديًدا

 (.129)السابق:

ن النَّص من أبنية صغرى تضمها بنية كربى، ويتكو

يربط بينهام وحدة املوضوع، فالصغرى هي اخلرب يف 

) الكتاب ينتفع نحو: ) الكتاب فصوله مرتابطة (، و

(، والكربى هي البنية املكونة من املبتدأ وما أخرب به

وقد تكون اجلملة  "يقول ابن هشام األنصاري:  هـ،عن

: ) زيد أبوه غالمه صغرى وكربى باعتبارين، نحو

منطلق (، فمجموع هذا الكالم مجلة كربى ال غري، 

و)غالمه منطلق(، صغرى ال غري؛ ألهنا خرب، و ) أبوه 

غالمه منطلق (، كربى باعتبار ) غالمه منطلق (، 

)ابن هشام  "وصغرى باعتبار مجلة الكالم 

 (.2/438م،1992

نص ابن هشام السابق ُيعطي داللة واضحة عىل أن 

فقد تكون  ـ،ية النَّص هي التي حتكم عىل وحداهتبن

 ـ،البنية صغرى وكربى يف وقت، كربى باعتبار ما حتوهي

وصغرى باعتبار ما فوقها، وهذا ما يؤّكده الدرس 

اللساين املعارص، يقول اللغوي الشهري )فان دايك(:       
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إن مفهوم البنية الكربى يبدو نسبًيا؛ فهو يميز بنية "

ة نسبًيا بالنظر إىل أبنية خاصة عىل ذات طبيعة عام

مستوى أدنى آخر... ونطلق عىل البنية الكربى األعم 

يف النَّص الكيل ببساطة: البنية الكربى للنص، عىل حني 

يمكن أن يكون ألجزاء نصية معينة أبنيتها اخلاصة هبا، 

ونتيجة لذلك تتشكل بنية متدرجة ممكنة لألبنية 

 هـ،1421)فان دايك  " الكربى عىل مستويات متباينة

75-76.) 

وإذا كان اللغويون عدوا الداللة مكوًنا أساًسا من 

تتابع مجيل  "مكونات النَّص، وال يمكن أن يوصف أي 

بأنه نص إال حني يمكن أن يفرس بأنه مرتابط، وبأنه 

)برينكر  "متامسك من الناحية املضمونية ـ املوضوعية 

انب اآلخر من (، فإنَّ السياق يمثل اجل21 هـ،2005

جيب أن نقف "تكوين النَّص، كام يقول )فان دايك(: 

عىل رؤية عميقة يف بنية السياق ـ أيًضا ـ إىل جانب 

(؛ 116م، 2010)بحريي "نظرة عميقة يف بنية النَّص 

وال  هـ،ألنَّ السياق هو وظيفة النَّص التي ال تنفك عن

 يمكن الفصل بينهام.

يأيت عىل صورة ويرى النَّصيون أّن النَّص ال 

واحدة، فقد يكون مكتوًبا وقد يكون منطوًقا، وقد 

يكون مفتوًحا وقد يكون مغلًقا، وخيضع املنطوق 

واملكتوب للتحليل النَّيص مادامت املعايري النَّصية 

 (.1/57هـ،1421متوافرة فيهام. )الفقي 

 

ويتفق الباحثون يف علم لغة النَّص عىل أنَّ الوقوف 

ص وحتديد العنارص اللغوية وغري عىل مكونات النَّ 

اللغوية هو اخلطوة األوىل نحو حتليله؛ ألنَّ علم لغة 

وصف الرشوط والقواعد "النَّص يرى أن مهمته 

 (.17، ـ ه2005)برينكر  "العامة لتكوين النَّص 

كام تعدُّ عملية فهم النَّصوص ومن ثمَّ حتليلها 

هم النَّص نموذًجا لفهم اللغة أكثر من إنتاجها؛ ألنَّ ف

يعني امتالك عمليات التواصل )املرسل واملستقبل(، 

فالعالقة بني النَّص والقارئ حتتاج إىل إيضاح تسهم 

اجتاهات حتليل النَّص فيه من خالل اهتاممها بعملية 

 (.183م، 2010القراءة.)بحريي 

وأهم ما يميز حتليل النَّصوص يف نظرية نحو النَّص 

تعالق والرتابط بني األبنية هو االعتامد عىل مالحظة ال

الصغرى والبنية الكربى الكلية، وهو ما يسّمى 

بمحاولة الكشف عن الربط الداليل بني التتابعات 

اجلملية املكونة للنص، إذ يعتمد التحليل الداليل عىل 

املستوى األعىل الشامل للنص، ثم يتدرج بعد ذلك إىل 

لًيا يف التتابعات الثانوية يف النَّص، ويظهر هذا ج

أساليب احلذف يف القرآن الكريم وتقدير املحذوف 

 الذي يعتمد عىل الرابط الداليل للنص.

لقد ُعنِي علم النَّص بالظواهر التي تتجاوز إطار 

اجلملة، كمعرفة املوضوع األساس الذي يعاجله 

النَّص، واجلوانب املحورية األساسية التي تربز قيمة 

الة والتامسك املوضوع، ثم إبراز وسائل اإلح
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والسياق، وغريها من العنارص النَّصية، كالرتابط 

النَّيص الذي جيمع بني عنارص نحوية ظاهرة، وعنارص 

أخرى ُتستقى من علوم هي يف األصل متداخلة مع 

النحو. فلم يعد الدرس النحوي ُيعنى باملستويات 

اللغوية األولية كالنحوية والرصفية والداللية من 

هرة وحتليلها يف إطار مناهج تتسم خالل وصف كل ظا

وإنام تعدت مهمته إىل االهتامم  "باملوضوعية فقط، 

 هـ،ورشوطه وقواعد هـ،باالتصال اللغوي، وأطراف

وأشكال التفاعل ومستويات  هـ،وخواصه وآثار

االستخدام، وأوجه التأثري التي حتققها األشكال 

النَّصية يف املتلقي، وأنواع املتلقني وصور التلقي، 

 (.182)السابق  "وانفتاح النَّص وتعدد قراءته 

وإذا كان النحويون األوائل قد تعاملوا مع تراثهم 

األديب من خالل مراحل ثالث، مّثلت املرحلة األوىل 

لدهيم دراسة علم تراكيب اجلمل، وهو النحو 

التقليدي بمفهومه األويل، وإن كان قد اتسع ليشمل 

برتاكيب اجلمل. مسائل رصفية أو صوتية هلا تعلق 

وجاءت املرحلة الثانية أعم وأشمل فتناولت يف النَّص 

كل ما يتصل بقواعد اللغة والداللة، ثم تطورت 

املرحلة الثالثة التي ختطت وصف املباين واملعاين 

الوظيفية للغة إىل تشخيص املقام وربطه باالستعامل 

اللغوي، وهو ما ُيسّمى بعلم املعاين خاصة وعلوم 

أهنا مجيًعا تقع "عامة، فإن النَّصيني اليوم يرون  البالغة

دون املراد؛ ألهنا تدور مجيًعا يف فلك اجلملة، ال 

تتجاوزها إىل ما وراءها، ومجيعها جيسد احلاجة إىل نوع 

أرقى من النحو هو يف جوهره نحو مقامي، ولكنه ذو 

جهاز حتلييل مركب، قادر عىل أن يصف الرتكيب 

 هـ،1429)عبدالرايض "اباللغوي للنص أو اخلط

(، ولن يتمكن هذا اجلهاز من تلبية املراد منه إال إذا 75

 كان قادًرا عىل: 

ـــ وصف البنية الرتكيبية ) القواعدية ( للنص فيام 

 وراء اجلملة.

ـــ حتليل مكونات النَّص ) الصوتيامت ــ الكلامت 

ــ العبارة ــ اجلملة الصغرى ــ اجلملة ــ الفقرة ــ 

 ص (، وصًفا يتصف بخاصية اهلرمية.النَّ 

 ــــ تشخيص خاصية التامسك يف النَّص.

 ــــ وصف البعد املضموين الشأين ) البؤري (.

 ــــ تشخيص اخلصائص األسلوبية للنص.

 ــــ تشخيص الغايات اإلسرتاتيجية للنص.

هذه خالصة ثمرة جهد الباحثني يف علم اللغة 

ية شاملة لنحو خيدم النَّيص، وحماولتهم لتقديم نظر

اجلملة والنَّص مًعا، حماواًل إجياد تفاعل حيوي بني 

منتج النَّص ومتلقيه مستخرًجا دفائن اللغة من بواطن 

النَّصوص وذلك من خالل ربط النَّص بوظيفته؛ 

الغرض الذي حيققه  "وذلك ألّن وظيفة النَّص هي 

)برينكر  "نص ما يف إطار موقف تواصيل

 (.107م،2005

 



 ن...جتليات نظرية نحو النَّص عند املفرسي:  عيل سالمة عبداحلليم أبورشيف                                                       100

ا حيسب للباحثني يف علم لغة النَّص أهّنم مل ومم

هيملوا جهد أسالفهم من النحاة والبالغيني واللغويني 

واملفرسين الذين قاموا عىل دراسة الرتاث اللغوي 

قرابة أربعة عرش قرًنا من الزمان، ووصفهم تناوهلم 

من أدق الوسائل التي  "للنص ووسائلهم يف ذلك بأهنا

ان سواء كان عىل مستوى الكلمة يمكن هبا تفكيك البني

الواحدة، أم اجلملة، أم العبارة، أم النَّص، وهي التي 

تتيح إدراك املضمون الفكري أو الداللة املقصودة من 

 (.5م،1998)عبدالرمحن "إنشاء الرتكيب

 

 املبحث الثاين

 تعدد صاحب احلال وتعيينه يف النظم القرآن 

بيان هيئة احلال يف الدرس النحوي هو وصف يأيت ل

األصل فيه أن يكون مشتًقا، منتقاًل، فضلة،  هـ،صاحب

وحكمه النَّصب. نحو: )أقبل  هـ،جيوز االستغناء عن

 العامل نشطني( 

 وُيؤتى باحلال يف النَّص لواحد من أمرين: 

 "احلال املبينة"األول: التأسيس، ويعني به النحاة 

الم وهي التي تضيف معنى جديًدا       ال يستفاد من الك

إال عند ذكرها،  نحو: ) وقف األسد يف قفصه غاضبًا (، 

و ) وقد هدأ حني رأى حارسه مقباًل (، وهذا النوع 

نحو: ) خلق زيد أشهَل (،  هـ،يشرتط فيه االنتقال أو شبه

فالشهولة والقرص ليسا "و) ُولِد قصرًيا (، يقول أبو حيان 

خلق  من األوصاف املنتقلة، لكنها شبيهة باملنتقلة، فقد

وولد؛ ألنه كان يمكن أن خيلق ويولد غري أشهل وغري  

 (.9/11م، 2010) "قصري

الثاين: التأكيد، وهو ما يسميه النحويون باحلال  

املؤكدة، التي ال تفيد معنى جديًدا وإنام ُيؤتى هبا لتقوية 

معنى حتتويه اجلملة، وهذه احلال قد تكون مؤكدة 

عطوًفا(، أو مؤكدة ملضمون اجلملة، نحو   ) زيد أبوك 

ىث  يث   چ  لعاملها لفًظا ومعنى كام يف قوله تعاىل:

ڦ  چ  (، أو معنى فقط نحو: 79)النساء:  چ حج

(، أو مؤكدة لصاحبها، 15)مريم:  چڦ  ڦ  ڄ  

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   چ  قال تعاىل:

(، وهذه احلال جيوز أن تأيت غري 99)يونس:  چ ڦ

   چچ  چ    چ  چچ  منتقلة، قال تعاىل: 

(، 91)البقرة:  چڱ  ڱ  ڱ   چ  (، 153)األنعام:

فهذه أحوال مؤكدة ال مبينة؛ ألنَّه مل َينْبَِهم ما قبلها  "

 "وإنام هي مؤكدة ملا قبلها  ـ،فتكون مبينة هل

 (.9/12م، 2010)أبوحيان

وكون جميء احلال بنوعيها ) املبينة ــ املؤكدة ( 

امل العرب، لكنه مشتقة هو األصل والغالب يف استع

ليس بوصف الزم هلا، فمام جاء منها غري مشتق قوله 

(، أي: مجاعات 71)النساء:  چڱ  ڱ  چ  تعاىل:

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ      چ  متفرقة، وكذلك قوله تعاىل: 

ائ  ەئ  ەئ  چ  (، ومنه أيًضا88)النساء: چڤ  

(، ويعلل النحويون لذلك 73)األعراف:  چوئ  
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ن األخبار، واألخبار ال إنَّ احلال خرب م "بقوهلم: 

يشرتط فيها اشتقاق وال انتقال باتفاق، فكذلك ينبغي 

م، 2007)الشاطبي  "أن يكون ما يف معنى اخلرب 

3/426.) 

والغرض من جميء احلال يف اجلملة بيان هيئة 

سواء كان فاعاًل، نحو: )جاء العامل  هـ،صاحب

نشيًطا(، أو مفعواًل، نحو: )أكلت الطعام ناضًجا(، أو 

مها مًعا، نحو )فحص الطبيب املريض جالسني(. أو 

غريمها، نحو: )الربد قارًسا ضار(، و)الشمس شديدًة 

مؤذيٌة(، واألصل يف صاحب احلال أن يكون معرفة، 

ألنَّ احلال خرب من األخبار، "وأال يأيت مضاًفا إليه؛ 

فكام يشرتط التعريف يف املخرب عنه؛ ألّن به حصول 

 "لك يشرتط يف صاحب احلالالفائدة غالًبا، فكذ

ألن املضاف إليه "(، و3/444م،2007)الشاطبي 

مكمل للمضاف، وزائد عليه؛ ألّنه واقع منه موقع 

فالعمدة هو األول املضاف ال  هـ،تنوينه الزائد علي

 (.460/ 3م،2007)الشاطبي  "الثاين املضاف إليه

وقد استثنى النحاة صوًرا لتنكري صاحب احلال 

وردت يف أساليب لغوية فصيحة جيمعها رابط الفائدة، 

كام كانت النكرة ال تقع مبتدأ وال فاعاًل إال مع حصول 

 الفائدة، منها: 

ــ أن يتأخر، وتتقدم عليه احلال كام جاء يف قول 

 كثري عزة: 

 (1)مليَة موحشًا طلٌل... يلوُح كأنَّه خلٌل 

ـــ أن يتخصص بوجه من وجوه التخصيص، 

ٺ  ٺ  ٿ     چ  كالتخصيص بالوصف يف قوله تعاىل: 

 چٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ        ڤ  ڤ  

ۇ  ۆ  ۆ  چ  (، أو باإلضافة، نحو 5-4)الدخان

(، وإذا 10)فصلت: چۈ       ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  

خصصت النكرة قربت من املعرفة، فيصح نصب 

 احلال منها.

ــ أن يقع بعد نفي أو شبه نفي، فمن النفي يف ـ

ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ        چ  القرآن الكريم:

( ومن شبه النفي: النهي يف 4)احلجر: چڦ  ڄ  

 قول الشاعر: 

 ال يركنن أحد إىل اإلحجام

 (2)وفا حلامم ـــيوم الوغى متخ 

 أو االستفهام، نحو: 

 يا صاح هل حم عيش باقيا فرتى

 (3)لعذر يف إبعادها األماللنفسك ا 

                                                 
معاين القرآن للفراء  2/123انظر الكتاب لسيبويه  (1)

 .  211(3/209،  وقد رشحه البغدادي يف اخلزانة 1/167

البيت لقطري بن الفجاءة يف ديوان احلامسة أليب متام برشح  (2)

 ، دار القلم، بريوت. 1/35التربيزي 

، وأيب 2/332من شواهد ابن مالك يف رشح التسهيل  (3)

، والشاطبي يف املقاصد الشافية 9/63حيان يف التذييل 

3/448. 
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ا جميء صاحب احلال مضاًفا إليه فقد اشرتط  أمَّ

الدرس النحوي له رشوًطا استقاها من الرتاث األديب 

 عند العرب، هي: 

قال  هـ،ـــ أن يكون املضاف عاماًل يف املضاف إلي

(، ومنه قول 4)يونس: چ  ڳ  ڳ  ڳچ  تعاىل:

 الشاعر: 

 تقول ابنتي: إن انطالقك واحدا

 (1)إىل الروع يوما تارك ال أبا ليا  

وقد استنبط النحويون جواز جميء احلال من 

املضاف إليه بأنه معمول املضاف ومقصود يف الكالم، 

. "فهو يف احلقيقة خارج عن كونه من املضاف إليه"

 (.3/461م، 2007)الشاطبي

أو  هـ،ـــ أن يكون املضاف جزًءا من املضاف إلي

ۋ  ۅ  ۅ  چ  له تعاىل:فمن األول قو هـ،كجزئ

 چۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   ى   ى  

 (، وأنشدوا للفند الزماين 47)احلجر:

 (2)...  غدا والزق مآلن   وطعن كفم الزق

 هـ،وذلك ألّن املضاف إذا كان جزًءا من املضاف إلي

صار كأنه هو، فإن احلال من املضاف إليه الذي هو عني 

 الكالم.

                                                 
البيت لسالمة بن جندل يف الشعر والشعراء البن قتيبة   (1)

 هــ. 1423طبعة دار احلديث بالقاهرة  1/264

من خمتارات أيب متام يف ديوان احلامسة، انظر رشحها  (2)

 . 7للتربيزي ص 

ڌ  ڎ  ڎ     چ  ومن الثاين قوله ــ عز وجل ــ

(؛ وذلك 123)النحل: چ ڈ  ڈ  ژ  ژ        ڑ

العرب تعامل غري جزء اليشء معاملة اجلزء إذا "ألّن 

 (.3/464م، 2007)الشاطبي "كان ملتبًسا به

 تعدد احلال وصاحبها: 

يربط النحويون يف دروسهم بني أحكام احلال 

، "احلال خرب من األخبار "واخلرب، معللني ذلك بأن 

كان اخلرب يتحد تارة، نحو )زيد قائم(، "لون: إذا ويقو

ويتعدد أخرى، نحو: )زيد ناظم ناثر وعامل شاعر(، 

كان احلال كذلك أيًضا، فيجوز أن يتعدد كام كان ذلك 

يف اخلرب، فتقول: )لقيت زيًدا راكًبا مصاحبًا بكًرا 

 (.3/482م،2007.)الشاطبي "مفارًقا عمًرا(

رتان يف اللغة: ولتعدد احلال مع صاحبها صو

األوىل: أن تكون األحوال جمتمعة يف اللفظ، سواء أكان 

العامل واحًدا وعمله واحًدا ــ أيًضا ــ: كام يف قوله 

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں  چ  تعاىل:

أو العامل  (3)(12)النحل:چ  ڻ   ڻ  ڻ

 واحًدا وعمله خمتلًفا، نحو: )لقيت زيًدا مرسعني(.

لعمل نحو: )جاءين وقد يتعدد العامل مع احتاد ا

زيد وأتاك أخوه مرسعني(، وقد يتعدد العامل وخيتلف 

                                                 
بالرفع: قراءة عبد اهلل بن عامر، وحفص عن عاصم   (3)

انظر السبعة  والنَّصب يف قراءة الباقني وأبو بكر عن عاصم،

، ط ، تح شوقي ضيف،  دار املعارف370 البن جماهد ص

 هــ.1400، 2
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 العمل، نحو: )هذا سعيد مع بكر مارين(.

الصورة الثانية: تعدد احلال، وتعدد صاحبها، ويف 

جيوز أن ييل كل حال "هذه احلالة يرى النحويون أنه 

)أبو حيان  "وجيوز أن يتأخرا عن صاحبيهام هـ،صاحب

ومثّلوا لألول بقوهلم: )لقيت  (.9/136م، 2010

مصعًدا زيًدا منحدًرا(، ومّثلوا للثاين بقوهلم: )لقيت 

زيًدا مصعًدا منحدًرا( عىل أن )مصعًدا( حااًل من زيد، 

و)منحدًرا(: حااًل من )التاء(؛ ألّن فيه اتصال أحد 

وعاد ما فيه من ضمري إىل أقرب  هـ،احلالني بصاحب

 : املذكورين، ومن ذلك قول الشاعر

 نا املناياــــوف تدركـــوإنا س

 (1)قدرينا ـــدرة لنا ومـــمق 

فمقدرة حال من )املنايا(، ومقدرين حال من 

الضمري املنصوب يف )تدركنا(، هذا إذا خيف اللبس؛ 

ألّن احلال تيل صاحبها، ثم تأيت الثانية بمنزلة 

االستدراك  فإن أمن اللبس جاز جعل األوىل لالسم 

 ة لالسم الثاين، كام يف قول امرئ القيس: األول والثاني

 خرجت هبا نميش جتر وراءنا

 (2)عىل أثرينا ذيل مرط مرحل 

                                                 
من معلقة عمرو بن كلثوم رشح املعلقات السبع للزوزين  (1)

 .172ص

من معلقة امرئ القيس، رشح املعلقات السبع للزوزين  (2)

، تح حممد عبدالقادر الفاضيل، املكتبة العرصية، 27صـ

=   هــ، والشاهد: قوله: )أميش جتر( فإهنام1428بريوت، 

 تعدد احلال وإفراد صاحبها يف القرآن الكريم:

تتنوع احلال وتتعدد صورها يف أسلوب القرآن 

 الكريم؛ وذلك ألهنا وصف يف املعنى، قال تعاىل:

 (،18)األعراف: چ ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱچ

ٱ  ی  جئ      حئ  مئ  ىئ   يئ       یچ

(، ومل يقف التعبري 43-42)إبراهيم: چٻ  ٻ  

القرآين عند تعدد احلال املفردة، بل تعداها إىل صور 

شملت تراكيب اللغة، فقد جاءت مفردة مع شبه مجلة 

ں  ڻ   ڻ    ڻ  چ  مع مفردة يف قوله تعاىل: 

(، 22)طه:  چڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  

ڄ  ڄ     ڄ  چ  مجلة فعلية يف قوله تعاىل:  ومفردة مع

ڄڃ  ڃ    ڃ  ڃ   چ  چ  چ   چ  

(، ومفردة 103-102)طه:  چڇ    ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  

ے   ے  ۓ  چ  مع مجلة اسمية كام يف قوله تعاىل:

ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ              ۇ    

(، ومفردة مع مجلتني 4)الصف: چۆ  ۆ  

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  چ  اسميتني، كام يف قوله تعاىل: 

  چڈ   ژ     ژ  ڑ  ڑ       ک  ک  کک  گ   

(، وتنوعت يف أسلوب واحد بني اإلفراد 7)لقامن: 

                                             
صب حال، فأما قوله: )أميش( مجلتان كل منهام يف حمل ن =

فصاحبها تاء املتكلم يف قوله ) خرجت (، وأما قوله: ) جتر ( 

فصاحبها )هاء( الغائبة يف قوله: ) هبا ( وقد جاء باحلالني 

 عىل نفس ترتيب صاحبيها معتمًدا يف ذلك عىل قيام القرينة.
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واجلملة االسمية واإلفراد واجلملة الفعلية يف قوله 

ڤ  ڤ    ڤ      ڦ   ڦ  ڦ        ڦ  ڄ  ڄ   چ  تعاىل: 

(،      44-43)املعارج:  چ  ڄ  ڄ  ڃ     ڃ  ڃ

ڤ  ڤ  ڦ  چ  فعليتني يف قوله عز وجل:  أو مجلتني

  چ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ

 (، أو مجلة فعلية مع اسمية، قال تعاىل: 52)املائدة:

أو  ،(31)القصص:  چڎ  ڎ  ڈ   ڈ           ژ  چ

ڀ  ڀ  چ  فعليتني يتوسطهام مجلة اسمية، نحو:

-19)الرمحن:   چڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  

جوز "مانع يف احلال، يقول الريض: (، هذا كله ال 20

اجلمهور ــ وهو احلق ــ أن جييء لليشء الواحد 

. "أحوال متخالفة متضادة كانت أو غري متضادة 

 (.1/637 هـ،1414)الريض 

 إفراد احلال وتعدد صاحبها يف القرآن الكريم:

من األساليب التي جرت يف النظم القرآين جميء 

ا جعل املفرسين احلال مفردة ألكثر من صاحب، مم

يقفون أمام هذه الصور ـ التي تعّد من مبتكرات القرآن 

الكريم يف نظمه اللغوي الذي جاء عىل عادة العرب يف 

كالمهم تارة وعىل غري عاداهتم تارة أخرى ــ 

مستجمعني ثقافاهتم اللغوية وحسهم اإلبداعي يف 

حتليل مكونات النَّص القرآين، ففي حتديد النحاة 

ڱ  ڱ  ڱ  چ : ال يف قوله تعاىللصاحب احل

(، يرى املفرسون منهم أنَّ )ذلاًل( 69)النحل: چ  ڱ

ا )السبل(، أو ياء املخاطبة املفرسة  حال، صاحبها إمَّ

ڎ  ڈ  ڈ      ژ   ژ  ڑ  چ  بالنحلة يف اآلية السابقة:

ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ          ڳ  ڳ      

 . چ ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ

ابن جرير الطربي عن جماهد يف تأويل فقد نقل 

اآلية أن الطرق هي املذللة فال يتوعر عليها مكان 

 ونقل عن قتادة أن النحلة هي املذللة املطيعة هـ،سلكت

(، واستمد أصحاب 17/249هـ،1420)الطربي 

كتب إعراب القرآن ودراسة نصه قوهلم يف هذه املسألة 

بثالثة من هذين التأويلني مما جعلهم يقولون فيها 

 أقوال: 

األول: جيوز أن تكون السبل هي املذللة أو النحلة 

هي املنقادة، وهو قول اجلمهور كالزخمرشي وابن عطية 

، يقول (1)وأيب حيان والسمني احللبي وغريهم

 ؛مجع ذلول، وهي حال من السبل (ُذُلاًل ) "الزخمرشي: 

ٿ  ٿ  چ  :ألّن اهلل ذللها هلا ووطأها وسهلها، كقوله

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ     ٹ  ٹ

أو من الضمري يف  (،15)امللك: چڦ  ڄ    ڄ  

أى: وأنت ذلل منقادة ملا أمرت به غري (، َفاْسُلكِي)

(، وكأن 2/619 هـ،1407)الزخمرشي  "ممتنعة

السياق حيتمل املعنيني، فال مانع عندهم أن تكون 

 السبل هي املذللة، أو النحلة هي املنقادة.

                                                 
 ، والبحر3/406الوجيز ، واملحرر2/618الكشاف (1)

 .  7/262صونوالدرر امل  ،6/560
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التذليل واالنقياد إنام هو للنحلة، فهي  الثاين: أنّ 

منوطة بوظيفة معينة جيب عليها القيام هبا عىل أكمل 

وجه ويف أهبى صورة جبلها اهلل عز وجل عليها، يقول 

النحل مسخرة لسلوك تلك السبل ال  "ابن عاشور: 

يعدهلا عنها يشء، ألهنا لو مل تسلكها الختل نظام إفراز 

 .(14/208 هـ،1984)ابن عاشور  "العسل منها

القول الثالث: أّن السبل هي املذللة للنحلة ومعبدة 

ومهيأة تسلكها طرًقا إىل مصادر رزقها ذهاًبا وإياًبا، 

وكان  هـ،ملا أذن هلا يف ذلك كل " يقول اإلمام البقاعي:

من املعلوم عادة أن تعاطيه ال يكون إال بمشقة عظيمة 

لعادة يف تيسريه هلا نبه عىل خرقه ل هـ،يف معاناة السري إلي

أي فتسبب عن اإلذن يف األكل  (فاسلكي)فقال تعاىل: 

أي املحسن إليك هبذه  (سبل ربك)اإلذن يف السري إليه 

الرتبية العظيمة ألجل األكل ذاهبة إليه وراجعة إىل 

أي موطأة للسلوك  (ذلالً )بيوتك حال كون السبل 

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  چ   :مسهلة كام قال تعاىل

 (.11/198ت، .)البقاعي د  چٹ  

وال فائدة من مناقشة الرأي القائل بجواز احلال من 

االسم األول أو الثاين، وإنام جتدر اإلشارة إىل أن 

الرأيني الثاين والثالث قد استخدم كل واحد منهام 

التناص كأحد معايري النَّصية املؤصلة يف نظرية نحو 

 النَّص يف إثبات أحقية احلال بواحد منهام.

فقد اعتمد القائلون بأن )ذلاًل( حااًل من النحلة؛ 

ألنَّ القرآَن استعمل هذه املفردة يف سياق احلديث عن 

لإلنسان كي  احليوانات ذات املنافع التي وهبها اهلل 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ  ينتفع منها قال تعاىل:

پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ  

(، والنحلة نوع من 73-71)يس:  چڤ   ڤ 

فهم خيرجون بالنحل ينتجعون هبا "هذه األنواع، 

، 1420)الطربي  "ويذهبون، وهي تتبعهم

ومن هنا يلزم احلكم بأن صاحب احلال .(17/249

 يف اآلية هي النحلة.

أما الذين حكموا بأن احلال من السبل استدلوا 

 چ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹچ  أيضا بقوله تعاىل: 

فكام أّن األرض مذللة لإلنسان فكذلك مذللة 

للحيوان وسائر املخلوقات ألداء املهمة املنوطة هبم 

إال أّن الطربي مل يفته الرتجيح بني  هـ،عىل أكمل وج

وكال القولني غري "هذين القولني، حيث قال ما نصه 

بعيد من الصواب يف الصحة وجهان خمرجان، غري أنا 

بل ألهنا إليها أقرباخرتنا أن يكون نعتا  وهي  ."للسُّ

القاعدة التي استمد منها النحاة فيام بعد حكمهم عىل 

 صاحب احلال املتعدد عند اللبس.

وقد جتلت نظرية نحو النَّص بمكوناهتا يف تناول 

ں  ں       چ  النحويني للحال وصاحبها يف قوله تعاىل:

ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ    

قد تبني فيه (،  ف141)األنعام: چہ  ہ  

الفرق بني نحو النَّص ونحو اجلملة، فريى الزخمرشى 
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للنخل، والزرع داخل يف   ه(خُمَْتلًِفا ُأُكلُ )  أن الضمري يف

(، 2/72 هـ،1407حكمه لكونه معطوفا عليه. )

العطف  ألنَّ ليس بجيد؛ "واألمر كام يقول أيب حيان: 

 )أبو حيان "ز إفراد ضمري املتعاطفنيبالواو ال جيوّ 

(، هذا رأي، ويرى ابن مالك تبًعا 4/667هـ،1420

إنَّ احلال ال تكون لغري "للقاعدة النحوية التي تقول 

(، أنَّ 2/348م،1990)ابن مالك  "األقرب إال ملانع 

عائد عىل أقرب مذكور، وهو  (هالضمري يف قوله )أكل

الزرع وُحذفت حال )النخل( لداللة هذه عليها، 

والزرع  هـ،خل خمتلًفا أكلوتقدير الكالم إذا: والن

 (.4/667هـ،1420كذلك.)أبو حيان 

أّما الذين تناولوا اآلية من خالل النَّص ومساحته 

الواسعة وليس من خالل املساحة املحصورة يف احلال 

 ه(والتحديد اللفظي لصاحبها فقالوا: إن اهلاء يف )أكل

عائدة عىل ما تقدم من هذه األشياء املنشآت، وعىل هذا 

صب حتديد صاحب احلال عىل واحد من النخل ال ين

أو الزرع، وإنام كام نقل عن احلويف وفرسه أبو حيان بأّن 

احلال من مجيع ما أنشأ من جنات معروشات وغري 

 معروشات؛ الشرتاكها كلها يف اختالف املأكول. 

وأليب حيان توجيه لطيف لتحديد صاحب احلال 

تي تؤكد أّن الفيصل يف اآلية يتفق مع املعايري النَّصية ال

بني نحو النَّص ونحو اجلملة حتقق الداللة يف نحو 

النَّص وعدم حتققها يف نحو اجلملة، فقد نظر أبو حيان 

إىل داللة )الزرع(  وأنواعه املختلفة الشكل جًدا، إذ عّد 

منها القمح والشعرية والذرة، واليقطينة والسلت 

عد أن والعدس واجللبان واألرز، وغري ذلك، واستب

يكون احلال من النخل بأن اختالف الشكل فيه حمدود 

فال يكون إال صغرًيا أو كبرًيا. وعىل هذا فاحلال يف 

اآلية من الزرع، إما ألهنا األقرب، أو ألّن االختالف 

 واقع فيها أكثر من غريها.

ڳ  ڳ  ڳ   چ  ويف تناول النحاة لقوله تعاىل:

    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں     ڻ  ڻ  ڻ    

ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   

ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   

ۅ     ٴۇۋ  ۋ  ۅ   ڭ  ڭۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ    ۈ  

(، وحتديد 99)األنعام: چۉ  ۉ  ې  ې  

صاحب احلال لقوله )مشتبًها( يتجىل اعتناء النحاة 

باملعنى الذي يدور النَّص يف فلكه وعدم الوقوف 

سف يف تقدير عند التحليل اجلزئي للمفردات والتع

حمذوف قد يفقد النَّص الداللة والسياق العام الذي 

فلم يرتض املفرسون تقدير  هـ،ُأنشئ من أجل

الزخمرشي حااًل حمذوفة تدل عليها املذكورة حتى 

تستقيم اجلملة، إذ يرى أن احلال املذكورة من 

 الزيتون، وحال الرمان حمذوفة تدل عليه املذكورة،

 "( يقول ابن عاشور: 2/52 هـ،1407)الزخمرشي 

وإنام دعاه إىل ذلك أنه ال يرى تعدد صاحب احلال 

)ابن عاشور  ."الواحدة وال التنازع يف احلال

 (.7/403م، 1984
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وأقروا بأن صاحب احلال يف اآلية جمموع ما تقدم 

من النبات واألعناب والنخيل والزيتون والرمان، فإّن 

م البقاعي: يقول اإلما ـ،مجيع ذلك مشتبه وغري متشاهب

ملا ذكر األقوات من الثامر واحلبوب واألدهان "

وأرشف الفواكه وأعمها، وكانت أشبه يشء باآلدمي 

وكان اشتباه بعضها  هـ،يف نشئه وبعثه واتفاقه واختالف

مع كوهنا تسقى بامء واحد ويف  -واختالف بعضها 

ال ..... قداالً عىل القدرة واالختيار -أرض واحدة 

أي يف غاية الشبه ( مشتبهاً )ن كل ما تقدم: بانيًا حاالً م

 ،ـ(وغري متشاهب...)بعضه لبعض حتى ال يكاد يتميز

، أي غري طالب لالشتباه مع أنه ال بد من شبه ما

(، وهذا الذي ذكره البقاعي 7/212)البقاعي د.ت، 

 "قد أملح إليه العكربي يف إعراب القرآن، حيث قال: 

 ،"من اجلميع )مشتبًها( حال من الرمان... أو 

(، وأكده ابن عاشور، حيث 1/525)العكربي د.ت، 

وجيوز أن جتعل هذه احلال من مجيع ما تقدم من  "قال: 

فإن مجيع ذلك مشتبه (، انخرج منه حبا مرتاكبً  )قوله:

(، 7/403م، 1984، )ابن عاشور "وغري متشابه

وهذا يدل عىل أن الذين تعرضوا لتحليل اخلطاب 

دراية بأن النَّص ال يتجزأ، واملفردات  القرآين كانوا عىل

 ال يمكن أن تفهم منعزلة عن سياقها التي تدور فيها.

ژ  ژ  ڑ  چ  ل يف قوله تعاىل:ـــأما احلا

ڑ   ک  ک           ک  ک  گ  گ  گ  

( فقد تنازعاه 27)األعراف:   چگ  ڳ  

صاحبان، حيث إنَّ احلال مجلة ) ينزع (، صاحب احلال 

إْن شئت من ضمري الفاعل يف "البقاء:  كام يقول أبو

، "أخرج، وإن شئت من األبوين؛ ألن فيه ضمريين هلام

والذي جعل احلال متوقًعا من الشيطان أو من األبوين 

هو جميء اجلملة بضمري الشيطان واألبوين، إال أن 

سياق اآلية وما تضمنته من معان رصف إمجاع 

يف اآلية هو املفرسين واللغويني إىل أن صاحب احلال 

الضمري يف ) أخرج (؛ ألن الشيطان هو السبب يف 

خروج آدم من اجلنة، يقول اإلمام الطربي كاشًفا عن 

اهلل تعاىل حذر عباده أن يفتنهم  إنّ  "سياق اآلية: 

دهم من  الشيطان كام فتن أبوهيم آدم وحواء، وأن جيرِّ

لباس اهلل الذي أنزله إليهم، كام نزع عن أبوهيم 

(، وتتضافر 12/375 هـ،1420)الطربي  ".لباسهام

الصنعة النحوية مع املعنى والسياق يف حتديد صاحب 

احلال يف هذا األسلوب، حيث يرى النحاة أنه لو كان 

)ينزع( حاال من األبوين  لوجب إبراز الضمري؛ ألنه 

 هـ،1420وصف جرى عىل غري من هو له. )أبوحيان

5/32.) 

ٹ  ڤ    ڤ   ٹ  ٹ  ٹ چ  أما يف قوله تعاىل:

ڤ  ڤ       ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڄ  

ڄ  ڃ  ڃ  ڃ    ڃ         چ  چ  چ  چ  ڇ    

-17)الطور:   چڇڇ  ڇ   ڍ  ڍ   ڌ  

(، فقد بلغ صاحب احلال ذروته يف التعدد حتى 20

توقع اللغويون من املفرسين أن يكون واحًدا من 
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ِمرِي  َو)ُمتَّكِِئنَي(: َحاٌل "مخسة، يقول أبو البقاء:  ِمَن الضَّ

ِمرِي  ِمرِي يِف )َوَقاُهْم( َأْو ِمَن الضَّ يِف )ُكُلوا( َأْو ِمَن الضَّ

ِمرِي  ِمرِي يِف )َفاكِِهنَي(، َأْو ِمَن الضَّ يِف )آَتاُهْم( َأْو ِمَن الضَّ

(، واستظهر 2/1184)العكربي دت،."يِف الظَّْرِف 

 أبو حيان أن يكون احلال من الظرف، )أبوحيان

(، وعضد السمني احللبي اختيار 9/570 هـ،1420

أن يكون احلال من الظرف أوىل لكونه عمدة، فالظرف 

(، ومعلوم يف  يف اآلية متعلق بمحذوف خرب )إنَّ

الدرس النحوي أن املرفوعات عمد، هذا ما استدلت 

به الصنعة النحوية عىل حتديد صاحب احلال من متعدد 

 يف اآلية.

النَّصية التي تعتمد عىل  فإذا ما انتقلنا إىل النظرية

سياقات متعددة وتستقي من مشارب ومعارف متنوعة 

نجدها قد جتلت واضحة لدى الطاهر ابن عاشور، 

الذي يرى أن صاحب احلال هو الضمري يف )كلوا 

وارشبوا( مفرًسا  كيفية وقوع األكل والرشب بحال 

كوهنم متكئني، معتمًدا يف ذلك عىل احلال املعهودة 

الرتف والنعيم يف الدنيا واهليئة التي  لدى أصحاب

يتناولون عليها طعامهم ورشاهبم، وما صوره القرآن 

الكريم يف قصة يوسف ــ عليه السالم ــ حني شاع 

خرب مراودة امرأة العزيز له بني النسوة يف املدينة، 

فأرسلت إليهن واعتدت هلن متكأ وآتت كل واحدة 

صحاب القصور أو منهن سكينًا، مما يدل عىل أن أكل أ

م، 1984، )ابن عاشور(1)رشهبم يكون يف حالة اتكاء

(، وعضد الشيخ اختياره لكون احلال من 27/47

أنه  الفاعل يف كلوا وارشبوا بام جاء يف احلديث عنه 

وبام جاء يف الرتاث  (2)( أما أنا فال آكل متكئاقال )

 اللغوي عن العرب من قول األعشى: 

 ْْياِن ُمتَّكِئا  ناَزْعتهم ُقُضَب الرَّ 

ة  ََخْرَ و    (3)ِضُل ـراُووُقها َخ ، ة  ُمزَّ

 

   اخلامتة

احلمدهلل رب العاملني، وصىل اهلل وسلم عىل حممد 

 بن عبد اهلل وعىل آله وصحبه أمجعني، وبعد: ا

فقد تناول البحث نظرية نحو النَّص بالدراسة 

والتحليل من خالل تعريف اجلملة والفرق بينها وبني 

م يف الرتاث النحوي وكيف أنَّ النحاة عىل مر الكال

العصور كانوا يقصدون بتعريف اجلملة الكالم املفيد 

                                                 
 . 27/47التحرير والتنوير  (1)

احلديث هبذا اللفظ يف سنن الرتمذي باب ما جاء يف كراهية  (2)

األكل متكئا حديث  أيب جحيفة وهب السوائي رقم 

، وله شواهد يف البخاري: باب 2/1086(  ج1830)

( بلفظ: ) ال آكل متكئا ( ورقم 5398األكل متكئا رقم )

ويف سنن  72/  7آكل وأنا متكئ ( ج ( بلفظ: ) ال 5399)

وابن ماجة  3/348( ج 3769أيب داود حديث رقم )

   2/1086( ج  3262حديث رقم )

تح د/ حممد حسني  59 ديوان األعشى ميمون قيس ص (3)

 مكتبة اآلداب باجلامميز.   
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 وهو ما اصطلح عليه يف الدرس اللغوي املعارص بــ

 )النَّص (. 

ل البحث كلمة النَّص وداللتها يف اللسان  ثم أصَّ

العريب، حيث كشف عن معناها القديم وما يفيد من 

ينفك عنها املعنى االصطالحي،  دالالت لغوية ال

وكشف البحث عن مضمون نظرية نحو النَّص 

والطرق التي يمكن من خالهلا خدمة النَّص والكشف 

 عن مكنوناته. 

كام حاول البحث الكشف عن طرق حتليل النَّص 

واألدوات التي ركز عليها الدرس اللساين املعارص يف 

 الكشف عن مكنوناته. 

ة أسلوب احلال يف الرتاث ثم انتقل البحث لدراس

وأردف ذلك  هـ،النَّحوي وعرض صوره وأنواع

بدراسة تطبيقية لألساليب التي جاء فيها احلال ألكثر 

والوسائل  هـ،من صاحب، وجهود املفرسين يف حتديد

التي اعتمدوا عليها يف حتديد صاحب احلال من 

 متعدد.

وقد كشفت الدراسة التحليلية هلذه األساليب عن 

رية نحو النَّص يف الرتاث اللغوي العريب جذور نظ

وحضور أطرها ومفرداهتا يف مناهج املفرسين للنَّص 

القرآين، مما ساعدهم عىل إزالة إشكاالت كثرية 

 ومتعددة يف الكشف عن معنى النَّص.  

 

 

 املصادر واملراجع 

علم لغة النَّص: املفاهيم ، بحريي، سعيد حسن

لقاهرة، مؤسسة الطبعة الثانية، ا ،واالجتاهات

 م(.2010املختار، )

، هـ(256البخاري، أبوعبداهلل حممد بن إسامعيل )

، حتقيق: حممد زهري النارص، صحيح البخاري

الطبعة األوىل، بريوت، دار طوق النجاة، 

 . هـ(1422)

التحليل اللغوي للنص مدخل إىل  برينكر، كالوس،

ترمجة: د.سعيد  املفاهيم األساسية واملنهج،

الطبعة األوىل، القاهرة، مؤسسة املختار  بحريي،

 م(.2005للنرش، )

الرتاكم العالمايت بني النَّص املكتوب  بصل، حممد إسامعيل،

جملة املعرفة، وزارة الثقافة، سوريا ع  والنَّص املنطوق،

 م1994 ،السنة الثالثة والثالثون ،370

خزانة  ،هـ(1093البغدادي، عبدالقادر بن عمر )

، الطبعة الرابعة ،اب لسان العرباألدب ولب لب

 . هـ(1418القاهرة، مكتبة اخلانجي )

نظم  ،هـ(885البقاعي، إبراهيم بن عمرو بن حسن)

د.ط، القاهرة،  ،الدرر يف تناسب اآليات والسور

 ، د.ت.دار الكتاب اإلسالمي

 سنن الرتمذي، ،هـ(279الرتمذي، حممد بن عيسى )

طبعة احللبي، حتقيق: أمحد شاكر، د.ط، القاهرة، م

 . هـ(1295)
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دالئل  ،هـ(471اجلرجاين، عبدالقاهر بن عبدالرمحن )

الطبعة ، حممود حممد شاكر قيق:حت اإلعجاز،

 .هـ(1413، القاهرة، مطبعة املدين، )الثالثة

 ،هـ(392ابن جني، أبو الفتح عثامن بن جني )

حتقيق: حممد عيل النجار وآخرون،  اخلصائص،

 املرصية العامة للكتاب.اهليئة د.ت، القاهرة، 

 د.ت.

، الطبعة العارشة، القاهرة، النحو الوايف حسن، عباس،

 دار املعارف، د.ت.

نظام االرتباط والربط يف تركيب ، محيدة، مصطفى

الرشكة املرصية العاملية د.ط، القاهرة،  اجلملة،

 م.1997القاهرة،  للنرش، لونجامن،

ل التذيي ،هـ(745أبو حيان، حممد بن يوسف )

د/  قيقحت ،والتكميل يف رشح كتاب التسهيل

دار  ، الرياض،حسن هنداوي، الطبعة األوىل

 .هـ(1431)كنوز إشبيليا،

البحر  ،هـ(745أبو حيان األندليس، حممد بن يوسف )

، حتقيق: صدقي حممد مجيل، املحيط يف التفسري

 ه. 1420د.ط، بريوت، دار الفكر، 

أمحد بن احلسني بن  ابن اخلباز، شمس الدين أبو عبداهلل

د.ط،  النهاية يف رشح الكفاية، ،هـ(638عيل)

، األكاديمية احلديثة للكتاب اجلامعيالقاهرة، 

 د.ت. 

 

علم النَّص مدخل متداخل  دايك، فان دايك،

 ترمجة د/ سعيد حسن بحريي، ،االختصاصات

 .هـ(1421د.ط، القاهرة، دار القاهرة للكتاب، )

، سنن أيب داود ،هـ(275)أبوداود، سليامن بن األشعث

د.ط، عبداحلميد،  حممد حمي الدين قيق:حت

 القاهرة، فيصل احللبي، د.ت. 

 مدخل إىل علم لغة النَّص، دي بوجراند، روبرت،

الطبعة  ترمجة إهلام أبو غزالة و عيل خليل محد،

 .مطبعة دار الكتاب بدون تاريخاألوىل، القاهرة، 

 ب واإلجراء،النَّص واخلطا دي بوجراند، روبرت،

، الطبعة الثانية، القاهرة، عامل ترمجة د/ متام حسان

 ه.1428الكتب، 

رشح ، هـ(686الريض، حممد بن احلسن اإلسرتباذي )

، الرياض، الطبعة األوىل ،الريض عىل الكافية

 . هـ(1414جامعة اإلمام حممد بن سعود، )

 ،هـ(538الزخمرشي، حممود بن عمر بن حممد )

 غوامض التنزيل للزخمرشي، الكشاف عن حقائق

الطبعة الثالثة، بريوت، دار الكتاب العريب، 

 .هـ(1407)

السمني احللبي، أمحد بن يوسف بن عبدالدائم 

 ،الدرر املصون يف علوم الكتاب ،هـ(756)

د.ط، بريوت، دار  ،الدكتور أمحد اخلراط قيق:حت

 القلم، د.ت.
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السيوطي، جالل الدين عبدالرمحن بن أيب 

مهع اهلوامع يف رشح مجع  ،هـ(911بكر)

، الطبعة األوىل، بريوت، دار الكتب اجلوامع
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  التشكيل اللغوي يف شعر عروة بن حزام

 حورية حممد العتيبي

 ،األستاذ املساعد يف األدب والنقد، بقسم اللغة العربية، كلية اآلداب، جامعة الدمام

 ، اململكة العربية السعودية الدمام 
 

 

 (ـه18/5/1438يف  للنرش وقبل   ،هـ4/1/1438)قدم  للنرش يف  
 

 .التشكيل، اللغوي، عروة بن حزام، التجربة الشعورية:  املفتاحية الكلامت

إّن تضام لفظة )تشكيل( التي تعني قابلية املادة إىل اختاذ األشكال املتعددة واهليئات املتباينة، البحث: ملخص

ولفظة )لغوي( التي تشمل دوال ومدلوالت اللغة، منح الدراسات األدبية والنقدية بعًدا جديًدا سلَّط 

النص األديب من ناحية تأليف الدوال واألصوات والصور، وتنظيم الرتاكيب واألساليب  الضوء عىل

 وانسجامها مع جتربة الشاعر، ونقلها إىل املتلقي والتأثري فيه.

وقد حّلت لفظة )التشكيل( يف الدراسات األدبية والنقدية حمل لفظة )الشكل( التي ظلت مهيمنة عىل دراسة 

زمن، ومقرتنة بلفظة )املضمون( للتعبري عن طريف الدراسة. إال أّن لفظة )التشكيل( النص األديب فرتة من ال

الدالة عىل سامت حتليلية متنوعة متكنت من مزامحة لفظة )الشكل( وإبعادها عن ساحة الدراسات النقدية 

 احلديثة.

رتكيبية والداللية التشكيل اللغوي هو النظر إىل النص األديب بنظرة لغوية متكاملة تشمل املعطيات ال

والصوتية واملعجمية، وتوظفها لنقل جتربة الشاعر والكشف عن إحياءات النص األديب وأبعاده مجيعها، وهذه 

 النظرة ليست بجديدة كليًّا عىل الدرس األديب والنقدي.

كيل والنصُّ األديب هو نمط من أنامط االستعامل اللغوي، قابل للدرس اللغوي واقع حتت تأثريه. والتش

اللغوي هو أحد عنارص هذه الدراسة التي ُتعنى بتكامل الوظائف اللغوية، وتضافر العالقات والقرائن بني 

 أجزاء النص لنقل التجربة الشعورية نقاًل متكاماًل وواضًحا.

وشعر الشاعر عروة بن حزام هو مادة الدرس التطبيقي، التي يتم من خالهلا دراسة التشكيل اللغوي 

صورة تتكامل فيها الوظائف اللغوية، وفق منهج بحثي ُيعنى بتحليل البنية الداخلية لشعر  والبحث عن

  .الشاعر بوصفه كالًّ عضوًيا متكاماًل، ويربط ما بني البنية اللغوية واألثر اجلاميل

 (هـ2018/1439) جامعة امللك سعود، الرياض ، 139-113، ص ص 1ع، 30مجملة اآلداب، 
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Abstract: The conjunction of the phrase formation -referring to the capability of a substance to take 

multiple forms- and the phrase linguistic- that denotes the structures and connotations found in a 

language- have given the study of literature and literary criticism a new dimension by establishing 

structures, sounds, and imagery, while setting syntactic and symantic rules, all to be assimilated with 

the experience of poets in order to convey it to the reader with an aesthetic appeal. 

Furthermore, in the study of literature and literary criticism, the phrase formation (tashkeel) has 

replaced the phrase form (shakl) that has dominated literary texts for a period of time, and has been 

associated with the phrase content to express the study’s different aspects. However, the phrase 

formation, which holds manifold analytical aspects, has voided the phrase form in contemporary 

critical studies. 

Linguistic formation is a comprehensive and analytical approach to studying literary texts that factors 

in such data as the synthetic, the syntaxical, the lexical and phonetical, as instruments for poets to 

convey their experiences, and to further define all dimensions of the literary text’s undertones; an 

approach that is not fairly new to the study of literature and literary criticism.  

As such, literary texts are one of many linguistic application that is compatible and acquiescent to 

linguistic studies, with linguistic formation being an element that upkeeps the full integration of 

linguistic functions, and interlaces different parts of the text to carry the emotional experience in a 

clear and wholesome method. 

The poetry of Urwa Ibn Hazzam is the subject of this research, through which linguistic formation 

and the search for an arrangement in which all linguistic functions apply will be presented, in 

accordance to a research-based approach that aims to examine the internal structure of the poetry as a 

holistic and organic whole while linking the linguistic structure and aesthetic appeal.  
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 ةــــاملقدم

تضام لفظة )تشكيل( التي تعني قابلية املادة إىل  إنَّ 

ل واختاذ األشكال املتعددة واهليئات املتباينة، التشكي

 ،اللغة ومدلوالت   ولفظة )لغوي( التي تشمل دوالَّ 

ط عًدا جديًدا سلَّ منح الدراسات األدبية والنقدية بُ 

 ،الضوء عىل النص األديب من ناحية تأليف الدوال

والصور، وتنظيم الرتاكيب واألساليب  ،واألصوات

ر، ونقلها إىل املتلقي وانسجامها مع جتربة الشاع

  .والتأثري فيه

ت لفظة )التشكيل( يف الدراسات األدبية وقد حلّ 

والنقدية حمل لفظة )الشكل( التي ظلت مهيمنة عىل 

من الزمن، ومقرتنة بلفظة  حقبةدراسة النص األديب 

لفظة  غري أنّ )املضمون( للتعبري عن طريف الدراسة. 

متنوعة متكنت من )التشكيل( الدالة عىل سامت حتليلية 

مزامحة لفظة )الشكل( وإبعادها عن ساحة الدراسات 

النقدية احلديثة، فالشكل للثابت والسطحي الذي قد 

ال حيتمل الزيادة يف التعبري أو التأويل، والتشكيل 

واملطاوعة، واحلراك  للمتغري القابل للتفاعل

واالستمرارية داخل النص عىل هيئة متشعبة قابلة 

متامسكة حتت جتربة شعورية  تنويع، ولكنهاللتوزيع وال

واحدة، ومندجمة ضمن رؤيا واضحة، ومتوازية مع 

بقية معطيات النص للتعبري عن الدالالت املختلفة، 

ومستويات الشعور املتفاوتة، وقراءات التأويل 

 املتعددة.

التشكيل اللغوي هو النظر إىل النص األديب بنظرة 

الرتكيبية والداللية لغوية متكاملة تشمل املعطيات 

وتوظفها لنقل جتربة الشاعر  ،والصوتية واملعجمية

والكشف عن إحياءات النص األديب وأبعاده مجيعها، 

وهذه النظرة ليست بجديدة كلًيا عىل الدرس األديب 

ظهرت بواكريها لدى اإلمام عبدالقادر  فقدوالنقدي، 

 اجلرجاين واستمرت يف التبلور والظهور متأثرة بالفكر

ا إىل دراسة العصور حتى وصلت حديثً  النقدي عىل مر  

 يضممعطيات اللغة التي تتآلف يف سياق تكويني 

 الشاعر وانفعاالته املتعددة. جتربة

والتشكيل اللغوي هو أحد عنارص هذه الدراسة 

بتكامل الوظائف اللغوية، وتضافر ى عنالتي تُ 

العالقات والقرائن بني أجزاء النص لنقل التجربة 

  وواضًحا. متكاماًل الشعورية نقاًل 

ْعُر  هو مادة الدرس  الشاعر عروة بن حزاموش 

دراسة التشكيل اللغوي والبحث التطبيقي اخلاضعة ل

وفق منهج  ،عن صورة تتكامل فيها الوظائف اللغوية

عنى بتحليل البنية الداخلية لشعر الشاعر بحثي يُ 

نية ، ويربط ما بني البكال عضوًيا متكاماًل  بوصفه

 اللغوية واألثر اجلاميل.

نت من أهم عنارص التشكيل اللغوي التي مكّ  إنّ 

من التعبري عن جتربته الشعرية  عروة بن حزام الشاعر

الذي ال يدل عىل املعاين  ،)املعطى املعجمي(

واألحاسيس فحسب، بل يستثريمها ويستدعي داللة 
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)الديوان،  لفظة )خلييل( يف قوله، فأكثر منهام عمًقا

 :(34ص

 خلييلَّ مْن عليا هالِل بِن عامر  

 بَِصنَْعاِء عوجا اليوَم وانتظراين

 بن حزاملفظة معجمية مألوفة، ولكن عروة 

) للتعبري عن  ،اختارها دون لفظة )صاحبيَّ أو رفيقيَّ

من حزنه  ُينجيهحاجته الشديدة لقريب صدوق خملص 

مصيبته عظيمة ال يقدر أحد عىل دفعها إال  نّ وأمله، وأ

داللة أخرى غري داللتها  فاكتسبت له، من كان خلياًل 

أمعنت يف التأثري عىل املتلقي وأرفدته ببعد واملعجمية، 

يشري إىل حاجته املاسة إىل  نفيس يعيشه الشاعر

 .املساعدة

ومثلها يف استثارة املعاين واألحاسيس ألفاظ 

 :(22)الديوان، ص )تعروين، رعدة، دبيب( يف قوله

 دةـــلذكراِك رع وإيني لتعروين

 هلا بني جسمي والعظاِم دبيب  

هذه األلفاظ التي استدعتها حالة الشاعر  إنّ 

، درجاتهالنفسية عربت عن اهليام باملحبوبة يف أقىص 

معنى )تعروين( أثارت  ةفلفظ والتأثر الشديد بحبها.

عند  بن حزام األثر البالغ الذي حصل لعروة شدة

إلصابة املستحكمة التي اسرتساله يف تذكر حمبوبته، وا

 من كل جانب، وقوة التمكن التي غلبته.  أحاطت به

كام أثارت لفظة )رعدة( معاين مكثفة دلت عىل 

اهلزة املفاجئة، واالرتعاش املستمر، واالرجتاف 

الشديد. وأبانت لفظة )دبيب( بمحلها بني اجلسم 

 ببطءوالعظم عن امتداد الرعدة ورسياهنا يف جسده 

زاد أمله ثباًتا وقوة، فامليش عىل هينة أبقى أهاج قلقه و

 لألثر، وأقرب للثبات.

وهناك ألفاظ يف شعر عروة بن حزام ذات حضور 

يف تكوين لغة شعرية أسهمت نافذ يف تشكيله اللغوي، 

وإحيائية أبانت عن  إبالغيةخاصة بالشاعر ذات أبعاد 

ومن هذه األلفاظ  ،حالته النفسية وموقفه الشعوري

 بد، وايش(.)طبيب، ك

اإلبالغ إىل يف شعر عروة لفظة )طبيب( جتاوزت 

أنه ليس هناك ألفاظ  ويدل هذا التجاوز عىلاإلحياء، 

وأن التجربة الشعرية هي شعرية، وأخرى غري شعرية، 

 دبيةاألصبغة التصبغ األلفاظ مهام كان نوعها بالتي 

أحاسيس ، ومتنحها القدرة عىل التعبري عن والفنية

عاالته؛ لذا فإن القارئ لشعر عروة بن وانف الشاعر

قادرة عىل اإلثارة وإضاءة حزام جيد أن لفظة )طبيب( 

النص، مرتبطة بفاعلية تتجىل فيها فردية عروة الفنية 

واجلاملية. فعروة رجل مغدور وعاشق، اجتمعت عليه 

الغدر، وُفجاءة خرب تزويج عفراء لرجل آخر  ويالت

مهر عفراء وبذل  جلمعالطويل  االنتظارمع مرارة 

وانقطاع املودة الصادقة بينه وبني  شقة يف سبيل ذلكامل

 عن طريق ، وإذالله بالتغلب عليه، واالستهانة بهعمه

اجتمعت عليه آثار العشق، كام  إباحة عفراء إىل غريه.

والتعلق بعفراء، والشغف هبا. فكان هذان الشعوران 
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يف الغدر والعشق، باعثني عىل وجود لفظة )طبيب( 

 الشاعربوح بام يفتقر إليه للوسيلة  واختاذهاشعره، 

 لإلعرابويطلبه بعد غياب عفراء وغدر عمه، ومطية 

استعصاء وويتلطف معه،  بهيرتفق  حلان  عن حاجته 

حالته التي ال يستطيع دفعها إال احلاذق املاهر يف 

 معاجلة األمراض.

 التشكيل اللغوي لشعر لفظة )كبد( يف بناءأسهمت 

من  أثارتهبام  تهالتعبري عن جترب، وشاركت يف عروة

 جوانب عاطفية دقيقة.

 :(25)الديوان، ص ل الشاعرقا

َفاتً  اَم َفَوا َكبًِدا َأْمَسْت ر   ا َكَأنَّ

َها بِال ع  َلذِّ  َطبِيب   ـَمْوقَِداتي 

 

 :(36)الديوان، ص ويقول

 عىل كبدي مْن حبِّ عفراَء قرحة  

 اَي مْن وجد  هبا تكِفانِ ـــــوعين

 :(38)الديوان، ص ويقول

 ة ِ لوعةِ ـــــــيا كبدينا مْن خمافف

 الفراِق ومْن رصِف النيوى جِتفانِ 

إن لفظة )كبد( مكنت عروة بن حزام من االتصال 

باملتلقي واإلفصاح له عن ذات نفسه، والداللة عىل 

ع الضارب يف وسط جسده، واألمل الغائر شدة الوج

 املتسع.

 

وتأخذ لفظة )الوايش( موقعها داخل التشكيل 

الوشاة هم  لتدل عىل أناللغوي لشعر عروة بن حزام، 

فقد ألَّفوا حول عالقته  ،السبب يف إفساد حبه وإعاقته

بعفراء كالًما كثرًيا، زينوه بالكذب، وأشاعوه بالنميمة. 

من الوشاة واحلذر منهم، وانعكاس ها قلقه الشديد منو

غري جزًعا  متزعزًعابدا يف شعره قد ذلك عىل حالته، ف

 .صابر

تشري اللفظة يف مواقع كثرية إىل حرصه الشديد كام 

قد ييسء إليها،  كالمعن عفراء من  قيلما  نفي عىل

 .الوشاةوامتعاضه من فعل 

ن وجود لفظة )الوايش( ضمن التشكيل اللغوي إ

األمهية، من  شيًئاقصة حبه  منحبن حزام شعر عروة ل

ن الناس ال شغل هلم إال احلديث عن حب عروة أوك

 لعفراء.

وللشاعر عروة بن حزام تشكيله اللغوي اخلاص 

يف  ةبتجربته االنفعالية التي اقتضت توافر سامت معين

سمة احلركة، والشعور،  منهامعجمه الشعري، 

 والَعَلمية.

ا من جيد عددً  عر املعجميتشكيل الشااملتتبع ل إنّ 

 ،كراأللفاظ الدالة عىل احلركة، منها )رعدة، دبيب، مُ 

هبوب، ممشى، َنْقض، خفقان، َوَجف، سقوط، تعليق، 

داللة احلركة يف هذه األلفاظ . وقد كان لميلة، تدير(

أمهها اضطراب الشاعر وهيجانه  أسبابعدة  وغريها

بحركة  النفيس بحًثا عن حبه الضائع، ومنها إحساسه
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ه، وخيبة حركته يف بالوشاة من حوله وتربصهم 

عمه  بموقفالبحث عن مهر عفراء، وارتطامها 

ته الشديدة با إحساسه بالعجز ورغالغادر، ومنها أيًض 

يف احلركة، فقد أضعف الفراق جسده وتضعضعت 

توقه إىل بالد عفراء وتطلعه إليها منح  نكام أ قوته.

 لفاظ الدالة عىل احلركةتشكيله املعجمي مزيًدا من األ

 .واالنتقال

 عروة بن حزام والشعور سمة أخرى يف تشكيل

توافر عدد متجانس من األلفاظ  ظهر نتيجةاملعجمي، 

الدالة عىل املشاعر واألحاسيس ومنها )حبيب، هوى، 

أليف، َبنْي،  ،، افرتاقشجوةعاشق، صبَّة، لوم، غدر، 

، شكوى، بكاء، شوق، حزين، مودة، هجر، صبابة

أسى، حنني، وجد، خمافة، لوعة، غم، كرب، حرسة، 

 وملحوظ أنّ  رة، أمنية، مناجاة، يأس، هيام(.فلذة، ز

هذه األلفاظ الشعورية تغلب عليها مشاعر احلزن 

 بداع   ،انعكست حالة الشاعر احلزينة، حيث واحلرسة

عىل تشكيل عروة بن حزام  ،من الغدر وفقدان املحبوبة

واألسف، وبثت فيه  ىاألس املعجمي، فصبغته بصبغة

 ن.جالكرب والكمد، ووسمته بسمة االلتعاج والش

صورة من صور التالؤم  الوجدانية غةبالصإن هذه 

بني الوسيلة الشعرية والغاية  بن حزام يف شعر عروة

الشعورية، وهي قيمة مجالية؛ دلت عىل األصالة 

 وإدراكهوعي الشاعر بحزنه وحرسته، ووالتفرد، 

ظ غري احلسية يف الكشف عن مكنون دور األلفال

يف مصاف  جعلتهشاعريته التي ، كام أشارت إىل حزنه

شعراء الوجدان، الذين عربوا عن أشواقهم وأحزاهنم 

يرشد القارئ إليهم ويطلعه عىل غري حيس ا تعبريً 

 سامهتم الفنية اخلاصة.

، وُيقصد تكثر العلمية يف تشكيل الشاعر املعجمي

لتي وردت يف شعر عروة بن حزام هبا أسامء األعالم ا

ا. واسم العلم )عفراء( هو ا حمددً لتعيني مسامها تعيينً 

سم املحوري الذي زاحم ألفاظ الشاعر املعجمية الا

اثنتني وثالثني مرة، وانفرد بوجوده، فلم يرد اسم علم 

 يف معجم الشاعر غريه.

هناك قصائد يف ديوان الشاعر مل يرد فيها اسم و

، ديوانه برز بروًزا شديًدا يف أغلبني )عفراء(، يف ح

فيها اسم )عفراء( مل يرد وتفسري ذلك؛ أن القصائد التي 

وتزويج عفراء لرجل آخر  هقيلت قبل حادثة غدر عم

رحلة يكتم أنفاس احلب ، فقد كان عروة يف تلك املهغري

عفراء لو شاع اسمها جتنبًا ملا قد يقال عن خشية الوشاة، و

 :(45)الديوان، ص روةعىل لسانه، يقول ع

ِك صاحبً  ثت  رسي  افواهللِ ما حدي

َفتانِ َأًخ   ا ِِل وال َفاَهْت بِِه الشَّ

 :(26)الديوان، ص ويقول

 وأحبس  عنِك النيفَس والنيفس  صبية  

 َقريب   شى إَليِك ــــــَواملم بِِذْكراكِ 

 عى الوشاة   بظنية  ـــــــخمافة َ أن يس

ْم َأْن يِْس  ك  ِريب  رتـــــَوَأْحرس   يب م 
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ال يطيق  ولكن بعد تلكؤ عمه يف أمر تزوجيه، وتكليفه ما

مهًرا لعفراء، وحتمله مشاق السفر بحثًا عن ذلك املهر 

بفاجعة تزويج عفراء لرجل  وإصابتهاملزعوم، ثم عودته 

رصحًيا  عفراء اسم الشاعر ذكر، غدر عمه وخيانتهإثر آخر، 

 لتلميح والكناية،مبتعًدا عن ا يف مواضع كثرية من قصائده،

اإلرصار عىل اإلبانة ذلك،  وكأنه يقصد من وراء

عفراء حق له سلب منه عنوة، والتأكيد عىل أن  ،واإلفصاح

 باسرتداد حقه.وأن الترصيح باسمها سيعينه عىل املطالبة 

الشاعر انفعاالت ت هذه اللفظة عن كشفلقد 

ا تعلقه بعفراء وهيامه الشديد هبا هيامً  ومنها، املتعددة

 التي دفعته ةممتزًجا بمشاعر القهر واحلرسة واألمل، احلال

 إىل الكشف عن حبه لعفراء والترصيح باسمها

 :(42)الديوان، ص

 اـــــَأَناِسَية   َعْفراء  ذكرَي َبْعَدم

لِّ َمَكانِ ــــترك   ت  هلا ِذْكرا بِك 

إشاعة ذكر عفراء يف هذا البيت مرحلة متقدمة من  إني 

ة عن حبه، خرجت من طور اإلبانة عن الكشف واإلبان

الشاعر يف الذي دفع  احلب إىل طور اإلبانة عن أمل احلب

 ذكر اسم عفراء عند حديثه عن األمل، يقولإىل مواطن كثرية 

 :(36)الديوان، ص

 عىل كبدي مْن حبِّ عفراَء قرحة

 فانِ ـــــوعيناَي مْن وجد  هبا تكِ 

 :(49)الديوان، ص ويقول

لت  مْن عف  راَء ما ليَس ِل بهِ حتمي

اس  ياِت يدانِ ــــوال للجباِل الري

 :(48)الديوان، ص ويقول

 َأَعْفراء  كم ِمْن َزْفَرة   قد َأذْقتِنِي

 النِ ـــــوحزن  ألجَّ العنَي باهلم

ومنها االنفعاالت املرتبطة باسم )عفراء(،  تتعدد

أيًضا التلذذ بذكرها واالستمتاع بذكراها، ومنها 

ستغاثة هبا من هول ما فعله والدها. ويف اهتا واالجمنا

لها الشاعر جزًءا من األمل الذي  مواضع أخرى حيمَّ

 يمتزج اسمها بمشاعر اللوم والشكوى، يقولف أصابه

 :(36)الديوان، ص

ةً   فعفراء  أرجى النياس عندي مودي

 واينـــــوعفراء عنيي املْعِرض  املت

 :(49)الديوان، ص ويقول

ه   وقد َتَرَكْت عفراء   َأنَّ  قلبي كَّ

راب  دائم  اخَلفَ   َقانِ ـــَجنَاح  غ 

أن معجم عروة بن حزام استثار كثرًيا  نجدوهكذا 

مجَّة أعانت  من املشاعر واألحاسيس، واستدعى معاينَ 

خر االشاعر يف التعبري عن جتربته اخلاصة. كام أنه ز

متسمة بسمة البوح اللغوي،  هبألفاظ نافذة يف تشكيل

التي انعكست عىل صفحة  الشاعر بمكنون نفس

 معجمه الشعري.

يف التشكيل اللغوي واملعطى األسلويب من عنارص 

الكشف عن دالالت أسهم يف  شعر عروة بن حزام،

عميقة غري ظاهرة للمتلقي، إنام اصطحبتها البنية 
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األسلوبية من خالل تراكيب منفردة، وأنساق لغوية 

ربة عروة بن أبعاد جتيدرك املتلقي من خالهلا  ،خاصة

 حزام الشعورية.

املعطيات األسلوبية  أهم التكرار أحدقد بدا و

 واملتضمنةالواضحة يف تشكيل عروة بن حزام الشعري، 

وملحوظ يف شعر عروة  شاعر.عدًدا من الدالالت وامل

وثالثني مرة، ومع  اثنتنيبن حزام تكرار اسم عفراء قرابة 

ثالث ال يتجاوز الذي ديوان الشاعر  صغر حجم

انترش يف مجيع أجزائه اسم عفراء ن فإوثالثني صفحة، 

 جتربة الشاعر الشعورية. فرضتها ةمتساوي بصورة

قيمة هذه الكلمة ليست يف التكرار فحسب،  إنّ 

وإنام يف هيئة التكرار التي توزعت عىل أجزاء ديوان 

وآخره، وعكست هيمنة مشاعر  ووسطه الشاعر، أوله

يلعبان  اها، أوهلا عندما كانعىل حياته كل لعفراءحبه 

ا، ال يفارق أحدمها اآلخر، ووسطها ويرسحان معً 

فكلف  زوجة له عفراء طلبحينام بلغ عروة احللم و

يفوق قدرته، وآخرها عندما عرف بخرب زواج  امهر

حتى اشتد مرضه حزينًا ا عفراء فانرصف إىل نفسه باكيً 

 .كمًدا ماتو

فقد للتكرار، ا يف الشق الكمي وتكمن قيمتها أيًض 

أخذت قيمتها من ذاهتا أهنا عدًدا دلَّ عىل بلغت الكلمة 

ا اسم تها بالكلامت األخرى؛ ذلك ألهنَّ قوليس من عال

للمحبوبة، وال غرابة أن يتلذذ العاشق بذكر اسم 

الشاعر مل  كام أنَّ  .املحبوبة متى شاء يف سياق شعره

يظفر بعفراء يف حياته فاستعاض عن ذلك، وظفر 

 وثالثني مرة تعبرًيا عن اثنتنيها يف شعره قرابة باسم

 ،الشكوى، اللوعة ،الشوق ،احلب مشاعر عدة أمهها:

 احلزن. ،اللوم

بالتجارب الشعورية  كلمة عفراء ارتبطتلقد 

 للنص، العنارص املكونة إحدىالسابقة، فأصبحت 

 .واملتفاعلة مع التجربة الشعورية

نسق تكرار ال يف شعر عروة بن حزامونلحظ 

وتكرار األسلوب أقوى يف التعبري من تكرار  .اللغوي

الكلامت املكونة للرتكيب  الكلمة املفردة، ذلك ألنَّ 

من  اللغوي تكشف عن مشاعر ومعان أكثر عمًقا

، كام املشاعر واملعاين التي تكشف عنها الكلمة املفردة

تكرار األسلوب يعكس إحلاح الشاعر يف التعبري  أنَّ 

جموعة من بسبب تكراره ملورية، ععن جتربته الش

 الكلامت وليس كلمة واحدة.

 :(25)الديوان، ص يقول عروة

مِس إال ذكرهتا  فلست  برائي الشي

 يب  ــــــــوآَل إِلَّ مْن هواِك نص

اـــــوال ت ذَكر  األَْهواء  إالي ذك  رهت 

ثِيب   ْلت  سوف ت   وال الب ْخل  إالي ق 

 :(25)الديوان، ص ويقول

 ةً ـــــأقيض لنفيس حاج عشييَة ال

 ت  كيَف أجيب  ـــومل أدِر إْن نودي

 عشيية ال خلفي مكرٌّ وال اهلوى
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 َأَمامي وال ََيْوى َهواَي َغِريب  

 :(49)الديوان، ص ويقول

 وما َتَرَكْت عفراء  ِمْن َدَنف  دوىً 

 نَانِ ــــــــــْومة َمطْويٌّ له َكفَ بَِد 

 ث  نِي ما َأِعي ملحدِّ ـــــَفقد َتَرْكت

 ا وإْن ناجيته  ونجاينـــــــًحديث

َأنَّه  ــــوقد َتَرَكْت عفراء  قل  بي كَّ

راب  دائم  اخَلَفَقانِ ـــــــَجنَ   اح  غ 

 :(51)الديوان، ص ويقول

نَ   يََتَنَّْيت  ِمْن َوْجِدي بِعفراَء َأنَّ

 ت القميص َياَمنِ ــــإَزار  هَلا حت

 نَاََتَنَّْيت  ِمْن َوْجِدي بِعفراَء َأنَّ 

 فَر مؤتلفانِ ــبعرياِن نرعى الق

التكرار يف األبيات السابقة خاصية  لقد أخذ

حيث تكررت لفظة )ذكرهتا( التكرار املتوايل الرأيس، 

يف البيت األول والثاين، وكذلك األلفاظ )عشية، 

وتشري هذه اخلاصية التي كثرت تركت، عفراء، متنيت( 

شاعر املرتبطة يف شعر عروة بن حزام إىل تدفق معاين ال

 ا رغبة يف االستمراربوحدة شعورية واحدة تدفًقا رأسيً 

دفع الشاعر إىل التعبري مما ، وطلًبا يف مواصلة احلديث

بوشائج  حد التطابق، وارتبطت بلغتساق متوازية أنب

 مع جتربته الشعورية. واحدة

 

لنسق اللغوي نفسه إىل لتشري عودة الشاعر كام 

نفسه وعدم قدرته عىل  لشعورلرغبته يف العودة 

 عىلإرصار الشاعر وتشري أيًضا إىل نفكاك منه، اال

بصورة  يف إظهارهاالتعبري عن مشاعره، واإلحلاح 

 .عبارات متوازية داللًيا وتركيبًياأنتجت 

 عىلإرصار الشاعر أن وبالنظر إىل املثال األول نجد 

اخلروج من سيطرة  عىل تذكر حمبوبته، وعدم قدرته

ذكرهتا( بصورة رأسية  ىل يف تكرار عبارة )إالّ جت التذكر 

يف جتربته  املحبوبة متوالية أوحت بثبات وتوايل تذكر

 الشعورية والتزامه به.

التكرار املتوايل الرأيس  ونجد يف املثال الثاين أنّ 

)عشية ال( كشف عن عدم قدرة الشاعر عىل التخلص 

هلا خالالزمنية التي فوجئ  املدةبأمل تلك  همن إحساس

إال ، ها، فقد خرج للبحث عن مهربخرب تزويج عفراء

 عادعندما عاد وجدها قد زوجت برجل غريه، لذا أنه 

ا الشاعر إىل الرتكيب نفسه يف البيت الذي يليه تعبريً 

 بانعداماحليلة واملفاجأة املقرتنة  بضعفعن شعوره 

 القدرة عىل التصدي ألمر تزوجيها أو تعطيله.

ا بتاء يف املثال الثالث مقرتنً  ويتواىل فعل الرتك

التأنيث الساكنة مرتني، وتاء التأنيث الساكنة ونون 

ا عن إحساس تكلم مرة واحدة تعبريً الوقاية وياء امل

هلا مشاعر لشفقة التي حتركت لالشاعر بالوحدة وإثارًة 

 املتلقي بصورة متوالية ومنسجمة مع توايل تكرار تعبري

 الوحدة.مشاعر عن  الشاعر

كرر الشاعر اخلاصية نفسها يف املثال الرابع؛ وي
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شري إىل إحلاح الشاعر يف التعبري عن أمنيته ي تكراًرا

ة بدافع نفيس متأجج مشوب باحلزن واألمل، عاملدفو

وأنه ال يستطيع التخلص من هذه األمنية مع علمه 

 باستحالة وقوعها.

إن خاصية التكرار املتوايل الرأيس برزت يف شعر 

سمة بطت بسياقات معينة، فأصبحت عروة وارت

أسلوبية قادرة عىل الكشف عن دالالت متنوعة، 

وإضافة نسق لغوي مستقل خاص بتجربته الشعورية 

إن منظومة العالقات املوجودة : »استقالليتهومعرب عن 

بني عنارص العمل األديب، وكذلك بني مستويات هذه 

ا من في عىل العمل الفني نوعً ضالعنارص، ت

وتسمح له بأن يطرح نفسه  اللية بعد إنتاجه،االستق

 «كبنية مركبة متنامية ليس كنظام عادي بسيط، بل

 .(130م، ص1995)حتليل النص الشعري، 

ا يف شعر عروة بن حزام خاصية وملحوظ أيًض 

)الديوان،  التكرار املتوايل األفقي، ومنها قوله

 :(24ص

 اــعشيية َ ال عفراء  دان  رضاره

َجى وال ْ  عفراء  ِمنَْك َقريب   َفرت 

 :(33)الديوان، ص وقوله

 احقً َبَكْيت  ْيت  ـــــَوإينِّ إْن َبكَ 

 ِك تكذبيناــــــوإنيِك يف بكائ

 : (41)الديوان، ص وقوله

 ا وحرسةً  وكربً ني غاًم تَ ثْ رَ وْ أَ وَ 

 يني دائَم اهلمالنِ ـــــوأورثَت ع

 :(44)الديوان، ص وقوله

 اا وليتنفيا ليَت حميانا مجيعً 

نا كفنانِ ــــــإذا نح  ن  متنا ضمي

يف غريها وإحساس الشاعر يف األبيات السابقة،  إنّ 

من األبيات التي تكررت عبارهتا بصورة أفقية، 

حتى  إحساس متوقد ال يستطيع الشاعر بسببه االنتظار

كرر عبارته املقصودة، التي يإىل البيت الذي يليه ل ينتقل

العبارة يف البيت  تكرارجلأ الهي بؤرة أحاسيسه، وإنام 

نفسه بدافع اإلحساس املتوهج والرغبة يف رسعة 

 التعبري عن مشاعره وتأكيدها.

يف مستهل إحدى قصائد عروة  رويتكرر فعل األم

توتر هي مرات، وداللة هذا التكرار  بن حزام ثامين

الشاعر الشديد واضطرابه النفيس الذي منعه من 

نتقال إىل لرسيع واالالثبات وفرض عليه رغبة التحول ا

 مكان آخر.

جا( عكس أوجاع الشاعر وْ فعل األمر )عُ  إنّ 

من صاحبيه الوقوف دفعته أن يطلب ، التي الشديدة

فهو مثقل بآالمه  ،الرسيع وعدم التحرك حتى يدركهام

 احلركة.االنتقال و ال يستطيع ،بعد نبأ زواج عفراء

ويؤكد فعل األمر )انتظراين( ضعف الشاعر 

ن السري، كام يعرب عن توتره الشديد، فهو ال وعجزه ع

اللحاق هبام، فقد يريد البقاء وحده بل يرغب يف 

األمر تكالبت عليه األحزان واهلموم. ونجد يف فعيل 
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الين( داللة االستغاثة وطلب العون من مح)أمجال، ا

  يف الشفاء مما به.أجل أن حيملوه إىل ديار عفراء أماًل 

تر يف تكرار أفعال األمر، داللة التو وجود ويؤيد

تكرار صيغة النهي )ال تزهدا، ال تعذالين( بمعنى 

األمر، وهي صيغة دالة عىل طلب النجدة خشية 

 اهلالك.

ومن معطيات التشكيل اللغوي يف شعر عروة بن 

حزام بنية الضامئر التي ارتبطت يف شعره بالتجربة 

الشعورية، فأصبحت ذات جتليات عدة كشفت عن 

 ورية صاحبت الشاعر فسيطرت عىل أسلوبه.حاالت شع

لقد حرض ضمري املتكلم يف شعر عروة بن حزام 

يتمحور  هحضوًرا كثيًفا الفًتا، وسبب ذلك أن شعر

ا آلالمها، وأنه مرتبط حول ذاته تعبرًيا عنها وكشفً 

 بحاالت انفعالية خاصة بالشاعر، فهو عندما قال

 :(45)الديوان، ص

حى فَ  لت  زفراِت الضي  هات  قْ طَ أَ حتمي

 يشِّ يدانِ ـــــوما ِل بزفراِت الع

 :(36)الديوان، ص وقال

 متى تكشفا عنِّي القميَص َتَبيَّنا

َّ من َعف  راء يا َفَتَيانِ ــــْ ِِبَ الُّضر

 :(30)الديوان، ص وقال

اَم  لَّ نَْصِدع  َقلبي ِمَن الَبنْيِ ك   َأم 

ال  احَلاَمِم اهل َم َهدي  واتِف ـــَتَرنَّ

رب باستخدام ضمري املتكلم عن حبه أراد أن يع

لعفراء الذي أعقب الشجو واللوعة والوجد يف نفسه، 

وأن يكشف عن إحساسه بالغدر، ويبث معاناته التي 

أصابته باحلزن واألسى، ودفعته إىل احلديث عن ذاته، 

ضمري املتكلم يف معظم شعره، وهو أقرب  مستخدًما

 تدفق بالوجدان.الضامئر إىل غايته وإىل شعره الغنائي امل

 ضمنوأما معطيات ضمري املخاطب فتتجىل 

عن معطيات ضمري  ختتلفجتارب شعورية متعددة 

الشعورية لدى الشاعر،  ةالاملتكلم، منها تصاعد احل

 :(24)الديوان، ص ففي قوله

 نية  قم  وال طيِف جِ ــــفام ِب من س

وب  ــــولك ي احِلْمرَييَّ َكذ   نَّ َعمِّ

 عفراء  دان  رضارهايية َ ال ـــــعش

َجى وال عفراء  ِمنْ  ْ  َك َقريب  ـــَفرت 

مَس   إال ذكرهتا فلست  برائي الشي

 واِك نصيب  ـــــــوآَل إِلَّ مْن ه

من قرب مزار عفراء،  الشاعر نلحظ عندما يئس

د من واشتدت عليه الذكرى، تصاعدت انفعاالته فجرَّ 

عده ليقنعه بحقيقة بُ  ؛خياطب الشاعر رَ ا آَخ نفسه شخًص 

 عن عفراء وأهنا ليست قريبة منه.

صوتني يف هذا البيت،  شعور اليأس أوجدلقد 

بحديث جعل  صوت الشاعر، وصوت آخر حيدثه

 الشاعر ا وأوضح داللة عىل يقنيأكثر عمقً املوقف 

ى تصاعد املوقف وتنامي احلالة ببعد عفراء، كام أدّ 

 الشعورية إىل التفات الشاعر من ضمري الغائب يف قوله
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)ذكرهتا( إىل ضمري املخاطب يف قوله )هواك( وذلك 

من أجل استحضار املحبوبة، واالستعاضة عن غياهبا 

ا بحضور وقرب جمازي متجسد يف ضمري هوبعد

دائم االلتفاف هنا خلق تواصل ، وغاية خاطبامل

 أساسه املشاركة الوجدانية.

ويف موضع آخر يتحول الشاعر من ضمري 

 :(22)الديوان، ص ب، يقولاملخاطب إىل ضمري الغائ

 راِك رعدةــــوإيني لتعروين لذك

 اِم دبيب  ـهلا بني جسمي والعظ

 ا فجاءةً ــــوما هَو إالي أن أراه

 ِجيب  اد  أ  ـــَفأ هْبَت  حتى َما َأكَ 

من خماطبة املحبوبة إىل احلديث  الشاعر حتولإن 

إىل التعبري عن  تهعنها بصيغة الغائب كشف عن حاج

يف موقفني خمتلفني، األول تذكر  عفراءه مشاعره جتا

فجأة، فعندما ال تكون رؤيتها املحبوبة، والثاين 

املحبوبة موجودة أمامه يشعر باالضطراب والقلق، 

وعندما تكون ماثلة أمام عينيه يشعر باحلرية والدهشة 

إىل شدة الشوق، احلالتني إشارة الشديدة. ويف 

أو حتدث عنها د، سواء خاطب حمبوبته جواستمرار الو

 بصيغة الغائب.

معطيات ضمري  الكشف واإليضاح من أهم

 :(26يقول )الديوان، صاملخاطب يف شعر عروة، 

 

 وأحبس  عنِك النيفَس والنيفس  صبية  

 شى إَليَك َقريب  ـــــَواملم بِِذْكراكِ 

ا يبتغي ا مباًش حمبوبته حديثً  عفالشاعر يتحدث م

هبا مع قرهبا منه، من ورائه اإلفصاح عن ولعه الشديد 

 وأنه جمتهد يف كتامن حبه خمافة ظن الوشاة.

ويف موضع آخر يتجىل ضمري املخاطب لغرض 

 (:33اإلفهام، قال عروة )الديوان، ص

 ِن وجِّ ـــــا يا محامة َ بطـــيأحق

قيناــــــوِح إنَّ ــهبذا الني   ِك تصد 

 َكاِء ألَنَّ َلييِْل ــــِك بِالب  ـــ غلبت

 ِك هتجعيناـــــوإني له  ــــأواص

 اْيت  حقي ـــــَوإينِّ إْن َبَكْيت  َبكَ 

 كذبيناــِك تــــوإنيِك يف بكائ

إحساس الشاعر بعمق معاناته التي أثارها نوح  إنّ 

دفعه إىل املوازنة بني حاله وحال احلاممة  احلاممة،

فهام بأن بكاءه صادق وليله طويل اإل النواحة ُبغية

وما صوهتا  ،اا وحزنً نها شوقً وشوقه شديد، وأنه أشد م

 إال صدى ألشواقه املهتاجة.

ويأيت ضمري املخاطب يف شعره رغبة يف االلتامس 

والرجاء أن حُيمل إىل أرض عفراء وينعم برؤيتها، قال 

 :(35)الديوان، ص عروة

امـــــَأالَ َفامْحاَِليِن باَرَك اهلل فِ   يك 

ْوَح   اِء ث مَّ َذَرايِن ـــإىَل َحارِضِ الرَّ

 

 ا عندما يزداد توتر الشاعر وحيتد انفعاله، يقولويأيت أيًض 
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 :(41)الديوان، ص

ْبتىَلً  فيا عمي   يا ذا الَغْدِر ال ِزلَْت م 

 واِن ــــــــــا هلمٍّ الزم  وهحليفً 

 غدرَت وكاَن الغدر  منَك سجيية

 قانِ ـــــَفَأْلَزْمَت قلبي دائَم اخلف

توتر الشاعر يف بناء التشكيل اللغوي  أسهملقد 

ن الشاعر من خماطبة عمه، لضمري املتكلم الذي مكّ 

ومواجهته بحقيقة غدره الذي أصبح سجية له، وبيان 

 الكرب واحلرسة. غدر التي أورثت عروةالعواقب 

 ويلجأ الشاعر إىل ضمري املخاطب للتأكيد، يقول

 :(45)الديوان، ص

ِك صاحبً  ثت  رسي  افواهللِ ما حدي

َفتانِ ــا ِِل وال َفاهَ َأًخ   ْت بِِه الشَّ

إىل ضمري جلأ  احلبكتامنه لرس عروة أن يؤكد  أرادفعندما 

ا لصدقه، فالصادق يواجه غريه ويكون املخاطب تأكيًد 

أسلوب القسم زيادة يف كام أنه استخدم ا أمامه، موجودً 

وأنه بمنزلة  ،التأكيد، ووصف الصاحب بالقرب الشديد

 مل خيربه برس حبها. فهواألخ، ومع ذلك 

ظاهر قوله )وال فاهت به الشفتان( تكرار لداللة و

هي ا، أن باطنه حيمل داللة أكثر عمقً الشطر األول، إال 

 ا. ويؤيدسيً اعن حبها من غري وعي أو ناحلديث نفي 

 نيإسناده فعل القول للشفترغبة الشاعر يف النفي 

 وليس له. 

ضمري الغائب يف شعر عروة بن وقد قلَّ حضور 

عاشق فارقته معشوقته، واألصل يف حديث حزام، 

عشوقة الغائبة، ا عن املكثرة حضور ضمري الغائب حتدثً 

ذلك بذكر اسم املحبوبة عن عروة استعاض  إال أن

ى إىل قلة شعره، مما أدّ  منرصاحة يف مواضع كثرية 

 حضور ضمري الغائب، رغبة منه يف االقرتاب من

وتأكيد حضورها بذكر اسمها، فهي ليست  املحبوبة

هذا  غائبة عن وجدانه وإن غابت عن واقعه. إنّ 

غياب احلقيقي واحلضور التنسيق اللغوي بني ال

املجازي وبني الضمري الغائب الدال عىل عفراء 

والترصيح باسم عفراء هو نتيجة التجاذب الشعوري 

بني الرغبة يف وجود عفراء، والقلق  الشاعريف وجدان 

ب ذمعاجلة هذا التجاعروة استطاع وقد من غياهبا. 

بتغليب اسم عفراء يف تشكيله اللغوي وتقليل االعتامد 

إليها رغبة منه يف تأكيد  لإلشارة ضمري الغائب عىل

 ا.حضورها يف نفسه وشعره معً 

فملحوظ  يف شعره،حضور ضمري الغائب وأما 

)الديوان،  األسى، يقولوارتباطه بمشاعر الوجد 

 :(36ص

 إَذا َراَم قلبي َهْجَرَها حاَل دوَنه

 ِدالنِ ـــَشِفيعاِن من َقْلبِي هلا َج 

 :(22)الديوان، ص ويقول

 اءةً ــــوما هَو إالي أن أراها فج

 اد  أ ِجيب  ــــَفأ هْبَت  حتى َما َأكَ 

 



 التشكيل اللغوي يف شعر عروة بن حزام:  حورية حممد العتيبي                                                                126

د يف هذه التجربة الشعورية ومثيالهتا ق الشاعر وعلية ذلك أني 

غالبه احلزن واشتد عليه األسى فانفرط عقد التغليب من 

عن عفراء باستخدام -بمشاعره  متأثًرا-وحتدث يده، 

 ضمري الغائب وليس بذكر اسمها رصاحة كعادته يف شعره.

ن توظيف بنية الضمري سواء أكان أوهكذا نجد 

غائب ساهم يف متاسك الخاطب أو املتكلم أو املضمري 

ودقة التعبري الداليل املتوائم مع  شعر عروة الرتكيبي

 جتربته الشعورية.

ويتجه التشكيل اللغوي يف شعر عروة بن حزام إىل 

ا عن حالة شعورية نسق العبارة االعرتاضية تعبريً 

العبارة  داللةا من أكثر عمقً  داللة ةضافوإل ،خاصة

سني، يقول يالتي وقع االعرتاض بني جزأهيا الرئ

 :(35)الديوان، ص الشاعر

كام ال َباَرَك اهلل فيك  امـــــــَأَغرَّ

ْردا َيم  نة   َزَهوانِ ـــــقميص  َوب 

 :(44)الديوان، ص ويقول

َق بين ي يوَم فري  ناــفيا ليَت عمي

مَّ ممزوًج  قْي السر  ا بَِشبِّ َيامِن س 

 :(46)الديوان، ص ويقول

قَت بيننا  فأنَت ومل ينفعَك فري

 عبنا متداِن ــــع  شيونحن  مج

عىل اجلمل االعرتاضية يف األبيات الثالثة لقد انفتحت 

عىل فراق عفراء، حزن الشاعر ت ددالالت متعددة جسي 

اعرتاض  وارتفاع وترية إحساسه باألمل الشديد مما دفعه إىل

. يف البيت األول الدعاء عىل صاحبيه بزوال الربكةعبارته ب

، مؤثرةهناية  بوصفهعىل يوم الفراق  يف البيت الثاين والتأكيد

من خالل اجلملة االعرتاضية  ه الشائنل عمِّ فعوأنه حاصل 

يف البيت  فعلة عمه وإثبات عدم جدوى فرق بيننا(.)يوم 

الثالث باستخدام مجلة اعرتاضية )ومل ينفعك( إشارة إىل 

لوشيج القرابة  التي أحلقت الُّضر بابن أخيه وأساءتفعلته 

 بينهام. 

تشكيل اجلمل االعرتاضية اآلنفة كشف عن  نّ إ

ا فبدا خطابه قويً  الشاعر، دالالت عميقة جتول يف نفس

 املتالزمني، اجلزأينا مل يرضه االعرتاض بني سكً متام

 ألنه اعرتاض مرتبط بحالة عروة الشعورية. وذلك

ويلجأ الشاعر يف تشكيله اللغوي إىل الثنائية 

 تهاللفظية باستخدام عنرص التضاد للتعبري عن جترب

 :(25)الديوان، ص شعورية، فالطباق يف قولهال

 عشيية ال خلفي مكرٌّ وال اهلوى

 امي وال ََيْوى َهواَي َغِريب  َأمَ 

يكشف عن إحساسه القوي بصعوبة املأزق الذي أوقعه فيه 

حب عفراء، فهو يف حالة حرجة، ال يمكن أن يرتاجع عن 

الشاعر باستخدامه هلذا قد َتكن حبه، وال أن يظفر به. و

والتأكيد عىل حريته حالته احلرجة راز العنرص من إب

 الشديدة.

 :(26)الديوان، ص ويقول

 وما َعَجبِي َمْوت  امل ِحبِّنَي يف اهلوى

 قنَي عجيب  ـــــولكْن بقاء العاش
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 عن فاملوت والبقاء داللتان خمتلفتان مجعهام الشاعر للتعبري

 عذاب العشاق ومعاناهتم املستمرة، ومع أني  وواحد، ه معنى

املوت يعني الفناء واهلالك إال أن هذه الداللة املتجاورة مع 

ا يف ا يف داللة املفردات وانسجامً داللة البقاء أحدثت اضطرابً 

إىل موت العاشق يف حال اهلجر،  تأشارو ،داللة البيت

وبقائه يف حال الوصل، فهو بني هذا وذاك يعاين االضطراب 

 والقلق.

)الديوان،  وتتزاحم الثنائية اللفظية يف قوله

 :(33ص

 َكاِء ألَنَّ َلييِْل ـــــــغلبت ِك بِالب  

 ِك هتجعينا ــــــــأواصله  وإني 

 ايْت  َبَكْيت  حقً ــــَوإينِّ إْن َبكَ 

 ِك تكذبيناـــــوإنيِك يف بكائ

 افلسِت وإْن بكيِت أشدَّ شوقً 

 رر وتعلنيناـــــــــِس ولكنِّي أ  

قناعة الشاعر القوية بأن نوحه أشد وأصدق من 

هو إال ترنيامت  نوح احلاممة، وأن نوح احلاممة ما

ه إىل تكثيف املتناقضات تر دفعوأصوات بال شعو

واالستفادة منها يف إثارة مفارقات متعددة تؤكد أن 

نوح الشاعر تغلب عىل نوح احلاممة، وأن بكاءه أكثر 

ا، وشوقه أغلب، وما نوح احلاممة إال صوت هيج صدقً 

 مشاعر الشوق واحلزن يف نفسه.

، غنائيتهوملحوظ يف شعر عروة بن حزام إىل جانب 

اث والدالالت بعضها يف إثر بعض، اتساق األحد

تشكيل السهم يف يا ا رسديً وانسياقها لتصبح مكونً 

 :(40)الديوان، ص اللغوي لشعره، ومن ذلك قوله

تِي اِف تسق ط  ِعمَّ ْحت  ِمَن الَعري  فر 

ْأِس ما َأْلتاث    ها بَِبنانِ ــــــــَعِن الرَّ

 معي صاحبا ِصْدق  إَذا ِمْلت  َميَْلةً 

 الينَد ويت عَ ــــــــْض  نِ يفَّ َد وكاَن بِ 

اف  هل أن ا العري  َت بائعيــــأال أَيي

 ا بمكاينًد ــــــــا واحمكانَك يومً 

 :(42)الديوان، ص ويقول

اِر بييناـــــأال يا غراِبي دم  نِة الدي

ِم من عَأبِ  ْ  فراَء َتنتحبانِ ــــالرصَّ

 ا ما تق والَِن فاذهباَفإْن َكاَن حقً 

 فكالين امــــبلحمي إىل وكريك

ِمالَ حَلْ    َوَأْعظ اًم  قلِياًل اًم ـــإَذْن حَتْ

 َقانِ ـــــــَ ا دائَم اخلفا وَقْلبً ِدَقاقً 

اَلين َأكْ    مَل َيَر النَّاس  ِمْثَله  اًل ــــك 

 ضام جنبيَّ وازدرداينــــــوال هت

 منَّ النياس  ما كاَن ميتتيـوال يعل

 َمنَّ الطَّرْي  ما َتَذَرانِ ــــــوال َيطْعَ 

 :(50)الديوان، ص ويقول

 عجبت  مَن القييسِّ زيد  وتربهِ 

 ترِبايِن ــــــــَعِشيَِّة جوِّ املاِء خي

 ييداأالين ما بعرياِن ق  ـــــــــمها س

 خصاِن بالربقاِء مرتبعانِ ــــــوش
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 اِن عائطاِن اشرتامهاــــــمها بكرت

 وِق عبدا نسوة  غزالنِ ـــــيمَن الس

 ِن حتَت دجنية  ـــــمها طرفا اخلودي

يِل والكلب  اِن منطويانِ ـــــمَن اللي

 ة  يعْي نِْعَمة   َوَسالمَ ــــَِفَباَتا َضج

 ادمها مْن معصم  ومتانِ ــــــوس

 وأصبحتا حتَت احلجاِل وأصبحا

ِة حَيْدومها َح   ْديانِ ـــــــــــبَِدِويَّ

عروة مل يقصد  أنّ  يتبني من خالل األبيات السابقة

إنام جلأ إليه كوسيلة من وسائل التعبري الرسد لذاته، و

إن رغبة الشاعر يف  عن حالته والتصوير لواقعه.

وصف حالته بعد فراق عفراء، وتوضيح املواقف التي 

 تها عن شدة معاناعرضها تعبريً يف  تفصيلالمرت به، و

وعظم مصيبته، مكنته من رسد األحداث وتتابعها، 

التفكري  اجتاهه إىليف رسد األحداث وقد ساعده 

لغته الواضحة كام أن والربهنة عىل شناعة فعل عمه، 

 .سامهت يف توايل الرسد التي مل تكن موغلة يف اإلحياء

إىل رصد السابقة ت املقاطع الرسدية أدّ  لقد

، واستجالء تفاصيل قصة عروة هبا األحداث التي مرّ 

حبه لعفراء، واتصاف شعره بصفة التسلسل املنطقي، 

تعبري عن األحداث املرتبطة بتجربته والرتابط يف ال

 الشعورية، وقوة بناء القصيدة ومتاسكها.

املكون  أنَّ  الشعريةونلحظ يف بعض املواقف 

احلكاية املقرتنة عنرص شعر عروة يف ز الرسدي قد عزَّ 

من  الشاعر يطلبففي املثال الثاين باألداء احلركي، 

فراق عفراء غرايب  ديار املحبوبة اللذين زاد انتحاهبام ل

ا حرف التنبه )أال( للتنبه عىل التتابع احلكائي مستخدمً 

احلركي الذي سيأيت يف األبيات الالحقة للتعبري عن أمل 

الشاعر بعد فراق عفراء وزوال عافيته وهالك جسده 

أن يأخذا حلمه بعد أن هلك إىل وكرهيام ويأكالنه، 

 اا وعظامً  خفيفً الشاعر أهنام سيحمالن حلاًم  ويؤكد

ومع . دقيقة اقتات الفراق منها وسلب قوهتا وغلظتها

أن الشاعر أصبح جثة هزيلة إال أن قلبه مازال دائم 

اخلفقان، ويف ذلك إشارة عىل استمرار حبه وتعلقه 

ويزداد انفعال  بعفراء وأنه مل ينثني عنه حتى بعد موته.

دار عفراء أن يأكال جسده  الشاعر فيطلب من غرايب  

ا مل ير الناس مثله، وال هيضام جنبيه إنام ورسيعً ا  قويً أكاًل 

بإخفاء  ه. ثم يويص الشاعر غرابياا رسيعً يبتلعانه بلعً 

 ومنع الطيور من أكل ما تبقى منهام. هرس ميتت

هذا الرسد احلركي املتمثل يف أفعال احلركة  إنَّ 

،  قلياًل احلكائية )اذهبا بلحمي، فكالين، حتمال حلاًم 

عكس االضطراب ي ،ضام جنبي(، ال هتكالين أكاًل 

يف نفس الشاعر ان يمور لذينالنفيس والتوتر الشديد ال

ا عن تعبريً  ،إىل احلركة خالل احلكاية هناويدفعا

الم املمزوج بمشاعر القهر املرير واليأس ساالست

رسد األحداث إن  املستحكم من عودة عفراء إليه.

كروب املرتبطة بمعاناة الشاعر يف احلب وما كابده من 

ا يف عمقً و سعةً  عروة فراق، منح شعر موأوصاب وآال



 129                         (هـ1439م/2018جامعة امللك سعود، الرياض )،  1ع  ،30مجملة اآلداب، 

التعبري عن جتربته الشعورية وما آلت إليه من حزن 

 وكمد.

التكرار يف تالحم وانسجام الرسد مع  أسهمكام 

 :(41)الديوان، ص شعر عروة ومن ذلك قوله

ْقيَ   ة   َيْعلامهِناـــــــــفام تركا من ر 

 وقد َسَقيَايِن  ْرَبة  إالَّ ـــــــــ وال ش

ه  يـــــــفام شف اَء اليذي ِب كلي  ا الدي

 ا وال َألَوايِن ًح ـــــــْوما َذَخَرا ن ص

 فاَك اهلل ، واهللِ ما لناـــــفقاال: ش

نَْت من مِّ ل وع  َيَدانِ ــباِم ض   َك الضر

تِي اِف تسق ط  ِعمَّ ْحت  ِمَن الَعري  فر 

ْأِس ما َأْلت ها بَِبنـــــــَعِن الرَّ  انِ اث 

 معي صاحبا ِصْدق  إَذا ِمْلت  َميَْلة

 ويت عدالينـــــتي نضدفِّ وكاَن بِ 

ْبتىَلــفيا ع  م يا ذا الَغْدِر ال ِزْلَت م 

 وانِ ــــــــا هلمٍّ الزم  وهــــًحليف

 جييةً ـغدرَت وكاَن الغدر  منَك س

 قانِ ــــــَفَأْلَزْمَت قلبي دائَم اخلف

 ةً رـــــا وحسوأورثتني غامي وكربً 

 النِ ــــــوأورثَت عيني دائَم اهلم

ما  أنَّ الشاعر كرريف األبيات السابقة  ملحوظ

عىل استحالة  أربع مرات، وأن هذا التكرار دلالنافية 

عروة مما به، ويأسه من سالمة قلبه وصحة بدنه،  ءُبر

لفظ اجلاللة للدعاء يف املرة األوىل والقسم يف  كام كرر

ى امليل لإلشارة إىل ضعف معن وكرراملرة الثانية، 

وتأكيد حالة االنحراف اجلسدي  ،جسده وخور قوته

 املتأثرة بآالم احلب وأوجاعه.

كام نلحظ تكرار كلمة )الغدر( للتأكيد عىل خبث 

اخلديعة الزمة له ال تنفك عنه،  ه، وأنَّ ععمه وخدا

هذه اخلديعة التي حرمت  عاقبةا عىل وللتأكيد أيًض 

هو أثر مؤكد بتكرار كلمة الشاعر لذة احلياة، و

فه عمه له من )أورثت( الدالة عىل لزوم وثبات ما خلّ 

التعريض بعمه الذي مل يورثه ووحرسة،  ةغم وكرب

 ورثه القهر والغدر.أ، وإنام جمًدا أو مااًل 

التكرار أثناء رسد عروة انتشار أسلوب ونلحظ أن 

ألحداث عن األحداث ذهابه لالستشفاء، أبعد رسد 

واملباشة، وأضفى عليها كثافة يف الشعور ونغاًم الرتابة 

 نحوها. املتلقي يف اإليقاع، وجذب انتباه

م اجته إىل رسد بعض املواقف اعروة بن حز ومع أنَّ 

نه مل يصل إىل مستوى الرسد القصيص فإاألحداث، و

باإلجياز الذي مل  الرسد يف شعرهاملتكامل، بل اتسم 

وكان عىل مستوى  ،زوالرتكيالشعر الكثافة يسلب لغة 

الرسد الشخيص وحكاية األحداث املرتبطة بتجربته 

وهو مستوى  ،الشخصية، وحاجته إىل القص

عيار »االضطرار إىل الرسد، الذي ذكره ابن طباطبا يف 

وليس فن الرسد أو أسلوبه، يقول ابن طباطبا: « الشعر

وعىل الشاعر إذا اضُطرَّ إىل اقتصاص خرب يف شعر »

ا يسلس له معه القول، ويطرد فيه املعنى، دبّره تدبريً 
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فبنى شعره عىل وزن حيتمل أن خُيشى بام حيتاج إىل 

اقتصاصه، بزيادة من الكالم خيلط به، أو نقص حيذف 

جني، من ه. وتكون الزيادة والنقصان يسريين، غري خمدَّ

ملا يستعان فيه هبام، وتكون األلفاظ املزيدة غري خارجة 

ل تكون مؤيدة له، وزائدة يف من جنس ما يقتضيه، ب

 .(84م، ص1977)عيار الشعر،  «رونقه وحسنه

نواة للشعر وهكذا فإّن ظهور الرسد يف شعر عروة يعدُّ 

القصيص ولفن األجناس األدبية املتداخلة الذي ظهر 

 يف العصور األدبية املتأخرة.

سهمت يف أواحلوار من املعطيات األسلوبية التي 

 هنضعروة بن حزام، وقد التشكيل اللغوي لشعر 

عىل داللتي اإلثبات  عروة األسلوب احلواري يف شعر

 :(37)الديوان، ص والنفي ومن ذلك قوله

 َرَها حاَل دوَنهـْإَذا َراَم قلبي َهج

 بِي هلا َجِدالنِ ــــَْشِفيعاِن من َقل

 ، ثمَّ َأْصَبَحاإَذا قلت  ال قاال: بىل

ْأِي المَجِعيً   انِ ذي َيَريـــا عىل الرَّ

 :(39)الديوان، ص وقوله

اِف الياممة ِ حكمه  ــجع  لت  لعري

اِف َحج  ر  إْن مها َشفيايِن ـــَْوَعري

لِّ  اِء ك   هِ َفقاالَ: َنَعْم َنْشِفي ِمَن الدَّ

اِد يَ  وَّ  رانِ دِ ـــــــَبتوقاما مع الع 

 وبىل، قاال: متى كنت هكذا ،نعم

: منذ زمانِ ـــــَ لَِيْست ْلت   ْخرِبايِن ق 

 :(41)الديوان، ص وقوله

َث أصحاِب حديثً   ا سمعته  حتدي

َحييا َوَأْعنَاق  امَلطِ   يِّ َثوانِ ـــــض 

 فقلت  هلم: كالي. وقالوا. مجاعةً 

 ْدعى بِكلِّ مكانِ ــبىل، والذي ي  

 ةاستند احلوار يف املثال األول عىل عدة وسائل إقناعي

هدفها إذكاء احلوار بام يفيد دوام وصل املحبوبة ورفض 

لفظة )حال( الدالة عىل املنع  ومن هذه الوسائلجر، اهل

الشديد واستحالة وقوع قلبه يف اهلجر، واحليلولة دون 

ا يف اهلجر جعل القلب راغبً  بنيذلك، ومنها املزاوجة 

 يف آن واحد. ا للصد والبعدرافًض ووالرتك، 

وكذلك تثنية لفظة )شفيع( للداللة عىل قوة اجلانب 

عان أقوى من الشفيع يف الدفاع الرافض للهجر، فالشفي

كام  عن املحبوبة ورفض هجرها وطلب الشفاعة هلا.

وحي لفظة )الشفاعة( باملحاولة اللينة والطلب برفق تُ 

 مرة بعد مرة حتى حيصل املراد.

وتقديم الضمري العائد عىل املحبوبة )هلا( عىل قوله 

التي توحي بتعلق  ة)جدالن( من الوسائل اإلقناعي

حبوبته وتأكيد كوهنا املقدمة يف الذكر عىل ما الشاعر بم

لفظة )جدالن( إحساس الشاعر جتاه وتكشف  سواها.

حمبوبته التي حياول الدفاع عنها ويشتد يف اخلصام 

 نفي اهلجر.وواملجادلة من أجل وصلها 

ند ما سبقها اأخرى تس ةوسيلة إقناعي وهناك

وحضور لتعبري عن تعلق قلب الشاعر بمحبوبته، ل
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وب احلوار املعرب عن جتربة الشاعر الشعورية، أسل

وهي أسلوب اإلثبات والنفي )إذا قلت: ال، قاال: 

فيد تأكيد املقولة وإثباهتا، كام تن لفظة )القول( إ بىل(.

املجانسة بني )قلت( و)قاال( أي بني ما يقوله قلب  أنّ 

الشاعر وما يقوله الشفيعان، تفيد قوة احلوار ورسعته، 

قلت( ويف )بعد الفعل  مباشةعل )قاال( حيث جاء الف

هذا ما يشري إىل رسعة رد الطرف الثاين الرافض للهجر 

ثباته عىل إرادته، فكلام قال الطرف األول ووقوته 

رسعة تؤكد ثبات و، رد عليه الطرف الثاين بقوة قواًل 

حب الشاعر، وأنه مهام حاول اخلالص من أرس حب 

احلب  سلطان عفراء وأمل هجرها رده إىل الوصل

 وشدته.

 ويستمد البناء احلواري قوته من اإلجابة بحرف

هذا احلرف يشعرنا بإرصار عروة عىل ف)بىل(،  اجلواب

وصل املحبوبة ومتسكه الشديد هبا، وفيه تصديق 

يبطل ووتأكيد لرفض اهلجر، فهو حرف ينفي ما قبله 

 إرادة هجر املحبوبة.

اين الطرف الث ويدل حرف العطف )ثم( عىل أنّ 

 ه)الشفيعان( أقوى من الطرف األول )القلب( ذلك ألن

 للمتلقي بأنّ  يوحيبام حيمله من معنى الرتتيب والرتاخي 

الطرف الثاين انتهى من مرحلة املجادلة ثم انتقل إىل 

مرحلة أخرى جديدة هي مرحلة االتفاق عىل الرأي 

التحول  ىلد الفعل )أصبحا( الدال عالواحد. وقد أكَّ 

نتقال املتصف بالرتتيب واملمتزج بالقوة والثبات اال معنى

)مجيعا( الدالة عىل احتاد الشفيعني واتفاقهام  ةواملؤكد بلفظ

 عىل الرأي القائل بعدم هجر عفراء.

البناء احلواري السابق واملمتزج بعنارص  وهكذا فإنّ 

يف  أسهمتشكيلية لغوية منسجمة مع رؤية الشاعر، 

رية، ودفع األحداث الكشف عن جتربة عروة الشعو

 الدالالت.وى إىل تكثيف املشاعر نحو ذروهتا، وأدّ 

 ، ومنه قولهةوار الصادر من جهة واحداحلا وأمّ 

 :(34)الديوان، ص

لِ  اَم ــــــــــَأمل حَتْ وك   فا بِاهلل َأينِّ َأخ 

 ال ما يفعل  األخوانِ ــــــفلْم تفع

 قْد َعَرْفت اَم أن لِفا بِاهلل ــــــــومل حَتْ 

يِح َرْبعً   انِ ـــــَ ا ث مَّ ال َتِقفبذي الشِّ

ْخِر عندي َوَأمْجاِلَ   وال َتْزهدا يف الذر

 لِيَانِ ــــوَم مبتَ ــــاَم ِِبْ اليــــ َفإنَّك

كثافة أ يف حتريك األحداث، وأقل بطً أكثر فإنه 

، الجتاهه نحو الرسد القائم عىل اجلمل شعورية

  املساعدة.احلاجة إىلواإلنشائية، وإظهار الضعف 

سهمت يف بناء أومن عنارص التشكيل اللغوي التي 

من أبرز وهي  جتربة الشاعر الشعرية، عنرص الصورة.

املعطيات الفنية والشعورية يف التشكيل الشعري، 

وعندما نبحث عن دورها يف التعبري عن حب عروة 

العاثر، وآالم نفسه التي تكالبت عليه إثر خيانة عمه، 

الكناية،  ،ا بني فنون االستعارةعً ا موزنجده دورً 

  .التشبيه، والتصوير
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ا ا االستعارة فكانت أكثر فنون الصورة حضورً أمّ 

الشاعر ُشغل بالتعبري عن  يف شعره، وسبب ذلك؛ أنّ 

وانخرط آالم حبه، عن تشبيه يشء بيشء هيئة ومعنى، 

ا، هو ا واحدً يف التعبري عن شعوره، ال يرى إال طرفً 

 عندما أرادفد بتزوجيها من غريه، كؤفراق حمبوبته امل

ما حصل معه، جلأ إىل تشكيل صورة  حيضاإ عروة

ذات طرف واحد ظاهر، قادرة عىل االمتزاج مع 

شعوره دون أن تكون مقيدة بأطراف أو أدوات تعيق 

 هذا االمتزاج.

لت أغلب صور الشاعر من فن الصورة تشكّ 

لتوسع الصورة االستعارية تتسم با االستعارية، ألنَّ 

الشاعر  ميل والترصف، وينسجم مع هاتني السمتني

كام  إىل التوسع يف التعبري عن شعوره وعمق أحاسيسه.

م هذه السمة ءتتالوتتسم الصورة االستعارية باإلجياز، 

مع رغبة الشاعر يف اإلجياز والتكثيف، ألنه حمزون 

له عىل احلديث، يميل يف تعبريه عن  ةمكروب، ال قدر

 لرتكيز والتكثيف.آالمه إىل ا

 عروة وتكشف كثافة حضور االستعارة يف جتربة

عن العالقة بني سامت االستعارة التي فقدت الشعرية 

أركاهنا الثالثة، واستخدمت اللفظ يف غري ما وضع له، 

وسامت جتربة الشاعر التي  ،وقربت بني املتباعدين

والتي  ،فقدت احلّب واملحبوبة وكل ماله عالقة هبا

ا يف إحالل مشاعر السعادة يف غري حملها، بً كانت سب

فمحلها قلب الشاعر، ولكنها حلت يف قلب من تزوج 

م بقرهبا، وحلَّ حملها احلزن واألمل يف قلبه.  عفراء وتنعَّ

رية بالرغبة يف اجلمع بني وكام اتسمت جتربته الشع

لذا جلأ إىل  ؛املتباعدين؛ عروة وعفراء، والتقريب بينهام

ي تتسم بسمة اجلمع بني املتباعدين يف االستعارة الت

 التقريب بينهام.والصورة االستعارية 

وملحوظ ميل الشاعر يف صوره االستعارية إىل 

)الديوان،  الصورة االستعارية احلركية، كقوله

 :(22ص

 راِك رعدة  ــــوإيني لتعروين لذك

 مي والعظاِم دبيب  ـــهلا بني جس

 :(25)الديوان، ص وقوله

َفاتً ــًدا َأْمَس َفَوا َكبِ  اَم ْت ر   ا َكَأنَّ

َها بِامَلْوقِ  ع  َلذِّ  َداِت َطبِيب  ــــي 

 :(53)الديوان، ص وقوله

ْبت ه   َياِم ََشِ  ِِبَ اليْأس  َأْو داء  اهل 

ْن بَِك ما بِيا اَك َعنِّي ال َيك   َفإيَّ

أحدثت الصور االستعارية احلركية يف شعر عروة 

ية، حيث عربت عن ا مع جتربته الشعور متسقً تفاعاًل 

تزايد األمل يف نفسه بعد أن ختللت أوجاع احلب جسده 

ا عن االضطراب عربت أيًض ووأصابته باهلزال، 

عيه احلثيث لتدارك ما وسالداخيل وثورة مشاعره، 

حصل وإعادة عفراء إىل كنف حبه الصادق واالقرتاب 

 ىلاحلركية ع ةا ميله إىل االستعارمنها، ويدل أيًض 

 .احلب يف قلبهوحركة  استمرار نبض
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استخدام الفعل احلركي يف تشكيل الصورة  إنّ 

عروة سمة حركية زادت من  شعراالستعارية أكسب 

إحساس املتلقي بعمق جتربته، وقوة عاطفته وتأجج 

أو  املحبوبة مشاعره، فهو عاشق مل يستسلم لفراق

ويكف عن إذكاء مشاعر  ،يركن للهدوء العاطفي

ستمر يف التعبري عن جيشان الشوق والوجد، إنام ا

 هعواطفه بكثرة إيراد األفعال وسامت احلركة يف صور

 الشعرية.

وملحوظ يف شعر عروة بن حزام جمموعة من 

الصور الشعرية التي جتاوزت بنيتها اللغوية البيت 

-36الواحد أو البيتني، وذلك كقوله )الديوان، ص

37:) 

 لبي َهْجَرَها حاَل دوَنهـإَذا َراَم ق

 ِدالنِ ــــيعاِن من َقْلبِي هلا َج َشفِ 

 إَذا قلت  ال قاال: بيل، ثمَّ َأْصَبَحا

ْأِي المَجِعيً   ذي َيَريانِ ــــا عىل الرَّ

 : (45)الديوان، ص وقوله

ْهَر يف غرِي ِريبة ا الدَّ  ويا ليت َأنَّ

 فانِ ـــبعرياِن نرعى القفَر مؤتل

ْعيَ  نا الرر د  ْطرِّ لِّ َمنَْهل  ـي   ان  َعْن ك 

ة   َجرَبانِ ــــــقولي رَّ  وَن َبْكرا ع 

 رق بينناـــإذا نحن ِخْفنا أن يف

 ر دانى بيننا قرنانـــردى الده

 :(46)الديوان، ص وقوله

 فواهللِ لوال حبر عفراَء ما التقى

 قانِ ــــــــِعيلَّ رواقا بيتِك اخلل

َلْيقاِن َهْلهاالِن ال َخ   رْيَ فيهامــخ 

 َقانِ ـــــَِيْصطَ إَذا َهبَِّت األَْرواح  

يح  فوَق ذرامها  رواقاِن هتوي الري

ْيِل يرِسي في  هام الرَيقانِ ــــوبِاللي

إنَّ البناء اللغوي املمتد يف الصور الشعرية السابقة 

ل اندماج املكون  ويف غريها من الصور الشعرية سهَّ

الذهني واللغوي للصورة املقصودة يف التشكيل 

ن بشفيع من قلب اللغوي للنص الشعري، فاإلتيا

الشاعر للدفاع عن املحبوبة ودجمه يف التجربة الشعرية، 

املتلقي يف استيضاح صورة يساعد ا ا تعبرييً يتطلب فيًض 

من  ىفالشفيع الذي انرب املشبه به ودوره يف الصورة.

عىل تعلق عروة  قلب الشاعر للدفاع عن املحبوبة، دّل 

نها، فقلبه الشديد بعفراء وعدم قدرته عىل االستغناء ع

 .هالذي مال إىل اهلجر هو ذاته الذي حيول دون وقوع

تشبيه الشاعر نفسه وحمبوبته  وكذلك فإنّ 

ين، يستدعي إيضاح طرف املشبه به إلقناع ريبالبع

د أثارت صورة وقاملتلقي بأمهية التشبيه والتأثري فيه. 

ا من الدالالت واإلحياءات أمهها ن املمتدة عددً يالبعري

واخلالص من  ،يف االقرتاب من املحبوبةرغبة عروة 

مالحقة الوشاة وأحقاد البرش، وسالمتهام بتحوهلام إىل 

 ع عمه.شن من مكر زوجة عمه وجيبعري

كام استدعى دمج صورة الرواقني يف جتربة الشاعر 
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بيت والد عفراء، وأثر  االستمرار يف تصوير رواقي  

رداءة مظهر عمه وبخله وخلو الكشف عن  ذلك يف

 والربكة واجلامل، وسوء عناية زوجة عمه رييته من اخلب

 ببيتها وإمهاهلا له.

الشعورية استدعت امتداد الصورة  عروةإن جتربة 

الشعرية، هبدف إيضاح التجربة، والتعبري الواسع عن 

ى إىل زيادة املكون الذهني الدالالت واملشاعر، مما أدّ 

خالل  يف استكامل بناء القصيدة، من وأسهمواللغوي، 

معطيات املشبه به، الذي وأسلوب الرسد ملواقف 

ا يف إيضاح الصورة ودجمها يف بناء التشكيل ساعد أيًض 

 اللغوي للنص الشعري.

هذا االمتداد الذي استوجب زيادة  شك أنّ  وال

املكونات الذهنية واللغوية منح شعر عروة خصوصية 

تليق بتجربته يف احلب، وتفردا يف معاناته جراء غدر 

ه، وفراق عفراء الذي معه، ومكر زوجة عشعمه، وج

 أعقب يف نفسه الشوق والوله.

عروة بن حزام يتجه إليه يف بناء  ن التشبيه فإنّ فوأما 

تشكيل الصورة الشعرية وفق جتربته شعورية خاصة، 

 :(25)الديوان، ص ومن ذلك قوله

َفاتً ـــَفَوا َكبًِدا َأْمَس  اَم ْت ر   ا َكَأنَّ

َها  ع  َلذِّ  َداِت َطبِيب  ـــــبِامَلْوقِ ي 

 :(39)الديوان، ص وقوله

َقْت بَِجناَح  لِّ  َهاـــَكَأنَّ َقطاة   ع 

ة ِ اخلفقانِ ــعىل كبدي مْن ش  دي

 :(48)الديوان، ص وقوله

ه  ـــــفوييل عىل عفراَء وي  ل  كأني

 عىل النَّْحِر واألَحشاِء َحدر ِسنَانِ 

 :(49)الديوان، ص وقوله

َأنَّه  ـــوقد َتَرَكْت ع  فراء  قلبي كَّ

راب  دائم  اخَلَفَقانِ ـــــَجنَ   اح  غ 

نلحظ يف األبيات السابقة، ويف غريها مما ورد يف 

 شعر عروة بن حزام، أن الشاعر عندما أراد التعبري 

عن أمله الشديد وأثر معاناته عىل قلبه وجسده جلأ إىل 

عبري ا يف سهولة التالتشبيه ومل يلجأ إىل االستعارة، طلبً 

عن األمل الشديد الذي ال يصلح معه إال الوضوح، 

وسهولة إخراج الصورة من النفس املكلومة وسالسة 

 نقلها إىل املتلقي.

فكبده من حرقة الشوق ووجد الفراق كأهنا 

تعرضت حلرق موقد، وكأن جناحي طائر القطاة قد 

اشتبكا فيها، وكأن شوقه لعفراء حدُّ سنان جيز نحره 

 دة اخلفقان.شن قلبه جناح غراب من وأحشاءه، وكأ

احلزينة شكلت جزًءا من تصويره ة عروة إن جترب

وفق نمط التشبيه ومل تشكله وفق نمط االستعارة، 

وذلك الختالف املواقف الشعورية، فالشاعر يف 

شديدة،  ةا نفسية وجسديالمً آ يعايناألبيات السابقة 

استطاع أن يربزها ضمن بنية لغوية سهلة واضحة، 

فهو يف موقف املتأمل، ال يمكنه التوسع أو الترصف يف 

اللغة، وإنام أبرز آالمه القاسية بأسلوب سهل واضح، 
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منهام يف  من خالل إبراز طريف التشبيه الذين يعمل كل  

تسهيل نقل معاناة الشاعر إىل املتلقي ورسعة إيضاح ما 

 يريد التعبري عنه والتفاعل معه.

وي يف غبناء التشكيل اللمن عنارص عنرص الكناية و

وقد مال الشاعر إىل وضع الدال  ،شعر عروة بن حزام

يف غري معناه، مع إمكانية إرادة املعنى احلقيقي ألسباب 

 مرتبطة بتجربته الشعرية، ويتضح ذلك يف قوله

 :(42)الديوان، ص

 اة َ وقوهلمْ ــــــأال لعَن اهلل  الوش

اَلَنة   َأْمَس  لَّة   لِفــــف   الَنِ ــ ـْت خ 

 :(37)الديوان، ص وقوله

 هِ ـــَأمامي هوًى ال نوَم دوَن لَِقائِ 

ني وَبَراينــَوَخْلِفي هوى ً قد ش  فَّ

 :(46)الديوان، ص وقوله

 فيا َعمِّ ال أ ْسِقيَت من ذي َقراَبة  

 ْت بَك القدمانِ ــــي فقْد زلبالاًل 

 :(52)الديوان، ص وقوله

 اموِم رهن  وإني ــــــا باليوإني غًد 

 ري  غد  كاليوِم َأْو َترَيانِ ـــــــَِمس

ال األول حدة انفعال الشاعر وزيادة ثملحوظ يف امل

 ،توتره، وذلك يف قوله )أال لعن اهلل الوشاة وقوهلم(

أثار غضبه حديُث الوشاة الذي الزم قصته،  فقد

إىل  يرميوسعيهم إلشاعة رس حبه، وإفساد ما 

وه بام ال يطيق إال أن الوشاة أت .إصالحه مع عمه

ة دون القول، اوشإىل التوجيه اللعن عليه وكان  ،سامعه

القول قوهلم وليس قول غريهم، ولكنه  وذلك ألنَّ 

ا عن شدة غضبه ا تعبريً قصد باللعن الوشاة وقوهلم معً 

وأمله النفيس الشديد مما فعله هؤالء يف السابق، ومما 

 زاد أمله وغضبه. ه اآلن، وهو إشاعة خرب  نيفعلو

هي « فالنة أمست خلة لفالن»القول:  ةمقولإّن 

غضبه يف و الشاعر راء حدة انفعالوالدافع الرئيس 

ملحة دالة عىل . ففي هذه املقولة الشطر األول من البيت

ا عىل الوشاة، معنى خفي رفض الشاعر إظهاره غضبً 

ت الواقعة املفجعة التي أقّض  حدوثا عىل وحزنً 

؛ هذه الواقعة القولمقولة مضجعه واملسترتة خلف 

ال يمكن أن يرصح الشاعر وهي زواج عفراء بغريه، 

إىل  جلأتحمل هذا النبأ عىل لسانه لذا يبخربها، فقلبه ال 

أ عىل مشاعره من الترصيح أخف وطً ألهنا الكناية، 

  .ا باسم رجل آخر غريهباسمها مقرونً 

م الكناية يف املثال الثاين مع جتربة عروة جوتنس

« أمامي هوى»ها األول زئحيث تسرت يف جالشعورية، 

ال يقدر عىل ت ووجود قصة حب يف حياته، متكن

« وخلفي هوى»ها الثاين ؤأما جز اخلالص منها.

فيوحي بقصة حب معطلة، يشوهبا احلزن واألمل 

 وتنقصها السعادة واالستقرار.

يف شعر عروة ويستمر التشكيل اللغوي لعنرص الكناية 

ط بالتجربة الشعورية التي تسعى يف عىل هذا النحو املرتب

أجزاء منها إىل اخلفاء وترك املعروف ملنح املتلقي فرصة 
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ا من القوة الكشف عنها، وتكثيف املعنى وكسبه مزيدً 

« زلت بك القدمان» والتأييد. فالكناية يف املثال الثالث

تكشف عن معاناة الشاعر مع عمه، وأن عمه فاقد 

شري إىل فساد رأيه يف للحكمة خمالف للصواب، كام ت

تزويج عفراء برجل آخر غري ابن عمها الذي رغب هبا 

 يطاق مهر هلا، وأن موقفه جتاه ورغبت به، ويف تكليفه مااًل 

 الن والغدر.ذابن أخيه موصوف باخل

وهناك جانب آخر من عنارص تشكيل الصورة يف 

شعر عروة بن حزام، ال يقف عند حدود الصورة 

ام يتعداها لتصوير املواقف املرتبطة ني، وإنفباملفهوم ال

باالنفعاالت واملمتزجة بالتجربة الشعورية ووصفها 

ا ليس غايته التشبيه، بل تكوين مشهد يزيد من وصفً 

 باخليال. امرتبطً  ن يكونأصدق التجربة وعمقها، دون 

 :(23)الديوان، ص يقول عروة

 الئْن كاَن برد  املاِء عطشاَن صاديً 

ا حلبً يـــــــإِلَّ حب  بيب  ـــــا، إهني

 :(40)الديوان، ص ويقول

تِي اِف تسق ط  ِعمَّ ْحت  ِمَن الَعري  فر 

ْأِس ما َأْلتاث ه  ا بَِبنانِ ـــــــَعِن الرَّ

 معي صاحبا ِصْدق  إَذا ِمْلت  َميَْلةً 

تي نض  دالينــويت عـــوكاَن بدفي

 :(46)الديوان، ص ويقول

َلْيقاِن َهْله  فيهامالِن ال َخرْيَ  اـــخ 

 َقانِ ــــِت األَْرواح  َيْصَطفِ ظـَّإَذا َهب

يح  فوَق ذرامهاــرواق  اِن هتوي الري

ْيِل ي  انِ ــرِسي فيهام الرَيقـــــوبِاللي

 التصوير يف األبيات السابقة مل جينح إىل اخليال، ومل

ا من مسحة يركن إىل الواقع، وإنام أضاف للواقع شيئً 

فعال ما. ففي املثال عرب عن انياخليال من خالل موقف 

األول يصور الشاعر حبه لعفراء كحبه للامء البارد يف 

ومع أن هذا التصوير خيلو من  حال العطش الشديد.

طرفني عىل الالتشبيه أو االستعارة، إال أنه ربط بني 

سبيل التقريب واملامثلة، الطرف األول حبه لعفراء، 

 .والطرف الثاين حبه للامء البارد عىل عطش شديد

ومثله ما جاء يف املثال الثاين، حيث منح التصوير 

، الشاعر وعدم قدرته عىل ربطها ةمشهد سقوط عمَّ 

ه وحرص صاحبيه عىل تعديله تمشهد ميالنه عن ناقو

منه عرب عن ا، ا أمجل من الواقع وأكثر صدقً وصفً 

وعدم  ،ضعف الشاعر وهالك جسده بعد هالك نفسه

 ن واليأس وحاجتهشعوره باحلزوقدرته عىل احلركة، 

 الشفقة.ولعون إىل ا

والتصوير يف املثال األخري ال يصف مشهد رواقي 

الباليني رديئي النسج اللذين يصطفقان مع  بيت عمه

ا إنام يصف شيئً هبوب الريح ويملؤمها الدود لياًل. 

مل يكن الغرض حيث بالتجربة الشعورية.  امرتبطً خفًيا 

 مزجوإنام  من التصوير نقل صورة واقعية فحسب،

مدلوالت املعرب عن التصوير الواقعي بالتصوير األديب 

الشاعر يف التعبري عن جتربته، أمهها  ساندتمتعددة 
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ىل سوء حال عمه وبعده عن معاين الكرم إاإلشارة 

 اقي بيتهاووالشهامة، وسوء تدبري زوجته وإمهاهلا لر

وسعيها وراء املال. إن هذا التصوير جيمع  والعناية هبام

عمه برأي من ، فقد أقدم بني قبح الظاهر وقبح الباطن

 مكيدة تبعد عروة عن عفراء وجتربه ريزوجته عىل تدب

 جل تزوجيها بغريه.ألالسفر  ىلع

ومع أن الصورة الفنية وتصوير املشاهد 

واالنفعاالت مل يصال إىل حد اجلنوح يف اخليال لدى 

خلية هنام اعتمدا عىل املؤثرات الدافإعروة بن حزام، 

ووفرة االنفعاالت. وسواء أكانت الصورة حسية أم 

هو ، فإن املحرك األول هلا َف أم مواق معنوية، مشاهدَ 

سمة  هاالذي منحوهو الشعور املرتبط بالتجربة، 

شعور صادق قوي، مل يكن  هالتكثيف، وذلك ألن

كام أن الصورة . ا ُيلزم املنشئ باإلطالةا أو ضعيفً متصنعً 

لشعور هي من أهم معطيات التشكيل املتجلية بدافع ا

 اللغوي الدالة عىل االنفعاالت لدى الشاعر.

احلكم عىل الصورة يف الشعر العريب  وهكذا فإنّ 

القديم بالصنعة الشكلية حكم عام ال يصدق عىل 

الشعراء مجيعهم، فالتشكيل اللغوي للصورة الشعرية 

 مل يلح عىل الصنعة الشكلية، ومل معروة بن حزا يف شعر

ا بالعنارص اللغوية املعجمية ذات االجتاه يكن ملتزمً 

مة بني ءا من عدم املالحقيقي البحت، إنام مارس شيئً تال

 ،العنارص املختلفة، فالكبد رفات، واهليام شاب

عروة يف وان، واهلوى مكانه يف األمام. نس والويل حد

مواضع عدة من بنائه الشعري مل يعرب مباشة عام يريد 

ا ما أكسب شعره لغة شعرية معربة وأبعده قوله، وهذ

واإلرصار عىل احلرفية »عن اإلرصار عىل احلرفية 

يوقف دورة التوليد يف مرحلتها األوىل وينزع يف الوقت 

)بناء لغة  «ذاته عن اللغة الشعرية معناها احلقيقي

ومن سار لذا فإن شعره  .(155م، ص1993الشعر، 

د باكورة اللغة من الشعراء القدماء يع عىل منواله

 الشعرية ذات اإلحياءات املعربة والدالالت العميقة.

دراسة شعر عروة بن عن وهكذا فقد متخضت 

حزام عىل ضوء التشكيل اللغوي عدد من النتائج 

 أمهها:

إن أمهية التشكيل اللغوي برزت يف بناء النص  -1

وتأدية الوظائف اجلاملية والتعبريية وتكامل مجيع 

ونقل جتربة الشاعر والكشف عن الوظائف اللغوية 

 بالغية واإلحيائية.أبعادها اإل

إن حتليل النصوص من خالل دراسة  -2

التشكيل اللغوي من أهم عنارص التحليل التي تكشف 

ا، وذلك وأكثرها رحابة وعمقً  النص، عن مجاليات

الشمولية إىل النص وامتداده  ة هذا التحليلبسبب نظر

 طىبنائية كاملععىل رقعة واسعة من املعطيات ال

. الرتكيبي والتصويري ،األسلويب ،الصويت ،املعجمي

النظر إىل النصوص بمنظار التشكيل اللغوي يتنوع و

بتنوع فكر املحلل وثقافته ويتجدد بتجدد القراءات، 

دراسة  فإنّ  لذا، وعمًقا يمنح النص ثراءً وهذا التنوع 



 التشكيل اللغوي يف شعر عروة بن حزام:  حورية حممد العتيبي                                                                138

الشعر العريب القديم عىل ضوء التشكيل اللغوي 

من خالل العالقة بني الدال واملدلول  كثافة يف سيمنحه

ارتباطها بتجربة الشاعر البحث عنها، ومدى 

 وانفعاالته القادرة عىل إعادة صياغة النص من جديد.

، وغدر ءإن قصة حب عروة البنة عمه عفرا -3

عمه، وتزوجيها من غريه حتولت يف شعر عروة بن 

ركزية قام حزام من كوهنا قصة مؤثرة، إىل بنية داللية م

عىل أساسها شعر عروة كله، فلم ختُل قصيدة يف ديوانه 

من موضوع هذه القصة الذي كان املحرك األول 

لأللفاظ واألصوات والرتاكيب والصور، لذا فإن 

عادل فني مالتشكيل اللغوي يف شعر عروة بن حزام 

 لقصة الشاعر وعالقته بعفراء وجتربته الشعورية. 

اللغوية يف شعر عروة  من السياقاتجزًءا  إنّ  -4

بن حزم خاضعة لسمتي التامثل والتنوع كااللتفات 

والتكرار وغريمها، واندماج هاتني السمتني املختلفتني 

، إنام هو استجابة ضال يعني االضطراب أو التناق

ملشاعر الشاعر املتعددة وانفعاالته املتباينة، فالشعر 

اين تبصورة الشعور، التي تنعكس عليها امتزاج امل

ا يمتدان عىل مجيع ا واحتادً واحتاد املختلف، امتزاًج 

عنارص البناء اللغوي لشعر الشاعر ويشكالن سمة 

 م مع جتربة الشاعر.ءعضوية تتوا

زام اتسم يف جممله بام يمكن حشعر عروة بن  إنّ  -5

أن نسميه الزائد الداليل ونقصد به تكرار احلديث عن 

هذا الزائد  نّ قصة حبه يف مواضع متعددة من شعره، وأ

الداليل هو جزء مهم من أجزاء التشكيل اللغوي، ذلك 

خبار، وتكرار ألن غاية الشعر التأثري وليست اإلفادة واإل

الشاعر قصة حبه مع تنوع يف املشاعر، وتباين يف 

الكشف عن وى يف االنفعاالت واختالف يف الدوال أق

أحاسيس الشاعر وفيض مشاعره، وأدعى الستثارة 

 ا لتجربة الشاعر.، وأكثر تعزيزً املتلقي
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 يف حركة احلداثة النقدية  "يوسف اخلال"جهود 

 عدنان عيل حممد الرشيم  

 سعود، امللك جامعة ،أستاذ مساعد بقسم مهارات تطوير الذات، عامدة السنة التحضريية

 الرياض ، اململكة العربية السعودية 

    
 

 

 (ـه12/3/1438يف  للنرش وقبل   ،هـ5/11/1437)قدم  للنرش يف  
 

 .احلداثة، النقد، جملة شعر، الشعراء العرب احلداثيون، الرتاث:  املفتاحية الكلامت

يف حركة احلداثة  "يوسف اخلال"دور "يسعى هذا البحث الذي جاء حتت عنوان: البحث: ملخص

، إىل الوقوف عىل دور الشاعر والناقد العريب اللبناين يوسف اخلال يف مسرية حركة احلداثة الشعرية "النقدية

لنقدية العربية يف القرن العرشين. إذ شّكل اخلال عالمة بارزة عىل صعيد احلركة األدبية بشّقيها: اإلبداعي، وا

والنقدي عىل حد سواء، فهو من الناحية اإلبداعية: يمّثل أحد أبرز الشعراء احلداثيني العرب يف حقبة 

املنظرين حلركة احلداثة الشعرية العربية  مخسينيات القرن العرشين، وهو من الناحية النقدية يمثل أحد أبرز

وحياول البحث يف بعض جوانبه الوقوف عىل أبرز اجلهود النقدية التي سعى اخلال إىل  التي رافقتها آنذاك.

نقلها إىل األوساط األدبية والنقدية العربية، وال سيَّام بعد اتصاله بأبرز أعالم احلركة األدبية والنقدية الغربية 

مته يف الواليات املتحدة األمريكية )نيويورك( ضمن البعثة اللبنانية إىل األمم املتحدة، وذلك يف احلقبة أثناء إقا

م(. وقد استطاع اخلال أن ينقل جهوده هذه إىل األوساط العربية عرب جملته 1955 -1948املمتدة بني عامي )

 م.1957التي أسسها مع عدد من أعالم الشعر العريب احلداثي سنة  "شعر"

وقد تضمن البحث مجلة من املحاور وهي: سرية اخلال الثقافية، وكذلك اخلال شاعًرا وناقًدا، وتناول         

 ، ثم تناول دور اخلال واحلداثة الشعرية، وموقفه كذلك من الرتاث واللغة."شعر"البحث جملة اخلال 

ئي، عالوة عىل االنفتاح عىل بعض املناهج وقد سعى الباحث إىل اإلفادة من املنهج الوصفي االستقرا       

النقدية احلديثة كاملنهج التحلييل، األمر الذي ساعدنا عىل تناول حيثيات البحث بأسلوب علمي نقدي. وأما 

ما خيص مصادر الدراسة ومراجعها فقد أفاد الباحث من جممل الدراسات احلديثة التي اهتمت بتطور حركة 

  .لغريب عىل حدٍّ سواءاحلداثة يف األدب العريب وا

 (ـه2018/1439) جامعة امللك سعود، الرياض ،160-141، ص ص 1ع، 30مجملة اآلداب، 
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Abstract: This research seeks to identify the role of the Lebanese poet and critic Yousuf Al-Khal in 

the march of the Arabic critic movement in the twentieth century. Al-Khal shaped a milestone in 

terms of the literary movement, in its both aspects; creativity and critic. From the creative side he is 

one of the most outstanding modernists Arab poets in the fifties of the twentieth century, and from the 

critic side he is one of the leading preachers for the modern poetry movement that came along at that 

time  

The research tries also to highlight the main critics' efforts which Al-khal tried to transfer to Arabian 

literary and critics, particularly after his contact with a group of well-known Western critics in the 

literary and critical movement during his stay in the United States of America (New York), while 

working with the Lebanese mission to the United Nations in the years between 1948 to 1955. Al-Khal 

was able to convey efforts to the Arabian communities through his magazine called " Shiār " (Poetry), 

which he established in 1957 with a number of well-known Arab modern poets  

       The research has addressed a group of topics, that include the cultural biography of Yousuf Al-

Khal, and his role as a poet and critic, likewise pointed out to Yousuf Al-Khal's magazine  "Shiār". 

The research also indicated the part he played in the modernist poetry, then the attitude of Yousuf Al-

Khal from the heritage, and finally his attitude from the language  

The research sought to take advantage of the inductive descriptive approach as well as keeping in 

the mind some of the new critical methods, such as the analytical method, the thing that helped us to 

address the aspects of this research in a scientific and critical approach. Regarding this research 

sources and references, the researcher benefited from overall recent studies, which focused on the 

evolution of the movement of modernity in the Arab and Western literature.  
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 التمهيد

 سرية يوسف اخلال الثقافية:

 تظل سرية الشاعر العريب اللبناين يوسف اخلال 

م( الثقافية، عصّيًة عىل هذه الفقرة 1917-1987)

التي نحن بصددها، إذ حتتاج سرية اخلال، إذا ما أردنا 

استعراض منابعها وجوانب تشكلها ومنعطفاهتا إىل 

تتناسب وطبيعة هذه الدراسة  مساحة واسعة قد ال

 املقتضبة. وال بّد من اإلشارة إىل أن ثمة دراسة جادة

بعيد، وبشكل ال خيلو من اإلحاطة  استطاعت إىل حدٍّ 

. (1)والشمولية، أن تغطي هذا اجلانب من حياة اخلال

من االقتضاب عىل  ءأن نعّرج بيش-هنا-ومن املفيد

 سرية اخلال الثقافية واألدبية.

كانون األول عام  25اعر يوسف اخلال يف ولد الش

إحدى قرى وادي  "َعاَمر احلُُصن"، يف قرية 1917

النصارى يف شامل سورية. ثم نزحت عائلته إىل 

حيث تعّلم يف املدرسة األمريكية  ،طرابلس )لبنان(

                                                 
تعد دراسة جاك أماتايسس الساليس: يوسف اخلال وجملته  (1)

شعر، والصادرة عن بريوت، دار النهار بالتعاون مع 

إحدى أبرز  2004املعهد األملاين لألبحاث الرشقية، 

الدراسات املطولة يف حياة يوسف اخلال األدبية والثقافية. 

نيل درجة وقد سبق جلاك أماتايسس أن تقدم ببحثه هذا ل

املاجستري حتت إرشاف الربوفيسور صموئيل موريه يف 

، ويعد هذا البحث 1995اجلامعة العربية بالقدس عام 

األوسع واألشمل يف التعامل مع نشاط اخلال، شاعرًا 

 ومنّظرًا، وإنسانًا. 

للصبيان، وأهنى املراحل االبتدائية والثانوية، ومن 

األمريكية يف الكلية األمريكية يف حلب إىل اجلامعة 

بريوت، حيث درس الفلسفة عىل املفكر شارل ملك، 

م 1947سنة  "صوت املرأة"ثم تسّلم رئاسة حترير جملة 

من الصحايف األديب رشدي املعلوف وسّلمها بعد 

درب "عام إىل األديب الشاعر فؤاد سليامن صاحب 

م إىل الواليات املتحدة 1947. انتقل اخلال سنة "القمر

يويورك( ضمن البعثة اللبنانية إىل األمم األمريكية )ن

املتحدة برئاسة الدكتور شارل مالك. ويف أمريكا كانت 

له عالقات متينة مع أدباء وكّتاب وشعراء أمريكيني، 

حيث اّطلع بعمق عىل التجربة األدبية من خالل جملة 

(Poetry( وكل من الشعراء إزرا باوند )Ezra Pound )

( وروبرت فروست Walt Whitmanوولت ويتامن )

(Robert Frost أعجب اخلال .)"أيام  "بعزرا باوند

 عىل الصعيد الفني إعجاب حتى إنه اختذه قدوة ومثااًل 

ا إياه باملسيح املخلص كام يستدل من واألديب مشبهً 

البئر "التي تتصدر  "إىل عزرا باوند "قصيدته

. وقد سبق للخال أن تسلم رئاسة حترير "املهجورة

، وعمل 1952الصادرة يف نيويورك  "اهلدىجريدة "

، ليستقر به احلال 1955 "الصياد "وجيزة يف جملة ملدة

ا لألدب العريب يف اجلامعة األمريكية يف لبنان. ًس مدر  

 (.   15م، ص2005)أبو سيف، 

لقد اّطلع اخلال أثناء إقامته يف أمريكا، وهي  

م(، عىل خمتلف 1955-1948األعوام الواقعة بني )
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كان يشهد مع هنايات  الذيوجه النشاط الشعري أ

النصف األول من القرن العرشين، حركات جتديدّية 

م، 2003تؤسس للحداثة الشعرية. )انظر: بواردي، 

من أهم املؤثرات الثقافية التي  (، ومن هنا فإنَّ 49ص

طبعت شخصية اخلال األدبية والفنية، تلك التحوالت 

لشعر اإلنجليزي عىل يد فها اشبه االنقالبية التي عرّ 

 طائفة من شعراء احلداثة آنذاك. 

لقد أصبحت السنوات الثامنية التي قضاها اخلال يف 

أمريكا، والتي تعّرف من خالهلا إىل تطور احلركة 

الشعرية يف أمريكا، نواة جتربة الشاعر األدبية التي 

أّثرت فيام بعد عىل توّجهاته األدبية، فيام يتعلق بالتعامل 

املوروث واللغة والتخطي. ويمكن القول يف هذا مع 

اخلال كان قد وجد يف احلضارة الغربية،  اجلانب، إنّ 

بفلسفتها وتفكريها املنطقي، احلل األنسب للحاق 

احلركة األدبية العربية بركب احلضارة العاملية. )انظر: 

 (. 50-49م، ص2003بواردي، 

اعر عزرا احلركة الصورية التي أسسها الش وهلذا، فإنّ 

( يمكن أن تعد من أهم هذه Ezra Poundباوند )

املؤثرات، التي طبعت شخصية اخلال األدبية والفنية 

ومن مبادئها الرئيسة حتطيم التقاليد الشعرية يف سبيل "

خلق شعر يالئم العرص، ومن ذلك حترير الشعر من قيود 

العروض املألوفة معلنة أن النْظم جيب أن يكون وفق 

املوسيقي، ال وفق مقياس عرويض ما. كام دعت اإليقاع 

إىل استعامل اللغة التي يتخاطب هبا صفوة الناس. ويف 

هذه الفرتة انرصف يوسف اخلال أيضًا إىل مطالعة الشعر 

اإلنجليزي واألمريكي، ومن املحتمل أن يكون )ديوان 

، حصيلة 1958الذي نرشه عام  (1) الشعر األمريكي(

ّكد اخلال أنه كان يقوم بتجارب تلك املطالعات، وقد أ

                                                 
ديوان الشعر األمريكي: الذي مجعه يوسف اخلال ونقله إىل  (1)

آخرين والصادر عن دار جملة  العربية دون مسامهة مرتمجني

، يف هذا الديوان نجد عرضًا 1958شعر يف ترشين الثاين 

من الكالسيكية التقليدية إىل "لتطور الشعر األمريكي 

التعبري الذايت احلر عن جتربة احلياة، من خالل أبرز أعالمه 

ابع عرش حتى القرن العرشين. وفضاًل ـــمنذ القرن الس

 بالشعر األمريكي التي هي عن تعريف القارئ العريب

الغاية املعلنة األوىل، نجد أهدافًا أخرى جيلوها يوسف 

اخلال يف املقدمة، حيث يتبسط يف الكالم عىل وولت 

(، واإلشادة W. Whitman( ،)1819-1892ويتامن )

بدوره احلاسم يف إخراج الشعر من مرحلة التقليد 

ام احلياة ومعاجلة املوضوعات املبتذلة، إىل مرحلة استله

ومعاناة جتارهبا. وذلك أنه أطلق اخليال من كل قيد قديم 

بفضله ]أي  "وأسلوب مألوف. يقول يوسف اخلال:

الشعر "([ انطلقت حركة W. Whitman)  وولت ويتامن

التي دعت إىل التخلص من األوزان املألوفة  "احلر

واعتامدهم نغم خاص بالشاعر، يمنحه قدرًا كبريًا من 

ري عن جتربته الشعرية، كام يضفي عليها نعمة حرية التعب

البساطة.]...[ وبفضل ويتامن أيضًا عرف األدب العريب 

هذا األسلوب الشعري عن طريق أمني خويل الرحياين، 

وجربان. وهو األسلوب الذي دعي منذ ذلك احلني بـ 

 (. 208، ص 2004. )الساليس: "الشعر املنثور
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شعرية مستقلة بمعزل عن املحاوالت التجديدية التي 

 .T. S "ت. س. إليوت"ظهرت يف العامل العريب. وكان 

Eliot(1888-1958 يف طليعة الشعراء الذين ترجم )

أشعارهم متأثرًا بأساليبه الفنية، خصوصًا يف استعامل 

، 2004الساليس،)  ."األساطري والتلميحات والتارخيية

 (.59ص

 

 يوسف اخلال شاعرًا وناقدًا:

تبقى مسألة التعرض لقضية اشرتاك املبدع األديب 

يف العملية النقدية أمرًا ذا أمهية، خصوصًا يف هذا 

اخلال حاله كحال  اجلانب من الدراسة، وذلك ألنَّ 

غريه من الشعراء، كان يامرس النشاطني اإلبداعي 

 ."شعر"لة والنقدي عىل السواء يف جم

إىل  "عبداملجيد زراقط"ويف هذا الصدد يذهب 

صلة النقد بمامرسة اإلبداع ينبغي أن تظل  إنّ  "القول:

باستمرار حارضة يف الذهن، كام أهنا ختولنا القول: إن 

الشاعر كان النموذج اجليد الذي تنسب إليه  -الناقد

احلُُكم يصدق، -اإلجادة يف النقد. وإن يكن هذا القول

الناقد العريب، فإننا -دقيق وواضح عىل الشاعر بشكل

ا ذلك التوحد الشخيص نجد يف النقد الغريب أحيانً 

للشاعر الناقد، وبشكل بارز جدًا يف األدب 

 "درايدن"اإلنكليزي، حيث نجد شعراء كـ  

        "ماثيو آرنولد"و "كولريدج"و "وردزورث"و

أهّم عالمات بارزة يف النقد  "ت. س. إليوت"و

 (.90، 89، ص ص1991.) زراقط،"يضاً أ

اإلدراك املعريف بالعمل النقدي لدى اخلال  إنَّ 

سبقته ممارسة لإلبداع الشعري، األمر الذي أتاح له 

مترسًا أكثر عمقًا يف خفايا األثر الفني الشعري، هذا 

ل، كان املسيطر عىل الشاعر -النموذج املزدوج املكم 

عىل جتمع جملة الناقد يوسف اخلال، وكذلك احلال 

. فقد يضطر الشاعر احلديث يف حاالت كثرية (1)"شعر"

إىل القيام بالدفاع عن نامذج كتابته، أو عن طريقه 

اإلبداعي اجلديد الذي قد جيابه يف كثري من األحوال 

 بالرفض.

ما ذهب إليه زراقط يف تصنيفه للشعراء  إنَّ 

ليه اللبنانيني وفق اجتاهاهتم النقدية، وهو ما أرشنا إ

آنفًا، جيعلنا نتوقف عند موقع اخلال بيشء من 

اإليضاح، خصوصًا أنه موضوع هذه الدراسة، فقد 

كان اخلال من بني الشعراء الذين يامرسون الفعاليتني 

اإلبداعية والنقدية، مازجًا بني املعرفة  -املتميزتني

 -وهنا -واخلربة وبني التعّلم والتعليم: إبداعًا وتنظريًا.

                                                 
احلداثة يف الشعر  "راسته:يصنف عبداملجيد زراقط يف د(1) 

يف تقسيمه للشعراء اللبنانيني ممن عملوا  "العريب املعارص

وفق اجتاهاهتم النقدية كاًل من  "شعر"يف جتمع جملة 

كإلياس أبو شبكة، وأنيس احلاج، وأمني نخلة يف موقع 

عبثية النقد، وأدونيس، واخلال، وخليل حاوي يف موقع 

تعّلم والتعليم، ويوسف املزج بني املعرفة واخلربة وال

غصوب، وجورج صيدح، وجورج غانم، وشوقي أيب 

شقرا ضمن مالحظات انطباعية وتعليقات وآراء رسيعة. 

 (.90، ص1991)انظر: زراقط، 



 يف حركة احلداثة النقدية "يوسف اخلال"جهود : عدنان عيل حممد الرشيم                                                                146

اخلال كان لديه مفهوم مغاير  اإلشارة إىل أنَّ  ال بّد من

لتلك اآلراء التي تنفي أن يكون دور للنظرية النقدية يف 

أن النظريات كلها ال " عملية اخللق؛ ومن هذه اآلراء:

إن ". وكذلك، "تصنع شاعرًا وال ختلق قصيدة

القصيدة الكبرية تستخرج منها النظرية وال تسبقها، 

نظرية من النص الكتايب. وأنه جيب أن تنبجس ال

فالنظرية من هذه الزاوية عقيمة الفائدة، فام نفع أن 

، 1979)أدونيس، "تكتب قصيدة وفق هذه النظرية.

(. إننا نجد املفهوم املغاير هلذه اآلراء لدى 157ص

لكن كان لنا مفهوم للقصيدة  "اخلال، حيث يقول:

وعىل أساسه كنا نكتب القصيدة وننقد قصائد 

، جملة 91، ص 1991)نقاًل عن: زراقط،  ."اآلخرين.

  (.19و18، ص ص1978، 6-32/3، ع "املنار"

-ومهام يكن ما عناه اخلال من مفهوم القصيدة

الذي يكتب عىل أساسه القصيدة وينقد من خالله 

قصائد اآلخرين؛ فقد يعني مفهوم القصيدة، هنا شيئًا 

آخر ال يتطابق ومفهوم النظرية، كأن يعني الرؤيا 

خلاصة بمعناها العام، وليس جمموعة من املبادئ ا

العامة املتناسقة التي تنبثق من التفحص الواعي 

الوعي املسبق هبذا املفهوم أيًا تكن  فإنّ -لظاهرة معينة

درجته، يبقى له الدور األكرب يف عملية اإلبداع 

 (. 91، ص 1991)انظر: زراقط،  الشعري.

ه أحد الرواد لقد مارس اخلال النشاط النقدي بوصف

الذين انطلقوا باحلداثة الشعرية من مخسينيات القرن 

العرشين. فاخلال يف هذا النشاط نراه يمتد إىل مسافات 

مفهومًا  -كام أرشنا آنفاً  -بعيدة، خصوصًا أنه يملك

للشعر كان يصدر عنه ويامرس النقد انطالقًا منه، وهو 

عّلمناه تعلمناه باملعرفة واخلربة و " مفهوم كام يقول:

بالقول والفعل. وهو ال يزال يتسع ويعمق ويرضب 

أصوله يف الرتاث حتى جيعل احلد احلاسم الفاصل بني 

املفهومني القديم واجلديد حدًا حاساًم وفاصاًل 

 (. 33ص   ،1978 )اخلال،"حقًا.

اخلال فيام يامرسه من  ومن اجلدير باإلشارة، أنّ 

رته عىل البحث نشاط نقدي، كثريًا ما يبدو ذا ثقة بقد

ومعرفة أصوله؛ فأسلوبه ينطوي عىل علمية واطالع 

واسع متفحص، وهو ال يطلق أحكامه هذه جزافًا، بل 

نجده يناقشها متسلحًا باملعرفة واملتابعة ألصول النقد 

والتأليف قديمها وحديثها عىل السواء؛ فهو عندما 

قضايا الشعر "يناقش كتاب الشاعرة نازك املالئكة 

يبقى يوجه إليها كثريًا من االنتقادات  "املعارص

والعثرات التي كثريًا ما وقعت هبا أثناء إعدادها هلذه 

وضعت لدراستها عنوان  "الدراسة، يقول اخلال:

، وكم كانت خيبتنا مريرة حني "قضايا الشعر املعارص"

أخذنا الكتاب وكدنا ال نعثر فيه عىل قضية جوهرية 

رص]...[ هذا إىل ما جاء واحدة يف الشعر العريب املعا

حركة "يف الكتاب من آراء ارتدادية متزمتة خانت 

ومن  "اكتشافها"التي تّدعي املؤلفة  "الشعر احلر

معاجلة بعض املوضوعات معاجلة خالية من الروح 
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العلمية واإلخالص للحقيقة، ومها صفتان حاولت 

        املؤلفة أن تقنع نفسها بأهنا تتوخامها يف بحثها. 

عىل املؤلفة  "نتمرجل"م يقول اخلال: ال نريد أن ث

الشاعرة فنعلمها أصول التأليف، أو نرسم هلا كيفية 

معاجلة املوضوع. يكفي أن نقول هلا اآلن أن اسم 

، 1978)اخلال،  ."الكتاب ال ينطبق عىل مسامه...

   (.34، 33ص

وليس هذا فحسب، بل يستمر اخلال يف الكشف 

، فيقارنه بكتاب آخر يف نقد عن عيوب كتاب املالئكة

 "قضية الشعر اجلديد"الشعر احلديث، وهو كتاب 

أما كتاب نازك املالئكة  "ملحمد النوهيي، يقول اخلال:

 ضيق النَفس-فيرتدى باالنكفاء والرجعية والضيق

فهم الوزن -)بفتح الفاء ال تسكينها(، وإساءة الفهم

للغة العريب التقليدي، بل وزن الشعر عمومًا وفهم ا

العربية وإمكاناهتا، وفهم اإلنسان خصوصًا العريب، 

عىل أنه قادر عىل التغرّي والتكيف والتخطي. وأما 

كتاب النوهيي فبخالف ذلك متامًا. وهو عىل ما فيه من 

حدود، إسهاٌم قّيٌم يف إرساء قواعد حركة الشعر 

(.. من هنا، يتكشف 54، ص1978)اخلال، "اجلديد.

ل ألصول التأليف والبحث إىل حد لنا مدى إتقان اخلا

 عىل حد تعبريه.- "املرجلة"

أن يقرص جماله عىل نجاح  "إن ما يريده اخلال للنقد 

املحاولة من حيث هي حماولة ال من حيث مراعاهتا 

، 11)جملة اآلداب، ع "للقواعد واألصول املوضوعية

(. وهو يف هذا، يتفق مع الشعراء 105، ص 1959

صيدة، بمعزل عن أي شفيع الق اآلخرين يف أنّ 

خارجي هي األساس يف النقد. ويريد اخلال للنقد 

أيضًا أن جييب عن أسئلة تتعدد بتعدد مهوم الشاعر 

 :احلديث الساعي إىل التأسيس والتحول، فمسائل مثل

لة بالرتاثني: العريب  التجريب واللغة الشعرية والص 

النقد  صارت مهًا أساسيًا له، إضافة إىل هم والعاملي..

األسايس املعروف، وهو دراسة النص ومتييزه 

وتقديره... ومما يقوله يوسف اخلال، يف هذا الصدد: 

جيب أن يعنى النقد املعارص باألسئلة التالية: هل هذا "

النتاج الشعري جتريبي؟ هل يعرب عن جتربة صادقة 

اإلنسان ولقضايا العرص؟ هل يعي -ملشكلة الشاعر

، أي اللغة؟ هل يشارك بصلته الشاعر مشكلة التعبري

الرتاكمية احلميمة برتاث العرب الشعري يف التجارب 

الشعرية الراهنة يف عامل احلضارة؟... ماذا يريد الشاعر 

أن يقول، هل هذا جديد وهل قاله بنجاح وهل هو 

، 107، ص1962، 22)جملة اآلداب، ع" ."معارص؟

108  .) 

 

 :"شعر"يوسف اخلال وجملته  

 اخلال بعد إقامته يف الواليات املتحدةعاد يوسف 

بفكرة جتديد "إىل بريوت مسكونًا  ،(1948-1955)

(. حيث 63، ص1986)خري بك، "الشعر العريب

 "شعر"أحلّت عليه آنذاك فكرة إصدار جملة باسم 
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 "Poetry"تكون املقابل بالعربية مبدًأ ومنهجًا ملجلة 

ر بتوجيه من الشاع 1912األمريكية الصادرة عام 

هارييت "، وتولت حتريرها الشاعرة "إزرا باوند"

 وكانت هتدف إىل إنعاش الشعر وجتديده. "مونرو

 (.58، ص1969، صيف، 43)لؤلؤة، جملة شعر، ع

اتصاالت عديدة مع  1956قد أجرى اخلال عام و

العنارص األدبية القادرة عىل اإلسهام يف خلق حركة 

ناء إقامته يف شعرية حديثة، تلك التي ظلت تراوده يف أث

الواليات املتحدة. وقد أسفرت هذه االتصاالت 

ملا أصبح ُيطلق -املتعددة عن تشكيل النواة التأسيسية

جتّمع شعر. ويف هذا الصدد يقول كامل خري بك: -عليه

يوسف اخلال، أدونيس، خليل حاوي، نذير عظمة: "

هؤالء هم الشعراء األساسيون الذين شكلوا نواة شعر 

والذين سينضم إليهم عدد من النقاد  يف البداية،

الشبان: كأسعد رزوق وأنيس احلاج وخالدة 

 (.63، ص1986)خري بك، "سعيد.

لقد أعلن التجمع الذي أصبح يشكل النواة الرئيسة 

جملة فصلية موجهة بصورة حرصية، خلدمة "عن تأسيس 

قضية الشعر والدفاع عنها، ومحلت املجلة، بالفعل تسمية 

وسف اخلال نفسه رئيسًا لتحريرها. وقد وأصبح ي "شعر"

) خري  .".1957صدر عددها األول يف كانون الثاين عام 

 (. 64، ص1986بك، 

ظل يوسف اخلال، منذ أن ظهر العدد األول من 

جملة شعر وحتى صدور العدد األخري منها، رئيس 

حتريرها، وقد عّرفته املجلة لقرائها يف عددها الثاين، 

يوسف اخلال: خترج يف الفلسفة  "وجاء يف تعريفها: 

من اجلامعة األمريكية ببريوت حيث يّدرس الفكر 

واألدب العريب، أقام يف نيويورك ثامين سنوات التحق 

، له: 1955خالهلا باألمم املتحدة، وعاد إىل لبنان عام 

، 1957، 2)جملة شعر، ع"احلرية، هريوديا.

 (. 104ص

اعرًا إن اخلال، رغم هذا التعريف، مل يكن ش

معروفًا إال يف نطاق ضيق ال يتجاوز أوساطًا لبنانية 

( ليس إال ديوانًا يضم قصائد 1945معينة، فاحلرية )

عمودية، وليس يف هذه القصائد ما يميزها عن مئات، 

بل آالف القصائد العمودية التي نرشت قبل صدور 

فمرسحية شعرية صدرت يف  "هريوديا"املجلة. أما 

 يكاد أحد يف الوسط الشعري ( وال1954نيويورك )

، 1988 )انظر: مهدي، العريب يعرف عنها شيئًا.

 (. 18ص

، منذ بداية تأسيسها، "شعر"لقد هدفت حركة 

وبصورة علنية إىل القيام بمهمة نقد الشعر العريب 

املعارص وإعادة تقييمه، وأن تقدم ليس عماًل شعريًا 

جيب  فحسب، وإنام، كذلك، أُسَسًا وقواعدَ  "بديالً "

 االنطالق منها يف النقد وبناء الصورة اجلديدة.

من ممارسة أحكامها  "شعر"ولكي تتمكن حركة 

النقدية من إدانة أو قبول للشعر العريب املعارص، فإهنا 

تقتيض مجلة من املبادئ واملعايري النقدية، التي يمكن 
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من خالهلا ممارسة أنشطتها التي تنطوي عليها هذه 

ومن هنا فإن مراجعة جمموع احلركة بمجملها. 

ع  وخمتلف املحارضات  "شعر"منشورات جتمُّ

ع،  واملقابالت والترصحيات التي أدىل هبا أعضاء التجمُّ

وهو أمر من غري  -وكذلك املؤلفات التي صدرت عنه

جتعلنا  -املمكن يف هذه الدراسة الوقوف عليه

نستخلص املبادئ واألسس النقدية التي ظلت حركة 

 عنها يف نشاطها النقدي. تصدر "شعر"

لقد شّكل بيان يوسف اخلال الفعل االفتتاحي 

، إذ يبدو ذا أمهية خاصة، ألنه يمثل "شعر"حلركة 

الوثيقة األوىل يف املرحلة األوىل من نشاط هذه احلركة. 

دة. )انظر: خري بك،  واملرجع األويل لتصوراهتا املجدَّ

 (.65، ص 1986

أخبار "وحتت زاوية  "شعر"ففي العدد الثاين ملجلة 

نرشت املجلة ملخص حمارضة ليوسف اخلال  "وقضايا

بعنوان  "حمارضات الندوة اللبنانية"يف اجتامع ملجلة 

ومما يعرض اخلال  .(1)"مستقبل الشعر العريب يف لبنان"

إليه يف هذا البيان، تطور حركة الشعر اللبناين منذ 

                                                 
يف  "مستقبل الشعر العريب يف لبنان"( ُنرش بيان يوسف اخلال (1

، 1957، 5، ع"شعر"حمارضات الندوة اللبنانية، جملة "

انظر التعليقات حول هذا البيان يف:  .384-367ص ص 

وانظر مهدي:  . 69-65، ص ص 1986 : خري بك

، 2003. وانظر: باسيليوس،34-33، ص 1988

ص  ،2004اليس: ــــر: الســــ. وانظ147-146ص

 .193-192ص

القرن العرشين إىل أواخر سنوات اخلمسني  مطلع

الشعر احلايل يف لبنان ليس " ليصل يف استنتاجاته إىل أنّ 

حديثًا إال باملعنى الزمني للكلمة. فهو متأخر بالقياس 

إىل الشعر األورويب، ومقلد بالقياس إىل الرتاث الشعر 

(، وقد متثل اخلال 67، ص1986)خري بك،"العريب.

للوصل إىل  "رنديل"بشعر سعيد عقل يف جمموعته 

إن الشعر اللبناين احلارض "جاء فيها: اخلالصة التي 

شعر تقليدي، وهو شعر متخلف عن هذا العرص. إنه 

يف كلتا احلالتني شعر غري حديث. إن هذا الشعر ال 

خيتلف يف خصائصه اجلوهرية عن الشعر العريب 

التقليدي. فعمود الشعر هو هو، ووحدة البيت ال 

أّي القصيدة هي هي، الوزن والقافية مل جير عليهام 

تعديل، األغراض الشعرية القديمة، بالرغم من بعض 

املحاوالت يف املرسحية والقصص وامللحمة، ما تزال 

هي األغراض الشعرية احلارضة والنظر إىل األشياء أو 

اخلربة الكيانية يف احلياة، وهذا هو األهم، ما برحت 

 )خري بك،" ."عقيمة"تصدر عن عقلية اجرتارية 

آخر يرى اخلال أن هذا  (، وبمعنى67، ص1986

الشعر ال يواكب احلركة الشعرية الغربية، التي 

أصبحت من منظاره معيارًا للتطور والتقدم الشعريني. 

 وقد جاء هذا يف القسم األول من البيان.

وما هيمنا يف هذا اجلانب من الدراسة ما جاء يف 

القسم الثاين من البيان الذي ُيعد من وجهة نظر النقاد 

، يف جمال "شعر"سني، التنظري األول حلركة جملة والدار
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حماولة ترتيب القواعد واملنهجية الشعرية التي تدعو 

احلركة إليها؛ إذ يويص اخلال من خالله ببعض 

االقرتاحات النظرية األولية التي من شأهنا القيام بشعر 

 تية:آليقوم عىل األسس ا "طليعي جتريبي"

ياتية عىل حقيقتها كام : التعبري عن التجربة احلأولً "

 أي بعقله وقلبه معًا.-يعيها الشاعر بجميع كيانه

من وصفية أو -: استخدام الصورة احليةثانًيا

حيث استخدام الشاعر القديم التشبيه -ذهنية

واالستعارة، والتجريد اللفظي، والفذلكة البيانية، 

فليس لدى الشاعر كالصورة القائمة عىل التاريخ أو 

ا يتبعها من تداع نفيس يتحدى املنطق وحيطم وم   احلياة

 القوالب التقليدية.

: إبدال التعابري واملفردات القديمة التي ثالًثا

استنزفت حيويتها بتعابري ومفردات جديدة مستمدة 

 من صميم التجربة ومن حياة الشعب.

: تطوير اإليقاع الشعري العريب وصقله عىل رابًعا

لألوزان التقليدية أية ضوء املضامني اجلديدة، فليس 

 قداسة.

االعتامد يف بناء القصيدة عىل وحدة  خامًسا:

التجربة واجلو العاطفي العام ال عىل التتابع العقيل 

 والتسلسل املنطقي.

اإلنسان يف أمله وفرحه، خطيئته وتوبته،  سادًسا:

هو -حريته وعبوديته، حقارته وعظمته، حياته وموته

جتربة ال يتوسطها  املوضوع األول واألخري. كل

اإلنسان هي جتربة سخيفة مصطنعة ال يأبه هلا الشعر 

 اخلالد العظيم.

العقيل العريب وفهمه -وعي الرتاث الروحي سابًعا:

عىل حقيقته وإعالن هذه احلقيقة وتقييمها كام هي دونام 

 خوف أو مسايرة أو تردد.

العقيل -الغوص إىل أعامق الرتاث الروحي ثامنًا:

 وفهمه، والتفاعل معه. األورويب،

اإلفادة من التجارب الشعرية التي حققها  تاسًعا:

ال يقع يف  أدباء العامل. فعىل الشاعر اللبناين احلديث أن

خطر االنكامشية كام وقع الشعراء العرب قدياًم بالنسبة 

 لألدب اإلغريقي.

االمتزاج بروح الشعب ال بالطبيعة.  عارًشا:

، أما الطبيعة فحالة آنية فالشعب مورد حياة ال تنضب

 (.99-98، ص1957 ،2، ع"شعر")جملة  زائلة.

إن بنود االنطالق اآلنفة الذكر تكشف عن نية يف 

وضع األسس النظرية للتيار احلديث يف الشعر العريب، 

وهي عالوة عىل ذلك تشكل القاعدة الفكرية األوىل 

يف طور نشوئها األول. وعند مراجعة  "شعر"حلركة 

نود مراجعة فاحصة، نجدها ترتكز بشكل هذه الب

، والعملية الشعرية "الوجود"رئيس وربام الفت عىل 

وفق الرؤية الوجودية تفاعل مع الوجود اإلنساين، يف 

خمتلف مستوياته اخلارجية والداخلية. فامدة الشعر 

تنبثق عن جتربة عاطفية وعقلية متارس حمتويات 

 ينبثقان من الوجود. وأما لغة الشعر وإيقاعه، فهام
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كوهنام أداة تعزيز للتفاعل بني عملية اخللق الشعري 

اختيارمها يتبع العتبارات  فإنّ  ومن ثمَّ والوجود. 

 خدمة كل منهام حلركية هذه العالقة.

وقد سعى اخلال يف ضوء احلركة التجديدية هذه إىل 

احلد من قداسة القوانني املتوارثة، وهلذا فهو يزيل 

عل اإلنساين مع الرتاث العريب عىل العائق أمام التفا

أساس التقييم العقالين، وكذلك مع حضارات 

الشعوب األخرى واإلفادة من جتارهبا احلضارية، 

وخصوصًا، جتارهبا العقلية واألدبية. ومن هنا، يصبح 

متّيز الشعر بوصفه مادة إبداع، مرهونًا بام يقدمه لدفع 

 هوية الوجود نحو التحرر واإلنسانية.

يكن اخلال ليلغي الدور الفاعل للرتاث العريب يف مل 

تكوين العملية الشعرية احلديثة، ولكنه يدعو إىل ربط 

هذا الرتاث مع إخضاعه إىل عملية نقدية عميقة، بل 

إىل غربلته إذا صح التعبري. فهو يدعو إىل اإلبقاء عىل 

كل ما يصلح من هذا الرتاث عقالنيًا ويمكن اإلفادة 

كل ما فيه من حتديدات مسبقة.  بقاً منه، ويرفض مس

وينفذ اخلال من خالل هذا البيان نحو العاملّية التي 

كجزء من التفاعل اإلنساين  "شعر"نادت هبا حركة 

الكوين. وهلذا يبقى تقدم الشعر العريب اللبناين مرهونًا 

بمدى إفادته من الرتاث العاملي، األورويب منه عىل 

لدعوة ضمن حماولة اخلال وجه التحديد. إذ تأيت هذه ا

اخلروج عن الرتاث العريب املحدود، وذلك من أجل 

 إجياد بديل حضاري عقالين مواٍز للحضارة الغربية.

مل يتطرق بشكل منهجي إىل بناء "إن اخلال يف بيانه 

نظرية شعرية متكاملة تأخذ عىل عاتقها حتديد األسس 

 لعملية اخرتاق واضحة املعامل. وقد يرجع سبب ذلك

إىل البلبلة التي رافقت حركة الشعر احلديث يف تعريف 

نفسه وأهدافه. أو بكلامت أخرى حصل االضطراب 

يف طريقة انخراط النظريات األدبية األجنبية الغربية، 

ومالءمتها والواقَع احلضاري الفكري العريب. فبقيت 

هذه النظريات حمّط جتارب شعرية مل ترافقها نظرية 

هة، بشكل موّس  ع وشامل. ومع ذلك يبقى بيان موج 

اخلال األول من نوعه الذي اختار اخلروج يف توصياته 

عن القواعد السابقة، خصوصًا فيام يتعلق برفض اللغة 

واإليقاع العربيني التقليديني، ونفي صفة القداسة 

عنهام ومزج الشعر يف معركة الوجود اإلنساين كنّد 

واضح، إىل بشكل جيّل و للفلسفة. ودعا هذا البيان

التمّثل باآلداب األجنبية كرشط لتطّور األدب 

 (.148، ص2003)بواردي، "العريب.

 

 يوسف اخلال واحلداثة الشعرية: 

حماولة "تقوم عىل  يف مفهومها العام (1) احلداثة إنَّ 

استكشاف التفاعالت املركبة للوجود من أجل 

                                                 
للوقوف عىل مفهوم احلداثة وتفاعالهتا ومركباهتا عربيًا  ((1

، 142-117، ص ص1979وعامليًا، انظر: )جربا، 

، 1988(. وانظر:)بنيس،3،ج1983ظر: أدونيس، وان

 (.1991(. وانظر: )اجلابري،130-109ص ص
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الوصول إىل ماهية حياة مستمرة ومتحركة، تسري يف 

 مستقبيل ال يعرف اهلدوء وال املعايري الثابتة.منحى 

واحلداثة يف حركتها املستمرة تصطدم والثابَت املنبعث 

من إرهاصات ماضوية حتاول اإلبقاء عىل وضعية 

املسلامت القْبلية. ويعد الرافد الثقايف يف احلداثة أهم 

الروافد، عطاًء، ألنه الوحيد الذي جيمع بني املتخّيل 

عه املعاش، وهو دائم البحث عن حياة اإلنساين وواق

إنسانية أفضل، لذا فهو ينحو، أوالً، منحى الغوص يف 

أعامق إنسانية الستجالء حركيتها، وثانيًا، منحى 

الفردانية والشخصانية التي متيز الفرد عن اجلامعة، 

وتعيد تعريفات انتامئه هلا. فالفرد/ الشخص، يف سياق 

ن خالل فرادته املبدعة احلداثة، ينتمي إىل اجلامعة م

وينسجم معها، طوعًا، لكن دون امتزاج يفقده هويته 

 (.2، ص2003)بواردي، "الشخصية.

لقد ظلت مسألة ختلف العامل العريب وفقدان احلداثة 

فيه، من أبرز املسائل التي انشغل هبا اخلال، فطاملا شكا 

اخلال هذا الوضع املرتدي يف كثري من كتاباته 

إن روح العرص "ته العديدة، فهو يقول: وترصحيا

]...[ بقيت عىل هامش حياتنا القديمة املهرتئة  احلديث

البالية وظل أثرها عاجزًا حتى اآلن، عن تغيري حياتنا 

وبعث روح اجلدة واالبتكار يف نفوسنا 

، 376، ص1957، 5)اخلال، جملة شعر، ع."وعقولنا

 (، ويف155، 154، ص2004 عن: الساليس، نقاًل 

أّما أن  "يقول أيضًا: "احلداثة يف الشعر"مدخل كتابه 

يصبح العامل احلديث عاملنا، أي أن ال يقوم بيننا وبينه 

ننا تبنينا إحاجز فال يعني أننا أصبحنا متامًا فيه، أي 

يف  (،الصالح منها والطالح) مجيع معطياته ومفاهيمه

حياتنا. فلو كان األمر كذلك، ملا كانت القضية 

ية التي جتابه العرب اليوم عىل اختالف بيئاهتم، املصري

هي: كيف ننشئ جمتمعًا حديثًا يف عامل حديث. هذا 

التناقض بني كوننا شكالً يف العامل احلديث وبني كوننا 

جوهرًا يف خارجه، يضطرنا إىل معاناة قضايا جمتمع 

قديم يف عامل حديث، ومعاناة قضايا عامل حديث يف 

 (.6 -5، ص1978)اخلال،"جمتمع قديم.

لقد حاول اخلال أن يربز أهم عنارص ومقومات 

احلداثة نظرة حديثة إىل "احلداثة يف مقالة له بعنوان 

مهام قيل يف احلداثة يظل القول "إذ يقول:  ،"الوجود

األهم فيها أهنا يف كل يشء ال يف الشعر وحده، موقف 

كياين من احلياة يف املرحلة التي نجتازها. فهي ليست 

كااًل يقتبسها اإلنسان أو زًيا يتزّيا به، ألن املهم هو أش

ما وراء األشكال واألزياء. هذا املاوراء هو ما نسميه 

 (. ومن هنا، فإنّ 16، ص1978)اخلال: . "بالعقلية

العقلية احلديثة تعني من وجهة نظر اخلال، أن يأخذ 

ال باملظهر. وليست مظاهر احلياة  اإلنسان باجلوهر

 ،ي غزت البالد العربية جوهر احلياة احلديثةاحلديثة الت

بل األخذ بأسباهبا الروحية والعقلية. وقد ركز اخلال 

عىل رضورة أن حييا اإلنسان العريب حياة العقل. فاخلال 

 "حياة العقل"يسجل موقفه هذا يف افتتاحية بعنوان: 
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لكي نحيا حياة  "، إذ يقول:"آفاق"نرشها يف جملة 

نحرره من قيود السلفية -رر العقلالعقل، علينا أن نح

والنقل]...[ ونحرره أيضًا من ربقة اجلهل]...[ جهل 

املبادئ واألصول األوىل لكل علم وأدب وفن. 

ونحرره أيضًا من أنفسنا: من الذاتية التي تنغلق عىل 

الفراغ وترفض النقد،]...[ ولكي نحيا حياة العقل، 

نة احلقيقية بقدرته عىل املعاي -علينا أن نؤمن بالعقل

ورؤيتها واخلضوع هلا]...[. ولكي نحيا حياة العقل 

علينا أن ندخل رشاكة العقل يف التاريخ ويف العرص، 

فالعقل املنقطع املنعزل املكتفي بنفسه، ال يكون]...[. 

هذه الرشاكة تتخطى القومية والدين وتتجاوز احلدود 

والسدود]...[. فاالنكامش عىل الذات واخلوف من 

تاح، واالختباء وراء التقديس والتحريم مناخ ال االنف

)اخلال، . "يرتعرع فيه العقل أو تنهض احلضارة...

، وانظر: 4-3، ص1959، 2:1جملة آفاق، ع 

 (.155، 154، ص2004الساليس، 

اخلال ال يفتأ  وفيام يتعلق باحلداثة الشعرية، فإنّ 

احلداثة يف الشعر "يقدم تصوراته عنها ومن ذلك قوله: 

داع وخروج به عىل ما سلف وهي ال ترتبط بزمن. إب

يصبح يف يوم من األيام قدياًم.  افام نعتربه اليوم حديثً 

وكل ما يف األمر أن جديدًا ما طرأ عىل نظرتنا إىل 

األشياء فانعكس يف تعبري غري مألوف... إىل أن يقول: 

واخلالصة أن احلداثة يف الشعر ال تعترب مذهبًا كغريه 

، بل حركة إبداع متايش احلياة يف تغريها من املذاهب

الدائم وال تكون وقفًا عىل زمن دون آخر. فحيثام يطرأ 

تغيري عىل احلياة التي نحياها فتتبدل نظرتنا إىل األشياء، 

يسارع الشعر إىل التعبري عن ذلك بطرائق خارجية عىل 

السلفي واملألوف. فاملضامني واألشكال متيش جنبًا إىل 

الشعر وحده، بل يف خمتلف حقول النشاط  جنب، ال يف

 (.   17، 15، ص 1978)اخلال،  "اإلنساين أيضاً 

احلديث عن اخلال ودوره البارز يف حركة  إنّ 

احلداثة الشعرية العربية املعارص، ال يأيت، بأي حال من 

، التي بدأ يؤسس "شعر"األحول، منبتًا عن دور جملته 

ة األمريكية يف عام هلا بعد عودته من الواليات املتحد

، وهو دور يسعى، منذ البداية، إىل تأسيس 1956

مرشوع هنضوي حداثوي محل عىل عاتقه، اخلروج 

باحلركة الشعرية العربية إىل آفاق أوسع وتفكري ُيعنى 

باألبعاد العميقة للتعبري الشعري، بحيث َينُْشد هذا 

التعبري التحرر من سيطرة القديم كأمر مفروض 

 مسبقًا.

ما يميز املرشوع احلداثي الذي هنضت به حركة  إن

وعىل رأسها يوسف اخلال، تلك الرؤيا  "شعر"

التجديدية التي فجرت إمكانات اخللق الشعري. وهي 

حماولة جتديدية تنضاف إىل ما سبقها من حماوالت 

القرن  أوائلجتديدية، كان الشعر العريب قد شهدها مع 

ربعينيات من ذلك العرشين. إىل أن وصل أوجها يف األ

هذه، وهي  "شعر"القرن. غري أن ما يميز رؤية حركة 

متزامنة مع تلك املحاوالت التجديدية أهنا جاءت 
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 "بوعي أكثر جذرية وبرؤية أكثر شموالً."

 (.52، ص 1993)أدونيس،

احلداثة التي سعت حركة شعر إىل تأسيسها هي  إنّ 

ز حداثة املضمون يف العمل الشعري وهي هبذا تتجاو

حدود التغيري والتالعب  دحداثة الشكل التي تقف عن

 بأنساق التفاعيل اخلليلية.

يوسف اخلال يسّوغ هذه اللهفة نحو  ومن هنا، فإنّ 

فنحن يف عرص  " تأسيس مضمون حديث مغاير بقوله:

نبحث فيه عن سبيل للخروج من األزمة التي نعانيها 

ان يقوم من جّراء فقدان إيامننا باألسس القديمة التي ك

عليها جمتمعنا اإلنساين، أمام هذا البحث أليس من 

الطبيعي أن نتلهف للمضمون؟ ومن جهة ثانية كان 

النقد العريب منرصفًا إىل اللغة واألسلوب كأنام األدب 

حمض لغة وأسلوب، فقد كان هكذا بالفعل حني ركن 

أسالفنا إىل إيامهنم باألسس التي قام عليها جمتمعهم 

مهم إال االجرتار وابتكار األساليب التي فلم يعد أما

ليس من الطبيعي تقفهم عىل إتقان هذا االجرتار، أوَ 

إذن أن نتلهف نحن أبناء هذا اجليل الثائر الباحث 

، صيف 24) اخلال، جملة شعر،ع"للمضمون..؟

 (. 151، ص1962

الثورة الفكرية واملضامني  وال بّد من اإلشارة إىل أنَّ 

اخلال يدعو إليها من خالل جملته الشعرية التي كان 

، ينبغي أن تستتبع بتطور الحق للشكل، فقد "شعر"

فهم اخلال أن املضمون احلديث هو الذي خيلق شكله 

املناسب املعرب عن جتربة الشاعر، ويف هذا الصدد يقول 

فالشكل يف الشعر عىل أمهيته ورضورته تابع  "اخلال:

ت تعبئة كمية للمضمون وناجم عنه متامًا، كمل لو شئ

معينة من القمح يف كيس فأنت تأخذ الكمية وتبحث 

عن كيس يناسبها وبالطبع ال تفعل العكس وهكذا يف 

الشعر يأيت املضمون أوالً، وأصالة املضمون أي صدق 

معاناته وجتربته يتطلب شكالً أصياًل يالئمه، ومراعاة 

خلصائص الشعر يف اإليقاع والرهافة وخلق جو من 

لبهجة الروحية ومحل القارئ عىل املشاركة التوتر وا

)اخلال، جملة "الكاملة يف جتربة الشاعر ومعاناته.

 (.118، ص1960، كانون الثاين،13، ع "شعر"

لقد تعرض اخلال من خالل جهوده النقدية إىل 

لت يف جمملها نقلة حداثية مجلة من املسائل التي شكّ 

من عىل صعيد حركة الشعر العريب املعارص. ولعل 

أمهية بمكان، اإلشارة إىل هذه املسائل، التي سأعرض 

إىل بعضها، كانت يف بعض األحيان تتقاطع ورؤية 

، وهي يف أحيان أخرى ختتلف وتبتعد "شعر"جتمع 

كثريًا أو قلياًل عن هذه الرؤية. وال أدعي بأنني سأقف 

عىل مواطن التقاطع واالختالف بني أعضاء حركة 

 مساحة واسعة، قد ال ، إذ حيتاج ذلك إىل"شعر"

بل سأكتفي هنا، بالوقوف ، تتناسب وهذه الدراسة

املقتضب عىل مواقف اخلال اجتاهها. ومن هذه 

 املسائل:
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 موقف اخلال من الرتاث: -

لقد جاء يف موضع آنف من هذه الدراسة من خالل 

مستقبل الشعر العريب يف "التعرض إىل بيان اخلال 

موقف اخلال من ، ما يمكن أن يكشف عن "لبنان

ال أنزلق يف عيب التكرار، فإنني، هنا،  الرتاث. ولكي

أحاول استجالء هذا املوقف من خالل ما تيرس يل من 

. هذا "شعر"آرائه النقدية التي بثها يف أعداد جملة 

باإلضافة إىل آراء النقاد والدارسني الذين اهتموا 

 بدراسة اخلال نفسه.

يقي الذي يرى يوسف اخلال أن الرتاث احلق

الرتاث الكوين أو "ينبغي أن ننتمي إليه هو 

ف ، صي24ع ،"شعر")اخلال، جملة "اإلنساين.

(. ومن هنا، يذهب اخلال إىل أن 152، ص1962

الرتاث هو جهد اإلنسان املرتاكم عرب التاريخ يف كل 

مكان وزمان، وهو يسميه باحلضارة اإلنسانية 

عقل. وهذه الواحدة أو الرتاكم الثقايف أو نتاج ال

احلضارة اإلنسانية الواحدة حيمل لواءها الغرب ويف 

فاحلضارة الغربية هي  "هذا الصدد يقول اخلال:

حضارة اإلنسان املرتاكمة عرب التاريخ، وما نعتت 

الغرب أو أوروبا قد أعطاها يف  بالغربية إال ألنّ 

األلف سنة األخرية أكثر مما أعطتها أي منطقة 

، 15ع"شعر"ة التحرير: جملة )هيئ "جغرافية أخرى.

(؛ وهلذا، جاءت الدعوة إىل 139، ص1960صيف،

التواصل "من خالل  ،"حتقيق رشاكة تراثية إنسانية"

)هيئة التحرير:  "الفعال مع الشعر املعارص يف العامل.

 (.117، ص1961، صيف9ع"شعر"جملة 

لقد أعلن اخلال يف رسالة بعث هبا إىل سلمى 

 قفه جتاه الرتاث عامة، بقوله:اخلرضاء اجليويس عن مو

لن يكون لنا مستقبل ما مل نعد إىل اإلسهام يف احلضارة "

، 15،ع"شعر")اخلال، جملة . "اإلنسانية من جديد

(. ونحن ال نستطيع أن نتمثل نشاط 138، ص1960

اخلال عىل الصعيد الثقايف، وتقييمه إال من هذا املنطلق، 

ىل رضورة ركز ع "شعر"فمنذ أن أسس اخلال جملة 

جتاوز مقولة أن الرتاث العريب تراث مستقل مكتف 

 بذاته ويشكل واقعًا هنائيًا. 

وفيام خيص قضية الرتاث يف شعر اخلال فقد تصدى 

البئر املهجورة، إذ نجد يف بعض "هلا يف جمموعته 

احلوار "، وقصيدة "الدارة السوداء"قصائدها كقصيدة 

ؤم، عىل الرغم مما صورًا شديدة الواقعية والتشا "األزيل

صورًا  "فيها من أمل باخلالص. وقد استعمل اخلال

خمتلفة لوصف حالة الرتاث العريب يمكن إعادهتا 

مجيعها إىل نمط واحد يتألف من وجهني متضادين، 

اهلري كأنه هبذا التضاد اجلديل الذي يذكرنا بالفكر 

، أراد إجالء احلقيقة، أي ما هو عليه الرتاث وما يقليط

أن يكون. وأهم هذه الصور: اجلفاف واملطر، جيب 

 "السفر والعودة، املوت والقيامة، اهلجران واللقاء.

 (.158، ص2004)الساليس،
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ومن األمهية بمكان أن نقف مرة أخرى عند رسالة 

إن آهلة العامل " حيث يقول فيها: ،"اجليويس"اخلال إىل 

العريب قد ماتت، والثوريون احلقيقيون هم الذين 

كوا أهنا قد ماتت فعمدوا إىل دفنها لكي تبعث من أدر

جديد آهلة جتسد أحالم اجليل وآماله كام جتسد واقعه 

]...[، أمل يدفن العرب آهلة اجلاهلية؟ أفال  ومصريه

تظنني أننا يف هنضتنا أو ثورتنا احلارضة نحو حياة 

أفضل جيب أن ندفن آهلة جاهليتنا يف سبيل بعث آهلة 

)اخلال، جملة  "ورتنا اليوم ومثالنا؟حية متجددة عىل ص

 (.140، ص1960، 15ع ،"شعر"

فاخلال هنا يشبه الرتاث باآلهلة. وهو هبذا التشبيه 

يلّمح إىل هالة التقديس التي حتيط بالرتاث العريب 

وليس هذا فحسب، بل ربام كان يقصد إظهار 

التواصل التارخيي ووحدة الرتاث منذ الوثنية القديمة 

ا باآلهلة، حتى العرص احلارض الذي يسوده املشار إليه

يامن بإله واحد. ولكن جوهر الفكرة يكمن يف إلا

حقيقة اخلالص. ويالحظ أن اخلال يف هذه املقابلة بني 

موت اآلهلة وقيامتها، وموت الرتاث وقيامته، يضع 

يامنه إيقينه ببعث الرتاث العريب عىل مستوى واحد مع 

بيل إعادة سري اخلالص الثابت بقيامة املسيح. ويف س

  عىل األرض.

ويف هناية هذه الوقفة املقتضبة عىل موقف اخلال من 

اخلال مل يكن يدعو إىل  الرتاث، ال بّد من التأكيد عىل أنَّ 

إلغاء دور الرتاث العريب يف تكوين العملية الشعرية 

احلديثة، ولكنه يدعو إىل إخضاعه إىل عملية نقدية 

رضورة ربطه مع الرتاث  عميقة هذا باإلضافة إىل

اإلنساين الكوين. وهلذا، فهو يدعو إىل اإلبقاء عىل كل 

ما يصلح من هذا الرتاث عقالنيًا ويمكن اإلفادة منه، 

ويرفض مسبقًا كل ما فيه من حتديدات مسبقة. وتأيت 

هذه الدعوة ضمن حماولة اخلال اخلروج عن الرتاث 

ضاري العريب املحدود، وذلك من أجل إجياد بديل ح

 عقالين مواٍز، للحضارة الغربية.

 موقف اخلال من اللغة: -

ظلت قضية اللغة هاجسًا عالقًا يف تنظري يوسف 

، "شعر"اخلال النقدي يف مرحلة ما قبل إنشاء جملة 

وأثناء صدورها، وحتى بعد توقفها عن الصدور، 

حيث برزت هذه القضية مهًا حداثيًا مل يستطع اخلال 

التي  "شعر"يف رشك فشل جتربة جملة بل أوقعه  ،جتاوزه

 اصطدمت، حسب تعبريه بجدار اللغة.

، فإننا نجد ثمة توجهًا "شعر"وإذا ما انتقلنا إىل جملة 

نحو تبني العامية وإعطائها دورًا جماورًا للغة الفصحى 

يف الشعرية العربية، فعىل الرغم من أن هذا التوجه مل 

تنظري نقدي إال يفصح يف بداية األمر عن ذاته يف شكل 

، 1ع"شعر")طراد، جملة  "كزيب"أن نرش قصيدة 

(. باللهجة اللبنانية مليشال 21-20، ص1957نيسان،

، 2005)انظر: أبو سيف: طراد ال خيلو من داللة.

 (.87، ص1986. وانظر: خري بك:186ص
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الوثيقة األوىل التي تعرض ملشكلة اللغة بصورة  إنّ 

د الرابع من جملة مبارشة، تلك التي جاءت يف )العد

(، ففي هذا العدد، نرش اخلال مقالة نقدية عن "شعر"

جمموعة من القصائد العامية مليشال طراد، وتبدو أمهية 

هذه املقالة نابعة من كوهنا مكتوبة باللغة املحكية. غري 

 املهم، هنا، هو اإلشارة إىل نقطتني أساسيتني فيها: أنَّ 

التي يتيحها  التأكيد عىل حرية التعبري أولها:

هذه اللغة مل  استخدام اللغة املحكية للشاعر، بام أنّ 

مرياث اإلتباع "تتلق ثقل املوروث التقليدي، و

 ."واملحاكاة

تتجاوز "هذه اللغة وإن مل  اقتناع املؤلف بأنّ  ثانيتها:

حجر "، فإهنا ستشكل "بعد مستوى اللهجة املحكية

 .(87، ص1986)انظر: خري بك، زاوية املستقبل.

مليشال طراد، وكذلك مقالة  "كزيب"لت قصيدة شكّ 

اخلال، وكلتامها مكتوبتان باللهجة املحكية، توجهًا 

مسترتًا من اخلال يف الرتويج للكتابة بالعامية، والذي 

أفصح عنه بشكل مبارش يف كلمته التي ألقاها يف مؤمتر 

، حيث ذهب 1961روما لألدب الذي انعقد عام 

التناقض الصارخ الذي يعانيه  اخلال إىل رضورة فّض 

األدب العريب بني كونه شكاًل يف العامل احلديث 

وجوهرًا خارجه مما اضطره إىل معاناة قضايا جمتمع 

قديم يف عامل حديث، ومعاناة قضايا عامل حديث يف 

 (.88، ص1986جمتمع قديم. )انظر: خري بك،

 

ركز اخلال أثناء تطرقه إىل العوائق التي تواجه 

األديب يف العامل العريب عىل الصعوبات اللغوية  النشاط

التي يواجهها الكاتب العريب، والتي تتمثل بكون هذا 

يفكر "خمتلفة حينام  "لغات"الكاتب يرجع إىل ثالث 

يقول اخلال: فنحن نفكر بلغة،  "ويتكلم ويكتب

، 2005)أبو سيف،"ونتكلم بلغة، ونكتب بلغة

 اإلبقاء يف إرصار العرب عىل"(، وهو يرى 188ص

دليالً آخر عىل أن العقل العريب  "عىل اللغة يف سباهتا

عقاًل علميًا، بام إنه خُيضع "وال  "عقالً حديثاً "ليس 

)انظر: خري  الواقع املوضوعي إىل رغباته الذاتية.

 (.88، ص1986بك،

الذي يراه اخلال منقذًا لألدب  "احلداثي"احلل  إنَّ 

اللغة "استعامل العريب يف تعبريه احلي واحلر هو 

املتطورة عىل ألسنة شعوهبا، فهذه هي لغة  "املحكية

احلارض واملستقبل واستخدامها يف الكتابة كام يف 

احلديث أمر حمتوم، وعندئذ نتغلب عىل هذه الصعوبة 

األساسية يف وجه أدب عريب حي، مبدع، حديث. 

 (.188، ص2005)انظر: أبو سيف،

جدارًا  "فصحىاللغة ال"حاول اخلال أن جيعل من 

وعائقًا أمام تقدم حداثة الشعر العريب املعارص، داعيًا 

إىل أن هدم هذا اجلدار ال يكون إال باستحضار 

 التجربة الشعرية الغربية بأبعادها كافة.
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عن  (1)"شعر"وقد استمر اخلال بعد إيقاف جملة 

، "باللهجة املحكية"الصدور ينتهز كل فرصة للتبشري 

وصار يكتب  باللغة العربية الفصيحةوقد ترك الكتابة 

باللهجة املحكية، وهبذه اللهجة أصدر كتابًا هو 

 "، وكتب جمموعة قصائد بعنوان"الوالدة التانية"

 ."مذكرات كلب
 

 اخلامتة

لقد استطاع الشاعر والناقد العريب يوسف اخلال أن 

بشقيه اإلبداعي والنقدي  ييؤسس ملرشوعه احلداث

بوصفه يشكل أحد أبرز الشعراء سواء، وذلك  عىل حدٍّ 

مخسينيات القرن العرشين،  حقبةالعرب احلداثيني يف 

وهو من الناحية النقدية، يمثل أحد أبرز املنظرين 

  حلركة احلداثة الشعرية العربية التي رافقتها آنذاك.

وقد مّكنت إقامة اخلال يف أمريكا ضمن البعثة 

                                                 
صدرت املجلة يف أربعة وأربعني عددًا، يف إحدى عرشة  ((1

سنة غري متتالية، ويمكن إذ ذاك اإلشارة إىل مرحلتني يف 

املرحلة األوىل: وامتدت من شتاء عام  "شعر"حياة 

يف العام ، صيف خر31/32، حتى العدد1975

. وهي مرحلة أساسية للمجلة، كانت فاعليتها 1964

وتأثريها عىل الساحة األدبية من األمهية، بحيث شكلت 

خمتربًا لنضوج احلداثة العربية الناشئة واملتخبطة بني التبعية 

واألصالة، أما املرحلة الثانية، فامتدت من العدد 

، 44، حتى العدد 1967ربيع العام -، شتاء 33/34

، ص 2003. انظر: )بواردي: 1969ريف عام خ

 (.47،48ص

عىل أوجه  اللبنانية إىل األمم املتحدة، من االطالع

النشاط الشعري املختلفة، وما رافقها من حركات 

جتديدية تؤسس للحداثة الشعرية الغربية، هذا إذا ما 

أضفنا إليها جتاربه وثقافته التي سبقت هذه البعثة، من 

خالل اطالعه عىل الشعر العريب اجلديد يف خمتلف 

يف تشكل نواة جتربة الشاعر  أسهماجتاهاته، كل ذلك 

التي أّثرت فيام بعد عىل توجهاته األدبية فيام األدبية 

 يتعلق بالتعامل مع املوروث واللغة والتخطي.

ومن النتائج التي خلصت الدراسة إليه يمكن أن 

 نجملها عىل النحو اآليت:

ممارسة اخلال للنشاط النقدي أتاح له  إنّ  أوًل:

ا يف خفايا األثر الفني الشعري، وهو ا أكثر عمقً مترًس 

من أمهية النقد للشاعر احلديث، والسيام أنه  ينطلق

أو     يضطر يف حاالت كثرية للدفاع عن نامذج كتابته،

عن طريقه اإلبداعي اجلديد، الذي جيابه يف كثري من 

 األحيان بالرفض.

لقد آمن اخلال منذ اللحظة األوىل النطالقة  ثانًيا:

 من رضورة توافر األداة احلقيقية التي يمرشوعه احلداث

تتبلور من خالهلا حركة احلداثة الشعرية، فكانت جملة 

( األمريكية Poetry) التي أسسها عىل غرار جملة "شعر"

هي احلاضنة احلقيقة التي استقبلت تلك املحاوالت 

 الشعرية اجلديدة.

وفيام يتعلق بعالقة اخلال بالرتاث، فقد  ثالًثا:

اعل اخلال مل يكن ليلغي الدور الف الحظت الدراسة أنّ 



 159                         (هـ1439م/2018ود، الرياض )جامعة امللك سع،  1ع  ،30مجملة اآلداب، 

للرتاث العريب يف تكوين العملية الشعرية احلديثة، 

ولكنه يدعو إىل ربط هذا الرتاث مع إخضاعه إىل 

عملية نقدية عميقة، وهو يدعو إىل اإلبقاء عىل ما 

ا ويمكن اإلفادة منه، يصلح من هذا الرتاث عقالني  

ا كل ما فيه من حتديدات مسبقة. وهو يرفض مسبقً 

رتاث احلقيقي الذي ينبغي أن ويذهب اخلال إىل أن ال

 ننتمي إليه هو الرتاث الكوين أو اإلنساين.

لت قضية اللغة منذ انطالقة مرشوع لقد شكّ  رابًعا:

، هاجسًا عالقًا يف تنظريه النقدي، حيث ياخلال احلداث

 ،برزت هذه القضية مهًا حداثيًا مل يستطع اخلال جتاوزه

لتي ا "شعر"بل أوقعه يف رشك فشل جتربة جملة 

اصطدمت، حسب تعبريه، بجدار اللغة. ولعل احلل 

الذي يراه اخلال منقذًا لألدب العريب يف  "احلداثي"

كلغة  "اللغة املحكية"تعبريه احلي واحلر هو استعامل 

 أدبية فاعلة.

ومهام يكن من أمر، يبقى أن نقول: لقد ظلت 

جهود اخلال املبكرة يف حركة احلداثة الشعرية 

مسرية احلركة  بظالهلا وتداعياهتا عىل والنقدية، تلقي

 األدبية والنقدية العربية إىل يومنا هذا. 

 

 عــاملراج

الثابت واملتحول بحث يف : أدونيس، عيل أمحد سعيد

، بريوت، دار 3ج ،اإلّتباع واإلبداع عند العرب

 .1983العودة، 

، 2، طصدمة احلداثة: أدونيس، عيل أمحد سعيد

 .1979بريوت، دار العودة، 

، بريوت، ها أنت أهيا الوقت: أدونيس، عيل أمحد سعيد

 .1993دار اآلداب، 

حداثة السؤال: بخصوص احلداثة : بنيس، حممد

، بريوت، املركز الثقايف العربية يف الشعر والثقافة

 .1988العريب،

جملة شعر واحلداثة الشعرية : بواردي، باسيليوس حنا

 .2003 ،، أطروحة دكتوراه، جامعة حيفاالعربية

، بريوت، املؤسسة ينابيع الرؤيا: جربا، إبراهيم جربا

 .1979العربية للدراسات والنرش،

الرتاث واحلداثة: دراسات : حممد عابد اجلابري،

بريوت: مركز دراسات الوحدة ، ومناقشات

 . 1991العربية،

، دار جملة شعر، قصائد يف األربعنياخلال، يوسف: 

 .1960، بريوت

، بريوت، دار 1، طداثة يف الشعراحل :اخلال، يوسف

 .1978، الطليعة للطباعة والنرش

، بريوت، 2، طاألعامل الشعرية الكاملةاخلال، يوسف: 

 .1979، دار العودة للصحافة والطباعة والنرش

حركة احلداثة يف الشعر العريب : خري بك، كامل

 الثقايف-دراسة حول اإلطار االجتامعي-املعارص

، بريوت، دار 2، طاألدبيةلالجتاهات والبُنى 

 .1986الفكر، 
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 ،احلداثة يف الشعر العريب املعارص: زراقط، عبداملجيد

، بريوت، دار احلرف العريب للطباعة 1ط

 .1991والنرش،

، يوسف اخلال وجملته شعر: الساليس، جاك أماتايسس

، بريوت، دار النهار بالتعاون مع املعهد األملاين 1ط

 .2004لألبحاث الرشقية، 

قضايا النقد واحلداثة دراسة : أبو سيف، ساندي سامل

، 1ط يف التجربة النقدية ملجلة )شعر( اللبنانية،

بريوت، املؤسسة العربية للدراسات والنرش، 

2005. 

دراسة يف -أفق احلداثة وحداثة النمط: مهدي، سامي

، بغداد، حداثة جملة شعر بيئة ومرشوعًا ونموذجاً 

 .1988، "آفاق عربية"مة دار الشؤون الثقافية العا

  الدوريات:

رسالة إىل سلمى اخلرضاء ": اخلال، يوسف

 (.1960(، )15ع) "شعر"، جملة "اجليويس

قضايا الشعر املعارص لنازك ": اخلال، يوسف

 (. 1962(، )صيف 24، ع)"شعر"، جملة "املالئكة

حمارضات "، مستقبل الشعر يف لبنان: اخلال، يوسف

 (.1957(، )5ع) "شعر"ة الندوة اللبنانية، جمل

 
 

(، 1، ع)"شعر"، جملة "كزيب" :طراد، ميشال

 (.1957)نيسان،

، "قضية الشعر احلر يف العربية": لؤلؤة، عبدالواحد

 (.1969(، )صيف 43، ع )"شعر"جملة 

 (،15ع) "شعر"، جملة "أخبار وقضايا ": هيئة التحرير

 (.1960)صيف،

(، 9ع) "عرش"جملة  ،"أخبار وقضايا ": هيئة التحرير

 (.1961)صيف، 

 (،11، بريوت، ع )"اآلداب": جملة هيئة التحرير

(1959.) 

 (،22، بريوت، ع )"اآلداب": جملة هيئة التحرير

(1962.) 

(، 2بريوت، لبنان، ع) "شعر": جملة هيئة التحرير

(1957.) 

ع  ،"شعر"، جملة "أخبار وقضايا "، هيئة التحرير

 (.1960(، )كانون الثاين، 13)
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 نقدّية قراءة: "واجلمل النّخلة"

 السيف العزيز عبد بن عمر  
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 (ـه18/5/1438يف  للنرش وقبل   ،هـ2/1/1438)قدم  للنرش يف  
 

 الشفهي؛ الرتاث النبطي؛ الشعر اجلاهيل؛ الشعر النقد؛ نقد ؛"واجلمل النخلة" تابك:  املفتاحية الكلامت

 .البادية أشعار املدر؛ أهل شعر

 النخلة" كتاب عليها تأّسس التي املعرفّية واملصادر األسس لتفكيك حماولة هو البحث هذاالبحث: ملخص

 جهد من املؤّلف بذله ملا إبستمولوجّية ةنقديّ  قراءة تقديم مع العجمي، فالح بن مرسل للباحث "واجلمل

 وهي ملحونة، بلغة ولكن جاهيل شعر   النبطي الشعر أن   مفادها فرضّية عىل بحثه املؤّلف أّسس لقد. علمّي 

 قبل العريب الشعر لربط خمتلًفا طريًقا لنفسه يرسم أن حاول املؤلف ولكنّ  الباحثني، من الكثري هبا قال فرضّية

 منهج اجرتاح حماولة مع األدبني، بني واإلنسانّية واللسانّية املكانّية العالقة وتبيان النبطي، بالشعر اإلسالم

 ُتفّتت التي التقليدّية األغراض عن عوًضا "احلاء فضاءات" املؤّلف سّّمه ما عىل يقوم املقارنة للدراسة بديل

 حقل يف مهّمة إضافة وتقّدم املتلّقي دتفي أن يمكن الدراسة هذه أنّ  واحلقيقة. رأيه حسب وتشّظيه، الشعر

 بأيدي كانت اجلاهيل الشعر عن ُأعّدت التي الدراسات فمعظم اإلسالم، قبل العريبّ  األدب دراسات

 قراءات عىل أحكامهم بنوا ولذلك اجلاهيل، الشعر منابع عن بعيدة عواصم يف عرب كّتاب أو مسترشقني

 وثقافيًّا أنثروبولوجيًّا ودراستها تراثها، ملساءلة اجلاهيل الشعر جتأنت التي البيئة إىل العودة دون مكتبّية،

ا،  التي فاألحكام. دالالته واستيعاب اجلاهيل، الشعر لفهم الدراسات هذه نتائج من واالستفادة ولغويًّ

 واضحة بصرية عن الكتاب أبان لقد. عنها احليد يمكن ال مسّلّمت أصبحت األديب الدرس يف وقرت

 مثل استوجبت منهجّية أخطاء يف وقع أّنه غري والنبطي، اجلاهلني األدبني فهم عىل عالية وقدرة للمؤّلف،

 أصالة عدم إىل إضافة املنهجي، واالضطراب مقنعة، مسّوغات دون األحكام إصدار أمّهها البحث، هذا

  .لنفسه وعزاها الباحث إليها توّصل التي النتائج بعض
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Abstract: This article is an attempt to deconstruct the basis and cultural references used as the 

background of the book entitled “The Palm Tree and the Camel,” by Mursel Faleh AlAjamy. The 

article will also introduce an epistemological critical reading of the literary effort exercised by the 

author in writing the book. In the book, the author’s basic assumption is that Arabia’s contemporary 

folklore poetry is a continuation of the Jahili (pre-Islamic) poetry, but is clad in corrupted language. 

While this assumption was touted by many authors before him, AlAjamy tries in his book to strike a 

new path to relate the pre-Islamic poetry to the current folklore poetry of Arabia, and to illustrate the 

spatial, linguistic, and anthropological ties between the two genres. Towards this goal, AlAjamy 

elaborated a new method of comparative reading of the genres of love, war, and eulogy to replace the 

traditional methods of reading and interpreting them which fragments the literary texts, as he claims. 

The reality is AlAjamy’s study does benefit the reader, and it introduces a valuable addition to the 

field of Arab studies of pre-Islamic literature. Up to his work, most studies of Jahili literature were 

produced by orientalists, or by Arab authors isolated in faraway lands from the land of birth of this 

poetry. These authors, however, built their judgments on theoretical knowledge without mining of the 

linguistic, anthropological, and cultural environment in which it was produced, and without using the 

results of these fields to understand the Jahili poetry and its meanings. In undertaking this project, 

AlAjami was faced with a set of entrenched maxims. He, however, showed superb command of both 

genres of poetry in tackling this formidable task. Unfortunately, he made some methodical errors 

which this article tries to point out. The most important errors are the pronouncement of judgements 

without convincing evidence, methodology errors, and claiming some previously published results to 

himself.  
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بطي عر النّ خلة واجلمل عالقات الّش النّ "كتاب  يعد  

اكتشاف  من الكتب التي تتغّيا "عر اجلاهيلبالّش 

بطي، وهي عر النّ عر اجلاهيل والّش وابط بني الّش الرّ 

، بالنّقد ارسنيأطروحة مهّمة تناوهلا عدد  من الدّ 

إىل  (1)ف الكتاب مرسل بن فالح العجميوسعى مؤل  

عر مطني من الّش ميقة هبذين النّ أن حتّقق معرفته الع

 إضافات قّيمة.

بعة األوىل من الكتاب عام صدرت الطّ 

عن دار آفاق يف الكويت، يف  2012هـ/1433

أربعّمئة وسبع وثّمنني صفحة، مقّسمة إىل ثالثة أقسام: 

ات )يف مائتني ومخس وأربعني صفحة(. ـــدراس -1

رة صفحة(. ــــخمتارات )يف مائتني وثالث عش -2

مالحق )يف ست عرشة صفحة(. وقد نال الكتاب  -3

م(، 2012احتفاًء بارًزا من الباحثني )أمحد هادي، 

وُرّشح جلائزة زايد للكتاب يف حقل الفنون 

م(، وهي إحدى أهّم 2014والّدراسات النقدّية )د.م، 

 جوائز الكتاب يف الوطن العريب.

 

                                                 
اذ األدب والنقد يف جامعة الكويت، وله العديد من هو أست (1)

األعّمل العلمّية، منها حتقيق كتاب اإلمتاع واملؤانسة أليب 

حيان التوحيدي؛ والرحلة األخروّية العالئّية: أطراف 

مة نظرّية ومقرتبات  رسالة الغفران؛ والّّسديات: مقد 

تطبيقّية؛ وتيارات نقدّية معارصة؛ والفّن القصيص يف 

لكويت؛ والبحث عن آفاق أرحب: خمتارات من القّصة ا

 القصرية الكويتّية املعارصة.

: يطرح العنوان الّرئيس ثنائّيتني مّيزتا العنوان

العرب يف اجلزيرة العربّية، مهد الّشعر اجلاهيل والّشعر 

النبطي، ومها النّخلة واإلبل. ولقد ارتبطت النخلة 

بأهل املدر واجلمل بأهل الوبر، فهّم مصدرا أمواهلم 

وغذائهم ومتاعهم، وكّم ارتبطت النخلة وأهل املدر 

ارتبط اجلمل وأهل الوبر بالرّتحال  ،بالرسوخ واملكث

ومن ثّم أصبحت النّخلة واجلمل الرمزين  ؛واالنتقال

هذا العنوان  الرئيسني ألهل اجلزيرة. وال شّك يف أن  

ُُييل إىل تقابل ينبغي أن تتناوله الّدراسة بني أهل املدر 

وأهل الوبر الستشكاف مناطق االلتقاء واالفرتاق 

 .بينهّم عىل املستوى الفنّّي ومن ثّم االجتّمعي

لبحث الّرئيس وهو إبراز ويبنّي الكتاب هدف ا

ومن ثّم،  ،"عالقات الّشعر النّبطي بالّشعر اجلاهيل"

فالعنوان يوّضح أّن غاية الكتاب استكناه عالقة الّشعر 

النّبطي بالّشعر العريب قبل اإلسالم، مع مراعاة 

االختالفات االجتّمعّية بني أهل املدر وأهل الوبر، وما 

 فنّي.يمكن أن حتيل إليه عىل املستوى ال

 (2)أّما عالقة النّبطي باجلاهيل، فهو مبحث متداَول،و

املنهجيّة يف  ذين تناولوه تنقصهمولكّن معظم الّ 

الّتحليل، حتّى وإن كانت معلوماهتم واسعة وذات 

د بن عبداهلل بن بليهد، وخالد قيمة عالية، كمحمّ 

الفرج، وعبداهلل بن مخيس، وسعد الصوّيان الذي 

                                                 
فهم الشعر "وقد تناولت هذه اجلهود باختصار يف بحثي:   (2)

 . بحث مقّدم للنرش."وتفسريه وتأويله، مقّدمة نظرّية
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واملنهجّية والرّتتيب، وأّثر يف اّتصف عمله بالعمق 

بعض الباحثني، وكان تأثريه واضًحا وجليًّا يف هذا 

 البحث الذي نحن بصدده.

وأّما ثنائّية اجلمل والنّخلة فهي أيًضا ثنائّية 

 مطروحة، ابتداء من ابن خلدون الذي رأى يف البداوة 

نقيًضا للحضارة، وأقام مقارنات يف التكوين 

اجلسدي والتكوين األخالقي )ابن الّثقايف والتكوين 

(، مثلّم تناول 128-120، ص1خلدون، د.ت، ج

هذه الثنائّية معظم من درسوا الّشعر النّبطي. وُيعّد 

هذه الثنائّية، فقد عقد  درسسعد الصوّيان من أهّم من 

 "البداوة واحلضارة: تضادّية أم تكامل"مبحًثا بعنوان 

هذه (، وبّث أفكاره عن 344-321م، ص2010)

الثنائّية يف معظم إنتاجه، وقد تكون فكرة كتاب 

للصوّيان  "ثنائّية الّرموز"العجمي مستقاة من مبحث 

حتتّل النخلة يف نفس احلرضي ذات "الذي بدأه بقوله: 

)الصوّيان،  "املكانة التي حتتّلها اإلبل يف نفس البدوي

(، ثم تعّمق يف احلديث عن هذه 373هـ، ص1431

 بنى العجمي كتابه عليها.الثنائّية التي 

 

 القسم األّول: دراسات:

قّسم املؤّلف القسم األّول إىل مخسة أجزاء 

مات؛ عالقات؛ تواريخ؛ الّشعر اجلاهيل:   )مقد 

الّتجربة والّتعبري؛ الّشعر النّبطي: التّجربة 

 والّتعبري(. 

مات  املقدِّ

الفرضّية التي ينطلق منها البحث  يبنّي املؤّلف أن  

ولكن بلغة ملحونة  ،الّشعر النّبطي شعر  جاهيل هي أن  

(. وهي فرضّية 18م، ص2012)مرسل العجمي، 

، وتتطّلب عماًل ضخًّم إلثباهتا، ثم لالهتّممالفتة 

غاية الكتاب القصوى تتمّثل يف  يذهب العجمي إىل أن  

إعادة النّظر يف دراسة الّشعر اجلاهيل انطالًقا من الّشعر 

ن الّسّمت املشرتكة بينهّم عىل مستوى النّبطي، بحًثا ع

الّلغة، والّتجربة اإلنسانّية، والبناء الفنّي )العجمي، 

(. ونظًرا إىل عناية الباحث املبارشة هبذا اهلدف 20ص

فهم الشعر اجلاهيل "يف البحوث من قبيل بحث 

فهم الّشعر "، وبحث "وتفسريه وتأويله: مقّدمة نظرّية

، "بنية النّسيب أنموذًجااجلاهيل وتفسريه وتأويله: 

 (1)؛"الّرحلة بني القصيدتني اجلاهلّية والنّبطّية"وبحث 

فقد اّّته هذا البحث إىل استكّمل عمل الباحث 

الّسّمت املشرتكة ال تعني  إن  العجمي برؤية ناقدة. 

فرضّية  تبنّتالّتّمثل يف كّل يشء عدا اإلعراب كّم 

يس عماًل املشرتكة ل اخلصائصالبحث عن و ،كتابال

 جديًدا، فقد سبق إليه عدد من الباحثني، بيد أن  

املطلوب هو إعادة قراءة الّشعر اجلاهيل يف ضوء بناء 

القصيدة النبطّية ودالالهتا وحمّركاهتا، والبيئة التي 

 اامتدادً  ُيعد  أنتجتها وسّمت إنسان تلك البيئة الذي 

 أن   حظُيلإلنسان البيئة اجلاهلّية. فعىل سبيل املثال، 

                                                 
 هذه البحوث الثالثة مقّدمة للنرش. (1)
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الّثور الذي يرد يف معظم قصائد العرص اجلاهيل منعوًتا 

 "الوضيحي"ليس إالّ  "أحقب"بصفات مثل 

 املعروف، يقول معّتق الزايدي اجلهني:

   ــدادهـب اليل نـاعــتــيــن هـيــــا راك

 نني عشب الـمرابيعــــــرعى ثامن ســــي

 ك زاهٍي يف شـــداده   خـــرجــه متـــوبـ

 نة عىل كـّل توضيعــــــّلف دشــــمكو

     ل الوضيحي وان جفل مع محاده   ــــــمث

 واال النداوي يوم يـــأخذ تنــاويـــــع

قر، ومها تشبيهان فهو يشّبهه بالوضيحي أو الّص 

اقة يف العرص اجلاهيل. فجميع متداوالن من نعوت النّ 

ور عراء اجلاهلّيون عن الثّ تي ذكرها الّش فات الّ الّص 

عر اجلاهيّل كانوا تطابق الوضيحي، ولكّن قّراء الّش 

دين يف كنه هذا احليوان، وظّلت مالحمه حارضة مرتدّ 

بناء القصيدة اجلاهليّة يمكن  دون أن ُُيّدد نوعه. كّم أن  

ىل بنية القصيدة النبطّية، ولكن مع استناًدا إأن ُيفهم 

، وأّن بقاء التغرّي الفنّي أمر بدهّي  األخذ يف احلسبان أن  

 عر قروًنا طويلة بدون تغرّي أمر مستحيل.الّش 

ا يطمح إليه هو أن وقد بنّي املؤّلف يف مقّدمته، أّن مّ 

ا لكتابات الحقة، " تأليفه هذايكون  حمّفًزا أو مستفزًّ

 "ُتصّوب وُتعّمق، وتعّدل ما يطرحه هذا الكتاب

 حتقيًقا هلذا (، وليست هذه الوريقات إاّل 20)ص

 داء.واستجابة لذلك النّ اهلدف 

 

 عالقـــات

 عر اجلاهيل:بطي بالّش عر النّ عالقة الّش 

مناطق  أن   إىلاملؤّلف أشار العالقة املكانّية:  -1

بطي شملت اجلزيرة العربّية، ما عدا عر النّ انتشار الّش 

ام اليمن، إضافة إىل اجلزيرة الفراتّية وبادية الّش 

عري رايف الّش وزيع اجلغوصحراء سيناء، وأّن هذا التّ 

الرّتكيز أسباب عىل أّن عر اجلاهيل. مناطق الّش ويتطابق 

فاليمن يتضّمن  سواها مل توّضح.هذه املناطق دون عىل 

بطي، مثل عر العاّمي تقرتب من النّ أنواًعا من الّش 

بعض األقاليم اليمنّية، مثل مأرب، شعر ول .(1)احلميني

امخة هلا من املتال خيتلف كثرًيا عن شعر املناطق  نبطّي 

 عسري وجازانشعر أقاليم هتامة يف  . كّم أن  الشّمل

أّما شعر سيناء فهو قريب ولنبطي. امتاًما عن  خمتلف

ّن سيناء مل ، عىل أبطي وإن مل يتطابق معهعر النّ لّش من ا

 عر اجلاهيل.تعرف موطنًا للّش 

                                                 
السابع عرش من يمكن االطالع عىل نّمذج منه يف اجلزء  (1)

القسم "األزهار النادية من أشعار البادية الكتاب املعروف 

(. وقد ذكر األديب 17هـ، ج1418)كّمل،  "احلميني

إبراهيم بن أمحد احلرضاين يف اجلزء السادس عرش من 

عن أوزان األدب اليمني  األزهار النادية من أشعار البادية

يطرة كبرية عىل اليمني ليجد هلذه األوزان س"العاّمي أّن 

أعصابه، وهيمنة عىل مشاعره، وغذاء لفكره وقلبه. أّما غري 

اليمني، فقد يصعب عليه تذّوق موسيقاه، وإن فهم اليشء 

الكثري من لغته، وال جيد فيه من املتعة واللذة ما جيده 

 (.12، ص16، جـه1391)كّمل، "اليمني
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ابطة الرّ منطقّية من حيث ف فكرة املؤل  ومع ذلك ف

قافة النجدّية، عر يمّثل الثّ الّش هذا  ذلك أنّ املكانّية، 

مأخوذة من كانت الفصحى يف العرص اجلاهيل مثلّم 

بطي هو نجد عر النّ فموطن الّش  .هذه املناطقلغات 

ى بادية من شّميل نجران حتّ  واملناطق املتامخة ابتداءً 

ى ام، ومن عالية نجد غرًبا يف جبال احلجاز حتّ الّش 

تي تتحّرك لك القبائل الّ هناء، دون إمهال تصحراء الدّ 

من نجد وإليها. وال أعلم قبيلة أو منطقة ارتبطت 

بطي وليس هلا عالقة بإقليم نجد، سواء عر النّ بالّش 

عالقة جوار أو استيطان. وقد بنّي حممد بن عبداهلل ابن 

بليهد أّن شعراء املعّلقات كّلهم أو جّلهم، كانوا من 

غري العاّمي عر الّش أخرى من ومع أّن ثّمة أنواًعا  1نجد.

ام واخلليج يف مرص والعراق والّش وجدت الفصيح 

بيد أّن ، مل تكن قوّيةجدّية بالبيئة النّ صلتها و، العريب

يف بيئة منبّتة عن نجد. ال يكاد يوجد بطي عر النّ الّش 

بعض جزء من تراث عر أّن هذا الّش لالهتّمم فت والاّل 

اة، بال الّّس ة الرشقّية جلقبائل عسري التي تسكن الضفّ 

غة النجدّية وتقرض القبائل من اللّ تلك  إذ تقرتب

أو  خمتلفني يف ذلك عن سّكان هتامةبطي، عر النّ الّش 

فكّم كانت نجد املهد احلقيقي  (2)تلك القبائل. اجلبال يف

                                                 
م من نجد ما ذكر ابن بليهد أّن شعراء املعلقات العرشة كّله  (1)

عدا امرأ القيس، الذي كانت أكثر إقامته يف نجد )ابن 

 (.14، ص1، جـه1418بليهد، 

=        عىل سبيل املثال؛ نقل منديل بن حممد الفهيد قصيدة  (2)

عر عر اجلاهيل، فإّّنا استمّرت كذلك مهًدا للّش للّش 

اهيل بطي الذي ُيعّد االمتداد احلقيقّي للشعر اجلالنّ 

 (.35)الباحث، ص

 

يف استمرارّية وتتحّدد : العالقة اإلنسانّية -2

مط نفسه منذ النّ  بطي عىلعر النّ احلياة يف مناطق الّش 

هلّم العرص اجلاهيل، ويعزو املؤّلف ذلك إىل سببني: أوّ 

لطة لّس ا يشمهتلطة املركزّية، واآلخر غياب الّس 

قة بينهّم أّن العالويرى املركزّية حوارض تلك األقاليم. 

وت ة ويف الّص يف املّمرسة املعيشيّ تنحرص كانت 

بطي يمكن أن يكون مدخاًل عر النّ عري، وأّن الّش الّش 

عر اجلاهيل من ثالثة جماالت: اكتشاف الّش  ىلإمناسًبا 

ة اين وصف احلياة االجتّمعيّ ة، والثّ القيم االجتّمعيّ أّوهلا 

القة بال الث أسّمء األماكن. وهذه العومكّوناهتا، والثّ 

 لة بني األدبني.إثبات الّص توطئة مهّمة قصد شّك 

أهّم العالقة من : وهذه سانّيةالعالقة اللّ  -3

إذ  ف فرضيّته،العالقات التي يؤّسس عليها املؤل  

                                             
نبطّية بدوّية عن سامل بن صويلح من آل عطّية من غامد  =

 فئتان: غامد البادية-الفهيد يقول كّم–البادية؛ ألّن غامد 

، 7م، ج2000/ـه1421وغامد احلارضة )الفهيد، 

وتنقسم بعض قبائل عسري والباحة يف اململكة  .(43ص

ثالثة أقسام: سّكان هتامة الذين يقطنون مناطق هتامة ما بني 

جبال احلجاز والبحر، وسّكان اجلبال، والقسم الثالث هم 

سّكان السفوح الرشقّية جلبال احلجاز، وهم غالًبا أهل وبر، 

 كثر قرًبا من الثقافة النجدّية. وأ
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بطي، عر النّ كّل املفردات الواردة يف الّش "ّن أ يذهب إىل

ما مل تكن مقرتضة من لغة أخرى، يمكن رّدها إىل جذر 

بل يمكن القول  (.29)العجمي، ص "عريب صحيح

خالصة سواء عربّية ُيرّجح أن تكون إّن هذه املفردات 

تكون  دالالهتا أو مل تدّون، ورّبّم اجمدّونت املع

قوانني التطّور اللغوي.  جديدة وفقكلّمت  ُأحدثت

ا، ورّبّم و أقّل أّما املفردات غري العربيّة فهي قليلة جدًّ

 عر اجلاهيل.ربّية يف الّش املفردات غري الععدًدا من 

هذه العالقة عرب مخس ظواهر هلجّية  ويؤّكد املؤّلف

كانت عند عرب اجلزيرة يف اجلاهلّية، وال تزال 

حارضة، وهي الكشكشة؛ والشنشنة؛ والكسكسة؛ 

والوقف عىل نون الوقاية مع حذف ياء املتكلم؛ 

وحذف ألف الغائبة. ثم بدأ املؤّلف يستعرض وجود 

يف العرص اجلاهيل، وامتدادها إىل العرص  هذه الظواهر

احلديث، وأماكن احلديث هبا. واحلقيقة أّن الكشكشة 

والكسكسة، كّم وردت يف املصادر القديمة، والسّيّم 

يف جمالس ثعلب التي نقل عنها املؤّلف، ظاهرتان 

خمتلفتان عن الظاهرتني املعروفتني يف نجد والبحرين 

اف الشني، وربّم جعلوا جيعلون مكان الك"اليوم، فهم 

 "بعد الكاف الشني والسني، يقولون: إّنكش وإّنكس

(، ونسب أمحد بن فارس 116)ثعلب، د.ت، ص

أسد، وبنّي أّّنا بإبدال الكاف شينًا  ىلإالكشكشة 

يصلون  :. وقيل"عليك"بمعنى  "عليش"فيقولون 

، ويوصل بالكاف سينًا "عليكش"بالكاف شينًا فيقال 

)ابن فارس،  "عليكس"فُيقال يف كسكسة ربيعة 

 (، ومن ثّم فلم يقل أحد إن  29م، ص1997

اء اتج عن إدغام التّ جدي النّ الكسكسة هي احلرف النّ 

ني الذي ُيبدل به الكاف يف بعض املواضع، وال والّس 

ّن الكشكشة هي احلرف املنترش يف مناطق اخلليج أ

 ا عننطقه عوًض يف  Chاء ني والتّ والعراق بمزج الّش 

بعض حّفز هذا األمر فكاف يف بعض املواضع. ال

أن غة االفرتايض غويني املجتهدين يف جممع اللّ اللّ 

اهرتني مل ُتذكرا يف كتاب أهل أّن هاتني الظّ  ايقّررو

 "ستسةالتّ " غة، ومن ثّم اقرتحوا مصطلحي  اللّ 

وقد ال يكون م(. 2015)محود العبيد،  "شتشةالتّ "و

ا ذهب إليه املؤل ف، هذا القرار األصوب، فاألنسب م

فيّم غويون من اخلطأ منهجيًّا إخفاء ما بّينه اللّ عىل أن  

ه فالعجمي أورد رأيه وكأن   .هذين احلرفنيخيّص 

يستدعي رأي جمّرد دال، مع أّنه تقبل اجلمسّلمة ال 

 إثباًتا.بل  ،مناقشة

مستويات ثالثة: وتتجىّل يف : العالقة الشعرّية -4

مستوى موضوعايت؛ ومستوى تداويل؛ ومستوى 

 بنيوي. 

داويل أّن النوعني التّ املستوى ويقصد املؤّلف ب

 سمة لديه فهي؛ فاملقصود داول الّش يعتمدان عىل التّ 

مة وهذه الّس  .عروتأثريها يف الّش  "فهّيةالّش "

 ربطه بني البيئتنيعند سعد الصويان مأخوذة من 

 (.85هـ، ص1420)



 نقدّية قراءة: "واجلمل النّخلة": السيف العزيز عبد بن عمر                                                                             168

يف خلق  ة عوامل أسهمتثمّ  العجمي أن  وأفاد 

ة جربة اإلنسانيّ تشابه التّ هذه العالقة ة، العالقة الشعريّ 

 ينييف القصيدتني اجلاهلّية والنبطّية، عىل املستو

من احلضاري والوجودي، وعىل املستوى الثقايف؛ 

من حيث يها وتداوهلا وإنتاج القصيدة وتلقّ حيث 

 يرىذلك فضاًل عن . بنية القصيدةوظيفتها؛ وتشابه 

القصيدة مفاده أن  تعالًقا نصيًّا هناك  العجمي أن  

ة، والنبطّية أّثرت يف الفصيح اجلاهلّية أّثرت يف النبطيّ 

 املعرب.

وع األّول بقصيدة أوردها الصويان النّ يف ويستشهد 

 د القايض مطّولة حممّ  اعرُ عارض فيها الّش 

 امرئ القيس، وكان مطلع قصيدة القايض:

 يف    ذوايب متون الليل عن ذيله الضا

 كام ساق موٍج طوف موج عىل طايف

 أن  ذاهًبا إىل ف عىل وصف الصوّيان ثم يتحّفظ املؤل  

فهو نبطّية ملعّلقة امرئ القيس،  هذه القصيدة معارضة

للقصيدة اجلاهلّية،  "تنبيط"إّنّم هو هذا النّص  يرى أن  

الّشعر القصيدة يف فضاء يتذّوق والقصد منه ذيوع 

ينقل القضّية عىل ذلك وإّنّم املؤّلف رص وال يقتالنبطّي. 

مايض قصيدة الطني من  أيبّسقة إيليا املعروفة ب

ى أّّنا ال تعدو أن مثي، ويربطي عيل الرّ اعر النّ الّش 

جانب  أّن العجمي، غري بطيلنّ لّشعر اتفصيًحا ل تكون

بطي عالقة النّ ذلك أّن  هذا الرأي.واب يف الّص 

إضافة إىل أّن ، ملقام أصاًل قد ال تطرح يف هذا ا باجلاهيل

بطي بالنّص النّ  ةتأّثرقبلنا أّّنا ممايض إن  أيبقصيدة 

قصيدة حديثة يف سياقاهتا ولغتها ومضامينها، فهي 

 .منقطعة عن الشعر اجلاهيلو

واضحة، شمولّية رؤية يصدر عن ومع أّن املؤّلف 

بشكل مناسب، مبحثه هذا  مل يستطع أن يقّسم فإّنه

 يعوزها التنظيم املنهجي. ه متداخلة،مضامينذلك أّن 

عري، وكالمها الّش مع ساين متداخل ابط اللّ فالرّ 

باملكان من جهة، وبالعالقة اإلنسانّية مرتبطان 

 الهتا من جهة أخرى.متثّ مختلف ب

  

 تواريــــخ

استعرض الباحث تأريخ  تاريخ اإلنسان: -1

 اإلنسان يف املنطقة العربّية ابتداء من العرص احلجري 

اإلنسان يف اجلزيرة وجود لقديم، وبنّي أمكنة ا

للجزيرة  همفهومهو العربّية، وأهّم ما عرضه املؤّلف 

ى احل اجلنويب لليمن حتّ يراها متتّد من الّس إذ  العربّية،

احلدود السورّية الرتكيّة، ومن احلدود العراقّية اإليرانّية 

ى صحراء سيناء غرًبا. وهذا التحديد يعكس رؤية حتّ 

 ،(1)فاجلزيرة العربيّة هي املعروفة حاليًّا ت دقيقة.ليس

ام والعراق فهي مناطق استوطنها العرب منذ أّما الّش و

                                                 
أقىص "وذكر البكرّي أّنه ُنقل عن األصمعّي أّن طوهلا من   (1)

عدن أبني إىل ريف العراق، وأّن عرضها من ُجّدة وما 

 ]أي أطرافه[ "واالها من ساحل البحر إىل أطرار الشام

 (.6)البكري، د.ت، ص
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القدم، ولكنّها حتًّم ليست داخل حدود اجلزيرة العربّية 

(، قال ابن 10، ص1، جـه1437)فضل العّمري، 

وقد سكن طوائف من العرب من ربيعة "حوقل: 

ى صار هلم هبا ديار حتّ   ]الفراتّية[ومرض اجلزيرة 

 ألن   ؛ومراع، ومل أَر أحًدا عزا اجلزيرة إىل ديار العرب

وم يف أضعاف قرى نزوهلم هبا وهي ديار الفرس والرّ 

معمورة ومدن هلا أعّمل عريضة، فنزلوا عىل خفارة 

(، فلم 29م، ص1992)ابن حوقل،  "ومفارس والرّ 

العرب،  يقل أحد إّن اجلزيرة الفراتّية جزء من ديار

فضاًل عن القول إّّنا جزء من جزيرة العرب. ورّبّم 

أوضح هذا التحديد جلزيرة العرب سبب نفي املؤّلف 

، فاجلزيرة "أسطورة عزلة اجلزيرة العربّية"ملا أسّمه 

ام ال الذي يشمل العراق والّش  الّتعينيالعربّية هبذا 

إىل االنعزال فقد يصّح أمر  يمكن أن تكون معزولة،

فّم كانتا ام أّما العراق والّش و. هاالصحراوّي من جلزءا

يوًما معزولتني، ومل يقل باحث بذلك. ومن أهّم 

التي تسّجل يف شأن املنهجيّة التي اعتمدها امللحوظات 

ىل املراجع عاملؤّلف أّنه ال ُييل يف الكثري من املواضع 

: اعتمدت بل يكتفي باإلشارة اآلتية ،التي استقى منها

مة عىل...، ثم يّسد قائمة من مات املقدّ يف املعلو

 .ادون حتديد صفحاهتاملؤّلفات 

 سان: تاريخ اللّ  -2

بدأ املؤّلف هذا املبحث بمسألتني مّهد من خالهلّم 

غة تسمية اللّ  . املسألة األوىل ختّص لتأريخ اللغة العربيّة

واألخرى تتعّلق ة، اميّ غات الّس باللّ ملا يعرف  األمّ 

غات. وقد اقرتح تغيري لّ لاذه اخلصائص املشرتكة هلب

 "ةاميّ غات الّس اللّ "و "ة األمّ اميّ غة الّس اللّ "اسم 

، إذ ينبغي أن ُتنسب إىل املكان "غة العربيّة األمّ اللّ "بـ

عرفون الذي قيلت فيه، أو إىل األقوام الذين أصبحوا يُ 

(، ثم استعرض املؤّلف األماكن 80هبا: العرب )ص

رصها يف ثالثة، )أرمينيا املطروحة مهًدا للساميني وح

وأفريقيا وجزيرة العرب(، يف حني أّن األماكن 

املطروحة تشمل مرتفعات كردستان حتّى أرمينيا، 

ووادي ما بني النهرين )العراق(، وأفريقيا، وشّميل 

سوريا، إضافة إىل جزيرة العرب )حسن ظاظا، 

(. ويعّد ما بني 17-11م، ص1990/ـه1410

تّمالت، ولكّن املؤّلف مل النهرين أحد أهّم االح

لدى يناقشه، ربّم ألّن مفهوم اجلزيرة العربّية واسع 

املؤّلف. وقد استُبعدت أرمينيا واكتُفي بمناقشة خيار 

يف حني ترى أفريقيا مع باحث واحد هو لبنسكي، 

تيودور نولدكه  أي، منهمهذا الرّ  جمموعة من العلّمء

مل ذي االعرتاض األهّم اللعّل و .وجورج بارتون

العجمي هو: كيف اختفت من أفريقيا مجيع يذكره 

 يف املستعمرات مل تعد إىل الظهور إاّل واللغات السامية 

(، 14احل يف قرطاجة؟ )ظاظا، صالفينيقية عىل الّس 

أّما احلبشة، فصلتها باليمن ّتعل إمكانّية تأّثرها 

باألقاليم العربيّة التي تتامخها عرب البحر أكرب من 

 يها. تأثريها ف
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بعد ذلك، استعرض العجمي اخلصائص املشرتكة 

بني اللغات السامّية، التي سّّمها اجلََزرّية عىل 

، فتوّصل إىل والنحوي واملعجمي الصويتاملستويات: 

أّن اللغة العربّية الشّملّية تتقارب مع اللغة األم عىل 

(، ومتّثل االمتداد اللغوي 85املستوى الصويت )ص

ا أمّ و(.  87املستوى املعجمي )ص األقرب إليها عىل

املستوى النحوي فقد زالت عالمات اإلعراب عن 

معظم اللغات القديمة وبقيت العربّية الشّملّية حمتفظة 

(. ويف هذا املوضع ناقش 90هبذه اخلصيصة )ص

املؤّلف دعوى خلّو الفصحى من عالمات اإلعراب 

قال  التي قال هبا بعض املسترشقني، ثم بنّي أّن أّول من

بأّن اإلعراب من ابتكار النحاة هو حممد بن املستنري 

ينطلقون من فكرة قطرب حول ")قطرب(، يقول: 

 أوضح(، فقد 91)ص "اللغة املصنوعة من قبل النحاة

العجمي أّن قطرب ذكر ذلك، بيد أّن موقف قطرب 

إعراب الكالم كان  إذ يرى أنّ خمتلف بعض اليشء، 

لعرب حّركت أواخر الكلم للداللة عىل املعاين، وأّن ا

كراهية الجتّمع ساكنني، ما قد يبّطئ وترية احلديث، 

ألّّنم أرادوا االّتساع يف  ؛وأّّنم مل يلتزموا حركة واحدة

، 1احلركات )جالل الدين السيوطي، د.ت، ج

(. وقد رّد هذا الرأي وناقشه معظم 186-185ص

ان لو ك"النحاة، حيث نقل السيوطي أّن خمالفيه قالوا: 

 "كّم ذكر جلاز جّر الفاعل مّرة ورفعه أخرى ونصبه

(. فقطرب مل يزعم أّن 187، ص1)السيوطي، ج

اإلعراب، بل يراهم ضيّقوا واسًعا  "صنعوا"النحاة 

مسّوًغا آخر للعرب  يضيفمن كالم العرب. كّم أّنه 

 هبذه احلركات، وهو تسهيل رسعة الكالم.

ن نوقش سبق أووضوع مثار هذا املواحلقيقة أّن 

كثرًيا، فعباس حممود العّقاد خيتار العربّية عوًضا عن 

بالد الشعوب التي ُتعرف "السامّية، حيث يقول: 

هي شبه جزيرة -العربّية األصح عىل أو–بالسامية 

(، ويرى حممد 120)العقاد، د.ت، ص "العرب

خليفة التونيس أّن مصطلح اللغات العروبّية أقرب إىل 

ذلك ذهب عيل فهمي خشيم الواقع اللغوي، وإىل 

م(. واملقصود أّن هذا الرأي 2013)خالد الشناوي، 

ليس جديًدا، وقد تناوله الكثري من الباحثني قديًّم 

وحديًثا، ودارت نقاشات كثرية وسجاالت بشأن تغيري 

سّيّم أّن الساميّة لغة مفرَتضة، ُكّونت  االسم، وال

ت خصائصها من مقارنة جمموعة لغات عىل املستويا

، وكانت يةالرصفية والصوتية والنحوّية واملعجم

 اخلصائص األهّم مستقاة من العربّية. وكان يمكن

 ؛أن ُييل إىل تلك اآلراء والنقاشات للمؤّلف

ليستخرج رأيه ويبني عليه ما يمكن أن خيدم أطروحة 

 الكتاب.

املؤّلف هذا املبحث بتقديم تصّور تارخيي  وقد ختم

، يعتمد يف جانب منه عىل لتحوالت اللغة العربية

، ويف جانب آخر عىل علم اللغة األثرّيةاملعطيات 

اللغة  املقارن، فيقّسم العصور إىل أربعة: أوهلا عرص
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، التي تكّون فيها العربية القديمة ، ثم عرصالعربّية األم

املجتمع البدوي، ومن ثّم حتّولت املنطقة إىل حاضن 

نمط البدوي، ثم للغة بسبب االنعزال الذي اقتضاه ال

التي أصبحت لغة عابرة للهجات مع العربّية الشاملّية، 

، حيث العربّية املعيارّيةبدايات الشعر اجلاهيل، وأخرًيا 

 ظهرت االزدواجّية اللغوّية.

ويف رأيي، إّن هذا التحقيب ال يقوم عىل أساس 

ُيتاج كّل  "خاطرة"لغوي أو أركيولوجي، بل هي 

كّن املؤّلف يقّدمها مجيًعا يف جزء منها إىل دراسة، ول

أربع صفحات. فعىل سبيل املثال، العربّية الشّمليّة 

ما "ُوجدت مع اجلنوبّية، يقول أبو عمرو بن العالء: 

لسان محري وأقايص اليمن بلساننا، وال عربّيتهم 

(، فهي 29م، ص 2001)حممد اجلمحي،  "بعربّيتنا

 ليست طوًرا منفصاًل.

ث أّن العجمي يملك آراء يبدو يل من هذا املبح

وجيهة، لكنّه يتبنّاها دون تسويغ علمي حقيقّي، فهو 

يقّدم شواهد بسيطة يمكن نقضها بسهولة بأدّلة 

مضادة، ثم يبني حكًّم، ويكون هذا احلكم قاعدة لبناء 

أحكام أخرى. وما هذا التحقيب الذي تأّسس عىل 

مدخلني لغوي وأركيلوجلي، كّم يقول، إال مثااًل 

هجّية املؤّلف يف االستدالل، فكّل ما عرضه يمكن ملن

ا باملؤّلف أن يناقش  نقضه بسهولة كّم مّر، وكان حريًّ

مناقشة حقيقّية، أو ُييل إىل دراسة ناقشت تلك اجلزئّية 

 ويكتفي بتبنّي موقفها.

 تاريخ البيان -3

عر اجلاهيل بمناقشة بدأ املؤّلف حديثه عن الّش 

أّنه بدأ قبل اإلسالم بّمئة ب تأريخ اجلاحظ الشهري لعمره

هذا الرأي كّم املؤّلف وقد رّد  ومخسني إىل مائتي سنة،

لشعر إرهاصات ومل لرّده غريه باحلجج املعروفة بأّن 

تطّورت لغة احلياة اليومية أّن و ،(1)يبدأ يف حلظة معّينة

ابن ورود نّص أّول بدليل ، وليس ثّمة إىل اللغة األدبّية

قيس. ولكنّي أرى حّجة أهّم خذام يف شعر امرئ ال

وأعلق بموضوع البحث، وهي حّجة تبنّي خطأ 

اجلاحظ وابن سالم وتكشف أسباب اخّتاذمها هذا 

الرأي، فالذاكرة الشفهّية قصرية، والشعر اجلاهيل شعر 

شفاهي يتالشى أو يذوب يف نصوص أحدث، ولذلك 

 أواخره، مل يبق يف الذاكرة العربّية من الشعر اجلاهيل إالّ 

فطبيعة الشعر النبطي  وهذا ما حدث للشعر النبطي،

ذاكرته قصرية ما عدا بعض القطع  تجعل الشفهيّة

هي ما أوهم  فخصيصة الشعر الشفهّيةالتي ُدّونت. 

هبذا التقسيم الذي حّرره عقل كتايب يبني عىل ما يشعر 

 به.

بتحقيب القصيدة اجلاهليّة إىل  يرشع املؤّلف وحني

فالذروة ، النضوج واالنتشارم ، ثالبداياتمرحلة 

 حمفوظات القصيدة اجلاهليّةأقدم يذكر أّن ، والنهايات

تعود إىل مطلع القرن الثالث امليالدي ثم وصل الشعر 

                                                 
-68م، ص1987مّن ناقش هذا الرأي: )حسني عطوان،  ( 1)

72.) 
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يف القرن السادس إىل درجة عالية من النضج 

واالنتشار، وبلغت القصيدة اجلاهلّية الذروة زمن 

الدولة األموّية، ثم بدأت النهاية مع قيام 

إلمرباطورّية العباسيّة. ورأي الباحث منطقي، بيد ا

أيّن أرى أّن القصيدة بلغت الذروة قبيل اإلسالم، ثم 

ارتبكت مع بزوغ فجر اإلسالم بسبب التوّجس 

غري أّن الشعر ظّل يف ، واجلنوح إىل االسترباء للدين

الذروة يف مجيع أمكنته ما عدا مكة واملدينة وما 

عرص األموي مع بقّية مناطق حوهلّم، ثم احتدتا يف ال

الشعر العريب. ويرى املؤّلف أّن النهاية كانت مع 

ينطلق من واقعه االجتّمعي املعّقد،  مدينظهور شعر 

حماواًل قطع صالته باجلاهيل عىل املستويني املوضوعي 

أّن العراق منطقة شعرّية  ويبدو(. 108والفني )ص

د بالبيئة معروفة يف اجلاهليّة، وذلك التصاهلا الشدي

النجدّية، ثم قوي االتصال مع موجة املهاجرين إىل 

البرصة والكوفة مع بداية العرص األموي وتأّجج 

النزاعات والعصبيات القبليّة يف املدينتني اللتني 

ُخّططتا بناء عىل االنتّمءات القبليّة )شوقي ضيف، 

(، ما استوجب استحضار 161-153م، ص1976

عصبيّة، ومل يلبث الشعر حتّى الشعر وقوًدا لنريان ال

حتّول عن طبيعته النجدّية ليتأقلم يف بيئاته اجلديدة 

فانفصل عن منبته، ويف املقابل بقي الشعر يف نجد 

يتناول الطلل والناقة والثور والظليم حتى عرص 

 الشعر النبطي.

أّن القصيدة يف اجلزيرة مفاده ويسوق املؤّلف حكًّم 

قرن السابع وبداية الثامن فقدت اإلعراب يف أواخر ال

اهلجري، مع أّن الشعر اهلاليل مل يكن معرًبا، وهجرة 

بني هالل كانت يف القرن الرابع )أبو عبدالرمحن 

(، ومن ثّم فاملؤّلف يصدر 52م، ص1982الظاهري، 

 حكًّم دون أن يقنع القارئ بأدّلـته.

يناقش تسميته، ويورد ل ؛بطيعر النّ ثم ينتقل إىل الّش 

من النقاش املعروف عن ربطه باألنباط، بيد أّنه  أطراًفا

ُُيمد له إحالته إىل سعد الصويان وغسان احلسان 

هذا املوضوع باستفاضة، ثم أكمل  درسااللذين 

التسمية من وجهني: مصدر تسمية  مدارسةاملؤّلف 

ذلك الشعر بالنبطي، واألسّمء األخرى املرادفة 

 للنبطي، كالعامي والشعبي والبدوي.

نشأة  الشعر النبطي بمناقشة ستهّل املؤّلف حتقيبهوا

اللحن عند العرب. ويبدو يل أّن معظم اخللط الذي 

تناول الكثري من الظواهر سببه عند يقع فيه أهل اللغة 

الفكرة الراسخة أّن مجيع العرب كانوا يتحدثون لغة 

واحدة معربة يف عصور االحتجاج، ثم تبلبلت األلسن 

مل ويع احلوارض املتباعدة جغرافيًّا، يف وقت واحد يف مج

أصاهبم اللحن ويف وقت واحد أن  يلبث أهل البادية 

أيًضا، فهذه الفكرة اخلاطئة التي تناقض سريورة 

 اللغات سّببت الكثري من األوهام. 

بني اللحن عند البادية وعند  ويفّرق العجمي

احلارضة، فاللحن كان يف النحو والرصف، وبقيت 
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ّية. ويف رأيي ارتبطت الفصاحة بالبدو، الداللة عرب

وهي نظرة قديمة بدأها العلّمء واللغويون العرب ثم 

امتدت إىل العرص احلديث، فالبدو أفصح من 

احلارضة، حتى جعل العلّمء االحتجاج هبم متأخًرا عن 

وقد تناول  (1)احلارضة كّم هو معروف، وأكثر اهتّمًما به.

 شعري البدو واحلرض، خري الدين الزركيل املقارنة بني

وأبدى إعجاًبا بتمّيز البدو الشعري الذي تظهر فيه 

الوعورة واالرّتال عىل احلرضي الذي تتبدى فيه 

-165الصنعة والتكّلف )خري الدين الزركيل، ص

(. وهذه النظرة مسّوغة علميًّا، فالبيئات املنعزلة 173

حتتفظ بخصائصها اللغوّية أكثر من غريها، إضافة إىل 

ا متيّز به أهل البادية من القدم من حفظ األشعار م

واالستشهاد باملأثور اللغوي. وال نزال إىل  (2)واألمثال،

اليوم نرى يف أبناء البادية متيًّزا من الناحية اللغوية. 

                                                 
حدثنا أبو بكر بن دريد، قال: "روى السريايف من قوله:  (1)

رأيت رجاًل يف الوراقني بالبرصة، يفضل كتاب )املنطق( 

ليعقوب بن السكيت، ويقدم الكوفيني؛ فقيل للريايش، 

وكان قاعدًا يف الوراقني، ما قال، فقال: إنّم أخذنا اللغة عن 

أخذوا اللغة عن  حرشة الضباب، وأكلة الريابيع، وهؤالء

أهل السواد، أصحاب الكواميخ، وأكلة الشواريز، أو كالم 

 (.68، صـه1374)السريايف،  "يشبه هذا

فكالمه موزون معقول يف "يصف شفيق الكّميل البدوي  (2)

عبارة رصُية ورسعة انطالق نحو اهلدف، يزخرفه برضب 

 "األمثال والتشبيهات التي تصدر عن رؤية ومعرفة

 (.20م، ص2002 )الكّميل،

ولكن ينبغي التفريق بني حارضة نجد واحلوارض 

املتامخة لغري العرب، فحارضة نجد ال ختتلف عن 

ياًل، وتتمّيز مفرداهتا بالفصاحة، ويمكن باديتها إال قل

العودة إىل استشهاد ابن بليهد أعاله بقصيدة امرئ 

والذي دعانا إىل إيراد هذه األبيات أّن الدلو "القيس: 

وعراها ووذمها والتكريب ومجيع هذه األلفاظ 

 "بمعانيها باقية من عهد امرئ القيس إىل يومنا هذا

 (.51-50، ص1)حممد ابن بليهد، ج

فقد وكّم سعى املؤّلف إىل حتقيب الشعر العريب؛ 

قّدم حماولة لتحقيب الشعر النبطي بأسلوب إحصائي 

الشعر النبطي القديم،  إيراد نصوص منيعتمد عىل 

أقدم مجع مستفيًدا من جهود سعد الصوّيان يف 

النصوص النبطّية من مظاّّنا وترتيبها تارخييًّا من 

لعجمي أّن الشعر القديم إىل احلديث. وقد ذكر ا

النبطي كان شائًعا منذ مطلع القرن السابع عىل األقّل، 

وقّسم الشعر النبطي القديم إىل مرحلتني أساسّيتني، 

هـ، وهي 1120هـ حّتى 725كانت من عام  أوالمها

مرحلة متّيزت بطغيان البحر اهلاليل والترصيع يف البيت 

األّول، إضافة إىل غلبة غرض املديح بشكل طاغ. 

واستمّرت  ـه1115بدأت عام  األخرىواملرحلة 

حتى الربع األخري من القرن العرشين، وهي مرحلة 

بحر املسحوب مزدوج القافية الذي كان حمدوًدا يف 

القرن الثاين عرش، لكنّه طاٍغ يف القرن الثالث عرش. ويل 

ملحوظتان عىل هذا التحقيب: أوالمها أّن منهجّية 
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طّي متباينة، فهو يقيس شيًئا التحقيب بني الفصيح والنب

عىل يشء خمتلف متاًما، فلَِم مل تكن املقارنة عىل املستوى 

املوسيقي والعرويض مثاًل، أو عىل مستوى األغراض، 

أو أّي مستويني متّمثلني؟ واآلخر أّن الشاعر يستعمل 

مفهوم البحر يف النبطي دون أن يبنّي اإلشكاالت 

يف الشعر النبطي خمتلف العروضّية التي تعرتيه، فالبحر 

عنه يف الفصيح وإن تقاربا، ومن ثّم كان من املهّم أن 

 يبنّي هذه اإلشكالّية ويعاجلها.

بعد ذلك انتقل الشاعر إىل دراسة العالقة بني  

يف ضوء مقاربة الشعر اجلاهيل والشعر النبطي 

الشعر "موضوعاتّية تطبيقّية، حتت عنوانني متّمثلني 

الشعر النبطي: التجربة "و "والتعبرياجلاهيل: التجربة 

 ."والتعبري

 

 عبريجربة والتّ عر اجلاهيل: التّ الّش 

حّدد املؤّلف مدّونة للشعر الفصيح لدراستها، 

لألنباري،  "رشح القصائد السبع الطوال" وهي

، "املفضلّيات"للقريش، و "مجهرة أشعار العرب"و

للسكري،  "كتاب أشعار اهلذلّيني"، و"األصمعّيات"و

معتمًدا عىل تصنيف النص الشعري إىل شذرة 

ومقطوعة وقصيدة ومطولة. ومل يذكر املؤّلف 

اعتمدت يف البحث "مسّوغات اختيار هذه املدّونة: 

عن التجربة املقدمة يف الشعر اجلاهيل عىل عدد حمدد 

(، 139)ص "وحمدود من املختارات الشعرّية القديمة

تضّمن شعًرا ولكنّه وقع يف خطأ منهجي، فاملدّونة ت

جاهليًّا وخمرضًما وإسالميًّا، مع أّن املؤّلف نّص أعاله 

عىل متثيلها القصيدة اجلاهلّية. كّم فّرق بني الشذرة 

 ومع أنّ واملقطوعة والقصيدة واملطّولة بعدد األبيات. 

مقطوعة أو  إّماالقصيدة  وأنّ حمّدًدا كافًيا، ليس العدد 

ختيار ُُيرتم، اختياره هذا التقسيم افإّن قصيدة؛ 

 لو استطاع تسويغه منهجيًّا.والسّيّم 

وكانت أّول ملحوظة استنتجها املؤّلف بعد 

ُتناِقض النسبُة القليلُة للنصوص التي " :اإلحصاء هي

تبدأ بمقدمات طللية ذلك احلكَم املتّّسَع الذي يعّمم 

 "موضوعة الوقوف عىل األطالل عىل الشعر اجلاهيل

فيه أّن إثبات هذا احلكم (. والذي ال شّك 142)ص

كان بعد دراسات وحتليالت وأبحاث مستفيضة، 

إضافة إىل ما قاله األوائل، بيد أّن نقض احلكم هو 

أن أناقش هنا بنية املفيد الذي كان متّسًعا. ولذا، من 

فالقصيدة اجلاهلّية انقسمت إىل  (1)القصيدة العربّية،

تضّمن التي قد ت قصيدة الرجزثالثة أقسام: األوىل 

البيتني والثالثة وحتوي موقًفا انفعاليًّا آنيًّا، يقوهلا 

     ،2)ابن قتيبة، ج "خاصم أو شاتم أو فاخر"الرجُل إذا 

القصرية التي قد تكون جمرد  واملقطوعة(؛ 613ص 

تفريغ لشعور آينٍّ أو حاجة نفعّية ما ُيقّلل من أدائها 

                                                 
بنيية الرحلة يف سأستفيد يف هذه املناقشة مّا ورد يف كتاب   (1)

، 2010، )السيف، القصيدة اجلاهلّية األسطورة والرمز

 (.113-109ص
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ا النوع أمّ واجلّميل الذي يتوافر للقصيدة املكتملة. 

، وهي القصيدة ذات القصيدة املكتملةالثالث فهو 

البنى الثالث: نسيب ورحلة وفخر )أو مديح، أو 

غريه(. وقد جعل بعض النقاد القصيدة املكتملة هي 

األصل، والقطعة بقايا لقصيدة كاملة أو قصيدة ناقصة 

(. وقد تكون 65م، ص1985البناء )ستيتكيفيتش، 

: نسيب ورحيل، أو نسيب القصيدة مكّونة من بنيتني

وغرض رئيس، أو رحيل وغرض رئيس فتكون 

القصيدة ذات بنية ثنائية فهي غري كاملة. وتتكّون 

وهي األطالل  Motives املقّدمة النسيبّية من عنارص

والظعائن، واملرأة، واخلمرة، والشيب والشباب، 

وشكوى الزمن والطيف واخليال. وقد يتفّرد أحد هذه 

قدمة النسيبّية، وقد حتوي أكثر من عنرص العنارص بامل

لتنتج الكثري من  ؛تتفاعل مع بعضها أو تتصادم

الدالالت والصور وقد تتعدد بنى القصيدة وتزيد عىل 

القصيدة بنى  -يف الغالب-ثالث، ولكّن التحليل ُيبني  

مفتاح القصيدة، "الرئيسة، والعالقات بينها. فالنسيب 

فكرة التي تعقب النسيب ويساعد الشاعر يف إشعال ال

 قد كّم–مهّم كانت؛ إذ مل يكن النسيب من أجل املرأة 

ولكنّه من أجل حتفيز قرُية الشاعر، واستثارة -يـبدو

. لذلك، تعّد J.BRILL, 1990, P20 )) "ذوق املتلّقي

 املقّدمة النّسيـبيّة فضاًء دالليًّا واسًعا لنّقاد الشعر. 

واملقطوعة فالقصيدة العربيّة تشمل الرجز 

والقصيدة املكتملة، وبنية النسيب جمموعة عنارص 

أمّهها الوقوف عىل األطالل، ولكّن املؤّلف ارتكب 

أخطاء فادحة حني مجع الشذرات )كّّم سّّمها( 

واملقّطعات والقصائد واملطّوالت، وخلط مجيع 

ليصل إىل حكم مبتّس وغري دقيق، ومل ُيبَن  ؛األوراق

ل إّن املؤّلف نقضه يف الصفحة عىل منهجّية علميّة، ب

نفسها حني بنّي أّن هناك نمطني، مها نمط املقطوعات 

ذوات املوضوع الواحد، ونمط القصائد واملطّوالت 

بالوقوف عىل الطلل أو مناجاة "الذي يبدأ غالًبا 

 "الطيف أو اإلشارة إىل ذكر احلبيبة الراحلة

 . فلم يقل أحد من الباحثني إّن املقطوعات(143)ص

تبدأ بالوقوف عىل الطلل، ولكنّها متّثل أهّم عنارص بنية 

 النسيب يف القصيدة املكتملة.

 أصوات التجربة : 

هنا عىل دراسة الشعر اعرتاضه املؤّلف  ويقّدم

اجلاهيّل بطريقة تفتيتّية يتوّزع فيها النّص إىل أغراض، 

، وهو يعني أّن فضاءات احلاءواختار ما سّّمه 

جلاهلّية يمكن تقسيمها بناء عىل موضوعات القصيدة ا

ثالث موضوعات )مجع موضوعة( تبدأ بحرف احلاء، 

 .احلزنو احلسب؛؛ واحلربوهي 

يف ضوء انبثاقه من  احلربيناقش املؤّلف ّتليات و

املحور الرئيس )الفروسية(، وتتمّثل عرب ّتلّيات رفض 

الذل واهلوان؛ واقتحام املوت يف حلظة اخلطر؛ 

املعركة؛ وإنصاف العدّو من رار واالعتذار عن الف

 املهزوم. 
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وقبل مناقشة هذه التجلّيات؛ ينبغي أن نفهم صورة 

الرجل املثال يف الذهن العريّب قبل اإلسالم، وهو 

األنموذج الذي دارت حوله قصائد الفخر واملديح، 

وكذلك قصائد اهلجاء التي تغّيت نقض تلك 

كانت  الصفات. فاملعتقدات العربيّة القديمة التي

تقّدس القمر كانت ّتعل الرجل املثال أحد ّتليّاته، 

والرجل املثال رجل حمارب يأخذ من اإلله بعض 

خصائصه. ويمكن فهم تلك الصورة من خالل 

قلت ملالك "، يقول: "ود"وصف ابن الكلبي للصنم 

ا حتى كأيّن أنظر إليه. قال: كان  بن حارثة: صف يل ودًّ

الرجال، قد ُذبِر عليه  متثال رجل كأعظم ما يكون من

حّلتان، مّتزر بحّلة، مرتٍد باألخرى. عليه سيف قد 

تقّلده. وقد تنّكب قوًسا، وبني يديه حربة فيها لواء، 

(. 57)هشام ابن الكلبي، د.ت، ص "ووفضة فيها نبل

فهو كأعظم ما يكون من الرجال، ومن ثّم كانت 

كامنة يف نفوس كثري من الشعراء حني  "ودّ "صفات 

يدون اإلشادة برجل مثال؛ فهم خيلعون عليه صفات ير

أو اإلله القمر. إّن قيمة الرجل املثال يف الشعر  "ودّ "

اجلاهيل ال تكمن يف وهب اخلري واالمتناع عن الرّش كّم 

الرجل املثال هو وإّنّم الدين اإلسالمّي، إىل ذلك دعا 

من يقدر عىل أن هيب الرّش ألعدائه واخلري ألحّبته، فهو 

قرتب من صورة اإلله وقدرته. فالرجل املثال هو ي

الرجل/املحارب، والرجل/الغيث )السيف، 

(. ويوّضح هذا املعنى ما 249-235م، ص2009

نقله ابن هشام يف السرية النبوّية: قال هاشم بن حرملة 

لعامر اخلصفي: قل يّف بيتا جيًدا أثبك عليه؛ فقال عامر 

قال الثاين، فلم  : ثمول، فلم يعجب هاشًّم البيت األ

 يعجبه، ثم قال الثالث، فلم يعجبه: 

    ةـم بن حرملـــــــــأحيا أباه هاش

 عـمـلــةلـهبـات ويـوم اليـيـــوم ا

   ده مـغـربـلةـــــوك عنــــترى املل

 ل ذا الذنب ومن ال ذنب له ــــــيقت

 "يقتل ذا الذنب ومن ال ذنب له" :فلّم قال الرابع

(. 101، ص1ليه )ابن هشام، د.ت، جأعجبه فأثابه ع

فلم جيزه إال بعد أن أقّر له بالقدرة عىل الظلم. وهنا، 

يف (، 385يتّمثل الشعر اجلاهيل مع الشعر النبطي )ص 

أّن الرجل املثال هو من يعطي الرّش ألعدائه واخلري 

ألقربائه وحمبيه، فمن يعطي اخلري دون الرّش رجل 

لة حتقيق الكّمل، ومن ثّم كانت احلرب وسي .ناقص

فالرجل الذي ال خيوض احلرب ال يمكن أن يكون 

كاماًل، والقبيلة التي ال حتارب ليست كاملة وال مثااًل. 

والنّص املشهور ملحمد بن سالم اجلمحي يؤّكد ذلك؛ 

فلّم راجعت العرب رواية الشعر وذكر أيامها "يقول: 

ومآثرها استقّل بعض العشائر شعر شعرائهم وما 

ن ذكر وقائعهم، وكان قوم قّلت وقائعهم ذهب م

وأشعارهم وأرادوا أن  يلحقوا بمن له الوقائع 

واألشعار، فقالوا عىل ألسن شعرائهم، ثم كانت الرواة 

(، فاحلرب 39)ابن سالم، ص "بعُد فزادوا يف األشعار
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ترفع قيمة القبيلة، وتزيد هيبتها يف نفوس خصومها. 

ط الذي أراه مهّمًّ بني ولو رّكز املؤّلف عىل هذا الراب

الشعر اجلاهيل والنبطي خللص إىل نتائج أهّم من هذه 

 التقسيّمت التي ال حتيل إىل يشء ذي قيمة.

، وهو بتعريف املؤّلف احلسبوالفضاء الثاين هو 

ما يعّده اإلنسان من مفاخر، سواء كانت له أو آلبائه "

ينّص مع أّن الرأي املعروف  ،(146)ص "أو لقبيلته

ُف الثابُِت هو أّن احلََسب عىل َ ، وهو ما  : الرش 
ِ
يف اآلباء

ه اإلنساُن ِمن َمفاِخِر آبائِه )مجال الدين ابن منظور،  َيُعد 

م(، بيد أّن الرأي الذي ساقه املؤّلف معترب 2004

يقرتب وُمتداول. ومعظم ما ورد من أمثلة وشواهد 

فضاء احلرب، فهو مدح وفخر وهجاء باحلرب، من 

ّمة حدود تفاصل بني الفضاءين. أّما الفضاء وليست ث

، وجعله متمثاًل يف الرثاء، حيث احلزنالثالث فهو 

ينقسم إىل قسمني: البكاء عىل ميت، سواء كان هذا 

امليت شخًصا حمبوًبا أو شخًصا مؤّثًرا، والبكاء عىل 

الشباب. وال أعلم مِلَ حرص املؤّلف احلزن يف رثاء امليت 

زن قد َيِرد يف مجيع األغراض، ففي ورثاء الشباب، فاحل

الفخر مثاًل يمكن أن نطالع قصيدة احلصني بن محام 

الشهرية يف فخره احلزين وهو يقاتل بني عمومته 

(، فهو وإن 85-81م، ص2002)احلصني بن احلّمم، 

يبنّي حزنه عىل قتل من كانوا فإّنه كان يفخر بفعاهلم، 

من قبيل لّية أعّزة. واحلزن قد يكون يف املطالع الغز

 قصيدة بشامة بن الغدير:

 ْرَت ُأَماَمَة َهْجًرا َطِويالً ــــَهَج 

 َلَك النَّْأُي ِعْبًئا َثِقيالً ـــــــَ َومَحّ 

ِِيَاــــــــَومُحِّلْ  
 َت ِمنَْها َعىَل َنأْ

 االً ُيَوايِف َوَنْيالً َقلِْيالً ـــــــَخيَ 

 ْظـَرة ِذي َشـَجٍن َواِمـٍق ـــَونَ  

َكـائُِب َجـاَوْزَن ِمْيالً إَِذا مَ   ا الرَّ

فاحلزن باٍد  ،(60-55ي، د.ت، ص)املفضل الضبّ 

وهو ُيمل خياهلا وذكريات حلظات الفراق احلزينة، 

وهي موضوعة تتكّرر كثرًيا. فاحلزن ليس مقصوًرا عىل 

ما بّينه املؤّلف الذي كان يقصد رثاء املّيت ورثاء 

ليكمل  ؛الرثاء الشباب، ولكنّه اختار احلزن عوًضا عن

فضاءات احلاء التي اختارها. واحلقيقة الواضحة هي 

أّن رثاء الشباب يعكس قلق اإلنسان األزيّل من الزمن، 

وهو قلق عاجلته األديان والسيّّم اإلسالم، يف حني كان 

الشاعر اجلاهيّل يعاين من هذا القلق، وقد انعكس عىل 

 شعره يف مواضع غري قليلة.

مل  ءات احلاء، بقيت موضوعاتوبعد استكّمل فضا

، فأضافها، وهي: يدرجها املؤل ف فيّم ذهب إليه

موضوعات احلياة اليومّية، وموضوعات مكانّية. 

         وقّسم موضوعات احلياة اليومّية إىل ثالثة أقسام:

وصف  -3اخلصومات الزوجّية،  -2الّردّيات،  -1

حمدودة نعلني. وبنى املؤّلف القسم األخري عىل أبيات 

أليب خراش اهلذيل فحسب. أّما املوضوعات املكانّية 

فتمّثلت يف ثالثة مواضع، أوهلّم وصف البيئة البحرّية 
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ف لشعراء شواطئ اخلليج العريب، واستشهد املؤل  

سّكان شواطئ اخلليج العريب الذين عرفوا "بأشعار 

احلياة البحرّية والغوص عىل اللؤلؤ منذ أزمنة 

والصحيح أّن الشعراء الذين  (،152)ص "سحيقة،

  (1)ذكرهم املؤّلف، يف الغالب، ال ينتمون إىل الساحل،

ولكّن ثقافة البحر ليست ببعيدة عنهم وال غريبة 

عليهم، والسيّّم أّن بعض سّكان بادية نجد وحارضهتا 

قد يضطرهم نقص املياه وشّح األمطار إىل البحر 

ت البيئة . والبيئة الثانية كانبشكل مرحيل أو دائم

الزراعّية يف يثرب مستشهًدا بشعر ُأحيحة بن الـُجالح. 

 أّما البيئة الثالثة فكانت جبال احلجاز يف شعر اهلذلّيني.

قصد ومع االحرتام الكامل جلهد املؤّلف املبذول 

اكتشاف بديل عن األغراض التي تفّتت الشعر، كّم 

                                                 
مع أّن مقّدمة ديوانه تشري إىل أّن طرفة بن العبد ُولد يف  ((1

فإّنه كّم هو  (،5، صـه1424)طرفة بن العبد، البحرين 

له من أهل عالية نجد، ولكّن مقتله كان يف واضح من أطال

(. وقال 255، ص7، جـه1436البحرين )العّمري، 

قال طرفة، وهو يومئٍذ بناحية ناحية تبالة وبيشة "البكري: 

(. كّم أّن األعشى من أهل 16)البكري، ص "وما يليهّم.

منفوحة يف اليّممة، وإن كان أكثر التطواف والرحيل، مثُله 

سيب بن علس، وهو شاعر نجدي رحل إىل مثُل خاله امل

م، 2007رشق اجلزيرة وغرهبا وجنوهبا. )هزاع الشمري، 

احلَزن "(. أّما املخّبل السعدي فينتمي موطنًا إىل 349ص

ّّمن والّدهناء. (، 261، ص2م، ج2010)الضامن،  "والص 

فمعظم الشعراء الذين استشهد بشعرهم ال ينتمون إىل البيئة 

 هم ليسوا بعيدين عنها.البحرّية، ولكنّ 

هذه الفضاءات متومّهة وغري متجانسة، فهو فإّن ذكر، 

جيعل احلرب واحلسب واحلزن أهّم التجارب اإلنسانّية 

التي حترض عند اإلنسان يف كّل "العابرة للتاريخ؛ أي 

(، وكأّنه اختار العنوان 143)ص "زمان ومكان،

ما يمكن أن جيد ثم حاول أن  "فضاءات احلاء"

: أين الذي ُيطرح يف هذا الّصدد يمألها. والسؤال

 انال تردالّلتان  لناقة،موضوعة املرأة، وأين موضوعة ا

يف احلرب إال قلياًل؟ وهاتان املوضوعتان من أهّم 

موضوعات الشعر العريب قبل اإلسالم. ثم إّنه اختار 

احلزن، وحرصه يف الرثاء، مع أّن الرثاء ليس من 

يقول  األغراض األساسّية لشعر الرجل قبل اإلسالم.

ال ن إظهار احلزن مل يكن يناسب رجأعىل "بروكلّمن: 

القبيلة، كّم كان الئًقا بنسائها، وخاصة باألخوات. 

ومن ثم  بقي تعهد الرثاء الفنّي من مقاصدهّن حتى 

، 1)بروكلّمن، ب.ت، ج "عرص التسجيل التارخيي،

ل الرجل مهّمة الثأر، 48ص (، فاملجتمع العريب ُيم 

ضة. كّم أّن هذه  ويعطي املرأة دور الباكية املحر 

نسة، فاقرتان احلزن باحلرب الفضاءات غري متجا

 واحلسب ليس يف حمّله.

 معامرّية التعبري -

املطوالت  النصوص إىل قسمني: ويقّسم املؤّلف

ثم يشري إىل  والقصائد، والشذرات واملقطوعات.

آليات تكوين النصوص، وهي املحّفزات الشعرّية، 

والروابط الصيغيّة، والعالمات اخلتامّية. وهو يرى 
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شعرّية " ّية متمثلة فيّم سّّمهاملحّفزات الشعر

يلبث أن جيعلها  (، لكنّه ال159)ص"االستهالل

تشمل شعرية االستهالل )املطالع( واملّمرسات 

العروضّية )الترصيع( والروابط الداخليّة )حسن 

( فاملؤّلف مل يكن حمّدًدا يف 161التخلص(. )ص

استعّمل مصطلحاته، وظّلت عائمة، بل وحاول 

اخلاّص املصطلح املعروف ستخدام ااملؤّلف ّتنّب 

شعرّية " )النسيب(، فسّّمهوهو ملقّدمة الشعرّية با

، وهي تسمية تتضّمن حكًّم قيميًّا وليست "االستهالل

  توصيًفا حمايًدا.

املؤّلف أّن تعّدد املوضوعات يف القصيدة  ويعتقد

، كّم يف حديث املّرار بن نفسيّةالواحدة يكون لغايات 

كّم يف املطّوالت  فنّيةأو لغايات  منقذ عن الشيب،

يف حني كّم يف قصيدة املديح.  تأثريّيةالسبع، أو لغايات 

حارضة فغاية الّشيب الفنّية هذه الغايات تتداخل، أّن 

رسيًعا عند أكثر الشعراء، ومرّد ذلك فهي ترد دائًّم، 

ضمن سياق عام يلتزم  كانأّن احلديث عن الشيب "

دة، ومل يكن الشيب مقطًعا فيه الشاعر ببناء القصي

رئيًسا يف ذلك البناء، بل جزًءا من املقطع اخلاص 

 ،(456، صـه1426)عيل مجاح،  "بالنسيب.

فالشيب ُيرض ألسباب نفسّية وأسباب فنيّة أيًضا، 

مثلّم أّن الغاية التأثريّية ال تنفصل عن الغايتني النفسّية 

 والفنّية.

يف نّصه وسعى العجمي إىل دحض رأي ابن قتيبة 

الذي يقّسم فيه القصيدة املكتملة إىل ُبنى:  الشهري

مقصد القصيد  وسمعت بعض أهل األدب يذكر أن  "

)ابن  "إنّم ابتدأ فيها بذكر الديار والدمن واآلثار...

وإذا كان "(، ثم ختمه بالقول: 75ه، ص1418قتيبة، 

هذا التوصيف يصدق عىل قصائد املدح، فإّنه، يف 

اختزل الشعر القديم كّله يف هذه  الوقت نفسه، قد

القصيدة، ويكفي أن نعرف أّن ستًّا من املطوالت 

السبع مل تكن قصائد مادحة لنرفض ونرّد هذا 

 تناول( ومع أّن هذا النّص 162)ص "االختزال.

ينال أمهّيته من فإّنه املؤّلف،  أبانكّم  (1)قصيدة املديح،

م أقّر به تقسيمه لبنية القصيدة املكتملة، وهو تقسي

املؤّلف واّتبعه يف حديثه عن معّمرّية القصيدة، وقد ُنقد 

مل يبِن حكمه عىل بناء القصيدة  نّص ابن قتيبة بأّنه

العربي ة قبل اإلسالم الذي ينطلق من النسيب إىل 

الرحلة ثم الفخر، وإن ّم بنى حكمه عىل النمط األموي 

ن ا لقصيدة الذي ابتدأ يف أواخر العرص اجلاهيل، ولو 

 (.170، صـه1402بلون املديح )وهب رومّية، 

وهذا النقد ال يلغي أمهيّة هذا النّص ومركزّيته يف فهم 

بنية القصيدة العربّية قبل اإلسالم التي انقسمت إىل 

                                                 
والعادة أن "وقد َتبع ابَن قتيبة يف ذلك ابُن رشيق؛ يقول:   (1)

يذكر الشاعر ما قطع من املفاوز وما أنىض من الركائب وما 

م من هول الليل وسهره وطول النهار وهجريه، وقلة  ّتش 

املاء وغؤوره، ثم خيرج إىل مدح املقصود؛ ليوجب عليه حق  

)ابن رشيق  "لقاصد ويستحّق منه املكافأةالقصد وذمام ا

 (. 201، ص1، جـه1422القريواين، 
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ثالثة أجزاء رئيسة: النسيب والرحلة والغرض 

الرئيس، وهذا الغرض الرئيس كان يغلب عليه الفخر 

 قبل اإلسالم واملديح بعده.

لقصيدة اأبيات  وقد عمل العجمي عىل تصنيف

أّّنا  فأبان، شعرّية االستهاللاالستهاللّية أو ما سّّمه 

تكون يف اثنتي عرشة مارسة شعرّية وهي: خماطبة 

الرفيق؛ اإلشارة إىل الديار؛ اسم املحبوبة؛ النظر إىل 

الراحلني؛ الوقوف عىل األطالل؛ الشكوى من 

العاذل؛ التهديد؛ تبليغ الرسالة؛ حتذير األقارب من 

نصح؛ الفخر بالذات أمام اآلخرين. الظلم؛ إسداء ال

 وهذا التقسيم أوقع املؤّلف يف خللني منهجيني، ومها:

تتداخل هذه األنّمط أو املّمرسات، كّم سّّمها  -1

املؤّلف، بشكل جيعل فصلها أو تقسيمها أمًرا متعذًرا، 

فهو يفّرق بني اإلشارة إىل الديار والوقوف عىل 

 شارة إىل الديار:األطالل، وجيعل قول لبيد بن ربيعة إ

    ا َفُمَقاُمَها     ــــــــَِت الّدَياُر ََمَلُّهـــَعفَ 

ــا َفِرَجـبـِ َد َغــْوُُلَ  ـاُمــَهامــــنَى َتَأبَّ

 يف حني أّنه يرّصح بأّنه كان واقًفا عىل األطالل:

ا وَكيْ ـــــَفَوقف  َف ُسؤاُلنَا       ـــــُت أْسأَُُلَ

 اـبـيـُن كـالُمـهـُصـّمـاً خـوالـَد مـا يُ 

، ويمّثل بقول  كّم جيعل السم املحبوبة قسًّم مستقالًّ

 طرفة:

ـــــْوَلَة َأطْ  َقِة ثْهَمــــِد        ـــــِِلَ  اَلٌل بُُِبْ

 اقِي الَوْشِم يِف َظاِهِر اليَدِ ــــــَتُلوُح َكبَ 

، ويمثّل بقول متيم  ثم يضيف الطيف قسًّم مستقالًّ

 بن أيب مقبل:

 اُل بِنَا َرْكًبا َياَمنِيا        ـــََف الـَخياـــطَ 

ْينَاـــــىَل عـــَوُدوَن َليْ   َواٍد َلو ُتعدِّ

يف الطلل ويف الطيف، ُيرض فاسم املحبوبة 

والوقوف عىل األطالل يتداخل مع اإلشارة إىل الديار، 

 فال يمكن استبانة قسم مستقّل حمّدد املعامل.

ل استنتاج هناك خطأ بنيوي، فاملؤّلف حاو -2

 أقسام االستهالل الشعري دون تفريق بني القصائد 

واملقطوعات، فاالستهالل يف القصائد يكون عرب 

النسيب بعنارصه املعروفة، من األطالل والظعينة 

واخلمرة والشيب والشباب والطيف واخليال وشكوى 

الزمن، يف حني أّن املقطوعة تكون يف موضوع حمّدد 

من املوضوع، وهذا اخلطأ  ويكون استهالهلا جزًءا

جعل الباحث جيرتح أنواًعا ال يمكن أن تكون ضمن 

شعرية االستهالل، فتحذير األقارب من الظلم، عىل 

سبيل املثال، مرتبط بموضوع القصيدة وليس استهالاًل 

ا.  شعريًّ

اخلّية: حسن وابط الّد الرّ ثم تناول املؤّلف 

يقيّة ، وبدأ بمقاربة تطباِلواتيم، وكذلك صالتخلّ 

للبحث عن بنية النّص اجلاهيل من خالل أربعة 

نصوص هي: معلقة طرفة، ومرثيّة أيب ذؤيب، 

وقصيدة علقمة، ومرثّية أعشى باهلة.  فهو اختار 

ا وقر مرثّيتني للبحث عن بنية النّص اجلاهيل، مع أّنه مّ 
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عند داريس الشعر اجلاهيل أّن قصيدة الرثاء خمتلفة يف 

اجلاهلّية التقليدّية، كّم ُذكر أعاله. بنيتها عن القصيدة 

وإذا أمعنّا النظر يف مرثّية أيب ذؤيب اهلذيل فسنجدها 

خمتلفة، فالشاعر اجلاهيل ال َيقتل الثور الوحيش، بل 

تشبه جيعله منترًصا؛ ألنه أراد الفخر بناقته القوية التي 

ا ال يمكن أن ُيقتل، ولكّن أبا ذؤيب  يف قوهتا ثوًرا قويًّ

ورة احلّمر الوحيش، ثم يرسم صورة الثور يرسم ص

ويفيض القول يف هلكه، ويتحدث عن مرصع البطل 

الفارس الكامل السالح، وينعت هذا البطل وموقفه 

إزاء بطل آخر، يصطرعان ويتشاجران بالسالح فإذا 

. فالثور الشجاع قت ل الكالب ببسالة، به قد خر  قتياًل 

ل:  إال أّن الصائد تدخ 

هِ ـــــَفَبـ  َدا َلـُه َربُّ الكِـالِب بَِكفِّ

عُ ــــِمنَْها َوَقـاَم َش   ِرْيـُدَها َيَتَضـوَّ

َهـا َفَهـَوى َلهُ ــــفَ   َرَمى لُِينِْقـَذ َفرَّ

َتيْـِه املِنْـ  َزعُ ـــــَسْهـٌم َفَأْنَفـَذ ُطرَّ

فالثور انترص عىل الكالب،  ،(427)الضّبي، ص

نت منه بسهم املنية ف فتدّخل القانص ورماه قتله ومتك 

الكالب. وهذه أّول قصيدة ُيقتل فيها الثور، وهي ال 

متّثل العرص اجلاهيل بقدر ما متثّل العرص املخرضم الذي 

بدأت فيه العقائد العربّية قبل اإلسالم، وواكب هذا 

َ الثقايّف تغرّي  فنّي يف بناء القصيدة. وهناك من  التغري 

عقيدة الشمسّية، إذا يرى أّن قتل الثور بسبب غلبة ال

علمنا أّن هذه الظاهرة حمصورة يف قبيلة هذيل، فهذيل 

ت رمز اإلهلة تسكن قرب ثقيف حيث تقديس الالّ 

 (.266، صـه1422الشمس )عبداهلل الفيفي، 

موذج أّن املؤّلف مل يلتزم دائًّم بالنّ للنّظر فت والالّ 

 البديل الذي أقّره ملعّمرّية القصيدة العربّية قبل 

شعرّية "سيب سالم، فمع أّنه سّمى النّ اإل

ال يلتزم فإّنه ، ورفض تقسيم ابن قتيبة، "االستهالل

انتقل "يقول عن قصيدة طرفة:  إذها، برؤيته التي اختطّ 

( 169)ص "اقة...،سيب إىل وصف النّ اعر من النّ الّش 

: االستهالل؛ حماور وهي مع أّنه قّسم قصيدة طرفة إىل

الفخر والشكوى؛ ولذايت؛ الفخر اواقة؛ النّ ووصف 

 اخلتام. والفخر الذايت؛ والذايت؛ 

 

 عبريجربة والتّ بطي التّ عر النّ الّش 

 جربة:أصوات التّ 

بدأ املؤّلف باستكّمل اجلانب التطبيقي الذي ابتدأه 

طّبق فقد ، فضاءات احلاءعر الفصيح فيّم سّّمه يف الّش 

بطي، وبدأ بموضوعة عر النّ أنموذجه املقرتح عىل الّش 

، مستحرًضا يف هذه احلزنثم  احلسبثم  احلرب

الفضاءات التفريق بني شعر البدو وشعر احلارضة يف 

ولكّن القارئ  وحماولة التفريق هذه مهّمة، نجد.

َ كانت يف فضاءات الّش  عر النبطّي دون يتساءل مِل

أّن الذي استند إليه يكمن يف سّوغ ولعّل املالفصيح؟ 

ما آلت يريد أن يعرف الشعر الفصيح ُدرس، أو أّنه 

بطي، بيد عر النّ الّش عالقتها بالقصيدة اجلاهلّية يف إليه 

 أّن املؤّلف ال يقول ذلك وال يشري إليه. 
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وبعد استكّمل هذه الفضاءات، استعرض 

موضوعات احلياة اليوميّة التي قّسمها إىل املوضوعات 

اآلتية: احلرب واحلب؛ اإلخوانّيات والنقائض؛ القهوة 

ارضة والبادية؛ غرية الشعراء عىل شعرهم؛ بني احل

التحّّس عىل عدم حضور املعركة؛ املحاكاة الساخرة. 

األسطر  وستسعىثم استعرض املوضوعات املكانّية. 

إثراء ما عرضه املؤّلف من معلومات ملحاولة  القادمة

وحتليالت ذات قيمة، مع بيان مكامن اخللل املنهجي 

 يف رؤية املؤّلف.

: عر بني البيئتني: هناك فروق نسبّية عة الّش طبي أوالا

ملكة الّشعر لدى شعراء بني البادية واحلارضة أّثرت يف 

 ها:، وأمهّ البادية واحلارضة

وسيلة تربوّية لدى البدو عر الّش  عر:وظيفة الّش  -1

حماسن األفعال  أساسيّة لتقويم السلوك واحلّض عىل

ل قدرة والتحذير من رديئها، إضافة إىل أمهيّتها يف صق

غوّية واالرتقاء هبا. كّم أّن البدوّي بطبيعته يميل لفرد اللّ ا

إىل املبالغة، وهو ما ُيّققه له الشعر. وال خيتلف أهل 

احلارضة كثرًيا عن أهل البادية يف ذلك، بيد أّن انتشار 

 ء.الكتابة نسبيًّا جعل مكانة الشعر تنحّس بعض اليّش 

ن البدو اّتفق الباحثون عىل ضعف تديّ  ين:الّد  -2

 ى يف شبه اجلزيرة العربية، وبالغ بعض الباحثني حتّ 

البدو مل يدخلوا اإلسالم إال قليال، ويرى  أنّ  ظنّ 

آخرون أّن بدو شّمل اجلزيرة كانوا أضعف تدينًا من 

د بن يخ حممّ بدعوة الّش الذين اتصلوا نجد بدو 

وكان البدو أنفسهم يشعرون  (1)ًرا.اب مبكّ عبدالوهّ 

تدّينًا من احلارضة، وقد ال يرى بعض أبناء أّّنم أقّل 

مرتبًطا باحلارضة، وثّمة أبيات  ين إالّ بادية الشّمل الدّ 

 تنسب للجربا من شّمر:

  ذي مهنته غرسح للّ ــــين يصلالّد 

 ي قليٍب دّبر احلّب صاعهـــــــراع

  ف للمرســـــغالٍم طّمن الك وإالّ 

 يـــعـطي لـطالب الــجـنايا رتاعه

  مشاويل الرمك رايكم عمسياهل 

 بوها وارخصوا باملباعةـــــمري اجل

  ا حىل الزغروت يا ناقع الورســيام

 وى يف ذراعهــــاريش اُلــــياليل نق

بادر ولذلك،  ،(349هـ، ص1431)الصوّيان، 

أهل البادية برتك البادية واالّتاه إىل اهلجر حينّم زاد 

ة يف نجد تدّينهم وقت اإلخوان. فجنوح أهل احلارض

، فبقيت بعض عرَ لّش اإىل التدّين أّثر يف تعاطيهم 

األغراض التي تدعو للتقوى ومكارم األخالق، 

عر، وذلك الرتباطه وأعرض أكثُر ذوي الت قى عن الّش 

ما إذا  ومن غري الواضح. (2)بالغزل واهلجاء والعصبّية

                                                 
ويرى الكّميل أّن بدو نجد ُأجربوا عىل تأدية الفروض  (1)

 (.40الدينّية )الكّميل، ص

ُيروى أّن الشيخ عبداهلل بن فيصل، قايض بلدان املحمل  (2)

والشعيب، رّد شهادة أحد الشعراء؛ ألّنه شاعر غزل، فّم 

ان من الشاعر إال أن فاجأ الشيخ بقوله: وما رأيك يا شيخ ك

= )وهي قصيدة "راٍق رجم العنا طلعة الشمس"بمن قال: 
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ارتباط الشعر هبذه  سببه كان املوقف من الشعر

املوقف من الشعر أفىض إىل أن يتجنّبه  أنّ  أم ،األغراض

الصلحاء واألتقياء، ومن ثّم ُترك للشباب العابث 

ة أهل بلدة ولعّل قّص  .ولألقّل التزاًما بقيَم املجتمع

منعوا شاعرهم حمسن اهلّزاين،  احلريق الشهرية حني

وهو من األرسة احلاكمة آنذاك، من مرافقتهم لصالة 

احلارضة أهل كّم أّن تدّين  . (1)االستسقاء ما يؤّكد ذلك

السلب،  :أّثر يف موقفهم من أمور أخرى، مثل

ساء. فقد كان واالحتكام إىل السلوم، وتوريث النّ 

إىل الرشع، احلرض احتكام البدو إىل السلوم واحتكام 

ولة وقد أفتى املشايخ والعلّمء يف بداية قيام الدّ 

التي  عودية بتحريم االحتكام إىل السلوم والعاداتالّس 

وال يعني أّن السلوم مل تكن حتكم . (2)ُعّدت من اجلاهلّية

 عليهم أقّل. سلطاّناوإّنّم كان احلارضة، 

صاحبه عند البدو، ولذلك مل منزلة  عر يرفعفالّش 

عر، بل كان ذلك الّش قول  عنيستنكف شيوخ القبائل 

من كّمل سجاياهم، فمعظم شيوخ القبائل شعراء، 

د بن هادي ابن قرملة وتركي كراكان ابن حثلني وحمم

                                             
هذاك "غزلّية للشيخ يف مطلع شبابه(، فرّد عليه الشيخ:  =

 (.26هـ، ص1409)احلمدان،  "يوم كان محرّي مثلك اآلن

قافة حتى إن مل تثبت القصة؛ فاستمرار تداوهلا يف الث  (1)

 الشعبّية يؤّكد نظرهتم إىل الشعر.

الصادرة من سّمحة الشيخ حممد بن إبراهيم، رمحه "الفتاوى   (2)

ت عىل أن التحاكم إىل السلوم يعد  حتاكًّم إىل غري رشع  اهلل، نص 

 .(183)القحطاين، د.ت، ص ".اهلل 

ابن محيد، يف حني يقّل الشعراء يف أمراء البلدات 

    عن أشعاره، ورّبّم منهم يتخىّل  النجدّية، بل إّن الكثري

 .(3) أحرقها

ومن االختالفات التي مل يراِعها  التعليم: -3

 املؤّلف هو انتشار التعليم نسبيًّا، فشعراء احلارضة يف 

من التعليم مّكنهم من  نالوا قسًطا"معظمهم 

عر العريب التي تأّثروا الع عىل دواوين الّش القراءة واالطّ 

قسط من التعليم،  هبا...وقد ُوجد بينهم من كان لديه

عر ومن كان عىل اتصال مبارش باألدب العريب والّش 

الفصيح عن طريق املطالعة والقراءة. فالقصائد املهملة 

طة واملنقّ  ،طة(ف املنقّ )التي ختلو مجيع أبياهتا من احلرو

ي التّ  ،)التي ختلو مجيع أبياهتا من احلروف املهملة(

مها القايض وابن لعبون والعوين وغريهم؛ ال تدّل نظّ 

عراء كانوا متعّلمني )فأين عىل أّن هؤالء الّش فحسب 

للشاعر األمي أن يميّز بني احلروف املهملة واحلروف 

بّم دراية انوا عىل أّّنم كإىل أيًضا تشري بل  ،املعجمة؟(

املنطقة ويف العامل العريب، يتأّثرون بعر جيري يف دنيا الّش 

به ويتفاعلون معه، وكانوا عىل علم بتيارات األدب 

 هـ،1431)الصوّيان،  ."الفصيح يف عصوره املتأّخرة

وقد تأّثر الشاعر حممد بن لعبون ، (81-80ص

 (:ـه1120بقصيدة عيل بن معصوم املدين )ت

                                                 
يقال إّن الشاعرين سعد بن مقرن، وعبدالعزيز بن الشيخ،   (3)

اهلل، أحرقا أشعارمها قبيل وفاهتّم )احلمدان،  رمحهّم

 (.48ص
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    احليا أرض احلجازسقى صوب 

 يد اجلوازـــــــوجاز مراتع الغ

 يف قصيدته املعروفة:

   سقى صوب احليا مـــزٍن هتامى

 ات احلجازِ ــــــــعىل قٍُب بتلع

حني أّن البدوي مل يقرأ عىل  ،م(2007)الزايدي، 

البدوي واحلرضي  ينعالقة الشعرف ،(1)عر الفصيحالّش 

 ّممتينة، وذلك لكوّنت كانعر العريب قبل اإلسالم بالّش 

امتداًدا ثقافيًّا واجتّمعيًّا وفنيًّا له. إضافة إىل ذلك، كان 

ويربؤون "بطي، عر النّ أدباء احلارضة يستهجنون الّش 

بل  ،بأنفسهم أن يدّونوه، فضاع منه اليشء الكثري

فالشاعر  ،(14م، ص2002)خالد الفرج،  "األكثر،

وارض ألسباب النبطي مل ُيظ باالهتّمم الكايف يف احل

دينّية وثقافّية، فاملتعّلمون القادرون عىل حفظه كتابًة 

يستنكف كثري منهم عن العناية بالنبطّي واالهتّمم به 

 توّرًعا أو استدناء.

فاحلارضة بيئة زراعّية اختالف البيئتني:  -4

مستوطنة، والبادية قوم ُرّحل يتتبعون مساقط الغيث. 

حياة "لبيئتني، منها أّن االختالف أفرز فروًقا بني ا هذا 

البداوة حتّد من إمكانية التكديس والتخزين والتوفري، 

)الصوّيان،  "ايل من مفهوم امللكّية الفردّية،وبالتّ 

                                                 
وقّل يف شعر البادية من يتفق له "يقول خري الدين زركيل:  (1)

)الزركيل،  "أن يتلقى يف صغره شيًئا من مبادئ علوم العربية

 (.165م، ص1923

فهم كثرًيا ما يغزون وُيغزون،  .(405هـ، ص1431

فيّم بينهم، وقد  "أسالف"وينهبون وُينهبون، واإلبل 

حتقيق تنزل عليهم سنوات القحط، ولذلك ال يمكن 

ا جيعل الكرم وسيلة حتقيق املآثر يف ظّل راء، مّ الثّ 

فهم ال خيتلفون احلرض، استحالة االّدخار والكنز. أّما 

، (2)، وينهبون وُينهبونأيضا يغزون وُيغزونإذ كثرًيا، 

أّن الوعي الديني  بشكل أقّل من أهل البادية، إالّ  وإن  

سنوات  ذلك. كّم أن  حّد من بعد احلركة اإلصالحّية 

وموارد  ،(3)اجلدب واآلفات ال تغادرهم أزماًنا طويلة

من السّكان، فإذا زاد  احمدودً  ا عددً القرية ال تكفي إاّل 

 ،(4)العدد ُأخرج بعض السّكان منها حرًبا أو سلًّم 

                                                 
أّن أهل "هـ 1072ذكر املؤّرخ حممد الفاخري يف أحداث  (2)

العيينة قاضبينها يف معاويد أخذت البري أخذوا قافلة ألهل 

 (.94، صـه1419)الفاخري،  "هلم.

وغارت آبار، ": 1136ذكر الفاخري يف أحداث عام   (3)

 ]قرية يف إقليم سدير[وجال أهل سدير، ومل يبق يف العّطار 

إال أربعة رجال، وغارت آباره إال ركّيتني، وكذلك العودة 

ني، جال كثري من أهل إال ركيّت ]قرية يف إقليم سدير أيًضا[

 (.123-122)ص"نجد إىل األحساء والبرصة والعراق

األمثلة الكثرية مبثوثة يف كتب تاريخ نجد عن احلروب،   (4)

ولكّن هناك مثااًل واضًحا عىل اخلروج السلمي حينّم خرج 

هـ، وقصة 700آل مدلج من بني وائل من بلدة أشيقر عام 

إىل قسمني: يوم خيرج  اخلروج أّن أهل أشيقر قّسموا البلد

فيه الوهبة من متيم بأنعامهم وسوانيهم للمرعى، ومعهم 

سالحهم، ويقعد بنو وائل يف البلد يسقون نخيلهم، ويوم 

= د ـــرج بنو وائل يف أحــــرج فيه بنو وائل. وحينّم خـخي
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راء قليلة وإن كانت أكثر ة، فإمكانّية الثّ واهلجرة مستمرّ 

 منها عند أهل البادية.

راسة ت؛ يمكن أن تكون الدّ ففي ضوء هذه املعطيا

 أكثر منطقّية.احلرض املقارنة بني شعر البدو وشعر 

 

 ثانًيا: مداخالت واستدراكات:

ذكر املؤّلف أّن موضوعة احلرب هي الطاغية  -1

يف شعر البادية، يف حني تطغى موضوعة احلب عند 

أهل احلارضة. ويمكن فهم مسّوغات ذلك يف ضوء ما 

ة الشعر يف البيئتني، فشعراء تقّدم يف التفريق بني طبيع

احلوارض أكثر اّطالًعا عىل دواوين الشعر العريب، 

وطرًقا لألغراض املتنّوعة يف الشعر، إضافة إىل ما سبق 

عر ميداًنا لغري ن التي جعلت الّش قوله عن نزعة التديّ 

امللتزمني بقيم املجتمع املبالغة يف املحافظة. كّم أّن كثرة 

موضوعة احلرب ّتعل لبدوّية احلروب بني القبائل ا

 امهم.ة يف ختليد مآثرهم وأيّ مهمّ 

يشعر القارئ أّن املؤّلف ُياول أن يستقيص  -2

إضافة موضوعات اضطّره إىل ا عر، مّ موضوعات الّش 

غرية "يف الفصيح، و "وصف نعلني" :هامشّية، مثل

يف النبطي. وأظّن املؤّلف كان  "عراء عىل شعرهمالّش 

و درس التكوين البنيوي بني سيخرج بنتائج أهّم ل

                                             
األيام؛ أغلق الوهبة األبواب ومنعوا بني وائل من = 

ع )عبداهلل البسام، د.ت، الدخول، فاملكان ال يسع اجلمي

 (.17، ص1ج

معّمرّية "القصيدة اجلاهلّية والنبطيّة، أو ما سّّمه 

يستبعد ولرّبّم أد ى به ذلك إىل أن ، "القصيدة

ليست جزًءا من واملوضوعات اهلامشّية التي ترد عرًضا 

عراء عىل غرية الّش "عنرص  بنية النّص الشعري. كّم أن  

ا يف القصيدة، ولكنّه بنيويًّ موتيًفا مل يتضّمن  "شعرهم

ا قد يضعف منهجّية تضّمن ثالث حكايات، مّ 

 الكتاب. 

املحاكاة "آخر وهو  موتيفويتبع هذا القسم  -3

نّصني، أحدمها   يف التي مل جيدها املؤّلف إاّل  "الساخرة

يف بعض النصوص اإلخوانيّة لبعض مرافقي امللك 

خرة عبدالعزيز، رمحهم اهلل مجيًعا، واآلخر يف حماكاة سا

وصًفا غرائبيًّا لبعري "بن محيد الذي قّدم افكهة لرتكي 

 .(226)ص "مهّجن بني أّم نعامة، وأب بعري

وامللحوظة األوىل تتبع ما سبق أّن نّصني ال يمكن أن 

سّيّم أّّنّم نّصان متّميزان  يقوما بقسم منفصل، وال

وخمتلفان وال يؤّديان معنى واحًدا. وامللحوظة األخرى 

عر ابن محيد، يف نظري، مل يكن ساخًرا يف هذا اأّن الّش 

لنعت عريّب قديم من نعوت يدين النّص، بل كان 

 اقة، يقول:النّ 

 داين الصفريي         ــــياراكب اليل ما ي

  مهيـلع من نقوة اُلجــن سـرسـاح

 ربوها بعريي              ـــة واضـــــأّمه نعام

  ــاحـا مشبهاين عىل ُخف وجنــج
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 لوك احلريري          ـــــليه خرج من سع

  ـاه عود الَُبوقة عقب ما فــاحعص

 يرسح من الطايف ويميس البصريي

 ِسـفايفه مثـل الغرابـني ُطـفــــاح

 ريي           ـــــمزهبك يا راعيه متر ومض 

  واحذر تِِشّب النار جيفل من الضاح

   ني بريي          ـــــرب ثامنـــواىل ورد يش

 ـاحـني ودليــهــن مـهن تسعغـراف

 رة وصدره يسريي           ــــيه باحلـــرجل

 حويرشب براسه من عىل جـمـة رما

 ش هو شّى طويل قصرييـــــيا وي 

 يسبـق زعاجـيل اُلوا يوم ينـمـاح  

اعر يسّجل هبذا النّص الفكه فاملؤّلف يقول إّن الّش 

 "يا راكب اليل" رةيغة املتكرّ احتجاًجا عىل تلك الّص 

(، وأظّن أّن سبب تصنيف هذه األبيات يف 226)ص

اعر حممد بن هادي ابن قرملة خرية هو جواب الّش الّس 

 عليها، يقول:

   رييــي بن محيد وش ذا البعـيا ترك

 بونه كان تبـغون االربــــاحـلما جت

   ف وجناح يطيـــريـاد له خــال ع

 حر اهلل كيف راعيه ما طـــاـأنا اذك

   ا يا كُب كذب االمـريي  ـــــيا ربعن

 ويا حلو كذب مروية علط االرماح

   ة نوخت للبعرييــــــكيف النعام

 أقول ذا كذب عىل الناس فضـاح

ولقد أنكر نسبة هذه األبيات البن محيد وابن هادي 

إّن تركي بن محيد  " :الباحُث فايز البدراين احلريب بقوله

ئب من دم يوسف، وإّن ءة الذّ بريء من هذه األبيات برا

)فائز  "واة والعابثنيالقصيدة والرّد عليها من صنع الرّ 

(. والقصيدة صحيحة 88-87، صـه1432البدراين، 

النسبة البن محيد، واملعنى مل يكن ساخًرا كّم ذهب 

ورة التي رسمها ابن محيد لناقته صورة فالّص  .املؤّلف

تّممها ضخامة هذا ت عر اجلاهيّل،أسطورّية متداولة يف الّش 

اجلمل ورسعته بشكل أسطوري. وتشبيه الناقة أو البعري 

عامة تشبيه معروف وكثري يف القصيدة ليم أو النّ بالظّ 

 ،"أّمه نعامة وارضبوها بعريي"حينّم يقول واجلاهليّة، 

فاملقصود هو أّن هذا اجلمل كان يف خلقته بني هذين 

وهو يستحرض أيًضا  .الكائنني، وكأّن أّمه نعامة وأباه بعري

أسطورة بدوّية، فإذا أراد أهل البادية أن تنجب الناقة ولًدا 

ركبيًّا ال ُيلحق يف جريه؛ يبيّتوّنا يف اخلالء ليرضهبا مجل 

، عىل اعتبار أّنه يف اخلالء "الّتيه"متوّحش يسّميه بعضهم 

اليل كنّها بكرة "كقول الشاعر:  وغري مستأنس،

(، ويسّميه آخرون 2016)جريدة النهار، ،"التيه

، وهناك من يقول: إّنه الظليم )ذكر النعام(، "ريري"

يا راكٍب من عندنا "وعليه ُيروى بيت تركي بن محيد: 

 (1)،"يريربوها بأّمه نعامة رّض " ، وُيروى:"فوق ريري

                                                 
وهذه املعلومة استقيُتها من الدكتور خالد بن عايش احلايف   (1)

العتيبي، رئيس قسم اللغة العربّية وآداهبا بجامعة امللك 

 سعود.
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فابن محيد يمتثل للنعت املتداول للجمل يف العرص 

ج النعام واجلمل. اجلاهيل بأّنه ُيشبه الظليم، أو نتيجة تزاو

نيت بالشعر اجلاهيل عىل كثرة وتتفق الدراسات التي عُ 

لتشبيه الناقة أو البعري هبّم. وقد  ؛ورود الظليم والنعامة

أحىص أحد الباحثني جمموع الشعر الذي قيل يف النعام يف 

 يناهز مخسّمئة قصيدة العرص اجلاهيل واملخرضم فكان

م، 1999املعيني، ألكثر من مخسني شاعًرا )عبداحلميد 

(، وكان أهّم مسّوغ إليراد لوحة النعامة هو 174ص

تشبيهها بالناقة. وثّمة نّص للجاحظ يرشح املقصود يف 

أبيات ابن محيد، ويكشف نظرة العرب املتجّذرة للنعامة: 

ويف الن عامة أّّنا ال طائر  وال بعري، وفيها من جهة املن سِم "

ي يف أنفه، ما للبعري، والوظيف واحلَرَمِة، والشّق الذ

اِر، ما للطائر، نِب واملنِق  يش واجلَناَحني والذ   "وفيها من الر 

ويف املثل املشهور  ،(321، ص4م، ج1966)اجلاحظ، 

، 2م، ج1955)امليداين،  "مثل النعامة ال طري  وال مجل"

فالشاعر ابن هادي قلب املعنى األسطوري  ،(290ص

صورة ساخرة حينّم جعله  اسخ يف الوجدان العريب إىلالرّ 

وظّن املؤّلف أّن  "يا ربعنا يا كُب كذب االمـريي،"كذًبا 

، يف حني أّن الساخرة شبيه املحاكاةالغاية من هذا التّ 

الشاعر يستحرض أسطورة قديمة مستمّرة خللق املهابة يف 

 وصفه هذا اجلمل.

بطي عر النّ ذكر املؤّلف أّن الفخر اجلّمعي يف الّش  -4

ول القبيلة يف شعر البادية، وحول البلدة يف يتمحور ح

شعر احلارضة. والصحيح أّن الفخر يف شعر احلارضة 

يشمل القبيلة والبلدة مًعا، والعصبّية القبلّية يف حارضة 

بل إّن التنّوع القبيّل يف ، (1)نجد ال تقّل عن باديتها

جدّية قد يؤّجج العصبّية القبليّة وجيعلها البلدات النّ 

 اوة من القبيلة البدوّية.أشّد رض

يستطرد املؤّلف يف تناوله بعض القضايا  -5

اسم الشاعر  ذكراهلامشّية يف متن الكتاب، فحينّم 

فيحان العرجاين حاول أن يبنّي أّن اسمه ُكتب فجحان 

(، 223-22بسبب خمطوطة بحرينّية قديمة )ص خطأً 

يف مثل هذه االستدراكات من األنسب أن تدرج وكان 

 متن الكتاب.يف ة وليس احلاشي

تناول املؤّلف القهوة بني احلارضة والبادية،  -6

ومع أّن سعد الصوّيان كان حارًضا يف معظم أجزاء 

إال أّن  ؛هذا الكتاب، وإن مل ُيذكر ذلك رصاحة

حضوره يف هذا اجلزء كان حّد التطابق، وال أريد 

                                                 
يكاد ال خيلو شعر شاعر من القرى النجدّية من الفخر   (1)

 :بالقبيلة، فمحسن اهلزاين يفخر ببلدته وقبيلته مًعا

 ديرة شيوٍخ من عرانني وايل             

 ُلم باللقا يوم املالقى وقايع                                  

ويفاخر الشاعر عبداهلل بن صقيه بقبيلته يف قصيدته       

ه، 1408التميمّية. عبداهلل بن عيل بن صقيه، )ابن صقيه، "

ويفاخر ببلدته ويدعو له يف قصيدة  (،444-432ص

 طلعها:م

  عَسى احلَيا يْسِقي شعيب الصفّرات 

 يأخذ له أشهر ما يغيض خباريه       

 (.447-446)ابن صقيه، ص      
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 القول إىل حّد الّسقة. فالعجمي يشري إىل أّن هناك فرًقا

موضوعاتيًّا بني حضور القهوة يف شعر احلارضة 

والبادية، منتهًجا حتليل قصيديت حممد العبداهلل 

القايض، أنموذًجا لشعر احلارضة، ودغّيم الظلّموي، 

أنموذًجا لشعر البادية. وخلص العجمي إىل أّن تناول 

القايض استحرض اجلانب الفنّي باستدعاء عنرص 

يشاركه "احلرضي مل  اخلمرة القديم، ولكّن الشاعر

 "،أحد يف قهوته، وإّنام اكتفى بقهوته وحيًدا

( يف حني يعّد الظلّموي القهوة لضيوفه 216)ص

حتّولت عند "وليس لنفسه، ثم يؤّكد املؤّلف أّن القهوة 

أهل البادية، وهي جمرد رشاب حار، إىل قيمة رمزّية 

( وهو 218)ص "نشأت حوهلا مارسات طقوسّية،

ا ُتعطى أواًل ملن يستحقها من الرجال، يشري إىل أّّن 

وُيبدأ أوالً بمن يف صدر املجلس ثم يبدأ من اليمني، 

ويف حال ّتاوز أحد احلارضين فإّن ذلك يعّد إهانة 

فإذا ظهر "، "معّقب الفنجال"كبرية بأّن هذا الرجل 

بني األعداء فارس شجاع خيشون بأسه، صبُّوا فنجال 

وا هذا فنجال فالن. من قهوة يف جملس القبيلة، وقال

ورشب الفنجال تعهد والتزام  ،(218)ص "؟يرشبه

هذا الكالم  بمالقاته يف امليدان وقتله. والالفت أن  

الصحراء دون  منقول من كتاب سعد الصوّيان ثقافة

إحالة، فالصوّيان تناول طقوسّية إعداد القهوة، وفّرق 

أّن  ليصل إىل ؛بني احلارضة والبادية يف رشب القصيدة

احلارضة تناولوا موضوعة القهوة من زاوية فنّية بحتة، 

وينتهي األمر بالشاعر احلرضي أن يرشب قهوته "

إضافة إىل استدعاء املرأة يف القصيدة  "،لوحده

احلرضّية عند الصوّيان ومن ثّم العجمي. وقد 

استخلص الصوّيان أحكامه تلك من قصيديت حممد 

وي، إضافة إىل نّمذج العبداهلل القايض ودغّيم الظلّم

أخرى أّصل فيها فكرته وعّمق طرحه، وبنّي أّن شعراء 

مل يستخلصوا من القهوة معنى إنسانيًّا ورمًزا "احلرض 

والبدو يرصفون القهوة عن اجلبان  "اجتّمعيًّا،

ب الفنجال"ليعرّي بأّنه  ؛والبخيل ، إضافة إىل "معق 

ن فإذا كان بني صفوف األعداء فارس خيشو" ذلك،

بأسه، صبُّوا فنجال قهوة يف جملس الشيخ أمام مجوع 

 "؟القبيلة، وقالوا هذا فنجال فالن، من يرشبه

العجمي أخذ  ومع يقيني أن   ،(321)الصوّيان، ص

من الصوّيان بإحالة وبدون إحالة، كّم هو واضح، وقد 

أّن العجمي مل  يكون هذا املوضع أبرز املواضع إالّ 

نقصه األمانة العلمّية ليحيل، يقصد الّسقة، ومل تكن ت

ائدة يف هذا املجال أّن سعد الصوّيان وكتاباته الرّ  بيد

بني ما هو يمّيز استحوذت عليه، فأصبح من العسري أن 

من أفكاره هو وما أقنعه به الصوّيان. واألمر اآلخر أّن 

عنه العجمي مل يكن  هالذي نقليف اجلزء الصوّيان 

ص إليها وتبعه فيها العجمي تائج التي خلًقا، والنّ موفّ 

لغاية فنّية كّم ذكر  كان غري دقيقة، فشعر القايض

مخٍر إىل "مستحرًضا اخلمرة رصاحًة يف نّصه  ،الصوّيان

ولذلك كان الوصف فنيًّا، وهو  "منّه تساقى باألرياق،
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حتقيق غاية أو قيمة،  ىلإذاته، وليس سبياًل  حدّ يف غاية 

ر اجلاهيل القديم يف لشعاوذلك بسبب تأّثره بنموذج 

وصف أدوات اخلمرة وآالهتا وأقداحها وطريقة 

إعدادها. وقد قرن الشاعر القهوة باملرأة، متاًما كّم 

اعر سيب، فالّش كانت اخلمرة تقرتن باملرأة يف بنية النّ 

كثرًيا ما يشبّب باملرأة ثم يشبّه ريقها باخلمرة، ويميض 

 بعد ذلك يف وصف اخلمرة. 

ينقُض احلكَم غرَي الصحيح  وفضاًل عن ذلك،

خيلد الذي ذهب إليه الصوّيان يف أّن الشاعر احلرضي 

عرشاُت القصائد املبثوثة يف ؛ تناول القهوة وحدهإىل 

ملؤّلفه أمحد  "ا قيل يف القهوةمالصفوة "كتاب 

يف دواوين الشعراء ووشواهُد كثرية يف ، (1)الدامغ

حمد بيتني ملتثبت ذلك. وسُيكتفى ب املختارات الشعرّية

 بن مديبيغ )رمحه اهلل(:ا

 يا دلتي الجيزعـك واهـج النـار      

 ـك إال باغـي ٍ حْتضنينـهــماجبت

 أيب ليا جونـا مشاكيـل وخيـار       

 أقّلطك والـرزق ربـي ضمينـه

ويمدح  ،(108م، ص2011)عوض سعودي، 

جييب هبا  ةبن دباس والده يف قصيدادباس بن راشد 

 الده بقوله:قصيدة وعىل 

 

                                                 
، 70، 68، 65، 39، 30، 29)أمحد الدامغ، د.ت، ص (1)

71 ،72). 

   راعي معاميل هبا العبد جاّلس

 نني العسريةـــللبّن يرشي بالس

   هذي امرّكبها وهذي بمحامس

 يه السفريةــوهذي يصّبه للوج

كّم أّن  ،(267، ص1م، ج1981)عبداهلل احلاتم، 

ب الفنجال" عند احلارضة مثله عند البادية؛  "معق 

 يقول عبداهلل ابن صقيه:

 ينطح الضد ال اعتدىعّده عىل اليل  

 يوف اُلند بالزند يروِياــــــاليل س

 وعّده عىل اليل يكرم الضيف ىل لفى 

 اب اليل ختوع باهاليهاــــريف الرك

ويستمّر الشاعر يف تعداد من  ،(369)ديوانه، ص

فبناء حكم عىل  ."الفنجال"يستحّقون أال يتعداهم 

قصيدة واحدة أو اثنتني بناء مغلوط، وإن أخطأ 

، فخطأ العجمي مقبواًل  اعلميّ  خطأً لصوّيان يف ذلك ا

، وحترٍ  نقل حكًّم خاطًئا، دون فحصألّنه  ؛مضاعف

ونقله دون إحالة أو إشارة، وكأّنه هو من استخلص 

 . تلك النتيجة

احلدود التي تفصل بني بادية نجد وحارضهتا و

 .ما سّببته التباينات التي ُذكرت أعاله ضئيلة، إالّ 

تأثري وتأّثر بني البيئتني املتداخلتني، وهناك حركة 

أّن أهّل البادية قد يتحرّضون وأهل عالوة عىل 

قطيعة ثقافّية توجد احلارضة قد يتبّدون، فال يمكن أن 

 بني البيئتني.
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 عبريمعامرّية التّ  -

بطي إىل نمطني متّميزين: قّسم املؤّلف النّص النّ 

دور آخر قصري يوهلّم نمط طويل متعدد األغراض، أوّ 

مط األّول إىل حول موضوع واحد. وقّسم النّ 

شعرّية موضوع، فخامتة. وبنّي أّن واستهالل، 

؛ "يقول"يغ اآلتية: صيغة يف الّص تتجىّل  االستهالل

خماطبة والشكوى إىل اهلل؛ والبدء بأحكام أخالقّية؛ و

كوى من الّش ويار؛ ىل الدّ عالوقوف والركب املسافر؛ 

غ رسالة. ويظهر دوب ليبلّ إرسال منوتغرّي األحوال؛ 

سيّّم  مط متعّدد املوضوعات، واليف النّ  حسن التخّلص

ّمسك عىل النّص إضفاء التّ قصد يف قصيدة املديح، 

وخالف "بط القوليّة عري. ومن أشهر صيغ الرّ الّش 

جليًّا يف قصائد يتبّدى  ، وهناك ختّلص داخيلّ "ذا

فيها املديح، مثل قصيدة أيب محزة العامري التي مدح 

فتكون يف  اِلامتةالرشيف )كبش( بن منصور. أّما 

، وهلا أغلب احلاالت بالصالة عىل الرسول 

، وتداولّية إلعالن اكتّمل النّص داّلة عىل وظيفتان: فنّية 

خارجّية؛ كوّنا إىل  املؤّلف املهمّ فضاًل عن تنبيه انتهائه. 

ّناية  إّّنا .أي جمتلبة، وليست جزًءا من بنية النّص 

نّصه قبل قد يكون أتّم الشاعر  ولعّل نّص اخلارجّية، لا

اللة تستكمل الدّ  هذه اخلامتة بنهاية حقيقّية بنيوّية

أّن املؤّلف مل يستطع االعتّمد عىل ت فوتتمّمها. والالّ 

عراء قد الّش "إّن  :التقسيم الذي أقّره، فهو يقول

حلة بموضوعة املدح اعتمدوا يف ربط موضوعة الرّ 

حلة موضوعة فهو مل جيعل الرّ  ،(238)ص"عىل...،

، مستقّلة، لكنّه يعود إىل التقسيم التقليدي )النسيب

غري عنه الغرض الرئيس(؛ ألّنه قّدم بدياًل ، الرحلة

 كاف.

: وتضّمنت نصوًصا اين: املختاراتالقسم الثّ 

بعض بجاهلّية وأخرى نبطّية برشح املؤّلف. أعقبها 

وألوان اإلبل،  اقة،التي منها أعضاء النّ  املالحق

هذه  هاأسباب إيرادومل يوّضح وأعضاء احلصان. 

 .بّم يكفي املالحق

 

 خــاتــمــة

طرح املؤّلف يف هذا الكتاب إشكاليّة مهّمة عن عالقة 

مسألة بطي، وهي عر النّ عر العريب قبل اإلسالم بالّش الّش 

 ،من الباحثنيأجيال تواىل عىل االهتّمم هبا والبحث فيها 

وما استطاعوا اإلحاطة به وا هذا املوضوع الذين أث ر

من  تتطّلب املزيدالعالقة تلك ، وظّلت لشساعته

كان اختيار العجمي ا لذ ؛ةراسات اجلادّ األبحاث والدّ 

. أّما الفرضيّة التي سعى البحث إىل يف حمّلههذا املوضوع 

فهي أّن الشعر النبطي شعر  جاهيل ولكن بلغة  تأكيدها

هذه الفرضيّة بعقد  إثباتملؤّلف حاول اقد ملحونة، و

إحدى أهّم ولعّل دراسات مقارنة بني األدبني. 

أّن تكمن يف عر العريب قبل اإلسالم مشكالت قراءة الّش 

وهم يف  هُيّللون قّراءه كانوا من خارج بيئاته اجلغرافّية،

عواصم عربّية بعيدة عن اجلزيرة العربّية، ومنقطعة ثقافيًّا 
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اجلزيرة وبيئاهتا وعاداهتا  ومعرفيًّا عن صحاري

عر اجلاهيل عن طريق ما فكانت عالقتهم بالّش  .وتقاليدها

أّما الباحث . ويقرؤونه يف معجّمت اللغة وكتب األدب

اجلاهيل ين عرالعجمي فهو يملك رؤية وبصرية بالّش 

بطي مًعا، وهي رؤية ساعدته يف اختيار املوضوع والنّ 

منهجيّة، كان أمّهها أّن وقع يف أخطاء  ه أنّ واقتياده، إاّل 

املؤّلف متأّثر بأطروحات سعد الصوّيان إىل حّد 

االستالب. كّم أّن املؤّلف مل يعقد دراسة مقارنة بني أهل 

بطي، واجرتح ما سّّمه عر النّ  يف الّش املدر وأهل الوبر إاّل 

تكون بدياًل  افضاءات احلاء، وهي فضاءات ارتأى أّنّ 

كانت منهًجا تلفيقيًّا غري أغراض، فيف عر تفيت الّش عن 

يف هو نفسه  هواضح املعامل، مل يستطع املؤّلف أن يعتمد

األسئلة،  وضعدراسته. أظّن أّن املؤّلف متّكن من 

ة، وقرّص يف املسري بأن حاد كثرًيا عن طريق واختيار اجلادّ 

 املنهجّية العلميّة.

 شكر وتقدير:

ُأنجز هذا البحث بدعم من قبل مركز بحوث 

سات اإلنسانّية، عّمدة البحث العلمّي، جامعة الدرا

 امللك سعود.

 

 املراجــــع

 :املصادر واملراجع العربّية

عنارص الوحدة والربط يف الشعر  األيويب، سعيد:

 (.1986)الرباط: مكتبة املعارف،  اجلاهيل

قصص وأشعار من : البدراين، فائز بن موسى احلريب

اين للنرش ، )الرياض: دار البدر1ط قبيلة حرب،

 هـ(.1432والتوزيع، 

، نقله إىل العربّية تاريخ األدب العريب بروكلامن، كارل:

عبداحلليم النجار، )القاهرة: دار املعارف، 

 د.ت(.

صحيح األخبار عّّم يف  ابن بليهد، َممد بن عبداهلل،

، )الرياض: د.د، 3ط بالد العرب من اآلثار،

 هـ(.1418

 عبدالعزيز األندليّس:البكري، أبو عبيد عبداهلل بن 

، معجم ما استعجم من أسّمء البالد واملواضع

، )بريوت: 1حّققه وضبطه: مصطفى السقا، ج

 عامل الكتب، د.ت(.

، رشح جمالس ثعلب ثعلب، أبو العباس أمحد بن حييى:

، )القاهرة: دار 1وحتقيق: عبدالسالم هارون، ج

 املعارف، د.ت(.

 اب احليوان،كت اجلاحظ، أبو عثامن عمرو بن بحر:

، 2بتحقيق ورشح عبدالسالم هارون، ط

)القاهرة: رشكة مطبعة مصطفى البايب احللبي 

 (.1966وأوالده بمرص، 

ة العربيّة قبل القصيد بنية إىل مدخل’’ اجلادر، َممود:

جامعة الريموك،  أبحاث الريموك، ،‘‘اإلسالم

 هـ(.1409) 2، ع6مج
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الشعراء من موقف " مجاح، عيل بن نارص بن عبداهلل:

الشيب من العرص اجلاهيل إىل ّناية العرص 

جملة جامعة اإلمام حممد بن سعود ، "األموي

 .52هـ، ع1426شوال  اإلسالمّية،

قرأه  طبقات فحول الشعراء، اجلمحي، َممد بن سالم:

)جدة:  1ورشحه أبو فهر حممود حممد شاكر، ج

 دار املدين، د.ت(.

ا يُلتقط من شعر خيار م احلاتم، عبداهلل بن خالد:

، )الكويت: ذات السالسل، 1، ج3ط النبط،

1981.) 

كتاب صورة  ابن حوقل، أبو القاسم النصيبي:

 (.1992، )بريوت: دار مكتبة احلياة، األرض

، الصفوة مما قيل يف القهوةالدامغ، أمحد بن عبداهلل: 

 ، )الرياض: د.د، د.ت(.2ج

العرب  مقّدمة كتاب ابن خلدون، عبدالرمحن املغريب:

وديوان املبتدأ واخلرب يف أيام العرب والعجم 

 والرببر ومن عارصهم من ذوي السلطان األكرب،

 )القاهرة: املكتبة التجارية الكربى، د.ت(.

جائزة زايد للكتاب تعلن القائمة الطويلة يف د.م، 

، جريدة البيان، "الفنون والدراسات النقدّية"

 .2014يناير  14أبو ظبي، 

 -01-senses/culture/2014-http://www.albayan.ae/five
1.2040276-14 

 28، 2830، عجريدة النهار، "قصة وقصيدة"د.م، 

 ، الكويت. 1437شوال  2016،23يوليه 

 

 

http://www.annaharkw.com/annahar/Article.asp

x?id=674392&date=28072016 28  يوليه

 .1437شوال  23، 2016

العمدة يف حماسن ابن رشيق، أبو عيل احلسن القريواين: 

حتقيق عبداحلميد هنداوي،  الشعر وآدابه ونقده،

 هـ(.1422)بريوت: املكتبة العرصّية،  1، ط1ج

 3ط الرحلة يف القصيدة اجلاهليّة، رومّية، وهب:

 هـ(.1402لة، )بريوت: مؤسسة الرسا

الرشيف يكشف رسقة ابن لعبون " الزايدي، خالد:

لقصائد ابن معصوم املدين وبراعته يف حتويل 

، 14387، جريدة الرياض، ع "الفصيح للعامية

 .2007نوفمرب  14

)القاهرة:  ما رأيت وما سمعت، الزركيل، خري الدين:

 (.1923املطبعة العربّية ومكتبتها، 

 العربي ة القصيدة’’ كني:ستيتكيفيتش، سوزان بين

 ‘‘النموذجي ة، البنية يف دراسة العبور وطقس

)كانون الثاين  1، ج60جملة جممع اللغة العربي ة، م

1985.) 

أخبار  السريايف، القايض أبو سعيد احلسن بن عبداهلل:

حتقيق: طه حممد الزيني،  النحويني البرصيني،

بة ، )القاهرة: مكت1وحممد عبداملنعم خفاجي، ط

 (.ـه1374ومطبعة مصطفى البايب احللبي، 

بنية الرحلة يف القصيدة   السيف، عمر بن عبدالعزيز:

، )بريوت: 1ط اجلاهليّة األسطورة والرمز،

 (.2010مؤسسة االنتشار، 

http://www.albayan.ae/five-senses/culture/2014-01-14-1.2040276
http://www.albayan.ae/five-senses/culture/2014-01-14-1.2040276
http://www.albayan.ae/five-senses/culture/2014-01-14-1.2040276
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الرجل يف شعر املرأة دراسة حتليلّية للشعر النسوي 

، )بريوت: القديم ومتّثالت احلضور الذكوري فيه

 (.2009ر، مؤسسة االنتشا

 األشباه والنظائر يف النحو، السيوطي، جالل الدين:

، )القاهرة: 1حتقيق: عبداملنعم سامل مكرم، ج

 مؤسسة الرسالة، د.ت(.

جملة الميّة املسيب بن علس،  هزاع عيد:الشمري، 

 .2007، يناير 36، ع9مج ، السعودّية،الدرعية

 13، "فقه اللغات العروبيّة"الشناوي، خالد نعيم: 

. متاح عىل املوقع: 2013غسطس أ

-http://giooid.blogspot.com/2013/08/blog
post_7973.html 

 3، طديوان التميمي ابن صقيه، عبداهلل بن عيل:

 هـ(.1408)الرياض: مطابع الفرزدق، 

بل السعدي: حياته وما املخ" الضامن، حاتم الضامن:

جملة حتقيق وليد السرياقبي،  ،"تبّقى من شعره

، نوفمرب 2، ج54مرص، مجمعهد املخطوطات، 

2010. 

حتقيق  ،املفضليات الضبي، املفضل بن َممد بن يعىل:

ورشح أمحد حممد شاكر وعبدالسالم هارون، 

 ، )بريوت: د.د، د.ت(.6ط

تاريخ األدب العريب: العرص  ضيف، شوقي:

، )القاهرة: دار املعارف، 7ط سالمي،اإل

1976.) 

الساميون ولغاهتم تعريف بالقرابات  ظاظا، حسن:

، )دمشق: 2ط اللغوّية واحلضارّية عند العرب،

دار القلم، بريوت: الدار الشامّية، 

 م(.1990هـ/1410

 

ديوان الشعر  الظاهري، أبو عبدالرمحن ابن عقيل:

ر العلوم )الرياض: دا العامي بلهجة أهل نجد،

 م(.1982للطباعة والنرش، 

القرار السابع عرش:  العبيد، محود عبدالرمحن:

جممع اللغة العربّية  ،"التشتشة"و "التستسة"

 االفرتايض: 

-http://almajma3.blogspot.com/2015/06/blog
post_7.html 

 .]م29/6/2015اسُتخرج بتاريخ         [ 

، اعتنى به: محدو طّّمس، ديوانه ابن العبد، طرفة:

 هـ(.1424)بريوت: دار املعرفة، 

 العسكري، أبو هالل احلسن بن عبداهلل بن سهل:

حتقيق عيل  كتاب الصناعتني: الكتابة والشعر،

حممد البجاوي وحممد أبو الفضل إبراهيم 

 احللبي ورشكاه، د.ت(.)القاهرة: عيسى البايب 

-)صيدا إبراهيم أبو األنبياء، العقاد، عباس َممود:

 بريوت: منشورات املكتبة العرصّية، د.ت(.

موسوعة مواطن القبائل  العامري، فضل بن عاّمر:

، 1ط وطرق القوافل يف اجلزيرة العربيّة،

 هـ(.1437)الرياض: د.د، 

ا البالغة العربيّة أصوهل العمري، َممد العمري:

)الدار البيضاء: أفريقيا الرشق،  وامتداداهتا

1999.) 

http://giooid.blogspot.com/2013/08/blog-post_7973.html
http://giooid.blogspot.com/2013/08/blog-post_7973.html
http://almajma3.blogspot.com/2015/06/blog-post_7.html
http://almajma3.blogspot.com/2015/06/blog-post_7.html
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جملة ، "القهوة العربيّة" عوض، عوض سعودي:

، املنامة، خريف 15، ع4سالثقافة الشعبّية، 

2011. 

، دراسة تاريخ الفاخري الفاخوري، َممد بن عمر:

وحتقيق وتعليق عبداهلل بن يوسف الشبل، 

ور مائة )الرياض: األمانة العامة لالحتفال بمر

 هـ(.1419عام عىل تأسيس اململكة، 

الصاحبي يف فقه اللغة  أبو احلسني أمحد، ،ابن فارس

، علق العربيّة ومسائلها وسنن العرب يف كالمها

عليه ووضع حواشيه أمحد حسن بسج، )بريوت: 

 (.1997دار الكتب العلمية، 

، مقدمة ديوان عبداهلل الفرج الفرج، خالد بن َممد:

سة جائزة عبدالعزيز بن سعود الكويت: مؤس

 (.2002البابطني لإلبداع الشعري، 

من آدابنا الشعبيّة يف اجلزيرة  الفهيد، منديل بن َممد:

، )الرياض: رشكة مطابع نجد، 2ط ،العربيّة

 .7م(، ج2000هـ/ 1421

مفاتيح القصيدة اجلاهليّة نحو رؤية  الفيفي، عبداهلل:

ة يف اآلثار نقدّية جديدة )عرب املكتشفات احلديث

)جدة: النادي األديب الثقايف،  1ط ،وامليثولوجيا(

 هـ(.1422

الشعر  ابن قتيبة، أبو َممد عبداهلل بن مسلم الكويف:

، 1، ج2حتقيق: أمحد حممد شاكر، ط والشعراء،

 هـ(.1418)القاهرة: دار احلديث، 

األعراف  القحطاين، سعيد بن عيل بن وهف:

 رشيعة اإلسالمية،والعادات القبلية املخالفة لل

 )د.م: د.د، د.ت(.

 ابن الكلبي، أبو املنذر هشام بن َممد بن السائب:

، بتحقيق أمحد كّمل زكي كتاب األصنام

 )القاهرة: الدار القومّية، د.ت(.

، 2، طالشعر عند البدو الكاميل، شفيق عبداجلبار:

 (. 2002)بريوت: كتب، 

، مجع ةخزانة التواريخ النجدي جمموعة من املؤلفني:

وترتيب وتصحيح عبداهلل بن عبدالرمحن بن صالح 

 ، )الرياض: د.د، د.ت(.1البسام، مقدمة ط

مجع وحتقيق  سريته وشعره، املري، احلصني بن احلامم:

 (.2002رشيف عالونة، )عّّمن: دار املناهج، 

، "النعام واحلياة يف الشعر اجلاهيل" املعيني، عبداحلميد:

العلوم اإلنسانية -مؤتة للبحوث والدراسات 

 .1999 ،5ع ،14مج األردن،–واالجتّمعية 

ابن منظور، أبو الفضل مجال الدين َممد بن مكرم 

، مادة حسب، لسان العرب اإلفريقي املرصي:

 (.2004)بريوت: دار صادر، 

امليداين، أبو الفضل أمحد بن َممد بن أمحد بن إبراهيم 

بط ، حّققه وفّصله وضجممع األمثال النيسابوري:

غرائبه وعّلق حواشيه حممد حميي الدين عبداحلميد، 

 (.1955)القاهرة: مطبعة السنّة املحمدية، 
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النخلة واجلمل قارن بني الشعر اجلاهيل  هادي، أمحد:

، 16181، عجريدة الرياض، والشعر النبطي

أكتوبر  12هـ املوافق 1433ذو القعدة  26

2012 ،http://www.alriyadh.com/775696. 

ابن هشام، أبو َممد عبد امللك بن أيوب احلمريي 

حّققها وضبطها  ،السرية النبوّية البرصي،

ورشحها مصطفى السّقا وإبراهيم اإلبياري 

وعبداحلفيظ شلبي، )القاهرة: مكتبة ومطبعة 

 مصطفى البايب احللبي، د.ت(.

 

 

 

 

 

 2، طت يف الشعر اجلاهيلمقاال: اليوسف، يوسف

)اجلزائر: دار احلقائق بالتعاون مع ديوان 

 (.1980املطبوعات اجلامعّية، 

 

 :املصادر واملراجع األجنبّية

BRILL, E; GENRES IN COLLISION: NASIB 
AND HIJA,'' JOURNAL OF ARABIC 
LITERATURE, VOL XXI, PART.1, MARCH 
(1990). 
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 املحادثة حتليل نظرية ضوء يف اإلعالمية املقابالت يف اآلخر نداء

 عبدالرمحن الفهد  

 سعود، امللك جامعة اآلداب، كلية وآداهبا، العربية اللغة بقسم املساعد األستاذ

 الرياض ، اململكة العربية السعودية 

    
 

 

 (ـه28/11/1437يف  للنرش وقبل   ،هـ2/7/1437)قدم  للنرش يف  
 

 .اإلعالمي اخلطاب املحادثة، حتليل اخلطاب، حتليل النداء،:  املفتاحية الكلامت

 الرئيس الغرض أن   إىل وأشارت النداء قضية درست القديمة الدراسات من كثريالبحث: ملخص

 مقابالت من حية حوارات عىل باعتامده البحث هذا لكن املخاطب، إقبال وطلب التنبيه هو الستعامله

 أو الدور، أخذ حماولة مثل من املختلف، السياق هذا يف تظهر جديدة أغراض عن يكشف أن حياول عالميةإ

 .املوضوع تغيري حتى أو بالضيف، التعريف

 ومقدمة حقيقية مسجلة حوارات حتليل عىل تعتمد التي املحادثة حتليل بمقاربة الدراسة هذه وتستعني

 نمو معرفة عىل أوال   يساعد األسلوب وهذا املسموعة، األصلية دثةاملحا من جدا   قريبة نامذج يف للقارئ

 القارئ إعطاء يف أيضا   وتسهم احلوار، هذا داخل تتصارع التي الصغرية األحداث ومراقبة احلقيقية، املحادثة

  .احلوارات هذه داخل جيري ما حتليل دقة ومعرفة األسايس بالنص التحليل ملقارنة الفرصة
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Abstract: Many traditional studies have examined the issue of address terms and stated that the main 

reason for using these address terms is to get some attention of the addressee, while this study, by 

using live interactions in media context, shows new purposes of using address terms, such as taking 

the turn, introducing guests and shifting the topic  

The study draws heavily on the principles of conversation analysis approach, which uses real 

recorded interviews that are transcribed and presented to readers as close as possible to the original 

data. This strategy helps first perceive the real development of the talk and observe the small actions 

that occur during the interaction, as well as giving the chance for the readers to examine the accuracy 

of the interaction analysis.  
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 مدخل:

استعامل أسامء املخاطبني يف احلوارات قضية حتظى 

بكثري من االهتامم يف الدراسات احلديثة  وتبادل الدور

مناداة  إذ إن ؛االجتامعيةواللسانيات  لتحليل اخلطاب

اآلخرين وما حتمله من مستوى يف املخاطبة هلا أمهية 

كبرية يف اإلفصاح عن املسافة االجتامعية بني 

 "دكتور"لشخص الذي قد نناديه بلقب ، فااملتحدثني

يف أول لقاء رسمي معه ربام نناديه باسمه األول أو 

كنيته حني يصبح ضمن دائرة األصدقاء واملقربني. هذه 

رب ستعامل النداء ليست مرتبطة فقط بالق  التغريات يف ا

متأثرة بالثقافة املحيطة  عد من اآلخر، بل هي أيضا  والب  

فبعض االجتامعية،  التي ترسم تلك احلدود واملسافات

املجتمعات قد تسمح بمستوى من النداء يف سياق 

ال -كالبيئة التعليمية أو املقابالت اإلعالمية-معني 

رغم قلة و ،عىل سبيل املثالف. تقبل به جمتمعات أخرى

الدراسات املقارنة بني إسرتاتيجيات نداء اآلخر يف 

األسطر القادمة  فإن  اللغة العربية وغريها من اللغات 

ستوضح بمثال حواري حقيقي أثر الثقافة عىل خماطبة 

اآلخرين يف احلوارات اإلعالمية الرسمية، ففي دراسة 

حول ، (Rendle-Short، 2007أجرهتا رندل شورت )

طريقة مناداة الضيف يف املقابالت اجلادة واإلخبارية يف 

 املذيع ينادي ضيفه وجدت أن   ،اإلعالم األسرتايل

(، Mr. Howardبلقبه األخري إضافة إىل مسرت أو دكتور )

رئيس الوزراء(،  Prime Minsterأو بوظيفته الرسمية )

مع ما وجده كاليمن  ر يتطابق أيضا  ـــوهذا األم

(2010 Clayman,)،  يف اإلعالم  اإلخباريةيف املقابالت

األمريكي، إذ يظل املذيع حيتفظ باملسافة االجتامعية 

لقب الضيف أو  بينه وبني ضيفه طوال اللقاء مستعمال  

 ،(2013وظيفته الرسمية. يف املقابل، وجد الباحث )

كر يف عىل ما ذ   األمر ال ينطبق متاما   يف دراسة الحقة أن  

 ؛العربيةاستني السابقتني يف املقابالت الرسمية الدر

هبذه املسافة الرسمية  يلتزمون غالبا   العرب فاملذيعون

االجتامعية، وبنداء ضيوفهم بألقاب رسمية مقاربة ملا 

)معايل الوزير،  :ذكر يف الدراستني السابقتني مثل

استعامل كلامت  أو ،صاحب السمو، فضيلة الشيخ(

هادة الضيف أو وضعه االجتامعي ابتدائية مناسبة لش

مضافة إىل  ،)دكتور، أستاذ، مهندس، شيخ( :مثل

بعض املذيعني السعوديني  أن   غرياالسم األول فقط، 

 -ملا وجد يف الثقافة األمريكية واألسرتالية خالفا  -

إىل تقليص هذه املسافة باستعامل ألقاب  يميل أحيانا  

يتحدث فيه املذيع الذي  اآليتغري رسمية كام يف املثال 

 إىل ضيفه وكيل وزارة الصحة:

 

م، 2٦/7/2010 ، القرار،اإلخبارية 1 مثال

املذيع: عثامن الغامدي، الضيف: د. حممد بن محزة بن 

 خشيم 

... وفيام خيص هذه القرارات وهذا  :م  -1

 .التوجه املأمول معنا يف االستديو وكيل وزارة الصحة
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حممد بن محزة بن للتخطيط والتطوير الدكتور   -2

 بك أبو خالد وحياك اهلل خشيم أهال  

 .بكم وسهال   أهال   ض: - 3

 

فاملذيع يف السطرين األول والثاين يعّرف ضيفه 

للمشاهدين بطريقة رسمية ابتدأها بوظيفته ثم باسمه 

وبعد  إىل لقب )دكتور(، لكنه الحقا   مضافا   كامال  

خالد(،  وـ )أبالتعريف به التفت إليه واختار أن يناديه ب

 وهذه الكنية ليست رسمية وال يعرف املشاهدون أن  

أكرب أبناء وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتطوير 

(، فمناداته هبذا املستوى الذي حيصل ى )خالدا  سم  ي  

 ،خالد( وبني األصدقاء واملعارف وتفضيله لـ)أب غالبا  

إىل للتودد هو حماولة من املذيع  ،عىل )دكتور حممد(

كام لو كان احلوار ، وجعل املسافة بينهام قريبة املخاطب

  .بني شخصني يعرفان بعضهام جيدا  

 احلديث حول أسامء املخاطبني ومناداهتم حديث  

لكن القضية التي حياول أن يركز  ،وطويل متشعب  

نقاش درجة  يف تليس عليها هذا البحث حتديدا  

باب مستوى مناداة اآلخرين، بل حماولة معرفة األس

الكامنة خلف استعامل تلك األسامء يف احلوارات 

 ، وبعبارة أخرى ملاذا يقول أحدنا مثال  العربية اإلعالمية

ما: ما رأيك حممد؟ رغم أنه قادر  حني يسأل شخصا  

عىل التساؤل عن رأي اآلخر دون احلاجة إىل مناداته أو 

. لدينا بعض الدراسات التي احلواراستعامل اسمه يف 

 ,Clayman) ه القضية يف اللغة اإلنجليزيةناقشت هذ

Butler, Danby, and Short, 2010; -2012, 2013; Rendle

Emmison, 2011) ،حتديدا   ويف احلوارات اإلعالمية

(Rendle-Short, 2007; Clayman, 2010; Jaworski and 

Galasinski, 2000 لت إىل أّن نداء اآلخر يف (، وتوص 

ة أغراض مثل: االعرتاض عىل احلوار قد يستعمل لعد

الطرف اآلخر، أو ذكر كالم مهم وصادق، أو حماولة 

ا  أو جتاوز التداخل يف الكالم. تغيري املوضوع، أم 

السياق  الدراسات التي ناقشت وظائف النداء يف

ما حيفز  ذاوه ،تكاد تكون منعدمةف العريب احلواري

استكشاف ما يظهر يف ملحاولة الباحث هنا 

ام وجد يف الثقافات ب ومقارنتها الت العربيةاالستعام

 األخرى.

إذا عدنا إىل كتب النحو القديمة وحاولنا أن نعرف 

أن  ا  ما كتب حول وظيفة النداء وأغراضه سنلحظ جليّ 

بمحاولة طلب  استعامل النداء ارتبط تفسريه كثريا  

 عىل أن   املتكلم إقبال املخاطب، فقد نص سيبويه مثال  

(، وابن الرساج 1988ينبه هبا املدعو ) حروف النداء

ه تنبيه املدعو ليقبل عليك، يعرف النداء بأن  ، (198٥)

كتب البالغة أشارت إىل استعامالت  أن   وسنجد أيضا  

أخرى للنداء خرجت عن غرضه الرئيس، كاالستغاثة 

)يا أويل القوة للضعفاء(، والتعجب )يا جلامل الربيع(، 

ظهار التحرس واحلزن )يا شبايب والندبة )يا ولداه(، وإ

عرف وغريها من األغراض التي ت   ،وأين مني شبايب(

  (.2009من خالل السياق اللغوي )انظر عتيق: 
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مل حتظ بدارسة معمقة  قضية النداء لكن الواقع أن  

ملعرفة األسباب التي تتجاوز طلب املتكلم إقبال 

املخاطب إىل حماولة الكشف عن الوظائف الكامنة 

خرى التي تقف خلف استعامالت النداء يف األ

كاحلوارات أو حتى  ،السياقات االجتامعية احلّية

حتليل الكالم ضمن سياقه إن  األحاديث اليومية، ف

جديدة غري  احلواري بني الناس يكشف لنا أغراضا  

األمثلة  تلك األغراض التي تقف عند حدود اجلمل أو

 لو أمعنا النظر. فاللغوية املجتزأة من السياق احلواري

يف احلوار القادم سنجد أن  املذيع قد -عىل سبيل املثال-

استضاف أربعة ضيوف يف حلقة واحدة، ولينقل الدور 

من ضيف إىل آخر كان جيب عليه أن خيتار ضيفا  كل 

د –مرة ليوجه إليه السؤال، وهذا االختيار  كام يؤكِّ

اه قد يكون بطرق جسدية كالنظر جت -(2003لرينري )

 حنياملذيع  أحد الضيوف، أو بطرق لفظية كام فعل

، (زهري احلارثيباسمه )دكتور اختار أحد الضيوف 

؛ فبادر الضيف حينها بعد انتهاء كالم الضيف األول

 ذاك التساؤل: عن بالتقاط الدور واإلجابة

م، 10/12/2014،بانوراما، العربية ٢مثال

ة موزة . الدكتور1، الضيوف: حممد الطميحياملذيع: 

. الدكتور زهري 3، . الدكتور سامي النصف2غباش، 

 . السيد صالح القالب.4، احلارثي

... واعتبارها نموذج للمنطقة   :1ض - 1

 إىل مقوم رئي ي لوحدة العربية بحيث تتحول فعال  

 .وكيان عريب واحد

ملف بالغ األمهية  دكتور زهري هناك أيضا   م:   -2

صباح عندما حتدث عن ظهر يف كلمة الشيخ صباح آل 

 . التهديد

األبرز الذي ستواجهه دول اخلليج يف   -3

املستقبل وهو انخفاض املورد الرئي ي القتصاد دول 

 .جملس التعاون

هل هناك موقف  اخلليجي وهو النفط، -4

سرتاتيجي موحد لدى دول جملس التعاون اتضح من إ

 .خالل البيان

 اخلتامي بام يتعلق هبذا التهديد؟ -٥

يعني حقيقة أتوقع يعني أن دول  : 3ض - ٦

 اخلليج ...

 

فالقضية هنا ليست قضية لفت انتباه وطلب 

 أن   إشعار للمتلقني مجيعا   بل هي أيضا   ،اإلقبال فقط

ه هو من عليه أن يأخذ وأنّ  زهريالسؤال موجه للدكتور 

وكام تشري مدرسة  ،سؤالهالدور بعد فراغ املذيع من 

 أخذيف نظام  ،(Conversation Analysisحتليل املحادثة )

املتحدث احلايل يف املحادثات  فإن   ،(turn-takingالدور )

اليومية له حرية اختيار الشخص الذي يعقبه يف 

للجميع، وإذا  مفتوحا   أو جعل األمر خيارا   ،احلديث

أو باإلشارة إليه  ،باسمه حمددا   اختار املتحدث شخصا  

عىل الشخص املختار أن  النظام احلواري حيتم فإن  
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 ،Sacks et al, 1974)يلتقط الدور بعد املتحدث احلايل )

ثمة جتاوزات هلذا النظام كام لو ظفر  وهذا ال يعني أنّ 

بالدور شخص ما رغم اختيار املتحدث لشخص آخر 

يف احلوار، لكن هذه التجاوزات ال تعني غياب النظام 

يف كثري  بل هي من قبيل اخلروقات التي حتصل ،أصال  

 من األنظمة.

إذا عدنا إىل االستامع إىل حوارات إعالمية مرة 

أن نداء اآلخر يف احلوارات ال  أخرى سنلحظ أيضا  

يقترص عىل احلديث الدائر بني جمموعة من املتشاركني 

إىل املحادثات الثنائية التي  بل يمتد أيضا   ،يف احلديث

 تدور بني متحدث وخماطب واحد فقط، ففي املثال

إىل  املذيع يف آخر احللقة يوجه سؤاال   اآليت نجد أن  

، رغم الرابعضيفه باستعامل اسم املخاطب يف السطر 

احلديث ممتد لفرتة طويلة بني هذين الشخصني وال  أن  

يوجد شخص ثالث ينافس املتلقي يف أخذ دفة احلديث 

إىل حتديد الشخص املقصود  حتى جيعل املذيع مضطرا  

 :ه إليهاملوجبالكالم 

 

م، 10/1/201٥،نقطة نظام، العربية ٣ مثال

 أمحد أبو ريشة، الضيف: الشيخ حسن معوضاملذيع: 

 سرتاتيجي آآإال بد من هناك خزن  ض: - 1

  طيب م:   - 2

 

 

سيوزع وسنقوم برشاء سالح من  ض:  -3

 الدول املصنعة للسالح

طيب شيخ أمحد يعني قبل الفاصل  م:  -  4

يقولون بأهنم مامل حيصلوا عىل  بعض زعامء العشاير

 التسليح الالزم 

واملناسب فإهنم سيتوقفون أو سيمتنعون عن  -٥

 مكافحة داعش، هل تعتقد بأن هذه اإلمكانية واردة؟

 

النداء  هذا املثال يشري إشارة واضحة إىل أن  

مما  واستعامل أسامء املخاطبني يف الكالم هو أكثر تعقيدا  

 إىل إذ حتتاج هذه القضية ،ىلللوهلة األو عليهيبدو 

دراسة متأنية وحتليل جمموعة ضخمة من احلوارات؛ 

لفهم األسباب الكامنة التي قد تكون خلف استعامل 

عن حماولة حتديد  ، بعيدا  العربية النداء يف حواراتنا

أو حتى االكتفاء بالتفسري  ،الشخص املوجه إليه الكالم

 املخاطب. العام للنداء أي طلب االنتباه وإقبال

 

 :منهج البحث

تعتمد هذه الدراسة عىل منهج مدرسة حتليل 

املحادثة الذي يركز عىل التحليل الكيفي وتتبع 

الظواهر اللغوية يف النص عن طريق التسجيالت 

هذه  ظهرت لقد. فيهاالواردة احلوارات وحتليل 

األحاديث  املدرسة بعد فرتة طويلة كان يعتقد فيها أنّ 

وغري قائمة عىل نظام واضح تستند اليومية مشوشة 
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إىل كثري من النتائج يف  لت املدرسة الحقا  عليه، فتوّص 

نظام  :األحاديث واحلوارات وآلية حديث الناس، مثل

 التسلسيلوالتنظيم  ،(turn-takingالدور ) أخذ

(sequential organisation)، ( والتفضيلpreference)، 

الظواهر  وغريها من، (repair) الكالم صالحإو

ا ثمة  واألفعال الكالمية التي تؤكد أن   عليه  يسرينظام 

 ,Sidnell, 2010; Cliftالناس يف أحاديثهم اليومية )انظر 

2016.) 

املدرسة يف بداياهتا كانت تركز عىل حتليل  ورغم أنّ 

 ا الحقا  هن  فإ ،(daily conversation)املحادثات اليومية 

إىل دقائق  توسعت وأصبحت ناجعة يف الوصول

، الظواهر اللغوية يف حوارات ذات طابع رسمي أكثر

وغريها اإلعالمية والقضائية والتعليمية وارات احلك

التي خيتلف فيها نظام تبادل الدور عن  ،من احلوارات

ولتوضيح هذا  .النظام املتبع يف األحاديث اليومية

الثنائيات املتالزمة املستعملة  أن   االختالف نجد مثال  

 املحادثات اليومية تتعدد استعامالهتا، فاحلوار يف

اليومي قد يضم وحدات كثرية متنوعة، مثل: وحديت 

و االعتذار، والطلب مقابل الدعوة مقابل القبول أ

أو الرفض، والتقييم مقابل االتفاق أو القبول 

االختالف وغريها من الثنائيات التي تتوزع بني جزئني 

أن  املقابالت اإلعالمية  يكمل أحدمها اآلخر، يف حني

متوزعة غالبا  عىل وحديت السؤال واجلواب، بل إننا 

ستعملة يف كثري املثنائية السؤال واجلواب نجد أيضا  أن  

خيتلف من سياق إىل  منظا هلامن السياقات االجتامعية 

 لوحدة استعامل هناكآخر، ففي املحادثات اليومية 

تسّلمه الطرف اآلخر باجلواب؛ إلشعار  تسّلمثالثة بعد 

قبل االنتقال إىل السؤال ، (اها، مجيلأو التعليق عليه )

املعلم يف السياق التعليمي  أن   نجد أيضا  و ،الذي يليه

لغرض آخر ولكن قد يستعمل هذه الوحدة الثالثة؛ 

وهو احلكم عىل إجابات الطالب بالصحة واخلطأ قبل 

يف  .االنتقال إىل سؤال جديد مثل )صحيح، خطأ(

احلوار يف املقابالت اإلخبارية اجلادة ال  فإن   مقابل هذا،

يف احلياة اليومية  الدارجة يستعمل هذه الوحدة الثالثة

بل يعتمد عىل وحديت السؤال  ،أو يف الفصول الدراسية

توقع من املذيع أن ينتقل إىل السؤال  واجلواب فقط، وي 

كام اجلواب دون الوقوف وإصدار أح تسّلمالتايل بعد 

 Hutchby, 2006 Heritageر عىل اجلواب السابق )انظ

and Clayman, 2011; ولعل األمثلة كثرية يف النتائج .)

 ،لت إليها املدرسة يف تفاصيل النظام الواحدالتي توّص 

أو يف الفروقات بني األنظمة املستعملة يف األحاديث 

اليومية والسياقات األخرى األكثر رسمية، لكنها يف 

مر تريد أن تؤكد بعد دراسات معمقة آخر األ

نظام لغوي يسري عليه الناس  وتسجيالت طويلة وجود  

 يف حواراهتم املختلفة.

اعتامدها عىل التسجيالت  ما يميز املدرسة أيضا  

عن الفرضيات  الصوتية وحتليل الكالم بعيدا  

واالدعاءات التي قد حتصل يف بعض طرق التحليل 
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يف  نات واالستامراتالستباالتي توظف ااألخرى 

االعتامد عىل حتليل ما يقوله الناس و، حتليلها اللغوي

حقيقة يف تلك التسجيالت أدق بكثري من سؤال الناس 

 يدركونعن ظواهر لغوية مستعملة يف حديثهم قد ال 

يف حتويل هذه  وجتتهد املدرسة أيضا   ،وجودها أصال  

النصوص الصوتية إىل نص مكتوب يراه القارئ؛ مما 

يساعده عىل احلكم عىل النتائج والتحليل املقدم من 

الباحث دون احلاجة إىل العودة إىل سامع تلك 

 أيضا  ام يميز املدرسة ك. (Clift, 2016)انظر  التسجيالت

أي كيف يتحدث الناس يف  ،أهنا تركز عىل الكيفية

حياهتم أكثر من حتليل املضامني ومعرفة القضايا التي 

ما يصبو إليه البحث  وهذا متاما   يتحدث الناس حوهلا،

من حماولة فهم األسباب الدافعة الستعامل أسامء 

عن الرتكيز عىل القضايا واملوضوعات  املخاطبني بعيدا  

 التي يدور حوهلا اللقاء اإلعالمي.

 

 عينة البحث:

العينة املأخوذة للتحليل هي جمموعة من املقابالت 

 ،مع مسؤولني واحلوارات اإلعالمية اجلادة والرسمية

أو أخرى هلا ارتباط  ،أو شخصيات اجتامعية شهرية

باألخبار واألحداث اجلارية، وهي مقابالت ختتلف 

، celebrity shows)يف نظامها عن مقابالت املشاهري )

التي متيل إىل التبسط واحلديث املقارب للمحادثات 

وهذه  .(Heritage and Clayman, 2011اليومية )انظر 

: تنيسعودي قناتنيمستقاة من  واحلوارات املقابالت

م يف 1991نشأت عام  خاصة( وهي قناة MBC1قناة )

، وقناة )العربية( وهي لندن قبل انتقاهلا إىل ديب الحقا  

حتت مظلة جمموعة  2003قناة إخبارية نشأت عام 

(MBC) .اإلعالمية 

ثالثة أن يربز البحث يف األسطر القادمة  سيحاول

ها الباحث تقف خلف نداء أغراض رئيسة وجد

. 1:العربية الطرف اآلخر يف املقابالت اإلعالمية

 .. تغيري املوضوع3. أخذ الدور، 2التعريف بالضيف، 

وكل هذه األغراض ستكون مدعومة بام وجد يف 

الدراسات السابقة ملدرسة حتليل املحادثة، مع ربطها 

 بالنصوص العربية أثناء التحليل والنقاش.  

 

 بالضيف:التعريف 

( إىل أن  املقابالت 2002يشري كاليمن وهريتاج )

اإلعالمية يف شكلها العام تتكون من ثالثة حماور 

مقدمة وفيها تعريف بالضيف وموضوع رئيسة: 

احللقة، ووسط يسري فيه احلوار مراوحا  بني السؤال 

املذيع انتهاء احللقة مع واجلواب، وخامتة يعلن فيها 

فالتعريف بالضيف عادة   .شكر يوجهه إىل ضيفه

(، إذ كان 1حيصل يف املحور األول كام رأينا يف مثال )

فخاطب  ،حني افتتح احللقةاملذيع متوجها  إىل الكامريا 

معنا )...  وعرفهم باسم الضيف ووظيفته املشاهدين

للتخطيط والتطوير  يف االستديو وكيل وزارة الصحة
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ينتقل إىل (، قبل أن الدكتور حممد بن محزة بن خشيم

املحور الثاين ليتبادل معه وحديت السؤال واجلواب. 

 -(2007رندل شورت ) تشريكام - والتعريف أيضا  

قد حيصل أثناء اللقاء للتذكري باسم الضيف 

أو التعريف به للمشاهدين  ،للمشاهدين احلاليني

الذين مل يدركوا مقدمة احللقة، كام حيصل عادة بعد 

ذ عادة ما يعيد املذيع التعريف الفواصل أثناء اللقاء، إ

بالضيف بمقدمة رسيعة موجهة إىل املشاهدين كام يف 

 املثال القادم: 

 

م، 21/11/2014 ،مقابلة خاصة العربية،    4مثال 

 متام سالم، الضيف: نجوى قاسم: ةاملذيع

نعود مشاهدينا إىل هذا اللقاء  م:    - 1 

األستاذ  اخلاص مع دولة رئيس جملس الوزراء اللبناين

 متام سالم 

 ...   أستاذ متام قبل الفاصل كنا نتحدث عن - 2

 الكامرياإىل  تبعد الفاصل توجه ةفاملذيع

بالضيف مرة أخرى قبل  ين؛ لتعّرفاملشاهد وخاطبت

 عود إىل حمور السؤال واجلواب.تأن 

 

لطريقة التعريف املعهودة املوجهة  خالفا   ولكن

بعض  القادمة أن   مبارشة للمشاهدين ستوضح األسطر

أو بعد  ال يكتفي بالتعريف بالضيف ابتداء         املذيعني

إىل  ، بل ربام يميل أيضا  السابقة مثلةالفواصل كام يف األ

التعريف بالضيف للمشاهدين أثناء احلوار ومن خالل 

 أن   النداء واستعامل اسم املخاطب. من املالحظ أوال  

لعربية حني ينتقل إىل املذيع يف اللقاءات اإلعالمية ا

املحور الثاين، حمور تبادل السؤال واجلواب، ينادي 

كلامت ابتدائية تشري إىل االحرتام  ضيفه مستعمال  

 ،والرسمية من مثل )دكتور، مهندس، شيخ، أستاذ(

مقرونة عادة باالسم األول فقط، كام هو موجود يف 

(، إذ استعمل املذيع األول 4و 3و 2األمثلة السابقة )

(، ونادى املذيع زهري( هذا الرتكيب )دكتور 2يف مثال )

كام نودي  ،(أمحد( بـ)شيخ 3اآلخر ضيفه يف مثال )

(. يف متام( بالطريقة ذاهتا )أستاذ 4الضيف يف املثال )

إىل مناداة ضيفه  املقابل، يلجأ بعض املذيعني أحيانا  

بتلك األلقاب  أثناء تبادل األدوار مقرونا   باسمه كامال  

بتدائية، وهو أسلوب غري مألوف يف التفاعالت اال

باسمه  العربية، إذ ليس من الدارج أن ننادي أحدا  

 )كيف حالك دكتور حممد :حني خماطبته فنقول كامال  

بل عادة نكتفي بكلمة )دكتور،  ،القحطاين؟( بن خالد

نضيفها إىل االسم األول  أو مهندس، شيخ، أستاذ(،

ر؟ أو كيف حالك فقط فنقول: )كيف حالك دكتو

دكتور حممد؟(. لنمعن النظر يف املثال القادم وننظر 

 :الثالثكيف نادى املذيع ضيفه يف السطر 

 

م، 14/٦/2013إضاءات، العربية، 5مثال 

األستاذ حممد سعيد املذيع: تركي الدخيل، الضيف: 

 حارب
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املسلسل حمتواه األنيميشن يصنع ...  ض: - 1

اإلنتاج وما بعد اإلنتاج يف سنغافورة ومرحلة ما قبل 

 يتم صناعتها يف ديب 

وما شاء اهلل اجلنسيات التي تشتغل حتى يف  -2

 املسلسل يعني خليط من اجلنسيات

طيب حرضتك حصدت أستاذ حممد سعيد  م: - 3

 حارب جوائز كثرية برأيك من خدم اآلخر ... 

 

أستاذ حممد املذيع ينادي ضيفه بـ) نلحظ هنا أن  

(، وهو أمر + االسم كامال  أستاذ ) ،(سعيد حارب

خمتلف عن الدارج واملألوف عند املذيعني يف كثري من 

ولعل التفسري األقرب هلذه  السياقات احلوارية العربية.

سرتاتيجية يعود إىل الرغبة بتذكري املشاهدين باسم إلا

أو حماولة التعريف به للمشاهدين الذي مل  ،الضيف

لتفسري يعززه املفهوم العام يدركوا بداية احللقة، وهذا ا

بني  خاصا   للمقابلة اإلعالمية، وأهنا ليست حوارا  

، بل هي موضوعة ومرتبة لفائدة املشاهدين ،شخصني

 ولذلك حني يتحدث املذيع مع الضيف سنجد أن  

ال     وعيناه  ،الضيف رغم أنه يقبل إىل املذيع بجسده

لضيف ال ا املذيع يؤمن أن   ن  فإتكاد تفارقان عينيه 

 .بل هو خياطب اجلمهور من خالله ،خياطبه شخصيا  

ا السببوهلذا  التفاعالت التي حتصل  من فإن  كثري 

عادة يف احلوارات اليومية تغيب عن املقابالت 

من  اإلعالمية، فعبارات الدهشة والتعجب مثال  

 ;Heritage 1985جواب غريب ال حترض يف هذا السياق 

Greatbatch 1988; Pomerantz, 1984) توقع(، فال من  ي 

من مثل أن يعرب بكلامت مذيع يف مقابلة رسمية جادة 

احلقيقي املذيع  دور ألن  ؛ )أوه يا ساتر، عجيب واهلل(

بحوار أقرب إىل ه هو سؤال الضيف ال التفاعل مع

مع  متاما   املحادثة الشخصية، وهذا األمر ينطبق أيضا  

املذيع من خالل  ما يسأل عنه أن  ب يؤمنفهو  ،الضيف

يلزم منها أن  ال    األسئلة أو نقوالت تقود إىل أسئلة 

ى يف املقابالت سم  يتبناها املذيع، فقد يامرس ما ي  

(  The devil's advocateاإلعالمية )حمامي الشيطان، 

(Clayman and Heritage, 2002 إذ ،)املذيع إىل  يذهب

خلق رصاع  االجتاه املعاكس ملا يتبناه الضيف حماوال  

من التساؤالت التي يتبناها  كثري عناإلجابة يسهم يف 

ي دور الليربايل مع الضيف اجلمهور، فاملذيع قد يؤدِّ 

املحافظ، ودور املحافظ مع الضيف الليربايل، ومع 

املذيع يتبنى كل ما  أن   يعتقدالضيف ال  ذلك كله فإن  

 حماوال  ي دوره الوظيفي يطرحه يف احلوار، وإنام هو يؤدِّ 

أن يمثل آراء رشحية من املشاهدين املخالفني ملا يطرحه 

 . أثناء احلوار

هذا السياق املختلف بوجود مجهور يستمع إىل هذا 

خلق فروقات كثرية يف طبيعة التخاطب  التفاعل

والتواصل يف املقابالت اإلعالمية، وواحدة من هذه 

ل الفروقات هي طريقة نداء الضيف، إذ رأينا يف املثا

 ( كيف ينادي املذيع ضيفه باسمه كامال  ٥السابق )مثال 
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عىل خالف ما هو دارج يف احلوارات العربية األخرى، 

إذ اهلدف من هذا األمر مل يكن طلب املتكلم إقبال 

وإال الكتفى املذيع بام هو دارج يف  ،املخاطب فقط

االسم األول، لكنه فضل  باستعاملالسياقات األخرى 

لغرض آخر غري طلب  ب كامال  اسم املخاط ذكر

 اإلقبال واالنتباه.  

 

 حماولة أخذ الدور:

تبادل األدوار  مدرسة حتليل املحادثة أن   تؤكد

حتى يف األحاديث اليومية، وهذا االنتظام  منتظم جدا  

يظهر يف ترتيب من سيأخذ الدور بعد املتحدث احلايل، 

تقال فاالن .وكذلك املكان الذي حيدث فيه انتقال الدور

يف أي موضع من كالمنا، بل حيصل  ال حيصل عبثا  

بعد اكتامل وحدة كالمية سواء كانت فقرة أو مجلة  غالبا  

 ،أو حتى كلمة واحدة، فكلامت من مثل )نعم أو ال(

يبدأ  سؤالعن لإلجابة هي يف الواقع وحدة مكتملة 

اإلنسان يتحدث عىل  بـ)هل(. وكام تشري املدرسة فإن  

 Turnمية أثناء احلوار اليومي شكل وحدات كال

construction units)) وبعد انتهاء كل وحدة حيق ،

كام حيق للمتحدث أن  ،للطرف اآلخر أن يأخذ الدور

يستمر بوحدة جديدة، وإذا أخذ الطرف اآلخر دوره 

، إذ سيتحدث السابق جمددا   النظام فسيحكمهباحلديث 

وحني يكمل كل وحدة  ،من خالل وحدات كالمية

 Transitionنواجه منطقة احتاملية النتقال الدور )س

relevance place)،  فإما أن يستمر املتحدث بوحدة

 ,Sacks et al)جديدة، أو ينتقل الدور ملتحدث جديد )

يف مدخل هذا البحث فإن أخذ  . وكام أشري سابقا  1974

الدور بعد انتهاء وحدة كالمية يف املحادثات اليومية 

ما مل حيدد املتحدث  ،ميع املشاركنيهو أمر مرشوع جل

لينتقل الدور إليه كأن يسأل  ؛معينا   احلايل شخصا  

 ويوجهه إىل ذلك الشخص. سؤاال  

كثري من الباحثني بني تداخل الكالم  يفرقو

(overlapping)، ( واملقاطعةinterruption فتداخل ،)

الكالم بني شخصني ال يعني حماولة أخذ الدور يف 

المية وإجبار اآلخر عىل االستامع منتصف وحدة ك

إلينا كام هو يف املقاطعة، بل ربام حيصل التداخل يف 

سياق ودي ليس اهلدف منه فرض القوة والسيطرة، 

كأن حياول الشخص الثاين أن يأخذ الدور من 

، ويف الوقت املتحدث األول بعد أن أهنى وحدة كالمية

، نفسه استمر املتحدث األول بإنشاء وحدة جديدة

يتنازل أحدمها لآلخر ما  حينها يتداخل الكالم وغالبا  

وقد (. Schegfloff, 2000) ويمنحه فرصة املواصلة

( عدة أنواع من التداخل حتدث 2011حّلل سيدنيل )

يف املحادثات اليومية مبينا  كيف أهنا حتصل بانتظام بني 

من املواضع التي  كثريا   أيضا  أنّ  املتحاورين، وبنّي 

ا انتقال الدور يف األحاديث اليومية قبل حيصل فيه

اكتامل وحدة كالمية هي ليست من قبيل املقاطعة 

بل هي من قبيل التداخل  ،وحماولة أخذ الدور عنوة
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وقد رشح املصطلح الذي اقرتحته  .املنتظم املقصود

- (Recognitional overlapping) (1983جيفرسون )

ثلة حقيقية أمب-ويعني التداخل اإلدراكي أو املقصود

املتحدثني  أنّ  ، مبينا  كيفمن حمادثات إنجليزية

وما الكلمة  ،إىل أين يتجه املتحدث يتوقعون أحيانا  

فيبادرون بأخذ الدور  ،التي ستنهي الوحدة الكالمية

التي ترمجة األمثلة  عىل أن .قبل انتهاء هذه الوحدة

بسبب اختالف الرتكيب  ال تنقل الفكرة متاما  ذكرها قد 

 سأرضب مثاال  ، ولذا  اللغتني العربية واالنجليزيةبني

يوضح هذا املصطلح من حمادثة عربية، فلو هنا مبسطا  

للتو  له يف املطار قادما   استقبل شخص ما صديقا   مثال  

من مرص، وسأله هذا السؤال )كيف كانت رحلتك إىل 

الشخص املخاطب ربام يبادر باجلواب إن  ف ،مرص؟(

)رحلتك( وقبل اكتامل السؤال؛ ألنه  مبارشة بعد كلمة

السائل سيسأل عن رحلته األخرية،  أن   يتوقع بداهة  

التي سافر إليها قبل  وليس عن رحلته إىل نيوزلندا مثال  

 سنتني.  

أما املقاطعة وحماولة أخذ الدور عنوة فهي قليلة 

يف احلوارات واملحادثات، إذ يشري ساكس  جدا  

تقوم عىل  ما املحادثات عادة أن   إىل، )1974وآخرون )

وانتقال حديث شخص واحد يف كل وحدة كالمية، 

الدور بني املتشاركني يف احلديث ينتقل دون وجود 

فمقاطعة اآلخرين وعدم منحهم ثغرات أو تداخالت، 

ال حيصل إال يف     فرصة إكامل وحدهتم الكالمية 

التالحي والرصاعات الكالمية التي خترج عن الدارج 

هذا الكالم  .يف حوارات الناس اليومية طبيعيوال

فاألصل فيها أن  ،ينطبق عىل احلوارات اإلعالمية أيضا  

تسري بانتظام بني السؤال واجلواب إىل هناية احللقة، إال 

يف بعض اللقاءات اإلعالمية التي تتسم بالرصاع 

يف  ،(1992) هاتشبيواجلدال واالهتام كام وجد 

يف بعض  ، وكام نجد أحيانا  بعض املقابالت اإلذاعية

عىل  ((MBCاللقاءات العربية كربنامج الثامنة عىل قناة 

(، إذ حيتد احلوار 201٥، الفهدسبيل املثال )انظر 

فيخرج املذيع من وظيفته الرئيسة وهي إلقاء  أحيانا  

األسئلة والبحث عن اإلجابة إىل االهتام والرصاع مع 

المح اخلروج الضيوف. النموذج اآليت ي ظهر بعض م

عن طبيعة اللقاءات حني حياور املذيع داود الرشيان 

ضيفه الدكتور أمحد العيسى املتحدث باسم وزارة 

 الصحة:

 

م، املذيع: 10/2/2014الثامنة، ،MBC 6مثال 

 داود الرشيان، الضيف: أمحد العيسى

خلني أكمل مداخلتي  عفوا   عفوا   ض:  - 1

 آآآ ]أسمع يشء[ ألين عرب اهلاتف أنا ما أستطيع اين

 م:  ]ألنك تقول[ كالم مهوب  -   2

 صحيح أخليك وش أخليك - 3

]  اسمعني  لآلخر      -عطنا عطنا ض: - 4

 اسمعني    لآلخر   اهلل     يسلمك   [
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]أنت قايل لك الوزير اطلع علشان تقول   م:  -  ٥

 كالم مهوب صحيح؟[

 وبعدين ]علق [ ض: - ٦

م:  ]مهوب صحيح[ كالمك أمحد ).( بأمان  -   7

 اهلل

                                                             

فالضيف حياول أن يأخذ الدور ويطلب من املذيع 

أكثر من مرة أن يمنحه الفرصة إلكامل حديثه كام يف 

ويف  ،ني أكمل مداخلتي(ل  خ   عفوا   السطر األول )عفوا  

ع )اسمعني لآلخر اسمعني لآلخر(، لكن السطر الراب

كالم  الفرصة بحجة أن   إعطاءهاملذيع يقاطعه ويرفض 

احلكم عىل إجابات الضيوف والضيف غري صحيح، 

فمهمته السؤال واالعرتاض  ،ليس من مسؤولية املذيع

ونقل مقوالت تناقض كالم الضيف ال أن حيكم عىل 

ن يامرس كالم بالضيوف بالصحة واخلطأ إذا ما أراد أ

ومثل هذه املامرسات  .أثناء احلوار يف املهنية واحلياد

أن املذيع خرج من دوره الرئيس إىل رصاع  ر  ه  ظ  ت  

 ،كالمي مع الضيف ضاع فيه حمور السؤال واجلواب

 وأصبح أخذ الدور كام يف السطر السابع ليس حارضا  

بعد اكتامل أي وحدة كالمية، ومثل هذا الرصاع 

بل  ،مالحمه فقط يف كثرة املقاطعات الكالمي ال تظهر

وحتى يف طريقة إهناء حديث الضيف إذ كانت غري 

مألوفة يف احلوارات اإلعالمية حني مارس املذيع 

سلطته يف إدارة احلوار بمحاولة القطع املبارش ملداخلة 

الضيف كام يظهر يف السطر السابع ومن خالل قول 

ناداة املستعمل من مستوى امل. )بأمان اهلل( املذيع حتديدا  

ال يتوافق مع  قبل املذيع يف السطر السابع أيضا  

 املستوى املستعمل عادة يف املقابالت اإلعالمية )دكتور

+ االسم األول(، فاملذيع ينادي ضيفه الدكتور أمحد 

، وإن كان هذا األسلوب العيسى باسمه األول جمردا  

يف  قد يدل ،استعامل االسم األول فقط يف احلوارات()

 ،بعض السياقات عىل التودد والتقرب من اآلخر

ى وتقليص املسافة بني املتحدثني ، أو ما ت سم 

 إليها كثري منكام تشري  بإسرتاتيجية التضامن

 ,Brown and Ford, 2003; Holmes الدراسات )انظر

التصارعي السابق بني املذيع  السياق (، إال أن  2013

بل ربام يشري إىل  ،سريال يساعد عىل هذا التف  وضيفه

تفسري معاكس، فحذف الكلمة االبتدائية )دكتور( 

قد املستعملة عادة يف احلوارات اإلعالمية الرسمية 

إعطاء الضيف حقه من االحرتام  يشري إىل عدم

 (.201٥، الفهدوالتقدير )

هذا الرصاع بني الطرفني وحماولة أخذ الدور جيعل 

كالم املتحدثني يف  ب حارضا  استعامل اسم املخاط  

ليس ألجل لفت االنتباه وإقبال املخاطب فقط،  ،كثريا  

بل ألجل أن يمنح أحدمها اآلخر مهمة احلديث، 

ولذلك سنالحظ أن املذيع يف مقطع مبارش قبل املقطع 

ملحاولة أخذ  مرارا ؛السابق استعمل اسم الضيف 

 :اآليتالدور كام يتضح يف املثال 
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م، املذيع: 10/2/2014الثامنة، ،MBC 7مثال 

 داود الرشيان، الضيف: أمحد العيسى

... وهلل احلمد والنعمة الوزارة  ض: - 1

اشتغلت عىل برنامج متكامل يف هذا املوضوع وهذي 

 ميزة أن

املنشآت الصحية بشكل عام هي حتت مظلة  - 2

 إدارة[  الوزارة وليست ]منفصلة عنها ألهنا تديرها

 الرقابة؟[          م: ]وي وين هي أمحد هذي  -   3

  متكاملة ]  تضع برنامج [  ض: - 4

 متخصص ] يف  [

م: ]اصرب اصرب أمحد[  ]يا أمحد[ لو سمحت   -  ٥

 يا أمحد اهلل يرىض عليك وين الرقابة اليل

رقابة حنا  عنها بوزارة الصحة؟ ما فيه تتكلمأنت 

 صحيح هذا الكالم شايفني السوق مهوب  

 

ع مرات يف السطر الثالث فاملذيع نادى الضيف أرب

فيه اسم الضيف  مدجما   واخلامس، إذ طرح السؤال أوال  

وحني مل حيصل عىل  ،)وين هي أمحد هذي الرقابة؟(

الدور اضطر إىل مناداة الضيف باسمه والطلب منه 

مبارشة بالتوقف ومنحه الدور إللقاء السؤال )اصرب 

هذا  .اصرب أمحد، يا أمحد، لو سمحت يا أمحد(

تعامل املكثف السم املخاطب يعود ببساطة إىل االس

حماولة أخذ الدور، وهي حماولة تشكلت بصعود 

إذ  ،تدرجيي من قبل املذيع يف استعامل اسم املخاطب

يف السؤال، وحني  ا  مدجم وضع اسم املخاطب أوال  

وجد مقاومة من الطرف اآلخر يف تسليم الدور اضطر 

 لتوقف.إىل تكثيف النداء والطلب املبارش با

ورغم أن مثل هذا احلوار التصارعي وهذا النوع 

 ،يف احلوارات اإلعالمية من املقاطعات غري وارد كثريا  

الدور املوزع بانتظام بني املذيع وضيفه من حيث  نّ فإ

 كحديث آيل بني السؤال واجلواب ال يسري دائام  

بل ثمة تداخل يف الكالم حيدث بني املذيع  ،الطرفني

ليس حماولة ألخذ الدور  ام ذكرنا سابقا  وهو كه، وضيف

بل هو تزاحم يف  ،عنوة وإجبار اآلخر عىل االستامع

مكان انتقال الدور حني يبدأ شخصان باحلديث يف 

فإما أن يؤثر أحدمها ويتنازل عن الدور  ،وقت واحد

 ؛اسم املخاطب ويستعمللآلخر، أو يتوقف أحدمها 

حظ احلوار لنل .فرصة احلديث ليطلب من اآلخر منحه

القادم بني املذيع وضيفه وزير الصحة الدكتور عبداهلل 

الربيعة، حني سأل املذيع عن مستشفى احلرس الوطني 

املنفصل عن وزارة الصحة ومدى قدرته عىل 

 : استقطاب أطباء كام كان املستشفى يفعل سابقا  

 

، املذيع: م28/4/2012 الثامنة، ،MBC 8مثال 

 دكتور عبداهلل الربيعةداود الرشيان، الضيف: ال

اآلن احلرس هل بالكادر ذا يقدر يشتغل  م:  - 1

 زي ما كان يشتغل أول؟ ال ما يقدر 

 ]ما يقدر[ جييب أطباء زي ما أنت تسوي -2

 



 211                         (هـ1439م/2018جامعة امللك سعود، الرياض )،  1ع  ،30مجملة اآلداب، 

]  داود  [   يا داود  يا داود احنا اآلن  ض: - 3

 حكمنا

 اممه م: -  4

واحنا ما شفنا املخرجات  ض: -  ٥

 اطفة ...واملدخالت نتكلم بالع

 

الضيف بدأ دوره باحلديث بعد انتهاء  نالحظ أن  

لكن املذيع  ،املذيع من وحدة كالمية )ال ما يقدر(

استمر بإنتاج وحدة جديدة يف السطر الثاين )ما يقدر 

جييب أطباء زي ما أنت تسوي(، وهلذا فالضيف توقف 

عن احلديث يف السطر الثالث حتى يكمل املذيع 

ني اكتملت هذه الوحدة استعمل وحدته اجلديدة، وح

 ؛)يا داود يا داود( الضيف اسم املخاطب مكررا  

ونلحظ  .لضامن أخذ الدور وتسليم املذيع له بذلك

منح الدور للضيف وانتقل إىل دور  املذيع فعال   أن   أيضا  

املستمع كام يظهر يف السطر الرابع حني استعمل عبارة 

تعامل )اهاه( ومثله اس الصوتأو صوت )اممه(، وهذا 

  (Schegloff, 1982)شاهبها يسميها شيقلوف وما

(Continuers) ( ويسميها آخرونBack channel) انظر( 

Drummond and Hopper, 1993 (  ت ستعمل عادة وهي

يف منطقة احتاملية النتقال الدور؛ إلشعار الطرف 

ولذا  ؛املتحدث لديه ما يضيفه اآلخر أننا نعرف أن  

فصدور أصوات  .صة مواصلة احلديثنحن نمنحه فر

من مثل ما هو موجود يف املقطع السابق )اممه( هو 

وعدم  ،ببساطة إشارة إىل انتقال املذيع إىل دور املستمع

يف  وجود رصاع عىل أخذ الدور كام هو موجود غالبا  

 املقاطعات الكالمية.

وجود املقاطعة أو حتى  إن   :وخالصة القول

 قد يشري إىل عدم سري احلوار التداخل بني املتحدثني

مما يشجع  ؛بسالسة بني املشاركني يف تبادل الدور

استعامل أحد املتشاركني يف احلوار اسم املخاطب 

ليمنحه الدور يف احلديث، فاملناداة هنا ليست  ؛اآلخر

طلب  أيضا   هي وإنام ،لطلب إقبال املخاطب فقط

ن وأ ،مبارش من الطرف اآلخر أن يتوقف عن احلديث

 يمنح اآلخر فرصة أخذ الدور واملشاركة يف املحادثة.

 

 تغيري املوضوع:

واحدة هي  أثناء احلديث يف قضية تغيري املوضوع 

من القضايا التي ناقشتها عدة دراسات من مدرسة 

آلية انتقال املتحدثني من  حتليل املحادثة، وحتديدا  

 املدرسة ال تركز عىل املضامني موضوع إىل آخر. وألن  

 تلك املضامني، مل هتتم بتحليل فاملدرسة ؛واملوضوعات

وإنام ركزت عىل طريقة انتقال املتحدثني بني عدة 

 إىل أن   مثال   (Maynard, 1980)مواضيع، إذ يشري مينارد 

املتشاركني يف احلديث يغريون املوضوع حني حيل 

الصمت إشارة إىل فشل يف انتقال  الصمت بينهم؛ ألن  

مما يدفع أحد املشاركني  ؛املوضوع حتديدا   الدور يف هذا

حتى تسري فيه حركة  آخريف احلوار إىل اختيار موضوع 
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تبادل الدور من جديد، بل ثمة دراسات أخرى 

املتحدثني باللغة اإلنجليزية يستعملون  وجدت أن  

 Drew and)قبل تغيري املوضوع )انظر عبارات نمطية 

Holt, 1998 .   توجد دراسات مكثفة ا يف العربية فالأم 

حول هذا املوضوع إذا ما استثنيا رسالة دكتوراه لفادي 

حول تغيري املوضوع يف  ،(Helani, 2008حيالين )

حول  منها الحقا   املحادثة العربية، وقد نرش جزءا  

استعامل مجلة )إن شاء اهلل( يف املحادثات العربية 

، (Clift and Helani, 2010)  يف اللهجة السورية  وحتديدا  

يف املحادثة هلا  ،)إن شاء اهلل( أن   أشار البحث إىلإذ 

وأن واحدة من  ،عدة وظائف يف االستعامل اليومي

تلك الوظائف هي إغالق املوضوع املتحدث حوله 

 جديد.لفتح موضوع  متهيدا  

 وإذا انتقلنا إىل احلوارات اإلعالمية سنلحظ أيضا  

عادة عىل موضوع  احلديث يف املقابالت ال يرتكز أن  

بل يتناول عدة موضوعات خمتلفة ينتقل  ،واحد فقط

، أو قد ينتقل بني قضايا صغرية داخل بينها املذيع تباعا  

باملذيع دور حموري  املنوطموضوع واحد كبري. فالدور 

ضيفه، إذ هو القائد يف املقابلة، ودوره أقوى من دور 

عالمي لديه القوة والسيطرة يف احلوار اإل ن  فهو م  

، أو مكانته االجتامعية بغض النظر عن قوة الضيف

ويسأل األسئلة، وخيتار  ،هو من يفتتح احللقة فاملذيع

املوضوع، وينقل اآلراء التي تنتقد الضيف، وهو الذي 

يقرر االستمرار يف احلديث عن موضوع أو االنتقال إىل 

قوة ب ظىقد حي أنه فمع الضيف، أما آخرموضوع 

أو  من مستوى املذيع كأن يكون وزيرا  اجتامعية أكرب 

دوره يف املقابلة أضعف من  فإن  حتى رئيس وزراء 

املذيع، إذ عليه مهمة الدفاع والتربير، واتباع املذيع فيام 

واالنتقال مع املذيع يف املوضوعات التي  يطلب،

 ;Clayman and Heritage, 2002يتطرق إليها )

Greatbatch, 1986).  

له حق اخليار  فإن   هي مهمة املذيع وإذا كانت هذه

متعلقة  (follow-up questions) تتبُّعي ة أسئلةيف أن يسأل 

وتبحث عن تفاصيل أخرى للقضية  ،بجواب الضيف

السابقة، أو أن يبدأ بسؤال جديد يالمس قضية 

 ( أن  2007وقد الحظت رندل شورت ) ،جديدة

اسم املذيعني يف املقابالت األسرتالية يستعملون 

ا أم   .الضيف حني ينتقلون إىل السؤال عن قضية جديدة

 يف السياق العريب فيالحظ يف اللقاءات العربية أن  

ودون وجود ، املذيع حني يبدأ دوره بمناداة الضيف

 فإن   ،مضايقة يف أخذ الدور كام يف املقاطعة والتداخل

وإنام إشارة إىل  ،ليست ألخذ الدور املناداة هنا غالبا  

كام يظهر هذا األمر يف  ،جديدةتقال املذيع إىل قضية ان

اآليت الذي يظهر فيه نائب رئيس اجلمهورية  املثال

الذي  كان السؤال األولقد و اليمنية خالد بحاح.

مدينة املكال وسيطرة  حول يسبق هذا النص يدور

 :املتطرفني عليها
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م، ٥/9/201٥ ،مقابلة خاصة العربية، 9مثال 

 خالد بحاح، الضيف: الطميحيحممد املذيع: 

 

... ونتمنى أن نتجاوز مرحلة العنف  ض: -1

حتى يف مدينة املكال يف الفرتة القريبة ونتمنى أن تكون 

 األطراف تعي

أهنا لن تكون حتت أي أطراف متطرفة من أي  - 2

 جهة كانت

ولكن هل املواجهة يف املكال مع القاعدة  م: -  3

 مؤجلة يف الوقت الراهن؟

بالتأكيد نحن ما زلنا نقول أن املكال  ض: - 4

ترتك حلاهلا املكال مدينة تارخيية معروفة مثلها مثل 

 مدينة صنعاء ال نريدها 

نريد األطراف املسيطرة عليها أن ترتك هذه  -٥

املدينة وأن تعي ليس ترتك وتذهب إىل منطقة أخرى 

 ولكن ترتك 

التطرف بشكل كامل وتعود إىل منازهلا تعود  - ٦

إىل أعامهلا إىل مدارسها إىل قراها هذا ما نريده منهم 

 مجيعا

دولة الرئيس كان هناك زخم لعملية السهم  م: -  7

الذهبي وخاصة يف حترير املحافظات اجلنوبية 

 وبالتحديد عدن 

 ولكن هذا الزخم .. -8

 

يناقش موقف الدولة اليمنية من فاملذيع هنا 

وحاول نة املكال، األطراف املتشددة املسيطرة عىل مدي

من خالل  الثالثيف السطر تتبعيا   ستعمل سؤاال  يأن 

التأكد من موقف الدولة جتاه املتشددين ومدى 

)ولكن هل  استعدادها للدخول معهم يف رصاع

املواجهة يف املكال مع القاعدة مؤجلة يف الوقت 

وحني يبدأ الدور بـ )لكن( فهي إشارة  ،(؟الراهن

ضار تساؤالت أو نقوالت واضحة إىل حماولة إح

إىل  مناقضة ملا يقوله املتحدث، وهي إشارة أخرى أيضا  

أن احلديث مستمر يف القضية التي يتناوهلا اجلواب 

ولكننا يف اجلانب اآلخر نلحظ أن املذيع يف  .السابق

دوره بمناداة  ا  السطر السابع بدأ بقضية جديدة مستفتح

ري املوضوع (؛ لإلشارة إىل تغيدولة الرئيس) الضيف

بعملية السهم الذهبي وبداية قضية جديدة تتعلق 

 . املرتبطة بمدينة عدن

 ملوضوع  االنموذج السابق هو من تغيري املذيع 

واالنتقال إىل قضية منفصلة عن جواب السؤال 

السابق، وما ستوضحه األسطر القادمة هو أن الضيف 

ىل قد يستعمل اسم املذيع لإلشارة إىل االنتقال إ أيضا  

جديدة كام وجد ذلك تغيري املوضوع أو فتح قضية 

يف بعض اللقاءات اإلعالمية األمريكية  "كاليمن"

توق ع من  (. يف البداية البد من التأكيد2010) أنه ي 

واتباع  ،األسئلة املطروحةعن اإلجابة  عادة   الضيف

املذيع يف املواضيع والقضايا التي يناقشها، إال أنه 
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سات التي حياول هبا الضيف تغيري وجدت بعض املامر

عن هذه  املوضوع، أو بعبارة أعم حياول أن حييد

 من ، كأن يسأل الضيف بدال  األسئلة أو هيرب منها

اإلجابة، أو يمتنع عن اجلواب، أو حتى قد يتهجم عىل 

املقابالت وجد بعض الباحثني أن وقد  .املذيع

رنة بأنواع تكثر فيها نسبة احليدة مقا ما السياسية غالبا  

فاملقابالت التي تتسم بسهولة  ،املقابالت األخرى

األسئلة وبساطتها ال تظهر فيها احليدة مقارنة بتلك 

الضيوف املقابالت التي تتسم بالقسوة واملواجهة مع 

(Alfahad, 2016; Bull and Elliott, 1998; Chilton, 2004; 

Harris, 2001)رتحه ، ولعل األمر يعود ببساطة إىل ما اق

 أن  من  ،(Bavelas et al, 1988, 1990بافيالس وآخرون )

 الناس يميلون إىل اهلروب من اإلجابة التي حتمل آثارا  

فاإلنسان عادة ال هيرب من اإلجابة فيام  ؛ةسلبية متوقع

لو سألناه عن اسمه، لكنه قد يفعل ذلك فيام لو توقع 

وهلذا  يفصح عن ذلك. حنييسء يرتتب أمر أن 

فاملقابالت التي تتسم بالرصاع والنقد السبب 

من األسئلة املغلقة  حتمل كثريا   تلك التيو ،والقسوة

(close-ended questions)،  التتبعيةواألسئلة (follow-up 

questions)،   ما ترتفع فيها نسبة احليدة مقارنة  غالبا

فيها اهلدوء واالحرتام واألسئلة  يظهربتلك التي 

 .بقا  اجلاهزة املرتبة مس

مل يعجبه السؤال  نلحظ أن الضيفاآليت يف املثال 

من  ، لكن الضيف بدال  األول الذي طرحه املذيع

التعليق عىل القضية التي أثارها املذيع فّضل أن 

 : وطريقة إدارته للحلقة ،يتحدث عن أداء املذيع

 

م، 1٥/3/2013 إضاءات، العربية، 10مثال 

عر عبدالرزاق الشااملذيع: تركي الدخيل، الضيف: 

 عبدالواحد

م أجريت معك 2012أبو خالد يف يناير   م: -  1

مقابلة يف )إضاءات(، وقلت يل يف هناية تلك احللقة أن 

 شعر 

الغزل كثري لديك وليس قليال  كام يظن  -2

بالغزل كثرية  ىالبعض، وأن دواوينك التي تعن

 وبخاصة أنك ال تزال 

أم حتب ولديك حبك األثري حب زوجتك  -3

خالد؛ التي ال تفارقك يف أسفارك، وكانت يف احللقة 

 املاضية أيضا  

رافقتك وهي يف هذه احللقة كذلك، لك أبو  -4

خالد أستاذ عبد الرزاق عبد الواحد قصيدة شهرية 

بلة "اسمها   الق 

  ، ما هي قصتها؟"األوىل -٥

تركي تفاجئني هبذا وذهني منرصف  ض:  - ٦

ومتنيت أن يكون مدخيل  اآلن مع العراق أ قسم لك،

 للعراق أوال  قبل أن 

 يكون مدخيل لنف ي - 7

احذف السؤال األول وحّدثني عن العراق  م:  - 8

 الذي يعيش يف داخلك أين هو اآلن منك وأين أنت منه؟
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هو مني يف القلب ال يبارحني ليل  ض: - 9

 ... هنار

 

تساؤل  عنمل جيب  السادسالضيف هنا يف السطر ف

 رّي بل حاول أن يغ هو متوقع من الضيوف،ام املذيع ك

ستفتاح هذه احللقة ايف ينتقد أداء املذيع واملوضوع 

الضيف  بوضوح أن   ، ونالحظ أيضا  بمثل هذا التساؤل

نادى املذيع )تركي( وكأهنا إشارة لالنتقال والتحول 

 وعدم السري عىل ما رسمه املذيع.

ية مل يسأل تغيري املوضوع أو اإلجابة عن قض عىل أن  

أو  ،اخلوف من تبعات السؤال عنها املذيع ال تعني دائام  

سلبية متوقعة، فربام جيد  اهلروب من إجابة حتمل آثارا  

الضيف فرصة للحديث عن قضية قريبة من القضية 

 املذيع كام يف املثال القادم: يف تساؤل املثارة 

 

م، 19/٦/2009إضاءات، العربية، 11مثال 

 لدخيل، الضيف: الشيخ عمر البطوشاملذيع: تركي ا

من كتابك  34تقول يف صفحة   م:  - 1

ولذلك فإن األئمة الكبار يف هذا الزمان، األلباين "

 وابن باز وابن 

عثيمني مل يكونوا قابلني البتة هبذه اجلامعات  -2

 بل كانوا حماربني هلا منكرين  ،احلركية احلزبية التكفريية

ما هو  ،ا لألذىعليها وبسبب ذلك تعرضو -3

  األذى الذي تعرضوا له؟

هذا أستاذ تركي قبل أن أتكلم عن   ض: - 4

األذى هذا من أكرب األدلة عىل أن السلفية احلقة هي 

 منهج رباين

ألن  ؛وال يشء فيها من التكفري واالنحراف  -٥

 أئمة هؤالء، أئمة السلفية هؤالء كانوا غري قابلني بتلك

ربوهنا وهلم جهود اجلامعات وكانوا حيا  -٦

 عظيمة فهؤالء األئمة هم الذين يعّول عليهم وال يعّول

  عىل أغامر يّدعون السلفية. -7

من الذي ترى يف تقديرك أنه.. يعني كيف   م:  -  8

 تعّرض هؤالء لألذى؟

هؤالء تعرضوا لألذى من جهات كثرية   ض: - 9

 أوال  اهتموا بالعاملة للحكام أو بالتخاذل أو باجلبن 

  أو باإلرجاء أو بأهنم ...  -10

 

 ؛وحمددا   فسؤال املذيع يف السطر الثالث كان واضحا  

إذ كان يبحث عن ماهية األذى الذي تعرض له )األئمة 

ن(، لكن الضيف يف السطر الرابع االكبار يف هذا الزم

اإلجابة عن هذا السؤال فّضل أن يؤكد نقطة  من بدال  

قبل أن ا أستاذ تركي هذأخرى مل يسأل عنها املذيع )

أتكلم عن األذى هذا من أكرب األدلة عىل أن السلفية 

احلقة هي منهج رباين وال يشء فيها من التكفري 

الضيف نادى املذيع  أن   واالنحراف(، ونلحظ أيضا  

واحلديث  ،أثناء حماولته تغيري املوضوع ،)أستاذ تركي(

ذيع، ثم عن نقطة خمتلفة عن القضية التي يتساءل عنها امل
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هذا التساؤل يف السطرين األخريين عن عاد وأجاب 

هذه مجيع حني أعاد املذيع عليه السؤال مرة أخرى. و

األمثلة الثالثة السابقة تشري بوضوح إىل أن مناداة 

اآلخرين قد تستعمل يف املقابالت اإلعالمية لالنتقال من 

وكأهنا عالمة لبدء  ،اخلط الذي يسري عليه الطرف اآلخر

 حة جديدة وقضية خمتلفة.صف
 

 خامتة

ناقش هذا البحث قضية نداء اآلخر يف املقابالت 

معرفة األسباب التي تقف خلف  حماوال  ؛ اإلعالمية

نداء الطرف اآلخر يف  أن   :استعامل املناداة، فتوصل إىل

لتحديد الشخص  يكوناملقابالت اإلعالمية قد ال 

ت التي يشرتك كام يف احلوارا ،املوجه إليه الكالم فقط

ستعمل ألغراض أخرى ي  بل ربام  ،فيها أكثر من ضيف

كالتعريف بالضيف للمشاهدين من خالل مناداته 

قبل طرح السؤال، أو حماولة أخذ الدور  باسمه كامال  

بعد تداخل كالم املذيع مع ضيفه، أو عند حماولة املذيع 

هذه  ومجيع .أو الضيف االنتقال من موضوع إىل آخر

النداء له استعامالت  الت تشري إىل أن  االستعام

 ،وأغراض أخرى يف احلوارات والسياقات احلية

الغرض العام للنداء املبثوث يف الدراسات  تتجاوز

 القديمة وهو حماولة لفت االنتباه أو إقبال املخاطب.

نظام  هي حماولة بسيطة لفهم ونتائجها البحث هذ

ا من ادثات حقيقية حتليل حم املحادثة العربية انطالق 

باستعامل منهج حتليل املحادثة، الذي يقوم عىل حتليل 

من خالل تسجيالت صوتية وحماولة تتبع  احلوارات

الظواهر اللغوية واإلسرتاتيجيات املستخدمة يف 

اآلخرين يف  نداءاملحادثة. عىل أن هذه القضية، قضية 

مزيد من البحث والتقيص مع إىل احلوارات، حتتاج 

عىل مواد مستقاة من سياقات أخرى غري االعتامد 

السياق اإلعالمي، كاحلوارات داخل فصول التعليم، 

ويف أروقة املحاكم، وبني الطبيب ومرضاه، أو حتى يف 

األحاديث اليومية، وهي سياقات خمتلفة قد تسهم يف 

مما ؛ إجياد أغراض جديدة غري ما توصل إليه البحث

 املستعمللنظام حول ا فهمنايف تعميق  سيسهم أخريا  

 يف احلوارات واملحادثات العربية.

 وتقدير :شكر 

 اآلداب كلية بحوث ملركز اجلزيل بالشكر الباحث يتقدم

 هذا دعمهام عىل سعود امللك جامعة يف العلمي البحث وعامدة

 .البحث
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 .الواتساب اإلنستقرام، النواب، جملس االنتخابية، احلمالت االتصال، وسائل:  احيةاملفت الكلامت

 احلمالت يف املستخدمة االتصالية الوسائل طبيعة عىل التعرف إىل الدراسة هدفتالبحث: ملخص

 الاالتص وسائل عىل 2014 عام النواب جملس بعضوية الفائزين البحرينيني النواب اعتامد ومدى االنتخابية،

 عىل اجلمهور فعل رد ملعرفة استخدموها التي األساليب عىل والتعرف االنتخابية، محالهتم يف املختلفة

 والسيايس واالجتامعي الثقايف للمستوى مراعاهتم ومدى االنتخابية، محالهتم أثناء اإلعالمية رسائلهم

 .االنتخابية محالهتم نجاح يف االتصال وسائل أمهية مدى ومعرفة االتصال، وسائل اختيار يف للجمهور

 بعد فقرة وعرشين تسع من تتألف استبانة باستخدام التحلييل الوصفي املنهج عىل دراسته يف الباحث اعتمد

 فازوا الذين  األربعني من نائبا   وثالثني تسعة عىل ُطبِقت وقد. املناسبة بالطرق وثباهتا صدقها من التأكد

 وُحلِّلت. مبارشة بصورة منهم بكل   االجتامع خالل من فردية طريقةب ،2014 عام النيابية باالنتخابات

 . SPSS االجتامعية للعلوم اإلحصائية الرزم باستخدام عليها ُحِصل التي البيانات

 وباألخص االجتامعي االتصال وسائل أن  : أبرزها ومن عدة، نتائج عن البيانات حتليل عملية كشفت

 محالت يف استخدامها جرى التي االتصالية الوسائل بني األوىل املرتبة تنال قد والواتساب، االنستقرام

 التي االتصالية الوسائل ذيل يف كانا والتلفزيون الراديو أن   الدراسة أظهرت حني يف االنتخابية، النواب

 مجهور جاء حني يف النواب، اهتاممات يف األوىل املرتبة نال قد الشباب مجهور وأن   النواب، عليها اعتمد

  .األخرية املرتبة يف األطفال

 (هـ2018/1439) جامعة امللك سعود، الرياض ، 258-219ص  ، ص1ع، 30مجملة اآلداب، 
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Abstract: This study aimed at identifying the nature of the communication methods used in the 

election campaigns followed by the members of the  Bahraini parliament who wone the membership 

of the 2014 election, and the extent to which the members adapted the various means of 

communication in their campaigns, the methods  used to measure the public reaction to their media 

messages during election campaigns, the extent to which members take into account cultural , social 

and political diversity of the public in choosing the means of communication, and to measure the 

importance of these means as the basis for the success of their campaigns 

The qualitative descriptive approach was followed using a structured questionnaire consisting of 29 

items of which the validity and reliability were assured. This instrument was administered to 39 out of 

the 40 Bahraini parliament members through an individual meeting. The Statistical Package of the 

Social Sciences SPSS was used for data analysis 

The results of the data analysis revealed that the Instagram and WhatsApp were the most effective 

means of social communication used by the members in their campaigns. It was found that the radio 

and TV were the least used means by the members. In addition, in terms of demographic age groups, 

it was revealed that adolescents received the most attention from the members as a target audience. 

This is in contrast to children who, as an audience, received the least attention.  
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 ةــــاملقدم

وسائل االتصال من أفضل وسائل التثقيف  د  تع

ري يف وقتنا يومن أقوى أساليب التأثري والتغ ،والتوعية

ر توظيفها املنترش يف نواحي كثرية من احلارض، وقد أث  

 حيث أكد العديد من الباحثني ومنهم حياة الشعوب،

وسائل االتصال تستطيع إعالم  أن   (Schram,1964)رشام 

اس عن التنمية الوطنية مركزة اهتاممهم حلاجتهم إىل الن

وتبني هلم الفرص املتاحة لدهيم عند حدوث  ،التغيري

بل . وطرق التغيري ،ومعاين ،التغيري يف املجتمع وكيفية

علامء  أوضح أن     (Cheng, 1982)الباحث كنج إن  

وسائل االتصال هلا  االتصال اكتشفوا يف دراساهتم أن  

 يف التنمية الوطنية.ا  تأثري مهم جد

وسائل  أن   (,Rao 1966وأوضح الباحث روو )

جيابية يف جوانب إ أن يكون هلا أدوار يمكناالتصال 

 ،واالجتامعي ،أبرزها االقتصادي من شتى، لعل

 الباحث ذكر ،ويف اجلانب السيايس حتديدا   .والسيايس

روو أن االتصال حيث القادة التقليدين عىل الدفاع عن 

م وسلطاهنم وذلك بزيادة مستوى معلوماهتم، كام قواه

 ،أمهيتهم يف توزيع السلطات إدراكيساعد اجلامهري يف 

ويكون هلم حافز للعمل يف املشاركة السياسية، ويدعم 

عرفة حاجات اجلمهور للقيام بعمل ملاتصال احلكومة 

 .اخلطط والربامج التي تلبي حاجاهتم

تثقيف  كام عملت وتعمل وسائل االتصال عىل

وزيادة  وتوسيع مداركهم، ،وتأهيلهم ،اجلامهري

 تفاعلهم مع جمتمعهم وتقوية مسامهتهم يف التنمية

 أن   وال خيفى عىل أحد. ((Robert & Pradip, 1988 الوطنية

للجامهري وحماولة التأثري يف  املعلومات وتوصيلها نقل

أفكارهم هي إحدى األهداف الرئيسة لوسائل 

 .االتصال املختلفة

وقد تنوعت وسائل االتصال من اتصال شخيص 

بني األفراد  عىل االتصال املبارش ةأساسي بدرجةيعتمد 

 اتصال غري مبارش عرب اهلاتف،عن طريق اللقاءات و

 ل: االتصالإىل أشكال أخرى من وسائل االتصال مث

اخلطب  عتمد عىلذي يواجلامهريي ال ،اجلمعي

، صحافةوال ،واإلذاعة ز،التلفاو واملحارضات

وسائل اتصال  . كام أبدع العقل البرشي مؤخرا  اوغريه

 ،والفيسبوك ،تويرت: الأكثر تفاعال  مع اجلامهري مثل

منافسة كبرية بني وسائل  نستقرام وغريها. مما خلقواإل

أثمرت عن تواصل تفاعيل  االتصال بعضها البعض

وجاذبية وأكثر  وتشويقا   وأكثر تأثريا   ،أكرب مع اجلامهري

بتوجهات اجلامهري جتاه القضايا املختلفة  اية وإملاما  در

وهو ما يساعد  ،جتاه القرارات املختلفة ات فعلهمورد  

 واملعنيني. كثريا  صانعي القرار

كبري عىل  ىل حد  إوأصبحت مجيع املجتمعات تعتمد 

حسب متطلبات شعبه والبيئة  وسائل االتصال كل  

معات تستخدم والظروف املجتمعية، فبعض هذه املجت

وسائل االتصال ملكافحة األمية واألمراض، وبعضها 

تستخدم وسائل االتصال يف تطوير القدرات وتقديم 
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 وتطوير التعليم العايل القيم اإلنسانية الرفيعة

((Ruggles, 1982. فإن  وسائل االتصال وكام يف اليابان ،

ستخدم يف التعليم تُ   Chitura,1978 ))كام أشار شيرته 

  1984) ويف تدريب املدرسني وتطوير قدراهتم، دريسامل

 Bates, .) وتستخدم يف التوعية الطبية كام يف الواليات

غريها من و  Hornick )، 1988) املتحدة األمريكية

 املجاالت.

كثري جعل الكل هذه االستخدامات وغريها 

وسائل االتصال وثيقة الصلة ومتداخلة يف العديد من 

ات، ولعل أبرزها يف وقتنا املجاالت والتخصص

احلارض هي السياسة، حيث تستطيع وسائل االتصال 

من زنرش املعلومات واألخبار واألحداث السياسية 

هناك عالقة وثيقة بني وسائل  مما يؤكد أن   ،حدوثها

. وقد أشارت وايت لوك االتصال بمختلف مستوياهتا

(Whitelock, 2010) إىل تأثري وسائل االتصال عىل ،

عملية االنتخابية يف أوروبا. كام أوضح الباحث العامل ال

( أن  هناك العديد من الدراسات التي هتتم 1987)

بوسائل وأساليب الدعاية االنتخابية يف النظم 

د القايض ) ( األمهية 1995السياسية املختلفة، بل أك 

النسبية لوسائل وأساليب االتصال االنتخابية وأثرها 

( 2013كام يقول اليحياوي ) فمثال  عىل هيئة الناخبني. 

وقادة الرأي  ،ن السياسينياالتصال الشخيص يمكِّ  أن  

مع اجلامهري بصورة مبارشة وبدون  تصالمن اال

ا لوجه كام حيدث من  جانب حواجز أو عوائق وجه  

 يكتفون الذين ال ،األمريكيةمرشحني لالنتخابات 

مون ويقو، بل باستخدامهم لوسائل االتصال املختلفة

ىل إزيارات شخصية  عن طريق بالتواصل املبارش

ا يقومون بزيارة الناس يف وأحيان   ،املجمعات السكنية

عىل ( 2007كام أوضح حجاب ) مما يعمل، منازهلم

خلق عالقات ودية بني املرشح والناخبني، وبناء 

أوارص الثقة والعالقات املتميزة بني املرشح واملواطنني 

د يوسف )يف دائرته االنتخابية ( أن  2000. وأك 

االنتخابات تعد  فرصة سانحة أمام املرشح السيايس 

 ملامرسة جهود اتصالية مبارشة بالناخبني.

شري شمس في ،ا عىل مستوى االتصال اجلمعيأم  

مكانا   ينال هذا النوع من االتصال( أن  2013الدين )

بني االتصال الشخيص واالتصال اجلامهريي،  وسطا  

ووحدة االهتامم واملصلحة،  أعضائهلتفاعل بني ويتميز با

وذلك مثل لقاءات املرشحني السياسيني مع الدوائر 

ويبدو ذلك من خالل الندوات واملحارضات.  االنتخابية

ا جليا    حيث ،يف مستوى وسائل االتصال اجلامهريي أيض 

د البرش )  مهام   هذه الوسائل متثل مصدرا   ن  أ (1997يؤكِّ

 اإلعالمن وسائل أئة السياسية، ومن مصادر التنش

وتنمي  ،ن تؤثر عىل التوجهات املعرفية للفردأتستطيع 

ثقافته السياسية بالقضايا واملؤسسات السياسية يف جمتمعه 

وتفرس هذه الدراسات  أنفسهم.وعن رجال السياسة 

كيفية استجابة الفرد وتفاعله مع ما يدور حوله من 

 .وقضايا أحداث
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كبريا   التصال اجلامهريي دورا  وسائل ا أد توقد 

 ويربط .السياسية يف العرص احلديث األنشطةيف تطور 

بني تطور النشاط السيايس  (2013شمس الدين )

 دائام   ياسينيالس إن  ، حيث االتصالوالنمو يف وسائل 

ما يبحثون عن الوسائل التي يمكن من خالهلا 

تسمح بتوصيل األفكار  التواصل مع اجلامهري بصورة

وسائل  وأصبحتواملعلومات املراد توصيلها، 

ا يسمح بمشاركة ممذات اتصال تفاعيل،  اإلعالم

اجلمهور يف العملية االتصالية وذلك بسبب التطورات 

 .التكنولوجية احلديثة

ي وتؤدِّ  املكانةهذه  تنالا كانت وسائل االتصال ومل  

هذا الدور املهم يف حياة اجلامهري وهلا القدرة الكبرية 

 هبا اإلمكانات اهلائلة للتفاعل مع اجلامهري، اهتمتو

والدول  ،واألحزاب ،واهليئات ،كل القوى

ىل قضاياهم والدفاع إيف صالح الدعوة  اواستخدمته

بعض الدول واحلكومات ملا  ن  إبل  ،عن مصاحلهم

كام أفاد محادة  رأت قوة وتأثري وسائل االتصال حاولت

. وأشار صاحلهاف هذه الوسائل لوظِّ أن تُ ( 1994)

( إىل أن  استخدام أسلوب االستاملة 2002القايض )

العاطفية يف اإلعالنات التلفزيونية تعد  من األساليب 

الدعائية املؤثرة يف كثري من األغراض ومنها الدعاية 

 االنتخابية. 

من بني أهم األحداث التي تقوم فيها  واحلقيقة أن   

عملية  ال، هيمهم وفع   وسائل االتصال بدور

، سواء أكانت نيابية، أم نقابية أم االنتخابات عموما  

مثل هذا االنتخابات من غري  مهنية؛ فال يمكن أن متر  

أن توظف وسائل االتصال، من خالل العمليات 

أكانت هذه  ي دورها، سواء  الدعائية، كي تؤدِّ 

االنتخابات جتري يف بيئات اتصالية تتسم بالديمقراطية 

الدعاية يف  أميني، ألن   مناخبني مثقفني أبني  وال، أم أ

هي حماولة منظمة من ( 1987كام أشار حاتم ) تعريفها

اجتاهات  جانب شخص أو أشخاص للهيمنة عىل

األفراد واجلامعات عن طريق اإلحياء بقصد التحكم يف 

اجتاهات أعداد  ا حماولة التأثري عىلأهن  كام  سلوكهم،

ائل خمتلفة عليها كبرية من الناس نحو قضايا أو وس

 .مجاعة خاصةدى وهلا أمهية ل

الدعاية االنتخابية ( أن  1995أوضح القايض )و

هي األنساق االتصالية املبارشة وغري املبارشة التي 

يامرسها مرشح أو حزب بصدد حالة انتخابية معينة، 

هبدف حتقيق الفوز يف االنتخابات عن طريق احلصول 

هليئة االنتخابية، أو أكرب عدد ممكن من أصوات ا عىل

هي استخدام وسائل االتصال كافة يف إقناع الناخبني 

وحتريكهم  ،بأحقية املرشح أو احلزب بأصواهتم

 ،ودفعهم نحو اإلدالء بشهادهتم يف صناديق االقرتاع

وحتصنهم ضد ما من  ،هم بدعايات اخلصومروعدم تأث

 .شأنه أن يزعزع الثقة القائمة جتاه املرشح أو احلزب

( 1998كام ذكر حجاب ) الدعاية االنتخابية د  عوت

لون ا من ألوان الدعاية السياسية والتي هتدف إيل خلق 
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فعل سيايس من خالل استخدام كافة الوسائل 

واألساليب املمكنة لتحقيق هذا اهلدف، ويتعدد نطاق 

فيها التي الفعل السيايس بتعدد املجاالت للدولة 

ة منظمة التأثري عىل أنشطة جوهرية، وهي هتدف كعملي

حسب رأي  لدعاية السياسيةتعد  ا . كامالرأي العام

 من أشكال االتصال شكال  (، 2002املصاحلة )

هو العلم الذي يدرس جمموعة الذي السيايس، 

األنشطة والفعاليات التي يزاوهلا القائمون بالعملية 

 االتصالية من أجل حتقيق أهداف سياسية هتمهم عىل

والقادة  ،الزعامء السياسيني :مثل ،يتالذاى املستو

وينصب جوهر االتصال  .والربملانيني ،احلزبيني

إحداث التأثري، وتغيري اآلراء والقناعات  السيايس عىل

اجلمهور املستقبل باجتاه حمدد هو ما يراه القائم  ىلد

 .بالعملية االتصالية

 بوجهإذا كان االتصال ( أن ه 2000أفاد عليوة )و

ه أصوله وفنونه وله خصائصه وأشكاله، عام، علم ل

من بني املجاالت  كام أن له جماالته واستخداماته، فإن  

ستخدم فيها االتصال جمال احلمالت االنتخابية، التي يُ 

ية عملية انتخابية، بال إعداد أ حتصلفلم يعد ممكن ا أن 

وجتهيز وختطيط ودراسة للممكن واملتاح والواجب 

فإذا كانت العمليات  .لعمليةواملباح يف إطار هذه ا

االنتخابية يف فرتة من الفرتات أو يف قطر من األقطار 

وإدارة  ،كان من املمكن أن تبدأ وتنتهي من غري دراسة

يف زمن من  اليوم فإننا، وبرامج متقنة ،وخطط ،حمكمة

احلمالت االنتخابية  العبث أن يكون فيه من يزعم أن  

بأسلوب عشوائي  أو ةارجتالي بصورةيمكن أن تدار 

فلم يعد خوض  .وليس بأسلوب علمي مدروس

احلمالت االنتخابية جمرد اجتهاد شخص أو خربة 

يف أحسن األحوال، وإنام أصبح علام  يدرس ، موروثة

بتكنولوجيا "وفن ا تطبيقي ا جيوز تسميته  ،يف اجلامعات

أحد أنشطة التسويق  بوصفه ،"إدارة االنتخابات

 .السيايس

العملية االنتخابية ال يمكن  املؤكد أن  بات من  دقل

 ،من غري إدارة هلا، ولكي تنجح يف مهمتها تلك أن تقع

البد من استخدامها لألشكال واألساليب والوسائل 

التي بدوهنا ال يمكن أن تتحقق املتوفرة، و االتصالية

 .ة واآلمال املعقودة من ورائهاداألهداف املنشو

كال االتصالية املستخدمة األش ه كام ختتلفوالواقع أن  

ا ، رآخ يف إدارة احلمالت االنتخابية من زمن إىل فإهن 

خر، آ خر، ومن حزب إىلآ كذلك ختتلف من قطر إىل

األمر الذي يتطلب معه االستعانة بأساليب وأشكال 

ووسائل اتصالية تتناسب مع تلك البيئة االتصالية 

  .إلدارة العملية االنتخابية يف مراحلها املختلفة

احلالية بحث بيان دور  دراسةال هذه تناولوسوف ت

املجراة  يف محالت االنتخابات النيابيةوسائل االتصال 

ويف  دراسة ميدانية. ، عرب2014عام يف مملكة البحرين 

مملكة البحرين، يتم اختيار ممثيل الشعب يف جملس 

النواب عن طريق االنتخابات احلرة املبارشة. ولعل من 
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تطور النظام السيايس واالنتخايب بعرض  املفيد بيان

تارخيي موجز قبل الولوج يف حتديد مشكلة الدراسة 

 ، وهو ما نتناوله فيام ييل:اوإجراءاهت

 

 :النظام السيايس واالنتخايب يف مملكة البحرين

قبل -الشيخ أو احلاكم يف البحرين لقد كان 

، يتمتع بالسلطتني التنفيذية والترشيعية-االستقالل

ىل استشارة جمالسهم إا كان الشيوخ يميلون ن عملي  ولك

وذلك لغياب الدستور الذي ينظم العالقة  ،اخلاصة

وكان احلكم  .بني احلاكم وبني املؤسسات اإلدارية

ينتقل عن طريق جملس العائلة اخلليفية الذي خيتار أي 

دون التقيد بنظام ، شخص من العائلة بعد وفاة احلاكم

احلاكم  رأى عرش ة القرن التاسعهناي ولكن يف .وراثي

، الشيخ عيسى بن عيل أن يغري هذا النظام وقتذاك وهو

، عوا عليهافاستصدر وثيقة من أعيان البحرين وق  

 األكرب للشيخ احلاكم لالبنوبمقتضاها يكون احلكم 

. ويتمحور النظام السيايس يف مملكة (1977 )الزياين،

احلاكم كون  يفالبحرين يف مرحلة ما قبل االستقالل 

ثم  دائرة املستشارية ربامرس احلكم مبارشة أو عي

ومل تكن توجد آنذاك أية ، املجلس اإلداري املعني

توافر كام مل ت، فيام عدا املجلس البلدي، جمالس منتخبة

وثائق دستورية تنظم العالقة  وقتها أو مل تصدر

 جتمع، فياممكونات امل سائربالتفصيل بني احلاكم و

لصيغ املتعارف عليها يف ذلك الوقت عدا بعض ا

  تكنولكنها مل، األهداف بعض إلدارة البالد لتحقيق

 وثائق دستورية بصفة شمولية وتنظيمية. 

استقالل البحرين عن االحتالل  مرحلة ما بعدا أم  

فقد  ،م1971س الربيطاين يف الرابع عرش من أغسط

أعلن حاكم البالد آنذاك الشيخ عيسى بن سلامن آل 

مثل  وأن  صدار دستور للبالد، احلاجة امللحة إل ليفةخ

، هذا الدستور سيحمي وحدة املجتمع ومتاسكه

ويشكل ضامنة حصول املواطنني عىل حقوقهم 

اد وأك   .األساسية عىل أن دستورا  حديثا  هو رشط  أيض 

ه سيوفر للناس كام أن   ،أسايس للتنظيم السيايس للدولة

يف إطار من  الدهمن بؤوحق املشاركة يف إدارة ش

                      . ( 2006 )نخلة، الرشعية الدستورية

صدر عن األمري عيسى  يف سبيل وضعها للدستورو

مرسوم  1972يونيه عام  20بن سلامن آل خليفة يف 

املجلس يقيض بإنشاء جملس تأسييس لوضع بقانون 

مرشوع دستور للبالد، ويتألف من اثنني وعرشين 

هم الشعب بطريق االنتخاب العام الرسي عضوا  ينتخب

، ومن عدد ال يزيد عن عرشة أعضاء يعينون املبارش

. بحكم مناصبهم هبمرسوم، ويكون الوزراء أعضاء في

عدد املعينني بام فيهم الوزراء مساٍو لعدد  ن  إأي 

وتم االنتهاء من صياغة الدستور  ،22+  22املنتخبني 

وأقر األمري  ،1973يونيو  9يف اجللسة اخلتامية يف 

ق عليه من دون إبداء أية مرشوع الدستور وصد  

جريت انتخابات مالحظات أو حتفظات عليه، وأُ 
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بطريق االنتخاب العام  (،املجلس الوطني )الربملان

 1973ديسمرب، 7الرسي املبارش يف يوم اجلمعة املوافق 

وتألف املجلس من ثالثني عضوا ، كام ضم وزراء 

 (. 2002، محزة)  صبهماحلكومة بحكم منا

افتتح األمري الراحل  1973ديسمرب  16ويف 

اجللسة االفتتاحية للمجلس الوطني لدور االنعقاد 

األول من الفصل الترشيعي األول، ولكنه وبسبب 

ى ذلك عدم وجود توافق بني األعضاء واحلكومة أد  

، 1975حلل املجلس وجتميد الدستور وذلك يف عام 

، 1992الربملانية متاما  حتى عام  وبذلك تعطلت احلياة

جملس شورى معني يف هذا العام نفسه،  ُأنشىءحيث 

هدفه إبداء الرأي واملشورة يف القوانني التي تطرح 

 (.2007 نعامن، ) وضم املجلس ثالثني عضوا   ،عليه

وتسارعت األحداث بعد ذلك، ففي مارس 

 امللك محد احلكم وبادر بطرح مرشوع توىل   1999

ميثاق العمل الوطني  2000، فأعلن يف عام إصالحي

تعديالت عىل  أعلن عن  2002فرباير  14ويف 

الدستور بناء  عىل ما تم التوافق عليه يف ميثاق العمل 

، 2002ديسمرب  14الوطني، وشهدت اململكة يف 

افتتاح دور االنعقاد األول من الفصل الترشيعي األول 

كام _ ورىالنواب والش_ للمجلس الوطني بمجلسيه

افتتاح دور االنعقاد  2006ديسمرب  14شهدت يف 

ديسمرب  14األول من الفصل الترشيعي الثاين، ويف 

افتتح دور االنعقاد األول من الفصل الترشيعي  2010

 الثالث مدشنا  فصال  جديدا  من هذه التجربة النيابية

 2014ديسمرب  14ويف . ( 2012عمر وأبوعامود، )

عقاد األول من الفصل الترشيعي الرابع دور االن ُافتِتح

 ملجلس النواب.

ن النظام السيايس واالنتخايب يف إ :وخالصة القول

يعتمد عىل عقد  كان مملكة البحرين بعد االستقالل

وينظم العالقة بني  اجتامعي بني احلاكم والشعب.

احلاكم وبقية مؤسسات الدولة ويتمثل ذلك يف 

 ،ثاق العمل الوطنيدت ذلك وثيقة ميوأك   ،الدستور

وما ترتب عليها من تعديالت عىل الدستور واملذكرة 

التفسريية لتلك التعديالت والتعديالت الدستورية 

والقوانني املنبثقة عنه واملنظمة  ،2012الصادرة يف عام 

ولعل أبرزها: قانون  ،ن السياسية واالنتخابيةؤوللش

 قانون جمليس الشورىومبارشة احلقوق السياسية، 

أول  يعد  والنواب، وقانون اجلمعيات السياسية الذي 

قانون خليجي ينظم العمل السيايس اجلامعي العلني 

  .عىل غرار األحزاب السياسية

أصبح حكم مملكة البحرين حسب املادة األوىل من 

الدستور وحسب املادة األوىل من قانون مبارشة 

 ، السيادة فيهاديمقراطي   ااحلقوق السياسية، نظام  

 رجاال  – للشعب مصدر السلطات مجيعا  وللمواطنني

حق املشاركة يف الشؤون العامة والتمتع -ونساء  

باحلقوق السياسية بام فيها حق االنتخاب والرتشح 

وإبداء الرأي يف كل استفتاء جيري ألحكام الدستور 



 227                         (هـ1439م/2018جامعة امللك سعود، الرياض )،  1ع  ،30مجملة اآلداب، 

هناك سلطة  كام أن   وانتخاب أعضاء جملس النواب.

س منتخب باسم جمل :ترشيعية تتكون من جملسني

جملس النواب يتألف من أربعني عضوا  ينتخبون بطريق 

االنتخاب العام الرسي املبارش وبإرشاف قضائي، 

( من الدستور واملادة السابعة 57عمال  بأحكام املادة )

وجملس معني ، من قانون مبارشة احلقوق السياسية

عضوا  يعينون بأمر  40باسم جملس الشورى يتألف من 

 ( من الدستور. 52املادة ) ملكي حسب

كان النظام االنتخايب يف البحرين يتكون من مخس  

عت الدوائر االنتخابية األربعني عىل زِّ حمافظات وُ 

يف االنتخابات النيابية الثالث  اخلمس حافظاتامل

كان  .(2010، 2006 ،2002السابقة يف األعوام )

ة دوائر، العاصم 9نصيب املحافظات كاآليت: الشاملية 

 ،دوائر 9والوسطى  ،دوائر 8واملحرق  ،دوائر 8

ا يف االنتخابات النيابية لعام أم   .دوائر 6واجلنوبية 

 2014/لسنة 71فقد صدر املرسوم رقم ) 2014

لتصبح  ؛عيد ترتيب املحافظاتأُ  أساسهوالذي عىل 

أربع حمافظات بدل مخس بنفس عدد الدوائر األربعني 

 ،دوائر 10ظة العاصمة : حمافاآليتموزعة عىل النحو 

 10واجلنوبية  ،دائرة 12والشاملية  ،دوائر 8واملحرق 

 (1).( 2014،اجلريدة الرسمية) دوائر

                                                 
 يف مملكة ملزيد من التفصيل عن النظام السيايس واالنتخايب  (1)

البحرين يرجى الرجوع إىل العديد من املراجع أبرزها: 

=      (،2014(، و)رمضان، 2013)املجموعة الترشيعية، 

 :مشكلة الدراسة

ال كل دراسة من الدراسات العلمية  شك يف أن  ال  

الباحث  تثري ،مشكلة بحثية ساس عىلاألأن تقوم يف  بد

عوبات وتدفعه نحو حماولة الكشف عام حييطها من ص

البحثية التي تنبني  واملشكلة ،أو ما يكتنفها من غموض

أساسها هذه الدراسة، تتمثل يف حماولة التعرف  عىل

الذي استخدمه أعضاء  تصايلاالطبيعة الدور  عىل

نتخابية، االاملجلس النيايب البحريني يف إدارة العملية 

نتخابات النيابية عام االالدعائية يف  يف إطار محلتهم

والتي يمكن صياغتها يف هذا العنوان: دور  ،م2014

نتخابات النيابية يف الا التتصال يف محاال وسائل

 دراسة ميدانية. :م2014مملكة البحرين لعام 

 

 :الدراسة أهداف

 ىل ما ييل:إهتدف هذه الدراسة 

طبيعة الوسائل االتصالية التعرف عىل  .1

 املستخدمة يف احلمالت االنتخابية.

أعضاء املجلس النيايب يف د مدى اعتاممعرفة  .2

عىل وسائل ( النواب) 2014مملكة البحرين للعام 

 االتصال يف محالهتم االنتخابية.

                                             
(،  2006(، و)البحارنة، 2000و)اجلاسم، والشاعر،  =

(، و)عمر، 1983(،   و) طهبوب، 1984و)الرميحي، 

(، و)تطور النظام  2008(، و)فارس،  2012وأبوعامود، 

و)اخلليفة،   (، 2006توري يف مملكة البحرين، الدس

 و)املشهداين واملدرس، بدون تاريخ(، وغريهم.   (،2000
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النواب  التي استخدمها حتديد األساليب .3

 أثناء اإلعالميةملعرفة رد فعل اجلمهور عىل رسائلهم 

 محالهتم االنتخابية.

مدى مراعاة النواب للمستوى الثقايف بيان  .4

 ي والسيايس للجمهور يف اختيار وسائل االتصال.واالجتامع

 كأحد أمهية وسائل االتصال الكشف عن .5

 االنتخابية. املرشحني مقومات نجاح محالت

نوعية اجلمهور الذي استهدفته كشف  .6

 نواب.لل احلمالت االنتخابية

 

 : أمهية الدراسة

-الدراسات تكتسب هذه الدراسة أمهيتها من قلة

 حول ُأجريت التي –ان الباحثحدود ما اطلع عليه  يف

يف مملكة وسائل االتصال يف االنتخابات النيابية دور 

معرفية  إضافةمتثل هذه الدراسة  ومن ثم  ، البحرين

للرتاث العلمي عن املجتمع البحريني يف املجالني 

. كام تكتسب هذه واحلمالت االنتخابية اإلعالمي

م وتلمس تنبع من حماولتها فه الدراسة أمهيتها كوهنا

أنواع االتصال املستخدمة يف االنتخابات النيابية 

املستخدمة  واألساليبوأهداف هذا االستخدام، 

 نظر وجهة حسب وذلك –ملعرفة رد فعل اجلمهور 

يف  -)النواب( أعضاء املجلس النيايب يف مملكة البحرين

يف فهم النموذج  مما قد يساعد ،االنتخابات الربملانية

يف املجتمع البحريني  اإلعالميةئل من الوسا األفضل

 وألي نوع من اجلمهور.

 :الدراسةتساؤالت 

 :سعت الدراسة لإلجابة عن األسئلة اآلتية

أعضاء  ما الوسائل االتصالية التي استخدمها 

محالهتم  أثناء )النواب( املجلس النيايب البحريني

 االنتخابية؟

عىل الوسائل  النواب ما درجة اعتامد 

 محالهتم االنتخابية؟ االتصالية يف

ملعرفة  لنواباالتي استخدمها  األساليبما  

محالهتم  اإلعالمية أثناءرد فعل اجلمهور عىل رسائلهم 

 االنتخابية؟

املستوى الثقايف  النوابراعى هل  

واالجتامعي والسيايس للجمهور عند اختيار وسائل 

 االتصال حني التواصل معهم؟

 بالنوامحالت ما أهم مقومات نجاح  

 االنتخابية، وما دور وسائل االتصال يف نجاحها؟

ما نوعية اجلمهور الذي استهدفته احلمالت  

 ؟نوابللاالنتخابية 

 

 :منهج الدراسة

ا عىل عتمد الباحثان يف إجراء هذه الدراسة أساس  ا 

 يقترص عىل الاملنهج الوصفي. وهو منهج 

استخدام أسلوب واحد يف عملية مجع البيانات، 

 ساليباألأ أحيانا إىل استخدام خمتلف نام يلجوإ

وقد اعترب هذا . (1999حسني،) ستبانةاالوأمهها 

أهداف  زمة لتحقيقلال جلمع املعلومات ائام  الاملنهج م
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جتاهات يف دراسة السلوك المن ا ن  ألهذه الدراسة، 

تتجه نحو  ل االعالمللجمهور مع وسائ التصايلا

 .جتاه الوصفيالا

 

 :نوع الدراسة

، ىل حقل الدراسات الوصفيةإ هذه الدراسة ميتنت  

عتامد اال ةخاص وبدرجةنظرا  ألمهية املنهج الوصفي 

املعلومات  احلصول عىل يف للبحث كأداة عىل االستبانة

 )ديوبولدب، باالجتاهات واآلراء تتعلق التي واحلقائق

وصف نامذج ويرتبط بأهداف  تيوال .م(1990

 تي، والوأنامطها الماإلعمع وسائل  اإلنساينالسلوك 

تخذ دليال  يف الدراسات اخلاصة بالتفضيل تقد 

واالهتامم، حيث هيم الباحث بدراسة التعرض 

 أو داهتاأو مفراإلعالم وكثافته، وأنامطه، مع وسائل 

  .(1993)عبداحلميد، حمتواها

 

 :جمتمع الدراسة

 أعضاءامليدانية عىل  امبإجراء دراسته انقام الباحث

 م2014ايب البحريني املنتخب يف عام املجلس الني

عىل ذلك كام ينص  ، وعددهم أربعون عضوا  )النواب(

بأسلوب  انوأخذ الباحث، الدستور والقانون البحريني

 نيعىل االستبانة تسعة وثالث أجابوقد  .املسح الشامل

عىل  يتمكنا من احلصولومل ، أربعني أصلعضوا  من 

البحرين إجابة عضو واحد فقط لتواجده خارج 

 لدواعي العالج ولفرتة طويلة.

 إجراءات إعداد االستبانة:

اإلجراءات إلعداد جمموعة من  استخدم الباحثان

 :اآليت االستبانة، تتمثل يف

: وهي Unstructured interviewاملقابلة غري املقننة 

بدون إعداد مسبق لألسئلة بطريقة دقيقة  حتصلالتي 

ة للنائب يف االسرتسال وتفصيلية، كام ترتك فيها احلري

يف عرض خرباته، وآرائه، وأفكاره، ووجهات نظره. 

البحريني، وقد قابل الباحثان رئيس جملس النواب 

أمحد املال، والنائب األول لرئيس املجلس،  النائب

النائب عيل العرادي، والنائب الثاين لرئيس املجلس، 

ن النائب عبداحلليم مراد. وقد طرح الباحثان العديد م

األسئلة تركزت حول كيفية إدارة احلمالت االنتخابية 

والتخطيط هلا، والوسائل واألساليب االتصالية 

املستخدمة، وكيفية حصوهلم عىل رد فعل اجلمهور عىل 

رسائلهم االتصالية وغريها من األسئلة. واستفاد 

الباحثان من األجوبة يف التعرف عىل طبيعة الدراسة، 

الستبانة بصورة تالمس الواقع عداد اإوساعدهتام يف 

 املعاش أثناء احلمالت االنتخابية.

مت االستبانةبانةاالستتصميم  عىل نحو يفي  : ُصمِّ

األداة باخلطوات  هذه وقد مرت. بأغراض الدراسة

كي تغطي  ستبانةاال ُبنِيتحيث  ،املنهجية املختلفة

الدراسة. فقد تم حرص جمموعة األسئلة كل أهداف 

لرئيسة التي تتمحور حول دور وسائل من األبعاد ا

االتصال يف احلمالت االنتخابية ألعضاء جملس 
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. وتتمثل هذه األبعاد يف 2014النواب البحريني عام 

 اآليت: 

: أبرزها العمر، والنوع البيانات الشخصية للنائب

االجتامعي، واملستوى التعليمي، عدد مرات الرتشح، 

املجلس النيايب  واملحافظة التي يمثلها، وتوجه عضو

البحريني بمعنى هل هو مستقل أم ينتمي إىل مجعية 

 (. 1سياسية؟ وتفصيل ذلك مبني يف جدول رقم)

طبيعة وسائل االتصال املستخدمة يف احلمالت 

: وهي حجم ونسبة استخدام النواب االنتخابية

(، 2،3،4،5ألشكال االتصال املختلفة )اتظر اجلداول 

:وهي:  ال الشخيص ومنها وسائل االتص أوالا

الزيارات التي يقوم هبا النائب ألفراد املجموعات 

الصغرية املكونة من أربعة أو مخسة أفراد، وكذلك 

اللقاءات التي يقوم هبا النائب برتتيب مسبق مع 

ا  النخب وقادة الرأي واملفاتيح االنتخابية، وأيض 

االتصال املبارش واحلديث باهلاتف الذي يقوم به 

بعض الشخصيات املهمة بالدائرة النائب مع 

وسائل االتصال اجلمعي، ومنها:  ثانياا:االنتخابية. 

املحارضات، واخلطب، والندوات، التي يقيمها النائب 

يف املؤمترات االنتخابية واملجالس وغريها من 

وسائل  ثالثاا: الفعاليات خالل فرتة احلملة االنتخابية.

واإلذاعة االتصال اجلامهريي ومنها التلفزيون 

ا:والصحافة.  وسائل االتصال االجتامعي ومنها  رابعا

 األنستقرام، والتويرت، والفيسيوك، وغريها.

اعتامد النواب عىل الوسائل االتصالية املختلفة يف 

: وهو مدى رىض النواب عن محالهتم االنتخابية

جهودهم االتصالية وأدائهم فيها، عندما يعتمدون 

النتخابية عىل وسائل بشكل أسايس يف محالهتم ا

 االتصال املختلفة.

دوافع االعتامد عىل وسائل االتصال يف احلملة 

ومنها تعريف الناخبني بالنائب، و/أو االنتخابية: 

الناخبني، و/أو توصيل  حتسني صورة النائب أمام

الربنامج االنتخايب، و/أو الرد عىل احلمالت الدعائية 

 (.7جدول رقم ) للمنافسني، كام هو مبني تفصيال  يف

األساليب املستخدمة ملعرفة رد فعل اجلمهور عىل 

ومنها تعليقات الناخبني  رسائل النواب اإلعالمية:

عىل وسائل االتصال االجتامعي، و/أو اتصال إدارة 

محلة النائب االنتخابية بالناخبني، و/أو تعليقات 

وردود الناخبني عىل اهلاتف اخلاص بالنائب، و/أو 

اد جملس النائب للنائب شخصي ا أو مالحظات رو

دول ــــألحد العاملني بحملته كام هو مبني يف ج

 (.8رقم )

 وسائل االتصال املناسبة ملخاطبة مجهور الناخبني:

بمعنى ماهي الوسائل االتصالية التي استخدمت من 

قبل النواب يف خماطبة اجلمهور بصفة عامة وبعض 

ي العام، اجلمهور اخلاص، مثل: النخبة، وقادة الرأ

 والشباب، واملرأة.
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ومنها مقومات نجاح محالت النواب االنتخابية: 

النائب  ختصص النائب وثقافته وعلمه، و/أو تواصل

الشخيص مع الناخبني، و/أو انتامء النائب جلمعية 

سياسية، و/أو قدرة النائب املالية، و/أو وجود 

مؤسسة معاونة للنائب عىل مستوى عال من اخلربة 

 (.10مية وغريها كام هو مفصل يف جدول رقم)اإلعال

نوعية اجلمهور الذي استهدفته احلمالت االنتخابية 

: مثل: النخبة، وقادة الرأي، والشباب، للنواب

 والعامل، واملرأة.

 

 لالستبانة: الصدق إجراءات

ان عىل ضامن أعىل درجة من صدق الباحثحرص  

ت لقياسه وذلك ب اتباع االستبانة يف قياس ما ُأعدِّ

ثم  ها بصورهتا األولية.إعداديف  اإلجراءات املبينة آنفا  

 أساتذةمن املحكمني من  مخسةبعرضها عىل  اقام

بعض املالحظات  أبدى هؤالءوقد  .-اجلامعة واخلرباء

قام . وبناء عىل ذلك سئلةعىل نوعية وترتيب األ

تعديل أمهها لعل  ،بإجراء عدد من التعديالتان الباحث

 فهام   أكثرالعبارات حتى تكون صياغة بعض 

 سئلة بام يتوافق معتعديل صياغة بعض األ، واواستيعاب  

وهبذه  ألفضل النتائج. اإلحصائيالتحليل 

الصدق الظاهري اإلجراءات، تم التحقق من 

 عىل استخالص واستيفاء من حيث قدرهتا ،ةتبانلالس

ىل حتقيق إي مما يؤدِّ  كافة، البحث أسئلةعىل  اإلجابة

 الدقة يف عملية التحليل.من درجات  أعىل

 إجراءات الثبات: 

عىل عينة  ُطبِقتولضامن ثبات االستبانة، 

املرشحني الذين من  عرشةاستطالعية تتكون من 

 إعادة، ثم 2014يف االنتخابات النيابية لعام  شاركوا

اتضح أن  هناك ، وقد أسبوعني عليهم بعدالتطبيق 

ا ) القياسني، وهو مؤرش جيد  بني ) 70.ارتباط ا مرتفع 

هلذه  Test-Retest Reliabilityلضامن ثبات االستقرار 

 األداة.

 

 طريقة تطبيق االستبانة:

قام الباحثان بتوزيع االستبانة عىل النواب بصورة  

فردية، حيث كانا جيلسان مع أغلب النواب لرشح 

أهداف الدراسة وأمهية إجاباهتم عن مجيع فقرات 

بعتهم للحصول عىل إجاباهتم االستبانة، ومتا

وردودهم عىل االستبانة. وبذلك استكمال احلصول 

عىل ردود مجيع النواب عدا نائب واحد، حيث كان 

 خارج البحرين لدواعي عالجية. 

 

 الصعوبات امليدانية:

واجه الباحثان العديد من الصعوبات أثناء تطبيق  

االستبانة، أبرزها صعوبة احلصول عىل مواعيد من 

لنواب لكثرة ارتباطاهتم، وطول الفرتة الزمنية التي ا

استغرقها احلصول عىل ردودهم وإجاباهتم عىل 

 االستبانة والتي استمرت أكثر من ثالثة أشهر.
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 املعاجلة اإلحصائية:

لإلجابة عن أسئلة الدراسة، تم استخدام الرزم  

 Statistical Package(SPSSاإلحصائية للعلوم االجتامعية )

for the Social Sciences   يف حتليل البيانات واستخراج

 اإلحصاءات الوصفية الالزمة.

 

 دراسة:نتائج ال

أسفر حتليل بيانات الدراسة عن نتائج عدة،   

وتسهيال  لعرضها جرى تنظيمها وفق أسئلة الدراسة. 

 :وفيام يأيت عرض هلذه النتائج

 (1)دول رقم يبني اجل البيانات الشخصية: .1

 لشخصية وهي كاآليت:البيانات ا

-30ترتاوح مابني ) نواب: األعامر السنية للالعمر

( عام بنسبة 39-30: من )كاآليتوهي  ،ا( عام  59

ومن  ،%(61.5بة )ــ( عام بنس49-40ومن ) ،%(10.3)

: بلغت نوع االجتامعيالو %(.28.2( عام بنسبة )50-59)

ونسبة اإلناث  ،%(92.3) نوابنسبة الذكور من ال

الذين  نواب: بلغت نسبة الاملستوى التعليميو .%(7.7)

والذين حيملون  ،%(30.8فوق اجلامعي ) حيملون املؤهل

ا%(، 59املؤهل اجلامعي ) الذين حيملون الشهادة  أم 

: مرات الرتشح عدد. و%(10.2الثانوية فبلغت نسبتهم )

الذين يرتشحون ألول مرة  نواببلغت نسبة ال

ا %(، أم  28.2مرتني ) ترشحوا ونسبة الذين ،%(56.4)

الذين ترشحوا ثالث مرات وأكثر فبلغت نسبتهم 

لقد كان توزيع النواب بحسب  :املحافظةو %(.15.4)

ا مع  وهم  القانون البحرينياملحافظات األربع متفق 

العاصمة  %(، حمافظة20.5) كاآليت: حمافظة املحرق

واملحافظة  %(،28.2املحافظة الشاملية )، %(25.6)

 نوابال توجها بشأن : أم  توجهالو %(.25.6ة )اجلنوبي

، نيمستقل كانوا من حيث انتامئهم جلمعيات سياسية أو

ونسبة املنتمني  ،%(87.2) نيفقد بلغت نسبة املستقل

 %(.12.8جلمعيات سياسية )

 

طبيعة الوسائل االتصالية املستخدمة يف  .1

 :احلمالت االنتخابية

ة الوسائل الدراسة بطبيعي يتعلق هذا املحور من 

املجلس النيايب  استخدمها أعضاءاالتصالية التي 

. يف محالهتم االنتخابية)النواب(  2014لعام  البحريني

 ةاالتصالية إىل ثالث األشكال مت االستبانةس  قُ  وقد

ومنها  ،أشكال، األول هو وسائل االتصال الشخيص

وسائل  هو والثاين .الزيارات، االتصال املبارش

ومنها املحارضات  ،عي واجلامهريياالتصال اجلم

الصحف ووالرسائل النصية عن طريق اهلاتف النقال، 

وسائل  هو والثالث .والتلفزيون واإلذاعة...الخ

 تساباوالو ومنها االنستقرام ،التواصل االجتامعي

عن نتائج الدراسة امليدانية  . وأسفرتوالتويرت...الخ

اسة أظهرت نتائج الدر االتصال الشخيص: يت:اآل

ن النواب نسبة كبرية م (، أن  2)انظر اجلدول رقم 
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من  اأم   الزيارات،قد استخدموا %( 74.4بلغت )

 االتصال املبارش بالناخبني فقد بلغت نسبتهممارسوا 

من  ةا اللقاءات فقد بلغت نسب%(. أم  64.1)

 (.%53.8) وهااستخدم

 

 (. البيانات الشخصية للنواب.1اجلدول رقم )

 العمر

30-39 4 10.30% 

40-49 24 61.50% 

50-59 11 28.20% 

 %100 39 املجموع

 النوع االجتامعي

 %92.30 36 ذكر

 %7.70 3 أنثى

 %100 39 املجموع

 املستوى التعليمي

 %30.80 12 فوق اجلامعي

 %59 23 جامعي

 %10.20 4 ثانوي

 %100 39 املجموع

 عدد مرات الرتشح

 %56.40 22 ألول مرة

 %28.20 11 مرتان

 %15.40 6 ثالث فأكثر

 %100 39 املجموع
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 (.1تابع اجلدول رقم )    

 املحافظة

 %20.50 8 املحرق

 %25.60 10 العاصمة

 %28.20 11 الشاملية

 %25.60 10 اجلنوبية

 %100 39 املجموع

 التوجه

 %87.20 34 مستقل

 %12.80 5 ينتمي جلمعية سياسية

 %100 39 املجموع

 

 (. وسائل االتصال الشخيص املستخدمة يف احلمالت االنتخابية2اجلدول رقم )

 الزيارات

 %0 0 غري موافق

 %25.6 10 موافق إىل حد ما

 %74.4 29 موافق

 %100 39 املجموع

 اللقاءات

 %2.6 1 غري موافق

 %43.6 17 موافق إىل حد ما

 %53.8 21 موافق

 %100 39 املجموع

 تصال املباراال

 %0 0 غري موافق

 %35.9 14 موافق إىل حد ما

 %64.1 25 موافق

 %100 39 املجموع
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أظهرت الدراسة : االتصال اجلمعي واجلامهرييو

الرسائل  أن  (، 4و 3)انظر اجلدولني رقم امليدانية 

مرتبة متقدمة بني  نالتالنصية عىل اهلاتف النقال 

يف محلتهم  نوابتي استخدمها الاألشكال االتصالية ال

جمموعة  توأفاد  .%(87.2بنسبة بلغت )واالنتخابية 

املجالس والديوانيات من  أن  نواب كبرية من ال

بلغت كثرة وخدمت باألشكال االتصالية التي استُ 

وجاءت الالفتات بعد ذلك بنسبة  .%(71.8نسبتها )

بلغت نسبة مستخدمي املواقع  فيام%(، 61.5)

ا الصحافة فقد جاءت يف %(، أم  60.5نية )لكرتوإلا

مرتبة متأخرة نوعا  ما ولكن بنسبة جيدة بلغت 

%(. وقد أظهرت نتائج الدراسة امليدانية أن 48.7)

نواب هناك بعض األشكال االتصالية مل يستخدمها ال

وقد تفاوتت درجة عدم ة. ملموسبصورة يف دعايتهم 

قدمة االستخدام، حيث جاءت رشائط الكاسيت يف م

 .%(87.2بنسبة بلغت )وستخدم هذه األشكال التي مل تُ 

ا وجاء بعدها التلفزيون  بنسبة بحيث مل ُيستخدم أبد 

فإن  من مل يستخدمها أبدا  إلذاعةبشأن او ،%(61.5)

  %(.56.4) نسبتهم بلغت

 

 خابية (. وسائل االتصال اجلمعي واجلامهريي األكثر استخداماا يف احلمالت االنت3اجلدول رقم )

 الرسائل النصية

 %0 0 غري موافق

 %12.8 5 موافق إىل حد ما

 %87.2 34 موافق

 %100 39 املجموع

اخلطب والندوات يف 

 املجالس والديوانيات

 %5.1 2 غري موافق

 %23.1 9 موافق إىل حد ما

 %71.8 28 موافق

 %100 39 املجموع

 الالفتات

 %2.6 1 غري موافق

 %35.9 14 ما موافق إىل حد

 %61.5 24 موافق

 %100 39 املجموع
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 (.3تابع اجلدول رقم )    

 امللصقات

 %5.1 2 غري موافق

 %41.1 16 موافق إىل حد ما

 %53.8 21 موافق

 %100 39 املجموع

 الصحف

 %12.8 5 غري موافق

 %38.5 15 موافق إىل حد ما

 %48.7 19 موافق

 %100 39 املجموع

 قع اإللكرتونيةاملوا

 %5.2 2 غري موافق

 %34.3 13 موافق إىل حد ما

 %60.5 23 موافق

 %100 38 املجموع

 (. وسائل االتصال اجلمعي واجلامهريي األقل استخداماا يف احلمالت االنتخابية4اجلدول رقم )

 املؤمترات

 %41 16 غري موافق

 %46 18 موافق إىل حد ما

 %13 5 موافق

 %100 39 وعاملجم

 التلفاز

 %61.5 24 غري موافق

 %30.8 12 موافق إىل حد ما

 %7.7 3 موافق

 %100 39 املجموع
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 (.4تابع اجلدول رقم )    

 اإلذاعة

 %56.4 22 غري موافق

 %35.9 14 موافق إىل حد ما

 %7.7 3 موافق

 %100 39 املجموع

 الكاسيت

 %87.2 34 غري موافق

 %7.7 3 اموافق إىل حد م

 %5.1 2 موافق

 %100 39 املجموع

 اليس دي

 %59 23 غري موافق

 %30.8 12 موافق إىل حد ما

 %10.2 4 موافق

 %100 39 املجموع

 

دلت نتائج الدراسة  :وسائل التواصل االجتامعيو

 النواباألغلبية من  أن   (،5)انظر اجلدول رقم 

غت نسبة بلإذ تساب، اوالو رامقيستخدمون االنست

وبلغت نسبة  %(،89.7واتساب )الذين يستخدمون ال

ويأيت بعد ذلك  .%(87.2نستقرام )اإلالذين يستخدمون 

%(. ويأيت يف مؤخرة أشكال 71.8التويرت بنسبة )

التواصل االجتامعي املستخدمة يف االنتخابات ولكن 

%(، وبعد ذلك 48.7بنسب جيدة الفيسبوك بنسبة )

 (.%46.2اليوتيوب بنسبة )

 

 

 (. وسائل التواصل االجتامعي املستخدمة يف احلمالت االنتخابية.5اجلدول رقم )

 اإلنستقرام

 %2.6 1  غري موافق

 %10.2 4  موافق إىل حد ما

 %87.2 34  موافق

 %100 39  املجموع
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 (.5تابع اجلدول رقم )

 الواتساب

 %2.6 1  غري موافق

 %7.7 3  موافق إىل حد ما

 %89.7 35  موافق

 %100 39  املجموع

 التويرت

 %5.2 2  غري موافق

 %23 9  موافق إىل حد ما

 %71.8 28  موافق

 %100 39  املجموع

 الفيسبوك

 %20.5 8  غري موافق

 %30.8 12  موافق إىل حد ما

 %48.7 19  موافق

 %100 39  املجموع

 اليوتيوب

 %15.4 6  غري موافق

 %38.4 15  ماموافق إىل حد 

 %46.2 18  موافق

 %100 39  املجموع

 

عىل الوسائل االتصالية املختلفة نواب اعتامد ال .2

 : يف محالهتم االنتخابية

 (،6)انظر اجلدول رقم  أظهرت الدراسة امليدانية

يف  ةأساسي بدرجة دوااعتمالذين  نوابال ارتفاع نسبة

املختلفة،  محالهتم االنتخابية عىل الوسائل االتصالية

ا الذين %(94.9بلغت نسبتهم )و  بدرجةمل يعتمدوا . أم 

فكانت نسبتهم متدنية  عىل وسائل االتصال ةأساسي

نسبة  أن   امليدانية كشفت الدراسةكام . %(5.1وبلغت )

ن جهودهم االتصالية يف ون عراضنواب كبرية من ال

ا  ،%(87.2) نسبتهم بلغتومحلتهم االنتخابية  غري أم 

فبلغت نسبتهم   عن جهودهم االتصاليةالراضني

عن  نوابوبخصوص درجة رضا ال .%(12.8)

جهودهم االتصالية فقد كشفت الدراسة عن ارتفاع 

عن جهودهم االتصالية،  نوابدرجة الرضا لدى ال

 %(.89.7فبلغت نسبة الراضني )
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 (. مدى رضا النواب عن جهودهم االتصالية وأدائهم فيها.6اجلدول رقم )

ثري اإلجيايب لوسائل االتصال التأ

 عند التواصل مع الناخبني

 %92.3 36  نعم

 %7.7 3  ال

 %100 39   املجموع

االعتامد بصورة أساسية عىل 

وسائل االتصال يف احلملة 

 االنتخابية

 %94.9 37   نعم

 %5.1 2   ال

 %100 39   املجموع

 الرضا عن اجلهود االتصالية

 %87.2 34   نعم

 %12.8 5   ال

 %100 39   املجموع

 %2.6 1  غري راض

 %7.7 3  راض إىل حد ما

 %89.7 35  راض

 %100 39  املجموع

 

إىل االعتامد  نوابت بالوفيام يتعلق بالدوافع التي أد  

ة كشفت نتائج أساسي بدرجةعىل وسائل االتصال 

، فقد جاء دافع توصيل (7الدراسة )انظر اجلدول رقم 

بنسبة والربنامج االنتخايب للناخبني يف مرتبة متقدمة 

وسائل  %(، وجاء بعد ذلك دافع أن  82.1بلغت )

يف االنتخابات  نائباالتصال هلا دور كبري يف نجاح ال

إىل تعريف  نوابسعي ال دافع%(، وجاء 77بنسبة )و

فع وجاء دا ،%(61.6مجهور الناخبني هبم بنسبة بلغت )

 (،%51.3عىل احلمالت الدعائية للمنافسني بنسبة )د الر

بنسبة بلغت  ناخبيهأمام  نائبدافع حتسني صورة الو

بأس هبا  %(. وجاء يف املرتبة األخرية وبنسبة ال246.)

حيث  االتصال، وسائليستخدم  اجلميعأن  دافع

 %(.36بلغت النسبة )

ال الذين مل يعتمدوا عىل وسائل االتص نوابا الأم  

 إذ نسبتهم قليلةكانت ف (،6)انظر اجلدول رقم املختلفة

وكانت دوافعهم خمتلفة ويأيت  فحسب، %(5.1بلغت )
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باحلاجة إىل وسائل  نائبعدم إيامن ال رأسها دافععىل 

تأثري وسائل االتصال  أن   اعتقاده، ودافع االتصال

 لخ.وإ أهنا مكلفة ماديا ... فضال  عن قليل،

 

 

 دوافع االعتامد عىل وسائل االتصال يف احلملة االنتخابية (.7اجلدول رقم )

 

 لتعريف الناخبني بالنائب

 %5.1 2 غري موافق

 %33.3 13 موافق إىل حد ما

 %61.6 24 موافق

 %100 39 املجموع

لتحسني صورة النائب أمام 

 الناخبني

 %28.2 11 غري موافق

 %25.6 10 موافق إىل حد ما

 %46.2 18 موافق

 %100 39 املجموع

ألّن اجلميع يستخدم وسائل 

 االتصال

 %17.9 7 غري موافق

 %46.1 18 موافق إىل حد ما

 %36 14 موافق

 %100 39 املجموع

لتوصيل الربنامج االنتخايب 

 إىل الناخبني

 %0 0 غري موافق

 %17.9 7 موافق إىل حد ما

 %82.1 32 موافق

 %100 39 املجموع

احلمالت الدعائية للرد عىل 

 للمنافسني

 %10.2 4 غري موافق

 %38.5 15 موافق إىل حد ما

 %51.3 20 موافق

 %100 39 املجموع

هلا دور كبري يف نجاح النائب 

 يف االنتخابات

 %0 0 غري موافق

 %23 9 موافق إىل حد ما

 %77 30 موافق

 %100 39 املجموع
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عرفة رد مل نواباألساليب التي استخدمها ال .3

فعل اجلمهور عىل رسائلهم اإلعالمية أثناء محالهتم 

   :االنتخابية

عىل رد فعل اجلمهور  فيام يتعلق بوقوف النواب

ستخدموها اومدى تأثره بالوسائل االتصالية التي 

، فقد دلت نتائج الدراسة أثناء محلتهم االنتخابية جتاهه

 ليبأساالذين لدهيم أن  نسبة ، (8)انظر اجلدول رقم 

ا %(، 74.4) بلغت الفعل ملعرفة رد   تتوافرالذين ملأم 

لدهيم وسيلة ملعرفة رد فعل اجلمهور فقد بلغت 

 لت الدراسة إىل أن  كام توص   %(.25.6نسبتهم )

ملعرفة رد فعل  ساليبقد تعددت لدهيم األ نوابال

مدى تأثرهم بجهودهم  وقياسمجهور الناخبني 

بية، فجاءت تعليقات االتصالية أثناء احلملة االنتخا

 – رامقالناخبني عىل وسائل التواصل االجتامعي )انست

يف مقدمة هذه األساليب  ،فيسبوك..الخ(  -توتر

 يف املرتبة الثانيةوجاء  ،%(66.7بنسبة بلغت )و

 نواباملجالس لل دامالحظات رو  انطباعات و أسلوب

ا أو ألحد العاملني واملتعاونني معه )املفاتيح شخصي  

%(، وجاء بعد ذلك 56.4) بلغت بنسبة ،خابية(االنت

اخلاص  اتفأسلوب تعليقات وردود الناخبني عىل اهل

أسلوب  يف حني جاء%(.  53.8) بلغت بنسبة نائبلل

 االنتخابية بالناخبني نائباتصال إدارة محلة ال

 بلغت بنسبة، يف املرتبة الرابعة )االستبانات اهلاتفية(

أسلوب عمل  ألخريةجاء يف املرتية ا%(، و46.2)

االنتخابية  نائباستبانات مكتوبة من قبل إدارة محلة ال

 .%(43.6بنسبة )و فيه ملعرفة رأي الناخبني

 

مراعاة املستوى االجتامعي والثقايف والسيايس  .4

  :للناخبني

 (،9)انظر اجلدول رقم  أظهرت الدراسة امليدانية

ا راعونواب قد من ال ،%(71.8)ة عالية بلغت نسب أن  

والسيايس للناخبني عند  ،والثقايف ،املستوى االجتامعي

فيام ذكر عدد من اختيارهم لوسائل االتصال املختلفة، 

بلغت نسبتهم و النواب أهنم مل يراعوا هذه املستويات

(28.2.)% 

وجاءت وسائل االتصال الشخيص يف مقدمة 

عند  جهد النواباألشكال االتصالية التي متيز هبا 

 فمثال   هور،املختلفة من اجلم رشائحلالتواصل مع ا

النخبة وقادة الرأي بلغت نسبة استخدام  مجهور

 %(، ومتثل ذلك يف51.3شخيص معهم )االتصال ال

وكذلك  ،وقائد الرأي نائباللقاءات املنفردة بني ال

 الزيارات واجللسات املرتبة بمواعيد مسبقة.
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 مجهور الناخبني.(. وسائل النواب ملعرفة رد فعل 8اجلدول رقم )

ر  وسيلة عند النواب توفُّ

 ملعرفة رد فعل اجلمهور

 %74.4 29 نعم    

 %25.6 10 ال   

األساليب التي اعتمدها 

النواب ملعرفة رد فعل 

 اجلمهور

تعليقات الناخبني عىل وسائل 

التواصل االجتامعي 

)اإلنستقرام، والتويرت، 

 والفيسبوك...إلخ(

 %0 0 غري موافق

 %33.3 13 إىل حد ما موافق

 %66.7 26 موافق

 %100 39 املجموع

اتصال إدارة محلة النائب 

االنتخابية بالناخبني 

 )االستبانات اهلاتفية(

 %7.6 3 غري موافق

 %46.2 18 موافق إىل حد ما

 %46.2 18 موافق

 %100 39 املجموع

تعليقات وردود الناخبني عىل 

 باخلاص بالنائاهلاتف 

 %2.6 1 غري موافق

 %43.6 17 موافق إىل حد ما

 %53.8 21 موافق

 %100 39 املجموع

عمل استبانات مكتوبة من قبل 

 إدارة محلة النائب االنتخابية

 %10.2 4 غري موافق

 %46.2 18 موافق إىل حد ما

 %43.6 17 موافق

 %100 39 املجموع

مالحظات رواد املجلس 

صيا  أو ألحد للنائب شخ

 بحملته أو املتعاوننيالعاملني 

 معه )املفاتيح االنتخابية(

 %12.8 5 غري موافق

 %30.8 12 موافق إىل حد ما

 %56.4 22 موافق

 %100 39 املجموع

 

 تصال الشخيصلال النواب بلغت نسبة استخدامو

 ةمبارش سواء بصورة ،%(38.5)مع اجلمهور النسائي 

بصورة غري مبارشة  وا اجلمهور أالنائب وهذبني 

 للنائب، فرق االنتخابية النسائيةالعن طريق  وذلك

 %(.35.9بنسبة )والشباب  هوروينطبق ذلك عىل مج

كذلك فإن  من أهم وسائل االتصال التي انتهجها و

وسائل  النخبة وقادة الرأي هييف التواصل مع  النواب

  ونسبة ،%(17.9بة )ـبنسوي ـــــالتواصل االجتامع
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 (. وسائل االتصال املناسبة ملخاطب مجهور الناخبني.9اجلدول رقم )

مراعاة املستوى 

االجتامعي والثقايف 

 والسيايس للجمهور

 %71.8      28     نعم

 %28.2     11 ال  

وسائل االتصال التي 

استخدمها النواب يف 

خماطبة خمتلف فئات 

اجلمهور مراعاة 

 للمستويات االجتامعية،

 والسياسية، والثقافية

 النخبة وقادة الرأي

االتصال الشخيص )االتصال املبارش 

املستمر من خالل اللقاءات املنفردة 

 والزيارات واجللسات االنتقائية(

20    51.3% 

وسائل التواصل االجتامعي )التواصل عن طريق 

 ا باستمرار(رام وغريمهقنستالوتساب واإل
7     17.9% 

 %10.3    4 سائل النصية عىل اهلاتف النقالالر

 %7.7     3 الندوات

 %5.1    2 الصحافة

 %5.1    2 التلفزيون

 %2.6    1 اإلذاعة

 %100    39 املجموع

 املرأة

االتصال الشخيص )الزيارات واللقاءات املبارشة 

 أو عن طريق املفاتيح االنتخابية النسائية(
15    38.5% 

 %30.8    12 وسائل االتصال االجتامعي

 %20.5    8 املحارضات

 %10.2    4 الرسائل النصية عىل اهلاتف النقال

 %100    39 املجموع

 الشباب

االتصال الشخيص )االتصال املبارش 

املستمر من خالل اللقاءات املنفردة، 

 والزيارات، واجللسات االنتقائية(

14    35.9% 

 %30.8    12 وسائل االتصال االجتامعي

 %23    9 املحارضات

 %10.3    4 الرسائل النصية عىل اهلاتف النقال

 %100    39 املجموع
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 لشباب.مع ا %(30.8نسبة )بملرأة، ومع ا %(30.8)

يف نوعية  اهناك اختالف   نت الدراسة امليدانية أن  وقد بي  

الرسائل جاءت فقد ، األمهية وسيلة االتصال من حيث

ال  بنسبة وقادة الرأي النصية عىل اهلاتف النقال للنخبة

ا وسيلة %(10.3)بلغت  بأس هبا . وجاءت أيض 

 بلغت بنسبةوملرأة خصوص ااملحارضات ب

 األمر بشأن الشباب، إذ جاءت وكذلك. %(20.5)

 %(.23)بلغت بنسبة  املحارضات

 

  :نتخابيةاال النوابمات نجاح محالت مقو  

، 11، 10)انظر اجلداول  دراسةأظهرت نتائج ال

االنتخابية نائب مات نجاح محلة الأهم مقوِّ  أن  (، 12

مع الناخبني وذلك بنسبة نائب زيارات وتواصل ال يه

حسب -م الثاين من حيث األمهية ا املقوِّ %(، أم  82)

 نائبنجازات ومرشوعات الإهو ف- نوابرأي ال

جاء و .%(73.7النتخابية وبنسبة )ة يف منطقته اياخلدم

وال ينتمي جلمعية  مستقال  نائب ن الو  املرتبة الثالثة ك   يف

 %(.56.4بنسبة )سياسية و

او  ل لوسائل االتصال املختلفةعاالستخدام الفا أم 

 ،صم املتمثل يف ختص  املقوِّ  . وجاء%(50بنسبة ) فجاء

ا%(46.2بنسبة ) نائبوثقافة ال ،ةربوخ ،وعلم  . أم 

وجود مؤسسة معاونة عىل مستوى عال من اخلربة 

 .%(36.8بنسبة ) ، فجاءتاالنتخابية واإلعالمية

 تهاملالية وكذلك عائلته وقبيل نائبقدرة الجاءت و

أكثر من نصف  يف حني أجاب .%(31.6بنسبة )

ليس من  سياسية جلمعيةنائب انتامء ال أن  ب نوابال

يني لعام مات نجاح نواب جملس النواب البحرمقوِّ 

 %(.59وذلك بنسبة ) 2014

كام أظهرت نتائج الدراسة أن  النواب من النساء 

%(، عىل أمهية أربع مقومات لنجاح 100أمجعن بنسبة )

: التخصص،  محالت النواب االنتخابية وهي: أوال 

والعلم، والثقافة، واخلربة، ثاني ا: الزيارات والتواصل 

ا: اإلنجازات مع الناخبني، ثالث ا: القدرة املالي ة، وأخري 

 واملرشوعات اخلدمية للنائب يف الدائرة االنتخابية.

 

 (. مقومات نجاح محالت النواب االنتخابية.10اجلدول رقم )

ص النائب وعلمه  ،ختصُّ

 وخربته  ،وثقافته

 %7.6 3 غري موافق

 %46.2 18 موافق إىل حد ما

 %46.2 18 موافق

 %100 39 املجموع
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 (.  10ول رقم )تابع اجلد

زيارات النائب وتواصله 

 الشخيص مع الناخبني

 %0 0 غري موافق

 %18 7 موافق إىل حد ما

 %82 32 موافق

 %100 39 املجموع

 انتامء النائب جلمعية سياسية

 %59 23 غري موافق

 %18 7 موافق إىل حد ما

 %23 9 موافق

 %100 39 املجموع

 مستقالا كون النائب 

 %12.8 5 افقغري مو

 %30.8 12 موافق إىل حد ما

 %56.4 22 موافق

 %100 39 املجموع

 قدرة النائب املالية

 %31.6 12 غري موافق

 %36.8 14 موافق إىل حد ما

 %31.6 12 موافق

 %100 38 املجموع

 عائلة النائب وقبيلته

 %26.3 10 غري موافق

 %42.1 16 موافق إىل حد ما

 %31.6 12 موافق

 %100 38 املجموع

استخدام النائب الفاعل لوسائل 

 االتصال املختلفة

 %7.9 3 غري موافق

 %42.1 16 موافق إىل حد ما

 %50 19 موافق

 %100 38 املجموع

إنجازات النائب ومرشوعاته 

 اخلدمية

 %5.3 2 غري موافق

 %21 8 موافق إىل حد ما

 %73.7 28 موافق

 %100 38 املجموع

وجود مؤسسة معاونة للنائب عىل 

مستوى عال من اخلربة االنتخابية 

 واإلعالمية

 %47.4 18 غري موافق

 %15.8 7 موافق إىل حد ما

 %36.8 14 موافق

 %100 39 املجموع
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 (. مقومات نجاح احلملة االنتخابية موزعة عىل أساس اجلنس.11اجلدول رقم )

   
 ذكر  أنثى

 

مقومات 

لة نجاح احلم

االنتخابية 

موزعة عىل 

أساس 

 اجلنس

التخصص 

والعلم والثقافة 

 واخلربة

 %5.6 2 %0 0 غري موافق

 %52.8 19 %0 0 موافق إىل حد ما

 %41.6 15 %100 3 موافق

 %100 36 %100 3 املجموع

الزيارات 

والتواصل مع 

 الناخبني

 %0 0 %0 0 غري موافق

 %19.4 7 %0 0 موافق إىل حد ما

 %80.6 29 %100 3 موافق

 %100 36 %100 3 املجموع

 القدرة املالية

 %33.3 12 %0 0 غري موافق

 %38.9 14 %0 0 موافق إىل حد ما

 %27.8 10 %100 3 موافق

 %100 36 %100 3 املجموع

اإلنجازات 

واملرشوعات 

 اخلدمية

 %5.6 2 %0 0 غري موافق

 %22.2 8 %0 0 موافق إىل حد ما

 %72.2 26 %100 3 موافق

 %100 36 %100 3 املجموع
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 (. مدى اهتامم النواب يف املحافظات بوسيلة الزيارات وتوجه النواب للجمعيات 12اجلدول رقم )

 وعالقته بوسائل التواصل االجتامعي

   
 اجلنوبية العاصمة الشاملية املحرق

 
استخدام الزيارات من قبل النائب 

وسائل االتصال الشخيص  كوسيلة من

 موزعة عىل نطاق املحافظات

 %0   0 %0   0 %0   0 %0   0 غري موافق

 

موافق إىل 

 حد ما
0   0% 2   18.2% 4   40% 4   40% 

 
 %60   6 %60   6 %81.8   9 %100   8 موافق

  
 مستقل أنتمي إىل جمموعة سياسية

 

بعض وسائل االتصال االجتامعي 

هواستخدامها ع  ىل أساس التوجُّ

 التويرت

 %5.9   2 %0   0 غري موافق

 

موافق إىل حد 

 ما
0  0% 9   26.5% 

 
 %67.6   23 %100   5 موافق

 
 %100   34 %100   5 املجموع

 

 الفيسبوك

 %23.5   8 %0   0 غري موافق

 

موافق إىل حد 

 ما
0   0% 12   35.3% 

 
 %41.2   14 %100   5 موافق

 
 %100   34 %100   5 املجموع

 

 الواتساب

 %2.9   1 %0   0 غري موافق

 

موافق إىل حد 

 ما
0   0% 3   8.8% 

 
 %88.3   30 %100  5 موافق

 
 %100   34 %100  5 املجموع
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نوعية اجلمهور الذي استهدفته احلمالت  .5

 :االنتخابية

 (،13 )أنظر اجلدول رقم أظهرت الدراسة امليدانية 

 ،%(81.6بنسبة بلغت )نواب وأغلبية كبرية من ال أن  

. وقد حظيت تواصلوا مع اجلمهور بصفة عامةقد 

كبريين من قبل النواب وتركيز  باهتاممٍ  رشحية الشباب

ذلك مجهور النخبة  جاء بعدو .%(74.3)ة نسبوب

وبعد  ،%(56.4بنسبة )ووقادة الرأي وكذلك املرأة 

 .%(48.7بنسبة )ومجهور العامل  جاء ذلك

 

 (. نوعية اجلمهور املستهَدف من احلمالت االنتخابية13اجلدول رقم )

 النخبة وقادة الرأي

 %10.3 4 غري موافق

 %33.3 13 موافق إىل حد ما

 %56.4 22 موافق

 %100 39 املجموع

 الشباب

 %2.6 1 غري موافق

 %23.1 9 موافق إىل حد ما

 %74.3 29 موافق

 %100 39 عاملجمو

 العامل

 %10.3 4 غري موافق

 %41 16 موافق إىل حد ما

 %48.7 19 موافق

 %100 39 املجموع

 اجلمهور العام

 %0 0 غري موافق

 %18.4 7 موافق إىل حد ما

 %81.6 31 موافق

 %100 38 املجموع

 املرأة

 %2.6 1 غري موافق

 %41 16 موافق إىل حد ما

 %56.4 22 موافق

 %100 39 املجموع
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 ودالالهتا: لدراسةا نتائجمناقشة 

من النتائج  أسفرت الدراسة احلالية عن العديد

دور وسائل االتصال يف محالت  حولاملهمة 

 2014االنتخابات النيابية يف مملكة البحرين عام 

تستدعي  ها،الوسائل االتصالية املستخدمة فيو

لعرضها  الوقوف عندها وبيان مدلوالهتا، وتسهيال  

 فقد ُصنِّفت يف البنود اآلتية:

وسائل التواصل االجتامعي عىل استحواذ  (1)

الوسائل هذه أيت يف مقدمة تو ،نوابمن ال اهتامم كبري

وسيلة  ةكبري بدرجةمها ااستخد جرىالتي 

مني هلا حيث بلغت نسبة املستخدِ  ،(الواتساب)

بنسبة ( ورامقنستاإلوسيلة )ذلك تال  ،%(89.7)

(، الواتسابوسيلتي )وهو ما يضع  ،%(87.2) بلغت

يف مقدمة وسائل التواصل االجتامعي  نستقرام(،اإل)و

ويعود اهتامم  نواب.استخداما  واهتامما  من جانب ال

تأثريها ورسعة انتشارها  ُعُلوِّ هبذه الوسائل إىل  نوابال

وذلك بسبب انتشار استخدام  ؛يد عدد متابعيهاازتو

 من ِقب ل خمتلف أطياف ةسعوا اهلواتف الذكية بصورة

عىل أوسع التواصل  عىلمما ساعد  ؛املجتمع البحريني

مع ما تتميز و ،كرب رشحية ممكنة من اجلمهورأمع نطاق 

سهولة االستخدام من قبل املرسل به هذه الوسائل من 

وهذا  .مهام بلغت ثقافتهام واستيعاهبام هلا يواملتلقِّ 

(، 2000)خيتلف عام توصل إليه الباحث رمضان 

ا  حيث أوضح أن  الوسائل االتصالية األكثر استخدام 

هي إعالنات الطرق والندوات واملحارضات، 

ا عام توصل إليه عريقات ) (، يف أن 2008وخيتلف أيض 

املهرجانات االنتخابية هي أكثر الوسائل االتصالية 

ض هلا الشباب أثناء احلملة اإلعالمية.   التي تعر 

نواب استخدموا ال أن  توصلت الدراسة إىل  (2)

عىل نحو   واضحا   أشكال االتصال اجلمعي استخداما  

نهم من   .جيدا   توظيفه يف محالهتم االنتخابية توظيفا  مك 

 ،وقد متثلت أشكال االتصال اجلمعي يف اخلطب

واملقرات  ،والديوانيات ،والندوات يف املجالس

وسائل االتصال  شك أن   وال. االنتخابية وغريها

طابة هلا تأثري كبري عىل اجلمهور العريب عموما  اخل   السيام

إىل  نوابمن خالهلا يصل ال، إذ والبحريني خصوصا  

الهتتم بوسائل التواصل  عدة قد أخرى حائرش

، فضال  عام هلذه الوسائل من خصوصية االجتامعي

 ترتبط تارخيي ا بالثقافة العربية واملجتمع العريب.

 ةوكبري ةالفت النواب بصورةم ااستخد (3)

بلغت نسبة  ، إذلرسائل النصية عىل اهلواتف النقالةل

 وهذا يبنيِّ  .%(87.2الذين استخدموا هذه الوسيلة )

يهبوضوح أمهية الدور الذي  يف  الذكية اهلواتف تؤدِّ

يف التواصل  النصيةودور الرسائل  ،هذه االنتخابات

، وذلك يعود إىل والناخبنائب املستمر واخلاص بني ال

استخدامه، وقلة تكاليفه نسبي ا، ورسعة وصول  سهولة

 الرسائل النصية إىل املتلقني.
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ه تكتسبملِا وسائل االتصال الشخيص  اعتامد (4)

حيث  ،يف احلمالت االنتخابية ى ومؤثرةأمهية كرب من

 بحرصهم عىل مبارشة نواب%( من ال74من ) أفاد أكثر

وقد اعتمد  الشخصية للناخبني واجلمهور. الزيارات

عىل وسائل االتصال الشخيص للتواصل مع نواب ال

ومردود ا هلا من تأثري قوي ملِ  ة؛أساسي بدرجةالناخبني 

سواء فيام يتعلق بالتعرف عن  نواب،إجيايب لصالح ال

 جتاهالناخبني أو )مؤخذات( قرب عىل مالحظات 

 ،من خالل التحاورتداركها  ومن ثم   نائب،ال

 والرد عىل ما ،فووضع النقاط عىل احلرو ،واملشافهة

ر اوُ إجابات شافية وحت   عربيثار من شبهات وشائعات 

من خالله تصحيح املفاهيم واملعلومات  حيصلونقاش 

 ،عىل ميول الناخبنيُيت عرف ثم إنه من خالهلا  .اخلاطئة

نائب، كيفية التعامل معها وتوجيهها لصالح ال ومن ثم  

لون من إال من خالل هذا ال حيصل يمكن أن   وهو ما ال

ه اتصال فه خرباء االتصال بأن  رِّ ع  والذي يُ  ،االتصال

يتضمن مواجهه مبارشة بني القائم باالتصال 

ل ىل التغيري يف سلوك املستقبِ إي ل تؤد  واملستقبِ 

االتصال  أد ىلذلك فقد (. 1971)عودة،  واجتاهاته

يف االنتخابات  مهام   الشخيص بأشكاله املختلفة دورا  

ا2014 نية لعامالنيابية البحري يف  ، وخصوص 

ب عليها غلُ تالتي  أو املدن والقرى واملناطق املحافظات

ة   عىل العادات والتقاليد والتواصل ،املحافظةِسم 

نت الدراسة حيث بي   ،املجتمعي القوي والرتابط العائيل

وا وبنسبة مجعقد أمن حمافظة املحرق نواب ال أن  

ذلك من الزيارات و جدوى اعتامدعىل  %(،100)

ب خ  مبارشة برؤوس العائالت والن  نائب خالل لقاء ال

ا مع ما موقادة الرأي داخل جمتمعاهت . وهذا يتفق متام 

(، بشأن تأثري االتصال 1986توصل إليه القايض )

الشخيص وقادة الرأي العام عىل القرار االنتخايب 

 للناخبني يف البيئة املرصية. 

نها من كشفت الدراسة أن  نسبة ال بأس م (5)

%(، استخدموا الصحف يف دعايتهم 48.7النواب )

(، 2006االنتخابية، وهذا يتوافق مع دراسة العيد )

والتي أوضح فيها ارتفاع نسبة قراءة الصحف لدى 

 اجلمهور البحريني.

استخدام ندرة أو ضآلة  كشفت الدراسة (6)

وعدم اللجوء إليهام التلفاز والراديو هازي جل نوابال

االتصالية يف  وسائلمن الام بوصفهام أو االستعانة هب

حيث بلغت نسبة الذين مل  ،دعايتهم االنتخابية

 ،%(56.4) أبدا   أو مل يستخدموه الراديوب واعينيست

ا التليفزيون ب واعينوالذين مل يست أو مل يستخدموه أبد 

ويرجع ذلك إىل ارتفاع  .%(61.5ت نسبتهم )غلب

 عن أن   فضال   ،يونة اإلعالنات يف الراديو والتليفزتكلف

حمطات تليفزيون أو  وجدت اجلهازين ملك للدولة، وال

إذاعة خاصة ومستقلة بمملكة البحرين تعمل بنظام 

 ن  أ، إضافة إىل االستثامر والتسويق يف جمال اإلعالن

املشار إليها  توافر هذا العدد من وسائل االتصال
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ع  د وتنو  ئب ناال يفرض بالرضورة عىل البكثافة وتعد 

حتى ولو سمحت إمكاناته  حتمية استخدامها مجيعا  

ام خيتار الوسيلة التي تتفق خصائصها وإن  ، املادية بذلك

 ملرشح داخل دائرتهمن اف مع طبيعة اجلمهور املستهد  

(. وهذا يتفق إىل حد  ما مع الدراسة 2001)حممد، 

( إذ حلت وسيلة 2008التي أجراها عريقات )

مراتب متأخرة من اهتامم التعرض للتلفزيون يف 

اجلمهور. كام تتفق نتائج الدراسة احلالية مع النتائج 

ل إليها مصطفي ) (، يف أن  الربامج 2001التي توص 

التلفزيونية املخصصة لتغطية العملية االنتخابية مل 

 تنجح يف الوصول إىل الفئات املختلفة من اجلامهري. 

ات معياجلاملنتمني إىل  نوابفيام يتعلق بال (7)

أبرز   %(، فإن  12.8السياسية والذين بلغت نسبتهم )

الرتكيز عليها  كانالتي االجتامعي  وسائل التواصل

يرت(، التو)  :       مها من جانبهم هياواستخد

 وبنسبة عالية جدا   (،باالواتس)و (،الفيسبوك)و

 نيلمنتسباملتوفرة لربة اخلويدل ذلك عىل . رامقنستاإل

الوسائل االتصالية يف وقتنا  أمهية هذهبللجمعيات 

احلارض ويف خماطبة اجلامهري بأسهل وأرسع وأوفر 

 .الطرق

 نوابال بني املبارش تصالالزيارات واال د  تع (8)

مات نجاح احلمالت م من مقوِّ الناخبني أهم مقوِّ و

مما وهذا . االنتخابية ألعضاء املجلس النيايب البحريني

يف الذات بوسائل االتصال الشخيص  أمهيةد يؤكِّ 

 ر التواصل املبارش. دِّ املجتمع البحريني الذي حيرتم ويق  

م من  من النساء عىل أن  اع النواب مجإ (9) أهم مقوِّ

 ،التخصص هونجاح احلمالت االنتخابية  مقومات

ويفرس هذه النتيجة  .اخلربة، والثقافةامتالك و ،والعلم

الذاتية  نهري  عند قراءة ِس نواب كل النساء من ال أن  

أن  و ،من التعليم ويات عاليةات مستوذن  أهن  ني  تب

 ةمن جيدة، فمن بينهن الربوفيسور أكثراملادية  نحالته

واملحامية  ،يف إدارة األعامل وذات املنصب املرموق

 .سيدة أعامل نمن بينهأن  تعليمية، كام  ؤسسةملديرة املو

قدرة امل توف رعىل أمهية التخصص والعلم ون مجعأ

ر اإلشارة يف هذا وجتديف احلمالت االنتخابية.  املالية

 .النواب%( من 8) تتعد إىل أن نسبة النساء ملالشأن 

باعتامدهم  النواب %( من94)من  أفاد أكثر (10)

يف محلتهم االنتخابية عىل وسائل  ةأساسي بدرجة

ا هذه النتيجة بمستويات قارن  ما فإذا . االتصال املختلفة

ا ستالتعليمية العالية  نوابال عىل وعيهم الكبري  دل  فإهن 

 نوابلل هميمكن أن تقد   وما ،بأمهية وسائل االتصال

ملساعدهتم عىل اإلقناع من عون وانتشار وِذيُع ِصيت 

أسهمت وسائل كام . وتوصيل رسائلهم اإلعالمية

يف نجاحهم ملموسة حسب رأهيم  بصورة االتصال

 .باالنتخابات النيابية

توصيل األفكار ب نوابز اهتامم الك  ر  ت   (11)

وا ،والربامج التي حيملوهنا للناخبني ذلك الدافع  وعد 

الرئيس هلم الستخدام وتفعيل الوسائل االتصالية 
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وهذا يشري بوضوح إىل  ،املختلفة يف محالهتم االنتخابية

لذلك  ،واجلمهورالنائب  لدىأمهية الربنامج االنتخايب 

ل عىل وسائل االتصا ةأساسي نواب بصورةاعتمد ال

كرب قدر ممكن من ألتوصيل برناجمهم من خالهلا إىل 

 .رواجلمه

د (12) رد  نواباملؤرشات التي يقيس هبا ال تعد 

ولعل أمهها،  ،فعل الناخبني عىل رسائلهم اإلعالمية

تعليقات الناخبني عىل وسائل التواصل االجتامعي 

التي ُيبدوهنا وكذلك مالحظات رواد املجالس  ،املختلفة

 .و ألحد العاملني أو املتعاونني معهمأ شخصيا   نوابلل

أمهية وسائل التواصل مرة أخرى وهذه النتيجة توضح 

وسائل االتصال الشخيص وجدوى االجتامعي وأمهية 

 يف االنتخابات النيابية البحرينية.

 ،باجلمهور بصفة عامة كثريا   نواباهتم ال (13)

يف مقدمة هذا  الشباب كانوافئة أو رشحية  أن   بيد

وتدل  .لذي استهدفته احلمالت االنتخابيةاجلمهور ا

يف االنتخابات ا كبري   ا  دور لشبابل أن  عىل هذه النتيجة 

، حيث ويف البحرين خصوصا   يف اخلليج العريب عموما  

ن جمتمعات اخلليج العريب تقوم عىل قاعدة سكانية إ

الفئات العمرية  وأن   ،%(67.3نسبتها )واسعة فتية 

أعامرها لفئة الشبابية والتي متتد ابعرف الواقعة يف ما يُ 

% من 45سنة يشكلون ماال يقل عن  40إىل  15من 

 كام ذكرت اإلحصاءات أن   .اجلسم السكاين املحيل

هم دون اخلليجي معظم سكان دول جملس التعاون 

نه من املتوقع أن تكون نسبة عدد أوسنة،  25سن الـ

من  ،%(54حوايل ) 25ن هم دون سن الـممالشباب 

ايل عدد السكان يف دول جملس التعاون بحلول عام إمج

 م(.2014م )جريدة الوسط، 2020

من نواب هم لبية العظمى من الاالغ (14)

شك  وال .%(92إذ بلغت نسبتهم أكثر من ) ،الذكور

مشاركة املرأة يف  هذه النتيجة تشري بوضوح إىل أن   أن  

حاجة إىل دفعة قوية، حتى زال بتماالعمل السيايس 

العددية يف املجتمع  ة النساءعن نسب ا  يلها معربِّ متث صبحي

املرأة ارتقاء مستوى بعد  خصوصا  ، والبحريني

فكريا  ومهنيا ، ومسامهتها الفاعلة وامللموسة البحرينية 

ومن ثم يف العديد من املجاالت العلمية والعملية، 

ه. تطورمشاركتها الرجل يف النهوض بشأن الوطن و

من أفراد %( 50حوايل )متثل املرأة قد باتت و

 ،جميع فئات السنوباملجتمع البحريني ومكونات 

فئة السكان البحرينيني البالغني سن العمل والسيام 

 )انظر كتيِّب املرأة البحرينية يف أرقام(. واإلنتاج

مؤهالت  نوابالمن  نسبة عالية امتالك (15)

مل يكن أي  ،%(90)من جامعية تصل إىل ما يقارب 

رتفاع وهذا يشري إىل ا ا .علمي مؤهال   منهم من ال حيمل

األمر الذي من شأنه أن  املستوى العلمي للنواب،

تقديم أداء نيايب فاعل ومؤثر من خالل  عىليساعد 

 .الرفيعةاألعضاء ذوي الكفاءة واملؤهالت العلمية 
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نواب %( من ال56أكثر من ) من الالفت أن   (16)

قد ا يرتشحون ألول مرة يف االنتخابات النيابية، مم

م أ سا  ودراية بطبيعة األشكال ر  قل خربة ومت  يشري إىل أهن 

االتصالية املستخدمة يف إدارة احلمالت االنتخابية 

عمدوا إىل إال إذا  ،وكيفية تفعيلها يف أوساط الناخبني

ات وكفاءات خربأشخاص ذوي بة ستعانالا

 وهذا ما مل حيصل ،يف هذا املجال خيتاروهناومؤسسات 

من  ضح أيضا  ويت من إجاباهتم عىل االستبانة. كام تبني  

املتعلق بمقومات  ،(10 دول رقماجلخالل النظر يف )

 أن  كشف والذي ي ،نجاح محالت النواب االنتخابية

عمدوا إىل االستعانة أكثر من ثلث املبحوثني مل ي

باخلربة اإلعالمية تع تتم تخصصةمأو جهة مؤسسة ب

ام هذا النوع من استخد، واقترص أمر واالنتخابية

 .فقطالثلث منهم واالستعانة هبا عىل املؤسسات 

من  انتهت الدراسة إىل أن  الغالبية العظمى (17)

مجعية  ةبمعنى أهنم ال ينتمون ألي ،مستقلوننواب ال

مما  وهذا ،%(87وبلغت نسبتهم أكثر من ) ،سياسية

يف  ونيرغب نيالبحريني نيالناخب أغلب أنعىل يدل 

ستقلني. عىل أن هذا الوضع ربام املانتخاب النواب 

بسبب عدم  ،منعزلة املجلس جزرا  يصبح أن  ُيفيض إىل

بني النواب وتواؤم وجود برنامج مشرتك وانسجام 

مما  تعددة ومتباينة،املستقلني الذين يأتون من خلفيات م

 جيعل من الصعوبة بمكان إجياد أرضيات مشرتكة

ر ورسيعة وناجزة  فيام بينهم؛  قمن التفاهم والتنسيق د 

مكينة ورصينة ة السلطة التنفيذية بربامج قارعمل

مشرتكة وواضحة من أجل حتقيق طموحات و

 .ناخبيهم وتطلعات مجهور

 

   النتائجملخص 

العامة، كشفت الدراسة عن جمموعة من النتائج  

 :نعرضها عىل النحو اآليت

وسائل االتصال االجتامعي  جاءت (1)

مقدمة (، يف تساباالو)و (،رامقنستاإل)وباألخص 

أعضاء النواب  الوسائل االتصالية التي استخدمها

يف محالهتم  2014لعام  املجلس النيايب البحريني

 االنتخابية.

الراديو والتلفزيون كانا  أظهرت الدراسة أن   (2)

 .نوابيف ذيل الوسائل االتصالية التي اعتمد عليها ال

دت الدراسة عىل أمهية وسائل االتصال أك   (3)

جاءت يف مقدمة وسائل االتصال  حيث ،الشخيص

 رشائحعند التواصل مع ال نوابالاعتمدها التي 

 ،وقادة الرأي ،املختلفة من اجلمهور وباألخص النخبة

ملستوى االجتامعي ا مراعاة معو، والشباب ،واملرأة

 والثقايف والسيايس للناخبني. 

يرون نواب ال أغلب توصلت الدراسة إىل أن   (4)

جيايب يف إ ل املختلفة هلا تأثريوسائل االتصا أن  

 .تواصلهم مع الناخبني
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 لنوابالدافع الرئيس ل كشفت الدراسة أن   (5)

 عريفتهو الستخدام الوسائل االتصالية املختلفة 

توصيل األفكار واالنتخايب للناخبني،  همبرناجم

إىل اجلامهري بالدرجة  نوابوالرؤى التي حيملها ال

 األوىل.

كان  النواب أغلب توصلت الدراسة إىل أن (6)

لدهيم أساليب ملعرفة رد فعل الناخبني عىل رسائلهم 

يف مقدمة جاء اإلعالمية أثناء محالهتم االنتخابية، و

هذه األساليب تعليقات الناخبني عىل وسائل التواصل 

 االجتامعي.

أن الزيارات والتواصل من بكشفت الدراسة  (7)

مع الناخبني تعد أهم مقومات نجاح نائب قبل ال

 الهتم االنتخابية.مح

 قد نالمجهور الشباب  أظهرت الدراسة أن   (8)

النواب من بني رشائح يف اهتاممات  املرتبة األوىل

مجهور الناخبني، يف حني جاءت فئة األطفال يف مرتبة 

 .متأخرة من اهتامماهتم

ا  بني إمجاعأن  هناك  توصلت الدراسة إىل (9)

 ة وفاعليةأمهي عىل املنتمني للجمعيات السياسيةنواب ال

 .استخدام وسائل التواصل االجتامعي

 أن  نواب المن أعضاء جملس  النساء تمجعأ (10)

أهم  نوابواخلربة لل ،والثقافة ي،العلم التخصص

 .االنتخابيةم من مقومات نجاح احلمالت مقوِّ 

 

لنواب ا أعامر أغلب كشفت الدراسة أن   (11)

ن أمن الذكور، و معظمهمن أيف سن الشباب و كانت

ومل ، من أصحاب املؤهالت اجلامعيةذلك أغلبهم ك

 .حيمل مؤهال   يكن من بينهم أمي أو من ال

نواب ال أغلبأثبتت الدراسة أن  (12)

ن أيرتشحون ألول مرة يف االنتخابات النيابية، و

 مجعية سياسية.ة ال ينتمون أليمستقلون و أغلبهم

 

  الدراسة توصيات ومقرتحات

 احثان بام ييل:استنادا  إىل نتائج الدراسة يويص الب 

رضورة إقامة دورات علمية لتأهيل  -1

املرتشحني لالنتخابات النيابية وتدريبهم عىل كيفية 

استخدام وسائل االتصال املختلفة يف احلمالت 

وكيفية التعامل مع وسائل اإلعالم املحلية  ،االنتخابية

 واإلقليمية والعاملية.

رضورة إفساح املجال وإعطاء املساحة  -2

افية جلميع املرشحني كي يظهروا عرب والفرصة الك

ا ،وسائل اإلعالم اجلامهريي اإلذاعة  وخصوص 

ا ملبدأ وذلك حتقيق   ،والتلفزيون اململوكتني للدولة

ا بمبدأ  أيض  وعمال   ،تكافؤ الفرص يف املجال اإلعالمي

املساواة بني مجيع املرشحني وذلك لتوصيل براجمهم 

 .ونالناخب االنتخابية ولكي يتعرف عليهم

ات املؤهالت العليا عىل ذوتشجيع النساء  -3

 .الرتشح، حيث تكون فرصة نجاحهن عالية
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رضورة عمل جمموعة من الدراسات أبرزها:  -4

احلمالت الدعائية وأساليبها وكيفية مواجهتها من قبل 

املوضوعات والقضايا التي حتملها  وأبرزاملنافسني، 

 األساليب التي وأبرزوسائل االتصال املختلفة، 

استخدمها األعضاء يف وسائل اتصاهلم لكسب 

الناخبني، وهل تعتمد هذه األساليب عىل العاطفة أو 

  املنطق أو التخويف أو غريها؟
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position, e.g. /vod3.dan/ ‘conscience→ [vo3.dan]. 
This process occurs through two rules, voicing and 
spirantization, where the second rule, spirantization, 
counterfeeds the first one. In other words, the first 
rule applies too late to create environment for the 
second rule, i.e. counterfeeding.  

Parallel OT, as an OT model, is capable of 
analyzing feeding, as a transparent rule interaction 
due to input-output mapping. Intermediate stages are 
not necessary to map input onto output. However, this 
OT model is unable to account for opacity when 
dealing with counterfeeding order in the same dialect. 
It is apparent that the spirantization of voiced 
alveopalatal affricate /d3/ in the postvocalic position 
demands intermediate stages, compared to the 
spirantization of /G/. The incursion of ranking 
constraints in Parallel OT as well as Correspondence 
Theory does not show counterfeeding interaction. 
Furthermore, when using Sympathy Theory, having 
different sympathy constraints in each opaque 
process, results in the proliferation of sympathy 
constraints. Consequently, Stratal OT is revealed to 
be the OT model that is most capable of dealing with 
opacity with reference to counterfeeding order in 
Sabzevari.  
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As shown in stratum 1 in (23), candidate (b) has been 
distinguished as optimal since it is compatible with 
the *V-AFFRICATE, MAX-IO, and *FORTITION 
constraints. These constraints, on the other hand, are 
subject to violations by candidates (a), (c), and (d). 
Candidate (a) violates the *V-AFFRICATE 
constraint, even though this candidate is the most 
faithful output to the input/vod3.dan/, whereas the 

violation of the same constraint is avoided by 
candidates (c) and (d) but these candidates are 
prevented from being optimal because candidate (c) 
violates the *FORTITION constraint and candidate 
(d) violates the MAX-IO constraint. The candidates 
of the input /va3.dan/ undergo evaluation in stratum 2.      
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In stratum 2 in (24), candidate (a) which is the 
most faithful output to the input /vo3.dan / has 
become optimal since it satisfies the MAX-IO and 
*GEM constraints. Candidate (b) is not selected as 
optimal due to its violation of MAX-IO. Candidate 
(c) fails to be optimal due to violation of the *GEM 
constraint.  

To sum up, Stratal, as an OT model, has been 
revealed as an OT approach that is capable of 
accounting for opacity with reference to 
counterfeeding order in Sabzevari. In other words, 
transparent interaction rules can be analysed using 
OT models including Classic OT, Correspondence 
Theory, and Sympathy Theory. However, Classic OT 
and Correspondence Theory are unable to address 
opacity. Sympathy Theory could solve the problem of 
opacity but it still has a problematic issue regarding 
different sympathy constraints in each level when 

dealing with opaque rules; this results in proliferation 
of sympathy constraints according to Kiparsky (2000) 
and Rakhieh (2009). 

       

5. Conclusion  

Spirantization in Sabzevari targets a voiced uvular 
stop /G/ in the postvocalic position before a voiceless 
obstruent. This process occurs in a feeding order.  
The first rule is to devoice /G/ due to the adjacent 
voiceless obstruent since there is no voice uvular stop 
in Sabzevari where spirantization could happen. As a 
result, there is no choice but to devoiced a voiced 
uvular stop in order to apply spirantization, e.g. 
/saGf/  ‘ceiling’→ devoicing rule  saqf → 
spirantization [saχf]. Spirantization also targets a 
voiced alveo-palatal affricate in the intervocalic 
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Stratum 2: *V-VOICED UVULAR STOP>>SYLLCON>>*V-AFFRICATE>>MAX-IO>>SSP>> *VOICED 
UVULAR STOP-V>>*FORTITION>>*GEM>>*[VOICED FRICATIVE] [VOICED STOP]>>DEP-
IO>>*SPIRANTIZATION 
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In stratum 2 in (22), candidate (a) is determined as 
the optimal output of the input /va3d/ since it has no 
violations of the MAX-IO and *GEM constraints, 
compared to candidates (b) and (c). Candidate (b) 
fails to be optimal due to the violation of the MAX-
IO constraint while candidate (c) conforms to the 

MAX-IO constraint but cannot be optimal because it 
violates the *GEM constraint. The sets of constraints 
in stratum 1 and 2 are used in the next tableaux to 
deal with counterfeeding order with reference to the 
input /vod3.dan/ ‘conscience’. 

 
 

Stratum1: *V-VOICED UVULAR STOP>>SYLLCON>>*V-AFFRICATE>>MAX-IO>>SSP>> *VOICED 
UVULAR STOP-V>>*FORTITION>>*[VOICED FRICATIVE] [VOICED STOP]>>DEP-IO>> 
*SPIRANTIZATION>>*GEM 
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                          Stratal OT (Kager 1999: 283) 

     Input  

  ↓ 

                         Stratum 1    Gen1 Eval1  

          ↓ 

                         Stratum n    Genn  Evaln 

               ↓ 

                         Output  

In the representation above, the output of stratum 
1 serves as the input of the following stratum. The 

next tableaux account for counterfeeding order using 
Stratal OT.  

 

Stratum1: *V-VOICED UVULAR STOP>>SYLLCON>>*V-AFFRICATE>>MAX-IO>>SSP>> *VOICED 
UVULAR STOP-V>>*FORTITION>>*[VOICED FRICATIVE] [VOICED STOP]>>DEP-IO>> 
*SPIRANTIZATION>>*GEM 
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In stratum 1 in (21), candidate (b) is identified as 
the optimal output of the input /va3d/ ‘joy’ because it 
conforms to the *V-AFFRICATE, MAX-IO, and 
*FORTITION constraints. Candidates (a), (c), and (d) 
are prohibited from being optimal due to the 
violations of the constraints that are, on the other 
hand, satisfied by candidate (b). A postvocalic 
affricate [d3] in candidate (a) leads to the violation of 
the *V-AFFRICATE constraint, whereas the 
violation of the same constraint is avoided by 

candidate (c) through the fortition of the postvocalic 
affricate [d3] which consequently results in the 
violation of the *FORTITION constraint. Candidate 
(d) complies with the *V-AFFRICATE and 
*FORTITION constraints by the deletion of the 
postvocalic affricate [d3]. However, this type of 
deletion fails to escape from violation of the MAX-IO 
constraint. The optimal candidate (b) will be shown 
in the next stratum 2 as the input and its candidates 
are evaluated in the same stratum. 
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* V-VOICED UVULAR STOP>> SYLLCON>>*V-AFFRICATE>>MAX-IO>>SSP>>*VOICED UVULAR STOP-
V>>DEP-IO>>*COMPLEXCOD >>SPIRANTIZATION>>*GEM  
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va3d        *!    

vad    *!        

 va33          * * 

 

Tableau (19) shows the inability of Parallel OT to 
manage phonological opacity since the wrong 
candidate (c) has been determined as optimal while 
the optimization of candidate (a), as the desired 
output, is precluded by the violation of the 
*[VOICED FRICATIVE] [VOICED STOP] 
constraint.  

The inability of Parallel OT to handle 
phonological opacity is agreed by several scholars 
including Idsardi (1997, 2000), Kager (1999), 
McCarthy (1999), and Kiparsky (2000, 2003). “As 
OT is currently understood, though, constraint 
ranking and violation cannot explain all instances of 
opacity. Unless further refinements are introduced, 
OT cannot contend successfully with any non-
surface-apparent generalizations nor with a residue of 
non-surface-true generalizations” (McCarthy 1999:2). 

Correspondence Theory, as an output-output 
faithfulness model, has been criticized by McCarthy 
(1999) and Kiparsky (2000, 2003). According to 
McCarthy (1999), this model does not provide a 
complete solution to the opacity problem. Therefore, 
it is not useful to adhere to this model in order to 
account for counterfeeding in Sabzevari.  

 

Sympathy Theory was introduced by McCarthy 
(1999) as an OT model which could be utilized to 
solve the problem of opacity. This model has 
encountered objections from some scholars including 
Idsardi (1997), Kiparsky (2000), Ito and Mester 
(2003). For instance, Kiparsky (2000) observes that 
this model is not appropriate to analyse the opaque 
interaction of stress and vowel epenthesis in 
Palestinian Arabic. By using this model, each 
different opaque process requires a different 
sympathy constraint which yields a propagation of 
sympathy constraints (Kiparsky 2000).   

In contrast to previous OT models, Stratal OT is 
devoted to tackling the problems of opacity which 
have not been solved by Classic OT, Correspondence, 
or Sympathy Theory, according to Kiparsky 
(1997a,1997b,2000,2003), Bermúdez-Otero (1999, 
2008), McCarthy (1999), and Staroverov (2014). In 
other words, the Stratal model in OT is considered to 
be an ad hoc solution to the problems stemming from 
opaque rules. In this model, according to Kager 
(1999), the input is directly mapped onto the output. 
Kager (1999) states that stages between input and 
output have different sets of OT constraints; there is 
no unified set of OT constraints. The representation 
below shows how Stratal OT works. 
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(transparent rule interactions) since they lead to 
surface-true generalization and do not require 
reference to intermediate steps between input and 
output, compared to counterfeeding and 
counterbleeding. In other words, intermediate steps 
between the input and the output are superfluous 
when dealing with transparent rule interactions, 
whereas these steps are required in opaque 

interactions.     

Parallel OT is used to deal with the case of 
counterfeeding order in (13). Accordingly, the 
candidates of the input /vaʤd/ ‘joy’ undergo analysis 
in the next tableau:  

 

 

* V-VOICED UVULAR STOP>> SYLLCON>>*V-AFFRICATE>>MAX-IO>>SSP>> *VOICED UVULAR STOP-
V>>DEP-IO>>*COMPLEXCOD >>SPIRANTIZATION>>*GEM  
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vad3d   *!         

 vad3d        *  *  

vadd       *!    * 

vad    *!        

 
Tableau (18) determines candidate (b) as optimal 

since it has no violations of the *V-AFFRICATE, 
MAX-IO, or *FORTITION constraints. The *V-
AFFRICATE constraint is subject to violation by 
candidate (a). As a result, this candidate is prevented 
from being optimal. The same constraint, on the other 
hand, is satisfied by candidates (c) and (d). Candidate 
(c) avoids the violation of the *V-AFFRICATE 
constraint through a regressive assimilation which 
targets the postvocalic affricate [d3]. However, this 
type of assimilation results in the violation of the 
*FORTITION constraint. Therefore, this candidate 
fails to be optimal. Candidate (d) sees the deletion of 

postvocalic affricate [d3] in order to conform to the 
*V-AFFRICATE and *FORTITION constraints. 
Unfortunately, this candidate does not comply with 
the MAX-IO constraint against any type of deletion. 
For this reason, this candidate cannot achieve 
optimization.  

  

Tableau (18) shows that Parallel OT can account 
for the first rule in the counterfeeding order in (13). 
The same set of constraints is used to account for the 
second rule in the same counterfeeding order by 
evaluating the candidates of the input /va3d/.  
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constraints are subject to violation by candidates (a), 
(b), (c), and (e). For instance, candidate (a) and (c) 
violate the *V-VOICED UVULAR STOP. 
Consequently, these candidates are eliminated from 
being optimal. The constraint ,*V-VOICED 
UVULAR STOP, however, is satisfied by candidate 
(b) through the devoicing of [G] which is, in turn, 
violates the SSP constraint due to the second member 
of the final consonant cluster [f] being more sonorous 

than the member closest to the nucleus [q]. Therefore, 
sonority rises again in the coda position. Likewise, 
candidate (e) avoids the violation of the *V-VOICED 
UVULAR STOP constraint through the deletion of 
[G] which consequently results in the violation of the 
MAX-IO constraint. The same set of constraints is 
used to analyse the candidates of the input /taG.sir/ 
‘guilty’ in the next tableau:  

 
 

* V-VOICED UVULAR STOP>> SYLLCON>>*V-AFFRICATE>>MAX-IO>>SSP>> *VOICED UVULAR STOP-
V>>DEP-IO>>*COMPLEXCOD >>SPIRANTIZATION>>*GEM  
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taG.sir *!           

taG.Gir *!          * 

taq.sir  *!     *     

      d.  taχ.sir           *  

  e. ta.sir    *!        

 

Candidate (d) is distinguished in tableau (14) as 
the optimal output because it avoids the violations of 
*V-VOICED UVULAR STOP, MAX-IO, and 
SYLLCON constraints, compared to the rest of the 
candidates. Candidates (a) and (b) violate the *V-
VOICED UVULAR STOP constraint. Therefore, 
these candidates fail to be optimal. The violation of 
the same constraint is avoided by candidate (c) 
through the devoicing of [G]. However, the violation 
of the SYLLCON constraint prevents candidate (c) 
from being assigned as the optimal output since the 
sonority in this candidate consequently rises across 
the syllable boundary; the coda of non-final syllable 

[q] is less sonorous than the onset of the following 
syllable [s]. Candidate (e) fails to avoid the violation 
of the MAX-IO constraint. For this reason, it cannot 
be determined as optimal.  

According to tableaux (16) and (17), Parallel OT 
can effortlessly account for feeding, as a transparent 
rule interaction, because feeding interaction yields 
surface-true generalization. Therefore, the 
intermediate derivational stage is unnecessary. This 
statement is supported by McCarthy (2007:103) and 
Rakhieh (2009:24) who agree on Parallel OT being 
able to deal with feeding and bleeding interactions 
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  OT constraints: 
a. DEP-IO (McCarthy & Prince 1995): 
      Every segment of S2 has a correspondent in S1 (S2 

is “dependent on” S1). 
 
b. *FORTITION  
     This constraint is against changing segments from 

a fricative to stop, an approximant to a fricative, 
or a voiced to a voiceless sound. 

 
c.    *GEM  (Boudlal, 2001) 
      Geminates are not prohibited.  
 
d. MAX-IO (McCarthy & Prince 1995): 
     Every segment of S1 has a correspondent in S2. 
 
e.   SONORITY SEQUENCING PRINCIPLE (SSP) 

(Roca 1994):   
     The sonority profile of the syllable must slope 

outwards from the peak. 
 
f.   *SPIRANTIZATION 
     Stops and affricates should not be changed to 

fricatives (fricativization). 

g. Syllable Contact (SYLLCON)   (Bat El, 
1996:302) 

     The onset of a syllable must be less sonorous than 
the last segment in the immediately preceding 
syllable, and the greater the slope in sonority the 
better. 

 
h. *V-AFFRICATE 

       Post-vocalic affricates are prohibited.  

i.    *[VOICED FRICATIVE] [VOICED STOP] 

      A fricative should not be followed by a voiced 
stop. 

j. *VOICED UVULAR STOP-V 
   A voiced uvular stop is prohibited in the onset.  
 
k. *V-VOICED UVULAR STOP 
     A voiced uvular stop is prohibited in the post-

vocalic position.  

     The candidates of the input /saGf/ ‘ceiling’ are 
evaluated in the following tableau: 

 

*  V-VOICED UVULAR STOP>>SYLLCON>>*V-AFFRICATE>>MAX-IO>>SSP>>*VOICED UVULAR STOP-
V>>*FORTITION>>*[VOICED FRICATIVE] [VOICED STOP]>>DEP-IO>> *SPIRANTIZATION>>*GEM 
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saGf *!           

saqf     *!  *     

saGG *!          * 

      d. saχf          *  

      e.    saf    *!        

 

Tableau (16) identifies candidate (d) as the 
optimal output of the input /saGf/ since it satisfies 

highly-ranked constraints including *V-VOICED 
UVULAR STOP, MAX-IO, and SSP. these 



Journal of Arts, Vol. 30, January (1), king Saudi Univ., Riyadh (2018 /1439H.)  9

  

 + voice                                  + voice 

 + delay release                       - delay release 

 - continuant →         + continuant           / Nucleus __________ 

 + consonant + consonant 

                - sonorant                              - sonorant 

 

The second rule, spirantization, counterfeedss the 
first rule, voicing, in order to achieve the surface 
form. For instance, the output [va3d] of the input 

/va3d/ ‘joy’ is derived by the second rule, 
spirantization, which counterfeeds voicing, as the first 
rule. Consider the counterfeeding order:  

 
Counterfeeding Order in Sabzevari 

Underlying                            a. /va3d/ ‘joy’                     b. /vod3.dan/ ‘conscience’ 

 Voicing rule:                               -         - 

 

  Spirantization Rule:                va3d                                         vo3.dan           

 

  Surface                                    [va3d]                                      [vo3.dan] 

 

Here, unlike the feeding order in (10), the second 
rule, spirantization, counterfeeding the first rule, 
voicing, applied too late to create environment for the 
second rule. Counterfeeding in (13) is considered to 
be one of the opaque rule interactions while feeding 

in (10) is a transparent rule interaction. According to 
Kiparsky (1973:79), phonological opacity originates 
from counterfeeding and counterbleeding 
interactions, as shown in (14): 

 
 Opacity definition (Kiparsky 1973:79) 
A phonological Rule P of the form A→B/ C______D is opaque if there are surface structures with any of the 

following characteristics:  
a. instances of A in the environment  C________D, 
b. instances of B derived by P that occurs in the environments other than C_____D.   

Within the definition of opacity in (14), the 
statement (14.a) refers to counter feeding, also known 
as over application opacity while (14.b) is attributed 
to counter bleeding, termed as under application 
opacity. According to Baković (2011), counter 
feeding and counter bleeding are inverses of 
transparent rule interactions, feeding and bleeding, 
where counter bleeding would be bleeding if the two 
rules B and A were ordered in the opposite way while 
counter feeding would feeding if the two rules B and 
A were in the opposite order (Baković 2011). The 
next section is devoted to analyse Phonological 
derivations yielded by spirantization in Sabzevari 
using OT.  

 

4. The Analysis of Spirantization and 
Derivations in Sabzevari Using OT. 

Parallel OT can effortlessly deal with the case of 
feeding in (10) because the input can be mapped onto 
the output without adhering to intermediate steps 
between the input and output.(1) To demonstrate, the 
candidates of the input /saGf/ ‘ceiling’ undergo 
analysis of Parallel OT in the next tableau using the 
constraints below:  

                                                             
(1) Rakhieh (2009:24) states that transparent rule interactions 

including feeding and bleeding  can be dealt with using 

Parallel OT since the input can be mapped onto the output with 

no reference to intermediate steps between them, compared to 

opaque processes such as  counter feeding and counter 

bleeding.  
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The changing of the voiced uvular stop /G/ to a 

voiceless uvular fricative [χ] is a two-step process. 
The first rule creates the environment where the 

second rule is applied i.e. feeding order. The first rule 
is the devoicing of /G/ when it is adjacent to a 
voiceless consonant. This rule is shown in (8) below:  

 
             Devoicing Rule:  
             
            + voice                                - voice                                                          - voice    
            + pharyngeal         →           + pharyngeal      /________________         + consonant 
            - continuant                          - continuant   
            + consonant                         + consonant 

            - sonorant                             - sonorant  

 

The second rule, spirantization, is applied to 
devoiced consonants that follow a nucleus (vowel) 

as shown below: 
 

 
  

Spirantization Rule: 
 
 - voice                                    -voice  
 + pharyngeal                          + pharyngeal 
 -  continuant  →         + continuant       / Nucleus_________  
 + consonant                           + consonant 
 - sonorant  -sonorant 
 
 
The first rule, devoicing, feeds into the occurrence 

of the second rule, spirantization. This derivation is 
explained in (10):  

 
 
 Feeding Order in Sabzevari 
 
Underlying                        /saGf/         ‘ceiling’ 
Devoicing Rule:                 saqf 
Spirantization Rule            saχf 

 Surface                              [saχf] 

A voiced alveo-palatal affricate in Sabzevari is 
changed to a voiced alveo-palatal fricative through 
two processes, voicing and spirantization rules. This 
type of spirantization is also found in other languages 

including Tuscan Italian (Marotta (2008) and Yem 
(Gramoa 2012), as discussed in section 2. The 
voicing rule in Sabzevari is shown below: 

 

               - voice                          + voice                                                  

              + delay release               + delay release                                     + voice 

              - continuant          →     - continuant         /_____________     + consonant 

              + consonant                  + consonant 

               - sonorant                     - sonorant  

 

The second rule, spirantization, targets a voiced 
alveo-palatal affricate that comes after a nucleus, as 

shown below: 
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a. CV                b. CVV          c. CVC                 d. CVVC          e. CVCC  

                   

                                                                                                                                                         

As shown in (6), onsets and nuclei are found in 
every syllable type in Sabzevari, unlike codas. A bi-
consonant cluster is permitted in the coda position, 
while it is not tolerated in the onset position. With 
regard to the weight of syllables, moraicity (syllable 
weight unit) is counted from nuclei and codas but 
does not extend to onsets because they are weightless. 
For instance, there is one mora linked to a nucleus in 
the CV syllable. Therefore, this syllable is deemed 
light while the two moras found in the CVV and CVC 
syllable make them heavy syllables. The two moras 
in the CVC syllable are linked to a nucleus and a 
coda, while the long vowel in the CVV syllable fills 
two slots which are linked to two moras. The syllable 
types CVVC and CVCC are known as trimoriac 
syllables since they have three moras assigned to 
nuclei and codas. For instance, in the CVVC syllable, 
three moras are linked to a long vowel nucleus and a 
coda. The CVCC syllable has three moras linked to a 
single nucleus and a complex coda, i.e. a final 
consonant cluster. Now that Sabzevari syllable 
structure is clear, the next section addresses 

spirantization and phonological derivations in this 
dialect with reference to Parallel and Stratal OT. 

  
 

3.  Spirantization and Derivations in 
Sabzevari  

 
As discussed in the literature review, 

spirantization is known as the process of 
fricativization of plosives mostly with reference to 
the works of Sheffer (1995), Temkin Martínez 
(2008), Gabbard (2010), Kaplan (2010),Garoma 
(2012), and Kambuziya and Mobaraki (2013). 
Kambuziya and Mobaraki (2013) conducted a study 
on Sabzevari dialect in which they state that 
fricativization in Sabzevari targets the voiced uvular 
stop /G/; this consonant is changed to a voiceless 
uvular fricative /χ/. Consider the following examples: 

 

 
         

      Standard Persian                Sabzevari dialect Meaning  

a.  /naG ʃ e/  [naχ ʃ e] ‘map’ 

b.  /saGf/ [saχf]    ‘ceiling’ 

c.  /taGsir/  [taχsir]    ‘guilty’ 

d. /naG ʃ /  [naχ ʃ]     ‘figure’ 
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Sabzevari has also seven diphthongs, /ay/,/αy/, /ey/, /oy/, /aw/, /uy/, and /ow/. These diphthongs are 
illustrated in the following examples: 

(2)  
a. /may/            ‘wine’ 
b. /pey.van/       ‘link’ 
c. /doy.yom/       ‘second’ 
d. /kaw ʃ /            ‘shoe’ 
e. /dem.pyi/      ‘slipper’ 
f. /tow/               ‘fever’ 
g. /mur.buy/         ‘Morbouy ( A desert plant with yellow flowers) 
 

In conclusion, the total number of vowels in 
Sabzevari is 14; 5 short vowels and 2 long vowels 
plus 7 diphthongs. After demonstrating consonants 
and vowels in this dialect, the next section is devoted 
to syllable structure in Sabzevari.  

 

3.3 Sabzevari Syllable Structure  

Syllable structures in Sabzevari are divided into 
light, heavy, and superheavy. For instance, a light 
syllable is of the form CV while heavy syllables are 
of the forms CVC and CVV. Superheavy syllables 
are CVVC, CVCC, and CVVV. Accordingly, this 
dialect allows simple onsets as in Standard Persian 
(Elwell-Sutton 1976 and Hayes 1979). Simple and 

complex codas are optional in Savbzevari since there 
are some syllables that lack this constituent including 
CV, CVV, and CVVV. Nuclei either simple or 
complex are obligatory in Sabzevari syllable 
structures. Regarding the weight of syllables, the 
syllable CV is light because a nucleus is assigned 
with one mora (syllable weight unit). CVV is a heavy 
syllable since it has two moras linked to its nuclei. 
Likewise, two moras are linked to the nucleus and the 
coda of a CVC syllable. This shows that CVC and 
CVV are heavy because they are bimoraic, compared 
to CV as a monomoraic syllable. Superheavy 
syllables including CVVC, CVCC, and CVVV are 
trimoraic, i.e. having three moras. Consider the 
following representations:  
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sonorants. Obstruents are represented by stops, 
fricatives, and manners, whereas sonorants are 

nasals, till, lateral, and glide.  Consider the 
following examples below: 

  

Standard Persian Sabzevari dialect Meaning 

/pune/    /pina/ ‘Pennyroyal’ 

/baha:r/ /boha:r/ ‘spring’ 

/tonba:n/ /tembo/ ‘pants’ 

/domal/ /dembal/ ‘abscess’ 

/keta:b/ /kota:b/ ‘book’ 

/goftam/ /koftom/ ‘I said’ 

/?a:taʃ/ /?alaʃ/ ‘fire’ 

/t ʃ arb/ / t ʃ arob/ ‘fat’ 

/ d3en/ / d3end/ ‘Jinn’ 

  /vazn/  /vazen/ ‘weight’ 

 /sevvom/ /sejjom/ ‘third’ 

/zohr/ /zoher/ ‘noon’ 

/henel/ / ʃ ener/ ‘mantle’ 

/vad3d/ /va3d/ ‘joy’ 

/χa:ne/ /χana/ ‘home’ 

/hame/ /hamma/ ‘all’ 

/magar/ /mege/ ‘unless’ 

/naq ʃ e/ /neχfa/ ‘map’ 

/donba:l/ /domba:l/ ‘trace’ 

/rande/ /randa/ ‘grate’ 

/ja?ni:/ /ja:ne/ ‘that is’ 

/raf.tam/ /be.raf.tum/ ‘I went’ 

 

After demonstrating the consonant inventory in 
this dialect, the next subsection presents the vowels 
found in Sabzevari. 

 

3.2  Vowel Inventory in Sabzevari 

The dialect has 5 short vowels, /i/, /e/, /a/, /o/, and 
/u/, and 2 long vowels,  /u:/, and /α:/ (Aldaghi & 
Tavakoli 2011). Consider the following examples: 

 
a. /busi/        ‘kissed 
b. /bezq:t/     ‘ill-natured’ 
c. / t ʃ u/        ‘wood’ 
d. /3d o/          ‘soul’ 
e. pahen/       ‘wide’ 
f. /dombq:l/  ‘trace’ 
g. /bu:m/        ‘roof’ 

Long and short vowels in Sabzevari are shown in the vowel chart below:  
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(2013) agree that a voiced uvular stop /G/ that is 
adjacent to a voiceless stop is transmitted to a 
voiceless uvular fricative [χ] through two 
phonological rules, i.e. assimilation plus lenition. The 
tendency of assimilation is to change a voiced uvular 
stop /G/ to a voiced uvular stop [q]. Lenition which 
targets a voiceless uvular stop /q/ results in a 
voiceless uvular fricative [χ]. These processes are 
known as feeding order. With respect to Kambuziya 
and Mobaraki (2013), fricativization in Sabzevari can 
also be shown in the change from affricates to 
fricatives, e.g., /va d3/→ [va3d] ‘Joy’. Marotta (2008) 
states that palatal affricates / d3 / and /tƒ/ spirantize in 
the postvocalic position (intervocalic in traditional 
terminology) with reference to Tuscan Italian, e.g., 
/a,mid3fi/→[aʤmi:fi] ‘friends’, /a d3  tƒ 
nte/→[aʤ3έεεnte] ‘agent’. Likewise, Gramoa (2012) 
notes that spirantization is applied to affricates that 
come before fricatives, e.g. /?ačeč-sa/→ [?ačessa] 
‘fourth’. Here, the consonant /č/ that is adjacent to a 

fricative /s/ undergoes a regressive assimilation. 
Therefore, the /č/ consonant spirantizes as [s] in the 
surface form. Up to now, researchers have not 
accounted for this phenomenon using Parallel or 
Stratal OT in order to analyse the stages or levels 
between the underlying form /G/ and the surface form 
[χ]. Therefore, this paper aims to shed light on these 
phonological processes.  

2. Sabzevari Dialect  

Sabzevari dialect is one of the varieties of Persian 
spoken in Sabzevar which is located in Northeast 
Iran, in Khorasan Razavi province. Sabzevar is 
bounded by the Joghatay Mountains on the north and 
Koomish on the south. Sabzevari dialect is spoken by 
most people in Sabzevar and neighboring villages, 
whereas varieties of Turkish and Kurmanjj are 
prevalent in more northern Villages (Aldaghi & 
Tavakoli 2011).  

 

3.1 Consonant Inventory in Sabzevari  

The 23 consonants of Sabzevari are gathered in the table below: 

(1) Manner and place of articulation of consonants in Sabzevari 
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Stops p    b  t    d    k   g q   ? 

Fricative      f   v         s   z ʃ    3   χ    ħ   ? h 

Affricate     t ʃ  d3      

Nasal      m        n       

Trill         r       

Lateral             l       

Glide          j     

 

In table (1), consonants in Sabzevari are 
organized according to their places and manners of 
articulation. The places of articulation are set 
horizontally while the manners of articulation are 
set vertically, depending on the degree of sonority 
and the degree of obstruction formed by 
articulators. For instance, with regard to manners 
of articulation, stops are the first group due to the 
degree of sonority as well as the obstruction; these 

consonants are the least sonorous and they form 
full blockage by articulators. A glide, on the other 
hand, is as a semivowel, is the most sonorous and 
neither forms full obstruction nor partial 
obstruction by articulators. In other words, 
articulators approach each other but they form no 
obstruction. Accordingly, with reference to the 
manners of articulation, it is possible to divide 
consonants into two groups: obstruents and 
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Introduction  

Lenition (weakening), according to Trask (2000) 
and Lewis (2001), is any phonological change in 
which a strong segment becomes less consonant-like. 
This phonological change has various processes 
including voicing, devoicing, flapping, gliding, 
degemination, deaspiration, loss (deletion), and so on 
(Grenon 2005). Cross-linguistically, one of the 
widespread lenition processes which will be 
discussed in this study is known as spirantization, i.e. 
fricativization. Spirantization has aroused the 
attention of scholars who focus on segmental 
phonology. Some of them argue that spirantization is 
a process which conducts the change of plosives to 
fricatives with no change to the place of articulation 
while others believe that this process is relevant to the 
change from plosives to glides regardless of place of 
articulation. Some studies suggest that spirantization 
is merely the change of affricates to fricatives which 
belong to the same place of articulation. These 
statements are discussed in detail in the next section.  

This paper aims to investigate spirantization and 
phonological derivations in Sabzevari dialect using 
both Parallel and Stratal OT in order to decide which 
version of OT is capable of accounting for 
phonological derivations in this dialect. Furthermore, 
the second aim of this paper is to illuminate whether 
spirantization is restricted to the transmission from 
plosives to fricatives or whether it extends to 
approximants with reference to Sebzevari dialect. To 
achieve these aims, it is important to address the 
following questions: “To what extent is spirantization 
applied in Sabzevari dialect?” and “How can we 
account for phonological derivations resulting from 
spirantization using OT?” 

In the next section, I will introduce some previous 
studies that have addressed spirantization cross-
linguistically. Following that is a section providing 
background knowledge about the phonology of 
Sabzevari. The fourth section involves the analysis of 
spirantization and phonological derivations in light of 
Parallel and Stratal OT in order to determine which 
model is able to account for phonological derivations 
resulting from this process, i.e. transparent vs. opaque 
rule interactions. The final section, the conclusion, 
gives a summary of this paper and its findings.   

1. Literature Review  

The spirantization of obstruents has been 
considered by scholars including Sheffer (1995), Yu 
(1995), Kul (2007) Martínez-Celdrán (2008), Temkin 
Martínez (2008), Gabbard (2010), Kaplan (2010), 
Garoma (2012), and Kambuziya and Mobaraki 
(2013). Yu (1999) states that spirantization is merely 
transforming a stop consonant to a weak fricative or 

an approximant, e.g., /d/→ [ð] or /d/→ /l/. This 
suggests that spirantization is not restricted to the 
lenition of a stop to a weak fricative, rather it can 
involve changing plosives to approximants such as [l] 
or [w]. According to Kul (2007), spirantization 
functionally reduces a stop to a fricative or an 
approximant, e.g. tee /ti:/→ [fi:]. Despite the fact that 
the term spirant is a synonym of fricative, Martínez-
Celdrán (2008) claims that the use of the term spirant 
for fricative is obsolete: The true meaning of 
spirantization is a process of weakening where a 
plosive merely turns into a spirant approximant rather 
than a fricative. According to Martínez-Celdrán 
(2008), there would be no weakening if a plosive 
turned into a fricative. His point of view is based on 
the idea that the traditional confusion between 
approximants and fricatives originates from the claim 
that spirantization is a change from a plosive to a 
fricative, while he believes that spirantization is a 
change from a plosive to an approximant.  

Conversely, spirantization is cross-linguistically 
restricted to the transforming of plosives into 
fricatives, according to Sheffer (1995), Temkin 
Martínez (2008), Gabbard (2010), Kaplan (2010), 
Garoma (2012), and Kambuziya and Mobaraki 
(2013). Sheffer (1995) demonstrates some issues of 
spirantization in Hebrew and observes that this 
process is limited to stop consonants and their 
environments. For instance, the transformation of 
stop consonants to fricatives occurs when these 
consonants are in the prevocalic and postvocalic 
positions. Temkin Martínez (2008) presents 
spirantization in Modern Hebrew and notes that 
prevocalic and postvocalic stops undergo 
spirantization in this variety of Hebrew, e.g. /pizer/→ 
[fizer] ‘scattered’, /katab/→ [katav] ‘wrote’.  

However, this process is not restricted to 
prevocalic and postvocalic position, but also targets 
voiced plosives in the intervocalic position. This 
statement is supported by Gabbard’s (2010) work on 
the phonology of Somali, which states that plosives 
/b/,/d/,g/, and /q/ spirantize as fricatives [β],[ð],[y], 
and [8], e.g. /la:b/→   [la:βo] ‘chest’. Gabbard’s 
(2010) analysis of spirantization in Somali is 
supported by Kaplan (2010) whose study on 
intervocalic lenition notes that intervocalic stops 
undergo spirantization. In other words, intervocalic 
stops are transmitted to fricatives which have the 
same place of articulation, e.g., /VPV/→ [VfV], 
/VbV/→   [VβV]. Likewise, Graoma (2012) who has 
worked on the phonology of Yem states that 
spirantization is applied to non-fricative sounds in the 
intervocalic position to change them to fricatives, e.g. 
/karaba/→ [karaβa] ‘blackness’.  

On the other hand, Kambuziya and Mobaraki 
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Abstract:  This study discusses the relationship between spirantization and phonological derivations in Sabzevari 
dialect, which is spoken in the Sabzevar area of Northeast Iran. This relationship is accounted for using 
Parallelism and Stratalism in Optimality Theory (OT) in order to determine which OT model can best address the 
phonological derivations found in spirantization in that dialect. Therefore, the purpose of this research is to 
illuminate whether Parallel OT is capable of the analysis of phonological derivations or alternatively whether 
Stratal OT can be used. The data of this study were taken from extant literature including books, theses, and 
articles. The data were undergone analysis using Optimality Theory, as a framework. Also, I referred to some 
videos on YouTube peculiar to this dialect and its speakers in order to verify the data that have been already 
gained from extant literature. This paper concludes that spirantization in Sabzevari dialect targets voiced uvular 
stop /G/ adjacent to voiceless obstruents; the spirantization of /G/ is accomplished by two phonological rules, 
devoicing and spirantization where the first rule, devoicing, is feeding the second rule, spirantization, i.e. feeding 
order. Another aspect of spirantization in this dialect includes the change of a voiced alveopalatal affricate /d3/ to a 
voiced alveopalatal fricative [3] through two phonological rules, voicing and spirantization, where the second rule, 
spirantization, counterfeeds the first rule, voicing, i.e. counterfeeding order. While Parallel OT can effortlessly 
account for the feeding order shown in the spirantization of a voiced uvular stop /G/, this model fails to account 
for the counter feeding order shown in the spirantization of a voiced alveopalatal affricate / d3/, since counter 
feeding order requires reference to intermediate steps between the input and output. Therefore, Stratal OT is 
demonstrated as an ad hoc solution to the opacity problem in Sabzevari, i.e. counter feeding. 
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