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 ، بحمدهسبحان هللا و 
 ، عدد خلقه
 ، ورضا نفسه
 ، وزنة عرشه

 ومداد كلماته.
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 دمةــمق
 

الحمد لك يا رب كما ينبغي لجالل وجهك وعظيم سلطانك، أنت كما أثنيتت عىتى 
نفسك ال نحص ي ثناء عليك يا هللا، وصّلِّ اللهتم عىتى ستيدنا محمتد وعىتى آلته ومتحبه ومتن 

 سار عىى دربه إلى يوم الدين، وبعد:
كلها بإذن هللا، وتستفيد ال)تشق 

ُ
زيتونة( طريقها في دروب العلم ثابتة قوية تؤتي أ

 -وإن تتتتتصخر صتتتتتدور عتتتتددها قلتتتتتيال– متتتتن معطيتتتتا  الجتتتتتودة والحتتتترخ عىتتتتتى النوعيتتتتة، وتختتتتتر 
بعبتتتتتاءة مختصتتتتتة فتتتتتي ميتتتتتادين العلتتتتتم املتنوعتتتتتة، حيتتتتت  يصتتتتتدر كتتتتتل عتتتتتدد م هتتتتتا فتتتتتي عتتتتتدة كتتتتتت ، 

ختصة، وللل مجلة هيئههتا ذا  االختصتاخ من فروع العلم امل واحد م ها بفرع يختص كل
صتتتدار هيئتتتة تحريتتتر مختصتتتة فتتتي اللغتتتة العربيتتتة عتتتي املناستتت ، حيتتت  يشتتتر  عىتتتى هتتتذا اإل الفر 

وآدابهتتتا، وفشتتتر  عىتتتى إصتتتدار آختتتر بتتترقم العتتتدد نفستتته هيئتتتة تحريتتتر فتتتي التربيتتتة، وفتتتي إصتتتدار 
 .. إلخ.ثال  هيئة تحرير في العلوم اإلسالمية.
اح املجلتتة العلميتتة املحكمتتة الحتتي أصتتبل اإلقبتتال عل هتتا وفعتتّد ذلتتك متتن مؤشتترا  نجتت

واضحا مما يمنحها القتدرة أكرتر عىتى تحقيتق العمتق العليتي بهيئتا  تحريتر مختصتة ال بهيئتة 
 تحرير واحدة من اختصاصا  متعددة.

وتنتقتتتتتل الزيتونتتتتتة إلتتتتتى مستتتتتئولية مجلتتتتتي إدارة جديتتتتتد حتتتتتريص عىتتتتتى تنميتتتتتة اإلبتتتتتداع 
ء التتراث فتي ظتل مفهتوم املعاصترة، متن ختالل إمؤسستة إحيتاء بجوانبه املتعددة، وعىى إحيتا

مجلتتتتتي اإلدارة الستتتتتابق أ.د. كمتتتتتتال أحمتتتتتد  نتتتتتتيم. ر تتتتتتيي التتتتتتراث وتنميتتتتتة اإلبتتتتتتداعإ، بر استتتتتة 
 وضمن إطار مجلي بح  عليي متعدد املشارب.

وتستىى املجلتة بتذلك إلتى خطتوة أوستتع نحتو العامليتة، واإلفتادة متن مقتدرا  العصتتر 
 ة وإملانية االنتشار األوسع.والشبكة العنكبوتي

وهللَا نستتتتصل أن تتحقتتتتق األهتتتتدا  متتتتن أجتتتتل رفتتتتد املشتتتتهد العليتتتتي بإضتتتتافة علميتتتتة، 
 تنفع في الدارين، وتمأل سجال  الخير.

 وهللا ولي التوفيق،،، 
 هيئة التحرير
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 قضايا التراث في املسرح الفلسطيني
 

 كمال أحمد غنيم
 

 ملخص البحث
تجسيد فكرة فلسفية أو إنسانية، ل بتوظيف التراث فلسطينياهتمام المسرح البين البحث 

الستفادة من أو لللهرب من سيف الرقابة في طرح الموضوع الوطني،  أووبلورة قيم خلقية، 
 انسجاما مع بعض المذاهب الفنية التي أومكوناته الدرامية في نسج ما يريدون من أفكار، 

 .لحميأعلت من شأنه، مثل الكالسيكية والمسرح الم

معلال  التراث اإلنساني واإلسالمي والشعبي. وظفالمسرح الفلسطيني وأكد البحث على أن 
بالتاريخ لخصوبة تربته، ولرغبة كامنة في بلورة الشخصية العربية بعيدا عن  هاهتمام

 هقانطال. إضافة إلى االعتماد المطلق على المسرحيات الغربية التي تشكل ثقافة المستعمر
المشرقة للماضي القائم على العزة والقوة والسمو في حكايات النصر والتحرير، من الصورة 

من الصورة السلبية  هقانطالو   .رغبة في بعث هذه الصورة الجميلة ودفع الواقع للتشبث بها
للهزائم واالنكسارات رغبة في التسرية والتطمين وبعث األمل، على أساس أن هذه األمة على 

 من صعاب على مر الزمن استطاعت أن تتجاوزها وتفرض وجودها. الرغم مما تعرضت له

خصوصا في -في المسرح الفلسطيني  واضحةظلت آثار التراث الغربي وبين البحث أن 
نتيجة االحتكاك بالغرب  ذلكو  ،ما بين األسطورة والترجمة واالقتباس -المرحلة األولى

 .وتفاعل الحياة المسرحية العربية
Abstract 

 This research showed how the Palestinian Theatre was interested in 

showing how heritage reflected philosophical, human, or moral issues 

or how it was used to avoid monitoring when talking about national 

issues, or to benefit from its dramatic components in forming some 

wanted ideas, or to cope with some artistic schools which gave it a high 

value as classical or poetic theatre.    The researcher emphasized that 

the Palestinian Theatre made a good use of the humanitarian, Islamic 

and popular heritage. He justified why the theatre is interested in 
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history as it has a rich material and in showing the Arab character 

purely away from the western plays which forms the colonial's culture. 

In addition to the bright picture it had in the past which was based on 

dignity and strength in narrating victory and librating stories, as well as 

desiring to recreate this beautiful image and encouraging all to hold it 

firmly.  And depending on the negative image for defeat so as to give 

hope and relief as Muslims and despite all the difficulties they faced 

through history, managed theses difficulties and impose themselves. 

The researcher also showed that the effects of the western heritage 

remained clear in the Palestinian theatre – specially in the first stage- 

among myth, quotation and translation. This is due to communication 

with the west and the interaction of the Arab plays. 
 

 
ظاهرة االستفادة من التراث بدعة في مجال المسرح الفلسطيني،  د  ال تع 

ذلك أن المسرح العالمي من بداياته لجأ إلى التراث، إذ ارتبط المسرح المصري 
القديم بأسطورة إيزيس وأوزيريس وحورس، ولعلها من أقدم األساطير التي عرفتها 

ة الدينية واألسطورة (، كما اعتمد المسرح اإلغريقي على األسطور 1مصر)
(، وتنوعت مصادر التراث في العصور التالية بين 2التاريخية كمصدر أول)

الدين والفولكلور واألدب الشعبي واألسطورة والتاريخ في مزيج متفاوت النسب مع 
 الواقع المعيش والخيال المبدع.

وقد حظي التراث باهتمام المسرح الفلسطيني ألكثر من غاية، أهمها  
د فكرة فلسفية أو إنسانية، وبلورة قيم خلقية، واتجه البعض إليه محاولة تجسي

للهرب من سيف الرقابة في طرح الموضوع الوطني، بينما اتجه إليه آخرون 

                                                           

، توظيف التراث الشعبي في المسرح العربي، اإلسكندرية، مركز 1998( صقر؛ أحمد، 1)
 .100اإلسكندرية للكتاب، 

 .75ت.، ( مندور؛ محمد، األدب وفنونه، القاهرة، دار نهضة مصر للطبع والنشر، د.2)
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رغبة في االستفادة من مكوناته الدرامية في نسج ما يريدون من أفكار، وكان 
أعلت من شأنه، مثل اتجاه البعض إليه انسجاما مع بعض المذاهب الفنية التي 

الكالسيكية والمسرح الملحمي، وراح المسرح الفلسطيني يغرف من معين التراث 
 اإلنساني واإلسالمي والشعبي.

ومن ذلك اعتماد شكري سعيد في مسرحية "باريس" على ملحمة  
هوميروس من التراث اإلغريقي القديم، إذ يستمد بطل مسرحيته "باريس" منها، 

بن الملك بريام ملك طروادة راعيا بين الرعاة بعد أن ألقاه حيث يجعل باريس ا
والده في الغابة وهو طفل لما علم أنه سيجلب له المتاعب، وتقابل فينوس باريس 
وهو شاب يرعى الشياه والغنم، فتخبره بحقيقة نسبه، وتطلب منه أن يذهب إلى 

ريق ليتزوج طروادة حيث سيعرفه أهله، ثم يطلب منهم الذهاب إلى بالد اإلغ
أجمل امرأة، فيعود الراعي باريس إلى طروادة، ويعرفه أبوه وأمه فيعتذران عن 
جرمهما ويبكيان، وعندما يستقر الحال به، يقول ألبيه أن حالة عمته "هسيونيه" 
ال تسره، وال يقبل بواقعها المهين، وهي تعاني في بالد هرقل، ويقرر الذهاب 

باريس إلى بالد اإلغريق، ويعود بعمته، ويعود  إلحضارها، فيوافق والده، ويذهب
(، وهو يطرح الحكاية األسطورية هنا لذاتها، دون 1بأجمل امرأة "هيلين" ليتزوجها)

 أن يمنحها إسقاطات واقعية واضحة.
وقد تناول بعض الكتاب األسطورة الفلسطينية القديمة، رغبة في إبراز  

ذلك مسرحية "وكان ال بد أن ينزل الذات الفلسطينية في مواجهة الواقع، ومن 
المطر" لمحمد كمال جبر، التي أقامها على أسطورة البطل أقهات وأخته "فوحة"، 
حيث يتمنى "دانائيل" الملك العجوز على اآللهة أن تمنحه ابنا فارسا، يواصل 

                                                           

، 3( سعيد؛ شكري، القدس الشريف وتمثيليات أخرى، نابلس، عبد الرحمن الحجاوي، ط1)
1958( ،95- 103.) 
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إقامة العدل والسالم في البالد، فيستجيب له "بعل" إله الخير، على أن المطر 
النزول في حال موت ابنه أو قتله، وتحمل زوجته، وتنجب "أقهات" سيتوقف عن 

و "فوحة"، وعندما يشتد ساعد أقهات البطل، ويصبح فارسا، يهديه والده القوس 
المسحورة، بأسهمها الملونة، لكن "عنت" إلهة الخصب، تحسده عليها، وتتمنى لو 

كنه يتمسك بهدية حصلت على القوس لنفسها، وتناقش "أقهات" في ذلك متنكرة، ل
والده، مما يثير نقمتها عليه، وتستدرج صديقه "يطفن" ليقتله، فيفعل ذلك، 
وينحبس المطر، وتخرج "فوحة" إلنقاذ البالد من الجفاف، وتحاول قتل يطفن 
حتى يعود المطر، لكنه يكتشف أمرها، ويقوم بأسرها، فتتعلم عبر السنوات أكل 

منه قوية، وتتربص بيطفن، فتقتله رميا  الحديد، وتأكل قضبان سجنها، وتخرج
بالسهام، لينزل المطر، لكن أحد فرسانه يقوم بطعنها بسيفه، فتموت بعد أن تذبح 
عادة  قاتلها بسيف يطفن، وذلك بعد أن قامت بواجبها في الثأر لدم أخيها وا 

(، ويحاول الكاتب هنا أن يمنح األسطورة بعض األبعاد 1المطر لبالدها)
هو يؤصل للوجود الفلسطيني على هذه األرض، كما أنه يشير إلى الواقعية، ف

طبيعة الصراع بين الفلسطيني والقوى الخارجية، مؤكدا على الترابط الوثيق بين 
عطاء الوطن أرضا وسماء وعطاء اإلنسان المتنامي إلى حد المخاطرة 

 والتضحية بالروح.
طيني لخصوبة تربته، وقد برز االهتمام بالتاريخ لدى كتاب المسرح الفلس 

ولرغبة كامنة في بلورة الشخصية العربية بعيدا عن االعتماد المطلق على 
المسرحيات الغربية التي تشكل ثقافة المستعمر، وقد نبه على ذلك خليل 
السكاكيني عندما نشر بيانا في الصحف أبرز فيه أن المدارس التبشيرية ال 

                                                           

 -57، )1978.، 1978( جبر؛ محمد كمال، ثالث مسرحيات، القدس، دار الكاتب، 1)
85.) 
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مما حدا به إلى تأسيس مدرسة  تنطبق على حاجات البالد ورغبات األهالي
 (.1تسعى إلى تحقيق حاجات البالد)

ذا انسجم هذا التوجه الوطني للتاريخ مع التوجه العالمي فإنه تميز   وا 
بميزتين، ذلك أنه انطلق في الغالب من الصورة المشرقة للماضي القائم على 

الصورة  العزة والقوة والسمو في حكايات النصر والتحرير، رغبة في بعث هذه
الجميلة ودفع الواقع للتشبث بها، كما أنه انطلق من الصورة السلبية للهزائم 
واالنكسارات رغبة في التسرية والتطمين وبعث األمل، على أساس أن هذه األمة 
على الرغم مما تعرضت له من صعاب على مر الزمن استطاعت أن تتجاوزها 

 وتفرض وجودها.
ة "في ذمة العرب" من التاريخ القديم، وقد استلهم نجيب نصار مسرحي 

فدارت حول الوشاية التي سعى بها عدي بن أوس لدى النعمان بن المنذر، 
لإليقاع بينه وبين عدى بن زيد صاحب الفضل على النعمان في دعم نفوذه لدى 
كسرى، وتنجح الوقيعة بقتل عدي بن زيد في سجنه، ثم تنكشف الوقيعة بعد 

 (.2واشي جزاءه العادل)فوات األوان لينال ال
وكتب محمد حسن عالء الدين مسرحية "امرؤ القيس بن حجر" مصورا  

فيها حياة اللهو التي انغمس فيها الشاعر حتى جاءه نبأ مقتل والده حجر ملك 
كندة، فأقسم على الثأر، ويحاول بنو أسد أن يجروا الصلح معه معترفين بسوء 

لثأر، ويصر عليه، ويطلب العون من فعلتهم، إال أنه يرفض الصلح ويطلب ا
القبائل فتعاونه قبيلتا تغلب وبكر فيوقع بين األسديين ضحايا كثيرة، فيعتبر 

                                                           

 .13، 1990، قبرص، 1948-1918( الجوزي؛ نصري، تاريخ المسرح الفلسطيني 1)
، عمان، دار 1948ن؛ إبراهيم، نشأة الرواية والمسرحية في فلسطين حتى عام ( السعافي2)

 .96الفكر للنشر والتوزيع، 



 
 -11- 

مناصروه أنهم حققوا له بذلك المساعدة في األخذ بالثأر، لكنه يصر على طلب 
المزيد من الدماء، ولما تخذله القبائل يتوجه إلى قيصر الروم "يستنينس" حيث 

يب الشديد، ويلقى الوعد بالعون ضد األسديين ومجيرهم النعمان، يلقى الترح
ويلتقي هناك بسافو ابنة اإلمبراطور، ويتبادل معها عبارات الحب والغرام، وتفشل 
رشوة الخدم في الحفاظ على سر الحبيبين، إذ يعلم اإلمبراطور بذلك، ويقرر 

ها على امرئ القيس االنتقام منه، فيرسل إليه هرقلياس ومعه حلة مهداة، يخلع
تشريفا من الملك، وبعد قليل يأخذ السم الموضوع فيها في االنتشار، لتبدأ رحلة 
المعاناة مع القروح التي مألت جسده، ويرحل مع رجاله متحامال على آالمه 
حتى يصل في طريقه قبر فتاة عاشقة ماتت غريبة، ويشعر بقرب انتهاء أجله 

 (.1)دون أن يحقق ما في نفسه من ثأر
ومن الواضح أن محمد حسن عالء الدين حاول االلتزام بالروايات  

التاريخية التي وردت في كتب التاريخ واألدب، وقد اقتنع بحكاية مقتل امرئ 
القيس على يد اإلمبراطور الروماني، ولعله أراد من خالل ذلك اإلشارة إلى أن 

حلول لمشاكلهم، فإن العرب ينبغي أن ال يثقوا بالجهات األجنبية في وضع ال
 ساروا على هذا النهج كانت النهاية مريرة مهلكة كما حدث مع امرئ القيس.

وكتب محيي الدين الحاج عيسى الصفدى مسرحية "مصرع كليب"،  
مستلهما أحداثها من حرب البسوس التي استمرت أربعين عاما بين بكر وتغلب، 

يمته، ويكشف الحوار عن وبدأها بمشهد تسريح جليلة لشعر زوجها كليب في خ
غرور كليب واعتزاز جليلة بأخويها جساس وهمام، ويرى كليب ناقة غريبة ترعى 
ذا جلس ال يمر أحد بين يديه  بين إبله، وكان يمنع الناس من الرعي في حماه، وا 

إال بإذنه، وال تورد إبل أحد وال يحتبي أحد في مجلسه غيره، وال يغير  إجالال له،

                                                           

 . 1946( عالء الدين؛ محمد حسن، امرؤ القيس بن حجر، القدس، المطبعة التجارية، 1)
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وقد نار مع ناره، وكان يقول وحش أرض كذا في جواري فال مع إبله، وال ت
(، فلما عرف أن الناقة الغريبة للبسوس جارة جساس أمر خادمه سعد 1يهاج)

برمي ضرعها بسهم، فلما رأت البسوس ناقتها صاحت وناحت أمام خيمة 
 جساس، وراحت تنشد شعرا:

 يا للمذلة! يا للعار! قد رميــت
 تكــــمنزلت في حيكم يا ذل جار 

 

 بضرعها ناقتى من غير ما سبـب 
 وفي نشب عرض الضيم في أصابها

 
فيصمم جساس على قتل كليب، وخصوصا أن هذه الحادثة جاءت بعد  

سلسلة من اإلهانات والتجاوزات التي ارتكبها كليب في حق البكريين، ويستعين 
ل بكر التي بابن عمه عمرو، ويعزز القرار لديه قدوم رعاته بخبر منع كليب إب

يقتلها الظمأ، ويمهد الكاتب للحدث الحاسم برؤيا كليب التي يقصها على جليلة، 
فالليث يربض على صدره ويحيط به ذئب ورقطاء، وعلى غدير الدنائب يلتقي 
الرجالن، فيتطاول كليب كعادته، ويستهين بجساس وقومه، فيقوم جساس بقتله، 

عركة الدامية، ويصر المهلهل شقيق ويتعاون مع ابن عمه في دفنه، لتبدأ الم
كليب على االنتقام، ويستمر القتال أعواما حتى ينال التغلبيون من جساس وهو 
هارب إلى حيث أخواله بالشام، فيتدخل الحارث بن عباد البكري الذي اعتزل 
الحرب من بدايتها، ويرسل ولده بجيرا برسالة سالم للمهلهل، لكن المهلهل يقتله، 

لحارث على التدخل في المعركة بشكل حاسم، ويصل به األمر إلى مما يجبر ا
ن كان ال يعلم حقيقة شخصيته، فيطلب من األسير المجهول أن  أسر المهلهل وا 
يعرفه بالمهلهل ويدله عليه، فيطلب منه األسير األمان والعهد، فلما تحقق له 

ه، فينطلق ذلك، أبلغه بأنه هو المهلهل، فيكتفي الحارث بجز ناصيته ويطلق

                                                           

 .8، 1981، دمشق، مطبعة الجليل، 2(عيسى؛ محيي الدين الحاج، مصرع كليب، ط1)
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المهلهل إلى اليمن بعد أن يوصي قومه بالسلم، حيث يجتمع في ديار تغلب 
شيوخ بكر للصلح، ويستمعون إلى كلمة الحارث، ثم يأمر الهجرس بن كليب 
ومرة والد جساس بعقد راية السالم، وتختتم المسرحية بالزغاريد وأصوات 

 (.1االستحسان)
ة بشكل كبير فسجل المادة التاريخية وقد التزم الكاتب باألحداث التاريخي 

وقام بتوثيق مصادرها مبينا أنه أخذها من األغاني والعقد الفريد وابن األثير 
وخزانة األدب، وأيام العرب، كما سجل أسماء بعض الشخصيات الموضوعة 
التي استعان بها في حبكة المسرحية، وفي المسرحية إشارة إلى واقع الخالفات 

 ه من ويالت.العربية وما تجر 
وكتب محمد عزة دروزة مسرحية "وفود النعمان على كسرى أنوشروان"  

(، ويشير إلى مصادرها فيبين 2معتمدا فيها على رواية تاريخية أصدرها قبل ذلك)
أنه استقاها من عدة كتب أدبية، ويبرز هدفها متمثال في التعبير عن فكرة الوحدة 

التي تواجه البالد العربية المتناحرة، وقد العربية في وجه األطماع االستعمارية 
أسقط مشكالت األمة العربية المعاصرة على هذه الفترة التاريخية، حيث تجتمع 
وفود العرب برئاسة النعمان لمناقشة كسرى في قضاياهم، ولكن كسرى يستمر 
في استهجانه للعرب واالستهانة بهم، حيث يشيد بأحاديث وفود الصين والهند 

والروم، لكنه يستبعد أن يجيد العرب الحديث عن العمران والنظام ألن والديلم 
حياتهم تقوم في الصحاري الجرداء دون عمران ونظام، وسط جهل وظلم واقتتال، 
يثارهم للحرية على لين العيش، ويحاول أحد  وراح النعمان يبرز مآثر العرب وا 

في صف النعمان  وزراء كسرى نقد مغاالة ملك العرب بقومه، لكن كسرى يقف

                                                           

 ع كليب.( عيسى، مصر 1)
 .14، 1948-1918( الجوزي، تاريخ المسرح الفلسطيني 2)
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ويلتمس له العذر، ويعود الوفد العربي لتدارس القضايا في مجلس النعمان، 
ويطرح الخيارات التي تدعو لالستعداد باكتساب المهارة في الصناعات والعلوم 
والمعارف وخاصة معدات الكفاح، ويصدر القرار بناء على اقتراح قيس بن 

ي عكاظ لبحث ما آل إليه أمر العرب مسعود باجتماع زعماء القبائل العربية ف
 (.1من الضيم والجور، وما هم عليه من التشتت والجهل)

وقد حظيت شخصية صالح الدين األيوبي باهتمام الكتاب في هذه  
المرحلة، حيث نفذت أكثر من مسرحية تناولت حياته منها مسرحية "صالح 

عسكري اللذين كانا الدين األيوبي"، التي مثلت بحضور نوري السعيد وجعفر ال
يزوران القدس ألسباب تاريخية، ومسرحية "صالح الدين ومملكة أورشليم" لفرح 

 (.2أنطون)
كما حظي تاريخ األندلس من الفتح حتى الضياع باهتمام كتاب المسرح  

الفلسطيني، وكأنهم كانوا يرون في فلسطين حالة من حاالت إعادة التاريخ، 
اعين بشكل غير مباشر إلى اتخاذ العبر من فراحوا يدقون ناقوس الخطر، د

ضياع األندلس، فقد كتب فؤاد الخطيب مسرحية شعرية حول فتح األندلس قبل 
(، كما قامت 3الحرب العالمية الثانية نالت إعجاب الشاعر الكبير خليل مطران)

لجنة التمثيل بالنادي األرثوذكسي في غزة بتنفيذ مسرحية "غانية األندلس" 
(، وكتب محمد عزة دروزة مسرحيتين تتناوالن هذا 4لفنان أصالن مراد)بمساعدة ا

العصر، األولى مسرحية "صقر قريش" التي تصور هرب عبد الرحمن الداخل 
                                                           

 .110-104، 1948( السعافين، نشأة الرواية والمسرحية في فلسطين حتى عام1)
 (.423،525، )1948-1918( الجوزي، تاريخ المسرح الفلسطيني 2)
 .209،  1984، دمشق، 1، ط1( المرعشلي؛ أحمد، الموسوعة الفلسطينية،ج3)
غي؛ عبد الرحمن، حياة األدب الفلسطيني الحديث، بيروت، دار اآلفاق الجديدة، ( يا4)

1981 ،104. 
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من العباسيين، وتأسيسه وأنصاره الدولة األموية في األندلس، التي كانت بداية 
راج"، لحضارة عظيمة استمرت سبعمائة عام، ومسرحية "آخر ملوك بني س

وتتناول تردي حالة العرب في األندلس، فتنتهم وانقساماتهم الداخلية التي نفذ 
منها األسبان، وسيطروا على األندلس، ويرى الكاتب أنها ينبغي أن تمثل عبرة 

 (.1للعرب في عصرهم الحاضر)
وكتبت هدية عبد الهادي مسرحية "فتح األندلس"، لتسجل من خاللها  

ن، وتصور كيف قاد طارق جيشه بعزة وأنفة، يقارعون صفحات ناصعة للمسلمي
العدو، ويحرقون السفن، حتى ال يفكرون في الهرب والعودة،  ويصمدون في 
مواقع القتال، يشد أزرهم الخليفة الوليد بن عبد الملك، الذي يرسل إلى القائد 
"المغيث" طالبا منه تشكيل جيش داعم لطارق ومن معه، حتى ال يجمع األعداء 
فلولهم ويعاودون الكرة، مما يعرض المسلمين للخطر، فيعده المغيث بإعداد 
الجيش خالل ثالثة أيام، ويتابع ذلك بنفسه، لكن ما تفاجأ به هو موقف زوجته 
عائشة، التي احتجت على كثرة غيابه في المعارك، وظن أنها تقاعست، على 

ن ترافقه في المعركة، الرغم من مواقفها الثابتة قبل ذلك، ولكنها طلبت منه أ
لتكون إلى جانبه، وتنال شرف الجهاد في سبيل اهلل، فأبى عليها ذلك، لكنها 
تلثمت، وطلبت من الخليفة السماح لها بالمشاركة، على أنها فارس ملثم، يغطي 
وجهه، ألنه تشوه من شفرات السيوف في المعارك السابقة، التي شارك فيها، 

يش، وتقف إلى جانب زوجها، وتصاب بالجراح، فيوافق الخليفة، لترافق الج
وتصر على المشاركة، مسجلة مواقف بطولية، ولكنها ال تكشف عن هويتها، إال 
بعد عودتها مع المغيث في مجلس الخليفة، فيعجب الجميع بجرأتها وشجاعتها 

                                                           

 .95، 1948( السعافين، نشأة الرواية والمسرحية في فلسطين حتى عام 1)
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(، ومن الواضح أن 1وقوة شكيمتها، وتضرب بذلك مثال رائعا من أمثلة الجهاد)
رادت أن تجلو صفحة مشرقة من التاريخ العربي في األندلس، ومشاركة الكاتبة أ

المرأة العربية في الجهاد، لتدفع الناس في هذه المرحلة القاتمة من تاريخ األمة 
العربية إلى عدم اليأس، واالقتداء بما فعله اآلباء واألمهات في سبيل النصر 

 ورفع الراية.
ة سلسلة من المسرحيات التاريخية، وكتب سليم خوري في المرحلة الثاني 

منها مسرحية "آمنة" تناول فيها حكاية "آمنة األموية" ويعقوب القيرواني اللذان 
، ودار بذلك في فلك 1571حكمت عليهما محاكم التفتيش بالحرق، فُأحرقا عام 

الحديث عن تاريخ العرب في األندلس، لكنه اختار هنا مرحلة ضياع األندلس، 
من مآسي ونكبات، وعاشت آمنة في القرن السادس عشر الميالدي وما أثمرته 

في قصر الحمراء بغرناطة، وهي ال تعرف نسبها، تعيش بين الناس باسم 
"إيزابيال"، وتشعر بشكل غير إرادي بغربة عمن حولها، وال تأنس إال ليعقوب 
القيراوني الحارس، وتصد كل من يحاول التقرب إليها، أو الزواج بها من 

لشباب، إال شارل الشاب األسباني الهادئ، ثم تعرف حقيقة نسبها من يعقوب، ا
وما أوصاه والدها به من االعتناء بها ورعايتها، حيث يساعدها في التخلص من 
األمير المدعو "الدون جوان"، الذي حاول التقرب إليها، فلما صدته، حاول 

فاعا عن شرفها، ويساعدها اغتصابها، فقتلته بخنجر، كان يعقوب قد أعده لها، د
عندما ينكشف أمرها في الهرب، وعندما يوشكان على الوصول إلى مكان آمن، 
يصل إليهما شارل، ويبلغها بحبه الذي كان يكتمه عنها، ويسألها الزواج به على 
أن يتركها لحال سبيلها إذا رفضته، لكنها توافق على الزواج منه، بعد استشارة 

السفر معهما، ليتزوج بها في أفريقيا، ويعود للعمل مع يعقوب، فيواصل شارل 

                                                           

 (.72 -57( ، )1955( عبد الهادي؛ هدية، معا إلى القمة، القدس، مطبعة المعارف، )1)
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الفرق الخفية، التي تسعى إلصالح الحال في بالده، على أن يتردد بين الفنية 
واألخرى على زوجته وبيته، ومن الواضح أن الكاتب قد تصرف في الرواية 

ها آمنة، التاريخية، ولم يلتزم بحرفيتها، ومن ذلك تغييره في النهاية التي آلت إلي
أنها حكم عليها بالحرق في محاكم التفتيش وتم حرقها  -تاريخيا -فمن المعروف

 (.1) 1571عام 
وتناول في مسرحية "وريث الجزار" صفحة أخرى من صفحات التاريخ،  

تناول فيها شخصية أحمد باشا الجزار، الذي تمادى في البطش والظلم، مما دفع 
األمين إلى محاولة التخلص منه، كما  بعض أبناء الشعب وعلى رأسهم سعيد

جرت عدة محاوالت قامت بها محظيته فاطمة التي أحبت ولده بالتبني سليمان 
للتخلص من حكم الجزار، وباءت كل المحاوالت بالفشل، وهرب سليمان خوفا 
من بطش الجزار، وبقي الجزار قويا، حتى أنه استطاع الوقوف بأسوار عكا في 

 ت والجيش الفرنسي. وجه نابليون بونابر 
وتمر األيام ويعود سليمان باشا إلى حظيرة الجزار، معلنا توبته وندمه،  

راجيا أن يغفر له، ويحاول حايم الفارحي مستشار الجزار أن يساعده في ذلك، 
بتثمين قرار الجزار قبول توبة سليمان، لكنه يدفع ثمن ذلك غضب الجزار عليه، 

ليستولي على الوالية من بعده إسماعيل باشا،  واألمر بسجنه، ويموت الجزار،
بينما يصل القرار من الباب العالي بتولية إبراهيم باشا، وينضم إليه سليمان، 
ويحاصران عكا، ويساندهما يوسف الجرار، صاحب قلعة سانور في قضاء 
نابلس، ومعه والة الشام، الذين يراسلون الباب العالي، فتثمر جهودهم بتولية 

باشا على عكا، ويستطيعون فتح عكا بمساعدة حايم الفارحي، الذي أقنع سليمان 

                                                           

ل في فلسطين، رسالة ماجستير مخطوطة، الجامعة ( المالح؛ ياسر، مسرح االحتال1)
 .128، 1976األردنية، 
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الجيش بالتسليم لسليمان، فيكون أول ما يفعله سليمان زيارة قبر سعيد األمين، 
بطل الحرية وابن الشعب، وتستقر له األمور، وال يتزوج إال بعد سنتين من 

 العودة، بعد أن بحث عن فاطمة، ولم يجدها.
تظهر بعد أعوام ثالثة من عودته، لتفسر له غيابها بمرض لكن فاطمة  

شديد أصابها قبل أيام من عودته لعكا، وهي في رعاية شيخ قروي، وعندما تعلم 
أنه تزوج تقرر الذهاب، لكنه يرجوها االنتظار ليرى الشيخ القادم من مراكش إلى 

اء يبحث عن مجلسه، فتنتظر، ليتبين لها ولسليمان أن القادم هو رجل مغربي ج
ابنته فاطمة، التي ُاختطفت قبل ثمانية وعشرين عاما، وتكتشف فاطمة أن القادم 
والدها، وتقرر العودة معه إلى بالدها، لكن سليمان يخطبها منه فترفض أن 
تكون محظية، أو زوجة ثانية، أو زوجة وحيدة، تعيش على أنقاض سعادة 

موافقتها على زواج فاطمة زوجته األولى، لكن زوجة سليمان تدخل لتعلن 
بسليمان، وأنها ترضى بأن تكون مجرد جارية لها، ليتم بذلك االتفاق، ويحظى 

 (.1سليمان بفاطمة)
ويتناول في مسرحية "حنين" شخصية الطبيب حنين بن إسحق المترجم،  

الذي يأمره الخليفة المتوكل بصناعة السم الستعماله في التخلص ممن يتربصون 
ولعل من بينهم ابنه المنتصر ولي عهده الشاب، لكن حنين يرفض به الدوائر، 

استخدام علمه في الشر واإليذاء، ويفضل الموت على ذلك، ويعيش أهوال 
السجن، وعندما يحضره الجنود لُيقتل أمام المتوكل ال يتراجع عن موقفه، فُيكبر 

صب المتوكل منه هذه الشجاعة في الحق، ويعفو عنه، ويكرمه بتوليته من
الطبيب الخاص بالخليفة، ويمنحه ضيعة وعشرة آالف درهم، ويأمر بابن الجهم 

                                                           

 .1960، 1960( خوري؛ سليم، وريث الجزار، عكا، المطبعة التجارية الحديثة، 1)



 
 -19- 

المتآمر، الذي وشي بحنين والوزير وبعض الشعراء؛ ليعاقب بدال من ابن 
 (.1حنين)

ويكشف في مسرحية "وفاء البادية" عن جانب من التاريخ العربي في  
عليه من حرمان من ابنة  الجاهلية، فيصور حياة امرئ القيس الالهية، وما جرته

عمه فاطمة، وتعلق زوجة أبيه الصغيرة به، مما قاد والده إلى طرده من الديار، 
وكيف قام بنو أسد بقتل والده، بعد أن فرض عليهم الضرائب الباهظة، وسامهم 
بالعقاب، حتى ُسموا "عبيد العصر"، وحاول هو االنتقام لوالده، طالبا المساعدة 

فة، ولكنه ال يحقق ما يريد من الثأر، فيرجو الذهاب إلى قيصر من القبائل الحلي
الروم لالستنجاد به، ولكنه يبحث  عن رجل أمين يترك عنده أدرعه وابنته هند، 
فيشيرون عليه بالسموأل بن عادياء، فيلجأ إليه، ويعده بأن يحافظ على أمانته، 

م، فيستقبله أحسن واعتبارها أعز من أوالده، ويسافر امرؤ القيس لقيصر الرو 
استقبال، لكن بني أسد يرسلون وراءه الطماح يشي به عند القيصر، ويزعم أنه 
غوي، وأنه يراسل ابنة القيصر، مما يغضبه، ويكيد له بقميص مسموم، يقتله، 
ويحمل هذه األخبار المشئومة عامر بن جوين إلى السموأل، طالبا منه الزواج 

به، ليخرج ويعود ومعه جيش عظيم، على بهند ابنة امرئ القيس، فيرفض طل
رأسه الحارث بن ظالم، قائد جيش الملك المنذر، الذي جاء يطالب بدروع امرئ 
القيس من السموأل، إذ أن هذه الدروع لها قيمة حربية كبيرة، كما أن من يمتلكها 
يبسط سلطانه على ملك كندة، وهذا ما يسعى له المنذر، ويخيره القائد بين تسليم 

عالن الحرب عليه، ثم يساومه على ولده، الذي أمسك به الجنود وهو ال دروع وا 
وفق ما يرى -في رحلة صيد خارج الحصن، ولكن السموأل يرفض المساومة 

                                                           

 .1970، 1970( خوري؛ سليم، حنين ومسرحيتين، حيفا، 1)
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وفاء بعهده المرئ القيس، وُيقتل ولده أمام عينيه خارج الحصن لكنه ال  -الكاتب
 (.1يسلم األمانة)

ألسوار" شخصية الظاهر عمر وتناول سليم خوري في مسرحية "بعد ا 
والي عكا، في الربع األخير من القرن الثامن عشر، وصور تمرده على الدولة 

ال يفرق بين الطوائف، ويستقبل العلية، ومحاولته أن يصنع دولة الحرية والعدل، ف
عكا كل جائع للحرية، من قبرص وغيرها، كما يحاول أن يحفظ حقوق  في

األجانب، بدعمهم وتقديم القروض الميسرة لهم،  الفالحين من احتكار التجار
ولكن خروجه على الدولة العلية، ورفضه جمع الضرائب، ومحاولته االستقالل 
بعكا، دفعها إلى إرسال األسطول الحربي على رأسه القبطان حسن باشا، وتأتي 
الخيانة من الداخل، عندما يعمل الدنكزلي ربيب الظاهر وولده بالتبني وقائد 

يش النظامي على المساعدة في تسليم الحصن، بينما يقف في الصف اآلخر الج
مع الظاهر باتية الفداوية، وروبرت خطيبها، وعائشة محظية الظاهر، الذي 
أحسن إليها لما علم أنها تحب رجال آخر، و "أبو الضايع" أو "أرتيم" حبيب 

لتباع كجارية  عائشة، الذي دار في البالد بحثا عنها منذ اختطفت من بالدها
من الجواري، وُيهزم الظاهر عمر، وُيقتل بأيدي الجنود، ويسلم الدنكزلي مفاتيح 

 (. 2أسوار عكا العصية للقبطان حسن، كما تُقتل باتية وأرتيم)
وقد اهتمت مسرحيات الخوري بكشف جوانب من صفحات التاريخ،  

ن حاولت اإلشارة إلى ن قد بعض وظلت إسقاطات الواقع فيها واهية، وا 
 المسلكيات، واإلشادة ببعض القيم.
                                                           

ومنهم  . )يرى البعض1971، 1971( خوري؛ سليم، وفاء البادية، حيفا، بئير أوفست، 1)
نما طمعا فيها، ولم تشر  الشاعر إبراهيم طوقان أن السموأل لم يضِح بولده وفاء باألمانة؛ وا 

 كتب التاريخ إلى أنه أعطى ميراث امرئ القيس ألقاربه(.
 .1982، 1982( خوري؛ سليم، بعد األسوار، إصدار "الصوت"، 2)
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ولجأ طه الفتياني إلى التاريخ الفلسطيني القديم في مسرحية "أريحا مدينة  
القمر"، ليعكس من خاللها بعض المالمح من صورة الواقع، فخاسيس هو قائد 
الجيش في أريحا، وخطيب األميرة "إلياوا"، التي وصلتها األنباء بعالقته مع 

مما يخلق التوتر في طبيعة عالقتهما، بينما يؤنبه الملك على التأخير،  "راحاب"،
واالنشغال عن المعركة الحاسمة في الدفاع عن حصون أريحا، وذلك في ظل 
تخاذل ملوك المنطقة المحيطة عن نصرتهم، وعلى صعيد آخر يشكو العبريون 

ا، ويرسلون من صالبة أريحا بحصونها الصامدة، التي ال طريق إلى النيل منه
طليعة استكشاف متنكرة، تدخل المدينة، لكن الجنود يشكون بأمرها، فيهرب 
الجواسيس إلى بيت "راحاب"، التي تخبئهم، وتعمي عنهم، وتدلهم بعد ذلك على 
مواطن الضعف في حصون أريحا، وتعدهم بالمساعدة في فتحها، على أن 

 يتعهدوا لها بالمحافظة على كل من يلجأ إلى بيتها.
ويحاول "خاسيس" أن يقنع الملك بمباغتة العبريين وهم يختتنون، في  

ظرف مثالي لالنتصار عليهم، لكن الملك بجبنه يرفض المجازفة، خوفا على 
كرسي الحكم، بل إنه يفكر في مراسلتهم، للقبول بدفع الجزية، وتسليم البالد دون 

الذي يأمر الجنود  سفك دماء، ويعلم خاسيس باألمر متأخرًا، فيواجه الملك،
باعتقاله، لكنه يقتل حارسين، ويفر هاربا في محاولة للدفاع عن أريحا، بطريقة 

 أخرى.
ويركز العبريون جهدهم على الجهة الشمالية من الحصن، ذلك الموضع  

الذي تم ترميمه حديثا، وُيعتبر أضعف نقطة في السور، وذلك بفضل معلومات 
مع حدوث زلزال يعزز جهودهم، فتسقط راحاب، ويتم لهم األمر، خصوصا 

األسوار، وتنهار أريحا أمام األعداء، وخاسيس ينظر بعينيه من فوق منزل 
راحاب إلى المشهد المأساوي، ويفضل الموت على االنتظار، ويقرر الخروج 



 
 -22- 

للمعركة، لكن راحاب تحاول منعه، ويحضر العبريان إلى بيت راحاب، ويكتشف 
، ويفتك بالجنديين، وتبكي والدة راحاب ابنتها، وتطلب خاسيس خيانتها، فيقتلها

من خاسيس أن ينجو بنفسه، لكن خاسيس يراقب الموقف، ويشاهد الطفل الوحيد 
الناجي من المذبحة، وهو يلجأ إلى الجبل البعيد، في رمز واضح الستمرار األمل 

 (.1في العودة، وتواصل التضحيات)
 

التراث الشعبي من حيث الشكل وقد استفاد المسرح الفلسطيني من  
والمضمون، وعالقة التراث الشعبي بالمسرح وثيقة الصلة، إذ اعتبر الكثيرون 
العديد من مظاهر التراث الشعبي في الثقافة العربية بذورا مسرحية مميزة عن 
المسرح الغربي، مثل الراوي والحكواتي وشاعر الربابة والقصاص والمحبظين 

(، وكان من الواضح في بدايات المسرح 2ساط وغيرها)والسامر والحلقة والب
البشري عند مارون النقاش االتكاء بشكل كبير على التراث الشعبي، إذ اعتمد 
على األغاني الشعبية التي تخللت العرض، كما لجأ إلى "ألف ليلة وليلة" 

 كمصدر من مصادر النص.
البداية، فرأينا وقد ظهر أثر التراث الشعبي في المسرح الفلسطيني منذ  

مظاهر اإلغماء التي ترد في الحكايات الشعبية تتخلل النصوص المسرحية، 
(، 3ومن ذلك إغماء ابنة عمرو بن قميئة في مسرحية "امرؤ القيس بن حجر")

                                                           

 .1994، 1( الفتياني؛ طه، أريحا مدينة القمر، عمان، دار النشر، ط1)
( صقر؛ أحمد، توظيف التراث الشعبي في المسرح العربي، اإلسكندرية، مركز اإلسكندرية 2)

 (.54 -21، )1998للكتاب، 
المحبظون: جماعة من الفنانين الجوالين، يقدمون عروضهم في حفالت الزواج والختان، وفي 

 الرتجال والتقليد.بيوت األغنياء واألماكن العامة، معتمدين على النكات والحركات وا
،  1946( عالء الدين؛ محمد حسن، امرؤ القيس بن حجر، القدس، المطبعة التجارية، 3)

62. 
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غماء الفتاة عجايب في مسرحية "شمم العرب"، باإلضافة إلى تنكر الفتى في  وا 
ية الشعبية في هذه المسرحية، التي لبس فتاة، بل واعتماد الكاتب على الحكا

تدور حول نزاع قبيلتين عربيتين هما قبيلة بني عياش وقبيلة الشرفاء، في مكان 
بعيد عن مضارب القبيلتين شرقي الماء طلبا للكأل والماء ألن األرض ممحلة، 
ويتضح أن الطرفين غير مستعدين للقتال، لكن الراعي "حمد" يبلغ سيده ابن 

دما ذهبوا ليوردوا جمالهم التقوا برعاة الشريف يوردون جمالهم، عياش أنهم عن
فيطلب ابن عياش من رجاله االستعداد خشية الغدر، ويلتقي الشريف ابن عياش، 
فيتبين لكل منهما أنه كان في طريقه لخصمه، ويتفقان على التقاصر والعيش 

زوجة ابن  كاألخوة حتى يرسل اهلل المطر، فتنبت األرض المرعى، ولكن خزنة
عياش تضطرب لخبر المقاصرة وتشتم الشريف، ثم تتراجع، لتظهر مشكلة جديدة 
في حديث ابن عياش، ذلك أنه زعم أمام الشريف أن له ابنة اسمها "عرسة 
"قاصدا ولده "عرسان"، حتى يطمئن الشريف ويرضى بالمقاصرة، فيحزن عرسان 

"عرسة"، ويلتقي بعجايب ابنة  لذلك، ولكن األمر يسير، فيتنكر بثياب فتاة اسمها
الشريف، حتى يجيء يوم يغير فيه األعداء على الحي، فيتقلد عرسان سيفه 
ويمتطى حصانه، فيقتل من يقتل ويعود بالقطعان السليبة، فتتعقد المشكلة عندما 
يكتشف الشريف أن هذا الفارس هو عرسان ولد ابن عياش، وينذرهم بالحرب 

يكتب رسالة لعجايب يبين فيها السبب الحقيقي ويحدث الخالف، لكن عرسان 
إلخفاء هويته، وهو الخوف من جفلة الشريف إذا علم أن البن عياش فتى فال 
تتم المقاصرة، وتعقد أواصر السالم، ويعلم الشريف بمضمون الرسالة، فتتقارب 
وجهات النظر، ويتم التفاهم، ويخطب عرسان عجايب، فيتنازل ابن عمها حمدان 

 (.1في الزواج منها، فتتم المصاهرة، وتتوحد القبيلتان) عن حقه

                                                           

 .114-111، 1948( السعافين، نشأة الرواية والمسرحية في فلسطين حتى عام 1)
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واستفاد نصري الجوزي من الحكايات الشعبية؛ فعندما كتب مسرحية  
"ذكاء القاضي" أقام بناءها على حكاية التاجر "علي كوجيا"؛ الذي أودع عند 
التاجر حسن جرة فيها ذهب وزيتون، ولما عاد كوجيا بعد سبع سنوات، استعاد 

ة فوجد زيتونها جديدا، ولم يعثر فيها على شيء من المال، فادعى التاجر الجر 
حسن أن هذه الجرة على حالها، وأنه لم يفتحها منذ أودعها علي كوجيا، ويطلب 
القاضي شهادة اثنين من تجار الزيتون، فيشهدان أن ما فيها لم يمر عليه عام، 

لته، فيصدر عليه القاضي وأمام هذه الشهادة الواضحة يعترف التاجر حسن بفع
 (.1حكمه الرادع، ويأمر بصلبه جزاء فعلته)

واتجه الكتاب إلى توظيف كتاب "ألف ليلة وليلة" الشعبي، وراحوا  
يجس دون بعض حكاياته على خشبة المسرح، ومن ذلك مسرحية "سر شهرزاد" 
لنجوى قعوار فرح، التي حاولت أن تحلل فيها شخصية الملك شهريار وعالقته 

(، وكتب محمود عباسي مسرحية 2)1958بشهرزاد، وأعدتها في فصلين عام 
"عودة علي بابا"، وحاول أن يلبسها ثوبا عصريا، من خالل الزي، واستخدام 
مفردات الحضارة المعاصرة، مثل السيارات، والهواتف، وأنابيب التخدير، 

أحداث واألسلحة العصرية، والشرطة بمواصفاتها الجديدة، وتصرف في بعض 
القصة، فاكتفى على سبيل المثال بثالثة من اللصوص وزعيمهم، كما أنه نقل 
الثروة لصالح الشرطة، وجعل المكافأة هي مصدر تغيير حياة "علي بابا"، 
باإلضافة إلى تفه م هم ام بن قاسم طيبة عمه "علي"، ووقوفه مع زوجته إلى 

                                                           

 .120، 1948( السعافين، نشأة الرواية والمسرحية في فلسطين حتى عام 1)
 (.145، 138، )1948-1918سرح الفلسطيني ( الجوزي، تاريخ الم2)
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وزوجته، وينعم الجميع صفه وصف مرجانة كي يتم زواجهما، فيرحب بعلي بابا 
 (.1بثروة قاسم التي ورثها همام)

كما اعتمد محمود عباسي وميشيل حداد على حكاية التاجر البخيل "أبو  
القاسم الطنبوري"، في مسرحية "مداس الطنبوري"، وصورا محاوالت "أبو القاسم" 
التخلص من حذائه المرقع المشهور، وما جلبه عليه من مصائب بتدبير "حسن" 
اإلسكافي جار أبي القاسم، والراغب في الزواج من ابنته، و"أبو منصور" التاجر 
وزوجته، باإلضافة إلى محاوالت ابنته، حتى يصل الجميع بعد سلسلة من 
الحوادث المضحكة، التي أوقع فيها أبو القاسم نفسه؛ إلى استسالم "أبو القاسم" 

ح أن عباسي قد توجه في (، ومن الواض2وقبوله بزواج حسن من ابنته نفيسة)
المسرحيتين إلى األطفال، في محاولة لربطهم بالتراث الشعبي المميز في 

 الحضارة العربية.
 

وكان من الطبيعي نتيجة االحتكاك بالغرب وتفاعل الحياة المسرحية  
العربية، أن تبقى آثار التراث الغربي واضحة ما بين األسطورة والترجمة 

النقاش األول "البخيل" مقتبس عن "بخيل" موليير، على واالقتباس، فنص مارون 
 الرغم من السمات العربية التي أثبتها النقاش فيه.

وقد أشار جميل البحري وهو من الرواد األوائل في المسرح الفلسطيني  
، 1927إلى هذه الظاهرة في مقدمة مسرحيته "سجين القصر" التي ترجمها عام 

تصرفا كبيرا بما يتناسب والبيئة العربية التي رغب عن الفرنسية لكنه تصرف بها 

                                                           

( عباسي؛ محمود، عودة علي بابا، حيفا، مسرح الكرمة، القدس، مطبعة الشرق التعاونية، 1)
1976. 

 .1978( عباسي؛ محمود، مداس الطنبوري، 2)
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في تقديمها إليها، فاستبدل أدوار النساء بأدوار تحاكيها رقة شعور مع االحتفاظ 
 (.1بوقائع المسرحية وأهدافها)

وبنى جميل البحري مسرحية "سجين القصر" على حكاية تعود إلى  
"أنجلو" حاكم مدينة بادوا، حادثة طريفة أثرت في مستقبل حياة "أنطونيو" نديم 

فقد ولد "أنطونيو" ألبوين فقيرين، ما لبث أن توفي أبوه، وراحت أمه تحتال 
لتعيله، فترقص لهذا وتغنى لذاك، وعندما كان أنطونيو في السابعة مر بها أحد 
القواد "رودلفو" وهي تنشد أغنية ال تفهم معناها، فأمر بشنقها، ولم يرحم القائد 

 استرحام االبن أنطونيو، لكنه استجاب لبكاء ولده روميو الذي بكاء األم وال
استرحم والده بعد أن رق قلبه لهما،  فتأثر لبكاء ولده وعفا عنها، فأعطت 
صليبها لمخلصها الطفل، ولما كبر أنطونيو وأصبح نديما للحاكم باستطاعته أن 

يدله على  يرد الجميل لمخلصه أعلن عن مكافأة "عشرة آالف من الذهب" لمن
مكانه، فتدخل هنا الجاسوس "هامودي" الذي كان يعرف تطورات أحوال رودلفو 
وولده، فروميو مخلص األم أسير في سجن قصر الحاكم ألنه ينتمي إلى أسرة 
إيزيلينيودي التي كانت حاكمة قبل مائتي عام لمدينة بادوا، ووالده التقى به بعد 

ثانية ألنهم اكتشفوا أمره ومحاولته تهريب سبع سنوات من البحث، ولكنه فقده مرة 
ولده، فوعده هامودي بتمكينه من رؤية ولده من جديد، ولكنه يعد مؤامرة لكشفهما  
أمام الحاكم من خالل نديمه "أنطونيو"، فيدبر لقاءهما معا، ويبلغ أنطونيو بموعد 

صلى ويرقد المقابلة، وعندما يكتشف القائد وولده المؤامرة يدخل القائد غرفة الم
متناوما، ويدخل أنطونيو ليكشف المؤامرة، وبينما كان ينادي الحاكم لمح صليب 
أمه معلقا في صدر روميو، فرق له، ومكنه ووالده من الخروج من القصر، لكن 
هامودي يخطط الغتيال السجين، فيقتله رودلفو إثر مبارزة، فيوصي هامودي 

                                                           

 .466( ياغي، حياة األدب الفلسطيني الحديث من أول النهضة حتى النكبة، 1)
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على قتل روميو بالسم، وعندما  الحارس أن يوصل رسالته للحاكم، الذي يصر
يتباطأ روميو في ذلك يأمره أنطونيو باإلسراع فيه قبل أن يأتوا بالسياف، ألن 
الكأس فيه مخدر، وبالفعل يشربه روميو، لينقذه أنطونيو من القبر بعد أن دفع 
للمكلفين بدفنه مبلغا من المال، وينقله إلى بيته، ويوشك رودلفو األب أن يبطش 

لوال تحرك روميو، فيدرك أنه أنقذ ولده، ويغادر االثنان المدينة بسالم،  بأنطونيو
ومن الواضح أن المسرحية قامت على سلسلة من المغامرات بهدف الخلوص إلى 

 (.1موعظة أخالقية مفادها أن من يزرع الخير يحصد الخير ال محالة)
تي ويسير جميل البحري على النهج نفسه في مسرحية "قاتل أخيه" ال 

حظيت باالهتمام فمثلت عدة مرات على المسارح الفلسطينية، وتدور حول أخوين 
فقدا أبويهما فوضع األخ األكبر "ريكاردوس" يده على ميراث أبيه، وأصبح الحاكم 
المطلق، أما األخ األصغر "هنري" فكان له مبلغ معلوم من المال يكفل نفقاته 

وأغرقته في الديون، فطلب الشخصية، لكنه عاش حياة طيش أودت بماله 
المساعدة من أخيه لكنه رفض، فاضطر إلى اللجوء للمرابي "منسي" فأقرضه 
هذا، وبدأ يثيره على أخيه حتى يرث ماله فقام هنري بقتل أخيه، واكتشفت 
جريمته، وأتى الجند ليقبضوا عليه، فوجدوا المرابي يسقي هنري خمرا مسموما، 

د أن ريكاردوس عولج ونجا من الموت، ويقبض ويتبين لالثنين من حديث الجنو 
الجنود على منسي، الذي يرى جهوده ضائعة فيهجم على هنري ويطعنه طعنات 
قاتلة، فيبكى ريكاردوس أخاه، ويعفو عن المرابي عفوا يجعله يعيش بضمير 

 (.2معذب يائس من رحمة اهلل)
 

                                                           

 .1948،122اية والمسرحية في فلسطين حتى عام ( السعافين، نشأة الرو 1)
 .60، 1948-1918( الجوزي، تاريخ المسرح الفلسطيني 2)
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ل، بعيدا وقد اتجهت بعض المسرحيات إلى اتخاذ الشكل التراثي المتخي 
عن االلتزام بوقائع وحقائق تاريخية، أو نصوص دينية وأدبية للتعبير عن فكرة 

(، ومسرحيتا "الموت 1بعينها، ومن ذلك مسرحية "العز بالتضامن" إلحسان النمر)
إلبراهيم (، ومسرحية "ليالي شمس النهار"2"ال" لزكى درويش)األكبر" و
لفوزي لشيخ مفتاح بن مفتاح"مقتل ا(، ومسرحية "التحقيق في 3السعافين)
 (.4الحاج)

 
 

 المسرح الديني:
ن المسرح الفلسطيني قد اهتم بالمسرح الديني إليس من السهل أن نقول  

كما جاء في المسرج الغربي، فقد اتجه المسرح الديني هنا نحو القضايا الحياتية 
دات التراث المختلفة والقيم األخالقية التي راح يحاول ترسيخها، واستفاد من مفر 

ن التراث الديني حظي إالديني في تصوير ما يريد من األفكار، ويمكن القول 
باهتمام كبير لدى المدارس التبشيرية التي مهدت للمسرح، ثم جاء التوجه إلى 
تراث اإلسالم للتركيز على مبادئه األولية، ومن ذلك مشهد "حطموا األصنام"؛ 

بن الخطاب للمضحكات المبكيات في  الذي أعده نصري الجوزي من رواية عمر
الجاهلية، حيث جعل الجوزي قريش تحتفل بآلهتها، وعلى هامش االحتفال يلعب 
جماعة من الصبية منهم عمر بن الخطاب وعثمان وسعيد وعبد الرحمن وعلي، 

                                                           

 هـ . 1401( النمر؛ إحسان، العز بالتضامن، نابلس، 1)
 .    1979درويش، الموت األكبر،  -( 2)

 .1980درويش، ال،  -    
 .1982( السعافين، ليالي شمس النهار، 3)
 (.1990يق في مقتل الشيخ مفتاح بن مفتاح، )( الحاج، التحق4)
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إذ يقررون الشروع بلعبة عريس وعروس، لكن عمر يرفض ويقترح لعبة اآللهة، 
ويدورون حوله ويركعون له مقلدين آباءهم، ويصنعون  فيصنعون إلها من التمر

إالههم هذا من الرطب والتمر على شاكلة هبل، وعندما تكتمل صناعته يختلفون 
حول تسميته إله الصبيان أم اإلله األبكم ويستقر رأيهم على تسميته بإله الجماد 

إنه في ثم يصلون له، ويطلبون منه ما يتمنون، إال  عمر الذي يسخر منه، بل 
غيابهم، وبعد انتهائهم من اللعب يجوع، فيأكل يديه، وعندما يعودون يخشون إن 

( ويبرز الكاتب أسباب 1تركوه أن يأكل قدميه ورأسه، فيهجمون عليه ويأكلونه)
عبادة األصنام، والرغبة الكامنة في البحث عن إله قوي يردهم عن طريق الغواية 

الواضح أن الكاتب قد ألبس الرواية  والضالل كما جاء على لسان عمر، ومن
ثوبا من األدب والخيال ابتعد به عن دقة الرواية، ذلك أن علي، على سبيل 
المثال، لم يكن مجايال لعمر في صباه، هذا إن كان يقصد علي بن أبي طالب، 
ن لم يقصده، فهو قد وضع مجموعة من الشخصيات بهدف درامي واضح،  وا 

م يحدد فيها عمر بن الخطاب إن كان قد أكل كغيره إله كما أن الرواية األصلية ل
التمر، ومن الواضح أن الرواية لم تقصد أن األطفال هم فقط من قاموا بهذا 
األمر، ومن هنا جاءت مفارقة الجاهلية التي أبكت عمر بن الخطاب يوم أن 

 ذكرها.
ويعد شكري سعيد مشهدا يتناول موقف "هجرة الرسول"، حيث يصور  

عالن أبي سفيان عن ليلة  خروج النبي صلى اهلل عليه وسلم من الحصار، وا 
مكافأة مائة ناقة لمن يحضر محمد، صلى اهلل عليه وسلم، حيا أو ميتا، فيسرع 
سراقة بن مالك بن جعشم كغيره في البحث عن محمد وصاحبه، تحدوه الرغبة 

                                                           

، دمشق، مطبعة طربين، 1، ط2، السلسلة المسرحية للطلبة، مجموعة1971( الجوزي،1)
(75-97.) 
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ابع البحث، بالحصول على المكافأة، ويعود الجميع بخفي حنين، لكن سراقة يت
ويسلك طريق الشاطئ البعيد، فيصادف النبي وأبا بكر، فيغذ خطو حصانه 
ويشرع رمحه ويهاجمهما، لكن النبي يدعو اهلل أن يكفيه شره، فتميد قدما 
الحصان، ويفزع سراقة، ويتوسل من أجل النجاة، فينقذه النبي، ويعده بسواري 

الباحثين عنهما، ويصل كسرى، ويعود سراقة كي يعمي عن الرجلين، ويضلل 
الكاتب إلى المنظر األخير ليصور المسلمين بعد سنوات وهم يفتحون بالد 
كسرى، فيرسل عمر بن الخطاب أمير المؤمنين لسراقة، ويلبسه سواري كسرى 

 (.1وفاء بعهد النبي الذي منحهما إياه في ظروف مستحيلة)
ضح أنه يبرز عظمة وقد التزم الكاتب بالرواية التاريخية، وكان من الوا 

اإلسالم، وصدق النبي محمد صلى اهلل عليه وسلم، ويسلط الضوء على جانب 
مشرق من تاريخ األمة، فالثقة بالنصر ال يعدمها المرء في أحلك الظروف، 
ومحمد صلى اهلل عليه وسلم على الرغم من الظروف المريرة التي يمر بها، يعد 

 ليصبح واقعا مشهودا. سراقة بالمستحيل، ويتحقق الوعد يوما،
ولجأ شكري السعيد إلى تصوير مشهد دخول عمر بن الخطاب مدينة  

القدس فاتحا في تمثيلية "القدس الشريف"، مبرزا العهد الذي كتبه ألهلها، ورفضه 
الصالة في الكنيسة، وصالته في مكان قريب يقام عليه فيما بعد مسجد 

ى عوامل النصر القائمة على (، وكأن الكاتب يشير من خالل ذلك إل2عمر)
العدل والرحمة متمثلين في مشهد عمر السائر على قدميه وخادمه الراكب على 
الجمل، وفي أسباب رفض عمر للصالة في الكنيسة حتى ال يأتي من يحولها 

 به ألهل إيلياء.تإلى مسجد، وفي روح العهد الذي ك من المسلمين

                                                           

 (.126-116( السعيد، القدس الشريف وتمثيليات أخرى، )1)
 (.18-11( السعيد، القدس الشريف، )2)
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في مسرحية "ملك المجد" واستمدت نجوى قعوار فرح شخصية المسيح  
من حوادث اإلنجيل، وتحدثت فيها عن مولد السيد المسيح، وأعماله اإلنسانية، 
والمبادئ العامة التي كان يبشر بها، واستخدمت فيها ما يزيد على خمسين 
شخصية، كما انتقلت بمشاهد المسرحية في أكثر من مكان، وكان هدفها دينيا 

 (.1صرفا)
ي مسرحية ضخمة بعنوان "بين جاهليتين"، تناول وكتب درويش المقداد 

فيها المرحلة التي سبقت ميالد محمد صلي اهلل عليه وسلم، وصوال إلى زواجه 
من السيدة خديجة رضي اهلل عنها، مسجال طبيعة الجاهلية، ليصل إلى أهمية 
 البعثة النبوية، في إزالة الجهل والشرك، مشيرا من خالل ذلك إلى التشابه الكبير
في ممارسات الجاهلية األولى، والكثير من الممارسات في العصر الحديث، 
واهتم الكاتب هنا بالوازع الديني، وجعل ذلك امتدادا لكتبه التاريخية: "تاريخ األمة 
العربية"، و"تاريخنا"، التي كتبها بأسلوب قصصي، وقد حرص على التوسع من 

عتقاده أن المرء يجب أن ينشأ خاللها في سيرة النبي صلى اهلل عليه وسلم ال
مؤمنا بأن محمدا صلى اهلل عليه وسلم هو زعيم األمة األعظم، وسيدها ونبيها، 
وموحد كيانها، ومصدر عزتها، وسر بقائها، و أن سيرته هي النور الذي يهدي 
سواء السبيل، وقد حاول الكاتب االلتزام باألحداث التاريخية مع تغيير طفيف في 

حتى أنه التزم بتجسيد شخصية  -أشار إليه في موضعه-حداث ترتيب بعض األ
النبي صلى اهلل عليه وسلم في أحداث المسرحية، وذلك مما نأى عنه علماء 

 اإلسالم، وأشاروا بعدم جوازه في حق النبي وأصحابه.
وقد سار على النهج نفسه محمود عباسي في مسرحية "أبو األنبياء"،  

سماعيل عليهما السالم، وابتدأ مسرحيته بموقف حيث جسد شخصية إبراهيم وا  

                                                           

 (.143 -138) ،1948-1918( الجوزي، تاريخ المسرح الفلسطيني 1)
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متأزم تمثل في إحساس النمرود بخطورة دعوة إبراهيم، ووصول النبأ بتحطيمه 
أصنام المعبد، والحوار الذي دار بينهما، وعرض فيه إبراهيم آراءه، وتحدى 
للنمرود، فقرر النمرود إحراقه، ومن ثم نجى إبراهيم وخرج إلى أرض كنعان، ثم 

عرض الكاتب في الفصل الثاني بشارة المالئكة بإنجاب إبراهيم، وزواجه من يست
هاجر، ثم بشارة المالئكة له بعد فترة من الزمن بإنجابه من سارة، ثم يستعرض 
في الفصل الثالث بمشهديه، قصة ترك إبراهيم هاجر وولده في الصحراء بأمر 

د الكاتب على الرواية (، وقد اعتم1اهلل، وحكاية فداء إسماعيل بكبش عظيم)
التاريخية دون إسقاطات أو رموز، واكتفي بما تحمله من دالالت وعبر أشار 

 إليها في مقدمة الكتاب.
وتناول فوزي الحاج في مسرحية "النور مطلعه الشرق"، حكاية أهل  

الكهف الواردة في القرآن الكريم، لكنه جعلهم ينتمون إلى أكثر من عصر، 
لتوراتي من طغيان أنتيخوس الرابع، والثاني فر بدينه المسيحي فأحدهم فر بدينه ا

من ظلم الملك، والثالث فر بدين اإلسالم من بطش المنذر ملك الحيرة، الذي 
حارب من أسلموا من قومه، وقد عاد هؤالء إلى الحياة في العصر الحديث، 

من هؤالء وخاضوا معتركها، لكنهم اصطدموا بمغرياتها المتطورة، وراح كل واحد 
ضحية لواحدة من مبتكرات العصر، فحزقيال اليهودي أصبح دانيال الصهيوني، 
لياس المسيحي أصبح جوزيف، الغارق في حب  عاشق الذهب، وتاجر النساء، وا 
الخمر، وعبد اهلل المسلم أصبح "مطيع" المحب للنساء، وتاجر السالح، ووصل 

المكاسب المادية، وسقوطهم  بهم األمر إلى التضارب بينهم بعد االختالف على
على األرض إرهاقا وتعبا، وبقاء كلبهم وحيدا، ليتركه الناسك أمينا عليهم، راجيا 

                                                           

 .1972( عباسي، أبو األنبياء، 1)
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(، في إشارة واضحة إلى فساد أتباع األديان، 1أن يعودوا بأرواحهم ال بأجسادهم)
وعجزهم عن معالجة مشكالت العصر، وغرقهم في مستنقع الرغبات، وغياب 

شرقة، التي طالما سارت بها حياة العدل على األرض، وقد الروح الحقيقة الم
تصرف الكاتب في الحقيقة التاريخية، وجمع هؤالء الثالثة، ووضع المسئولية 
على كاهلهم وحدهم، بينما ترك اآلخرين، إما غارقين في الشهوات، كالضابط، 

ما غا رقين في وبائع المخدرات، والعامل، والصبي، وغيرهم، ال مسئولية عليهم، وا 
العبادة والزهد، كالناسك، ينتظر عودة أهل الكهف، وال يمارس أي سلوك إيجابي، 

 يقود إلى التغيير.
ويأخذ محمد القاضي شخصية أيوب النبي عليه السالم معادال  

موضوعيا للشعب الفلسطيني، ومعاناته في مواجهة االحتالل، والعالقة الوطيدة 
ظرها، ومازالت تنتظره، ويشيد معها رغم بينه وبين زوجته، التي مازال ينت

المتاعب جمهورية أيوب، وجنودها األطفال يلقون الحجارة في وجه الجمهور، 
 .(2ليشارك في معركة التحرير)

 
 أهم النتائج

 .لجأ المسرح العالمي من بداياته إلى التراث -

تجسيد فكرة فلسفية أو إنسانية، لحظي التراث باهتمام المسرح الفلسطيني  -
للهرب من سيف الرقابة في طرح الموضوع الوطني،  أوبلورة قيم خلقية، و 

 أوالستفادة من مكوناته الدرامية في نسج ما يريدون من أفكار، أو ل
انسجاما مع بعض المذاهب الفنية التي أعلت من شأنه، مثل الكالسيكية 

 .والمسرح الملحمي

                                                           

 ( الحاج، النور مطلعه الشرق، )د.ت(.1)
 .1998( القاضي، دولة أيوب، 2)
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 الشعبي.المسرح الفلسطيني التراث اإلنساني واإلسالمي و  وظف -

برز االهتمام بالتاريخ لدى كتاب المسرح الفلسطيني لخصوبة تربته، ولرغبة  -
كامنة في بلورة الشخصية العربية بعيدا عن االعتماد المطلق على 

 .المسرحيات الغربية التي تشكل ثقافة المستعمر

من الصورة المشرقة للماضي القائم على العزة  المسرح الفلسطينيانطلق  -
سمو في حكايات النصر والتحرير، رغبة في بعث هذه الصورة والقوة وال

  .الجميلة ودفع الواقع للتشبث بها

من الصورة السلبية للهزائم واالنكسارات رغبة في  المسرح الفلسطينيانطلق و  -
التسرية والتطمين وبعث األمل، على أساس أن هذه األمة على الرغم مما 

عت أن تتجاوزها وتفرض تعرضت له من صعاب على مر الزمن استطا
 وجودها.

المادة  واباألحداث التاريخية بشكل كبير فسجل في الغالب باالتزم الكت -
أسماء بعض  . واهتموا باإلشارة إلىبتوثيق مصادرها واالتاريخية وقام

 .بها في حبكة المسرحية واالشخصيات الموضوعة التي استعان

خالل استلهام األول في طرح كثيرا ما ربط الكتاب بين التراث والواقع، من  -
 قضايا الثاني.

مسرحيات بكشف جوانب من صفحات التاريخ، وظلت بعض الاهتمت  -
ن حاولت اإلشارة إلى نقد بعض المسلكيات،  إسقاطات الواقع فيها واهية، وا 

 واإلشادة ببعض القيم.

حظيت شخصية صالح الدين األيوبي باهتمام الكتاب، حيث تناولت أكثر من  -
 ومواقفه. ياتهمسرحية ح

حظي تاريخ األندلس من الفتح حتى الضياع باهتمام كتاب المسرح  -
 .الفلسطيني، وكأنهم كانوا يرون في فلسطين حالة من حاالت إعادة التاريخ
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خصوصا في -في المسرح الفلسطيني  آثار التراث الغربي واضحةظلت  -
نتيجة  ذلكو  ،ما بين األسطورة والترجمة واالقتباس -المرحلة األولى

 .االحتكاك بالغرب وتفاعل الحياة المسرحية العربية
 

 المصادر والمراجع
 .1978ثالث مسرحيات، القدس، دار الكاتب، جبر؛ محمد كمال،  -

 .1990، قبرص، 1948-1918تاريخ المسرح الفلسطيني الجوزي؛ نصري،  -

، دمشق، مطبعة 1، ط2السلسلة المسرحية للطلبة، مجموعة ،؛ نصريالجوزي -
 .1971، طربين
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ِي  
َناُص ِفي ِشعِر ِإْبَراِهْيم الَغز   التَّ

 

 ماهر رمضان محمد قّنن
 
 :الملخص  

، وتحــد ثوا عن ــه قــديمًا بمســميات ب العربــي الت نــاص قــديمًا وحــديثاُ عــرف نقــاد األد          
ـــاعر إبـــراهيم ، ممختلفـــة، إال  أن  مصـــطلح الت نـــاص كـــان جديـــدًا علـــيه ولقـــد وظ ـــف الش 

ف عــن هــذه الــد الالت مــن ، حــاول الباحــث الكشــلت نــاص توظيفــًا داللي ــًا مختلفــاً الغــز ي  ا
ت ناص الد يني مـن القـرآن والحـديث، والت نـاص األدبـي ، ولقد اهتم  البحث بالخالل بحثه
 .بتركيز مهم

 
Abstract :    

         In the past and recently, Critics defined Intertextualite. They 

talked about it in the past in different names or definitions but 

Intertextualite was a new one for them. Ibrahem Al Ghazi, who 

is a poet, used Intertextualite in different connotation .The 

researcher tried to discover these connotations during his 

research. Also, the research cared about religious Intertextualite 

in Holy Quran and Al Hadith in general and literary 

Intertextualite in specific.                                                                                  
                 

 
 
 
 



 
 -38- 

ســــيدنا  ،لصــــالة والســــالم علــــى أشــــرف المرســــلينالحمــــد هلل رب  العــــالمين، وا     
 ، وبعد.ليمًا مباركًا فيه إلى يوم الدينمحمد صل ى اهلل عليه وسلم تس

شـــهدت الحضــــارة العربيــــة فــــي العصــــر العباســـي تطــــورًا واضــــحًا فــــي جميــــع      
 ،والمســلمون فــي حيــاتهم ذلــك التطــور بوقــد واكــب العــر  ،بيــةالفنــون العلميــة واألد

ر فــي العصــر العباســي مــن حضــارات ســابقة بصــفة عامــة بمــا أث ــ حيــاتهمفتــأثرت 
 ت كثير  م  رجِ وقد تُ  ،ضارة الهندية والحضارة اليونانيةومنها: الحضارة الفارسية والح

 .ون منها في مختلف الفنون واآلدابمن الكتب واستفاد المسلم
ذا كــــان الشــــعر       الغــــز ي  مــــرآة فــــإن   والشــــاعر مــــرآة لعصــــره؛ ،ديــــوان العــــربوا 

ـه لـم يُ ولكن ـ ،للعصر الـذي عـاش فيـه ز بـه شـعره مـن ف إال  حـديثًا رغـم مـا يتمي ـنص 
، كمـا ُعـرف الغـز ي  بتـأثره بكثيـر ل وجودة فـي المعنـى وحسـن فـي السـبكغزارة القو 

 ،مـوي والعباسـياهلي واإلسـالمي واألمن الشعراء الذين سبقوه كشعراء العصر الجـ
 .وخاصة المتنبي من العصر العباسي

لشـــعر القـــدامى إن  الباحـــث ال يعـــرف ســـببًا حقيقيـــا  إلهمـــال النقـــاد والبالغـــين      
، وقـد شـهد لـه مؤرخـو األعـالم بتفوقـه م تقر به من أمـراء عصـره ووزرائهـمالغز ي  رغ

 .لصفدي  والمسعودي  وغيرهمكان واعلى شعراء عصره مثل ابن خل  
" لــم يتطـرق إلـى جميـع أنــ      اع و إن  الباحـث فـي بحثـه "التنــاص فـي شـعر الغـز ي 

، لــــذا يحــــاول العتقــــاده أن الحــــديث ســــيطول فــــي ذلــــكالتنــــاص فــــي شــــعر الغــــز ي  
، متســلحًا بــالمنهج الوصــفي التحليلــيلتنــاص االباحــث الوقــوف عنــد بعــض أشــكال 

المــؤثرة التــي يزخــر بهــا  ومعتمــدا  علــى الشــواهد الكثيــرة والمعــاني الرفيعــة والحكمــة
   .شعر الغز ي  

، ومـن  الدراسـات التـي تناولـت شـعره درس بعض الدارسين شعر الغـز ي  وقد       
 الدراسات التالية:



 
 -39- 

، دراســة وتحليــل، للباحــث التصــوير ا -1 لبيــاني فــي شــعر أبــي إســحاق الغــز ي 
 .بدر بن الفي الجابري

، دراسـة ببنية الصور  -2 الغيـة ونقديـة، جامعـة ة في شعر أبي إسحاق الغـز ي 
 .أم القرى

دراسة فـي الرؤيـة والتشـكيل الفن ـي، للباحـث ، تحقيق و ديوان إبراهيم الغز ي   -3
 .عبد الصمد صقر

، تحـد ث ين يسبقهما مقدمة البحث والتمهيـدقس م الباحث البحث إلى مبحث     
تـه ورأي العلمـاء ه وحياتـه ورحالدفي التمهيد عن الغـز ي  مـن حيـث اسـمه ومولـ

 .     شعره ثم موته في
أم ا المبحث األول " التناص الديني في شعر الغز ي  " فقد تنـاول الباحـث      

ثــم  التنــاص  ،الحــديث عــن التنــاص قــديمًا وحــديثًا، والتنــاص مــن القــرآن الكــريم
 ؛ لما يحمله من معنى ديني من الحديث الشريف، والتناص من القول المأثور

ـــاني "       ـــاولوفـــي المبحـــث الث الباحـــث الحـــديث عـــن  التنـــاص األدبـــي " تن
ألدبيـة لمـا ، ثـم التنـاص مـن األمثـال باعتبارهـا مـن األعمـال االتنـاص الشـعري

 .تحمله من معاني وحكمة
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 :وعصره يّ حياة الغزّ *
 : اسمه ولقبه*   

ويعـود  (1)ي  ، أبـو إسـحاق الغـز  ي  إبراهيم بـن يحيـى بـن عثمـان بـن محمـد الكلبـ     
، وهـــذه ة، وقـــد نـــزل والـــده غـــز  ة كلـــب اليمانيـــة التـــي نزلـــت فلســـطينى قبيلـــأصـــله إلـــ

 .مكانة عظيمة زمن الدولة األموية القبيلة العربية األصل كان لها
 
 : ميالده ونشأته* 

هـــ ، ونشــأ فيهــا حياتــه األولــى وتلقــى علومــه 441ة ســنة ولــد الشــاعر فــي غــز       
، التـي مـرت بسـبب الظـروف السياسـية سـتمر فيهـا ه لـم ية ، ولكن ـاألساسية في غز  

فغـــادر ؛ بات وغـــالء فـــي المعيشـــة وضـــيق الحـــالبهـــا المنطقـــة آنـــذاك مـــن اضـــطرا
رف ، وُعــرحــالت  وتــنقالت متكــررة للغــز ي  لالســتقرار، كمــا أن  موطنــه طلبــاً  ي  الغــز  

 ة إلى عسقالن.على حال، ومن هذه الرحالت خروجه من غز   ه ال يستقر  عنه بأن  
    

إلــى بــالد الشــام  وطنــه بســبب الظــروف السياســية يتجــهم ي  مغــادرة الغــز   بعــد     
، وهــو فــي حديثــه عــن ا أيــام وليــال طيبــةمــ، وقــد قضــى فيهفيقصــد دمشــق وحلــب

ه يغادر بالد ولكن  ، ره فيتحسر على أيام الصبا في حلبذكرياته يذكر ذلك في شع
، قصـيدة طويلـةالموسـوي الترمـذي فـي  الشام فيقصد بالد فارس فيمدح ابـن جعفـر

بـن إسـماعيل، احـد رؤسـائها األسـتاذ أ، ليمدح و من رحالته وصوله إلى أذربيجان
، ووصــل إلــى ة ويســمى الممــدوح فــي شــعره "بماجــد"ويــذكر وصــوله إلــى تلــك البلــد

                                                           

إحسان عباس،دار صادر، ، ابن خلكان، تح: فيات األعيان أنباء أبناء الزمانانظر و  (1)
د األرناؤوط ، وانظر الوافي بالوفيات، صالح الدين الصفدي، تح: أحم1/57 ،1900بيروت 
 . 6/35، بدون ط ،2000، مصطفى، دار إحياء التراث، بيروت وتركي
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ه أصبح بال الممدوح أن يحفظ األدب في بلده ألن   ، وذكرها في شعره موصياً تبريز
لى قصبة كورة سابور ) النوبندجان ( ومنها إلى وفى تنقالته الكثيرة يصل إ ،قيمة

ذلــــك فقـــال " ورد علينــــا ي ، وقــــد ذكـــر الســـمعانيراز ومـــروشـــوكرمــــان  نجـــور جـــا
لـم يجـد ضـالته  هويبـدو أن ـ، (1)لـى بلـخ "إ وإلى أن اتفق له الخروج من مر  ...مرو
 .ان، فلم يكرموه فتركها لبخل أهلها حتى وصل إلى أر  روفي م
      
، عـــرف بهـــاللرحلـــة يُ  مـــن خـــالل رحالتـــه الكثيـــرة كـــان محبـــاً  ي  الغـــز   أن  ويبـــدو      

، ورغـم تنقالتـه هـذه فـي عطائـه وكان في كل مكان يصل إليه يمدح أميرهـا طمعـاً 
، كمـا (2)، وفى شعره ما يؤكد ذلـكالمذهب ه كان شافعي  بين المناطق المختلفة فإن  

لعطـاء، إلـى شـاعر وا دحكانت له فلسفة خاصة بالشعر انتقـل مـن خاللهـا مـن المـ
، فتحــــول الحــــال بــــه مــــن المــــوطن إلــــى يفلســــف الحيــــاة، والــــرزق والمــــال والســــيادة

، نجـده رفـت بالمتناقضـاتوكانت لفلسفته هـذه آثـار علـى حياتـه التـي عُ  ،االغتراب
 ،كمـــا نجـــد فـــي شـــعره الشـــكوى واألمـــل ،، يحتـــاج األمـــراء فيمـــدحهمثـــم فقيـــراً  غنيـــاً 

، وقـــــد تجلــــت هـــــذه عزلـــــة واالنخــــراط بـــــالواقع والمجتمــــع، والواالســــتقامة واالنحنــــاء
 .(3)المعاني والفلسفة بشكل واضح في معظم الديوان

 :عصره* 
، ه عــاش فــي القــرنين الخــامس والســادسمــن خــالل مــيالده ووفاتــه يتضــح أن ــ      
فنجد من حكامها  ،رفت فلسطين في هذه الفترة باضطرابات سياسية عظيمةوقد عُ 

                                                           
للعماد األصفهاني، تح: شكري فيصل، ( خريدة القصر وجريدة العصر، قسم الشام، (1

 32\1،  1964 ، المطبعة الهاشمية دمشق،مطبوعات المجمع العلمي العربي
، 1ركز جمعة الماجد، دبي، اإلمارات، ط( انظر، ديوان الغز ي، تح: عبد الرازق حسين، م(2

 .26، ، المقدمة2003
 .27 :( الديوان3)
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طميين والســــالجقة ثـــــم الصــــليبيين ثـــــم األيــــوبيين الـــــذين هزمـــــوا والفـــــا اإلخشــــيديين
بعـد خروجـه مـن موطنـه  ي  ، وقـد كانـت معظـم رحـالت الغـز  المماليك ثم  الصليبيين 

، وموطنــه يعــانى مــن االضــطرابات السياســية وذهابــه إلــى خراســان وتنقالتــه كلهــا
السياسـية ، ولعـل هـذه الظـروف صادية التي كان يعانى منها الناسوالظروف االقت

 . موطنه ي  واالقتصادية هي السبب الرئيسي لمغادرة الغز  
  
 : وفاته* 

هــ عـن 524في الغربة وذلك بعـد خروجـه مـن مـرو، تـوفى سـنة  ي  توفى الغز       
 .، ودفن في مدينة بلخعاماً  (83ثالثة وثمانين ) عمر يناهز

 : همكانت* 
خي األدب، وقــــد رفـــع مــــن مكانــــة مرموقـــة بــــين الشـــعراء ومـــؤر  ي  كانـــت للغـــز       

كــــان ل  خه ابـــن صـــف، فقـــد و ن تـــرجم لـــه ووضـــعوه فــــي مرتبـــة عاليـــةمـــ مكانتـــه كـــل  
طـال  :"، أمـا ابـن عسـاكر فقـد مدحـه فـي قولـه(1)"الشاعر المشهور المحسـن"بقوله:

بتـدع، م، ونظـم كره، وأتى بكل معنى مختـرعف، وماج بحر شعرهسعر عمره، وراج 
"وكــان  فيقــول عنــه: قــدره عاليــاً  يفــع ابــن الجــوز ، كمــا ير (2)"محكمــة النســجة وحكمــ

، وكـان لـه خــاطر مـن يضـرب بـه المثــل فـي صـناعة الشـعرأحـد فضـالء الـدهر، و 
ور، أحـــد شـــهالشـــاعر الم :"فيصـــفه بقولـــه الصـــفدي،أمـــا (3)"مستحســـن وشـــعر ملـــيح

                                                           
 .57( وفيات األعيان (1
، 2،1983ط ( تهذيب تاريخ ابن عساكر، تح:عبد القادر بدران، دار المسيرة ،بيروت،(2
2/232 
، 1963 ،1ابن الجوزي، دار صادر بيروت، ط.( المنتظم في تاريخ الملوك واألمم، (3
10/15  
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الذهبي بقولـه :" تنقـل فـي ويصفه ، (1)"فضالء الدهر ومن ساد ذكره بالشعر الجيد
كمــــا  ،(  2)ودور فــــي الجبـــال وخرســــان، وســــار شــــعره" ...مــــدح األعيــــانالبلـــدان، و 

ألثيـر فيستشـهدون بمقطعـات مـن وابن الوردي وابن خفاجة وابن ا ييقدمه السمعان
 .شعره

 املبحث األول
 التناص الديني

 :في األدب العربي واألدب العالمي مفهوم الّتناص
ذ القــدم، وقــد يــأتي هــذا التــوارد تتــوارد أفكــار الشــعراء وألفــاظهم ومعــانيهم منــ      

علــى أشــكال مختلفــة، فأحيانــا فــي المفــردات والمعــاني، وأخــرى فــي التراكيــب، وقــد 
 :(3)مرؤ القيساى قال حت   فطنوا  لهاة و عرف الشعراء والنقاد هذه الظاهر 

ـــعُ   خدامُ  بنُ اى ك  ا ب  م  ك   ار  ي  ي الد  بكِ ن    نـــا                                        ل المحيـــل لعل  لـــًا علـــى الط  وج 
ره واقفــًا وكــأن  الشــاعر يشــير إلــى شــعراء قبلــه وقفــوا الــديار ليبكوهــا، فجــاء دو       

، وهــذا مــا يؤكــده رار لمــا فعلــه الســابقو، فمــا يفعلــه هــو تكــعليهــا كمــا فعــل مــن قبلــه
 : (4)عنترة في معلقته عندما قال

ـــــ ـــــه    مِ وه  ت   عد  ب   ار  الد   فت  ر  ل ع  م ه  أ                                                مِ د  ت ـــــر  ن مُ ِمـــــ راءُ شـــــع  ال   ر  ادل غ 
 

                                                           
 .6/51، اعتناء هلموت روتر وآخرين.( الوافي بالوفيات، صالح الدين الصفدي(1
م ووفيات المشاهير واألعالم، الذهبي، تح: عمر تدمري، دار الكتاب العربي، ( تاريخ اإلسال2)

 .36/90 ،1987، 1بيروت، لبنان، ط.
، بدون 5رة، ط.( ديوان امرئ القيس، تح: محمد أبو فضل إبراهيم،دار المعارف،القاه3)

 .114ت،
 .13، 1992، 1( ديوان عنترة ، شرح: يوسف عيد، دار الجيل بيروت، ط 4)
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،  وقــد تحــدثوا عنــهالســابقين لــم يتركــوا شــيئًا لالحقــين إال وفيــه يؤكــد عنتــرة أن       
، وكـأن  حـديث عنتـرة " أقـدم إشـارة إلـى ظـاهرة يأتي الالحقون فيأخذوا مـن كالمهـمل

 بيعي أن يتأثر الالحق بالسابق.، ومن الط(1)التناص"
خــر منــذ ُعــرف الشــعر عنــد العــرب، آاد القــدامى التنــاص كمفهــوم قــعــرف الن      

 كمـا أن   أو اللفظ أو التركيـب...فقد عر فه العرب بضرب من السرقات في المعنى 
ي أطلقـوا عليـه مسـميات كثيـرة الـدرس األدبـفـي  النقـاد العـرب والمتخصصـين مـنهم

" بــاب متســع جــدًا ال أن ــه وابــن رشــيق يــراه  ، والتضــمين والســرقة...االقتبــاس: منهــا
ابــن رشــيق يؤكــد علــى  ، وكــأن  (2)عى الســالمة منــه "يقــدر أحــد مــن الشــعراء أن يــد  

قصــد أم بــدون بظــاهرة التنــاص التــي ال يمكــن لشــاعر أن ينكرهــا ســواء كــان ذلــك 
 قصد.
دبيــة كظــاهرة تســتحق هم األمــا زال األدبــاء يتحــدثون عــن التنــاص فــي أعمــال     

، مدى التأثير والتأثر بين األدباء، أو بـين النصـوص األدبيـةألن ها تدرس  ؛الدراسة
كمــا أن ــه مــن تعامــل الكاتــب مــع النصــوص الســابقة لــه عنــدما يــدخلها أو يضــمنها 
نصـــه، فقـــد يـــورد الكـــالم أو بعضـــه بتصـــرف مـــن المبـــدع عـــن طريـــق التغييـــر أو 

يح أو إيـراد المعنـى فـي عبـارة أخـرى علـى جهـة قلــب التضـمين أو اإلشـارة أو التلمـ
  (3)أو نقل.

                                                           

البياتى، مجلة  آداب  (أبنية التنصيص الظاهرة والخفية في شعر ما قبل اإلسالم، عادل 1)
 .51،  1995(، 21/ 20، العدد) المستنصرية

القيرواني، تح: محمد عبد المجيد، مدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، ابن رشيق ( الع2)
 .2/28، 1972، 4بيروت، ط

ء وسراج األدباء، حازم القرطاجنى، تح: محمد بن الحبيب الخوجة، ( انظر، منهاج البلغا3)
 .131 ،1966دار الكتب الشرقية، تونس، 
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حرص الشعراء منذ عصـر الجاهليـة علـى أن يكـون لهـم راوى يـروى أشـعارهم،      
ه ويذيعـه بـين القبائـل ويصـبح مـع مـرور الوقـت شـاعرًا هذا الراوي يحفظ الشعر كل  

يتجـــزأ مـــن  ، فتصـــبح جـــزءًا النايـــا شـــعرهثيحفــظ نصوصـــًا أخـــرى ، قـــد تـــدخل بـــين 
، أو لغيــــره مــــن هر عمفرداتــــه ونســــيجه اللغــــوي، وقــــد تكــــون للشــــاعر الــــذي روى شــــ

عــــادة العــــرب فـــــي  ه يحــــتفظ بــــالمعنى أو المفـــــردات ذاتهــــا، بــــل إن  ، ألن ــــالشــــعراء
، مـن الحفــظ ئالجاهليـة كانـت تقــرض علـى الشـاعر أن " يبــدأ بـالنظم بعـد أن يمتلــ

   (1)ة الظاهرة " واشترطوا نسيان المحفوظ لتمحى رسومه الحرفي
م فــي القــرن العشــرين 1966إن  مصــطلح التنــاص كمفهــوم جديــد ظهــر عــام      

حوارية عند الكاتـب ، وقد تأثرت الكاتبة بمفهوم اللى يد جوليا كريستيفيا البلغاريةع
نـــص هـــو  ، وهـــى تـــرى أن " التنـــاص أحـــد مميـــزات الـــنص، فكـــل  الروســـي بـــاختين

   .(2)"امتصاص أو تحويل لوفره النصوص...
، وبدأت الدراسات األدبية تتحدث عـن ل مفهوم التناص عند النقاد العربانتق     

جــذوره األدبيــة إلــى المــورث  امــن النقــاد لــه وعــدو  خ كثيــر  المفهــوم العــام لــه، كمــا أر  
 أو ظاهرة جديدة بعيدة كـل   األدبي عند العرب، ومنهم من تعامل مع التناص كفن  

ا عرفــه العــرب مــن ألنهــم يفرقــون بــين التنــاص وبــين مــ ؛البعــد عــن التــراث العربــي
، فيــرى مختلفــة للتنــاص عنــد النقــاد العــرب ، لــذا نجــد تعريفــاتتضــمين أو اقتبــاس

أفكــارًا أخــرى أدبــي، نصوصــًا و  نــص   يتضــمن   أحمــد الزغبــي أن التنــاص يعنــى" أن  
به التلمــيح أو اإلثــارة أو مــا تشــا وأســابقه عليــه عــن طريــق االقتبــاس أو التضــمين 

 .(3)ذلك من المقروء الثقافي لدى األديب "
                                                           

 .574، 1984، 5( المقدمة، عبد الرحمن ابن خلدون، دار القلم بيروت، ط1)
جده  ،ثقافي، عبداهلل الغذامي، النادي األدبي الكفير من البنيوية إلى التشريحيةت( الخطيئة وال2)

 .322، 1985 ،1السعودية، ط
 .9، 1995، 5يًا، أحمد الزغبي، مكتبة الكتاني، إربد، األردن، ط( التناص نظريًا وتطبيق3)
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، والنص الجديـد الـذي صـاغه بإسـلوبه ر الشاعر بهإن  النص القديم الذي تأث       
ـــنص يحتفظـــان كـــل  منهمـــا بمميزاتـــه ومفرداتـــه رغـــم الت حـــوالت التـــي تطـــرأ علـــى ال

ره مــن النصــوص " اعتمــاد نــص مــن النصــوص علــى غيــ ، ومــع ذلــك فــإن  الجديــد
أو الكتابيـــــــة العربيـــــــة أو ، القديمـــــــة أو المعاصـــــــرة الشـــــــفاهية و الشـــــــعريةالنثريـــــــة أ
التشــــكيلية ركيبيــــة و ، ووجــــود صــــيغة مــــن الصــــيغ العالئقيــــة والبنيويــــة والتاألجنبيــــة

  .ما هو إال شكل من أشكال التناص  (1)واألسلوبية بين الن صين"
مطـــيط : األول التح مفهـــوم التنـــاص وآلياتـــه فـــي قســـمينيحصـــر محمـــد مفتـــا     

ة بأنواعهـــا، والتكـــرار الـــذي يكـــون بالجنـــاس والقلـــب والتصـــحيف والشـــرح واالســـتعار 
والثــاني اإليجــاز ويحتــاج إلــى الشــرح والتوضــيح والتفصــيل، حتــى تكــون  ،الــدرامي

، فالشـــاعر فـــي هـــذا ال يـــذكر إال  القـــارئ العـــادي /هـــذه اآلليـــة مدركـــة قبـــل المتلقـــي
  . (2)األوصاف المتناهية في الشهرة والقبح

ـــم يكـــن التنـــاص فـــي عصـــر       "  ألن   ؛مـــن العصـــور إال عمليـــة تـــأثير وتـــأثرل
الــنص عنــدما يأخــذ مــن نــص ســابق فأنــه يأخــذ ويعطــى فــي آن واحــد، وقــد يمــنح 

كــن ، لــم يأو يظهرهــا بحلــة جديــدة كانــت خافيــةالنصــوص القديمــة تفســيرات جديــدة 
لوب جديــد فهــو ثمــرة ، والتنــاص إنتــاج أفكــار بأســمــن الممكــن رؤيتهــا لــوال التنــاص

 . (3)ر الدالالت"ينصوص سابقة، ولكنه ليس وحيد البنية أو فق

                                                           

نادي جده ، العربي الحديث، محمود جابر عباس ( إستراتيجيه التناص في الخطاب الشعري1)
 . 226/  2000األدبي السعودية سنة 

المركز الثقافي  ( انظر، تحليل الخطاب الشعري ) إستراتيجية التناص ( محمد مفتاح،2)
 .129-126، 1992، 3العربي، بيروت،ط.

، م دراسة أسلوبية،سامي حماد الهمص، رسالة ماجستير مخطوطة( شعر بشر بن أبي خاز 3)
 library.iugaza.edu.ps/thesis/786f . 165، 2007ين، امعة األزهر، غزة ، فلسطج
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ــــم البــــاحثون التنــــاص إلــــى أق      يقســــمه إلــــى تنــــاص تجلــــى مــــن : مــــنهم ســــامقس 
، ويـــدخل تحـــت المباشـــر مـــا عرفـــه النقـــد مباشـــر( وتنـــاص الخفـــاء )غيـــر مباشـــر()

مــنهم مــن يقســمه إلــى تنــاص القــديم بالســرقة واالقتبــاس واألخــذ واإليحــاء والرمــز، و 
إيجــــابي، وآخــــر ســــلبي ، فــــاألول يقصــــد بــــه إنتــــاج أفكــــار قديمــــة بأســــلوب جديــــد، 

، ولكن تتداخل النصوص ال يعنـى ى المقرر للنص الذي سبقهوالسلبي مثل الصد
ن     (.1)لتفريخ النصوص ةه ليس سوى آلبحال أن الكاتب أصبح مسلوب اإلرادة وا 

نواعــه تحتــاج إلــى دراســة هــذه األنــواع جميعهــا فــإن  رغـم أن  دراســة التنــاص وأ     
يقـــوم بعمليـــة  هجميـــع هـــذه األنـــواع تعتمـــد علـــى فهـــم المتلقـــي وتحليلـــه للـــنص، ألن ـــ

 ذلـك يعنـى أن   ، فـإن  ل مـا كـان التـأثير مـن الـنص مـؤثراً ، وكفحـص لـنص ليـؤثر فيـه
ى لغـة الـنص يقبـل المتلقـي علـ المتلقي قام بتحليل النص تحلياًل فنيـًا جيـدًا بعـد أن  

، واللغـة ليسـت مجـرد اللغـة والصـور والمفـردات والمعـانيبقلب فاهم، فيتوقـف عنـد 
يقاعيـــة وتصـــويرية  نمـــا هـــي " بنيـــة لغويـــة وصـــوتية وا  يقـــاع، وا  أصـــوات وحـــروف وا 

  (2)ذات دالالت تتوزع في أساليب مكثفة أو مفصلة "
، والدارس لهـذا سيعرفة لغة الشعر في العصر العباإن  القارئ الجيد يمكنه م     

الشعر يجب عليه أن يفهم العناصر الفنية والقيم الجمالية التي يستند إليهـا الـنص 
الشـــعري كمـــا أن الـــدارس لشـــعر إبـــراهيم الغـــزي يســـتطيع أن يفهـــم معنـــى التـــأثير 

الــذين كانــت لهــم  شــعراء، والشــاعر ســبقه كثيــر مــن ال" التنــاص" فــي شــعره والتــأثر
، ومـــنهم اإلســـالمي، مـــن ســـيأتي بعــدهم، مـــنهم الجــاهليالريــادة، فرســـموا الطريــق ل

ًا ســـيؤثر بـــالالحقين بعــدهم ، فكـــان امـــرؤ القـــيس فعب ــدوا الطريـــق وتركـــوا شــعرًا وفن ـــ

                                                           

النادي األدبي  عبداهلل الغذامي، ( انظر، الخطيئة والتكفير من البنيوية إلى التشريحية،1)
 .324 –323، 1،1986، جدة السعودية، ط. الثقافي،

  168، ( شعر بشر بن أبي خازم2)
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 ، كمــا كــان للــنص القرآنــي والحــديثزهيــر والمتنبــي وغيــرهم مــن الشــعراء، و وعنتــرة
، يــةســنرى ذلــك عنــد الدراســة التطبيق ، كمــاالشـريف دور عظــيم فــي تنــاص الشــاعر

ـــد الشـــاعر دالالت  ألن   ـــرآن الكـــريم والحـــديث الشـــريف يعطـــي عن التنـــاص مـــن الق
 .للنصوصمختلفة 
، وكيـــف وســـنتناول فـــي الصـــفحات اآلتيـــ      ة التنـــاص فـــي شـــعر إبـــراهيم الغـــز ي 

 وظ فه الشاعر بطرق مختلفة؟ مما أوحى بدالالت متباينة... 
 
 التناص من القرآن الكريم:  :أ

بالتنـــاص الـــديني هـــو تـــأثر الشـــاعر بثقافتـــه الدينيـــة مـــن القـــرآن إن  المقصـــود      
، وعنـــد الحـــديث عـــن مـــن الكتـــب الســـماوية األخـــرىالكـــريم والحـــديث الشـــريف أو 

يجـب الحـديث عـن ثقافتـه الدينيـة منـذ والدتـه وحتـى مماتـه،  ي  الشاعر إبراهيم الغـز  
رن الخـامس ومن الجـدير بالـذكر أن الشـاعر ولـد فـي نهايـة النصـف األول مـن القـ

 –ه 442الهجـــري، ووفاتـــه فـــي نهايـــة الربـــع األول مـــن القـــرن الســـادس الهجـــري) 
ء والحكــام والشــعراء ، وقــد اتصــل الشــاعر بعــدد وفيــر مــن الملــوك واألمــراه (523

ــــد مــــن اآلداب ورجــــاالت عصــــره ــــى بالعدي والشــــعراء والفقهــــاء ومــــدحهم ، كمــــا التق
ان التعليم الديني ، فقد كة أهل عصرهفته الدينية " هي ثقاف، ولقد كانت ثقاومدحوه

 .(1)، ونصيب الغزي من ذلك وافر"أساس كل متعلم
إن  الباحـــث فـــي شـــعر الغـــزي والـــدارس المـــتفحص لـــه يـــرى بوضـــوح مظـــاهر      

يســتنبط الباحــث مقــدرة الغــزي  أن   التنــاص الــديني مــن القــرآن الكــريم، ولــيس غريبــاً 
ـــًا موحيـــًا، ولعـــل علـــى اإلفـــادة مـــن معـــاني القـــرآن الكـــريم وصـــوغ ها صـــوغًا إيجابي

                                                           

 .39: (  الديوان1)
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ومــن األمثلــة  التنــاص مــن القــرآن الكــريم يمثــل ســمة مــن ســمات أســلوب الشــاعر،
 : (1)هعلى ذلك قول

 اب  ارِ ش   نتُ ا كُ م  ل   نهُ وا مِ بُ رِ ا ش  م  بِ                           ىً ل  بت  مُ  وت  الُ ط   ابِ صح  ي أ  فِ  نتُ و كُ ل  و  
 نهُ مِ  ب  رِ ن ش  م  ف   هرى ن  م بِ يكُ لِ بت  مُ  اهلل   إن   {: من قوله تعالىوهذا التناص مأخوذ        

  (2) }...منهُ  مِ يال ً لِ  ق  ال  إِ  نهُ وا مِ بُ رِ ش  ف   ...ين  مِ  يس  ل  ف  
ه والتناص هنا واضح حيث وظ ـف الشـاعر هـذه اآليـة الكريمـة ليصـور لنـا أن ـ     

النهـر إال  شـرب مـن، لـذا فلـن يأصـحاب طـالوت الـذين لـم يتخلـوا عنـهسـيكون مـن 
، وقــد اســتفاد الشــاعر مــن استحضــاره ألصــحاب طــالوت بمــا أشــار علــيهم طــالوت

، ي تناصــه هــذا، ليــدلل علــى صــحة رأيـــهوقومــه فــي رســم الصــور التــي يريــدها فـــ
مـن القـرآن الكـريم وذلـك  نفسها وخاصة عندما يجعل التناص ويورده في المفردات

 ( : 3)في قوله

 اوت  الُ ط    يامُ األ    ان  ل   ت اد  ع  أ    له  ف    ه                         تُـاد  ي  ى زِ خف ـ ت  ال   سـمِ الجِ و   لمِ ي العِ فِ 
كمـا جـاءت فـي القـرآن الكـريم:  مهوهنا تظهر صورة طالوت وأبعاد جسمه وعل     

  (4) } ...سمِ الج  و   لمِ ي العِ فِ  ةً سط  ب   هُ اد  ز  م و  يكُ ل  ع   فاهُ اصط   اهلل   إن   ...{
ـــ إن         ـــم يـــأتِ الش  ـــ اعر هنـــا ل ًا، بـــل اســـتخدم األلفـــاظ فـــي ســـياقه، باآليـــات نص 

، أو بعضــًا مــن ألفاظــه ليظهــر تــأثر قــد يكــون بــإيراد الــنص كــامالً وبالتــالي فــإن ال
 الشاعر مكانة الممدوح وعظمته وتميزه عن غيره في الجسم وفي العلم.

 

                                                           

 .333: ( الديوان1)
 .249لبقرة آية/ ( سورة ا2)
 .454: ( الديوان3)
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 ( : 1)ل الشاعرومن تناص بعض األلفاظ أو مرادفها من القرآن الكريم، قو   

ـــــــــحســـــــــُب ُكـــــــــحت ـــــــــام  أً   ااث  كب  األ  و   اد  نج  األ   دُ ابِ ك  أُ و    ًا                           د  ورِ ل  آلى م 
 
 

ـــوا أ  رُ ف ـــك   ين  ذِ ال ـــو   {: التنـــاص مـــن قولـــه تعـــالى      ـــم ك  هُ الُ عم  ـــ، بقِ ابِ ر  س  ـــي   ةى يع   هُ بُ حس 
  (2) } ...ءً آم   مآنُ الظ  

قرآن الكـــريم يـــنهض بـــالنص ويعطيـــه خصوصـــية أكثـــر، وهـــو إن  التنــاص بـــال     
ه فــي مقدمــة ثقافتــه ؛ ألن ــر يكثــر مــن التنــاص بــالقرآن الكــريمأمــر طبيعــي مــن شــاع

 .الدينية
ــ ن  ل إِ ُقــ{ قولــه تعــالى:  ىيصــول للشــاعر معنــ       هُ ن ــإِ ف   نــهُ مِ  ون  ر  ِفــي ت  ذِ ال ــ وت  الم 

 : (4)، يقولالفرار من الموت هو فرار إليه ن  صوغًا شعريًا ليبين أ (3)} ...ميكُ قِ ال  مُ 
ــــــــلٌّ ي  ُكــــــــ  يرُ صِ م     نهُ مِ  ر  ا ف  م    ىل  إِ    هُ ل  و                                 هُ وت ــــــــفُ ي  ى لِ د  ن الــــــــر  ر  ِمــــــــِف

، ويحـرص أن يكـون هـذا الكـرم الشـاعر يمـدح األميـر بصـفات الكـرم بل نجـد      
ـ ون  ُعـتبِ  يُ ال   م  ثُ  ...: امتثااًل  لقوله تعالي ذىً وال أ ناً م فال يتبعهخالصًا هلل  وا قُـنف  أ   آم 

ب ِهــم... ىً ذ  أ   آلًا و  ن ـم   ، فيصـوغها الغــزي مســتلهمًا هــذه الصــفة (5)} ل هُــم أ جــُرُهم ِعنــد  ر 
 ( : 6)وموظفها لممدوحة، وذلك في قوله

ــــــ ُيتبِ ال   ــــــ ون  ُع ــــــى م  د  الن   لُ غال  أ   اقِ عن  ي األ  فِ  ن  ُد الم  ئِ ال  ق               ُصــــــُه                   غ  ن  ًا يُ ن 
 

                                                           

 .، اآلل: السراب581( الديوان: 1)
 .39( سورة النور آية /2)
 .8( سور الجمعة آية /3)
 .346: ( الديوان4)
 / .261( سورة البقرة آية 5)
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، بـل يؤكـد أن  المـن  مـا ما تتضمنه اآليـة الكـريم مـن معـانى ال يكتفي الشاعر ب     
هــي إال أغــالل  فــي أعنــاق الكــريم، ولكــن ممدوحــه بعيــد كــل البعــد عــن ذلــك فهــو 

دوح بجانـــب كرمـــه ، وبـــذلك يكـــون الممـــوســـخي امتثـــاال لقولـــه تعـــالى الســـابقكـــريم 
 .تصرف بخالف ذلكوسخائه رجل عالم بأصول دينه فال ي

فـي تصـويره لحالـه عنـدما ضـاقت بـه الـدنيا،  ي  كما نجـد الشـاعر إبـراهيم الغـز       
، وذلــك ة مـا أصـابهم مـن االعتـداد بكثـرتهمبحـال المسـلمين فـي غـزوة حنـين، نتيجــ

  (1)}ين رِ دبِ م مُ يتُ ل  و   م  ت ثُ ب  حُ ا ر  م  بِ  رُض األ   مُ يكُ ل  ت ع  اق  ض  و  ... {في قوله تعالى: 
 :(2)نجده ينقل ذلك مصورًا حالته الشخصية، فيقول

ـل  ت ع  اق  ض     ي                               رِ صـادِ م  ي و  دِ ارِ و  ي  م 
 

 افِ كن  ُة األ  حب  ي ر  ولِ ح   رُض األ  و   
دى الضــيق الــذي يســتدعي الشــاعر اآليــة مــن القــرآن الكــريم للداللــة علــى مــ      

كمــا نجــد أن  التنــاص يعتمــد علــى  ،ن يــوم حنــينب المســلمياأصــابه، وهــذا مــا أصــ
/ رحبـة ، نجد األرض/ في اآلية وفي البيت الشعري هاالمفردات نفس ضاقت/ علـي 

 . األكناف / ربحت
، يتخلـــق بـــأخالق الـــدين اإلســـالمي، متمســـك بشـــعائر والشـــاعر رجـــل متـــدين     

 ابُ صـــح  أ   ى~اد  ن ـــو    {ف بـــاألعراف فـــي قولـــه تعـــالى: دينـــه، فيصـــف مشـــهد الوقـــو 
 .(3)}م اهُ يم  سِ بِ  ي عِرُفون ُهم اال ً ج  ر   افِ عر  األً 

 ( : 4)يقول ي  فنجد الغز       

ـــــــتُ ق  و  ف    ـــــــ ف ـــــــائِ الن   ين  ب  ـــــــ اتِ ب   افِ عر  ى األ  ل  وا ع  فُ ق  و   ةى صب  ي عُ فِ   ي          نِ ن  أ  ك 
 

                                                           

 .25( سورة التوبة اآلية/ 1)
 .435: ( الديوان2)
 .48ألعراف آية /( سورة ا3)
 .435: ( الديوان4)
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بـالقرآن  في تناصـه ناص، ولم يقف عند هذا الحد  وال يكتفي، الشاعر بهذا الت     
، والشـاعر مـن ألفاظـه ، بل نجده يستخدم عبارات وآيات كاملة منه، وبعضاً الكريم

فيد مــــن دالالت اآليــــات عنــــدما يوظــــف هــــذه اآليــــات أو بعضــــًا مــــن ألفاظهــــا يســــت
يحاءاتهـــا ، فيعطـــى وظـــائف أخـــرى فـــي نصــــه الشـــعري ســـواء كـــان فـــي تناصــــه وا 

بعض المفردات واآليات كما هـي، أو بـذكر ألفـاظ معينـه أو معـاني  المباشر بذكر
اآليــــات، ليــــنهض التنــــاص بــــالنص وينقلــــه مــــن حالــــة إلــــى حالــــة أخــــرى فيعطيــــه 
خصوصية اآليات، وهو أمر طبيعي عند شاعر جعل مـن ثقافتـه الدينيـة وخاصـة 

 القرآنية منها منهاًل من مناهل شعره وأساسًا لثقافته المتنوعة.
 

 :(1)من أمثلة التناص بألفاظ وعبارات أو جزء من آيات قول الشاعرو      

ـــــــــــوقِ ُق الفُ ت ـــــــــــر    ـــــــــــبِ  ت  ُقبلِ   نمِ  ُقد    هُ صُ يمِ ق   ت ان  ك                                                 ةى ث ـــــــــــادِ ح   ل  ُك
ــه تعــالى       ــ ن  إِ  {: مــأخوذ مــن قول ــ هُ يُصــمِ ق   ان  ك  ــقُ ِمــن   د  ُق ــف   لى ُب ن ِمــ وً ُهــو   ت  ق  د  ص 

  (2)}ين بِ اذِ الك  
 :(3)ومنه قول الغزي     

 ىن  د  أ   و  أ   ينِ س  و  ق   اب  ق   بِ ل  ل  ق  كُ  ن  مِ و                                            ة  ر  قُ  رِ واطِ الن   ل  ي كُ فِ  ح  ب  ص  أ  ف        
}ىن  د  أ   و  أ   نِ ي  س  و  ق   اب  ق   ان  ك  ف   {  :مأخوذ من قوله تعالى      

(4)  
 

                                                           

 .، و ف ت ق  :ش ق  . الفتوق :جمع ف تقى تق ضد الفتق: الر ، رتق796( الديوان: 1)
 .26( سورة يوسف اآلية /2)
 .539: ( الديوان3)
 .4( سورة النجم اآلية /4)



 
 -53- 

أحيانــًا يسـوق معنــى اآليـات القرآنيــة ليوظفهـا فــي شـعره توظيفــًا  ي  وتـرى الغـز        
 ( :1)، ومنه قولهف دالالت مختلفةيدقيقًا، فيض

ـــــــــــقِ ى ف  ر  الك  ِبــــــــــــ ر  ؤثِ ُمـــــــــــ  ــــــــــــل  ر  إِ ي                                                 هِ ي 
 

 رُ ايث  ُن اإلِ سُ ي ح    رِ ق  الف    ع  م  و   
 و  ل ـم وِ هِ ِسـفُ ن  ى أ  ل ـع   ون  رُ ثِ ؤ  ُيـو   ...{: ة الكريمة قوله تعـالىمأخوذ من معنى اآلي      

  (2)} ...ة  اصً ص  خ   م  هِ بِ  ان  ك  
 ( :3)ومنه قول الشاعر     

ــ ن  إِ   ــ ي  ِفــ ان  ك  ــمُ  ةى ر  ف  س  ــوس  ــا ن  ك  ى ش   اب  ص  ن   هِ ى بِ و  ث  المً  ن  مِ  تُ ي  قِ ل   د  ق  ف    ًا                                ب  ص 
  (4)}اً ب  ص  ا ن  ذ  ا ه  ن  رِ ف  س   ن  ا م  ين  قِ ل   د  ق  ل   ...{: وذ من قوله تعالىمأخ 

، بــل يســتخدم القصــة نــاص المفــردات واآليــات أو معانيهــاتب ي  ال يكتفــي الغــز       
 ،أولهــا الثقافــة الدينيــة العميقــة :رلعــدة أمــو  القرآنيــة، ويــأتي هــذا االســتخدام مؤكــداً 

ثانيها تلك اإلشارات الرامزة التي تعطي القارئ بعدًا كاماًل لقصة يسـتطيع تخيلهـا و 
كمالهـا ، (5)م مــن خاللـه الغــزي الحــدث"دهـذا التصــوير الجميـل الــذي يقـ"وثالثهــا  ،وا 

يــراد األدلــة القاطعــة آنيــة عنــده دور عظــيم لســبك المعــانيلقصــة القر لفأصــبحت  ، وا 
ادة والنـــدى اني كـــالكرم والشـــجاعة والشـــهالتـــي يؤكـــد مـــن خاللهـــا مـــا يريـــد مـــن معـــ

 .والعفو..
إن  قصـــة مـــريم الـــواردة فـــي القـــرآن الكـــريم، وهـــو جـــذع النخلـــة عنـــدما جاءهـــا      

، فأصـبحت نخلتهـا ااًل ألمر اهلل، ما هي إال مثال واضح علـى ذلـكثالمخاض، امت
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الكـرم المذكورة في القرآن عند الغزي نخلة معنوية، مؤكدًا مـن خاللهـا علـى معنـى 
 : (1)عند الملوك، حيث يقول

ـــــــــو   ـــــــــعِ  عرُ الش  ـــــــــالمُ  د  ن  ــــــي                     هُ تُـــــــــل  خ  ن   وكِ ُل ــــــ طُ قُ س  ــــــ ن  ِم ــــــا الر  ه  عِ ذ  ِجــــــ ز  ه   بُ ط 
 ( :2)وقوله     

 مُ ي  ر  م   ةُ ن  سُ   لِ خ  الن    عِ و  ذُ جِ  ز  ه  و    ى                                         ن  ت  ج  تُ  ز  اله  بِ  رِ ع  الش   ارُ مً ثِ : وا الُ ق  و  
  (3)}ًا ي  ن  ًا ج  ب  ط  ر   كِ ي  ل  ع   ط  اقِ ُتس   ةِ ل  خ  الن   عِ ذ  جِ بِ  كِ ي  ل  إِ  ~يزِ هُ و   {:مأخوذ من قوله تعالى 

الـه الـذي كما وظف الشاعر قصة قارون الثري الذي تحدث القرآن عـن م
و القـــوة تحمـــل ، تلـــك الخـــزائن التـــي كانـــت العصـــبة أولـــأعطـــاه لـــه ســـبحانه وتعـــالى

، نجد الشاعر يوظفها عندما بدأ يتغـزل بالمـذكر، ويـرى أن غلمـان التـرك هامفاتيح
ألن ـــه ســـينفق هـــذا المـــال علـــيهم، نجـــده ؛ مـــروا بقـــارون لتركـــوه فـــي فقـــر وحاجـــةلـــو 
 :(4)يقول

ـــــــ و  ل ـــــــ ون  ارُ ق ـــــــ ارِ د  ِبـــــــ   ىل ـــــــوا ع  ر  م 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع    ل ى                                   ج 

 ا وت  القُ   كِ لِ م  ي    م  لً   ةى اق  ف    ن  مِ   ات  ب  ل   
 
 

يوظــــف ألفــــاظ القــــرآن الكــــريم وآياتــــه وقصصــــه وحكمتــــه ومعانيــــه  ي  إن  الغــــز       
توظيفًا تناصيًا ليعمق من معانيه المختلفة، وهـذا واضـح للقـارئ الـذي يقـرأ ديوانـه، 

ه واضـح فـي منـ هوبذلك يدلل  على ثقافته الدينية والتي أولهـا كتـاب اهلل، فمحفوظـ
 كل ما يمثله ويورده من ألفاظ ومقاطع ومعاني وصور.
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 : التناص من الحديث الشريف.ب
بجانــب ثقافتــه القرآنيــة علــى الحــديث الشــريف، فنجــده يوظــف  ي  اعتمــد الغــز       

اهلل عليــه وسـلم كثيــرًا فـي شــعره، وهـو عنــدما يعمـد علــى ذلــك  ىحيـث الرســول صـل  
مـن معانيـه وصـوره، ونجـد ذلـك فـي صـور مختلفـة، ه يستأنس بالحـديث ليعمـق فإن  

، لذلك فـإن  الشـاعر يوظـف في الوصف في الهجاء، ومرة  ، ومرة في المدح مرة 
، لـــذا كانـــت طـــاء الـــنص جـــوًا مشـــحونًا بالـــدالالالتنـــاص مـــن الحـــديث الشـــريف إلع

فـــي حـــديث رســـول صـــلي اهلل عليـــه االستحضـــارات فـــي مكانهـــا المناســـب، فنجـــده 
ــ" اح   وســلم ــو ُث  يأخــذه الغــزي ليصــور معنــى الشــح  ، (1)اب"ر  ين الت ــاحِ المــد   وهِ ُجــي وُ ا ِف

 : (2)والبخل والحرص في قوله
 بُ جِ ي   ي ذِ ال    هِ ولِ ق    نمِ   مد احِ   ال                               هِ وِجــي أ  ِفــ راب  و الت ــاحثُــ: و  ال  ق ــف  

  
  :(3)أو قوله     

ــــــف    اراب  الت    هِ حِ ادِ م    جهِ و    يفِ   ثاح    ودًا                             وُعــــــى عط ــــــي أ  لــــــذِ ا   يــــــت  ا ل  ي 
ــومــن الحــديث الشــريف الــذي يحــذر مــن دعــوة المظلــوم:" اتــِق د          ومِ ظُلــالم   ة  و  ع 

 :(5)الوصف في قوله اينقل هذ ي  ، نجد الغز   (4)اب "ج  حِ  اهللِ  ين  ب  ها و  ين  ب   يس  ا ل  إن ه  ف  

                                                           

القاهرة،  حمدي السلفي ،مكتبة ابن تيمية، تح: أبو القاسم الطبري، ( المعجم الكبير،1)
 .2،20/244ط
 .420( الديوان: 2)
 .491: ( الديوان3)
، 1998، دار الجيل، بيروت، بدون ط،ترمذي، تح: بشار معروف(الجامع الكبير، ال4)
3/542. 
 .491: ( الديوان5)
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 ااب  ج  الحِ   قُ رِ خت  ي    ومِ ظلُ الم   ا ع  د    اع همتـــــــــــــه ُســـــــــــــُمو ًا                                 كـــــــــــــأن  شـــــــــــــع
اهلل  ىه ينقل دالالت حـديث الرسـول صـل  وعندما يصف الشاعر الصحراء فإن        

عليه وسـلم مـن خـالل التنـاص إلعطـاء التنـاص وصـفًا دقيقـا لمعانيـه التـي يريـدها 
اهلل  ىالشاعر ليبين قيمة الوصف، ففـي حـديث الرسـول صـل   فقد خدم هذا التناص
ــــــو عليــــــه وســــــلم فــــــي ز  نهــــــا ذ  : " وا ِ ه صــــــل ى اهلل عليــــــه وســــــلماج البنــــــت البكــــــر قول

 :(2)، نجده يقول في وصف الصحراء ورحالته فيها(1)"هاتُ اصم
 كرِ البِ  ن  مِ  ذن  إِ  تُ مص  الت و  ق  ط  ا ن  م  ف    بـــــازلى                            هـــــا ُخـــــف  حت  نك  ال أ  ف ـــــ بكـــــرى و  

ــ أن   أحــد   الصــحراء التــي خاضــها الممــدوح لــم يســتطع   وكــأن         ، فهــي هايخوض 
 :ل حديث النبي صلي اهلل عليـه وسـلم، وفي مدحه يصو الفتاة التي لم تتزوجك بكر  

هى ط ل   اك  ِبو ج  ل و  أ ن  ت ل ق ى أ خ  ِقر ن  ِمن  ال م ع ُروِف ش ي ًئا و    (3)قى""ال  ت ح 
 : (4)ي  يقول الغز  

 رُ ش  الب   هِ بِ  ىا ُيلق  م   حسنُ بشُر أ  والِ   جــِه ُمبت ِســمًا                        لــق  الو  اُه ط  دن  ِهــع   يــث  ل  
؛ ألن ـه يتعامـل بـأخالق األنبيـاء، لقد كان الممـدوح كريمـًا، صـاحب خلـق عـال      

 ق" /البشاشة.    فهو بجانب شجاعته ومهابته يلقى الناس "بوجه طل
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اهلل عليــه  ىوعنـدما يصــف الشـاعر ينطلــق بالتنــاص مـن حــديث الرسـول صــل       
 :(2)، فيتأثر بذلك ويوظ فه في قوله(1)إن  من البيان سحرًا " ":وسلم

 لِ ال  ِسحرى ح  من  م في الش عرِ فك    ي ثنــــــــاءى                                                    هــــــــدِ ن مُ ِمــــــــ ك  خــــــــال  ال أ  و   
وصـله يجعـل مـن تنـاص الحـديث الشـريف أثـرًا و حتـى فـي حب ـه  ي  بل إن  الغز        

واضحًا، وكأن ه يوظف دالالت إيحائية حتى في العادات االجتماعية، فمن حـديث 
 " زر اهلل عليه وسلم الـذي يـدعو إلـى تقليـل الزيـارة الـذي يقـول فيـه:ى الرسول صل  

  .(3)غب ًا تزدد حب ًا "
 :(4)يأخذ هذا المعنى في قوله ي  نجد الغز  

ــــو   ــــِل ــــوالو   يــــفِ خفِ ادُة الت  ي ع   المواصلُ   يبُ بِ الح   ى ُيقل    هِ ثرتِ ك  لِ   ى                                        و  ي اله ــــصــــُل ِف
فـــه الشـــاعر ، ولقـــد وظ  ضـــح فـــي قولـــه " ولـــي عـــادة التخفيـــف "إن  التنـــاص وا      

ليــة مشــحونة بعــادة اجتماعيــة عنــد الشــاعر يســتقيها مــن حــديث دال ةإلعطــاء شــحن
 اهلل عليه وسلم، فكان التناص ودالالته في مكانه المناسب. ىالرسول صل  

 
 : التناص من القول المأثور ج

اهلل عليـه وسـلم  ىونقصد هنا بالقول المأثور ما ورد عن أصـحاب النبـي صـل       
اهلل  ى؛ ألن  الرســول صــل  ي بقــولهم وفعلهــموم نهتــدوتــابعيهم، فالصــحابة هــم كــالنج

                                                           

لناصر، دار طوق ، تح: محمد امع المسند الصحيح )صحيح البخاري(، البخاري( الجا1)
 .7/138، 2،2003النجاة، ط.
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ـــديتم " ـــديتم اهت ـــ(1)عليـــه وســـلم يقـــول:" أصـــحابي كـــالنجوم أيهـــم اقت ابعين هـــم ، والت
ــــذي بعــــد الصــــحابة ــــح صــــل  الجيــــل ال ــــد  اهلل ى، وقــــد وض  ــــه وســــلم مكــــانتهم عن علي

م ، ثـم الـذي يلـيهالصـحابة أفضـل األجيـال فـي اإليمـان؛ ألن ـه جعـل جيـل المسلمين
ذلك نـــرى أن  الغـــزي يوظ ـــف هـــذه األقـــوال واألفعـــال فـــي شـــعره  توظيفـــًا ، وبـــوهكـــذا

 دالليًا له أثره الواضح ومكانته في المعنى.
لقضــاة أو لخلفــاء واكا وقــد يكــون القــول المــأثور مــن أحــد األعــالم المشــهورين     

بالتنـاص كمـا القـول المنسـوب  ي  ، ويأتي هذا القول ليوظفـه الغـز  لعلماءاألمراء أو ا
ال يــــأتي ، أي (2)وا "ضــــوُ ى عمــــر بــــن الخطــــاب رضــــي اهلل عنــــه " اغتربــــوا ال تُ إلــــ

انــًا يكــون ، وأحيكأن ــه يؤيــد الغربــة حتــى فــي الــزواج، و الضــعف والعجــز فــي أوالدكــم
 :(3)يقول ي  ، لذا نجد الغز  الغريب أنفع من القريب

 بِ انِ ج  في األ   واالض   وفِ من خ   حُ نك  يُ و           أهلهــــا                                ى القريبـــةُ رب ــــالقُ  لُ خـــذُ د ت  ق ـــو  
نسب إلى علـي بـن أبـي يُ  الذي التناص في شعره من القول ي  كما يجعل الغز        

، (4)"ام فإذا ماتوا انتبهـواني" الناس  اهلل عنه قوله عن الحياة والموت: يطالب رض
 :(5)يأخذ هذا المعنى ويوظ فه في شعره فيقوله نجد
ـــــــ ل  ُكـــــــ ـــــــى                                        ل ـــــــ يءى ش  م فض  ـــــــآل  و   نامُ الم   ى فض  أ    االنتباهِ   لىا ِ و    ه م 

كمــــا وظ ــــف الشــــاعر آراء الفقهــــاء فــــي شــــعره توظيفــــًا دالليــــًا يؤكــــد علــــى مــــدى     
ه بـــآراء الفقهـــاء ، ففـــي هـــذه اآلراء داللـــة قاطعـــة علـــى مـــدى ثقافتـــه وتـــأثر شـــاعريته 

                                                           

 .2000،27/1423، القاهرة ،سير الكبير، فخر الدين الرازي، دار الكتب العلمية( التف1)
 . 66/167، 104-1-علي بن نايف الشحود، ( دائرة المعارف األسرة المسلمة،جمع:2)
وا: الهزال والضعف392( الديوان: 3)  .، الض 
  www.alwarg.net. ،1/230، ( المقاصد الحسنة، أبو محمد السخاوي4)

 .652: ( الديوان5)
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كثيــــرة تتنــــاثر بــــين قصــــائد الــــديوان، فنجــــدها  فــــي اإلحــــرام،  ، وهــــيســــبقوهالــــذين 
ق، والطهور ورفع الحدث، والصالة، ، والزواج والطالوالطواف، والنوافل والفروض

 .، وجرح الشهودوالتأخير والتقديم
ومــن التنــاص الــذي يوظ فــه الشــاعر متــأثرًا بــأقوال الفقهــاء ويبــدو مــن خاللــه      

م مصـــطلح الحـــديث فـــي الروايـــة والدرايـــة، فقـــد وظ ـــف صـــوره مـــدى تـــأثره مـــن علـــ
 .بعض مصطلحاتهو  ومعانيه

 :(1)اإلسناد في قول الشاعرومنه  
ــِعفــُت إال     ــ يث  دِ  ح  ــق  ت   يشى ع   ااد  سن  إِ   هُ ل    اب  الص    رخُ ش    كان    ى                                  ض 

الحــديث المســند  ا " ومــن المعــروف أن  ... إســنادوالتنــاص فــي قولــه: " حــديث      
؛ ليوظـــف دالالت مشـــحونة بقـــوة دالالت الحـــديث المســـند ال مـــن أنـــواع األحاديـــث

 شك فيها.
وعندما يمدح يوظف الشاعر ما يراه من فرق بـين الفـرض والنوافـل، أي بـين      

 :(2)الممدوح وغيره، ومن ذلك قوله
ــ غنِ فاســت   هُ رت ــا زُ ذ  إِ   لُ وافِ الن     بالواجباتِ    ة  ط  ساقِ ف                                   هِ غيــرِ  ن بــابِ ع 

لسخي يجعل هذا الكرم آخر وحين يجعل ممدوحه المعروف بكرمه وعطائه ا      
، ا اهلل آخـر صـالة المـؤمن فـي اليـوم، كما الشفع والوتر في الصالة جعلهـاألعمال

 :    (3)يقول

 مؤخراً  الةِ ي الص  فِ  تر  وِ  د جاء  ق  و  
 

 األوائلُ   وعُ فُ مت  تلك الش  تِ بها  خُ  
 

                                                           

 .، شرخ الصبا: أوله، إسنادا: ما ُأسد إلى قائله574( الديوان 1)
 .343: ( الديوان2)

 . 341: الديوان (3)
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مـــأثورة يرصـــد بوضـــوح مـــدى تـــأثره بـــاألقوال ال ي  إن  الباحـــث فـــي ديـــوان الغـــز       
 ، بل تسيطر على شعر الشاعر وعاطفته.وميله إلى اآلراء الدينية

 
 المبحث الثّاني
 التناص األدبي

 : التناص الشعري:أ
، حتـى شعرهم شيئًا من األشـعار السـابقة وحديثًا تضميناعتاد الشعراء قديمًا      

الظـاهرة معروفـة عنـد غدت سنة مشروعة عند الشعراء منذ القـدم، وقـد كانـت هـذه 
، والتنـــاص قــــد يعنــــي بــــالالحق الســـابقُ  رُ ث  ؤ  ، ومـــن الطبيعــــي أن ُيــــمعظـــم الشــــعراء

" التنــاص يوســع مــن ف ضــاء التفاعــل بــين الــنص القــديم والــنص الجديــد وبــذلك فــإن 
 .(1)جديدة " ةدها بطاقة إيجابية ودالليفالقصيدة وير 

اآلخــــــرين مــــــن الشــــــعراء الســــــابقين لــــــه، بــــــل  نــــــو ع الغــــــزي فــــــي تناصــــــه مــــــع     
؛ إن ما مقصود مـن الشـاعر، ولقـد أسـعفت المعاصرين، وهذا التناص ال يأتي جزافاً 

تضــح لنــا ، يو لعبــت هــذه الثقافــة دورًا واضــحاً ، رية الواســعة فــي ذلــكالشــع  ثقافتــه
، ولعــل الــدارس لشــعره يســتطيع اســتنباط هذلــك مــن خــالل التنــاص الــوارد فــي ديوانــ

بهــذه الظــاهرة حتــى أن ــه  هذلــك بســهولة ويســر، بــل يســتنبط الــدارس لشــعره اهتمامــ
األمـــــوي ثـــــم فاإلســـــالمي  يابتـــــدأ تناصـــــه مـــــن امـــــرئ القـــــيس أي العصـــــر الجـــــاهل

ــة  ،لــهوالشــعراء المعاصــرين ي، والعباســ علــى ذلــك التنــاص مــن امــرئ ومــن األمثل
 :(2)القيس القائل

                                                           

تحاد الكتاب العرب، ( ظواهر أسلوبية في شعره بدوي الجبل،عصام شرتح ، منشورات ا1)
 .175، م2000دمشق، بدون ط، 

 .   87( ديوان امرئ القيس: 2)
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ــــــــر  أ   م  كــــــــأن ي ل ــــــــ ــــــــ ب  ك  ــــــــذ  ًا لِ اد  و  ج   الِ خ  ل  ات خِ ذ   ًا ب  عِ اك   أ ت ب ط ن  م ل  و                                                          ةى ل
ــــم أ  ل ــــق الــــرو ي و  الــــز   اســــب  أ   م  ل ــــو    يِلي                                                     ل  ُق  الِ ف  ج  إِ   د  ع  ب    ةً ر  ك    ُكر ى ِلخ 
 :(1)يقول ي  لنجد الغز         

ــــــــ ــــــــك  ــــــــأن ي م   وادِ   طنِ ب   ة  ي  ح    جتُ خر   است  ال  و    حــــــــي                                                       ة  ات ــــــــف   فتُ غ  ا ش 
 ادِ ــــجــــ  نــــوال رِ ـــــــوائِ ـــالغ  ـــب ًا ـــمــعلي                                                        يمى ن ُعل ــــــــــِمــــــــــ الكتيبــــــــــة   دتُ وال ُقــــــــــ 
ــــــع    ــــــل  ــــــلى خ   اتِ و  ه  ى ص  ــــــ ي ــــــن  م ت  ل  ط  ال احُ م  رِ   ا                                                    له   يواداله   ن طولِ مِ  خ 
ـــى صـــهوات الخيـــل، فـــال فكـــال ال        شـــاعرين يفتخـــر بشـــجاعته فـــي الحـــرب عل

تلهــيهم الغــواني وال الكــؤوس وال الشــراب، ويبــدو مــدى التنــاص بــين النصــين فنجــد 
األلفــاظ متشــابهة بــين النصــين والمعنــى المقصــود متشــابه عنــد الشــاعرين، وكــأن  

 . يمشي على خطى امرئ القيس في شعره ي  الغز  
، تلـــك الصـــورة التـــي رســـمها األعشـــى للمـــرأة ذات غـــزلومـــن التنـــاص فـــي ال      

 :(2)الخصر النحيل واألرداف الثقيلة في قوله
ِصــــف ُر الــــد ر ِع ب هكن ــــة  ــــلُء الِوشــــاِح و  ِزلُ   ِم رُ  ي ن خ   إذا  ت أت ى  ي كاُد  الخ ص 

  (3): ي  وفي ذلك يقول الغز        
ــــــــق   ــــــــا ت  يه ــــــــدف  ســــــــيرة رِ ت أ  ام   عط  ق  ت  ي   رِ ص  الخ   ولِ حُ نِ  ن  مِ  ت  ل  اي  م  ت                                  ا           ذ  إِ  ادُ ك 

لفــاظ فــي البيتــين بحروفهــا واحــدة ، وكــذلك األفــالمعنى بــين الشــاعرين متشــابه      
 . تمايلت، إذا تأتي الخصر / ينقطع/ ردفيها / ملء الدرع //

                                                           

، الغوائر:جمع غائر، والغور كل  ما انخفض من األرض، النجاد: الشجاع 530( الديوان: 1)
 .الماضي، صهوات: جمع صهوة، مقعد الفارس من الفرس

 .105: ( ديوان األعشى الكبير2)
 .770: ( الديوان3)
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ه مفتـون بالشـعر العباسـي أيضـًا، ، فإن ـان الغزي مفتونًا بالشعر الجـاهليك إن       
وخاصــة تلــك األبيــات التــي كانــت ســببًا فــي شــهرة أصــحابها ، ونجــد ذلــك بوضــوح 

 :(1)هفي قول
ـــعُ الن   اهُ ف ـــر   قـــعى ن   وبِ ث ـــو    عُ م  لُ   اب  بالظ   تهُ ق  ر  خ ما عد  ب    نمِ                                       جى ه ـــن ر  ِمـــ ق

بق بيتًا لبش ار بن برد وصورة لمعان  السيوف في الغبار يستدعي البيت السا      
 :(2)وهذا البيت كان سببًا في شهرة بشار، حيث يقول

ـــــ ـــــالن   ار  ث ـــــن  م  أ  ك   هُ بُ اكِ و  ك   ى او  ه  ت    ل  ي  ل   افنا سي  أ  و    ا                                      ن  ِســـــو ؤ رُ  وق  ف ـــــ عِ ق 
متأثرًا بالصورة التي رسمها  ي  ورة التي رسمها الغز  فالتناص وقع في تلك الص      

مــن قبلــه بشــار بــن بــرد، تلــك الصــورة التــي يصــور فيهــا الشــاعران شــجاعة القــوم 
ــــار،  وكثــــرتهم وعــــدم خــــوفهم مــــن المعركــــة التــــي أصــــبحت كالليــــل مــــن كثــــرة الغب

 والسيوف الالمعة هي التي تضئ لهم المعركة.
أســــيافًا، كواكبــــه، لمــــع ، الظبــــا، النقــــع ،كمــــا يتضــــح التنــــاص بــــين المفــــردات     

 .الشاعرين كانت األساس بين النصين، فعناصر الصورة بين قته، خر تهادي
 :(3)ي  ومن أمثلة التناص الشعري قول الغز           
ن    ا                                    ه ــنِ اكِ م  أ   ن  ي ِمــانِ ع ــصــُب الم  ي  ن  ل ــع    مل  م أُ ل   امُ ه  ها اإلفون  دُ  ت  ب  ك   وا 

 :(4)يستدعى البيت السابق بيتًا للبحتري يقول فيه     
 قرُ الب   م فه  ت    م  ل   ا ذ  إِ   لي  ع   ا م  و    هــا                                      ع  اطِ ق  م   ن  ي ِمــافِ و  الق ــ حــتُ ي  ن  ل ــع  

 
                                                           

 .771: ( الديوان1)
 .42، 1983بيروت،  ،الثقافة دار عناية محمد بدر الدين العلوي، ،( ديوان بشار بن برد2)
 .815: ( الديوان3)
 .955/   2، 1963يرفي، دار المعارف، بدون ط، حسن كامل الص ، تح:( ديوان البحتري4)
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ن كان الغز        غته كان ألطـف في صيا ي  المعني الذي تم التناص فيه واضح وا 
، القــوافي المعــاني/ مقاطعهــا/ مــن البحتــري، ولعــل تنــاص اللفــظ واضــح فــي علــي  

لم ينقص من قيمة المتلقـي عنـدما  ي  ، ولكن الغز  اكنها / إن / إذا اإلفهام / تفهمأم
اللـوم  ، ولكنـه يؤكـد علـى أن  م يصوره بالبقر كما صوره البحتـري، فليهلم يفهم معان
 قق المعنى دون االستهتار باآلخرين.، وبذلك يحال يقع عليه

، فقـد ي  المتنبي كان أكثر الشعراء ظهورًا في التناص الشعري عند الغـز   ولعل       
ــأثر ــدنيا بشــعره ت ، وشــغل النــاس، ومــن الطبيعــي أن يتــأثر  بــالمتنبي الــذي شــغل ال

نـاص الـذي سـتالحظه فـي شـعر ، ومع ذلك التالمتنبي لشهرته وجوده شعره وقوتهب
، ه التــــأثير والتــــأثرالشــــعرية تبــــدو واضــــحة، ولكن ــــ ي  شخصــــية الغــــز   ، فــــإن  بــــيالمتن

 .تكاك األدبي والشعري بين الشعراءوطبيعة االح
 :(1)يقول المتنبي     

ــــــــو    ــــــــش  ــــــــن  ا ق  ر  م  تِــــــــي ق ــــــــنص   هُ ت  ص   مُ خ  الر  و   يهِ فِ  اء  و  س   اةِ ز  البُ  هبُ شُ                                                       ر اح 
ــــــــــ    مُ ج  ال ع  و   ب  ر   ع  ال   ك  ند  عِ  وزُ جُ ت                                                   ة  ف ــــــــــعنِ زِ  عر  الش ــــــــــ ول  قُــــــــــت   ظى ف ــــــــــل   ي  أ  ِب
، بــل قــد ي يتعجــب مـن مســاواة النـاس للشــعراء، بــل إن ـه يــرفض ذلـكإن  المتنبـ      

، وفـي ذلـك حسرة من ضياع الشعر والشعراءبال يسبب له ذلك األلم الشديد ويشعر
 :(2)يقول الغزي

ـــعُر إال  اســم  ت بـــاي ن أ هلُـــُه                                        ك قر ا  ومــا الش  ُع الط يُر الن ع امة  والص   كما ي جم 
كـــاُن الِبكـــِر ِخـــدر ًا و    ـــم ى م  ـــه  ُيس  اِبِه ِخدر ا      ا                                     ذ  ك   ُيس م ى م كاُن الل يِث ِمن غ 
                                                            

، د.عبد المجيد ذياب، دار المعارف :تح ( شرح ديوان المتنبي ألبى العالء)معجز أحمد(،1)
وجمعها زعانف مأخوذ من  اللئام من الناس  :الزعنفة ،3/261، 1986مصر، بدون ط، 

 .زوائده زعنفة األديم وهو ما يسقط منه من
 .698 :( الديوان2)
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ن  و الشــعر  فالشــاعران يركــزان علــى أن         االســم فإن ــه ال يتســاوى يتســاوى فــي  ا 
 . يعنى التساوي بين األشياء، فاالتفاق في الجنس الفي القيمة

 :(1)بالمتنبي قول المتنبي في ممدوحة ي  ومن األمثلة على إعجاب الغز       
ــــــوأ   ام  ن ــــــق األ  ُفــــــإن ت  ف ــــــ   الِ ز  الغ   مِ د   ُض ع  ب   ك  س  المِ  فإن    م        نــــــه  ُ مِ  ت  ن 

 : (2)ام فيقولتشبه  صالقول السابق في تنا الغز ي  يأخذ       
ـــــال ـــــي ن  ف ـــــالح  ت بُر ب  ـــــى و  ص  ـــــب  ن  م   بُ ر  الُت ن ِجيع   ان  ك   كُ س  المِ و         هُ ُت

  هُ عنصرُ  يمِ الر   
يتــــأثر بقــــول المتنبــــي ويؤكــــد تفــــوق ممدوحــــه فــــي الســــابق فــــي القــــول  ي  الغــــز        

ــيهمالصــفات ع ، فالمســك ينتمــي إلــى لحــم الغــزال لــى بــاقي البشــر الــذين ينتمــي إل
ي هـذا التوظيـف يريـد ف ي  الغز   وكأن  ، برائحته الطيبةه يتفوق على باقي اللحم ولكن  

فـي بيتـه  المتنبـيلـه ، كمـا أكـد مـن قبعن مكانة ممدوحه وتمييزه عن غيـرهالكشف 
  .السابق الذكر

 : (3)في البيت المشهور المتنبيفيها قول  ي  الغز    صومن األبيات التي تنا     
ــــــلُ والل   يــــــلُ الخ   ــــــد  والب   ي ــــــفُ عرِ ت   اءُ ي   مُ ل  الق  و   اُس رط  قِ وال محُ والر   فُ يوالس    ي    ِن

 المتنبـيكما افتخـر  يضمن معنى البيت السابق فيفتخر بشجاعتهي  نجد الغز        
 :(4)من قبله، يقول

  يلِ نه  م   يفِ الس   ةِ ب  ض  ن ن مِ كُ م ي  ذا ل  إِ   والقنـا      يـلِ والل   يـلِ الخ   صـفِ و  مالي و  و  
 

                                                           

 .3/54شرح ديوان المتنبي:   (1)
 .، نجيع: دم731الديوان:   (2)
 .256/  3شرح ديوان المتنبي:   (3)
 661:الديوان  (4)
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، حرب وركــوب الخيــل ومعرفتــه بفنونهــاينكــر الشــاعر عــن نفســه علمــه بــالال      
ــالســيف ضــب ةويــربط معرفتــه بــذلك ب ــ ه، بــل ويجعل فيصــبح  بــهبيــر ه خشــرطا وكأن 

 . منهله في المعرفة
 :(1)ممدوحه في قوله المتنبيوحين يمدح      

ــــل  ك   الُ ط ــــب  األ   ك  ِبــــ ر  ُمــــت   ــــزِ ى ه  م    مُ اسِ ب   ك  غرُ وث   اح  وض   ك  جهُ و  و          ةً يم 
 : (2)يوضح هذا المعنى في تناص شبه تام في قوله ي  الغز    نجد       

ــى د  ِكــب  ي   ــال ســدُ أُ  اً م  ــى و  ر  ش        م  اِســب   و  ه 
 

ــــــوي    ــــــ ُس لم  ــــــ وخ  افُ ي  ه االس 
ــــــو    ــــــق   و  ه   دُ اِع

واضح بين بيـت الغـز ي  وبـين بيـت المتنبـي الـذي يحـاول الشـاعر التناص  إن       
، وبـذلك يحقــق علـى معنيـين، المعنــى السـابق، والمعنـى الالحــق مـن خاللـه التأكيــد

ــاً  الشــاعر مــن وراء ذلــك توظيفــاً  ــاً  داللي معنيــين، المعنــى الة الممــدوح فــي بقــو  موحي
 . الذي رسمه الشاعر من خالل التناص، والمعنى السابق

 
 : التناص من األمثالب:

ـــل  إن        ـــة عاشـــها اإلنســـان ويحمـــل فـــي يـــالمث دل علـــى خالصـــة لتجربـــة واقعي
محتــواه معرفــة لذاتــه ولبيئتــه ول خــرين مــن النــاس، ويعبــر المثــل عــن تــراث األمــة 

، كمــا إلدراكــه بأهميتهــا الثقافيــة، والحضــارية ي  الغــز   فهــاوقــد وظ   ،لتــي ينتهــي لهــاا
، وقــد يلجــأ فــي شــعره ، لتجــد التنــاص مــع األمثــال كثيــراً هــا تحمــل رســالة أخالقيــةأن  

، أو باإلشـــارة إليـــه، وقـــد يغيـــر فـــي بعـــض صـــيغه الشـــاعر إلـــى إيـــراد المثـــل حرفيـــاً 

                                                           

 .3/428شرح ديوان المتنبي:  (1)
 .لس ها: اسم كوكب خفي  ، يافوخ: وسط الرأس، ا744:الديوان (2)
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هـا بـذلك  تغييـر أوضـاعها ألن  أن األمثال ال يجـوز تبـديل ألفاظهـا وال ، علماً اللغوية
تر  هِ تُ اش  ت و  ف  رِ عُ 

(1). 
 : (2) ي  ومن أمثلته قول الغز       

ـــــبِ  م  ُهـــــل   ولُ ُقـــــأ    معقبا ف  اد  ص   اح  ف   كى س  مِ  ل  ا كُ م  ف    وا       ُلـــــو  ن  تُ ل ـــــم   ن  إِ وا ف ـــــش 
 ةُ اش ـش  ب  ال ربي المشهور)لوا ( تناص مع المثل العوفى قوله ) بشوا فإن لم تنو        

 ، فـــإن  للداللـــة علـــى كـــرم ممدوحـــه شـــاعر، وهـــو مثـــل عربـــي يوظفـــه ال(3)ى(ر   الِقـــال  
ه يســتقبل ضــيوفه بالبشاشــة دون أن يشــعر ضــيفه ألن ــ ؛كرمــه يفــوق أي كــرم أخــر

 .بمكانة الضيف العظيمة بالملل بل
يســتعين بمــن يضــرب بــه المثــل فــي ي  الغــز   كــان الحــديث عــن الكــرم فــإن   ن  ا  و      
 : (4)م فيقول الكر 
ــم   ابــنُ  ث  ب ــل   وان ل ــصــر  مِ  ــيهِ ة فِ ام   ااد  ا ج  م   رى اظِ ن   ةِ مح  ل   ار  قد  مِ   ا        م 

ـــ الشـــاعر إن         ه هــــذا إلـــى المثـــل العربـــي) أجــــود مـــن كعـــب ابــــن يشـــير بتناص 
، وقد ضرب المثل به لكرمه جاهلي مشهور بكرمه مامة، وهذا كعب ابن (5)مامة(

يثاره اآلخرين فـي قصـة المثـل فقد ضح ى كعب بن مامه بنفسه في سبيل غيـره  ،وا 
 فـــي ،يؤكـــد علـــى صـــفة الكـــرم عنـــد الممـــدوح ي  الغـــز   ن  أ، وكـــالمشـــهورة عنـــد العـــرب

ه لـــذا فإن ـــ، وقـــت بخـــل النـــاس أجـــود أنـــواع الكـــرم والكـــرم ،الوقـــت الـــذي يبخـــل غيـــره

                                                           

 302، 1913، مصر صبح األعشى في صناعة اإلنشا، القلقشندى، المطبعة األميرية (1)
 .462: الديوان  (2)
  www.wikiepedia,org/wiki( انظر ويكيبيديا، الموسوعة الحرة ،إكرام الضيف ،(3
 .475( الديوان:  (4
 www.alwarrag.com ،الشاملة الموسوعة ،1/24ضداد، الجاحظ،  ( المحاسن واأل5)
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ي فـيستدعى أهل الكـرم مـن العصـر الجـاهلي ويسـتدعى مـن يضـرب بهـم األمثـال 
 .الكرم ليستشهد على كرم الممدوح

 :(1)ومنه قوله     
ـــالحُ  ابـــنِ  يـــزِ زِ الع   بـــدُ ع     دِ الِ خ  بِ  اء  ب  و   عبِ ى ك  ل  ى ع  ب  ر  أ    ه     ودِ ُجـــبِ  ينِ س 

 .قوله: ) أربى على كعب( تناص مع المثل السابق الذكر إن        
 :(2)قوله  هومن

ـــــــــــــــي الر  ِفـــــــــــــــ رُ ُظـــــــــــــــن  أل   ِإن ـــــــــــــــي اال   اءِ ق  ر  ز     ينِ ع  بِ    لِ     ا         ج   ة م  ي م 
السـابق تنـاص مـع المثـل الـذي يضـرب بهـا  ي  زرقاء اليمامة في قول الغـز   إن        

؛ فقـد حـذرت ويمكن القول: إنه ا قوة البصيرة ،وحد ته لجودة بصرها في حدة النظر
الت جديـدة الشاعر يستدعى المثل إلنتـاج دال وكأن   ، (3)قومها من أعداء يقتربون

 .اكتسبتها من خالل التناص مع المثل الذي يشير إليه الشاعر
 : (4)ومن قوله       

 قُ ارِ ف  يُ   ضد   ابِ عق  ي أ  فِ  لُ اصِ و  يُ   ه            ل  ض  ن ف  ي  بِ ت   دى ضِ  ن  مِ  ذر  الجِ  ذ  خُ 
 قُ افِ و  المُ   ارُ ه  الن    هُ اف  خ  أ  ف    ال  ز  و             هُ ن  و  ل   فُ الِ خ  المُ  يلُ الل   ب  ك  و   الك  ال  ج   
التنــاص الواضــح مــن معنــى البيتــين الســابقين مــع المثــل العربــي المشــهور  إن        

مـــن الحكمــــة والقـــدرة علــــى  فيـــه، و )الضــــد يظهـــر حســـنه الضــــد( روالمعنـــى الســـائ
لة على المعنى الذي يريده بالتناص للدال عيناً مست توظيف األمثال ومعناها توظيفاً 

 . الشاعر
                                                           

 .601: ( الديوان1)
 .633: الديوان  (2)
 www.wikiepedia,org/wiki ،انظر ويكيبيديا، الموسوعة الحرة، زرقاء اليمامة ((3

 .699الديوان:  (4)
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 : (1)ومن التناص مع األمثال قوله      
ـــــــــــــف     لِ ــــــــــــــــــــــبـــــح  ـــالو    عِ ـــــضو  ــال  اءِ ـــــن  ــع    ا  ــــل  إِ   ا        ه ـــــــــــــل   يس  ل ـــــــــــــ ةُ قـــــــــــــال  ي المِ أن  ك 

: )المقــــالة( المثــــل العربــــي ) وأم الصــــقر مقــــالة يســــتدعى الشــــاعر فــــي قولــــه      
من خـالل التنـاص السـابق يريـد الشـاعر تـذكير الممـدوح ليغـدق بكرمـه ، و (2)نزور(

هــا ، ألن  اجــة لعطايــاهعلــى المحتــاجين مــن المســلمين فــي مكــة وهــى فــي أمــس الح
لة في خيراتها وعظيمة في مكانتها، فأنثى الصقر قليلـة األفـراخ، ولكـن مكانتهـا قلي

، مكة وما تمثله لهـماس والمسلمين ل، فعلى الرغم من حاجة النعند العرب عظيمة
      .في حاجة أهل الكرم والجود اليوم هافإن  

مـن مظـاهر  المثل يشكل مظهراً  ومن خالل ما استشهدنا به من شواهد فإن        
التـي قـد مالمح العالقـات االجتماعيـة ب، يسوقه الشاعر للداللة ي  التناص عند الغز  

ان وهـي ن األبيـات فـي الـديو يمر  بها الشاعر فيوظـف األمثـال وغيرهـا فـي كثيـر مـ
 .كثيرة متناثرة بين ثناياه

 الخاتـــمة
، وقـد سـمة أسـلوبية فـي شـعره ي  ت ظاهرة التنـاص فـي شـعر إبـراهيم الغـز  شكل       

إيحـاءات ودالالت كثيـرة متنوعـة،  جه الشاعر من خالل التناص بأنواعه مشكال  ات  
 : سبق يمكن الخروج بنتائج من أهمهاومن خالل ما 

                                                           
 : قليلة األفراخ  وال يحيا لها ولد. ، المقالة 794( الديوان: (1

، بدون 2، تح :سمير جابر، دار الفكر، بيروت، ط. انظر األغاني، أبو الفرج األصفهاني (2)
 .18/212ط، 
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العرب  نقادفها ، وقد عر  اهرة من الظواهر األدبية القديمةبر التناص ظيعت -1
  وصــورة   قــولهم مكــرر   مــن الشــعراء أن   كثيــر  وقــد أوحــى ، بــدالالت مختلفــة

 .لمن سبقهم
يعتبــر التنــاص الــديني وخاصــة مــع القــرآن الكــريم والحــديث الشــريف مــن   -2

ولكنـه ، ن والسـنةالشـاعر بـالقرآ يكتـفِ  م، ولـي  أهم المظاهر في شـعر الغـز  
 ، من فقه وعبادات ومبادئ ... اإلسالميما تعلق بالدين  بكل   تأث ر

العصــر  مــن وقــد تــأثر بشــعراء كثــر ، مــن التنــاص األدبــيأكثــر الشــاعر  -3
كمـــا تـــأثر بالشــــعراء  ،والعباســـي واألمـــوي اإلســـالميالجـــاهلي و العصـــر 

 . المعاصرين له

، ر الغـز  كان من أكثر الشعراء الذين تـأثر بهـم الشـاع  -4 الشـاعر العباسـي ي 
مــن خـالل النصـوص الكثيــرة التـي تــدل  ، وهـذا واضـح  يأبـو الطيـب المتنبــ

 .ذلكعلى 
انـــــت ، وكالتنـــــاص مـــــع األمثـــــال العربيـــــة األدبـــــيمـــــن مظـــــاهر التنـــــاص   -5

 . معظمها توحي بالكرم والشجاعة

 . الشعرية ي  من جوانب تجربة إبراهيم الغز   جانباُ  أضاء البحث  -6

 

 مراجعالمصادر وال
 * القرآن الكريم
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 .1995(، 21/ 20مجلة  آداب المستنصرية، العدد) 
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 . ، بدون سنة الطباعة2ط.

دار  تح:د.عمـر تـدمري، ،الـذهبي تاريخ اإلسالم ووفيـات المشـاهير واألعـالم، -4
 . 1987 1ط. لبنان، بيروت، الكتاب العربي،

المركز الثقافي  تحليل الخطاب الشعري ) إستراتيجية التناص ( محمد مفتاح، -5
 .1992، 3ط. بيروت، العربي،

 ،لبنـان ،دار إحياء التراث العربي، بيروت، لتفسير الكبير، فخر الدين الرازيا -6
 .1999، 3ط.

 5، األردن طيـــًا، أحمـــد الزغبـــي، مكتبـــة الكتـــاني، إربـــدالتنـــاص نظريـــًا وتطبيق -7
1995. 

 ،2ط بيـروت، دار المسـيرة، تح:عبد القادر بدران، تهذيب تاريخ ابن عساكر، -8
1983. 

 .1998ي، الترمذي، تح: بشار معروف، دار الجيل، بيروت،الجامع الكب -9
 البخـاري، تح:محمـد النــاص الجـامع المسـند الصـحيح )صــحيح البخـاري(، -10

 .، بدون سنة الطبعة.2النجاة، ط. دار طوق
تح:شـكري  خريدة القصر وجريدة العصـر، قسـم الشـام،للعماد األصـفهاني، -11

    1964الهاشمية دمشق،المطبعة  مطبوعات المجمع العلمي العربي، فيصل،
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النــادي  عبــداهلل الغــذامي، الخطيئــة والتكفيــر مــن البنيويــة إلــى التشــريحية، -12
 .1986، 1ط. جدة السعودية، األدبي الثقافي،

 .جمع:علي بن نايف الشحود دائرة المعارف األسرة المسلمة، -13
اهيم، دار المعـارف، القـاهرة، ديوان امرئ القيس، تح: محمد أبو فضل إبر  -14

 بدون سنة الطبعة .، 5ط.
 .1963دار المعارف، حسن كامل الصيرفي، تح: ،ديوان البحتري -15
،بيروت، د بـدر الـدين العلـوي، دار الثقافـةعناية محم ،ر بن بردديوان بشا -16

1983. 
 م 1992، 1دار الجيل بيروت، ط  –يوسف عيد شرح /  –ديوان عنترة  -17
د، دبـــــي، مركـــــز جمعـــــة الماجـــــ ق حســـــين،اتح:عبـــــد الـــــرز  ،ي  ديـــــوان الغـــــز   -18

 .2003، 1ط اإلمارات،
 .1999، 5، ط.سنن النسائي، النسائي، دار المعرفة بيروت -19
 تح:د.عبـد المجيـد ذيـاب، شرح ديوان المتنبي ألبـى العالء)معجـز أحمـد(، -20

 .1986مصر، دار المعارف،
 ، مصـرصبح األعشى في صناعة اإلنشـا، القلقشـندى، المطبعـة األميريـة -21

1913. 
إحيــاء دار  ،تــح: محمــد فــؤاد عبــد البــاقي ،يحيح مســلم، مســلم القشــير صــ -22

  .لبنان، بدون تاريخ الطبعة ورقمها، بيروت ،التراث العربي
منشــورات اتحــاد  عصــام شــرتح، ظــواهر أســلوبية فــي شــعره بــدوي الجبــل، -23

 .م2000دمشق،  الكتاب العرب،
ح: محمـد تـ، آدابه ونقده، ابن رشـيق القيروانـيلعمدة في محاسن الشعر و ا -24

 .1972، 4، ط، بيروتعبد المجيد
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نظـــــر  ، أحمـــــد بــــن عبــــداهلل األصـــــبهاني، تــــح:مســــند اإلمــــام أبـــــي حنيفــــة -25
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 العصر العثماني ما له وما عليه
 

 معاذ محمد الحنفي
  
 

، رض لما قد يهدم مفاهيم وأفكاًرا، إذا تعبحث األدبي ميداًنا شائًكا وعًراال د  يع 
، خاصة وأن أكثر النقاد واألدباء قد أدلوا ات والقضايا التي ال يجوز نقاشهان المسلمأضحت م

 بدلوهم فيه ووسموه بالضعف تارة والجمود تارة أخرى، وأقصد هنا األدب العربي في العصر
 .العثماني

 ، في فنون الشعر والنثر، ووضعملحوظومن خالل البحث وجدت أن التطور ال
بما يثبت أن ، العثماني، التي نجدها في العصر اجم والقواميس والتراجمكتب المع العديد من 

 .مكملة للتطور في العصور السابقة وأنها، لم تتوقفالحضارية  العربية  النهضة
يبدو أن الحكم المتعجل، من كبار النقاد، ، لعدة قرون ا العصرورغم امتداد هذ

ا ت تطور ملحوظ للفنون األدبية في هذ، في ظل وجود ما يثببحاجة إلى إعادة نظر وتمحيص
منذ بداية القرن التاسع عشر  -، الذي تعرض للظلم حتى في اجتزاء جزء أصيل منه العصر

، بدعوى  -م، بعد إعالن تركيا العلمانية  1924حتى سقوط الخالفة العثمانية رسميًا عام 
، وما لقرن التاسع عشر كلهاني قبل أكثر مما ينيف على القرن، واعتبار اانتهاء العصر العثم

رين ال ينتمي إلى العصر العثماني، بل إلى عصر جديد يزيد على عقدين من القرن العش
ى عصر أسرة محمد ، ونسبوه إللنهضة والتطور أو البعث واإلحياء، وأسموه بعصر امستقل

 .ها استقلت عن الخالفة العثمانية، التي زعموا أنعلي باشا في مصر
ظلمًا بعصر اسة بعض الجوانب المشرقة في العصر الموسوم يحاول البحث در 
، في المبحث األول –فن الرسائل  - ، خاصة تطور النثر األدبياالضمحالل و االنحطاط

النهضة من عصر  -ما ُسم ي بعصر البعث واإلحياء  -وفي المبحث الثاني سنناقش اجتزاء 
 ؟،  من الناحية التاريخية واألدبيةقالً عمر الخالفة العثمانية، وهل يحق اعتباره عصرًا مست
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MERITS AND FLAWS OF THE OTTOMAN ERA.  
 Moaz Mohamed Hanafi 
 
  
The literary research arena is considered thorny and bumpy if exposed to 
what may destroy concepts and ideas which have become axioms and issues 
that may not be discussed; especially since most critics and writers have 
opined a depiction that it is weak at some times and rigid at other times. And 
here I mean Arabic literature during the Ottoman era. 
 
I have found through research that the remarkable evolution in poetry arts 
and prose and the status of many lexicons, dictionaries and translations 
books, which can be found in the Ottoman era prove that the Arab civilized 
renaissance did not stop, and it is complementary to the evolution in previous 
Ages . 
 
Despite the extension of this age for several centuries, it seems that hasty 
judgment by senior critics needs to be reviewed and scrutinized, in the 
presence of what proves a remarkable development of the literary arts in this 
age, which suffered from injustice even in the truncated integral part of it 
(since the beginning of the nineteenth century until the fall of the Ottoman 
Empire officially in 1924, after Turkey's secular Declaration), claiming the end 
of the Ottoman era before more than a century.  
 

It is considered that the whole nineteenth century plus more than two 
decades from the twentieth century does not belong to the Ottoman era, but 
to a new independent era called "Renaissance and Development " or " 
Regeneration and Revival ", which was assigned to the era of Muhammad Ali 
Pasha family in Egypt claimed to be independent from the Ottoman Empire. 
 
This research may study some bright spots in this era depicted unjustifiably as 
an era of decay and decadence. In the first section, we will talk especially 
about the development of literary prose and the art of letters. In the second 
section, we will discuss truncated “Regeneration and Revival” era and the Age 
of the Ottoman Empire Renaissance. We wonder if this era is entitled to be 
considered independent historically and literary? 
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 : عصر مظلوماألول المبحث
ا هاًما من التراث األدبي العربي، ُيمثل األدب في العصر العثماني جزءً 

دبي بحد ذاته ، فالبحث األقلت لنا كافة العلوم عبر التاريخ، وعدا ذلكعبره نو 
، ال سيما و  ، العصور بدًءا من العصور السابقة أنه تطور عبرهدف  أدبي  مستقل 

، ويعتبر األدب عثماني، ممهًدا لألدب في العصر الحديثالوصواًل إلى العصر 
، من لتاسع عشر وبدايات القرن العشرينفي قمة تطوره الحضارية في القرن ا

، وينظر الباحث بخطورة جمة إلى مراحل تطور األدب في كافة العصورأهم 
اسع اعتبار مرحلة التطور األدبي والعلمي في مصر خاصة منذ بداية القرن الت

، بعيدًا عن التطور األدبي والعلمي في كافة أرجاء األقاليم ر كمرحلة مستقلةعش
عربية في باقي الخالفة العثمانية، هو فصل تعسفي، ال يعبر عن الواقع ال

، وما ُيشير األدب في هذه المرحلة التاريخية ، وال يعبر عن حقيقةالتاريخي
تاريخي ألواخر الخالفة ش ، تهدف إلى تهميوضوح إلى مؤامرة غربية استشراقيةب

وكة المحاوالت ، ما نزع شتي حملت من مآثر الجهاد واإلبداع، الالعثمانية
أهمها ، و معلنة والخفية في البالد العربية، صاحبة األطماع الاألوروبية الغربية

، الذي واجهه الخليفة العثماني بكل ما أوتي من المخطط الغربي تجاه فلسطين
 .ة قو 

، في العثماني  من الباحثين األدب العربي في العصر ير  ظ ل م  كثلقد 
ادعوا أنه ال جديد فيه ، و بي، ووصفوه بالتكل ف واالنحدارمصر وسائر العالم العر 

من الشعراء م ن  خال، وأنه العلمييستحق البحث ليس فيه ما ، وأنه وال إبداع
يصطفون ذلك ، وهم في يستحق اسم كاتبيستحق اسم  الشاعر ومن الُكت اب من 

 جورجي زيدان.ما ذهب إليه  خلف
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، وأصاب فسدت ملكة اللسان وجمدت القرائح: " يقول جورجي زيدان
، في هذا العصر من الضعف سان ما أصاب سائر اآلداب العربيةالل

وتوالى على األمة من الذل في ، ما استولى من الجمود على القرائحواالنحطاط، ل
 .(1)"  تلك الفترة المظلمة

بعه بطرس سليمان البستاني الذي ال يرى في ما يقارب الثمانية قرون ت
، سوى توطئة ب في العصرين المملوكي والعثماني، ما يستحق الدرسمن األد

 : -القرن التاسع عشر وما بعده  –لتناول األدب فيما أسماه عصر االنبعاث 
 ،واألدبية ياسيةالس ميزته ونبين إلماًما، به فسُنِلم   االنحطاط عصر أم ا" 

 .(2)"  االنبعاث عصر إلى الحديث لنا ليط رد
المتأثرين  ، لم يقتصر على الدارسينبدو أن هذا الحكم الجائر المتسرعيو 

نما تسرب بآراء المستشرقين ، مثل د. شوقي ضيف الذي نعت كبار النقاد إلى، وا 
الشعر  يقول د. شوقي ضيف عن، العقم والجمودباألدب في العصر العثماني 

 :في العصر العثماني

، وبحلول هو عصر العقم والجمود، ودخلت فيه مصر في ظالم قاتم" 
الخالفة العثمانية انكمشت مصر وانطفأت المصابيح التي كانت مشتعلة في 

 . (3)" العصور السابقة 

                                                           

: جورجي زيدان، تقديم د. شوقي ضيف، دار الهالل بمصر، ( تاريخ آداب العربية1)
 .275/ 4م، 1911

مؤسسة هنداوي للتعليم  ، طبعةأدباء العرب في الألعصر العباسية: بطرس البستاني( 2)
 .9، ص م 2012، القاهرة ، والثقافة

 - 508، صم1993، ، دار المعارف، القاهرة12، ط ( الفن ومذاهبه: د. شوقي ضيف3)
509 . 
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ففقد كان ، انعدم في العصر العثماني ال نقول إن الشعر": ويقول أيًضا
، إذ اقتصر األمر على جماعة يقرءون بعض د خير منه العدموجوًدا ولكنه وجو م

ارضونها أو ، ثم يعوخاصة التي كانت قريبة من عصورهم ،القصائد الموروثة
 .(1)"تون بنماذج ال روح وال جمال فيها، فيأيخمسونها أو يربعونها

يبدو أن د. شوقي ضيف قد لحق بجورجي زيدان فيما ذهب إليه من 
ن جرجي زيدان هو منشئ دار ، علمًا بأني بأقبح الصفاتصفه للعصر العثماو 

آداب اللغة العربية ( وعل ق . شوقي ضيف قد قدم لكتاب ) تاريخ الهالل، وكان د
، مقدمته للكتاب بعد إعادة طباعته، بطلب من أبناء جرجي ، ومدحه فيعليه

بر ، وكان لهما من القوة ما تمثله مؤسسة الهالل كأك(2)إميل وشكري زيدان 
 .ثقافية وفكرية في العالم العربي مؤسسة

ى أن سبب ضعف األدب في ذلك وُيشير د. محمود رزق سليم ال
ي ف، تباتاوقد بدؤوا في جعل اللغة التركية هي اللغة الرسمية للمك: " العصر

تم إغالق ديوان اإلنشاء الذي  وبالتالي فقد، الدواوين والمخاطبات السلطانية
للغة العربية  –األدبي  –للتعبير عن التطور واالزدهار استمر لعقود مركًزا 

يًئا فشيًئا إلى اللهجات فبدأت تدخل المصطلحات التركية ش : ويضيف ،وفنونها
في الوقت الذي لم يجد كتاب اللغة العربية ، وأخذت العامية في الرفعة، العربية

 . )3("  من يأبه لهم و ألدبهم، ال شعراؤهاو 
 :ويقول أيضاً 

                                                           

 .( المرجع السابق نفسه1)
 .6ينظر تاريخ آداب اللغة العربية ( 2)

ن والعصر الحديث: محمود رزق األدب العربي وتاريخه في عصر المماليك والعثمانيي(3)
 .94 - 93م، ص  1957، القاهرة ، سليم، دار الكتاب العربي
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ودخلتها ، وضاق معجمها عند العامة،  أن لغة التخاطب زاد دخيلهاإال" 
الذي تسللت ، كس بالسلب على حالة األدب العربيألفاظ تركية وفارسية مما انع

 . )1("إليه العامية وانحسرت أغراضه التقليدية بعد إغالق ديوان اإلنشاء
ناقدة أمام هذه األوصاف ال، للباحث أن يطلق مصطلح ) الظلم ( ويحق

، محاوالت االستيالء على خيراتهاصد المتحيزة ضد عصر حمل هموم األمة و 
وروبية الغربية األطماع األ ، ومنمن التمدد الصفوي الشيعي األمة العربية وحمى

 .ن، واألطماع الصهيونية في فلسطيفي الدول العربية
ني بعصر الجمود والضعف واالنحدار، ومنهم وي ِسُمون العصر العثما

ورجي زيدان ومن تبعه من بآراء جون تأثر ، وهؤالء المن لقبه بعصر االنحطاطم
العصر، وال نظروا في  الم يكل فوا أنفس هم عناء البحث في أدب هذ ،الباحثين

 ا، ولم يحاولوا الكشف عن نماذج مشرفة في مخطوطات هذدواوين الشعراء
، وكانوا يمرون على وا أبحاثًا علمية تتناوله أدبياً العصر، ألنهم لم يخصص

 .حاولوا نقاشها إلثباتها أو نفيهالم ي، مرورًا ، مقيدين بوجهة نظر مسبقةدراسته 
حتى كتب ، العصر اينتصر إلنصاف هذالباحثين من ولم نجد من 

، وقد  (2)  "األدب المصري في ظل الحكم العثماني"  :محمد سيد كيالني بحثهد.
، مستخرجًا العديد من ثماني، شعًرا ونثًرااألدب المصري في العصر الع درس فيه

 .مخطوطات التي ظلت حبيسة المكتباتال
الم على مجمل أدب محمد سيد الكيالني منتقدًا الحكم الظيقول د.
، مضمونه أن اد راسخ في األذهانفال عجب أن سرى اعتق: " العصر العثماني

                                                           

 .السابق نفسه (1)
دب المصري في ظل الحكم العثماني: محمد سد كيالني، ) د.ط (، دار الفرجاني، ( األ1)

 م.1965، القاهرة
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أن ُيطلق عليه مما يصح ، وأنه خلو العثماني ال يستحق الدرس والبحث العصر
، حكم آخر مضحك وقع وترتب على هذا الحكم الخاطئ ": ويضيف، اسم األدب

، فهم يقولون إن محمود سامي البارودي الحديثفيه الناس حين درسوا األدب 
 لشعر العربي ديباجتهلويزعمون أنه أعاد  ...لشعر بعد العدمادولة أول من أحيا 

نه رجع إلى أساليب القرن دحونه أل، ويمالتي أخلقت إبان العصر العثماني
، ولكل بيئة ألفاظها وتعابيرها أو متجاهلين أن لكل عصر أساليبه ، جاهلينالرابع

 .(1)" وموضوعاتها وما توحي به 
الذي أصدر كتابه مطالعات في الشعر ، تبعه د.بكري شيخ أمين

العصر  إليه من آراء علىما ذهب  ، أثبت،  لكن د.بكري(2)المملوكي والعثماني
لم مصادر، إال أنه الشواهد لوفرة ما أورده من ال منمستخرجًا العديد ، المملوكي

العصر العثماني، الذي ال تزال معظم مصادره  يتسن له إثبات تلك الرؤية على
هذا العصر باالنحطاط عاد ليصف ، فيحتاج إلى جهد كبيرو مخطوطة، 

 .سابقيهك
توراه من جامعة األزهر ة الدكتبعه الباحث محمد صقر بدراسة لنيل درج

 .)3(بعنوان الشعر في مصر في العصر العثماني  ، م1985عام 
 
 
 

                                                           

 .4( المرجع السايق 1)
العثماني: د. بكري شيخ أمين، دار العلم للماليين، ( مطالعات في الشعر المملوكي و 2)

 م. 1989،  بيروت

تمام والرعاية في النشر والتعليق، ولم يتبعها دراسات رسالة لم تحظ باالهيبدو أن ال (3)
 ، فظلت حبيسة المكتبة المركزية لجامعة األزهر.مكملة
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 . )1( الشعر في كتب الجبرتي التاريخية  وثمة  دراسة بآداب القاهرة عن
 زعبد العزيد. منهم  –المؤر خين المعاصرين  بعض جتهدوقد ا

 .الشبهات العديد من لدحض  - )2(الشناوي
 

 تاريخ األدب العربي في العصر، ة  د.عمر موسى باشاأما دراس
 .الشام في تلك الحقبة التاريخية فتم فيها لفت االهتمام إلى أدب بالد، )3(العثماني

، رغم الد أبو علي لهذه النظرة الظالمةنبيل خى د.وفي فلسطين تصد
مقررات التعليمية أو ال سواء في المناهج، تقاد السائد لدى األوساط الرسميةاالع

، فألف العثماني هي الضعف والفقر األدبي ، بأن السمة السائدة للعصرالجامعية
 :منها على سبيل المثال ،األبحاثالدراسات و العديد من 

المعطى الداللي لشعر المديح وطابعه الديني في عصر سالطين 
: المملوكي ، وكتاب األدب العربي بين عصرين)4(المماليك والعثمانيين 

                                                           

لدين صالح، إشراف د. طه ، من إعداد نصر االشعر في مصر في العصر العثماني (1)
برتي من ق لما أورده الج، وهي أقرب للتوثي4268مركزية لجامعة القاهرة  رقم ، المكتبة الوادي

 .أشعار في كتبه التاريخية
ثمانية دولة إسالمية مفترى عليها: د. عبد العزيز الشناوي، مطبعة جامعة الدولة الع (2)

 م. 1980، القاهرة، القاهرة
، األدب العربي في العصر العثماني: د. عمر موسى باشا، طبعة دار الفكر تاريخ (3)

 م.1989دمشق، 
عصر سالطين المماليك والعثمانيين: الداللي لشعر المديح وطابعه الديني في المعطى  (4)

، ص د. نبيل خالد أبو علي، مجلة الجامعة اإلسالمية، المجلد الخامس عشر، العدد الثاني
139 – 168. 
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، ) 2(، كما وجه العديد من الباحثين لدراسة األدب في هذا العصر (1)ماني والعث
 وأشرف على العديد من رسائل الماجستير في الجامعة اإلسالمية .

ظلم العصران  لم يظلم من عصور العربية كما"  :نبيل أبو عليول د.يقو 
م وغمطوه، كك العديد من الدارسين في حكامهم، فقد شالمملوكي والعثماني

، وأغفلوا ذكر بالضعف واالنحطاط، حكموا على نتاجها العلمي واألدبيو ، حقوقهم
 .(3)" من علماء وأدباء وشعراء، فرسان الحلبتين

، يعاني الظلم األدب في العصرين مغموط المكانة ويقول: " ما زال
، فالكتابة عنه قليلة جدًا وتتسم بالسطحية إلنكار في أوساط غالبية المختصينوا
 . )4(تعجل " وال

الوجه المشرق لألدب ويشير إلى المخطط التبشيري الذي حاول طمس 
عبر التنكر التام ل ثار اإليجابية ين المملوكي والعثماني، في العصر والحضارة 

 :يقول ،العربية في تلك الفترة  التي زخرت بها الحضارة
 الذي عينه في -فعمد القس دنلوب في تحقيق رؤية قائده كرومر  "

فعمد إلى ، مستهدًفا المحاور الرئيسية –رية منصب مستشار وزارة المعارف المص
، في المناهج الدراسية، وغرس مفاهيم خاطئة عن دس سموم حقده الصليبي

 .) 5(" بعض الحقب التاريخية المشرقة 
                                                           

 م. 2008، 1بي بين عصرين المملوكي والعثماني: د. نبيل خالد أبو علي، طاألدب العر  (1)
رات في األدب المملوكي والعثماني: د. نبيل خالد أبو علي، مقرر محاض  ( وله أيضاً 2)

 .جامعي دراسي،  مطبعة الوحدة، رام اهلل
سالطين المماليك والعثمانيين ( المعطى الداللي لشعر المديح وطابعه الديني في عصر 3)

139. 
 .3بين عصرين المملوكي والعثماني  األدب العربي(4)
 .40ن عصرين ( األدب العربي بي5)
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 -كتب األدب التي تناولت األدب في العصر العثماني  الكثير من إن
متداد الرقعة الزمانية ، رغم االشعراء والكت اب أي منوابتعدت عن إنصاف 

لخالفة ، ولم ُتشر إلى تنوع الثقافات و تعدد األقاليم التي خضعت لالتاريخية
ما أبدعه الشعراء واألدباء ، وهي كذلك لم تنتبه إلى وجود الكثير مالعثمانية
يء لجأت إلى ش -، والذي ما زال أغلبه مخطوطًا حبيس أدراج المكتبات العرب

مجمل  إلىالنظر بسخرية واستهزاء  ، والكسل بالركون إلىمن الدعة والراحة
، م تتناول سوى بعض النصوص الفقيرة، ولالخليج إلىاألدب العربي من المحيط 

لفاظ والبعد ، والتالعب الشكلي باألالتي تمتلئ بالعامية، والركاكة في األسلوب
بحث عن أمثلة سهم عناء ال، ولم يكلف الباحثون أنفعن الجوهر والمضمون
لهابط إلثبات فكرة عن األدب ا ، وكأن البحث بقصدى مشرقة في هذا العصر

، ثين الذين تبعوا آراء المستشرقينهو الهدف لدى العديد من الباح، منحوتة مسبقاً 
مثيل بشواهد لهذه الفكرة وحاولوا الت ،وغيرهم من الباحثين الذين حذوا حذوهم

  .الجاهزة
، دون البحث أنهم تبعوا ما أورده المستشرقون قالم الناقدة حتىوكثرت األ

 نكالقول إ، فتراءات والشبهاتوراء ما أشاعوا وألحقوا بهذا العصر من اال
الفكرية واألدبية في مصر والعالم العربي،  العثمانيين تسب بوا في انحطاط الحياة

رسالهم إلى من الصناع، عندما حرموا تلك البالد من علمائها، وعم الها المهرة  وا 
العلماء واألدباء والصناع من إلى ما ذكره ابن إياس من نقل  ، مستنديناآلستانة
، بعد الفتح العثماني لمصر، وتناسوا ما ذكره إلى األستانة، وباقي األقطار مصر

، واستمرت حدثت  بالفعل في عهد سليم األول ابن إياس نفسه من أن هذه الحقيقة
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، وتولى سليمان خليفته المشروع )1( ، حتى وفاة سليم األولقطسنوات ف ثالث
وضيق ، أحياًنا في إعادتهم إلى بالدهم ، مستخدًما القوة  بالدهمالذي أعادهم إلى 

وثالُث سنوات ال تؤث ر في حياة عليهم حتى أن البعض منهم عادوا متسللين، 
، إال خبر إعادتهمن إياس قد ذكر ، ومع أن ابالصناعات والحرفتقدم  األمم و

كوا بنقلهم تمس   -  وتبعهم الكثير من الباحثين العرب -أن المؤرخين األجانب 
، بعد كره هذا المؤرخ  المعاصر لألحداث، وتجاهلوا ما ذالمبتور عن ابن إياس
 .(2)ذلك بقليل عن عودتهم 

ترك أثًرا ، وكان قد في العصر العثمانيرغم إغالق ديوان اإلنشاء نقول 
 ،في العصر المملوكي خاصة والنثرية ،ا في االرتقاء بالفنون األدبية عامةكبيرً 

إال أن اللغة العربية بقيت اللغة ، بهاوذلك بسبب لغة الحكام التركية وتراسلهم 
، انيون على تعلمها ورعاية علمائهاالمقدسة التي يحرص عليها الخلفاء العثم

لمخاطبة الحكام هي اللغة ية ، فرغم أن اللغة الرسمكواألمر لم يتجاوز ذل
 .قدسة التي تحظى بالمكانة الرفيعة، فقد ظلت اللغة العربية هي اللغة المالتركية

وامر ، واألتعمد إلى ترجمة الفرمانات الهامة" كانت السلطات العثمانية 
، وفي األسواق والقياسر الحكومية إلى اللغة العربية، وتتلى في المساجد الكبرى

كرجال  (3)، أو يطوف بها المشاعلية اكن التجمعات الجماهيريةها من أموغير 
 . (4)إعالم " 

                                                           

، تحقيق محمد 3بدائع الزهور في وقائع الدهور: محمد بن أحمد بن إياس الحنفي، ط (1)
 .182/  5م،  1984، مصطفى، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة

 .336/  5( المرجع السابق 2)
ومية " الدولة ، يذيعون األوامر واألنباء الحكفي العادة لياًل يحملون المشاعل ( رجال يطوفون3)

 ." 326دولة إسالمية مفترى عليها  العثمانية
 .( المرجع السابق نفسه4)
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غة العربية يضعها فوق لغة الحكام، ولم ُيؤثر هذا القدر من التبجيل لل 
، فها هو األديب شكيب على بالغة األدباء، واشتغالهم بالتأليف واإلبداع

يجيد  -القرن العشرين من أدباء أواخر القرن التاسع عشر وبديات  – (1)أرسالن
ف بالعربية حتى ُسمي ، ولكنه يبرع في التأليللغة التركية و يخاطب الحكام بهاا

ه ورد الباحث التركي المسلم خليل ساحلي أوغلي في مخطوطات، وقد أأمير البيان
موجهة إلى  ، رسالة لألديب شكيب أرسالنالتي يعرضها في كتابه بالعربية

، ويعلق الباحث على لغة الرسالة كتوبة باللغة التركيةالوزير طلعت باشا، وهي م
 قائاًل :

، إذ يوجد لغة التركية ، كما هو في العربيةإنه ليس أميرًا للبيان في ال" 
، رغم رسالته التي وجهها إلى طلعت باشاالعديد من األخطاء اللغوية التركية في 
 .  (2)  " أنها تدل على إلمامه الجيد باللغة التركية

ودي الملقب برائد البعث نعلم كذلك أن الشاعر محمود سامي البار و 
 ، وكان ُيجيد التركية والفارسية.مل في ديوان السلطان في اآلستانة، عواإلحياء

                                                           

، ( م 1946 –م  1869هـ /  1366 -هـ  1286أرسالن )  بن حمود بن حسن شكيب (1)
ن ، ويعتبر واحدًا من كبار المفكريير البيان العربي لغزارة كتاباتهأديب عربي لبناني ُلق ب بأم

لوحدة اإلسالمية والوحدة العربية، له من ، وهو من دعاة االعصر العثماني العرب في أواخر
اريخ غزوات العرب، ، وتلطاف، و االرتسامات اللماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم: الكتب

، دار العلم 15حاضر العالم اإلسالمي ) األعالم: خير الدين الزركلي، ط  ،وعروة االتحاد
 .( 175 -173/  3 ،م 2002، للماليين، بيروت

، مركز األبحاث قطار العربية في العهد العثماني: خليل ساحلي أوغلي( من تاريخ األ2)
م، ص  2001، الثقافة اإلسالمية، منظمة المؤتمر اإلسالمي، استانبولللتاريخ والفنون و 

384. 
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، راجع العلم و انحسار دور العلماءالباحثين عن ت بعضورغم ما يقال من 
ند والعراق من اله ،نيةمن كافة بقاع الخالفة العثما فإننا نجد النابغين من العلماء

  والشام واليمن وغيرها
 : نذكر منهم

( حاشية على شرح األشمونيوله )، (هـ 1206الشيخ محمد الصبان ) .1
  .أللفية بن مالك

وله ) تاج العروس ( في شرح ، هـ ( 1205سيد المرتضى الزبيدي ) ال .2
المتقنين ( في شرح إحياء ) إتحاف السادة أبادي وقاموس  الفيروز 

 . زاليالغ

هـ ( وله ) خالصة األثر في أعيان القرن  1111محمد أمين المحبي ) .3
 الحادي عشر ( وهو في تراجم األعالم . 

نة األدب ( مات بالقاهرة وله )خزا، هـ ( 1093عبد القادر البغدادي )  .4
 . في شرح شواهد الكافية

نة ) ريحا وهو أديب وشاعر وله، هـ ( 1069فاجي ) الشهاب الخ .5
 .  ( قي تراجم أباء عصره األلباء

هـ ( وله ) الكواكب السائرة بمناقب علماء  1061نجم الدين الغزي )  .6
 .العاشرة ( وهو في تراجم األعالم المائة

هـ ( صاحب الكشكول والمخالة وهما  1003بهاء الدين العاملي ) .7
 محاضرات أدبية. 

ية وله ) شرح على همز ، هـ (  972شهاب الدين أحمد بن حجر ) . 8
 . (1)البوصيري ( 

                                                           

 .94، ص ( األدب العربي وتاريخه: محمود رزق سليم1)
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وصف  ، الذيو بعد إنعام النظر في ما أورده د. محمود رزق سليم
وصل إلى حالة  "بأنه : ليه حال األدب في العصر العثمانيما وصل إ

 . )1(" من االنحطاط لم تصل إليها في عصر ما 
 :لصور األدبية المشرقةنجده يورد بعض ا

وما تحتويه العصر لضرورتها الدينية بقيت الخطابة المنبرية في هذا  :أواًل 
 . ن الخطابة المنبرية في المناسبات، وفي الوعظ واألحداث الطارئةم

ليك بالركون رون شعراء المماعي  : كان األدباء في العصر العثماني يُ ثــانــيــًا
فهة وعدم العناية بتجويد وركونهم إلى األغراض التا، إلى الحلية البديعية

، لم يترجموا ذلك في دهم أنهم رغم صحة نظرتهم النقديةنتقوهو ي، المعاني
 .  )2( أدبهم  نثرهم و شعرهم

التحرر من هذه ولكن لنا أن نتساءل ألم يؤثر ذلك فيما بعد في الوصول إلى 
 ؟؟ . القيود والسلبيات في القرن التاسع عشر وما بعده 

فبعد أن قام بوصف ، يكون خاطًئا مسألة نسبية دائًما : التعميم فيثــــالـــثـــــًا    
مجمل األدب في العصر العثماني نجده يذكر نماذج أدبية مشرقة فقد ذكر من 

، واألمير فاجي المصري صاحب ريحانة األلباءالشعراء المجيدين الشهاب الخ
سي الشامي، وعبد اهلل الشبراوي القاهري، وابن النحاس، محمد بن منجك الجرك
، و الكيواني والرشيدي، والمناتي المصري، والمنوفي وابن معتوق، والكردي

 . (3)وغيرهم كثيرون 

                                                           

 .المرجع السابق نفسه (1)
 .ينظر المرجع السابق نفسه (2)
 .95 - 94ظر األدب العربي وتاريخه ( ين3)
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نجد الكثير من  ،م1924 مالعارغم استمرار الخالفة العثمانية حتى  :رابــــعـــًا    
من مصر أن الخالفة العثمانية انتهت عملًيا إلى  يذهبالباحثين يحاول أن 

بالتأريخ لمرحلة  ، ويبدؤون)1(ر م بتولي محمد علي حكم مص1805عام ، والشام
لى ، ألن محمد علي وفد إوهذا غير صحيح، وخاطئ تاريخًيا، اإلحياء والبعث

، وكافح الفرنسيين حتى صار واليًا على مصر ضابًطا في الجيش العثماني
 . ئبًا عن السلطان العثمانيمصر نا

عربية وحتى األتراك رغم أن الحكام لم يكونوا عرًبا إال أنهم عنوا بال :خامساً     
 اتخذوا العربية لغة رسمية في دواوينهم و في دور الفتوى والقضاء والتعليم.

، واقتصار الباحثين أن إغالق ديوان اإلنشاءال ينكر أي من  :سادساً     
، دولة على التخاطب باللغة التركيةالمراسالت الرسمية في معظم مؤسسات ال

عامية ، إضافة إلى انتشار اللهجات التركية عظم حكام األقاليم من أصولوكون م
والرسمية في تراجع فن الرسائل اإلنشائية  إلى، أدى وتسربها حتى إلى لغة األدب

، ية كالس ي ر والحكايات الشعبية، وانتشار فنون عامكفن نثري المخاطبات الديوانية
الت لحم، عند بدء اوسرعان ما عادت للسطوع من جديد، ولكنها لم تختف نهائياً 

، وتعرضت كل هذه المظاهر التي توحي بالضعف الغربية على البالد العربية
، لينتفض األدب مع بدء الشعور عنيفة في بداية القرن التاسع عشروالتراجع لهزة 

تها عهود ذاكر  إلىبالمخاطر التي عصفت باألمة وأخذت تهدد استقرارها وتعيد 
سواء التي ، الغربية األوروبيةتوسع ، بعد محاوالت المقاومة الحروب الصليبية

، أو م (1798)  بدأت بالحملة الفرنسية على الشام التي قادها نابليون بونابرت
، أو التهديدات البرتغالية بيةنية وتهديدها مناطق النفوذ العر االتدخالت البريط

                                                           

 .99ينظر المرجع السابق  (1)
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، في مطلع القرن وران حول طريق رأس الرجاء الصالحللخليج العربي بعد الد
  .   عشر التاسع
م 1798ة بعد حملة نابليون بونابرت يبدو أن االتصال بالحضارة األوربيو       

وشحذ الهمم إلعادة الجهاد، قد أعاد لألذهان أمجاد ، الحتالل مصر والشام
، االحتالل الذي اصطدم بأسوار عكا ، ورغم قصر مدة هذاتصدي للمعتدينال

فلم تلبث هذه الحملة ، لذا والشام أهالي مصروبمقاومة الحامية من المماليك، و 
، ولكنها تركت آثاًرا كبيرة على األدب ونهوضه )1(، سوى ثالثة أعواماالستعمارية

تي ، نسبة إلى طول امتداد الخالفة العثمانية العثرة وكبوة مؤقتة بزمن قصيرمن 
 .استمرت لما يزيد على ستة قرون

 
 ر العلماءدّ ق  ت  ة العثماني الخالفة اإلسالمية

كن السلطان العثماني محمد بعد أن تعاظمت قوة العثمانيين األتراك تم
، أسابيع من فتح مدينة القسطنطينية) الفاتح ( بعد حصار دام عدة الثاني

 .هـ (  857البيزنطية الرومانية ) عاصمة اإلمبراطورية 
سطنطينية م، الق1453م فتح السلطان محمد الثاني " باسم اإلسال

، واتخذها عاصمة لدولته واستبدلها اسمًا جديدًا هو لبيزنطيةعاصمة الدولة ا
  )2(استانبول ومعناها دار اإلسالم " 

بعد مزيد من الفتوحات على يد ثالث الخلفاء  باالزديادوأخذت هذه القوة 
 العثمانيين 

                                                           

 .14نية دولة إسالمية مفترى عليها ينظر الدولة العثما (1)
 .14الدولة العثمانية دولة إسالمية مفترى عليها  (2)
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وانتصر على ، هـ ( 918الذي تولى الحكم عام ) ، السلطان سليم األول
ليك قد تحالفوا سرًا ، وكان المماتوجه إلى الشام ومصر لفارسيين ثمالصفويين ا

ودخل العثمانيون ، على المماليك في معركة مرج دابق وانتصر، مع الصفويين
علن عن السلطان سليم األول كأول خليفة للمسلمين من آل وأُ ، اتحينمصر ف
تمكن السلطان محمد الفاتح عام و ، حكم فيها معظم البلدان العربية ،عثمان

 ويبدأ عصر العثمانيين باالزدهار، من القضاء على دولة المماليك، (هـ923)
    .والية 29ويصل عدد والياتهم إلى 

إعالن بعد أن استقر األمر للعثمانيين قام السلطان سليم األول ب
وفتحوا للعلماء ، ودعموا مكتباتها بآالف الكتب، القسطنطينية عاصمة الخالفة

 .ا للعلوم اإلسالمية وتحوي تراثهابح مركزً أبواب القسطنطينية لتص
ففي الحين  ،اهتم العثمانيون بكونهم القائمين على الخالفة اإلسالميةوقد 

لم تكن ثمة حضارة عثمانية بالمعنى  "الذي يكاد يجمع المؤرخون على أنه 
الدقيق للكلمة وأنها مجرد مزيج من الحضارات لألمم التي سبقتها والتي غدت 

ن الحضارة إ :، إال أن خير ما يقال هول العرب والفرس والبيزنطيينها مثتحكم
التي بلغت أوجهها في العصر ، امتداد طبيعي للخالفة اإلسالمية العثمانية هي

 .)1(" العباسي 
الرعايا  ، منكجيش للخالفة باإلحترام والتقديروحظيت القوات العثمانية 

" وأطلق السكان العرب حاربوا معها العرب في كافة األقاليم، وانضموا لصفوفها و 
، بداًل من جيش في بالدهم اسم الحامية العثمانيةعلى القوات العثمانية المرابطة 

 .)2(االحتالل العثماني " 

                                                           

 .150/  6بيروت،  المصور في التاريخ: شفيق جحا وآخرون، دار العلم للماليين، (1)
 .26ة العثمانية دولة مفترى عليها الدول (2)
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جاهدين على ال بد من اإلشادة بالخالفة العثمانية التي احترمت الم
ات في أولت المقدس، و الثغور في قلب أوروبا، ووسط آسيا، وشمال إفريقيا

، ورفعت شأن العلماء ودور اإلفتاء فقد الحجاز وفلسطين، كل الرعاية واالهتمام
 .يهم به غيرهمكان لهم شأن عظيم ال يدان

لطان من سالطين الدولة العثمانية، لقب حامي ُأضيف إلى ألقاب كل س
 ، وأوقفتالدينية للدولة على العالم السني، تأكيدًا للزعامة حمى الحرمين الشريفين

، وكانت إيراداتها اكن المقدسة اإلسالمية في الحجازالدولة أوقافًا كثيرة على األم
، وجرت العادة في معظم األوقات بالقصر السلطاني تصب في خزانة مستقلة

ظرًا على أوقاف الحرمين على تعيين كبير األغوات بالقصر السلطاني نا
، وأقامت أسوارًا على قصىلدولة أوقافًا على المسجد األ، كما رصدت االشريفين

 . (1)طرفيه الجنوبي والشرقي 
أن بين رواتب الجند في  وفي مخطوطة كتبها كاتب الديوان للسلطان بعد     

 :يقول ،األقاليم، وأعلى من مدحهم، فهم المجاهدون كما يصفهم
ثرهم اهلل تعالى إلى بالعلماء العظام ، ك  -تبركًا  -وقد ختمنا المقال " 
، ولهم لهم نصيبًا من بيت مال المسلمين، في أيام الدولة العلي ة ، فإنامةيوم القي

 . )2(" أجور يقبضونها من الخزينة العامرة 
، والتي أعالها وظيفة شيخ تب المستحقة من بيت مال المسلمينويذكر الروا     
، ثم قضاة عسكر المجاهدين: روم إيلي، -كما أسماه  –سالم ومفتي األنام اإل

                                                           

 .22( ينظر الدولة العثمانية دولة مفترى عليها 1)
، مركز األبحاث قطار العربية في العهد العثماني: خليل ساحلي أوغليمن تاريخ األ (2)
، ص م 2001، اريخ والفنون والثقافة اإلسالمية، منظمة المؤتمر اإلسالمي، استانبولللت

680. 
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ة مكة المكرمة ، وقضاالقاضي المنفصل عن قضاء استامبول، و ناضولواأل
 :ويقول، المدينة المنورةو 

لم يلق العلماء العظام والفضالء الكرام حقًا في أي دولة سبقت بمثل  "
كرام وتوقير واحترام ما لقوه ، في ظل الدولة العلي ة العثمانية ،من إعزاز وا 

األعيان النبالء،  )2(وأجداده ووزراؤهم، (1)باؤهوسلطاننا أعز اهلل تعالى أنصاره وآ
اد واستفاد أبواب ، وأغدقوا على من أفشيدوا المدارس، قد أركان السلطنة النبالء

الخير واإلحسان، وخلف وا األوقاف والمبرات، وما يزال الخلف يقتفي السلف، 
هلل ، ويسعى إلمضاء شريعة سيدنا ونبينا محمد صلى اويعمل بما استن أجداده

الشريعة ، فالعلم مرغوب وأهل العلم محل العطف والرعاية ما زالت عليه وسلم
 . (3)" ، والرغبة في العلم موجودة على وجه البسيطة مبسوطة

، لكاتب ديوان ما عرضه الباحث خليل ساحلي أوغليهذا النص ك
ة مت للسلطان كانت باللغيبدو أن الرسالة األصلية التي ُقد   (4)السلطان مراد 

، ثم قام كاتب ديوان السلطان بترجمتها الى اللغة العربية، ورغم جودة التركية
، ثناياها التبجيل للسطان العثمانيالصياغة وجمال عباراتها التي تحمل في 

 .لتقدير واإلجالل للعلماء والقضاة، لم تخُل من أخطاء نحويةوا
 

                                                           

، وهو خطأ نحوي والمفترض أن تكتب ) وآباءه ( ألنه اسم معطوف ( وردت هكذا في النص1)
 على المفعول به  

( ألنه اسم ، وهو خطأ نحوي والمفترض أن تكتب ) ووزراءهموردت هكذا في النص (2)
 .معطوف على المفعول به

 .681ر العربية في العهد العثماني من تاريخ األقطا (3)
أربعة  ، علمًا بأن من حمل هذا االسم من الخلفاء العثمانيين ( لم ُيشر الباحث للسلطان مراد4)

 .خلفاء،  ولم يذكر تاريخ المخطوطة
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 العباسيعثماني امتداد للنثر المملوكي ورثاه عن النثر ال النثر
يها الشعر العربي، كما كان العصر الجاهلي هو الذروة التي وصل إل        

، رغم اقتراب له في ذروته وسموه عصر من العصور، لم يطاو على مر العصور
ر الجاهلي ظل متفردًا بهذه ، إال أن العصلعصر العباسي األول من هذه القمةا

ي وصل إليها األول هو الذروة الت، كذلك يمكننا القول إن العصر العباسي القمة
، لم يقترب من عليائه عصر من العصور سوى العصر النثر على مر العصور

، ولنا أن نؤكد الشرعي لهذا التطور الفني األدبيالمملوكي فهو بحق الوريث 
، التي أصبحت في هذا وكي بفن الرسائل النثرية األدبيةامتياز العصر الممل

، وقد ورث فن النثر وتفرده، فقد تنوعت أغراضه ووسائلهلرقي  مائزة العصر سمة 
  .وكي ضمن مراحل تطور األدب العربياألدب في العصر العثماني األدب الممل

، ال يمكن لنا أن المملوكي في العصر النثرلحديث عن تطور إن ا
ور وخاصة النثر في نتناوله بمعزل عن الفنون النثرية المتوارثة من سالف العص

على العصرين ، وعن العيوب األدبية التي أخذها النقاد العباسيالعصر 
نا أن نطمئن أنها لم تكن بدعتهما، بل موروثهما من ، فلالمملوكي والعثماني

 .العصر العباسي
، حيث برز العديد منازل عظيمة قد بلغاألدب في العصر العباسي  كان

ضرورة إعالء ون النظر إلى ، وأخذوا يلفتباء الذين عنوا بالفنون البالغيةمن األد
فلم يستطع  ، ر قد استقل عن التأثيرات الشعرية، ولم يكن النثشكلاالعتناء بال

و قدامة ، هـ ( 255يتهم بالنقاد وعلماء البالغة مثل: الجاحظ ) يصح تسم نم
ر ه، و عبد القاهـ ( 395و أبو هالل العسكري )  ،هـ ( 337بن جعفر ) 
، فهم يرون يخرجوا من سطوة الشعر على النثر ، أنهـ ( 471الجرجاني ) 

الفنية يجب أن تحملها ، وأن الصورة ورة االعتناء بالشكل كما المضمونضر 
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عضهم إلى تقدم الشكل ، وفيما ذهب بصورة لفظية، تعبر عن المعنى وُتجمل ه
 .ي منهم إلعالء المضمون على الشكل، لم يذهب أعلى المضمون

ًا على كل الفضل يعود للشكل متقدم أبو عثمان الجاحظ يرى أنف
 : فهو يقول ،يع أن يحمله ويعبر عن سموه ورقيه، ألنه هو من يستطالمضمون

نما الشأن في إقامة  ...المعاني ملقاة في الطرقات يعرفها العجمي والعربي" إن  وا 
فإنما الشعر صناعة وضرب ، اللفظ وسهولة المخرج وجودة السبكالوزن وتخير 
 . (1)"  نس من التصويرمن النسج وج

 .الشكلي  التصوير الخارجي ، التصويريقصد بو  
، " بأنها الشكل المحسوس طلح الصورة عند قدامة الذي عرفهاومص
 الذي يلجأ إليه 

، ال يبتعد عن (2) أديب لتجسيد األفكار المجردة الحاصلة في الذهن "
 رؤية من سبقوه سوى إعالءه للمضمون. 

إذا ابتكر معنى أن ال يتكل  "إن على الكاتب : رييقول أبو هالل العسك
ابتكاره على فضيلة ابتكاره إياه، وال يغره ابتداعه له، فيساهل نفسه في تهجين  في

، وهو بذلك يعلي من الشكل على  )3(" ، فيذهب حسنه ويطمس نوره صورته
 .نالمضمو 

                                                           

 .132، ص م1964( الحيوان: الجاحظ، تحقيق عبد السالم هارون، القاهرة، 1)
ة الكليات األزهرية، ( نقد الشعر: قدامة بن جعفر، تحقيق محمد عبد المنعم خفاجي،  مكتب2)

 .14، ص م1978القاهرة، 
كري، تحقيق محمد أبو الفضل، دار إحياء الكتب العربية، : أبو هالل العسالصناعتين (3)

 .75، ص 1952القاهرة، 
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تشبيه ، فذهب إلى أن البين الصورة وفنون البيان العربي وربط الجرجاني
، إن لم نقل كلها أصول كثيرة كأن جل محاسن الكالم "والتمثيل واالستعارة 

 .         لصورة الخارجية أهمية مائزة عنده، وتمثل ا )1(" متفرعة عنها وراجعة إليها 
لبعض التغيرات وقد تعرض األدب في أواخر العصر العباسي 

، الشكل الخارجيو في ، أسواء في األغراض والمضامين، والتطورات الطارئة
وراء جريًا  -، ومبتعدًا عنه سلبًا نًا من جوهر فلسفة األدب إيجاباً مقتربًا أحيا

 .أحيانًا أخرى -ظاهر الصورة 
نجد ابن هرمه من ، لصنعة في الشعر في العصر العباسيوحول ا

، ينظم قصيدة يتضح فيها تعم ده الصنعة شعراء أواخر القرن الهجري الثاني
يرى  ،على الحروف المهملة دون المعجمة إذ جعل ألفاظها كلها ،اللفظية

 ، وكلما اقتربنا من(2)" نوع من البديع غاية في التكلف  "محمد هدارة أن ذلك د.
انتصر ، و نهاية العصر العباسي زاد التكلف، وغلب الشكل على المضمون

ية بتراكيب وا إلى العناؤ ، ولجالعصر العباسي للغريب في صورهمأواخر ناثروا 
 .في التشبيه والتمثيل واالستعارة ، المتمثلونظمها استناًدا إلى علم البيان األلفاظ

، وبالتالي والنثر كان يخضع لسطوة الشعر، محاواًل الوصول إلى مكانته
وقد غدت الصور الغامضة ، وما بعدهفقد وصل األمر إلى العصر المملوكي 

 .والغريبة، هي السائدة
اس والتورية وحل المنظوم واالقتب، من البيان والبديعكان اإلكثار  

، بل ويمكننا القول أن ذلك جزًءا أصياًل من سمات النثر، واإلشارات التاريخية
                                                           

عبد القادر الجرجاني، تحقيق محمود محمد شاكر، دار المدني، جدة،  :أسرار البالغة (1)
 .312، م1991

ر : د. محمد مصطفى هدارة _ مطابع داربي في القرن الثاني الهجرير العاتجاهات الشع (2)
 .577، ص م1963المعارف، القاهرة، 
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، ال من أجل التوضيح وغاية ترام لذاتها ،كل أصبح هدًفا يبتغي في حد ذاتهالش
 .)1(والبيان 

لكن االهتمام  ":لصورة الخارجية بقولهيصف إحسان عباس هذا التغليب ل
 .(2)"التصوير هدًفا من أهداف األدباء بالصورة أخذ في التنامي، حتى أصبح

ذت تسود أخ : "أواخر العصر العباسي النثر ويقول شوقي ضيف عن
... وكأنما كان صنيع الهمذاني نذيرًا بجمود النثر فكرة النموذج في الكتابة

رسائل قد أشاع في تلك ال ... وكان الجاحظصيغًا براقةالعربي، وأن يصبح 
 ، غير أن من تلوه في القرن الثالث الهجري أخذواأسلوب االزدواج المعروف به

 .)3("   يدخلون عليها السجع ويكثرون منه
، من ورثه األدباء في العصر المملوكي هذا هو اإلرث األدبي الذي
لوكي هذا قد ورث أدباء العصر الممف ،دبائهأسالفهم علماء العصر العباسي و أ

، ، من أدباء أواخر العصر العباسياإلرث من الصنعة والتكلف في الشعر والنثر
حراق  كما حملوا عبئًا ومسئولية كبيرة بعد الهجوم على عاصمة الخالفة بغداد، وا 

تالف كتبها ورميها في نهر دجلة، مكتبتها ، وهروب علمائها ومفكريها وا 
 .مبدعيهاو 

التكلف  يحملون عبء اني كسابقيهمجاء أوائل أدباء العصر العثم
ب التورية والطباق وأنواع المتسم باستخدام أسالي، النثر المسجوعفي والصنعة 

                                                           

، المجلة الفنية في رسائل العصر المملوكي: خالد عبد الرؤوف الجبر ينظر الصورة (1)
 .39، ص هـ1433(، 1، العدد )8ردنية في اللغة العربية وآدابها، المجلد األ
 - 535، ص 1983عند العرب: د. إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت،  ( النقد األدبي2)

536. 
، دار 2: د. شوقي ضيف، ط -العصر العباسي الثاني  –العربي تاريخ األدب   (3)

 .571المعارف، القاهرة، ) د. ت (، ص
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في حين أن  ،المملوكي والعثماني ، هذه األشكال تُنسُب ظلًما إلى العصرينالبديع
و لنمعن النظر في الشكل ، يذلك ميراث طبيعي لألدب منذ العصر العباس

( وما بعدها مقامات ة الغفران للمعري(، و) لمقامات الهمذانيلنثري ) لرسالا
، أليست هذه المقامات أكثر تصنًعا منذ ما يسبق القرن السادس الهجريالحريري 

كما أننا ال نعدم أن  ؟؟وما تبعه من النثر العثمانيوتكلًفا من النثر المملوكي 
 .شعراء والكتاب في العصر العثمانينجد المميزين من ال

 
 ) نموذج لتطور النثر ( فن الرسائل في العصر العثماني

اللغة الرسمية التركية المعتمدة في ديوان السلطان ، والتي تم فرضها إن 
اللغة العربية في لغة  ، إلى جانبمع الباب العالي ) قصر السلطان (للتعامل 

لعربية م تعد ال، المخاطبات الرسمية، في ديوان الدولة األول الرسائل وكتابات
، ولكنها بقيت فنًا ديوان اإلنشاء في العهد المملوكيمقارنة ب، منفردة كلغة وحيدة

 .نثريًا نشطاً 
بر وسيلة للتواصل تيع، نثري أدبي ينقل مشافهة أو كتابة فنوالرسائل  

، وقد برزت نثر األدبي أكثر من الشعروقد ارتبطت بال -ُمرسل ومتلق  -بين 
ت في العصرين المملوكي طور ت، ثم فن أدبيفي أواخر العصر العباسي ك

 . استمرت حتى العصر الحديث، لتأخذ هوية أدبية مستقلة ،والعثماني
، وليس كما ذهب كيد على استمرار هذا الفن النثريوسنورد بعض األمثلة للتأ
 .عد العصر المملوكيبعض الباحثين بزوالها ب

 :من الرسائل الديوانية في العهد العثماني -1
 :يقول فيها، إلى السلطانهـ (  994لة محمد البكري ) ت رسا
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الذي ليس له قبل وال بعد، أن يؤيد بسلطان ، أسأل اهلل الواحد األحد" 
ملك على عبده الذي أيده وتوجه بتاج ال، عظمته وكبريائه، وعزة ألوهتيه وبهائه

اقي ر ، والكثير من عبيده، وأفاض عليه من مزيده، حبيب أولياء اهلل عز وجل
ار ما تحت الريح من سلطنة وجاللة، أوحد ، وأحد أقطبإذن اهلل إلى المقام األجل

مؤيد بنصر اهلل فال يهب ، الحوله هاالت م، بل هو البدر وهملوك تلك الجهات
 في جميع ما منحة وأعطاه، سلطان سالطين ، المحروس بحراسة اهللأحد سواه

رب مماليك الكفر مخ، حسام بتاربأعداء اهلل بكل سنان و ، الفاتك ملك الديار
يدي  ، المتذلل بيناد الصليبب  ، قامع عُ ل جيوش الطغيان والعنادمذ، والفساد

 .(1) " الملك العظيم القريب الرقيب
جع وطباق من جناس وس، سنات اللفظيةويتضح من أسلوبه استخدامه للمح     

، وال نجد للسلطانإلكثار من ألفاظ التعظيم وكذلك ا ،ومقابلة وتضمين واقتباس
كام على األدب إسفافًا أو عقمًا كما أشار المتعجلين من النقاد في إطالق األح

 .في العصر العثماني
( وله نموذج  1033: مرعي بن يوسف الحنبلي ) ت وكذلك من ُكتاب الرسائل

 : رسالة إلى السلطان
وف سي، بصوارم كب فما هو إال القمر حف بالكواكبإذا سار بين الموا "

ها علة شياطين البغاة ة ترسل نجوم سهام، وأهل  تعطف حروفها أعناق المعتدين
، ال بتهم لرفع شأنهاا، وتخفض ر ايات تخفق قلوب األعداء لخفقانهاور ، والمتمردين
، ومراحمه الدر التي يظفر بها طالب له في أنه البحر والسكر أمواجهيرتاب مؤم

 .  (2)" العرف وأفواجه 

                                                           

 .256المصري في ظل الحكم العثماني ( األدب 1)
 .257( المرجع السابق 2)
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وعظمة جيوشه ، ديح للسلطان ووصف لعظمة سلطانهم وفي الرسالة
، ه من محسنات بديعية ومعانى جميلة، وأسلوبه عذب بما يحتويوظفره بأعدائه
ي الُمعب ر للجيش ، وبالوصف األدببه بالخالفة اإلسالمية وبالسلطانتصف إعجا

 . المسلم المنتصر
وي لثاني إلى الخديومن مقدمة رسالة ديوانية أرسلها السلطان عبد الحميد ا     

 :هـ 1892عباس حلمي الثاني عام 
، نظام العالم وناظم الدستور األكرم والمعظم، الخديوي األفخم المحترم "

متمم مهام األنام بالرأي  ،لفكر الثاقبمناظم األمم مدبر أمور الجمهور با
الصائب، ممهد بنيان الدولة واإلقبال، مشيد أركان السعادة واإلجالل، مرتب 

لمحفوف بصنوف ، اراتب الخالفة الكبرى، مكمل ناموس السلطنة العظمىم
، الحامل ائز لرتبة الصدارة الجبلية فعاًل ، خديوي مصر الحعواطف الملك األعلى

األولى ولنيشاننا العثماني من الطبقة و  ،ننا الهمايوني المرصع المجيديلنيشا
اعف بالتأييد اقتداره وض ،عالي حلمي باشا أدام اهلل إجاللهوزيري سمير الم

قباله  . (1)" وا 
وهذه رسالة رسمية من السلطان إلى الخديوي بها المدح والثناء وتذكير      

، وها هي رسالة ديوانية كوزير مبجل لدى السلطانبالمنزلة العظيمة التي يحتلها 
 .عربية في أواخر القرن التاسع عشرصادرة عن السلطان باللغة ال

 : ل اإلخوانية في العصر العثمانيمن الرسائ -2     
ها إلى الشاعر نور الدين هـ ( أرسل 1030رسالة أبي المواهب البكري ) ت  

 :لة يثبه همومه، وبعد وصفه الطبيعة الجميالعسيلي

                                                           

 .259 - 258ي ظل الحكم العثماني ( األدب المصري ف1)
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لقطع واستلت سيف النهر ، النيل ال جزر عن جزر مد ه المديدطفحت ب "
، غير أنها على طمو حروف الجروف من أقصى الصعيد، والمنتهي سعيد رشيد
، هل مد يشغل عن هذا بحارها اشتاقت إلى مدد تلك العين، وقالت استفت قلبك

أني أقسم بالفجر إن  على لى أين؟؟البحر الذي تقصر عنه األنهار من أين وا  
ن معدل االفرج لحاصل  جل كبرياؤه ، واهلللسطح ال يظهر فيه للكرة أثر هائل، وا 

دلو  ، وعلينا أن نلقية للمعونة بعصره وأهلهمصغر الكبير بفضله، فال حاج
، عسى يفيض فتجري البحور في البيوت، الطلب ولو إلى ما تحت الحوت

ويحصل توشيح هذا البيت بكل خرجة داخلة في الطرب نادرة على لزومها 
 .(1)" المقيس وال يقاس عليها وهذا من العجب 
، ل للطبيعة البديعةد الوصف المتأم، بعوفيها يبث األديب شكواه لصديقه
، ة خضراء تبعث في النفس الطمأنينةفهو يصف النيل وما حوله من طبيع

، الصور المشرقة من أدب ذلك العصر ، هذهلوتبشر بالخير القادم كفيضان الني
 .وهو ما يجب أن ُيتمثل ويقاس عليه

 :في العصر العثماني األدبيةرسائل النموذج من  -3
  ةاإلجاز رسالة  -أ 

 -هـ 1140))2( كتب الشيخ محمد الحفني رسالة إجازة البن الصالحي        
 :هـ ( يقول فيها1180

                                                           

ه، مطبعة  1273، ط لدنيا: شهاب الدين محمود الخفاجي( ريحانة األلبا وزهرة الحياة ا1)
 .320بوالق، القاهرة، ص 

 -هـ 1140وان السيوطي الشهير بابن الصالحي، ولد بأسيوط )هو محمد بن رض (2)
مه ) محمد الحفني بالقاهرة والز ، حضر دروس  الشيخ هـ (، عالم وأديب وشاعر وناثر1180

 .( 318/ 9، م 1993، معجم المؤلفين: عمر رضا كحالة ، مؤسسة الرسالة، بيروت
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، ياذا المن والعلم والصالح ونصلي ونسلم ت احنحمدك اهلل يا عليم يا ف" 
، أما بعد فإن المولى لى آله وصحبه معادن الفضل والمددعلى أقوى سند وع

، موالنا الشيخ محمد واللوذعي األريبة الحاذق األديب العالمة الرحالة الفهام
، فرائد المسائل العلمية أوفر نصيبالصالحي السيوطي قد حاز من التحلي ب

دراك مصيببف ، بإجازته كما ن أهاًل لالنتظام في سلك اإلعالم، فكاهم ثاقب وا 
هو سنن أئمة اإلسالم فأجزته بما تضمنته هذه الوريقات من العلوم العقلية 

، وز له روايته أو ثبت لديه دراتيهقاة عن اإلثبات وبسائر ما تجوالنقلية المتل
موصًيا له بتقوى اهلل التي هي أقوى سبيل النجاة وأال ينساني من صالح دعواته 

، وأفضل في أويقات توجيهاته، نفعه اهلل ونفع به، ونظمه في عقد أهل قربه
وصحبه نجوم  ه أئمة الهدىوعلى آل، الة والسالم على أكمل رسل السالمالص

، ثامن جمادي الثانية سنة ه محمد بن سالم الحفناوي الشافعي، كتباالقتدا
 . )1(" هـ 1178

 األدبية  ترجمةالفي  -ب
الخفاجي في هذا العصر شهاب الدين الرسائل األدبية ومن أشهر كتاب      

 : يقول فيها الحكيمداود الرئيس ، وله مقال في ترجمة صاحب ) ريحانة األلباء (
ر خلف ستارة الغيب بعين فكر ، كأنما ينظضرير بالفضل بصير" 

لركبان بأعجب منه مسائلة ، ولم تحدث اآلذان، بل لم تسمه اخبير، لم تر العين
الركبان، إذا جس نبًضا لتشخيص مرض عرض، أظهر من أعراض الجواهر 

                                                           

هـ، المطبعة العامرة الشرفية، القاهرة، 1322تاريخ الجبرتي: عبد الرحمن الجبرتي، ط   (1)
 .270/  1هـ، 1322
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، ويطرب بجس النبض ماال يطربه جس كل غرض، فيفتن األسماع واألبصار
 .(1)"  وتاراأل

للشهاب الخفاجي  الكتابة النثرية في العصر العثمانينماذج من ومثال آخر     
عاصره الشاعر محمد بن يس المنوفي، وهو يعد من في الريحانة في ترجمة م

 : الرسائل األدبية
وكانت لنا معه أويقات، هي صحائف العمر حسنات، وخمائل " 

قبال طليعة أوى،  ،الشباب، دانية القطاف زاهية الزهرات في عنفوان عمري وا 
ا في هاجرة التحصيل أفياء ، متفيئً وماء الحياة مغدق وغصن الشبيبة مورق

، وال باكي غير طرف عليل إال عيون الغيد ونسيم الصبا، نازاًل حيث ال الصبا
ن النجوم التي هي للسائر بين هدى، ، وال ساهر إال عيو النرجس بدمع الندى
، ال كهذا الزمان وسوق الفضائل ال ينفق فيه النفاق، ألخالقوالدهر طلق طيب ا

 . (2)"  الذي كسد فيه األدب وبار
يجازها وعظم  لفاظوسهولة األ، واتساع أفق الفكرة، ولننظر إلى قصر العبارة وا 

 . هذا األديب الذي فاق أقران عصره ، مما يلل على علو شأن النثر لدىالعاطفة
 
 ية األدبالمدح رسائل في  -ج

كتخدا  ، يقول في مدح األميركتاب النثر الفني يوسف الحفناوي ومن    
 :رضوان الجلفي

، ومدت العلياء ملك شدت الجوزاء لخدمته مناطقها وكيف وأمامهم" 
 على هامته سرادقها 

                                                           

 .271/ 1(( ريحانة األلبا 1)
 .224/ 1( المرجع السابق 2)
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ابه ما صير أربابها خدمة وسقى اآلمال واألرواح من سالفة جوده وآد
، األمير رضوان الزال على نشر نواله الكاملة واألذهان ، وأوقف األلسنألعتابه

سعده قائًما على طول المدى فإنه عين المكارم وقرتها وضياء جبهة المعالي 
تأخر فأين الثريا من يد : تالي لسان حاله لمن يباهي ويناضلوغرتها ال
 . )1("المتناول

   في مقدمات الكتب  -د
لعثماني ما يكتب في مقدمات ومن فنون الكتابة النثرية األدبية في العصر ا 

 .ًا في هذا العصر، وقد تطور هذا النوع كثير الكتب
 :هـ (1030عبد الرءوف المناوي ) ت مثال ذلك قول     

مع الصغير من حديث البشير وبعد فإني لما شرحت فيما مضى الجا"
فرجع إليه بصره  ، كوى قلب الحاسد لما استوى  فجهد أن يأتي له نظيرالنذير
، فلما آنس من نفسه القصور والتقصير عمد إلى الطعن ا وهو حسيرخاسئً 

 .  (2)" بالتطويل وكثرة القال والقيل 
، عيب على النثر في العصور السابقةليس في هذه الفنون النثرية ما و 

نما تجري العبارة ، لتكلف في الشكل على حساب المضمونمن التصنع وا وا 
وال يجعل المعني فاسًدا بتعقيد ، وى حقهون إسفاف وبعمق يعطى المحتبسالسة د

، ويبدو أن ت البديعية نجدها جميلة ومتناسقةالصور الكالمية وحتى المحسنا
سائًدا منذ أواخر العصر  االهتمام  بالشكل على حساب المضمون الذي كان

ت الصفة السائدة وهذه كان، له في هذا النثر األدبي العثماني، ال أثر العباسي
 .   العصرلكتاب هذا 

                                                           

 .250ري في ظل الحكم العثماني األدب المص (1)
 .252( المرجع السابق 2)
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لة وقوة العبارة وعمق في من جزاولكننا النعدم أن نجد آثار السابقين 
  ، مثللشكل ولكنه ليس على حساب المضمون، واالهتمام الزائد باالتصوير

 .(1)كتابات الشيخ عبد اهلل اإلدكاوي 
  :)2( فنجد له تقريظ بديع على شرح رسالة اسم الجنس للشيخ السادات 

س خاص من ، وحب، علم فعلم، وفهم فهامة، فهم ففهمهذا علم عالمة" 
أبرز غامض  ، وأديبودرة من بحر علم ال من بحر غواص ،خاص الخواص

، ولبيب كشف النقاب عن وجه حسناء تمنعت عن غير تحف أتحف بها طالبيها
طرف نظري متأماًل بدائع  ، فنزهت طرفي في مجلس ما أبدعت وحبستعارفيها
ره هلل عليه من رئيس أمعن نظره وأنعم في تنقيح أبحاثها فك، وقلت عين اما أودع

، ر في االلتئام كعقد دردار بالجيد، حتى صاأتقن ضم المتن لشرحه المجيدو 
، وعن كل ، ولكل وجهة خير هممهم صارفينينكيف ال وهو من نخبة قوم عارف

      .)3(" شر عازفين 
ظهار مدى ، و بالبديع ضح في هذا التقريظ جزالة األلفاظ، واالهتمامويت ا 

، وتأثره ناية بالسجع والجناس والطباق، واالهتمام بالشكل وسبك العبارةالع
،  ولكن ريقة السابقين في العصور السابقةبالنسيج الخارجي المنسوج على ط

 . القوةو  يتميز بالجزالةبشكل أدبي 
 
 

                                                           

هـ ( شاعر 1184هـ _1104( هو عبد اهلل بن عبد اهلل بن سالمة االدكاوي المصري )1)
 .( 282/ 1مصري ) األعالم للزركلي وأديب 

قال عنه )  ، ولم يترجم له ألنه كان حًيا وال يترجم لألحياء وقد361/ 1ذكره الجبرتي في  (2)
 أدام اهلل بقاءه ( 

 .361/ 1الجبرتي  (3)
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 لحديثاإلسالمية العثمانية حتى العصر االخالفة : امتداد المبحث الثاني
رن العشرين ال يحق لمنصف أن يجتزئ القرن التاسع عشر وأوائل الق

ولست أري سبًبا واضًحا منطقًيا للمؤرخين القتطاع وحذف ، من الخالفة العثمانية
فهم يصفونه وخاصة النصف الثاني منه ، رن التاسع عشر من إرث العثمانيينالق

رغم أنه جزء مهم من ، لعلومبأنه عصر النهضة في كافة ا وبداية القرن العشرين
تاريخ الدولة العثمانية التي رفض فيها الخليفة المسلم عبد الحميد الثاني التنازل 

م لدى الدول الغربية رغم تعاظم نفوذه ،عن أية حقوق لليهود في فلسطين
تتاح الكليات ورعاية هذا الخليفة للتعليم والنهضة العلمية واف، االستعمارية

 .اهدوالجامعات والمع
تركيا  إعالن حتى، م1924ويمتد عصر الخالفة العثمانية حتى العام 

 .يًا على لسان مصطفى كمال أتاتورك، وليس قبل ذلكالعلمانية رسم
ناقدين واألدباء المصريين ونؤكد أن ما ذهب اليه بعض المؤرخين وال

حين تولى ، عثماني في مطلع القرن التاسع عشر، بانتهاء العصر الوغيرهم
، حياء واالنبعاثوبدأ ما أسموه عصر النهضة واإل، اشا حكم مصرمد علي بمح

نما إلصدارهم حكم، لم يكن حقيقياً  التي لم تعد ، ًا قاطعًا على الخالفة العثمانيةوا 
، وما قبلهفيها القاهرة عاصمة لألدب والخالفة كما في سالف عصر المماليك 

على القرن من عمر الخالفة هذا الحكم الظالم الذي يحاول إخراج ما يزيد 
، لم يكن حقيقي الذي ساد القرن التاسع عشربسبب التقدم الكبير وال، العثمانية

نما  في مصر تحت حكم محمد علي باشا ) الضابط في الجيش العثماني ( وا 
والتي أعطت بعض ، العربية في ظل الخالفة العثمانيةشمل كافة أرجاء البالد 
وسمحت بتوجيهات من الخليفة ، د من اإلصالحاتمزيالحريات للوالة إلجراء ال

 . ساد أوروبا بعد الثورة الصناعية لمواكبة التطور الذي
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وسنحاول تسليط الضوء على هذه القضية ألهميتها من الناحية التاريخية 
العقد واألدبية ليتضح أن التجديد ورواده منذ بدايات القرن التاسع عشر حتى 

 .م جزء أصيل من الخالفة العثمانيةن، إنما هالقرن العشري الثاني من
   الخالفة العثمانية  دولة محمد على باشا وأواًل : 
خراج الفرنسيين واالنجليز       ساهم محمد على باشا في الدفاع عن مصر وا 

 من مصر 
واستطاع وهو الضابط في الجيش العثماني وبدعم من األهالي وبتكليف من 

 .(1)إلى الحكم في والية مصر  السلطان العثماني الوصول
اركة ويبدو أن التطور الذي شهدته مصر في عهد محمد علي كان بمب

علي باشا كوالي ، واستمر هذا الدور لمحمد وتوجيهات السلطان العثماني
الفة العثمانية ليس في ، الذي رأى في قوته حاميًا ألمالك الخللسلطان العثماني

فقد كلفه ، الشام، وألنه جزء من هذه الخالفة بالد بل والسودان و، مصر وحدها
كلفت الدولة العثمانية واليها محمد " السلطان بانهاء التمرد في الجزيرة العربية 

التي استقلت عن الخالفة  –، قضاء على الدولة السعودية األولىعلي باشا بال
ت أربع ونجح محمد علي في القضاء على الدولة التي استمر  –العثمانية 

، وبذلك تكون الدولة العثمانية قد أعادت الجزيرة العربية الى حظيرة بعين سنةوس
 . (2)" الدولة العثمانية 

                                                           

انية في التاريخ اإلسالمي الحديث: د. إسماعيل أحمد ياغي، مكتبة العبيكان، ( الدولة العثم1)
 .127م، ص  1995، ةيالرياض، المملكة العربية السعود

 .129( المرجع السايق 2)
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، وعند النفوذ بدعم من السلطان العثماني، ليشمل شبه الجزيرة العربيةوامتد هذا 
نشوب الثورة اليونانية وجه السلطان العثماني محمد علي للقضاء على هذا 

 :مردالت
، سلطان العثماني محمود الثاني، محمد علي باشا والي مصرف الكل "

، واليًا على شبه جزيرة أصدر أمرًا بتعيين محمد على باشاباخضاع اليونان و 
، وقد كانت هاتان المنطقتان مركز الثورة ورة من بالد اليونان وجزيرة كريتالم

 . (1)" اليونانية 
، بقيادة سكندريةبحريًا من اإل ، فقد أرسل جيشاً نصرتحقق لمحمد علي باشا الو 

 :شا على رأس أسطوله البحري الحديثابنه ابراهيم با
براهيم باشا إشبه جزيرة المورة، وسيطر عليها، واستطاع  إلىوانطلق  "

م، وأن يدخل  1824 -هـ  1240أن يحرز النصر وأن يفتح مدينة نافارين عام 
لدول أن تجتمع أساطيل ا ، هذا قبلم1826 -هـ  1242العثمانيون أثينا عام 

واألسطول ، وروبية في مدينة نافارين، وتقضي على األسطول العثمانياأل
 . )2(" ، ويأمر محمد علي باشا ابنه باالنسحاب من اليونان المصري

، على إثره محمد علي ابنه ابراهيم باشاوبعد الخالف الذي أرسل على 
الجيش العثماني في الشام،  صادم مع، تلضم الشام الى واليته رأس جيش كبير

ول سهلة المنال بن، وأصبحت استاوانتصر عليه، وعبر جيشه جبال األناضول
خافت األوروبية من توسع جيش محمد علي، و  ، فخشيت الدولأمام جيشه الفتي  

، فعرضت الدعم صالحها وأطماعها في شمال أقريقيا، والخليج العربيعلى م
ا وأرسلت روسيا اثن، اني لحماية استامبولني محمود الثعلى السلطان العثما

                                                           

 .130( المرجع السابق 1)
 .المرجع السابق نفسه (2)
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لمرعب ، دعمًا للسلطان وخوفًا من التمدد اعشر ألف جندي على شاطئ البسفور
، البريطاني والفرنسي في المفاوضات، وبعد التدخل حينها لدولة محمد علي باشا
 )1(م  1833 -هـ  1248معاهدة " كوتاهيه عام  وافق الطرفان على توقيع 

طى ، وُيعمحمد علي باشا من اقليم األناضولعلى عودة جيش  والتي تنص
محمد علي والية مصر مدى حياته، وُيعي ن محمد علي والة الشام، وجزيرة 

 .  (2)، وتعيين ابراهيم باشا واليًا على إقليم أضنة المشهور بأخشانه كريت
خل الغربي عند هذا الحد، بل وقعت الدول المتحالفة ولم يتوقف التد

، مع العثمانيين م 1840، انجلترا ( معاهدة لندن عام سيا، بروسيا، النمسا)رو 
أسطواًل مشتركًا إلى ، وبعد رفضه أرسلوا عادة جيش محمد علي باشا إلى مصرإل

، اضطر بعدها المدن الساحلية للشام بقوة عظيمة، وضربوا سواحل الشام
ر ابنه إبراهيم باشا ، وأممًا للباب العالي بال قيد أو شرطللخضوع خضوعًا تا

 .  (3)م  1841، وذلك عام وجيشه من كافة أنحاء بالد الشام باالنسحاب
تطور الذي حل ال مع متزامناً التطور الذي شهده عصر محمد  كان        

حية التي انطلقت من ، بل يمكن القول إنه ثمرة الجهود اإلصالبالخالفة العثمانية
 لك اإلصالحات.لت، و امتداد طبيعي الباب العالي

خطوات ، مانية في بداية القرن التاسع عشرفقد شهدت الخالفة العث
كان السلطان أحمد الثالث ففي منتصف القرن الثامن عشر ، واسعة إصالح
لى إالمطبعة  م، هو الذي أدخل 1736 –م  1673هـ /  1149 -هـ  1083
، بدعة اعتبروهااألتراك ولم تعدل الدولة عن استعمالها ، إال ألن العلماء  " البالد

                                                           

العثماني إلى قبيل الوقت الحاضر: عمر اإلسكندري وسليم  ينظر تاريخ مصر من الفتح (1)
 .178، ص 1996، مكتبة مدبولي، القاهرة، 2حسن، ط 

 .132، ص انية في التاريخ اإلسالمي الحديث( ينظر الدولة العثم2)
 .190، ص العثماني إلى قبيل الوقت الحاضر ( ينظر تاريخ مصر من الفتح3)
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في عهد السلطان عبد الحميد األول  إالالدولة العثمانية  إلىولم تعد المطبعة 
 .(1) م  1784هـ /  1199عام 

هـ  1223الذي تولى الخالفة عام )  –قد اهتم السلطان محمود الثاني و 
وأنشأ ، بإصالح الجيش وتحديثه، وقضى على اإلنكشارية -(  م 1808/ 

ية العالية والثانوية ، و عددًا من المدارس العسكر ة العلوم العسكريةأكاديمي
أرسل البعثات العلمية إلى ، و بولن، وأنشأ كذلك مدرسة للطب في استاواإلعدادية

، ووزع ع نطاق الشرطة الوطنية، ووسأوروبا، وأوجد نظامًا جديدًا للبريد
 ، وألغىمن األمراض المطبوعات اإلرشادية على األهالي، للوقايةالمنشورات و 

، وكان من أعالم مصادرة أموال الموظفين وأمالكهم، وأدخل الزي األوروبي
      .)2( اإلصالح في الدولة العثمانية

، فقاد رقي والتطوراستطاع أن ينهض بالدولة العثمانية وأن يدفعها للف
مكتبًا بدأ باإلصالحات، فأنشأ  "حركة التغيير واالنفتاح على الثقافات األخرى 

اول إصالح أجهزة ، وحح السفارات في العواصم األوروبية، وأعاد افتتاللترجمة
ضربة شديدة إلى نفوذ  ، ووجهالدولة المركزية، كما وضع األوقاف تحت أشرافه

، وقل د األوروبيين في ملبسه وشكله، أ مجلس األحكام العدلية، وأنشرجال الدين
 . )3( " فقص لحيته وارتدى الطربوش والبنطلون 

نطلقت في عهد أسرة محمد علي باشا، ويبدو أن المشاريع الكبرى التي ا
، فقد توقف ليتم لوال تدخل السلطان العثماني، لم يكن مثل مشروع قناة السويس

دخل المباشر من السلطان ، ولم يعد للعمل اال بعد التعدةالمشروع مرات 

                                                           

 .140ينظر المرجع السابق  (1)
 .132في التاريخ اإلسالمي الحديث  ينظر الدولة العثمانية (2)
 .133في التاريخ اإلسالمي الحديث الدولة العثمانية  (3)
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م،  1869يوي اسماعيل عام ، وجاء افتتاح قناة السويس في عهد الخدالعثماني
هـ /  1293 -هـ  1277العزيز بموافقة ومباركة السلطان العثماني عبد 

 . )1(م  1876 –م 1861
 

ومما يؤكد استمرار تبعية مصر الكاملة في عهد عائلة محمد علي باشا 
، (م 1881/ هـ 1298) لقصر الخالفة العثماني ما حدث في ثورة عرابي 

لسان قائد  لثورة للخديوي توفيق وكانت مطالبهم علىعندما تم رفع مطالب ا
 : الثورة أحمد عرابي هي

 .جميع النظار وتشكيل وزارة جديدة . عزل1
 .. تشكيل مجلس نيابي لألمة2
 .يش إلى ثمانية عشر ألف جندي. زيارة عدد الج3

، عزل النظارعلى ، وافق الخديوي عد المفاوضات مع زعيم هذه الثورةوب
 . (2)فصل في الطلبين اآلخرين إلى أن يؤخذ رأي الباب العاليمع إرجاء ال

دى صالحيات والة األقاليم وهذا يؤكد أن صالحيات الخديوي ال تتع
صالحياته تشكيل ولكن ليس من ، جديدة، فمن صالحياته تشكيل وزارة األخرى

فذلك منصوص عليه في وكذلك زيادة عدد الجيش ، مجلس نيابي لألمة
، بعد انسحابه من بالد الشام تي وافق عليها محمد علي باشاالصالحيات، ال

 . م 1841

                                                           

 .138 - 137ينظر المرجع السابق  (1)
 .276ثماني إلى قبيل الوقت الحاضر ( ينظر تاريخ مصر من الفتح الع2)
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نما حدث أن رفع الخديوي األمر للباب  ولم يكن هذا األمر شكلًيا وا 
لدولة من قبل الباب العالي للنظر فيما سمعته ا" وقد أرسل الخليفة وفًدا ، العالي

 .)1("علم الدولة بذلكاألمور هادًئا فأ، فوجد ظاهر من المشاكل الجارية في مصر
، عن ركة النهضة في عهد أسرة محمد عليلذلك ال يمكن فصل ح

حكم هذه ، ولم يكن التوسع الذي حدث لضة الشاملة في الخالفة العثمانيةالنه
بمعزل عن الرغبة ، ان وبالد الشام والجزيرة العربية، لمصر والسوداألسرة

وما سمي بعصر  ،حضاري، وال يمكن لباحث محق فصل التطور الالسلطانية
عن المباركة السلطانية إال في فترة خالف محدودة انتهت باتفاقية ال ، النهضة

، ولم ها السلطان العثمانيعن الشرعية التي ُيمثل   تسمح لمحمد علي باشا الخروج
في تلك الفترة الزمنية يقتصر التطور الحضاري واإلصالحي على مصر وحدها 

 .بغداد والشام وبالد شمال أفريقيااألقاليم ك، بل شمل باقي التاريخية
  

 األدب في عهد محمد علي باشا جزء من األدب في العصر العثماني  ثانيًا :
وقد وجد الباحث أهمية دراسة هذه الفترة الزمانية ) من مطلع القرن التاسع      

يًا سياس، و ( والمحددة جغرافيًا بإقليم مصر عشر حتى سقوط الخالفة العثمانية
، وتناولت ًا بما أسموه عصر البعث واإلحياء، وأدبيبحكم أسرة محمد علي باشا

ه سابقًا دراسة الظروف الزمانية والمكانية والسياسية فلم أجد ما يمكن اعتبار 
عبرة ، فرأيت أن أتجه لألدب للبحث في توجهاته المانفصااًل عن الخالفة العثمانية

 .مرآة عصره ووليد بيئته الزمكانيةديب ، فاألعن روح العصر ونهوضه وتطوره
: محمود سامي بيًا عن هذه الحقبة هما الشاعرانوخير من يعبر أد 

 .أحمد شوقي الملق ب بأمير الشعراء، و لبعث واإلحياءالبارودي والملقب برائد ا

                                                           

 .227رجع السابق الم (1)
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 –م  1838هـ /  1322 -هـ  1255)  محمود سامي البارودي الشاعر -1
 م ( 1904

، م 1838 أكتوبر  /  6هـ  1255رجب   27في ولد             
من ساللة نوروز األتابكي )أخي  شركسي ألبوين من أصل ، البحيرة دمنهور في

 .برسباي(

 فأبوه كان ، اعية على شيء من الثراء والسلطاننشأ البارودي في أسرة إقط     

لمدينتي بربر ودنقلة في  وُعين مديراً  ،لواء برتبة الجيش المصري في ضابطاً 
 :، ومات هناك وكان محمود سامي حينئذ في السابعة من عمرهالسودان

 من شرةع الثانية إلى من الثامنة األولى دراسته بيتهم في تلقى وقد"

 الطبقة وأبناء الجراكسة والترك من أمثاله مع الحربية بالمدرسة التحق ثم ،عمره

 أبناء على كان لزاًما ثم ومن ،والعزة السيادة مظهر الجندية كانت فقد ، الحاكمة

 أن هذا إلى ،للدولة الرئيسية بالمناصب لينهضوا فنونها يتعلموا أن الطبقة هذه

الجيش  كان والذي ،علي محمد فيها بثه الذي نشاطال أوج في يومئذ كانت مصر
 /ـه 1271 سنة أخريات في الحربية المدرسة من البارودي وتخرج ...وقوامه أسه

 .(1) " عمره  من عشرة السادسة في وهو ،م1854
، وقد سافر د ُألحق للعمل في وزارة الخارجية، نظرًا إلجادته عدة لغاتوق        

بالديوان السلطاني مدة سبع سنين، وقد شده  م، وعمل 1857الى اآلستانة عام 
 م1863وي إسماعيل السلطة في العام ، وحدث أن تولى الخديالشوق إلى بالده

، فالتقى الشكر والعرفان للسلطان العثمانيفذهب إلى اآلستانة ليقدم آيات 

                                                           

ه مؤسسة هنداوي ، أعاد نشر ( ديوان محمود سامي البارودي: تقديم محمد حسين هيكل1)
 .8م، ص   2012للتعليم والثقافة، القاهرة، 
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لى ، وشوقه اأخبره برغبته بالعودة الى بالده الخديوي اسماعيل بالبارودي الذي
ن له فاصطحبه معه في رحلة ، فؤذهله هناك، فاستأذن له ليعود معهمصر و أ

مصر ، وكلفه بالعمل في ديوان الخديوي في إدارة المكاتبات بين العودة
 .واآلستانة
، وقد شارك في قد حن إلى الجيش فعاد للعمل فيه ولكن البارودي كان        

الثورة اليونانية في جزيرة كريت مساندة الجيش العثماني في حرب القضاء على 
،  ثم شارك في حرب العثمانيين ضد روسيا وحلفائها في  م 1865في العام 

عد عودته قلده الخديوي رتبة م،  وب 1878بحر األسود في العام العند  (وارنه)
اعته في الحرب مع الجيش ، وتفانيه وشجإلخالصه في خدمته العسكربة، لواء

 .العثماني
في عهد ، م 1881شارك البارودي في ثورة أحمد عرابي في العام  وقد       

، وقد شغلها ةالوطني الوزارة، وكان البارودي مرشح الثورة لرئاسة الخديوي توفيق
، الى اء الثورة العرابية في نفس العامم، ثم ما لبث أن ُنفي مع زعم 1882عام 

بعد العفو من عاد ، و ، ومكث في المنفى سبعة عشر عاماً جزيرة سرنديب
 .    (1)لى مصر بعد أن عانى الوحدة والمرض إالخديوي 
 

لجيش مع ايحارب وهو  ، يصف حرب الروس ةقال في مطلع قصيد
 :العثماني يذكر شوقه لوطنه

                                                           

 .26حتى  7( ينظر ديوان محمود سامي البارودي من 1)
 .71( المرجع السابق 2)

ــــت  بــــي فــــي هواهــــا الط ــــواِئحُ    ي ـــــًا مـــــا ت ُضـــــم  الجـــــــــــــــــــــــــواِنحُ ر  ه ِنيئ ــــًا لِ  ن  طو ح    وا 
ــِن صــورة  فتــاة  لهــا  نِصــِب الُحس  ـــُد وهــي  رواِجــُح    فــي م  ـــــــــ ــُر عنهــا الغي   (2)تُق ص 
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ب الروس وهو مع الجيش وقال أيضًا في قصيدته في وصف حر 

 :العثماني

 
 وقال مادحًا ومهنئًا بعيد الجلوس :

     
من الرسائل ، وهي رسالته لألديب شكيب أرسالن نثره األدبيومن  
 :اإلخوانية

 بعد   ةُ بيع  ت لها الط  س  ف  ن  ، وت   العقم   د  ع  ب   ةُ يح  رِ الق   اه  بِ  ت  ر  ط  ق  ت   يات  ب  أ   هذهِ " 
 ان  ن  ع   تُ ل  ط  ، أل  ريد  الب   يامُ قِ  ان  ، وقد ح  يد  رِ ح   انى ك  ي في م  ، ولوال أن  م  ق  الس   اةِ ان  ع  مُ 
، عد  الس   مُ ج  ن   اء  ض  أ   ، إن  د  ع  الو   مةِ ذ  ي بِ فِ أ   سوف  ، ول  اء  اإلن   در  ص   تُ أل  ، وم  اء  ن  الث  
 . (3) "اِح الِبدار  ن  لى ج  ًا ع  الم  ، س  ار  الد   لى ُعد و اءِ ي ع  ن  مِ  ل  ب  اق  ف

                                                           

 .86المرجع السابق  (1)
 .106المرجع السابق  (2)
 .245لبارودي ( ديوان محمود سامي ا3)

ــــــــــــدُ    هـــــو  البـــــي ُن حتـــــى ال ســــــــــــــالم  وال رد     وال نظ ــــــر ة  ي قضــــــي بهــــــا حق ــــــُه الوج 
ـــــوُر بـــــا ــــــُهملقـــــد تِعـــــب  الواب ــــــد وا   لبي ِن ب ي ن ـــــــ ــ ـــــااًل وال ش  ـــــوا ِجم  م  فســـــاروا وال ز 

)1( 

ــــــُرهُ  ـــــُك الميمـــــوُن طائِــــــــ ن ظُـــــــــــورِ    يـــــا أي ه ـــــا الماِل ِر م   أ ب ِشر  ِبف تحى عظيِم الق د 

ـــــت  جاِنبــــــــها ق ـــــــــــــــــــدورِ بحُ    إن  الخطـــــوب  التـــــي دل ل  ِن رأيك  لم  تُق د ر ِلم   س 

ط رى ـــــــــــبلغلت  بالش     )2(ونل ت  بالغرِب حق ًا غير  من ُكـــــورِ   رِق ما أم ل ت  من و 
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حافظ فيها ، يف سابقيه، فالجمل النثرية عنده قصيرةونجده هنا ال يخرج عن إل
كلمتين الواقعة في آخر كل ، ويلتزم بالسجع في نهاية العلى المحسنات البديعية

 . فقرتين
، وهي في قوله برجل أحب امرأة دون قدرهع م ُه  و خاطب عمه حين ع ذ ل هُ      

  : من الرسائل األدبية
ل ى ت ُلم   ال ،ع م ي ا  :قال   " ب ًرا ع  ل ى الُمِقر   ف ِإن   ،س ق ِمهِ  ُمج  ت غ نى  ن ف ِسهِ  ع   ُمس 

ِمهِ  ُمن از ع ةِ  ع ن ا ،خ ص  ن م  ا ي ق ِدرُ  اق ت ر ف   م نِ  ُيالمُ  و اِ  لى م  ِكهِ  ع  رُ  ل ي س  و   ،ت ر   ال ه و ى أ م 

ِلك هُ  الر أيِ  ِإل ى ُتهُ  ب ل   ف ُيد ب ر هُ  ال ع ق لِ  و ال ،ف ي م  ل بُ  ُقد ر  اِنُبهُ أ غ   ِفيه ت ن ُفذ   أ ن   ِمن   أ ع ز   ، و ج 

اِزمى  ِحيل ةُ  ُلط فُ  ،ح  ت الى  و   .(1)"ُمح 
، اً قة تعبيراته وجزالتها في آن مع، وجمال أسلوبه ور ونرى أناقة عباراته

، والذي تمت ترقيته ليعمل في بارودي الضابط في الجيش العثمانيهذا هو ال
الجيش ، والذي يخوض الحرب مع نشاء بقصر السلطان في اآلستانةديوان اإل

، والمعبر تبر ابن الخالفة العثمانية البار، والذي يعالعثماني في أكثر من معركة
، جبًا لمن يقول إنه انفصل عنهافع ،ب في تلك الفترة من امتداد حكمهاعن األد

 .فة اإلسالمية العثمانية !!أو إنه كان يمثل مرحلة تخرج عن امتداد عمر الخال
 
 (  م  1932 -م  1868 ) أحمد  شوقي الملقب بأمير الشعراء الشاعر -2

بمعزل عن ، دأوا بالبارودي وبه عصًرا جديًداحاول بعض النقاد أن يب      
، ر في ديوانه الكامل ) الشوقيات (وبعد النظ، وتطورهاانية الخالفة العثمتاريخ 

 .عنه وعن عصرهما قيل  نفيلن نبرح أن ن

                                                           

 .251( المرجع السابق 1)
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فهو ابن الخالفة  ،ن شوقي الشاعر قد عبر عن عصره بوضوحإ
، فهو الذي نشأ في بالط ، المتغني بانتصاراتها والمادح لخلفائهاالعثمانية البار

وانفصالها عن الخالفة  استقالل مصر ، ولو كان حقًا ما يد عون منالخديوي
به ما يشير الى السلطان العثماني، بل يكتفي بمدح ، فإننا لن نجد في أدالعثمانية

، محض أباطيل الخديوي فقط، وهو القريب من البالط الخديوي، ولكن ذلك كله
 .راءات وتصورات من تخيالت قائليها، وال تمت للواقع بصلةوافت

وصف الوقائع العثمانية في ه صدى الحرب )هو يقول في قصيدتها ف
يفة بأمير المؤمنين ، يصف الخلد الحميد(عبمادًحا الخليفة العثماني )، اليونانية(

 :ويمدحه ويقول

 :ويمدح أجداد الخليفة ويقول

                        
 .ثمانيينالع ويستمر في مدح الخليفة عبد الحميد الثاني وأجداده

 .  )3(م1905وكتب قصيدة تهنئة بنجاة الخليفة من قذيفة في سبتمبر 
وفيه يعلن البيعة للسلطان  وفي االنقالب العثماني وسقوط السلطان عبد الحميد

 :الخليفة بعد السلطان عبد الحميد محمد رشاد الخامس
                                                           

 .42، ص 1م، ج 1988( الشوقيات: أحمد شوقي، دار العودة، بيروت، 1)
 .( المرجع السابق نفسه2)

 . 97 - 92/ 1المرجع السابق   (3)

ــــبِ  ــــو الحــــق   ك  يفِ س  ــــبُ  والحــــق   يعل ــــــــن  ويُ    أغل ـــــــــتض ان  أي ــــــــ اهللِ  ديــــــــنُ  رُ ص    ربُ ـــــــــ
  ذ بُ ـــــــــــــــكت  ال ي   الصـــــــبحِ  مثـــــــلُ  بأســـــــطع     هاـــــــــــيان  ك   المـــــــؤمنين   أميـــــــر    ت  د  د  ه ـــــــ

ـــيُ     ادًقاـــــــــــــــص عثمـــــــان   فجــــــــرُ  ومـــــــا زال    (1) كوكـــبُ  ك  ســـاريه مـــن عـــالي ذكاِئ

ـــــ ــــــاُر الج ثالثــــــون     يد ُأبــــــو ة  ـــــــــــــيــــــا عبـــــد الحم ك  بِـــــ ام  س  ي ــــــبُ  اللةِ ـــــــــــــــُحض   (2)غ 
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 :ويقول

 

 
الدهر وليلة القدر قيلت في احتفال بالمولد النبوي الشريف  وقصيدة عيد

 :مادًحا الخليفة محمد رشاد الخامسيقول في مطلعها 

  
 :ويقول فيها

                                                           

 . 124 - 119/ 1المرجع السابق  (1)
 .168 - 124/ 1المرجع السابق  (2)
 .169/  1( الشوقيات 3)
 بق نفسه .( المرجع السا4)

ــــــــــــــــــــــــــى األم الســــــــــــــــــــــــــالم     هــــــــــــــــــدون  يُ  بمصــــــــــــــــــر   المؤمنــــــــــــــــــون   ـــــــــــــــــــــــــــإل   يرــــــــــ
ـــــــــــــــــــي الضـــــــــــــــــــمائر والصـــــــــــــــــــدور   ونك يـــــــــــــــــــــا محمـــــــــــــــــــــدــــــــــــــــــــــــــــــــــويبايع  )1(ف

ـــــــــــــــــــــت   ــــــــــــــــــــــالك أن ـــــــــــــــــــــيُ  بيرُ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــالك عثمــــــــــــــــــــــــان   ســــــــــــــــــــــــيف     ك  دون  قل    بيرــــــــ
ـــــــــــــــــــــــالفاتح الغــــــــــــــــــــــزاةِ  شــــــــــــــــــــــيخُ   (2)الــــــــــــــــــــــذكور  شــــــــــــــــــــــيخُ  هُ حســــــــــــــــــــــامُ    ين  ــــ

ـــــــالمُ  ــــــــفـــــــي إقبال يـــــــديك   ك بـــــــين  ل  ـــــــــــــبــــــــــــالنبي وآل كــــــــــــك  ل  مُ  ذتُ عــــــــــــو     هــــــــــ   هِ ــــــــــــ
ـــــــت   حـــــــر   ــــــــفـــــــي تاريخ الحـــــــر   وأن ــــــــ   هِ ــــــ ــــــــ وأنــــــــت   ح  م  س    هِ ــــــــــــبالِ فــــــــي إق حُ م  الس 

ـــــاي  فِ  ـــــــك  ف  فكالكمـــــــا المُ    مـــــن حريـــــةى  علـــــى األوطـــــانِ  ض  ــــــــمـــــــن أغالل ت  (3) هـــــــ

ـــــ ــــــبس الراشـــــدين   عهـــــد   دت  د  ج  ــــــــن     يرةى ـــــــــــــــــــ   هِ ( لهــــــــا علــــــــى منواِلــــــــشــــــــادُ )الر   ج  س 
 (4)هِ ـــــــــــــــــوعلـــــــى حيـــــــاة الـــــــرأي واستقالل   بنيت على الشـورى كصـالح حكمهـم
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وهي قصيدة ، حجاج بمكةوفي قصيدة ضجيج الحجاج يشكو ما مس ال

 :م1904لى السلطان عبد الحميد عام رفعت إ

 
طيارين اثنين للقيام برحلة جوية، بين  ندبت الدولة العثمانية عندماو 

، األولى انية، بعد فشل محاولة الرحلة، ونجحت هذه المحاولة الثاآلستانة والقاهرة
 :ستقبالهما في قصيدته ) استقبال (فقال الشاعر في ا

  
ة للترك ( مادحًا الجيش العثماني، يقول في كما كتب قصيدته ) تحي      

 :مطلعها

        
 :وة األسطول البحري العثمانيوله قصيدة في مدح الخليفة والتغني بق 

                                                           

 .211/ 1المرجع السابق  (1)
 .215/ 1المرجع السابق  (2)
 .225/ 1المرجع السابق  (3)

ـــــــــــ ـــــــــــ الحجـــــــــــازُ  ج  ض   البيـــــــــــتُ  ج  وض 
  رمُ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالح

  األمــــــمُ  هــــــا فــــــي مكــــــة  رب   واستصــــــرخت   
ــ مــاك  قــد مس ــها فــي حِ   فــاقضِ  ر  الض 

  لهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
ــــــــــة    ــــــــــالح   دُ ي  ـــــــــــــــــــالس أنــــــــــت   اهللِ  خليف   مُ ك 

ـــــــالع   ك  عليهــــــا أم ل ــــــ شــــــريفِ لأل   هاـــب جُ ـــــــللحجي ع  ي ـالتـي رِ   الربـوعُ  لك    )1( مُ ل  ــــــــــ

ـــ النيـــل   حـــي   الـــريحِ  يـــا راكـــب   ا والهرم 
  رمُ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالح

ــــــر  والح   مــــــن ســــــيناء   م الســــــفح  ظ ــــــوع      ام 
ــــ علــــى أثــــرِ  ف  وِقــــ ـــــب الزمــــانُ  ر  م  ـــــ هِ وادِ ــــــــــــــــــــأط مـــــن   أثبـــــتُ  فكـــــان     هِ ــــــــ  )2(اقمم 

 نمِ ــــــــــلــــم ت واألحـــــداثُ  يقظــــانُ  الــــدهرُ 
  رمُ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالح

ــــــاألم فمـــــا رقـــــادكم يـــــا أشـــــرف     (3) مِ ـــــــــــــ
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، حين سقطت مدينة ) أدرنة ( وقد كانت من وقال في رثاء سقوط المدن        

، كثير من سالطين آل عثماندفن عدد ، وبها ات المدن في مقدونياأمه
 :وان ) األندلس الجديدة ( ومطلعهاوالقصيدة بعن

  
، " حين ذهب إلى اآلستانةد الحميد" السلطان عبوفي مدح كرم الخليفة العثماني

شده قصيدة ) ضيف أمير المؤمنين (، التي ، أنأنزله الخليفة ضيفًا عليه وأكرمهف
 :قال في مطلعها

  
التي يقول  )4( وقال في قصيدته في مدح الجيش التركي ) تحية للترك (        

 :في مطلعها

                                                           

 .226/ 1( الشوقيات 1)
 .230/ 1المرجع السابق  (2)
 .239/ 1( المرجع السابق 3)

 .تراكتوجد أكثر من قصيدة في الديوان تحمل نفس العنوان قيلت في مدح األ (4)

 المُ ـــــــــــــــــــــــــــــــاإلس بعــــــــزك   اللــــــــواء   هــــــــز  
  رمُ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالح

ــــاألي ســـيفك   لقـــائمِ  وعنـــت     ) 1(  امُ ــــــــــــــــــ

ـــــــس عليــــــكِ  أنــــــدلسى  يــــــا أخــــــت    المُ ــــــــــ
  رمُ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالح

  المُ ــــــــــــــــــواإلس عنـــــــــكِ  ت الخالفـــــــــةُ و  ه ـــــــــ 
ـــــــت  طُ   هــــــا  فليت   عــــــن الســــــماءِ  الهــــــاللُ  نــــــزل   ـــــــ وي ــــــــظ م  العـــــــالمين  وع   )2(المُ ـــــــــــ

ــــــــــــواإلس رضـــــــــــي  المســـــــــــلمون   ـــــــــــــداك الـــــــــــــدوامُ    المُ ـــــــــــ ـــــــــــــرع عثمـــــــــــــان ُدم  ف   ف
ـــــى ُعـــــالك   ـــــاُء كيـــــف  ُنحصـــــي عل ــــــــــاُء واإلك  ث ن  ــــــــــك  الث ن ــــــــــك  ِمن ـــــــــــل  (3) رامُ ــــــــــــ
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 :ني الذي وضعه السلطان عبد الحميدكما مدح الدستور العثما        

 :العثماني عبد الحميد وفي " نفس القصيدة " مدح للسلطان

 
وفي ذم جسر البسفور ) لقيت هذه القصيدة رعاية واهتمام السلطان       

 :مخاطبًا السلطان عبد الحميدالعثماني ( يقول 

، فيمدح فة العثمانيةويستمر هذا الوالء حتى األيام األخيرة من الخال
قصيدته انتصار التراك في  يهدم الخالفة (  مصطفى كمال أتاتورك ) قبل أن

 :(4)في الحرب السياسية 

                                                           

 .280/  1الشوقيات  (1)
 . 286/ 1المرجع السابق  (2)
 .110/  1( الشوقيات 3)
 . 64 - 59/ 1( المرجع السابق 4)

ــــــــــــــــــــــرب  العالم اهللِ  بحمـــــــــــــــــــــدِ     يناـــــــــــــــــــالمؤمن يــــــــــــــا أميــــــــــــــر   وحمــــــــــــــدك     يناــــــــــــــــــ
 )1(المبينـــــــــــا والنصـــــــــــر   لقينـــــــــــا الفـــــــــــتح      يناـــــــــــــــــــــــمـــــــــا لق لقينـــــــــا فـــــــــي عـــــــــدوك  

ــــــــةُ    قاصـــــــــيها ودانيهـــــــــا شـــــــــرى البريـــــــــةِ بُ    حاميهــــــــا ُ  بالدســــــــتورِ  حــــــــاط الخليف

  حلـــت كمـــا حـــل فـــي األمـــالك مســـديها   ن يــــــداً أســــــدى إلينــــــا أميــــــر المــــــؤمني
 (2)يهاــــــــــــــــــــــــــــــــوال تكـــــــدر باآلثـــــــام  صاف   بيضـــــــــاء مـــــــــا شـــــــــابها لألبريـــــــــاء دم

رًا ـــــــــــــــــجس أميـــــــــر المــــــــــؤمنين رأيـــــــــت
  رمُ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالح

   هِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــأمـــــــر  علـــــــى الســـــــراط وال علي 
ــــــــوتمضـــــــي الفـــــــأُر ال تـــــــأوي إلي   لــــــــُه خشــــــــب  يجــــــــوُع الســــــــوُس فيــــــــهِ   (3) هِ ــــــ
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ال أتاتورك، وهو يمدحه ويقاربه د به مصطفى باشا كميوخالد الترك ير 
من إرث ه ولم يكن قد تبين موقف، ن الوليد " رضي اهلل عنهلخالد العرب، خالد ب

إلى مؤتمر لوزان عصمت  أتاتورك وفي القصيدة يمدح مندوب، الخالفة العثمانية
 .الصلح بين تركيا واليونانفي هذا المؤتمر وتم  هـ( 1923باشا )

 وقصيدة بكاء تحول الخالفة من اآلستانة إلى أنقرة:

فة قصيدته ) خالفة اإلسالم ( بعد إعالن إلغاء الخالفة على يد وفي رثاء الخال
 :م1924تورك مصطفى كمال أتا

 
 :لرحلته إلى األندلس  يقول وصفه األدبي النثريومن 

                                                           

 .المرجع السابق نفسه (1)
 . 164 - 163/ 1المرجع السابق  (2)
 . 109 -105/  1المرجع السابق  (3)

ـــ رُ أكب ـــ اهللُ  ـــمـــن ع   تحِ فـــي الف ـــ م  ك   بِ ج 
  رمُ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالح

ــــ كِ ر  التُــــ الــــد  خ  يــــا   ــــ د  اِلــــخ   د  د  ج  بِ ر  الع 
)1( 

يك  ـــــــــــــــــــــهنوقــــــــل : يِ  أنقـــــــرةً  قـــــــم نــــــــادِ 
  رمُ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالح

ـــــــــمُ   ـــــــــن  بً  ك  ل    يـــــــــكِ نِ ب   علـــــــــى ســـــــــيوفِ  تِ ي 
ــــــــ اةِ اللب ــــــــ د  و  ذ   هِ ِتــــــــأعطي   ــــــــــخ  أ  ف    رى عــــــــن الش  ــــــــــ هِ اِت ـــــــــــًرا بغُح  )2(شــــــــــريكِ  يرِ ـــــــــــــــ

ــــع  ُنــــواحِ   عــــادت  أغــــاني العــــرِس رج 
  رمُ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالح

ــــــــــــــراِح   ـــــــــــــــالِم األف ــــــــــــــين معـ  وُنعيــــــــــــــِت ب
ــــــهِ  ـــــــاِن بثوب ــــــِل الزمـــــــــ ــــــي لي  ــــــِت ف ــــــــــــبل ِج اإلصـــــــــــــباِح      ُكف ن  وُدفنـــــــــــــِت عنـــــــــــــد  تـ 
ـــــــاحكى    ُشــــــي عِت مــــــن هلــــــعى بع بــــــرِة ضـ

  رمُ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالح
ــــــــــةى وســــــــــكر    ِة صــــــــــاِح فــــــــــي كــــــــــل  ناحي

ـــــــــــالك  ونــــــــــواحِ   ضــــــــج ت  علــــــــــــــــــيِك مــــــــآذن  ومنــــــــابر   (3)وبكــــــــــت  عليــــــــــِك ممــ
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ز ارها ع ت الحرُب أو  ها اهلُل بين  خل ِقِه وه ت  " لما و ض  ح  ، ورم  ك ِإز ار ها، وف ض 
د د  م زار ها، أصلهم  ل ِم وج  ره، والدواعي غير ربوع  الس  ذا العوادي ُمق ص  بحُت وا 

ره ذا الشوُق إلى األندلِس أغلب   ،ُمق ص   . ) 1( ، والن فُس بحق  زيارت ه أ ط ل ب  "وا 
امعة ، رسالته إلى مدرس اللغة العربية في جومن الرسائل األدبية ألحمد شوقي 

 :أكسفورد، ومنها
، وأيامًا غنمناها على مدينة الحكمة في الدهور الخالية " تذكرت أثينا

رسوم العافية وأطاللها البالية، فكأني أنظر إلى المؤتمر، علماؤه الهالة وأنت 
القمر، أو زمر الحجيج وأنت حادي الزمر، وأرى الملوك في الحفر، بنيانهم 

ذا الممالهم نور البشر، نزلنا بهم فإذا الدول خبر، وبيانمصدوع الجدر ك أثروا ، وا 
 . (2) " د والبصرالطول شغل الفؤا

    
لم يختلف عن إلف سابقيه ومن األمثلة يتضح أن النثر األدبي لشوقي  

، وهو حريص على السجع والموسيقى للعبارات ومعاصريه، فالجمل قصيرة نسبياً 
 ، والعناية بالمحسنات البديعية ما تزال تأخذ حظًا وافرًا من النثرالمتساوية تقريباً 

 .العثمانياألدبي في أواخر العصر 
، مي بعصر النهوض والتطور واإلحياءنجد أن تطور األدب فيما سوبذلك       

،  التي يمتد عمرها تطور األدب في الخالفة العثمانيةليس إال جزءًا طبيعيًا ل
، وما كبار األدباء في أواخر العصر العثماني ذلك م، وليس قبل 1924حتى 

تأثروا بانتصاراتها ومدحوا ، ة العثمانيةلألدب في عصر الخالف إال صوتًا حقيقياً 
 .جيشها، وأعلنوا الوفاء لسلطانهم، وعبروا عن عصرهم خير تعبير

                                                           

 .44/  2( الشوقيات 1)
 . 64/  2( المرجع السابق  1)
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 اخلالصة 
 

ه بحجم ما جهدت فيه، ، الذي آمل أن أكون قد وفقت فيتم بحمد اهلل هذا البحث    
ق ، ويستحوسهرت عليه، وقد عنيت بإخراجه يشكل مميز، ألن موضوعه مميز وجديد

 .الجهد والعناء المبذول فيه هذا
ر ابتدأته بمقدمة صغيرة أشرت فيها إلى مدى الظلم الذي تعرض له العص     

مهاد ، وبعد المقدمة بعنوان ) عصر مظلوم ( تناولت في الالعثماني عند النقاد والباحثين
ة ، والظروف التاريخييد الحكم في معظم البالد العربيةتاريخ استالم العثمانيون مقال

السابقة والمصاحبة وأوردت ما قاله بعض النقاد المهاجمين لألدب في العصر 
 . ي، أوردت رأي بعض المدافعين عنهالعثمان

في أواخر األدب ،  ثم تناولت العلماء لألدب و تقديرمن العثمانيون أوردت ما حمله    
في العصر كامتداد لألدب  العصر المملوكيالدولة العباسية والحال التي وصل لها 

 . وصل النثر الفني لعصر العثمانيين، وكيف العباسي
  .فن الرسائل في العصر العثمانيثم استعرضت 

، رغم بية في العصر العثمانيرابعًا ركزت في االستشهاد بأمثلة مميزة  للرسائل األد
 من الرسائل الديوانية ، و مثلت يشواهد مر وندرة المراجع التي ذكرت ذلكصعوبة األ

 .األدبــــــية، و إلخوانيةاو 
اإلسالمية العثمانية حتى العصر الخالفة ، وهي امتداد حاولت تناول قضية مهمة      

الخالفة كانت جزءًا من دولة محمد على باشا الحديث أواًل من الناحية التاريخية ف
دب في ثانيًا تناولت قضية فصل األت االستعانة بالتاريخ إلثبات ذلك، و ، وحاولالعثمانية

، باشا عن األدب في العصر العثماني، ومحاولة بدء عصر جديدعهد محمد علي 
شاعران وإلثبات النفي توسعت لدراسة أهم رواد ما أسموه بعصر النهضة وهما ال

 .ن ُيمثل األدب في العصر العثماني، فثبت لنا من أدبهما أنهما خير مالبارودي وشوقي
 :ومن النتائج المهمة لهذا البحث
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، أول من نعتهما بالضعف دب في العصر العثماني لظلم مقصود: تعرض األوالً أ
دد من النقاد ، تبعهم عوالجمود واالنحدار هم المستشرقون، ومن تتلمذ على أياديهم

 .العرب
لمراجع والدراسات ، ندرة اتمرار هذا اإلجحاف بحق هذا العصر: ساعد على اسثانياً 

 .الجادة المنصفة
فنًا مستقاًل ، حتى غدا ًا ملحوظًا في فن الرسائل النثريعصر العثماني تطور : شهد الثالثاً 

 . بذاته تنوعت أغراضه، رغم إغالق ديوان اإلنشاء
: استطاع النثر إلى جانب الشعر أن يواكب حركة الجهاد ضد أعتى ملمات رابعاً 

 ، ليكتب لناةاع الغربية ، والحمالت التبشيريعصفت باألمة في تاريخها والمتمثل باألطم
 .التاريخ المشرق لعصر العثمانيين

، وجد الباحث اللغة العربية في العصر العثماني: رغم ما يشاع عن إهمال خامساً 
ين ، بحركة تطور األدب والعناية بالعلماء الذمن قبل أعلى السلطات العثمانية اهتماماً 

 .أبدعوا في العديد من المجاالت
 .م1924الخالفة العثمانية عام  حتى اإلعالن عن إنهاء يمتد العصر العثمانيسادسًا: 
ق عن عصرهم، : لم يكن رواد عصر النهضة واإلحياء سوى أدباء يعبرون بصدسابعاً 

القرن العشرين ، وال يمكن فصل القرن التاسع عشر وبدايات وانتمائهم للخالفة اإلسالمية
 .عن العصر العثماني

 املراجع واملصادر
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 م.1963، القاهرة ، مطابع دار المعارف
ة مؤسسة هنداوي ، طبعالألعصر العباسية: بطرس البستانيأدباء العرب في -2
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 م.  2012، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة
لدنيا: شهاب الدين محمود الخفاجي، ط ريحانة األلبا وزهرة الحياة ا-26

 .هـ 1273، ، القاهرةه، مطبعة بوالق1273
خالد أبو علي، مقرر  لمملوكي والعثماني: د.نبيلمحاضرات في األدب ا-27

 .جامعي دراسي،  مطبعة الوحدة، رام اهلل



 
 -126- 
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 العودة في شعر كمال أحمد غنيممالمح 
 ية""رؤية نقد

 مريم مخلص برزق
 

 ملخص البحث

يدور هذا البحث حول "أدب العودة" كأدبى منفصل في المكتبة النقدية، بعد أن  بدأ مفهوم "أدب العودة" 
م والتي ُاضطر فيها الكثير من 1948يفرض نفسه على المشهد الثقافي الفلسطيني منذ حدوث نكبة عام 

  حت وطأة وحشية الصهيونيةقسريًا تالفلسطينيين إلى الهجرة من وطنهم 
وتناول البحث مفهوم العودة وأبرز مالمحها في دواوين الشاعر الفلسطيني "كمال أحمد غنيم" حيث 
كان النعكاس الظروف والبيئة العامة من حوله أثرها الواضح على شعره فجاءت قصائده صدًى لما عايشه من 

ة ُمشك لة بذلك المالمح العام ة لشعر العودة في حروب ونكبات، والتي قد وسمت شعره بمالمح وسمات خاص
 قصائده. 

ودار الحديث عن أربعة مالمح رئيسة هي: مالمح الوطن وتفاصيله، حلم العودة وحق العودة، والشوق 
، ثم كانت ال والشهادةوالحنين لألرض والوطن، والبذل والتضحية في سبيل تحقيق العودة من المقاومة واالعتق

 رز النتائج التي خلص إليها البحث.الخاتمة وأب

 
لم تزل القضية الفلسطينية بما تحمله من الثوابت والمقومات الراسخة فيها ُتسهم 
وبشكلى واضحى ودورى فع ال في بناء الثقافة العربية واإلسالمية بل وحتى العالمية 

وال  وفي تشكيل الداوفع األساسية والرئيسية فيها؛ فقد كانت القضية الفلسطينية
تزال تعد  ُممثاًل للُعمق االستراتيجي والتاريخي واإلسالمي الُمشك ل للشخصية 

 العربية عمومًا وللهوية الفلسطينية على وجه الخصوص. 
لقد استطاع األدب الفلسطيني في كثيرى من األحيان أن ينقل ويصور واقع 

نقاًل مباشرًا، حيث التجربة الفلسطينية والقضية الفلسطينية في كثيرى من أبعادها 
كان األدباء من أبرز من تأثر بهذا الواقع وسجلوا ذلك في أدبهم فظهر شعرًا 
ونثرًا ونقدًا، وكان أن اتخذ "أدب العودة" له مكانًا رئيسًا في األدب الفلسطيني 
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والعربي باعتباره أحد  أهم  الثوابت في القضية، وما امتاز به كذلك من 
من اآلداب األخرى؛ فقد بدأ مفهوم "أدب العودة" خصوصية تميزه عن غيره 

م التي 1948يفرض نفسه على المشهد الثقافي الفلسطيني منذ حدوث نكبة عام 
ُاضطر فيها الكثير من الفلسطينيين إلى الهجرة من وطنهم قسريًا تحت وطأة 
وحشية الصهيونية التي راحت تطاردهم بالطائرات والمدافع والقنابل دون تمييز 

ن الحجر والشجر والبشر، ومع تلك الهجرة اإلجبارية انبثقت تعبيرات العودة بي
في كالم الفلسطينيين ومناسباتهم، وانبثق سيل من الشعر واإلبداع يدور في 
ثالثية النكبة والمقاومة والعودة، فاختار البعض التعبير بأدب النكبة عن إبداع 

اومة، لكن  الغلبة كانت الفلسطينيين واختار فريق آخر مصطلح أدب المق
لمصطلح "أدب العودة"؛ ألن  العودة كانت هي الهدف البعيد الذي انطلق 

 الفلسطينيون لتحقيقه سواء بالحديث عن النكبة أو المقاومة.

ولعل  هذا المصطلح الذي برز في المشهد األدبي والثقافي في اآلونة األخيرة قد 
مل عليه من حقى مشروع لشعِب بأسِره فرض نفسه على الساحة النقدية بما اشت

 وأم ةى بأكملها قد حفظت في ذاكرتها ووعت التاريخ جيدًا فلم ولن تنسى. 
لقد أكدت الدراسات التي تناولت ذات الموضوع على أهمية الحديث عن أدب 
العودة وتناوِله بشيءى من التخصيص في الدراسات النقدية، حيث أشارت ماجدة 

بقولها: "المقصود بحديثنا عن الهوية الفلسطينية أن ُنظهر  حمود إلى أهمية ذلك
كيف تجاوز النقاد الفلسطينيون معاناتهم بعد أن اجتُث وا من جذورهم وُشر دوا في 
أصقاع عدة فأصبحوا أكثر الناس رغبة في القضاء على الظروف التي أدت إلى 

ة الثقافية العربية وتأث ر النكبة والشتات؛ لذلك نجدهم صوتًا مميزًا أث ر في الساح
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وهي ترى كذلك أهمية هذه األنواع الجديدة من األدب لخصوصية الواقع  ،(1)بها"
الفلسطيني فتقول: "لقد ربط النقد الفلسطيني بين الدور النضالي لألدب في تغيير 

بد منها في  الواقع ومواجهة سلبياته وبين األشكال الجديدة لألدب والتي ال
لمضمون الجديد ولذا شجع الجديد من األشكال األدبية ألنها قد التعبير عن ا

 . (2)ُتعنى بتغيير الواقع بطريقة غير مباشرة"
ومن تلك الدراسات التي قدمت صورة واضحة عن "أدب العودة" ما تحدث عنه 

الحديث عن أدب العودة ليس حديثًا منبترًا عن سياق رمضان عمر حيث قال: "
امتداد طبيعي للحديث عن أدب المقاومة، وأدب العودة  األدب الفلسطيني؛ فهو

ن بألوان متعددة  ليس انطالقة جديدة ننتظر بزوغها، بل هو ُأفق ممدود ملو 
متمازجة من إبداعات وافدة وثقافات مختلفة، ُأفق يحمل ِسمات وبصمات الشعب 

دة سالمية، وحينما نتحدث عن مشروع العو الفلسطيني، ويحمل طاقات األمة اإل
علينا أن نستدرك دائمًا بأن  مفهوم العودة مرتبط  باألرض ومتعل ق  باإلنسان؛ فهو 
مشروع استحقاقي مطلق، وهو من الناحية المضمونية أدب واقعي، وخيار 
استراتيجي، ومن هنا؛ فإن  الحديث عن أدب العودة بهذه الخصوصية له ما 

ره؛ ذلك أن  سياقات سياسية وثقافية واج تماعية متداخلة أعطت هذا الموضوع يبر 
فكرة  -كافة االستحقاقات المشروعة لتشك ِله؛ حيث أصبح موضوع العودة بالذات

" –ومفهوما   .(3)ثابتًا من الثوابت التي توضع اآلن على المحك 

                                                           

، 1ماجدة حمود، مؤسسة عيبال للنشر والدراسات، ط( النقد األدبي الفلسطيني في الشتات، 1)
 .7م، ص1992دمشق، 

 .34( النقد األدبي الفلسطيني في الشتات، ص2)
 ( لماذا أدب العودة، رمضان عمر، مقاالت نقدية، موقع رابطة أدباء بيت المقدس،3)

http://adbmqds.com/?p=5521. 
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أدب العودة ترجع بداياته وبذوره األولى إلى النكبة ب هذا االهتمام النقدي والشعري
ثمانية وأربعين وما حملته من تحوالت وتبدالت جذرية في الفلسطينية عام 

القضية الفلسطينية كما أشار إلى ذلك سمير عطية بقوله: "حظي  مصطلح 
العودة باهتمام الشعراء منذ السنوات األولى التي أعقبت نكبة فلسطين في 

م، وألن ها مفردة ترفع شعار األمل، بل وُصنعه، وألنها ترد  على 1948أي ار
االحتالل الصهيوني وعمليات اإلبعاد الجماعية، فلقد كانت من المضامين 
األولى التي صر ح بها الشعراء في إبداعاتهم الشعرية"، ويضيُف قائاًل: "هي 
محبرة  فلسطينية إذًا، صفحاتها عالمية، اسمها شعر العودة، كتبها الفلسطيني 

رة الظلم لتشعل السطور، الذي احتل الصهاينة وطنه وشردوه عنه، انتقلت شرا
ولتجعل الحروف حتوفًا بكل لغات األرض تنصر فلسطين وتتغن ى بها، حتى لو 

 .(1)طالت ليالي االحتالل"

بشعر النكبة في اآلونة األخيرة  وقد نشطت الحركة البحثية واألكاديمية الخاصة
ي من والتي كشفت بدورها أن  النكبة أحدثت تحوالت كبيرة في الشعر الفلسطين

حيث الشكل والمضمون، وأكدت هذه الدراسات واألبحاث أن  فلسطين التاريخية 
ظل ت ُحُلم الشعراء أينما قذفت بهم صروف الدهر ويورثونه لألجيال القادمة، وأن  
هذا الُحُلم أصبح طابعًا يطبع الشعر الفلسطيني ويمنحه خصوصية تميزه عن 

                                                           

لمية، سمير عطية، مجلة العودة، ( انتشار شعر العودة محبرة فلسطينية صفحاتها عا1)
 م،2010، السنة الثالثة، أيلول 36العدد:

http://alawda-

mag.com/default.asp?issueId=37&contentid=1400&MenuID=19. 



 
 -131- 

ي راحت تستلهم روحه في محطات حراكها غيره من التجارب الشعرية العربية الت
 .(1)العارمة

الشاعر "كمال غنيم" الناشط الثقافي البارز واألديب الفلسطيني المعروف نبعت 
تجربته األدبية من الواقع الفلسطيني وتفاصيله فهو ابن مخيم النصيرات في غزة، 

ية العودة عايش بين أزقة المخيم األلم واألمل معًا والمس شعره جرح الوطن وقض
كما ُيحد ث هو عن بدايات مشواره األدبي فيقول: "تمتد  جذوري إلى )وادي حنين( 

م بعام واحد، عشت 1967بفلسطين المحتلة، ُولدت قبل نكبة فلسطين الثانية سنة
تفاصيل حياة اللجوء، ودرجت وسط أزقة المخيم، وتشر بت كؤوس الصبر 

حل الجرح، إذا ُسئلت عن الحال أن والمكابرة، ورأيت كيف يمكن وسط كل  مرا
جئ: )الحمد اهلل، األمور تمام  (2)("!تقول في شموخ الال 

وحين ُسئل الشاعر: كيف تنظر إلى الوطن؟ أجاب: "الوطُن هو التحام اإلنسان 
بالوجود إن كان أرضًا وطينًا فيا حب ذا الطين تمتزج به الروح لينبجس من خالله 

ن كان دينًا وعبادةاإلنسان للحياة كما أراد  فما أروع أن يتغب ر  اهلل عزوجل، وا 
 -صلى اهلل عليه وسلم-الجبين بتراب سارت عليه قدما رسول اهلل 

 أنا ها هنا أبكي أغنِّي منذ أزمان اإلبادة
 وأنا البكاء أنا الدموع أنا الشهيد أنا الشهادة
 وأنا هنا فوق األسنَّة والرماح هي الوسادة

 تراب ليحتسي كأس اإلرادةودمي يسيل على ال
                                                           

( ينظر: النكبة أحدثت تحوالت كبيرة في الشعر الفلسطيني، باحثون، وكالة األنباء 1)
 م،15/5/2012الفلسطينية وفا، 

http://www.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=131021. 
-http://www.fmم، 2003، ابتسام صايمة، مجلة فلسطين المسلمة، 2( أوراق ثقافية2)

m.com/2004/mar2004/story24.htm. 
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 وأنا التراب أنا دمي شمس على درب اإلعادة
 (1)"لكنني ترب تعلق بالجباه من العبادة

وقد كان النعكاس الظروف والبيئة العامة من حول الشاعر أثرها الواضح على 
شعره فجاءت قصائده صدًى لما عايشه من حروب ونكبات، والتي قد وسمت 

يمكن أن نرصدها في دواوينه ومجموعاته الشعرية،  شعره بمالمح وسمات خاصة
 ُمشك لة بذلك المالمح العام ة لشعر العودة في قصائده، من أبرزها ما يلي:

 مالمح الوطن وتفاصيله:  -1
للشعور المتدفق من ثنايا التجربة الشعرية التي تفاعلت في نفس  الصورة تجسيد  "

تسبات الشعورية والحياتية، وتتكون الشاعر عبر سنين طويلة من الخبرات والمك
ة الصورة من خالل تحويل المشاعر واألحاسيس إلى كلمات تصويرية ناطقة حي  

وكلما كانت التجربة المختزنة في نفس الشاعر محترقة ، تتشكل في إطار التجربة
لذلك  (2)"بمصهورات االختزان كان تفاعل المتلقي مع النص أكبر وأكثر تشابكاً 

عر يلجأ إلى الصورة للتعبير عن ما يختزل في داخله من مشاعر فإن  الشا
 وأحاسيس وأفكار.

إن  الوطن هو الصورة األمثل لشاعرى عاش تفاصيل محنة وطنه وقضيته كما 
وهي  هتبدو صورة الوطن مليئة متنوعة في قصائدعند الشاعر غنيم؛ حيث 

حدى مخيمات صورة منتزعة من واقع التجربة الشعرية فهو من يعيش في إ
ر عن أحداث عاشها واقعًا ال حلمًا بلغة شفافة واضحة، ومعانى وقد عب   ،الوطن

قريبة معهودة وصور خلقتها األحداث واسترجعتها الذاكرة، ويغدو الوطن ممزوجًا 
                                                           

فلسطين، -، غزة1( شروخ في جدار الصمت، كمال أحمد غنيم، آفاق للنشر والتوزيع، ط1)
 .15م، ص1994

ة الفنية في شعر كمال غنيم، جحجوح؛ خضر محمد، رسالة أعدت لنيل شهادة البني (8) 
 .10، ص2010الماجستير في األدب، غزة، الجامعة اإلسالمية، كلية اللغة العربية، 
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بكل تلك اآلالم واآلمال التي تجيش في نفس الشاعر فهو يحمل صورة تلك 
يني وهو كذلك يمتلئ بالحب والعشق لهذه المأساة التي ُفجع بها الشعب الفلسط

بعاد، إن ه  األرض والتجذر بها والتمسك بها رغم كل ما حصل من تهجير وا 
الوطن حين يغدو القيثارة واللحن والقصيد، ومنه ما عب ر عنه الشاعر في 

التي ترسم ذلك العشق األبدي للوطن ونلمس من خالل  (1)"مقطوعته "عشق
مرارة اإلبعاد، لكن  الشاعر وبكل قوة الحق  لديه ال يترك ألفاظها قهر التشرد و 

للحزن المطل  بين ثنايا القصيدة أن يستمر بل إن ه يجعل النهاية مفعمة بالقوة 
 واألمل متجذرة باألرض التي هي العنوان والطريق والحق  المسلوب، كما يقول:   

 وتمر عيوني في البلدان
 وسفيني تجفوها الشطآن

 مذبوٌح عطشان وفؤادي
 عذرًا يا أهل األرض السكرى بالدوران

 مهما ظلت أجفان بالدي تطمسها القضبان
  وطني ال أقبل غيرك آالف األوطان 

وقــد نلمــح صــورة الــوطن فــي قصــائد أخــرى لــدى الشــاعر وقــد اختلطــت بكــل تلــك 
المشاعر الجي اشة التـي يحملهـا لـه، وتتجلـى أوصـاف الـوطن جلي ـة بكـل مـا يحملـه 

ق والمنظر البديع فهو المكان الذي حم له الشاعر الشوق م ن مالمح الجمال الخال 
والهــوى وبث ــه مــا يعتمــل فــي نفســه مــن المحبــة فكــأن  الشــوق والحــب  أصــبح مقترنــًا 
ن الصــورة بمــزيج األلــوان التــي تحمــل الــدالالت المتناقضــة فــي  بهــذا الــوطن، وتتلــو 

بمــا فيــه مــن دالالت الخصــب  د األخضــرالصــورة تناقضــها فــي نفــس الشــاعر فنجــ

                                                           

 .46م، ص1999، القاهرة، 1( شهوة الفرح، كمال أحمد غنيم، مكتبة مدبولي، ط1)



 
 -134- 

وقـد اختصـرا قصـة الـوطن  بداللته عن التضحيات الجسام األحمروالحياة، واللون 
 : (1)بجروحه واشتياقه، كما يقول الشاعر في قصيدته "لقاء" ،وآماله بآالمه

 إذا ما قلت أشتاق
 تماوج حقلنا األخضر.

 وهبت نسمة عبرت بحارًا ملؤها عسكر.
 المنفى جريح أنت في

 وفي بحر الجوى تسعى
 وعند المعبر المجنون
 ينمو جرحنا أكثر!:

 )مزيج من دموع العين..
 نزف القلب..
 رمل األرض..

 مسك الروح واألزهار والعنبر!(
 تعانقنا...

 ونار الصبر تكوينا،
 تفجر قلبنا غضبًا،

 ألن الصبر إن طالت غياهبه
 تفجر بالهوى األخطر!!

ن لوحة اآلالم باأل  حمر!!ولوَّ

                                                           

فلسطين، -، غزة1يتونة للعلوم والتنمية، ط( ما لم يقله قيس، كمال أحمد غنيم، كلية الز 1)
 .35م، ص2011
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هذا الن فس وهذه المشاعر الصادقة التي حملها الشاعر لوطنه ظهرت في قصائد 
التي أسهم التشخيص فيها  (1)أخرى في لوحات فنية معبرة كقصيدته: "فلسطين"

في تعميق الصورة والتأثير في المعنى والفكرة التي طرحها الشاعر بمنحه الصورة 
تنقل المتلقي إلى  درامية طاقة الصورة نحيم ما وهو" ُبعدًا قريبًا إلى الذهن،

معايشة عوالم جديدة يبتدعها الشاعر، ويكسر بها حدة المنطق وسآمة التعبير 
من حرارة االنفعال في النص ذلك األسلوب الذي استخدمه ويزيد ( 2)المباشر"

الشاعر في مخاطبته لوطنه من تكرار )اآله، والوجع، والندبة في: اهلل يا وجعًا، 
 يا دمنا(، كما تضافر التشخيص مع أسلوب المفارقة التي أبرزت المعنى اهلل

وتظهر  ،وخلقت الجمالية الخاصة للصورة من خالل التناقضات المتولدة فيها
أهمية المفارقة التصويرية في تلك الجمالية التي تتولد عنها حيث تسهم في 

ني عمقًا جديدًا وترفدها التأثير ولفت االنتباه لدى المتلقي كما أنها تمنح المعا
بعالقات جمالية مكتسبة، وفي هذا تقول بشرى صالح: "بدت المفارقة وسيلة 
أسلوبية تولد فائضًا شعريًا من جهة، وتضبب شاشة التلقي الواضحة عندما 
تكسر الواقع بمراوغة الخطوط المستقيمة الرابطة بين الدال والمدلول، واألثر 

جئة وغريبة، وتخلق فجوات تتربص بها التداعيات والمرجع، بإقامة عالقات مفا
  .(3)الغريبة والمضامين غير المتوقعة"

 بصوت والمسبوقة الكاف المجرورة "صوت على قصيدة "فلسطين" وقد تأسست
 أن دون باالندفاع األلف لصوت الهواء حيث يسمح الطويلة، الجوفية األلف

 الكاف صوتب قوي يصطدم مجهور بصوت عائق النفس مجرى يعترض
                                                           

 .86( ما لم يقله قيس، كمال أحمد غنيم، ص1)
 .28م، ص2006، 2( غنيم؛ كمال، األدب العربي المعاصر، الرابطة األدبية، غزة، ط2)
( صالح؛ بشرى موسى، المفارقة في الشعر العراقي الحديث، المجلة الثقافية، العددان الرابع 3)
 م، أيلول.2005الستون والخامس والستون، األردن، و 



 
 -136- 

الحنك  بأقصى ويلتقي اللسان أقصى من يخرج الذي االنفجاري المهموس
- فتاكِ -عداكِ -باألشواك-عيناك-فداك -يراك-رآك)التالية  الدوال في العلوي،
 تحسين في القافية في األلف صوت تكرار أسهم وقد(  ثراكِ - يداكِ - فداكِ 

  .(1)اإليقاعي" مستواها
 ك  كم آه صعدها الفتى لما رآ

 يحبو على جمر األسى حتى يراك  
 لم يخلق الصبر الجميل لغيرنا
 والصبر شوك ال يضير فداك  
 جمل يلوك الشوك في أحشائه

 والدم يغلي إن بكت
 عيناك   -محمرتين كما اللظى-

 ال تحزني
 يا فجرنا الملفوف باألشواك

 بل فجري غضبًا يدور على المآذن
 عاصفًا بعداك  
 فتاك   أوَّاه بعد اآله يعصرها

 يا ليتها ألٌف من األرواح يملكها فداك  
!  اهلل يا وجعًا تكفكفه يداك 

!!  اهلل يا دمنا المغمس في ثراك 

                                                           

 .182( البنية الشعرية في شعر كمال غنيم، خضر أبو جحجوح، ص1)
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بأسلوب المفارقة الجميل استطاع الشاعر في قصائد أخرى أن يسطر معاناته 
التي ظهرت فيها مفارقة ( 1)وأن يرسم صورة لوطنه كما في قصيدة "وطن المواجع"

ط حيث تولدت من خالل التناقضات بين األلفاظ والكلمات والصور التنافر البسي
المتجاورة في نصها أبلغ المعاني وأجل الصور التي تحكي قصة الوطن وجراحه 
النازفه، فهو يقرن الوطن بالمواجع لكنه يمضي في خلق الصور المناقضة 

ة، والدم للمألوف ليبرز المعنى؛ فالعذاب يستلذ  من أجل الوطن وقضيته العادل
 النازف يصبح نورًا يضيء طربق العتمة لألجيال القادمة:

 وطن المواجع مرحبا!
 خيل الكرامة ما كبت،
 لكنَّ فارسها كبا!

 وجعًا على وجع مضيت،
ننا...  وا 

 نهوى الصعاب،
 إذا بقيت معذبا
 ويلذُّ فيك عذابنا

 ولعلَّ 
 هذا الدم جدد نزف ه  

 نورًا خبا!
ا الصورة قاتمة حزينة بل يغل فها ببريقى من األمل ثم إن  الشاعر ال يترك لن

والفرحة مشبوبة بالعاطفة والهوى؛ فالوطن هو وطن الهوى وطن األغاني 

                                                           

سوريا، -، دمشق1( جرح ال تغسله الدموع، كمال أحمد غنيم، مؤسسة فلسطين للثقافة، ط1)
 .115م، ص2006
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واألماني والصبا، فعلى الرغم من تلك المواجع إال أن  الهوى والحب  لألرض 
رى والدار متأصل  في القلب مستقر  في الوجدان وتكون النهاية تحمل األمل والبش

 للمستقبل القريب، كما يقول الشاعر: 
 وطن  الهوى !

 هل آن أن نحكي هنا:
 )وطن األغاني واألماني والصبا؟!(

 جدد رحيلك نحونا
 فالفارس المحموم أقبل واثقًا،

 ومدربا.
 وطن  الهوى !
 إنا لدينا مصحفاً 

 وصف الزمان بكونه
 متقلبا

 قد آن آن نحيا هنا
 فجر المنى،

 والليل يصبح هادئاً 
 ومحببا.

حيث ( 1)ويتوحد الشاعر مع وطنه في قصائد أخرى كما في قصيدة: "هنا النقب"
يتوحد الشاعر فيها مع وطنه من خالل التضايف في قوله: "يا وطني" ُمعطيًا 
المكان داللة رمزية جديدة في المفهوم الشعري، فال يعود البحر وال الصحراء رمزًا 

                                                           

 .75( ما لم يقله قيس، كمال أحمد غنيم، ص1)
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حب على أسالك السجن، فيصير "دمع البحر" للموت؛ بل رمزًا للحرية، التي تنت
  .(1)دمعًا للحرية، بل حركة االنتفاضة وحجرها المقدس الثائر

.  هنا النقب 
.  هنا موج وال صخب 

 هنا الصحراء يا وطني،
.  هنا بحٌر بال ماء على األشواك ينتحب 

 ودمع البحر يا وطني،
.  حصى يجتاحها الغضب 

 ونحن هنا س راٌة في دياجيٍر،
 أصفر يجتاح غربتنا، وليل

.  وريح الموت تنسكب 
عصار خريفي يحاصرنا،  وا 

 وال هرب  !
 وسخريٌة من األسالك نصنعها مساميرًا،

 وقهقهٌة على س ف ٍن نجمِّعها،
. ن عزَّت، فأعظمنا لها حطب   وا 

ويزداد المعنى التقابلي في المكان في قوله: "ودمع البحر يا وطني حصًى 
رادة السجان تدافعًا وتوترًا، فيتقابل دم الحياة يجتاحها الغضب" بين إراد ة العدو وا 

الكائن في رمز الورد والحن ون الملتهب القاني بنار الحقد العدواني ذات اللهب 
 الخفي ما يقول:

                                                           

-8-6!! دراسة نقدية تحليلية، يوسف رزقة، موقع رابطة أدباء الشام، ( ينظر: هنا النقب1)
 .http://www.odabasham.net/show.php?sid=4134 بريطانيا،-م، لندن2005
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.  هنا النقب 
.  هنا ناٌر وال لهب 

.  هنا د م نا على قبٍر سينسكب 
 لينبت  من تراب القبر من ذهبوا.

...،وينمو الورد  جنب ا  لشوك 
.  والحنُّون يلتهب 

أما الصمت يا وطني فإنه صمت الحليم؛ صمت الفكرة المنطلقة نحو التغيير، 
 :الصمت الذي يعانق الكف، التي تبني وتقاوم، تنسج من ضياء الشمس أفراحاً 

 ويحلو الموت وسط الصمت يا وطني،
 !وصمتي صرخٌة كبرى لها لهب  
 وكفٌّ تفتح األبواب في ل ه ٍف...

 تعلو...و 
.  في سماء  المجد تغترب 

 وتبني ما تهدَّم  من جوانحنا،
 وتنسج من ضياء الشمس أفراحًا،

.  ونقترب 
؟! ما األسوار يا وطني؟!  فما األسالك 

.  وليل الخوف ينسحب 
 !وريح الموت تضطرب  

حكة السكرى ستنتحب    !ورغم الض 
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لخيال ليتحفنا صخب وحركة نحو التغيير واألمل، وكما حلق الشاعر في عالم ا
بصوره وجمعه المرك ز للمتباعد والمتقابل؛ فإن  موسيقاه التي جاءت استجابة 

 لمشاعره المتدفقة. 
 حلم العودة وحق العودة:  -2
شك  أن  حق العودة وحلم العودة يعد  أبرز ما ُكتب في أدب العودة بتسجيل  ال

ض والدار والوطن، وهو دقائق وتفاصيل المأساة والجريمة؛ جريمة اغتصاب األر 
ما شك ل حضورًا واضحًا في قصائد الشاعر غنيم، العودة ذلك الحق المشروع 

وهو يستذكر وقائع ( 1)"ال قبر وال دار تحدث عنه الشاعر طوياًل في قصيدة: "
تها وهمجيتها وتتجل ى فيها وحدة األبيات وتناسق الصورة الشعرية  النكبة بغص 

في تعميق صورة المأساة وتكرار مشاهد الموت والدمار  ويسهم أسلوب االستفهام
في كل زاوية من ربوع الوطن لكنه يقابل الصورة القاتمة بالصورة األخرى التي 

 تحمل اإلصرار والقوة في النفوس الثابتة على الحق، كما يقول:
 تسائلني عن األخبار والمأساة أخبار

ق جسمها نار  فما زالت ضحايانا تحرِّ

 الدم المسفوح يجري أينما سارواوما زال 

 وما زلنا على الطرقات ال قبر وال دار

 ونصنع من جماجمنا جسورا نبضها ثار

 ونمضي نحن في األرجاء واألشالء إعصار

 وتحملنا بقلب الغيمة المعطاء أمطار

 فينزل دمعنا غيثا لمن غضبوا ومن ثاروا

 ويرسل برقنا حمما ونبض البرق إصرار

                                                           

 .100( شروخ في جدار الصمت، كمال أحمد غنيم، ص1)
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 جحور الخوف قد غاروا يفجرها على من في

 وناموا في جفون الصمت فاإلقدام أقدار!

 وباعوا المجد للباغين فاألمجاد آثار!
في  لة بأبعاد نفسية وسياسيةويسترسل الشاعر في مقارناته داخل القصيدة محم  

نجد البعد ، و ذاته سياقية موسيقية ولغة معب رة مثقلة بدالالت يتطلبها النص  
ي النص يحملك إلى جملة من المفردات التي تولد الداللة المكاني المتشكل ف

بما في ميدان  )األرض، دارًا، لن ننساك يا دار(حينما يتلقاها القارئ من مثل: 
فالشاعر كما يتخذ  ؛لشاعر تبرز فيه مقدرته الفنيةالتشكيل المكاني من نشاط ل

ذلك يستغل الصورة الصورة الموسيقية وسيلة إلى التوافق النفسي الطبيعي فإن ه ك
المكانية لخلق هذا التوافق. وربما كان الغموض الذي يكتنف الصورة المكانية 
وما ُتحدثه فينا من آثار أقل بكثير من تلك األسرار المحيطة بالصورة 

 . (1)الموسيقية
دفقة شعرية متغلغلة، كما ويبدع الشاعر  لينبئ عن  -الراء–ويأتي حرف الروي 

. على .التقابالت بين الصور الفنية )في الكفين أحجار. في الوصف الفني في
 الكتفين أقمار( وشتان بين الصورتين، يقول الشاعر:

 ونبض األرض إصرار وأحجار وثوار

 وهذي األرض عاشقة تحيرنا وتحتار

 ويخصبها الدم الفوار واألحجار والثار

 وتعطي الحب لألطفال واألطفال إعصار

 وقد طارواويمتزجون في أشالئها عشقا 

                                                           

اهرة، ب، الطبعة الرابعة، الق( ينظر: التفسير النفسي لألدب، عز الدين إسماعيل، مكتبة غري1)
 .56ص
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 فهم غرس يقبلها وهم زهر ونّوار

 وهم خبر من األخبار واألفراح أخبار

 تدور بها دوائرهم وقد دارت كما داروا

 وأبطااًل... شموسًا في جبين الكون قد صاروا

 وفي الكفين أحجار... على الكتفين أقمار

 ودّم القلب محبرة ودمع العين أشعار

 ثاروما زال الهوى دارًا يرفرف حولها 

 على الصلبان خافقة ودمع القلب مدرار

 فال واهلل لن ننسى عهود الحب يا دار!

 ولن ننساك ما انبثقت بهذا الكون أنوار!

 ولن ننساك ما بقيت بهذي األرض أحجار!

 فلن ننساك، لن ننساك، لن ننساك يا دار!!
ن فقد اعتمد الشاعر فيها أسلوب الحوار بينه وبي (1)أما قصيدته: "الوصايا"

شخصية أخرى )أخي(، وكذلك اعتمدت المونولوج الداخلي في النص  وهو ما 
 حيث يعد   أكسبه طابعًا دراميًا وساعد على خلق التوتر والتأثير في جو  النص،

 مفردات القصة، ه المحرك لكل  ألن  " ؛الحوار من أبرز عناصر العمل القصصي
كرة التي يرمي فح الويوض   الصراع، وتصاعد األحداث، ه يحمل عبء  كما أن  

إليها المؤلف، ومن خالله يستطيع الكاتب تجسيد الشخصيات والتعبير عما يدور 
ضفي على القصة المرونة والحيوية، ويجعل المتلقي يشارك ا يُ بداخلها مم  

                                                           

 .52( ما لم يقله قيس، كمال أحمد غنيم، ص1)
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، وقد اكتسب الحوار أهميته في األبيات بما للحوار من أهمية في (1)"الشخصيات انفعاالتها
ُيخف ف من رتابة السرد وُيوهم القارئ بواقعية ما يجري من " نهالنصوص كو 

األحداث، وفي الحوار تُترك الشخصيات دون تدخل من السارد ما يزيد من 
التأثير الدرامي للمشاهد التي تتضمن حوارًا وُتكِسب النص طابعًا دراميًا في 

 .(2)مقابل الطابع السردي الص رف"
داث المعاناة التي مر  بها الشاعر بلغةى سهلةى لينةى تسلسل أح القصيدة ويظهر في

وتصوير حيٍّ نابض ممتلئ بالتفاصيل الدقيقة التي تشحن القصيدة بالعواطف 
الصادقة والمشاعر الجياشة مع شريط الذكريات فيها؛ فاللجوء ليس تجربة سهلة 

ذا به في أت ون التحديات ُينتزع اإلنسان فيها من تفاصيل حياته وآفاق استقرارها وا 
 وفي مواجهة صدمة التخلي من األهل والدار، يقول الشاعر:

ي قد طويت أسايا  أنا يا أ خ 
،  وخضت البحار 
 هزمت المنايا.

،  تجاوزت نبض الرصاص الخؤون 
 ورّتل قلبي جميل الوصايا.
 وودعت حلمًا بريئًا...

 سباني
 لعلي على العهد  ألقى م نايا.

،  تهامست 
                                                           

( األخرش؛ محمد محمد، النزعة القصصية في شعر محرم االجتماعي، مجلة كلية التربية، 1)
 ، يناير. 2011الجزء الثاني، العدد: الخامس والسبعون، مصر، 

-عاصرة، الدقي( ينظر: أيوب؛ محمد، الزمن والسرد القصصي في الرواية الفلسطينية الم2)
 .179م، 2001، 1مصر، دار سندباد، ط
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 ،والشطُّ يصغي لهمسي
 ويفضي لموج البحار  أسايا:

 )أنا... ما تركت الديار  ألنجو بنفٍس،
 تهاب  أزيز  الشظايا.

 أحّب الحياة ،
 وأعشق أمي،

 وأختي ترفرف بين الصبايا.
 وي طرب  قلبي نداٌء حنوٌن،

:  يناديك 
 "يا ابني، تذّكر ن دايا!".

 وصوت الصغير يناغي بحب  
 وهمس الغدير  
 يناجي هوايا.

، وأعشق صوت  المؤّذن 
 يعلو،

 ويذكي بقلبي دبيب الخفايا.
الشاعر هنا ال يغلق نفسه على مشاعره لكن ه يرى في الصورة الخارجية الماثلة 
في الطبيعة من حوله حركة تحرك ما بداخله من آالم وتنهدات فكل ما حوله 
يشاركه الحال التي يعيشها والحزن الذي يعتصر قلبه ويسير الحوار باحثًا عن 

 للوجع القائم، فيتابع قائاًل: حلٍّ 
 تنّهد شّط البحار بحزٍن،

 ورّدد :
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 )أّججت فّي ب كايا!
 عذابك يا ابن الغوالي عذابي،

ّنا  وا 
 -ورّبك  -

 بعض  الضحايا.

...  وموج البحار 
 سليل دموعي،

 وحجم البحار بحجم الرزايا!
 ولكّن دمعي،
 ودمع الغوالي،

 تمّدد في الكون مثل الخطايا!
 حياة  ببذل الحياة ،ت رّد ال

 وغير الدموع يحّل القضايا!
...  فهات  اللهيب 
 يجفف  دمعي،

 وضّمْخ بدّمك طهرًا دمايا!(.
وال تسير النهاية على وتيرة األبيات األولى من الحزن والبكاء والوجع؛ بل إن ها 
نهاية حتمي ة ممتلئة بالقوة واإلصرار على خوض الحرب الضروس رغم شدتها، 

نفس رخيصة في سبيل تحقيق الهدف والغاية األسمى وهي عودة الوطن وبذل ال
 السليب وهو ما عبر عنه بـ: )طهر الوصايا(، كما يقول:

 )وأّمي؟ 
 أتبكي؟!(؛ همست بحزٍن،
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 فصاح بعزٍم:
 )وتبكي الصبايا!

 وشتّان بين بكاٍء ذليٍل؛
 وحزٍن...

 يكفكف  دمع البرايا.
 تقدمت  يا شّط،

 جنٍب تكون المنايا!لست أبالي على أّي 
...  تيممت بالصخر 

،  ال بالّدموع 
 وأعددت للحرب خير المطايا!
...  سيعلم قومي بأني فتيٌّ
 وأّني سأحفظ طهر الوصايا!

هذه النهاية المفعمة بالقوة وببريق األمل واالنتصار أك د عليها الشاعر في خاتمة 
غير القو ة والمنعة طريقًا  حيث لم يعد (1)!".قصيدة أخرى بعنوان: "ما أخذ بالقوة..

للمواجهة والتحرير والعودة الحتمية، وفي األبيات داللة واضحة إلى حجم الفجوة 
الكبيرة بين أصحاب الحق المنادين به وبين أولئك الذين ال ُيلقون بااًل وال 
ُيصيخون سمعًا لهم ولحق هم كما وصفهم بـ: )الوجود المجو ف، قوافل شجب 

 أساة األكبر للشعب الفلسطيني، كما يقول الشاعر:مزيف( وهي الم
 سالمي لهذا الوجود المجوَّف

 بكينا فخمسين عاماً 
 صرخنا وخمسين دهراً 

                                                           

 .31( جرح ال تغسله الدموع، كمال أحمد غنيم، ص1)



 
 -148- 

 فكان الجواب قوافل شجب مزيف!
 وكانت تشير يداي،

 لسطر يتيم ورائي وخلفك.
 تلته عيوني، وتاقت دمائي
 لصقل الحروف لمن جاء

 بعدي وبعدك:
 ندك!(.)ت رد الحقوق بزندي وز 

 )ت رد الحقوق بسيفي وسيفك!(.
 ..ودّمي ودمك..
 .ونزفي ونزفك...
 .وعمري وعمرك...

 وهذا الرصاص  
 يبلور حقي وحقك

 ويصنع بالدم بيتي وبيتك.
 .لتسكن روحي..

 ويرتاح قلبي وقلبك!
تختصر قصة اللجوء والتشرد عن الوطن  (1)ولعل  قصيدة "مازال يعقوب ينتظر"

ب الفلسطيني في أسلوب قصصي متكامل العناصر بما ورحلة المعاناة للشع
ُيسهم في نقل صورة الهجرة واللجوء بأبعادها المأساوية كما هي لُتحفظ في ذاكرة 
التاريخ عن شعبى وعى مرارة النكبة لكن ه لم يستسلم ولم يخضع لها، وليكون 

جيال، وهو مفهوم العودة إلى األرض والتجذر بها مبدًأ واضحًا راسخًا تتوارثه األ

                                                           

 .23( شهوة الفرح، كمال أحمد غنيم، ص1)
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ما برز في  القصيدة من تناقل الرواية من األجداد لألبناء واألحفاد بكل تلك 
التفاصيل المثيرة للنكبة، وبأسلوب لم يخُل من حزن عميق وألم على تلك 
الفاجعة، لكن  النهاية ال زالت ترقب العودة والفجر القريب ويبدو أنها بعيدة المنال 

الموت رادعًا لعدم الخوف والتحصن بالقوة  أيضًا لذا فهو يرى من حتمية
 والشجاعة وعدم االستسالم، كما يقول فيها: 

 هل ك تب علينا يا أبتي        حزنًا يتمادى لألبد
 كم حدَّث جدي في ألم        عن وطن بيع  ولم يع د
 وروى أخبار المجزرة       ورحيل األهل عن البلد

 عثَّر بالولدشاهدت الثكلى تنتحب       والشيخ ت
 كفكفت الدمعة يا أبتي      وامتدت نحو القلب يدي
 أبصرت بعينيك دموعًا       ومضيت تحدِّث في حزن
 جفَّت عيناي فال دمع       والشعر تمسمر في بدني
 ومضيت أحدِّق يا أبتي     ويداي تفتِّش عن حجر
 هل ك تب علينا أن نحيا     أمواتًا نغفو في حفر

 يا أبتي       يومًا سيجيء يسائلنا:ورأيت حفيدك 
 هل ك تب علينا أن نحيا     في شدق ذئاب تنهشنا؟!

 والبئر تغوص فال أفٌق      يبدو أو حبل ينقذنا
 تبيض العين وال جدوى      والعطش يجفِّف أدمعنا
 الموت الموت هو الحل      فعالم الخوف يالزمنا؟!!

استخدمها الشاعر في قصيدة أخرى بعنوان: هذه النهاية المفتوحة هي ذاتها التي 
 يقول في خاتمتها:   (1)""غربة البحار

                                                           

 .49( شهوة الفرح، كمال أحمد غنيم، ص1)
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 لقد مللت أن أقول: "عائٌد"     وقد مللت أن أقول: "هل أعود؟!"
 وقد تركت للزمان قصتي     أال لينسج الزمان ما يريد!
 وهذه بضاعتي: "قصيدٌة؛    بارودٌة؛ كٌف تعاند الحديد!

ة االنتظار والتعلق ببريق من األمل أمر  ُمضنى لذلك فإن  فالشعور بالتعب وقسو 
الشاعر هنا ال ُيخفي ما يعتري نفسه من هذه المشاعر لكن ه يعلقها بالر جاء 
ويحثها على التحمل والمزيد من الصبر وهو ما يظهر في البيت األخير حين 

القريبة  يرى أن  قصائده بارودًا ولظًى وحاًل آخر في سبيل تحقيق العودة
 المنشودة.

 الشوق والحنين لألرض والوطن: -3
للوطن كل  الشوق والحنين، وله تهيم الروح وتحلق فهو يسكننا في كل المنافي، 
وال يرحل حيثما كنا، نحمل عبيره ونسيم ترابه الغالي، مسكن الروح والجسد ومنبع 

 من كل   الخير والعطاء وموطن الحب والعاشقين، الشاعر غنيم يرقب الوطن
زاوية األمل والتفاؤل بالحياة وبتحقيق العودة القريبة، وقد جعل من الكتابة 
والشعر تخفيفًا عن البعد والغربة والحرمان عن الوطن، وهو ال ُيخفي تلك 

القريب، كما  المشاعر الجياشة التي تمتلئ بالحنين والشوق في سبيل يوم العودة
والتي تشي ألفاظها ومعانيها بكل  (1)ت"شروخ في جدار الصمتطالعنا قصيدته: "

ذلك الحنين والتعلق باألرض والدار في صور متتالية بديعة تتحمل عبء المعنى 
في جمالية مطلقة، ويكون )الحنين إلى الديار( بوابة الوصول للحياة بكل مافيها 

 من معاني الراحة واالستقرار واألنس، كما يقول:
 تتصاعد الكلمات "أنا..."
شقي  األبدي ويبحر  ع 

                                                           

 .117( شروخ في جدار الصمت، كمال أحمد غنيم، ص1)
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 وأغرق في بحار الدمع تحت الشمس
 وترسم دمعتي فرحا

 وأمتشق الحنين إلى الحياة
 فما عادت سيوف اآله تنهشني

 فأهزمها وتهزمني
ن ظلت على اآلفاق ترتقب.  ..وا 

 ويرقبها هدير العشق
 فوق الموج، تحت الشمس يلتهب...
 فقد عادت دموعي تحتسي غضبا

 ...هوتشرب من صليل الكأس خمرت
 وتمضي فوق "فوق الشمس"،
 وتغزل بسمة النجم البعيد
 وترشق فوقه القبالت

 وتطلقني شراعا يمتطي الغضب المسافر
 "أنا..." والسيف والخيل المحارب والشرار
 "أنا..." والموت عشقا والحنين إلى الديار

 فأمضي كالسنونو ال يشق له غبار
 وحولي ألف سهم من غضب!

 لويغلبني الحنين فأشتع
 وأمضي للضياء؛ أنا والفراشة واللهب!

 وأشعلها األماني فوق رأسي
 وأرسم لألماني ألف بسمة
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 فمن قلبي على األيام تبزغ ألف نجمة
 ..ومن قبري.

 -وما قبري سوى الفرح المسافر للعيون-
 ستنبثق الصالة بال تعب!
 وتنبثق الحياة بال أنين

 وتنكسر السيوف المرهفات على الزغب!!
سو األحداث وتشتد من حول الشاعر فإن  محاولة دفع الصورة القاتمة ومهما تق

والوجع الدامي ببريق من األمل والتفاؤل واإلصرار هي ما برز جليًا في شعره 
التي تحمل في بدايتها المشاهد الدامية  (1)كما في قصيدة "الصمت الجديد"

ومكوناتها من وتصور األحداث بصورتها المفجعة بالتحامى مع صور الطبيعة 
نشعر معها بشيء من اليأس و حوله، فيتغلغل التأثير المؤلم في داخل النفس 

 الشاعروالقنوط يتسلل بين ثنايا القصيدة في جوٍّ من الحزن المطبق فلم يعد يرى 
 ما حوله من حياة وجمال وخير إال بمنظار ما في القلب من مرارة وحزن ومأساة،

 :يقول كما
 اتجدَّد الربيع حولن

 وعشَّش الخريف في القلوب
 -بحق اهلل-يا أيها السمان خبرني 

 هل عاد الغريب؟!
 في ليلة يلفها السواد والجمود

 مبلاًل بدمعه
 ووجهه تلفه يداه

                                                           

 .18( شهوة الفرح، كمال أحمد غنيم، ص1)
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 قد غادر النشيد

*** 
 الصمت ينشب المخالب
 والموت يبصق الدخان
 وحبنا كريشة يغالب

 ال فرق بين ظلمة الخريف والربيع
 يا صمتنا الجديد

ن  الشاعر ال يلبث أن ُيشعل فتيل األشواق والمحبة للوطن الموجوع في صورة لك
قوية تحمل معها اإلصرار على العودة ألرضى زاُد الثقة في العودة إليها هو حب  
الوطن وعشق األرض األبدي، فالعشاق هم أهل األرض وبحبهم وهيامهم بها 

باتهم وأملهم بالعودة، يستعيدون مفتاح الدار ويستردون الحق المغتصب بث
ا زال والستخدام أسلوب االستفهام اإلنكاري في النص ثم المؤكدات بأسلوب )م

 ، كما يقول الشاعر:والعودة النصربفينا( إضفاء القوة والثقة 
 يا أيها العصفور ال...!
 نقر فؤاد العاشقين

 واصل نشيدًا قد يعيد الغائبين!
 ويعلن الصمود!

*** 
 الحديدالفجر كبلت يداه ب

 وأنت صامت مبلل بدمعك العنيد
 أال تريد أن تريد؟!
 أم أنَّه الجحود؟!
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 والموت والهمود؟!
*** 

 ما زال فينا ألف نبض قد يعود!
 ما زال فينا ألف سيف ال يمسها الركود!

 . فانظر ما تريد!.ما غادر العشاق.
 ما غادر العشاق فاصدح بالنشيد!!!

ه وحنينه لوطنه كثيرة متنوعة تحكي حكاية القصائد التي كتبها الشاعر عن شوق
ر  األيام وتتابع األعوام إال حبًا وعشقًا، شعبى لم يزده نفيه عن األرض وم  

وقصيدة  ،(1)وتمسكًا بمفتاح الدار وتشبثًا بأرض الوطن كقصيدته "سنابل البقاء"
وغيرهما، لكن  هذا المعنى قد برز بشكل واضح في قصيدة  (2)"حلم يتململ"

حيث تكفل  عنوان القصيدة بالتصريح بالشوق والمحبة الكامنة وفيها  (3)شواق""أ
مغالبة األلم باألمل وانتظار الفرج المرتقب بلغة سهلة لينة رقيقة المشاعر بما 
ر يناسب المعنى الذي كتبت ألجله القصيدة وما يدور في نفس الشاعر، كما عب  

 عن شوقه بقوله: 
 طني؟!قل يا هوى كم بعدت عن و 

 والعمر يمضي وأنا معي كفني!
 حتَّام يا عمر تسرق األمل؟!
 والفجر يحلم فيك بالوسن؟!
 مضى زماني يضج من ألمي

                                                           

 .44خ في جدار الصمت، كمال أحمد غنيم، ص( شرو 1)
 .91( شروخ في جدار الصمت، كمال أحمد غنيم، ص2)
 .134( ما لم يقله قيس، كمال أحمد غنيم، ص3)
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 على رصيفك صاح: "يا زمني!!"
*** 

 يا مركبي أقدمي طواعية!
 قد فاتنا إخوة على سفن!
 اهلل ما أجمل اللقاء بهم

 هناك صحبي... هناك في وطني!
 سبيل تحقيق العودة:التضحية في و البذل  -4

الوطن والتعلق  النابع من حب   الراقي التضحية هي ذلك المفهوم العميق والعملي
وهي مفهوم  واسع  ال يقتصر على بذل الروح والنفس رخيصة بل إن ها تتخذ  ،به

أشكااًل أوسع من ذلك بما فيها من بذل المال وبذل العون والتحمل والصبر في 
ا كان حب  الوطن من اإليمان وكان التعلق به والدفاع عنه مواجهة العقبات، ولم  

من الوفاء وشيم األخيار فقد ُعدت التضحية في سبيل نصرته وتحريره من أعلى 
 مراتب التضحية.
وقد عانى ما عاناه من مرارة التهجير والنفي واإلبعاد كانت  الشعب الفلسطيني

ير أرضه وتحقيق عودته إلى التضحية هي شعاره األمثل والوحيد في سبيل تحر 
ربوع الوطن، وال شك  أن  هذه التضحيات التي قدمها الشعب الفلسطيني حاًل 
وخيارًا لتحقيق العودة المرتقبة قد انعكست على شعر الشاعر كمال غنيم الذي 

 برزت التضحية في شعره على ثالثة محاور أساسية:
 :المقاومة 

ومحاوالت انتزاع الحق  هوأطفال ئهنسااألبطال وصمود  هرجالبمقاومة الشعب 
المحتل هي أجمل وأبهى صورة األبدي بالدم والسالح بلغة القوة التي يفهمها 

مشرقة سطرها الشعب الفلسطيني في سبيل انتزاع حقوقه المشروعه، وقد بذل 
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الشعب من أجل ذلك الكثير الكثير وال يزال يقدم وسيبقى حتى آخر نفس له، 
ا الشاعر في شعره فجاءت قصائده صدًى لكل تلك البطوالت هذه البطولة سطره

التي يخاطب فيها الشاعر رئيس كيان ( 1)كما في قصيدة "رسالة إلى شامير"
المحتل بلغة تتسم بالقوة والشدة كما أنها ال تخلو من السخرية والتحدي في 

في مواجهة  المواجهة، إن ها روح اإلنسان الواثق بالنصر والممتلئ بالثقة واإليمان
 عدوه المغتصب ألرضه.

برازه كما جاءت  لقد تضافرت الصور في القصيدة لتساهم في تشكيل المعنى وا 
ن الشاعر في  األلفاظ جزلة قوية تتناسب والجو العام الذي قيلت فيه القصيدة، وا 
النص يدعو إلى المقاومة ويجد منها طريقًا وحيدًا السترداد الحقوق وانتزاعها، 

 كما يقول:
 يا سيد األقزام هل تتسلم؟!           هذي رسالتنا يسطرها الدم!
 قذفت بها أيدي الرجال قناباًل         فتدفقت فوق الوهاد تدمدم!
 ومضت ترددها الحجارة والمدى      حتى الشقائق والسنابل ترجم!
 يا سيد األقزام من ينسى يدًا        غرست خناجرها بطفل يحلم؟!

 وكل رصاصكم         وتقدموا فوق القبور تقدموا! هاتوا بنادقكم
 ولتجعلوا أشالءنا في بحركم           جسر العبور لدولة ال تهزم!!

 حطبًا لنار ال تزال تضرم!لوا من عظمنا وضلوعنا           ولتجع      
يجدد الشاعر على التأكيد على حق العودة والتجذر في األرض واالنتماء لها 

األساسي الذي من أجله شرعت المقاومة التي دعا إليها، ويتكلم فهو الهدف 
الشاعر هنا باسم شعب بأسره وذلك مما الشك  يعد  أحد أهم مصادر القوة في 

                                                           

 .113( شروخ في جدار الصمت، كمال أحمد غنيم، ص1)
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لنيل مطالبه المشروعة، كما  -طريق المقاومة–توحد الشعب على هذا الطريق 
 في قول الشاعر: 

 لتنا.؟. فهل من يفهم؟!يا سيد األقزام من يتسلم؟!           هذي رسا
 كانت لها األقالم من أضالعنا         ومدادها دمع هتون أو دم    

 سطرت يراعتنا بأنا ها هنا          باقون فوق صدوركم ال نحجم!
 فجذورنا ممتدَّة في أرضنا           مليار ميل أو شهيد يألم!!       

 م فصراخها ال يكتم!!!واسأل رمال األرض أو أحجارها           ستجيبك
والتي يدعو فيها  (1)"يا شهوة الفرح" أخرى بعنوان قصيدةويتشابه وقع الكلمات مع 

الشاعر إلى المقاومة والثورة على كل محتل وغاصب، القصيدة تمتلئ بالمفارقات 
التصويرية والصور الجزئية المنوعة التي تمنح النص تأثيرًا وقوة في الحضور 

دام فعل األمر في النص مترافقًا مع الفعل المضارع في ويسهم تكرار استخ
المواجهة على الشعور بالقوة والشدة في الخطاب، ويحمل معه نبرة التهديد 
والوعيد بثقة عالية ومعنوية ال تلين، وهذا نلمسه جليًا في قصائد الشاعر التي 

من يحافظ من خاللها على قوة ومعنوية هذا الشعب المضحي رغم ما ألم به 
 نكبات ونكسات، كما يقول: 

 ال تبطئي
 يا شهوة الفرح البريء
 وتعثري بالالجئين مرارا

 الهاربين من الرصاص إلى الرصاص
 سكارى

 قد جمد الخوف المهول قلوبهم

                                                           

 .61( شهوة الفرح، كمال أحمد غنيم، ص1)
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 وتفجرت أجسادهم أنهارا
*** 

 هذا زمانك شهوة الفرح الجريء
 هاتي من الدم الذي ينساب نارا
 راراهاتي من األشالء نبضًا... بل ق
 ال رحمة ال رأفة... هاتي دمارا

 هذا زمان الحاقدين فأجلي األشعارا
 إن مزقت أزهارنا سنمزق األزهارا
 إن ذبحت أطيارنا سنذبح األطيارا
 إن فجرت أنهارنا سنفجر األنهارا

*** 
 ال غادرت حمم الجحيم قلوبنا...

 إن ظل للوصمات في وجناتنا آثارا!!
تشد من أزرها مليئة في دواوين الشاعر ولعلي القصائد التي تحيي المقاومة و 

ألدلل على تصوير الشاعر لتلك الفئة التي تخذت  (1)"ربيع الفقراء"أختم بقصيدة 
عادة المقدسات، والشاعر يصف  لها وطريقاً  من المقاومة والفداء عنواناً  للتحرر وا 

تلئ بأسلوب مم تلك المعارك والبطوالت التي يخوضها أبطال الوطن على ثراه
 ، كما يقول فيها:بالفخر والحماسة واالقتدار

 إذا ما الهمُّ حلَّ بأرض قوم
 مضوا أ سدا على متن المنايا
 يخوضون المعارك في اقتدار

                                                           

 .67( ما لم يقله قيس، كمال أحمد غنيم، ص1)
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ن سكن الفؤاد لظى الشظايا  وا 
 فال جرح الرجال يلين عزماً 
 وال موت يردُّ لهم مطايا
 ولكن الفؤاد طوى حنينا

 ألرض هدها صخب الرزايا
 :الشهادة 

طريق الشهادة والشهداء هو الطريق األغلى والثمن األكبر فداء لألرض والوطن 
الدم والروح وهل أغلى من الروح!، لكن ها تهون وترخص لمن باع نفسه  فهو بذل

في سبيل اهلل وتحقيق النصر المنشود وعودة الديار، الشهداء هم األكرم من ا 
ة لكثرتهم فقوافلهم تسير تترى على جميعًا، وعبق الشهادة يجل ل األرض المبارك

وعدى بتحقيق النصر والعودة القريبة للديار، وقد أشاد الشاعر غنيم ببطوالت 
وتحدث  والتاريخ، والشعب األرض وحدة على باستشهادهم دواأك   الذينالشهداء 

 شعلة ستبقىالتي  طريقال الحرية، طريق على السير مواصلة على إصرارب
 .ةوالتاريخي   المشروعة حقوقه الشعب يحقق حتى ةمستمر  فيها النضال

ومن أبرز القصائد التي كتبها الشاعر في حضرة الشهداء تلك القصائد التي 
ترثي قادة الوطن ورموزه وقد تميزت بالحزن واأللم الممزوج باإلصرار على 
ة مواصلة الطريق والتأكيد على المضي  بذات الن هج الذي خط ه ورسمه لنا القاد

ومنها قصائده في استشهاد الشيخ الشهداء بعد مسيرتهم في المقاومة المشروعة 
 (1)ليق!"أحمد ياسين والدكتور عبد العزيز الرنتيسي كقصيدة "أم ة مكب لة وشيخ  ط

 التي يرثي فيها الشيخ ياسين بكل معاني الحزن والبكاء على ألم الفاجعة، فيقول:

 هي ثورة األحزان،
                                                           

 .57ال تغسله الدموع، كمال أحمد غنيم، ص ( جرح1)
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 طعوا من النيرانتعصف باأللى س
 في قلب الدجى.

 خجلوا
 من اآله التي عصفت بهم

 لما رأوك على المدى متأججا.
 والليل...

 يمضي واجمًا ومحطما
 والموت...

 يعبره الرجال بلهفٍة،
 ليكون جسرًا للحياة ،

 وسلَّما.
 كنت الطليق،
 وأمة قد كبلت.
 ومضيت حيا...
 والموات يلفُّها.

 الشهداء دم أضاءها التي الطريق مصابيح وال دة،العو  مفاتيح نسالشاعر لم ي
فهو يشيد بهم في كل  مناسبة ويدعو لمواصلة السير على دربهم فهو الطريق لرد  

حيث يشيد الشاعر بطريق الشهادة  (1)المطالب ونيل الحقوق، كقصيدته "إن ا نراك"
ريقهم الذي الذي هو منارة لألجيال القادمة ويدعونا أن نقتفي أثر الشهداء بط

رسموه بالدم، وفي القصيدة من جماليات التجسيم التي لجأ إليها الشاعر في رسم 
والتجسيم هو "صيرورة المعنى والخاطرة إلى هيئة بارزة محد دة تقع صورة الكثير، 
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تحت الحس  وتجس م الفكرة في أشكال محسوسة وأحجام منظورة وتحول التجريد 
بمعنى أن ه يمنح تلك المجردات ، (1)مرئية"لم المطلق إلى صور منظورة وعوا

العقلية من الصفات المادية فتنتقل من عالم المتخيالت الذهنية إلى عالم 
 المحسوسات حيث إن  نقل المجردات لعالم المدركات بالحواس  يقربها إلى الذهن

 .(2)ويضعها في بؤرة التلقي واإلدراك
 كما يقول:

 يا أيها الطيف الجميل
 يظن القاتل المأفون عبثاً 

 أنك غبت منا والسنون
 القادمات ستقتفي دومًا خطاك

 هات اليدين الحرتين،
 وقبِّل األفق البعيد

 فدم الشهيد منارة الجيل الجديد
 جيل الشهادة أدرك الدرس الذي علمته،

 ومضت خطاه على الطريق يلفها
 هناك!عبق الدماء النازفات هنا... 

اقًا بالشهداء نجد في قصائد الشاعر غنيم حضورًا ومن زاوية أخرى أكثر التص
لرثاء الشهداء األصحاب والزمالء واألخوة المقربين، وال شك  بأنها قصائد تفيض 
بالحب  واللوعة والحنين الذي ال يخلو من الحزن وألم الفراق إلخوة شاركوا 

ادروه الشاعر جزءًا من مسيرة حياتهم لكن هم سرعان ما لبوا نداء الوطن فغ

                                                           

 .183( صبح، البناء الفني للصورة األدبية في الشعر، 1)
 .63( ينظر: خضر أبو جحجوح، البنية الفنية في شعر كمال غنيم، 2)
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بأجسادهم لكن  أرواحهم ال زالت تحل ق كذكرى عطرة في كل  حين ومنها قصيدة 
وقد كتبها في رثاء فرسان الكتائب "ياسر الحسنات" و"محمد  (1)"يا أيها الفرسان"

 قنديل" و"مروان الزايغ" بعاطفة صادقة وحزن عميق، فيقول:
 "هل هكذا يكون موعد األحبة؟!

 ن الرحيل!"يا أيها الفرسان قد آ
 ما زال هاتف الرحيل يطرق القلوب واآلذان

 قد ظلَّ يلمؤ المكان
 .يا أيُّها الفرسان..
 .يا أيُّها الفرسان..
 .يا أيُّها الفرسان..

 قد كان صوته الرخيم زاخرًا بفرحة الجنان!
 كأنَّه لم يعرف األحزان!!

 ألصوات رراتك كونه حيث من الجرس تقوية" علىويقوم التكرار في األبيات 
 الزمني التوقيع من نوعاً  حدثيُ  للكلمات المصاحب الصوتيرار فالتك بأعيانها،

 أن شريطة ،راربالتك المرتبطة الداللة على بدوره يلح الذي للجرس صاحبالمُ 
 بشكل ماً ح  ق  مُ  يكون وال بنياتها مع ويتفاعل القصيدة روح مع التوقيع هذا ينسجم
  .(2)"قسري

شهيد "رأفت عقل" ُيهدي روحه أبلغ العبارات وأصدق وفي رثاء الصديق ال
الكلمات وهو يرى ظل ه في كل  مكان فالشهداء باقون بل هم وحدهم األحياء 
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 -163- 

يشعلون بدمائهم الزكية جذوة المقاومة وبريق النصر والتحرير، كما يقول في 
 :(1)قصيدته "مرثية على ألحان الفرح"

 هل عانق األصحاب صدرك؟!
 ماتهم نبضات قلبك؟!هل دغدغت بس

 هل قبَّلت أمُّ الشباب شفاه ثغرك!
 هل جاءها طيف األحبة في اتئاد؟

 ولقد رأيتك...
 .كم سرت وحدك..

 قد كبَّلوك وكنت تضحك
 وهزمت قيدك!

 في شارع البحر الطويل رأيت ظلَّك
 في "القسام" .في "مسجد الشهداء"..

 في كلِّ الحواري، ظلَّ صوتك!
 نعت يداكهذي المقاليع التي ص
 تسدُّ ثغرًا،

 ما أراك تركته يومًا لغيرك!
 :االعتقال 
 لفلسطينيا الشعب ضتعر   نأ منذ الزمن، مر   على مفتوح   جرح   النكبة جريمة
المنافي و  اللجوء ماكنأ وفي بالده في الجئين إلى وتحويله كبرى، اقتالع لعملية

 وطمس تهإراد كسر حاولوا بعد أن نضاله يواصل الشعب زال وما الشتات،و 
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 الغياب إلى دفعنا من سنواتكل  تلك ال طوال يتمكنوا لم همولكن   الوطنية هويته
 والنسيان.

االعتقال واألسر أحد العذابات والويالت التي ذاقها الشعب وضح ى بها من أجل 
حرية وطنه وتحقيق عودته، ولقد كتب الشاعر القصائد حول مرارة االعتقال 

التضحية للوطن والبذل له، وتنوعت تجارب االعتقال التي  واألسر كأحد أنواع
كتب عنها بين االعتقال ألفراد الشعب، وبين تجربة االعتقال الشخصي التي 

التي أهداها  (1)عانى منها الشاعر، ففي قصيدة "صباح الخير يا أحالم!!"
لى زميالتها في السجون  الشاعر إلى األسيرة الفلسطينية أحالم التميمي وا 
اإلسرائيلية يحيي الشاعر صمود وثبات المرأة الفلسطينية في االعتقال ومشاركتها 

 الرجل جنبًا إلى جنب في البذل والتضحية والعطاء، كما يقول:  
 صباح الخير يا أخت الرجال      صباح العزِّ والشمِّ الجبال
 صباح البذل يشرق من جباٍه     توضأ طهرها بلظى القتال

 ، طوت أساها       وشدَّت جرحها بعد النزالتلعثمت البالد
 وهل يخشى الرجال إسار  ليٍل       )تجرجره( النساء إلى الزوال؟!

بطولة األسرى دفعت الشاعر أن يخلد بطوالتهم في تصوير بديع وأن يرسم تلك 
المشاهد بتفاصيلها الدقيقة والتي نرى فيها مشاركة األم البنها في جهاده وصبرها 

قاله وغيابه في عتمة السجون وانتظارها الطويل ودعاؤها الُملح باستمرار على اعت
التي خل د الشاعر فيها قصة األسير ( 2)بالفرج القريب كما في قصيدة "خذ بيدي!"

البطل "عبد الهادي غنيم" الذي انتظرته أمه طوياًل لكنها فارقت الحياة ولما 
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ى لسان هذه األم المجاهدة الصابرة يتحقق الوعد المنتظر، وفي القصيدة حوار  عل
 يعم ق المعاناة ويزيد من التأثير، كما يقول:

 اكتب إليه، وقل له:
 جاهدت حتى آخر األنفاس يا ولدي
 ما زلت أزعم أنني سأراك يومًا،

 ما يئست للحظة
 يا فلذة الكبد.

 عشرون عامًا تنقضي
 وأنا هنا

 .. يفتح في الغد..أرنو لباب الدار
 ي أراكإني أصارع ك

 فهل تجود بعودة ميمونة في الموعد.
 ظلَّت خطاك

 ترنُّ في أذني هنا
 وأنا أحرِّك جمرة في الموقد.

 إني أراك هنا
 وأنت تزورني

 والشمس تضحك بالشعاع المنشد.
ولم يكن الشاعر يخط  القصائد ويزيد من الحماسات ويحيي األبطال من برج 

م البذل والتضحية دفاعًا عن ثورة شعبه؛ فهو من شاركه عاجي بعيدًا عن
د الشعب في طريق الفداء الذي رسموه  الوطن، ولعل  تشاُبه  الجر ح والنكبة قد وح 
وخطوه جميعًا، فكانت تجربة الشاعر في االعتقال واألسر تجربة معاناة ومواجع 
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وهو يعيش تجربته  (1)وتجربة صمود وثبات، ومنها ما سطره في قصيدته "أمي"
القضبان وفي عتمة الزنازين بعيدًا عن األهل واألحبة وهو ال  الشخصية خلف

االقتراب منه،  يستذكر شيئًا أقسى عليه من صورة أم ه من بعيد وهي تحاول
. رأيتها من بعيد خلف األسالك؛ ولم .وذي لها بقوله: "في يوم المحكمة األولى.

 أرها في قاعة المحكمة!" يخاطبها الشاعر بقوله:
 ك يا أمي           والسلك الشائك يجرحنيأّمي ناديت

 قد كنت هناك على لهٍف        ودموع عيونك تذبحني
 وفؤادك يقطر تحنانًا           وفؤادي يقتله شجني
 أمي ناديتك محمومًا          ويداي تلوح في وهن
 فالقيد يكبلني قسرًا           وذئاب حولي تنهشني

 وعيونك أمي تتبعني   ومضيت وقافلة األسرى        
 أمي رحماك فال تبكي             أمي فبكاك يعذبني
 فغدًا ستعود جحافلنا           وتزغرد أركان الوطن
 ونعلم أرجاء الدنيا:          ال نصر يجيء بال محن
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دواوين "كمال غنيم"  هي أبرز المالمح العام ة فيهذه يمكن القول: إن   ختامًا:
مفهوم العودة والتي شك لت حضورًا واضحًا في شعره ونتبين من الشعرية حول 

خاللها أهمية الوقوف على أدب العودة كأدب منفصلى في المكتبة النقدية، وال 
شك  أن  الشاعر قد أخذ على عاتقه أن يغرس مفهوم العودة غرسًا لألجيال 

والحياة بالعودة  القادمة في لغة تتمازج بين الحزن والقهر وبين األمل والتفاؤل
مؤكدًا على الطريق الوحيدة للوصول إلى تحقيق كل  المطالب والحقوق والثوابت 

النابضة  (1)التي ال تنازل عنها، كما يعبر عن نفسه في قصيدة "دعوني أغني"
 بالتفاؤل واألمل، ويقول فيها:

 دعوني أغني
 دعوني ألذرف بعض الدموع
 فطعم الغناء مرير مرير

 ولكن أغني أعاني كثيرا
 وأبذل دمي لتظهر شمسي لهذي الجموع

 فهل سوف نفنى
 إذا ما انتهينا وحان األوان وكان الرجوع؟!

*** 
 دعوني أسطر هذي األغاني

 فإنا سنبقى وتبقى لدينا معاني الطلوع
نا سنبقى  وا 

نا سنحيا بعيدًا هناك ب ع يد الرجوع  وا 
 ويبقى الضياء قويًا قوياً 
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 وعإذا حان وقتي وكان الرج
 وغنى الفؤاد

 لنبض الخلود كطير الجنان وزهر السطوع!
 

 أبرز النتائج  
 الثوابت أهم   أحد   باعتباره والعربي الفلسطيني األدب في رئيسًا له مكاناً  "العودة أدب" اتخذ -1
المشهد الثقافي الفلسطيني و  النقدية الساحة على المصطلح نفسه فرض هذا وقد القضية، في
 ووعت ذاكرتها في حفظت قد بأكملها وأم ةى  بأسِره لشعبِ  مشروع حقى  من عليه اشتمل بما

  تنسى. ولن فلم جيداً  التاريخ
االهتمام النقدي والشعري ألدب العودة وبذوره األولى إلى النكبة الفلسطينية  بداياتترجع  -2

هم قسريًا عام ثمانية وأربعين التي ُاضطر فيها الكثير من الفلسطينيين إلى الهجرة من وطن
من تحوالت وتبدالت جذرية في القضية النكبة وما حملته  ،تحت وطأة وحشية الصهيونية

 .الفلسطينية
ابن مخيم  نهو كالشاعر "كمال غنيم" األدبية من الواقع الفلسطيني وتفاصيله  ةنبعت تجرب -3

اللجوء  ش تفاصيل حياةاعوقد  إلى )وادي حنين( بفلسطين المحتلة، هتمتد جذور و النصيرات 
المس جرح الوطن ما انعكس على شعره الذي  ؛األلم واألمل معاً المخيم  ةعايش بين أزقو 

 .وقضية العودة
وهي صورة منتزعة من  كمال غنيم تبدو صورة الوطن مليئة متنوعة في قصائد الشاعر -4

وقد تنوع مجيء القصائد التي تناولت مالمح الوطن بين صورته واقع التجربة الشعرية، 
وقد اختلطت بكل تلك المشاعر الجي اشة وبين صورة أخرى  ممزوجًا بكل تلك اآلالم واآلمال

له، وتتجلى أوصاف الوطن جلي ة بكل ما يحمله من مالمح الجمال  الشاعر التي يحملها
له الشاعر الشوق والهوى وبث ه ما يعتمل في نفسه  ق والمنظر البديع فهو المكان الذي حم  الخال 

 .لمحبةمن ا
في تعميق المعنى والفكرة التي طرحها الشاعر و  التأثير أسهم  األسلوب والصورة الفنية من -5

أسلوب المفارقة إضافة إلى الصورة ُبعدًا قريبًا إلى الذهن،  تمنحقصائده في لوحات فنية 
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 أبرز المعنى وخلق الجمالية الخاصة للصورة من خالل التناقضات المتولدة فيها حيث ذيال
 .ةتي تحكي قصة الوطن وجراحه النازفأبلغ المعاني وأجل الصور ال هاتولدت من خالل

شك ل حق العودة وحلم العودة حضورًا واضحًا في قصائد الشاعر غنيم، العودة ذلك الحق  -6
تها  ائدهطوياًل في قص عنه المشروع تحدث عنه الشاعر وهو يستذكر وقائع النكبة بغص 

ية من ربوع الوطن لكنه يقابل الصورة القاتمة بالصورة األخرى التي تحمل وهمجيتها في كل زاو 
 .اإلصرار والقوة في النفوس الثابتة على الحق

 ، وهوغنيمكمال  أحد أبرز مالمح العودة في شعر لألرض والوطن يعد الشوق والحنين -7
ال ُيخفي تلك و يبة، زاوية األمل والتفاؤل بالحياة وبتحقيق العودة القر  يرقب الوطن من كل  

القصائد ونجد أن المشاعر الجياشة التي تمتلئ بالحنين والشوق في سبيل يوم العودة القريب، 
التي كتبها الشاعر عن شوقه وحنينه لوطنه كثيرة متنوعة تحكي حكاية شعبى لم يزده نفيه عن 

 .لدار وتشبثًا بأرض الوطنر  األيام وتتابع األعوام إال حبًا وعشقًا، وتمسكًا بمفتاح ااألرض وم  
ال شك  أن  التضحيات التي قدمها الشعب الفلسطيني حاًل وخيارًا لتحقيق العودة المرتقبة  -8

قد انعكست على شعر كمال غنيم الذي برزت التضحية في شعره على ثالثة محاور أساسية: 
 المقاومة والشهادة واالعتقال.

 :لكل تلك البطوالت وعمليات الفداء، وتتسم  جاءت قصائد الشاعر صدىً  المقاومة
بروح اإلنسان الواثق بالنصر الممتلئ بالثقة واإليمان في مواجهة عدوه المغتصب 
ألرضه، ويتكلم الشاعر باسم شعب بأسره ما يشكل أحد أهم مصادر القوة في توحد 
الشعب على طريق المقاومة لنيل مطالبه المشروعة، ونلمس جليًا في قصائده 

محافظة على قوة ومعنوية هذا الشعب المضحي رغم ما ألم به من نكبات ال
 ونكسات.

  :وحدة على باستشهادهم أك دوا أشاد الشاعر غنيم ببطوالت الشهداء الذينالشهادة 
 الحرية، طريق على السير مواصلة على وتحدث بإصرار والتاريخ، والشعب األرض

لشاعر في حضرة الشهداء وفيها يرثي قادة في محورين أوالهما: القصائد التي كتبها ا
الوطن ورموزه، وقد تميزت باإلصرار على مواصلة الطريق والمضي  بذات الن هج 
الذي رسموه لنا، وثانيها: في رثاء الشهداء األصحاب والزمالء واإلخوة المقربين، 
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حزن وألم وهي تمتاز بأنها قصائد تفيض بالحب  واللوعة والحنين الذي ال يخلو من ال
الفراق إلخوة شاركوا الشاعر جزءًا من مسيرة حياتهم لكن هم سرعان ما لبوا نداء 

 الوطن فغادروه بأجسادهم لكن  أرواحهم ال زالت تحل ق كذكرى عطرة في كل  حين.

 :ى بها  االعتقال االعتقال واألسر أحد العذابات والويالت التي ذاقها الشعب وضح 
حقيق عودته، ولقد كتب الشاعر القصائد حول مرارة االعتقال من أجل حرية وطنه وت

واألسر كأحد أنواع التضحية للوطن والبذل له، وتنوعت تجارب االعتقال التي كتب 
عنها بين االعتقال ألفراد الشعب، وبين تجربة االعتقال الشخصي التي عانى منها 

 الشاعر.
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 ية:أواًل: الكتب والدواوين الشعر 
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 البناءات اللغوية
 في شعر الشاعرات الفلسطينيات بعد أوسلو

 

 عبد الفتاح داود كاك
 

 ملخص
ية التي شكلت الخطاب الشعري الفلسطيني عند اللغو  البناءاتيتناول هذا البحث  أهم 

، حيث استعانت الشاعرات الفلسطينيات بشتى ت الفلسطينيات بعد اتفاقية أوسلوالشاعرا
، والترادف، واالشتقاق، لغة في توصيل الداللة إلى القارئ، من هذه المظاهر  التكرارمظاهر ال
 .ع النسوي الفلسطيني المعاصرإلبداحيث يقدم هذا البحث صورة جديدة من صور اوالرمز 

 

Abstract 

This essay introduces the most impartent  language 

structures  that’s formed the palestinan poetic speech 
of the Palestinian femal  poets after Oslo agreement . The 

Palestinian poets  have used uarious language aspects in 

order to convy the meaning to the reader . pepetitiang 

anatonism and synonymy and symbol are some examples 

of these language aspects.                   

This paper offers a new image for the modern Palestinian 

female creatinity.                  
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 :ة الشاعرةاللغ

لتي حددها لها ابن تتجاوز اللغة الشعرية في مفهومها الحديث الوظيفة ا
الكاملة مقيدة بالمعنى  ، فلم تعد اللفظة الواحدة أو الجملةجني في خصائصه

المعجمي المحدد لها والمتعارف عليه بل أصبح تجاوز المعاني المعجمية أهم 
داللي للغة الشعرية بما تريد أن تعبر سمات اللغة الشعرية وذلك التساع الوعاء ال

عنه األلفاظ والجمل من خالل ارتباطها ببعضها البعض مكونة إيحاءات خاصة 
 معبرة تعجز اللغة عن توصيلها إذا قصد منها المعنى المعجمي فالداللة تتطلب

، حتى تكون كفاء ما في النفس من عاطفة قوية "لغة أسمى من هذه اللغة العادية
 (.1صادقة ")
 

وتنبع أهمية اللغة الشعرية من كونها " أحد عناصر األدب األربعة التي 
ارف عليها النقاد قديمًا وحديثًا، وهذه العناصر هي: العاطفة، والخيال، تع

 (.2األلفاظ ") م اللغة أو العبارة أو األسلوب أو، ثوالمعنى أو الفكرة
 

ي لتأخذ شكلها واللغة الشعرية هي البوتقة التي تنصهر فيها المعان
، هذا الشكل يد الشاعر توصيلها والتعبير عنهاالنهائي المحمل بالدالالت التي ير 
، إنه يحمل يحمل أيضًا في طياته أكثر من ذلكيحمل في ظاهره المفردات ولكنه 

                                                           

م. 1994القاهرة  مكتبة النهضة المصرية، ،10أصول النقد األدبي،ط أحمد الشايب: (1)
 .249ص
 ار الحرمد شاعرات عصر اإلسالم األول، دون طبعة، ( نبيل أبو علي:(2

 . 164للتراث،القاهرة،ص
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ها للقارئ عبر الكلمات إحساس األديب وشعوره وتجربته الشعورية التي يبث
 . الموحية

من الكلمات واالنفعاالت المختزنة في حصيلة الشاعر  فاللغة الشعرية مزيج
اللغوية "المخزون اللغوي" الذي يستخدمه للتعبير عما يختلجه وينتابه. واللغة 
الشعرية عبارة عن دفقات شعورية متجددة يفجرها الشاعر فيمن حوله تاركًا أثرًا 

 .ًا في نفس المتلقيولو صغير 
 

، بل تعتمد المفردات جنبًا إلى جنب على رص  وال تقتصر اللغة الشعرية 
في قوالب لم يسبق  اعتمادًا كليًا على تحميل المفردات مدلوالت جديدة وسكبها

نتاج عمل أدبي مميز.لها االستخدام  ، وذلك للتوصل إلى تحقيق األثر وا 
تاح لها أن ، وتقبع حيادية صامتة  حتى يكنة"فالمفردة اللغوية تهجع خاملة سا

 (.1، وتندغم في بنية األداء ")ومساقها، فتنصهر في بوتقة التعبيرتلوذ بسياقها 
ولم يتوقف نقاد العربية بدءًا بابن سالم الجمحي وانتهاًء بالنقاد 

، حيث مثل االهتمام م لقضايا اللغة الشعرية في نقدهمالمعاصرين من تناوله
النقاد وما باللفظ والمعنى القضية األولى التي نوقشت منذ القدم عند كثير من 

ة بينهما للحكم صاحب هذه القضية من تفضيل لعنصر على آخر أو المساوا
. فقد كانت اللغة الشعرية "اللفظ و المعني" محط اهتمام على جودة القصيدة

الناقد األول ابن سالم الجمحي الذي جعل اللفظ والمعنى المقياس األول لجودة 
فقد قسم ابن سالم بقات. الشعر عندما فاضل بين الشعراء ووضعهم في ط

شعراء ممن شهد لهم أهل العلم  أربعةعشر طبقات في كل طبقة  إلىالشعراء 
بأنهم أشعر العرب مع ذكر الحجة لكل منهم فقال " وليس  ت ب ِدئ تًُنا أحد ُهم  في 

                                                           
 .56ص( رجاء عيد : لغة الشعر ، دون طبعة ، منشأة المعارف ، اإلسكندرية ، (1
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، والُبد  من ُمب ت د أى ونذُكُر من ِشع ِرِهم األبيات   التي تكوُن في الكتاب نحكم له
 (.1والمعن ى ")يِث الحد

 

ومما يميز الشاعر عن غيره من الناس هو قدرته على سكب موضوعه 
، مستعماًل معجمه لما حدث في قالب جديد مستعينًا بدقة تصويره ووصفه

الخاص الذي يوظف مفرداته في مدلوالتها الجديدة للتوصل إلى ما يريد عن 
الخروج عن اللغة ليس والمقصود ب الخروج عن االستعمال العادي للغةطريق 

؛ بل استعمال مفرداتها بصورة واعدها النحوية ومخالفة قوانينهاالخروج على ق
جديدة قد تتصف بالغرابة ولكنها تكون في الوقت نفسه ذات وعاء داللي كبير، 
إضافة إلى استحداث التشبيهات والصور البالغية الجديدة التي لم تكن مألوفة أو 

وب من الشعر " أن يستثمر اللغة استثمارًا خاصًا بأن مطروقة من قبل  فالمطل
 (.2يثير في الكلمة طاقتها الكامنة ويول د منها معاني ذات أبعاد متباينة)

 
وقد لخص الدكتور نبيل أبو على في كتابه شاعرات عصر اإلسالم 

في حكمهم على اللغة الشعرية األول معظم المقاييس التي تناولها النقاد القدامى 
بغي ، وينل: " إن  اللفظ الجيد، هو الذي تتباعد مخارج حروفه، فيسهل نطقهفقا

حشية غريبة غير مألوفة ، وأال تكون الكلمة و أن يكون حسن الوقع على السمع
 وأن تكون الكلمة جارية ة، أو ساقطة سوقياالستعمال. وأال تكون عامية مبتذلة
ة الحروف لكي ال تثقل على وأال تكون كثير  .على القواعد العربية في التصريف
                                                           

، دار المدني، جدة تحقيق محمود شاكر، : طبقات فحول الشعراء،( ابن سالم الجمحي(1
1/50. 
،    عمان ،لفكردار ا ،4، ط( عبد القادر أبو شريفة وآخرون: مدخل إلى تحليل النص األدبي(2

 .59ص م،2008



 
 -177- 

 –. ثم ينبغي أن تكون األلفاظ مشاكلة للمعاني التي تعبر عنها اللسان في النطق
فينبغي أن تكون خالية ، أما التراكيب -معنى الخسيس يعبر عنه لفظ خسيس فال

 (.1")من التنافر

وقد تناول النقاد المحدثون قضية اللغة الشعرية بالدراسة والتحليل 
في ذلك إلى موروثهم الثقافي الذي تناول هذه القضية حيث أصبحت مستندين 

اللغة الشعرية األساس األول الذي ينطلق منه الشعر إلى سماء اإلبداع " فكلما 
االهتمام ( . لذلك كان 2مزج النص بين التراث والمعاصرة ازداد كثافة وأصالة ")

ود فيما بعد إلى التراكيب ، ثم بالكلمة المفردة التي تقأواًل بالحروف وأصواتها
الموحية المعبرة ذات الدالالت الفياضة غزيرة المعاني وما يتصل بها من إعراب 
وعروض وفصاحة إلى غير ذلك من لوازم اللغة الشاعرة " فإذا كان الشعر روحًا 
يكمن في سليقة الشاعر حتى تتجلى قصيدًا قائم البناء فهذا الروح في الشعر 

، قبل أن تنتظم منها أركان األصيل مع لبنات البناءبدأ عمله العربي ي
 (.3القصيد")

طيع أن يكسب الكلمة حضورًا فقد أصبح " الشاعر المبدع هو الذي يست
، ويخضعها لنهجه الخاص الذي حيث يلقي عليها ظالاًل من شخصيته، خاصاً 

ة وثقافة الشاعر اللغوية تتعلق في كيفي (.4يعتمد على سعة ثقافته اللغوية")
استعماله لأللفاظ والتعامل معها " فطريقة الشاعر ترجع إلى درجة إحاطته 

                                                           
 .166، ص(  د. نبيل أبو علي: شاعرات عصر اإلسالم األول(1

 ، البنيات التراثية في رواية وليد بن مسعود لجبرا  لة فصول، مقال بعنوانسيزا قاسم: مج  (2)
 . 194م ، ص1980، أكتوبرإبراهيم جبرا، المجلد األول، العدد األول    
 .11، صم1995دار النهضة، مصر،  : اللغة الشاعرة، دون طبعة،العقاد ( عباس محمود(3
 .189، صالشعر الفلسطيني ية اإلسالمية في: الشخص( ناهض إبراهيم محسن(4
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وترجع كذلك إلى  والترادف، والتضاد -مثاًل  –، كاالشتقاق بالظواهر اللغوية
د مع  تنبهه للخصائص الدقيقة لمعجمه الشعري الذي يجعله قادرًا على التوح 

لى طبيعة اإلحساس االنفعالي الحدث إذا استطاع أن يختار ألفاظه لتكون قريبة إ
ت : " في حاال(. وفي ذلك يقول الدكتور صالح فضل1المصاحب للمعاناة ")

يحائية مضيئة فتثمر عطاًء ، وتلفها هاالت إتوهج اإلبداع يتبدى ألق اللغة
. والحضور الجديد للكلمة أو للتركيب الذي يوظفه الشاعر من خالل (2")سحرياً 

ي يريد أن يحملها لأللفاظ تنعكس انعكاسًا مباشرًا على لغته الخاصة والداللة الت
عها والتأثر بها في ثوبها المتلقي حيث تفرض عليه لغة الشاعر التعامل م

. وقد حدد بعض النقاد العرب للغة الشاعرة بعض الخصائص التي يجب الجديد
عنه  أن تتوفر فيها مثل اإليقاع الموسيقي لكلماتها والتصوير الذي تريد أن تعبر

وتجسده كما ال يخفى على القارئ ما للرمز من دالالت يؤديها وفي ذلك يقول 
: "اللغة في الصيغة نوفل في كتابه أصوات النص الشعريالدكتور يوسف حسين 

كالم العادي لدى األدبية تعتمد على خصائص فنية ترتفع بها فوق مستوى لغة ال
التفكير والتعبير، والرمز ى طرائق شتى من ؛ إذ تعتمد علأفراد اإلنسانية

، واإليقاع والداللة... إلى غير ذلك مما اكتمل من خبرات فنية لدى والتصوير
 (.3األدباء")
إن لغة الشعر بمفهومها السابق تضفي على النصوص الشعرية بعض  

الغموض الذي يشغل عقل القارئ للبحث عن دالالت هذه المفردات والتراكيب 
                                                           

 .134م، ص1989، ، مكتبة الفالح، الكويت1عدنان قاسم: لغة الشعر العربي، ط (1)
، م1995القاهرة،  عين للدراسات والبحوث اإلنسانية، شفرات النص، صالح فضل: (2)
 .27ص
 ، المصرية العالمية للنشر، القاهرة    1يوسف حسن نوفل: أصوات النص الشعري، ط (3)
 .1م، ص1995    
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تقريرية والمباشرة فبنية الشعر "بنية لغوية خاصة ذات البعيدة كل البعد عن ال
النابعة من بنيته ، وليس التوصيل في الشعر إال هذه الداللة الفعالة داللة فعالة

. ولعل هذا هو ما يجعل الشعر بطبيعته غامضًا أي مختلفًا عن اللغوية الخاصة
ت ويوظفها على ، إنه يصول هذه المفرداالعادية رغم استعانته بمفرداتها اللغة

 .(1نحو يختلف عن صياغتها وعن توظيفها في لغة الحديث العادي ")
من خالل أعمالهن الشعرية يالحظ مدى  ظر إلى لغة الشاعرات الفلسطينياتوالنا

، كما تها لتكون وعاء لمحمولهن الدالليامتالكهن لناصية اللغة وتطويع مفردا
شعري الذي يمثل معجمًا خاصًا نالحظ الكم الهائل للمفردات في مخزونهن ال

بهن حيث نرى هذه المفردات محملة بالقيم وبالدالالت الغزيرة التي تتماهى مع 
 .الواقع الفلسطيني وما يعج به من أحداث

 .البارزة في شعرهناللغوية  البناءات  أهم
 :القيمة اإليحائية لألصوات (1

ن ، إال أا داخل الجملةهداللتها من سياقال شك أن الكلمة تبرز   
ة التي يمكن أن تشيعها األصوات المفردة لها الكثير من الدالالت الخاص

مثل اإلكثار من استخدام حرف معين يوصل للمستمع أو ، داخل النص
القارئ داللة خاصة لكثرة تردده في النص وتختلف دالالت األصوات 

الشديدة  باختالف صفاتها التي حددها لها علماء العربية منذ القدم فاألصوات
تشيع في النص دالالت القوة والبطش والجبروت بعكس األصوات المهموسة 

الشاعر في إثارة الجو النفسي الحزين المشحون باألسى إليها  التي يلجأ
ألصوات تمتلك قيمة إيحائية هائلة تؤثر على المتلقي ا، فالمواآلهات واآل

                                                           

 .29، صمحمود أمين العالم وآخرون: في قضايا الشعر العربي المعاصر (1)
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لدالالت اهذه  نياتات الفلسطيالشاعر  ت، وقد أدركوتجعله يتفاعل مع النص
فكانت أصواتهن داخل النصوص الشعرية مشعة باإليحاءات الخاصة ويمكن 

 : مها قسيس التمثيل على ذلك بقول الشاعرة
 فجٌر بعينيها
 وليٌل باألفق

 دماؤ ها تجري على مدِّ البحار
 في الروح أغنيةٌ 
 أ بْت أن تنطلق

 وفي القلب يبقى االنتظار
 فجٌر بعينيها
 ولكن ال نهار
 فجٌر يثور  
 وال انفجار

 فجٌر يحارب  ليلها
 (1)ويموت  قبل االنتصار

فقد استعملت الشاعرة مجموعة من الحروف تماهت إلى حد كبير من 
العاطفة المسيطرة عليها داخل النص فنرى حرف الراء وما ينشره داخل 
النص من طرق متكرر ينبه السامع لهذا الصوت ويجعله يمعن النظر في 

                                                           
 .39، صم2001، 1( مها قسيس: طقوس الهجرة، الشروق، ط(1
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كما كان لحرف الباء الصوت االنفجاري دور لتأكيد المعنى وقوته  .دالالته
، كما كان لألصوات " الجيم على قوة عاطفة الشاعرة وتجربتها وتكرره يدالن

 .تأكيد المعنى والقاف" دور أيضا في
كما أن استخدام الحروف المهموسة مثل حرف "السين" وتكرارها في 

فسي الذي يعيشه الشاعر فيحس كلمات قصيدة يشرك القارئ في الجو الن
ويتماهى معه في التجربة الشعورية، والعاطفة، الجو بإحساس الشاعر 

، وقد استعملت الشاعرة ماجدة الريماوي في قصيدتها القدس وما النفسي
 :أن تكون عليه هذه المدينة فقالت يجب

 ..أراك كنجم يضئ السواحل.
 حملت ك سيفا يقاتل

 ،روج إلى الكبرياءثل جنين يود الختململت  م
 إلى الشمس يسعى وأن جاء يبكي !!!

 سيكبر ، يضحك رغم األلم
 ي س يِّج  سور ك باأل قحوان
 ويمحي هزائم هذا الزمان
 تظلين قدس العروبة

 ،رماحك طالت قلوب األعادي
 (1)وما من هوان

                                                           
 .107، ص م2013، 1ماجدة الريماوي: حديث الليل، القدس، دار الجندي، ط ((1
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ومنه قول الشاعرة سماح المزين في قصيدتها "أيناك شيخي" حيث نري شيوع 
ينة تتوافق والجو النفسي ن" وما له من دالالت مهموسة حز حرف "السي

 :للقصيدة

 فارتعـــــــــــــــدت أركـــــــــــــــان  الحـــــــــــــــسِّ   يـــــــا شـــــــيخ رأيتـــــــك فـــــــي نـــــــومي 
ــــــــــــــام وقصــــــــــــــور  ــــــــــــــور وخي ــــــــــــــــرس  ح ــــــــــــــــفت للع ــــــــــــــــك ص   وأرائ
ـــــــــا شـــــــــيخي  ـــــــــو ألضـــــــــمك ي  أدن

 ًً
 فر حــــــــــــــــــا تواقــــــــــــــــــا لألمـــــــــــــــــــس 

ـــــــي تســـــــألني: ـــــــي ك  (1مـــــن مـــــنكم فـــــرَّط فـــــي القـــــدس)  ت عـــــــرض  عن
المد دالالت كبيرة ، منها المشاركة الوجدانية المرتقبة من  كما أن لحروف

فنجد القصيدة مفعمة مليئة بحروف المد المتوافقة في المعنى العام  القارئ 
 :ة وادي في قصيدة نار في االنتظارللقصيدة ومنه قول الشاعرة سمي

ـــي ومضـــى ـــى زنزانت ــــياًل عبوســــًا بعــــد  مــــا غمضــــا  نجـــم أطـــل عل  يجــــّر ل
 ويفجـــع القلـــب همـــا بـــالظعون قضـــى  اني بمـر العـيش يطعننـيمن ذا رمـ

 دهري طويل كمّد البحر في قفصـيً 
 ً 

 ســـــــوى نجـــــــٍم وغصـــــــن نقـــــــًا وريـــــــم 
ــالي القهــر علقمهــا ــي لي  (2)منقرضــا يـت وحـدي وســعدي بـاتأب  كــم جرعتن

                                                           
 ،1، طلكتاب الفلسطينيينبطة األدباء وا، را(  سماح المزين: وطن تدفأ بالقصيد، غزة(1

 .51م ، ص2011
، م2012 ،1، طألدباء والكتاب الفلسطينيين، رابطة اسمية وادي: لو يظمأ السفر، غزة  (2)
 127ص
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فنرى هنا شيوع حرف المد األلف المنتهية به األبيات وما يتطلبه من إطالة 
 .األلم المنتشرة في أرجاء القصيدةيبرز معاني  في النطق مما

 .القيمة اإليحائية لأللفاظ (2

، وال يمكن العثور على كلمة المفردة إال معناها المعجميتمتلك ال ال
لذي تكون فيه الكلمة إحدى المعنى الداللي للكلمة إال من خالل السياق ا

يحاءات م " ولكنلبناته  ،ميزةبعض األلفاظ تمتلك إشعاعات خاصة وا 
(. وقد حرصت الشاعرات 1")مشحونة بظالل المعاني واألحاسيس

الفلسطينيات على انتقاء ألفاظهن المعبرة عن دفقاتهن الشعورية المتجددة 
بحيث استثارت ألفاظهن القارئ وجعلته يندمج مع ما يشعرن به ويشاركهن 

ذات  في الفكر والعاطفة والموقف أو القضية التي يتناولنها. ومن األلفاظ
اإليحاءات الخاصة قول الشاعرة زينب حبش في تصويرها مأساة 

 الفلسطينيين:
 أحالمنا كبرت مع المأساة

 فالمأساة زاد  العمر
 في هذا الزمان

 لم يبق  ما نخشى عليه
 دماؤنا تجري وتركض في الشوارع

 فتسابق األنهار
                                                           

 ، أكاديمية اإلبداع،3األدب العربي المعاصر أوراق في األدب والنقد،ط :( كمال غنيم(1
  17م، ص2009  ن،فلسطي
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 تحمل الرايات
 تغرسها على الهامات

 تبصق
 عروشفي وجوه الجالسين على ال

 الشاربين الذل
 (1)في قلب المضاجع

فقد استخدمت الشاعرة ألفاظًا موحية للداللة على حجم المجازر التي ارتكبها 
، تسابق األنهار" للداللة المأساة، ودماؤنا تجرياليهود بحق شعبها مثل "
 على كثرة دماء الفلسطينيين.

الموحية ذات وقد حرصت الشاعرة ليلى خيامي على صبغ قصائدها باأللفاظ 
الدالالت البعيدة المشحونة بكل معاني البؤس والعذاب الذي تالقيه مدينة 

 :لسماءالقدس من جالدها المغتصب فتقول في قصيدتها حبيبة ا
 قدس العروبة

 تنتظر يوم الشفاء
 القيد خضبها
 بحناء الدماء
 تستصرخ

 (2)لعله يأتي الضياء
                                                           

 .42، صم1993، 1هلل، مطبعة دار الكتاب، طرام ا ،(  زينب حبش: قولي للرمل(1
 .43، دار المنارة، صليلى خيامي: العنقاء، غزة  (2)
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 التكرار (3

أو  لتكرار في قصائدهم للفت االنتباهيعمد الشعراء إلى استثمار ظاهرة ا
ارة ويكشف عن لتأكيد معنى "فالتكرار يسلط الضوء على نقطة حساسة في العب

، وهو بهذا المعنى  ذو داللة نفسية قيمة تفيد الناقد األدبي اهتمام المتكلم بها
 (.1الذي يدرس األثر ويحلل نفسية كاتبه ")

طرة شعور توحي به العبارة أو يشير إلى سيولجوء الشاعر إلى التكرار "
. (2")ذه المعاني وربطها بالمعنى العاماللفظة المكررة فعلى الدارس الغوص في ه

التي رعاها الشاعر العربي البنى األسلوبية المتطورة " وتعد بنية التكرار إحدى
وفي ذلك تقول  .(3، وسعى إلى استثمار طاقتها لتطوير أداء قصيدته ")الحديث

ال كون وثيق االرتباط بالمعنى العام: " اللفظ المكرر ينبغي أن يئكةنازك المال ، وا 
. كما انه ال بد أن يخضع لكل ما يخضع لفظة متكلفة ال سبيل إلى قبولها كان

، أن من قواعد ذوقية وجمالية وبيانية. فليس من المقبول مثال له الشعر عموما
(. 4فظ ينفر منه السمع ")، أو لعر لفظًا ضعيف االرتباط بما حولهيكرر الشا

لذلك وجب على الناقد تفحص ألفاظ الشاعر المكررة في قصيدته ليتأكد من أنها 
 ، أو أن هذا التكرار ُوِجد  من أجلاده الشاعر بهذا التكرارتؤدي غرضًا معينًا أر 

                                                           

 م،1967 ،منشورات مكتبة دار النهضة،3ط قضايا الشعر المعاص، نازك المالئكة: (1)
 . 242ص
 .51، ص( عبد القادر أبو شريفة وآخرون: مدخل إلى تحليل النص األدبي(2

 ، دار 1لقصيدة في شعر عز الدين المناصرة، ط: بنية ايفيصل صالح القصير  (3)
 .175م ، ص2006، عمان ،مجدالوي للنشر والتوزيع       

 .231ص ،المالئكة: قضايا الشعر المعاصر ( نازك(4
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. ألن التكرار في القصائد الحديثة يلفت صنعة بديعية أضعفت بناء القصيدة
 (.1المكرر أو إلى الصورة المرتبطة بتكرار هذا اللفظ) النظر إلى المعنى

 
ولعل الناظر إلى شعر الشاعرات الفلسطينيات يجد فيه توظيف بنية   

التكرار بشكل كبير ومن ذلك قول الشاعرة ابتسام أبو شرار في قصيدتها "بيت 
المقدس في حيرة الصمت"حيث كررت كلمة القدس ما يزيد عن عشر مرات في 

 :همية المدينة ومكانتها في النفوسللفت االنتباه وتأكيد أ القصيدة
 القدس في األصفاد ترنو للحياة بحيرة الصمت المسّمر في

 شفاه جفونها
 القدس في األصفاد

 هل تصغي ألّنات العذاب تمر في أحشائها؟
 القدس في األصفاد

 أين قبابها؟
 ؟ يطوق طوقها جيد الجدار المعتليأفال

 ،أصوات البشر في القدس ترفع كل
 (2)،ذان على منابرها تحشرج، واندثرإال اآل

ذا تتبعنا شعر الشاعرات الفلسطينيات في حبهن لفلسطين  وجدنا كل معاني الحب وا 
كررن كلمات مثل الدار والوله والشوق لدار التي رحلن عنها لذلك نجد الشاعرات ي

ني أحبها، تقول الشاعرة إيمان أبو شيحة  :وا 

                                                           
 .50، ص( ينظر: عبد القادر أبو شريفة وآخرون، مدخل إلى تحليل النص األدبي(1
 م،2013، 1ط دار الجندي، القدس، رة الصمت،( ابتسام أبو شرار بيت المقدس في حي(2
 .      52ص
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ـــــالى ترتمـــــي  ك داٍر تكتـــــــوي إنـــــــي أتـــــــوق  إليـــــــ  وبحضـــــن أوجـــــاع الثك
ـــــــــوّجعي ـــــــــي زّينتهـــــــــا بت ــــــــــــأّلمي  داري الت ــــــــــــأّوهي وت  وتشــــــــــــّوقي وت
 ســــــــــــأحبها وأحبهــــــــــــا وأحبهــــــــــــا

 ًً
 (1ويظـــــل يشـــــدوا بالبكـــــاء ترنمـــــي) 

 ظاهرة الترادف: (4

، حيث تعد ظاهرة الترادف من الظواهر التي تميز اللغة العربية عن غيرها
ر استعمال الكثير من الكلمات المترادفة من أجل إبراز تتيح هذه الظاهرة للشاع

، وقد اال وتؤكدهالمعني وتكثيف الدالالت لهذه الكلمات التي تزيد المعنى جم
هن التي تؤكد وظفت الشاعرات الفلسطينيات هذه الظاهرة في الكثير من قصائد

، ومن مظاهر الترادف في شعرهن قول الشاعرة زينب سعة مخزونهن اللغوي
 :ي قصيدة "نابلس تصعد فوق الجراح"بش فح

 يا طفلةً 
 محروقة الخدين

 والجديلة
 تقاتل المحتل
 باألسنان
 باألضراس
 بالحوافر

                                                           
 ،       1الكتاب الفلسطينيين، ط، رابطة األدباء و ( إيمان أبو شيحة: نبض الياسمين، غزة(1

 .36، صم2012     
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 يا وردة تفقأ أعين الغربان
 (1)باألظافر

 :ين في قصيدتها "على أسوار القدس"ومنه قول الشاعرة سماح المز 
 ،على دمعات حزن القدس

 يحنو القلب ملتاعا
 اجتمعت، وفي أهدابها

 صنوف الحزن أوجاعا
 وملء فؤادها ألم،
 وفيه الهم قد شاعا
 ،أيا قدساه ال تهني
 (2)فإن الحلم ما ضاعا

فقد كثرت مترادفات الشاعرة في قصيدتها حتى توحدت لتظهر أقسى أنواع األلم 
لكل الفلسطينيين من خالل " الدمع، اللوعة، المرافق ليس للشاعرة فقط بل 

أشاعت جو األلم والحزن داخل هم " هذه المفردات التي ، الالحزن، الوجع
 .النص

 
 

                                                           
 .71، ص ( زينب حبش: قولي للرمل(1
 .133، ص( سماح المزين: وطن تدفأ بالقصيد(2
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 االشتقاق: (5

، حيث ة في قصائد الشاعرات الفلسطينياتالظواهر اللغوية البارز  مناالشتقاق 
برازه واإلشارة إليه من خالل تكرار  وظفت الشاعرات هذه الظاهرة  لتأكيد المعنى وا 

يف الكلمات واألفعال ويمكن الجذر األصلي للكلمة مستعينات في ذلك بتصر 
، االشتقاق بأنه " نزع لفظ من آخر، بشرط مناسبتهما، معنى وتركيبا تعريف

، ويدل هذا االستعمال المكثف لهذه الظاهرة على (1ومغايرتهما في الصيغة ")
، وقد هن الشعري من أجل إيصال الدالالتقدرة تطويع الشاعرات لمفردات معجم

من أنواع الموسيقى الداخلية في قصائدهن لما يوجد  أشاعت هذه الظاهرة نوعاً 
. في مخارج الحروف المستعملة أو تشابه أو تقارب بين هذه المشتقات من اتحاد

والشواهد الشعرية في أعمالهن الشعرية كثيرة منها قول الشاعرة زينب حبش في 
 قصيدة بعنوان الموت في حضن الوطن:

 الدم المسفوح من جرحي غزير
 اشتد والظالم

 والجوع مسامير
 وبرد الصبح في غزة قاتل

 وأنا وحدي قتيل
 (2)يرتدي زّي مقاتل

                                                           
 .53، صم2007شركة القدس، القاهرة،  ،1، طريفاتمحمد الجرجاني: التع ( علي بن(1
 .97، ص( زينب حبش: قولي للرمل(2
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" فاشتداد الظالم"قاومتها رغم الحصار والجوع الذي لحق بها مفالحديث هنا عن غزة و 
، فقد شكلت الشاعرة خطابها هو الحصار الغاشم "الجوع مسامير"و هو قطع الكهرباء 

يرة معتمدة على الجذر الثالثي "قتل" وما تم اشتقاقه منه الشعري في الثالثة أسطر األخ
ومن ذلك   .وأشاعت جوا موسيقيا داخل النص من كلمات أكدت الداللة وأبرزت المعنى

  أيضا قول الشاعرة غالية أبو ستة في قصيدة لها بعنوان " وستكون حقائق": 
 ...وكان الشوك والعوسج

 ... بدا يذبليحاصرنا
 هويحصر صاغرا نفس
 ويحصره هوى الكرمل
 ...هدير البحر في حيفا

 (1)... وفي غزةوفي المجدل
 التضاد: (6

كبيرة  بصورة عند الشاعرات الفلسطينياتبرزت ظاهرة التضاد والمقابلة 
 اتالشاعر  ت: " والضد يظهر حسنه الضد" فقد عمداستنادا على القول القائل

تأكيدها بضم معاني و إلى توظيف هذه الظاهرة من أجل إبراز حسن ال
 ، إحدى البنى األسلوبية التي تغني النصنقيضها إليها، " وتعد بنية التضاد
، وتقوم هذه البنية على الجدل الذي يعني الشعري بالتوتر والعمق واإلثارة
وغالبا ما ، وتقابل بين أطراف الصورة الشعريةوجود حالة تناقض وصراع 

أهمية في مكونات النص ، هي العنصر األكثر تكون الثنائيات الضدية
                                                           

 .94، ص الزنابق : عرس( غالية أبو ستة(1
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أو الجمع  : الجمع بين المتضادين ضاد بأنهويمكن تعريف الت(. 1الشعري")
، كالليل والنهار واإلحياء واإلماتة والخير والشر والثواب بين الشيء وضده

والعقاب ويكون هذا الجمع بين المتناقضات على صور عدة منها الجمع بين 
ع مراعاة التقابل فال يجيء باسم مع فعل ، ماالسمين أو الفعلين أو الحرفين

 :حرب في قصيدتها "عشتار "ريم تقول الشاعرة  .(2وال بفعل مع اسم )
 غاباتك الزرقاء تسكنني
 بكل شموسها وعبوسها

 بنعيمها وجحيمها
 بظبائها وذئابها

ّريس بالنعناع   (3)بطهورها وفجورها بالورد بالض 
 وان " قلب في المنفى":وتقول الشاعرة سمية وادي في قصيدة بعن

 ميتـــــا إذ كنـــــت فـــــي األضـــــالع حيـــــا   يــــا فــــؤادا طاويــــا فــــي العمــــر طيــــا 
ـــي ـــر حلم ـــي قع ـــه ف ـــي تائ ـــر أن ــــــــــديا  غي  كلمــــــــــا أمســــــــــكته أرخــــــــــى ي
 مثلمـــــا تعلـــــو بنـــــا ســـــبل األمـــــاني

 ًً
 (4)مثلمـــــا تهـــــوي بنـــــا شـــــيئا فشـــــيا 

                                                           

 .145: بنية القصيدة في شعر عز الدين المناصرة ، صفيصل صالح القصيري (1)
 .247، صم2003، 5( ينظر: محمد شعبان علوان وآخرون، من بالغة القرآن، ط(2

 .27، صم1999، 1صلوات للعشق، القدس، مطبعة أبو غوش، ط :يم حربر  (3)
 .30، صسفر: لو يظمأ السمية وادي (4)
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شعبها في  فحالة الشاعرة النفسية وتجربتها الشعورية بتماهيها مع حالة أبناء
ح المنفى واألسر وتعلقهم بالعودة إلى ديارهم برز من خالل التضاد الواض

 .في أرجاء القصيدة
 ارتباط اللغة الشعرية بالقيم والمعاني اإلسالمية . (7

ارتبطت لغة الشاعرات الفلسطينيات ارتباطا وثيقا بقيم ومعاني الدين 
تمع المسلم من خالل مجاإلسالمي الحنيف جاءت هذه القيم في إطار بناء ال

 :ة إيمان أبو شيحة، من هذه القيم " الحب في اهلل " تقول الشاعر الحض عليها
 أبث مشاعر الحب المضّوع

 ألثم الزهر المدّلل
 فأحبكم في اهلل حبا خالصا

 وأريدكم كالبدر يهوى أنجم الظلماء
 وأريد كل الناس يجتمعوا ويلتفوا

 (1م الليالي )كما األنواء في ظ ل  
ر موضع عند الشاعرات د برزت فريضة الجهاد في سبيل اهلل في غيوق

ارتباطا وثيقا بالواقع الفلسطيني، ، كقيمة وفريضة دينية ارتبطت الفلسطينيات
في سبيل اهلل في قول الشاعرة ، وتتمثل فريضة الجهاد وأمله في تحرير أرضه

 :الء عبد ربهآ

ــــــــي نطــــــــرد العــــــــادي الحقيــــــــرا  أضــــــــحى الجهــــــــاد فريضــــــــة ك
                                                           

 .55، صإيمان أبو شيحة: نبض الياسمين (1)
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ـــــــــــي وغـــــــــــدا فجـــــــــــورا ـــــــــــي نظرت ـــــــــــة ف ـــــــــــازل ذل  وغـــــــــــدا التن
 (1بالــــــــــدين تنتصــــــــــر أمتــــــــــي يضــــــــــحي طريقــــــــــي مســــــــــتنيرا)

 ًً  .غة بالمفردات الوطنية الفلسطينيةارتباط الل (8

امتألت دواوين الشاعرات الفلسطينيات بالمفردات الدالة على الواقع الفلسطيني 
الشعرية يقطر  المر الذي عايشنه فانسابت المفردات شالال يغمر سطور الدواوين

، وسعيه يله عن أرضهمرارة وألما على واقع شعب مهج ر ذاق مرارة الويالت برح
الدائم والحثيث ليوم الخالص من المحتل فكثرت المفردات التي ال تستعمل إال 

... والمحتل والمجازر الدماء والعطاءفي الواقع الفلسطيني مثل " النكبة والحجارة 
ُثل ذلك في " إلى غير ذلك من المفرد ات المعبرة عن الواقع الفلسطيني ويمكن ت م 
 قول الشاعرة  زينب حبش: 

 هي رحلة الدم
 كلما طالت تطول األغنيات
 هي رحلة الموت السعيد

 تزفه أحلى البنات
 هي رحلة الدم
 يا دمائي

 يا حقول القمح
 يا غيمات

                                                           

 .32، صزينب حبش: قولي للرمل (1)
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 يا زهر البنفسج
 يا ربيع هذا زمان للعطاء

 (1هذا زمان للفداء )
في ، وما يقاسيه الشعب الفلسطيني آثار النكبة جلية في شعرهن أيضا تبدوو 

 .مسيرة بحثه عن وطنه المسلوب
 أيرضيك  انغراس التيه في قلبي؟
 ؟أيرضيك  انسالخ الصبح عن وجهي
 أما من لحظة لنور ينشل ما تبقى

 من شظايا الحلم
 بين الشوك يبحث

 حافيا في الريح عن وطن
 (2ليزرعه على كفين ؟!)

 
وتستمر النكبة والمعاناة وُينك ُأ الجرح الفلسطيني في غزة من جديد في الحرب 

 :ليها بعد حصار طويل تقول الشاعرةع
 النزف يألفه دمي

 ،وبه "استلذت" أعظمي
 !يا نفس  قرِّي وانعمي

                                                           

 .50، صسمية وادي: لو يظمأ السفر (1)
 .109، صسماح المزين: وطن تدفأ بالقصيد (2)
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 (1!)أحيا وتختنق الحقيقة في فمي
 .توظيف رموز الطبيعة (9

عة في شعرهن وبدا هذا التوظيف وظفت الشاعرات الفلسطينيات رموز الطبي
متناغما مع طبيعتهن وما يجب أن يكون عليه الوطن فبدت روح التفاؤل واضحة 

إليه روحهن وما يرنو  اغمت الرموز الطبيعية مع ما تصبوفي ثنايا القصائد فتن
 :لمحتل تقول الشاعرة أالء عبد ربهإليه الشعب من خالص من ا

 النــــــــــــور مــــــــــــلء عيونــــــــــــه ألقــــــــــــاهو   اســــــــتيقظ الزهــــــــر المــــــــدلل باســــــــماً 

ــــي الســــماء صــــداه  النـــــــورس الصـــــــداح يشـــــــدو بالغنـــــــا ــــوق الغصــــون وف  ف

ـــــق مـــــن ســـــكراته ـــــل يفي ـــــذا النخي  وك
 

 بســـــــــــــــجود شـــــــــــــــكر خاشـــــــــــــــعًا أداه 
 النــــــور شــــــقَّ طريقــــــه نحــــــو العــــــال 

 
ــــــــــــر كونــــــــــــا مظلمــــــــــــا أعيــــــــــــاه   ليني

 مـــــن أجــــــل أرض ضـــــّيعت وتنــــــاثرت 
 

 مـــــــا بـــــــين ذا العـــــــادي وبـــــــين ســـــــواه 
ـــا فســـألت كـــوني مـــ  ـــذي يجـــري هن  ا ال

 
 وهنـــــــــــــاك حقـــــــــــــي ك بِّلـــــــــــــت كفـــــــــــــاه 

 فأجـــــــــاب إن الغاصـــــــــبين ســـــــــيرحلو 
 

 ن مــــــــن القطـــــــــاع بأرضـــــــــه وســـــــــماه 
ــــــــه   فلتفرحــــــــي ولتغرســــــــي شــــــــعرا ل

 
 (2يتلـــــــــوه عنـــــــــد صـــــــــباحه ومســـــــــاه) 

وتقول الشاعرة رحاب كنعان في قصيدة "شروق الحصاد" موظفة رموز الطبيعة  
 :بهانها معبرة بالخريف عن نكبة شعفي حبها لوط

 أرفق بقلبي قبل أن تجف شطآني
                                                           

 .133، ص: عزف على األمواجأالء عبد ربه (1)
 .47، صم2013، 1، طرحاب كنعان: عصير الرماد، غزة، فلسطين (2)
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 خمسون خريفا وبعض صيف
 واألعاصير تعبث بي

 أضحت عروقي أوتار حزن وحرمان
 (1فال تدعني مسكون  بالغيم)

 :الرمز

أ  وأ شار بالش ف ت ي ِن أو ال :تعريف الرمز م  زًا : أ و  عينين أو الحاجبين أو ر م ز  إليه ر م 
 (.2")أي شيء كان

ال  ر بِّ اْجع ل لِّي  آي ًة ق ال  آي ت ك  أ الَّ ت ك لِّم  النَّاس  ث الث ة  أ يَّاٍم إ الَّ ر ْمزًا ق   ﴿: قال تعالى
ْبك ار   يِّ و اإل  س بِّْح ب اْلع ش   (.3)﴾و اْذك ر رَّبَّك  ك ث يرًا و 

والرمز في الكالم السابق هو اإلشارة ذات المغزى المحدد التي تحمل داللة معينة 
 .الجهد العقلي لتحصيل ما يراد بهام الدالالت المشار إليها إلى بعض ويحتاج فه

" واإلشارة وقد جعل ابن رشيق في كتابه العمدة الرمز ضمن باب اإلشارة فقال 
. تدل على بعد المرمى وفرط المقدرة، وبالغة عجيبة من غرائب الشعر وملحه

ل نوع من أنواع في ك . وهي الشاعر المبرز  والحاذق الماهروليس يأتي بها إال
ومعناه بعيد من ظاهر  جمالً ، واختصار وتلويح يعرف مالكالم لمحة دالة

 (.4")لفظه
                                                           

، المكتبة   3أخرجه إبراهيم مصطفى وآخرون، ط المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية: (1)
 . 1/372اإلسالمية، تركيا ،

 .3/41: سورة آل عمران (2)
 .1/304، ابن رشيق: العمدة (3)
 م،1993 ،بيروت دارالكتب العلمية، ،1ط األدب،المعجم المفصل في  ونجي:محمد الت (4)
2/488 . 
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لًة عليه ، فتمث ُله وقد عرف النقاد الرمز بأنه "عالمة تعتبر ممثلة لشيء آخر ودا
شيء آخر يرمز إليه كائنًا ما . والرمز يمتلك قيمًا تختلف عن قيم أي وتحل  معه

 .(1عالمةى محسوسةى تذكر بشيء غير حاضر") ، وهوكان
وقد نبعت حاجة اإلنسان للرمز "من رغبته في إخضاع جميع األنظمة الداللية 
واستغاللها في بناء المعنى... فاألحداث والظواهر واألشياء ال يمكن أن تحقق 

 (.2")رتها على إثارة المعنى داخل النصوظيفتها الثقافية إال من خالل قد
نما دفعه إلى إعمال فكره اعر للرمز ليس هدفه إجهاد القارئلشولجوء ا ، وا 

إلى الرمز في حاالت عدم  ني المراد توصيلها. ويلجأ الشاعرالستنباط المعا
، وقد لجأ األدباء إبالل مراده صراحة كخوفه من حاكم، أو سلطانتمكنه من 

طريق الحكاية ن القدماء إلى توصيل انتقاداتهم للسلطان أو ألولياء األمور ع
، للناس فالشعور بالعجز عن التصريح، وذلك إليصال مرادهم على لسان الحيوان

أو الخوف من عاقبة التصريح نفسه إضافة إلى الرغبة في التفوق بالظهور عن 
طريق إلباس الشعر حلة الغموض شكلت عوامل أساسية لظهور الرمز في العالم 

: " أما الرمز في األدب القادر أبو شريفةول الدكتور عبد (. وفي ذلك يق3العربي)
أو لبعض ، أو تقليدًا للمبدعين حديث فأصبح استجابة إلحساس حضاريال

، المدارس األدبية الغربية، أو تلهفًا لما هو جديد وعصري، أو خوفًا من السلطة
أن يجهد المتلقي  ، أو رغبة من الشاعر فيو نوعًا من التداعي الحر للمعانيأ

. فرأى للتسطح وعدم التعمق ، أو هربًا من المباشرة وتجنباً رموزهفي تحليل 
                                                           

  ، عمانة، دار اليازوري العلمية، دون طبعطراد الكبيسي: مدخل في النقد األدبي (1)
 .70ص ،م2009

، يقية في الشعر الفلسطيني المعاصر، البنية اللغوية والموسينظر: يحيى زكريا األغا  (2)
 .277، صم2000لحكمة، خان يونس، دار ا ،1ط

 .65، صخرون: مدخل إلى تحليل النص األدبيعبد القادر أبو شريفة وآ (3)
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الشعراء في الرمز مادة للشعر الحديث بما يثيره من صور لدى القارئ أو بما 
... يكثفها بكلمات قليلة ولكنها ال تحضره من حكايات أو قصص أو أفكاريس

غته الرمز فإنه يلفت يبا . والقارئ حينحين فكها وتحليلها أبعادًا كثيرةتزال تحمل 
ووجود ( 1)... ومن جهة أخرى فإنه يوسع اللغة على الشاعر والمتلقيانتباهه

الرمز في العمل الشعري أو األدب ككل له تأثير على نفس القارئ ودفعه للبحث 
. فالرمز أحد أهم الوسائل التي يلجأ إليها لتنقيب عن الفكرة المراد توصيلهاوا

... فهو أفضل شعوريةعبير عن أحاسيسه الشعورية والالاألديب أو الشاعر " للت
أما حقيقته وكنهه  عن شيء ال يوجد له أي معادل لفظيطريقة ممكنة للتعبير 

، إلى شيء آخر عقلي أو إشارة إلى شيء حسي، أو حادثة ما، أو كلمة ما فهو
 (.2باطني يختاره الشاعر كي يؤثر في نفس المتلقي ")

اللغة الثانية للنص المتروكة للقارئ لينقب ويمكن وصف الرمز بأنه 
عنها في ثنايا النص نفسه مستعينًا بما في النص من تلميحات أو إشارات مما 
وضعه الشاعر في ثنايا قصيدته ذات داللة تعين على فهم المعنى ودور القارئ 

مضة حتى تصبح دالالتها حرة هنا البحث عن شفرة النص لفك رموز اللغة الغا
نتأمل شيئًا آخر وراء النص. فالرمز هو قبل  فالرمز" هو ما يتيح لنا أن. طليقة

يحاء . إنه اللغة التي تبدأ حين تنتهي لغة القصيدة أو كل شيء، معنى خفي وا 
. إنه البرق الذي يتيح تتكون في وعيك بعد قراءة القصيدةهو القصيدة التي 

ع ، واندفاوجود المعتملوعي أن يستشف عالمًا ال حدود له، لذلك هو إضاءة للل
(. وصناعة الرموز في الشعر العربي الحديث تتبع آليات أقل 3")نحو الجوهر

                                                           

 .65السابق:  ص (1)
 63: صالسابق (2)

 .160، صم1978، دار العودة، بيروت  2أدونيس: زمن الشعر، ط(3) 
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كثافة وأكثر شفافية تعنى أواًل بإيصال الداللة للمتلقي وال تعتمد على اإليحاء 
(. فاإلبهام التام والغموض المطلق يفقد النص قيمته األساسية 1المبهم العميق)

واإلمتاع للقارئ وذلك بجعل القارئ مجهدًا يدور في حلقة  المتمثلة في اإلفادة
جدانية موحية يتبعون "وحتى تكون اللغة و  مفرغة بحثًا عن المعاني والدالالت

... وهي إضفاء شيء من الغموض واإلبهام على الصورة الشعرية وسيلة رمزية
تباط (. وار 2بحيث ال تغيب في الغموض كليًا،بل تشف عن داللتها للمتأمل ")

على انتقاء وتوظيف رموزه كما يعين  ع أو بالمجتمع يعين الشاعرالرمز بالواق
." فالرمز الشعري له عالقة بالواقع المادي المتلقي على سبر أغوار ذلك الرمز

الرمز ، فينحو قع إلى ملكات شعرية منبعها النفسالمحسوس حين يتحول هذا الوا
ما تكون أحيانًا معقدة لعالقة التي رب، ومن خالل امن خالل التفاعل بين طرفيه

. فالمعطيات (3بحيث ال يمكن أن يستغني أحدهما عن اآلخر") بين طرفيه
الالت الرمز وما يسعى إلى الثقافية واإلنسانية تمثل المرتكز األساسي لد

الم  واألم رمزًا للعطاء والحنان، لذلك ُاستخدم غصن الزيتون رمزًا للس (.4)تحقيقه
، على عكس ما يرمز به بوم عند العرب للشؤم والخراب، والداعةوالحمل للو 
. واالختالف واالتفاق في ما يشير وم فهو رمز الحكمة والذكاء عندهمالغرب للب

، مع إمكانية اإلنساني الذي ينتمي إليه الرمز إليه الرمز نابع من ثقافة المجتمع

                                                           

 طباعة،القاهرة ، دار قباء للأساليب الشعرية المعاصرة، دون طبعة ،ينظر: صالح فضل  (1)
 .112م، ص1998      

 .64ص ،ر أبو شريفة وآخرون: مدخل إلى تحليل النص األدبيعبد القاد (2)
 .277، صيقية في الشعر الفلسطيني المعاصريحيى زكريا األغا: البنية اللغوية والموس (3)
 .63، ص( ينظر: عبد القادر أبو شريفة وآخرون، مدخل إلى تحليل النص األدبي(4
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للخبث والثعلب للخداع  التقاء دالالت الرموز عند األمم كنظرتهم لألفعى رمزاً 
 (.1والفراشة للطيش)

والرموز في مجملها وبما توصله من دالالت عميقة تمهد لقيام عالقة وثيقة بين 
اللغة والجو النفسي أي العاطفة المسيطرة على الشاعر عند الكتابة وعاطفة 
المتلقي عند تعاطيه للنص لذلك ال يمكن " إغفال طبيعة الرمز ذاته والعالقة 

(.كما أن الرمز يرتكز على مستويين " أحدهما 2ي يقيمها بين اللغة والعاطفة ")الت
ال حس ي واآلخر معنوي ، ولهذا ال بد من وجود عالقة بين هذين المستويين  وا 

، وذلك حتى يمة معنوية وغنية في النص ثانياً ، وكقفقد الرمز قيمته كرمز أوالً 
 (.3تستطيع صيغة الرمز أن تعالج الهدف منها ")

وقد وضع النقاد معايير نقدية لقياس الرمز في النص الشعري ارتكزت هذه المعايير 
، وعمقه مع ي يتمتع به الرمز في النص الشعريبصورة أساسية على الطول الذ

، ومدى انتشاره فمن الممكن أن يستغرق لى درجتي الكثافة الداللية للرمزاالعتماد ع
 (.4) منها أي في عدة أبيات أو مقاطعالرمز كل القصيدة أو جزءًا هامًا 

بصورة كبيرة في ِشعرهن  الرمز  ت الشاعرات الفلسطينياتوقد استعمل
كسابها اإليحا ن  دالالته في تعميقنواع األبشتى  القصائدحيث حفلت  ئية لتكون وا 

 .ذات تأثير على المتلقي
حديث عنه وأكثر ما شاع في قصائد الشاعرات الفلسطينيات هو الرمز للوطن وال

، وهذا ما بمفردات توشك أن تفصح عن مدلولهابدالالت تدل عليه باالستعانة 
بيني وبين حبيبي  نالحظه من سياق مفردات الشاعرة زينب حبش في قصيدتها "

                                                           

 .63ينظر : السابق ، ص (1)
 .114صالح فضل : أساليب الشعرية المعاصرة ، ص (2)
 .277يحيى زكريا األغا: البنية اللغوية والموسيقية في الشعر الفلسطيني المعاصر ،ص (3)
 .114ينظر : صالح فضل ،  أساليب الشعرية المعاصرة ، ص (4)
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حيث تكاثفت المفردات للداللة على هذا الحبيب حيث يكتشف  "حقل من األلغام
الوطن الذي طالما أشغلها وأر ق القارئ في نهاية القصيدة أن هذا الحبيب هو 

نومها فنراها تتحدث ترمز له بالعصفور ولعدوها بالصياد وتسرد الكثير من 
ت والمسافة الفاصلة بينهما المفردات المساعدة التي توضح معنى رمزها مثل المو 

 :فتقول
 أراك بعيدًا قريباً 

 كعصفور يقف الصياد بينه وبين عشه
 يقربني الشوق إليك

 وت على طول المسافة التي تفصل بينناويقف الم
 وأعرف أننا كلما اقتربنا

 كان احتمال البعد بيننا وشيكاً 
 (1) ؟!مسافة هذه التي كلما ق ص رت تطولفأي 

ومن الرموز التقليدية التي استعملتها الشاعرات الفلسطينيات في تشكيل الخطاب 
 :ول الشاعرة سمية وادي"الصباح، الليل" في الرمز للمقاومة والمحتل، تق الشعري

 نحن لم نغرس بنادق عنفنا في عدلكم
 نحن أشهرنا سيوف صباحنا

 في ليلكم هذا القبيح
 نحن قمنا كي نداوي جرحنا

 (2) فأقمتم فوقه كل الجروح

                                                           

 م،1996، 1رام اهلل،ط لكاتب،دارا ،رسائل حب منقوشة على جبين القم زينب حبش: (1)
 .     55ص
 .111، صوادي: لو يظمأ السفر سمية (2)
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  ملرأة عند العرب قبل اإلسالممكانة ا
  

 أحمـد سلمـان مهنـا
 

            

 البحث مـلـخـص
ه، فهي األم في حنانها المرأة جزء أصيل من المجتمع، ومكون أساسي من مكوناته، ال يقوم إال ب

داللها، يقاس رقي المجتمع األخت في حبها وودها و الزوجة في عفتها و طهرها والبنت في وعطفها و 
 ا، و يتقدم بتقدمها.هرقيها، ويشرف بشرفها، ويطهر بطهر وه بسموها و وسم

، قبل ان أتتبع حالها المجتمع العربي عامة قبل اإلسالملذا حاولت في هذا البحث أن أتتبع حالها في 
 .ي هو جزء أصيل من المجتمع العربيفي المجتمع البدوي الذ

؟ ا، و ما دورها؟ هل أحسن معاملتها، و بنتأما، و زوجة و أختا ي إلى المرأة ؟كيف نظر العرب
أم أنها مهملة مضطهدة  ان لها دور منوط بها في المجتمع؟أم أنه أساء إليها؟ هل ك؟ عطاها حقوقهاأو 

وما حالها قبل اإلسالم و بعده؟ هل ما قيل عن المجتمع العربي صحيح من أنه  ؟مهضومة الحقوق
م ير فيها إال األمة التي همل المرأة و سلبها حقوقها ولأو  ؟رجوليا لم يعترف إال بالرجل اكان مجتمع

اول هذا ما سيح ؟أم أن الصورة غير ذلك  ؟ و تدير شئونه ،الخادمة التي تعمل في البيتتلد، و 
 .البحث اإلجابة عنه بإذن اهلل

Abstract 
A woman is an essential part of the community and a key component 

of it's components. 

In other words, we can say no woman no community. 

She is a mother in her sympathy a sister in her love, a wife in her 

purity and a girl in her kindness . 
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So I tried in this research to trace woman's history in the general Arab 

society before Islam and after and in the Bedonin community which is 

an integral part of the Arab community . 

How the Arab looked at the woman in the past as a mother, a wife, a 

sister, a daughter and a girl and what was her role? Was she treated 

well and was given her rights? 

Or was she treated badly and wasn't given her rights? 

Is what was said  about the Arab community true that it was manly 

community? 

Neglected woman, robbed of her rights, looked at her as a body gives 

birth and the maid working in the house? Or whether the picture is 

not so  

This is what will this research explains God willing . 

 
الحمـــد هلل رب العالميـــن والصـــالة والســـالم علـــى سيدنـــا محمـــد وعلـــى آلـــه 

 الطيبيـن الطاهـريـن، وبعــد ،،،
بالبحث والدراسة، حتى  كثيرة هي الدراسات التي تناولت العصر الجاهلي

نصـيبًا وافـرًا مـن إال وأخـذ  ينالعصـر  ينفيه أنه لم يعد شيء مـن هـذ يخيل للباحث
 .البحث والدراسة

ولو نظرنا إلى الشعر الجاهلي الذي هو المادة األساس التي استقى منهـا 
البــاحثون مـــادة أبحــاثهم فـــي معـــرض تلمســهم لمجاهـــل حيـــاة العــرب فـــي الجاهليـــة 

عية، لو نظرنـا لهـذا الشـعر نظـرة واالجتما ،والسياسية ،االقتصادية ،بشتى مناحيها
عجلـى لوجـدنا أن المـرأة نالـت منــه حظـًا وافـرًا . حتـى غــدت معلمـًا مـن معـالم هــذا 
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لية، كـالوقوف علـى األطـالل العصر فال تكاد تفتتح قصيدة جاهلية إال بمقدمة غز 
 . وغيـره

لقــد كانــت المــرأة  ركنــًا مــن أركــان المجتمــع الجــاهلي واإلســالمي، وأساســًا 
والسياسي. فهي التي ، واالقتصادي ،سه، وحجرًا مهمًا في بنائه االجتماعيمن أس

وتربــي األبطــال، وربمــا شــاركت فــي القتــال، كــذلك نجــدها الحضــن ، تنجــب الرجــال
الــدافئ الـــذي يلجــأ إليـــه اإلنســان العربـــي يبثــه همومـــه وأحزانــه، وآالمـــه، كمــا أنهـــا 

وقون لرؤيتهـــا، ويتعـــذبون مثلـــت مصـــدر إلهـــام للشـــعراء يبكـــون علـــى فراقهـــا، ويتشـــ
العفيفــــة الطــــاهرة المتمنعـــــة،  ةها فــــي صــــور و طالمــــا صــــور لبصــــرمها وقطيعتهــــا، ف
 .تخروا بحمايتها ورعايتها وصونهـاالمصونة، وطالما اف

، لط الضوء عليها في العصـر الجـاهليلذا سأحاول في هذا البحث أن أس
أخبـارهم، واهلل الموفـق مستنيرا بشواهد من  أشعار العـرب، و  ،كي أبين مكانتها فيه

  .  وهو نعم الوكيل
 

 عند العرب قبل اإلسالممكانـة المـرأة                     
 

، قبل اإلسالم مكانة رفيعة سياسيًا، واجتماعيـاً احتلت المرأة في عصر ما 
 ،جــالء مــن خــالل النظــر فــي شــعر العــربمكانــة يمكــن استيضــاحها ب ،واقتصــادياً 

، كــذلك ولســان حــالهم، الــذي ال يوجــد أصــدق منــه دلــيالً الــذي هــو مــرآه حيــاتهم، 
 .لنظر في بعض كتب التاريخ وغيرهـابا
 :المكانــة االجتمـاعيـة -1

 ،و ُشـرفت ،يًا على أحد، حيث سـادتلم يكن دور المرأة في الجاهلية خاف
ل تــودد ، بــبالفضــل والمنزلــة الكريمــة الســاميةوعلــت مكانتهــا، فــاعترف لهــا الرجــل 

، ويستبســـل فـــي ، فمـــن أجلهـــا يحـــاربويســـتميل قلبهـــا، انـــا لينـــال رضـــاهاإليهـــا أحي
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، ، ولها يتوجه بكريم الصفات، وعظيم الفعال، يقول عنترة مخاطبًا ابنـة عمـهحربه
 :رًا ببطوالته وتضحياته في الحـربومفتخ

 إن كنت جاهلة بما لم تعلــمي  هال سألت الخليل يا بنة مالك
 (1)أغشى الوغى وأعف عند المغنم    يخبْرك من شهد الوقيعة أنني
وصــولها لمواقــع ، زلــة العظيمــة التــي تبوأتهــا المــرأةومــن الــدالئل علــى المن

، ، و) بلقيس( التي حكمت سـبأتدمر السلطة والرياسة مثل ) زنوبيا ( التي حكمت
: " أوتيــــت مــــن كـــل شــــيء ولهــــا عــــرش صــــور القــــرآن عظــــم عرشـــها بقولــــه حيـــث
لـذي يقـوم علـي الشـورى فقـال " يـا أيهـا المـأل أفتـوني ، ووصـف  حكمهـا ا(2)عظيم"

 .(3)في أمري ما كنت قاطعة أمرًا حتى تشهدون " 
واللسن واللقن والجواب  ،ومن النساء من عرفت واشتهرت بالفطنة والذكاء

والكــالم الفصــيح والمثــل الســائر كمــا اشــتهر بعــض الرجــال، فمــنهن هنــد ، العجيــب
ة بنت حابس، ورابعة القيسية، ومعاذة العدوية، وهي الزرقاء، وجمع –بنت الخس 

. ومـن الشـهيرات اللـواتي ضــرب بهــن حر بنت لقمان، وحذام بنت الريانسومنهن 
ماريـة  بنت ظـالم بـن وهـب بـن الحــارث الكنديــة، وهــي أم الحــارث األعــرج  :المثـل

 :ي يقــول فيهـا حسـان بـن ثــابتملك غسـان، الت
 (1)قبر بن مارية  الكريم المفضل   بر أبيهمأوالد جفنة حـول ق

: " خذه ولو بقرطي ماريه  "  أي خـذه ولـو وقد ضرب المثل بقرطيها فقيل
 .(2)بالشيء العزيز الذي ال يقدر عليه 
                                                           

  123ص  م1985، طـ انبن، بيروت لعلمية، دار الكتب العنترة ديـوان  (1)

 .(23النمــل ) (2)

 .( 32النمــل )  (3)

 .148صم 1986لبنان طـ.  –. بيروت الديـوان، دار الكتب العلمية  (1)

 .524ص، القاهرة أة في الشعر الجاهلي، أحمد الحوفي، دار نهضة مصرانظر المر   (2)
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ـــو شـــأن المـــرأة فـــي الجاهليـــة أنهـــا  ـــل  ومـــن عل كانـــت تجيـــر كالرجـــال ويقب
 :، وفي ذلك يقولوحمته بن السلكة ، فقد أجارت فكيهة بنت قتادة السليكجوارها

 لنعم الجار  أخت  بنـي عـوارا  لعمر أبيك واألنبـاء تنمــي
 ولم ترفع إل خوتهــا شنــارا  من الخفرات لم تفضح أباهـا
 (3)بنصل السيف واستلبوا الخمارا   وما عجزت فكيهة يـوم قامت

ألنــه  ،ت جــذ ل الط ع ــان دريــد بــن الصــمة، اعترافــًا بفضــلهوحمــت ريطــة بنــ 
ه ربيعـــة بـــن مكـــدم يـــوم حمـــى الظعينـــة، وألقـــت عليـــه ثوبهـــا كـــان قـــد أعطـــى رمحـــ

ــه مــنكم، هــذا صــاحبنا يــوم الــوادي ، فحبســه  القــوم وقالــت: يــاآل فــراس أنــا جــارة ل
ــــ :، وقــــال بعضــــهمنكفــــر نعمتــــه وقــــالوا ال ينبغــــي أن دينا إال واهلل ال يخــــرج مــــن أي

 :يل تقـولنبعثت ريطة في اللا، فبرضى المخارق الذي أسره
 وكل فتى يجزى بما كان قدمــا  سنجزي دريدًا عن ربيعة نعمة
 بإعطائه الرمح السديد المقــوّما  سنجزيه نعمى لم تكن بصغيرة
 ذرعًا ، غنيًا كان أو كان معدمـاً   فلو كان حيًا لم يضق بثوابـه
 وال تجعلوا البؤس إلى الشر سلما  ففكوا دريدًا من أسار مخـارق

صــبح القـــوم تعــاونوا بيـــنهم فــأطلقوه، وكســته ريطـــة وجهزتــه، ولحـــق أفلمــا 
 ( 1)، فلم يزل كافًا عن غزو بني فراس حتى هلك بقومه

، نــًا فــي حلــف الرجــالبــل لقــد ســمت بــالمرأة مكانتهــا إلــى أن تشــترك أحيا 
، فقــد اشــتركت عاتكــة بنــت مــر ة بــن هــالل تعاقــد معهــم علــى مــا يتاعقــدون عليــهوت

                                                           

 . الخفرات : الحيي ات ، الشنار : العيب والعار . 188، 187ديوان الصعاليك ،   (3)

 .536 – 535المرأة في الشعر الجاهلي ، أحمد الحوفي ، ص   (1)
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وبني الحـارث بـن  ،بين عبد مناف وخزاعة، ي حلف األحابيشزوجة عبد مناف ف
 .(1)عبد مناف بن كنانة 

لـــــف حواشـــــتركت أم حكـــــيم البيضـــــاء أو أختهـــــا عاتكـــــة بنـــــت عبـــــد المطلـــــب فـــــي 
أخرجــت طيبــًا فــي جفنــة، فتطيــب بــه بنــو عبــد منــاف، وأســد، وزهــرة، ، إذ المطيبــين

ن ذلــك لمــا تحــالف بنــو ا، وكــوبنــو تمــيم، وبنــو الحــارث مــن فهــر، فســموا المطيبــين
 .(2)سهم بني عبد الدار و، وآزر بنعبد المطلب

ا أم حكيم البيضـاء فـي حلـف ، أو أختهوشاركت عاتكة بنت عبد المطلب
الذي قال فيه " لقد شهدت فـي دار عبـد اهلل بـن و  الذي شهده الرسول ، الفضول

إلسـالم ألجبـت " ، ولـو ُأد ع ـى بـه فـي اًا ما أحب أن لي به حمر الـن ع مجدعان حلف
 .(3)وكان هذا الحلف لنصرة المظلوم وحماية المستضعف 

 

 : حقــوقهـــا -2
، ربمـــا لـــم تتمتـــع بهـــا أة بحقـــوق واســـعة فـــي العصـــر الجـــاهليتمتعـــت المـــر 

مجتمعــات المجــاورة للمجتمــع العربــي، وفـــي مثيالتهــا مــن النســاء األخريــات فــي ال
يش فـي بيـت أبيهـا تلقـى منـه تـاة تعـ. " فـالمرأة وهـي فالشعر دالئل كثيرة على ذلـك

-ومــن حقهــا أن تــنعم بحياتــه وخيــره، وقــد عاشــت بنــات األشــراف،  ،كــل عطــف
شـــعر فلبســـن الخـــز ، كمـــا تشـــاهد صـــورهن فـــي العيشـــة رغيـــدة ناعمـــة ،-خاصـــة

 :يقول األعشـى (4)وقامت اإلماء العديدات على خدمتهن "  ،والحرير والديباج

                                                           

 .537السابق ص   (1)
 .  538صالسابق  (2)
. تحقيــق محمــد محــي الــدين عبــد الحميــد . مطبعــة حجــازي  144،  1جـــســيرة بــن هشــــام   (3)

 بالقاهرة .
 .59ص ،المرأة العربية في الشعر الجاهلي ، علي الهاشمي  (4)
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 وتبطن من دون ذاك الحـريـرا  ترى الخـزَّ ت ْلب س ــه  ظاهراً 
ـل بالـدر فصاًل نضيـرا  إذا ق لّـ دْت معصمـًا يا رقيـ  ن  فصِّ
ـد ٌة ف ْوق ـه   ــلَّ زب ـْرج  ْلت  شيئــًا نكيرا  وج    (1)وياقوتـٌه خ 

 :(2)، يقول األعشىنات حقيقات بعطف اآلباء وتدليلهمبل لقد كانت الب
 ( 3)أ ْحمـال هـــا    ت ْحــدج  أللبين     أال قل لتّياك مابالهـــــا
 ة حـٌق على الشـيخ إدالل هــا  أم للدالل فـإن الـفتـــا

 
، كـي ال يمسـهن (4)وربما نجد العربي يحرص على حياته من أجـل بناتـه 

، ، فيطلــب مــنهن أال يخمشــن وجهــاً تــهوقــد نجــده مشــغواًل بهــن بعــد مو  ،ضــرر بعــده
 . ، وكل ذلك شفقه بهن، ومحافظة عليهن(5)يه تفجعًا عل ،وال يحلقن شعراً 

 ،، والمنزلــة الرفيعــةانــة المرموقــة، ذات المكإن هــذه الفتــاة المدللــة المنعمــة
ـــد ن تختـــار شـــريك حياتهـــا إذا مـــا ، كـــان مـــن حقهـــا أيها وأهلهـــا وعشـــيرتهاعنـــد وال
يخطــب امــرأة  ، فهــذا تــأبط شــرأتــرفض مــن تشــاء وتوافــق علــى مــن تشــاء، فخطبــت

ـــه ألول مــن هــذيل   ـــه، فإن مــن بنــي ســهم، فترفضــه، لقـــول بعضــهم لهـــا: ال تنكحي
 .(6)، فيقـول معلقًا على رفضها نصل غـدًا يفقـد

 ألول نصل أن يالقي مجمعــا  وقالوا ال تنكحيــه فـإنـه

                                                           

 .131:الديوان(1)
 .199:الديوان(2)
 .: هو مركب من مراكب النساء كالهودجالحدج(3)
 .م 1969،القاهرة  174: 2انظر شعر اسحق بن خلف، زهر اآلداب جـ(4)
 .275: 1تحقيق محمد سعيد العريان، دار الفكر جـ ،العقد الفريد ،انظر شعر لبيد(5)
 .139 – 138: ، وديوان الصعاليك189والحماسة ألبي تمام:  ،164: 21األغاني جـ (6)
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 ( 1)تأيُّمها من البس الليل أْروعـا   فلم ترمن رأي فتياًل وحاذرت
 ( 2)يلقى كميًا مقّنعــا  م الثأر أود  قليل غرار النوم أكبر همِّـه

ورفضــت الخنســاء ُدريــد بــن الصــم ة زوجــًا لهــا بــالرغم مــن أنــه كــان ســيد 
حـب الـزواج مـن . إن المـرأة العربيـة ت(3)، وشـاعرهم المفل ـق جاعقومه وفارسهم الشـ

وهـذا ســبب مقنـع لــرفض ، الشـاب اليــافع القـوي، وتــرفض الـزواج مــن الشـيخ الكبيــر
فة الطــــائي الحــــارث بــــن ســــليل كــــذلك رفضــــت علقمــــة بنــــت خصــــ ،الخنســــاء دريــــد

، وفضــلت بنــت ذي اإلصــبع العــداواني الشــاب زوجــًا علــى وكــان شــيخاً  ،األســدي
 .(4)غيره 

 
ذ كان مـن ن حقهـا أن ، فإنـه كـان مـحـق المـرأة أن تختـار شـريك حياتهـا وا 

ره، نه ومالـه ألنهـا تـرى أن خيـره وشـ، وأن تطلـع علـى شـؤو تراقب أفعاله وتصـرفاته
، ولذلك نجدهـا تلومه إن أسـرف فـي مالـه، وتـدعوه إلـى االعتـدال، إنما يعود عليها
 .(5)يقول تـأبـط شـرًا 

ذَّالة أشب ةبل من ل ع ّذال ق باللَّوم جلـدي أي تحراق    خ   حرَّ
 من ثوب صدق ومن بز وأعالق  تقول أهلت مااًل لو قنعت به
 ( 6)و إن أْبق يت ه  بــاق  وه ْل متاعٌ   عاذلتي إن بعض اللوم معنفةٌ 

                                                           

 .، التأيم: فقد الزوجفتياًل: بديال  (1)
 .: البطل المسلحالكمي  (2)
 .22، 21نبيل أبو علي: 0اإلسالم األول .د انظر القصة في شاعرات  عصر  (3)
 .وما بعدها 168أحمد الحوفي: ، انظر المرأة في الشعر الجاهلي  (4)
 .30: المفضليات (5)
 .: الثيابالبز –: كرائم األموال العالئق –: المعترض األشب –: الكثير االعذل العذالة (6)
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ولــه شــعر جميــل فــي  ،راً يــحــاتم زوجهــا علــى إســرافه لومــًا كث ةوالمــت زوجــ
كـــذلك كانــت تــرى مـــن حقهــا أن تحــافظ علـــى حياتــه وتلومــه علـــى . (1)الــرد عليهــا

زوجهـا أن يكــون  وال يعنـي هـذا أن المــرأة كانـت تريـد مـن (2)تعـريض نفسـه للخطـر
بط شــرًا يفــر  عــن تلومــه علــى الجــبن إذا جــبن، فهــذا تــأ، بــل نجــدها بخــياًل أو جبانــاً 

 (3)، ويعود وحده فتقول له زوجته تركت صاحبك وجئت متباطئاصاحبه الذي قتل
، االسـتقامة تـرى فـي الرجـل مـا يـراه، ومـاال يـراه لقد كانت المـرأة ميزانـًا مـن مـوازين

اإلسـفاف ، فكـان مـن حقهـا أن تمنعـه مـن سعى لتقوم مـا أعـوج مـن خلقـه وعملـهوت
 :(5)يقول األعشى (4)والعكوف على اللهو والخمر

 ( 6)متى كنت زرّاعًا أسوق السوانيا   ذريني لك الويالت آتي الغوانيا
وخصوصـًا بنـات األشـراف، هـي  ،ن الحقوق التي حصلت عليها المرأةوم

، إذا ي تطليق نفسها مـن زوجهـا متـى شـاءت؛ مثل أن تملك قرارها فحقوق التملك
عبـد المطلـب  ، سـلمى أمم لهـن الحـال ولـم يطـب لهـن العـيش، ومـن هـؤالءتقلـم تسـ

وهـي أم الكملـة، وأم  ،ة بنـت الخرشـب األنماريـةو فـاطــم ،بن هشام بن عبد منـاف
 .(7)، ومارية بنت الجعد وعاتكة أم هاشـم خارجة بن بجيلة
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، مثـل كما كـان مـن حقهـا تملـك المـال، تتصـرف فيـه كمـا يتصـرف الرجـل 
طلــب منهــا أن تتركــه ، فهــو يالطــائي التــي كــان لهــا مالهــا، ولــه مالــه حــاتم زوجــة

 :ة في مالها الخاص بها، يقـول، وهي حر يتصرف في ماله
  (1) وكل امرىء جار على ماتعودا  ذريني وحالي إن مالك وافر

 
تملك المال وتتلفه فـي الجـود  –وهي أم حاتم  –وكانت عتبة بنت عفيف 

خوتها الموها علي ذلـك و حجـــروا عليهـــا مــدة مـن اى أن الكرم وال تمنع أحدا حتو 
 (2) :الزمن وفي ذلك تقـول

 فآليت أال أمنــع الدهر جــائعـا  لقدما عضني الجوع عضة لعمري،
 فإن أنت لم تفعل فعض األصابعــا  فقوال لهــذا الالئمـي اليوم أعفني
 ذل من كان مانعا سوى عذ لكم أو ع  فماذا عساكم أن تقـولــوا أل ختكم
 فكيف بتــركي يا ابن أم الطبائعا ؟  وماذا ترون اليــوم إال طبيعــة

، وكــان الرســول  عنهــا مــن ذوات الثــروة والتجــارةوكانـت خديجــة رضــي اهلل
 وكـــان لثريـــات مكـــة نصـــيب فـــي القوافـــل التجاريـــة التـــي  ،يتـــاجر لهـــا فـــي مالهـــا

 .(3)جنوبــا اعتادت أن تعبر الصحراء شمااًل و 
و أن يحميهــا فــي وقــت الشــدة ولعــل مــن أهــم حقــوق المــرأة علــي الرجــل هــ

، بل إن حماية المرأة كـان مبعـث فخـر افع عنها بكل ما يملك من قوة، ويدوالكرب
المجتمع العربــــي مجتمــــع قبلــــي ، فــــ. وال عجــــب فــــي ذلــــك(4)عنــــد الشــــعراء العــــرب

                                                           

 .74:ديوان حاتم (1)
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  .   89، 80 األبيات من



 
 -215- 

، خـص الرجـل وحـدهالقبيلـة ولـيس مـا ي ، لذلك كانـت الحمايـة متـوفرة لجميـعمحافظ
كرامــه لجاراتــه و  ،قــد كــان العربــي يفخــر بصــون األعــراض، وحمايــة الحرمــاتبــل ل ا 

ــــة الجــــارات، وصــــون أعراضــــهن، ورعــــايتهن ــــيهن، فحماي ، وغــــض والمحافظــــة عل
، وفـي ديـوان حـاتم الكثيـر مـن الشـعر الـذي البصر عنهن كان مبعـث فخـر للعـرب

بعفتـــه وغضـــه لبصـــره عـــن  كـــذلك نجـــد عنتـــرة يفتخـــر 0(1)يفخـــر فيـــه بهـــذه الصـــفة
 . (2)جاراتـه

، يعرف بما ال يدعو رب، ويقرأ تاريخهموبعد فإن الذي يستقريء شعر الع
وصــــانها الرجــــال  ،وأت مكانــــة مرموقــــة عــــزت فيهــــا وشــــرفتللشــــك أن المــــرأة تبــــ
، بـــل لــم يتــردد العربــي فـــي وتنافســوا فـــي الــذود عنهــا وحمايتهــابــأرواحهم وأنفســهم 

 .(3)ا تعرضت إلهانة خوض الحرب من أجلها إذ
 
 :واجبـاتهـــا -3

هم مـن كمـا فعـل غيـر  ،نساءهم باألعمال والواجبـات لم يكن العرب ليرهقوا
ا باختالف األسرة التي والعربية كانت تختلف حالته ،الشعوب مثل اليونان والفرس

إذ  ،ن يقمـــن باألعمــــال المنزليـــة وغيرهــــافنســـاء األســــرة الراقيـــة قــــل أ ،تعـــيش فيهــــا
الغســل ، و وجلــب المــاء ،وضــرب الخيــام ،اإلمــاء والخادمــات مؤونــة الطــبخهن تكفــي

، والفقيـرة فالنسـاء يقمـن بأعمـالهن، بأيـديهن ، أمـا فـي الطبقـات الوسـطيوغير ذلك
ـــع األحـــوال ـــه  ومـــع هـــذا ففـــي جمي ـــالمرأة، والســـيادة في كانـــت إدارة البيـــت منوطـــة ب

                                                           

 .94،101،106: انظر ديوان حاتم الطائي(1)
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 ،يئـــة الغـــذاء واللـــوازم لهـــمللرجـــل، فعلـــى المـــرأة تنظـــيم بيتهـــا، ورعايـــة أطفالهـــا، وته
 .(1)وعليها أن تحافظ على كرامة البيت وسمعة صاحبه

وحفظهـا  ،، وحسن أخالقهـارم زوجته وحياءهاوالعربي نجده كثيرًا يحترم ك
، مراقبـا . وربمـا نجـده غيـورا عليهـا(2)، وحسـن عالقتهـا بجاراتهـالبيتها وبيت زوجها

هــا ويغلــظ القــول لهــا إذا مــا أكثــرت فــي ، يعنفوقــد نجــده قاســيا، شــديدا عليهــا (3)لهـــا
، فهذا عنترة يقسو على امـرأة لـه مـن بجيلـه ال تـزال و تدخلت فيما ال يعنيهالومه أ

ن . إن مـ(4)، ويسـقيه ألبـان إبلـه خيلـه ىتذكر خيله وتلومه في جواد كان يؤثره علـ
ألمـر ، اأهم واجبات المرأة رعاية البيت، وتربية الصغار، وهذا األمـر يثقـل كاهلهـا

، كـذلك نجـد أن المـرأة والتخفيـف عنهـا ،دتهاالذي يجعل الرجل دائمـا يخـف لمسـاع
، وقــد صــور أوس بــن مــة الضــيف ورعايتــه والعنايــة بــأمرههــي التــي تقــوم علــي خد

. (5)حجر عناية ربة البيت بالضيوف واهتمامها الفائق بشؤونهم ممتـدحا لهـا ذلـك 
، ولـم يجــد عندهــا الراحـة الضيف رأة للهجاء إذا قصرت في حقوربما تتعرض الم

 .(6)المنشـودة ألنها هي المسؤولة عنـدهم 
العـــرب فـــي الجاهليـــة حروبـــا ، بـــل عـــاش لـــم تكـــن أيـــام العـــرب كلهـــا ســـلما

متتابعـــة، يطــــول بعضـــها، ويقصــــر بعضـــها، فكثــــر فـــيهم القتــــل والجـــرح، واألســــر 
مـا موتـورًا  ،لعربي  إما منتصرًا مزهوًا بنصـره، فكان اوالغنم ، حانقـًا يلتهـب صـدرهوا 
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، واللبـاس والشـرب رم نفسه مـن ملـذات الحيـاة كالنسـاء، والطيـب، فيحيظهويشتد غ
، وفــي شعــر أر الـذي أقض مضاجعهم ونغص عيشهم، الثوالهناء حتى يأخذ بثأره

 .وغيـره دليـل واضـح علـى ذلـك (1)المهلهل
سـببًا فـي  فربمـا كانـت هـي نفسـها ،تكن المرأة بمنأى عن هـذه الحـروب لم 

وعنهـــا يـــدافع، فهـــي جـــزء مـــن النســـيج  ،، فمـــن أجلهـــا يحـــارب العربـــيهـــذه الحـــرب
، لــذلك وجــدنا أن المــرأة االجتمــاعي، يفرحهــا مــا يفــرح أهلهــا، ويســوؤها مــا يســوؤهم

وحضـــهم عليهـــا بكـــل طريقـــة ممكنـــة،  ،ورًا بـــارزًا فـــي دفـــع الرجـــال للحـــربلعبـــت د
ثــارة الحفيظــةوشــعرها فــي تــأجيج المشــاعر ، فللخنســاء شــعر ر كثــرةلألخــذ بالثــأ ، وا 

كذلك حر ضـت كبشـة أخـت عمـرو بـن  ،(2)في تحريض قومها لألخذ بالثأر ألخيها
 حـين هـم أخوهـا عمـرو بقبـول الديـة، معد يكرب قومها على الثـأر ألخيهـا عبـد اهلل

هيجـــة حميـــتهم ناهيـــة عـــن ، فتحـــدثت لســـان القتيـــل مأو حـــين توهمـــت أنـــه ســـيقبلها
، مشبهــــة إيـــاهم بالنعـــام فـــي جبنـــه لـــم يأخــــذوا بثــــأرهم بهـــم إن  ، منـــددةقبـــول الديـــة

دخل علــى أبــي خــراش وهــو يالعــب . وهــذه أميــة امــرأة عــروة بــن مــر  ة تــ(3)وفــراره 
ش تناســيت عـــروة وتركــت الطلـــب بثــأره، ولهـــوت مـــع ، يـــا أبــا خـــراابنــه، فتقـــول لــه

، فلمــا هقتلــولطلــب قاتلــك حتــى ي ،واهلل لــو كنــت المقتــول مــا غفــل عنــك، أمــا ابنــك
 .(4)سمع ذلك بكى أبو خراش 
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يحفــزنهم علــى ، و يخــرجن خلــف الجيــوش ليحمســن الرجــال وكانــت النســاء
، ومهاجمــة أعــدائهم بقــوة وجــرأة وقــد أشــار عمــرو بــن كلثــوم االستبســال فــي القتــال
 :(2)وأشار إلى ذلك حسان بن ثابت بقولـه (1)إلى ذلك في معلقتة

ــر  النســاء   تظل  جيـاد نـا م ت مطِّــراتٍ  م  ت ل طِّمه ن بالخ 
(3 ) 

، فتنطلــــق ي أفـــراد القبيلــــة كـــن يســــعدن بالنصـــر، ويبــــتهجن لـــهوهـــن كبــــاق
، فقد تغنت شمعة بنـت األخضـر غناء مرددات أغاني النصر والفخارحناجرهن بال

، دت الخنسـاء بالثـأر ألخيهـا معاويـةوأشـا (4)بن هبيـرة بانتصـار قومهـا يـوم الشـقيقة
ــة الــذي قتــل معاويــة، وجعلــت عــامر بعــد قتلــفمــدحت قــيس بــن  ه هشــام بــن حرمل

بن هشام بيوم عكـاظ  وافتخرت عاتكة بنت عبد المطلب (5).نفسها  وأهلها فداء له
 .(6)في حرب الفجار

، والبهجــة فــي األخــذ بالثــأر، ال ألن العدائيــة متأصــلة إنهــن يجــدن الراحــة
كتــوت المــرأة بنــار ، اؤلمــةنــت قاســية، م، بــل ألن طبيعــة الحيــاة الجاهليــة كافــيهن

ذلك ورث المرأة  ، كلحربها المتأججة، ففقدت الزوج أو األخ، أو الوالد، و القريب
الثــأر الــذي تجــد  ،وحزنــًا وألمــًا ال ينقطــع، إال بالثـأر مــن األعــداء ،جراحـًا ال تنــدمل

ـــــول م واألحــــزان، وذهابــــًا للهمــــو بــــًا للخــــواطريي، وتطفيــــه النســــاء، بــــرءًا للجــــرح . تقـ
 : نســاء في مخاطبة عـامـر الجشمـيخال
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 ( 1)وكانت ال تنام وال تنيــــم   كما من هاشم أقررت عيني
، والشــعر العربــي يرصــد لنــا ت النســاء الجــيش لتحمــيس المقــاتلينلهــذا رافقــ
، يقول المهلهل وهـو فـي أصبحت معهودة في المجتمع الجاهليهذه الظاهرة التي 

 : لدعوة المقاتلين لالستبسال خدراتأول الحرب يتوقع ظهور الم
 ( 2)سـوف تبـدو لنا ذوات الحجال   قربا مربط المشهــر منـي

 ،وس المحــاربين الشــجاعة واالستبســالإن تعرضــهن للخطــر يبعــث فــي نفــ 
، فجمـــع حولهـــا ثعلبـــة فـــي ذي قـــار قبـــة وســـط المعركـــةولهـــذا ضـــرب حنظلـــة بـــن 

رسـي حاســرات عـنهن الحجــب، الجـيش الفا، فاشـتد قتــال العـرب فـوقفن أمــام لنسـاءا
، فقــد ألهــاهن الرعــب والــذعر عــن صــارخات بالفرســان، بــاذالت لجمــالهن الــرخص

 .(3)الخجل والتستر
ن بشـــــجاعة وبســــالة إذا اقتضـــــى األمـــــر، وكانــــت النســـــاء العربيــــات يقـــــاتل

، حيـــث خلـــد لنـــا أســـماء بعـــض النســـاء الالئـــي وصـــفن والتـــاريخ شـــاهد علـــى ذلـــك
ارك مثـل: خولـة بنـت األزور، وأم عمـارة، وحمنـة بنـت الشجاعة والبسالة في المعب

طعام الجنـد وسـقايتهم. كذلك كانت تقوم بمداواجحش وغيرهن كثير  ،ة  الجرحى وا 
 . والقيام بمهام المراقبة واإلسناد

ذا ما انتهت الحرب فقـد صـور الشـعر أن النسـاء كـن يقمـن المـآتم علـى   وا 
 : ، يقول األفوه األوديخمشن الوجوهالقتلى يبكين ويشققن الجيوب وي

 رفيقًا كما زفت إلى العطن البقر  وجاء نساء الحي من غير إمرة
 :إلى قولـه
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 وأمـٌر لها يبدو وأمــر لها يسر  فنائحة تبكي وللنـوح د ْرس ــةٌ  
 ( 1)مسلبـة قد مس أحشاءها العبر   ومنهن من قد شقق الخمش وجهها

كمـا  ن النعـال علـى صـدورهن، ويعلقـوكان بعـض النسـاء يحلقـن شـعورهن
 : كانت الخنساء تفعل حيث تقول

 ( 2)من النعلين والرأس الحليق   ولكني رأيت الصبر خيراً 
للملــل، وتفاديــًا وكــان للنســاء أعمــال كثيــرة عملتهــا قضــاء للواجــب، ودفعــًا 

وهــذه األعمــال تســاوت فيهــا النســاء جميعــًا، المدلل ــة، والســرية  ،مــن ســوء األحدوثــة
 : ومن هذه األعمـال ،والسنية

وذلـــــك مســـــالتهن وأداة  ،غـــــزل أصـــــواف الغـــــنم، و أوبـــــار اإلبـــــل (1)
 ، ومن أمثالهن في ذلك " نعم لهو الحر ة المغزل " . لهوهن

 ،الضــرب علــى المعــازف مــن دفــوف، وطبــول، وصــنوج ومزاهــر (2)
 .بير  وأشباههماومزامير  وطنا

رعايــة ومــا إليــه مــن المطــاعم و  ،وكانــت المــرأة تقــوم بــأمر البيــت (3)
 .(3)الخيل وهـنء اإلبــل 

تناولهــــا ذوات الخصاصـــــة مــــن النســـــاء، دفعــــًا للحاجـــــة، توهنــــاك أعمـــــال 
، ، ودبـغ الجلـودمـن األوديـة وبيعهـا، ومـن ذلـك جمـع الكمـأة واستدفاعًا لذل السـؤال

ــــق الحصــــير وانتجــــا ــــاع التمــــر وتنمي ــــاء، البتي ــــف األحي ــــاد مختل ع األســــواق، وارتي
، واعتــراض الركبــان فــي مغــداهم أو اســتبدالها بأمثالهــا والعســل والســمن، أو بيعهــا،

، والطـــواف علـــى الفتيـــان والفتيـــات بـــالعطر حهــم بالقـــدور واألدم يبعنهـــا علـــيهموروا
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ة الثيـــاب، وبـــالعقود ، والنـــداء فـــي األحيـــاء بـــين النســـاء بـــالخرز لتحليـــيطيبـــنهم بـــه
 .وهي عقودهم من الودع ،والدمالج والِقر ط ة  وودعات األطفال

. علـى لك عمـل بعضـهن فـي النياحـة، والكهانـة، والرضـاعة وغيـر ذلـككذ
ن آذن بعضــها باتضــاع فــي منزلتــه، وهبــوط فــي مادتــه أن هــذه األعمــال لــيس ، فوا 

ن كـان العقـل، وال ذلـة فـي الحيـاة، وال ثلمة في منها ما يؤذن بضعة في الُخلق ، وا 
ــــم اعةهن يتعــــالين عــــن االرتــــزاق بالصــــنشــــريفات العــــرب وربــــات الحســــب مــــن ، فل

ــــرف الـــنفس ونقــــاء ، فيتجـــاوزن بـــذلك حـــد  اإلدالل بـــالعز، والمباهـــاة بـــالغنى أمـــا شــ
 .(1)، وفرط اإلبـاء فهن فيهــا ســـواء العــرض، وصدق القول

 :م عانـاتهـا -4
ة فـــي العصـــر الجـــاهلي الســـبي إن مـــن أشـــد مـــا عانـــت منـــه المـــرأة العربيـــ

، ألن رصـــون عليــه فـــي حـــروبهم الكثيـــرةا يح، أمـــا الســـبي فــألن العـــرب كـــانو والــوأد
بي فيـه مـا ، فالسلعدو ما ال توقعه السيوف الباترة، والنار الحارقةالسبي يوقع في ا

. كذلك كـان العربـي يحـرص صاحبها، و اإلهانة المالزمة لفيه من اإلذالل والقهر
حينـًا  تفاع بالسبايا واألسـرى، واالنل والمرأة كي يبادل بأسراه حيناً على األسر للرج

اة ، وقــد يسـتفيدون مــن خـالل مفــادسـبية تســتولد دون مهـر وصــداق وغيـره، فالآخـر
 .األسرى بكثير من المال واإلبل

ل مكـان، ويعيـر بـه عـدو ه ، يفخـر بـه فـي كـلقد كان العربي شغوفًا بالسـبي
امر بن الطفيل بسبي امرأة مـن عـبس، وقـد اسـتردها ، فقد افتخر عفي كل مناسبة
. وكــذلك افتخــر (2)، وحســناءفعيــره عــروة بســبي ليلــى بنــت شــعواء ،قومهــا بعــد يــوم
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، وافتخـر الحـارث بـن حلـزة بسـبيهم (1)عنترة بن شداد بسبيهم مـن بنـي ضـبة وتمـيم
 .(2)من تميم 

، فقــد أغــار ع الســبي فــي العصــر الجــاهلي مــا يلــيومــن األمثلــة علــى شــيو 
أم أسـماء بـن  أخـذ نسـوة فـيهن، فير العبسي على بني مالك بن حنظلةقيس بن زه

، فقتل مـنهم خلعاء بكر وخزاعة على بني لحيان وهاج أبو جندب بن مر ة ،خارجة
تغلبـــي علـــى بنـــي وســـبى مـــن نســـائهم وذراريهـــم ســـبايا وأغـــار الهـــذيل بـــن هبيـــرة ال

، وفــي يــوم نعمــًا كثيــرًا وســبى ســبيًا كثيــراً  ، وأصــابيربــوع، فقتــل فــيهم قــتاًل ذريعــاً 
، وفي يوم الزوير بين بكر بـن شريفات بني عامرنساء كثيرات من  النسار سبيت

 .(3)وائل وتميم اجترفت بكر أموال تميم ونساءهم
المرأة السبية، فيعـرف وعلى الرغم من ذلك فإننا نجد من العرب من يكرم 

لهــــا قــــدرها فــــي أهلهــــا، ويحفــــظ لهــــا مكانتهــــا، فيعتقهــــا ويعقــــد عليهــــا، ويتزوجهــــا، 
، كمــا فــي قصــة عــروة وربمــا أحبهــا وهــام بهــا ويســتولدها، ويتخــذها شــريكة لحياتــه،

ي تزوجهـــا وبقيـــت عنـــده بضـــعة عشـــر ســـنة، وولـــدت لـــه أوالدًا والمـــرأة الكنانيـــة التـــ
، وافتخـر حـاتم (4)، ثم أنها فضلت أهلها على العيش معه في قصة معروفةخمسة

 .(5)، وبأنهن أنجبن أبطااًل أشاوس في القتـالبإكرام السبايا، ومساواتهن بنسائهم
لمـا فيـه مـن ذل وهـوان،  ،د ظلـت المـرأة العربيـة تكـره السـبيومهما يكن فق

، لــوطن واألهــل واألحبــة، ولمــا فيــه مــن غربــة وبعــد عــن الهــا ولجميــع أفــراد قبيلتهــا
، فإنهــا تظــل تتحــين لـذلك كانــت تحــاول تجنبــه بكــل وســيلة، فــإن وقعــت فــي األســر
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أمــة وسبيـة فـي عيـون  تظـل ألنهـا تأنف أن (1)الوقت الـذي تستطيـع الخالص منـه
 .النــاس

 : الــــوأد -5
إن ســبي النســاء يــورث العربــي ذاًل وهوانــًا ال يفارقانــه أبــد الــدهر لهــذا فكــر العربــي 
 –في التخلص من هذا األمر قبـل وقوعـه ،وال سـبيل إلـي ذلـك عنـد بعـض العـرب 

 .إال بوأد البنت صغيرة–إن لم يكن لديهم قوة ومنعة 
فـــبعض  ،عتبـــر قمـــة الظلـــم واإلجحـــاف فـــي حقهـــالمـــرأة  مـــن الحيـــاة يإن حرمـــان ا

ي رجـل مـن قومـه قـال وكـان إذا زوج ابنتـه إلـ ،ويسـوؤه والدتهـا ،العرب يكره األنثى
ذا تزوجـت فـي غربـة قـال لهـا: " ال أيسـرت وال  لها: أيسرت وأذكرت وال آنثت... وا 

: قـرآن حـالهم هـذا بقولـهوقـد صـور ال .ك تدنين البعداء وتلدين األعداء"فإن ،أذكرت
ذا بشـــر أحـــدهم بـــاألنثي ظـــل   البنـــات ســـبحانه ولهـــم مـــا يشـــتهون" ويجعلـــون هلل وا 

 ىوجهــه مســودا وهــو كظــيم  يتــوارى مــن القــوم مــن ســوء مــا بشــر بــه  أيمســكه علــ
ذا بشـر أحـدهم وقـال تعـالي(2)هون أم يدسه في التراب أال ساء مـا يحكمـون "  : "وا 

لبنات ( ظل وجهه مسودا وهو كظيم  أو من ينشأ بما ضرب للرحمن مثال ) أي ا
 .(3)؟ "ي الحلية وهو في الخصام غير مبينف

اهليــة أن انتشــرت عــادة وأد لقــد كــان مــن هــوان الــنفس اإلنســانية فــي الج
     . فــالفقر والخــوف مــن العــار ســببان مــن (4)، أو خــوف الفقــرالبنــات، خــوف العــار

ــة الشــاذة فــي المجتســباب ظهــور هــذه اأ والتــي حاربهــا اإلســالم  ،مــع الجــاهليلحال
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. (1)" يــاكم: " وال تقتلــوا أوالدكــم خشــية إمــالق نحــن نــرزقهم وا  بكــل قــوة، قــال تعــالي
ذا المــوؤدة ســئلت بــأي ذنــب قتلــت " وقــال تعــالي . لعــل أول مــن ســن هــذه (2): " وا 

، ألن ابنتـه وقعـت فـي السـبي ورفضـت يالسنة للعرب هـو قـيس بـن عاصـم المنقـر 
 (4)وفـي كنـده سـنها الحـارث بـن عمـرو الكنـدي  (3)ين خيرهـا النعمـان العودة لـه حـ

 .وبعد ذلك أصبحت ظاهرة منتشرة
وذلـك أن  ،د أشنع ما اقترفته يد ظالمة آثمة، في نفس بريئة طاهرةإن الوأ

، فيقذفها يعمد الرجل إلي وليدته، وقد بدأت تستقبل الوجود، وتستنشئ نسيم الحياة
ها في غمرة الموت بـين ، ثم يدعل علي جسمها الترابن األرض، ويهيفي حفرة م

ــــم يكـــــن معـــــر  .طباق األرض ـــــوأد ل ـــــة، والحـــــق أن ال وفًا إال فـــــي فرائـــــق مــــن ربيعـ
ــــم ــــدة، وتمي ــــذاذ مغمـــوريوكن ـــين ، وأف ـــل، وهـــم ب ـــف القبائ ـــه مـــن مختل ن ال يعـــدون قل

 ،أن يسـيء الفقـر إلـي أدب ابنتــه ى، فهـو يخشـرجلـين: رجـل أملـق مـن عقـل ومــال
. ذل من عرضـها وذلـك جبـان ال عـزم لـه، وال ثقـة وال إيمـان، ويبويهتك من سترها

ى بنفسـه اإلشـفاق ، وهـو من سراة القوم ذهبت بعقلـه الغيـرةوآخر  ،براء منه والعرب
، ا عســـى أن يصيبهــــا مـــن ذل أو سبــــاء، وتـــداول المـــثالت ومــــمـــن تبـــدل الحـــوادث

 .(5)وذلك وأمثالـه شـر مكانًا وأقل عددا 

                                                           

 .31: اإلســـراء  (1)
 .9 – 8: التــكويــر  (2)
 .44: 1أنظر المرأة العربية، عبد اهلل عفيفي  جـ  (3)
 .209: أنظر المرأة في الشعر الجاهلي، أحمد الحوفي(4)
 .44: 1، جأنظر المرأة العربية  (5)
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ــــد غالبيــــة العــــربإ ، بــــل لقــــد ن هــــذه العــــادة كانـــت مستنكــــرة ومنبــــوذة عن
صعصعــة بـــن نـاجيـــة  نهـض مـن ســادات العـرب من حــال دون الــوأد ومــن هــؤالء

 .(1)، وزيـد بـن عمـرو بـن نفيـل القـرشـيالتميمــي، الـذي افتـدى أربعمـائة وليـدة
مي األمـــوي بإحيـــاء جـــده صعصـــعة وقـــد افتخـــر الفـــرزدق الشـــاعر اإلســـال

. ومهمــا يكــن مــن أمــر (2)للوئيــدات فــي العصــر الجــاهلي فــي الكثيــر مــن قصــائده
ض القبائــل ، ولــم يكــن منتشــرا إال فــي بعــالــوأد، فقــد ظــل قلــيال، شــاذا شــذوذ فاعليــه

ال مــن أيــن أتــت هــذه الجحافــل البشــرية التــي اكتســحت مثــل ربيعــة وتمــيم وكنــدة ، وا 
 .فمألت األرض إيمانا وعلما وحضارة، لدين اهلل الجديدرق والغرب نصرة الش

م جبـين فـاعليهــا مــن إننـا إذا مـا تجاوزنـا هـذه السـوءة التي مــا برحــت تصــ
الحيـــــاة الكريمـــــة  ى، ويحـرصـــــون علـــــالـوائديـــــن، وجدنـــــا العـــــرب، يكـرمـــــون بنـاتهـــــم

، يـروي ابـن عبـد ربـه فـي العقـد ابـون فيهن حبــا وعطفـا وحنـانـ، بـل يذو العزيـزة لهـن
عــامر بــن الظــرب حكــيم العــرب ابنتــه  ىالفريــد أن صعصــعة بــن معاويــة خطــب إلــ

ــر   صعصــعة إنــك أتيتنــي تشــتري  : يــافقــال -وهــي أم عــامر بــن صعصــعة  -ة ع م 
، والـــزوج منـــي كبـــدي، فـــارحم ولـــدي قبلتـــك أو رددتـــك، والحســـيب كـــفء الحســـيب

فـــر مـــن الســـر إلـــي ، أأن ال أجـــد مثلـــك وقـــد أنكحتـــك خشـــية الصـــالح أب بعـــد أب
عشـــر عـــدوان بـــين أظهـــركم كـــريمتكم، مـــن غيـــر رغبـــة وال رهبـــة، يـــا م العالنيـــة...

 .(3)، ما ترك األول لألخر ما يعيش به وأقسم لوال الحظوظ على الجدود
ي المجتمـــع الجاهلـــــي، بكـــل مـــا فيـــه، مالهـــا، ومـــا هـــذا هــــو حـــــال المــــرأة فـــ

وقهـــر  ،ومــا عانـــت مــن ظلـــم ،مــا عليهـــا مــن واجبـــاتمالهـــا مــن حقـــوق، و  ،عليهــا
                                                           

 .45: 1ج ،السابق  (1)
ــــــوان الفــــــرزدق  صأنظــــــر علــــــي ســــــبيل المثــــــ  (2) الصــــــاوي بمصــــــر         .مطبعــــــة ،477ال، دي

 .هـ 1354
 .77ص   ،7العقد الفريد، ج   (3)
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، حتــى جــاء اإلســــالم العظــيم ليــنفض عنهــــا غبـــار الضــيم والظلــم، وســلب للحريــات
 .السامية التي أرادها الخالق لهـاالمكانة  ىويرفعهـا إل

 الخاتمة
ـــةحـــث فـــي العصـــر الجـــاهلي يمكـــن القـــول إبعـــد هـــذا البو   ن المـــرأة العربي

علــت مكانتهــا عنــد مجتمعهــا، فــإذا فقــد ســادت وشــرفت و  حظيــت بمكانــة مرموقــة،
ذا أشارت أخـذ بمشـورتها، و إذا أجـارت أجيـر بجوارهـا، اللهـم  قالت سمع لقولها، وا 

ن كان ذلك بشكل محدود، و ن بعض مثالب العصر التي طالتهاإال م مثل الـوأد  ،ا 
قــاط وصـل إليــه البحــث فــي النجمــال مــا تإالـذي كــان شــاذا شــذوذ فاعليـه، و يمكــن 

 :اآلتية
قـد كانـت تشـارك فـي أن المرأة العربية كـان لهـا مكانـة اجتماعيـة كبيـرة، ف -1

هـذا ، ويؤخـذ بجوارهـا و ، كمـا أنهـا كانـت تجيـر الملهـوفاألحالف المهمة
 .يل على ما كانت تحظى به من مكانةدل

ا يتـــوددون ذويهـــا، فعنهـــا يـــدافعون، ولهـــأنهـــا كانـــت محـــط عنايـــة أهلهـــا و  -2
 .ي قار، كما في ذروب، وتتوحد القبائلومن أجلها تقام الح

و شـاذا شـذوذ ، منه في العصر الجـاهلي كـان قلـيال أن الوأد الذي عانت -3
 .لم يكن فعال عاما عند كل القبائلفاعليه، و 

هنــاك أســماء أدت دورا مهمــا ال يخفــى علــى أحــد و أن المــرأة فــي العصــر  -4
بحـــث مـــة وقـــد ذكـــر فـــي البـــارزة تركـــت بصـــمة فـــي التـــاريخ اإلنســـاني عا

 .الكثير منها

ــم المجتمــع العربــي للمــ -5 ــدليل مــا كــان يثــار حــول ظل رأة، أبطــل البحــث بال
 ـوسلبه لحقوقها وقهره لها
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 معايير الجودة األدبية عند النقاد العرب 
 القدماء واملحدثين

 
 أحمد موسى محمد زعرب

 

إذا كانت غاية عملية النقد األدبي تسليط الضوء على جوانب القوة وجوانب الضعف في 
لفنية، وبيان قيمته الموضوعية، أي عمل أدبي أو تقويم العمل األدبي من الناحية ا

وقيمته التعبيرية والشعورية، وتوضيح منزلته وآثاره في األدب، فإن وراء تلك الغاية 
هدف هو التجويد والتحسين، ومن ثم االرتقاء بهذا العمل ليبلغ أعلى درجة من التمام 

العصر والكمال والجمال، وقريب جدًا من هذا المفهوم نجد الجودة األدبية في هذا 
حتى يكون على مستًو راقى، ودرجة عالية -حاضرة، فهي تنظر إلى هذا العمل األدبي 

بإنعام في شكله ومضمونة وآلياته وخصائصه، بل وبكل ما يتعلق به،  -من الحسن
بمعنى آخر فإنها تحدد المواصفات التي يجب أن تتوفر فيه، والشروط التي ينبغي 

 هذا العمل وجدنا ما يسرنا ويعجبنا ويقنعنا ويمتعنا. تحقيقها في ذاته، فإذا نظرنا إلى
يعني اإليجابية في بناء  -أي عمل سواء كان أدبيًا أو غيره-إن جودة العمل  

العمل ومكوناته وسماته من حيث العمق والشمول والتكامل، وفي هذا المقام وحيث إن 
على هذا النوع من موضوع الدراسة متعلق بالعمل األدبي فإن الحديث سيكون مركزًا 

 العمل.
تعتبر الجودة في العمل األدبي ركيزة أساسية لتطويره وتزيينه ليخرج في أبهى  

صورة، وأجمل حلة، فاألدب عملية إبداع ونتاجه يخضع للمفاضلة التي تقوم على 
معايير، فعلى سبيل المثال: ليس كل األدباء على درجة واحدة في التأثير، وعملهم 

ى مستًو واحد من الجمال، فالجمال متفاوت، وكذلك التعبير األدبي ليس عل
 لخ.إ واألسلوب...
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إن دائرة اإلبداع تتطلب استمرارية األديب نحو األداء األفضل، بل تدفعه  
للمشاركة في النهوض الحضاري إليقاظ الضمير اإلنساني، ونشر الوعي المستنير، 

 والثقافة الخالقة.
ألدبي عند األمم السابقة يالحظ معالم مفهوم الجودة والمتأمل في تاريخ النقد ا 

بارزًا في كل مرحلة من مراحله، والناس يتدافعون للتأكيد على هذا المفهوم وفق رؤيتهم 
 اإلبداعية التي قد تصيب أو قد تقع في الخطأ، ومن ذلك حكومة اإلغريق

وص األدبية، القدماء التي اهتمت بوضع مقاييس الجودة لمفاضلة المسرحيات والنص
حيث كانت تعقد مسابقات إبداعية، تقوم بإصدار الحكم فيها لجنة أو هيئة محكمين 
تدرس ما يعرض عليها من النصوص األدبية، وتختار ما تراه صحيحًا، وتدفع به إلى 
التمثيل، أما الجمهور فله كلمة الفصل بعد لجنة التحكيم في تقدير الجودة والتميز، 

مهور وتفاعله مع هذه األعمال الفنية، يكون الحكم على درجة فعلى قدر تشجيع الج
 جودتها أو رداءتها.

 أهمية البحث وأهداف الدراسة:
التعــــرف علــــى مراحــــل تطــــور نقــــد األعمــــال األدبيــــة منــــذ بــــدايتها وحتــــى هــــذا  -1

 العصر.
 عرض معايير الجودة األدبية عند النقاد المعاصرين والمحدثين. -2

ـــــين أراء النقـــــاد القـــــدماء الخـــــروج بمعـــــايير مشـــــتركة للجـــــ -3 ـــــة تجمـــــع ب ودة األدبي
 والمحدثين وفق رؤية موضوعية شاملة.

مصــطلح ومفهــوم الجــودة األدبيــة قــديم حــديث أراد الباحــث أن يؤكــد علــى هــذا  -4
 المفهوم واستعماالته بشكل توافقي يجمع بين القديم والحديث.

 منهج الدراسة:
كــان يســتعين بــالمنهج التــاريخي اتبــع الباحــث المــنهج الوصــفي التحليــل، وأحيانــًا 

 في تسلسل عرض األفكار والشواهد.
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Abstract 

The process of literature appreciation focuses on the aspects of strength and weakness of the 

literary production in order to improve it. 

The literary quality includes the form and content. If they are achieved in the literary text, it 

becomes sophisticated, convincing, enjoyable, admired and 

The subject of study is concerned with three axes: 

1- Founding of literary appreciation and its development stages 

among Arabs. 
2- The standards of literary quality among the critics and old 

scholars. 
3-The standards of literary quality among the critics and new 

scholars. 

The researcher looks forward to producing valuable results, 

including: 

1- The most important literary subjects studied by old and new 

scholars. 

2- Determining the criteria of the objective critic.   

3- Setting standards to the literary quality shared among the 

critics, old and new scholars. 

The researcher hopes this work is perfectly completed so that it 

will be published along with the cherished researches.  

 

 نشأة النقد األدبي ومراحل تطوره عند العرب
 نشأة النقد األدبي:

األدب والنقــد رفيقــان متالزمــان ال ينفــك أحـــدهما عــن اآلخــر، فهمــا فنـــان  
يجمعهما الذوق الفطري للجمال، ربما يتفاعالن ليحـدثا تكـاماًل فـي العمـل األدبـي، 

الغـــرض فـــي كـــل صـــناعة إجـــراء مـــا يصـــنع  "ولمـــا كانـــت للشـــعر صـــناعته، وكـــان
ويعمــل بهــا علــى غايــة التجويــد والكمــال، إذ كــان جميــع مــا يؤلــف ويصــنع علــى 
ســــبيل الصــــناعات والمهــــن، فــــإن أحــــدهما غايــــة فــــي الجــــودة، واآلخــــر غايــــة فــــي 
الــرداءة، وحــدود بينهمــا تســمى الوســائط، وكــان كــل قاصــد لشــيء مــن ذلــك فإنمــا 
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معـه مـن القـوة فـي الصـناعة مـا يبلغـه إيـاه سـمي  يقصد الطرف األجـود، فـإن كـان
ن قصــر عــن ذلــك نــزل لــه اســم بحســب الموضــع الــذي يبلغــه  حاذقــًا تــام الحــذق، وا 
في القرب من تلك الغاية والبعد عنها كان الشعر أيضًا، إذ كان جاريًا على سبيل 
سائر الصناعات، مقصودًا فيه وفيما يحاك ويؤلـف منـه إلـى غايـة التجويـد، فكـان 

 .(1)العاجز عن هذه الغاية من الشعراء إنما هو من ضعف صناعته"
ولهـــم  فالحـــذاق مـــن األدبـــاء ناقـــدون، وهـــم موجـــودون علـــى مـــر العصـــور،

" فـــي حقيقتـــه تعبيـــر عـــن موقـــف كلـــي  دورهـــم البـــارز فـــي عمليـــة النقـــد الـــذي هـــو
ة متكامل في النظرة إلى الفن عامة، أو إلى الشعر خاصـة يبـدأ بالتـذوق، أي القـدر 

على التمييز، ويعبر منها إلى التفسير والتعليل والتحليل والتقييم خطـوات ال تغنـي 
إحـــداها عـــن األخـــرى، وهـــي متدرجـــة علـــى هـــذا النســـق، كـــي يتخـــذ الموقـــف نهجـــًا 

مؤيدًا بقوة الملكة بعد قوة التمييـز،  -جزئية أو عامة–واضحًا مؤصاًل على قواعد 
يكـــون أكثـــر تـــراث األمـــة شـــفويًا، إذا ومثـــل هـــذا الـــنهج ال يمكـــن أن يتحقـــق حـــين 

ن ســــمح بقســــط مــــن التــــذوق  ــــن مــــن الفحــــص والتأمــــل، وا  االتجــــاه الشــــفوي ال يمك 
والتــأثر، ولهــذا تــأخر النقــد المــنظم حتــى تأثلــت قواعــد التــأليف الــذي يهيــئ المجــال 

 .(2)للفحص والتقليب والنظر"
 

ـــًا لحـــديث المـــؤرخين العـــرب عـــن  ويمكـــن الحـــديث عـــن النقـــد األدبـــي وفق
 األدب الذي كانت بدايته عندهم العصر الجاهلي.

المتأمل في األدب الجاهلي يجده قد بلغ مرتبة عالية من الرقي واإلبـداع، 
وبــــالطبع فــــإن هــــذا األمــــر ال يــــأتي اعتباطــــًا، فالشــــاعر لــــم يولــــد شــــاعر، ونبوغــــه 

                                                           
 1978، 1قدامة بن جعفر، نقد الشعر: تحقيق محمـد عبـد المـنعم خفـاجي، القـاهرة، مكتبـة الكليـات األزهريـة، ط( (1

 .101ص
 .646: ص1993، 2ي عند العرب: دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، طإحسان عباس، تاريخ النقد العرب( (2
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محــض صــدفة، وال هديــة قــدر، فقــد بــدأ رحلتــه فــي  ونضــوجه فــي الشــعر لــم يــأتِ 
رويـــــدًا رويـــــدًا حتـــــى اســـــتوى علـــــى ســـــوقه، ولـــــوال ذلـــــك لمـــــا دخـــــل مرحلـــــة الشــــعر 

)الفحولة(، كان الشعر متداواًل عند الشعراء وغيرهم، بـل لـه قاعـدة شـعبية عريضـة 
تتذوقـــه تـــذوقًا فطريـــًا فتميـــز منـــه الغـــث مـــن الســـمين والجيـــد مـــن الـــرديء ويمكـــن 

ن كــان بســيطًا عفويــًا شــفوي ًا وســوق عكــاظ ملتقــى اعتبــار هــذا الفعــل بدايــة النقــد وا 
ن كــان ثمــة خــالف  الشــعراء يمكــن أن نطلــق عليــه بمفهومنــا اليــوم منتــدى النقــد، وا 

فـي و  لم تكن فيـه أسـس النقـد واضـحة الجاهلي الذي العصر بين منهجية النقد في
، فهـذا ال ينفـي الذي تم فيه تقعيد قواعـد  النقـد األدبـي بشـكل مـدروس هذا العصر

 الجاهلي، وذلك ألمرين: وجود نقد أدبي في العصر 
يسـعى دائمـًا  ،مطبوع علـى التـذوق الفطـري ،أن اإلنسان مجبول على النقد األول:

 إلى األفضل واألحسن واألجود واألجمل واألمثل في جميع مجاالت حياته.
مــن اإلبــداع واالرتقــاء التــي وصــل إليهــا األدب، وهــذا  درجــة الرفيعــةأن ال والثــاني:
ما كانت تتحقـق إال بوجـود عمليـة نقـد مسـتمرة زامنـت  ،فيه وهذه الجودة ،الكم منه

 النضوج والسـمو هذه الدرجة من نتاج هذا األدب فهذبته وقومته ووجهته حتى بلغ
 .واالرتقاء

فلكــل عصــر خصائصــه وســماته فــي النقــد، ولــيس مــن اإلنصــاف أن نســاوي بــين 
الأدوات النقــد فــي العصــر الجــاهلي والعصــر الــذي نعيشــه،  اعــي للتطــور فــال د وا 

أهمهــا  مقومــاتللنقــد الجيــد ومــن ثــم فــإن واالرتقــاء والتغييــر والتحســين والتجويــد، 
"اإلحسـاس بــالتغير والتطـور: فــي الــذوق العـام أو فــي طبيعــة الفـن الشــعري أو فــي 
المقاييس األخالقية التي يستند إليها الشعر أو في العادات والتقاليد التـي يصـورها 

ونوع الثقافة في فترة إثر أخرى، أو في مجموعة من القـيم أو في المستوى الثقافي 
على وجه التعميم، ذلك ألن هذا اإلحساس بالتغير والتطور هو الذي يلفت الذهن 
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المفارقـة أول األمـر مـن أن  إلى حـدوث "مفارقـة" مـا، وال بـد لهـذه -أو ملكة النقد–
ا قباًل مـن رؤيتهـا تكون ساطعة متباعدة الطرفين، حتى تمكن النظر الذي لم يألفه

 .(1)"بوضوح
 

 -مراحل تطور النقد األدبي:
المتتبـــع لحالـــة تطـــور النقـــد األدبـــي يـــدرك أنـــه مـــر بمراحـــل متعـــددة، بـــدءًا  

يمكــن اعتبارهــا المرحلــة حيــث بمرحلــة االنطــالق التــي تميــزت بالبســاطة والعفويــة، 
نميـز األولى وقد بدأت من العصر الجاهلي حتى مطلـع العصـر العباسـي، وحتـى 

بينهـــا وبـــين غيرهـــا مـــن المراحـــل نســـميها )مرحلـــة مـــا قبـــل التـــدوين(، أمـــا المرحلـــة 
الثانيــة فتمتــد مــن العصــر العباســي إلــى بدايــة العصــر الحــديث، ويمكــن تســميتها 
)مرحلــــة التــــدوين( حيــــث ظهــــرت فــــي هــــذه المرحلــــة مالمــــح النقــــد المنهجــــي عنــــد 

ين الحــديث والمعاصــر حيـــث العــرب، أمــا المرحلــة الثالثــة واألخيــرة فتمثــل العصــر 
 انتهى أمر النقد إلى منهج واضح يقوم على أسس وقواعد.
 -المرحلة األولى )مرحلة ما قبل التدوين(، ومن مالمحها:

قيـــام الشـــاعر بنقـــد نفســـه بنفســـه، بمعنـــى أنـــه كـــان دائـــم النظـــر فـــي قصـــيدته  أواًل:
وتســتقطب  يهــذبها تــارة، ويجملهــا تــارة أخــرى مــن أجــل أن تحــوز رضــا الســامعين

المعجبــين، ولقــد اصــطلحوا علــى تســمية مــن يقــوم بــذلك مــن الشــعراء بعبيــد الشــعر 
وأشــهرهم زهيــر بــن أبــي ســلمى الــذي كــان يطيــل المراجعــات ويتأمــل ويتعمــق فــي 

ـــة حتـــى يخرجهـــا  بثـــوب الكمـــال واالكتمـــال، ولهـــذا  -كمـــا يعتقـــد–شـــعره ســـنة كامل
 .السبب سميت قصائده بالحوليات

                                                           
 .646ص إحسان عباس، تاريخ النقد العربي عند العرب:( (1
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راء بعضهم لبعض، وكان لألسواق العربية فـي الجاهليـة دور كبيـر نقد الشع ثانيًا:
فــي ارتقــاء هــذا الشــعر، حيــث كانــت ميــدان الشــعراء، وملتقــى األدبــاء، ومــن أشــهر 

، يجتمعـون فيهـا وقـد جـاءوا (1)جـازودي الم جنـةهذه األسواق سوق عكـاظ ودي الم
بداعاتهم الفنية الجديدة بهـد ف نشـرها، وكـان من قبائل شتى، يعرضون أشعارهم وا 

جمهــــور مــــن المســـتمعين مهمــــتهم النقــــد والتعليــــق ثــــم الحفــــظ  شــــعرلعشـــاق هــــذا ال
والنشــر، وبــرز فــي هــذه األســواق خبــراء بالشــعر يتحــاكم إلــيهم الشــعراء، وكــان مــن 
الشعراء النقاد المرموقين األفذاذ النابغة الذبياني، فقد روي عنه "أنه كانت تضـرب 

عكاظ يجتمع إليـه فيهـا شـعراء العـرب يعرضـون  له خيمة من أدم حمراء في سوق
عليه شعرهم، وممن عرض عليه شعره فأشـاد بـه وأثنـى عليـه األعشـى، ثـم دخلـت 

ن صـخرًا رنشدته: قذى بعينيك أو بالعين عواعليه الخنساء فأ ... إلى أن قالت: وا 
ن صــخرًا إذ ن صــخرًا لموالنــا وســيدنا وا  ا لتــأتم الهــداة بــه كأنــه علــم فــي رأســه نــار وا 

نشتو لنحـار فقـال: لـوال أن أبـا بصـير أنشـدني قبلـك لقلـت: إنـك أشـعر النـاس أنـِت 
واهلل أشعر من كل ذي مثانة، قالت: واهلل من كل ذي خصيتين. فقال حسـان: أنـا 
واهلل أشـــعر منـــك ومنهـــا. قـــال: حيـــث تقـــول مـــاذا؟ قـــال: لنـــا الجفنـــات الغـــر  يلمعـــن 

ا بنـي العنقـاء وابنـي  محـر قى فـأكرم بنـا بالضحى وأسيافنا يقطرن من نجـدة دمـًا ولـدن
فقــال: إنــك لشــاعر لــوال أنــك قلل ــت عــدد جفانــك وفخــرت بمــن  ابننــاخــااًل وأكــرم بنــا 

ولــدت، ولــم تفخــر بمــن ولــدك، وفــي روايــة أخــرى: فقــال لــه: إنــك قلــت )الجفنــات( 
د ولـو قلـت )الجفـان( لكـان أكثـر وقلـت )يلمعـن فـي الضـحى( ولـو قلـت دفقلل ت العـ

                                                           
 سوق عكاظ: كان يقام في األيام العشرين األولى من شهر ذي القعدة.( (1

الحجـة وكـان رسـول اهلل  دي المجنة: كان يقام لمدة عشـرة أيـام مـن آخـر شـهر ذي القعـدة إلـى ليلـة هـالل شـهر ذي
 صلى اهلل عليه وسلم يرتاد هذا السوق لدعوة القبائل العربية إلى اإلسالم.

دي المجاز: كان العرب يرحلون إليها بعد فراغهم من سوق المجنة لقربه مـن جبـل عرفـات حيـث يقيمـون فيـه حتـى 
 بداية موسم الحج.
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في الدجى( لكان أبلـغ فـي المـديح ألن الضـيف بالليـل أكثـر طروقـًا، وقلـت )يبرقن 
)يقطــرن مــن نجــدة دمــا( فــدللت علــى قل ــة القتــل، ولــو قلــت )يجــرين( لكــان أكثــر ال 

 .(1)نصاب الدم، وفخرت بمن ولدت ولم تفخر بمن ولدك، فقام حسان منكسراً 
ــــين  هــــؤالء  إن النقــــد للشــــعر فــــي هــــذه األســــواق يشــــكل ظــــاهرة تنافســــية ب

ن مـــن  الشــعراء، فحــبهم للتقـــدم فــي شـــعرهم جعلهــم يرضــون بالتحـــاكم والتنــافس، وا 
المحفزات التي دفعـتهم إلـى المبـارزة فـي ميـدان الشـعر ارتبـاط قيمـة العطـاء بجـودة 
الشــعر ونخــص بــذلك شــعر المــديح الــذي كــان موجهــًا للملــوك واألمــراء والوجهــاء، 

أخــرى متعلقــة  دبيــة جماليــة ذوقيــة أوة علــى أســس أوســواء كانــت هــذه الجــودة مبنيــ
 بذات الممدوح، المهم أن هذا العطاء كان له ما يبرره، والزيادة فيه لها ما يعللها.

ويمكن القـول أن النقـد فـي هـذه المرحلـة كـان يعتمـد علـى الـذوق الفطـري،  
 وكان يتضمن أحكامًا جزئية، وليس له قواعد محددة أو واضحة.

ب وعــامتهم، فهــم أهــل البالغــة والفصــاحة والبيــان، وذوو نقــد جمــاهير العــر  ثالثــًا:
مقدرة على التذوق الفطري لألدب وخاصة الشعر منه، فكان لهذا أثره على تجويد 
الشـــعر، فالشـــعراء عنـــدما ينشـــدون أشـــعارهم يضـــعون فـــي اعتبـــارهم أنـــه سيخضـــع 

يه ليخـرج لعملية النقد، وأن للجمهور رأيه فيه، وهذا يدفعهم إلى تحسينه والتدقيق ف
 بأبهى صورة تعجب الجمهور.

يقــول األســتاذ الــدكتور شــوقي ضــيف معلقــًا علــى جولــة قــام بهــا األعشــى  
بأحيــاء العــرب حيــث كــان ينشــدهم شــعره وهــم يســتمعون إليــه "كــانوا يطلبــون منــه 
المزيــد... إذا رحــل يتحــدثون عنــه وعــن شــعره، فيتعصــب بعضــهم لــه، ويتعصــب 

 ته".بعضهم عليه مؤثرًا شعراء قبيل
                                                           

الحمــوي )خزانــة األدب وغايــة األرب( تحقيــق: عصــام ينظــر: تقــي الــدين أبــو بكــر علــي، المعــروف بــابن حجــة ( (1
 .7، ص2ه، ج1987، 1شقيو، بيروت، دار ومكتبة الهالل، ط

 .384، ص9وانظر أيضًا: أبو الفرج األصفهاني )األغاني( ج
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ويقول عن الجمهور الـذي كـان يسـتمع للشـعراء فـي األسـواق "كـان شـأنهم  
فــي األســـواق حــين يســـتمعون إلــى مـــا ينشـــد الشــعراء، فيظهـــر فريــق مـــنهم إعجابـــًا 
ـــدير الجمـــاهير  ويظهـــر فريـــق ســـخرية واســـتخفافًا، ولعـــل هـــذه هـــي أول صـــورة لتق

ذوق حينئــذ، وقــد لـألدب وتقويمــه، وبروزهـا فــي العصـر الجــاهلي يــدل علـى رقــي الـ
 .(1)اندفع الشاعر يحاول إرضاء هذا الذوق وأن يقع منه استحسان"

فـــي ضـــوء مـــا تقـــدم نالحـــظ أن النقـــد األدبـــي كـــان موجـــودًا فـــي العصـــر  
الجـاهلي، لكنـه كــان بسـيطًا يســيرًا متوافقـًا مـع الشــعر العربـي نفســه، ومالئمـًا لــروح 

فســه، وأثــر فــي روحــه، فــإذا الحــس، للكــالم وقــع فــي ن رقيــقالعصــر، فــالعربي كــان 
عـن مـدى تـأثره وانفعالـه بـه وبـذلك يكـون هـذا  اً حكم على الشعر كان حكمه صادر 

الحكم عـاجاًل سـريعًا دون أن يكـون فيـه نظـرة شـاملة أو تفكيـر عميـق أو بحـث أو 
 تحليل ألنه مرتبط بالسليقة والطبع والذوق.

 النقد في صدر اإلسالم:
صـلى اهلل عليـه وسـلم فصـيحًا بليغـًا، فأقبــل  نـزل القـرآن الكـريم علـى النبـي 

العـــرب عليـــه، واهتمـــوا بـــه فهمـــًا وحفظـــًا وتطبيقـــًا، وكـــان اهتمـــامهم بـــه أكثـــر مـــن 
اهتمامهم بالشعر الذي كان قبل نزول القرآن جزًء رئيسًا من حيـاتهم، وقـد اسـتعان 
لة المسلمون بالشعر كوسيلة دعوية للمبـادئ التـي جـاءت فـي القـرآن الكـريم، ووسـي

ـــدفاع عـــن اإلســـالم والمســـلمين، فقـــد كانـــت قـــريش وحلفاؤهـــا مـــن العـــرب  أخـــرى لل
ـــــل يعـــــادون المســـــلمين أشـــــد عـــــداوة، وكـــــانوا  ـــــي اإلســـــالم ب ـــــدخول ف يعارضـــــون ال
 يســتخدمون الشــعر فــي هجــاء النبــي صــلى اهلل عليــه وســلم وصــحابته، هــذا األمــر

                                                           
 .22، 21)د. ت( ص 5ينظر: شوقي ضيف )النقد( القاهرة، دار المعارف، ط( (1



 
 -238- 

وح القـــدس اهجهــم ور "جعــل النبــي صــلى اهلل عليـــه وســلم يقــول لحســان بـــن ثابــت 
 .(1)"معك

علـــــى المشـــــركين الهجـــــاء  صـــــلى اهلل عليـــــه وســـــلمكـــــان هـــــذا رد الرســـــول  
بالهجــاء، فــالجزاء مــن جــنس العمــل، أو هــي وســيلة مــن وســائل الــدفاع المشــروع 

 وفق مبادئ الشريعة اإلسالمية.
"وكان المهاجرون واألنصار يعـدون حسـانًا الشـاعر الـذي يحمـي أعـراض  

بـــــه حـــــين تفـــــد الوفـــــود، ويفزعـــــون إليـــــه حـــــين تـــــأتيهم المســـــلمين، يبعثـــــون فـــــي طل
 .(2)القوارص"

كان حسان بن ثابت ينافح عن إخوانه المسلمين ويدافع عنهم، ألن عنـده  
اســتخدمهما فــي هــذا النــوع مــن  ضــياً ما اً أدبيــ اً ملكــة شــعرية ناضــجة، ويملــك ســالح

 الجهاد ضد أعداء اإلسالم.
ألحيـان يطلـب مـن أصـحابه وكان النبي صلى اهلل عليه وسلم في بعض ا 

منـه وكـان يستحسـن بعضـه، ويسـتهجن بعضـه،  االذين يحفظـون الشـعر أن ينشـدو 
 وكان يبدي رأيه النقدي فيه بتعديل بعض الصيغ حتى تتوافق مع مبـادئ اإلسـالم

 .وقيم الشريعة
لقد كان النبي صـلى اهلل عليـه وسـلم عربيـًا فصـيحًا "يتـذوق الكـالم الجيـد،  

مـــع الوافـــدين إليـــه مـــن اللـــذين أســـلموا، ويـــؤثر منـــه مـــا الءم ويخـــوض فـــي الشـــعر 
دعوته، وأرضى مكارم األخالق، فليس بدعًا أن يتحدث الناس في الشعر بحضرة 
الرسول صلى اهلل عليه وسلم، وأن يكثر اجتماع الشعراء بالرسول صـلى اهلل عليـه 

                                                           
)جمهـرة أشـعار العـرب(، تحقيـق علـي محمـد البجـادي، القـاهرة، نهضـة أبو زيد محمد بن أبي الخطـاب القرشـي، ( (1

 .35مصر للطباعة والنشر والتوزيع، ص
مكــة المكرمــة،  (،تــاريخ النقــد عنــد العــرب مــن العصــر الجــاهلي إلــى القــرن الرابــع الهجــري، )طــه أحمــد إبــراهيم( (2

 .42، ص2004الفيصلية، 
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بالشــعر  وســلم، ولــيس بــدعًا مــن الرســول صــلى اهلل عليــه وســلم العربــي أن ُيعجــب
 .(1)كما يعجب به أصحاب الذوق السليم"

ظل النقد األدبي مستمرًا في عهد الرسول صلى اهلل عليه وسلم لكنه كـان  
 لـــىفطريـــًا بمعنـــى أن اإلعجـــاب بالشـــعر موجـــود لكـــن ال تعليـــل لتفضـــيل شـــعر ع

 آخر، وال تقديم شاعر على شاعر آخر.
ـــاً ســـنتي–أمـــا فـــي عهـــد أبـــي بكـــر الصـــديق القصـــير زمنيـــًا   كـــان  -ن تقريب

الشـــغل الشـــاغل واالهتمـــام األول للمســـلمين اســـتقرار حكـــم الخالفـــة ورفـــع صـــوت 
اإلسالم من خالل حـرب المرتـدين ودعـاة النبـوة، ومـانعي الزكـاة، فلـم يأخـذ الشـعر 

نظـرة واسـعة فـي  حظه الـوافر مـن االهتمـام والرعايـة، ورغـم ذلـك فـإن للصـديق 
ذلـك بقولـه: "هـو أحسـنهم شـعرًا، وأعـذبهم بحـرًا،  الشعر، إذ كان يقدم النابغة معلالً 

 .(2)وأبعدهم قعرًا"
من أكثر الناس حفظـًا للشـعر، قـال عنـه ابـن   وكان عمر بن الخطاب 

ــًا مــن الشــعر، وكــان يســتهجن  ســالم يكــاد ال يعــرض عليــه أمــر إال وأنشــد فيــه بيت
لـذي يعجـب المبالغة في الشعر، ويروى عنه أنه كان يثيب الشـعراء علـى شـعرهم ا

وكان يتذوق الشعر وينقـده ومواقفـه فـي  ذلـك كثيـرة منهـا مـا أورده ابـن عبـاس  به،
حــين قــال لــه عمــر: "أنشــدني لشــاعر الشــعراء، فقــال ابــن عبــاس، ومــن هــو؟ قــال: 

 زهير. قال ابن عباس: وبما صار كذلك؟
: )ألنـه ال يتبـع حوشـي الكـالم، وال يعاظـل فـي المنطـق، وال قال عمـر  

 .(3) بما يعرف، وال يمدح الرجل إال بما يكون فيه(" يقول إال
                                                           

 .43: صالمرجع السابق( (1
بن رشيق القيرواني األزدي )العمدة فـي محاسـن الشـعر وآدابـه( تحقيـق محمـد محـي الـدين عبـد أبو علي الحسن ( (2

 .1/92م، باب البيان، 1981، 5الحميد، دار الجيل، ط
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قواعــد دولتــه، وكــان حريصــًا علــى أن يقــوم اإلســالم  لقــد أرســى عمــر  
علـــى أمـــور الحيـــاة جميعهـــا، بـــل أراد أن يصـــبغها بصـــبغته حتـــى يعـــيش المســـلم 

 اإلسالم كاماًل، بل ويعيش من أجله.
ن فقـــال: أي "تحـــدث مـــرة مـــع وفـــد غطفـــا وروي أن عمـــر بـــن الخطـــاب  

 شعرائكم الذي يقول:
 على خوف تظن به الظنون   أتيتك عاريًا، خلقًا ثيابي

 قالوا: النابغة. قال: فأي شعرائكم الذي يقول:
 وليس وراء اهلل للمرء مذهب  لفت فلم أترك لنفسك ريبةح  

 قالوا: النابغة، قال: فأي شعرائكم الذي يقول:
ن خلت   فإنك كالليل الذي هو مدركي  أن المنتأى عنك واسعوا 

 .(1)قالوا: النابغة، قال: هذا أشعر شعرائكم
 .فالنابغة في رأي عمر أشعر غطفان

لــم يعــش عمــر بمنــأى عــن حيــاة النــاس، وال عــن اهتمامــاتهم ومــا يحبــون،  
بل كان يعد نفسه واحدًا منهم، وما كان حفظه لهذا الشعر إال دلياًل على أنه جزء 

 ه.من هذا المجتمع الذي يسوس
: "عمر أول ناقـد تعـرض يقول طه أحمد إبراهيم عن عمر بن الخطاب 

نصــًا للصــياغة والمعــاني، وحــدد خصــائص لهــذه وتلــك، وهــو أول مــن أقــام حكمــًا 
في النقد على أصول متميزة، كان عمـر قـوي التمحـيص فـي كـل مـا يخـوض فيـه، 

ســرت إلــى  صــحيح االســتنباط، موفقــًا فــي اســتخراج األحكــام الشــرعية، وهــذه الــروح
 .(2)األدب كذلك"

                                                           
 .72جمهرة أشعار العرب، ص( (1
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لقــد تجــاوز عمــر حــد المشــاركة فــي الشــعر إلــى البراعــة فــي النقــد، فكــان 
صــاحب رأي فيــه يبديــه بكــل وضــوح ومهــارة، أمــا مــا بعــد عهــد عمــر بــن الخطــاب 

"العهــد مــن عثمــان بــن عفــان إلــى خالفــة مــروان بــن الحكــم لــم يضــف شــيئًا فــإن 
اهليــة قـد هرمــوا وأعطــوا قبلـه كــل جليــل، جديـدًا إلــى الشـعر، فالــذين أدركــوه فـي الج

والذين نشئوا فيه من اإلسـالميين لـم يريشـوا بعـد، ولـم تسـتفحل شـياطينهم. هـذا إال 
أن لالضطرابات السياسية أثرها في صرف الناس عـن الخـوض كثيـرًا فـي األدب، 
ال نكـاد نســتثني مــن ذلـك غيــر عصــر معاويــة بـن أبــي ســفيان، فقـد كــان النقــد فيــه 

من الحياة، وكان له وللناس من هدوء الحال واستقرار الدولة مـا يشـفع على شيء 
 .(1)لهم بالتحدث في األدب واألدباء"

، وممــا ســاعد علــى ذلــك ازدهــرت الحركــة األدبيــة فــي العصــر األمــويلقــد  
حيـث توسـعت الـبالد ، فـي دمشـق والبصـرة والكوفـة والحجـاز التغيرات التـي حـدثت

الســتقطاب  ، وملتقــى حضــارياً بحت مركــزًا ثقافيــاً أصــالتــي وكثــرت فيهــا الحواضــر 
 من نماذج النقد في العصر األموي:و الشعراء واألدباء، 

 ات دخل على عبد الملك بن مروان فأنشده قائاًل:يأن عبد اهلل بن قيس الرق"
 على جبين كأنه الذهب  يتألق التاج فوق مفرقة  

ني مـــن العجـــم وتقـــول فـــي بـــن قـــيس تمـــدحني بالتـــاج كـــأافقـــال لـــه عبـــد الملـــك: يـــا 
 مصعب بن الزبير:

 تجلت عن وجهه الظلماء  إنما مصعب شعاب من اهلل 
فأعطيتـــه المـــدح بكشــــف الغمـــم وجـــالء الظلــــم، ومـــدحتني بمـــا ال فخــــر فيـــه وهــــو 

 .(2)اعتدال التاج على جبيني الذي هو كالذهب في النظارة
                                                           

 .49المرجع السابق: ص( (1
محمـد بـن يزيـد المبـرد، أبـو العبـاس )الكامـل فـي اللغـة واألدب(، تحقيـق محمـد أبـو الفضـل إبـراهيم، القـاهرة، دار ( (2

 .2/200م، 1997، 3الفكر العربي، ط
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ت أحكـام نالحظ أن النقد في هـذه العصـر تقـدم خطـوة إلـى األمـام، وظهـر  
نقديــة فيهــا شــيء مــن التــدقيق والتعليــل، تهــتم بالصــدق والقــيم الرفيعــة فــي العمــل 
األدبي "وظاهر أن النقد في هذا العهد قد اتسـع أفقـه، وتنوعـت رجالـه، وجـنح إلـى 
شــيء مـــن الدقــة، وحـــاول أن يحــدد بعـــض خصــائص الصـــياغة والمعــاني، وتـــأثر 

يمـــا كـــان يجـــد أمـــام المســـلمين مـــن شـــيئًا مـــا بـــروح البنـــاء والتأســـيس التـــي ســـادت ف
 .(1)شؤون التشريع"

ازدهــار  شــهدت ســنوات القــرن األول الهجــري األخيــرة ونســتطيع القــول أن 
الشعر اإلسالمي، حيث شـب فـي ظـل اإلسـالم شـعراء كثيـرون فـي أقطـار مختلفـة 
وبيئــــات متباينــــة، وقــــد تــــأثروا بالنزاعــــات  السياســــية، وكانــــت لهــــم مــــذاهب أدبيــــة 

كر منهم عمر بن أبـي ربيعـة فـي مكـة، واألحـوص وعبيـد اهلل بـن قـيس مختلفة، نذ
الرقيات في المدينة، وجميل بن معمر، وذا الرمة في الباديـة وجريـر والفـرزدق فـي 
العــراق، واألخطــل فــي بــالد الجزيــرة، والكميــت األســدي فــي الكوفــة، والطرمــاح بــن 

 حكيم، وعدي بن الرقاع في الشام.
أثرت الحركة العلمية اإلسالمية في النقد الهجري فقد أما في القرن الثاني  

األدبـــي فظهـــرت طائفـــة مـــن النقـــاد اللغـــويين والـــرواة الـــذين جمعـــوا الشـــعر القـــديم، 
ونظــروا فيــه، ووازنــوا بــين الشــعراء، وحكمــوا علــى أشــعارهم، وبينــوا صــفاته الفنيــة، 

 أشهرهم: أبو عمرو بن العالء، واألصمعي، ويونس بن حبيب.
 الثانية: مرحلة التدوين: المرحلة

ذا أردنا الحديث عن النقد في القرن )الثالث الهجري( فإنه يمكننـا القـول  وا 
 وارتقى، وظهرت مؤلفات مهمة فيه، تهتم بالقضايا التالية: أن النقد األدبي نما

                                                           
 .48تاريخ النقد األدبي عند العرب(، صطه أحمد إبراهيم، ) ((1
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توثيق الشعر القديم )الجاهلي واإلسالمي( إلثبـات الصـحيح منـه، وكشـف غيـر  -
جــراء الموازنــات بيــنهم، ودراســة بعــض الشــعر دراســة الصــحيح، وتقــويم الشــ عراء، وا 

تبـــين المعـــاني الجيـــدة والرديئـــة فيـــه، واألســـاليب القويـــة والضـــعيفة، وأســـباب قوتهـــا 
 وضعفها، ومن أشهر النقاد في ذلك القرن:

 محمد بن سالم الجمحي: صاحب كتاب: )طبقات فحول الشعراء(.   
 لشعراء(.وابن قتيبة صاحب كتاب: )الشعر وا   
 والجاحظ الذي ضمن أراؤه النقدية كتابية: )البيان والتبيين والحيوان(.   

وظهـر لقد بلغ النقد األدبي عند العـرب فـي القـرن الرابـع الهجـري مرحلـة النضـوج، 
 نقاد بارعون، صنفوا مؤلفات كثيرة قيمة، وعالجوا قضايا نقدية أساسية أهمها:

 صرهما، والعالقة بينهما.تعريف الشعر والخطابة، ودراسة عنا 
 .دراسة بناء القصيدة، والعناصر الجمالية في العمل األدبي 
 .أثر البديع في الشعر والنثر 
  الموازنة بـين الشـعراء موازنـة تفصـيلية دقيقـة، وال سـيما الموازنـة بـين أبـي تمـام

والبحتــري، وبــين المتنبــي وكبــار الشــعراء اآلخــرين، ومــا أخــذه بعــض الشــعراء 
 يرهم، وهو ما عرف باسم )السرقات الشعرية(.من شعر غ

 ومن أشهر النقاد في هذا القرن:
 .)الحسن بن بشر اآلمدي، صاحب كتاب: )الموازنة بين أبي تمام والبحتري 
  ـــين ـــز الجرجـــاني، صـــاحب كتـــاب: )الوســـاطة ب القاضـــي علـــي بـــن عبـــد العزي

 المتنبي وخصومه(.
 .)قدامة بن جعفر، صاحب كتاب: )نقد الشعر 
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، في القرن الخـامس الهجـري ل النقاد تأليفهم في قضايا الشعر والنثرواص 
وأضافوا أبحاثًا دقيقة في اإلعجاز القرآني، وأسرار الجمال البياني، وعمـود الشـعر 

 العربي، والسرقات الشعرية:
 ومن أشهر النقاد:

 ـــه ا ـــاب: )العمـــدة فـــي محاســـن الشـــعر وآداب ـــي، صـــاحب كت بـــن رشـــيق القيروان
 ونقده(.

  القاهر الجرجاني، صاحب كتابي: )دالئل اإلعجاز وأسرار البالغة(.عبد 
 مرحلة النضج والعمق في التأليف النقدي عند العرب. هذا القرنويعد 

توقـف فقـد  الفترة الممتدة بين القرن السادس الهجري والعصر الحـديث أما
القـرون  النقد األدبي عن التقدم، ثم أخذ بالجمود والتقلص تدريجيًا حتى وصل فـي

المتأخرة إلى الضعف والتخلف، والسبب فـي ذلـك: قلـة اإلبـداع، وانفصـال البالغـة 
عــن النقــد، ولكــن لــم تخــُل تلــك القــرون مــن نقــاد بــارزين كتبــوا مؤلفــات نقديــة قيمــة 

 أمثال:
 .)ابن سناء الملك الذي دون قواعد الموشح في كتابه: )دار الطراز 
 ي نقد الشعر(.أسامة بن منقذ، صاحب كتاب: )البديع ف 
 .)ابن األثير وهو أهم النقاد في تلك القرون، صاحب كتاب: )المثل السائر 

 -المرحلة الثالثة:
)أي منــذ منتصــف القــرن الثالــث وللحــديث عــن النقــد فــي العصــر الحــديث 

بدأت حركة إحياء نقدية فقد  . حتى اآلن(.عشر الهجري، التاسع عشر الميالدي.
 هم:على يد عدد من النقاد أشهر 
المقاييس النقدية التـي كانـت سـائدة فـي القـرنين  فقد طبقالشيخ حسين المرصفي، 
 الرابع والخامس الهجريين.
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 ثم تقدم النقد األدبي مع تقدم األدب وبدأ مرحلة تغيير كبير على يد:
بــراهيم عبــد القــادر المــازني بكتابهمــا المشــهور )الــديوان(،  عبــاس محمــود العقــاد، وا 

ألدبـــي تقدمـــه، وبلـــغ فـــي زمننـــا هـــذا درجـــات عاليـــة مـــن النضـــج ثـــم واصـــل النقـــد ا
 :أهمها وصارت له مناهج كثيرة، واتجاهات مختلفة

اتجـــاه يعتمـــد علـــى الـــذوق المـــدرب والثقافـــة العربيـــة الخالصـــة المتـــأثرة بـــالقرآن  -أ
 الكريم والحديث النبوي، ورائد هذا االتجاه مصطفى صادق الرافعي.

ة العربية اإلسالمية والثقافة الغربية مع المحافظة على اتجاه يجمع بين الثقاف -ب
 األصالة العربية، ورائد هذا االتجاه: عباس محمود العقاد.

اتجاه تطغى عليه الثقافة الغربية، ويطبق نقاده مناهج غربية، ويعملـون علـى  -ج
ــــــة: كالواقعيــــــة الغربيــــــة، والواقعيــــــة الماركســــــية،  إشــــــاعة مبادئهــــــا ومقاييســــــها الفني

 وجودية والبنيوية.وال
إزاء موجة التأثر بالمناهج الغربية في األدب والنقد، وارتبـاط بعضـهما بمبـادئ  -د

تخالف اإلسالم، ظهر اتجاه نقدي إسالمي، يهتم بمضـمون العمـل األدبـي إضـافة 
ـــى أن يخـــدم األدب الشخصـــية اإلســـالمية وتراثهـــا  إلـــى القـــيم الفنيـــة، ويحـــرص عل

م، ويتصـدى لألعمـال األدبيـة الهدامـة، والنقـد المـرتبط العريق، وينمـي الـذوق السـلي
 بالماركسية والفلسفات األخرى المنحرفة، ومن نقاد هذه االتجاه:

محمــد قطــب، وعمــاد الــدين خليــل، وعبــد الــرحمن رأفــت الباشــا، وعبــد اهلل الحامــد، 
 وأبو عبد الرحمن بن عقيل، وغيرهم.
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 اءمعايير الجودة األدبية عند النقاد القدم
بــدأ النقــد األدبــي منــذ نشــأته وظــل حتــى نهايــة القــرن الثــاني الهجــري نقــدًا 
فطريًا يقوم على االنفعـال والـذوق والوقـوف عنـد بعـض  الجزيئـات كلفظـة أو بيـت 
مــن الشــعر بمعنــى أن النقــد كــان "مجــرد لمحــات ذوقيــة، ونظــرات شخصــية، تقــوم 

ة، وأذواقهـم الشـاعرة، وحس ـهم على ما تلهمهم به طبائعهم األدبية، وسليقتهم العربيـ
حــاطتهم بأســرارها، ووقفهــم علــى مــا لأللفــاظ مــن دالالت  اللغــوي الــدقيق بلغــتهم، وا 
يحــــاءات فــــي شــــتى صــــورها، باإلضــــافة إلــــى مــــا تــــزودهم بــــه الطبيعــــة العربيــــة  وا 
الجاهلية من معارف وتقاليد، تساعدهم كثيـرًا فـي بلـورة لمحـاتهم النقديـة، ونظـراتهم 

 .(1)الشعرية"
لــى هــذا المعنــى ذهــب مصــطفى عبــد الــرحمن إبــراهيم فقــال: "ولقــد كــان  وا 
العربــي علــى صــلة وثيقــة بأســرار لغتــه، يــدرك بفطرتــه الداللــة الوضــعية للكلمــات، 
فـإذا ابتعــد الشــاعر عــن تلــك الداللــة، واســتعمل الكلمــة فــي غيــر موضــعها دون أن 

إليــه، أحــس  بــذلك  يلمــح عالقــة بــين المعنــى األصــلي للكلمــة، والمعنــى الــذي نقلــه
 .(2)إحساسًا مباشرًا، وعبر ذلك اإلحساس بما تجود به قريحته"

اعتمـــد الناقـــد العربـــي فـــي بدايـــة مشـــواره مـــع النقـــد علـــى إحساســـه وذوقـــه،  
ومعيــاره فــي ذلــك مــدى مطابقــة العمــل األدبــي لقيمــه ومثلــه وعاداتــه وواقعــه وبيئتــه 

شعر برضـًى داخلـه أصـدر حكمـه وثقافته، فإن كانت نسبة التطابق عالية بحيث ي
ال االســـــتهجان واالســـــتقباح، فـــــالحكم هنـــــا صـــــارم وحاســـــم، وكمـــــا  باالستحســـــان وا 
مــا أســود، وال مجــال للــون الرمــادي أو األلــوان األخــرى، أو  يقولــون: إمــا أبــيض وا 

                                                           
 .6، ص(مالمح النقد األدبي ومقاييسه في العصر الجاهلي)  ،رابطة رواء لألدب اإلسالمي( (1
عبد اهلل عبد الجبـار، محمـد عبـد المـنعم خفـاجي، )قصـة األدب فـي الحجـاز(، )د. ط( مكتبـة الكليـات األزهريـة، ( (2

 .195ص:
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بمعنى آخر إن النقد في تلك األيام لـم يكـن علـى درجـة متكاملـة مـن النضـوج كمـا 
 هو في هذا العصر.

القضايا النقدية التي تناولها النقد القديم، أو المحاور النقدية التـي دار  أما 
في فلكها النقاد القدماء، فقد شملت اللفظ والمعنى، والمطبـوع والمصـنوع أو الطبـع 
والصـنعة، والوحـدة والكثــرة فـي القصــيدة، والصـدق والكـذب فــي الشـعر، والمفاضــلة 

ات الشعرية وعمود الشعر، والعالقة بـين والموازنة بين شعرين أو شاعرين، والسرق
الشـعر واألخــالق أو الشـعر والــدين، كــان النقـد القــديم "متعـدد النظريــات والتيــارات، 
فهنــاك نقــد للمضــمون، ونقــد للشــكل، ونقــد للمعنــى، ونقــد للفــظ، وهنــاك نقــد يتكــئ 

 -على مذهب البديع، وآخر يرجع إلى عمود الشعر، وآخر يعتد بالنظم:
 ه( وضع في  النقد مقياسًا لفحولة الشعراء.216األصمعي )ت 
 ه( وضع أساسًا لطبقات الشعراء.231وابن سالم )ت 
ه( نظــــــر إلــــــى اللفــــــظ والمعنــــــى، ووضــــــع األســــــاس لنظريــــــة 255والجــــــاحظ )ت 

 األسلوب.
 ه( وضع أساسًا للمنهج الموضوعي في النقد.296وابن المعتز )ت 
 موضوعي في النقد األدبي.ه( وضع أساسًا للمنهج ال337وابن قدامة )ت 

ـــــا )ت  ـــــن طباطب ـــــك 322واب ـــــق ذل ـــــأثري، وطب ـــــد الت ه( وضـــــع أســـــاس مـــــنهج النق
 .(1)المنهج"

ولتنــــاول هــــذه الموضــــوعات بشــــيء مــــن التفصــــيل والتوضــــيح نقــــف عنــــد  
بعــض المحطــات التــي نلتقــي فيهــا بــبعض النقــاد الــذين كــان لهــم األثــر فــي النقــد 

ء النقــاد هنــا كنمــاذج فقــط، ولــيس معنــى هــذا فقــالوا كلمــتهم وبينــوا رأيهــم، وذكــر آرا
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أنه من لم يـذكر مـن النقـاد ال قيمـة آلرائـه، وقـد اعتمـد الباحـث عمليـة الـذكر علـى 
 التدرج الزمني ما أمكن.

 -األصمعي:
يرى األصمعي أن الفحولة ال تتحقق بقصيدة أو عـدد قليـل مـن القصـائد،  

في الشعر لـيس فيـه خيـرًا بـل فالكم شرط من شروط تحقيق الفحولة، واعتبر اللين 
هو مـن قبـل الوضـع وسـمة تـدل علـى االنتحـال، يقـول فـي حسـان بـن ثابـت: "هـذا 

 .(1)حسان فحل من فحول الشعراء في الجاهلية، فلما جاء اإلسالم سقط شعره"
ويقول أيضًا: "طريـق الشـعر إذا أدخلتـه فـي بـاب الخيـر الن، أال تـرى أن  

لية واإلسالم، فلمـا دخـل شـعره فـي بـاب الخيـر حسان بن ثابت كان عال في الجاه
ــــه وســــلم وحمــــزة وجعفــــر رضــــوان اهلل عليهمــــا – مــــن مراثــــي النبــــي صــــلى اهلل علي

الن شــعره، وطريــق الشــعر هــو طريــق شــعر الفحــول مثــل امــرئ القــيس  -وغيــرهم
وزهيـــر والنابغـــة، مـــن صـــفات الـــديار والرحـــل والهجـــاء والمـــديح والتشـــبيب بالنســـاء 

 .(2)يل والحروب واالفتخار، فإذا أدخلته في باب الخير الن"وصفت الخمر والخ
نلحظ من قول األصمعي أن الشعر شأن دنيوي وموضوعاته موضوعات  

دنيويــة وقــد ربطــه بالفحولــة، أمــا صــفة اللــين التــي ذكرهــا فمتعلقــة بالــدين والخيــر، 
، لـذا والخير عنده طلب الثواب األخروي بمعنى اللين مقابل الفحولة أو مضاد لهـا

ـــين: فحـــول وغيـــر  ـــى قســـمين أو صـــنفهم إلـــى فئت ـــد قســـم األصـــمعي الشـــعراء إل فق
 .(3)فحول

وقد اختار األصمعي مصطلح )الفحولـة( مـن الحيـاة البدويـة، فالفحـل هـو  
الجمــل أو الفــرس القــوي الشـــديد الــذي يتفــوق علــى غيـــره فــي الســباق، ولــيس مـــن 
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فهـوم األدبـي تعنـي "طـرازًا رفيعــًا صـفاته اللـين أي الرقـة والنعومـة، والفحولـة فــي الم
 .(1)في السبك، وطاقة كبيرة في الشاعرية، وسيطرة واثقة على المعاني"

وكان األصمعي ال ينشد وال يفسر ما كان فيـه ذكـر األنـواء لقـول الرسـول  
صــلى اهلل عليــه وســلم: )إذا ذكــرت النجــوم فأمســكوا(، وألن األصــمعي كــان متــدينًا 

د شعرًا فيـه هجـاء، وكـان ال يفسـر شـعرًا يوافـق تفسـيره شـيئًا "فكان ال يفسر وال ينش
 .(2)من القرآن"

وكــان يميــل إلــى فصــل الشــعر عــن الــدين "ويراهمــا عــالمين منفصــلين ال  
يتصل أحدهما باآلخر، وفي اتصـالهما حيـف علـى الشـعر نفسـه، ومـن ثـم نسـمعه 

: )ما أحد أحب إلـي  يقول في لبيد راويًا هذا "لقول عن أستاذه أبا عمرو بن العالء
شعرًا من لبيد بن ربيعة لذكره اهلل عز وجـل وإلسـالمه ولـذكره الـدين والخيـر، ولكـن 

 .(3)شعره رحى بزر( يريد أنه ذو جعجعة وطنين، وليس وراءه كبير شيء"
 -ويمكن تلخيص معايير جودة الشعر عند األصمعي كالتالي:

ن للشـاعر مجموعـة مـن كثرة نظم الشعر الذي يتصـف بالفحولـة، أي أن يكـو  -1
 القصائد الجيدة.

أن تكــون المعــاني واضــحة وعميقــة نابعــة مــن عاطفــة صــادقة يكســوها نظــم  -2
 محبوك، وصياغة رصينة.

أال يكــون الشــعر مجــرد ألفــاظ براقــة، وعبــارات طنانــة ال ترتقــي وال تعبــر عــن  -3
 المعاني المرجوة.
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 ابن سالم:
ابــن ســالم الجمحــي مــن يعتبــر كتــاب )طبقــات فحــول الشــعراء( الــذي ألفــه 

أقــدم الدراســـات التـــي ألفـــت فـــي النقـــد، وكــان ابـــن ســـالم مـــن "أول مـــن نـــص علـــى 
أي لنقـــده  –اســـتقالل النقـــد األدبـــي فـــأفرد الناقـــد بـــدور خـــاص حـــين جعـــل للشـــعر 

ـــدينار  -والحكـــم عليـــه "صـــناعة" يتقنهـــا أهـــل العلـــم بهـــا، مثلمـــا أن ناقـــد الـــدرهم وال
 .(1)ينة والنظر"يعرف صحيحهما من زائفهما بالمعا

يقول ابن سـالم: "وللشـعر صـناعة وثقافـة يعرفهـا أهـل العلـم، كسـائر أهـل  
العلــم والصــناعات، منهــا مــا تثقفــه العــين، ومنهــا مــا تثقفــه األذن، ومنهــا مــا تثقفــه 
اليــد، ومنهــا مــا يثقفــه اللســان، مــن ذلــك اللؤلــؤ واليــاقوت ال يعــرف بصــفة وال بــوزن 

ن ذلـك الجهبـذة بالـدينار والـدرهم ال نعـرف جودتهمـا دون المعاينة ممن يبصره، وم
بلــون وال مــس وال طــراز وال حــس وال صــفة، ويعرفــه الناقــد عنــد المعاينــة، فيعــرف 
بهرجهــا وزائفهــا وســتوقها ومفرغهــا، ومنــه البصــير بغريــب النخــل والبصــر بــأنواع 
المتــاع وضــروبه واخــتالف بــالده، وتشــابه لونـــه ومســه وذرعــه حتــى يضــاف كـــل 

 .(2)منها إلى بلده الذي خرج منه"صنف 
وكانـت لهــذه الدراســات مــنهج واضــح، حيــث عــرض ابــن ســالم فــي مقدمــة 
هذا الكتاب مقاييس النقـد المختلفـة التـي سـادت فـي عصـره، وبـين اتجاهـه فـي نقـد 

 الشعر وفي تصنيف كتابه وترتيب طبقاته.
قاتــه "ويــذهب ابــن ســالم فــي أكثــر طب (3)يقــول الــدكتور محمــد زغلــول ســالم 

إلـــى ترتيـــب الشـــعراء حســـب المقـــدرة الفنيـــة، أو الكفـــاءة والشـــاعرية، وتتمـــثالن فـــي 
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ناحيتين: األولى الجودة، والثانية الكثرة، فإذا اجتمعتا تقدم الشاعر عنده، ثـم يـأتي 
ن أهمله في مواضع غير قليلة".  معززًا لهما عامل الزمن، وا 

مــع شــعراء الجاهليــة ثــم يقــول: "نخــرج مــن هــذا كلــه بــأن ابــن ســالم قــد ج 
واإلســـالم، ورتــــبهم فـــي طبقــــات وفــــق مقـــدرتهم الشــــعرية، أو حســـب المدينــــة التــــي 
ينتمون إليها، أو المكان بصفة عامة، وحسب الديانة التي يدينون بها، ثم بحسـب 

 .(1)الموضوع الذي قالوا فيه"
ن كانــــت   نظــــر ابــــن ســــالم إلــــى الشــــعر الجــــاهلي وشــــعراءه نظــــرة ثابتــــة وا 

شــعر عنــده إمــا شــعر جيــد أو شــعر رديء وال توســط بينهمــا، والشــعر فاحصــة، فال
إما أن يكون فحاًل أو غير فحل، بمعنى رؤية ابن سـالم كانـت محـددة ومحصـورة 
ن  ن كانت عنده الفحولـة درجـات، ويحسـب لـه أنـه أسـس قاعـدة نقديـة وا  ومقيدة، وا 

 كانت غير مبنية على التعليل.
لقــة بالمعــايير التــي اعتمــدها ابــن ويمكــن تســجيل بعــض المالحظــات المتع 

 -سالم من خالل كتابه )طبقات فحول الشعراء( كالتالي:
لم يضع ابن سالم أصواًل مفصـلة واضـحة المعـالم يبنـى عليهـا أحكامـه بحـق  -1

نما اكتفى بذوقه الفطري في االستحسان أو االستقبحاء.  الشعراء، وا 
 اعتمد ابن سالم معاييرًا للفحولة ارتبطت بـ: -2

رة الشــاعر علــى طــرق موضــوعات جديــدة، وابتــداع صــور فنيــة تفــتح األفــق قــد -أ
 أمام المبدعين من الشعراء.

مدى تمتع الشاعر باألخالق الكريمة: كالصدق فقـد فضـل جميـل بثينـة علـى  -ب
كثيـر عــزة ألنـه كــان صــادق الصـبابة، وقــدم زهيــر بـن أبــي ســلمى علـى غيــره ألنــه 
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ألخـرى التـي تمتـع بهـا زهيـر، وقـدم سـحيم كان داعيـة سـالم إضـافة إلـى الجوانـب ا
 بن وثيل الرياحي لشرفه، ومزاحم بن الحارث العقيلي لشجاعته.

المكانـة االجتماعيــة، ومـا يتصــل بـالقيم القبليــة، ومكانـة الشــاعر فـي مجتمعــه  -ت
 أو قبيلته، وبروز قبيلة الشاعر ودورها في الحياة السياسية.

حيـــث جعـــل لهـــا أربعـــة أركـــان: مـــدح رافـــع،  النظـــرة التراتبيـــة للفنـــون الشـــعرية -ث
 وهجاء واضع، وتشبيه مصيب، وفخر سامق.

النتــاج الكمــي مــن الشــعر، اعتمــده ابـــن ســالم ليقــدم شــاعر علــى شـــاعر، أو  -ج
 وضع شاعر في طبقة دون طبقة.

كــان ابــن ســالم يأخــذ بــرأي الجمهــور أو المتلقــين، فلــم يكــن مســتقاًل برأيــه كــل  -3
 بات الجمهور وأحكامهم.االستقالل، بل تأثر برغ

أشار ابن سالم إلـى مقـاييس المنـاطق الجغرافيـة قـد يكـون لهـا دور فـي تقـديم  -4
 شاعر على آخر، لكنه لم يتعمق في ذلك، والتزم الحيادية.

طبق ابن سالم معايير ومقاييس الفحولة على الشعراء الجـاهليين فـي الطبقـة  -5
 لى شعراء اإلسالم.األولى، وفي الوقت نفسه لم يطبق هذه المقاييس ع

كانت الخنساء الشاعرة الوحيدة، بل األنثـى الوحيـدة التـي ظهـرت فـي طبقـات  -6
 ابن سالم، فانضمت إلى الفحول ألهمية وقوة شعرها.

اختار ابن سالم مجموعة مـن شـعراء اليهـود ووضـعهم فـي طبقـة واحـدة، ولـم  -7
يم يشـــر إلـــى انتمـــائهم الـــديني، وكانـــت الموضـــوعات التـــي تناولوهـــا مـــن صـــم

وقيم الحياة الجاهلية، وهـذا يـدل علـى نفـوذهم ومكـانتهم فـي الحيـاة الجاهليـة، 
 بالمقابل لم يضع الشعراء المسيحيين في طبقة واحدة خاصة بهم.
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وبــالنظر إلــى بعــض الشــعراء الفحــول المشــهورين الــذين احتلــوا مكانــة فــي 
نــت متعلقــة طبقــات ابــن ســالم نجــد أنــه بــرر وعلــل أحيانــًا، لكــن هــذه التبريــرات كا

 -بأشعارهم ونذكر على سبيل المثال بعضًا منهم:
 امرؤ القيس: أول من سبق الشعراء إلى صورة شعرية جديدة. -1
زهير بن أبي سلمى: كان أحصفهم شعرًا، وأبعدهم من سخف، وأجمعهم  -2

لكثيـــر مـــن المعنـــى فـــي قليـــل مـــن المنطـــق، وأشـــدهم مبالغـــة فـــي المـــدح، 
 األقدر على إيجاز القول والمبالغة فيه.وأكثرهم أمثااًل في شعره، وكان 

النابغة الذبياني: ألنه أحسن الشعراء ديباجة شعر، وأكثرهم رونـق كـالم،  -3
 وأجزلهم بيتًا، ولم يكن في شعره تكلف.

األعشـــى: لكثـــرة األوزان وطـــول القصـــائد، وطـــرق مجموعـــة متنوعـــة مـــن  -4
 الفنون الشعرية كالمدح والهجاء والوصف.

 الشعر، شرود القافية. الحطيئة: ألنه متين -5
 الجاحظ:

يرى الجاحظ أن االحتكام إلى الـذوق، خاصـة ذوق الصـفوة مـن الجمهـور  
عجــــاب الجمهــــور  يعطـــي ثقــــة بالعمـــل األدبــــي، بمعنــــى أن األهـــم هــــو اســـتجادة وا 
بالكالم، وال يرى ضـرورة للتعليـل الفنـي لهـذا اإلعجـاب "فـإذا أردت أن تتكلـف هـذه 

دب، فقــــرأت قصـــيدة، أو حبـــرت خطبـــة، أو ألفــــت الصـــنعة، وتنســـب إلـــى هـــذا األ
رســـالة، فإيـــاك أن تـــدعوك ثقتـــك بنفســـك، أو يـــدعوك عجبـــك بثمـــرة عقلـــك إلـــى أن 
ـــى العلمـــاء فـــي عـــرض رســـائل أو أشـــعار أو  ـــه، ولكـــن أعرضـــه عل ـــه وتدعي تنتحل
خطــب، فــإن رأيــت األســماع تصــغى لــه، والعيــون تحــدج إليــه، ورأيــت مــن يطلبــه 

عـــــاودت أمثـــــال ذلـــــك مـــــرارًا فوجـــــدت األســـــماع عنـــــه  ويستحســـــنه، فانتحلـــــه، فـــــإذا
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منصــرفة، والقلــوب الهيــة، فخــذ فــي غيــر هــذه الصــناعة، واجعــل رائــدك الــذي ال 
 .(1)يكذب حرصهم عليه أو زهدهم فيه"

يدعو الجاحظ كل من يرغب فـي أن يكـون أديبـًا بارعـًا أال يغتـر بعقلـه أو  
لمـاء مـن ذوي االختصـاص بما يؤلفه وينصحه قبل أن ينشـره أن يعرضـه علـى الع

كــي يهــذبوه ويقولــوا رأيهــم فيــه، ومــن ثــم يقــوم بالتعــديل مــن أجــل الجــودة، وبعــد أن 
 يكون هذا األمر على ما يرام من حقه أن ينشره.

من جهة أخرى يرى الجاحظ أنه ال مشكلة في المعاني فهي متوفرة، لكـن  
اني مطروحــة فــي األهــم مــا فــي الموضــوع كيفيــة التعبيــر عــن هــذه المعــاني "المعــ

نما الشأن فـي إقامـة  الطريق يعرفها العجمي والعربي، والبدوي والقروي والمدني، وا 
الــوزن، وتخيــر اللفــظ، وســهولة المخــرج، وكثــرة المــاء، وفــي صــحة الطبــع وجــودة 

 .(2)السبك، فإنما الشعر صياغة وضرب من النسج، وجنس من التصوير"
نــه لــم يهمـــل المضــمون، ولـــم أولــى الجــاحظ عنايتـــه الواضــحة للشـــكل، لك 

ــــارة )المعــــاني مطروحــــة فــــي الطريــــق( لهــــا ســــياقها  ــــل مــــن شــــأن المعنــــى، فعب يقل
التــاريخي والثقــافي فــي عصــر الجــاحظ، فاهتمــام النــاس يومئــذى كــان منصــبًا علــى 
المعنــى دون اللفـــظ، وهــذا مـــا دفــع الجـــاحظ لقـــول هــذه العبـــارة ليلفــت االنتبـــاه إلـــى 

مــن الشــكل والمضــمون علــى مســافة واحــدة، وينظــر أهميــة اللفــظ، فالجــاحظ يقــف 
لهمـــا بميـــزان واحـــد، ويـــرى أنـــه ال يجـــوز أن يطغـــى أحـــدهما علـــى اآلخـــر، وال أن 
يكـــون ألحـــدهما نصـــيبًا مـــن االهتمـــام علـــى حســـاب اآلخـــر، فاالثنـــان عنـــده علـــى 
مســتوى واحــد مــن األهميــة، فلوالهمــا مــا وجــدنا نصــًا متماســكًا، وال نظمــًا جمــياًل، 

ـــه: "ال يكـــون الكـــالم يســـتحق اســـم البالغـــة حتـــى ويؤكـــد ع ـــى ذلـــك الجـــاحظ بقول ل
يســابق معنــاه لفظــه، ولفظــه معنــاه، فــال يكــون لفظــه إلــى ســمعك أســبق مــن معنــاه 
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إلــى قلبــك" ومعنــى هــذا أن اللفــظ والمعنــى متحــدان متفــاعالن وكأنهمــا شــيء واحــد 
 يدخالن السمع والقلب بسرعة متزامنة.

ل هـــذه العبـــارة وهـــو أن الجـــاحظ "كـــان رجـــاًل وربمـــا ثمـــة تفســـير آخـــر لقـــو  
خصــب القريحــة ال يعيبــه الموضــوع، وال يثقــل عليــه المحتــوى أيــًا كــان لونــه، ولــذا 
فإنه كان يحس أن المعنى موجود في كل مكان، وما علـى األديـب إال أن يتناولـه 

 .(1)ويصوغه صياغة متفردة"
شــاطه الفكــري الواســع، ورغـم أن آراء الجــاحظ النقديــة كانــت قليلـة قياســًا بن 

إال أن هذه اآلراء كانت مميزة عـن سـابقيه، وكانـت مكملـة لنشـاطه الفكـري، فالنقـد 
عنده يمثل غرفة متواضعة في قصره األدبي الكبيـر، فلـم يفـرد الجـاحظ للنقـد كتابـًا 
خاصًا أو رسائل، بل ما أورده من آراء نقدية جاء في ثنايا كتبـه: الحيـوان والبيـان 

 وقد تناولها الدارسون المعاصرون بالنظر والتحليل.والتبيين، 
 ه(:337قدامة بن جعفر: )ت

يرى قدامة أن صدق المضمون وأصالة الفكر ليسا مقياسًا لجودة الشعر،  
بل المقياس هو ما يحتويه هذا الشعر من صنعة، ألن الحكم الصادر بحقـه يبنـى 

األصمعي أنه سئل:  على شكل وصورة هذا الشعر، ويستشهد قدامة بما روي عن
مـن أشــعر النــاس؟ فأجـاب: "مــن يــأتي إلـى المعنــى الخســيس فيجعلـه بلفظــة كبيــرًا، 
أو إلى المعنى الكبيـر، فيجعلـه بلفظـه خسيسـًا" ثـم يسـند إلـى بعـض قـدماء اليونـان 

 .(2)القول بأن "أحسن الشعر أكذبه"
لـــم يكـــن قدامـــة بـــن جعفـــر شـــاعرًا، وال خبيـــر نقـــد علـــى مســـتوى عـــالى فـــي  
نما الذي رفـع أسـهمه وقـدره فـي هـذا المجـال وضـوح منهجـه ودقـة م جال الشعر، وا 

مصــطلحه، فهــو أول مــن حــدد جــودة المعنــى: بصــحة التقســيم وصــحة المقــابالت 
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لـــخ، وجعـــل أضـــدادها داللـــة علـــى رداءة المعنـــى أو إ وصـــحة التفســـير والتكـــافؤ...
 فساده.

الـــرداءة وقـــد قســـم  إن المقيـــاس الـــذي اعتمـــده قدامـــة فـــي النقـــد الجـــودة أو 
 األحكام في ذلك إلى ثالثة مستويات:

 منتهى الجودة وهو أعلى درجة. األول:
ــاني: الوســط بــين المــدح والــذم حيــث "تشــتمل علــى صــفات محمــودة وصــفات  والث

مذمومة، فما كان فيه من النعوت أكثر، كان إلى الجودة أميل، ومـا كـان فيـه مـن 
وما تكافأت فيه النعوت والعيوب كان وسـطًا العيوب أكثر كان إلى الرداءة أقرب، 

 .(1)بين المدح والذم"
منتهى الرداءة وهو أدنـى درجـة، "فـالحكم يتحقـق بـأن تعـود إلـى مـا حـدده  والثالث:

قدامة من نعوت للبسائط والمركبات، وخاصـة نعـوت المعـاني وعيوبهـا فـي حـالتي 
هـا مـن عيـوب، وتقـرر اإلفراد والتركيب، وتعد ما في القصـيدة مـن فضـائل، ومـا في

إلـــى أي الطـــرفين تميـــل، ليكـــون حكمـــك نقـــديًا، ولتكـــون أنـــت ممـــن يعلـــم النقـــد أي 
 .(2)تخليص الجيد من الرديء"

لقـد بنـى قدامـة نقـده علـى أســس متكاملـة، وبـين مواقفـه بوضـوح مـن شــتى  
القضــايا، وصــنف كــل شــيء بمنتهــى الدقــة، وتعمــق فــي أمــور دقيقــة فــي المعــاني 

ًا أعلـن أن النقـد يقـوم علـى نظريـة محـددة المعـالم، كـل هـذا الجهـد بشكل فذ، وأخير 
أن هـــذا  -تقريبــا–الــذاتي القــى مــن يؤيــده ووجــد مــن يخالفــه، لكــن المجمــع عليــه 

 العمل له قيمته في الفكر والثقافة الفلسفية.
 -ويمكن تلخيص مواقف قدامة النقدية كالتالي: 
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مــا تغيــرت األزمــة والبيئــات، فالشــعر ال تعتبــر الفضــيلة مقياســًا خلقيــًا ثابتــًا مه -1
يظل شعرًا ما دام يعبر عن ذلك المقياس الثابت للفضيلة، وكأنه يقـول: هـذه 

 حقيقة ثابتة والحقائق ال تتغير.
حاول قدامة أن يجبر االنكسار في تيار الشعر بالعودة إلى القاعـدة الفلسـفية  -2

 التي ترى وراء التكثر وحدة، ووراء التغير نواة ثابتة.

يبدو أن قدامة كان ضيق الصدر بالشعر المحدث ألن االعتراف به يناقض  -3
نظريتــه، وأن التغييــر الــذي حـــدث فيــه يحتــاج إلــى مبـــرر ومســول وأنــه لـــيس 

 بشيء عارض.

كان قدامة ذا صلة بالفكر الفلسفي اليوناني وقد تأثر به، فتحدث عن )كـذب  -4
ـــــل(  ـــــق فـــــي عصـــــره بلفـــــظ )تخيي ـــــت تطل وهمـــــا الشـــــعر( وكلمـــــة )كـــــذب( كان

 .(1)مترادفان

بشـكل  -دون أن يشـير إلـى القـرآن–أشار وأثار قدامة مسألة )نهاية الجـودة(  -5
 نظري ولم يخض في مراحل الجودة عند التطبيق.

 ه(: دالئل اإلعجاز.471عبد القاهر الجرجاني )ت
يرى عبد القـاهر الجرجـاني فـي نظريتـه )الـنظم( أن الصـياغة متوحـدة مـع  

المتـــرادفتين ليســـتا علـــى درجـــة واحـــدة مـــن الداللـــة ألن أي  المعنـــى، وأن الجملتـــين
تغيير في التركيب يتبعه تغيـر فـي الصـورة، وأن أجـزاء الصـورة ال تكتمـل إال بدقـة 
الصــنع فــي ذلــك الــنظم باختيــار األلفــاظ ووضــعها فــي مواضــعها المالئمــة لهــا فــي 
الجمـــل، ووضـــع الجمـــل بعضـــها إلـــى جانـــب بعـــض ليشـــاكل بعضـــها بعضـــًا فيـــتم 

 تأليف هذه الصورة.
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يعلـــل الجرجـــاني ســـبيل الكـــالم فيقـــول: "ســـبيل التصـــوير والصـــياغة، وأن  
ســـبيل المعنـــى الـــذي يعبـــر عنـــه ســـبيل الشـــيء الـــذي يقـــع التصـــوير والصـــول فيـــه، 
كالفضـــة والـــذهب، يصـــال منهـــا خــــاتم أو ســـوار. فكمـــا أن محـــااًل إذا أنــــت أردت 

ه أن تنظـر إلـى الفضـة الحاملـة النظر في صول الخاتم، وفي جودة العمل ورداءاتـ
لتلـــك الصـــورة، أو الـــذهب الـــذي وقـــع فيـــه العمـــل وتلـــك الصـــنعة، كـــذلك محـــال إذا 
أردت أن تعرف مكان الفضل والمزية في الكالم أن تنظر فـي مجـرد معنـاه، وكمـا 
أنــا لــو فضــلنا خاتمــًا علــى خــاتم بــأن تكــون فضــة هــذا أجــود، أو فضــته أنفــس، لــم 

إذا فضلنا بيتًا على بيت  –حيث هو خاتم، كذلك ينبغي  يكن ذلك تفضياًل له من
 .(1)أال يكون تفضياًل له من حيث هو شعر وكالم" -من أجل معناه

يشــبه الجرجــاني المعنــى بالــذهب والفضــة مــن حيــث أنــه المــادة األساســية  
للصناعة، وأن هذه المادة لوحدها ال قيمة جمالية لها، بل رونقهـا وبهاءهـا يتحقـق 

لها، بمعنى أن المعاني تحتـاج إلـى صـياغة وتصـوير حتـى تكتمـل دائـرة عند تشكي
 العمل األدبي.

"وعاد عبد القاهر يحاول أن يبسط التعليل في مستويات الجـودة... ورغـم  
ــم يســتطع أن يمــس فكــرة اإلعجــاز إال  براعتــه الفائقــة فــي التحليــل والتعليــق فإنــه ل

 .(2)لمامًا"
ح مفهــوم البالغــة بشــكل مميــز، وأســهم قــام عبــد القــاهر الجرجــاني بتوضــي 

في معالجة كثير من نظريات النقد بآليات جديدة حيث تعمـق وتغلغـل إلـى بـواطن 
 -األمور، ويمكن التحدث بإيجاز حول هذا الموضوع من خالل التالي:
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تحدث عبد القاهر عن اإلعجاز في القرآن الكريم فقـرر أنـه "لـيس للفظـة فـي  -1
لتهـا، ميـزة وال فضـل أولـي، ولـيس بـين أيـة لفظـة ذاتها، ال في جرسـها وال دال

وأخـــرى فـــي حـــال انفـــراد كـــل منهمـــا عـــن أختهـــا مـــن تفاضـــل، ال يحكـــم علـــى 
اللفظة بأي حكم قبل دخولها في سـياق معـين، ألنهـا حينئـذ وحسـب تـرى فـي 
نطــاق مــن الــتالؤم أو عــدم الــتالؤم، وهــذا الســياق هــو الــذي يحــدث )تناســق 

 .(1)( على وجه يقتضيه العقل ويرتضيه"الداللة( ويبرز فيه )معنى

يـــرى عبـــد القـــاهر أن األفـــراد المفـــردة أو ترتيـــب الحركـــات والســـكنات، أو 
اإليقـــــاع أو الفواصـــــل أو االســـــتعارة، هـــــذه األمـــــور مجتمعـــــة أو منفـــــردة ال تحقـــــق 
نما يتحقق اإلعجاز مـن خـالل وضـع األلفـاظ فـي سـياق معـين بشـكل  اإلعجاز، وا 

حيث يعطي ذلك كله معنى وداللة واضحين مميزين فيهمـا متالئم متناسق منظم ب
 الجدة واالبتكار.

الـنظم هـو أسـاس الجمـال فـي الشـعر والنثـر، والحكـم عليـه بالصـواب والخطــأ  -2
مـــرتبط بقضـــايا التقـــديم والتـــأخير، والفصـــل والوصـــل، واإلظهـــار واإلضـــمار، 

 واالستفهام والنفي.

نمـــا االنحيــاز إلـــى اللفـــظ قتـــل للفكـــر، والفصـــاحة لي -3 ســـت فـــي اللفظـــة ذاتهـــا، وا 
تأتي بعد االنتهاء من العملية الفكرية التي تصنع تركيـب األلفـاظ، واالنحيـاز 

 إلى المعنى خطأ كبير.

تتكــون الصــورة مــن اللفــظ والمعنــى مجتمعــين، والشــعر لــيس مجــرد صــياغة،  -4
نما هو نظم لأللفاظ متسقًا وفق ما يقرره النحو، فضم األلفـاظ بعضـها إلـى  وا 

ون تــوخي معــاني النحــو فيهــا لــيس نظمــًا، وال يمكــن أن تتســاوى أو بعــض د
 تتطابق المعاني إال إذا كررت األلفاظ نفسها بذات الصياغة والنسق.
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تحـدث الجرجـاني فـي كتابـه )دالئـل اإلعجـاز( عـن المعنـى، وخصـص كتابــه  -5
)أسرار البالغة( لدراسة معنى المعنى وضروب البيان، وذكر فيـه التفسـيرات 

 ية وهذا دليل على أنه كان يملك ذوقًا نقديًا أصياًل.الجمال

كـان الجرجــاني ناقــدًا عقالنيــًا يرفــع دائمــًا مــن شــأن الفكــرة، وقيمــة الفكــرة تنبــع  -6
مـــن جمالهـــا، واالستشـــعار بجمالهـــا يبعـــث فـــي الـــنفس لـــذة وراحـــة، وقـــد قـــرن 
الجرجــــاني التمثيــــل بقــــوة إيــــراد الشــــاهد الحســــي بعــــد وضــــع الحكــــم العقلــــي، 

ثيل يدفع القـارئ إلـى طلـب معنـاه بـالفكرة، ويحـرك الهمـة والخـاطر عنـده فالتم
 .(1)وهنا يحدث اإلمتاع

 ابن األثير:
شــرح فــي كتابيــه )المثــل الســائر( و)الجــامع الكبيــر( المصــطلح البــديعي،  

وكان تركيزه على ذلك بالدرجة األولى، ثم ورد في هـذين الكتـابين خطـرات نقديـة، 
 عليم البيان.وأبرز دور الناقد في ت

وحـــاول أن يقـــرب المســـافة بـــين الشـــعر والنثـــر، وحـــاول تصـــنيف المعـــاني  
وتحديــد أنواعهــا، وأولــع ابــن األثيــر بالمعــاني عنــد تقييمــه للشــعر والنثــر، فلــم يقبــل 
المعنــى العــادي، وكــان يبحــث عــن المعنــى المبتــدع، يقــول ابــن األثيــر مبينــًا قيمــة 

 المعاني عند العرب:
كمــــا كانــــت تعتنــــي باأللفــــاظ فتصــــلحها وتهــــذبها، فــــإن  "اعلــــم أن العــــرب 

المعــاني أقــوى عنــدها، وأكــرم عليهــا، وأشــرف قــدرًا فــي نفوســها. فــأول ذلــك عنايتهــا 
بألفاظهــــا، ألنهــــا لمــــا كانــــت عنــــوان معانيهــــا، وطريقهــــا إلــــى إظهــــار أغراضــــها، 
 أصلحوها وزينوهـا وبـالغوا فـي تحسـينها، ليكـون ذلـك أوقـع فـي الـنفس، وأذهـب بهـا

 .(2)في الداللة على القصد"
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ومــن يطلــع علــى آراء ابــن األثيــر النقديــة وأحكامــه ومنهجــه يجــد أنــه تفــرد  
عــن غيــره مــن النقــاد فــي كثيــر مــن األمــور، بــل إن جرأتــه وذاتيتــه تبــدو واضــحة، 
فكــان ال يتــردد فــي إصــدار الحكــم علــى أي عمــل أدبــي أو أي شــاعر مهمــا بلغــت 

األدب، كــان دائمــًا يركــز علــى المعــاني بالدرجــة مكانتــه، وعلــت منزلتــه فــي عــالم 
األولـى، أو هــي محــط نظــره دائمـًا، فــأي شــعر عنــده تبلـغ درجــة إعجابــه بــه مقــدار 
قناعتــه بالمعــاني التــي يحملهــا، ويمكــن تســجيل بعــض المالحظــات التــي تخــتص 

 -بمنهجه وأحكامه والمعايير التي اعتمدها في ذلك:
ـــد ا -1 ـــر أن المعـــاني عن ـــن األثي لشـــعراء اإلســـالميين والمحـــدثين أغـــزر رأى اب

وأوفــر مــن الشــعراء الجــاهليين وبنــى حكمــه علــى عــدد الموضــوعات التــي 
 تناولها الطرفان.

أصدر حكمه بوضوح على الشعراء العرب، فذكر أن أعظم شـعراء العربيـة  -2
 على اإلطالق أبو تمام والمتنبي بسبب المعاني، ثم البحتري بسبب اللفظ.

ف ابن األثير المعاني في شعر المتنبي وقسمها إلـى بطريقة إحصائية صن -3
خمســة مراتــب: األولــى: مــا انفــرد بــه دون غيــره، والثانيــة: تســاوى فيهــا مــع 
ـــة: متوســـطة، والرابعـــة: دون المتوســـطة، والخامســـة: متقهقـــرة  ـــره، والثالث غي

 عدمها خير من وجودها.

ق الشــاعر، اعتمــد ابــن األثيــر الكثــرة العدديــة مقياســًا فــي الحكــم علــى تفــو  -4
فمكانــة األديــب عنــده مرتبطــة بــرأي النــاس فيــه، فكلمــا كــان اإلجمــاع عليــه 

 أكثر كانت مكانته أعظم.

فضل ابن األثير المعاني الذهنية على الصور الشعرية، وكان ينفـر أحيانـًا  -5
 من الشعر الذي فيه كثير من الصور.
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يهــــا يــــرى ابــــن األثيــــر أن القصــــيدة فــــي الشــــعر العربــــي كلمــــا طالــــت زاد ف -6
 الرديء، وقل الجيد.

يــرى ابــن األثيــر أن المعنــى يتجســد مــن خــالل اللفــظ، فيســبغ صــورته علــى  -7
 اللفظ، فيتآلف المعنى واللفظ.

أقــام ابــن األثيــر منهجــه فــي النقــد علــى الطريقــة اإلحصــائية، فكــاد أوضــح  -8
النقـــاد اســـتعمااًل لهـــا، وكـــان أشـــدهم جـــرأة فـــي النقـــد التطبيعـــي ســـواء علـــى 

أو علـــى القصـــيدة كاملـــة، وكـــان يتميـــز بشـــجاعته فـــي إبـــداء البيـــت المفـــرد 
 .(1)الرأي الذاتي بكل وضوح

 
 معايير الجودة األدبية عند النقاد المحدثين

ــــوم اإلنســــانية   ــــاره أحــــد العل ــــد ومفهومــــه واعتب ــــا الحــــديث عــــن النق إذا أردن
وبشــيء مــن التوضــيح يمكــن القــول: "أمــا النقــد فهــو علــم وصــفي، يضــع بــين يــدي 

الخبــرة والوســائل التــي يســتطيع بهــا أن يميــز الحســن مــن القــبح، وأن يحكــم  الناقــد
، ومقـــاييس النقـــد (2)الحكـــم الصـــحيح الســـليم. والنقـــد إذًا يهتـــدي ويصـــف ثـــم يحكـــم"

متفاوتــة عنــد النقــاد حســب ثقافــاتهم وأذواقهــم، فمــنهم مــن يبنــي نقــده علــى المعرفــة 
ضـــــوعات الشـــــعر ودرجـــــة باللغـــــة والنحـــــو، وآخـــــرون يجعلـــــون مقاييســـــهم مـــــثاًل مو 

األصــــالة، ومــــنهم مــــن يركــــز علــــى الجانــــب الجمــــالي أو الجانــــب الفنــــي المتعلــــق 
 بخصائصه.

إذا كــــان للنقــــد فــــي هــــذا العــــالم أهميــــة نابعــــة مــــن الحاجــــة إلــــى االرتقــــاء 
والتطـــور واالزدهـــار، فـــإن للنقـــد األدبـــي أهميـــة خاصـــة ألنـــه يبحـــث عـــن الجمـــال 
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األدبــي، بــل يميــز ويفضــل عمــاًل أدبيــًا  ويكشــف مــواطن النضــج الفنــي فــي النتــاج
وبـــالطبع ال يأخـــذ هـــذا الحكـــم أو ذاك اإلصـــدار جزافـــًا، بـــل ال بـــد مـــن ، علـــى آخـــر

ـــاييس متفـــق عليهـــا، وحقيقـــة ال يمكـــن  ـــًا لمعـــايير معتمـــدة ومق الشـــرح والتعليـــل وفق
اعتبــــار مــــن ادعــــى النقــــد ناقــــدًا، فلــــيس األمــــر بــــالتمني أو اإلدعــــاء، لكــــن للناقــــد 

وصــفات إذا تحققــت فيــه، ورأيناهــا رأي العــين فــي نقــده اعتمــدناه كناقــد مواصــفات 
تحترم آراءه وأحكامه، أو بمعنى آخـر، فـإن للناقـد أخـالق خاصـة يجـب أن يتحلـى 
بهــا دائمــًا قبــل النقــد وأثنــاءه وبعــده، وأبــرز هــذه األخــالق الموضــوعية فــي تعاملــه 

مــل مــع المــادة لــذاتها مــع النقــدي مــع األدب واألدبــاء، ونقصــد بالموضــوعية "التعا
ـــنفس ونـــوازع العاطفـــة، ودون االســـتجابة لمـــؤثرات أو  التجـــرد الكامـــل مـــن هـــوى ال
ضــغوط سياســية أو اجتماعيــة أو أدبيــة، أو شخصــية لتوجيــه النقــد وجهــة معينــة، 

 .(1)وصبغة بصبغة التيار السائد المهيمن أيًا كانت صورته"

نـــدما يتنـــاول موضـــوعه الموضـــوعية تتطلـــب أن يتمتـــع األديـــب بالحريـــة ع
دون الخضــوع ألي قيــد، ودون أن يتــأثر بــأي تيــار، هــذه الحريــة هــي التــي تحملــه 
لينطلق فيصل إلى أعالي القمـم، ويسـير فـي أغـوار اآلفـاق، ورغـم هـذه الحريـة لـن 
يسـتطيع األديــب أن يصـل إلــى مـا يصــبو إليـه إال إذا كــان ذو ملكـة خاصــة تهيئــه 

 وتؤهله لالنطالق.
ت الناقــــد ســــواء كــــان شــــاعرًا، أو ناقــــدًا فنيــــًا أو عالمــــًا، ملكــــة "وأول ملكــــا 

الذوق، تلك الملكة التـي تمكنـه أن يتعـرف علـى مـواطن القـبح والجمـال فـي الـنص 
عند سماعه أو قراءته، ويستطيع بعد ذلك أن يقف عندها ويتبين أسـرارها، ويطلـع 

                                                           
، 1جــابر قمحيــة )األدب الحــديث بــين عدالــة الموضــوعية وجنايــة التطــرف(، الــدار المصــرية اللبنانيــة القــاهرة، ط( (1

 .9م، ص1992



 
 -264- 

ـــم والمعرفـــة، واإل حاطـــة بجوانـــب علـــى دخائلهـــا، ثـــم يعلـــل لهـــا بمـــا أوتـــي مـــن العل
 .(1)الموضوع، وبما أوتي كذلك من قدرة على التعمق والتحليل، واالكتشاف"

وتتطلـــب ملكـــة الـــذوق موهبـــة فطريـــة، وتجـــارب ذاتيـــة، واضـــطالع واســـع  
علــى األدب والنقــد، ألن لهمــا قواعــد فنيــة مبنيــة علــى خبــرات ســابقة ســواء كانــت 

ذا لـم يكـن مـن يسـمي  نفسـه علـى هـذا المسـتوى فإنـه لغوية أو بالغية أو فكرية، وا 
ســــينظر إلــــى مــــا يريــــد نقــــده نظــــرة جزئيــــة أو مــــن زاويــــة واحــــدة، فتكــــون أحكامــــه 

 .منقوصة، ويكون هو ذاته بحاجة إلى من ينقده ويصوب نقده
 عباس محمود العقاد:

حـــرص العقـــاد علـــى أن يضـــع للنقـــد قواعـــد ومنهجـــًا، وركـــز علـــى ثالثـــة  
ع النفســية وراء الــنص األدبــي، والجوانــب جوانــب: تحليــل شخصــية األديــب والــدواف
 االجتماعية التي أثرت في نفس األديب.

"تعتبر دراسـة العقـاد عـن ابـن الرومـي مـن أقـوى وأنقـى الدراسـات، ويعتبـر 
كثير من النقاد هذه الترجمة أحسن ما كتب العقاد، ولكن يؤخذ على العقاد إسرافه 

شـاعر العـالم( الـذي فـاق شـعراء في تقدير ابن الرومي ووصفه المشـهور لـه بأنـه )
 -قبـل إصــداره–العـالم جميعـًا ال يســتثني مـنهم أحــدًا، ألن مثـل هــذا الحكـم يتطلــب 

أن يكون العقاد قد قرأ شعر العالم كله في شتى العصور، وعقد موازنـة بينـه وبـين 
شـعر ابــن الرومـي، فتبــين لـه تفــوق شــعره علـى شــعر العـالم، ومــن ثـم يكــون جــديرًا 

 .(2)بهذا اللقب

قــد يشــم مــن حكــم العقــاد علــى ابــن الرومــي رائحــة التســرع فــي الحكــم أو 
المبالغة في المدح، ألن مثل هذا الحكـم قـد نجـده عنـد بعـض النقـاد لشـاعر آخـر، 
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ويمكـــن وضـــع هـــذا الحكـــم فـــي إطـــار وجهـــة نظـــر العقـــاد الخاصـــة، ومـــن واجـــب 
 المتلقي أن يحترم أي رأي ولو كان مخالفًا لرأيه.

قــــاد فــــي مجــــال النقــــد لننتقــــل إلــــى نقطــــة أخــــرى خاصــــة بــــاألذواق ونبقــــى مــــع الع
 والمشاعر.

"وال شـــك أن العقـــاد أراد أن يرتفـــع بـــاألذواق والمشـــاعر فـــي نفـــس الوقـــت  
الـــذي أراد فيـــه أن يؤكـــد مجموعـــة مـــن الحقـــائق والمفـــاهيم األدبيـــة والنقديـــة. فبهـــذا 

م األفهـام بحيـث يحقق رفعـة األذواق والمشـاعر ويسـتوثق فـي الوقـت نفسـه مـن تقـد
ـــال علـــى اآلداب الســـطحية، وتســـتطيب  ـــذوق الفنـــون الســـاذجة وباإلقب ال تكتفـــي بت

 .(1)بالتالي حياة المتعة الفنية البسيطة الساذجة"

ــالفطرة والشــكل والداللــة والمعنــى والصــياغة والبالغــة  ويــربط العقــاد الفــن األدبــي ب
 حيث يقول:

يوفــق بفطرتــه الختيــار أشــكال "ومــا الفنــان إال ذلــك اإلنســان المهــم الــذي  
تبرز المعاني وتخلو من العيوب التي تحجبها عن الخواطر، أو هو ذلك اإلنسـان 
الملهـــم الـــذي يوفـــق الختيـــار األشـــكال التـــي تنســـينا األشـــكال وتـــؤدي عملهـــا، ومـــا 
عملهــا إال أن تســاعد المعنــى علــى الظهــور ال أن تشــغل النــاظرين بــالظواهر عمــا 

الــدالالت... والجملــة البليغــة هــي التــي تبلــغ بــك إلــى فحواهــا وراءهــا مــن المعــاني و 
بال مبالغة في التحلية، تشغلك بصياغتها عن داللتها وال قصور في التعبير يقـف 

 .(2)بك عند ألفاظها فيثنيك عن مضامينها"
لــــى فطــــرة   ، وا  يــــرى العقــــاد أن الحيــــاة القويــــة تحتــــاج إلــــى أدب قــــوي ســــامى

لـــى حريـــة تم تـــزج بمعـــاني الحيـــاة، ويـــرى أنـــه مـــن الواجـــب علـــى إنســـانية عامـــة، وا 
"الــذين يفهمــون عظمــة الحيــاة مــن أبنــاء هــذا الجيــل أن يحســنوا فهــم هــذه الحقيقــة 
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ليعلموا أن األمم التي تصلح للحياة والحرية ال يجوز في العقل أن يكون لهـا غيـر 
 .(1)أدب واحد، وهو األدب الذي ينمي في النفس الشعور بالحياة والحرية"

ذا األدب هو الذي ينبه المشاعر ويحفزها وينقيها، ويفتح البصيرة نحو المستقبل ه
 وطريق الرفعة.

ذا أردنــــا الحــــديث عــــن المقــــاييس األدبيــــة عنــــد العقــــاد فإننــــا نــــرى "أول  وا 
مقيـــاس مـــن المقـــاييس األدبيـــة التـــي تعـــم اآلداب كلهـــا فـــي نظـــر العقـــاد علـــى أن 

لفظية أو صـناعية... والمقيـاس الثـاني أن الشعر قيمة إنسانية قبل أن يكون قيمة 
ن كـان وصـفًا لغيـره... والمقيـاس الثالـث للشـعر  الشعر تعبير عن نفـس صـاحبه وا 
الصــادق أن القصــيدة بنيــة حيــة أو بنيــة عضــوية يقــع كــل جــزء منهــا فــي موقعــه 

 .(2)الذي ال يعني فيه غيره كما تتألف األجسام من الجوارح واألعضاء"
للشــعر والشــاعر نســتطيع أن نتبــين أن "الشــعر حقيقــة مــن منظــور العقــاد  

الحقائق، ولب اللباب، والجوهر الصميم من كل ما له ظاهر فـي متنـاول الحـواس 
والعقــول، وهــو ترجمــان الــنفس والناقــل األمــين عــن لســانها... والشــاعر فــي أوجــز 

در تعريــف هــو اإلنســان الممتــاز بالعاطفــة والنظــرة الفاحصــة إلــى الحيــاة، وهــو القــا
 .(3)على الصياغة الجميلة في إعرابه عن العواطف والنظرات"

يوجــه العقــاد انتقــادًا الذعــًا إلــى شــعر شــوقي فيقــول أنــه يعــاني مــن أربعــة  
 .(4)عيوب هي: "التفكك، واإلحالة، والتقليد، والولوع باألغراض دون الجوهر"

يمـــة "ويـــرى العقـــاد أن الشـــعر يقـــاس بمقـــاييس ثالثـــة: أولهـــا: أن الشـــعر ق 
إنسانية قبـل أن يكـون قيمـة لفظيـة أو صـناعية، فيحـتفظ الشـعر بقيمتـه الكبـرى إذا 
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تــرجم إلــى جميــع اللغــات، وثانيهــا: أن الشــعر تعبيــر عــن نفــس صــاحبه، فالشــاعر 
الذي ال يعبر عن نفسه صانع وليس ذا شخصية أدبية، وثالثها: أن القصيدة بنية 

 .(1)لقافية"حية وليست أجزاء متناثرة يجمعها الوزن وا
 -:(2)إبراهيم المازني

إذا كــان ميــزان الجــودة دقيقــًا حساســًا عنــدما ينقــد عمــاًل أدبيــًا، وربمــا يقــف  
هذا الميزان عند صغائر أو دقائق أو جزئيات هـذه األعمـال، فـإن النظـر بشـمولية 
إلى نقد هذه الجزئيـات يعطـي انطباعـًا عامـًا عـن هـذه العمـل مـن حيـث جودتـه أو 

بشكل نسبي، ومن هنا كان للمازني رأي في شـعر حـافظ إبـراهيم وفـي  رداءته ولو
 أدب المنفلوطي وغيرهم.

 
 أي المازني في شعر حافظ إبراهيم:ر 
كـان للمــازني موقفـًا واضــحًا مـن شــعر حــافظ إبـراهيم فقــد اتهـم هــذا الشــعر  

 بالال أخالق، يقول المازني بهذا الشأن:
، وتكـافئ المحسـن لكـان أقـل جـزاء "ولو كان لـألدب حكومـة تنتصـف مـن المسـيء

لحافظ على ما ارتكب من الشعر أن تبتاع ما اشـتراه النـاس مـن كتبـه، ثـم يحرقهـا 
بيده، ألن شعره جناية على األدب، وأنـت فقـد تعلـم أن مـن الشـعر مـا يكـون آثمـًا، 
ومنه ما هو بريء صالح، أما اآلثم فذلك الذي يفسد الذوق، ويعود الناس الكذب، 

 نفوس. وشعر حافظ من هذا النوع.ويضلل ال

                                                           
، 1محمـــد عبـــد المـــنعم خفـــاجي، )مـــدارس النقـــد األدبـــي الحـــديث(، القـــاهرة، الـــدار المصـــرية اللبنانيـــة، ط ينظـــر:( (1

 .41، 40م، ص1995
 .216-181ينظر: محمد زغلول سالم، )النقد العربي الحديث(، ص( (2
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ومــــن مآخـــــذ شـــــكري علـــــى حـــــافظ اتهامـــــه لـــــه بالتنـــــاقض فـــــي األغـــــراض 
والمبالغــــة وســــرقة المعــــاني، وضــــعف الخيـــــال، وســــقم الــــذوق، وجمــــود الخـــــاطر، 

 .(1)والحشو وسوء الصياغة

قد يبدو حكم المـازني علـى شـعر حـافظ فيـه نـوع مـن القسـوة والحـد ة، ألنـه 
نقــده وهــذا مــن حــق الناقــد، لكــن يمكــن القــول أن بعــض كــان شــديد الوضــوح فــي 

 النقاد اآلخرين ربما يكون لهم رأي آخر يخالف رأي المازني.
 رأي المازني في أدب المنفلوطي:

لــم يســلم المنفلــوطي مــن نقــد المــازني الــالذع الــذي كــان فيــه صــريحًا غيــر  
ت تشـــبه مجامـــل، وربمـــا يتخيـــل الـــبعض أن هـــذا النقـــد هـــو مجموعـــة مـــن االتهامـــا

الرصاص وجهـت إلـى صـدر المنفلـوطي، فقـد اسـتخدم المـازني ألفاظـًا تصـيب فـي 
الضعف  –أدبه زبد  –ال يحسن  –أنوثة موضوعاته  –تكلف  –مقتل )اصطناع 

 السطحية(. –
يقــول المــازني عــن أدب المنفلــوطي أن فيــه: "اصــطناع للمواقــف، وتكلــف 

وعاته يعطـــف إلـــى أســـلوبه، للعواطــف، وميـــل إلـــى النعومـــة، أو األنوثـــة فـــي موضـــ
ويتهمه أنه ال يحسن اختيار األلفاظ، وأن موضوعاته ال توافـق العصـر، وأن أدبـه 
يهــتم بالزبــد مــن مظــاهر الحيــاة بــداًل أن يغــوص فــي األعمــاق ويتطلــع إلــى آفــاق 
جديــدة، ثــم يــتهم أدبــه بالضــعف والســطحية والتكلــف، وخلــوه مــن العاطفــة الصــادقة 

 .(2)واإلحساس الصحيح
 مكن تلخيص آراء المازني النقدية ومعالم منهجه النقدي بما يلي:ي
األلفاظ عند األديب كاأللوان عند الرسام فليس كل من استخدم األلوان يعتبـر  .1

رســامًا، ولــيس كــل مــن نظــم األلفــاظ يعتبــر شــاعرًا، ألن األلفــاظ رمــوز لمعــانى 
                                                           

 .197-188ناهجه(، صينظر: محمد زغلول سالم، )النقد العربي الحديث، أصوله، قضاياه، وم( (1
 .204-198ينظر: )النقد العربي الحديث، أصوله وقضاياه، ومناهجه(، ص( (2
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بلـغ اإلنسـان وصور، وفيها إثـارة لألحاسـيس، وغايـة الشـعر عنـد المـازني أن ي
مرتبة عالية من السمو في اللذة من خالل الحس والعواطـف، وال يتحقـق ذلـك 
إال بإغفال اللفظ الوضيع، وعدم التكلـف فـي األسـلوب، والغايـة األخـرى غايـة 
اجتماعيــــة وهــــي دفــــع المجتمــــع إلــــى تطلــــب حيــــاة جديــــدة أقــــوى وأســــمى ممــــا 

 يحياها.
يان المعرفـة الصـادقة بطريـق األدب عنصر ذاتي، واألديب أو الشاعر يستوح .2

اإلحساس الصادق الذي ال يكـذب تجـاه الحيـاة والطبيعـة بمظاهرهـا المختلفـة، 
واألدب يخــــدم الفضــــيلة، ويبــــرز كــــل جمــــال، واألدب صــــورة لنفســــية األديــــب 

 وشخصيته في الحياة ما دام صادقًا.

ال بد من صدق التشـبيهات والصـور، ودقـة األلفـاظ فـي الداللـة علـى المعـاني  .3
 واألحاسيس.

 
 :(1)مقاييس النقد عند د. محمد زغلول سالم

يــرى الــدكتور محمــد زغلــول ســالم "أن الشــعر فــي أساســه تصــوير نــاطق،  
وأن ميــزان جودتــه مــدى أثــره... ألن قاعــدة الشــعر المطــردة هــي التــأثير... وســر 
ذلــك التــأثير أن الشــاعر يــتمكن ببراعــة أســلوبه، وقــوة خيالــه، ودقــة مســلكه، وســعة 

لتـــه مـــن هتـــك ذلـــك الســـتار المســـبل دون قلبـــه، وتصـــوير مـــا فـــي نفســـه للســـامع حي
 .(2)تصويرًا يكاد يراه بعينه ويلمسه ببنانه، فيصبح شريكه في حسه ووجدانه"

إن صــــح هــــذه –يتحـــدث الــــدكتور محمــــد زغلــــول ســــالم عــــن روح الشــــعر  
ى كـل هذه الـروح هـي التـي تختـرق القلـوب، وتسـري مـع الـدماء، وتنفـذ إلـ -التعبير

                                                           
 .100ينظر: المرجع السابق، ص( (1
، 1981محمــد زغلــول ســالم )النقــد األدبــي الحــديث، أصــوله واتجاهــات رواده(، اإلســكندرية، منشــأة المعــارف، ( (2

 .185ص: 
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خليــة عصــبية، كــل ذلــك يكــون األحاســيس والمشــاعر والعواطــف، هــذه الــروح هــي 
المؤثرة، وهي التي تصنع هذه األحاسيس، فكلما كانت هـذه الـروح قويـة بهـا طاقـة 

 وحيوية، كان العمل األدبي قويًا جذابًا مبدعًا يستحق التقدير واالحترام.
ول هـي: المآخــذ اللغويــة، ويمكـن أن نلخــص مقـاييس النقــد العربــي فـي خمســة أصــ

 والمآخذ األسلوبية، والمآخذ البالغية، والمآخذ النفسية، والمآخذ المعنوية.
فأما مآخذ اللغة فتنحصر في أن يكون اللفظ جاريًا على غير سبيل اللغة 
واإلعـراب، أو الخطـأ فـي االسـتعمال واالنحـراف بـه عـن طريـق العـرب، أو الغرابــة 

 لمقام والمناسبة والعصر.والصعوبة وعدم المالئمة ل
ومآخذ األسلوب تدور حول محاوالت التعنت والتكلف وعـدم االسـتواء فـي 
التعبيــر، أو التنــاقض واالســتمالة، وعــدم تــالؤم بعــض الكــالم مــع بعضــه أو عــدم 
التناسب بين اللفظ والمعنـى، أو الركاكـة والتهلهـل لضـعف الصـالت والـروابط بـين 

ـــة، أو  ـــة، والعبـــث دون فائـــدة لحشـــو مـــا ال أجـــزاء العبـــارة أو الجمل التكـــرار واإلطال
 يقتضيه السياق من األلفاظ.

ومآخــــذ بالغيــــة أو بيانيــــة متعلقــــة بالصــــور البيانيــــة كاالســــتعارة والتشــــبيه  
 والمجاز وأنواعه، وما حسن منها وما قبح.

والمآخــذ النفســية المتصــلة بالخطــأ فــي فهــم المواقــف، أو الخطــأ فــي فهــم  
 ة، وانطباعاتها، وانعكاسات المشاعر واألحاسيس عليها.النفس اإلنساني

وأخطــاء المعــاني أو المآخــذ المعنويــة المتصــلة بعــدم التوفيــق فــي التعبيــر  
عمــــا أريــــد التعبيــــر عنــــه، أو القصــــور فــــي بلــــول مــــا أراد الشــــاعر أو الكاتــــب، أو 

ية عن طريق المخالفة واالبتعاد عن الحقيقة الواقعية أو التاريخية أو العرفية والعقل
 السهو أو الخطأ أو الجهل.
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 شوقي ضيف:
يــــرى الــــدكتور شــــوقي ضــــيف أنــــه ال بــــد مــــن إتقــــان علــــوم اللغــــة والنحــــو  

والعــــروض والقــــوافي وعلـــــوم البيــــان والبالغــــة الســـــتخالص خصائصــــها، وكـــــذلك 
اإللمـــام بعلـــم التـــاريخ لمعرفـــة زمـــن الـــنص األدبـــي وظروفـــه، فـــاألدب مـــرآة صـــافية 

منه تشع طاقات قوية من اإلحساسات والخبرات، فمن الشـعراء للمجتمع وأخالقه و 
مـــن يقـــدم عواطـــف ومشـــاعر خالصـــة، ومـــنهم مـــن يقـــدم حكمـــًا وخبـــرات خالصـــة، 
ومــــنهم مــــن يجمــــع بــــين االثنتــــين، وال بــــد مــــن الثقافــــة األدبيــــة، لمعرفــــة المعــــاني 
واألصــــوات والموســــيقى، وال بــــد مــــن الوقــــوف عنــــد عالقــــات الكلمــــات بالمعــــاني، 

 .(1)قتها بعضها ببعض إلدراك حسن تركيبها وتأليفهاوعال
ويقــــرر الــــدكتور شــــوقي ضــــيف باختصــــار ماهيــــة الشــــعر الجيــــد فيقــــول:  

"ولــيس مــن شــك فــي أن الشــعر الجيــد ينبغــي أن يحتــوي إمــا علــى خيــال حــي أو 
صــوت فخــم، أو فكــرة عميقــة، فــإذا اجتمــع ذلــك كلــه فــي قصــيدة كانــت مــثاًل أعلــى 

 .(2)"للشعر وجودته وجماله
لقــد تميــز شــوقي ضــيف بنقــده، فســجله حافــل فــي تحليــل األدب وتقويمــه 
ـــه، وفـــي دارســـة الشخصـــية األدبيـــة، ويمكـــن تســـجيل  ـــه الفنـــي وتعليل وتفســـير جمال

 -بعض المالحظات الخاصة بموقف شوقي ضيف من جودة األدب كالتالي:
الموســــيقى مــــن أهــــم خصــــائص الصــــياغة الشــــعرية، فــــال يوجــــد شــــعر بــــدون  -1

 .(3)موسيقى
 .(4)العناية بالقيم الفنية الخالصة في األدب: لغة األدب أو الصياغة األدبية -2

                                                           
 .127 - 119م، من ص: 1981، 6بي(، القاهرة، دار المعارف، طينظر: شوقي ضيف ) في النقد األد( (1
 .128المرجع السابق: ص( (2
 .58، ص1976شوقي ضيف )فصول في الشعر ونقده(، القاهرة، دار المعارف، ( (3
 .198، ص1976، 4ينظر: شوقي ضيف )في النقد األدبي(، القاهرة، دار المعارف، ط( (4
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ال بــد مــن تــوفر الموهبــة واألصــالة واإلبــداع فــي العمــل األدبــي، ويبــدو ذلــك  -3
 واضحًا من خالل التجربة الشعرية والوحدة العضوية.

ــــد فــــي حقــــائق  -4 ــــوب والعقــــول، ألنــــه يزي ــــؤثر فــــي القل ــــق ي اللفــــظ الرشــــيق األني
لمعــاني، وبمقــدار جمالــه وروعتــه تكــون هــذه الحقــائق، واللفــظ جســم وروحــه ا

 .(1)المعنى، وال فارق بين المعنى والصورة أو اللفظ في نموذج أدبي
الخيال ملكـة يؤلـف األدبـاء بهـا صـورهم مـن خـالل إحساسـاتهم التـي تختزنهـا  -5

 .(2)عقولهم حتى يحين وقتها، ألن وظيفة األدب التصوير ال الشرح
 د الدين خليل:عما
ــــدين خليــــل الشــــعر بالحصــــان الجمــــوح الــــذي ال   ــــدكتور عمــــاد ال يشــــبه ال

يســتطيع قيادتــه إال القلــة الفــذة ألنــه يتــدفق بشــكل عفــوي وربمــا يخــرج عــن ســيطرة 
العقــــل لــــه، لكنــــه يــــرى أن الشــــعر إذا دخــــل دائــــرة  االلتــــزام أصــــبح شــــعرًا أصــــياًل 

. .رئيسـة، هـو الشـعر ذو الشخصـية."والشعر األصيل كواحد من األنواع األدبية ال
الشعر الذي يحمل وظيفة كبيرة، ويدعو إلى فكرة كبيرة، ويدافع عـن عقيـدة كبيـرة، 

ال فإنه الهيمان  .(3) .."... واالنحالل.. والتبذل... والتفكك..وا 
ويـــرى عمـــاد الـــدين خليـــل أن األدب اإلســـالمي بصـــفته لـــون فنـــي يســـتمد  

الحريــة واإليمــان بــاهلل وفــي ذلــك يقــول: "إن إطــار تجاربــه مــن الحقيقــة واالســتقامة و 
نســاني إيمــاني، وثــوري توحيــدي، وأخالقــي  الفــن اإلســالمي إطــار كــوني ملتــزم، وا 
إيجــابي، وكمــا يعبــر اإلســالم عــن مرونتــه الفنيــة فــي قضــية المحتــوى الفنــي، فإنــه 
يملــك ذات المرونــة فــي مســألة )الشــكل(، فهــو مفتــوح للتعبيــر عــن التجربــة الفنيــة 

                                                           
 .164، 162ينظر: المرجع السابق، ص( (1
 .167ينظر: المرجع السابق، ص( (2
م، 2007، 1عمــــاد الــــدين خليــــل )مــــدخل إلــــى نظريــــة األدب اإلســــالمي(، دمشــــق، بيــــروت، دار ابــــن كثيــــر ط( (3

 .79ص
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ضــــمن اإلطــــار الــــذي  لكلمــــة، الصــــوت، الحركـــة، التشــــكيل،بأيـــة وســــيلة كانــــت: ا
  .(1) .".يرتضيه.

 أما نظرة عماد الدين خليل إلى النقاد فإنه يقسمهم إلى قسمين:
ناقد شكلي يؤكد علـى األجـزاء يقتطعهـا مـن الطبيعـة والواقـع بشـكل تعسـفي، وناقـد 

رتباطــات الظــاهرة والخفيــة شــمولي يتــوخى البحــث عــن المغــزى ويســعى لمعرفــة اال
 .(2)بين ما تعرضه علينا الطبيعة والحياة والتاريخ من ظواهر وحوادث وأشياء

 
 الخاتمة ونتائج البحث

األديـــب المبـــدع هـــو مـــن يســـعى إلـــى األداء الجميـــل األجـــدى فـــي التـــأثير  
والبنــاء، واألقــدر علــى المشــاركة فــي النهضــة الحضــارية، هــذا األداء الجيــد طمــوح 

يسكن الضمير اإلنساني، ويكمن في الوعي البشـري، لقـد قـام عـدل اهلل مـع  فطري
اإلنسان أن هداه النجدين وأعطاه القدرة على التمييـز، وفـق معـايير الشـرع الحكـيم 
بواســطة العقــل والفطــرة الســليمة، ومــن هنــا جــاء مفهــوم الجــودة الــذي يســعى إلــى 

 األصعدة.األفضلية، منسجمًا مع مبدأ تعمير الكون في كافة 
 -في ضوء ما جاء في البحث يمكن تسجيل النتائج التالية:

مـــر تطـــور النقـــد األدبـــي بمراحـــل متعـــددة تميـــزت بـــدايتها بالبســـاطة والعفويـــة  -1
النــــابعتين مــــن الــــذوق الفطــــري، والســــليقة الســــليمة، وانتهــــى األمــــر فــــي هــــذا 

 العصر بوضع القواعد واألسس الخاصة به.
لفـــظ والمعنـــى، والطبـــع والصـــنعة، وكثـــرة النتـــاج، أهـــم قضـــايا النقـــد القـــديم: ال -2

والصــدق والكــذب فــي الشــعر، والموازنــة بــين شــعرين أو شــاعرين، والســرقات 
 الشعرية، والعالقة بين الشعر واألخالق.

                                                           
 .42، 41، ص1972عماد الدين خليل )في النقد اإلسالمي المعاصر(، بيروت، مؤسسة الرسالة، ( (1
 .210ي(، صينظر: )مدخل إلى نظرية األدب اإلسالم( (2
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أهم قضايا النقد الحديث: التجربة الشـعورية، والوحـدة العضـوية، والموسـيقى،  -3
 والخيال، والفكرة، والصورة الشعرية.

 -أن تتوفر في الناقد صفات مثل:ينبغي  -4
أن يكــــون ذا حـــــس أدبــــي، ملمـــــًا بمفهــــوم النقـــــد األدبــــي، وعالمـــــًا بأســـــرار  - أ

 وعناصر التذوق األدبي.
أن يكون عنده القدرة على التعبير عن الفكرة، وعلى التعليل النقـدي المسـتند  - ب

 إلى أسس معرفية، وعلى إظهار مجال الصور الفنية.
بتعدًا عن الهـوى الشخصـي والتعصـب الحزبـي أن يكون منصفًا موضوعيًا م - ت

 عند إصداره الحكم على أي عمل أدبي بحيث يكون هذا الحكم واضحًا.

يمكــن تحديــد معــايير الجــودة األدبيــة الخاصــة بالعمــل األدبــي بشــكل تــوافقي  -5
 -عند النقاد القدماء والمحدثين كالتالي:

لقصـائد متعـددة كثرة النتاج األدبي، بمعنى أن يـنظم الشـاعر مجموعـة مـن ا - أ
 الموضوعات واألغراض.

أن تكــون المعــاني واضــحة وعميقــة نابعــة مــن عاطفــة صــادقة، وأن تصــال  - ب
 برصانة.

 الجدة في طرق الموضوعات وابتداع الصور الفنية. - ت

 أن يتمتع األديب من خالل عمله باألخالق الحميدة ويدعو إلى الفضائل. - ث

المتخصصـــين فـــي العمـــل األخـــذ بعـــين االعتبـــار آراء الجمهـــور والمتلقـــين   - ج
 األدبي.

حســـن اختيـــار األلفـــاظ، وبراعـــة توظيفهـــا، وأن تكـــون جزلـــة فصـــيحة قويـــة   - ح
 اإليحاء.
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عنـــد تحليـــل الـــنص يراعـــى: مـــدى تـــأثر األديـــب بـــالفكر الفلســـفي، والـــدوافع   - خ
 النفسية، والوحدة العضوية والتجربة الشعورية.

قامة الوزن. - د تقان الصياغة والموسيقى وا   جودة السبك وا 
 

 المصادر والمراجع
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 الظـــــروف املبنيــــــة: "اآلن وأيان ولدن"
 وداللتها في القرآن الكريم 

 

 حمد أحمد البيكمحمود م
 

 خصلالم
لقد اخترت أن أكتب في هذا البحث الموسوم بـ )الظروف المبنية )اآلن ـ أيان ـ لدن(( 
وداللتها في القرآن الكريم "محاواًل الكشف عن وظيفة هذه الظروف الداللية في سياق اآليات 

عنى طريًا ونديًا الواردة فيها من منطلق نحوي، ألنني أعتقد كما هو معلوم ومقرر أن للنحو م
ينبغي أن يعرف ويكشف للدارسين وطلبة العلم، ولقد قمت بإحصاء اآليات التي وردت فيها 
هذه الظروف وشرحتها مبينًا وظيفة هذه الظروف النحوية منها وقد مهدت للحديث عنها 
بالظرف أو المفعول فيه بشكل موجز ومختصر ثم ذكرت أقوال النحاة وآراءهم في كل ظرف 

ذه الظروف الثالثة، ثم أجريت الدراسة التطبيقية على هذه الظروف الثالثة في القرآن من ه
الكريم، ثم اختتمنا البحث بخاتمة ثم ثبت المصادر والمراجع، سائاًل ربا كريمًا التوفيق والسداد 

 والقبول.
abstract 

I have chosen to write this paper which is entitled by ( the 

conditional variables) and their  significance in the Holy  Horan, trying 

to detect the semantic function of these conditions in the context of 

the verses were they mentioned with grammatical view. I think  that 

the grammatical meaning should be known and disclosed to scholars 

and students of science.  I've counted the verses in which these 

conditions were mentioned and I have explained them, indicating to 

the grammatical function of these conditions . I have paved to talk 
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about conditions or objects  briefly then reported  sayings and views 

of grammarians in every condition. Then I applied and  conducted the 

study on three conditions in the Holy  Quran, and then I presented a  

conclusion and indicated to  the sources and references. 

 

لى عباده الذين اصطفى وعلى آله الحمد هلل وكفى وصالة وسالمًا ع
 وصحبه ومن دعا وجاهد واقتفى وبعد.

فإن العربية بجمالياتها المتعددة ال تظاهيها لغة من اللغات، كيف ال تكون 
كذلك وهي لغة القرآن الذي هو أبلغ كالم وأفصحه، وهي لغة البيان 

ن، ثم هي واإلعجاز ذات الثراء الواضح في حروفها الهجائية الثمانية والعشري
متنوعة العلوم فمنها النحو الذي يضبطها والصرف الذي هو ميزان من 
موازين ضبطها، وسر من أبرز أسرار معرفة األصيل من ألفاظها من 
المدخل والمعرب، ثم علم األصوات الذي له وظيفة اجتماعية عامة وكذا 

ثة )المعاني الداللة للمفردات المختلفة وفي علم البالغة العربية بأضربه الثال
والبيان والبديع( أسرار فصاحة العرب وبيان كالمهم وتجليات جماله واألدب 
العربي شعرًا ونثرًا ال يظاهيه أدب في قوة النظم وحسن السبك واعتوار 

 المعاني المتعددة.

ولقد اخترت أن أكتب في هذا البحث الموسوم بـ )الظروف المبنية     
ا في القرآن الكريم "محاواًل الكشف عن وظيفة )اآلن ـ أيان ـ لدن(( وداللته

هذه الظروف الداللية في سياق اآليات الواردة فيها من منطلق نحوي، ألنني 
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أعتقد كما هو معلوم ومقرر أن للنحو معنى طريًا ونديًا ينبغي أن يعرف 
ويكشف للدارسين وطلبة العلم، ولقد قمت بإحصاء اآليات التي وردت فيها 

شرحتها مبينًا وظيفة هذه الظروف النحوية منها وقد مهدت هذه الظروف و 
للحديث عنها بالظرف أو المفعول فيه بشكل موجز ومختصر ثم ذكرت 
أقوال النحاة وآراءهم في كل ظرف من هذه الظروف الثالثة، ثم أجريت 
الدراسة التطبيقية على هذه الظروف الثالثة في القرآن الكريم، ثم اختتمنا 

ة ثم ثبت المصادر والمراجع، سائاًل ربا كريمًا التوفيق والسداد البحث بخاتم
 والقبول".

 :الظرف 

هو كل اسم من أسماء الزمان أو المكان يراد فيه معنى "في" وليست في لفظه، 

كقولك أقمت اليوم وجلست مكانك؛ ألن معناه أقمت في اليوم، وجلست في 

ريحا فصار التضمين ل مكانك، فإن ظهرت في اللفظ كان ما بعدها اسما ص

"في" تقول سرت في يوم الجمعة وجلست في الكوفة والظرف على ضربين ظرف 

 .(1)زمان وظرف مكان

                                                           
دار  –تحقيق د. فائز فارس  -أبو الفتح عثمان بن جنى الموصلي -اللمع في العربية  (1)

 1/55ج-الكويت -الكتب الثقافية 
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 افية ومعه نفر من النحاة ذكر أنبيد أن صاحب شرح الكافية الش

مقاربة المعنى أجود من ذكر "في" ألن تقدير في يوهم جواز استعمال لفظ "في" "

: الظروف ماال يدخل عليه )في( مثل كذلك؛ ألن منمع كل ظرف، وليس األمر 

 .(1)مع، وكلها مقارب لمعناها مادام ظرفا –عند 

والظرف قد يكون متصرفا وغير متصرف فالمتصرف من ظروف الزمان 

والمكان هو ما استعمل ظرف وغير ظرف وقد يكون معربا متصرفًا كيوم وشهر 

على وقتها المعين، وقد يكون  أو غير متصرف كبكرة وغدوة إذا كانت منها علم

ذ نحو ساعتئذ  .(2)مبنيا كأمس وا 

وغير المتصرف أيضا هو الذي ال يفارقها اال الجر بمن في األكثر نحو: عند، 

 .(3)لدن، قبل، بعد، تحت، فوق

                                                           
جامعة -تحقيق: عبد المنعم هريدي -محمد بن عبد اهلل ابن مالك  –شرح الكافية الشافية   (1)

 2/675،ج1ط -أم القرى
، 1ط -مؤسسة الرسالة -عبد العزيز النجار -لكضياء السالك الى أوضح المسا  (2)

 2/161ج-هـ1422
 .2/167ج –فاضل السامرائي  -معاني النحو  (3)



 
 -282- 

وهناك الظروف المركبة وهي ظروف غير متصرفة تلزم الظرفية وهي 

مساء، ليل نهار، يوم يوم،  مبنية على فتح الجزئين في محل نصب نحو: صباح

 .(1)حين حين

وسنفصل الحديث حول ثالثة من الظروف غير المتصرفة المبنية وداللتها في 

 القرآن الكريم وهي )اآلن، أيان، لدن(.

 :اآلن 

وقد ورد في تعريفها االصطالحي النحوي عدة تعريفات منها "ظرف من ظروف 

ه كالم المتكلم الفاصل بين الزمان معناه الزمن الحاضر، وهو الذي يقع في

، وقد ورد مختصرا عند الزمخشري قبل أن يشرحه ابن (2)ماضي، وما هو آت"

 .(3)يعيش حينما قال صاحب المفصل "وهو الزمان الذي يقع فيه كالم المتكلم"

                                                           
 .2/174ج –المرجع السابق   (1)
قدم  -يعيش بن علي بن يعيش أبو البقاء المعروف بابن يعيش -شرح المفصل للزمخشري (2)

 .3/132ج -م2001-هـ1422، 1ط-بيروت -دار الكتب العلمية –له د. إميل يعقوب 
أبو القاسم محمود بن عمرو الزمخشري، تحقيق د. علي  –المفصل في صنعة اإلعراب  (3)

 .1/215م_ج1،1993ط -بيروت -مكتبة طالل -أبو ملحم
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 .(1)وقيل: "اآلن لوقت حضر أو بعده وزعمه الفراء منقوال من آن"

قة ووفقا لسياق الكالم العربي، فإن وعلى كل وبناء على التعريفات الساب 

هذه الكلمة تدل على الزمان الحاضر عند زمن المتكلم وهي أقرب كلمة تدل 

على زمن المتكلم ذاته وقد وردت شواهد كثيرة عليها في القرآن الكريم تدلل على 

ذلك، ناهيك عن كالم العرب الذي يحتج به منثورهم ومنظومهم، بيد أن مجال 

قرآن الكريم ذاته وهو سيد الحجج واألدلة النحوية لما هو معلوم الدراسة هو ال

 ومعروف.

       

أما علة بنائه فهناك خالف بين النحاة في هذا األمر، فقد ذهب البصريون إلى   

أن علة بنائه مشابهة اسم اإلشارة المبني، وذهب الكوفيون إلى دخول األلف 

آن يئين أي حان وبقي الفعل على والالم على الفعل الماضي )آن( من قولهم: 

 .(2)فتحته

                                                           
-تحقيق عبد الحميد هنداوي -جالل الدين السيوطي -همع الهوامع في شرح جمع الجوامع (1)

 .2/185. ت، جد.ط ـ د -مصر -المكتبة التوفيقية 
-هـ1،1424ط-المكتبة العصرية-أبو البركات األنباري -اإلنصاف في مسائل الخالف   (2)

 .2/424ج-م2003



 
 -284- 

وقال ابن مالك بأنه يشبه الحرف في مالزمة لفظ واحد ألنه ال يثنى وال 

 .(1)يجمع وال يصغر بخالف حين ووقت وزمان ومدة

ويرجع الباحث ما ذهب اليه ابن مالك من كون علة بنائه شبهه بالحرف في 

ر أو غيره ألن هذا ينطبق على مالزمة لفظ واحد دون تثنية أو جمع أو تصغي

ظرف )اآلن( وهو اسم، علما أن األسماء تثنى وتجمع وتصغر وتنسب وغير 

ذلك من دخول العلل الصرفية عليها؛ أما الحروف فال، فالعلة في البناء هنا 

 المشابهة للسبب المذكور آنفا على حد رأي الباحث.

واو لقولهم في معناه أما مبنى الكلمة صرفيا فإن ألف )اآلن( منقلبة عن 

)األوان(، وقيل عن ياء ألنه من آن يئين إذا قرب، فقيل أصله أوان قلبت الواو 

ألفا ثم حذفت اللتقاء الساكنين، وقيل حذفت األلف وغير الواو إلى ألف كما قالوا 

 .(2)راح ورواح، استعملوه مرة على فعل ومرة على فعال كزمن وزمان

عن ياء ألنه من آن يئين إذا قرب ويؤكد ذلك ما ونذهب الى أن األلف منقلبة 
جاء عند صاحب شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم "يقال: آن لك أن 

                                                           
 . 2/185ج-جالل الدين السيوطي  -همع الهوامع في شرح جمع الجوامع   (1)
 .2/185ج -المرجع السابق   (2)
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ش ع  : أينا: أي حان، وروي أن الحسن قرأتقفل كذا  ُنوا أ ن ت خ  أ ل م  ي أ ِن ِلل ِذين  آم 
ِر الل هِ   . (1)ُقُلوُبُهم  ِلِذك 

 

 .(2)نون على هذه اللغة"بكسر الهمزة وسكون ال

 .(3)وفي لسان العرب" وقد آن يئين، قال سيبويه: هو فعل يفعل"

وقد وردت كلمة اآلن في القرآن الكريم نحوا من سبع مرات، وداللتها في هذه 

المواطن السبعة تدل على زمن المتكلم الحاضر أو بعضه، فأما ما ورد في سورة 

ِقي  ق ال  ِإن هُ البقرة من قوله تعالى  ي ُقوُل ِإن ه ا ب ق ر ة  ال  ذ ُلول  تُِثيُر األ  ر ض  و ال  ت س 

م ا ك اُدوا ي ف ع ُلون   ق  ف ذ ب ُحوه ا و  ن  ِجئ ت  ِبال ح  ل م ة  ال  ِشي ة  ِفيه ا ق اُلوا اآل  ث  ُمس  ر   . (4)ال ح 

اه فقد جاء في تفسيرها "فقال بعضهم: معنى ذلك: اآلن بينت لنا الحق فتبين

وعرفنا أية بقرة عنيت وممن قال ذلك قتادة، وقال بعضهم: ذلك خبر من اهلل جل 

                                                           
 .16آية -سورة الحديد  (1)
تحقيق د. حسين  -نشوان بن سعيد اليمني -ب من الكلومشمس العلوم ودواء كالم العر  (2)

-م1999-هـ1،1420ط-دمشق –بيروت، دار الفكر  -العمري وآخرون دار الفكر المعاصر
 .1/371ج
، 3ط-بيروت–دار صادر  -محسن بن مكرم المعروف بابن منظور –لسان العرب   (3)

 .13/40ج -هـ 1414
 .71آية  -سورة البقرة  (4)
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ثناؤه عن القوم أنهم نسبوا إلى نبي اهلل موسى صلوات اهلل عليه أنه لم يكن 

 .(1)يأتيهم بالحق في أمر البقرة، وممن قال بذلك عبد الرحمن بن يزيد"

صار يقول الحق، وهذا دأب أي أنه لم يكن يقول الحق واآلن عند زمن تكلمه 

بني إسرائيل في الجدال والمراوغة والتشكيك والتكذيب كما عهد عنهم في الكتاب 

والسنة والواقع القديم والمعاصر، ومن الواضح من سياق اآلية الكريمة وتفسيرها 

أن كلمة )اآلن( تدل على زمن المتكلم وقد فصل بين كالم قديم من تكذيبهم لنبي 

أنه لم يكن يقول الحق وحاشاه ذلك وبين ما هو آت من ذبحهم اهلل موسى، و 

 للبقرة الصفراء وما كادوا يذبحون.

وقد جاء في إعراب كلمة )اآلن(: قال أبو إسحق: اآلن مبني على الفتح وفيها 

األلف والالم ألن األلف والالم دخلت لغير عهد تقول: كنت اآلن ها هنا فالمعنى 

 .(2)بني هذا وفتحت النون اللتقاء الساكنين"إلى هذا الوقت فبنيت كما 

وكأن أبا اسحق يوافق البصريين من كونها مبنية لمشابهتها اسم اإلشارة كما 

 أسلفنا.
                                                           

مؤسسة  -تحقيق أحمد شاكر -محمد بن جرير الطبري –بيان في تأويل القرآن جامع ال  (1)
 .2/217ج-م2000-هـ1420، 1الرسالة ط

وضع حواشيه وعلق  –أبو جعفر النحاس أحمد بن محمد المرادي النحوي  -إعراب القرآن  (2)
 .1/61ج-هـ1421، 1ط-بيروت -دار الكتب العلمية-عليه: عبد المنعم خليل إبراهيم
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وقد أورد صاحب التبيان في إعراب القرآن أن كلمة )اآلن( مبني واأللف زائدة 

ة الهمزة وفيها أربعة أوجه: أحدها تحقيق الهمزة وهو األصل، والثاني إلقاء حرك

على الالم وحذفها وحذف األلف والالم في هذين الوجهين، والثالث كذلك إال أنهم 

حذفوا ألف الالم لما تحركت فظهرت الواو في قالوا، والرابع إثبات الواو في اللفظ 

 .(1)وقطع ألف الالم وهو بعيد

ل ي  أما الموطن الثاني التي وردت فيه هذه اللفظة فذلك من قوله تعالى  س ِت و 

ُت ق ال  ِإن ي تُب ُت اآلن   د ُهُم ال م و  ر  أ ح  ت ى ِإذ ا ح ض  ب ُة ِلل ِذين  ي ع م ُلون  الس ي ئ اِت ح  الت و 

ن ا ل ُهم  ع ذ ابًا أ ِليماً  ت د  ل ـِئك  أ ع   . (2)و ال  ال ِذين  ي ُموُتون  و ُهم  ُكف ار  ُأو 

تنبيه على نفي القبول عن  وبة إلخ...رها "وقوله: وليست التوقد جاء في تفسي

نوع من التوبة وهي التي تكون عند اليأس من الحياة؛ ألن المقصد من الغرم 

ترتب آثاره عليه، وصالح الحل في هذه الدار باالستقامة الشرعية، فإذا وقع 

 .(3)اليأس من الحياة ذهبت فائدة التوبة"

                                                           
تحقيق علي اليجاوي  -أبو البقاء عبد اهلل بن الحسين العكبري -التبيان في إعراب القرآن  (1)

 1/77ج-عيسى البابي وشركاه
 18آية -سورة النساء   (2)
محمد بن محمد  -تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الحديد من تفسير الكتاب المجيد  (3)

 .4/281ج -م1984-تونس -ة للنشرالدار التونسي -الطاهر بن عاشور التونسي 
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من الحياة غير مقبولة كما  ومن الواضح أن التوبة عند النزع أي زمن اليأس

يبين العلماء فكلمة )اآلن( تفيد زمن بعض المتكلم وليس زمن المتكلم كله وذلك 

ألن النزع يكون بطيئا وال يموت اإلنسان لتوه، فالتوبة عند مجرد بعض النزع 

 غير مقبولة وليس لمجرد النزع األخير واهلل أعلم.

ن  خ  وفي الموطن الثالث قال تعالى:  ع ًفا  اآل  ِلم  أ ن  ِفيُكم  ض  ن ُكم  و ع  ف ف  الل ُه ع 

ِن  ِلُبوا أ ل ف ي ِن ِبِإذ  ن  ي ُكن  ِمن ُكم  أ ل ف  ي غ  ِلُبوا ِمائ ت ي ِن و اِ  اِبر ة  ي غ  ف ِإن  ي ُكن  ِمن ُكم  ِمائ ة  ص 

اِبِرين    .(1) الل ِه و الل ُه م ع  الص 

لت هذه اآلية ثقل على المسلمين وأعظموا وفي التفسير قال ابن عباس: "لما نز 

أن يقاتل عشرون مائتين، ومائة ألفا، فخفف اهلل عنهم فقال "اآلن خفف اهلل عنكم 

 .(2)وعلم أن فيكم ضعفا"

أي في هذا الوقت الذي ثقل فيه على المسلمين مقاتلة الكفار بهذه النسبة العددية 

 خفف اهلل عنهم.

                                                           
 66آية -سورة األنفال   (1)
- 2ط -بيروت  –دار القرآن  -تحقيق محمد الصابوني -مختصر تفسير ابن كثير  (2)

 .2/117ج-هـ 1407
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ط ُبُكن  ِإذ  اآلن( في قوله تعالى وفي الموطن الرابع وردت كلمة ) ق ال  م ا خ 
ل ي ِه ِمن  ُسوءى ق ال ِت  ن ا ع  ِلم  اش  ِلل ِه م ا ع  ُتن  ُيوُسف  ع ن  ن ف ِسِه ُقل ن  ح  د  ر او 
ن ُه ل ِمن   ُتُه ع ن  ن ف ِسِه و اِ  د  ق  أ ن ا ر او  ح ص  ال ح  ر أ ُة ال ع ِزيِز اآل  ن  ح ص  ام 

اِدِقين    .(1) الص 
. وما من (2)وقد أورد الطبري في تفسير هذه اآلية: أي اآلن برز الحق وتبين"

شك أن داللة الفعل )حصحص( المضعف الرباعي مناسبة تمامًا لهذا الموطن 

إذ تحمل معنى المبالغة ناهيك عن الداللة الصوتية لحرف الصاد وهو أحد 

 حروف الصفير.

و أ ن ا ُكن ا ن ق ُعُد ِمن ه ا قوله تعالى:  والموطن الخامس كان في سورة الجن من
ًدا ت ِمِع اآلن  ي ِجد  ل ُه ِشه اًبا ر ص  ِع ف م ن ي س   .(3)م ق اِعد  ِللس م 

أي وأنا كنا معشر الجن نقعد من السماء مقاعد لنسمع ما يحدث، وما 

ا يكون منها، فمن يستمع اآلن فيها منا يجد له شهاب نار قد رصد له به، وأم

لفظة )اآلن( في اآلية فمعناها: أي في هذا الوقت الذي بعث اهلل فيه نبيُه حرست 

 السماء ووقوا من ذلك فتفقدت الجن ذلك من أنفسها.

                                                           
 .51آية  -سورة يوسف   (1)
 .16/139ج-الطبري  -جامع البيان في تأويل القرآن   (2)
 .9آية -سورة الجن   (3)
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أما الموطن السادس والسابع في سورة يونس فلم تختلف داللتها عن 
 اآليات السابقة.

لمبني كلها دلت ونالحظ من اآليات التي وردت فيها كلمة )اآلن( ظرف الزمان ا
على زمن المتكلم أو بعضه، أي من الحال والحاضر الفاصل بين ماضى وما هو 

 آت. 

 :أيان 

وفي شرحه يقول ابن  (1)يقول الزمخشري "وأيان بمعنى متى إذا استفهم بها"

 .(2)يعيش: "أيان ظرف من ظروف الزمان مهم بمعنى متى"

ان وبين )متى( التي هي ظرف بيد أن هناك فرقا بين )أيان( التي هي ظرف للزم

للزمان أيضا عند االستفهام، ذلك أن )متى(: "يستعمل في كل زمان بينما )أيان( 

 .(3)ال يستعمل اال فيما يراد تفخيمه وتعظيمه"

أي  (4)وفرق ثان هو أن "متى لكثرة استعمالها صارت أظهر من "أيان" في الزمان

رائي في كتابه" معاني النحو" فرقا أبرز وأكثر استعماال من أيان وقد ذكر السام

                                                           
 .1/216ج-في صنعة اإلعراب المفصل   (1)
 .3/136البن يعيش ج-شرح المفصل  (2)
 .3/136ج-البن يعيش -شرح المفصل   (3)
 3/136ج -المرجع السابق  (4)
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ثالثا وهو أن أيان تختص في االستفهام بالمستقبل، بخالف متى إنه يستعمل في 

 .(1)الماضي والمستقبل"

وقد يالحظ أن لفظها يوحي باالستبطاء عن متى، ذلك أن زيادة المبنى تعني 

 لمة "متى".زيادة المعنى كما هو مقرر صرفيا، وكلمة أيان أكبر في مبناها من ك

كما يتضح من داللة لفظة )أيان( أن البليغ الفصيح ال يجوز له أن يقول مثال: 

أيان أكلت، وأيان نمت، وأيان يبدأ الفصل الدراسي الثاني في الجامعة؛ ألن ذلك 

 ليس من األمور العظام وحينها تستبدل متى بلفظة أيان.

الظرفية الزمانية وهو  وجاء في إعرابها: أيان اسم استفهام في محل نصب على

 (.2)متعلق بمحذوف خبر مقدم

وهي مشتقة من )أي( ألن معناه أي وقت وأي فعل قال ابن طبي: وأبى 

أن يكون من )أين( ألنه زمان و)أين( مكان وقال غيره: أصل أيان )أي آن( 

فهي مركبة من أي المتضمنة معنى الشرط وآن بمعنى حين، فصارتا بعد 

                                                           
 ،2ط-القاهرة-لعاتك للنشر والتوزيعشركة ا-فاضل صالح السامرائي -معاني النحو   (1)

 .2/180ج-م2003-هـ1423
، 9ط-اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع-ي الدين الدرويشمحي-إعراب القرآن الكريم وبيانه  (2)

 .3/83م ج2005-هـ1426
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للشرط في الزمان المستقبل مبني على الفتح، وكثيرا ما  التركيب اسما واحدا

 .(1)تلحقها ما الزائدة التوكيدية

وقد وردت في القرآن الكريم في ستة مواطن، أما الموطن األول ففي 

ب ي ال  قوله تعالى  ا ِعل ُمه ا ِعن د  ر  س اه ا ُقل  ِإن م  ِة أ ي ان  ُمر  ِن الس اع  أ ُلون ك  ع  ي س 

ل   أ ُلون ك  ُيج  ِض ال  ت أ ِتيُكم  ِإال  ب غ ت ًة ي س  ق ِته ا ِإال  ُهو  ث ُقل ت  ِفي الس م او اِت و األ  ر  يه ا ِلو 

ل ُمون   ث ر  الن اِس ال  ي ع  ل َِٰكن  أ ك  ا ِعل ُمه ا ِعن د  الل ِه و  ن ه ا ُقل  ِإن م  ِفيٌّ ع   .(2)ك أ ن ك  ح 

يان( للسؤال عن الساعة ولم يستعمل لفظة )متى( فاهلل عز وجل استخدم لفظة )أ

ذلك أن الساعة أمرها عظيم وبها من األهوال العظام ما بها، وهو يوم الموقف 

العظيم كما وصفت في آيات أخر فناسب ذلك استخدام هذه اللفظة لعظم أمر 

الساعة، كما أن السؤال عن الساعة كان في المستقبل، و)أيان( مختصة 

 ن المستقبل.باالستفهام ع

ُعُرون  وقد تكرر ذلك في قوله تعالى  ا ي ش  م  ي اءى و  و ات  غ ي ُر أ ح  أ م 

فالبعث هو مشهد عظيم من مشاهد يوم القيامة ويحدث في  (3)"أ ي ان  ُيب ع ُثون  

                                                           
 .  3/86المرجع السابق ج (1)
 .187آية-سورة األعراف  (2)
 .21آية–سورة النحل  (3)
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ل ُم م ن ِفي الس م او اِت  المستقبل حين تقوم الساعة وكذا من قوله تعالى " ُقل ال  ي ع 

ُعُرون  أ ي ان  ُيب ع ُثون   و األ  ر ضِ  ا ي ش  م   .(1)ال غ ي ب  ِإال  الل ُه و 

فكلمة أيان وقعت في سياق علم الغيب الذي ال يعلمه إال اهلل سبحانه 

وتعالى بما تحويه من عظم وتفخيم، كما أنه كان سؤاال عن البعث كما في اآلية 

ي تحدث في المستقبل، السابقة الذي هو أحد مشاهد يوم القيامة العظيمة الت

 فناسب ذلك استعمال ظرف الزمان المبني على الفتح دائما)أيان(.

يسألونك أيان يوم الدين، يوم هم على النار وفي سورة الذاريات قال اهلل تعالى 

 .(2)يفتنون

ومن المعلوم أن يوم الدين هو يوم الحساب أي السؤال عن الساعة 

بل يريد اإلنسان  ليفجر أمامه، يسأل أيان أيضا وقد تكررت في قوله تعالى: 

أ ُلون ك  ومثلها في الموطن السادس األخير في قوله تعالى  .(3)يوم القيامة ي س 

س اه ا ِة أ ي ان  ُمر  ِن الس اع   .(4)ع 

                                                           
 .65آية-سورة النمل  (1)
 .12آية-سورة الذاريات  (2)
 6آية -سورة القيامة  (3)
 .42آية-سورة النازعات  (4)
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ولكن في اآليتين األخيرتين فإن داللة أخرى مع كونها للتعظيم والستفهام 

هور الساعة وبروزها لهم، وكأن ذلك من باب المستقبل، وهي استبطاء الكفار ظ

 التشكيك في الساعة التي هي حق، وهي ركن أصيل من أركان اإليمان الستة.

ومما سبق يلحظ الباحث أن لفظة )أيان( لم تستعمل إال مع ذكر الساعة والبعث 

والقيامة وهذا اليوم هو أعظم األيام في عقل اإلنسان ألنه ال يستطيع تصوره 

 و الموقف العظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين.أصال وه

وفي اآلية األخيرة لفتة لغوية جميلة ذكرها القراء" إن قال القائل: إنما اإلرساء 

للسفينة، والجبال الراسية وما أشبههن، فكيف وصف الساعة باإلرساء؟ قلت هي 

ها كقيام بمنزلة السفينة إذا كانت جارية فرست ورسوها قيامها، قال: وليس قيام

ولهذا السبب واهلل  (1)القائم، إنما هي كقولك: قد قام الحق والعدل أي ظهر وثبت"

 أعلم سمي يوم القيامة بهذا االسم. 

 :لدن 

من الظروف المبنية لدن وهي ألول غاية زمان أو مكان، وبنيت لشبهها 

ر بها بالحروف في لزومها استعماال واحدا، وهي كونها مبتدأ غاية وامتناع اإلخبا
                                                           

 .3/234ج-للفراء -ي القرآن معان  (1)
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"لدى" فإنهما ال يلزمان استعماال بنى عليها المبتدأ بخالف "عند" ووعنها وال ي

 .(1)واحدا، ويبنى عليهما المبتدأ قال تعالى" وعنده مفاتح الغيب"

 (3)، والغالب اقترانها ب "من" نحو "وهب لنا من لدنك رحمة"(2)وقال " ولدينا مزيد"

 .(4)وقد تجرد منها لقوله "لدن غدوة"

")لدن( بمعنى عند إال أنه أقرب مكانا من عند وأخص منه، وهو مثلها أي و

عند، يكون اسما لمكان الحضور أو زمانه، غير أنه مالزم البتداء الغايات 

الزمانية والمكانية وعند غير مالزمة لمبدأ الغايات تقول جلست عنده ال تقول 

 .(5)جلست لدنه، ألنه ليس هذا التعبير مبدأ غاية"

                                                           
 .59آية-سورة األنعام  (1)
 35اآلية  -سورة ق  (2)
 .8آية  -سورة آل عمران  (3)
 .2/219ج–السيوطي  -همع الهوامع شرح جمع الجوامع  (4)
 .2/187ج-السامرائي -معاني النحو  (5)
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القرب حسا أو معنى وربما فتحت  في شرح التسهيل " وعند للحضور أو جاء

عينها أو ضمت، ولدن ألول غاية زمان أو مكان وقلما تعدم من، وقد يقال: 

 .(1)لُدن، لد ن، لد ن، ُلد ن، ُلد، ل د، لدًا، ُلُدن."

 

وقد ذكرها ابن الحاجب في الكافية" ومن الظروف، لدن وقد جاء لدن ولُدن ولد ن 

 (2)ولد  وُلد"

 وكأن ابن الحاجب يقصد ما قصده ابن مالك والنحاة من تعدد لغات )لدن(.

والغالب في لدن أن تلزم حرف الجر )من( قبلها كما بين النحاة. وقد ذكر ابن 

هشام األنصاري عدة فروق بين )عند، لدن، لدى( وهي ظروف مكانية " لدن ال 

، "وعندنا كتاب (3)كتاب ينطق بالحق"تكون إال فضلة بخالفهما بدليل "ولدينا 

، وآخر وهو أن جرها بمن أكثر من نصبها حتى أنها لم تجئ في التنزيل (4)حفيظ"
                                                           

تحقيق:د.  -مالك محمد بن عبد اهلل الطائي الجياني المعروف بابن -شرح تسهيل الفوائد   (1)
-م1990-هـ1410 - 1ط -هجر للطباعة والنشر والتوزيع -عبد الرحمن السيد وآخرون

 .2/229ج
تحقيق: د. صالح  -ابن الحاجب جمال الدين بن عثمان -الكافية في علم النحو   (2)

 37ص-م2010، 1ط–القاهرة –مكتبة اآلداب -الشاعر
 .62آية -سورة المؤمنون  (3)
 .4آية -سورة ق   (4)
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منصوبة، وجر عند كثير، وجر لدى ممتنع، وهما معربان وهي مبنية في لغة 

األكثر، وقد تضاف للجملة كقوله "لدن شب حتى شاب سود الذوائب"، وقد ال 

وا في غدوة الواقعة بعدها الجر باإلضافة، والنصب على تضاف وذلك أنهم حك

 .(1)التمييز والرفع بإظهار كان التامة"

وقد وردت لدن في التنزيل مقترنة )بمن( في كل المواطن، علما أنها جاءت في 

القرآن الكريم في سبعة عشر موطنا كلها سبقتها )بمن( كما أنها وردت في 

لليونة والخير إال في موطن واحد كما سنبين، مواطن الرحمة والحنان واللطف وا

كما أنها قد تصير بمعنى التلبث والمكث، جاء في لسان العرب "اللدن: اللين من 

كل شيء من عود أو حبل أو خلق وقد لُدن لد انة وُلُدونة، ولد نه هو: أي لينه، 

نة: ري ا الشباب ناعمة، وتلد ن في األمر: تلبث وتمكث"  . (2)وامرأة لد 

ب ن ا ال  ُتِزل  ُقُلوب ن ا ب ع د  ِإذ  ه د ي ت ن ا و ه ب  ل ن ا ِمن قال تعالى في سورة آل عمران:  ر 

ًة ِإن ك  أ نت  ال و ه ابُ  م   .(3)ل ُدنك  ر ح 

                                                           
تحقيق: د.  -عبد اهلل بن يوسف، ابن هشام األنصاري –مغني اللبيب عن كتب األعاريب   (1)

 .1/208ج-1985، 6ط -دمشق -دار الفكر-مازن المبارك وآخرون
 .383/ 13ج-ابن منظور -لسان العرب   (2)
 8آية  -سورة آل عمران   (3)
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فقد اقترنت )لدن( بمن ألنها مبدأ غاية المكان فالذي يهب الرحمة 

و الكرسي على العرش في للمخلوقات هو اهلل عز وجل جالله من مكانه وه

السماء السابعة، كما أنها وردت في سياق الرحمة التي تناسب المعنى اللغوي 

للتلدن، وربما ناسب هذا المعنى كلمة )هب( في اآلية، ألن الهبة بحد ذاتها 

عطاء خير ورحمة ولم يقل )أعطنا( مثال، فكل سياق اآلية يشير الى الخير 

 والرحمة والليونة.

ي ًة ط ي ب ًة ى وقال تعال ب ُه ق ال  ر ب  ه ب  ِلي ِمن ل ُدن ك  ُذر  ُهن اِلك  د ع ا ز ك ِري ا ر 

 .(1)ِإن ك  س ِميُع الد ع اء

فقد الزمت حرف الجر كما أسلفنا وجاء هنا في مقام الرحمة واللطف 

تيا، بعبد اهلل زكريا عليه السالم إذ كان محروما من الولد، وقد بلغ به الكبر ع

ورزق الولد من أعظم عطايا اهلل لعباده، إذ ال قيمة للمال من غير البنين قال 

ي اِة الد ن ي اتعالى  اُل و ال ب ُنون  ِزين ُة ال ح  ونحن هنا نلحظ جيدا كيف وردت  (2)"ال م 

 )لدن( في مقام الرحمة والتلطف من اهلل بعباده.

                                                           
 38آية  -سورة آل عمران   (1)
 46آية -سورة الكهف  (2)
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ِت ِمن  ِإن  الل ه  ال  ي ظ ِلُم مِ وقال تعالى:  ُيؤ  اِعف ه ا و  س ن ًة ُيض  ن  ت ُك ح  ث ق ال  ذ ر ةى و اِ 

ًرا ع ِظيًما واألجر العظيم في اآلخرة ودخول الجنة هو قمة الرحمة  (1)ل ُدن ُه أ ج 

ن ة  ف ق د  ف از  اإللهية بعباده قال تعالى  ِخل  ال ج  ِن الن اِر و ُأد  ِزح  ع   .(2)ف م ن  ُزح 

ِبيرى ال  وقال تعالى:  ِكيمى خ  ل ت  ِمن ل ُدن  ح  ِكم ت  آي اُتُه ُثم  ُفص  فإن  (3)ر ِكت اب  ُأح 

تنزيل الكتاب الذي فيه هداية العباد الى خير دنياهم وآخرتهم تم تفصيله من بعد 

إحكامه انما هو رحمة الهية بعباد اهلل يهديهم به سبيل الرشاد فالمقام في اآلية 

 مقام رحمة وخير.

ع ل  ِلي عالى وقال ت ر ج  ِصد قى و اج  ِني ُمخ  ِرج  ل  ِصد قى و أ خ  ِخل ِني ُمد خ  ُقل  ر ب  أ د  و 

 .(4)ِمن  ل ُدن ك  ُسل ط اًنا ن ِصيًرا

وقد أورد الماوردي في تفسيره لهذه اآلية سبعة أقاويل كلها تدل على الخير 

األقاويل أن  ورحمة اهلل بنبيه ورسوله محمد صلى اهلل عليه وسلم، ومن هذه

                                                           
 40-سورة النساء آية  (1)
 185آية  -سورة آل عمران   (2)
 1آية-سورة هود  (3)
 .80آية-سورة اإلسراء  (4)
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مدخل الصدق هو الجنة والخروج هو من مكة للمدينة آمنا، وأن مدخل الصدق 

 .(1)هو ما أرسل به من النبوة والمخرج بتبليغ الرسالة وغير ذلك

غير أن الباحث يرى أنها تفيد التلبث والمكوث أيضا وربما يشير إلى ذلك لفظتا 

 مخرج" واهلل تعالى أعلم.-"مدخل

ًة تعالى ومن ذلك قوله  بَّن ا آت ن ا م ن لَّد نك  ر ْحم  إ ْذ أ و ى اْلف ْتي ة  إ ل ى اْلك ْهف  ف ق ال وا ر 

ْن أ ْمر ن ا ر ش دً   (2.)و ه يِّْئ ل ن ا م 

ومن المعلوم أن أصحاب الكهف كانوا قد هربوا الى الكهف وهذا أحد       

هيئ لنا من أمرنا رشدا" االقاويل فلما دخلوه قالوا: "ربنا آتنا من لدنك رحمة و 

وكأنها دعوة هلل عز وجل أن يفرج كربهم، وأن ينزل عليهم رحمته وهنا لطيفة 

لغوية في اآلية بإيراد لفظة )آتنا( فإن اإلتيان أخف من المجيء ويكون فيما ال 

جهد فيه وهذا ما يؤكده التحليل الصوتي لألحرف "أتى" فكلها مهموسة أي خفيفة 

النطق وهذا يناسب كلمة لدن التي تدل على الرحمة، ويناسب الوقع على السمع و 

 حال أصحاب الكهف من طلبهم الرحمة من اهلل.

                                                           
تحقيق:  -أبو الحسن علي بن محمد الماوردي -ينظر: تفسير الماوردي )النكت والعيون(  (1)

 3/266ج -د.ط ـ د.ت  -بيروت-دار الكتب العلمية-السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم
 15آية-سورة الكهف  (2)
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ق ْد آت ْين اك  م ن ومن ذلك قوله تعالى  ْن أ نب اء  م ا ق ْد س ب ق  و  ل ْيك  م  ل ك  ن ق صُّ ع  ك ذ َٰ

ْكرًا  .(1)لَّد نَّا ذ 

صلى اهلل عليه وسلم وهو يعاني وال شك أن قصص من سبق فيها مواساة للنبي 

 حالة التكذيب القريشي في ذلك الوقت.

ل م  ومن ذلك قوله تعالى:  ِضن ا أ و  ط ف  ِمن  أ ر  ق اُلوا ِإن  ن ت ِبِع ال ُهد ى م ع ك  ُنت خ  و 
قًا ِمن  ل ُدن ا ءى ِرز  ب ى ِإل ي ِه ث م ر اُت ُكل  ش ي  مًا آ ِمنًا ُيج  ر  ث ر ُهم  ال   ُنم ك ن  ل ُهم  ح  ل ِكن  أ ك  و 

ل ُمون    .(2)ي ع 

ولكن الموطن الوحيد في القرآن الذي جاء فيه )لدن( في مقام اليأس 

ع ل والشدة والوعيد قوله تعالى:  ل م  ي ج  ب ِدِه ال ِكت اب  و  ل ى ع  ُد ِلل ِه ال ِذي أ نز ل  ع  م  ال ح 

ا، ق ي مًا ل ُينِذر  ب أ سًا ش دِ  ِمِنين  ال ِذين  ي ع م ُلون  ل ُه ِعو ج  ُيب ش ر  ال ُمؤ  يدًا ِمن ل ُدن ُه و 

س ناً  رًا ح  اِت أ ن  ل ُهم  أ ج  اِلح   ".(3"الص 

ورغم ما ورد من الشدة والبأس في هذه اآلية فإن المقصود بذلك هو القرآن الكريم 

 ما.نفسه وكأنه خير ورحمة لعباد اهلل، فهو منذر ومبشر والخير يكون فيه

                                                           
  99آية -سورة طه   (1)
 57آية -سورة القصص  (2)
 1،2آية -سورة الكهف  (3)
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"ثم إنه لما كانت )لدن( أخص من )عند( لكونها أقرب مكانا منها كانت أبلغ من 

)عند( ألنها مبدأ المكان والزمان ولم تستعمل "لدن" في القرآن الكريم إال مع اهلل 

ًراكما ورد سابقا إال في موطن واحد وهو قوله تعالى:  (1  )ق د  ب ل غ ت  ِمن  ل ُدن ي ُعذ 

ند ألنها ألصق منها وقد استعملت في القرآن في خصوصيات فهي أبلغ من ع

 .(2)اإللطاف والتعليم والرحمة اإللهية"

كما أن لدن في هذه اآلية تفيد معنى التلبث والتمكث؛ فكأنه قال قد بلغت 

الضرر في تمكثك وتصبرك علي وتلبثك على إلحاحي في السؤال وهو استعمال 

 .(3)رفيع

 الخاتمة

عالمين والصالة والسالم على رسوله األمين وعلى آله وصحبه الحمد هلل رب ال

 أجمعين وبعد.

فقد أنهيت بفضل اهلل تعالى هذا البحث الموسوم بـ )الظروف المبنية )اآلن ـ أيان ـ 

لدن( وداللتها في القرآن الكريم(؛ وذلك بعد أن قمت بإحصاء اآليات القرآنية التي 

                                                           
 76آية  -سورة الكهف   (1)
 2/190ج-فاضل السامرائي-معاني النحو  (2)
 2/189المرجع السابق ج (3)
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بينا داللتها في سياق هذه اآليات محاواًل تبيين وردت فيها هذه الظروف شارحًا لها م

جماليات وظيفة النحو وداللته وأثره على المعنى من خالل طائفة من الظروف 

المبنية وهي )اآلن ـ أيان ـ لدن( وقد مهدت لذلك بالحديث عن الظرف أو المفعول 

في  فيه بإيجاز شديد ثم فصلنا الحديث عن كل ظرف من الظروف الثالثة وداللته

 القرآن الكريم.

 وانتهيت إلى عدة نتائج أهمها:

الظرف المبني )اآلن( لم يستعمل في القرآن الكريم إال في زمن المتكلم أو  .1

 بعضه. 

الظرف المبني )أيان( لم يستعمل إال مع االستفهام عن يوم القيامة فقط، وهذا  .2

ناك دليل واضح على أن هذا الظرف يستفهم به عن األمور العظام وليس ه

 أعظم من الساعة وأهوالها.

الظرف المبني )لدن( يناسب معناه اللغوي )اللدونة بمعني الليونة( فلم يستخدم  .3

في القرآن الكريم، إال في مقام الرحمة واللطف واإلحسان والليونة ولم يرتبط إال 

بلفظ الجاللة في كل المواطن باستثناء موطن واحد ارتبط بموسى عليه السالم 

 نا.كما أسلف

ويوصي الباحث طلبة العلم باالنكباب على دراسة النحو الوظيفي ومعاني النحو فإن 

 ما ذكرناه نقطة في بحر داللة النحو بشكل عام.
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 المصادر والمراجع

 .القرآن الكريم 

وضع حواشيه وعلق  –أبو جعفر النحاس أحمد بن محمد المرادي النحوي  -إعراب القرآن .1
 هـ.1421، 1ط -بيروت -دار الكتب العلمية-هيمعليه عبد المنعم خليل إبرا

، 9ط-اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع-محيي الدين الدرويش-إعراب القرآن الكريم وبيانه .2
 م.2005-هـ1426

هـ 1424، 1ط -المكتبة العصرية-أبو البركات األنباري -اإلنصاف في مسائل الخالف  .3
 م.2003-هـ

تحقيق علي اليجاوي  -بقاء عبد اهلل بن الحسين العكبريأبو ال -التبيان في اعراب القرآن .4
 عيسى البابي وشركاه.

محمد بن محمد  -تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الحديد من تفسير الكتاب المجيد .5
 م.1984-تونس -الدار التونسية للنشر -الطاهر بن عاشور التونسي 

تحقيق: السيد  -محمد الماورديأبو الحسن علي بن -تفسير الماوردي )النكت والعيون( .6
 بيروت. -دار الكتب العلمية -ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم

مؤسس  -تحقيق أحمد شاكر -محمد بن جرير الطبري –جامع البيان في تأويل القرآن  .7
 م.2000-هـ1420، 1الرسالة ط

قيق:  د. تح -محمد بن عبد اهلل الطائي الجياني المعروف بابن مالك -شرح تسهيل الفوائد .8
 م.1990-هـ1410، 1ط -هجر للطباعة والنشر والتوزيع -عبد الرحمن السيد وآخرون

جامعة  -تحقيق: عبد المنعم هريدي -محمد بن عبد اهلل ابن مالك –شرح الكافية الشافية  .9
 .1ط -أم القرى

قدم  -يعيش بن علي بن يعيش أبو البقاء المعروف بابن يعيش -شرح المفصل للزمخشري .10
 هـ.1422، 1ط -بيروت  -دار الكتب العلمية –إميل يعقوب  له د.
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تحقيق د. حسين  -نشوان بن سعيد اليمني -شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم .11
-هـ1420، 1ط -دمشق –بيروت، دار الفكر  -العمري وآخرون دار الفكر المعاصر

 م.1999
 هـ.1422، 1ط -سسة الرسالةمؤ  -عبد العزيز النجار-ضياء السالك الى أوضح المسالك .12
 تحقيق: د. صالح الشاعر -بن عثمانابن الحاجب جمال الدين  -الكافية في علم النحو .13

 م.2010، 1ط –القاهرة  –مكتبة اآلداب 
دار  –تحقيق د. فائز فارس  -أبو الفتح عثمان بن جنى الموصلي -اللمع في العربية  .14

 الكويت. -الكتب الثقافية 

 هـ.1407، 2ثير ـ تحقيق: محمد الصابوني ـ دار القرآن ـ بيروت ـ طمختصر تفسير بن ك .15

 2ط -القاهرة -شركة العاتك للنشر والتوزيع -فاضل صالح السامرائي -معاني النحو .16
 م.2003-هـ1423،

 معاني القرآن ـ للفراء. .17
تحقيق: د.  -عبد اهلل بن يوسف، ابن هشام األنصاري –مغني اللبيب عن كتب األعاريب  .18

 .1985، 6ط -دمشق -دار الفكر -المبارك وآخرون مازن
أبو القاسم محمود بن عمرو الزمخشري، تحقيق د. علي  –المفصل في صنعة اإلعراب  .19

 .1993، 1ط -بيروت -مكتبة طالل -أبو ملحم
تحقيق عبد الحميد  -جالل الدين السيوطي -همع الهوامع في شرح جمع الجوامع  .20

 مصر. –المكتبة التوفيقية  -هنداوي
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 قواعد النشر في مجلة )الزيتونة(
 : تعريف بالمجلة -أواًل 

 عن كلية الزيتونة مجلة دورية نصف سنوية محكمة تصدر (الزيتونةمجلة ) -
 مؤسسة إحياء التراث وتنمية اإلبداع.و 

، باللغتين العربية وآدابهاتهتم المجلة بنشر البحوث األصلية في اللغة العربية  -
 نشر من قبل.يُ ي لم ذج الباحثين، الواإلنجليزية من نتا

 تعبر المواد المنشورة في المجلة عن آراء مؤلفيها. -

 تعليمات للباحثين:  -ثانياً 
 أن يتسم البحث باألصالة والقيمة العلمية والمعرفية وبسالمة اللغة ودقتها.   .1

 أال يكون البحث جزًءا من بحث سابق منشور، وأن يقدم الباحث إقراًرا خطًيا بأال .2
 يكون البحث منشوًرا أو مرساًل للنشر بمجلة أخرى.  

في حال كان البحث مستاًل من رسالة علمية، يتم إرفاق نسخة إلكترونية من الرسالة  .3
 ، مع اإلشارة لذلك في الصفحة األولى من البحث. CDالعلمية على إسطوانة

م ( صفحة بما في ذلك األشكال والرسو 40أال تزيد عدد صفحات البحث على) .4
 والجداول والصور والمراجع.

أال ُيذكر اسم الباحث أو أي  إشارة له في متن البحث، وذلك لضمان سرية عملية  .5
 التحكيم.  

وأن  للمؤسسة،أن يقوم الباحث بتعبئة طلب النشر الموجود على الصفحة االلكترونية  .6
 يلتزم بالدقة التامة في تعبئته.  

العربية واآلخر باللغة اإلنجليزية، على  أن يتضمن البحث ملخصين؛أحدهما باللغة .7
( كلمة، مع ضرورة كتابة عنوان البحث باللغة 200أال يتجاوز الملخص مائتي )

 االنجليزية، وأال تكون الترجمة حرفية للملخص والعنوان.

 تنسيق البحث: -اثالث
 ( سم.  21*29( بأبعاد )A4الورق: من حجم ) -

 م للجانبين األيمن واأليسر.  س 4سم لألعلى واألسفل، و 5الهوامش:  -

 المسافة بين األسطر: مفردة.  -
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 ( كما يلي:Windows( تحت نظام تشغيل )2007wordالخطوط: من برنامج وورد ) -

  :اللغة العربيةSimplified Arabic 13غامق للعنوان الرئيس، ، 14، حجم الخط 
 لصفحات.  عادي لباقي النصوص والجداول وترقيم ا 12غامق للعناوين الفرعية،

 طريقة التوثيق: -رابعاً 

 المصادر والمراجع: - أ

( 2عند ورود آية قرآنية يذكر ما يليها في المتن: اسم السورة، رقم اآلية. مثال )األعراف: -
 وتكتب اآلية مشكولة كما في نص القرآن الكريم.  

قم الجزء الحديث النبوي الشريف: يشار إليه في المتن فقط باسم الكتاب يتبعه فرال، فر  -
)صحيح البخاري  :تتبعه شرطة مائلة فرقم الصفحة يتبعه نقطتان ثم رقم الحديث إن وجد

(234:53/1. 
مثال:  ،يعامل )ديوان الشعر والرواية( عند التكرار في المتن معاملة الحديث الشريف -

 ( 1/35)ديوان المتنبي
ية الصفحة بحسب التالي: ما عدا ما سبق يعطى رقمًا ويذكر المرجع في الهوامش في نها -

األدب  ،أبو علي، ورقم الصفحة بين قوسين مثال: )اسم الكتاباسم الشهرة للمؤلف، و 
 .(2017،  العربي بين عصرين  المملوكي والعثماني

 يتم ترتيب قائمة المصادر والمراجع هجائيًا في نهاية البحث على النحو اآلتي: -
خ النشر بين قوسين، نقطتان، اسم الكتاب، عدد اسم الشهرة للمؤلف؛ االسم األول، تاري

األجزاء، ذكر اسم المحقق أو المترجم، الطبعة أو رقمها، دار النشر، مكان النشر، الجزء 
 والصفحة.  

،  األدب العربي بين عصرين: المملوكي والعثماني(: 2017) نبيل خالد، أبو عليمثال: 
 .  28، ص غزة، مؤسسة إحياء التراث وتنمية اإلبداع

، اسم الدوريةاسم المقال،  ،: اسم الشهرة لكاتب المقال؛ االسم األول، السنةالمقاالت - ب
 اسم الدورية.  غميقالعدد، دار النشر، مكان النشر، رقم الصفحة مع ضرورة ت

 ، مجلة النجاح لألبحاث،علم األصوات الكوستيكي ،(1989) ،مثال: النوري؛ محمد جواد
 . 190-157ابلس، العدد الرابع، ص جامعة النجاح الوطنية، ن

إذا كان المرجع مصدرًا الكترونيًا كالشبكة العالمية ُيعرف به كما يأتي، مع ضرورة وضع  -ج
 :تاريخ زيارة الموقع
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 ثم الرابط بين قوسين ،ثم اسم الموقع ،ثم اسم المقال ،االسم األول ؛يذكر اسم الشهرة، 
 وتاريخ الزيارة.

 إجراءات النشر:
( مصحوبًا الزيتونةمؤلف من داخل الوطن وخارجه نموذًجا لطلب النشر في مجلة )يقدم ال -

باإلضافة إلى اإليصال المالي الخاص  CDبثالث نسخ ورقية للبحث ونسخة الكترونية على 
 برسوم التحكيم على العنوان التالي: 

 ابق األول.الط -(86 /4) – (kبلوك ) – النصيرات – مؤسسة إحياء التراث وتنمية اإلبداع
 kghonem@gmail.comالبريد اإللكتروني: 

 00972598 915715: جوال       2557747009708هاتف:   
 .  المؤسسة$ رسوم تحكيم في 50يقوم الباحث بدفع مبلغ  -

تخضع جميع البحوث المرسلة لفحص أولي تقوم به هيئة التحرير لتقرير أهلية البحث  -
 ول البحث مع بيان األسباب.للتحكيم، ويحق لها أن تعتذر عن قب

 .بعد الفحص األولي وقبل التحكيمفض البحث يتم إرجاع رسوم التحكيم في حال رُ  -
إرسال البحث للتحكيم النهائي، أو في حالة طلب الباحث ال تتم إعادة الرسوم في حالة   -

 .  سحب البحث

التحكيم،  تخضع األعمال المقدمة للتحكيم، ويخطر صاحب العمل بقبوله أو بمالحظات -
 وال ترد األعمال غير المقبولة إلى أصحابها، دون بيان األسباب.

 ة التي تشتمل على بحثه المنشور. زيتونُيهدى الباحث نسخة من مجلة ال -

(، وعند قبول مؤسسة إحياء التراث وتنمية اإلبداعجميع حقوق الطبع محفوظة للناشر ) -
 إلى المجلة.  البحث للنشر يتم تحويل ملكية النشر من المؤلف 

يخضع ترتيب المواد عند النشر العتبارات فنية ال عالقة لها بمكانة الباحث أو قيمة  -
 العمل. 

إن االلتزام بهذه التعليمات يعني سرعة اإلنجاز وتحقيق المصلحة للباحث، علًما بأن  -
 اإلخالل بها يعني تأخير البحث لحين اكتمال المطلوب.  
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