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 ، بحمدهسبحان هللا و 

 ، عدد خلقه

 ، ورضا نفسه

 ، وزنة عرشه

 ومداد كلماته.
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 دمةــمق
 

 قواعد النار في مجلة )الزيتونة(

 اللغة العربية وآدابها
 
ً

 تعريف باملجلة:  -أول

عن املجلس  رية نصف سنوية محكمة تصدر مجلة دو  (الزيتونةمجلة ) -
 العلمي في مؤسسة إحياء التراث وتنمية اإلبداع.

، باللغتين وآدابهاتهتم املجلة بنشر البحوث األصلية في اللغة العربية  -
 نشر من قبل.ي  ي لم ذالعربية واإلنجليزية من نتاج الباحثين، ال

 تعبر املواد املنشورة في املجلة عن آراء مؤلفيها. -

 ث
ً
 تعليمات للباحثين:  -انيا

 أن يتسم البحث باألصالة والقيمة العلمية واملعرفية وبسالمة اللغة ودقتها.   .1
أال يكون البحث جزًءا من بحث سابق منشور، وأن يقدم الباحث إقراًرا  .2

 للنشر بمجلة أخرى.  
ً
 خطًيا بأال يكون البحث منشوًرا أو مرسال

 من رسالة  .3
ً
علمية، يتم إرفاق نسخة إلكترونية في حال كان البحث مستال

، مع اإلشارة لذلك في الصفحة األولى CDمن الرسالة العلمية على إسطوانة
 من البحث. 

( صفحة بما في ذلك األشكال 40أال تزيد عدد صفحات البحث على) .4
 والرسوم والجداول والصور واملراجع.

ذكر اسم الباحث أو أّي إشارة له في متن البحث، وذلك .5 لضمان سرية  أال ي 
 عملية التحكيم.  

أن يقوم الباحث بتعبئة طلب النشر املوجود على الصفحة االلكترونية  .6
 وأن يلتزم بالدقة التامة في تعبئته.   للمؤسسة،
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أن يتضمن البحث ملخصين؛أحدهما باللغة العربية واآلخر باللغة  .7
كتابة  ( كلمة، مع ضرورة200اإلنجليزية، على أال يتجاوز امللخص مائتي )

عنوان البحث باللغة االنجليزية، وأال تكون الترجمة حرفية للملخص 
 والعنوان.

 تنسيق البحث: -اثالث

 ( سم.  21*29( بأبعاد )A4الورق: من حجم ) -

 سم للجانبين األيمن واأليسر.   4سم لألعلى واألسفل، و 5الهوامش:  -

 املسافة بين األسطر: مفردة.  -

( كما Windows( تحت نظام تشغيل )2007wordالخطوط: من برنامج وورد ) -
 يلي:

  :اللغة العربيةSimplified Arabic غامق للعنوان ، 14، حجم الخط
عادي لباقي النصوص والجداول  12غامق للعناوين الفرعية، 13الرئيس، 

 وترقيم الصفحات.  

 
ً
 طريقة التوثيق: -رابعا

 املصادر واملراجع: - أ
يها في املتن: اسم السورة، رقم اآلية. مثال عند ورود آية قرآنية يذكر ما يل -

 ( وتكتب اآلية مشكولة كما في نص القرآن الكريم.  2)األعراف:
الحديث النبوي الشريف: يشار إليه في املتن فقط باسم الكتاب يتبعه فراغ، فرقم  -

الجزء تتبعه شرطة مائلة فرقم الصفحة يتبعه نقطتان ثم رقم الحديث إن 
 .234:53/1)اري )صحيح البخ :وجد

 ،يعامل )ديوان الشعر والرواية( عند التكرار في املتن معاملة الحديث الشريف -
 ( 1/35مثال: )ديوان املتنبي

 ويذكر املرجع في الهوامش في نهاية الصفحة بحسب  -
ً
ما عدا ما سبق يعطى رقما

، ورقم الصفحة بين قوسين مثال: اسم الكتابالتالي: اسم الشهرة للمؤلف، و 
 .(2017األدب العربي بين عصرين  اململوكي والعثماني، ) ،أبو علي

 في نهاية البحث على النحو اآلتي: -
ً
 يتم ترتيب قائمة املصادر واملراجع هجائيا
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اسم الشهرة للمؤلف؛ االسم األول، تاريخ النشر بين قوسين، نقطتان، اسم 
ة أو رقمها، دار الكتاب، عدد األجزاء، ذكر اسم املحقق أو املترجم، الطبع

 النشر، مكان النشر، الجزء.  
،  األدب العربي بين عصرين: اململوكي والعثماني(: 2017) نبيل خالد، أبو عليمثال: 

 .  غزة، مؤسسة إحياء التراث وتنمية اإلبداع
اسم املقال، اسم  ،املقاالت: اسم الشهرة لكاتب املقال؛ االسم األول، السنة - ب

اسم  غميقلنشر، مكان النشر، رقم الصفحة مع ضرورة تالدورية، العدد، دار ا
 الدورية. 

علم األصوات الكوستيكي، مجلة النجاح  ،(1989) ،مثال: النوري؛ محمد جواد
 . 190-157جامعة النجاح الوطنية، نابلس، العدد الرابع، ص  لألبحاث،

عرف به كما  -ج  كالشبكة العاملية ي 
ً
 الكترونيا

ً
يأتي، مع ضرورة إذا كان املرجع مصدرا

 :وضع تاريخ زيارة املوقع

 ثم الرابط بين  ،ثم اسم املوقع ،ثم اسم املقال ،االسم األول  ؛يذكر اسم الشهرة
 وتاريخ الزيارة. ،قوسين

 إجراءات النار:

يقدم املؤلف من داخل الوطن وخارجه نموذًجا لطلب النشر في مجلة  -
 بثالث نسخ ورقية للبحث ونسخالزيتونة)

ً
باإلضافة  CDة الكترونية على ( مصحوبا

 إلى اإليصال املالي الخاص برسوم التحكيم على العنوان التالي: 
الطابق  -(86 /4) – (kبلوك ) – النصيرات – مؤسسة إحياء التراث وتنمية اإلبداع

 األول.
 kghonem@gmail.comالبريد اإللكتروني: 

 00972598 915715: جوال       2557747009728هاتف:   

 .  املؤسسة$ رسوم تحكيم في 50يقوم الباحث بدفع مبلغ  -

تخضع جميع البحوث املرسلة لفحص أولي تقوم به هيئة التحرير لتقرير أهلية  -
 البحث للتحكيم، ويحق لها أن تعتذر عن قبول البحث مع بيان األسباب.

بعد الفحص األولي وقبل فض البحث يتم إرجاع رسوم التحكيم في حال ر   -
 .التحكيم
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 إرسال البحث للتحكيم النهائي، أو في حالة طلبال تتم إعادة الرسوم في حالة   -
 .  الباحث سحب البحث

تخضع األعمال املقدمة للتحكيم، ويخطر صاحب العمل بقبوله أو بمالحظات  -
 التحكيم، وال ترد األعمال غير املقبولة إلى أصحابها، دون بيان األسباب.

هدى الباحث نسخة من مجلة ال - عند  ة التي تشتمل على بحثه املنشور زيتوني 
 . صدورها

(، مؤسسة إحياء التراث وتنمية اإلبداعجميع حقوق الطبع محفوظة للناشر ) -
 وعند قبول البحث للنشر يتم تحويل ملكية النشر من املؤلف إلى املجلة.  

يخضع ترتيب املواد عند النشر العتبارات فنية ال عالقة لها بمكانة الباحث أو  -
 قيمة العمل. 

إن االلتزام بهذه التعليمات يعني سرعة اإلنجاز وتحقيق املصلحة للباحث، علًما  -
 بأن اإلخالل بها يعني تأخير البحث لحين اكتمال املطلوب.  

 وهللا ولي التوفيق،،، 
 هيئة التحرير
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 التراكيب النحوية المصوبة 
 ر عمرألحمد مختا في معجم الصواب اللغوي دليل المثقف العربي

 علي جمعة الحشاش
 الملخص

هو أحمد مختار  ،تناول البحث ظاهرة التراكيب النحوية المصوبة عند عالم لغوي فريد في عصره   
عمر في معجمه الصواب اللغوي دليل المثقف العربي، والذي عالج فيه األخطاء اللغوية الشائعة في 

يرهم، وسعى البحث إلى إظهار جهود العلماء الصحف والمجالت، وكالم مذيعي الراديو والتلفزيون، وغ
القدماء والمحدثين في ظاهرة التصويبات النحوية، وقد رصد البحث اآلراء النحوية ألحمد مختار عمر، 
مع تتبع آراء النحاة قديًما وحديثًا في مسائل التصويبات النحوية، ثم الحديث عن نتائج البحث 

 على المنهج الوصفي التحليلي. وتوصياته، وقد اعتمد الباحث في دراسته
 

The Corrected Grammatical Structures in the Lexicon of 
Linguistic Correctness is the Guide of Arab lntellectual 

Ahmed Mokhtar Omar. 
 Abstract 

    The research deals with the phenomenon of corrected grammatical 
structures, in a unique linguistic scientist in his time; Ahmed Mokhtar Omar. 
In his glossary of linguistic correctness, is guide to cultured arab, in which he 
handled the common linguistic errors in newspapers t magazines, the talk of 
radio, television broadcasters and others. The research sought shows the 
efforts of ancient and modern scientists in the phenomenon of grammatical 
corrections. The research monitored the grammatical opinions of Ahmed 
Mukhtar Omar, with the views of the grammarians in ancient and modern in 
matters of grammatical corrections. then talks about the results of the 
research and recommendations, and the researcher relied on the analytical 
descriptive approach. 
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 المقـــــدمة
 عةرق اتسعت حينما اللحن من العربية اللغة حفظ في بارز دور القدامى للعلماء كان   

 اللغوية للتراكيب جمعهم في ذلك وتمثل أفواجًا، اهلل دين الناس في ودخل اإلسالم
 ؛األعراب أفواه من اللغة البوادي يجمعون إلى هبوا قد فوجدناهم والسليمة، الصحيحة

 :الدراسات اللغوية لتنوع سبباً  كان الذي الكريم، للقرآن ونصرةً  اللحن من عليها حفاظاً 
 سياقه في وتراكيبه كلماته لفهم والمعجمية، والداللية، والنحوية، ة،والصرفي الصوتية،

 مجاالت في يبرع منهم الكثير فوجدنا القدامى نهج على سار المحدثون وقد الفريد،
 فقد الحديث، العصر في الموسوعي نموذجاً للعالم يمثل عمر مختار أحمد ولعل اللغة،
 في وبرع والداللية والسياقية، والنحوية لصرفيةوا الصوتية فمنها اللغوية، دراساته تنوعت

 المعجمية أهم دراساته على الضوء لتسلط الدراسة هذه جاءت لذا المعجمية، الدراسات
 العربي اللسان لتقويم يهدف مصنف وهو اللغوي، والتي اختصت بدراسة الصواب

 المصوبة ويةالنح التراكيب " الدراسة هذه وقد جاءت واألدباء، الكتاب هفوات ويحصر
شيئًا  تضيف لعلها  "عمر مختار العربي ألحمد المثقف دليل اللغوي الصواب معجم في

 اللغة الحفاظ على في العالم هذا دور عند وتكشف اللغوية، الدراسات مجال في جديداً 
 .اللسان وسقطات اللحن من العربية

 مجال الدراسة:
 دليل اللغوي الصواب معجم في صوبةالم النحوية التراكيب الدراسة حول هذه تدور   

 مختار أحمد اختارها التي النحوية التصويبات على الضوء مسلطة  العربي المثقف
 العلماء. من ولحقه سبقه لمن النحوية باآلراء مقارنتها مع عمر

 أهداف الدراسة:
تهدف هذه الدراسة إلى البحث والتنقيب عن التراكيب النحوية المصوبة عند أحمد     

مختار عمر وتعرضها على آراء النحاة قديمهم وحديثهم من أجل الوقوف على فكره 
 النحوي وترجيح الرأي الصواب. 
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 منهج الدراسة:
اعتمدُت في دراستي لآلراء المصوبة المنهج الوصفّي التحليلّي، وذلك باستقراء     

بع آراء النحاة النصِّ النحوي المصوب في المعجم ثم وصفه وصفًا تحليليًّا، وذلك بتت
قديمهم وحديثهم حول هذه التصويبات النحوية، والجدير ذكره في هذا المقام أن الباحث 
سيتوقف عند بعض المسائل المصوبة عند أحمد مختار عمر وذلك على سبيل 
النمذجة؛ ألن البحث يقتضي ذلك، إذ لو قمنا بدراسة المعجم، وتتبعنا التراكيب المصوبة 

 وأصبحت رسالة ماجستير، أو حتى دكتوراه. لطالت بنا الكتابة
 الدراسات السابقة:

من خالل التفتيش والتنقيب لم يعثر الباحث على دراسة اختصت بدراسة تصويب    
التراكيب النحوية عند أحمد مختار عمر، لكن ثمة دراسات تناولت فكر أحمد مختار 

 عمر اللغوي، ومنها:
 مختار الدكتور عمر، مختار أحمد معجم فيدراسة  اللغوي، التصحيح في قواعد -1

 .درقاوي أحمد
 النحوية التصويبات عند توقف الباحث أن العنوان لهذا القارئ يظن األولى وللوهلة
 األصول تناولت الدراسة يجدها لهذه القارئ الدراسة، لكن محل المعجم في الواردة
 تؤكد مسائل إفراد ح دونالتصحي قبول في عمر مختار أحمد عليها اعتمد التي النحوية

مع  النحوية األصول عند توقفت فالدراسة عمر، مختار أحمد ارتضاها التي التصويبات
 والنحت اللغوية، الحقيقة : ذلك ومن والمجازي، الصرفي  :اللغوي للتصويب نماذج إفراد
 فستتوق فإنها الدراسة هذه في الجديد أما والتأويل، التضمين النحوي بذكر اكتفت وقد
 .النحو ي الجانب عند
 الدكتور والمثقفين اإلعالميين لغة تصحيح في عمر مختار أحمد الدكتور منهجية -2

 وقد اللغوي التصويب قبول في مختار أحمد منهج توقفت الدراسة األقطش. خليل سالم
 الذكر باب من والنحوي الصوتي والصرفي التصويب في منهجه عند الدراسة توقفت
 .التطبيقي الجانب دعن التوقف دون



 

 -12- 

 أسباب اختيار الموضوع:
 المعرفة ودقة االطالع بسعة عرفت معاصرة مصرية شخصية عمر مختار أحمد   

 والدراسات والقراءات القرآنية، والداللة واللغة بين الصوت العلمية نتاجاته فتنوعت
 النحوي رهفك ألتتبع في معجمه المصوبة التراكيب النحوية دراسة اخترت لذا النحوية،
وهل  العرب قالته لما مطابقتها ومدى عنده المصوبة النحوية التراكيب على وأتعرف

 .التيسيرية النحوية اآلراء قبول في متشدداً  كان أم والمثقفين الناشئة على يّسر
ينقسم البحث إلى مبحثين، يسبقها تمهيد وتقفوها خاتمة تتضمن أهم  خطة البحث:

 البحث، ومن ثم قائمة المصادر والمراجع. النتائج التي توصل إليها
 مهاد

 مولده ونشأته
من مارس سنة  17هو الدكتور أحمد مختار عبد الحميد عمر، ولد في القاهرة في    

م، كان أبوه من رجال التربية والتعليم، فكان ذلك سببًا في تشرب أحمد مختار 1933
يد عمر، وقد عمل والده بداية في عمر حب اللغة مبكرًا في بيت والده األستاذ عبد الحم

سلك التعليم، ثم التحق بعد ذلك بمحكمة النقض؛ فكان يعرف )بسيبويه محكمة النقض( 
نظرًا لضلوعه بقواعد اللغة وأصول النحو، وقد توّلي عبد العزيز باشا فهمي رئاستها، 

فية، الذي ينتسب معه لعائلة واحدة هي عائلة "عمر" بكفر المصيلحة بمحافظة المنو 
و  وهي عائلة بزغ منها عدد من أبرز رموز السياسة في مصر قبل وبعد ثورة يوليو،

 الصواب التماس إلى عليها، والدعوة والحرص بالعربية، مختار أحمد والد الهتمام كان
 الذي مختار أحمد َوَلده نفس في أثر   وُيسمع ُيكتب وُيقال فيما الخطأ عن والبعد فيها،

 لخطأ، الصحف، تصويباً  إلى اليومية شبه رسائله يبث وبدأ ألزهر،ا في درس الثانوية
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 مما عمره، من العشرين تجاوز قد يكن ولم على رأي، تعليقاً  أو لمعلومة، تصحيحاً  أو
 .(1) يتهصشخ معالم رسم في ذلك زاد  دوق سليمة، وفطرة ، باستعداد لغويّ  يشي
ثم دار العلوم، وقد حصل على  حفظ القرآن الكريم صغيرًا، ثم التحق باألزهر،   

م، 1958 الليسانس منها بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الثانية، وكان أول دفعته سنة
م،  1963وحصل على الماجستير في علم اللغة من كلية دار العلوم بتقدير امتياز 

خراجه ديوان األدب للفارابي الذي أصدره مجمع اللغة العربية بالقاهر  ة في حول تحقيقه وا 
 اختيار في فكرت حين ثمم، وفي ذلك يقول: " 1979 – 1974مجلدات من عام  5

 إبراهيم أنيس إلى الفارابي ومعجمه الدكتور لدراسة الماجستير وجهني أستاذي موضوع
 .(2)"لرسالتي موضوعاً  فاخترتهما

 فرأظ أن الزمن مع بقوله: " تمنيت الدراسة هذه عن أنيس الدكتور إبراهيم ويتحدث   
 رسالة صورة األدب" في لمعجم " ديوان علمّية ليقوم بدراسة تالميذي من النابهين بأحد

 أخذ نابهاً  العلوم طالباً  دار كلية في المتخرجين أبنائي من لنا اهللُ  قّيض جامعّية، حتى
 .(3)" بتلك الدراسة وقام وتوجيهي، بنصحي

م، فجمع 1967ريدج ببريطانيا ثم حصل على الدكتوراه في علم اللغة من جامعة كمب   
 .(4)بين التراث والمعاصرة من أوسع أبوابهما 

 نشاطه اللغوي، ونتاجه العلمي
تقلد الدكتور أحمد مختار عمر من خالل مشواره األكاديمي العديد من المناصب     

 ضمن نخبة بالقاهرة العربية اللغة مجمع في عضواً  انتخابه تمّ والعضويات اإلدارية، فقد 
                                                           

م(: عاشق اللغة العربية الدكتور أحمد 2004ينظر: السريع، عبد العزيز، والحكواتي، ماجد ) - 1
-38، ص 1لكويت، طمختار عمر، ، مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين لإلبداع الشعري، ا

39. 
الفارابي، ديوان األدب، تحقيق، أحمد مختار عمر، مراجعة إبراهيم أنيس، مجمع اللغة العربية،  - 2

 القاهرة، المقدمة )ي(.
 السابق، المقدمة )ه(. - 3
 .5ينظر: عاشق اللغة العربية، ص - 4
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م(، 1999-1998الخامسة والستين عام ) المجمعّية الدورة في واألدب اللغة أعالم نم
 محمود األستاذ المدققين المرحوم وعميد المحققين شيخ بوفاة خال الذي المكان وشغل
 بوفاة خال الذي المكان شغلت قد"  :مختار الدكتور أحمد يقول ذلك وفي شاكر، محمد

 حملها قد تأبى ثقيلة أمانة بذلك فُحمِّلتُ  شاكر محمد دمحمو  األستاذ المرحوم العالمة
 " األصول " لجنتي خالل من المجمعي نشاطه والجبال"، وتوالى واألرض السماوات

 المجمع، يقيمها التي كان العامة المحاضرات خالل ، ومن "واللهجات البحوث لجنة"و
 واللغة أنا " بعنوان كتاباً  مختار أحمد وقد نشر، المجمع في تتم كانت التي والمناقشات
 وضّم هذا اللغوي، ونشاطه المجمع في عضويته أثناء  استودع فيه جهوده "والمجمع
 .(1)"العام وبعض عامين مدة المجمعية أنشطته أهم الكتاب

 العربية، الدول وبعض أقطار مصر، في الوظائف من الكثير مختار أحمد وتقلد    
 لجهوده التقديرية الجوائز من عدداً  وحاز خدمة العربية،و  اللغة، دائرة من به تخرج ولم

 من كبير في عدد وشارك عامة، اللغوية والدراسات خاصة، اللغوي في التحقيق المبذولة
 العربية الجامعات في المناصب من وتسّنم الكثير والمؤتمرات، العلمية والهيئات اللجان

 وعين شمس، القاهرة جامعتي في يةالجامع الرسائل من العديد وأشرف على والمصرية،
ن  .(2)"والتحقيق التأليف في كثيرًا باإلشراف على الرسائل النشغاله نفسه إشغال يرد لم وا 
 حقالً  فلم يدع وعلومها، العربية اللغة حقل في جليلة مساهمات وألحمد مختار عمر   
 التأليف بين وتوزعت بذلك مؤلفاته، فتعددت أغواره، وسبر إال اللغة علم حقول من

األصوات  علم في والتأليف اللغوي، والتصحيح والتأليف النحوي والداللي، المعجمي
والمقاالت المنشورة في  البحوث عشرات َبل إلى الدراسات القرآنية، إضافة والصرف،

 .(3)"المجالت والصحف الدولية

                                                           

اللغة العربية المصري، أحمد مختار عمر خالل كلمه له في حفل استقباله عضوا، مجلة مجمع  - 1
 .359ص
 .8 -5ينظر: عاشق اللغة العربية، ص - 2
 .38عاشق اللغة، ص - 3
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 من خالل العرض يتضح لنا أن نتاجه يدور في محاور أساسية، هي:
عريف بأهم منجزات اللغويين العرب في مجاالت األصوات، والصرف، والنحو، الت - 1

والمعجم، والداللة، ووضع الجهد العربي في مكانه المناسب بين الجهود اللغوية 
العالمية، وبيان مدى التأثير والتأثر من كال الجانبين، ومن مصنفاته في هذا المجال: 

ث اللغوي عند العرب(، و )معاجم األبنية في )تاريخ اللغة العربية في مصر(، و)البح
 اللغة العربية(.

تحقيق النصوص اللغوية ذات القيمة العلمية المرموقة، وتمثل ذلك في تحقيق  - 2
 معجمين رائدين هما ديوان )األدب للفارابي اللغوي(، و )المنجد في اللغة لكراع(.

جازات العالمية في مجال فتح نافذة يطل منها اللغويون العرب على أهم اإلن - 3
الدراسات اللغوية الحديثة، وقد تحقق ذلك من خالل ترجماته من اإلنجليزية إلى العربية، 
أو المؤلفات التي تجمع بين القديم والجديد، أو من خالل عرض بعض الكتب اللغوية 

 األجنبية في الدوريات العربية.
القرآن الكريم والقراءات"، ومعجم  تأليف المعاجم مثل " المعجم الموسوعي أللفاظ - 4

"المكنز الكبير"، باإلضافة إلى معجمين هما: "معجم الصواب اللغوي"، و"معجم ألفاظ 
الحضارة في القرآن الكريم"، كما ألف كتاب "صناعة المعجم الحديث"، كما شارك في 

 تأليف بعض المعاجم مثل: المعجم العربي األساسي، ومعجم القراءات القرآنية.
تصحيح لغة اإلعالم، ومتابعة االنحرافات اللغوية الشائعة في لغة المثقفين  - 5

لتقويمها، وبيان الخطأ والصواب فيها، وقد تمثل ذلك في كتابه "العربية الصحيحة"، 
 و"أخطاء اللغة العربية المعاصرة عند الكتاب واإلذاعيين".

ية والتدريب على األساليب تأليف الكتب الميسِّرة لتعليم قواعد اللغة العرب - 6
 الصحيحة، وقد كتب في ذلك "النحو األساسي"، و"التدريبات اللغوية والقواعد النحوية".

فتَح آفاقًا جديدة في مجال الدرس اللغوي، وتناول موضوعات طريفة لم تسبق  - 7
و "  دراستها مع جاذبيتها وأهميتها للمثقف العام؛ مثل " تاريخ اللغة العربية في مصر" ،

 اللغة واللون "، و "اللغة واختالف الجنسين".



 

 -16- 

عرض نشاطه اللغوي الذي قدمه من خالل عضويته لمجمع اللغة العربية  - 8
 بالقاهرة، وقد تمثل ذلك في كتابه "أنا واللغة والمجمع".

مراجعاته التوثيقية لبعض الكتب التراثية، مثل مراجعته لثالثة أجزاء من "معجم  - 9
 .(1)" للزبيدي، وكتاب "الموضح في التجويد" لعبد الوهاب القرطبيتاج العروس

 وفاته
م، وصدر عن 2003 – 4 - 4يوم الجمعة  -رحمه اهلل-توفي العالم الجليل    

مؤسسة البابطين لإلبداع الشعري كتاب تذكاري، شارك فيه عدد كبير من أصدقائه 
رجل إال أن يتوجهوا لهذه م، وال يملك عارفو هذا ال2004وتالمذته وعارفيه عام 

تاحة الفرصة لهم لالعتراف بجميل  المؤسسة بالشكر واالمتنان لما قامت به من جهد وا 
 .(2)هذا الرائد العاشق للعربية

 أقوال العلماء فيه 
ذاع صيت العالم الجليل في الوسط اللغوي، وكان للعلماء رأيهم فيه وفي مصنفاته    

كما -فور علم وسعة ثقافة، فلم يكن أحمد مختار عمر التي أغنت المكتبة العربية بمو 
مجرد أستاذ لعلم اللغة، ولكنه كان حركة علمية دائبة،  -يذكر األستاذ فاروق شوشة

مقرر لجنة المعجم العربي  -رحمه اهلل -تنشر وهجها في كل موقع يشغله؛ فقد كان 
ير من الهيئات الحديث بالصندوق العربي لإلنماء االقتصادي، وهو المستشار لكث

والمؤسسات المصرية والعربية؛ من بينها: لجنة مدخل قاموس القرآن الكريم بمؤسسة 
الكويت للتقدم العلمي، ولجنة المعجم العربي األساسي بالمنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم، ومؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين لإلبداع الشعري، والهيئة االستشارية 

معهد المخطوطات العربية وغيرها، وقد عشق أحمد مختار عمر العربية، وعرف ل
أسرارها منذ زمن مبكر، وتشهد بذلك تعليقاته اللغوية والثقافية وهو ال يزال غضًا في 
مجالت الرسالة للزيات، والثقافة ألحمد أمين، والرسالة الجديدة ليوسف السباعي 
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ر ومحارب متزن على ثغر اللغة والثقافة، يقدر أقرب لمفك -رحمه اهلل-وغيرها؛ فكان 
الجدية والمثابرة التي عرفتها جهود علماء التراث، ويتابع الحديث والمعاصر دون 
انغالق أو ذوبان؛ فترك لنا تراثًا كبيرًا يضم ما ينيف عن ثالثين كتابًا، تتنوع ما بين 

تحقيق ديوان األدب التحقيق والتأليف والترجمة، كما تحسب وتعرف له ريادته في 
  .(1)للفارابي والمنجد في اللغة

يقول األستاذ الدكتور محمد النجار: " ال جدال في انتماء األستاذ الدكتور أحمد    
إلى جيل األساتذة العظام الذين يتمتعون في علمهم وعملهم  -رحمه اهلل –مختار عمر 

يادة في مجال البحث العلمي، بالقدرة على اإلبداع واالبتكار، ويتسمون باألصالة والر 
ويتميزون في الوقت نفسه بدماثة الخلق وتواضع العلماء األجالء من السلف الصالح، 
وال جدال أيضًا في أنه صاحب مواقف مأثورة مع كل من عملوا معه، ولعلني كنت 
واحدًا محظوظًا من هؤالء فقد شرفت بالعمل معه ألكثر من عقدين من الزمان، كان 

  .(2)الزميل، وخير الرئيس، كما كان خير الناصح األمين   فيها خير
قال عنه الدكتور على عرسان: " أذكر جيدًا ذلك الرجل الهادئ بأدبه وقال عنه    

الجم، وتواضعه الجليل، ونظراته المدققة ... لقد ترك بعد سبعين عامًا بالتحصيل 
أن نوليه عناية واهتمامًا، ولم  والعطاء، ترك تراثًا نحتاج إليه، ونعتز به، ويجدر بنا

نما أضاف إلى  يقتصر ما تركه على الكتب المحققة والمؤلفات، والمعاجم والتراجم ... وا 
ذلك أبحاثًا علمية قدمت في مؤتمرات وندوات عربية ودولية ... رحم اهلل فقيدنا ابن 

 .(3)"مصر البار، وأحد أساتذتها الكبار بما قدم ألمته وبلده ولغته من عطاء
 المبحث األول: لمحة تاريخية عن التصويب اللغوي

يجازها، وكانوا ينطقون     برع العرب في فن القول وفصاحة األسلوب، وبيان الكلمة وا 
على سجيتهم وسليقتهم، فهم ينطقون ألفاظهم وفق هذه السجية التي جبلوا عليها، فلم 
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ترفضه قرائحهم اللغوية،  يؤثر عنهم في تلك الحقبة لحن، فهو عندهم مستهجن مستقبح
ولم تزل العرب تنطق على  وتنفر منه أذواقهم اللغوية، وفي ذلك قال أبو بكر الزبيدي :"

سجيتها في صدر إسالمها وماضي جاهليتها، حتَّى أظهر اهلل اإلسالم على سائر 
تفرقة، األديان، فدخل النَّاس فيه أفواجًا، وأقبلوا إليه أرسااًل، واجتمعت فيه األلسنة الم

والُّلغات المختلفة، ففشا الفساد في اللُّغة العربيَّة، واستبان منه اإلعراب الَّذي هو حليها، 
 .(1)والموضح لمعانيها"

النص السابق يؤكد على حقيقة ال يستطيع أي إنسان إنكارها، وهي تفشي اللحن في     
لمسلم أيضًا أنه كلما المجتمعات العربية بعد دخول الناس في دين اهلل أفواجًا، ومن ا

 زادت الفتوحات اإلسالمية واتسعت الدولة ازداد اللحن ظهورًا على ألسنة العوام.
استقامت لدينا فكرة مفادها أن الفتوحات اإلسالمية، ودخول الناس في دين اهلل أفواجًا    

 أدت إلى ظهور اللحن والمتتبع للسيرة النبوية يستطيع أن يسجل دالئل تؤكد على هذه
اإلمام الحافظ أبو عبد الفكرة، ومن ذلك قول النبي ألصحابه " أرشدوا أخاكم"، فقد أخرج 

عن سعد بن عبد اهلل بن سعد، عن أبيه، عن أبي الدرداء رضي اهلل الحاكم النيسابوري 
اهلل عنه، قال: سمع النبي صلى اهلل عليه وسلم رجاًل قرأ فلحن فقال رسول اهلل صلى 

   .(2) رشدوا أخاكماهلل عليه وسلم: أ
ل لحن سمعه الرًّسول      صلى اهلل عليه  -فالعبارة تؤكد على أّن هذا اللحن هو أوَّ

ومن ثم دعا إلى ضرورة الّتصدِّي له، ولو كان اللحن معروفًا عند العرب قبل  -وسلم 
ذلك العهد لجاءت عبارة الحديث على غير هذا الوجه، ويبدو أن اللحن أخذ في التفشِّي 

بعد ذلك بحين:  -صلى اهلل عليه وسلم  -االنتشار فأصبح أمره معروفًا، قال الّنبي و 
 -"أنا من قريش، ونشأت في بني سعد فأنَّى لي اللحن؟ وروي عن أبي بكر الصديق 

                                                           

ن، تحقيق: محمد إبراهيم، دار المعارف، ط الزبيدي، محمد بن الحسن: طبقات النحويين واللغويي - 1
 .11، ص2
(: المستدرك على الصحيحين، تحقيق: مصطفى عطا، دار الكتب 1990الحاكم، أبو عبد اهلل ) - 2
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أّنه كان يقول: "ألن أقرأ فأسقط أحّب إلّي من أن أقرأ فألحن"، وفي  -رضي اهلل عنه 
ديق، متفشِّيا داللة عل -أيضًا  -هذا النص  ى أنَّ اللحن كان معروفًا زمن أبي بكر الصِّ

 .(1) بين عامة الّناس، ومنه ما يقع في القرآن، وهو أشنع ما يكون من اللحن
فقضية التصويب اللغوي مبعثها دخول الناس في دين اهلل أفواجًا، وهذا الدخول أدى    

تشار اللحن بين الناس، وهذا إلى اختالط األلسنة العربية األعجمية مما أدى إلى ان
اللحن بدأ يتسرب للقرآن الكريم، مما جعل العلماء يحذرون منه؛ ألنه يبطل معنى 
الكلمة، ويخل بمضمون الجملة، ويغير الداللة المقصودة  من اللفظة؛ لذا اهتم العلماء 

لقرآن بشأن التصويب اللغوي وأولوه أهمية؛ ألن اللحن كما قلت سابقًا بدأ يصيب ألفاظ ا
الكريم الذي يعد مصدرًا للدراسات على اختالفها اللغوية وغيرها، فبدأ العلماء يدافعون 
عن القرآن الكريم، ويصنفون المؤلفات التي تحفظ األلسنة من اللحن، وسأقف في هذا 
الفصل عند أشهر مؤلفات القدماء والمحدثين في مسألة التصويب والوقوف عند كتبهم 

ته بشكل مختصر، ومن أشهر المؤلفات التي تناولت قضية وشرح بعض ما تناول
 التصويب اللغوي: 

 التصويب اللغوي عند القدماء  -أ
 سأقف عند بعض المؤلفات التي اختصت بدراسة األلفاظ وتصحيحها لغوياً 

)ما تلحن فيه العامة( ألبي الحسن علي بن حمزة األسدي الكوفي المشهور  -1
 بالكسائي 

من أقدم الكتب التي تناولت لحن العامة في العربية، وركز المؤلف هذا الكتاب يعد    
جهوده في بيان اللحن في المستويين الصوتي والصرفي فقط، ولعل ذلك يرجع إلى أن 
هذين المستويين من مستويات اللغة هما األكثر دورانًا بين الناس في اللحن فكثيرًا ما 

سماعين، وقرية وجرية وغيرها يبدل اإلنسان حرف مكان حرف آخر كقولهم إسم اعيل وا 
من األلفاظ، وأعتقد أن الكسائي في مصنفه ركز على هذين المستويين؛ ألنهما 
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يحتاجان في زمنه لمعالجة، يقول محمود فهمي حجازي:" يضم هذا الكتيب مجموعة 
من المفردات التي شاعت في القرن الثاني في صورة رفضها اللغويون لمخالفتها للمأثور 

لغة فصحاء البادية، فالمؤلف يعتبر صيغة )فعلول( بفتح الفاء مثل عصفور  عن
برغوت صيغة فاسدة؛ ألن المأثور عن لغة فصحاء البادية وزن )فعلول( بضم الفاء ال 
بفتحها، وأكد الكسائي أيًضا أن وزن )فعيل( يستخدم للمؤنث دون تاء التأنيث، وأن 

لمالحظات الصورة المضادة لالستخدام اللغوي إضافة التاء خطأ، والكتاب يعكس بهذه ا
كما عرفه القرن الثاني للهجرة، ونحن ال ننظر نظرة الكسائي بأن نحكم عليها بالخطأ أو 

، (1)بالصواب، بل نحاول أن ننظر إليها كجزء من واقع لغوي عرفه القرن الثاني للهجرة
قودًا ذكرها الدكتور هناك مجموعة من الكتب تحمل نفس العنوان وأكثرها مازال مفو 

رمضان عبد التواب في مقدمة كتابه )لحن العامة والتطور اللغوي(، ومنها )فيما تلحن 
فيه العامة( للفراء، )ما تلحن فيه العامة( ألبي عبيدة، )ما يلحن فيه العامة( لألصمعي، 

 .(2)و)لحن العوام( للزبيدي
 بن الحريريدرة الغواص في أوهام الخواص( ألبي محمد القاسم ) -2
فإني رأيت كثيرًا ممن تسنموا   وقد بين الحريري سبب التأليف في المقدمة بقوله :"   

أسنمة الرتب، وتوسموا بسمة األدب، قد ضاهوا العامة في بعض ما يفرط من كالمهم، 
وترعف به مراعف أقالمهم، مما إذا عثر عليه، وأثر عن المعزو إليه، خفض قدر 

لية، فدعاني األنف لنباهة أخطارهم، والكلف بإطابة أخبارهم، إلى العلية، ووصم ذا الح
أن أدرأ عنهم الشبه، وأبين ما التبس عليهم واشتبه، أللتحق بمن زكى أكل غرسه، 
وأحب ألخيه ما يحب لنفسه، فألفت هذا الكتاب تبصرة لمن تبصر، وتذكرة لمن أراد أن 

ا أنا قد أودعته من النخب كل يذكر، وسميته: درة الغواص في أوهام الخواص، وه
لباب، ومن النكت ما ال يوجد منتظمًا في كتاب، هذا إلى ما لمعته به من النوادر 

                                                           

 .256محمود: علم اللغة العربية، ، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، صازي، حج - 1
، 2(: لحن العامة والتطور اللغوي، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، ط2000عبد التواب، رمضان ) - 2
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الالئقة بمواضعها، والحكايات الواقعة في مواقعها، فإن حلى بعين الناظر فيه والدارس، 
ال فعلى اهلل تعالى أجر المجتهد، وهو حسبي وعلي ه وأحله القادح لدى القابس، وا 

 (.1)أعتمد"
ومن األمثلة التي ساقها للتأكيد على ما ذهب إليه قوله: " فمن أوهامهم الفاضحة،  

وأغالطهم الواضحة أنهم يقولون: قدم سائر الحاج، واستوفى سائر الخراج، فيستعملون 
بمعنى الباقي، ومنه قيل لما يبقى في اإلناء:  سائرًا بمعنى الجميع، وهو في كالم العرب

لدليل على صحة ذلك أن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال لغيالن حين أسلم سؤر، وا
وعنده عشر نسوة: اختر أربعًا منهن، وفارق سائرهن، أي من بقي بعد األربع الالتي 
تختارهن، ولما وقع سائر في هذا الموطن بمعنى الباقي األكثر، منع بعضهم من 

تعمل في كل باق، قل أو كثر إلجماع استعماله بمعنى الباقي األقل، والصحيح أنه يس
أهل اللغة على أن معنى الحديث: إذا شربتم فأسئروا، أي أبقوا في اإلناء بقية ماء، ال 

 (.2)أن المراد به أن يشرب األقل ويبقي األكثر"
  تقويم اللسان البن الجوزي -3
ّوع فتارة بين ابن الجزري سبب تأليف الكتاب بقوله: " واعلم أن غلط العاّمة يتن   

يضمُّون المكسور، وتارة يكسرون المضموم، وتارة ُيمدون المقصور، وتارة يقُصرون 
الممدود، وتارة يشدُِّدون المخفف، وتارة يخفُِّفون المشدًّد، وتارة يزيدون في الكلمة، وتارة 
ُينقُصون منها، وتارة يضمونها في غير موضعها، إلى غير ذلك من األقسام، وكنُت قد 

على أن أجَعل لكلِّ شيء من هذا بابًا، ثم إني رأيُت أن أنِظَم الُكلَّ في ِسْلك عزمت 
واحد وآتي به على حروف المعجم، وأعول في ذكر الحرف على الصحيح فيه، ال على 

 (.3)الخطأ، فذلك أسهل لطلب الكلمة" 

                                                           

درة الغواص في أوهام الخواص، تحقيق: عرفات مطرجي، مؤسسة (: 1998الحريري، القاسم ) - 1
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ا بضم ومن األمثلة التي ساقها ليؤكد على مذهبه قوله: " تقول: استهِتر فالن بكذ   
التاء األولى وكسر الثانية، على ما لم يسم فاعله، والعامة تفتح التاءين، وهو خطأ، 

، والعامة (1) )هو أهُل الَتْقَوى وأهُل الَمغِفرِة(وتقول: "فالن أهُل لكذا" قال اهلل تعالى: 
َدم به من تقول: "ُمستأهل لكذا"، وهو َغَلط، إنما المستأِهُل: ُمتَِّخُذ اإلهالة، وهي ما ُيْؤتَ 

 (.2) السَّْمن والوَدِك"
 إصالح غلط المحدثين للخطابي -4

في هذا المصنف يقف الخطابي عند ألفاظ حّرفها ولحنها المحّدثون والرواة، وقام     
)هو قوله، صلى اهلل عليه وسلم، في البحر:  بتوضيح غلطها وصوبها، ومن ذلك قوله:"

عوامُّ الرواِة ُيولعوَن بكسِر الميِم من الَمْيَتِة، يقولوَن:  ،(3) الّطُهوُر ماؤُه، الِحلُّ َمْيَتُتُه(
نَّما هي َمْيتَُتُه، مفتوحة )الميم(، يريدون حيوان البحر إذا ماَت فيه، وسمعُت أبا  مِيتَُتُه وا 

 -عزَّ وَجلَّ -ُعَمر يقوُل: سمعُت الُمَبّرَد يقوُل في هذا: الِميتُة: الموُت، وهو أمر  من اهلِل 
عليه -قاَل أبو ُسليمان: فأّما قوُلُه و  في الَبرِّ والبحِر، ال ُيقاُل فيه حالل  وال حرام ، يقعُ 

، فهي مكسورُة الميم، يعني (4) )َمْن خرَج من الطاعة فماتَ فمِيَتُتُه جاِهِلّيٌة(:  -السالمُ 
ئًة، كما قالوا: ُفالن  الحال التي ماَت عليها، ُيقاُل: ماتُفالن  ميَتًة َحَسَنةً، وماَت مِيَتًة سيِّ 

كْبِة والِمْشَيِة والسِيرِة والنِيَمة، ُيراُد بها الحاُل والهيئُة"  (.5) َحَسُن الِقْعَدِة والِجْلَسِة والرِّ
أبو حفص عمر بن خلف بن مكي الصقلي النحوي  تثقيف اللسان وتلقيح الجنان -5

  اللغوي

                                                           

 .56المدثر  - 1
 .59تقويم اللسان، ص - 2
 .1/223المستدرك على الصحيحين ،  - 3
: شعيب األرنؤوط وآخرون، مؤسسة (: مسند اإلمام أحمد، تحقيق2001الشيباني، أحمد  ) - 4

 .2/306، 1الرساله، ط
إصالح غلط المحدثين، تحقيق: د. محمد علي عبد الكريم (: 1985ابن الخطاب، حمد ) - 5

 .20، ص2الرديني: دار المأمون للتراث، دمشق، ط
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ا تمت الحجة، ووضحت المحجة، فلم بين أبو حفص سبب تأليفه لمصنفه بقوله :"   
هجم الفساد على اللسان، وخالطت اإلساءة اإلحسان، وُدِخلت لغة العرب، فلم تزل كل 
يوم تنهدم أركانها، وتموت فرساها، حتى استبيح حريمها، وهجن صميمها، وعفت 
آثارها، وطفئت أنوارها، وصار كثير من الناس يخطئون وهم يحسبون أنهم مصيبون، 

العامة يصيبون وهم ال يشعرون، فربما سخر المخطئ من المصيب، وعنده وكثير من 
نما يتميز أولئك  أنه قد ظفر بأوفر نصيب، وتساوى الناس في الخطأ واللحن إال قلياًل، وا 

عند المباحثة والمكاتبة وقراءة الكتب ومواضع  -على مابهم من تقصير-القليل 
يستطيعون مخالفة ما تداوله الجمهور  التحقيق، فأما عند المخاطبة والمحاورة فال

 ( .1)واستعمله الجم الغفير"
  التصويب اللغوي عند المحدثين -ب
   قل وال تقل لمصطفى جواد -1
عالج المصنف في كتابه مجموعة من األخطاء اللغوية التي يقع فيها مجموعة من    

نبه جواد إلى  الناس، وقد قدم الصواب على الخطأ من خالل قوله قل وال تقل، وقد
سبب تأليف الكتاب فقال: " أقدم كتابي إلى محبي اللغة العربية في مختلف البالد 
التائقين إلى بقائها... رائقة المشارب نقية من الشوائب، سليمة من لحن المتهاونين، 
بريئة من غلط المترجمين، ناجية من عبث المستهزئين، سائرة في سبيل التطور 

ذة باالقتباس المفيد والقياس النافع، مستمدة اشتقاقها الجليل، مضيفة الطبيعي البارع، آخ
 (.2)الجديد الصحيح إلى تراثها النبيل"

  لحن العامة في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة عبد العزيز مطر -2
سلط المؤلف الضوء على مجموعة من المصنفات اللغوية التراثية التي تعالج      

عامة، ولم تنشر، وهو بذلك حاول أن يجمع بين مختلف البيئات موضوع اللحن عند ال
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التي عمدت إلى معالجة اللحن عند العامة، وهذه البيئات هي األندلس صقلية وبغداد 
 .(1) على فترات متباعدة

 لحن العامة والتطور اللغوي رمضان عبد التواب -3
ة، ويسبر أغوارها، ويبرز يعد هذا الكتاب أول مؤلف يؤرخ لظاهرة اللحن في العربي    

مظاهرها، ويوضح العلل في وجودها، وقد تجول هذا الكتاب بين القوائم التي ألفت في 
اللحن في العصر الحاضر، وبين عيوبها، وقد حاول إصالح الخلل الواقع فيها، يقول 
عبد التواب: " وأبرزنا قوانين التطور التي تخضع لها اللغة عبر العصور وعرضنا ما 

إلينا من لحن العوام في العصور المتعاقبة على هذه القوانين؛ ليعرف على وجه  وصل
 (.2)اليقين أن التطور اللغوي، ال يخبط خبط عشوائي وال يسير بال ضابط وال قانون "

 أخطاؤنا في الصحف والدواوين لصالح الدين الزعبالوي -3
ا من المعاجم اعتمد صالح الدين في مصنفه على النصوص التي قدم عهده   

كالصحاح والقاموس واألساس واللسان وغيرها، ولم يحفل بما صنفه المتأخرون كمحيط 
المحيط، والبستان، وأقرب الموارد والمنجد وغيرها، وسبب تأليفه للكتاب هو تردي حال 

وللزعبالوي كتاب آخر الكتاب حتى أصبح التنبيه على كل ما وقعوا فيه أمرًا مستحياًل، 
 .(3) ب اللغوي وهو معجم أخطاء الكتابفي التصوي

 معجم الصواب اللغوي دليل المثقف العربي أحمد مختار عمر-4
هو محل الدراسة، والمعجم يدور حول التصويب اللغوي للفظة العربية أو التركيب    

النحوي في كالم العامة أو الخواص من المثقفين والمتعلمين، وأرباب المهن من 
على الرغم من كثرة ما تحويه "  وقد جاء في مقدمة المعجم قوله:الصحفيين وغيرهم، 

                                                           

لحن العامة في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة، دار الكتاب (: 1976مطر، عبد العزيز ) - 1
 .8العربي، القاهرة، المقدمة، ص

 .3لحن العامة والتطور اللغوي، المقدمة ص - 2
(: معجم أخطاء الكتاب، تدقيق: محمد مكي و مروان البواب، 2006ي، صالح الدين )الزعبالو  - 3

 .5، المقدمة ص1سورية، ط –دار الثقافة والتراث دمشق 
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المكتبة العربية من مؤلفات تتناول أوجه الخطأ والصواب في اللغة، فإننا لم نجد واحًدا 
منها وافًيا بالغرض، مستجيًبا لحاجة المثقف العام، محقًقا لمطلب ابن اللغة الذي يبحث 

ز، وينشد التيسير الذي ال يضّيق واسًعا، وال يخّطئ عن المعلومة السريعة، والرأي الموج
 ، ثم ذكر مجموعة من المآخذ على المصنفات السابقة وهي:(1)صواًبا

 وأهم ما الحظناه من عيوب في أعمال السابقين ما يأتي:
عدم شمول أي منها لكثير من األلفاظ والعبارات واألساليب التي تشيع في لغة  - 1

 العصر الحديث.
دُّد بعض منها في قضية الخطأ والصواب، ورفضه لكثير مما يمكن تصحيحه تش - 2

بوجه من الوجوه، مما أربك الدارسين، وأوقعهم في متاهات )قل وال تقل(، وقديًما قيل: " 
أنحى الناس من ال يخطئ أحًدا"، ومن ذلك تخطئتهم كلمتي )َمْتَحف( و )َمْعَرض( مع 

سديد، وتخطئتهم النسب إلى الجمع على لفظه،  ما وجده مجمع اللغة لهما من تخريج
 وفتح همزة )إن( بعد القول و )حيث( مع صحتها بشيء من التوسع.

انشغال بعض منها بقضايا تراثية، وألفاظ مهجورة قد جاوزها الزمن، ولم يعد لها  - 3
 وجود في لغة العصر الحديث.

 التي يقوم بترديدها دون تمحيص.تقليدية الكثير منها، واعتماده على آراء السابقين  - 4
وقوف معظمها عند فترة زمنية معينة ال تتجاوز القرن الرابع الهجري، مما استبعد  - 5

من المعجم اللغوي مئات من األلفاظ والعبارات والتراكيب التي جدت بعد ذلك، ودخلت 
 اللغة، ولم تدخل المعاجم.

، ورفضها ما هو صواب وقوع بعضها في الخطأ بقبولها ما هو خطأ محض - 6
محض؛ كتخطئة زهدي جار اهلل: " تعاليا إلى هنا"، ونصه على أن الصواب: " تعاال 

(، ولم يقل بذلك أحد سواه، وتخطئته جمع 256إلى هنا"، )الكتابة الصحيحة ص 
( وهو ما لم يقل به 313مكفوف على مكفوفين ذاكًرا أن الصواب مكافيف )السابق 

                                                           

(: معجم الصواب اللغوي دليل المثقف العربي، عالم الكتب، القاهرة، 2008عمر، أحمد مختار ) - 1
 .5المقدمة ص ،1ط
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ه، ويعد من النوع كذلك تلك األحكام التي يصدرها بعضهم دون أحد، وال يصح القول ب
استيثاق، كتخطئة استعمال كلمة )التقدير( بمعنى التعظيم مع وجوده في القراءات 
( بـ )على( وهو في القرآن الكريم في قوله تعالى:  القرآنية، وتخطئة تعدية الفعل )ضنَّ

 .(1)}وما هو على الغيب بضنين{
ذه المالحظات وضعنا خطة معجمنا الذي يكشف عنوانه الفرعي وعلى هدي من ه   

 عن الهدف من تأليفه وهو: )دليل المثقف العربي(، وقد التزمنا فيه بما يأتي:
التوسع في التصحيح، وتصويب كل ما يمكن تخريجه بوجه من الوجوه سواء  - 1

لة من األقيسة التي بالرجوع إلى المادة الحية، أو المعاجم المسحيَّة، أو باستخدام جم
 قبلها القدماء، أو أقرها مجمع اللغة المصري، أو باجتهادنا الشخصي.

مما يعد استدراًكا على معاجمنا  -فمما صححناه عن طريق الرجوع إلى المادة الحية -أ
 كلمات االحترام، والتقدير، وارتاح بمعنى استراح. -العربية

س واستخدام جملة من القواعد الكلية ومما صححناه عن طريق التوسع في القيا -ب 
 (2) «ُفعالة»التي أقر بعضها مجمع اللغة المصري: قياسية 

للداللة على بقايا األشياء، مثل: اأُلكالة، والُفراكة، والُحدادة؛ واالنتقال من فتح العين    
في الماضي إلى الضم أو الكسر في المضارع، وقبول لغة طيء التي تحول كل 

، وتذكير المؤنث المجازي، ونيابة بعض حروف الجر عن «َفَعل»وًرا إلى مقص« َفِعل»
بعض، وتعدية الفعل الالزم عن طريق زيادة الهمزة، أو تضعيف عينه، واشتقاق 

 المصدر الصناعي، وغير ذلك.
ومما صححناه باجتهادنا الشخصي عبارات مثل: )الحمام الزاجل( باإلضافة إلى  -ج

 )حمام الزاجل(.
بعتنا القضية أو المشكلة في المراجع المتاحة، وعدم اكتفائنا بما ورد في مرجع متا - 2

 واحد. 
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« َمْعَدن»ونتيجة لهذا صححنا كثيًرا من الكلمات التي خطأها بعضهم، مثل كلمة    
بفتح الدال التي اعتبرناها فصيحة على الرغم من رفض تاج العروس لها، وقد استندنا 

ع بكسر الدال وضمها مما يسمح بكسر الدال وفتحها في في ذلك إلى مجيء المضار 
التي خطأها بعضهم مع أنها مذكورة في أساس « ارتجف»اسم المكان، ومثل كلمة 

 .(1) البالغة
 المبحث الثاني: التصويب النحوي عند أحمد مختار عمر

 مؤلفات أحمد مختار عمر في التصويب اللغوي -أ
 سواء - تعليمه أيام إلى اللغوي الصواب بقضية مختار أحمد اهتمام تاريخ يرجع   
 اللغوية مالحظاته يكتب فكان - الجامعية المرحلة في أم الثانوية المرحلة في أكان
 أحمد أن المهنا اهلل عبد الدكتور ذكر وقد المحلية، والصحف األدبية المجالت في ويبثها
 وينبه إال لحن   سمعه يطرق أن فما وكتابةً  حديثاً  اللغوية بالصحة مهموماً  كان مختار
 .(2)وأناة برفق اللغوية الصحة إلى صاحبه

 كذلك خاصة، عناية الجانب هذا يولي كان الذي والده عن االهتمام هذا ورث وقد   
 والتلفزيوني اإلذاعي التدريب معهد إليه أسند أن التصحيح وادي دخول على ساعده
 من استطاع "اللغوي التعبير مجاالت"و "الشائعة اللغوية األخطاء" :هما مقررين تدريس
 ومن اللغوية، المذيعين ثقافة في القصور أوجه من كثير على يده يضع أن خاللهما
 اللغوي، التصحيح في إفرازا لخبراته  كانت كبيرة مادة عنده تشكلت وذاك هذا مجموع
 إلى به الباحثُ  يستعين دليل وجود ضرورة شغله وقد الميداني، بالجمع أكثرها تميز

 البشر، مستوى فوق لغة العربية اللغة بأن االعتقاد إلى مستسلم غير اللغوي الصواب
 .عليها السيطرة أو منها التمكن يمكن ال عصية

 ركز فقد انحطاطها أو العربية اللغة صقل في كبير دور من اإلعالم لوسائل ِلما و   
 معظم يتابع فكان لمقروء،وا المسموع بنوعيها اإلعالم لغة على جهده مختار أحمد
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 الصحف، وأقوال السياسية، والتعليقات والنشرات اإلخبارية، الفصيحة، البرامج اإلذاعية
 كتابين في يجمعها أن قرر مادة عنده تشكلت حتى اللغوية التجاوزات برصد ويقوم

 أالخط في الوقوع توخي على إعانتهم في والمثقفين لإلعالميين أساسيّين مرجعين يمثالن

 الهفوات بعض إلى المتخصصين غير وتنبيه اللغوي، الكمال ينشد من بيد واألخذ
 "اللغوي الصواب إلى الباحث الصحيحة دليل العربية"أحدهما على أطلق وقد لتفاديها،

 الجادة، مواقفهم في المثقفين لغة تصحيح هو الكتاب هذا في إليه يسعى كان ما وكل
 وعلى وندواتهم، ومجالسهم، ولقاءاتهم، واجتماعاتهم، ومحاضرهم، وحواراتهم، وأحاديثهم
 . (1)وأقالمهم ألسنتهم

 الكتاب عند المعاصرة العربية اللغة أخطاء "الثاني الكتاب على واصطلح   
 الميداني بالجمع تتميز الكتاب مادة أن يالحظ الكتاب هذا في والناظر ،"واإلذاعيين

ن والمقروءة، سموعةالم اإلذاعة من األخطاء رصد على القائم  أخطاء أن نرى كنا وا 
 االنحرافات بين نساوي أن لنا ينبغي وال الكتابة أخطاء من حسباناً  أقل تظلّ  المشافهة
 . والمسموعة المكتوبة

 التدريبية والنماذج الكتاب، في التلخيصية الجداول بوفرة الكتاب هذا يتميز كذلك   
 اللغة مستويات جميع في لألخطاء شاملةً  جاءت وقد الفصيحة، اللغة من المستوحاة

 هذين إدراج في الحق يعطينا مما والمعجمية، والنحوية، والصرفية، الصوتية، العربية
 .العام التصحيح كتب سلسلة ضمن الكتابين

 المعلومة عن يبحث الذي اللغة ابن لمطلب وتحقيًقا العام، المثقف لحاجة واستجابة   
 عمد فقد صواًبا طئيخ وال واسًعا يحّجر ال الذي التيسير وينشد الموجز، والرأي السريعة،

من الباحثين وسّماه ب  عمل فريق بمساعدة اللغوي الصواب في معجم تأليف إلى
 وتسعين واثنتين وثالثمائة ألف في )معجم الصواب اللغوي: دليل المثقف العربي(، يقع
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 كتب لها التي واأللفاظ راتالعبا من لكثير شامالً  وجاء مجلدين، مجموعة في ورقة
 .(1)الحديث العصر في والشيوع الذيوع
 الصواب قضية التوّسع في على القائمة مختار أحمد منهجّية المعجم هذا ويمثل   

 الرابع بالقرن اللغوي تقيد االحتجاج التيالزمان والمكان  عقال من وتفلته اللغوي،
 فإننا لذلك هذا، يومنا حتى االستشهاد باب وفتحه القبائل العربية، بعض وعلى الهجري
 وأبو الحكيم، تيمور، وتوفيق ومحمود والعقاد، حسين، طه  :مثل من أسماء نجد فيه
 .محفوظ ونجيب والطيب صالح، نعيمة، وميخائيل الشابي، القاسم
 به نأى وقد المثقف العام، إلى األولى بالدرجة موجه أنه المعجم هذا يميز وما   

 وسمح المختصين، على تداولها يقتصر الفنية التي المصطلحات خداماست عن صاحبه
 تسده كلمة ال فراًغا لسدها لها الترويج بقصد الشائعة غير بعض الكلمات بإدخال
 . األشياء بقايا على يدل مما واأُلكالة( والُنجادة، استخدام )الُجرادة، مثل أخرى،

 معايير الخطأ والصواب عند أحمد مختار عمر -ب
المصححين للغويين،  بين واجماع اتفاق محط والتصويب التخطئة معاييرُ  تكن لم   

 مقياس على يتفقوا لم االعوجاج وتقويم األلسن لتثقيف تصّدوا الذين اللغويين أن ويبدو
 فهو عداه وما باألفصح إال يعترف ال متشدداً  كان من فمنهم والخطأ، للصحة محدد
 لهجة في وارداً  ذلك مادام بالنادر النطق وتجويز هلالتسا إلى ذهب من ومنهم خطأ،
 العرب لغات من لغة قياس على الناطق أن ففي رأي المتساهلين العرب، لهجات من

 والتصويب التخطئة معايير على االتفاق عدم من الرغم وعلى ، (2)مخطئ غير مصيب
 وعدم ياس،الق وعدم السماع، عدم  :وهي معايير، سبعة في جمعها من ثمة أن إال

 اللغة إلى واالستناد اللغويين، أحد تخطيء إلى واالستناد المعاجم، في اللفظة ورود
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 اللغة مادة وتنقسم،  (1)المولد ورفض والصرف، النحو قواعد إلى واالستناد األفصح،
 :نوعين إلى العربية
 خيطب الجميع وتربط النظائر، وتضم األشياء، تجمع عامة لقاعدة يخضع األول: النوع
 على اللغويون يصطلح ما وهو به، المفعول ونصب الفاعل رفع مثل وذلك واحد،
 للقوانين اللغوية. األولى النواة يشكل الذي النوع بهذا ملتزم ، والجميع" مقيساً  " تسميته

نما والصرف، النحو كتب إلى فيه لالحتكام مجال وال للقاعدة يخضع الالنوع الثاني:   وا 
لى العرب، من السماع إلى فيه االحتكام يكون  " ب يسّمى ما وهو اللغوية، المعاجم وا 

 ال الذي المضّيق المنهج ثالثة، مناهج بين االختالف يظهر النوع هذا وفي " المسموع
 المنهج وهو ، السماعَ  القياسِ  جانب إلى يقبل الذي الموسِّع والمنهج القياس، إال يقبل

 المقيس يقبل موّسع مرخِّص آخر ومنهج عمر، مختار أحمد يمثله الذي الُمنتخب
 وهذا والمنع، القبول في لغوي قانون إلى الركون دون اللغة على طارئ وكل والمسموع

 والسمين. الغثّ  اللغة على ُيدخل منهج  
 :هي مصادر، خمسة إلى الصحيح العربيّ  السماع يردّ  و
 القرآني بالنص يستشهد من موضوع   أكثر في مختار أحمد رأينا وقد  :الكريم القرآن -1

إلى  ذهب فقد " الخاء مشددة )ُدّخان( كلمة استعمال" :بعض العبارات، مثل صحة على
 السماء إلى استوى ثم تعالى:) بقوله واستشهد ،الدال بتشديد الدُّخان وصوابها خطئها"،

قوله  لهودلي "ُيْحَتَضر " والصواب "َيْحَتِضر  " :قال لمن كذلك تخطئته ،(2) ُدَخان( وهي
 (.4()3) )كل شرب محتضر(  :تعالى

 ألفاظ من الناس ألسنة يشيع على ما القراءات القرآنية صححت  :القراءات القرآنية -2
 بالبناء وصوابها المعاجم، خطأتها للمعلوم الفعل ببناء "فالنوفى ت " فكلمة بخطئها، قيل
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 على يشيع راءة صححت ماق مختار أحمد ذكر فقد التوّسع باب ومن ،)ُتُوّفي (للمجهول
 ومعناه للمعلوم، بالبناء ( َيَتوفَّى )ومنكم من  :القراء بعض قرأ فقد اآلن؛ الناس ألسنة
مختار  أحمد عند ثرياً  منبعا تشّكل القرآنية أن القراءات ، ورأينا (1)أجله يستوفي هنا

 اتهادرج تدخل القراءات القرآنية بجميع ":  يقول اللغوي، الدرس في لالحتجاج
 والحديث الكريم، القرآن مع قدم المساواة على وتقف اللغوي، الدرس في ومستوياتها
في  ... وخطب وأمثال حكم من النثر ومأثور الجاهلي واإلسالمي، والشعر الشريف،
 من كثير لتصحيح ودليال ... التعبير صحة في إليها واالستناد بها االستشهاد صحة

 .(2)اآلن عةالشائ واالستعماالت العبارات
 مئة من أكثر في القرآنية اللغوي بالقراءات الصواب معجم في مختار أحمد استشهد وقد

 اللغوية. بعض االستعماالت صحة على موضع
 يعتمد التي المصادر مصدرًا من النبوي الحديث عدّ   :الشريف النبوي الحديث -3

 .العرب أشعار من نقلي مما كثير من سنداً  الحديث أصح ألن السماع؛ إلثبات عليها
 منع فقد  :الكلمات بعض على صحة بالشعر مختار أحمد العربي: استشهد الشعر -4

هذا  صحة على أبياتاً  لنا يسوق و)بعض( ورأيناه)  كل) كلمة على" أل "إدخال اللغويون
 (3)االستعمال

 :قوله لسحيم الغفران رسالة في ذكره المعري  ما "كل" على "أل  "إدخال لصحة فشاهده
 للكّلَ معمدا الموتَ  يأتي الموتِ  إلى             كليهما والفقيرَ  الغني   ريتُ       

 :ليلى مجنون قول فذكر "بعض " على " أل " إدخال أما
 تقضيني سوف أن تحدثني وال         فتجهده ديني من البعَض  تنكرِ  ال      
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 أربعة على يتوكأ وكان عاجم،على الم اللغوي الصواب قضية في مختار أحمد اعتمد  
 "المحيط القاموس"للفارابي، و "األدب ديوان"و البن منظور، "العرب لسان"هي معاجم

 كان ما وكثيراً ، وآخرين عمر مختار ألحمد "األساسي العربي المعجم"و للفيروز أبادي
 عنصر فإنّ  كذلك، اللغوي في االستعمال الخروج عليها وعملية القاعدة نص يذكر
 رأيناه وقد مختار، أحمد لدى اللغوي الصواب سلم في مرجح عامل والشيوع ستخداماال

 :اآلتي النحو على أقسام أربعة إلى ويقسمها الصواب درجات بين يميز
 .اللغوية الصحة من أعلى تحقيق حد يريد لمن به بااللتزام ينصح ما وهو : الفصيح .أ

 في استخدامه.  حرج وال السابق من درجة أقل وهو  :الصحيح -ب
 وال ينصح باستخدامه. الصحة درجات أدنى يحقق ما وهو : المقبول -ج
 عندما ولكن الفصيح، في مرتبة التقليديين عرف في يعد ما وهو : المهمل الفصيح -د

 للمستخدم بالنسبة اللغوي الصواب سلم في والشيوع كعامل االستخدام عنصر ندخل
 .(1)المعاصر

 
 ي التصويب النحوي عند أحمد مختار عمرمسائل تطبيقية ف -ج
 )من اآلَن(، )من اآلِن(. -1
من اآلِن فصاعًدا ]مقبولة[ " -رأي أحمد مختار عمر: "من اآلَن فصاعًدا ]فصيحة[   

إلى فريقين: أحدهما « اآلن»وعلق على ذلك بقوله: اختلف النحاة في إعراب الظرف 
صب، واآلخر يرى أنه منصوب على يرى أنه ظرف مبني على الفتح دائًما في محل ن

؛ وبهذا يمكن قبول هذا المثال، والراجح بناؤه على الرأي «من»الظرفّية، ويجوز جّره بـ 
 .(2) األّول
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 المناقشة والتحليل
اختلف العلماء في ظرف الزمان اآلن بين البناء واإلعراب، ولكل من الفريقين حجج    

ن الزجاج قوله:" "اآلن" عند الخليل وسيبويه تؤكد ما ذهب إليه، فقد نقل ابن فارس ع
مبنيٌّ َعَلى الفتح تقول: "نحن من اآلَن َنِصيُر ِإَلْيَك" فتفتح؛ ألن األلف والالم إنما تدخل 
لعهد، و"اآلن" ُتْعَهد قبَل َهَذا الوقت، فدخلت األلف والالم لإلشارة ِإَلى الوقت، والمعنى: 

مََّنْت معنى َهَذا وجب أن تكون موقوفة ففتحت "نحن من َهَذا الوقت نفعل" فلما َتضَ 
، أما الفراء فعلل لبنائه بقوله :" :" أنه منقول من فعل ماض، وأن (1)اللتقاء الساكنين

أصله آن بمعنى حان فدخلت عليه أل زائدة، واستصحب بناؤه على الفتح، وجعل مثل 
ول ورده فقال : " لو ، وقد ضعف السيوطي هذا الق(2)قولهم: " ما رأيته مذ شب إلى"

كان كذلك لم تدخل عليه )أل( كما ال تدخل على قيل وقال ولجاز فيه اإلعراب كما 
، والجدير ذكره في هذا المقام أن العلماء اختلفوا في علة بنائه (3) يجوز في قيل وقال"
ألنه تضمن معنى اإلشارة؛ ألن أبو حفص سراج الدين  فقال :" إلى أقوال  أجملها 

من  فعل اآلن، أي: هذا الوقت، وقيل: ألنه أشبه الحرف في لزوم َلْفظ واحد،معنى أ
حيث إنه ال ُيثَنَّى وال ُيْجمع وال يصّغر، وقيل: ألنه تضّمن معنى حرف التعريف، وهو 

، وقد توقف ابن عقيل (4)األلف والالم ك أمس ، وهذه األلف والالم زائدة فيه بدليل بنائه"
فذهب قوم إلى أن علة بنائه تضمنه ضها  ومن ذلك قوله :"عند هذه العلل ورد  بع

معنى " أل " الحضورية، و" أل " الموجودة فيه زائدة، وبناؤه لتضمنه معنى " أل " أخرى 

                                                           

فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كالمها، الصاحبي في (: 1997ابن فارس، أحمد ) - 1
 .102، ص 1بيروت، ط –الكتب العلمية 

عبد الدايم، أحمد )السمين الحلبي(: الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، تحقيق أحمد محمد  - 2
 .1/433الخراط: دار القلم، دمشق، 

وامع، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، همع الهوامع في شرح جمع الجالسيوطي، جالل الدين:  - 3
 .2/186المكتبة التوفيقية، مصر، 

(: اللباب في علوم الكتاب، تحقيق: الشيخ عادل عبد الموجود 1998الحنبلي، سراج الدين ) - 4
 .2/172، 1والشيخ علي محمد معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
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غير موجودة ، محتجين على ذلك بالظرف األمس فهو نظيره معنى " أل " غير 
، ورجح (1)بروا المعدوم الموجودة فيه، وهذا  عجيب منهم، النهم ألغوا الموجود، واعت

مصطفى الغاليني سبب بناء اآلن لتضمنه معنى اسم اإلشارة وهو بذلك ذهب مذهب 
نما هي لتعريِف : " (2)البصريين وأما "اآلن" فأرجُح األقواِل َأن "َأْل" فيه ليسْت زائدًة، وا 

شارة ، الُحضور، فهي للعهِد الحضورّي، وهو مبنيٌّ على الفتح، لتضمُّنه معنى اسم اإل
 .(3) ألّن معنى "اآلَن" هذا الوقُت الحاضر

ومن النحاة من ذهب إلى أنه معرب، وأنه مالزم للنصب على الظرفية، وقد يخرج    
عنها إلى الجر بمن، فيقال: سأحالفك من اآلن، بالجر، ويقول صاحب النكت: " وهذا 

، (4)جد له علة صحيحة قول ال يمكن القدح فيه، وهو الراجح عندي، والقول ببنائه ال تو 
ولمثل هذا القول ذهب السيوطي فاآلن  منصوبة بالفتح وتجر بالكسرة إن سبقها حرف 
جر يقول في ذلك: َواْلُمْختَار ِعْنِدي الَقْول بإعرابه أِلَنَُّه لم يثبت لبنائه ِعّلة ُمْعتَبَرة َفُهَو 

ن َدخلته )من( جر  ومن ذهب  إلى إعرابه احتج بقول  َمْنُصوب على الظَّْرِفيَّة َواِ 
 الشاعر :

 َكَأن ُهَما ِمآلِن َلْم َيَتَغي را         َوَقْد َمر  ِللد اَرْيِن ِمَن َبْعِدَنا َعْصرُ              
الشاهد في البيت جر اآلن إذ األصل من اآلِن فتحقق شرط اإلدغام فأدغمن الميم في 

ساكنين، وقد ضعف ابن مالك هذا الالم بعد أن حذفن نون حرف الجر من اللتقاء 
االستدالل والقول بإعراب اآلن فقال:" وكسر نون اآلن لدخول ِمن عليها، فعلم أن اآلن 
عند هذا الشاعر معربة، قلت: وفي االستدالل بهذا ضعف الحتمال أن تكون الكسرة 

                                                           

فية ابن مالك، تحقيق: محمد محيي الدين عبد (: شرح ابن عقيل على أل1980العقيلي، عبد اهلل ) - 1
 .1/180، 20الحميد دار التراث القاهرة، ط

(: اإلنصاف في مسائل 2003(  في، األنباري، عبد الرحمن )71ينظر: تفصيل المسألة )  - 2
 .2/424، 1الخالف بين النحويين: البصريين والكوفيين، المكتبة العصرية، ط

 .1/151، 4(: جامع الدروس العربية، المكتبة العصرية، صيدا، ط1993الغالييني، مصطفى ) - 3
 .1/180شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك،  - 4
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الفتح أكثر كسرة بناء، ويكون في بناء اآلن لغتان بالفتح والكسر كما في "َشتّاَن" إال أن 
 (.1)وأشهر 

 رأي الباحث 
يرى الباحث أن لكل فريق من النحاة حجة يحتج بها في وجهة نظرة، والحق أن     

هذه األدلة التي مرت بنا واتخذها العلماء أساسًا للحكم على بناء أو إعراب اآلن ليست 
اًل يمنعه، لذا قوية لدرجة اتخاذها معيارًا للحكم فكل من األدلة نستطيع أن نجد له تأوي

فإن قول ابن مالك أكثر أمنًا باعتبار اآلن مبنية على الفتح وعلى الكسر وفقًا للهجات 
العرب، فمنهم من يجعله مبنيًا على الفتح وهو األكثر، ومنهم من يجعله مبنيًا على 

 الكسر.
 )َيط ِلع على أعجب القصص وأجملها( )َيط ِلع على أعجب وأجمل القصص(  -2

ي أحمد مختار عمر: أخذ بإجازة التركيبين فقال: " األصل في اللغة عدم الفصل رأ    
بين المضاف والمضاف إليه؛ ألنهما مًعا بمنزلة الكلمة الواحدة، ولكنَّ مجمع اللغة 

 -اعتمد على إجازة بعض اللغويين القدماء -في دورته التاسعة واألربعين -المصري
ن اعتبره دون  -كالزمخشري وابن يعيش وابن مالك  لالستعمال المرفوض فأجازه، وا 

 (.2)األفصح المذكور باألمثلة األولى في الصواب 
 المناقشة والتحليل

استدل النحاة على مثل هذا التركيب بقولهم: " خذ ربع ونصف ما حصل "، وقد ورد    
هذا الشاهد النثري في باب حذف المضاف إليه عند بعض النحاة، أو في باب فصل 

المضاف والمضاف إليه، وبيت القصيد في المضاف إليه األول للمضاف األول بين 
وتحليله، فاتجه النحاة في ذلك إلى مذهبين أحدهما: أصل الكالم وهو" خذ ربَع ما 
حصل ونصَف ما حصل" واآلخر: أصل الكالم وهو "خذ ربع ما حصل ونصفه"، وقد 

 انقسم النحاة في المسألة إلى مذهبين: 

                                                           

 .2/186همع الهوامع ،  - 1
 .890/ 2معجم الصواب اللغوي،  - 2
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بقاء المضاف على حاله  " أحدهما: أن هذا المثال من باب حذف المضاف إليه، وا 
الذي كان يستحقه حين اإلضافة؛ وأصل الكالم على هذا المذهب: خذ ربع ما حصل 
ضافة نصف إلى اسم موصول  ونصف ما حصل؛ بإضافة ربع إلى اسم موصول، وا 

ضيف إليه ربع مشبه لالسم الموصول األول، فحذفوا االسم الموصول األول الذي أ
وصلته؛ لداللة االسم الموصول الثاني وصلته عليه، وأبقوا المضاف على إعرابه وترك 
تنوينه؛ ألن المضاف إليه المحذوف منوي الثبوت، وهذا مذهب المبرد، واختاره ابن 
مالك وابن هشام تبًعا له، واآلخر: أن هذا المثال ونحوه من باب الفصل بين المضاف 

وأصل الكالم على هذا خذ ربع ما حصل ونصفه، ثم أقحم ونصفه بين والمضاف إليه؛ 
المضاف "ربع"؛ والمضاف إليه "ما حصل" فصار الكالم خذ ربع ونصفه ما حصل، ثم 
نما حذفوا الضمير إصالًحا للفظ،  حذف الضمير فصار: خذ ربع ونصف ما حصل، وا 

 (.1)ن هذا  "وهذا مذهب سيبويه والجمهور،  والمذهب األول أقرب مأخًذا م
ومثل هذا المثال قولهم: قطع اهلل يد ورجل من قالها، ومن الشعر قول 

 الفرزدق:     

 يا َمْن رََأى عاِرضًا ُأَسرُّ بِه       َبْيَن ِذراَعْي َوَجْبَهِة اأَلَسِد 

: " ثم قلت " أو لفظ المضاف إليه (2)ويقول ابن مالك في داللة حذف المضاف إليه    
لك إلى أنه إذا حذف المضاف إليه لظهور معناه ونوى لفظه لقوة الداللة " فأشرت بذ

 عليه ترك المضاف بإعرابه وهيئته التي يستحقها مع بقاء المضاف إليه كقول الشاعر:

 أماَم وخلَف المْرِء ِمْن ُلْطف ربِّه          كواِلُئ َتْزوي عنه ما هو َيْحَذرُ 

                                                           

، 5(: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، دار الجيل، بيروت، ط1979ابن هشام، جمال الدين ) - 1
3 /148. 
(: شرح التسهيل، تحقيق: عبد الرحمن السيد، محمد بدوي، دار هجر، 1990ابن مالك، محمد ) - 2
 .3/247، 1ط
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ا لو نطق بما هو مضاف إليه من لفظ " المرء" فأبقى أمام منصوًبا غير منون كم   
المحذوف، وبقاء المضاف مع الحذف على هيئته أكثر ما يكون إذا عطف على 
المضاف مضاف لما يماثل المحذوف لفظا ومعنى، ويقدر المبرد أن: " أصل الكالم في 

 المضاف إليه األول المحذوف في قول الشاعر: 

 َبْيَن ِذرَاعْي وَجْبهِة اأَلَسدِ             َيا مّن رأى عاِرضًا ُأَكْفِكُفه

 (.1)َأَراَد َبين ذراعي اأْلسد وجبهة اأْلسد 

ومن أنصار المذهب الثاني سيبويه، ومذهبه: " أن األصل قطع اهلل يد من قالها      
ورجل من قالها فحذف ما أضيف إليه رجل فصار قطع اهلل يد من قالها ورجل ثم أقحم 

المضاف وهو يد والمضاف إليه الذي هو من قالها فصار قطع اهلل يد قوله ورجل بين 
، وللفراء رأي (2)ورجل من قالها،  فعلى هذا يكون الحذف من الثاني ال من األول "

مخالف في )قطع اهلل يَد و رجَل من قالها(، وقال بعض شراح الكتاب: وعند الفراء 
، ويؤكد الفراء  بقوله: " أنه ال (3)الماالسمان مضافان إلى "من قالها" وال حذف في الك

حذف في الكالم  لمضافين متصاحبين مثل: يد ورجل، وقبل وبعد، وسمع أبا ثروان 
نما يجوز هذا في الشيئين  العكلّي يقول: " قطع الّله الغداة يد ورجل من قاله، وا 
و يصطحبان مثل اليد والرجل، ومثل  قوله: عندي نصف أو ربع درهم، وجئتك قبل أ

بعد العصر، وال يجوز في الشيئين يتباعدان مثل الدار والغالم: فال تجيزّن: اشتريت 
 .  (4) دار أو غالم زيد"

فقد ذهب إلى أن األفضلية في ذكر االسمين المضاف إليه معا: " قد  الغالييني أما  
ي يكون في الكالم اسمان مضاف إليهما فيحذف المضاف إليه األول استغناء عنه بالثان

                                                           

 .229/ 4أبو العباس، محمد )المبرد(: المقتضب، تحقيق: محمد عظيمة، عالم الكتب، بيروت،  - 1
 .81/ 3ينظر: شرح ابن عقيل،  - 2
، 1ة ابن مالك، دار الكتب العلمية، بيروت، ط(: شرح األشموني أللفي1998األشموني، علي ) - 3
2 /179. 
 .322/  2، 3بيروت، ط –(: معاني القرآن، عالم الكتب 1983الفراء، يحيى ) - 4
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... ومنه قول الشاعر  السابق، والتقدير "بين ذراعي األسد وجبهته"، وليس مثل هذا 
، ويرى فاضل السامرائي بأن (1) بالقوي واألفضل ذكر االسمين المضاف إليهما مًعا "

ونحن هنا ال نريد  الجدال حول هذه المسألة ال جدوى منه مادام المعنى واحد، ويقول: "
م في موطن المضاف إليه المحذوف، أو هل هذا من باب حذف أن نذكر الخالف العقي

المضاف، إليه أو أن االسمين مضافان إلى مضاف إليه واحد، فهذا خالف ال طائل 
 .  (2) فيه، ألن المهم المعنى، والمعنى واحد، سواء قلت بهذا أم بذاك" 

 رأي الباحث  

د؛ لوجود قرينة وداللة على يرى الباحث أنه يجوز استخدام اسمين لمضاف إليه واح   
لى هذا الرأي ذهب مجمع اللغة العربية القاهري   .(3)المضاف إليه األول المحذوف، وا 

 )هذا كالمك عيُنُه( )هذا كالمك بعينِه(  -3
رأي أحمد مختار عمر: كلمة " َعْين " من ألفاظ التوكيد المعنوي، وال تدخل عليها    

الباء عليها استناًدا إلى ما ورد في المعاجم، ففي الباء في األصل، ولكن يجوز دخول 
وَعْين كل شيء: نفسه وحاضره وشاهده ... ويقال: هو هو عيًنا، وهو هو »اللسان: 

 .(4) بعينه "؛ ولذا فالمثال المرفوض صحيح

 المناقشة والتحليل

يقول أبو   ،جوَّز النحاة جر لفظي التوكيد المعنوي )عين _ نفس( بحرف جر زائد   
حيان:" وتنفرد )نفس(، و)عين( بجواز جرهما بباء زائدة تقول: جاء زيد بنفسه، وجاء 

                                                           

 .213/ 3 ،جامع الدروس العربية - 1
 .145/ 3، 1(: معاني النحو، دار الفكر، األردن، ط2000السامرائي، فاضل ) - 2
 5/ 28بالقاهرة،  قرارات مجمع اللغة العربية - 3
 .187/ 1معجم الصواب اللغوي،  - 4
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، أما ابن مالك فقد عد جرهما مما اختصا به دون غيرهما من ألفاظ التوكيد (1)زيد بعينه
النفس والعين: ذات الشيء، وحقيقته التي -المعنوي، يقول في ذلك: " المراد بهما 

، ويختصان عن بقية ألفاظ التوكيد -في تركيبه نفس وال عينولو لم يكن -يتكون منها 
المعنوي، بجواز جرهما بالباء الزائدة ؛ تقول: رأيت الرجل نفسه، أو بنفسه، وقابلت 
الموظف عينه، أو بعينه؛ والمجرور يكون في محل رفع، أو نصب، أو جر على حسب 

ذا أكد معهما بكلمة " كل "، يحسن تأخير " كل ، وبالرجوع إلى (2)" عنهما المتبوع، وا 
نجد ما ذهب إليه أبو حيان من انفراد نفس وعين  بدخول  ،(3)كتب النحاة القدماء 

 حرف الجر الزائد مجمع عليه، واستشهدوا بقول الشاعر:

غاُر بعيِنه... ال أم  لي إن كان ذاَك وال أبُ    هذا َلَعْمُركُم الص 
    

انفراد نفس وعين بدخول حرف الجر الزائد عليها، وذهب أكثر النحاة المحدثين إلى    
يقول الغالييني : " يجوز أن تجر "النفس" أو "العين" بالباء الزائدة، نحو "جاء علي 
بنفسه"، واألصل "جاء علي نفسه"، فتكون "النفس" مجرورة لفظا بالباء الزائدة، مرفوعة 

 .(4) محاًل "

 رأي الباحث  

بول في مثل هذا التركيب، لذا فإنني مع جمهور النحاة مقدخول حرف الجر الزائد    
 في إجازة هذا التركيب النحوي.

                                                           

ارتشاف الضرب من لسان العرب، تحقيق: رجب محمد، مكتبة (: 1998أبو حيان، محمد ) - 1
 .1948/ 4، 1الخانجي، القاهرة، ط

 .293/ 3ينظر: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك،  - 2
العربية في النحو والتصريف، عبد الغني  (: معجم القواعد1986ينظر: الدقر، عبد الغني ) - 3

 .51/ 4، 1دمشق، ط –الدقر، دار القلم 
 .3/232ينظر: جامع الدروس العربية،  - 4
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 )كم ذا نصحتك( )كم نصحتك(  -4
رأي   أحمد مختار عمر: رفض التركيب القائل بالفصل بين كم والفعل بــ )ذا(: "    

اد مثال: َكْم ذا نصحتك، و سبب رفضه زيادة  " ذا " في الكالم، واألسماء ال تز 
 .   (.1)قياًسا

 المناقشة والتحليل

الحديث عن إلغاء أو زيادة )ذا( بعد )كم( بدأ مع وجود فاصل بين كم االستفهامية    
الذي  يقبح دخول فاصل بين كم وما بعدها مثل:   وما بعدها، وبدأ مع حديث سيبويه 

استغنى عليه قد، أو االسم الذي بعدها بقوله: " إذا فصلت بين كم وبين االسم بشيء، 
السكوت أو لم يستغن، فاحمله على لغة الذين يجعلونها بمنزلة اسم منون، ألنه قبيح أن 
تفصل بين الجار والمجرور، ألن المجرور داخل في الجار، فصارا كأنهما كلمة واحدة 

 ، وقال الشاعر: (2)" وقد جاز ذلك في الشعر

 ٍة سمٌح َهضومُ فكم قد فاتني بطٌل كميٌّ              وياسُر فتي

وقد يجوز في الشعر أن تجر وبينها وبين االسم حاجز، فتقول: كم فيها رجل، ...    
ومع ذلك إن وقوعها بعد كم أكثر". وقد تطرق ابن مالك في الحديث عن إلغاء )ذا( 

 بقوله: 

 "فتكون "ما" و"من" استفهاميتين.

ما ملغى  .(3) و" ذا " إما بمعنى " الذي " وا 
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ا اإللغاء يعني إلغاء تأثيرها في العمل على ما بعدها، وأن تدمج في )ما ولكن هذ   
 ومن( االستفهاميتين.

وقد رصدت كتب التصويب الحديثة شيوع الخطأ في التركيب )كم ذا(، وأجاز    
الزعبالوي فصل )كم( بما بعدها بظرف، أو بجار و مجرور، ولم يتعرض للفصل بـ 

صلون بين )كم( ومميزها، فيقولون حيًنا: )كم عندك قلًما؟(، )ذا(، لقوله: " والكتاب قد يف
ذا كان الفصل بالفعل كقولك: )كم جاء رجاًل  و)كم في المدرسة طالًبا(، فهذا صحيح، وا 
ذا كان الفعل متعدًيا كقولك: )كم اشتريت كتاًبا ؟( فالواجب فيه زيادة  ؟( فإنه قليل، وا 

    .(1) ال يلتبس المميز بالمفعول ")من(، تقول: )كم اشتريت من كتاب ؟( ؛ لئ

وقال فاضل السامرائي: ")ذا( تأتي في العربية على أوجه: أحدها: أن تكون بعد)ما(    
استفهامية و)ذا( اسم إشارة، نحو )ماذا( أي: )ما هذا( ونحو )ماذا السكوت( و)ماذا 

ون )ما( استفهامية التواني ؟( والمعنى: ما هذا السكوت؟ وما هذا التواني؟ الثاني: أن تك
  .(2) و)ذا( موصولة بمعنى الذي، نحو)ماذا فعلت( أي: ما الذي فعلت؟ "

« ذا»وقد أجاز مجمع اللغة المصري التعبير المرفوض، وخّرجه على أساس أن    
زائدة فيه واستند إلى ما جاء في اللسان عن ابن األعرابي من أن العرب تصل كالمها بـ 

 .(3) ا ال يعتّد بهفتكون حشوً « ذا»و « ذي»

  رأي الباحث

يرى الباحث جواز زيادة )ذا( بعد كم في مثل قولنا: كم ذا نصحتك، معتمًدا على ما أقره 
مجمع اللغة العربية القاهري، ولما حملته من معنى مختلف عما في التركيب كم 

 نصحتك.
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 )َسْوف لن يحقق هدفه( )لن يحقق هدفه( -5
تبر التركيب )َسْوف لن يحقق هدفه( حشًوا، فيقول: " رأي أحمد مختار عمر:" اع  

َسْوَف َلْن مثال: َسْوف لن يحقق هدفه، الرأي: مرفوضة عند بعضهم، والسبب: لزيادة " 
سوف " حشًوا في نفي المستقبل، الصواب والرتبة: لن يحقق هدفه  "فصيحة" ، التعليق: 

إلثبات في المستقبل، وال يمكن جعلت العربية " لن " للنفي في المستقبل و "سوف "  ل
الجمع بين النفي واإلثبات في سياق واحد؛ لذلك حكمنا بزيادة " سوف "حشًوا في نفي 

 .(1) المستقبل "

 المناقشة والتحليل

ذهب سيبويه إلى منع فصل )سوف( والفعل الذي يليها، وهي بمنزلة قد ولما والسين،    
الفعل للضرورة الشعرية، ويقول: " يفعل وتستخدم لإلثبات، ويجيز الفصل بين سوف و 

وقد فعل، إنَّما هما لقوم  ينتظرون شيئًا، فمن ثم أشبهت قد لما، في أنَّها ال يفصل بينها 
وبين الفعل، ومن تلك الحروف أيضًا سوف يفعل؛ ألنها بمنزلة السين التي في قولك 

نَّما هي إثبات   نما تدخل هذه السين على األفعال، وا  لقوله لن يفعل، فأشبهتها  سيفعل، وا 
 ، قال الشاعر: (2) في أن ال يفصل بينها وبين الفعل، وقد يجوز في الشعر تقديم االسم

  صددن فأطولت الصدوِد وقل ما          ِوَصاٌل على ُطوِل الصدوِد َيْدومُ 

ويعلق أبو علي السيرافي على ذلك ويصفه بالمستقيم من طريق النحو والقبيح في    
موضعه: " وأما المستقيم القبيح، فأن تضع اللفظ غير موضعه، نحو قولك: " قد غير 

نما قبح هذا، ألّن من حكم " قد " أن يليها الفعل، وال  زيًدا رأيت " و" كي زيد يأتيك وا 
يفارقها؛ ألنها جعلت مع الفعل بمنزلة األلف والالم مع االسم، وكذلك " سوف " مع 

قد " وبين الفعل باالسم؛ فإن قال قائل: كيف جاز أن الفعل، فقبح أن يفصل بين " 
يسميه مستقيًما قبيًحا؟ وهل هذا إال بمنزله قوله: حسن قبيح؟؛ ألّن المستقيم هو 
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الحسن... والمستقيم من طريق النحو هو ما كان على القصد سالما من الّلحن، فإذا 
من هذه الجهة، وهو مع ذلك قال: " قد زيدا رأيت " فهو سالم من الّلحن، فكان مستقيمًا 

، وقد عقب النحاة على قول (1) موضوع في غير موضعه فكان قبيحًا من هذه الجهة "
 الشاعر زهير بن أبي سلمى:

  وَما أْدِري وَسْوَف ِإَخاُل أْدِري          َأْقْوٌم آِل ِحْصٍن أْم ِنَساءُ 

صل بالحجة والبرهان جوَّز النحاة فصل سوف بفاصل، واعتمد ابن مالك جواز الف   
فيفرق بين حرف التعريف وسوف، وأيهما أقوى التصاًقا بالكلمة يقول في ذلك: " لفظا 
كما تنزل منزلة الجزء معنى، إال أن امتزاج حرف التعريف باالسم أشد من امتزاج سوف 
بالفعل لوجهين أحدهما: أن معنى حرف التعريف ال يختص به بعض مدلول االسم 

ف فإنه مختص بأحد جزأي مدلول الفعل، والثاني: أن حرف التعريف بخالف معنى سو 
يجعل االسم المقرون به، شبيها بمفرد قصد به التعيين وضعا كالمضمر واسم اإلشارة 
والعلم المرتجل، فال يقدح في االمتزاج المعنوي كون المتمازجين بحرفين أو أكثر، 

ن مازج معناها معنى مصحوبها لكن ال تج عله شبيها بمفرد قصد به وضعا و)سوف( وا 
ما قصد بها وبمصحوبها، ألن ذلك غير موجود، وقد ترتب على هذا امتناع الفصل بين 

أما   ،(2)حرف التعريف والمعرف به، ووقوُعه بين سوف والفعل المصاحب لها " 
المحدثون  والناظر إلى منهجهم يجدهم انقسموا إلى قسمين، أحدهما: جوز الفصل، 

س حسن  يقول: " إال أن "سوف" تستعمل أحياًنا أكثر من " السين" حين ومنهم عبا
يكون الزمن المستقبل أوسع امتداًدا ؛ فتكون دالة على: "التَّْسويف" ثم هي تختص بقبول 
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، كما تختص بجواز الفصل بينها ( 1)الالم: كقوله تعالى:} َوَلَسوَف ُيْعِطيَك َرُبَك َفَتْرَضى{
 دخل عليه بفعل آخر من أفعال اإللغاء،  نحو:وبين المضارع الذى ت

 ؟ " أدِري          أقوٌم آُل ِحْصن أْم نساءُ  -إخالُ -وما أدري، وسوف 

واآلخر: منع الفصل، ومنهم مصطفى جواد: " سوف " من الحروف التي تدخل على 
 الفعل المضارع، فتجعله لالستقبال، وتصرفه عن زمان الحال، وال تدخل إال على الفعل

 (.2)المثبت، وال يجوز الفصل بينهما وبين الفعل " 

 رأي الباحث

 ال داعي للفصل بين سوف والفعل الوارد بعدها.

 رأيته يا َأَبِت (   )رأيته يا أبتي ()   -6
رأي أحمد مختار عمر: " رأيته يا أبتي"، الرأي: مرفوضة، السبب: للجمع بين العوض 

 لمتكلم(.)تاء التأنيث( والمعوَّض عنه )ياء ا

 المناقشة والتحليل

أجمع النحاة على أن التاء في )يا أبت( جاءت عوًضا عن الياء المحذوفة لإلضافة،    
وال يكون ذلك إال في النداء، يقول سيبويه  في باب إضافة المنادى إلى نفسك: " اعلم 

إلضافة في أن ياء اإلضافة ال تثبت مع النداء كما لم يثبت التنوين في المفرد ألن ياء ا
، ويذهب  الفراء إلى ضرورة التعويض بإضافة التاء في )يا (3) االسم بمنزلة التنوين "

أبِت(  ويقول: " ال تقْف عليها بالهاء وأنت خافض لها في الوصل ألن تلك الخفضة 
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ويذهب ابن مالك في ألفيته إلى أن التاء عوض  ، (1)تدّل على اإلضافة إلى المتكلم 
 لة النداء، بقوله:                       عن الياء في حا

 وفي الندا أبت أمت عوض... واكسر أو افتح ومن اليا التا عوض

، وقدر ابن يعيش (2) ويقول: " التاء في "يا أبت" تاء تأنيث عوضت من ياء المتكلم "   
سرة قبلها، ثّم هذه الياء بقوله: " واألصُل "يا أبي"، و" يا ُأّمي "، فُحذفت الياء اجتزاًء بالك

دخلت التاُء عوًضا منها، ولذلك ال تجتمعان، فال تقول: " يا أَبِتي "، و ال " يا ُأمَِّتي " 
وهذا التعويض في النداء فقط، ومسألة  (3)لئاّل ُيْجَمع بين العوض والمعوَّض منه" 

اجتماع الياء والتاء يستبعد اجتماعهما، ويصرح صاحب شرح التصريح في ذلك بقوله: 
" "وال يجوز تعويض تاء التأنيث عن ياء المتكلم إال في النداء" خاصة، " فال يجوز: 
جاءني أبت، وال: رأيت أبت "،  وال: مررت بأبت " والدليل على أن التاء في: يا أبت و 
يا أمت، عوض من الياء، أنهما ال يكادان يجتمعان" عند البصريين وطائفة من 

ها للتأنيث أنه يجوز إبدالها في الوقف هاء " عند الكوفيين، " و"الدليل "على أن
 . (4)البصريين

وأما بالنسبة لحركة التاء في )يا أبت( أجمع النحاة على جواز كسر تاء يا أبِت وفتحها 
 عند النداء، ومنهم أجاز الفتح، ومنهم من تعدى ذلك وجوز الضم.

ر والكسائي واألعمش وأما من ذهب إلى كسر وفتح التاء منهم: الفراء وأبو جعف   
( لغتان،  ( و )يا ُبنىِّ والزجاج وابن مالك. ولحركة التاء عند الفراء لغتان بقوله: " )َيا ُبنىَّ

وقال بذلك   ،(5)كقولك: يا َأَبَت ويا َأَبِت ألن َمن نصب أراد النُّدبَة: يا أبتاه فحذفها " 
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 –أبت إني(، )يا أبت إني(  الزجاج، )يا أبت إني( في قوله: )يا أبت إني( قراءتان: )يا
، وذكر أبو جعفر من قرأ بكسر التاء في )يا َأَبِت( فهي قراءة (1) بالخفض والنصب "

، وذهب ابن مالك إلى الكسر والفتح في تاء )يا أبت(... واكسر أو (2) عاصم ونافع "
ويرى الكسر أشهر، فيقول في شرح الكافية الشافية: " و ، افتح ومن اليا التا عوض

كسرها أكثر من فتحها... "  وهو بذلك يعتبر فتح التاء قليل ويقول: " وبفتحها قرأ ابن 
 . . (4) ، والكسر أفصح وأشهر" (3) عامر. وقرأ الباقون بكسرها" 

وأما ضم التاء في  )يا أبت( فهو قليل المجرى على لسان العرب وهناك من جوزه    
ي ضم التاء بقوله: " اختلف في جواز وهناك من منعه، فقد لخص األشموني القول ف
وأبو جعفر النحاس، ومنعه الزجاج، ونقل  ضم التاء في "يا أبت" و"يا أمت" فأجازه الفراء

، وأجاز .(5)عن الخليل أنه سمع من العرب من يقول: "يا أبت" و" يا أمت " بالضم 
ز )وكان الوقف على الفراء )يا أبت( بضم التاء في قوله: " ولو قرأ قارئ )يا َأَبُت( لجا

 .(6) الهاء جائزًا(، ولم يقرأ به أحد نعلمه " 

للمحدثين رأي مشابه للنحاة القدماء في تاء )يا أبت(، يقول مصطفى الغالييني في    
حذف ياء المتكلم والمعوض عنه وحركته: " يجوُز فيه َأيضًا حذُف ياِء المتكلم 
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مفتوحة، نحو " يا َأَبِت و يا ُأمَِّت و يا َأَبَت يا  والتَّعويُض عنها بتاِء التأنيِث مكسورة َأو
 . (1)ُأمََّت " 

 رأي الباحث

فتح وكسر حرف التاء في )يا أبت( هو األشهر والمألوف على ألسنة النحاة ولغات    
العرب، وكذلك ال يمكن اجتماع المعوض والمعوض عنه لما يطرأ على اللفظ من 

 الثقل.

 الخاتمة
ولة المفيدة مع هذا العالم الجليل في معجمه الجميل " الصواب اللغوي وبعد هذه الج    

دليل المثقف العربي"، ودراسة التراكيب النحوية المصوبة عنده، سأقوم بذكر أهم ما 
 توصلت إليه من نتائج وتوصيات، والتي يمكن إيجازها في النقاط اآلتية:

  أواًل: النتائج 

ه أمهات الكتب اللغوية والنحوية دون الميل أحمد مختار عمر في معجماعتمد  -1
لرأي مدرسة نحوية بعينها، أو عالم دون آخر، لقبول ألفاظ وتراكيب مألوفة قد وردت 

 على ألسنة العامة، مع إيجاد حجة يستند إليها؛ ليستوعبها.

حرص على نهج التيسير في معالجته للتراكيب النحوية، وَقِبل ما شاع على ألسنة  -2
ن َصّحْت من جهة يوثق بقدرها، أو رأي سديد يؤخذ به.العوام   وا 

 عالج التراكيب النحوية بالحجة والرأي، والعقل والمنطق، وبإيراد ما يثبت رأيه. -3

 ثانيا: التوصيات

ضرورة توجيه الدراسات والبحوث نحو معجم "الصواب اللغوي دليل المثقف العربي" فهو 
 ية.ميدان خصب للدراسات النحوية والصرف
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 المصادر والمراجع
 * القرآن الكريم

ارتشاف الضرب من لسان العرب، تحقيق: رجب محمد، مكتبة (: 1998أبو حيان، محمد ) -1
 .1الخانجي، القاهرة، ط

 أبو العباس، محمد )المبرد(: المقتضب، تحقيق: محمد عظيمة، عالم الكتب، بيروت. -2
توضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في (: شرح التصريح على ال2000األزهري، خالد ) -3

 .1النحو، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
 ،.1(: شرح األشموني أللفية ابن مالك، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1998األشموني، علي ) -4
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 ن وكهنة" لمنذر القبانيالتناص األجناسي في ثالثية "فرسا
 
 حسن علي بهار

 

 ملخص
يستشرف البحث فضاءات التناص األجناسي في رواية "ثالثية فرسان وكهنة" لمنذر القباني، حيث 
يكشف البحث عن العديد من التناصات األجناسية داخل الرواية "الشعر، والمناظرة، والقصة، والمسرح، 

سير"؛ مانحًا المتلقي دورًا في صناعة النص؛ حيث ُيحيل ذهن والخبر الصحفي؛ والمثل، والخاطرة، وال
المتلقي إلى تلك التناصات، ليبقى ذهن المتلقي متيقظًا أثناء قراءة الرواية التي جمعت بين التاريخ 
والعصرية في آن ليتيح للمتلقي المثقف فرصة التنقل بين األزمنة والعوالم، مانحًا الفرصة لبعض 

للهيمنة على النص لنقل بعضًا من أفكاره الخاصة للمتلقي ولمعالجة بعض المشاكل  األحداث التاريخية
 المجتمعية.

 
Intertextuality genre's in "Trilogy of Knight and Priests" 

by Monzer al- Qabbani 

Abstract 
The research is looking forward the Intertextuality genre's spaces "Trilogy of 

Knight and Priests" by Monzer al- Qabbani, where the research revels many 

various Intertextuality genre's  within the novel "poetry, debate, story, theater, 

journalistic news, ideals, thoughts and biographies". Giving the receiver a 

role in the text making, where the receiver's mind refers to those 

intertextuality, so that the intellectual receiver is kept up while reading the 

novel that combines history and modernity  in order to move between times 

and worlds. Giving some historical events the opportunity to dominate the 

text to convey some of his own ideas to receiver and  processing some social 

problems.                       
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 المقدمة:
يقتضي النظر في النصوص األدبية اإلبداعية إلى اليقين أنها لم ُتخلق من العدم، لكنها 

كتسبة باإلضافة إلى قريحة الكاتب المبدع حتى تتكون من التجارب السابقة والخبرات الم
 يتشكل النص بشكله النهائي الحاضر بين يدي المتلقي.

فالنص اإلبداعي يستند في بنيته العميقة والسطحية إلى مرجعيات كامنة في عقل 
الكاتب تظهر في حالة اإلبداع حيث يسيطر العقل الباطن على جزء من هذه الحالة؛ 

طالع واتسعت الثقافة لدى الكاتب، جاء النص اإلبداعي بشكل فكلما زادت رقعة اال
أكثر روعة معتمدًا في أساساته على الحالة اإلبداعية لدى الكاتب وعلى المعرفة الذائبة 
في هذه الحالة اإلبداعية، وال ُنغفل ثقافة المتلقي التي تحدد مدي رؤيته لهذه الثقافة، 

 فالنص ال يكتمل إال بقراءة المتلقي.
هذا ما قد تشهده في الرواية العربية المعاصرة، خاصة الرواية السعودية التي كان لها 

وقبواًل عند القارئ العربي خاصة، فهو ينقل القارئ  -على يد د. منذر القباني-حضورًا 
في ثالثيته "فرسان وكهنة" في رحلة سياحية تاريخية ممتعة في قراءة لوقائع التاريخ 

لها في جذب القارئ وشد انتباهه، ورد فكره إلى مجموعة من العربي، يبدع من خال
 التناصات الحاضرة في الرواية وبشكل ملفت للنظر.

 وهناك أسباب عدة دفعتني الختيار هذا الموضوع عنوانًا للبحث، أذكر منها:
إظهار جماليات التناص األجناسي في ثالثية "فرسان وكهنة" التي أضافت  -1

 ة وحيوية وحياة شدت المتلقي وأمتعته.على النص اإلبداعي حرك
تطبيق بعض النظريات النقدية الجديدة على الرواية العربية وخاصة السعودية  -2

لبيان مدى العمق في التواصل بين الكاتب والمتلقي في محاولة لحل بعض 
 اشكاليات الواقع المجتمعي الذي نعيش.

 ومن أهم الدراسات السابقة التي تلتقي مع هذا البحث:
تداخل األجناس األدبية في كتاب وحي القلم لمصطفى صادق الرافعي،  -

 لنادية مطاوي، ويمينة بومعد "رسالة ماجستير".
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التناص األجناسي في فيض الخاطر ألحمد أمين "دراسة ألبرز الظواهر  -
 والتأثيرات الجمالية"، د. عبد الكريم بن عبداهلل العبدكريم، "بحث محكم".

مقسمًا إلى عدة محاور حسب ما تقتضيه الدراسة،  -اء اهللإن ش-وسيكون البحث 
 وهي كالتالي:

 أواًل: مفهوم التناص "لغة واصطالحًا".
 ثانيا: دراسة ألبرز التناصات األجناسية وتأثيراتها في ثالثية "فرسان وكهنة".

 مفهوم التناص: -أوالً 

 التناص لغة:
نص الحديث؛ أي رفعه إلى  التناص من نص نصًا، الشيء أي رفعه وأظهره، ونقول

صاحبه، وقد وردت بمعنى االزدحام، إذ أوردها صاحب تاج العروس فقال: "تناص 
 .(1)القوم ازدحموا"

اللغة العربية يمكن القول أن "الداللة المركزية األساسية  لجميع معاجملكن باالستقراء 
المفهوم الذي أصبح للدالة "نص" هي الظهور واالكتمال في الغاية، وهي تؤكد جزءًا من 

 . (2)متعارفًا عليه في النص"

 التناص اصطالحًا:
 عند النقاد العرب:  -1

إذا ما تتبعنا مفهوم التناص ونشأته في النقد العربي، نجده مصطلحًا جديدًا لظاهرة أدبيـة 
ونقدية قديمة، فالمتأمل في طبيعة التأليفات النقدية العربية القديمة يعطينا صورة واضحة 

أصـــول لقضـــية التنـــاص فيـــه ولكـــن تحـــت مســـميات أخـــرى وبأشـــكال تقتـــرب مـــن لوجـــود 

                                                           

 (.182( الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، )1)
محمد حسيب القاضي(  ( نايف، الخطيئة والتكفير والخالص) الخطاب الشعري عند الشاعر2)

 (.4دراسة نصانية، )
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المصــطلح الحــديث حيــث "أوضــح الــدكتور محمــد بنــيس ذلــك وبــين أن الشــعرية العربيــة 
القديمة فطنـت لعالقـة الـنص بغيـره مـن النصـوص منـذ الجاهليـة، وضـرب مـثاًل بالمقدمـة 

قـــة النصـــوص ببعضـــها وللتـــداخل الطَّلليـــة والتـــي تعكـــس شـــكاًل لســـلطة وقـــراءة أوليـــة لعال
 .(1)النصي بينها"

فلقــد أدرك الشــعراء منــذ الجاهليــة، ضــرورة تواصــل الشــاعر مــع تراثــه الشــعري واالغتــراف 
منه، واقتفاء آثار السلف، وما استفهام عنتـرة "هـل غـادر الشـعراء مـن متـردم؟" إال إلبـراز 

 .(2)ق شاعريتهتقليد البداية الذي ينبغي األخذ به في كل نص شعري، لتتحق
ن رصد هذا األثر عند النقاد العرب األوائل فقد اتخذ تسميات مختلفة منها  لكن وا 
"السرقات الشعرية" والتي كان لها حضور كبير في مؤلفاتهم النقدية، وقد القى هذا 
المصطلح اراء متناقضة بين الرفض واالستهجان والقبول فابن األثير مثاًل تجده أحيانًا 

، وفي موضع آخر يقول: "... وليس في (3) ذلك من أحسن السرقات ..." يقول :"...
؛ لكن بعض النقاد قد أخرج هذا (4)السرقات الشعرية، أقبح من هذه السرقة ..." 

المصطلح من دائرة االتهام وسماه بتسميات مختلفة منها؛ تورد الخواطر، واالحتذاء، 
قاهر الجرجاني وأبو هالل العسكري، ، كما ترى ذلك عند االمام عبد ال(5)واالقتباس

وعبد العزيز الجرجاني، والذي يرى أنه ال يدخل في باب "السرقات الشعرية" المعاني 
المشتركة بين الناس "... ومتى أنصفت علمت أنَّ أهل عصِرنا، ثم العصر الذي بعدنا 

معاني وسبق أقرُب فيه إلى المعذرة، وأبعد من المذّمة؛ ألن من تقدَّمنا قد استغرق ال

                                                           

 (.2(الشنيني، التناص النشأة والمفهوم، جدارية محمود درويش )نموذجًا(، )1)
 (.15( انظر: وعداهلل، التناص المعرفي في شعر عز الدين المناصرة، )2)
 (2/368( ابن األثير، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، )3)
 (259/ 2( المرجع السابق، )4)
( وسئل أبو عمرو بن العالء: أرأيت الشاعرين يتفقان في المعنى ويتواردان في اللفظ لم يلق واحد 5)

منهما صاحبه ولم يسمع شعره؟ قال: تلك عقول رجال توافقت على ألسنتها، وسئل أبو الطيب عن 
زدي، العمدة في مثل ذلك فقال: الشعر جادة، وربما وقع الحافر على موضع الحافر. )القيرواني األ

 .(.2/289محاسن الشعر وآدابه، )
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إليها، وأتى على معظمها ... ومتى أجَهد أحُدنا نفَسه، وأعمل فكَره، وأْتعب خاطره 
وذهنه في تحصيل معنى يظّنه غريبًا مبتَدعًا، ونظم بيت يحسبه فردًا مخترعًا، ثم 
تصّفح عنه الدواوين لم ُيخِطئه أن يجَده بعينه، أو يجد له مثااًل يغّض من ُحسِنه؛ ولهذا 

 . (1) أحظر على نفسي، وال أرى لغيري بّت الحكم على شاعر بالسرقة."السبب 
إن هذا القول ينفي بكارة النص اإلبداعي مهما كان جنسه، فالشعراء والكتاب لم يتركوا 

 معنى إال وطرقوا بابه، فالتناص قدر كل نص.
 

ساني؛ وهذا يعني أن التناص حاضر في مستويات الحياة كافة، ومتأصل في التراث اإلن
، وهذا ما أشار (2)وال فكاك منه؛ ألنه قانون طبيعي في الثقافات والحضارات اإلنسانية

فهو  ،(3) في قوله: "لوال أّن الكالم يعاد لنفد." -رضي اهلل عنه-إليه علي بن أبي طالب 
 ضرورة من ضرورات تقدم الحضارات اإلنسانية وتطورها.

ى بالعالقات بين النصوص، اهتمامًا قاصرًا، لكن رغم هذا فإنَّ "اهتمام العرب القدام
رغم تماكنهم من رصد بعض العالقات التي تصب في نظرية التناص، إال أن تلك 
البذور واإلرهاصات، لم تجد من يستثمرها ويبلورها في نظرية متكاملة، وهي ال تزال 

عادة إنتاجها بصورة  تكون فيها بحاجة إلى قراءات جادة وعملية لتبويبها واختزالها وا 
 .(4) أكثر فعالية في الساحة النقدية العربية، وأكثر ارتباطا بمفاهيم التناص الحديثة."

أما في النقد الحديث فقد أحدث التناص ِحراكًا واسعًا، وشغل الحداثييَن جميعًا، وأثار 
أو بينهم جدااًل نقديًا، كاًن مؤداه اختالف النُّقاد العرب على ثابتة إيجاد صيغة لفظية 

ترجمة موحدة أو ثيمة لغوية لمصطلح التَّناص، فأحيانًا ُيترجم إلى التناص، وأحيانًا 
ح  –أخرى ُيترجم إلى بينصية، التزامًا بأمانة نقل المصطلح باللغة االنجليزية، ويرجَّ

                                                           

 (.215-214( القاضي الجرجاني، الوساطة بين المتنبي وخصومه، )1)
 (.129تودروف، المبدأ الحواري، ) –( باختين2)
 (.361( حمودة، المرايا المحدبة من البنيوية إلى التفكيكية، )3)
 (.20مناصرة، )( وعداهلل، التناص المعرفي في شعر عز الدين ال4)
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أن تكون الترجمة األخيرة أقرب إلى المصطلح في لغته األصلية الذي يجزئه  -عندئذ
(، فيكوُن التعبيُر األكثر دقًة text-( و )نصinter-ثيين إلى ) بينبعض النُّقاد الحدا

 .(1) نص( -هو )بين
حاول في دراسته التوفيق بين عدة مفاهيم غربية للمصطلح  -مثالً –فمحمد مفتاح 

مستخلصًا، أنًّ التناص هو "تعالق )دخول في عالقة( نصوص مع نص حدث بكيفيات 
 .(2) مختلفة."

اعل والتشارك بين النصوص، وهذا يقتضي المعرفة السابقة فالتناص أساسه التف
للنصوص، "ألن النص يعتمد على تحويل النصوص السابقة وتمثيلها في نص مركزي 
يجمع بين الحاضر والغائب في نسيج متناغم مفتوح، قادر على اإلفضاء بأسراره 

 .(3)النصية لكل قراءة مفصلة تدخله في شبكة أعم من النصوص"
د اهلل الغذامي أنَّ النص وليد للنص "العمل األدبي يدخل في شجرة نسب عريقة ويرى عب

وممتدة تماما مثل الكائن البشري، فهو ال يأتي من فراغ كما أنه ال يفضي الى فراغ. 
إنه نتاج أدبي لغوي لكل ما سبقه من موروث أدبي، وهي بذرة خصبة تؤول إلى 

ية مفتوحة على الماضي مثلما انه وجود ، والنص عنده "بن(4) نصوص تنتج عنه..."
 . (5)حاضر ويتحرك نحو المستقبل"

أما الناقد سعيد يقطين فقد استعمل مصطلح " التفاعل النصي" في كتابه  ) انفتاح 
النص الروائي( كــ "مرادف لمصطلح التناص، والتناص في رأيه ليس إال واحدًا من 

 .(6)أنواع التفاعل النصي"

                                                           

 (.361( حمودة، المرايا المحدبة من البنيوية إلى التفكيكية، ص)1)
 (.121( مفتاح، تحليل الخطاب الشعري )استراتيجية التناص(، )2)
 (.8( السعدني، التناص الشعري، قراءة أخرى لقضية السرقات الشعرية، )3)
 (.111)( الغذامي، ثقافة األسئلة، مقاالت في النقد والنظرية، 4)
 (.113( المرجع السابق، )5)
 (.99-98( يقطين، انفتاح النص الروائي، )6)
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 رب : عند النقاد الغ  -2
إذا كانت بذور التناص موجودة لدى علماء العرب القدامى؛ فإن علماء الغرب في 
العصور الحديثة قد اكتملت لديهم البنية العامة لمفهوم التناص، وقد ينظر لباختين على 
ن تطرق إليه بدون أن يستعمل المصطلح نفسه .  أنه أول من تطرق لهذا المفهوم وا 

ستيفا هي أول من استعمل هذا المصطلح في كتاباتها، ثم "ومن الثابت أن جوليا كري
( مع كريستيفا في إشاعة هذا المصطلح،  Tel Quelتضافرت جماعة مجلة )تيل كيل 

 . (1)مما جعله في فترة وجيزة من مصطلحات النقد الجديدة في فرنسا والواليات المتحدة."
صطلح ) الحوارية ( في يطلق عليه اسمًا أخر فهو " قد استعمل م(2)ونجد باختين

في –تعريف العالقات الجوهرية التي تربط أي تعبير بتعبيرات أخرى، فكل خطاب 
يعود إلى فاعلين، ومن ثم إلى جوار محتمل، فمهما كان موضوع الكالم فإنه قد  –رأيه

قيل بصورة أو بأخرى ومن المستحيل تجنب االلتقاء بالخطاب الذي تعلق سابقا 
 . (3)بالموضوع."

ما يذهب أنور المرتجى إلى أن التمهيد لمفاهيم التناص، يتبدى من خالل مالحظات ك
الجادة، حول البنية والتزامن الذي اعتبر عالقة جدلية، تتضح في قوله "... (4)ياكبسون

الساذج، ونظرا  L'epoqueإن مفهوم النظام التزامني األدبي، ال يطابق مفهوم الحقبة 
نما أيضا من ألن هذا المفهوم، ال يترك ب فقط من أعمل فنية متقاربة في الزمن، وا 

                                                           

 (.46( علي ، مفهوم التناص في اللغة، )1)
( باختين: باحث سوفيتي، ولد وتوفي في موسكو، نشر دراسات عدة تحت أسماء مستعارة وعندما 2)

القرن العشرين، له  غيبه الموت تكشف كواحد من أكبر المنظرين الماركسيين لألدب في
"ديستويفسكي، الشعرية، واألسلوب ..."، توفي سنة ألف وتسعمائة وخمس وسبعين. )العيد، في 

 ((.286معرفة النص، )
 (.185( الصكر، ترويض النص، )3)
( جاكبسون: ولد في موسكو، مؤلف عدة أعمال في جميع ميادين األلسنية، وفي نظرية األدب، 4)

سنية، له" مسائل شعرية ..."، توفي سنة الف وثمانمائة وست مؤسس حلقة موسكو األل
 ((.290وتسعين،)العيد، في معرفة النص، )



 

 -58- 

أعمال انجذبت إلى فلك النظام، آتية من آداب أجنبية أو من حقبة سابقة، إنه ليس 
كافيا أن نفهرس بال مباالة، الظواهر المتعايشة، فما يهم داللتها السليمة بالنسبة لحقبة 

 .(1) معينة..."
وم النص متالقيًا مع رؤية النقاد العرب عندما يعدون وهكذا  يأتي تعريف كريستيفا لمفه

االقتباس جزءا حقيقيا من التناص؛ أو شكال من أشكاله الرئيسية. وتحدد كريستيفا 
التناص "بأنه قانون جوهري: إذ هي نصوص تتم صناعتها عبر امتصاص، وفي الوقت 

ذلك بأنه  نفسه هدم النصوص األخرى للفضاء المتداخل نصيا ويمكن التعبير عن
 . (2)ترابطات متناظرة ذات طابع خطابي"

وهو بتعريف فيلب سولرس "كل نص يقع في مفترق طرق نصوص عدة، فيكون في آن 
 . (3)واحد إعادة قراءة لها، واحتدادا وتكثيفا ونقال وتعميقا "

ومن خالل اهتمام الشكالنيين الروس بفكرة العالقات، والنظام، والنسق، قاربوا كذلك، 
اهيم التناص، فنجد شكلوفسكي يقول: "... إن العمل الفني يدرك في عالقته مف

باألعمال الفنية األخرى، وباالستناد إلى الترابطات التي نقيمها فيما بينها، وليس النص 
المعارض وحده الذي يبدع في تواز وتقابل مع نموذج معين، بل إن كل عمل فني يبدع 

 . (4) على هذا النحو ..."
 ألبرز التناصات األجناسية وتأثيراتها في ثالثية "فرسان وكهنة" دراسة

قبل الحديث عن التناصات األجناسية في الرواية ُحق لنا أن نتكلم عن عنوان الرواية 
 وعن نبذة عن الرواية:

في أجزائها الثالثة؛ فالقارئ عنوان الرواية وسبب تسميتها بهذه األسماء أما  -
                                                           

(؛ نقاًل عن: وعداهلل، 102( تودروف، نصوص الشكالنيين الروس )نظرية المنهج الشكلي(، )1)
 (.23التناص المعرفي في شعر عز الدين المناصرة، )

 (.79( كريستيفا، علم النص،  )2)
 (.8(السعدني، التناص الشعري، قراءة أخرى لقضية السرقات الشعرية، )3)
. نقاًل عن: وعداهلل، التناص المعرفي في شعر عز الدين 41( تودوروف، الشعرية، ص4)

 (.21المناصرة، )
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"فرسان وكهنة" ُيحال ذهنه إلى األدب األوروبي  عند تناوله للعنوان األول
الذي يتناول الروايات حول الكنيسة وفرسانها؛ لكن الكاتب أراد أن ُيظهر 
العداء المتمثل في صدور أهل الكهانة ألهل الدين، أما في الجزء الثاني 
"قطز" الذي يذكر فيه معنى الكلمة "الكلب الشرس" فيتناص فيها بقوة مع 

خية ليظهر لنا أن بعض الشر الذي نراه كذلك ما هو إال خير أحداث تاري
والعبرة في النهاية، أما لجزء الثالث "قرين" فيترك المجال فيه للخيال العلمي 
بالسيطرة على الموقف مع االستعانة باألحداث التاريخية، في رحلة عبر 

الحديث  الزمن، يتنقل فيها الكاتب مع المتلقي عبر العوالم وعبر الزمن بين
 والقديم والعكس في أحداث ماتعة وشيقة.

؛ ُيبدع منذر القباني في روايته ثالثية فرسان وكهنة نبذة مختصر عن الرواية -
في استخدام األجناس األدبية كما أبدع في التنقل عبر الزمن في مساحة 
تتجاوز السبعة قرون ليوصل للمتلقي األحداث التي وقعت ألحد أحفاد "قطز" 

"مراد قطز" في القرن الرابع عشر للهجرة؛ الذي تنتقل روحه بعد مقتله المدعو 
على يد حفيدة الكاهن التتري "تبتنكر" المدعوة  "فرجينيا تبت" إلى القرن 
السابع حيث األحداث العسكرية العظيمة ومحاولة التتار للسيطرة على العالم، 

ليشاهد األحداث عن لينقل الكاتب المتلقي إلى قلب األحداث كأنها يعيشها و 
قرب، ناقاًل المتلقي عبر الزمن تارة إلى القرن الرابع عشر وتارة أخرى إلى 

 القرن السابع وتارة ثالثة في تنقل عجيب بين العوالم.
ليشاهد أحداثًا وقعت في التاريخ اإلسالمي وليعايش شخصيات تراثية 

ة تستحق القراءة استدعاها الكاتب لتمثل أمام المتلقي في حبكة روائية رائع
والدراسة، وليشاهد الكم الكبير من التناصات األجناسية والتراثية والتاريخية 

 واألدبية والفنية والذاتية التي أضفت على الرواية الحركة والمتعة.
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لذا وعند دراسة الرواية دراسة أدبية ال يمكن دراستها بمعزل عن النصوص األخرى 
، فالشعر جنس أدبي، وكذا القصة، (1)نصوص األدبيةفالجنس األدبي قالب تصب فيه ال

والمسرحية، والمقالة، وال يمكن لقارئ حاذق أن يقرأ نصًا أدبيًا إال برده إلى جنسه 
 .(2)األدبي، واستيعاب حدوده ومعالمه العامة

وِمن الماتع للمتلقي أن يتتبع تداخل األجناس األدبية داخل رواية ثالثية "فرسان وكهنة" 
قادي بأن الكاتب حين أبدعها لم يكن في حسبانه للوهلة األولى عند كتابتها أنها مع اعت

سترد بهذا الشكل الجميل؛ إال أن القارئ يمكن أن يلحظ جملة من األجناس األدبية  في 
ثالثية " فرسان وكهنة" كل  حسب ثقافته وسعة اطالعه، حيث سيقرأ كل متلقي الرواية 

سيرد في الرواية؛ فالثقافات قد تتالقى في بعض األحيان، حسب مخزونه الثقافي مع ما 
 ومن هذه األجناس التي يمكن أن يلمسها القارئ داخل نص الرواية:

 الشعر: -1
المتأمل في رواية ثالثية "فرسان وكهنة" يشهد تكرارًا لنص شعري لبضع مرات في 

ري في األدب األجزاء الثالثة، فرغم التمايز الواضح بين النص الشعري والنص النث
والتي يمكن أن يدركها المتلقي من النظرة األولى، فالشعر " نظم شاعري، للواقع 

، يعتمد على (3)الملوس، يصل بمقارباته إلى فكرة أصيلة عن اإلنسان والعالم والكون"
الوزن والقافية؛ إال أن الشعر كان حاضرًا ليحقق للكاتب معنى وحجرًا أساسًا في سبك 

 ، ويمكن رصد أكثر من نص شعري داخل الرواية؛ ومن ذلك:أحداث الرواية
فقد جاء في داخل الرواية نص شعري تكرر بضع مرات، يقول فيه )الرواية   -

 (:158، 32-244،258،2/31/ ص1
 

 أيها السائل أين منك السؤال 
 
 
 

 أفي الدنيا تسير أم في عالم الخيال 
 
 

                                                           

 (.189( انظر: وهبة، معجم مصطلحات األدب، )1)
 (.28-27ة العربية"، )( انظر: القاضي، الخبر في األدب العربي "دراسة في السردي2)
 (.127( علوش، معجم المصطلحات األدبية المعاصرة "عرض وتقديم وترجمة"، )3)
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 سهرَت الليل كثيرًا والعيون ال تنام
    
 
 
 

 تبحث عن شيء تجده منك بعيد المنال 
 
 

 إن كان القلب عارفًا فما باله حيران؟
 
 
 

ن كان العقل باحثًا فلَم هو عن الحق    وا 
 رحال؟

 
 

جاء هذا التكرار ليدلل على أمر في نفس الكاتب، يفصح عنه بقوله: "وال  -
 يمكن أن تكون األبيات التي ُنقشت على المقام، والتي هي في الوقت نفسه
من نظم أم الوفا، مجرد مصادفة، وال يمكن أن يكون سماع "ياسمي" لألبيات 
نفسها في رؤيتها مجرد مصادفة! األمر أعقد من ذلك بكثير؛ فهو متصل 

( فهو يترك للمتلقي 2/158ببعضه البعض بشكل ما، أخذ مراد يفكر" )الرواية
ضر ويؤكد الكشف عن سبب تكرار هذه األبيات؛ ليحرك فيه سؤااًل يبقى حا

على حضوره لُيبقي ذهن المتلقي متيقظ ومنتبه، فهو يتعجب من حال الناس 
مع وجود العقل الذي هو مناط التفكير، ووجود الهادي إلى الطريق المستقيم؛ 

فِلَم هذا التيه المركب المستغرب  -صلى اهلل عليه وسلم-كتاب اهلل وسنة نبيه 
 لفالح؛ ثم تراها في ذيل األمم!من أمة ملكت كل أسباب النجاح والنجاة وا

لذا تراه يورد هذه األبيات في أكثر من مناسبة فهي ترد على لسان 
األموات مثل "حالجة"، وتروى مكتوبة في خيمة الراهب "تبتنكر"، وتروى مكتوبة 
في جدار مقام، ويرويها مغني، باعتقاد الباحث هذا جاء لصعوبة التصديق عند 

م كل مقومات النجاح، تأخر غير مبرر بكل المقاييس، الكاتب من هذا التأخر رغ
فالجميع يتوقع النجاح لهذه األمة حتى األموات والكفار واألحياء، لكن لماذا هذا 
التأخر في تحقيق ما وعد به ربنا من نصر وتمكين! يبقى السؤال مطروحًا 

 ومكررًا.
النصوص المتتبع ألحداث الرواية يالحظ أن الكاتب قد أورد العديد من  -

الشعرية؛ فتارة ينسبها ألصحابه وتارة بدون نسب، تجاوز بعضها الصفحة 
والصفحتين لطولها؛ لكنه تعدى أمر االهتمام بالشعر إلى االهتمام باللحن؛ 
فالكاتب ينقل نصًا ألبي الحسن الششتري الزال ُيغنى إلى اآلن يقول 

 ( :3/356فيه)الرواية
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 شويخ من أرض مكناس
 
 

 ُيغني وسط األسواق 
 
 

 أش عليا من الناس
    
 
 
 

 وأش على الناس مني 
 
 

 أش عليا يا صاحب
 
 
 

 من جميع الخاليق 
 
 

 أفعل الخير تنجو
 
 
 

 واتبع أهل الحقائق 
 
 

هتم الكاتب في النص السابق باللحن كما أهتم بالنص الشعري في إشارة ا 
لى ذوق ه الفني؛ فالنص إلى تأثير الثقافة على المخزون التراثي للكاتب، وا 

ُيغنى إلى اآلن على لسان أكثر من مغن  من دول الخليج؛ حيث يقول على 
لسان "مراد قطز" مبينًا جمال هذا النص: "بل ألن شخصًا آخر لم يولد بعد، 

(، كأن الكاتب يريد 3/360سوف يغنيها بلحن آخر جميل غير لحنك")الرواية
فيه لدرجة سماعه للحن، مع  للمتلقي أن يعيش الحدث داخل الرواية وينسجم

إيصاله النصيحة للمتلقي بضرورة اتباع أهل الحق وفعل الخيرات مع عدم 
االكتراث للضرر المترتب من هذا اإلتباع؛ الذي يجب أن ال يثني المتلقي 

 عن فعل الخير وحب أهل الحق.
وفي سياق الكالم القريب من الشعر يقول في خاطرة: "ما من شيء سيكون إال  -

كان، وما من شيء سيزول إال وقد زال ... سر هذا الكون ليس في  وقد
المتغيرات، ولكن السر الحقيقي يكمن في كل ما هو ثابت. وعندما ينكشف 
لك السر أيها الكاهن، تكون قد تمكنت، وعند التمكن تكمن االستطاعة." 

يكمن  (، في إشارة أن األمور بيد اهلل وأنه قد قدر األقدار هنا1/154)الرواية
يَماِن َحتَّى َتْعَلَم َأنَّ َما َأَصاَبَك َلْم َيُكْن  الرضا، وهنا تعلم أنه "َلْن َتِجَد َحِقيَقَة اإْلِ

 .(1)ِليْخِطَئَك، َوَما َأْخَطَأَك َلْم َيُكْن ِلُيِصيَبَك"

                                                           

 (.5/248( األصبهاني، حلية األولياء وطبقات األصفياء، )1)
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رغم التباعد بين الجنسين إال أن الكاتب قد استطاع توظيف النص الشعر 
بكة الروائية، وتمكن من خالله إيصال بعض األفكار داخل الرواية كخادم للح

 والتوجيهات بشكل ماتع ومحبب لنفس العربية.

 المناظرة: -2
استخدم الكاتب المناظرة بين بعض شخصيات الرواية لبث أفكاره وقناعاته بأسلوب 
حواري يتخلله النقاش، فالمناظرة "النظر بالبصيرة من الجانبين في النسبة بين الشيئين 

، أو هي "جدال وحوار ونقاش علمّي، وتبادل (1)را للصواب، وقد يكون مع نفسه"إظها
في وجهات النَّظر المختلفة يقوم فيه فريقان خْصمان بالدِّفاع عن قضّية ما أو 

 (2)مهاجمتها"
وقد استخدم الكاتب أسلوب المناظرة الدينية للتأكيد على بعض األفكار والمعتقدات ؛ 

 منها:
(: فهو في 133-1/130)أنظر: الرواية مصادر التشريع القياس مصدر من -

الحوار القائم على الجدال بين بعض شخصيات الرواية يحاول التأكيد على 
بعض المفاهيم، ويسلك لفض النزاع القائم بين الشخصيات الحوار الهادف 
للوصول إلى الحقيقة المبنية على العقل والمنطق والنصوص الدينية، ويلمح 

ل هذه الجزئيات كما في الحوار الذي دار بين عبد الرحمن وعكرمة القارئ مث
الذي يقول: "نعم هذا صحيح، فال قياس في الشرع! هناك فقط النصوص!"، 
يمكن أن ُيحدد رأي الكاتب في مثل هذه األقوال قبل قراءة ما بعد هذا النص فهو 

لكنه ُيكمل الحوار  يستخدم إشارة التعجب للداللة على استنكاره لمثل هذه األقوال؛
حتى يدحض القول الخاطئ بالبرهان والدليل، ولهدف إيصال أفكاره اإلسالمية 
إلى المتلقي، وتصحيح بعض المفاهيم القائمة على التحجر في استخدام 

                                                           

 (.849( الحنفي، الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، )1)
 (.3/2232معاصرة، )( عمر، بمساعدة فريق عمل، معجم اللغة العربية ال2)
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 النصوص الدينية.
والكاتب ُيخرج الرأي الذي يتبناه في قالب روائي حواري كأن ما ُيقال قد جاء على لسان 

لرواية ال على لسانه؛ فتراه يذكر رأي عبد الرحمن في توضيح المسألة شخصيات ا
والخروج بحكم منطقي مبني على العلم؛ يقول عبد الرحمن: "... ولكن سؤالي عن رمي 
المحصنين، فأين اآلية التي تتحدث عن عقاب من يرمي المحصنين دون شهود؟ كأنك 

اق، دون أن تشعر، عندما استخدمت القياس الذي تنكره أنت على محمد بن إسح
 (1/133أجبتني. فقد ِقسَت الذكور على اإلناث ..." )انظر: الرواية

: تطرق إلى هذه المناظرة في حوار دار بين النصوص الدينية وقطعية ثبوتها -
محمد الطوسي، واألمير الخوارزمي محمود في مناظرة عن أحقية المرأة في 

لخوارزمي يرى أنه "لن يفلح قوم ولوا الحكم، وهل هذا جائز شرعًا؟؛ فاألمير ا
( وهذا يوافق رأي الكاتب حسب إشارة التعجب 2/230)الرواية أمرهم امرأة!"

التي لحقت بالجملة، والطوسي يرى أنه "ما المانع أن تحكم امرأة قوية؟" 
 (.2/230)الرواية

زمي طبعًا ما جاء في الرواية من ختام المناظرة التي ختمتها جدة األمير الخوار  -
يوحي بغلبة رأي الطوسي؛ الذي يرى: أنه لم يرد عن النبي قول بالنهي عن 
تولية المرأة الحكم؛ فقد أورد على لسان الطوس: "بل أعترض على الزعم بأن 
الرسول عليه الصالة والسالم قد قال إن المرأة ال يحق لها أن ُتولى األمر." 

 (.2/231)الرواية
دائرة اآلحاد وهو ظني الثبوت ال قطعي  والحديث ليس متواترًا ويقع في -

الثبوت؛ فقد أورد على لسان الطوسي: "ال أشكك في البخاري، ولكني أشكك 
 (.2/231في هذا الحديث الذي أنفرد في روايته أبو بكر ...." )الرواية
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ويتضح من المناظرتين سعة اطالع الكاتب باألمور الدينية فقد جاء في حق 
"وهو وصف لحالة وليس  ( 1)يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة"المناظرة الثانية "لن 

قاله تعليقا على تولي ابنة ملك  -صلى اهلل عليه وسلم -حكما عاما ألنه 
فارس للحكم، ويستدل على جواز تلك المشاركة بمشاركة الصحابيات مع 

في البيعة والحرب والهجرة." )صحيح  -صلى اهلل عليه وسلم  -رسول 
كن قد يرى البعض أن المؤلف قد عرض بالطعن  في (، ل6/8البخاري 

صلى اهلل –عدالة الصحابي الجليل ابو بكرة، وأنه قد طعن في حديث النبي 
لقوله "ال أشك في البخاري، ولكني أشك في هذا الحديث"،  -عليه وسلم

والباحث يرى أن المؤلف قد تطرق لقضية األصل فيها أن ال تطرق، أقصد 
رفان من الصحابة وال نقول في هذا إال رضي اهلل عن موقعة "الجمل" فالط

علي ورضي اهلل عن معاوية ورضي اهلل عن أم المؤمنين عائشة، لكن إذا 
كان المؤلف قد أورد ذلك في محاولة لعالج بعض األفكار السائدة والمتزمتة 
البعيدة عن وسطية اإلسالم؛ فاألصل اإلتيان بشواهد بعيد عن األمور التي 

صحابة، والحديث قد ورد في سنن الترمذي وقال عنه حديث صحيح؛ تمس بال
 (.4/97أي أنه ليس ظني الثبوت )سنن الترمذي 

 القصة: -3
وهي حسب رأي تودوروف "نسيج سردي، يختزل الخطاب، إلى منطق أفعال، ووظائف، 

، فقد استخدم الكاتب النظام القصصي (2)ملغيًا بذلك أزمنة ومظاهر وأنماط القصة"

                                                           

( بويداين، التأويل بين ضوابط األصوليين وقراءات المعاصرين "دراسة أصولية فكرية معاصرة"، 1)
(2/216.) 
 (.180( علوش، معجم المصطلحات األدبية المعاصرة "عرض وتقديم وترجمة"، )2)
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الرواية ليعبر عن بعض الرؤى التي تدعم أفكاره داخل الرواية، فالقصة ال ريب داخل 
تساهم في إيصال مراد الكاتب، إضافة إلى أنها فرصة يتخذها الكاتب لتشويق المتلقي 
وتجديد نشاطه وجذبه إلى مراده، ولعل أبرز مالمح التفاعل بين الجنسين يظهر بجالء 

خية والقصة الشعبية القريبة من قصص األطفال، في عند استخدم الكاتب للقصة التاري
أعني  -توجه لربط القارئ بالتاريخ وبالماضي القريب الذي غرس فيه بعض المعاني

 .-الطفولة الجميلة
خص منها القصص القريبة من قصص األطفال؛ حيث أ الشعبية: ةالقص -

عادها يستخدم الكاتب هذا النوع ليدلل على مدى الضعف الحاصل لألمة بابت
-عن أمر ربها؛ وكأنه يستحضر قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 

 رضي اهلل عنه_: "نحن قوم أعزنا اهلل باإلسالم فال نطلب بغير اهلل بدياًل."

(1). 
على لسان الحيوانات ليصف للمتلقي الضعف  ةفالكاتب هنا ينقل قصة قصير  -

لذئب تجيب على الحاصل لألمة، وأسباب الضعف، فالخراف التي يقتلها ا
سؤال العصفور ألحد الناجين منها: "لماذا لم تحاول أنت ورفاقك فعل أي 
شيء وأنتم تفوقونه عددًا؟ فأجاب بأنه خشي لو تحرك وفعل أي شيء أن 

 (.2/177يترك الذئب الخروف الذي انقض عليه، ويلتهمه بداًل منه!" )الرواية
صلت له األمة من خوف والجواب يتكرر عند الجميع، في حاله تصف ما و   -

على مناصبها أدى بها إلى الهالك، كيف ال؟ وعدونا يعرف من أين ُتؤكل 
الكتف؟! تجد ذلك في اجابة الذئب على سؤال العصفور: "لماذا لم تقض 
على جميع الخرفان، ألم تكن تعلم أنه كان بإمكانك فعل ذلك؟ فأجاب بأنه 

الالحقة عن بطشه لألجيال تعمد ذلك حتى تقص الخرفان الناجية 
 (.2/177)الرواية  ...!"وجبروته

                                                           

 (.7/70( ابن كثير، البداية والنهاية، )1)
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والصورة تتكرر في أيام المغول ببغداد، ثم تعود وتتكر في العصر الحديث 
كأن الزمان ما تقدم، وكأن األمم لم تتقدم، وكأن الدنيا على حالها! فال عزة 

 إال بدين اهلل وال عزة إال بالجهاد؟
رة ظلت حاضرة حتى بعد صفحات من هذا بظن الباحث ما أراده الكاتب فالفك -

هذه القصة القصيرة؛ ففي أمر تلقاه أحد القادة من القائد األكبر جنكيز خان 
يقول له فيه: "جهز عشرين ألف فارس ثم الحق بعالء الدين. ال تمسك به 
في الحال، بل دعه يفر من مدينة ألخرى كالفأر المذعور حتى يصل إلى 

 مدنها، حينها افعل به ما تشاء!"أطرف مملكته ويعم خبره جميع 

 (.2/193)الرواية
هم يعتمدون في نصرهم علينا على الخوف الذي يذكون ناره للوصول إلى 
أهافهم، ال يريدون قتلنا حتى نموت من الداخل، فالقتل رحمة ال نستحقها 

 حسب معتقداتهم !.

يروي قصه  أو التي تستقي بعض أحداثها من التاريخ؛ فالكاتب القصة التاريخية:
"تاموجين" الذي هجم على مخيم "المركيت" ال لينقذ حبيبته "بورته" من بين يدي 
"المركيت" وفقط، لكن ليوحد بين الذئاب، ليجمعهم في صف واحد؛ حتى لو أدى ذلك 
لقتل البعض؛ فالوحدة ضرورة هنا حسب رأيه! ترى ذلك في الحوار الدائر بين 

ي يظهر خان جديد. اذهبي أنت اآلن، وأعدك بأني "تاموجين"و "بوته" "أن األوان لك
 سآتي قريبًا على رأس مئة فارس من فرسان المركيت.

 تسع مئة؟ تقصد ألف فارس
ال ... بل تسع مئة، ألني سأضطر إلى قتل مئة منهم، حتى يخضع لي  -

 (.1/14)الرواية الباقون!"
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د؛ فما بالنا لو كان في إشارة من الكاتب للمتلقي إلى ضرورة التوحد على كلمة واح
بالتوحد، والضعف بالتفرق؛ لكن يؤخذ  -كما علمونا–التوحد على كلمة التوحيد، فالقوة 

على الكاتب المفترض أنه إسالمي ذكره األحداث الجنسية داخل روايته، وخصوصًا أنه 
ن كان قد  قد ذكر األمر دون إشارة بقباحة الفعل أو حتى إظهار استهجانه منه، وا 

"برته" الغير مسلمة، فإنه لم يرضه لـ "ياسمي" زوجة قطز المفترض أنها ستسلم  رضيه لـ
فيما بعد، وأتى ببعض المواقف الجنسية لسعوديات الجنسية بعلم إخوانهن دون أي 

 إظهار استقباح لهذا الفعل من أحد

 المسرح: -4
ل الحياة حيث ُيعد أقرب األجناس األدبية للرواية ويشترك معها بأكثر من جانب، ومشاك

والمجتمع التي تعمد الرواية إلى عالجها تقوم على خشبة مسرح الحياة في الواقع، "وأما 
ميلها إلى المسرحية، أو اشتراكها معها في خصائص معينة؛ واستلهامها لبعض لوحاتها 

شيء قريب من ذلك، في  -هي أيضاً -الخشبية، وشخصياتها المهرجة؛ فألن الرواية 
، ال تستطيع أن تفلت من أهم ما تستميز به المسرحية؛ وهو أي طور من أطوارها

الشخصية، والزمان، والحيز، واللغة، والحدث. فال مسرحية وال رواية إال بشيء من 
 (1) ذلك."

استخدم الكاتب بعض تقنات المسرح داخل الرواية كالحوار أو المشاهد التمثيلية 
مسمى معمارية التناص وتداخل والحوارية داخل الرواية في مزج هادف يدخل تحت 

األجناس األدبية، هذا التداخل بين األجناس كان كفياًل بجذب انتباه المتلقي، مع التأثير 
عليه للوصول إلى أفكار وأهداف بناء داخل العمل الروائي؛ فالحياة مسرح لألحداث كما 
ن أن خشبة المسرح مسرح لألحداث، ولعل من أبرز مالمح التفاعل بين الجنسي

 والمسرح". -"الرواية
بشكل مكثف داخل الرواية، فقد استطاع الكاتب من  استخدام الكاتب الحوار - أ

                                                           

 (.13ث في تقنيات السرد"، )( مرتاض، في نظرية الرواية "بح1)
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حوار المتلقي  -إلثبات وجهات النظر-خالل الصراع القائم بين الشخصيات 
يصاله إلى الفكر التي يرد، وقد تكرر ذلك في  بالعقل إليصاله إلى مبتغاه وا 

يمكن مالحظة ذلك في أكثر من حوار، أكثر من حدث من أحداث الرواية؛ و 
 سواء على صعيد الحوار الخارجي أم على صعيد الحوار الخارجي:

 :فعلى صعيد الحوار الخارجي يأتي ذلك في باب 
ذات الحضور الكبير  ثبات القدرات المعرفية عند بعض شخصيات الروايةإ -

 مثل شخصية "مراد قطز" وشخصية " فيرجينيا"؛ في حوار علمي عن بعض
النظريات العلمية الفيزيائية وفي تناص مع بعض العلوم الطبيعية، حوار 
ضافة بعض المعلومات أو  طويل وممتع يساهم في حبك أحداث الرواية، وا 

 (13 -2/10التذكير بها لدى المتلقي.)انظر: الرواية
)انظر: المرجع  ثبات القدرات المعرفية الدينية عند بعض الشخصياتإ -

مثل شخصية "عبد الرحمن" في تخريجه لقسم الخليفة؛  (144-1/142السابق
في أن تنام زوجته خارج ملكه ثالث ليالي، مع اإلتيان بالدليل من القرآن 
الكريم؛ فقسم الخليفة أن "تنام زوجته جارج ملكة المترامي األطراف ثالث 

اِجَد ﴿َوَأنَّ اْلَمسَ ليالي"؛ لكن المسجد ليس من ملك الخليف والدليل قوله تعال: 
 (18)الجن: ِللَِّه َفال َتْدُعوا َمَع اللَِّه َأَحًدا﴾

 : أما على صعيد الحوار الداخلي فقد جاء في 
وقلقه على مستقبله الوظيفي "كان األمر محسومًا  حوار "مراد قطز" مع نفسه  -

منذ البداية ... ولكن بقي سؤال عالق في ذهن مراد "... ماذا لو؟" .... "ماذا 
ستقالتي؟" ... "ماذا لو لم أرضخ للشعور الخاطف بالخوف؟" لو لم أقدم ا

(" في محاولة إلظهار بعض المشاكل التي تواجه الفرد بشكل 1/24)الرواية
عام في حياته، هذا القلق على الوظيف وعلى الحياة والرزق عامل مشترك 
بين شخصيات الرواية والمتلقي، وهو عامل جذب للمتلقي لالنخراط في 
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واية، ففي مثل هذا النوع من الروايات ال يكون دور القارئ دور أحداث الر 
المتابع من بعيد لكنه "يغتذي مركزيًا؛ ذلك بأن النص الذي ُيقدم ليس كاماًل 
وال جاهزًا وال مصنعًا؛ لكنه نص غير محبوك ... وينتظر من قارئه أن يبذل 

تأخذ منحى بعيد ؛ لكن أحداث الرواية فيما بعد (1)فيه جهدًا يكمل به بناءه"
عن كل هذه الهواجس لتضع هموم القارئ في مكانها الصحيح، فالحياة ليس 
نما عبادة هلل وتقرب إليه، أما الرزق فإنه أمر مكفول  وظائف وترف! وا 

 مضمون من اهلل.
"القدر... لطالما حيرت هذه الكلمة  حواره في نفسه عن أسئلة تتعلق بالعقيد -

بعضهم اآلخر. ما هو القدر؟ ما سره؟ فهل  بعض الناس، بقدر ما تجاهلها
نخلق نحن أقدارنا؟ أم أننا نسير في طريق مبرمج كسير قاطرة كهربائية على 
قضبان من حديد، وال نملك القدرة على تغيير هذا المسار؟ ...." 

( هذا الحوار يقع في باب حوار العقل للعقل، فهو ينسج أحداث 1/25)الرواية
 ، ويحاور العقول ليوصل معلومات دينية بشكل منطقي.الرواية، ويشد القارئ

 :وقد استخدم الكاتب بعض التقنات المسرحية مثل المشهد  - ب
مشهد مع أبيه في بيت أحد أقاربه ففي رجوع للماضي القريب يرى نفسه في  -

" المشهد كان لمنزل متواضع .... رجالن وفتى في الثانية  في مدين بخاري
. تعرف مراد على الفور إلى الفتى، إنه هو كان عشرة من عمره أو نحو ذلك

( ، وقد 1/255صغيرًا، وهذا الرجل الذي معه ... أبوه طارق! ... ")الرواية
جاء ذلك لربط أحداث الرواية بعضها ببعض، ولتجلية بعض الغموض 

 ليستوعب المتلقي األحداث بشكل كامل.
يقول  ادي القنب"في وصفه القتحام أحد عشر جنديًا من المغول لمدينة "و  -

الكاتب: "األمر بدا لمراد في غاية الجنون! وكأنها مسرحية هزلية أبطالها من 
المخابيل! ما هذا الذي كان يحدث أمامه؟! فكيف يمكن ألحد عشر رجاًل أن 

                                                           

 (.244( مرتاض، في نظرية الرواية "بحث في تقنيات السرد"،  )1)
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يغزوا مدينة ويدمروها بعد القضاء على حراسها البالغين أضعاف عددهم؟ 
التقدم والتطور ما يفوق باقي  وأي مدينة كانت هذه؟! فهي على درجة من

المدن في زمانه؛ مدينة سابقة لعصورها بكل ما تحتويه هاتان الكلمتان من 
(، في إشارة من الكاتب إلى ما حدث في بغداد في 2/176معنى!" )الرواية

ذاك الزمان من تدمير وهي مدين العلوم صاحبة أكبر مكتبة، وفي إشارة إلى 
استقى منها أعدائها علومهم، وأمة هي خير  الواقع الذي نعيش فكيف بأمة

م طريقها كتاب اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم–األمم أمة؛ ترك فيه النبي  ما يقوِّ
 وسنته؛ ُتهزم بهذه الطريقة المسرحية الهزلية! هذا لعمرك في القياس بديع.

 الخبر الصحفي: -5
الصحفي تعبير رغم أن الخبر الصحفي ُيعد أحد األجناس األدبية؛ إال أن "الفن 

موضوعي، وابتعاد تام عن الذاتية التي يتصف بها األديب ... فاألديب ُيعنى بنفسه، 
، لذا استخدم الكاتب (1)ويقدم لنا ما يجول بخاطره، ويسجل ما يراه وفقًا لرؤيته الخاصة"

الخبر الصحفي في الرواية كأنه ال تأثير له في ذلك فقد أورد أخبارًا على لسان 
إلخبارية وأخرى في المجالت العالمية، وأورد أخبارًا تم تناقلها من الجند إلى المحطات ا

 القيادة؛ ومن هذه األخبار:
".... أسفرت نتائج االنتخابات الرئاسية المصرية عن فوز متوقع للسيد جمال مبارك  -

بنسبة خمسة وثمانين في المئة من األصوات، وبذلك يكون أول رئيس مدني يحكم 
قربة ستين عامًا من اندالع ثورة يوليو، وفي خبر آخر أعلنت السيدة ليلى مصر بعد 

الطرابلسي رئيسة جمهورية تونس عزم بالدها بأن تستضيف اجتماع جامعة الدول 
 (1/17العربية..." )الرواية

–يطرح الكاتب الخبر الذي تاله شعور "مراد قطز" بصداع شديد لم يكن سببه الصيام 
حلم الذي ال زال يتكرر منذ أكثر من عشرين عامًا! ويورد الكاتب في لكنه ال -كما أشار

                                                           

 (.6( أحمد، بين القصة األدبية والقصة الصحفية، )1)
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هذا الخبر توقعه ألحداث السياسة في األمة العربية من فوز لجمال مبارك، ولموعد 
 اجتماع لجامعة الدول العربية في تونس في إشارة الرتباط الماضي بالحاضر.

ستعد الشعب السوري ثم يورد خبرًا آخر قريب من الخبر األول" .... كما ي -
للتصويت على التعديل الدستوري المزمع إجراؤه في منتصف الشهر القادم. 
ومن المتوقع أن يتم الموافقة على التعديل الذي سيحول النظام السوري من 

(، يأتي 1/44)الرواية جمهورية إلى ملكية دستورية تحت حكم آل األسد ..."
الناس بهذه األمور وتركها لما هو هذا الخبر على خالف المتوقع؛ فاهتمام 

أعظم بعيد عن المفترض في حياة أمة هي خير األمم! ويأتي هذا في تناص 
مع حديث رسول اله صلى اهلل عليه وسلم: " ... ثُمَّ َيْرَفُعَها اللَُّه ِإَذا َشاَء َأْن 

ا َما َشاَء اللَُّه َأْن َتُكونَ  ، ثُمَّ َيْرَفُعَها ِإَذا َشاَء َأْن َيْرَفَعَها، ثُمَّ َتُكوُن ُمْلًكا َعاضًّ
 جامع العلومَيْرَفَعَها، ثُمَّ َتُكوُن ُمْلًكا َجْبِريًَّة، َفَتُكوُن َما َشاَء اللَُّه َأْن َتُكوَن،... " )

2/122.) 
وتأتي األخبار السابقة في إطار المتوقع لألحداث السياسية في الوطن 

عظام غيرت التاريخ، بل  العربي؛ الذي كان فيما مضى مسرحًا ألحداث
صنعت التاريخ، ثم ال يكون على هذا المسرح من األحداث العظام إال 
اجتماع لجامعة الدول العربية التي ال تأتي بجديد منذ تأسيسها، وفوز المرشح 
الفالني، وتصويت على دستور للتحول من جمهورية إلى ملكية؛ وكأنه هناك 

ن الدين تتدهور أحوالها من سيء إلى فرق! فمال هذه األمه التي ابتعدت ع
صلى اهلل عليه وسلم: "... َأْنتُْم –اسواء، في تناص واضح مع حيث النبي 

ُكْم،  ، َوَلِكْن ُغثَاء  َكُغثَاِء السَّْيِل، تُْنَتَزُع اْلَمَهاَبُة ِمْن ُقُلوِب َعُدوِّ َذِلَك اْلَيْوَم َكِثير 
 (1) َوُيْجَعُل ِفي ُقُلوِبُكُم اْلَوَهُن..."

أما في العصور الوسطى فيورد الكاتب خبرًا ُنقل إلى "حيد الكاشف"؛ جاء فيه:  -
                                                           

 (.1/182( األصبهاني، حلية األولياء وطبقات األصفياء، )1)
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"موالي ... المدينة تحترق، والناس تتخبط من الهلع بعد أن عمت الفوضى 
في أرجاء وادي القنب تحت وطأة هجوم الغزاة! يبدو أن الجند قد قتل منهم 

(، 2/172)الرواية لقصر!"أعداد كثيرة، حتى أن الحاجب أمر بأغالق أبواب ا
رغم أن التغيير هنا ال يحدث بالتصويت فالحضارة في عصرهم ليست كما 
هي اآلن؛ ورغم أن المدين التي في وادي القنب حسب ما رأى "مراد قطز" قد 
فاقت عصرها بكثير، إال أن الخضوع والخنوع الذي سيطر على الناس في 

جعلها تدفع الثمن غاليا،  -ليكما هو الحال في عصرنا الحا–تلك المدينة 
فقد ُدمرت، خضوع وخنوع يتشابه في كال العصرين، وكأن الزمن الدائري 

 يلتقي في نفس النقطة.
ثم يورد خبرًا جديدًا في زمن الرواية الحديث يبين سبب هذا الخضوع في خبر  -

عاجل قد ظهر على شاشة التلفاز "مقتل سارة القويت زوجة الملياردير 
نم الساعدي في حادث انفجار طائرتها الخاصة أثناء تحليقها في السعودي غا

األجواء فوق المحيط األطلسي بالقرب من الساحل األمريكي الشرقي!" فالقتل 
هو نهاية كل من يشكل خطرًا على القوة العظمى، لذا فإن كان الخضوع هو 

ذا كان العلم سببًا  للموت الطريق للبقاء على قيد الحياة فنعم للخضوع! وا 
 فأهاًل بالجهل إذا كان هو القوقعة الحامية التي تجنبنا الموت!

 المثل:  -6
وقد استخدم الكاتب المثل وهو من الثقافة العربية لتوضيع بعض المعاني المرادة في 

أو هو (  1) ذهنه، "فالمثل: الشيء يضرب للشيء فيجعل مثله. والمثل: الحديث نفسه."
وتقوم بتكثيف مالحظات عامة، غالبًا ما تكون مجازية؛  "عبرة كثيرة الذيوع والتداول،

                                                           

 (.8/228( الفراهيدي، كتاب العين، )1)
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، (1) فهي حكمة تتناقلها األجيال، للداللة على االستمرارية، وقوة الماضي في الحاضر."
 لذا تراه يتكرر استخدامه ومن ذلك:

( وقد استخدم الكاتب المثل 1/65)الرواية"ولكن من أجل عين تكرم مدينة" -
نسان قد يفعل بعض األمور الغير محببة إلى قلبه الشعبي للداللة على أن اإل

 ألجل شخص محبب على قلبه.
( للداللة على 2/263" )الروايةالصيت وال الغنى ...واستخدم المثل الشعب " -

أن بعض األمور في حياتنا غير واقعية، وأن بعض الناس تفضل السمعة 
 ه اآلفة.على الغنى، في إشارة إلى ما يلحق المجتمع العربي من مثل هذ

ُيالحظ على الكاتب استخدامه لألمثال العامية الدارجة في بيئته، داللة على 
 التفاعل مع المجتمع الذي يعيش فيه.

 الخاطرة: -7
وهي الجنس األدبي األكثر حضورًا داخل رواية "فرسان وكهنة" مما يدلل على الهم 

ه، لذا فهي تخرج الحاصل عند الكاتب والمنبثق من القضايا المجتمعية التي تحيط ب
على لسان الكاتب كأنه يخاطب نفسه في محاولة إليجاد الحلول، فهي "تعبير عما 
يعلق في القلب من رأي أو معنى عند مشاهدة أمر مألوف يوافق رأي الكاتب أو 

، "وليس فيها عمق، وال سعي إلى اإللمام بما يعرضه الكاتب (2)إحساسه بهذا األمر."
 .(3)من رؤى"

 كتنبيه أو حكمة من باب إفادة القارئخاطرة عند الكاتب في بعض نواحيها تأتي ال -
فتراه يقول: "كثير من الناس ال ينتبهون إلى التفاصيل الصغيرة، مع أن السر يكمن في 

                                                           

 (.202ة المعاصرة "عرض وتقديم وترجمة"، )( علوش، معجم المصطلحات األدبي1)
، 1( الخطيب، في األدب الحديث ونقده، دار المسيرة للنشر والتوزيع للطباعة والنشر، األردن، ط2)

 (.140م، )2009
 (.1/232( العوين، المقالة في األدب السعودي الحديث، )3)
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تلك التفاصيل، ولذلك تستطيع تقسيم البشر إلى فئة قليلة تنظر فترى، وأخرى كثيرة 
أن تراه، ولكن في نهاية المطاف؛ هكذا هي الحياة،  تنظر وال ترى شيئًا غير ما أريد لها

( يطرح الخاطرة معتمدًا على 1/85ال تستقيم من غير قلة خاصة وكثرة عامة." )الرواية
علم التربية؛ فالفروق الفردية شيء ال بد منه في حياتنا؛ لكنه كأنما يريد للمتلقي أن يعي 

 رة.هذا األمر ويتنبه وأال يكون من تلك الفئة الكبي
في  تمتزج بها النواحي الدينية مع التاريخية مع العقليةلكنه قد يعطي خاطرة  -

مزيج يوحي بسعة االطالع عند الكاتب فتراه يقول: "الكثير من األمم عبر 
القرون تعيد صياغة تاريخها ألنها تخشى ما فيه من حقائق. األكاذيب في 

حة؛ ولكنها تبقى مجرد كثير من األحيان قد تكون هي الوسيلة الوحيدة للرا
أكاذيب. الذي يرغب في البحث عن الحقيقة علية أن يكون مستعدًا لكي 
يتحمل ألمها، والسبيل الوحيد لذلك هو أن يكون حب الحق أكبر عنده من 

( يشير في الخاطرة السابقة إلى حقيقة تاريخية 1/151حب الذات." )الرواية
لكنه يبقى مجرد كذب، والحقيقة فتزوير التاريخ قائم عند كثير من األمم، 

 مهما بلغت مرارتها فهي حقيقة والباحث عنها يجب أن يتحلى بحب الحق.
"نظرت ورأيت ...  البصيرة هي الطريق إلى الصوابينبه الكاتب إلى أن  -

نصت واستمعت، حتى إلى ما لم أقله .... جمعت بين هذا وذاك، فتبصرت 
( ال تعش 1/138بتغاك." )الرواية.... أآلن فقط بدأت تسلك الطريق إلى م

 على الهامش ولكن اقرأ ما بين السطور، وكن لماحًا فطنًا، لتحيا بكرامة.
؛ لتبه القارىء إلى أمور ال خواطر تجري مجرى الحكمةترى في النص أيضًا  -

ن رغبت في الموت  بد منها؛ فتراه يقول: "إن رغبت في الحياة فأنت حي، وا 
( ، لينبه المتلقي إلى ضرورة إبقاء أثر له في 1/113)الرواية فأن ميت ..."

هذه الحياة، فكم من الناس ماتت وال زال أثرها فينا حيا، وكم من األحياء بيننا 
 هم أموات! اجتهد في أن تعيش وال تلعن الحياة واصنع فيها أثرًا ُيبقيك.

يقول:  م في الوطن العربي2011األحداث التي جرت في عام وفي إشارة إلى  -
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يتمرد ... مهاًل .... لماذا هذه  2011يبدو أنه عام التمرد، فكل شيء في "
( ُيبقي السؤال معلقًا لماذا هذه 1/33الخاطرة؟ لماذا ها الربط؟")الرواية

 الخاطرة؟

 السِّير: -8
المتأمل في ثالثية "فرسان وكهنة" يرصد عددًا كبيرًا من التناصات مع سير السابقين، 

ن تنقل الزمان فيها بين الحاضر –يخيه في غالبها وخصوصًا أن الرواية تار  وا 
فبناء أحداث الرواية على سير أشخاص من التاريخ كان واضحًا؛ فالرواية  -والماضي

في سياق حداثي، مع ربط الواقع  -قطز-تتابع أحداث وقعت لألمير الخوارزمي محمود
ا بقضاء اهلل؛ كل هذا بالتاريخ من أجل اإلفادة من تاريخنا الزاخر وأخذ العبر، والرض

كان معتمدًا في جزء كبير منه على أحداث تاريخية في سير السابقين، فالكاتب يتناول 
، قطز (2)، محمد بن محمد الطوسي(1)العديد من السِّير منها: محمد بن اسحاق البخاري

، وجدته ووالده، الفارابي، وأخرين، وبعض المعلومات عن بداية التتار في الغزو العالمي
 وادي القنب ومدين الحشاشين، واالغتياالت التي اشتهروا بها.

لكن يالحظ على المؤلف أنه قد وقع في بعض األغالط فقد نقل بعض أقوال 
الشخصيات الرئيسة في الرواية على أساس أنها مسلمات، والصحيح أن المؤلف لم 

                                                           

ذاهب التصوف" وهو أجود ( هو أبو بكر محمد بن إسحاق الكالباذي صاحب كتاب "التعرف لم1)
مما ذكره أبو القاسم وأصوب، وأقرب إلى مذهب سلف األمة وأئمتها وأكابر مشايخها، توفى سنة 

هـ. انظر: الصالبي، دولة السالجقة وبروز مشروع إسالمي لمقاومة التغلغل الباطني والغزو 380
 (.379الصليبي، )

بن الحسن نصير أبو عبد اهلل الطوسي  ( هو "الخواجا نصير الدين الطوسي: محمد بن محمد2)
الفيلسوف صاحب علوم الرياضي والرصد، كان رأسا في علم األوائل ال سيما في األرصاد 
والمّجسطي فأنه فاق الكبار، قرأ على المعين سالم بن بدران المصري المعتزلي الرافضي وغيره، 

ا يشير به عليه واألموال في تصريفه. وكان ذا حرمة وافرة ومنزلة علية عند هوالكو وكان يعطيه فيم
 (.147انظر: الصفدي، الوافي بالوفيات، )
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يات للتعرف يوفق في هذا الجانب، لكنه قد فتح للقارئ باب البحث عن هذه الشخص
عليها، فالعهد الذي بين المؤلف والمتلقي مكتوب على صفحة الغالف بأن ما يتم قرأته 
هي رواية وليست كتاب تاريخ يسرد أحداث واقعية، مع التأكيد على أنه كان ال بد له 
أن ال يورد بعض المعتقدات بهذا الشكل فهي تخالف منهج أهل السنة والجماعة؛ ومن 

 ذلك:
؛ فقد البحث في السنن الكونية والتأمل فيها هو غاية وجود اإلنسانالقول بأن  -

قناعة لم يخفها عن  (1)ذكر المؤلف أنه "أصبح لدى واصل بن غيالن
تالميذه، بأن البحث عن سنن الكون هو الهدف األعظم لإلنسان، والذي من 

 (.1/179)الرواية خالله يستطيع معرفة ربه والوقوف عند بديع صنعه..."
إشارة إلى العلم الذي تلقاه محمد بن محمد الطوسي؛ طبعًا ما تم ذكره يتنافى مع في 

ن كان العقل ُيعد 56﴿َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ َواإِلنَس ِإالَّ ِلَيْعُبُدوِن﴾ )الذاريات:قوله تعالى:  ( وا 
صلى اهلل –أحد مصادر التشريع إال أنه يقع في موقع متأخر بعد كتاب اهلل وسنة نيبه 

عمال العقل والتفكر في مخلوقات اهلل من الدين؛ لكن الهدف األساس  -ليه وسلمع وا 
 لخلق اإلنسان موضوح في اآلية السابقة.

سرد بعض المعلومات التاريخية خالل الرواية بعضها صحيح عن حياة األمير  -
الخوارزمي محمود وعائلته؛ لكنه أورد العديد من المشاهد تأتي في سياق 

ئية وال تمت للتاريخ بصلة، وبهذا فهو ال يعطي أحداثًا تاريخية الحبكة الروا
نما يخلط األحداث التاريخية بين شخصيات عاشت في أزمن  للمتلقي وا 
مختلفة وتلتقي في الرواية على وجه الخيال؛ ويرى الباحث أن الكاتب لم 
يوفق في هذه النقطة من ناحية خلط األحداث التاريخية بهذه الشكل؛ لكنها 

 بقى رواية وليست كتاب للتاريخ.ت
                                                           

 ( شخصية خيالية وهي خليط من عدة شخصيات عبر التاريخ اإلسالمي.1)
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 الخاتمة
من خالل البحث في رواية ثالثية "فرسان وكهنة" وبعد الرحلة السياحية التاريخية التي 
أبدع فيها المؤلف في نقل المتلقي بين عدة أزمنة وعوالم؛ يمكن في الختام تسجيل 

 خالصة البحث في النقاط التالية:
والطريقة التي اعتمدها الكاتب في سرد  الحبكة الروائية، وأحداث الرواية، -

الرواية ممتعة، وهادفة، وساهمت في تحريك الرغبة بالبحث لبيان مدى حقيقة 
 بعض المعلومات الواردة في الرواية.

التناص كمدخل لقراءة النص األدبي ُيعطي للقارئ زاوية جديدة للرؤية والشعور  -
الرواية قد ازدحمت  بجماليات النص اإلبداعي بشكل أكبر، وخصوصًا أن

 بالتناصات مع األجناس األدبية.
الرواية اشتملت على العديد من األجناس األدبية ؛ فقد اشتملت على الجنس  -

األبعد وهو الشعر، والعديد من األجناس األقرب مثل "القصة، والخاطرة، 
 والمناظرة، والخبر الصحفي، ... "

لتي ال تُنقص من الجانب حوت الرواية على بعض المغالطات التاريخية ا -
الفني للرواية؛ فهي في النهاية رواية وليس كتاب للتاريخ، وغالف الرواية 

 يحمل العهد بين الكاتب والمتلقي "رواية".
يوجد داخل الرواية بعض النصوص قد ُتحمل على عقائد بعيدة عن عقيدة  -

 أهل السنة والجماعة.
الرواية بهذا الشكل؛ فقد استفاد  برع الكاتب في االستناد على التاريخ إلخراج -

من أحداث تاريخية وقعت في القرن السابع الهجري وأحداث تاريخية قريبة 
 وقعت في القرن الرابع عشر، مع عدم إمكانية اتخاذ الرواية كمرجع تاريخي.

 الجنس األكثر حضورًا داخل الرواية هو الخاطرة، ثم المناظرة. -
فكار أو ليغذيه بأفكار جديدة وخصوصًا حاور الكاتب القارئ ليعدل بعض األ -

 عن طريق المناظرة.
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على -حضور الشعر في الرواية كان بأكثر من طريقة؛ فهناك اشعار  -
من صنع المؤلف وهناك أشعر نسبها إلى قائليها وأشعار بدون  -األغلب

نسبة ألحد؛ لكنه اهتم أيضًا باللحن والنغم في الرواية ليضع القارئ داخل 
 عيش أحداثها.الرواية لي

حضور تناصات كثيرة في الرواية وخاصة التاريخية والدينية والتراثية واألدبية  -
دليل على سعة إطالع الكاتب وهذا أعطى زخمًا للرواية، وكان دافعًا لذوبان 

 القارئ مع األحداث داخل الرواية.
 

 المصادر والمراجع
 القرآن الكريم

 الكتب:
بد اهلل بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن األصبهاني، أبو نعيم أحمد بن ع

بجوار  -، السعادة 10م( : حلية األولياء وطبقات األصفياء،1974 -هـ 1394مهران)
 محافظة مصر.

م(: المبدأ الحواري، تحقيق: فخري 1996تودروف، تزفيتات) –باختين، ميخائيل 
 ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر.2صالح، ط

، 9هـ(: صحيح البخاري، 1422بن إسماعيل أبو عبداهلل )البخاري الجعفي، محمد 
 ، دار طوق النجاة. 1تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، ط

م(: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، 1995 -هـ1416ابن األثير، ضياء الدين )
 بيروت. -، تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا4

، دار 1م(: البداية والنهاية، تحقيق: علي شيري، ط 1988 -، هـ 1408) ابن كثير
 إحياء التراث العربي.
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، تحقيق : بشار 6م(: سنن الترمذي،  1998الترمذي، أبي عيسى محمد بن عيسى )
 بيروت. –عواد معروف، دار الغرب اإلسالمي 

بن سالمة،  م(: الشعرية، تحقيق: شكري المبخوت ورجاء1987تودوروف، تزفيتان )
 المغرب.  -دار توبقال للنشر، الدار البضاء

م(: نصوص الشكالنيين الروس )نظرية المنهج الشكلي(، 1982تودروف، تزفيان )
 تحقيق: إبراهيم الخطيب، الشركة المغربية للناشرين المتحدين، المغرب. 

، سلسلة عالم م(: المرايا المحدبة من البنيوية إلى التفكيكية،1998حمودة، عبد العزيز)
 ، نيسان، المعرفة، الكويت.232ع

الحنفي، أبو البقاء، الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، تحقيق: عدنان 
 بيروت. –محمد المصري، مؤسسة الرسالة  -درويش 

، دار المسيرة 1م(: في األدب الحديث ونقده، ط2009الخطيب، عمار علي سليم )
 والنشر، األردن.للنشر والتوزيع للطباعة 

الزبيدي، المرتضى، تاج العروس من جواهر القاموس، مجموعة من المحققين، دار 
 الهداية.

م(: التناص الشعري، قراءة أخرى لقضية السرقات الشعرية، 1991السعدني، مصطفى )
 مصر. -منشأة المعارف باإلسكندرية

 -هـ 1422بن الحسن ) الَسالمي، البغدادي، زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب
، تحقيق: 2م(: جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم، 2001

 بيروت. –، مؤسسة الرسالة 7إبراهيم باجس، ط -شعيب األرناؤوط 
م(: الوافي 2000 -هـ1420الصفدي، صالح الدين خليل بن أيبك بن عبد اهلل )

 بيروت. –ركي مصطفى، دار إحياء التراث ، تحقيق: أحمد األرناؤوط وت29بالوفيات، 
 م(: ترويض النص، الهيئة المصرية العامة للكتاب.1998الصكر، حاتم)
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م(: دولة السالجقة وبروز مشروع  2006 -هـ  1427الصالبي، علي محمد محمد )
، مؤسسة اقرأ للنشر والتوزيع 1إسالمي لمقاومة التغلغل الباطني والغزو الصليبي، ط

 لقاهرة.والترجمة، ا
م(: معجم المصطلحات األدبية المعاصرة "عرض 1985هـ، 1405علوش، د. سعيد )
  1الدار البيضاء. -بيروت، دار سوشبريس-، دار الكتاب اللبناني1وتقديم وترجمة"، ط

م(:  2008 -هـ  1429عمر، د. أحمد مختار عبد الحميد، بمساعدة فريق عمل)
 م الكتب.، عال1معجم اللغة العربية المعاصرة، ط

 .1م(: المقالة في األدب السعودي الحديث، ط1992هـ، 1412العوين، د. محمد )
 ، دار األفاق الجديدة، بيروت.3م(: في معرفة النص، ط1985العيد، يمنى)

، مقاالت في النقد والنظرية، دار سعاد 2م(: ثقافة األسئلة، ط1993الغذامي، عبداهلل )
 الصباح، الكويت.
، تحقيق: د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي، 8ي، كتاب العين، الفراهيدي البصر 

 دار ومكتبة الهالل.
القاضي الجرجاني، القاضي علي بن عبد العزير، الوساطة بين المتنبي وخصومه، تح: 

 لبنان. -محمد أبو الفضل إبراهيم، علي محمد البجاوي، دار القلم، بيروت
الخبر في األدب العربي "دراسة في السردية م(: 1998هـ، 1419القاضي، د. محمد)

 ، كلية اآلداب بتونس، ودار الغرب اإلسالمي ببيروت.1العربية"، ط
م(: العمدة في محاسن 1981 -هـ1401القيرواني األزدي، أبو على الحسن بن رشيق)

 ، دار الجيل.5، ت:محمد محيي الدين عبد الحميد، ط2الشعر وآدابه، 
، الدار العربية 1م(: فرسان وكهنة، الجزء األول، ط2013 هـ،1434القباني، منذر)

 للعلوم.
 ، الدار العربية للعلوم.1م(: قرين، الجزء الثالث، ط2016هـ، 1437القباني، منذر)،  

 ، الدار العربية للعلوم.1م(: قطز، الجزء الثاني"، ط2015هـ، 1436القباني، منذر)
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د الزاهي، مراجعة: عبد الجليل ناظم، م(: علم النص، ت: فري1991كريستيفا، جوليا)
 ، دار توبقال للنشر، المغرب.1ط

م(: في نظرية الرواية "بحث في تقنيات السرد"، 1998هـ، 1419مرتاض، عبد الملك)
 عالم المعرفة، الكويت.

، المركز 3م(: تحليل الخطاب الشعري )استراتيجية التناص(، ط1992مفتاح، محمد)
 بيضاء.الثقافي العربي، الدار ال

م(: الخطيئة والتكفير والخالص) الخطاب الشعري عند الشاعر 2002نايف، مي عمر)
 -، منشورات اتحاد الكتاب الفلسطينيين، غزة1محمد حسيب القاضي( دراسة نصانية، ط

 فلسطين.
، 1م(: التناص المعرفي في شعر عز الدين المناصرة، ط2005-ه1425وعداهلل، ليديا)

 األردن. -لتوزيع، عماندار مجدالوي للنشر وا
 وهبة، مجدي، معجم مصطلحات األدب، مكتبة لبنان، بيروت. 

 ، الدار البيضاء، المغرب.2م(:انفتاح النص الروائي، ط2001يقطين، سعيد )

 المجالت والرسائل:
أحمد، إبراهيم شهاب، بين القصة األدبية والقصة الصحفية، رسالة ماجستير، الجامعة 

 العراقية.
إبراهيم محمد طه، التأويل بين ضوابط األصوليين وقراءات المعاصرين "دراسة  بويداين،

أصولية فكرية معاصرة"، إشراف : األستاذ الدكتور حسام الدين عفانه، رسالة ماجستير ـ 
 جامعة القدس ـ الدراسات العليا ـ قسم الدراسات اإلسالمية.

مجلة أفق حمود درويش )نموذجًا(، الشنيني، إيمان، التناص النشأة والمفهوم، جدارية م 
 إلكترونية.

، كانون الثاني، نيسان 61، عمجلة الثقافيةعلي، د. ناصر ، مفهوم التناص في اللغة، 
 م.2004
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 دالالت البحر في الشعر العربي المعاصر

 منير عوض المقيد

 الملخص
والسياب ، وأدونيس، وغيرهم يشكل البحر في الشعر العربي والعالمي جزًءا مهًما لدى الشعراء، إليوت، 

من الشعراء العالميين القدماء، والمحدثين، ما زالت صورة البحر تفتن القارئ، وتغريه الستكشاف مخزونها 
المعرفي وعالقاتها المكانية المرتبطة بموضوعات التيه، والنفي ، والمغامرة، والعودة، واالنتماء، والوجود، وغيرها 

ي اكتنفتها مكانية البحر في متن النص، ومثلما ربط الشعراء هذه المكانية، بالرحالت، من الدالالت، واألبعاد الت
والتأمالت؛ فإنهم ساقوا لها في مختلف تصوراتهم أصواًل مقدسة استمدها الخيال الشعري من المصادر القرآنية 

 والتوراتية. 

ات إنسانية مختلفة، فنجد بدأ الشعراء بعد ظهور التيار الرومانسي يشخصون البحر، ويصفونه بصف
البحر في أشعارهم كائًنا، يمتلك حًسا وعاطفة، فأصبحوا يتخذونه رمًزا لما يجول في خاطرهم، ويعبرون من خالله 
عن تجربتهم، وعما أصابهم من هموم، فقد أخذ البحر عند الشعراء أبعاًدا سياسًيا، واجتماعًيا، ونفسًيا، وغير ذلك 

 أيًضا. 

Abstract 

The sea in Arabic and international poetry is an important part of poets such 

as, Elliot, Sayab, Adonis, and other ancient and modern world poets. The 

image of the sea continues to fascinate the reader, and entices him to explore 

its cognitive, repository and spatial relationships associated with the topics of 

wandering, negation, adventure, return, belonging, existence, and other 

connotations, and the dimensions of the sea's place in the body of the text.  

As poets linked this spatial, journeys, and reflections on their different 

scenes, they drew upon them sacred origins derived from poetic imagination 
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from Qur'anic and biblical sources. Poets began after the emergence of the 

romantic trend to diagnose the sea, and describe it with different human 

qualities. 

We find the sea in their poetry an object, possessing a sense and emotion, 

they became a symbol of what goes on in their minds, and through which they 

express their experience, and what worries them. The sea took political, 

social and psychological dimensions of the poets.  

 مقدمة

عند قراءتنا للشعر، نستطيع أن نصل إلى أن اللغة أفضل اكتشاف وصل إليه 
اإلنسان، ومن هنا كان ال بد للشعراء أن يوظفوا هذه اللغة؛ ليخرجوا بها من المعنى 
العادي إلى المستوى الشعري، والشاعر يرى ما ال يراه اآلخرون، والرمز الشعري واحد 

اء؛ لتطوير لغتهم الشعرية؛ فالرمز ظاهرة تكاد أن من أهم الوسائل التي ابتكرها الشعر 
تكون حديثة الميالد في الشعر العربي؛ لذلك جاءت الدراسة حاملًة عنواًنا " دالالت 
البحر في الشعر العربي المعاصر" لتبرز مدى قدرة الشاعر على التوظيف، والكشف، 

اسة، البحث في شعر واصلة بذلك األزمنة البائدة بالزمن الحاضر، وتحاول هذه الدر 
بعض الشعراء العرب المعاصرين وصواًل إلى أي حد تصل داللة البحر عند كل شعراء 
الدراسة، معتمًدا المنهج الوصفي التحليلي، وقد آثرت أن تكون الدراسة، مقدمة ثم، 
مفهوم الرمز لغة واصطالًحا، ثم عرض لبعض شعراء العرب، من مختلف األقطار، 

زًءا مهًما في أشعارهم أمثال: بدر شاكر السياب، ونازك المالئكة، الذين شكل البحر ج
وعبد الوهاب البياتي، وصالح عبد الصبور، وأحمد عبد المعطي حجازي، وأمل دنقل، 
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وخليل حاوي، نزار قباني، عز الدين المناصرة، فدوى طوقان، ثم النتائج التي توصلت 
 إليها الدراسة.  

 الدراسات السابقة: 
المكان الفنية في شعر أحمد السقاف، بدر نايف الرشيدي، رسالة ماجستير، صورة  -

 جامعة الشرق األوسط.

جماليات المكان في الشعر العراقي الحديث،"سعدي يوسف أنموذجًا" مرتضى حسين  -
 علي حسن، رسالة ماجستير، جامعة فيالدلفيا.

الباحث: أمير  المعاصر.بحث بعنوان: قفزات جديدة لمفهوم البحر في الشعر العربي  -
 مقدم متقي.

قد تناول الباحث في البحث السابق، البحر لغة، واصطالًحا، ثم صورة البحر في 
الشعر القديم، ثم صورة البحر في الشعر المعاصر، وقد تناول بعض الشعراء، منهم 
إلياس أبو شبكة، سامية توتنجي، ميخائيل نعيمة، جبران خليل جبران، محمود درويش، 

 ليل مطران، موسى الحداد، رشيد أيوب، إيليا أبو ماضي، وقد توصل إلى:خ

لم يحظ البحر بنصيب وافر من الشعر العربي القديم، وذلك ألن الشاعر العربي  -1
 القديم لم يتجاوز الصورة والشكل في حديثه عن البحر .

، واالبتالع باإلرهاب –في غالب األحيان  -اقترن البحر في الشعر العربي القديم  -2
 ، والهالك، وما شابه ذلك.
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كثيرا ما يرمز بالبحر في الشعر المعاصر إلى الحياة والتوليد والتجدد والرحم  -3
 واالستمرار.

قام الشعراء المعاصرون باتخاذ البحر أداة للتعبير عن المفاهيم االجتماعية  -4
 والثقافية.

 مفهوم الرمز

 الرمز لغة:

من االضطراب والتناقض والعموم، ووردت له تعرض مصطلح الرمز لكثير 
تعريفات مختلفة متعددة، فإذا نظرنا إلى معنى الكلمة في مصطلحات النقد الغربي 

( التي Sumbolein( في اللغة اليونانية هو )Symbolوجدنا أن أصل مادة "رمز )
ى ( بمعنBoleine( بمعنى مع، و)Sumتعني الحرز والتقدير، وهي مؤلفة من الكلمة )

 .(1)الحرز"

ذا بحثنا عن معنى كلمة )رمز( عند المعجميين العرب وجدناهم يتشابهون في  وا 
تحديد داللتها، فيقول الفراهيدي: "الرمز باللسان هو الصوت الخفي، ويكون اإليماء 

، ويرى ابن دريد أن الرمز هو: "اإليماء واإليحاء، (2)بالحاجب بال كالم، ومثله الهمس"
ِإال  َرْمزًاا، وفي التنزيل من رمز يرمز رمزً 

 .(4)، أي إشارة، واهلل أعلم"(3)

وفي اللسان هو "تصويت خفي باللسان كالهمس، ويكون بتحريك الشفتين بكالم 
نما هو إشارة بالشفتين، وقيل الرمز: إشارة  غير مفهوم باللفظ من غير إبانة بصوت، وا 

                                                           

 (.33( أحمد، الرمز والرمزية في الشعر المعاصر )ص1)
 (.7/366( الفراهيدي، العين )مج2)
 ي َآَيًة َقاَل َآَيُتَك َأالَّ ُتَكلَِّم النَّاَس َثاَلَثَة َأيَّام  ِإالَّ َرْمًزاَقاَل َربِّ اْجَعْل لِ [ 41( ]آل عمرن: 3)
 (.2/325( ابن دريد، جمهرة اللغة )مج4)
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يماء بالعينين، والحاجبين، والشفتين، والفم، و  الرمز في اللغة: كل ما أشرت إليه، مما وا 
 .(1)يبان بلفظ بأي شيء أشرت إليه بيد أو بعين"

ومن هنا نجد أن الرمز عند المعجميين القدماء قد يكون اإليماء واإليحاء، وهو 
 من قبيل اإلشارة والتمثيل.

 الرمز اصطالًحا:

ها أو الغربية، إن الحديث عن الرمز في الشعر قديم قدم اآلداب سواء العربية من
وقد برز استعماله عند عدد من الشعراء الذين يريدون التعبير عن أفكارهم بطريق غير 

 مباشر، فالرمزية مصدر صيغ من الرمز للداللة على مذهب أدبي.

فقد عرف العرب التعبير الرمزي في أدبهم قبل اإلسالم وبعده، إال أنهم عرفوه 
ه ال بلفظه الصريح، أما بعد اإلسالم فقد عرفوه قبله باعتباره ذوًقا يتذوقونه بمعنا

مصطلًحا نقديًّا متداواًل بلفظه أحياًنا، وما ينوب عنه من المصطلحات في أكثر األحيان 
 كاإلشارة والمجاز والبديع.

أما المحدثون فكان األديب منهم يقصد استخدام الرمز، وأحياًنا يبالغ في توظيفه، 
 ى أن يصبح الموضوع كله رمزيًّا.وأحياًنا أخرى يتجاوز ذلك إل

 فالرمز موجود عند كل الشعراء، أما الرمز األدبي فنجده عند جماعة قليلة منهم.

 .(2)"هو الكالم الخفي الذي ال يكاد يفهم" الرمز عند القدماءفما هو الرمز؟ 

كان الرمز عند القدماء يعني اإليجاز، فهو أسلوب يتضمن التلميح واإلشارات بدل 
 م، ويبتعد عن الشرح واإلطناب.الكال

                                                           

 (.5/356( ابن منظور، لسان العرب )مج1)
 (.270( ابن رشيق، العمدة في محاسن الشعر ونقده وآدابه )ص2)
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: فماهية الرمز،"شيء  مألوف في تعبير اإلنسان وفي طبيعته، أما المحدثون
ولكنه مألوف على حالة واحدة ال يخلو منها معرض الرمز والكناية، وهي حالة 
االضطرار والعجز عند اإلفصاح، فلم يرمز اإلنسان قط وهو قادر على التصريح، ولم 

 .(1)لمعنى واضح ثم آثر عليها االلتواء شغًفا بااللتواء" يجد كلمة واضحة

فاستخدام الرمُز "من معالم الحداثة اللغوية في الشعر للتلميح بالمحتوى عوًضا 
 .(2)عن التصريح"

وختاًما إن متابعة كل المفاهيم المتعلقة بالرمز والتي تحدثْت عنه وحصرْتُه شبه 
وا تحديد معنى للرمز وحصر مفهومه، وكلها مستحيل، فكثيرون أدلوا بدالئهم وحاول

محاوالت ال بأس بها، وكلها معان  أدبية ال تُبرز معنى الرمز الحقيقي وجوهره، وال تجلو 
 حقيقته المركبة والمعقدة.

 الرمز والرمزية عند الغرب :

لقد استند النقد األدبي الحديث في اهتمامه بالرمز والترميز إلى تاريخ طويل، 
لًبا بالفلسفة، والالهوت، فجذور الترميز فلسفية والهوتية أكثر منها أدبية، بل وارتبط غا

ربما كانت دينية أكثر من أي شيء آخر، فقد كان الترميز معروًفا لدى كل من 
اإلغريق والرومان عبر األساطير والقصص التي تمثل أفعال اآللهة واألرواح والعقول 

ل إلى األشخاص وتؤثر فيهم، فالكلمة تعود إلى المخيفة المرتبطة بالطقوس التي تنتق
العصور اليونانية القديمة، وكان لها تاريخ طويل معقد، وذلك دليل على ما فيها من 

 االتساع بما يجعل وصًفا بال محدد أمًرا تكتنفه صعوبة كبيرة.

بقي الرمز خاضًعا لمفهومه القديم الذي كان يعني المجاز حتى بدايات القرن 
 شر.التاسع ع

                                                           

 (.213( )ص2م التطبيقي )( عيد، المدارس األدبية ومذاهبها: القس1)
 (.35( أحمد، الرمز والرمزية في الشعر المعاصر )ص2)
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لقد كانت بدايات المذهب الرمزي في النصف الثاني من القرن التاسع عشر 
(، وكان هذا في ديوانه 1867-1821م على يد )بودلير 1885وتحديًدا بعد عام 

م، وقد مّجد بودلير الرمز، فكان يرى كل ما في 1857المشهور )أزهار الشر( سنة 
تمد قيمته من مالحظة الفنان لما بين الكون رمًزا، وكل ما يقع تحت الحواس رمًزا، يس

معطيات الحواس المختلفة من عالقات، فالشائع أن بواكير الرمزية بدأت على يد) 
شارل بودلير( وعلى هذا يعد بودلير رائًدا للرمز في فرنسا، ومن أشهر شعراء الرمزية 

الرمزية  آنذاك )رامبو، كربير، مورياس، ماالرميه(، وهناك من يرى أن من أشهر شعراء
هما بودلير وماالرميه، وتكمن أهمية األخير إلى أن الرمزية وصلت إلى نهاية الشوط 
من التعقيد على يديه "كان رائَد الرمزية الشاعر )استيفان ماالرميه( وتبعه في ذلك 
تلميذه الكبير )بول فاليري(، وترمي الرمزية عندهما إلى اإليحاء بداًل من اإلفصاح، 

 .(1) من العرض، وسبيلهما األول إلى ذلك هو الموسيقى"والتلميح بدالً 

ويرى منظرو الرمزية في أن األسطورة هي مادة الرمز األولى؛ ألن التعبير فيها 
يأتي من خالل األحداث والحسّيات التي تنأى عن الداللة المباشرة، وتبطنت بداللة 

ارة موضوع ما شيًئا فشيًئا، داخلية، وقد عرف )استيفان ماالرميه( الرمزية بأنها "فن إث
حتى نكشف في النهاية عن حالة مزاجية معينة، أو هي فن اختيار موضوع ما ثم 

 .(2)نستخرج منه مقاباًل عاطفيًّا"

"فقد هاجم ماالرميه البرناسيين ألنهم ينقصهم الغموض والغرابة؛ فهم يسمون 
لتي تتولد من اإليحاء األشياء، وتسمية الشيء في نظره تذهب بثالثة أرباع المتعة ا

 .(3)والحدس"

                                                           

 (.112( مندور، في األدب والنقد )ص1)
 (.40( تشادويك، الرمزية )ص2)
 (.61( عباس، فن الَشعر )ص3)
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تعد الرمزية مذهًبا فلسفيًّا أدبيًّا، يعبر عن التجارب األدبية والفلسفية بمختلف 
أنواعها، ويكون هذا بوساطة الرمز أو اإلشارة والتلميح، واالبتعاد عن الواقع ومشكالته، 

تعبير عن متخذين الخيال وسيلة لهم، بحيث يكون الرمز هو المادة األساسية لل
المشاعر، ويكون ذلك باستخدام أساليب التعبير الجديدة، واأللفاظ الموحية، وتحرير 

 الشعر من قيود الوزن التقليدية كافة.

"يبدو أن انعطاف الرمزيين تجاه ما في الواقع من قيم مثالية كانوا يحسون بها 
رياضة على  إحساًسا غامًضا؛ أفضى بالكثيرين منهم إلى النظر إلى الشعر بوصفه

المعرفة الغيبية، مثل أن يكون تجربة فنية مادتها الكلمة واللغة عموًما، ولعل بودلير 
كان يلمح هذا الجانب حين قرر أن صياغة التجربة في شكلها اللغوي تأتي في المقام 

 .(1)الثاني من عملية اإلبداع التي تتميز في الدرجة األولى بسمتها الغيبية"

المتأثرين بالرمزية ظلوا يكتبون عن أنفسهم أنهم ذاتيون يرون القول إن  خالصةو
األشياء من خالل ذواتهم، وهم كأساتذتهم الرمزيين ظلوا على إيمان بالعظمة الصوفية 
وانعزالها، وبالموسيقى الشعرية، وكما رأينا أن الظروف العامة التي نشأت عليها الرمزية 

ماعية وفلسفية، والواقع أن الرمزية لم تتوقف الغربية كانت نتيجة لعوامل سياسية واجت
ن لم تبَق على الصورة التي أرادها لها أنصارها وشعراؤها، إذ لم يزل  عند هذا التاريخ وا 

 فيها شعاع يتسلل إلى أدب المعاصرين في فرنسا وفي بعض البالد الغربية األخرى.

 الرمز والرمزية عند العرب:

ي الشعر العربي؛ إال إذا عدنا إلى الشعر ال يمكن أن نتتبع ظاهرة الرمز ف
 القديم.

                                                           

 (.103( أحمد، الرمز والرمزية في الشعر المعاصر )ص1)
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اختلف النقاد في: هل كان الرمز موجوًدا عند الشعراء األقدمين؟، فذهب جمع من النقاد 
ومنهم )إيليا الحاوي( أن الجاهلي لم يلّم بهذه التجربة ألن مستواه اإلبداعي والحتميات 

 تجربة.التي خضعت لها نفسه لم تمكنه من الخوض في هذه ال

فقدان العربي الجاهلي للعنصر الغيبي، دفعه نحو الواقعية، ويرى بعضهم  إن
اآلخر أن العرب كانوا يعرفون الرمز؛ ألن الكهان في الجاهلية كانت لغتهم تعتمد على 
المواربة والرمز واإلبهام، وأن شعر الغزل كان رمًزا، والشاعر ال يقصد بهذا الغزل 

ر ذلك مما يهم أمره، فالمرأة في ذلك رمز، وأسماء النساء موضوعه، إنما يقصد به غي
أسماء تقليدية تجري في الشعر عند الشعراء دون وقوع على صاحباتها، فكل قصص 
الحب الجاهلي هي من قبيل الرمز، وهذا دليل على أن العرب قد عرفوا الرمز ولكن في 

 حدود معينة.

مختلفة، اعتمدت في الغالب "كان الرمز في الشعر العربي القديم على صور 
على التشبيه واالستعارة والكناية، ولم يكن المقصود من هذه الرموز الغموض واإلبهام 

 .(1)إال بشكل ضيق"

فالشاعر العربي القديم كان يميل إلى الوضوح والواقع منه إلى الغموض 
يقوم على  والتجريد. "ويكاد الرمز أن يكون معدوًما في الشعر العربي؛ ألن هذا الشعر

الوضوح؛ ولكن حدث ذات مرة أن منع أحد الحكام شاعًرا من التشبب بالنساء وحار 
ماذا يفعل فلم يجد إال أن يتشبب بشجرة كناية عن المرأة، وظل يدير المعنى حول 

  .(2)الشجرة ما طاب له القول، فأبدع قصيدة رمزية لم تتكرر في شعرنا العربي القديم"

ديثة الوالدة والتعريف، وال هي مرتبطة باألدب الغزلي إذن فالرمزية ليست ح
وخصوًصا الفرنسي بل بدأت منذ آالف السنين، فقد أسهم األدب العربي منذ قديم 

                                                           

 (.50( انظر: الطاهر، الرمز في الشعر العربي )ص1)
 (.270( )ص2( عيد، المدارس األدبية ومذاهبها القسم التطبيقي )2)



 

 -92- 

الزمان في ذلك، فأين زمن الصوفية في عصر اإلسالم؟ وقبل اإلسالم، وأين المالحم 
 ذ آالف السنين.الهندية واليونانية؛ فهذا دليل على أن اللغة الرمزية كانت من

لم يعرف الرمز عند العرب بمعناه االصطالحي الشائع إال مع أواخر العصر 
األموي وأوائل العصر العباسي على وجه التحديد، وذلك بفضل التطور الذي حدث 

 آنذاك في حياتهم االجتماعية واألدبية والعقلية.

: بشار بن وقد ظهرت صور من هذا التجديد على أيدي بعض العباسيين، ومنهم
برد، وأبو نواس، وأبو تمام، وغيرهم، وكان الهدف من هذا التجديد هو التخلص من 
إسار التقاليد الفنية الجاهلية القديمة، وأساليب التعبير التي استمدت وجودها من البيئة 
الجاهلية، أو من أجواء الصحراء، وللوصول إلى أساليب وصور وتعابير مستمدة من 

 التي طبعتها الحضارة بطابع التطور والرقة. الحياة العباسية

ومهما يكن من قول فإن العرب قد عرفوا الرمز، وكانوا يرمزون إلى األعداء 
لى الفالة بالناقة الحمراء.  بالذئب، وا 

أما في الشعر الحديث فقد استمرت محاوالت التحرر من قيود الشعر التقليدي، 
والوزن والقافية، ووحدة البيت، ومن أمثال هؤالء كالتشبث بالشكل التقليدي لبناء القصيدة 

 الشعراء الذين بشروا بالتجديد أحمد شوقي والعقاد والمازني وحافظ إبراهيم.

لقد كان لجماعة الديوان ولشعراء أبولو وشعراء المهجر أيًضا دور  في هذه 
 الدعوة إلى التجديد.

لث من القرن العشرين، إذ فقد ظهرت بوادر االتجاه الرمزي منذ أواخر العقد الثا
بدأت متأثرة بالشعر الرمزي الفرنسي ثم تهيَّأ لها نقاد عرب ووضعوا لها المعايير 

إليها األعمال الفنية، ويعد سعيد عقل أول من وضع األسس النظرية قاسوا  الجمالية و
م، 1937للمذهب الرمزي، والتي أوردها في مقدمة مجموعته الشعرية )المجدلية( عام 

ان عقل في نظريته يعيد صياغة آراء الرمزيين األوروبيين، "إن الرمزية لم تنعم وك
م حيث أخذ الشعراء اللبنانيون يخرجون عن المألوف في 1936وتنتشر إال بعد عام 
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الشعر العربي من حيث المعنى والمبنى، وال شك أن الرمزية الجديدة قد رضعت من 
ى نزعة األلم والحنين عند الشاعر العربي، دون شك من ثدي الرومانسية باإلضافة إل

وال ننفي أن هذه الرمزية الحديثة الجديدة في القصيدة الحديثة قد تأثرت ببعض 
 .(1)الكالسيكيين، كشوقي والجواهري واألخطل الصغير وغيرهم"

لقد أصبح الرمز ظاهرة فنية أساسية في القصيدة العربية الحديثة، وعند ظهوره 
يدة حتى كاد أن يلغي الوضوح من المضمون الشعري المعاصر، ومن في القصيدة الجد

الشعراء اللبنانيين الذين تأثروا بالمدرسة الرمزية الشاعر أديب مظهر، ويعد أول 
المتأثرين بعد أن قرأ بعض أعمال الشاعر الفرنسي )البير ساسان( ومن قصائده 

لود(، ومنهم أيًضا الشاعر المشهورة في الرمزية قصيدة )نشيد السكون(، و)نشيد الخ
 يوسف غصوب الذي اعتمد الرمز لتوليد صورة الشعرية.

وبعد ظهور حركة الشعر الحر أو التفعيلة بجهود بدر شاكر السياب، ونازك 
المالئكة والبياتي في النصف الثاني من أربعينيات القرن العشرين، ومع اتصال الشعراء 

ركة جديدة تنتمي إلى المدارس الرمزية، العرب بالغرب، شاعت في الشعر العربي ح
ولقد ظهرت وازدهرت في العراق ولبنان، وتأثر بها بعض الشعراء المصريين، ومن 
أمثال هؤالء الشعراء الذين تأثروا بالرمزية وظهرت في شعرهم، بدر شاكر السياب، وعبد 

 مود.الوهاب البياتي، وصالح عبد الصبور، وأمل دنقل، ومحمود درويش، وحيدر مح

ومن األسباب التي دعت شعراء العرب إلى اعتناق المذهب الرمزي، الكبت 
 السياسي واالجتماعي الذي عانته البالد مدة من الزمن، والهجرة خارج الوطن.

"إن ظهور الرمزية في الشعر العربي لم يكن نتيجة ردود فعل االجتماعية 
لغرب، ولم تكن رد فعل على والنفسية المعقدة التي كمنت وراء ظهور الرمزية في ا

الحشو اللغوي الرومانسي والميوعة العاطفية، أو على األسلوب المباشر في الشعر 
الكالسيكي الحديث واهتمامه باألمور والمواضيع الخارجية، بل يبدو أن الرؤية في ذلك 

                                                           

 (.10( خلف، الرمز في الشعر العربي )ص1)
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الوقت المبكر تعود إلى أن الموهبة اللبنانية كانت تنضج في وقت واحد في جميع 
 .(1)حي"النوا

وبهذا يتضح لنا أن العرب وظفوا تراثهم القديم بصورة واسعة وواضحة بعودتهم 
إليه واستلهام رموزه، وقد قاموا بتوظيف األساطير والرموز الدينية والصوفية بخاصة، 

 هذا إلى جانب توظيفهم الشخصيات األدبية في العصور السابقة.

، والشخصيات رمًزا، واألماكن رمًزا، فاستخدم الشاعر المرأة رمًزا والشجرة رمًزا
والبحر من ضمن األشياء التي استخدمها الشاعر العربي رمًزا أيًضا، ومن خالل 

 الشعراء؟ وكيف استخدموه رمًزا؟الصفحات التالية سنرى ماذا كان يعني البحر لهؤالء 

 البحر في الشعر العربي:

 قديمة.سنعرض بشيء من السرعة واإليجاز للبحر في العصور ال

إن المتتبع الستخدامات البحر في العصور القديمة يجد أن استخدام الشاعر 
لكلمة البحر كثير، فقد عرف الشاعر العربي القديم البحر، فكان معناه عندهم هو 

 المعنى المعهود وهو المسطح المائي المعروف.

للصيقة ثم جاء عصر اإلسالم والقرآن الكريم مؤكًدا على مدى الصلة الوثيقة وا
بين العرب والبحر، فقد ورد لفظ البحر في القرآن الكريم في أكثر من موضع، فقال 

َفات َخَذ َسِبيَلُه ِفي اْلَبْحِر َسَرًباتعالى: 
(2).  

والحديث عن البحر في القرآن الكريم يشير إلى معرفة العرب القدماء بالبحر 
 وتفاعلهم معه، وركوبهم إياه.

                                                           

 (.503( الجيوسي، االتجاهات والحركات في الشعر العربي الحديث )ص1)
 [.61( ]الكهف: ]2)
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والعباسي لم تتغير صورة البحر كما كانت عليه في وفي العصرين األموي 
العصر الجاهلي؛ على الرغم من أن المفروض أن تتسع صورة البحر عندهم بعد اتساع 
الدولة اإلسالمية، وبعد وصول صور السابقين للبحر إليهم؛ إال أن األمر ظل متصوًرا 

ركوب البحر إذا  على الحديث عن الرحلة النهرية ووصفها، وخوف العربي ورهبته من
 هاجت أمواجه.

لم تختلف الصورة كثيًرا في العصر األندلسي وما بعده، فال يلجأ إلى ركوب 
البحر إال المضطر، فقد كان للبحر رهبة  في نفس العربي، وأصبح الشاعر يضفي على 
البحر صفة اإلنسان العاشق القلق، فإحساس األندلسيين العالي جعل البحر مهيًِّجا 

الوجد الكامنة، وقد استعرض األندلسيون شجاعتهم في ركوب البحر وتباهوا لمشاعر 
 في ركوبه.

لقد اقترنت الرهبة من البحر بما يكتنفه من أهوال وصعوبات عند ركوبه، وقد 
انبرى الشعراء في تصوير أهوال البحر وهيجان أمواجه؛ األمر الذي يهدد راكبه ويهدد 

 السفن التي على ظهره.

سبق إلى أن نظرة األدباء للبحر تختلف حسب رؤيتهم له، فهمنهم من ونخلص مما 
كان ينظر إليه باعتباره البحر المألوف، ومنهم من يرى في البحر الصديق يبث إليه 
أحزانه، ومنهم من يرى في البحر العدو الذي ال يرحم، فيخافون ظلماته، ويهابون أهواله 

لبحر جانًبا من اهتمام الشعراء، فقالوا به شعًرا، التي ال تفرق بين الصديق والعدو، فنال ا
 إال أنهم لم يخصصوا له قصائد مستقلة إال القليل.

وبعد هذا العرض السريع لصورة البحر في الشعر العربي القديم سنعرض بشيء 
من التوضيح لصورة البحر في الشعر العربي المعاصر، وسيكون هذا من خالل عدد 

 صرين، و كيف تجلى البحر رمًزا في أشعارهم؟.من الشعراء العرب المعا
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 :()بدر شاكر السياب

لقد أكثر بدر شاكر السياب من استخدام الرموز في شعره، فكان للبحر نصيب 
 منها، فنراه يذكر البحر في قصائد عديدة، منها )أنشودة المطر(، فيقول:

 عْيناِك غاَبتا نخيٍل ساعَة السَحرْ 

 أى عْنُهما الَقمرْ أْو ُشرفتاِن رَاَح ينْ 

 عْيناِك حين َتبُسماِن ُتورُق الكرومْ 

 وترُقُص األْضواُء ... َكاألْقماِر في نَهرْ 

 يرّجُه الِمْجذاُف وْهنًا َساَعَة الس َحرْ 

 كأن ما تنبُض في غوريهما، الّنجوْم ...

 وتغرقان في ضباٍب من أسًى شفيفْ 

 كالبحر سر ح اليدين فوقه المساء

 يه وارتعاشة الخريفدفء الشتاء ف

 .(1)والموت، والميالد، والظالم، والضياء

عشتروت هي البحر بكل ما يحويه من ثورة ورهبة تصهر في ذاتها كل ما في 
الموت واالنبعاث من متناقضات، فتعانق الفصول، والموت والميالد، والظالم والضياء، 

                                                           

( شاعر عراقي من مواليد البصرة عام )العربي توفى  م، وأحد مؤسسي الشعر الحر في األدب1926
 م.1964عام 

 (.121( السياب، الديوان )ص1)
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الذي تحتشد فيه آمال  والبحر هنا رمز لألم، وهو رمز في الوقت ذاته إلى الالوعي
 اإلنسان وأحالمه ورغباته عارية عذراء لم تعرف قناًعا؛ لذا فهو صورة  للطفولة والبراءة.

 ويقول أيًضا في القصيدة نفسها:

 أصيح بالخليج: "يا خليج..

 يا واهب اللؤلؤ، والمحار، والردى!"

 فيرجع الصدى

 كأن ه النشيج:

 "يا خليج

 .(1)يا واهب المحار والردى"

لقد جاءت مياه الخليج في القصيدة رمًزا للخير المتمثل باللؤلؤ، كما ترمز 
 األمواج إلى الثورة التي تأتي بالحرية والخالص.

 

 وقد ذكر الشاعر البحر في قصيدة )رحل النهار(، يقول فيها:

 ها إنه انطفأت ذبالته على أفق توّهج دون نار

 وجلست تنتظرين عودة سندباد من الّسفار

 بحر يصرخ من ورائك بالعواصف والرعودوال

 هو لن يعود

 أو ما علمت بأنه أسرته آلهة البحار

 .في قلعة سوداء في جزر من الدم والمحار
                                                           

 (.123( السياب، الديوان )ص1)
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 فلترحلي هو لن يعود

 (1)رحل النهار

هنا يرمز الشاعر للبحر الذي يصرخ بالعواصف، والرعود بالواقع المرضي، الذي 
 ه للمصير المظلم المحتوم.أخذ السياب بعيًدا عن حبيبته، وأسلم

أما البحر، وصراخه بالعواصف، والرعود فهو رمز يجسد الهواجس التي تنتاب 
 الحبيبة وهي تنتظر يائسة.

البحر يصرخ، وكأن البحر هو الوحش الكاسر، والغول، والنذير بعدم عودة 
 ول.السندباد هذه المرة، أي ينذر بموت السندباد، فهنا يرمز للبحر بالغدار، والغ

فرحلة السندباد )أي الشاعر( هذه المرة لن تكون كرحلة السندباد األسطوري 
القديم الذي يعود بالطرف المفيدة، بل رحلة ال عودة فيها، وهذا تجسيد لتجربته مع 

 المرض.

بمعنى أن السندباد األسطوري يعود ظافًرا، أما السندباد السياب فال رجاء 
 عود، أسرته آلهة البحار.بعودته، فيقول: فلترحلي هو لن ي

هنا تصوير للبحار بالسجان، وفي سجنه ال أمل في العودة فهو يطلب من 
 زوجته أال تنتظره؛ ألنه ال أمل في عودته، ونفهم هذا من قوله: فلترحلي هو لن يعود.

 ويقول أيًضا:

 والبحُر متسٌع وخاٍو ال غناَء سوى الهدير

 ما يطيروما يبين سوى شراٍع رنحته العاصفاُت و 

 إال فؤادك فوَق سطِح الماء يخفُق في انتظار

 رحَل النهار
                                                           

 (.288( المرجع السابق، )ص1)



 

 -99- 

 .(1)فلترحلي رحل النهار

في هذا المقطع استخدم الشاعر البحر للداللة على اليأس والموت، فلطالما 
انتظرته زوجته على شاطئ البحر، فالسندباد الشاعر لن يعود، فيطلب من زوجته أال 

 تنتظره ألنه لن يعود.

قصيدة )غريب في الخليج( نرى الشاعر قد صور البحارة وهي صورة كل أما في 
عراقي مهاجر، فهم حفاة عراة، وهذا إيحاء بالمعاناة، وجابوا بحارة أي ال يستقرون في 

 وطن، بل عليهم الترحل الدائم.

 فيقول:

 صوت تفّجر في قرارِة نفسي الثكلى: عراق

 ونكالمّد يصعُد، كالسحابة، كالدموِع إلى العي

 الريُح تصرُخ بي عراق

   والموُج يعوُل بي عراق، عراق، ليَس سوى عراق 

 البحُر أوسُع ما يكون وأنت أبعد ما يكون

 .(2)والبحر دوَنك يا عراق

الموج يعول: شبه الشاعر المرح إنساًنا يشارك الشاعر مشاعره، وشوقه للوطن 
 فيبكي منادًيا العراق.

من أصوات الهدير في الخارج، فالموج هنا صورة الحنين في الداخل هو أقوى 
رمز للخالص من األسر في مفازة الغربة، والبحر هنا رمز للمصاعب التي يتحملها 

 ألجل الخالص من الحياة المادية.

                                                           

 (.290( السياب، الديوان )ص1)
 (.6( السياب، الديوان )ص2)
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 ويأتي ذكر البحر أيًضا في قصيدة )أمام باب اهلل(، فيقول فيها:

 أتابُع القوافي

 في ظلمِة البحاِر والفيافي

 .(1)ّشكوِك والُجنونوفي متاهِة ال

 نرى الشاعر في المقطع السابق قد رمز لظلمة البحار بالقلق المستبد به.

كما رأينا أن البحر، والخليج في شعر السياب قد أخذا حيًزا عظيًما، وهما ثروتان 
 من ثروات الشاعر

 

 :()نازك المالئكة

اقل، فهو ذاك لقد خاطبت الشاعرة البحر الذي هو ملهم الشعراء كما تخاطب الع
االمتداد الشاسع الذي تثور أمواجه ، وتهدأ ثم تتكسر على شواطئه تماًما كنفس 

 الشاعر، التي تتصادم مشاعره مع واقع الحياة.

 فتقول في قصيدة )ويبقى لنا البحر(:

 وقفنا على البحِر تحَت الظهيرِة طفليِن منفعلينِ 

 وروحي تسبُح عبَر مروجك

 في نهِر عينين مغدقتين

                                                           

 (.224( المرجع السابق،) ص1)
()  بر الكثيرون أنها أول من م، ويعت1923نازك صادق المالئكة، شاعرة عراقية من مواليد بغداد عام

كتب الشعر الحر، من أعمالها الشعرية: عاشقة الليل، شظايا الرماد، وغيرها، توفيت في مصر 
 م.2007عام 
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 .(1)قلبي يركُض خلَف سؤالِ و 

تبدأ نازك المالئكة قصيدتها بوقوفها هي وحبيبها على البحر وقفة طفلين 
منفعلين لتبحر من خالل هذه الوقفة إلى بحار أخرى ما أقربها إلى الشاعرة، وما أبعدها 
 في آن واحد، وهنا ترمز للبحر بالذات اإلنسانية ، والحياة ، وبصورة خاصة ذاتها هي.

 ول في موضع آخر:وتق

 سألَت عن البحِر هل تتغيُر ألوانُه؟

 وهل تتلوُن أمواُجه؟ هل ُترى تتبدُل شطآُنُه؟

 سألُت وعيناك واسعتاِن اتساَع الّرؤى

 ووجُهك نجٌم نأى

 .(2)وسفٌن مضيعٌة لم تجد مرفأَ 

 في هذا المقطع ترمز الشاعرة للبحر بالالنهاية واالتساع والعمق الالمنتهي .

حظ من خالل أسئلة الشاعرة المتكررة التي تحمل في طياتها معنى كما نال
 الخوف والقلق الكبيرين، ويظهر هذا من خالل األلفاظ الداللة على ذلك في األبيات  

 وتقول:

 سألت عن البحر، هل تتغيُر ألوانُه؟

 وعيناك بحٌر ترامى وضاعت

 حدود مداُه وشطآُنهُ 

 بلوِن الرماد نعم يا حبيبي، يغيُر ألوانُه ويصيرُ 

                                                           

 (.31( نازك المالئكة، ديوان يغير ألوانه البحر )ص1)
 (.32( المرجع السابق، )ص2)
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 .(1)له كُل طعم ليالي السهاد

فقد صورت الشاعرة من خالل هذا المقطع  البحر بأنه رمز الضياع المتداده 
وترامي شطآنه ال أمل لدى الشاعرة يظهر بسبب الحالة التي تسيطر عليها والتي 
وصلت إلينا من خالل بعض األلفاظ الدالة على ذلك مثل: ضاعت، الرماد، السهاد، 

بهذه الكلمات استطاعت الشاعرة أن تضعنا في حالة تشابه حالتها النفسية التي ف
 تعيشها.

 وتقول في قصيدة )ويبقى لنا البحر(:

 عن اللوِن والبحِر تسأُلني يا حبيبي

 وأنَت شراعي

 وألواُن بحري

 وغيبوبُة الحلِم في مقلتي

 وأنَت ضباُب دروبي

 وأنَت قلوعي

 .(2)وأنَت ذرى موجتي

شاعرة في األبيات مختلف هذه المرة، فهنا تصور الشاعر البحر بأنه بحر ال 
حبيبها الذي ال تستغني عنه، وشراعها، ففي هذا المقطع جاء البحر رمًزا للحبيب، 
وللعالم الروحي الموجود في داخل الشاعرة فهي تناديه بكل أشيائه، ومحتوياته وتشعر 

 بقربه منها في كل وقت وفي كل زمان.

 ي قصيدة أخرى )السفر(:وتقول ف

                                                           

 (.35( نازك المالئكة، ديوان يغير ألوانه البحر )ص1)
 (.42السابق، )ص( المرجع 2)
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 لم ُأِصب في رحلتي إال صباباتي وجهدي

 فليكْن، يا بحُر هذا بالمنى آخر عهدي

 كيف يا بحُر تواري الركُب خلَف الجزر

 .(1)كيف يذوي في فؤادي الصّب حلم السفر

ففي هذا المقطع تخاطب الشاعرة البحر وتناديه بنداء العاقل، لتخبره بأن رحلتها 
ادة والحب قد فشلت، ولم تخلف سوى التعب والجهد الذي ال طائل منه، بحثًا عن السع

فهنا جاء البحر رمًزا لإلنسان العاقل، فقد ألبست الشاعرة البحر رداء العقالنية، فهي 
تجعل منه المعين وقت الشدائد، والذي ال يخذل صاحبه وقت الشدة، فهي تناجيه في 

ها، فهو الصاحب الذي ال يترك صاحبه مهما شدائدها ليشور عليها بما ينفعها وقت شدت
 حصل .

 

 ()عبد الوهاب البياتي

لقد استخدم الشاعر البحَر في قصائد عديدة له، وكان هذا من خالل ديوان 
)كتاب البحر( في قصائد: )أحمل موتي وأرحل(، و)سيدة األقمار السبعة(، و)أولد 

 سود.وأحترق بحبي(، وهو في هذه القصائد استخدم البحر األ

 فيقول في قصيدة) أولد وأحترق بحبي(:

 تسقُط في غاباِت البحِر األسوِد أوراُق األشجارْ 

 تنطفُئ األضواُء ويرتحُل العشاق
                                                           

 (.504( نازك المالئكة ،ديوانها ،)ص1)
م، من أعماله: مالئكة وشياطين، أباريق مهمشة، 1926)*( شاعر عراقي، من مواليد بغداد عام 

 م.1999المجد ألطفال الزيتون، توفي عام 
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 .(1)وأظّل أنا وحدي، أبحُث عنها، محموًما أبكي تحَت األمطار

يرمز الشاعر في القصيدة للبحر األسود بالحزن الذي يسيطر عليه في الرحيل 
 والغربة،

ان الشاعر دائم التجوال، والترحال، فالشاعر يصور لنا حالة الحزن التي ك
 تسيطر عليه

و تشعره بالغربة و الرحيل دائًما، شاعرنا حزين جًدا نلمح ذلك من بعض األلفاظ 
التي استخدمها في األبيات مثل: البحر األسود، تنطفئ، يرتحل، محموما كلها ألفاظ 

 الشاعر . توحي بمدى الحزن الذي خيم على

 و يقول في قصيدة )الشعر و الثورة(: 

 يا شعُر، حطْم هذه األوثان

 واقتحْم الخطوب

 وتعاَل نرتاُد البحار

 .(2)ونجتلي نجَم الشعوب

 ويقول أيًضا في قصيدة )تمت اللعبة(:

 سقيتني الخمَر وقلت كّل ما يقال

 هدهدت أوجاعي

 وأيقظت حنيني لنداِء البحِر والترحال

 وَم وحيًدا أذرع الليالوها أنا الي

                                                           

 (.381( البياتي، األعمال الشعرية الكاملة )ص1)
 .(343( المرجع السابق،) ص2)
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 .(1)قبعتي الشمس و تاجي الثلج و األقوال

من خالل المقطعين السابقين قد وظف البحر كرمز للتجوال،  نرى الشاعر
والترحال؛ ألنه كثيَر الترحال، فجاء برمز البحر ليعزز هذه الداللة، ويظهر هذا من 

 خالل استخدامه أللفاظ الرحيل الواردة في النص.

 :()د الصبورصالح عب

إن بحر الشاعر صالح عبد الصبور يختلف عن طبيعة البحر الذي هو مصدر 
الكنوز والتفاؤل، وسنالحظ من خالل قصيدة له بحر الحداد من ديوان )رحلة في 

 الليل(.

 فيقول:

 الليُل يا صديقي ينفضني بال ضمير

 ويطلُق الظنوَن في فراشي الصغير

 ويثقُل الفؤاَد بالسواد

 لضياِع في بحِر الحدادورحلة ا

 فحيَن يقبُل المساء، يقفُر الطريق

 .(2)والظالم محنة الغريب

                                                           

 (.447نفسه، )ص( المرجع 1)
(شاعر مصري من مواليد الزقازيق عام )م من أعماله الشعرية: الناس في بالدي، أقول لكم، 1931

 م.1981وتوفي عام 
 (.7( عبد الصبور، األعمال الكاملة )ص2)
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لقد رأينا من خالل المقطع السابق أن بحر الشاعر مختلف فعاًل؛ حيث البحر 
الحزن ، واأللم، والموت، والضياع، ونجد الشاعر قد سمى القصيدة باسم بحر الحداد 

يطر عليه، وعلى وجدانه، البحر ال يذكر الشاعر إال ليدلل على الحالة النفسية التي تس
 بالحزن  . 

 فيقول:

 في آخِر المساِء عاَد السندباد

 ليرسي السفين

 وفي الصباِح يعقُد الندمان مجلس الندم

 .(1)ليسمعوا حكايَة الضياِع في بحِر العدم

 إن السندباد في القصيدة هو غير السندباد في األسطورة؛ ألنه لم يعد البطل
المغامر، فهو شخصية عادية، ولم يعد قادًرا على تحريض البحارة على ركوب البحر، 

 وهي هنا إشارة من الواقع المهزوم الذي أِلف الثبات، وآثر االستقرار. 

 ويقول:

 ال تحِك للرفيِق عن مخاطِر الطريق

 إن قلت للصاحي انتشيت قال: كيف؟

 السندباُد كاإلعصاِر إن يهدأ يمت

 .(2)ندباد أن نجوَب في البالدهذا محال س

لقد عبَّر الشاعر عن السندباد إلى حال المجتمع العربي الراهن المهزوم، وقد 
عاش السندباد هنا عبر قصائد عبد الصبور رمًزا لإلنسان المقهور، والمهزوم حضاريًّا، 

                                                           

 (.11-10( المرجع السابق، )ص1)
 (.11( عبد الصبور، األعمال الكاملة )ص2)
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لجاثم، ومصيريًّا كارًها خانًقا يرتجف رعًبا؛ ألنه يحيا في زمن الحق الضائع، والسأم ا
 فبحر عبد الصبور جاء رمًزا لحزنه، وألمه، مما يراه من انهزام ال انتهاء له .

 :()أحمد عبد المعطي حجازي

من القصائد التي تحدث فيها الشاعر عن البحر قصيدة )البحر والبركان(؛ حيث 
 يتحدث فيها عن جزيرة شدوان في البحر األحمر، وكيف قاتل فيها المصريون ببسالة،

 ل:فيقو 

 شدوان!

 صوُت البحِر يأتي من بعيد،

 وارتعاشاُت النجوِم على المياه

 .(1)يتواثُب اللمعاُن في نغٍم يشّب ويختفي

لقد رمز الشاعر لشدوان بالطهارة، والبكارة، وهي رمز للوطن أيًضا، وواضح أن 
ان المفارقة بين البحر، والبركان، فالبحر رمز للعمق، والشمول، والغزارة بخالف البرك

الذي يحتوي على الحمم، والنيران وهذا فيه داللة رمزية على المقاومة، والثورة أيًضا، 
 أي تصوير لمدى بسالة الجندي المصري أمام أعدائه .

 ويقول:

 يأتي المساُء! فيقطُع الكلماِت فيما بيننا

 ويلفُّ أوجهنا ظالُم الليل، ويوقُد في السرير
                                                           

(شاعر وناقد مصري، من مواليد ا )م، وأحد رواد التجديد في  الشعر العربي 1935لمنوفية عام
المعاصر، من أعماله الشعرية: مدينة بال قلب، أوراس، لم يبق إال االعتراف، وهو موجود األن في 

 مصر.
 (.464( حجازي، الديوان )ص1)
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 الحميم مصباحها الباكي فنغرُق في توّحدنا

 يأتي المساُء! فيستحيُل البحُر وحشًا هائجًا،

 .(1)تتقذُف األمواُج فوَق وجوِهنا ِملحًا وعشبًا مّيتًا وتشّدنا هوُج الرياح

يصور لنا الشاعر في هذه األبيات البحر وحًشا هائًجا، أمواجه العاتية ال ترحم 
ترس، ويصور لنا ملح من يقف في وجهها، أي يرمز الشاعر للبحر بالوحش الهائج المف

البحر بالعدو الذي يحول دون خصب الحقول، التي لو سقيت بالماء والملح ستموت، 
وهذه الداللة على أن العدو عندما يدخل على أي مكان يدمره، فبحر الشاعر غول 
 ووحش مفترس، يفترس كل من يقترب منه دون أي رحمة منه؛ ألنه ال يعرف الرحمة. 

 ويقول أيًضا:

 شدوان!

 البحُر والبركان

 والنجُم بالنجِم اقترن!

 شدواُن ال تفضي ألرٍض غيرها،

 والليُل ال يفضي سوي لليل،

 واألعداُء لألعداء، والبحُر المحيُط إلي سواه

 فاحفْر على أرِض الجزيرِة بيت أمك،

 .(2)واحتمل ضرَب الغزاة

ره، فقد إن شدوان هي الجزيرة التي يحيطها البحر من كل جانب، فهي وسط هدي
رمز الشاعر للبحر بالوحشة لوجود شدوان وحيدة منفردة في وسطه، وقد جاء بالبركان 

                                                           

 (.472( حجازي، الديوان )ص1)
 (.473( المرجع السابق،) ص2)
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رمًزا للتمرد المفاجئ، ويشترك معه البحر هنا في أن البحر ثائر ال تهدأ ثورته، وهو 
قرين بالمغامرة والخطر وكأنه يحذرنا من االقتراب منه ألن أي اقتراب منه سينتهي بنا 

لى طريق الالعودة، وقد أتى لنا بمشهد جزيرة شدوان مثال على ذلك .إلى الهالك، و   ا 

 :()أمل دنقل

إن الشاعر أمل دنقل ال يطمئن كثيًرا للبحر ألن خبرته عنه سلبية، يقول في 
 قصيدة )إجازة فوق شاطئ البحر(:

 في الصبِح، نرفُع راياِتنا البيَض للبحِر مستسلمين

 لنمش البرصيلينخَرنا الملح، يمنُح بشرتنا ا

 و نفرُش أبسطَة الظهِر نجلُس فوَق الرمال

 نمرُح في حزِننا الغامِض الشبقي، لكي يتوهج

 .(1)حين هَمنا بإمساكه، احترقت يدنا

يرى الشاعر البحر في النص سفيًرا للموت، والفقد، ونفهم هذا من خالل قوله 
د رمز للبحر بالموت فكلمة حزننا تؤكد على أن الشاعر ق مستسلمين، وينخرنا الملح،

والفقد والعبارة التي بدأ بها الشاعر المقطع تدل على ذلك أيًضا نرفع راياتنا مستسلمين، 
يظهر في األبيات عدم اطمئنان الشاعر للبحر فهو في خوف دائم من البحر ألنه بحر 

 الموت والفقدان .

 ويقول أيًضا:

 صديقي الذي غاَص في البحر.. مات!
                                                           

(شاعر مصري من مواليد الصع ) م، من أعماله الشعرية: البكاء بين يدي زرقاء 1940يد عام
 م.1983اليمامة، تعليق على ما حدث، مقتل القمر، وغيرها، وتوفي عام

 (.143( دنقل، األعمال الشعرية الكاملة، )ص1)
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 بأسنانه فحنطته.. واحتفظتُ 

 كل يوم إذا طلَع الصبُح آخذ واحدة

 أقذُف الشمَس ذات المحي ا الجميل بها

 وأردُد يا شمُس أعطيك سنته اللؤلؤية

 .(1)ليَس بها من غباٍر سوى نكهِة الجوع

نالحظ من خالل قول الشاعر في البيت األول قوله: مات، ونكهة الجوع، وكأنه 
معاناة، وتفشي الجوع الذي سيطر على الناس وقتها، يريد أن يقول لنا: إن البحر رمز لل

 فقد رأى الشاعر من هذا البحر أنه بحر جوع، وحرمان  .

إن بحر الشاعر من خالل األبيات السابقة هو رمز الحزن والموت والمعاناة  
والجوع، وليس كغيره من البحار، وهذا الشعور يكون الشاعر فيه منفرًدا عن غيره من 

حسب ما يجول في نفسه وخاطره، ويعود هذا إلى األثر النفسي لدى الشعراء، كل 
 الشاعر.

 :()خليل حاوي

تحدث الشاعر عن البحر في قصيدة له اسمها" البحار والدرويش" في ديوانه 
 )بيادر الجوع(، فيقول:

 بعد أن عانى ُدواَر الَبحر،

 والَضْوَء المداجي َعْبَر َعْتمات الطريْق،

 َشقُّ عن المجهول،وَمدى المجهول َين
                                                           

 (.144( المرجع السابق، )ص1)
( شاعر لبناني من مواليد قرية الشوير عام )ناي والتاريخ، الرعد م من أعماله الشعرية: ال1919

 م.1982الجريح، من جحيم الكوميديا، وتوفي عام 



 

 -111- 

 عن َموت محيقْ 

 .(1)ُينشُر األكفاَن ُزْرقًا للَغريقْ 

يرمز الشاعر للبحار الباحث عن المعرفة بالحضارة الغربية التي تعتمد على 
 ويقول أيًضا:  التجربة.

 لن تغاويني المواني النائياتْ 

يح، لموت  خلِّني للبحر، للرِّ

 ينُشُر األكفاَن ُزرقًا للَغريْق،

 ٌر ماَتْت بَعيَنيه مناراُت الطريقْ ُمْبح

 ماَت ذاَك الضوء في عينيه ماتْ 

يه، وال ذلُّ الصالة  .(2)ال البطوالت تنجِّ
يتبين هنا أن البحار الباحث عن المعرفة، هو الذات الشاعرة نفسها التي تبحث عن المعرفة 

خالل النصوص يريد ومن  في أوروبا، الذي هالها ما اكتشفته منها، وأدركت أنها فوق طاقتها.
خليل حاوي أن يرينا أن الحضارة العربية الحاضرة جامدة، وميتة تعتمد على الغيبيات، ويدعو 

 إلى تجديدها، وهذا بخالف الحضارة الغربية التي تعتمد على التجربة.

 :()نزار قباني

إذا أراد نزار أن يتحدث عن البحر في شعره سنجد أن بحره ليس خطيًرا، ومن 
ن يسبح فيه ال بد أن يكون سباًحا ماهًرا، ال يخاف السباحة ، وال ركوب البحر، أراد أ

 ومن خالل النصوص اآلتية سنتعرف على بحر نزار. 
                                                           

 (.41( حاوي، ديوانه ، )1)
 (.49( المرجع السابق )ص2)
( نزار توفيق قباني  شاعر سوري من مواليد دمشق عام )م، من أعماله الشعرية: قالت لي 1923

 م.1998 السمراء، سامبا، أنت لي، وغيرها، وتوفي بسبب نوبة قلبية عام
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 إذ يقول في قصيدة )اختاري(:

 ُمرهقٌة أنِت.. وخائفةٌ 

 وطويٌل جدًا.. مشواري

 غوِصي في البحِر.. أو ابتعدي

 ال بحٌر من غيِر دواِر..

 كبرى الحبُّ مواجهةٌ 

 إبحاٌر ضد  التيارِ 

 َصلٌب.. وعذاٌب.. ودموعٌ 

 .(1)ورحيٌل بيَن األقمارِ 

يضع الشاعر حبيبته في المقطع السابق في حالة التخيير، فيخيرها ما بين 
الغوص في البحر أو االبتعاد عنه، والبحر هنا رمز للحب الذي تكلم عنه الشاعر في 

الذي هو رمز –ك إذا أردت الغوص في البحر أول القصيدة، ويعود ويخاطبها قائاًل: إن
فعليِك أن تتحملي دوار البحر، وهنا يكون رمًزا للتضحية، ويشير الشاعر هنا  -للحب

إلى الحب بإشارته إلى تبعاته، فالذي يحب، يجب عليه أن يواجه التيار ويسبح ضده، 
هته ، والسباحة فيقول لها إذا كنت مستعدة ألن تحبيني فستتعرضين للتيار، وعليك مواج

ضده، وعليك أيًضا أن تصبري على البالء الذي سيصيبك، فالحب إذن مواجهة ، 
 وصبر.

وقد ذكر الشاعر البحر في قصيدة أخرى، وهي قصيدة )جسمك خارطتي( إذ 
 يقول فيها:

 زيديني غرقًا يا سيِّدتي
                                                           

 (.646( قباني، األعمال الشعرية الكاملة )ص1)
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 إن البحَر يناديني

 زيديني موتاً 

 .(1)عل  الموت، إذا يقتلني، يحييني

تكرار الشاعر للفعل زيديني، ولفعل  يحمل رمز الموت كالغرق، وكأنه يريد  إن
أن يعكس مفهومنا عن الموت ، ويجعل منه شيًئا محبًبا، وكأنه يحثها على أن تدعه 
يحبها أكثر، فإذا كان هذا هو الموت فإن نزاًرا يريد المزيد منه، وفي قوله؛ إن البحر 

على ما يعتريه ويصفه بأنه نداء من البحر، وبالسفر  يناديني، هنا يخلع نزار حلة أخرى
بين بعض الصور الذهنية يختصر نزار المسألة، ويعد البحر رمز الموت ، والحياة؛ 

 ألنه يعشق هذا النوع من الموت، ويريد منه المزيد، وبهذا الموت فإنه سيحيا.

 ه.فجنون البحر وهدوؤه وجماله وكل هذه الصور تدعو نزار لإلقبال علي

 

 ويقول نزار عن البحر في قصيدة أخرى عنوانها )رسالة من تحت الماء( :

 لو أني أعرف

 أن البحَر عميٌق جًدا ما أبحرت

 لو أني أعرُف خاتمتي

 .(2)ما كنُت بدأت

فقد رمز الشاعر في القصيدة للبحر بالحب، فمن أراد هذا الحب فعليه اإلبحار 
بحار ضد التيار.ومواجهة األمواج الهائجة، ويحتاج هذا إ  لى جهد كبير ، وا 

                                                           

 (.37( المرجع السابق )ص1)
 .674( المرجع السابق، ص2)
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فبحر نزار بحر جميل لطيف ، فمن أراد أن يغوص فيه يجب عليه أن يكون 
 سباحًا ماهرًا حتى يتمتع في السباحة فيه؛ ولكنه بغير ذلك سيكون مصيره الغرق  . 

 (:)عز الدين المناصرة

أذهانهم؛  إن الوطن يشغل بال كل فلسطيني، فيظل حلم العودة إليه، عالًقا في
في كل وقت، وفي أي مكان؛ لذلك أواله الشعراء الفلسطينيون اهتماًما كبيًرا في 

 قصائدهم. 

 في قصيدة )حنين يغلق البحر(: ()يقول الشاعر عز الدين المناصرة

 َأِنيُن الُقَرى الَجاِثَمات الُمِطاّلت َفوَق الِمَياه،

 ِسِجاّلِتِهمَوَلم َيُكن الَبحر َمّيتًا َكَما َكَتُبوا ِفي 

 (1)َلم َيُكْن َبْحُرَنا َمهَزَلة 

يوجه الشاعر كالمه في النص السابق لالحتالل، ومن وااله، هذا االحتالل  
الذي اغتصب أرضه في وضح النهار أمام أعين العالم، فيؤكد الشاعر له أن وطنه 

ذا أردتم أن تشطبوها ، فهي فلسطين موجودة منذ األزل، وهذا ما يشهده التاريخ، وا 
موجودة، وباقية رغم أنفكم، فوطنه فلسطين ليس مهزلة، وال سلعة رخيصة تباع، 
وُتشترى، فهو يرى في البحر صورة الوطن، بما يحمله من عمق، وصخب، وهدوء، 

 واضطراب.

 ويقول في قصيدة: )وقال لي في وصف البحر الميت(:
                                                           

 
( محمد عز الدين المناصرة، شاعر فلسطيني، من مواليد الخليل عام )م حاصل على درجة 1946

فناه جفرا، رعويات الدكتوراه في األدب، وله عدة دواوين شعرية: منها يا عنب الخليل، باألخضر ك
 كنعانية.

 (.415( المناصرة ، األعمال الكاملة )ص1(
 .685( المرجع السابق، ص2)
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 َكان َجّدي ُيَرّبي الُخُيوَل َعلى َتّلٍة َعاِلَية

 ِلي: َكي ُأعّودها َأن َتَرى الَبحر،َقال 

 َوهو ُيَناِزُع، َيلِفُظ آِخر قذَفة َنار

 َتِهيج الُخُيول، َفَترفس َرمَل اأَلَعاِلي

 (2)َقاَل ِلي: اقصِد الِبحَر، َوهو َيُشّق الّزّحام

جاء الشاعر في المقطع السابق بالبحر رمًزا للوطن، والخيول رمًزا للشباب 
لذي ال يرضى االحتالل لوطنه، الذي تربى فوق أرضه، وتحت الفلسطيني المقاوم ا

سمائه، فال بد أن يتربى الشباب الفلسطيني على الدفاع عن الوطن المسلوب، و يجب 
علينا أن نمتثل لحكمة األجداد، إن حماية الوطن واجبة علينا، وهذا حق لن نتنازل 

ر لن يخيب، فهم مأوى لكل عنه، فالشاعر يرى في البحر ملجأ لألمان، فمن يقصد البح
أنسان يحب وطنه ويضحي من أجله، فمخاطبة الشاعر للبحر توحي بمدى العالقة 

 الوثيقة، ومدى االنسجام بينهما.

 ويقول في قصيدة )سجالت البحر الميت(:

 َأَنا اّلِذي َيعِرُف ِجرَاَح الَبحر

 َأَنا اّلِذي َيعِرُف الّسر ِفي َحَصى الّدهَشة

 ِبالّطُفوَلة َأنا الُمَدّججُ 

 الَفاِرع الَهمّ 

 (1)َأحِمُل َهّمك َيا َبحُر َيا َقِتيل َوْحِدي

الشاعر هنا مرتبط بالبحر)الوطن( الذي يعرف همومه، وأحزانه، ويحمل قضيته 
حيث تتداعى صور الطفولة في مخيلته، وتدفعه للمضي قدًما في سبيل تحرير الوطن، 

                                                           
 (.748( المناصرة، األعمال الكاملة )ص(1
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درته على المضي قدما لتحرير وطنه فهنا يستمد الشاعر من البحر طاقته، وق
 المغتصب.

 ويقول الشاعر عز الدين المناصرة في قصيدة )جملة واحدة قالها البحر(:

 هْل َينزُف الَبْحُر َدًما،

 أْم َينزُف الَبحُر َصِديًدا

 أْم َأّنُه َبَكى َحِبْيَبته الَموُعوَدا

 أْم َأّنُه ينتظُر الّرَماَل أْن َتُبوح،

 فوَق َرْمِله َشِهيدا؟ أْو أْن َتقذفَ 

 أْم َيا ُترى َحبيبتي في َهْدَأِة الَماِء في َمَحّطِة الِقَطار

 يا أّيَها الَعِظيم

 ندوُر في الِوْدَياِن في َذَواِئِب األْشَجار

 (1)تهرُسنا الِحيتَان، َوالُعْقَبان، والَبرَاِبَرة 

ر، مدى التيه، تشير الكلمات التي استخدمها الشاعر في النص، إضافة إلى البح
والضياع، والمجهول الذي خيم على جو للقصيدة، ففي قوله: )دم، صديد، بكى، شهيد، 
تهرسنا(، إيحاًء بمدى القلق، والخوف اللذين سيطرا على الشاعر، فجاء الشاعر بالبحر 
حساسه بالضياع، والتيه، والتخبط في  رمًزا للتيه، والضياع؛ ليظهر حالته النفسية، وا 

 ن.ضياع الكو 
 -يقول الشاعر عز الدين المناصرة في قصيدة )الخروج من البحر الميت(:

 ولما وافانا البحُر، وهاَج، وماج
 كقطيِع الغنماِت البيض المذعوراِت من الذئِب المذعور،

                                                           
 (.222، 221( المناصرة، األعمااللكاملة )ص ص(1
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 ورمتنا بالزبد األبيض موجاٌت من صحو يعلو
 موجاٌت تهبط، أو تتواري، أو تنعس  مثل

 (1يماماٌت خلَف الصخِر الوهاج)
إن األلفاظ التي استعملها الشاعر في النص مثل )هاج ، وماج ، رمتنا ، 
الوهاج (، توحي بأنه يريد من البحر أن يكون ثائًرا، غاضًبا، مقاوًما، يقف في وجه 
المحتل، ويجعل منه ثائًرا يثور من أجل غاية، وهدف شريف هو تحرير الوطن، فكان  

وقد أضفى على المشهد قوًة توظيف الحركة البحر عنده رمًزا  للثورة، والغضب، 
المتمثلة في األفعال السابقة إضافة إلى حيوية المشهد في )يعلو ، يهبط ، تتوارى ، 

 تنعس ( التي توحي باالستمرار إضافة إلى الحيوية، والنشاط الثوري . 

 )*(:فدوى طوقان

مهم، لقد وقف كثير من العاشقين أمام البحر، وأمواجه، وشكوا إليه همو 
ومشاعرهم تجاه الحبيب، فكم استلهم الشعراء الفلسطينيين، وكان مصدرًا للحب، والعطاء 

 عند أكثرهم.

 في قصيدة )وقد حدثتني ذات ليلة(: تقول الشاعرة فدوى طوقان
 أِهيُم َورَاَء َشواِطِئ َذاِتي
 أضمُّ إلّي ُكُنوَز الِبَحار

 كأّني أَُلْملُم كّل الّشُموس،
 (2)رَاِري وأقطُف كّل الدّ 

                                                           
 (.148-147( المناصرة، األعمال الكاملة )ص(1

م، ألسرة عريقة ذات نفوذ سياسي، واقتصادي، 1917)*( شاعرة فلسطينية، من مواليد نابلس عام 
ومن أعمالها الشعرية وحدي مع األيام، وجدتها، الليل والفرسان، اللحن األخير على قمة الدنيا وحيًدا، 

 م.2003تموز والشيء اآلخر، وتوفيت عام 
 (.385-382(  طوقان، ديوانها )ص ص(2
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اتخذت الشاعرة في المقطع السابق البحر رمًزا إلنسان شديد الرقة، فصوت 
الحبيب عندما تسمعه، كأنه الغناء، يشعرها أنها تضم إليها كنوز البحار، وتمتلك كل 

 الشموس، والدرر الغالية الثمينة.

فالبحر أيًضا ترى الشاعرة في البحر رمًزا للتيه والضياع، فمنذ بداية النكبة، 
حمل األهل، واألحباب، الذين أجبروا على الرحيل من ميناء يافا وحيفا إلى الشتات 

 العربي، والعالمي.

 تقول الشاعرة فدوى طوقان في قصيدة )رجوع إلى البحر(:

ّنا َسنمضي عن شواطِئك الُمَلّوَنِة الّضَحوك  وا 

 سنعوُد نسلُم للرياِح ِشرَاَعَنا،

 َياَعَناونظّل نحمُل ِتيَهَنا، وضَ 

 يا تيَهَنا الَهّدار، في هذا الِخَضّم ِباَل َقرَار

 سنصارُع الموَج الَكبير

 وهناَك ُنعِطي ُعْمَرَنا

 للصاخِب الَهّدار، ُنْعِطي ُعْمرنا،

 وِكَفاَحنا

 وهناَك سوَف نواِجُه الّتْيَه الُمَحّتم،

 (1)والَمِصير

المتشرد بين  تصور الشاعرة في المقطع السابق حالة الشعب الفلسطيني،
المنافي، و المرافئ، فعندما رأى الفلسطيني جزيرة األحالم، وألقى فيها مراسيه آماًل 

                                                           

 (.399، 398( طوقان، ديوانها )ص ص1)
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بالخير، فيجدها تفيض بالحب، والخير لآلخر، وتحرمه منها، فقرر العودة مرة أخرى 
إلى خضم البحر، وتسليم رايته للرياح مجدًدا، بكبرياء، وعزة حاضًنا جرحه، وعذابه، 

دة من هذه الجزيرة الخادعة إلى البحر الذي هو رمز للتيه، والضياع، يختار العو 
 والمجهول مرة أخرى، فال وطن إال الوطن.

ويخلص الباحث فيما سبق أن للبحر دوًرا في شعر هؤالء الشعراء، فمنهم من 
كان البحر محتاًل جزًءا كبيًرا من شعرهم، وقصائدهم، ومنهم من ذكر البحر، ولكن ليس 

الكبير، أي المسألة نسبية، والواضح من خالل استخدامهم للبحر أن كل شاعر بالقدر 
كان يستخدمه حسب حالته وما يدور في وجدانه وخلجاته، فمنهم من كان يراه غواًل 
مخيًفا ومصدًرا للقلق والموت والضياع، ومنهم من كان بحره رمًزا للخير الوفير 

م والحب، وهذا مختلف باختالف حاالت والخالص والحرية، ومنهم من يراه رمًزا لأل
 الشعراء، ونفسياتهم.

 -وتقول الشاعرة في قصيدة ) ليل وقلب (:
 هو الليل يا قلب فانشر شراعك          واعبر خصم الظالم العميق           
 وجذف بأوهامك الراعشات              في زورق ما به من رفيق            
نك كالليل             شيء كبير                   بعيد القرار سحيق سحيق وا 
 سرى، واحتوى الكون في عمقه          فلّف البحار، ولّف األديم           
 (1)وكالليل أنت حويت وجوًدا               من العاطفات كبيرًا جسيم.           

 –تين ، وآخر بيتين أول بي -بدأت الشاعرة قصيدتها، و ختمتها بنفس الالزمة       
فقد أوجع الليل، والفراق قلب الشاعرة ، فجاءت بالبحر رمًزا لليل، فالليل كالبحر يلف 
الوجود، و يحتوي األشياء، في قرار سحيق عميق، و قد يبدو مدى تأثر الشاعرة ببيت 
امرئ القيس المشهور " و ليل كموج البحر " و كيف كان الليل ثقيل على الشاعر، 

 تظر طلوع الصبح .وكان ين

                                                           
 (.41،42يوانها )ص( طوقان ،د1
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 -وتقول الشاعرة في قصيدة )الروض المستباح (:
 ويلك ال تأمن غريب الدار            فخلفه من مثله معشر           
 (1)يا طائري إن وارء البحار             مثل عديد الذر لو تنظر.          

ني في قولها " إن لقد جاءت الشاعرة بالبحر رمًزا للمجهول الذي يتربص بالفلسطي  
وراء البحار مثل عديد الذر " يتربصون بالروض المستباح الذي تقصد فيه وطنها 
المسلوب، فهي ترى هذا الوطن روًضا جمياًل، وقد استباح العدو هذا الوطن، فهذا 

 العدو ينتظر الفرصة المناسبة لالنقضاض .

 النتائج

 الرموز واألساطير في قصائدهم. ن شعراء الجاهلية لم يكونوا بمعزل عن استخدامإ -

البحر قديًما بنصيب كبير في الشعر، فلم يتجاوز الشاعر الصورة والشكل لم يحَظ  -
 في حديثه عن البحر.

البالغة العربية مفهوم الرمز، من خالل موضوعاتها: التشبيه والكناية تناولت  -
 واالستعارة.

  العربي إال في العصر لم يعرف العرب معنًى اصطالحًيا للرمز في الشعر
 العباسي.

كان سبب شيوع الرمز في الشعر العربي الحديث هو الخوف من النظام فضاًل عن  -
 أسباب أخرى.

م؛ حيث أخذ الشعراء اللبنانيون 1936انتشرت الرمزية في الشعر الحديث بعد عام  -
 يخرجون عن المألوف.

السيكية، وقد رضعت من ثدي تأثرت الرمزية في القصيدة الحديثة ببعض شعراء الك -
 الرومانسية.

                                                           
 (.133( المرجع السابق ،)ص1
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تشكل البحر عند الشعراء العرب المعاصرين بأشكال عدة مثل: البحر رمز لألم، -
والثورة، والخالص، والحب، واإلنسان العاقل البحر رمز للموت، والمرض، والوحش، 

 والضياع، والترحال، المعاناة، والحزن وهو الغالب في النصوص.
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 الحذف في ديوان "من فلسطين ريشتي" 
 لمى"للشاعر عبد الكريم الكرمي "أبي س

 دراسة نحوية داللية
 عبد الرحمن أبو جزر

 الملخص
حاول الباحث استقصاء ظاهرة الحذف في ديوان "من فلسطين ريشتي" للشاعر عبد الكريم 
الكرمي بطريقة إحصائية، والوقوف على دالالتها المعنوية، وآثارها السياقية؛ فبان له توظيف الشاعر 

اض داللية تخدم النص الشعري، والروح الشعورية السائدة في لظاهرة الحذف بأنواعها المختلفة؛ ألغر 
النص، وحاول الباحث الكشف عن تلك الدالالت بعد دراسة إحصائية لتكرار الحذف في الديوان، التي 

 كان لها األثر الكبير في إيجاز العبارة، وتكثيف الداللة.
The deletion in Abee Salma the poet Abdel Kareem AL-Karmi's divan 

"By my pen":  Semantical and grammatical study 

Abstract 
In a statistical way the researcher tried to investigate the deletion 

phenomena in his divan "From Palestine by my pen" to the poet Abdel 

Kareem AL-Karmi  to concentiate on its moral indications and its context 

effects, so he found out that the poet  employed the deletion phenomena with 

all its different kincls for indicative purposes that serve the prevailing poetry 

text and soul. 

The researcher tried to discover these indications after  a statistical 

study to the repetition of  deletion in the divan that had great influence on 

summarizing the speech and strengthening the indication.  

 مقدمة
الحذف من األساليب اللغوية اإلنسانية التي تشترك فيها اللغات كافة، وتميل 

اللغوي، ويحظى الحذف بأهمية كبيرة في اللغة إليها النفس البشرية في االستخدام 
العربية، وبناء التركيب البليغ، مع القدرة الداللية الكبيرة التي يشي بها، وال نكاد نجد 
ا أدبيًّا أو تراثيًّا؛ إال كان الحذف مكوًنا أساسيًّا من المكونات اللغوية فيه، ويشكل  نصًّ

ولّما كان هذا شأنه حاول هذا البحث  حضوره جزًءا من التماسك البنيوي داخل النص،
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الكشف عن مظاهر الحذف في ديوان "من فلسطين ريشتي" للشاعر الفلسطيني عبد 
 الكريم الكرمي أبي سلمى، وبيان أثرها الداللي.

وقد توافرت أسباب عدة دعت الباحث الختيار هذا الموضوع، و لعل أبرزها 
ر الفلسطينية في سبيل إبقائها نضرة شعور الباحث بضرورة الوقوف على دواوين الشع

حية، وخاصة شعر عبد الكريم الكرمي؛ الذي أثرى ديوان الشعر الفلسطيني بألحان 
العودة، وبعد دراسة الديوان وقع نظر الباحث على ظاهرة الحذف في الديوان، فحاول 

 استقصاء صورها، وبيان دالالتها المعنوية والسياقية.
شف عن ظاهرة الحذف من خالل ميدان  تطبيقي، تكمن أهمية البحث في الك

والعمل على إبراز الجوانب الداللية المرتبطة بها، وقد توقف كثير من العلماء واألدباء 
عند هذه الظاهرة؛ قديًما وحديثًا؛ فنجد كتب القدماء؛ نحاة وبالغيين، مليئة بالحديث 

طي، وغيرهم، وفي العصر عنها؛ كسيبويه، وابن جني، وابن يعيش، والجرجاني، والسيو 
الحديث قدمت جملة من األبحاث والدراسات في تتبع تلك الظاهرة في نصوص لغوية 
مختلفة، ولعل أقرب الدراسات لهذا البحث دراسة أعدها حسين العايدي؛ بعنوان الحذف 

 والمستغنى في ديوان المشرد ألبي سلمى عبد الكريم الكرمي
سة السابقة في ميدان الدراسة، فقد طبقت وتختلف الدراسة الحالية عن الدرا

الدراسة على ديوان "من فلسطين ريشتي"، وكذلك في تحليل النصوص والتوقف بشيء 
 من التفصيل عند الداللة المستنبطة من الحذف.

لعل سؤال الدراسة األبرز: ما مظاهر الحذف في ديوان "من فلسطين ريشتي؟ 
السؤال استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي؛ وما آثاره الداللية؟ لإلجابة على هذا 

لتتبع الظاهرة نحويًّا، ثم الوقوف عليها دالليًّا من خالل التحليل، إضافة إلعطاء دراسة 
 إحصائية وافية لمواطن الحذف في الديوان.

ولتكون الدراسة وافية قام الباحث بتقسيم البحث إلى تمهيد، وأربعة مباحث؛ في 
اول الحذف في الحروف، وفي المبحث الثاني: تناول الحذف في المبحث األول تن
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األفعال، وفي المبحث الثالث: تحدث عن الحذف في األسماء، وفي المبحث الرابع 
 تحدث عن الحذف في الجمل، وختم البحث بجملة من النتائج والتوصيات.

وخلصت الدراسة إلى أن الشاعر أبا سلمى وّظف الحذف بأنواعه المختلفة؛ 
الواجب، والجائز، وصوره المختلفة في الحروف واألفعال واألسماء والجمل؛ كوسيلة 
، إضافة  لغوية معبَّرة، تتيح للمتكلم التعبير عما في خلده بأسلوب مكثف وموجز وموح 

       لمقاربة المادة النظرية نحويًّا بالتطبيق االستخدامي اللغوي من خالل الديوان الشعري.
  التمهيد
  لغة الحذف

تدور معاني الحذف في معجم لسان العرب حول األخذ من الشي، فمن  
المعاني الواردة في الحذف: القطع، واإلسقاط، والرمي، والضرب، واألخذ من النواحي، 

، وتكاد جميع معاني الكلمة تكون متقاربة، وعليها يبنى التعريف (1)والتخفيف
بإسقاط جزء من الكالم ، وقطعه من  االصطالحي، فهو تخفيف في العبارة وأخذ منها

  النظم. 
 الحذف اصطالًحا

تناول العلماء الحذف في كتبهم، واتجه كثير منهم إلى مباشرة الحديث عنه  
دون تعريفه؛ ثقة بعلم الناس بالمقصود به، وقد اختلفت نظرة العلماء له تبًعا الختالف 

ن هذه الخالفات سأكتفي بذكر ميدان دراستهم، وزاوية نظرهم في الموضوع، وبعيًدا ع
تعريفين أرى أنهما يغطيان موضوع الدراسة بعيًدا عن اإلطناب والحشو، وهما تعريفا 
الزركشي، وأبي المكارم، فعرَّف الزركشي الحذف بأنه: "إسقاط جزء من الكالم أو كله 

،وعرفه أبو المكارم بأنه: "إسقاط لصيغ داخل النص التركيبي في بعض (2)لدليل"
(3)مواقف اللغوية"ال

. 
 

                                                           

 .41-9/39( ابن منظور، لسان العرب ج1) 
 .3/102( الزركشي، البرهان في علوم القرآن ج2) 
 .200( أبو المكارم، علي، الحذف والتقدير في النحو العربي ص3) 



 

 -126- 

 تعريف بالشاعر عبد الكريم الكرمي 
عبد الكريم بن سعيد بن علي بن منصور الكرمي، الملقب بأبي سلمى، من  

م في مدينة طولكرم، تربى في بيت علم وأدب وفقه ودين وثقافة 1909مواليد عام 
اء الشام وسياسة، درس في مدارس فلسطين وسوريا واألردن، وتلقى العلم على يد علم

واألردن، واضب على حضور جلسات العلم فيها، وكان لوالده أثًرا كبيًرا في تنمية 
موهبته، وكذلك ألخيه أحمد شاكر الكرمي الذي أسهم في تنمية مواهبه، وساعده في 
االتصال باألدباء والعلماء، إضافة للمراكز العلمية واألدبية التي دلف إليها؛ كالرابطة 

، ومدرسة عنبر، التي كان ألساتذتها أثر في تنمية موهبته وثقافته، األدبية في دمشق
 .(1)ومنها كان اتصاله باللغة الفرنسية وآدابها، مع مساندة زوجته له

بأدباء مصر؛  -بمساعدة أخيه أحمد شاكر الكرمي –كما اتصل الشاعر  
 .(2)كإبراهيم المازني وزكي مبارك، ونشرت قصائده في بعض المجالت المصرية

أنهى أبو سلمى شهادة البكالوريا السورية، ثم شهادة المحاماة من القدس، وقد  
عمل معلًما، ثم موظًفا في دار اإلذاعة الفلسطينية، ثم محامًيا، وبعد النكبة واللجوء 
أكمل حياته المهنية في المحاماة، وبعض الوظائف األخرى في سوريا، ورأس االتحاد 

لفلسطينيين، وشارك في عدد من المؤتمرات الوطنية العام للكتاب والصحفيين ا
 .(3)والدولية

شارك أبو سلمى في محطات النضال الفلسطيني المختلفة قبل النكبة وبعدها،  
م في الواليات المتحدة 1980وظلَّ على اتصال بالثورة الفلسطينية حتى وفاته عام 

 األمريكية.   
ائز، ونشر كثيًرا من األعمال الشعرية خالل مسيرته األدبية نال عدًدا من الجو   

م(، مجموعة أغنيات بالدي 1953والنثرية؛ فمن أعماله الشعرية: ديوان المشرد )
م(، مجموعة من فلسطين ريشتي 1964م(، مجموعة أغاني األطفال )1959)

                                                           

 .26-11( الفار، مصطفى، أبو سلمى األديب اإلنسان، ص 1) 
 . 21-20، ص ( المرجع السابق2) 
 . 35-27( المرجع نفسه، ص 3) 
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م( وهي مادة بحثنا، وقد تم تجميع الدواوين السابقة إضافة لبعض المتفرقات في 1971)
م(، ومن األعمال النثرية: كفاح عرب 1978حد بعنوان ديوان أبي سلمى )ديوان وا

م(، الشيخ سعيد 1964مختارات من آثاره ) -م(، أحمد شاكر الكرمي1965فلسطين )
 .(1)مسرحية –م(، وثورة فلسطين 1973سيرته العلمية والسياسية ) -الكرمي

 تعريف بديوان "من فلسطين ريشتي" 
( قصيدة في ست وخمسين 13ين ريشتي" ثالث عشرة )يضم ديوان "من فلسط    
م(، ويعد آخر األعمال الشعرية 1971( صفحة من القطع الصغير، تم نشره عام )56)

للشاعر عبد الكريم الكرمي، لخَّص فيه تجربته الحياتية والشعرية، فتحدث عن الكفاح 
ا تحدث عن العروبة، الفلسطيني، والفدائي المناضل، والزعامات العربية المتخاذلة، وكذ

، ولعل هذا الديوان يمثل خالصة أفكاره وتجربته (2)والشعب، والغضب، والحنين للوطن
في الحياة؛ فمزج فيه بين الحب والثورة، بين الغزل والوطن، بين األلم واألمل، ومن 
عناوين قصائده: " فلسطينية، ودرب الدموع، وأحببتك أكثر، واألحرف الحمر، ومن 

 شتي، وغيرها من القصائد. فلسطين ري
 الدراسة اإلحصائية 

 الدراسة اإلحصائية لمواضع الحذف في ديوان "من فلسطين ريشتي" لعبد الكريم الكرمي:
عدد مرات   المحذوف  الرقم

 الحذف
 النسبة المئوية

أنواع الحذف 
 -فعل -"اسم
 جملة" -حرف

 أنواع الحذف

1.  
 
 
 

 %22.22 32 المبتدأ
 %0.69 1 خبر المبتدأ .2
 %1.38 2 حذف خبر األفعال الناسخة .3
 %3.47 5 حذف خبر الحروف الناسخة .4

                                                           

 .248-237( الفار، مصطفى، أبو سلمى األديب اإلنسان، ص 1) 
 .241-240( المرجع السابق، ص 2) 
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 %1.38 2 المفعول به الحذف في األسماء .5
 %3.47 5 المضاف .6
 %1.38 2 المضاف إليه .7
 %1.38 2 الموصوف .8
 %13.88 20 الصفة .9

 %49.3 71 المجموع 
10.  

 الحذف في األفعال
 %2.77 4 حذف فعل الشرط

 %0.69 1 الحذف لوجود دليل في الكالم .11
 %3.47 5 المجموع 

1
2
. 

 
 الحذف في الحروف

 %15.27 22 حرف النداء

1
3
. 

 %6.94 10 الجر

 %2.08 3 االستفهام .14
 %24.3 35 المجموع 
15.  

 الحذف في الجمل
 %1.38 2 جملة القسم

 %20.13 29 جملة جواب الشرط .16
 %1.38 2 الحذف لوجود دليل في الكالم .17
 %22.91 33 المجموع 
 %100 144 المجموع الكلي 

من خالل التأمل في الجدول السابق نلحظ أن الحذف بجميع أنواعه في اللغة 
العربية قد وقعت في ديوان "من فلسطين ريشتي" للشاعر عبد الكريم الكرمي، فوجدنا 

فعال والحروف والجمل، لكنَّ هذا الحذف جاء بنسب مختلفة، قارب حذًفا لألسماء واأل
حذف األسماء بصوره المختلفة نصف نسبة الحذف، ولعل ذلك راجع إلى كون األسماء 
أكثر أنواع الكالم انتشاًرا، ثم حذف الحرف بنسبة قاربت ربع إجمالي مواطن الحذف، ثم 
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ذا ضم منا حذف الجمل واألفعال مًعا؛ الجمل بنسبة جاوزت الخمس، ثم األفعال، وا 
ألنهما حذفان في أركان الجملة الفعلية؛ فإن نسبتهما تزيد عن الربع، وفي المجمل فإن 
الحذف أسلوب لغوي له حضوره في نسق الجملة العربية، ووسيلة تعبيرية؛ تختزل كثيًرا 

أنواع  من المعاني والدالالت السياقية، وسيقوم الباحث في الصفحات القادمة بتتبع
الحذف بشيء من التفصيل، وأثرها في بناء الجملة، وتغير بعض األحكام النحوية، 
والتمثيل عليها من الديوان، والتوقف عند دالالت الحذف في األبيات الشعرية، وأثرها 

 في تقوية التماسك النصي داخل البنية الشعرية.  
 حذف األسماء -المبحث األول

 حذف المبتدأ -أوًل 

ليه يسند الخبر فيها، واألصل فيه أن المبتد أ ركن الجملة االسمية األول، وا 
يكون مصرًحا به في الجملة، لكن العرب توسعت في هذا األصل وخرجت عنه، 

، وتحقيًقا (1)فحذفت في مواضع من كالمها، العتبارات لفظية وحالية أغنت عن ذكره
صل لغاية مقصودة، وهذا الحذف ألبلغ عبارة، وأقوى تأثيًرا على المخاطب، فجاوزت األ

يعطي ثراء للغة، وتعدًدا في أساليب النظم، وحذف المبتدأ على ضربين: واجب؛ كأن 
يخبر عنه بنعت لمدح أو ذم...، وجائز؛ كحذفه في جواب االستفهام، وغيرها من 
الحاالت التي استقصاها النحاة، وأفرد البالغيون لفوائدها وداللتها مساحات في كتبهم، 

يبدو أن الشاعر عبد الكريم الكرمي قد استفادة من هذه الوسيلة التعبيرية اللغوية، و 
فوظف حذف المبتدأ توظيًفا كبيًرا في ديوان " من فلسطين ريشتي" لعله األعلى كمًّا بين 
المحذوفات، ولعل ذلك راجع لما يتيحه من إيجاز وتكثيف وداللة تخدم بنية النص، وقد 

( موضًعا حذف فيها المبتدأ، وقد جاء الحذف فيها 32ثالثين )جمع الباحث اثنين و 
جميًعا على الجواز ال الوجوب، إال في موضع واحد جاء الحذف على الوجوب، وهو 

 :(2)مجيء الخبر لفًظا صريًحا في القسم، حيث أقسم بجملة "شهد اهلل" في قوله
                                                           

 .391-1/390، السيوطي، همع الهوامع ج1/239( ابن يعيش، شرح المفصل ج1) 
 .325( الكرمي، ديوان أبي سلمى ص 2) 
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 اديلم أجد بعد نكبتي... غير أهلي      شهد اهلل... عدَّتي وعت
ففي البيت السابق حذف المبتدأ وجوًبا، وتقديره: "قسمي شهد اهلل"؛ لمجيء الخبر لفًظا 
صريًحا في القسم، وهو "شهد اهلل"، وهي جملة فعلية في محل رفع الخبر، ومع اإلشارة 
إلى وجود حذف آخر في صدر البيت، والمحذوف الصفة، ويمكن تقديرها بـ: "المؤلمة" 

ح للمجال أمام المتلقي الستحضار كل صفات البؤس واأللم؛ أو غير ذلك، وهو فت
فيتعانق الحذفان مًعا؛ ليقدما صورة متكاملة لجنوح الشاعر نحو اإليجاز والتكثيف، 
والتركيز عل األهم، مع اإلشارة إلى المحذوفات التي تعمل على إيقاد الفكر وتنبه 

 المتلقي؛ لمشاركته آالمه وأحزانه.
حذف فقد جاءت على الجواز؛ لداللة الحال عليها، وبيان أّما بقية صور ال 

( مواضع، وهي 4المقصود فيها، ومن ذلك حذف المبتدأ بعد القول، وقد ورد في أربعة )
 : (1)قول الكرمي

 قالوا: العروبة. قلت من روادها؟         من بعدنا... ذهبت عروقهم سدى
 : (2)وكذلك قوله

 لذي        قد ضيعوه. فهل "فلسطين" الفداقالوا: "الروافد" قلت والوطن ا
 : (3)وكذلك قوله

 وتقولون: دولة... ونراكم دواًل. كل دولة بكيانِ 
 وتقولون: وحدة... ولديكم كل جزء  مجزَّأ لثمانِ 

ففي األبيات األربعة السابقة حذف المبتدأ، وتقديره ضمير المتكلمين "نحن"، وهي على 
روافد، نحن دولة، نحن وحدة"، أو تقدر بضمير الغائب التوالي: "نحن العروبة، نحن ال

المؤنث: "هي"، وفي جميعها حذف المبتدأ؛ لبيان المقصود وعدم التباسه، وهو من 
الحاالت التي نصَّ النحاة عليها في جواز حذف المبتدأ بعد القول، ولعل الشاعر مال 

                                                           

 .297ص ( الكرمي، ديوان أبي سلمى 1) 
 .297( المرجع السابق، ص 2) 
 .309( المرجع نفسه، ص 3) 
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التي يلفقها الحكام، إلى الحذف الجائز؛ للمشاعر المسيطرة عليه في رفض األكاذيب 
وحالة الشعور بالحنق والغضب، وهي حالة يتناسب معها اإليجاز والتكثيف ال 
التفصيل، فهو يخاطب الحكام، وال يخاطب محبيه؛ ليطيل الحديث معهم، إضافة لمعنى 
التحقير تلك األقوال المدعاة كذًبا: "العروبة، الروافد، دولة، وحدة" في ظل خذالن 

 تقاتل وحدها؛ فهي شعارات ليست أكثر.فلسطين وتركها 
 : (1)ومن الحذف في جملة االستفهام قول الكرمي

 إني أنادي الشعب من وادي األسى      شعبي الشريد!... أسامع مني الندا
في البيت السابق حذفان؛ األول حذف لحرف النداء، والثاني حذف للمبتدأ في جملة    

نت سامع؟"، وقرينة الحذف حالية يدلُّ عليها الكالم " أسامع مني الندا"، والتقدير: "أأ
السابق؛ فهو ينادي على الشعب، فحذف المبتدأ؛ لوجود ما يدل عليه، وصرَّح بالخبر " 
سامع"، ففي العبارة إيجاز؛ للعلم بالمحذوف، واالستغناء عن ذكره، وهو نظم متناسب 

تركيز على استنهاض الشعب، مع الحالة الشعورية في محاولة االقتصاد في الكالم، وال
 وكتم اآلهات؛ إلثارة الحماس للعودة والتحرير.

 : (2)ومنه قوله
 كيف؟!.. والشعب ال يباع ويشرى    عقدت باسم شعبنا الصفقات

ففي البيت حذف للمبتدأ المؤخر، وتقدير النظم: "كيف شعبنا أو ثورتنا؟"، ودليل الحذف  
أل على هذا النحو: " كيف زيتوننا؟ كيف سياقي حالي؛ ففي البيتين السابقين يس

أنهارنا؟" ثم يقول: في البيت الذي يسبقه مباشرة: "أنا أخشى إحراق ثورتنا..."، وقد يكون 
المحذوف جملة فعلية، تقديرها: "كيف ال أخشى..."، وفي هذه الحالة يكون اسم 

 االستفهام في محل نصب حال.
 

                                                           

 .297( الكرمي، ديوان أبي سلمى، ص 1) 
 .330( المرجع السابق، ص2) 
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المتكلم بعلم المخاطب به، ومن ذلك  ومن صور الحذف الجائز حذف المبتدأ لثقة
 : (1)قوله

 خلق عاطر... كنفح األزاهير          تباهي الدنى به النسمات
خاء... أصفى من الطل في الصـ    بــح ولم تعتلق به الشبهات  وا 
 وجهاد يزينه الحلم والعلم...            ويكفيك منهما اللمحات

 امات عندنا جعجعاتنهر هادئ ... يفيض عطاء        والزع
ففي البيت السابق يمتدح الشاعر مرثيه بتلك الصفات، وهو معلوم في النص، وقد ذكر 
اسمه أكثر من مرة، فلجأ إلى اإليجاز والتكثيف بحذف المبتدأ في أربعة أبيات متوالية، 
وتقديره في جميعها ضمير المخاطب :"أنت"، وهو حذف على الجواز؛ غايته اإليجاز 

كرار، ومباشرة الخبر حتى لكأنه اتحد في الخبر؛ لكمال أوصافه حتى حدَّ وعدم الت
خاء، وجهاد، ونهر هادئ" فال تستطيع التمييز بينه وبين  المخبر به: " خلق عاطر، وا 

 صفاته.
؛ (2)أّما بقية مواضع حذف المبتدأ في ديوان "من فلسطين ريشتي" للكرمي 

رة السابقة، من حذف المبتدأ؛ لوجود قرينة فحكمها الجواز، وتكاد تكون على نفس الصو 
حالية أغنت عن التلفظ به، ورغم أن الداللة العامة للحذف اإليجاز والتكثيف؛ إال أن 
هذه الداللة تتناسب مع الموقف الخطابي، والحالة الشعورية للملقي، والمخاطب، ويمكن 

ي فهم األسرار النحوية الوقوف على دالالت أكثر عمًقا مرتبطة بقراءة النص، والتعمق ف
والداللية، وعدم التوقف عند الغرض األساس، أال وهو اإليجاز والتكثيف؛ فمن الواجب 
إظهار سبب اإليجاز في هذا الموضع، وكذا ميل الشاعر لهذا النظم، حتى لو كان 
الحذف واجًبا، فميله لهذا النظم وعدوله عن تراكيب أخرى في ظل وفرة التراكيب اللغوية 

   ر حالة نفسية، وداللة سياقية.يظه
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 حذف خبر المبتدأ -ثانًيا

خبر المبتدأ أحد ركني الجملة االسمية، وبه تتحقق الفائدة المرجوة من النظم، 
ولذا كان ذكره واجًبا، ورغم هذا الحكم العام إال أن العرب قد حذفت في مواضع من 

ا عليه، وهذا الحذف ضربان: كالمها؛ لوجود قرينة لفظية أو حالية تغني عنه؛ لداللته
حذف جائز؛ كالجملة االسمية بعد إذا الفجائية، أو إذا دلَّ عليه دليل؛ كما في جواب 
االستفهام، وحذف واجب؛ كحذفه بعد لوال االمتناعية، وكونه خبًرا عن اسم صريح في 

 .(1)القسم، وقد تتبع النحاة حاالتهما وأسبابهما بالتفصيل والتمثيل
ليه نظري في ديوان "من فلسطين ريشتي" موضع واحد حذف فيه ومما وقع ع 

 :(2)الخبر جواًزا، في قول الكرمي
 قمم؟!.. أي قمة  و"فلسطين"      وراء الدُّموع واألسوار

في البيت السابق ثالثة محذوفات؛ األول حذف حرف االستفهام، والثاني حذف مبتدأ 
خبر المبتدأ في قوله: " أي قمة  في "قمم؟" وتقديره: أهذه قمم؟، والثالث حذف 

و"فلسطين" وراء الدُّموع، وهو استفهام استنكاري، والمحذوف خبر المبتدأ، وتقديره: أي 
قمة نافعة، أو تنفع؟، وقرينة الحذف حالية تفهم من السياق، ولعل التركيب السابق في 

استنكار الشاعر، قمة التكثيف واإليجاز واالختصار، ما أفاد قوة تعبيرية هائلة في نقل 
والتخفيف اللفظي مفيد في سرعة التعبير عن الحنق واأللم الذي يعتصر الشاعر، 
ويحاول التعبير عنه والتنفيس عن ضغط نفسي هائل مستقر في النفس يحتاج سرعة 
يجاًزا للتعبير عنه، إضافة لمحاولة تصغير شأن تلك القمم وعدم جدواها في تخليص  وا 

وذلك من خالل عدم اإلطالة ومحاولة االختصار المستقرة في فلسطين من المحتلين، 
 مفهوم الحذف.
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 حذف خبر األفعال الناسخة -ثالًثا

لّما وقع الحذف في خبر المبتدأ جاز وقوعه في خبر األفعال الناسخة؛ إذ 
أصل الجملة مبتدأ وخبر منسوخان بالفعل الناسخ، وقد عثرت على موضعين حذف 

 :(1)هما قول الكرميفيهما الخبر جواًزا، و 
 وسألت عن وطني ومن أودى به     هل كان أهلي األقربون... أم العدى

ففي البيت السابق حذف خبر )كان( في الشطر الثاني، وتقديره: من أودى به، وقرينة 
الحذف ودليله ما سبقه في صدر البيت من قوله: " وسألت عن وطني ومن أودى به"، 

ولذا استغنى عن التصريح بخبر كان إيجاًزا، واختصاًرا وهو نظم شبيه باالستفهام، 
للكالم، ودفًعا للحشو، ولعل فيه إظهاًر للمشاعر التي تكتنفها نفس الشاعر في شعوره 
بتقاسم العرب والعدو وزر تضييع فلسطين، وتشريد أهلها، فهو إظهار لحالة اشتراكهم 

 باإلثم من خالل حذف الفاصل )خبر كان(.   
 : (2)نهما قولهوالثاني م

 يخجل الشعر حين يغفو على األعتاب، ال كان... إن عداه الشعور
في البيت حذف خبر "كان"، والتقدير: ال كان الشعر كائًنا أو موجوًدا، وهو حذف 
يجاز للمقصود، وفيه تعبير عن حالة الرفض وتصويب  جائز، فيه تكثيف للعبارة، وا 

م، فال يناسبها سوى اإليجاز، بعيًدا عن للمسار، وهي مشاعر محتاجة للقوة والحز 
التراخي المستكنِّ في الوفاء بجملة )كان(، فالحذف هنا أبلغ معنًى وأقوى داللة من 

   التصريح به.

 حذف خبر الحروف الناسخة -رابًعا

يحذف خبر الحروف الناسخة كما حذف خبر المبتدأ، وخبر األفعال الناسخة، 
إن كان الخبر شبه جملة، وحذف واجب إذا سد  وهو حذف على ضربين: حذف جائز؛
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، ولهذا الحذف جماله (1)مسده واو المصاحبة، وفي "ليت شعري" إذا وليها استفهام
 وجازة من لما فيها الحسن؛ أبواب من "وهي باب وامتالء، قوة تفيد ورونقه، فإن عبارته

وقد وردت الصورة ، (2)حسه" وامتالء منشئها، نفس قوة على وداللتها ونقائها الجمل،
( مواضع في ديوان "من فلسطين ريشتي"، وهي قول 4األخيرة "ليت شعري" في أربعة )

 :(3)الكرمي
 قد مللنا النواح في كل حفل     ليت شعري!.. متى يدوِّي الزئير؟!..
 مصدر ففي البيت السابق حذف خبر "ليت" وجوًبا، قال السيوطي: " فشعري

َواقع،  َأو َمْوُجود َأو ثَابت ِبَكَذا شعري اْلَحذف، َوالتَّْقِدير: َلْيت َتزمُملْ  َلْيت، َواْلَخَبر اْسم
 َلْيتَني معنى ِفي َكونه اْلَحذف ِباْلَمْصَدِر، َوعلة نصب َموِضع ِفي ااِلْسِتْفَهام َوُجْمَلة

، وعبارة "ليت شعري" مكثفة موجزة تشي (4)اْلَمْحُذوف" َعن بعده اْلُجْمَلة أشعر، وسد
لة األلم واألمل الذي يعتصر النفس، والحذف أبلغ من الذكر، إذ في الذكر حالة من بحا

االسترخاء، وهو المعنى الذي يتنافى مع الحالة الشعورية للشاعر؛ ما دفعه للميل نحو 
 هذا التركيب بما فيه من حذف.  

 :(5)ومنه قوله
ر شعبي     في "فلسطين" ثورة البركان  ليت شعري!.. متى يفجِّ

 : (6)ومنه قوله
 ليت شعري!.. متى يطلُّ على العالم شعبي محرر األعناق

 : (7)ومنه قوله
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 ليت شعري!.. متى يغادرنا الليـ      ُل... وأّنى ستشرق البسمات
ومن صور حذف خبر الحروف الناسخة حذف خبر )ال( النافية للجنس، وهو حذف 

 : (1)احد في قول الكرميجائز، بل واجب عند بني تميم، وقد عثرت على موضع و 
 يا "فلسطين"!.. وال أغلى      وال أحلى وأطهر

ففي البيت حذف خبر )ال( النافية للجنس، والتقدير: "وال أغلى منك"، فشبه الجملة 
متعلق بالخبر أو خبر محذوف، والعبارة بما فيها من حذف لموصوف وخبر )ال( النافية 

ء والقوة، واالنسجام مع التعبير عن الوطن تختصر معاني كثيرة، وتشي بحالة االمتال
   وعالقة أبنائه به، فهي عبارة مختزنة مكثفة كما مشاعر الشاعر تجاه وطنه.

 :حذف المفعول به -خامًسا

المفعول به فضلة ال عمدة، حذفه جائز إال في مواضع محددة، ويكون على 
؛ ل عارض معنوي في النظم؛ ضربين: إّما أن يكون منويًّا في الكالم، أو غير منويٍّ

، وقد عثرت على موضعين اثنين في ديوان "من فلسطين (2)كتضمنه معنى الفعل الالزم
 : (3)ريشتي" حذف فيهما المفعول به، وهما قول الكرمي

 وأنا الذي لم ألق داري والحمى     طال السؤال!.. ولم يجب.. حتى الصدى
المتصل بالفعل، والتقدير: ولم  ففي البيت السابق حذف المفعول به، وهو الضمير

يجبني حتى الصدى، والحذف هنا لإليجاز والعلم بالمحذوف، ففي الشطر األول تقدم 
تصريحه بضمير المتكلم "أنا"، وهو حذف متناسب مع حالة اإلنكار السائدة في 

 األبيات، وآالم اللجوء.
 : (4)والموضع الثاني قوله

 ما الذي تغزلون خلف الستارأيها الحاكمون!... باسم بالدي      
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ففي البيت حذف المفعول به، وهو الضمير المتصل بالفعل " تغزلون"، والتقدير 
"تغزلونه"، وهو حذف لقيام العلم به، ويقصد الدسائس والمكائد المستمرة في التآمر على 
قضايا الشعوب، والحذف أبلغ من التصريح؛ لما فيه من إشارة لجو الخفاء الذي يحيط 

لك المكائد، إضافة للتعبير عن اإلنكار والرفض لها، حتى لكأنه ال يعرفها؛ فيومئ من بت
  خالل الحذف إليها، وقد يشي بالترفع عن ذكره لسوء أفعالهم، وخسَّة مكائدهم.

 حذف المضاف -سادًسا 

يحذف المضاف كثيًرا من الكالم على الجواز؛ ثقة بعلم المخاطب، وضرًبا من 
لغوي واالختصار؛ إن ُأِمن اللبس واتضح المقصود، وعندئذ  يقام ضروب االتساع ال

، أّما شروطه: (1)المضاف إليه مقامه، ويعرب إعرابه، وشواهد ذلك كثيرة في اللغة
قامة المضاف إليه مقامه وأخذ حكمه اإلعرابي،  فقرينة دالة عليه مانعة للبس، وا 

مجروًرا فمختلف فيه بين  وصالحيته ألن يحل محل المضاف المحذوف، وأّما بقاؤه
، لكن الغالب فيه أن يعرب إعراب المضاف، وقد (2)قصره السماع أو تجويزه بشروط

( مواضع في الديوان حذف فيها المضاف، أربعة أقيم 5عثر الباحث على خمسة )
 : (3)المضاف إليه مقامه، وواحد بقي مجروًرا، وهي قول الكرمي

 طال السؤال!.. ولم يجب.. حتى الصدى وأنا الذي لم ألق داري والحمى    
في البيت السابق ُحِذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه في "طال السؤال"، فجاء 
مرفوًعا على الفاعلية، والتقدير: طال زمن إجابة السؤال، فإن السؤال ال يطول وكذلك 

نما زمنه الذي يطول، ودليل ذلك قوله: "ولم يجب"، فإن المقصو  د طول زمن إجابته، وا 
اإلجابة ال السؤال، وهذا مرتبط بالمجاز؛ ففيه مجاز، وقد جاء الحذف لإليجاز 
 واالختصار، فلم َيُعد الشاعر يطيق ما يحتمل من آالم االنتظار، فجاء الحذف مشعًرا
بتأوهات الشاعر وأوجاعه التي يعانيها في اللجوء والبعد عن الوطن، وخذالن العرب 
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يكون الحذف محاولة من الشاعر ليذكر بالمعاناة المستمرة  لفلسطين وأهلها، ووقد
ألهله، فقد كان يمكنه أن يقول: طال الجواب، لكن مال عن اإلجابة للتذكير بالنداء، 

 وزيادة التحسر والشعور بالخذالن من العرب.
 : (1)ومنه قوله

 إن جيًشا يرجى لتحرير شعب       غير جيش الكرسي والصولجان
سابق حذف المضاف " كل"، وأقيم المضاف إليه "جيًشا" مقامه، وأعرب ففي البيت ال

(، ودليل الحذف السياق فالمعنى: إن كل جيش يرجى ...،  إعرابه؛ فنصب اسًما لـ)إنَّ
فال ينص على جيش واحد، بل يريد كل الجيوش غير المستثنى في التركيب، والحذف 

بحالة اإلنكار التي يستنكرها الشاعر هنا مع إفادته االختصار واإليجاز؛ إال أنه يشي 
على الجيوش العربية المتخاذلة، ففي ففيه إنكار، إضافة إلفادة معنى التصغير؛ فأي 
ن صغر مقامه يمكن أن يرجى للتحرير إال تلك الجيوش التي أعطبها طول  جيش، وا 

 السنين، ووهن القيادة، والتفرغ إلشباع الملذات بعيًدا عن تحقيق المنجزات.
 : (2)نه قولهوم

 أيها الرائد الذي صدق األهل...    وما َغيََّرت به السنوات
وتقدير المحذوف" مع األهل"، فحذف المضاف "مع"، وأقام المضاف إليه مقامه 

 "األهل"، فنصبه، وهو حذف جائز فائدته اإليجاز واالختصار.
 : (3)ومنه قوله

 بَّت الثوراتثم طال النضال... واشتدت النار      لهيًبا... وه
وتقدير المحذوف "زمن النضال"، فحذف المضاف "زمن"، وأقيم المضاف إليه   

 "النضال" مقامه، وُأعرب إعرابه، فجاء مرفوًعا، وفائدته اإليجاز واالختصار.
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ل محله في اإلعراب  قامة المضاف إليه مقامه دون أن يحَّ ولعل من حذف المضاف وا 
واشترطوا لها أن يكون المضاف المحذوف معطوًفا وهي حالة نصَّ عليها النحاة،  -

على مضاف مماثل له، واتصال حرف عطف بالمضاف إليه الذي حذف مضاف 
 : (2)قول الكرمي -(1)قبله

 يوم نسري على اللهيب ونمحو      كل رجس  فوق األديم وعار
ففي البيت السابق حذف المضاف في ضرب البيت، وتقديره " وكل عار"، فحذف 

اف "كل"، وأبقى المضاف إليه على حاله من الجر، وقد تحققت الشروط النحوية المض
فيه؛ فالمضاف المحذوف معطوف على مضاف مماثل له "كل"، والمضاف إليه متصل 
بحرف العطف الواو، فيكون تقدير البيت: "ونمحو كل رجس  فوق األديم و كل عار"، 

سياق داللة أخرى وهي سرعة السعي وقد جاء الحذف لإليجاز واالختصار، ولعل في ال
إلى التخلص من هذا العار، فلم يعد بالوسع االنتظار، بل محاولة الستباق الحدث؛ 
زالة أوساخ االحتالل، وأوساخ من تعلق به وسقط في  لتنظيف تلك البقاع المقدسة، وا 

 وحله من أبناء العروبة، وأشقاء الدم.

 حذف المضاف إليه -سابًعا  

ع الحذف في الُعَمد كان أولى وقوعه في الفضالت، وحكمه في لّما جاز وقو 
ذلك الجواز ال والوجوب، ويحذف المضاف إليه جواًزا في اللغة، لكنَّ حذفه أقل من 
حذف المضاف؛ لمخالفته الغرض من ذكره، أال وهو التعريف والتخصيص، وهما مع 

ال المضاف ليس لذكرها ، وترتبط بحذف المضاف إليه أحكام عدة في أحو (3)الذكر أبين
فائدة هنا، وقد عثر الباحث على موضعين اثنين في ديوان " من فلسطين ريشتي" حذف 

 :  (4)المضاف إليه فيهما، وهما قول الكرمي
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 وتوافدوا وتدارسوا أدوارهم      كلٌّ يمارس دوره المتعددا
تقدير: كلُّ واحد  ففي البيت السابق حذف للمضاف إليه في قوله: " كلٌّ يمارس..."، وال

منهم، أو كلهم... وهو حذف على الجواز لالختصار واإليجاز، وقد وقع الحذف هنا 
دون نيته لفًظا ومعنى؛ لذا لحق بالمضاف التنوين، والحذف هنا أبلغ من الذكر؛ لما فيه 
بقاء للفظ الشمول )كل( على اتساعه وكثرة أطرافه، بعيًدا عن  من إيجاز للمراد، وا 

المرتبط بالمضاف إليه حال إضافته، وقد يفيد الحذف معنى اإلنكار التخصيص 
 للمخصوصين باإلضافة، وتحقيرهم، فهم أقل من أن يصرح بذكرهم.

 : (1)ومنه قوله 
 نحن أسرى... وأنتم أنتم األحرار      ... خلف السجون والقضبان

للجوء، أو ففي البيت حذف للمضاف إليه بعد المضاف "أسرى"، وتقديره: أسرى ا  
التشرد، والحذف منوي لفًظا، والدليل معنوي سياقي، إضافة لعالمة الحذف التي استعان 
بها الشاعر ليشي بالحذف المقصود، ولعل الفائدة المستنبطة منه إضافة لمعنى اإليجاز 
واالختصار؛ إبقاء كلمة "أسرى" مطلقة متحملة لكل المعاني التي يشي بها مفهوم 

آالم اللجوء وأوجاعها، ويظهر علو مكانة المرابط في أرضه ورفعة  األسر؛ ليعبر عن
 شأنه رغم ما يالقيه من أهوال جراء االحتالل، إال أنه في أرضه معزز مكرم.

 حذف الموصوف -ثامًنا

األصل في الموصوف الذكر ال الحذف؛ ألنهم جاؤوا بصفته؛ للتوضيح   
ه في الكالم جواًزا عند وضوحه والبيان، لكن العرب خرجت عن هذا األصل، وحذفت

، وحذفه خروج عن النسق األساس للجملة، إال أن حذفه باب من (2)وقوة الدليل عليه
أبواب االختصار واإليجاز، وقد عثرت على موضعين اثنين حذف فيهما الموصوف في 

 : (3)ديوان "من فلسطين ريشتي، وهما قول الكرمي
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 غفر العظيم الشانوتقولون نحكم باسم الشعب!...     أست
في البيت السابق حذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه، والتقدير: أستغفر اهلل العظيم، 
فحذف اسم الجاللة وأقام الصفة أو البدل "العظيم" مقامه، مع اإلشارة إلى أن "العظيم" 
اسم من أسماء اهلل الحسنى، لكنَّ هذا التركيب مما يشتهر بين الناس، إضافة لظهور 

 جل جالله. –الموصوف وهو اهلل  أمر
 : (1)والموضع الثاني قوله

 يا "فلسطين"!.. وال أغلى      وال أحلى وأطهر
في البيت السابق: حذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه اسًما لـ)ال( النافية للجنس، 
والتقدير: ال شيء أغلى، فحذف الموصوف "شيء أو وطن"، وأقام الصفة "أغلى" 

الحذف وقع لشهرة الموصوف والعلم به، ودليله سياقي، فهو مقابل مقامه، ولعل 
لفلسطين المنادى عليها في مطلع البيت، وفي البيت حذف آخر في خبر ال النافية 
للجنس، والتعبير يوحي بمحاولة إظهار صفات الحسن والجمال والروعة للوطن، بحيث 

 ال يتسع لذكر غيره.  ال يذكر معه سواه، وال تعدد إال صفات روعته، فالمقام

 حذف الصفة  -تاسًعا

يجوز حذف الصفة في النظم، وحذفها أقل من حذف الموصوف؛ ألنها تأتي  
في الكالم إلزالة االشتراك والعموم، وحذفها يخالف ذلك؛ لصعوبة تقديرها، وذهاب 

، لكنه حذف (2)معناها بالحذف، ورغم ذلك فقد وقع حذفها في فصيح الكالم العربي
ط بعلم المخاطب بها وانكشافها في النظم بدالالت سياقية، وفي ديوان "من مشرو 

فلسطين ريشتي" الحظ الباحث توظيف الشاعر لحذف الصفة في مواطن كثيرة، وقد 
ساعد في القول بهذا الرأي رغم قلته في اللغة توظيفه لعالمة الحذف في النظم، فهذا ما 

خاللها إلى إخفاء جزء من الكالم الذي  سهل عملية التقدير؛ ألن الشاعر أشار من
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يطمع أن يشاركه القارئ والمخاطب في إتمامه، ولعل هذه المواضع تجاوز العشرين 
 :  (1)موضًعا فيما أحصاه الباحث، ومنها قول الكرمي

 الغالي، وآه على الثرى ... لو ُيَقبَّل  حفنة الطيب، من ثرى الوطن    
"، بدليل استعانة الشاعر بعالمة الحذف، والتقدير: ففي البيت حذف لصفة " الثرى...

الطيب أو المحبب"، فحذف الصفة وأبقى الموصوف، وهو حذف يسمح بإطالق صفات 
الكمال والجمال لهذا الثرى، فكان الحذف أبلغ من الذكر، ألن الشاعر يريد فتح المجال 

 للمخاطب ليشاركه االستمتاع بجمال الوطن وروعته.
 : (2)ولهومنه أيًضا ق 

 جيش "حطين" جيشنا ... يزحف اليوم    فقد آن أن توفى النذور
ففي البيت: الموصوف "جيشنا" حذفت صفته، والتقدير: "المظفر"، وقد استعان الشاعر 
بعالمة الحذف؛ ليدل على وجود محذوف في الكالم، ولعلَّ الحذف أبلغ؛ لما فيه من 

أمام المتلقي لتخيل كل صفات الفخار والعزة،  التعظيم ورفعة المقام، إضافة لفتح المجال
فهو إزالة للتخصيص المضيق لتلك المعاني مع فتح اآلفاق الستذكار تلك اللحظات 

 الجميلة.
وكذلك يفعل الشاعر بعد اسم "فلسطين"، فيوظف عالمة الحذف بعدها غالًبا،  

 :   (3)ومن ذلك قوله
 عليها الستور و"فلسطين"... يا "فلسطين!...      فهل أسدلت

فمن الواضح أن الشاعر قد وظف حذف الصفة؛ ليعبر عما يجيش في نفسه من آالم 
وأحزان، وأفراح وأشواق، فهو عاشق محب لوطنه، أسيف متوجع على ما حل به، كل 
هذه المعاني وغيرها مما يمكن أن يتوارد للذهن ترك الشاعر مجااًل للمتلقي ليتخيله، 
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معينة أو لفظة ال يمكن لها أن تفي بما يدور في خلده بعيًدا عن تخصيصه بصفة 
 ومشاعره، ومشاعر قرائه.

 حذف األفعال -المبحث الثاني
تنقسم أحوال الفعل من حيث الذكر والحذف قسمين: مذكور، ومحذوف، قال 

 إضماُره، َيحسن ال ُمْظَهر   ِفْعل  : َمجار   ثالثة على األسماءِ  في َيجرى سيبويه: " الِفْعلَ 
، فالفعل إما واجب (1)إظهاُره" متروك   ُمضَمر   وِفْعل   إظهاُره، مستعَمل   ُمْضَمر   ْعل  وفِ 

الذكر، أو جائز الحذف، أو واجب الحذف، فالمحذوف نوعان: إّما جائز أو واجب، وقد 
توسع النحاة فيما وجب فيه الحذف، وتأولوا كثيًرا من الصور التركيبية؛ كالقسم، 

حروفهما قامت مقام الفعل مياًل لالختصار؛ لكثرة استعمالها،  والمنادى، وغيرها؛ ألن
 أقسم: ، وأصله... فعلت ال واهلل: القسم في قولهم فنحو الجملة قال ابن جني: " فأمَّا

 الجملة على دلياًل  -والجواب الجار من- الحال وبقيت والفاعل الفعل فحذف، باهلل
جملة فعلية "أنادي" قام الحرف مقامها،  ، وكذا فعلوا في المنادى فقدروا(2)المحذوفة"

ويقسم ابن جني الحذف في األفعال قسمين: حذف الفعل مع معموله الفاعل؛ فيسميه 
حذف الجملة، والقسم الثاني: حذف الفعل وحده دون فاعله، وهو ما يسمى بحذف 

 الفاعل يكون أن وذلك ،وحده الفعل تحذف أن: األفعال، قال ابن جني: " واآلخر
 محذوف مضمر بفعل مرفوع فزيد، قام أزيد: قولك به ...، نحو مرفوًعا عنه والً مفص
 ِإَذا} وكذلك، قام: بقولك فسَّرته أضمرته فلمَّا، زيد أقام: تريد ألنك الفاعل؛ من خال  

، وقد أحصى (4)السماء" انشقَّت إذا: أي وحده؛ مضمر فيه ... الفعل(3){اْنَشقَّتْ  السََّماءُ 
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( مواضع في ديوان " من فلسطين ريشتي" حذف فيها الفعل وحده، 5الباحث خمسة )
 : (1)( منها بعد أداة الشرط، ومن ذلك قوله4أربعة )

ذا الحرف الح من شفتيها       عالم السحر والفصاحة هلَّل  وا 
 : (2)ومنه قوله

 لم يحرر وطن إال إذا الشعب تحرر
 : (3)ومنه قوله

 جراًحا ... إّنا من العشاق ال تراعوا... إذا القلوب حملناها
 : (4)ومنه قوله

 من للعروبة؟!.. من لثورتها       إن نحن لم نبذل ولم نجد
ففي األبيات السابقة حذف الفعل وحده بعد أداة الشرط، وهي على التوالي: " إذا الح 
الحرف، إذا تحرر الشعب، إذا ُحِمَلت القلوب، إن لم نبذل نحن"، والذي فسَّر المحذوف 

و الفعل المذكور في التراكيب السابقة توكيًدا للفعل المحذوف، والحذف هنا لإليجاز ه
واالختصار وعدم التكرار، وبعًدا عن التطويل والحشو الزائد، ولعل في هذا النظم مزيًدا 

 من االهتمام والرعاية بالفاعل المصرح به بعد أداة الشرط.
 : (5)ولعل من حذف الفعل وحده قول الكرمي

 صب الجمر جانبيه. وهل أبلغ       مما لم تروه الشفتانيع
ففي الجملة حذف الفعل، والتقدير " وهل يوجد أبلغ...؟"، وهو حذف على الجواز؛ لعلم 
المتلقي به، وفائدته اإليجاز والتكثيف، وهذه الصياغة بالحذف أبلغ من الذكر؛ لما فيها 

في النظم، وقدرة على التأثير أكبر، وهو من تركيز على الفاعل "أبلغ"، ففي التركيب قوة 
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أيًضا متناسب مضمون البيت والقصيد في بالغة الدموع ورفعة مرارة القلب عن التعبير 
 عن األلم بالقول، فكالهما إيجاز أبلغ أسلوًبا، وأعمق تأثيًرا.

 المبحث الثالث: حذف الحروف 
ا، وهذا األصل األصل في الوضع اللغوي استيفاء أجزاء الكالم، وعدم حذفه

مستقر بثبات في حروف المعاني، إذ القياس فيها الذكر ال الحذف، ألنها موضوعة 
يجاًزا ونيابة عن كالم أدت معناه، لكنَّ الحذف قد يقع فيها إذا  لالختصار في الكالم، وا 

، وكان الحذف أوقع للمعنى المراد في نفس (1)قويت الداللة عليه كما قال ابن جني
الذكر، وقد ذكر النحويون حذف الحروف كالًّ في بابه، فحذف )يا( المخاطب من 

النداء في باب المنادى، وهمزة االستفهام في باب االستفهام، وغيرها من الحروف التي 
قد يصيبها الحذف، وفي هذا المبحث تتبعت في ديوان الكرمي بعض الحروف التي 

وحروف الجر، وكانت الغلبة لحذف  أصابها الحذف، وهي )يا( النداء، وهمزة االستفهام،
( 10( موضًعا، ثم حروف الجر في عشرة )22حرف النداء في اثنين وعشرين )

 مواضع، وثم االستفهام في ثالثة مواضع، على النحو اآلتي:

 حذف حرف النداء )يا( -أوًل 

حرف النداء )يا( أم باب النداء وأصله، ينادى بها القريب والوسط والبعيد 
حكًما، وأصل النداء بها للبعيد؛ الشتمالها على األلف التي تسمح باالمتداد مسافة أو 

، ولّما كان المراد منه تنبيه (2)الصوتي، ثم مع كثرة الدوران توسع النداء بها لغير البعيد
المنادى كان ذكره أولى، إال إذا كان الحذف لمعنى أقوى، وغرض أبلغ؛ فجاز عند ذلك 

ا للغرض الداللي، إال من حاالت يمنع حذفه بصحبتها، وهي: حذفه اختصاًرا، وتحقيقً 
 َواْلَمْنُدوب، والمتعجب منه، والمستغاث، نداء اسم الجاللة )اهلل( غير الملحق بالميم،

َشاَرة، اْلِجْنس، اْسم واختلفوا في منع الحذف مع غير المقصودة، فالبصرة  والنكَرة َواإْلِ
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، أّما غرض الحذف فيرد لإليجاز، أو (1)ف معهاعلى المنع، وقد أجاز ابن مالك الحذ
قرب المنادى، أو السرعة، وقد يشي الحذف بدالئل سياقية أخرى مرتبطة بالمتكلم أو 
المخاطب أو النص نفسه، كل ذلك مرتبط بقرب الباحث من النص ومعايشته له، وفي 

احث اثنين حالتنا فإن شعر عبد الكريم الكرمي هو مادتنا األساسية، وقد أحصى الب
( مواضع بصحبة "أيها"، 9( موضًعا حذفت فيها )يا( النداء، منها تسعة )22وعشرين )

 وتفصيل ذلك: 
حذفت "يا" التي بعدها "أيها" في تسعة مواضع من ديوان " من فلسطين ريشتي"، ومنها 

 : (2)قول الكرمي
 أيها الضافرون بالكلم الحر     على هامنا أكاليل غار

ء )يا(؛ لكثرة االستعمال والتقرب، والتقدير " يا أيها"، وهو حذف جائز حذف حرف الندا
نحويًّا، وهو ينادي على إخوانه الالجئين الذين يشاركونه ألم اللجوء وأمل العودة، ورغم 
التفرق في بلدان شتى، إال أنه يشعر بقربهم من قلبه، فهم يشاركونه نفس األفكار ونفس 

 الحنين للعودة إلى الوطن. 
 : (3)ومنها قوله

 أيها األهل في القطاع وفي الضفة     لو تُنطق الدموع لساني
وفي هذا البيت جاء الحذف جواًزا، والتقدير " يا أيها"، يخاطب الشاعر به أهله 
الصامدين فيما تبقى من فلسطين، بكل ما يحمله من شوق وأمل وقرب نفسي، 

ي قلبه من شوق وحنين إلى بالده، فهم ومسارعة؛ لنقل الدفقات الشعورية المستكنَّة ف
المدافعون عن وطنه الذي يحلم به محرًرا؛ ففي الحذف شعور بالقرب، وسرعة 

 المحادثة؛ للولوج إلى الرسالة والمشاعر بعيًدا عن المقدمات.

                                                           

 .2/42لهوامع، ج( السيوطي ، همع ا1) 
، 315، ص314، ص311، ص302، وبقية المواضع )ص294( الكرمي، ديوان أبي سلمى، ص2) 

 (327، ص317ص
 .311( الكرمي، ديوان أبي سلمى، ص3) 



 

 -147- 

وأمَّا عند حديثه عن الحكام العرب فإن هذا الداللة تتباعد؛ لتحلَّ محلها داللة 
 :  (1)من ذلك قولهاالختصار والسرعة، و 

 أيها الحاملون ألوية العار      تخلَّوا عن حومة الميدان
وفي هذا البيت وقع الحذف جواًزا، والتقدير "يا أيها"، والمخاطب هنا الزعامات العربية 
التي تخلت عن فلسطين وأضاعتها، ورغم البعد النفسي بينه وبينهم إال أنه يحاول 

وجز معهم الكالم، فهو ال يطيق إطالة الكالم معهم، إيصال رسالته سريًعا لهم، وي
ويحاول تسريع الخطاب؛ ليوصل الرسالة، ويتفرغ لمقاومته المحتل، والتركيز على أمله 
في العودة، بعيًدا عن تلك الوجوه المجللة بالعار، إضافة لمحاولته إيقاع التوبيخ لهم 

 من توبيخ البعيد.   بأقوى صورة، ولعل توبيخ القريب والحاضر أشدُّ أثًرا
أمَّا بقية مواطن الحذف، فقد جاء حذف حرف النداء في ثالثة عشر موضًعا؛ 
كان المنادى فيها محبًبا لقلب الشاعر: "أهلي، عجًبا، شعبي الشريد، شعراء الجليل، 

، وسأمثل بثالثة منها، (2)(، أحباب حيفا"2(، أحبابنا )3(، بغداد )2رفاق درب، أمتي )
 : (3)الكرميأولها قول 

 إني أنادي الشعب من وادي األسى     شعبي الشريد!... أسامع مني الندا
في البيت السابق وقع حذف حرف النداء "يا" جواًزا، والتقدير " يا شعبي الشريد"، 
والمنادى قريب من نفس الشاعر وقلبه، رغم تشرده في البلدان بعد االحتالل، وجور 

صاًل به روًحا وجسًدا؛ فهو بمنزلة القريب الحاضر، ورغم ذوي القربى، إال أنه يبقى مت
أن "يا" تسمح للشاعر بإطالق صوته، ونشر اآلهات المؤلمة، ومشاعر األسى الفياضة، 
إال أنه آثر أن يظهر تماسًكا رغم الحسرة، ومقاومة لتلك المشاعر؛ ليستنهض الشعب 

 ويلهب العزيمة نحو التحرير والعودة. 
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  :(1)ومنها  قوله
 أمتي!.. أمتي!..  وما ذكر التاريخ إال شمائل األعراق

حذف حرف النداء )يا( مرتين على الجواز؛ فينادي الشاعر أمته اإلسالمية والعربية، 
ليستنهض فيها الكرامة والنخوة، وقد مال إلى الحذف؛ ليظهر متانة العالقة بين فلسطين 

بها؛ لتنفض الغبار والران عنها، وأمته، ومحاواًل إثارة مشاعر القربى التي تربطه 
وتستفيق دفاًعا عن فلسطين، ولعله لم يمل نحو ذكر حرف النداء؛ لئال يوقعها موقع 

 البعيد، بل يحسم القرب رغم الشعور بالخذالن.  
 : (2)ومنها قوله

 بغداد! يا أم المدائن هل أرى      من أفقك الداجي الشعاع الهادي
تقدير" يا بغداد"، وهو حذف محّب مقرب، يلتمس مشاعر حذف حرف النداء جواًزا، وال

الحنو واألخوة التي تربط العواصم العربية، وخصوًصا بغداد حاضرة الخالفة العباسية 
بأمجادها، ومناصرة فلسطين رغم جراحها، وكان زائًرا فيها وقت القصيد؛ فهو يلتمس 

 األمل من دفئها، ونور الحرية بثورتها وأمجادها.  
أتاح حذف حرف النداء للشاعر التعبير عن مكونات نفسه، وما يعتصرها كما  

من ألم البعد والفراق، فرغم البعد الجسدي واللجوء إال أنه يحاول الشعور بالقرب من 
وطنه، والتحبب للصامدين فيه، والتعبير بالشوق للعودة إليه، واجتماع الشمل بعد تفرق، 

نفسًيا، ووطنه يعيش في قلبه، وهي مشاعر متبادلة فرغم اللجوء إال أنه يعيش في وطنه 
بينهما، وكذلك أوصل رسالته للحكام العرب، من خالل تقصير مدة الخطاب واإليجاز، 

  والمسارعة إلى إنهاء الحديث تفرًغا وعماًل نحو التحرير والعودة للوطن.

 حذف حروف الجر -ثانًيا

ى نزع الخافض، أو تحذف حروف الجر، وينتصب االسم المجرور بها عل 
بالفعل الالزم، وهي مسألة خالفية بين النحاة، بعضهم يراها سماعية، وبعضهم يرى 
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، وقد عثر الباحث على عشرة (1)إمكان التوسع والقياس على ما ورد من كالم العرب
 : (2)مواضع في ديوان " من فلسطين ريشتي" للكرمي، وهي قوله
 أروع منظريا "فلسطين"!.. انظري     شعَبك في 

حذف الشاعر حرف الجر "إلى"، ونصب مجروره "شعَبك"، والتقدير " انظري إلى 
، وقد يرد متعديًّا قال مختار عمر:  (3) (إلى) بـ يتعّدى الزم،( نظر) شعبك"؛ ألن الفعل

 والمفعول ناظر، فهو وَنْظًرا، َينُظر، َنَظًرا لـ، نَظرَ  في، نَظرَ  بـ، نَظرَ  إلى، نَظرَ  "نَظَر،
،وغالب شواهده على اللزوم، ولعل الشاعر عدل للحذف مع جواز (4) "(للمتعدِّي) َمْنظور

الذكر لإليجاز والسرعة، إسراًعا لرؤية فلسطين شعبها في أبهى صورة، إضافة للمباشرة 
وعدم اإلطالة، فـ"إلى" حرف النتهاء الغاية، وهو بحاجة لتقصير المدة ال إطالتها، وقد 

 تعظيم بالعدول عن الجر إلى النصب.    يكون فيه معنى ال
 : (5)ومنها قوله

 جئت أرَض الخلود أرضي لتجري     في عروقي نضارة األوراد
والشاهد هنا: حذف حرف الجر "إلى"، والتقدير " جئت إلى أرض الخلود" فحذف الجر،  

قال ونصب المجرور بعد نزع الخافض إن قدر الفعل الزًما؛ لمجيئه متعدًيا والزًما، 
، ولعل داللة حذف الجار في البيت (6)وُمتعّديًا" اَلِزما َكاَلمهم ِفي صاحب التاج: "َويرد

تشي بإقبال الشاعر ومسارعته للمجيء إلى فلسطين، وعدم إقامة حواجز بينها وبينه، 
فقصر الكالم، أو تعظيًما لها؛ فعدل عن الجر إلى النصب المتضمن معنى التعظيم 

 والتهويل.
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المواضع الثمانية المتبقية فهي صورة من صور حذف حرف الجر القياسية أمَّا  
(، قال سيبويه: " ولو ""  إن: إنسان قال قبل )أن(، و)أنَّ  هذه في جرٍّ  موضع في أنَّ

 رب حذفوا كما الجار حذف فيه فجاز كالمهم، في استعماله كثر حرف   ولكنه األشياء،
 فوا في إعرابه بعد حذف الجار، " فذهب الخليل، لكنهم اختل(1)قويًا" قوالً  ...؛ لكان
 نصب موضع في أنهما إلى والفراء جّر...، وذهب سيبويه محلَّهما أنّ  إلى والكسائي

، فهو حذف مطرد في كالم العرب، ومن أمثلته في ديوان " من فلسطين (2)األقيس" وهو
 : (3)ريشتي" قول الكرمي

 تشهد السمرة في خديك      أن الحسن أسمر
ففي البيت السابق حذف حرف الجر "الباء" جواًزا، والتقدير: "بأن الحسن أسمر"،    

فالمصدر المؤول منصوب على نزع الخافض، والحذف هنا للتخفيف وكثرة االستعمال، 
ولعلَّ ميل الشاعر إلى الحذف فيه داللة الثبات والكمال المستمد من الشهادة السريعة 

 اء.دون الحاجة إلى الفصل بالب
 : (4)ومنه قوله 

 كيف ترضين أن يشرد شعبي!...    وُيَعّفي الزمان أرض البراق
حذف حرف الجر " الباء" من النظم، والتقدير: " كيف ترضين بأن يشرد شعبي"،  

فنصب المصدر المؤول على نزع الخافض، وفي البيت يخاطب األمة، مستنهًضا فيها 
اًل للتخفيف واالختصار في الكالم؛ ليوصل الهمة لنصرة فلسطين، وقد جاء الحذف مي

 الرسالة، ويكثف المضمون بعيًدا عن الحشو والزوائد.
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 :حذف حرف الستفهام -ثالًثا
، وأحد حرفيه، مهملة، تدخل على (1)همزة االستفهام أصل أدوات االستفهام 

ودّل  الجملة االسمية والفعلية، ولذا كان من خصائصها جواز حذفها إذا فهم المعنى،
، وتأتي للتصديق أو التصور، وترد لمعان  عديدة؛ كالتقرير، (2)عليها قرينة الكالم

، وقد عثر الباحث على موضعين لحذفها في ديوان " من (3)والتوبيخ، وغير ذلك
 : (4)فلسطين ريشتي"، وهما قول الكرمي

 قمم؟!.. أيُّ قمة و"فلسطين"    وراء الدموع واألسوار
 قمة حكم    تبنى فوق ذلة وصغار قمم الحكم؟!.. أي

ففي البيتين السابقين حذفت همزة االستفهام جواًزا، والتقدير: " أقمم؟، وأقمم الحكم؟" 
ودليل الحذف معنوي وسياقي، إضافة إلثبات عالمة االستفهام بعدهما، وفي البيتين 

ين يستنكر الشاعر على العرب خذالنهم لفلسطين، وعقدهم القمم الشكلية، وفلسط
يقضمها االحتالل، ولعل حذف همزة االستفهام أفاد قوة تعبيرية هائلة في نقل استنكار 
الشاعر، والتخفيف اللفظي المفيد في سرعة التعبير عن الحنق واأللم الذي يعتصر 
الشاعر، ويحاول التعبير عنه والتنفيس عن ضغط نفسي هائل مستقر في النفس يحتاج 

يجاًزا للتعبير عنه، إضافة لمحاولة تصغير شأن تلك القمم وعدم جدواها في  سرعة وا 
تخليص فلسطين من المحتلين، وذلك من خالل عدم اإلطالة ومحاولة االختصار 
المستقرة في مفهوم الحذف، مع اإلشارة إلى وجود حذفين آخرين في الكالم أحدهما في 

 المبتدأ، واآلخر في الخبر.
ستفهام "هل" المفيد للتصديق، في قول أّما الموضع الثالث فهو لحذف حرف اال

 :(5)الكرمي
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 هل تداوون بالبيانات جرًحا     أو يزيل اجتماعكم ما نعاني  
فالمحذوف حرف االستفهام "هل"، والتقدير: أو هل يزيل اجتماعكم ما نعاني؟، ودليل 

ن ال الحذف ذكرها بصحبة األولى، وهي قائمة مع الثانية، إذ االستفهام واقع على الثنتي
يقاع االستفهام جملة واحدة  واحدة، وهو ما باعد جعلها معطوفة على سابقتها، وا 

 عليهما، فـ"أو" تفيد التخيير أو اإلباحة، وهو يريد المعنيين ال أحدهما.
 حذف الجمل -المبحث الرابع

من صور الحذف في اللغة العربية: حذف الجمل، وقد تحدث ابن جني عن 
بـ: "باب في شجاعة العربية" تحدَّث فيه عن الحذف والتقديم هذا النوع في باب وسمه 

والتأخير وصور أخرى، ومن صور الحذف حذف جملة القسم، واإلغراء، والتحذير، 
: قوله في نحو الشرط وجملة الشرط، وجملة جواب الشرط. قال ابن جني: "وكذلك

ن، فخيًرا خيًرا إن بأفعالهم مجزيون الناس  جزي خيًرا المرء فعل إن :أي، فشرًّا شرًّا وا 
ن، خيًرا ، وضابط حذف الجمل عنده حذف الفعل مع الفاعل، (1)شرًّا" جزي شرًّا فعل وا 

: وذلك نحو، جملة حذف فهو ذلك وقع فإذا فيه؛ والفاعل تحذفه قال ابن جني: " أن
: بقولك فسَّرته" ضربت" أضمرت فلمَّا، زيًدا ضربت: أردت ألنك ضربته؛ زيًدا

نما(2)ضربته"  والفاعل؛ الفعل الجملة من تحذف ، وقد علَّل حذف الجملة بقوله: " وا 
: نحو، الفعل من الجزء بمنزلة األمر من كثير في الفاعل المفرد، بكون لمشابهتها
 الفعل اتصال شدة على يدل ذلك، مما أشبه ... وما هند وقامت، ويضربان ضربت
 .(3)الواحد" كالجزء معه وكونه بالفاعل

وان " من فلسطين ريشتي" صور عديدة لحذف الجمل، فمن حذف وفي دي
 : (4)الجملة في أسلوب القسم موضعان في قوله
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 كثرت بيننا الدويالت زوًرا        وقليل واهلل هذا الكثير
وتقدير الجملة: وأقسم باهلل، وهذا أصله، لكن دورانه على األلسنة وكثرة استعماله دفعهم 

يدل عليه في استخدام حرف القسم الواو، فحذف فعل القسم لالختصار فيه، وذكر ما 
 وفاعله الضمير المستتر فيه، وهذا من الحذف الواجب.

 : (1)ومن ذلك قوله
 نحن طالب وحدة!.. ال وربي       نحن طالب فرقة وشقاق

وهنا حذف لجملة فعل القسم وفاعله، والتقدير: " وأقسم بربي، فحذف الفعل والفاعل، 
 ر والمجرور دلياًل على الجملة المحذوفة.وبقي الجا

 .يحذف إذا عرف معنى الجوابو ومن صور حذف الجمل: حذف جملة جواب الشرط، 
، أو إذا (2)العرب تحذف الجواب في موضع تعرف فيه معنى الجواب" "إنَّ  :يقول الفراء

حتى يكون دلَّ عليه دليل؛ أي إذا ُسبق بما يشبه الجواب، قال المبرد: "ال يجوز الحذف 
وقد جمع الباحث . (3)المحذوف معلوًما بما يدل عليه من متقدم خبر أو مشاهدة حال"

 : (4)( موضًعا حذفت فيها جملة الشرط، ومن ذلك قول الكرمي29تسعة وعشرين )

 تعتز أرضي بهم إذا خطروا      تنبت تحت الخطى الفتوات
 اتمروجها تنتشي إذا بكروا       ُخْضُر رباها بهم حفيّ 

حذفت جملة جواب الشرط؛ لداللة ما قبلها عليها، والتقدير: " إذا خطروا تعتز أرضي 
ذا بكروا مروجها تنتشي".  بهم، وا 
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 : (1)ومن ذلك قوله
 ما على الشعر. إن تساقط      كاألنجم حتى يلوح صبح منير
 ما على الدمع. إن تألأل حتى    يتالقى في الحرف نار ونور

الشرط في البيتين، والتقدير: " إن تساقط كاألنجم... ما على فحذفت جملة جواب 
ن تألأل حتى يتالقى... ما على الدمع".  الشعر، وا 

 : (2)ومنه قوله
 أين تمسون؟! لو غدا كل شعب      حاكًما في البالد ذا سلطان!..

 وتقدير جملة الجواب: "لو غدا كل شعب... أين تمسون؟".
الف النحاة في حذف جواب الشرط إذا سبق بما ومما تجدر اإلشارة إليه، اخت

يشبه الجواب، فذهب البصريون إلى أن الجواب محذوف، وما سبق الشرط دليل عليه، 
ومؤكد له، وذهب الكوفيون إلى جواز تقديم الجواب على الشرط مطلًقا، أّما المبرد فقد 

ه بالنثر دون خصَّ جواز تقديم الجواب على الشرط إذا كان فعل الشرط ماضًيا، وخصَّ 
، وعليه فإنَّ مبحثا التقديم والتأخير هنا متداخالن؛ فقد يذهب بعض الباحثين (3)الشعر

 إلى كونها من قبيل التقديم والتأخير، وبعضهم يدرجها ضمن مباحث الحذف.   
ومن الصور الجائزة لحذف الجمل: حذف الجملة لدليل في الكالم عليها، ومن ذلك 

 : (4)قوله
 قد وقفوا على أشالئنا       سنحرر الوطن السليب لكم غداقالوا: و 

 من ذا يحرره؟!.. وكيف؟!.. وشعبه       ما زال بين األقربين مقيًَّدا
ففي البيت السابق حذفت الجملة لقيام الدليل الحالي عليها، وثقة بعلم المتلقي بها؛   

ير: "وكيف يحرره"، فحذفت فالمحذوف الجملة الفعلية بعد اسم االستفهام "كيف"، والتقد
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الجملة الفعلية من الفعل والفاعل والمفعول به، وهو حذف جائز يقصد به اإليجاز 
والتكثيف والبعد عن الحشو والتطويل، وفي البيت يطرح الشاعر أسئلة متعددة تعبر عن 
حالة انشغال ذهني، يكثر خاللها توارد األسئلة، وهي حالة يتناسب معها الحذف؛ 

 حالة التردد والتشتت واالستغراب المحيطة بالشاعر، وتفاصيل القضية.إلظهار 
 : (1)ومنه قوله

 يدعوهم الشعب المشرد... ال       .. ال تدُع.. ليس هناك من أحد
ففي البيت حذف لجملة فعلية تقديرها: ال تدع... يفسرها التوكيد الالحق لها: "ال تدع"،  

لحرف ال الجملة بالجملة، لكن ما جعلني أضعها وقد يكون الكالم من توكيد الحرف با
ضمن توكيد الجملة بالجملة، وتقدير جملة محذوفة بعد حرف النهي "ال"، وضع إشارة 

 الحذف بعدها.

                                                           

 .336( المرجع السابق، ص 1) 



 

 -156- 

 

 النتائج
 توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، وهي على النحو اآلتي: 

فلسطين  وظَّف الشاعر عبد الكريم الكرمي ظاهرة الحذف في ديوان "من  -1
 ريشتي" بأنواعه المختلفة؛ الواجب منه والجائز.

وظَّف الشاعر صور الحذف المختلفة؛ فاستحوذ حذف الحروف على ما نسبته  -2
%، ومن صور حذف الحروف؛ حذف حرف النداء، وحذف حروف 24.3

 الجر، وحذف حروف االستفهام.
بة حذف كان النصيب األكبر من مواطن الحذف لحذف األسماء، إذ بلغت نس  -3

%؛ وهو ما يقارب نصف مواطن الحذف، ولعلها نسبة متناسبة 49.3األسماء 
مع انتشار األسماء في التركيب اللغوي، ومن صور حذف األسماء؛ حذف 
المبتدأ، والخبر، والخبر لفعل ناسخ، والخبر لحرف ناسخ، والمفعول به، 

 والمضاف، والمضاف إليه، والصفة، والموصوف.
%، لكن بضم حذف 3.47بالنسبة األقل؛ إذ بلغت نسبته  حظي حذف األفعال -4

%؛ فإن المجموع يصل إلى ما يزيد عن 22.9الجمل إليه الذي بلغ نسبة 
%، ومن صور حذف الجمل: حذف جملة القسم، وحذف جملة جواب 26

 الشرط، وحذف الجملة لقيام دليل سياقي عليها.
ر من وقوعه في الخبر، إذ تبين من خالل الدراسة وقوع الحذف في المبتدأ أكث -5

( موضًعا، بينما حذف الخبر 32بلغ عدد مواضع حذف المبتدأ اثنين وثالثين )
( 8في موضع واحد، ولو أضفنا إليه األخبار المنسوخة فإنها تبلغ معه ثمانية )

مواضع، وهو أمر يخالف آراء بعض النحاة في أن الخبر أولى بالحذف من 
 المبتدأ.

في المضاف والمضاف إليه مع ما استقر عند النحاة؛ إذ اتفقت نسبة الحذف   -6
 جاء الحذف في المضاف أكثر من الحذف في المضاف إليه. 
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أّما الحذف في الصفة والموصوف؛ فقد خالف ما استقر عند النحاة؛ فجاء  -7
الحذف في الصفة أكثر من الحذف في الموصوف، فبلغ عدد مواضع حذف 

لم يقع حذف الموصوف إال في موضعين، ( موضًعا، بينما 20الصفة عشرين)
وهو ما يخالف ما ذهب إليه النحاة من ندرة وقوع الحذف في الصفة؛ لصعوبة 
تقديرها، إال أن الشاعر قد استعان بعالمات الحذف؛ للداللة عليها، رغم أن 

 ورودها ثابت في القرآن وفصيح الكالم.
الغرض العام منه في وظَّف الشاعر الحذف توظيًفا دالليًّا، فعالوة على  -8

اإليجاز والتكثيف، إال أننا نجد دالالت أخرى متفرعة عن هذا المعنى؛ 
كالتعبير عن الحنق والغضب والرفض، والتحقير، والبعد النفسي، وكذا الشوق، 
عمال  والحب، واألمل، والتعظيم، واالهتمام، والقرب النفسي، والتعميم، وا 

 الذهن.
ظر في الدالالت المستوحاة من صور الحذف؛ سواء من المفيد جدًّا إعادة الن   -9

ن كان  الجائز أو الواجب؛ فميل المتكلم إلى التراكيب المشتملة على الحذف، وا 
واجًبا؛ يشي بداللة نفسية وسياقية لتحوله عن التراكيب الكاملة إلى أخرى تتسم 

  باإليجاز والتكثيف.

 التوصيات
ي، ودراسة الظواهر النحوية ضرورة االهتمام بدواوين الشعر الفلسطين .1

المتضمنة فيها، والعمل على إحيائها من خالل إعداد دراسات متنوعة فيها 
 ونشرها.

ضرورة إعادة النظر في بعض الفوائد اللغوية العامة؛ كاإليجاز والتكثيف،  .2
والوقوف على حيثيات اإليجاز فيها، وعدم قصر داللة الحذف على كلمات 

 النصوص، واستنباط الدالالت والدوافع.فقط، بل تأمل السياقات و 
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دواوين عبد الكريم الكرمي حافلة بالظواهر اللغوية الواردة فيها، ومن هذه  .3
ظهار دالالتها السياقية: ظاهرة التقديم  الظواهر التي تستحق الدراسة وا 

 والتأخير. 
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