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 7 .فاتحة العدد •

 : البحوث األولالقسم 
ظاهرة العدول وأثرها يف صيغ اإلفراد والتثنية والجمع عند  •

محمد  مطدى   ، د. «معها  الرهر  »الفراء يف ضوء كتابه  

 .عب العال القىاوي

11 

البهن  «اإلنصاف»التعارض والترجيح يف مسائل من كتاب  •

 .ي عنيزاتأ. أحم  سعي  علاألنباري، 
69 

)مرثية  داللة التشبي  واالستعارة يف رثاء أبي تمام للطوسي: •

ههها د. عبددد اط عىيدددهلل عبددد اط ، (الطوسهههي الرائيهههة نمو ج 

 .الزهراين

123 

د. يرهههال السهههيميائية الحههه ين يف  هههعر عنتهههرة العبسهههي، إ •

 .عب العزيز الحارثي بن نايف
189 

ظاهرة الحسد عند  هعراء العصهر الحهديع: عبهدالر من  •

ا،   .د. حنان أحم  عب اط فقيه السي  كري نمو ج 
259 

 : الملحقاتالثانيالقسم 

 311 المجمع والمجمعيِّينطائفة من أخبار  •
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 فاتحة العدد
 

 ربِّ العالمين.. وصلى اهلُل وسّلَم على نبيِّنا محمٍد وعلى آلِه 
ِ
الحمُد هلل

 وصحبِه أجمعين.. وبعد: 

فَمثُل هذه المجلِة كَمثِل شجرةٍ يف جنٍة، يصيبُها الغيُث، فتُؤيت ُأُكَلها كلَّ 

 هبا دُ اوالعلُم خيُر مائدةٍ َتْغُذو عليها األذهان، وتزدحيٍن بإذِن ربِّها. 

وهذا الَمثُل نضِربُه لمجلِة المجمع، ولكلِّ الَمعارف، ويزداُن هبا القول. 

 يقّدُر الِعلَم حقَّ قدِره. 
ٍّ

 ديواٍن علمي

نَجز، وتقّرُب  ويف مياديِن العلِم دواويُن زاخرة، تبُسُط البذَل بوعٍد مُّ

ِة ربيوالمبشراُت قاضيٌة بثباِت العاألقَصى بقوٍل مبسوٍط أْو ُموَجز. 

ها وصعوِدها.   وُسعوِدها، ُمناديٌة على ُسُموِّ

ويف هذا العددِ من مجلِة المجمع ِبحوٌث خمسٌة ذواُت أفنان، حظِيَْت 

 بالمجلة. 
َ

 هبا المجلة، وحظيَْت هي

ُم الشكَر لكلِّ وامٍق واثق ويعتذُر إلى كلِّ َمن قصرْت ، والتحريُر ُيقدِّ

 بحوُثهم عِن الَقبول. 

 سَن الَقبول. ونسأُل اهلَل لنا ولهم وللجميِع ح

 العزيز بن علي احلربي عبدد. أ. 
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 :األولالقسم 

 البحوث
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(1) 

 

 ى عبدالعال القطاويفمحمد مصط. د

 

 .يف النحو والصرف، من فلسطينأستاذ مشارك،  •

يف مناهج وطرق تددرس  اللةدا العرةيدا، مدن كليدا الترةيدا، دكتوراه  •

 .ةجامعا عين شم  يف القاهرة

 رئي  قسم اللةا العرةيا ةكليا اآلداب يف جامعا األقصى ةةزة. •

شارك يف العدسد من المؤتمرات والنددوات الترةوسدا والعلميدا، ولد   •

 مؤلفات وةحوث لةوسا منشورة.
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 الفراء صيغ اإلفراد والتثنيا والجمع عند يف أثرهاو العدول ظاهرة

 القرآن معاين كتاة  ضوء يف

 (سانقد تحليليا دراسا)

ص:  الملخَّ

، وهي الفراءيتناول هذا البحث قضيًة لغويًة تتعلق بظاهرة العدول عند 

قضية عالجها غيره كالمربد والزمخشري والزركشي، وهم يحطبون يف 

 حبل واحد.

 يًّاافرتاض الوجوه التي عرضها يف كتاب معاين القرآن تعليًل  الفراءعلل 

اك حقيقة كربى، وهي قضية يعتمد على الفلسفة والمنطق، وغفل عن إدر

روعة النسق التعبيري وانسيابية اآليات القرآنية وفق و التكامل السياقي

إيقاع موسيقي رائع، يعتمد على بناء اللفظ كما ورد يف كتاب اهلل دون 

 .عدول من هذا الضمير إلى ذاك
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Abstract: 

This resealed deals with the a linguistic question that 

is in touch with the case of pronoun , changes that 

Alfarra' discussed and others as well like zamakhshari, 

zarakshi, and Almobarred, all of them are liked Alfarra' 

discussed these subjects depending con logic and 

philosophy All these things were mentioned in his book 

titled with Quran's meanings He ignored fact in this 

course. 
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 :تمهيد

من الوقوف  –قبل تناول هذه المسألة بالدراسة والتحليل  –البد لنا 

؛ لنلقي بعض األضواء الكاشفة على شخصيته ومذهبه الفراءعند  قليًل 

الفكري الذي سيكون له أثر كبير يف توجهاته النحوية وفلسفته يف التعامل 

لفة مع هذه الظواهر شأن المفكرين بعامة، وأصحاب المذاهب المخت

 بن الذين تصدوا لعلوم التفسير وعلوم اللغة بفروعها المختلفة، كيونس

حبيب، والكسائي، والمربد، والزمخشري يف الكشاف، وغير هؤالء ممن 

أسسوا مدارس نحويًة قامت على أسس تميز كل مدرسة عن األخرى بفكر 

 .آخر األمر قوة الجدلو يعتمد على االجتهاد

، كان أعلم (1)«بني أسد، من أهل الكوفةمولى ل» الفراء زكرسا أةو

الكوفيين بالنحو بعد الكسائي، أخذ عنه، وعليه اعتمد، وأخذ عن 

حبيب، وأهل الكوفة يدعون أنه استكثر عنه، وأهل البصرة  بن يونس

 .(2)«يدفعون ذلك

                                                        

 .98نزهة األلباء  (  1)

 .333ص 2بغية الوعاة جـ (  2)
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 الفراءلوال : يحيى ثعلب، أنه قال بن يحكى عن أبي العباس أحمد»

لسقطت العربية؛ ألهنا  الفراءها وضبطها، ولوال ألنه خلص ؛لما كانت اللغة

 .(1)«كانت تنازع ويدعيها كل من أراد

 :نشأت 

مولى بني منقر يف الكوفة، ويبدو أنه  الفراءزياد  بن ولد أبو زكريا يحيي

ظهرت مواهبه، وبز أقرانه، فلقبوه  حتىوظل هبا  ،نشأ هبا نشأته األولى

 .(3)«ألنه كان يفري الكلم» ؛(2)ةالفراء

 :العلميا مكانت 

 أحمد بن حبيب والكسائي والخليل بن يونس الفراءلقد عاصر 

، متدينًا (5)، وكان إماًما ثقة(4)سيبويه وغير هؤالء من العلماء األفذاذو

وكان زائد العصبية على سيبويه، وجد كتابه  ،متورًعا، على تيه وعجب

                                                        

، طبقات النحويين واللغويين 371ص 2، النهاية يف طبقات القراء جـ98نزهة األلباء ص (  1)

 132ص

 .12ص 4، وأنباه الرواة جـ98الفهرست ص   (2)

 .333ص 2بغية الوعاة جـ (  3)

 .203_202ص1والمزهر جـ 333ص2انظر بغية الوعاة جـ (  4)

 98نزهة األلباءص (  5)
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، وكان (1)فلسفةتحت رأسه، وكان يتفلسف يف تصانيفه، ويسلك ألفاظ ال

 .(2)أمير المؤمنين يف النحو الفراء :يقال

كان له  ؛ حيثأوصلته مكانته العلمية إلى بلط األمراء والخلفاء

 ؛ حيث، أما مع المأمون فكان له شأن كبير(3)اتصال عابر هبارون الرشيد

 .(4)تلقينهما النحوو تولي تأديب ولديه

 :عصره

الوافدة، والفلسفات التي تعد  كان عصره يموج بالتيارات الفكرية

غريبًة على البيئة العربية التي تميل إلي البساطة والتيسير، وحمل هذه الراية 

المولدون من المتكلمين الذين عقدوا المسائل تأثًرا بالمنطق اليوناين الذي 

التعليل، وكان الفراء ال يرتاح إلى و كان له دور هائل يف موضوع القياس

 كان قد انغمس فيها بعدئذ كما سنرى يف كتابه المشهورهذه األمور وإن 

أثرها يف و الذي سنركز عليه يف دراستنا لمسألة العدول« معاين القرآن»

لعل هذا التبسط واضح يف إملءاته و السياق التعبيري من وجهة نظره،

النحوية التي حاول من خللها أن يبسط النحو؛ ليفهمه حتى الصبيان، 

                                                        

 333ص2بغية الوعاة جـ (  1)

 .101نزهة األلباء ص (  2)

 .131طبقات النحويين واللغويين ص (  3)

 99نزهة األلباء ص (  4)
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له حينما أبى الوراقون أن يملوا على الناس ما أمله يتضح هذا من قو

فلما فرغ من إملئه خزنه الوراقون عن الناس؛ ليتكسبوا به، »: عليهم

ال نخرجه إلى أحد إال لمن أراد أن ننسخه له على أن كل خمس : وقالوا

، فدعا الوراقين، فقال لهم يف ذلك، الفراءفشكا الناس إلى  أوراق بدرهم؛

لننتفع بك، وكل ما صنعته فليس للناس إليه من  ن إنما صحبناك؛نح: فقالوا

: قاربوهم تنفعوا وتنتفعوا، فأبوا عليه، فقال: حاجة؛ فدعنا نعش به، فقال

إين أريد أن أملي كتاب المعاين أتم شرًحا وأبسط : سأريكم، وقال للناس

 .(1)«من الذي أمللت، فجلس يملي.. قواًل 

 :الفراء عقيدة

التي كان لها مساس غير قليل بفكره ومذهبه النحوي  لفراءاأما عقيدة 

 واللغوي، فقد اختلف فيها بين المؤرخين:

 .(2)«وكان من أهل السنة، ومذاهبه يف التفسير حسنة»: قال األزهري

يتفلسف يف  الفراءوكان »: وأما ابن النديم فقد أثبت له التفلسف فقال

 .(3)«فاظه كلم الفلسفة...تأليفاته ومصنفاته، يعني أنه يسلك يف أل

                                                        

 .17ص 4، أنباه الرواة جـ99زهة األلباء صن  ( 1)

 8ص1هتذيب اللغة جـ (  2)

 99لفهرست صا (  3)
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، ولعل الرأي (1)«وكان الفراء يميل إلى االعتزال»: وأما القفطي فقال

الحاسم يف هذه المسألة هو ما ذهب إليه الدكتور أحمد مكي األنصاري يف 

وأبادر فأقول: إن »: اللغة فقالو ومذهبه يف النحو الفراءكتابه أبو زكريا 

قول الوسط، إذ إنه يتفق مع الخط الرئيسي الصحة هو ال إلىأقرب األقوال 

، وهو التحرر الذي يرتكز على أساس من السلفية الفراءلشخصية 

 .. بل يدين بمذهب االعتدال بين المتطرفين من هؤالء.الصالحة

 .(2)«يميل إلى االعتزال يًّا..لهذا كله أرجح أنه كان سن.أولئكو

سني  –سيرته من خلل  –ونحن نرى من جانبنا أن الرجل كان 

لكن االعتزال لما علت أمواجه، وراجت سوقه يف القرن الثاين و الهوى،

الهجري، وال سيما بذهاب ريح بني أمية وسيطرة الموالي على أزمة الفكر 

يف الدولة العباسية، وخاصًة يف زمن المهدي وبنيه هارون الرشيد والمأمون 

 يي بزي أصحاب البدعوالمعتصم، لما كان األمر كذلك كان البد من التز

الشعوبية الداعية إلى تحطيم العقيدة اإلسلمية البسيطة وإعادة دولة بني و

ساسان، فظهرت المعتزلة وإخوان الصفا والقدرية والجربية، وبثوا هذه 

الملل الغريبة يف تصانيفهم كما رأينا يف كتب الجاحظ، أحد أقطاب 

ى دربه كاألخفش وأبي ومن بعده ساروا عل -كما هو معروف  -المعتزلة

                                                        

 13ص 4أنباه الرواة جـ (  1)

 73أبو زكرياء الفراء ومذهبه يف النحو واللغة ص (  2)
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غير هؤالء ممن جرفهم السيل أو و علي الفارسي وابن جني والزمخشري،

دفعوا بالسيل إلى أعلى مستواه، فبلغ السيل الزبى كما يقولون، نعم لقد 

 .كان الفراء رغم أنه استرت بالسنة معتزلي التوجه معتزلي الفكر والفلسفة

 :وفات 

أثناء رجوعه يف  يف كانت الفراءأن وفاة أجمع الرواة زمانًا ومكانًا على 

 .هـ206 الطريق من مكة سنة
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 :تقدسم

ما  اظاهرة العدول يف اللغة العربية بعامة هي من الظواهر التي كثيرً 

وأرباب علم النحو كثيًرا، فتتبعوها وبحثوا عن  استوقفت علماء اللغة

المسألة  أسرارها وعجائبها ودالالهتا، وكان أكثر ما استوقفهم يف هذه

جانب اإلعجاز  إلىوجودها مبثوثًة يف القرآن الكريم من وجهة نظرهم 

 .المعنوي والبياين واألدبي والفني وال سيما القصص القرآين المعجز

 عدل عن الشيء تعدل عداًل  :: جاء يف لسان العربيًّاالعدول لغو

 .رجع :وعدل إليه عدواًل  ،وعن الطريق جار ،أي حاد ؛وعدواًل 

 ،عن طريقه اعدلت فلنً  :تقول ،أن تعدل الشيء عن وجهه :والعدل

 .(1)...وعدلت الدابة إلى موضع كذا

وأما المقصود بالعدول كمصطلح لغوي نحوي يف بحثنا هذا فهو أن 

يعدل المتكلم أو يحيد عن المعني المراد بإيراد اللفظ إلى معنًي آخر، وال 

لح؛ ألنه يدور يف دوائر ال تكاد وراء داللة هذا المصط انريد أن نستطرد كثيرً 

تنتهي، وأبرزها ما يعنيه مصطلح الحديث من توفر خصائص معينة يف سند 

العدل الضابط إلى العدل الضابط إلى منتهاه، : الحديث أهمها العدول، أي

                                                        

 .435-434ص  1لسان العرب مادة )عدل( جـ (  1)
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فالراوي ال بد أن يتوفر فيه هذا الشرط من الثقة والعدل والبعد عن الخوارم 

 .اء الحديثوالجروح التي أوردها علم

أثرها يف السياق و ظاهرة العدول»ـإذن نحن يف بحثنا هذا الموسوم ب

نقصد المفهوم النحوي اللغوي لهذا المصطلح، « الفراءالتعبيري عند 

يف تفسيره يف كتاب  الفراءفالعدول من الظواهر اللغوية الكثيرة التي أوردها 

 .معاين القرآن

هو ظاهرة : رة اللغوية النحويةولكن الذي نبتغيه من دراسة هذه الظاه

 الفراءوهي دراسة تحليلية عند أبي زكريا » العدول المتمثلة يف أربعة أمور

 :من خلل كتابه معاين القرآن، وهي

 .استعمال المفرد موضع المثنى •

 .استعمال المثني موضع المفرد •

 .استعمال المفرد موضع الجمع •

 .استعمال الجمع موضع المفرد •

رة من أدق الظواهر التي استوقفتني يف هذا البحث، ولعل هذه الظاه

وقد عالجها كثير غير الفراء كالزجاج والزمخشري وأبي حيان األندلسي 

والطربسي والبيضاوي، وقد كنت قد تقدمت للحصول على درجة أستاذ 

، بأبحاث من بينها بحث تكلمت فيه عن ظاهرة العدول 2011مشارك عام 

مخشري، وناقشت فيها رأي الزمخشري لبعض وأثرها يف السياق عند الز
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القرى  أمالمسائل اللغوية، نشر هذا البحث يف مجلة كلية اآلداب بجامعة 

، ولقد نالت هذه الدراسة إعجاب أحد المحكمين 2010يوليو  4العدد 

فأوصى يومها أن أهتم بمثل هذه الدراسة؛ ألقارن وأقارب وأوازن ما بين 

يف السياق عند كل من الفراء والزمخشري  دراسة ظاهرة العدول وأثرها

وكانت تعليلهتم يف غاية الدقة والجمال؛ ألهنا يف مضموهنا تمس جوهر 

اإلعجاز اللفظي التعبيري يف النسق القرآين، ثم إن هذا الموضوع يعد من 

الموضوعات التي لم يقف عندها الباحثون وقفات تأملية فاحصًة، تعتمد 

الخفية لهذا الفن التعبيري، الذي سماه الباحثون  على الغوص وراء المعاين

القدماء بفن االلتفات أو فن تحول الضمير من المخاطب إلى المتكلم، أو 

إين ألحسب أن و هكذا،و من المفرد إلى الجمع أو من الجمع إلى المفرد

اآليات القرآنية ال تفهم معانيها الحقيقية إال أن يكون المفسر ملًما بفن 

 حتى يستطيع توجيه المعنى توجيًها صحيًحا، واهلل ورسوله أعلم.االلتفات 
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 :المثنى موضع المفرد استعمال :أوًل 

حيث كان صاحب ذوق  (1)الفراء سليقة المعلم تلحظها واضحًة عند

لقد روي عن ثعلب أنه روى عن أبي و ،ملم يف تذوق األساليب العربية

للتصال  الفراءزياد  بن لما تصدى أبو زكريا يحيى»: نجدة، فقال عنه

بالمأمون، كان يرتدد إلى الباب؛ فلما أن كان ذات يوم جاء ثمامة، فقال: 

فرأيت له أهبة أدب، فجلست إليه ففاتشته عن اللغة، فوجدته بحًرا، وفاتشته 

عن النحو فشاهدته نسيج وحده، وعن الفقه فوجدت فقيًها عارًفا باختلف 

ب خبيًرا، وبأيام العرب وأشعارها حاذًقا، القوم، وبالنجوم ماهًرا، وبالط

 .(2)«أنا هو...: فقال !الفراءما أظنك إال و ؟فقلت له: من تكون

، لقد أحسن فهم يًّاهذه هي صفات أبي زكريا، فلقد كان عالًما ذك

منطقها  االعربية وخصوًص واستعمال  معرفةالسياق القرآين كثيًرا، فقد أجاد 

من المثنى، ونظير ذلك ما جاء يف قوله  الخاص، واستعمال المفرد بداًل 

ُثمَّ َيْرِم بِِه بَِريئًا﴾ ا﴿َوَمْن َيكِسْب َخطِيئًَة َأو إِْثمً : تعالى
كيف »: ، فيقال هنا(3)

إنه استعمل الضمير العائد على  ؛ حيث(4)«؟اإلثمو قد ذكر الخطيئةو قال به

                                                        

 .245اء ومذهبه يف النحو واللغة صرالف أبو زكريا (  1)

 .101نزهة األلباء ص (  2)

 .112النساء آية (  3)

 .286ص1معاين القرآن جـ (  4)
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إلثم، وكان الخطيئة وا: ليدل به على المثنى، وهما المفرد يف قوله به؛

 السياق يقتضي أن يقول هبما.

جائز بأن يكنى عن الفعلين وأحدهما مؤنث » يرى أن هذا الفراءو

بالتذكير والتوحيد، ولو كثر لجاز الكناية عنه بالتوحيد؛ ألن األفاعيل يقع 

عليها فعل واحد، فلذلك جاز، فإن شئت ضممت الخطيئة واإلثم فجعلته 

 ..(1)«لإلثم خاصةً  كالواحد، وإن شئت جعلت الهاء

وا ﴿وَ : ونظير ذلك ما جاء يف قوله تعالى إَِذا َرأَوا تَِجارًة َأو َلْهًوا انَْفضُّ

 ..(3)«.. ولو ذكر على نية اللهو لجاز.، فجعله للتجارة(2)إَِليَها﴾

ولم يقل: إليهما،  ﴾اهَ يْ لَ وا إِ ضُّ فَ انْ ﴿: فأما قوله جل وعز»: وقال النحاس

وا إَِليَها﴾ بن فتقديره على قول محمد ثم ، يزيد ﴿َوإَِذا َرأَوا تَِجاَرًة اِنَْفضُّ

وهذا كله جائز أن يعود  ،عطف الثاين على األول، فدخل فيما دخل فيه

 .(4)«على األول أو الثاين أو عليهما

                                                        

 .286معاين القرآن للفراء ص (  1)

 11الجمعة آية (  2)

 287ص 1معاين القرآن جـ (  3)

 .430-429معاين القرآن للنحاس ص  (  4)



 

 

 
 م2019 ر(مارس )آذاهـ/ 1440(، رجب الفرد 19العدد ) -السابعةالسنة  25

 

 ؟فإن قلت: كيف قال إليها وقد ذكر شيئين»: أما الزمخشري فقال

ا أو لهًوا انفضوا إليه، فحذف قلت: تقديره: إذا رأوا تجارًة انفضوا إليه

 .(1)«.. وقرئ إليهما.أحدهما لداللة المذكور عليه

 اهتممً « إليهما»: ، ولم يقل«إليها»: وقال تعالى :وقال ابن عطية

.. إذ كانت هي سبب .أعاد الضمير على التجارة دون اللهو ؛ حيث(2)باألهم

﴿إِِذ  :قوله تعالىونظير ذلك ما جاء يف  ،(3)«اللهو، ولم يكن اللهو سببها

 .(4)انْبََعَث َأْشَقاَها﴾

إهنما كانا اثنين فلن ابن دهر، : يقال»: معلًقا على ذلك الفراءقال 

يقل: أشقياها، وذلك جائز لو أتى؛ ألن العرب إذا أضافت و واآلخر قدار،

إلى أسماء وحدوها يف موضع « من» أفعل التي يمدحون هبا، وتدخل فيها

لجمع، فيقولون للثنين: هذان أفضل الناس، وهذان المؤنث واو االثنين

 .(5)«خير الناس

                                                        

 397ص 4الكشاف جـ (  1)

 .310ص 5المحرر الوجيز جـ (  2)

 .318ص 6ن جـمصوالالدر  (  3)

 .12الشمس آية  (  4)

 .268ص 3معاين القرآن جـ (  5)
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... »: يقول ؛ حيثلسماعه يف ذلك عن العرب الفراءولقد استند 

 وأنشدين آخر يف التوحيد، وهو يلوم ابنين له:

 يـــا أخبـــث النـــاس كـــل النـــاس قـــد علمــــوا

 

ــــل معضــــاد ــــا مث ــــو تســــتطيعان كن  ل

، ومن وحد يف االثنين قال يف ، وكل صوابييا أخبث: فوحد، ولم يقل  

هي شقيا النسوة على : هي أشقى القوم، ومن ثنى قال: ااألنثى أيًض 

أنشدين المفضل و» :الفراءقال  ؛ حيث، ولقد قالت العرب بذلك(1)«فعلى

 :الضبي

ــــنامً  ــــا س ــــك عظماه  أو انــــربى اغبقت

  

 (2)برزقـــــك بـــــراق المتـــــون أريـــــب

جًها آخر نفذ إليه من خلل أما الزمخشري فيري يف هذه المسألة و    

الجانب الداللي للعلقة الموجودة بين المفرد والمثنى، يتجلى ذلك يف 

، (3)إدراكه لدور السياق يف توجيه معنى اللفظ وداللته بين المفرد والمثنى

﴿َقاَل َفَمْن َربُُّكَما َيا : ومن ذلك يف ما جاء على لسان فرعون يف قوله تعالى

إلى  ،«ربكما»: ول الكلم من خطاب االثنين يف قولهتح ؛ حيث(4)ُموَسى﴾

 .(5)«يا موسى» خطاب الواحد يف قوله تعالى

                                                        

 .268ص 3ين القرآن جـمعا (  1)

 .268ص3معاين القرآن للفراء جـ (  2)

 .148انظر بحثنا السياق وأثره يف العدول عن مطابقة العدد عند الزمخشري ص (  3)

 .49طه آية (  4)

 148عن مطابقة العدد عند الزمخشري صول عدانظر بحثنا السياق وأثره يف ال (  5)
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على أية حال، خاطب فرعون االثنين بخطاب الواحد فمن ربكما يا 

موسى؟؛ ألن الموقف موقف تحد من فرعون، أمام قوي، وهو يعرف أن 

ت كما يذهب موسى قوي بعد معجزة العصا، وإين ألرى بأن المسألة ليس

بنبوة  األصل يف النبوة، فهو ال يعرتف أصًل  هو الزمخشري بأن موسى

موسى وهارون، ولكنه جدل األقوياء، وقد نحس مع التحدي من جانب 

يا موسى﴾، هذا شيء نلمسه فيما ﴿من االستخفاف يف قوله:  افرعون شيئً 

 .(1)َكاُثُر﴾حكته العرب عند التباهي بالتكاثر قال تعالى: ﴿َألَهاُكُم التَّ 

أن كل ما أورده الفراء والزمخشري والقرطبي يف -هنا  -والذي نراه

تعليل ظاهرة العدول بالتعبير بالمفرد عن المثنى، هو شيء يعتمد على 

االجتهاد، وباب االجتهاد مفتوح يف المسائل اللغوية إال يف آيات الكتاب 

 .الحكيم الذي فصلت آياته من لدن عزيز حكيم

: من اآلية القرآنية يف قوله تعالى« به» سألة عودة الضمير يفأما يف م

﴿َوَمْن َيْكِسْب َخطيئًَة أَو إِثًما ُثمَّ َيْرِم بِه﴾ فليس فيها تأويل، ذلك أن الضمير 

األمر يشمل و ،اهنا يعني األمر أو المسألة، فهو لم يرم هبذا األمر بريئً 

للنسق القرآين، وكذلك الواحد واألكثر، فهنا إحكام يف السياق، وضبط 

وا إَِليَها﴾: الشأن مع ما جاء يف قوله تعالى  ؛﴿َوإِذا َرأَوا تَِجارًة َأو َلْهًوا انَْفضُّ

                                                        

 .1التكاثر آية  (  1)
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حيث إن الضمير يف قوله إليها يشمل الحالة الواقعة يومئذ، فهنا إحكام يف 

، وال اجتهاد وراءها، وليس وراءها جواز أو «ال تبديل لكلمات اهلل» السياق

الموالي الذين  يف كلم البشر، وال سيما اد يكون ذلك موجودً وجوب، ق

 .ووضعوا القياس والفروض دخلوا يف اإلسلم، فمنطقوا المسائل

تنسجم آخر األمر « ظاهرة العدول»التي سموها بـ ثم إن هذه الظاهرة

من مبدأ اإلعجاز اللغوي يف القرآن الكريم، وقد رد  الفراءمع ما أشار إليه 

حيث  –مع أنه محسوب عليهم »-ورأسهم النظام  المعتزلة بذلك على

أنكر هؤالء االعتزاليون اإلعجاز اللغوي يف القرآن، فتصدى لهم الفراء، 

ونادى بأن لغة القرآن أفصح أساليب العربية على اإلطلق، وطفق يرد على 

المعتزلة من جهة، وعلى رواة الشعر وعلماء األخبار من جهة أخرى، 

ال يريدون أن يلتمسوا إعجاز القرآن يف قوالبه اللغوية، بل  أولئك الذين

 .(1)«يرون كمال الفصاحة يف لغة عرب البادية

إذن، فهذه الروعة السياقية المتسقة بنسقها التعبيري يف آيات التنزيل 

جاءت من إعجاز إلهي لكتابه الكريم، وقوله تعالى المحكم المفصل يف 

موسيقا » من اهذا األثر الجميل جاءه أيًض لفظه وفواصله وداللته، ثم إن 

                                                        

 .512الفراء ومـذهبه يف النحو واللغة ص  أبو زكريا (  1)
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، واتخذ منها نظريًة راح يدافع هبا عن الفراء الفواصل القرآنية التي ذكرها

 .(1)«كتاب اهلل يف نطاق مبدؤه اإلعجاز اللغوي

شيء قد غاب عن فكر هؤالء وهؤالء ممن تصدوا -هناك -ويبقى 

 وحًسا وظاهًرا وباطنًا، لهذه الدراسات المتعلقة بداللة اللفظ القرآين معنًى 

إن ذلك هو الموسيقي الخفية التي تسري يف العبارة وتناغمها مع العبارة 

األخرى وبين الحروف التي تتكون منها كل لفظة فتجعل السياق متسًقا 

وهذا يلتقي مع موسيقا النفس اإلنسانية التي انغرزت يف الحس  امتناغمً 

المنظومة الكونية كلها إيقاًعا البشري منذ النشأة األولى، وارتبطت ب

، انظر إلى الطفل الصغير حين يسمع الموسيقى، وانظر وتناغًما وتفاعًل 

، وانظر إلى -عليه السلم-إلى الطير صافات مأخوذات بمزامير داود 

الحيوان وحداء اإلبل كيف يفعل األفاعيل بالقافلة فتغذ السير منسجمًة غير 

 نود وكيف ترتاقص مع صوت الناي..شاعرة بالنصب، وكذا أفاعي اله

إنه سر خفي أودعه اهلل يف خلقه، واإلنسان طروب بطبعه، وحينما 

يسمع الموسيقى الهادئة الخفية يكاد يخرج عن طوره وثيابه؛ ليعود إلى 

أصله الرتكيبي الموسيقي، وانظر إلى تجويد اآليات كيف يرتك أثره يف 

هرة العدول من المفرد إلى السامعين، من هنا ينبغي أن نحكم على ظا

                                                        

 .512أبو زكريا الفراء ومذهبه يف النحو واللغة ص  (  1)
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المثنى إلى الجمع، فلقد جاءت لتلبي هذا الجانب الموسيقي بين األلفاظ 

والفواصل حتى تعطي الداللة الروحية المبتغاة، واإلنسان بالروح ال 

 .بالجسم إنسان
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 :المفرد موضع المثنى استعمال: اثانيً 

 ؛ حيث(1)غوييف االستعمال الل ادقيقً  اوهنا نجد الفراء يلحظ ملحظً 

يقول يف معانيه عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿َيْخُرُج مِنُْهَما اللُّؤُلُؤ 

؛ أي: يخرج من الملح دون (3)، إنما يخرج من أحدهما(2)َوالَمْرَجاُن﴾

وخرج عليه ما جاء يف  ،«منهما»: ، ومع ذلك كنى بالتثنية فقال(4)العذب

ا بََلَغا َمْجَمَع بَيْ  نِِهَما نَِسيَا ُحوتَُهَما َفاتََّخَذ َسبِيَلُه فِي البَْحِر قوله تعالى: ﴿َفَلمَّ

َسَربًا﴾
: ، أال ترى أنه قال لموسى(6)يوشع فأضافه إليهما إنما نسيهو ،(5)

 .(7)﴿فإِنِّي نَِسيُت الُحوَت﴾

، وهي أن ﴿نسيا الفراءوهنا نلمح نكتًة بلغيًة قد غابت عن ذهن 

التي صرف اهلل هبا ذهنيهما عن  من الصرفة احوهتما﴾ كان النسيان شيئً 

ذلك المكان و التذكر؛ ليتم األمر حسب تدبير اهلل، ففي تلك اللحظة،

                                                        

 .245أبو زكريا الفراء ومذهبه يف النحو واللغة ص (  1)

 .22الرحمن آية (  2)

 .268ص 2جـن معاين القرآ (  3)

 .115ص 3، جـ154ص 2معاين القرآن جـ (  4)

 .61الكهف آية (  5)

 .154ص 2معاين القرآن جـ (  6)

 .180ص2معاين القرآن جـ (  7)
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لم يضرب على و مجمع البحرين ضرب النسيان على موسى ويوشع،

ا﴾، قال نَ اءَ دَ ا غَ نَ ﴿آتِ : لما قال موسىو واحد، حتى ال يذكر الذاكر الناسي،

 اتواضعً  فأسند األمر إلي نفسه﴿إين نسيت الحوت﴾، : يوشع عليه السلم

 ؛ ألنلسيده، فأشعره أن النسيان كان من جانبه هو، وهكذا اوإكباًرا واحرتامً 

سورة الكهف مدرسة اجتماعية أخلقية تربوية، ومنه ما خرج عليه قوله 

﴿َولَِمْن َخاَف َمَقاَم ربِِّه َجنَّتَاِن﴾ تعالى:
(1). 

ان من بساتين الجنة، وقد يكون إهنما بستان ذكر المفسرون»: الفراءقال 

، ومنه ما جاء يف قوله تعالى: (2)«يف العربية: جنة تثنيها العرب يف أشعارها

 :يديهما، والمراد :، ولم يقْل (3)﴿َوالّساِرُق والّساِرقُة َفاقطُعوا أْيِدَيُهَما﴾

هو و يجوز يف اللغة؛ فاقطعوا يديهماو من هذا، امن هذا ويمينً  افاقطعوا يمينً 

 :أنشدين بعض العرب: الفراء ولقد سمع ذلك عن العرب، يقول، صلاأل

ــــــــمَ ومهْ  ــــــــ نِ يْ َه ــــــــ ينِ فَ ذَ َق  ينْ تَ رْ َم

  

ـــــــ ـــــــ بـــــــاألمِّ  هقطعتُ نْ يْ تَ مْ ال بالسَّ
(4) 

 

                                                        

 .46الرحمن آية (  1)

 .118ص 3معاين القرآن جـ (  2)

 .38المائدة آية (  3)

 .169ص 6الجامع ألحكام القرآن جـ (  4)
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ها هو يستند إلى ما سمعه عن العرب يف و ،(1)واحًدا امهمهً  :يريد

 :أنشدين آخرو :يقول ؛ حيثشاهد آخر

ـــــــداء ـــــــعي بكب  (2)لهـــــــذمينو يس

 

ـــــل ـــــد جع ـــــين ق  (3)األرطـــــاة جنت

 وذلك أن الشعر له قواف يقيمها الزيادة»: معقبًا على ذلك الفراءقال  

لهذم : القوس، يقال: . والكبداء.النقصان، فيحتمل ما ال يحتمله الكلمو

 .(4)«ولهذم لغتان، وهو السهم

 :وما أوسع خيال العربي، انظر إلى قول أبي تمام

 يـــــــا صـــــــاحبي تقصـــــــيا نظريكمـــــــا

  

ــــــا و ــــــف تصــــــورتري  (5)جــــــوه األرض كي

 فهو يخاطب اثنين على سنة شعراء الجاهلية، فهي هنا تقليد تعبيري، 

ليس القرآن المعجز بتقليد تعبيري، بل جاء بلسان عربي مبين، انظر إلى و

 كلمة مبين بما تحمله من دالالت البلغة والقوة اإلعجازية.

                                                        

 .118ص3معاين القرآن جـ (  1)

 .556ص 12جـ، )لهذم( مادة:لهـذم: هو السيف الحاد. لسان العرب  (  2)

 .118ص3معاين القرآن جـ  ( 3)

 .118ص 3معاين القرآن جـ (  4)

 .194ص 2ديوان أبي تمام، جـ (  5)
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تنا إلى أسلوب ويجب أن ننظر إلى القرآن نظرًة مغايرًة لنظر هذا،

العرب يف خطاهبم بالتثنية والجمع، والمفرد، إنه كلم معجز يف بيانه، 

لفظه، وهذه أشياء لم يلتفت إليها شيخ االعتزال و ومعانيه، وبلغته،

مسعدة، وال أبو  بن من قبله، وال األخفش سعيد الفراءوال  ،الزمخشري

 ن أرباب االعتزال.علي الفارسي وال تلميذه الفذ ابن جني، فكل هؤالء م

القوم بما يؤمر به و العرب تأمر الواحد»: معقبًا على ذلك الفراءقال 

 !ويحك: سمعت بعضهم يقولو قوما عنا،: االثنان، فيقولون للرجل

 .(1)ازجراهاو ارحلها

ونرى أن ذلك منهم أن الرجل أدنى »: على ذلك قائًل  الفراءثم عقب 

فجرى : ك الرفقة، أدين ما يكونون ثلثةً غنمه اثنان، وكذلو أعوانه يف إبله

يا صاحبي، يا  :كلم الواحد على صاحبيه، أال ترى الشعراء أكثر شيء قيل

 :، وعليه قال امرؤ القيس(2)«خليلي

ــــــدب علــــــى خليلــــــي، مــــــرا بــــــي  أم جن

  

 (3)نقضـــــــي لبانـــــــات الفـــــــؤاد المعـــــــذب

 :ثم قال   

                                                        

 .194ص 2ديوان أبي تمام، جـ (  1)

 .78ص 3معاين القرآن للفراء جـ (  2)

 .71ديوان امرئ القيس ص (  3)
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ـــــــا  ألـــــــم تـــــــر أين، كلمـــــــا جئـــــــت طارًق

  

ـــــا ـــــدت هبـــــا طيبً  (1)لـــــم تطيـــــب إنو وج

وأنشدين : ، قال(2)«ألم تر، فرجع إلى الواحد، وأول كلمه اثنان»: فقال   

 :آخر

ــــــــانظُ  خليلــــــــي قومــــــــا يف عطالــــــــةَ   :راف

  

 (3)تــــرى مــــن نحــــو بــــابين أو برقــــا؟ اأنــــارً 

والقول »: قال أبو بكر األنباري معلًقا يف أحد أقواله على البيت السابق   

احًدا وثنى؛ ألن العرب تخاطب الواحد الثاين أن يكون خاطب رفيًقا و

الدليل على أن و ،(4)«قوما، واركبا...: بخطاب االثنين، فيقولون للرجل

 :الخطاب لواحد قول امرئ القيس فيما بعد

ـــــــيضه ــــــك وم ــــــا أري ــــــرى برًق  أصــــــاح ت

  

 (5)كلمـــــــح اليـــــــدين يف حبـــــــي مكلـــــــل

يَا فِي تعالى مخاطبًا لمالك خازن جهنم ﴿َأْلقِ و ومنه قول اهلل تبارك   

اٍر َعنيِد﴾  .(7)إنما يخاطب واحًداو ، فثنى(6)َجَهنََّم ُكلَّ َكفَّ

                                                        

 ، ورواية الديوان ألم ترياين.71ديوان امرئ القيس ص   (1)

 .183ص9، وانظر مجمع البيان جـ89ص3معاين القرآن جـ (  2)

 .89ص 3معاين القرآن جـ (  3)

 .16شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات ص (  4)

 .51ديوان امرئ القيس ص (  5)

 .24سورة ق آية (  6)

 .16الجاهليات صال طوشرح القصائد السبع ال (  7)
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: أما الزجاج فيرى أن الخطاب يف اآلية للملكين، يتضح هذا من قوله

أن يكون أمر الملكين؛ ألن ﴿َأْلِقيَا﴾  –واهلل أعلم  –الوجه عندي »

 .(2)«ًداالعرب تخاطب الواحد مخاطبة االثنين تأكي: قيلو ،(1)للثنين

 الزركشي يف كتاب الربهان يف علوم القرآن هويف هذا السياق نفسه أورد

قول أبي علي الفارسي يف ظاهرة العدول عن المفرد بالمثنى يف قوله  يف

إن ظاهر اللفظ يقتضي »: ، فقال(3)تعالى: ﴿َعَلى َرُجٍل مَِن الَقْرَيتيِن َعظِيم﴾

يمكن أن يكون منهما دل لما لم و الطائف جميًعا،و أن يكون من مكة

، وجعل منه قوله (4)المعنى على تقدير: ﴿َرُجٌل مِْن إِْحَدى الَقْرَيتَيِن﴾

تعالى: ﴿َوَجَعَل الَقَمَر فِيِهنَّ نُوًرا﴾
يف السموات، والقمر إنما هو يف : ؛ أي(5)

سماء واحدة منهن، قيل هو يف السماء الدنيا، وإنما جاز ذلك؛ ألن بين 

زيد يف المدينة، وإنما هو يف زاوية يقال  كما فصح ذلك،السموات ملبسًة 

 .، وهذا كثير يف الشعر العربي، ويف آيات القرآن الكريم(6)«...من زواياها

                                                        

 .45ص 5معاين القرآن وإعرابه جـ (  1)

 .178ص6ـالدر المصون ج (  2)

 .31سورة الزخرف آية  (  3)

 16سورة نوح آية  (  4)

 .3ص 3الربهان جـ (  5)

 384ص 6الدر المصون جـ (  6)
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والمازين  الفراءوبعد، فإن كل هذه التخريجات، التي ساقها 

والزمخشري والزركشي هي تخريجات تستند إلى االجتهاد، وإعمال 

اضات المنطقية، واالرتكاز أحيانًا على اللهجات الذهن القائم على االفرت

العربية كمخرج لهذه الظواهر التي سموها العدول من ضمير إلى آخر، قد 

يكون ذلك وارًدا يف الشعر العربي لضرورات وزنية يحكمها البحر 

الشعري، والروي والقافية، أو أن العربي حين يخاطب المفرد بالمثنى كما 

شواهدهم، يكون العربي ملتزًما بعدد الركب ثلثًة  أورده يف مشاهدهم أو

؛ ليبعث األنس يف نفسه حين اجتيازه المفازات الموحشة أو حًقا أو تخيًل 

وقوفه على أطلل الراحلين، إهنا سنة شعرية تقليدية، لها مساس بنفسية 

 .العربي ذي الخصوصية المتفردة بين شعوب األرض

اتلف أما يف القرآن الكريم فاألمر مخ ، ذلك أنه ما من حرف يأيت يف جدًّ

آيات التنزيل إال وله وظيفته وخصوصيته وداللته، ال يحيد عنها ولو 

﴿َيْخُرُج مِنُْهَما  استبدل به غيره الختل النظم وانفرط العقد، ففي اآلية

يف مكانه؛ ليعطي « منهما« الضمير يف قوله تعالىجاء ، (1)اللُّؤُلُؤ َوالَمْرَجاُن﴾

منه كيف ستكون : الموسيقي المحكم، إنه كلم اهلل، فتأمل لو قلناالنغم 

العبارة، ثم إن اللؤلؤ والمرجان يخرجان من البحرين، هذا عذب فرات، 

                                                        

 .22سورة الرحمن آية (  1)
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وهذا ملح أجاج، ففي قوله تعالى: ﴿َمَرَج البَْحَرَيِن َيْلتَِقيَاِن﴾
، فالعذب (1)

 .من مائهما خرج اللؤلؤ والمرجانو اختلط بالملح،

فلماذا ال يكون لمن خاف مقام ربه جنتان،  ،«جنتان»: لهوأما قو

، أو جنتان يف مكان معلوم ما ال عين رأت وال أذن المأوى مثًل و الفردوس

سمعت، وال خطر على قلب بشر، إهنم يقيسون دالالت القرآن بمقاييس 

 .ألفاظ البشر

اٍر َعنِي ؛ هنا يعجبني من (2)ٍد﴾وأما قوله تعالى: ﴿َأْلِقيَا فِي َجَهنََّم ُكلَّ َكفَّ

فسر ذلك بأن الخطاب موجه للسائقين من ملئكة اهلل، وجاءت كل نفس 

 معها سائق وشهيد.

من أن من سنن العرب أن تأمر الواحد  الفراء: وأما ما يقوله أبو زكريا

مورًدا لذلك أمثلًة من الشعر، فإن كان  ،بلفظ أمر االثنين نحو: افعل ذلك

نية، وإن كان يف غيره فاألمر مختلف، كما يف قوله: يف الشعر فلضرورة وز

فذلك إلشباع الحركة؛ ألن  ،للواحد افعل ذلك، وارحلها وازجراها

 «ارحلها»أخف من  «ارحلها»ـف ؛بعض القبائل تمد الحركة وتمط كلمها

 بتسكين اللم، وكأن السكون قيد انسياب اللفظ واندفاعه.

                                                        

 .19سورة الرحمن آية  (  1)

 .2سورة ق آية  (  2)
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إن كل لفظ  ؛ حيثا على ذكرهاوكذلك كل هذه الظواهر التي مررن

منتظًما يف مكانه؛ ليستقيم السياق، ويتم النسق التعبيري القرآين  اجاء متسقً 

، (1)َريَب فِيِه﴾ ﴿َذلَِك الكِتَاُب اَل ، موسيقي معجز وفق بناء لفظي هندسي

، فكل شيء يف مكانه المنتظم، وكل حرف ال يعدله تأويًل و معنًىو لغةً 

 يعدله ضمير آخر، وهذا هو كلم اهلل المعجز حرف آخر، وكل ضمير ال

 .الذي أعجز اإلنس والجن

                                                        

 .2البقرة آية  ورةس (  1)
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 :الجمع موضع المفرد استعمال: اثالثً 

لم يختلف الكلم القرآين عن كلم العرب عامًة بالنسبة الستعمال 

الكلمة مفردًة ومجموعًة، لكن بلغة القرآن الكريم تظهر جليًة يف 

أن ذلك  الفراءيرى  ؛ حيث(1)اد والجمعاستعماالته للعلقة ما بين اإلفر

التي للستغراق، ونظير ذلك ما « أل» يف اسم الجنس، أو قافية ايأيت كثيرً 

 .(2)جاء يف قوله تعالى: ﴿سيهزم الجمع ويولون الدبر﴾

 فوحد، ولم يقل األدبار، وكل جائز،« الدبر« وقال»: الفراءقال 

، وضربنا منهم الرأس واألعين الرؤوسصواب أن تقول: ضربنا منهم وال

إنه لكثير الدينار والدرهم، تريد الدنانير : واليد، وهو كما تقول

 .(3)«والدراهم

﴾ أي: رَ بُ الدُّ  ونَ لُّ وَ معلًقا على اآلية: ﴿ويُ  -أيًضا -وقال الزمخشري

 .(4)األدبار

الدبر اسم جنس كالدرهم، والدينار فوحد، والمراد »: وقال القرطبي

 .(5)يالجمع ألجل رءوس اآل

                                                        

 .157ري صالسياق وأثره يف العدول عن مطابقة العدد عند الزمخش (  1)

 .45القمر آية  (  2)

 .110ص3معاين القرآن للفراء جـ (  3)

 .315ص 4الكشاف جـ (  4)

 141ص17الجامع ألحكام القرآن جـ (  5)
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ومما جاء يف الشعر على لفظ الواحد يراد به الجمع قول »: قال سيبويه

 :الشاعر

 كلـــــوا يف بعـــــض بطـــــنكم تعفـــــوا

  

 (1)فـــــإن زمـــــانكم زمـــــن خمـــــيص

؛ (2)«حيث استعمل الشاعر المفرد: بطنكم ووضعه يف موضع الجمع   

 .(3)أي: بعض بطونكم

 عبدة: بن ومنه قول علقمة

 اهبـــــا جيـــــف الحســـــرى فأمـــــا عظامهـــــ

  

 (4)فبـــــــيض وأمـــــــا جلـــــــدها فصـــــــليب

، (5)الشاهد فيه وضع الجلد موضع الجلود»قال األعلم الشنتمري:    

ألنه اسم جنس ينوب واحده عن جميعه،  ؛(6)فاجتزئ بالواحد عن الجمع

 .(7)«فأفرده ضرورًة لذلك

 ومنه قول الشاعر:

                                                        

، 48ص2ـج ، أمالي ابن الشجري21ص6، وشرح المفصل جـ210ص1الكتاب جـ (  1)

 .108ص1الدر المصون جـ

 .211ص2أمالي ابن الشجري جـ (  2)

 .108ص1مصون جـالدر ال (  3)

 .27عبدة الفحل ص بن شرح ديوان علقمة (  4)

 .169تحصيل عين الذهب من معدن جواهر األدب يف علم مجازات العرب ص (  5)

 .28عبدة الفحل ص بن شرح ديوان علقمة (  6)

 .169من معدن جواهر األدب يف علم مجازات العرب ص ذهبالتحصيل عين  (  7) 
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ــــــد ســــــبينا ــــــل وق  ال تنكــــــروا القت

  

 (1)يف حلقكــــم عظــــم وقــــد شــــجينا

، ونظير ذلك يف التنزيل (2)«اهد فيه وضع الحلق موضع الحلوقالش»  

أوقع ظهير يف موضع  ؛ حيث(3)قوله تعالى: ﴿َوالَمَلئَِكُة بَْعَد َذلَِك َظِهيٌر﴾

ظهراء، ولو قال قائل: إن : ، ولم يقلايريد أعوانً »: ظهراء، وقال الفراء

ولكنه حسن أن  ظهيًرا لجربيل، ولصالح المؤمنين، والملئكة، كان صوابًا،

بعد نصرة هؤالء « والملئكة»: يجعل الظهير للملئكة خاصًة، لقوله

 .(5)وهو بمعنى الجمع (4)«ظهير

جلت و ، كما يف قوله تبارك اسمه(6)«كما أوقع رفيق يف موضع رفقاء

وقد اتسع هذا يف فعيل، كظهير ورفيق  (7)عظمته: ﴿َوَحُسَن ُأوَلئَِك َرفِيًقا﴾

ا اْستَيَْأُسوا مِنُْه َخَلُصوا يف اآليتين، وكنج ي، وذلك يف قوله تعالى: ﴿َفَلمَّ

نَِجيَّا﴾
 وعليه أنشد الراجز: ،«ةأنجي»يف موقع  «يًّانج»أوقع  ؛ حيث(8)

                                                        

 .209ص  1الكتاب جـ  (  1) 

 .169تحصيل عين الذهب من معدن جواهر األدب يف علم مجازات العرب ص (  2)

 .4التحريم آية  (  3)

 .167ص 3معاين القرآن جـ (  4)

 .183ص 18الجامع ألحكام القرآن جـ (  5)

 .211ص 2ـج أمالي ابن الشجري (  6)

 .69النساء آية  (  7)

 .80يوسف آية  (  8)
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 (1)وما نطقوا بأنجية الخصــوم

 وثيل اليربوعي: بن وقال سحيم

 (2)إين إذا ما القوم كانوا أنجيـه

، (3)«قليلين» يف موضع« قليلو» ،«كثيرين»يف موضع  «كثير» وكإيقاع

فكثير جاء مفرًدا موضع الجمع يف قوله تعالى: ﴿َوَخَلَق مِنَْها َزوَجَها َوبَثَّ 

 .(4)َكثِيًرا َونَِساًء﴾ مِنُْهَما ِرَجااًل 

﴿َوَقلِيٌل مِْن ِعبَادَِي : وأما ما جاء مفرًدا موضع الجمع ففي قوله تعالى

ُكور﴾ لى مثال فعول للمبالغة، كالعفو ، فالشكور اسم جنس صيغ ع(5)الشَّ

وقليلون من عبادي الشاكرون، وكون اسم : والغفور، فالمعني يف اآلية

الجنس مشتًقا قليل، وإنما يغلب على أسماء األجناس الجمود، كالدينار 

الدراهم، و يريدون: عزت الدنانيرإنما ، والدرهم، والقفيز واإلردب

 وكثرت القفزان واألرادب.

                                                        

 .211ص 2ـج الشجري ابن أمالي (  1)

 .308ص 15لسان العرب مادة )نجا( جـ (  2)

 .212ص2أمالي ابن الشجري جـ (  3)

 .1النساء آية (  4)

 .13سبأ آية  (  5)
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، وعليه ما جاء يف قوله تعالى: ﴿َوَكْم (1)«ك واإلنسانومن ذلك المل

َمَواِت اَل   َشَفاَعتُُهْم َشيئًا مِْن َمَلٍك فِي السَّ
َ
 .﴾(2)ُتْغنِي

ه يف تأويل جمع، وذلك ؛ ألن: فجمع، وإنما ذكر ملًكا واحًداالفراءقال 

تدل على أنه أراد جمًعا، والعرب تذهب بأحد وبالواحد إلى الجمع  أن كم

لمعنى، يقولون: هل اختصم أحد اليوم؟، واالختصام ال يكون إال يف ا

َّا (3)للثنين، فما زاد ، ومنه ما جاء يف قوله تعالى: ﴿وإِنَّا إَِذا َأَذْقنَا اإِلنَْساَن مِن

َمْت أِيِديهْم (4)َرْحَمًة َفِرَح بَِها﴾ ، ثم أكمل فقال: ﴿َوإِْن ُتِصبُْهْم َسيِّئٌَة بَِما َقدَّ

 .(5)نَْساَن َكُفوٌر﴾َفإِنَّ اإلِ 

وإنما ذكر قبلهم اإلنسان مفرًدا، »: معقبًا على هذه اآلية الفراءقال 

قوله تعالى:  ،، ونظير ذلك(6)واإلنسان يكون واحًدا، والمراد معنى الجمع

                                                        

 .212ص2أمالي ابن الشجري ج (  1)

 .26النجم آية (  2)

 .99ص3جآن قرمعاين ال (  3)

 .48الشورى آية  (  4)

 .48الشورى آية  (  5)

 .142ص 4الكشاف ج (  6)
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ْحَمُن َعلََّم الُقرآَن َخَلَق اإلنَْساَن﴾ ﴿الرَّ
اإلنسان : وقيل: ، قال القرطبي(1)

 .(2)فهو اسم للجنسيراد به جميع الناس 

فالنسق التعبيري القرآين واإليقاع المتناسب، والمتوازن كأنه يقاس 

قوله تعالى بـ ﴿َيا َأيَُّها  لقد خوطب المفرد يف« بأداة هندسية متقنة، أجل

المغيرة، ولكن الخطاب يشمل  بن الوليد -هنا -به اإِلنَْساُن﴾ والمقصود

نعم اهلل، حتى إذا جاء الخطاب اإلنسانية قاطبًة، لجحودها ونكراهنا ل

بـ﴿َوإِْن ُتِصبُْهْم َسيِّئٌَة﴾
كان النسق البياين اإلبداعي يتطلب الجمع حتى  (3)

تتوازن العبارة وتتناغم يف إيقاع موسيقي مؤثر، حتى إذا ما تم ذلك ذكر 

 اإلنسان المفرد يف آخر اآلية، وهذا سر عظيم من أسرار البلغة القرآنية.

يا أيها اإلنسان، »: حجاج أنه كان يقول يف خطبهكما روي عن ال

 (4)«ذلك اإلنسان وكلكم
ِ
، ونظير ذلك ما جاء يف قوله تعالى: ﴿إِنَّ َهُؤاَلء

 .(5)َضيِِفي َفَل َتْفَضُحون﴾

                                                        

 .3_1الرحمن آية (  1)

 .148ص 17الجامع ألحكام القرآن ج (  2)

 .160انظر السياق وأثره يف العدول عن مطابقة العدد عند الزمخشري ص (  3)

 .233ص2الربهان ج (  4)

 .68الحجر آية (  5)
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، وليست اجاءت جمعً -هنا -« ضيف« والذي نذهب إليه، أن كلمة

م، وقد مفرًدا، فضيف تجمع على ضيف، وضيفان، وضيوف، فاللفظ متلئ

اسم مصدر عرب به عن الجمع، فل غرابة يف ذلك، وكذلك « ضيف» تكون

، تقول العرب اهلل منحك المال «ولد، وولدان، وأوالد» ولد تجمع على

 .والولد واألنعام، فليس يف القرآن تعارض بين اللفظ والمعنى

وبعد...، فإن المسألة هنا يف كلم اهلل ليست مسألة جواز أو وجوب 

يعلل ذلك، أعني ورود  فالفراءبت الجمهرة التي أتينا على ذكرها، كما ذه

التي « أل» المفرد يف موضع الجمع، بأن األمر يتعلق باسم الجنس أو ما فيه

للستغراق كما يقول، وينسحب هذا التعليل على كلمة الدبر بدل األدبار، 

ستناًدا إلى وهذا الذي نراه هنا أن هذا التربير قد ينطبق على كلم البشر ا

بعض اللهجات العربية، مع أن القرآن الكريم نزل بأفصح اللغات وهي لغة 

 قريش التي ورد ذكرها يف القرآن الكريم.

حتى لو افرتضنا أن األمر كما يقولون باعتبار الدبر تعبيًرا عن الجمع، 

لكننا نلحظ أن إفراد المصدر هنا يعطي داللًة أعمق من الجمع، من حيث 

لفظ، ومن حيث إيحائه، وموسيقاه المرتبطة بالفاصلة القرآنية التي إحكام ال

آسًرا، ومطلوب يف السنة أن يتغنى بالقرآن  يًّاتجويد اتعطي يف النهاية نغمً 

صلى اهلل عليه  _كما كان الشأن مع ابن مسعود، الذي قال عنه رسول اهلل 

 .كأنه أعطي مزماًرا من مزامير داوود عليه السلم _وسلم 
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ليست يجوز أو ال يجوز، لكنها تتعلق بالنظم والنغم -هنا -المسألة ف

 .المحكم الذي فطر يف وجدان اإلنسان وحسه

﴿َخَلَق اإِلنَْساَن َعلََّمُه : انظر إلى قوله تعالى يف سورة الرحمن

البَيَاَن﴾
، وإن من البيان لسحًرا، وسورة الرحمن هي السورة التي يتغنى (1)

 يامة، فيسمعها أهل الجنة كما ورد يف األثر.هبا الرحمن يوم الق

توجه الهزيمة، وهو توجه واحد يعرفه  -هنا  -فتعني « الدبر» أما

كما جاءت يف « الزبر» مشركو مكة حين هزموا يف غزوة بدر، وهناك كلمة

بُِر َوبِالكِتَاِب الَمنِيِر﴾ قوله تعالى: ﴿َجاَءْتُهْم رُسُلهْم بِالبَيِنَاِت َوبِالزُّ
انظر  ،(2)

 .التلؤم بين السياق والنسق يف آيات اهلل، وأنه من لدن عزيز حكيم

ضربنا منهم الرأس واليد تعبيًرا »: أما الشاهد الذي أورده الفراء يف قوله

عن الجمع، فهو شاهد ليس من كتاب اهلل، إال إذا كان هذا المعتزلي الخفي 

حتى يف تعليله  ؟لوًقايقيس كلم البشر بكلم اهلل، ألم يعتربوا القرآن مخ

، غاب عن ذهن الفراء أن الجملة هنا قائمة «ضربنا منهم الرأس واليد»ـل

: التبعيضية، فكأن العربي يقول« من» على اإليجاز والحذف، الذي تتضمنه

ضربنا من كل واحد الرأس واليد، فرجع الرأس واليد المعزوان إلى اإلفراد 

 .المتضمن

                                                        

 .4-3ية آ الرحمن (  1)

 .25فاطر آية  (  2)
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﴿َوَكْم مِْن َملٍك فِي : يف قوله تعالى ادً وأما اآلية التي أوردها شاه

َمَواِت﴾ فتعليلها أن تتضمن الجمع الذي اتصل -هنا  -كم الخربية السَّ

وانظر  ؟بشفاعتهم، فجمع هنا يلئم جمًعا هناك، فانظر كيف أحكمت اآلية

وات ال تغني امن ملئكة يف السم كيف سيكون النسق لو قلنا معاذ اهلل، وكم

، وخلل يف النسق ثانيًا، وإرباك إنه اضطراب يف السياق أواًل  شفاعتهم شيئًا،

عدد حروف الكلمات الواردة يف اآلية  علىللنغم الموسيقي المرتكز 

 .الكريمة

قول العرب جائز أو غير جائز، فهي  علىالقائمة  الفراءأما تعليلت 

تعليلت مردودة عليه؛ ألن هذا كلم اهلل المعجز يف لفظه والمعجز يف 

داللته والمعجز يف موسيقاه الظاهرة والباطنة التي أشرنا إليها يف تعقيباتنا 

 السابقة.

هو شأن الزمخشري يف كشافه والزركشي يف برهانه  الفراءوشأن 

﴿َيا أيَُّها اإِلنَْساُن إِنََّك َكاِدٌح إَِلى َربَِّك : فأوردوا أمثلًة منها قوله تعالى

َك بَِربَِّك الَكِريِم﴾، ويف قوله تعالى:﴿يَ (1)َكْدًحا﴾ ا َأيَُّها اإلَنَْساُن َما َغرَّ
(2) 

وذهبوا مذهب الفراء من أن المراد باإلنسان الجمع، واستشهدوا بقول 

وهي الجواز  واحدة الحجاج إلى آخر هذه الشواهد التي تدور كلها يف دائرة

                                                        

 .6االنشقاق آية  (  1)

 .106االنفطار آية  (  2)
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 يف كلم العرب، وكأهنم يحطبون يف حبل واحد، فاإلنسان هنا هو من ناحية

لغوية معنوية اسم جنس يستغرق اآلدميين كلهم، وال تعني الجمع اللغوي؛ 

ألننا لو وضعنا مكاهنا الناس أو األناسي، الختل البناء النسقي، واضطرب 

السياق، كما ذكرنا سابًقا، فاإلنسان هنا جاءت هبذه الصيغة، وهبذه 

واإليقاع ، ومع النسق اللفظي الحروف المحسوبة؛ لتنسجم مع السياق أواًل 

 .الموسيقي حرًفا بحرف، وصوًتا بصوت

َها ويعجبني قول ابن عباس يف تفسيره لإلنسان، يف قوله تعالى: ﴿ يُّ
َ
يَا أ

 بن ﴾، من أن اإلنسان يقصد به الوليداإِلنَْساُن َما َغرََّك بَِرب َِك الَكرِيمِ 

 .، فهنا خصوصية اللفظ، وقد تنسحب على جنس اإلنسان بعامة(1)المغيرة

 -هنا - يف هذا المقام؛ ألنه يا أيها الناس كننا ال نقول وال نجيزول

خصوصية لفظ ال يناسب السياق « ضيفي« خصوصية لفظ، كما أن يف لفظة

وال مكان للجمع، مع عدم إغفال الداللة المعنوية  -هنا  -إال اإلفراد 

للكلمة التي تستغرق أكثر من واحد، دون مماحكات نحوية، أو تخيلت 

اضية تخل بالبنية اللفظية من ناحية، ويضطرب معها النسق وتفقد افرت

الظاهرة، وهو شيء يختص به كلم و االنسيابية الجميلة بموسيقاها الخفية

 .اهلل تعالى يف محكم التنزيل

                                                        

 .234ص 19الجامع ألحكام القرآن الكريم ج (  1)
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 المفرد: موضع الجمع استعمال: راةًعا

إذ إنه كان يعتمد على  (1)بأن اللغة لها منطقها الخاص الفراءإن إدراك 

، ولقد جاء حسه (2)ذوقه وحسه المرهف إلى جانب اعتماده على األثر

ونحن  ،(3)يف تذوق الموسيقا القرآنية يف فواصل اآليات االمرهف واضحً 

سنبين يف هذا المبحث كيف يخاطب القرآن الواحد بلفظ الجمع، لحكمة 

 .بلغية تتعلق بالمعنى

إن الفراء  :ابه الزاهريقول البغدادي فيما يرويه عن ابن األنباري يف كت

قميص أخلق وجبة أخلق، فيصف الواحد »: من العرب من يقول»: قال

بالجمع؛ ألن الخلوقة يف الثوب تتسع، فيسمى كل موضع منها خلًقا، ثم 

جبتان  :يجمع على هذا المعنى، ومن قال: جبة خلق، قالوا يف التثنية

 .(4)«خلقان، ويف الجمع: جباب أخلق

، كقوله (5)كشي مستشهًدا لهذا ببعض اآليات القرآنيةوقد أورد الزر

ُسُل ُكُلوا مَِن الطَّيِّبَاِت َواْعَمُلوا َصالًحا إِنِّي بَِما َتْعَمُلوَن  تعالى: ﴿َيا َأيَُّها الرُّ

                                                        

 .291أبو زكريا الفراء ومذهبه يف النحو واللغة ص (  1)

 .290أبو زكريا الفراء ومذهبه يف النحو واللغة ص (  2)

 .292واللغة ص نحوالأبو زكريا الفراء ومذهبه يف  (  3)

 .234ص1خزانة األدب ج (  4)

 .6ص3الربهان ج (  5)
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ٌة َواِحَدٌة َوَأنَا َربُُّكْم َفاتَُّقوِن َفتَقطَُّعوا َأْمَرُهمْ  تَُكِم ُأمَّ  أُمَّ
 بَيَنُهْم عَليٌِم َوإِنَّ َهِذهِ

، فأنت (1)ُكلُّ ِحْزٍب بَِما َلَديَهْم َفِرُحوَن َفَذْرُهم فِي ْغَمرتِِهْم َحتَّى ِحين﴾ اُزبُرً 

ترى الخطاب موجًها يف الظاهر إلى جميع الرسل، يف حين أن سياق 

يف -وللقرآن الكريم  –صلى اهلل عليه وسلم  –الخطاب موجه إلى محمد 

 .(2)بلغية حكمة -استخدامه لهذا األسلوب

أراد النبي فجمع، كما يقال يف الكلم »: معلًقا على الرسل الفراءقال 

 .(3)«أيها القوم كفوا عنا أذاكم :للرجل الواحد

صلى اهلل عليه وسلم  –وإنما خوطب هبذا رسول اهلل »: وقال الزجاج

كذا  ايا أيها الرسل، وتضمن هذا الخطاب أن الرسل جميعً : فقيل -

هذا النداء والخطاب ليسا على ظاهرهما، »: ال الزمخشريوق (4)«أمروا

وإنما المعنى:  ؟كيف والرسل إنما أرسلوا متفرقين يف أزمنة مختلفة

ليعتقد السامع أن  اإلعلم بأن كل رسول يف زمانه نودي لذلك، ووصي به؛

                                                        

 .54_50منون من آية المؤ (  1)

 .237ص2معاين القرآن ج (  2)

 .237ص2معاين القرآن ج (  3)

 .15ص4معاين القرآن وإعرابه ج (  4)
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نودي له جميع الرسل، ووصوا به حقيق أن يؤخذ به، ويعمل  اأمرً 

 .(1)«...عليه

صلى اهلل  –فهذا خطاب للنبي  :قال أبو بكر الصيريف»: لزركشيوقال ا

 .(2)«وحده؛ إذ ال نبي معه وال بعده –عليه وسلم 

وهذا ما يؤكده ابن الجوزي فيما روي عن ابن عباس يف تعقيبه على 

 –صلى اهلل عليه وسلم  –محمًدا -ها هنا -يعني بالرسل »: اآلية السابقة

 .(4)«، فأقامه مقام الرسل(3)الجمع خاطبةوحده، وهذا مذهب العرب يف م

ويف إيراد صيغة الجمع لخطاب المفرد فيه تعظيم وإجلل للمخاطب، 

ْكَر َوإِنَّا َلُه َلَحافُِظَون﴾ ْلنَا الذِّ ، (5)فانظر إلى قوله تعالى: ﴿إِنَّا نَْحُن نَزَّ

 فالمتكلم واحد، وهو اهلل الواحد األحد، ولكنه عظم ذاته سبحانه وتعالى،

نحن، نزلنا، حافظون، ويف كلم البشر حين  :فأورد الضمير بصيغة الجمع

إنا أنجزنا ذلك، وكذلك يف البحوث : يتولى المفرد أمًرا وينجزه، فيقول

                                                        

 .254ص3الكشاف ج (  1)

 .7ص3الربهان ج (  2)

 .154ص7ن جيا، مجمع الب346ص5زاد المسير ج (  3)

 .135ص 12الجامع ألحكام القرآن ج (  4)

 .9الحجر آية (  5)
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إننا نرى، ونرجح رأي كذا على كذا، فهذا وارد يف اللغة على : الرتبوية نقول

 سبيل التواضع من المتكلم.

يراد هبا القرآن، وحافظون؛ « له» التي يف إن الهاء: يقال»: يقول الفراء

وإنا لمحمد  –صلى اهلل عليه وسلم  –إن الهاء لمحمد : راعون، ويقال: أي

 .(1)«لحافظون

والقرآن يؤثر استعمال مثل هذا لحكمة بلغية، فقد امتاز العرب 

 .(2)بالفصاحة، فجاء إعجاز القرآن لهم مقتضيًا لكلمهم

: والعرب تفعل ذلك، فيقولون الرجل»: ثنيالم بن قال أبو عبيدة معمر

 (3)«فعلنا كذا وفعلنا، وإنما يعني نفسه
ٍ
، كما جاء يف القرآن: ﴿إِنَّـا ُكـلَّ َشـيء

 ، واهلل هو الخالق.(4)َخَلْقنَاُه بَِقَدٍر﴾

بْتُْم : ومثل ذلك ما جاء يف قوله تعالى
﴿َوإِْن َعاَقبْتَْم َفْعاقِبُوا بِِمثِْل َما ُعوقِ

ابِريِن﴾بِِه َولَ  ، فالخطاب من اهلل عز وجل (5)«ئِْن َصبَْرتُْم َلُهَو َخيٌَر لِلصَّ

: يف سبب نزول هذه اآلية الفراءقال  –صلى اهلل عليه وسلم  –للرسول 

                                                        

 .85ص2اين القرآن جمع (  1)

 .158السياق وأثره يف العدول عن مطابقة العدد عند الزمخشري ص (  2)

 .108ص 1مجاز القرآن ج (  3)

 .49القمر آية (  4)

 .126النحل آية  (  5)
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صلى اهلل  –نزلت يف حمزة لما مثل المشركون بحمزة يوم أحد فقال النبي »

اهلل عز وجل: ، فأنزل (1)«ألمثلن بسبعين شيًخا من قريش» -:عليه وسلم

بْتُْم بِِه﴾
﴿َوإِْن َعاَقبْتُْم َفَعاقِبُوا بِِمثِْل َما ُعوقِ

ثم أمره بالصرب فقال: ﴿َوَلئِْن ، (2)

ابِِريَن﴾ َصبَْرُتْم َلُهَو َخيٌر لِلصَّ
، ثم أمره بالصرب عزًما، فقال تعالى: (3)

﴾
ِ
 .(4)﴿َواْصربْ َوَما َصبُْرَك إاِلَّ بِاهلل

ذاهتا، وهي دائرة التخمين  تدور يف الدائرة وبعد..، فإن هذه القضية

واالجتهاد، وتقديم االفرتاضات، دون إمعان للنظر وتمحيص حقيقي يف 

كلم العرب، وال سيما أن هؤالء العلماء جلهم من الموالي، درسوا العربية 

غاب عن األفئدة، وهو  يًّاوسمعوها، وفقهوا معناها إال أن هناك أمًرا خف

رارها، تلك التي تجلت للعالمين بكتاب اهلل، فلفظة روح العربية وأس

القرآن تأيت يف مكاهنا المحكم كما أشرنا ال تحتمل الزيادة وال النقصان وال 

اِسُخوَن فِي الِعْلِم َيُقوُلوَن َآَمنَّا ، التأويل وما يعلم تأويله إال اهلل ﴿َوالرَّ

 .(5)بِِه﴾

                                                        

 .4204، حديث رقم 204ص  5جـ، سنن الدار قطني، كتاب السير (  1)

 .126النحل آية  (  2)

 .126النحل آية  (  3)

 .127النحل آية  (  4)

 .7آل عمران آية (  5)



 

 

 
 م2019 ر(مارس )آذاهـ/ 1440(، رجب الفرد 19العدد ) -السابعةالسنة  55

 

قميص » د يففمذهبهم يف العدول باستعمال الجمع بدل المفر

 ، هي عبارة صحيحة حذف منها محذوف، ولم يأت الجمع بداًل «أخلق

من المفرد، فهو قميص من أخلق، وهنا يستقيم المعنى بإرجاع 

 .المحذوف، ولكن البلغة يف اإليجاز والحذف لون من ألوان هذه البلغة

كما نرى  -﴿يا أيها الرسل﴾ فليس فيها  أما الرسل يف اآلية المذكورة

استعمال جمع مكان مفرد، فالخطاب تشريعي، يشمل الرسل كافًة  -

: بتعاقبهم، فهنا تشريع ليس لواحد كما يزعمون، ثم إن اآلية يف قوله تعالى

، ذلك أن الخطاب موجه ألمة -أيًضا -، تشريعَوإِْن َعاَقبْتُْم َفَعاقِبُوا﴾﴿

 .المسلمين قاطبًة، وهذا هو قانون الجزاء فانظر وتأمل

وم أن الخطاب حين يكون للرسول وحده، فإنه يتضمن األمة يف ومعل

ْقتٌم  :قوله تعالى السياق نفسه، ونظير ذلك ما جاء يف  إِْن َطلَّ
ُّ
نِبي ﴿َيا َأيَُّها الَّ

تِِهنَّ  صلى  _إنه خطاب للنبي محمد : ، فقد قيل(1)﴾النَِّساَء َفطُِّلُقوُهنَّ لِِعدَّ

 .(2)والمراد أمته _اهلل عليه وسلم 

بأن يبلغ  -صلى اهلل عليه وسلم  –حيث إن الخطاب جاء للرسول 

ْقتُم﴾، وكذلك يف قوله تعالى : الناس أو المؤمنين، بدليل قوله تعالى: ﴿َطلَّ

﴿ 
ِ
صلى اهلل  –إن الخطاب جاء للرسول  ؛ حيث﴾َواصربْ َوَما َصبُْرَك إاِلَّ بِاهلل

                                                        

 .1الطلق آية (  1)

 .144ص 18الجامع ألحكام القرآن ج (  2)
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صدي قريش يف موقف خاص من مواقف الدعوة يف ت وحده -عليه وسلم 

 يتعلم الناس جميًعا. -صلى اهلل عليه وسلم  -له، ومن صربه 

ُسُل ُكُلوا مَِن الطَّيِّبَاِت ﴿ قال الفراء يف قوله تعالى: أراد » ،(1)﴾َيا َأيَُّها الرُّ

النبي، فجمع، كما يقال يف الكلم للرجل الواحد: أيها القوم كفوا عن 

 .(2)«أذاكم

 _اء: والخطاب يف هذه اآلية للنبيقال بعض العلم»: وقال القرطبي

وأنه أقامه مقام الرسل... فيكون المعنى: وقلنا يا  ،_سلمو صلى اهلل عليه

أيها الرسل كلوا من الطيبات، كما تقول لتاجر: يا تجار ينبغي أن تجتنبوا 

 .(3)«الربا، فأنت تخاطبه بالمعنى

به على وهذا ما يؤكده ابن الجوزي، فيما روى عن ابن عباس يف تعقي

 -سلمو صلى اهلل عليه_يعني بالرسل ها هنا محمًدا : »(4)اآلية السابقة

                                                        

 .51المؤمنون آية  (  1)

 .237ص  2معاين القرآن للفراء ج  (  2)

 .146ص  4، المحرر الوجيز ج 135 ص 12 الجامع ألحكام القرآن ج (  3)

عن مطابقة العدد عند الزمخشري دراسة تحليلية  انظر بحثنا السياق وأثره يف العدول (  4)

 .158ص
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، فأقامه (1)«وحده، وهذا مذهب العرب يف مخاطبة الواحد مخاطبة الجمع

 .(2)مقام الرسل

هذه اآلية الكريمة تلغي الرهبنة المسيحية، والتزمت العقائدي يف بقية 

يف بعض الروايات، وهي تخرج األديان وقد خوطب هبا عيسى عليه السلم 

من خصوصية الموقف إلى عمومية التشريع، والخطاب يشمل جميع 

الرسل، ويف إيراد صيغة الجمع لخطاب المفرد فيه تعظيم وإجلل 

 للمخاطب.

يَِن َقاَل َلُهُم النَّاُس إِنَّ النَّاَس َقْد َجَمُعوا وأما قوله تعالى: ﴿ الذَّ

مام الطربسي يف ذلك، بأن التعبير جاء بلفظ ، فإنه يعجبني قول اإل(3)﴾َلُكم

جاء من قبيل سياق المعنى المتضمن يف اآلية،  ؛ حيثالواحد عن الجميع

مسعود جاء من جهة الناس ويتحدث بلساهنم، فهو يخرب  بن من أن نعيم

 .(4)عن الناس، وهم أبو سفيان وقومه

                                                        

 .154ص  7، مجمع البيان ج 346ص  5زاد المسير ج  (  1)

 .135ص  12( الجامع ألحكام القرآن ج (  2)

 .173آل عمران آية  (  3)

اق وأثره يف العدول عن مطابقة العدد عند الزمخشري دراسة تحليلية لسيا انظر بحثنا (  4)

 .159-157ص
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يعربون  وأما تعليله اآلخر من أن ذلك من قبيل فصاحة العرب، وأهنم

حيث يقول الرجل فعلنا كذا  :بضمير الجماعة بدل ضمير المتكلم

.. فهذا مناقض لكلم اإلمام الزركشي الذي يرى أنه ال ينبغي أن .وفعلنا

يستعمل ضمير الجمع يف واحد من المخلوقين على حكم االستلزام؛ ألن 

 .(1)ذلك كرب، وهو مختص باهلل سبحانه وتعالى

ذلك يكون من جهة التواضع وإشراك ونحن نرى أن استعمال 

الجماعة يف هذا الفعل، فهنا تتجلى روح الجماعة، كما يقول علماء 

 االجتماع.

حلقة مفقودة يف تلك االجتهادات التعليلية، كما ذكرنا  -هنا -وتبقى 

مراًرا يف السياق ذاته، وهو أن ما ينطبق على كلم البشر ال ينطبق على 

 محكم ومنظم تنظيم حبات الجمان يف عقود محكم التنزيل، فكلم اهلل

الحسان، ال زيادة وال نقصان، وهو إحكام وهندسة لفظية تنسجم مع 

انسيابية اآليات وعدد حروفها، ونوعية هذه الحروف بما يتفق مع الفواصل 

؛ ليتشكل يف يف هناية اآليات؛ ليتشكل اإليقاع الموسيقي الظاهر والخفي

حيث اإلعجاز اللغوي، والبلغي، والموسيقي يف  نالنهاية رونًقه وروعته م

سيمفونية تعبيرية عجز عن إدراك أسرارها كل العلماء حتى تقوم الساعة، 

                                                        

 .236ص 2الربهان ج (  1)
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ن َوالَقَلم َوَما ال تنفد ذخائره، قال تعالى: ﴿ –أعنى القرآن  –فهو كنز 

، انظر وتدبر كيف جاءت روعة النسق اللفظي المصحوبة (1)﴾َيْسُطُرونَ 

 اَل آ﴿َفبِأيِّ : ية، هتز أعماق الوجدان، وكذلك يف قوله تعالىبموسيقا غنائ
ِ
ء

بَانِ  أمام روعة البيان وسحر  ، انظر وتدبر، لتقف مذهواًل (2)﴾َربُِّكَما ُتَكذِّ

 الكلم، فتبارك اهلل أحسن الخالقين.

                                                        

 .1القلم آية  (  1)

 .13الرحمن آية  (  2)
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 البحث: نتائج

بعد هذا االستعراض لموقف الفراء من بعض آيات الذكر الحكيم التي 

 :كتابه معاين القرآن، يمكننا أن نخلص إلى ما يأيت أوردها يف

أن يوجه كلم العرب، ويعلل له،  لفراءاستطاع أبو زكريا ا -1

ويتفلسف على لساهنم من خلل الشواهد التي سمعها من أفواههم 

وأوردها يف تضاعيف تصنيفه، فهو يفصل ويمثل ويعلل ويقيس، وكل ذلك 

إلى جانب ذلك يسند هذه التعليلت  من ألوان الفلسفة والمنطق، ثم هو

 .إلى البدو الذين سمع منهم

سبيل المتكلمين يف إرجاع الظواهر اللغوية إلى عللها  الفراء سلك -2

وأسباهبا، فهو معتزلي صاحب المعتزلة يف شخص قطب من أقطاهبم، هو 

األشرس، ومن حوله من أهل االعتزال، وهم ينتهجون منهج  بن ثمامة

هو معروف، كما أنه عاصر المأمون باعتزاله، بل بتعصبه  المناطقة كما

 .لمذهب المعتزلة

استطاع الفراء أن يطبق هذه االفرتاضات الفلسفية على موقفه من  -3

، فهو يفرتض أن استعمال المفرد يف مسألة العدول التي وقفنا عندها طويًل 

لمفرد أو اآلية يدل على الجماعة، أو أن استعمال ضمير الجمع يدل على ا

المثنى مثلما رأينا، وهي افرتاضات بناها على أساس فلسفي معتزلي، 

وكأنه هنا يتعامل مع كلم البشر، ال كلم اهلل المحكم المتين الموزون ال 
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زيادة وال نقصان فيه، وهنا نلمح أن روح االعتزال واضحة فيه، ذلك أهنم 

 .وليس من كلم اهلل القديم ايعدون القرآن مخلوقً 

وذهن هؤالء المولدين روح العربية، وسرها  الفراءغاب عن ذهن  -4

الكامن يف ألفاظ التنزيل، وكيف أهنا اتسقت وفق سياق معجز ونسق 

وهندسة البناء  مذهل، تجتمع فيه إعجاز اللفظة، وجودة سبك العبارة،

التعبيري، يسري يف ذلك كله نغم موسيقي بإيقاع مذهل، وإنه صنع اهلل 

ال تسمو إليه أية لغة من اللغات، إنه سيمفونية معجزة هتز  ذيالالقدير، 

وهؤالء، ممن انصب  الفراءإن هذا األمر لم يدركه ، الوجدان من أعماقه

جهدهم على االجتهادات واالحتماالت والفروض المنطقية، واهلل 

 ورسوله أعلم.
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 :والمراجع المصادر ثبت

 ،(هـ338ت)لنحاسإسماعيل ا بن : أبو جعفر أحمدالقرآن إعراب -1

 .م2،1985ط ،د. زهير غازي زاهد، عالم الكتب تحقيق

ابن »ـعلي المعروف ب بن أبو السعادات هبة اهلل: الشجرسا أمالي -2

تحقيق ودراسة د. محمود محمد الطناحي، مكتبة  ،هـ(542)ت« الشجري

 .م1،1992ط ،القاهرة ،الخانجي

 ،يوسف القفطي بن أبو الحسن علي :النحاة أةناء على الرواة أنباه -3

 ،دار الفكر العربي ،هـ(، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم664)ت 

 م.1968 ،1ط ،القاهرة

عبداهلل الزركشي )ت  بن بدر الدين محمد :القرآن علوم يف البرهان -4

 ،بيروت ،المكتبة العصرية ،تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ،هـ(794

 .م1972

جلل الدين عبد الرحمن  :نحاةوال اللةوسين طبقات يف الوعاة ةةيا -5

 ،دار المعرفة ،هـ(، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم911السيوطي)ت 

 .دون ت ،مصر

 مجازات علم يف األدب جوهر معدن من الذهب عين تحصيل -6

)ت « الشنتمرياألعلم »ـعيسى المعروف ب بن أبو الحجاج يوسف :العرب
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 ،مؤسسة الرسالة ،نتحقيق وتعليق د. زهير عبد المحسن سلطا ،هـ(476

 .م2،1994ط، بيروت

يوسف األندلسي )ت  بن أبو حيان محمد :المحيط البحر تفسير -7

دراسة وتحقيق الشيخ عادل عبد الموجود وآخرون، دار الكتب  ،هـ(754

 .م1،1993ط ،بيروت ،العلمية

، هـ(370أحمد األزهري )ت بن أبو منصور محمد :اللةا تهذسب -8

 م.1967 ،القاهرة ،ار الكتاب العربيد ،تحقيق إبراهيم األبياري

هـ(، تقديم 310جرير الطربي: )ت  بن أبو جعفر محمد :البيان جامع -9

دار  ،ضبط وتوثيق وتخريج صدقي جميل العطار ،الشيخ خليل الميسي

 .م2001 ،1ط ،بيروت ،الفكر

أحمد األنصاري  بن أبو عبد اهلل محمد :القرآن ألحكام الجامع -10

جعه وضبطه وعلق عليه د. محمد إبراهيم هـ(، را671القرطبي )ت 

 .م1996 ،2ط ،القاهرة ،دار الحديث ،فناوي ود. محمود حامد عثمانحال

عمر البغدادي  بن عبد القادر :العرب لسان ولباب األدب خزانا -11

 ،الهيئة المصرية للكتاب ،تحقيق عبد السلم محمد هارون ،هـ(1093ت)

 .م1979 ،1ط
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يوسف المعروف  بن أحمد :المكنون الكتاب علوم يف المصون الدر -12

دار  ،تحقيق د. أحمد محمد الخراط ،هـ(756)ت ،«السمين الحلبي»ـب

 .م1986 ،1ط ،دمشق ،القلم

شرح الخطيب  :هد(231أوس الطائي )ت ةن تمام حبيب أةي دسوان -13

طـ  ،القاهرة ،دار المعارف ،هـ(، تحقيق محمد عبده عزام502التربيزي )ت

 .م 1976 ،3

تحقيق وتبويب وشرح وضبط  :ق.هد( 80القي  )ت ئامر دسوان -14

 م.1989 ،1ط ،بيروت ،دار الجيل ،حنا الفاخوري

 بن أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن: التفسير علم يف المسير زاد -15

دار الكتب  ،تخريج أحمد شمس الدين ،هـ(597الجوزي )ت بن علي

 م.1994 ،1ط ،بيروت ،العلمية

د. أحمد مكي : ومذهب  يف النحو واللةا هد(207أةو زكرسا الفراء )ت -16

 ،المجلس األعلى لرعاية الفنون واآلداب والعلوم االجتماعية ،األنصاري

 م. 1960،القاهرة

 (،ه 385عمر الدار قطني )ت  بن أبو الحسن علي :سنن الدار قطني -17

 .م 2004 ،1طـ ،بيروت ،مؤسسة الرسالة ،تحقيق شعيب األرناؤوط
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، هـ(476ري )تملألعلم الشنت :الفحل دهعب بن علقما دسوان شرح -18

 ،1ط ،بيروت ،دار الكتاب العربي ،د. حنا نصر الجي تقديم وفهرسة

 .م1993

القاسم  بن أبو بكر محمد :الجاهليات الطوال السبع القصائد شرح -19

 ،دار المعارف ،تحقيق عبد السلم محمد هارون ،هـ(328األنباري )ت 

 .م1963 ،القاهرة

 ،هـ(643يعيش )ت  بن علي بن الدين يعيش موفق :المفصل شرح -20

 .دون ت ،بيروت ،عالم الكتب

صدر  :«التخمير»دة الموسوم اإلعراب صنعا يف المفصل شرح -21

د. عبد  تحقيق ،هـ(617الحسين الخوارزمي )ت بن األفاضل القاسم

 م.2000 ،1ط، الرياض ،مكتبة العبيكان ،سليمان العثيمين بن الرحمن

ت )الحسن الزبيدي  بن أبو بكر محمد :وسينواللة النحوسين طبقات -22

 ،3ط ،القاهرة ،دار الكتب ،تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ،هـ(379

 .م1954

 الجزري بن محمد بن محمد :الفراء طبقات يف النهاسا غاسا -23

 ،3ط ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،هـ(، بعناية ج ـ برجسرتاسر833)ت

 .م198
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 ،الرياض ،دار المريخ ،فتاح الشيند. عبد ال :القرآنيا الفاصلا -24

 .م1982

هـ(، دار 1250)ت  محمد الشوكاين بن علي بن محمد :القدسر فتح -25

 .بدون ت ،بيروت ،إحياء الرتاث العربي

بدون ط  ،تونس ،هـ(، دار المعارف438ابن النديم )ت :الفهرست -26

 .ت

سيبويه )ت »ـقنرب الشهير ب بن عثمان بن أبو بشر عمر :الكتاب -27

 ،القاهرة ،مكتبة الخانجي ،تحقيق عبد السلم محمد هارونهـ(، 180

 م.3،1988ط

أبو  :«التأوسل وجوه يف األقاوسل وعيون التنزسل حقائق عن» الكشاف -28

هـ(، شرح وضبط 538عمر الزمخشري )ت بن القاسم جار اهلل محمود

 .دون ت ،مكتبة مصر ،يوسف الحمادي ومراجعة

)ت  منظور األفريقي بن ممكر بن جمال الدين محمد: العرب لسان -29

 م.1،1990هـ(، دار الفكر، بيروت، ط711

هـ(، د. محمد فؤاد 210المثنى)ت بن أبو عبيدة معمر :القرآن مجاز -30

 م.2،1981سزكين، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
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 بن الحسن بن أبو علي الفضل «:القرآن تفسير يف» البيان مجمع -31

اآليات إبراهيم هـ(، وضع الحواشي وخرج 502الفضل الطربسي )ت

 م.1997 ،1دار الكتب العلمية، بيروت، ط شمي الدين

 بن غالب بن عبد الحق: العزسز الكتاب تفسير يف الوجيز المحرر -32

هـ(، تحقيق ودراسة محمد عبد القادر عطا، دار 542عطية األندلسي )ت

 م.1993، 1بيروت، ط ،الكتب العلمية

ين عبد الرحمن جلل الد :«وأنواعها اللةا علوم يف» المزهر -33

هـ(، تحقيق محمد أحمد جاد المولى وآخرون، دار 911السيوطي )ت

 بدون ت. ،عيسى البابي الحلبي ،إحياء الكتب العربية

تحقيق  ،هـ(207زياد الفراء )ت بن أبو زكريا يحيي :القرآن معاين -34

 ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،ومحمد علي النجار ،أحمد يوسف تجاين

 .م1980 ،القاهرة

السري الزجاج  بن أبو إسحاق إبراهيم :وإعراة  القرآن معاين -35

 بن ود. عوض ،هـ(، تحقيق ودراسة د. عيد مصطفي دروشي311)ت

 م.1،1993ط ،دار المعارف، مصر ،حمد القوزي

أبو الربكات كمال الدين عبد  :األدةاء طبقات يف األلباء نزها -36

د أبو الفضل ، تحقيق محم(هـ577محمد األنباري )ت بن الرحمن

 م.1967 ،دار هنضة مصر القاهرة ،إبراهيم
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يوسف األندلسي  بن أبو حيان محمد :المحيط البحر من الماد النهر -37

 م.1995 ،1ط ،بيروت ،دار الجيل ،تحقيق د. عمر األسعد ،هـ(745)ت

 المجالت العلميا:

د. محمد مصطفى عبد  :الزمخشري عند العدول يف وأثره السياق .1

بحث منشور يف مجلة جامعة أم القري لعلوم اللغات  ،العال القطاوي

 م.2010 ،4العدد  ،وآداهبا
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(2) 

 

 أحمد سعيد علي عنيزات. أ

 

 .يف مرحلا إعداد الدكتوراه، يف جامعا اليرموك •

ماجسددتير لةددا عرةيددا )لةددا ونحددو( مددن جامعددا  •

 .إرةد اليرموك، يف

هددو اآلن محاضددر متفددرم يف جامعددا أةددو ظبددي،  •

 .ةاإلمارات
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 التعارض والترجيح يف مسائل من كتاب اإلنصاف لةن األنباري

 

 ملخص:

يعنى البحـث بدراسـة مسـألة مـن مسـائل أصـول النحـو، وهـي مسـألة 

التعارض والرتجيح بين األدلة النحوية: السماع والقياس. وذلك من خلل 

لي على مسألتين خلفيتين يف كتـاب اإلنصـاف، وهمـا: وقـوع التطبيق العم

 الفعل الماضي حاال، والعطف على الضمير المتصل المرفوع دون فاصل.

عولجـت مســائل البحـث بعــرض األدلـة المتعارضــة بـين ســماعين أو 

قياسين أو سـماع وقيـاس عنـد كـل مـن البصـريين والكـوفيين، ثـم الجمـع 

قــة معياريــة تجمــع بــين منهجــين: مــنهج بينهمــا أو الرتجــيح وفًقــا لطري

األصـوليين، وذلـك بحمــل الفـرع علـى األصــل يف الحكـم الشــرتاكهما يف 

ورّي، وذلك باالنتقال مـن الكـل  العلة. ومنهج المناطقة، وهو القياس الصُّ

 النتيجة المنطقية. إلى وصوال الجزء إلى
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The Contradiction and Likeliness in «AL INSAF» 

Summarize: 

The study deals with the phenomenon in origin of 

Arabic grammar that is contradiction and likeliness 

between evidences grammar: hearing and measurement, 

through the practical application of two controversial 

issues in «AL INSAF», namely: the occurrence of the 

past verb as an accusative of the state, and the syndetic 

on the nominative connected pronoun without a break. 

The issues were dealt by presentation the opposite 

evidences between two hearing evidences or two 

measurement evidences, or between one hearing and one 

measurement evidence, and then the likeliness according 

to the fundamentals of the origin of Arabic grammar. 
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 مقدمدا:

ــن مســائل  ــيح يف مســألتين م ــارض والرتج ــذا البحــث التع ــدرس ه ي

تقابلهما على وجه يمنـع » اإلنصاف لألنباري. والتعارض بين الدليلين هو

تقديم أحد الدليلين » . أما الرتجيح فهو(1)«منهما مقتضى صاحبه كل واحد

. (2)«المتعارضين لما فيه من مزية معتربة تجعل العمل بـه أولـى مـن اآلخـر

وأدلة النحو المعتربة أربعـة: نقـل )سـماع( وقيـاس وإجمـاع واستصـحاب 

 .(3)حال

والتعارض قد يكون بين سماعين يعضد القياس أحدهما دون اآلخر، 

، أو بين قياسين يعضد السماع أحدهما دون (4)لذي عضده القياس أرجحفا

اآلخر، فالذي عضده سماع أرجح، أو بين قياسين أحدهما يعضـده قيـاس 

                                                        

 .39الحفناوي، محمد إبراهيم محمد. التعارض والرتجيح عند األصوليين،  (  1)

 .282 ن،الحفناوي. التعارض والرتجيح عند األصوليي (  2)

: هو حمل غير السماع: هو ما نقله العلماء من نصوص لغوية بشروط محددة. والقياس (  3)

المنقول على المنقول إذا كان يف معناه. واإلجماع هو اتفاق نحاة البلدين )البصرة 

والكوفة( على حكم نحوي معين. واستصحاب الحال: هو إبقاء اللفظ على ما يسـتحقه 

النقل على األصل. انظر: األنباري. اإلغراب يف جدل اإلعراب يل دليف األصل عند عدم 

 .46-30ولمع األدلة، 

 .138انظر: السيوطي. االقرتاح يف أصول النحو،  (  4)
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، أو بين سماع (1)آخر والثاين ال يعضده شيء، فالذي عضده القياس أرجح

م على القياس، وإال فالقياس القوي مقد م وقياس، فإن كان السماع قويا ُقدِّ

على السماع الضعيف، أو بين قياس واستصحاب حـال، فالقيـاس أرجـح؛ 

 .(2)«استصحاب الحال من أضعف األدلة» ألن

وإذا تعارض سماعان ال يعضـدهما قيـاس أخـذ بأرجحهمـا، وأرجـح 

، أو مـا كـان (3)«أكثـر مـن اآلخـر أو أحفـظ وأعلـم» السماعين ما كان رواته

من قصيدة أو متََّفًقا على روايته واآلخر  معلوم القائل أو ثابت النسبة أو بيتًا

َح األقوى، وهو مـا  بخلفه. أما إذا تعارض قياسان ال يعضدهما شيء، ُرجِّ

 كانت العلة بين األصل والفرع قويًة فيه.

بين الدليلين المتعارضين كان أولى مـن  (4)والحق أنه إذا أمكن الجمع

لين، وإعمال الدليل أولـى ؛ ألن الرتجيح يعني إسقاط أحد الدلي(5)الرتجيح

من إهماله. بل إنـه إذا صـح الـدليلن السـماعيان المتعارضـان، وبلغـا حـد 

                                                        

 .144انظر: السيوطي. االقرتاح يف أصول النحو،  (  1)

 .136السيوطي. االقرتاح يف أصول النحو،  (  2)

 .137-136األنباري. لمع األدلة،  (  3)

ن التعارض الجمع بين األدلة هو بيان التوافق واالئتلف بين األدلة، وإظهار أ (  4)

واالختلف غير موجود بينهما يف الحقيقة. انظر: الحفناوي. التعارض والرتجيح عند 

 .259األصوليين، 

 .266انظر: الحفناوي. التعارض والرتجيح عند األصوليين،  (  5)
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الكثرة التي ال مجال لتأويلها، تعين الجمع وتعذر الرتجيح؛ إذ إن التعارض 

غير موجود، وغايـة األمـر أن هـذا الـدليل جـاء بحكـم لـيس بالضـرورة أن 

 يمنعه الدليل اآلخر.

ر يف كتب النحاة، وجدناهم قد جمعوا بين السماعين إذا وإذا أمعنا النظ

صحا. فالحال، مثل، جاءت يف بعض الشواهد مفردة، ويف شـواهد أخـرى 

جاءت جملة وشبه جملـة، فجمعـوا بـين تلـك األدلـة، فقـالوا: الحـال تـأيت 

مفردة وجملة وشبه جملة. فهم جمعوا ولم يرجحوا، ولو رجحوا ألهملوا 

كام الحال. لكنهم، بجمعهم، أفادوا أحكاما لـم يكـن حكما أو أكثر من أح

 ليفيدوا منها لواله.

أما منهج البحث، فقد كنت أعرض المسألة عرضا موجزا، ثم أعرض 

ــذكرها  ــم ي ــة ل ــر أدل ــاس، وأذك ــماع والقي ــن الس ــا م ــة وأدلته رأي المدرس

األنباري، ثم أعلق على تلك األدلة؛ أتصـلح شـواهد أم ال؟ وأخيـرا أجمـع 

 ذهبين، إذا ثبتت صحتهما.بين الم

ح بطريقتين: طريقة  ومما يجدر ذكره أن القياس يف هذا البحث قد ُوضِّ

األصوليين، بذكر أركان القياس )المقيس عليه، المقيس، العلة، الحكـم(، 

وطريقــة المتكلمــين أو المناطقــة، ويســمى قياســهم بالقيــاس الصــوري أو 
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ــم نتيجــة)الحملــي(، الــذي يتكــون مــن مقــدمتين: كــربى وصــغ . (1)رى، ث

والمقدمة الكربى هي القول الجازم الكلـي الـذي يعتمـد عليـه االسـتنتاج، 

وتكون عامة كلية. أما المقدمة الصغرى، فهي المقدمـة التـي تشـتمل علـى 

الجزئي الـذي ُيطلـب معرفـة حكمـه. أمـا النتيجـة، فهـي القضـية التـي يـراد 

رى. فالمقدمة الكربى الوصول إليها بعد تطبيق المقدمة الكربى على الصغ

يجـب أن تكـون صــحيحة ومسـلًَّما هبـا، فهــي )األصـل أو المقـيس عليــه(، 

ــد أن تلحقــه باألصــل، فهــي )الفــرع أو  ــي مــا تري ــة الصــغرى ه والمقدم

المقيس(، وهـذه المقدمـة هـي محـك النظـر، ويجـب إثباهتـا باألدلـة حتـى 

 تكون النتيجة، بعدئٍذ، صحيحة.

                                                        

علي؛ علي عبد المعطي محمد. أسس المنطق الصوري مد مح( انظر: أبو ريان، 1)

 .244ومشكلته، 
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 عل الماضي حال؟المسألا األولى: هل سقع الف

الحـال وصـف يـؤتى هبـا لبيـان هيئـة الفاعـل أو المفعـول وقـت وقــوع 

وإنما سمي حاال؛ ألنه ال يجوز أن يكـون اسـم الفاعـل فيهـا إال » .(1)الفعل

. فعندما (3)وهي ظرف للعامل فيها ،(2)«لما أنت فيه، تطاول الوقت أو قصر

الفاعـل )أحمـد( نقول: )جاء أحمد ضاحًكا(، نعني أن الضـحك هـو هيئـة 

وقت مجيئه، فهو ظرف للمجيء، ومـن الممكـن أن يسـتمر الضـحك بعـد 

والحال معلوم منها أهنا »: نقطة المجيء، وهو ما عرب عنه ابن السراج بقوله

ويمكــن كــذلك، أن يتوقــف )الضـحك( عنــد نقطــة المجــيء،  .(4)«تتطـاول

 ألن؛ ولكنه، يف األصـل، مـن غيـر الممكـن أن يتوقـف قبـل نقطـة المجـيء

                                                        

 .1/211. شرح كافية ابن الحاجب، اإلسرتاباذي انظر: (  1)

. وقد نقل ابن يعيش كلم ابن السراج هذا 1/213ابن السراج. األصول يف النحو،  (  2)

ن، األول: مريأ ، ولم يشر إليه. وهذا الكلم يحتمل2/4بحروفه يف شرح المفصل ص 

ا غير دقيق؛ ألن أن يكون قد قصد من قوله )الحال لما أنت فيه( الزمن الحاضر، فهذ

زمن الحال ال يشرتط فيه أن يكون حاضرا بالنسبة لزمن المتكلم، وإنما يجب أن يكون 

حاضرا بالنسبة لزمن العامل الذي قد يكون ماضيا أو مضارعا أو مستقبل. واالحتمال 

صد أن الحال ظرف للعامل، فهو عين الصواب. وانظر: المربد. ن قكواآلخر: أن ي

 .4/123المقتضب، 

؛ اإلسرتاباذي. شرح كافية ابن 164انظر: المرادي. الجنى الداين يف حروف المعاين،  (  3)

 .1/211الحاجب يف النحو، 

 .1/216ابن السراج. األصول يف النحو،  (  4)
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الحــال ال بــد أن تبــين ضــحك أحمــد وقــت مجيئــه، فــإذا انتهــى قبــل نقطــة 

المجيء، ال يصح أن يقـال إنـه جـاء ضـاحًكا؛ ألن الضـحك، وقتئـٍذ، لـيس 

ظرفا للمجيء. ولهذا السبب منع بعضهم، كما سيأيت، مـن وقـوع الماضـي 

وال يجوز أن يكون لما مضى وانقطع، وال لما لـم »: حاال. قال ابن السراج

أت من األفعـال؛ إذ الحـال إنمـا هـي هيئـة الفاعـل أو المفعـول وصـفته يف ي

 .(1)«وقت ذلك الفعل

أحمد  جاءوعامل الحال قد يكون ماضيا أو مضارعا أو مستقبل؛ نحو 

أحمد ضاحكا. فإن كان العامل  وسيجيءأحمد ضاحكا،  وسجيءضاحكا، 

ان مضـارعا، ماضيا، اتفق وزمَن الحال يف نقطة من نقـاط الماضـي؛ وإن كـ

اتفق يف نقطة من نقاط الحاضر؛ وإن كان مستقبل، اتفق يف نقطـة مـن نقـاط 

المستقبل. فمثل الحال وعاملها مثل الظرف والمظروف؛ يجب أن يتفقا يف 

 .(2)لحظة واحدة بغض النظر عن زمن العامل

أما من حيث وقوع الحال مفردة أو جملة، فإن األصـل فيهـا أن تكـون 

يست جملة وال شبه جملة(؛ ألن المفرد المشـتق يـدل علـى )أي ل (3)مفردة

                                                        

 .1/213، حوابن السراج. األصول يف الن (  1)

زعم النحاة، بل ومن هنا يعلم أن )إذ( ليست ظرفا لما مضى من الزمان حسب، كما  (  2)

تختلف باختلف زمن العامل. فيمكن أن تقول: جئتك إذ جاء أحمد، وأجيئك إذ 

 يجيئك أحمد )ظرف لما يستقبل(.

 .1/594انظر: ابن عقيل. شرح ابن عقيل،  (  3)
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وقوع الحـدث قبـل نقطـة الـتكلم، ويسـتمر حتـى يصـل إليهـا، وقـد يسـتمر 

بعدها، فناسب أن يكون حاال. وقد ورد عـن العـرب مجـيء الحـال جملـة 

اسمية أو فعلية. وأجمع النحاة على أن الفعل الماضي يقع حـاال إذا اقـرتن 

. واختلفـوا يف وقوعـه حــاال (1)ا لموصـوف محـذوفبــ)قد(، أو كـان وصـف

 .(2)مطلقا؛ أي بدون أن يسبق بـ)قد(، أو بدون أن يكون وصفا لمحذوف

 أول: مذهب البصرسين:

إلى عدم جواز وقوع الفعل الماضي  (4)إال األخفش (3)ذهب البصريون

 . (5)حاال مطلقا

ــَف ﴿وإليــه ذهــب الفــراء مــن الكــوفيين؛ إذ قــال عنــد قولــه تعــالى:  َكيْ

 َوُكنْتُْم َأْمَواًتا َفَأْحيَاُكمْ 
ِ
والمعنى، واهلل أعلم، : »[28]البقرة:  ﴾َتْكُفُروَن بِاهلل

                                                        

السماع، فإن الشواهد التي وردت فيها الحال مقرونة بـ)قد(  إلىد اإلجماع ها هنا مستن (  1)

أجد من نقل اإلجماع أو قال بأن الماضي يجوز أن يقع حاال، إذا كان  كثيرة جدا. ولم

 صفة لمحذوف، غير األنباري.

 .1/205انظر: األنباري. اإلنصاف يف مسائل الخلف،  (  2)

. وانظر 3/255؛ البغدادي. خزانة األدب، 1/205انظر: اإلنصاف يف مسائل الخلف،  (  3)

؛ ابن السراج. األصول يف 124-4/123ب، مذهب البصريين يف: المربد. المقتض

 .1/213النحو، 

فقد قال عند قوله تعالى: )أو جاءوكم حصرت . 378انظر: األخفش. معاين القرآن،  (  4)

لى أن هذا مذهبه. ل عفد، ولم يقل بتقدير )قد(، «منصوب على الحال»صدورهم( إنه 

 .1/213وانظر: اإلسرتاباذي. شرح كافية ابن الحاجب، 

 أي دون إضمار )قد(، ودون أن يكون صفة لموصوف محذوف.  ( 5)
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فهو يرى أن مـا  .(1)«)وقد كنتم(، ولوال إضمار )قد( لم يجز مثله يف الكلم

. وهـذا، (2)جاء من ذلك، فعلى تقدير )قد(، وهـو مقـيس علـى خـرب )كـان(

 .(4)والزمخشري (3)جا، مذهب ابن السراأيًض 

 واحتج هؤالء لمذهبهم بالسماع والقياس.

 السمداع: -1

األصل يف كلم العرب أن تأيت الحال مفردة. وقد جاءت، بكثرة، جملة 

اسمية أو جملة فعلية مضارعية، أو جملة ماضوية مسـبوقة بــ)قد( حسـب. 

رها وما جاء ماضيا غيَر مسبوق بـ)قد( فهو خلف األصل، وال بد من تقـدي

وذلك ألن )قد( تقرب الماضي من الحال، والَقريُب  ؛(5)حتى يصح المعنى

. ولــم يــذكر (6)مــن الشــيء مجــاور لــه، والمجــاَور ُيعطــى حكــم المجــاِور

األنباري شواهَد سماعيًة للبصريين؛ ألنه هو األصل، وألن شواهده كثيـرة 

                                                        

 .1/28الفراء. معاين القرآن،  (  1)

 وهذا يعني أن خرب )كان( وأخواهتا حال يف المعنى. (  2)

 .1/216انظر: ابن السراج. األصول يف النحو،  (  3)

 .151 -1/150انظر: الزمخشري. الكشاف،  (  4)

 .1/216صول يف النحو، انظر: ابن السراج. األ (  5)

؛ 2/30؛ ابن يعيش. شرح المفصل، 1/216انظر: ابن السراج. األصول يف النحو،  (  6)

؛ الصبان. حاشية الصبان على شرح األشموين، 2/252السيوطي. همع الهوامع، 

2//387. 
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ا  َأن ُيْؤمِنُـوْا َلُكـْم  َأَفتَْطَمُعونَ ﴿ال حصر لها. ومن ذلك مثل قوله تعالى: جدًّ

نُْهْم َيْسـَمُعوَن َكـَل  َوَقْد َكانَ  [، فالشـاهد فيـه أن 75]البقـرة:  ﴾َم الّلـهِ َفِريٌق مِّ

 الفعل الماضي وقع حاال حينما كان مسبوقا بـ)قد( وواو الحال.

 القيداس: -2

إن الفعل الماضي ال يدل علـى الحـال؛ فينبغـي أن ال »: قال البصريون

الحال لما أنت فيه، وَفَعـَل لمـا مضـى، فـل يقـع يف معنـى »و (1)«يقوم مقامه

ح؛ أن الحال ظرف للعامـل، فيجـب  (2)«الحال يعنون بذلك ما سبق أن ُوضِّ

أن يتفق زمنها وزمَن العامل يف لحظـة معينـة. أمـا الفعـل الماضـي فهـو داّل 

 على انتهاء الحدث؛ لذا ال يمكن أن يتفق وزمَن العامل ولو يف لحظـة، فـل

 ويمكن تمثيل هذا القياس صوريا على النحو التالي:يقع موقع الحال. 

الحال تدل علـى الحـاللالزمن الحـالي )بالنسـبة لـزمن  مقدما كبرى:

 العامل(.

 الفعل الماضي ال يدل على الحال. مقدما صةرى:

 الفعل الماضي ال يقع حاال. نتيجا:

                                                        

 .1/206ي. اإلنصاف يف مسائل الخلف، بارناأل (  1)

 .1/216: ابن السراج. األصول يف النحو، . وانظر4/123المربد. المقتضب،  (  2)



 

 

 
 م2019 ر(مارس )آذاهـ/ 1440(، رجب الفرد 19العدد ) -السابعةالسنة  81

 

 

دل علـى الحـال ثم حاول البصريون أن يثبتـوا أن الفعـل الماضـي ال يـ

إنه إنمـا يصـلح أن يوضـع موضـع الحـال مـا يصـلح أن يقـال فيـه »: بقولهم

ــد يضــرب( و)نظــرت إلــى عمــرو  )اآلن( أو )الســاعة(، نحــو )مــررت بزي

يكتب(، وهذا ال يصلح يف الماضي؛ فينبغـي أن ال يكـون حـاال. ولهـذا لـم 

يس( يجز أن يقـال )مـا زال زيـد قـام، ولـيس زيـد قـام(؛ ألن )مـا زال( و)لـ

يطلبان الحال، و)قام( فعل ماض، فلو جاز أن يقع حـاال لوجـب أن يكـون 

ــم يجــز دل علــى أن الفعــل الماضــي ال يجــوز أن يقــع  هــذا جــائزا. فلمــا ل

 .(1)«حاال

لقد أثبت البصريون عدم داللة الفعل الماضي على الحال بقياس آخر؛ 

ونـا فعلـين هو أن خربَْي )مازال( و)ليس( يطلبان الحـال، وال يجـوز أن يك

ماضــيين. ولــو جــاز هــذا )وقــوع خربيهمــا فعلــين ماضــيين( لجــاز أن يقــع 

 الماضي حاال. وتتبين أركان قياسهم على النحو التالي:

 وقوع خرب )ما زال( فعل ماضيا المقي  علي :

 وقوع الحال فعل ماضيا المقي :

 .طلب الحاللالزمن الحالي )بالنسبة لزمن العامل( العلا:

 الجواز. عدم الحكم:

                                                        

 .1/206األنباري. اإلنصاف يف مسائل الخلف،  (  1)
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واحرتزوا من دخول )قد( على الفعل الماضي إذا وقع خربا لـ)ما زال( 

ــذ؛ ــه يصــح، عندئ ــع حــاال، فإن ــن » أو إذا وق ــرب الماضــي م ــد( تق ألن )ق

 فيصير يف حكمه. (1)«الحال

 ثانيا: مذهب الكوفيين:

إال الفــراء إلـى جــواز وقــوع الفعـل الماضــي حــاال  (2)ذهـب الكوفيــون

)قــد(. وإليـه ذهــب األخفــش مـن البصــريين، وأبــو  مطلقـا؛ أي دون تقــدير

. واحتجوا لمذهبهم (5)، ومن المحدثين عباس حسن(4)واألشموين (3)حيان

 بالسماع والقياس.

 السمداع -1

لم يذكر األنباري شواهد للكـوفيين علـى مـذهبهم إال شـاهدين اثنـين 

حسب، علـى الـرغم مـن أن هنـاك شـواهَد كثيـرًة تؤيـد قـولهم. وهـذا دأب 

                                                        

. وانظر: ابن السراج. األصول يف 1/206األنباري. اإلنصاف يف مسائل الخلف،  (  1)

؛ السيوطي. همع الهوامع، 2/30شرح المفصل،  يش.يع؛ ابن 1/216النحو، 

 .2/191لى شرح األشموين، ؛ الصبان. حاشية الصبان ع2/252

؛ ابن يعيش. شرح المفصل، 1/205انظر: األنباري. اإلنصاف يف مسائل الخلف،  (  2)

 .3/255؛ البغدادي. خزانة األدب، 2/28

 .2/253. همع الهوامع، وطيسي؛ ال1/275انظر: أبو حيان. البحر المحيط،  (  3)

 .2/191، انظر: الصبان. حاشية الصبان على شرح األشموين (  4)

 .2/372انظر: حسن، عباس. النحو الوايف،  (  5)
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ــذكر ا ــذي ال ي ــت ال ــه؛ يف الوق ــرًة لمذهب ــرة نُص ــة كثي ــد أدل ــاري؛ يحش ألنب

لمخالفيــه إال دلــيل أو دليلــين، قــد يكونــان ضــعيفين ســماعا أو قياســا! 

 والشاهدان اللذان أوردهما:

 ﴾ُصـــُدوُرُهمْ  َحِصدددَرْت َأْو َجـــاُءوُكْم ﴿الشــاهد األول: قولـــه تعـــالى: 

موضع الحـال، وتقـديره  : فعل ماض، وهو يف(1)فحصرت» [،90]النساء: 

َحِصـَرًة صــدورهم. والــدليل علــى صــحة هــذا التقــدير قــراءة مــن قــرأ: )أو 

فقد وقع الماضي غير المقرتن بـ)قد( حاال  (2)«جاءوكم َحِصَرًة صدوُرهم(.

من )الواو( يف )جاءوكم(. والمعنى: أو جـاءوكم يف حـال كـون صـدورهم 

 ضيقة ومقبوضة عن قتالكم.

 :(3)أبي صخر الهذلي الشاهد الثاين: قول

ـــــــةٌ  ـــــــِذْكراِك نُْفَض ـــــــي لِ ـــــــي َلتَْعُرونِ  َوإِنِّ

 

ــــرُ    ــــُه الَقْط َل ــــُفوُر بَلَّ ــــتََفَض الُعْص ــــا انْ  َكَم

 .(4)«فـ)بلله( فعل ماض، وهو يف موضع الحال؛ فدل على جوازه» 

                                                        

 . )الباحث(1/577حصر الصدر: ضيقه وانقباضه. انظر: الزمخشري. الكشاف،  (  1)

 .1/206األنباري. اإلنصاف يف مسائل الخلف،  (  2)

وى )هزة( و)رعدة( و)فرتة( بدال . وير2/975لسكري. شرح أشعار الهذليين، ار: نظا (  3)

)نفضة(، ولكن األخيرة هي األرجح؛ التفاقها مع سياق البيت )كما انتفض(.  من

ويروى الشطر األول منه: )إذا ُذكَِرْت يرتاح قلبي لذكرهـا(. انظر: المرزوقي. شرح 

. على أنى قد وجدت هذا 3/256ألدب، ة اان؛ البغدادي. خز2/975أبيات الحماسة، 

 ي ُأثبت يف المتن.البيت يف ديوان مجنون ليلى، باللفظ الذ

 .1/205األنباري. اإلنصاف يف مسائل الخلف،  (  4)
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وقد وقع الباحث على شـواهد أخـرى، مـن الـنظم والنثـر، تقـوي رأي 

يـذكرها األنبـاري؛ فمنهـا قـول اهلل تعـالى:  الكوفيين يف هـذه المسـألة، ولـم

﴿ 
ِ
: (. كأنــه قيــل28)البقــرة:  ﴾َفَأْحيَــاُكمْ  اَأْمَواًتـ َوُكنددتُمْ َكيْـَف َتْكُفــُروَن بِــاهلل

كيف تكفرون باهلل وحالكم أنكم كنتم أمواتا يف أصلب آبـائكم فجعلكـم »

 (.فالفعل الماضي )كنتم( وقع حاال من الضمير يف )تكفرون ؛(1)«أحياء

 

بََعدَ  َقاُلوا َأنُـْؤمُِن َلـَك ﴿ومنها قوله تعالى:  الشـعراء: ] ﴾اأْلَْرَذُلـونَ  َواتَّ

. فقوله )واتبعك( حال من الضـمير يف )لـك(، بـدليل قـراءة يعقـوب [111

 .(2))وأتباُعك األرذلون(

َومَِن النَّاِس َمـن َيْعبُـُد اهلَل َعَلـى َحـْرٍف ﴿ومن الشواهد قوله عز وجل: 

نْيَا  َخِسدرَ َصابَُه َخيٌْر اْطَمَأنَّ بِِه َوإِْن َأَصابَتُْه فِتْنَـٌة انَقَلـَب َعَلـى َوْجِهـِه َفإِْن أَ  الـدُّ

. فقولــه )خســر( حــال مــن الضــمير يف )وجهــه(، [11الحــج: ] ﴾َواآْلِخــَرةَ 

 .(3){خاسر الدنيا واآلخرة}بدليل قراءة ُحَميد األعرج 

                                                        

؛ 1/27. وانظر: العكربي. التبيان يف إعراب القرآن، 1/151الزمخشري. الكشاف،  (  1)

 .1/213األلوسي. ُروح المعاين، 

؛ 2/165؛ العكربي. التبيان يف إعراب القرآن، 3/329الزمخشري. الكشاف، ر: نظا (  2)

 .19/107وسي. روح المعاين، األل

 .2/186؛ الفراء. معاين القرآن، 3/148انظر: الزمخشري. الكشاف،  (  3)
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ِة ُزَمـرً َوِسيَق الَّ ﴿ا، قوله تعالى: ومنها، أيًض   اِذيَن اتََّقـْوا َربَُّهـْم إَِلـى اْلَجنَـّ

ــتُْم  َوُفتَِحدْت َحتَّـى إَِذا َجاُؤوَهـا  َأبَْوابَُهـا َوَقــاَل َلُهـْم َخَزنَتَُهـا َسـَلٌم َعَلـيُْكْم طِبْ

(. فقـد وقـع الفعـل الماضـي )حصـرت( 73)الزمـر:  ﴾َفاْدُخُلوَها َخالِـِدينَ 

ن على أن هذه الواو للحال، أي حاال من الضمير يف )جاؤوها(. والمحققو

ألن مـن تتمـة إكـرام أهـل الجنـة أن » جاءوها يف حال كون أبواهبا مفتوحـة؛

تفـتح لهـم أبواهبـا قبـل الوصـول إليهـا، فـل يتنغصـون بـالوقوف، وليجــدوا 

ريحها قبل الوصول إليها، بخلف جهنم، أعاذنا اهلل منها، فإن أبواهبا تفـتح 

العذاب بغتة، فيكون ذلك أشد عليهم. وعلى حالة وصولهم إليها ليفجأهم 

هذا يكون جواب الشرط محذوفا تقديره: )حتى إذا جاءوها وفتحت أبواهبا 

. والحق أن حذف جواب الشرط أبلغ يف (1)«دخلوها. وقال لهم خزنتها...(

المعنى من جعله )فتحت(؛ لتذهب النفس فيه كل مـذهب، وليـدلَّ بحذفـه 

وصف. ويدل على صحة القول بأن الواو، هنا، على أنه شيء ال يحيط به ال

ُهُم اأْلَبَْواُب ﴿للحال قوله تعالى:  َفتََّحًة لَّ (، يعني: 50)ص:  ﴾َجنَّاِت َعْدٍن مُّ

 يدخلها المؤمنون وأبواهبا مفتوحة.

                                                        

وانظر:  .159-158كيكلدي. الفصول المفيدة يف الواو المزيدة،  بن العلئي، خليل (  1)

 .4/150اف، لكشا الزمخشري.
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َسيَْهِديِهْم َوُيْصلُِح بَاَلُهْم * ﴿ومن شواهد السماع، كذلك، قوله تعالى: 

ــةَ  ــْدِخُلُهُم اْلَجنَّ َفَهددا َوُي ــمْ  َعرَّ ــع الفعــل الماضــي 6)محمــد:  ﴾َلُه ــد وق (. فق

 .(1))عرفها( حاال من الجنة

ِذي نََجا مِنُْهَما ﴿ومنها قوله تعالى:  َكدرَ َوَقاَل الَّ ـٍة َأنَـْا ُأنَبِّـئُُكم  َوادَّ بَْعـَد ُأمَّ

ــِه َفَأْرِســُلونِ  (. فـــ)اّدكر( فعــل مــاض وقــع حــاال مــن 45)يوســف:  ﴾بِتَْأِويلِ

 .(2))منهما( الضمير يف

اعي النَُّميِْريِّ  ومن الشواهد الشعرية قول الرَّ
(3): 

ـــــَفَلهُ  ـــــُن َأْس ـــــالتِّيِن َواَرى الُقْط ـــــَن َك  َوُزْل

 

ــــــا بَــــــيَْن َأْفــــــلِج    ــــــتَمَّ مِــــــْن بََرَديَّ  َواْع

ــين(. ومنهــا قــول امــرئ    فـــ)وارى( فعــل مــاض، وهــو حــال مــن )الت

 :(4)القيس

ــوَّ  ــِوي َتَض ــْت نَْح ــاإَِذا التََفتَ ــُك مِنُْهَم  َع الِمْس

 

ــــا الَقَرنُْفــــلِ    ــــبَا َجــــاَءْت بَِريَّ ــــيَم الصَّ  نَِس

 

                                                        

 .2/1160انظر: العكربي. التبيان يف إعراب القرآن،  (  1)

 .1/54انظر: العكربي. التبيان يف إعراب القرآن،  (  2)

 . ُزْلَن: من الزوال وهو الميل.30ديوان الراعي النميري،  (  3)

َع ضوَّ ت . يروى هذا الشاهد بغير رواية، فيروى: )إذا قامتا15ديوان امرئ القيس،  (  4)

َع ريُحها(. وروي يف: العلئي،  المسُك منهما(، وأخرى: )إذا التفَتْت نحوي تضوَّ

 159كيكلدي. الفصول المفيدة،  بن خليل
َ
ريُحها(. أما  : )إذا التفَتْت نحوي َذَوى لي

 َعُجز البيت، وهو موطن الشاهد، فقد اتفق على روايته التي ذكرناها.
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ـــ)قد(.   ــرتن ب ــم يق ــع حــاال مــن )نســيم( ول ــل مــاض وق )جــاءت( فع

والمعنى: إذا التفتت نحوي انتشر ريح العطر منهـا كانتشـار ريـاح الصـبا يف 

 حال كوهنا جاءت بعطر القرنفل.

 ا، قول الِفنْد ومن الشواهد، أيًض 
ّ
انِي مَّ الزِّ
(1): 

قِّ  ــــــــــــــــــِم الــــــــــــــــــزِّ ــــــــــــــــــٍن َكَف  َوَطْع

 

قُّ َمــــــــــــــــــ نُ     َغــــــــــــــــــَذا َوالــــــــــــــــــزِّ

 وقد وقع الفعل الماضي )غذا( حاال من )فم(، ولم يقرتن بـ)قد(.  

 :(2)أبي ُسلمى بن ومنها قول زهير

ـــــهُ  ـــــاِج َفإِنَّ ج ـــــَراَف الزِّ ـــــِص َأْط ـــــْن َيْع  َوَم

 

ــــــْت ُكــــــلَّ َلْهــــــَذمِ    بَ  ُيطِيــــــُع الَعــــــوالِي ُركِّ

 ا، وقد وقع حاال من )العوالي(.فـ)ركبت( فعل ماض أيًض   

 :(3)ومنها قول عمر ابن أبي ربيعة

ــــــــاَدى ــــــــٌر َته ــــــــْت َوُزْه ــــــــُت إِْذ َأْقبََل  ُقْل

 

ـــــــــل   ـــــــــْفَن َرْم ـــــــــل َتَعسَّ ـــــــــاِج الَف  َكنِع

 

                                                        

المشهورين، شهد حرب بكر وتغلب وقد قارب  يعةربشاعر جاهلي وأحد فرسان  (  1)

. والبيت من قصيدة يف: المرزوقي. شرح 24/93، المئة. انظر: األصفهاين. األغاين

 .1/37أبيات الحماسة، 

، وهو من معلقته المشهورة. وروي يف: المرزوقي. 88ديوان زهير ابن أبي سلمى،  (  2)

َبْت ُكلَّ َلْهـَذِم(، وليس االختلف يف ي الِ : )ُمطِيُع الَعو1/38شرح أبيات الحماسة،  ُركِّ

 صحة االحتجاج به.موطن الشاهد، فل يقدح يف 

 .340ديوان عمر ابن أبي ربيعة،  (  3)
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 الفعل الماضي )تعسفن( وقع حاال من )نعاج(، وهو لم يقرتن بـ)قد(. 

الشعرية والنثرية، وقد وقع الماضي فتلك مجموعة كبيرة من الشواهد 

 فيها حاال من دون اقرتانه بـ)قد(، فدل على جوازه.

 القيداس -2

قاس الكوفيون جـواز وقـوع الماضـي حـاال علـى جـواز وقوعـه صـفة 

ألن كل ما جاز أن يكون صفة للنكرة جاز أن يكون حاال للمعرفة. » للنكرة؛

: )مـررت برجـل قعـد، والفعل الماضي يجوز أن يكون صفة للنكـرة، نحـو

وغلم قام(، فينبغي أن يجوز أن يقع حاال للمعرفة، نحو: )مررت بالرجـل 

 .(1)«قعد، وبالغلم قام(

 تتبين أركان القياس عند الكوفيين على النحو التالي:

 وقوع الماضي صفة للنكرة المقي  علي :

 وقوع الماضي حاال من المعرفة المقي :

 لحال والصفةالوقوع والشبه بين ا العلا:

 الجواز. الحكم:

 ويمكن أن يمثل هذا القياس صوريا على النحو التالي:

                                                        

 .1/206األنباري. اإلنصاف يف مسائل الخلف،  (  1)
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كل ما جاز أن يقـع صـفة للنكـرة جـاز أن يقـع حـاال مـن  مقدما كبرى:

 المعرفة.

 الفعل الماضي يقع صفة للنكرة. مقدما صةرى:

 يقع الفعل الماضي حاال من المعرفة. :نتيجا

أن » آخـر؛ وهـو أنـه يجـوز باإلجمـاع ثم ذكر األنباري للكوفيين قياسـا

يقام الماضي مقام المستقبل، كما قال تعالى: )َوإِْذ َقـاَل الّلـُه َيـا ِعيَسـى ابْـَن 

(، أي: يقـــول. وإذا جــاز أن يقـــام الماضــي مقـــام 116َمــْرَيَم( )المائــدة: 

ويمكن تمثيل هذا القياس )صـوريا(  (1)«المستقبل جاز أن يقام مقام الحال

 تالي:على النحو ال

 الحال يدل على الزمن الحاضر )بالنسبة لزمن العامل(. مقدما كبرى:

 الفعل الماضي قد يدل على المستقبل. مقدما صةرى:

يدل الفعل الماضي على الحال من باب أولى، وبالتـالي جـواز  نتيجا:

 وقوعه حاال.

 وثم قياسان آخران للكوفيين، ولم أجد من أستدل هبما قط:

                                                        

 .1/206األنباري. اإلنصاف يف مسائل الخلف،  (  1)
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ين يجــوزون مجــيء الحــال جملــة مضــارعية منفيــة األول: أن النحــوي

ـَن الّلـِه َوَفْضـٍل ﴿بـ)لم(، بدليل قوله تعالى:   لَّدْم َسْمَسْسدُهمْ َفـانَقَلبُوْا بِنِْعَمـٍة مِّ

 :(1)(، وقول زهير ابن أبي سلمى174)آل عمران:  ﴾ُسوءٌ 

ـــــِزلٍ  ـــــلِّ َمنْ ـــــي ُك ـــــِن فِ ـــــاَت الِعْه ـــــَأنَّ ُفت  َك

 

ــــــمِ نَـــــَزْلَن بـِـــــِه َحــــــبُّ الَفنَـــــ    ا َلــــــْم ُيَحطَّ

، (2)ومعروف أن النفي بـ)لم( يقلب معنى الفعل المضارع إلى المضي  

فإذا جاز أن يقـع المضـارع المنفـي بــ)لم( حـاال علـى الـرغم مـن أن معنـاه 

المضي، جاز أن يقع الماضي حـاال. وال فـرق بـين الصـورتين يف المعنـى. 

 وهذا القياس على النحو التالي:

الفعل المضارع المنفي بـ)لم( حـاال وهـو بمعنـى  وقوع المقي  علي :

 الماضي

 وقوع الفعل الماضي حاالالمقي : 

 الوقوع ومعنى الماضوية يف األصل والفرع العلا:

 الجواز. الحكم:

                                                        

 . وهو يف المعلقة.12ى، سلمي أب بن ثعلب. شرح ديوان زهير (  1)

؛ 4/263ابن يعيش. شرح المفصل،  ؛2/157انظر: ابن السراج. األصول يف النحو،  (  2)

 .2/335ابن عقيل. شرح ابن عقيل، 
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الثاين: أن أخبار كـان وأخواهتـا تشـبه الحـال مـن حيـث المعنـى؛ ولـذا 

أحمــُد ، فعنــدما نقــول: )بــات (1)عــدها الكوفيــون منتصــبة علــى الحــال

ضاحًكا(، كان المعنى أن أحمد بات وحاله أنه ضاحك. فل بد من أن يتفق 

الضحك ونقطَة البيات، على األقل، يف لحظة واحدة، حتى يصح القول بأن 

أحمد بات ضاحكا. ولهذا، كان األصل يف أخبارها أن َيُكنَّ أوصافا مشتقة؛ 

إًذا، هـو عـين معنـى ألهنا تدل على االستمرار. فمعنى أخبار هذه األفعـال، 

 الحال، بل فرق، بدليل أنك تسأل: كيف بات أحمد؟ كما تسأل عن الحال.

ــت ماضــية،  ــال وقع ــذه األفع ــار ه ــإن أخب ــذلك، ف ــك ك ــان ذل ــإذا ك ف

زون ذلك والبصريون يجوِّ
 ﴾بِالّلـهِ  آَمندتُمْ إِن ُكنـتُْم ﴿، كما يف قوله تعـالى: (2)

ـن  َأْقَسْمتُمونُوْا َأَوَلْم َتكُ ﴿(، وقوله تعالى: 41)األنفال:  ـن َقبْـُل َمـا َلُكـم مِّ مِّ

ــراهيم:  ﴾َزَوالٍ  ــه تعــالى: 44)إب ــاَن َقِميُصــهُ ﴿(، وقول ــلٍ  ُقدددَّ  إِن َك ــن ُقبُ
 ﴾مِ

 26)يوسف: 
ِّ
بْيانِي (، وقول النابغة الذُّ
(3): 

ـــــوا ـــــا اْحَتَمُل ـــــى َأْهُله ـــــلًء َوَأْمَس ـــــْت َخ  َأْمَس

 

ـــــدِ   ـــــى ُلَب ـــــى عل ـــــِذي أخنَ ـــــا ال ـــــى عليه  أْخنَ

 

                                                        

؛ األزهري. شرح التصريح على 2/676انظر: األنباري. اإلنصاف يف مسائل الخلف،  (  1)

 .1/353؛ السيوطي. همع الهوامع، 1/233التوضيح، 

اجب، . شرح كافية ابن الحاإلسرتاباذي؛ 1/361انظر: السيوطي. همع الهوامع،  (  2)

 ويستثنون من هذه األفعال )صار( و)دام( و)زال( و)انفك( و)فتئ( و)برح(.. 1/251

 . وهو يف المعلقة.16ديوان النابغة الذبياين،  (  3)
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األَبَْرص بن ل َعبِيدوقو
(1): 

ــــبِيلِِهم ــــْوا لَِس ــــَحْوا َمَض ــــُت َوإِْن َأْض  َفَلْس

 

 بِناِســــــيِهُم طــــــوَل الحيــــــاِة َوال ســــــالِي  

إلـى  َنظَدْرُت عن بعض العرب قولهم: )فأْصـبَْحُت  (2)وحكى الكسائي  

 ذاِت التَّنانِير(.

عنى، فإذا جاز مجيء أخبارها أفعاال ماضية، مع أهنا تشبه الحال يف الم

 جاز أن يقع الماضي حاال قياسا عليها. وُيمثَّل القياس على النحو التالي:

 وقوع أخبار )كان( وأخواهتا أفعاال ماضية المقي  علي :

 وقوع الماضي حاال المقي :

 الوقوع وشبه االثنين يف المعنى العلا:

 الجواز. الحكم:

ى األصل أن يحمل الفرع عل» ويسمى هذا القياس )قياس الشبه(، وهو

 .(3)«بقرب من الشبه غير العلة التي علق عليها الحكم يف األصل

 الترجيدح: -3

                                                        

 .48األبرص،  بن ديوان عبيد (  1)

. وليست رواية 1/361؛ السيوطي. همع الهوامع، 1/205القرآن،  اينمعانظر: الفراء.  (  2)

جهول بأوثق من رواية الكسائي، وبخاصة أن األخير من القراء السبعة، سيبويه عن الم

 فروايته عن المجهول محتج هبا.

 .107األنباري. لمع األدلة،  (  3)
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بعد عرض مذهب الفـريقين وأدلـة كـل منهمـا مـن السـماع والقيـاس، 

وجدنا البصريين قد استدلوا على أن الماضي إذا وقع حاال ال بد أن يقـرتن 

ه، ولـم يخـالفهم بـ)قد( بالسماع، وهو كثير جدا، ال مجال لدفعه أو تضعيف

 الكوفيون يف جواز اقرتان الماضي بـ)قد(.

إن الحال تـدل علـى الحـال )بالنسـبة  واستدلوا كذلك بالقياس، فقالوا

لزمن العامل(، والفعل الماضي ال يدل على الحال )يعني أنه ال يتفق وزمن 

 العامل يف وقت(، فل يجوز أن يقع حاال.

ي؛ ألهنـم حملـوا الفـرع علـى قياس البصريين هذا قياس قووالحق أن 

األصل بالعلة التي سميت الحال ألجلها حاال. وهو يدور مع العلة وجودا 

، حينئذ،  وعدما، فإذا لم تتفق الحال مع زمن العامل يف وقت واحد لم تسمَّ

 .(1)حاال. ويسمى هذا القياس )قياس العلة(

فإهنـا  وأثبتوا أن الماضي ال يدل على الحـال بالقيـاس علـى )مـا زال(،

تطلب الحال وال يجوز أن يقـع خربهـا فعـل ماضـيا، وكـذلك الحـال تـدل 

على الحال، فل يجوز أن تقع فعـل ماضـيا. ثـم احـرتزوا مـن دخـول )قـد( 

على الفعل الماضي الواقع حاال، فجـوزوا وقوعـه معهـا؛ ألن )قـد( تقـرب 

 من الحاضر.

                                                        

 .105انظر: األنباري. لمع األدلة،  (  1)
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م جـواز إن )قياس البصريين عدَم جواز وقوع الماضي حـاال علـى عـد

فعـل ماضـيا( قيـاس ضـعيف لسـببين، األول: أنــه إذا « مـا زال» وقـوع خـرب

كانت )قد( تقرب الماضي من الحال، فإنه يجوز وقوع خرب )مـازال( فعـل 

ماضيا مقرتنا بـ)قد(، قياسا على جواز وقوع الماضي حاال إذا اقرتن بـ)قد(، 

 طلقا.نحو: )ما زال زيد قد قام(. وهذا غير مسموع عن العرب م

الثاين: أهنم يقولون إن )قد( تقرب الفعـل الماضـي مـن الحـال، فيقـال 

 ؛(1)«ال يلــزم مـن تقريبــه إلـى الــزمن الحاضـر مقارنتــه لـزمن العامــل»: لهـم

فدخول )قد( على الماضـي، ولـو قربتـه مـن زمـن الحـال، ال تجعلـه متفقـا 

لهـم وزمن العامل يف وقت واحد. وهذا عين ما منعه البصريون، فل حجـة 

 فيه، بل هو حجة عليهم.

أما الكوفيون، فقد احتجوا بالسماع والقياس، فـاحتجوا بقولـه تعـالى: 

، وقـد رد البصـريون االسـتدالل باآليـة ﴾َأْو َجاُءوُكْم َحِصَرْت ُصُدوُرُهمْ ﴿

من أربعة أوجه، وقبل الشروع يف عرضها والجواب عنها، يرى الباحث أنه 

، واستحضار كامل للسياق؛ ألن اإلعراب ال بد من فهم واضح لمعنى اآلية

 فرع المعنى، وله الدور األكرب يف رد اعرتاضات البصريين.

                                                        

 .2/191لصبان على شرح األشموين، ة اشيالصبان. حا (  1)
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وا َلْو َتْكُفـُروَن َكَمـا َكَفـُروا َفتَُكونُـوَن َسـَواًء َفـَل ﴿فنصُّ اآليات هو:  َودُّ

ــإِْن تَ   َف
ِ
ــبِيِل اهلل ــي َس ــاِجُروا فِ ــى ُيَه ــاَء َحتَّ ــنُْهْم َأْولِيَ

ــُذوُهْم َتتَِّخــُذوا مِ ــْوا َفُخ َولَّ

ـِذيَن  َواْقتُُلوُهْم َحيُْث َوَجْدُتُموُهْم َواَل َتتَِّخُذوا مِنُْهْم َولِيًّا َواَل نَِصـيًرا * إاِلَّ الَّ

َيِصُلوَن إَِلى َقـْوٍم بَيْـنَُكْم َوبَيْـنَُهْم مِيثَـاٌق َأْو َجـاُءوُكْم َحِصـَرْت ُصـُدوُرُهْم َأْن 

 (.90-89)النساء:  ﴾وا َقْوَمُهمْ ُيَقاتُِلوُكْم َأْو ُيَقاتِلُ 

ــا ــو إم ــالى )أو جــاءوكم( يحتمــل تفســيرين: فه ــه تع  والعطــف يف قول

عطف على الصلة؛ أي: أو الذين جـاءوكم كـافين عـن قتـالكم، أو عطـف »

على الصفة؛ وكأنه قيل: إال الذين يصلون إلى قوم معاهدين أو قـوم كـافين 

 يل التالي:ويتضح هذا العطف بالتمث ،(1)«عن القتال لكم

 

ــه األول ــح الزمخشــري الوج ــد رج ــى الصــلة. (2)وق ؛ أي العطــف عل

فالمعنى، إًذا: )ما لكم اختلفتم يف شأن قـوم نـافقوا نفاقـا ظـاهرا، فلـم تبتّـوا 

                                                        

 .2/233البيضاوي. أنوار التنزيل،  (  1)

 .1/579انظر: الزمخشري. الكشاف،  (  2)
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القــول بكفــرهم واهلل ردهــم يف حكــم المشــركين؟ وقــد وّد هــؤالء كفــرَكم 

ــْوهم حتــى يظــاهروا إيمــا هنم هبجــرة فكــونَكم معهــم يف الضــلل، فــل تتولَّ

ـْوا عـن اإليمـان المظـاَهر بـالهجرة فـاقتلوهم، إال الـذين  صحيحة، فـإن تولَّ

ينتمون إلى قوم معاهدين لكم، أو إال الذين جاءوكم وحالهم أن صدورهم 

 ضيقة عن قتالكم وعن قتال قومهم(.

ــافقين أحــد  ــال المســلمين للمن ــا، ُيعلــم أن الســبب يف منــع قت ومــن هن

ا إلى قـوم بيـنهم وبـين المسـلمين عهـد. الثـاين: أن شيئين، األول: أن ينتمو

 يجيئوا ممسكين عن قتال المسلمين، وعن قتال قومهم المنافقين.

ــا  ــي رد هب ــى األوجــه الت ــات، نرجــع إل ــام ل ي ــى الع ــم المعن وبعــد فه

 البصريون:

الوجه األول: أن تكون صفة لقوم المجرور يف أول اآليـة، وهـو قولـه »

ــالى:  ــِذي﴿تع ــْومٍ إاِلَّ الَّ ــى َق ــل الماضــي (1)«﴾َن َيِصــُلوَن إَِل . يعنــون أن الفع

)حصرت( صفة ثانية لـ)قوم(. فالتقدير، إًذا، على هذا القول هو: )إال الذين 

يصلون إلى قوم بيـنكم وبيـنهم ميثـاق حصـرت صـدورهم أن يقـاتلوكم أو 

يقاتلوا قومهم أو جاءوكم(. والحق أن هذا معنى فاسـد؛ ألنـه يلـزم منـه أن 

                                                        

 .1/207األنباري. اإلنصاف يف مسائل الخلف،  (  1)
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ل السبب يف منع قتال المسلمين للمنافقين مجـرَد مجيـئهم، وهـو غيـر ُيجع

 مراد قطعا. ويسمى هذا االستدالل )االستدالل بلزم القول(.

الوجــه الثــاين: أن تكــون صــفة لقــوم مقــدر، ويكــون التقــدير فيــه: أو »

جــاءوكم قومــا حصــرت صــدورهم. والماضــي إذا وقــع صــفة لموصــوف 

والحـق أن هـذا القـول مشـكل،  ، (1)«مـاعمحذوف جاز أن يقع حاال باإلج

وفيه نوع اضطراب؛ فهل الماضي هنـا صـفة أو حـال؟ فـإن قـالوا إنـه صـفة 

بطل االحتجاج به، وإن قالوا إنه حـال فهـو حجـة علـيهم؛ ألنـه وقـع بـدون 

)قد(. وال فرق بين أن يكون الماضي حاال إذا كان صـفة لمحـذوف أو لـم 

 يكن.

ــة نقــل عــن صــا وهــذا مــذهب : »(2)حب اللبــابقــال صــاحب الخزان

، وصفة (3)سيبويه، وهو ضعيف؛ ألنه إذا قدر الموصوف يكون حاال موطئة

الموطئة يف حكم الحال يف إيجاب تصدرها بـ)قد(، وهو يمنع حذف )قـد( 

ال سيما والموصوف محذوف، فإن الصفة تكون يف صورة الحال، فاإلتيان 

                                                        

. ولم أجد هذا اإلجماع يف غير 1/207األنباري. اإلنصاف يف مسائل الخلف،  (  1)

 اإلنصاف.

احب كتاب اللباب يف علل البناء واإلعراب. ولم أجد كلم العكربي ي صربهو العك (  2)

 لباب.هذا يف ال

يقصد بالحال )الموطئة( الحال الموصوفة، وسميت بذلك ألهنا ُتمّهد وُتوطِّئ لِما  (  3)

 .2/347بعدها. انظر: حسن، عباس. النحو الوايف، 
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ا أن )قوما( المحذوف حال يقصد العكربي من هذ ، (1)«بـ)قد( يكون أولى

موصوفة بالصفة )حصرت(، وهذه الصفة حكمها حكُم الحال يف وجـوب 

تصـدرها بـــ)قد(، فــإذا ُحــِذفت الحــاُل )قومــا(، أقيمــت الصــفة )حصــرت( 

 مقامها، فيلزم أن تكون )قد( هنا أولى بالذكر.

ـــام  ـــة الصـــفة مق ـــدير بعـــض صـــنعة؛ إلقام وال شـــك أن يف هـــذا التق

فة )حصرت( المقامة مقـام الحـال المحذوفـة )قومـا( . فالص(2)الموصوف

تكون يف حكم الحال، فلما لم تقرتن الصفة )حصرت( التي يف حكم الحال 

 بـ)قد(، دلَّ على جواز وقوع الحال بل )قد(.

هذا كله إذا سلمنا بوجود محذوف مقدر، مع أن األصل عدم الحذف، 

صـٌل قـد جـاء السـماع وال داعي للتقدير والتكلف حتى يصـحَّ للبصـريين أ

بجواز غيره. ولو جاء هذا يف غير القرآن ألمكن قبولـه، أمـا يف القـرآن فـل. 

وهذا مما الشعُر وموضع االضطرار أولى به من النثر وحال »: قال ابن جني

 .(3)«االختيار

                                                        

 .3/255البغدادي. خزانة األدب،  (  1)

 .2/641ني. سر صناعة اإلعراب، ن جابانظر:  (  2)

 .2/641ابن جني. سر صناعة اإلعراب،  (  3)
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الوجه الثالث: أن يكون خـربا بعـد خـرب، كأنـه قيـل: أو جـاءوكم، ثـم »

. أي أنـه ابتـدأ بعـد قولـه )أو جـاءوكم( (1)«أخرب فقال: حصـرت صـدورهم

جملــة خربيـــة جديـــدة منقطعــة عمـــا قبلهـــا يف اإلعــراب والمعنـــى، هـــي 

 ...(..)حصرت

ويقال لرد هذا االعرتاض ما قيل يف الوجه األول؛ مـن أنـه يلـزم، علـى 

هذا التقـدير، أن يكـون مجـرد مجـيء المنـافقين إلـى المسـلمين مانعـا مـن 

 .قتالهم، وهو معنى غير مراد

الوجه الرابع: أن يكون محمـوال علـى الـدعاء، ال علـى الحـال؛ كأنـه »

.. فاللفظ .قيل: ضيق اهلل صدورهم، كما يقال: جاءين فلن وّسع اهلل رزقه،

ثم ذكر بعد ذلك شواهد على  ، (2)«يف ذلك كله لفظ الماضي ومعناه الدعاء

 مجي الماضي بمعنى الدعاء، وهو كثير يف العربية.

هو الدعاء  ﴾َحِصَرْت ُصُدوُرُهمْ ﴿أنه ال ُيسلَّم بأن معنى  ويرى الباحث

على المنافقين بضيق صدورهم عن القتال؛ لسببين، األول: ما سـبق ذكـره 

الدعاء » يف رد الوجه األول والثالث. الثاين: وجٌه َذَكَرُه البغدادي، بقوله: إن

د القول وهذا كاف لر ، (3)«عليهم بضيق صدورهم عن قتال قومهم ال يتجه

                                                        

 .1/207األنباري. اإلنصاف يف مسائل الخلف،  (  1)

 .4/123. وانظر: المربد. المقتضب، 1/207المرجع السابق،  (  2)

 .3/317. وانظر: أبو حيان. البحر المحيط، 3/256البغدادي. خزانة األدب،  (  3)
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َحِصــَرْت ُصــُدوُرُهْم َأْن ُيَقــاتُِلوُكْم َأْو ﴿بالــدعاء يف اآليــة؛ إذ إن تمامهــا هــو 

، وَثمَّ حرُف جر محـذوف قبـل المصـدر المـؤول تقـديره، ﴾ُيَقاتُِلوا َقْوَمُهمْ 

. فيصبح المعنى، إذا ُحِمل على الدعاء: اللهم (1)كما قال المفسرون، )عن(

ين وعن قتال قومهم. وال يجوز أن ُيْدَعى ضيّق صدورهم عن قتال المسلم

 عليهم بضيق صدورهم عن قتال قومهم؛ ألهنم منافقون.

ومما يعضد قول الكوفيين يف احتجاجهم باآلية على أن )حصرت( هنا 

َحِصـراٍت }حال القراءاُت األخرى فيها، التي وقعت جميعا حاال؛ كقـراءة 

أن هــذه اآليــة ال  وهــب. (2){حاِصــراٍت صــدوُرهم}، وقــراءة {صــدوُرهم

 تصلح شاهدا، فإن َثمَّ شواهَد أخرى كثيرة وقع الفعل الماضي فيها حاال.

واحــتج الكوفيــون بالســماع بقــول أبــي صــخر الهــذلي )وإين لتعــروين 

إنمـا جـاز ذلـك؛ ألن » ، ورد البصريون هذا البيت؛ ألنه... البيت(.لذكراك

 .(3)«رة الشعرالتقدير فيه: قد بلله القطر، إال أنه َحَذَف لضرو

مـا لـيس للشـاعر عنـه » وللرد على هذا االعرتاض يقـال: إن الضـرورة

مندوحة. ولـيس يف كـلم العـرب ضـرورة إال ويمكـن تبـديل تلـك اللفظـة 

                                                        

 .3/317. وانظر: أبو حيان. البحر المحيط، 1/579انظر: الزمخشري. الكشاف،    (1)

 .2/151انظر: عمر، أحمد مختار؛ عبد العال سالم مكرم. معجم القراءات القرآنية،  (  2)

 .1/208األنباري. اإلنصاف يف مسائل الخلف،  (  3)
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والشاعر الفحل قد ُيْقوي، لكن ال يمكن أن يقع يف  ، (1)«ونظم شيء مكاهنا

بقبح الزحـاف، والجفاة الفصحاء ال يحفلون »: خطأ إعرابي، قال ابن ُجنِي

ومن المقـرر أن الشـاعر الفحـل ال تلجئـه  ، (2)«إذا أدى إلى صحة اإلعراب

الضرورة، فضل عن أنه لو أبيح القول بالضرورة، لسقط االستدالل بأغلب 

 الشواهد؛ الحتمالها.

 ؛على أن هذا البيت غير محتج به، ليس للسبب الذي ذكره البصـريون

، (3)ر، فقد وجدته يف ديوان مجنون ليلـىبل ألنه غير ثابت النسبة ألبي صخ

 فل يحتج به.

أما الشـواهد السـماعية، التـي ذكرهـا الباحـث للكـوفيين مـن اآليـات، 

فمحتج هبا، ومن الشعر كذلك؛ ألن كل بيـت منهـا منسـوب لشـاعر بعينـه، 

 ومن قصيدة متعددة األبيات، ولم تختلف روايته يف موطن الشاهد.

ثر، وقد وقـع الماضـي فيهـا غيـر مقـرون فتلك مجموعة من النظم والن

ألنــا إنمــا نبنــي المقــاييس » بـــ)قد(، وتأويــل تلــك الشــواهد ضــعيف جــدا؛

: قــال الشــيخ محيــي الــدين عبــد الحميــد .(4)«العربيــة علــى وجــود الكثــرة

                                                        

 وابن مالك. ويهيب. وهذا رأي س46السيوطي. االقرتاح يف أصول النحو،  (  1)

 .1/333ابن جني. الخصائص،  (  2)

 . ولم أجد من نبه على أنه للمجنون.95ى، انظر: ديوان مجنون ليل (  3)

 . نقل عن أبي حيان.2/253السيوطي. همع الهوامع،  (  4)
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واإلنصاف أن االستدالل بنفس الكلم الوارد عـن العـرب، وقـد رأينـا أن »

مقـرون بــ)قد(، وأمـا التقـدير فـل فصحاءهم يجيئون بالفعل الماضي غيـر 

 .(1)«دليل عليه

وأما احتجاج الكوفيين بالقياس، فقد قاسوا جواز وقوع الماضي حاال 

من المعرفة على جواز وقوعه صفة للنكرة؛ ألن كل مـا جـاز وقوعـه حـاال 

والحق أن هذا قياس ضعيف؛ ألنه لـيس للمعرفة جاز وقوعه صفة للنكرة. 

 للنكرة، جاز أن يكـون حـاال مـن المعرفـة؛ إذ إنكل ما جاز أن يكون صفة 

الفعل المستقبل يجوز أن يكون صفة للنكرة، نحو: )هذا رجل سيكتب أو »

فـل يجـوز أن تقـول: )جـاء أحمـد  ، (2)«سيضرب( وال يجوز أن يقـع حـاال

غم مـن جـواز وقوعـه  سيضحك( فتجعَل الفعل المستقبل حـاال، علـى الـرَّ

تفاوت بين زمن العامل وزمن الحال، كما بُـيِّن صفة للنكرة؛ لما يلزم من ال

 يف بداية البحث.

وَثمَّ قياس آخر احتج به الكوفيون، يسمى )االستدالل بطريق األولى(، 

وهو أن الماضي قد يقام مقام المستقبل، فإذا جاز هذا جاز مـن بـاب أولـى 

وعه أن يقام مقام الحاضر، فيتفق وزمَن العامل يف لحظة، وبالتالي جواز وق

حــاال. والحــق أن هــذه لمحــة ظريفــة يف القيــاس، وهــي اســتعمال القــرائن 

                                                        

 .1/206عبد الحميد، محمد محي الدين. االنتصاف من اإلنصاف،  (  1)

 .2/29 ابن يعيش. شرح المفصل، (  2)
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المعنويـة للماضــي يف الداللــة علــى األزمــان المختلفـة، قــد يكــون لهــا أثــر 

 واضح يف حسم النزاع بين الفريقين.

وقد ذكر الباحث للكوفيين قياسين آخرين، األول: أنه إذا جاز أن يقـع 

أن معنـاه المضـي، جـاز أن يقـع الماضـي  المضارع المنفي بـ)لم( حاال مع

حاال قياسا عليه. والقياس اآلخر، أن أخبار )كان( وأخواهتا يجـوز أن تقـع 

أفعاال ماضية، مع أهنا تشبه الحال يف المعنى، بل هي كذلك، فيجوز أن تقع 

الحال فعل ماضيا. وهذان قياسان قويان؛ ألن العلة التي علق عليها الحكم 

والفــرع. ويسـميان )قيـاس الشــبه(؛ للشـبه بـين المقــيس قويـة بـين األصـل 

 والمقيس عليه.

وبعد مناقشة أدلة كل من الفريقين، يتم حصر صور التقابل بين أدلتهما 

على النحو التالي: إما بين سماعي الطرفين، وقد قلت، يف المقدمـة، إنـه ال 

 تعارض بين السماعين الصحيحين القـويين؛ وإمـا بـين السـماع والقيـاس،

فالسماع مقدم عليه؛ ألنه كثير وثابت؛ وإما بين قياسـيهما، وكـل القياسـين 

 قوي. فل مناص من المصير إلى الجمع بين هاتيك األدلة، فيقال:

األصل يف الفعل الماضي أن ال يقع حاال؛ لما يلـزم مـن التفـاوت بينـه 

ــيِّن؛ إذ إن معنــى الحــال أن يقــع الحــدث  وبــين زمــن عامــل الحــال، كمــا بُ

عاملها( ضمن زمن وقوعها، والماضي ال يقع ضمن زمن عاملها. غير أننا )

وجدنا شواهد كثيرة وصحيحة وقـع الماضـي فيهـا حـاال، فـالقول، إًذا، أن 
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الفعل الماضي يف تلك الشواهد قد ُلِمح منه معنى االستمرار يف مضمونه أو 

ه حتـى نقطـة االستمرار يف آثاره. فـ)الحصر( يف اآلية الكريمة قد استمر أثر

المجيء، وبََلل )العصفور( استمر أثره حتى نقطة االنتفاض. وهذا يعني أن 

الحال اتفقت مع العامل )الماضي( يف لحظة معينة، فصح مجيء الماضي، 

 ها هنا، حاال.

ومما يؤكد ذلك، أن الماضي قد يدل على معنى االسـتقبال، فـل مـانع 

فعل الماضي مستمر حتى وقـت أن يدل على معنى االستمرار، بل إن أثر ال

معين. فإذا قلت، مثل، )جاء زيد ُقطَِع أنُفه(، فإن أثر القطع ال يزال مستمرا، 

 فيتفق وزمن العامل، وهذا هو معنى الحال.
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 المسألا الثانيا: العطف على الضمير المرفوع المتصل يف اختيار الكالم

فــوع إذا اتفـق النحــاة علـى جــواز العطـف علــى الضـمير المتصــل المر

، كالضمير المنفصل، نحو قوله تعالى: (1)فصل بينه وبين المعطوف بفاصل

َوَمـْن  َنَهداَيـْدُخُلو﴿، أو المفعول، نحـو قولـه تعـالى: ﴾َوآبَاُؤُكمْ  َأنتُمْ ُكنتُْم ﴿

، أو النداء، نحو ﴾انَ آباؤُ  َل ا وَ نَ كْ رَ ْش ا أَ مَ ﴿، أو )ال(، نحو قوله تعالى: ﴾َصَلَح 

 قول الشاعر:

ــــــةً َلَقــــــدْ   َوابْنَــــــَك َغاَي
ِ
ــــــَد اهلل   نِْلــــــَت َعبْ

 

ــْر بَِهــا نَــاَل ســؤددا   ــْن الَمْجــِد َمــْن َيْظَف  مِ

 أو التمييز، نحو قول اآلخر: 

ـــــيِهمْ  ـــــُت َراِج ـــــْوٌم ُكنْ ـــــا َوَق ـــــُت ُرْعبً ئْ
 ُملِ

 

ــــــَك مِــــــْن َقــــــْومِي بِ َســــــادِ    ــــــا َدَهْمتُ  َلمَّ

 لكنهم اختلفوا يف جوازه بل فصل.  

 سين:أول: مذهب البصر

ــوع  ــى الضــمير المرف ــه ال يجــوز العطــف عل ــى أن ذهــب البصــريون إل

المتصل يف اختيار الكلم، سواء أكـان الضـمير ظـاهرا أو مسـترتا، إال علـى 

. والحـق أن هـذا الـذي ذكـره األنبـاري هـو مـذهب (2)قبح لضـرورة الشـعر

وإن حملت الثاين على االسم المرفوع فهو قبيح؛ ألنك »: سيبويه، فقد قال

                                                        

 .189 -3/188انظر: السيوطي. همع الهوامع،  (  1)

 .2/288اإلنصاف يف مسائل الخلف، انظر: األنباري.  (  2)
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... وال .قلت: اذهب وزيٌد، كان قبيحـا، حتـى تقـول: اذهـب أنـت وزيـدٌ  لو

 .(1)«يعطف على المرفوع المضمر إال يف الشعر، وذلك قبيح

أال ترى أنك لو »: وذهب المربد إلى جوازه يف االختيار مع القبح، قال

 ، (2)«قلت: قم وعبُد اهلل كان جائزا على قبح حتى تقول: قم أنـت وعبـد اهلل

فــق وســيبويه علــى أن العطــف يف هــذه الصــورة يف االختيــار قبــيح، فهــو مت

 ولكنه، مع ذلك، يجوزه خلفا لسيبويه.

واعلم أنه ال يجوز »: وأما ابن السراج، فلم نجد له رأيا واضحا، إذ قال

عطف الظاهر على المكني المتصل المرفوع حتى تؤكده، نحـو: قمـت أنـا 

. ﴾َفاْذَهـْب َأنـَت َوَربُّـَك َفَقـاتِل﴿ وزيد وقام هو وعمرو، قال اهلل عز وجل:

فإن فصلت بين الضمير وبين المعطوف بشيء َحُسـن، نحـو: مـا قمـُت وال 

فمرة قال بالمنع وأخرى بالجواز.  ، (3)«عمرو. ويجوز أن تعطف بغير تأكيد

 (5)إلى جوازه يف االختيار مع الضعف، وتابعه ابن هشام (4)وذهب ابن مالك

 .(6)واألشموين

                                                        

 .1/278سيبويه. الكتاب،  (  1)

 .3/210المربد. المقتضب،  (  2)

 .79 -2/78ابن السراج. األصول يف النحو،  (  3)

 .2/217انظر: ابن عقيل. شرح ابن عقيل،  (  4)

 .2/182نظر: األزهري. شرح التصريح على التوضيح، ا  ( 5)

 .3/114ة الصبان على شرح األشموين، انظر: الصبان. حاشي (  6)
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اصل أن ما ذكره األنباري من أن مذهب البصريين هو عدم جواز والح

العطــف علــى الضــمير المرفــوع المتصــل يف اختيــار الكــلم غيــُر صــحيح، 

ــى جــوازه لكــن مــع الضــعف. واحــتج البصــريون لمــذهبهم  ــأكثرهم عل ف

 بالسماع والقياس.

 السمداع: -1

ا  الشواهد الواردة يف العطف على الضمير المرفوع المتصل كثيـرة جـدًّ

ةَ  َوَزْوُجَ  َوُقْلنَا َيا آَدُم اْسُكْن َأنَت ﴿من النظم والنثر، كقوله تعالى:   ﴾اْلَجنَـّ

(، فقـد عطـف علـى الضـمير المسـترت يف )اسـكن( مـع الفصـل 35)البقرة: 

ُكمْ َقاَل َلَقْد ُكنتُْم َأنـتُْم ﴿بالضمير )أنت(. وكقوله تعالى:  ُُ )األنبيـاء:  ﴾َوآةَدا

مير البارز المرفوع يف )كنـتم( مـع الفصـل بــ)أنتم(. (، فعطف على الض54

 وما جاء خلفا لذلك، فهو شاذ أو ضرورة، وال يقاس عليهما.

 القيداس: -2

إنمــا قلنــا ال يجــوز العطــف علــى الضــمير المرفــوع »: قــال البصــريون

المتصل؛ وذلك ألنه ال يخلو: إما أن يكون مقدرا يف الفعل، أو ملفوظا بـه. 

فيه، نحو: قام وزيد، فكأنه قد عطـف اسـما علـى فعـل، وإن فإن كان مقدرا 

كان ملفوظا به، نحو: قمت وزيد، فالتاء تنزل بمنزلة الجزء من الفعل. فلـو 
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ا، بمنزلة عطـف االسم على الفعل، وذلك جوزنا العطف عليه، لكان، أيًض 

 .(1)«ال يجوز

م فقد قاسوا عدم جواز العطف على الضمير، إن كان مسترتا، على عـد

جواز عطف االسم على الفعل. وقاسوا عدم جواز العطـف عليـه، إن كـان 

بارزا، على عدم جواز العطف على بعض حروف الكلمـة. ويمكـن تمثيـل 

 هذا القياس على النحو التالي:

عطف االسم على الفعل، والعطف على بعض حروف  المقي  علي :

 الكلمة

 عطف االسم على الضمير المتصل المرفوع المقي :

 الوقوع وشبه )الضمير المتصل( بالكلمة الواحدة العلا:

 عدم الجواز. الحكم:

 ويمثل هذا القياس، صوريا، كالتالي:

ال يجوز عطف االسم على الفعل، أو العطف على جزء  مقدما كبرى:

 الكلمة.

                                                        

. وانظر: ابن يعيش. شرح المفصل، 2/390األنباري. اإلنصاف يف مسائل الخلف،  (  1)

 .2/182؛ األزهري. شرح التصريح على التوضيح، 2/281
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العطف على الضمير المتصل المرفوع هو عطف اسم  مقدما صةرى:

 على فعل أو عطف على جزء كلمة.

 ال يجوز عطف االسم على الضمير المتصل المرفوع. يجا:نت

وقد أثبتوا )المقدمة الصغرى(، وهي أن العطف على الضمير المتصل 

الضمير فاعل، وهـو متصـل بالفعـل، » البارز هو عطف اسم على فعل، بأن

فصار كحرف من حروفه؛ ألن الفاعل الزم للفعـل، ال بـد لـه منـه، ولـذلك 

ن البــاء، وقــد كانــت  تغيــر لــه الفعــل، فتقــول: َضــَربُْت وَضــَربْنَا، فتُســكِّ

 .(1)«مفتوحة

الضمير إن كان مسـترتا لـم يعطـف عليـه؛ ألن العطـف »: قال العكربي

من أحكام األلفاظ ال المعاين، وإن كان ملفوظا بـه فهـو يف حكـم جـزء مـن 

 .(2)«الفعل، بدليل أن الفعل يسكن له

 : مذهب الكوفيين:ثانيًا

إلى أنه يجوز العطف على الضمير المرفوع المتصل  (3)ذهب الكوفيون

وأكثـر كـلم العـرب أن يقولـوا: اسـتوى هـو »: يف اختيار الكلم. قال الفراء

                                                        

 .2/281 صل،مفابن يعيش. شرح ال (  1)

 .1/431العكربي. اللباب يف علل البناء واإلعراب،  (  2)

؛ السيوطي. همع الهوامع، 2/388ر: األنباري. اإلنصاف يف مسائل الخلف، انظ (  3)

3/189. 
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ــل  ــو جــائز؛ ألن يف الفع ــوه، وه ــون: اســتوى وأب ــوه، وال يكــادون يقول وأب

يقصــد أن االســم )أبــوه( معطــوف علــى ضــمير مســترت يف  ، (1)«مضــمرا

 م على فعل.)استوى(، فهو ليس عطف اس

والكوفيون متفقون مع البصريين يف أن األكثر يف كلم العـرب الفصـُل 

د، ومتفقون كذلك، مع جمهور البصريين، يف جواز العطف  بالضمير المؤكِّ

دون فصـل. ومحــل النــزاع يف الكراهــة، فجمهــور البصــريين يجــوزون مــع 

 القبح والكراهة، والكوفيون يجوزون بل قبح.

 على قولهم بالسماع والقياس.واستدل الكوفيون 

 السمداع: -1

ــى الضــمير المتصــل  ــى جــواز العطــف عل ــوفيين عل ــن شــواهد الك م

ٍة ﴿المرفوع، اختيارا، قوله تعالى:   ﴾بِـاأْلُُفِق اأْلَْعَلـى َوُهوَ  * َفاْستََوىُذو مِرَّ

فعطـــف )هـــو( علـــى الضـــمير المرفـــوع المســـتكن يف » [،7 -6الـــنجم: ]

ى جربيل ومحمد باألفق، وهو مطلع الشمس، )استوى(. والمعنى: فاستو

 .(2)«فدل على جوازه

                                                        

 .3/93الفراء. معاين القرآن،  (  1)

 .3/93، آن. وانظر: الفراء، معاين القر2/388األنباري. اإلنصاف يف مسائل الخلف،  (  2)
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وقد رد البصـريون اسـتدالل الكـوفيين هبـذه اآليـة، بـأن الـواو يف قولـه 

واو الحال، ال واو العطف. والمراد به » هي ﴾َوُهَو بِاأْلُُفِق اأْلَْعَلى﴿تعالى: 

نــه جربيـل وحــده، والمعنــى: أن جربيــل وحـده اســتوى بــالقوة يف حــال كو

 .(2)وهي كذلك، كما قال المفسرون (1)«باألفق

 ومن سماع الكوفيين قول عمر ابن أبي ربيعة:

 ُقْلـــــــُت إِْذ َأْقبََلـــــــْت َوُزْهـــــــٌر َتهـــــــاَدى

 

ــــــــْفَن َرْمـــــــــل    َكنِعــــــــاِج الَفــــــــل َتَعسَّ

 فـ)زهر( معطوف على الضمير المرفوع المسترت يف )أقبلت(.  

 األخطل: ا، قول جرير يف هجاءومن شواهدهم، أيًض 

ـــــ ـــــهِ َوَرجـــــا األَُخيْطِ ـــــفاَهِة َرْأيِ ـــــْن َس  ُل مِ

 

ـــــــاال   ـــــــُه لِيَن ـــــــْن َوَأٌب َل ـــــــْم َيُك  مـــــــا َل

عطف )أبـا( علـى الضـمير المرفـوع المسـتكن يف )يكـن(، فـدل علـى   

جــوازه. وثــمَّ شــواهد أخــرى للكــوفيين لــم يــذكرها األنبــاري، منهــا قــول 

 :(3)جرير

ــــــُق  ــــــَع َيْخُل ــــــَر َأنَّ النَّبْ ــــــْم َت ــــــوُدهُ  َأَل  ُع

 

ـــــــُف     َوال َيْســـــــتَِوي َوالِخـــــــْرَوُع الَمتََقصِّ

 بعطف )الخروع( على الضمير المسترت المرفوع يف )يستوي(.  

                                                        

 .2/388األنباري. اإلنصاف يف مسائل الخلف،  (  1)

 .27/48سي. روح المعاين، انظر: األلو (  2)

 . ويروى )يصلب( بدال من )يخلق(.298ديوان جرير،  (  3)



 

 
 م2019 مارس )آذار(هـ/ 1440(، رجب الفرد 19العدد ) -السابعةالسنة 

 
112 

 :(1)ومنها قول الراعي النَُّميرّي 

ــــــــا َلِحْقنـــــــــا َوالِجيــــــــاُد َعِشـــــــــيَّةً   َفَلمَّ

 

ـــــامِرِ  :َدَعـــــْوا   ـــــا لِع ـــــٍب َواْعتََزْين ـــــا َلَكْل  َي

 لضمير المرفوع البارز يف )لحقنا(.برفع )الجياد( عطفا على ا 

 َوَفَعْلُت َوَأةُدوبَْكٍر َوُعَمُر،  ُكنُْت َوَأةُو»ومنها قول الرسول عليه السلم: 

. فقد عطف االسم علـى الضـمير (2)«بَْكٍر َوُعَمرُ  َواْنطََلْقُت َوَأةُوبَْكٍر َوُعَمُر، 

 المرفوع المتصل البارز يف كل مرة.

لِـي مِـْن اأْلَنَْصـاِر فِـي بَنِـي  ُكنْدُت َوَجدار  نِّـي إِ »الخطاب:  بن وقول عمر

 .(3)«....ُأَميَّةَ 

عن بعض العـرب: )َمـَرْرُت  (4)ومن الشواهد، كذلك، ما حكاه سيبويه

 
ٍ
ــَواء (، فرفعــوا )العــدم( عطفــا علــى الضــمير المســترت يف َوالَعددَدمُ بَِرُجــٍل َس

 )سواء(.

                                                        

. وروي الشطر األول من 212ديوان الراعي النميري )تحقيق القيسي وهلل(، ص  (  1)

ا الَتَقْت َفْرَساُننَا َوِرجاُلُهـْم(.134رت(، ينهراالبيت يف ديوان الراعي )تحقيق   : )َفَلمَّ

 .3/1345(، 3474لبخاري يف الصحيح، رقم )رواه ا (  2)

 .2/871(، 2336رواه البخاري يف الصحيح، رقم ) (  3)

 .2/31انظر: سيبويه. الكتاب،  (  4)
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ظم، ُعطِـف فيهـا فهذه مجموعة من سماعات الكوفيين مـن النثـر والـن

االسم الظاهر على الضمير المرفوع المتصل، البـارز أو المسـترت، مـن غيـر 

 فصل، فدل على جوازه.

 القياس: -2

قاس الكوفيـون جـواز العطـف علـى الضـمير المرفـوع المتصـل علـى 

فتكون أركان القيـاس  ؛(1)«العطف على الضمير المنصوب المتصل» جواز

 على النحو التالي:

 العطف على الضمير المنصوب المتصل  :المقي  علي

 العطف على الضمير المرفوع المتصل المقي :

 الوقوع واتصال الضمير بالفعلالعلا: 

 الجواز. الحكم:

 الترجيدح: -3

بعد عرض رأي المذهبين وأدلتهم، وجدنا البصريين احتجوا بالسماع 

دم جـواز والقياس. أما السماع، فكثير وقوي. وأما القياس، فقد قاسـوا )عـ

العطف على الضمير المرفوع المتصل( على عدم جواز العطف على جزء 

الكلمة، وهو قياس قوي؛ ألن الضمير المرفوع المتصـل يصـبح جـزءا مـن 

                                                        

 .2/390األنباري. اإلنصاف يف مسائل الخلف،  (  1)
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ن آخـره، كراهـة تـوالي  الكلمة، بدليل أنه عندما يتصل الضمير بالفعل ُيسكَّ

ن مقطـٌع يف الكلمـة الواحـدة إذا  تركبـت مـن المقاطع المتحركة، كما ُيسـكَّ

 أربعة مقاطع متحركة.

ا. فقد احتجـوا بقولـه وأما الكوفيون، فاحتجوا بالسماع والقياس، أيًض 

َوُهَو بِاأْلُُفِق اأْلَْعَلى(، وهو استدالل ضعيف؛ ألن الواو  * تعالى: )َفاْستََوى

... .للحال وليست عاطفة. واحتجوا، كذلك، بقول عمر: )قلـت إذ أقبلـت

 ... البيت(، وهو استدالل صحيح..)ورجا األخيطلالبيت(، وبقول جرير: 

وأما األبيـات التـي ذكرهـا الباحـث اسـتدالال للكـوفيين، فمحـتج هبـا؛ 

لنسبة كل منهـا لشـاعر بعينـه، ولعـدم اخـتلف روايتهـا يف مـوطن الشـاهد، 

ولكوهنا من قصائد متعددة األبيات، إال قوَل الراعي النميري: )فلما لحقنـا 

قد اختلفت روايته يف موطن الشاهد، فروي: )فلما التقت والجياُد عشية(، ف

فرساننا ورجالهم(، وهذه الرواية أرجح؛ ألهنا وافقت القياس. وعليه، فإن 

 هذا الشاهد مردود وال يصلح للحتجاج.

وثم شواهد أخرى من النثر احتج هبا الكوفيون، كقول سـيبويه حكايـة 

ما يف سيبويه محتج به. أما عن العرب: )مررت برجل سواء والعدُم(، وكل 

االحتجـاج بالحــديثين الشــريفين، فمحـط خــلف بــين العلمـاء، ومــا عليــه 

ه ؛ ألنالمحققون أن األحاديث محتج هبا، بقطع النظر عن صحتها أو عدمها

 منجز لغوي وقع يف عصر االحتجاج.
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وأمـا اســتدالل الكـوفيين علــى جـواز العطــف علـى الضــمير المرفــوع 

الضمير المنصوب، فضعيٌف؛ ألن الضمير المنصوب، بجواز العطف على 

، فتقول: َضَربُْت، وال تذكر مفعوال؛ وألنـه علـى نيـة (1)يقع فضلة يف الكلم

ــا مــن أربعــة مقــاطع  ــه الفعــل، ولــو كــان مكون ن ل ــذا ال نُســكِّ االنفصــال، ل

متحركة، فنقول: َضَربََك. وعليه، فإن العطف على الضمير المنصوب ليس 

كلمة، وهذا بخلف الضمير المرفـوع، فـل يصـح القيـاس  عطفا على جزء

 عليه.

وبعد عرض األدلة، وجدنا كل السماعين صحيحين وقويين، فيجمـع 

بينهمـا بـأن األكثـر واألشـيع أن يفصـل، يف اختيـار الكـلم، بـين المعطـوف 

والضمير المرفوع المتصل بفاصل، كما بُيِّن يف بداية المسألة، ولكن يجوز 

فصل، لورود السماع الصحيح والكثيـر بـذلك. وهـذا هـو رأي العطف بل 

 الكوفيين.

                                                        

 .2/281عيش. شرح المفصل، ن يابانظر:  (  1)
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 خاتمدا البحث:

عرض البحث لمسألتين من اإلنصـاف، همـا: األولـى وقـوع الماضـي 

حاال. الثانية العطـف علـى الضـمير المتصـل المرفـوع. وكانـت الغايـة مـن 

عرض المسـألتين هـي تطبيـق مـنهج معيـاري علـى األدلـة المتعارضـة مـن 

ماع والقيـاس، يجمـع بـين طريقتـي األصـوليين والمناطقـة؛ أمـا مـنهج الس

األصــوليين، فكــان بحمــل الفــرع علــى األصــل يف الحكــم الشــرتاكهما يف 

ورّي، فكان باالنتقال من الكل  العلة. وأما منهج المناطقة، وهو القياس الصُّ

)لالمقدمة الكربى( إلى الجزء )لالمقدمة الصغرى( وصوال إلـى النتيجـة 

لمنطقية، وهي الحكم يف المسألة المقيسـة. وقـد جمـع الباحـث بـين أدلـة ا

البصريين والكوفيين يف المسألة األولى، فرجح جواز وقوع الماضي حاال، 

بشرط أن ُيْلَمح منـه معنـى االسـتمرار، أو أن يكـون لـه أثـر قـد يسـتمر بعـد 

ــة، َخُلــص إلــى تــرجيح العطــف ع ــه. ويف المســألة الثاني لــى وقوعــه وانتهائ

الضمير المرفـوع، يف االختيـار، مـن غيـر فصـل؛ لـورود السـماع الصـحيح 

 القوي بذلك.
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(3) 

 

 عبداهلل عطيا عبداهلل الزهراين. د

 

أسددتاذ مسدداعد يف كليددا الملدد  عبددداهلل للدددفاع  •

 .الجوي ةالطائف

دكتددوراه يف اللةددا العرةيددا مددع إعددداد ترةددوي،  •

 هد1418لقرى جامعا أم ا
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 ملخص:

الم على خير خلق اهلل محمد  الة والسَّ  –الحمد هلل رب العالمين والصَّ

 :. فقد ُقسم هذا البحث إلى.أما ةعد –صلى اهلل علي  وسلم 

ام فِي فنِّ الرثاء :تمهيد وإجادته لهذا  ،بيََّن فيه الباحُث مرتبة أبي تمَّ

من القيّم األخلقيَّة العالية وِصْدق عاطفته فيه، وإشادته بكثير  ،الغرض

ة والبطولة والحزم والبأس . وتأكيده أدوات .التي يتمتَّع هبا المرثِي؛ كالقوَّ

جاعة فيمن رثاهم، وما كان يعتصره من ألم وحسرة على رحيل َمْن  الشَّ

ْعريَّة فِي هذا المجال . وضمن التَّمهيد .فقدهم، مع ذِْكِر بعض النَّماذج الشِّ

ض الباح ام» ُث لجزئيَّةِ تعرَّ ُمْستعرًضا بعض « أَثر رحيل المرثِي فِي أةي تمَّ

ْعريَّة فِي ذلك، إضافة إلى نبذة عن اْلَمْرثِي، وإيراد نصِّ  النَّماذج الشِّ

ثاء ثم ُختم التَّمهيد بذكر بعض  ،القصيدة كاملة، ومنزلتها بين قصائد الرِّ

ابقة راسات السَّ  .الدِّ

ُهم ؛ُقسم البحث قسمين ا الباحُث لداللة التَّشبيه واالستعارة فِي َخصَّ

ام الرائيَّة التي قالها فِي القائد البطل محمد  ،ُحميد الطوسي بن مرثيَّة أبي تمَّ

 :والِقْسمان هما

ام للبطل محمد :أوًل   .ُحميد الطُّوسي ةن دللا التَّشبي  فِي مرثيَّا أةي تمَّ
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ُحميد  ةن ام للبطل محمددللا الستعارة فِي مرثيَّا أةي تمَّ  :ثانيًا

 .الطُّوسي

اشتمَلْت على طريقة أبي  ةخاتمابعد ذلك ختَم الباحُث هذا البحث 

ام فِي تقوية تشبيهاته واستعاراته بما حشده من تركيبات وأساليب  ؛تمَّ

ورّد  ،والتكرار ،والمبالغة ،واالستفهام ،والطِّباق ،الكناية :مثل ؛بلغيَّة

در والجملة  ،والجار والمجرور ،لوب الَقْصروأس ،العجز على الصَّ

وأسلوب حذف  ،وإضافة المشبَّه للمشبَّه به ،والجناس االشتقاقي ،االسميَّة

وبناء  ،وتوظيف المشهد الحركي ،واإلتيان بالمسند نكرة ،اْلُمْسنَد إليه

وبناء االستعارة  ،االستعارة على الجملة الفعليَّة المبدوءة بالفعل الماضي

 .ة الفعليَّة المبدوءة بالفعل المضارععلى الجمل

 .والحمد هلل أواًل وآخًرا .ثم َسَرَد الباحُث قائمة المصادر والمراجع
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Abstract 

Researcher name: Abdullah Bin Attyah Abdullah 

Alzahrani 

Research title: Metaphor and simile significance in 

Abi Tammam mourning of Al-tosi, in his sorrowful 

poem which ended in R character, an exemplarily ‘’So 

let matter put-off esteeming hero, no regret for non-

crying eyes’’. 

Praise be to Allah, and peace be upon his Prophet 

Mohammad (PBUH). This research have been divided 

into: 

Preamble: The researcher indicated Abi Tammam 

grade in the lamentation art, and his mastering of this 

purpose, his passion faithfulness, his praise for high 

morals values which the mourned man enjoyed, such as 

strengthen, heroism, determination and bravery.. his 

assurance of his encourage tools for those who consoled 

them, his feeling of sorrow and pain on those who were 

passed away with mentioning of some poetry models in 

this field.. the preamble included the researcher 

displaying of a part related ‘’an effect of the person who 

were passed away on Abi Tammam’’ explaining some 

poetic models in this regard. 

The research have been divided into two partitions, 

the researcher specified them for Metaphor and simile 

significance in Abi Tammam lamentation which he 

recited for the hero leader Mohammad Bin Humaid Al-

tosi, the two partitions are: 

Firstly: Simile significance in Abi Tammam 

lamentation which he recited for the leader Mohammad 

Bin Humaid Al-tosi. 
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Secondly: Metaphor significance in Abi Tammam 

lamentation which he recited for the leader Mohammad 

Bin Humaid Al-tosi. 

Then the researcher concluded this research in 

conclusion which consists of Abi Tammam method in 

strengthening of his similes and metaphors, in what he 

gathered from rhetoric styles and constructions, such as 

metonymy, counterpoint, interrogation, exaggeration, 

repetition, recurring of posterior to chest, brevity style, 

preposition and gerund, nominal sentence, derivational 

paronomasia, adding likened to the related simile, 

assignee deletion style, adding assignee indefinite, 

employment of dynamic scene, building of metaphor on 

nominal sentence started by past, building of metaphor 

on verbal sentence commencing of present verb,.. 

Then the researcher recited references and sources, 

Pace be To Allah in firstly and Finally. 
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 :َتمهيد

اعر وثقافته تلك  وافد األساسية التي َيستنُِد إليها فْكُر الشَّ إنَّ من أهم الرَّ

المفردات التي ُتعنى بالقيم والفضائل اإلنسانية التي تُشيْد بالمثل العليا، 

 .وتمتدح الرجولة العربية منذ عصر الجاهلية إلى وقتنا الحاضر

السيما فِي العصور  –تلف العصور لقد حفلت قصائُد الرثاء فِي مخ

ماحة، وما يتَّصُل هبما  –المتقدمة  جاعة والسَّ برصيٍد هائٍل من مفردات الشَّ

من البأس واإلثخان فِي العدو والقوة وحماية الذمار والديار، وإقامة العدل 

 .والسياسة وُحسن التدبير، وامتداح المرثي بالكرم والجود والبذل

عراء المعدودين فِي إجادة الرثاء،وُيعدُّ أبو تمام من  وإجادة » الشُّ

الطَّائي فِي هذا الباب تأيت من ِصْدقه العاطفي فِي تعامله مع ُصَوِرهِ؛ فهو 

عندما يرثي ال يطلُب نوااًل، وال ينافق لينال حظوة، بل ُيعبُِّر عن حزن دفين 

مام عن ، وقد كشفْت كثيٌر من مراثي أبي ت(1)«لواله لما أبدع تلك المراثي

اعرة بذلك؛  ، وتمتلئ نفسه الشَّ مشاعر زاخرة تجاه المرثي؛ فهو يفخُر ويعتزُّ

األمر الَّذي رأينا معه إبداعُه فِي التَّعبير عن تلك المشاعر من خلل ُصَوِرهِ 

وتشبيهاته التي كانت بمثابة القوالب التي احتوت معانيه وأفكاره وإكبارُه 

 .ألولئك الذين رثاهم

                                                        

، د.عبد -سة نقدية لمواقف الخصوم واألنصار درا –أبو تمام بين ناقديه قديًما وحديثًا  (  1)

 512هـ، ص 1412اهلل المحارب، مكتبة الخانجي، القاهرة، الطَّبعة األولى، 
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باعتبارها إحدى القيم « الكرم» و تمام فِي مراثيه كثيًرا مفردةَذَكَر أبـ

االجتماعية المهمة عند العرب؛ وقــد اشتملْت علــى أصول الفضــائل 

العقل، »: جعفــر؛ وهـي بن اإلنسانيــة األربــعــة كما ذكــرها ُقدامــة

ية التي كما اعتنى بكثير من القيم األخلق ،(1)«والشجاعة، والعدل، والعفة

ن  ؛أشاد هبا فيمن رثاهم كالقوة والبطولة والحزم والبأس والحنكة، والتَّمكُّ

وما ُيؤثُِّر به رحيُل المرثي فِي النَّدى والجود  ،من العدو والسيطرة عليه

عف والوهن. وكانت له مشاهده الرائعة  ،والمكرمات وما يصيبها من الضَّ

من مثل وْصف خيوله  ؛ثيالتي َكَشَفْت ألمه وحسرته على رحيل المر

 –العائدة من الحرب بأنَّها خيوٌل ضامرة، وربما وصف بسالة المرثي 

كأنَّما يطوي سجًل أو رداًء؛ كما قال  –عندما يخضع األعداء تحت ُحكمه 

 :(2)يزيد الشيباين بن فِي رثاء خالد –مثًل  –

ـــــــ  ـَطـــــــَوى أْمـــــــَرُهْم عنْـــــــَوًة فِـــــــي َيَدْي

 

ــــــه    ــــــِجلِّ ـ َّ السِّ
ــــــي َداء َط ــــــرِّ َّ ال

ــــــي  َوَط

 

                                                        

ية، ص علمالجعفر، تحقيق محمد عبد المنعم خفاجي، دار الكتب  بن نقد الشعر، قدامة (  1)

96. 

عزام، دار المعارف،  ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التَّربيزي، تحقيق محمد عبده (  2)

 .4/19م، 1965
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 بن وربَّما امتدح فصاحَة المرثِي وُحسَن بيانه؛ كما قال فِي مدح غالب

عدي السَّ
(1): 

ــــا:  ــــل َيوًم ــــْم َيُق ــــأْن َل ــــَأنَّ »َك ــــي« َك  َفتَنْثَنِ

 

 َرَواِغــــُب   
َ
ــــى َقولِــــِه األْســــَماُع َوْهــــي  إَل

ـــاِدي بَِلْفَظــــِة َفيَْصـــــلٍ    َوَلــــْم َيْصــــَدِع النَـّ

 

 يف َصـــــــــْفَحتَيَْها التََّجـــــــــاِرُب ِســـــــــنَانِيٍَّة   

 :ُحميد الطُّوسي ةن محمد -أ  

ذو بأس وثبات  ،يتبيَّن لنا أنه قائٌد شجاعٌ  ؛من خلل ما قاله فيه أبو تمام

 ،وصرب فِي ميادين النِّزال، سخي اليد بالعطاء، ذخٌر ألهل الحاجة واْلَعَوز

حب ذِْكر حسن، يفتقدونه عند غيابه. كان صا ،وذو منزلة رفيعة عند قومه

بِْر،  ،وُخُلق فاضل، ونفس عفيفة
وروح عذبة، وتواضع جم، ومجافاة للكِ

ْعرُ  اد جيش المأمون « ..كان.بكاه عند فقده الجود والبأس والشِّ من قوَّ

ميو زريق واله قتال ،العبَّاسي هـ، واستعمله 211الثَّائَرْين سنة  بابك اْلُخرَّ

ْسَلَم فسيََّرُه إلى المأمون، واستخلف على الموصل؛ فقاتل زريًقا حتَّى است

د يد بن على الموصل محمَّ أنس، وسار إلى أذربيجان فأخرج منها  بن السَّ

؛ فقاتله، وَكَمَن له جماعة من 
ّ
مِي ه إلى بابك اْلُخرَّ المتغلبين عليها، وتوجَّ

أصحاب بابك، فخرجوا عليه، فصمد لهم، فضربوا َفَرَسُه بمزراق فسقط 

رثاه  ،وكان شجاًعا ممدوًحا جواًدا ،كبُّوا عليه فقتلوهفأ ؛إلى األرض

                                                        

ابق،  (  1)  4/40المصدر السَّ
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عراء وأكثروا ، وقال ابن كثير عندما (1)«وعُظَم مقتَُلُه على المأمون ،الشُّ

ث عن دخول سنة أربع عشرة ومئتين فِي يوم السبت لخمس بقين »: تحدَّ

د مي  بن من ربيع األول منها التقى محمَّ  –لعنه اهلل  –حميد وبابك اْلُخرَّ

 َخْلًقا كثيًرا من جيشه
ُّ
مِي واهنزم بقية أصحاب ابن  ،وقتله أيًضا ،فقتََل اْلُخرَّ

 .(3)هـ214سنة  –رحمه اهلل  – وكان مقتله، (2)«...ُحميد

 :أثر رحيل المرثي فِي أةي تمام _ب 

من خلل دراسة قصائد الرثاء عند أبي تمام رأيت أثًرا واضًحا تركهُ 

اعر بالهموم التي يضيق هبا  المرثي يف نفسه وقصائده؛ من مثْل إصابة الشَّ

دُر ويزدحم رِه للحظات العطاء التي كانت حافلة هبا حياُة  ،الصَّ وَتَذكُّ

وكأنَّهم يأخذون  ،المرثي، وكثرة الذين كانوا يجتمعون ألخذ األعطيات

وقد كان أبو تمام يستحضُر الماضي؛ فيتحدث عن  .شيئًا مفروًضا واجبًا

ي وجميل إحسانه، وكرمه بماله وعلمه وأخلقه؛ ليصل من شمائل المرث

 .خلل ذلك إلى ذكر ما أصاب النَّاس من فداحة الرزء وعظيم المصاب

                                                        

الزركلي، األعلم قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين  (  1)

 .6/110م، 1979لرابعة، ة ابعوالمستشرقين، دار العلم للمليين، بيروت، الط

حققه الدكتور أبو ملحم وآخرون، مكتبة ابن كثير، البداية والنهاية، دقََّق أصوله و (  2)

 .10/280هـ، 1407المعارف، الرياض، الطبعة الثالثة، 

 .6/110الزركلي، األعلم،  (  3)
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وقد ذكر أبو تمام ما أصاب قصائده بسبب رحيل المرثي؛ على نحو ما 

يباينبن  قال فِي رثاء خالد  :(1)يزيد الشَّ

ــــَد َخالــــ ــــوافِي َشــــْجَوَها بَْع ــــِك اْلَق  دٍ لِتَبْ

 

ــــــماِح نواشـــــــدِ     بُكــــــاء ُمِضـــــــلِت السَّ

ــــــرَزْت    أب
َ
ــــــي ــــــذاراَها إذا ِه ــــــْت َع  َلكان

 

ــــدِ    ــــذاَرى النَّواه ــــَل الع ــــٍد مث ــــَدى خال  َل

 وكانــــْت لَِصــــيِْد الــــوْحِش منهــــا حــــلوةٌ  

 

ـــــدِ    ـــــيِْد األواب ـــــْت لَِص ـــــِه َليَْس ـــــى قلب  عل

ــــــرى ســــــم الكــــــلِم كأنَّمــــــا  ــــــاَن ي  َوَك

 

ـــــــُب أحيانًــــــــا بُِســـــــمِّ ا    ألســــــــاودِ ُيَقشَّ

مات مراثيه؛ كما   كوى منه فِي بعض مقدِّ من والشَّ كما شاعْت لوحُة الزَّ

 :(2)فِي قوله

ــــــــ مـــــــان ُيحِســـــــُن أن َيْه  إنَّ ريـــــــَب الزَّ

 

زايــــــــا إلــــــــى َذوي األْحَســــــــاِب    ِدي الرَّ

ــــــــذا َيِجــــــــفُّ بَْعــــــــَد اْخِضــــــــرارٍ   َه
 َفلِ

 

ــــــي   وابِ ــــــاِد َرْوُض الرَّ ــــــَل َروِض الِوَه  َقبْ

هُر يُ   حسُن فِي إهداء الرزايا إلى ذوي األحساب؛ كأنَّما يقصد إلى فالدَّ

 !تخيُّر الفضلء من الناس

ة الموت  وكان رحيل كثيٍر ممن رثاهم أبو تمام سببًا فِي حديثه عن قوَّ

 :(3)الوليدبن  التي تضعُف أمامها ُقوى البشر؛ كما قال فِي رثاء عمير

                                                        

جو: الحزن. الضلل: ضد الهدى. ال4/66ديوان أبي تمام،  (  1) الجود.  اح:سم. والشَّ

ب: يخلط. األساود  : الحيات الخبيثة.النواشد: الطالبات الضالة. العذار: الخد. ُيقشَّ

 .4/43المصدر نفسه،  (  2)

 .4/56نفسه،  (  3)
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ـــــــهُ  ـــــــٍك َرَمتْ  بِنَْفِســـــــي أنـــــــَت مِـــــــْن َملِ

 

   
ــــــــــــْهِم َردًى َســــــــــــِديدِ َمنِ ــــــــــــُه بَِس  يَّتُ

جعان، والفرسان األبطال  وأهل ، إنَّ رحيَل األفذاذ؛ من القادة الشُّ

المروءة الكرام؛ رحيٌل ألقى بظلله على مراثي أبي تمام، ومألها بذكر 

فات الحميدة التي اتَّصف هبا المرثيون، إلى جانب عظيم  ُجملٍة من الصِّ

ة المنزلة والمكانة التي ظفر وا هبا عند أقوامهم، كما َزِخَرْت بوصِف ِشدَّ

المصاب وهول الفاجعة برحيلهم، وهلك الجود هبلكهم، وافتقار األرض 

 :(1)حميدبن  من بعدهم، كما قال فِي رثاء أبي نصر محمد

ــــَمَعا ــــاَن َأْس ــــاِعي وإْن َك ــــَك النَّ ــــمَّ بِ  َأَص

 

ــــا   ــــَدَك بَْلَقَع ــــوِد بَْع ــــى اْلُج  َوَأْصــــبََح َمْغنَ

ـــــــةٍ   ـــــــُة ُمْزنَ ـــــــٍر َتحيَّ ـــــــي نَْص ـــــــِد أبِ  لَِلْح

 

ـــْت ممِعــــًرا   َ َحيَـّ
 عــــاَد ممرَعــــا إَذا ِهــــي

ــــــهُ   ــــــذي َل ــــــوُن الَّ  ال َتْقِضــــــي اْلُعيُ
ِ
 َوَواهلل

 

ـــا   ْمِع أْدُمَع ـــدَّ ـــَع ال ـــو َصـــاَرْت َم ـــِه، وَل  َعَليْ

 َفتًـــــى؛ َكـــــاَن ِشـــــْربًا لِْلُعَفـــــاِة َوَمْرَتًعــــــا 

 

ـــــــِة الْ     بـِــــــيِض َمْرَتَعـــــــاَفأْصـــــــبََح لِْلِهنِْديَّ

َدى  ـــَن الـــرَّ
ـــَجاُع مِ ـــاَد الشُّ ـــى؛ ُكلَّمـــا اْرَت  َفتً

 

ا َغــــَداَة اْلَمــــأِزِق اْرَتــــاَد َمْصـــــَرَعا    َمَفــــرًّ

، شبَّه أبا نصر «َفتًى؛َكــاَن ِشــْربًا لِْلُعــَفــاِة َوَمـــْرَتـــًعا»: فأبو تمام يف قوله 

فِي  ويلبثون طويًل  بمورد يقصده طلب المعروف؛ نظًرا لسعة فضله،

 رحاب كرمه، لكنَّ هذا المورد والمرتع الخصب أصبح مرتًعا للسيوف،

                                                        

 .4/99نفسه،  (  1)

والعفاة: األضياف وطلب المعروف. والمرتع: الرتع ال يكون إال فِي الخصب 

 والسعة. الشرب: المورد.
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وهنا تشبيه آخر؛ حيث شبَّه  ،«ــِض َمـــــْرتَـــَعــايَفأْصبَـــَح لِْلِهنْـــِديَّـــــــِة اْلبِ »

د أبو تمام  –بعد مقتله  -المرثي  بمرتع للسيوف تنال منه كما تشاء. وُيؤكِّ

سم أنَُّه ال أحد يستطيع أن يجازي سعة فضل المرثي، وغزارة كرمه بالق

مع، وهنا مهْ  ما أْكثََر من البكاء؛ حتَّى ولو صارت العيوُن دموًعا تسيل مع الدَّ

ْمِع أْدُمَعا» :فِي قوله« لو»ـيأيت دور المبالغة ب  .«وَلــــو َصاَرْت َمــَع الدَّ

وهي من األمور التي  ،ثي أبي تماملِِصْدِق العاطفِة حضوٌر بارٌز فِي مرا

اعر، ودليُل ذلك أنَّــه  -عن كثٍب  -َكَشَفْت  أثر رحيل المرثي فِي نفس الشَّ

أصبح يرى طيَف بعض َمن رثاهم زائًرا له فِي المنام؛ على نحو رؤيته 

حميد، الَّذي شبه رؤيته فِي المنام برؤية البدر المنير، وفِي ذلك بن  لمحمد

 :(1)قال

ــــــــاَرَأيْ  ــــــــيِْف ُمْحتَبِيً ــــــــاِد السَّ ــــــــُه بِنَِج  تُ

 

 َكاْلبَــْدِر ِحـــيَن َجَلـــْت َعـــْن َوْجِهـــِه ُظَلُمـــهْ   

ــــرٌ   ــــا ُزَه ــــل َحاَفاتَِه ــــْد َع ــــٍة َق ــــي َرْوَض  فِ

 

ـــــا نَِعُمـــــهْ    ـــــاِهي َأنََّه ـــــَد انْتِبَ ـــــُت ِعنْ ْم
 َعلِ

ـــَرٍح   ـــْن َف ـــْزٍن َومِ ـــْن ُح ْمُع مِ ـــدَّ ـــُت وال  َفُقْل

 

ـــِري، َوَقـــْد َمـــألَ الْ    ْيِن ُمنَْســـِجُمهْ َيْج  َخـــدَّ

ــْن َزَمــٍن؟  ــنَّْفِس مِ ــا َشــقيَْق ال ــْت َي ــْم َتُم  َأَل

 

ــْم َيُمــْت َكَرُمــهْ    ــْم َيُمــْت َمــْن َل  َفَقــاَل لِــي: َل

 

                                                        

ابق، ال درالمص (  1) . ونجاد السيف: ما وقع على العاتق من حمائل السيف. 4/137سَّ

 : أن يضم اإلنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره، ويشده عليها.االحتباء
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يف ُمحتبيًا، وقد شبَّهه عندما رآه فـــي المنام بالبدر  رآُه بحمائل السَّ

اء الَّذي زادْت ُظلمُة الَّليل من نوره وإشراقه به الــوضَّ ، وُيْظِهُر وجــُه الشَّ

ُه العتمُة من كلِّ جوانبه  يتألألُ إشراًقا فِي محيٍط َتُلفُّ
ٍ
بًة لشيء  .صورًة مركَّ

مع تتكرر فـي مراثي أبي تمام، ْمُع مِْن » ونلحُظ مفردة الدَّ َفُقْلُت والدَّ

ْين وهـــو م ؛«ُحــْزٍن َومِــْن َفـــَرٍح  مع هنا يجري ويمأل الَخدَّ زيٌج من فــالدَّ

ُحزن ومــن فرح، وتكرار هذه اللفظة يشي بألم الحـــزن الَّذي يعتصر روح 

اعر اعتصاًرا  .الشَّ

وربَّما شبَّه أبو تمام أخلق المرثي المتأصلة، وفضائله الواسعة 

ُس هبا الفرسان ويتَُّقون هبا أقوى  الراسخة القويَّة باألْدُرعِ  التي يتَتَرَّ

ربات  :(1)بدر القرشيبن  ء إدريس. قال فِي رثا.الضَّ

ْهِر إْن َســــَطا  َأَلــــْم َتــــُك َتْرَعانَــــا مـِـــَن الــــدَّ

 

ــــــيَّعُ    ــــــا ُيَض ــــــا َم ــــــْن آَمالِنَ
ــــــُظ مِ  َوَتْحَف

ــــــــا  ــــــــا َكَأنََّه ــــــــا كَِراًم ــــــــبَُس أْخلًق  َوَتْل

 

ــْرِط اْلَحَصــانَِة َأْدُرعُ    ــْرِض مِــْن َف ــى اْلِع  َعَل

ـــــ  ـــــوِق َكَأنََّم ـــــي اْلُحُق ـــــا فِ ـــــُط َكفًّ  اَوَتبُْس

 

ــــــأِس واْلُجــــــوِد َأْذُرعُ    ــــــي اْلبَ
 َأنَامُِلَهــــــا فِ

رُع وسيلًة يحمي هبا المقاتُل جسدُه من ضربات العدو؛   فإذا كان الدِّ

فإنَّ األخلق الكريمة والفضائل النبيلة دروٌع يتَِّقي به الكريُم سهاَم األذى، 

                                                        

ابق،  (  1) . األدرع: جمع درع؛ وهو ثوب ُينسج من الحديد ُيلبس فِي 4/96المصدر السَّ

 الحرب.
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ُر هبا من كلِّ ما يخدش معَة  ويتستَُّر هبا من المثالب والسوء، ويتطهَّ السُّ

 .ويشينها

ًة وتأكيًدا « كأنَّ » واستخدام أبي تمام أداة التَّشبيه ُيعطي التَّشبيه قوَّ

َعَلى اْلِعْرِض مِْن َفْرِط » للمعنى، وفِي بناء التَّشبيه على الجملة االسمية

مائل التي « اْلَحَصانَِة َأْدُرعُ  وام فِي األخلق والشَّ ما يفيد معنى الثُّبوت والدَّ

ياج الَّذي َيُحوُل بين المرثي وبين كلِّ ذمٍّ وثْلبأصبح  .ْت كأنَّها السِّ

ام أنشد قصائد  :قبل أن أختم الكلم فِي هذه الجزئية أقول إنَّ أبا تمَّ

ونحُن نرى أنَّ » ثمان فِي رثاء بني ُحميد ُتعدُّ من أبلغ ما قاله فِي هذا الباب،

ام ألي ؛رثاءُه آلِل ُحميد يختلف عن سائر رثائه س عجيبًا أال يكون ألبي تمَّ

ثمَّ يكون له فِي رثائهم  ،فِي بني ُحميد سوى قصيدة واحدة فِي المديح

من عيون قصائد الرثاء، ويظهر  –على قصر بعضها  –ثماين قصائد أكثرها 

ام ب ل ُحميد كانت صداقة أكثر منها منفعةً  وكانت إعجابًا  ،أنَّ علقة أبي تمَّ

ومن أمثلة رثائه ما  ،(1)«وقد كانوا لذلك أهًل  ،فاظهمبأعمالهم وإكباًرا لح

قاله فِي رثاء أبي الفضل الحميدي الذي ُقتل فِي إحدى المعارك ضد بابك 

مي  :(2)ومنها ؛الُخرَّ

                                                        

ام، شاعر ا (  1) ة محمد المعتصم باهلل، د. عمر فّروخ، مطبعة الكشاف، بيروت، ليفلخأبو تمَّ

 .82هـ، ص 1353، الطبعة األولى

ام،  (  2)  .4/76ديوان أبي تمَّ
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 َلْهِفـــــي َعَليْـــــَك، َوَمـــــا َلْهِفـــــي بُِمْجِدَيـــــةٍ 

 

 َمــــا َلــــْم َيــــُزْرَك بِنَْفِســــي َحــــرُّ َمــــا َأِجــــدُ   

ـــا اْلَفْضـــ  ـــْرُب َأْحَســـنَهُ َأنَْســـى َأبَ  ِل َيْعُفـــو التُّ

 

ــــِردُ    ــــِه َي ــــي َمائِ َدى فِ ــــُو الــــرَّ ــــي، َوَدْل
 ُدونِ

َمــــاُن َرِضــــيَع اْلُجــــوِد َلــــْم َيِقــــهِ    َعــــاَق الزَّ

 

ــــــدُ    ــــــاٌل َوال َوَل ــــــْم َيْفــــــِدِه َم  َأْهــــــٌل، َوَل

َته  َدى َدْلٌو ورَد فِي ماء أبي الفضل فاغرتَف روَحُه وشبابه وقوَّ وفِي  ،فالرَّ

هذا التَّشبيه أتى باالستفهام الَّذي خرج إلى معنى االستبعاد  سياق

! وزادت ؟كيف أنسى َمْن غيََّب الثَّرى َمَحاِسنَهُ  :والمعنى ؛والتَّعجب

َر الماء ياالستعارة التَّصريحيَّة األصليَّة من بلغة المعنى؛ عندما اْستُعِ 

مان وال ،وهذا عجيب ،لشباب أبي الفضل تَّذمر منه عند وتظهر لغة ذم الزَّ

ام فِي َماُن َرِض »: أبي تمَّ فما إن تطلَّع أبو الفضل للسمو  ؛«َع اْلُجودِ يَعـاَق الـزَّ

ماُن عن ذلك بأْن سلبه الحياة  .والمجد حتَّى َعاَقُه الزَّ

د _ج  ام يف القائد البطل محمَّ  :(1)ُحميد الطُّوسيبن  َنّص مرثيَّا أةي تمَّ

 وْليَْفــــَدِح األَْمــــرُ  َكــــَذا َفْليَِجــــلَّ اْلَخْطــــُب 

 

 َفَلـــيَْس لَِعــــيٍْن َلــــْم َيِفـــْض َماُؤهــــا ُعــــْذرُ   

ـــــــــدٍ   يَـــــــــِت اآلَمـــــــــاُل بَْعـــــــــَد ُمَحمَّ  ُتُوفِّ

 

ـــْفرُ    ـــَفِر السَّ ـــي ُشـــْغٍل َعـــِن السَّ
 َوَأْصـــبََح فِ

ـــــهُ   ـــــلَّ َماُل ـــــْن َق ـــــاَل َم ـــــاَن إاِل َم ـــــا َك  َوَم

 

ـــُه ُذْخـــرُ    ـــيَْس َل ـــْن َأْمَســـى َوَل ـــًرا لَِم  َوُذْخ

ــــهِ وَ    َمـــا َكـــاَن َيـــْدِري ُمْجتَـــِدي ُجـــوِد َكفِّ

 

ـــــرُ    ـــــَق اْلُعْس ـــــُه ُخلِ ـــــتُِهلَّْت َأنَّ ـــــا اْس  إَِذا َم

ـــــهُ   ـــــْت َل َل ـــــْن ُعطِّ  َم
ِ
ـــــبِيِل اهلل ـــــي َس  َأاَل فِ

 

ـــــــرُ    ـــــــَر الثَّْغ  َوانْثََغ
ِ
ـــــــبِيِل اهلل ـــــــاُج َس  فَِج

                                                         

ام، الديوان، بشرح الخطيب التَّربيزي، تحقيق محمد عبده عزام، دار المعارف،  (  1) أبو تمَّ

 .83-4/79م، 1965
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ـــــوُن َقبِيَلـــــةٍ  ـــــا َفاَضـــــْت ُعيُ َم ـــــى، ُكلَّ  َفتً

 

ــهُ    ــِحَكْت َعنْ ــا، َض ْكرُ  َدًم ــذِّ ــُث وال  األََحاِدي

ــْرِب والطَّْعــِن مِيتَــةً   ــى، َمــاَت بَــيَن الضَّ  َفتً

 

 َتُقـــــوُم َمقـــــاَم النَّْصـــــِر إِْن َفاَتـــــُه النَّْصـــــرُ   

ـــيِْفهِ   ـــِرُب َس ـــاَت َمْض ـــى َم ـــاَت َحتَّ ـــا َم  َوَم

 

ــْمرُ    ــا السُّ ــِه اْلَقنَ ــْت َعَليْ ــْرِب َواْعتَلَّ ــَن الضَّ
 مِ

ـــ  ـــْوُت اْلَم ـــاَن َف ـــْد َك هُ َوَق ـــَردَّ ـــْهًل َف  وِت َس

 

ــــَوْعرُ    ــــُق اْل ــــرُّ واْلُخُل ــــاُظ اْلُم ــــِه اْلِحَف  إَِليْ

ــــــهُ   ــــــى َكَأنَّ  َونَْفــــــٌس َتَعــــــاُف اْلَعــــــاَر َحتَّ

 

ـــرُ    ـــُه اْلُكْف ْوِع َأْو ُدونَ ـــرَّ ـــْوَم ال ـــُر َي  ُهـــَو اْلُكْف

ــــوِت ِرْجَلــــهُ   ــــي ُمْســــتَنَْقِع اْلَم ــــَت فِ  َفَأْثبَ

 

ــْن َتْحــِت    ــاَل َلَهــا: مِ  أْخَمِصــِك اْلَحْشــرُ  َوَق

ـــــهِ   ـــــُج ِرَدائِ ـــــُد نَْس ـــــْدَوًة واْلَحْم ـــــَدا َغ  َغ

 

ــــــرُ    ــــــُه األْج ــــــِرْف إاِل َوَأْكَفانُ ــــــْم َينَْص  َفَل

ـــى  ـــا أَت ـــًرا َفَم ـــوِت ُحْم ـــاَب اْلَم يَ
ـــَردَّى ثِ  َت

 

ــرُ    ــنُْدٍس ُخْض ــْن ُس  مِ
َ
ــي ــُل إال َوْه ليْ ــا الَّ  َلَه

ـــــــاَن يـــــــوَم َوَفاتِـــــــهِ   ـــــــأنَّ بَنِـــــــي نَبَْه  َك

 

ــــدرُ نُ    ــــا اْلب ــــْن بَيْنَِه
ــــرَّ مِ ــــَماٍء َخ ــــوُم َس  ُج

ـــــَل   ى بِـــــِه اْلُع وَن َعـــــْن َثـــــاٍو ُتَعـــــزَّ  ُيَعـــــزَّ

 

ـــْعرُ    ـــْأُس والشِّ ـــِه اْلُجـــوُد واْلبَ ـــي َعَليْ
 َوَيبْكِ

ــــى  ــــد َمَض ــــِه َوَق ــــبٌْر َعَليْ ــــْم َص ــــى َلُه  َوأنَّ

 

ــبُْر؟    إِلـى اْلَمـوِت َحتَّــى اْستُْشـِهَدا ُهـَو والصَّ

وِح ال مِــْن َغَضاَضــةٍ َفتًــى، َكــانَ     َعــْذَب الــرُّ

 

ـــــــرُ    بْ
ـــــــًرا َأْن ُيَقـــــــاَل بِـــــــِه كِ بْ

ـــــــنَّ كِ
 َوَلكِ

 َفتًـــى، َســـَلبَتُه اْلَخيْـــُل َوْهـــَو ِحًمـــى َلَهـــا 

 

ــــا َجْمــــرُ    ــــاُر اْلَحــــْرِب َوْهــــَو َلَه ْتــــُه نَ  َوبَزَّ

ـــَوَغى  ـــي اْل ـــيُض اْلَمـــ ثُِر فِ ـــِت اْلبِ ـــْد َكانَ  َوَق

 

 اآلنَ   
َ
ــــــرُ بَــــــَواتَِر، َفْهــــــي   مـِـــــْن بَْعــــــِدِه بُتْ

ـــــًدا  ـــــات ُمَحمَّ ِّ اْلَحاِدَث
ـــــِد َطـــــي ـــــْن بَْع

 َأمِ

 

ــــُر؟!   ــــًدا نَْش ــــَدى أبَ ــــَواِب النَّ ــــوُن ألْث  َيُك

ــــوُلَها  ْت ُأُص ــــذَّ ــــْرِف ُج ــــَجَراُت اْلُع  إَِذا َش

 

 َفِفـــي أيِّ َفــــْرٍع ُيوَجــــُد اْلــــَوَرُق النَّْضــــُر؟  

ــــؤوُن لَِفْقــــ  ْهُر اْلَخ ــــَض الــــدَّ ْن ُأبِْغ
ــــئِ  ِدهِ َل

 

ْهرُ    ــــدَّ ــــُه ال ــــْن ُيَحــــبُّ َل ــــِه مِمَّ ــــِدي بِ  َلَعْه

اُمـــــُه بـــــهِ   وِع أيَّ  َلـــــئْن َغـــــَدَرْت فـِــــي الـــــرَّ

 

ـــــْدرُ    ـــــيَمتَُها اْلَغ ـــــاُم ِش ـــــِت اأْلَي ـــــا َزاَل  َلَم

 َلــــــئِْن ُأْلبَِســــــْت فِيــــــِه اْلُمِصــــــيبََة َطيــــــٌئ  

 

ـــــرُ    ـــــيٌم َوال بَْك ـــــا َتِم ـــــْت مِنَْه َي ـــــا ُعرِّ  َلَم
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ــــــَذلَِك َمــــــا نَنْ  ــــــكُّ نَْفِقــــــُد َهالًِكــــــاَك  َف

 

ــــرُ    ــــْدُو َواْلَحْض ــــِدِه اْلبَ ــــي َفْق
ــــاِرُكنَا فِ  ُيَش

ــهُ   ــا َواَرِت األَْرُض َشْخَص ــُث َغيْثً ــَقى اْلَغي  َس

 

ــــرُ    ــــَحاٌب َوال َقْط ــــِه َس ــــْن فِي ــــْم َيُك  َوإْن َل

ـــــَحاِب َصـــــنِيَعةً   ـــــَف اْحتَِمـــــالِي لِلسَّ  َوَكيْ

 

ــــي َلْحــــدِ    ــــًرا َوفِ َها َقبْ
ــــُر؟!بِإْســــَقائِ  ِه اْلبَْح

ـــَق َرْوَضـــةٌ   ـــْم َتبْ ـــَواِب َل  َمَضـــى َطـــاهَر األْث

 

ـــــرُ    ـــــا َقبْ ـــــتََهْت أنََّه ـــــَوى إال اْش ـــــَداَة َث  َغ

ــَرى  ــا بــِه الثَّ ــي الثَّــرى َمــْن َكــاَن َيْحيَ
 َثــَوى فِ

 

ْهِر نَائُِلــــُه الَغْمــــرُ    ــــُر َصــــْرَف الــــدَّ  َوَيْغُم

ــــــــإِنَّني  ــــــــا َف  َوْقًف
ِ
ــــــــلُم اهلل ــــــــَك َس  َعَليْ

 

 َأْيــــُت اْلَكــــِريَم اْلُحــــرَّ َلــــيَْس َلــــُه ُعْمــــرُ رَ   

ثاء منزلا -د    :القصيدة ةين قصائد الرِّ

ُحميد  بن من أكثر اآلراء رواًجا حول مرثيَّة أبي تمام فِي القائد محمد

وقد اْستَْحَسَن أبو ُدَلف »: الطُّوسي؛ ما َذَكَرُه مثُل ابن خلكان عندما قال

ام فِ  دالعجلي قصيدة أبي تمَّ وقال  ،ُحميد الطُّوسي بن ي رثاء البطل محمَّ

ام بل َأْفِدي األميَر بنفسي  :َوِدْدُت واهلل أنَّها لَك يفَّ، فقال :فِي شأهنا ألبي تمَّ

م َقبَْلهُ  ،وأهلي ْعر :فقال ،وأكون اْلُمَقدَّ  هبذا الشِّ
َ
 ،(1)«إنَّه لم َيُمْت َمْن ُرثِي

ومنها استحسانه للبيت  ؛لمرثيَّةوأبدى اآلمدي آراءه فِي بعض أبيات هذه ا

                                                        

مان، ابن خّلكان، تحقيق د. إحسان عبَّاس، دار صادر، ال اءَوَفَيات األعيان وأنباء أبن (  1) زَّ

 .2/14بيروت، 
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ه من َجيِّد ابتداءاته ؛األول منها حيث عدَّ
، وقارن بين أبيات أبي تمام التي (1)

 :قال فيها

ــِن مِيتَــةً  ــْرِب والطَّْع ــاَت بَــيَن الضَّ ــى، َم  َفتً

 

ـــــُه النَّْصـــــرُ     َتُقـــــوُم َمقـــــاَم النَّْصـــــِر إْن َفاَت

ـــيْفِ   ـــِرُب َس ـــاَت َمْض ـــى َم ـــاَت َحتَّ ـــا َم  هِ َوَم

 

ــْمرُ    ــا السُّ ــِه اْلَقنَ ــْت َعَليْ ــْرِب، َواْعتَلَّ ــَن الضَّ
 مِ

هُ   ـــَردَّ ـــْهًل َف ـــوِت َس ـــْوُت اْلَم ـــاَن َف ـــْد َك  َوَق

 

ــــُق اْلــــَوْعرُ    ــــرُّ واْلُخُل ــــاُظ اْلُم ــــِه اْلِحَف  إَِليْ

ــــــهُ   ــــــى َكَأنَّ  َونَْفــــــٌس َتَعــــــاُف اْلَعــــــاَر َحتَّ

 

ـــ   ْوِع َأْو ُدونَ ـــرَّ ـــْوَم ال ـــُر َي ـــَو اْلُكْف ـــرُ ُه  ُه اْلُكْف

ــــهُ   ــــوِت ِرْجَل ــــتَنَْقِع اْلَم ــــي ُمْس ــــَت فِ  َفَأْثبَ

 

ــرُ    ــْن َتْحــِت أْخَمِصــِك اْلَحْش ــا: مِ ــاَل َلَه  َوَق

ثم خلص للحكم عليها  ؛أحد شعراء الجاهليَّة ؛وبين أبيات لعبد يغوث 

ام أجود»: بقوله وكذا سبيل  ،وهذا غاية فِي ُحسنه وحلوته، وأبيات أبي تمَّ

ام فِي رثائه »: وقال ابن رشيق ،(2)«ذا أخذ المعنىالمتأخر إ ر أبو تمَّ وما قصَّ

د  :ُحميد بالقصيدة التي يقول فيها بن محمَّ

ـــــهُ  ـــــْت َل َل ـــــْن ُعطِّ  َم
ِ
ـــــبِيِل اهلل ـــــي َس  أاَل فِ

 

 َوانْثََغـــــَر الثَّْغـــــرُ   
ِ
ـــــاُج َســـــبِيِل اهلل  (3)«فَِج

 

                                                        

ــد اهلل حمــد   ( 1) ــق د. عب ــي تمــام والبحــرتي، اآلمــدي، دراســة وتحقي ــين شــعر أب ــة ب الموازن

 .3/458هـ، 1410محارب، مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة األولى، 

ابق،  (  2)  .3/524المصدر السَّ

ـعر وآدابـه ونقـده، ابـن رشـيق، تحقيـق د. عبـد الهـادي هنـداوي، محاي (   العمدة فِ 3) سن الشِّ

ة، بيروت، الطَّبعة األولى،  المكتبة  .2/167هـ، 1422العصريَّ
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مرثيَّـة ونقل أبو هـلل العسـكري ُحْكًمـا علـى بيـت مـن أبيـات هـذه ال

ام :وقالوا»: فقال  :أشجع بيت قاله ُمْحَدٌث قول أبي تمَّ

ــــهُ  ــــوِت ِرْجَل ــــتَنَْقِع اْلَم ــــي ُمْس ــــَت فِ  َفَأْثبَ

 

 (1)«َوَقاَل َلَها: مِـْن َتْحـِت أْخَمِصـِك اْلَحْشـرُ   

وأورد القاضي الجرجاين ثلثة أبيـات مـن مرثيَّـة أبـي تمـام للطُّوسـي؛  

 :وهي قوله

ــْرِب والطَّْعــِن مِيتَـــةً  َفتًــى، َمــاَت بَــينَ   الضَّ

 

 َتُقـــــوُم َمقـــــاَم النَّْصـــــِر إْن َفاَتـــــُه النَّْصـــــرُ   

ْهُر اْلَخــــؤوُن لَِفْقــــِدهِ   ْن ُأبِْغــــَض الــــدَّ
ــــئِ  َل

 

ْهرُ    ــــدَّ ــــُه ال ــــْن ُيَحــــبُّ َل ــــِه مِمَّ ــــِدي بِ  َلَعْه

ـــــَحاِب َصـــــنِيَعةً   ـــــالِي لِلسَّ ـــــَف اْحتَِم  َوَكيْ

 

ـــــًرا َوفِـــــي لَ    َها َقبْ
 ْحـــــِدِه اْلبَْحـــــرُ بِإْســـــَقائِ

ام  ف هـذا  ،ترقَّـى فِـي الـدرج العاليـة :ثمَّ أعقَب بقوله فِي أبي تمَّ وتصـرَّ

ف المعجز  .(2)«التََّصرُّ

اةقا -هد  راسات السَّ  :الدِّ

راسات  قبل أْن أبدأ فِي دراستي هذه؛ أودُّ اإلشارة إلى بعض الدِّ

ة التي تناولت ِشْعر أبي تمام بصورة عا زت المعاصرة المهمَّ ة، وركَّ فِي  –مَّ

ثاء  ائعة –باب الرِّ راسات ؛على هذه المرثيَّة الرَّ  :ومن تلك الدِّ

                                                        

ــه أحمــد حســن، دار الكتــب 1) ــو هــلل العســكري، شــرحه وضــبط نصَّ (   ديــوان المعــاين، أب

 .1/114هـ، 1414العلميَّة، بيروت، الطَّبعة األولى، 

َساطة بين المتنبي وخصومه، القاضي الجرجـاين، تحقيـق وشـرح محمـد أبـو الفضـل لوَ ا (  2)

 .67هـ، ص 1386براهيم وعلي محمد البجاوي، مطبعة عيسى الحلبي، إ
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ام  -1 للدكتور منير  (،الكلمة والجملة)بديع التَّراكيب فِي ِشْعر أبي تمَّ

 .سلطان

ْعر، للدكتور عبده بدوي -2 ام وقضيَّة التَّْجديد فِي الشِّ  .أبو تمَّ

امالموقف الفكري والنَّقدي فِي إبداع  -3 للدكتور عبد اهلل  ،أبي تمَّ

 .التَّطاوي

ام بين النَّقد القديم ورؤية النَّْقد الجديد -4 لسعيد مصلح  ،ِشْعر أبي تمَّ

 .الّسريحي

ام -5  .للدكتور عبد العزيز سيد األهل ،عبقريَّة أبي تمَّ

ام بين ناقديه قديًما وحديثًا -6 دراسة نقدية لمواقف الخصوم  ،أبو تمَّ

 .اهلل المحارب للدكتور عبد ،واألنصار

ام -7  .للدكتور السيِّد محمد ديب ،الغموض فِي شْعر أبي تمَّ

ام -8 لُمنَى  ،التَّضاد فِي النَّقد األدبي مع دراسة تطبيقية من شعر أبي تمَّ

احلي  .علي السَّ

ام -9 ورة الفنيَّة فِي شعر أبي تمَّ  .للدكتور عبد القادر الرباعي ،الصُّ

ام  -10  بن قصيدة رثاء محمد –موسيقى األصوات فِي شعر أبي تمَّ

 .لعبد القادر شارف -حميد الطَّائي الطُّوسي أنموذجا



 

 

 
 م2019 ر(مارس )آذاهـ/ 1440(، رجب الفرد 19العدد ) -السابعةالسنة  143

 

ام فِي القائد  ا المتقدمون فقد تناولوا أبياًتا متفرقة من مرثيَّة أبي تمَّ أمَّ

د ام ؛ُحميد الطُّوسي بن محمَّ ولي فِي كتابه أخبار أبي تمَّ  ،وفِي مقدمتهم الصُّ

 .ن ِشْعر أبي تمام والبحرتيوأبو القاسم اآلمدي فِي الموازنة بي
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د :أوًل  ام للبطل محمَّ  :الطوسي ُحميد ةن دللا التَّشبي  فِي مرثيَّا أةي َتمَّ

ائية التي مطلعها َكَذا َفْليَِجّل اْلَخْطُب َوْليَْفَدِح »: ُتعدُّ قصيدة أبي تمام الرَّ

التي ُحميد الطُّوسي، من أعظم المراثي  بن فِي رثاء القائد محمد« األْمرُ 

ها ْعر»: قالها، حتَّى قيل فِي حقِّ ، وكان (1)«لم َيُمْت َمْن ُرثِي بمثل هذا الشِّ

مي؛ حيث لما  بن القائُد البطل محمد ُحميد الطوسي قد قتله بَابِك الُخرَّ

م أصحاُب محمد وصعدوا الجبل، خرج عليهم الُكمناء، وانحدر بابُِك  تقدَّ

ُحميد  بن هم أبو سعيد ومحمدواهنزم النَّاس، فأمر ،إليهم فيمن معه

ُحميد مكانه، وفرَّ َمن كان معه غير  بن بالصرب، فلم يفعلوا، وصرب محمد

وسارا يطلبان الخلص، فرأى جماعة وقِتااًل فقصدهم، فرأى  ،رجل واحد

ميَُّة قصدوه، لما رأوا  ميََّة يقاتلون طائفًة من أصحابه، فحين رآه الُخرَّ الخرَّ

لوه وقتلوه، وضربوا فرسه بزراق؛ فسقط إلى األرض، من ُحسن هيئته؛ فقات

                                                        

 بن لجيم بن إدريس، أحد بني عجل بن عيسى بن قالها أبو دلف العجلي؛ وهو: القاسم (  1)

عر  اعةجوائل، ومحله فِي الشَّ  بن بكر بن علي بن صعب وحسن األدب وجودة الشِّ

نظرائه، كما كان على رأس وعلو المحل عند الخلفاء محل ليس لكبير أحد من 

ميَّة سنة  هـ، مع 222المطوعة فِي معركة االستيلء على )البذ(؛ آخر معاقل الخرَّ

دينار الخياط.. وكان أبو دلف مشهوًرا بكرمه وأنفته، وكان  بن األفشين، وجعفر

سي يحسده لحسن سيرته، فأوقَع به عند المعتصم، لوال أن بلغ الخرُب فارالاألفشين 

أبي دؤاد فأنقذُه من القتل.. انظر األغاين، أبو الفرج األصفهاين،  بن أحمدالقاضي 

 .8/248مؤسسة جمال للطباعة والنشر، بيروت، 
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وأَكبُّوا على محمد فقتلوه
غمس طرف ردائه » ولما بلغ أبا تمام خرب نعيه، (1)

، وسأتعرُض هنا (2)«فِي مداد ثمَّ ضرب به كتفيه وصدره، وأنشَد القصيدة

ام لمواضع التَّشبيه فِي القصيدة، وأبدأ بقول أبي تمَّ
(3): 

ـــــاَن إال ـــــا َك ـــــهُ َوَم ـــــلَّ َماُل ـــــْن َق ـــــاَل َم   َم

 

 َوُذْخـــًرا لَِمـــْن أْمَســـى َوَلـــيَْس َلـــُه ُذْخــــرُ   

ماحَة عند المرثي؛ فالمشبَّه محمد   بن يتناول التَّشبيُه الكرَم والسَّ

خر لمن ال ُذخر له  .ُحميد، والمشبَّه به المال لمن قلَّ مالُه، ثمَّ ُيَشبَُّه بالذُّ

بان، وهما م ريح، وتربز داللتهما فِي التَّعبير والتَّشبيهان ُمركَّ ن التَّمثيلي الصَّ

جاء نكرة فِي سياق التَّشبيه « ذخر» والمشبه به .عن شديد الكرم والجود

اعر للفعل .وذلك للتعظيم داللة على استعادة « كان» وفِي استعمال الشَّ

 ؛األحداث الماضية؛ التي كأنَّها أصبحت منسوبًة فقط لهذا القائد البطل

خُر لمن ال ُذخر لهفهو   .المال للفقير، وهو الذُّ

                                                        

م تدمري، لسَّ الكامل فِي التاريخ، ابن األثير، دار الكتاب العربي، تحقيق عبد ال (  1)

6/176. 

لنَّاشر محمود مصطفى، مطبعة هبة األيام فيما يتعلق بأبي تمام، يوسف البديعي، ا (  2)

 .141م، ص 1934العلوم، 

 .4/80ديوان أبي تمام،  (  3)
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اعُر صورة التَّشبيه قام بأمرين؛ األول َردَّ العجز على  :وحتَّى ُيؤكد الشَّ

در فِي ، والثَّاين: القصر بالنَّفي «َوُذْخًرا لَِمْن أْمَسى َوَليَْس َلُه ُذْخرُ »: الصَّ

 .« َمــاُلــهُ َوَمــا َكاَن إال َمــاَل َمــْن َقلَّ »: واالستثناء فِي

عريَّة فِي عالم جديد هو عالم الحرب؛ فقد «  وتزدهُر ُقوى أبي تمام الشِّ

أخذ يدخل عالم القصيدة، كما يدخل الفارس عالم المعركة؛ ال بدَّ أن 

تُُه ُتثار بقضيَّة الحرب، كما  ينتصر أو يموت، وبَحقٍّ لقد أْصبََحْت شاعريَّ

ا يهتز للحديث عن أصبح يهتَزُّ للروع الَّذي ُيثار  فِي المعارك، أكثر ممَّ

عراء لم؛ الَّذي نجده عادًة عند الشُّ  .(1)«السَّ

وع؛  فِي هذه القصيدة شبَّه أبو تمام الفرار من المعركة بالكفر يوم الرَّ

 :(2)فقال

هُ  ـــَردَّ ـــْهًل َف ـــوِت َس ـــْوُت اْلَم ـــاَن َف ـــْد ك  َوَق

 

ــــوَ    ــــُق اْل ــــرُّ واْلُخُل ــــاُظ اْلُم ــــِه اْلِحف  ْعرُ إَِليْ

ــــــهُ   ــــــى َكَأنَّ  َونَْفــــــٌس َتَعــــــاُف اْلَعــــــاَر َحتَّ

 

ـــرُ    ـــُه اْلُكْف ْوِع َأْو ُدونَ ـــرَّ ـــْوَم ال ـــُر َي ـــَو اْلُكْف  ُه

فِي البيت الثَّاين تشبيٌه تمثيلي صريٌح؛ حيث شبَّه أبو تمام عار الفرار من  

بصورة َمْن يتخلَّى عن دينه عند  -خوًفا من الموت  -ميدان المعركة 

حف أشدُّ من اْشتداد  الخوف فِي يوم الحرب، بل يرى أنَّ عار الفرار يوم الزَّ

                                                        

عر، د. عبده بدوي، الهيئة المصرية العامة للكتب،  (  1) أبو تمام وقضية التجديد فِي الشِّ

 .29م، ص 1985

 .4/81أبي تمام،  واندي (  2)
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. وفِي هذا التَّشبيه هتويٌل للنفوس وتنفيٌر لها من هذا الفعل القبيح؛ .الكفر

رعي الَّذي ينصُّ على أنَّ التَّولِّي يوم  وكأنَّ أبا تمام يستحضُر الُحكَم الشَّ

حف من كبائر الذنوب لقول النَّبي  اْجتنبوا »: -صلى اهلل عليه وسلم  –الزَّ

بع الموبقات حف(1)«...السَّ  –ويستدعي  .، وذكر منها: التَّولي يوم الزَّ

ما تكتنزه الثَّقافة العربية من تبشيع الفرار من المعركة، وأنَّه فعٌل  –كذلك 

 :(2)حريم الهمداين بن يحمل الخزي والعار على فاعله، كما فِي قول مالك

ـــــــ ـــــــَر َعْم ـــــــيَحةٌ َوَأْدبَ ـــــــَراُر َفِض  رٌو َواْلِف

 

ْعرِ    ـــَن الـــذُّ ـــيُم مِ ـــى الظَّلِ ـــا َولَّ ـــى َكَم  َوَولَّ

معاوية التَّغلبي الَّذي عدَّ الفرار من المعركة غاية  بن وكما عند عمرو 

 :(3)الِخْزي والعار، وتوجه بالكلم إلى قومه فقال

ــــــــٍب، إنَّ اْلِفــــــــَراَر ِخَزاَيــــــــةٌ   بَنـِـــــــي َتْغلِ

 

ـــــر   ـــــيَْس اْم ـــــاَب اْلحِ َوَل ـــــلِ ٌؤ َه  مـــــاَم بِ ي

 :(4)زهير بن وقال خداش 

                                                        

ادر أحمد عطا، دار التَّقوى صحيح البخاري، اإلمام البخاري، ضبطه محمد عبد الق (  1)

 (.6351، رقم الحديث )3/411هـ، 1421للرتاث، القاهرة، الطبعة األولى، 

ديوان الحماسة، أبو عبيدة البحرتي، وضع حواشيه محمود رضوان، دار الكتب  (  2)

 52م، ص 1999بعة األولى، الط، العلمية، بيروت

محمد المطهر، تحقيق صالح مهدي  بن األنوار ومحاسن األشعار، أبو الحسن علي (  3)

ؤون الثَّقافية العامة، بغداد،   94م، ص 1987العزاوي، دار الشُّ

زهير، صنعه الدكتور يحيى الجبوري، مطبوعات مجمع اللغة العربية،  بن ديوان خداش (  4)

 44ص  م،1986دمشق، 
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ــــــــرٍ  ــــــــا َلَعْم ــــــــاُلوا: َي ــــــــرُّ َوَق  واو، ال َتِف

 

 َفُقْلنَـــــــــــا: ال فِـــــــــــَراَر وال ُصـــــــــــُدوَدا  

ـــــــــــا  ـــــــــــاَة َوَعاَرُكونَ ـــــــــــا اْلُكَم  َوَعاَرْكنَ

 

 ِعــــــَراَك النُّْمـــــــِر َواَجَهـــــــِت األُُســـــــوَدا  

فس المرثي وفِي نفس ولِِعظم معنى الثَّبات فِي ميدان المعركة فِي ن 

اعر عمد أبو تمام إلى ِذكر ضمير الفصل فِي جملة المشبَّه به َحــتَّى « ،الشَّ

بل إنَّ تنكير  .وفِي ذلك تأكيٌد لبُغض الفرار من المعركة ،«َكـَأنَّـُه ُهَو اْلُكْفرُ 

ما ُيشير إلى عظمتها؛ من حيث مقدرهتا على الثَّبات « نفس» المسند إليه

رب، مؤ ك  –كًدا والصَّ ْلب بين –بما ال يدع مجااًل للشَّ  هذا المعنى بطباق السَّ

 :(1)يف قوله« ما مات»و« مات»

ـــيِْفهِ  ـــِرُب َس ـــاَت َمْض ـــى َم ـــاَت َحتَّ ـــا َم  َوَم

 

ــْمرُ    ــْت َعَليْـِه اْلَقنـَـا السُّ ــْرِب، واْعتَلَّ  مِـَن الضَّ

ديُد، والمقاومة الباسلُة؛ عندما يستقرُّ    بن عند محمد إنَُّه اإلصراُر الشَّ

ُحميد الطُّوسي أنَّ العاَر كل العار فِي أن يفرَّ من ميدان الحرب، بل إنَّ ذلك 

رجات؛ عندما أصبح الفراُر كأنَُّه الكفر، أو لعلَّ  وصل عنده إلى أقصى الدَّ

 .الكفر دونه

اعُر إلى بعض المؤكدات التي َدَعَمْت إصرار هذا القائد  وقد لجأ الشَّ

َد له فيها أنَّ الموت هو الخيار الوحيد؛ البطل على الثَّب ات فِي معركٍة تأكَّ

 :(2)فِي قوله« ُمْستَنَْقع الموت»: فأضاف المشبَّه به للمشبَّه فِي

                                                        

 4/81ديوان أبي تمام،  (  1)

 نفسه، نفس الجزء والصفحة. (  2)
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ــــهُ  ــــوِت ِرْجَل ــــتَنَْقِع اْلَم ــــي ُمْس ــــَت فِ  َفَأْثبَ

 

ــرُ    ــْن َتْحــِت أْخَمِصــِك اْلَحْش ــا: مِ ــاَل َلَه  َوَق

حتميَّة الموت فِي هذا المكان  وما فِي هذا التَّركيب من داللة على 

نََقع الماُء فِي « الَّذي يجمع فيه الموتى كما يجتمع الماء فِي المستنقع؛ فـ

اعُر  ،(1)«اْجتََمعَ  :المسيل ونحوه َينَْقُع نُُقوًعا، واْستَنَْقعَ  وربَّما أراد الشَّ

إذا اْستَنَْقَعْت نفُس »: كعب بن اإلشارة إلى ما جاء فِي حديث محمد

.. أي: إذا اْجتََمَعْت فِي فيِه تريد الخروج كما .ؤمن جاءه ملك الموت،الم

مكان يحتم اجتماع  –على ما سبق  –، فالمستنقع (2)«َيْستَنِْقُع الماُء فِي قرارهِ 

 .الماء أو اجتماع النَّفس للخروج من الجسد

د اآلخر على حتميَّة الثَّبات فِي المعركة؛ عندما خاطب  ويأيت المؤكِّ

ُرها  ،«َوَقاَل َلَها: مِْن َتْحِت أْخَمِصِك اْلَحْشرُ »: ائُد البطُل ِرْجَلهُ الق إنَُّه ُيَذكِّ

ٌة فِي وْحِل الموت  هيد الَّذي ينبثق من تحتها وهي غاصَّ يها بمصير الشَّ وُيعزِّ

بُها من الجنّة وح، وُيقرِّ  .الَّذي يلتهمها التهاًما؛ وهو فِي الحقيقة يلتهم الرُّ

ر مشاهــد وهنا أتَّفِ  ُق مع مــا قــاله الدكتور عبد القادر الرباعــي عندما نفسِّ

ر مشاهد الحرب فِي شعره على أنَّها رمز » الحرب فِي ِشْعــر أبي تمام، ونفسِّ

                                                        

يد، دار لسا (  1) ن العرب، ابن منظور، تحقيق ياسر سليمان أبو شادي، ومجدي فتحي السَّ

 .14/292م، 2009التَّوفيقية للرتاث، القاهرة، 

فحة. (  2)  نفسه، نفس الجزء ونفس الصَّ
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للطَّريق إلى الجنَّة الَّذي يسلكه المسلم إلى إرضاء ربِّه، والفوز بنعيمه 

ام(1)«الخالد ، قال أبو تمَّ
(2): 

ـــــْدوَ  ـــــدا َغ ـــــهِ َغ ـــــُج ِرَدائِ ـــــُد نَْس  ًة واْلَحْم

 

ــــــرُ    ــــــُه األْج ــــــِرْف إال َوَأْكفانُ ــــــْم َينَْص  َفَل

ـــى  ـــا أَت ـــًرا َفَم ـــوِت ُحْم ـــاَب اْلَم يَ
ـــَردَّى ثِ  َت

 

ــرُ    ــنُْدٍس ُخْض ــْن ُس  مِ
َ
ــي ــُل إال َوْه ليْ ــا الَّ  َلَه

ام َحْمَد النَّاس وثناءهم على البطل المجاهد محمد   بن شبَّه أبو تمَّ

، قال ُحميد الطُّوس مول واإلسباغ فِي كلٍّ ي؛ بالثِّياب المنسوجة؛ بجامع الشُّ

 ،شبَّه الحمد بالرداء؛ ألنَّه َشِمَله، كما يشمل الثَّوُب البَِسهُ »: يوسف البديعي

ثمَّ كناية عن نسبة الحمد إليه؛ ألنَُّه يلزم مِْن َجْعل الحمد ُمتَّصًل به هذا 

، وفِي (3)«عن نسبة الحمد إليه والكناية هنا ،االتصال أْن يكون صفة له

َن فيها الطُّوسي باألجر « َأْكــَفــانُــــُه األْجــــرُ »: قوله شبَّه األكفان التي ُكفِّ

َهيْن داللة يوفِي التَّْشبِ  .العظيم الَّذي ناله، وهو تشبيه مقلوب، يفيد المبالغة

ام؛ حيث أراد أن يقول: إنَّ اللباس الَّذي يرتديه المؤمن  مهمة قصدها أبو تمَّ

عوات الطَّيبات  ليس رداًء ُمَزيَّنًا، وال ثوبًا قشيبًا؛ إنَّما هو الحمد والثَّناء والدَّ

تي يتستَُّر هبا المؤمن ويتزيَّن وإذا كان  ،فِي الحياة وعند الممات؛ فهي الَّ

                                                        

ورة الفنيَّة فِي  (  1) بَّاعي، المؤسسة العربية للدراسات عر ِش الصُّ أبي تمام، د. عبد القادر الرَّ

 130م، ص 1999، بيروت، الطَّبعة الثَّانية، والنَّشر

 .4/81ديوان أبي تمام،  (  2)

هبة األيام فيما يتعلق بأبي تمام، يوسف البديعي، النَّاشر محمود مصطفى، مطبعة  (  3)

 .145هـ، ص 1352العلوم، 
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اإلنساُن خاليًا من معاين الحمد والثَّناء، فقيًرا إلى األدب واألخلق الحسنة 

فيعة؛ كان عارًيا وإْن َلبَِس أغلى الثِّياب، وتحلَّى بأجمل والشَّ  مائل الرَّ

  ،اْلُحلي
ٍّ
 أمام اإلمام علي

ٌّ
 :(1)-رضي اهلل عنه  –قال أعرابي

ـــــــنَُها ـــــــى َمَحاِس ـــــــًة َتبَْل ـــــــْوَتنِي ُحلَّ  َكَس

 

ــل   ــا ُحَل ــِن الثَّنَ ــْن ُحْس ــوَك مِ ــوَف أْكُس  َفَس

 اِحبِهِ إنَّ الثَّنَـــــــاَء َليُْحيِـــــــي ِذْكـــــــَر َصــــــــ 

 

ـــبَل   ـــْهَل واْلَج ـــَداُه السَّ ـــي نَ ـــِث ُيْحيِ  َكاْلَغيْ

 [.26 :وفِي القرآن الكريم: ﴿َولِبَاُس التَّْقَوى ذلَِك َخيٌْر﴾، ]األعراف 

ام؛ عندما قال يَاَب اْلَمـوِت »: وهناك تشبيٌه ثالث جاء به أو تمَّ
تََردَّى ثِ

ٌه مؤكد أضيف فيه المشبَّه به حيث شبَّه الموَت بالثِّياب، وهو تشبي ؛«ُحْمـًرا

ة القتل الَّذي سالت  ،للمشبَّه وفِي تشبيه الموت بالثِّياب ما يدلُّ على شدَّ

ماء الغزيرة؛ حتَّى َغطَّْت سائر جسده، وكأنَّها ثياٌب قد ُلبَِسْت، وفِي  معه الدِّ

ة  ِذْكره للثياب بصيغة الجمع ما يدلُّ على أنَّ القائد الطُّوسي قد ُضرب عدَّ

طعنات قبل أن يموت وليست طعنًة واحدة، وفِي كلِّ طعنة يلبس ثوبًا من 

ُم النَّازُف جزًءا من جسده  .ثياب الموت؛ عندما ُيغطِّي الدَّ

هادة فِي  ام فِي ِذْكِرهِ لِعظم الشَّ ويظهر التأثر الديني جليًّا عند أبي تمَّ

 بداًل من اإلفراد ،«كفانأ» واختيار صيغة الجمع ،«َأْكـَفانُُه األْجرُ » سبيل اهلل

ز ذلك، ويعكس « كفن»  .االرتقاء بدرجة التَّصوير -من ناحية أخرى -ُيعزِّ

                                                        

عر وآدابه ونقده، ابن رشيق، تحقيق د. عبد الهادي هنداوي، مدةلعا (  1)  فِي محاسن الشِّ

ة، بيروت، الطَّبعة األولى،   1/19هـ، 1422المكتبة العصريَّ
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 مِْن ُسنُْدٍس ُخْضرُ »: فِي –كذلك  –ني يويظهر التأثُّر الدِّ 
َ
وكأنَّه  ،«َوْهي

لِيَُهمْ ﴿ :يستحضُر قوله تعالى يَاُب ُسنُدٍس ُخْضٌر َوإِْستَبَْرٌق َوُحلُّواْ َأَسا َعَٰ
ِوَر ثِ

ٍة  : [، قال البديعي21 :َربُُّهْم َشَرابًا َطْهوًرا﴾، ]اإلنسان َوَسَقيَُٰهمْ مِن فِضَّ

ى بالتَّدبيج» وهو نوٌع من الطِّباق؛  ،وفِي هذا البيت النَّوُع البديعي المسمَّ

 :تجتمع فيه ألواٌن بقصد الكناية أو التَّورية؛ وهذا البيت

ـــًرا فَ  ـــوِت ُحْم ـــاَب اْلَم يَ
ـــَردَّى ثِ ـــىَت ـــا أَت  َم

 

ــرُ    ــنُْدٍس ُخْض ــْن ُس  مِ
َ
ــي ــُل إال َوْه ليْ ــا الَّ  َلَه

َمثاٌل لتدبيج الكناية؛ إذ أنَّه كنَّى بثياب الموت الحمراء عن القتل  

ماء، وبكوهنا ُخضًرا عن دخول الجنَّة، واستحقاق الثَّواب ، (1)«والتَّلطخ بالدِّ

ابَِقيْن فِي َتَجاُوز األحداث وقد وظَّف أبو تمام التَّشبيهات فِي البَيْتَيْن السَّ 

المرعبة التي وَقَعْت فِي ساحة المعركة بعد مقتل البطل الطُّوسي؛ ليقفز 

من أجٍر عظيم وثواٍب ال -فِي سبيل اهلل  -بالمعنى مباشرة إلى ما بعد القتل 

هيد، ليُْل إال َفَما أَتى « ،«َفــَلْم َينْــَصِرْف إال َوَأْكَفانُـُه األْجرُ « يناله إال الشَّ َلَها الَّ

 مِْن ُسنُْدٍس ُخْضرُ 
َ
وجناسه االشتقاقي بينها  ،«غدوة»ـ، وفِي تنكيره ل«َوْهي

األكفان »و« الثِّياب الحمراء» وفِي مطابقته بين، ما يفيد التَّعظيم« غدا» وبين

هيد، « الخضراء ما ُيربز مشهد لحظة االستشهاد وما بعدها من ثواب الشَّ

ما « ة على سرعة تبدل الحال، وفِي هذا الطِّباق الَّلوينوما فِي ذلك من دالل

                                                        

 .145هبة األيام فيما يتعلق بأبي تمام، يوسف البديعي، ص  (  1)
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اللة اللونيَّة، وقد ارتقى بالتَّشبيه، وأوصل المتلقي  َينمُّ عن دقٍَّة ووعي للدِّ

 .(1)«إلى حالة شعوريَّة

ام تجاوَز  مجرد  -من خلل تشبيهاته -أستنتُج من ذلك أنَّ أبا تمَّ

ل تلك تصوير األحداث التي وقعت فِي ميدان الم عركة إلى أْن ُيحمِّ

التَّشبيهات داللًة أكرب؛ هي داللة ِعظم منزلة القائد الطُّوسي عند قومه، وأنَّ 

 عطرة آال به إلى الختام الطَّيِّب؛ ِختاِم 
ما كان يتمتَّع به من ذِْكٍر حسٍن، وسيرةٍ

 .القتل فِي سبيل اهلل

 :(2)وقال أبو تمام

ـــــــاَن يـــــــوَم َوَفا ـــــــأنَّ بَنِـــــــي نَبَْه  تِـــــــهِ َك

 

ــــدرُ    ــــا الب ــــن بينه ــــرَّ م  نُجــــوُم ســــماٍء َخ

ر  بن بنو نبهان هم قوُم وأهل البطل محمد  ُحميد الطُّوسي؛ حيث صوَّ

 سقط البدُر من 
ٍ
اعُر حاَلهم عند فْقده وفجيعتهم بمقتله بنجوِم سماء الشَّ

ام قوَم القائد البطل الطُّوسي وحاَله :فالتَّشبيُه كما يلي .بينها م شبَّه أبو تمَّ

ماء حين يسقط  ؛وهم قريبون منه وملتفون حوَلهُ  ،عند مقتله بنجوم السَّ

به فيه يأيت من الخسارة  ،فالتَّشبيه تمثيلي صريح ؛البدُر من بينها ووجه الشَّ

الكربى والفجيعة العظمى، وفداحة المصاب عندما ُفِقد األروع واألحسن 

                                                        

احلي، منشورات ، مامالتَّضاد فِي النَّقد األدبي مع دراسة تطبيقية من شعر أبي تم (  1) نى السَّ

 214م، ص 1996جامعة قاز يونس، بنغازي،

 .4/81أبي تمام، ديوان  (  2)
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ه غيره   .وترك فراًغا كبيًرا ال يسدُّ
ٌّ
مشهد ليٍل هادئ  . سريعٌ المشهد َحَركِي

وفجأة يسقط هذا البدر فِي  ،ساكن يصدُع ُظلمتَُه قمٌر تحيُط به النجوم

اكن  ،ويف مشهد مرعب ،سرعة مذهلة ل معه الليُل السَّ وَحَدٍث مفزع يتحوَّ

. ليٍل شديِد .الهادئ الذي يشعُّ يف وسطه النور إلى ليٍل مختلف ال بدر فيه

وهذا التَّمكن الطَّاغي للظلم  .فه ويتمكن منهالظُّلمة يكتنف الكوَن ويل

َل صفاءها  ،يتناسب مع طغيان األلم الَّذي جثَم على نفوس بني نبهان وحوَّ

 .إلى ظلمة

ام حاضرًة متى أرادها فاستعماله للفعل  ؛تبقى الثَّقافة الدينية ألبي تمَّ

  :يأخذنا إلى مثل قوله تعالى« خرَّ » الماضي
ِ
 َفَكأنََّما َخرَّ ﴿َوَمن ُيْشِرْك بِاهلل

 
ِ
َماء ، بالكسر والضم، إذا »و [، 31 :..﴾ ] الحج.مَِن السَّ خرَّ َيِخرُّ وَيُخرُّ

وضخ يف  ،، وقد أوحى هذا الفعل بالفقد الفجائي للبدر(1)«سقط من علو

                                                        

يجوز ». وقال الزمخشري حول التَّشبيه يف هذه اآلية: 4/65لسان العرب، ابن منظور، (  1)

يف هذا التشبيه أن يكون من المركب والمفرق؛ فإن كان تشبيًها مركًبا فكأنَّه قال: َمن 

ر حاَلُه بصورة حال ك بشرأ َمن خرَّ اهلل فقد أهلك نفسه إهلًكا ليس بعده هناية؛ بأن صوَّ

ق مزعا يف حواصلها، أو عصفت به الريح حتَّى َهَوت به  يُر، فتفرَّ ماء فاختطفتُْه الطَّ من السَّ

ك يف بعض المطاوح البعيدة، وإن كان مفرًقا فقد شبَّه اإليمان يف علوه بالسماء، والذي تر

اقط من السماء...اإل ق انظر الزمخشري، الكشاف عن حقائ« يمان وأشرك باهلل بالسَّ

غوامض التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل، دار الكتاب العربي، رتبه وضبطه 

 3/155وصححه مصطفى حسين أحمد، 
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رَت أنَّ الليلة المقمرة» ،ثنايا الصورة حياة نابضة خرَّ منها البدُر  ،ولو تصوَّ

فالبدُر خرَّ من بين  ،فستعرُف صعوبة الرؤية ،ه يف لحظةفجأًة، وانطفأ نور

ماء دون ترقب  .(1)«نجوم السَّ

َتُه  من  –إضافة إلى ما سبق من الفعل خرَّ  –وقد اكتسَب التَّشبيه قوَّ

اعر؛ فالجار والمجرور  يكشف  (بينها)عدد من التَّراكيب التي أتى هبا الشَّ

والتَّعبير عن  ،واسطة العقد بينهم فهو ؛عن مكانة البطل الطُّوسي عند قومه

( وخربها )مقتله وبقاء قومه من بعده بجملٍة اسميّة وقعت اسًما لـ  كأنَّ

أفاد معنى الثبوت والبقاء لبني نبهان على حالهم  ؛جملة اسمية أيًضا

 .أضاف تأكيًدا للمعنى وقوة للتشبيه« كأنَّ » الحزين، واستعمال أداة التَّشبيه

م تقوُم على ِذكر الصفات الحميدة التي كان يتَِّصف ومرثية أبي تما« 

جاعة ،هبا محمد الطوسي  ،والعلو ،وذكر ما يتَّصف به أهله وقبيلته من الشَّ

ماء ،والرفعة رف تضاهي منازل النجوم يف السَّ فكلهم  ،وأنَّ منازلهم يف الشَّ

غير أن محمًدا الطوسي أفضلهم، ومنزلته منهم كمنزلة البدر من  ،أفاضل

 .(2)«بقية النجوم

                                                        

ام  (  1)  .180، الدكتور عبد اهلل المحارب، ص -دراسة نقدية  –أبو تمَّ

ام نموذًجا  –ت النقد األدبي اهاتجا (  2) ، الدكتور حمدان عطية -شرح ديوان أبي تمَّ

 .117هـ، ص 1421زهراين، دار حافظ للنشر والتوزيع، جــــدة، الطبعة األولى، ال
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اعر من رْسم صورة مقتل البطل الطُّوسي واستعراضه  وبعد فراغ الشَّ

لمشهد بني نبهان وآثار المصاب الجلل عليهم؛ بدأ يف اإللحاح على بسالة 

؛ الطُّوسي وقوته وشجاعته؛ فهو الجْمُر المتَِّقد الَّذي به تحتدم المعركة

 :(1)قال حيث

ــــ ــــبٌْر َعَليْ ــــْم َص ــــى َلُه ــــىَوأنَّ ــــد َمَض  ِه َوَق

 

ـبُْر؟   ى اْستُْشـِهَدا ُهـَو والصَّ  إلى اْلَموِت َحتَـّ

وِح ال مِــْن َغَضاَضــةٍ    َفتًــى، َكــاَن َعــْذَب الــرُّ

 

ـــــــرُ    بْ
ـــــــًرا أْن ُيَقـــــــاَل بِـــــــِه كِ بْ

ـــــــنَّ كِ
 َوَلكِ

ـــى، َســـَلبَتُْه اْلَخيْـــُل َوْهـــَو ِحًمـــى َلَهـــا   َفتً

 

ــــا    ــــاُر اْلَحــــْرِب َوْهــــَو َلَه ْتــــُه نَ  َجْمــــرُ َوبَزَّ

ْتــُه نَــــاُر اْلَحـْرِب َوْهـَو َلَها َجْمـرُ »: فالتّبيه يف قوله  تشبيٌه مفرد  ،«َوبَزَّ

ته وبسالته  ر فداحة المصاب بمقتل هذا القائد البطل الَّذي َشبََّهُه يف قوَّ َصوَّ

ُر به المعركة التي اْلتََهَمْت المتقا  ،تلينوشراسته الحربية بَِجْمٍر ُمتَِّقٍد ُتَسعَّ

ْتُه وأرَدتُْه قتيًل   !ولم يسلم من ُسعارها حتَّى هو؛ بل بَزَّ

وتتجلَّى داللة هذا التَّشبيه فِي تأكيده على أنَّ الطُّوسي كان فارًسا 

ُشجاًعا رابط الجأش قوي البأس، وأنَّ منزلته بين قومه كانت منزلًة عظيمة 

دْت بما حلَّ هبم من صدمٍة وفجيعة عند مقتله  .تأكَّ

من أجل هذا التَّشبيه وظَّف أبو تمام االستفهام الَّذي استبعد به أن و

كيف يصربون وقد مضى  يكون ألهل البطل الطُّوسي صربٌ على فراقه؛ إذ

                                                        

ام،  (  1)  .82 /4ديوان أبي تمَّ
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بُْر إلى الموت واْستُْشهد مع القائد البطل، ى» الصَّ  ،«؟َلُهْم َصبْـٌر َعَليْهِ  َوأنَـّ

اعُر الرتكيب على حذف المسند « تْـــُه اْلَخيُْل َسَلبَ ، َفتًى»: كما وظَّف الشَّ

« فتى» وذلك لقوة الداللة عليه، ثم أتى بالمسند ؛«هو َفتًى»: إليه، والتقدير

 .نكرًة، وذلك للتعظيم

ى أبو تمام معنى التَّشبيه بالجملة االسمية، حيث  ؛«وهو لها جْمرُ » قوَّ

راسة ال اللة على ثبوت صفة الشَّ حربية كان لها األثر الواضح يف الدِّ

 .للطُّوسي؛ حتَّى كأنَّما صار جْمًرا ُتوقد به نار الحرب ويزداد ُسعارها

بْر)وُتقابلنا يف هذا التشبيه مفردة  ، وهي مفردة ذات وشائج (الصَّ

اعر؛ من  إسلمية تدل على ما أشْرُت إليه سابًقا من التأثر الديني عند الشَّ

لوك، وأنَُّه من  محاسن األخلق اإلسلمية التي خللها ُيدرُك أهمية هذا السُّ

يجب أن يتحلَّى هبا المسلم عندما يحبُس نفسه عند المصائب إذا نزلت؛ 

فل يدع لها مجااًل للجزع والتَّسخط؛ فرتتقي النَّفس عند ذلك إلى مدارج 

 .الكمال والعظمة؛ وُيْكِسُب الصربُ صاحبَُه فروسيًَّة ورجولًة ناضجة

ام بمفردة ا رًة يف صدر البيتوقد جاء أبو تمَّ رب ُمنَكَّ َوأنَّـى َلُهْم »: لصَّ

ل أقل درجات «...َعَليْهِ  َصبْـرٌ  ؛ للداللة على أنَّ القوَم ال يستطيعون تحمُّ

بْر على فقد محمد الطُّوسي َفةً  ،الصَّ بْر معرَّ َحتَّى »: ثم ختم البيت بكلمة الصَّ

بْرُ اْستُْشِهَدا ُهَو و ي معنى الشمول لكل أنواع ألنَّ التعريف هنا ُيعط ؛«الصَّ
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الصرب ودرجاته؛ فل صرب لبني نبهان بعد فاجعة مقتل القائد الطُّوسي فقد 

 .ذهب بمقتله الصربُ ولم يبَق منه شيٌء عندهم ولو كان قليل

ام تشبيهاته على المبالغة؛ ومن ذلك أنََّه نفى وجود سخاء  بَنَى أبو تمَّ

خيَّة؛ ألنَّ السخاء وال ؛يماثل سخاء الطُّوسي ه الكريمة السَّ جود نَبََعا من َكفِّ

ْت أصولها بعد انقطاع ماء الحياة عنها،  فهو شجرة المعروف التي ُجذَّ

 :(1)يقول

ـــــًدا ـــــات محمَّ ِّ اْلَحادَث
ـــــي ـــــِد َط ـــــْن بَْع

 َأمِ

 

ــــُر؟!   ــــًدا نَْش ــــَدى أبَ ــــَواِب النَّ ــــوُن ألْث  َيُك

ْت أصــــوُلَها  ــــذَّ ــــْرِف ُج ــــَجَراُت اْلُع  إذا َش

 

ـــي أ   ـــُد الـــَوَرُق النَّْضـــُر؟َفِف  يِّ َفـــْرٍع ُيوَج

التَّشبيه األول تشبيٌه مفرد مؤكد؛ عندما شبَّه النَّدى  :هنا تشبيهان 

ألنَّ  ؛«الندى» إلى المشبَّه« أثواب» وقد أضيف فيه المشبَّه به ،باألثواب

يه ويف سياق هذا التَّشب ،النَّدى يسرتُ َمْن يشملهم كما يسرتُ الثَّوَب َمْن يلبسه

ام باالستفهام الَّذي خرج إلى معنى النَّفي  » ،جاء أبو تمَّ
ِّ
َأمِْن بَْعِد طَي

ًدا ليجزم جزًما قاطًعا أنَّ أثواب ندى « أبًدا» وجاء بكلمة ،«اْلَحـادَثــات محمَّ

ألنَّها كانت عنده ولم تكن عند غيره،  ؛الطُّوسي لن يكون لها نشٌر بعد مقتله

. ويصب يف نفس غرض انقطاع جود الطُّوسي بعد .وألنَّها لُه وليست لسواه

 الحادثات» مقتله الطِّباُق بين
ِّ
 .«نْشر األثواب»و ،«طي

                                                        

ابق،  (  1)  .83 /4المصدر السَّ
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ا التشبيه الثَّاين فإنَُّه تشبيٌه تمثيلي ضمني إذا »: وذلك يف البيت الثَّاين ؛أمَّ

ْت أصوُلَها  بعد أن طوى  ؛«َشَجَراُت اْلُعْرِف ُجذَّ
َّ
اعُر الطوسي حيث شبَّه الشَّ

ْت أصولهاا وذبلت بعد  ،لموُت روَحُه ونداُه وسماحته بصورِة شجرٍة ُجذَّ

وال شك أنَّ هذا التَّشبيه يخدُم نفس  ،أن انقطع ماء الحياة عن جذورها

ابق الَّذي أفاد انقطاع النَّدى تماًما بعد مقتل القائد البطل  المعنى السَّ

 .ُحميد الطُّوسي بن محمد

اعُر باالستف َفِفي أيِّ َفْرٍع »: هام الذي أفاد معنى النَّْفي يف قولهثمَّ أتى الشَّ

وذلك ليعمق معنى التَّشبيه الضمني؛ فقد كان الجوُد « ؟ُيوَجُد الَوَرُق النَّْضرُ 

هادة  ُقطِع عن النَّاس  -بإذن اهلل  –متصًل بالبطل الطُّوسي فلما نال الشَّ

ْت أصوله  .وُجذَّ

اعُر   وجود يستبعد أن – التَّشبيه هذا لةدال خلل من –ولقد أراد الشَّ

َد وجوده وعطائه بذله فِي المرثي يماثل َمنْ  ، وال شك أنَّ هذا التَّشبيه أكَّ

ومنها قيمة الجود الَّذي  ؛على احتفاء أبي تمام بالقيم اإلسلمية األصيلة

وُخُلًقا به تسود المحبة والمودة  ،يمثل خصلًة من خصال اإلسلم العظيمة

الحين  ،ألنَّه من أخلق المرسلين ؛ينبين المسلم وصفة من صفات الصَّ

 تحمُل صاحبَها على بذل ما ينبغي من الخير لغير ِعَوٍض وال مصلحة، ولقد

وكان أجود ما  ،النَّاسِ  أجودَ  –لى اهلل عليه وسلم ص –كان رسوُل اهلل »

لم عليه –يكون يف شهر رمضان، إنَّ جربيل   يف سنةٍ  كلِّ  يف يلقاه كان – السَّ
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 – وسلم عليه اهلل صلى –َفيَْعِرُض عليه رسوُل اهلل ، َينَْسلَِخ  حتَّى رمضان

 أْجودَ  – وسلم عليه اهلل صلى –فإذا َلِقيَُه جربيُل كان رسوُل اهلل  ،القرآنَ 

 .(1)«ِر من الريح المرسلةبالخي

                                                        

قيق أحمد زهـــوة وأحمد تح ي،الحجاج النيسابور بن صحيح مسلم، اإلمام مسلم (  1)

(، 6009هـ، رقم الحديث )1425ى، عناية، دار الكتاب العربــي، بيروت، الطبعة األول

. والكرم والجود من أبرز الصفات التي يتباهى بــها العربي عرب العصور، بل 972ص 

ُيعاتب رة ــكان بعُضهم مْضرًبا للمثل فِـــــي الجود والكرم؛ كحاتم الطائي الذي قـــال مـ

 امــــرأته )نوارا(:

ــــَذال ــــوَم والَع ــــي اللَّ ــــواُر أقِلِّ ــــًل ن  مْه

 

ـــل   ـــا َفَع ـــاَت: َم ـــولي لشـــيٍء َف  وال تُق

ـــــُت ُمْهلَِكـــــُه:   وال تقـــــولي لمـــــاٍل ُكنْ

 

 مهًل، وإن ُكنُْت أعطي الجـنَّ والخـبل  

ـــدةً   ـــاِل واِح ـــبيَل الم ـــُل س ـــرى البخي  َي

 

ــــ  ــــه ُس ــــي مالِ ــــرى فِ ــــواَد َي  َل بُ إنَّ الَج

ــــمُ   ُه ــــاُس ُكلُّ ــــراُه النَّ ــــَل َي ــــَت البخي  لي

 

ــــَرى    ــــراهْم، فــــل ُيْق ــــَزالكمــــا ي  إذا َن

ـــْلُت بـــه  ـــاٍل وَص ـــى م ـــِذلِيني عل  ال َتْع

 

 ِرْحًمـا، وخيــُر ســبيل المــاِل َمــا َوَصــل  

انظر ديوان حاتم الطائي، تحقيق د. حنَّا نْصر، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة  

 .56 ، صهـ1415األولى، 



 

 

 
 م2019 ر(مارس )آذاهـ/ 1440(، رجب الفرد 19العدد ) -السابعةالسنة  161

 

ام للبطل محمد :ثانيًا ُحميد  بن داللة االستعارة فِي مرثيَّة أبي تَمَّ

 :الطوسي

 بن لما كانت قصيدة أبي تمام الرائية التي يف رثاء القائد البطل محمد

ة والبأس  جاعة والقوَّ ُحميد الطُّوسي فائضًة بذكر شمائل هذا القائد يف الشَّ

ماحة والكرم؛ رأيناه قد حشد فيها كامل شاعريَّتِه وبراعته؛  والجود والسَّ

عر وكان من  ،العربي على اإلطلق ليجعل منها بحق أعظم مرثية له يف الشِّ

أهم روافد هذه المنزلة العظيمة لهذه المرثيَّة ما وظَّفه فيها أبو تمام من 

استعارات رفيعة يندُر أن نرى مثلها عند شعراء الرثاء على امتداد عصور 

 وجود سماحٍة وُجودٍ على نحو ما كان 
َ
األدب العربي؛ فمن أجل أن ينفي

د الطُّوسي؛ رأيناه يستعير البحر والغيث واستهلل ُحمي بن يتمتَّع به محمد

حاب لوافر سخائه وجوده موع ،السَّ  ،كما استعار الَفيْض الهنمار الدُّ

حك لطِ  ْكِر وُحسن الثَّناءيواستعار الضَّ وبعد استشهاد الطُّوسي  ،ب الذِّ

ْعر ،ووفاة اآلمال ،استعار فيضان األعين وتعزية  ،وبكاء الجود والبأس والشِّ

بْر وغْدر األيام ،لعلا  .واستشهاد الصَّ

ام قال أبو تمَّ
(1): 

 َكــــَذا َفْليَِجــــلَّ اْلَخْطــــُب وْليَْفــــَدِح األْمــــرُ 

 

 َفَلـــيَْس لَِعـــيٍْن َلــــْم َيِفـــْض َماؤَهـــا ُعــــْذرُ   

 

                                                        

ام،  (  1)  .79 /4ديوان أبي تمَّ
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ـــــــــدٍ  يَـــــــــِت اآلَمـــــــــاُل بَْعـــــــــَد محمَّ  ُتُوفِّ

 

ـــْفرُ    ـــَفِر السَّ ـــي ُشـــْغٍل َعـــِن السَّ
 َوأْصـــبََح فِ

َفَليَْس لَِعيٍْن َلْم َيِفْض »: استعارتان رائعتان؛ األولى يف قولهيف البيْتَيْن  

ــيَِت اآلَمـاُل »: والثَّانية يف قوله ،«َمـــاؤَها ُعــْذرُ  ففي األولى استعار  «.ُتُوفِّ

ال على المشبه به  اعُر اْلَفيَْض لكثرة الدموع؛ حيث استعار اللَّفظ الدَّ الشَّ

 الكثرة بمعنى –واْشتَقَّ من اْلَفيِْض  ،لكثرة الدموعللمشبَّه؛ فاستعار اْلَفيَْض 

البكاء  داللتهاو ،تبعيَّة تصريحيَّة فاالستعارة ؛ويكثُر يغُزر بمعنى يفيض؛ –

فيعة يف نفوس النَّاس، ترك من بعده  ديد على قائد عظيم له مكانته الرَّ الشَّ

 .فراًغا ال يسده غيره

اعر للفعل المضارع ألنَّه ُيعطي داللة  ؛«َيِفض» نلحظ استخدام الشَّ

 .التَّجدد واالستمرار يف البكاء والحزن على فقد البطل الطُّوسي

نزَِل إََِل الرَُّسوِل تََرٰى ﴿:وتذكرنا هذه االستعارة بقوله تعالى
ُ
ِإَوَذا َسِمُعوا َما أ

 ۖ ِ ا َعَرفُوا ِمَن اْْلَق  ْمِع ِممَّ ْعُيَنُهْم تَفِيُض ِمَن ادلَّ
َ
بََّنا آَمنَّا فَاْكُتبَْنا َمَع َيُقولُوَن رَ  أ

اهِدِ  ِذيَن إَِذا َما َأَتْوكَ  :[ وبقوله تعالى 83 :]المائدة ﴾ينَ الشَّ  ﴿َواَل َعَلى الَّ

ْمِع  َأْعيُنُُهْم َتِفيُض مَِن الدَّ لِتَْحِمَلُهْم ُقْلَت اَل َأِجُد َما َأْحِمُلُكْم َعَليِْه َتَولَّوا وَّ

معناه تمتلئ » :[، قال الزمخشري 92 :ُينِفُقوَن﴾ ] التوبةَحَزنًا أَالَّ َيِجُدوا َما 

مع حتَّى تفيض؛ ألنَّ اْلَفيَْض أْن يمتلئ اإلناء أو غيره حتَّى يطلع ما  من الدَّ

وهو  ،فوَضَع اْلَفيَْض الَّذي هو من االمتلء موضع االمتلء ،فيه من جوانبه

بب، أو قصد المبالغة يف و  ؛صفهم بالبكاءمن إقامة المسبب مقام السَّ
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مع من أجل البكاء ؛فجعلت أعينهم كأنَّها تفيض بأنفسها  ،أي تسيل من الدَّ

 .(1)«من قولك: دمعت عينه دمًعا

ـيَِت اآلَمـاُل » ويف االستعارة الثَّانية اعُر الوفاَة النتهاء « ُتُوفِّ استعار الشَّ

ال  اآلمال وذهاهبا بمقتل القائد محمد الطُّوسي؛ حيث استعار اللَّفظ الدَّ

واْشتَقَّ  ،على المشبَّه به للمشبَّه؛ فاستعار الوفاَة لذهاب اآلمال وانقطاعها

ذهبْت وانقطََعْت بجامع االنتهاء  :بمعنى« ُتُوفِّيَت» من لفظ المشبَّه به الفعَل 

ر حالة الفقد  داللتهاو ،فاالستعارة تصريحيَّة تبعيَّة ،يف كلٍّ  أنَّها تُصوِّ

َفَوَصَفِت انقطاع اآلمال  ؛ بعد استشهاد البطل الطُّوسيوالفجيعة التي حلَّْت 

ام هذه االستعارة من الجملة الفعليَّة؛  ،من بعده بالوفاة َب أبو تمَّ وقد ركَّ

 َحلَّْت 
ٌّ
للتأكيد على حالة انقضاء اآلمال بعد مقتل الطُّوسي وكأنَّها كائٌن حي

 .به الوفاة

ام معنى هذه االستعارة م ن قول عصابة الجرجرائي وقد أخذ أبو تمَّ

 :(2)حين قال

ـــــــي ـــــــَك الت  آَماُل
ِ
ـــــــبِيِل اهلل ـــــــي َس  أاَل فِ

 

ــــــــا اْغتَاَلــــــــَك اْلَحــــــــَدَثانِ    يَن َلمَّ  ُتــــــــُوفِّ

 
                                                        

ل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل، الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزي (  1)

1/669 ،670. 

الموازنة بين شعر أبي تمام والبحرتي، اآلمدي، دراسة وتحقيق الدكتور عبد اهلل حمد  (  2)

 .117 /1هـ، 1410ى، ولمحارب، مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة األ
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ام وهو يرثي الطُّوسي ويف فضيلة الكرم قال أبو تمَّ
(1): 

ـــــهُ  ـــــلَّ َماُل ـــــْن َق ـــــاَل َم ـــــاَن إال َم ـــــا َك  َوَم

 

ـــُه ُذْخـــ   ـــى َوَلـــيَْس َل ـــًرا لَِمـــْن أْمَس  رُ َوُذْخ

ـــهِ    َوَمـــا َكـــاَن َيـــْدِري ُمْجتَـــِدي ُجـــوِد َكفِّ

 

ـــــرُ    ـــــَق اْلُعْس ـــــُه ُخلِ ـــــتُِهلَّْت أنَّ ـــــا اْس  إَذا َم

ـــــهُ   ـــــْت َل َل ـــــْن ُعطِّ  َم
ِ
ـــــبِيِل اهلل ـــــي َس  أاَل فِ

 

ـــــــرُ    ـــــــَر الثَّْغ  َوانْثََغ
ِ
ـــــــبِيِل اهلل ـــــــاُج َس  فَِج

 وذخًرا لمن ليس له ذخر، وهذه ،لقد كان القائد مااًل لمن ال مال له 

فضيلة من فضائل ابن ُحميد؛ وهي الكرم عندما كان كريًما بماله أو كريًما 

ام االستعارة يف البيت الثَّاين ،بجاهه َب أبو تمَّ حيث  ؛وعلى هذا المعنى ركَّ

ِه باالستهلل،   كفِّ المرثي؛ فشبَّه َفيَْض َكفِّ
حاب لجودِ استعار اْستهلل السَّ

ال على المشبَّ   واْشتَقَّ من االستهلل ،ه به للمشبَّهواستعار اللَّفظ الدَّ

 داللتهاو ،بمعنى جادْت وأعطْت؛ فاالستعارة تصريحيَّة َتبَعيَّة ،«اْستُِهلَّْت »

الكشف عن َفيْض عطاء المرثي ووفرة سخائه واإلشادة بم ثره وشمائله، 

اعُر تركيب هذه االستعارة من الجملة الفعليَّة إَذا َما » وقد بَنَى الشَّ

 .ليدّل على حصول ذلك وحدوثه ؛«ـلَّْت اْستُهِ 

ًقا على هذه االستعارة وحْسبُك هبذا ُحسنًا »:وقد قال اآلمديُّ معلِّ

: الثَّْغرُ »و ،«َوانــثَـَغـــَر الثَّــْغـرُ »:، وهناك استعارة أخرى يف قوله(2)«وحلوة

                                                        

ام،  (  1) حاب: َقَطَر . والمجتدي: َمن سأل العطا80 /4ديوان أبي تمَّ ء والنَّوال. اْسَتَهلَّ السَّ

 َقْطًرا له صوت.

ام والبحرتي، اآلمدي،  (  2)  .508القسم الثَّاين، ص  /3الموازنة بين شعر أبي تمَّ
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 المَخاَفة موِضعُ  :.. والثَّْغرُ .كلُّ ُفْرَجٍة يف جبٍل أو بطن واٍد أو طريق مسلوك،

ا فاصًل بين بلد المسلمين .من فروج البُلدان، ..والموضع الَّذي يكون حدًّ

ار اعُر  ؛«انْثََغرَ » ، واالستعارة يف الفعل(1)«والُكفَّ من خللها  -حيث أراد الشَّ

َح  أن –  انثغاًرا؛ ُيعدُّ  – الطُّوسي مقتل بعد – لِلثَّغر األعداء دخول أنَّ  يوضِّ

نَة الثُّغور كانت أن بعد خلله من داءلألع دخواًل  أي  قبل ومحميَّة مؤمَّ

 .الطُّوسي القائد استشهاد

اعر يستطيع هبا االستمرار يف اإلشادة  وتبقى االستعارُة سبيًل للشَّ

 :(2)فيقول ؛بعظيم شمائل البطل الطُّوسي

ـــــةٍ  ـــــوُن َقبِيَل ـــــْت ُعيُ ـــــا َفاَض َم ـــــى، ُكلَّ  َفتً

 

ــِحَكْت َعنْــُه األَح    ــا، َض ْكرُ َدًم ــُث والــذِّ  اِدي

ــةً   ــِن مِيتَ ــْرِب والطَّْع ــيَن الضَّ ــاَت بَ ــى، َم  َفتً

 

ـــــُه النَّْصـــــرُ    ـــــوُم َمقـــــاَم النَّْصـــــِر إْن َفاَت  َتُق

َما َفــاَضْت ُعــيُـوُن ، َفتًى»: يف اْلبَيْتَيْن استعارتان؛ األولى يف قوله  ُكلَّ

ْكرُ يُه األَحادِ َضِحَكْت َعنْ »: والثَّانية يف قوله ،«َلــٍة َدًمايَقبِ   «.ُث والذِّ

د ام بشجاعة وبسالة القائد البطل محمَّ  بن ويف مْعرض إشادة أبي تمَّ

فقد استعار الدَم  ؛ُحميد الطُّوسي، وبيانه لعظيم المصاب الَّذي حلَّ بمقتله

؛ واالستعارة  ديد يف ُكلٍّ مَع بالدم بجامع اإليلم الشَّ مع، وشبَّه الدَّ لِلدَّ

اعُر تركيبها من الجملة الفعليَّةتصريحية أصلية؛  َفـاَضْت ُعـيُوُن » بَنَى الشَّ

                                                        

 .118 /2لسان العرب، ابن منظور،  (  1)

ام، أب انديو (  2)  .80 /4ي تمَّ
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ديد  ؛«َلٍة َدًمايَقبِ  ليدّل بذلك على تأكيد الحدوث الَّذي تسبَّب يف األسى الشَّ

 .والمصيبة العظيمة

على األثر الطَّيب الَّذي تركه  –كذلك  –وتدل االستعارة الثَّانية 

اموفيها استعار  ،الطُّوسي بعد مقتله ْكر الطَّيِّب بجامع « الضحك» أبو تمَّ للذِّ

؛ فشبَّه طِ  رور يف كلٍّ ال على يالسُّ ْكر بالضحك، واستعار اللَّفـظ الـدَّ َب الذِّ

ْكـر الطَّيِّب» للمشبَّه« الضحك» المشبَّه بـه  واْشتَقَّ من الضحك ،«الذِّ

ى من مكان .فاالستعارة تصريحيَّة َتبَِعيَّة ؛«َضِحَكْت » ة االستعارَتيْن وقد قوَّ

ابَِقتَيْن إيقاُع التَّنوين يف كلمة . هذا .يف بداية كلِّ بيت مما سبق« فتًى» السَّ

وأقوُل مثل  .اإليقاع الَّذي ُيعطي نربة الحزن واألسى وفداحة المصاب

كما ُتْفِصح الجملة  ،«دًما» ذلك يف داللة إيقاع تنوين النَّْصب يف كلمة

تِي وَقَعْت بع تِي هي يف محل نصب صفة  –« تَةً يمِ » د كلمةالفعلية الَّ عن  –والَّ

 .تٌَة َتُقوُم مقاَم النَّْصر إذ فات النَّْصرُ يتَة ومكانتها؛ ألنَّها مِ يَشرف هذه اْلمِ 

وحذف  ،للتَّعظيم« فتى» وكان فِي سياق االستعارة تنكيُر اْلُمْسنَد

مكانته عند أفراد للداللة على ُشهرة البطل الطُّوسي و« هو» اْلُمْسنَد إليه

 .مجتمعه

ام عدًدا من االستعارات ذات العلقة القويَّة  –بعد ذلك  –َحَشَد  أبو تمَّ

د الطُّوسي ة بأس اْلَمْرثِي  –من خللها  –لِيُبيِّن  ؛برثاء القائد محمَّ شدَّ
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ته فِي مقارعة أعدائه وعظيم المصاب  وفروسيَّته وَصبْره ورباطة جأشه وقوَّ

 :(1)يقولفيه بعد فقده؛ ف

ـــيِْفهِ  ـــاَت َمْضـــِرُب َس ـــى َم ـــاَت َحتَّ ـــا َم  َوَم

 

ــْمرُ    ــْت َعَليْــِه اْلَقنـَـا السُّ ــْرِب، واْعتَلَّ  مـِـَن الضَّ

هُ   ـــَردَّ ـــْهًل َف ـــوِت َس ـــْوُت اْلَم ـــاَن َف ـــْد َك  َوَق

 

ــــُق اْلــــَوْعرُ    ــــاُظ اْلُمــــرُّ واْلُخُل ــــِه اْلِحَف  إَِليْ

ــــــهُ    َونَْفــــــٌس َتَعــــــاُف اْلَعــــــاَر َحتَّــــــى َكَأنَّ

 

ـــرُ    ـــُه اْلُكْف وِع أو ُدونَ ـــرَّ ـــْوَم ال ـــُر َي ـــَو اْلُكْف  ُه

ــــهُ   ــــوِت ِرْجَل ــــتَنَْقِع اْلَم ــــي ُمْس ــــَت فِ  َفَأْثبَ

 

ــرُ    ــْن َتْحــِت أْخَمِصــِك اْلَحْش ــا: مِ ــاَل َلَه  َوَق

يف :االستعارة األولى  اعُر الموَت النثلم السَّ وكما قال  ،استعار الشَّ

اعُر موَت »: البديعي يف النثلمه استعار الشَّ والوجه فيهما انعدام  ،حدِّ السَّ

ال على المشبَّه به ؛ حيث(2)«األثر وبطلن العمل  استعار اللَّفظ الدَّ

يف» للمشبَّه« الموت» فاالستعارة  ؛«مات» واْشتقَّ من الموت ،«انثلم السَّ

ام هذه االستعارة من الجملة الفعليَّة ،تصريحيَّة تبعيَّة مات » وقد بَنَى أبو تمَّ

للداللة على شجاعة القائد الطُّوسي وثباته يف ميدان « مْضرُب سيفه

وأنَُّه أقوى من الحديد؛ ألنَُّه لم يمْت حتَّى مات َمْضِرُب سيفه؛  ،المعركة

بل َثبََت وقاتل وأدَّى كلَّ ما عليه حتَّى  ؛فلم َيِفّر أو يعجز أو يرتدَّد يف القتال

اتثلَّم سيُفُه فلم َيُعْد ُيجدي  تِي آَزَرت  .نفًعا أو َيُصدُّ َعُدوًّ ونلحظ األلفاظ الَّ

ْتها   ،«مات» من مِثْل تكرار لفظ ؛هذه االستعارة وقوَّ
ْ
ْرب» وَلْفَظي « الضَّ

                                                        

فحة. (  1) ابق، نفس الجزء ونفس الصَّ  المصدر السَّ

 .144هبة األيام، البديعي، ص  (  2)
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وما ُيشيُعُه ذلك من إحساس يَضُع المتلقِّي يف جو المعركة ويف  ،«َمْضِرب»و

ب يف أعقاب الخيول وسط األحداث  ُظلمة القتام المتطاير واْلُمتَنَصِّ

هذا القائد البطل وهو  –بأم َعيْنَيْه  -وكأنَّه يرى  ؛المتسارعة والمذهلة

جعان الَّذين يسعون إلى الموت دون  يستميُت يف القتال، وُيْقِدُم إقدام الشُّ

يوف وصهيَل الخيول –أيًضا  –وكأنَّه  ،مهابة أو تردُّد  ،يسمُع صليَل السُّ

ماء المرعبة واأل وهو يتعامُل مع  –ُثمَّ ُيفَجُع  ،شلء المتناثرةويرى أهناَر الدِّ

َع عليه األعداء من كلِّ  –كلِّ ذلك  بسقوط الفارس المغوار بعد أن َتَجمَّ

 سوى أْن يموت مِ 
ٍ
تًة كريمة؛ ال يشوهبا ذلُّ وال يمكان، فلم يتطلَّع لشيء

د ام عبارة ؛خوف وال تردُّ ر الثَّ « حتَّى مات»: لذلك قال أبو تمَّ بات بما ليصوِّ

اعَر يستحضر اآلية الكريمة يف  ؛له من امتداد زمني خلل المعركة وكأنَّ الشَّ

ة ،آخر سورة آل عمران دَّ ين يف الرخاء والشِّ بْر على الدِّ  ،والتي تدعو للصَّ

بْر على مقارعة الكفار والمرابطة يف سبيل اهلل واْلتِزام الثَّبات يف ميدان  ،والصَّ

وهي قوله  ؛لجهاد الَّذي هو ذروة سنام اإلسلمالمعركة لتحقيق شعيرة ا

ِذيَن آَمنُوا اْصبُِروا َوَصابُِروا َوَرابُِطوا َواتَُّقوا اهلَل َلَعلَُّكْم  :تعالى ﴿َيا َأيَُّها الَّ

[، إنَّه تأثر أبي تمام بالنُّصوص اإلسلمية  200 :ُتْفلُِحوَن﴾ ] آل عمران

يتًا من أبيات هذه المرثيَّة أو غيرها وبشعائر دين اإلسلم؛ فل نكاد نقرأ ب

 .حتَّى يقابلنا هذا التأثر على نْحٍو جلي
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ْمرُ »: يف قوله: االستعارة الثَّانية  حيث استعار ؛«واْعتَلَّْت َعَليِْه اْلَقنَا السُّ

ماح وارتدادها على «عدم الُمَطاوَعة»ـل« اْعتِلل اْلَقنَا» ؛ فشبَّه اعتلل الرِّ

ة البطل فيما يطمح ويريدالطُّوسي بعدم الْ   ؛ُمطَاوَعة بجامع عدم تحقيق ِهمَّ

ال على المشبَّه به  ،«عدم الُمطَاوَعة» للمشبَّه« االعتلل» فاستعار اللَّفظ الدَّ

اعُر « اْعتَلَّْت » واْشتَقَّ من االعتلل فاالستعارة تصريحيَّة تبعيَّة؛ بناها الشَّ

ليدّل على حدوث أمٍر مهم له  ؛« اْلَقنَااْعتَلَّْت َعَليْهِ » على الجملة الفعليَّة

 –علقة شديدة برثاء القائد البطل الَّذي تميََّز بشجاعته ورباطة جأشه وثباته 

لذلك فإنَّ هذه االستعارة تدعم  ؛–كما سبق بيان ذلك يف االستعارة األولى 

ابق ْت رماُحُه ألنَّ الطُّوسي لم ُيقتَل حتَّى تثلَّم سيُفُه واْعتَلَّ  ؛المعنى السَّ

مود  ن من العمل معه من أجل تحقيق طموحه يف الصُّ ْمُر عليه؛ فلم تتمكَّ السُّ

ِخر  ،أمام األعداء ومواصلة المعركة حتَّى النَّْصر؛ فقد بذل كلَّ ُجهده ولم يدَّ

د ،منه شيئًا  .ولم َيِفر أو يرتدَّ

ام القنا بـ ْمر»ـوقد وصف أبو تمَّ لبة والق«السُّ ة؛ ليدل على الصَّ ألنَّ  ؛وَّ

َفتَيْن ْمر تحمل تلك الصِّ عراء على  ؛الرماح السُّ لذلك فقد ألحَّ كثيٌر من الشُّ

نْدي يقول ؛ذْكِرها  السِّ
ٍ
 :(1)فهذا أبو عطاء

ـــــــ  َيْخُط
ُّ
ـــــــي ـــــــِك واْلَخطِّ  ُر بَينَنَـــــــاَذَكْرُت

 

ـــــْمرُ    ـــــُة السُّ َف ـــــا اْلُمثَقَّ ـــــْت مِنَّ ـــــْد نَِهَل  َوَق

                                                         

محمد المرزوقي، تحقيق أحمد أمين وعبد  بن شــــــرح ديوان الحماسة، أبو علي أحمد (  1)

لم هارون، دار الجيل، بيروت، الطبعة األولى،   .56 /1هـ، 1411السَّ
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 :(1)وقالت الخنساء

ـــــــ ـــــــاِح بِبِـــــــيِض الصِّ َم  َفاِح َوُســـــــْمِر الرِّ

 

ـــــَزا   ـــــْمِر َوْخ ـــــاْلبِيِض َضـــــْربًا َوبِالسُّ  (2)َفب

ى بِـهِ »: وتمتدُّ االستعارات فِي هذه القصيدة الباذخة لنجدها فِي   ُتـَعـزَّ

ْعرُ وَيـبْـكِي َعـَلـيْـِه اْلـجُ »: وفِي« اْلـُعَل   :وكذلك فِي ،«ُد واْلـبَـأُس والشِّ

بْرُ َحــــتَّى اْستُْش » وِح »: وفــــي ،«ِهَدا ُهَو والصَّ  ،«َفتًى، َكــــــاَن َعـْذَب الرُّ

ام وكلُّها استعاراٌت جاءت دفعًة واحدة فِي قول أبي تمَّ
(3): 

ـــــــاَن يـــــــوَم َوَفاتِـــــــهِ  ـــــــَأنَّ بَنِـــــــي نَبَْه  َك

 

ــــْدرُ    ــــا اْلبَ ــــْن بَيْنَِه ــــرَّ م ــــَماٍء َخ ــــوُم َس  نُُج

ى بِـــــِه   وَن َعـــــْن َثـــــاٍو ُتَعـــــزَّ ـــــَل ُيَعـــــزَّ  اْلُع

 

ـــْعرُ    ـــأُس والشِّ ـــِه اْلُجـــوُد واْلبَ ـــي َعَليْ
 َوَيبْكِ

ــــى  ــــد َمَض ــــِه َوَق ــــبٌْر َعَليْ ــــْم َص ــــى َلُه  َوأنَّ

 

ــبْرُ     إِلــى اْلَمــوِت َحتَّــى اْستُْشــِهَدا ُهــَو والصَّ

وِح ال مِــْن َغَضاَضــةٍ    َفتًــى، َكــاَن َعــْذَب الــرُّ

 

ـــــــرُ    بْ
ـــــــًرا أْن ُيَقـــــــاَل بِـــــــِه كِ بْ

ـــــــنَّ كِ
 َوَلكِ

اعُر من ي  إلى بيان أنَّ المصاب كان ُمصابًا  االستعارة األولىهدُف الشَّ

ا للجميع؛ إذ لم يكن ُمقتصًرا على بني نبهان وحدهم وفيها شبَّه أبو  ،عامًّ

ام ثمَّ  ،فِي استشعار ِعَظم المصاب بإنساٍن فقد شخًصا عزيًزا« اْلُعل» تمَّ

 من لوا ،«اإلنسان» حذف المشبَّه به
ٍ
وأثبتها  ،«التَّعزية» زمه، وهووأتى بشيء

                                                        

د، داـــش (  1) ر الكتاب ــــرح ديوان الخنساء، أبو العبَّاس ثعلب، تحقيق وشرح د. فايز محمَّ

 .156هـ، ص 1414العربي، بيروت، الطَّبعة األولى، 

فَاح: السيوف. وْخًزا: َطْعنًا.2)  (   الص ِّ

ام،  (  3)  .4/82ديوان أبي تمَّ
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وقد عدَّ اآلمديُّ هذه االستعارة من االستعارات الحسنة اللئقة ،للمشبَّه
(1) ،

اعر بَنَى تركيبها من الجملة الفعليَّة القائمة على الفعل المضارع  ثمَّ إنَّ الشَّ

ونَ » ًدا فِي نفوس الجميع« ُيَعزَّ ل ومث ،الذي ُيعطي الحدَث استمراًرا وتَجدُّ

على الجملة الفعلية  –أيًضا  –حيث بناها  ؛االستعارة الثَّانيةذلك َفَعَلُه فِي 

لداللته على االستمرار وديمومة  ؛«يبكي» المبدوءة بالفعل المضارع

عور بألم الفقد وأثره المحزن الذي أحدثُه رحيل القائد البطل محمد  الشُّ

ْعرُ وَوَيــبْكِــي َعَلـيْـِه اْلجُ » :الطُّوسي؛ فقال فهي استعارة  ؛«ُد واْلـبَـأُس والشِّ

 من لوازمه، وهو ،وحذف المشبَّه به ،مكنيَّة؛ حيث ذكر المشبَّه
ٍ
 وأتى بشيء

 .«البكاء»

اعُر الديمومَة  َد الشَّ التي أشار إليها من خلل اختيار الفعل  -أكَّ

ابَقتَيْن  عنى باالستفهام الذي خرج إلى م -المضارع فِي االستعارَتيْن السَّ

؛ باالستعارة الثَّالثةثمَّ أتى  ،«!؟َوأنَّى َلُهْم َصبْـٌر َعَليْهِ »: التَّعجب فِي قوله

ابق بأنَّ  وهي االستعارة التَّصريحية التَّبعيَّة التي أجابْت عن االستفهام السَّ

الجميع لم يعد لهم صرب أو عزاء بعد فجيعتهم بمقتل البطل الطُّوسي؛ فقد 

بْرُ » معهاْستُْشِهَد الصربُ  اعرُ «َحتَّى اْستُْشِهَدا ُهَو والصَّ  ؛ حيث استعار الشَّ

ال على المشبه به« االستشهاد» رب؛ فاستعار اللَّفظ الدَّ  لنفاد الصَّ

بْر» للمشبَّه« االستشهاد» اْستُْشهَد « االستشهاد» واشتقَّ من ،«نفاد الصَّ

                                                        

 .287 /3الموازنة، اآلمدي،  (  1)
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اعُر االستعارة علي ،«نفد» بمعنى ه لداللة الحدوث وهو فعل ماٍض بَنَى الشَّ

من الماضي . وأّي ُمصاب جلٍل َكَشَفْت عنه هذه .وإثباته فِي الزَّ

! إنَّها َعَظَمُة القائد البطل الذي لن تلتئم جراُح النُّفوس من ؟االستعارة

بِْر أثٌر فيها؛ ألنَّهُ  وِح » بعده، ولن يكون للصَّ وهنا تأيت  ،«َفتًى، َكـاَن َعـْذَب الرُّ

اب اعرُ  ؛عةاالستعارة الرَّ لطيب روح البطل « العذوبة» حيث استعار الشَّ

 ،فشبََّه طيَب روحه بالعذوبة بجامع االرتياح واألنس فِي ُكلٍّ  ؛الطُّوسي

وهي استعارة تصريحيَّة أصليَّة َكَشَفْت عن دماثة ُخُلِق هذا القائد وطيب 

ه؛ وهي صفات نَبََعْت من لين جانبه وكريم تواضع ،ونُبِْل أفعاله ،خصاله

، بل كان عظيم النَّفس؛ «ال مِْن َغَضاَضةٍ » فلم يكن دافعها الذل والهوان

اعُر باْلُمْسند نكرًة مع « َفـتًى» والعظيم ال يتكبَّر وال يذل؛ لذلك جاء الشَّ

 .وذلك للتعظيم ،حذف المسند إليه

لكن الحادثات َطَوْت شمائل البطل الطُّوسي بعد أن َطَوْت روحهُ 

دلَّْت عليه االستعارة التَّصريحيَّة األصليَّة فِي قول أبي  وهذا ما ؛العذبة

ام تمَّ
(1): 

ـــــًدا ـــــاِت ُمَحمَّ ِّ اْلَحاِدَث
ـــــي ـــــِد َط ـــــْن بَْع

 َأمِ

 

ــــُر؟!   ــــًدا نَْش ــــَدى أبَ ــــَواِب النَّ ــــوُن ألْث  َيُك

 

                                                        

ا (  1)  .4/83 م،ديوان أبي تمَّ
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 لغياب القائد الطُّوسي عن الحياة واختفاء 
َّ
اعُر الطَّي حيث استعار الشَّ

َد ذلك باالستفهام التََّعجبي الذي خرج إلى  ،عذبةأثره الطَّيِّب وروحه ال وأكَّ

 اْلَحـاِدَثــاِت »: معنى النَّفي
ِّ
إذ كيف يكون ألثواب نداه « ..؟!.َأمِـْن بَْعِد طَـــي

اعر  ؟ومعروفه نْشٌر من بعده وهنا تظهر داللة هذه االستعارة فِي إشادة الشَّ

د ابن حميد بشمائله وُمثُله  ولم  ،العليا التي ُقطعْت أصولهامن خللها بتََفرُّ

 .يبق لها أثر من بعده

ام باالستعارة المكنيَّة فِي قوله ثم يقابلنا أبو تمَّ
(1): 

اُمـــــُه بـــــهِ  وِع أيَّ ْن َغـــــَدَرْت فـِــــي الـــــرَّ
 َلـــــئِ

 

ـــــْدرُ    ـــــيَمتَُها اْلَغ ـــــاُم ِش ـــــِت اأْلي ـــــا َزاَل  َلَم

  
ِّ
 روح القائد فإنَُّه قد أْثبََت هبا غدر األيام وخيانتها باستلب وطَي

حيث حذف المشبَّه به وأتى  ؛البطل؛ فشبَّه األيام بصورة إنسان غادٍر خائن

 من لوازمه
ٍ
 ،وقرينة االستعارة فِي إثبات الغدر لأليام ،«الغدر» وهو ،بشيء

مان اُم » وتتجلى داللتها فِي إبانة تَقلُّب األيام وصروف الزَّ َلـَما َزاَلـِت اأْليـَـّ

عور بالحنين وتوقُّد  -كذلك  –وفِي داللتها  ،«َغْدرُ َمتَُها اْلـــيِش  على الشُّ

 .جذوة الفقد لمقتل رجٍل عظيم فِي منزلة القائد الطُّوسي

َتُه  ر قوَّ من كثيًرا فِي مراثيه؛ فصوَّ ام على لوحة الزَّ وقد أَلحَّ أبو تمَّ

هِ وشكوى النَّاس من غْدرِ  ،العاتية، واهنزام الكائنات أمام جربوته وسطوته

                                                        

 المصدر نفسه، نفس الجزء ونفس الصفحة. (  1)
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زايا إلى ذوي األحساب  إهداء الرَّ
وتخيره اإلضرار بفضلء النَّاس  ،وتعّمدهِ

رف والعطاء والجاه والسؤدد  :(1)وأذكر يف ذلك قوله ،وأصحاب الشَّ

ــــــــ مـــــــان ُيحِســـــــُن أن َيْه  إنَّ ريـــــــَب الزَّ

 

زايــــــــا إلــــــــى َذوي األْحَســــــــاِب    ِدي الرَّ

ــــــــذا َيِجــــــــفُّ بَْعــــــــَد اْخِضــــــــرارٍ   َه
 َفلِ

 

ــــــَل رَ    ــــــيَقبْ وابِ ــــــاِد َرْوُض الرَّ  وِض الِوَه

مان   اعُر حال الزَّ ر الشَّ فِي غْدره وسطوته المتعمدة على  –وهنا صوَّ

بصورة الرياض الخضراء المرتوية بماء الحياة  –خيار النَّاس وفضلئهم 

من  والمتَِّشَحة بخضرة الطَّبيعة وخصبها؛ ثمَّ ما تلبث أن يسطَو عليها الزَّ

وتتلشى خضرهتا، وتذهب هبجتها  ،ا وتذبل أعشاهباسريًعا؛ فيجف ماؤه

ورة المحزنة تكشف عن سخط .ونضارهتا قبل روض الوهاد . وهذه الصُّ

من الذي ال ُيحسن إال فِي إشهار سهام  ام وشكواه المريرة من الزَّ أبي تمَّ

ؤدد وتظل لوحة » ،المنايا وإغمادها فِي صدور ذوي الفضل والجاه والسُّ

من أو الدَّ  امالزَّ دون  ،هر هي اللَّوحة التي نالت نصيبًا كبيًرا من تصوير أبي تمَّ

عراء ض لها من الشُّ ل َمن تعرَّ اعر  ؛أن يكون أوَّ فمن المعروف موقف الشَّ

ته  –منذ الجاهليَّة  –العربي عموًما  من؛ ضيًقا به واستسلًما أمام قوَّ من الزَّ

 .(2)«الطَّاغية

                                                        

 .43 /4نفسه،  (  1)

الموقف الفكري والنَّقدي يف إبداع أبي تمام، د. عبد اهلل التَّطاوي، دار غريب للطباعة  (  2)

 123والنَّشر، القاهرة، ص 
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ام قصيدَتُه بمقطعٍ  هيد، وأثنى على ما ختَم أبو تمَّ  امتدح فيه القائد الشَّ

قيا وهو فِي قربه بعد أن عمَّ أهَل  كان يتمتَّع به من كرم وعطاء، ودعا له بالسُّ

 :(1)نفعه ومعروفه وإحسانه، فقال -التي كان يحلها  -األرض 

 َسـَقى اْلَغيــُث َغيْثًـا َواَرِت األْرُض َشْخَصــهُ 

 

ــــِه َســــَحاٌب    ــــْم َيُكــــْن فِي ــــرُ َوإْن َل   َوال َقْط

ـــــَحاِب َصـــــنِيَعةً   ـــــالِي لِلسَّ ـــــَف اْحتَِم  َوَكيْ

 

ـــــي َلْحـــــِدِه اْلبَْحـــــرُ   
ـــــًرا َوفِ َها َقبْ

 بِإْســـــَقائِ

ـــَق َرْوَضـــةٌ   ـــْم َتبْ ـــَواِب َل  َمَضـــى َطـــاهَر األْث

 

ـــــرُ    ـــــا َقبْ ـــــتََهْت أنََّه ـــــَوى إال اْش ـــــَداَة َث  َغ

ــَرى  ــا بــِه الثَّ ــرى َمــْن َكــاَن َيْحيَ ــي الثَّ
 َثــَوى فِ

 

ــــُه الَغْمــــرُ    ْهِر نَائُِل ــــدَّ ــــْرَف ال ــــُر َص  َوَيْغُم

َل من خللها على أنَّ الطُّوسي   ام أربع استعارات؛ دلَّ هنا َحَشَد أبو تمَّ

ا بحياة أهله وعشيرته بما كان يغدق عليهم من جزيل كرمه  كان ُمهتمًّ

ت وبما كان يحفُّهم به من عناية َحِفَظُهم هبا من الهلك؛ فقد كان ،وإحسانه

 .األرُض حيًَّة به وبمعروفه

ام فِي هذا البطل بتلك التي  وما أشبه هذه المكارم التي امتدحها أبو تمَّ

ى صداها فِي ديوان أوس حجر فِي قصيدته اللميَّة وهو يرثي َفَضالة  بن دوَّ

ِة المخافة  ،وكأنَُّه وْحَدُه جيٌش بشجاعته» ،الَّذي كان ُيَؤمِّن الحي من شدَّ

 :(3)والتي قال فِي مطلعها ،(2)«ورجاحة عقله ،كمتهوح ،وبسالته

                                                        
ام،  (  1)  .84 /4ديوان أبي تمَّ

ْعر الجاهلي، دراسة فِي منازع ا (  2) راء، د. محمد محمد أبو موسى، مكتبة وهبة، علشُّ الشِّ

 .272، ص هـ1429القاهرة، الطبعة األولى، 

َحَجر، تحقيق د. محمد يوسف نجم، دار صادر، بيروت، الطبعة الثَّالثة،  بن ديوان أوس (  3)

 .102هـ، ص 1399
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ـــــدَّ مـــــن َســـــْكٍب َوَتْهَمـــــالِ  ، ال بُ َّ
 َعيْنـَــــي

 

ــــالِي   ْزِء َواْلَع ــــرُّ ــــلِّ ال ــــى َفَضــــاَلَة َج َعَل
(1) 

ـــــتَِفل  ـــــْأِن َواْح ـــــاِء الشَّ ـــــِه بَِم ـــــا َعَليْ  ُجمَّ

 

ـــــالِ     (2)َلـــــيَْس اْلُفُقـــــوُد وال اْلَهْلَكـــــى بَِأْمثَ

ام وأبدأ االستعارا  التي فِي  باالستعارة األولىت األربع عند أبي تمَّ

حيث استعار الغيث للمرثي؛ فَشبََّهُه بالغيث  ؛«َسَقى اْلـَغـيـُث َغـيْـثًا»: قوله

ا  .فاالستعارة تصريحيَّة أصليَّة : فإنَّها فِي قوله االستعارة الثَّانيةأمَّ

فقد استعار البحر للمرثي، بجامع  ؛«ـرُ بِــإْسَقــائَِها َقــبًْرا َوفِي َلـْحِدهِ اْلبَحْ »

؛ فاالستعارة تصريحيَّة أصليَّة َعة فِي كلٍّ االستعارة ثمَّ جاءت  ،الفيْض والسَّ

وهي استعارة مكنيَّة؛ حيث  ،«إال اْشتَـَهــْت أنََّهـا َقــبْرُ »: ؛ وهي فِي قولهالثَّالثة

وأتى  ،المشبَّه بهشبَّه الرياض بإنساٍن يرغب ويشتهي؛ فذكر المشبَّه وحذف 

باالستعارة وختم االستعارات  «.الرغبة واالشتهاء» بشيء من لوازمه، وهو

ْهِر نَـائِــُلُه الـَغْمرُ »: ، وهي فِي قولهالرابعة  استعار ؛ حيث«َوَيْغُمُر َصـْرَف الـدَّ

وهو الماء  ،لفيض وعطاء الطُّوسي؛ فشبَّه فيض عطائه بالَغْمر« الغْمر»

فاالستعارة تصريحيَّة تبعيَّة؛ بَنَى تركيبها  ؛«َيْغُمرُ » شتقَّ من الَغْمرثمَّ ا ،الكثير

للداللة على االستمرار فِي غْمر نوائب  ؛«يغمرُ » من الفعل المضارع

مان  .الزَّ

                                                        

ْبر ويغل1)  .به(   جّل الرزء: َعظِيُمُه. العالي: األمر العظيم الذي يقهر الصَّ

، بمعنى أْكَثَر. الشأن: ِعْرُق الدمع من ا2) ا: أْمٌر من َجمَّ  لرأس إلى العين.(   ُجــمَّ
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 خاتما

ام من التَّشبيه واالستعارة فِي قصيدته الرائيَّة فِي رثاء القائد  أكثَر أبو تمَّ

د وكانت له تجديداُتُه الواضحة السيما فِي  ،وسيُحميد الطُّ  بن البطل محمَّ

اد فِي عصره  ،استعاراته  –كما هو معلوم  –وهو األمر الَّذي أثار حفيظة النُّقَّ

وقد تميَّز بخياله الخصب الذي ظهر فِي استعاراته التَّخييليَّة وما فيها من 

ك معها مشاعر المتلقي البحث . ومن خلل هذا .صور خياليَّة رائعة تتحرَّ

ام فِي هذه  ْلُت إلى الكشف عن دالالت متعددة لِما أوردُه أبو تمَّ توصَّ

 :ُأْجِمُلَها فِي النِّقاط التالية ،القصيدة من تشبيهات واستعارات

ام فِي أن ُيعبِّر  -1  –بما حشده من تشبيهات واستعارات  –رغبة أبي تمَّ

د هيد البطل محمَّ  .سيُحميد الطُّو بن عن شدة كرم وجود الشَّ

أنَّ القائد الطُّوسي ارتدى وتزيَّن برداء الحْمد والثَّناء والدعوات  -2

وهذا هو الرداء الحقيقي الذي يجب أن يرتديه المؤمن ويتزيَّن  ،الطَّيِّبَات

 .به

ة القتْل الـذي  -3 ــام عندمــا شبَّه المــوت بالثياب على شدَّ دلَّل أبــو تمَّ

هيــد ض لــه البطل الشَّ وغطَّْت سائر  ،د سالْت دماؤه الغزيرةفق ؛َتــعرَّ

وكأنَّها ثياٌب قد لبسها؛ وهو مع كلِّ طعنٍة يلبس ثوبًا من ثياب  ؛جسده

 .الموت
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ام فِي القفـــز بالمعنى إلى مــا بـعــد مقتل القائــــد  -4 نجح أبـــو تمَّ

د ُحميــد الطُّوسي؛ فجاء فِي تشبيهاته ما أَخَذ المتلقي إلى  بن محمَّ

هادة فِي سبيل اهلل استحضار هيد عند اهلل ،أجر الشَّ  .وثواب الشَّ

ام على ِعظم منزلة القائد البطل عند قومه؛  -5 دلَّلْت تشبيهات أبي تمَّ

وسيرة َعطَِرة آال به إلى الختام الطَّيِّب؛  ،وأنَّ ما كان يتمتَّع به من ذْكٍر َحَسنٍ 

 .ِختام القتل فِي سبيل اهلل

َدت التشبيهات على ِذك -6 فات الحميدة التي كان يتَّصف هبا أكَّ ر الصِّ

وجاءت على ِذْكر ما كان يتَِّصف به قوُمُه من شجاعة ورفعة  ،الطُّوسي

وكانت  ،وأنَّهم كانوا فِي منزلة النُّجوم لكنَّ الطُّوسي كان أفضلهم ،وشرف

 .منزلتُُه كمنزلة البدر من بقية النجوم

قوي  ،ًعا رابط الجأشالتأكيد على أنَّ الطُّوسي كان فارًسا ُشجا -7

 .البأس

ام على المبالغـــة فِـــي تشبيهاته -8 َفنََفى وجـــود  ؛اعتمــد أبــو تمَّ

ه الكريمة، وقد  ؛سخـــاء ُيماثل سخــــاء الطُّوســـي خاء نَبََع من َكفِّ ألنَّ السَّ

ْت أصوُلهُ   .انقطع النَّدى تماًما بعد مقتل الطُّوسي، وُجذَّ

ام فِي قصيدته الرائيَّة على حالة البكاء  َدّلْت استعارات أبي -9 تمَّ

ديد الَّذي عمَّ الجميع بسبب ُمصاهبم فِي قائد عظيم له منزلته الرفيعة فِي  الشَّ

َرْت حالة الفقد والفجيعة التي حلَّْت بالقوم بعد مقتل  ،نفوسهم كما صوَّ

 .هذا لبطل
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كما  ،َكَشَفِت االستعارات عن فيِض عطاء المرثِي ووْفرة سخائه -10

َدْت انثَِغار الثُُّغور ودخول األعداء من خللها،  ،أشادْت بم ثره وشمائله وأكَّ

د نَة ومْحميَّة فِي ظل هيبة البطل محمَّ  .ُحميد الطُّوسي بن بعد أْن كانت ُمَؤمَّ

دت االستعاراُت على األثر الطَّيِّب الَّذي تََرَكُه الطُّوسي بعد  -11 أكَّ

َلْت على ُشهرتِهِ  ،مقتله وأنَُّه كان فارًسا شديد  ،بين أفراد مجتمعه ودلَّ

ا فِي مقارعة  ،ثابتًا فِي ميدان المعركة ،صابًرا ،رابط الجأش ،البأس قويًّ

ام اعتمد أسلوب المبالغة فِي تشبيهاته.األعداء فقد  ؛. وكما أن أبا تمَّ

َد على أنَّ الطُّوسي كان أقوى من  ؛فِي استعاراته –كذلك  –اعتمده  فأكَّ

أو يرتّدد  ،فلم َيِفّر أو َيْعَجز ؛ألنَُّه لم َيُمْت حتَّى مات َمْضِرُب َسيِْفهِ  ؛الحديد

 .فِي القتال؛ بل َثبََت وقاتل وأدَّى كل ما عليه حتَّى تثَلََّم َسيُْفهُ 

ام على أّن مقتل البطل الطُّوسي كان -12  دلََّلت استعارات أبي تمَّ

ا للجميع َلْت على  ،إذ لم يكن ُمقتصًرا على بني نبهان ؛ُمصابًا عامًّ كما دلَّ

عور بألم الفْقد وأبَرَزْت أثر الحزن الذي أْحَدَثُه رحيل  ،استمرار حالة الشُّ

د  ،َفِجَراُح النفوس لن تلتئم من بعده ؛ُحميد الطُّوسي بن القائد البطل محمَّ

بْر لن ُيصبح متاًحا؛ ألنَّ  ا بحياة أهله وعشيرته والصَّ بما  ؛الطُّوسي كان مهتمًّ

هم به من عناية ،كان ُيغدُق عليهم من جزيل كرمه وإحسانه  .وبما كان َيُحفُّ

دِ ابن ُحميد بُِمثٍُل ُعليا ُقطَِّعْت  -13 َدلََّلت االستعارات على َتَفرُّ

 .أصوُلها بمقتله
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ام فِي الكشف عن َتَقلُّ  -14 ِب األيام تجلَّْت داللة استعارات أبي تمَّ

ل األحوال مان وسرعة تبدُّ  .وصروف الزَّ

ام ما أتى به من تشبيهات؛ فقد أتى بعدد من  ومن أجل أن يخدم أبو تمَّ

ْدر)الرتاكيب كـ  َوُذْخًرا لَِمْن أْمَسى َوَليَْس َلُه )فِي  (رّد العجز على الصَّ

أو تنكير  (،َقلَّ َمــاُلــهُ  كالقْصر بالنَّفي فِي )َوَمــا َكاَن إال َمــاَل َمــنْ و (،ُذْخرُ 

وما فِي ذلك من داللة على  (،َونَْفٌس َتَعاُف اْلَعارَ ) :كما فِي ،اْلُمْسنَد إليه

ْلب بين –كذلك  –وتأكيد المعنى  ،عظمة هذه النَّفس  «مات» بطباق السَّ

 «.ما مات»و

ام إلى إضافة المشبَّه به للمشبَّه « ْلَموتُمْستَنَْقِع ا» يف ،كما لجأ أبو تمَّ

ما كانت للتأكيد على إصرار القائد على الثَّبات فِي ميدان المعركة مهْ 

اعر بكناية عن نِْسبَة فِي .النَّتائج اْلَحْمُد نَْسُج »: وفِي موضع آخر أتى الشَّ

ألنَُّه يلزم من َجْعل الحمد متصًل به هذا االتصال أْن يكون صفًة  ؛«ِرَدائِـهِ 

يَاَب اْلَموِت ُحْمـًرا»: يوهناك تدبيج الكناية فِ  .له
حيث َكنَّى  ؛«تََردَّى ثِ

وَكنَّى بكوهنا خضراء  ،بثياب الموت الحمراء عن القتل والتَّلطُّخ بالدماء

ــذي  ؛عن دخول الجنَّة ام تشبيهه هبذا النَّوع مــن الطِّباق الَّ فخدم أبو تمَّ

 –كذلك  –ان ثمَّ استع ،اجتمعْت فيه األلوان بقصد الكناية أو التَّورية

وفِي ذلك ما  ،«َغَدا» والجناس االشتقاقي بينها وبين ،«َغْدَوة»ـبالتنكير ل

ما « األكفان الخضراء»و «الثِّياب الحمراء» ويف المطابقة بين ،يفيد التَّعظيم
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اعر لحظة االستشهاد هيد ،أبرز به الشَّ كما وظَّف  .وما بعدها من ثواب الشَّ

ام المشهد الحركي ال ريع فِي قولهأبو تمَّ  :سَّ

ـــــــاَن يـــــــوَم َوَفاتِـــــــهِ  ـــــــأنَّ بَنِـــــــي نَبَْه  َك

 

ــــدرُ    ــــا الب ــــن بينه ــــرَّ م  نُجــــوُم ســــماٍء َخ

والفجيعة العظمى بفقد  ،وخدم به التَّشبيه حين أبرَز الخسارة الكربى 

ى هذا التَّشبيه بالجار والمجرور ،األروع واألفضل  ،«بينها» كما قوَّ

وكذلك استخدامه ألداة  ،«كأنَّ »ـاسًما ل وبالجملة االسميَّة التي وَقَعْت 

 .وتقويًة للتَّشبيه ،التي أضافت تأكيًدا للمعنى« كأنَّ » التَّشبيه

ــــام بحــذف اْلُمْسنَد إليه واإلتيان  وفِـــي تشبيه آخــر استعان أبـــو تمَّ

ة ، وما فِي «...َسَلبَتُْه اْلَخيُْل  ،َفتًى»: وذلك فِـــي ،باْلُمْسنـــد نكرةً  ذلك من قوَّ

ا كون المسند نكرًة فإنَّ  ،«هو فتًى» الداللة على المسند إليه، وتقديره وأمَّ

 .ذلك يفيد التعظيم

ام باالستفهام  –أيًضا  –وفِي سبيل خدمة التشبيهات  استعان أبو تمَّ

ى معنى  ،الَّذي استبعَد به أن يكون ألهل الطُّوسي صربٌ على فراقه كما قوَّ

َر مفردةَ  ،«وْهَو َلَها َجْمرُ » ة االسميَّةالتَّشبيه بالجمل بْرِ » ونَكَّ للداللة  ؛«الصَّ

هيد  بْر على فقد الشَّ ل أقل درجات الصَّ على أنَّ القوم ال يستطيعون تحمُّ

 وبكلمة ،وأتى بالمبالغة لينفي وجود سخاء يماثل سخاء الطُّوسي.الطُّوسي

وسي لن يكون لها نشٌر بعد ليجزم جزًما قاطًعا أنَّ أثواب ندى الطُّ « أبًدا»

ًيا ذلك بالطِّباق بين ؛مقتله  اْلحاِدَثات» ُمَقوِّ
ّ
 «.نَْشر األْثواب»و «طَي
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ام بناء بعض استعاراته على الجملة الفعلية المبدوءة  وظََّف أبو تمَّ

ُتُوفِّيَِت »: وذلك لتقوية هذه االستعارات؛ كما فِي ؛بالفعل الماضي

اها بتأكيد ؛ فإنَّ االستعار«..اآلَماُل  ة هنا بُدئت بالفعل الماضي الَّذي َقوَّ

وما « ...إَِذا َما اْستُِهلَّْت »: وكما فِي .حالة انقضاء اآلمال بعد مقتل الطُّوسي

أفاده الفعل الماضي من تأكيد حصول الحدث. ونقول مثل ذلك فِي بقية 

: مثل ؛االستعارات المبنية على الجمل الفعلية والمبدوءة باألفعال الماضية

ْمرُ »و «..َلةٍ يَفاَضْت ُعيُوُن َقبِ » ،«انْثََغَر الثَّْغرُ »  ،«اْعتَلَّْت َعَليِْه اْلَقنَا السُّ

بْرُ »  «.اْستُْشِهَدا ُهَو والصَّ

ا بناء بعض االستعارات على الجملة الفعليَّة المبدوءة بالفعل  أمَّ

اعر بتلك األفعال استعاراته من حيث  ؛المضارع ى الشَّ تأكيد داللة فقد َقوَّ

د فِي اْلَحَدث وَن َعْن َثاوٍ »: كما فِي ؛االستمرار والتََّجدُّ َيبْكِي َعَليِْه » ،«ُيَعزَّ

ْهِر نَائُِلُه اْلَغْمرُ » ،«...اْلُجودُ  بِــإِْسَقائَِها َقبًْرا َوفِي َلْحِدهِ » ،«َيْغُمُر َصْرَف الدَّ

 «.اْلبَْحرُ 

ام بعض استعاراته بالتنوي ى أبو تمَّ وذلك  ،«دًما» ،«فتًى» ن كما فِيَقوَّ

كما كرر بعض  إلعطاء االستعارة إيقاًعا حزينًا يعكس فداحة المصاب.

ْرب« ،«مات»: مثل ؛األلفاظ لتقوية االستعارة من حيث  ؛«َمْضِرب» ،«الضَّ

 .إحساس المتلقي بجو المعركة وأحداثها المرعبة

ام ثأثُّره الواضح بالثَّق افة اإلسلمية من خلل وأخيًرا فقد كان ألبي تمَّ

ما أورده من إشارات دينيَّة كان لها األثر الواضح فِي تقوية تشبيهاته 
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ويكفي  ،وقد بيَّنُْت تلك اإلشارات فيما سبق من هذا البحث ،واستعاراته

مِْن ُسندٍس » ،«أكفانُُه األجر»: فمنها قوله ؛هنا أن أورد بعضها بشكل سريع

بْرُ » ،«درُ َخرَّ من بينها الب» ،«ُخْضرُ  وكذلك ذِْكره  ،«حتَّى اْستُْشِهَدا ُهَو والصَّ

بْر ،لكبيرة التَّولي يوم الزحف  ،ومفردة الجود ،وإكثاره من إيراد مفردة الصَّ

 .وثواب المرابط يف سبيل اهلل
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 المصادر والمراجع

 .القرآن الكريم -1

اقف الخصوم لمو نقدية دراسة –أبو تمام بين ناقديه قديًما وحديثًا  -2

القاهرة، الطَّبعة  ،مكتبة الخانجي ،د /عبد اهلل المحارب ،-األنصار و

 .األولى

ام -3  ،عمر فّروخالدكتور  ،شاعر الخليفة محمد المعتصم باهلل، أبو تمَّ

 هـ1353 ،الطبعة األولى ،بيروت ،مطبعة الكشاف

عر -4 عبده بدوي، الهيئة الدكتور  ،أبو تمام وقضية التجديد فِي الشِّ

 .للكتب المصرية العامة

دقََّق أصوله وحققه د / أحمد أبو ملحم  ،ابن كثير ،البداية والنهاية -5

 .هـ1407 ،الطبعة الثالثة ،الرياض ،مكتبة المعارف ،وآخرون

ام أبي ديوان شرح –اتجاهات النقد األدبي  -6 الدكتور  ،- نموذًجا تمَّ

 ،ولىالطبعة األ ،جــــدة ،دار حافظ للنشر والتوزيع ،حمدان عطية الزهراين

 .هـ1421

بَّاعي،  -7 ورة الفنيَّة فِي ِشعر أبي تمام، د / عبد القادر الرَّ الصُّ

 .م1999 ،المؤسسة العربية للدراسات والنَّشر، بيروت، الطَّبعة الثَّانية

األعلم قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب  -8

الطبعة  ،بيروت ،الزركل، دار العلم للمليين، والمستعربين والمستشرقين

 .م1979 ،الرابعة
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شرح سمير جابر، دار الكتب ، أبو الفرج األصفهاين ،األغاين -9

 .هـ1412 ،بيروت، الطبعة الثَّانية ،العلميَّة

محمد المطهر،  بن األنوار ومحاسن األشعار، أبو الحسن علي -10

ؤون الثَّقافية العامة، بغداد،   .م1987تحقيق صالح مهدي العزاوي، دار الشُّ

ْعر -11 عراء ،الجاهلي الشِّ محمد الدكتور  ،دراسة فِي منازع الشُّ

 .هـ1429 ،الطبعة األولى ،القاهرة ،مكتبة وهبة ،محمد أبو موسى

عر وآدابه ونقده -12 تحقيق د /  ،ابن رشيق ،العمدة فِي محاسن الشِّ

 .هـ1422 ،الطَّبعة األولى ،بيروت ،المكتبة العصريَّة ،عبد الهادي هنداوي

ابن األثير، دار الكتاب العربي، تحقيق عبد  ،الكامل فِي التاريخ -13

لم تدمري  .هـ1417 ،الطبعة األولى ،بيروت ،دار الكتاب العربي ،السَّ

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه  -14

رتبه وضبطه وصححه مصطفى  ،دار الكتاب العربي ،الزمخشري، التأويل

 .حسين أحمد

دراسة وتحقيق  ،اآلمدي ،ام والبحرتيالموازنة بين شعر أبي تم -15

 ،الطبعة األولى ،القاهرة ،مكتبة الخانجي ،د / عبد اهلل حمد محارب

 .هـ1410

عبد اهلل الدكتور  ،الموقف الفكري والنَّقدي يف إبداع أبي تمام -16

 .م2003 ،القاهرة ،دار غريب للطباعة والنَّشر ،التَّطاوي
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، تحقيق محمد عبده ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التَّربيزي -17

 .م1965عزام، دار المعارف، 

دار  ،محمد يوسف نجمالدكتور تحقيق  ،َحَجر بن ديوان أوس -18

 .هـ1399 ،الطبعة الثَّالثة ،بيروت ،صادر

دار الكتاب  ،حنَّا نْصرالدكتور تحقيق  ،ديوان حاتم الطائي -19

 .هـ1415 ،الطبعة األولى ،بيروت ،العربي

لدكتور يحيى الجبوري، زهير، صنعه ا بن ديوان خداش -20

 .م1986مطبوعات مجمع اللغة العربية، دمشق، 

وضـــع حواشيه محمود  ،أبو عبيدة البحرتي ،ديوان الحماسة -21

 .م1999 ،الطبعة األولى ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،رضوان

ه أحمد  -22 ديوان المعاين، أبو هلل العسكري، شرحه وضبط نصَّ

 .هـ1414، الطَّبعة األولى، حسن، دار الكتب العلميَّة، بيروت

 ،محمد المرزوقي بن أبو علي أحمد ،شــــــرح ديوان الحماسة -23

لم هارون الطبعة  ،بيروت ،دار الجيل ،تحقيق أحمد أمين وعبد السَّ

 .هـ1411 ،األولى

تحقيق وشرح د /  ،أبو العبَّاس ثعلب ،شـــــــرح ديوان الخنساء -24

د  .هـ1414 ،الطَّبعة األولى ،وتبير ،دار الكتاب العربي ،فايز محمَّ

ضبطه محمد عبد القادر  ،اإلمام البخاري ،صحيح البخاري -25

 .هـ1421 ،الطبعة األولى ،القاهرة ،دار التَّقوى للرتاث ،أحمد عطا
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تحقيق  ،الحجاج النيسابوري بن اإلمام مسلم ،صحيح مسلم -26

 ،ألولىبيروت، الطبعة ا ،دار الكتاب العربــي ،أحمد زهـــوة وأحمد عناية

 .هـ1425

ابن منظور، تحقيق ياسر سليمان أبو شادي،  ،لسان العرب -27

يد، دار التَّوفيقية للرتاث، القاهرة،   .م2009ومجدي فتحي السَّ

 ،تحقيق محمد عبد المنعم خفاجي ،جعفر بن قدامة ،نقد الشعر -28

 .دار الكتب العلمية

محمود النَّاشر  ،يوسف البديعي ،هبة األيام فيما يتعلق بأبي تمام -29

 .هـ1352مصطفى، مطبعة العلوم، 

تحقيق  ،القاضي الجرجاين ،الَوَساطة بين المتنبي وخصومه -30

مطبعة عيسى  ،وشرح محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي محمد البجاوي

 .هـ1386 ،الحلبي

مان -31 ابن خّلكان، تحقيق د /  ،َوَفيَات األعيان وأنباء أبناء الزَّ

 بيروت. ،إحسان عبَّاس، دار صادر
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(4) 

 

 عبدالعزسز الحارثيةن  فسناد. 

 

 الملدد  ةكليددا المسدداعد العرةيددا اللةددا أسددتاذ •

 .ةالطائف الجوي للدفاع عبداهلل

دكتوراه يف األدب والنقد من الجامعا اإلسدالميا  •

 .ةالمدسنا المنورة

س يف جميع المراحل التعليميا. •  درَّ

لنادي األدةي ةمكا، ويف مشروع تعظيم يف ا عضو •

 البلد الحرام.

 ا اإللكترونيا.كاتب صحفي يف صحيفا مك •
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 ملخص البحث:

تعد هذه الدراسة متفردة يف مجالها، ففي فرتة ليست بالقليلة هيمنت 

امتزاج الثقافات  الدراسات التقليدية على مجريات الشعر، ولكن من

قدية واألدبية، لكي ترفد األدب عامة ب النواحتكاك االسم؛ برزت المذاه

رسو األدب يف المغرب العربي؛ إْذ والشعر خاصة بروافد ثّرة، وقد برع دا

درسوا األدب القديم وفق النظريات الحديثة فكانت دارسات غاية يف 

المنفعة، يضاف إلى ذلك تجلي كثير من السلوكيات عرب المناهج الحديثة، 

، «ع السيميائية الحزين يف شعر عنرتة العبسيإيقا» وقد أجريت يف بحثي هذا

رسي األدب الحديث والقديم، فجلت يف ذا النمط المستخدم عند بعض دا

شعر عنرتة عرب ديوانه أنظر يف طرائق الحزن وبواعثه، وكل ذلك وفق المنهج 

« السيميائية» دور العلمة االنقدي المعتمد على تفكيك الشعر وبنائه، وأيًض 

الغوامض يف شعره، فوجدت أن دوافع الحزن عند عنرتة  ح بعضيف إيضا

وحبه البنة عمه عبلة، ومحاولة حاسدية أن يغضوا  تتجلى يف: لونه األسود

 عدم اعرتاف قبيلته بجميله يف سبيلهم. امن شأن فروسيته، وأخيرً 

 الكلمات المفتاحية:

 تفكيكي. ،بنيوي، إيقاع، سيميائية
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Research Summary: 

This study is unique in its field. For a long period of 

time, traditional studies have dominated the course of 

poetry. However, due to cultures mixing; critical and 

literary schools have emerged, so that it could enrich 

literature and poetry in particular. Literary scholars in the 

Maghreb have excelled as they have studied ancient 

literature according to modern theories. They have 

produced very useful studies. In addition to that, many 

behaviors through modern methods have been emerged. I 

have used in my research, «the rhythm of sad semiotics in 

the poetry of Anastra Abssi,» the same style used by some 

scholars of modern and old literature. Reading through 

Antra’s poems and his Diwan, I have looked at the 

methods of grief and its motives. All of this was carried 

out according to the critical approach based on poems 

dismantling and construction. Also; I have explored the 

role of the sign «semiotic» in the clarification of some of 

the ambiguity in his poem. I found out that the motives of 

grief in his poem are reflected in: the color of his skin 

(black), his love for his cousin Abla, the attempts of those 

who envy him to doubt his knighthood, and finally his 

tribe’s lack of recognition of his good favor to them. 
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 المقدما:

 أهمية الموضوع: -أ 

يكتشف بعد، وبرغم كثرة الدراسات لّما الشعر العربي القديم كنز 

لم تفي ذلك الجانب  -وجهة نظري التقليدية التي تناولت الشعراء، فإنما من

حقه من الدرس والبحث الجاد، ولذا أرى أّن المناهج الحديثة إذا ما طبقت 

بفوائد تعود على المتذوق وتفتح  -حتما -على الشعر القديم، فإهنا ستخرج

العربي، وشعر عنرتة العبسي كنز مدفون، خطه من اثنا جديدة لرت اأفاقً 

، يًّاتقليد افقد مّر عليه الدارسون مرورً  صاحبه من الحياة، الدرس كحظ

خضعت دراساهتم فيه للقصص المتواترة، وبذلك جاء كثير من الدراسات 

لتلك القصص، وفيها ما فيها من النحل والوضع والتدليس، وأرى  اخاضعً 

ر الشاعر وحياته تكمن يف دراسة الشعر دراسة صرفة ة لشعأن دراسة حقيقي

جية التي ال نعلم صحتها من عدمها، ولذا اكتسب بعيدة عن المؤثرات الخار

 الموضع الذي بحثته صفة التجريد من كل عامل خارج شعره.

 سبب اختياره: -ب 

لقلة الدراسات الجادة التي تناولت الشاعر، فقد رأيت أن أرفد  انظرً 

وفق الطرق والمناهج  يؤصل لفهم الشعر العربي لعربية ببحثتبة االمك

 ظ الشعر هبويته وقيمته التاريخية.الحديثة مع احتفا
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ينضاف إلى ذلك االستمتاع عند قراءة شعر عنرتة، فقد وجدُت فيه 

صدق العاطفة والشعور، فكل بيت ينبض بمعاناة أو يحث على مكرمة، 

 ها دور يف فهم المراد الذي يقصده.رية لطريقة إيراد الصورة الشع اأيًض 

التي تتوفر يف أصدق  فعنرتة رجل صادق يتحلى بالصفات الكريمة

 اصادقً  يًّاالرجال، كما أنه يبتعد عن سفاسف األمور، وبذلك جاء شعره نق

 تفوح منه المعاناة واأللم والشكوى.

 :السابقة الدراسات –ج 

غية تحليلية للباحثة: سة بلشداد وكناياته درا بن مجازات عنرتة - 1

 هـ.1423بدرية الفهمي، جامعة أم القرى، رسالة ماجستير، 

القيم الخلقية يف شعر عنرتة العبسي دراسة موضوعية وفنية، فاتن  - 2

 هـ.1430عبداللطيف العامر، نادي القصيم األدبي، 

، انموذًج  شداد بن البطولة بين الشعر الغنائي والسيرة الشعبية عنرتة - 3

 مد عفيفي.مح

 .عنرتة اإلنسان واألسطورة فصول يف التذوق األدبي، شكري عياد - 4

 دراسات يف المجلت العلمية: - 5

التشبيه يف معلقة عنرتة، أسماء خطاب، مجلة العلوم اإلنسانية،  –أ 

 جامعة البحرين.
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أحمد عبد  ،«اشعر عنرتة نموذجً » توثيق نسبة الشعر إلى قائلة -ب 

 .2013معة الشارقة، ض، جاالتواب عو

خميس. مجلة شداد، نادية عطا  بن أخلق الفروسية يف شعر عنرتة -ج 

 م.2010اللغة العربية وآداهبا، القاهرة، 

وهناك الكثير من الدراسات المشرتكة مع شعراء آخرين آثرت أن اختار 

 ما انفرد بدراسة عنرتة فقط.



 

 

 
 م2019 ر(مارس )آذاهـ/ 1440(، رجب الفرد 19العدد ) -السابعةالسنة  195

 

 

 خطا البحث:

وفصلين، وخاتمة وفهارس  مهيد،تتكون خطة البحث من مقدمة، وت

 وهي كالتالي:

 المقدما:

سبب اختياره والدراسات السابقة وخطة تشتمل على أهمية الموضوع و

 البحث.

 بالشاعر وقيمته الفنية. التعريف :ويتضمن: التمهيد

 الفصل األول: معنى السيميائية واإليقاع وفيه مبحثان:

 ء الشعري.البنامعنى السيميائية ودورها يف : المبحث األول

 المبحث الثاين: معنى اإليقاع ودوره يف موسيقى الشعر.

 وفيه مبحثان: اين: ملمح الحزن يف شعر عنرتةالفصل الث

 وفيه مطلبان: سيميائية الحزن الظاهرية.: المبحث األول

 الحزن عرب اللون.: المطلب األول

 المطلب الثاين: الحزن عرب البصر والذوق والشم.

 سيميائية الحزن الباطنية. وفيه مطلبان:: اينالمبحث الث

 والفراق. األلم: المطلب األول

 الشكوى واألنين.: طلب الثاينالم

 الخاتما:

 الفهارس.
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 منهج البحث:

اعتمدت يف دراستي على المنهج التحليلي النقدي، وقد استعنت 

ن ع ادً بالمنهج البنيوي والتفكيكي لبيان نوازع الحزن عند عنرتة العبسي، بعي

المؤثرات الجانبية كالقصص واألخبار، وقد جعلت الركيزة األساس 

 هي الشعر، كي نصل إلى نتائج أقرب إلى الحقيقة والصواب.المعتمدة 

 إيقاع السيميائية الحزين يف شعر عنرتة العبسي:

 التمهيد:

 بن قراد بن عمرو بن شداد بن عمرو بن هو عنرتة: التعريف بالشاعر

 بغيض. بن عبس بن قطيعة بن غالب بن الكابن معوف  بن مخزوم

ه، غلب على اسم أبيه فنسب إليه، وقال ابن الكلبي: شداد جده أبو أبي

ه، شدا د بن عمرو بن وإنما هو عنرتة وكان عنرتة نشأ ، وقال غيره: شداد عمُّ

 يف حجره، فنسب إليه دون أبيه.

ال لها زبيبة، اء يقوإنما ادعاه أبوه بعد الكرب، وذلك أنه كان ألمٍة سود

وكان ، تعبدهوكانت العرب يف الجاهلية إذا كان للرجل منهم ولد من أمة اس

ادعاء أبي عنرتة إياه أن بعض أحياء  لعنرتة إخوة من أمه عبيد، وكان سبب

منهم، فتبعهم العبسيون،  فأصابواعبس،  العرب أغروا على قوم من بني

ل له أبوه: كر وأنت ُحّر. ، فقافلحقوهم فقاتلوهم عما معهم، وعنرتة فيهم
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م بما ملكت يده، وله وهو أحد أغربة العرب، ومن أشد أهل زمانه وأجوده

من المعارك مع  ا، شهد كثيرً «المذهبة» ديوان شعر أجوده معلقه التي تسمى

 .(1)قبيلته أشهرها داحس والغرباء، ودخل يف شعره كثير من الشعر المنحول

                                                        

قتيبة، الشعر والشعراء، دار الحديث القاهرة، تحقيق أحمد محمد  بن مسلم بن عبداهلل(   1)

 244- 243م، ص: 2003، 1شاكر، ج



 

 
 م2019 مارس )آذار(هـ/ 1440(، رجب الفرد 19العدد ) -السابعةالسنة 

 
198 

 

 :الفصل األول

 .واإلسقاع يائياسيممعنى ال

 تمهيد:

لتي تقدم تعد دراسة الشعر القديم دراسة حديثة من أهم الدراسات ا

 ، فالدراسات القديمة أخذت على عاتقها التفسير المباشر لكثيريًّاح اواقعً 

من األحداث بناًء على الواقع الشعري المستند لألحداث المصاحبة، 

حظها من الدرس  ونالتوعندما توسعت المذاهب الحديثة يف االنتشار 

والداللية  والتمحيص؛ خرجت لنا دراسات قيمة منها النفسية واالجتماعية

واللغوية، وكلها تتمحور حول استخراج الواقع المعاش للشاعر من خلل 

بظروف بيئته التي أنتجته، فالدراسات الحديثة أفرزت  االكرتاثشعره دون 

ولم تذكر المصادر القديمة  ،يًّاجنس اأمرأ القيس كان عاجزً  بأن النا حكمً 

ه الدراسات الحديثة من لما أحدثت -من وجهة نظري -تلك المعلومة الهامة

فاستخرجوا ذلك  تطور، ولكن الدراسين نظروا إلى سيميائية شعره ودالالته

الحكم، وال يمنع أن يستمر الدرس والنظر يف أشعار الشعراء القدامى لعلنا 

ن هؤالء الشعراء عنرتة العبسي، فهذا د، ومبأشياء لم تكتشف بع نظفر

وظلم الدارس لشعره، ولعل هذه  عالشاعر اجتمع عليه ظلمان: ظلم المجتم

 لوفائه الذي يستحق. االدراسة تكون بعًض 
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 معنى السيميائيا ودورها يف البناء الشعري:: المبحث األول

ــاده،  ــل العمــل األدبــي بكــل أبع ــة إلــى تحلي اتجهــت المــدراس الحديث

ف لــه داللتـــه، والكلمــة لهــا داللتهـــا، وكــذلك الجملــة الشـــعرية، فــالحر

ــت الشــعري، ــذهب والبي  ؛ حيــثفنقــول: القصــيدة بأكملهــا ابعيــدً  وقــد ن

نشـــط التـــأليف خـــلل الخمســـة عقـــود المنصـــرمة يف آليـــات التحليـــل 

ـــي  ـــك المصـــطلحات الت ـــن تل ـــر الحـــظ، وم ـــعر أوف ـــان للش ـــي، وك األدب

ـــة عمي ـــعر دراس ـــة الش ـــت بدراس ـــة: مُعني ـــيميائيةق فأصـــلها « صـــطلح الس

ردة حقيقــــة اللغــــوي كمــــا يــــراه الــــدكتور معجــــب الزهــــراين أهنــــا: مفــــ

ـــار ـــباالعتب ـــايف ؛ ألهن ـــوي ثق ـــي لغ ـــل دالل ـــرتبط بحق ـــة، ت ـــردة عربي ا كمف

ـــم  ـــام والوس ـــمية والوس ـــمة والتس ـــل الس ـــات مث ـــه كلم ـــا في يحضـــر معه

ذهب فهــذا هــو حــّد الســيمياء لغــة، ويــ .(1)الميســم والســيمياء والعلمــة

ــب ــا تعريًف ــى تعريفه ــاد إل ــى يًّااصــطلح اعــض النق ــا تعن ــري أهن ــم أو »: في عل

ــــة ــــة، ويفضــــل  دراس ــــة منظمــــة منتظم ــــات )اإلشــــارات( دراس العلم

ــــــون مفــــــردة الســــــيم ــــــون فيفضــــــلون ياألوربي ولوجيا، أمــــــا األمريكي

 الســــيميوطيقا، والعــــرب خاصــــة أهــــل المغــــرب فقــــد ترجموهــــا إلــــى

                                                        

م: 1991النقد األدبي، مج، ع، يف اتمعجب الزهراين، يف المقاربة السيميائية، مج علم(   1)

 .143ص



 

 
 م2019 مارس )آذار(هـ/ 1440(، رجب الفرد 19العدد ) -السابعةالسنة 

 
200 

وإنمــا خــرج مــن ُكــم  اجديــدً  اوليــدً  م يكــنوعلــم الســيمياء لــ (1)«الســيمياء»

أصــــولها ومنهجيتهــــا إلــــى تنتمــــي الســــيمياء يف « عبـــاءة البنيويــــة حيــــث

ـــة يف  ـــتظم لدراســـة األنظمـــة اإلشـــارية المختلف ـــنهج من ـــة نفســـها م البنيوي

ــة العامــة ــه وكــذلك  .(2)«الثقاف ــه الــذي يعمــل في ــي عمل ولكــل مصــطلح أدب

ــل ــذا فمجــال عم ــه، ول ــ» مجال ــيميولوجيا ه ــة و اللالس ــام دون اللغ ــة النظ غ

ــــتقرائية ا ــــة اس ــــل ممارس ــــيميولوجيا تظ ــــذا فالس ــــتنتاجية، األداء، وله س

 .(3)وهذا ما يجعلها تقوم على أهمية الذات المدركة أو الواعية

ــام ميفــإذا كانــت الســي ــا أم ــي أنن ولوجيا ممارســة اســتقرائية، فــذلك يعن

، تفكيـــكفضـــاء مفتـــوح يجـــوز لنـــا التأويـــل والتحليـــل عـــرب البنـــاء وال

فالنصـــوص القديمـــة نصـــوص مكتوبـــة وعلينـــا التعامـــل معهـــا مـــن هـــذا 

ـــال»المنطلـــق،  نص المكتـــوب نـــص مفتـــوح مـــا بعـــد حـــداثي، يختلـــف ف

ــاجوهر ــد كتــب حتــى يســتطيع القــارئ، يف  يًّ عــن الــنص الكلســيكي، فق

                                                        

، الدار 3يل الناقد األدبي، المركز الثقايف العربي، طميجان الرويلي وسعد البازعي، دل(   1)

 .177البيضاء، المغرب، ص: 

 .178السابق. ص (   2)

 .179السابق. ص (   3)
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ــأويًل  ــو يقتضــي ت ــه وينتجــه، وه ــراءة أن يكتب ــل ق ــتمرً  ك ــرً  امس ــد  اومتغي عن

 .(1)«كل قراءة

ـــف نحـــن أإذن  ـــه: الموق ـــان جماليات ـــراءة الشـــعر وبي مـــام مـــوقفين لق

 ألحــــداث المصــــاحبة للشــــاعر مــــن بيئــــةالقــــديم الــــذي يســــتند إلــــى ا

ـــُد إلـــى النظريـــات الحديثـــة  ـــداث وغيرهـــا، وموقـــف حـــديث يعم وأح

لقــراءة الرمـــوز واإلشـــارات ومـــا ينتجـــه التأويـــل عـــرب البنـــاء والتفكيـــك، 

ــد ا ــه متذوقــه وناقــده، فتحدي ــة واســتعمال لقــيم وكلهمــا ل ــة والعاطفي الفني

تحليـــل وتعضـــد مـــن اللغـــة، كلهـــا ترفـــد مجـــال ال الكاتـــب لـــنمط معـــين

ــ ــنص وهًج ــن ال ــل م ــة، تجع ــزة لطيف ــة بمي ــ االدراس ــر يف فضــائه امتألًق  يبح

ــر وعمــق  ــراز مــا فيــه مــن إحســاس وتفكي الــدراس ويغــوص يف أعماقــه إلب

 وجمال للفظ. للمعنى

ـــة الســـيميائية ود ـــع حال ـــذي يتتب ـــاء الشـــعري ورهـــا وال ـــة البن يف عملي

ـــنص الشـــعري حـــدً  ـــم ال ـــة أساســـية لفه ـــة ايجـــدها دعام ـــاك ووظيف ، فهن

ــــار ــــا إش ــــعري وبمتابعته ــــنص الش ــــل ال ــــانق داخ ــــة تتع ــــوط دقيق  يًّاخي

ــــى  يًّاوســــيميائ ــــوى أواصــــر القرب ــــا تق ــــا الصــــورة، ومــــن هن تتضــــح لن

إن التــــذوق الجمــــالي »ووشــــائجها مــــع التــــذوق الجمــــالي للنصــــوص 
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لهــو يف الوقفــات الذاتيــة التــي يســتنطق مــن خللهــا عرية للنصــوص الشــ

ـــوامن األحاســـيس ال ـــذوق ك ـــعر، ورافقـــت المت ـــرت ينـــابيع الش ـــي فج ت

ــة  ــين النصــوص ذات نكه ــذي تب ــالي ال ــور الجم ــو العب ــه، وه ــة والدت عملي

 .(1)«وطعم وشميم خاصة؛ يستشعر حلوهتا من واقعها

ــة يف ــة الدراســات الحديث ــى أهمي ــة واضــحة عل فرة فــك شــ وهــذه دالل

ـــة  ـــارئ بصـــورة حديث ـــديمها للق ـــة لتق ـــن النصـــوص القديم المســـتغلق م

 واالستيعاب.تقرب الفهم 

                                                        

أبي كاهل اليشكري، دار  بن دة سويدقصيل محمد علي أبو حمدة، يف التذوق الجمالي(   1)

 .7م، ص: 1995، 1عمار، األردن، ط
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 معنى اإلسقاع ودوره يف موسيقى الشعر:: المبحث الثاين

إن المســألة يف الشــعر ليســت مجـــرد عمليــة تشــكيل لمجموعــة مـــن 

ــابع خــاص  ــاك ط ــا هن ــة، وإنم ــارة لغوي ــأن يف أي عب ــو الش ــا ه ــاظ كم األلف

ــره مــن ضــروب الكــلم،  امــن الكــلم شــعرً  كيل يجعــلالتشــ لهــذا دون غي

، أو يجعلـــه االخــاص الـــذي يجعـــل الكــلم شـــعرً فمــا الطـــابع التشـــكيلي 

 قصيدة شعرية؟

إن التشــكيل الزمــاين يف الشــعر هــو كــل مــا يتصــل باإلطــار الموســيقى 

للقصـــيدة، ولقـــد عــــرف الشـــعر العربـــي القــــديم األوزان ولـــم يحفــــل 

ــاع، ذلــك أ إن »عــة اللغــة العربيــة ذاهتــا ســاعدت علــى ذلــك، ن طبيباإليق

ــ ــو اهنــاك فارًق ــين اإليقــاع وال زن، فاإليقــاع يقصــد بــه وحــدة النغمــة التــي ب

ــــوالي  ــــت الشــــعري، أي ت ــــا يف الكــــلم أو يف البي ــــى نحــــو م تتكــــرر عل

ــر ــرتين أو أكث ــتظم يف فق ــى نحــو من ــات والســكنات عل ــالمعول  (1)«الحرك ف

 لمقــــاطع، أي علــــى الحركــــاتعلــــى ايف البنــــاء الموســــيقى للكلمــــة 

ــات إلــى الصــفات الخاصــة التــي تم ــكنات دون االلتف ــز الحركــات والس ي

لــــذا تصــــبح أبــــرز وظــــائف اإليقــــاع التكوينيــــة »بعضــــها عــــن بعــــض، 

ــــ هــــدم األطــــر الوزنيــــة التــــي ســــبق أن قامــــت ببنائهــــا  االمتحركــــة غالبً

                                                        

، 1، طاألردنعبدالفتاح نافع، عضوية الموسيقى يف النص الشعري، مكتبة المنار، (   1)

 .50هـ، ص: 1405
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 مـــع اوتشـــييدها، ومـــن هنـــا تـــربز وظيفـــة اإليقـــاع وموقفـــه الضـــدي أبـــدً 

 .(1)«الوزن يف سياق إشكالية البنية اإليقاعيةطرف 

ــ ــاطبيع ال وســطً ولــذا فــالتكوين اإليقــاعي يمث ــين  يًّ ــداع ب ــة اإلب يف تجرب

الـــنص الشــــعري الخـــارجي ووظائفــــه التكوينيـــة العميقــــة، أو بـــين مــــا 

ــة العميقــة.  ــطحية والبني ــة الس ــديث البني ــد الح ــال النق ــادة يف مج ــمى ع يس

ــز )اإل ــن حي ــال م ــإن االنتق ــار(ف ــى  ط ــى مســتوى التكــوين )الصــورة( عل إل

مــن البنيــة إلــى  المنهجيــة انتقــااًل  صــعيد البنيــة اإليقاعيــة، يعنــي مــن الناحيــة

ــى  ــر ومــن الســكون إل ــى العمــق المتغي الوظيفــة، أي مــن الســطح الثابــت إل

الحركــة، ومــن الــوزن إلــى اإليقــاع مــا دام أن الــوزن هــو نمطيــة اإليقــاع أو 

 نسقيته.

ــين ــا يتب ــا  ومــن هن ــاع والتكــوين لن ــن اإليق ــيط م ــاء الشــعري خل أن البن

ـــــة و واألوزان ـــــة؛ الموســـــيقى الداخلي إذ الموســـــيقى تحـــــول »الخارجي

ــان  ــة( مك ــة )التكراري ــه، وإقام ــر تعاقب ــق كس ــن طري ــاع ع ــى إيق الصــوت إل

ــزمن ــق لل ــذا تعلي ــب، وه ــادة للماضــي،  ؛ ألنالتعاق ــو إع ــاع ه ــرار اإليق تك

                                                        

م، منشورات اتحاد 1992، 1ج، ط علوي الهاشمي، السكون المتحرك )بنية اإليقاع((   1)

 .297-296ات، ص مارإلالكتاب وأدباء ا
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ــــا يف اللزمــــن، وتفــــرض الموســــي ســــها يف أذهــــان متلقيهــــا، قى نففكأنن

 .(1)«بتكرار عناصر البناء

ـــاس نلحـــظ أ ـــى هـــذا األس ـــوعل ـــوين يـــرتبط ارتباًط  اوثيًقـــ ان التك

باإليقــاع الــداخلي إن لــم يكــن هــو نفســه، فاإليقــاع الــداخلي هــو تلــك 

ــنص، وهــذه الطبقــات  ــي الخفيــة يف ال ــا مــن البن ــات التحتيــة وغيره الطبق

ة أو داخليــة لهــا الصــفات الطبيعيــة ة خفيــلــن تعــرب عنهــا إال بنيــة إيقاعيــ

ـــك يف إطـــار حركـــة األوز ـــة كالزحافـــات ذاهتـــا، ســـواء كـــان ذل ان الداخلي

ــة المتصــلة بجــرس األحــرف  ــاهر اإليقاعي ــن المظ ــا م ــل، أم يف غيره والعل

ــيع يف  ــا يش ــى آخــر م أو تكــرار النســق أو التضــاد األســلوبي والصــوري، إل

ــف ــه الس ــن طبقات ــرب ع ــاع يع ــن إيق ــنص م ــة ُتحــس لى الجــو ال ــة بطريق خافي

ــة يف كــل مكــان لحيويتهــا المبثو اوتستشــعر أكثــر ممــا ُتقــاس وُتقــنن، نظــرً  ث

ــد  ــة الموّل ــة اإليقاعي ــه الجــوهري مــن الناحي ــنص، وكأنمــا هــي قانون مــن ال

 لكل مظاهره اإليقاعية األخرى بما فيها بنية اإلطار نفسه.

ئنــه فتحليــل أي نــص شــعري ال يمكــن كشــف خبايــاه واســتكناه دفا

ـــى و ـــداخلي، وعـــدم االتكـــاء عل ـــه ال ـــالغوص يف إيقاع ســـرب أغـــواره إال ب

رجي؛ إذ اإليقـــاع الخـــارجي هـــو البنيـــة اإليقاعيـــة المتصـــلة اإليقـــاع الخـــا

                                                        

 .24، ص: م1991، 2عبداهلل محمد الغذامي، الخطيئة والتكفير، ط(   1)
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بــالوزن والقافيــة ومــا يحملـــه هــذا اإلطــار مـــن تفعــيلت تحكــم شـــكله 

 الخارجي فقط.

ــ ــاك ارتباًط ــذه المصــطلحات  اوهكــذا نجــد أن هن ــين ه ــق الصــلة ب وثي

ــي مــن يقاعاإل ــى هبــا شــعرنا العرب ــي يتحل ــة الموســيقى الت ــة داخــل منظوم ي

 هذه اللحظة.أول نشأته وحتى 
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 :الفصل الثاين

 .مالمح الحزن يف شعر عنترة

 تمهيد:

الحزن حالة نفسية طبيعية تتمثل بمشاعر سلبية ممزوجة باأللم النفسي 

 والشعور بانكسار القلب نتيجة المرور بظروف ما.

، أو اهنمار الدموع من يًّارغبة بالبكاء، أو البكاء فعلت كالوللحزن علما

 لبكاء أهم علمة ظاهرة من علمات الحزن، كما أنالعينين، ويعترب ا

وعدم الرغبة يف الضحك، والميل  وتغير ملمح الوجه والتكشير للوجوم

للعزلة واالنطواء، واالنفراد، وعدم رؤية أحد، أو الحديث مع الناس لها 

حزن وملمحه، وكذلك عدم القدرة على النوم واإلصابة من النصيب 

لنوم لفرتة طويلة، وكذلك عدم االستجابة لمؤثرات باألرق، أو العكس أي ا

 الفرح.

يقود إلى اإلبداع بأي شكل فالنفس مجبولة على  ويف نظري أن الحزن

 ک ک ک ک﴿فقد قال اهلل جل جلله:  يًّامعززة فطر االكرامة، وهي أيًض 

 ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ

رو أن وهي: شهادة عليا تأبى الضيم وتأنف منه، فل غ (1)﴾ڻ ں

                                                        

 .70سورة اإلسراء آية: (   1)
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يحتذونه يف شئوهنم، ولكن طبيعة النفس  ايتبناها بنو البشر لتكون لهم قانونً 

 وحالة الضعيف، اإلنسان على وتمارسه الظلم تحب -أغلبها يف –البشرية 

يستعبد  فالذي اإلسلم، قبل من يةالعرب الجزيرة يف معروفة والرق العبودية

اليك يف العصر الجاهلي، ال حقوق له وال قيمة، فنتج عن ذلك ظاهرة الصع

 ومن بقي منهم رهن العبودية كانت له ظروفه الخاصة.

وموضع بحثنا شاعر أْلّقت عليه العبودية بظللها، وال نرى استسلمه 

 أجندته له انتك –ة موضع الدراس -لها عن ضعف منه، ولكن عنرتة العبسي

لسائحة اصة يف المكوث تحت طائلة الرق بالرغم من شهرته والفرص االخ

 التي انفرد هبا وتمايز هبا عن غيره من العبيد.

ولعل السبب الرئيس يف بقاء عنرتة العبسي رهين القوانين الظالمة يف 

م آخر يجعله يتجرع األل االقبيلة هو حبه البنة عمه عبلة، وال أرى سببً 

مض وطغيان العصبية المقيتة، فهو فارس شجاع ومقاتل صنديد، الم

له امتهن الصعلكة وقطع الطريق، عندما ضاقت به الدنيا والكثير من أمثا

وغيرهم من الذين  االورد، وتأبط شرً  بن السلكة، وعروة بن كالسليك اذرعً 

 ثاروا على مجتمعاهتم لما تفشى الظلم وامتهنت اإلنسانية.
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 ا الحزن الظاهرسايسيميائ: األولالمبحث 

 المطلب األول الحزن عبر اللون.:

وان يف أي فن يعكس الحالة النفسية لتلك الحالة اإلبداعية، التعبير باألل

والدراسات الحديثة وكذلك النظريات أكدت على خاصية اللون وداللته 

 مباشرالنفسية، ولعنرتة العبسي باع طويل يف التعبير الحزين عرب اللون ال

وغير المباشر، ويرجع بعض الدراسين بروز ضمير المتكلم على سطح 

ي إلى تأثير اللون وعقدته الذي له دور بارز يف بروز الضمير النص الشعر

ونحن نعتقد أن حاجز اللون كان وراء تحول هام يف القصيدة العربية، وهو »

اجة يف ح االنتقال من )ضمير الجمع( إلى )ضمير المفرد(؛ ذلك ألنه كان

حالته وشعر عنرتة مليء بضمائر المتكلم التي تربز  (1)«إلى لفت األنظار إليه

 يقول: ؛ حيثالنفسية، ولعل أشهر لون طغى على شعره هو اللون األسود

 يف الطَّلـــِب 
ِ
ـــاء  َدعنـــي َأِجـــدُّ إلـــى الَعْليَ

 

ـــَن الرتــِب   ــة َ القصــوى مـ ــُغ الغاي  وأبل

 راضـــية 
َ
ــــي ـــة َ تضـــحى وه ـــلَّ عبل  لع

 

 (2)الغضــِب ســوادي وتمُحـو صــورَة  علـى 

الذي جعله « دعيني» عل األمرفهو ينطلق يف بناء الصورة الحزينة عرب ف 

يوصله إلى العلياء؛ بل إلى الغاية القصوى من الرتب، وكل  اهادئً  امنطلقً 

                                                        

عبده بدوي، الشعراء السود وخصائصهم يف الشعر العربي، الهيئة المصرية العامة (   1)

 .39م، ص: 1988للكتاب، القاهرة، 

 .102م، ص: 1992، 1دار صادر، بيروت، ط سي،عبديوان عنرتة العبسي، عنرتة ال(   2)
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ذلك لكي ترضى عنه عبلة وتمحو الصورة السوداوية التي تركها لونه، ثم 

، لكي «وهي راضية» متبوعة بالجملة الحالية« علل» جييعضد طلبه بأداة الرت

فعل األمر وأداة الرتجي والجملة الحالية،  تكتمل الصورة العلماتية من

وكل هذه المقدمات لكي يصل إلى نتيجة الرضا وهي أن تمحو عبلة صورة 

الغضب وترضى على لونه، ويف رأيي أن الشاعر ينتقي كلماته بعناية قصوى 

، فاختياره للفعل «لعل عبلة تضحي»: لشعرية، فهو يقوليته التتواءم ورؤ

لته المنعمة التي تشير إلى أن الصاحب المقصود ذو له دال« أضحى» الناقص

رفاهية ورغد من العيش ومكانة سامقة، فالمرأة العربية أشار لها الشعراء يف 

ار تنعمها ورفاهيتها بأهنا نؤوم الضحى، وهذه من ضمن اإلشارات التي أش

من الدؤوب لبلوغ الغاية القصوى  إليها سعيه اا عنرتة يف أبياته األنفة مضافً له

الرتب، وهي مطالب حتمها عليه لونه األسود، ولو كان اللون غير اللون لما 

 تجشم تلك المشاق.

 قومه على مخادعته: اويقول الئمً 

 ُأعاتِـــــُب َدهـــــًرا اَل يلِـــــيُن لعاتـــــِب 

 

ـــِب ِف الوأْطُلـــُب َأْمنًـــا مـــن ُصـــُرو   نَّوائِ

ين  ـــــًدا َتُغـــــرُّ ـــــاُم وْع ـــــُدين األَيَّ  وُتوِع

 

ـــــُه   ـــــا أن ـــــُم حًق ـــــاذِب وأعل  وعـــــُد ك

 َخــــَدْمُت ُأناًســــا َواتََّخــــْذُت أقاربًــــا 

 

ـــاِرِب   ـــبَُحوا كالَعق ـــْن أْص ـــْونِي َوَلكِ  لَِع

ــــَن َزبيبــــة  ــــا بْ ــــلم ي  ُينــــاُدونني يف السِّ

 

 وعنــَد صــداِم الخيــِل يــا ابــَن األطايــِب  

 ا ذلَّ مثلــــي لمــــثلهمهــــوى مــــولــــوال ال 

 

 وال َخضــــعْت ُأســــُد الَفــــل للثَّعالــــِب  
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ــُل أصــبحْت  ســتذكرين قــومي إذا الخي

  

 (1)تجــوُل هبــا الفرســاُن بــيَن المضــارِب  

وهذا تعبير آخر تتجلى فيه نربة الحزن عرب نقطة االنطلق المتمثلة يف  

ه، وهذا عاناتالعتاب، وهنا يعاتب الدهر الذي يف نظره هو السبب الرئيس لم

ن إلى الدهر كبقية قومه ال يلين وال يستمع لشكوى شاٍك، ثم يعرب به الحز

وطلب األمان من « وأطلب» ضفة االستسلم عرب حرف العطف الواو

عرب أماين األيام له وهو وعد ما  الحادثات والمصائب، وتستمر معاناة الحزن

حزينة يدلف ات اليلبث أن ينكشف زيفه فهو وعد كاذب، فبعد هذه اإلشار

األقارب، بل بنا إلى المعاناة الحقيقية التي وّلدْت عنده الحزن، وهي جحود 

ُجّلّّ المصائب التي عانا منها من أقاربه، فتصوير أقاربه بأهنم كالعقارب لها 

والكلمات يف  األلفاظفالصورة هي الشكل الغني الذي تتخذه »داللتها 

ذاتية خاضها الشاعر،  عن تجربةذاته النص الشعري، والتي تعرب يف الوقت 

ل يف واقعة من خلل الرؤية وهتدف إلى قيمة وهي دفع المتلقي إلى التأمي

العودة للمهنة التي زادت من  عرب ا، ويرسل إشارات حزينة أيًض (2)«الشعرية

داللة « اأناًس » ويف تنكير كلمة« اخدمت أناًس »: آالمه وهي الخدمة فيقول

                                                        

 .103السابق ص: (   1)

 .103ص:  السابق(   2)

الشعر الجاهلي يف كتب المختارات الشعرية دراسة يف الشكل والمضمون، عالم الكتب  

 .252، ص: 1الحديثة للنشر والتوزيع، األردن، ط
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ل الذي لقيه من قومه، كما أهنا تحمل داللة لقيمة لتجاهقوية على ردة فعل ا

بخدمة أناس دون اآلخرين؛ بل أعماله التطوعية  الشاعر وهي عدم االكتفاء

شملت البعيد والقريب، وتعود نربة الحزن عرب االسم الذي ارتبط بمعاناته 

ل ، فقومه عندما هتدأ العاصفة ويتوقف غزو القبائ«زبيبة» ولونه وهو اسم أمه

راهتم عليهم ينادونه بابن زبيبة داللة على االحتقار ووضاعة النسب، وغا

تدركهم الفرسان والخيل ينادونه بابن األطايب، فهذان موقفان  وعندما

متناقضان تتنازعه أنفس المحيطين به، ولكنه يستدرك ويبين لنا صربه عليهم 

ظلم لى ال، إذن سبب صربه ع«ولوال الهوى ما ذل مثلي لمثلهم»: فيقول

واالحتقار هو حبه لعبلة فقط، فهو فارس وشجاع ويستطيع أن يطوي 

، ويبحث عن مأوى له يرفع من قيمته ولكنه رهين قلبه اوغربً  ارقً ش األرض

الدامي الذي ضل طريقة وتعلق بحب عبلة فنال المصائب وتجشم األهوال، 

خدامه  استيف، التي تدل على امتناع شيء لوجود غيره« لوال« ويف استخدامه

: ولهلها داللة واضحة على تراكم عقبات الحزن، كما أن التعبير بالذل يف ق

وال تصدرها،  استقصاء لنفسية عنرتة الحزينة التي تتقبل األوامر« ما ذل»

ومن الملحظ على شعر عنرتة قلة استخدامه أسلوب النهي مقارنة »

لمضطربة رتة اباألساليب اإلنشائية األخرى، وأظن سبب ذلك نفسية عن

 .(1)«بعض الشيء، بسبب عبوديته والسعي وراء حريته

                                                        

شداد العبسي، دراسة موضوعية  نب ةرتفاتن عبداللطيف العامر، القيم الخلقية يف شعر عن(   1)

= 
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ـــع الو ـــاد م ـــويف عن ـــد أن ضـــاق هبـــم ذرًع ـــع بع ـــره  اق ـــول لمـــن يعي يق

 بسواده:

ـــودً    ـــئن أُك أس ـــوين ال ـــُك ل  فالمس

 

ـــْن دواء  ـــواِد ِجلــدي مـــــــ ــا لِســ  وَم

ـــــي  ــــُد الَفْحشــــاُء َعنــ ــــْن َتبُْع  َوَلكِ

 

ـــــماء جـوِّ  َكبُْعـِد األَْرِض َعـنْ   السَّ
(1) 

 مه بـفقد أصاب الشاعر جرعات ممضة من األلم والحزن، فبدأ كل 

الذي فقد حريف الواو « أك» التي فيها معنى الشرط، ثم عقب بالفعل« لئن»

وألن األداة شرطية فقد أصبح شكل الفعل « أكون» والنون، فأصل الفعل

ي حالة فريدة ، وهامجزومً « أك» بعد دخول العامل الشرطي عليه هكذا

 اجع سريعً تجسد لنا حالة الشاعر المسلوبة من النسب والحرية، ولذا اسرت

وهي داللة على اختصار المعاناة « فالمسك لوين»: واستجمع قواه وقال

به شجونه وعلته إلى  حزينة فعادت اوتربير للواقع، ولكنه يمتلك نفًس 

اللم الذي أرسل الجر بأن السواد ال علج له، وذلك عرب حرف  التذكر

لقافية، فهذه إشارات انكسارية أثرت على بقية كلمات الشطر الشعري حتى ا

تؤثر وتتأثر، وتنقل األثر من المبدع إلى »اللغة الشعرية لها تأثيرها فيه 

ويلحظ استخدام حرف السين المهموس يف البيتين  (2)«اأمينً  نقًل  المتلقي

                                                        
= 

 .212هـ، ص: 1430وفنية، نادي القصيم األدبي، 

 .88ديوان عنرتة العبسي، ص: (   1)

 .201القيم الخلقية يف شعر عنرتة، ص: (   2)
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كسار النفسي واأللم الداخلي لدى االن أربع مرات مما يدل على حالة من

ر الشاعر مأساته يف جلده فقط الشاعر نتيجة الواقع المرير، ولذا فقد حص

، أي قد يكون الجلد معضلة له «وما لسواد جلدي من دواء»: عندما قال

صور  تتنوع»آخر، ولذا  اولكن صفاته وإقدامه وفروسيته تعكس واقعً 

يف نسق فكري يدور  انها ما يكون منظومً ي، فمالرتكيبات اللغوية لألداء الفن

حسب  ا مرونة يتسم بدفق العاطفةحول بؤرة المضمون، ومنها ما يكون ذ

 الموقف الوجداين، أو ما يتأثر باالنفعال النفسي فينعكس على النسق

 يًّاوعنرتة من الشعراء األثرياء لغو (1)«اللغوي يف مسار القصيدة بشكل عام

القيمة التعبيرية،  لنمطية السائدة عنده يف فضاء النصققت ا، وقد حيًّاوإنشائ

يف فضاءات من التكهنات اإلشارية الستنباط جمل وجعلت المتلقي يسبح 

تخطت األساليب اإلنشائية عند عنرتة داللتها »وإشارات تثري المتلقي، وقد 

النمطية المعروفة إلى فضاءات تعبيرية، حققت إثارة المتلقي، ونشطت فكره 

 .(2)«ا هذه التنويعات التعبيريةالسيم

نراه ينوع يف ذكر اللون  لعقدة اللون التي الزمت عنرتة اواستمرارً 

 األسود فيقول:

                                                        

 .54الفجاءة، قطر، ص:  بن رجاء عيد، تذوق النص األدبي، دار قطري(   1)

جماليات العدول، مؤسسة الحمادة للدراسات يف ج خيرية حمرة العين، شعرية االنزيا(   2)

 .11م، ص: 2001، 1الجامعية والنشر، األردن، ط
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ــــانِ  ــــوَم الطِع ــــُل َي ــــي الَخي  َوَتشــــَهُد ل

 

ـــــــــه   ــــــــَف ُسرَب ــــــــا َأل ُقه ــــــــَأّني ُأَفرِّ  بِ

ــــــرى َأســــــَودً   ــــــدي ُي  اَوإِن كــــــاَن ِجل

 

ــــــه   (1)َفلــــــي  يف الَمكــــــاِرِم ِعــــــزٌّ َوُرتَب

 

 

لعقدة لونه األسود، فيصف بطوالته؛  يًّاقو حاول الشاعر أن يجد معاداًل 

يكثر من ذكر السيف والخيل والرمح كأدوات معادلة لفقد الصحب  ادائمً  إذ

ودنو الرتبة، فالشاعر يستشهد الخيل بالرغم من وجود شهود من البشر ال 

لوب الشرط من أساتخذ الشاعر »فقد  تخفى عليهم بطوالته وإقدامه، ولذا

ذه ، وربط حسن خلقه ومكارمه هب«عقدة اللون» وسيلة لإلفصاح عن عقدته

إن عزة نفسه وكرم خلقه ماهي إال نتيجة سواد لونه، وهنا  ؛ حيثالعقدة

 الشعراء؛ أكثر من –يف نظري  -ويعد عنرتة .(2)«تعويض النقص» فكرة تظهر

عاب على مجتمعه قايف لمجتمعه وعاداته، فهو ناقد ث امن أهمهم نقدً  بل

 أشياء كثيرة فيقول:

 الشـــــاتمَ 
ْ
 عرضــــــي ولــــــم أشــــــتمها ي

 

ـــــاذريْ   ـــــيوالن ـــــا دم ـــــم ألقهم  (3)ن إذا ل

 انقـد عرفتــه ثقافــات كثيـرة ومنهــا الثقافـة العربيــة قــديمً »والنقـد الثقــايف  

، فموقف عنرتة من خصومه واضح، فقد بـادروه بالشـتم وأخلقـه (4)اوحديثً 

                                                        

 .90ديوان عنرتة العبسي، ص: (   1)

 .218شداد العبسي، ص:  بن القيم الخلقية يف شعر عنرتة(   2)

 .33ديوان عنرتة العبسي، ص: (   3)

 .305دليل الناقد األدبي، ص: (   4)
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ليس مـن خلـق  ما رده بالسنان والسيف، والشتم، وإنتأبى عليه الرد باللسان

النساء، ولذا يحمل عنرتة إشارات الرجل  الرجال؛ بل صفة اتصف هبا رذائل

 المتعقل األديب األريب الشجاع فيقول:

 ال يحمــل الحقــد مــن تعلــو بــه الرتــُب 

 

 

ـــه الغضـــُب   ـــن طبع ـــل م ـــال الع  (1)وال ين

ينبغي على كل مْن تسمو  بل .هألنه تجاوز ؛فعنرتة ينفي عن نفسه الحقد 

قع حياته االجتماعية به نفسه أن يتحلى بتلك األخلق، وعنرتة أخذ من وا

فهو نشاط فكري »يبحثه ويعالجه، وهذا ما ُعرف بالنقد الثقايف؛  يًّافكر انشاطً 

لبحثه وتفكيره ويعرب عن مواقف إزاء  ايتخذ من الثقافة بشموليتها موضوعً 

 .(2)«تطوراهتا وسماهتا

عل الصفة الوحيدة التي عاهبا خصوم عنرتة عليه هي لونه األسود، ول

عن هذه الخصلة؛ بل رأيناه يحولها إلى صفة يعتز هبا،  اثيرً وقد دافع ك

ويشيد بشجاعته، وألهمية اللون يف  اكتشبيهها بالمسك، وتارة يطرحها جانبً 

لشاعر فا»، تحريك الصورة وتقريبها فقد جعلها الشعر القدامى نصب أعينهم

                                                        

 .92العبسي، ص:  رتةعنديوان (   1)

 .305دليل الناقد األدبي: (   2)
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دة ال يدع الصورة دون أن يلوهنا باللون المناسب كما أن صورته ليست جام

 .(1)«وإنما متحركة

ويعد االتكاء على اللون ذا رمزية نفسية عند عنرتة العبسي، فبعد أن عانا 

من خذالن قومه له وتعييره بلون أمه األسود، نجده يلجأ إلى معادل للهروب 

 فيقول:

ـــــ ـــــت عبًس ـــــاتجابوفاســـــ انادي  ا بالقن

 

ـــم ينجـــل  ـــيض صـــارم ل  (2)وبكـــل أب

م األبيض كاسم مباشر، وبين الهاجس فهنا ربط بين متباعدين بين الصار 

، فالشاعر لجأ إلى النداء كمدخل األسودالنفسي الذي ينازعه وهو اللون 

لتغليب كفة البياض على السوداء، وهي الطريقة الوحيدة التي يستجيب له 

فالشاعر  بعد مداهمة الخيل لهم، ولذا إال اونه انتباهً يعير فيها قومه؛ إذ ال

والخيال عنصر هام من عناصر الفن، »الخيال،  بذكائه عزف على وتر

بين عناصر ال رابطة بينمها عادة، والسمة  والخيال يعني االخرتاع والجمع

هي الجموح واإلغراب والربط بين األمور  الغالية على الخيال عندهم

 .(3)«تبدو متباعدةالتي واألشياء 

                                                        

م، 1980، 1ذؤيب الهذلي: حياته وشعره، شركة الطباعة السعودية، ط نورة الشملن، أبو(   1)

 .127الرياض ص: 

 .57ديوان عنرتة العبسي، ص: (   2)

 .119أبو ذؤيب الهذلي: حياته وشعره، ص: (   3)
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ا أن ما تشيء ولم يقتصر التأثير باللون المباشر على علمات الحزن، هب

به السياقات العامة يوحي بلون مطمور يف ثنايا النصوص، فالشاعر عندما 

 يقول:

 يـــــا دار عبلــــــة بــــــالجواء تكلمــــــي

 

 اســــلميو دار عبلــــة او عمـــي صــــباًح  

 كأهنــــــاو فوقفــــــت فيهــــــا نــــــاقتي 

 

ـــة المتلــومألقضـفـــــــدٌن   ـــي حاجـــــــ  ـــ

ـــــالجواء  ـــــة ب ـــــاو و تحـــــل عبل  أهلن

 

 (1)ــــزن فالصـــمان فالمتــثلــمبالحـــــــــ 

فإشارة الحزن واضحة عرب إطللتها مع حرف النداء، والنداء ال يكون  

لعبلة  اإال لقريب أو بعيد، والشاعر نادى ديار عبلة ومسلم عليها إكرامً 

لهو من  ناقته يف أرض واسعة خلت من أهلها ه علىالمحبوبة، فوجود

 اة إذا كان المفارق هو المحبوب، أيًض دواعي الحزن، ويزداد األمر صعوب

مكثفة ليدل على جزع النفس  بصورة« الواو» استخدام حرف العطف

ينضاف إلى ذلك تكرار ، الجلل الذي منيت به األمرووهنها وضعفها أمام 

النظر إلى البعد المكاين  االلته الحزينة، وأيًض له د الدار مرتين يف بيت واحد

 الطبيعة البشرية. بين الحيين له تأثيره على

على صورة الحزن عند عنرتة بحكم  اولعل اللون األسود كان طاغيً 

عقدة اللون التي تسببت له يف كثير من المتاعب والمصاعب، ولكن عند 

                                                        

 .16 – 15 ديوان عنرتة العبسي، ص:(   1)
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، فعندما اللون األحمر أيًض عرب االتمعن يف شعر عنرتة نجد أنه يستقبل الحزن 

 صنوفق خصمه أروع يبطش بالخصم فإنه يتذكر كل مأساة له، ولذا يذي

 يقول: ؛ حيثالقساوة

اًل  ـــــُت ُمجــــــدَّ ـــــٍة َتَرْك ــــــيِل َغانِي  وَحلِ

 

 َتمُكــــو َفريَصــــُتُه َكَشــــْدِق األَْعَلـــــــمِ  

ـــــةٍ    َسَبَقـــــْت َيــــداَي لــــُه بِعاِجــــِل َطْعنَ

 

ــــَدمــــــذَ وِرشــــاِش نافِـــــــ   ٍة َكَلـــْوِن الَعنْ

 إلى أن سقول: 

ِجٍج َكــــــــِرَه ال  ُكمـــاُة نَِزاَلــــهُ وُمــــــــــدَّ

 

 وال ُمْسَتْسلـِــــمِ  اال ُمْمعـــٍن َهــــــــَربـــــً 

ــي بِعاِجــِل َطْعنــــــــــــةٍ   ـــاَدْت لــُه َكفِّ  َج

 

مِ   ــــوَّ ـــوِب ُمَقــــ ـــْدِق الُكُع ــــٍف َص  بُِمَثقَّ

ــــ  ـــــُت بِ ـــــهُ الرُّ َفَشَكْك ــــمِّ ثِياب  ْمِح األََص

 

مِ   ـــرَّ ــا بُِمَح ــى الَقن ــريُم عل ـــَس الَك لي
(1) 

 افالشاعر يتمثل الحزن عرب البطوالت التي يحققها، فعنرتة لم يكن يومً  

ه ذو أخلق ويعي معنى الحياة، ولكنه إذا بُغي عليه فإنه ال يرحم ؛ ألنامعتديً 

لنا الحدث  ه، فقد وصفوصرب خصمه، والصورة اآلنفة تبين لنا قوة عزيمته

الحركة واللون بارزان، وكأننا ننظر إليه اآلن، عرب استخدامه أللفاظه فيما 

قوله: تمكو/ طعنة/ فشككت/جزر/ ينشنه/ يقضمن، فهذه ألفاظ  فمثًل 

للصورة، ولعل اإلمعان من الشاعر يف  قوية األداء موصلة للمعنى مبينة

لون الدم الذي يبعث على ربوز الوصف الدقيق لجندلة الخصم، توحي ب

                                                        

: نبات يستخرج منه . تمكو: المكاء: الصفير: العندم26- 25ديوان عنرتة العبسي، ص: (   1)

 صبغ أحمر. الكماة: الفرسان. بمثقف: الرمح.
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للوصف الدقيق يظن  ظرهو عدو له، والنا الحزن ال محالة، وإن كان القتيل

أن الشاعر أمام لوحة فنية يتأملها ويزيد فيها وينقص ويتأمل، بينما الموقف 

، وهذه الدالالت إنما موقف موت، فربما بلحظة يفقد روحه ويصبح مقتواًل 

لطغيان  ، فكانت النتيجةمنه عنرتة طويًل عانا تصب يف قوالب الحزن الذي 

لعل الملحظ على النص السابق هو اللون األحمر على كامل الصورة، و

األدبي  واألفعال وطغياهنا على النص»طغيان األفعال على مساحة النص، 

تدل على ارتفاع درجة االنفعال عند المنشئ على العكس من األسماء 

. ولعل عنرتة أنصف نفسه بنفسه، فهو (1)«ةقلنيوالصفات التي تدل على الع

 اصادقً  اوالناظر لشعره يجده مصورً الناطق باسم بطوالته ومغامراته، 

نفسية تدل عليها بعض  ا، كما أنه يخفي يف طياته آالمً ابارعً  اومتحدثً 

عندما يتحدث عن التغلب على  فمثًل « السيميائية» اإلشارات العلماتية

األحمر الدم الذي يبصره كل  ال يريد من اللون»قيقة خصمه فإنه يف الح

يخرب أن حصانه تسربل بالدم فهو  الدم، فحينإنسان، وإنما يريد ما وراء 

. وهذا ما لمسته من شعر (2)«يصف البطولة التي كان يؤديها ويعرف هبا

انتشرت ظاهرة اللون على مساحة شاسعة من نصوصه، وهي  ؛ حيثعنرتة

                                                        

سعد مصلوح، األسلوب دراسة لغوية إحصائية، دار البحوث العلمية، الكويت، (   1)

 .59هـ، ص: 1400

 .290اد العبسي، ص: شد بن القيم الخلقية يف شعر عنرتة(   2)
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ما تكن من حال، فإن ومهْ »دة المعنى والداللة، ة بعيذات داللة إرشادي

 -والتشكيلية الشعرية الصورة مغزى يف –تحمل  للون البد الداللة الجمالية

ولذا  .(1)«البصرية الداللة محض من أبعد هو ما الرمزية القيم تلك من

، ففلسفة الشعر الجاهلي افالشاعر الجاهلي صادق الشعر والشعور غالبً 

رفة للذات واكتشاف للوجود، وجود الذات والوجود هي مع»وماهيته 

. أخرى (2)«ان يقول الشعر إنما يخلق ذاتً الخارجي، ذلك أن الشاعر حي

 .مستقًل  اخاًص  اتتملص من ذاته األصلية لتحقق لنفسها وجودً 

ويف هذا النسق الذي يستوعب فيه الشاعر جماليات الضدية يف استخدام 

، فالنوازع اأمام اعتبارها أضدادً  احاجزً  ق يقفاأللوان، نجد أن التناس

التحكم يف االنفعاالت، ولكن ورود لونين أو يف  االنفسية ال شك أن لها دورً 

 أكثر يف نص الشاعر يجعلنا أمام امتحان نفسي حقيقي يقول عنرتة:

ــــــــــةً  ــــــــــي ُغرابيَّ ــــــــــُك ُأّم ــــــــــإِن َت  َف

 

ـــــــي  ـــــــا ِعبَتن ـــــــاِء حـــــــاٍم بِه  مِـــــــَن أبن

ــــــــ  ــــــــٌف بِب ــــــــإِّني َلطي ــــــــلظُّ يِض اَف  اب

 

ــــــــــي  ــــــــــوالي إِذا ِجئَتن  َوُســــــــــمِر الَع

 

                                                        

عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع،  عبداهلل أحمد الفيفي، مفاتيح القصيدة الجاهلية،(   1)

 .148م، ص: 2014، 1إربد، ط

باسم إدريس قاسم، الشاعر الجاهلي والوجود دراسة فلسفية ظاهراتية، مركز دراسات (   2)

 م.2014، 1الوحدة العربية، بيروت، ط
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ــــــــوَم الــــــــَوغى  َوَلــــــــوال فِــــــــراُرَك َي

 

ـــــــدَتني   (1)َلُقـــــــدُتَك يف الَحـــــــرِب َأو ُق

 

 

 

فقد استخدم الشاعر لونين ظاهرين، واصفا هبما السيف والرمح، كما 

: إلى المعركة يف قوله وهو اللون األحمر الذي يشير يًّاضمن ااستخدم لونً 

التضاد اللوين بين »، ويرى بعض النقاد أن «رب أو قد تني الحلقدتك يف»

د قد منح الشاعر فرصة اإلعلن عن القدرات األخلقية األبيض وبين األسو

، وقد أشار الشاعر إلى لون (2)«والبطولية، وسهل له مهمة النيل من الخصم

د قدة ق، فهذه المتلزمة المع«غرابية من أبناء حام»: عندما قال اأمه ضمنً 

جلبت الشقاء للفارس الشاعر، ولذا فقد تلطف مع خصمه باحرتام، برغم 

النازف جراء اإلهانة له من قبل خصمه، فوصف نفسه باللطيف عرب  الجرح

، فهذه األلفاظ تحمل أخلقيات «إذا جئتني» بكلمة ا، وأيًض «إن» أداة التأكيد

ا؛ حيثعالية  عن طوره، كما  يخرجه أثبتت عدم انفعال الشاعر انفعااًل  جدًّ

تشفي به أنه ال يذهب ألحد لكي يعتدي عليه إنما إذا جاءه من يريد ال

واالنتقاص فإن م له الموت، ونلحظ تكثيف أدوات التأكيد والظرف 

فإْن/فإين/ولوال/لقد/ إذا، وهي تشير إلى سيميائية الحزن » والشرط

الصفة  الجمعوأظن أن الشاعر لم يقصد من هذا »المندرجة يف دواخله، 

                                                        

 .36عنرتة العبسي، ص:  واندي(   1)

، مجلة جذور، جمادي األولى، جاسم محمد صالح، تعبيرية اللون يف شعر عنرتة(   2)

 .376(، ص: 2(، ج)1هـ مجلد )1420
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أبعد،  وإنما يرمي به إلى معنى، واألسود( األبيضاللونية الظاهرة للسلح )

له صلة بالمدلول النفسي المسيطر عليه، فهو يريد أن يؤكد أن اجتماع 

. (1)«االضدية لم يعْب السلح أو يقلل من فاعليته يف أرض المعركة تمامً 

عناصر اإلبداع  وظف ث؛ حيوهذه من ضمن المقدرة الشعرية عند الشاعر

زن السيميائية مع خوالجه النفسية، كما سطر أنواع اإلبداع عرب دالالت الح

 فالجملة الشاعرية ليست عمًل »المتمثلة يف إيقاع الكلمات والجمل، 

أو فعالية مغلقة، ولكنها قوة مشعة يتولد عنها قوة لها نفس الطاقة  معزواًل 

 اعن نصوص، وهذه أيًض  الجملاإلشعاعية فالجملة تتمخض عن جمل، و

 .(2)«عن نصوص ليس إلى حصرها سبيل تتمخض

؛ يقاع الحزن السيميائي ذكر الليل وما به من تباريح وآالمومن دواعي إ

 يقول: حيث

 اكـــم ليلــــة ٍ ســـرُت يف البيــــداِء منفــــردً 

 

ــــهُ   ــــْرِب قــــْد مالــــت كَواكُب ْيــــُل لِْلَغ  واللَّ

 ســـيفي أنيســـي ورمحـــي كلَّمـــا هنمـــْت  

 

 حاِل إليهـــا مــــــــــــــاَل جانبـــهُ الـــدِّ  أســـدُ  

ــاَء فيـــ  ــُت الم ــِديٍر َمزْج ــْم غ ــَوك ـــِه دًم  اـ

 

ــــباِح وراَح الــــوحش طالبــــهُ   ــــَد الصَّ  عن

ـــ  ـــا طامًع ـــل طمـــعٍ  اي ـــي عـــْد ب  يف هلك

 

ـــت شـــاربهُ    (3)وال تـــرْد كـــأَس حتـــِف أن

 
                                                        

 .289شداد العبسي، ص:  بن القيم الخلفية يف شعر عنرتة(   1)

 .109الخطيئة والتكفير، ص: (   2)

 .91ديوان عنرتة العبسي، ص: (   3)
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الصريحة والضمنية، مكونة لوحة  ففي هذا النص تعاضدت األلوان

الخربية التي تدل على عدد ليس بالقليل « بكم» ها الحزن، فبدأة يلفسيميائي

، فالليل صنو السواد، ونص يبدأ فيه الشاعر امنفردً  لتي عاشهامن الليالي ا

تبعث « امنفردً » أنه مليء بالهموم، كما أن الحال من بيته بالسواد ال شك

والليل » حاليةال أنيس وال خليل، ثم يعقب بالجملة ال على الوحدانية؛ إذْ 

ر فعندما شرع يف تشريح دواعي الحزن عرب ذك، «للغرب قد مالت كواكبه

من القتامة،  اثم جملة الحال، أصبغ على الصورة شيئً  االليل والحال صريحً 

الصورة فأخذ يلوهنا بشيء يبعث على األمل ورد  قتامة ثم بعد ذلك استدرك

الروح، ويبدو أن  وكذلك متكلمإليه ياء ال ااعتبار النفس، فذكر السيف مضافً 

خير  يدية التي ال تعقلأراد أن يوصل رسالة مفادها أن اآلالت الحد الشاعر

يف الشعر  ويلحظ المدقق»من البشر الذين ال أمان وال اطمئنان إليهم، 

الجاهلي أن الليل يف عيوهنم هو جسد له حركات وأطراف، ومقاديم 

بالكثافات  اويجعله مليئً  حركة،وم خير، وذلك ما يكسب الشعر حياة، و

نرتة العبسي ال يستطيع ع ونلحظ أن (1)«واأللوان وتعدد القرائن والنسب

عرب الرسم أو عن طريق  االنفكاك بحال عن عبارات الحزن سواًء أكانت

األلوان أو عن طريق العلمات، فلحظنا الرسم عن طريق األلوان وذكر 

                                                        

 .28أبي كاهل الشكري، ص:  بن يف التذوق الجمالي لقصيدة سويد   (1)
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« كم» والروح، ثم نلحظ تكرارلسيف الليل والسير فيه، وكذلك مصاحبة ا

 اعل يف: سرت/مزجُت/ وأيًض تاء الفا االخربية للداللة على الكثرة، أيًض 

: تنوع المنصوبات للداللة على االعتداد بالنفس وعدم الخنوع كما يف

وال » متبوعة بالنهي« ُعدْ » ، كما ختم المشهد باألمر،اطامعً  /ادمً  /امنفردً 

ه سوف يسقيهم كأس الحمام قبل ؛ ألنلنيل منهالة اللداللة على استح« ترد

تنوعت الصورة اللونية بإيقاعها الحزين،  أن يدركوه، ففي اللوحة الماضية

ففارس مثل عنرتة ُحّق له أن ينام على الفراش الوثير، والحرس يحيطون 

بخبائه، وفرسه تسرج له، والطعام يقدم له، ال كما شاهدنا من مصاحبته 

وهو هو من حيث الشجاعة والقوة وسمو النفس،  ايدً حش طرللبيداء والو

؛ لذي يلتقط تلك اإلشارات من المشاهد والصورولذا فالناقد البصير هو ا

 امعينً  اما، أو لونً  اإن مشهدً »ا كفيلة بتقليب النص واستخراج دفائنه، ألهن

د عن يًّاأخلق اللسماء، أو منحنى لجملة ما، كفيل بأن يضيء بمفرده خيارً 

 .(1)«امعينً  يًّاعاطف ااعر، أو التزامً الش

 لذوق والبصر:المطلب الثاين: الحزن عبر الشم وا

                                                        

يم حسن، المنهج الموضوعي نظرية وتطبيق، شراع للدراسات والنشر، عبدالكر(   1)

 .82م، ص: 2،1996ط
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تنوعت صور الحزن الذوقية والشمية والبصرية عند عنرتة بحسب 

الحالة والمشهد المراد، وألن حياته كلها اصطبغت بالمرارة والمشاهد 

كان الطابع التي المؤلمة، فقد تبين لنا من خلل نصوصه بعض األبيات 

 الغزلي التقليدي يلفها بعباءة الحزن، فمثل قوله:

 ا الشــــمُس عنــــد غروهبــــاأشــــارْت إليهــــ

 

ـــاْطلعي  جى ف ـــدُّ ـــول: إذا اســـودَّ ال ـــدي تُق  بع

ــــُر أال اســــفري  ــــدُر المني ــــا الب ــــال له  وق

 

ـــــْعدِ   ـــــك مْثلـــــي يف الَكمـــــال ويف السَّ  فإنَّ

 فولـــــْت حيـــــاًء ثـــــم أرخـــــْت لثامهـــــا 

 

ـــن  ـــرْت م ـــد نث ـــدِّ  وق ـــوردخ ـــَب ال  ها رط

ـــا اوســـلْت حســـامً   ـــن ســـواجي جفوهن  م

 

ـــاطع الم  ـــا الق ـــِف الحـــدّ كســـْيِف أبيه  ره

ــــــدٌ   ــــــَو ُمغم ــــــه َوْه ــــــا ب ــــــُل عيناه  ُتقات

 

 ومــْن عجــٍب أن يقطــع الســيُف يف الغمــدِ  

 ُمرنِّحــــة ُ األَعطــــاف َمْهضــــومة ُ الَحشــــا 

 

ـــــــدِّ   ـــــــة الق ـــــــراِف مائس ـــــــة األط  منعم

ــــِك تحــــَت لثا  ــــاُت المس ــــُت فت ــــايبي  مه

 

ـــــــدّ   ـــــــها أرج الن ـــــــْن أنفاس ـــــــزداُد م  في

 ويطلــــُع ضــــوء الصــــبح تحــــَت جبينهــــا 

 

 ُه ليـــٌل مــْن دجـــى َشــعرها الَجعـــدفيْغشــا 

ــــــــمْت    وبــــــــين ثناياهــــــــا إذا مــــــــا تبسَّ

 

ــــهد   (1)مــــديُر مــــداٍم يمــــزُج الــــراَح بالشَّ

 

 

                                                        

 .140-139ديوان عنرتة العبسي، ص: (   1)

يلة. تمام الدجي: الليل المظلم. أسفري: اكشفي عن وجهك. السواجي: الساكنة مرنحة:

ينة. األرج: األعطاف: الجوانب، مهضومة الحشا: خميصة البطن. مائسة القد: متثنية ل

 ريح طيب.
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ففي هذه القصيدة تلحمـت الحـواس وتعاضـدت لتشـكيل لوحـة فنيـة 

قراءة الـنص،  فنحن ننظر ونشم ونتذوق أثناء حواس،إبداعية، تتعاور فيها ال

تحديــد أهــم  حســية وعينــة مــن أجــل فــالقراءة الموضــوعية مســح لحقــول»

ــة فيهــا، وكيــف ترســم علــى كــل مســتوى ــارات الشخصــية الفاعل مــن  الخي

المســتويات المفقــودة دالالت األشــياء المرغــوب فيهــا؛ أعنــي العناصــر 

. فعنـرتة العبسـي وظـف العناصـر (1)«فهـااإليجابية التي ينتقيها الشاعر ويوظ

إن الروح المنكسـرة  غزلي، إالاإليجابية يف نصه، والنص يف جوه العام نص 

يشيء بدنو الليل المظلـم وهـذه بدايـة  تطل من ثناياه، فعادة غروب الشمس

على الحزن والخوف، فل ُيعلم ما يف ذلك الليل من  الصورة البصرية الباعثة

فـإذا اسـود » زين اآلخر يأيت عقب المشهد األول،د الحوالمشه، خير أو شر

فافة تحمل شحنات حزينة قليلة، بينما أسوّد فهذه ظلمتان: ظلمة ش« الدجى

طياهتا،  يتحلى فيها كثير من المعاين الغيبية التي ربما تخفي الكثير يف الدجى

يف علقـات عديـدة،  وهذه األصداء التي تثيرهـا المعـاين تلتقـي مـع بعضـها»

والمنطقيـة  نواع العلقات التـي تـربط بـين المعـاين العلقـات الجدليـةومن أ

فمـن اإلشـارات الجدليـة إشـارة الشـمس لهـا وهـي  (2)«ة والشـبكيةوالخيطي

القاتلـة  لحظة وداعية، وتحديد اإلشارة عن الغروب يشيء باللحظة الزمانية

                                                        

 .59المنهج الموضوعي نظرية وتطبيق، ص: (   1)

 .78السابق، ص: (   2)
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الليـل  ء دورجـا لوقت الرحيل؛ إذ يعقبها الليل بتباريحه وهمومه وطوله، ثم

اول فقال لها البدر: أال اسفري، أي أميطي اللثام عن جمال وجهك، وهنا ح

ــ عّلــه يجلــو  افاتًحــ االشــاعر بنظرتــه الحزينــة أن يعطــي الصــورة البصــرية لونً

ــر» الظلمــة عــن محــيط األحــزان، فاســتخدم كلمــة لتلــوين الصــورة، « المني

ليا، الشمس/البدر ئية عسما الفاظً أويلحظ همة الشاعر العالية فقد استخدم 

هبـا  سه واعتدادهلألذهان سمو الشاعر بنف المنير/ الغروب وهذه ألفاظ تعيد

وقــد توالــت الصــور البصــرية الحزينــة بإيقاعهــا ، رغــم الصــعاب واالحتقــار

الحزين عرب المشهد الفضائي المفتوح الذي يدل على عزلة الشاعر وتحبيذه 

لشعرية فهي إيقاع جمالي ال يخلو لمة او أما الك»عن البشر،  اللصحراء بعيدً 

والصوت ، ء عن طريق المخيلةمن عناصر ثلثة: المحتوى العقلي، واإليحا

 يًّـاإيقاع الخالص، وهبذا يكون اتصالها بغيرها من الكلمات األخرى اتصـااًل 

، ولذا فقد عرب الشاعر عن أهدافه بإيقاع الكلمة (1)«يؤدي إلى الغاية المطلوبة

ير، وهي سلحه بعد السـيف والـرمح؛ إذ المقتفـي ألشـعار غ تعبالشعرية أبل

ســلحين: ســلح الســيف والــرمح، وســلح الكلمــة ب اعنــرتة يجــده مــدعومً 

 المعربة.

                                                        

عز الدين إسماعيل، األسس الجمالية يف النقد العربي )عرض وتفسير ومقارنة(ن دار (   1)

 .295م، ص: 1992ة، اهرلقالفكر العربي، ا
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وإذا أنعمنا النظر يف طريقة تذوق عنرتة لبعض الصور نجدها يف غالبها 

مرة خالصة، ولكنه يحاول أن يضيف عليها بعض الطعوم لكي تزداد 

 قول:فهو يحلوهتا، 

 وبــــين ثناياهــــا إذا مــــا تبســـــمت

 

ــراح بالشــهد  ــدام يمــزح ال ــدير م  م

صورة الذوقية وإن ظهرت للرأي أهنا حلوة عذبة، إال إهنا تعكس فهذه ال 

المرارة التي يتذوقها الشاعر جراء تعنت عمه يف تزويجه عبلة، فيصف 

هل ، ولكن السؤال امذاقها بالعسل ومذاق الخمر الممزوج بالعسل أيًض 

د عنرتة ذلك الطعم العذب؟ أم أهنا صورة عابرة لكي يضع نفسه موضع وج

 المعرتف به؟اإلنسان 

كثير من الدارسين للشعر الجاهلي يجدون أن بعض األشعار تكون 

ولكنها على أرض الواقع بعيدة الوقوع والحصول، فالنص عبارة  يًّاصادقة فن

علقات الداخلية بة الويدرس النص من خلل لع»عن شبكة من العلقات، 

ى الذي بين عناصره، وليس على الناقد إال أن يضع نفسه على المستو

وعندما نتأمل الصورة  (1)«يختاره لنفسه دون أن يخلط بين المستويات

الشمسية نجدها ال تخلو عن سابقتيها البصرية والذوقية يف هذا النص، فقد 

ب فاختار أرج وم طيمن مشم حاول الشاعر أن يتنفس أجمل ما يف عصره

                                                        

 .17المنهج الموضوعي نظرية وتطبيق، ص: (   1)
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يقصد هبا  الند والمسك، ويف نظري أن الشاعر عندما يطلق تلك األوصاف ال

وصف عبلة يف ذاهتا، وإنما صناعة جو عائلي له يربطه بالمسئولية 

فقد وصل إلى معنى عميق وهو عدم الحصول على ، واإلحساس بالقيمة

 ببعض استقرار أسري وزوجة وأوالد ومنزل وهيبة، فأخذ يلطف جوه

المهدئات ريثما يستقر له األمر، ولذا لم ينفك الشاعر عن الصور الحزينة 

 لسوداوية فيقول:ا

 ويطلع ضوء الصـبح تحـت جبينهـا

 

 فيغشاه ليل من دجى شعرها الجعد 

به  فما أن يرى ضوء الصبح يف جبينها وهي صورة متخيلة، حتى تعود 

اإلشارة السيميائية عرب  جاءت ؛ حيثللوراء للقتامة واأللم االصورة قسرً 

ألسماء الحالكة المتمثلة يف الفعل المضارع الكثيف/فيغشاه، وعن طريق ا

يف السواد، ليل/دجى/شعرها/الجعد، وربما ختم البيت بكلمة الجعد ليربز 

ويف اعتقادي أن سبب اختفاء »لنا معنى األلم كما هو، والشاعر هنا واقعي، 

ة؛ إذا كان شعره ترجمة حقيقية ة عنرتالتصنع أو التكلف يعود إلى واقعي

لية، فلم يكن لديه بال للتزويق أو ألحاسيسه الداخ الحالته النفسية، وانعكاًس 

 .(1)«التكلف، وكل همه تصوير مشاعره وانفعاالته كما هي معتملة يف نفسه

 ومن الصور الذوقية التي تدل على المواقف الحزينة قوله:

                                                        

 .243شداد العبسي، ص:  بن يم الخلقية يف شعر عنرتةالق(   1)
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 حَمــــهُ َكـــم فــــاِرٍس غــــاَدرُت َيأُكــــُل لَ 

 

ــرِ   ــراُت األَنُس ــِذئاِب َوكاِس  (1)ضــاري ال

وش تبدو فيها ملمح الحزن؛ إذ األصل فصورة القتلى وهي طعام للوح 

يف بني البشر الحياة الكريمة، ونلحظ استخدام الشاعر األلفاظ قوية تناسب 

الحدث، ضاري/الذئاب/كاسرات/األنسر فعلى قوهتا إال إن إيقاعها 

ذلك يف صورة األكل عرب/ يأكل لحمه فالصورة  مثًل السيميائي حزين مت

مرحلة قوية وشجاعة. ويلحظ يف إيقاع  عميقة الحزن وإن بدت لنا أهنا

عنرتة الحزين أنه يتأرجح بين صورتين عندما يذكر الصور عن طريق 

 الحواس، فعندما يصف المعركة فإن الصور البصرية والذوقية والشمية

وعندما يذكر عبلة تبدو الصور هبيجة ناصعة مار، تعلوها روائح العدم والد

ه الصورة الحقيقية لدواخل عنرتة، فهو عطرة حلوة، رغم الحزن الذي تخفي

 يقول:

ــــٌل  ـــي بَاِس ـــإِنَّ ُظْلِم ـــُت ف ْم
 وإَِذا ُظلِ

 

ـــــمِ   ــــِم الَعْلَق ـــــُه َكَطع ـــــرٌّ َمَذاَقتُ ُم
(2) 

ــ  ــا يتجلــى عن ــان مكنــون صــدره، وهن رتة فالشــاعر يســتخدم حواســه لبي

لحقيقي عندما يصرح بأن من يظلمه فـإن م لـه إلـى الهـلك، وهنـا عـرب عـن ا

ولـم يصـرح بـه؛ بـل كنـى عنـه بـالطعم المـر الـذي يشـبه  يًّامجاز اتعبيرً القتل 

ــرة ــيم بكث ــاعر لحــرف الم ــم، ونلحــظ اســتخدام الش ــثالعلق ورد يف  ؛ حي

                                                        

 .153ديوان عنرتة العبسي، ص: (   1)

 .23السابق، ص: (   2)
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ظلمت/ظلمي/مّر/مذاقته/كطعم/العلقم، فحرف الميم صـوت مجهـور، 

لرخو وال بالشديد من األصوات المتوسطة، مخرجة الشفتان، ويعرب هو باال 

اآلالم المتوسطة، مخرجة الشـفتان، ويعـرب عـن سلسـلة مـن  عن سلسلة من

، ولـذا فــالظلم ااآلالم المربحـة التـي يعيشـها الشــاعر والتـي ضـاف هبــا ذرًعـ

ــبعض، ونتيجتهــا مرتبطــة بإحســاس الشــاعر،  والظلمــة مرتبطــان ببعضــها ال

والظلم والظلم محاور يستشعرها الشاعر فتشـكل إحساسـه بالليـل، لليل فا

عـرب مســار  يًّامفصـل اسـاس الشـاعر الجــاهلي بالليـل محـورً يشـكل إح» فقـد

تجربته الشعرية، بمـا يسـرتفده مـن اسـتقطاب لمختلـف الموضـوعات التـي 

ــأثير ــه مــن ت ــه، لمــا ل ــه يف حيات ــه وإحساســه بمشــكلت  تشــغل بال يف وجدان

 .(1)«عصره

لمعروف عن الشاعر الجـاهلي أنـه مصـور بـارع يلـتقط مشـاهده مـن وا

وأول مـا نلحظـه يف الشـكل الحسـي للصـورة »جول فيهـا، الصحراء التي يت

الجاهليــة هــو الصــورة البصــرية، فــإن الكثــرة الكــاثرة مــن الصــور الجاهليــة 

                                                        

، 1ط باد يس فوغالي، الزمان والمكان يف الشعر الجاهلي، عالم الكتب الحديث، إربد،(   1)

 .129م، ص: 2008
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. ونســتطيع إيجــاز الصــور الحزينــة عنــد عنــرتة العبســي بإيقاعهــا (1)«بصــرية

 ي أهنا تمثلت يف قسمين:يميائالس

ا جميلـة، سـواًء يشمل الصور الحزينة وإن بدت يف أصله: القسم األول

أكانت بصرية أو سمعية أو ذوقية أو شمية فإهنـا ال تخلـو مـن طـابع الحـزن، 

 اونلحــظ أن عنــرتة عنــدما يتــذكر عبلــة أو خيلــه فــإن الحيــاة تكتســب طعًمــ

اة، بينمـا القسـم الثـاين: عنـدما والحيـيميل إلى األمل  اخاًص  اوصورة ومذاقً 

خرج داكنة سوداوية، ولذا فإن يصور المعركة أو جحود قبيلته فإن الصورة ت

جـل جـوارح الشـاعر قـد أسـهمت يف التصـوير؛ إذ الـتحم السـمع والبصـر، »

واللمس يف سياق واحد، هو سياق التجاوب مع المتعة الكاملة التي شملت 

هــذه اللحظــة، وإمكانيــة تناســبها عــرب  تجــدد الشــاعر التــذكر يف إيمــاءة إلــى

 .(2)«الزمن

ــع في ــي اجتم ــن القصــائد الت ــمعية وم ــزين بصــوره الس ــاع الح ــا اإليق ه

 والبصرية والذوقية والشمية قول عنرتة:

 عجبـــــْت عبيلـــــة ُ مـــــْن فتـــــى متبـــــذل

 

 عـــاري األشـــاجع شـــاِحٍب كالُمنْصـــل 

 

 

 َشــــــْعِث الَمفــــــاِرِق ُمــــــنهٍج ِســــــْرباُلهُ 

 

هْن   ـــــدَّ ـــــم ي ـــــم يرتجـــــل حـــــواًل ل  ول

                                                         

ضوء النقد الحديث، مكتبة  نصرت عبدالرحمن، الصورة الفنية يف الشعر الجاهلي يف(   1)

 .187م، ص: 1976األقصى، عمان، 

 .115الزمان والمكان يف الشعر الجاهلي، ص: (   2)
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 الحديـــــَد إذا اكتســـــى إالال يكتســـــي 

 

 وكــــــذلَك كــــــلُّ مغــــــاور مستبســــــل 

ــــَد فإنَّمــــا   قــــد طــــاَل مــــا لــــبَِس الحدي

 

ــــم يغســــل  ــــدِه ل ــــِد بجل  صــــدأ الحدي

ـــى  ـــا فت ـــْت: ي ـــا وقاَل  فتضـــاَحكْت َعجًب

 

ــــل  ــــم تحف ــــا ل ــــَك كأهن ــــر في  (1)ال خي

زع النفسـية النـوافالشاعر حاول تغليب الرؤية التي تبعث األمل، ولكن  

شـاجع/ قاتمـة، عـاري األ افـرتاه يسـتخدم ألفاًظـ اتجذبـه إلـى األكـدار جـذبً 

شاحب/شــعث/ لــم يــدهن/لم يرتجــل/ال يكتســي إال الحديــد، فالشــاعر 

تعرتيه قتامة وحزن شـديدين وإن بـدأت نفسـه هزجـة بانتصـار مؤقـت، فقـد 

ه ولكنـ حاول الشاعر يف مجمل شعره أن يغلب اللون األبيض بكل محـاوره

ت إذ يوحي اللون األبيض بكمية األمل الكبيرة التـي كانـ»؛ اذريعً  فشل فشًل 

ــة  ــود يف حال ــى األس ــيض عل ــون األب ــب الل ــا أن تغلي ــا، كم ــئ هب ــه تمتل نفس

 .(2)«والقنوط اليأستمازجهما يوحي بتغليب طاقة األمل الناصعة على عتمة 

يـزين هبـا التـي وهنا تكمن براعة الشاعر الجاهلي يف التقاط المؤشرات 

مـن  قصيدته، فتبدو وكأهنا منظر جمالي اقتنصـه مـن الصـحراء بكـل مـا فيهـا

ولهـذا فـإن الغالـب علـى الشـعراء الجـاهليين أهنـم لـم » أحلم وآالم ومتـع،

يكونوا يقصدون التصوير يف حد ذاته من حيث هو تصوير، ولكن هدفهم هو 

                                                        

 .59ديوان عنرتة العبسي، ص: (   1)

، 1، نادي القصيم األدبي، بريدة، طنبيمتعبداهلل أحمد باقازي، عنصر اللون يف شعر ال(   2)

 .91م، ص: 1993
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ة بصـورة حياتيـنفسـية، وضـرورات معنويـة، ومواقـف  التعبير عـن حاجـات

 .(1)«جمالية أكثر، يجني المتلقي منها متعة االكتشاف والمقارنة

ــنص الســابق اســتخدام الشــاعر ألســلوب الحــوار وهــو وي لحــظ يف ال

أســلوب شــائع يف العصــر الجــاهلي وجميــع العصــور، ولعــل ذلــك مــا حــدا 

كمـا أن للحـوار داللتـه »ببعض النقاد أن يسقطه على حالة الشـاعر النفسـية، 

المؤكـــدة الدالـــة علـــى حالـــة االضـــطراب والقلـــق التـــي يعيشـــها  نفســـيةال

ظ ذلك من خلل اإلشارات، فتضاحكت/وقالت/كأهنا ، ويلح(2)«الشاعر

، ولكنـه يًّـاعاطف الم تحفل، فهذه عناصر للحوار جعلت جـو الـنص مشـحونً 

 كامنة. اونارً  اممعنً  ايخفي يف قرارات نفسه ألمً 

                                                        

 17مي، أثر الثقافة يف بناء القصيدة الجاهلية منشورات جامعة محمد الصادق الخاز(   1)

 .254م، ص: 2008، 1أكتوبر، ليبيا، ط

مي يوسف خليف، بطولة الشاعر الجاهلي وأثرها يف األداء القصصي، دار قباء للطباعة (   2)

 .111م، ص: 1998اهرة، الق، والنشر
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 .الباطنيالحزن سيميائيا ا: المبحث الثاين

 :المطلب األول: األلم والفراق

ميكيته، فهو ذو تأثير على النفس يمتاز النص الشعري بحيويته ودينا

، البشرية، لما يتمتع به من حركية األلفاظ وجرس المعاين وتسلسل الحروف

وسرب أغوار النص الشعري يحتاج إلى أدوات تكتنز الكثير من مفاتيح النقد، 

فإن ، المعاين تؤدي دورها يف سياق الجملة الشعريةفاظ ووإذا كانت األل

  يف رسم اللوحة السيميائية الحزينة، عرب محاورالموسيقى لها وقعها اآلين

فهي تجري »األلم والشكوى والفراق واألنين؛ إذ يقول عنها ابن األثير: 

مجرى األشخاص من البصر، فاأللفاظ الجزلة تتخيل يف السمع كأشخاص 

وقار، واأللفاظ الرقيقة تتخيل كأشخاص ذوي دماثة ولين ابة وعليها مه

والموسيقى جزء ال يتجزأ من النص بكل مقوماته،  (1)«أخلق ولطافة مزاج

والموسيقى تشكل الجانب الخفي لقبول النص يف التذوق، ولذا فالنص 

نصوص وعلقات متشابكة يفضي بعضها إلى بعض، وال نبالغ إذا ما قلنا 

 عن شخصية المبدع يكمن يف جرسه الموسيقي، ومما قيل المعرببأن الفهم 

 يف األلم:

ــــاُء الســــوانحطربــــَت وهاج  تــــَك الظب

 

ــــارح   غــــداة َ غــــدت منهــــا ســــنيٌح وب

                                                         

أدب الكاتب والشاعر، تحقيق: أحمد  األثير، المثل السائر يف بن محمد بن نصر اهلل(   1)

 م.1962الحويف وبدوي طبانة، دار هنضة مصر، القاهرة، 
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 تغالــــْت بــــي األشــــواُق حتــــى كأنمــــا

 

ـــادح  ـــَن الوجـــِد ق ـــديِن يف جـــويف م  بزن

 وقــد كنــَت تخفــي حــّب ســمراَء حقبــة ً 

 

ــــَت   ــــذي َأْن ــــا بال ــــُبْح الَن منه ــــائُح َف  ب

ـــِذرينني  ـــو َتع ـــري لقـــد ُأعـــِذْرُت ل  لَعْم

 

ـــنت صـــدرً   ـــك ناصـــُح  اوخش  غيبـــُه ل

 أعـــاذل كـــْم مـــن يـــوم حـــرٍب شـــهدتهُ  

 

ــــالُح   ــــادي النَّواجــــِذ ك ــــه َمنْظــــٌر ب  (1)ل

آخــر  اهنــا قمــة التجريــد الشــعري؛ إذ جعــل الشــاعر مــن نفســه شخًصــ 

ــق يكلمــه والداللــة ــك تــاء الفاعــل للمخاطــب يف طربــت/  وطف علــى ذل

كـــل جهـــة، حتـــى إنـــه ليـــرى أن  الخطـــاب يف هاجتـــك/ وكـــذلكوكـــاف 

معــه، فاتســع الفضــاء المحــزن أمامــه ليشــكل آخــر يباريــه ويمشــي  اشخًصــ

ــذكر ــم يت ــاء، ث ــا الظب ــع فيه ــة صــحراوية ترت ــه لوح ــع يف ســويداء  ل ــن ترب م

ــك  ــرب تحري ــداخلي( ع ــاطني )ال ــم الب ــدأ مراحــل األل ــه، فتب ــواققلب  /األش

ارات مكتنـــــزة بــــاأللم المفعـــــم اإلشــــ الوجــــد/جويف/ قــــادح، فهـــــذه

يف الصــــدر،  الداخليــــة األشــــواقباإلقــــدام، فهــــي حــــرب طاحنــــة بــــين 

ــار الهــوى عــرب اإلشــارة  ــال، وقــد اضــطرمت ن وإقدامــه علــى خصــومه للقت

الســـيميائية الحزينـــة تغالت/بزنـــدين، وقـــد تكـــون اإلشـــارة األولـــى مـــن 

ازدحــام  يســببهتكــون الغليــان الــذي  الغلــو وهــو الزيــادة يف أي شــيء، وقــد

األشــواق داخــل المضــغة التــي ربمـــا لــن تتحمــل ذلــك، ولنــا أن نتأمـــل 

ـــدين داخـــل جـــوف إنســـان تلـــك  ـــة يف وجـــود زن الصـــورة المعـــربة الماثل

                                                        

 . بزندين: الزند ما يقدح به الشرر.37ديوان عنرتة العبسين ص: (   1)
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ــذه الصــورة  ــار، فه ــن يشــعل الن ــوري أي م ــن م ــا م ــد له ــد الب ــن المؤك وم

للخلــوص إلــى نتيجــة مفادهــا قــوة الشــوق واأللــم الــذي  اتــذهب بعيــدً 

ـــم تلـــك احـــدا بالشـــاعر ل ـــد مـــن األل ـــام الصـــورة يزي لصـــورة، ولعـــل خت

ــدأها بصــ ــد عنــرتة، فبعــدما ب ــه الممــض عن ــاء عــن يمين ورة لطيفــة فيهــا الظب

بكـــل مـــا فيهـــا مـــن نبـــات ومـــاء، تـــدرج يف  ويســـاره، وكـــذلك الصـــحراء

ــدا  ــوازع النفســية تســيطر علــى مجريــات الصــورة، ثــم ب الصــورة فبــدأت الن

ن باطنيـــة يتخللهـــا اللـــون ألـــوا الشـــوق واأللـــم والوجـــد يف الـــدخول عـــرب

ل المشــهد بلفــظ األســود واللــون األحمــر واللــون األخضــر، ثــم ينتهــي قفــ

للصــورة،  كــالح، ولنــا أن نتخيــل ذلــك المشــهد ومــا فيــه مــن بــروز وتجهــم

ثــم إلــى ، فالنــار تنتقــل بشــكل تطــوري مــن شــكل نفعــي إلــى إيحــاء نفســي»

مثـــل هـــذه  صـــرفاترؤيـــة دينيـــة لهـــا أبعادهـــا الروحيـــة التـــي تمثلـــت يف ت

الشــعوب، فهـــي يف الـــرتاث العربـــي لهـــا رؤيــة قـــد تطـــورت مـــن الشـــكل 

. وهــذا مــا لــوحظ عنــد عنــرتة؛ (1)«ي المــادي إلــى االنعكــاس النفســيالنفعــ

 إْذ النار تضطرم يف جوفه وال تخبو.

 ومن صور الفراق المفعما ةالعالماتيا الحزسنا قول :

 َسـل القلـب َعّمـا كـان يْهـوى ويْطلـُب 

 

ـــــــُب بَح الوأصـــــــ    يشـــــــكو وال يتعت

                                                         

لشعر الجاهلي )تفسيًرا فنيًّا( العلم واإليمان للنشر  ايف نجيب عثمان أيوب، صورة النار(   1)

 .141ص:  م،2009، 1التوزيع، ط
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ــة  ــد ِذلَّ ــْكٍر وانتخــى بع  صــحا بعــَد ُس

 

ـــو  ـــذي يه ـــب ال ـــُب وقل ـــل يتقل  ْى الع

تي   إلــــى كــــْم ُأداري مــــن تريــــُد مــــذلَّ

 

ـــذل جهـــدي يف رضـــاها وتغضـــُب    أب

ــــــة ٌ  ــــــاِل قليل ــــــاُم الجم ــــــة ُ! أي  ُعبيل

 

 لهــــا دْولــــة ٌ معلومــــة ٌ ثــــمَّ تـــــذهُب  

 فـــل تْحســـبي أين علـــى الُبعـــِد نـــادمٌ  

 

ُب  وال  ــــذَّ ــــرام مع ــــار الغ ــــُب يف ن  القل

 وقد قلُت إنِّـي قـد سـلوُت َعـن الهـوى 

 

ـــ  ـــذُب وَم ـــي ال يقـــوُل ويْك  ْن كـــان مثل

بـي   َهجرتك فامضي حيُث شـئِت وجرِّ

 

ُب    مـــن النـــاس غيـــري فاللبيـــب يجـــرِّ

ــزلٍ   ــِع منْ ــى َرْب ــى عل ــْن أمس ــْد ذلَّ م  لق

 

 

يار وينـــدُب    (1)ينـــوُح علـــى رســـِم الـــدَّ

ــد اســتخ  ــربة عــن دم الفق ــة لحشــد الصــور المع ــه اإلبداعي شــاعر طاقات

ـــه،  ـــذا»خلجـــات نفس ـــالقراءة ول ـــرب  ف ـــه ع ـــذي ندرس ـــنص ال ـــة لل الممتع

ــي  ــعرية الت ــا الش ــتجلء الرؤي ــى اس ــا إل ــبيهية تقودن ــه التش ــه ودالالت مكونات

ــاول إحســاس  ــة مــن موقــف فكــري يتن ــي جــاءت منبثق ــرتة، الت يمتلكهــا عن

ــــاجس المصــــير ا ــــذات الشــــاعرة هب ــــاة ينإلنســــاال ــــالنص (2)«يف الحي . ف

ـــظ  ـــراق والهجـــران، ويلح ـــة للف ـــة ناطق ـــكالســـابق صـــورة حي ـــرب  ذل ع

ـــة يف الفعـــل ـــراق المتمثل ـــا الف ـــة قوامه ـــم  ،«ســـل» إطـــلق إشـــارة حزين ث

عقــب بعـــد ذلـــك بأفعـــال مضـــارعة ربمـــا يفهـــم منهـــا اســـتمرارية العتـــب 

                                                        

 .97ديوان عنرتة العبسي ص: (   1)

أسماء سعود الخطاب، التشبيه يف معلقة عنرتة، مجلة العلوم اإلنسانية، كلية اآلداب، (   2)

 .12م، ص: 2004، صيف 8جامعة البحرين، العدد 
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ـــوب/ ـــن المحب ـــرغم  والشـــكوى م ـــب، وب يهـــوى/ يطلب/يشـــكو/ يتعت

ــ ــرب صــحا/انتخى/بعد ذلــة/قلب/ د الكالتواج ــات الفــراق ع ثيــف لعلم

ــب، بــالرغم ك فقــد الحظنــا جانــب االنكســار الــذي مــن ذلــ يهوى/يتقل

ــــًل  ــــكل أم ــــارع/يهوى/  يش ــــل المض ــــك الفع ــــل ذل ــــوع، ويمث يف الرج

 .يتقلب

ــارة يفهــم منهــا القــوة  ــرتة عــرب إرســال إش ــى الكربيــاء عنــد عن وتتجل

لقلـــب، وعـــرب النـــداء وال االتـــي جـــاءت عـــرب النهـــي/ فـــل تحســـبي/ 

التـــي  مـــن أبـــرز هـــذه األســـاليب»المحذوفـــة أداتـــه/ عبيلـــة، والنـــداء 

انتشــرت علــى رقعــة الــنص الشــعري عنــد الشــاعر، وقــد تجــاوز النــداء 

عنــــده معنــــاه األصــــلي إلــــى معــــاٍن كثيفــــة ثــــرة، كالتهديــــد والوعــــدي 

 .(1)«والتحبب

ء الشـعري، البنـاوهذه األدوات وغيرها من الصور لها الدور األبـرز يف 

وحــري هبــا أن تكــون نابعــة مــن شــعور الشــاعر منطلقــة مــن داخــل نفســه، 

ممتزجة بخواطره، ومعربة عن رؤيته الخاصة لألشياء، حتى تـؤدي دورهـا و

المنوط هبا يف النص الشعري، ويتضح صرب الشـاعر علـى مـرارة األيـام التـي 

ر فيعـرب عنهــا ن تـذكسـعيدة تسـتحق أ اه لـم يــَر أياًمـ؛ ألنـتبـدو قليلـة يف نظـره

                                                        

 .204اح يف جماليات العدول، ص: نزيالشعرية ا(   1)



 

 

 
 م2019 ر(مارس )آذاهـ/ 1440(، رجب الفرد 19العدد ) -السابعةالسنة  241

 

ـــام ـــل يف: أي ـــة تتمث ـــة حزين ـــة/ الجمـــال/ /بإشـــارات فراقي ـــ قليل  ة/معلوم

 .معذب نار الغرام/ نادم/ تذهب/البعد/

مراحـــل عميقـــة  افهــذه اللوحـــة المعـــربة عـــن الفـــراق تعضـــدها أيًضـــ

ومســميات شــاحبة تشـــيء بلحــن الفــراق الـــذي ال عــودة بعــده، ويظهـــر 

ــك/ فامضــي/جر ــلوت/الهوى هجرت ــك /س ــذل ــاس، بي/ م ــذه »ن الن فه

ــي ــ المراحــل الت ــاة الهيف ــذه الفت ــذ أن أبصــر ه ــا الشــاعر من ــر هب ــى أن م اء إل

عــف عنهــا، مراحــل مرتتبــة، وكــل مرحلــة جــاءت بعــد أختهــا، وكانــت 

ــه وشــرفه  ــين نزوت ــا يصــارع نفســه ب ــدو أن الشــاعر كــان فيه ــة يب ــنهن مهل بي

 .(1)«نهاالرفيع الذي ال يريد أن يخدشه، فاختار بعد برهة أن يعف ع

 :الشكوى واألنين: المطلب الثاين

 من صور الشكوى عند عنترة العبسي:

ــــــهِ َفــــــ  اْزَورَّ مِـــــْن َوْقــــــِع الَقنـــــا بِلِبانِ

 

ــــــَرٍة َوَتَحْمُحــــــمِ    بَِعْب
َّ
ــــــَكا إَِلـــــي  وَش

ــا الُمحــاَوَرُة اْشــَتَكى  ــْدِري َم  لــو كــاَن َي

 

ِمــــي  ـــلَم ُمَكلِّ ـــو َعلِـــْم الَك ــــكاَن ل  َوَل

ـــــــدْ    ــــــفَ ولَق ــــــَب  َش ى َنْفســــــي َوَأذَه

 ُسْقَمَهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

 

  (2)ْقــــِدمِ ُل الَفــــواِرِس َوْيـــَك َعنَْتـــَر أَ يــقِ  

 

 

                                                        

وف الثنائية والثلثية بين القرآن الكريم ودواوين رزاق عبد األمير الطيار، معاين الحر(   1)

م، 2012، 1شعراء المعلقات السبع، دار الرضوان للنشر والتوزيع، عثمان، األردن، ط

 .285ص: 

 .30ديوان عنرتة العبسي، ص: (   2)
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فقد حشد الشاعر طاقاته اإلبداعية لرسم صورة حزينة، هي يف ذاهتا من 

الصور التي يتفنن الشارع يف رسمها، فصورة الخيل والمعركة والمحبوبة قد 

الشكوى الكثير، والناظر ل من سيطرت على جل شعره، فهذه اللوحة تحم

ي شكوى أسبغها على لمعاناة عنرتة، فه الشكوى خيل عنرتة يجدها تجسيدً 

وإذا تأملنا معلقة عنرتة، »الخيل ويف الحقيقة الخيل ال يشتكي وال يحاور، 

ونظرنا نظرة متأنية فاحصة نجد أهنا عربت عنه أصدق تعبير، وذلك بعد أن 

لحوار التي دارت بين عنرتة وخيلة هي لغة لغة ا؛ ف(1)«نسلم بملكته الشعرية

ألبست يف مظهرها العام لبوس المعركة شكوى وألم وتربم من الواقع، وإن 

والشكوى من النبال وكثرة الجراح، فهذه صورة عميقة اتخذت الحوار 

متنوعة على مستوى الشاعر الجاهلي  اوتتخذ لغة الحوار صورً »لها،  امصدرً 

لت طبيعة التمني واردة على لسان الشاعر بما ظبصورة أو أخرى، ور

 .(2)«يه رفيق رحلتهالفارس حين يتوحد مع فرسه، فيجد ف

واللوحة التي رسمها الشـاعر لشـكوى خيلـه تحمـل إشـارات سـيميائية 

ـــى التجـــدد والحـــدوث  ـــدل عل ـــي ت ـــال الت ـــوالي األفع ـــدها ت ـــة جس حزين

ــة المليعرب/فازور/شــكا/يدري/ اشــتكى/ لكــان/ علــم/ فهــذه اللوحــة  ئ

                                                        

حميد علي، المعلقات من منظور النقد الحديث، دار الكتاب الحديث، دالعبعبدالرحمن (   1)

 .74، ص: 1م، ط2010القاهرة، 

 .85القصصي ص:  األداءبطولة الشاعر الجاهلي وأثرها يف (   2)
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ــل ونلبســها صــاحبها،  ــن الخي ــا نجــرد الشــكوى م بالشــحن النفســي تجعلن

 بعربة وتحمحم» الستشعارية يففالجملة ا
ّ
قيمـة  اتأيت لتؤدي غالبً » «شكا إلي

 النظـام االســتعاري ؛ ألنتــأيت عـن طريـق التشـبيه فنيـة أعمـق مـن تلـك التـي

 .(1)«يكشف علقات جديدة بين األشياء، ويؤلف بين المختلفات

 ول يف سبيل معاناة الشكوى من تباريح الحب والغرام:ويق

 كيـــَف أجحـــدإذا كـــاَن دْمعـــي شـــاهدي 

 

ـــــد   ونـــــاُر اشـــــتياقي يف الحشـــــا تتوقَّ

كــــنُّ مـــــن أوهيهــــات يخفــــى مـــــا   

 الهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى

 

دُ      وثــــوُب ســــقامي كــــلَّ يــــوٍم يجــــدَّ

ـــــدً    اأقاتـــــُل أشـــــواقي بصـــــربي تجل

 

ــــــدُ     ــــــراِم مقي ــــــِد الغ  يف قي
َ
ــــــي  وقلب

ـــْومي وُظْلَمُهـــمْ  أشـــإلـــى اهلل    ُكو َجـــْوَر َق

 

 دُ علــى الُبعــد َيْعُضــ إذا لــم أِجــْد ِخــلًّ    

ـــاتلي   ـــة ق ـــبُّ عبل ـــى ح َّ أمس
ـــي  خليل

 

ــــاُم ُمَهنَّــــدُ     ــــي شــــديٌد والُحس  وبْأِس

ـــٍك   ـــة َ مال ـــا ابن ـــوُم ي  الن
ّ
ـــي  حـــراٌم عل

 

 وَمْن َفْرُشـُه جْمـُر الَغضـا كْيـف َيْرُقـدُ    

 أننـــي ســـأندُب حتـــى يعلـــم الطيـــرُ   

 

دُ     حــزيٌن ويرثـــي لـــي الحمـــاُم المغـــرِّ

 ةأْنــــِت فيهــــا مقيَمــــ اوَألــــثُِم أْرًضــــ 

 

ــُردُ     ــرى األَرِض َيْب ــْن ث ــي مِ ــلَّ َلهيب  َلَع

ـــٌه    ـــة َ العـــمِّ تائ  َرَحْلـــِت وقْلبـــي يـــا اْبنَ

 

ــِر     ــى أث كــب ينشــدُ  األظعــانعل للرِّ
(2) 

 

                                                        

عبدالقادر الرباعي، الصورة الفنية يف النقد الشعري، دارا لعلوم للطباعة والنشر، الرياض، (   1)

 .95 هـ، ص:1405، 1ط

 .142ديوان عنرتة العبسي، ص: (   2)
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 بث ثى عربيف هذا النسق الذي يستوعب فيه الشاعر جماليات األن

فية وما الظر« إذا» تباريح الحزن، نلمح األثار المرتتبة على ذلك يف سيميائية

فالشاعر ينفي الوجود من حوله؛ إذ لم يعد يف  ؛تحمله من أفق للمستقبل

ولذلك لجأ إلى الدمع يبثه شكواه ويجعله  ؛ينصفه الكون من يسمعه أو

ضى مدة من حياته قد أموأن عنرتة »قد جار عليه  ، وإن كان الزمناشاهدً 

صيل لحمل راية ، فإن هذه العبودية ال تستطيع أن تنفي استعداده األاعبدً 

 ا، فإن ذلك قد جعل من اللهيب الباطني والشعور بالشكوى أمرً (1)«الحرية

تلحمت و؛ يف شعره، فهنا يف هذا النص تجسدت معاين الصدق الفني افارقً 

 ن كثير من إشارات التضادعت بيجم ؛ حيثالقيمة الشعرية مع الشعورية

ر، وبرغم من ألم مثل: الدمع/ النار، أقاتل/ قيد، النوم/ فرش الجم

تدل على المكابرة  االشكوى وانكسار النفس إال إن الشاعر يستخدم ألفاظً 

وعدم االستسلم كالتي نلمحها يف: هيهات/ أقاتل/ مقيد/ بأسي 

 .شديد/الحسام مهند

هي معركة داخلية باطنية قلبية،  عرالشا والمعركة الدائرة يف فلك

المتقد، فالملحظ أن شطر البيت: الحزن التابعة من الجوف  والدليل إشارة

، الملحظ أنه يشتعل بنارية األلفاظ، فقد «ونار اشتياقي يف الحشا تتوقد»

اختار عنرتة ما يعترب عن حبه وألمه لعبلة عرب إرسال سيميائية الحزن 

                                                        

 .32التشبيه يف معلقة عنرتة، ص: (   1)
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لقلب المعذب، فلفظ: النار/ االشتياق/ الحشا/ من ا اإلشارية التابعة

يؤرقه، وهو يحاول  لى مشروع ظل طويًل تتوقد، كلها دالالت باطنية ع

كتمانه، حتى انفجر الوضع وخرج عن السيطرة، فكانت الدموع هي نتيجة 

 حتمية لتلك النار.

ولم يتوقف عند ذلك الحد؛ بل نتيجة للبعد واشتعال النار يف جوفه، 

يرتدي ثياب المرض التي كل يوم تجدد له، وبرغم ذلك  يًل بح هزأص

االستسلم، فهو يقاتل األشواق بالصرب والتجلد، وإن  تأبى عليه فشجاعته

يف حب عبلة، ثم يرسل شكواه إلى اهلل يف لحظة رجوع إلى  اكان قلبه مقيدً 

النفس والعقل، فيشكو قومه وظلمهم، فلم يعد أحد يسمع له أو يرى، 

نه يستسلم عرب إشارات الحزن أورة األشواق ومكابرة النفس، إال رغم فوب

حزين/ويرثى/ وألثم/ رحلت/ /سأندب: حرام علي النوم/ المتمثلة يف

 .تائه/ األظعان/ ينشد

للصورة الباطنية التي قلما من  افهذه اللوحة الحزينة باتت تشكل أطرً 

لشاعر عاشق من الطراز ع، فاالشعراء تناولها بأبعادها الحزينة ونفسها المتقط

نار لها لهب يحرق  والحب له جنون يشعر كما تشعر النار، وللقلب»األول، 

الجسم، والحمر يف فراش المحب يتقلب عليه من ألم الفراق، وللحبيبة 
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وهبذا يكون الشاعر قد تجلت عنده  ؛(1)«نيران تنسب إليها وهي نيران حبها

ولذا فقد باتت الصورة  ؛ومهبة وقالرؤية يف الشكوى عرب محاور الحبي

ئنة من حبه لعبلة وظلم قومه للشجون النابعة من الشكوى الكا االحزينة مثارً 

 له باستعباده وإذالله.

 ومن صور األنين عند عنترة قول :

 ك مــا يأتيــك مــن نعــميــيــا عبــل يهن

 

ـــــدر  ـــــى أعـــــدائك الق  إذا رمـــــاين عل

 يـا مــن رمـت مهجتــي مـن نبــل مقلتهــا 

 

 (2)رؤهـــــا َعِســـــرُ لت بُ بأســـــهم قـــــات 

طهاد أو الحب، فاألنين عبارة عن تراكم من األوجاع القلبية نتيجة للض 

ونلحظ أن األنين يف األبيات اآلنفة نابع من حرف النداء الذي جاء على 

تصريح باالسم )عبلة( واالسم الموصول )من(، فقد برح األلم فخرج 

ة مستقرة فإن عاشقها يف هانئ الصوت المبحوح عرب النداء، وإذا كانت عبلة

يهنئك/ نعم/  مقارعة دائمة للخطوب، وذلك من خلل إشارات حزينة،

رماين/ أعدائك/ أسهم/ قاتلت، وتستمر معاناته مع مكنونات صدره 

 فيقول:

ــــــرً  ــــــُب َده ــــــح اُأعات ــــــيُن لناِص  ال َيل

 

مُع فاضــح   يوأخفــي الجــوى يف القلــب والــدَّ

ـــام َعـــْونٌ    َدمـــيعلـــى  َوَقـــومي مـــَع األَيَّ

 

ــــــفائِِح   ــــــا والصَّ ــــــوين بالَقن ــــــْد طَلب  َوَق

                                                         

 .231صورة النار يف الشعر الجاهلي )تفسيًرا فنيًّا(، ص: (   1)

 .143ديوان عنرتة العبسي ص: (   2)



 

 

 
 م2019 ر(مارس )آذاهـ/ 1440(، رجب الفرد 19العدد ) -السابعةالسنة  247

 

ـــــ  هوقــــد أبعـــــدوين عــــن حبيـــــٍب أحبُّ

 

ـــن   ـــٍر ع ـــسفأصـــبحُت يف قف ـــازح األن  ن

ـــــة ً   فيـــــا َربُّ ال تْجعـــــْل َحيـــــايت َمَذمَّ

 

 وال َمــــــْويت بـــــــين النِّســـــــاِء النَّـــــــوائِِح  

ــــن َقتــــيًل   يــــُر حْوَلــــهُ  ولك ــــْدُرُج الطَّ  َي

 

ــ  ــن ج ــل م ــاُن الف  (1)وانحيوتشــرُب غرب

 فصورة األنين تجلت عرب الفعل المضارع المتضمن بوح األنين 

ونتيجة لذلك فقد صاغ األلم  ؛بعناده ال يلين ألحد فالدهر مستمر؛ «أعاتب»

واألنين عرب محاور القلب والدمع، كما تجلى الصوت الباطني يف الشكوى 

لم ة األمن أهله وعشيرته فهم عون على من يريد قتله، وهذه الصورة قم

األهل يف العرف هم السند والعزوة، فإذا فقدت هذه  ؛ ألنالباطني الحزين

الصفة يف األهل فل أمان للحياة، وألن األلم يحتاج لمساحة واسعة فقد 

الطويل لكي يستوعب انفعاالته ويتمدد عليها أنينه،  اختار الشاعر البحر

لصور الموسيقية سمى ايف النفس، المتلكه أ اولذلك كان الشعر أوقع أثرً »

 (2)«طابق عناصرهللكلم وأدقها، ولتوازن أجزائه وتلؤم تكوينه البنائي، وت

باح بكل ما  ؛ حيثولذا فقد وجد عنرتة يف هذا التوزيع الموسيقي ضالته

يجول بخاطره من أنين وآالم، وذلك عرب إشارات آنية تتمثل يف: أعاتب/ 

بالقنا والصفائح، ولذا  بوين/أخفي/ القلب/ الدمع/ عون على دمي/ طل

                                                        

 .114السابق، ص: (   1)

لقاهرة، ، اشرمحمد غنيمي هلل، النقد األدبي الحديث، هنضة مصر للطباعة والن(   2)

 .435م، ص: 2001
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لل مرتاكمة، ويف اختيار معاناته تنطوي على ع ؛ ألنفقد عرب عنرتة بشعر جيد

قافية المشبعة باالنفعال العاطفي الممسك لألنفاس، وحرف الحاء مخرجه 

من وسط الحلق، ومن أجل ذلك أكتسى النص موسيقى حزينة مكسورة 

الموسيقى عند حد إطراب  ف دوروال يتوق»تناسب مقام العتاب واألنين، 

حسب، وإنما تنساب أذن السامع وبعث اللذة النغمية يف نفسه كالغناء ف

يف الكشف عن الحالة  تساعد افتحدث أنغامً  الموسيقى يف أبيات الشعر

 ،(1)«النفسية للشاعر، وتجسد اإلحساس المستكن يف طبيعة العمل الشعري

هنا يف ذلك شأن األدوات ي، شأفالموسيقى العذبة تؤدي دورها كما ينبغ

داع الشعري للشاعر، على مساحة اإلب الداعية للحزن التي رأيناها تتمدد

حديثه عن دور اللون يف الشعر عندما  عند« هربرت ريد»كاللون الذي وصفه 

إننا نتغلغل بسجيتنا يف طبيعة اللون، فتذوق عمقه أو دفأه أو تدرجه، »: قال

نمضي إلى المطابقة بين هذه الصفات  ية ثموبمعنى آخر صفاته الموضوع

 .(2)«اللونية وبين االنفعاالت

                                                        

عربي، منشأة المعارف، اإلسكندرية، ص: رجاء عيد، التجديد يف الموسيقى يف الشعر ال(   1)

9. 

عباس الصراف، آفاق النقد التشكيلي، الجمهورية العراقية، وزارة الثقافة واإلعلم، دار (   2)

 .277م، ص: 1979الرشيد، 
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لكتمان األنين الموجع يتوجه عنرتة بالدعاء بأال تكون حياته  اًل واستكما

بأن ال يموت بين النساء، وإنما يف  امذمة، وهذه من رفعة النفس، ويدعو أيًض 

بدأت بتشكيل نين ساحات الوغي بين الفرسان ومقارعة األبطال، فصورة األ

يف  اأن له دورً لوحة سيميائية باطنية حزينة عرب العتاب الطويل لكل من يعتقد 

مأساته، ثم شرع يف نفض البوح عرب الشكوى من األهل الذين من المفرتض 

ثم يختمها بالدعاء بالموت الكريم لكي ينال حياة  اأن يكونوا عزوة وسندً 

 كريمة عزت عليه يف الدنيا.

 ين عنده:األن ومن صور

 إن كنــــت أزمعــــت الفــــراق فإنمــــا

 

ـــــمُ   ــــم زمــــت ركابكــ ـــــل مظل  بليــــ

ــــ  ــــام ـــــولة أهله ــــي إال حمــ  ا راعن

 

 (1)وسط الديار تسف حب الخمخـم 

 اوكان وقع الرحيل مصحوبً  فهنا تجسيد لمعاناة الشاعر عرب الرحيل ليًل  

ا/ ر، )مباالرتياع والوجل والخوف، ونلحظ ذلك عرب أداة الحصر والقص

إال( الذي يشبه انقباض القلب، فالمشهد مهيب استدعى الوجل والخوف 

صابه من الذهول إبان الرحيل، ونلمح صورة الحزن المرتاكبة والمركبة لما أ

من أدوات الشرط والحصر والقصر، كما أن تكثيف األفعال يشير على 

ل، ديناميكية الحركة وسرعة الرحيل، وذلك عرب: كنت/ أزمعت الرحي

                                                        

 مخم: نبات تأكله اإلبل.الخ. 17ديوان عنرتة العبسي، ص: (   1)
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ا الضمير إلشارة تكمن يف تاء الفاعل المؤنث/ كنِت/ أزمعِت، وأيًض فا

ليها يف كلمة: أهلها، فهذه إشارات حزينة أرسلها الشاعر ليبين بعض العائد ع

مكنونات نفسه، فكانت لوحات سيميائية حزينة تنبض باأللم والشكوى 

عر ة الشلكثر والفراق واألنين، وال نستطيع استعراض شعر عنرتة كامًل 

الحزين، ولكن اقتصر هذا البحث على نماذج هي يف الحقيقة مختارات 

 لرؤية العامة لشعره.تعكس ا
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 :الخاتما

أبحرُت يف هذا البحث مع شاعر رقيق اإلحساس، عذب األلفاظ، عزيز 

فوجدته صادق العاطفة والشعور، وعلى أثر  االنفس، ونظرت يف شعره كثيرً 

هما مقدمة وتمهيد وتعقبهما خاتمة، تسبق ذلك جاءت الدراسة يف فصلين

ه الشعري، والفصل األول والتمهيد جعلته للحديث عن الشاعر ونتاج

حيث جاء ذلك عرب محورين « معنى السيميائية واإليقاع»: تحدثت فيه عن

المحور األول: معنى السيميائية ودورها يف البناء الشعري، والمحور الثاين: 

يقى الشعر، وقد بينت معنى السيميائية وأهنا  موسعن معنى اإليقاع ودوره يف

وعلى العلمة الشعرية، ينظر إليها مذهب حديث يقوم على العلقات 

بالتحليل والتفكيك، وكذلك دور اإليقاع وأخص اإليقاع الداخلي 

 للكلمات من جرس وتناسق لإلشارة وغيرها.

مهيد عرب تويف الفصل الثاين: تحدثت عن ملمح الحزن يف شعر عنرتة 

 سيميائيةلدور الحزن يف النفس ومعناه، وجعلت هذا الفصل خاًصا بال

 اهرة للحزن وقسمته إلى مطلبين:الظ

األول: الحزن عرب اللون، فقد اتكأ عنرتة على جملة من األلوان، كان 

الحزن » اللون األسود أشهرها، ثم اللون األحمر، والمطلب الثاين: عنونته بـ

على تلك الحواس،  اق والبصر، فكان الحزن طاغيً والذوعرب الحواس الشم 
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الحزن الباطنية، وجاء يف  سيميائية« انوالمبحث الثاين جاء تحت عنو

 مطلبين:

 األلم والفراق. :األول

 والثاين: الشكوى واألنين.

يف هذا المبحث ينبض به قلبه وتشتعل منه أضلعه،  يًّاوكان الحزن داخل

من  إقصائيةله وسيفه ورمحه، فعاش عيشة ه لخييبث شكوا احتى غدا وحيدً 

 القريب والبعيد.

 النتائج:

ة العبسي طريقة فريدة يف رسم صورة الحزن عرب جميع لعنرت - 1

 األدوات المتاحة له.

 شعره صادق وإحساس رهيف وخلقه عال. - 2

 على منبع أحزانه. اللون عنده اكتسبت الصفة القطعية للداللة داللة - 3

يكابر  االنكسارات نفسه وأحيانً  اسود استخدمه كثيرً ن األاللو - 4

 فيفاخر به.

عنرتة اللون األسود إلى اللون األحمر الذي يشاهده أثناء تجاوز  - 5

 المعارك وكأنه لون تعويضي.
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اختفت ألوان البهجة من حياته وإن ذكرها كاللون األبيض  - 6

 واألخضر.

 حراء يف الليل.ء الصله إيقاع مميز يكتنفه الهدوء كهدو - 7

يله من من حبه لعبلة ونكران جم اوصدره يتقد نارً  اعاش مغبونً  - 8

 قبيلته.

 التوصيات:

 .اما زال بكرً  ؛ حيثالعناية التامة برتاثنا القديم - 1

 .التوجه لدراسة الشعر عرب المدارس الحديثة - 2

 كنا اذلك سيكشف لنا أمورً  ؛ ألنزيادة الغوص يف عمق الشعر - 3

 ها.نجهل

ا تكشف ؛ ألهنالعناية بمطالع القصائد وبدايات الصور الشعرية - 4

 الشاعر. نفسية

؛ اإلكثار من الدراسات النفسية واألدبية للشعراء عرب أشعارهم - 5

 علمان متلزمان. ماألهن

إدخال الرسم التخيلي كرافد مهم يف إيصال الصورة لمتذوقي  - 6

 معنى.رسوم موحية تقرب ال األدب، عرب
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وبعد هذه الرحلة الماتعة مع شعر عنرتة وحزنه فإننا ال ندعي الكمال يف 

حصل فمن  اعمل وال التمام فإن أصاب أهدافه فمن اهلل وفضله وإن تقصيرً ال

 نفسي والشيطان واهلل الهادي إلى سواء السبيل.
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(5) 

 حنان أحمد عبداهلل فقي  السيدد. 

 

لعرةيدا )قسدم األدب(، أستاذ مشارك ةكليا اللةا ا •

 .يف جامعا أم القرى

دكتوراه يف الدراسات األدةيا من جامعا أم القرى،  •

 هد.1425لعام 
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 ملخص البحث

إن ظاهرة الحسد يف الشعر العربي لم تلق اهتمام الباحثين وعنايتهم 

غيرها من الظواهر األخرى التي شاعت على ألسنة الشعراء القت ا كم

سواء كانوا شعراء قدماء أو شعراء العصر الحديث.  وسجلوها يف أشعارهم

وأكاد أقول –وقد دفعني لدراسة هذه لظاهرة ندرة أو قلة األبحاث حولها 

وإن قال قائل إن أبيات الحسد مشهورة ذائعة الصيت،  -عدم وجودها

البحث لم يهتم باألبيات المشهورة فحسب، بل اهتم بظاهرة هذا  إنفأقول 

من خلل الرجوع إلى المصادر القديمة والدواوين  الحسد يف حد ذاهتا

الشعرية وذلك يف أثناء تأصيلي لمفهوم الحسد واأللفاظ األخرى التي قد 

ترتبط مع لفظة الحسد يف بعض معانيها، وقد اقتصرت يف بحثي هذا على 

عبد الرحمن » واحد فقط من الشعراء المحدثين وهو الشاعر نموذجة دراس

ذه الظاهرة عنده حقها من الدراسة، إضافة إلى بيان حتى أعطي له« شكري

الحالة الشعورية والنفسية التي دفعت بالشاعر إلى الوقوف عند هذه 

الظاهرة والحديث عنها مع وصفه لحالة الحاسد أو الحاسدين. وكانت 

يوانه ليست بالقليلة؛ لمحاولة الوقوف على هذه الظاهرة يف د عرمادة الش

ضوعات الحسد؛ إذ تعددت وتنوعت الموضوعات ومفهومها، وتنوع مو

ما بين حسد يف الحب وما ناله المحبوب من وصال وود ولقاء دفع 

بالحساد حسد الشاعر على ما آل إليه حاله، وكذلك الحسد يف المال 
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ء والفطنة فهي من األمور المهمة التي الذكاو والمنصب والجاه والعلم

نعم، وقد لفت انتباه شاعرنا هذا تجعل الحاسد يحسد محسوده على هذه ال

فتناول هذه الموضوعات ومنها كذلك محاسدة األقارب كما سنوضح 

ذلك بالتفصيل من خلل مباحث هذا البحث. ويف الفصل الثاين وضحت 

انقسمت وجهة نظره حول هذه فقد  د؛وجهة نظر الشاعر يف الحسد والحسا

 الظاهرة إلى قسمين:

خرى: نظرة تشاؤمية، وأخيًرا الفصل الثالث األولى: نظرة تفاؤلية. واأل

مع القدماء « عبد الرحمن شكري» وفيه توضيح ما اتفق فيه الشاعر

والمحدثين حول ظاهرة الحسد والحساد واختلفه معهم أيًضا، كما 

 سيظهر يف هذا البحث.
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Research Summary 
The researchers did not care about the phenomena of 

envy in the Arabic poetry and did not pay any attention as 
they did with the rest of the other phenomena which were 
common among the poets. Ancient poets and the poets of the 
modern age recorded them in their poems. 

One of the main reasons that led me to study this 
phenomenon is the lack of research on this subject - I can say 
that it does not exist- there are those who say that there are 
famous poetry verses about envy and I say that this research 
is interested in the phenomenon of envy in itself and not only 
in the verses about envy. 

I saw this clearly when I came back to the old sources and 
poetic pediment, and chose in this research to study only one 
model of modern poets, who is the poet «Abdul Rahman 
Shukri» s. 

In order to give that phenomenon its importance of study 
and research this is in addition to clarifying the psychological 
situation that made the poet to talk about this phenomenon 
and its details as he described the state of envy The poet has 
written many poems that discussed the phenomenon of envy 
as there are varied topics between the envy of love and 
meeting which made the haters envy the poet. In addition to 
the envy of money, Readiness, Position, intelligence and 
acumen, it made the haters envy the poet, and the poet took 
envy of relatives we will explain this in detail by researching 
this research. 

In the second chapter we will show the poet's point of 
view which was divided into two parts First: optimistic look 
and the other is a pessimistic view, Finally, the third chapter 
clarifies the agreement between the poet «Abdul Rahman 
Shukri» with the ancients and modernists on the phenomenon 
of envy and corruption in addition to the difference with them 
also, as will appear in this research 
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 المقدما

ما لم  إين أحمد اهلل العلي األكرم، الذي علم بالقلم، علم اإلنسان

يعلم، ثم أتبع ذلك بالصلة والتسليم على المرسل رحمة للعالمين، وإماًما 

للمتقين وقدوة للعالمين، محمد النبي األمي والرسول العربي وعلى آله 

 دبعالهادين وصحبه الرافعين لقواعد الدين، و

ظاهرة الحسد عند شعراء العصر الحدسث: عبد ينل موضوع لم 

اهتمام الباحثين، فهناك الكثير من البحوث « الرحمن شكري أنموذًجا

العلمية التي تناولت ظواهر شعرية مختلفة تناولت شعر الشعراء المحدثين 

 لموضوع -اطلعي حدود يف–من زوايا مختلفة، لكن أحًدا لم يتعرض 

متمثًل يف شعر عبد « د عند شعراء العصر الحديثالحس رةظاه» دراسة

مهم يف تحديد الحالة النفسية والشعورية  الرحمن شكري؛ إذ للحسد أثر

للشعراء والحاسدين مًعا، وهو ما سأحاول إيضاحه من خلل التطبيق على 

شعر عبد الرحمن شكري وهو من شعراء العصر الحديث التي يقوم فيها 

 عورية وخلق حاالت متعددة لدى الشاعر.ية وشفسالحسد بوظيفة ن

 أسباب اختيار الموضوع:
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لعربي بظاهرة الحسد لما له من آثار نفسية على تأثر الشعر ا .1

صلى –الحاسد نفسه وعلى َمْن يحسده، وهم هنا الشعراء، فقد قال النبي 

 .(1)«كاد الحسد سةلب القدر»: -اهلل عليه وسلم

ة األدبية بالدراسة والتحليل لناحيا ألن ظاهرة الحسد لم تدرس من .2

 الدينية القرآنية.ولكن درست من الناحية الميثولوجيا والناحية 

ملحظة أن الحسد يسيطر على بعض الشعراء دون غيرهم، فل  .3

نكاد نجد للفظة الحسد وجود يف كثير من الدواوين عند كبار الشعراء، يف 

نا موضوع هذا شاعر همحين أهنا تكررت عند شعراء آخرين، ومن أمثال

رت ، ومن هنا ال بد من معرفة لماذا سيط«عبد الرحمن شكري» البحث

 دون غيره؟ عليه هذه الظاهرة

 :أهداف البحث

تحديد معنى الحسد وما يقاربه من ألفاظ من خلل أشعار القدماء  .1

والمحدثين، مع إبراز أثر االختلف يف المعاين المختلفة الدالة على 

استخدموا ألفاًظا أخرى غير الحسد تدل على  شعراءالالحسد؛ إذ إن 

 المعنى ذاته.

                                                        

مد قميحة، )د.ط(، بيروت، لبنان، دار ابن عبد ربه، العقد الفريد، تحقيق/ مفيد مح (  1)

 .2/170الكتب العلمية، )د.ت(، 
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 يف توجيه رؤية الشاعر للحاسد والمحسود.توضيح أثر الحسد  .2

 معرفة أسباب الحسد من وجهة نظر الشاعر. .3

إثبات تنوع الموضوعات التي يدخل فيها الحسد، منها: الحب،  .4

 والمنصب، والجاه، والمال، واألسرة... إلخ.

فــع إلــى دراســة ظــاهرة الحســد، اّتجهــت إلــى هــذا ن دوامــ لمــا مضــى

له؛ رغبة يف تقديم دراسة نافعة لخدمـة الموضوع، وسعيت إلى بحثه وتحلي

اللغة العربية، لكن الموضوع لم يكن سهل القياد، بل بـرزت عوائـق عـدة، 

 يحسن إبرازها فيما يأيت:

 إشكاليا البحث:

ــرتكمــن إشــكالية البحــث يف  .1 ــت الكثي ــي عاني األشــعار   جمــعيف أنن

هتا مـن الخاصة بظاهرة الحسد عند الشعراء القدماء والمحدثين، وَلـمِّ شـتا

بطون الكتب، باذل ما لدي مـن جهـد وقـدرة، محـاول مـا أمكننـي الحصـر 

غير أن هذا العنـاء -وذلك يف الجزء التمهيدي الخاص بالبحث-والجمع، 

ا يصـبو قيـق مـتحيتلشى عندما يشعر المرء بالوصول إلـى غايـة المطـاف ب

 إليه.

موضوع لسعة هذا ال، وولكون تلك المؤلفات ُتعّد بالمئات مع تنّوعها

ما بُذلت فيه تبقى قليلة، ويصبح حسن االنتقاء وتعّدد جوانبه فإن الجهود مهْ 

لنماذج منها هو المطلوب، وحيـث يتعـّذر الشـمول يف هـذا العمـل، لكثـرة 
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فاء بأعمال تمثّل ذلـك االكتح المؤلفات وتنّوعها واختلف مناهجها، يصب

 هم.التنّوع كافيًا يف إعطاء الصورة الحقيقيّة عن أعمال

أحتاج إلى جهد كبير يف إشغال الفكر يف هذه الظاهرة للوصول إلى  .2

الحالة النفسية والشعورية التي مر هبا الشاعر، وتحديد أسباب الحسد وكيفية 

الدراسة وثمرهتا بقدر  نتائج تعامل الشعراء مع الحساد، ويف هذا الميدان تأيت

 ما ُيبذل فيها من جهد.

 لى النحو اآلتي:وعلي  جاءت محتوسات البحث ع

عرضت فيها أسباب اختيار الموضوع، وأهدافه، وإشكاليته،  المقدما:

 ونماذج للظاهرة.

 سأتناول فيه اآليت:التمهيد: 

 تعرسف الحسد لةا واصطالحا.

 األلفاظ الدالا على الحسد.

 سد والةبطا.ن الحةيالفرق 

 موضوعات الحسد عند عبد الرحمن شكري:: الفصل األول

 الحسد يف الحب والجمال. ول:المبحث األ

 الحسد يف المال والجاه والمنصب. المبحث الثاين:

 الحسد يف أمور حياتية مختلفة.: المبحث الثالث

 الفصل الثاين: نظرة عبد الرحمن شكري للحسد والحاسدسن:

 ة تفاؤلية.نظر :ولالمبحث األ
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 نظرة تشاؤمية. المبحث الثاين:

ن شكري يف تناول  لظاهرة الحسد الفصل الثالث: اختالف عبد الرحم

 واتفاق  مع الساةقين:

رأي الشاعر يف الحسد وكيفية تعامله مع هذه  اختلفالمبحث األول: 

 الظاهرة.

ذه ه رأي الشاعر يف الحسد وكيفية تعامله مع اتفاقالمبحث الثاين: 

 ظاهرة.ال

 تتضمن أهم ما توصل إليه البحث من نتائج. الخاتما:
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 الحسد لةا واصطالًحا: تعرسف: التمهيد

حسد: حسده على نعمة اهلل، وحسده نعمة »: جاء يف أساس البلغة

الجسد، والمحسدة  يأكلاهلل، وكل ذي نعمة محسودها. وتقول: إن الحسد 

د، وه سدان. وصحبته فأحسدته يتحا مامفسدة. وقوم حسدة وُحساد وُحسَّ

دون؛ قال: ]من ال أي وجدته حاسًدا.  بسيط[واألكابر ُمَحسَّ

 إن العددددددرانين تلقاهددددددا محسدددددددة

 

 (1)«ُحسددداًدا ول تدددرى لل دددام النددداس 

﴿َأْم َيْحُسُدوَن النَّاَس َعلَى فالحسد هو تمني زوال النعمة، قال تعالى:  

 .(3)﴾َومِْن َشرِّ َحاِسٍد إَِذا َحَسدَ ﴿الى: ال تعوق ،(2)َما آَتاُهُم اهلُل مِْن َفْضلِِه﴾

 منهن يسلم يكاد ال ثلثة»: -وسلم هعلي اهلل صلى–وقال الرسول 

: لمخرج منهن يا رسول اهلل؟ قالا فما: قيل. «والظن والحسد الطيرة: أحد

 .(4)«إذا تطيرت فل ترجع، وإذا حسدت فل تبغ، وإذا ظننت فل تحقق»

                                                        

، بيروت، لبنان، دار 1الزمخشري، أساس البلغة، تح/ محمد باسل عيون السود، ط (  1)

يًضا: الفيروزآبادي، القاموس ر أنظ. وا1/188م، 1998هـ/ 1419الكتب العلمية، 

. وابن منظور، لسان العرب، 1/298المحيط، )د.ط(، بيروت، دار الجيل، )د.ت(، 

 .،3/148، بيروت، دار الفكر، دار صادر، )د. ت(، 1ط

 (.54سورة النساء، اآلية ) (  2)

 (.5سورة الفلق، اآلية ) (  3)

ذ الذهن والهاجس، تح/ محمد وشحس ابن عبد الرب، هبجة المجالس وأنس المجال (  4)

 .1/406العلمية، )د.ت(، مرسي الخولي، )د.ط(، بيروت، لبنان، دار الكتب 
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وي هو المعنى االصطلحي ذاته، وال فرق اللغ نىونلحظ أن المع

 بينهما.

 حسد:األلفاظ الدالا على ال ومن

جاء يف صحيح البخاري )باب ما ُينهى عن التحاسد  التحاسد:

إياكم والظن، فإن الظن »: -صلى اهلل عليه وسلم-والتدابر(: قال الرسول 

 غضوا،باأكذب الحديث. وال تحسسوا وال تجسسوا، وال تحاسدوا وال ت

 .(1)«وال تدابروا، وكونا عباد اهلل إخوانا

ال حسد إال يف اثنتين: رجل »: لم أيًضاوقال الرسول صلى اهلل عليه وس

آتاه اهلل ماال فهو ينفقه يف الحق، ورجل أتاه اهلل الحكمة فهو يقضي هبا 

 .(2)«ويعلمها

أبي طالب، قال إبليس لجنوده: ألقوا بين الناس  بن وقال علي

 .(3)بغي، فإهنما يعدالن الشركد والاسالتح

ن كل منهما يحسد فالتحاسد يقتضي المشاركة بين الطرفين؛ أي إ

 اآلخر، وهذا نادًرا ما نجده عند الشعراء.

                                                        

م، كتاب 2002هـ/ 1423، دمشق، دار ابن كثير، 1البخاري، صحيح البخاري، ط (  1)

 .1519األدب، ص

 .1/408هبجة المجالس،  (  2)

 .1/409السابق،  (  3)
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 الفرق ةين الحسد والةبطا:

غبط: تقول: طلُب العرِف من الطلب كَغبِْط »: جاء يف أساس البلغة

فعل بالشاء. وتقول ما يُ ك أذناب الكلب؛ وهو جسها ليتعرف سمنها

وهو يف حال ِغبطة. وفلن مغبوط ومغتبط، . «اللهم غبًطا ال َهبًطا»: العرب

 .(1)«وتقول: ُأكرمَت فاغتبِط واستكرمَت فارتبط...

فالغبطة تمني ما عند الشخص من نعم مع عدم زوال النعم من ذلك 

 .(2)الشخص، فليس ذلك بحسد

« يحسد والمنافق يغبط ؤمنالم» :-وسلم عليه اهلل صلى–قال الرسول 

 فالغبطة لحسد؛وا الغبطة بين الفرق لنا وضح الشريف الحديث فهذا

 الحسد فمذموم. أما محمودة

ومن األبيات التي ُذكرت فيها لفظ الغبطة، يف الشعر القديم أبيات عن 

وهو الذي بنى الخورنق  -ملوك العراق من–الملك النعمان األعور 

وك العرب نكاية يف األعداء وأبعدهم مغارا، غزا شد ملأ والسدير، وكان من

يف أهلها وسبى وغنم كثيًرا من األموال،  المصائبالشام مراًرا كثيرة وأكثر 

ما لم  والذخائروكان صارًما حازًما ضابًطا لملكه واجتمع له من األموال 

                                                        

 .694 /1أساس البلغة،  (  1)

 .7/359ابن منظور، لسان العرب،  (  2)
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زهد يف الملك واألموال  وبعد ثلثين سنة يجتمع ألحد من ملوك الحيرة.

 زيد التميمي: بن التي عنده، فقال عدي رلذخائوا

ـــــق إذ أشــــــ ْر ربَّ الخورن كَّ ـــــذَّ  وت

 

ــــد  ــــا، ولله ـــــرف يوًم ــــرُ  ىـ  تفكي

ُه مالـــــُه، وكثـــــرة مـــــا يمــــــ   َســـــرَّ

 

 ــــلك، والبحــر معــرٌض، والســديرُ  

ــــ  ـــال: ومـــا غب ـــه، فق ـــارعوى قلب  ف

 

 إلــى الممــات يصــيُر؟ 
ّ
 ــــطة حــي

ــ   ـ ثم بعـد الفـلح، والملـك، واألمَّ

 

ــــة  ــــورُ  (1)ـ ــــاك القب ــــُم هن  (2)وارهتُ

 وقول الشاعر: 

 وتبدددددددددددددين رب الخورندددددددددددددق إذ

 

 

 ف سومدددددا وللهددددددى تفكيدددددرأشددددر 

 سدددددره حالددددد  وكثدددددرة مدددددا سمددددددد 

 

 دددددل  والبحددددر معرضدددا والسدددددسر 

 فددددارعوى قلبدددد  وقددددال فمددددا غبدددددد 

 

 (3)دددددطا حدددي إلدددى الممدددات سصدددير 

يف  ذ قالإ وقد استخدم عبد الرحمن شكري الغبطة يف غير قصيدة؛ 

 قصيدته )شكوى الصديق(:

                                                        

« واألمة بالكسر لغة يف األمة بالضم وهي الطريقة والدينواألمة بالضم والكسر الدين، » (  1)

 ا للسان )أمم(.

، 1251هناية األرب يف أخبار العرب، للمعلم إسكندر أبكاريوس األرمني، )د. ط(،  (  2)

 .36ص ير،نبمطبعة القعلة يف مرسيلية يف سوق كا

رة، دار المعارف، )د. ، القاه4ابن قتيبة، المعارف، حققه وقدم له/ د. ثروت عكاشة، ط (  3)

 .647ت(، ص
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 سدددأندب عهددددا كندددت فيددد  ةةبطدددا

 

 (1)ذي أندا نادةد وهل سرجع العهد الد 

فها هو يتذكر الزمن الذي كان فيه بنعمة وغبطة ولكن هذه الغبطة ال  

 تدوم فها هو يتحسر على الزمن الذي ولى وانقضى بما فيه من غبطة.

 وقال يف قصيدة )وعظ الموت( فقال:

 نةدددبَط الميدددَت حالددد  ندددا أنة خليدددق  

 

 (2)فدددددان حيددددداة العدددددالمين غدددددرور 

يف هذا البيت من خلل استخدامه « لغبطةا» استخدم شاعرنا لفظة 

الدال على التجدد واالستمرار واستحضار « نغبط» للفعل المضارع

الصورة، وكلك يف استخدام شاعرنا عبد الرحمن شكري الفعل المضارع 

؛ وأرى أن المتكلممتكلمين ال المفرد لى الع هنا يف صيغة الجمع الدال

وهذه –ن الموت راحة من كل شيء هذا لعلة يف نفس الشاعر؛ إذ هو يرى أ

ويريد أن يقول يجب  -نظرته الدالة على التشاؤم التي اشتهر هبا شاعرنا

علينا جميًعا أن ندرك هذه الحقيقة وأن نغبط ونحسد الموتى على فراقهم 

 اعب والشرور والغرور.بالمتة لتلك الحياة المليئ

هات إال وما هذه االستعارات والتشبي»: وقال عبد الرحمن شكري

أشياء تختلف يف ظاهرها، ولكنها يف كنهها واحدة ال خلف بينها، فليس 

                                                        

ديوان عبد الرحمن شكري، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، )د. ط(، )د. م(،  (  1)

 .16ص م،2012

 .218السابق ص (  2)
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الجميل قمرا، وال الزئير رعدا، وال الكريم غماما، والشمس ال تنكدر 

بالصورة  لغبطةا لغياب الحبيب، وال الليل ينجاب لحضوره، ولكن

 .(1)«الحسناء كالغبطة بالليلة القمراء

 :«منجي النجو» وقال يف قصيدة

 ومدددا يف مرسدددرِ الدددذكرِ انددد   ولدددذة  

 

 إذا كدددان َمدددن أهدددواه أصدددبح نائَِيدددا 

 أتلددد  نجدددوم  كدددن أةصدددرن  معدددي 

 

 (2)اوأةصرن مةبوًطا من العيش حالَِيد 

إذ استخدم  تلفة؛مخبمشتقاهتا ال« الغبطة» آثر الشاعر استخدام لفظة 

ه وأرى أن« غبط» من الفعل« مغبوط» اسم المفعول يف هذا البيت وهو

ماضي أو حاضر أو –استخدم اسم المفعول هنا ال للداللة على زمن محدد 

بل للداللة على الثبوت يف جميع األزمنة، أي هذه حاله يف كل  -مستقبل

 وقت ويف كل حين.

 ؛ ألننقيض اآلخرهما كلفالفرق بين الحسد والغبطة واضح، ف

اهية الحاسد يتمنى زوال النعمة عن المحسود مع حمل البغض والكر

والضغينة للمحسود. أما الغبطة فتشرتك مع الحسد يف التمني فحسب أي 

أن المغتبط يتمنى ما لدى المغبوط من نعم دون زوالها ودون أن يحمل بين 

 ضلوعه ما ينم عن الكراهية والغل.

                                                        

 .70ديوان عبد الرحمن شكري، ص (  1)

 .272ق، ابالس (  2)
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 ات الحسد عند عبد الرحمن شكري.موضوع: الفصل األول

 المبحث األول: الحسد يف الحب والجمال.

الحاسد  الحب والجمال من أعظم أسباب الحسد التي يحسد يعد

ا من النعم التي نادًرا ما يرزق هبا اإلنسان، وهي نعمة ؛ ألهنالمحسود عليها

ن الحب الحقيقي الخالي من أي مصالح أو غم وهم، قال عبد الرحم

 يف حسد الحاسد للحب، يف قصيدته )حاالت الحب(:شكري 

 قددددد كرهددددت النددددوم حتددددى إننددددي

 

 و أتددددداين طددددديفكم لدددددم أندددددملددددد 

 مددددددا أةددددددالي والهددددددوى سبرئنددددددي 

 

 (1)إن رمددددددداين حاسدددددددد ةدددددددالتهم 

فيصف حالته العاطفية والنفسية وما آلت إليه من عدم النوم بسبب  

الحاسد من أجل  مه بهتهالتفكير يف المحبوبة، ويؤكد أنه لم يكرتث بما ي

وأن الذي  تعكير صفو المحبة؛ إذ عادة الحاسد حسد المحبين على حبهما،

 يشغل باله هو الهوى والحب فحسب.

وقال عبد الرحمن شكري يف حسد الجمال، وهو هنا جمال الحديقة، 

 يف قصيدته )حديقة(:

 فيحدددددددددددددددداء زان شددددددددددددددددباةها

 

 لدددددددددددون الرةيدددددددددددع األزهدددددددددددر 

 حيددددددددددث الفرائدددددددددددد جمدددددددددددا 

 

 منظدددددددددددرأروع ةددددددددددد تزهدددددددددددو 

 
                                                        

 .38ديوان عبد الرحمن شكري، ص (  1)
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 هدددددددامدددددددن كدددددددل محسدددددددود البَ 

 

 (1)ء مكلدددددددددددددددددل ومندددددددددددددددددور 

اسدين يف الحب، فيقول يف قصيدته )فتنة ويشير شاعرنا إلى حسد الح 

 الطهر(:

 خيُر الهوى حبُّ الفضائل والنهى

 

 ومدددددددودة األمثدددددددال واألندددددددداد. 

 ظدددددنُّ الفتدددددى كفعالددددد  ومقالددددد  

 

 وخصدددال  مدددن مضدددمر أو ةدددادي 

 اطاًل ةددددددد ل ترِميَنِّدددددددي ةالدنيَّدددددددا 

 

 (2)فتكددددون أنددددت مظنددددا الحسدددداد 

الطهور، الذي يراه من يعرب الشاعر عن وجهة نظره يف الحب العذري  

الفضائل، ولكنه يقول لمحبوبته ال بد أن يجتمع النقص مع الفضيلة يف أي 

إنسان محب أو غير محب؛ لذا يطلب منها أال تنظر إليه نظرة سوء فهذه 

ظلمته وظنت به سوًءا كما يفعل ن قد كوالطبيعة اإلنسانية وحتى ال ت

سوء فيحسدون المحب الحساد والحاسدون ذلك؛ إذ عادة ما يظنون ال

 ومحبوبه على الحب.

 ويقرن الشاعر بين الحسد والحقد يف هذه القصيدة أيًضا فيقول:

ًضدا  فاذهب كمدا ذهدب الوةداُء ُمبةَّ

 

 نكدددب األنددداَم وفدددتَّ يف األعضدددادِ  

 اسدددنًامحوإذا وجدددت محامدددًدا و 

 

 (3)خلصت من األدنداس واألحقداد 

                                                         

 .19السابق، ص (  1)

 .227، صالسابق (  2)

 .227ديوان عبد الرحمن شكري، ص (  3)
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تى أن مظاهر الطبيعة ثم يعرب عما أصابه من حسد بسبب الحب، ح

 كافة تحسد الشاعر على هذا الحب، فيأخذ شاعرنا يف تصوير حال كل من

فقد حسدته « الغصن، والريح، والنجم، والكواكب، والشمس، والبدر»

 سبب حبه، فقال:اله بح مظاهر الطبيعة السابقة على ما آل إليه

 والةصُن كالنشدوان ِمدْن ولدِ  ةُِكدمْ 

 

ه   الميَّددددددادِ  هددددددزَّ الزهددددددوَر ةقدددددددِّ

 والدددرسُح تبكدددي شدددجوها ةأنينهدددا 

 

 حتددى الرسدداح عليدد  مددن حسددادي 

 والنجُم سومض عاشدًقا لجمدالكم 

 

 نظر المحدبِّ إلدى الحبيدب البدادي 

 وكواكُب الفل  المددار رواقدص   

 

 يالحدددادو طرةًدددا فحبُّددد  زادهدددا 

 والشمُ  صفراُء الجبدين مرسضدا 

 

 والبدددددر شدددديب ةياضدددد  ةسددددوادِ  

 تن الوجددوَد جمالُدد أنددت الددذي فدد 

 

 (1)سا غًلا القلب المشوق الصادي! 

 :قسمينونلحظ أن مظاهر الطبيعة قد انقسمت  

: تمثل هذا القسم يف القسم األول: فرح لهذا الحب وطرب له، وقد

 .«الغصن، والنجم، والكواكب»

م اآلخر: حسد هذا الحب واغتاظ وحقد، وقد تمثل هذا القسم والقس

والبيت الذي ذكر فيه الريح وهي تبكي من . «مس، والبدرالريح، والش»: يف

شدة حسدها لهما، له أهمية كربى يف ظاهرة الحسد عند شكري؛ إذ إنه 

                                                        

 .227السابق، ص (  1)
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يرى نفسه كثيري الحساد حتى أصبحت الرياح نفسها من حساده وليس 

بكي وتئن وتنوح، فيا لها من صورة معربة عن نظرة بل ت ب،هذا فحس

 صة من خلل الطبيعة ومن خلل البشر أيًضا.الشاعر لحساده يف الحب خا

وأرى أن الشاعر قد ُوفق يف هذا التقسيم والتشبيهات الخاصة بكل 

قسم؛ إذ إهنا تكاد تتفق مع الطبيعة البشرية، فهناك َمْن يفرح عندما يرى 

فرحين، وهناك قسم آخر يحسد ويكاد يموت غيظًا  عيدينس المحبوبين

وما آل إليه حالهما بسبب الحب؛ فيلجأ إلى بسبب ما رآه من حب بينهما، 

 الحسد والحقد والكراهية.
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 لمبحث الثاين: الحسد يف المال والجاه والمنصب والعلم.ا

سوف أتناول يف هذا المبحث، أشكاال لظاهرة الحسد يف أمور تتعلق 

أو بالعلم، أو بالمنصب، فهذه األشياء مما ُيحسد عليها اإلنسان، مال، الب

اإلنسان على العلم الذي حباه اهلل تعالى إياه، فكثير من  وخاصة حسد

الحاسدين يرون أن صاحب العلم ذو نعم كثيرة أهمها ما وهبه اهلل تعالى 

ه والجات إياه من نعمة العلم التي تجلب له الشهرة والرزق والمال والصي

والمنصب، لذا تناول عبد الرحمن شكري هذه الظاهرة أال وهي حسد 

الصفات »: الفطنة والعلم، فقال يف إحدى مقاالته بعنوان اللبيب ذو

 :«المحسودة

قال شوبنهور: إن حسد المرء للشيء يكون على قدر يأسه من نيل »

 مثله؛ وهذا اليأس سبب أساسي من أسباب الحسد، فقد ُيحسد صاحب

والعمارات والسيارات، ولكن حاسده قلما يقصده بحسد كحسده  لضياعا

جيح األصيل الذي يستمد من العبقرية الموروثة لصاحب العقل الر

الحاسد يرجو أن ينال  ؛ ألنصفاهتا. فاألول ُيحسد يف فرتات غير متصلة

الخير على يديه مما لديه، أو يرجو الخير من جاهه ووساطته لدى من تنفع 

...فهو يعدها أسباب الحياة األولية أكثر مما يعد العبقرية من عنده تهشفاع
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ة؛ وال يجل الناس عقل بل مال قدر ما يجلون ماال بل عقل. أسباب الحيا

 .(1)«فالموهوبات المادية ال يحسدها المرء قدر حسد الموهوبات العقلية

م أن الحاسد مدرك تما -وهذه حقيقة ال جدال فيها–فشاعرنا يرى 

األولى  ؛ ألناك أن نعمة العلم والعبقرية أفضل بكثير من نعمة المالاإلدر

ي تصنع ما بعدها من مال وجاه و...إلخ؛ لذا فالحسد يف العلم أشد هي الت

 من الحسد يف أمور الحياة األخرى.

 :«شكوى» وقال يف قصيدة

دددا مدددذاقها  حيددداة  كددددمِع العدددين أمَّ

 

دددددا وقُعهدددددا فوجيدددددعُ   ، وأمَّ  فمدددددرم

 ألمددددداينَّ التدددددي أندددددا ناشدددددد  نَّ اإِ و 

 

 فقدددداقيع، طددددريف نحددددوهن َنددددُزوعُ  

َمنِي يف   الناِس َمدْن لدم ُسَجداِرنِي َتَقدَّ

 

َرنِددددددي أنَّ الددددددذكاَء سددددددروعُ    وأخَّ

ددددددد     وأخددددددرين أنَّ اللبيددددددَب محسَّ

 

 علدددى فطندددِا سعصدددي ةهدددا وسطيدددعُ  

كأنِّي ةجاري النهدر صدخر  تحدوزه  

 الْددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 

 وعُ دددددمياه ومددددا للجارسددددات رجدددد 

 مدددرُّ لدددداتي واحدددًدا ةعدددد واحددددِ س 

 

 أمددامي، وعيشددي يف الهددوان سضدديعُ  

 ذلِّ الدددنفِ  طاعدددا سدددائدِ  وَأْوَجدددعُ  

 

 تعلَّدددى، وقددددًما كدددان وْهدددو مطيدددعُ  

 أسخشددددون منِّددددي خلددددًا عبقرسدددداً  

 

 فيةلدددو مقدددال  أو سسدددوُء صدددنيُع؟ 

البددددرق يف  ىجتلدددوسبةدددون أن ل سُ  

جى  الددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددُّ

 

 ؟وعُ سضدد ةعدديِن ول طيددب النسدديمِ  

 
                                                        

 .968م، 1936، مجلة الرسالة، يونيو، «الصفات المحسودة»مقالة  (  1)
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 فيا نفد  صدبًرا إِنمدا العديُش لوعدا  

 

 ومددا للددذي ُسْشددِقي القَضدداُء شددفيعُ  

 إِنَّ حياَة الطامحين عواصدف الدددو 

 

تاِء وعدديَش القددانعين رةيددع!   (1)ددددشِّ

فقد عرب هنا عن حسد الناس لصاحب العلم، ومع هذا فإنه ال ينال ما  

ى اللبيب س تخشنايستحق من مكانة مرموقة بل على النقيض من ذلك، فال

قصيدة المشهور بالفطنة حتى ال يشتهر أمره ويعلو صوته؛ لذا يف هناية ال

يختمها بحكمة أنه ال بد من الصرب ألن هذه هي طبيعة الحياة فل بد من 

الكد والشقاء للوصول إلى المبتغى والمراد؛ فالصرب والكد والشقاء من 

الناس وعلى  ير منكثصفات الطامحين من أصحاب العقول التي يحسدها 

من الرغم من ذلك ال تأخذ مكانتها يف الحياة، كل ذلك بسبب الخوف 

األذكياء العباقرة ومما قد يصلون إليه؛ لذا رأى الشاعر أن كثيرا ممن تقدمه 

يف الوظائف أو المناصب أو الصيت والشهرة هم أقل منه بكثير، وهو ال 

التي لم تجلب له إال  فطانةالذنب له إال أنه من أصحاب العقول والذكاء و

 الحسد دون ذنب له.

يرى فيها « بحر الحسد» عنوانوقد كتب عبد الرحمن شكري مقالة ب

وهذا يدل على أن الحياة ال تخلو  -بحر الحسد -عن أن الحياة كما شبهها

ا ظاهرة قديمة قدم البشرية؛ ؛ ألهنمن ظاهرة الحسد ما دام اإلنسان باقيا فيها

أن البحر قديم قدم الزمان فكذلك الحسد يف الحياة، فكما « بحر» ولذا قال

                                                        

 .300ديوان عبد الرحمن شكري، ص (  1)
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 -إن لم تكن كلها–اة ليؤكد أن الحياة معظمها ثم أضاف الحسد إلى الحي

مليئة بالحسد والحقد والغل والمكائد، ولكنني أرى يف الوقت نفسه كما 

أن البحر ال يخلو من الشر فهو ملئ بالخيرات الوفيرة، فالحياة والحسد 

وجهان وجه مذموم وهو الذي ذكر ووجه محمود وهو ما  للحسدف كذلك،

 لحسد المذموم، قال:يراد بمعنى الغبطة ال ا

الحياة هي بحر الحسد، ويسعى الناس يف الحياة ألرزاقهم وجاههم »

بالكيد والمكر كأنما يسبحون يف بحر من الحسد، وقد يدفع بعضهم بعًضا 

عضهم بعًضا يف األحايين. عين بي كي يظهر الدافع على متون أمواجه، وقد

الماء يخفي بجماله  الشمس على سطح ب لئأما المجاملة فقد تكون أشبه 

 ما يف البحر من قبح وبلء

 ح األحيددداء يف ةحدددر الحسددددسدددبَ سَ 

 

 فاعتصدددم ةالصدددبر فيددد  والجَلددددْد  

 واقتعددددددد صدددددددهوت  مستبشدددددددًرا 

 

ةددددد   سدددداةًحا يف المددددوج مندددد  والزَّ

 ل ضددداحًكا مدددن عندددت األمدددواج 

 

 دَفُع الةائدددددُل منهدددددا ةالكمددددددُسددددد 

 َتِجددددْد  انظددددر األمددددواج يف الشددددطِّ  

 

هددددددا م   دنهددددددزم األمددددددر ةددددددَد لُجَّ

 إن علدددت موجدددا حقدددد فاصدددطبر 

 

 !مدددددوج يف ذرى الددددديمِّ خلدددددد أيُّ  

 وإذا مددددددا رمددددددا لحددددددت فددددددال 

 

 تحسدددددب الرمدددددا فيددددد  كالسدددددند 

 وإذا ألألت الشددددم  علددددى الدددددد 

 

 ددددديَمِّ أخفدددت قدددبح مدددا دون الزةدددد 

 هالخددددب ُسْخفددددي كيددددَد مقددددال ك 

 

 إْن سددطا يف العدديش يف لددؤم وِحْقددد 

 



 

 
 م2019 مارس )آذار(هـ/ 1440(، رجب الفرد 19العدد ) -السابعةالسنة 

 
282 

 :فقدددددل وإذا غدددددار ةددددد  المددددداء

 

 كدددم حسدددام يف قدددراب قدددد ُغِمدددد 

 رب ُدرٍّ فيدددددددددددددد  ل تأملدددددددددددددد  

 

 إن مدددن غدددا. علدددى الددددر وجدددد 

 درة مخبدددددددددددددوءة أندددددددددددددت إذا 

 

 دمددا طفددا ةدداللؤم إن ُأْغرِْقددَت وْغدد 

 أنجددددد السدددداةح إن خددددار وكددددن 

 

  َعُضدددُهْلددِ  الللددذي أشددفى علددى  

 لددي  مجددد الةدددر أحجددى ةددالفتى 

 

 أي مجددددد نالدددد  األوغدددداد مجددددد 

 لنددداس جهدددول خدددائفأحمدددق ا 

 

 كلمدددددا لح لدددددد  ةدددددرق ورعددددددد 

 لددي  يف العدديش ول المددوت أذى 

 

 سدددار علدددى الددددرب ورد َمدددن إن 

 ُمتَْعدددددددب   لَّ إ المدددددددوَت  ذُّ ل سَلددددددد 

 

 سدددهر العددديش ويف المدددوت رقدددد 

 رقددددددة  سدددددا طيبهدددددا مدددددن رقددددددة 

 

 (1)«ن عدددانى وأةلدددى وسدددهدةعدددد أ 

فاظ التي جعلتها نلحظ أن شاعرنا قد جمع يف هذه القصيدة بين األل 

، مكرًرا «الحسد، والحقد، والكيد، واللؤم»: مداًرا لهذا البحث، وهي

ثلث مرات مما يدل على اقرتان الحقد بالحسد اقرتانًا « الحقد» للفظة

فإذا ذكر الحسد ُذكر الحقد سبة؛ نايكاد يجعلهما متلزمان مًعا يف كل م

دل على تلزم هذه مرتين مما ي« اللؤم» والعكس صحيح، ثم ذكر لفظة

 الصفات لظاهرة الحسد.

وقد ذكر الشاعر األوصاف أو الصفات الدالة على ظاهرة الحسد 

إضافة إلى ذكره صفات اإلنسان الحاسد والتي غالبًا ما تجتمع يف أغلب 

                                                        

 .2108، صم1935محلة الرسالة، ديسمرب ، «سدبحر الح»مقال  (  1)
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وأوغاد، وأحمق، وجهول، وخائف،  غدر،»: شخصيات الحاسدين، نحو

 .«وأذى

اإلنشائية المتنوعة، نحو:  وقد اعتمد الشاعر هنا على األساليب

أسلوب األمر )اعتصم، واقتعد، وانظر، واصطرب، وقل، وكن(، وأسلوب 

النهي )فل تحسب( ثم استخدم التقديم والتأخير يف )إذا غار بك الماء( 

وكذلك يف )كم حسام يف قراب قد ، «اءلما» فقدم الجار والمجرور على

)ليس يف و ه برق ورعد(،غمد(، و)رب در فيه ال تأمله(، و)كلما الح ل

العيش وال الموت أذى(، و)يف الموت رقد( وذلك لما لألساليب اإلنشائية 

من أهمية يف تبليغ المراد من خلل أساليب متنوعة تحث وتشجع وتحذر 

نزلة الواعظ العارف بالحياة الخبير يف م سهوتنذر؛ ألن الشاعر هنا جعل نف

ل اعتماده على أسلوب الشرط بشئوهنا، وقد ظهر لنا ذلك جليا من خل

الذي يقتضي فعل الشرط وجوابه؛ أي الفعل ونتيجته؛ حتى يقنع السامع أو 

 القارئ أو المتلقي بما يقول وبخربته يف هذه الحياة.
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 تلفا.مخالحسد يف أمور حياتيا : المبحث الثالث

الخطاب: ما كانت على أحد نعمة إال كان لها حاسد، ولو  بن قال عمر

 .(1)جل أقوم من القدح لوجد له غامًزا.كان الر

يندرج تحت هذا المبحث عدة أنماط من الحسد منها محاسدة 

 األقارب، قال عبد الرحمن شكري يف قصيدته )المشنوق(:

 ضدداقت األرض عددن م ثمدد  فاعددد

 

 حدددددودالمل قدددداددددددتاض عنهددددا ةر 

 حملتدددد  علددددى الرسدددداح وأعلتدددددد 

 

 ددددد  عدددن النددداس زاجدددًرا ةالوعيدددد 

 اس ةالممددات كددأن الددددسعددا الندد 

 

 ددددددرشد مسددددتجلب مددددن التبعيددددد 

 ُجمعدددت حولددد  الدددورى فلددد  حدددا 

 

 (2)ل حسددددود ووقفددددا المحسددددود 

فها هو شاعرنا يصف لنا حال مشنوًقا وقف الناس ينظرون إليه  

هنا يف موقف الحسود مرة وموقف شاعر المتحلقين حوله، وقد جعله 

ميتته تلك. فهذه األبيات على  يحسدونهالمحسود مرة أخرى، فكأن الناس 

 تعد من قبيل الحسد يف أمور حياتية أخرى وهو هنا الحسد يف الموت.

وقال عبد الرحمن شكري أيًضا يف الحسد يف أمور أخرى كما يف 

 قصيدته )رثاء الشيخ محمد عبده(:

                                                        

 .1/407هبجة المجالس،  (  1)

 .25وان عبد الرحمن شكري، صدي (  2)
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 ت يف حكمدددد المددددو طددددأومددددا أخ

 

 ولكدددددددن لكدددددددل ةقددددددداء أمدددددددد 

 وقدددد ندددال مدددن فضدددل  الحاسددددو 

 

 عليددددد  وجدددددد ن حتدددددى الزمدددددان 

 فيددددددا آسددددددا اهلل لددددددم تقصددددددري 

 

 فقددد عددرف الحددق مددن قددد جحددد 

 مدددددن حاقدددددد شدددددأوكوكدددددم رام  

 

 فمدددددا ذم فضدددددل  حتدددددى حمدددددد 

 وهددل سجهدددل الضدددوء إل العمدددى 

 

 وسنددددتقص الشددددم  إل الرمددددد! 

 اضددددلروهدددل سنكددددر العيدددب إل ا 

 

 (1)وهل سجحد الفضل إل الحسد! 

ند عامة الشعب، فهو هذه األبيات يف رثاء شخصية لها مكانتها ع 

-المصلح العظيم ذو األفق اإلنساين العالمي، وقد أشار إلى أن الحاسدين 

الذين كانوا يحسدون الشيخ الجليل على ما أويت من نعم يف األمور الحياتية 

به الشيخ محمد عبده بعد مماته، ويؤكد قام  ماقد استفادوا م -المختلفة

فعلوا فلم ولن يقللوا من شأنه؛  ماما قالوا ومهْ على أن الحاسدين مهْ 

فالحاقدون الحاسدون ُكثر، ثم يأخذ يف ضرب األمثال التي دائًما ما تقلل 

 شأن من له قيمة.

 وقال يف )حسرة العيد(:

 سهنئ ةعض الناس ةالعيد ةعضدهم

 

 فدددددودهم وويدددددنوتتدددددرى وفدددددود ة 

وسنسون ماضي البدؤس أو حاضدر  

 الددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددردى

 

 وتخفددددى تددددرات ةيددددنهم وحقددددود 

 

                                                        

 .37السابق، ص (  1)
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 مدرئ يف العيدد ةالعيدد نداعموكل ا

 

 وكدددل محدددب ضددداح  وسدددعيد 

 ا وحسدرةً ولكن لي يف العيد شدجوً  

 

 (1)حسددددددودن سلتددددددذه لَ َمددددددوإين لِ  

فها هو شاعرنا يحسد الناس على سعادهتم وفرحتهم بالعيد وهتنئتهم  

الذي لم يستطع البعد  العاشقينلك يحسد المحبين ، وكذابعضهم بعًض 

لفرحة بل هم ضاحكون سعداء، وهنا يتألم والهجر أن يحرمهم من تلك ا

الشاعر من فرحتهم تلك وسعادهتم الغامرة ولذهتم بالعيد بسبب حسرته 

وحزنه وعدم فرحته بالعيد. فهذه األبيات من قبيل الحسد على أمور حياتية 

 على الفرحة والسعادة والوصال واللقاء.لحسد ا مختلفة منها

 وقال عبد الرحمن شكري يف )الحسود(:

 أخ لدددي، وإخدددوان الصدددفاء قليدددل

 

 خليل وهل يف الحاسددسن خليدل؟ 

 وإن مدددحوين جاهدددسن وأكثدددروا 

 

 تملمدددل حقددددا والحقدددود عليدددل 

 سعين على شتمي وإن هو لدم سقدل 

 

 (2)مقددال وةعددض الصددامتين سقددول 

على مدح األصدقاء له وحبه إياه. فهو حسد على حسده ي فالحسود 

 حب األصدقاء والمديح له.أمور حياتية متمثلة يف نعمة 

                                                        

 .157ديوان عبد الرحمن شكري، ص (  1)

 .176السابق، ص (  2)
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 الفصل الثاين: نظرة عبد الرحمن شكري للحسد والحاسدسن.

 المبحث األول: نظرة تفاُليا:

على الرغم مما هو شائع ومشهور عن شاعرنا أنه تشاؤمي النظرة يف 

أنني الحظت نظرته التفاؤلية يف بعض جوانب هذا  ، إالاةأغلب أمور الحي

التفاؤلية للحسد وفيما يحسده عليه الحساد،  البحث، والمتمثلة يف نظرته

 قال عبد الرحمن شكري يف قصيدته )دليل الشوق(:

 ةسددطت لكددم ةددين الضددلوع مكانددا

 

 على القلب ل سدأةى الوفداء نزسلهدا 

 ولكددددن آمددددالي سددددرجين عطفددددا 

 

 جفددداء رسدددولهاأن الو لددددس  ولددد 

 شقيت ةنفسدي والحسدود عدذسرها 

 

 (1)فكيف شقائي والحبيب عذولها 

فها هو يشتكي من شوقه لمحبوبته فلم يجد إال الجفاء رسوال له، وهنا  

يصف لنا حاله فقد أوقع نفسه يف الشقاء وأتعبها حتى أن الحسود هو الذي 

ن قبيل نظرة يات مبيتعذر لها والحبيب هو َمْن يلوم ويعتب. وهذه األ

مس الشاعر التفاؤلية للحسود أو الحاسد فقد وصفه بأنه يتعذر ويلت

األعذار خلف ما اعتدناه من صور الحسود الذي ينكر ويلوم ويعتب 

 ويتمنى زوال الحب بين المحبوبين.

 وقال أيًضا يف قصيدة )خطأ الحر وإصابة العبد(:

                                                        

 .32ديوان عبد الرحمن شكري، ص (  1)
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 فددال تحسددد العبدددان مجدددا مددؤثال

 

 (1)أوامددددره طةدددداة ربةندددداه لهددددم  

حرية فهذا البيت فيه ما فيه من النظرة التفاؤلية؛ إذ يتحدث عن ال 

وعشقه لها حتى بلغ تمجيده للحرية أن أعلن أن خطأ األحرار أفضل من 

إصابة العبيد، فل داعي لحسد العبد على ما أصابه، لذا استخدم النهي مع 

 الفعل المضارع )ال تحسد(.

 :«ىنجو» وقال يف قصيدة

 َي فضدددل  للدددذي أندددا عاشدددقوحبِّدد

 

 َفْخدُر َمدْن هدو فداِخرُ  وما كدلُّ حدبٍّ  

  من قد كان مثلد  ةهجداوأحببُت  

 

 فشددطَّْت ةدد  عنددي المناسددا البددواكرُ  

ُرنيدددددد  كددددددلُّ قددددددوِل تقولدددددد    سذكِّ

 

وهيهدددددات ل تجددددددي الحدددددزسَن  

 الخددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددواطرُ 

 

 وكنددددت وإسدددداه كعدددديِن وأختهددددا

 

 وكنًّدددددا كسدددددرٍّ غيَّبَتْددددد  الضدددددمائرُ  

 نجدوب الليدَل، والليدُل فداتن  وكنا  

 

 وكنددا نددؤمُّ الفجددَر، والفجددُر حاِسددرُ  

 ندداعلدى رغدم الحسدوِد ودادُ وكدان  

 

 (2)جدددن السدددرائرهياًمدددا وتحناًندددا تُ  

هذه األبيات قمة يف التعبير عن نظرة شاعرنا للحب من خلل نظرة  

 لبهجةواإيجابية تفاؤلية مليئة بالحب والوفاء والفضل والعرفان والفخر 

والوصال الدائم، فها هما قد وصل مًعا لمرحلة من القرب حتى أصبحا 

عينان ال تفرتقان، بل وكأهنما سر ال يعلمه أحد من الخلق إال هما،  كأهنما

                                                        

 .110السابق، ص (  1)

 .243ص، ديوان عبد الرحمن شكري (  2)
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 .-ليل، فجر، صباح، مساء-وكان الوصال دائم ليل هنار، يف كافة األوقات

 لوصالواويقول الشاعر: رغم حسد الحاسدين لهما على هذا الحب 

والود والتواصل والتفاهم؛ فإن هذا الود والحب قد آل به الحال إلى أن 

لمرحلة الهيام والعشق ال الحب فحسب، فها هو الشاعر يرى أن  يصل

لهم دور يف تعكير صفو الحب بينهما بل على النقيض  الحاسدين لم يكن

 من ذلك فقد وصل مًعا إلى أسمى وأرقى درجات الحب.
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 رة تشاُميا: نظاينالمبحث الث

لى يف قصيدته )حساد ع يف قوله تتمثل النظرة التشاؤمية عند شاعرنا

 الصرب(:

 نقددددددددم الحسدددددددداد أين صدددددددداةر

 

 رب صدددددددبر يف فدددددددؤاد البدددددددائ  

 قددددددد رأوين ذا سدددددددالم صدددددددارم 

 

 (1)رب ثلددددم يف سددددالح الفددددارس 

هذان البيتان دليل على النظرة التشاؤمية عند عبد الرحمن شكري؛ إذ  

وأنه بذلك ذو نعم وفضل، ، ظن الحاسدون أنه صابرندما ع يصف حاله

ا ُكثر مثلي صابرين على الرغم من حالتهم فقال لهم ربما تجدون أناًس 

الكئيبة البائسة. وأن هؤالء الحساد قد ظنوا أنه يتصف بالصرامة والشدة 

فحين أن المظاهر خداعة، وقد ضرب لهم مثًل بالسيف الذي يبدو أنه 

 حقيقة به كسر وضعيف.يف الو قاطع حاد وه

 وقال أيًضا يف المعنى ذاته )كلمات العواطف(:

 زتدددي الددددنيا وأمسدددىأضددداعت ع

 

 جندددداح الددددذل مددددأمون الحفيددددف 

 أسحسددددين علدددى صدددبري أنددداس 

 

 (2)ولددي  الصددبر محمددود المددذاق 

 وقال يف قصيدته )اليتيم(: 

                                                        

 .39ديوان عبد الرحمن شكري، ص (  1)

 .62السابق ص (  2)
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 كددأن سددرور الندداس ةالعيددد قسددوة

 

 عليدد  ترسدددق الدددمع وهدددو صدددبيب 

 ا للددددذسن أظلهددددمحسددددود ظددددلس 

 

 (1)من العيش، فينان النعديم رطيدب 

نظرة تشاؤمية للحسود، وهو هنا اليتيم الذي فهذه األبيات تعرب عن  

يحسد الناس على رغد العيش ليس هذا فحسب، بل إن فرحة الناس بالعيد 

وسرورهم به تجعل يف قلبه قسوة ودموع، إهنا نظرة تشاؤمية أنانية ال تحب 

 حظات الفرح المعدودة كالعيد مثل.يف ل تىالخير ح

ليتيم وشعوره وعواطفه وأرى أن الشاعر قد بالغ يف وصف شخصية ا

ال يشعر إال بنفسه وما آلت إليه معيشته ويريد أن  يًّافجعله يبدو حسوًدا أنان

 يصبح الناس جميًعا مثله يف بؤس وشقاء.

 وقال يف قصيدته )الشاعر والزمن الخرب(:

 الشددعر قائلهدداةنددات ت مدداذا أفدداد

 

 (2)إل عدددددداوة حسددددداد وعدددددذال؟ 

عيشون بدون العداوة واألعداء وذلك يريد أن يقول إن الشعراء ال ي 

؛ بسبب الحساد والحاسدين، إال أن هذا البيت دليل على نظرته التشاؤمية

ه ال يرى أية فضيلة يف قائل الشعر وكاتبه إال الحصول على األعداء ألن

منظور النظرة التفاؤلية كما رآها كثير من الشعراء ا من رهوالحساد، ولم ي

اء محسدون على نعمة ال ذنب لهم فيها بل هي من قبله وبعده من أن الشعر

                                                        

 .80السابق ص (  1)

 .109ديوان عبد الرحمن شكرين ص (  2)
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 أعظم النعم التي فضلهم اهلل هبا على غيرهم من عباده.

 وقال يف )الكسل وصاحبه(:

 وراعددد  أن سندددال مدددا ضدددمن الددددد

 

 (1)ددددمسعى فيشددقى ةقددول حاسددده 

ته أنه يخاف ويخشى من الحصول عما يريده ويسعى ول حجكسفال 

ن، وهي حجة واهية، وهي نظرة تشاؤمية إليه خوًفا من أعين الحاسدي

 تواكلية أقحم فيها أن الحساد هم السبب وراء هذا الكسل.

 وقال يف )سراب الود(:

 ي إلى الناس وجها غير منبسطألوِ 

 

 يهم ةقلددددب غيددددر مسددددرورِقددددوأتَّ  

 صددر سددوى رجددللددم أة أين تلفددتُّ  

 

 العدداوة مخضدوب األظدافيرةادي  

هددم سحسدددوين علددى عيشددي فددوا  

 يأسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددف

 

 عيشي عليل وصنعي غير مشدكور 

 الشددر والكددذب واألحقدداد طددبعهم 

 

 (2)والحقد يف الطبع ةاد غير مستور 

نظرته تشاؤمية يف هذه األبيات؛ إذ يقول إنه أينما توجه ال يجد من  

و حاسًدا، ويرى أهنم يحسدونه على الرغم أن ًدا أاقالناس إال عدًوا أو ح

يرى هبا نعمة، وهنا يبدو لنا أنه جاحد غير  حالته ال تحتاج إلى حسد فهو ال

شاكر لنعم اهلل، فضًل عن أنه ال يرى خيًرا يف الناس بل ويف الحياة عامة، 

                                                        

 .134، صالسابق (  1)

 .179السابق ص (  2)
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ه وصفهم بصفات: ؛ ألنوهو يؤكد حقيقة أنه ال ينتظر من الناس الخير

قد، والحسد، والشر، والكذب، فهذه طباعهم المتأصلة فيهم، والح و،العد

 ؤمية تدل على تشاؤمه أكثر من هذه األبيات!.فهل نجد نظرة تشا

إذن عبد الرحمن شكري أكثر من النظرة التشاؤمية للحسد وللحساد 

تكاد تصل إلى درجة السواد؛ إذ نلحظ أن هذه النظرة سيطرت على نظرته 

 ظن بالناس أجمعين.وء الس يف الحياة ويف

 :«بين العذر واللوم» وقال يف قصيدة

  الكددددواذِب أل عللددددوين ةددددالظنونِ 

 

 ول تتركددوا قلبددي لنَْهددِب النواهددِب  

 ول تسدددألوين كيدددف أندددت فددداِنني 

 

أرى المددددوَت يف هجددددر الحبيددددِب  

 المجاندددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددِب 

 

 وكندددُت أظدددنُّ الحدددبَّ أمنًدددا ولدددذةً 

 

 فجددار علدديًّ الحددبُّ ةددين النوائددب 

 ةنزع السهِم والسهُم قاتدل  ن لي وم 

 

 إِذا ولةددددت أطرافدددد  كالمخالددددِب  

 ا ةقلدددددِب مولَّددددد ِ أأحباةندددددا رفًقددددد 

 

 كثير الجوى عفِّ الهوى والرغائِب  

جعلددت لكددم عددذًرا علددى الصددددِّ  

 واسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددًعا

 

 فدددان فددددؤادي عددداذر  غيددددُر عائددددب 

 وما كدان لدي يف حدبِّكم وجدُ  حيلداِ  

 

ت وجوُه المذاهِب    وكيف وقد ُسدَّ

 فتمددوين أحُسددُد الندداَس حددبَّهموخلَّ  

 

 وأوحشتموين من حبيِب وصداحب 

ْفتُمدددددو   ين إِن مدددددررُت ةرفقددددداِ وخلَّ

 

 ةكيُت على فْقد اللدات األصاحب 
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 فيا نشدوة الحدب الدذي أندا شدارب  

 

 (1)هو الحبُّ مثُل الخمدر مدرُّ العواقدِب  

لنا فصور ، فها هو يعرب لنا عن نظرته التشاؤمية لألشياء، ومنها الحب 

الحب بإنسان يظلمه ويجور عليه، حتى أنه جعل الحب كأهنا سهام تمزق 

ه ومع ذلك فهو ال يجد من ينتزعها منه، وهنا يحاول أن يطلب من قلب

الرفق، ويعلل نظرته السابقة للحب بأن  -كما أطلق عليهم–األحباب 

د العيب ليس فيه بل أنه يلتمس األعذار التي جعلت المحبوب يف صدو

لذا يقول إن قلبه يعذر ال يعيب المحبوب فيما آل إليه حاله. حتى أنه  دائم؛

ما وصل إليه من جفاء وبعد جعل نفسه هنا هو من يحسد اآلخرين  بسبب

على الحب لدرجة أنه يبكي كلما مر بصحبة متحابة مت لفة، ويف النهاية يقر 

 يمة.وخحقيقة ثابتة وهي أن الحب مثل الخمر ال بد له من عواقب 

ونلحظ هنا اعتماده على األساليب اإلنشائية المتنوعة، نحو: )أال 

وال ترتكوا/ وال تسألوين/ كيف أنت/ فل تحسبوا/ فل عللوين/ 

تعجبوا/...إلخ( وكانت النسبة األعلى ألسلوب النهي؛ وأرى أن ذلك 

بسبب نظرة الشاعر المضطربة للحب فهو يرى الحب أجمل ما يف الحياة 

ى يراه أسوأ ما فيها، لذا ينهى المحبوب بصيغ متعددة، ن أخرياويف أح

حتى يعرب للمحبوب عن تحمله لكافة أنواع الصد ويبدو أنه أراد ذلك 

 والهجر يف سبيل البقاء والتواصل والت لف بينهما.

                                                        

 .241ديوان عبد الرحمن شكري،  (  1)
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ه قد حسد ؛ ألنفهذه القصيدة تعرب عن نظرة الشاعر للحب والحسد

ية، أال وهي أن اإلنسان المحب ة نفسيقالناس على الحب، وهنا أكد لنا حق

غير قصد، فقد وصل دائًما محسود سواء عن قصد من الحاسد أم عن 

الحال بالشاعر المحب الذي جرب كافة أشكال الحسد يف الحب ويف 

المال ويف الجاه... إلخ إلى أنه أصبح هو الحاسد. وهذه حالة نفسية ال 

صل إلى كافة مباهج الحياة أن ي يدشعورية يصل إليها اإلنسان فهو دائًما ير

-فإنه عن غير إرادة  من حب وترف ومال وجمال وعندما يفتقد شيئًا منها

يحسد أصحاب هذه النعم، حتى إن كان قد مر ببعض من التجارب  -غالبًا

 فيها من حسد الحاسدين. عانى التي
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 الفصل الثالث:

 ق  معفااختالف عبد الرحمن شكري يف تناول  لظاهرة الحسد وات

 .الساةقين

 

هذه المبحث األول: اختالف رأي الشاعر يف الحسد وكيفيا تعامل  مع 

 الظاهرة:

 يكمن االختلف عند عبد الرحمن شكري يف حديثه عن الحسود أو

الحاسد من خلل حديثه عن الغريب، وأرى أنه اختلف جوهري؛ إذ إننا 

ما فعله عبد  وهذا د،لم نعتد على المقارنة أو الجمع بين الغريب والحسو

 الرحمن شكري فقال يف قصيدته )حنين الغريب عند غروب الشمس(:

 وعهدددددناك ل حسددددوًدا ول غددددرا

 

 (1)طموحددا إلددى المكددان الخصدديب 

فها هو يمدح الغريب بأنه ليس بحسود وال أنه متطلع إلى ما يصبو إليه  

 ة.يعكل إنسان مستقر يف وطنه من خصبة المكان وغيره من مظاهر الطب

ذلك يكمن االختلف عند شاعرنا من خلل تشبيه عبد الرحمن وك

إنسان له روح يوسوس لها الشيطان بالحسد، قال يف بأنه  للبحر شكري

 قصيدته )حمام الكازينو باإلسكندرية(:

                                                        

 .11ديوان عبد الرحمن شكري، ص (  1)
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 والبحددددددددددددددددر ل تحدددددددددددددددددده

 

 إل ةطدددددددددددددددددددول األةدددددددددددددددددددد 

 كأنددددددددددددددددددد  ذو دولدددددددددددددددددددا 

 

 مكلددددددددددددددددددددل ةالزةددددددددددددددددددددد 

 كأندددددددددددددددددد  ذو مهجددددددددددددددددددا 

 

 (1)موسددددددددددددددوس ةالحسددددددددددددددد 

حظ االختلف من خلل استخدام عبد الرحمن شكري لك نلكذو 

 ه الصفات الدالة على الشخص الحسودظاهرة الحسد من خلل توظيف

سواء كان حاسًدا أو حاقًدا أو لئيًما أو خائنًا أو خبيثًا؛ إذ جمع الصفات التي 

قد تجتمع يف الشخصية الحاسدة الحاقدة متمنيًّا خلو المجتمع من هذه 

 مة؛ فقال يف قصيدته )ليتني كنت إلًها(:لمذموا الصفات

 ثددم أحنددو علددى األنددام كمددا سحدددد

 

 نو شددفيق علددى الرضدديع الوليددددددد 

 هددددازْ لددددو تددددراين وعزتددددي غيددددر عِ  

 

 وقدددولي: أحدددبكم سدددا عبيددددي!ِة،  

 دجددد لِ وهدددم سبسدددمون عدددن جدددذِ  

 

 وعدددديش هندددداك غيددددر عميددددددددددمٍّ  

 فتندددددددددوين ةمبسدددددددددم وقدددددددددوام 

 

 وةجيددددددددد وأعددددددددين وخدددددددددود 

 مددن خددائن أو خبيددثفدديهم   لددي 

 

 (2)أو ل دددديم أو حاقددددد أو حسددددود 

  

                                                        

 .13السابق، ص (  1)

 .89-88شكري، ص حمنلرديوان عبد ا (  2)
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يف الحسد وكيفيا تعامل  مع هذه  رأي الشاعرالمبحث الثاين: اتفاق 

 الظاهرة.

يتمثل اتفاق شاعرنا حول ظاهرة الحسد والحاسدين مع السابقين 

 واللحقين يف مجموعة من اآلراء والمواقف تتمثل يف اآليت:

 تجاهل الحسود: •

 سم ممزق(:يف )ا لفقا

 ر اسددددمي حسددددود ل دددديمَكددددإذا ذَ 

 

 ومزقددددددددددد  ةدددددددددددين أسدددددددددددنان  

 حميددد   وكبددر   أةددى لددي احتجددازي 

 

 امدددددرئ عبدددددد أضدددددةان ! وَّ ُجدددددهُ  

فها هو شاعرنا يرتفع عن مجاراة حاسده بالهجو أو بذكر اسمه،  

ويكتفي بتجاهله على الرغم من كثرة حديثه حاسده عليه بصفات ليس فيه 

 دليل قوله )مزقه بين أسنانه(.ودة بحمأو بصفات ليست بم

 الصبر على الحسود: •

 د(:قال يف قصيدته )بحر الحس

 سسدددبح األحيددداء يف ةحدددر الحسدددد

 

 فاعتصدددم ةالصدددبر فيددد  والجلدددد 

 واقتعدددددددد صدددددددهوت  مستبشدددددددرا 

 

 سدددداةحا يف المددددوج مندددد  والزةددددد 

 ضددداحكا مدددن عندددت األمدددواج، ل 

 

 سددددددفع الةائدددددل منهدددددا ةالكمدددددد 

 جددددشدددط، تالانظدددر األمدددواج يف  

 

 لجهددددددا منهددددددزم األمددددددر ةدددددددد 
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 إن علدددت موجدددا حقدددد فاصدددطبر

 

 (1)م خلدددد؟أي مدددوج يف ذرى الدددي 

فالحياة هي بحر الحسد. ويسعى الناس يف الحياة ألرزاقهم وجاههم » 

بالكيد والمكر، كأنما يسبحون يف بحر من الحسد. وقد يدفع بعضهم بعًضا 

بعًضا يف األحايين. عضهم ب كي يظهر الدافع على متون أمواجه. وقد يعين

ء الشمس على أما المجاملة يف الحياة والتحيات، فقد تكون أشبه بألال

فالشاعر هنا عقد . «سطح الماء يخفي بجماله ما يف البحر من قبح وبلء

مقارنة بين عمق الحسد والغل وعمق البحر وأمواجه ناصًحا بالصرب على 

خبوء كما هناك در بين خرب مك ما يف الحياة من حسد وغل فل بد أن هنا

 األصداف.

سحب  وهو سكن ل  خداع الحاسد للمحسود؛ إذ سظهر أن  سنصح  و •

 الضةينا والحقد والةل:

وقد وجدت قصيدة كاملة بعنوان )الحسود( يصف فيها الحسود، 

وأهم ما يتفق فيها مع الشعراء القدماء أن الحسود إنسان متلون مخادع 

 ل:قايظهر له خلف ما يبطن، 

 لدددي، وإخدددوان الصدددفاء قليدددل أخ

 

 خليل وهل يف الحاسددسن خليدل؟ 

 صدلا سسدتجيدهاإذا ما ةدت لدي خ 

 

 طواهدددا عنيدددف عندددد ذاك عجدددول 

 
                                                        

 .440ديوان عبد الرحمن شكري، ص (  1)
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 :وإن تبدددو منددي رسبددا قددال ةاسددما

 

 أل إنهدددددا طبدددددع لدسددددد  دخيدددددل 

 وسشدو ةمدحي حاضرا، ومدسحد  

 

 إذا غبددددت عندددد  كالهجدددداء ثقيددددل 

 كأنمددددا وسبسددددم للددددزاري علدددديَّ  

 

 (1)حددين سقددول أحسددنَت  :ول لدد سقدد 

أن يصور ولم يكتف الحاسد هبذا التلون مع محسوده، بل يريد  

 ألصدقاء المحسود أن صاحبهم هو َمْن يحسدهم وأنه عدو لهم، قال:

 وسددوهم صدددحبي أنندددي ذو عدددداوة

 

 أجددددول ةعيددددب فدددديهم وأصددددول 

 وأين مةتدددددددددداب وأين حاسددددددددددد 

 

 أعيدددب علددديهم فضدددلهم وأذسدددل 

ي شدددددديمت عددددددنإذا اسددددددتخبروا  

 ومحاسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددني

 

 سجمجدددم قدددول مشدددكال وسميدددل 

 وإن مددددحوين جاهددددسن وأكثدددروا 

 

 حقددددا والحقدددود عليدددل تملمدددل 

 سعين على شتمي وإن هدو لدم سقدل 

 

 مقدددال وةعدددض الصدددامتين سقدددول 

 وسبةضددددني سددددرا كددددأين وترتددددد  

 

 ةفضددلي ومددا تبةددي لدددي ذحددول 

 غنًمددددا أن تنددددي  مصدددديبا وسعتدددددَّ  

 

 قيددددددلأ ين يف الشددددددقاءأو علدددددديَّ  

 كدددأن جحيمدددا موقددددا يف ضدددلوع  

 

 تؤججددددد  رسدددددح عليددددد  تجدددددول 

 وجههددا وفيدد  شددياطين مددن الحقددد 

 

 سدددددددروع إذا أةصدددددددرت  وسهدددددددول 

 فال زال مسموما مدن الحقدد عانيدا 

 

 (2)ول زال عنددي مددن هددواه نكددول 

ونلحظ أن الشاعر استخدم تشبيهات تكاد تكون جديدة لتصوير مدى  

                                                        

 .176-175السابق، ص (  1)

 .176ديوان عبد الرحمن شكري، ص (  2)
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يئة تصل به إلى أن النار تكاد تأكله عر دنشاما يكنه الشخص الحسود من م

د وغل. ولم يكتف الشاعر بسبب الحسد وبسبب ما يمأل صدره من حق

هبذا الوصف بل وصف الحاسد بأن له شياطين من الحقد، وهذه الصورة 

ونستطيع القول  بليغة دالة على ما وصل إليه الحسود من صفات مذمومة.

الصفات الدالة على  -ن كليك لم نوإ–إن هذه القصيدة قد جمعت معظم 

ة التي تصف هذه الحسود إضافة إلى روعة التشبيهات البليغة الجديد

 الشخصية يف كل زمان ومكان.

اتفاقه مع الشعراء على انشغال الحاسد بأمور المحسود المختلفة  •

 ومع هذا لن ينال إال التعب الشديد.

 قال عبد الرحمن شكري يف )لقاء على صد(:

 صدددد وعاذلنددداةندددا  هدددونبيدددت سل

 

 (1)سبيت من وهم  سلهدو ةد  الحسدد 

ويظن  والمحبوبينفكيره بأمور العشاق فها هو الحاسد الذي يشغل ت 

أهنما يلهيان ويستمتعان مًعا يف حين أن بينهما جفاء وبعد وفراق، ومع هذا 

ال يستطيع الحاسد أن ينام ليًل من شدة التفكير يف أمورهم، ووهمه الذي 

ا عاشقان ساهران؛ فصار الحسد يلهو ويعبث به ليًل كما أهنم منتوهمه 

 بالمحبوبين. فعل الجفاء والفراق

                                                        

 .54السابق، ص (  1)



 

 
 م2019 مارس )آذار(هـ/ 1440(، رجب الفرد 19العدد ) -السابعةالسنة 

 
302 

 وقال يف قصيدته )الزوجة الغادرة(:

 أي شدددديء سجنددددي أخددددوك إذا َزوّ 

 

 مددددن ل تقرسدددد  غيددددر النفددددور؟ َج  

 فدددددعاين أخددددي وقددددال: أقِْلنِددددي 

 

 (1)إن ذنبددي ذنددب الل دديم الحسدددود 

 مان النعم المختلفا عن أعين الحساد:لى كتع الشعراء اتفاق  مع • 

 يلة سعد(:قال عبد الرحمن شكري يف )ليلة نحس ول

 غفددل الدددهر سددا حبيبددي فقددم نندددد

 

 زمانا دون الوصداب طدوسال ددفْض  

 اعدددددن الحواسدددددد سدددددرًّ  مْ كدددددتِّ ونُ  

 

 ا جلدددديالشددددي ً  هُ وَ أن ندددددعُ  جددددلَّ  

 ونبدددددادر قبدددددل الحدددددوادث آمدددددا 

 

  ونشدددددددفي صدددددددباةا وغلددددددديالًل  

 ندددا الددددجى فقدددم سدددا حبيبدددياحتوا 

 

 (2)نتخدددذه إلدددى الوصدددال سددددبيال 

الحساد من األمور المتفق عليها يف الشعر العربي فالكتمان خوًفا من  

َقاَل ﴿قديًما وحديثًا بل ويف الحياة عامة، والشاعر هنا يعمل بقوله تعالى: 

 اَل َتْقُصْص ُرْؤَياَك َعَلى إِْخَوتَِك َفيَكِيُدو
َّ
فهذه اآلية  ﴾َكيًْداَلَك ا َيابُنَي

 اهلل صلى–لرسول الكريمة لألمر بكتمان النعمة حتى ال تحسد. وقد قال ا

حوائجكم بالكتمان، فإن كل ذي نعمة  قضاء على استعينوا: )-وسلم عليه

 محسود(. إذن فالكتمان حفظ للنعم من أعين الحساد.

                                                        

 .125ديوان عبد الرحمن شكرين ص (  1)

 .57السابق، ص (  2)
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 الخاتما والنتائج

د يف أمور الحياة الحس رةهذا البحث يعرب عن نظرة الشاعر لظاه

ظاهرة من المختلفة بشتى صورها؛ وقد تناول عبد الرحمن شكري هذه ال

. كما أنه -كما رأينا خلل مباحث هذا البحث–كافة جوانبها وموضوعاهتا 

لم يغفل الحالة النفسية الشعورية للحاسد وللمحسود؛ أي لكليهما، 

سود ومرة أخرى رة محم وأوضح مثاال على ذلك الشاعر نفسه؛ فقد رأيناه

نا حاسد؛ ألنه قد حسد بعض الناس على الحب، ومن خلل ذلك أكد ل

حقيقة نفسية ال شعورية فقد وصل الحال بالشاعر المحب الذي جرب 

 كافة أشكال الحسد أنه أصبح هو الحاسد.

وقد تكررت هذه الظاهرة أال وهي ظاهرة أن الشاعر نفسه أصبح هو 

دهتم وفرحتهم بالعيد وهتنئتهم بعضهم ى سعاعلالحاسد فقد حسد الناس 

د رؤيته لسعادة الناس من خلل بعًضا. ثم مرة ثالثة حينما تألم لمجر

هذا عن الحالة النفسية والشعورية التي مر هبا الشاعر من خلل  ضحكاهتم.

حسده لبعض فئات المجتمع سواء حسدهم يف الحب أو على الفرح 

 والسعادة.

رحمن شكري من النظرة التشاؤمية للحسـاد؛ بد الع أكثر لقد :ثم أقول

نظرتــه يف الحيـاة ويف ســوء الظــن  إذ نلحـظ أن هــذه النظـرة ســيطرت علـى

بالناس أجمعين، ومع ذلك فإننا لم نفتقد لنظرته التفاؤلية لهذه الظاهرة من 
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خلل ما أثبته يف المبحث األخير من الفصل الثاين، ولعل جمع الشاعر بين 

الشاعر المضطربة للحب؛  ة والتفاؤلية مرجعها إلى نظرةشاؤميلتالنظرتين ا

 ا يف الحياة ويف أحيان أخرى يراه أسوأ ما فيها.فهو يرى الحب أجمل م

 وقد خرج البحث ةبعض النتائج، منها:

الحسد هو تمني زوال النعمة، وقد استخدم الشعراء القدماء  .1

وهي تمني مع  لغبطةا والمحدثين الحسد هبذا المعنى، وفرقوا بينه وبين

 لدى الشخص من نعم مع عدم زوالها منه.

ياة كافة، فوجدنا الحسد يف الحب وقع الحسد يف أمور الح .2

والجمال، ويف المال والمنصب والجاه، ويف العلم والفضل، وغيرها من 

 األمور الحياتية المختلفة.

د حسجمع شاعرنا بين النظرة التفاؤلية والنظرة التشاؤمية لظاهرة ال .3

 يقتصر على نظرة واحدة فحسب. ولم

ري بالنسبة طغت النظرة التشاؤمية على شعر عبد الرحمن شك .4

لظاهرة الحسد؛ إذ بلغت النسبة األكرب يف هذا البحث للنظرة التشاؤمية ال 

 التفاؤلية.

جمع عبد الرحمن شكري بين ألفاظ )الحسد والحقد واللؤم( يف  .5

ى شيء فهو يدل على اشرتاك دل علن أثناء تناوله لظاهرة الحسد، وهذا إ

 هذه األلفاظ يف كثير من الخصائص.
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)الحسد( بمشتقاته المختلفة: )الحسد، الحسود،  استخدم شاعرنا .6

الحاسد، المحسود، الحاسدون، الحساد، الحواسد...( سواء بالتنكير أو 

بالتعريف، وسواء كان بالمفرد أم بالجمع، إضافة إلى استخدام الفعل 

)تحسد، يحسد( الدال على االستمرار وأن  والمضارعدوا( حسالماضي )

 أبًدا بل هي باقية مع البشر. هذه الظاهرة لم ولن تنقطع

اتفق شاعرنا مع الشعراء القدماء والمحدثين يف وصفهم وآرائهم  .7

حول ظاهرة الحسد والحساد، واختلف عن القدماء يف بعض التشبيهات أو 

 األوصاف التي وصف هبا الحاسد.
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 مصادر والمراجعال بتث

البلغة، الزمخشري، تحقيق: محمـد باسـل عيـون السـود،  أساس .1

 م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.1998هـ/ 1419، 1ط

والهاجس، ابن  الذهنهبجة المجالس وأنس المجالس وشحذ  .2

عبد الرب، تحقيق: محمد مرسي الخولي، دار الكتب العلمية، بيروت، 

 لبنان.

م، مؤسسة هنداوي للتعليم 2012كري، حمن شلرديوان عبد ا .3

 والثقافة، القاهرة.

م، دار ابن 2002هـ/ 1423، 1ط، اريصحيح البخاري، البخ .4

 كثير، دمشق.

العقد الفريد، ابن عبد ربه، تحقيق: د/مفيد محمد قميحة، دار  .5

 الكتب العلمية، بيروت، لبنان.

 القاموس المحيط، الفيروزآبادي، دار الجيل، بيروت. .6

دار الفكر، دار صادر، بيروت، ، 1رب، ابن منظور، طن العسال .7

 لبنان.

، 2ثروت عكاشة، طالدكتور بة، حققه وقدم له: المعارف، ابن قتي .8

 دار المعارف، القاهرة.
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هناية األرب يف أخبار العرب، للمعلم إسكندر أبكاريوس األرمني،  .9

 .1251مطبعة القعلة يف مرسيلية يف سوق كانبير، 

 :ورياتلدالمجلت وا

 م.1936، مجلة الرسالة، يونيو، «الصفات المحسودة» مقالة 

 .م1935، محلة الرسالة، ديسمرب «لحسدبحر ا» مقال 
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 :الثانيالقسم 

 امللحقات
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 اخلرب األول:

 هـ.1440 للعام األوىل جلسته يعقد مبكة العربية اللغة جممع أمناء جملس

 العسءي  اجتمءعس  المكرمس  بمكس  العربيس  اللغس  مجمس  أمنسء  مجلس  عقد

 عشسي  المكرمس ، بمكس  والصسنءع  التجءري  الغرف  يف هس،1440 لعءم األول

 هس.15/6/1440 األربعء 

 حميسد، ابن عبداهلل بن صءلح الدكتور الشيخ معءلي االجتمءع جلس  ترأس

. ي.وافتتحهء بكلم  ترحيبي  األستءذ الدكتور أ المجم ، أمنء  مجل  رئي 

 .الحربي علي بن العزيز عبد

 للمجمس  اإلسسااتيجي  للخطس  واشتمل برنءمج الجلسس  علسب بيسءو مسوجز

 وكلمس    مدرب المعتمد يف التنمي  البشري ،جوهرجي ال أيمن الدكتور قدم 

 زنسءو آل مبسءر  قسدمهء السدكتور المجمس  يف المءلي  واالستدام  التنمي  عن

 يف للمشسسءرك  التحضسسير  المجمسس  لربنسسءمج وعسسر    المجمسس ، مستشسسءر

 قدمس  القسرآو،، لغس  يف قسدو  تكوو هس )كيف1441 لعءم الثقءيف مك  ملتقب

 ميزانيسس  عسسن وأعقبسس  بعسسر  مسسوجز ي،الحربسس السسدكتور المجمسس  رئسسي 

 .المجم 
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 عرِضسهء إثسر   الجديسد  اإلسسااتيجي  خطتس  رسميًّء المجم  اعتمد وقد هذا

 شءمل  رؤي  علب الخط  وتشتمل.. المذكور  االجتمءع جلس ِ  يف ومنءقشتهء

 حضسسر وقسسد القءيمسس ، األعسسوام خمسسس  يف وبرامجسس  المجمسس  عمسسل لخطسس 

 :وهم مجل ،ال أعضء  من طءئف  االجتمءع

 .بءفيل، مدير جءمع  أم القرى عمر عبداهلل /الدكتور األستءذ معءلي •

القسويح،، أمسين العءصسم   عبسداهلل بسن محمسد /المهندس معءلي •

 .المقدس 

الحءرثي، المسدير العسءم للتعلسيم  مهد  بن محمد /األستءذ سعءي  •

 .بمنطق  مك  المكرم 

 .لاألحمد ، رجل أعمء عو  بن يوسف /الشيخ سعءي  •

كعكسي، رئسي  الغرفس  التجءريس   محمسد بن هشءم /األستءذ سعءي  •

 .الصنءعي  بمك  المكرم 

 .نور ، رجل أعمءل صءلح زيءي /األستءذ سعءي  •

 .الهيج، رجل أعمءل عبداهلل /األستءذ سعءي  •

طءو ، المدير العءم لمكتس   آل أحمد بن عبداهلل /األستءذ سعءي  •

 .العمل بمنطق  مك  المكرم 

األنسسديجء ، مسسدير فسسرع وزار  الثقءفسس   صسسءلح /ألسسستءذا سسسعءي  •

 .واإلعالم بمك  المكرم 



 

 

 

 
 م2019 مارس )آذار(هـ/ 1440 رجب الفرد(، 19العدد ) -السابعةالسنة  313

 

 

 

 اخلرب الثاني:

 .اجملمع يوقع على اتفاقيات شراكة مع بعض اجلهات احلكومية

عقد المجم  اتفءقيءت شراك  م  بعض الجهءت الحكومي ، شسمل  أمءنس  

بمك  المكرم ،  العءصم  المقدس ، وفرع وزار  العمل والتنمي  االجتمءعي 

والغرف  التجءري  والصنءعي  بمك  المكرم ؛ وذلك علب هسءم  االجتمسءع 

األول لمجل  أمنء  المجم  هذا العسءم، المعقسوي يف مقسر الغرفس  التجءريس  

 والصنءعي  بمك  المكرم ، يف شهر جمءيى اآلخر  المنصرم.

 

 اخلرب الثالث:

 اإلسرتاتيجية  خطته بشأن عمل ورشة يقيم مبكة العربية اللغة جممع

 الخطس » عنواهنء عمل ورش  -القرى أم جءمع  م  بءلتعءوو – المجم  أقءم

 جسوهرجي أيمسن الدكتور قدمهء ،«بمك  العربي  اللغ  لمجم  اإلسااتيجي 

 التنميسس  يف المعتمسسد والمسسدرب القسسرى، أم بجءمعسس  التمسسريض كليسس  عميسسد

 مقاحس ، قسيم ووضس  العمسل، لنمسوذ  تحلسيال الخطس  تضسمن .. البشري 

.. المجمس  مسستقبل استشسرا  علسب المعينس  واألهسدا  الوسءئل ويراس 

 المجمسس ، وأعضسسء  األكسسءييميين، األسسسءتذ  مسسن طءئفسس  الورشسس  يف شسسءر 

 .العربي  بءللغ  المهتمين من وغيرهم
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 اخلرب الرابع:

 يالعلم البحث بوصلة» عنوانها علمية أمسية يقيم مبكة العربية اللغة جممع

 القرني. سعيد الدكتور اجملمع لعضو «اللغوي

  يف
ِ
 عشر   للحءي    الموافق هس،1440 لعءم األول ربي  من الثء  السبِ   مسء 

 أ مسسي    المكرمس ِ  بمكس    العربيس ِ  اللغس ِ  مجم    نظم   مس،2018 لعءم نوفمرب من

  صسسال ِ  بعسسد   علميسس   
ِ
قسسر   يف الِعشسسء    م 

 
ْفسسق- بمكسس    الزايسسد  بحسسي  ،-ي العسسء و 

رهء . العلسمِ  ط سالِب  مسن وطءئفس    والثقءفسِ ، واأليِب  اللغس ِ  وجسو ِ  بعض   حض 

العزيزِ  الدكتور   األستءذ   المجم ِ  رئي    وافتتح     بن   عبد 
 
  علي

 
 الكلمس    الحربي

ب ء  لقسء  عسن متحسدث ء واسستطري األمسسي ، وبشسهويِ  المحءِضِر، بءلضيِف  مرح 

سر   السذ  المكرم  مك  منطق  أمير سمو   المجم ِ  وفدِ   يف المجمس  بوجسوي س 

ا كلمءت س  وكءنس  مسسيرت ، يف إنجسءزات من حقق  وبمء مك ، ء حسءفز   مشسجع 

. األمين البلد يف القرآو لغ  خدم  يف والعطء  الجهد من مزيد   لبذل للمجم 

 وبموضسسوع القسسر ، سسسعيد السسدكتور بءلمحءِضسسر الحربسسي السسدكتور وعسسر  

 عسسن وتحسسد  ،«اللغسسو  العلمسسي البحسس  بوصسسل » هسسو السسذ  المحءضسسر 

 الحءضرين، إلب الشكر بتوجي  كالم  وختم المجل ، وعن العلمي، البح 

 فعسسسر   العلميسسس ، ورقتسسس  تقسسسديم يف المحءِضسسسر   شسسسرع   ثسسسم. والمتسسسءبعين

ز ،،اللغ  العلم، البح ، البوصل ،) المحءضر  بمصطلحءت  الحدي    ورك 

 -االصسسطال  حيسس  مسسن – وفهسس وأطسورا ؛ وشسسروط  البحسس  مفهسسوم علسب



 

 

 

 
 م2019 مارس )آذار(هـ/ 1440 رجب الفرد(، 19العدد ) -السابعةالسنة  315

 

 هسسي التسسي أطسسورا ، يف اتفسسء  علسسب والعلسسوم، الفنسسوو بسسءختال  يختلسسف

الت، جءت، ثم المعءلج ، ثم المدخ   السذ  منهءج  ويف.. التقويم ثم المخر 

 أو القسءنوو ثسم النظريس ، ثم التجرب ، ثم الفرضي ، ثم الملحوظ ، علب يقوم

ْفق والبح   . النتيج   ألعمسءل المعيسءر  التنظسيم :هسو المحءضسر تعريسف و 

 واالسسسسستنتء ، واالسسسسستنبء ، والتحليسسسسل والجمسسسس ، االسسسسستقرا ) العقسسسسل

 أم كءن  نسبي  والمسطور  المنظور  الحقءئق وطل  التعميم، والتجري ،

 اللغسو  البحس  يف الشءئع  العيوب عن للحدي  المحءِضر وانتقل. مطلق 

 واالفتقسءر   بءلفوائس ، محيطس ال البيءنسءت لقواعد االفتقءر  : ومنهء المعءصر،

 االختيءر يف والحشو   حكمهء، يف ومء البحثي  للمشكالت التصور كمءل إلب

ِ   وقد. واإلجرا  م  الت   أسه   يف الحءضرين األسءتذ ِ  لبعضِ  القي م    المداخ 

 
ِ
ء بحث ء المحءضر ِ  موضوعِ  إثرا   .ونقءش 

 

 اخلرب اخلامس:

 القرى. أم جامعة مع تفاهم مذكرة يوقع مبكة العربية اللغة جممع

 تفسءهم، مسذكر  القسرى أم وجءمعس  المكرم  بمك  العربي  اللغ  مجم  وق  

 للحءي  الموافق هس،1440 لعءم األول ربي  من عشر الثءل  األربعء  ظهر

 الجءمعس  بمقسر عبدالعزيز الملك بقءع  م2018 لعءم نوفمرب من والعشرين

 .العءبدي  يف
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 إجسرا  يف والجءمعس  المجمس  بسين التعسءوو إلسب اإلشسءر  المذكر  تضمن 

 وتقسسسديم والتقنيسسس ، العلميسسس  االستشسسسءري  والدراسسسسءت العلميسسس  البحسسسو 

 .المجتمعي  الخدمءت

 منهء المتعلق الجءن  يف ،2030 المملك  لرؤي  تحقيقء المذكر  هذ  وتأيت

 رائد ال بءلمكءن  وإيمءنء. والبحثي العلمي والعمل العربي ، بءللغ  بءلنهو 

 التسسي الرسسسءل  وبأهميسس  والبحثسسي، العلمسسي المجسسءلين يف القسسرى أم لجءمعسس 

 والتمكين العربي ، اللغ  خدم  يف المكرم  بمك  العربي  اللغ  مجم  يؤييهء

 .والميدا  الشبكي الفضء ين عرب لهء

 الدكتور الشيخ معءلي أمنءئ  مجل  رئي  المكي اللغو  المجم  عن وق 

 السدكتور األسستءذ مسديرهء معسءلي القسرى أم جءمعس  وعن حميد، ابن صءلح

 .بءفيل عمر بن عبداهلل

 

 اخلرب السادس:

 الفقيه حاجة» يف اجملمع عن حياضر احلربي عبدالعزيز. د.أ اجملمع رئيس

 .«العربية اللغة إىل

 مسن السسءيس السسبِ   مسسء    مقسر ، يف علميس  أمسسي    بمك  اللغ  مجم    أقءم  

 م،2019 لعءم ينءير من عشر الثء  الموافق هس،1440 لعءم اآلخر  جمءيى

 ومسسن والثقءفسس ، والفكسسر اللغسس  أهسسل مسسن كبيسسر جمسس  األمسسسي    شسسهد وقسسد

 .وبءحثين أسءتذ  من الشرعي ، بءلعلوم المختصين
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 ألقءهسء ،«العربيس  اللغس  إلسب الفقيس  حءجس » األمسسي  محءضسر  عنواو وكءو

العزيزِ  الدكتور األستءذ   بن   عبد 
 
  علي

 
 .المجم  رئي  الحربي

ا الفقهي الدرس يف العربي  اللغ  مكءن  حول   المحءضر ِ  موضوع   يار    تفسير 

سسء واسسستدالال   وتأصسسيال    الشسسرعي البحسس  أو المحءضسسر وبسسي ن.. وترجيح 

 مسن كثيسر يف عليهسء يعتمد وهو.. العربي  اللغ  علوم عن ل  غنب ال والفقهي

 المبءحس  هذ  ارتبء  توضح عديد  مءذ ون أمثل  وأوري ومسءئل ، مبءحث 

 كسدالالت األصسولي ، بءلمبءحس  منهسء يتعلسق مء سيمء وال اللغوي ، بءلعلوم

 .مثال   األلفءظ

ِ   وقسسد م  الت   أسسسه    يف الحءضسسرين األسسسءتذ ِ  لسسبعضِ  القي مسس    المسسداخ 
ِ
 إثسسرا 

ء بحث ء المحءضر ِ  موضوعِ   .ونقءش 

 

 اخلرب السابع:

 القادم الثقايف مكة مللتقى األول التحضريي اءاللق يف يشارك مكة جممع

نسسءو، آلِ  مبسسءر    السسدكتورِ  بمستشسسءِر  ممسسثال   مكسس    مجمسس    شسسءر      يف ز 
ِ
 اللقسسء 

 ،”القسسرآو بلغس ِ  قسسدو    نكسوو   كيسسف  “ الثقسءيف  مكسس    لملتقسب األولِ  التحضسير   

قد  لعشرينوا التءس ِ  االثنين صبء    عبِدالعزيزِ  الملِك  بجءمع ِ  االجتمءع   وع 

 .هس1440 لعءمِ  األولب جمءيى من
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  يف ونوق 
ِ
 مك    ملتقب إنجءِ   يف تسهم   التي واالحتيءجءت   اإلمكءنءت   اللقء 

 التسي الرئيس ِ  المتلقب ورش ِ  يف للمشءرك ِ  والتحضيرِ  هس؛1441 لعءمِ  الثقءيف 

  السمو   صءحِ   من وتشريف   برعءي    المقبلِ  شعبءو   يف ستقءم  
 
 يرِ األم الملكي

 مكسس    مِنطقسس ِ  أميسسرِ  الشسسريفين، الحسسرمين خسسءيمِ  مستشسسءرِ  الفيصسسِل، خءلسسد  

 .المكرم 

 

 اخلرب الثامن:

، لألستاذ الدكتور «بني النحو والبالغة»اجملمع ينظم حماضرة عنوانها 

 .ظافر العمري

  يف
ِ
 التءسس  الموافسق هس،1440 لعءم اآلخر  جمءيى من الراب  السبِ   مسء 

 أ مسسي    المكرمس ِ  بمكس    العربيس ِ  اللغس ِ  مجمس    نظسم   م،2019 لعءم فرباير من

  صال ِ  بعد   لغوي 
ِ
قسر   يف الِعشء    م 

 
نِ  . بمكس    الزايسد  بحسي  األمسسي    وتضسم 

 والنقسد البالغس  أسستءذ العمسر  غرمسءو بسن ظءفر الدكتورِ  لألستءذِ  محءضر   

 والبحسس  العليسسء للدراسسسءت العربيسس  اللغسس  كليسس  وكيسسل القسسرى، أم بجءمعسس 

  لسأليب السسعويّي  العلميّس  الجمعيّس  إيار  مجلس  رئي  العلمي،
ّ
. العربسي

 بعسض   األمسسي    حضسر   وقسد. «والبالغ  النحو بين» المحءضر  عنواو وكءو

 .العلمِ  ط الِب  من وطءئف    والثقءفِ ، واأليِب  اللغ ِ  وجو ِ 

 هسسءفءفتتح المجمسس ، عضسسو القسسر  سسسعيد السسدكتور سسسعءي  المحءضسسر  أيار

 مكسس ، مجمسس  جهسسوي بعسسض عسسن وتحسسد  والحءضسسرين، بءلضسسيف مرحب سسء
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 المجمس  معسء  عسن الحسدي  يف واسستطري العربي ، اللغ  خدم  يف ورئيِس 

 إلسب الكلم  يحيل أو قبل ببعِضهء، المعنوي  وصالهتء والجمعي ، والجءمع 

 والبالغس ، النحسو علمسي مجسءل بتحديد العلمي  ورقت  بدأ الذ  المحءضر،

 أو وبنسء ، إعراب سء الكلمس  أواخر بأحوال يعني النحو فعلم بينهمء؛ لمزايل وا

 ورا  بمء فيعنب البالغ  علم وأمء.. الجمل  يف مواقعهء تغير بحس  أحوالهء

 وأفسسءي. اللحسسن مسسن والسسسالم  اإلعسسراب ضسسب  تتجسسءوز معسسءو مسسن ذلسسك

 فرق مت بالغي  مسءئل علب -النحو م  – اشتمل سيبوي  كتءب أو المحءضر

 .بعد  جءؤوا الذين النحويين من غير  عنهء أعر  المعء ، علم يف

 نظريس  يف الجرجء  عبدالقءهر جهوي البس  من شي  يف المحءضر وتنءول

 علسب اعتمسءيا والبالغيس ؛ النحويس  الوجهتين من الكالم تنءول  التي النظم

 وجو  يف ر  والنظ النحو، يقتضي  مء وفق   الكالم وض : همء رئيستين نقطتين

 .وفروق  بءب كل

 الجملسس  يف البالغسسي والمعيسسءر النحسسو  المعيسسءر عسسن المحءضسسر وتحسسد 

 السنظم نظريس  خالل من الن،، ويف المتعدي ، الجمل ويف الواحد ، العربي 

 .الجرجء  لعبدالقءهر منقول  بنصوص رأي  ياعمء المذكور ،

 والبالغ ، حوالن بين المصطلحءت تداخل عن بءلحدي  محءضرت  ختم ثم

 .معنوي  مقتضيءت من نءشئ بأن  ذلك معلال  
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 األسسءتذ ِ  مِن المداِخلين، بعض   المنص ِ  إلب ت وافد   المحءضر ِ  اختتءمِ  وبعد

موا الِذين الحءِضرين، داخالتِهم أسه    يف القي م ِ  بم 
ِ
 المحءضر ِ  موضوعِ  إثرا 

ء بحث ء  .ونقءش 

 سسسمير والسسدكتور عبسسدالرحمن، ينالسسد هبسء  السسدكتور المسسداِخلين بسسيْنِ  ومِسن

 الهيجسسء ، أبسسو يءسسين والسسدكتور النسسور ، عبدالحميسد والسسدكتور السدروبي،

 سعد والدكتور الثبيتي، سعيد محمد والدكتور حميد، عبدالعزيز والدكتور

 الشسسنقيطي، عبسسداهلل والسسدكتور الغءمسسد ، ربيسس  محمسسد والسسدكتور حمسسداو،

 .وغيرهم

 

 اخلرب التاسع:

وفوًدا للزيارة االستطالعية للمجمع، واالطالع على منشآته  اجملمع يستقبل

 وأعماله.

ا أمس  مقسر   يف المكرم  بمك    العربي ِ  اللغ ِ  مجم    استقبل    مسن طالبيًّسء وفسد 

رى، أم   بجءمع ِ  اإلعالمِ  كلي ِ   حيس    الشسمير ؛ فيصسل   السدكتورِ  بإشراِ   الق 

، زاروا وا عملِ ، ق ِ وطري منشآتِ ، علب واط لعوا المجم   ع   ملسف   إلسب واستم 

 
 
وا عن ، تعريفي م    تجءرب   وقد 

 
 .المجم  أ ستوييو يف أيا 

  جمعيسس ِ  مسسن وفسسد   المجمسس    زار كمسسء
ِ
 يف وكسسءو بسسءألريّو، الخيريسس ِ  االرتقسسء 

 علسسب الوفسسد   اط لسس  وقسسد القسر ، سسسعيد   السسدكتور   المجمسس ِ  عضسسو   اسستقبءلِهم

نشآِت   .في  العملِ  لسيرِ  وشر    ريف  تع إلب واستم   المجم ، م 
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 العاشر: اخلرب

 رئيس جممع مكة جيتمع مع مسؤولي جممع اللغة املصري بالقاهرة.

 الحربسي عبسدالعزيز السدكتور األسستءذ مجم  اللغ  العربيس  بمكس  زار رئي 

 الشسءفعي، حسسن السدكتور األستءذ برئيس  واجتم  القءهر ، يف اللغ  مجم 

ونوق  يف اللقء  الموضوعءت  ..مدكور عبدالحميد الدكتور األستءذ وأمين 

المشسساك ، وخصوصسسء مجسسءالت التعسسءوو بسسين المجمعسسين وغيرهمسسء مسسن 

 المجءم  يف مجءالت عملهء المشا ..

 

 اخلرب احلادي عشر:

 .اجملمع يعلن اسم الفائز األول مبسابقته الشعرية املخصصة للشباب

لقِ  شءعِر الشسبءِب مسن مجمسِ  مكس   أ علن  مجم   مك   اسم  الفءئِز بجءئزِ  و

 الخمسِ  األوائِل يف المرحلِ  التحكيميِ  األولب، ثسم عسرِ  
ِ
بعد  فرِز أسمء 

مشءركءتِهم يف حسءب المجم  بتويا؛ للمشءرك  يف التصسوي  بءإلعجسءب 

 للفءئز بءللق . تال ذلك المرحل  التحكيمي  النهءئي .

سس سء لنتيجتسسي التحكسيِم والتصسسويِ  مع  ء كسءو الفسسوز  مسن نصسسيِ  الشسسءعِر ووفق 

 م.2018محمد ريء  شكر؛ ليكوو  شءعر  الشبءب من مجمِ  مك   لعءِم 

والمجمسس   يهنسسئ  الفسسءئز  بءللقسسِ ، وبقيسس   الفسسءئزين الخمسسس  ، ويرجسسو لبقيسسِ  

 المشءركين حظًّء أوفر  يف مسءبقءت  مقبل   إْو شء  اهلل.
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يف ييسسمرب المءضسي؛ احتفسء   أعلن تنظيم مسءبق  شسعري  المجم  قد وكءو

لسسرو  التنسسءف  اإلبسسداعي يف الشسسعر  بسسءليوم العسسءلمي للغسس  العربيسس ، وإذكسسء   

شسءعر الشسبءب » بين الشبءب خءص ، يحوز فيهسء الفسءئز األول لقس    العربي

 .خمس  آال  ريءل ، ومبلغ  «من مجم  مك 

 

 اخلرب الثاني عشر:

 اململكة؛ احتفاء بيوم اللغة اجملمع يطلق ومسا يتصدر الوسوم املتداولة يف

 العربية العاملي.

م، عسد  فعءليسءت، 2018أقءم المجم  احتفء  بءليوم العسءلمي للغس  العربيس  

إطال  وسم مجم  مكس  يحتفسي بءلعربيس ، وقسد تصسدر الوسسم  ومن بينهء:

قءئمسس  الوسسسوم المتداولسس  يف المملكسس  العربيسس  السسسعويي ، يف تسسويا عسسد  

 سءعءت.

 

 الث عشر:اخلرب الث

رئيس اجملمع يتلقى دعوة من مسو أمري منطقة مكة للمشاركة يف االحتفاء 

 باليوم العاملي للغة العربية.

تلقب رئي  المجم  األستءذ الدكتور عبدالعزيز بن علي الحربي يعو  مسن 

للمشسءرك  يف االحتفسء  بيسوم اللغس  العربيس   ،سمو أمير منطق  مك  المكرمس 

المجم  بمبءيرات هبسذ     وبءسمِ ئي  المجم  بءسمِ العءلمي. وقد شءر  ر
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المنءسب ؛ بنء  علب خطءب سمو أمير منطق  مك ، وكءو اللقء  حسءفال بكثسر 

 من المبءيرات التي تنبئ عن عنءي  اإلمءر  بءلللغ  العربي  والنهو  هبء.

 

 عشر: الرابعاخلرب 

دعوة من اجملمع رئيس اجملمع أ. د. عبدالعزيز احلربي يزور السودان تلبية ل

 اللغوي السوداني.

 رئي   مجمِ  اللغِ  العربيِ  
 
 الحربي

 
العزيز بن علي تلقب األستءذ  الدكتور  عبد 

بمكسس ، رسسسءل   مسسن مجمسسِ  اللغسسِ  العربيسسِ  يف السسسوياو، بتعيينِسس  يف المجلسسِ  

 للمجم . وتضمنِ  الرسءل   اإلشءر   إلب قراِر معءلي رئيِ  مجلِ  
 
العلمي

 السسويا   األسسستءِذ معتسز موسسب عبسسداهلل، بإعسءيِ  تكسويِن المجلسسِ  السو
ِ
زرا 

 يف عضسسويتِ ، وذلسسك بتسسءريِخ السسسءيِس 
 
، واعتمسسءِي السسدكتوِر الحربسسي

 
العلمسسي

هسس، الموافسق للخسءمِ  مسن نسوفمرب  لعسءِم 1440والعشرين مسن صسفر  لعسءِم 

 م.2018

  يعسو   المجمسِ  ا
للغسو   السسويا   لحضسوِر هذا وقد لب سب السدكتور  الحربسي

جلسِ  الاحيسِ  بءلعضسويِ  الجديسدِ  لمجلسِ  المجمس  يف السسوياو، التسي 

قدْت صسبء   يسوِم الثسءمِن والعشسريِن مسن ربيس   األوِل المنصسرِم، الموافسِق  ع 

 للسءيِس من ييسمرب  الجءر .
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 عشر: اخلامساخلرب 

صطلح يف العامل صدور اجمللد الثاني من موسوعة املصطلح بعنوان: )امل

 .العربي( لعضوي اجملمع أ.د. عبدالرمحن السليمان، وأ.د. أمحد الليثي

صدر المجلد الثء  من موسوع  المصطلح السذ  يحسرر  عضسوا المجمس  

األستءذاو الدكتور أحمسد الليثسي والسدكتور عبسدالرحمن السسليمءو، السذ  

 تصدر  يار النشر العءلمي  جوو بنجءميز.

المجلد ثل  مسن العلمسء  المتخصصسين يف علسم المصسطلح شءر  يف تحرير 

هسسم: السسدكتور علسسي القءسسسمي )العسسرا / المغسسرب،، السسدكتور حسسسن يريسسر 

)المغرب،، الدكتور عبدالحميد زاهيد )المغرب،، الدكتور خءلد اليعبوي  

)المغسسرب،، السسدكتور حسسسن حمسسز  )لبنسسءو/ فرنسسسء،، السسدكتور  كورنيليسسء 

،، الدكتور  هءي  فيربالتس  )بلجيكء،، الدكتور ويرمو  )ألمءنيء/ بلجيكء

قءسم السءر  )سوريء/ مصسر،، السدكتور سسعيد شسيءب )األريو/ أمريكسء،، 

السسدكتور أحمسسد الليثسسي )مصسسر/ اسسسكوتلندا،، السسدكتور حسسسين إييسسوس 

)المغسسسرب/ بلجيكسسسسء،، السسسدكتور  هيلغسسسس  يانيلسسسز )بلجيكسسسسء،، السسسسدكتور 

، والمحرر  اللغوي  الدكتور  كءرا عبدالرحمن السليمءو )سوريء/ بلجيكء،

واربورتن )كندا، ومسءعد  التحرير الطءلب  كريم  تكنوكي )جءمع  القءضي 

 عيء  يف مراك / جءمع  لوفءو يف بلجيكء،.

 

 عشر: السادساخلرب 

 حماضَرة افتتاحية ُيلقيها نائب رئيس امَلجمع بكلية اآلداب تطوان:
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ن بسسويرع محءضسسر    افتتءحيسس  ألقسسب نءئسس  رئسسي  المجمسس  أ.ي. عبسسدالرحم

للبءحثين يف سلك الدكتورا  والمءسا بكليس  اآلياب، جءمعس  عبسد المءلسك 

السن، اللغسو  مسن التحليسل إلسب التشسكيل، “السعد ، تطواو يف موضوع: 

وذلك يوم الخمي  جمءيى األولب، الموافق  ”يراس  يف ط ر   إنشء  الن،

ياب تطسواو، وقسد بسي ن  البءحس   ، بمركز الدكتورا  بكليس  آ2019ينءير  10

أهمي   البح  يف قواعد إنشء  النصوص، وهو ميداو لم ي حظ  من اللسءنيين 

 المعءصرين بأهمي  كبير .
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