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 دعوة

 ذي قار العممية المحكمة –تدعو مجمة آداب 

 الباحثين 

 لى الكتابة في محور النقد الثقافيإ

 صول والتداخل والتجمياأل

اركين وعرض البحوث جور النشر لمباحثين المشأوتتكفل المجمة ب

كتاب ترسل البحوث عمى البريد  صدارها فياعمى الخبراء و 

 لكتروني:األ 

ARTS.Ma@yahoo.com 

 .د.عواد كاظم الغزيأ
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 تعميمات النشر
ه، وهي تستقبل البحوث العممية ترحب هيأة تحرير مجمة آداب ذي قار بإسهامات الباحثين داخل البمد وخارج       

نسانية ، ويتم النشر فيها بعد تقويم البحث عمميًا من هيأة التحرير وخبراء معتمدين مشهود لهم بالكفاءة العممية ال 
 البحوث التي ال تخضع لمضوابط اآلتية :. استقبال وتعتذر المجمة عن

 ولى ،وأسم الباحث ومكان عممه .يثبت عنوان البحث في الصفحة ال  .1

 صفحة(22( وال تتجاوز الصفحات )A4يطبع البحث عمى وجه واحد من كل ورقة حجم )  .2

 تجمع هوامش البحث في نهايته مثل المصادر والمراجع. .3

 ( مع قرص مرن. 24.5×18قية ويكون قياس الصفحة ) تسمم المجمة ثالث نسخ ور  .4

      لى نهاية البحث قبل الهوامش وتثبت عمى شكل إمخططات والرسوم والخرائط والصور تنقل الجداول وال .5
 ليها في المتن.إمالحق ويشار 

 ينبغي أن ال يكون البحث قد نشر سابقًا. .6

 يومًا(. 22ل النشر خالل مدة ) بوقالم الباحث بقرار هيأة التحرير بيتم إع .7

 بموافقة خطية من رئيس التحرير. إالالمنشورة ال يجوز إعادة نشرها البحوث  .8

 م لم تنشر.ألى الباحثين سواء نشرت إالتعاد  البحوث .9

 ليه.إو اقتباس لم يشر أية واالعتبارية في حال ظهور نقل يتحمل الباحث المسؤولية القانون .12

 حرير.البحوث وفقًا لرأي هيأة التتنشر  .11

 .لجراء التعديالت المقترحة صحابهاألى إتعاد البحوث  .12

 (72222ممدرس المساعد والمدرس )ل جور نشر البحث تخضع لمضوابط الوزارية وحسب المرتبة العمميةأ .13
عراقي ولمباحثين العرب (دينار 122222دينار عراقي ولإلستاذ) (92222عراقي ولألستاذ المساعد )ألف دينار 

 . دوالر لكل الدرجات العممية (122)



 

 



 الهيئة االستشارية:

ــــــــــــــــــــد  ال .1 ــــــــــــــــــــد. مهنـــ                                 ب الحمـــــــــــــــــــد           ــــ
 أمريكا

ـــــــــــــــــــــــــــــاد                    ـــــــــد. كـ .2 ـــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــهـــــــــ                       ــاظــــــ
 فرنسا

                         ـــــــــــــــــــــــــــــــب                 ــــــــد. أســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــما   ريـــ .3
 اي اليا

                          وب                ـــــــــــــــــــــــــــــــــــد. احســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  ي   .4
 فمس ي 

ـــــــــــــــــــاك  ش .5 ـــــــــــــــــــة ح         ريف                                  ــــــــــــــــــــــــــد. عماري
 ال زائر

ــــــــــــــــــــــــــــــالد الس .6 ــــــــــــــــــــــــــــــد. خـــــــــــــــ                                             دوـــــــ
 االمارات

 راشة   ـــــــــــــه الحـــــــــــــــــــــــــهى  ــــــــــــــــــــــد. منتــ  .7
                                          ُعما 

                           يــــــــــــــــــــــــــــــــــه فانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوس               ـــــد. و   .8
 لبنا 

  ح                                         ــــــــــــــــــــــــد. بشــــــــــــــــــــــر  موســــــــــــــــــــــى  ال .9
 ال راق

ــــــــــــــــــــزة عب .11 ــــــــــــــــــــ   حم ـــــــــــــــــــــد. ل                                         اس   ـــــــــــــ
 ال راق

ـــــــــــــــــــــــــــــــد. حي .11 ـــــــــــــــــــــــــــــــاة خيــــــــــــــ                                           ار   ــــــــــــــ
 تونس

                                         ات  ــــــــــــــــــــــمد الرقيبـــــــــــــــــــــــد. محمـــــــــــــــــــد أح .12
 االرد 

ــــــــــــــ    .13 ــــــــــــــت محمــــــــــــــد ال تيب                                        د. زكيــــــــــــــة بن
 الس ودية

ـــــــــــاي .14                                        ز عـــــــــــارف ســـــــــــميما  ال رعـــــــــــا د. ف
 االرد 

ـــــــــــــــــــــل أحمد. بشــــــــــــــــــــر  اســــــــــــــــــــماعي .15                                           د ــ
 م ر

                                            ـــــــــــــــــــــــــــــــــــاركــــــــــــــــرة مبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد. خي .16
 تونس

ــــــــــــــــــــــد الحمـــــــــــــــــــــي  محـــــــــــــــــــــــــــد. عب .17                                           مد  ـــــ
 ماليزيا

   ـــــــ  خزعمــــــــــــــــــــــة أبو ال اســــــــــــــــــــــــــــــانيس .18
 ايرا 

   ــــــــــــــــــــمــــريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبداهلل بـــــــــــــــــد.ع .19
 المغرب

 ا ـــــممـــــــــــــــــــــــــــي  ســـــــــــدي ة حســـــــــــــــــــد.خ .21
 ال راق 



 

 



 : ة التحريرئهي

 التحرير ةئهي ســـــــــــــرئي                        د نتيشـــــــــــعب اظمـــــــــــــك .د .أ .1

 ريرـــــــالتحمـــــــديــــــــــــر                   ة       ــــلفت مــــــــــــــــكاظ وادـــــــــع .د.أ .2

 وا  ــــــــــــــعض                              ههمهل عمي نعبد الحس .د.أ .3

 وا  ــــــــــــعض                              رــــــــــــــــنم ينـــــــــحس يــــعم .د.أ .4

 وا  ــــــــــعض                              عامر شرــــمط جيدــــــــــــم .د .أ .5

 وا  ــــــــــعض                             س عبا خضير حسين .م.د .أ .6

 وا  ــــــــــعض                               بدـــــــــع ميدــــــــــــح يمــــــرح .د.أ .7

 وا  ــــــــــعض                               ظـــحاف ةــــــلفت ينـــــحس .د أ. .8

 وا  ـــــــــعض                               مـــــحاج رـــــفاخم ــــــــــكاظ .د.أ .9

 يد فرج السعداويــــــــــــــــــــــــم. د. حم                   :  ةــــــــــــــــــــربيــــــالمصحح المغوي لمع

 رــــــــــــــــاكــــد شـــــــــــالـــــــــــــــأ . م. د خ               :    يزيةـــــــــــــــــالمصحح المغوي لإلنكم

 ونيـــــــم حســـــــــــيماء زاحــــــــــــــم. م ش                :   ة  ــــــــــــــعـــــــــــتابــــــضيد والمـــــالتن

 



 

 

 



 كممة العدد
ذي قار،إذ تمكنت _ آداب مجمة م انعطافة مهمة في مسيرة 7102يشكل عام     

و أنسانية تقاسموا الكتابة فيها ل اب باحثين كبار في مجال العموم االمجمة من استقط

ذ شراف عمى مسيرتها العممية بوساطة وجو ال متد إدهم في الهيأة االستشارية ، وا 

نتشار لجامعات العالمية، ويوازي هذا ال لى مختمف اإ فضاء الهيأة االستشارية

اج،  فضاًل خر وجمالية في التنضيد والطباعة والالعممي جودة في البحوث المنشورة 

لى استصدار كتاب سنوي يتضمن البحوث التي فيها ابتكار إعن سعي هيأة التحرير 

محاور تخصصية و جودة ومواكبة لمقضايا اآلنية  وتحاول هيأة التحرير اجتراح 

، واكبة الحداثة واستيعاب تطوراتهالمكتابة فيها وتشجيع الباحثين عمى االنخراط في م

داب ممثمة بشخص عميدها الدكتور جابر يكن هذا لوال دعم عمادة كمية اآل ولم

 محسن عميوي ومن اهلل التوفيق.

 مدير التحرير

 .عواد كاظم الغزيأ.د



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفهرس

 الصفحة الدولة الجامعة اسم الباحث عنوان البحث ت
 محور الدراسات العربية

 فا  ودورهاا الساارر  المفارقة  .1
 المقااااااااوم ساااااااربي ة الرطاااااااا 
 الفقيااد كممااة"  القاساام ساامي 
 نموذجا"  تأبينه مهرجان ف 

 
 شمسه بن  غانم زياد. د

 
 لحم بيت جامعة

 

 1 فمسطين

 مطشر رعد شعر ف  المفارقة  .2
  مسمم

 21 العراق وزار  التربية اهلل عبد كريم رياض. م. م

 قصاايد  فاا  ال مفظي ااة المفارقااة  .3
 إلااا  اإلباااراز مااان(ُتصاااال  ال)

 الغائر الن قش
 

 
 سبقاق صميحة. أ

 

 
 2 الجزائر جامعة

 
 الجزائر

34 

 قصااص فاا  الزمنيااة المفارقااة  .4
  مظفر م 
 

 عيس  فاطمة. د. م. أ
 جاسم

 رميل فيصل جمان. م. م
 

 46 العراق الموصل جامعة

الصور  الكاريكاتيرية؛ أبعاُدها   .5
ودوُرها ف  تشكيل الرطا  
السياس  واالجتماع  عند 
 (ناج  العم )دراسة سيميائية

 د. معاذ إشتية
 د.زياد بن  شمسة

 
 جامعة بيت لحم

 
 فمسطين

77 

المساااااكوت عناااااه فااااا  حياااااا    .6
العبيااد تجربااة الشاااعر ُسااحيم 
 عبد بن  الحسحاس نموذجا

 د. عبدالرالق عيس 
 د. عقا  الجبال 
 أ.كامل ياسين

 

 
 جامعة الن جاح الوطني ة

 
 فمسطين

125 



 مساارحية فاا  الجماليااة القاايم  .7
 بضاااااااو  شكسااااااابير هاممااااااات
 الهيغم  المنهج

 

 
 عود  عبد فيصل.  د

 

 
 قار ذي جامعة

 143 العراق

مظاهر النزعة اإلشاتراكية فا    .8
 شعر بدر شاكر السي ا 

 بالويأ.م.د. رسول 
 أ.عبدالعزيز حمادي

 بوشهراا جامعة رميج فارس 
 جامعة بيام نور اإليرانية

 

 168 ايران

مساارح عماا  أحمااد بااااك يرف    .9
 ضو  النقد السوسيولوج 

 )الرؤية واألدا (
 

 
 د. معتز سالمة

 
 

 
مدرسة الشروق الرسمية 

 لمغات

 
 مصر

188 

 ضااو  فاا  والتاادريس التااألي   .11
 الجزائري التفسير

 

 
 المغيم  ردير.  د

 

 
 أدرار دراية أحمد جامعة

 
 الجزائر

229 

 دالالتهاالصوتية و الفاصمة  .11
 "سور  النبأ" أنموذجا                                        

رضائی                                      رضاي  محمدعم  .د
 د. مهدی فرحانی

 الباح ة: آذر راوند 
                                                 

 جامعة طهران 
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 الوفارقة الساخرة ودورها في الخطاب الوقاوم

 "سربيّة سويح القاسن " كلوة الفقيذ في ههرجاى تأبيٌه " ًوىرجا

 د. زياد غاًن بٌي شوسه

 جاهعة بيت لحن/ فلسطيي

 المقدمة:

تتجمى أىمية ىذه الدراسة في قراءة ىذا الفف الساخر " المفارقة "وقدرتو عمى تقديـ رسالتو الوطنية واإلنسانية   
في الوقت الذي لـ يعد ىذا الفف تقنية في الشعر المقاـو فحسب، بؿ تعدى ذلؾ ليصبح ىدفا في الخطاب، ونصا 

ف سبلحا خطيرا ينتقد السياسات السائدة، ويصمح واقعا مفتوحا تتعدد قراءتو حسب المتمقي والسياؽ الجديد، ليكو 
 سياسيا ووطنيا واجتماعيا مؤلما، في ظؿ التناقض بيف ما يقاؿ وينفذ، وبيف واقع الحاؿ المعيش المعاصر.

مف ىذا المنطمؽ تغدو ىذه السربية باًبا مف أبواب التعويض النفسّي أو نشداف الحمـ الفمسطيني المغتاؿ أو   
ما عّبر عنيا الشاعراف درويش والقاسـ في رسائميما المتبادلة ػػ نوعا مف البكاء الُمّبطف الذي ىو خير تصبح ػػ ك

 (ٜٜٔٔدرويش والقاسـ، الرسائؿ حيفا،مف دموع االستعطاؼ. )

نّية وتنطمؽ الدراسة مف مقوالت نقدية تعّد ىذه السربية في ذروة المفارقة السياسية الساخرة في تجربة  القاسـ الف
ومحطاتو الشعرية ، حيث عّبر عنيا الناقد عبد الواحد لؤلؤة في حديثو عف سخرية  الخطاب في ىذه السربية 
بقولو: " إنيا مفارقة ساخرة بامتياز،  بأجواء سياسية بامتياز، في إطار فمسطيني، يتماىى الشاعر مع شخصية 

طيني، ىي " ىاممت " أمير الدانمارؾ، وتكوف المراوحة مأساوية، ُمحّيرة ومحتارة، يرى فييا مأساة اإلنساف الفمس
بيف صورة ىاممت وىمومو وبيف صورة الفمسطيني المعاصر وىمومو، وبيف مفارقة الميت / الحّي، الفقيد " 

 ـ(.ٕٔٓٓالغائب" الذي يحضر لمخاطبة الحاضريف/ " الغائبيف".)لؤلؤة،
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 أهداف الدراسة:

تيدؼ الدراسة إلى الكشؼ عف تقنيات ىذه المفارقة  
الساخرة وأشكاليا المتعددة ودورىا في ىذه السربية 
التي تعد مف ذروة الشعر المقاوـ في مسيرة القاسـ 
الشعرية،وتمثؿ لونا مف االنتصار اآلني عمى ىذا 
الواقع المرير، في مرحمة السبلـ والمصالحات ابتداء 

أو كما عبر عف تمؾ المرحمة مف أوسمو وما بعدىا، 
السياسية اإلعبلمي الدكتور سعيد عياد بعنواف 

أوسمو وتضارب األولويات "، “عريض في كتابو 
الذي يتناوؿ ثنائية كبرى؛ تقوـ عمى تحديد األولوية 
الفمسطينية في ظؿ أوسمو؛ البناء أـ التحرر 

 (.ٖٓٔ: صٕٕٔٓالوطنّي؟)عّياد، 

أصبح عالـ سميح وفي تمؾ المرحمة السياسية   
القاسـ كغيره مف الشعراء " يدور في فمؾ مقايضة 
الّدـ بالدـ، والموت بالموت، واالنتقاـ باالنتقاـ، أكثر 
مما يدور الحديث عف عالـ سميح القاسـ في فمؾ 

 (.ٖٕٔٓالمصالحات " )شمس الديف،مجمة العربي، 

مشكمة الدراسة وتساؤالتيا: تثير الدراسة األسئمة 
 اآلتية:

 ما دور المفارقة الساخرة في الشعر المقاوـ؟-ٔ

كيؼ تخدـ ىذه التقنية الحديثة رسالة الشاعر  -ٕ
التنويرية؟ وما صداىا في صانع المفارقة الساخر 

 الشاعر، والضحية، والمتمقي؟

كيؼ تجمت المفارقات الساخرة في الّسربية   -ٖ
التي تراوحت بيف: الحضور /الغياب ،اإلثبات/ 

ف أو ال أكوف " ، القناع / الواقع المتردي أكو “النفي 
 المكشوؼ ، الشؾ / اليقيف..

 منيج الدراسة:

تتبع الدراسة المنيج التحميمي المقارف لمكشؼ عف  
مواطف المفارقة الساخرة وبياف دورىا في مسيرة 
الشاعر الفنية قبؿ أوسمو وبعدىا، حيث شيدت 

 لية.معاىدات السبلـ والمؤتمرات والمصالحات الدَّو 

 أقساـ الدراسة ومباحثيا:

وفي معرض اإلجابة عف ىذه التساؤالت ُقسمت   
 الدراسة إلى محوريف:

المفارقة الساخرة في مسيرة  القاسـ  -المحور األوؿ
 الشعرية ودورىا التنويري في مرحمة بعد أوسمو.
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 تجميات المفارقة  الساخرة وألوانيا  -المحور الثاني 

 في ميرجاف تأبينو" . في سربية " كممة الفقيد

المحور األوؿ: المفارقة الساخرة في مسيرة  القاسـ 
 الشعرية ودورىا التنويري في مرحمة بعد أوسمو.

 " .Ironyمدخؿ تأسيسي: مفيوـ المفارقة" 

ليس مف السيؿ تحديد مفيـو "المفارقة " في وقت   
تعددت فيو المصطمحات األدبية والنقدية وتشعبت 
سبميا ، وأصبح ىذا المصطمح تقنية حديثة وممارسة 
أدبية مراوغة ؛ فالمفارقة في مياد الفبلسفة وعند 
سقراط صانع المفارقة األوؿ التظاىر بالجيؿ، 

عة معرفتيـ فسقراط يتجاىؿ أماـ محاوريو لزعز 
بالثوابت،و"المفارقة الساخرة " في النص المترجـ في 
كتاب الجميورية ألفبلطوف" االتضاع التيكمي" 
المحاط بإطار مف التجاىؿ ىو الشكؿ األولي 
لممفارقة ، أما أرسطو فقد رأى في المفارقة 

(، ٕٔ:ص ٜٚٛٔاالستخداـ المراوغ لمغة )إبراىيـ، 
ثاؿ د. سي يوميؾ ويرى بعض النقاد والباحثيف أم

في موسوعة المصطمح النقدي  بترجمة عبد الواحد 
لؤلؤة المفارقة في كونيا " ذلؾ التناقض بيف ما يقوؿ 

الناس، وما يفكروف وبيف ما يعتقدوف وما ىو واقع 
الحاؿ " أو أف تقوؿ شيئا وتقصد العكس")ميوميؾ، 

( ،أو كما عّدىا الباحث محمد العبد في ٖٜٛٔ
القرآنية" يتحقؽ مقصد المفارقة  في   كتابو المفارقة

قوؿ نقيض الشيء المقصود قوال و فعبل، والمخاطب 
يرفض المعنى الظاىر لممقاؿ ؛ ألنو يدرؾ تناقضو 

، ٜٜٚٔأو عدـ تكافئو مع السياؽ ) العبد، 
 (.ٕٚص

في ظؿ تعُدد ىذه التعريفات، وتطور مدلوالت 
المصطمح حسب المعطيات الزمانية و التعددات 

كانية والفكرية واأليدلوجية، فإف البحث ينطمؽ مف الم
التعريؼ الذي يرى في المفارقة "لعبة عقمية؛ مف 
أرقى أنواع النشاط العقمي وأكثرىا تعقيدا، وتستخدـ 
في نياية المطاؼ عندما تفشؿ كؿ وسائؿ اإلقناع، 
ويخفؽ النقد الموضوعي فعندئذ تظؿ المفارقة 

: ٕٜٛٔختيار")سيزا، الطريؽ الوحيد المفتوح أماـ اال
( . يوجييا الكاتب في التنوير السياسي ٚص

والتوعية االجتماعية " ضمف قاعدة اجتماعية شعبية 
فمكورية مشيورة: إذا كبرت مصيبتؾ اضحؾ عمييا." 

   (ٚ: صٖٜٜٔ)الخميمي، 
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مصادر المفارقة وتجمياتيا في شعر سميح القاسـ 
 المقاوـ:

ة في شعر القاسـ إف الباحث في مصادر المفارق    
المقاوـ بعامة ، وفي سربية كممة الفقيد بخاصة ، 
يمكف أف يعزو عمؽ اإلحساس بالمفارقة في جممة 
مف المسوغات يرجعيا الباحث إلى مستوييف اثنيف: 
المستوى الذاتي "  الفمسطيني" والمستوى الجمعّي 
"العربي"؛ حيث مّرت تجربة سميح القاسـ الشعرية 

قات متجددة ومتطورة ومتواصمة اإلبداعية في حم
ومتسمسمة ، كؿ واحدة منيا تؤسس لمتي تمييا وتميد 
ليا وتتصؿ بما يسبقيا ،إذ غّنى لحركات التحرر 
العربية والعالمية في ديواف " مواكب الشمس 

"، و"سربية إـر ٜٗٙٔ"، و"أغاني الدروب ٜٛ٘ٔ
"، وانطمقت قصائده تتغنى  بانطبلقة الثورة ٜ٘ٙٔ

، بقيادة منظمة التحرير الفمسطينية، فكاف الفمسطينية
"،ودخاف ٜٚٙٔديواف" دمي عمى كتفي 

 . ٜٜٙٔ"،وسقوط األقنعةٜٛٙٔوبراكيف

وفي السبعينات تنّصب الموت عنوانا ومضمونا   
في قصائده ومراثيو،إثر الصراع في لبناف والنكسة 
وأيموؿ األسود، وتؿ الزعتر، وتوشحت مراثيو" 

بسخرية مريرة، ال تقؼ عند بالحزف المّر المشوب 
التعالي عمى جراح الوطف والتشمت بما يحدث، ثـ 
يمتقي االتجاىاف ليصبا في مصب واحد: التحريض 
نحو الفعؿ، وىذا ما يحدث في النياية )صكر، 

 (، يقوؿ القاسـ في إحدى مراثيو:ٔٙ: صٜٗٚٔ

 حزنا حزنت، وبكاء يا أبي بكيت

 ولـ تزؿ منازلي الميجورة

 شيةمغائًرا وح

وفي الثمانينات يخرج عمينا سميح القاسـ بمجموعتو 
حماسية، يبث فييا اعتزازه باليوية العربية، والتمسؾ 
باألرض، والنفس األممّي، ليغدو شاعر الغضب 
والثورة اتسمت قصائده بالطابع القومي، متغنًيا بتراثو 
وأمجاده وماضيو، وتبقى مسيرتو الشعرية تعمف ثورتو 

بث حزنو تارة ثانية، ويكشؼ عف وغضبو تارة، وت
جذوره العربية تارة ثالثة،يقوؿ في" سربية الصحراء 

 (:ٕٔٓٓ)القاسـ، نبيو ، ٜٗٛٔ

 أحبؾ

 أومف بالضاد
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 روًحا تألؽ باألبجدّية

 ونّزؿ آياتو البّينات

 ليبدع جناتو الدنيوية

ويستشرؼ سميح القاسـ في مجموعة "ُسبحة  
ة الفمسطينية، " الحمـ بإقامة الدولٜٜٛٔلمسّجبلت 
كانت تمثؿ بذور التغيير في  ٜٛٛٔفانتفاضة 

العقمية الفمسطينية والعربية والعالمية، فيجسد اإللو 
 الفمسطيني عمى أرض فمسطيف.

ويعّبر سميح القاسـ في سربية " خذلتني الصحراء 
"، عف التجربة المريرة والخذالف الفمسطينّي ٜٜٛٔ

اف الّسربية قد مف العرب؛ إذ يرى طو إبراىيـ أف عنو 
أسيـ في تعميؽ التورط وشعرية القصيدة الذي نشره 
، فما  في مجمة الكممة في عددىا الرابع نذير شـؤ
زاؿ ىناؾ خاذؿ وىـ سبلطيف العرب أوال، وقبؿ كؿ 
شيء فما زاؿ ىناؾ مخذوؿ ُيخذؿ وىـ شعب 
فمسطيف، وما زالت الصحاري تنذر بالنياية، وىي 

حراء منشأ العروبة وىي كناية عف أمة العرب، فالص
التي قاؿ عنيا الشاعر" يا التي رمميا مف 

 (.ٖٛ: ٕٓٔٓخبلياي")طو، 

وازدادت األحواؿ صعوبة، وتضاعفت المأساة    
عمى المستوييف الفمسطيني والعربي مع بداية 

ـ، حيث احتؿ العدو ٕٓٓٓاالنتفاضة الثانية عاـ
اإلسرائيمي معظـ األراضي الفمسطينية، وعمؿ عمى 

دمير البنية التحتية، إضافة إلى آالؼ مف القتمى ت
والجرحى واألسرى، وحصار القائد ياسر عرفات في 
مقر الرئاسة حتى يومو األخير، كؿ ذلؾ أسيـ في 
استفزاز مشاعر السخط والرفض عند الشاعر 

 الفمسطيني والعربي.

كؿ تمؾ الظروؼ والمبلبسات واألحداث      
الفمسطينية  قبؿ  السياسية التي عصفت بالقضية

أوسمو وبعدىا فرضت عمى سميح الفمسطيني واقعا 
مّرا يجمع بيف الممياة والمأساة، فقد أصبح كغيره مف 
شعراء المقاومة يعيش تناقضا حاّدا وعدائيا؛ أماـ 
مشيديف؛مشيد المصالحات والمؤامرات الدولية 
والعربية، ومشيد االحتبلؿ الذي يقتؿ ويدمر وينتيؾ 

ما أسيـ في تحوؿ األدب الممتـز الثورّي الحرمات، م
والقومّي الذي تمثؿ في مراحمو السابقة إلى " أعسر 

 الفنوف األدبية" أدب المفارقة الساخرة.
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وتعّد سربيتو" كممة الفقيد في ميرجاف      
"موضوع الدراسة، واحدة مف النتاجات  ٕٓٓٓتأبينو

ي األدبية التي انبثقت مف ىذا الواقع المتناقض الذ
تعيشو القضية الفمسطينية ؛ فقد رأى إحساف الديؾ 
في بحثو الُمعنوف برمزية القناع في سربية سميح 
القاسـ " كممة الفقيد في ميرجاف تأبينو"  أف 
)الميرجاف( في العنواف  رمز داّؿ عمى المفارقة 
الساخرة بقولو: " وقد يرمز الميرجاف ىنا إلى 

فييا المؤامرات  المؤتمرات واالحتفاالت التي تحاؾ 
ضد الشعب الفمسطيني مثؿ مدريد وأوسمو وواشنطف 
وشـر الشيخ وغيرىا، وفييا يتـ قتؿ القضية وتأبيف 
أصحابيا، والمؤتمروف ىـ المشيعوف الذيف يصفقوف 

: ٕٔٔٓلمشعب الفمسطيني الحّي الميت ) الّديؾ، 
 (.ٛٔٛص

وىكذا تولدت لدى القاسـ، ػكغيره مف الشعراء،    
محة لبلنتقاـ مف عشيرتو الذيف خذلوه مف رغبة جا

باب رّد الشّر بالشّر،وىي محصمة تمؾ التجربة المّرة 
لمفمسطيني الشاعر، أو كما يقوؿ الشاعر محمد 
عمي شمس الديف"ىذه السربية أىـ سربيات سميح 
القاسـ، حيث يسقط تراجيديا" ىاممت " لشكسبير 

ير عمى الواقع الفمسطيني الراىف، متكئا عمى أش
جممة قاليا " ىاممت " وىو يناجي نفسو " أف نكوف 
أو ال نكوف تمؾ ىي المسألة، حيث يضج مسرح 
سميح القاسـ بمسرحيف معا: المسرح الشكسبيري، 

 والمسرح الفمسطيني،يقوؿ:

 ويا أصدقائي

 لموتي وموت أبي ما يشاُء الرواُة الثَّقاُت التقاةُ 

 وفي عرسأمي..وضوح شديد

 وفي الزوج عميّ 

 غموض شديد

 وىا أنذا مؿء غمّيويتميّ 

 أرى شبحا في الظبلـ: أخاطبو اليردّ 

 واستؿ سيفّي.وأصرخ: مف أنت؟ مف أنت؟

 يامف تحاصرني بالظبلؿ

 ويا مف تؤرِّث تحت ىدوء الرماد ضجيج السؤاؿ

 ترّفؽ بيممت .. تّرفؽ بيممت
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ىكذا تمثؿ السربية ذروة المفارقة بيف متقاببلت؛    
الحضور والغياب، الشؾ واليقيف، الموت والحياة.. 
وجاءت السربية لتجيب عف أسئمة باتت تخمخؿ كؿ 
ثوابتيا السابقة، ويعترؼ الشاعر بيذه الحالة 
الشعورية أماـ واقع مبؾ مضحؾ في آف، يقوؿ في 

هلل: " يقينية شعر راـ ا-مقابمة معو في مجمة الشعراء
،سأتحدى..ىذه اليقينية  المقاومة، سأنتصر،سأقاـو
وىي صادقة في حينيا ، أعترؼ بأنيا تمقت 
ضربات، وتحرير الوطف ، وبناء االشتراكية، والوحدة 
العربية، كؿ ىذه األعمدة التي بنينا عمييا أرواحنا 
وعقولنا وقصائدنا تصدعت وانيارت في 

(."  ٜٖٔ: صٜٜٗٔشعراء، الواقع".)القاسـ، مجمة ال
وقد عبر القاسـ غير مرة  في حواراتو عف خيبة مف 
إخفاؽ المشروع االشتراكي والمشروع القومي 

 (.ٜٖ: صٜٜٜٔوالمشروع الوطني")طو، 

وقد رأى الشاعر شػػػػمس الديف في سياؽ     
توصػػػػيفو ليذه المرحمػػػػة مف تجربة القاسـ الشػػػػػعرية 

قاسـ الشعري وقصائده وتفاصيميا أف:" عالـ سميح ال
وجوىرىا تدور في فمؾ مقايضة الّدـ بالدـ، والموت 
بالموت واالنتقاـ باالنتقاـ، أكثر مما تدور في فمؾ 

المصالحات .. وىو ما يميزه بحّدة أكثر في خارطة 
الشعر الفمسطيني، والعربي بعامة".) القاسـ، نبيو، 

 (.ٕٖ: صٕٔٓٓ

ـ طواؿ سنواتو اإلبداعية وىكذا ظّؿ سميح القاس
يعاني األلـ ويستشعر األمؿ، وظؿ يػػػػػػػعمف كممتو 
صريحا: لـ أقؿ كممتي األخيرة بعد، كممتو الباكية 
المبكية في سربيتو:"كممة الفقيد في ميرجاف تأبينو" 
يدافع عف ذاتو الفمسطينية ويبحث عنيا، لتنبعث 
 مفارقتو عف ميوؿ عدوانية ضبابية،بسخرية شجاعة
استثنائية، معمنا فييا تصفية القضية وجريمة 

 االغتياؿ:  

 لماذا يتـ اغتيالي؟

 ولـ أقترؼ بعد جـر احتسائيولورشفة الياؿ

 مف قيوةالصبح

 أسأؿ معتذًرا عف سؤالي

 لماذا يتـ اغتيالي؟

 لحمـ بسيط ألـ بنومي
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 لماذا يتـ اغتيالي؟

 ويدرؾ الشاعر سميح القاسـ في ىذه السربية انقبلب
المعايير السياسية في الحياة العربية والعالمية 
المبتذلة المتبّدلة في مرحمة باتت واضحة بعد 
أوسمو، وأنو بات يعيش مثؿ غيره مف الناس حالة 
المفارقة والخوؼ والقمؽ، يقوؿ " لقد كنا ذات يـو 
حمما قوميا عربيا، كانت القضية الفمسطينية ىّما 

يخيؿ إلي أننا عربيا بكؿ معنى الكممة، اليوـ 
أصبحنا عبئا حتى عمى األمة العربية" )نفسو، 

 (.ٕٔ: صٕٔٓٓ

لقد حممت سربية " كممة الفقيد في ميرجاف تأبينو  
"، كثيرا مف صور المفارقة في ثنائيات متناقضة؛ 
الحياة والموت، الحضور والغياب، إنو ميرجاف ال 
لمتكريـ والتبجيؿ بؿ ميرجاف يتـ فيو اغتياؿ الحمـ 

ؿ القضية " إنو يجعؿ مف لحظات الموت وقت
المعنوي لؤلمة بيزائميا وانكساراتيا لحظة موت 

 –مثؿ  –ويأس وقير لمعربي الفمسطيني، ليذا نراه 
كؿ عربي مسكونا بآالـ " ىاممت "وأشباح ىاممت" ) 

 (، يقوؿ الشاعر:ٜٔٛ: صٕٔٔٓالّديؾ، 

 أنا ىاممت العربي اشيدوني

 وفُأدرب عقمي عمى أحجيات الجن

 أبي مّيت ال يموت ..أمي وأمي

 وُممكي نيب لعمي

وفي ضوء ما سبؽ، ولئلجابة عف سؤالي 
البحث؛األوؿ والثاني: لماذا ىذه المفارقة؟ وما 
وظيفتيا في ىذا الموف الشعري المقاوـ "كممة الفقيد 

 في ميرجاف تأبينو"؟ يمكف إيجازىا في اآلتي:

المقاومة سميح في الوقت الذي أكّد فيو شاعر -أوال
القاسـ انتماءه الوطني وأعمف عف ىويتو وتجّذره 
باألرض عبر مراحؿ النضاؿ الطويمة؛ ينقمب 
المشيد رأسا عمى عقب،ويصبح التناقض حاّدا 

كغيره مف شعراء -وعدائيا،إذ يقؼ سميح القاسـ
أماـ مشيد المصالحات والمؤامرات  –المقاومة 

ممتـز الثوري الدولية والعربية ، ليتحوؿ األدب ال
والقومي الذي تمثؿ في مراحمو السابقة إلى أعسر 
الفنوف األدبية أدب المفارقة الساخرة ليكوف سبلحا 
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لميجوـ ، أو أشبو بستار يشؼ عّما وراءه مف ىزيمة 
 تدير ظيرىا لعالـ مقموب.

المفارقة  في االتجاه القومي ؛  ينتقؿ سميح  -ثانيا 
وبتو واإليماف القاسـ مف  موقؼ الحفاظ عمى عر 

بالقومية العربية في"سربية الصحراء" والحديث عف 
جذوره العربية إلى التخمي عنيا؛ كما يقوؿ نعيـ 
عرايدي في كتابو دراسات نقدية وتحميمية في األدب 
الفمسطيني المعاصر" الصحراء ليست استعارة أدبية 
وال خمفية شعرية  إنيا الشكؿ والمضموف وىي أيضا 

(، ثـ تخذلو ٚ٘: ص ٜٛٛٔايدي الرسالة" )عر 
"  ؛ حيث ٜٜٛٔالصحراء في " خذلتني الصحراء 

باتت  تنذر بالنياية،وتتعمؽ المفارقة في سربية " 
كممة الفقيد في ميرجاف تأبيتو" ؛ ليكفر بكؿ 
المصالحات العربية  التي يختمط فييا قاتمو 
بمخمصو، وشقيقو بعدوه، وحميفو بغريمو "إنيا السبلـ 

لذي يشبو الّسبلـ، التقاء طرفي النقيض المفاجئ ا
النار والثمج،تخمت األمة العربية عنابنيا الفمسطيني 
كما تّخمت أـ ىاممت عف ابنيا بيذا الزواج الخرافي 

: ٕٔٔٓالذي ال يستطيع أف يصدقو عاقؿ) الّديؾ، 
 (يقوؿ القاسـ :ٕٓٛص 

صّدقت أال أصدَِّؽ شيئا مف النار والثمج. كيؼ 
 أصدؽ

 والزواج الخرافّي ما بيف أمي وعّمي؟موت أبي 

ُتمّتع ىذه السربية المبنية عمى المفارقة القارئ -ثالثا
انفعاليا، وتباغتو وتثير انتباىو؛ فما أف ترتسـ 
االبتسامة عمى شفتيو يبدأ القمب بالبكاء،لتكوف كما 
عّبر عنيا المتوكؿ طو في كتابو الساخر والجسد" 

القمع واالضطياد أداة مقاومة شعبية ثقافية ضد 
والقير السياسي، وتصبح بوصفيا فنا شعبيا أكثر 
إضاءة في وجداف الجماىير، وأكثر تفجرا لمعاناتيا 

(، فأحبلـ ٜٚ: صٜٜٙٔوشقائيا وأحبلميا")طو، 
 شعبو الفمسطيني اغتالتيا يد القير والمؤامرة:

 لماذا يتـ اغتيالي .. قبيؿ اغتسالي

 في الخياؿ بماٍء ُيَقطِّره الُحمـ مف غيمةٍ 

ـّ اغتيالي؟  لماذا ..لماذا يت

 ليوَلَد ظؿٌّ لظمّي وَيْكُبَر مبتدئا ُعمَرَه مف نياري

 ويسكَف داري .. ويشعَؿ بيتي بناري ..لماذا؟
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المحور الثاني: تجميات المفارقة  الساخرة ودورىا في 
 سربية " كممة الفقيد في ميرجاف تأبينو" .

 .Verbal Ironyالمفارقةالمفظية-

ىي طريقة في التعبير يكوف المعنى المقصود فييا 
مناقضًا أو مخالفًا لممعنى الظاىر، وىي الشكؿ 
األبرز مف أشكاؿ المفارقة وتتجمى حيف يؤدي الّداؿ 
مدلوليف: حرفّي ظاىر جمّي يرفضو المتمقي ألنو 
يدرؾ تناقضو مع السياؽ، واآلخر المرواغ الخفي 

معنى الخطاب  ُينتجو المتمقي في عممية بحثو عف
ليكوف مبلئما لمسياؽ، لتكوف في نياية المطاؼ 
عممية إنتاج معنى المفارقة قاسما مشتركا بيف 

 الساخر والمتمقي يخدـ الرسالة ويفي بغرضيا.

وبيذا المعنى يصّر الكاتب عمى إغبلؽ األبواب 
عمى  –ربما شفقة عميو  –أماـ القارئ، لكنو يدّلو 

اتب عمى عدـ إفياـ مكاف المفاتيح، في حرص الك
القارئ، ثـ حرصو عمى إفيامو بالقدر نفسو، 

: ٕٕٓوبالترتيب ذاتو لكي تتحقؽ المفارقة)شبانة، 
 (.٘٘ص

بناء عمى ما سبؽ؛ فإنالمفارقة ُتحدث انقبلبا في 
الداللة يقصدىا الساخر، وفي الوقت ذاتو يبقى 
انقبلبا غير زمني في حيف أف مفارقات األحداث 

ية ألنيا انقبلب يحدث مع مرور ىي مفارقات زمن
 الزمف.

أما عف جماليات المفارقة فيي البدايات األولى  
التي تجعؿ المتمقي في أىبة االستعداد لمفارقات 
أخرى أكثر عمقا، وتجعمو يرتقب المفارقة الكبيرة، 
وفي الوقت ذاتو تسيـ المفارقة المفظية في تقوية 

حيف تعمؿ النص، وتمنحو مزيدا مف الترابط والعمؽ 
عمى دفع القارئ أو السامع لمبحث عف المعنى 

 (.ٜٜٙٔالحقيقي القابع وراء النص. )الرباعي، 

تجميات المفارقة المفظية في سربية " كممة الفقيد في  
 ميرجاف تأبينو".

قبؿ شروع الباحث في تبياف تجميات المفارقة المفظية 
في ىذه القصيدة المطّولة التي أطمؽ عمييا الشاعر 
سميح القاسـ " سريبة "ال بّد مف اإلشارة إلى أف ىذه 
القصيدة قصيدة رمز وقناع، حيث   بنيت عمى 
مفارقة كبيرة تتماىى فييا شخصية الشاعر والقناع " 
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ىاممت" وغيرىا مف األقنعة لتؤكد المفارقة الكبيرة مع 
الواقع القائـ، ويرى معيف بسيسو ىنا تحّوؿ التكثيؼ 

القناع إلى تكثيؼ رمزي لواقع  المجازي الذي يممكو
 (.ٓٔ: صٜٜٗٔمكشوؼ وعار. )بسيسو 

 مفارقة العنواف.-أوال

تتجمى المفارقة المفظية ابتداء مف عنواف السربية " 
كممة الفقيد في ميرجاف تػأبينو"، وتجمت مفارقة 

 العنواف باالتجاىيف اآلتييف:

 العنواف عتبة النص األولى المراوغة.-

ومفارقتو مع النص الكبير " العنواف الصغير -
 القصيدة".

 العنواف عتبة النص األولى المراوغة.-

إف أوؿ ما يصدـ المتمقي ويثير انفعالو في ىذا    
العنواف تركيب اإلضافة " كممة الفقيد "، إذ كيؼ 
تجتمع لفظة الفقيد التي تدؿ عمى الموت بالكممة 
التي تدؿ عمى الحياة؟ وكيؼ نسمع الميت الصامت 

كمـ بكممة، ويستقبؿ المعزيف، ويؤّبف نفسو يت
بنفسو؟ىذا التعبير مف شأنو أف يوجو المتمقي 

/الضحية إلى غير تمؾ الداللة الظاىرة البعيدة عف 
السياؽ؛ فمف ىو الفقيد ىنا؟ وما التأبيف الذي يقدمو 
في ميرجاف تحشد فيو الوفود؟ والحشود التي تبرؽ 

كاء وتميج العزاء وتياتؼ بالرثاء وتجيش بالب
 بالدعاء:

 يطيب لي اآلف أف أجزؿ الّشكر، مف كؿ قمبي القويِّ 

 لكؿ الوفود التي احتشدت مف أقاصي الببلد لتشييع

 جثماف شخصي الضعيؼ. لكؿ الذيف أتاحوا لنعشي

 رحيبل مريحا عمى رمث أكتافيـ. ولكؿ الذيف اشتروا

 لي أكاليؿ زىر بطيء الذبوؿ

 وماذا أقوؿ؟

المفارقة المتشابكة" كممة الفقيد" إف المتأمؿ ليذه 
تتضح لو داللتيا عمى الشاعر/ىاممت اإلنساف 
الفمسطيني؛ المقيور المعذب، إنيا مفارقة اإلصرار 
عمى الحياة "الكممة"، والعذاب واالضطياد المنوط 
بالفقيد ىو الموت، ولعؿ خصوصية الظرؼ 
صرار إنسانو عمى الحياة وسط الموت  الفمسطيني، وا 
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جعمت ثنائية الحياة والموت ىاجسا في  ىي التي
 تجربة الشعراء الفمسطينييف.

أما " الكممة " التي سيمقييا الفقيد في الميرجاف   
محّممة بكؿ معاني األسى،تحمؿ مفارقة أخرى كممة 
شكر "يطيب لي اآلف أف أجزؿ الّشكر، مف كؿ قمبي 
"، مف ىنا،نتساءؿ: لمف يوجو الشكر؟ىؿ  القويِّ

احتشدت مف أقاصي الببلد، أـ  لموفود التي
لممشيعيف الذيف اغتالوه وطعنوه بالخاصرة وتباكوا 
عميو؟" وتتسع مظاىر حضور ىاممت ليستعير منو 
سميح القاسـ مأساة موتو ليشير إلى مأساة 
الفمسطيني، والحبيبة "أوفيميا" لترمز إلىفمسطيف، 
وزواج عمو / الييود مف أمو /العرب..  ليستعير 

ت بعد كؿ ىذه المعاناة نكوف أو ال جممة ىامم
 نكوف:

 ويا أصدقائي

 لموتي وموت أبي ما يشاُء الرواُة الثَّقاُت التقاةُ 

 وفي عرس أمي ..وضوح شديد

 وفي الزوج عمّي .. غموض شديد

أما لفظة " الميرجاف" في كممة الفقيد في ميرجاف   
تأبينو؛ فيي تصعد بنا إلى ذروة المفارقة 
المفظية،فيي إف دّلت في ظاىرىا المخادع عمى 
التكريـ والوفاء والعرفاف لكنيا في سياقيا مشحونة 
بمعاني السخرية واالستيزاء، ولعؿ القارئ الذي 

ػػػػػػػػسار الحمـ يدرؾ خيبة األمؿ الفمسطينية وانكػػػػ
ليظير الميرجاف وقد ينقمب لمعنى مفارؽ منوط 
بالتيريج العربي في مؤتمرات واحتفاالت قتؿ 

 القضية.

العنواف الصغير ومفارقتو مع النص الكبير" -
 القصيدة" .

"الكممة "في العنواف " كممة الفقيد في ميرجاف تأبينو  
ة " تتحوؿ إلى حالة تضاد ومفارقة كبيرة بيف صفح

العنواف كنص مواٍز وبيف السربية المطولة التي 
تجاوزت الستيف صفحة، إنيا كممة لمبوح والكشؼ 
عما يعانيو الفقيد الفمسطيني، وىي بيذا الطوؿ ترمز 
إلى معاندة فعؿ الموت واالضطياد، فأي كممة يريد 
ف مات غدرا مثؿ  وقد تجاوزت الستيف" فياممت وا 

ممتو األخيرة، أو سميح، إال أنو لـ يبعث ليقوؿ ك
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يبوح بكؿ ما في نفسو. فما لـ يستطع ىاممت تحقيقو 
 حققو سميح؛حيث تجاوز الموت كما تجاوز القناع.

 مفارقة البداية والنياية.–ثانيا 

تتعمؽ المفارقة في سربية سميح القاسـ حيف نتأمؿ 
" تترؾ بوصفيا  -بداية القصيدة ونيايتيا ،فالقفمة 

يقا في وجداف المتمقي، سمبا أثرا عم -آخر ما ُيقرأ 
أو إيجابا، إذ يظؿ صداىا يتردد كبلزمة في جنبات 
الذات ، كما تترؾ بصماتيا الواضحة عمى البنية 
المفارقة، ألف الشاعر ينظر إلييا خط الدفاع األخير 
عف قصيدتو والسياج المنيع الذي يسيج قمعتو أو 

(، سميح القاسـ بدأ ٜٛٔ: صٕٕٓٓرؤيتو") شبانة،
تو" كممة الفقيد" بإخبار وتبميغ لرسالة المضطيد كمم

لمف اغتالوا الحمـ الفمسطيني، امتدت في ستيف 
صفحة كممة تناقض كممات المبيرجيف والمعزيف 
الذيف احتشدوا لمقياـ بواجبيـ، فبدأ مطولتو بعد 
الشكر بقولو: لماذا؟ مرتيف ثـ نجده في قفمة القصيدة 

 يكرر السؤاؿ أربع مرات:

 ريب .وأوفيميا ال تصدؽظبلمي م

 يا أصدقائي؟

 يطيب لي اآلف أف أجزؿ الشكر مف كؿ قمبي القويّ 

 لكؿ الوفود التي احتشدت مف أقاصي الببلد.لتشييع

 شخصي الضعيؼ .لكؿ الذيف أتاحوا لنعشي رحيبل

 مريحا عمى رمث أكتافيـ.لكؿ الذيف اشتروا لي

 أكاليؿ زىر بطيء الذبوؿ

 يميؽ بيذا األفوؿ

 قوؿ؟  ماذا ؟ وماذا أ

 ماذا أقوؿ؟

 وماذا أقوؿ؟

 ماذا أقوؿ؟

وحيف يختتـ القصيدة بسؤاؿ تكرر أربع مرات،  
تزداد المفارقة ألنو في الخامسة يسقط القوؿ: ماذا؟ 
أعجز القاسـ عف الكبلـ؟ أـ أنو لـ يجد آذانا 
صاغية ال في حياتو وال في مماتو، فمات قيرا 

 فأسقط كؿ ما سمؼ مف القوؿ.

 مفارقة األفعاؿ.-ثالثا
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وفي قصيدة " كممة الفقيد في ميرجاف تأبينو "  
يسعى القاسـ إلى المفارقة أينما َوَجد ضالتو وىو ما 
يجسد وعي الشاعر بالمفارقة عّميا استراتيجية 
اإلحباط وخيبة األمؿ،ولكنيا تبقى في الوقت نفسو 
سبلحا ىجوميا فاعبل في شعر المقاومة بعد 

لمبكي مف التوتر الشديد الذي أسمو،يوّلد الضحؾ ا
 ال بد أف ينفجر في وجو الضحية / المسخور منو.

واألفعاؿ في القصيدة مف المفارقات المفظية      
التي بنى عمييا القاسـ مفارقتو الكبرى، ومف ذلؾ 
الخطاب بالفعؿ األمر أو ما يطمؽ عمييا ناصر 
شبانة بػ "مفارقة التحّدي" يوجييا لآلخر الخصـ 

صورة التناقض بيف الواقع والمأموؿ، ومنو  ليعكس
 قولو:

ىات جموحؾ يا لعنة اهلل نارا ونورا.ومّدي وشاحؾ 
 يا

 رحمة اهلل. لست أنا أطمس األرض. لست أنا أطمس

 األرض. مف كنت حتى أنوء بكوكب أرض الجنوف

 ومنو الفعؿ المضارع المتصؿ ببلـ األمر:

 وكيؼ أرّوض جمجمتي العاصية

 الصواعؽلتضرْب جبني 

 ولتخطفني البروؽ .. إلى ضفة األبد الثانية

ومف الجمي أف الشاعر ال يقصد ما يقولو مف    
أفعاؿ جاءت عمى صيغة األمر" لتضرب 
ولتخطؼ"، فجمجمتو عاصية تأبى الخضوع، ولكف 
المفارقة تجعمو يدعو إلى التصدي أماـ الصواعؽ 

 والبروؽ وعاديات الزمف.

 رابعا: مفارقة التنافر.

إف التناقض المباشر الواضح ىو أحد وسائؿ    
صنع المفارقة؛ ومنيا جمع النقيضيف، أو جمع 
عنصريف كؿ منيما مف حقؿ مضاد ال ّيتفؽ معو 
أبًدا مما يكسر التوقعات العادية وكذلؾ الطباؽ في 
مفردتيف متبلزمتيف نحوًيا أو تعبيرًيا أو متعاطفتيف 
أو متضايفتيف أو غيرىا مف صور 

(. ومف جمع ٘٘:  صٕٔٓٓقض)سميماف، التنا
 المتنافرات قوؿ القاسـ:
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تعبت. عممت. جيمت : سألت : أنا ىاممت ..أـ 
 سميح

تعبت ..تعبت فيؿ بطمقة رحمتكـ أييا األخوة 
 الطيبوف؟

ومف مفارقات تنافر األلفاظ التي تولد شحنة المفارقة 
 في السربية قولو:

 اقة فيأبارؾ.ألعف.أومف.أكفر. أومف. ال بد مف ط

 سماء الصفيح. وال بد مف َبْرقٍة في الُمناخ الجميد

 تذوب ثموج األساطير. َيَطَمع عشٌب جديٌد عمى سطح

 بيتي العتيؽ. وتبنيسنونوٌَّة ُعشيا في شقوؽ

 جدارياألخير.وروحييرؼُّ عمى الغمر

يسوؽ القاسـ ىذه المّرة مفارقتو ليزرع أمؿ المقاومة 
ديٌد في جداره األخير، في روح شعبو وَيْنَبُت عشٌب ج

فيكرر الفعؿ ُأومف مرتيف،ليتغمب بيذا التكرار 
اإليماف عمى الكفر،مؤيًدا ىذا اإليماف 
باإلصرار،مؤكًدا عمى مظاىر الحياة فيا لطاقة/ 
النور/ الحرية مف سماء الصفيح/المخيمات والبرؽ 

البلمع في أتوف الموت الجميدي، والعشب الجديد في 
وفي مأساة حديثو عف " أوفيميا  سطح البيت العتيؽ.

" فمسطيف يمكف الوقوؼ عمى المفارقة الكبرى "أكوف 
أوال أكوف" قطبا الوجود السالب والموجب الحياة 
والموت لمتعبير عف عمؽ تجربتو، ولـ يترؾ السؤاؿ 
نما يتبع سميح لفظة "أكوف" في السؤاليف  مجرًدا وا 
ح بعبارتيف تدالف عمى إصراره عمى الحياة وجمو 

خيالو نحوىا ورغبتو األكيدة فييا فيو ال ولف يكوف 
كما تدعيو المتاحؼ جسًدا ببل روح أو دمية تحركيا 
القوى الخارجية ولف يكوف كذلؾ ال شيء في 
نما يشدد عمى  البلشيء يطمس اسمو واسـ وطنو وا 
حضوره في الزماف والمكاف كما يريد ال كما يريد 

 األعداء:

 ا فارسا مف دخافىؿ تحّب الجميمة أوفيمي 

 أميرا ببل صولة وببل صولجاف

 أحبّ 

 تحبّ 

 ويبقى السؤاؿ
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 أكوف كما يشتييني جموح الخياؿ

 ىباء الزماف وراء خواء المكاف –وأال أكوف 

مفارقة القياس بالباطؿ: حيف يحاوؿ الشاعر -خامسا
أف يرواغ في تفسير األشياء و لّي ذراعيا لوف آخر 

 لو:مف المفارقة الساخرة ومنو قو 

 ىات يا جموحؾ يا لعنة اهلل نارا ونورا

 وقولو: أطعت الرسوؿ أطعت أولي األمر ..

فالطاعة ىنا ألولي األمر ورسوؿ السبلـ قياس 
 بالباطؿ فكأف الطاعَة موت وعذاب.

 وقولو: أال أعظـ اهلل أجركـ.

ىي سخرية التضاد ال عظـ أجركـ وال أحسف 
 عزاءكـ.

ففي سبيؿ بناء مفارقة المغة لمحموليا: -سادسا
مفارقتو  يعمد الشاعر توظيؼ تعبيرات ومفردات ال 

 تناسب الموقؼ الموصوؼ يقوؿ القاسـ:

 إنما حّظ أوفيميا بائس

 حوليا ِعمية القوـ مف وجياء الببلد

 وشعراء الببلد، وفقياء الجراد.. 

" DramaticIronالمفارقة الدرامّية الكبرى." -سابعا
 ىاممت".مسرح سميح الفمسطيني ومسرح 

ارتبطت المفارقة الدرامّية بالمسرح أساسًا؛ فسميت 
"مفارقة سوفوكميس" نسبة إلى المسرح اليونانّي 
الّشيير، ويمكف تعريفيا بأّنيا "المفارقة التي ينطوي 
عمييا آالـ شخصّية ال تعي أّف آالميا تحمؿ إشارة 
شارة  مزدوجة: إشارة لموضع كما يبدو لممتكمـ، وا 

بلءمة، إلى الوضع كما ىو عميو، وىو التقّؿ عنيا م
الوضع المختمؼ تمامًا مّما جرى كشفو لمجميور 

 (.ٛ٘ٔ: صٖٜٛٔ)ميويؾ،

يوّظؼ القاسـ المفارقة الصغرى أداة طّيعة لتقودنا 
إلى البناء الدرامي  الكبير في سربيتو، فإف حضور 
القناع في القصيدة يوفر ليا إمكانات درامية ىائمة، 

كانت المفارقة الكبرى بيف المشيد وبآلية الدراما 
الفمسطيني ومسرح ىاممت مف جية والواقع السياسي 
الفمسطيني الذاتي والعربي الجمعي المتردّي مف جية 
أخرى، استطاع مف خبلؿ ىذه المفارقة تأسيس رؤيا 
حمـ ونبوءة ووصميا بالبلوقع والبلزماف.يجد الباحث 
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الي؟ في سؤاؿ القصيدة الكبير: لماذا يتـ اغتي
المعتمد عمى أداة االستفياـ المبنّي عمى بنية الفعؿ 
الماضي تعمؽ بدورىا المفارقة الدرامية الكبرى التي 
تكشؼ عف مفارقة سقراط المتجاىؿ )شبانة 

 (.ٔٔٔ: صٕٕٓٓ،

فالشاعر عارؼ باألمر ولكنو يبّث سؤاؿ المتجاىؿ؛ 
إذ نعده ىنا أسموبا لممقاومة الساخرة والتنوير 

ي ىذه السربية التي عنوانيا المفارقة، ثـ والتثوير ف
ما يمبث أف يفاجئ أىمو وأصدقاءه المشيعيف لو 
بحقيقة نواياىـ، وتآمرىـ عميو في ميرجانات التسميـ 
والتشييع، فيقرر أف موتو كاف غدرا بالطعنة الساحقة 

 الغادرة التي مات بيا ىاممت / الفمسطيني:

 أجؿ مت غدرا

 الطعنة الغادرةوأستأذف الموت كي أشكر..

إنو يشاكؿ بيف اغتياؿ ىاممت واغتياؿ أبيو 
الفمسطيني ويتخذ مف زواج أمو مف عمو / الييودي 
رمزا التفاقات السبلـ الغادرة،وتتعمؽ السخرية مف 
المشيعيف مختبئة وراء الكممات وفي ثنايا السطور، 
مف خبلؿ المفارقة بيف مشيعي ىاممت المحبيف لو 

ؼ وعزفت لو الموسيقى حيف رفع عمى األكتا
وأطمقت لو طمقات التكريـ ، وبيف مشيعي القاسـ / 
الفمسطيني الذيف قتموه غدرا،وجاءوا مف أقاصي 
الببلد لتشييع جثمانو الضعيؼ، وأتاحوا لو رحيبل 

(.إنيا ٕٕٔمريحا عمى نعش أكتافيـ)الديؾ،: ص
مفارقة التمايز بيف طقوس الجنازتيف وسؤالو الُمّمح 

 مسرحية الكبيرة:ماذا أقوؿ ؟؟ ماذا؟في نياية ال

ويبث الشاعر مفارقتو الدرامية الكبرى حيف فارؽ   
القناع،فياممت مات غدرا مثؿ سميح، إال أنو لـ 
يبعث ليقوؿ كممتو األخيرة، أو يبوح بكؿ ما في 
نفسو وما في صدره مف معاني الخيانة، ألف الموت 

قو عاجمو وأخرسو، فأوكؿ ميمة البوح ىذه عمى صدي
" ىوريشيو "، أما سميح فعاد وبعث ليقوؿ كممتو، 
فما لـ يستطع ىاممت تحقيقو، حققو سميح حيف 
تجاوز الموت كما تجاوز القناع)المرجع 

( ، كؿ ذلؾ يسوقو في مجاؿ إلثبات ٕٕٔٓالسابؽ،
 الذات واالنتصار عمى الواقع المرير.

 نتائج الدراسة:
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كبرى بنيت السربية بعد أوسمو عمى مفارقات  -ٔ
متمثمة في: الحضور / الحياة واإلصرار عمى 
المقاومة. والغياب/عنوانو القير وتردي الواقع 

 السياسي الفمسطيني والعربي الجمعّي .

الحضور   -رغـ االنكسار –تؤكد السربية   -ٖ
العرقي والتاريخي  يحيث تقوـ عمى تغميب بنية " 
أكوف عمى بنية أال أكوف" وترفض كؿ تمؾ 

 ات والمؤتمرات.الميرجان

تعمؽ ىذه السربية مساحة المفارقة الدرامية   -ٗ
 بيف مسرحيف كبيريف " عربي وعالمي":

مسرح الشاعر/ ىاممت اإلنساف الفمسطيني وبيف 
 الواقع السياسي المتردي الموسوـ بالسبلـ الزائؼ.

تمزؽ الذات  العربية الجمعية بعد أوسمو  بيف:  -٘
أكوف أو ال أكوف “نفي الحضور والغياب اإلثبات وال

" ، القناع والواقع المتردي المكشوؼ ، الشؾ 
 واليقيف..
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 المصادر والمراجع:

 .ٖ، عددٚ(. المفارقة. مجمة فصوؿ. المجمد ٜٛٚٔإبراىيـ، نبيمة)   -ٔ

بيروت:المؤسسة العربية  ( قصيدة القناع في الشعر العربي المعاصر،ٜٜٗٔبسيسو، عبد الرحمف )   -ٕ
 لمدراسات والنشر.

 ٗٗ(. نافذة القدس: مجمة الفجر األدبي، العدد.ٜٜٔٔالخميمي،عمي)أيار    -ٖ

(. رمزية القناع في سربية سميح القاسـ كممة الفقيد في ميرجاف تأبينو.غزة: مجمة ٕٔٔٓالديؾ، إحساف(   -ٗ
 .ٖٔجامعة األزىر، المجمد

، “(.نماذج مف المفارقة في شعر عرار،ضمف كتاب " بحوث عممية ٜٜٙٔالقادر)الرباعي، عبد    -٘
 عماف:دار المناىج.

 .ٕ،عٜ(.نظرية المفارؽ. مجمة أبحاث اليرموؾ،مجٜٜٛٔسميماف، محمد )   -ٙ

 ( المفارقة في الشعر العربي الحديث، بيروت: المؤسسة العربّية لمّدراسات والنشر.ٕٕٓٓشبانو، ناصر(    -ٚ

 .ٛ(. مراثي سميح القاسـ. بيروت:مجمة اآلداب العددٜٗٚٔصكر،حاتـ)أغسطس    -ٛ

 (، المفارقة القرآنية. عماف:دار الشروؽ.ٜٜٚٔالعبد، محمد)   -ٜ

(، مسيرة اإلبداع: دراسات نقدية وتحميمية في األدب الفمسطيني المعاصر، شفا ٜٛٛٔعرايدي، نعيـ)    -ٓٔ

 عمرو: دار الشروؽ.

 .ٕ٘ٙ(. مقايضة الدـ بالدـ. مجمة العربي عدد ٖٕٔٓيف،محمد )مارس عمي شمس الد-ٔٔ
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(. صراع العقؿ الساسي الفمسطيني، الصدمة والمحنة، وانكسار النظاـ، البحث عف ٕٕٔٓعياد، سعيد )-ٕٔ

 الحكـ، دراسة تحميمية نقدية، مركز حيفا لمدراساتاإلعبلمية.

 . عكا: مؤسسة األسوار.ٔط“. في ميرجاف تأبينو (.  َسربّية " كممة الفقيد ٕٓٓٓالقاسـ،سميح )-ٖٔ

( راـ اهلل: مجمة الشعراء. المركز الثقافي الفمسطيني. بيت الشعر. العدد ٜٜٗٔالقاسـ سميح ودرويش )شتاء-ٗٔ

 السابع.

 –(. المفارقة في القص العربي المعاصر، القاىرة: مجمة فصوؿ، المجمد الثاني، يناير ٕٜٛٔقاسـ، سيزا )-٘ٔ

 ٕٜٛٔ فبراير

 (. سميح القاسـ مبدع ال يستأذف أحدا، دراسات في إبداعو. حيفا: دار اليدى.ٕٔٓٓالقاسـ، نبيو) -ٙٔ

( . عمؽ التورط وشعرية القصيدة، مف قصيدة المقاـ إلى مقاـ القصيدة في ٕٓٔٓطو،إبراىيـ)ديسمبر --ٚٔ

 .ٗتجربة القاسـ، الكممة: عدد 

 حوار مع سميح القاسـ، مجمة الشعراء.( ، ٜٜٜٔطو ، المتوكؿ وآخروف)شتاء -ٛٔ

 لؤلؤة عبد الواحد)د.ت(. المفارقة الساخرة في شعر سميح القاسـ. جريدة االتحاد. -ٜٔ
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 الوفارقت في شعر رعد هطشر هسلن

   

 م. م. رياض كرين عبد هللا

 / العراقالتربيتوزارة 

 
متابعتيا مف الناحيتيف االصطالحية كالمغكية  بكساطةاىتمت الدراسات بظاىرة المفارقة كقد فٌصمت القكؿ  

كالحقت المعجمات العربية )القديمة كالحديثة(؛ بحثا عف مفيـك كاحد ليا, كتؤكد الدراسات بأنو ال يكجد تعريؼ 
كاحد لممفارقة يجمع مفاىيـ األدباء ليا, يعمؿ )دم. سي. ميكميؾ( ذلؾ بقكلو)) اف المفارقة ليست بالظاىرة 

, كتشٌبو الدكتكرة )نبيمة ابراىيـ( محاكلة كضع تعريؼ محدد (1)ىناؾ عقبة رئيسية في تعريفيا(( البسيطة ليذا
 .  (2)كدقيؽ لممفارقة بأشبو ما تككف باإلمساؾ بالضباب

ليذا كجدت مفيكمات متعددة لممفارقة, كنأيا ببحثنا عف التكرار نختصر باإلشارة إلى اف المعنى المغكم الذم 
بو المعجمات العربية, ال يتعدل إلى ))أف المفارقة ىي الفرؽ كاالفتراؽ كالفصؿ كالتباعد كالتبايف  أسعفتنا

كالتمييز بيف شيئيف أك أمريف أك مكقفيف .. ال سيما إذا كاف ىذاف األمراف عمى طرفي نقيض, أك أحدىما 
بالمعنى االصطالحي بالمفارقة  خالؼ اآلخر, أك بالضد منو .. كلعؿ ىذا المعنى يبقى أحاديان, ما لـ يردؼ

 .(3)مف كمتا زاكيتي الرصد(( –أم المفارقة  –حتى يستقيـ طرفا المعادلة 
اما كقفنا عند االصؿ االغريقي ليذه الكممة سنجد أف )) اسـ )آيركف( أحد الشخصيات في الككميديا, الذم  كاذ

 (4)سـ معنى )المفٌرؽ( بيف المظير كالحقيقة((.صفتو )آيركنيئيا( أم التظاىر كاالدعاء بغير الحقيقة. كيفيد اال
كتشي الدراسات أف اكؿ ظيكر ليذه الكممة تاريخيا, يعكد الى القرف الرابع قبؿ الميالد كاف في جميكرية 

 (5)افالطكف, حيث كانت الكممة تحمؿ معنى العقكبة كاألسمكب المخادع لمناس.
 اما مف حيث االصطالح سأكتفي بعرض بعض المفيكمات التي كضع ليا في األدبيف الغربي كالعربي, منيا 
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مفيكـ )ميكيؾ(, الذم يرل فييا: ))صيغة بالغية 
تحمؿ المعنى تعبر عف القصد باستخداـ كممات 

  (6)المضاد((
فالمفارقة عند )دم .سي. ميكيؾ( ىي ))قكؿ المرء 
نقيض ما يعنيو أك إنيا أف تقكؿ شيئان كتقصد 

مفيكـ )شميجؿ( إذ يقكؿ ))إننا لف غيره((. كمنيا 
نصؿ إلى المفارقة إال بعد أف تككف االحداث 
كالناس, بؿ الحياة بأسرىا مدركة كقابمة لمتمثؿ 

. كمفيـك )صمكيؿ ىانز( الذم (7)(بكصفيا لعبة(
يرل أنيا نظرة إلى الحياة تدرؾ أف الخبرة عرضة 
إلى تفسيرات شتى, ال يككف كاحد منيا ىك 
الصحيح , كتدرؾ أف كجكد التنافرات معان, جزءه مف 

 بنية الكجكد.
كتذىب )يمنى العيد( بالمفارقة إلى انيا مفتكحة 

ؽ االتصاؿ االحتماالت ام انيا ترل ليا ارتباط كثي
بالتأكيؿ حيث تقكؿ )) يرتكز التأكيؿ عمى مفيـك 
المفارقة بيف الكممات كاألشياء, أك بيف المغة, 
باعتبارىا تعبير يتكسؿ الممفكظات الصكتية, كبيف 
الكاقع بما يعنيو مف كجكد مادم محسكس كتجربة 
معيشة, كعميو, فإف محتكل العمؿ األدبي ىك مجرد 

التي يبني العمؿ األدبي  تصكر, كال يمكف لمحقيقة

معناىا, إال أف تككف نسبية, لذا فالمعنى مف ىذه 
الكجية, مفتكح عمى التعدد ربما الالمحدكد, أم 

 . (8)عمى الالمعنى((
بينما يرل )جابر عصفكر( اف ))الصكرة التي 
تنطكم عمى عنصريف متعارضيف يتداخؿ 

 . (9)تعارضيما مشكالن داللة تنطكم عمى المفارقة((
اف يضع يده عمى  (11)لقد حاكؿ خالد سميمافك 

العناصر المشتركة لمتعاريؼ المختمفة السابقة 
كغيرىا, عامالن جدكالن ليا مسترجعا لتمؾ التعاريؼ 

 كمنيا:
  معجـ أككسفكرد المختصر: المفارقة تعبير عف

 معنى المعنى بمغة نقيضة.
 .أكجست شميجؿ: المفارقة شكؿ مف النقيضة 
  :طريؽ مف طرائؽ التعبير صمكئيؿ جكنسكف

 يككف المعنى النقيض أك مضادا لمكممات.
  ركالف بارت: المفارقة شككؾ تتحكؿ إلى نكع مف

القمؽ مطمكب في الكناية, كمف شأف ىذا القمؽ 
 إبقاء تالعب الرمكز كتعدد الدالالت قائمان.

  البالغيكف الجدد: المفارقة صيغة مف الصيغ
 -الثالث:

 بينما ىك يعني شيئا آخر.الباث يقكؿ شيئا ,  - أ
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يئا بينما شيء آخر يفيمو الباث يقكؿ ش -ب 
 .المتمقي

الباث يقكؿ شيئا, بينما يقكؿ في الكقت نفسو  -ج
 شيئا آخر.

 كقد تكصؿ إلى العناصر المشتركة التالية:
الداؿ: كلو مدلكالف السطحي ىك المعجمي  .1

 كسياقي يككف ضده كنقيضو.
الت مفارقة الرسالة : كىي ما تحمؿ مف دال .2

 لمدالالت المعجمية.
صاحب البصيرة: ىك الذم تحقؽ لديو المفارقة  .3

 كيككف أحدا أك أكثر األطراؼ الثالثة:
 الباث. -أ

 المتمقي . -ب
 الضحية. -ت

كما تعددت مفيكمات المفارقة؛ تباينت كتعددت 
تقسيماتيا كانكاعيا, تبعا لتبايف الدراسات في 

و لممفارقة مف تقسيميا, منيا انطمقت في تقسيم
ناحية درجاتيا, كبعضيا انطمؽ مف ناحية طرائقيا 
كأساليبيا, كبعضيا مف ناحية تأثيرىا, كبعضيا مف 

. كىذا ما جعؿ ميكيؾ يمجأ في (11)ناحية مكضكعيا

دراستو التي جاءت بعنكاف: )مجاؿ المفارقة( إلى 
 :(12)ذكر التقسيمات التالية

 كقؼ.مفارقة الم -2المفارقة المفظية.  -1
أما المفارقة المفظية فأبرزىا نمطاف , أطمؽ عمى 
األكؿ أسمكب اإلبراز, كعمى الثاني أسمكب النقش 

 الغائر.
ثـ قسـ مفارقة المكقؼ , بدكرىا إلى خمسة أنماط 

 ىي :
 مفارقة التنافر البسيط.     -1
 مفارقة األحداث.     -2
 المفارقة الدرامية.        -3
 مفارقة خداع النفس .  -4
 مفارقة الكرطة. -5

*كما قسـ المفارقة مف ناحية درجاتيا إلى ثالث 
 درجات:

 المفارقة الصريحة.  -1
 المفارقة الخفية.  -2
 المفارقة الخاصة. -3

 *ثـ قسميا مف ناحية طرائقيا كأساليبيا إلى:
 المفارقة الالشخصية .  -1
 المفارقة الساذجة.    -2
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 المفارقة الممسرحة. -3
ككف في ضكء العالقة بيف المفارقة كىذا التقسيـ ي

 كصاحبيا.
إلى جانب ىذه األنماط مف المفارقة, يذكر ميكيؾ 

 أنماطان أخرل ىي:
المفارقة  -مفارقة سكفككميس كىي المفارقة الدرامية

المفارقة التشكيكية  –المفارقة العدمية  –المأسكية 
 –المفارقة الكجدانية  –المفارقة الركمانسية  –

مفارقة  –المفارقة الفمسفية  –ككنية المفارقة ال
المفارقة المزدكجة  –مفارقة التكاضع الزائؼ  -القدر

المفارقة  -المفارقة اليزلية –المفارقة العممية  –
 البالغية.

كىناؾ مف حصرىا في عشرة أنماط منيا: مفارقة 
األضداد, المخادعة, السخرية, التحكؿ, اإلنكار, 

سبعة أنماط: األدكار, كمنيـ مف حصرىا في 
المفارقة المفظية, الدرامية, الركمانسية, السقراطية, 
البنائية, الحركية, التنافر. كيرل بعض الدارسيف أف 
ليس ىناؾ فرؽ بيف ىذه االنماط إال باالسـ 

 .(13))المسمى(
المفارقة )) رؤيةن  كبعض مف الباحثيف يرل أف

ثقافية لصانعيا تجاه الحياة كالكجكد, عف طريؽ 

اصطناع أسمكب المراكغة كالحيؿ الكالمية 
ظيار جدليات الصراع. كىكذا فاف  كاالشارية كا 

 Kiekegaardالمفارقة كما اشار كيركيجارد 
تؤسس مبدأ التبادؿ في الصراع كربطو بالحقيقة 

لكيفية التي اإلنسانية, انيا تكليؼ ضدم يصؼ ا
سيبدك فييا المفظ منسجما مف خالؿ لفت االنتباه 

 الى االجزاء المتنافرة في حالة الكعي((.    
دراستنا لممفارقة في شعر  ككفقا لما تقدـ ستككف

تقكـ عمى المعنى الخفي في اذ نجدىا رعد مطشر 
تضاد حاد مع المعنى الظاىرم, كتقكـ))عمى 

لتي تعد أساسية في الغمكض كاالزدكاجية الداللية ا
, ككفاعمية تتحقؽ في الحياة كاألدب (14)طبيعتيا((

 بما تمتمؾ مف قكة تأثير مفارؽ لتكقاعات المتمقي. 
كىي بيذا تحتاج إلى كد ذىني كتأمؿ عميؽ 
لمكصكؿ إلى ذلؾ المعنى الخفي القائـ عمى 
التعارض, ككشؼ دالالتو المكجكدة في أعماؽ 

ليست بالميمة  النص كفضاءاتو البعيدة. كىي
اليينة؛ ألنيا )) تشحف التعبير بقكة إبالغ فنية تنقؿ 
التمقي مف حدكد االستقباؿ المطمئف إلى االستقباؿ 
المفاجئ, عمى النحك الذم ينكسر فيو أفؽ تكقع 
القارئ كيربؾ طمأنينة االستقباؿ كيفتح التمقي عمى 
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رؤية جديدة تجدد الحيكات المركزية في مستقبالت 
كتنشيطيا, بما يجعميا قادرة عمى احتكاء المتمقي 

المفاجأة كاإلدىاش كاإلبيار التي تثيرىا المفارقة في 
. سنبحث المفارقة الشعرية/ (15)منطقة المتمقي ((

 شعرية المفارقة التي انتجتيا قصائد رعد مطشر.
( يتقصد شطرنجيونفي أكؿ قصيدة مف ديكانو)

ى حاؿ الشاعر رعد مطشر اف يمفت نظر المتمقي إل
شعرية المفارقة , كمنذ عتبة عنكانيا المنتقاة 

( قائمة عمى المموك الفرائسبشاعرية فائقة )
التناقض بيف الممؾ)القكة, السيطرة, كالصائد(  كبيف 
صفتيـ كفرائس,  كىذا االشتغاؿ عمى آليات المعب 

مف الفاعؿ؟ كمف المفعكؿ؟  ,عمى األدكار
بر المتمقي كاجتماعيما في ذات كاحدة, ككأنو يخت

في إلقائو داخؿ ىذه اإلشكالية في الككف الشعرم 
المكثؼ في القصيدة الذم لـ يتكقؼ بعد عند حدكد 
العنكاف, ككأف القصيدة سائرة بيذا االتجاه, حيث 
يقدـ لنا في ابياتيا االكلى انزياحا صكريا؛ ليعمؽ 
صكرة المفارقة كىي تاخذ صكرتيا مف ضدية 

 )نحف/نا( كالػ)ىـ(:
 ْت حياتُيم ِمن جفاِفنا ؛َدنَ 

  (16) فصْرنا غيمًة لبيجتيم.

فغيمتنا تمطر حزنا كمكتا بينما يشعركف ىـ بالبيجة 
 رغـ اننا مصابكف بالجفاؼ في األصؿ.

كيختـ قصيدتو بمفارقة يقدـ فييا الشاعر عبر ركني 
المفارقة )التضاد( بشاعرية فائقة بيف )الممكؾ( 

مؤثرة تعمؽ مفارقة العنكاف ك)العبيد(, ذا قكة داللية 
 حيث نصؿ غمى دىشة النص كلذتو:

 (17) وُىُم المموُك العبيُد ..
كىنا تبرز المفارقة بكصفيا استراتيجية )) في 
االتصاؿ مع الحس أك الشعكر بحيث ال تحدث 
تأثيرا فقط بيف معنى كمعنى )قاؿ/لـ يقؿ(, كلكف 
 تحدث تأثيرا بيف الناس )الساخر/صاحب المفارقة,

 (18)كالمؤكلكف/المتمقكف, كمكضكع المفارقة/الضحية(
, حيث كظفيا الشاعر في خمؽ عالمو المفارؽ 
داخؿ النص الشعرم كتشكيؿ االثر االنفعالي عمى 
المتمقي , فيك يعمد الى التغيير مف خالؿ تمزيؽ 
كمحك عالـ االخر كانيزامو كاالنتصار الى 

 عالمو/صانع المفارقة.
قطيٌع يد الشعرم في قصيدة )يفتح رعد مطشر المش

( بعدد مف المقطات الصكرية كىكذا في .. أوانٌس 
 المقاطع التي تمتو:

 قطيعي ؛
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ثْتُو وحشُة الجباِل ومذاخُر التاللِ   لوَّ
 أنزلُتُو ِمْن براثِن ُعموِه .. إلى خزائِن نفسي ،

 جباُلُو ؛
 سيَّجُتيا بأشباىي ،
 وسيوَلُو بجرأتي ،
 ودياَنُو وَمَداه ،وببيائمي قمَّطُت 

 طعَّمُت أمعاَءُه بنبضَي المحّدِق في المساّلِت ..
 ُثمَّ ..

 َجَعمُت الريَح َتَتمْجمُج في فِمِو كجرٍو أسيرٍ 
 وتمتفُّ عمى الشفتيِن كمثاِم كمٍب أرمِل ..

 قطيعي :
 ذاكرتي ورفعُة أمسي ... بدِمِو ؛ ُتمسيان ، 

 وبسيفي وعصاي ،
 (19)نعماٍن َتَترجرُج ، وتصبحان عمى شقائقَ 

ثـ يقفؿ بمفارقة تعكس الرؤية المزدكجة في الحياة, 
تناقض أك التعارض بيف ما نتكقعو بكصفنا يكمف ال

قراء كبيف ما نكتشفو فعال مف سياؽ القصيدة 
ككأنيا تتحدث عف قطيع حقيقي كراعي ثـ نكتشؼ 
اف القطعاف ىي مجمكعة أحالـ, طمكحات 

ؾ يخمؽ مفارقة تحكؿ في كتجارب الراعي كىك بذل
 :عامةزاكية النظر لمنص 

 المتمايمُة في المخارِج كُبَمداِء ُبمَيْت قوائُميم… 
لتحاِم العالءِ …   المتوّحدُة في األلُسِن واألنفِس وا 
 المنفّيُة الرغباِت ،… 
 الفانيُة في ضجِر المعّزين الُبَعداء ،… 
وغزو  الزاىيُة االستسالم لمبرق ونزوِة الرعدِ … 

 التماثيل ،
ىزيٍل يشيُق من ُىزاِل المنحوتُة ككرسّي ٍ … 
 (21)،قطيعي

يتحكؿ القطيع إلى كائنات بشرية ليا أحالـ 
كانكسارات, كىنا يرتقي بالنص المفارؽ المكثؼ 

 كالمتكىج إلى حالة االمتالء بالقصد الشعرم.
( يعمف الشاعر اندماج أْخَبَرْتني دمايفي قصيدة )
بمتنيا النصي مف خالؿ تأليفو مفارقة عتبة العنكاف 

سمعية تتمثؿ في تشخيص الدماء كتجسيدىا عمى 
 النحك الذم جعميا قادرة عمى القياـ بفعؿ اإلخبار.

فالمتف النصي الذم لو الشاعر لغة سردية مكثفة , 
متكافقة مع حالة اإلخبار المفارؽ في عتبة العنكاف, 

مف في ينتج مفارقة تك -المتف النصي -نمحظ انو
تغيير مسار أفؽ التكقع كالتحكؿ مف دخكؿ المدينة 

 األكؿ في مقدمة القصيدة:
 حيَن جئُت لممدينةْ 



 المغة العربيةمحور 

 م2ٕٔٓالقسم الثاني لسنة  ٖٕالعدد
12 

ِة الصوِت ُىناك،  ىاربًا ِمْن ضجَّ
 (21)خمَف غاباِت الُسَدى الُمْسَتْنفراتْ 

إلى طمب المكت كمف ىنا يخمؽ تعارضا في 
تصكراتنا ما بيف مطمع القصيدة المحمؿ بمشيد 

كبا مف خمؼ غابات السدل كما آلت المجيء ىر 
  إليو الخاتمة لمكصكؿ إلى لحظة المفارقة:

 ))إقتموني يا ثُقاتي / إنَّ في موتي حياتي((
 وحياُة السوِر ِمْن بعِد مماتي..

 أُتراني كنُت أدري
 (22)وانا أجمُس في ىاويٍة فييا الفناءُ 

الخاتمة أعمنت كصكؿ لحظة المفارقة إلى أعمى 
أُتراني كنُت ا ,متجية باالستفياـ )درجات شعريتي

إلى تكثيؼ المحظة المفارقة الناتجة مف أدري( 
( أْخَبَرْتني دماياالنحراؼ الضمني لعتبة العنكاف )

محققا فمسفة التركيز المفارؽ التي اشتغمت في 
 مدياتيا الشعرية بعمؽ .

 (23)))الغرقى يجمعون المرجان(( اختار الشاعر
عنكانان لمجمكعتًو , كىك بذلؾ يخمؽ عالما تكتنفو 
المفارقة فضال عف التناقض الداللي تأتي لتفتح 
شيية االسئمة  إذ كيؼ يعقؿ اف يسند لمغرقى ىكذا 
فعؿ ؟ , فالغرقى ىـ امكات فكيؼ يجمعكف 

دكرا كظيفيا في يؤدم المرجاف؟ الفعؿ يجمعكف 
الة التدليؿ عمى االثر المأساكم حيث يرتبط بح

الرعب الذم يضفيو لو المبتدأ )الغرقى( التي تمثؿ 
ثيمة المكت, مقابؿ الفعؿ )يجمعكف( الذم يمثؿ 
ثيمة الحياة, كام حياة؟ كيبحر في فضاء المفارقة 

ما يككف بحر نحينما يشرع في جسد القصيدة حي
بحُرنا التفاؤُل / نحُن الغرقى / الغرقى, التفائؿ ) 

ىـ غرقى  بالمرجاِن ...( لنا : راحتاُه الُمْشمستان
كلكف مف نكع آخر, كما يبدك فالشاعر ىنا يصنع 
المفارقة؛ ليكشؼ لممتمقي عف حالة انقالب الحياة 

كىذ  االنسانية كتأسطرىا في بحر اليمكـ كاآلالـ
التناقض بيف اإلنساف بآمالو كمخاكفو كأعمالو كبيف 
القدر المظمـ العنيد يقدـ مجاالن كاسعان لمكشؼ عف 

التي صنعيا الشاعر مف  (24)مفارقة المأساكيةال
 .   خالؿ عنكاف القصيدة كخيـ عمى جسدىا ايضا

كىي تحمؿ  (حاالُت امرأٍة وحيدةكفي قصيدة )
 سمسمة مف المفارقات المغكية المبنية عمى المجاز:

 َتْشرُب الُبْوَم والُعْتَمةْ 
 َتْحتمي بالَصَدى والُغرُابْ 
 وتعانُق جدران الغاِب..

 ا (25) والَغَرْق !
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 لبكـ ال ييشرب كال العتمة, كالغرؽ ال يمكف معانقتو,
كىذا النكع المفارؽ يكثر منو الشاعر يكاد ال تخمك 

 قصيدة منو.
( نمحظ في المقطع األكؿ منيا موتا طائرقصيدة )

اشتغاؿ الشاعر عبر الثنائيات المتضادة, حيث 
يقمب المكازنة, الطائر صاحب الريش الحقيقي 

 طمب الريش مف الشاعر:ي
 ما أصعب أْن يطمَب منَك الطائر ريشاً 

 وعمى الجيتيِن الذبُح فال تقدَر أْن تمنَحُو الكسرةَ 
 عيناُه ستمتداِن جناحًا ينيُش َوْجَيَك ..

وا  تمتدُّ يداَك َفَيحُسُب أنََّك مانَحُو الجَّ
 أو ..

 شيئًا بدَل الريشِ 
 (26) لكنَّك تطمُب ما .. َيْطُمْب .

 كىك تجاكز بيف مفيكميف متناقضيف:
 اإلنساف      بال ريش

 الطائر      ريش
كثمة مفارقة اشتغمت في اتجاه النسؽ الشعرم 
لممفارقة المركزية في المقطع, عبر حالة االستدراؾ 
) لكنؾ تطمب ما .. يطمب( لترتقي بشعرية المفارقة 

  إلى أعمى لحظة تكىج شعرم.

التناصية أخذت سعة في  كمف المالحظ أف المفارقة
إلى تكظيؼ  ساعيا بكساطتيارعد مطشر  نص

المفردات كالعبارات التراثية تكظيفان إيجابٌيان ييمٌكنو مف 
تقديـ رؤيتو الذاتية , كذلؾ عبر )) استدعائو 

عادة الحياة إلييا((  .  (27)لنمػػاذج التراث كا 
كعندما نقؼ عند نمط مف التناص المفارؽ الذم 

الشاعر النص القرآني كعنكنتو إلحدل  استثمر فيو
التي  ( ىدىٌد .. بنبٍأ وعيد ؛ -لــ  ) قصائده بػػػ
 يقكؿ فييا :

 كنت آفاًل فيك منذ طير وظممة
 .. مخبًأ في ريش كارثٍة وشيكةٍ 
 .. معبًأ في مطٍر ورذاِذ بسمة .

 َفِمم .. قدَت رفيفك لجنون الحمام ؟!
 ما عندك من المصائب يكفي جّثةً 

 (8ٕ) وسربًا يشبُّ من كفٍن رخام
كىك بذلؾ يريد تحقيؽ فاعمية المفارقة مف خالؿ 
 تناص العنكاف مع االية الكريمة مف قكلو تعالى

َفَمَكَث َغْيَر َبِعيٍد َفَقاَل َأَحطُت ِبَما َلْم ُتِحْط ِبِو {
كيستثمر قصة  (29)َوِجْئُتَك ِمن َسَبٍإ ِبَنَبٍإ َيِقيٍن { 

يحاءاتيا كقكة تأثيرىا المفارؽ  اليدىد بدالالتيا كا 
لتكقعات المتمقي بكصفو فعال قرائيا )يحدث صكرة 
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متخيمة في ذىف القارئ لكاقع جديد تبنيو القصيدة , 
كتؤسسو كمستقبؿ يمحؽ بيا كليس كماضو يؤطرىا 

. ,كىك بذلؾ يضعنا إزاء مشيديف : قصة (31)(( 
ا لتمثيؿ المكقؼ المعاصر الذم اليدىد  كانعكاسي

النبي سميماف ىدىد ينكم النص تقديمو , كقصة 
كعالقتو بممكة سبأ . كبتداخؿ المشيديف يصبح 

 اليدىد قناعان يحمؿ داللة معاصرة. 
 (31)(( المعراج الجديد))  كيبدأ عنكاف قصيدتو 

باالشتغاؿ عمى المفارقة في بنيتيا الجدلية الدالة 
عمى ثنائية المعراج الجديد/القديـ كىك بذلؾ 
يستدعي حضكر مرجعيا أك نصيا الغائب في 
الذىف, الشاعر لـ يتحدث في قصيدتو عف المعراج 
 القديـ, بؿ استؿ لنفسو معراجا لـ يصعد مف خاللو
أ جميع السماكات بؿ يصعد جميع االلكاف يبد

بالرماد , لينتقؿ إلى دماء سكد !, ثـ بيارؽى خضراء 

, ثـ محيطات زرقاء , فسماكات بيض ىذه 
االنتقاالت بيف سماكات الكانو , تاركا لممتمقي الباب 
التساؤؿ مفتكحا في فضاء التأكيالت الالمتناىية 

 مشكال بذلؾ مفارقة مدىشة.
نمحظ مما تقدـ مقدرة الشاعر رعد مطشر العالية 

قمنة كشعرنة المفارقة؛ بما يمتمكو مف طاقة مف ع
تعبيرية شعرية ىائمة, تكشفت مف خالؿ اكتناز 
قصائده المفارقة بصكر قادرة عمى خمؽ المتعة 

 عنده المفارقة شكمت بحيث  كاإلدىاش الشعرم.
استراتيجية شعرية , ركز فييا عمى اإلنساف , 

 الشعرم وتكظيؼ التناص في نص كاستطاع ايضا 
ه شكالن مف أشكاؿ المفارقة , فقد ارتكز في إلى عد

ذلؾ عمى ممارسة عممية التحكيؿ لممعنى الكامف 
في األثر التراثي كخرقو أك طرح ما ىك ضده , 

.ان جديدان مفارقان لمنص التراثيليشكؿ في األخير نصٌ 
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 المفارقت الّلفظيّت في قصيدة ) ال تُصالح(

 من اإلبراز إلى النّقش الغائر

 أ. صليحت سبقاق

 / الجسائر2جامعت الجسائر 

 مقّدمة:

تبرز المفارقة في مواقف مختمفة ترتبط باإلنسان و الوجود، و ترتكز في تشّكميا عمى بنى لغوّية تكّون انحرافا 
ما و تحوي تناقضا و تضادا، و ىي بيذا المعنى تفتح أمام القارئ مساحات واسعة لمّتصّرف وفق وعيو بيا ، 

ظ عالمات دالة عمى بنى عميقة يمتقي عمى أعتابيا وتبيج لو حرية التأويل في ضوء مركوزه الثقافي فتغدو األلفا
 الشاعر والمتمقي ويسبرانيا عقميا إلماطة المثام عن المعنى المتوخى في ورودىا  . 

وانطالقا من وظيفة المفارقة التي تشّد انتباه المتمّقي إلى الّنص و تخمق لديو نوعا من القمق و الّتوتر حيال 
ام قصيدة )ال ُتصالح( ألمل دنقل وقفة المتمقي الذي يصادف الّتضاد و التّناقض دالالت القصيدة ،فإننا نقف أم

 في البنى اّلمغوية و اّلداللية ارتكازا عمى المفارقات الّمفظية المبثوثة في طيات القصيدة .

إن القارئ الواعي باألبنية المفارقة سيتمكن من الوصول إلى دىشة المفارقة التي تتشكل من تضافر عناصر 
قرائن غير نصّية أبرزىا موقف الّشاعر أمل دنقل من الواقع المفارقة )باث، رسالة، متمق( وذلك باالتكاء عمى 

السياسي و االجتماعي و االنساني و رؤيتو الخاّصة لمعالم. ، والسيما إذا ماعممنا أن القصيدة في كميتيا ىي 
اطة صوغ حكائي يستثمر التأريخ بوصفو مركوزا ثقافيا يعيد تأثيث قيم المتمقي وتقويم إنزياحاتو الوجودية ، وبوس

الحكاية التأريخية يتمكن الشاعر من تحويل األلفاظ إلى إيقونات موحية في مخيال التمقي ، إذ كانت قصة 
حرب البسوس ، وشخصيات كميب وجساس والزبير واليمامة ، عالمات لغوية تحيل  عمى ماىية الصمح في 



 قصيدة ) ال ُتصالح( من اإلبراز إلى الّنقش الغائر المفارقة اّلمفظّية في
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المخيال العربي ، وصيرورتيا ثنائية يتجاذبيا الرفض 
الثقافة العربية ، وفي إشتغاالت  والقبول وفق معايير

والقبول تتجذر المفارقة المفظية نصيا ، ثنائية الرفض 
وتغدو ماىية الصمح تحيل عمى الشئ وضده ، مما 
يخمق تداعيا ذىنيا عند المتمقي يشقق عن تأويالت 

 كثيرة .   

 :(verbal irony)المفارقة اّلمفظّية 

المفارقة و ىي تعتبر المفارقة الّمفظية أبرز أشكال 
( مما يعني أّن ٔبصفة عاّمة " انقالب في الّداللة " )

ىناك تناقض بين المعنى المعجمي لمكممة وبين 
مايعنيو المؤّلف . ويعّرف محّمد العبد المفارقة اّلمفظية 
بقولو " ىي شكل من أشكال القول يساق فيو معنى 
ما، في حين يقصد منو معنى آخر يخالف غالبا 

( فالشاعر حين يخاطب ّٕسطحي الّظاىر" )المعنى ال
 اآلخر قائال في مستيّل قصيدتو: 

 ! ال ُتصالح

 ... و لو منحوك الذىب 

 أُترى حين أفقأ عينيك، 

 ثم أثّبت جوىرتين في مكانيما 

 (ٖىل ترى ...؟ )

إّن المخاَطب بيذه األبيات ُيصدم منذ مطمع القصيدة 
زاع بأن يوضع في موقف مفارق و غريب وىو انت

عينيو و استبداليما بجوىرتين ثمينتين، و لفظتي 
)العينين( و )الجوىرتين( و إن كانتا تداّلن عمى ما 
ىو نفيس و غال و لكن ال يمكن أن تحتّل إحداىما 
مكان األخرى... فتصير البنية الّمغوية لؤلبيات قريبة 
من المجاز، و ذلك ألّن المفارقة " تنشأ من كون 

مدلولين نقيضين: األّول مدلول حرفي الّدال يؤّدي إلى 
ظاىر، و الثّاني مدلول سياقي خفّي، و ىنا تقترب 
المفارقة من االستعارة أو المجاز، وكالىما في حقيقتو 
بنية ذات داللة ثنائّية، غير أّن المفارقة إلى جانب 
كون المعنى الثّاني نقيضا لؤلّول، تشمل عالمة توّجو 

( ٗير الّسميم لمقول.")انتباه المخاطب نحو التّفس
والمخاَطب بيذه الّدىشة اّلتي تمّقاىا في مستيّل 
الخطاب الموّجو لو يدرك أن ىذه المفارقة الّمفظّية 
تحيمو إلى مفارقة موقفّية أو سياقّية كبرى يعيشيا 
بشكل ما، وكأّن الّسؤال )ىل َترى...؟( ىو دعوة 
ن لممخاطب ليفتح عينيو أمام واقع يمّفو الّضباب م

حولو و يعّج بالخيانة و الّريبة و الّشّك، فكّمما زاد 
إحساس القارئ بالموقف الّصعب الذي يعيشو 
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ق الوقع المرجو من صانع المخاَطب كّمما تحقّ 
 .المفارقة

وتكتسب األبيات الّسابقة صفة الدرامّية إذ أّن شخصّية 
المخاِطب " تعي أّن كالميا يحمل إشارة مزدوجة، 

شارة ال تقّل إشارة إلى الو  ضع كما يبدو لممتكّمم، وا 
عنيا مالءمة إلى الوضع كما ىو عميو ، وىو الوضع 

( و لكي ٘المختمف تماما عّما جرى كشفو لمجميور." )
تصل رسالة المفارقة فإن القارئ  مطالب بفّك 
الّشفرات التي تنتح من تضافر األلفاظ التي تيدف 

اّلتي تبدو إلى )اإلخبار( و األلفاظ )التصويرّية( 
 كقرائن تعين القارئ عمى فّك تمك  الّشفرات:

 ال ُتصالح

 فما الّصمح إاّل معاىدة بين نّدين... 

 )في شرق القمب( 

 ال تنتقص

 و اّلذي اغتالني محض لّص 

 سرق األرض من بين عيني

 (ٙو الّصمت يطمق ضحكتو الّساخرة )

إن انتفاء الّتصالح كون معاىدة الّصمح ال تصمح إال 
إذا كانت بين نّدين ىو في حّد ذاتو إشارة  أخرى إلى 
حجم االنتقاص الذي يحياه المخاَطب، و قد تحالف 
الّصمت نفسو مع الّمص القاتل كي يطمق ضحكتو 
الّساخرة، و كأن العالم بأسره يشيد اليوان و يقف 
موقف المتفّرج، حتى نطق الّصمت ضاحكا بسخرّية 

ص، و االغتيال، و مريرة، و جاءت ألفاظ )االنتقا
الّسرقة و الّسخرية( لتجعل من المفارقة اّلمفظية تُفيم 
عمى أّنيا: " مرادف لبالغة المفارقة إذ تتجمى 

 ( ٚكتناقض بينما يقال و ما يكتب و ما يقصد.")

و يبدو أّنو لتكرار الفعل )ال ُتصالح( في القصيدة دور 
أساسي في صنع المفارقات المبثوثة بين ثناياىا، 

الجمع الحاصل بين الّنيي و األمر يمّد المفارقة ف
بحّدة مضاعفة، و تعّمد الّشاعر تكرار ألفاظ بعينيا 

 في قولو:

 ال تصالح عمى الّدم.. حتى بدم 

 ال تصالح حتى ولو قيل رأس برأس،

 أ كّل الّرؤوس سواء ؟

 أ قمب الغريب كقمب أخيك ؟
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 أ عيناه كعينا أخيك ؟

 فيا كان لكو ىل تتساوى يد ... سي

 (ٛبيد سيفيا أثكمك ؟ )

إّن الّتكرار الوارد في األبيات يعمل عمى رفع وتيرة 
الّتوّتر اإليقاعي اّلذي يسيم بدوره في جعل القارئ 
يتمّقى صدمة المفارقة، إّنو يفسح حّيزا جديدا لرؤية 
حقيقة العالقة بين األنا و اآلخر الغريب، فالّشاعر 

المخاَطب اّلذي ُيقبل ىنا يقف موقف المقيور من 
عمى توقيع معاىدة صمح رتّبت بنودىا لتنال من 
كرامتو و إنسانيتو، وىو يتساءل عن قيمة األخ، 
مقارنة بقيمة اآلخر الغريب، متوّسال بذلك تكرار ألفاظ 
)الّدم، الّرأس، األخ، الّسيف( كي يدفع القارئ دفعا 

ال تنشأ من قوّيا إلى إعادة انتاج الّداللة، ألّن المفارقة 
مجرد الّتكرار و لكنيا تنبع أساسا من الّدىشة التي 

 يحّققيا ىذا الّتكرار.

 المفارقة اليادفة )اإلبراز(:

يرى ناصر شبانة أّن صاحب المفارقة اليادفة      
يقول شيئا من أجل أن ُيرفض عمى أنو زائف، يساء 
استعمالو، و أن الّتظاىر بالمفارقة من طرف صاحبيا 

( و من أمثمتيا ما نجده في ٜسّي فييا)شيء أسا
عبارات الذم بما يشبو المدح كقولنا )أحسنت( و )يا 
لمبراعة( لمن أساء التصرف، و في المفارقة اليادفة " 
صاحب المفارقة و الّتظاىر بالمفارقة صفتان 

( أي أن صاحب المفارقة يتعمد ٓٔأساسيتان فييا")
 إحداث تناقض صارخ: 

 ماء؟ -عينيكبين  -ىل يصير دمي

 أتنسى ردائي الممّطخ..

 ثيابا مطّرزة بالقصب؟ -فوق دمائي -تمبس

 إّنيا الحرب

 قد تثقل القمب..

 لكن خمفك عار العرب

 ال تصالح

 (ٔٔو ال تتوّخ اليرب)

إّن الّتضاد الحاصل بين )الّدم و الماء( و بين 
)المطّرز و الممّطخ( يوحي بوجود مفارقة صارخة 

يذ بالغي محكم و كأّن الّشاعر يصنعيا الّشاعر بتنف
يستنكر أن يصير دمو ماءا في عيني اآلخر اّلذي 
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شاركو الّطفولة و الحياة، و كيف يينأ بمباس الثّياب 
المطّرزة فوق جسده الممّطخ باّلدماء، فالّشاعر صانع 
المفارقة بجعل القارئ يرفض فكرة اليوان و خذالن 

ل إلى أن األخ و يجعل المتمّقي األصمي لمخطاب يص
الّتصالح زائف و مساء استعمالو. و تتطّمب ىذه 
الحيمة البالغّية التي ترفض معنى مضاد مقابل معنى 
آخر مستقّر في الذىن " قارئا فّذا يقوم بإعادة انتاج 
الّدالالت لموصول إلى المعنى الحقيقي كما يريده 
صاحب المفارقة و أن عدم وصولو إلى المعنى أو 

بنية مفارقة سيسقطو ضحّية عدم وعيو بوجود 
 (ٕٔلممفارقة.")

الذّم بأسموب  (high relief)و أكثر أمثمة )اإلبراز(
المدح أو الجمع بين الّتينئة و الّتعزية و ىي أساليب 
تنتقل من دورىا البالغي إلى إحداث وقع جمالي 
نفسي يجعل القارئ يربط البنى الّمغوية بسياقات 
خارجية تفرض نفسيا كي تتحقق الّداللة المرجوة من 

 رسالة المفارقة: 

 ال ُتصالح 

 و لو تّوجوك بتاج اإلمارة

 تخطو عمى جّثة ابن أبيك..؟كف 

 و كيف تصير المميك

 عمى أوجو البيجة المستعارة؟

 كيف تنظر في يد من صافحوك..

 فال تبصر الّدم..

 (ٖٔفي كّل كّف ؟ )

و ىنا تفترض أن المفارقة ىي أن تُقترح اإلمارة عمى 
المخاطب أمام جثة أخيو، فيستحضر القارئ موقف 

ّتعازي في آن واحد العربي و ىو يستقبل الّتياني و ال
عند استالم مقاليد الحكم بالوراثة، لقد كان واقع 
الشاعر يغّذي إحساسو كل يوم بالمفارقة، و عوض 
أن يستعمل لفظة )األخ( كما في سابق األبيات، ىا 
ىو ىنا يستعمل )ابن أبيك( حيث يختمط االستفيام 
باالستنكار " فالمفارقة في الّشعر لعبة لغوية تعتمد 

كيل خاص يفّجر في اّلمغة الّشعرية طاقاتيا عمى تش
الكامنة من أجل الّتوصل إلى تشكيل يواجو الّضرورة 

 (ٗٔفي الواقع، و يكشف عن زيف كثير من مسّمماتو")
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و الّشاعر يواجو الّتشكيل الّسائد لمحكم في عالمو 
العربي و يستنكر وجو البيجة عند التّتويج و 

لقدر، و ىو ال مصافحة األيادي الممّطخة بدماء ا
يصّور واقعا معيودا بقدر ما يمعب باأللفاظ في 
أساليب االستفيام من أجل يدفع القارئ إلى مشاركتو 
في صنع المفارقة ألن " حّس المفارقة ال يصنع فقط 
القدرة عمى رؤية المتناقضات في المفارقة، بل يشمل 

 (٘ٔكذلك القدرة عمى إعادة تشكيميا.")

ر اآلمر الّناىي الّداعي إلى إّن موقف الّشاع     
رفض الّصمح في القصيدة ال يسقط عنو مشاركتو في 
معاىدة الّصمح المزعومة و لو تظاىر بالتزام الحياد، 

 فيو يقول في البداية :

 و كأّنما

 ! ما تزاالن طفمين

 تمك الطمأنينة األبدّية بينكما:

 أن سيفان سيفك

 (ٙٔصوتان صوتك)

اآلخر، بحيث يكون الّسيف مؤّكدا تماىي األنا في 
سيفان و الّصوت صوتان في مواجية العدّو، و لكّن 
التّناقض اّلذي تخّمفو المفارقة يبرز في استعمالو لفظ 
الّطمأنينة إلى جانب مضاعفة الّسيف، فال طمأنينة 
مع شحذ الّسيوف و ترّقب الحروب، ثم يستطرد في 

 وسط القصيدة:

 ال تصالح

 ارةو لو تّوجوك بتاج اإلم

 إّن عرشك سيف

 (ٚٔو سيفك: زيف)

إّن اإلحساس بالطمأنينة ليس أبدّيا إذن، ألّن 
الُمخاَطب تخّمى عن سيف أخيو و عّوضو بسيف 
العرش المزعوم، فكان زيفا، و كأّن الّشاعر نسج 
مفارقة رومانسّية بنى خالليا حمما ثم عاد لييدمو ألّن 

ق وىم الّشاعر في مثل ىذه المفارقات يعمد إلى " خم
جمالي عمى شكل ما وفجأة يقوم بتدمير ىذا الوىم و 
تحطيمو من خالل تعبير أو انقالب في النبرة أو 

( و ىو االنقالب الحاصل من سيف ٛٔاألسموب")
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األخ إلى سيف العرش، و من الّسيف المضاعف إلى 
 الّسيف المزّيف.

 المفارقة الممحوظة )الّنقش الغائر(:

المفارقة الممحوظة يبرز يرى ميويك أن صاحب       
شيئا يّتصف بالمفارقة ليبدو مما يمكن مالحظتو 
مستقاّل عن المعنى الحرفي لؤللفاظ و ىو أيضا " 
المرء الذي تضّطره الّظروف ألن يقول ما يعرف أنو 
سيساء فيمو ال محالة و يؤدي إلى عواقب 

(، و قد سّمى ميويك ىذا الّنمط )بالّنقش ٜٔوخيمة")
( و ىو يقوم عمى الّنيل من الّذات intaglioالغائر( )

و االستخفاف بيا، فالّشاعر الذي انبرى يأمر مخاطبو 
 ىا ىو يقحم ذاتو ليحاول أن يشرح لنا موقفو: 

 كنت أغفر لو أنني مّت..

 (ٕٓمابين خيط الّصواب و خيط الخطأ )

و يصّحح لمقارئ ما يعرفو عن ىذا القتيل، و قد 
 الّتصريح بالقول:اضطّرتو الّظروف إلى 

 لم أكن غازيا

 لم أكن أتسّمل قرب مضاربيم

 أو أحوم وراء الّتخوم

 لم أمّد يدا لثمار الكروم

 (ٕٔأرض بستانيم لم أطأ )

 ويواصل تصوير المشيد المفارق لقتيل بريئ مغدور:

 ! لم َيِصح قاتمي بي : انتبو

 كان يمشي معي ..

 ثّم صافحني 

 ثّم سار قميال 

 ! الغصون اختبأولكّنو في 

 وفجأة :

 ثقبتني قشعريرة بين ضمعين 

 (ٕٕواىتّز قمبي _ كفقاعة _ وانفثأ )

إّن ىذا الموقف الّدرامي يجعمنا نصل إلى أّن المفارقة 
الممحوظة أقرب إلى صفة الّدرامّية من المفارقة 
اليادفة ، ألّنيا تشترط " إقامة مسرح ذىني نقوم فيو 
بدور المراقب لنرى الموقف بوضوح كما ىو عميو ، 
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بقّوة اّلالوعي لدى الّضحّية "  الشيءونشعر بعض 
من  االطمئناننعيش معو مشيد  ( فالّشاعر جعمناٖٕ)

المشي سوّيا إلى المصافحة ، ثّم انتقل بنا فجأة إلى 
حادثة الخيانة والقتل غدرا ،وكأّنو يستخّف بذاتو التي 
َأِمَنت لآلخر اّلذي نال منيا، إّن ماقد يبدو لنا مثيرا 
لمحزن في ىذا المشيد ، ماىو في الواقع إاّل مفارقة 

من ذاتو واالستخفاف بيا ،  أراد بيا الّشاعر الّنيل
كونو قد ندم عمى الطمأنينة التي سّمم نفسو ليا فقادتو 

 إلى سوء العاقبة :

 وتحاممُت ، حّتى احتممت عمى ساعدي 

 فرأيت : ابن عّمي الّزنيم

 واقفا يتشّفى بوجو لئيم

 لم يكن في يدي حربة 

 أو سالح قديم 

 (ٕٗلم يكن غير غيظي اّلذي يتشّكى الّظمأ )

ة عمى خيانة األخ ،يتشّفى ابن العّم ،إّن مايجعل عالو 
الّشاعر يمعن في شحذ المفارقة ىو أن يثير مشاعر 
الّشفقة لدى القارئ ن وبين لفظتي ) الّتشّفي ( و ) 

الغيظ( تقوم بنية لغوّية مراوغة تحاول أن تمحق األذى 
باألنا ليعتبر اآلخر ، فيو يمنح القارئ قرائن تؤّدي 

في جعل القارئ يتوّجو صوب موقف دورا أساسّيا 
 الّشاعر غير المعمن من مفارقاتو الحياتّية.

إّن المفارقة ليست مجّرد أداة لتزيين القول األدبي ، 
كما أّنيا ليست مجّرد شكل بالغي ذو طابع ممّيز ، 
بل ىي أعّم من ذلك و أشمل " فيي أداة الّتوازن اّلتي 

ّط مستقيم ، تعيد تُبقي الحياة متوازية أو سائرة  في خ
إلى الحياة توازنيا عندما تحمل الحياة عمى محمل 
الجّد المفرط في جّديتو ، أو عندما التحمل مايكفي 

( فمخاطبة اآلخر في القصيدة ليست ٕ٘من الجّد " )
إال وسيمة لمحديث عن أنا الّشاعر ، ورغبة منو في 
تحقيق الّتوازن في حياتو التي لم تعد تحتمل مايكفي 

 لجّد وىو يرى أمامو أّن :من ا

 كّل شيئ تحّطم في نزوة فاجرة 

 واّلذي اغتالني ليس رّبا ..

 ليقتمني بمشيئتو

 ليس أنبل مّني .. ليقتمني بسّكينتو

 (ٕٙليس أمير مّني .. ليقتمني باستدارتو الماكرة )



 محور المغة العربية
 

 42 مٕٚٔٓالقسم الثاني لسنة  ٖٕالعدد

إّن ىذه الّرؤية تصّور القير اّلذي تعيشو األنا ، 
ورفضيا لمماضي ، ويعترييا الّشّك وتسّمط الذات 

وكأّن الشاعر يحاول أن يوىم القارئ أّن الموت ىنا 
ماىو إاّل موت رمزي ، ألّنو لم يكن بمشيئة اهلل ، وىو 
من خالل محاوالتو إلقناع اآلخر بحيثيات اغتيالو 
يمجأ لمّسخرية من قاتمو الذي ليس أمير وال أنبل منو . 

ن كانت الّسخرية فيما سبق غير لفظّية إالّ  أّنيا  وا 
تتحّرك في عمق حدث االغتيال ،ألّن " الّساخر 
يتظاىر باالقتناع واإليمان بوجيات الّنظر التي 
يرفضيا أصال ويحاول اإلييام بمعقوليتيا، مستعمال 
في ذلك كّل األساليب الّتعبيرّية والبالغّية الممكنة " 

( وذلك عندما توّسل بتكرار أداة الّنفي ) ليس( ٕٚ)
مّرة بالفعل ) ليقتمني( وىو المّيت الّذي  وأتبعيا في كلّ 

عاد مجازا ليحّدث مخاطبو عن كّل ماتعّرض لو من 
 غدر وخيانة .

والحقيقة أّن الّشاعر كان ييّيئ القارئ منذ عنوان     
القصيدة إلى تمّقي رسالة كبرى مفاِرقة ،كون " العنوان 

( ٕٛيؤّسس سياقا داللّيا ييّيئ الستقبل لتمّقي العمل " )
والشاعر مافتئ يعيد ذلك العنوان في ثنايا القصيدة 
ليزيد من إصراره عمى جعل المخاَطب األصمي يمتزم 

بأمره ، وجعل القارئ في كّل مّرة يتوّجس وجود مفارقة 
 ما ينبغي عميو فّك شفراتيا.

ويصل في قفمة القصيدة إلى وضع يده عمى الّنقش 
 الغائر في جسد العرّبي أينما كان :

 لحالُتصا

 ولو وَقَفْت ضّد سيفك كّل الّشيوخ

 والّرجال اّلتي مألتيا الّشروخ ،

 ىؤالء الّذين يحّبون طعم الّثريد ،

 (ٜٕوامتطاء العبيد )

وّظف الّشاعر الفعل ) َوَقَفْت( بصيغة المؤّنث مع 
االسم المذّكر ) الّشيوخ( وجعل رجال العرب مميئين 

ل ، وىو  بالّشروخ األخالقّية التي التنبغي لمّرجا
يختفي بمغتو خمف الّتيّكم والّسخرية تعبيرا عن رأيو 
ن أراد الّنيل من كرامة العرب  الّطافح باألسى ، وىو وا 
عموما ، فيو بطريق غير مباشر ينال من ذاتو الّتي 
اطمأنت وقتمت غدرا ، وينطبق ذلك عمى ما وّضحة 
دي . سي ميويك حول أسموب ) الّنقش الغائر( اّلذي 

بإبراز ىدف المفارقة أو موضوعيا ، ليس عن يقوم " 
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ّنما عن  طريق رفع ىذا اليدف أو المبالغة فيو ، وا 
( تحت غطاء لفظي ٖٓطريق الّنيل من الّذات")

اليومئ إلى ماىو معروف من داللتو ، بل ىو غطاء 
 لفظي يخفي القير الذي يتجّرعو الّشاعر.

 خاتمة : 

احتفى بيا  نخمص إلى أّن المفارقات اّلمفظّية التي
الّنّص تشّكمت انطالقا من عمق العالقة المفترضة 
بين الّشاعر ) صانع المفارقة ( والمخاَطب األصمي 
في الّنّص ) كمتمّق أّول( والقارئ )كمتمّق ثان (، 
عادة إنتاج ، وذلك ألّن رغبة  إبداعا و إنتاجا وا 
الّشاعر كانت ممّحة في منح القارئ دورا موازيا لدور 

األصمي في إعادة إنتاج الّداللة وكشف  المخاَطب
خيوط المفارقة ، من خالل ربط عالم الّنّص بالواقع 
واإلحالة إليو بعّدة قرائن ، يبذل القارئ الفّذ جيدا 

 واضحا في فّك مغاليقيا.

كما نصل إلى أنّ  انتشار أساليب الّنيي واألمر في 
جو القصيدة ماىو إاّل ركيزة استند إلييا الّشاعر في نس

لممفارقات اّلمفظّية التي تبدو لموىمة األولى ذات معنى 
سطحي من أجل إبراز المتناقضات في عالم اآلخر، 
ولكّنو في حقيقة األمر ينقش من خالليا نقشا غائرا 

في ذات األنا انطالقا من التيّكم عمى اآلخر الّذي 
 ليس في الحقيقة سوى ذات الّشاعر عينيا. 
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 )*( الوفارقة الزهنية في قصص هي هظفر 

 

 م. م. جواى فيصل خليل   أ. م. د. فاطوة عيسى جاسن

 جاهعة الووصل/ العراق                        جاهعة الووصل/ العراق

 

 مقدمة

آلية مهمة لها أبعاد وظيفية وجمالية في العمػؽ القصصػي ثيػث ي ػهؿ بهػا القػا   ُيعد الزمف في مفهومه األدبي
منجػػزا الفنػػيج فيجشػػد م ػػاتها ومادةػػه األدبيػػة اللػػاـ مػػف وثػػي الػػزمف ثةػػم انػػه  ػػهؿ بوةقػػة  امػػة  ػػمف مهونػػات 

أو أف  الشهد ال يقؿ  أنًا تف المهاف والثدث وال لصيات بػؿ  ػو "المثةػول الػ ي ال يمهػف ل ثػداث أف ةةل ػاا
. فهػو (1)ةقفز مةل ية إيػاا إلػم أي تنصػه آلػه فػي القصػة شػوال هػاف  لػؾ العنصػه  لصػية أـ مهانػًا أـ ثػواهًا"

يعمؿ تلم "إ فال دهجة تالية مف المعقولية والمن قية تلم الن  ويمنح الوثدات الشهدية  ابع الهلية والثههة  
الهوايػات الواقعيػة مثػوهي وتليػه ةةهةػب تناصػه الة ػويؽ . وةهل )شيزا قاشػـ( "أف الػزمف فػي معظػـ (2)واالنشجاـ"

. (3)واإليقاع واالشةمهاه ثـ انه يثدد في الوقت نفشػه دوافػع ألػهل مثههػة مثػؿ الشػببية والةةػابع والةيػاه األثػداث"
. إ  يثػػهؾ القصػػة / الهوايػػة (4)ولػػ لؾ يقػػوؿ ) ػػانز ميه ػػوؼ( "الزمػػاف  ػػو وشػػي  الهوايػػة همػػا  ػػو وشػػي  الثيػػاة"

 ش  هؿ العناصه الشهدية األلهلج هما  و نبض الثياة فال ةصح ثياة مف دوف الزمف. ويةو 

ومف لالؿ ما ةقدـ نةبيف أف الزمف  ػو "ةجهبةنػا )...( بالدهجػة األشػال والهيفيػة الةػي يعيػد فيهػا  ػ ا الشػهد إنةػاج 
. فػػالزمف  ػػو مظهػػه مػػف مظػػا ه القصػػةج و ػػو مةجػػ ه فػػي ثياةنػػا ال نشػػة يع (5)وةمثيػػؿ صػػيا ةها لشػػهياف الػػزمف"

 االشةغنال تنه وه لؾ األتماؿ األدبية ال يفاهقنا أبدًا. 

وقػػد "أةػػاح الةمييػػز بػػيف الةلفػػيظ والةقهيػػه دالػػؿ الشػػهد إ ػػاهًا مناشػػبًا )...( لدهاشػػة األلعػػاب مػػع الػػزمف الناجمػػة تػػف 
. فػػاللفظ (6)االنقشػػاـ إلػػم الػػزمف الػػ ي يشػػةغهقه الشػػهد وزمػػف األ ػػيال المهويػػة الػػ ي يػػوازي  ػػو نفشػػه  ػػ ا الةميػػز"
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والةقهيػػػػػه دالػػػػػؿ الشػػػػػهد أ ػػػػػه  الػػػػػزمف وبػػػػػيف الزمنػػػػػي 
االنقشػػػاـ الػػػ ي أصػػػبح تليػػػه الػػػزمف فػػػي القصػػػة مػػػف 

 لالؿ اشةغهاؽ زمف الشهد وزمف األ يال المهوية.

 . االسػترجػػاع : 0
إف مصػػ لح االشػػةهجاع  ػػو "هػػؿ  هػػه الثػػؽ لثػػدث 

. و ػػػو (7)شػػػابؽ للنق ػػػة الةػػػي نثػػػف فيهػػػا مػػػف القصػػػة"
يعػػود إلػػم بعػػض ةػػهؾ "الػػهاوي مشػػةول القػػ  األوؿ ل

األثػػػػػػداث الما ػػػػػػيةج ويهويهػػػػػػا فػػػػػػي لثظػػػػػػة الثقػػػػػػة 
. إ  يعػػػػػود الشػػػػػاهد إلػػػػػم مشػػػػػةول القػػػػػ  (8)لثػػػػػدوثها"

األوؿ بعػػػػد أف ةههػػػػه نةيجػػػػة دلػػػػوؿ بعػػػػض األثػػػػداث 
يةبنا ػا القػا  ليعػود إلػػم الما ػي ويقػـو بػهوي  ػػ ا 
األثػػػػداث فػػػػي لثظػػػػة الثقػػػػة ثػػػػيف ثػػػػدوثهاج و"مػػػػف 

اـ صػػػيغة المعػػهوؼ أف الشػػهد أو القػػػ  يػػةـ باشػػةلد
الفعػػػؿ الما ػػػي واف  ػػػ ا القػػػ  ال يبػػػدأ إال بعػػػد أف 
يهوف هؿ  يل في الثهاية قد انةهم وأصبح ما يًا 
)...( واالشػةهجاع  ػػو تمليػة شػػهدية ةةمثػؿ فػػي إيػػهاد 
الشػاهد لثػػدث شػابؽ تلػػم النق ػة الزمنيػػة الةػي بلغهػػا 

.إ  ةبػػػػدو شػػػػيادة االشػػػػةهجاع ليشػػػػت بػػػػاألمه (9)الشػػػػهد"
الهوايػػػػة أو القصػػػػةج يشةث ػػػػه الغهيػػػػبج فهػػػػو  اهػػػػهة 

الشاهد بوشا ةه ما م م مف ثوادث ليزيد الثا ه 

و ػوثًا أو يفشػػه  ػيفًا فيػػهج أو يعلػؿ اةجا ػػه ويشػػوغ 
 .(10)ثاؿ ال لصيات في مجةمعه

همػػا يثةػػاج القػػا  / الهاةػػب مػػف لػػالؿ االشػػةهجاع 
"إلػػم إتػػادة بعػػض األثػػداث الشػػابقة لةفشػػيه ا ةفشػػيهًا 

المةغيػػهة أو إل ػفال معنػػم جديػدًا فػي  ػػول المواقػؼ 
جديػػػػد تليهػػػػا مثػػػػؿ الػػػػ ههياتج هلمػػػػا ةقادمػػػػت ةغيػػػػهت 
نظهةنػػا إليهػػا أو ةغيػػه ةفشػػػيه ا فػػي  ػػول مػػا اشػػػةجد 

. وي لػػػؽ )جيػػػهاه جينيػػػت( "ةشػػػمية (11)مػػػف األثػػػداث"
الثهايػػة األولػػم تلػػم المشػػةول الزمنػػي للثهايػػة الػػ ي 
بالقيػػػػال إليػػػػه ةةثػػػػدد مفاهقػػػػة زمنيػػػػة بصػػػػفةها هػػػػ لؾ 

ؾ يمهػػػػػػف مفاهقػػػػػػة زمنيػػػػػػة مػػػػػػا أف ةظهػػػػػػه )...( وبػػػػػػ ل
بمظهه ثهاية أولم بالقيال إلم مفاهقة زمنية ألػهل 
ةثملهػػػاج وفػػػي األتػػػـ يمهػػػف اتةبػػػاه مجمػػػوع الشػػػياؽ 

.  لػؾ (12)ثهاية أولػم بالقيػال إلػم مفاهقػة زمنيػة مػا"
أف المقا ع االشػةهجاتية "ةثيلنػا تلػم أثػداث ةلػهج 

دج أي تف ثا ه لةهةب  بفةهة شابقة تلم بداية الشه 
. (13)اشػػػػػػةهجاع شػػػػػػابؽ تػػػػػػف الثػػػػػػدث الػػػػػػ ي يثهػػػػػػم"

واالشػػةهجاع " ػػو انبثػػاؽ أو ةػػو خ شػػهدي يلػػهج مػػف 
ب ػػػػػػػف القػػػػػػػ  األصػػػػػػػيؿ ليجشػػػػػػػد تالقػػػػػػػة الثا ػػػػػػػه 

. (14)بالما ي اتةمادًا تلػم مبػدأ الشػببية والةفشػيهية"
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وقػػػػػػػػػد ةعػػػػػػػػػدد اشػػػػػػػػػةلداـ مصػػػػػػػػػ لثات تػػػػػػػػػد ة ةػػػػػػػػػوازي 
ج (16)ج واالشػػػػػػػػة هاه(15)االشػػػػػػػػةهجاع منهػػػػػػػػا  االهةػػػػػػػػداد

 .(18)ج واهةجاع فني(17)ولواثؽ

لهننا نجد أف مص لح االشةهجاع له هثافة الث ػوه 
بػػػيف النقػػػاد واألهثػػػه ةػػػداواًل "فجػػػ ه االشػػػةهجاع يعنػػػي 
باألصػػػػػؿ الهجػػػػػوع إلػػػػػم ال ػػػػػيل بعػػػػػد ةههػػػػػه )...( إف 
االشةهجاع مثمػؿ بمعنػم القصػدية )االشػةفعاؿ( فهػو 
يػػػػػدؿ تلػػػػػم دهايػػػػػة المشػػػػػةهجع للمو ػػػػػوع المشػػػػػةهجع 

 . و  ا ما نةوافؽ معه.(19)الشةهجاع"ولعملية ا

(  لصػػػػية األبلػػػػه ةشػػػػةهجع األبمػػػػ نجػػػػد فػػػػي قصػػػػة )
تذكر رفيقت  العجوز تمػؾ التػي تػمت  ما يًا بعيدًا "

ياها جدراف خربة مهجورة ربما كاف معهػا منػذ  ف  وا 
كاف في عمر هذا الطفؿ انػ  ال يػدرير ربمػا سػرقت  
مػػػػف  حػػػػد مػػػػا لتقتػػػػؿ عزلتهػػػػا.. فالعػػػػالـ ال يعطػػػػي 
نمػػػا عمػػػيهـ  ف يسػػػرقوا.. مهمػػػا تكػػػف  لممغتػػػربيف وا 
األسباب فقد كانت  عػز رفيقػة فقػدها.. كػاف يجمػس 

يا  ها عمى األرض المفروشة بالطابوؽ األصفر.. وا 
كػػػاف يسػػػميها دارًا  ربعػػػة جػػػدراف مهدمػػػة مكشػػػوفة 
السػػػقؼ وةرفػػػة واحػػػدة بالػػػداخؿ تتػػػمها مػػػف بػػػرد 
الشػػتاك كػػاف يػػدعى ابػػف المجنونػػة لػػـ تكػػف يػػداها 

نػػاعمتيف كهػػذا الطفػػؿ كانػػت ةميظػػة وشػػا كة ولكػػف 
 .(20)"صدرها دافئ

وز ويشػػػة هه إ   هػػػاف األبلػػػه يعػػػيأ مػػػع المػػػهأة العجػػػ
المهاف اللهب المهجوه الػ ي جمعػه بهػاج إ  يةثػدث 
الشاهد تف  اههة األبله وقد منثها  يفًا مف القوة مف 
لػػػالؿ االشػػػةهجاع ثيػػػث يةػػػ هه العجػػػوز ويػػػدقؽ فػػػي 
ةلػػػػػؾ اليػػػػػديفج وةػػػػػ هه مػػػػػع العجػػػػػوز الػػػػػداه المهدمػػػػػة 
والمه وفة ونجػد مفاهقػة فػي قػوة الػ اههة مػع العلػـ أف 

تقليػػػػػػًا ولهػػػػػػف  بيعػػػػػػة دوه  ال لصػػػػػػية  يػػػػػػه مةزنػػػػػػة
ال لصػػػية والمجةمػػػع ثالػػػت دوف  لػػػؾج فاألبلػػػه ةػػػاهة 
يشػػػةلدـ تقلػػػه فػػػي أمػػػوه منفصػػػلة وةػػػاهة ال يشػػػةلدـ 
تقلػػػه. وبػػػاله ـ ممػػػا فيػػػه فهػػػو يجهػػػؿ أي  ػػػيل تػػػف 
تافلةػػػه أو أصػػػلهج فهػػػاف ي ػػػعه بػػػاال ةهابج لهنػػػه لػػػـ 

 ينل  لؾ الثدث. 

( ةشػةهجع صػوهة خطوات فػي ليػؿ الفجػروفي قصػة )
تمػػػؾ الصػػػورة ا ثنػػػاف لػػػزمف لػػػيل بالبعيػػػد تنهػػػا "فيهػػػ

المفعمة مف  مس بعيد قريب تطؿ عميها مػف نافػذة 
تسيجها القتباف في وج  ليؿ كاسػ،ر لكػ ف عينهػا 
عدسة تعكس فوؽ فتحة الشباؾ شريطًا روا يًا عػف 



 المفارقة الزمنية في قصص مي مظفر
 

 69 ـ3102القسـ الثاني لسنة  32العدد 

مشاهد مف عالـ منفصػؿ عػف هػذا العػالـ المتهػاوي 
 .(21)"نحو  بحر التالؿ

لصػية الهجػػؿ األشػ وهة يةبػػيف إف اشػةهجاع المػػهأة ل 
مػػف  مػػس بعيػػد مػػف لػػالؿ الفةػػهة الزمنيػػة القصػػيهة )

( لةظهه الةغيهات تلػم  لصػية المػهأة بعػد أف قريب
فاهقػػػت  لػػػػؾ الهجػػػػؿج ويبػػػدو الةنػػػػاقض بػػػػيف اشػػػػةلداـ 

و ي ةقػاهف بػيف مػا شػيهوف ثالػه   مس بعيد قريب()
و ػػو فػػي شػػاثة المعههػػة وبػػيف ثالػػه و ػػو معهػػاج إنػػه 
تالـ منفصؿ يةهاول في  اههةها نثػو مهػاف ليػاليج 
و ػػي صػػوهة ةػػداتت فػػي الػػ اههةج فالهجػػؿ فػػي شػػاثة 
المعههػػػػػػػة والمػػػػػػػهأة ال ةعػػػػػػػهؼ تنػػػػػػػه  ػػػػػػػيفًا لػػػػػػػ ا جػػػػػػػال 
االشػػػةهجاع نةيجػػػة الغيػػػاب ) يػػػاب الهجػػػؿ تػػػف ةلػػػؾ 

هػػؿ الةفاصػػيؿ ةظػػؿ تالقػػة بػػ  نها مػػف  المػػهأة(. لهػػف
الةػي ال  (22)لالؿ اهةبا ها ببعض  ههياةهػا اللاصػة

 ةشة يع الههوب منها. 

( نلثػظ االشػةهجاع يبػدأ مػف  وراؽ خاصػةفي قصة )
 السبت..يـو مف أياـ األشبوع ألمل م م "

 مػػس اسػػتمعت ألػػى  خػػي وهػػو يحػػدث  مػػي عػػف  
فػػي تفسػػا الجيػػؿ الجديػػد والشػػباب المسػػتهتر كنػػت 

المطبا  هيك ل  عشػاك  وتسػرب صػوت  ألػير عبػر 

المساحة التي تفصػمني عنهمػار  صػغيت  حػاوؿ  ف 
الػػتقط  كبػػر كميػػة ممكنػػ  مػػف كمماتػػ ر كػػاف صػػوت  
يعمػػو حينػػًا ثػػـ يػػنخفض حتػػى يقتػػرب مػػف الهمػػس 
وسمعت من  عبارات صار قمبػي عمػى  ثرهػا يتػرب 

يسػػيراف فػي الشػػوارع يػػد "بشػدة وجػػاًل.. كػ ف يقػػوؿ: 
د.. وجػػوههف مصػػبوةة بحمػػرة فاقعػػة و هػػدابهف بيػػ

.. ثـ يخفت الصوت ليعود بعد وهمة  كثر "كالخناجر
نساك هػذا العصػر كالطػاعوف يقػتحمف كػؿ "وتوحًا 

مكػػػاف  ينمػػػا ذهبػػػت  جػػػدهف لقػػػد تػػػوةمف فػػػي كػػػؿ 
طريؽ.. افتحي عينيؾ جيدًا.. ال  ريد البنتؾ مصيرًا 

كنػػػػت اسػػػػم  خطواتػػػػ  تػػػػروح وتجػػػػيك  "مشػػػػ وماً 
البػػد  ف نػػزوج هػػذ  "ثػػـ يصػػفؽ كفػػًا بكػػؼ  بعصػػبية

 .(23)""الفتاة قريباً 

ةهوي الفةاة ما هاف يدوه بيف أليها وأمها مػف لػالؿ 
ةقانػػة االشػػةهجاع )ةشػػةهجع يػػـو الجمعػػة( وقػػد هانػػػت 
الشاهدة دقيقة في نقؿ الةفاصػيؿ فػي  لػؾ اليػوـ الػ ي 
م ػم مػػف ثيػاة ال لصػػية فالػ اههة "ةيػػاه يةػدفؽ فػػي 

)...( ب ػػػػهؿ وا ػػػػحج ألف  ػػػػ ا أ  ػػػػاف ال لصػػػػيات 
ال لصػػيات ةمةلػػػؾ وتيػػػًا لاصػػًا فػػػي االتةمػػػاد تلػػػم 

. والشػػاهدة ةشػػةهجع هػػؿ الثػػديث فػػي  لػػؾ (24)الػػ اههة"



 محور الدراسات العربية 
 

 05 ـ3102القسـ الثاني لسنة  32العدد

الػػػػػزمف المنصػػػػػـه )أمػػػػػل(ج ففػػػػػي يػػػػػـو الشػػػػػبت ةقػػػػػوؿ 
( إ  أف  تمليػػػة ) مػػػس اسػػػتمعت ألػػػى  خػػػيالشػػػاهدة 

نقػػؿ الثػػواه بػػيف األـ وأبنهػػا  يػػأت لةقانػػة االشػػةهجاع 
زيػػػز الثػػػدث فػػػي نهايػػػة القصػػػة ثػػػـ ينةهػػػي دوهًا فػػي ةع

الم ػػػهدج وفػػػي الػػػن  مناق ػػػة اجةماتيػػػة تػػػف الجيػػػؿ 
الجديػػد مػػف ال ػػباب وقػػد وهدت تبػػاهات  هيبػػة منهػػػا 

 )ال اتوف( ة بيهًا لنشال   ا العصه.

( ةةػػػػ هه المػػػػهأة اللػػػػػوف جمسػػػػة مسػػػػػا يةفػػػػي قصػػػػة )
األبيض ال ي بث فػي نفشػها الفػهح تلػم العهػل مػف 

ماذا تقتػرح عمػي  بقصدية ةامة " الهجؿ ال ي ةجا لها
 ف  رتػػديا األبػػيض هػػؿ تػػذكر ا كنػػت فرحػػة حػػيف 
لبست   وؿ مرة.. ولكنؾ تركتني م  األةراب وذهبت 
لمقػػػاك صػػػديؽ قمػػػت انػػػ  جػػػاك خصيصػػػًا لمقا ػػػؾر ال 
 عرف  ولكنني  كره ..  حيانًا  تمنى  ف  رحػؿ بعيػدًا 
ثـ ابعث أليؾ برسالة  طمب فيها  ف تستقبمني باسـ 

ر وشػػػكؿ آخػػػرر البػػػد انػػػؾ سػػػتهتـ بػػػي حينػػػذاؾ آخػػػ
ست خذني ألى كؿ مكاف.. لػف تخشػى الخػروج معػي 
عمى مر ى مػف النػاسر وعنػد ذلػؾ سػ عاممؾ بشػكؿ 
آخػػر سػػ كوف قػػوة خارجػػة عػػف نطػػاؽ سػػيطرتؾر  ـ 

 .(25)"لعمي  سقط مف جديد في المتاهة

اللوف األبيض أيقونة لها دالالت تد ة ةػهةب  بالقصػة 
 ػوؿ القصػة ةعػيأ ال لصػية  فػي  ومدلوالةها فعلػم

ةشػػػػاؤؿ ثػػػػوؿ المجةمػػػػع هػػػػ لؾ الػػػػزمف الػػػػ ي أصػػػػبح 
هابوشػػًا تلػػم تػػالـ ال لصػػيةج والظػػالـ ين ػػأ ة ػػادًا 
مع اللوف األبيض لةبياف الفهح والشهوه ولو بال ػيل 
القليػػػػػؿ فػػػػػي ثيػػػػػاة المػػػػػهأةج لقػػػػػد ةشػػػػػاللت ال لصػػػػػية 
)األبػػػيض  ػػػؿ ةػػػ ههال( ممػػػا جعػػػؿ انثيػػػاؿ الػػػػ ههيات 

فة لهي ةلهج مػف تالمهػا المعػةـ )المظلػـ( تليها بهثا
مػػػػػف لػػػػػالؿ اشػػػػػةهجاع ةلػػػػػؾ الوم ػػػػػة الزمنيػػػػػة الةػػػػػي 
جمعػػػػػػػػت بينهمػػػػػػػػا أثنػػػػػػػػال لهوجهمػػػػػػػػا معػػػػػػػػًا "فيجػػػػػػػػيل 
االشةهجاع ملةثمػًا بػالن  مبنيػًا ثػوؿ  ػعوه لػا  
أو  ههل لاصة األمه ال ي ينجػي الػن  )...( مػف 

. إنهػػا ةةػػ هه (26)الةجهيػػد وي ػػفي تليػػه لونػػًا ةعبيهيػػًا"
ة اللقال بػال لقػال فقػد ةهههػا و  ػب لهؤيػة صػديؽ فهث

و ػػ ا مػػا ثػػ ا بال لصػػية أف ةفهػػه وةبعػػث لػػه بعػػض 
الهشػػػافؿ بأشػػػمال ألػػػهل ال يعهفهػػػػا ولػػػو هػػػاف  ػػػػهلها 
 يه مألوؼج مف المؤهد إنه شيأل  ا إلػم أي مهػاف 

 وهؿ مهافج لهي ةظؿ هلماةها معه ال ةفاهقُه. 

( ال لصػػػية ةشػػػةهجع مػػػا ا عػػػيف الحػػػؽفػػػي قصػػػة )
هانػػػت ةفعػػػؿ تنػػػدما هانػػػت ة ػػػا د األفػػػالـ مػػػع الػػػزوج 
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واألوالد و ػػػي ةعلػػػؽ بمػػػهح تلػػػم العهػػػل مػػػف أثػػػداث 
الفلـ ال ي تندما وجدت في تيف زوجهػا  ػهًا لافػت 

فػػي المػػػرات السػػابقة التػػي كانػػػت ترقػػب فيهػػػا منػػه "
األفػػػػالـ.. كانػػػػت تعمػػػػؽ بمػػػػرح. وال تجعػػػػؿ م سػػػػاة 
القصػػػػص تفػػػػوت عمػػػػيهـ المتعػػػػة  و تشػػػػي  فػػػػيهـ 

بػػػػة..  مػػػػا اليػػػػـو فػػػػ.ف لسػػػػانها انعقػػػػد.. ظمػػػػت الكآ
صامتةر ولػـ تسػتطي   ف تتغمػب عمػى هػذ  الحالػة. 
كانػػػت عمػػػى يقػػػيف مػػػف اتػػػطرابها سػػػينعكس عمػػػى 
تعميقاتهػػا وقػػد تخونهػػا لهجتهػػا..  و نبػػرة صػػوتها.. 
و حست  ف صمتها قد يثيػر جانبػًا آخػر مػف الشػؾر 
وقد يعمق  أف كاف ل  جذر ما.. وقررت كسر طوؽ 

الذي طاؿ مػف جػراك االسػتغراؽ الكامػؿ فػي الصمت 
 .(27)"الفمـ

ةقػػدـ الشػػاهدة  لصػػية المػػهأة قبػػؿ  ػػ ا الثػػدث و ػػي 
ةعلػػػػؽ بمػػػػهح تلػػػػم هػػػػؿ فلػػػػـ ة ػػػػا دا مػػػػع العافلػػػػةج إ  
ةشة هه ثالها في مهات شابقة اتةادت تليها العافلػة 

االشػػةهجاع  –وفػػي  لػػؾ ةنػػاقض بػػيف المػػهات الشػػابقة 
وقد اشة عهت المػهأة والثا ه )المشةقبؿ(. –ما يًا 

بثاؿ الليانة الةػي هانػت تليهػا المػهأة فػي الفلػـ و ػ ا 
ما يةوازل بيف ال لصية في الواقع والمهأة فػي الفلػـج 

ف الثػػػػػافز وهال  لػػػػػػؾ  ػػػػػػو "الوصػػػػػوؿ إلػػػػػػم ه ػػػػػػؼ  وا 
الغمػػػوض إلثػػػاهة الة ػػػويؽ وللػػػؽ ةلهػػػؼ لػػػدل القػػػاهئ 

. ويبػػػدو اثػػػه ةقانػػػة االشػػػةهجاع فػػػي (28)لمعهفػػػة الشػػػه"
الموقػػػػؼ الػػػػ ي مػػػػه بػػػػالمهأة وبةفصػػػػيؿ اله ػػػػؼ تػػػػف 

وا ػػػػػح بػػػػػيف الما ػػػػػي )ثههػػػػػة المػػػػػهأة مػػػػػع العافلػػػػػة( 
والجمػػود فػػي الثا ػػهج و ػػ ا مػػا زاد مػػف  ػػؾ زوجهػػا 

 في ةصهفاةها في الثا ه. 

( ةقانػػػة الميمػػػة األخيػػػرة .. الصػػػب، األوؿفػػػي قصػػػة )
كانػػت ليمػػة االشػػةهجاع مهيمنػػة تلػػم أثػػداث القصػػة "

ي اشػػةهالؿ القصػػة . فػػ(29)"مثػػؿ كػػؿ ليمػػة.. ولػػـ تكػػف
يهد االشةهجاع ليه ػؼ تػف الث ػوه وليميػز )الفةػم 

فػي الػدقا ؽ األولػى مػف العػاـ والفةاة( ب ػال القصػة "
الجديد جمس الحاتروف منهمكيفر منهـ مػف بػادر 
مسػػػرعًا لتنػػػاوؿ العشػػػاك ومػػػنهـ مػػػف كػػػاف ال يػػػزاؿ 
ينتظر  ف يستمت  بشراب  لفترة زمنيػة  طػوؿر بينمػا 

دة الميػػػؿ طمبػػػًا لنوكسػػػجيف خػػرج الػػػبعض ألػػػى بػػػرو 
الذي كاف يختفي مف ت ثير الدخاف واألنفاس وحرارة 
الهواك المكيؼ. لـ يالحظ ما كػاف يػدور بػيف الفتػى 
وفتاتػػ  هنػػاؾ فػػي الجػػزك المعػػزوؿ مػػف القاعػػةر بػػؿ 
ربما الحظ القريبوف والذيف ال تفصمهـ عنهما سوى 



 محور الدراسات العربية 
 

 05 ـ3102القسـ الثاني لسنة  32العدد

زجاجػػػػة عاليػػػػة ال  حػػػػد  درؾ مػػػػا أذا كانػػػػا تػػػػمف 
عند انتصاؼ الميؿ  ـ  نهما فتػال البقػاك الراقصيف 

بمكانهمػػا المنعػػزؿ هػػذا الػػذي يبػػدواف فيػػ  وك نهمػػا 
 .(30)"تحوال ألى جزك من 

فػػي الم ػػهد اشػػةهجاع يشػػميه جيػػهاه جينيػػت )ثا ػػه 
القػػ ( و ػػو مػػا يةثقػػؽ فػػي  ػػ ا الػػن  تػػف  هيػػؽ 
اإليهػػػػػاـ بواقعيػػػػػة الػػػػػن ج أمػػػػػا فػػػػػي الػػػػػزمف الشػػػػػهدي 

ا ية ابؽ مػع القػوؿ فيةثقؽ تف  هيؽ االشةهجاعج م
"الما ػػػي يصػػػبح فػػػي الشػػػهد ثا ػػػهًا فالقػػػاهئ يعػػػيأ 

. إ  ةشػػػةهجع (31)األثػػداث وهأنهػػا ةقػػع فػػي الثا ػػه"
الشػػاهدة أثػػداثًا ما ػػية ةشػػةعهض زمنػػًا انق ػػم بػػيف 
تػػػوالـ ثػػػالث الفةػػػم والفةػػػاة والعػػػالـ الثالػػػث الػػػ ي ألػػػ  
ثيزًا في القصةج والشاهدة ةههز تلم هؿ ما جهل ما 

الفةػػػاة مػػػع إ مػػػاؿ بػػػاقي األصػػػدقال ومػػػا بػػػيف الفةػػػم و 
ثدث معهـ وتلم أثه اثةماالت تدة ةدللنا الشػاهدة 
فػػػػي  مػػػػوض تػػػػالـ الفةػػػػم والفةػػػػاة فػػػػي  لػػػػؾ المهػػػػاف 

 المميز. 

يةبيف االشةهجاع مف لالؿ  اههة  اختفاك(في قصة )
امتزجػػػػػت فػػػػػي ذاكرتػػػػػي الصػػػػػور القديمػػػػػة المػػػػػهأة "

ؿ والجديػػدةر تػػداخمت وانفصػػمت ألجػػد نفسػػي مػػا  زا

واقفػػة  مػػاـ  بنيػػة الشػػارعر  حػػاوؿ  ف  فهػػـ مغػػزى 
. فػي ثػيف أف (32)"زواؿ هذا البناك ولغػز ةيابػ  كميػاً 

 مػػا المق ػػع الػػ ي يشػػبؽ  ػػ ا المق ػػع فيػػه اشػػةهجاع "
الغػػرؼ األخػػػرى فقػػػد اسػػتخدمت ألةػػػراض مختمفػػػةر 
منهػػػا مػػػا خصػػػص لخػػػزف الصػػػناديؽ الكبيػػػرة التػػػي 
احتػػػوت عمػػػى ذخػػػا ر مخطوطػػػات لػػػـ تصػػػنؼ بعػػػدر 

 خرى لترميـ الكتب التالفػة وصػيانتهار هنػا تعرفػت و 
ألى ابف األثير وتابعت معػ  مسمسػؿ تػاريا دمػوير 
كما تعرؼ قبؿ ذلؾ ألى الجاحظ والتوحيدي وامتػزاج 
األدب بالحيػػػاةر كػػػاف ذلػػػؾ قبػػػؿ  ف تتػػػي  المعػػػالـ 
الحتارية لبالدي وتشتت وتهاجر ألى بمػداف  خػرى 

 .(33)"اث و تتحوؿ ألى مجرد  ثر في كتب التر 

الشػػاهدة  نػػا م ػػاههة فػػي األثػػداث إ  ةشػػةهجع صػػوهًا 
قديمػػػة ةمةػػػزج مػػػع صػػػوه جديػػػدة و ػػػي فػػػي زمػػػف آنػػػي 
وفي مهػاف يهػاد يهػوف واقعيػًا إلػم مػا بعػد زوالػه و ػو 
مػا  ػث   اههةهػػا وأتاد ػا إلػم الما ػػي لةػ هه معػػالـ 
المهاف بعدما اندثه "إف االنفةاح تلم الما ػي يمثػؿ 

ةبثػػه فػػي تػػوالـ الػػ ات منقبػػة فػػػي بػػؤهة الشػػهد )...( 
ج ثػػػػػـ ةشػػػػػةعهض (34)الػػػػػ اههةج فةنفلػػػػػت  ػػػػػالاًل ينػػػػػزؼ"

الشػػػػاهدة  ػػػػهؼ المهةبػػػػة هةػػػػب ابػػػػف األثيػػػػه والجػػػػاثظ 
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والةوثيػػدي وفػػي ثقيقػػة األمػػه إف وجػػود ال لصػػيات 
الم هوهة فيها قصدية ههزت تليها الشاهدة و ي ةعقد 
مقاهنػػػػػة بػػػػػيف ثقافػػػػػات ال لصػػػػػيات المػػػػػ هوهة والعػػػػػالـ 

ج لقػػد هػػاف لػػ لؾ المهػػاف المنػػدثه ث ػػوهًا فػػي الثػػديث
ال لصيةج مما ةهةب تلم  لؾ ةفصياًل للغهؼج مما 

 شاتد االشةهجاع تلم ةبياف ةلؾ الةفاصيؿ.

وفػػػي مق ػػػع يشػػػبؽ  ػػػ ا المق ػػػع ةةشػػػلؿ الصػػػوه إلػػػم 
تتابعػػػت  مػػػاـ عينػػػي  اهػػػهة المػػػهأة بصػػػوهة مةةابعػػػة "

الصورر واستنهتت في مسمعي وق  ما كاف يدور 
كات و حاديػثر لقػد جمسػت سػابقًا فػي البيػت مف حر 

ولعبت قػرب المػاكر وختػت داخػؿ الحػوضر وحػيف 
ولجػػػت الغػػػرؼ األخػػػرى التػػػي تخمػػػت عػػػف وظا فهػػػا 
األصميةر تسػممت الصػور ألػى ذاكرتػي تباعػًار كانػت 
جػػدراف الغػػرؼ ممي ػػة برفػػوؼ الكتػػبر كتػػب تػػخمة 

 .(35)"ومجمدات بمغات مختمفة

نهمػػػػػا يهمػػػػػؿ فالنصػػػػػو  الثالثػػػػػة نجػػػػػد هػػػػػؿ واثػػػػػد م
اآللهج امةزاج الصوه القديمة والجديدةج فقد جال في 

الغػػرؼ األخػػرى فقػػد المق ػػع الثػػاني الصػػوه الجديػػدة )
( والصػػػػػوه القديمػػػػػة اسػػػػػتخدمت ألةػػػػػراض مختمفػػػػػة

( و نػػاؾ قصػػة جػػدراف الغػػرؼ ممي ػػة برفػػوؼ الكتػػب)

مة ػػػػػػمنة دالػػػػػػؿ القصػػػػػػة األصػػػػػػلية و ػػػػػػي اجةمػػػػػػاع 
يػػػػهاه النصػػػػو  الػػػػثالث. و ػػػػ ا مػػػػا ةثػػػػدث تنػػػػه )ج

جينيػػػػت(  ػػػػمف "االشػػػػةهجاتات الةػػػػي ةةنػػػػاوؿ ل ػػػػًا 
قصصػػػػػيًا وبالةػػػػػالي م ػػػػػمونًا قصصػػػػػيًا ملةلفػػػػػًا تػػػػػف 
م موف الثهاية األولم )أو م امينها( إنهػا ةةنػاوؿ 

إمػػػا  لصػػػية يػػػةـ إدلالهػػػا  –بهيفيػػػة هالشػػػية جػػػدًا  –
. و ػ ا مػا (36)ثديثًا ويهيد الشػاهد إ ػالة )شػوابؽ( ا"

مست سابقًا هذا البيت لقد جوجدناا في قصة المهأة )
( دالػػؿ ولعبػػت قػػرب المػػاكر وختػػت داخػػؿ الحػػوض

 القصة األصلية. 

( ةعود ال لصػية إلػم فةػهة زمنيػة شتباؾوفي قصة )ا
قبػػؿ  كثػػر مػػف عشػػريف عامػػًا قصػػدت تمػػؾ مثػػددة "

المدينػػة المنحػػدرة مػػف سمسػػمة جبػػاؿ األلػػبر سػػعيًا 
لحتػػور مهرجانهػػا الموسػػيقي السػػنوي الػػذي كػػاف 

ـ واحػػػػد مػػػػف  بنا هػػػػا الخالػػػػديف: يعقػػػػد تحػػػػت اسػػػػ
امػػاديوس مػػوزارت. المدينػػة تسػػتعد لهػػذا المهرجػػاف 
طػػػواؿ العػػػاـر أنهػػػا مػػػا تػػػزاؿ محافظػػػة عمػػػى عراقػػػة 
 بنيتها وخترتها الكثيفة التي تنهؿ مف ميا  نهرها 
الفوارر كنت  قط  مسافة ال تزيػد عمػى عشػرة كيمػو 
ر وهػػػػي المسػػػػافة التػػػػي  متػػػػرات بالحافمػػػػة كػػػػؿ يػػػػـو
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طرؼ المدينة ألػى قمبهػار وفػي صػباح  توصمني مف
كػػؿ يػػـو فػػي الموعػػد نفسػػ ر كانػػت تسػػتقؿ الحافمػػة 
معػػي امػػر ة جػػاوزت منتصػػؼ العمػػرر دا مػػة التػػوترر 
جافة المالم،ر ينـ وجهها عف ب س عميؽ كما لو 
كػػاف محفػػورًا مػػف مسػػاـ جمػػدهار وةػػا رًا فػػي عينيهػػا 

 .(37)"الصغيرتيف الميتتيف

 منها اله ؼ تف مػا  إف لالشةهجاع فوافد تد ة مف
هاف  ام ًا في ثيػاة ال لصػية وال يػأةي فػي الشػهد 
نما يةثقؽ مف لالؿ االشةهجاع. وفي  تلم الغالب وا 

 عشػريف عامػًا(الن  ةعود الػ اههة إلػم زمػف مثػدد )
لةةقصػػم  لػػؾ المهػػاف وةلػػؾ ال لصػػية الةػػي اهةب ػػت 
باشػػـ المههجػػافج ثػػـ ةشػػهد الشػػاهدة مػػا ا هانػػت ةفعػػؿ 

(. إف ح كػػؿ يػػـو فػػي الموعػػد نفسػػ صػػباال لصػية )
الم ػػهد االشػػةهجاتي يفشػػح المجػػاؿ لل لصػػية الةػػي 
 ابػػت تػػف األنظػػاه منػػ  زمػػف  ويػػؿ فهػػاف البػػد مػػف 

و ػػػ ا مػػػا ةثقػػػؽ  (38)اشػػػةعادة ما ػػػي ةلػػػؾ ال لصػػػية
 في الن .

( ةشػػػةهجع المػػػهأة صػػػوهة البيػػػت العتيػػػؽوفػػػي قصػػػة )
بػػدت الػػدار ومػػا البيػػت الػػ ي هانػػت ةشػػهنه مػػع أمهػػا "

تجسػػيدًا لغيػػاب كبيػػر ابتمػػ  الزمػػاف والمكػػاف  حولهػػا

معػػػًار أنهػػػا  ثػػػر مػػػف الماتػػػير شػػػاهد  عمػػػى دورة 
كاممػػة مػػف زمػػاف سػػت تي الػػذاكرة عمػػى محػػو  كػػاماًل 
بعد حيفر كػاف هػذا المكػافر حػيف سػكنت  مػ   مهػا 
بستانًا كبيرًا يغمؽ لياًل بباب حديدية عمى بعد م ػات 

مػف البنػاك  األمتار مف الػدار التػي لػـ يكػف يجاورهػا
سوى بيت واحد مف اليميفر وحيف توالى فػي بتػ  
سػػنوات بنػػاك الػػدورر وكسػػي الشػػارع بالقػػارر  صػػب، 

 .(39)"واحدًا مف  جمؿ مناطؽ بغداد الحديثة

لقد ة منت الثهاية األولم )األصلية( ثهايػة ثانيػةج 
فالمهػػػاف هػػػاف بشػػػةانًا هبيػػػهًا لػػػه بػػػاب مػػػف ثديػػػد يبعػػػد 

يجاوه ػػا إال بيػػت واثػػد مػػف أمةػػاهًا تػػف الػػداه الةػػي ال 
جهػػػة اليمػػػيفج وقػػػد الةصػػػهت ال لصػػػية فػػػي شػػػهد ا 
للقصػػػػػة )ب ػػػػػع شػػػػػنوات( إ  ةغيػػػػػه الػػػػػزمف الما ػػػػػي 
وأصبح ثا هًا وةغيهت معالـ المهاف فأصبح ال اهع 
مهشػػػػوًا بالقػػػػاه وأصػػػػبح المهػػػػاف مػػػػف أجمػػػػؿ منػػػػا ؽ 
بغػػػػدادج إف ال لصػػػػية ةشػػػػةهجع بػػػػ اههةها زمػػػػف  يػػػػه 

ف ما ػػػػػي مشػػػػػةهجع مثػػػػػدد وهػػػػػأف  نػػػػػاؾ مقاهنػػػػػة بػػػػػي
وثا ػػػػػه هأنػػػػػه ما ػػػػػي وال لصػػػػػية ةعػػػػػيأ الػػػػػزمف 
الما ي والثا هج ونجد فػي الػن  ةصػهيح بالفعػؿ 
الما ػػػي )هػػػاف( إ  يقػػػـو بةهيفػػػة الػػػ اههة هػػػي ةشػػػةقبؿ 
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مػػػػف لاللػػػػه ةقانػػػػػة االشػػػػةهجاع ممػػػػػا "مػػػػزج الثا ػػػػػه 
بالما ػػي ودفػػع القػػاهئ إلػػم إمعػػاف النظػػه فػػي الشػػهد 

الة لػػفال ةفوةػػه وةثهي ػػه تلػػم اليقظػػة فػػي أثنػػال القػػه 
. وداللػػػة البيػػػت العةيػػػؽ (40)داللػػة مهمػػػا ةهػػػف صػػػغيهة"

هانت ةهيمف تلم ال لصية فةهػاثهت االشػةهجاتات 
فػػػي القصػػػة وةػػػ هه ةلػػػؾ األثػػػداث فػػػي البيػػػت شػػػوال 

 دالله مع األـ أو لاهجه .

( ةشػػةهجع هػػي وثيقػػة فقػػدت مثػػؿ ةيرهػػاوفػي قصػػة )
المػػهأة أثػػداثًا مػػف ل ػػـ ا ػػ هابها و ػػي فػػي مدينػػة 

اهيل ةبثػػث تػػف زوجهػػا وال ػػبه الهبيػػه بػػيف تيػػوف بػػ
فػػػػػػي ةمػػػػػػرة الهجػػػػػػؿ فػػػػػػي الثافلػػػػػػة وتيػػػػػػوف زوجهػػػػػػا "

اتطرابها الشديد وحيرتهار تدافعت في ر سها شػتى 
الصػػػػورر واختػػػػرؽ ر سػػػػها شػػػػريط سػػػػري  متقطػػػػ  
ومتػػداخؿ كانػػت عينػػا   وؿ شػػيك حػػرؾ مشػػاعرهار 
عينػػاف تشػػبهاف كػػؿ الشػػب  عينػػي زوجهػػار تحمػػالف 

ر كػػاف مػػف الصػػعب تحديػػد لػػوف طيػػؼ كػػؿ األلػػواف
عينيػػػ  المتحصػػػنتيف خمػػػؼ نظارتػػػ  الطبيػػػةر تمامػػػًا 
مثؿ هذا الرجؿ الذي اندف  كالقدر ليػوقظ فػي قمبهػا 
 مػػاًل تراجػػ  كثيػػرًا وبعػػد مػػرور مػػا يزيػػد عمػػى عشػػر 
ر  دارت وجههػا  سنوات مف بحػث وتقػص ةيػر مجػدد

نحو  فػي محاولػة منهػا الخػتالس نظػرة  خػرى  كثػر 
 ف ترى في هذا الرجؿ ما يكشػؼ لهػا أمعانًار عسى 

انػػ  نسػػخة مغػػايرة مػػف اذنسػػاف الػػذي مػػن حياتهػػا 
نحػػػو ربػػػ  قػػػرف ثػػػـ ةػػػاب عنهػػػا فػػػي ظػػػروؼ  شػػػد 
ةموتًا مف الغموضر كاف قد اختفى هنػا فػي هػذ  

 .(41)"المدينة الساحرة

إف نظهة واثدة هانت بصوهة تفويػة لةلػؾ المػهأة نثػو 
اٍض ةبثػػث تيػػوف الهجػػؿ فػػي الثافلػػة أتادةهػػا إلػػم مػػ

تنػػهج مػػاٍض مفقػػود ال أثػػه لػػه إال وم ػػات ونظػػهات 
لػػػػػ لؾ الهجػػػػػؿج فةثههػػػػػت م ػػػػػاته ا تلػػػػػم أثػػػػػه  لػػػػػؾ 
الموقؼ إ  أيقظ   ا الهجؿ أماًل ةهاجع فػي قلبهػا بعػد 
مػا يزيػػد تػػف )ت ػػه شػنوات( مػػدة مثػػددة مػػف البثػػث 
تنػػػه فقػػػد الةفػػػم فػػػي ظػػػهوؼ  ام ػػػةج لقػػػد وجػػػدت 

نفػػػ ًا لهػػػا المػػػهأة فػػػي ال ػػػل  الغهيػػػب فػػػي الثافلػػػة م
ومعػػاداًل لةلػػؾ األيػػاـ الما ػػيةج فالشػػهد االشػػةهجاتي 
جػػػػػال بصػػػػػوهة ثا ػػػػػه مػػػػػاٍضج ثا ػػػػػه ةعي ػػػػػه مػػػػػع 
الهجػػػؿ فػػػي الثافلػػػة ومػػػاٍض ال ةشػػػة يع نشػػػيانه مػػػف 
لػػػالؿ ال ػػػبه فػػػي لػػػوف العيػػػوف بػػػيف الهجػػػؿ وزوجهػػػا 

 المفقود. 
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أنػ  نسػخة مغػايرة وفي الن  أي ًا اشةهجاع آلػه )
هػػا نحػػو ربػػ  قػػرف ثػػـ مػػف اذنسػػاف الػػذي مػػن حيات

( إ  ةثددت المدة الزمنيػة الةػي تا ػةها ةاب واختفى
المػػهأة مػػع الهجػػؿ المفقػػودج هبػػع قػػهف وفػػي ةثديػػد ةلػػؾ 
 الفةهة مػف الثيػاة نجػد الثهايػة ةةلللهػا ثهايػة ألػهلج
"وبنػػػػاًل تلػػػػم  ػػػػ ا فػػػػضف هػػػػؿ نػػػػ  قصصػػػػيج ي ػػػػـ 
أنما ًا تديدة مف األزمنة قد ةلةلؼ مف ثيث نوتها 

  إلػػم آلػػه ولهػػف بنال ػػا يلةلػػؼج وتػػدد اج مػػف نػػ
وتلػم نوتيػػة البنػال يةوقػػؼ بنػال الشػػهد نفشػهج بمعنػػم 
أف الشػػػهد نفشػػػه يةعػػػدد ويةنػػػوع بةعػػػدد الػػػزمف وةنوتػػػه 

. فباإلمهػػػػاف أف ن لػػػػؽ الشػػػػهد االشػػػػةهجاتي (42)فيػػػػه"
 تلم هؿ اشةهجاع في قصة ما.

 

 . االستػبػػاؽ:3
بػػػػػات "مػػػػػف الوا ػػػػػح أف االشة ػػػػػهاؼ أو االشػػػػػةباؽ   

أي مػػػػف  (43)الزمنػػػػي أقػػػػؿ ةػػػػواةهًا مػػػػف )...( النقػػػػيض"
ةقانػػػػػة االشػػػػػةهجاع فهػػػػػو ظػػػػػا هة "نػػػػػادهة فػػػػػي الهوايػػػػػة 
الواقعية وفي الق  الةقليدي تمومًا و لؾ باله ـ مف 
أف المالثػػػػػػػـ الهوميهيػػػػػػػة ةبػػػػػػػدأ بنػػػػػػػوع مػػػػػػػف ةللػػػػػػػي  

جينيػت( "إف . ويؤهػد )جيػهاه (44)األثداث المشةقبلية"

اال ةمػػاـ بالة ػػويؽ الشػػهدي اللػػا  بةصػػوه الهوايػػة 
)الهالشػػي( بمعنػػاا العػػاـ والػػ ي يوجػػد مههػػز ثقلػػه فػػي 

 (45)القػػػهف الةاشػػػع ت ػػػه اشاشػػػًا ال ينشػػػجـ هثيػػػهًا مػػػع"
االشػػػػػػػػةباؽ. همػػػػػػػػا ةعػػػػػػػػد االشػػػػػػػػةباقات أو "الة لعػػػػػػػػات 
واالشة ػػػػػهافات الزمنيػػػػػة تصػػػػػب الشػػػػػهد االشة ػػػػػهافي 
ووشيلةه إلم ةأدية وظيفةه في النشؽ  الزمني للهواية 
ههػػػػػػػػػػؿ وتلػػػػػػػػػػم المشػػػػػػػػػػةول الػػػػػػػػػػوظيفي ةعمػػػػػػػػػػؿ  ػػػػػػػػػػ ا 
االشة ػهافات بمثابػة ةمهيػػد أو ةو فػة ألثػداث الثقػػة 
يجػػػػهي اإلتػػػػداد لشػػػػهد ا مػػػػػف  ػػػػهؼ الػػػػهاوي فةهػػػػػوف 
 ايةهػػا فػػي  ػػ ا الثالػػة  ػػي ثمػػؿ القػػاهئ تلػػم ةوقػػع 
ثػػػػػػػػػػػػػػػادث مػػػػػػػػػػػػػػػا أو الػػػػػػػػػػػػػػػةههف بمشػػػػػػػػػػػػػػػةقبؿ إثػػػػػػػػػػػػػػػدل 

. إف مهمة القاهئ ةنثصػه فػي ةوقػع (46)ال لصيات"
الثػػػػوادث والػػػػةههف بمػػػػا شػػػػيؤوؿ إليػػػػه مصػػػػيه إثػػػػدل 

 ال لصيات.
ولعؿ  ال هؿ القصصي "الوثيد الػ ي يشػة يع الػهاوي 

مػػة فيػػه أف ي ػػيه إلػػم أثػػداث الثقػػة و ػػو  ػػهؿ الةهج
ال اةيػػة أو القصػػ  المهةػػوب ب ػػميه المػػةهلـ ثيػػث 
أف الػػػػهاوي يثهػػػػػي قصػػػػػة ثياةػػػػه ثينمػػػػػا ةقةػػػػػهب مػػػػػف 
االنةهال ويعلـ ما وقعج قبؿ وبعد لثظة بداية الق ج 
ويشػػة يع اإل ػػاهة إلػػم الثػػوادث الالثقػػة دوف إلػػالؿ 

 .(47)بمن قية الن  ومن قية الةشلشؿ الزمني"
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وافيػػػػػػػػػة / فاالشػػػػػػػػػةباؽ ال يػػػػػػػػػةاللـ مػػػػػػػػػع األ ػػػػػػػػػهاؿ اله 
القصصػػػػػية جميعهػػػػػا ألف )جيػػػػػهاه جينيػػػػػت( يػػػػػهل أف 
ماللمػػػػػػة االشػػػػػػةباؽ للثهايػػػػػػة ال ةهػػػػػػوف إال ب ػػػػػػميه 
المػػػةهلـ "و لػػػؾ بشػػػبب  ابعهػػػا االشػػػةعادي المصػػػهح 
بالػػػػػ ات والػػػػػ ي يػػػػػهل  للشػػػػػاهد فػػػػػي ةلميثػػػػػات إلػػػػػم 
المشػػػػةقبؿج والشػػػػػيما إلػػػػم و ػػػػػعه الػػػػها فج ألف  ػػػػػ ا 

. همػػػا (48)الةلميثػػات ة ػػهؿ جػػزلًا مػػػف دوها نوتػػًا مػػا"
" ػػي  (49)أف أ ػػـ لصػػاف  االشػػةباؽ أو االشة ػػهاؼ

هػػػػػػػػػػػػوف المعلومػػػػػػػػػػػػػات الةػػػػػػػػػػػػػي يقػػػػػػػػػػػػػدمها ال ةةصػػػػػػػػػػػػػؼ 
. وانه "يةـ ةللي  األثداث القادمة تف (50)باليقينية"

أمػػػا  – هيػػػؽ الػػػهاوي هلػػػي العلػػػـ فػػػي الملثمػػػة مػػػثاًل 
القصػػػػػ  الثػػػػػديثج فانػػػػػه يػػػػػةـ تػػػػػف  هيػػػػػؽ الػػػػػهاوي 

ؿ الػػ ي يعػػهؼ تلػػم األثػػداث قبػػػ –ب ػػميه المػػةهلـ 
 . (51)البدل بقصها"

و ناؾ مف يهل أف "الشػابقة تمليػة شػهدية ةةمثػؿ فػي 
إيػػػػػهاد ثػػػػػدث آت أو اإل ػػػػػاهة إليػػػػػه مشػػػػػبقًا )...( انػػػػػه 
اشة ػػػػػهاؼ للمشػػػػػةقبؿ وةهمػػػػػف فػػػػػي اشػػػػػةيثال أثػػػػػداث 
ةشبؽ النق ػة الةػي وصػؿ إليهػا الشػهد الػ ي شػيةنامم 
)صػػعودًا( مػػف الما ػػي إلػػم المشػػةقبؿ )...( ويلعػػب 

األنبػػػػػػال( ويةمثػػػػػػؿ فػػػػػػي للػػػػػػؽ ثالػػػػػػة االشػػػػػػةباؽ دوه )
ج فالثػدث المفػاجا اشة ػهاؼ (52)انةظاه تند القػاهئ"

تػػػػالف للمشػػػػةقبؿ بمػػػػا شػػػػيبدأ الشػػػػهد بالصػػػػعود مػػػػف  وا 
الما ػػي نثػػو المشػػةقبؿج و نػػا يقػػـو االشػػةباؽ بػػدوه 
اإلنبػػال تػػف االثػػداث قبػػؿ وقوتهػػا ممػػا يشػػبب ثالػػة 
انةظػػػػاه وةوقػػػػؼ تنػػػػد القػػػػاهئج واالشػػػػةباؽ مصػػػػ لح 

هثػػػػه ماللمػػػػة مػػػػف المصػػػػ لثات األلػػػػهل إجهافػػػػي "أ
لاصة )االشة هاؼ( أو )الةوقعات(ج الةي ةهةب  إلم 
ثػػػد مػػػا بػػػػ)الةنبؤ( وهمػػػا  ػػػو معلػػػـو فػػػضف االشػػػةباؽ ال 
يعنػػػي الةنبػػػؤ فقػػػ ج بػػػؿ يػػػدؿ تلػػػم الةالتػػػب بػػػالزمفج 
يهاد أثداث شػابقةج فلػيل بال ػهوهة أف يهػوف لػدينا  وا 

. (53)"ةنبػػؤ أو اشة ػػهاؼ لهػػي يةثقػػؽ وجػػود االشػػةباؽ
لقد ةبيف أف االشةباؽ  و مقاهنة نظاـ الةةابع الزمني 
ل ثػػػداث فػػػي الل ػػػاب بنظػػػاـ ةةابعهػػػا فػػػي الثهايػػػة 
ويةمثؿ  لؾ في شهد ثدث الثػؽ أو  هػها مقػدمًا فػي 

 .(54)الثهاية

( اشػػػةباؽ خطػػػوات فػػػي ليػػػؿ الفجػػػرنجػػػد فػػػي قصػػػة )
دخؿ الغرفة متسماًل كالمصر وتوج  فورًا ألى ةنبؤي "
 خزانت .

البد  نػ  يحػاوؿ  ف يبػدؿ مالبسػ  بهػدوك. وسػيركف 
ألى النـو بعد قميػؿر البػد  ف يكػوف متعبػًا.. سػ زي، 
عن  كؿ  ثر لمتعب س سوي ب صابعي شعر  األشعث 
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وسػػ زيؿ القمػػؽ مػػف ر سػػ  المتعػػب ف دلكػػ  كمػػا  فعػػؿ 
دا مًا حيف تعيا  عصػاب  ويستسػمـ ألصػابعي تحػرؾ 

 .(55)"الهدوك في عروق  المتعبة

الشػػػػػػػادهة تػػػػػػػف ثػػػػػػػاؿ الػػػػػػػزوجج و ػػػػػػػي ةشػػػػػػػةبؽ  ةػػػػػػػهوي
األثداثج ففي الن  اشػةهجاع تلػم اشػةباؽج يظهػه 

البػػػد  نػػػ  يحػػػاوؿ  ف يبػػػدؿ االشػػػةهجاع فػػػي القػػػوؿ )
وبةػػػػوالي األثػػػػداث يةبػػػػيف تػػػػدـ  مالبسػػػػ  بهػػػػدوك..(

ةثقػؽ الةنبػػؤ  ةنبػػؤ  يػػه مةثقػػؽ مػػف لػػالؿ األثػػداث 
المةشػػػػػاهتة الةػػػػػي ةغيػػػػػه اثةمػػػػػاالت القػػػػػاهئ "أو تػػػػػف 

عات ة هثها أثد ال لصيات لما شيثدث  هيؽ ةوق
مشةقباًلج أو ةل ي    ا ال لصية أو ةلؾ للمشةقبؿ 

. إف الةنبػؤ بمػا شػيفعؿ الػزوج (56)في  ػول الثا ػه"
سػػ زي، عنػػ  كػػؿ اشػػةباؽ زمنػػي ثػػـ ةةػػوالم األثػػداث )

( و هػػ ا ةشػػهد  لنػػا المػػهأة مػػا شػػوؼ ةفعلػػه اثػػر لمتعػػب
قػػػؽ أواًل مقػػػدمًا مػػػع العلػػػـ أف الػػػزمف القػػػادـ  يػػػه مةث

واثةمػػاؿ آلػػه انػػه ال ية ػػابؽ مػػع أثػػداث القصػػة إال 
 إ ا صهح ب لؾ الهاةب أو بيف  لؾ الشاهد. 

( نجػػد إشػػةباقات تػػدة ةنةمػػي البهمػػوافأمػػا فػػي قصػػة )
إلػػػػػم االشػػػػػةباؽ الةهػػػػػهاهي همػػػػػا ألبػػػػػه تنػػػػػه )جيػػػػػهاه 
–جينيػػػػػػػػػػػت( "أمػػػػػػػػػػػا االشػػػػػػػػػػػةباقات الةههاهيػػػػػػػػػػػة فهػػػػػػػػػػػي 

اب بديهية هاالشةهجاتات الةي مف النم  نفشه وألشب
قلمػػػا ةوجػػػد إال فػػػي ثالػػػة ةلميثػػػات وجيػػػزةج  –أي ػػػًا 

فهػػػػػي ةهجػػػػػع مقػػػػػدمًا إلػػػػػم ثػػػػػدث شػػػػػيهول فػػػػػي ثينػػػػػه 
بةفصيؿج وهما ةػؤدي االشػةهجاتات الةههاهيػة وظيفػة 
ةػػػػػ هيه لمةلقػػػػػي الثهايػػػػػةج هػػػػػ لؾ ةػػػػػؤدي االشػػػػػةباقات 

. ففػػػي االشػػػةباؽ األوؿ (57)الةههاهيػػػة دوه إتػػػالف لػػػه"
قػػػػدمير لػػػػو  مػػػػاذا يحصػػػػؿ لػػػػو تزلػػػػؽمػػػػف القصػػػػة "

يتممكنػػػػي الػػػػدوارر لػػػػو يػػػػ تيني صػػػػوت مػػػػف عػػػػالـ 
 اآلخريف..

 خط  واحد.. وينتهي كؿ شيك.
 زلة قدـ.. لفتة ر س صغيرة وينتهي كؿ شيك.

 صوت منبعث مف عالـ خارجي وينتهي كؿ شيك.
هػػػػؿ ينتهػػػػي كػػػػؿ شػػػػيكان ف نحػػػػدر نحػػػػو الخنػػػػدؽ 
المظمػػـر  نػػا اذنسػػاف المغػػرور المتبختػػر عمػػى حبػػؿ 

م  المتفػرجر وهػذ  الػر وس المتطمعػة رفي  هذا الج
عيػونهـ مشػدودة ألػى الحبػؿ جمعػتهـ  نػار جمعػػتهـ 

 .(58)"بطولتي

إف البهلػػػػػواف يةشػػػػػالؿ و ػػػػػو يم ػػػػػي تلػػػػػم الثبػػػػػؿ أي 
يشةبؽ األثػداث ومػا شػي هأ تلػم ةلػؾ األثػداث فهػو 
"يقػػدـ أ ػػيال مةوقعػػة الثػػدوث شػػوال ةثقػػؽ ثػػدوثها أـ 



 المفارقة الزمنية في قصص مي مظفر
 

 09 ـ3102القسـ الثاني لسنة  32العدد 

لػػػػو )( وأي ػػػػًا لػػػػو تنزلػػػػؽ قػػػػدميج )(59)لػػػػـ يةثقػػػػؽ"
( أي أف أي  ل ػػأ مهمػػا هػػاف صػػغيهًا يتممكنػػي الػػدوار

شػػيؤدي بثياةػػه ثػػـ يشػػةفهـ هيػػؼ شػػينثده نثػػو القبػػه 
( فالشػػػػيه تلػػػػم الثبػػػػؿ  ػػػػدا ثيػػػػاة )الخنػػػػدؽ المظمػػػػـ

ألػػهل  يػػه الثيػػاة الةػػي يعي ػػها فػػال يشػػة يع إهمػػاؿ 
ثياةه مف دوف الشيه تلػم الثبػؿج وفػي مق ػع آلػه 

ر لػو انقطػ  ولكف.. ماذا سيحصؿ.. لو زلػت قػدمي"
بػػػي الحبػػػؿ فػػػي وسػػػط الطريػػػؽر لػػػو تخمػػػت عنػػػي 

 .(60)"شجاعتي النادرةا

إ  ألػػ  يشػػةبؽ الثػػدث قبػػؿ وقوتػػه لػػو انق ػػع الثبػػؿج 
و ػػػو يم ػػػي تليػػػه وفػػػي منةصػػػفهل وبػػػدأ يقػػػهه لنفشػػػه 

( سػػػػػ فقد سػػػػػاقي( و)ستتكسػػػػػر  تػػػػػالعينهايػػػػػة  )
( وفي هػؿ  ػ ا االثةمػاالت يقػهه انػه ستفق  عينيو)

  ا المق ع ةههاه  هه الثدث لف يموت. ويةبيف في 
 أي ما يشمم باالشةباؽ الةههاهي. 

وفػػػي لاةمػػػة القصػػػة يةثقػػػؽ الةنبػػػؤ االشػػػةباقي ولهنػػػه 
سػ عود أليػؾ بعػد ليل هػاماًل ألف البهلػواف لػـ يمػت "

هذ  القفزة هذ  خطوة وبعدها بت  خطوات وينتهي 
الطريػػػػػؽ سػػػػػ قفز سػػػػػالمًا نحػػػػػو النهايػػػػػة األخػػػػػرى. 

اسم  صوت الطبػؿ يقػرع  األتواك تختمط في عيني
 في  ذني همهمات تنبعث مف األسفؿ الدوار الدوار. 
اعرؼ  يف  نا أنني ممتصؽ بالحجر البػارد والنزيػؼ 
الحػػار ينزلػػؽ مػػف ر سػػي وجسػػدي واألصػػوات تخػػتمط 

 في  ذني فال اسم  أال همسؾ.
 "هؿ انتظرؾ لمعشاكا"

 . (61)"كيؼ سقطت ولماذا سقطت.

ق  تػػػػػف الثبػػػػػؿ لهػػػػػف الػػػػػ ي ثصػػػػػؿ أف البهلػػػػػواف شػػػػػ
والةل ػػت األ ػػوال فػػي تينيػػه وهػػ لؾ صػػوت ال بػػؿ 

كيػػػػػػؼ وبػػػػػػدأ الػػػػػػدواه ثةػػػػػػم أثػػػػػػل بػػػػػػالنزيؼ الثػػػػػػاد )
(ج إف االشػةباؽ والةنبػؤ الػ ي هػاف مػف  ػمف سقطت

اثةماالةػػه لػػـ يةثقػػؽ هلػػه بػػػؿ جػػزل منػػه ألنػػه أصػػػبح 
م ػػػلواًل  يػػػه قػػػاده تلػػػم الشػػػيه مػػػع بقافػػػه تلػػػم قيػػػد 

 الثياة. 

بؽ المػػػػهأة أثػػػػداثًا ( ةشػػػػةجمسػػػػة مسػػػػا يةفػػػػي قصػػػػة )
ال بػػ س سػػنحتفؿ حػػيف تعػػود.. ةجمعهػػا بمػػف ةثػػب "

لنحتفػػػػؿ بػػػػ  قبػػػػؿ  ف تػػػػذهب ولمػػػػاذاا مػػػػا الػػػػداعي 
لالحتفػػػاؿا سػػػتكوف  نػػػت فػػػي مكػػػاف صػػػاخب و نػػػا 
وحيدة س شعؿ شمعة نصفها  حمر والنصؼ اآلخػر 
 صفر  ي يػـو يصػادؼ. مػا  سػخفني  تػي  الوقػت 
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بحسػػػاب زمػػػف ماتػػػي عمػػػى  يػػػة حػػػاؿر لنبتػػػر تمػػػؾ 
 .(62)"السنة أنها لـ تكف سنة طيبة

يةللػػػػػؿ القصػػػػػة ثػػػػػواه داللػػػػػي لصػػػػػوت واثػػػػػدج و ػػػػػو 
صػػػوت المػػػهأة الةػػػي ةعػػػيأ فػػػي تػػػ اب و ػػػي ةثػػػاوه 
ثبيبهػػػػػا المفقػػػػػودج ونجػػػػػد ةناوبػػػػػًا مػػػػػا بػػػػػيف ال لصػػػػػية 

 والشاهدة الةي ةعلـ بهؿ  يل. 

( سنحتفؿ حيف تعودفال لصية المهأة ةقوؿ لثبيبها )
سػػتكوف  نػػت فػػي و ػػو  يػػه موجػػود أصػػاًل وةبػػهه )

( اثةمػػاالت ةة ػػظم فػػي مكػػاف صػػاخب و نػػا وحيػػدة
( ةشػػةبؽ بػػ لؾ األثػػداث س شػػعؿ شػػمعة  ػػف المػػهأة )

الةػػػي ةعي ػػػها والوثػػػدة الةػػػي ةقاشػػػيهاج فاالشػػػةباؽ  ػػػو 
ج لهػػػػػف (63)" ػػػػػهؿ مػػػػػف أ ػػػػػهاؿ االنةظػػػػػاه أو الة لػػػػػع"

المهأة  نا ةعلف انه لف يةثقؽ  ػيل مػف االثةمػاالت 
لنبتػػر مةا اةهػا فقالػت ) أو الة لعػات الةػي  ابػت فػػي

( وفػػي  لػػؾ إ ػاهة إلػػم ثػ ؼ  لػػؾ الزمػػاف تمػؾ السػػنة
 وتدـ ة هه ا. 

( ةنفصػػؿ ال لصػػية تػػف واقعهػػا الصػػدىفػػي قصػػة )
لةعيأ في ملاوؼ تد ة ل ا ةلجأ إلػم ةقانػة االشػةباؽ 

 مقدمة ب لؾ تف الواقع ال ي هانت ةل اا. 
  مسكوها.  -"

 صؿ  دعوني يجب  ف  ركض. عمي   ف "ال"صرخت 
ال بد  ف  صؿ. قدماي تموثتا بالدـ. ال بد  ف  صػؿ. 
ثػػػوبي تمطخػػػ  البقػػػ  الحمػػػراك. ال بػػػد  ف  ركػػػض. 

 سيمحقونني ربما سيظنوف  نني القاتمة.
  مسكوها. -

عبػػرت الشػػارع ركتػػت.. ركتػػت. بصػػمات  قػػدامي 
عمى الطريؽ حمراك و لهث وراك الصػوت. يسػتفزني 

 الصوت ةارقة باألحمر.
  لهث.  لهث.

حػػػػيف وصػػػػمت كانػػػػت المحطػػػػة فارةػػػػة.. والشػػػػارع 
 رصاصي وعمي  صفي، صد   تتجوؿ  ثر الري،. 

 .(64)"لكنني ال زلت  سم  الصوت يستفزني

لقػػد ةليلػػت المػػهأة أف  نػػاؾ مػػف يةبعهػػا و ػػي ةصػػيح 
وةهل  قدميها ملوثةيف بالدـ و نا يأةي دوه  دعوني()

سػػػيمحقوني ربمػػػا سػػػيظنوف أننػػػي ةقانػػػة االشػػػةباؽ )
( وبػدأت االثةمػاالت ةةػداتم فػي  اهػهة المػهأة القاتمة

لهػػػػف المثصػػػػلة النهافيػػػػة جإف المث ػػػػة هانػػػػت فاه ػػػػة 
وتلبػػػػة مػػػػف الصػػػػفيح صػػػػدفة ةلعػػػػب بهػػػػا الػػػػهيح إنهػػػػا 
أصوات اشةفزت المهأة ممػا ثػ ا ا بػأف ة ػعه بوجػود 
أنػػػال  يػػػه موجػػػوديف أصػػػاًل ؼ)الشػػػيف( فػػػي الفعػػػؿ 



 المفارقة الزمنية في قصص مي مظفر
 

 41 ـ3102القسـ الثاني لسنة  32العدد 

الم ػػػػػػػػاهع ةػػػػػػػػوهد اثةمػػػػػػػػاالت ةةصػػػػػػػػاهع فػػػػػػػػي   ػػػػػػػػف 
واالثةمػػػػاالت الةػػػػي  ػػػػي نػػػػوع مػػػػف الةنبػػػػؤ ال لصػػػػية 

 ال ي هبما يةثقؽ أو ال. 

( المهأة العجوز المقعدة تلم الحبؿ السريفي قصة )
الههشػػي ةشػػةبؽ األثػػداث ومػػا ا شيثصػػؿ فػػي اليػػػـو 
ال ي ة  ب فيه إلم المشة فم ال ي اتةادةه هؿ يـو 

السػػػػاعة الثامنػػػػة دقػػػػت  جراسػػػػها قويػػػػة مهػػػػدرةر "
يبي، لها  ف ت كد وجودها فالسكوف يجسد الفراغر و 

الذي ما هو أال امتػداد لحركػة هػذ  الريػاح الناعمػة 
 في األعالي.

السػػاعة تػػدؽ سػػي تي الغػػد سػػيندف  كرسػػيها نحػػو   
الشػػػارع سػػػتقؼ كمػػػا تقػػػؼ فػػػي كػػػؿ مػػػرة ستمتػػػي 
صػػباحها فػػي المستشػػفى بػػيف العػػالج والحػػديث ألػػى 
اآلخريفر ستواج  ما تواجه  في كؿ مػرة مػف زحػاـ 

لمراجعيفر يخػتمط صػراخ األطفػاؿ ب صػوات الباعة وا
النسػػاك والباعػػة ينػػادوف وهػػـ يعمنػػوف عػػف زجاجػػات 
العصػػػػير وعمػػػػب الحمػػػػوى والكميػػػػنكس وهػػػػي تشػػػػؽ 
طريقها عبر جثػة تشػي   و هالهػؿ فػرح بالسػالمةر 
تهػػب مػػف حولهػػا الػػروا ،ر فيخػػتمط المػػوت بالحيػػاة 

 .(65)"والشكوى بالغتبر والحركة بالحركة

السػػػاعة الثامنػػػة زمنػػػيف األوؿ ) نالػػػؾ مقاهنػػػة بػػػيف 
( فالشػهوف يجشػد الفػهاغج دقػت  جراسػها قويػة مهػدرة

مما يؤهد وجود ا ال ي ما  و إال امةداد لثههػة  ػ ا 
الهيػػػػػػاح الناتمػػػػػػة فػػػػػػي األتػػػػػػالي. والثػػػػػػاني االشػػػػػػةباؽ 

السػػاعة تػػدؽ سػػي تي الغػػد سػػيندف  كرسػػيها نحػػو )
(  نػػا ةشػػةبؽ هػػؿ مػػا شػػوؼ يثصػػؿ مػػف  لػػؾ الشػػارع

وانػػدفاع ههشػػيها الػػ ي ةجلػػل تليػػه نثػػو  إةيػػاف الغػػد
م ػػال الوقػػت فػػي المشة ػػفم مػػا  ال ػػاهع والوقػػوؼج وا 
بػػيف العػػالج المفػػهوض تليهػػا وثػػديث النػػالج هػػ لؾ 
ةشػػػػةبؽ أثػػػػواؿ المهػػػػاف الػػػػ ي ةمػػػػه بػػػػه فػػػػي هػػػػؿ يػػػػـو 

( مػػف زثػػاـ الباتػػة فػػي ال هيػػؽ سػػتواج  مػػا تواجهػػ )
والمػػهاجعيف فػػي المشة ػػفمج وةهػػب مػػف ثولهػػا هوافػػح 

بالثيػػػػػػاة وال ػػػػػػهول بالغ ػػػػػػبج ةقػػػػػػوـ بػػػػػػػدفع  المػػػػػػوت
تجػػػالت الههشػػػي هػػػي ةة ػػػبث أهثػػػه بالثيػػػاة والػػػػ ي 

 همزت له بػ)الثبؿ الشهي(.

لقػػػد اشػػػةبقت المػػػهأة العجػػػوز هػػػؿ مػػػا شػػػوؼ يثصػػػػؿ 
وبالفعػػؿ  ػػو يثصػػؿ مػػف دوف زيػػادة أو نقصػػاف و نػػا 
اشػػػػةباؽ ةنبػػػػؤي يةثقػػػػؽ بصػػػػوهة مشػػػػةمهة "مػػػػف لػػػػالؿ 

األثػػػداثج  لثظػػػة اشػػػةباقية  يػػػه منفصػػػلة تػػػف هشػػػـ
. (66)ممػػا أت ػػم  لػػؾ قيمػػة جماليػػة فػػي بنيػػة الػػن "
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والشػػاهدة ةعلػػف فػػي نهايػػة القصػػة تػػف  ػػ ا االشػػةباؽ 
دقػػػت السػػػاعة مػػػرة  خػػػرىر  طبػػػؽ الظػػػالـ الةنبػػػؤي "

و وةػػؿ السػػكوف فػػي عمقػػ  حتػػى كػػادت تسػػم  لػػ  
.إ ف  نػاؾ ةهػهاه (67)"همسًا. ةدًا سيكوف يومًا آخػر

 أ به بالهوةيف. دافـ في ثياة المهأة العجوز و و 

( يشػػةبؽ ياشػػيف األثػػداث منػػ  المالكمػػةفػػي قصػػة )  
ت ممهػػػا مميػػػًا.. وتفحصػػػها مميػػػًا.. اشػػػةهالؿ القصػػػة "

فهػػػو  الف عمػػػى يقػػػيف مػػػف  ف وقفتػػػ  هػػػذ   مامهػػػا 
ستكوف وقفة  خيرة.. ألنها ستغادر هذ  الغرفةر بؿ 

 هذ  الدار ألى ةير عودة.
الجانػػب  مسػػؾ بفرشػػاة رفيعػػةر وتػػ  توقيعػػ  فػػي 

األسفؿ مف  قصى اليميف.. رج  بت  خطوات ألػى 
الوراك.. ونظر ألى الموحػة كمهػار ليت كػد  ف التوقيػ  
  صب، جزكًا مف خطوط هذا التكويف المثير وهمس:

 .(68)" نت  جؿ ما صنعت يدي حتى اليـو -

إف القػػاهئ ثينمػػا يقػػهأ المق ػػع األوؿ شػػيثةمؿ أف مػػا 
فػي المق ػع الةػالي يةثدث تنه الشاهد  و امهأة لهػف 

إف المغػػػػادهة شػػػػةهوف للوثػػػػة المالهمػػػػة الةػػػػي هشػػػػمها 
ياشيفج فهػو يشػةبؽ األثػداث منػ  بدايػة القصػةج ممػا 
للػػؽ نوتػػػًا مػػػف "الة ػػػويؽ يةمظهػػػه فػػػي  لػػػؾ الةلهػػػؼ 

لػػدل المةلقػػي لمعهفػػة المهاثػػؿ الةػػي هػػاف )...( الشػػهد 
. همػػا إف مغػػادهة اللوثػػة للمهػػاف )الغهفػػة( (69)ينةجهػػا"

ودة ةصػػهيح مػػف ال لصػػية )ياشػػيف( لمػػا إلػم  يػػه تػػ
شػػػػةؤوؿ إليػػػػه اللوثػػػػة والوقفػػػػة األليػػػػهة. وفػػػػي أثػػػػداث 
القصػػػة نجػػػد أف وقفةػػػه ليشػػػت األليػػػهة بػػػؿ هػػػاف فيهػػػا 

وظػػؿ يمشػػي تنػػاد وجهػػد وم ػػقة ينةهػػي  لػػؾ العنػػاد "
. وبقيػت اللوثػة فػي ق عػة (70)"في الشارع بػال هػدؼ

 أهض صغيهة مهجوهة ولهبة.

ةشػػػػةبؽ ال لصػػػػية  (حػػػػديث النػػػػاسفػػػػي قصػػػػة )    
األثػػػػداث قبػػػػؿ اللقػػػػال المهةقػػػػب مػػػػا بينهػػػػا وبػػػػيف  لػػػػؾ 

ولو قدر لنا  ف نمتقي في يـو ماا في مكاف الهجػؿ "
ماا ففي  ي شػيك سػ حدثؾا مػف  يػف ابتػديا هػؿ 
 عيػػد عميػػؾ مػػا كتبػػت ومػػا رويػػت لػػؾ ولغيػػرؾ مػػف 
ذا مػػا تحػػدثت  النػػاسا كػػـ سػػتمنحني مػػف وقتػػؾا وا 

بتػ  جمػؿر هكػذا فهؿ اختزؿ سنوات الحرماف ألػى 
كمػػا يكتػػب التػػاريا لنجيػػاؿ هػػؿ ستسػػمعنيا كيػػؼا 
وبيننا مف دوي المداف  واالنفجػارات وعويػؿ النسػاك 
مػػػا يصػػػـ األذافر ومػػػف الػػػدماك والجثػػػث المتعفنػػػة 

 .(71)"واألبخرة السود ما يعمي العيوفن
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فهي ال ةعهؼ تم ػا شػةثدثهل وهيػؼ شػةبدأ ثػديثهال  
ه مػف هشػػافؿل أو و ػؿ شػةعيد تليػػه مػا هانػت ةهةبػػه لػ

ما هانت ةهوي له ولغيها. اثةماالت تد ة وافةها ات 
ةػةههف بهػػا ال لصػػية قبػػؿ اللقػال بػػؿ أف المػػهأة ةشػػأله 

تف الوقت ال ي شػيمنثه  –و ي ةشةبؽ األثداث  –
لهػػػاج فالقػػػػا  يلجػػػأ إلػػػػم االشػػػةباؽ "ليثقػػػػؽ م ػػػػاههة 

. إف (72)القػػاهئ فػػي بنػػال الشػػهد وةثقيػػؽ مةعػػة قهافيػػة"
مةةاليػة فػي الػن  ةه ػؼ تػف مػدل شػعة األثداث ال

ةقانة االشةباؽ ألثداث تػد ة لػـ ةثصػؿج هػ لؾ ةعلػف 
المػػػهأة فػػػي نهايػػػة الػػػن  أف ثالهػػػا و ػػػي بعيػػػدة تنػػػه 
وثالػػه و ػػو بعيػػد تنهػػا يفصػػؿ بينهمػػا صػػوت المػػدافع 
واالنفجػػػاهات وتويػػػؿ النشػػػال والجثػػػث ممػػػا يػػػدؿ تلػػػم 

 إنها ةعيأ في مهاف بعيد تنه.

شػػػهد ال لصػػػية قصػػػة الػػػداه ة اختفػػػاك(وفػػػي قصػػػة )
القديمػػػػػة الجديػػػػػدة ليةبعهػػػػػا االشػػػػػةباؽج إ  ةشػػػػػةبؽ مػػػػػا 

هػػػػػي دار قديمػػػػػة موجػػػػػود فػػػػػي الػػػػػداه وهأنػػػػػه ثلػػػػػـ "
وجديػػػدةر قديمػػػة ببنا هػػػا الػػػذي يعػػػود ألػػػى العقػػػود 
األولػػى مػػف القػػرف العشػػريفر وبعػػد  ف زاؿ كػػؿ  ثػػر 
لصػػػاحبها و همػػػ ر تحولػػػت ألػػػى دار ل ثػػػار األدبيػػػة 

ر نظػرًا لمػا كانػت تحتويػ   صػاًل والمخطوطات النادرة

مػػف نفػػا س والغريػػب منػػذ زيػػارتي األولػػى  حسسػػت 
ب لفة ةريبػة مػف المكػافر لػـ  درؾ فػي بدايػة األمػر 
طبيعتهػػػا  و سػػػببها كػػػاف مجػػػرد أحسػػػاس خػػػامرني 
ب نني اعرؼ هذ  القاعاتر وسبؽ  ف زرتها مرة  و 
مػػرتيفر كػػاف هػػذا الشػػعور شػػبيهًا بشػػعور مػػف يػػرى 

ـ ثـ يجد  يتمثؿ  مام  عيانًار فيختمط شي ًا في الحم
الػػػوهـ بالحقيقػػػةر اسػػػتثيرت ذاكرتػػػير واستنهتػػػت 
تفاصػػيؿ الصػػورة المخزونػػة لتتطػػابؽ مػػ  مػػا تمثػػؿ 
 مػػامي عيانػػًار وخاصػػة عنػػدما وقفػػت فػػي منتصػػؼ 
القاعػػػػة وتطمعػػػػت ألػػػػى حػػػػوض المػػػػاك ذي الػػػػبالط 
القاشػػانير والنػػافورة التػػي تتوسػػط  وصػػوت المػػاك 

 .(73)"قةالمنساب عنها بر 

لقد مهدت ةقانة الوصؼ لبػث االشػةباؽج ففػي الػن  
اشػػةهجاع تلػػم اشػػةباؽج اشػػةهجعت ال لصػػية ألفةهػػا 

منذ زيارتي األولى  حسست ب لفة مع المهاف الػداه )
( وةبيف مف  عوه ال لصػية شػهد ةريبة م  المكاف

كػػػاف هػػػذا الثػػػدث الالثػػػؽ والمةقػػػدـ تلػػػم األثػػػداث )
شػي ًا فػي الحمػـ ثػـ الشعور شبيهًا بشعور مف يػرى 
( اشػػػػػةباؽ ةنبػػػػػأت بػػػػػه يجػػػػػد  يتمثػػػػػؿ  مامػػػػػ  عيانػػػػػاً 

ال لصػػػية وهأنهػػػػا فػػػػي ثلػػػػـ ثػػػـ مػػػػا لبػػػػث أف أصػػػػبح 
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الثلػػػػػػـ ثقيقػػػػػػة وهػػػػػػأف للػػػػػػ اههة المشػػػػػػةثيهة شػػػػػػببًا فػػػػػػي 
االشػػػػػػػةباؽ مػػػػػػػع اللػػػػػػػزيف الػػػػػػػ اههاةي المةمثػػػػػػػؿ أمػػػػػػػاـ 

 ال لصية شببًا آله لوجود االشةباؽ.

االشػةباؽ ( يظهػه  ربعينية امر ة لـ تمػتوفي قصة )
بةمهيد تما شيهوف ثاؿ المهأة الةي قامت بفةح تزال 

لطالمػػا تسػػاكلت مػػف قبػػؿ عمػػف لهػػا قبػػؿ أف ةمػػوت "
سيكوف معها حيف تػدنو منيتهػار مػف سػيذكرها بعػد 
وفاتهار ومف سيوزع الصػدقات عمػى روحهػار يػزور 
قبرها في األعيػادر  و يقػر  عميهػا الفاتحػةا مػاذا لػو 

عينها لتجد نفسها داخػؿ  نها دفنت بعجالة وفتحت 
القبػرا كانػػت ذروة  مانيهػػا  ف تقػاـ لهػػا بعػػد وفاتهػػا 
فاتحة محترمة وتشيي  مهيب  سوة بما  قػيـ ألبيهػا 
العػػالـ الجميػػؿر فمػػف سػػيقـو بمثػػؿ هػػذ  الطقػػوسا 
هكذا. قررت  ف تحتفي بنفسها لنفسها  ف تنفؽ ما 
شاك لها  ف تنفؽر واختارت منتصؼ شهر رمتػاف 

 .(74)"موعداً 

إف دتوة الثاجة فوزيػة لجيهانهػا وأقهبافهػا أثػاه موجػة 
مف الةشاؤؿ لػديهـ بعػد أف ه ػفوا أنهػا ةقػيـ تػزال لهػا 
قبػػؿ أف ةمػػوت و ػػ ا بثػػد  اةػػه اشػػةباؽ المػػوت تلػػم 
الثياة. لهف نجد في الن  أثػداث ةةشػاهع فػي   ػف 

الشػػػاهدة فهػػػؿ يػػػا ةػػػهل شػػػةهوف الثاجػػػة فوزيػػػة وثيػػػدة 
 هه ال و ػػؿ  نالػػؾ ثػػيف ةػػدنو منيةهػػال ومػػف شػػوؼ يػػ

مػػػػف يػػػػوزع الصػػػػدقات تلػػػػم هوثهػػػػا بعػػػػد أف ةمػػػػوتل 
هػػػػ لؾ مػػػػف  شػػػػيزوه قبه ػػػػا و ػػػػي وثيػػػػدةل ثػػػػـ ةنظػػػػه 
الشػػاهدة فػػي ثيػػاة الثاجػػة فوزيػػة وة ػػع  ػػ ا األشػػفلة 
لنفشػػػهاج لهػػػف ال ةشػػػة يع اإلجابػػػة تػػػف  ػػػ ا األشػػػفلة 
ألف الثاجػػػة فوزيػػػة قامػػػت بنصػػػب تػػػزال لهػػػا قبػػػؿ أف 

ال مػػف بعػػد ا و ػػي ةمػػوت هػػي ةفهػػه مػػا ا يصػػنع النػػ
في القبه ثـ يةشاوؽ الثديث مع األماني الةػي هانػت 

كانػػت ذروة  مانيهػػا  ف تقػػاـ ةةمنا ػػا الثاجػػة فوزيػػة )
(.إف لها بعػد وفاتهػا فاتحػة محترمػة وتشػيي  مهيػب

 ػػػػػ ا االشػػػػػةباؽ تمػػػػػؿ تلػػػػػم "انػػػػػدماج بػػػػػؤهة الثػػػػػدث 
باللثظػػة الزمنيػػة المن ػػودة فػػي الػػزمف الشػػهديج يػػأةي 

 لؾ الثدث بثههة اشةباقيةج ةثيؿ القا  تلم شهد 
القػػػاهئ إلػػػم مع يػػػات اله ػػػؼ تػػػف أبعػػػاد ال لصػػػية 

. لقػد اشػةبقت الثاجػة فوزيػة هػؿ (75)في ةلػؾ اللثظػة"
ما شوؼ يثصؿ معها بعد الموت في الثيػاة لةظهػه 
بهػػػا الصػػػوهة همػػػا هشػػػمةهاج إال أف  لػػػؾ الةنبػػػؤ ةثقػػػؽ 

 فقد ماةت الثاجة فوزية في نهاية العزال.
( المػهأة فػي وثيقػة فقػدت مثػؿ ةيرهػا هػيفي قصػة )

ثيػػهة مػػف أمه ػػا فهػػي ةبثػػث فػػي بػػاهيل تػػف زوجهػػا 
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الغافػػػب وبالصػػػدفة ةشػػػةقؿ الثافلػػػة لةجػػػد  لصػػػًا لػػػه 
نفل األوصاؼ والهيفػة ولػوف العيػوف فألػ ت ةشػةبؽ 

التفتػػت مػػا شػػوؼ يفعلػػه و ػػي ةثػػاوؿ جػػ ب انةبا ػػه "
ألػػى الػػوراك لتمقػػي نظػػرة مت ممػػة  خػػرى عمػػى الرجػػؿ 

اد لهػػا بريػػؽ األمػػؿر كػػاف ظهػػر  مالصػػقًا الػػذي  عػػ
لظهرهػػػار تحركػػػت قمػػػياًل  مػػػاًل فػػػي  ف تجػػػد لنفسػػػها 
موتػػعًا  فتػػؿر لعمػػ  أذا مػػا تنبػػ  لهػػا يسػػتيقظ فػػي 
نفس  ما ت مؿ  ف يسػتيقظ خفػؽ قمبهػا مجػددًا حػيف 
وجػػدت التطػػابؽ الشػػديد فػػي المالمػػ، والسػػمات مػػ  
فارؽ واحد وهو عامؿ الزمف الذي خد د وجه  وذب ؿ 
لون ر لعؿ قمػة التعػرض لمشػمس هػو مػا زاد بشػرت  
بياتًار لكنػ  حػاوؿ  ف يتنحػى عنهػا بعػض الشػيك 
حيف وجػدها تتطمػ  أليػ  ظنػًا منػ  انػ  يزاحمهػا فػي 
المكػػافر ولػػـ تظهػػر عميػػ   ي بػػادرة تشػػير ألػػى  ف 
المػر ة الواقفػػة ألػػى جانبػػ  تعنيػػ  مػػف قريػػب  و بعيػػد 

هػػو  ولػػـ تثػػر فتػػول  كمػػا اسػػتثار فتػػولهار فهػػؿ
زوجهػػا  صػػيب بفقػػداف الػػذاكرة مػػثاًلر  و هػػو مجػػرد 

 .(26)"نسخة مكررة مف صن  اهلل في خمق 
إف األفهاه الةي هانت ةهاود المهأة الةي فقدت زوجها 
لػػـ ةة ػػابؽ مػػع ةصػػهفات الهجػػؿ فػػي الثافلػػةج إ  بػػدأ 

لعمػ  أذا مػا تنبػ  لهػا يسػتيقظ فػي االشةباؽ بقولهػا )

( فهػو لػـ ينةبػه لهػا أصػاًل نفس  ما ت مػؿ  ف يسػتيقظ
ولـ ةظهه تليه أية بادهة ة ػيه إلػم أف المػهأة الواقفػة 
إلم جانبه ةعنيهج ه لؾ لـ ةثه ف وله إ ف لـ يةثقؽ 
الةنبؤ ال ي هاف يزاثـ مليلةها تلػم الػه ـ مػف وهود 
األثػػػػػداث الالثقػػػػػة قبػػػػػؿ وقوتهػػػػػا و ػػػػػ ا يع ػػػػػي قػػػػػوة 
الث وه لدل االشةباؽ في اإلفصػاح تػف مػا يعةػهي 

 ال لصية. 
 

 الخاتمة
للصػػػػػت دهاشػػػػػةنا الموشػػػػػومة )المفاهقػػػػػة الزمنيػػػػػة فػػػػػي 
قصػػ  مػػي مظفػػه( إلػػػم جملػػة مػػف النةػػافخ نجملهػػػا 

 فيما يلي 
   يعمػػؿ الػػزمف تلػػم إ ػػفال المعقوليػػة تلػػم الػػن

و ػػ ا مػػا أدههةػػه القاصػػة مػػي مظفػػه ثػػيف جعلػػت 
منه المنا  بيف ةهةيب تناصه الة ويؽ واإليقاع 

البنػػػال المةهػػػا تلػػػم  واالشػػػةمهاه فػػػي ثههػػػة مػػػف
الشػػػػػػببية والةةػػػػػػابع والةيػػػػػػاه األثػػػػػػداث تلػػػػػػم أف 

 البثث ةناوؿ الزمف مف لالؿ 
  المفاهقػػة الزمنيػػة والةػػي أنقشػػـ البثػػث فػػي ةناولهػػا

 إلم 
   االشػػةهجاع واالشػػةباؽج إف المةأمػػؿ فػػي نصػػو

مػػػي مظفػػػه يجػػػد أف  نػػػاؾ لمػػػواًل و ػػػموهًا فػػػي 
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اع ةقانػػػة االشػػػةباؽ بالمقاهنػػػػة مػػػع ةقانػػػة اإلشػػػػةهج
وهبمػػا هػػاف االشػػةباؽ ال يظهػػه فػػي القصػػ  إال 
مف لالؿ قهالات تدة وب هؿ مههز فه ا الةقانة 
ف ظهوه ػػا نػػاده جػػدًا  ال ةةثقػػؽ بصػػوهة فاتلػػة وا 
فػػػػي نةػػػػاج مػػػػي مظفػػػػه تلػػػػم العهػػػػل مػػػػف ةقانػػػػة 

 االشةهجاع.
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   الهوامش
                                                           

بثث مشةؿ مف ا هوثػة الػدهةوهاا الموشػومة )البنػال الشػهدي فػي قصػ  مػي مظفػه( لل البػة جمػاف فيصػؿ لليػؿج بض ػهاؼ أ. ـ. د. فا مػة * 

 قشـ اللغة العهبية. -هلية الةهبية للعلـو اإلنشانية -تيشم جاشـج جامعة الموصؿ

 ػػعهية الػػزمف الشػػهدي فػػي قصػػ  فػػهج ياشػػيف )قػػهالة فػػي قصػػة لػػي  النػػوه(ج د. شػػالـ مثمػػد  نػػوفج بثػػث  ػػمف هةػػاب فػػي آفػػاؽ الػػن  ( 1)

 .235القصصيج 

 .9وة هيؿ الل اب )قهالات في شهديات فاهل شعدالديف الشهداه(ج د. نبهاف ثشوف الشعدوفج  جماليات الن ( 2)

 .34بنال الهوايةج ( 3)

 .12الزمف في األدبج ت  أشعد مهزوؽج ( 4)

 .23الزمف والهوايةج أ. مندوالج ت  بهه تبالج مهاجعة  إثشاف تبالج ( 5)

 .2/171بوؿ هيهوهج ت  فالح هثيـج مهاجعة  جوهج زيناةيج  الزماف والشهد )الةصويه في الشهد القصصي(ج( 6)

 .51ل اب الثهايةج ( 7)

الشػهد(ج مثمػد شػػويهةيج  –الف ػال  –)الػزمف  -نمػا ج ةثليليػة مػف النقػد العهبػي-. وينظػه  النقػد البنيػوي والػن  الهوافػي 54بنػال الهوايػة  ( 8)

2/38. 

 .1/62)بنال الشهد(ج د.  جاع مشلـ العانيج البنال الفني في الهواية العهبية في العهاؽ ( 9)

 .208ينظه  بنال الهواية العهبية الشوهيةج ( 10)

 .55بنال الهوايةج ( 11)

 .60ل اب الثهايةج ( 12)

 .104الف ال الهوافي تند جبها إبها يـ جبهاج ( 13)



 محور الدراسات العربية 
 

 ـ3102القسـ الثاني لسنة  32العدد
44 

                                                                                                                                                                                                                  

 .76في الشهد )دهاشة ة بيقية (ج تبدالو اب الهقيؽج ( 14)

ج وينظه  مدلؿ إلم الةثليؿ البنيوي ال هلي للشهدج 71وينظه  ةقنيات الشهد في النظهية والة بيؽج أمنة يوشؼ ج ج 17معجـ الشهدياتج ( 15)

 .57ـج 1997(ج 6ج 5يثيم تاهؼ الهبيشيج األقالـج بغدادج ع)

 .121بنية ال هؿ الهوافيج ( 16)

 .76ج مدلؿ إلم نظهية القصة )ةثليال وة بيقا(ج مص فم  اههج شميه المهزوقي ( 17)

 .80ج وينظه  النقد الة بيقي الةثليليج 49البنال الفني لهواية الثهب في العهاؽج ( 18)

 . 354المص لح الشهدي في النقد األدبي العهبي الثديثج ( 19)

 .19ل وات في ليؿ الفجهج ( 20)

 .21ل وات في ليؿ الفجه ج ( 21)

 . 202ينظه  الف ال الهوافي تند جبها إبها يـ جبهاج ( 22)

 . 24-23البجعج ( 23)

 . 137 افب  عمه فهماف هوافيًاج ( 24)

 .54-53البجعج ( 25)

 . 60بنال الهوايةج ( 26)

 .39نصو  في ثجه ههيـج ( 27)

البنػػال الفنػػي فػػي ثالثيػػة البثػػه لثنػػا مينػػاج مثمػػد تلػػي يثيػػم تمػػهج أ هوثػػة دهةػػوهااج هليػػة اآلدابج جامعػػة الموصػػؿج بض ػػهاؼ د. إبػػها يـ ( 28)

 . 95ج ـ2000جنداهيج 

 .63نصو  في ثجه ههيـج  (29)

 .65-64نصو  في ثجه ههيـج   (30)
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 . 1/62نقاًل تف  البنال الفني في الهواية العهبية في العهاؽج  ( 31)

 .33بهيد ال هؽج ( 32)

 .33ـ. ف   ( 33)

 . 159قهالة في ثههية الشهد األنثوي وةجهبة المعنمج د. األل ه بف الشايحج  –شهد الجشد و واية اللغة ( 34)

 .32بهيد ال هؽج ( 35)

 .61ل اب الثهايةج ( 36)

 .38بهيد ال هؽج ( 37)

 .61ينظه  ل اب الثهايةج ( 38)

 .99ألـ يبؽ منهـ أثد!ج ( 39)

 . 210بنال الهواية العهبية الشوهيةج ( 40)

 .111-110ألـ يبؽ منهـ أثد!ج ( 41)

 .1/61البنال الفني في الهواية العهبية في العهاؽج ( 42)

 .76ل اب الثهايةج ( 43)

 .61بنال الهوايةج ( 44)

 .214ج وينظه  بنال الهواية العهبية الشوهيةج 76ل اب الثهايةج ( 45)

 . 132بنية ال هؿ الهوافيج ( 46)

 .133ج وينظه  بنية ال هؿ الهوافيج 61بنال الهوايةج ( 47)

 .76ل اب الثهايةج ( 48)
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ج وينظػػه  ةقنيػػات 96ج وينظػػه  األلشػػنية والنقػػد األدبػػي فػػي النظهيػػة والة بيػػؽج د. مػػوهيل أبػػو نا ػػهج 132ينظػػه  بنيػػة ال ػػهؿ الهوافػػيج ( 49)

 . 81الشهد في النظهية والة بيؽج 

 .132بنية ال هؿ الهوافيج  (50)

 . 1/63البنال الفني في الهواية العهبية في العهاؽج  (51)

 .121الف ال الهوافي تند جبها إبها يـ جبهاج ( 52)

 .60جماليات البنال الهوافي تند  ادة الشمافج دهاشة في الزمف الشهدي ج د فيصؿ  ازي النعيميج ( 53)

 .21ينظه  معجـ الشهدياتج ( 54)

 .23ل وات في ليؿ الفجهج ( 55)

 .63-1/62البنال الفني في الهواية العهبية في العهاؽج ( 56)

 .81ل اب الثهايةج  (57)

 .52ل وات في ليؿ الفجهج ( 58)

 . 47ـج 1981ج 1البنية الزمنية في هواية  اههة الجشدج صالح مفقودةج األقالـج بغدادج ع( 59)

 .53ل وات في ليؿ الفجهج  (60)

 . 57-56ل وات في ليؿ الفجهج  (61)

 .51البجعج ( 62)

 .133بنية ال هؿ الهوافيج ( 63)

 . 87البجعج ( 64)

 .24-23نصو  في ثجه ههيـج ( 65)
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 ػػعهية الػػزمف الشػػهدي فػػي قصػػ  فػػهج ياشػػيف )قػػهالة فػػي قصػػة لػػي  النػػوه(ج د. شػػالـ مثمػػد  نػػوفج بثػػث  ػػمف هةػػاب فػػي آفػػاؽ الػػن  ( 66)

 .240القصصيج 

 . 24نصو  في ثجه ههيـج ( 67)

 .81نصو  في ثجه ههيـج  (68)

 .93األلشنية والنقد األدبيج ( 69)

 . 92نصو  في ثجه ههيـج ( 70)

 .19بهيد ال هؽج ( 71)

ةقانػػػة الػػػزمف فػػػي قصػػػة )نهػػػاه تهاقػػػي( لعبػػػدالهثمف مجيػػػد الهبيعػػػيج د.  ن ػػػاـ مثمػػػد ل ػػػهج بثػػػث  ػػػمف هةػػػاب أشػػػهاه الهةابػػػة اإلبداتيػػػة ( 72)

 .53)تبدالهثمف الهبيعي والن  المةعدد(ج مجموتة نقادج إتداد وةقديـ وم اههة  أ. د. مثمد صابه تبيدج 

 .32بهيد ال هؽج ( 73)

 .88ألـ يبؽ منهـ أثد!ج ( 74)

 عهية الزمف الشهدي في قص  فهج ياشيف )قهالة في قصة لي  النوه(ج د. شالـ مثمد  نوفج  مف هةاب في آفاؽ الن  القصصيج ( 75)

240-241. 

 . 114-113ألـ يبؽ منهـ أثد!ج ( 76)

 المصادر والمراج 

  واًل: المصادر

 لمؤششػػة العهبيػػة للدهاشػػات والن ػػهج داه الفػػػاهل للن ػػه والةوزيػػعج تمػػافج ال بعػػة األولػػػمج !ج ا لػػـ يبػػؽ مػػنهـ  حػػػد

 ـ.2010
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  (ج الػداه الو نيػة للةوزيػع 91ج من وهات وزاهة الثقافػة والفنػوفج الجمهوهيػة العهاقيػةج شلشػلة القصػة والمشػهثية )البج

 ـ.1979واإلتالفج داه الثهية لل باتةج بغدادج د.  ج 

 ـ.1993المؤششة العهبية للدهاشات والن هج داه الفاهل للن ه والةوزيعج تمافج ال بعة األولمج  جبريد الشرؽ 

 ـ.1970ج  بع بمشاتدة وزاهة اإلتالـج م بعة اإليمافج بغدادج د. ج خطوات في ليؿ الفجر 

 بعػة األولػمج ج المؤششػة العهبيػة للدهاشػات والن ػهج داه الفػاهل للن ػه والةوزيػعج تمػافج النصوص في حجػر كػريـ 

 ـ.1993

 ثانيًا: المراج :

 )ج مجموتة نقادج إتػداد وةقػديـ وم ػاههة  أ. د. مثمػد  سرار الكتابة اذبداعية )عبدالرحمف الربيعي والنص المتعدد

 ـ.2008صابه تبيدج تالـ الهةب الثديثج جداها للهةاب العالميج األهدفج تمافج ال بعة األولمج 

  ـ.1979ج د. موهيل أبو نا هج داه النهاه للن هج بيهوتج د. ج النظرية والتطبيؽاأللسنية والنقد األدبي في 

 )ج شػيزا أثمػد قاشػـج داه الةنػويه لل باتػة والن ػهج بيػهوتج بناك الروايػة )دراسػة مقارنػة فػي ثالثيػة نجيػب محفػوظ

 ـ.1985لبنافج ال بعة األولمج 

 ( 0881-0891بنػػاك الشخصػػية العربيػػة السػػورية )–  ج د. شػػمه هوثػػي الفيصػػؿج من ػػوهات اةثػػاد نقديػػةدراسػػة

 ـ.1995الهةاب العهبج شوهياج دم ؽج د.  ج 



 المفارقة الزمنية في قصص مي مظفر
 

 ـ3102القسـ الثاني لسنة  32العدد 
73 

                                                                                                                                                                                                                  

 )ج د.  ػجاع مشػػلـ العػانيج داه ال ػػؤوف الثقافيػة العامػػةج البنػاك الفنػػي فػػي الروايػػة العربيػة فػػي العػػراؽ )بنػػاك السػػرد

 ـ.1994ج د. ج 1وزاهة الثقافة واإلتالـج بغدادج ج

 (ج تبػدا  إبػها يـج )دراسة لنظـ السرد والبناك في الرواية العراقية المعاصرةج رب في العراؽالبناك الفني لرواية الح

 ـ.1988داه ال ؤوف الثقافية العامة )آفاؽ تهبية(ج بغدادج ال بعة األولمج 

 )ج د.ثشػػف بثػػهاويج المههػػز الثقػػافي العهبػػيج بيػػهوتج ال بعػػة بنيػػة الشػػكؿ الروا ػػي )الفتػػاكر الػػزمفر الشخصػػية

 ـ.1990ولم ج األ

 ج د. آمنة يوشؼج داه الثواه للن ه والةوزيعج دم ؽج الال قيةج ال بعة األولمج تقنيات السرد في النظرية والتطبيؽ

 ـ.1997

  ج د. فيصػؿ  ػازي النعيمػيج داه مجػدالوي دراسة فػي الػزمف السػردي –جماليات البناك الروا ي عند ةادة السماف

 ـ.2012ل بعة األولمج للن ه والةوزيعج تمافج األهدفج ا

 )ج د.نبهػاف ثشػوف الشػػعدوفج جماليػات الػنص وتشػكيؿ الخطػاب )قػػراكات فػي سػرديات فػارس سػػعد الػديف السػردار

 ـ.2013 بع بم ابع الدياهج الموصؿج العهاؽج ال بعة األولمج 

 )المجلػل  ج جيػهاه جينيػتج ت  مثمػد معةصػـج تبػدالجليؿ األزديج تمػه الثلػيجخطاب الحكاية )بحث في المنهج

 ـ.1997األتلم للثقافةج الم هوع القومي للةهجمةج الهيفة العامة للم ابع األميهيةج القا هةج ال بعة الثانيةج 
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 )ج بػوؿ هيهػوهج ت  فػالح هثػيـج مهاجعػة  جػوهج زينػاةيج داه الهةػاب الزماف والسرد )التصوير في السرد القصصي

ج 2والةوزيػػػع والةنميػػػة الثقافيػػػةج  ػػػهابلل الجما يهيػػػة العظمػػػمج ج الجديػػد المةثػػػدةج ةوزيػػػع  داه أويػػػا لل باتػػػة والن ػػػه

 ـ.2006ال بعة األولمج 

 ج  انز ميه وؼج ت  شعد مهزؽج مهاجعة  العو ي الوهيؿج م ابع شجؿ العهبج مؤششة فهانهيف الزمف في األدب

 ـ.1972لل باتة والن هج القا هةج د. ج 

 اجعػة  إثشػاف تبػالج داه صػاده لل باتػة والن ػهج بيػهوتج لبنػافج ج أ. منػدوالج ت  بهػه تبػالج مه الزمف والرواية

 ـ.1997ال بعة األولمج 

  ج د. األل ه بػف الشػايحج تػالـ الهةػب قراكة في حركية السرد األنثوي وتجربة المعنى –سرد الجسد وةواية المغة

 ـ.2011الثديثج داه جداها للهةاب العالمي للن ه والةوزيعج إهبدج تمافج ال بعة األولمج

  ًـ.2004ج 1ج د. فا مة تيشم جاشـج داه ال ؤوف الثقافية العامةج بغدادج  ةا ب طعمة فرماف روا يا 

 ج د. إبػػها يـ جنػػداهي جمعػػهج داه ال ػػؤوف الثقافيػػة العامػػةج بغػػدادج ال بعػػة الفتػػاك الروا ػػي عنػػد جبػػرا أبػػراهيـ جبػػرا

 ـ.2001األولمج 

  ج مجموتػة نقػادج ةثهيػه وةقػديـ والنص والتشكيؿ عند فرج ياسػيف(في آفاؽ النص القصصي )مقاربات في الهوية

 ـ.2013وم اههة  د. فيصؿ  ازي النعيميج ةموز لل باتة والن ه والةوزيعج دم ؽج ال بعة األولمج 
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 )ـ.1998ج د. تبدالو اب الهقيؽج داه مثمد تليج ةونلج صفاقلج ال بعة األولمج في السرد )دراسة تطبيقية 

 ج مصػ فم  ػاههج شػميه المهزوقػيج داه ال ػؤوف الثقافيػة العامػةج آفػاؽ ة القصػة )تحمػياًل وتطبيقػًا(مدخؿ ألى نظري

 ـ.1986تهبيةج بغدادج الداه الةونشية للن هج د. ج 

 ج د. أثمػد هثػيـ هػهيـ اللفػاجيج ج داه صػفال للن ػه والةوزيػعج المصطم، السردي في النقد األدبػي العربػي الحػديث

 ـ.2012قافية تمافج األهدفج ال بعة األولمج مؤششة داه الصادؽ الث

 ج مجموتة مؤلفيفج بض هاؼ  مثمد القا يج الهاب ة الدولية للنا هيف المشةقليفج د. ج د.ت.معجـ السرديات 

  ج د. مثمػد شػويهةيج السػرد( –الفتاك  –نماذج تحميمية مف النقد العربي )الزمف  –النقد البنيوي والنص الروا ي

 ـ.1990ج د. ج 2ل هؽج الداه البي الج المغهبج جم ابع أفهيقيا ا

 )ج د. تػػدناف لالػػد النقػػد التطبيقػػي التحميمػػي )مقاربػػة لدراسػػة األدب وعناصػػر  فػػي تػػوك المنػػاهج النقديػػة الحديثػػة

 ـ.1986تبدا ج داه ال ؤوف الثقافية العامةج بغدادج ال بعة األولمج 

 ثالثًا: الدوريات:

  ـ.1981ج 1ج صالح مفقودةج األقالـج بغدادج عذاكرة الجسدالبنية الزمنية في رواية 

 ـ.1997(ج 6-5ج يثيم تاهؼ الهبيشيج األقالـج بغدادج ع)مدخؿ ألى التحميؿ البنيوي الشكمي لمسرد 
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 رابعًا: الرسا ؿ واألطاري،:

 جامعة الموصػؿج  ج مثمد تلي يثيم تمهج أ هوثة دهةوهااج هلية اآلدابجالبناك الفني في ثالثية البحر لحنا مينا

 ـ.2000بض هاؼ  د. إبها يـ جنداهي جمعةج 
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الصورة الكاريكاتيرية ؛ أبعاُدها ودوُرها في تشكيل الخطاب 

 (ةالسياسي واالجتماعي عنذ ناجي العلي)دراسة سيميائي

 د.زياد بني شمسة                                         د. معار إشتية 

 بيت لحم/ فلسطينجامعة                   بيت لحم/ فلسطينجامعة 

 

 مقدمة الدراسة:

تسعى ىذه الدراسة إلى تحميؿ الخطاب الكاريكاتيري في أعماؿ ناجي العمي بوصفو نصا سيميائيا يحتاج    
كدراسة إلى تفكيؾ رموزه والكشؼ عف مغاليقو وتحديد الدالالت المتصمة بو ؛ فالباحث في الدراسات السابقة ؛ 

" الصادرة عف فضاءات لمنشر والتوزيع  خالد الفقيو التي تحمؿ عنواف " حركة الوعي في كاريكاتير ناجي العمي
المعنونة بػ" دراسة في كاريكاتير ناجي العمي " المنشورة سنة  ـ ، ودراسة فايد عبدالمجيد العابودي2102سنة 

ـ  ، يجد أنيا ركزت عمى األبعاد السياسية واالجتماعية في أعماؿ ناجي العمي ، لكف ىذه الدراسة 0191
ئية التي تعالج إشارات الخطاب الكاريكاتيري مف خبلؿ تحميؿ أدوات التعبير تعتمد عمى النظرية السيميا

 الخاصة بو مثؿ الخط والكتمة والفراغ والحركة والمفارقة الساخرة ،والمبالغة والموضوع والمضموف واليدؼ
 ة . إضافة إلى أبعاده التاريخية والدينية واألسطورية والشعبية في التعبير عف رؤى اجتماعية وسياسي

 وتتمثل العينة التي اعتمدت عمييا الدراسة في مصادر عدة ؛ يمكن حصرىا باآلتية : 

 ـ .2119ػػ رسومات ناجي العمي اإلنساف والثائر ، راـ اهلل ، المؤسسة الفمسطينية لمنشر والتوزيع ، 

 .ـ 2119،  0ـ ، دمشؽ ، أطمس لمنشر والتوزيع ، ط0191ػ0191ػػ كاريكاتير ناجي العمي مف 

 ـ .2111الفمسطيني لئلعبلـ والنشر ، ػػ ناجي العمي مات واقفا ، نابمس ، دار 
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 78 م2107القسم الثاني لسنة  23العدد

 أىمية الدراسة :

قد تأتي ىذه الدراسة لتشكؿ حمقة جديدة في ع
اإلبداعي الكاريكاتيري الدراسات التي تناولت النتاج 

بعامة ، ونتاج ناجي العمي الكاريكاتيري  
بخاصة،فإذا استثنينا دراسة خالد الفقيو الموسومة بػ" 

" الصادرة حركة الوعي في كاريكاتير ناجي العمي 
ـ ، فإننا 2102عف فضاءات لمنشر والتوزيع سنة 

ال نبالغ إذا قمنا : إف جّؿ الدراسات قد اعتمدت 
عمى المناىج السياقية في تحميؿ خطاب العمي 
الكاريكاتيري ؛ فقد  راحت ىذه الدراسات تمتفت إلى 

أكثر مف  الظروؼ المتصمة بالنص الكاريكاتيري
اىتماميا بعناصر اإلبداع التي تشكؿ ىذا النص ؛ 
حيث نجد بعض الدارسيف ينشغموف بالبحث في 
سيرة ناجي العمي والظروؼ التي عاشيا منذ بداية 
لجوئو حتى اغتيالو ؛عمما أف االتجاه النقدي 
الحداثي يسعى إلى تحميؿ الخطاب اإلبداعي في 

غـ مف ضوء ما يعرؼ بموت المؤلؼ . وعمى الر 
أف الفقيو قدـ في دراستو فصبل تناوؿ فيو حياة 

؛ لكنو راح تي عاشياناجي العمي والظروؼ ال
يتناوؿ النص الكاريكاتيري في أعمالو مف خبلؿ 
البحث في األدوات والرموز األساسية المكونة لو ؛ 

فمف جية ، تناوؿ رمزية كؿ مف حنظمة و المرأة 
صيات انطبلقا والرجؿ ، وقد جاء تناولو ليذه الشخ

مف كونيا الزمة ذات حضور رمزي مف شأنيا أف 
 تعبر عف فكره .

ومف جية ثانية ، راح الفقيو يبحث في مصادر 
كاريكاتير العمي وأدواتو ، وقد عّد المغة العربية 
والموروث الثقافي والفمكمور مصادر أساسية في 
تشكيؿ كاريكاتيره ، حيث رأى أف العمي لـ يكتؼ 

رسومات في التعبير عف أفكاره إنما بالخطوط وال
اعتمد عمى تراكيب لغوية ذات دالالت رمزية،كما 
وّظؼ الموروث الثقافي والفمكمور في التعبير عف 
مواقفو تجاه القضايا التي تناوليا ؛ انطبلقا مف 
إيمانو مف تأثير القصص والحكايا واألمثاؿ 
واألغاني المكونة ليذا الموروث عمى المتمقي 

 . العربي

ومف جية ثالثة ،فإف الفقيو بحث في دور النص  
الكاريكاتيري  في التعبير عف القضية الفمسطينية 
عبر تناولو القضايا المنبثقة عنيا ؛ كالنكبة والمجوء 
والنكسة والمقاومة وغيرىا ، وقد رأى الفقيو أف 
حرص العمي عمى التعبير عف ىذه القضايا يتصؿ 
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بوصفو واحدا مف بالظروؼ التي عاشيا العمي 
آالؼ الفمسطينييف الذيف عاشوا النكبة ، وعانوا حياة 
المجوء في مخيمات الشتات ، عمما أف أوؿ لوحة 
كاريكاتيرية نشرىا العمي كانت عبارة عف خيمة 

 تعموىا يد عازمة عمى التحرر .

 وتعد دراسة فايد عبدالمجيد العابوديالمعنونة بػ"
" الصادرة عف  دراسة في كاريكاتير ناجي العمي

: روضة الشييد ناجي العمي، المنشورة  مجد الكرـو
ـ واحدة مف الدراسات التي بحثت في 0191سنة 

أحد فصوليا في كاركاتير العمي عبر ربط نتاجو 
اإلبداعي بمجموعة مف األحداث السياسية التي 

 وقعت عمى الساحة الوطنية والدولية .

ميائية فن سيأما دراسة ماجد ترباف المعنونة بػ" 
الكاريكاتير السياسي في الصحف الفمسطينية ، 

" المنشورة في مجمة الباحث العممي دراسة تحميمية 
ـ ( ، مف الدراسات عالجت 2102، )20، عدد

النص الكاريكاتيري مف حيث البنية والعناصر 
المكونة لو ؛ لكنيا مع كؿ ما تتضمنو مف تحميؿ 

ت المكونة جاءت سطحية في تتبع الرموز واإلشارا
لمكاريكاتير ، كما بدت ذات اتجاه احصائي حيف 

حممت القضايا التي يتناوليا الكاريكاتير السياسي 
 في الصحؼ الفمسطينية .

وتنفرد ىذه الدراسة عن الدراسات السابقة  في 
؛ فيي مف جية ، تتناوؿ النتاج جوانب عدة 

اإلبداعي الكاريكاتيري لناجي العمي الذي يعد واحدا 
المبدعيف الذيف كاف لو السبؽ في ىذا الفف مف 

عمى المستوييف ؛ العربي والعالمي ، وىي مف جية 
أخرى تسعى لتحميؿ خطاب العمي الكاريكاتيري  
تحميبل سيميائيا ينطمؽ مف النص مف خبلؿ الوقوؼ 
عمى اإلشارات والرموز المكونة لو ، وتبحث فيو 

ات بوصفو خطابا صوريا  يقـو في بنيتو عمى أدو 
تعبير كثيرة ، منيا ؛ الخط والكتمة  والفراغ والحركة 
والمفارقة الساخرة ، والمبالغة والموضوع والمضموف 

ـ(، في كونيا 2111واليدؼ والتعميؽ)الحجار،
تنطمؽ مف أبعاٍد تاريخية ودينية وأسطورية وشعبية 

 في التعبير عف رؤى اجتماعية و سياسية . 

اتيري صياغًة خطاب ناجي العمي الكاريكويعد 
متآلفة مف األبعاد واألشكاؿ والرموز واإلشارات 
واأللواف التي تتفاعؿ معا ،وتستدعي الوقوؼ 
والدراسة واالستكشاؼ لبياف  قدرتيا عمى صياغة 
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نتاج  الخطاب السياسي واالجتماعي مف جية،وا 
وعي خاص بالمتمقي مف جية أخرى،وعميو فإف 

األوؿ في  ىذه الدراسة تأخذ قيمتيا مف بعديف ؛
سعييا إلى الكشؼ عف قدرة ىذا النوع مف الخطاب 
عمى التأثير وتشكيؿ الوعي ، والثاني في اختيارىا 
لناجي العمي بوصفو رائدا مف رواد فف الكاريكاتير 

 وعمما مف أعبلمو . 

تبرز أىمية ىذه الدراسة في كونيا تتناوؿ الصورة 
ت الكاريكاتيرية عند ناجي العمي مف رؤى الدراسا

السيميولوجية الحديثة؛ التي تعد ىذه الصورة ذات 
تأثير ال يقؿ أثرا عف المسموع أو المكتوب أو 
المنطوؽ،فيي تسعى إلى " إحداث التأثير واإلثارة 
وتسيـ في إضاءة آفاؽ الفكرة بزمف قياسي مقارنة 
بزمف اإلدراؾ الذي يقتضيو إدراؾ المغة")عتيؽ ، 

نوع مف الخطاب ـ(،كما أنيا 2100ثقافة الصورة،
الذي يظير بوصفو نصا سيميائيا ) حمداوي ، 

( يحتاج إلى مف يفؾ 0111السيميوطيقا والعنونة،
 .اليقو ويحدد الدالالت المتصمة بورموزه ويكشؼ مغ

 تساؤالت الدراسة :

تنطمؽ ىذه الدراسة مف تساؤالت عدة ؛ يمكف 
 حصرىا باآلتية :

ما ىي مبلمح تشكيؿ الصورة الكاريكاتيرية لمخطاب  .0
: المقاومة السياسي واالجتماعي، في ظؿ ثنائيات 

والخضوع  األنا واآلخر ،السجف والحرية، الوطف 
 والمنفى؟

كيؼ وظفت  األنساؽ الثقافية واألبعاد التراثية  في  .2
 تشكيؿ الصورة الكاريكاتيرية عند ناجي العمي ؟

اخرة في خمؽ الوعي الخاص ما دور المفارقة الس .2
 المتصؿ بالخطاب السياسي واالجتماعي ؟

إلى أي مدى استطاع النص الكاريكاتيري أف ينقؿ  .4
الرؤية المستقبمية لمواقع العربي السياسي 

 واالجتماعي؟ 

 أىداف الدراسة :

تسعى ىذه الدراسة إلى البحث في الثقافة الصورية 
السيميائي الكاريكاتيرية بوصفيا  نوعا مف الخطاب 

الذي يحمؿ إشارات ورموزا ذات دالالت متعددة ؛ 
ترسـ صورة الواقع مف جية ،وتعبر عف فكر 

 المبدع مف جية أخرى .
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ويمكننا أن نحدد األىداف الخاصة لمدراسة في 
 اآلتية :

.البحث في قدرة النص الكاريكاتيري عمى توظيؼ 0
ية األبعاد التراثية ذات االرتباطات التاريخية والدين

واألسطورية والشعبية في صياغة الخطاب السياسي 
 واالجتماعي .

. الكشؼ عف عناصر اإلبداع في تشكيؿ النص 2
الكاريكاتيري المفتوح وقدرتو عمى تقديـ صور ذات 
مبلمح تنبؤية مستقبمية تتصؿ بالقضايا السياسية 

 .ر اإلشارات والعبلمات الدالة فيوواالجتماعية ؛ عب

 منيج الدراسة :

يعتمد الباحثاف في دراستيما عمى المنيج السيميائي 
في الوقوؼ عمى إشارات الصورة الكاريكاتيرية و 
مكوناتيا الفنية وعناصرىا اإلبداعية المتصمة 
بالرموز واألبعاد والخطوط إضافة لمكممات المكتوبة 
التي مف شأنيا أف تسيـ في التعبير عف الظروؼ 

بالكاريكاتير ،  واالرتباطات واالتجاىات المتصمة
فالصورة الكاريكاتيرية خطاب سيميائي، والنص 
السيميائي كما يراه السيمولوجيوف إشارات متداخمة  
وبناء فسيفسائي  يتجسد في " العنواف والنص 

واإلخراج الطباعي واإلشارات والصور التي تعد 
أجزاء ال تتجزا مف الخطاب يكمؿ بعضيا بعضا") 

العربي الحديث الموسى،قراءات في الشعر 
(.  في سعييا إلى تشكيؿ رؤية 2111والمعاصر ، 

 المبدع وصياغة فكره السياسي واالجتماعي. 

 تبرز قيمة البحث في حقمين اثنين :

. الحقؿ األكاديمي ؛ إذ ترسـ ىذه الدراسة منيجا 0
حداثيا في تحميؿ الخطاب الصوري اإلبداعي 

 بأنواعو المختمفة .

تقدـ ىذه الدراسة تحميبل . الحقؿ النقدي ؛ إذ 2
لمواقع المعيش في ظؿ المواقؼ السياسية 
واالجتماعية العربية المعاصرة التخاذ مواقؼ 
صحيحة أو تقويـ مواقؼ سابقة ، أو تقديـ مواقؼ 

  .مستقبمية في الصراع السياسي واالجتماعي

األبعاد السيميائية في النص الكاريكاتيري عند 
 ناجي العمي 

يكاتير عند ناجي العمي عمى أنساؽ يقوـ فف الكار 
تتصؿ باألشكاؿ والخطوط  المتصمة بالرسـ وما 
يساندىا مف عبارات لغوية وأرقاـ ، ويتجسد ذلؾ  
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في الخط ، والموف ، والظؿ ، والفراغ والحركة ، 
والمفارقة ، والمبالغة ،والموضوع ، والمضموف ، 

 0واليدؼ ، والتعميؽ 

اريكاتيري يحتاج إلى وال شؾ أف تحميؿ التشكيؿ الك
منيج نقدي نستطيع عبره الوصوؿ إلى مخرجات 
ذات سمات عممية ، مف ىنا ، جاء اعتماد 
السيميائية ، وصحيح أف السيميائية بوصفيا منيجا 
نقديا ارتبطت بدراسة النصوص اإلبداعية األدبية ، 
لكف ذلؾ ال يعني بقاءىا مرىونة بيذه النصوص ، 

ألعماؿ اإلبداعية في حيث يمكف توظيفيا عمى ا
الفنوف المختمفة ؛ عمما أف السيميائية ىي 

،والنص السيميائي 2العبلماتية ؛ أو عمـ الرموز 
كما يراه السيميولوجيوف يرى في العنواف  والنص 
واإلخراج الطباعي واإلشارات والصور أجزاء ال 
تتجزأ مف الخطاب ، فكميا إشارات دالة تتآلؼ معا 

وعميو فاالستعانة بالمنيج . 2بدعلتعبر عف رؤية الم
السيميائي  يكوف عبر  البحث في العبلمة أو 
الرمز مف منطمؽ الكشؼ عف العبلقة بيف الداؿ 

 والمدلوؿ .

وىكذا ،تعد الصورة الكاريكاتيرية خطابا 
سيميائيايقوـ عمى مجموعة مف العبلمات واإلشارات 
المحممة  بالدالالت الساخرة التي تعبر عف رؤية 

 ت أبعاد ثقافية و سياسية واجتماعية  ؛ ذا

وصحيح أف العناصر اإلبداعية في تشكيؿ  
الكاريكاتير متشابية ، لكنيا تبدو ذات خصوصية 
في كاريكاتير ناجي العمي ، ففي كثير مف األحياف 
نجده يعتمد في بناء كاريكاتيره عمى عناصر ذات 
حضور مساند لمتعبير عف رؤيتو ، حيث  يستخدـ 

ت لغوية ذات أبعاد تناصية ، كما يعتمد عمى عبارا
األرقاـ التي تحمؿ دالالت ثقافية وتاريخية وسياسية 

 . 

وعميو يأتي البحث في الصورة الكاريكاتيرية لدى    
ناجي العمي في اتجاىينمتبلزميف ؛ األوؿ في 
الوقوؼ عمى الرموز والعبلمات األيقونيةالتي 

تي غالبا ما تتماىى داخؿ النص الكاريكاتيري ال
تبلزميا صورة حنظمة الذي بدا يجسد في حضوره 
ناجي العمي ، أما الثاني فيتناوؿ النسؽ المغوي 
بوصفو  داال مساند تحمؿ أبعادا رمزية ذات 

 مدلوالت ثقافية . 
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يمكف لمباحث في التشكيؿ األيقوني والمغوي الذي 
يقوـ عميو كاريكاتير ناجي العمي أف يتناوؿ أبعاد 
الصورة الكاريكاتيرية ودورىا في تشكيؿ الخطاب 
السياسي واالجتماعي عبر ثنائيات عدة أبرزىا : 
المقاومة والخضوع ، األنا واآلخر ،السجف والحرية، 

 .ي والشعوب الوطف والمنفى ، النظاـ العرب

 أوال :المقاومة والخضوع : 

يعبر العمي عف المقاومة والرفض عبر أيقونات 
صورية وتعميقات لغوية ذات دواؿ شعبية واجتماعية 
وسياسية ، فعمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر، في 
بعض لوحاتو تتآلؼ الكوفية الفمسطينية مع الشعار 
 المغوي المؤكد بتكرار الآلت الثبلث :)ال صمح ال
مفاوضات ال اعتراؼ ( ، حيث تأخذ الكوفية 
الفمسطينية شكؿ العصبة التي تحيط برأس 
الفمسطيني كمظير مف مظاىر العزة والصمود ، 
ونجد الفمسطيني يقؼ وحده في فضاء أبيض وقد 
عمتو مظاىر الصبلبة المتجسدة في السواد ، ويبدو 
عازما عمى التصدي بجسده لمريح التي تظير 

عيا لمواقع الصعب والعدو الذي ال معادال موضو 

يستطيع بصمحو ومفاوضاتو أف يتجاوز قضية 
 البلجئيف  المتمثمة  في مخيمات الشتات والوطف .

الّنصوص  يقع النص الكاريكاتيري ىنا كغيره  مف   
"في ظؿ  شبكة ال متناىية مف الشفرات، 
والتقاطعات اإلشارية التي  يدركيا المتمقي، غير 

ف كاف ـ " يستجيب دائمً قابؿ لمتحجي ا لبلنتشار وا 
مبنًيا عمى االقتباسات الكثيرة لنصوص سابقة، وىذه 
مزية لو، فالتناص قدر كؿ  نص ميما كاف 

. في ظؿ نظرية التناص ىذه  تستدعي  4جنسو"
الصورة أنساؽ ثقافية دينية تتصؿ بعبلمة الصبلبة 
والقوة في قولو تعالى " كشجرة طيبة أصميا ثابت 

ا في السماء"، وتتصؿ بالنسؽ المثمي الثقافي وفرعي
 الشعبي القائؿ" يا جبؿ ما ييزؾ ريح".

وىنا ، يعد العمي أصؿ الشجرة ىي  قضية الجئي 
ـ عنواف الحؿ في القضية الفمسطينية ، 0149

وفرعيا كوفية، وتكاد ىذه الرؤية تشكؿ موتيفا في 
نصو الكاريكاتيري ؛ حيث تأتي في سياؽ الرد عمى 

ينظر المقاءات السياسية التي تستثني البلجئيف .
 0ممحؽ رقـ 
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وتظير المقاومة في كاريكاتير ناجي العمي في 
أيقونات أخرى كالبندقية )الكبلشنكوؼ(   
المشرعةالتي يتبلـز حضورىا مع الكوفية ، ويعد 
الكبلشنكوؼ الروسي أداة القتاؿ التقميدية لدى 

الثورة الفمسطينية الفدائي الفمسطيني منذ بداية 
ـ ؛ والبلفت أف شخصية حنظمة التي تعد 0191

عبلمة سيميائية داّلة ومتحولة في إشاراتيا ومواقفيا 
واتجاىاتيا في كؿ نص يحمؿ رسالة جديدة ، تبرز 
بوصفيا توقيعا الزما في الصورة الكاريكاتيرية 
تعتمي فضاء مفتوحا وتعمف تبنييا لممقاومة عبر 

في حمؿ البندقية ، وىنا ، تأتي  المشاركة الفاعمة
في حاؿ مختمفة عنتمؾ الصورة النمطية المعيودة 
في كثير مف صوره الكاريكاتيرية  التي يظير فييا 
حنظمة يقؼ فييا موقفا سمبيا ، ويكتفي بدور الشاىد 

 مكتوؼ اليديف .

والجدير ذكره ، أف العمي عبر إيمانو بالسبلح  
فس ثوري شعبي ما كأداة لمتحرير إنما يعبر عف ن

زاؿ يتبناه كثير مف المثقفيف واألحزاب السياسية 
عمى الرغـ مف حالة التحوؿ التي لحقت بالفكر 

ـ الذي 0112السياسي الفمسطيني بعد خط أوسمو

تبنتو منظمة التحرير الفمسطينية منذ مطمع 
 التسعينات مف القرف العشريف . 

 2ينظر ممحؽ رقـ  

ارقة عميقة عبر مسيرتيا المقاومة ثنائية كبرى ومف
النضالية الطويمة في ذاؾ  النص المفتوح المتغير 

شاراتو؛  فقد تظير المقاومة في صورة في عبلماتو وا 
امرأة معطاءة مرفوعة الرأس تنبعث وسط فضاء 
أسود ، وينيـز أماـ قوتيا وجبروتيا العدو 
اإلسرائيمي واألنظمة المتخاذلة والمستسمميف الذيف 

الظممة ، لتبقى ىي عنواف الواقع ، يتبلشوف في 
ولطالما حممت المرأة في الثقافات اإلنسانية داللة  
القوة والخصب والعطاء في الحروب  ؛ فإلية 
الحرب السومرية )إنانا ( ىي عشتار البابمية إلية 

،  ويظير  1الرجولة المتحفزة  دائما عمى القتاؿ 
ة العمي مستبشرا بالمرأة التي تيتؾ ستر الظمم

وتبشر ببزوغ بدر النصر ، وىو ىنا، يعقد رىانا 
ـ التي 0191عمى المقاومة المتمثمة في انتفاضة 

 تظير بصورة بدر يبدد الظبلـ وييتؾ ستره .

شارات متصادمة    يحمؿ النص السابؽ عبلمات وا 
بيف الداؿ والمدلوؿ، تتصادـ فييا الفضاءات 
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ياض النصية وتتفاوت في عبلماتيا المونية ما بيف ب
متوىج بالثورة وسواد يحيط بأفقيا، مع غمبة وشاح 
البياض  داؿ عمى عبلمة التطيير لسواد الخيانة 

 العربية والقوة االحتبللية المعادية.

كما تتعد أيقونة " القدـ" في الصورة في إشارات  
الثبات والثقة والتقدـ المتمثمة باألـ الفمسطينية " 

شارات التطاير والتب عثر والفرقة ألقداـ عشتار" ، وا 
األنظمة، تتصؿ كميا برسالة نصية في خطاب 
سياسي واجتماعي فحواىا " المرأة ، األرض، 
الخصب.. كميا عبلمات القوة والجبروت 

 واالنتصار.

 2ينظر ممحؽ رقـ 

وتتعدد الصورة الكاريكاتيرية التي تحمؿ عبلمات  -
وأيقونات  تعبر عف إيماف الفمسطيني بالمقاومة، 

تتقبؿ فكرة موتيا، مف أجؿ تأكيد فكرة وال 
انبعاثيا يستدعي ليا مف خبلؿ عممية التناص 

ينقميا مف  نصوصا مف أنساؽ ثقافية أسطورية
سياقيا األصمي ويطرحيا في سياؽ جديد، في 
 ظؿ نظرية

تتصؿ  )اليدـ والبناء ( أو )النفي واإلثبات (.

ىنا بطائر العنقاء الذي يبعث مف وسط الرماد ؛ 
، إذ ، 9طائر خرافي  ينبعث بعد احتراقو  وىو

تتآلؼ في نصو أيقونات البيوت الميدمة والدماء 
النازفة التي تتحوؿ إلى سواد مع ألحاف األغنية 
الشعبية ) طؿ سبلحي مف جراحي يا 

 4ينظر ممحؽ رقـ ثورتنا...(. 

ذا ظير العمي ) حنظمة ( شاىدا عمى المقاومة أو  وا 
ي صور أخرى يقؼ شاىدا  ومشاركا فييا  ، فإنو ف

ومخذوال مف حالة التواطؤ والخضوع واالستسبلـ 
التي يظير بيا النظاـ العربي ، حيث يستحضر 
أسمحتو في فضاء أسود يحمؿ سوداوية الواقع ، 
ويظير المدفع  وقد أصابو الصدأ والترىؿ وأصبح 
مسكنا لمعناكب ، بعد أف انتيت صبلحيتو، ولعؿ 

دينية راسخة في ذىف اإلنساف في ذلؾ أبعادا ثقافية 
ف أوىف البيوت لبيت العنكبوت " وىّي  العربي " وا 

الصورة القصدّية المتعّمدة المباشرة ُجمبت بوعي 
كامؿ مف المبدع لتحقيؽ رؤيتو بعد التحاميا مع 
الّنص القرآني الغائب عف الصورة في أيقوناتو 
المغوية ، ومع ذلؾ يبنييا بناء جديدا بعبلمات  

جديدة  بعيدة عف األيقوف المغوي ويضعيا  لونية
ىنا في إطار نصوصو الحاضرة، وذلؾ مف خبلؿ 
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يماءاتيا؛ ألف األسمحة طالما  إشارات نصوصو وا 
عبرت عف صاحبيا، وظيور السبلح بيذه الصورة 

ينظر ممحؽ  تعريض بصاحبو، وتشكيؾ بوجوده .
 1رقـ 

ذا كانت أيقونة البندقية ترمز لممقاومة  فإنيا  تفقد وا 
ىذه الرمزية إذا خضعت لئلمبلءات قبؿ تحقيؽ 
ىدؼ التحرير ، مف ىنا ، فيي تفقد  حيويتيا  
وقيمتيا وقدسيتيا وتتحوؿ إلى مكنسة بعد أف 
تنحرؼ عف البوصمة التي رسميا ، وىنا ، يعبر 
العمي عبر قناع حنظمة  عف رفضو لمحالة التي 
مرت بيا الثورة الفمسطينية في بعض مراحميا ، 
عبر النأي بنفسو والتستر ببرميؿ النفط ، الذي 
يشير بحضوره إلى دور الماؿ في إفساد الثورات ، 
فأيقونة البرميؿ تشير إلى الدوؿ النفطية التي 

 توظؼ السائؿ األسود بعيدا عف مصالح األمة .

وترتسـ األنساؽ الثقافية  في ىذه الصورة بآلية 
تصادمية صارخة  في ظؿ عممية التناص 

ىذه اآللية ال يقؼ ناجي العمي مف تخالفي؛ وفي ال
النص التراثي موقؼ اإلجبلؿ والتقديس والموافقة، 
بؿ  يستدعييا) شكبل أو مضمونا ( ليتصادـ معيا 

أو ييدـ قيميا الموروثة، كأنيا كتابة عمى كتابة، ثـ  
ليبني قيما جديدة توصؿ خطابو السياسي المنشود 

 واألمؿ. في ظؿ الضياع والتشرد واأللـ

لقد استدعت الصورة بعبلماتيا المونية والصورية 
النص المقدس القرآني" في كؿ سنبمة مائة حبة" 
وتخالفت معو في ظؿ الخطاب السياسي الجديد 
الذي أنبت اليزيمة، ليجعؿ السنبمة جرداء ميتة 

 تكنس آثار اليزيمة.

ىذه الصورة الكاريكاتيرية بأيقوناتيا األربعة"   
البرميؿ، تقوس الظير، المكنسة" المشكمة حنظمة ، و 

ليا ترسـ خطابا سياسيا منكسرا؛ ابتداء بأيقونة 
التواري والخزي المتمثمة بحنظمة، ومرورا بأيقونة 
البرميؿ النفطي الذي تحولت إشارتو سمبا مف ثروة 
ونصر إلى ىزيمة، ومف ثـ انكسار وتقوس رجاؿ 

نتياء المقاومة وانحناءة اليأس،وىشاشة العظـ،وا
بتحوؿ أيقونة السنبمة إلى مكنسة جرداء تكنس عار 

 9ينظر ممحؽ رقـ اليزيمة.

ويمكف لمباحث في رموز ناجي العمي التي تدؿ 
عمى المقاومة بوصفيا منيجا وفكرة ووسيمة وأداة ،  
أف يجدىا في أيقونات ودواؿ لغوية عدة ، أبرزىا ؛ 
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السمكة التي تعيش في بحر الجماىير، وغزة  
، والفدائي المتأىب ببزتو 1العصية عف الكسر 
ممتـز في ، والقمـ المشرع وال9العسكرية وبندقيتو 

، والَعَمـ المرفوع عمى 1الدفاع عف القضية الوطنية
، والحجر الذي أصبح  01أنقاض نجمة داود 

، والوعي 00سبلحا بيف يدي الفمسطيني المقطوعتيف 
الذي يظير في كتاب يحمؿ المقولة التاريخية 

؛التي ترى بأىمية 02المشيورة  ؛) اعرؼ عدوؾ (
 معرفة العدو في الصراع ، وغيرىا ...

أما الخضوع واالستسبلـ فيتجسد في أيقونات  
ودواؿ لغوية ورقميةأخرى ، أبرزىا ؛ قرار ىيئة 

الذي بات يشكؿ الزمة في  242األمـ المتحدة 
،ومؤتمر 02حضور األنظمة العربية المستسممة

كامب ديفد الذي يتحوؿ إلى مغطس يطفح بالنفط  
، وعناويف في 04يجبر الفمسطيني عمى التطير بو 

أنطمة الحكـ تحمؿ  دالالت مبطنة  ؛ مثؿ صحؼ 
)  09، ) الديمقراطية ( 01) حكومة المنفى (
 ... وغيرىا . 01التضامف العربي  (

 ثانيا : األنا واآلخر 

تظير األنا مممحا ىاما في تشكيؿ الصورة 
الكاريكاتيرية لدى ناجي العمي ، وحضورىا يأخذ 

ي طابعا رمزيا ، كما أنو لـ يكف بالمفيوـ الفرد
الضيؽ ، إنما يظير بالمفيوـ الجماعي الواسع ، ، 
مف ىنا ، فإف الشخصيات التي تظير في 
كاريكاتيره ذات ارتباطات جمعية ، فػصحيح أف ) 
حنظمة (  ىو قناع ناجي العمي لكنو " في 
المحصمة ىو الوجداف الجمعي والشاىد والقاّصوقد 

، 09حّممو العمي مشاعره وىمومو ونزوعاتو وصوتو" 
إنو شاىد العصر ، عنو يقوؿ ناجي العمي :" و 

الذي ال يموت ، الشاىد الذي دخل الحياة عنوة 
ولن يغادرىا ، أبدا ، إنو الشاىد األسطورة ، وىذه 
الشخصية غير قابمة لمموت ، ولدت لتحيا وتحّدت 

 .01"  لتستمر

وىكذا ، فقد اختار العمي حنظمة؛ ليكوف توقيعا  
بلمح تكاد تأخذ صفة الزما لنصو ، وأودع فيو م

الثبات مف حيث الشكؿ والمضموف ؛ فيو يبدو  
في كثير مف الصور مكتوؼ اليديف حافي القدميف 
يدير ظيره ، يعبر في وقفتو عف رفض الواقع ، 
ويعبر في يديو المكتوفتيف عف حالة العجز ، لكنو  
في بعض الصور يعبر عف رضاه ويطمؽ العناف 
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كما أف مبلمحو تدؿ  ليديو لممشاركة في الحدث ،
عمى انتمائو لمطبقة الكادحة التي ينتمي ليا العمي 
وينتصر لقضاياىا السياسية واالجتماعية ، و ال 
شؾ أف العمي يعبر عبرىا عف تبنيو لمفكر 
االشتراكي الذي يؤمف بأف التغيير سيكوف عمى 
أيدي أبناء ىذه الطبقة ، وقد تبنى ىذه الرؤية كثير 

بدعيف العرب منذ الخمسينات مف مف الفنانيف والم
 1ينظر ممحؽ رقـ  .21القرف العشريف 

وتتجسد )األنا ( في شخصيتي )أبو حسيف وزوجتو 
فاطمة( ،  فيما حاضراف في كثير مف الصور 
الكاريكاتيرية  ؛ حيث إف ) أبو حسيف ( يأتي في 
صورة الرجؿ الطيب البائس الفقير الذي يتابع 

الصمة بقضيتو الوطنية، األحداث السياسية ذات 
ويتفاعؿ معيا في صورة تجعمنا نراه يتأمؿ حينا 

 ويتألـ أحيانا .

أما فاطمة ففي الغالب تأتي في صورة المرأة 
، 20الفمسطينية المكافحة والمناضمة والصابرة 

ويستطيع المتمعف في كثير مف الصور تحديد 
مبلمح الحياة التي يعيشانيا مف خبلؿ األيقونات 

في البيت الذي يأوييما ، فيما يمثبلف  الظاىرة

األسرة الفمسطينية البسيطة والكادحة  التي تجد 
نفسيا مجبرة عمى التعاضد في سبيؿ مواجية الواقع 
السياسي واالجتماعي الذي لحؽ بيا، كؿ ذلؾ 
يجعؿ مف القضية الفمسطينية عنوانا لوجودىما ، 
فيا ىي فمسطيف حاضرة في الثوب التقميدي 

طة والكوفية والحب، والموحات الجدارية التي والخري
تحمؿ صورة الّصبار والزىر وسنبمة القمح ، 
وحجاب الكؼ الذي يستخدـ في الثقافة االجتماعية 
لرد العيف والتحصف مف الحسد  ؛ وقد بات مألوفا 
في الثقافة الفمسطينية أف الموحة الجدارية ترمز إلى 

التي تحمميا  عبلقة وجدانية أو فكرية بيف الداللة
وأىؿ البيت ؛ فالصبار يعكس الحاجة لمصبر ، 
وخريطة فمسطيف ىي العنواف والقضية ، وسنبمة 
القمح ىي مممح داؿ عمى انتصار الحياة عمى 
الموت ، أما األزىار فيي تحمؿ في داللتيا األمؿ 

 9ينظر ممحؽ رقـ  .

وأبو حسيف وزوجو فاطمة يمثبلف في حضورىما 
ة التي تعيش مرارة المجوء في األسرة الفمسطيني

مخيمات الشتات لكف عيونيما عمى الوطف ، مف 
ىنا ،فيما دائما منشغبلف بمتابعة األخبار السياسية 
العالمية والعربية بقدر ما تتصؿ بالقضية 
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الفمسطينية ، وكثير مف حواراتيما التي تظير في 
أنساؽ لغوية ذات طابع سياسي اجتماعي ، فتارة 

يف يصّبر كؿ منيما اآلخر ، وتارة تجدىما متفق
أخرى يختمفاف ؛ يموـ أحدىما اآلخر لكف فمسطيف 
ىي عنواف حواراتيما في كؿ األحواؿ ؛ والمبلحظ 
أف العمي يحرص في كثير مف األحياف عمى 
التعبير عف ىواجسيما التي تختصر ىواجس كثير 
مف البلجئيف  عبر أنساؽ لغوية ذات تراكيب سيمة 

ميجة الفمسطينية المحكية ، كما نجده مستقاة مف ال
يوظؼ عبلمات الترقيـ كاالستفياـ)؟( التي تشي 
 بتساؤالت كثيرة تشي بحالة القمؽ التي يعيشيا .

 1ينظر ممحؽ رقـ 

وأبو حسيف وزوجو فاطمة ال يكتفياف بانتقاد الواقع 
بؿ يتعاوناف معا لتغييره ، ويشاركاف العمي) حنظمة 

حيث يؤمناف بما آمف بو ( في وضع الحموؿ لو ، 
مف كوف البندقية ىي الحؿ ؛ بالبندقية وحدىا يمكف 
الوقوؼ في وجو االحتبلؿ الذي ينشر الموت 
والجدب  ، مف ىنا ،فيما يظيراف في صورة 
أيقوناتيا ذات خطوط حادة ، تحمؿ دالالت جمالية 
وواقعية  ، إذ يتخذاف البندقية محراثا ويزرعاف 

الحياة والحب والوجود القمح الذي يرمز إلى 

ويستأصبلف نجمة داود ) الشعار الصييوني ( ، 
والعمي ىنا ، يؤمف بالفعؿ المقاوـ الذي يقـو عمى 
السرية حيث يتخذ السواد واجية لمصورة ؛  
فمشيدية الميؿ عبلمة لونية سيميائية متصادمة 
مقسمة بيف ضياع وتيو وخوؼ وبيف أمؿ وبذار 

لمزراعة، ويجعؿ اليبلؿ  وحياة، فيختار الميؿ وقتا
 .شاىدا عمى الفعؿ المقاوـوحده 

 01ينظر ممحؽ رقـ 

 

وفي سياؽ التعبير عف الظمـ الذي يمحؽ  
بالفمسطيني نجد العمي يرى في الفمسطيني نبي ىذا 
الزماف ، فتارة يقدمو في صورة النبي موسى عميو 
السبلـ ؛ حيث يظير بصورة طفؿ مغطى بالكوفية 
الفمسطينية ،ووضع في تابوت وألقي في اليـ في 

وفي ذلؾ استدعاء لمعمـ  22ليمة شديدة السواد 
لديني النبي موسى  وقصتو مع فرعوف التي ذكرت ا

في القرآف الكريـ :)) وأوحينا إلى أـ موسى أف 
فإذا خفت عميو فألقيو في اليم يأخذه أرضعيو ، 

عدو لي وعدو لو وال تخافي وال تحزني إنا رادوه 
؛ وفي ذلؾ إشارة 22((إليك وجاعموه من المرسمين 
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المجيوؿ إلى التخمي عنو وتركو لمواجية المصير 
، وتأكيد رعاية اهلل لو بسبب عدالة قضيتو . وتارة 
ثانية نجده  يوسؼ عميو السبلـ الذي تآمر عميو 

؛ في 24أخوتو وجاؤوا بقميصو المخضب بدـ كذب
إشارة إلى تآمر األنظمة العربية عمى قضيتيوىو 

وجاءوا عمى قميصو بدم استمياـ لقولو تعالى :)) 
كذب ، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر 

، وتارة 21((جميل واهلل المستعان عمى ما تصفون 
، في 29ثالثة يظير في صورة المسيح المصموب 

داللة عمى الظمـ الذي يمحؽ بالفمسطيني ، وىذا 
يعد استمياما لشخصية المسيح بحسب المعتقدات 

مضحي مف أجؿ المسيحية حيث يقدـ بوصفو ال
 أمتو .

أما اآلخر فيكاد ينحصر في كاريكاتير العمي في 
ثبلثة ؛ العدو اإلسرائيمي ،والنظاـ العربي الرسمي ، 
وأمريكا ، فالعدو اإلسرائيمي يظير بصورة المحتؿ 
الذي كاف وما زاؿ سببا في شقاء الفمسطيني 
ومعاناتو  ، فيو ال يراعي القيـ اإلنسانية ،وقد 

عو حدود المكاف والزماف ؛ إذ لـ تجاوزت أطما
يكتؼ باحتبلؿ األرض ووضع يده عمى  المقدسات 
، إنما يتطمع إلى السيطرة عمى لقمة عيش 

الفمسطيني وسمبو حياتو، والمتفرس في مبلمحو يجد 
السواد سمة دالة عمى خبثو ومكره ، حيث يظير 
عمى خبلؼ الصورة البسيطة التي يظير فييا 

نا نجده يقدمو في لباس ديني و الفمسطيني ، كما أن
لحية كثة وأنؼ كبير، وربما يعكس بذلؾ منطمقات 
احتبللو األرض وسمبو الحقوؽ ؛ حيث يعطي 

 الحتبللو صفة دينية  .

 00ينظر ممحؽ رقـ 

 

ويشير العمي إلى اآلخر اإلسرائيمي في سياؽ 
سياساتو وممارساتو ؛حيث يتناوؿ االستيطاف 

لمحدقة بالفمسطيني ، بوصفو واحدا مف األخطار ا
ففي كثير مف صوره يرى أف العدو اإلسرائيمي 
يسعى إلى اجتثاث مظاىر الحياة ، ونزع تمؾ 
المعالـ التي تدؿ عمى الوجود الفمسطيني مف أجؿ 
بناء المستوطنات ، والمتمعف في الصورة اآلتية 
يرى أف السواد يشكؿ فضاء وخمفية لبلعتداءات 

نطؽ القوة ، كما تشير الممنيجةالتي تعتمد عمى م
إلى الظروؼ الدولية والصمت العالمي تجاه ما يقع 
عمى األرض الفمسطينية ، ومع ذلؾ فإنو في 
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صرار الفمسطيني عمى البقاء المقابؿ يظير إ
 . بأرضو

 02ينظر ممحؽ رقـ 

أما النظاـ العربي فيو آخر بالنسبة لمعمي ؛ ألنو 
اإلحساس  يبدو في كاريكاتيره عاجزا متواطئاوفاقدا

القومي واإلنساني  ، إذ يظير عجزه عف القياـ  
بواجبو تجاه القضية الفمسطينية ، إذ يترجـ صورتو 
في ذىف اإلنساف العربي عمى شكؿ خطوط ىشة ، 
فيصوره مكبؿ اليديف متكرشا قبيحاغير آبو بما لحؽ 
بأرضيا وشعبيا، فبليغضب لشيء ، وال  ييتـ 

ذالؿ البشر ، وليس في نيتو أف  باحتبلؿ األرض وا 
يعمؿ شيئا هلل ، والمفارقة الغريبة أف ردة فعمو  
تتحوؿ إلى احتفاالت شكمية  ؛ فيتحايؿ عمى 
ىزائمو في الحاضر باالحتفاؿ بذكرى االنتصار في 
معركة حطيف التي تشكؿ االنتصار األخير في 
تاريخ الفمسطيني ، أو بصب جاـ غضبو عمى 

 . الضحية بدال مف صبو عمى الجبلد

 02ينظر ممحؽ رقـ 

ويذىب العمي في كاريكاتيريو مذىبا يرى فيو أف 
بقاء مثؿ ىذه األنظمة العربية يمنحالشرعية 

إلسرائيؿ ،  ففي سياؽ استحضاره الرموز 
واأليقونات الدالة عمى الدولة العبرية المتمثمة  
بالكتاب المقدس والشمعداف والعمـ اإلسرائيمي  يرسـ 

فييا ييوديا متدينا يتضرع إلى اهلل  صورة رمزية يقدـ 
بالدعاء ، ويرجوه  أف يكثر مف الزعامات العربية 

؛ وىنا يعّرض العمي  11.1ويثبت شرعيتيـ بنسبة  
باالنتخابات الرئاسية في الدوؿ العربية، ويسخر مف 

 نتائجيا التي باتت معروفة لدى اإلنساف العربي .

 04ينظر ممحؽ رقـ 

نظمة العربية عند مسؤولياتيا وبدال مف أف تقؼ األ
في االنتصار لمقضية الفمسطينية  يرى العمي أنيا 
في سياساتيا تتعاوف مع االحتبلؿ في تشديد 
الخناؽ عمى الفمسطيني وحصاره  ؛ ففي مفارقة 
ساخرة يظير الحكاـ العرب بوصفيـ عماال 
مأجوريف  لدى الكياف المحتؿ يمدونو بالمبنات التي 

ار العزلة السياسية واالجتماعية تزيد مف  رفع جد
عمى الفمسطيني الذي يتصؿ حضوره في الصورة  
برمزية قبة الصخرة واليبلؿ الذي يعموىا ، حيث 
بدت عصية عف التغييب في معانقتيا السماء ، 
والمتمعف في الصورة يرى أف العمي يشير إلى 
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مكانة الحكاـ في ىذه المعادلة السياسية ؛ حيث 
كرشيف يقفوف في موقع دوني بالنسبة بدوا أقزاما مت

لمستخدميـ ) المحتؿ ( ، وعمى الرغـ مف أف 
الصورة في ظاىرىا تشير إلى النظاـ العربي بعامة 

، وىذا ما كنيا تشير إلى حكاـ الخميج بخاصة، ل
 تحممو دالالت الثوب الخميجي وبرميؿ النفط .

 01ينظر ممحؽ رقـ 

نظمة في ويقيـ العمي مفارقة بيف ما تعمنو األ
إعبلميا الرسمي وبيف الواقع ، ففي الصحيفة التي 
تكاد تشكؿ مقوما ىاما في تكويف كثير مف رسومو 
الكاريكاتيرية ، ومصدرا مف المصادر التي يستقي 
منيا ثقافتو واألخبار السياسية  ، يستعرض العنواف 
الرئيس الذي تعمف فيو األنظمة  التفافيا حوؿ 

بلف يـو لمتضامف مع القضية الفمسطينية بإع
الشعب الفمسطيني ، بالتوازي مع  نسؽ لغوي يستند 
فيو إلى معادلة رياضية تخمص بنتيجة ىزلية ساخرة 
مفادىا أف يوـ التضامف المعمف ىو مقابؿ لػ ) 

( يوما ىي أياـ التآمر عمى الشعب  294
الفمسطيني ، والمتمعف في الصورة يممح مظاىر 

التي يمتؼ بيا الحكاـ التآمر فييا عبر الطريقة 

حوؿ الرجؿ الطيب ، والتستر بالصحيفة في 
 محاولةالستغبلؿ طيبتو وظروفو . 

 09ينظر ممحؽ رقـ 

واألنظمة العربية تبلحقالفمسطيني  ؛ ففي مفارقة 
ساخرة وتناص تخالفي يمجأ العمي إلى  تحوير 
المثؿ الشعبي  القائؿ ) كؿ متيـ بريء حتى تثبت  

يصبح )كؿ فمسطيني متيـ حتى إدانتو (  ، حيث 
تثبت إدانتو ( ، وىنا تظير الجنسية الفمسطينية 
دانة تجعؿ مف الفمسطيني رىينة لؤلنظمة  تيمة وا 
العربية القمعية ، وفي ذلؾ إشارة إلى كثير مف 
الفمسطينييف الذيف تحولوا إلى رىائف في السجوف 

 العربية .

 01ينظر ممحؽ رقـ 

تي تبدو في كاريكاتير ويتمثؿ اآلخر في أمريكا ال
العمي رأس الحربة في النظاـ العالمي الفاسد الذي 
يدعـ االحتبلؿ اإلسرائيمي لؤلراضي العربية، ففي 
مفارقة غريبة يشير العمي إلى تيافت األنظمة 
العربية نحو الخوازيؽ السياسية التي تخبئيا أمريكا  
ليـ، وىو بذلؾ ينفي دورىا الحيادي المزعـو مف 
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العربي ػ اإلسرائيمي ، ويظير حمؽ  الصراع
 الزعامات وغبائيـ . 

 09ينظر ممحؽ رقـ 

ويأخذ اآلخر أيقونات رمزية متعددة ذات دالالت 
سمبية ؛ فاآلخر ىو قنابؿ وبراميؿ نفط وخناجر 
التي تتساقط عمى رأس الفمسطينييواجييا بقراءة 

؛ فالقنابؿ ىي إسرائيؿ في حروبيا 21القرآف والدعاء 
المخيمات الفمسطينية في لبناف ، و براميؿ ضد 

النفط تجسد دعـ أمريكا لمعدو المحتؿ في حروبو 
بمقدرات األمة، أما الخناجر فيي تشير إلى تآمر 

 األنظمة العربي عمى الفمسطيني وقضيتو .

سرائيؿ ىي امرأة عاىرة تعرض مفاتنيا لؤلنظمة   وا 
تيا العربية التي تتفاعؿ مع ىزات خصرىا ببيع كرام

، أما أمريكا فيي كمبة سوداء ترضع طفميا 29
المدلؿ إسرائيؿ مف جية وتعض العرب مف جية 

، أما النظاـ العربي فيغمب عمى مواقفو  21أخرى
، 21التردد بيف ال ، ونعـ ؛ لذا ارتبط وجوده) بمعـ ( 

وتارة ىو ضمير ميت ، ومصاص دماء وخنزير 
، وتارة 22، وتارة ثانية ال يسمع وال يرى وال يتكمـ 20

ثالثة ىو ميت ينساؽ عميو الدعاء لؤلموات ) أنتـ 
 . 22السابقوف ونحف البلحقوف (

 ثالثا: السجن والحرية

إف الباحث في بنية الصورة الكاريكاتيرية الدالة    
عمى السجف في أعماؿ العمي يجد أنيا تظير في 
سياؽ وعيو لمواقع وانحيازه لممظموميف ووقوفو في 

المؤامرة عمى المنطقة يقوؿ : " وجو الجبلديف ، 
مستمرة وأدوات القمع تزداد والقبيمة تكبر ، وىذا 
ما يجعل المرء يستسمم ، بل ال بد من أن يستنفد 
قواه الذاتية ، وىذا واجب كل القوى الديمقراطية ، 
وال أعتقد أن ىناك اختالفا بين المواطن المصري 
والتونسي مثال ، ىناك حقوق ميضومة وواقع 

 .24"  زئةتج

ويتضح اتجاه العمي في رسوماتو التي تعبر     
عف السجف بصورة ال تخضع لمتأويؿ ، فيو يدافع 
عف أبناء طبقتو الذيف باتوا يدفعوف حياتيـ ثمنا 

أنا شخصيا لموصوؿ إلى حياة كريمة ، يقوؿ :" 
إنسان منحاز لطبقتي ، منحاز لمفقراء ، وأنا ال 

، القضية واضحة أغالط روحي ، وال أتممق ألحد 
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جدا ، الفقراء ىم الذين يموتون وىم يسجنون ، 
 . 21"  وىم الذين يعانون معاناة حقيقية

وىكذا ، فإف حضور السجف في أعمالو 
الكاريكاتيرية يأتي في سياؽ االنتصار لمقضايا 
العربية  العادلة بعامة والقضية الفمسطينية بخاصة 

مات ، وقد برز السجف  لديو عبر عناصر ومقو 
متنوعة، يمكف حصرىا في صورتيف؛األولى نمطية، 
تقدمو بصورتو المادية المباشرة التي تعتمد في 
بنائيا عمى أدواتو بوصفو مكانا لمقمع، واألخرى 
رمزية  ذات داللة غير مباشرة وغير نمطية حيث 
يظير بأدواتو داال عمى الواقع المؤلـ أو الخضوع 

 واالستسبلـ والتبعية السياسية.

ويحرص العمي عمى التعبير عف قضية السجف    
عبر تسميط الضوء عمى السجيف بوصفو ضحية ، 
والبلفت أف تقديمو ليذه الضحية ال يأخذ وجيا 
واحدا ، فيو تارة يتعاطؼ معيا ، وتارة أخرى 
يستنيضيا ، وثالثة يبث األمؿ فييا ، ورابعة يموميا 
ويستنكر تقاعسيا ، كؿ ذلؾ يظير في سياؽ 

قات عدة تظير حجـ المأساة التي تقع عمييا ، مفار 
والمؤامرة التي تتعرض ليا ، فالسجيف يمكف أف 

يكوف محور الصورة الكاريكاتيرية لكف محوريتو ال 
تنفصؿ عف المكونات الظاىرة في الصورة أو 
الغائبة عنيا ؛ فحضور السجيف ال يعني الغياب 
 المطمؽ لمسجاف الذي أودعو السجف ؛ وربما يغيب
السجاف لكف أدوات السجف تشير إليو ، وتعبر عنو 

 وتؤدي سياساتو .

وىكذا ، يظير السجيف في غير صورة  كشؽ     
مف ثنائية تقابؿ السجاف ؛ فعمى سبيؿ المثاؿ ال 
الحصر يأتي حضوره مقاببل لمنظاـ المصري 
الحاكـ المتمثؿ بالسادات، الذي بدا يتخبط في 
سياساتو حيف يعتقؿ المسيحي القبطي وينتزع 
اعترافا منو بالقوة بعد أف يتيمو باالنتماء إلى 

عة اإلخواف المسمميف ، كما أنو في كاريكاتيره جما
يسمط الضوء عمى الضحية التي تبدو في حضورىا 
ذات مبلمح مختمفة عمى مستوى الشكؿ والموف 
والمباس والييئة والتفاعؿ مع الحدث لكنيا تتحد في 
اليـ بعد أف يجمعيا سقؼ السجف، وىذا ال يعني 

ماف مف أف الضحيتيف في الصورة الكاريكاتيرية يسم
الموـ ؛ فيو ينتقد تمؾ السمبية التي يظيراف عمييا 
في الرد عمى الظمـ والقير الذي يمحؽ بيـ ؛ 
فالمسمـ يعبر عف رفضو بالضحؾ والتدخيف ، أما 
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المسيحي فيضع يده عمى خده ببل حوؿ لو وال قوة 
، وكبلىما يدير ظيره لآلخر ، ويكأف العمي يقوؿ : 

أجؿ البحث عف مف األجدر أف تتحدا معا مف 
خبلص يميؽ بإنسانيتكما ؛وكؿ ذلؾ يتصؿ بحرص 
العمي عمى  تغييب الجبلد ويكتفي بعرض األدوات 
الدالة عميو ، المتمثمة بجدار في غرفة السجف 

وقضيبيف حديدييف يقيداف  يحتوي عمى كوة نافذة
 .الحرية

 01ينظر ممحؽ رقـ 

وتظير المفارقة في صورة السجف بيف شعارات 
النظاـ الرسمي المصري المتمثؿ بالسادات 
وممارساتو عمى أرضالواقع ، حيث يرفع النظاـ 
شعار) المخابرات  في خدمة الشعب ليبل ػػ نيارا ( 
ويقوـ بقمع معارضي  اتفاؽ السبلـ مع إسرائيؿ 

اع عبر اعتقاليـ والتنكيؿ بيـ ، ويأخذ العمي عبر قن
حنظمة منطقة وسطى بيف بياض الشعار وسواد 
الواقع الذي ينعكس مف عيوف أجيزة المخابرات 
التي تمارس سياسات مكشوفة عمى الرغـ مف 

 النظارات السوداء التي تغطي عيونيا . 

 21ينظر ممحؽ رقـ 

وفي غير صورة كاريكاتيرية نجد العمي يبني  
مفارقة تقوـ عمى الفضاء الخارجي والفضاء 
الداخمي أو ثنائية الموت والحياة ، أو الظممة والنور 
أو السجف والحرية ، ويتمثؿ ذلؾ في الحجارة 
البيضاء الذي يقابمو السواد الحالؾ القابع داخؿ 

، ويظير السجف استثناء أماـ إرادة الزىرة 29الكوة 
التي تنبت عمى قضبانو التي أخذت ػػ كما ىو 

بتيا ؛ والعمي واضح ػ تفقد بعضا مف قوتيا وصبل
ىنا ، ال يفرؽ بيف سجوف إسرائيؿ وسجوف العالـ 
العربي ، كما ال يفرؽ بيف المعتقؿ الفمسطيني 
والمعتقؿ العربي ، ويوظؼ في كاريكاتيره واحدا مف 
الشعارات المغوية اإلعبلمية المتداولة  في 
التظاىرات في الشارع العربي والفمسطيني )الحرية 

ي سجوف إسرائيؿ والعالـ لممعتقميف السياسييف ف
 العربي (.

 20ينظر ممحؽ رقـ 

ولـ يكتؼ العمي في صوره الكاريكاتيرية الدالة  
عمى السجف بصورتو المباشرة ، بالتعبير عف 
األحداث العارضة التي تتصؿ بالظروؼ السياسية 
التي تعيشيا بعض الدوؿ العربية ، بؿ استخدـ 
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رسـ  السجف رمزا و راح إلى أبعد مف ذلؾ حيف
صورة العربي  سجينا لؤلفكار القطرية واألعبلـ 
العربية التي أصبحت تشكؿ عوائؽ تقضي عمى 
حمـ الشعوب العربية في الوحدة ، فإذا كانت كثرة 
األعبلـ في ظاىرىا مممح فخر  واعتزاز فإف العمي 
يعرضيا في مفارقة  تظيراإلنساف العربي ذليبل بيف 

سارية  20العربية )السواري التي جاءت بعدد الدوؿ 
( ،حيث يعرضيا  بوصفيا سجنا كبيرا تنبثؽ مف 
بيف حرابو الظممةو يسمب اإلنساف العربي العزة ، 
ويظير العمي إنكاره ورفضو  عبر قناع حنظمة 
الذي  يحاوؿ أف يتجاىؿ ىذا الواقع  عبر البحث 

 عف أفؽ آخر .

 22ينظر ممحؽ رقـ 

اؽ لغوية ويظير السجف والحرية في أيقونات وأنس
ذات دالالت مفارقة تكاد ؛ فالسجف قبر مظمـ  
موشى بنجمة داود تدفف فيو  األجساد واألحبلـ ، 
لكف الحرية زىرة تنبت عمى نافذتو في إشارة إلى 

،ومف المفارقات 21انتصار إرادة الحياة عمى الموت 
أف النوايا واألحبلـ يمكف أف يتحوال إلى تيمة 

 .29ي يعاقب عمييا اإلنساف العرب

 رابعا :الوطن والمنفى : 

يشكؿ الوطف المتمثؿ بفمسطيف المكاف والتاريخ   
واإلنساف عنواف الصورة الكاريكاتيرية لدى ناجي 
العمي ، وقد راح في كثير مف رسوماتو يظير 
ارتباط الفمسطيني بأرضو وتعمقو بو ، وتأخذ بعض 
صوره بعدا ذا داللة رمزية عندما يرى أف العشؽ 

ره عف متبادؿ بيف الفمسطيني وأرضو ، وفي تعبي
ىذا العشؽ نجده ال يؤمف بالحموؿ المجتزأة التي 
تسعى األنظمة العربية أف تفرضيا عمى شعبو، وال 

ـ 0149يقبؿ الفصؿ بيف األراضي المحتمة عاـ 
ـ ؛ ويظير ذلؾ في 0191وتمؾ التي احتمت عاـ 

الشعار الذي يتكرر لديو بصورة الفتو ) كامؿ 
نجرار وراء التراب الوطني الفمسطيني (. ورفضو لبل

، المذيف لف يغيرا 229ػػ 242قراري األمـ المتحدة 
 ـ .0149في سواد تاريخ 

 22ينظر ممحؽ رقـ 

 24وممحؽ رقـ 

وفي صور أخرى يرى العمي أف ترجمة حب  
الفمسطيني لفمسطيف ) كامؿ التراب الوطني (  ال 
تكوف بالكممات وحدىا ، إنما بالرصاص الذي 
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الذي يؤمف بو منيجا يحمؿ داللة الفعؿ النضالي 
لتحرير فمسطيف بمفيوميا التاريخي، حيث نجده 
يخط طريقو نحو فمسطيف عبر الرصاصة ، وىي 
األيدلوجية السياسية التي عبر عنيا العمي في غير 

 صورة .

 21ينظر ممحؽ رقف 

ويحضر الوطف في كاريكاتير العمي  عبر رموزه 
ومقدساتو ؛ حيث يشير إلى الواقع الذي لحؽ 

وطف وينبو مف الخطر المحدؽ بو ،  وتأخذ بال
الصورة في ىذا االتجاه طابعا تنبؤيا ، فعمى سبيؿ 
المثاؿ ، نجده يكشؼ عف المستور و يشير إلى 
الخطر الذي تتعرض لو مدينة القدس ، عبر 
محاوالت التيويد التي تتـ في الظممة ، وقد اختار 
قبة الصخرة رمزا داال عمى الوطف بعامة والقدس 

خاصة ؛ ألنو يعمـ الرمزية الدينية والسياسية التي ب
تحمميا القبة في ذىف الفمسطينييف والعرب 

 والمسمميف . 

 29ينظر ممحؽ رقـ

ويرى العمي أف االحتبلؿ في استيدافو لموطف ال 
يستيدؼ فئة دوف أخرى ، وال يفرؽ بيف مسمـ 

ومسيحي أو بيف مقدسات إسبلمية و أخرى 
لصورة بعدا تحريضيا ، حيث مسيحية  وىنا، تأخذ ا

يرسـ الوطف الفمسطيني بيتا يجمع فيو بيف اليبلؿ 
والصميب ، ويظير االحتبلؿ عدوا يستولي عميو ، 
ويسعى لبث الفرقة بيف أىمو ، وينبو ىنا ، إلى 
الروابط التاريخية واالجتماعية التي تربط بيف 
مسممي ومسيحيي فمسطيف داعيا إياىـ إلى الوحدة 

 واجية مخططات االحتبلؿ .في سبيؿ م

 21ينظر ممحؽ رقـ 

وصحيح أف الوطف ظؿ محط أنظار العمي في 
كاريكاتيره ، لكنو عبر عف المنفى ورسـ صورتو 
دوف أف يرى فيو بديبل عف وطنو؛ عمما أف لجوءه 

، ، 21ومعاناتو الذاتية ظبل محورا لرسوماتو 
والباحث في كاريكاتيره يجد أف لبناف مف أكثر دوؿ 
المنفى حضورا في رسوماتو ؛ نظرا لكونو شريؾ 
المعاناة المباشر في مواجية العدو المحتؿ ، كما 
أنو شريؾ السبلح والخندؽ في معركة الحرية 
والتحرر ، إضافة لذلؾ فيو وطف لجوء ناجي العمي 

 . 41، حيث احتضنو مخيـ عيف الحموة 



 الصورة الكاريكاتيرية ؛ أبعاُدىا ودوُرىا في تشكيل الخطاب السياسي واالجتماعي عند ناجي العمي

 98 م2107القسم الثاني لسنة  23العدد

وىكذا ، فقد عبر  العمي عف عبلقة الحب التي 
تربط الفمسطيني بمبناف بوصفيا الحضف الذي آوى 
الفدائي الفمسطيني عندما أغمقت في وجيو أبواب 
الدوؿ العربية األخرى ، والبلفت أف الفدائي  يرسـ 
حبو  لمبناف بدمو ، في إشارة إلى عشؽ صوفي 

عيبة تشير غير عادي ، ووحدة الدـ في الثقافة الش
 إلى وحدة المجتمع في اليدؼ والمصير .

 29ينظر ممحؽ رقـ 

وغالبا ما برز لبناف جنة الفمسطيني الثانية ، فمنو 
يستمد الفدائي بقاءه ووجوده  ، وقد بدا لبناف األـ 
الحنوف التي تحتضف الفمسطيني وتتحمؿ في سبيؿ 
ذلؾ المعاناة واآلالـ  ، أما الجنوب المبناني فيو 

الماء التي تمد الفدائي بالحياة عندما تنكر لو جرة 
العالـ وانسدت أمامو األفؽ ، وطالما عبر الماء 
عف الحياة في الثقافات اإلنسانية ، وىنا ،  يعترؼ 
العمي بدور الجنوب المبناني في إذكاء نار الثورة ، 
كونو يمثؿ مسرح العمميات الفدائية المقاومة في 

 العشريف .  مطمع الثمانينات مف القرف

 21ينظر ممحؽ رقـ 

وُيختصر المنفى بمخيـ عيف الحموة وخيمة المجوء  
التي وجد نفسو مجبرا عمى العيش فييا، وتشكؿ 
الخيمة الرسـ األوؿ الذي خطو العمي ونشرىا في 

، وقد 40ـ0192مجمة " الحرية "البيروتية سنة 
جاءت تعبر في حضورىا عف قضية البلجئيف التي 

سد مف الصورة الكاريكاتيرية لدى أخذت حصة األ
ناجي العمي ، وصحيح أف لمخيـ عيف الحموة  حيزا 
في نفس العمي ؛ ألنو المخيـ الذي عاش فيو بعضا 
مف حياتو ، لكف قمبو مثؿ قمب كثير مف البلجئيف 
ظؿ معمقا بالوطف يحف إلى أيامو ومنازلو ، وىنا ، 
 يستحضر بيت أبي تماـ الذي يعبر فيو عف الحنيف

 إلى المكاف األوؿ : 

 كم منزٍل في األرض يألفو         

 الفتى وحنينو أبدا ألول منزل 

 31ينظر ممحق رقم 

ويظير الوطف والمنفى في أيقونات رمزية    
وأنساؽ لغوية  ذات دالالت ثقافية وسياسية 
واجتماعية ؛ فالوطف ىو الثوب الفمسطيني التراثي 
الذي يعبر عف ىوية الوطف وال يخضع لممساومة 

، وىو البيت الذي يمجأ إليو الفمسطيني عندما 42
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، وىو عنواف حكايات فاطمة  42تضيؽ بو المنفى 
، وىو  44بنائيا حتى تصبرىـ عمى حياة المنفىأل

األغنية التي يترنـ عمى سماعيا الفمسطيني في 
 .41لحظات المآسي في المنفى

التناص التخالفي  في محور الوطف  ومف صور 
والمنفى ؛ تظير عبر العودة إلى الموروث 
والتخالؼ معو والتصادـ في ضوء المحاكاة الساخرة 

لتاريخي ، مخمخمة لنصوص الموروث الديني وا
 لمقيـ الموروثة وبناء قيـ جديدة :

 20ينظر ممحؽ رقـ 

ىذه الصورة تعتمد عمى نسؽ لغوي ) المخيمات ػػ 
سفينة نوح ( ، ونسؽ غير لغوي ) فضاء واسع 
يقوـ عمى لونيف األسود واألبيض ( ويحتؿ السواد 
الجزء األكبر منو ، وفي ذلؾ إشارة إلى انعداـ 

أما البياض فيتصؿ بالسفينة األفؽ والحيرة ، 
وزخات المطر والبحر والناجيف ، وقد استدعى 
العمي سفينة نوح التي ترمز لمنجاة لكنو تخالؼ 
معيا في كونيا تتجو نحو المخيمات التي أصبحت 

 ترمز إلى المصير المجيوؿ .

تتحد األنساؽ المغوية المتمثمة بعبارة ) أنا أفكر إذا و 
أخرى غير لغوية ) السواد أنا موجود ( ػ مع أنساؽ 

، والبياض المتمثؿ باليبلؿ وسمسمة الحجارة والقبر( 
؛ وىنا يستدعي مقولة ديكارت لكنو يتصادـ معيا 
وييدميا ضمف معادلة اإلحبلؿ واإلزاحة لينقد الواقع 
العربي القمعي  الذي يقتؿ الفكر ويئد المفكريف ، 

ح أنا فالتفكير لـ يعد سبيبل لمحياة والوجود ! لتصب
أفكر إذا أنا مغتاؿ تحت شاىد اليبلؿ وبصر 

  حنظمة الذي يتخذ موقؼ الحياد !

 22ينظر ممحؽ رقـ 

 خامسا: النظام العربي والشعوب 

حرص العمي في كاريكاتيره عمى فضح سياسات  
األنظمة العربية تجاه شعوبيا ، ونجده يتناوؿ 
األنظمة الحاكمة بأسموب ىجائي ساخر ،حيث 

ـ عمييا ويرى أنيا المسؤولة  عف الحالة يمقي بالمو 
التي لحقت باإلنساف العربي ، فيظير النظاـ 
العربي في صورة سمبية ، فالحاكـ العربي ىو 
شخصية متكرشة مترىمة تجتمع فييا صفات 
التخاذؿ والتآمر والخيانة والتسمط واالستبداد ، وال 
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تراعي طموحات شعوبيا ورغباتيا في العيش الكريـ 
. 

ذا ، يظير النظاـ العربي أداة قير بيد الغرب وىك
بعامة وأمريكا بخاصة ، فبدال مف أف تكوف 
األنظمة ظيرا وظييرا لشعوبيا تتحوؿ إلى عصا 
تسمط عمى ظير الشعوب ، فيظير اإلنساف العربي  
مكببل مسموب الكرامة  ، ويكشؼ ىنا ، عف دور 
أمريكا في ذلؾ عبر صورة العمـ األمريكي الذي 

 وؿ إلى ندوب عمى الجسد العربي .يتح

 22ينظر ممحؽ رقـ 

ويظير العمي النظاـ العربي مجردا مف القيـ   
اإلنسانية في تعاممو مع شعوبو ، وفي مفارقة 
غريبة تتحوؿ سنابؿ القمح )التي ترمز إلى الحياة 
في سياقات أخرى( إلى سياط قمع تسمط عمى رقاب 

وفي ذلؾ  الشعوب ، وتحرميـ مف العيش الكريـ ،
إشارة إلى حرص األنظمة العربية عمى التحكـ 
بمقمة عيش الشعوب حتى تتمكف مف تحقيؽ 
طالة أمد بقائيا عمى عرش الحكـ ، وال  مصالحيا وا 
تخمو الصورة مف إدانة الطرؼ اآلخر المتمثؿ في 

الشعوب التي تظير مسموبة اإلرادة وال تنتصر 
 لكرامتيا ولقمة عيشيا .

 24ينظر ممحؽ رقـ 

وفي صورة أخرى ذات بعد ثقافي يستحضر    
أسطورة سيزيؼ التي تحمؿ داللة العذاب األبدي 

، حيث يرمز لئلنساف العربي الكادح بسيزيؼ ، 49
ويحؿ رغيؼ الخبز محؿ الصخرة ، وىنا يشير إلى 
المعاناة التي يتكبدىا الفقراء لمحصوؿ عمى رغيفيـ 

ية الحاكمة  اليومي ، وىذه تحمؿ إدانة لؤلنظمة العرب
 التي تتخذ لقمة العيش وسيمة الستعباد الشعوب .

 21ينظر ممحؽ رقـ 

وفي صور ذات داللة مفارقة يرى أف خطاب  
النظاـ العربي مع الشعوب يأخذ بعديف ؛ األوؿ 
معمف ، واآلخر مبطف ، يكشفو االعوجاج في 
السطر األوؿ مف درس الديمقراطية الذي يشكؿ 

اسي لؤلنظمة الحاكمة ؛ معزوفة في الخطاب السي
وىنا يستحضر العمي بعضا مف مقولة عمر بف 
الخطاب بعد توليو الخبلفة :" مف رأى منكـ فّي 
اعوجاجا فميقومو " ، لكف العمي يحوره بعبارة ) بدي 
ألعف المي خمفو ( ، وىي عبارة ذات ارتباط شعبي 
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تنـ عف المستوى السوقي الذي وصؿ إلي النظاـ 
 و مع شعوبو .الرسمي في تعامم

 29ينظر ممحؽ رقـ 

ويعبر عف العبلقة بيف األنظمة العربية والشعوب 
بأيقونات وأنساؽ لغوية ورقميةذات دالالت مفارقة، 
فاألنظمة تعطي عجزىا السياسي مسحة وطنية 

عمى الشعوب في سياؽ  242،حيث يعرض قرار 
،واألنظمة تغذي الثقافة 41يضـ الكوفية الفمسطينية 

ي خطابيا السياسي وحواراتيا مع الطائفية ف
،وىي تتاجربكفف الفمسطيني وتتخذه راية 49شعوبيا

،وىيتدعي حرية الصحافة 41تدؿ عمى استسبلميا
في مؤسساتيا اإلعبلمية التي تظير حرية القمـ  
في الوقت الذي تيدد فيو باغتياؿ الصحفييف الذيف 

 . 11يعارضوف سياساتيا 

 النتائج :

في أعماؿ ناجي العمي  الخطاب الكاريكاتيري .0
ىو نص مفتوح محمؿ باإلشارات التي تمتقي 
بأنساؽ ثقافية وتاريخية وأسطورية، تعمؽ 

 الخطاب وتفتح شيفراتو ودالالتو. 

الخطاب الكاريكاتيري أنساؽ عبلماتية " لغوية  .2
وأيقونية" مف األلواف والخطوط واألشكاؿ 
والفراغات، لتحمؿ إشارات تقريرية ظاىرة، 

يحائية تأويمية تشارؾ المتمقي في بناء  وأخرى إ
الخطاب السياسي واالجتماعي الفمسطيني 

 الجمعي وتأويميو.

يعتمد الخطاب الكاريكاتيري عمى المفارقة     .2
الساخرة كعبلمة سيميائية تساىـ في خمؽ وعي 

 سياسي اجتماعي في آف.

تتحد العبلمات السيميائية " االجتماعية  .4
كؿ وحدة واحدة في السياسية" في دواليا لتش

 صور ناجي العمي الكاريكاتيرية.

الصورة الكاريكاتيرية " كتابة عمى كتابة"  في  .1
عبلماتيا السيميائية تستدعي النصوص التراثية 
في ظؿ عمميات مختمفة: فقد يتوافؽ مع النص 
التراثي، وقد ييدمو ويخافو ليقدـ خطابو الجديد 

  .الساخر

بناء الخطاب  تشكؿ األرقاـ عبلمة بارزة  في .9
 الكاريكاتيري .....
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، كراس يحتوي بعض أقواؿ ناجي العمي ورسوماتو ) مصدر الكتاب ىي مجمة " إلى األماـ " التي تصدرىا من أجل ىذا قتموني 

.19 

ـ حيف اغتيؿ ناجي العمي (0191الجبية الشعبية القيادة العامة ، صيؼ ،   

. ، دار اليدى  ، سميح القاسم ، توفيق زياد أثر الفكر اليساري في الشعر الفمسطيني ، شعر محمود درويش ، زيداف ، رقية : 

.24ػ22، حيفا ص .20 

.21، ص الموضوع واألداة في فن ناجي العمي العنبوسي :  .21 

19، ص2111، المؤسسة الفمسطينية لمنشر والتوزيع ، راـ اهلل ، رسومات ناجي العمي اإلنسان والثائر العمي ، ناجي :  .22 

1القصص : اآلية  .23 

.19،  ص ناجي العمي اإلنسان والثائررسومات العمي :  .24 

09يوسؼ : اآلية  .25 

.221، صرسومات ناجي العمي اإلنسان والثائر العمي :  .26 

.00، ص رسومات ناجي العمي العمي :  .27 

.10العمي :رسومات ناجي العمي ، ص .28 

.240نفسو : ص .29 

.011، ص21نفسو : ص .30 

.92نفسو : ص .31 

.019نفسو : ص .32 

.012نفسو : ص .33 

.12ـ ،ص 2119،  2، أطمس لمتوزيع والنشر ، ط ناجي العمي مدىش الممياة ومفجع المأساةاليوسفي ، ماىر :  .34 
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ـ21/02/0191، القبس الكويت ،  وجو حنظمة : دراسة في فن الشييد ناجي العميلسومي ، ناصر :  .35 
36 ، ربيع  2، العدد  2، الكوفة ، السنة  كاتوريةالفضاء في كاريكاتير الساخر رسوم ناجي العمي الكاري. البوجديدي ،عمي : 

.012ـ، ص2102 . 

09، صم 0987ـ0985كاريكاتير ناجي العمي العمي : . 37 

.092نفسو : ص .38 

21ـ ، ص0114، دار الكنوز األدبية ، بيروت ،  دراسة في إبداع ناجي العمي األسدي ، عبده ، تدمري ، خمود :  .39 

.012، صالموضوع واألداة في فن ناجي العمي عنبوسي :  .40 

41، صدراسة في إبداع ناجي العمي األسدي :  .41 

.91، ص رسومات ناجي العميالعمي :  .42 

.020نفسو :  .43 

.014ص نفسو : .44 

.011نفسو :  .45 

ـ ، 0192مطبعةاإلنجمو المصرية ، القاىرة ،  أساطير إغريقية ) أساطير اآللية الصغرى ( ،الشعراوي، عبدالمعطي  :

.021ص 46. 

.12، صرسومات ناجي العمي العمي :  .47 

.19نفسو : ص .48 

.244نفسو : ص .49 

.212نفسو : ص  
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:المصادر والمراجع   

ـ.0114، دار الكنوز األدبية ، بيروت ،  دراسة في إبداع ناجي العمي األسدي ، عبده ، تدمري ، خمود : .0  

،  2، الكوفة ، السنة  الفضاء في كاريكاتير الساخر رسوم ناجي العمي الكاريكاتوريةالبوجديدي ،عمي :  .2

ـ.2102، ربيع  2العدد   

ـ.2112: منشورات اتحاد الكتاب العرب ، دمشؽ ،المسبار في النقد األدبي.جمعة ، حسيف : 2  

. www.arbcartoon.nett ـ 2111/ 22/1. الحجار ، ضياء ، مقالة عمى اإلنترنت بتاريخ 4  

ـ .0111، دار الفكر المبناني ، بيروت ، معجم الرموز  خميؿ ، أحمد خميؿ : .1  

ـ.0190، مكتبة لبناف ، بيروت ،عمم المغة النظري خولي ، محمد عمي : ال. 9  

يني ، شعر محمود درويش ، سميح القاسم ، توفيق أثر الفكر اليساري في الشعر الفمسط . زيداف ، رقية :1

، دار اليدى ، حيفا. زياد  

ـ.21/02/0191، القبس الكويت ،  وجو حنظمة : دراسة في فن الشييد ناجي العمي. السومي ، ناصر : 9  

مطبعةاإلنجمو المصرية ، القاىرة ،  أساطير إغريقية ) أساطير اآللية الصغرى ( ،.الشعراوي، عبدالمعطي  :1

ـ.0192  

ـ.0111قدـ لو وأشرؼ عميو أدونيس ، دار الساقي ، بيروت ،  ديوان األساطير،. الشواؼ ، قاسـ  : 01  

. العمي ، ناجي :00  

ـ .2119، أطمس لمنشر والتوزيع ، دمشؽ ، م 0987ــ0985كاريكاتير ناجي العمي _  

http://www.arbcartoon/
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ـ.2111، المؤسسة الفمسطينية لمنشر والتوزيع ، راـ اهلل ، ثائر رسومات ناجي العمي اإلنسان وال _  

ـ .2110، دار وائؿ ، عماف ، الموضوع واألداة في فن ناجي العمي . العينبوسي ، أحمد : 02  

ـ2111، مجموعة اتحاد الكتاب العرب ،قراءات في الشعر العربي الحديث  والمعاصر . الموسى، خميؿ ، 02  

، كراس يحتوي بعض أقواؿ ناجي العمي ورسوماتو ) مصدر الكتاب ىي مجمة " إلى موني من أجل ىذا قت .04

 .األماـ " التي تصدرىا

ـ حيف اغتيؿ ناجي العمي (0191الجبية الشعبية القيادة العامة ، صيؼ ،   

،  2، أطمس لمتوزيع والنشر ، ط ناجي العمي مدىش الممياة ومفجع المأساة. اليوسفي ، ماىر : 01

ـ.2119  
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 المسكوث عنه في حياة العبيذ

 تجربت الشاعر ُسحيم عبذ بني الحسحاس نمورجا

  د. عبذالخالق عيسى

  د. عقاب الجبالي

 أ. كامل ياسين

 / فلسطينجامعت النّجاح الوطنيّت  

الحريػػػػػظم شظػػػػـمـػػػػنسمين ،ػػػػػمما أنػػػػػ فم ميممين،ػػػػفم فمن،ػػػػيفملػػػػمم ينػػػػظثمش يػػػػ م نػػػػ ـمأ نػػػػمم يم  مي نػػػػ ـمال ػػػػ لـم  أيػػػػػ  م
ػػػػػورأظ ما أنػػػػػ أيظمالحقيقيػػػػػيفمش ػػػػػ منػػػػػوارمال  ػػػػػير م إذامفقػػػػػوخ  مينػػػػػر منػػػػػفمواذػػػػػرحمابحػػػػػرار ميلاػػػػػذامفقػػػػػومحػػػػػ رعمنر
ينػػػػػػيالنمالحقػػػػػػػعمظػػػػػػ خرحمال ايويػػػػػػػظمش ػػػػػػػ مانػػػػػػنبؼم ـػػػػػػػ، لا  ميلأػػػػػػػ مفػػػػػػػنم اػػػػػػػنما،ػػػػػػرمال ػػػػػػػويؽ مينػػػػػػػا رن ،يس م

م.م مياضحث  ي اراخ ـمليأ،يلفمن  ؿث

ػػػػ ظمفػػػػنم ػػػػظومنػػػػفمابنػػػػـ منػػػػياسمفػػػػنمش ػػػػيرماأحط طاػػػػ  ميظ خػػػػػرحمال ايويػػػػػظمنبزنػػػػظمل نػػػػ ري  منن    ويػػػػوفم،ػػػػؿم ن 
مخػػػػذالمالظػػػػ خرحملينػػػػلمأ ا ػػػػظمنػػػػفمنػػػػيح شم نب ػػػػنم ػػػػرخ م ميالبفػػػػلمفػػػػنمابنػػػػػرم فت  يمفػػػػنمش ػػػػيرمنقػػػػو نا مينحض 
ػػػػظمنػػػػػفمابنػػػػـ ماػػػػؿمخػػػػنمش ػػػػػ منػػػػوارمال  ػػػػيرمارخػػػػ فمياضػػػػػحمين نػػػػيسمش ػػػػ مرن ذاػػػػػ  م م ن  ياجننػػػػ شنملػػػػوّم من

فػػػػنمن ػػػػؽمأظػػػػ ـمالطاقػػػػ لمفػػػػنمالويلػػػػظمالنوأيػػػػظ مييضػػػػ مال ايػػػػومفػػػػنم وأػػػػ ممينأ  ناػػػػ  مابنػػػػرمالػػػػذمم نػػػػاـممحقػػػػ  م
 ورج لمالن ـمامجنن شن.م

ي،نػػػػػػ م نػػػػػانلمظػػػػػ خرحمال ايويػػػػػظمفػػػػػنمإضػػػػػ  سملػػػػػيفمننني ػػػػػزمش ػػػػػ مليحػػػػػظمالػػػػػويؿمالنوأيػػػػػظمالننحضػػػػػرح مف أ اػػػػػ ممممم
م مغيػػػػػػرمفػػػػػػنمالي ػػػػػػلمأ نػػػػػػمم، أػػػػػػلمح ضػػػػػػرحماقػػػػػػي حمفػػػػػػنمن ػػػػػػ ليـمالػػػػػػوي أ لمينن رنػػػػػػ نا  مف ليايويػػػػػػظم، أػػػػػػلمنػػػػػػّر  فت

(م1)الياػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيوممخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيميحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوالمالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذمميجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيزمانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنر   مم
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 نػػػػػػ موشػػػػػػيحمالننػػػػػػيحمف ياػػػػػػ مننػػػػػػ ياحم، ن ػػػػػػظميش ولػػػػػػظم
اػػػػػػػػيفمالاـػػػػػػػػرمجنػػػػػػػػي اـ منريجػػػػػػػػ  مش ػػػػػػػػ مشأ ػػػػػػػػريظم
اليايويػػػػػػػػظم ميفػػػػػػػػػنمالنق اػػػػػػػػػؿمأجػػػػػػػػومفػػػػػػػػػنمالننػػػػػػػػػيحيظم
 و ينػػػػػػػػػػيف م ن ػػػػػػػػػػ ؿم يغنػػػػػػػػػػطيف مينينػػػػػػػػػػ ماب،ػػػػػػػػػػييأنم
ما منػػػػػػػػػػاح أممين ػػػػػػػػػػ ل م ذخاػػػػػػػػػػيامإلػػػػػػػػػػ ما شنقػػػػػػػػػػ وم فت

ما   (م2)ضمالأت سما لر ؽ ملي،يأيامنح،ينيفنصت

 نت ما نبـمف ـمي ِغمأظ ـمالرنؽمالذمم، فمنن ـي  مفنم
الج خ يظ مإأ ن م و ـمن  لج لم نب يظمننور جظ منن  م
مينفم مابي  ـ  منف مييـ مفن أا ذم ميا  منأم  مالحون إل 
 ين ذؿمن  لجنممراطما ضمال،   رالمانحريرمالر   ع.

مشاوما مش  مإلغ سما نبـمل ر ؽمييرو  يافمناعمشوـ
ميالر ؽم مج س ما نبـ م ف  م خن ا  مني نيظ  م ض ي  إل 
م ض ي م ل  ميا  مجػني ا   مال  لـ م أظنظ مفن ن نرؼمام
منطػايػػػرام مالرؽ  ميجيو مفػن م فت م خن ا  اجػنن شيظ 

م ميا ا حيظ مالجأس مفيض  منف م3)ل نجػػنن  مفاذالم(  
مام م ي ؽ منرناطظ مالقوـ منأذ م، أل رنا طمال يض 

ا ل اػيو ميلذلؾم، فمالن وحمي نريفما ن  ذاـ منيف  م
ماأ ،نلم مآ  ر ما جراس ملاذا مي، ف م. مأن ذاـ ش  
مفنم مي نانل مين ،يرخـ  مال ايو مخؤمس محي ح م ش  
من ي،اـم منج  لمفن ملاـ  منحو وح مأ نيظ ماأيظ نـ،يؿ

ن مالأ س ميفنم   ذومالـ راسمنأاـ م ن  ؿمنحيـم
م)الـ شرم يومالو رانظ(.

 حيم عبد بني الحسحاس : نسبو وحياتو س

مافمن ي فمم ماأنمالحنح سمافمخأو مشاو خيمن حيـ
مافمشنريم افمأيفؿمافمش  عمافم، عمافمن و

 م(م4)افمن لؾمافم   اظمافمويوافمافم نومافمنزينظم
م م ايح مليسملمم حاظم(5)ي،أينمم)محي ظم(م  مزأجن 

م م،  (6) م: شجننمننضـر مإذام أـومالـ رم  ؿأيان 
مم(7) خـأل مييريوم حنألم

يجنسمانحيـمإل مجزيرحمال رعمنفمابومالحاـظم مم
مش نب مل  ن فمافمش  فميوش مشاوما مافم ييذ،رم فت
ماـنريلم مإأننم و م،نعمإل مش ن فم  ذب :  انمراي ظ
غبن  محاـي   ميقيؿمالـ ر.مف،نعمإليممش ن فم:م"مم

 اومنأم مإْفمح جظملنمام مف رووال مف أتن محظُّم خؿمال
مياجيخـ."م م ف مج ع ف ميا  ماأن ذاـ  مينـاع م ف ـا 

مرجؿمنفماأنمالحنح سم مف ـنراال ميلاذامم(8)فرو ال   
فقومارناطماننمما نـم اي ظمالحنح سمالذيفم  احم
منفماأنمالأج ر م مالحنح سماطفث مياأي م ملاـ. شاوا 
مشاوا م مايأاـ  منحيـ مأـ  مالقحط أيظ  مالنزر  نف
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م مـؤيأاـ  مييقضن م رضممينوناـ  ما،نـ يا م ف إل 
من  أ نم م مياو ل منج خم  مأظرناـ مفنغي رل ـ  رر  ال
م مالقـي م ف من  وال مذلؾ  مفن منارا  ماب  ا أن يييرو

م رن يالمراذوا  مفج سميخيميقيؿ:م

نرأرػػ  مأرا ن ػػػم مممممممممممممممممممممممممممم مغْي ػ  محر م ْأ رل 

محيلرم ماأػػ ن ػػػم م م، لحاـن 

ميم (م م9)ا .م ـماأط ؽما لـ ػرما ومذلؾمفق ليام:مـ شػرث

مالـويوح م ما لو يأي ظ م حس  مال نرح من ؾ مفن م أم يياوي
م، ألمنحن نم مالقا ذؿمال راي ظم وين  من ذا  مبفت يارنو 
اأايغمالـ شر مجأا مإل مجأعمن ماحن  ذا ما لنيليوم
خن ؿم ميا  مل قاي ظ  م ي ح مشيانؿ مفان ميا لنار  الذ ،ر 

ماعمشايوينم ميلاذام  ؿ:القاي ظملنحيـم، فمان

ملرػػػػػػػػػػػػػػم م ْاػػػػػػػػػػػػػػِومارأػػػػػػػػػػػػػػنمالحْنػػػػػػػػػػػػػح ِسم  ْنػػػػػػػػػػػػػػفر مشر ـْ ػػػػػػػػػػػػػػ ر     
ِؽم  مِشأػػػػػػػػػػػػػػػػػػورمال رنػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ِرمنقػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ـماب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػِؿميالػػػػػػػػػػػػػػػػػػيررر

نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ممم ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرتحثم،ررر ْاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا مفأْ نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنمح  مشر مإْفم،أػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل 
مالن   ػػػػػػػػػػػػػؽِم م(10)م  يم نػػػػػػػػػػػػػيورمال ػػػػػػػػػػػػػيِفمإأ ػػػػػػػػػػػػػنم اػػػػػػػػػػػػػيض 

م

الن  ييض مارف مأ نمميشقوحمالأقصمخذالموف نممإل م
ما ا حنم مال  حش ميا لغػزؿ مجاظ  منف من، أنا  فيؽ
مي، ألم م  أيظ  مجاػظ منف مأاذنم مالنن مالقاي ظ اأن س
م  حعم مييذ،ر محر م. مش   مالقاي ظ مإجنن ع الأ ا يظ
م لقيام ـ  ابغ أنم أػاـمح ريامملمم نويوا ميرنيالمفيم م 

م(11)ش يممالحطعمي حر يالم

ميافرا م محظ   منحيـ ميأػؿ محي نم مميلـ مفن مالـارح نف
محي نمم م ين   يؿ محر    منقن م ما و مأ لم مان  نق رأظ
مفنمـ رال م مينرجنم م مش ـم م  ؽمريحن  ن،ـؼمشف
ين،ـؼمشفمح لظمش  ع ميل ولملويممالأرجنيػظم م

أ ح ميا أحراؼمالجأننم.  يالنػػ ويػػظ ميالج 

يالبفلمفنمنيرحمنحيـمني  ممالغريعم اؿم فمن قوـم
مش  محػرم مي فمالقاي ظ ماو مال،رعمم مشأو مف لنرس م   م

مالناـمالنيجاظمإليمم  ن  منحيـم ين ؼ م يميح يؿمرو 
م:مم(12)فق ؿم

ـ م ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو يامير ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ؽرمال رْاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِومممي  ِ نْػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ،      ـ 
مالننػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ِلم رريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع م مالحيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ حرمِنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفر   إفت
م ـْ اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيِفمفرنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ِن،  منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفمجر مفر رقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْومنرحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوترر
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م طيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع  ْأػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِعمالِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراِشمير ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػررؽثمش ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ مجر مشر
م

منيؼم فمي  لم مي   م  م فميـو يا ميطػ عمنػػأاـ فاي
مفقوم مإليا  منطنذف مالأنيجظ  مااذال مراضو مبأ م نأاـ 
اأنقـمنأاـمفنم شراضاـ ميخـمفنمغ  ظمشأم مي،نرم
ميج  اـم من  ملاـ مياؽ مف ـ مام  يف مي نز  مالذم ـرفاـ

 مينحيؿمال  ؿمالجأننم يمالاذي فمنيرامنأممم ميخأػ
ماأنقػػ ـم مف ؿ مإل  مػ مالن اير م حت مإف مػ الجأنن
مال اوم منحيـ ميينحي ؿ محػ و   مأقص مشف ين ػييض
مأو ام مأ نم ميّر مشويٍّ  مإل  مالذ ليؿ مالض يؼ ابنيو
ميغراذزحم مالض  ذ ظ  مإأن أينم منح يمماننرج ع ل قاي ظ 

ماأن منأم مياأنزشنا  مش يا   مالقاي ظ منطل زاش  مالنن
منفم ما ا حن( مالـ ر مفن مخذي أم م) ماأنق نم ف، ف
من امم م) مش يم مي  ل مالنن مابيل  مالجأ يظ جأس

 ذ،يرنمم(.

 إشكالّية النقص

مخذالم مش   مياليجيوي ظ مالحيييظ ما أن ف منا ـ إف
مفايم من ا   مي يش مالنن ما لجن شظ مننحوو ابرض
مشب نمم مش   ميطر  مالنا س مي مُّ ماطا م  نوأن 

ن ض ظم،ايرحملويممفنمالي يؿمإل مانجنن ممنييل وم
مالأ سم مش لـ م ، و مي و مل حي ح  ميياضح محقيقن ن أ 
ابلن أنمآل رومآولرم فمن أ مالحي حمينحو وماظريؼم

 اضطراريظم ب ظ مخنم:

مالقييومم1 مفنمظؿ مالحي ح منف منن،أم ميظي ظ مإيج و ػ
مالن ريضظ.م

مػمالن  يفمن ما  نم فراومالنجنيشظ.مم2

م(13)فمالرجؿميالنر حمػمفاـمال ب ظمايم3

منيؤومم مالظريؼ مخذال منن  ؿ مفن ميحوث من ؿ ي م 
مالحي ح م من أ  مانني  ع مفن مإـ، لي ظ مإل  ا لضريرح
مإل م ميا ل يوح مالنجنن . م فراو من  يالن   يشمالن  نن
مينأ مم مطاقن منر،ز مفن م، ف م أ م  مأجو الـ شرنحيـ
نفمنحويوميظي نمماي  ممشضيامف شبمفنمجن شظم

مف منحووح  من ماـري ظ ما مأون   ملم من ذف مم  ل ايوي ظ
 فراومالقاي ظم ميخذاماويرالمنين ؽمـرن مأ ني   مين  ؽم

 .مي ح ممينيأنجمشأممنواشي لمنطيرحمانن  ؿمن أ مالح

أواًل : وجود وظيفة تمّكن اإلنسان من الحياة في 
 ظل القيود المفروضة 
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مالننم ما لقاي ظ مي يق   مارنا ط   منرناط مال ايػو منا ـ إفت
من من منذيعميننن خ  مـني اـ مإف ماؿ م  نن اوخـ

مينحيؿم مال او مأجو مخأ  مينف م  ـن يصم ني وخـ
مينن خ مال اوم ما لن ،ير ميران  إل مآلظممميننحملا 
ن مويرالم مييقنأ مام ميممينج يزالمن ،يرا م يمنن رنظ م
ميؤر ؽم مالجوّي منؤاؿ م ي ماليظي ن مالنؤاؿ مل،فت  

ميشاومفنمالي لم أ نم ماشنرفلمنحين   مفايمـ شرث
اممالقاي ظمشاوا ميلـمنقا ممـ شرا مفاوممنفمالن ،يرم
مالاق سم ؿ مي ض  مأراال م  مآنر من، ف مفن مجويو  ِاقروررو
مامأون   م مفن مييأجح ميقأ اـ  مش  م مايأاـ  يال ا ل
م اي ظم مخن ل محيف م يلم مخذا مش   من  ؿ ينير

م:(م14)الحنح سمااي مما وم فم، رمغزلمماأن ذا م

ملي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػظوممم ـي ػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ميلنػػػػػػػػػػػػػػػ مننػػػػػػػػػػػػػػػ مِضماػػػػػػػػػػػػػػػنمغيػػػػػػػػػػػػػػػػػر 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرام ـْ ماأػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ مشر ِطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنُّ مف،يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼمإذامنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ رمالنر
م نـػػػػػػػػػػػػػػػػػ من ل،ػػػػػػػػػػػػػػػػػ  م فمياي أػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنمم مينػػػػػػػػػػػػػػػػػ م،أػػػػػػػػػػػػػػػػػل 

ميلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيم ننػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلم أ ن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمم ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ رام ماـػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنسو
مم ـْ م نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي، ـمينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيل منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ل،ـميح ي  ػػػػػػػػ،ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

مفيػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػْفم ػػػػػػػػػػػػػػػػوم ػػػػػػػػػػػػػػّي م،ـميش  ػػػػػػػػػػػػػػر،ـموخػػػػػػػػػػػػػػراينر
م

ف نمخذالماباي لمن  يمأارحمالحزفميامنن ط ؼمشأوم
مايأاـ م مش يم ما  اق س مي اي نم منيوال مفيرجي نحيـ 
ملي وليامم ميح ي اـ  مينيل من لاـ م نيخـ  م أم ييذ،رخـ

مفنمالأا يظمشفم رارخـم.م

 ثانيـًا : التعاون مع باقي أفراد المجموعة : 

مل ظرؼمامضط مالأ نان مالنحق ؽ مشأومإف رارممابيؿ
نحيـ ملـميؤخ مملنحقيؽمالظرؼمامضطرارممال  أن م
يخيمالن  يفمن م فراومالنجنيشظ مأظرا ملنر،زال مفايم
مشفم ميأن ز مم ميلرا ن  مال ايو  ماقي ظ من ؿ مشاو نجرو

مماـ شرينممالننمممنقا ا مالقاي ظ.  غيرالمنأاـمنّي

يخأ مياو ما ننـ  رمحجـمالاي حمايأمميايفمالـ راسممم
مف  مما مرو ح مفن،يف م، يرا  ميناقيأم مفيجوخـ بحرار 

مليؤو ممالو يرم مفنمالقاي ظ  ا  ح ـمذانممإ ح ن  من ن ي  
منآ رم منن يو ميخي مالحر   مالـ شر مام ميط    الذم

ميي ؼ مالحريع.مم اي نم  مفن مفرن أا  ـج شظ
م:مم(15)يقيؿ:

منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيريامجني ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  مفقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ِن يام ماأػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنم نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوو
مج  يو خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ منرم ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٍّ ـر م ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ا مإذاماراػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ْلمِا
م
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م نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا ميالحنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو م م  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحلممم م ّر
مش ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ منيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِرمحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ؿميا لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم ميزيوخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

منػػػػػػػػػػػػفمج أػػػػػػػػػػػػِعمالغرضػػػػػػػػػػػػ مم مجر ْاأػػػػػػػػػػػػ مالنيػػػػػػػػػػػػؿر ميأحػػػػػػػػػػػػف 
أيو خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ِسمج  مإلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ م ْفمنرب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْلما لتـر

م

م:مم(16)ييقيؿ:م

مأج مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوحوممم لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـمن  نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيام أ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ مفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيارس 
مالزشػػػػػػػػػػػػػػ أؼ م مإذامنػػػػػػػػػػػػػػ ـمفػػػػػػػػػػػػػػنمالايجػػػػػػػػػػػػػػ مالِضػػػػػػػػػػػػػػ  ؼ 

مممم ميِ ػػػػػػػػػػػػػػرأ مإلػػػػػػػػػػػػػػ مالرنػػػػػػػػػػػػػػ وي فمنػػػػػػػػػػػػػػ ِوماػػػػػػػػػػػػػػفمن لػػػػػػػػػػػػػػؾو
مم مينػػػػػػػػػػػػػػػ ِوماأػػػػػػػػػػػػػػػنمابحػػػػػػػػػػػػػػػبِؼمن ػػػػػػػػػػػػػػػؾمال جػػػػػػػػػػػػػػػػػ رؼ 

منػػػػػػػػػػػػػػػرومماأػػػػػػػػػػػػػػػػ من ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  م:ممم مي  أػػػػػػػػػػػػػػػ ملاػػػػػػػػػػػػػػػػـميالنيػػػػػػػػػػػػػػػؿ 
ـ ميأ حػػػ لػػػػػػم ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْفمحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ران منر مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ مأ حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ رع 
م

م:مم(17)مييقيؿ:

مإذامنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ مفررْغأػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفمِنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيارم اي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػظوممم
م مأانغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنميأ نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ِير  منرنيأػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ مبنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّر
مأنػػػ فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم م م غػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرو مشأػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ م،ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿت مي  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر   
م،رنرحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ِفمالقر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػينِظمضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ نر م ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحا مِننر

م

أػػػػػػ ميحػػػػػ يؿمامأػػػػػوغ ـمنػػػػػ مالجن شػػػػػظ مفن  ػػػػػيمأاػػػػػػرحماب
ما نػنن نظموف شػ  م منػحين ميق نػؿ  الجن يظمالز اذ ظم مفأّر
شػػػػفم اي نػػػػػمم مييظاػػػػػرمنأننيػػػػػ مإلياػػػػػ  من،   ػػػػػ مانن يػػػػػوم
م ميخػػػذام نآ رخػػ ميشب  ناػػػ مالني نػػػيظما لقا ذػػػؿمابنػػػّر
م أ المال رويظمج سلم ـ،ؿمنفم ـ، ؿمالن ييض مي، فت
ن ييض  م يلي  مشفمابأ مالجن يػظمالنػنملػـمي ن ػلمإلياػ م

م:مم(18)يلـمن رخ مالقاي ظم وأ ماخنن ـم.يقيؿمم حو 

ما لوارشيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمم من،ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو س  مينيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿو
مالِ،اػػ فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ مم ماليشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيِؿمنرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤُـّ منـػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنر مفر

ماليجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػممممممم مؽمـ تا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفر مضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيانر 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػظمويأػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنمِ   فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  مي  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرفمال جػ جر مؼ 

مش ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ مممممممممنقونن اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفت م مِنرجػرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿو
مإذامنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ مانناػ فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ـر مالِ جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  مير ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيؾ 

م

يمميأن ماننغبؿمخذامال نرملإلـ رحمإل مالأ  ؼمم
ميج خرم مفأراال مـ شرينم  ميخي منأم  مالنغي ع الغ ذع
م م مال ػ رس مانحيـ مافنػنر م ف ماػ و مالـ شػػر انػحيـ

م:م(19)يقيؿ
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مشاػػػػػػػػػػػػػوماأػػػػػػػػػػػػ ملػػػػػػػػػػػػػػػم م ـ ػػػػػػػػػػػػػ ر  مػنمالحنحػػػػػػػػػػػػػ ِسم  نػػػػػػػػػػػػػػفر
ماب ػػػػػػػػػػػػػػػػػِؿميالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيرؽِمم ـر ميػػػػػػػػػػػػػػػػػيـمالػػ نػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ِرمنقػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

مشاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا مفأ نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنمحػػػػػػػػػػػػػػػػػػرحثم،رنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  م مإفم،أػػػػػػػػػػػػػػػػػػل 
م يم اػػػػػػػػػػػػػػػػػيضمال ػػػػػػػػػػػػػػػػػيِفمإأ ػػػػػػػػػػػػػػػػػنم اػػػػػػػػػػػػػػػػػيضمالن   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ؽِم

م

 ـميان وم ، ر مفيقػو ـمنػحين مال اػومابنػيومالقػ ا مفػنم
ػػػممابأظػػػ رمإلػػػ م نب ػػػممال  يػػػ م شننػػػظمال ايوي ػػػظ ميييج 

يراخ م حػومنػفمالقاي ػظ مي،ػ فمابيلػ م فمن قػو ـممالننمم
م:مم20ش  منياوال ميقيؿ:م

مي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزرممالنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػياو ماػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذممال  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ملػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيسر
ميمماػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ل ن مال ايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِعمابويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعِم معن
م مأ يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعث مإْفمير، ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْفمل نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػياِومفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنت

مابنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبِؽمنأػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم مأ ياػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنم مفايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ض 
م

م فراوم من  ميالن،يؼ ميامأون    مالذيا ف  منحػ يلظ إفت
مال اومالقاي مذلؾ م اأ ذا  مشييف مفن م يظؿت مفـ ل  ظ

مابنيوم مال او ميليس م  ميقرضمالـ ر مالذم ابنيو
م ميقّي ميم منحيـ  مشقو منن   ل ميخأ  مالنق نؿ  ال  رس

مالنض و م ؿ مالن حي  ملحظ ل مفناو  مجن حا   م،اح ش  
مالييبلمش  مخذالمالقاي ظم،ن منيظارممحق .م م لنجرُّ

 رجـل والمـرأة :ثالثــًا : فيـم العالقة بين ال

مالذمم ميابنير مال  لث مامضطرارم مالظرؼ مخذا إفت
يناـمفنمنحويومن أ مالحي حم،ن م يضحمآل رومآولر م
 ناـماـ،ؿم يماآنرمفنمالقض سمش  منحيـ مفايم
لـميننط م فمي اـم،أممال ب ظمايفمالرجؿميالنر حم م
من م مطاي يظ مشب ظ ميقيـ م ف ملم مينح ملـ ما بحّر  ي

مبفتم ميخأ ممالنر ح  مذلؾ  مش يم ميحر ـ مالطاقن نر،زال
نارزمالن  ر  ل ممييظارمالنناطمالذمميـاممالاذي فم
مالذممينأ يؿمالنر ح(م ميالناعمي،نفمفنم )فنمـ رال
الن ا لمالن  ـمنفم ارمالنياوميال ايوينم مفان مالجوارم
الـ خؽ ميال  ذؽمال،ايرممالذممينأ ممنفما يغمالنر حم

مـ  مفن م، يرا  منـغ م منفمالنن من اق  منأ  ال م،ن  رال 
ماآلفم مفننر م اي نم  م اأ س مايف ملم منيطئم وـ إيج و

م:مم(21)ال  لنيف مش لـمالرجؿ ميش لـمالنر حم ميقيؿ:

نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن م  ػػيانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ميينػػر،ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفمِلنت مي رج  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفر
مممممممممممممممممممممممم
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م ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوماػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوامليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ م مظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ خرث ميذاؾمخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيافث
ميرروا مليأػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػممل ـقأػػػأػػػػػػ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنمممف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيم،أػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل 

مراػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنمـػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ أأنمانػػياويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ م ميل،ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفت
أػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنم فم، أػػػػػػػػػػػػػػػػػػلمانػػػػػػػػػػػػػػػػػػنميليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوح م مفنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ مضرت
ميناػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرمما ل قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ِحمالنياويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرُّ من  

م

يفػػػػػنمخػػػػػذامالظػػػػػرؼمامضػػػػػطرارمم مين ػػػػػممالظ رفػػػػػ فم
اآلنػػرافمنننػػ مالاػػيحماػػيفمنػػحيـمياآلنػػريفم ميننػػرا،ـم

م:مم(22)الضغيأظمالننمنناؽمامأنق ـ مليقيؿ:مم

منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ مي راػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ومنرجن  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفر مػفمـػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن  م ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبثو
ميياحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوحومحنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ م،رن  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفم ن أيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفم   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ مالػػػػػػػػػػػػػػػػػػابومي وأأػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنممم مي  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػا فر
مأياخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػورمممي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرففمن قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػياذي م

مواسالم مخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي جفر مير ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوفمنريضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  مخ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفت
م ممإأنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ما ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػضمال ياذػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِومواذيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ مم
م

مالأن سم مي ي ر ميخي منحيـ  مأرجني ظ ـ ؼ منن، ي
يين يفمإليممننا فن لمش يممممي رففم حوا منياال ماؿم

مفنم مالجأنن ماأحرافم ـ ؼ ميين، م  ما يػوح م ن ،ف نف

مايفم مالجن  مفن ملويم مالج نحظ مالر غاظ مخذال ظاير
  ن أنمأن سمفنمي لمياحو.

من ممالظريؼمامضطراري ظمال ب ظم يا ومابنذميالر و 
ؿمإل من أ مياضحم م ومفـؿمفنمالني   أجومنحين 

مي م ف ميح يؿ منننر وا  منننا ط  مف  ش م  ،نرمل حي ح
ميقيـم مذانم مالي ل مفن مل،أ م م ن س  ميحياجز حويوا 
مال راعم منناـمفنماحنواـ مفنموان م  حياجزم نّر
راعمالن رجنمن م الو ان نمن مالذ المنفمجاظ ميال  
م، فم ميورم محيثمم مينف م  م  أيظ مجاظ منف القاي ظ
ماضطرارم م مظرؼ م،ؿ مشف مالن ييض مإل  ي ج 

 من مينن  مفي ـؿمفـب مأناي   ملي ؿمفنمالأا يظمإل
)ما لن ييضمالنض وم(مالذممخيم  رعمن مي،يفمإل م
 امأنق ـمنفم اي نم مرج م ميأنػ س م،ن منيناي فممحق .م

 األحـالم أداة تعــويــض : 

م حبـمال يؿمي حبـماليقظظمنـ، بفملوّم ممـػؾم ف 
ملي ي ضم م مالق نن  ماليا   منف مإليم مي رُّ منبذا  ال رو

م23)نميا  ممالأقصمالذمميحن جممف  مينن  مممـؾم(
منـ شرمالويأيظمالننمن نرممال رومفنمحي نمم فيمم فت
مالن ييضم مإل  ماآنر م ي ماـ،ؿ منوف م اليا  يظ



 محور الدراسات العربية
 

 133 م 3710لسنة ثاني القسم ال  32العدد

ا يج ان م يمالن  ييضمالنض و ممممنن  وحمالنيزافم
مالن،نناظميالنض وح ماؿمنفم جؿم فمي نيؿم ايفمالقّي

 ميلذلؾمفنفمالناؿمش يأ م(.24)، ظمالنيزافمل  لحممم
من م م، يرا  مالرغاظ منحقيؽ م فت ماوخن مياـ،ؿ مأنايف  ف

م(مم25)ميرومفنمابحبـمن فرا م

مف أأ م م  مالحنح س ماأن مشاو منحيـ مإل  يا لرجيع
نأأظرمفنمحويثماافمالجيزممشػأممفنم،ن امم"نأييرم
من م  لمم الغاشمفنمفضؿمالنيوافميالحاش"م ي نص 

لنممالننمنط  ا م فنمنطي 
 :مم(26)

مغ زيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ م مش نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيرحرميو عمإْفمنرجا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزلر
مل نػػػػػػػػػػػػػػػػػػرسمأ خيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ م ميا نػػػػػػػػػػػػػػػػػػبـ  م، ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ مالـػػػػػػػػػػػػػػػػػػيع 

م

م م" م مالجيزم مااف كان عبد بني الحسحاس يقيؿ
ييوى ابنة مواله ُعميرة بنت أبي معبد إلى أن خرج 
مواله أبو معبد وكان أبو معبد يتشّوق إلى ابنتو 

إن تجيزت غازيا ... ثم فأخذ يقول : ُعميرة وّدع 
قال : أنقذنا يا ُسحيم ، فييَّج منو ما كان باطنًا 

 فقال : 

 ُعميــــــــــــــــــــــرةي وّدع إن تجيـــــــــــــــــــــزت غازيــــــــــــــــــــا 
ـــــــــــا   ـُ واإلســــــــــالم لممــــــــــر  ناىيـ  كفــــــــــى الشــــــــــي
 

ثم بنى عمييا فأتّميا قصيدة، وانتيى، وفييا فحٌش 
عمييا، فذىـ بو جندل أبو معبد إلى المدينة 

 م(27)م".يبيعو ...ل

ماليقظظم م حبـ مإل  مالأ صمي ج  مخذا مفن منحين  إفت
مل ن ييضمشفم م وانيف ماي  ان  ماا  مالنقنرف ياليخـ
شقوحمالأقصمالننمنبزنممفنمشب نمما لقاي ظم مل،أمم
رم ين ؾمفنمن ييضممنن را مآنر ميخيمنح يلظمالنحر 
م فم مفيم مممـؾ مينن  منأم. مال،المالذممي  أن نف

م  ا ي منفملويم م مام نراع ملوّ ملإل  رح مـويوح ظ
 (28)الن،ايل م يمالن ذ،يرمام.م

م مإف  مي  أ  مخذال  مالجيزم مااف ماريايظ من  نأ  يلي
مشقؿم مانن قم ميخـ منحض مفيا  مالياروح النغ نرال
نحيـمالبيشن من ايرا مشفمح لظم،المنزريظ ملوف أ م
مذ،رمشنيرحمالننمنن  ؿمشأومنحيـم ما فت خذامإل مالجـز

مال مفنمالنيضيع مامننطراو مإل  موف م مابيؿ ن،ايل
الن ريغمالأ نن مننن ب مانج ممنفمنياوالمنفمجاظ م
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ين ييرالمالأ ن سمالنقابلمإليممنفم    نمالابومنفم
 جاظم  أيظ.

مياحوم مفن منق  مالنن مل ق يوح م راسنأ  يا نن،ن ؿ
مفيا م مينغزؿ ما اي ل ميننا ا  م أم مأجو ماين   ينن يف

مغزم ميخي منيمال  مااأظ مبأمما نيرح منج يزال  مأننطي  ؿ
مالذمم ـ  راس مل،ف  أنطنمينروومفنم   ذومغيرالمنفمال
ما ا حيظم مالنـ خو من ؾ مخي منج يزال مأننطي  م

مالن منحيـ مالن ل ظ ما قوح مراطا  منننوشن ن
 :م(29)يقيؿ

ميِاْنأػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ مينػ واأػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ مإلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ مشر رجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ أظوم
مناػػ ويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ م مناػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ واالمالريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ح  ميِحقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼو
مم منين ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوأنم، ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  مين أػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنمان  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـو
مينحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيممرج اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفميراذيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ م مش ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنت

ميخا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلملأػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ مريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحمالـػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن ؿمِاقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر حومممم
مإمما رو خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ميِرواذيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ م ميمم ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيعر
مفنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ زاؿما ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػروممطياػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفم ي ااػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ مم

مالا ػػػػػػػػػػػػػػػر وما ليػػػػػػػػػػػػػػػ مإلػػػػػػػػػػػػػػػ مالحػػػػػػػػػػػػػػػْيؿمحنػػػػػػػػػػػػػػػ م أاػػػػػػػػػػػػػػػجرمم
مي ـػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاومشأػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػورما م فم ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػومر يناػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ مم

ميشـػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريفمنأاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ مإ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا   منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفميراذيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ م
م  ا  اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ مل ج أايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفمي ن ػػػقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنممممم

مِنػػػػػػػػػػػػػػفمشػػػػػػػػػػػػػػفمـػػػػػػػػػػػػػػن لي م ميالتـ  ػػػػػػػػػػػػػػػ فر   ااػػػػػػػػػػػػػػ مالػػػػػػػػػػػػػػريحر
م

فنحيـمملـمي،فميرننمإل مالن ايرمشفمنـاومجأننم
مخذامالنـاومنننيؿمنفمجاػظ ميبأػممممف ضح مب فت

ماؿم م نّر  مجاظ منف مأنطيظ مجأنيظ مشن يظ ي ؼ
مالننم مشنيرح م،ؼت مينينو ميخي مالـ شر  ملأ  ي ير
مغريعم منري لن منـاو مفن ميراذم منف مرج ا  ن أن

 مأ ممينقنماا مريحمالـن ؿمالا روح ينن،ن ممفنمذ،رالم 
ماا  مين ؿ م،يأم منف م ، ر مشنيرح  من  و مينيح  ميخأ 
م ورؾم مي،يفم و و مالنيح  ميان يمميراس مجأني  . ان  م 
ا ـ، ليظمالننمنن اسمشب نم ماي  ممإأن أ  ما لنر حم
.مفيضطرمويفمإراوحمإل مال،ـؼمشفمح لظمش  ايظم
ما ـا عم منف مالحرن ف م بف  ما ن  س مشف أ جنظ
مين،فم فمي ضنمإل من،ييفمش  عم الجأننمالنيم 

عمالأ  ننمالبنيمميج ؿما أن فمين ؾمطرؽما ـا 
 (م30)

يي ؿماممابنرمإل مإظا رمرغانممفنمأقؿمرض امم
مإل م ن أنمأن سمفنمي لمياحو ميقيؿ:م
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منر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ يرفمِننػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيا،نمي اقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيفمن ذخاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  مم
مـػػػػػػػػػػػػػن لي مم ماأػػػػػػػػػػػػػ فو ػػػػػػػػػػػػغّر منػػػػػػػػػػػػفمال ػػػػػػػػػػػػػي غمفػػػػػػػػػػػػػنم  
م

 التعويض الُمضاد 

مفـؿمنحيـمفنمروـمخيحمالأقصمالننمننن مفنمم إف 
م موان م اي نػم منف ما أنق ـ مإل  مي ج  مج  م  م

 :م(31)فيقيؿ:

م شيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأر،ـْم مإفمنقن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيأنمفقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوم نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنأل 
محرانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ منظأ يأػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ م مي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوم نيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل 
مإلػػػػػػػػػػػػػػػػػ مابحـػػػػػػػػػػػػػػػػػػ سمج ريػػػػػػػػػػػػػػػػػػظ مم مي ػػػػػػػػػػػػػػػػػومضػػػػػػػػػػػػػػػػػػننل 

من قات  اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ مننػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ من يأأػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ م مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْذعث
م

م:مم(32)ييقيؿ:م

مممي  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن،ـ ممـػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو يامي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ؽرمال اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوِم
م مالحيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ حرمنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفمالننػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ِلم ريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع  مإفت
مف قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػومنحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو رمنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفمجاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيفمفنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ن،ـم
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػررؽثمش ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ مجأػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعمال ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراشميطيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع م  شر

م

ميلاذامم ميالنػيل  مالحي ح مشأوال منننيم ماآلف فنحيـ
م مش   محرام ميييـار مالقا ن  مفنمالن اي ضرام

مإـ رالمال نيـ منحنؿ م، أل ف ميا  ماباي ل مفاذال  
جأنيظمننان،ظم إمم أ ا مممن ا رمشفمـايحمجأنيظم م

 اؿمن ننماأنق ن  منفمالقاي ظ م

ييظاػرمن حيػـمخأػ من ويػ  مإل م ا ومالحويوم مفا وممم
مإل م ميين   مالـويو  مالارو ما لنر ح مين قن م، ف  ف
ميينر،ا مجأني     مش يا  ميقني م  اح من ا    مالنيحو

مإل م مإـ رح مخذا مفن ميل ؿ  م  مالنرؽ مال يع ن ؿ
اأحرافممالجأنن ميامأحراؼمالجأننميظارمشأوالمفنم
ماأنم مأن س منف ميج لسمشووا مفيم مأراال مآنر نيض 
 ايرمافميرايع مين،يفمطقيسمالجأسم فمنـؽم،ؿم
مالنـاو م ميأنان محن   منحيـ  م ياا  ين اف ياحوح

 :مم(33)ا ل رممالن  ـ ميقيؿ:م

مال اْيرم ملقْيأأػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ مم،ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ فت ميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ِلميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـر
أرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْلم شأ  اػػػػػػػػػػػػػػػػػػ مفػػػػػػػػػػػػػػػػػػنمالن،ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ أِسم مظاػػػػػػػػػػػػػػػػػػ سثمحر
مإفميـػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  رياماأػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ مم مالقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـِ ماأػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ل  ميخ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفت

مي، ػػػػػػػػػػػػْفمفػػػػػػػػػػػػنماأػػػػػػػػػػػػ ِلمالقػػػػػػػػػػػػيـمإحػػػػػػػػػػػػوّمالػػػػػػػػػػػػوخ رسِمم
ممم من أي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرو مف،ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـم ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػومـػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقْقأ منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفمرواسو

مشػػػػػػػػػػػػػػػفمط  ػػػػػػػػػػػػػػػظومغيػػػػػػػػػػػػػػػِرمشػػػػػػػػػػػػػػػ  مأِسمينػػػػػػػػػػػػػػػفما ر ػػػػػػػػػػػػػػػ و
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ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽتماػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ لارِوما ر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ثمإ ـ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽتما ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػروثم ـ  مذام
مماػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِسم محنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ م، أػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ مغيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  مويالْيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾر

م

فنظاػػػػػرمشأػػػػوالمفػػػػنمخػػػػذالمابايػػػػ لمنػػػػ مينػػػػن مابزنػػػػظم
امنػػػن راض ميخػػػنم فمي،ـػػػؼمالنػػػرسمشػػػفم شضػػػ ذمم

يخذالمالبزنظموالػظمش ػ ماأحػراؼمم(34)النأ ن يظمل نأل م
 جأننمياضحم.

م  ر ميقر  مالأقصمفنحيـ مي ي ضمشقوح مي ف ميأنقـ  ف
مالنبحم مخذا مل،فت م  منض وا  من ييض   ملويم الننيلوح
مالن زنفم مينن ما لجأػ ح من  مين  ؼمشأوال مش يػم  ارنو 
م م مالنينييا  ييف مابـن ص منأم مي  أن الذم
مي  أنم مالذم مالـنص مخي مالنينييا  ن يالـنص
ميلويمم مل نجنن   مالن  ويظ مالـن يظ ماضطراع نف

 اجنن شيظ.نييؿمغيرم

من  وي  م منينييا  ي   مـن    منحيـ مشو  مين،أأ  يخ،ذا
 مالذمم أ منأممـن   منينييا  ي  مملنجنن ممالقا ن

مخذامالن ط حم يا ل يوحمإلػ مالجأ حمالنزنفمأجوم فت
مالق أيأيظ م مالنن ل  ل منف مننأيشظ مط ذ ظ مإل  يـير
مالنـنرؾمالذممي،نفميراسمن يؾمالن  ايفم يالق نـ

م35)البنا محمماممخيمانج ال منحيـم(  مفاؿمين،أأ مشو 
أ حمالنـزـن   منيي  ؟ميا  ي  من   ا  ما لج 

أ ـمف ػأون م جن لمالقاي ظمش  م ن م ملـمينؼ ميلـم
مإل م م ينم م ميج  أن  ميا  مف ؿمطاي يظ  مروح ن ورمنأم
ماأط ؽمي ي رخـم ـ  مي   م منيؼم فمي  لمنأاـم م  ـو 

مالنض من ييضم مليأ ع  ماأن ذاـ  مف ؿ مش  مان   و
 القاي ظميالنر حم.

مالننم مالأقص مشقوح مفؾ  م اؿ منف مح يؿ م أ م ش ن 
مافننرم ميحيف م  م اي نم مانآ ر مافننر محيف نبزنم
منفم مإليم م  ون ل مالأن س م ير ميحيف م  انياوال
    نمالابو ميشأون مفـؿمفنمنحويومن أ مالحي حم

 ط عمالنيلمين  مإليم مف حر نممالقاي ظ.

 الخاتمـة : 

مالأظرح مال  رممإف  منط   مفن مال ايو مإل  ال  نظ
م ا نبننم، فميـياا مـنسمنفمشوـماليضيح مبف 
الأ ق ظمالننم حو ا ما نبـمفنماليا  م، ألم  ونظم
م لنفماشن ومميجيومال ايومنفمحيلم مانونيأممفنم،ؿ 
مننحووم من  ظ  ماي  اـ مييأظرمإلياـ مي،ايرح   غيرح

 ظ. يننا  مارن  ش ميخايط ميفؽمن طي لمن يأ



 محور الدراسات العربية
 

 137 م 3710لسنة ثاني القسم ال  32العدد

ماأون  م م ن ـ م،ايرا  مفنمالي لمأ نممش ذق   ي، فمخذا
مفنم ماننحي س مش   مفاو  مالجويو  ماليا   مفن ال ايو
ميش يمم . مايذ لم نّر مفن ميأجح ميلـ ا ضمالايذ ل 
مالأج حم منحقيؽ مفن مفـ يا مي ن  لم منحين  ف فت
امجنن شن ميفاـميظي ناـمفنمالحي ح ميشجزيامشفم

ا  مابنرمالذممالي يؿمإل من أ محقيقنميياضحمل
 ناـمفنمأـيسمشقوحمأقصمح و حمشأوال ميشأوم ن  لمم
ما ن ليعم مالأ قص مشف مال ييض مإل  مح ي    فن  
غرياظ ممين لمالو رانظمإل مراطا ماح ملمالـ شرم
الأ  ني ظ مفن رح مين  ومنآ رم اي نممييواف مشأا م مين رح م

ظ م مي ننرمانياوالمالذممي ن نماي ض  من  قي   ميأ ن  م ايػ
مفراوّم مش يم ميا  ا لاف ملم مالأن س محع  مي ؼ ين رح 

مغيرم مجأني ظ منـ خو مـ رال مفن مييقو ـ يجن ش ل 
مي لم مفن مأن س م ن أن مايف مالجن  مينأا  ن ليفظ 

 ياحو ميننريرمنيا،ممش ياف ملينذي فممرض ام.

مالننملج مإليا م حبـمم ينفم ويالمالن ييضمابنّر
ميخني  ميض مفيمم مفاأ مش لن  من ايماليقظظ  من  ،ؿ 

إليممأ نم مي   ـمفيممشب  لم، يرح ميشأون مفـؿمفنم
يج ومن، أظملممن يؽماممـ شرام امأون  مفنمالقاي ظ ميا 
مالر جؿم مايف مال ب ظ م،أم مفاـ مفن ميفـؿ يف رن  
مامأنق نن م م ي مالن ييضمالنض و مإل  ملج  م  يالنر ح
مش  م مالقاي ظ مف جن ل مالقاي ظ  مـرؼ مإل  ا  ن سح

مم ن ممحر   م  منن م  وأ مإل مشو المـن   منينييا  ي   
 ي  أنمنفمالجأ حمالنزنفم.م

 

م

م

م

م

م



 المسكوت عنو في حياة العبيد تجربة الشاعر ُسحيم عبد بني الحسحاس نموذجا

 138 م3710لسنة ثاني القسم ال 32العدد

 اليوامش

                                                           

مال،ييلمالرق ماضيو وحاضره  النبـمالنرن أيأنم مشاو 11  من ن ظمش لـمالن رفظم مالنج سماليطأنمل  ق فظميال أيفمياآلواعم 

 29 مصمم1979 

مم31 مصممالمصدر نفسو 2

نرجنظمم م من ن ظماحيثمإنبنيظمخ نظم موارمالنبـمل طا شظميالأـرميالنيزي ميالنظام الرق في اإلسالم  شاوما مأ  حمال  ياف .3

مم70صم

 مم2000 م)ول(م موارمإحي سمالنراثمال رانم ملاأ فم مم15 النج ومالوافي بالوفيات  بحمالويفمن يؿمافم ياؾمال  ومم م 4<

م76صم

م ايمام م478 مايريلم مصمم1 )ول(م موارمإحي سمالنراثمال رانم مطم22 مالنج وممماألغانيل ر ماب  ا أنم م5<

 76 مصمم15 مالنج ومالوافي بالوفيات   بحمالويفمال  ومم  6

مم475 مصمم22 مالنج ومماألغاني ايمال ر ماب  ا أنم م 7

 مم408 مصمالشعر والشعرا   مي افم نياظمالويأيرمم مم477 مصمم22 مالنج وم مماألغانييأظرم:م ايمال ر ماب  ا أنم م 8

م مالجيزمم  مااف مالرحنف مالـريؼمل أـرممتنوير الغبش في فضل السودان والحبشيشاو موار م  مإاراخيـ منرزيؽمش ن منحقيؽم:  

 م164 مصمم1998 مالن يويظم مم1يالنيزي م ط

 م477 مصمم22 مالنج ومماألغاني  ايمال ر ماب  ا أنم  9

 76 مصمم15 مالنج ومالوافي بالوفيات  بحمالويفمال  ومم م 10

 479 مصمم22 ايمال ر ماب  ا أنم مابغ أنم مالنج وم 11

 مصمم1965 منحقيؽم:مشاومال زيزمالنينأنم مالوارمالقينيظمل طا شظميالأـرم مالق خرحم ممالديوانشاوماأنمالحنح سم ممنحيـ 12

م60
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م مالنج سمامش  مل  ق فظم طمعنى الحياة آل رومآولرم م 13 مم23 مصمم2005 من رم مم1 منرجنظم:مش وؿمأجيعماـّر

م مينحيـ مم477 مصمم22 مالنج وممألغانياأظرم:ماايمال ر ماب   أنم ما م56 منحقيؽم:مشاومال زيزمالنينأنم مصممالديوان14

 49 مصممالديوان نحيـم م  15

 51 مصمالمصدر السابق  16

 39صممالمصدر السابق ، 17

مم46 مم45 مصمالديوان نحيـمشاوماأنمالحنح سم م 18

م55صممالمصدر نفسو ، 19

 54صممالمصدر نفسو ، 20

 26 مصممالديواننحيـم م  21

 23صمملمصدر السابق ،ا 22

م مالنج سمابش  مل  ق فظميال أيفم طمالطبيعة البشرية  أظػرم:مآل رومآولرم  23 م2005 من رم مم1 منرجنظم:مش وؿمأجيعماـّر

 م60 مصم

 م85 مصملمرجع نفسو ا 24

م150 مصمم1929 من رم مم8 منرجنظم:من ط  م  يافم موارمالن  رؼم مطمتفسير األحالمنيجنيأومفرييوم م 25

 16 مصممالديواننحيـمافماأنمشاومالحنح سم م 2626

 م166 م165 مصمتنوير الغبش في فضل السودان والحبش اافمالجيزمم م 27

 مم1978 ملاأ فم1 منرجنظم:مجير مطراايـنم موارمالط ي ظمل طا شظميالأـرم مطاليذيان واألحالم في الفن نيجنيأومفرييوم م 28

م39صم

 م21 مم20 مم19 مصمموانالدي نحيـمشاوماأنمالحنح سم  29
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 87 مصمم1962 منرجنظم:مجير مطراايـنم موارمالط ي ظم ملاأ فم مالنظرية العامة لألمراض العصابية  نيجنيأومفرييوم  30

 59 مصممالديواننحيـم م 31

 60 مصمالمصدر السابق  32

 16 مم15صممالديوان ،  نحيـم  33

 مالن يويظممم2اومال زيزمنبنظمينحنومش ن فمأج ننم موارمالـريؽم مط منرجنظم:م حنومشعمم نفس الشواذ ـي ويفم، ـوافم م34

 87صممم1984

مم71صممالمرجع نفسـو ، 35

 ثبت المصادر والمراجع

م مالنج سمابش  مل  ق فظم مطمعنى الحياة ػمآولرم مآل روم م  2005 من رم مم1 منرجنظم:مش وؿمأجيعماـّر

م مايريلم ملاأ فم مم4 موارمال يوحم مطـ التفسير النفسي لألدػمإنن شيؿم مشزالويفم م

1981 

م مال ر م  مش نمافمالحنيفم اي ماب  ا أنم  مطماألغانيػ مالنراثمال رانم  موارمإحي س ملاأػ ف مم1  مايريلم   

 )و.ل(.

م م  مالنبـ مشاو مالنرن أيأنم  ميال أيفمالرق ماضيو وحاضره ػ مالنج سماليطأنمل  ق فظ م  مالن رفظ مش لـ من ن ظ  

م1979ال،ييلم مياآلواع م

 .م2001 موارمال،نعمال  نيظ ملاأ فم مطبقات فحول الشعرا  ػمالجنحنم منحنومافمنبـم م
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نم م ماافمالجيزمم م ايمال ر مشاومالرحنفمافم انمالحنفمالقـر  ممتنوير الغبش في فضل السودان والحبشػ

 1998يظم م مالن يوم1نحقيؽم:منرزيؽمش نمإاراخيـم موارمالـريؼمل أـرميالنيزي م مط

م مالحنح سم منحيـم  م ممالديوانػ مالق خرح مالوارمالقينيظمل طا شػػظميالأػـػرم  مال ػزيزمالنينأنم  منحػقيؽم:مشاو  

 .1965ن رم مم

مالويأيرمم م ايمنحنومشاوما مافمنن ـمافم نياظم مم4  منحقيؽم:م حنومنحنومـ ،رم موارممالشعر والشعرا ػ

  1958 من رم مم2الن  رؼم مط

 م2000 موارمإحي سمالنػراثمال ػػراػنمم ملاأ فم مالوافي بالوفيات ال  ومم م بحمالويفمن يؿمافم ياؾم ممػم5

م مالنج سمابش  مل  ق فظم مطالطبيعة البشرية ػمم  م2005 من رم مم1 منرجنظم:مش وؿمأجيعماـّر

خ نظم موارمالنبـمل طا شظميالأـرم من ن ظماحيثمإنبنيظممنظام الرق في اإلسالمػمال  يافم مشاوما مأ  حم م

 يالنيزي ميالنرجنظم.

 1929 من رم مم8 منرجنظم:من ط  م  يافم موارمالن  رؼم مطمتفسير األحالم ػمفرييوم منيجنيأوم 

 منحقيؽم:مإاراخيـمنياية األـر في معرفة أنساـ العـر ػمالق قـأومم م ايمال ا سمـا عمالويفم حنومافمش نم م

 1980 ملاأ فم مم2ال،ن عمال اأ أنم مطمابأا رمم موار

 منرجنظم:م حنومشاومال زيزمنبنظمينحنومش ن فمأج ننم موارمالـريؽمعمم نفس الشواذ ػم، ـوافم مـي ويفم م

 1984 مم2 مط
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 ملاأ فم مم1 منرجنظم:مجير مطراايـنم موارمالط ي ظمل طا شظميالأـرم مطمالنظرية العامة لألمراض العصابيةػم

1962 

مم1978 ملاأ فم مم1 منرجنظم:مجير مطراايـنم موارمالط ي ظمل طا شظميالأـرم مطليذيان واألحالم في الفن اػم
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القيم الجماليت في مسرحيت هاملت شكسبير بضوء المنهج 

 الهيغلي

 ةفيصل عبد عودد . 

 جامعت ذي قار / العراق

 الفصل االول

 منيجية البحث

 اىمية البحث والحاجة اليو : 

ليا بشكل واضح ميدان الفن والتذوق الجمالي لتطبيق ىذه النظرية القيم إن نظرية ىيغل الفمسفية اوجدت 
فيو من خالل محاضرة القاىا عمى طمبة في الجامعة يعد ىيغل في ىاممت في ضوء المنيج الييغمي,  الجمالية

يقا ومثاال من اىم الفالسفة الذين نظروا في الفن والجمال ومن الذين حققوا نجاحا كبيرا في جعل الفن ميدانا تطب
 حقيقيا لنظريتو الفمسفية .

فيو يؤكد بالوعي ودرجات ىذا الوعي وىو بالتالي يتكون المدرك الواعي الجمالي حيث تتدرج ىذه لتصل الى 
 العقل لخمق الموضوع . وبيذا يكون الجمال قد تجاوز الحاجة السيكولوجية والفسيولوجية . 

ى المنجز الجمالي عند ىذه الفمسفة التي انيت عيد الصرح رض الوقوف عماىمية ىذا البحث لغ من ىنا تاتي
 الميتافيزيقي ومدى تاثير ىذه الفمسفة جماليا عمى المنجز الجمالي المسرحي  . 

 اىداف البحث  

 ييدف البحث الى :  



 الييغمي المنيج بضوء شكسبير ىاممت مسرحية في الجمالية القيم
 

 344 م3102القسم الثاني لسنة  32العدد

التعرف عمى مفيوم الجمال عند ىيغل وما  -1
 جاءت بو المثالية الييغمية .

التعرف عمى الرؤية التحميمية الجمالية  -2
 لفمسفة ىيغل وتطبيقيا عمى المسرح .

شكسبير ( بضوء  –تحميل مسرحية )ىاممت  -3
 المنيج الييغمي .

 حدود البحث  

يتحدد ببحث الفمسفة الجمالية الييغمية في نص 
 شكسبير  –مسرحية ىاممت 

 المصطمحات 

المثالية : ىي الفكرة الفمسفية بعدم وجود االشياء اال 
ير عادة في كل تفكير فني في الذىن والمثالية  تظ

, كما االستعداد لالنتاج الفني وعمى او ادبي
المستوى النظري احيانا وىي بذلك تصور خط 

بان  *ويرى د . جالل جميل (12 ,1)االيجابي  
المثالية ىي سعي الفنان لذلك جاء عممو كامل 

 االعداد حاويا لممثالية .

تعريف االجرائي لممثالية : ىي مبتغى كل فنان الما ا
لكنيا غير محققة في كل فن من الفنون او ىي 

تختمف في حالة اخرى حتى داخل انتاج الفن الواحد 
المثالية في تعمق الفن في جذور المجتمع لذلك ييتم 

 وىي تمعب دورا ىاما في الشكل الجمالي .

 الفصل الثاني

 االطار النظري

نيتشو  00عقيدة الجمال مابين ) كانت 
 شوبنياور( 000

إن الفيم الموضوعي لعبارات نيتشو بخصوص  
الجمال انما يندرج في اطار فحص اراء شوبنياور 

بشكل مباشر في الصياغة  الجمالية , ذلك لم يقم
لالحكام انطالقا من معارضتو الفكار شوبنياور , 
والطريقة ىذه قد تبدو غير موفقة لفقدانيا قاعدة من 
االحكام , فاالحكام التي اطمقيا شوبنياور ققد 

 ارتبطت بمجموعة مدركات لموعي وىي : 

ما من حكم من االحكام اال وىو صادر من  -
 عقل من العقول .

حادثة في الوجود اال وتنفرد الى ما من  -
 اسباب فاعمة .
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ما من نقطة في المكان اال وىي  مشروطة  -
 بغيرىا من النقاط .

ما من نزوع من النوازع اال وىو متات من  -
 (22 ,2)عمل من العوامل . 

فيذا لموعي اال وتكون مالئمة حتميا مع       
قوانين العقل البشري , فاالرادة عند شوبنياور التي 
ىي الوجد ذاتو , كذلك يجعل من الغرائز والدوافع 
والمنافع المادية والحياتية ومتطمبات البيئة ضمن 
دائرة االرادة وقوتيا وسيطرتيا عمى الذات وىي 

ا جعل فرويد مستانسة لموعي او الالشعوري وىذا م
االرادة عند شوبنياور , إن تكون عنده خطا فمسفيا 

 . (73, 3)في الالوعي الفردي 

اذن من غير الممكن إن نطمق عمى جممة من  
االحكام وردت في عالم الجمال صفة العمم وال إن 
نقارنيا مع مثيالتيا مع ىيغل . اما بالنسبة 

ذي لممضمون فان شوبنياور قد استند الى ىيغل ال
يوسع شانو , اما كانت فانو وان كان قد راعاه فيو 
المقابل قد اساء فيمو في العمق , ففي تطور سوء 
الفيم المتعمق بعمم الجمال عند كانت وىذا ماتاثر بو 
نيتشو وبدوره وىو سوء فيم مازال دارجا االن نجد 

إن لشوبنياور الدور االول في ذلك , ولذلك بامكاننا 
د ممكة الحكم وىو الكتاب الذي القول إن كتاب نق

جاءت بو فمسفتو الجمالية ,. ويرتبط سوء الفيم 
المتعمق بالفمسفة الجمالية عند )كانت( بعبارة تتناول 
وصفة لما ىو جميل, فقد ضمن كتابة تعريفو 
لمجميل " اليعتبر جميال اال مايمذ وما الفعل لو اال 
المذة , وان الجميل موضوع االعجاب المحض انو 
موضوع المذة التامة التأممية المحضة , والمذة التي 
تجمى عبرىا الجميل بالنسبة الينا باعتباره جميال 
فيي لذة نشعر بيا دونما أي مصمحة بطريقة منزىة 

. اذن يكون السموك ( 42, 4) وبشكل مطمق
الجمالي او ما نسميو بالسموك تجاه الجميل) المذة 

شيئا ما,  بعيدا عن كل مصمحة( معنى إن نيمل
يعني يجب التصور لمشيء والالمباالة تجاه شيء ما 
او اتجاه شخص ما في عالقتنا بالشيء او الشخص 
اننا ال نظير شيئا ينم عن ارادة فينا ومنذ المحظة 
التي تتحدد فييا عالقة الجميل بالمذة وحين تتحدد 
ىذه النزاىة فان الحالة الجمالية تصبح عندىا 

قا لالرادة وصوال لمراحة وبتصور شوبياور تعمي
,لالنعتاق من كل جيد , انيا حالة االستراحة 

شيء عمى  -ارادة –عدم  –المحضة , وحالة عدم 
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االطالق انيا التبحر المطمق في عدم بالمشاركة 
, 5).اما نيتشو فيقول " إن الحالة الجمالية ىي نشوة 

. وىذا يعني وبوضوح انيا نقيض كل لذة ( 26
وقت نفسو تعبر ىذه التصورات عن )منزىة( وفي ال

نقيض ما يصوره )كانت( من سموك تجاه الجميل , 
يسيل عمينا انطالقا من وجية النظر ىذه إن تقيم 
مالحظات نيتشو , إن كل ما قيل منذ )كانت( عن 
الفن والجمال والمعرفة والحكمة قد اصابة التشويش 
وذلك بسبب تاويل فكر ) الخمو من كل مصمحة ( , 

ما يسببو التاويل الشوبنياوري ولكن ماذا يعني  وىذا
كانت بيذا التحديد الجميل باعتباره موضوعا لمذة 
المنزىة ؟ ماذا يعني قولو )بعيدا عن كل مصمحة 
خاصة( " إن المصمحة المشار الييا ىنا ليست اال 

بمعنى ثمة  mini interestالمقابل لمكممة الالتينية 
تمام بشيء ما إن االى  (47, 6) شيء ييمني 

يعني الرغبة باقتناء شيء لنفسو وبالتحديد استخدامو 
والتصرف بو ككل ممكية , حين نولي شيئا ما 
اىتمامنا فاننا ننزل ىذا االىتمام في ممكية بيدف 
تحديد غاية يصار معيا الى تصرف بيذا الشيء , 
إن ما نوليو اىتمامنا ىو ما ناخذه دائما , أي ما 

 ر .نمثمو بيدف شيء اخ

لقد عرض كانت المسألة المتعمقة بجوىر         
الجميل بالطريقة التالية " بماذا يجب إن يتحدد 
السموك الذي نشعر بموجبو بالجمال في شيء ما , 
والذي يصادف عرضا حتى نحس بالجميل باعتباره 

 . (49,  7)جميال ؟ 

فقبيل إن يوضح )كانت( السبب الذي يعين      
والذي يحدد بالتالي ما الجميل , عمى وجود الجميل 

فيو يسعى اوال الى نفي ما اليكون إن يكون سببا 
لذلك )المصمحة ( , إذا إن الحكم )ىذا الجميل( 
يفترض منا إن اليكون فيو مصمحة اطالقا وىذا 
يعني عندما نجد جميال ما عمينا إن نترك الغرض 

ًا ذات ضا لينتج من تمقاء نفسو, بعدهالذي نصادفو عر 
عمينا إن  ,ة في مستواه وفي قيمتو الخاصةحضم

النضعو اطالقا في خط يمتقي بو مع اشياء اخرى 
في غاياتنا او نياتنا , او بيدف او في سواه 

أن السموك تجاه كين .تاالستفادة او التمذذ المس
طوة الجميل يعده جميال ليو الذي يتسم ب)الخ

 )كانت( عمينا إن نعيد تصويبالحرة( عمى حد قول 
الذي تصادفو فيما يكون وان تترك  –وضع الغرض 

 يعود اليو خاصة وما يقربو الينا لو , وان نمنحو ما
(8 ,51 ). 
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من ىنا نستطيع القول إن ما اراده )كانت( في    
الخطوة الحرة , ىو الجيد االعمى الذي يبذلو 

 جوىرنا وىو التحرر من ذاتنا . 

من خالل ما تقدم يرى الباحث إن سوء التاويل 
)كانت( ومفيوم المذة تحديدا عند لممفيوم الجمالي 

 )المذة المنزىة( يبني عمى خط مزدوج .

يشكل التعريف الذي اطمقو )كانت ( والذي  - أ
امتزج بعبارة ) خارج كل مصمحة خاصة( ىو خطأ 
لمطريق , وىو خط ايجابي بصياغة وحيدة 

ي تعطي تفسيرا واضحا خاصا بخصوص الجميل وى
 بمسألة الجمال او ما الجميل ؟.

إن اساءة التاويل التي ترتبط بالنتائج  - ب
المنيجية تظير وكانو ال مجال لفيم محتوى ىذا 
التعريف االعمى حساب ما تشير اليو وما كان قاتما 
في السموك الجمالي وبذلك تنفي المصمحة المرتبطة 

 بالغرض .

باالة بالذات تبدا العالقة الفعمية اذن بسبب الالم
بالغرض بالظيور , لقد تعرض )كانت( الى سوء 
التاويل في القرن التاسع عشر والتي تعرضت افكاره 
وبطريقة مشوشة من قبل شوبنياور االمر الذي 

جعل نيتشو بدال من إن يستند الى شوبنياور فقد 
استفادة مباشرة من )كانت( واخذ من مفيوم )المذة( 

 ق مديات التقبل ووفق ما يتالئم معنا ويعجبنا .وف

إن ما يقولو نيتشو "إن التحرر من كل مصمحة    
خاصة ومن االنا ليس االعبثية ومالحظة في غير 
محميا , لذلك االمر ما يتعمق عمى االرجح بنشوة 
إن نكون االن في عالمنا إن نتحرر من القمق ازاء 

التحرر من  . فاكيد إن( 39 ,9)ما ىو غريب عنا 
كل مصمحة خاصة العبثية وذلك بالمعنى الذي 
اكتسبو تاويل شوبنياور, وكل ما يعينو نيتشو 
االنتماء الى عالمنا ليس اال مافيمو كانت في اطار 
لذة التفكير والجمال بحسب ما يريد )نيتشو( ىو ما 
يحدد فينا سموكنا وقوتنا وقدرتنا ولذا انطالقا من 

خطى ذاتنا الكمال فينا القدرة جوىر بمعنى انو إن نت
األساسية وىذا مايتم عبر النشوة , وىكذا فان 
الجمال يكشف عبر النشوة , اما الجمال بالذات ىو 
مايضعنا في حالة النشوة , فيتصور إن الجمال ىو 
ما كان جديرا باالحترام النو كذلك انيا مسالة قوى 
لدى الفرد او لدى شعب ما إن يعرف ماذا كان وان 
يصبح الحكم جميال قابال لمتطبيق اال إن ىذه القوة 
ليست القوة الفيزيائية باعتبارىا وسيمة العنف . إن ما 
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يقصده )نيتشو( ىو إن ىذه القوة ليس اال طاقة 
الوجود التاريخي القادر عمى فيم وتحقيق ومنتيى ما 
يمكن إن يصل الى جوىرة ,ومن المؤكد إن الجوىر 

ة واضحة وحاسمة , وىكذا ال يمكن إن يظير بطريق
يعد الجمال )قيمة بيولوجية( فان القيم الجمالية 
تستند الى القيم البيولوجية وان مشاعر الصحة 

 الجمالية ليست اال مشاعر الصحة البيولوجية .

 النشوة القوة الخالقة لمشكل  : 

إن جوىر الخمق واالبداع ىو طريق انتاج الجمال 
كن إن يتحقق اال باالبداع في االثر الفني ال يم

فاالبداع يخمق االثر اما جوىر االثر فيظل رغم ذلك 
 في اصل جوىر االبداع .

و االثر ؟ فالسؤال ىنا يجد اذن كيف حدد نيتش
: ذلك إن افكاره عن الفن وبالتحديد االفكار جوابا

التي توازي الجمالية في حدىا االعمى ال تسأل 
ي , او عمى االقل انيا ال اطالقا عن االثر النفس

تناولو جوىريا يضاف الى ذلك بمعنى انتاج االثر 
فاالمر ال يتعمق بمسالة الخمق باعتبارىا عمال حيويا 
)من حياة( عمال ييب الحياة بقدر ما يكون االبداع 

مشرطا بالنشوة تبعا لذلك تكون حالة انفجارية , انو 
  000تعريف كيميائي والشك وليس تاويال فمسفيا 

ومن ىنا نرى إن ىناك متغيرات تتعمق     
بالتحوالت والتطورات الجسمية التي يمكن إن تميز 

ائبة ودقيقة بسيولة , ققد تكون ىذه المالحظات ص
عمى ,الحاالت المرضية وفي وصف حاالت اخرى ك

سبيل المثال عندما قال نيتشو " إن المرء ال يسعو 
  (64, 10) إن يكون فنان إن لم يكن  مريضا

وعندما يضيف إن عزف الموسيقى وىو عمل يوازي 
العمل الفني بشكل عام اما ىو عمل يتشابو تمام مع 
كيفية سموك االطفال فان ذلك ال يجيب اال عمى 

النشوة الجنسية  تعبر صفة النشوة الوحيدة تمك
 بموجبيا الشكل قديما واالكثر اصالة .

لية لدى اذن تتوافق برأي )نيتشو ( الحالة الجما   
الذي يتقبل االثر مع الحالة  المتامل لمعمل الفني

التي نراىا عند المبدع , وتبعا لذلك ال يعد االثر 
الذي يبذلو العمل الفني شيئا من ايقاظ حالة المبدع 
في نفس الياوي , إن تقبل الفن يعني تقبل حالة 
االبداع والخمق مرة اخرى ,يقول نيتشو " يقوم االثر 

العمل الفني عمى ايقاظ حالة المبدع الذي يتركو 
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.إن ىذا التصور  (53. 11)        الجمالية النشوة
النيتشوي يظير وسط اكثر تداوال في عمم الجمال , 
واننا لنتفيم ىنا االسباب الخاصة التي حممتو منطقيا 
عمى ربط الحالة الجمالية بالمبدع , بالفنان فاستقبال 

او استجابة او انعكاسو العمل الفني ال يمثل االجابة 
لمخمق , من ىنا وبطريقة اشتقاقية , ولكن منسجمة 
نرى إن ما قيل عن االبداع ممكن إن يقال ايضا 
عمى تقبل الفن فتقوم المذة التي يؤمنيا العمل الفني 
عمى تامين وصول الحالة االبداعية الى يعيشيا 

نيتشو( ال يوسع فالفنان الى تامل العمل الفني , )
طالقا من جوىر العمل الفني الذي ناالبداع اجوىر 

صار الى ابداعو لكن انطالقا من حالة السموك ي
جية النظر التي و الجمالي , فالفنان انطالقا من 

ينطمق منيا نيتشو او التي يجد نفسو وسيطا اول 
االمر , وان تكمم عن الشكل احيانا وعن االثر الفني 

موقعو االساسي احيانا اخرى , إن الفنان ىنا ليجد 
في عدم ايالئو اية قيمة لمشيء ما لم يصبح ىذا  

 الشيء شكال أي مالم يتخذ شكال معينا.

بان يقضي   Formإن )نيتشو( يحدد  الشكل 
التحول الى الشكل إن يخرج من ذاتو وىذا المفظ 

رض في تيعني الحدود والتعيين , ما يحمل وما يف

ث يجد موقعو كائن فيما ىو فيو ) في جوىره( بحي
في ذاتو , وكذلك يعني المفظ البنية بمعنى الشكل 

إن ما يتوقع ىذا ىو ما بو يظير ,االنساني , صورة 
الى  نفسو , مظيره او ما بو وفيو ينضح الكائن

معا وما بو يتمثل , ما يصبح عاما ال الخارج ,
يصل الى الحالة وليس الى حالة التفرد الوحيدة , 

ي حسب الشكل من اجل ذاتو فالعالقة الجمالية ى
وذلك  ,لذلك نجد )نيتشو( يعبر عن رايو بمغة عميا

في معرض ابداء رايو برسامين معاصرين لو " ال 
احد منيم يكتفي إن يكون رساما فحسب انيم جميعا 
عمماء اثار وعمماء نفس ومخرجون لذكرى ما , او 
لنظرية ما , فيم يجدون لذتيم في عممنا وفي 

يم ال يحبون اطالقا الشكل فيما ىو ان 00فمسفتنا 
عميو بذاتو , بل يعبر عنو , انيم ابناء جيل معذب 
جيل مفكر , انيم يبتعدون الى اميال عن المعممين 
القدماء الذين لم يكن يشكل الكالم ىاجسا ليم , 

 . ( 22, 12) "لذلك اكتفوا باشباع انظارىم

 ما اسفر عنو االطار النظري : 

ظيوره باالحترام )احترام إن ماىو جدير في  -1
س ما محض( انما يمثل بالنسبة الى كانت اسا
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ق ذلك كما فعل نيتشو الجميل ؟ ثم انو ال يوسع نطا
ليشمل كل ماىو عظيم وجدير بالمالحظة في 

 التاريخ .
إن الطريق الجمالي عبر جمالية نيتشو  -2

انطالقا من موقعو االساسي تجاه الفن ما يمي: 
 1ينظر مخطط رقم 

 المذة : –ر التناسق اطا

إن ىذا الشيء تدور بو كل ىذه المحاوالت 
والترابطية ما بين عناصرىا كل ذلك مجالو )الفن( 
تنتمي جميعا اليو . فالفن ىو اسم جماعي لمجموعة 

 عناصره المكونة . 

إن الفمسفة الجمالية ل )كانت ( بقيت اسيرة  -3
 المفيوم الحديث لمذات .

فمسفة جمالية ,  تعد تامالت نيتشو عن الفن -4
لذلك انيا تناول حالة االبداع والتمتع بالفن وتحاول 
الغوص في الحالة االبداعية حتى اقصى درجات 

 االستعداد الجسدي.
إن الفن عند نيتشو فن متشظي بينما عند  -5

 شوبنياور ممكنا لمحياة .

وصل التساؤل الجمالي عند نيتشو اقصى  -6
فانو قد ادى حدود الموضوع الذي يقدر لو إن يبمغو 

الى القضاء عمى ذاتو , اال إن الجمالية لم يقدر إن 
تتجاوز نفسيا اطالقا ولذك ال بد من تحاول اكثر 
عمقا يطال وجودنا والمعرفة ومن خالل الفكر 

 . يالماورائ –النيتشوي 
الفن بنظر )نيتشو( ىو الطريقة الجوىرية  -7

 التي يخمق الكائن بيا نفسو كما كان كائنا .

 الثالثالفصل 

 اجراءات البحث

طرائق جمع المعمومات : اعتمد الباحث  -1
عدة طرائق لمجمع منيا المصادر و الكتب 
المتضمنة ابحاث خاصة بالفمسفة الييغمية , كذلك 
الرجوع الى مؤلفات ىيغل المتخصصة بعمم الجمال 

والمحاضرات واالطالع عمى الدراسات النقدية 
 مع مضمون البحث . واالطاريح التي تتجاور

طرائق تحميل المعمومات : استخدم الباحث  -2
الطريقة التحميمية حيث استند الى ما جاءت بو 

 الدراسات والبحوث والمؤلفات .
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منيج )طريقة البحث( : اعتمد الباحث  -3
الطريقة الوصفية التي استندت عمى منيج 

ومنيج  )1Abstraction)التجريد
 .  Generalization(2)التعميم

جتمع البحث : دراسة العقيدة الجمالية عند م -4
شوبنياور( اما العينة فيي فمسفة –نيتشو  –) كانت 

 ىيغل الجمالية .

 المثالية الييغمية : 

ان المقصود بالمثالية الييغمية ىي الفكرة الثورية 
التي تدفع بالفكر خطوات سريعة الى االمام " اما 

فيو مشتق لغويا من كممة  Idealismالمثالي 
IDEA  أي فكرة ال من كممةIdeal   بمعنى مثل

أعمى ما يظن البعض , ومعنى انو مذىب ترتكز 
, 13حتى من اشتقاقو المغوي ذاتو عمى الفكر )

( ,او ىو المذىب الذي يجعل الفكر او العقل او 13
الروح وىي كممات ذات معنى متقارب اساسا لو . 

ا التعريف التقميدي لممذىب ولم يخرج ىيغل عن ىذ
المثالي فالفكر عنده ىو اساس كل شيء : الفكر 
ىو المبتدأ وكل ما في الكون حديث عنو وخبر , 
ولكن ىيغل يضيف الى ذلك فكرة جديدة بالغة 

االىمية ىي نفسيا بداية الخيط في ثوريتو , وىذا 
 الفكرة ىي كما يمي :

و ليس إذا كان الفكر ىو االساس فمعنى ذلك ان  
بمعنى إن الفكر المتناه "الن الالمتناه ىو 00حقيقة 

 .( 102, 14الذي يحدد نفسو بنفسو " )

إذا كان الفكر او الالمتناىي ىو الحقيقة النيائية فان 
ما يضاد الفكر كالمادة مثال ليس ىو الحقيقة والمادة 

اذن فكل ما ىو متناىي غير حقيقي  0متناىية 
يست ىي الحقيقة وجودىا ال اذن فكل ما حولنا ل00

 .جود الحقيقي او الحقيقة النيائيةيمثل الو 

يقول ىيغل شارحا ىذه الفكرة إن اساس المذىب 
المثالي ىو القضية القائمة بان المتناىي ذو طبيعة 
مثالية في الفمسفة عمى شيء اخر سوى اعتماد عمى 
القول بان المتناىي ليس لو وجود حقيقي , وكل 

 -تتخذ –بالضرورة فمسفة مثالية او انيا فمسفة ىي 
 ( . 19, 15)        من المثالية مبدأ ليا

من ىنا نستطيع أن نقول إن المذىب المثالي  ىو 
ذلك المذىب  الذي يعتمد في رأي ىيغل عمى فكرة 
اساسية تقول: إن جميع االشياء التي تتواجد في 
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ن العالم الخارجي ىي موجودات متناىية , كذلك إ
الحقيقة ىي ال متناىية فاننا نصل الى نتيجة ىي إن 
ىذه الموجودات ليست حقيقية وكل فمسفة في نظر 
ىيغل ترتكز عمى الفكرة وىي بالتالي فمسفة مثالية 
لذلك كل فمسفة تعزو الى الوجود المتعين المتناىي 
بما ىو كذلك وجودا حقيقيا مطمقا ونيائيا ال تستحق 

, تاسيسا عمى ما تقدم  (186, 16اسم الفمسفة )
يرى الباحث إن الفمسفات المادية والتجريبية التي 
كانت تعطي لمواقع الخارجي المتناىي قيمة وسمطانا 
مطمقا وتعدىا حقيقة كاممة ومراجعة ذلك إن المثالية 
الييغمية تسير بخط مضاد تماما لسير الفمسفة 

"  التجريبية الحديثة والتي دائما تبقي عمى الواقع ذلك
الن لوك وىيوم وغيرىما من التجريبيين قد حصروا 
الناس في حدود ما ىو معطي , أي في حدود 
النظام القائم لالغنياء والحوادث واصبح من العسير 

مبدأ لمعطيات الواقع   (3, 17)تجاوزىذا النظام 
الموجود في العالم الخارجي فيي الحقيقة النيائية 

ال فمسفة ىيوم التي ال يمكن تجاوزىا ولناخذ مث
التجريبية لنجد إن المبدأ االساس في ىذه الفمسفة 
ىو اضفاء السمطة المطمقة عمى الواقع التي تاتينا 
من جميع االنطباعات الحسية التي تكون في النياية 

معارفنا فجميع افكارنا سواء )كانت انطباعات ام 
افكار ( مابمغت من التعقيد والتركيب او من السمو 

فيي ال بد إن تنحل في النيائية في نظر و الرفعة 
ىيوم الى مجموعة من االنطباعات الحسية التي 
استخمصت عن طريق الحواس من العالم الخارجي 
واال لكانت اختمقيا الوىم اختالقا وعمى تمك الطريقة 
الوحيدة لمتحقيق من صحة فكرة او معمومة ىي عند 

ا في )ىيوم( الرجوع الى المعطيات المباشرة امامن
وتاسيسا عمى ما تقدم فاذا  (35, 18)الخارجي 

كانت الفمسفة التجريبية او  المادية عموما تطالبنا 
باالبقاء عمى االوضاع الراىنة اذن من حق الفمسفة 
المثالية الييغمية في ىذه الحالة إن ترى إن مثل ىذا 
المذىب اليعني سوى استسالم العقل النو ما لم 

سوف يظل اسير لمواقع يمكن لدى العقل نفسو 
المعطي امامو . من ىنا فان )ىيغل( يرى إن 
الوقائع ليس ليا في ذاتيا سمطة عمى ماىو معطي 
ينفي إن يبرر ما العقل " والمعيار االول  لمعقل ىو 

 .  (3)فقدان الثقة في سمطة االمر الواقع 

وىكذا تبدو ثورية المثالية الييغمية بقدر ما يبدو 
ة في الفمسفات الوصفية والتجريبيالجانب المحافظ 

والمادية, أي الفمسفات التي تركز عمى يقين الواقع . 
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ة ىي )فكرة يقد اكدت المثالية الييغمية فكرة فمسفل
الحرية ( " فيي الغاية المطمقة والبعض النيائي 

. وليس كتابة ( 290, 19) العالم "سير ينشده  الذي
ية لفكرة ) فمسفة الحق( سوى مناقشة حقيقية واصم

الحرية . والواقع إن الفرد ال يكون حرا في نظر 
ىيغل اال إذا "اعترف بو الناس وىذا االعتراف ال 
يمنح لو اال عندما يكون قد برىن عمى حريتو فيو 

 .  (228 , 20)يرفض الحرية الرواقية السمبية " 

 نستنتج مما تقدم إن ىناك ثالثة افكار اساسية :  

العقل في جميع مجاالتو العناية بتحميل  -1
والدعوة الى اعتباره الشيء االول لكل ما تقدم فمما 

عقمو إن نسان موجودا عاقال فانو يستطيع بكان اال
تالي فيو ليس يكشف امكاناتو وقدراتو الخاصة وبال

ع المحيطة . لذلك فان من واقع تحت سطوة الوقائ
الواجب تغير الواقع غير المعقول الى إن يصبح 

 مع العقل . متمشيا
االعتزاز بالحرية التي ىي جوىر العقل  -2

وماىيتو ولكنيا ليست حرية سمبية او حرية باطنية 
داخمية فحسب بل البد من تحقيقيا في العالم 

الخارجي الن الحرية ىنا مقرونة باالرادة ومرتبطة 
 وليذا فيي تعني التحرر .

ة لمواقع بل ئمن الواضح انو ليس ثمة مباد -3
ناك دعوة لتغيير ىذا الواقع خصوصا عمى العكس ى

إذا كان غير عقمي حتى يتماشى مع العقل .. أي 
ىي فمسفة ثورية فيي ال تكبل االنسان ليذا يقول 
ىولدرين ىو: اعظم استاذ لمفمسفة النظرية عرفو 

 العالم منذ عصر ارسطو وحتى عصرنا الراىن . 

 الجمالي والفني لالنسانية :التطو 

قسم ىيغل تطور االنسانية الفني والجمالي معتمدا 
عمى اساس مذىبو الفمسفي الذي يعد الفن لحظة 

 معينة في تطور الروح الى ثالثة مراحل اساسية : 

المرحمة الرمزية : وىي مرحمة الفن الشرقي  -1
الذي يظير فيو عدم التوافق بين الفكرة وصورتيا 

لمعمارة عمى فييمنة الشكل المادي الخارجي ,المادية 
فالفكرة 0النوع الذي يييمن في ىذه المرحمةالفكرة أي 

مجردة غير متوافقة مع قالبيا المادي ومثقمة بو ىنا 
فحين تعبر عن القوة والبطش بتمثال االسد يعني 
تعبير برمز عن قيمة معنوية تعطي ابعادا اكثر من 

 وصفيا المادي .
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المرحمة الكالسيكية : وىي مرحمة االغريق  -2
لفنية والجمالية التي يتحقق فييا االنسجام والتطابق ا

بين الفكرة وشكميا الطبيعي المادي او التوافق ما 
فالفكرة ىنا تجد تعبيرا  ,بين الشكل والمضمون

منسجما عنيا . والنحت ىو الشكل الفني السائد في 
ىذه المرحمة , فالفكر الحر يتجسد  في الجسد 

سد موائمة وتناسب االنساني وتقوم بينو وبين الج
وانسجام . وتتصف ىذه المرحمة بان عالقة االنسان 

ميا أي اكراه بمحيطة تكون فييا ثقافة مباشرة ال بداخ
لو ( مثال القوة والجمال او احتالل مثال )ابو 

 وافروديت بجماليا .
المرحمة الرومانسية : وىي مرحمة الفن  -3

والجمال الوسيط والحديث وىنا يبقى التطابق بين 
الفكرة وشكميا المادي قائما بل ياخذ عدم التوافق 
بينيما بالظيور اال إن عدم التوافق ىنا منيج 
متطور في ىذه المرحمة لمصمحة الفكرة والروح 
وبعكس المرحمة الرمزية حيث يكون التطور لصالح 
المادة فتضغط عمى الفكرة وترىقيا . إن ىذه 

ى المرحمة تكشف عن حرية الروح وانتصارىا عم
المادة والطبيعة , اذ ليس الشكل المادي فييا سواء 
اشارة او ايماءة لمروح "فموضوع الفن الرومانسي ىو 

الحياة الداخمية المطمقة وانواعيا الفنية ىي الرسم 
" ففي الرسم ال ( 228 ,21)والموسيقى واالدب 

يحتاج المضمون كميا الى مكان ذي االبعاد ويتم 
كون التعبير عن الجمال فييا عبر تواصل الزمن وي

انفعالي لمحياة الداخمية , اما في االدب ومنو الشعر 
مثال والمسرح فالحاصل المادي فيو ىو الكممة وفيو 
يطمق الفنان العنان لخيالو الذي يمثل الحياة الروحية 

 والعاطفية والمشاعر االنسانية .

خي لممقوالت الجمالية ىو الشك ان التحميل التار     
سب عمم الجمال الييغمي االىمية القصوى كالذي ا

في الفكر الجمالي الحديث فاالشكال الفنية ليست 
وبالقالب الخارجي وىذا  لمفكرةسوى عالقات مختمفة 

االختالف في عالقة الفكرة بالقالب مشروطة بدرجة 
التطور االجتماعي والتاريخي . ورغم ما في ىذا 

تطور الفن  التقسيم الييغمي من تعسف فان راية بان
ال يرجع الى الشكل والعبقرية الفردية بل الى تطور 

من  المضمون , إن ىيغيل يبين إن لكل مرحمة
اعاله خصوصية ال تتكرر وليا عالميا  المراحل

الخاص بيا ومع ذلك فان الصفة التاريخية لعمم 
الجمال الييغمي تظل احد اىم منجزاتو وخصالو 

 الكبيرة 
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 الفن  - الفكرة

الفكرة المطمقة تنفي ذاتيا في الطبيعة , ثم تعود  إن
من ىذا الوجود المغاير الى ذاتيا في التاريخ 

 00االنساني في )الروح(  حيث يتم نفي النفسي 
والحركة الذاتية لمروح ىي الطريقة الجدلية المتمثمة 
قبل كل شيء في وضع القضية وطباقيا وتركيبيا , 

قيقة النيا متعددة في يقول ىيغل " فالفكرة بالفعل ح
الفكر بصفتيا ىذه بمقتضى طبيعتيا ومن وجية 
نظر كونيتيا . وما يعرض نفسو لفكر في ىذه 
الحال ليس الفكرة في وجودىا الحسي الخارجي 

إن  الفكرة المطمقة  (23, 22) ولكن في كونيتيا
تتجمى اوال في الميكانيك ) زمان , مكان , مادة , 

الفيزياء ) اجسام , في ( ثم حركة , ثقافة , جاذبية 
حرارة ,كيمياء ( ثم في العضوية) جيولوجيا , ,ضوء 

تعود الفكرة الى ذاتيا في الروح حيوان , نبات ( و 
وقد نفت الفكرة المطمقة النيا  .بكل التطور السابق

في الطبيعة ثم نفت نفييا في وعي االنسانية الذاتي 
, لذلك الفكر يتطور ويغتني في مسار توضيح ما 
ىيتو والتعرف عمى ذاتو كروح مطمق وفمسفة الروح 
ىي فمسفة الوعي االجتماعي والفردي . والروح 

الفن  .المطمق تشتمل عمى ) الفن والدين والفمسفة (

فالفن ليس  ,اذن ىو مرحمة في تطور لمفكر المطمق
شكل خاص لمعرفة العالم الموضوعي بل تطور 
ذاتي لمفيوم اجتماعي ومضمون الفن والفمسفة 
باالساس واحد اال إن انكشاف او ظيور المضمون 
مختمف . من ىذا الخط نالحظ إن الفن تتعرف 
الفكرة المطمقة عمى ذاتيا في قالب الرؤية الحسية 

في ىذا القالب تتحرر الفكرة من التناىي . وفي و 
الدين تتعرف الفكرة عمى ذاتيا كتصور خيالي . اما 
في الفمسفة وىي المرحمة االولى تنفي الفكرة ذاتيا 

االشكال الثالثة ال  وم . وىذهفي صيغة المفي
تتعايش فحسب بل انيا بالدرجة االولى تتعاقب 

تماعي يتطور تاريخيا أي إن الوعي االنساني االج
بشكل غير متواز , وفي الوعي الفمسفي يبدو إن 
الواقع قد اتم تكوينو وانجز ميمتو وفض كل 

 مضامينو وما ييمنا ىو الفن . 

حسوس والزائل في الفن يصل الجانب الخارجي والم
اوضح انو عالقة الطبيعة  بالفكر الخاص وبجممة

ال واالنسان , اذن الفن يمثل الوجود بوصفة جما
وىو تعبير عن الروح يستمد قيمتو وىدفو من إن 
يراقي بالمحتوى في الفن , ولذلك يشكل الفن عند 
ىيغل تالق الفكر في المادة ومقدرتو عمى إن يكشف 
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ىا أي في اتيا وبفعل تجاور متناقضات االشياء لذ
ذات االشياء ومن اجل غيرىا من نسيج العالقات 

دل التي والسياقات من خالل كشف قوانين الج
يحكميا " فالجدل عند ىيغل يساوي اتحاد عنصرين 

مغايرا ليما ويساوي موضوع  اينتج عنيما عنصر 
  ( 63, 23)الجدل الذي ينتج الحال ونقيضيا ".

فديناميكية ربط الفكرة بالفن والفن بالوعي والفكرة 
بالجمال واجتراء الجمال في النتيجة الموضوعية 

جدلية ىيغل وجدت ليا فان  ,يكون الفن وغايتو
اساسا ماديا واضحا الظيار تطبيقاتيا بواسطة 

ىو عممية الجمال والفن . فالجمال وادراكو وتذوقو 
د في الفن ( تتجمى ي)تول وعي وفكرة وماىية الجميل

حين تتخذ وحدة الحسي والمطمق الصياغة الحسية , 
 00اما المضمون فيو الروح أي العنصر االليي 

ند المحظة الحسيو مؤكد انيا اقرب ويتوقف ىيغل ع
لقد بين ىيغل  0ماتكون من اسموب تجمي الطبيعة 

اما  0إن الفن شكل لممعرفة او قيمة معرفية لمفن 
ف الفن ؟ وما اسموبو ؟ فيذا ما برز وتحدد كيف يعر  

 في الصياغة الحسية . 

 الفعالية الجمالية الييغمية  : 

وفي النشاط ىيغل الجميل في الطبيعة  للقد حم
 اال انو كاد في,العممي وفي العالقات االنسانية 
ي والجمالي , إن منظومتو الفمسفية يوحد بين الفن

ىيغل قام بتغيير ظاىرة الجمالي وبتحميل طبيعة 
وقد انطمق في ذلك من كون االنسان  ال  0الفن 

يوجد بين االشياء الطبيعية بل يوجد لذاتو ايضا 
ة االنسان ورغم إن ىيغل ولذاتو ىو معرف 0كروح 

يعطي الجانب النظري في معرفة الذات االولية لكنو 
اكد ايضا عمى اىمية العمل في الوعي الذاتي وفي 

 فيم الطبيعة الجمالي .

بل صنع ,فالجمال عند ىيغل ليس اثرا طبيعيا   
والعالقة  ,انساني يرتبط بالعمل وبفعالية االنسان

الجمالية تقوم عمى ادراك االشياء في حريتيا وفي 
فرديتيا الحسية وفي كميتيا العضوية واصالتيا عبر 
التكرار . إن الجميل ىو موضوع ادراك حسي 
مباشر ومن ىذه الناحية تختمف العالقة الجمالية 
عن العالقة النظرية وىي تختمف كذلك عن العالقة 

او تستبدلو بل يجعل منع  العممية النيا تتمف الشيء
          غاية في ذاتو ونزعة يتمتع بوجود مستقر حر , 
إن العالقة الجمالية ىي رؤية االشياء من حيث ىي 

فعالقة االنسان بذاتو يضرب .اثر االبداع االنساني 
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ىيغل مثال لذلك بالصبي الذي يرمي الحجر في 
من  الماء فتنزاح فيو الدوائر فياخذه العجب والدىشة

فعمو فيقول إن االنسان بفعل ذلك كذات حرة كما 
ينتزع من العالم غرابتو القاسية وكي يتمتع بواقع 

 . (127, 24)خارجي لذاتو في قالب االشياء 

ة التي ال تنفصل عن الفعالية والفعالية الجمالي   
ية ترسم التقدم العقمي والنمو الداخمي لممحتوى ممالع

ىنا مسألة التوفيق بين وتواجو  0أي افق الحرية 
وبين كون الفن  بار الفعالية الجمالية غاية بذاتواعت

إن  0تعبيرا عن الروح ومرحمة عابرة في تطوره 
ىيغل يقيم المسألة الجمالية من خالل وعي الذات 
لذاتيا اال انو بقولو بالغائية الداخمية لمفن اضفى 

الطبيعة  بين عمى العالقة الجمالية وعمى العالقة
 الفكر داللة ذاتية ال ترجع الى مبدأ يتجاوزىا . و 

 المفيوم الجمالي عند ىيغل : 

إن المفيوم الجمالي الرئيسي عند ىيغل ىو ) المثل 
االعمى ( والمثل االعمى ىو اقصى تفتح لمضرورة 

انو الواقعي اذ يتضح عن 0الداخمية في الشيء 
 0ماىية وفن اإلمكانيات التي ينطوي مفيومو عمييا 

ان تطور الفن تابع لتطور ىذا المثل االعمى , بل و 

إن ىيغل يعد االشياء الفنية مراحل لتطور المثل 
االعمى , وينسي مراحل تطور المثل االعمى اشكاال 

مثل االعمى الجمالي ليس تابعا إن ال     0فنية 
 ى معيارنماط االسموب الذاتية بل يستند الأل

العام لممراحل  تطورالمحتوىموضوعي يحدده 
إن ىيغل يؤكد عمى المثل االعمى  0التاريخية 

د حقيقة جالجمالي يعني الواقع المطابق مع ماىيتو لي
في ما يتجاوز الفن تطور ارقى لمروح بل انو  اوسر 

راقة شكل الحياة االفضل , في الحقيقة تعبير عن اش
الل ة التي تقطعيا النفس في مرحمتيا من خفالمساف

( ىي المرحمة  عودا )مثال الجمالالمحسوسات ص
نفسيا الي اشار الييا من خالل رؤيتو التاريخية 
عبر العصور التاريخ الطويل في نظريتو التحميمية 

, 25) والنقدية لتاريخ الفنون منذ عصر اليونان
155). 

لقد كان يعتبر النظام الديمقراطي اليوناني مثال 
رة جديدة عمى اعمى لمحياة ولقد دعا الى اقامة حضا

اساس المثل الكالسيكية اليونانية حيث يتحقق 
االنسجام بين حرية الفرد ونشاطاتو الشخصي الذاتي 
من جية وبين الوجد االجتماعي ومتطمباتو من جية 

 اخرى . 
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فالمثل االعمى الجمالي ىو نفسو المثل االعمى     
الفني لقد التفت ىيغل الى الجمال في الطبيعة اال 

بر الجمالي كما راينا ابداعا انسانيا ووحد بين انو اعت
عمم الجمال وفمسفة الفن . ومن خالل تحميمو لممثل 
الفني صاغ بعض المبادىء األساسية لمطرق 

اذ يتوغل في اعماق الواقع ليواجو افق  0الواقعية 
إن عمى الفنان إن يبرز ما ينبغي إن  0المستقبل 

ىيغل وال يكون . إن ينفذ الى مفيوم كما يقول 
الناجز فقط . وكان ىيغل يوضح  يكتفي بالموجود

الكمي يعبر عن نفسو مباشرة في بشر معينين ان 
ومن خالل عواطفيم الذاتية وسجاياىم الطبيعية 

يصور تناقضات العصر  –كذلك يقول إن الفن 
والنزعات األساسية التي تعج فيو , ويتم تصور ىذه 

 , سانيةاالن ثالواقع واالحداالتناقضات عمى وفق 
طرق الواقعية تمثل بالنسبة لييغل مثال اعمى فنيا الف

وليذه المعاصرة كما الواقعية االشتراكية تجد اليوم 
ىيغل بوجود  ,كقولنقدا واعتراضات من جيات عدة 

فالفمسفة الوضيعة تعمن انو  ,قيمة معرفية معينة لمفن
ال يمكن التثبت اال من بعض الواقع والظواىر 

 ات . والمعطي

اما الفمسفة الحدسية الالعقمية )شوبنياور  وكذلك    
الوجود ( تنتقد ىيغل النو جعل الفن شكال من 

ولم يرفع المعرفة الفنية و  ,اشكال المعرفة فقط
ولم  ,باالصح الحدس الفني الى بديل لفكر النظري

يقم باإلعالء من شان الفن ليؤذن بإفالس العقل 
ففي د اإلفالس . والتفكير المنطقي ويكرس ض

عارض الفن العمم وان الفمسفة الالعقمية ينبغي إن ي
يتحول الى المجال الوحيد لممعرفة االصمية ولبموغ 

ويمكن إن يعد محاوالت )روجيو غارودي( 0المطمق 
لمتيارات  افي تاويل الفن المعاصر تعزيزا واستمرار 

فالفن عند غارودي ال يعد توليد  .المعارضة لييغل
و فنيا وال يكشف حركة موضوعية وال يترجمع الواق

تنفتح فيو من افاق المستقبل فالفن ليس انعكاس 
 لمضمون واقعي .

ر في نظر ىيغل عن رؤية اما )كانت( فقد قص  
المصمحة بين الذات والموضوع وانسحب تقصيره 

اقع ) الفصل ىذا عمى فيمو الثنائي لكل جوانب الو 
ىا التجريبي , ي ومحتوامببين شكل المعرفة الق

االخالق ,ي بين العقل النظري , والعقل العمم الفصل
( وبين صورة الحكم الجمالي ومضمونو . فجاء 
ىيغل يقيم وحدة الفكر والوجود والعالقة الجدلية بين 
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الذات والموضوع وينفذ الى التفاعل بين )الثنائيات 
باىمية التاريخ في منيجيا فمم  الكانتية( ومنوىاً 

يغل ( ) كانت ( عمى بحث المعرفة يوافق )ى
البشرية بمعزل عن تاريخ المعرفة وتحقيقاتيا العممية 
واقسام المعرفة عمى اساس موضوعي فحواه 
الدالالت الكمية في االشياء  . اال إن الفرق ىنا بين 
الذاتي والموضوع ال يوجد عنده اال في اطار وحدة 

من ذاتو فالفكر يجعل  ,الفكر والوجود , ال في الفكر
لقد نظر  .موضوعي – موضوعا ينقسم الى ذاتي

ىيغل الى الفكر ال كصفة انسانية فحسب بل كبنية 
واساس عميق لمعالم الموضوعي . لذلك تكمن اىمية 
)ىيغل ( في انو ينظر الى الطبيعة والتاريخ 
االنساني والثقافة وكل اشياء العمم ال كجوىر تعمق 

, كعممية بو لواحق عريضة بل كنمو داخمي 
متحركة وتطور تاريخي أي كذات تنفتح عما يغايرىا 

ومن ىنا فان جدلية ىيغل تعتمد عمى وحدة  0
تطور المعرفة والعالم . إن ىيغل ينتقد التصور 
الميتافيزيفي القديم حول اليوية المجردة ويضع 
محميا اليوية الجدلية . وىو يبين بيذا الصدد إن 

يت زىرة الى االبد . الزىرة لو كانت زىرة فقط لبق
فثمة اختالف بيذا قمب اليوية . اما اساس الصمة 

بين اليوية واالختالف فيو التناقض , والتناقض ىو 
المصدر الداخمي لمحركة ومبدا الحركة الذاتية 

يرتبط التناقض بمبدأ النفي ونفي سائر  0والتطور 
فالنفي يشكل طابع العقل  ,قوانين التطور والتغيير

إن  0النفي ىو ايجاب بقدر ما ىو سمبالجدلي و 
ة .فالنفي ال يحيل يالتناقضات ليست مطمقة بل نسب

وال يقضي عمى الزىرة تمام بل  0الشيء الى عدم 
ينفي المضمون الجزئي الخاص ويبقى عمى حركة 
المفيوم الكمي عمى حرمة الشيء الكمية التي تتجاوز 

قة وجوده المعطي )بتحويل الزىرة الى ثمرة فالحقي
تنطوي عمى تناقضات الواقع وتنوعو , انيا عينية 

. إن محاولتنا  (وليس ثمة حقيقة مجرد الحجر حجرا
ربط فكرة وعي الشيء عند ىيغل بفكرة االدراك 
الجمالي في المسرح لمشيء لوجدنا إن ىذا الترابط 
يتكون بين غاية المسرح )الشيء( وحقيقة عند ىيغل 

الوعي صيغة أي اعطاء لالدراك الجمالي او 
فاضافة ,ديناميكية جدلية دائمة التفاعل والتكوين 

لوجود الشيء ذاتو فيو موجود ايضا لغيره أي 
بمعنى اخر كون الشيء ينطوي في ذاتو عمى 
موجودين او باالحرى نوعين مختمفين من الوجود 
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ىو ومن جية اخرى ,  ,فيو لذة من جية )الغيرة (
 )الغيرة ( من حيث ىو لذتو . 

إن ىذا الشيء ال يتم اعتباطا او بصيغة قبمية او 
حتى بصيغة االليام واليبة فيو يحتاج الى ديناميكية 

وبحكم تالق الوعي الجمالي الى  0اساسيا الميارة 
مرحمة العقل فان الجمال يكون في اعمى سموه من 
خالل العالقات ال من خالل الذات بالشيء المدرك 

وية بعد ىيغل ينىات البوىذا ما اكدت عميو االتجا, 
 عند شتراوس ودسوسير  .

إن صراع الجمال يؤكد حقيقة الجمال كما انو يؤكد 
نقيضو . وىذا الصراع ىو )عالقات( اكثر من 
صراع االشياء في ذاتيا . ليذا يمكن إن نقول كونو 
وعي عمميات الصراع ونتائجو ىو اعمى مراحل 

مل الفني الوعي الجمالي . وىنا تبرز قيمة الع
باشكالو المختمفة ومنيا المسرح والجمال الفني عمى 

وىذا نفسو ينطبق عمى فمسفة  00الجمال الطبيعي 
المحاكات في الفن لكونيا تفقد قيم الجمال الروحي 
وتساند الفكرة في الشكل , وما العالقة الجدلية بين 
الفكرة والشكل في العمل الفني اال محور من محاور 

 الي لمعمل الفني عند ىيغل .التحميل الجم

الشكل فمن خالل نتائج الصراع ما بين الفكرة و   
ىيغل التي حصرىا  تتكون انماط العمل الفني عند

 بالرمزي والكالسيكي والرومانسي .

اذن كان لمكشف الدقيق وصراع المتناقضات اثر 
ميم في اسمتيام رؤية تحميمية جمالية لفنون المسرح 

باالتجاىات االجتماعية والسياسية وعمى نحو يربط 
والنفسية ويمكن القول بان فنون المسرح في القرن 
العشرين استقت الكثير من فكرة التناقضات 
وصراعيا كاداة لتحقيق اثار انفعالية وابيارية وىي 
بيذا تستقي المتناقض إن كل اجتماعيا  بانعكاسو 

يا ) ذات المتمقي ( او حتى سايكولوج عمى الذات 
يتناغم مع االنفعال الفردي من خالل كشف 
المتناقض الفعال في الشعور او الالشعور . وىذا 
الواقع بمتناقضاتو وصراعو واقعا مكثفا بفعالية ادائيو 

 تحقق صدمة جمالية لدى الممتقي .

شكسبير ( ضوء  –تحميل مسرحية )ىاممت 
 1ينظر جدول رقم غمية : يالمصطمحات الجمالية الي

 2رقم  وجدول 

 الفصل الرابع
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 النتائج :

 :الباحث الى النتائج االتية من خالل ما تقدم توصل

إن نظرية الجمال الييغمي ىي من اىم  -1
في عممية ت الجمالية والفمسفية التي ساعدت النظريا

 اليدم وانيت عيد الصروح الميتافيزيقية .
إن الفاصل  في مشكمة الجمال والقبح ىي  -2

ىو يقيميا عمى اساس طبيعة مسالة ) الحيوية ( و 
ىي اول صورة الكائنات مادات الموجودات فالج

يكون جماليا اقل نسبيا من الكائنات التي تتمتع 
بمون من الحياة اعظم وىي النبات , وىذه بدورىا 
يقل جماليا نسبيا عن الحيوانات من حيث ىي اكثر 
حيويو , ثم ياتي دور االنسان وىو يتمتع باكبر قدر 

 لك فيكون بذلك اجمل المخموقات ممكن بذ

إن جمال االشياء عنده نسبي وجميعيا  -3
 صالح الن يكون مادة لمعمل الفني .

إن مفيوم القبح عنده قائم عمى نفس  -4
االساس تقريبا إذا نحن عكسناه . االشياء القبيحة 
ىي : تمثل الخصائص المناقضة لمحيوية , او 

لموجود  المناقضة لما اعتدنا إن نعده صورة او صفة
 الحسي . 

 فرق ىيغل بين نوعين من الجمال :  -5
الجمال في الطبيعة , وىو الذي لم يقصد  - أ

 الى نتائجو بصورة واعية وبقصد التاثير الجمالي .
الجمال في الفن , فالعمل الفني ميما كانت  - ب

االشياء التي يحاكييا قبيحة فيي ال تجعل العمل 
يمة جمالية نفسو قبيحا , الن العمل الفني  يتمتع بق

 منفصمة عن جمال الشيء او قبحو .
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 المالحق والجداول :

 0خطط رقم م

 حالة االبداع        فكرة الجمال      فكرة النشوة              الشكل     

 يرتبط       

 بالنشوة             الحياة المتجسدة                 االحساس بالمذة    

 : 0جدول رقم 

 

 التحميل  الشرح المصطمح

يشمل جميع النتائج التي ترتبط ارتباط رؤيا  قصد –نيو 
بفعل من االفعال يرادف الروح والعقل الخالص 

 كذلك مجموع الخبرة البشرية 

نيو قصد . االنتقام لدى ىاممت 
من عمو الممك يمثل عم ىاممت 

في توجيو لقتل  -كموديوس –
 اخيو

يعتمد عمى السير في خط مستقيم واتجاه واحد  الفاسد–الالمتناىي
واوضح مثال لو المكان فاي نقطة فيو تعتبر 

 حدا رفع الحد باستمرار

زواج والدة ىاممت واىانتيا لروح 
الممك بزواجيا السريع من قاتمو 
 واستمرارىا الى  الالمنتيي الخمقي 
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 3جدول رقم 

 التحميل  الشرح المصطمح

الحدس او العيان 
 المباشر

يطمق كذلك عمى اليقين الحسي بوصفو حدسا 
 مباشر لموضوعات المعرفة الحسيو 

ظيور الشبح حدسا متموضعا 
 لشكوك ىاممت الذاتية 

مصطمح من اىم المصطمحات الييغميو واكثرىا  يجاوز  –يرفع 
شيوعا واىمية في الفمسفة وىو بمعنى يمغي 

يحفظ ويبقي مثاليا مقولة الوجود  –او ينفي 
 تمغييا العدم . اما الصيرورة ىي اتحاد 

شكوك ىاممت وتقمباتو وشعوره 
الغامض بان شيئا فظيعا قد 
حدث فاذا بشبح ابيو يمقى 

 ويكشف فظاعة الجريمة 

) التمثيمية ( التي ىي حيازة  المحظة االولى من لحظات الممكية الثالثة  وضع اليد  
 حقيقية 

استخدام اعتراف ( أي عندما اقول  –)حيازة  فعل الحيازة 
ىذا الشيء ممكي وليس ممك االخرين الني 

 وضعت يدي عميو , وقد يكون غير مادي 

لياممت . استخدميا بشكل 
غريب . ىي الشي التي اوصل 

 ىاممت الى الحقيقة 

وىو يعني  –المحظة االولى في التمثيل  االسترجاع 
 االستعادة الذىبية لصورة شيء ما 

ظيور الشبح اول مره , لحظة 
تودد ىاممت النو اليؤمن بالشبح 
ايمان اعمى " الشبح الذي رايتو 

 قد يكون ابميس بعينو" 

االنفعاالت , واالرتباك الذي راه ضد المجرد , والعيني عند ىيغل ىو الشامل  عيني 
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ىاممت عمى وجو الممك والممكة  لعناصر الموضوع 
 اثناء تقديم التمثيمية 

 –قانون  –حق 
 عدالة

ىيغل يدرس تحت اسم : حقوق الفرد 
وواجباتو والعرف والتقاليد والعادات واالسرة 

 والزواج واالخالق والمجتمع والدولة 

 –احتوت مسرحية ىاممت 
 ىذه المسميات –شكسبير 

إن الشبح لم يمارس عمى ىاممت  ىو الوعي بالذات  الوعي الذاتي 
 سمطانًا بال حدود وادراك اليقين 
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 اليوامش والمصادر

                                                           
 يقصد بو تميز الخصائص والصفات  ((11

 يقصد بو تصنيف االشياء او الوقائع عمى عامل مميز   (2)
 1970اكتوبر  68امام فتاح امام , ثورة السمب , مقال في مجمة الفكر المعاصر العدد  ((3

 المصادر

 – الجمال عمم مادة استاذ 1983 بيروت التنوير دار, امام الفتاح احمد. د ترجمة,  الحق فمسفة اصول ىيغل(1

 بغداد الجميمة الفنون كمية الجمال عمم مادة استاذ  بغداد – الجمالية الفنون كمية

 . 1958 لمطباعة بيروت,  كوي احمد ترجمة,  شوبنياور,  اندرية,  كريستون (2

 .1972 القاىرة 2ط المعارف دار,  صفوات مصطفى ترجمة,  االحالم تفسير,  سيجموند فرويد.  ينظر (3

 . 1974, القاىرة,  المعارف دار,  بدوي الرحمن عبد ترجمة,  الحكم ممكة نقد:   كانت (4

 . 1985 الجامعية المعرفة دار,  االسكندرية,  الجمالية وتنشئتو الجمال فمسفة,  عمي محمد,  ريان ابو (5

 ,  نفسو السابق المصدر,  عمي محمد,  ريان بو (6

 . نفسو المصدر,  عمي محمد,  ريان ابو (7

 .  نفسو السابق المصدر,  الحكم ممكة نقد,  كانت (8

,  كتورة جورج ترجمة,  العالمي والفكر العربي مجمة في, وىيدغر نيتشو بين االبداع,  مارتن,  ىيدغر (9

 . 1980 سنة 7 عدد لندن,  العربي االنماء مركز
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 .  نفسو  سابق مصدر عمي محمد,  ريان ابو (10

 . نفسو السابق المصدر,  مارتن,  ىيدغر (11

 .1970 القاىرة بمصر المعارف دار,  زكريا فؤاد.  د ترجمة القوة ارادة:  نيتشو (12

 . 1985 القاىرة والتوزيع لمنشر الثقافة دار,  ىيغمية دراسات, فتاح امام (13

  1979 القاىرة لمكتاب العصرية الدار ىيغل عند الجدلي المنيج,  امام فتاح امام (14

 ,  نفسو السابق المصدر,  ىيغمية دراسات,  امام فتاح امام (15
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الشعراء المعاصريف الذيف قاموا بثورة عظيمة عمی عمود الشعر، وعمی الكالسيكية  بدر شاكر السياب مف أىـّ 
الجافة مف التجديد والتطوير بالشعر العربي وأسيـ في إثراء الشعر العربي، فدوره في تحريؾ عجمة التجديد 

التجددية في الشعر، وحداثتو الشعرية كانت نقطة تحوؿ ىامة في مسيرة التراث األدبي بأكممو فرّسخ ذلؾ ريادتو 
فاتسعت مكانتو في األدب العربي مف بدايات تجربتو الشعرية في توظيؼ الحداثة وتوجيييا في المسار األدبي، 

شتی عمی حياة السياب وأدبو، وتمت  ودراسات بحوث أجريتغير أّنيا أصبحت أكثر عمقًا بعد وفاتو وقد 
احد أىمؿ إلی حٍد ما، وما ىو إّّل اإلتجاه الماركسي في شعر اإلشارة إلی أكثر إتجاىاتو األدبية إّّل موضوع و 

ؾ بدر ، فإّف إحتكااإلشتراکيالسياب الذي يشاىد في الكثير مف القصائد التي نظميا في فترة إنتمائو لمحزب 
األفكار الماركسية شيء ّل ريب وّل شؾ فيو، ومف العوامؿ التي جعمت ىذا اإلتجاه يشاىد في شعر بوتأّثره 

ياب، ىو اإلختالؼ الطبقي ونفوذ الحكـ اإلقطاعي في العراؽ وشيوع الرأسمالية، مع دخوؿ الطبقة السفمی مف الس
أبناء شعبو في دوامة الفقر والفاقة، وفي الفترة التي كاف يعيشيا السياب أقبؿ الكثير مف الشعراء العرب عمی 

مف تأّثر بالفكر اإلشتراكي المبني عمی المساواة  اإلنتماء إلی الحزب في العراؽ وحّتی في لبناف وسورية ومنيـ
شتراكية لی جانب الكادحيف مف الشعب وىذا ما جعؿ أشعارىـ تعجُّ برائحة اإلإومناىضة الرأسمالية والوقوؼ 

ر برموزىا وأفكارىا وجاء تأّثرىـ دوف انتمائيـ إلی الحزب نفسو، ولكف السياب باشر العمؿ كعضو في الحزب وتأثّ 
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بأطوار ر فيو، وفي فترة إنتمائو مّر شعره منو وأثّ 
مف حيث الشكؿ والمضموف، فقد تحوؿ  مختمفة

شعره مف العمودي إلی الحر ومف الرومانسي إلی 
الواقعي فالرمزي، وقد نمحظ تأثره اإليجابي مف 

إنتمائو ثـ يظير التأّثر السمبي اإلشتراكية في بدايات 
ودة مف الحزب في قصيدة المومس العمياء وأنش
 المطر التي أنشدىا في فترة انفصالو مف الحزب.

بسبب  اإلشتراکيأّف السياب كاف متأثرًا بالفكر   بما 
إنتمائو لمحزب وخالؿ تمؾ الفترة تجّمت األفكار 
اإلشتراکية في نتاجو األدبي، فالبّد مف دراسة ىذه 
المرحمة مف حياتو األدبية لفيـ ما تضّمو نصوصو 

تفيدنا في معرفة منجزه  مف رموز ومصطمحات قد
األدبي واإلطالع عمی الجوانب المختمفة لمنص 
ذا أردنا أف نضع ىذا الموضوع عمی  الشعري، وا 

في أننا قد وضعنا أيدينا عمی  طاولة البحث، ّل شؾ
موضوع في غاية األىمية، ونكوف قد أضفنا جانبًا 
ىامًا مف أدب السياب إلی الجوانب األخری التي تَـّ 

 يا مف قبؿ.البحث في

 خمفية البحث

أما مف ناحية المصادر التي أسعفتنا في إكماؿ ىذا 
المقاؿ، فكانت لدينا مجموعة مف الكتب التي تناولت 
شتی مواضيع السياب األدبية، وكتب تاريخية 

بدر شاكر »ؾ الكتب نذكر كتاب أخری، مف تم
لمكاتب إحساف « السياب دراسة في حياتو وشعره

اإللتزاـ في الشعر العربي »عباس، وكتاب 
بدر شاكر »أحمد أبو حاقة، وكتاب « المعاصر

سالـ المعوش، « السياب أنموذج عصري لـ يكتمؿ
وكذلؾ ديواف بدر شاكر السياب الذي كاف المصدر 

ثنا ىذا وكذلؾ الكتب األساسي بالنسبة إلی بح
 مطارىا.أاألخری التي روتنا مف غزير 

 اإلشتراكية في األدب العربي

لقد أّدی إتساع الفكر الماركسي في العالـ إلی قياـ 
حركات فكرية جديدة في المجاّلت المختمفة، ومثمما 
أثر عمی المناىج اإلقتصادية واإلجتماعية، فقد كاف 

فكر األدبي لو كؿ التأثير في مجاؿ الفف وال
ومناىجو، وبحموؿ أواسط الخمسينات توسع إنتشار 
مبادئ الواقعية اإلشتراكية في األدب، وكانت 
مطاليبيا الرئيسة أف يشدد الكتّاب عمی تصوير 
الحياة الواقعية لتشمؿ الصراع اإلجتماعي بيف 
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الطبقات، صراعًا يكوف األبطاؿ فيو دومًا مف 
ىو أنو يجب أّّل المضطيديف، وكاف المفيـو السائد 

تصدر نظرة الكاتب عف مفاىيـ ميتافيزيقية، بؿ 
يجب أف تقوـ عمی أسس عممية منطقية واضحة، 
ّف الشكؿ والمحتوی متحداف، يعتمد أحدىما عمی  وا 
اآلخر كما أنو يجب أف تشيع في األدب روح 
، فيساند صراع  التفاؤؿ واإليماف والقوة والعـز

صار الطبقات ويضفي عميو مسحة اإلنت
(، فقد سعی )ماركس( إلی 76;: >700)الجيوسي،

دراسة األدب والفف بصورة عامة عمی وفؽ رؤية 
إجتماعية تری أف العمؿ الفني يحيا في عالـ 
ّف الصراعات بيف الطبقات تؤدي إلی  إجتماعي، وا 
خمؽ الفف، كما أف األعماؿ الفنية تتألؼ دائمًا في 

المبدأ موضوعات ليا دّللة إجتماعية، وقد كاف 
األساس في النقد الماركسي ىو اإلنعكاس 

 :>700الموضوعي وتمثيؿ األدب لمواقع )الخالدي،
:=.) 

عندما شاعت فكرة اإللتزاـ األدبي باتجاىاتيا      
الماركسية أخذت ىذه الموجة العالـ العربي مف ىذه 

رت بالسياسة والمجتمع، رت فيو كما أثّ الناحية فأثّ 

دب الممتـز قد وجدت أكبر وكانت الدعوة إلی األ
دعـ ليا عمی صفحات مجمة اآلداب التي تأسست 

ـ، لكف كثيرًا مف المجالت والصحؼ  8:<6عاـ 
قد جاءت ىذه و األخری ساىمت في ذلؾ الدعـ، 

الدعوة في بواكير القرف العشريف ولـ يكف دافعيا 
األوؿ الوظيفة اإلجتماعية الطبيعية التي كانت قد 

ي التقميدي في تاريخو الطويؿ، ّلزمت الشعر العرب
بؿ كاف دافعيا اآلف معتقدات إجتماعية سياسية 

لقد أّدت الدعوة  ؛(>6; :>700حديثة )الجيوسي، 
إلی األدب الممتـز إلی قدر كبير مف النقد 

نظرية جمالية لألدب  لـ تکفيذه الدعوة فالمناىض، 
ر عف اإلشتراكية ّل تعبّ »فػ، کما يعتقد البعض والنقد

تيار فني معيف ]وىي[ ليست نظرة جمالية لألدب 
والنقد، ىي تطبيؽ إجتماعي لموقؼ فمسفي معيف 
أماـ الواقع، لرؤية معينة إنؾ ّل تری الفف مف خالؿ 
« اإلشتراكية ولكف قد تری اإلشتراكية مف خالؿ الفف

 (.>7; السابؽ:)

في الشعر العربي « اإللتزاـ»كانت دعوة      
إيجابية وسمبية معًا، فيي مف الحديث ذات نتائج 

ناحية قد ساعدت كثيرًا في توفير وعي أعمؽ لدی 
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ة وربطت كثيرًا منيـ اب بتجارب األمّ الشعراء والكتّ 
فت بذلؾ كثيرًا خفّ وقد  ؛بالصراع الحقيقي في الوطف

ض مف مخاطر التغريب الثقافي الذي غالبًا ما تعرّ 
ديد لو الشعراء، مف ناحية أخری كاف اإلصرار الش

عمی المحتوی وعمی إستعماؿ لغة بسيطة تقترب مف 
المغة المحكية قد أّدی إلی إضعاؼ بعض العناصر 
الشعرية كالتركيز والعمؽ واإليجاز، ويالحظ ىذا 
حتی في شعر البياتي، طميعة شعراء اإلشتراكية، 
ولكف نظريات الماركسييف العرب في األدب لـ تكف 

الصاعد مف  وحدىا العوامؿ المؤثرة في الجيؿ
بوؿ  -الشعراء التجريبييف، فقد استطاع )جاف

ف  سارتر( في الخمسينات أف يترؾ آثارًا عميقة وا 
كانت أقؿ وضوحًا، وقد كاف أثر سارتر في تكويف 
بعض المواقؼ لدی جيؿ الشعراء الرّواد يتأتی مف 
طريقيف: إنتشار نظريتو في األدب الممتـز وانتشار 

نت ذات أثر ميـ في تكويف أفكاره الوجودية التي كا
ؽ الموقؼ األدبي عند جيؿ الشعراء الذي بدأ يتسمّ 

مراقي الشيرة في الخمسينات، في ىذا القسـ سيكوف 
 (.79; سابؽ:منصبًا عمی األثر األوؿ )ال

لكف مجمؿ الدعوات اإلشتراكية التي ظيرت      
في العالـ العربي قبؿ الحرب العالمية األولی، لـ 

ر بارز في الفكر العربي آنذاؾ، ألف يكف ليا تأثي
التفكير الديني، والتفكير القومي كانا يطغياف عمی 
أىؿ العصر ولـ يكف لإلشتراكية شأف يذكر في بالد 

 بعد الحرب العالمية األولی )أبو حاقة، العرب إّلّ 
(، فغمرت الفكرة اإلشتراکية بعد ذلؾ 0>6 :<><6

واتسع  المثقفيف العرب مف كاتب وأديب وسياسي،
نطاقيا في العالـ العربي وألفت بعض الكتب في 
الدعوة إلی اإللتزاـ كما تناوليا النقاد في مختمؼ 

 إتجاىاتيا.

وثمة كتاب آخروف في سوريا ولبناف ساىموا      
كذلؾ في إشاعة أفكار األدب الممتـز القائـ عمی 

نشر شحادة  0:<6الماركسية، ففي عاـ  ئالمباد
تابو المشيور األدب في الخوري في دمشؽ ك

الميداف، ينافح فيو بايماف شديد مؤثر عف مبادئ 
األدب الممتـز النابع مف النظرية الماركسية حوؿ 
الموضع، ففي رأيو، أف عمی األدب أف يدخؿ ميداف 
 -الصراع اإلجتماعي ويمتـز بالجماىير المسحوقة

ليكوف سالحًا يحاربوف بو مف  -الفالحيف والعماؿ
ـ، ويستعيدوف بو إيمانيـ بإنسانيتيـ، وقد أجؿ حقوقي

في ىذا « الواقعية المحدثة»استعمؿ مصطمح 
 (.70; السابؽ:الكتاب )
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  إتجاهات السّياب األدبية

تختمؼ مف دبية في شعر السياب تجاىات األاإل
مرحمة إلی أخری شأنو شأف أي شاعر آخر عاصره 
جتماعيًا وبدر  أو عاش في عيود متقمبة سياسيًا وا 

الذات عاش فترة إنتقالية في عالـ الشعر العربي ب
مف حيث التجدد وىو مف الذيف وضعوا بصمة في 
ذلؾ األمر وكما في زمنو انقضَّت األحزاب 
والتكتالت السياسية وّلّبد لشاعر مثمو أف تجرفو تمؾ 

تجاىاتيا.ؤ التيارات أو أف يكوف م  ثرًا في قمياناتيا وا 

لشعر في األربعينات وعندما بدأ السياب يكتب ا     
كاف شعره تقميديًا في موقفو وحساسيتو ولغتو وأسموبو 
شأنو شأف بقية الشعراء الرواد في أوائؿ إنتاجيـ 

قالبو الشعري آنذاؾ وبما أّف ( و 8: :;700)الخّير،
كاف مبنيًا عمی األسموب العمودي، فنشاىد 
مواضيعو تنشأ نشاًة تقميدية حتی إستخداـ المفردات 

 عصريًا في قصائده األولی.لـ يكف 

وطبيعة اإلتجاه الشعري الذي عاشو السياب      
بالشكؿ الذي  يبدوقبؿ أف ينتقؿ إلی دار المعمميف، 

الريؼ كاف مجاؿ ىذا الشعر وموضوعو،  تری أفّ 

و الطبيعة د ىذا الريؼ في خاطر بدر بأنّ وقد تحدّ 
ث عف الجميمة الطاىرة الخيرة المعطاءة وليذا تحدّ 

ه، محاوًّل أف يرسـ لكؿ ءربيعو وخريفو، وصيفو وشتا
: 7<<6فصؿ مف الفصوؿ لوحة خاصة )عباس، 

7;.) 

ا لطبيعة الظرؼ السياسي في دار المعمميف أو وأمّ 
عمی األحری في فترة إنتمائو لمحزب اإلشتراکي 

أحس  6:<6تأثيرات متقابمة منو وعميو ففي عاـ 
وأنو لف  بدر أّنو تحوؿ إلی وجية شعرية جديدة

و « أزىار ذابمة»يكتب شعرًا كالذي تضمنو ديواناه 
وكاف في الحقيقو يومیء إلی الربط بيف « أساطير»

تجاىو اليساري ذلؾ اإلتجاه الذي بدأ مبكرًا  -شعره وا 
عمی وجو التقريب واستمر حتی  ;9<6منذ سنة 

؛ ولو إّنو واجو حصيمة الشعر الذي 9:<6عاـ 
ثماني سنوات أو تسع،  ؿ ذلؾ اإلتجاه في مدیيمثّ 

ؿ إّّل نسبة ضئيمة في ی منو ّل يمثّ ما تبقّ  لوجدنا أفّ 
فيما جمع مف  شعر السياب عامة أو بتعبير أدؽّ 

شعره في دواويف، تمؾ حقيقة ىامة تقوؿ أف السياب 
ر ض لممطاردة والمحاكمة والتنكّ اإلنساف قد تعرّ 

والفصؿ مف العمؿ والسجف واإلغتراب في سبيؿ 
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ف بيا مدة ثمانی سنوات أو تسع، ولكف عقيدة آم
السياب الشاعر لـ يقؿ ثمانی قصائد أو تسعًا 
يرضي عنيا في نصرة تمؾ العقيدة، فجانب مف 
قصائده فقد كاف خطبًا تستدعييا المظاىرات 
والمحافؿ الشعبية، وأما القصائد األخری فأكثرىا 
مشمولة باإلقتسار والفجاجة وعدـ التالحـ بيف 

عتقده، وليذا وجد الشاعر نفسو ينسمخ شاعريتو وم
فنيًا مف إنتمائو الحزبي، وكاف ذلؾ أمرًا سياًل، ألنو 
لـ يستطع أف يجعؿ الفف واإلنتماء حقيقتيف 

)عاّلؽ،  متكاممتيف، تستدعي الواحدة منيا األخری
700:: 9=.)  

ورغـ اإلختالؼ والصراع عمی األسبقية      
در شاكر السياب التجددية في الشعر العربي يتفؽ ب

مع  نازؾ المالئكو في رفضو ألي ضغط سياسي 
جتماعي مف أي حزب أو سمطة فيقؼ ضد أولئؾ  وا 
الذيف يريدوف أف يفرضوا عمی الناس إتجاىًا سياسيًا 

بعبارة أدؽ فالشعر فوؽ الحزبية و  ،أو حزبيًا واحداً 
الضيقة وأكبر مف اإلتجاىات السياسية وأوسع مف 

مرتبط باإلنساف أنَّی كاف، وىذا و مجتمع بعينو ألنّ 
طبعًا ّل يعني عالقة السياسي بالشعر، كما ّل ينفي 
عالقة إنتماء إيدولوجي أو طبقي بالشعر، ولكف 

د بسياسة معينة يعني أف الشعر أكبر مف أف يتقيّ 
لمجتمع معيف، بؿ ىو السياسة واإلنتماء والبيئة التي 

از معيف ينتمي إلييا شاعرنا، الشعر ليس بوقًا لجي
 أو خادمًا لنظاـ أو جية معينة.

وكذلؾ كاف لمقفزة األدبية التي أثارىا السياب      
في نتاجو الشعري أثرًا بالغ األىمية في اإلتجاه 
التجديدي ولعؿ دراستو لألدب الغربي في نماذجو 
الحداثية، ّلسيما لشعر إليوت وأيديث سيتوؿ كانت 

حداثة شعرية  ىي العنصر الحاسـ في تغييره بإتجاه
ىذا التعميؿ ّل يكفي فإف انجذاب  .عربية رائدة

السياب وشعراء جيمو، بكؿ تمؾ الطواعية والسرعة 
إلی التجربة الشعرية كاف يدؿ أيضًا عمی تخمر 
المعرفة الشعرية واستعداد المحظة الشعرية لتقبؿ ىذا 

 (.8: :;700التغيير )الخير، 

عالمة « حباىؿ كاف »فتشكؿ قصيدة السياب      
فارقة في نتاجو الشعري ومسيرتو التجديدية، فيي 
القصيدة األولی التي خرج الشاعر فييا عف النمط 

( ونشرت ىذه 6; :7007التقميدي )السويداف، 
« أزىار ذابمة»القصيدة ألوؿ مرة في ديواف الشاعر 

الذي صدر في القاىره عف مطبعة الكرنؾ بالفجالة 
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مورخة ب  >9<6« تشريف الثاني»في نوفمبر 
في ىذه »ومذيمو بيامش يعمف:  9;<66/6/<6

القصيدة محاولة جديدة في الشعر المختمؼ األوزاف 
والقوافي، وىي كأغمب الشعر الغربي وخاصة 

تجمع بيف بحر مف البحور ومجزوءاتو « اإلنكميزي»
إلی أف المفاعيؿ ذات النوع الواحد يختمؼ عددىا 

ائيؿ بطي  في وقد توقؼ روف« مف بيت إلی آخر
( >9<6تشريف الوؿ  86تقديمو لمديواف )القاىرة 

عند ىذه القصيدة يمحظ ما يتمثؿ فييا مف تجديد 
يشجع عميو وينتمی متابعتو وتطويره ليتخمص الشعر 

 (.7; السابؽ:العراقي مف تخمفو وجموده )

 اإلنتماء اإلشتراكي

الجوانب التي تستحؽ الوقوؼ أماميا في  مف أىـّ  إفّ 
ؽ إلی اإلنتماء اإلشتراکي البحث ىو التطرّ ىذا 

لمسياب، فمف خالؿ ما درسناه و ما تمت دراستو 
حياة السياب واتجاىاتو  ضح لنا بأفّ مف قبؿ، يتّ 

صاًّل تامًا بالحزب صمة اتّ األدبيو كانت متّ 
ىذا الحزب استطاع الييمنة  اإلشتراکي، وىذا ألفّ 

مي عمی عقوؿ الطبقة المثقفة في العالـ اإلسال
 وّلسيما العراؽ.

أصبح بدر شاكر السياب في أوائؿ األربعينات مف   
القرف الماضي عضوًا في الحزب اإلشتراکي 

ًا؟ ليس معروفًا حتی يّ إشتراکالعراقي، ومتی أصبح 
ًا، ىو إشتراکيّ و أصبح د أنّ يؤكّ  السياباآلف بالضبط، 

وعمو األصغر عبدالمجيد عف طريؽ شخٍص 
و خالؿ د أنّ كّ ؤ متی، وىو ي ايراني، ولكنو ّليذكر

الحرب العالمية الثانية كاف يقوـ بالدعاية 
  .يةشتراکلإل

بدر شاكر السياب رجؿ الحرماف الذي أراد      
اإلنتقاـ لحرمانو مف الناس والزماف فانضوی إلی 
اإلشتراکية ّل عف عقيدة بؿ عف نقمة إجتماعية 

كما وراح يطمب فييا ما لـ يجد في بيئتو مف طمأنية 
ماؿ إلی الشرب والمجوف يطمب فييا اليرب مف 
مرارة الحياة والذىوؿ عف متاعبيا وكاف وراء دخولو 
لمحزب عوامؿ كثيرة، وربما لـ تكف النغمة السياسية 
ىي أقوی العوامؿ وّل كانت النزعة اإلنسانية 
نما يجب  إلنصاؼ الفقراء والمظموميف مف أقواىا، وا 

المجيوؿ والعمؿ في أف نتصور روعة اإلقداـ عمی 
الخفاء، وعامؿ السأـ مف الموقؼ السمبي الذي كاف 
عجاب شخصية أحمد  يفرده بيف أقرانو في الكميو، وا 
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عمواف، وسيولة إنقياده لعمو عبدالمجيد الذي كاف 
يروي مصطفي شديد التأثير في بدر رغـ أنو أصغر 
منو سّنًا كؿ تمؾ مجتمعة ىي التي حببت إليو ذلؾ 

وجعمتو يرفع الشعار الجديد اإلنتماء، 
 .(;9 :7<<6)عباس،

 إنفصاله من الحزب

وكاف بدر يعيش ىذه األحداث فنشر قصيدة في 
جريدة الجبية الشعبية تنبأ فييا بانتفاضة، وما أف 
حّؿ تشريف الثاني حتی حصمت تمؾ اإلنتفاضة ولقد 

: 7:<77/66/6أضرب طالب كمية الصيدلية في 
يًا، ومع ذلؾ فقد ولـ يكف سبب اإلضراب سياس

 انفجرت بغداد المعبأة.

شارؾ بدر في المظاىرات الصاخبة التي ىزت      
بغداد، وكاف مف بيف المظاىرات، مظاىرٌة، فييا 
بدر، اتجيت إلی مخفر باب الشيخ، وقد قتؿ في 
الصداـ عدٌد مف األشخاص، بما فييـ بعض رجاؿ 

وأصبح نور الديف محمود  .الشرطة وأحرؽ المخفر
يسًا لموزراء، فأعمف األحكاـ العرفية، وبدأت حممة رئ

بيد  ؛(86: 6ج، :700اعتقاّلت واسعة )السّياب، 
شعر السياب لـ يتوقؼ عند ىذا المدی العربي  أفّ 

ما امتد إلی في تناولو لقضايا الجوع والقير والظمـ إنّ 
كانت قصائده في ىذا فالمدی العالمي اإلنساني، 
عمی تضامف الشعوب المجاؿ حافمًة بالتأكيد 

في وجة الطغاة مف  -وخاصة في آسيا -المضطيدة
الرآسمالييف الميووسيف بالربح والنيب والفاقديف ألي 
قيـ أو مشاعر أنسانية، وكانت تشاىد خالؿ ىذه 
القصائد نظرتو األممية في الفترة اإلشتراکية 

 السياب(، وّلريب في أف ;6 :7007)السويداف، 
أثناء الفترة التي قضاىا كاف عضوًا في الحزب 

مفصوأل مف دار المعمميف أي خالؿ األشير السبعة 
( بؿ ىو يقوؿ: إّف عمادة ;9<6) األولی مف عاـ

نيا  الكمية كانت قد عرفت في أنتماءه لمحزب وا 
ا قد يشير إلی أف فصمو د الرقابة عميو ممّ كانت تشدّ 

نفسو أقترف بتيمة اإلنتماء إلی اإلشتراکييف )عباس، 
(، وبعد فصمو مف عممو كمدرس وبعد :; :7<<6

فمـ »قضاء ثالثو أشير في السجف عاد إلی جيكور 
تتوقؼ خالليا أعماؿ اإلعتقاؿ والتنكيؿ واإلعداـ 
باإلشتراکييف والوطنييف فعمـ أف عمو عبدالمجيد قد 
حكـ عميو بالسجف لمدة خمس سنوات، وقد كاف 
 معتمد الحزب في جية أبي الخصيب، كذلؾ َوَجدَ 
أخاه مصطفي مسؤوؿ الحزب فييا مضطرأ إلی 
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اإلبتعاد منيا نظرأ لعممو في البصرة وىكذا وجد بدر 
نفسو مسؤوأل لمحزب في القرية وقائمًا بجميع 

( وبعد 9< :;700)المعوش،  «الميمات الحزبية
المظاىرات التي شارؾ فييا بدر حاولت الشرطة 

 إلی ؾ، ففّر إلی إيراف، ثـ مف ىناالقبض عميو
 الکويت. 

ب مف العراؽ أكثر انتقؿ إلی الكويت ليتقرّ      
وىناؾ نزؿ عمی جماعة مف اإلشتراکييف العراقييف 
كانوا قد وفدوا إلی الكويت، واضطروا إلی اإلقامة 
فييا بعد أف حكـ عمييـ بالسجف غيابيًا )عباس، 

انفصمت رابطتو  9:<6وفي عاـ  .(=67 :7<<6
بالحزب اإلشتراکي. وّلريب في أف تجربتو بزيارة 

 ىي مف أىـّ « توده»ؼ عمی حزب ايراف والتعرّ 
األمور التي أنشأت في ذىنو فكرة اإلنفصاؿ مف 

 (.=7 :;700)رشيد نعماف، الحزب اإلشتراکي

 نظرة تحميمية في قصائد السياب اإلشتراكية

إلی إتجاىات السّياب الشعرية بعد أف تّمت اإلشارة 
ّلحظنا مدی إنشغالو في األمور السياسية، واىتمامو 
بما يعانيو أبناء شعبو مف فالحيف وعماؿ، فقد صبَّ 

اىتمامو في تضميد جراحيـ، والثورة عمی الطبقة 
المترفة، فمف ىنا تظير النزعة اإلشتراکية واإللتزاـ 

بدر  ّل ريب في أفّ  .اإلشتراكي في شعر السياب
شاكر السياب كاف عضوًا مؤثرًا ومتأثرًا في الحزب 
اإلشتراکي العراقي، ولكف ما ييمنا في ىذا الوسط 
ىو ما مدی انعكاس أفكار ىذا الحزب في شعره كي 
نتطرؽ مف خالؿ ذلؾ إلی دراسة القصائد التي 
كانت النزعة اإلشتراکية فييا ممموسة جمية، وكما 

نفصالو مف الحزب الذي سبؽ لنا العمـ بتقيقر بدر وا
انكشفت أّلعيبو وخيانتو لمشعب، فيأتي بدر بعد 
ذلؾ بقصائد مضاده لمحزب وأفكاره ويكوف لو عدوًا 

 لدودًا.

رت ليست األفكار اإلشتراکية وحدىا ىي التي أثّ      
في شعر السياب بؿ نفس ضميره الحّي ىو الذي 

سفمی حّركو نحو اإلتجاه الی مؤازرة الفقراء والطبقة ال
واإلختالؼ الطبقي الذي كاف يعشو مجتمعو، 

نذاؾ كاف ليا كؿ التأثير في آواألوضاع السياسية 
 إنتياجو النيج الشعري الذي اختاره.

باتت النزعة اإلشتراکية في شعر السياب غير      
ممموسة بالكامؿ ونستطيع النظر إلييا مف زاوية 
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ة ضيقة جدًا، فيقوؿ السياب نفسو عف وضوح النزع
اإلشتراکية في شعره وذلؾ عندما أقاـ جماعة مف 
أىالي )الكرَّادة( حفمة تأبينية لشيداء الوثبة، يقوؿ: 
وقد دعيت لممساىمة في تمؾ الحفمة، لـ يكونوا 
ليعرفوا أنني شيوعي، وكذلؾ شأف محمد شرارة الذي 
دعي إلييا دوف أف يعمـ الداعوف أنو شيوعي، أّف 

حفمة وخطاب محمد مف يقرأ قصيدتي في تمؾ ال
الشعوبي اإلشتراکي واضحًا  شرارة فييا يمحظ الخط 

   فييا وقد جاء في قصيدتي تمؾ:

   مازاَؿ يمأل مسمَع األحقابِ 

 ذاؾ اليديُر مف الدـِ المنسابِ 

  يعمو فيرتجُؼ الطغاِة وتمحی

 أسطورة اإلحساِف واألنساِب 

 (8>-7>: 7<<6)عباس، 

ا القسـ نماذج مف فمف ىذا المنطمؽ سنتناوؿ في ىذ
شعر السياب التي قاليا في فترة انتمائو اإلشتراکي 
وما بعدىا مسمطيف الضوء عمی رموزىا التي تدلنا 

 عمی النزعة اإلشتراکية في أشعاره.

 "المومس العمياء"قصيدة 

السياب جاء يحمؿ في  كما أشرنا سابقًا إلی أفّ 
حقيبتو ثالث قصائد طواؿ عند عودتو مف الكويت، 
ومف ضمف ىذه القصائد قصيدة المومس العمياء، 

ؿ ىذه الفتره انسحاب غير محسوس لبدر مف وتشكّ 
و جاء مشحونًا بالشكوؾ مف الحزب اإلشتراکي، ألنّ 
ا شاىده في ايراف مف خيانة مقاصد ىذا الحزب ممّ 

 اإليراني. حزب )توده( لمشعب

تأخذ ىذه القصيدة موقعيا في ديواف أنشودة     
، وىي الفترة التي 0;<6المطر الذي نشر في عاـ 

كاف بدر فييا منفصاًل عف الحزب اإلشتراکي وكاف 
اتجاىو في تمؾ الفتره اتجاىًا قوميًا وعالميًا وفيو 

شتراكية، حيث أف البعض مف اإلنحناء نحو اإل
اإلشتراکية بعض الشيء، قصيدتو ىذه، عّبرت عف 

مع وجود العداء الذي كاف يكّنو في صميمو إلی 
دعاة المساواة حاممي لواء اإلشتراکية في العالـ 

 والعراؽ في حد ذاتو.

تقّدـ ىذه القصيدة نموذجًا آخرًا مف لوف إلتزاميٍّ     
آخر، ىو اإللتزاـ القومي العربي القائـ عمی أسس 

ر فيو مف الفخامة إشتراكية، وىو عمؿ شعري كبي
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حكاـ البناء وتماسكو وتعقيده، ومف الشاعرية  وا 
وتكنية الشعر والقدرة عمی التصرؼ بو شيء كثير، 

ی مميزات الشعر العربي وفي المومس العمياء تتجمّ 
الحديث ومظاىر تجديده، سواء مف حيث 
الموضوعات والمضموف الفكري أو مف حيث بنية 

عرية، وأسموبيا القصيدة وموسيقاىا، وصورىا الش
الدرامي وطوليا واعتمادىا الرمز واألسطورة وما إلی 

 (.968: <><6ذلؾ )أبوحاقة، 

كاف السياب قد انفصؿ عف الحزب        
اإلشتراکي بسب ىذه القصيدة لما فييا مف إلتزاـ 

و في ختاميا فضاًل عما مّر في قومي عربي، فإنّ 
ويدعو  تضاعيفيا مف ذلؾ يمتـز الواقعية اإلشتراكية

جتماعي وتوزيع الثروات إلی مبادئيا في العدؿ اّل
وضرورة التعديؿ في نظاـ المجتمع، بحيث ّليستغؿ 
الغني عف الفقير، وّليستبد القوي بالضعيؼ، ّل 
يظؿ اإلعوجاج مسيطرًا في المجتمع، وّل يكوف 

الجوع »و« النور واألطفاؿ والبسمات حّظ المترفيف»
 ، والمالحظ أفّ «دحيفواألدواء والتشريد حظ الكا

السياب في ىذه القصيدة متشائـ ينظر إلی الحياة 
بمنظار أسود، وتستبد بو فكرة الضحايا مف عمياف 

ما غشی عينيو ظالـ دامس مف العيوف والقموب كأنّ 
ىذا الوجود المكفير، ّلسّيما في العراؽ، وفي العالـ 
العربي أجمع، وكانت كارثة فمسطيف ما تزاؿ في 

األولی والعالـ العربي يتخبط في مشكالتو أعواميا 
الكبری والصغری عمی الصعيد الخارجي وعمی 
الصعيد الداخمي، وتجربة السياب في الحزب 
اإلشتراکي قد آلت إلی الفشؿ، فكانت القصيدة مزيجًا 
مف أفكار وجودية وقومية عربية ومبادئ إشتراكية لـ 

الحقيقة يا في يكف السّياب ليتخمی عنيا بسيولة، ألنّ 
إنسانية عامة، غير مقتصرة عمی اإلشتراکية  ئمباد

 (.986: السابؽوتعاليـ الفكر الماركسي )

فَّ ما يجب ذكره ىنا أّنو كاف اإلشتراکيوف      وا 
إّف »العراقيوف ّل يعطوف القضية القومية أي أىمية و

نظرتيـ األممية تغمب عمی نظرتيـ القومية وبدأت 
ىذه المناقشات الفكرية بيف بدر واإلشتراکييف 

 "المومس العمياء"بقصيدتو المطولة 
 (.:67: ;700)المعوش،

 "فجر السالم"قصيدة 
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كاف لمسياب قصائد تظير فييا النزعة  فّ إ
خير مثاؿ لتمؾ  "فجر السالـ"اإلشتراکية، فقصيدة 

النزعة، ولقد كتبت ىذه القصيدة حوالي سنة 
، وىي لذلؾ تمّثؿ شعر بدر شاكر السياب 0:<6

، 6خالؿ التزامو بالحزب اإلشتراکي )السياب، ج
ره ؿ مرحمة مف مراحؿ تطوّ وىي تمثّ ، (=:8: :700

وقد  ؛(;>: ;700والثقافي )المعّوش، الشعري 
 ، فقدفي ذلؾ الحيف "فجر السالـ"نشرت قصيدة 

أخذىا بعض الرفاؽ ونشروىا دوف أف يذكروا إسـ 
عني  ناظميا، وكاف ذلؾ أقتراحًا مف بدر نفسو، وقد

المحامي عطاء الشيخمي بتقديميا إلی القّراء في 
كراس خاص، ثـ طبعت مرة ثانية ضمف مجموعة 

باقر »قاـ بجمعيا ونشرىا «. ىديؿ الحماـ»ا عنواني
)دوف أف يذكر تاريخ الطبعة(؛ وصدرت « الموسوي

ر مسياب، تصوّ ل ياىذه الطبعة الثانية بمقدمة لعم
غاية حركة السالـ ثـ تورد توضيحًا لبعض أجزاء 

وفي ىذه القصيدة  (660: 7<<6القصيدة )عباس، 
يسود السالـ يجب أف  نممس صدؽ بدر وأيمانو بأفّ 

العالـ، ىذا السالـ المقروف بالحرية والعدؿ والمساواة 
 (.666: السابؽبيف البشر الحامؿ الخير لإلنساف )

في مقدمة  "فجر السالـ"وما يقولو بدر عف قصيدة 
تمؾ القصيدة كانت مف الشعر  فّ أديوانو ىو: 

اإلشتراکي النموذجي فقد شحنتيا بأفكار حركة 
السالـ في البمداف  تحدثت عف أشكاؿوقد السمـ، 

شتراكية والبمداف اإلستعمارية والرأسمالية والبمداف اإل
: 6، ج:700المستعمرة وشبة مستعمرة )السياب، 

8;6) 

لكؿ قصيدة ىدؼ خاص ترسو عمي شاطئو مركبة 
جاء  "فجر السالـ"الفكرة، فاّف المغزي في قصيدة 

ؿ مف خالليا مف انبثاؽ فكرة ذات وعي تاـ ويمثّ 
يأتي مرًة و  ،بيف قوي الشر وقوي الخيرالتقابؿ 

فو مف مأٍس ودماٍر، ويأتي بضجة الحرب وما تخمّ 
ففي  ،مرة أخری بالحياة اليائنة في ظؿ السالـ

 المقطع األوؿ لمقصيدة يقوؿ:

   ّل شيوُة الموِت في أعراِؽ جّزارِ 

 تقوي عمييا وّل سيٌؿ مف النارِ 

  الموُت أوىی يدًا مف أف يشابكيا

 مّدت الموتی بأعمارِ وىي التي 

  ّلحقاَب وأعتصرتاوىي التي لمت 
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 مما انطوی في دجاىا، فيُض أنوارِ 

  ومست الصخر فاخضّمت جوانبو         

 بالسنبؿ الغضِّ والريحاِف والنارِ  

   ىذي اليُد السمحِة البيضاِء كـ مسحت

 جريحًا، وكـ أزىقت أنفاَس جبارِ 

  وأطمقت في الدجی األعمی حمامتيا

 اَء كالمشعِؿ الوىاِج في غارِ بيض

                  كأنما فجّرت ماء لظامئة

 أو أطمعت كوكبًا يأتمو الساري

   سؿ تاجَرالموِت كيَؼ اصطؾ مف فزعٍ 

 لما رأىا؟ وكـ أودت بتجارِ 

 (7>8: السابؽ)

في ىذا المقطع نشاىد العراؾ الذي يدور بيف 
 ،الجانبيف أي بيف األشرار وىـ أعداء الشعوب

واألخيار وىـ الشعوب المضطيدة أو الطبقة السفمی 
مف الشعب وىـ الفالحوف والعماؿ، فيضع في ىذه 

« اليد البيضاء»مقابؿ  «جّزار»األبيات كممة 
(، كما وصؼ قوی الشر بتجار 7>8: السابؽ)

الموت وىـ يحاولوف قطع يد الشعب الخيرة التي 
ىي  ىذه اليد ضح لنا أفّ مدت الي السالـ، وكما يتّ 
ومّست الصخر فاخضّمت »يد الفالح وذلؾ بقولو: 

فيشير  ؛«بالسنبؿ الغضِّ والريحاف والنارِ / جوانبو 
اىر اإلشتراکية ورموزىا ظالسنبؿ الذي ىو مف م إلی

ىذه  فيقوؿ بأفّ « الفأس والسنبمة»حيث كاف شعارىـ 
اليد وىي يد الفالح لو مست الصخر أعشب السنبؿ 

ي السمـ في العالـ وكما والريحاف، وىذا مف دواع
يصؼ ىذه اليد كيؼ تنتصر عمی التجار، وما ىو 
مدی فزعيـ منيا، بعد ما كانوا يمتصوف دماء 

ؽ السياب يعمّ ؛ و ي الطبقة السفمیأالشعب األعزؿ 
عمی ىذا المقطع مف القصيدة في مقدمة الديواف 

فالمقطع األوؿ ّل شيوة الموت... فدوّلر »فيقوؿ 
ب، ىذه اليد الخيرة التي كانت يتحدث عف يد الشعو 

منذ البدء مصدر السعادة والرفاه، والتي أزىقت 
(، ثـ 8>8: السابؽ) «وستزىؽ أنفاس الطغاة

ا ث عف تجار الموت والحروب ويتساءؿ: أمّ يتحدّ 
كفاىـ أنيـ يستغموف دماء الناس قطرة فقطرة، 
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فيريدوف اآلف إىراؽ تمؾ الدماء مرة واحدة، في 
نعتقد أف في اإلمكاف أف يعيش حرب ماحقة؟ نحف 

النظاماف اإلشتراکي والرأسمالي معًا، دوف حاجة 
 الحرب(. إلی)

           شبح يرُب الحفيد

 بأبناء ُقْطٍر بعيد 

    تحدي حراب الغزاة

 وغيبيا في الجميد

    فأنبت منيا سنابؿ

 ضوء الصباح الوليد

    ىنالؾ يبني الحياة

 كماشاء جيؿ سعيد

           بالفعاؿعمالقة 

 ورواد كوف جديد 

    والية يخمقوف....

 (;>8: السابؽآلية مف عبيد )

ر الشاعر شيخًا يكسر حراب وفي ىذه األبيات يصوّ 
الغزاة ويدفنيا في الجميد، وتعشب بعد ذلؾ السنابؿ، 
ويولد صباح مضيء وكما يبيف الجيؿ الجديد حياتو 

ليذه كما شاء، وكما يفيـ مف المضموف التاـ 
و يصؼ انتصار الفالحيف، كما يذكر اّلبيات أنّ 

السنابؿ لممرة الثانية في ىذه القصيدة وىي رمز مف 
ا القسـ اآلخر مف ىذا المقطع أمّ رموز اإلشتراکية. و 

و يحمؿ نفس المضموف فيقوؿ بدر نفسو عف فأنّ 
لـ أنس أف أتحدث عف األـ الرؤوـ حصف  ذلؾ:

 (660: 7<<6، )عباس السالـ واإلشتراكية فقمت:

    ىناؾ يريف السالـ

 كأىداب طفؿ يناـ

         والحقوؿ ءويضحؾ مؿ

 وفي أغنيات الغراـ 

          وينبض حيت المعامؿ

 «الظالـ»يجرحف قمب 

        وفي المدف الضحايات             

 يندس وسط الزحاـ 
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   -وىي ترنو -وحيث التقت

 عيوف الوري في وئاـ

    ديرغب المظی والحدي

 (9>8: 6ج ،:700)السياب،  نمت زىرة لمسالـ

فمثَّؿ في ىذه األبيات السمـ حيث يضحؾ في 
الحقوؿ والمزارع وفي أغنيات العذاري والفالحيف 
وفي المعامؿ والمدف والضاحيات وكذلؾ يصؼ بّث 

عيوف الوری في »السالـ بيف الناس حيث يقوؿ: 
ىر في وبرغـ السجف والقيود نمی السالـ وأزد« وئاـ

العالـ، وكما يشير ىنا لرمٍز ثاٍف مف رموز 
حيث أف « العامؿ»اإلشتراکية وىو ذكر كممة 

العماؿ والكادحيف ىـ مف أنصار اإلشتراکية، وما 
جو في ىذه الفترة إتجاىًا تّ إبدر  أفّ  ىواستنتجناه 

رت في ذلؾ انسانيًا لـ تكف اإلشتراکية وحدىا أثّ 
ضمير بدر ىو  اإلتجاه بؿ دواعي اإلنسانية في

 العامؿ الثاني والجمي في تمؾ النزعة.

 "أنشودة المطر"قصيدة 

في ديواف السياب  "نشودة المطر"أجاءت قصيدة 
الذي يحمؿ عنواف القصيدة ذاتيا وىو يغطي مرحمة 

نشودة "أ. قصيدة 6;<6إلی  <9<6تمتد مف عاـ 
لی القصائد التي جاء بيا بدر مف إتضـ  "المطر

ميا عند يضًا مف القصائد التي نظّ أالكويت، وىي 
انفصالو مف الحزب اإلشتراکي، كما أف ظؿ 
اّلشتراكية مازاؿ يرافقو في تمؾ الفترة، فالقصيدة 

ؿ نموذجًا مف شعر السياب الممتـز التزامًا تشكّ 
شتراكيًا ووطنيًا، والدائر حوؿ القضايا السياسية إ

رة واّلجتماعية واّلقتصادية، يحمـ فييا الشاعر بثو 
جذرية عارمة تزلزؿ ما في البالد مف البنی الفاسدة، 
وتجرؼ في طريقيا كؿ ما ليس صالحًا لمتقدـ 

: ;700والتطور والخصب الحضاري )المعوش، 
7;7.)  

يبدأ السياب ىذه القصيدة بامتزاج سحرّی بيف عيني 
 حبيبتو وغابات النخيؿ، وساعة السحر عندما يقوؿ:

 لسحر عيناِؾ غابتا نخيٍؿ ساعَة ا

 أو شرفتاف راَح ينأی عنيما القمر.

 عيناؾ حيَف تبسماِف تورُؽ الكرـو 
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 وترقُص اإلضواُء كاألقماِر في نير 

 يرجُو المجذاُؼ وىنًا ساعَة السحر 

، :700كأنما تنبُض في غوريِيما النجوـ )السّياب، 
 (.<66: 7ج

ؿ بعيني حبيبتو فيفتتح السياب قصيدتو بالتغزّ 
والقالب في ىذه األسطر التي تكوف مقدمة القصيدة، 
ىو غالب غزلي فيو البعض مف الحزف الدفيف بيف 

ؿ نقطة السحر يشكّ  فّ أالميؿ وساعة السحر حيث 
انتياء الميؿ وىي أشدُّ ُظالمًا وبعدىا ينكشؼ النيار 

الشاعر يبحث عف فجر  فتحؿ ساعة الفجر، ألفّ 
ؿ شتداد العتمة فيو، وعندما نتأمّ جديد لوطنو بعد ا

الف غابتا نخيؿ، العينيف مف زاوية أخری وىما يشكّ 
ذىاننا الوطف بحد ذاتو، أف في وسرعاف ما يتكوّ 

وكما يصؼ العينيف بالشرفتيف المتيف يبتعد عنيما 
القمر ىو الظالـ ولو أنو يمتمؾ الضوء، ولكف 

ذا ما يبحث عنو ىسيأتي بعد ابتعاده نور الشمس و 
ـ ر عف تبسّ الشاعر في ىذه القصيدة وبعد ذلؾ يعبّ 

، وىذا  العينيف بحموؿ الربيع حيث تورؽ الكرـو
التجديد في الحياة والوطف، و ب يضًا يوحیأالتعبير 

الشاعر مف موقفو  حتی في األسطر التالية لـ يتخؿَ 

ـ العينيف، برقص في ساعة السحر فيصؼ تبسّ 
الماء يرجو األضواء في نير كتأللؤ األقمار في 

ر ىذه الصورة أيضًا في ساعة المجذاؼ، فيصوّ 
السحر، فحاوؿ بدر أف يمزج بيف الظالـ والضياء 
في وقت واحد، وىناؾ انتياء لمظالـ، وابتداء 
لمضياء فمف خالؿ ىذه الصورة الرائعة نشاىده ينتقؿ 

لی أخری، كأنما ينقؿ حالة العراؽ مف إمف حالة 
لی بزوغ فجر إاد ظالـ الجيؿ والجوع واّلستبد

 ومف زاويو أخری، بما أفّ  ،الثورة، ومكافحة الفقر
السياب في الفترة التي كتب بيا القصيدة كانت 
رجاله واحدة في شراؾ اإلشتراکية وأخری خارجًا 

ر انفصالو مف الحزب اإلشتراکي منيا، فكأنما يصوّ 
كالخروج مف الظالـ الی النور، يقوؿ في مكاف 

 آخر:

 غارًا، كانت السماءومنذ أف كنا ص

ـُ في الشتاء و    يطؿ المطر،يتغي

 نجوع -حيف يعشب الثری -وكّؿ عاـ 

 ما مرَّ عاـٌ والعراؽ ليس فيو جوع  

 (678-677: ابؽ)الس
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يديولوجية الماركسية في ففي ىذه األسطر تبرز األ
حمد أد ذلؾ الدكتور كثر فأكثر ويؤكّ أىذه القصيدة 

خفي ما في ىذه وغير »بوحاقة عند ما يقوؿ: أ
يديولوجية شتراكية، وتأثر باألإ ئفكار مف مباداأل

الماركسية، وّلغرابة في ذلؾ ماداـ السياب قد انتمی 
ج لمقوّلتو ردحًا مف لی الحزب اإلشتراکي وروّ إ

وكؿ عاـ »فتبرز ىذه الفكر عندما يقوؿ: « الزمف
فعندما يزرع الفالح « حيف يعشب الثری نجوع

منيا األقطاعي ويزداد بعد  وتعشب األرض يستفيد
 ذلؾ الفالح جوعًا وفاقة.

فينظر السياب في ىذه القصيدة نظرة تفاؤلية      
عمی مستقبؿ وطنو، فيری في دمعة الجياع والعراة، 
وفي دـ العبيد المراؽ، ابتسامة جديدة ستطبع في 

ر عف الغد والمستقبؿ بالعالـ الغد مبسـ العراؽ، فيعبّ 
فيتفائؿ السياب بتصحيح  الفتي واىب الحياة،

 یاألوضاع بعد انتياء الثورة بانتظار الكادحيف عم
ؿ تشكّ  "أنشودة المطر"فقصيدة  القطاعييف والمترفيف.

الوطنية و دائرة مف اّلتجاىات القومية العربية 
شتراكية في الوقت نفسو، ومع انفصالو مف واإل

ی و الماركسي يتجمّ ىالحزب اإلشتراکي، مازؿ اتجا
 ؿ أسطر ىذه القصيدة بوضوح تاـ.مف خال

 الخاتمة:

إّف ما عرفناه عف الشاعر بدر شاكر السياب ىو  
إنتمائو لمحزب اإلشتراکي لفترة ثمانية أعواـ، قّدـ مف 
خالليا مجموعة ضخمة مف القصائد، وشاىدناه 
مؤثرًا في الحزب ومتأثرًا منو، كما كاف يعيش الفترة 
التي كاف خالليا سوط اإلقطاع والرأسمالية ينساب 

وكاف الحزب اإلشتراکي عمی ظيور الطبقة الكادحة 
مف دعاة المساواة وتقسيـ الثروات بيف أفراد المجتمع 
الواحد بالعدؿ، فالبّد أف تتسمؿ إلی ذىف السّياب 
طائفة مف األفكار والمالمح المنغمسة بالفكر 

ىو  بحثالماركسي، فما كنا نبحث عنو في ىذا ال
إلتزاـ شاعرنا بالفكر الماركسي والمالمح المتبادرة 

تجمية في قصائد السياب الموافقة لفترة إنتمائو والم
لمحزب اإلشتراکي، فمف خالؿ دراستنا ىذه لمبعض 

ا كنا مف القصائد، عثرنا عمی بضاعة غنية ممّ 
نبحث عميو، فاستطعنا أف نستخمص القصائد 
اإلشتراکية وما فييا مف مالمح تدلنا عمی بروز 

لنا ىو النزعة اإلشتراکية في شعر السياب، فما تبّيف 
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 ؾكاف شيوعيًا كما اعترؼ ىو أيضًا بذل السيابأّف 
ّف لو زاوية في أدبو « كنت شيوعياً »في كتابو  وا 

تنتسب إلی الحزب اإلشتراکي ولمفكر الماركسي. 
ضح لنا مدی نفوذه في مف خالؿ حياة السياب إتّ و 

و لـ يمت الحزب اإلشتراکي ومتی إنفصؿ منو فإنّ 

شتراکي لفترة ثماني شيوعيًا بؿ عاش بإنتمائو اإل
سنوات وعاد بعدىا إلی رشده واّتخذ طريؽ اإلسالـ 
ومناىجو، فكانت لديو قصائد عف الرسوؿ األكـر 

 )ص( وعف اإلسالـ.
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 السوسيولوجينقد في ضوء ال مسرح علي أحمد باكثير

 )الرؤية واألداة(

 

 معتز سالمةد. 

 مدرسة الشروق الرسمية للغات / مصر

 
        : مقدمة

كاف ما إذا ، وعمـ اجتماع المسرح بشكؿ خاص. فتمي ىذا البحث إلى فرعي عمـ اجتماع األدب بشكؿ عاـين
د ووصؼ وفيـ وتحميؿ مجمؿ مف فروع المعرفة اإلنسانية، يسعى إلى رص فرًعا ميًما وصفوعمـ االجتماع ب

الظواىر االجتماعية المختمفة في المجتمعات اإلنسانية، باإلضافة إلى تعقب التحوالت المختمفة التي تعتورىا، 
فإف األدب بيذا المعنى ال يبتعد كثيًرا عف عمـ االجتماع حيث يسعى ىو اآلخر إلى تحميؿ المجتمعات 

ال سيما أف ىناؾ "عبلقة مركبة ال يمكف تجاىميا بيف  (ٔ)تطرأ عمييا. اإلنسانية، ورصد التحوالت المختمفة التي
 (ٕ)مقومات البناء األساسي في المجتمع وخبلصة إبداع أبنائو مف مواد الفكر والفف في كؿ صوره وأشكالو."

حصيمتو الفكرية والشعرية مستمدة مف عبلقة الفناف عمؿ الفني حصيمة مجيود فردي فإف فبالرغـ مف أف ال
، فبل أحد عبلقة تفاعمية تعتمد عمى مبدأ األخذ والعطاء عبارة عفالعبلقة ىذه و  (ٖ)بالمجتمع الذي يعيش فيو.
يستوحي مضموف أعمالو مف ظروؼ المجتمع الذي يعيش فيو، ويتأثر بأحوالو  أديبيستطيع أف ينكر أف أي 

الضمير الواعي لمجتمعو، البد مف أف  ، وىواألديبومبلبساتو في أثناء قيامو بعممية الخمؽ الفني، ذلؾ أف 
  (ٗ)يبمور وجدانو ويضع يده عمى نقاط الضعؼ والقوة، ويرى ما ال يراه الشخص العادي.

أف األدب مرآة تنعكس عمييا الحياة. فاألديب ال ينقؿ واقعو  -بعض الدارسيفكما يعتقد  –ولكف ليس معنى ذلؾ
ا معيًنا مما يدور حولو قفً يتخذ مو  المجتمع، فيو دائًما كما ىو موجود؛ بؿ ىو يعكس فيمو الخاص عمى ىذا
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، أي أنو إذا ما كاف الواقع يةعاجتمامف قضايا 
حقًّا، فإف األشكاؿ واألدوات مادة األدب االجتماعي 

الفنية واألدبية، وذات األديب وتجربتو وموقفو، 
ا بيذه المادة فتمنحيا النظاـ بداًل مف تختمط جميعً 

مف العبثية  المغزى والداللة بدالً  الفوضى، وتمنحيا
الحقيقي ال تعنيو الظواىر  األديبف والمصادفة.

االجتماعية إال بالقدر الذي يؤثر عمى جوىر الحياة 
اإلنسانية، وبقدر ما ىي انعكاسات لتطمعاتو إلى 

ليس مجرد ضمير لممجتمع  فاألديب (٘)حياة أفضؿ.
ف ىذا فقط، أو مرآه يرى فييا نفسو فقط، بؿ ىو عي

المجتمع، عينو الفاحصة المدققة الذكية الواعية، 
التي يرى بيا كؿ ما غفؿ عنو غيره أو ما لـ ينتبو 
إلى حقيقتو وأىميتو، وىو يقدـ ذلؾ كمو في صورة 

 (ٙ)جديدة مف العبلقات اإلنسانية.

ىو  ف األديب المتميزأومف ثـ نستطيع أف نقوؿ 
عو، الذي يستطيع أف يعكس تأثره بمواقؼ مجتم

نتج أدًبا مؤثًرا ويتخذ منيا عوامؿ مساعدة تجعمو يُ 
ولكف يجب عمى ، هاكسبو رضفي مجتمعو، ويُ 

تمعو، األديب في الوقت ذاتو أال يستسمـ إلرادة مج
 ف األديب المتميزميما كانت قوة ىذه اإلرادة؛ أل

ىو مف يتأثر بمواقؼ مجتمعو ثـ يحاوؿ أف يؤثر 
ا المجتمع في ىذا المجتمع؛ بغرض إصبلح ىذ

ف كانت ىناؾ والوصوؿ بو إلى المجتمع المثالي ، وا 
مف وجية  -يمة األديبمف. إرادة تعترض عمى ذلؾ

ىي تنوير المتمقي بالقضايا  -نظر الباحث
عمى أف يتخذ  هاألساسية في مجتمعو، مما يساعد

، ومحاولة إصبلح ما اإزاء ىذه القضايإيجابيًّا موقًفا 
عمى األشياء اإليجابية ، والحفاظ فسد في المجتمع

؛ أجدر مف ااجتماعيًّ  اكائنً  بوصفواألديب ف. وفي
براز أىـ  غيره عمى أف يكشؼ حقيقة مجتمعو، وا 

دفع بغية القضايا االجتماعية في واقعو؛ وكؿ ذلؾ 
اقؼ السمبية داخؿ و المتمقي لمتحرؾ نحو تغيير الم

فاإلبداع األدبي لى األفضؿ. إمجتمعو، وتحويميا 
حالة مف إدراؾ األديب لمقيـ اإلنسانية م نابع ال

والسياسية التي تحيط بو، بحيث يكوف واالجتماعية 
ينفصؿ  األديب عمى وعي كامؿ بما يحيط بو، وال

ا مف أعماؿ . ونحف مف خبلؿ ما يقدمو لنوعن
نستطيع أف نستشؼ رؤيتو ونحكـ عمييا؛ ذلؾ ألف "

 (ٚ)الفف تعبير في المقاـ األوؿ."
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الدراسة السوسيولوجية لؤلدب ومف ىنا تكتسب 
أف األدب ظاىرة أىميتيا مف خبلؿ وقوفيا عمى 

اجتماعية يمكف مف خبلليا فيـ السياؽ المجتمعي 
وبالتالي لـ  العاـ الذي أفرزىا وساعد عمى تبمورىا.

يعد األديب ىو ذلؾ الوسيط الواقعي الضروري بيف 
المجتمع والعمؿ األدبي، بؿ حؿ محمو في ىذه 

مفيوـ جديد، ىو مفيوـ الرؤية، الذي الوظيفة 
ُيعرفو لوسياف جولدماف بأنو مجموع الطموحات 
والمشاعر واألفكار التي يشترؾ فييا أفراد مجموعة 
واحدة ىي في الغالب طبقة اجتماعية واحدة، وبيا 

 (ٛ)غيرىـ مف المجموعات.

ىذا ىو ما يسعى إليو البحث الراىف، مف حيث و 
قة بيف العمؿ األدبي، اىتمامو بضرورة فيـ العبل

، وبيف التحوالت يالمسرحعمؿ المتمثبًل لدينا في 
. أثناء ظيور العمؿ األدبي التي تطرأ عمى المجتمع

وفي سبيؿ إثبات ىذه العبلقة بيف الدراما والواقع 
االجتماعي التي ظيرت فيو، فإف البحث قد اختار 

 األديبرواد المسرح العربي وىو  واحد مفأعماؿ 
تناوؿ البحث بالفيـ ي إذ، "حمد باكثيرعمي أ"

في ضوء  حميؿ، مجموعة مف أعمالو الدراميةوالت

إذ إف دراسة مسرح باكثير  .النقد السوسيولوجي
تطمعنا عمى انتياجو لمنيج محدد فى الكتابة يتمثؿ 
فى ارتباطو الحميـ وتفاعمو العميؽ بقضايا 
مجتمعو، وقيمو السائدة التى حاوؿ طواؿ رحمة 

ف و األدبي أف يبمورىا فى عمؿ تمو اآلخرإبداع ، وا 
إلى أواخر  منذ بداياتيا وصوالً  عكست كتاباتو

 .المحيط بوا مف واقع الحياة اليومية أعمالو اقترابً 
فقد كاف "باكثير" قادًرا عمى أف يمتقط الموضوعات 
السياسية أو االجتماعية أو اإلنسانية، ويجسدىا في 

دراسة  باكثير عماؿتقدـ أبعبارة أخرى  أعمالو.
تفصيمية عف التحوالت االجتماعية واالقتصادية 

التى أصابت بنية المجتمع والسياسية والفكرية 
األدبي خير  وإنتاجما يعني أف العربي في عصره. 

يب بقضايا مجتمعو ومحاولة مثاؿ عمى التزاـ األد
  إصبلحو.

وبناء عمى ىذا التصور تحاوؿ ىذه الدراسة أف تقدـ 
 فكره، التي تمثؿ لمسرحيات باكثيرجديًدا  تصوًرا

، مف خبلؿ الكشؼ عف لمواقع المحيط بوورؤيتو 
براز أىـ القضايا لديو األيديولوجيالبعد  ، وا 

أي ، مسرحياتواالجتماعية والسياسية المتضمنة في 



 )الرؤية واألداة(          ر في ضوء النقد السوسيولوجيمسرح عمي أحمد باكثي

 818 م3102القسم األول لسنة  32العدد

ىي مقاربة لما ىو  دراما باكثيرمقاربة الباحث لأف 
ؿ تاريخي واجتماعي وأيديولوجي وثقافي بشك

األعماؿ المسرحية متفاعؿ ومتداخؿ، مما تتيحو لنا 
 عمى مستوى السياؽ والمضاميف الباكثيرية
 . خصوًصا

والفرضية التي ينطمؽ منيا الباحث ىي أف العمؿ 
الفني يتجاوز الواقع االجتماعي، لمبنيات الذىنية 
والبنيات الداللية لممجموعة االجتماعية، إلى إنتاج 

اغًما وانسجاًما واندماًجا نص فني جمالي أكثر تن
يقدـ األسئمة واألجوبة لمجموع المشاكؿ القائمة 
بالنسبة إلى جماعة أو طبقة اجتماعية، مف خبلؿ 
تمظيرات فنية وجمالية لما يفكر فيو أعضاء 

في ىذا  -يفيـ الباحث البنيةو الجماعة االجتماعية. 
بوصفيا وظيفة تؤدى كي تحقؽ توازًنا  -السياؽ

مجموعة تاريخية ومشكؿ تاريخي محدد  مفتقًدا بيف
تواجيو. وبقدر ما تحؿ البنية مشكبًل يدفع إلى 
توليدىا، مف حيث ىي نتيجة لو، فإف ىذه البنية 
نما حاؿ مف الفعؿ الذي  ليست حااًل مف السكوف وا 

 يمكف أف يؤدي إلى أبنية مغايرة.

إف المنيج المتبع في ىذه الدراسة ىو ف وبالتالي
االستنباطي مع االستعانة ببعض  المنيج الوصفي

مفاىيـ المنيج السوسيولوجي، ال سيما التوليدي، 
تكشؼ "ة بنية العمؿ األدبي دراسة ُيعنى بدراس الذي

عف الدرجة التي يجد بيا ىذا العمؿ بنية الفكر عند 
جماعة أو مجموعة اجتماعية، ينتمي إلييا ُمبدع 
العمؿ، وينظر ىذا المنيج لمنص بوصفو بنية 

تولدة عف بنية أكبر منيا، وأقدـ منيا في الوجود م
بفعؿ التطور االجتماعي مف ناحية، والتطور الفني 
الخاص بكؿ ظاىرة مف ناحية أخرى، كما يركز 
ىذا المنيج عمى المعالجة الفنية لمنص، ألنيا 

والبد أف نعى  (ٜ)"وسيمة الفناف في توصيؿ رسالتو.
لسنا بحاجة إلى ىذا المنيج أننا  ناا عند تطبيقجيدً 

دراسة كافة آثار "عمي أحمد باكثير" المسرحية 
لنحدد الرؤية الكمية لمعالـ عنده، بؿ نستطيع مف 
خبلؿ بعض أعمالو المسرحية أف نحدد رؤيتو التى 
ال تعد بأي حاؿ مف األحواؿ رؤية فردية بؿ ىى 
رؤية جماعية، تمثؿ مرحمة تحوؿ طبقة اجتماعية 

مة الوعى الفعمى إلى مف أبناء مجتمعو مف مرح
 مرحمة الوعى الممكف. 
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 إف دراما باكثير مرتبطة مف وجية نظر الباحث
إزاء القضايا االجتماعية في عصره.  توورؤي وبموقف

ىذا االرتباط جعميا تجسد خطاًبا حجاجيًّا معارًضا و 
قيـ يتبناه باكثير نتيجة الطارئ والمتحوؿ الذي ييدد 

ة والمعقدة في تاريخ مجتمعو، في ىذه الحقبة الميم
تطور األدب والفكر في الثقافة العربية، أال وىي 
حقبة العصر الحديث. لذا سوؼ يقوـ البحث 
بالكشؼ عف أىـ القضايا االجتماعية التي تناوليا 
باكثير في مسرحو، موضًحا طريقة معالجتو ليذه 
القضايا. وقد اختار البحث لذلؾ أربع قضايا 

ؿ الركيزة األساسية في اجتماعية؛ يرى أنيا تمث
عبلقة أعماؿ )باكثير( الدرامية بواقعو االجتماعي، 
وىذه القضايا ىي: التخمؼ الديني والتدليس باسـ 
الديف، الطبقية وأثرىا في المجتمع، اإلقطاع والظمـ 

 االجتماعي، المرأة والمجتمع.

 لتخمف الديني والتدليس باسم الدين: ا أواًل:

مسرحي منذ بدايتو بالواقع ارتبط إنتاج باكثير ال
 حياتوو أثناء فترة إذ إناالجتماعي الذي يعيش فيو، 

األولى التي عاشيا في وطنو حضرموت وجد 
الكثير مف مظاىر التخمؼ والجيؿ الفكري 

والعقائدي عند أىؿ مجتمعو الحضرمي، فبدأ دراسة 
األسباب التي أدت إلى الوصوؿ ليذا الوضع 

عممو ئعة مف خبلؿ وأبرزىا في صورة أدبية را
)ىماـ في ببلد األحقاؼ(،  اإلبداعي األوؿ مسرحية

وما كاف  ،الحضرميمجتمع البرز حياة التي ت
يعيش فيو مف التخمؼ الديني والخرافة مف جية، 
ومظاىر الظمـ االجتماعي الواضح بشدة نتيجة ىذا 

ف يالتخمؼ مف جية أخرى. فكما يقوؿ األديب حس
تو األولى ذا العمؿ في طبعالصيرفي أثناء تقديمو لي

تممح في درامتو صوًرا سريعة  : ")ٖٜٗٔ)عاـ 
ا تحت أعباء تمثؿ حياة ذلؾ القطر الشقيؽ رازحً 

ثقيمة مف بدع متوارثة خمفتيا عصور مظممة، 
وسياسة غريبة عجيبة تتحكـ في مصير شعب 
ا خدرتو بالعقائد واألوىاـ، فسيرتو في سبميا طائعً 

مف العقائد عمى أسر  طاعة عمياء، وليس أقدر
وىذا ما نممحو في قوؿ  (ٓٔ)النفوس الضعيفة."

بطؿ المسرحية عندما رأى  (ىماـ)صديؽ  (محمد)
مجتمعيف عند الدجاليف مجموعة مف المشايخ 

ضريح ألحد أوليائيـ يزاولوف ما يؤمنوف بو مف بدع 
  (ٔٔ)وخرافات.
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الديف وسيمة لمسيطرة عمى مف الشيوخ  ويتخذ ىؤالء
المجتمع الذيف يتسموف بالجيؿ، فيسعى ىؤالء فقراء 

إلى نشر الخرافات واألوىاـ عف أوليائيـ  الدجاليف
ومعجزاتيـ، وعف قدراتيـ عمى الكشؼ واإللياـ، 

واإلغداؽ  ،يطمبوف مف الناس االلتزاـ بأوامرىـو 
 ى؛ ليرضبالكثير مف األمواؿ أضرحة أوليائيـ ىعم

يستجيب اهلل ف ،ىويقربوىـ إلى اهلل زلف األولياء عنيـ
والعجيب أف ىناؾ ، وتتحقؽ أحبلميـ لدعائيـ

مؤمنيف بتمؾ األفكار، وينفذوف  الناس الكثير مف
أوامر ىؤالء الشيوخ الدجاليف نتيجة جيميـ بأمور 

 (ٕٔ).دينيـ

ىؤالء الشيوخ وصمت إلى درجة أنيـ سيطرة كما أف 
يتحكموف في زواج بنات ىذا المجتمع، وذلؾ لما 

اف عمى أولياء أمورىف، وىو ما ليـ مف سمط
بطؿ المسرحية في  (ىماـ)في عدـ زواج  ونبلحظ

التي تييـ بو؛ ألف  (ُحسف)أوؿ األمر مف محبوبتو 
في  أحد شيوخ الدجؿ والشعوذة -)ولي اهلل(
 (ىماـ)يرفض ذلؾ الزواج لما يقوـ بو  -المسرحية

مف دعوة الناس لعدـ سماع كبلمو أو األخذ بو 
حرص )ولي اهلل( أف يجعؿ ولي  مأخذ الجد، بؿ

أمر )ُحسف( يوافؽ عمى خطبتيا لشخص آخر، 
وىذا الشخص استطاع خطبتيا بما دفعو مف ماؿ 

ليبارؾ ىذا الزواج، بالرغـ مف رفض )ولي اهلل( ػل
 (ٖٔ).)ُحسف( ىذه الخطبة

محبوبتو إال بعد  مف تزوجأف ي (ىماـ)ولـ يستطع 
 اـقي اهلل(، و ول)مف فبدأ يتقرب، لجأ إلى الحيمةأف 
مف الماؿ أكثر مما دفعو خصمو لػ)ولي  دفع مبمغب

قد  ا(ىمامً )وأخذ ُيرسؿ إليو مف يبيف لو أف ، اهلل(
وانطمت الحيمة  وبدأ يقتنع ببركاتو، ه،أفكار  تر غيّ ت

ر رأيو، وطمب مف ولي أمر يّ فغَ عمى )ولي اهلل(، 
لو )ولي اهلل( رَ وفس  )ُحسف( أف يزوجيا لػ)ىماـ(؛ 

رأى في المناـ أف  تغّير في الرأي بأنوىذا ال
الشخص وأنو  ،أصبح شاًبا صالًحا ا(ىمامً )

ر رأيو لمجرد أف لػ)ُحسف(، أي أنو غيّ  المناسب
، مما (ٗٔ)ا أكثر مف خصمودفع لو مبمغً )ىماًما( 

يوضح لنا مدى ما وصؿ مف فساد في ذمـ ىؤالء 
الشيوخ، ويوضح لنا في الوقت نفسو مدى تأثيرىـ 

اد الشعب وتمكنيـ مف السيطرة عمييـ، في أفر 
ويوضح لنا مدى التخمؼ الديني الذي جعؿ ولي 

( في المرتيف هلليسمع كبلـ )ولي ا (سفحُ )أمر 
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بدوف تفكير لمجرد أنو يعمـ أف )ولي اهلل( أكثر منو 
، عمًما، وأنو يجب أف يسمع كبلمو بدوف تفكير

 ، لذا فكبلموإلى اهلل  منو أقرب –ولي اهلل  -فيو
 أوامر واجبة التنفيذ.

ىمية بالنسبة األ ةشديدكانت ىذه القضية ويبدو أف 
لذا سعى أثناء عرضو لخطوطيا، أف ، (باكثيرػ)ل

 ت ميمتوالحؿ؛ ألف األديب ليسطريقة يرسـ ليا 
فقط، كأف األمر فيمـ  لنا قعلواعرض مشكبلت ا

 يجب أف يكوفي يشاىده المتمقي، بؿ متسجي
الحؿ الذي يراه  برزي أثناء العرض أف اصً يحر 

 (باكثير)وىذا ما قاـ بو  .ا ليذه المشكبلتمناسبً 
( يتصدى ليؤالء الشيوخ اعندما جعؿ )ىمامً 

ا عمى لسانو والمتاجريف باسـ الديف، واضعً  الدجاليف
حؿ مشكبلت المجتمع الحضرمي، فيجعمو 
يستعرض أماـ شباب المجتمع الحضرمي أسباب 

 لحضارة والتقدـ،تأخر بمدىـ وتخمفيا عف ركب ا
ا ليـ طريؽ الخبلص والسير نحو موضحً 
عقد بإحدى ويستغؿ حفمة سنوية تُ  (٘ٔ)،التقدـ

ويحضرىا حشد كبير مف الناس مف كؿ  ،المدارس
ـ عم  يُ  التيالطبقات فيخاطبيـ منتقًدا طرؽ التدريس 

مسيرة النيضة في ىذا سيقود  الذيبيا النشء 
يحرص عمى أف  يكتفي بالنقد فقط بؿ ، والالمجتمع

ثـ  (ٙٔ)،يوضح ليـ الطرؽ الصحيحة لتعميـ النشء
ثـ  جيًدا بأف يفيموا ما يتعمموف ىذا النشءينصح 

يدوا؛ حتى يسايروا تموا عقوليـ ويفكروا ويجُيعمِ 
حياتيـ العصرية؛ ألف لكؿ جيؿ مشكبلتو الخاصة 

  (ٚٔ).التي يجب عميو أف يسعى لحميا

األمة مف ولكف ىؿ يكفي العمـ وحده لنيضة 
أف العمـ يمزمو عمؿ،  نجد (باكثير)مع  ؟عثرتيا

لكي يقنع  و (ٛٔ)،طائؿ مف ورائو فعمـ ببل عمؿ ال
يوضح ليـ أف ىؤالء الشباب يضرب ليـ مثبل، ف

مف ى اهلل عميو وسمـ( قد عمؿ وكسب الرسوؿ )صم
كؿ عمى أحد في أف ُيطعمو، عمؿ يده، ولـ يتّ 

، فقد كانوا وكذلؾ فعموا صحابة الرسوؿ األخيار
، فيقوؿ عمى لساف ذاتو يتعمموف ويعمموف في الوقت

 ىماـ: 

 أولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ يكتسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب المختػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي
  عيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػده واآلؿ والصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحب األوؿ

 طالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب العمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ وال كسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو  
 بسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤاؿ النػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاس الّبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُذؿ. 
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 لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ يكتسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتكبًل 
 (ٜٔ)إنمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الكاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف المتكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ.

نيػػػػػوض  وبػػػػػذلؾ يكػػػػػوف قػػػػػد وضػػػػػع بػػػػػاكثير مبلمػػػػػح
 العػاـ ا المتمقيمجتمعو الحضرمي مف عثرتو، مرشدً 

ىػو الطريػؽ  طريػؽ العمػـ والعمػؿ أف في الوقػت ذاتػو
 . ونيضتو األمثؿ الذي يساعد عمى رقي أي مجتمع

إلى مصر، مف حضرموت  (باكثير)وبعد انتقاؿ 
لثقافية التي كانت نجده انبير بالنيضة الفكرية وا

ف العربية األخرى، عف سائر البمداز بيا مصر تتمي
أف بجوار ىذه  (باكثير)ولكف سرعاف ما يكتشؼ 
الكثير مف البدع يوجد النيضة الثقافية والفكرية، 

مف األضرحة والمقابر التي  الكثيرو  ،والخرافات
يذىب إلييا الناس لمتبرؾ والتوسؿ بيا إلى اهلل، بؿ 
الحظ أف األمر في مصر زائد عف الحد، وىو ما 

 (ىماـ)قدمة التي كتبيا لمسرحيتو قد سجمو في الم
ىذه مصر، و في عددىا األوؿ، إذ نجده يقوؿ: "

وىي كعبة العمـ ونيؿ الشريعة اإلسبلمية ال يوجد 
بحضرموت ُعشر ما يوجد بيا مف أصناؼ البدع 

إلى  (باكثير)لذلؾ اندفع  (ٕٓ)".وألواف الخرافات
التاريخ الفرعوني يستميـ منو واحدة مف أروع 

اريخية الفرعونية  التي تفضح أمر القصص الت
تأثيرىـ في رجاؿ الديف المنحرفيف، وتبيف مدي 

عف طريؽ التدليس باسـ  الشعب المصري القديـ
، وصراعيـ الدائـ مع الحؽ، لعدـ انتصار الديف

الحؽ عمييـ، مما يؤدي إلى خسارتيـ لمكانتيـ بيف 
الشعب، وبالتالي خسارتيـ لؤلمواؿ التي يأخذونيا 

شعب بدعوى أنيا تُقدـ قرابيف لآللية. ىذه مف ال
القصة ىي قصة ممؾ التوحيد في مصر القديمة 

سقطيا عمى ليُ  (باكثير) يااستغمالتي  )إخناتوف(
التي  -فترة األربعينات –الواقع المصري في الفترة

إلى مصر، فأنتج لنا ثاني  (باكثير)حضر فييا 
 عمؿ درامي لو مسرحية )إخناتوف ونفرتيتي(.

في ىذه الفترة ىو استغبلؿ  (باكثير)ا كاف يؤرؽ مف
مركزىـ الديني واالجتماعي في تحقيؽ رجاؿ الديف 

بكؿ  ـأطماعيـ الشخصية، لذا حاوؿ أف يتصدى لي
، فيا ىو يوضح عمى  اىـدعو قوة، ويكشؼ زيؼ 

أف األمواؿ التي  -بطؿ العمؿ -(إخناتوف)لساف 
مف يجمعيا الكينة مف الشعب باسـ الديف، ليست 

، وال يحرصوف وأنيـ ال ييتموف بتقوى الناس، حقيـ
عمى تعميميـ دينيـ أو محاولة تقويميـ إذا ضموا، 
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، ؿااألمو  األمر الذي دفعو إلى االستيبلء عمي
نفاقيا   :، إذ يقوؿفيما يراه صواب مف وجية نظرهوا 

 مػػػػػػػػػا زاد عمػػػػػػػػػيكـ أخػػػػػػػػػوكـ بفرعونيتػػػػػػػػػو بػػػػػػػػػؿ بدينػػػػػػػػػو،
 رزقكػػػػػػػػـ. إذ اتخػػػػػػػػذتـ ديػػػػػػػػنكـ مينػػػػػػػػة تكسػػػػػػػػبوف بيػػػػػػػػا

  ه ُىػػػػػػػػدي النػػػػػػػػاس أو ضػػػػػػػػموا دال تبػػػػػػػػالوف مػػػػػػػػف بعػػػػػػػػ
  اطمبػػػػػػػػػػػػػػػوا مػػػػػػػػػػػػػػػف مػػػػػػػػػػػػػػػالي مػػػػػػػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػػػػػػػئتـ أعطكػػػػػػػػػػػػػػػـ
 أمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس بممكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبل 
 تمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ األمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواؿ لمعبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادة وىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراـ

 (ٕٔ)لغيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرب الحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ أتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف.  
كشػػػػػؼ حقيقػػػػػتيـ، وزيػػػػػؼ عقيػػػػػدتيـ، تجػػػػػو إلػػػػػى ثػػػػػـ ي

ومسػػئوليتيـ عػػف تػػردي األوضػػاع  وتضػػميميـ لمنػػاس،
فقد استطاعوا بزيؼ عقيدتيـ إقناع  الدينية لممجتمع،

الناس أنيػـ وسػطاء التقػرب إلػى اهلل، وأف العبػد لكػي 
يتقػػػػػرب إلػػػػػى اهلل يجػػػػػػب أف يبػػػػػذؿ العطايػػػػػا واليػػػػػػدايا 

، وفػػػي الحقيقػػػة أنيػػػـ ىػػػـ الػػػذيف عبػػػرىـ والقػػػرابيف هلل
حيـ، فتزيػػػػػد ثػػػػػرواتيـ، للصػػػػػا لعطايػػػػػاا هيأخػػػػػذوف ىػػػػػذ

 يصػػؿ تػػأثيربػػؿ  (ٕٕ)،ويعػػيش النػػاس فػػي فقػػر وتعػػب
ىؤالء الكينة إلى حد أنيػـ يسػتطيعوف القضػاء عمػى 
الحكػػـ وقتػػؿ السػػمطاف، ونجػػد ذلػػؾ فػػي حػػوار الممكػػة 

فتقػػوؿ الممكػػة  مػػع "تػػاي" مربيتػػو، (إخنػػاتوف)"تػػي" أـ 

فػػي أثنػػاء حػػديثيا عػػف إخػػبلص القائػػد "حػػور محػػب" 
فمقد عرض عميػو الكيػاف العػرش "لمممؾ "إخناتوف" : 

، بؿ وصؿ األمر ذلؾوال يكتفوف ب (ٖٕ)"ليخذلو فأبى.
بيـ إلى أف يحرضوا الشعب عمى مميكيـ؛ ألنو أخذ 

يـ، ويريػػد توحيػػد اآلليػػة ممػػا يضػػر بمصػػالحيـ لأمػػوا
            (ٕٗ)بيف الشعب. الشخصية، ويؤثر عمى مكانتيـ

إلى حؿ ىذه المشكمة في  (باكثير)كما سعى و 
، وجاء الحؿ عف طريؽ نصح ىماـ (ىماـ)مسرحية 

التعمـ الجيد،  الحضرمي لمسعي وراء أبناء المجتمع
نراه في ىذه المسرحية يضع  والحرص عمى العمؿ،

حبًل مختمًفا وىو تطيير الببلد مف ىؤالء الرجاؿ 
( قائده )حور إخناتوف)الضاليف المضميف، فيأمر 

في نياية المسرحية بأف يستخدـ السبلح في  محب(
بيف  الفتنةنار مواجية ىؤالء الدجاليف الذيف أشعموا 

 فالناس، وجعموىـ يثوروف عمى الممؾ ويخربو 
 (ٕ٘)الببلد.

 وحدهإلى التاريخ الفرعوني  (باكثير)ولـ يمجأ 
ليستعرض مف خبللو قضية التخمؼ الديني 

أسطورة )والتدليس باسـ الديف، بؿ لجأ إلى استدعاء 
حمميا ببعض ليُ مف األساطير اإلغريقية  (أوديب
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ذا. و أيًضا مبلمح ىذه القضية ما كاف الصراع في  ا 
أوديب يدور بيف اآللية والبشر، فإف أسطورة 

د.  كما يقوؿ – يتركز (أوديب باكثير)الصراع في 
: " بيف قوى الشر ممثمة في  -عز الديف إسماعيؿ 

الكاىف األكبر المخادع، وقوى الخير ممثمة في 
فالصراع  إذا (ٕٙ)".أوديب وترزياس الكاىف المصمح

اآللية، ألنو لـ يكف ىناؾ لـ يكف بيف أوديب و 
 (ٕٚ)،آلية، بؿ إلو واحد كامؿ ال يحمؿ حقدًا لمبشر

 (باكثير)فالفكر اإلسبلمي الذي يتحرؾ منو  -
ىناؾ إلًيا  كوفداخؿ أعمالو كاف يفرض عميو أف ي

واحًدا فقط وليس عدة آلية كما في األسطورة 
ذا ما كاف ىناؾ أحد ينظر إلى ىذا  -األصمية وا 

، إال أف ىذا (ٕٛ)و إلو ظالـ أو عاجزاإللو عمى أن
الشخص يكتشؼ في النياية أنو مخطئ في حؽ 
اإللو، وأف العيب ليس في اإللو بؿ في رجاؿ ديف 
ىذا اإللو الذيف يشوىوف الديف ويضروه أكثر مف 
أف ينفعوه. فيـ يستغموف جيؿ الناس بأمور الديف 
ويفرضوف عمييـ النذور واألوقاؼ ليحصؿ ىؤالء 

عمى ىذه األمواؿ وتكثر ثرواتيـ ويظؿ الرجاؿ 
الناس فقراء يعانوف مف الجوع ومذلة السؤاؿ 
معتقديف أنيـ بذلؾ يرضوف اإللو ويحصموف عمى 

الحسنات التي ترفع مف شأنيـ. باإلضافة إلى أف 
 نيايةمف يكفر ويمحد بيذا اإللو يسترد صوابو في 

كشؼ لو خدعة رجاؿ بعد أف تن بوالمسرحية ويؤمف 
 (ٜٕ).ف الفاسديفالدي

 (أوديب)المؤامرة التي وقع ر )باكثير( يفسّ و 
بأنيا  مف أمو، وزواجثـ و، يبأل ومف قتم ،ضحيتيا
الذي استغؿ مركزه  األكبرالكاىف مف رت بّ دُ مؤامرة 

وأسرتو، ويؤكد أف  (أوديبػ)الديني في اإليقاع ب
يوضح فيو . القدر ليس لو دخؿ فيما حدث ألوديب

في كؿ مرحمة مف مراحؿ ىذه  كبرلنا أف الكاىف األ
المؤامرة تدفعو شراىتو لمماؿ والنذور إلى أف يوقع 
في روع ضحاياه أف الوحي اإلليي ىو الذي يريد، 

 ففي البداية (ٖٓ).وأنو ليس إال منفذًا ليذه اإلرادة
بالتخمص مف ابنو حتى  (اليوس)أوعز إلى الممؾ 

ض ثمف ال يكوف وبااًل عميو. وىو في الحقيقة قد قب
. (ٖٔ) ممؾ كورنث (بوليب)ذلؾ مف منافسو الممؾ 
مف القتؿ، وأوعز  (أوديب)ثـ دبر الكاىف نجاة 

، ودب ر لو أف يقتؿ أباه (ٕٖ)لنديمو أف يعي ره بأنو لقيط
ؾ )اليوس(، ليتخمص مف المم .(ٖٖ)ويتزوج أمو

ويتمكف مف السيطرة عمى )أوديب( وعمى المممكة 

http://www.odabasham.net/show.php?sid=1138#_ftn14
http://www.odabasham.net/show.php?sid=1138#_ftn14
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مف كميا، ويصبح ىو المتصرؼ في كؿ شيء، و 
يتمكف مف الحصوؿ عمى أمواؿ الشعب بدوف ثـ 

إزعاج مف أحد، لذا احتفظ بيذا السر في نفسو 
مسالًما  فيو ظؿ حتى يستغمو عند الحاجة،

ميو كاف خبلليا تتوافد ع عاًماسبعة عشر  (أوديبػ)ل
. حتى إذا كانت قصة (جوكاستا)النذور مف الممكة 

عمى تفريج  (أوديب)الوباء وخشي الكاىف مف عـز 
بدأ أزمة الشعب بأف يوزع في الناس أمواؿ المعبد، 

كاف ذلؾ بداية بتيديد )أوديب( بكشؼ سره، و 
 (ٖٗ).المصراع بينيم

مصادرة أمواؿ المعبد غير عابئ  (أوديبويقرر)
األكبر بإشاعة تفاصيؿ قصتو في  بتيديدات الكاىف

في موقفو  (أوديب)وينضـ إلى (ٖ٘).الناس
الذي كاف الكاىف األكبر قد  -(ترزياسالكاىف)

تصرفات  لرفضوطرده مف المعبد ومف المدينة 
وعندئذ يظير لنا أوديب وترزياس  -الكاىف األكبر
، وكافريف بالمعبد وكينتو، وعمى  مؤمنيف باهلل

يياجـ د الصراع بيف الجانبيف، رأسيـ كبيرىـ. ويشت
غري بيما ويُ  (أوديب وترزياس)الكاىف األكبر 

جموع الشعب، ولو في ذلؾ وسيمتو، وبيف يديو 

حججو، وأوديب وترزياس يياجمانو ويكشفاف لمناس 
عف حقيقتو. ويبذؿ الطرفاف قصارى جيدىما في 
ذلؾ الصراع الذي ينتيي آخر األمر بيزيمة الكاىف 

أمره، وطرده إلى قمة جبؿ كتيروف  حاألكبر وافتضا
ال يبرحيا حتى الممات، وتتوزع أمواؿ المعبد عمى 

 (بوليب)الناس إلى جانب المعونة التي قدميا كذلؾ
 (ٖٙ).تكفيًرا عف دوره في ىذه المؤامرة ممؾ كورنث

ومف ثـ يمكف أف نصؼ الصراع في مسرحية 
الحؽ والباطؿ، ولكؿ منيـ  بأنو صراع بيف (باكثير)
، فنحف أماـ طرفيف متناقضيف؛ أحدىما رجاؿ جالور 

عوف أنيـ أولياء اهلل، الديف الفاسديف أو مف يد  
ونستطيع أف نطمؽ عمييـ أنيـ شياطيف اإلنس 
الذيف يفتروف عمى اهلل الكذب مف أجؿ تحقيؽ 
أطماعيـ المادية، فيكنزوف الذىب والفضة 
ويستولوف عمي الضياع وأمواؿ الناس، ويقترفوف في 

مف الشر والفساد، ويمثؿ ىذا  اسبيؿ ذلؾ ألوانً 
الفريؽ الكاىف األكبر لوكسياس، وىو الفريؽ الذي 

بالنسبة  -(لوكسياسػ)، ف)باكثير(يحذرنا منو 
شيطاف مف شياطيف اإلنس يجب عمى  -(باكثيرػ)ل

عيـ في اإلثـ؛ وقِ اآلخريف أف يحترسوا منو حتى ال يُ 
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باآلية القرآنية ولعؿ ىذا يفسر لنا تصدير المسرحية 
خطوات  إتباعالكريمة التي يحذرنا فييا اهلل مف 

 اهلل ىي قوؿو  الشيطاف ألنو عدو مبيف لنا.
:)وال تت ِبعوا ُخُطواِت الش يطاِف إن ُو لكـ عدٌو تعالى

ُمبيف * إن ما يأُمُرُكـ بالسُّوِء والفحشاِء وأف تقولوا 
، ٛٙٔة:عمى الم ِو ماال تعمموف()سورة البقرة، اآلي

وفي ضوء  ،لفكرة المسرحية لتكوف تمخيًصا( ٜٙٔ
ؤلسطورة تشكمت الصورة الجديدة ل اىامعن

  .اإلغريقية

، في مجموعو العاـ ر اإلنساف السويّ خوالطرؼ اآل
بما ُفِطَر عميو مف نوازع الضعؼ البشري التي 

الجريمة واإلثـ، وىذا ىو  طريؽا إلى تيوي بو أحيانً 
، ولكف (ٖٚ)عمى الفطرة السميمة دَ لِ ، الذي وُ (أوديب)

شياطيف اإلنس ال يتركونو في حالو بؿ يسعوف بكؿ 
، لذا فإف ىذا (ٖٛ)عوه في اإلثـوقِ قوة إلى أف يُ 

ا إلى نفر مف الناس يساعده الطرؼ يحتاج دائمً 
ويعيده  ،ويقؼ بجانبو، ينصحو ويقوي مف موقفو

؛ ألنيـ يفيموف عنو إلى الطريؽ المستقيـ إذا ابتعد
ا عمى أىبة االستعداد ديف فيًما صحيًحا، وىـ دائمً ال

، والتصدي لمباطؿ ميما كانت الديفلمدفاع عف ىذا 

قوتو وعمو أمره، ويمثؿ ىذا النفر الكاىف 
كرمز لرجؿ  (باكثير). الذي استخدمو (ترزياس)

الديف الصالح الذي ال يرضى بالفساد بؿ يحاربو 
ـ، فيو عمى قدر استطاعتو ويدعو إلى الديف القيّ 

يأمر بالمعروؼ وينيى عف المنكر ميما كانت 
وقؼ بكؿ قوة أماـ الكاىف األكبر؛  يوالعواقب، ف

ألنو أراد أف يستخدـ الديف فيما ليس لو ويفتري 
، (ٜٖ)عمى اهلل الكذب مما أدي إلى طرده مف المعبد

( ورده إلى صوابو، أوديب)كما أنو وقؼ أماـ 
ية باإللو؛ ألف في أوؿ المسرح (أوديبعندما كفر)

الذي  -لو قاس، ظير لو ترزياسىذا اإل اعتقد أف
في ىذه البطؿ المساعد ب نصفونستطيع أف 

 اإللوليعيده إلى إيمانو، ويوضح لو أف  -المسرحية
نما يوحي بالخير الحؽ ال يوحي بالشر واإل ثـ، وا 

خدعة نتيجة أف ما يحدث في المدينة ىو والبر. و 
ي يريد أف يستحوذ عمى رىا الكاىف األكبر الذدبّ 

 (ٓٗ)اس، وليس ىذا مف وحي اإللو الحؽ.أمواؿ الن

 لعؿ اختبلؼ الحؿ في المسرحيات الثبلثز 
أف المشكمة واحدة، وكذلؾ ، بالرغـ مف السابقة
 إصبلح المجتمع الذي فسد يوى -واحدةالغاية 
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القضاء محاولة ، و بسبب رجاؿ الديف الفاسديف
يرجع  -ؼ دينًيا، وتنوير المجتمع المتخمعمييـ

في  األبطاؿ الثبلثةالختبلؼ وضع كؿ مف 
رجؿ عادي مف أبناء الشعب ال  (ىماـػ)، فـمجتمعي

يممؾ إال التغيير بمسانو، وليس عنده مف 
االستعدادات الحربية التي تجعمو يمجأ إلى السبلح 

ممؾ لديو جيش  (إخناتوف)لمواجية ىذا الشر. بينما 
ء المفسديف مواجية ىؤال ويستطيع مف خبلل

، لذا المخربيف لممجتمع ميما استفحؿ خطرىـ
استعاف بقائد جيشو)حور محب( لمقضاء عمى 

 الشعبقبؿ أما )أوديب( فيو ممؾ مؤيد مف . الكينة
، لكنو ضعيؼ اإليماف فاحتاج ولديو السمطة الحربية

مثؿ )ترزياس( أف يظير في حياتو شخص صالح 
فو، ويساعده طريؽ ، ويعزز موقالير لو نِ يدعمو ويُ 

،والقضاء عمى رجاؿ عمى حؿ مشكبلت مجتمعو
الديف الفاسديف، فكأنما تعاونت السمطة مع الحكمة 

وبذلؾ . في التخمص مف السمطة الدينية الفاسدة
مف ألواف  ثبلثة ألواف (باكثير)يكوف قد استعرض 

مواجية رجاؿ الديف المنحرفيف داخؿ المجتمع، 
مرجؿ العادي ووضح في الوقت نفسو كيؼ يمكف ل

مواجية ىذا الفساد، وكيؼ يمكف لرجؿ السمطة 

، وكيؼ يمكف أف يتعاوف رجاؿ مواجية ىذا الفساد
في الغيوريف عمى الوطف محيف مصالسمطة مع ال

جمع بيف قد ويكوف بذلؾ  .التخمص مف ىذا الفساد
، ووضح دور كؿ مف الحاكـ جميع أطراؼ المجتمع

 اجية الفساد.في مو  ورجؿ الديف الصالح والمحكوـ

لثبلثة ا في أعمالو الدرامية (باكثير)حاوؿ ىكذا 
أف يرصد قضية التخمؼ الديني والتدليس  السابقة

أف يضع إلى  –قت ذاتوفي الو  -محاوالً ، باسـ الديف
استخدامو جوارىا صورة واضحة لمدواء الذي يمكف 

 ىذا الداء. ةعالجلم

 : الطبقية وأثرها في المجتمع ثانًيا:

ية الصراع الطبقي وفكرة المساواة بيف ظيرت قض
طبقات الشعب المختمفة في أعماؿ باكثير الدرامية 
بصورة واضحة؛ عمى أف ىذه القضية تظير في 
أعمالو في العبلقة الجدلية بيف طبقتي رجاؿ الديف 
المنحرفيف وأبناء الشعب العادييف، وطبقتي الحاكـ 

 رى.والمحكوـ وما تنتجو ىذه الصورة مف طبقات أخ

كانت فكرة القضاء عمى الطبقية وتحقيؽ  بدايةً  
المساواة بيف أفراد الشعب فكرة ممحة عمى باكثير 
 منذ عممو الدرامي األوؿ )ىماـ في ببلد األحقاؼ(
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الشعب اليمني كاف  إذ إف. ٖٜٗٔالذي ظير عاـ 
رىيف وضع بدائي ٕٜٙٔا قبؿ قياـ ثورة إلى م

 ااجتماعيًّ ا مفتتً فقد كاف باىت السمات والمبلمح، 
إلى ثماني شرائح أو فئات اجتماعية، وىذه الفئات 
ىي: العمويوف، أو السادة مف البيت الياشمي، 
القضاة، التجار، مبلؾ األراضي، المشايخ وىـ 
القادة المحميوف لمقبائؿ والفبلحيف، والفبلحوف 
والتجار الصغار والموظفوف الصغار مف سكاف 

في نظر الفئات  المدف، وأصحاب الميف الحقيرة
وىـ فئة مف مياجري السواحؿ  والخدـالسابقة، 
  (ٔٗ)اإلفريقية.

وكانت الفئات األربع األولى تتمتع بامتيازات 
مختمفة عف باقي الفئات. األمر الذي جعؿ باكثير 

اقشيا في المسرحية. إذ نجد نيرصد ىذه الظاىرة وي
يسعى منذ أوؿ  -بطؿ المسرحية – (ىماًما)

نشر فكرة المساواة بيف طبقات ى إلالمسرحية 
، -التي ىي في األساس فكرة باكثير – الشعب

 ثًا عمية القوـ: فيقوؿ محدّ 

 حكموا األنصاؼ فيما بينكـ 

  يكف قـو لقوـ حاقريف .ال

 فالمسػاواة عمى أعدليػا   

  (ٕٗ)ميزة اإلسبلـ عند الباحثيف   

معيـ األسموب السابؽ يستخدـ وىو في حديثو 
لكي يقنعيـ، فيستند إلى المبدأ القرآني الذي  ؛الديني

" َيا َأيَُّيا ال ِذيَف َءاَمُنوا اَل فيو:  -عز وجؿ -يقوؿ اهلل
 " ـْ ْنُي َيْسَخْر َقْوـٌ مِّف َقْوـٍ َعَسى َأف َيُكوُنوا َخْيًرا  مِّ

ويوضح ليـ أف  ( ٔٔ:اآلية ،.)سورة الحجرات
 المساواة أحد المبادئ اليامة التي قاـ عمييا

 اإلسبلـ. 

اعتياد طبقة األشراؼ والسادة  (ىماـ)وعندما يرى 
الذي يقصد بو باكثير مجتمعو  –في مجتمعو 

االنقطاع عف مزاولة العمؿ؛ ألنيـ مف  -اليمني
عمية القوـ وال يميؽ بيـ أف ينزلوا إلى سوؽ العمؿ 

ت الشعب الكادحة، كما أف دورىـ امثؿ باقي طبق
ـ والعبادة، وأنيـ يجب في المجتمع أف ينقطعوا لمعم

يثور عمييـ  بقية المجتمع، نجده أف يعيشوا عمى كدِّ 
ويدعوىـ إلى الخروج إلى العمؿ، والمشاركة في 

الرقي  العمؿ مف أجؿبناء المجتمع، والنيوض بو، و 
 وعمؿ بو، وخاصة أف الديف اإلسبلمي ديف عمـ

ألي  ، وال يحؽّ في اإلسبلـميس ىناؾ تواكؿ ف،  امعً 
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طبقات المجتمع أف تتخذ لنفسيا بعض  طبقة مف
االمتيازات باسـ الديف، مما قد يثير الحقد والضغينة 

 (ٖٗ )بيف أفراد المجتمع الواحد.

بعد ذلؾ لمناقشة قضية طبقية  (باكثير)ثـ يتجو 
في المجتمع الحضرمي آنذاؾ،  ةأخرى كانت منتشر 

طبقات رجاؿ وىي قضية زواج بنات األشراؼ مف 
طبقة  -الطبقة األولى إفحيث  ،األخرى الشعب
كانت ترى أنيا أفضؿ وأعمى مف باقي  -العموييف

طبقات الشعب األخرى؛ وذلؾ التصاليا المباشر 
بالفرع الياشمي، ومف ثـ كانت ال تقبؿ أف تزوج 
بناتيا مف فئات المجتمع األخرى التي دونيا منزلة 
حتى لو كانت فئة القضاة التي تمييا في المرتبة 

وحتى لو لكف الشخص المتقدـ لزواج  مباشرة،
ابنتيـ عمى خمؽ وديف ومشيود لو بالصبلح. وىذا 

ونصيره في  (ىماـ)ما حدث مع )محمد( صديؽ 
مبدأ مواجية الفساد، وتطيير المجتمع مف العادات 
والتقاليد المضممة، فعندما أراد )محمد( الزواج مف 
)عموية( إحدى بنات العموييف، رفض أىميا بالرغـ 

ف أف كؿ مف )محمد( و)عموية( يرى أنو جدير م

باآلخر، األمر الذي أدى إلى وفاتيما في نياية 
 (ٗٗ)المسرحية، حزًنا عمى عدـ ارتباطيما ببعض.

يتضح لنا مبدأ  وفي مسرحية )إخناتوف ونفرتيتي(
المساواة بيف الحاكـ والمحكوـ ظاىًرا في كؿ 

ـ خناتوف( الممؾ مع كؿ مف يتعامؿ معيإتصرفات )
، ويتزوج مف ابنة خادم وكينة وخدـ، فيو ادةمف ق

مة الند لمند، ويعامؿ خدـ قصره مف الفبلحيف معام
بمفظ )يا  -دائما –وعمالوو تادبؿ إنو ينادي عمى ق

 أخي(، وعندما يأتيو الكينة الذيف يكيدوف لو المكائد
، يرحب عميو ويحرضوف الشعب وىو يعمـ ذلؾ،

ويجعؿ مف مبدأ  (٘ٗ).بيـ قائبل: )أىبًل باإلخوة(
المساواة أساًسا مف أسس ديف التوحيد الذي يدعو 

يحدث أمو الممكة )تي( عف مبادئ دينو إليو، فيو ُ 
، وعما سيحدث في الببلد عندما ينتشر ىذا الجديد

ف يُ سإذ الديف،  صبح الكؿ أخوة متحابوف حتى وا 
 :وؿقفي اختمفت ببلدىـ، ألنيـ يجمعيـ ديف واحد،

 لمصػػػػػػػػػري عمػػػػػػػػػى السػػػػػػػػػوري، و اليػػػػػػػػوـ ال يبغػػػػػػػػػي ا 
 لزبػػوفالمصػػري عمػػى النػػوبي، وتمغػػى الحػػرب يزىػػى 
 (ٙٗ)غػػػػػدو النػػػػػاس جميًعػػػػػا وىػػػػػـ إخػػػػػوة آمنػػػػػوف.ييػػػػػـو 

وعنػػػػدما يجتمػػػػع مػػػػع الكينػػػػة فػػػػي محاولػػػػة إلقنػػػػاعيـ 



 )الرؤية واألداة(          ر في ضوء النقد السوسيولوجيمسرح عمي أحمد باكثي

 111 م3102القسم األول لسنة  32العدد

بالػػػػػػػػدخوؿ فػػػػػػػػي الػػػػػػػػديف الجديػػػػػػػػد، وىػػػػػػػػـ يمدحونػػػػػػػػو، 
ويوضػػحوف لػػو أنػػو أصػػبح أفضػػؿ مػػنيـ ألنػػو فرعػػوف 

ا أنػػػو عبػػػد د عمػػػييـ مبيًنػػػونبػػػي فػػػي الوقػػػت ذاتػػػو، فيػػػر 
مػػثميـ، ولػػـ يػػزده أنػػو فرعػػوف شػػيًئا، ألف األمػػر لػػيس 

لتزاـ الة عند اهلل بالو عبلقة بالمناصب أنما األفضمي
مػػػا زاد عمػػػيكـ أخػػػوكـ بفرعونيتػػػو بػػػؿ ): الػػػديني لمفػػػرد

لمبػدأ اإلسػبلمي باىنػا يستعيف  ػ)باكثير(ف. (ٚٗ)(دينوب
التقوى بػػػػأفضػػػػمية اإلنسػػػػاف عنػػػػد اهلل  الػػػػذي يؤكػػػػد أف

عػػػػػز  –خػػػػػر، حيػػػػػث يقػػػػػوؿ اهلل آ شػػػػػيءأي بػػػػػس ولػػػػػي
ـْ ِعنػػػػػػَد اهلِل  َأْتقَػػػػػػاُكـْ  :" -وجػػػػػػؿ ") سػػػػػػػورة  ِإف  َأْكػػػػػػَرَمُك

؛ وكػػػػػؿ ذلػػػػػؾ مػػػػػف أجػػػػػؿ أف (ٖٔ: الحجػػػػػرات، اآليػػػػػة
 . يرسخ فكرة المساواة داخؿ عممو

بينو وبيف الكينة، يعترض  مطوؿكما أنو في حوار 
أنو  عمى كبلـ عميد كينة آموف الذي صرح فيو

مف  (ماي)أفضؿ مف )ماي( خادـ )إخناتوف(؛ ألف 
طبقة الفبلحيف بينما )عميد آموف( مف طبقة الكينة 

باقي فئات التي ترى في نفسيا أنيا أفضؿ مف 
الشعب، فيرفض )إخناتوف( ىذه النظرة الطبقية، 
ويؤكد لػ)عميد آموف( أنو ال فرؽ بيف الفبلح 

، فالناس والكاىف، أو حتى بيف الفرعوف والفبلح

كما وضح  -جميًعا سواء أماـ الرب، ال فرؽ بينيـ 
 ( ٛٗ)إال بالتقوى. -مف قبؿ

ويبدو أف نظرة الدونية التي كانت تنظرىا الطبقات 
الراقية لمفبلح كانت محط اىتماـ مف باكثير إذ نراه 

تمع في جج ىذه النظرة وتبعاتيا عمى المليعا
)أـ  نجد أف زوجة جحا إذ. (جحا)مسمار ية حمسر 

ا بعدما تـ فبلحً  (جحا)الغصف( ترفض أف يعمؿ 
عزلو مف مينة القضاء، ألنيا ترى أف ىذه المينة 

 (جحا)وضيعة ال تميؽ بزوجيا، لذلؾ قاومت بشدة 
بؿ  (ٜٗ)أصرت عمى عدـ عممو بمينة الزراعة.و 

أكثر مف ذلؾ ترفض أف يتزوج )حماد( ابف أخو 
ميمونة  أف بنتيا )ميمونة(، بالرغـ مفامف  (جحا)

ألنو فبلح، وىي تحمـ أف تحبو وىو كذلؾ يحبيا؛ 
مف أعياف البمدة، أصحاب الماؿ  رجؿتزوجيا ل

عندما عرض  (جحا)والسمطاف، فيي تقوؿ لزوجيا 
 عمييا األمر: 

أـ الغصف: مف ذا يتزوجيا اليوـ بعدما عمـ الجميع 
 بعزلؾ مف عممؾ؟ 

جحا: صاحبيا موجود، وفي وسعنا أف نزوجيا لو 
 أي وقت نشاء.  في
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 أـ الغصف: )ساخرة( تعني حماد ابف أخيؾ؟ 
جحا: نعـ... ماذا بحماد؟ إنو قد تمقى شيًئا مف 

 العمـ، ولو ذكاء وعقؿ.
أـ الغصف: قمت لؾ ألؼ مرة : لف أزوج ابنتي 

 (ٓ٘ )لفبلح 

 –ولعؿ المتسبب في ىذه النظرة الدونية لمفبلح 
ىو االستعمار الذي احتؿ  -خاصة في مصر

ببلد العربية لفترة كبيرة مف الزمف كاف خبلليا ال
ال يميؽ بو أف  وضيعٌ  عامؿ الفبلح عمى أنو إنسافٌ يُ 

، وأخذ ىذا االستعمار منزلتويطمح لمنزلة أعمى مف 
عاممو عمى ، فيو كاف يُ ميينةً  عامؿ الفبلح معاممةً يُ 

أنو عبد لديو يتحكـ فيو كما يشاء. وبالتالي أصبح 
تحمؿ الكثير نظرة  لمفبلح تنظرباقي فئات المجتمع 

ميانة، وتعتبر مينة الزراعة مينة حقيرة، مف ال
 وبالتالي ال يطمح أحد إلى أف يعمؿ بيا.

، أكثر في مسرحية )جمفداف ىانـ(ويتضح لنا ىذا 
التي تمثؿ فييا شخصية )جمفداف( التركية طبقة 

أفضؿ مف باقي طبقات  ارى أنيتي تالمستعمر ال
نجد  إذالفبلح مينة حقيرة، الشعب، وأف مينة 

أف يعمؿ حفيدىا ترفض )جمفداف ىانـ( التركية 

المينة، وتقديره لكؿ مف ا بالرغـ مف حبو ليذه فبلحً 
كاف  هولعؿ ذلؾ نابع مف أف والد –يعمؿ بيا

 ما تزاؿمصرًيا مف الطبقة المتوسطة التي كانت 
 فنراىا تقوؿ: –تُقدر الفبلح

وأنت تعمميف أنيما جمفداف: لماذا تسترِت عمييما 
يقرآف في كتب الفبلحيف؟ أنتـ أسرة فبلحيف 

  (ٔ٘)ا مثمكـ.وتريدوف ابني أف يطمع فبلحً 

ا مرموًقا؛ تريد أف يكوف حفيدىا أديبً ( جمفداففػ)
ليحظى بمكانة اجتماعية مميزة، فمينة األديب 
بالنسبة إلييا أفضؿ ألؼ مرة مف مينة الفبلح، 

لو الكثير مف  األمر الذي يضطرىا أف تشتري
نشئ لو مكتبة ضخمة مميئة بالكتب الكتب، وتُ 
في مكتبة كمية اآلداب نفسيا،  ال توجدالنادرة التي 
ليعطوا حفيدىا دروًسا ؛ الجامعة بأساتذةوتستعيف 
مف كمية اآلداب،  ا، وعندما ُيفصؿ حفيدىفي األدب

أف تعيده مرة ثانية، ولكف في النياية  ةتسعى جاىد
فصؿ مف الكمية ، ويُ مرة ثانية حاناتيرسب في االمت

حفيدىا يقطع  كانت حريصة عمى أفو  .نيائيًّا
 (عبد الرءوؼ)عبلقتو نيائًيا مع صديقو الوحيد 

؛ وذلؾ ألف عبد الرءوؼ ( حفيدىاضياء)الذي يحبو 
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دخؿ كمية الزراعة التي تطمؽ ىي عمييا كمية 
نو كاف أالفبلحيف، وسوؼ يصبح فبلًحا، كما 

عمى قراءة كتب الزراعة وتربية  يشجع )ضياء(
يصر حفيدىا عمى  وعندما ،(ٕ٘)الدواجف واألغناـ

ال ترضى  تعمـ الزراعة ومصاحبة )عبد الرءوؼ(
تيدد حفيدىا بأنو إذا لـ يصبح أديًبا وينزع و ، ذلؾب

مف فكره عممو كفبلح، سوؼ تحرمو مف الميراث، 
تري قصة مف أف يش ااألمر الذي اضطر حفيدى

الذي ال يجد مف يتبنى ديب الفقير )عاطؼ( األ
تو موىبتو، وينسبيا إلى نفسو، حتى ترضى عنو جدّ 

 وتجعؿ لو نصيًبا في الميراث.

قد قسـ شخصيات مسرحيتو  باكثير وبذلؾ يكوف
طبقة أو  االرستقراطيةطبقة الاألولى، : يفإلى طبقت

الذيف يمارسوف قيرىـ عمى مف حوليـ  المستعمريف
ؿ مف الجميع وأنيـ يستحقوف ويعتبروف أنفسيـ أفض

أفضؿ المناصب في المجتمع، وتمثميـ )جمفداف 
التي تشمؿ  المواطنيفطبقة اآلخرى، ىانـ(، و 

وىـ مف يقع عمييـ  الموظفيف والفبلحيف والخدـ،
ويمثميـ كؿ  الظمـ االجتماعي في المجتمع،
بمجرد وفاة فلذا الشخصيات األخرى في المسرحية. 

واالستعمار تعود  رستقراطيةاال)جمفداف ىانـ( رمز 
، فمـ يعد ىناؾ (ٖ٘)األمور إلى نصابيا الطبيعي

فرؽ بيف أحفاد ىذه السمطة، وأبناء الطبقة الكادحة 
حفيد )جمفداف ىانـ(  (ضياء)في المجتمع. فنجد أف 

بمجرد موت جّدتو يترؾ األدب ويتجو إلى الزراعة، 
ماؿ نشئ الكثير مف القرى الزراعية النموذجية بالويُ 

الذي ورثو مف جّدتو، ويعترؼ بأف رواية الجنة 
ائسة ليست مف تأليفو، بؿ ىي مف تأليؼ روائي بال

ده عمى أف يكوف ، ويساع(عاطؼ)مغمور ُيدعى 
ما يعني أنو قد حدثت تغيرات أديًبا مشيوًرا. 

اجتماعية واسعة بعد وفاة)جمفداف ىانـ( رمز الطبقة 
لذي كانت الحاكمة، وخاصة إعبلء شأف الفبلح ا

( حفيد ضياء، وذلؾ عف طريؽ ممارسة )تستحقره
، ومحاولة تطوير ىذه )جمفداف ىانـ( مينة الزراعة

كسابيا بعًدا اجتماعًيا أفضؿ مما ىي  المينة، وا 
  (ٗ٘)عميو.

إف ىذا التنظير مف باكثير " ومف ثـ يمكف القوؿ
لمفبلح، يجعمو يخرج مف تمؾ الصورة الطبقية 

كونو فقيًرا في أدنى طبقات  القديمة، الممثمة في
الجديدة لمفبلح عمى أنو المجتمع، إلى تمؾ الصورة 
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"صاحب ممؾ" والتي بدأتيا الثورة بقانوف اإلصبلح 
التي رمز  ٕٜ٘ٔيد ثورة يوليو ىالزراعي، ىذا عم

إلييا باكثير ىنا، فيو يريد ما أرادتو الثورة مف 
 تفتيت لمطبقية وذلؾ باالشتراكية والتحوالت التي
أصابت المجتمع المصري آنذاؾ وىى تمؾ 
التغييرات التي أصابت مجتمع القرية مف جراء 

سبتمبر  ٜقوانيف اإلصبلح الزراعي بدًءا مف 
وتنقسـ ىذه  ،(٘٘)" ٜٚٚٔحتى عاـ  ٕٜ٘ٔ

 التحوالت إلى نوعيف:
األولى: تحوالت ثورية، وىى تمؾ التي تؤدي إلى "

تماعي. حدوث تغيرات جذرية في البناء االج
استطاع باكثير أف و  (ٙ٘)الثانية: تغيرات إصبلحية."و 

جعميا تحفؿ حيث يرسـ ىذا الوضع في المسرحية، 
بنماذج متعددة لمصراع الطبقي الذي كاف يدور في 

 المجتمع المصري في ىذه اآلونة.

يؤدلج كاف باكثير  يتضح مما سبؽ عرضو أف
قضية الصراع الطبقي ومبدأ المساواة بيف أفراد 
المجتمع داخؿ أعمالو، ليجعمنا نعترؼ أف اإلنساف 
البسيط مف حقو الحياة، ومف حقو أف ُيعامؿ معاممة 
حسنة داخؿ المجتمع، وأف الفروؽ الطبقية 

الموضوعة بيف أفراد المجتمع ما ىي إال فروؽ 
وىمية وضعيا االستعمار والفساد الموجوداف في 
المجتمع؛ لذا يجب عمينا أف نقضي عمى تمؾ 

لفروؽ الوىمية ونمحوىا، وىذا لف يحدث إال ا
بالقضاء عمى كؿ أنواع القير والظمـ والفوضى 

 التي تفتت عضد المجتمع.

 :ا: اإلقطاع والظمم االجتماعيثالثً 

أف  ىو يرىو  إلى مصر (باكثير)حضر  منذ أف
مف المظاىر  الكثيرالمجتمع المصري يوجد بو 

التي  ةاعياالجتماعية المختمفة عف المظاىر االجتم
حضرموت. ومف ىذه الظواىر ظاىرة في بمده  رآىا

الحظ أنو ليس ىناؾ عدالة  حيثاإلقطاع، 
اجتماعية في توزيع ثمرات مصر عمى أبناءىا، 
حيث توجد فئة معينة تنعـ باالمتيازات االجتماعية 
المتنوعة بما لدييا مف أراضي وأمواؿ، بينما السواد 

مف الفقر وقمة األعظـ مف الشعب المصري يعاني 
إلى محاولة تبصير  (باكثير)العيش. فاتجو 

المجتمع المصري بيذا الواقع االجتماعي الشاذ 
مف أعمالو الدرامية يناقش  الكثير. فأخذ في والظالـ
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لحؿ ىذه  امعينً  اا الوضع ويضع لو تصورً ذى
 المشكمة االجتماعية.

في مسرحيتو ظاىرة بقوة مبلمح ىذه المشكمة  وتبدو
 يدفعباكثير( أف عندما حاوؿ )ة أوديب( )مأسا

صراع الحؽ والباطؿ بيف )أوديب( وكبير الكينة ب
 ،عي)لوكسياس( إلى منطقة اإلصبلح االجتما

ىـ عمى أمواؿ حيث استغؿ جشع الكينة واستيبلء
حرية ليعرض لقضية العدؿ االجتماعي و  ؛بالشع

يستيدؼ مف  (أوديب)الممكية، وذلؾ حيف جعؿ 
ينة والمعبد، تحقيؽ العدالة حممتو عمى الك

طبقة األغنياء  :االجتماعية بيف طبقتي الشعب
الذيف يعيشوف عيشة مرفية، وىـ قميموف تمثميـ 
مجموعة كينة المعبد، وطبقة الفقراء الذيف يعانوف 

وىي تمثؿ الجزء األكبر مف البؤس وقمة العيش، 
 الشعب.

فمنذ بداية المسرحية وأوديب يريد أف يحؿ مشكمة 
مجاعة التي تتعرض ليا الببلد بوضع يده عمى ال

عادتيا لمشعب. فيذه األمواؿ مف  أمواؿ المعبد وا 
وجية نظر أوديب ىي أمواؿ الشعب حصؿ عمييا 
الكينة بدوف وجو حؽ، بؿ كاف ىناؾ مف عمية 

ا مف كانوا يتقوف شر كذب كينة المعبد القوـ أيضً 
 بتقديـ القرابيف والنذور لمكينة حتى ال يدبروف

، فيا ىو الكاىف األكبر كاف حوليـ المؤامرات
فتقدـ لممعبد النذور والقرابيف طمًعا  (جوكاستايبتز)

 ،في إسكاتو حتى ال يكشؼ أمر النبوءة لمشعب
ىو سر المجاعة التي  (أوديب)ويعرؼ الشعب أف 

ىو الرجس الذي  (أوديب)يعيشوف فييا، وأف 
 (ٚ٘).ةيآللأغضب ا

ًعا طويبًل بيف تيديد وبالرغـ مف أوديب عاش صرا
لوكسياس)كبير الكينة( لو بفضح أمره وسط 
الشعب، فإنو استمر عمى موقفو بمصادرة أمواؿ 
المعبد، لينقذ الشعب مف المجاعة. وبعد أف تراكمت 

أخذت صورتيا النيائية مف كشؼ األحداث و 
 (أوديب)وفضحو أماـ الشعب، يرفض (أوديبأمر)

مى توزيعو عمى منح الكاىف األكبر الماؿ ويصر ع
  (ٛ٘ )الشعب .

ذا كاف ترزياس )صوت الديف المعتدؿ ( قد ساعد  وا 
أف  أكدأوديب في االستمرار عمى موقفو وشجعو و 

ف ىو الحؿ األمثؿ لممجاعة، فإنو يتكشؼ لنا أ ىذا
"محاولة مف  محاولة أوديب قبؿ ظيور ترزياس
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تحقيؽ حرية الممكية لجماىير رجؿ اشتراكي يريد 
أنو بعد ظيور ترزياس أخذ صورة ، إال شعبو

الشخص المسمـ الذي يريد أف يضع األمور في 
. فمقد د لؤلىالي الحرية في أف ُيطَعموانصابيا ويعي

أراد المؤلؼ بيذا أف يعمف أف أي دعوة لحرية 
 (ٜ٘)" ة لجماىير الشعب ىي دعوة إسبلمية.الممكي

لػ)مأساة كرمز )مأساة أوديب( يستخدـ باكثير ف
مصري( مع اإلقطاع، الذي كاف متحكًما الشعب ال

في  بذلؾصرح ي، وىو ٕٜ٘ٔفي مصر قبؿ ثورة 
كتابو )فف المسرحية مف خبلؿ تجاربي الشخصية( 

:"أفبل تذكركـ قصة المسرحية بشئ مف ذلؾ إذ يقوؿ
الطاعوف الذي انتشر في طيبة، والذي كاف سبب 
احتجاف المعبد لؤلراضي الزراعية حتى لـ يبؽ 

إال القميؿ. وتمؾ الحركة الدينية التي  لمشعب منيا
رشاد، ثـ انقمبت  كانت في األصؿ منار ىداية وا 
مطية لبموغ المطامع الشخصية وأضحت خطًرا 
يتيدد الببلد بالدمار أال تجدوف ليا مشابًيا في معبد 
شعاع إلى  دلؼ الذي تحوؿ مف مركز ىداية وا 
سوؽ تجارة وأطماع؟ ومصادرة أمبلؾ المعبد وما 

ىا مف توزيع األراضي عمى شعب طيبة. أال تبل

المصرية مف  يذكركـ ذلؾ بما قامت بو الثورة
 (ٓٙ)المصادرة والتوزيع."

يرمز الوباء المشار إليو في المسرحية ومف ثـ فإف 
في مصر  ت منتشرةً ي كانظاىرة اإلقطاع الت إلى

سبب في فيي ال، ٕٜ٘ٔفي فترة ما قبؿ ثورة يوليو 
، وىو ما ار المرض والفقرتجويع الشعب، وانتش

  :صير أوديب (كريوف)نممحو في قوؿ

؟ إف الوباء يشتد كؿ يـو (جوكاستا)فما السبيؿ يا 
وتزداد ضحاياه مف الرجاؿ والنساء واألطفاؿ والفاقة 
جاثمة عمى الناس فمف لـ يمت بالداء مات مف قمة 
الغذاء. والشعب يجأر بالشكوى، وشيوخ طيبة 

أكمـ أوديب ألقنعو  يمحوف عمي كؿ يوـ أف
وأنا باالستماع إلى توسبلت الشعب وتحقيؽ رجائو 

  (ٔٙ)حائر ال أدري بماذا أجيبيـ؟

بشكؿ واضح الوضع  ( يزعجوباكثير) فقد كاف
الذي كانت تعيشو مصر فيما قبؿ ثورة  المظمـ
، حيث "تاريخ اإلقطاع، والممكية، ٕٜ٘ٔيوليو 

سمطوي وىذا والظمـ االجتماعي، وأيديولوجيا القير ال
مما حدا بباكثير أف يمجأ إلي الرمز واإليحاء 

وىو األمر الذي  (ٕٙ)المراوغيف في ىذه المسرحية."
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استغمو باكثير مرة أخرى في مسرحية )الفبلح 
الفصيح( والذي اختمؼ الصراع فييا عف 

غايتيما  فبالرغـ مف أفمسرحية)مأساة أوديب(. 
واحدة وىي التخمص مف اإلقطاع والظمـ 

ف نيايتيما فإلى حرية الممكية، الجتماعي والدعوة إا
التخمص  فإإذ ، والصراع فييما مختمؼ. مختمفة

عمى يد واحد أتى مف اإلقطاع والظمـ االجتماعي 
ا ممف أبناء الشعب، في ظؿ غياب الممؾ الغافؿ ع

ؿ، فيو يعمـ ما تغافِ يحدث، أو بشكؿ أكثر دقة المُ 
مما اكًنا، ث في الببلد، ولكنو ال يحرؾ سديح

أعطى الفرصة ألعوانو الفاسديف أف يستبدوا 
بالشعب، ويأخذوا ثرواتيـ تحت مسمع ومرأى منو، 
بؿ كاف في كثير مف األحياف يحدث ىذا الظمـ 

كما  إرضاًء لشيواتو ومزاجو. ؛تنفيًذا ألوامر الممؾ
أعواف الممؾ ال يكتفوف بأخذ أمواؿ الشعب أف 

يب واإلىانة في ذوأراضيو فقط، بؿ يستخدموف التع
( يشكو الوزير لمممؾ، وتعامميـ مع ، فيا ىو )خنـو

ويوضح لو كيؼ تعامؿ معو بقسوة بعدما سرؽ 
 :قمحو

بؿ ىو شر مف السارؽ يا موالي. السارؽ يسرؽ ”
خفية وىذا يسرؽ جيرة. السارؽ يمضي بما سرؽ 
وال يعتدي عمى مف سرؽ منو. وىذا انتزع فرًعا مف 

و عمى ظيري ببل رحمة وال ؿ ييوي بشجرة أثؿ فجع
  (ٖٙ)"شفقة.

ال يخجموف يـ ف مشاعر، أشخاص ببلفاإلقطاعيوف 
مما يفعموف مع الشعب المغموب عمى أمره، والممؾ 

تجاه رعيتو، بؿ ترؾ الحبؿ  شيءال يتحرؾ لفعؿ 
ذا ما ءو عمى الغارب ألعوانو يفعموف ما يشا ف، وا 

 ذىب الناس إلى الممؾ لمشكوى، استمع الممؾ فقط،
صو لخنيي ىذه الميانة، وىو األمر الذي وال يُ 

باكثير عمى لساف ثبلثة مف شخوص مسرحيتو ) 
ع اإلقطالنا أف  أبرز مادورو، وسابؿ، وجيدوـ(. 

األوؿ يمارس ظممو لمشعب عمى مستوييف:
ىانة  اغتصاب ماؿ الشعب ، والثاني ضرب وا 

 (ٗٙ).رمز السمطة وكؿ ذلؾ بعمـ الممؾ ،الُمغتَصب
جيدوـ بعد الشكوى إلى الممؾ مف  دفعذي األمر ال

ظمـ أعوانو، يندب حظو؛ ألف الممؾ نفسو مشترؾ 
 مع أعوانو في ظمـ الرعية: 

: لو كاف الذي ظممني مف رعية الحاكـ  جيدـو
لشكوتو إلى الحاكـ، ولكنو الحاكـ نفسو فإلى مف 
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رب إلييا مني؟ قأشكوه، َأإلى اآللية وىو يزعـ أنو أ
 (٘ٙ)ًكا لو؟مْ شعب وىي تعتبرني مِ أـ إلى جماىير ال

وأماـ كؿ ىذا الظمـ يجب أف يكوف ىناؾ حبًل 
لمتخمص مف ذلؾ الواقع المرير الذي يعيشو 

نو لنا اإلنساف المصري البسيط، ىذا الحؿ الذي بيّ 
وىو الثورة عمى في نياية المسرحية، أال  (باكثير)

ف يتخمص مف ىذا أى لمشعب الظمـ، فمف َيتََأت  
كؿ شيء في الببلد إال بالقياـ في ـ حكِ ُمتال الفساد

بثورة كبيرة تشمؿ الشعب كمو لتغيير ىذا الواقع 
االجتماعي المنحرؼ، ولكي يتمكف الشعب مف بناء 

ببلًدا مستنيرة وحرة مستقبؿ أفضؿ لبمده، ويترؾ 
لؤلجياؿ القادمة، فالشعب المصري مف الممكف 

ا فاض يصبر لفترة ما عمى فساد حكامو حتى إذا م
شيًئا، فييب لمدفاع عف حقو في  بو الكيؿ لـ يخَش 

رؤية)باكثير( إف  .الحياة، وال يياب في ذلؾ أحًدا
عمى أف  احريصً ىنا ىي رؤية ثورية، ألنو كاف 

دعو الشعب إلى القياـ بالثورة لمتخمص مف الحاكـ ي
وىو ما وضعو عمى الظالـ وحاشيتو الطغاة، 

الممكة، إذ  عندما كاف يتحدث مع (خنوـ)لساف
 قوؿ:ي

ال يا موالتي. إف الشعب قد كفر بالعرش واعتبره " 
أساس ما أصابو مف ظمـ وطغياف، وما مف قوة في 

 (ٙٙ)".األرض تستطيع أف تقنعو خبلؼ ذلؾ

يؤكد أف الحاكـ السابقة  ثوريةاستكمااًل لرؤيتو الو 
بحكـ  سوؼ يرضوف في النياية الظالـ وأعوانو

دة الشعبية التي تسعى لتغّير الشعب، واالنقياد إلرا
المجتمع نحو األفضؿ، وتُنيي حالة الظمـ 

 الظالـ ولف يجد الحاكـ واالستبداد التي يعشونيا.
أمامو بد إال النزوؿ عف العرش، ويترؾ الشعب 

 لكي ينجو مف ىذا الغضب ؛يختار حاكمو بنفسو
 ُيرضي ىو ماالحؿ  ألف ىذا ،(ٚٙ)العاـر الشعبي

 ع وتيدأ ثورتو:الشعب ويجعمو يقن

 خنوـ: لقد رضي الممؾ أف ينزؿ عمى إرادة الشعب. 
الجماىير: )في فرحة عارمة( تحيا الثورة  يحيا 

 (ٛٙ)الشعب  

تعبر عما  (باكثير)النياية التي وضعيا  ىذه إف
أراده باكثير مف الوشاية بالثورة في وجو أي ظالـ، 
 حتى لو كاف الحاكـ نفسو، والدعوة إلى االشتراكية،

إلرادة الظالـ يرضخ في نياية األمر لحاكـ ا وأف
 .القوية الشعب
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 : المرأة والمجتمعرابًعا: 

ُيعد موضوع المرأة مف أىـ الموضوعات التي 
و كاف مؤمًنا بدور إذ إنتناوليا باكثير في مسرحو، 

المرأة في بناء المجتمع، ومف ثـ كاف يرى أف 
وؼ نيوض المجتمع واألمة كميا لف يحدث إال بوق

تساعده في القياـ و  تآزره؛ المرأة بجوار الرجؿ
لذا فقد أخذ يبرز قضاياىا ومشاكميا بميامو. 

االجتماعية التي رآىا في المجتمع مف حولو، 
 . المسموبة عف حقوقيا مدافًعا

شاىد باكثير منذ صغره في بمده حضرموت  بدايةً  
نوًعا مف الكبت تتعرض لو المرأة باستمرار داخؿ 

 المجتمعإذ مف المعروؼ أف المرأة في مجتمعو، 
الحضرمي خاصة، واليمني عامة، في ذلؾ الوقت، 

ما أف تكوف فبلحة إلـ تخرج عف صورتيف: فيي 
عاممة نشيطة في الريؼ، تزاوؿ مف األعماؿ 
اليومية ما ال طاقة لكثير مف الرجاؿ عمى مثمو، 

ما وذلؾ في المدينة، تخرج  ،أسيرة البيتأف تكوف  وا 
جات أو لزيارة األقارب اا لشراء بعض الحأحيانً 

تحت أكداس متعددة األلواف واألشكاؿ مف المبلبس 
زري لممرأة أماـ ىذا الوضع المُ  (ٜٙ)واألحجية.

موقؼ المؤيد ليذا  (باكثير)الحضرمية لـ يقؼ 
الرأي بؿ ثار عميو، فأخذ يدعو إلى أف تأخذ المرأة 

فأخذ  حقوقيا المشروعة التي كرميا اإلسبلـ بيا،
، إذ يدافع عف حقوقيا المسموبة، وخاصة التعميـ

ا ينشر مف صوتً  (ىماـ)نجده يتخذ مف شخصية 
ة يعخبللو أفكاره التحررية، ولكف في حدود الشر 

اإلسبلمية، التي كاف حريًصا عمى عدـ الحياد 
يبث روح الحماسة إلى  ا(ىمامً )عنيا، فيجعؿ 

ى التعميـ في روح أختو )زىراء(، ويشجعيا عم
االستمرار في التعمـ، وعدـ ترؾ الكتب، و  ،القراءة

مؤكًدا ليا أنيا تحمؿ عبء الدعوة إلى اهلل في 
مجاليا، وبيف بنات جنسيا، ويفرح بيا عندما يراىا 

رادة قو  ية لمقياـ بيذا الدور، وبما تحمؿ عزيمة وا 
مف روح إصبلحية عالية في حديثيا  -أيًضا-يراه

  (ٓٚ)معو.

مف ىذا العرض لزىراء أف يوضح يريد  (باكثيرػ)ف
لنا أف فتاة بمثؿ ىذه الروح اإلصبلحية العالية، 

د لخدمة مجتمعيا، لجديرة بأف تنشأ قِ تّ والحماس المُ 
أف تحوؿ مجالس عمى وقادرة  ،أجيااًل مؤمنة واعية
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النساء التي ينتشر فييا الميو والمعب إلى مجالس 
 (ٔٚ).عمـ وأدب يفيدىفّ 

استطاعتو في أف يوصؿ أفكاره ر ديجتيد ق (ىماـ)فػ
إلى  -التي ىي باألساس أفكار باكثير -اإلصبلحية

ة، فالمرأة المجتمع الحضرمي عف طريؽ المرأ
بالنسبة لو صاحبة دور ميـ في بناء المجتمع، 

 عمى لساف زىراء:فكما يقوؿ 

 صاحبات الزماف نحف  حياة النػ 

 ػاس فيو والموت في أيدينا.

 سػعداءإف نشأ فالػورى بنػا 

 (ٕٚ)وشقاء حياتػيـ إف شػينػا.

الدفاع عف  نحو إلى السعيالمرأة  يوجو كما أنو 
حتى لو اقتضى األمر مواجية  ؛حقيا في التعميـ

في األساس الذي ىو  ،الرجاؿ، ومطالبتيـ بحقيا
 : فرض شرعيّ 

 ِصَحَف في أسماع الرجاؿ: أليػس 

 العمـ فرضا عمى النساء مبينا؟ 

 ت عمى جيؿفيـ غادرتـ البنا

 وقمتـ تعمموف البنينا؟

 ىؿ أقمتـ مدارًسا لمواتي 

 (ٖٚ)إذ أقمتـ مدارًسا لمذينا؟

بأىمية تعميـ المرأة وال ينسى إذف يؤمف  (باكثيرػ)ف
في الوقت ذاتو أف يجعميا حريصة عمى أال تنسى 
دورىا في تربية أوالدىا، بؿ ىو يبرز دائما أف 

مف حرصيا حرص المرأة عمى تعميميا نابع أواًل 
عمى حسف تربية أبنائيا، فالمرأة المتعممة ىي التي 

  (ٗٚ)جيبًل صالًحا لموطف. ربيتستطيع أف ت

يتضح لنا مما سبؽ أف قضية المرأة في مسرحية 
)ىماـ( وقفت عند حدود طمب المرأة لحقيا في 
التعميـ، كي تتساوى مع الرجؿ في حؽ العمـ، و 

ىي عمى مف ثـ تستطيع أف تؤدي فروض دينيا و 
عمـ بما تفعمو، وتقـو بتربية أوالدىا عمى أحسف 
وجو، وكانت ىذه دعوة طبيعية ومفيومة في ظؿ 
مجتمع مغمؽ يسوده التخمؼ والجيؿ والوعي بدور 

انتقاؿ باكثير  بعدالمرأة في بناء المجتمع. ولكف 
قد  فالمرأة ،إلى القاىرة وجد أف الوضع مختمؼ

وخرجت إلى  ، بؿحصمت عمى حقوقيا في التعميـ
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، المجتمعسوؽ العمؿ  تشارؾ الرجؿ في بناء 
إلى أف  جاىدةوتزاحمو في الوظائؼ كميا، وتسعى 

يتطرؽ  ومف ثـ لـتصؿ إلى أعمى المناصب، 
ال باكثير إلى ىذه القضية؛ لعممو بأف الحديث عنيا 

ر كبير مف دفي ظؿ مجتمع متفتح وعمى ق جدييُ 
مرأة لتقط طرؼ قضية أخرى تخص الالعمـ، فا

ا في ظؿ ىذه التغيرات االجتماعية المجتمع معً و 
الحادة التي غيرت شكؿ المجتمع المصري خاصة، 

التي والعربي عامة، أال وىي قضية المرأة العاممة، 
 كانت موضوع مسرحية )قطط وفئراف(.

وضع المرأة في المجتمع أف  (باكثير)فقد الحظ 
الخروج  مرأةمر تغّيًرا شديًدا، إذ ُأِتيَح لالمصري تغيّ 

عمى  والحصوؿمف المنزؿ إلى الحياة العامة، 
الفرص نفسيا التي حصؿ عمييا الرجؿ في التعميـ 
والعمؿ، وأف المرأة أصبحت تخالط الرجؿ وتشاركو 

لوصوؿ إلى ا مف أجؿالحياة العممية بكؿ قوة، 
أعمى المناصب، والحصوؿ عمى مكاسب مادية 

الشخصية أصبحت حياة المرأة  وبالتاليكبيرة. 
احتماالت جديدة  في ميب خاصة، الزوجيةعامة، و 

رت نظرة المرأة لمحياة لـ تكف في الحسباف، بؿ وتغيّ 

رات المجتمعية الظاىرة بشكؿ الزوجية في ظؿ التغيّ 
بمف  -صارخ، فقد أصبحت تقتطع مف وقت البيت

وزيادة لتشارؾ في العمؿ،  -فيو مف زوج وأوالد
 -" وكاف الّبدزوجية،دخميا عمى حساب واجباتيا ال

أف ُتطرح أسئمة جديدة  -مع ىذا الوضع الجديد
عمى الزوج والزوجة وعمى الحياة الزوجية كميا، عف 
طبيعة العبلقات داخؿ البيت، وعف حقوؽ كّؿ مف 

ر األوضاع االقتصادية الزوجيف وواجبتيما، بعد تغيّ 
وقد كانت  (٘ٚ)الجتماعية والنفسية داخؿ البيت."وا

مة محور مسرحية )قطط وفئراف( التي ىذه األسئ
 . ٕٜٙٔىا باكثير لممرة األولى عاـ نشر 

وتعرض المسرحية قضية المرأة العاممة مف خبلؿ 
شقيف: يمثؿ أحدىما، استقبلؿ الزوجة ماليا عف 
زوجيا. ويمثؿ اآلخر قضية عمؿ المرأة وتقصيرىا 
في أداء واجباتيا األسرية. وىذاف الشقاف يظيراف 

في النموذجيف النسائييف )نفيسة، لنا بوضوح 
يقوماف بدور البطولة في المسرحية،  المذيفوسامية( 

عرض باكثير موقفو  ىذيف النموذجيفخبلؿ ومف 
 مف قضية المرأة العاممة.
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يرفض استقبلؿ الزوجة ماليًّا عف زوجيا،  (باكثيرػ)ف
لمفناف  سوسيولوجيا ا الرفض يمثؿ تأسيس "وىذا

ىو ماؿ الزوج كما أف مالو  اؿ الزوجةمفحواه: أف 
"شخصية نفيسة"  (باكثير)، ويرسـ (ٙٚ)ليا أيًضا"

والدة "سامية" بطمة المسرحية، التي تحب جمع 
ثروة صغيرة؛ ولكف عندما وقع  ولدييا بالفعؿالماؿ، 

زوجيا في أزمة مالية، وطمب منيا المساعدة 
رفضت بشدة مما أثر عمى نفسية زوجيا، وجعمو 

، وانيارت االخمر حتى أدمني يتجو لطريؽ شرب
، (سامية)بنتيا حتى مات، فيي تقوؿ ال ،حياتو

توشؾ عمى االنييار مثمما  (سامية)عندما رأت حياة 
حدث معيا في بداية حياتيا الزوجية، مقارنة بيف 

 :-خالة سامية –وموقؼ أختيا -أي األـ–موقفيا 

يما تقوؿ لقد كاف فأجؿ يا بنتي خالتؾ عمى حؽ "
مف زوج  ف تزوجني أوجو وأنشط وأبرعوالدؾ حي

خالتؾ ولكنيا كانت أعقؿ مني وأحكـ. فتحت دكاًنا 
مالو، فاجتيد في العمؿ  لزوجيا وأشعرتو أف الماؿ

وأراد والدؾ  وأخمص حتى صار إلى ما صار إليو.
أف يحذو حذوه فمنعتو مما أراد وحاوؿ بكؿ السبؿ 

في أف أقتنع، واتيمتو بالطمع  فمـ أشأ أف يقنعني

اليـ فمجأ  مالي واالحتياؿ عمّي، فما لبث أف ركبو
 (ٚٚ)."إلى الشراب وأدمنو فكاف ما كاف

يعرض لنا في ىذه الفقرة وجيتي نظر  (باكثيرػ)ف
، إيثار الزوجة نفسيا عمى األولىمتعارضتيف: 

زوجيا، والشؾ فيو، واتيامو بالطمع في ماليا، ومف 
و ئدـ إعطاثـ كانت النتيجة البخؿ بالماؿ عميو، وع

الماؿ البلـز مف أجؿ تنمية عممو، وتحسيف دخمو 
وبالتالي دخؿ األسرة كميا. مما أدى إلى  ،الشخصي

تفتت ىذه األسرة وانفكاكيا وضياع عائميا. أما 
وجية النظر الثانية فيي وقوؼ الزوجة بجوار 
عطاءه اإلحساس بأف ماؿ زوجتو ما ىو  زوجيا، وا 

لزوج عمى زوجتو إال جزء مف مالو، بؿ ومف حؽ ا
مساعدتو بالماؿ الذي يحتاجو في وقت الشدة؛ 
لمنيوض بأعباء األسرة، والسعي الدائـ إلى تحسيف 
وضعيا، لتصير حياتيا أفضؿ. وىو األمر الذي لـ 

 تإال بعدما مات زوجيا، وتشابي (نفيسة)تنتبو إليو 
 حياتيا الزوجية.مع  أحداث حياة ابنتيا الزوجية

ذا كاف ىذا خطأ بالًغا مف نفيسة، فإف األخطر  وا 
منو ىو تربية ابنتيا سامية عمى المبادئ نفسيا، 

 -إلى تدمير حياة ابنتيا فيما بعد ىاألمر الذي أد
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ف كانت األـ فاقت مف غفمتيا وأخذت تنصح  وا 
وتخبرىا بعدـ السير مع ابنتيا في نياية المسرحية، 

إذ ، -زوجيا مثمما كانت ىي تسير مع أبييا
ر عمى الدرب نفسو في تعامميا مع أصبحت تسي

بطؿ " (عادؿ)زوجيا، فعندما تزوجت مف 
ونياًرا مف أجؿ أف  أخذت تعمؿ ليبلً  "المسرحية

تزود مرتبيا، وبالفعؿ زاد مرتبيا، فأصبح بعد فترة 
ا، في الوقت الذي وقؼ مرتب زوجيا ستيف جنييً 

ا. وىذا العمؿ الزائد مف عند خمسة وعشريف جنييً 
 باألعباءلـ تيتـ بشئوف بيتيا، وال  سامية جعميا

مساعدة  ت، بؿ رفض ياالزوجية المطموبة من
عمى المنزؿ بالرغـ مف مرتبيا  اإلنفاؽزوجيا في 

الكبير، وبالرغـ مف تقصيرىا في أداء واجباتيا 
الزوجية، كما أنيا أىممت في تربية أوالدىا، فيي لـ 

 تعد منتبية ليـ بسبب وجودىا الدائـ في العمؿ.

وىذا ىو الشؽ االجتماعي الثاني الذي حرص 
عمى عرضو، فيو يريد أف يستعرض أثر  (باكثير)

المرأة العاممة عمى زوجيا وأوالدىا، فكأنو يطرح 
ككؿ ىؿ خروج المرأة  المجتمعا عمى ميمُ  سؤاالً 

لمعمؿ ساعد عمى أف يصبح المجتمع أفضؿ أـ 

تسبب في أف يدب الفتور في الحياة الزوجية، 
تفتًتا بيف أفراد األسرة الواحدة، ومف ثـ  وأحدث

 ال تطاؽ؟  الزوجيفأصبحت الحياة بيف 

ىذه القضية التي رسميا باكثير في النموذج 
)سامية(، التي  ووى مسرحيتوالنسائي الثاني في 

ا، ففعمت فعميا، تأثرت بتربية أميا تأثًرا بالغً 
فاستطاعت أف تبذؿ مجيوًدا كبيًرا لجمع الماؿ، إال 

، وتضّف بالماؿ عمى ةيا في النياية أصبحت بخيمأن
 زوجيا وأوالدىا : 

سامية: أنا واهلل ال أدري لماذا تتذمر مف تحويشي 
لمماؿ. كاف ينبغي أف تفرح بذلؾ إنما أجمعو 

 ألوالدؾ.
ىذا  عادؿ: ألوالدي؟ أتريديف مني أف أصدؽ

الكبلـ؟ وأنت التي تبخميف عمييـ بشراء مبلبس 
  (ٛٚ)العيد 

ؿ ىذا الحرص عمى جمع الماؿ والبخؿ بو، تُثقِ  ومع
عمى زوجيا وتفرض عميو الكثير مف  -أيًضا-

نيا تحممو إاألعباء المفروض أنيا تقوـ بيا، بؿ 
نتائج تدىور عبلقتيما الزوجية، وعدـ استقرار 

يما، بالرغـ مف أف تكالبيا لالحياة األسرية داخؿ منز 
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مع عمى العمؿ في الصباح والمساء مف أجؿ ج
الكثير مف الماؿ كاف عمى حساب زوجيا وأوالدىا، 
وبالتالي ىي  المسئولة عف حالة االنييار األسري 

 الحادث.

شخصية )سامية( توظيًفا )باكثير( وّظؼ  وىكذا
دراميًّا يخدـ رؤيتو السوسيولوجية في النياية، فيو 
رصد أواًل التغّير االجتماعّي الذي أصاب المجتمع 

المرأة إلى مجاؿ العمؿ، المصري بعد خروج 
ـ ث، زوجياوارتفاع مرتب المرأة العاممة عف مرتب 

انتقؿ إلى رصد ما حدث مف تغّيرات سيكولوجية 
تغّير في سموكياتيا وتعامميا مع  نتج عنيا ،لممرأة

وباألخص زوجيا. وقد عمؿ باكثير عمى  اآلخريف
 ا في مسار آخر مغاير لو. وضع ىذا التغّير دراميًّ 

مف الصراعات الدرامية داخؿ العمؿ  كثيرالوبعد 
التي ترصد رؤيتو السوسيولوجية، ال يترؾ باكثير 

، بؿ حرص عمى أف يضع القضية معمقة دوف حؿ
حبًل يوافؽ تغيرات المجتمع، وفي الوقت نفسو 
يحافظ عمى الكياف األسري، فأكد في نياية 
المسرحية عمى أف المرأة مف حقيا أف تعمؿ، ولكف 

نفسو يجب أف تتحمؿ مسئولية بيتيا، في الوقت 

وترعى زوجيا وأوالدىا، وتساىـ في نفقات الحياة 
الزوج، وتقؼ بجوار زوجيا في وقت ع اليومية م
شعره أف ماليا ىو مالو، ولعؿ الحوار أزمتو، وتُ 

والد زوجيا يوضح  (راضي)و (سامية)اآلتي بيف 
 ذلؾ:

سامية: كبل يا عمي أنا أولى بزوجي مف أي أحد 
 يري.. سأضع رصيدي الذي في البنؾ تحتغ

 .تصرؼ عادؿ ليفعؿ ما يا شاء
 راضي: لكف يا بنتي...  

سامية: أنا ال أقبؿ أي اعتراض. لقد قررت ذلؾ 
 وانتيى األمر.

راضي: بوركت يا بنتي.. ىذا كـر منؾ تشكريف 
  (ٜٚ)عميو.

لكف يرفض و ال يرفض عمؿ المرأة  (باكثير)أف  أي
وبخميا بماليا عمى زوجيا، لذا  إيثار المرأة نفسيا

في  ا عمى أف يعالج تمؾ الظاىرةكاف حريصً 
مسرحية ) قطط وفئراف(، في محاولة منو أف ُيغير 
مف فكر المرأة العاممة، ىذا الفكر الذي يتسبب في 
تدميرىا لبيتيا، وفي إفساد عبلقتيا بزوجيا وأوالدىا؛ 

ا عف ىذا التفكير فرضت فنيًّ  (سامية)ولعؿ بتخمي 
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واقًعا اجتماعيًّا ُيريده باكثير ويوحي بو فنيًّا، مما 
 السوسيولوجية. تونياية رؤيُينتج في ال

ذا ما عرج البحث عمى مسرحية )الدنيا فوضى(  وا 
)باكثير(   يعرضيانو سيجد أف األيديولوجيا التي إف

نابعة مف تأصيؿ قيمي أخبلقي في ىذه المسرحية 
يتناوؿ في ىذه  (كثيرباػ)لممرأة، وعبلقتيا بالرجؿ. ف

المسرحية قضية تحرير المرأة مف أسر الرجؿ، 
ومطالبة بعض األصوات مساواة المرأة بالرجؿ في 

. فيو كتب ىذه المسرحية في وقت تعالت شيءكؿ 
فيو األصوات تنادي بمساواة المرأة بالرجؿ مساواة 

رأة أف تحصؿ عمى كاممة، بعدما استطاعت الم
والمسرحية  .في العمؿ ، وحقياحقيا في التعميـ

مميئة بالسخرية مف أصحاب ىذه األصوات، ىذه 
ما أوجده اهلل مف فروؽ "األصوات التي تناست 

، جسدية ونفسية تميز كبًل مف الجنسيف عف اآلخر
و فكما يقوؿ البيي الخولي: إف أصؿ اإلثـ في تشبّ 
و الرجؿ بالمرأة، والمرأة بالرجؿ ىو أف حافز التشبّ 

حفاظ والجد التي ا مف خصائص النفسيً يبدأ بالتحمؿ 
عمى رعاية الفواصؿ الحسية التي منيما  تحمؿ كبلً 

تفصمو عف اآلخر وىذا ىو عيف العمة التي 

تضطرب بيا سنف فطرتو وسنف صبلحو لعضوية 
 (ٓٛ)المجتمع الفاضؿ".

المسرحية بمفتتح  (باكثير)وبادئ ذي بدء يقدـ 
المتمقي، قرآني يدؿ عمى كؿ ما يريد أف يبثو في 

 ليذه القضية األصولية باكثيرويشي بخبلصة رؤية 
 المسرحية بقوؿ اهلل تعالى: رصديُ  والخطيرة، في

 ضٍ عْ ى بَ مَ عَ  ـْ كُ ضَ عْ بَ  وِ بِ  اهللُ  ؿَ ض  ا فَ ا مَ وْ ن  مَ تَ تَ  الَ " وَ 
ا م  مِّ  يبٌ صِ نَ  ءِ اسَ منِّ لِ وا وَ بُ سَ تَ ا اكْ م  مِّ  يبٌ صِ نَ  اؿِ جَ مرِ لِّ 
 ؿِّ كُ بِ  افَ كَ  اهللَ  ف  إِ  وِ مِ ضْ ف فَ مِ  اهللَ  ُلواَواْسأَ . فَ بْ سَ تَ اكْ 

ثـ رسـ  ،(ٕٖالنساء: اآلية يًما." )سورةمِ عَ  َشْيءٍ 
فييا صورتيف لجمعيتيف نسائيتيف مختمفتي االتجاه 

كما يتضح  –واألىداؼ: فجمعية " الفاـ موديرف"
جمعية نسائية تنادي بالمساواة الكاممة  -مف اسميا

وجمعية" التحرر مف كؿ شيء. و بيف الرجؿ والمرأة، 
 -أيًضا التي يتضح مف اسميا -المرأة المصرية"

جمعية محافظة تدعو المرأة إلى االحتشاـ وُتحذرىا 
 تنادي بو جمعية "الفاـ موديرف"، بمامف االنخداع 

التي  اإلسبلميةالتي تريد أف تدمر العادات والقيـ 
 تحافظ عمييا المرأة المصرية.
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معية " الفاـ موديرف" فرصة لج (باكثير)تاح أو 
كاممة لمزاولة نشاطيا، فأخذت تدعو المرأة إلى 
الخروج مف أسر العادات القديمة التي ترى فييا 
نوًعا مف التخمؼ والجيؿ، وحرضت المرأة عمى أف 
تتخمى عف زي االحتشاـ وتبدأ في لبس الجينز 
والجيب القصيرة والمبلبس التي تبرز مفاتف المرأة، 

لى عصياف الرجؿ وعدـ طاعة في أة إودعت المر 
يقولو، أو تنفيذ ما يريد. وسعت جاىدة  كؿ شيء

اختراع دواء يحوؿ المرأة إلى ىذه الجمعية إلى 
 ،، والرجؿ إلى امرأة، وبعد عدة تجارب فاشمةرجؿ

" ستخدـ بعض أعضاء جمعيةيو  التجربة،نجح ت
ليتحولوا مف رجاؿ إلى ؛ ىذا الدواء الفاـ موديرف"

ولكف تحولت حياتيـ مف نساء إلى رجاؿ، نساء و 
إلى جحيـ، فمـ يستمتعوا بالوضع الجديد، وأخذ مف 

مى أنيـ عيعرفونيـ يبتعدوف عنيـ، وينظروف إلييـ 
ر أفراد شواذ داخؿ مجتمع سوّي . فتغيّ 

ر (، وتغيّ رجؿ( إلى سوسو)امرأةسوسف)
ىذا  حسني)رجؿ( إلى سوسف ثـ سونيا)امرأة(،

ت يوحي بما يريد أف يصنعو ر في الشخصياالتغيّ 
، ويوحي ىذا الفكر الشاذ في المجتمع المصري

عمى الواقع الُمعاش، فيي بخطورة ىذا الفكر 

أيديولوجيا يرفضيا باكثير وأبرز ىذا الرفض عبر 
، والحوار التالي يوضح لنا مدى إدانة المسرحية

 باكثير ليذا الوضع الغريب: 
 يات سوسف: )في صوت يخالطو البكاء( أرأي

 حسني كيؼ صرنا ميزأة عند الجميع؟ 
 حسني: صحيح. 

سوسف: وما الحؿ يا حسني؟ أنعيش ىكذا ضحكة 
  (ٔٛ)لمناس؟

المجتمع السوّي الذي يعيش عمى  جعؿ)باكثير(بؿ و 
الفطرة السميمة يرفض الزواج مف ىؤالء الشواذ 

، بؿ ويتجو باكثير إلى أف ييدـ ىذه (ٕٛ)المتحوليف
أصاحبيا أنفسيـ بدوف تدخؿ  األفكار الشاذة عبر
، األمر الذي أدي (ٖٛ)المجتمعمنو بعدما رفضيـ 

في النياية إلى أف تغمؽ جمعية" الفاـ موديرف" 
أبوابيا، وتتنازؿ عف أفكارىا الغريبة التي كانت 
ستيدـ بيا المجتمع، وتبيع مقر جمعيتيا إلى 
جمعية"المرأة المصرية" التي كانت تعتبرىا جمعية 

مفة، بؿ وتكشؼ أماـ الجميع أف ىذه رجعية متخ
ىي التي تدافع  -المرأة المصريةجمعية  -جمعيةال
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عف حقوؽ المرأة بشكؿ سميـ يتفؽ مع الديف والقيـ 
  (ٗٛ) .والعادات والفطرة السميمة

حث مع الرأي القائؿ بأف ىذه المسرحية ايتفؽ البلذا 
جاءت بمثابة محاكمة تديف الواقع 

مرأة والرجؿ، فباكثير يريد قيمة االجتماعي"الجديد" لم
إنو الجماؿ األوؿ لئلنساف رجبًل كاف أـ امرأة ...

يدرؾ خطورة التحوؿ الجنسي المغاير لطبيعة 
، فيجعؿ وبقائو اإلنساف عمى استمرار ىذا اإلنساف

يبرز مف خبللو ىذه مف تفسخ الشخصيات بناء، و 
، فجاءت الدراما مؤسسة مسعى الفوضى المرفوضة

  (٘ٛ)أخبلقيًّا مف رؤية ذات قيمة. تقويمًيا

ُتعدُّ ممحمة أخبلقية إف مسرحية "الدنيا فوضى" 
عبارة استثنائية في تاريخنا األدبي الحديث، فيي 

عف قمؽ عميؽ ضد الشذوذ األخبلقي الذي بدأ 
يظير في حقبة الستينيات، مع أىمية الكشؼ عف 
المخاطر في الموضوعات الجذابة عمى ما يبدو 

الغريبة عمى مجتمعاتنا العربية، مع  والدعوات
ضرورة التخمي المؤلـ عف المتعة لمحصوؿ عمى ما 

 .ومتفؽ مع القيـ العربية وطبيعي ىو أصولي

 خاتمة:

في ختاـ ىذا البحث يمكف لمباحث أف يحدد أىـ 
النتائج التي خرج بيا سواء عمى مستوى المنيج، أـ 

ميؿ عمى مستوى التطبيؽ، الذي قاـ بو مف خبلؿ تح
 أحمد باكثير(. عمي)بعض مسرحيات 

النقد السوسيولوجي  عمي مستوى المنيج يربط -ٔ
كاتب  األديبف إوواقعو مف حيث  األديببيف 

مف العبلقات مع العالـ  الكثيراجتماعي يدخؿ في 
المحيط بو ، ويتأثر تأثًرا مباشًرا بما يحيط بو ، 

ا إلى إثبات أف فالنقد السوسيولوجي يسعى دائمً 
في ليا داللة موضوعية  االجتماعيةياة األفراد ح

فالعبلقة بيف األدب والمجتمع  .أعماؿ األديب
عبلقة ذات أواصر قوية ومتضافرة يصعب 

ومف ثـ فإف  تجاىميا أثناء تحميؿ األعماؿ األدبية.
سوسيولوجيا األدب تستحؽ أف تدخؿ مصاؼ 
النقد التأويمي؛ ألنيا تتوخى فيـ العمؿ األدبي 

يتأثر  بما عف وعياألديب مشروًعا حققو  بوصفو
قائمة في ، سائدة في بيئتوة يخارج و مف مواقؼب

 .ستمد أدبو مف حياة ىذا المجتمع، وىو يمجتمعو

لنا أف األحداث أما عمى مستوى التطبيؽ تبّيف  -ٕ
المعاصرة، والمواقؼ االجتماعية المتعددة التي 
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تمد كانت مصدًرا ميًما يس (باكثيرػ)كانت تحيط ب
أثناء استعانتو  احريصً المسرحية، وكاف  أعمالومنو 

باألحداث المعاصرة أال يتعامؿ مع ىذه األحداث 
نو كاف يرصد ىذه األحداث إبشكؿ فوتوغرافي، بؿ 

 يتعامؿ فمـ المعاصرة ويؤدلجيا طبًقا لما يراه ىو،
مع الواقع االجتماعي المحيط بو عمى أنو صورة 

ومسرحو  ، وحممو،واقعرصد ىذا ال، بؿ فوتوغرافية
صاحب رأي قبؿ  أديبطبًقا لما يراه صحيًحا، فيو 

أف يكوف صاحب إبداع، لذا كانت مسرحياتو دائًما 
تقوؿ لنا الكثير، وتنور وعينا بالحياة وبقضاياىا 
األساسية، وتوضح لنا المواقؼ التي يجب أف 

تخذىا أماـ ىذه القضايا، وقد كانت رؤيتو رؤية ن
ممزوجة برؤية ثورية عمى  أصولية إصبلحية

األوضاع الفاسدة التي كانت تحيط بو في محاولة 
قد الجتثاث جذور الفساد، وبذر بذور اإلصبلح. ف

باكثير مف األدباء الذيف يتخذوف مف مواقؼ كاف 
موضوعات لبعض مسرحياتو، وأحداثو مجتمعيـ 

يسعى ألف يقترب مف الواقع السيئ  -دائًما -فيو
اتخذ مف ومف ثـ  ويصمحو،وره، ثُّ يُ ليغيره، ويطوره، و 
ه اإلصبلحية، ويجسد ءطمؽ منو آرامسرحياتو بوًقا يُ 

 الواقع باتجاىاتو المتباينة.
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 التأليف والتدريس في ضوء التفسير الجزائري

 

 . خدير المغيلي  د

 جامعة أحمد دراية أدرار/الجزائر

 
 مقدمة: - أ

أثره في تطكر عمـ التفسير كازدىاره بمنطقة لقد كاف لحركة التفسير في الجزائر عبر عصكر عديدة كأزمنة مديدة 
المغرب العربي، كقد حمؿ الرعيؿ األكؿ مف المفسريف الجزائرييف عمى عاتقيـ حمؿ رسالة القرآف ، فسمككٍا سبيؿ 
كبار الصحابة رضكاف اهلل عمييـ ممف كاف ليـ الفضؿ الكبير في إرساء معالـ مدرسة التفسير بغرب إفريقيا، 

عباس األثر البميغ في ظيكرىا، خاصة بعد أف نضحت القيركاف بأفكارىا، كغرؼ التابعكف مف ككاف لمنيج ابف 
معينيا، كراحكا ينيمكف مف عمكـ ىاتو المدرسة الجميمة ، " التي أسسيا عكرمة في نياية القرف األكؿ كفجر القرف 

لذم يسمى بالركيبة كقد دخؿ الثاني، ككاف مجمس عكرمة في مؤخر جامع القيركاف في غربي المنارة المكضع ا
نما لنشر العمـ بيا، كىك مف أبرز تبلميذ ابف عباس في التفسير كأعمميـ بو...كبيذا  عكرمة القيركاف ال لمغزك كا 
يككف عكرمة كاضع أسس مدرسة ابف عباس في التفسير المعتمدة عمى األثر كالمغة، مما سيؤثر عمى اتجاه 

ظيار دىالالتو السياقية  ، الذم أخذ يعمؿُالتفسير بالمنطقة" بالمنيج المغكم في إيضاح معاني األلفاظ القرآنية، كا 
. 

 أنفسنا ممزميف بطرح تساؤالت عزيزة المأخذ في ىذا المكضكع كىي:  كمف ىنا نجد
في دفع حركة التفسير القرآني تأليفان كتدريسان؟ كماذا قدمكا في ذلؾ مف جيابذة التفسير في الجزائر أثر ىؿ كاف ل

 إنتاج تفسيرم؟ كىؿ كظفكٍا األثر المغكم في تفسيرىـ آليات القرآف الكريـ كالذكر الحكيـ؟
ال تكاد  التاريخ الجزائرم ككقفت عمى نفحات التفسير عند أعبلمو في الجزائر كميا فإنؾإنؾ لك قمبت صفحات 

بقي لئلماـ الفذ  ىنا تحصي عالمان منيـ إال كسمؾ طريقو متأثران بمف سبقو، أك متحيزان لما فضمو، كال نخفي ثناءن 
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ف  بف مخمد القرطبي بتفسيره منقطع النظير، الذم كا 
أف أىميا استفادكٍا مف عممو  لـ يكف مف المنطقة إال
، فكانت تشد ِرغـ ظاىريتو كنبكغ عقمو في التفسير

التفسير في لو الرحاؿ في الفترات المبكرة لظيكر 
ككاف لو األثر البالغ في غرس ، المغرب العربي

شجرة التفسير بمنطقة األندلس، حيث يقكؿ عنو 
بقي بف مخمد القرطبي : المفسر القنكجي: " 
عميو إلنكاره  تعصبكاٍ  ال يقمد أحدان المحدث كاف 

مذىب أىؿ العصر فدفعيـ عنو أمير األندلس : 
محمد بف عبد الرحمف المركاني كاستنسخ كتبو كقاؿ 

كركم عف بقي أنو قاؿ : لقد  .لبقي : انشر عممؾ
باألندلس ال يقمع إال بخركج  غرست لممسمميف غرسان 

،كيبيف السيكطي في طبقاتو أنو صاحب ّ"الدجاؿ
لبادرة األكلى في إرساء منيج التفسير بالمأثكر في ا

 عنى باألثر ككاف إمامان منطقة المغرب، ذلؾ ألنو "
كثير النذر مجاب الدعكة قميؿ  صادقان  صكامان  زاىدان 

بؿ يفتي  ال يقمد أحدان  في العمـ مجتيدان  المثؿ بحران 
كىكالذم نشر الحديث باألندلس ككثره كليس  ،باألثر

ألحد مثؿ مسنده كال تفسيره قاؿ ابف حـز : أقطع أنو 
ثـ تطكر ، ْ"ؤلؼ في اإلسبلـ مثؿ تفسيرهلـ يي 

التفسير بالمأثكر بعده عمى أيدم أبي العباس 

ف االميداكم، كمكي بف أبي طالب ، كىما المذ
، تخمصا مف كثرة األسانيد كالتزما بنقؿ الصحيح

حتى بدت عبلمات صدكع ىذا االتجاه تظير آثارىا 
 في الجزائر، فاحتكتيا تصانيؼ عديدة كتآليؼ فريدة،

لعؿ بعضيا شكؿ بداية  كرددتيا ألسنة حكيمة،
التفسير في الجزائر، كالبعض اآلخر أباف عف 

 .مرحمة ازدىاره كعمك شأنو
 العرض: - ب
المفسرون الجزائريون من القرن الثاني  -0

 الهجري: خامسحتى ال

عبد الرحماف بف رستـ تذكر بعض المصادر أف  
المتكفى سنة  بف بيراـ بف كسرل الممؾ الفارسي

ىػ كاف مفسران مف مفسرم اإلباضية الذيف ُُٕ
. كبالنظر إلى سنة كفاتو فإف عبد ٓفسركٍا القرآف

أكؿ المفسريف لمقرآف الرحماف بف رستـ ، يككف بذلؾ 
ف لـ تذكر بالجزائر المصادر عنكانان لتفسيره فقد ، كا 

ف لو ابنان مفسران كذلؾ  ذكرت أنو إباضي المذىب، كا 
اسمو عبد الكىاب بف عبد الرحماف بف رستـ اختمؼ 

، لكف الراجح ٔىػَِٖىػ ك ُٖٖفي سنة كفاتو، بيف 
أف السنة الثانية ىي سنة كفاة عبد اهلل عـ أبي 
المطرؼ عبد الرحماف بف الحكـ الذم نازع ىذا 
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خير عمى اإلمارة في مدة حكمو، كذلؾ ما أكرده األ
كفي مدتو في سنة سبع  ابف سعيد المغربي قائبلن: "

كمائتيف أظير العصياف عـ أبيو عبد اهلل، كعسكر 
بمرسية، كصمى الجمعة عمى أف يخرج يكـ السبت 
كقاؿ في خطبتو: الميـ إف كنت أحؽ بيذا األمر مف 

ف كاف  عبد الرحمف حفيد أخي فانصرني عميو؛ كا 
ىك أحؽ بو مني كأنا صنك جده فانصره عمي، فأمنكا 
عمى دعائو. كلـ يستتـ كبلمو حتى ضربتو الريح 
الباردة، فسقط مفمكجان، فكمؿ الناس صبلتيـ بغيره، 
كافترؽ الجمع، كصار إلى بمنسية، فمات بيا سنة 
ثماف كمائتيف. كأحسف عبد الرحمف الخمؼ عمى 

لكىاب بف عبد الرحمف بف كلده. كعميو قدـ بنك عبد ا
رستـ صاحب تييرت، كأنفؽ عمييـ ألؼ ألؼ 

ىػ قد ال تككف سنة َِٖ، فالنص يبيف أف ٕ"دينار.
 كفاة عبد الكىاب كيبقى الخبلؼ قائمان في تحديدىا.

مرشحان لخبلفة أبيو في اإلمامة  عبد الكىابككاف 
ر ىكد بف محكـ ، ثـ ظيٖكلو تفسير لمقرآف الكريـ

في القرف الرابع  ىػَّٖراسي ت اليكارم األك 
بتفسيره، الذم طبع مؤخران، مف طرؼ دار الغرب 

لبناف، كتـ تحقيقو مف طرؼ الباحث –بيركت 
السعيد شريفي، كقد كاف تفسيره اختصاران لتفسير 

يحي بف سبلـ البصرم الذم قاؿ عنو أبك عمرك 
الداني ليس ألحد مف المتقدميف مثؿ تفسيره، كقد بدا 
تأثر المفسر ىكد بيحي كاضحان كجميان في اختصاره 
ف ليذا التفسير كغيره مف المفسريف اآلخريف الذي

ىػ، كأبي ّٗٗاختصركه أمثاؿ: ابف أبي زمنيف ت 
المطرؼ القناعي عبد الرحماف بف مركاف ت 

قاضي اإلباضية مف قبيمة  ىذا كاف ىكدك ىػ، ُّْ
 الذىبي يقكؿك  ٗىكارة البربرية اإلباضية في الجزائر

ىيأ اهلل لى ظرفان  : "تفاسير اإلباضيةمتحدثان عف 
ف، يقيـ فى جمعنى مع رجؿ مف اإلباضية المعاصري

فأفيمنى أف اإلنتاج  ...القاىرة، فكجيت 
كاف قميبلن بالنسبة إلنتاج غيرىـ مف  ...التفسيرم

ًفرىؽ اإلسبلـ، كمع ىذا فمـ تحتفظ المكتبة اإلسبلمية 
مف ىذا النتاج القميؿ إال ببعض منو. لبعض العمماء 

 مف اإلباضية فى القديـ كالحديث.
 ليالكتب؟ فذكر فسألتو: كىؿ تذكر شيئان مف ىذه 

 :يأتيمف الكتب ما 
.. مف  الفارسيتفسير عبد الرحمف بف رستـ  -ُ

 أىؿ القرف الثالث اليجرل.
تفسير ىكد بف محكـ اليكارل .. مف أىؿ القرف  -ِ

 الثالث اليجرل.
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أبى يعقكب، يكسؼ بف إبراىيـ تفسير  -ّ
 .اليجرم.. مف أىؿ القرف السادس  الكرجبلنى

محمد بف األمؿ .. لمشيخ داعي العمؿ ليكـ  -ْ
 .. مف أىؿ القرف الحاضر.طفيشايكسؼ 

 ىمياف الزاد إلى دار المعاد .. لو أيضان. -ٓ
 تيسير التفسير .. لو أيضان. -ٔ

؟  فقمت لو: كىؿ يكجد شىء مف ىذه الكتب إلى اليـك
فقاؿ لى: أما تفسير عبد الرحمف بف رستـ، فغير 

فمكجكد، مكجكد. كأما تفسير ىكد بف محكـ، 
كمتداكؿ بيف اإلباضية فى ببلد المغرب . كىك يقع 
فى أربع مجمدات، كقد أطمعنى منو عمى جزئيف 

، ككؿ َُ"مخطكطيف عنده، كىما األكؿ كالرابع.
ىؤالء الذيف ذكرىـ الرجؿ اإلباضي ىـ مف أعبلـ 
التفسير في الجزائر الذيف ذاع صيتيـ في منطقة 

ي التفسير المغرب كعرفكٍا بضمكعيـ كتفكقيـ ف
 اإلباضي.

ثـ استمر ييراع المفسريف الجزائرييف في التأليؼ 
القرف الرابع كلسانيـ في التدريس ، لتشيد نياية 

حركة عممية غزيرة في كبداية القرف الخامس 
التفسير، أنجبت العديد مف المفسريف النكابغ كتابة 

اإلماـ أبك العباس أحمد كتعميمان، كاف مف أبرزىـ 

لذم قاـ بتفسير القرآف تدريسان في جامع ا الباغايي
قرطبة، ىذا األخير الذم كاف يمثؿ شعمة العمـ التي 
ال تنطفيء لما كاف يحممو مف تأثير بميغ عمى 
المسمميف، كمكانة عممية في عصره، كتحدث عف 
أبي العباس كعف مكطنو ياقكت الحمكم في معجمو 

ينة بىاغاية: الغيف معجمة كألؼ كياء. مد قائبلن: "
إفريقية بيف مىجانة كقيسىٍنطينة  ىكبيرة في أقص

اليكاًء. ينسب إلييا أحمد بف عمي بف أحمد بف 
يكنى أبا  المقرئمحمد بف عبد اهلل الربعي الباغايي 

كقدـ لئلقراء  ىػّٕٔالعباس دخؿ األندلس سنة 
بالمسجد الجامع بقيرطبة كاستأدبو المنصكر محمد 

ثـ عىتبى عميو  بف أبي عامر البنو عبد الرحمف
قاه المؤيد باهلل ىشاـ بف الحكـ في دكلتو  فأقصاه ثـ رى
الثانية إلى خطة الشكرل بقرطبة مكاف أبي عمر 
اإلشبيمي الفقيو ككاف مف أىؿ العمـ كالفيـ كالذكاء 
ككاف ال نظير لو في عمكـ القرآف كالفقو عمى مذىب 
مالؾ ركل بمصر عف أبي الطيب بف عميكف كأبي 

كيي كتكفي إلحدل عشرة ليمة خمت مف بكر األدف
ىػ ّْٓكمكلده بباغاية سنة ىػَُْذم القعدة سنة 

، ككذلؾ نجد مف المفسريف الذيف ألفكٍا أنفس ُُ"
أبكجعفر أحمد بف اإلمام التفاسير في ىاتو الفترة 
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، الذم احتج بأقكالو  ىػَِْنصر الداكدم ت 
عمماء الحديث كالتفسير فبل تكاد تقرأ تفسيران أك 

سندان في الحديث إال كيأخذ برأيو في إثبات األحكاـ م
 كالركايات.

ابف حجر يستشيد بقكلو حكؿ الغنى كالفقر  فيا ىك 
كقد تكمـ بف بطاؿ ىنا عمى مسألة التفضيؿ  قائبلن: "

بيف الغنى كالفقر فقاؿ طاؿ نزاع الناس في ذلؾ 
فمنيـ مف فضؿ الفقر كاحتج بأحاديث الباب كغيرىا 

كأحسف ما رأيت في ىذا قكؿ أحمد  ...مف الصحيح 
الفقر كالغنى محنتاف مف اهلل  :بف نصر الداكدم
في الشكر كالصبر كما قاؿ  هيختبر بيما عباد

ـٍ  :تعالى مىى اأٍلىٍرًض ًزينىةن لىيىا ًلنىٍبميكىىي عىٍمنىا مىا عى }ًإنَّا جى
} ـٍ أىٍحسىفي عىمىبلن أىيُّيي

ـٍ ًبالشَّرِّ  :كقاؿ تعالى ُِ نىٍبميككي }كى
ٍيًر ًفٍتنىةن { كىاٍلخى

كثبت أنو صمى اهلل عميو ك سمـ  ُّ
كاف يستعيذ مف شر فتنة الفقر كمف شر فتنة الغنى 

حاصمو أف الفقير كالغني  طكيبلن  ثـ ذكر كبلمان 
متقاببلف لما يعرض لكؿ منيما في فقره كغناه مف 
 العكارض فيمدح أك يذـ كالفضؿ كمو في الكفاؼ

ٍغميكلىةن ًإلىى عينيًقؾى كىالى  :لقكلو تعالى }كىالى تىٍجعىٍؿ يىدىؾى مى
تىٍبسيٍطيىا كيؿَّ اٍلبىٍسًط{

فنراه ىنا يستخدـ التفسير ، ُٓ"ُْ
المغكم باستعماؿ المقابمة المغكية بيف الخير كالشر 

ذىف  ىكالفقر كالغنى ليكصؿ مدلكليما السياقي إل
الثعالبي كثيران مف  كنقؿ القارئ المتمقي لمقرآف الكريـ،

 تفسيرهأراءه، ك صرح بذلؾ في مكاطف كثيرة مف 
قيكليكا ًحطَّةه الجكاىر الحساف يقكؿ في أحدىا: " }كى

} سىنىًزيدي اٍلميٍحًسًنيفى ـٍ كى طىايىاكي ـٍ خى نىٍغًفٍر لىكي
قاؿ  ...ُٔ

ىك باب في مدينة بيت المقدس يعرؼ إلى  :مجاىد
معناه  :قاؿ ابف عباس اليكـ بباب حطة كسجدان 

كالسجكد يعـ ىذا  متكاضعيف خضكعان  :كقيؿ رككعان 
كحطة فعمة مف حط يحط كرفعو عمى خبر  ،كمو

سؤالنا حطة لذنكبنا قاؿ عكرمة  ابتداء كأنيـ قالكاٍ 
أف يقكلكا ال الو إال اهلل لتحط بيا  مركاٍ كغيره أي 
 كقكلكاٍ  قيؿ ليـ استغفركاٍ  :كقاؿ ابف عباس ،ذنكبيـ

ؿ أحمد بف نصر الداكدم في كقا ،ما يحط ذنكبكـ
كركل أف النبي صمى اهلل عميو ك سمـ سار  :تفسيره

مع أصحابو في سفر فقاؿ قكلكا نستغفر اهلل كنتكب 
إليو فقالكا ذلؾ فقاؿ كاهلل إنيا لمحطة التي عرضت 

، كينقؿ عنو ُٕ"انتيى.عمى بني إسرائيؿ فمـ يقكلكىا 
، في مكضع آخر كىك يفسر المفظ باستعماؿ الترادؼ

كيستفتحكف معناه يستنصركف قاؿ أحمد بف  فيقكؿ: "
نصر الداكدم كمنو عسى اهلل أف يأتي بالفتح أم 

، فبيف الثعالبي نقبلن عف أبي جعفر ُٖ"بالنصر انتيى
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الداكدم أف االستفتاح يعني النصرة، كىك التفسير 
 المعجمي بالمفظ الكاحد.

المفسرون الجزائريون من القرن السادس  -3
 العاشر الهجري:حتى القرن 

، القرف السادس اليجرمعندما نحط الرحاؿ بمدائف 
أبك يعقكب يكسؼ صادفنا ثمة مف المفسريف، كاف ت

مف ػ ى َٕٓبف إبراىيـ الكرجيبلني اإلباضي ت 
أشيرىـ كال يزاؿ في عصره كذلؾ ، كىك الذم شرح 

محمد بف يكسؼ بف عيسى بف  لو القطب الكبير
العدؿ ي كتابو ، اإلباضيصالح إطفيش الكىب

، كلكف تفسيره مفقكد، كاإلنصاؼ فى أيصكؿ الفقو
كيذكر المحققكف أنو مف أحسف ما ألؼ في التفسير 

عرابان  ، حيث جاء تفسيره لمقرآف ُٗبحثان كتحقيقان كا 
الكريـ في سبعيف جزءان، كيذكر البرادم أحد العمماء 
أنو رأل منو سفران كبيران لـ تر قط عيف مثمو، تجاكز 

ائة كرقة، اشتمؿ عمى تفسير فاتحة الكتاب السبعم
كالبقرة كآؿ عمراف، كما اشتمؿ عمى الببلغة في 

ثـ نممح مف   َِاألسمكب كاإلعراب كجميع العمـك
اإلماـ أبك الفضؿ المفسريف كذلؾ في ىذا العصر 

يكسؼ بف محمد المعركؼ بابف النحكم التكزرم 
كتكزر ـ  ُُُٗىػ ُّٓسنة  ىالمتكف التممساني "

ينة مف أعماؿ تكنس كليا تجارة كاسعة في التمر مد
الفرج بعد الشدة مع تخميس  أكلو القصيدة المنفرجة 

كلمحمد بف محمد الدلجي العثماني الشافعي  ...ليا 
شرح عمييا سماه المكامع  القرف التاسع ىػ أىؿمف 

 ْٖٗالبيجة بأسرار المنفرجة فرغ مف كضعو سنة 
كاف صادر كذلؾ أنو "، كتذكر المُِ"بمكة المشرفة ىػ

فقييا يميؿ إلى االجتياد، مف أىؿ تممساف. أصمو 
مف تكزر، سكف سجمماسة، كتكفي بقمعة بني حماد 
)مف أعماؿ قسنطينة( قرب بجاية، كلو 

، قد يككف تفسيره مف بيف تصانيفو التي ِِ"تصانيؼ.
عرؼ بيا، كلتككف ىاتو الفترة التي لمع فييا بريقو 

ر مف سابقتيا تأليفان في كغيره مف المفسريف أكث
 مجاؿ التفسير كتدريسان.

فترة ازدىار  القرف السابع مع القرف الثامفكيمثؿ 
كاإلعجاز   التفسير كبمكغو مرتبة الجماؿ الفني

البياني، فقد حظي ىذا العمـ العزيز المأخذ باىتماـ 
كبير مف أىؿ العمـ، كتناكلو حذاؽ التفسير في 

تبريز، فارتقت صناعتو الجزائر بعناية كبيرة كحسف 
كعظمت داللتو في نفكس المتعمميف آنذاؾ، كاشتير 
مف بيف المفسريف جمع كبير تتفاكت درجاتيـ في 
التفسير بتفاكت معرفتيـ بعمكمو كتمكف عقكليـ مف 
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خصائص السر الكريـ "  مما ألؼ فيودقائقو، فكاف 
لمشيخ تقي الديف  في فضؿ بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

 المتكفىالعباس احمد بف عمي البكني القرشي  أبي
الحمد  أكلياكستمائة  ىػػِِٔ  سنة  اثنتيف كعشريف 

سره المصكف في عباده المخمصيف  أكدعهلل الذم 
، الذم أكدعو حكؿ البسممة ما جعمو ِّ"الخ في مجمد

أبك الربيع يستنير بمضمكنو كسر بيانو.كنجد كذلؾ 
 كثير قائبلن: "تحدث عنو ابف  ىػ،َٗٔالتممساني ت

أبك الربيع سميماف بف عمي بف عبد اهلل بف عمي بف 
مي ثـ التممساني الشاعر المتقف ك يس العابدم الك

 كاألصكؿكالفقو  كاألدبالمتفنف في عمـك منيا النحك 
كلو في ذلؾ مصنفات كلو شرح مكاقؼ النفر كشرح 
أسماء اهلل الحسنى كلو ديكاف مشيكر كلكلده محمد 

قد نسب ىذا الرجؿ إلى عظائـ في ديكاف آخر ك 
األقكاؿ كاالعتقاد في الحمكؿ كاالتحاد كالزندقة كالكفر 

في ترجمتو  اإلطنابالمحض كشيرتو تغني عف 
خامس رجب كدفف بالصكفية  األربعاءتكفي يكـ 

كيذكر عنو أنو عمؿ أربعيف خمكة كؿ خمكة أربعيف 
، كيقكؿ فيو أحمد بف ِْ"يكما متتابعة فاهلل أعمـ

كأما العفيؼ التممساني فيك اىيـ بف عيسى "إبر 
سميماف بف عمي بف عبد اهلل التممساني األديب قاؿ 

الذىبي مف فحكؿ الشعراء ككبار االتحادية يدعى 
عمى سكؽ الغنـ  العرفاف لو شعر رائؽ ككاف كاتبان 

ككاف قد دخؿ الرـك  ...بدمشؽ لو ىيئة كحرمة 
 :ك القائؿم كىز كعمؿ الخمكة كجاع كشرح مكاقؼ النف

حيف تدعك المثالث ... فما الراح  إلى الراح ىبكاٍ  
 بكاعث  الإلؤلركاح 

ىي الجكىر الصرؼ القديـ فإف بدت ... ليا حبب  
 زينت بيا كىك حادث 

 .ِٓىػػ" َٗٔمات سنة  
 الثامف "  القرفككاف مف المفسريف النبياء في 

 الحميرمالركح  أبكشرؼ الديف  القاضيالمنجبلتى 
بزكاكة كتفقو ببجاية عمى  ىػ ْٔٔكلد سنة  المالكي

ثـ قدـ اإلسكندرية فتفقو  م،أبى يكسؼ يعقكب الزكاك 
ثـ رجع  ،ثـ رجع إلى قابس ككلى القضاء بيا ،بيا

ثـ دخؿ مصر يشغؿ  ،إلى اإلسكندرية فأقاـ يسيران 
ثـ دخؿ دمشؽ فى سنة  ...الناس بالجامع األزىر 

الحكـ  في المالكيفناب عف جماؿ الديف  ىػ،َٕٕ
 ... مصر ثـ عاد إلى األمكم،سنيف كدرس بالجامع 

أثنى  فيكأقبؿ عمى التصنيؼ فكتب شرح مسمـ 
كشرح  ...كسماه إكماؿ اإلكماؿ  عشر مجمدان 
فكصؿ إلى  ،الفقو البف الحاجب فيالمختصر 
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الصيد في سبعة أسفار كشرح مختصر ابف يكنس 
انتيت إليو رئاسة  :قاؿ ابف فرحكف ...ستة  في

المذىب بمصر كالشاـ كفاؽ األقراف كحج  فيالفتكل 
بعد أف نزؿ لكلده عمى عف التدريس  ىػِّٕسنة 

عنو كلده كلـ يزؿ عمى  كاستقر ىك معيدان  ،بالزاكية
مستيؿ شير رجب سنة  يذلؾ إلى أف تكفى ف

، ككاف مف أشير مفسرم عصره ، حيث ِٔىػ"ّْٕ
بالجامعيف األزىر  اشتغؿ بتفسير القرآف تدريسان 

كاألمكم بمصر كالشاـ لسنكات عدة ناؿ بيا إقباؿ 
 المتعمميف عمى محبة كتاب اهلل كفيـ أسراره.

أحمد بف العباس أبك العباس النقاكسي العالـ  ثـ جاء
مف الذيف ركبكٍا مركب المنجبلتي  ِٕىػٕٓٔت

كأكممكٍا دربو في التفسير، فأحاط بو إحاطة المتمكف 
مؤكؿ آلياتو تأكيؿ الراسخيف في العمـ، مف أدكاتو، ال

كذلؾ ما تحدث عنو خالد البمكم في تاج المفرؽ 
ىك الشيخ الفقيو العالـ أبك العباس  قائبلن: "

سى، نفع اهلل بمكدتو، حافظ مجيد، كحامؿ ك النقا
مجيد، كناقؿ سديد كناقد شديد، كعالـ فريد، كمدرس 

و لكابؿ مقيد، لو طبع حؿ فيو الذكاء كالنبؿ، كقؿ في
أديب العصر كنحكيو،  ...كرمو الطؿ كالكبؿ

جمع  ...ضيو كبيانيو، كحكميو كمنطقيو ك كعر 

، ليس بضائؿو  أشتات ىذه الفضائؿ ككاف فييا صائبلن 
كعمـ المغات كسائرىا، كفؾ األعاريض كدكائرىا، إلى 

؛فاعتبار البمكم النقاكسي ِٖ"إحاطة بعمـ التفسير
إلى تمكنو في عمـك  محيطان بعمـ التفسير، ىي إشارة

  .القرآف كمعرفتو الدقيقة بمعاني آيات الذكر الحكيـ
اإلماـ الفذ  كال ننسى مف مفسرم ىذا القرف المعطاء

الفقيو المجتيد المفسر أبك عبد اهلل الشريؼ 
الذم حمؿ بامتياز لقب إماـ الفقو في التممساني 

الشريؼ أبي  زمانو، حيث كصفو الشاطبي بقكلو: "
، كيقكؿ عنو ِٗ"عبد اهلل التممساني أعمـ أىؿ كقتو

صاحب المفتاح في أصكؿ  المقرم التممساني ىك: "
الفقو كشارح الجمؿ الخكنجية المتكفي عاـ اثنيف 

دفيف المدرسة اليعقكبية  ىػِٕٕ كسبعيف كسبعمائة
، كلما كاف الشريؼ َّ"مف تممساف المحركسة

كاف أجدر بالتفسير مف التممساني أعمـ أىؿ زمانو 
غيره كأفيميـ ألحكاـ القرآف ذلؾ ألنو فسر القرآف 
خمسان كعشريف سنة بحضرة أكابر العمماء كالممكؾ، 
كبشيادتيـ أبدع إبداعان أثناء كقكفو عمى معاني 

 .القرآف
كما أنو برع في الفقو قبؿ تفكقو في عمـ التفسير،  

كلعؿ كتابو مفتاح الكصكؿ إلى بناء الفركع 
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األصكؿ في أصكؿ الفقو الذم كتب عميو ابف ك 
لخير دليؿ عمى امتبلكو  ُّباديس شرحان مختصران 

ناصية الفقو.كمف العمماء األجبلء اآلخريف الذيف 
حممكٍا رسالة التفسير ك الذيف أبدعكا في تفسير 

عرؼ  الذم األكبركىك محمد بف مرزكؽ القرآف 
محمد بف  كاسمو :يعرؼ بالخطيب، كما بالجد، 

حمد بف محمد بف محمد بف أبي بكر بف مرزكؽ أ
العجيسي مف أىؿ تممساف، يكنى أبا عبد اهلل، 
كيمقب بشمس الديف اإلماـ فخر المغرب عمى 

 كذلؾ شارح البخارمعرؼ بنادرة الدنيا، ك المشرؽ 
كبلمان يدؿ عمى  قاؿ عف نفسو لمسمطاف المرينيك 

، أكرده صاحب ِّتمكنو مف القرآف كعمكـ الحديث
ثمانية  االبتياج في قكلو: " أفبل يراعى لينيؿ 
أفبل  ؟منبران في اإلسبلـ شرقان كغربان كأندلسان  يفكأربع

مف يسند أحاديث يكجد اليكـ  يراعى لي أنو ليس
 ريؽالصحاح سماعان مف باب إسكندرية إلى ال

كقرأت عمى نحك مائتيف كخمسيف  ؟كاألندلس غيرم
ني عشر أثنحك  ...أفبل يراعى لي مجاكرةشيخان 

في  كاإلحياءالقرآف في داخؿ الكعبة،  ـعامان، كخت
أفبل  ...محراب النبي صمى اهلل عميو كسمـ بمكة

، ّّ"كعشريف سنة ةيراعى لي الصبلة بمكة ست

تكفي سنة  كيذكر صاحب نيؿ االبتياج أنو
كفي كفيات ابف قنفذ سنة ثمانيف،  ، ّْىػُٖٕ

 كما في ترجمتو مف ىػ   ُُٕككانت كالدتو سنة 
 .  ّٓإنباء الغمر

عبد الرحماف بف مف المفسريف كذلؾ " ممحكما ن
عالميا كمفتييا الفقيو  أحمد الكغميسي البجائي،

الصالح أبك زيد، قاؿ ابف الخطيب القسنطيني تكفي 
سنة ست كثمانيف كسبعمائة ببجاية،كلو المقدمة 

، كيذكر صاحب كتاب التفسير ّٔالمشيكرة"
نو كصؼ في عصره كالمفسركف في غرب إفريقيا، أ

بالفقيو األصكلي المحدث المفسرالذم مثؿ عمدة أىؿ 
زمانو كتفرد بغزير عممو في عصره، فكاف المتميز 

 .ّٕفي أكانو
سعيد بف نجد العبلمة  القرف التاسعكمف مفسرم 

مف الذيف سمككا  محمد بف محمد بف محمد العقباني
سبيؿ التفسير، ألؼ كتبان ال نظير ليا منيا تفسير 

تي الفتح كاألنعاـ أتى فيو بفكائد جميمة،كما ألؼ سكر 
شرح الحكفية الذم لـ يؤلؼ عمييا غيره، كاف فقييان 
كعالمان بتممساف التي كلد بيا سنة عشريف كسبعمائة، 

 .ّٖىػُُٖكتكفي بيا سنة إحدل عشر كثمانمائة 
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قاسـ بف سعيد بف محمد العقباني "كما نجد  
أبا قاسـ كلد في  يدعى ،التممساني المغربي المالكي
كاف عالما كمصنفا كلو  ،سنة ثماف كستيف كسبعمائة

تصنيؼ في أصكؿ الديف كتفسير لسكرة األنعاـ 
كقد كانت كفاتو في ، كالفتح كغيرىما كقدـ القاىرة

محمد بف  العبلمة.كما نجد  ّٗ"سنة ثبلثيف كثمانمائة
إبراىيـ بف عبد الرحماف بف محمد بف عبد اهلل كىك 

كاف  العبلمة أبك الفضؿ التممساني، ابف اإلماـ
ىػ مف عمماء ْٖٓمحمد بف إبراىيـ المتكفى سنة 

التفسير المشيكريف في زمانو، حيث تذكر مصادر 
ترجمتو أف لو أبحاثان في التفسير ناقش فييا اإلماـ 

، مما يؤكد عمك كعبو َْالمقرم في مسائؿ تفسيرية
 في ىذا المجاؿ.

 ،بف مرزكؽ الحفيداالمفسر المعركؼ " كذلؾ نجد ك
كأما كالده عالـ الدنيا أبك عبد اهلل محمد بف مرزكؽ 

 ...فيك البحر اإلماـ المشيكر  ،الشيير بالحفيد
 ،الراكية األستاذ،الحافظ المسند  ،المفسر المحدث

 ،البياني العركضي ،النحكم المغكم ،المجكد المقرئ
كقاؿ في حقو  ...الكلي الصالح،الصكفي األكاب 

الشيخ أبك الفرج ابف أبي يحيى الشريؼ التممساني 
ىك شيخنا اإلماـ العالـ العمـ جامع  ،رحمو اهلل تعالى

أشتات العمكـ الشرعية كالعقمية حفظا كفيما 
فأفادني مف بحار عممو ما تقصر عنو  ...كتحقيقا
فقرأت عميو جممة مف تفسير  ،كيكؿ دكنو القمـ العبارة
كفي يكـ الخميس بمصر رابع عشر ت ...القرآف

كصمي عميو  ،شعباف عاـ اثنيف كأربعيف كثمانمائة
كحضر جنازتو  ،بالجامع األعظـ بعد صبلة الجمعة

كأسؼ الناس  ،كلـ أر مثميا قبؿ ،السمطاف فمف دكنو
  :لفقده كآخر بيت سمع منو قبؿ مكتو

مىٍت نظ ـي ... فىمىا غى ى ميراًدكي رةه إٍف كاف سىٍفؾي دىمي أٍقصى
ما قالو في حقو العبلمة ابف ف، ُْ"ًمنكيـ ًبسىٍفؾ دىًمي

أبي يحي  خير دليؿ عمى تمكنو مف تفسير القرآف 
تقاف قراءتو، كأكبر دليؿ عمى عمك شأنو في مجاؿ  كا 

ذكر التفسير ىي حكاية مأثكرة عف التابعيف، حيث " 
في ترجمة  ،الشيخ ابف غازم الحكاية في فيرستو

قاؿ حدثني أنو بمغو عف  ... شيخو األستاذ الصغير
ابف عرفة أنو كاف يدرس مف صبلة الغداة إلى 

كأف اإلماـ ابف  ،بالتفسير كيبتدئفنكنا  يقرئالزكاؿ 
مرزكؽ أكؿ ما دخؿ عميو كجده يفسر ىذه اآلية } 

مىف يىٍعشي عىف ًذٍكًر الرٍَّحمىفً  فكاف أكؿ ما فاتحو  ِْ{ كى
اؿ أف قاؿ لو ىؿ يصح ككف مف ىنا مكصكلة فق

ابف عرفة كيؼ كقد جزمت فقاؿ لو تشبييا ليا 
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بالشرط فقاؿ ابف عرفة إنما يقدـ عمى ىذا بنص مف 
إماـ أك شاىد مف كبلـ العرب فقاؿ أما النص فقكؿ 

  :التسييؿ كذا كأما الشاىد فقكؿ الشاعر
ٍف ًبئران تيريدي أخان بيا ... فإنؾ فييا أنتى ًمٍف  فبل تىٍحًفرى

 عٍ ًو تىقى ػػػػػػػػديكنً 
مىى ظالمان ... تيًصٍبوي عمى رىٍغـً  كذاؾ الذم يىٍبًغي عى

نىعٍ   عىكىاًقبي ما صى
نعـ  :قاؿ ،فأنت إذا ابف مرزكؽ :فقاؿ ابف عرفة 

، كقد ذكر القصة ابف عجيبة في ّْ."فرحب بو
، كلعؿ استشياد ابف ْْتفسيره كاستشيد بياتو األبيات

براز جكافي عرفة   بيا النحكية ليكنتفسير اآلية كا 
تفسير لغكم بكبلـ العرب يقارب بو منيج ابف 
عباس صاحب الفضؿ الكبير في إرسائو، كقد خمؼ 
ابف مرزكؽ كرائو آثاران في التفسير منيا البرؽ 
اليمانية في األسرار القرآنية،كىك كتاب في خكاص 
القرآف كبياف كيفية الكصكؿ إلييا، كلو تفسير سكرة 

التفسير،  اإلخبلص اتبع فيو طريقة الحكماء في
إضافة إلى كتابو في الفقو كالتفسير المكسكـ بػ: 

 .ْٓاغتناـ الفرصة في محادثات عالـ قفصة
اإلماـ أبك الفضؿ محمد كما برز في ىذا القرف 

الذم استشيد بو برىاف الديف البقاعي  المشدالي،

حكؿ األمر الذم يكصؿ إلى معرفة مناسبات اآليات 
 عند التفسير فقاؿ: 

اإلماـ المحقؽ أبك الفضؿ محمد بف قاؿ شيخنا "
محمد ابف العبلمة القدكة  العبلمة القدكة أبي عبد اهلل

أبي القاسـ محمد المشدالي المغربي البجائي المالكي 
الزماف سقى اهلل عيده سحائب الرضكاف  عبلمة

لعرفاف  كأسكنو أعمى الجناف : األمر الكمي المفيد
ؾ تنظر مناسبات اآليات في جميع القرآف ىك أن

الغرض الذم سبقت لو السكرة ، كتنظر ما يحتاج 
إليو ذلؾ الغرض مف المقدمات كتنظر إلى مراتب 

مف المطمكب ،  تمؾ المقدمات في القرب كالبعد
كتنظر عند انجرار الكبلـ في المقدمات إلى ما 

استشراؼ نفس السامع إلى األحكاـ  يستتبعو مف
، كتتحدث ْٔ"غةكالمكاـز التابعة لو التي تقتضي الببل

أبك الفضؿ عنو السيكطي في بغية الكعاة قائبلن: "
الي  العبلمة . أحد أذكياء العالـ ؛ دالمغربي المش

اشتغؿ بالمغرب ، كقدـ في حياة كالده ، كأقرأ بمصر 
 كأصكالن  كغيرىا ، كأباف عف تفنف في العمكـ فقيان 

كغير ذلؾ ، كأخذ عنو غالب طمبة  كنحكان  ككبلمان 
العصر. كمات بحمب سف نيؼ كستيف كثمانمائة . 

"ْٕ. 
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كبعد كؿ ىذا الزخـ التفسيرم الذم شيدتو القركف 
األكلى مف تاريخ التفسير في الجزائر، أطؿ عمينا 

القرف  -تميزفي ىذا القرف الم ىػ ٕٖٓ الثعالبي ت
ان بجكىرة مف جكاىر التفسير، كألؼ كتاب -التاسع

فترات ىذا غطى بو عف ذلؾ الضعؼ الذم شيدتو 
عبد الرحمف عمى مستكل اإلنتاج التفسيرم، "ك  القرف

الثعالبي: ىك اإلماـ بركة الجزائر عالميا كمسندىا 
كلي اهلل أبك زيد عبد الرحمف بف مخمكؼ الثعالبي 

عف نحك  ٕٖٓالجزائرم المالكي المتكفي سنة 
 ْٖ"بو  الجامعالتسعيف. ترجـ الشيخ نفسو في كتا

فعبد الرحماف بف محمد بف مخمكؼ بف طمحة 
الثعالبي كاف مف المفسريف الذيف ييعتمد عمى 
تفسيراتيـ عند أعبلـ التصكؼ فيذكر صاحب 
الفكاكو الدكاني قكالن يبيف فيو أف اإلماـ الغزالي كاف 

قاؿ الغزالي في يأخذ عف الثعالبي، حيث يقكؿ: "
المناجاة: كقد بمغنا كتاب كسائؿ الحاجات كآداب 

عف غير كاحدو مف الصالحيف كأرباب القمكب أف مف 
} ـٍ نىٍشرىٍح لىؾى قرأ في ركعتي الفجر بػ }أىلى

ـٍ تىرى  ْٗ ك }أىلى
} قصرت عنو كؿ يدو عاديةو كلـ يجعؿ ليـ  َٓكىٍيؼى

. قاؿ الغزالي: كىذا صحيح ال شؾ فيو ا  إليو سبيبلن

حمف مف تفسير سكرة الفيؿ لسيدم عبد الر ػ. ى
 ُٓ".الثعالبي

كسمى الثعالبي تفسيره "الجكاىر الحساف الذم ىك  
في الحقيقة  اختصاره لتفسير ابف عطية المحرر 
الكجيز، كقد اعتبره البعض مف التفاسير بالمأثكر 
الىتمامو بيذا الجانب كاحتكائو عمى كـ كبير مف 

 ّٓ، ككاف مف أكلئؾ الذىبيِٓاألحاديث كاآلثار"
و في ذلؾ عمى ما ذكره الثعالبي الذم ربما أقاـ رأي

كبالجممة فكتابي  نفسو في مقدمة كتابو، حيف قاؿ: "
ىذا محشك بنفائس الحكـ كجكاىر السنف الصحيحة 
كالحساف المأثكرة عف سيدنا محمد صمى اهلل عميو 

، فذكره لعبارة )كالحساف المأثكرة( ىك دليؿ ْٓ"كسمـ
كاضح عمى أنو نحا في تفسيره اتجاه التفسير 

المأثكر، كليس كما اعتقد البعض أنو يصنؼ " في ب
، كقد سمؾ ٓٓقسـ التفسير بالمأثكر ألنو ألصؽ بذلؾ"

الثعالبي منيجان لغكيان يكاد يككف خالصان في تفسيره،  
فاحتج بالمغة، كفسر األلفاظ تفسيران لغكيان، سنبيف 

 بعض النماذج منيا الحقان. 

تبلمذتو  ثـ ما فتأ الثعالبي يغرس بذكر مدرستو في
العظاـ ، ليكشؼ ىذا القرف كحتى بداية القرف 
العاشر عف أحد ثمار ىاتو المدرسة الجميمة ظيرت 
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ىػػ كتفسيره البدر َٗٗفي شخص اإلماـ المغيمي ت 
المنير في عمـ التفسير الذم يقع في ثماني 
مجمدات، حيث اشتغؿ المؤلؼ بتدريسو، إضافة إلى 

األخير الذم تـ ، كلعؿ ىذا ٔٓتفسيره فاتحة الكتاب
ىك خير مثاؿ عمى استمرار المنيج  ٕٓتحقيقو مؤخران 

المغكم في اتجاه التفسير بالجزائر، فبل تكاد تقرأ 
صفحة مف صفحات ىذا التفسير إال كتممح إيماءة 
لغكية أك إشارة داللية ترتبط بالقرآف الكريـ. ككاف 

الرحماف بف  مف المفسريف كذلؾ في ىذا العصر عبد
مد بف عمي بف يحي الحسني محمد بف أح

عرؼ بأبي يحي كاف ضالعان في التفسير  التممساني،
ماـ مف أئمتو في عصره، أعترؼ ابف العباس  كا 
بتبحره في العمـ كالتفسير حتى اعتبره شريؼ العمماء 
كعالـ الشرفاء كآخر المفسريف ظاىران كباطنان، كمف 

 .ٖٓآثاره في التفسير تفسير سكرة الفتح
ىذا العصر نجـ العبلمة المفسر كما لمع في 

محمد بف قاسـ أبك عبد  المعركؼ بالرصاع، كاسمو
اهلل التممساني التكنسي تكفي سنة أربع كتسعيف 

لو تآليؼ كثيرة كاف مف  ىػػ،ْٖٗكثمانمائة ىجرية 
أىميا في التفسير كتاب سماه: الجمع الغريب في 
ترتيب آم مغني المبيب البف ىشاـ، حيث أفرد 

القرآنية مف المغني كرتبيا عمى سكرىا كتكمـ الشكاىد 
، حيث ٗٓعنيا بتفسير لمعانييا كتبياف كجكه إعرابيا

أكمأ صاحب التنكير إيماءة غير مباشرة إلى أنو أخذ 
إعراب القرآف عف أستاذه ابف العقاب، حيف أكرد 
ركاية لمرصاع يذكر فييا أنو سمع درسان ألستاذه ابف 

 . َٔلحاؿالعقاب في إعراب بعض كجكه ا
اإلماـ أبك عبد اهلل محمد  كسار عمى منكاؿ ىؤالء

اإلماـ العالـ الصالح  ، قاؿ عنو البمكم "السنكسي
المتفنف المصنؼ الحبر البحر النظار كلي اهلل 
سبحانو أبك عبد اهلل محمد بف يكسؼ بف عمر بف 

مف قبؿ جدتو أـ  ،شعيب السنكسي الشريؼ الحسني
. اد عمينا مف بركاتوأبيو رضي اهلل تعمى عنو كأع

لقيتو رضي اهلل تعمى عنو كحضرت مجمسو الغاص 
بمسجده قرب  ،بالمستفيديف مف طمبة العمـ كالعامة

داره بدرب مسكفة مف داخؿ تممساف أمنيا اهلل 
كحضرت الفاتحة كأكائؿ سكرة البقرة تقرأ عميو  ،لىاتع

ككانت كفاتو رضي اهلل تعمى عنو بعد  ...بالسبع
ف يـك األحد التاسع عشر لجمادل صبلة العصر م

، ُٔ"اآلخرة مف عاـ خمسة كتسعيف كثماني مائة
كيذكر تمميذه المبللي الذم جمع تآلفيو أنو كاف 
عارفان بالتفسير، كيذكر تمميذه أنو كاف يفسر سكرة 
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اإلخبلص كعـز عمى قراءتيا يكمان كالمعكذتيف يكمان، 
ـ فعمـ كزير السمطاف فأراد حضكر الخيـ، فمما عم

بذلؾ السنكسي امتنع عف التفسير كالختـ، ككاف قد 
طمبو السمطاف يكمان لقراءة التفسير بحضرتو كعادة 
المفسريف، فرفض ذلؾ، كاحتج بغمبة حياءه لو، 
كعدـ مقدرتو عمى الكبلـ أماـ الناس محاكالن تجنب 
مبلقاة السمطاف بيذا العذر المدبر. ككاف مف تآليفو 

في ثبلثة كراريس لـ يتمو،  في التفسير تفسير القرآف
 ِٔكتفسير سكرة صاد كما بعدىا

القرف كمف المفسريف الذيف حممكا رسالة التفسير في 
محمد بف إضافة إلى اإلماـ المغيمي نجد  العاشر

كاف مف فقياء  أبي يعيش الخزرجي التممساني،
تممساف المعركفيف في زمانو، لو تأليؼ كبير في 

سير تفسير القرآف تكفي األسماء الحسنى كلو في التف
 ّٔىػُُٗسنة إحدل عشرة كتسعمائة ىجرية 

المفسرون الجزائريون من القرن الحادي  -2
 :عصرنا هذاعشر هجري حتى 

جاءنا القرف الحادم عشر بآية في عمـ الكبلـ 
اإلماـ كالحديث كالتفسير بدت عبلماتيا في شخص 

الذم استشيد بأقكالو كثير مف  أبك العباس المقرم
المفسريف، مف ذلؾ ما أكرده بف عادؿ في تفسيره 

المباب، في حديثو عف معاني لفظ الماء المختمفة في 
القرآف رغـ اشتراكيا في المفظ حيث قاؿ في ذلؾ: 

قاؿ أبك العباس المقرم : كرد لفظ الماء في القيٍرآف "
لميٍطمىؽ األٌكؿ : بمعنى الماء ا عمى ثبلثة أكجو :

الثاني : بمعنى الٌنطفة .قاؿ تعالى :  كيذه اآلية .
ًمؽى ًمف مَّآءو دىاًفؽو  كقكلو : ًمف سيبلىلىةو مِّف مَّآءو  .ْٔخي

.الثالث : بمعنى القرآف .قاؿ تعالى : أىنىزىؿى  ٓٔمًَّييفو 
آًء مىآءن فىسىالىٍت أىٍكًديىةه ًبقىدىًرىىا ًمفى السَّمى

بمعنى القرآف  ٔٔ
.، احتممو الن ، كيترجـ لو الكتاني ٕٔ"اس عمى قىدىرو

ىك اإلماـ الحافظ المؤرخ المسند معرفان إياه بقكلو: "
أبك العباس أحمد ابف محمد المقرم التممساني 

 َُُْالفاسي دفيف مصر بعد كفاتو بيا سنة 
تحقيقان، كما في " المنح البادية " ك " الصفكة " 

ح لنٌص ضكغيرىما مف أنو تكفي بالشاـ غمط كا
كثيرو مف مؤرخي الشاـ كمصر عمى كفاتو كدفنو 
بمصر، منيـ المحبي الدمشقي في " خبلصة األثر 
" كىك الذم جـز بو تمميذه ميارة في شرحو الكبير 
عمى المرشد كالشيخ المسناكم في " جيد المقؿ 
القاصر " كرجحو ابف الطيب القادرم في " نشر 

ألفية " كنحكه لمحافظ الزبيدم في شرحو "  يالمثان
. كمف المفسريف كذلؾ الذيف سبقكا ٖٔ"السند " لو.
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الكقاد ، كىك ابن المقرم ذاع صيتيـ في ىذا القرف 
، كاف عالمان ىػََُُمحمد بف أحمد بف محمد ت

بالتفسير كالحديث معان، حيث درس التفسير كعمـك 
الديف بمدينة تركدانت بالغرب األقصى حتى صار 

ماـ خطبتيا  .ٗٔمفتييا كا 
في ىذا القرف كذلؾ مفسر سجمماسي مف  كما برز

سبللة سعد بف عبادة الخزرجي رضي اهلل عنو، كىك 
عالـ أديب شارؾ في التفسير، كلو في الفقو 

، ففي األصكؿ مثبلن يىنسب لو َٕكالحديث كاألصكؿ
مصطفى القسطنطيني تأليفان في ذلؾ فيقكؿ مترجمان 

صكؿ منظكمة مدارؾ األ إلىمسالؾ الكصكؿ  لو "
الحسف عمى بف عبد الكاحد بف محمد  بىأل

 َُٕٓىػالمتكفى سنة  يالمالك مالجزائر  يالسمجماس
ُٕ"لؼأسبع كخمسيف ك 

 

ذا جئنا إلى القرف  كجدنا عممان اسمو  الثاني عشركا 
أحمد بف قاسـ بف محمد ساسي التميمي المعركؼ 

البكني  : ىك اإلماـ قاؿ عنو الكتاني: "بالبكني، 
الجماع المطمع صاحب العبلمة المحدث المسند 

التآليؼ العديدة كاألنظاـ الكثيرة، أبك العباس أحمد 
بف قاسـ ابف أبي عبد اهلل محمد ساسي التميمي 
البكني مف بكنة التي تعرؼ اآلف بعنابة مف القطر 

كالمتكفى   ـقَُّٔسنة الجزائرم، المكلكد ببكنة 
 تآليؼ ...عف ست كسبعيف سنة ىػُُّٗسنة 

يدة عظيمة، منيا في السنة المترجـ كثيرة عد
كعمكميا نظـ الخصائص النبكية، كالمستدرؾ عمى 
الحافظ السيكطي مف خصائص الجمعة مائة أخرل 
كعشريف، كنظـ الشمائؿ، كزاد المسير إلى دار 

ظيار نفائس ادخارم المييأة لختـ كتاب  المصير، كا 
البخارم، كاختصار مقدمة ابف حجر لمفتح، كفتح 

 الميتصرةيب البخارم، كالثمار البارم في شرح غر 
في مناقب العشرة، كالرحمة الحجازية، كتنكير السريرة 
بذكر أعظـ سيرة، كنظـ نخبة ابف حجر مسمى 
بالدرر، كنفح الركانيد بذكر بعض الميـ مف 
األسانيد، كتخميس القصيدة المسماة قرة العيف بمدح 
الصحيحيف لسيدم محمد ساسي، كالنفحات العنبرية 

ي الصحابة بنظـ السيرة الطبرية، كطؿ السحابة ف
لكنو لـ يتـ، كالتيسير في إسنادنا في كتب جمع مف 

، كلعؿ كتابو األخير ىك تفسير لمقرآف ِٕ"التفاسير
يضاؼ إلى كتبو الثميدة التي أفصحت بمغتيا عف 

 عمك شأنو.
كما نجد مف األعبلـ المشيكريف الذيف كاف يأخذ  

بآرائيـ في االستدالؿ عمى بعض القضايا المغكية، 
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الذم ذكره  د القادر الراشدم القسنطينياإلماـ عب
الزبيدم في معرض حديثو عف لفظة الًيبطة مبينان 

كالًيٍبطىةي ، بالكىٍسًر : تفسيره المغكم ليا  فقاؿ: "
ًمٌي بًف  ٍغًرًب .  كرىاًشدي بفي عى مىٍكًضعه ، أىٍك قىًبيمىةه بالمى

سىًنٌي ييقىاؿي لو : أىًميري ال يٍبطىًة ، القىاًسـً اإًلٍدًريسٌي الحى
ٍبًد القىاًدًر الرَّاًشًدمِّ عاًلـً قيسىٍنًطينىةى  طِّ عى ٍدتيو ًبخى كىذىا كىجى

ىػ كاف ممف تكلى ُُْٗ، تكفي الراشدم ّٕ".
القضاء كالفتاكل بقسنطينة، ككاف يجتيد كثيران في 
تفسير القرآف، مف آثاره كتاب في تحريـ الدخاف 

 ، ْٕكرسالة في كزف األعماؿ
مفسر جزائرم كمؤرخ لو  فيوف عشر الثالثأما القرف 

محمد بف أحمد مشاركة في الفقو كالحديث، اسمو 
بف عبد القادر بف محمد الراشدم الجميمي المعسكرم 

 ىػ،ُِّٖالمعركؼ بأبي راس، تكفي في سنة 
بمسقط رأسو بمعسكر، كاف مف أبرز آثاره تفسير 
القرآف، ككتابو الحاكم الجامع بيف التكحيد كالتصكؼ 

       ٕٓاكمكالفت
كتكاصمت عطاءات ىذا القرف لينضح كعاءه بعبلمة 

أحمد بف محمد بف اإلماـ  اىتـ بالتفسير تدريسان ىك
الذم تنسب إليو الطريقة التيجانية،  المختار التجاني

فكاف شيخيا المؤسس ليا بالمغرب، كلد في عيف 

ماضي بالجزائر، انتقؿ منيا إلى فاس ثـ تممساف 
لحديث ثـ تكات لييخرىج بعدىا قيران مدرسان لمتفسير كا

مف ىاتو البمدة عائدان إلى فاس إلى أف تكفي بيا سنة 
ىػ ُّ. كما نجد مف مفسرم القرف ٕٔىػَُِّ

أبكسعيد المستغانمي، كىك عثماف بف سعيد المالقي 
المستغانمي، مفسر كنحكم كفقيو مف فقياء المالكية، 

القرآف كاف مف أبرز آثاره التي خمفيا كرائو تفسير 
، كنجد ٕٕالكريـ، بحجميف أحدىما صغير كآخر كبير

مف مفسرم ىذا القرف كذلؾ الميمي المتكفي سنة 
ىػ، كىك عمي بف محمد الميمي الجمالي، ُِْٖ

عرؼ بتفسيره لمقرآف الكريـ، ككاف لو في ذلؾ مؤلؼ 
سماه تحفة األحباب في تفسير قكلو تعالى: ثـ أكرثنا 

العصر المغمكريف  .كنجد مف مفسرم ىذا ٖٕالكتاب
عمر بف محمد المحجكب الشرقاكم البيمكؿ المغربي 
الزكاكم الجزائرم، الذم ىاجر إلى دمشؽ، ككاف 

ٕٗمف آثاره تفسير القرآف
. 

بمفسرو كعبلمة  القرف الرابع عشركجادت قريحة 
إباضي لو تفسير يعد مف أشير التفاسير اإلباضية، 

ف يكسؼ لمحمد ب ىك: ىمياف الزاد إلى دار المعاد
ىػ، ُِّّبف عيسى بف صالح إطفيش الكىبي ت 

اشتغؿ بالتفسير تدريسان ككتابة، عرؼ بفقيو لمحديث 
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كببلغة خطابو، كقد كضع لتفسيره ىمياف الزاد 
مختصران سماه: تيسير التفسير، كيعد تفسيره األكؿ 
مرجعان ميمان لمتفسير عند اإلباضية المتأخريف، رغـ 

خؿ أسمكبو مف استعماؿ أخذه عف مف سبقكه ، كال ي
التفسير بالترادؼ المغكم، كالتفسير النحكم، كاعتماد 
الداللة األصكلية في إظيار المعاني المفظية لآليات 

حكؿ  َٖالقرآنية، كقد أكرد الذىبي نماذج لما ذكرناه
 المنيج المغكم الذم سمكو ابف يكسؼ في تفسيره.

صالح بف عمر كما جاءنا ىذا القرف  بمفسر اسمو  
بف داككد بف صالح بف يحمد األعمى، الذم كلد 

أنشأ ىػ، ُّْٕىػ كتكفي بيا سنة ُِٕٖبيزقف سنة 
معيدان لمعمكـ الشرعية بمسقط رأسو كاف يدرس فيو 
العمكـ الدينية كالعربية كالتفسير ، لو مؤلؼ في 
التفسير قدر اهلل لو أف يفارؽ الحياة قبؿ إكمالو، 

 .ُٖكجيز في كبلـ اهلل العزيزعنكنو بػ: القكؿ ال

عبد الحميد ابف ككاف مف أبرز مفسرم ىذا القرف 
كلد عبد الحميد بف محمد المصطفى بف " باديس

مكي بف باديس المعركؼ بعبد الحميد بف باديس في 
مف ديسمبر  ٓ /ىػ َُّٕمف ربيع اآلًخر  ُُ)

ـ( بمدينة قسطنطينة، كنشأ في أسرة كريمة ُٖٖٗ
كمشيكرة بالعمـ كاألدب، فعنيت  ذات عراقة كثراء،

بتعميـ ابنيا كتيذيبو، فحفظ القرآف كىك في الثالثة 
عشرة مف عمره، كتعٌمـ مبادئ العربية كالعمـك 
اإلسبلمية عمى يد الشيخ أحمد أبك حمداف الكنيسي 

 - ىػُِّٔثـ سافر إلى تكنس في سنة ) ...
ـ( كانتسب إلى جامع الزيتكنة، كتمقى العمـك َُٖٗ
بلمية عمى جماعة مف أكابر عممائو، أمثاؿ اإلس

العبٌلمة محمد النخمي القيركاني المتكفى سنة 
ـ(، كالشيخ محمد الطاىر بف ُِْٗ -  ىػُِّْ)

ثـ رحؿ إلى الحجاز ألداء فريضة الحج،  ...عاشكر
كقد بدأ ابف باديس جيكده اإلصبلحية بعد  ...

عكدتو مف الحج، بإلقاء دركس في تفسير القرآف 
جامع األخضر بقسنطينة، فاستمع إليو المئات، بال

كجذبيـ حديثة العذب، كفكره الجديد، كدعكتو إلى 
تطيير العقائد مف األكىاـ كاألباطيؿ التي عمقت 
بيا، كظؿ ابف باديس يمقي دركسو في تفسير القرآف 
حتى انتيى منو بعد خمسة كعشريف عامنا، فاحتفمت 

 - ىػُّٕٓر مف ربيع اآلخ ُّالجزائر بختمو في )
، ليككف تفسيره مجالس ِٖ"ـ(.ُّٖٗمف يكنيك  ُِ

التذكير خير عنكاف لمتعبير عف مجالس تدريسو 
لمتفسير، كخير أنمكذج إلظيار تأثره بالمنيج المغكم 

 في تفسير القرآف.
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ضافة  عمر راسـ بف عمي بف سعيد  ىؤالء نجد إلىكا 
ذلؾ الصحفي  ىػ،ُّٕٗبف محمد البػػػػػػجائي ت

لمعركؼ بخطو العربي الجميؿ، مف الذيف الخطاط ا
حاربكا االستدمار الفرنسي، كنكب عمى يد 
االستدمار نكبة شديدة كاف مف أبرز آثاره المشيكرة 
تفسير القرآف الكريـ الذم كتبو كىك حينيا سجيف 

 .ّٖلدل الفرنسييف
كما جادت قريحة ىذا القرف بإباضي ىك الحاذؽ 

مد بف إبراىيـ بف إبراىيـ بف محبعمـ التحقيؽ اسمو 
عيرؼ  ىػُّٖٓيكسؼ أبك إسحاؽ أطفيش ت 

بتحقيقة ألعظـ التفاسير القرآنية التي اشتيرت عند 
المسمميف، كىكتفسير القرطبي المسمى بالجامع 
ألحكاـ القرآف،كقد كاف ممف اختصكا بمنيج عممي 
في تحقيؽ التراث، كذلؾ ما تحدث عنو الباحث 

 عالـ ، فقاؿ : "محمكد الطناحي كاصفان إياه بال
المرحمة الثالثة : )مرحمة دار الكتب المصرية( 
:كالتي تحمؿ كؿ سمات المنيج العممي الدقيؽ في 

تأثرت إلى حٌد ما بمناىج  إخراج النصكص ، كالتي
 زبدة المستشرقيف الذيف شيغمكا بتراثنا كالذيف استقكاٍ 

مناىجيـ مف أصؿ تراثنا .ككاف صاحب الفضؿ في 
كقد برز في  ...سبحانو أحمد زكي باشاىذا بعد اهلل 

 ىذه المرحمة مشيخة جميمة مف العمماء الذيف بذلكاٍ 
بمعشار ما  أسند إلييـ ، كلـ يحظكاٍ  جيدان كاسعان فيما

يحظى بو أدعياء التحقيؽ في ىذه األياـ ، كمنيـ : 
الشيخ أحمد الزيف ، كالشيخ عبد الرحيـ محمكد ، 

محمد عبد الجكاد  كالشاعر أحمد نسيـ ، كاألستاذ
األصمعي ، كالشيخ أحمد عبد العميـ البردكني ، 

، فاعتيبر العالـ ْٖ"إبراىيـ اطفٌيش . كالعالـ الجزائرم
الجزائرم مف المحققيف المتمرسيف في تحقيؽ 
المدكنات اإلسبلمية، حيث كاف تحقيقة لتفسير 

 القرطبي خير دليؿ عمى ذلؾ. 
ىد مف ظيكر مفسر مجا الخامس عشركشيد القرف 

أكابر العمماء في عصره، كعد مف رجاؿ اإلصبلح، 
العالـ الذيف جعمكا التفسير طريقان لمفبلح، كىك 

اإلباضي إبراىيـ بف عمر بف بابة بف إبراىيـ بف 
اشتغؿ في تدريس القرآف  حمك الممقب بالبيكض،

كتفسيره حكالي خمسة كأربعيف عامان كساىـ في 
المباركة ضد المستدمر التمييد لقياـ الثكرة التحريرية 

 .ٖٓالفرنسي
أما المفسر الجزائرم المشيكر في عصرنا ىذا ىك 

الذم برع في التفسير  العبلمة أبك بكر الجزائرم،
كلد في قرية ليرة جنكب تدريسان كتأليفان، فالمفسر "
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ـ ، كفي بمدتو نشأ كتمقى ُُِٗببلد الجزائر عاـ 
عض عمكمو األكلية، كبدأ بحفظ القرآف الكريـ كب

المتكف في المغة كالفقو المالكي، ثـ انتقؿ إلى مدينة 
بسكرة، كدرس عمى مشايخيا جممة مف العمكـ النقمية 
كالعقمية التي أىمتو لمتدريس في إحدل المدارس 

 ٖٔ"األىمية.ثـ ارتحؿ مع أسرتو إلى المدينة المنكرة
كبعد رحمتو العممية في الجزائر أكمؿ رحمتو إلى 

في المسجد النبكم الشريؼ ك " أرض الحـر المكي
استأنؼ طريقو العممي بالجمكس إلى حمقات العمماء 
كالمشايخ حيث حصؿ بعدىا عمى إجازة مف رئاسة 
القضاء بمكة المكرمة لمتدريس في المسجد النبكم. 
فأصبحت لو حمقة يدرس فييا تفسير القرآف 

 ٕٖ" ىػ.َُْٔحتى أحيؿ إلى التقاعد عاـ  ...الكريـ
قاـ بتأليؼ عدد " عممية عديدة، حيث كقد خمؼ آثاران 

كبير مف المؤلفات، منيا:رسائؿ الجزائرم كىي 
( رسالة تبحث في اإلسبلـ كالدعكة.منياج ِّ)

المسمـ ػ كتاب عقائد كآداب كأخبلؽ كعبادات 
كمعامبلت.عقيدة المؤمف ػ يشتمؿ عمى أصكؿ عقيدة 
المؤمف جامع لفركعيا.أيسر التفاسير لمقرآف الكريـ 

..."ٖٖ 

كمف المعاصريف الذيف اشتغمكا بالتفسير في الجزائر 
مؿ أستاذان بجامعتيا، لو عالذم  عمار الطالبي،نجد 

أتبعو بمقدمة تحدث فييا ك تحقيؽ لتفسير الثعالبي، 
عف تاريخ التفسير بالجزائر، كتكمـ فييا عف منيج 
الثعالبي في التفسير الذم نحا فيو منحى المغكييف 

كبكبلـ العرب عمى مدلكؿ  في االستشياد بالشعر
، كما ذكر الطالبي أسماء ٖٗألفاظة كداللة آياتو

بعض المفسريف الجزائرييف المغمكريف كالمعاصريف 
الذيف لـ تكردىـ كتب التراجـ المعاصرة، كاف مف 
أبرزىـ فضيؿ الممداني كلعمو إباضي كما يذكر 

 َٗبعض المترجميف 
يمت بصمة كثيقة  جزائرم تأليفان كتدريسان فالتفسير ال

إلى ما كتبو عمماء القرآف الذيف جعمكٍا مف المفردة 
محكران لفيـ السياؽ القرآني كبؤرة يجتمع حكليا ما 
يبيف مدلكالتو، ذلؾ ىك شأف المفسريف الجزائريف 
الذم دأبكا السير عمى نيج أسبلفيـ كجعؿ المغة 
معياران لفيـ الخطاب القرآني، كأشؼ مف ذلؾ اعتبركا 

ج عنيا ىك اتباع ليكل يبعد صاحبو عف الخرك 
 .التفسير الصحيح

 الخاتمة: -ج
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 إف ما نستشفو مف حديثنا عف المفسريف الجزائرييف
كحركية التفسير عندىـ عبر التاريخ يتمخص في 

 ة:اآلتي النتائج
بسط المسائؿ ك  في التفسير التنكع كثرة  -ُ

القرآني الذم  أكيؿالمغكية بغية الكصكؿ إلى الت
متمقي غايتو المنشكدة في فيـ كتاب اهلل يحقؽ لم

كفيـ معاني مفرداتو كمعرفة معانييا المغكية 
 .كالسياقية التي كضعت مف أجميا

القارمء لمتفاسير الجزائرية يممس حرصان   -ِ
كبيران مف مفسرييا في إظيار معاني المفردات أكالن ثـ 
معاني سياقاتيا ثانيان ، ذلؾ ألف المفردة المغكية 

 تشغؿ مركزان أساسان في تفسير القرآف.

ف تنكع التفاسير الجزائرية مف إباضية إ -ّ
ان كصكفية كغيرىا منح التفسير الجزائرم ثراءن فكري

نتج عنو تنافس شديد في إثبات خصكصية القرآف 
 .في  التعبير عف المعتقد كالتكحيد

لعؿ المتتبع لتأريخ التفسير الجزائرم يجد  -ْ
كؿ قرف قد نضح بما في كعاءه ككشؼ عف أعبلـ 
قدمكا إضافات جميمة في تفسير القرآف بينيا استشياد 
أعبلـ اإلسبلـ المشيكريف مف غير الجزائرييف 

يـ كاستنادىـ إلييا في بياف مسائؿ لغكية تتعمؽ بأقكال
بالقرآف أك بمفرداتو، فبل شؾ أف ىذا كمو أعطى 
مكانة مرمكقة لمتفسير الجزائرم الذم ال زاؿ عطائو 

 ظمأ الباحثيف في معاني القرآف كلغتو. 
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 الهوامش والمصادر
                                                 

، إشراؼ:عبد الغفكر محمكد ُٕٓ، َٕٓينظر: التفسير كالمفسركف في غرب إفريقيا، محمد رزؽ عبد الناصر، ص ُُ

 ـ.ُٗٗٗمصطفى، ،كمية أصكؿ الديف، قسـ التفسير، جامعة األزىر، 

  .ُٖٓينظر: المرجع نفسو، ص ِ

، صديؽ بف حسف القنكجي، ج ّ ، تح : عبد الجبار زكار، دار ُٗٓ، صّأبجد العمـك الكشي المرقـك في بياف أحكاؿ العمـك

 ـ.ُٖٕٗالكتب العممية، بيركت، لبناف، 

، ُمصر، ط -، تح : عمي محمد عمر، مكتبة كىبة، القاىرةَّطبقات المفسريف، عبد الرحمف بف أبي بكر السيكطي، ص ْ

 ىػػ.ُّٔٗ

 ِّٖينظر: التفسير كالمفسركف في غرب إفريقيا، محمد رزؽ عبد الناصر، ص ٓ

 َِٕينظر: المرجع نفسو، ص ٔ

 ـ.ُٓٓٗ، تح: شكقي ضيؼ، دار المعارؼ، القاىرة، ْٖ، صُالمغرب في حمى المغرب، ابف سعيد المغربي، ج ٕ

 .ُِٕ، َِٕ، ص التفسير كالمفسركف في غرب إفريقيا، محمد رزؽ عبد الناصرينظر:  ٖ

ينظر: الكتب العربية المفضمة الصادرة في العالـ العربي في السنة المنصرمة ،مركز المصادر لحالة الثقافة العربية الراىنة،  ٗ

 .ُٖٖجامعة، العدد  –شيرية  -، مجمة البياف، المنتدل اإلسبلمي، مجمة إسبلمية َُٖص

 ـ.ََِْ، مكتبة مصعب بف عمير اإلسبلمية، ْٔ، ّٔ، صِالتفسير كالمفسركف، محمد حسيف الذىبي، ج َُ

 لبناف. -، دار الفكر، بيركتِّٓ، صُمعجـ البمداف، ياقكت بف عبد اهلل الحمكم أبك عبد اهلل، ج ُُ

 ٕسكرة الكيؼ، اآلية:  ُِ

 .ّٓسكرة األنبياء، اآلية:  ُّ
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 .ِٗسكرة اإلسراء، اآلية:  ُْ

، دار المعرفة، ِْٕ، صُُحجر أبك الفضؿ العسقبلني الشافعي، ج فتح البارم شرح صحيح البخارم، أحمد بف عمي بف ُٓ

 ىػػػ.ُّٕٗلبناف،  -بيركت

 .ٖٓسكرة البقرة، اآلية:  ُٔ

، مؤسسة األعممي لممطبكعات، ٗٔ، صُالجكاىر الحساف في تفسير القرآف، عبد الرحمف بف محمد بف مخمكؼ الثعالبي، ج ُٕ

 لبناف. -بيركت

 .ٕٖ، صُالمصدر نفسو، ج ُٖ

 .ٕٔ – ّٔ، صِظر: التفسير كالمفسركف، محمد حسيف الذىبي، جين ُٗ

 .ُِْالتفسير كالمفسركف في غرب إفريقيا، محمد رزؽ عبد الناصر، ص ينظر: َِ

 ـ.ُٖٔٗلبناف،  -، دار صادر، بيركتَّٗاكتفاء القنكع بما ىك مطبكع، أدكرد فنديؾ، ص ُِ

 www.cultural.org.ae ،َُُ، صُج ،تراجـ شعراء المكسكعة الشعرية، المكسكعة الشعرية ِِ

إيضاح المكنكف في الذيؿ عمى كشؼ الظنكف عف أسامي الكتب كالفنكف، مصطفى بف عبداهلل القسطنطيني الركمي الحنفي،  ِّ

 ـ.ُِٗٗلبناف،  -، دار الكتب العممية، بيركتَّْ، صّج

 لبناف. -، مكتبة المعارؼ، بيركتِّٔ، صُّالبداية كالنياية، إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي أبك الفداء، ج ِْ

، تح : زىير الشاكيش، المكتب اإلسبلمي، ُْٖ، ُّٖ، صُشرح قصيدة ابف القيـ،  أحمد بف إبراىيـ بف عيسى، ج ِٓ

 ىػػ.َُْٔ، ّلبناف.ط -بيركت

، ِْٕ، صْئة الثامنة، الحافظ شياب الديف أبي الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد العسقبلني، جالدرر الكامنة في أعياف الما ِٔ

 ـ.ُِٕٗتح : محمد عبد المعيد ضاف، مجمس دائرة المعارؼ العثمانية، حيدر اباد، اليند، 
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 .ُِٔالتفسير كالمفسركف في غرب إفريقيا، محمد رزؽ عبد الناصر، صينظر:  ِٕ

 .www.alwarraq.com، مكقع الكراؽ، ُٗ، صُاء المشرؽ، البمكم، جتاج المفرؽ في تحمية عمم ِٖ

، تح : أبك عبيدة ّٔ، صُىػ، جَٕٗالمكافقات، إبراىيـ بف مكسى بف محمد المخمي الغرناطي الشيير بالشاطبي ت  ِٗ

 ـ.ُٕٗٗ، ُمشيكر بف حسف آؿ سمماف، دار ابف عفاف، ط

، تح : إحساف عباس، دار ِِٕ، صٓالمقرم التممساني، ج نفح الطيب مف غصف األندلس الرطيب، أحمد بف محمد َّ

 ـ.ُٖٔٗلبناف،  -صادر، بيركت

 .َّٗالتفسير كالمفسركف في غرب إفريقيا، محمد رزؽ عبد الناصر، صينظر:  ُّ

، تح : ِِٓ، صُينظر: الفيارس كاألثبات كمعجـ المعاجـ كالمشيخات كالمسمسبلت، عبد الحي بف عبد الكبير الكتاني، ج ِّ

 ـُِٖٗ، ِلبناف، ط -إحساف عباس، دار الغرب اإلسبلمي، بيركت

 .ّْٓاالبتياج بتطريز الديباج، ص نيؿ  ّّ

 .ّْٓالمصدر نفسو ص ّْ

 .ُِٓ، صُينظر: الفيارس كاألثبات كمعجـ المعاجـ كالمشيخات كالمسمسبلت، ج ّٓ

، إشراؼ كتقديـ: عبد الحميد عبد اهلل ِْٖ، صِ،ُ، جُِٗ، صِ، ُاالبتياج بتطريز الديباج، أحمد بابا التنبكتي، جنيؿ  ّٔ

 ـ.ُٖٗٗ، ُاليرامة، كمية الدعكة اإلسبلمية، طرابمس، ط

 . ِّٔالتفسير كالمفسركف في غرب إفريقيا، محمد رزؽ عبد الناصر، صينظر:  ّٕ

 .َُٗينظر: المصدر نفسو، ص  ّٖ

ح الخزم، مكتبة العمـك كالحكـ، المدينة ، تح: سميماف بف صالَِّ،ُّٗطبقات المفسريف، أحمد بف محمد األدنركم، ص ّٗ

 ـ.ُٕٗٗ، ُالمنكرة، ط
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 .ٕٓ، ْٕينظر: معجـ أعبلـ الجزائر، ص َْ

 .ِْٕ -َِْ، صٓنفح الطيب مف غصف األندلس الرطيب، ج ُْ

 ّٔسكرة الزخرؼ، اآلية:  ِْ

 .ِّْ، ٓ، ج نفح الطيب مف غصف األندلس الرطيب ّْ

 ـََِِ، ِلبناف، ط -دار الكتب العممية، بيركت ،ِِ، صٕينظر: البحر المديد، ابف عجيبة، ج ْْ

 .ُّّالتفسير كالمفسركف في غرب إفريقيا، محمد رزؽ عبد الناصر، صينظر:  ْٓ

، تح : عبد الرزاؽ ُُ، صُنظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر، برىاف الديف أبي الحسف إبراىيـ بف عمر البقاعي، ج ْٔ

 ـ. ُٓٗٗلبناف،  -تغالب الميدم، دار الكتب العممية، بيرك 

 .ِْٕ، صِبغية الكعاة في طبقات المغكييف كالنحاة، ، ج ْٕ

 .ِّٕ، صِالمصدر نفسو، ج ْٖ

  ُسكرة الشرح، اآلية: ْٗ

 ُسكرة الفيؿ، اآلية:  َٓ

، تح : رضا ْٓٗىػ(، صُُِٔالفكاكو الدكاني عمى رسالة ابف أبي زيد القيركاني، أحمد بف غنيـ بف سالـ النفراكم )ت  ُٓ

 مكتبة الثقافة الدينية، المدينة المنكرة. فرحات،

 . ُٖٓالمرجع نفسو، ص ِٓ

 .ُْٕ، صِينظر: التفسير كالمفسركف، محمد حسيف الذىبي، ج ّٓ

، دار َُِ، صُػ، ج ى ٕٖٓالجكاىر الحساف، الثعالبي، عبد الرحمف بف محمد بف مخمكؼ أبي زيد الثعالبي المالكي  ت  ْٓ

 ـ. ُٕٗٗ، ُاحياء التراث العربي بيركت، لبناف ، ط
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 .ُٖٓالتفسير كالمفسركف في غرب إفريقيا، محمد رزؽ عبد الناصر، ص ٓٓ

 ـ.ََُِ، ُلبناف، ط -، تح: أبك أزىر بمخير ىانـ، دار الكتب العممية، بيركتّٓشرح التبياف في عمـ البياف، المغيمي، ص ٔٓ

 ـَُِّتـ تحقيقو مف طرؼ األستاذ خدير المغيمي، مطبعة منصكر الكادم،  ٕٓ

 ـ.َُٖٗ، ِلبناف، ط -، مؤسسة نكييض الثقافية، بيركتَٕينظر: معجـ أعبلـ الجزائر، عادؿ نكييض، ص ٖٓ

، ك التفسير كالمفسركف في غرب إفريقيا، محمد رزؽ عبد ُٔٓ، َٔٓ، صِ، ُد بابا التنبكتي، جينظر: نيؿ االبتياج، أحم ٗٓ

 .ّٓٔ، ّْٔالناصر، ص

 ـ ُٕٗٗ، دار سحنكف لمنشر كالتكزيع،تكنس، ُٕٖ، صّينظر: التحرير كالتنكير، الشيخ محمد الطاىر بف عاشكر، ج َٔ

، تح: عبد اهلل ّْٕ، ّْٔثبت أبي جعفر أحمد بف عمي البمكم، أبي جعفر أحمد بف عمي البمكم الكادم آشي، ص ُٔ

 ىػ.َُّْلبناف،  -العمراني، دار الغرب االسبلمي، بيركت

 ِٕٓ، ٔٔٓ، صِ، ُينظر: نيؿ االبتياج، أحمد بابا التنبكتي، ج ِٔ

، ك التفسير كالمفسركف في غرب إفريقيا، محمد رزؽ عبد َٖٓ، ٕٗٓ، صِ، ُينظر: نيؿ االبتياج، أحمد بابا التنبكتي، ج ّٔ

 .ّّْالناصر، ص

 ٔسكرة الطارؽ، اآلية:  ْٔ

 ٖسكرة السجدة، اآلية: ٓٔ

 ُٕسكرة الرعد، اآلية:  ٔٔ

الشيخ عادؿ أحمد عبد  ، تح:َِْ، صُالمباب في عمـك الكتاب، أبك حفص عمر بف عمي ابف عادؿ الدمشقي الحنبمي، ج ٕٔ

 ـ ُٖٗٗلبناف،  -المكجكد كالشيخ عمي محمد معكض، دار الكتب العممية، بيركت

 .ْٕٓ، صِفيرس الفيارس كاألثبات كمعجـ المعاجـ كالمشيخات كالمسمسبلت ، ج ٖٔ
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 .ّّْينظر: معجـ أعبلـ الجزائر، ص ٗٔ

 .ُِٖالتفسير كالمفسركف في غرب إفريقيا، محمد رزؽ عبد الناصر، صينظر:  َٕ

 .ّْٕ، صْإيضاح المكنكف في الذيؿ عمى كشؼ الظنكف عف أسامي الكتب كالفنكف، ج ُٕ

 . ِّٕ، ِّٔ، صُفيرس الفيارس كاألثبات كمعجـ المعاجـ كالمشيخات كالمسمسبلت، ج  ِٕ

بيدم، ج ّٕ  ، دار اليداية.ُّٗ، صَِتاج العركس مف جكاىر القامكس، الزَّ

 .ُْٔ، ُْٓينظر: معجـ أعبلـ الجزائر ، ص ْٕ

 .َّّ، َِّينظر: معجـ أعبلـ الجزائر، ص ٕٓ

 .ِٔينظر:  المرجع نفسو، ص ٕٔ

 .ِٕٗينظر: معجـ أعبلـ الجزائر، ص ٕٕ

 .ِّْينظر: المرجع نفسو، ص ٖٕ

 . ِٕٖالتفسير كالمفسركف في غرب إفريقيا، محمد رزؽ عبد الناصر، صينظر:  ٕٗ

 .ٕٓ-ٕٔ، صِينظر: التفسير كالمفسركف، الذىبي، ج َٖ

 . ِِّسير كالمفسركف في غرب إفريقيا، محمد رزؽ عبد الناصر، صالتفينظر:  ُٖ

، أعضاء ممتقى أىؿ الحديث، ممتقى أىؿ الحديث، ُْٖالمعجـ الجامع في تراجـ العمماء ك طمبة العمـ المعاصريف، ص ِٖ

 كتاب إلكتركني.

 .ِّْينظر: معجـ أعبلـ الجزائر، ص ّٖ

 .ُّٕمجمة البياف، تصدر عف المنتدل اإلسبلمي، العدد  ،َْتراثنا رحمة شاقة شيقة، محمكد الطناحي، ص ْٖ

 148ينظر:التفسير كالمفسركف في غرب إفريقيا، محمد رزؽ عبد الناصر، ص ٖٓ
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، أعضاء ممتقى أىؿ الحديث، ممتقى أىؿ الحديث، كتاب ُْالمعجـ الجامع في تراجـ العمماء ك طمبة العمـ المعاصريف، ص ٖٔ

 إلكتركني.

 ُْالمصدر نفسو، ص ٕٖ

 ُْالمصدر نفسو، ص ٖٖ

 .ِٖٓينظر:التفسير كالمفسركف في غرب إفريقيا، محمد رزؽ عبد الناصر، ص ٖٗ

 .ِٓٗينظر: المرجع نفسو، ص َٗ

 قائمة المصادر والمراجع:

تح : عبد ، ُٗٓ، صّ، جصديؽ بف حسف القنكجي، أبجد العمكـ الكشي المرقكـ في بياف أحكاؿ العمكـ-ُ

 ـُٖٕٗلبناف،بيركت،، العمميةدار الكتب ، الجبار زكار

، ُ، جالجزائرم بكر أبك جابر بف القادر عبد بف مكسى بف جابر،الكبير العمي لكبلـ التفاسير أيسر-ِ

 ـََِّ، ٓ، طالسعكدية العربية المممكة المنكرة، المدينة كالحكـ، العمكـ مكتبة،ُص

مصطفى بف عبداهلل القسطنطيني ، كالفنكفكشؼ الظنكف عف أسامي الكتب إيضاح المكنكف في الذيؿ عمى -ّ

 ـ.ُِٗٗلبناف،  -بيركت، دار الكتب العممية ،َّْ، صّ، جالركمي الحنفي

 .ـُٖٔٗ لبناف، -بيركت ،دار صادر ،َّٗ، صأدكرد فنديؾ، اكتفاء القنكع بما ىك مطبكع-ْ

 ـََِِ، ِلبناف، ط -بيركت ،دار الكتب العممية، ِِ، صٕالبحر المديد، ابف عجيبة، ج-ٓ
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 -بيركت ،مكتبة المعارؼ، ِّٔ، صُّ، جإسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي أبك الفداء، البداية كالنياية-ٔ

 لبناف.

 :تح، ُِ، صُ، جىػ ُُٗت جبلؿ الديف عبد الرحمف السيكطي، بغية الكعاة في طبقات المغكييف كالنحاة-ٕ

 .لبناف، المكتبة العصرية، محمد أبك الفضؿ إبراىيـ

 .دار اليداية، ُّٗ، صَِ، جالزَّبيدم، العركس مف جكاىر القامكستاج -ٖ

 .www.alwarraq.com، مكقع الكراؽ، ُٗ، صُ، جالبمكم، تاج المفرؽ في تحمية عمماء المشرؽ-ٗ

 ،تكنس،لمنشر كالتكزيعدار سحنكف ، ُٕٖ، صّ، جالشيخ محمد الطاىر بف عاشكر، التحرير كالتنكير-َُ

 ـ ُٕٗٗ

 www.cultural.org.ae ،َُُ، صُج ،المكسكعة الشعرية، تراجـ شعراء المكسكعة الشعرية-ُُ

، ِٓ، صُتفسير ابف باديس أك مجالس التذكير مف كبلـ الحكيـ الخبير، عبد الحميد ابف باديس،ج-ُِ

 ـ.ََِٗ، ُاعتنى بو: أبك عبد الرحمف محمكد، دار الرشيد، الجزائر، ط

تفسير الثعالبي المسمى بالجكاىر الحساف في تفسير القرآف، عبد الرحمف بف محمد بف مخمكؼ أبي زيد -ُّ

 -الثعالبي المالكي، تحؽ: الشيخ عادؿ كآخركف، دار إحياء التراث العربي، مؤسسة التاريخ العربي، بيركت

 ـ.ُٕٗٗ، ُلبناف، ط

، مكتبة مصعب بف عمير اإلسبلمية، ْٔ، ّٔص ،ِالتفسيركالمفسركف، محمد حسيف الذىبي، ج-ُْ

 ـََِْ

http://www.alwarraq.com/


 التأليف والتدريس في ضوء التفسير الجزائري
 

 م3102القيم الثاني لسنة  32العدد
256 

                                                                                                                                                                  

، إشراؼ:عبد الغفكر ُٕٓ، َٕٓالتفسير كالمفسركف في غرب إفريقيا، محمد رزؽ عبد الناصر، ص-ُٓ

 ـُٗٗٗمحمكد مصطفى، ،كمية أصكؿ الديف، قسـ التفسير، جامعة األزىر، 

، ّْٕ، ّْٔ، صمكم الكادم آشيأبي جعفر أحمد بف عمي الب، ثبت أبي جعفر أحمد بف عمي البمكم-ُٔ

 .ىػَُّْ، لبناف -بيركت، دار الغرب االسبلمي، عبد اهلل العمراني :تح

مؤسسة  ،ٗٔ، صُ، جعبد الرحمف بف محمد بف مخمكؼ الثعالبي، الجكاىر الحساف في تفسير القرآف-ُٕ

 لبناف. -بيركت ،األعممي لممطبكعات

ػ،  ى ٕٖٓ تعبد الرحمف بف محمد بف مخمكؼ أبي زيد الثعالبي المالكي  الجكاىر الحساف، الثعالبي، -ُٖ

 ..ـ ُٕٗٗ ،ُ، طلبناف  ،دار احياء التراث العربي بيركت، َُِ، صُج

الحافظ شياب الديف أبي الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد ، الدرر الكامنة في أعياف المائة الثامنة-ُٗ

، اليند ،يدر اباد، حمجمس دائرة المعارؼ العثمانية، يد ضافمحمد عبد المع :تح ، ِْٕ، صْ، جالعسقبلني

 ـُِٕٗ

 -، تح: أبك أزىر بمخير ىانـ، دار الكتب العممية، بيركتّٓشرح التبياف في عمـ البياف، المغيمي، ص-َِ

 ـ.ََُِ، ُلبناف، ط

المكتب ، شتح : زىير الشاكي، ُْٖ، ُّٖ، صُ، جأحمد بف إبراىيـ بف عيسى ، شرح قصيدة ابف القيـ-ُِ

 ىػػ.َُْٔ، ّلبناف.ط -بيركت ،اإلسبلمي
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مكتبة العمـك ، تح: سميماف بف صالح الخزم، َِّ،ُّٗ، صأحمد بف محمد األدنركم ،طبقات المفسريف-ِِ

 ـ.ُٕٗٗ، ُ، طالمدينة المنكرة ،كالحكـ

 ،كىبةمكتبة ، تح : عمي محمد عمر، َّ، صعبد الرحمف بف أبي بكر السيكطي، المفسريفطبقات -ِّ

 ىػػُّٔٗ، ُمصر، ط -القاىرة

، ُُ، جأحمد بف عمي بف حجر أبك الفضؿ العسقبلني الشافعي، فتح البارم شرح صحيح البخارم-ِْ

 ىػػػ.ُّٕٗ، لبناف -بيركت، دار المعرفة ،ِْٕص

، ُ، جعبد الحي بف عبد الكبير الكتاني، الفيارس كاألثبات كمعجـ المعاجـ كالمشيخات كالمسمسبلت-ِٓ

 ـُِٖٗ، ِلبناف، ط -بيركت ،دار الغرب اإلسبلمي، ح : إحساف عباس، تِِٓص

:  ، تحىػ(ُُِٔ تأحمد بف غنيـ بف سالـ النفراكم )، الفكاكو الدكاني عمى رسالة ابف أبي زيد القيركاني-ِٔ

 ، المدينة المنكرة.مكتبة الثقافة الدينية، رضا فرحات

 تح:، َِْ، صُ، جعمي ابف عادؿ الدمشقي الحنبميأبك حفص عمر بف ، المباب في عمكـ الكتاب-ِٕ

 ـ ُٖٗٗ ،لبناف -بيركت ،دار الكتب العممية، الشيخ عادؿ أحمد عبد المكجكد كالشيخ عمي محمد معكض

 ـ.َُٖٗ، ِلبناف، ط -، مؤسسة نكييض الثقافية، بيركتَٕمعجـ أعبلـ الجزائر، عادؿ نكييض، ص-ِٖ

 لبناف -الحمكم، دار الفكر بيركتمعجـ البمداف، ياقكت بف عبد اهلل -ِٗ

ممتقى ، أعضاء ممتقى أىؿ الحديث، ُْٖ، صالمعجـ الجامع في تراجـ العمماء ك طمبة العمـ المعاصريف-َّ

 .كتاب إلكتركني، أىؿ الحديث
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ح ، تّٔ، صُ، جىػَٕٗت إبراىيـ بف مكسى بف محمد المخمي الغرناطي الشيير بالشاطبي ، المكافقات-ُّ

 .ـُٕٗٗ، ُ، طدار ابف عفاف، مشيكر بف حسف آؿ سمماف: أبك عبيدة 

، القاىرة، دار المعارؼ، شكقي ضيؼ ، تح:ْٖ، صُ، جابف سعيد المغربي، المغرب في حمى المغرب-ِّ

 ـُٓٓٗ

، ُُ، صُ، جبرىاف الديف أبي الحسف إبراىيـ بف عمر البقاعي، نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر-ّّ

 .ـ ُٓٗٗ لبناف، -بيركت ،دار الكتب العممية، لميدمتح : عبد الرزاؽ غالب ا

تح : إحساف ، ِِٕ، صٓ، جأحمد بف محمد المقرم التممساني، نفح الطيب مف غصف األندلس الرطيب-ّْ

 ـ.ُٖٔٗ، لبناف -بيركت، دار صادر، عباس

كتقديـ: ، إشراؼ ِْٖ، صِ،ُ، جُِٗ، صِ، ُاالبتياج بتطريز الديباج، أحمد بابا التنبكتي، جنيؿ -ّٓ

 ـُٖٗٗ، ُعبد الحميد عبد اهلل اليرامة، كمية الدعكة اإلسبلمية، طرابمس، ط

 المقاالت والمجالت:-

، العدد تصدر عف المنتدل اإلسبلمي، مجمة البياف، َْ، صمحمكد الطناحي، تراثنا رحمة شاقة شيقة-ّٔ

ُّٕ. 

مركز المصادر لحالة الثقافة ،نصرمة في السنة الم الكتب العربية المفضمة الصادرة في العالـ العربي-ّٕ

 .ُٖٖالبياف، المنتدل اإلسبلمي،مجمة إسبلمية شيرية جامعة ، العدد  مجمة، َُٖ، صالعربية الراىنة
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 الصىتيت تهادالالالفاصلت و 

 أنمىذجا   سىرة النبأ""

 /جامعت طهران رضاي محمد رضائي علي د.

 /جامعت الىاليت ايران شهر د. مهدي فرحاني

 الباحثت : آذر راوند

 ايران 

  المقدمة:

فرهػػ   كفػػك  ػػؿ مػػرة رقػػرب القػػر ف م ػػذ زمػػف  ػػزكؿ ماػػؾ ال امػػ ت رقػػرب مػػرات كمػػرات كالقػػ  ؿ  م ما ػػة مػػف القػػرا ات 
.فػ لقرا ة كاللاػـ مرزمػ ف ممتزممػ ف لاقػر ف  كم  ػم  لاػز زم  هػ  كم   هػ  ممجدد فره داللة ال ام ت كاآلر ت كالسػكر

(.ك فػػك ُٔـ صَُِْ محػدد لػه ئػكاهم  سػمم  القربارػة كاللامرػػة المتزمػة لهدبحمػد لاػد الجاػ ر ف ئػؿ  ال ػررـ
ممػػ  رلطػػك القػػر ف  فرهػػ  ب ػػر ال كاحػػؿ فػػك الم  ػػرـ  القػػر ف ال ػػررـ السػػكر الطػػكاؿ كالقحػػ ر لاػػز حػػد سػػكا  رظهػػر

را لمرمرػػؿ كمحسػػرف  جمػػ الن فػػكؽ جم لػػه كالل حػػر ايرقػػ لك فػػك القػػر ف ال ػػررـ كريقحػػد رلرػػه  حػػدنا  كلػػذا كرد ا ـ
المهمة المك رجب  ( .كملد ال  حاة القر  رة مف الل  حرَُْـ صَُِّالحكت ا لقرا ةدكسف محمكد لطرؼ 

د دراسة ايرق ع المكسرقز فك القر ف ال ررـ  كهك ملمك ل قرجكو مكسرقز محمؿ المل ز الذم الل  رة اه  جردنا ل 
 ر مػػؿ مئػػػمكف اآلرػػػة ال ررمػػػة المػػػك  ممػػػت اهػػػ   كهػػػك ذات كظر ػػػة ه دفػػػة  كلرسػػػت زااػػػدة بك فئػػػاة فػػػك ال ػػػتـ

 ػػز مررػػد راػػراز  اآلرػػة  فإ هػػ  مػػلمك قػػدرد ايمحػػ ؿ ا لسػػر ؽ القر  ػػك ك ممممػػة لامل فا يئػػ فة رلػػة قػػح مه  ال  مرػػة
.ممػ  رك ػد دكر ال  حػاة فػك الملارػر القر  ػك  ك كركد هػ  لاػك بقػ  ؿ م ما ػة مالنػ  لمقمئػر ت ا حػكاؿ  ال ررمة

كاللماػ رات ار  رػة مسػهـ فػك محػكرر المقػهد بك   ا ػمتؼ الم  سػا ت كالمكائػر    كمػكافقهـ ال  سرة لام ػ طارف
 (ُّْـ صََِٖمجسرد المل ز دفتح  كافله 
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رف القر ف ال ررـ ملجز  ارػر فػك  ر مهػ  ك  ام مهػ  ك 
مل  رهػػػ   بحػػػكامه ك فكاحػػػاه   مػػػدلك  ػػػؿ حػػػرف رلػػػز 
الملمػػػؿ ك المػػػدار فػػػك  حػػػه اللظػػػرـ ك محػػػدل القػػػر ف 
اللػػرب اإمرػػ  هـ ام ػػؿ هػػذ  اآلرػػ ت رف  ػػ  كا  ػػ دررف  
فلجػػػػزكا لػػػػف رمرػػػػ ف الرػػػػة كاحػػػػدة م اهػػػػ   ك ال  حػػػػاة 
القر  رػػة ملماػػر مػػف المكئػػكل ت اله مػػة المػػك لرسػػت 
جدرػػػدة  اػػػؿ  ػػػرا  فػػػك  را  الات رػػػرف القػػػدامز مم ػػػ  را 
ا ل ساة رلز دراس ت المحد رف المك مطرؽ رلره  بک ر 

بمػػ  ا ل سػػاة رلػػز الداسػػ ت السػػ اقة حػػكؿ مػػف  اػػؿ. ك 
هػػذا المكئػػكع ال طرػػر  ػػد بفػػ د المقػػ ؿ هػػذا مػػف لػػدد 

ك الرسػػػػ لة ك المق لػػػػة  ك مػػػػف المللر ػػػػ ت مػػػػف ال مػػػػب 
ال مػػػػػػب المػػػػػػك لػػػػػػكلر فرهػػػػػػ  ال  حػػػػػػاة القر  رػػػػػػة هػػػػػػك: 
"فكاحػػػؿ اآلرػػػ ت القر  رػػػة دراسػػػة ات رػػػة داللرػػػة" مػػػف 
السػػػػرد  ئػػػػرالذم بقػػػػ ر ال  مػػػػب فرػػػػه رلػػػػز ال كاحػػػػؿ 
القر  رػػة فػػك ئػػك  ما حػػث الات ػػة اللرارػػة  ػػـ رػػدرس 
فكاحؿ سكر الاقرة ك ايسرا  دراسة مطارقرة ك برئ  

سػػػػ  كم  مػػػػ ب "ال   حػػػػاة فػػػػك القػػػػر ف" مػػػػف محمػػػػد الحى
الػػػذم رػػػػلمك اجهػػػػكد الات رػػػػرف القػػػػدامز ك المحػػػػد رف 
حػػػكؿ ال  حػػػاة ك بر   ػػػه القسػػػـ المػػػرماط ااح  ػػػ  هػػػك 
ال حػػؿ ال ػػ  ك ك ال  لػػث رػػدرس فرػػه ال  حػػاة اقػػ ؿ 

جزای ك  م ب   ػر هك"فكاحػؿ اآلرػ ت القر  رػة" مػف 
احػػػػث  مػػػ ؿ الػػػدرف لاػػػدال  ك المرسػػػر لذم فم ػػػ كلكا ال

م محػرا  ك مػػف اػػرف ذلػػؾ ه ػ ؾ رسػػ الت م ػػ كؿ هػػذا 
الم  ساة ارف ال  حاة القر  رة ك  ر مهػ   الاحث  م ه "

دراسػػػػة مطارقرػػػػة لسػػػػكرمك ا حػػػػزاب ك سػػػػال" م محمػػػػد 
ركسؼ ه قـ السرد   ارػة بحػكؿ الػدرف  سػـ الم سػرر 

 ػػػزة  ك ه ػػػ ؾ  -ك لاػػػـك القػػػر ف الج ملػػػة ايسػػػتمرة
رلػػز هػػذا المكئػػكع  الػػض مػػف المقػػ الت المػػك مطػػرؽ

اقػ ؿ مػػ   م هػ : "داللػػة ا حػكات فػػك فكاحػؿ  رػػ ت 
جػػػػػػز  لػػػػػػـ" م محمػػػػػػد رمئػػػػػػ ف الاػػػػػػ   ك "الجػػػػػػرس ك 
ا رقػػػػ ع فػػػػك ال كاحػػػػؿ القر  رػػػػة" مػػػػف ب سػػػػ ـ  ئػػػػرر 
 ارػػػؿ  ك "م   ػػػة ال كاحػػػؿ مػػػف ايلجػػػ ز فػػػك القػػػر ف 
ال ػػررـ"مف محمػػد رجػػ   ح  ػػك لاػػد الممجاػػز ك ال ػػرؽ 

   الدراسة  بف المق لة هذ ارف الدراس ت الس اقة ك هذ
ك  محػػػ كؿ الاحػػػث لػػػف دكر ا حػػػكات فػػػك ال كاحػػػؿ

 دالالمهػػػ  ك برئػػػػ  لت مهػػػػ  املػػػػ  ك اآلرػػػػ ت ال ررمػػػػة
فك سكرة ال ال فك حرف ل لجت الدراسػ ت  اح   جزار 

السػػػ اقة المكئػػػكع هػػػذا اقػػػ ؿ  اػػػك فػػػك  ػػػؿ القػػػر ف 
 ل دة.
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ك الاحث هذا رسلز بف رجرب لف السػكالرف المػ لررف 
 ك هم :

 م  هك ال  حاة ل د القدامز ك المحد رف؟

ك السكاؿ الرارسك  م  هك الكظر ة الداللرة لا كاحػؿ 
المسػػم دمة فػػك سػػكرة ال اػػل ك هػػؿ ه ػػ ؾ لت ػػة اػػرف 
ا حكات المسم دمة فػك  مػ ـ اآلرػ ت ك المئػ مرف 

 الح  مة فره ؟

 فرئر ت الاحث:

لا  حػػػاة فػػػك القػػػر ف ال ػػػررـ بهمرػػػة  ارػػػرة فػػػك مارػػػ ف 
رػػػ ت ال ررمػػػة  ك مػػػف ه ػػػ     ػػػت ال كاحػػػؿ مل ػػػز اآل

القر  رػػػػػة ذات ب ػػػػػر كائػػػػػ  فػػػػػك ررقػػػػػ د المماقػػػػػك رلػػػػػز 
 المل ز المقحكد.

ك مػػلمك بهمرػػة المقػػ ؿ هػػذا مػػف ب ػػه حػػ كؿ بف رطػػرؽ 
الج  ػػب الحػػكمك المسػػم دـ فػػك ال كاحػػؿ القر  رػػة ك 
حػػامه مػػف حرػػث الج  ػػب الػػداللك.بم  الم هجرػػة المػػك 

لكحػ ك المحاراػك القػ اـ بما  هذا المقػ ؿ هػك المػ هر ا
لاػػػز رمرػػػ ف اػػػلرا  القػػػدامز ك المحػػػد رف  ػػػـ مطارقهػػػ  
ا كاحؿ السكرة هذ .ك مكحؿ هذا الاحث رلك محدرػد 

ٌطمػػػه اهػػػذا ال حػػػك فمئػػػمف الاحػػػث  ت ػػػة ب سػػػ ـ      ي

 ػػػػدل لر فػػػػك  سػػػػـ ا كؿ ال  حػػػػاة ك ملرر هػػػػ  ل ػػػػة ك 
القػػػدامز  ذا الماحػػػث اإمرػػػ ف  را رحػػػطتح  ك بماػػػ  هػػػ

ٌمػػ  ك" ك "الاػػ  ت ك" ك"الزر قػػك"ك المحػػد رف م ػػؿ" الر 
ؾ"محمػػػػػد الحسػػػػػ  كم" ك"محػػػػػط ز حػػػػػ دؽ الرافلػػػػػك" 
حكله  ػػػؿه مػػػف كجهػػػة  ظػػػر   ك القسػػػـ ال ػػػ  ك رم ػػػ كؿ 
ب سػػػػ مه  احسػػػػب الػػػػكزف ك حػػػػرؼ الػػػػركٌم ك القػػػػكاهد 
القر  رػػػػػػة مػػػػػػف السػػػػػػكرة المدركسػػػػػػة  كالقسػػػػػػـ الرارسػػػػػػك 
هػػكالمطرؽ رلػػك راػػمتؼ ال  حػػاة مػػ  مئػػمكف  رمهػػ  

إسػػػػػػػػػػػػم  دة مػػػػػػػػػػػػف جػػػػػػػػػػػػدكؿ ال  حػػػػػػػػػػػػاة ك الم ح ػػػػػػػػػػػػك ا
ايححػػػػ اك.ك الاحػػػػث هػػػػذا هػػػػك فػػػػك رطػػػػ ر الدراسػػػػة 
ا سػػػػػػاكارة المػػػػػػك ررٌ ػػػػػػز لاػػػػػػز الج  ػػػػػػب الحػػػػػػكمك ك 
الداللك لاحركؼ المك ر مهت ال كاحؿ القر  رػة اهػ  ك 

الػػی ال قػػؼ لػػف اللت ػػ ت المكجػػكدة رهػػدؼ الاحػػث 
اػػرف ا حػػكات المسػػم دمة فػػك  سػػـ ال مػػ مك ل رػػ ت 

  ا لمئػػػػػمكف فػػػػػك سػػػػػكرة ال اػػػػػل مػػػػػف  ػػػػػتؿ ك حػػػػػامه
 االسمقه د ا آلر ت.

ال  حػػػػػػػػػػػاة ل ػػػػػػػػػػػةن:  ؿ راػػػػػػػػػػػف م ظػػػػػػػػػػػكر فػػػػػػػػػػػك لسػػػػػػػػػػػ ف 
اللرب:"ال حػػػؿ هػػػك اىػػػكف مػػػ  اػػػرف القػػػرارف كالحػػػ جز 
ار همػػػػػػػػػػػػػػ  ك فحػػػػػػػػػػػػػػات القػػػػػػػػػػػػػػك  بم  طلمػػػػػػػػػػػػػػه."دااف 

 فػػػػػػػك ػػػػػػػد جػػػػػػػ   (ك ُِٓ صُُـ جُٔٓٗم ظػػػػػػػكر 



 الفاصلة و دالالتها الصوتية "سورة النبأ" أنموذجا  

 262 م3102القسم الثاني لسنة  32العدد

زىةي مىٍ ًحػػػػػؿي اػػػػػرف القػػػػػ مكس المحػػػػػرط: " ػػػػػرى ال  حػػػػػاة ال ى
ػػػػػػػػػػؿى الػػػػػػػػػػ ظـ."  مىٍرف فػػػػػػػػػػك ال ظػػػػػػػػػػ ـ ك  ػػػػػػػػػػد فىح  زى ػػػػػػػػػػرى ال ى

 (َُِْـ صََِٓم  ا ددال رركز 

بمػػػػػػ  ال  حػػػػػػاة احػػػػػػطتح ن:  ػػػػػػد لػػػػػػٌرؼ الممقػػػػػػدمكف  
ٌمػػػػػػػػ  ك ف لر   ال  حػػػػػػػػاة القر  رػػػػػػػػة املرر ػػػػػػػػ ت مم كلػػػػػػػػة

ق( رقدـ ملرر ه   فك  م اػه ال  ػت فػك رلجػ ز ّٖٔد
:"ال كاحؿ حركؼ ممق  اة فك المق ط  مكجػب  فالقر 

الملػػ  ك  كال كاحػػؿ ات ػػة  ك ا سػػج ع  حسػػف رفهػػ ـ
بف اال كاحػػؿ م الػػة لاملػػ  ك  ك بمػػ   ذلػػؾلجرػػب  ك 

لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة لهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ." ا سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػج ع ف لملػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ك م ا
م السػ اد حػكؿ هك رب هذا(  ك ٕٗدالرٌم  ك د.ت ص

  ك رف ربم الاػػػػػ  ت ر ظرر ملررػػػػػؼ ال  حػػػػػاة القر  رػػػػػة
ربم الرٌمػػ  ك رال ب ػػه رئػػرؼ رلػػز  كلػػه"بف ك ػػكع ذلػػؾ 

ايسػمراحة فػك ال طػػ ب رلػز ال كاحػؿ لمحسػػرف مك ػ  
ال تـ اه   ك بمػ  ا مػكر المػك رسػمرر  رلرهػ  ال ػتـ  
فإ هػػ  م ماػػؼ. فرامػػ   ػػ ف ذلػػؾ رسػػمز   فرػػة  ك ذلػػؾ 
ر م  ر كف فػك القػلر. ك رامػ   ػ ف مػ  ر  حػؿ ل ػد  
ال تمػػ ف رسػػمز مقػػ ط  السػػج . ك رامػػ  سػػمك ذلػػؾ 

ف اهػػ  سػػ ار فكاحػػؿ. ك هػػك طررقػػة المػػك راػػ رف القػػر 
 (ُٓ-ْٗق صُُِْال تـ". دالا  ت ك 

ك د لٌرفه  ااف م ظكر فك  م اه لسػ ف اللػرب ال هػ : 
"ك بكا ر اآلر ت فك  م ب ا فكاحػؿ ام زلػة  ػكافك 
القلر  جؿ  م ب ا لػز ك جػؿ  كاحػدمه  ف حػاة". 

ربم فػػػػػػػػػػػػػ( ِْٓ صُُـ جُٔٓٗدااػػػػػػػػػػػػػف م ظػػػػػػػػػػػػػكر 
 لق فرػة    فػك ا رػة کامػةالزر قػك مطاػؽ لاز:"  ػر 

تفػػػ   اػػػك فػػػك القػػػلر  ك  رر ػػػة السػػػج  فػػػك ال  ػػػر  
  ػػر رلمارهػػ   امػػة ( الػػذم قْْْلمػػرك الػػدا كدت:

( ك ّٖ صُق جُُِْ" دالزر قػػػػػػػػػػػػػػػػك .الجماػػػػػػػػػػػػػػػػة
  ػػػر ة فػػػك اػػػلف ال امػػػالزر قػػػك بلقػػػز ا لمحػػػٌدم رلرػػػه 

 .   ك  د م كف  رر رة رة   د م كف الجماة

م هـ  ذا المكئكعبم  مف المحد رف ك الذرف م  كلكا ه
محمػػػػػػد حسػػػػػػرف لاػػػػػػك الحػػػػػػ رر الػػػػػػذم رقكؿ"مسػػػػػػمز 
فكاحػػػػؿ    ػػػػه ر  حػػػػؿ ل ػػػػد  ال تمػػػػ ف  ك ذلػػػػؾ بف 
  ػػػػػر اآلرػػػػػة فحػػػػػؿ ار هػػػػػ  ك اػػػػػرف مػػػػػ  الػػػػػده ".دلاك 

(  كاآل ػػػػػػػر الحسػػػػػػػ  كم 021ق ص0241الحػػػػػػػ رر 
لممقػػػدمرف ك    قػػػه  ك حرػػػث  ػػػد بدرج  را  اآل ػػػررف ا

  ػػػر  امػػػة  –م:"ال  حػػػاة ذا الربهػػػ ا مػػػ ر الػػػد ذلػػػ 
 – ق فرػػػػة القػػػػلر ك سػػػػجلة ال  ػػػػر  كالم حػػػػرؿ  اآلرػػػػه

فك حػركؼ الػركم  بك فػك الػكزف   رهمكافؽ بكا ر اآل
ممػػػػػػ  رقمئػػػػػػره المل ػػػػػػز  ك مسػػػػػػمرر  رلرػػػػػػه ال  ػػػػػػكس." 
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ك هػػػػػػػػػذا الملررػػػػػػػػػؼ   (ِٗق صُُِْدالحسػػػػػػػػػ  كم 
 مكئ  اح   .

اللرب الج هاك ب  ػر الالػث ك ال قػكر ر  ػ را قػدردا  
ك ايمرػػ ف اهػػذ  المقػػ هد ذا حػػتت لمرقػػة اػػ ل رض 
الػػدر ك ك هػػك مػػذ  ر ف ػػ   اي سػػ ف ك الػػد ر   فرسػػممٌد 
مف ا حكات ك الدالالت الم  ك ػة فرهػ  لمجسػرد هػذا 
ا مر ك  راه رلز الػذهف القػ رل ل ػك رقػلر اي سػ ف 

 راة جدا.             بف الحس ب ك اآل رة  ر 

ك فػػػػك الاحػػػػث ال  حػػػػاة ب هػػػػ  لػػػػـ مقػػػػؼ ل ػػػػد ظػػػػ هر 
ػػ ػػا ل ػػ ظ  فمزرػػد القػػ رل لامن    ك مزرػػؿ السػػم ر   ك فهمن

لػف المكئػكل ت المػك  ػ ؿ ا ملػ لز فػك القػر ف  ك 
الحػػػػكر ال  رػػػػة المرسػػػػكمة فػػػػك فكاحػػػػؿ اآلرػػػػ ت ذات 
لكحػػػ ت مم كلػػػة مم  سػػػقة فػػػك السػػػر ؽ ك المئػػػمكف. 

الحػػركؼ المػػك جػػ  ت  ة ك الملػػ ررؼ ك ػػ  ا م اػػذ ر ك 
ف حاة مم  ساة م  الػ ظـ ك الملػ  ك المسػرطرة لاػز 

بف  كالسػػػكرة ك الحػػػركؼ المسػػػم دمة  ااهػػػ  ك الػػػده .
ا ل سػػػػاة رلػػػػز  م ػػػػكع ال كاحػػػػؿ فػػػػك هػػػػذ  السػػػػكرة  اراػػػػة

  فرجػػػك  ا ا  حػػػاة حسػػػب ر مئػػػ   السػػػكر المػػػد ك
  جػػػ  ت بحػػػرؼ ال تـ.طاقػػػ  لام ح ػػػك المرسػػػكـ سػػػ اقن 

فػػك  ه رػػة ملظػػـ المقػػ ط  ا ح احػػه المممػػٌدة  "المػػد"

المك مسم رؽ  طقه  زم   بطكؿ مف س ار ا حكات  
ل ػػػػك رلطػػػػك ال ػػػػ س فرحػػػػة لام  ػػػػر ك الملمػػػػؿ حػػػػكؿ 

 لقػػد الحػاة اػػرف الملػػ  ك ال  رػػه   ف مػكر المػػذ كرة ا
فػػك اآلرػػ ت  ك مػػ  رم ٌرػػر  ا ملػػ لز مػػف  ظػػـ السػػكرة 

 ك ال كاحؿ المسم دمة.

 ؿ فك هذ  السكر احسب حركؼ الركم :  ال كاح

لا كاحػػػؿ مقسػػػرم ت حسػػػب مػػػ   ػػػ ؿ اللامػػػ   القػػػدامی 
قًسميه  رلز ب سػ ـ  م هػ : ري  ف  م ت الزر قككالمحد ك 

الممم  اة  الممق راة  الممػكازم  الممػكازف  المطػٌرؼ ك 
-َُِ صُق جُُِْالمرحػػػػػػػػػػػػػر . دالزر قػػػػػػػػػػػػػػك 

(  بمػػػ  محمػػػد الحسػػػػ  كم رقػػػ رف اػػػرف القػػػػلر ك َُٕ
ال  ر ك القر ف ال ررـ ك رلمزامهـ اػ لركم ك رقػكؿ:" لػـ 
مامـز فكاحؿ القػر ف اللزرػز حػرؼ الػركم داامػ  رلمػزاـ 

ك لػػـ ميهًماػػه رهمػػ ؿ ال  ػػر المرسػػؿ   القػػلر ك السػػج  
اؿ    ت له  حا مه  المممرزة فػك ايلمػزاـ ك المحػرر 
مف ايلمزاـ  فه ػ ؾ ال كاحػؿ الممم  اػة ك الممق راػة ك 

 (ُْٓق صُُِْة". دالحس  كم الم  رد

حػػػػطتح ك  ػػػػذ ر الػػػػض ا م اػػػػة مق ر ػػػػة لااحػػػػث اي
"حرؼ الركم": "ب ؿ م  رم ف بف ررالك م رر   ك مػ  
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رجػػػػػػب بف رقػػػػػػمرؾ فػػػػػػك  ػػػػػػؿ  ػػػػػػكافك القحػػػػػػردة ذلػػػػػػؾ 
الحػػكت الػػذم ما ػػز لارػػه ا ارػػ ت  فتر ػػكف القػػلر 

م ػرر فػك حػكت المق ز رال الف رقػممؿ لاػز ذلػؾ ال
( حسػػػب ِْٓـ صُِٓٗ ػػػرس ابكا ػػػر ا ارػػػ ت". د

 كهػػػػك  رمف الحػػػػركؼ الػػػػركم  حػػػػرؼ  هػػػػذا الملررػػػػؼ 
  امة ال  حاة.ال

 ب س ـ ال كاحؿ:

 ال كاحؿ الممم  اة:-ُ

فهػػك  -الم مػػة"ك مسػػمز الممج  سػػة بك ذات الم  سػػاة 
المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك مم  اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركؼ ركرهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ". 

 (  ك  ػػػػػػػػػد كرد هػػػػػػػػػذآُْق صُُِْالحسػػػػػػػػػ  كم د
ك  ػػدج    فػػك  .  رػػر مػػف اآلرػػ ت القر  رػػة القسػػـ فػػك

لىٍا ىػ  ًسػرىاجن   هذ  اآلرة ال  حػاة ػ : ﴿كىجى ٍل ىػ  - كىه  جن كىبىٍ زى
ػ  ن  ػػ ًمػفى اٍلميٍلًحػػرىاًت مى (   مػػ  ُْ-ُّ﴾. دال اػل: ىج  جن

 ٌج جػػػ ( رممػػػ  تف فػػػك  - قػػػ هد بف ال اممػػػ ف دكٌه جػػػ 
 .الحرؼ الركم

 ال كاحؿ الممق راة :-ِ

المػػػػػك   فهػػػػػك ذات الم  سػػػػػاة  رػػػػػر الم مػػػػػة"ك مسػػػػػمز 
مق راػػػت حػػػركؼ ركرهػػػ    مقػػػ رب المػػػرـ مػػػف ال ػػػكف : 

(." فالػػػػػػػػػػػػػػػدر ـم لػػػػػػػػػػػػػػػؾ رػػػػػػػػػػػػػػػك  -ـالػػػػػػػػػػػػػػػرحر فدالػػػػػػػػػػػػػػػرحم
  ك  ػػػػد جػػػػ   (ُْٕ-ُْٔق صُُِْدالحسػػػػ  كم 

ػػ  ىليكفى ﴿: فػػك اآلرػػة ال  حػػاة ت ـ  رىمىسى ػػ ػػًف ال  اىػػًإ  -لى لى
ـٍ ًفرػػػػػػًه ميٍ مىًا يػػػػػػكفى  -اٍللىًظػػػػػػرـً  -ُ:ل اػػػػػػل﴾. داال ػػػػػػًذ  هيػػػػػػ

-درمسػػػػػ  لكفك   ػػػػػكفالػػػػػد ال لمػػػػػرـ فجػػػػػ   حػػػػػرؼ ا(ّ
هػك ال كاحػؿ فػك اآلرػ ت السػ اقة ك (فر ما  -اللظرـ
مػف المػرـ ك ال ػكف  ر ما ػ ف فرهػ  ك بف الحػرؼالركم 

 .حرث الم رج  ممق را ف

 ال  حاة الم  ردة: -ّ

ة   درة  فهك المك لـ ررل الحس  كم بف "هذ  ال  حا 
ممم  ػػؿ حػػركؼ ركرهػػ  ك لػػـ ممقػػ رب    ل  حػػاة المػػك 

 -﴿كىبىم   الس  ًاؿى فىت مىٍ هىٍر  ممت اه  سكرة "الئحز" 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًة  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ًاً ٍلمى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدِّثٍ كىبىم  اِّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ى فىحى ." ﴾رى

(  فهك لرست ممم  اة ُْٖق صُُِْدالحس  كم 
 كال ممق راة  فقد مػلمك السػكرة القر  رػة  اهػ  لاػز  مػط
كاحػػػػػػػػد  ك مػػػػػػػػلمك فرهػػػػػػػػ   رػػػػػػػػة لهػػػػػػػػ  ف حػػػػػػػػاة م ما ػػػػػػػػة 

ف ل  حػػاة القر  رػػة اإرق لهػػ  الحػػكمرة المم كلػػة م  ردة 
 فك اآلر ت.مجٌسد المل ز ال  مف 
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قًسمكف ال كاحؿ احسب الكزف رلز هذ  ري الات ركف  ب
ا  سػػػػػػػػ ـ:"المطٌرؼ بك الملطػػػػػػػػكؼ" ك "الممػػػػػػػػكازم" ك 

لمرٌحػػػػػػػػػػ " ك ا  رػػػػػػػػػػر "الممم  ػػػػػػػػػػؿ". "الممػػػػػػػػػػكازف" ك "ا
 (ُْْق ص1420دالمرسك 

:  ال  حاة المطٌرفة:اكالن

"ك هػػػػػك مػػػػػ  رم قػػػػػت فػػػػػك ال  حػػػػػاة المطرفػػػػػة  ملررػػػػػؼ
حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركؼ الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركم  ال فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكزف". 

قسػػػػـ مػػػػف (    هػػػػذ  الُْٗق صُُِْالحسػػػػ  كم د
ػػػػ  ىليكفى :طٌرفػػػػة فػػػػك السػػػػكرة ال كاحػػػػؿ الم ـ  رىمىسى ػػػػ  -﴿لى

ـٍ ًفرًه ميٍ مىًا يكفى  ﴾.  -ال ًذ  هي -ُدال اػل:کىت سىػرىٍلاىميكفى
بف حػػػػػرؼ الػػػػػركم  (  ػػػػ ف فػػػػػك اآلرػػػػػ ت السػػػػػ اقةْ-ّ

مقػػػمر ة فػػػك  امػػػ ت ال كاحػػػؿ كل ػػػف ا ل سػػػاة الػػػكزف 
  ىٌمة ما رف ارف هذ  ال ام ت

 الممكازم:   رن :

 الزر قػػك(كالقسػـ ال ػ  ك هػك الممػكازم ك ملرر ػه ل دد
رم ػػػ ؽ ال اممػػػرف  فػػػك  م اػػػه الارهػػػ ف رذ رقػػػكؿ: "ك هػػػك

ا  رػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرمرف فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكزف ك الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركم". 
ك ػػػػػػػد جػػػػػػػ  ت (  َُٓ صُق جُُِْدالزر قػػػػػػػك 

ػػػ  :ال  حػػػاة فػػػك هػػػذ  اآلرػػػة"  لىٍا ىػػػ  ًسػػػرىاجن  كىه  جن  -﴿كىجى

ػػػ ﴾. دال اػػػل:  ػػػ  ن  ىج  جن ٍل ىػػػ  ًمػػػفى اٍلميٍلًحػػػرىاًت مى -ُّكىبىٍ زى
(   ـ ا ظر فك اآلر ت ا  رل حرػث   ػد كردت: ُْ

ػ ﴾.  -﴿كىاٍلًجاى ؿى بىٍكمى دنا  ـٍ بىٍزكىاجن اىٍق ى کي (  ٖ-ٕدال اػل:كى ى
ك ػػد جػػ  ت ال  حػػاة اػػرف هػػذ  فػػك اآلرػػ ت ممسػػ كر ف 

"كٌه ج   ٌج جػػػػ " ك حرػػػػث الػػػػكزف كا حػػػػرؼ الركم مػػػػف
 . بزكاج " "بكم دا

 ة: الممكاز    ل ن :

الممكاز ػػػػة"بم بف ررالػػػػك فػػػػك مقػػػػ ط  مػػػػف ال كاحػػػػؿ ك 
ال تـ الكزف فقػط.ك هػك رم ػ ؽ ال  حػامرف فػك الػكزف 

 (َُٓ صُق جُُِْددالزر قػػػػػػػك "دكف المق رػػػػػػػة 
﴿كىاٍلًجاىػػػػػ ؿى  :كجػػػػ  ت ال  حػػػػػاة فػػػػػك اآلرػػػػػة ال ررمػػػػػة  

ػػػػػػ ﴾. دال اػػػػػػل: -بىٍكمىػػػػػػ دنا  ـٍ بىٍزكىاجن اىٍق ىػػػػػػ کي ه ػػػػػػ  (  ٖ-ٕكى ى
دبكم دا  بزكاج  (  ال  حام ف الام ف مم ق ف فك الكزف 

ػػػػػػػػ    ك ف فػػػػػػػػك الػػػػػػػػركم  ما ػػػػػػػػ ك م اآلرػػػػػػػػ ت فػػػػػػػػك  برئن
كًر فىمىٍلميكفى بىٍفكىاجن  :﴿الم لرة ًت -رىٍكـى ريٍ  ىخي ًفی الحُّ فيًمحى كى

 (  ف ل كاحػػؿُٗ-ُٖ:اػػل﴾. دال ٍت بىٍاكىاانػػ الس ػػمى  ي فى ى  ىػػ
 المم قة فك الكزف دكف حرؼ الركم.

الزر قػك اهػذا ال حػك"ك  فقػد  لػرؼالمرٌحلة:  راالن :
 امػ ت ال  مػف هك بف ر كف الممقدـ مف ال قرمرف مكل نػ
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  مف م اهػ  فػك  ت ػة بقػر  : م ما ة  ك ال   ك مكل ن ال
ك هك ايم  ؽ فػك الػكزف ك المق رػة ك مق اػؿ القػرااف". 

(  ك مػػػػ  كرد فػػػػك َُٔ صُق جُُِْدالزر قػػػػك 
ػػذىاان   :سػػكرة ـٍ ًرال لى م ًقػػرفى  -﴿فىػػذيك يكا فىاىػػٍف  ىًزرػػدىکي ًرف  ًلٍامي

لاػػػػػر ـ مػػػػػف مقػػػػػ اه فػػػػػك (  ُّ-َّدال اػػػػػل:مى ىػػػػػ زنا﴾. 
السػ اقم ف   فك اآلرمػ ف المل ز الكزف   مة مئ د فك

 ر  ػػػ ر ال  ػػػ رحػػكؿ مكئػػػكع "ف آلرػػة ا كلػػػك ممحػػػدث 
فإف  كله ا مك:فذك كا:مسٌاب لف   رهـ  ركـ القر مةا

ا لحس ب ك م ذراهـ ا آلر ت كذك كا فلؿ بمػر امل ػز 
ايهػػػػػػػػ  ز كالمحقررال  ػػػػػػػػ ررل ك اللػػػػػػػػذاب فػػػػػػػػك جهػػػػػػػػ ـ 
لام  ررف كفك المق اؿ الممقرف م  زا:ارػ ف احػكاؿ بهػؿ 

 الم  ز محدر مف ال ػكز رل ػك ال جػ ة كالظ ػر  الج ة
  مػػػف اػػػ ل رر كال حػػػر  كهػػػك لػػػه مل ػػػز   ػػػر الهػػػتؾ

مل ػػػ  ك ال ػػػكز الهػػػتؾ ك ػػػد جػػػ   فػػػك القػػػ مكس:ال كز 
ال جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ة كالظ ر اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ل رر  كالهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتؾ 

محك الػػػػػػػػػػػػػػػػدرف ئػػػػػػػػػػػػػػػػد ف ز:م ت كاه:ظ ر كم ه: ج د
 َُِ-َِِـ ُٗٗٗالدركرش 

قػركلن  مػف  ال  حػاة فك هذ  ال كاحؿ  جد بف ب  ػر 
الممم  اػػة  ااػػع لػػدد ال  حػػاة ال كاحػػؿ هػػك الممم  اػػة 

  مف ارالرف  رة مف اآلر ت سكرة ال ال سمة كلقررف 

    ػػػػػػ ؿ اآل ػػػػػػر ال  حػػػػػػاة المطٌرفػػػػػػة  ػػػػػػـ الممق راػػػػػػة ك
الحسػػػػ  كم:"هذاف ال كلػػػػ ف   لاػػػػ ف لاػػػػز ال كاحػػػػؿ  
الر  د بحدهم  رزرد لددا لاز اآل ر  ل ػف المتحػظ 

اػػػػة مقػػػػر  فػػػػك اآلرػػػػ ت ك السػػػػكر احػػػػؿ الممم  بف ال ك 
رف م اػػب الممق راػػة لاػػز حػػ المػػك مػػـ  زكلهػػ  فػػك م ػػة

ة".  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرلاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز اآلرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ت المد
 (025ق ص0240دالحس  كم 

 ة فك سكرة ال الرحح   ال  حا -ُجدكؿ ر ظر 

رف محارؿ ال كاحؿ ك دراسمه  رسمدلك ايلم ـ الاػـك 
ك هك م  فلا    فك هػذ   ا حكات ك الداللة   حة 

فجػػػػػػػػػػدكؿ السػػػػػػػػػػ اؽ رححػػػػػػػػػػ   اػػػػػػػػػػ لحركؼ الدراسػػػػػػػػػػة  
المسملماة فػك ال كاحػؿ ك  سػب رسػملم ؿ  ػؿ م هػ   

(  رػػػػػػة  ك َْلامػػػػػػ  اػػػػػػلف لػػػػػػدد  رػػػػػػ ت هػػػػػػذ  السػػػػػػكرد
المتحظػػػػة الجػػػػػدررة ا لػػػػذ ر هػػػػػك بف  ظرػػػػر الجػػػػػدكؿ 
ا كؿ مكجكد فك مق لة دداللة ا حػكات فػك فكاحػؿ 

 محمػد رمئػ ف الاػ (  رػة   ر ت جز  لـ دراسػة محارا
ـٌ اه .  لاز رحح   هذ  ال كاحؿ متحظ ت م  رهم

جػػػ ككا اهػػػ   رػػػ ت القر  ػػػیاآل الحػػػكمرة مػػػف ال كاحػػػؿ 
  المدرسكف فك القر ف هك:
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ا كلػػػز:"ك ممم ػػػؿ ازرػػػ دة حػػػرؼ مػػػ   فػػػك ال  حػػػاة ك 
لػػؼ ايطػػتؽ رف حػػ  ة ا ذ  الظػػ هر باػػرز مظػػ هر هػػ

جماػػة  ا لػػؼ فػػكبلحقػػت  ف  فقػػدالملارػػر ا ل سػػاة لاقػػر 
ك ک ف حقهػ  ال ػم  الكا ر الض کام مه   ر تمف اآل

ال محػػػػػػػة حمػػػػػػػز م ػػػػػػػكف بل ػػػػػػػ ". دلاػػػػػػػك مطاقػػػػػػػ  دكف مده 
 ذ  اآلر ت المك(  م ه  هُِٓق صَُِْالح رر 

رػػ ت المػػك  ػػد كردت فػػك اػػرف برػػدر    فقػػد  ػػ ؿ فػػك اآل
ػػػػًؿ ا ٍرضى ًمهىػػػػ دنا سػػػػكرة ال اػػػػل:  ـٍ  ىٍجلى كىاٍلًجاىػػػػ ؿى  -﴿بىلىػػػػ

ػػ   - دنا بىٍكمىػػ ـٍ بىٍزكىاجن اىٍق ىػػ کي ـٍ سيػػاى من   -كى ى لىٍا ىػػ   ىػػٍكمى ي  -كىجى
لىٍا ى  الا ٍرؿى ًلاى سن   لىٍا ى  ال  هى رى مىلى قنػ  ...رلػخ﴾.  -كىجى كىجى

ؽ ك ( فرمئػػ  مػػف  ػػتؿ الجػػدكؿ السػػ اُُ-ٔدال اػػل:
حػرؼ مػػف الحػركؼ اسػػملمؿ م ح ػك السػكر بف ب  ػػر 
 ا لػؼ الػذم مم ٌػؿ هػك حػرؼال كاحؿ فك هذ  سػكرة 

( مكئػػػل    فػػػإف ال كاحػػػؿ ّٓفد مسػػػة ك  ت ػػػرفػػػك 
م قااة لف الم كرف فك الك ػؼ بل ػ   رةاآلر ت الم ل هذ 

ػػػػؽ    ه  الحػػػػكمرة ي سػػػػج م فهػػػػذا الم ػػػػكرف الػػػػذم رياحى
الػػػػض فكاحػػػػؿ السػػػػكرة رمحػػػػكؿ اػػػػ لك ؼ رلػػػػز ا لػػػػؼ 

 .الممدكدة

فهذا المحكرؿ لرس بمرا لا   ات ف ادة  مػ  اللاػـ اػلف 
الزرػػػ دة فػػػك الماػػػ  ك مػػػدؿ لاػػػز الزرػػػ دة فػػػك الملػػػ  ك  

فهػك لػكف مػف المحػػكرر رىلً ػس حػكرة د رقػة مت مػػة 
السػػػػػر ؽ الػػػػػذم ك  اػػػػػ لمل ك  فر  سػػػػػب  مػػػػػ ـ  ػػػػػؿ  رػػػػػة 

فرػػه احرث رقػػكؿ ف ئػػؿ السػػ مرااك:"رف القػػر ف ال ػػررـ 
المل ػػػػز ك ال لاػػػػز الرل ػػػػك ا ل  حػػػػاة لاػػػػز حسػػػػ ب 

حسػػػ ب مقمئػػػز الحػػػ ؿ ك السػػػر ؽ  اػػػؿ هػػػك رحسػػػب 
ل ػػؿ ذلػػؾ حسػػ اه  فهػػك ر مػػ ر ال  حػػاة مرالػػٌك فرهػػ  
المل ز ك السر ؽ كالجرس ك مرالٌك فره   كامـ اآلم 
ك جػك السػكرة ك مرالػػٌك فرهػ   ػػؿ ا مػكر الملارررػػة ك 

(  ك ِّٔ صُِْٗال  سػػػرة ا  ػػػرل". دالسػػػ مرااك 
 مػػ ـ اآلرػػ ت احػػ مه ايممػػداد ك رٌب رمرػػ ف المػػٌد فػػك 

ايمس ع ر كف رق رة رلػز رلطػ   فرحػة الم  ػر حػكؿ 
الػػػػػ لـ المػػػػػذ كرة  مػػػػػف ا رض ك الجاػػػػػ ؿ ك ال ػػػػػـك ك 
الارػػؿ ك ال هػػ ر  احرػػث  رػػؿ ل ػػه اهػػذ  اللاػػ رات: "ك 
هػػػك دالمػػػٌد( رلػػػٌد ظػػػ هرة مػػػف ظػػػكاهر الزرػػػ دة  حػػػرؼ 
 ال امػػػػػة القر  رػػػػػة. ك رذ  ػػػػػد لرف ػػػػػ  بف زرػػػػػ دة الما ػػػػػز
مسػػػمدلك زرػػػ دة المل ػػػز  فػػػإف المػػػٌد الحػػػكمك لػػػالض 
بحرؼ ال ام ت القر  رػة مػٌدا زااػدا لاػز المػٌد ا حػاك 
الطارلػػك حػػرف مػػتكة رػػدٌؿ لاػػز م  ػػرـ هػػذ  ال امػػة ك 
زر دة مل  ه  مػف   حرػة  م امػ  رسػمدلك ب ػذ بلماػ ر 
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جتلػػػة مػػػ  رقػػػ  لارػػػه المػػػٌد مػػػف   حرػػػة    رػػػة". دا ػػػك 
 (ُُُـ صََِٔدكمك 

ك مػل رر مػ  حقػه : ك المكئ  اآل ر "رمم ػؿ فػال   ك
المقػػدرـ  ك مقػػدرـ مػػ  حقػػه المػػل رر  زرػػ دة فػػك الل  رػػة 
امر رػػػػػػػػب السػػػػػػػػر ؽ  ك م  سػػػػػػػػؽ ا ل ػػػػػػػػ ظ  ك مرمرػػػػػػػػب 

(  ُْٓق ص َُِْدلاػػػػػك الحػػػػػ رر   ال كاحػػػػػؿ".
الػػػػد مكر ف ئػػػػؿ السػػػػ مرااك:"رف ب ػػػػراض مقػػػػدرـ   ػػػػ ؿ

الج ر ك المجركر الم  د م ماؼ لف  رره   ك مدار 
ا مر فك ذلؾ هك الل  رػة ك ايهممػ ـ  ك رف مػكاطف 
الل  رػػػػة ك ايهممػػػػ ـ مملػػػػددة  مػػػػف ذلػػػػؾ: الححػػػػر ك 
اي محػػ ص  ك  ػػد ر ػػكف المقػػدرـ ل رػػر القحػػر  اػػؿ 

ة ك المس  ة  لاملظرـ  بك لامحقرر   بك لملجرؿ المسر 
ك  رػػػػػػػػػػػػػػػػر ذلػػػػػػػػػػػػػػػػؾ مػػػػػػػػػػػػػػػػف ئػػػػػػػػػػػػػػػػركب ايهممػػػػػػػػػػػػػػػػ ـ". 

فػػك هػػذا ( َُٕ-َُٓ صّق جَُِْدالسػػ مرااك 
 :مف المقدرـ ك المل رر  حكرة ال ص  ذ ر

فػػػػػػػػك  مقػػػػػػػػدرـ الجػػػػػػػػ ر ك المجػػػػػػػػركر فػػػػػػػػك المر رػػػػػػػػب -
 :ال كاحؿ

فػػػػإف دكالػػػػك مقػػػػدرـ الػػػػض الملمػػػػكالت لاػػػػز الػػػػض 
م ما ة  ك مف بهمه  ر ػكف الل  رػة ك ايهممػ ـ اػذلؾ 

م ًقػػػرفى ك بمػػػ  مػػػ  كرد فػػػك سػػػكرة ال اػػػل ا مػػػر  : ﴿ًرف  ًلٍامي
قػػػػػاه   فقػػػػػٌدـ فػػػػػك اآلرػػػػػة ال ررمػػػػػة (ُّدال اػػػػػل:مى ى زنا﴾.

ٌفدحػػػػػػػرؼ مقػػػػػػػاهة يالكا ػػػػػػػ   اراالجماػػػػػػػةد لاممقػػػػػػػرف( 
( اسػػػػػػػػاارف  ا كؿ اسػػػػػػػػاب مرالػػػػػػػػ ة يرقػػػػػػػػ ع ا ل لػػػػػػػػؿ

ال كاحػػؿ الم مكمػػة اػػ  لؼ  ك ال ػػ  ك  ػػد ليٌ ػػص فػػك 
ل  رػػة  اػػ لمكم رف الممحػػ رف اػػ لكرع ك المقػػكل  فقػػٌدـ 
الجػػػػ ر ك المجػػػػركر احسػػػػب المل ػػػػز لملظػػػػرمهـ بمػػػػ ـ 

ا ملػػ لز  ػػد ر ػػمص الم ػػ ز المػػذ ارف ك ررمػػ   رل ػػلف 
فػػػػكزان ك ظ ػػػػران ك ال جػػػػ ة اهػػػػذ  ال اػػػػة ك الم ػػػػ ز رل ػػػػك "

ا لا رة بك مكئ  فكز. ك  رؿ:  ج ة مم  فره اكلاؾ  
بك مكئػػػػػػػػػػػػػػػػ   جػػػػػػػػػػػػػػػػ ة. ك فسػػػػػػػػػػػػػػػػر الم ػػػػػػػػػػػػػػػػ ز امػػػػػػػػػػػػػػػػ  

ك  ػػػػػػ ؿ   (ُُْٕـ  ص  َُّْالد ".دالزم قػػػػػػرم 
: "ك لػػػرس المقػػػدرـ ك المػػػل رر لمارػػػة السػػػرد  ئػػػر  

ل ظره لامتلب ا ل تـ  ر ه لمارػة ل ظرػة داللرػة فػك 
 (ٓٗق صَُّْ فو مل ". دالسرد  ئر 

"رلحػػ ؽ ال ػػكف الػػد حػػركؼ المػػٌد ك الاػػرف هك: ال  لػػث
الحػػػػػػػػػػػػػػػ رر    ف". دلاػػػػػػػػػػػػػػػكفػػػػػػػػػػػػػػػك القػػػػػػػػػػػػػػػر  ممكا اػػػػػػػػػػػػػػػه

  ُٓٓق صَُِْ
كردت الػػػػػػػػػػػػػػػكاك (  ٗٗ صُق جُُِْالزر قػػػػػػػػػػػػػػػك 

الػػػض فكاحػػؿ سػػػكرة ال اػػل ممػػػ ت فػػك  اػػػ ل كف ةمقمر ػػ
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ـ   ر ت لتمة لارف  ك داللة لاز الجم  :  ْفك ػ ﴿لى
ـٍ ًفرًه  -رىمىسى  ىليكفى  کىػت سىػرىٍلاىميكفى  -ميٍ مىًا يػكفى ال ًذ  هي

- ﴾ ػػػػػرىٍلاىميكفى ػػػػػت سى ـ  کى (  ف ل امػػػػػ ت ٓ-ُ. دال اػػػػػل:  يػػػػػ
ف( ف حػػاة درمسػػ  لكف  م ما ػػكف  سػػرلامكف  سػػرلامك 

سػػػكاؿ لػػػف الالػػػث  فرهػػػ  فػػػك اآلرػػػ ت  فهػػػذا مكئػػػ  
سػػاؽ الػػكاك  دة  مػػلمك ال  حػػاة فػػك ال ػػكف الػػذم مفكااػػ

دال اػػل( اق فرػػػة  مػػ  رقػػكؿ سػػرد  طػػب رف رامػػدا  سػػكرة 
ال كف ك المرـ ج  ت لاز  سػؽ المقررػر  فامػ  ر مهػز 

 سػؽ الجػدؿ -مف هذا المقررر  ادب  سق  مل كر  جدردا
( ك َُٗق صُِْٓاػػػػػػػػػػػػػػدؿ المقررػػػػػػػػػػػػػػر. د طػػػػػػػػػػػػػػػب 

المتحظػػة بف مػػٌد ال  حػػاة  اػػؿ ال ػػكف ه ػػ  رقػػ رة رلػػز 
حمػز فػك  رسممرار جدؿ حكؿ مسػللة الالػث ك الملػ د

دؿ السػػم ر لاػػز هػػذا الجػػدؿ    ػػـ ريسػػاللحػػكر الراه ػػة
امجػك  ال ػكف السػ   ة  م  رػػرل الرافلػك: "ك مػ  هػػذ  
ال كاحػػػػؿ المػػػػك م مهػػػػك اهػػػػ   رػػػػ ت القػػػػر ف ال ػػػػررـ رال 
حكر م مة لألال د المك م مهػك اهػ  جمػؿ المكسػرقز  
ك هك مم قة م   ر مه  فك  رار الحكت رم     لجرا  
رتاػػػـ  ػػػكع الحػػػكت ك الكجػػػه الػػػذم رسػػػ ؽ لارػػػه امػػػ  

س كرا   فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك اللجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذهب". لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر
(  ك المتحظػػػة الجػػػدررة ُّٕق صُُِْدالرافلػػػك 

ا يهمم ـ هك رسملم ؿ حػر ة المئ رعدرمسػ  لكف(  
فرلرض القر ف مق هد حرة مف  تله    لف المقػهد 

 حك ممحرؾ بم ـ لرك   .

ك : ك هك رامتؼ ال  حاة م  مئمكف  رمهػ   الراا 
رػػ  د رقػػ  مرالػػ ة ال  حػػاة مم ٌرػػر فػػك السػػكر م ررػػرا جا

لجك السكرة المك ررل سػرد  طػب: "فلمػ  م ػكع بسػاكب 
المكسرقز ك ررق له  ام كع ا جػكا  المػك مطاػؽ فرهػ   
فاػػػدر   مػػػ   لممػػػد لارػػػه فػػػك الجػػػـز ال ػػػه رماػػػ   ظ مػػػ  

سػم  ز".   ح   ك ر سجـ م  الجك اللػ ـ اػ طراد ال ر
رقػػػػػرر الاحػػػػػث رلػػػػػز (  ك َُُق صُِْٓد طػػػػػب 

ا ل سػػػػػػاة  جػػػػػػدا   رػػػػػػرة سػػػػػػملماتال  حػػػػػػاة المػػػػػػك  ػػػػػػد ر
فك ج  ت دا لؼ( ك   ا لؼال كاحؿ ا  رل ك هك 

ف مػرة فػك  مسػة ك  ت ػر  ظـ سػكرة دال اػل( ك ػد  ػرر
  فرلمك ال  حاة بل   حمز السكرة  ف لمار ا لؼ ركر 

 ه رة السكرة المك  اهػ  برالػرف  رػة  كالسػكاؿ االف لػـ 
 ةالمكالسػكر ر م ب ا مل لز حرؼ دا لؼ( فػك هػذ  

 جده  فك ايححػ   الػذم  ػٌدمت الم ح رػ ت السػ اقة 
 كؿ فػك فكاحػؿ رذ رحمٌات ف حاة دا لػؼ( المر ػز ا

ف  مل لز رقٌدـ ل ػ  مػ ت راالػ  مػف لددا.  هذ  السكرة
ال ظـ القر  ك الملجز  فرقكؿ فك سكرة دال اػل( ه ػذا: 
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ػػػػػػػًؿ ا ٍرضى ًمهىػػػػػػػ دنا  ـٍ  ىٍجلى  -ٍكمىػػػػػػػ دنا كىاٍلًجاىػػػػػػػ ؿى بى  -﴿بىلىػػػػػػػ
ػػػػ   ـٍ بىٍزكىاجن اىٍق ىػػػػ کي ـٍ سيػػػػاى من   -كى ى لىٍا ىػػػػ   ىػػػػٍكمى ي لىٍا ىػػػػ  -كىجى كىجى

ػػٍالن  ًقػػدىادنا -الا ٍرػػؿى ًلاى سنػػ   ـٍ سى اى ىٍر ىػػ  فىػػٍك ى ي ًل يٍ ػػًرجى اًػػًه  -كى
اًّػػ  كى ىاى منػػ   ػػكًر -كىجى  ػػ تو بىٍل ى فنػػ   -حى رىػػٍكـى ريػػٍ  ىخي ًفػػی الحُّ
كا م اػػػة فػػػك الػػػ ص (  ُٖ-ٔ ﴾.دال اػػػل:فىمىػػػٍلميكفى بىٍفكىاجن 

فػػػػػػك  القر  ك مقػػػػػػرر رف رسػػػػػػم داـ الحػػػػػػركؼ المٌدرػػػػػػة 
سػػػر ؽ السػػػكرة  ال  م  ك ػػػة فرػػػه دالالت حسػػػب ةالسػػػكر 

ف حػامه  دمهػ دا( المػك  تم ك لز مف هذ  ف آلرة ا ك 
فٌسره  الزم قرم ه ػذا: "مهػ دا فراقػ    ػرل : مهػدا. 
ك مل ػػ   ب هػػ  لهػػـ   لمهػػد لاحػػاك ك هػػك مػػ  رمهػػد لػػه 
فر ػػػػػػٌكـ لارػػػػػػه مسػػػػػػمرة لاممهػػػػػػكد ا لمحػػػػػػدر  ئػػػػػػرب 
ا مرػػػػػػػر  بك كحػػػػػػػ ت ا لمحػػػػػػػدر  بك امل ػػػػػػػز: ذات 

فمامػػػػػػػػػػػػػـز (  ُُِٕق صَُّْمهد".دالزم قػػػػػػػػػػػػػرم 
ا لػػػػػؼ المٌدرػػػػػة فػػػػػك ال كاحػػػػػؿ فػػػػػك اآلرػػػػػ ت السػػػػػ اقة 

 م مهػػػ  مػػػ  الم ػػػكع فػػػك حػػػرؼ الػػػركم  مػػػف الػػػداؿ ك 
  حػػاة  هػػذ  م  سػػاة كالالجػػرـ ك المػػ   ك ال ػػ   ك...  
هػك   م ػػة فػك كحػػؼ يرحػ ؿ الهػػدؼ رلػز المماقػػك ك 

 سػ ف فػك الم  رػر حكلهػ   الً لىـ ايلهرة ل ػك ريمػًرؾ اي
محمػػػػد  طػػػػب لاػػػػدالل ؿ : "ك مػػػػف داللمهػػػػ    مػػػػ   ػػػػ ؿ

الا لػث لاػز الملمػؿ فػك ال ػكف  ك هػك   ػذلؾ الهػدك 

 ػػكع ف ػػرم مػػلماك  ر ا ػػؽ م ػػه ررقػػ ع هػػ دل ك   ػػـ لػػه 
ر ر ػه السػػ  ف  ك ذلػؾ مػػف بجػػؿ ل ػت الػػذهف  ك ر ػػ رة 
مػػػدارؾ ال  ػػػر  ك مكجرػػػه اللقػػػؿ  حػػػك مقػػػ هد ال ػػػكف 
يدراؾ اللظمػػػة ايلهرػػػة كرا    ك مل رػػػد الكحدا رػػػػة ك 
". رحمػػػػػكا  الكجػػػػػداف ا ػػػػػرض مػػػػػف المقػػػػػ لر الركحرػػػػػة

 (ِِْـ صََِٔدلادالل ؿ 

ك اآلرػػػػة السػػػػ الة مػػػػف السػػػػكرة ممحػػػػٌدث لػػػػف الجاػػػػ ؿ  
: رف الجاػػػ ؿ  ػػػد مقػػػٌ ات فػػػك ا دكار فجركلكجٌرػػػة  ػػػ ؿ

الطكراػػة زم ػػ  م ت حػػرف ممحػػ دـ القطلمػػرف مػػف  قػػرة 
ا رض رم ػػػػػػػػػف بف ريػػػػػػػػػدف  ا رض رلػػػػػػػػػز ا لاػػػػػػػػػز ك 
مقػػػٌ ات الجاػػػ ؿ ر ػػػر   ك المتحظػػػة ا  ػػػرل ب هػػػ   ػػػد 

مػػػس ايػػػركر ا رض  فإمرػػػ ف ا لػػػؼ ف حػػػاة   طٌػػػت  ي
د ا لػػػػؼ الم مسػػػػب رلػػػػز كزف فػػػػك الا ظػػػػةدبكم دا( الػػػػ

ر رقػػرر رلػػز هػػذا ا مػػر ك المػػدة الزم رػػة رسػػجمػػ  الم 
ريقػ ر رلرػه  ه ػ ؾ مقػارهف المك مسم رؽ ر ق   الجا ؿ 

الجاػػػ ؿ الكمػػػ د ال رػػػ ـ المػػػك رلػػػراب القػػػر ف" قػػػاه  فػػػك
ا رض بف  مم له  مف ايئطراب   م  مم   الجا ؿ

  (ُِٕ صُٓق جُُْٔ". دحػػػػػ فك ممرػػػػػد الهاهػػػػػ 
كالملػػ  ك الح  مػػة فػػك اآلرػػ ت محمػػ ج مػػ ت رلػػز مػػدة 

  فرجػػك  ا لمقػػ ط  المممػػدة  محػػؿ دحاػػ ( رلػػز د ا مػػ (
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م  سػػػب مػػػ  الملػػػ  ك المسػػػرطرة فػػػك اآلرػػػ ت  فرممػػػد لم
المقطػػ  اآل ػػر فػػك ل ظػػة دبل  فػػ (  يقػػ رة رلػػز رممػػداد 

ل ػػػػػػػػػػػك ميام ٌػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػك الج ػػػػػػػػػػػة ك   رمهػػػػػػػػػػػ   فهػػػػػػػػػػػك ام
  باػػػػػػػػػػػك ُُِٕق صَُّْالم  سرر.دالزم قػػػػػػػػػػػرم 

  ف ل  حػػاة مرماطػػة امئػػػمكف (ٖٖالسػػلكد د.ت ص
: "ال قػػػؾ  ػػ ؿ السػػرد  ئػػر لمرقػػ   ك اآلرػػة ررما طػػ  

م  سػػػاة لمئػػػمكف  رمهػػػ   رذ مػػػلمك بف ال  حػػػاة داامػػػ  
الملارػؽ لارػه بك   لا  لمقررر ح ـ ساؽ فك اآلرػة بك 

رئػػرؼ رلػز مئػمكف اآلرػػة". مل رػد   بك لارػ ف جدرػد 
 (ُٕٕق صَُّْدالسرد  ئر 

لىٍا ىػػ  الا ٍرػػؿى ًلاى سنػػ  ﴿ لار ػػ  هاػػة ا كلػػز فػػك الكى  ﴾َُكىجى
قٌاه ه ػ  الارػؿ ا لااػ س  ك  فل لمةفك هذ  ابف  ملمؿ 

الارػػػػػػػؿ ر طػػػػػػك ال ػػػػػػػ س ك  كجػػػػػػه القػػػػػػػاه السػػػػػػمر   ف
ك   مػػػػ  ر طػػػػك الااػػػػ س حػػػػ حاه  ال  ا ػػػػ ت اظتمػػػػه

مكظرػػؼ السػػرف ف حػػاة  فتاػػٌد  لمتحظػػة ال   رػػة هػػكا
 فهػػػك  سػػػٌر مكظر ػػػه ل ػػػك   هػػػـ مهل ػػػ  بف  ػػػلمك احػػػ  

 مهمػػػكس ر ػػػك  ك ل ػػػدم  رقػػػ  فػػػك بكا ػػػر المحػػػ در
فهػػك ه ػػ ؾ بكحػػز ا ل  ػػ   ك ايسػػمقرار ك الئػػلؼ ك 

  ف ػػػػػػػك (ُُْ-َُُـ حػػػػػػصُٖٗٗ.دلا س الر ػػػػػػة
 سػ ك هك ر  ـ فػك  الارؿ هدك  ك راحة رهدب  ؿ قك 

سػػػٌر مكظرػػػؼ    فػػػ آلف  قػػػ    ٌكامػػػهك رمجػػػدد اي سػػػ ف 
 السرف.

اا ظةدبفكاج ( ك ف حػاة   م  رة لقر ـ ري هك اآلرة ال
دا لػػػػؼ( داللػػػػة لاػػػػز رممػػػػداد ال اػػػػ ت ركماػػػػذ    هػػػػ  
ممت ا  حاة مكحؼ ال ه  ه ذا: "ك حكت ا لؼ   ي
حػػػػػ ات  ك الحػػػػػ ات حػػػػػكت ال رملاػػػػػؽ ام ػػػػػرج  ك 
 ر ػػػرج فرػػػه الػػػ  س حػػػران طارقػػػ ن ال رلمرئػػػه لػػػ اؽ بك
م ػػػػػػػػػػػػػػػرج  ػػػػػػػػػػػػػػػ لحاؽ بك الطاػػػػػػػػػػػػػػػؽ بك ا سػػػػػػػػػػػػػػػ  ف بك 

( ك مرزمهػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ُٖـ صََِٖالق مرف".دل  قػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
المػػػػػذ كرة مػػػػػف حرػػػػػث الم ػػػػػرج مسػػػػػ لد ال  حػػػػػاة فػػػػػك 
محػػػكرر ال اػػػ ت ك   ػػػرمهـ ذلػػػؾ الرػػػكـ  ال اػػػ ت المػػػك 

لمػػػػػػػكالك دكف بف محػػػػػػػطدـ حػػػػػػػ جزا ك مػػػػػػػلمكف لاػػػػػػػز ا
ر ل س فػػك ا لػػؼ    هػػ  ال ممحػػ دـ بم حػػ جز هػػذا

 فك طررؽ بدااه .

لىٍا ىػػػػػػػػػػػػ  ًسػػػػػػػػػػػػرىاجن  ك ػػػػػػػػػػػػ ؿ فػػػػػػػػػػػػك سػػػػػػػػػػػػكرة ال اػػػػػػػػػػػػل  : ﴿كىجى
كهجػػػػػػت ال ػػػػػػ ر: رقػػػػػػملات  ك "  (ُّدال اػػػػػػل:كىه  جن ﴾.

الػػػػكىهر: ححػػػػكؿ الئػػػػك  ك  كمػػػػه  ك المل ػػػػز جلا ػػػػ  
سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراج  مئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكم 

ة ك"حػػػػػػػ  ( َُِق صُِِْدالاسػػػػػػػكمك ."الئػػػػػػػك 
ا ػم  ال ػ   ك مقػدرد  مقاهة ا سـ ال  لؿ  كز ػه فٌلػ ؿ
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ل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة". اللػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرف  ك  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد رقحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه الما 
ك هػػػػػػػػذ  اآلرػػػػػػػػة: (ُِٔ صُٓق جُُْٔدحػػػػػػػػ فك 

ػػػػ  ن  ىج  جن ﴾.﴿ ٍل ىػػػ  ًمػػػػفى اٍلميٍلًحػػػػرىاًت مى   (ُْدال اػػػػل:كىبىٍ زى
ٌج جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ : بم م حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  " 

 مػ  رقػرر   (ُُِٕق صَُّْدالزم قرم ."ا  رة
-حػػػػ فك"ما ل ة اسػػػػـ ال  لػػػػؿ مػػػػف ال ت ػػػػك  ػػػػرٌ رلرػػػػه 

اػ ب ئػرب كز ػه فٌلػ ؿ اػ ل م ".  -المملدم بك التـز
   رف(ُِٔ صُٓق جُُْٔدح فك 

 ػػمر مػػف الػ ص القر  ػػك الػػذم مفػػك ال كاحػػؿ   ايرقػ ع
لف متامة الا ظ م  السر ؽ الح  ـ   مػ   قػ هد بف 

كٌه جػػػػ ( مقكمػػػ ف فرهمػػػػ  الحػػػػركؼ  –ف حػػػام فد ٌج ج  
رلػػػػػػز ذهػػػػػػف  ك الػػػػػػكزف اػػػػػػدكرهم   ررحػػػػػػ ؿالمسػػػػػملماة 

ك ال  حػػػاة "محمػػػد  طػػػب لاػػػدالل ؿ:  القػػػ رم   ك ػػػ ؿ
ل حر بس سك مف ل  حر الا ة ايرق لرػة   القر  رة

ك القر ف ال ررـ رمم ز احسف ايرق ع  فملمك ال  حػاة 
فػك  مػ ـ اآلرػػ ت ح ماػة ممػ ـ المل ػػز ك ممػ ـ المكافػػؽ 
الحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكمك فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك  ف 

بف جػػػػػػػرس    (ِّْـ صََِٔدلاػػػػػػػدالل ؿ ."كاحػػػػػػػد
الا ظ فك ال  حاة رحٌكر  كع الم   المك ملمار  لمة 

ف الجػرـ هػك مػف ز م اك  مه   ارل ب لـ اه  ا لا

ا حػػػكات المػػػك مكحػػػؼ ا لقاقاػػػة ك مػػػف سػػػم مه هػػػك 
   (ّٖٕـ صَََِد مػػػػػػ ؿ  ك ػػػػػػه قػػػػػػدردة مجهكرة.

ف لجرـ ملماػر قػدردة  مػ  جػ  ت فػك  ػتـ الدارسػرف  
فػػػػػ حٌس رحماػػػػػ س الهػػػػػكا   ػػػػػتؿ  طػػػػػؽ الحػػػػػكت  ػػػػػـ 
ر  جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ر  فجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلة ل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد 

  فحػػ مه القػػدردة (ِّـ صََِٖدل  قػػة الم رج.
ممكافػػؽ داللػػة ك ررق لػػ  ك القاقاػػة المػػك  كٌئػػحه  اآلف 
لػػف  مکمػػ ؿ اقػػر   ػػ ؿك  مػػ  مئػػمكف اآلرػػة ال ررمػػة.

سػػػػػمرت هػػػػػذ  الحػػػػػركؼ ا لقاقاػػػػػة    هػػػػػ  رذا "القاقاػػػػػة: 
س  ت ئل ت ف قماهت ا رره   فمحمػ ج رلػز ظهػكر 
حكت رقاه ال ارة ح ؿ س ك هف فك الك ؼ ك  رػر   

ـ ال طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ ك رلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز زرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ دة رممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
السػػػػػػراج ه ػػػػػػػ  ك   (ّٕٗـ صَََِد مػػػػػػػ ؿ ."اهػػػػػػف

لمػػة مسػػمكلز لاػػز  ػػؿ القػػمس   هػػ  ممقػػد ا  سػػه  ك 
م رب مسػ  ا  ك حا ح  ك  مازيغفره  حرركرة   قك 

رلز  ئرة الالػث هذ   ٌمة رق رة فك طاكله  ك بفكله 
رلػػػػز ا ذهػػػػ ف  ئػػػػرة  ف سػػػػمدالؿ اهػػػػ  رقػػػػٌربك المل د 

ال ػ س  ػـ المػكت ك ٌاط لاز  اؽ  ـ المكت المك ممس
ال  حػػػاة كدسػػػراج ( مسػػػ لد امئػػػمك ه   امةى   ال قػػػكر

اج  ػب  ف حػكت ال  حػاة ك ل ير    دكره  اله ٌمة 
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ؼ امرزمهػػػػػ  لػػػػػا ك احػػػػػ  مه  المػػػػػذ كرة حػػػػػكت الجػػػػػرـ
المممرػػزة مػػف اآل ػػررف  م هػػ  الكئػػكح السػػملك مم ٌػػؿ 

 دكرا ه م  فك مس لدة مرسرـ هذ  الاكحة ال ٌتاة.

ػػ  ًدهى  ن ﴾.ك م ػػ ؿ   ػػر:  کىٍلسن   ك  امػػة (ّْدال اػػل:﴿كى
ده  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ : مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػألل  »ال  حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاة رل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك: 

  ك باػػػػػػػػػػػك (ّْق صُِِْدالاسػػػػػػػػػػػكمك «.م لمػػػػػػػػػػػة
بم ممرلػػة رقػػ ؿ بدهػػؽ الحػػكض "حكلػػه:  السػػلكد  ػػ ؿ
هػػػػػذ  فػػػػػك   ك (ِٗد.ت صدباػػػػػك السػػػػػلكد ."بم مػػػػػأل 

حرػػػة مراهػػػ  اللرػػػكف  ك  اآلرػػػة ك اآلرػػػ ت السػػػ اقة  ػػػرل
محػػػػػطا  القاقاػػػػػػة  ك  القػػػػػ ؼ   ػػػػػ لجرـ بيطاػػػػػؽ لارػػػػػه

حػػؼ احػػ ة القػػدردة م اػػه  ف ػػمـ هػػذا المقطػػ  مػػف مٌ ر
اآلر ت ال ررمة الحكات قػدردة مجهػكرة ذات كئػكح 
سػػػػملك لرقػػػػرر رلػػػػز بكئػػػػ ع بحػػػػح ب الج ػػػػة رقػػػػ رة 
ػػػػ   ًمرمن كائػػػػحة  ك  ظرػػػػر  هػػػػذ  اآلرػػػػة ال ررمػػػػة ﴿ًرال حى

 (ِٓدال ال:كى ىس   ن ﴾.

ؽ ك فػػػك م ػػػ ف   ػػػر مػػػف سػػػكرة ال اػػػل  تحػػػظ بف سػػػر 
رل ػػس مل ػػز رػػرماط امػػ  رلمػػؿ اي سػػ ف فػػك  رػػ تاآل

   ػػ ؿ ا ملػػ لز حر مػػه الد ركرػػة ك لكا اػػه فػػك اآل ػػرة
لانػػػ  : فػػػك  م اػػػه الح ػػػرـ الًا ًػػػرفى ًفرهىػػػ   -﴿ًلاط ػػػ ً رفى مى

-ِِدال ال:ال رىذيك يكفى ًفرهى  اىٍردنا كىال قىػرىاان ﴾. -بىٍحقى ان  

مػػػف ا لػػػؼ ف حػػػاة  ل ػػػك رمجٌسػػػد     ػػػد رسػػػم دـ(ِْ
زمػػػػف اللػػػػػذاب ك طكلػػػػػه   ف بدا هػػػػ  رسػػػػػم رؽ زم ػػػػػ  
طػػػكرت ا ل سػػػاة سػػػ ار الحػػػركؼ  رقػػػرر رلرػػػه راػػػراهرـ 

ك ممػػ  رػػدؿ لاػز بف بلػػؼ المػػد "هػذا:  فػػك  كلػػه ب ػرس
بكئػػػ  فػػػك السػػػم  مػػػف حػػػركؼ المػػػد ا  رل ل  رػػػة 
القلرا  اه  ك ملهـ بهؿ اللركض  ال حرف مق   اؿ 

اػػػؿ حػػػرف ر حػػػؿ ار هػػػ  ك اػػػرف الػػػركم  الػػػركم فحسػػػب
حػػرؼ مػػف الحػػركؼ برئػػ     هػػ  ممطاػػب لا طػػؽ اهػػ  

 فجػػػ   لاػػػز (َِٕـ صُِٓٗ ػػػرس دا."زم ػػػ  بطػػػكؿ
لسػػ  هدبحق ا (  فهػػك جمػػ  م ردةدحقػػب(   ػػرل مػػكالك 
بل رف فك ال امة  رق رة رلز هػذا الػزمف الطكرػؿ الػذم 
ريلىػػػػٌذاكف اآل مػػػػرف فػػػػك الجحػػػػرـ   ػػػػرل م سػػػػرر  ه ػػػػذا: 

 ا ( ظرؼ لاا هـ بم دهكرا ممم الة  اهػ  مئػز دبحق"
حقػػب مالػػه حقػػب   ػػر رلػػز  رػػر  ه رػػة فػػإف الحقػػب 
الر  د رسملمؿ رال حرث رراد ممػ ا  ا زم ػة ك مكالرهػ  
فاػػرس فرػػه مػػ  رػػدؿ لاػػز م ػػ هك ماػػؾ ا حقػػ ب ك لػػك 

دباػك ."بررد ا لحقب  م  كف س ة بك سالكف بلػؼ سػ ة
 (ُٗالسلكد د.ت ص

الض المكائ  سٌر هذا ايسم داـ  ك د ماٌرف ل   فك 
ك   ك لار   السٌر فك مكائ  ب رل  فل ت مرل بف 
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سػػر ؽ ال ػػتـ فػػك ذ ػػر ررقػػ د ال رلكف فرقػػكؿ: ﴿فىػػلىرىا ي 
  فػػ  ملػػ لز رىلػػًرض (َِدال  زلػػ ت:اآلرىػػةى اٍل يٍارىل﴾.

اكاسػػػػطة  اٌرػػػػه مكسػػػػز ار ػػػػ ت يرقػػػػ د  رلػػػػز الحػػػػراط 
فرجػػػك  اهػػػذ  فػػػ  ظر رلػػػز حػػػر ة ال  حػػػاة دفيلاػػػز(  

حمػد  ػك رقػرر رلػز لظمػة ا مػر   مػ     الحػر ة ل
بف حػػر ة ال اػػرل لػػـ مػػرد رال مسػػ دة "ر سػػكؼ حكلػػه 

رلػػػػز  رػػػػ ت ا ك هػػػػذا رحقٌػػػػؽ   رػػػػة ال  لارػػػػة  لرظػػػػٌؿ 
الم  رػػػػػػػػػػػػػػػػػػر رحػػػػػػػػػػػػػػػػػػكـ حػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػدل  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػدرة ا 

ف لمٌد الطكرػؿ ( ُّٓق صُُْٗدر سكؼ ."المطاقة
س هػػػذ  ك الحػػػر ة المسػػػملماة فػػػك   ممػػػة اآلرػػػة رل ػػػ

 اللظمة.  

سػػكرة ك ال بمػػ  ال كاحػػؿ ا  ػػرل هػػك ال ػػكف ك المػػرـ 
  حػػػػاة اال   رػػػػة هػػػذ  ماػػػػدب ا  حػػػاة ال ػػػػكف   ػػػػـ مػػػلمك 

م همػػ  اػػ ل كف حمػػز اآلرػػة ال  مسػػة   سػػممرٌ م  ـ المػػرـ
ـ  رىمىسىػ  ىليكفى  ػ ػًف  -هذ  اآلر ت المػك اػرف برػدر  : ﴿لى لى

ـٍ ًفرػػػػػػًه  -ال  اىػػػػػػًإ اٍللىًظػػػػػػرـً  ػػػػػػت  -ميٍ مىًا يػػػػػػكفى ال ػػػػػػًذ  هيػػػػػػ کى
ػػػػرىٍلاىميكفى  ﴾. -سى ػػػػرىٍلاىميكفى ػػػػت سى ـ  کى ف ػػػػك  (ٓ-ُدال ال: يػػػػ

 ام ت ال كاحؿ  جد المػٌد الػذم رػكحك ا يسػممرار ك 
رسػػم رؽ  ؿ  فػػرم ف القػػكؿ رف المػػٌد المسػػم دـالمكاحػػ

زم ػػ  طػػكرت ا سػػاة سػػ ار الحػػركؼ ك فلػػؿ المئػػ رع 

ار ممر الػػذم رسػػم دمه ا ملػػ لز ر ػػكف رقػػ رة رلػػز رسػػ
الػػػػد مكر ف ئػػػػؿ  داللػػػػة ال لػػػػؿ ك حئػػػػكر    مػػػػ   ػػػػ ؿ

رسملمؿ "ح ل  الس مرااك فك  م اه دمل  ك ال حك(: 
ال لػػػػؿ المئػػػػ رع لاداللػػػػة لاػػػػز مل ػػػػ    ك هػػػػك ك ػػػػكع 
الحػػػدث فػػػك الحػػػ ؿ  بك فػػػك ايسػػػمقا ؿ  فمػػػف ملػػػ  ك 
فلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ المئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ رع هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك ايسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػممرار 

-ِّّ حػػػػػصّق جَُِْالسػػػػػ مرااك د."المجػػػػػددم
ا حػداث مم ػرر ك مسػممر حمػك فػك   بم هذ  (ّّّ

اللحػػػكر الم لرػػػة  فػػػ يامتؼ اػػػرف ال  حػػػاة ك الداللػػػة 
ك ال ػكف  المقحكدة بمر كائ   كاجهػه حػرف القػرا ة 

 ًاػػػػػؽ ماػػػػػٌؼ الاحػػػػػث لمك ر ػػػػػر هػػػػػذا المػػػػػٌد الطكرػػػػػؿ لمي مػػػػػ
حػػػػػػػػػكؿ  ح احػػػػػػػػػهم    ػػػػػػػػػ ؿ اسػػػػػػػػػ ك ه ك رسػػػػػػػػػمقرار .

رف ال ػػػكف ك المػػػرـ مػػػف الحػػػركؼ الممكسػػػطة "الرافلػػػك:
 ػػ كة كالقػػدة ك ذلػػؾ مػػف لػػدـ  مػػ ؿ رحماػػ س اػػرف الر 

الحػػػػكت ك لػػػػدـ  مػػػػ ؿ جررػػػػه  فهمػػػػ  مػػػػف الحػػػػركؼ 
 (َُْ صُـ جُٕٗٗدالرافلك  ."المجهكرة

ك المتحظػػة ا  ػػرل هػػك مػػل ر ال ػػكف مػػف ا حػػكات 
 المٌد ك الحركؼ ا  ػرل   مػ  رقػ ر المك مج كر  مف

فحػكت ال ػكف "فػك  م اػه رلره الد مكر محمكد ل  قة
ك  د رمل ر حػكت ال ػكف ام ػرج  رػر   ب  ز مجهكر.
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مػػػػف ا حػػػػكات المػػػػك مجػػػػ كر   فر مقػػػػؿ م رجػػػػه رلػػػػػز 
م ػػػػػػرج هػػػػػػذ  ا حػػػػػػكات بك رمػػػػػػل ر ا طقهػػػػػػ  فرئػػػػػػ ـ 

هػػػػػػػػػذ   ك جػػػػػػػػػد   (ِٔـ صََِٖدل  قػػػػػػػػػة ."فرهػػػػػػػػػ 
الًمرػػزات المػػذ كرة لهػػذا الحػػكت ممكافػػؽ ملمرٌ ػػز  فػػك 
اآلرػػػػػػػػػػػػ ت السػػػػػػػػػػػػ اقة المػػػػػػػػػػػػك ممحػػػػػػػػػػػػدث لػػػػػػػػػػػػف  اٌرػػػػػػػػػػػػه 

دص(  كرة  رقػػػد   رلػػػز الملمػػػؿ مػػػذ  لملػػػ ررؼ الفا  ـر
ار  ف ٌمػػػة بسػػػر  الػػػذم مى رلػػػه الػػػكحك ايلهػػػك فػػػك  ػػػكؿ

حكلػػػه الرافلػػػك:  لجراػػػة كرا  مكظرػػػؼ الحػػػركؼ   ػػػ ؿ
فم  فك القر ف حرؼ كاحد رال ك ملػه ربم رسػ   فػك "

 الات ة  مف جهة  ظمه  بك داللمػه  بك كجػه ر مرػ ر 
  احرػث رسػمحرؿ الامػة بف ر ػكف فرػه مكئػ   اػؽ بك 

بك جهػػة  رػػر مح مػة بك قػػك  ممػػ  م  ػػذ حػرؼ  ػػ فر 
فػػك  قػػد  الحػػ لة اي سػػ  رة مػػف بم باػػكاب ال ػػتـ بف 

 .(ُٖٓق صُُِْدالرافلك ."كسله  م ه ا ب

مػػف ا حػػكات هػػك الحػػكت "المرـ"لػػه فػػك ال كاحػػؿ ك 
ك ػػد  ك ػػد  ػػرر فػػك السػػكرة سػػمه مرات ممرػػزات   حػػة

ػػػػػػػػػػًف ال  اىػػػػػػػػػػًإ :ال ررمػػػػػػػػػػة هػػػػػػػػػػذ  اآلرػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػك جػػػػػػػػػػ   ﴿لى
.﴾ س اق  مف الحركؼ  بقر   فهك  م  (ِال ال:داٍللىًظرـً

الممكسػػطة  بل المػػك لرسػػت ر  ج ررػػة ك ال رحم   رػػة 
 طػػػؽ الكئػػػ  المػػػرـ فػػػك  امػػػة ال  حػػػاةداللظرـ( ري ك 

  راػػراهرـ ب ػػرس المػػك رػػكحك ا اػػر لظػػرـ  ك ػػ ؿال حػػك 
ك الكئكح السملك الػذم ا رػت لارػه "ا حكات:لف 

الاػرف  هػك الم ر ػة اػرف ا حػكات السػ   ة ك بحػكات 
ماػػؾ الحػػ ة الطارلرػػة فػػك الحػػكت ال الم مسػػاة مػػف 
طػػػػكؿ بك  اػػػػرة. فحػػػػػكت الاػػػػرف بكئػػػػػ  اطالػػػػه مػػػػػف 
الحػػكت السػػ  ف  ك بحػػكات الاػػرف فػػك الا ػػة اللرارػػة 
هك م  احطا  القدم    لاز مسمرمه ا لحر  ت مػف 
فمحػػػة ك  سػػػرة ك ئػػػمة  ك  ػػػذلؾ مػػػ  سػػػمك  اػػػ  لؼ 

ة  ك مػػػ  لػػػدا هػػػذا الار ػػػة ك الرػػػ   الار ػػػة ك الػػػكاك الار ػػػ
 فلحكات 

 (ِٗ-ِٖدا رس د.ت ص."س   ة

 ج:ئالنتا

 بارز ال م ار  المك  كحا   رلره فك هذ  المق ؿ .

بف  سػػػػػػاة قػػػػػػركع ا حػػػػػػكات المجهكرةدا لػػػػػػؼ  : اكال
هػػػػػػ   %م ََُفػػػػػػك ال كاحػػػػػػؿ مىقػػػػػػمىؿ ال ػػػػػػكف  المرـ(

فك . مهػػػ  اللمرقػػػة ا لملػػػ  ك المقحػػػكدةللت  ال  حػػػاة  ا 
القر  رػػػػػػػة مػػػػػػػمت ـ كمػػػػػػػرماط ا لسػػػػػػػر ؽ ارما طػػػػػػػ ن  كرنػػػػػػػ   

مرماطػػة اػػ ل ص القر  ػػك فرسػػملمؿ حركفػػ  ذات داللػػة 
فػػػػك ال كاحػػػػؿ. م ػػػػررت الحػػػػركؼ المػػػػك لهػػػػ  لت ػػػػة 
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 ػػد  لػػث. كالا مكئػػكع ةالقر مػػة فػػك السػػكر  اػػ لحكادث
  ػػػرت  سػػػاة رسػػػملم ؿ ا حػػػكات القػػػدردة المجهػػػكرة 

المرـ  لػػؼ  هػػ :  ا ف حػاة ا سػػاة سػػ ار ا حػكات  م
ف  حػػػػكات القكرػػػػة م  سػػػػب مكا ػػػػؼ القػػػػدة ك  .ال ػػػػكف

القػػكة ك الكلرػػد  ك ا حػػكات اله داػػة م  سػػب مػػكاطف 
مكظرػػػػؼ ال كاحػػػػؿ المم ػػػػررة فػػػػك  الهػػػػدك  ك الر ػػػػ  .

ا لمق ر ػػػة مػػػ  السػػػكر  سػػػكرة م رػػػة ذات م ػػػكع  اراػػػة  

المد رة المك مممٌم  ا ل كاحؿ الم ما ة المم كلة   ف 
 كا لٌ سػػاة رلػػز السػػكر الم ٌرػػة.  بطػػكؿالسػػكر المد رػػة 

اط ررما طػػ  قػػػدردا ر مػػػ فك هػػػذ  سػػكرةالمقػػدرـ ك المػػل رر 
 فإف دكالك مقدرـ الض  فره  م  المل  ك المقحكدة
م ما ػة  ك مػف بهمهػ  ر ػكف  ه الملمكالت لاز الئ

المقػػدرـ  ملػػكد  هممػػ ـ اػػذلؾ ا مػػرك  فػػك الل  رػػة ك اي
 رلز رل رة لا  حاة.
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 المالحق 

 ة فك سكرة ال الرحح   ال  حا -ُجدكؿ 

 ُْ ُّ ُِ ُُ َُ ٗ ٖ ٕ ٔ ٓ ْ ّ ِ ُ اآلرة  السكرة

 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ف ف ف ـ ف ال  حاة 

 ِٖ ِٕ ِٔ ِٓ ِْ ِّ ِِ ُِ َِ ُٗ ُٖ ُٕ ُٔ ُٓ اآلرة ال ال

 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ال  حاة 

   َْ ّٗ ّٖ ّٕ ّٔ ّٓ ّْ ّّ ِّ ُّ َّ ِٗ اآلرة 

   ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ال  حاة 

           لمجمكعا ا ـ ف الحرؼ ال مرجة

           َْ ّٓ ُ ْ الم رار 

 



 الفاصلة و دالالتها الصوتية "سورة النبأ" أنموذجا  

 278 م3102القسم الثاني لسنة  32العدد

 
 ال  حاة فك سكرة ال الم ح ك 
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 المح در ك المراج :

 القر ف ال ررـ.  -

 ا حكات الا كرة  محر: مطالة  هئة محر  د.ت.  رس  ا*راراهرـ 

 ق.  ُِٓٗمكسرقك القلر  الطالة ال   رة  الق هرة  م ماة ا  جاك المحررة     __________*

 ق. ُُِْباكا ر محمد اف طارب الا  ت ك  رلج ز القر ف  الطالة ا كلز  ارركت: دار ال مب اللامرة   *

*بحمػد لاػػد الجا رف ئػػؿ مق ؿ "بقػػ  ؿ ال طػػ ب القر  ػػك دراسػة كفػػك ئػػك   ظررػػة ح الحقػػكؿ الداللرة" مجاػػة مػػداد 

 ـ.َُِْاآلداب  ج ملة اللرا رة اللدد الم س  ا داد 

 لر ت الم ردة القر  رة  رقراؼ ك مقدرـ: الد مكر  ػكر الػدرف لمػر  الطالػة ال   رػة  سػكررة: دار *بحمد ر سكؼ  جم

 ق. ُُْٗالم ماك  

ملجػـ ال رااػد القر  رػػة  الطالػة ا كلػز  الارػػرة: مر ػز  ػكف لادراسػػ ت ك ا احػ ث القر  رػػة   سػػكمی الاا سػـ سػلرد  *

 ق. 0244

 ق. 0240الاره ف فك لاـك القر ف  الجز  ا كؿ  ارركت: دار ال  ر     * ادر الدرف محمد اف لادا الزر قك

 ـ. َََِاقر  م ؿ  لاـ ا حكات  الق هرة: دار  ررب   *
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  لػػػد   سػػػـ  دالالت الظػػػ هرة الحػػػكمرة فػػػك القػػػر ف ال ػػػررـ  الطالػػػة ا كلػػػز  ا ردف: لػػػ لـ ال مػػػب  ا ػػػك دكمػػػك*

 ـ. 4114الحدرث  

ال قػػػ ؼ لػػف حقػػػ اؽ الم زرػػػؿ ك لرػػػكف ا   كرػػػؿ فػػك كجػػػك  الملكرػػػؿ  الطالػػػة ال  ل ػػػة  *جػػ را الزم قػػػرم  م سػػػرر 

 ـ َُّْارركت: دار الملرفة  

 اإقػػػراؼ سػػػ م    القػػػر ف ال ػػػررـ فػػػك القػػػلر ال اسػػػطر ك الحػػػدرث" "ا ػػػر رسػػػ لة م جسػػػمرر *جمػػػ ؿ فػػػتح  كافلػػػه 

 ـ.ََِٖج ملة مكمة  الركاقدة 

 ـ. 0776حسف لا س   ح اص الحركؼ اللرارة ك مل  ره   دمقؽ: مطالة رمح د ال م ب اللرب   *

       * حسػػػرف اػػػف محمػػػد الرا ػػػب ايحػػػ ه  ك الم ردات فػػػك  ررػػػب القػػػر ف  محقرػػػؽ حػػػ كاف لػػػد  ف داككدم  الطالػػػة 

 ق. 0244ال  مسة   ـ: ذكم القراز  

 ـ. َََِ م ؿ  لاـ ا حكات  الق هرة: دار  ررب  اقر 

 ق. ُِْٓسرد  طب  المحكرر ال  ك فك القر ف  الطالة الس الة لقر  الق هرة: دار القركؽ   *

 ق. َُّْسرد  ئر  فكاحؿ اآلر ت القر  رة دراسة ات رة داللرة  الطالة ال   رة  الق هرة: م ماة اآلداب   *

 ق. ُِْٗالملارر القر  ك  الطالة ا كلز  دار الزهرا :  ـ   الس مرااك  *ف ئؿ ح ل  

 ق. َُِْمل  ك ال حك  الجز  ال  لث  الطالة ا كلز  لم ف: دار ال  ر   *______________ 
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 ـ. َََِ م ؿ اقر  لاـ ا حكات  الق هرة: دار  ررب    *

ررقػػ د اللقػػؿ السػػارـ رلػػز مزارػػ  القػػر ف  * محمػػد اػػف محمػػد اللىمػػ دم  باػػك السػػلكد   م سػػرر باػػك السػػلكد المسػػمز

 ال ررـ  الجز  الم س   ارركت: دار رحر   المراث اللراك  د.ت.

الا   محمد رمئ ف  "داللة ا حػكات فػك فكاحػؿ  رػ ت جػز  لػـ دراسػة محارارػة"  مجاػة ج ملػة  محمد رمئ ف*

 .ََِٗا  حز  المجاد ال  لث لقر  اللدد ال   ك  رك رك 

 ق. 0240 كم   ال  حاة فك القر ف  الطالة ال   رة  لم ف: دار لم ر  محمد  الحس   *

  ارػػػػركت: دارالمػػػػكرخ اللراػػػػك    الطالػػػػة ا كلػػػػز فالحػػػػ رر  الحػػػػكت الا ػػػػكم فػػػػك القػػػػر  حسػػػػرف لاػػػػك محمػػػػد * 

 ق.َُِْ

المػػػراث    الطالػػػة ال   رػػػة  القػػػ هرة: دار  ف ال ػػػررـفػػػك القػػػر  مػػػف جم لرػػػ ت المحػػػكرر   لاػػػد اللػػػ ؿ  طػػػب محمػػػد *

 ـ. ََِٔ

 ـ. 0734محمد اف م ـر راف م ظكر   لس ف اللرب  ارركت: دار ارركت    *

ك  سػػػتـ  محمػػػد ز اػػػكؿ   ػػػتث رسػػػ اؿ فػػػك رلجػػػ ز القػػػر ف ال ػػػررـ لارمػػػ  ك كال طػػػ اك- اؼ ابحمػػػد* محمػػػد 

 المل رؼ  د.ت. لادالق هر الجرج  ك فك الدراس ت القر  رة ك ال قد ا داك  الطالة ال   رة الق هرة: دار
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*محمكد ح فك   الجدكؿ فك رلراب القر ف ك حرفه ك ار  ه م  فكااد  حكرة ه مػة  الطالػة ال  ل ػة  دمقػؽ: دار 

 ق. 0204الرقرد  

 ـ. ََِٖ* محمكد ل  قة  الا ة اللرارة المرسرة  الطالة ا كلز  الق هرة: دار ال قر لاج مل ت  

 ـ. 4113المحرط  الطالة ال  م ة  ارركت: مكسسة الرس لة  * مجد الدرف ال رركز ا دم   الق مكس 

رلجػػػ ز القػػػر ف ك ات مػػػه ال اكرػػػة  الطالػػػة ا كلػػػز  ارػػػركت: دار ال مػػػب اللامرػػػة   الرافلػػػك  *محػػػط ز حػػػ دؽ 

 ق. ُُِْ

مػػ ررخ  داب اللػػرب  راجلػػه ك ئػػاطه لاػػدا الم قػػ كم  مهػػدم الاحقرػػرم  الجػػز     _______________* 

 ـ. 0775الة ا كلز  الم حكرة: م ماة ايرم ف  ا كؿ  الط

الطالػػػػػة  رم مػػػػػة كااػػػػػف   رػػػػػر   دار ال قػػػػػر دار  مجاػػػػػد ال ػػػػػ مف  الػػػػػراب القػػػػػر ف كار  ػػػػػه محػػػػػك الػػػػػدرف الػػػػػدركرش*

 ـ. دمقؽ.ُٗٗٗالس الة 

 اللدد  الج ملة اللرا رة  مجاة مداد اآلداب ال ط ب القر  ك فك سكر  لاس"  مق ؿ "مح كر*كسف محمكد لطرؼ 

 ـ.َُِّالس ا  ا داد 
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 لعربيتا للغتظاهرة الدخيل في ا

 مقاربت في المستوى الصوتي عند القدماء 

 حمداد بن عبد هللا. د      

 ئرجزاال /جامعت د. موالي طاهر      

 توطئة:

رض مف بعضيا البعض، كتؤثر كتتأثر، رة إنسانية طبيعية، فيي تأخذ كتقتإف كجكد الدخيؿ في المغات ظاى
فمغة الحبشة كلغة الفينيقييف في لبناف لـ تختمؼ كثيران عف بعضيا البعض، فتبادؿ التأثر كالتأثير بيف المغات 
ف مثؿ ىذه الظاىرة أقاـ عمييا فقياء المغة المحدثكف أدلة ال تحصى. كمثؿ ذلؾ  قانكف اجتماعي إنساني، كا 

كيككف في ىذه الحاؿ التفاىـ المغكم كسيمتيـ  .نيـ، كتبادليـ األفكار كالعمكـ كالتجاربكمثؿ التقاء البشر كتعاك 
األكلى في ذلؾ، كما ىك ظاىر أف يعمؽ المرء منيـ ألفاظان أجنبية، كذلؾ حسب ما تمميو الظركؼ كالحيثيات 

 كالمالبسات، فتشيع في لغتو منسجمة مع نظاميا حتى ال يكاد أصميا ييعرؼ.

كلـ تكف العربية بدعان بيف المغات، فمـ يكف أىميا منطكيف عمى أنفسيـ غير مختمطيف باألقكاـ المجاكرة ليـ، كال 
في المغات أك صافية مف التأثر بيا. كنستطيع أف نقكؿ: إٌف أمَّ لغة بريئة مف التأثير  -أم لغة الضاد –ىي 

مف لغات البشر ذات شأف كمكانة في تاريخ الحضارة اإلنسانية إال كانت عرضة لمثؿ ىذا التبادؿ الٌمغكم، 
حد كشيكعيا قد استكردت اآلالؼ المؤلفة مف الكممات كما ذىب إلى ذلؾ كا ،فاالنجميزية عمى تقدميا كعراقتيا

مف مجمكع مفرداتيا مف المغتيف  %ٕٓك  %ٓٓ. كما اقتبست الحديثة منيا ما بيف (ُ)مف كبار عممائيا
مف مفرداتيا مف المغة  %ٕٓالفرنسية كالالتينية، كغيرىما مف المغات الركمانية، كأخذت الككرية ما يقرب مف 

الصينية، كىكذا أضحت عممية التبادؿ الٌمغكم مف الحقائؽ المألكفة اآلخذة في االتساع كاالزدياد بفعؿ االحتكاؾ 
بيف بني البشر، كيتسؽ معيا الميؿ المتنامي إلى البحث الرصيف في ىذه الظاىرة التي أصبحت حقيقة ال مرية 
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العممية فييا، إذ مف يحجر عمى المصطمحات 
المتصمة بعالـ الفضاء كعمكمو الحديثة اليـك مف 
االنتشار كالذيكع باأللفاظ ذاتيا مف المغة األكلى إلى 

 .(ِ)لغات العالـ كميا

كلقد تنبو العمماء مف أىؿ المغة مف العرب كغيرىـ 
إلى البحث في المغات: أصكليا كفصائميا، 
كالصالت بينيا، كاقتراض بعضيا مف بعض، عمى 

ذا الضرب مف البحث المغكم لـ يكف مغفالن أف ى
بداياتو إلى اكتشاؼ المغات مف قبؿ، كقد ترجع 

اليندية األكربية، كما بينيا مف صالت، كقد لحظ 
اإليطالي ساسيتي، كالفرنسي  ُٔبعضيا منذ القرف 

كيردك، كاالنجميزم جكنز بعد ذلؾ. كقد شرعت 
ة تشغؿ مسألة القرابة بيف المغات، كالمقارنات المغكي

في أكركبا خاصة  ُٕأذىاف المفكريف مف القرف 
 بداءة الطريؽ.كانت في غير أنيا 

مى قد كفي ىذا السياؽ نألؼ المغكييف العرب القدا
رسائؿ أكمأكا فييا طرفة ترككا بعض الكتٌيبات أك ال

كقد دخؿ العربية مف المغات األعجمية. إلى ما 
 أخرجويكطي كغيره مما أكرد ذلؾ جالؿ الديف الس

ابف جرير بسند صحيح عف أبي ميسرة التابعي 

، كركل «في القرآف مف كؿ لساف»الجميؿ قاؿ: 
ككىب بف منبو فقاؿ:  ،أيضان عف سعيد بف جبير

كالقرآف احتكل عمى جميع لغات العرب، كأنزؿ فيو »
بمغات غيرىـ مف الركـ كالفرس، كالحبشة شيء 
كثير، كما ذكر في مكضع آخر: في القرآف مف 
المغات خمسكف لغة: لغة قريش كىذيؿ ككنانة... 
، كالنبط كالحبشة،  كمف غير العربية الفرس كالرـك

ككاف إماـ  .(ّ)«كالبربر كالسريانية، كالعبرانية كالقبط
النحاة سيبكيو قد أدلى بدلكه في ىذا المضمار 
فحاكؿ عف طريؽ اإللحاؽ أف يجد لألعجمي 

عف طريؽ  الدخيؿ قكالب كصيغان مستساغة مقبكلة
قكاعد العربية. كلعٌؿ ىذا ما نممحو عند أبي 

بيف دريد بعامة في معجمة الريحاف البيركني، كعند 
''جميرة العرب''. كمف الكتب المتأخرة التي نقمت 
عنو ''المعرب مف الكالـ األعجمي'' ألبي منصكر 
الجكاليقي، ك''شفاء الغميؿ فيما في كالـ العرب مف 

اجي، ك''لساف العرب'' البف الدخيؿ'' لمشياب الخف
منظكر. كما ظير في العصر الحديث مف تمٌمككا 
بعض كسائؿ المعرفة العممية المتقدمة في أصكؿ 
المغات، نحك معرفة قكاعدىا، كتحرم أصكليا، 
كبعض قكانينيا الصكتية كخصائصيا البنائية، كمف 
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ذلؾ كتاب ''تفسير األلفاظ الدخيمة في المغة 
بيا العنيس، ككتاب ''غرائب المغة العربية'' لمقس طك 

العربية'' لألب ركفائيؿ نخمة اليسكعي، ك''التطكر 
النحكم'' لبرجشتراسر الذم درس فيو قدران جٌيدان مف 
األلفاظ الدخيمة في المغة العربية. كسأحاكؿ في ىذا 
 المقاؿ دراسة كمعالجة الدخيؿ في مستكاه الصكتي،

كالكصؼ رس كأثره في لغة الضاد مف خالؿ الد
كالتحميؿ كالتقصي كذلؾ عند القدماء الستكشاؼ 
مدل أىمية ىذه الظاىرة التي ال تخمك منيا لغة مف 

لغتنا العربية آمالن أف يكٌسع البحث  وبم ،لغات الدنيا
في ىذا الجانب، كبخاصة كنحف نكاجو ألفاظ 

ريب كالترجمة عالحضارة الغربية عف طريؽ الت
خكض في ىذا البحث كالنقؿ. كلكني ارتأيت قبؿ ال

أف أقؼ عمى تعريؼ الدخيؿ مف حيث المغة 
 كاالصطالح.

 :مفهوم الدخيل لغة واصطالحا  

لقد اتفقت المعاجـ العربية قديميا كحديثيا حكؿ 
معنى األصؿ المغكم لكممة ''الدخيؿ''، فقد كرد عف 

الداؿ كالخاء » ابف فارس في مقاييسو ما نصو: 
الكلكج، يقاؿ: دخؿ كالالـ أصؿ مطرد منقاس، كىك 

يدخؿ دخكالي... كبنك فالف في بني فالف دخيؿ: إذا 
انتسبكا معيـ... كدخيمؾ الذم يداخمؾ في 

كدخيؿ »كجاء في المساف البف منظكر:  .(ْ)«أمكرؾ
الرجؿ: الذم يداخمو في أمكره كميا، فيك لو 

دخيؿ الرجؿ كدخالو:  ». كفي الصحاح: «دخيؿ
. كفالف (ٓ)«بوالذم يداخمو في أمكره كيختص 

دخيؿ في بني فالف إذا كاف مف غيرىـ فتدٌخؿ 
فييـ، كاألنثى دخيؿ، كالدخيؿ: الضيؼ... كالنزيؿ 

 لدخكلو في المضيؼ... كأما قكلو:

 ىٌماف بات جنبةن كدخيال

ىما داخؿ القمب، كآخر  دافإف ابف األعرابي قاؿ: أر 
قريبان مف ذلؾ، كالضيؼ إذا حٌؿ بالقكـ فأدخمكه فيك 

ف حٌؿ بفنائيـ فيك جنبة، كأنشد:دخيؿ  ، كا 

لُّكا ظيكرىـ األسٌنة بعدما        كى

 كاف الزبير مجاكران كدخيالن.  

كالدخيؿ المداخؿ المباطف... كداء دخيؿ: داخؿ، 
 ككذلؾ حٌب دخيؿ، كأنشد ثعمب:

 فىتيشفى حزازات كتقنع أنفس     
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 (ٔ)كييشفى ىكل بيف الضمكع دخيؿ  

الدخيؿ: مف  »كجاء في المعجـ الكسيط ما نٌصو: 
، كانتسب إلييـ كليس منيـ، كالضيؼ  دخؿ في قـك
لدخكلو عمى الميضيؼ، ككؿ كممة أيدًخمت في كالـ 
العرب كليست منو... كاألجنبي الذم يدخؿ كطف 

 .(ٕ)«ج دخالء -محدثة –غيره ليستغؿ 

فيراه ابف منظكر في  يالمصطمحفي مفيكمو أما 
أدًخمت في كالـ العرب، كليست منو. لسانو كممة 

كقد استعمميا ابف دريد في الجميرة كثيران، كقد ذىب 
الدكتكر مسعكد بكيك إلى أنو لـ يشع الدخيؿ في 
ف حظي  المغة مصطمحان متٌفقان عميو بينيـ، كا 

ريب القرآف باىتماـ السمؼ في مرحمة معالجة غ
كلـ تكف  .تنقية المغة بعد ذلؾالكريـ، كمرحمة 

النظرة إليو بمنظار الخكؼ أك الخطر، كاف 
حٌؿ بيذه المغة، أك ادخمكه فييا، كالضيؼ الغريب 

فكاف مثمو كمثؿ األقكاؿ التي اختمطت بيـ، 
كخاصة زمف الفيتكح، بقي بعضيا معزكالن محايدان ال 
صمة لو بالعرب، كال أثر لو في حياتيـ أك منزلة، 

كالمكالة  ،يا فساكل العرب في األثركعال بعض
كالمصاىرة حتى نيسي نسبيو، كاستكلى أصمو عربيان 

. كما ىك قميف بالذكر في ىذا السياؽ (ٖ)أك كالعربي
أف الكممة المصطمح قد استخدمت بحرفيتيا عند 

الغبيراء ىذا الثمر المعركؼ، دخيؿ  »الجكاليقي: 
اب . ككذلؾ فيما أكرده الشي(ٗ)«في كالـ العرب

بٍبر: جنس مف »الخفاجي مف بعده في قكلو: 
. كقد ذاع ىذا (َُ)«السباع دخيؿ في كالـ العرب

كالتكر  »في المعاجـ، فذكر ابف دريد: االصطالح 
، كقاؿ آخركف: بؿ  عربي معركؼ. ىكذا يقكؿ قـك

الصاركج: النكرة  ». كذكر الفارابي: (ُُ)«ىك دخيؿ
. كفي لساف العرب عف (ُِ)«كأخالطيا، كىك دخيؿ

الطكمار كالطامكر: الصحيفة، قيؿ:  »ابف سيدة: 
 .(ُّ)«ىك دخيؿ

كقد اقتصرت الظاىرة عمى نماذج مف الكالـ عند 
الجكاليقي كالخفاجي كغيرىما، بينما نجدىا قد 

ىذا المخياؿ عند ابف خمدكف لتشمؿ تجاكزت 
األلسنة عمى الصكرة ذاتيا كىك ما نممسو مف قكلو: 

ىجر الديف المغات األعجمية، ككاف لساف  فمما »
القائميف بالدكلة اإلسالمية عربان ىيجرت كميا في 
جميع ممالكيا ألف الناس تبعه لمسمطاف، كعمى دينو 
فصار استعماؿ المساف العربي مف شعائر اإلسالـ، 
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كطاعة العرب، كىجر األمـ لغاتيـ كألسنتيـ في 
لعربي جميع األمصار كالممالؾ، كصار المساف ا

لسانيـ حتى ترسخ ذلؾ لغة في جميع أمصارىـ 
كمدنيـ، كصارت األلسنة العجمية دخيمة فييا 

. كىكذا بدأ مفيكـ الكممة كمصطمحيا (ُْ)«كغريبة
حتى يترٌسخ، كينتشر في الكتابة كالبحكث المغكية 

جرل عميو العرؼ، كلقيت مف العمماء قبكال، أما في 
حدثيف فقد اٌتسع عند المتضاعيؼ المؤلفات المغكية 

مدلكؿ ىذا المصطمح كتعٌمـ، معٌبرا عف حاالت 
تتجاكز دائرة الدخيؿ المغكم إلى مضمار التبادؿ 
الفكرم لمعمكـ اإلنسانية كمثؿ قكليـ: ''العمـك 
الدخيمة'' ك''المصطمحات الدخيمة'' مما يتصؿ 
بالتعبير عف األشياء كاألفكار الجديدة المستعارة مف 

 .(ُٓ)أمة ألخرل

 :اهرة الدخيل والمستوى الصوتي في العربيةظ

لقد تبكأت الدراسات الصكتية عند عمماء العربية 
مكانة عالية، إذ أكلى ىؤالء ىذا المستكل المغكم 
مف االىتماـ كالجيد قدران كبيران، بحيث ال نككف 
مبالغيف إذا أكدنا أف صنيعيـ ىذا كاف محؿ 

. كقد شيد  ،إعجاب المغكييف كتقديرىـ إلى ىذا اليـك

ليـ بذلؾ عالماف غربياف كبيراف ىما: برجشتراسر 
لـ  »األلماني، كفيرث االنجميزم، فيقكؿ األكؿ: 

يسبؽ األكركبييف في ىذا العمـ إال قكماف: العرب 
إف عمـ األصكات قد نما  »كيكرد الثاني:  ،«كالينكد

يتية كشٌب في خدمة لغتيف مقدستيف ىما: السنسكر 
كما يرل العالـ المغكم الفرنسي  .(ُٔ)«كالعربية

''جكرج مكناف'' أف عمميـ ذلؾ فٌذ، كىك ما ييستشٌؼ 
منذ القرف الثامف الميالدم كاف  »مف كالمو: 

عمماء المغة في البصرة يسعكف إلى كصؼ لغتيـ 
كصفان صكتٌيان. كسكاء أكجدكا تمقائيان عممان لألصكات 

أـ أنيـ  (Panini)مة جديران بأف يذكرنا بالعال
اقتبسكا ىذا العمـ عنو فتمؾ مشكمة عمى حدة، كلكف 

أف نعترؼ بكجكد ىذا  -بادئ ذم بدء -ال بٌد لنا 
. كلعٌؿ (ُٕ)«العمـ في األصكات، كأنو عمـ فٌذ ممتاز

إحراز العرب ىذه المرتبة المتقٌدمة في عمـ 
الصكت، في زمف مبٌكر نسبيان آيؿ إلى طبيعة 

كنشأة عمكميـ عمى السماع كالمشافية،  ،حياتيـ
األخذ  »كالمفيكـ مف السماع في ىذا السياؽ ىك: 

. (ُٖ)«المباشر لممادة المغكية عف الناطقيف بيا
كفعالن فقد حظي البحث عندىـ في الصكتيات 
بمكانة مرمكقة، مما حذا بالعالـ الشيير ابف جني 
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، (ُٗ)أف يصطمح عمى تسميتو بػ ''عمـ األصكات''
أصكات يعٌبر بيا كؿ قكـ عف  »ما حٌد المغة أنيا ك

. كىكذا يككف ىؤالء العمماء قد (َِ)«أغراضيـ
 spoken)أدرككا في كقت مبٌكر أف المغة المنطكقة 

language)  ىي المصدر الحقيقي في الدرس
 المغكم عمى ما يرل عمـ المغة الحديث.

أما عف ظاىرة الدخيؿ كعالقتيا بالجانب الصكتي 
عربية، فقد ارتأينا أف يككف في المباحث في ال

نطؽ األعاجـ لمحركؼ العربية: قبؿ  -ُاآلتية: 
الشركع في دراسة كتحميؿ كمقاربة تحميؿ نطؽ 
العرب لأللفاظ، كاألصكات الدخيمة كاف لزامان فيما 
أعتقد أف أقؼ عند مشكمة نطؽ األعاجـ لمغة 
الضاد، كذلؾ أف األجنبي إذا لـ تطاكعو عاداتو 

نطقية القكمية الراسخة عمى نطؽ أصكات لـ ال
بأصكات  -تمقائيان  –يؤدىا مف قبؿ، اعتاض عنيا 

لغتو القريبة المخارج منيا، كبيذا التبديؿ يحصؿ 
االلتباس كالغمكض في األلفاظ بإشراؾ أصكات 
أصيمة كدخيمة في تركيبيا. كتتمثؿ خطكرة ذلؾ 
حيف نعمـ أف المعايير المغكية لسالمة األلسنة 

تقاس بمدل  -زمانان كمكانان  –كصالحيا لالحتجاج 

الصمة باألعاجـ، فيككف ىدؼ الدراسات الصكتية 
في الحسباف الحفاظ عمى األلسنة العربية  أف يضع

مف المحف كالمكنة مف أجؿ صكف لغة القرآف كحسف 
أم إف عمماء العربية كانكا ينظركف إلى  »نطقو، 

النظرة التي  العجمة كاألعاجـ في الحاليف جميعان،
تكفؿ لمعادات الصكتية العربية سالمتيا كاستمرارىا، 
مثمما كانت سجٌية فطرية فييـ قبؿ االختالط 

ككاف ال معدل ليـ عف اإلنصات إلى بغيرىـ. 
صكتيف: األكؿ: نطؽ األعاجـ لمعربية، كالثاني: 
نطؽ العرب لألصكات في األلفاظ الدخيمة مف 

 .(ُِ)«لغات غير عربية

كقد كاف الجاحظ مف أبرز القدماء اىتداء إلى لكنة 
األعاجـ، كاستقراء ألمثمة عيكب النطؽ عندىـ، 
كآية ذلؾ ما يركيو عف زياد النبطي حيف دعا 

مف لدف دأكتؾ إلى »غالمو ثالثان فمما أجابو، قاؿ: 
يريد: مف لدف  «أف قمت لبيؾ ما كنت تصنأ؟

 .(ِِ)«دعكتؾ إلى أف أجبتني ما كنت تصنع

كما ألمح المغكيكف القدماء إلى أف صييب بف سناف 
صاحب رسكؿ ا صمى ا عميو  –ي مالرك 
كاف يقكؿ: إنؾ ليائف، يريد إنؾ لحائف أك  -كسمـ



 اسات العربيةمحور الدر 

 382 3102لسنة  ثانيالقسم ال 32العدد

ذا تقصينا العيكب النطقية عند ىؤالء  لخائف. كا 
األعاجـ ألفيناىـ ال يحسنكف نطؽ األصكات العربية 

كؼ عمى نسؽ أصحابيا، بؿ يعجزكف عف نطؽ حر 
بأعينيا كالحاء كالعيف، كالجيـ كالشيف، كذلؾ حسب 
المقاييس العامة، كأخذان بظكاىر األمكر. أما في 
حقائؽ العمكـ الصكتية الحديثة كدقائقيا، فاألمر 

برىنت الدراسات الصكتية أبعد مف ذلؾ، إذ 
باألجيزة الدقيقة أف اإلنساف ال يعيد األصكات ذاتيا 

ا نطقيا تمامان في عندما يكرر نطؽ جممة ما كم
. كما ظير بالدراسة العممية العممية (ِّ)المرة األكلى

أف طريقة نطؽ األصكات تختمؼ اختالفان بٌينان مف 
. فما قكلؾ عف نطؽ األعجمي (ِْ)شخص إلى آخر
ذا كاف األمر محصكران لـ ألصكات عربية  يألفيا؟ كا 

في نطؽ بسيط أك تحريؼ شكمي ألصكات العربية 
خطران ذا باؿ عمى لغة الضاد، كلكف فقد ال يشكؿ 

أحرؼ عربية أخرل قد يتعدل ذلؾ إلى إبداؿ 
لى ترقيؽ حركؼ اإلطباؽ، بؿ إلى  بأعجمية، كا 
محاكلة بعض األعاجـ السيطرة عمى العربية، كنظـ 
الشعر بيا، كفييـ عجمة المساف، كفي ىذا السياؽ 

شيد العصر  »يكمئ د. إبراىيـ أنيس قائالن: 
مف المكالي أصحاب الطمكح الذيف  األمكم بعضان 

حاكلكا جيدىـ السيطرة عمى المغة العربية 
الفصيحة، كلكف بقيت في ألسنتيـ لكنة تنـ عف 
أصميـ، كتفشى ما استتر مف انتمائيـ لمفرس، 
كيكفي أف نشير ىنا إلى أف الفقيو الكبير ''مكحكؿ'' 

ىػ كانت ليجتو العربية تنـٌ عمى  ُٕٕالمتكفى سنة 
فارسي، إذ كاف يبدؿ الحاء ىاء، كالقاؼ أصمو ال

كافان، ككذلؾ الشأف مع المحدث الثقة الكبير ''نافع'' 
أستاذ مالؾ. كالغريب أف بعض ىؤالء المكالي أياـ 
األمكييف كانكا يحاكلكف نظـ الشعر العربي، كعيرؼ 
منيـ شعراء مف أمثاؿ زياد األعجـ المتكفى سنة 

صفرة حاكـ  ىػ، كىك مكلى الميٌمب بف أبي ََُ
خراساف، كقد سمي باألعجـ لمكنة في لسانو جعمتو 
ينطؽ بالعيف ىمزة كبالحاء ىاء، كيرقؽ حركؼ 
اإلطباؽ، كتمؾ ىي السمات الخاصة بالمساف 

كما ذىب الدكتكر طو ندا إلى ككف  .(ِٓ)«الفارسي
الفارسية مسئكلة إلى حٌد كبير عف المكنة التي 

. (ِٔ)أصابت الخكاص كالعكاـ عمى حد سكاء
كباإلضافة إلى طغياف الفارسية أكثر مف غيرىا في 

مخالفة مف قبيؿ بقية  اؾنفيالمجتمع العربي، 
األعاجـ لألنظمة الصكتية العربية، أك لألصكؿ 

عتادة عند العرب، فقد كانت مثالن الصكتية الم
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لمجاحظ مالحظات ثاقبة اضطمع مف خالليا 
باستقراء األصكات في الحركؼ، كداللة ذلؾ مف 

فأما حركؼ الكالـ فإٌف حكميا إذا تمكٌنت  »قكلو: 
أال ترل أف السندم  كـ،حفي األلسنة خالؿ ىذا ال

إذا جمب كبيران، فإنو ال يستطيع إال أف يجعؿ الجيـ 
، كلك أقاـ في عميا تميـ، كفي سيفمى قيس، كبيف زايان 

عجز ىكزاف خمسيف عاما، ككذلؾ النبطي القٌح 
الذم نشأ في بالد النبط ألف النبطي القح يجعؿ 

زكرؽ'' قاؿ: الزام سينان، فإذا أراد أف يقكؿ: ''
ىمزة، فإذا أراد أف يقكؿ:  ''سكرؽ'' كيجعؿ العيف

س يمتحف لساف ''مشمعؿ'' قاؿ: ''مشمئؿ''، كالنٌخا
الجارية إذا ظف أنيا ركمية، كأىميا يزعمكف أنيا 
مكلدة، بأف تقكؿ: ناعمة، كتقكؿ: شمس ثالث 

. كيقرر في مكطف آخر أف: (ِٕ)«مرات متكاليات
لكؿ أمة حركفان تدكر في أكثر كالميا نحك »

استعماؿ الركـ لمسيف، كاستعماؿ الجرامقة لمعيف، 
ضاد، كال لمفرس  يقكؿ: كقاؿ األصمعي: ليس لمركـ

. كقد نعت ابف النديـ (ِٖ)«ثاء، كال لمسرياف ذاؿ
بالدمدمة مجتمعان مف الزنكج، فشبو حكارىـ 

كاليميمة، كشبو كالـ غيرىـ عمى سكاحؿ البحر 
 .(ِٗ)مف أسياؼ فارس بالصفير

كلعٌؿ مثؿ ىذه اإلشارات إلى األخطاء الصكتية 
التي تينسب إلى األجانب أك المتأثريف بمغات 

عمييا ينصب بعضيا  ةأجنبية، كاألحكاـ المنبني
عمى متابعة عيكب النطؽ، كييتـ بعضيا اآلخر 
بأصحاب المكنة مف األعاجـ كبأصكليـ العرقية، 
كتارة بمنزلتيـ االجتماعية، كبعضيا ينصرؼ إلى 
االىتماـ بالمغة التي تسببت في شيكع ىذه الظاىرة، 

 كأثره. أك مدل ىذا الشيكع كاالنتشار بيف العرب

كقد بٌيف الباحث يكىاف فؾ ما لقيت العربية عمى 
لساف غير العرب مف تغييرات ىددت بالمسخ 
صكرة كقعيا كجرسيا، كطبيعة تككينيا كتركيبيا في 

. كىكذا استشعر فقياء المغة خطر (َّ)الصميـ
العجمة مف جية، كالغيرة كالخشية عمى المغة 

رسة ظكاىر العربية مف جية ثانية، فسارعكا إلى مدا
كالقكانيف التي  ،كالقكاعدلغتيـ، ككضعكا الضكابط 

رأكا فييا ضماف تمؾ المغة مف الفساد، كصكنيا مف 
كبإحصاء سريع ليذا  »عبث األلسنة الدخيمة. 

التتبع المتأني المستفيض لألحرؼ العربية التي 
يخطئ في نطقيا، كأف في ىذا ألشد آثار العجمة 

تيديدان، فمك أبيح لتمؾ عمى المغة العربية خطران ك 
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الكثرة الكاثرة مف األعاجـ، كلمقمة مف مقمدييـ 
العرب التمادم في النطؽ الخاطئ بيذا القدر 

كضاعت  ،لتصٌدع بنياف العربية، كتفككت أصكليا
أصكاتيا. فما بالؾ بالنظاـ النطقي كمو بما فيو مف 

، كالتنغيـ stressعادات صكتية كالنبر 
intonation،كاإلقالب كالتفخيـ، كالترقيؽ  ، كالٌركـ

. كال أرل كجيان (ُّ)«كغيرىا مف الظكاىر النطقية
النييار كتصدع بنية المغة كنظاميا كمنظكمتيا، 
كقد قيض ا تعالى ليا عمماء ييتمكف بيا، 

ماداـ  كف عف بيضتيا بالمساف كالقمـحكيناف
 الجديداف كتعاقب الممكاف.

 األصوات:نطق العرب للدخيل من األلفاظ و -3

لعٌؿ ما حٌفز العرب عمى أف يعتنكا بالجانب النطقي 
مف الدراسات الصكتية عناية شديدة حرصيـ عمى 
تقاف ترتيؿ كتاب  معرفة أصكؿ القراءات القرآنية، كا 
ا العزيز، كتجكيد نطقو. ككاف ذلؾ كذلؾ عندما 
كاجيكا مشكمة نطؽ األعاجـ لمعربية، كنطؽ العرب 

 -في البداءة -كاف العرب -ـ كلمدخيؿ الكافد عميي
يستممحكف سماع الدخيؿ، كجاء في األثر: أعجمي 
فالعب بو. كقد نقؿ الجكاليقي كالخفاجي أمثمة 

كذكر أبك  »شعرية لالستطراؼ، فذكر الجكاليقي: 
حاتـ: أف رؤبو بف العجاج كالفصحاء كاألعشى 
كغيره ربما استعاركا الكممة مف كالـ العجـ لمقافية، 

، كلكف ال يستعممف المستطرؼ، كال لتستطرؼ
يصٌرفكنو، كال يشتقكف منو األفعاؿ، كال يرمكف 
باألصمي المستطرؼ، كربما أضحككا منو، كقكؿ 

 العدكم:

 أنا العربي الباؾ

 أم النقي مف العيكب. كقاؿ العجاج:

 كما رأيت في المالء البردجا

كىـ السبي، يقاؿ ليـ بالفارسية ''برده'' فأراد 
كىـ  ». كأكرد الخفاجي في ىذا الصدد: (ِّ)«القافية

يمعبكف بو كثيران، كربما استعممكه عمى سبيؿ 
. كييفيـ مف (ّّ)«التمطؼ... كربما استعممكه ىزالن 

القكليف أف استعماليـ لألعجمي ىنا كاف في مجاؿ 
حدكد لـ يرؽ إلى مقامات التأليؼ في المغة العالية م

ة اليكمية الفصيحة، ككاف تأثيره في لغة الحيا
سطحيا ال يشكؿ خطران كبيران يمس جذكر المغة، 
فحاجتيا إليو نادرة، كالتفات العمماء إليو قميؿ معدكد 
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في إطار إىماليـ لمغات األجنبية بعامة، كلكف ما 
كاف مفركضان عمييـ، كتتطمب منزلتو منيـ كؿ 
عناية كبحث، فيك ما اضطرتيـ الحاجة إلى 

يبو، أك ما جاء بو استعارتو مف لغات أخرل كتعر 
 الكحي الرٌباني.

يشيع بيف القكـ نسبة كبيرة مف األلفاظ  كىكذا فقد
لفظيا ككزنيا، كلغاتيا لعكامؿ  الدخيمة المختمؼ في

صيميا كاشتقاقيا صكتية بحتة، بؿ إف االتجاه إلى تأ
. (ّْ)اف في ضكء العكامؿ الصكتيةكتعييف معناىا ك
لذم استيمكه يتمكف بعمـ األصكات اكىكذا نجدىـ ي

بالنظر في آم الذكر الحكيـ، فنألفيـ قد درسكا 
 »لفظة ''الصراط''، حيث يقكؿ أبك حياف األندلسي: 

قرأ قنبؿ عف ابف كثير في كؿ القرآف: سراط، 
كالسراط بالسيف الصريح، كخمؼ عف حمزة بإشماـ 
 الصاد الزام في كؿ القرآف، كخالد عنو باإلشماـ

د كفيما عداه بالصافي الصراط المستقيـ فقط، 
ريح بالسيف فألنيا الصريح في كؿ القرآف، أما التص

األصؿ، ألف السراط مف االستراط، كىك االبتالع، 
سمي الطريؽ بو ألنو يبمع السابمة، كأما الصاد 

كىي حرؼ ميمكس  ،فمكراىة الخركج مف السيف

مستفؿ إلى الطاء، كىي حرؼ مجيكر مستفؿ، 
ا في مصادان الشتراكي فطمبكا التجانس بقمب السيف

الصفير، كاليمس كالمخرج، كاشتراؾ الصاد كالطاء 
اإلشماـ فمممبالغة في في اإلطباؽ كاالستعالء، كأما 

طمب التجانس لزيادة الزام عمى الصاد 
أف الحٌجة لمف قرأ  ظ. كىكذا نمح(ّٓ)«بالجير
سيف في أنو أبدليا مف السيف لتؤاخي ال بالصاد

 .طاء في اإلطباؽال اليمس كالصفير، كتؤاخي
فالتجانس أك التآخي كاالنسجاـ يمثؿ إقامة تكافؽ 
ينساب فيو النطؽ بغير مشقة أك تنافر، كمفاد ذلؾ 
أف ىذا التكافؽ النطقي غير متكفر في السيف مع 
الطاء، كلكنو متكفر في الصاد. كقد تبٌيف 
لمسجستاني مف ىذا المثاؿ كنحكه كما نقؿ عف ذلؾ 

فيو طاء  -يعني كممة –ؿ حرؼ ك »الرازم، فقاؿ: 
أك غيف أك قاؼ فالسيف كالصاد فيو  ،أك خاء

لغتاف، نحك الصراط كالسراط، كالسمطاف 
 .(ّٔ)«كالصمطاف

كالكاقع أف األلسنة تمرف عمى إجراء األصكات 
بترتيب يتكرر، ثـ يطرد كيصبح عادة. ككؿ دخيؿ 
عمى ىذه العادات النطقية المتأصمة سيخضع لمعادة 
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كالمراف بالقدر الذم يحقؽ دكاما النطؽ المكركث 
كالمتمكف، أم بتحكيؿ األصكات الدخيمة إلى أقرب 

فارس األصكات األصيمة مخارج. كقد ذكر ابف 
حدثني عمي بف أحمد  »صدد ذلؾ ما نصو: 

الصباحي قاؿ: سمعت ابف دريد يقكؿ: حركؼ ال 
تتكمـ العرب بيا إال ضركرة، فإذا اضطركا إلييا 
حٌكلكىا عند المتكمـ بيا إلى أقرب الحركؼ مف 
مخارجيا، كذلؾ كالحرؼ الذم بيف الباء كالفاء 
 مثؿ: ''بكر'' إذا اضطركا قالكا: فكر. قاؿ ابف
فارس: كىذا صحيح ألف )بكر( ليس مف كالـ 
العرب، فمذلؾ يحتاج العربي عند تعريبو إياه أف 

 .(ّٕ)«يصٌيره فاء

كىكذا يتبدل لنا أف غرض الدراسات الصكتية التي 
نجمت عف البحث في المشكمة كاف تحقيؽ 
االنسجاـ الصكتي الذم عممو الخميؿ كسيبكيو 

. (ّٖ)احديككف عمؿ المساف مف كجو ك لبقكليما: 
كمفيكـ االقتصاد في الجيد العضمي، ليس الداللة 

إنما  -حصران  –بو التقميؿ مف األصكات أك إدغاميا 
قد يككف الجيد متمثالن بعدـ تحقيؽ االنسجاـ، 

جرياف األصكات عمى مألكؼ العادات  ـكبعد

الصكتية الراسخة عند أصحابيا األصالء، عمى 
المساف،  حيف تككف السيكلة في نطؽ ما اعتاده

 -بالتكرار –كجرت عميو العادات النطقية محققة 
ف كثرت األصكات، فكثاالنسجاـ ك  رتيا االنسياب، كا 

نما الجيد كالمشقة في  ليست محؿ جيد كمشقة، كا 
تنافرىا كغرابتيا، كليس القمب المكاني 

(Metathesis)  في المغة أحيانان، كالميؿ نحك
التمقائي ألعضاء األيسر فكنيميا إاٌل االتجاه العفكم 

 .(ّٗ)النطؽ إلى تحقيؽ ىذا االنسجاـ الصكتي

كليس أدؿ عمى ذلؾ مف بعض األمثمة الصكتية في 
ألفاظ دخيمة، فقد ذكر عمى سبيؿ التمثيؿ الجكاليقي 

'' في تعريب ''اشماكيؿ''، كضبط إسماعيؿلفظ ''
النتيجة بأسمكب كصفي مقرران أنيـ أبدلكا السيف مف 

. كقد عٌمؽ (َْ)منيا في اليمسالشيف لقرب السيف 
 »الدكتكر مسعكد بكيك عمى ىذا الكصؼ بقكلو: 

، كلكف ىذا اإلبداؿ في فما قالو صحيح في ظاىره
حقيقتو استجابة طبيعية لركح العادات الصكتية 
العربية. فالنسؽ الفكنكلكجي العربي لـ يعرؼ 
التركيب المتتالي لألصكات: ''اشـ'' أصالن، عمى أنو 

''، عرؼ ىذا  '' ك''اسـو التركيب كألفو في مثؿ: ''اسـي
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فثقؿ . (ُْ)«ك''اسمؽ''، ك''اسمع''...الخ، كساغ لو
''الشيف'' كما يرل الجكاليقي ىك الذم دعاىـ إلى 
استبداليا، ال لككنيا غير مكجكدة في العربية، أال 
تراىـ ترككىا في ألفاظ مثؿ: ''شرحبيؿ'' 

كىك بالفارسية  ،''رؽك''شراحيؿ''، ك''شيميؿ'' ك''شبا
فاألصكات "شرح"ك "شرا"، ، (ِْ)"بيشبارة"

مسمكعة في النطؽ العربي، غير أف ك"شيـ"ك"شبا" 
األصكات ''ب م ش ب'' غير مسمكعة، بؿ ال 
ينطؽ بيا في العادات الصكتية العربية، كمف ىنا 
أجرم عمييا إبداؿ تمقائي لتنقاد في مكاتاة كيسر 
لمنطؽ العربي، كىك ما تدٌبره عمماء العربية فسمكه 
تعريبان صكتيان. كقد نقؿ صاحب المزىر في ىذا 

كقاؿ أبك عبيد في الغريب  »ؽ فقاؿ: السيا
المصنؼ: العرب يعربكف الشيف سينان يقكلكف: 
نيسابكر، كىي: نيشابكر، ككذلؾ الدشت، يقكلكف: 
دست فيبدلكنيا سينان. كفي تذكرة الشيخ تاج الديف 
ابف مكتكـ بخٌطو: قاؿ نصر بف محمد بف أبي 
الفنكف النحكم في كتاب أكزاف الثالثي: سيف 

يف في العبرية، فالسالـ: شالـ، كالمساف: العربية ش
لكف ىذا الحكـ ال يككف  (ّْ)«لشاف، كاالسـ: اشـ

مطردان، فميس ىناؾ مف أحد يمكنو القطع باطراد 

نما يعتبر  إبداؿ السيف مف الشيف في الدخيؿ كمو، كا 
ذلؾ أغمبيا كما تبٌيف مف الدراسات المقارنة بيف 

لحظو سيبكيو  . كىك ما(ْْ)العربية كالدخيؿ السامي
البدؿ  وكأما ما ال يطرد في »ثـ بٌينو في قكلو: 

فالحرؼ الذم ىك مف حركؼ العرب نحك: سيف 
سركاؿ، كعيف إسماعيؿ، أبدلكا لمتغيير الذم قد 
، فغٌيركه لما ذكرت مف التشبيو باإلضافة، فأبدلكا  لـز

سالؿ مف بيف نمف الشيف نحكىا في اليمس، كاال
يمزة العيف، ألنيا أشبو الثنايا، كأبدلكا مف ال

 .(ْٓ)«الحركؼ باليمزة

 »ساف العربي أباف قائالن: كفي تكصيؼ الفارابي المٌ 
فبنى مباني باف بيا جميع المغات، مف إعراب 
أكحده ا لو، كتأليؼ بيف حركة كسككف حاٌله بو، 
فمـ يجمع فيو بيف ساكنيف، أك متحركيف متضاديف 

. كلـ يالؽ  ف حرفيف ال يأتمفاف، بينحك: فيًعؿ كًفعيؿى
كال يعذب النطؽ بيما، أك يشنع ذلؾ منيما في 
جرس النغمة كحٌس السمع، كالعيف مع الحاء، 
كالقاؼ مع الكاؼ، كالحرؼ المطبؽ مع غير 
المطبؽ، مثؿ تاء االفتعاؿ مع الصاد كالضاد في 
أخكات ليما، كالكاك الساكنة مع الكسرة قبميا )نحك 



 اسات العربيةمحور الدر 

 326 3102لسنة  ثانيالقسم ال 32العدد

الساكنة مع الضمة اء ميزاف كأصميا مكازف( كالي
قبميا نحك: مكقف كأصميا مييقف في خالؿ كثيرة مف 

. كقد ذكر الخفاجي عف (ْٔ)«ىذا الشكؿ ال تيحصى
كليس في كالـ  »العادات الصكتية العربية فقاؿ: 

. كال (ْٕ)«العرب شيف بعد الـ في كممة عربية
يركب لفظ عربي مف باء كسيف كتاء، ك''بست'' 
البمدة أعجمي، كلـ يجتمع في العربية سيف كزام، 

كلـ يحؾ أحد مف الثقات كممة  »كال سيف كذاؿ، 
باء كسيف كتاء، فإذا جاء ذلؾ في عربية مبنية مف 
 .(ْٖ)«كممة، فيي دخيؿ

ننا حيف نتكمـ لغة أجنبية كما أشار كندراتكؼ أ
صكتية ال تخفى مف لغتنا القكمية،  غمةنشميا ن

ليا ممٌيزة مشكبة  فتخرج األصكات في نطقنا
خاصة كالتنغيـ، كىذا مف  دٌ مبعاداتنا النطقية في ال

يتغٌمب  الطبع كالنشأة ألنو ليس يسيران عمى المرء أف
عمى عادات الكالـ التي اكتسبيا كتمرس عمييا منذ 

يمؽ  ـل . كىكذا نممس أف الدخيؿ(ْٗ)نعكمة أظفاره
 ،كقعو كنسقو الفكنكلكجي قبكالن سريعان لنشكزه

كاختالؼ أصكاتو عما درج عميو ىؤالء كألفكه، كلذا 
فقد اضطركا إلى إبداؿ حركفو أك تبديؿ بنيتو 

الصكتية، إال ما كانت حركفو مف حركفيـ،  كبناؤه 
كبنائيـ، كلعؿ ذا المقصكد يبينو د. عمي عبد 

ضع في الغالب تخ» الكاحد كافي فيما يقكؿ: 
الكممات المقتبسة لألساليب الصكتية في المغة التي 
اقتبستيا، فيناليا كثير مف التحريؼ في أصكاتيا، 
كطريقة نطقيا، كتبعد في جميع ىذه النكاحي عف 
صكرتيا القديمة... كمف ثـ نرل أف الكممة الكاحدة 
قد تنتقؿ مف لغة إلى عدة لغات فتتشكؿ في كؿ 

لذم يتفؽ مع أساليبيا الصكتية لغة منيا بالشكؿ ا
حتى لتبدك في كؿ لغة منيا غريبة عف نظائرىا في 

 .(َٓ)«المغات األخرل

كفي العمكـ نممح أف العربية اختارت أحرفيا 
كصيغيا كفؽ الذكؽ العربي، أك عمى ما يرضي 

كالعادات الصكتية العربية فقامت  ،السميقة العربية
أك التبديؿ بإجراءات نحك التصحيؼ أك اإلسقاط، 

كىك ما أشبو كثير مف  ،أك اإلضافة كما إلى ذلؾ
المغكييف المحدثيف، كمما يجدر التنبيو إليو في ىذا 
المكضع أف المغكييف القدامى قد ألحقكا ىذا الدخيؿ 
 ،بأبنية العرب، كىك ما نفيمو مف كالـ سيبكيو

اعمـ أنيـ مما يغيِّركف مف الحركؼ » فذكر: 
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ركفيـ البتة، فربما ألحقكه األعجمية ما ليس مف ح
كقد كاف متجو . (ُٓ)«ببناء كالميـ، كربما لـ يمحقكه

العرب حكؿ تعريب األسماء كاأللفاظ األعجمية ىك 
، أعجمية -كميا –تغييرىـ لكؿ لفظة كانت حركفيا 

فما رفضكه في لغتيـ ىك الحرؼ األعجمي أك 
الصكت األعجمي. كيتمك ىذا العمؿ إلحاؽ األلفاظ 
بأبنيتيـ، كىك المسمؾ الغالب، أك تركيا غير 
مطردة في تمؾ األبنية، كىك قميؿ نسبيا، كنفقو مف 

الكالـ اشتراطيـ في الدخيؿ أف ينطؽ بأصكات  ىذا
عربية خالصة تمثؿ مادة بناء األلفاظ، كعدـ 
اشتراطيـ في الصيغ أف تككف عربية األكزاف دائمان، 

إلحاؽ المادة فكاف إلحاؽ الشكؿ مبنيان عمى فكرة 
األساسية أم الحركؼ. كقد كصؼ إماـ النحاة ما 

 »بيذا اإللحاؽ فأكرد:  يجرم عمى المفظ األعجمي
بما غيركا حالو عف حالو في األعجمية مع ر ك 

إلحاقيـ بالعربية غير الحركؼ العربية، فأبدلكا 
مكاف الحرؼ الذم ىك لمعرب عربيان غيره، كغيركا 

ادة، كال يبمغكف بو بناء الحركة  كأبدلكا مكاف الزي
كالميـ، ألنو أعجمي األصؿ، فال تبمغ قكتو عندىـ 
نما دعاىـ إلى ذلؾ أف  إلى أف يبمغ بناءىـ. كا 
األعجمية يغيرىا دخكليا العربية بإبداؿ حركفيا، 

. كىكذا نرل (ِٓ)«فحمميـ ىذا التغيير عمى أف أبدلكا
أنيـ أجركا ىذا التصٌرؼ مف اإلبداؿ كالحذؼ 

ف لـ كالزياد ة كتغيير الحركات عمى األعجمي كا 
يمحقكه بأبنيتيـ. كيضيؼ صاحب الكتاب إجراءىـ 

كلكف ىذا التصرؼ باألعجمي  »ىذا مكضحا: 
عمى مختمؼ كجكىو، ال يبمغو مف القكة في بنائو ما 
لألبنية العربية، بؿ يبقى لو عرفو األعجمي كربما 

ترككا االسـ عمى حالو إذا كانت  -بعد ىذا كمو –
حركفو مف حركفيـ، كاف عمى بنائيـ أك لـ يكف 

. كالممحكظ عند (ّٓ)«نحك. خراساف، كخٌرـ، كالكركـ
العمماء في مسألة كلكج األعجمي لغة الضاد أف 
أمريف أساسييف شغال باليـ ىما التغيير كاإللحاؽ، 
كيتجمى كاضحان أف التغيير كاف أكثر كأعـ، بينما 

مف المغكييف  نجد اإللحاؽ قد حظي باىتماـ أكبر
كالنحاة، لما يمثمو مف  كجكه االتساع في المادة 
الصالحة إلقامة القكاعد، في المشتقات بأنكاعيا، 
كفي النسب كالتصغير، كتصنيؼ المادة المغكية 
عمى ما يكافؽ الخطكط العريضة لقكاعد العربية، 

 -في المقاـ األكؿ -عمى حيف كاف التغيير يتجو 
 إلى الحركؼ.
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العامؿ الصكتي أساسيا إٍف في التغيير  بقي ىكذاك 
أك اإللحاؽ، كلذا لعميـ ترككا ما كافقت أصكاتو 

كأبدلكا منو  -أحيانان  –أصكاتيـ عمى حالو في لغتو 
غالبان، كمالكا إلى اإللحاؽ بالصيغ العربية المألكفة 
أكثر مف غيرىا، كلمزيد مف التكضيح نسكؽ أبنية 

كزف فىعؿ نحك:  ألحقكا بيا ألفاظا دخيمة أال كىي
ت، بخحبؿ، كثمج، كصحب، ككجد، فقالكا: سخت، 

، ضنؾ،  ببر، جاـ، طست، دست، صرد، جـر
كمكز. كبعد مدارسة األلفاظ: ''سخت، كبخت، 

نجدىا ىي نفسيا بحركفيا في  (ْٓ)كببر، كجاـ''
العربية، كما كانت في الفارسية، بالمفيكـ العاـ 

ؿ الحركات لبنية الكممة، غير أف النطؽ العربي أح
اإلعرابية عمى أكاخر ىذه األلفاظ محؿ التسكيف 
بالفارسية. كأضفى عمى نطقيا ما اعتادتو العربية 

مالة ككصؿ في  ،مف ترقيؽ كتفخيـ ألصكاتيا، كا 
. كما (ٓٓ)درج الكالـ يمٌيزىا مف النطؽ الفارسي

و عمماء المغة بيذا اإللحاؽ ىك تغيير حركة نعص
ك حرفيف فييا، أك في المفظة، أك إبداؿ حرؼ أ

التعريؼ )اؿ( عمييا. كمثؿ ىذا إدخاؿ أداة 
رؼ عمى بساطتو قد يككف كافيان لضـ المفظة صالت

ى عمى طبع العربية بٌ في جممة المعٌرب الذم ال يتأ
 في صيغيا كنطقيا عمى األقؿ.

 عدم تقنين وضبط اإلبدال الصوتي للدخيل:

الدخيؿ نا النظر في تعامؿ العرب مع معنإذا نحف أ
حيف إخضاعو لمعربية أك سننيا لـ يكف عمميـ ىذا 
عمى نظاـ دقيؽ أك نسؽ مطرد، فمـ يتخذكا أسمكبان 
بعينو في عممية حذؼ السكابؽ أك المكاحؽ مف 
الكمـ الدخيؿ، كال سنكا سنة كاضحة في إضافة 

أك تغيير حركات، كلـ يحرصكا عمى إلحاؽ  ،أحرؼ
ؿ ذلؾ كاف مدعاة الدخيؿ كمو باألبنية العربية، كلع
 وأنٌ  -كىـ يحاكلكف –لمنتقدييـ، كما يشفع ليـ ذلؾ 

أك  ،حالت أسباب متعددة دكف اإلبداؿ المطرد
المنظـ ألصكات الدخيؿ في العربية كمف ذلؾ ما 

 يأتي:

أف أكلى ىذه األسباب التي منعت اطراد  -أ 
اإلبداؿ مف األصكات الدخيمة تعدد المغات التي 

مايز خصائصيا، كطبائع أخذت منيا لغة الضاد كت
أصكاتيا عما عرفتو العربية، كذلؾ أف العرب أبدلت 

ية نحك: برزخ، فارسالخاء مف الكاؼ في األلفاظ ال
أبدلت القاؼ مف الكاؼ كامخ، فرسخ، كبالمقابؿ 
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في األلفاظ اليكنانية مثؿ: بطريؽ، قمـ، إقميـ. كىذا 
يفٌسر أف األذف العربية لحظت فرقان كاضحان بيف 

ؼ الفارسية كالكاؼ اليكنانية، كيرل أحد الكا
الباحثيف في ىذا السياؽ أف الكاؼ العربية لـ 

أف تككف بديالن دقيقان عنيما،  -فيما يبدك –تصمح 
مع أٌف ىذا ما يجب أف يتكقع، كيخطر في الباب 

ذا كاف صكت الكاؼ الفارسية (ٔٓ)في الٌظاىر . كا 
كت نفسو قريبان مف الخاء العربية، فإننا ال نجد الص

بؿ نجده ىنا أميؿ إلى صكت  Bactriaفي لفظة 
ذلؾ فقد أبدلكا الكاؼ التي عرفتيا العربية، كرغـ 

رطاس كما قالكا: ق ،(ٕٓ)منو الخاء فقالكا: ''بختية''
بالقاؼ كىي في اليكنانية بصكت الخاء أيضان أم 

: خارطة -فيما بعد –خارتس كلكنيـ قالكا فييا 
كىذا الحرؼ نفسو أم الخاء كخريطة بالمفظ نفسو. 

كاف بديالن مف الحاء في الحبشية في لفظة أخدكد 
 .التي أصميا فييا مف ''حدد''

شٌكؿ التطكر الصكتي حائالن دكف اطراد  -ب 
اإلبداؿ، كىك يطرأ عمى جميع المغات كمنيا 
ف كانت ىذه األخيرة تميؿ إلى الثبات  ،العربية، كا 

حتى  كالمحافظة عمى األصكات أكثر مف غيرىا
يصعب الكقكؼ عمى تطكرىا الصكتي إال في 

إشارات عارضة إلى بعض أحرفيا كصيغيا. كذلؾ 
التطكر الصكتي أصاب معظـ المغات التي أخذت 

قبيؿ ذلؾ تحٌكؿ الغيف إلى عيف،  مفمنيا العربية ك 
كالخاء إلى حاء بالنسبة لكؿ الميجات اآلرامية، 

حافظة بينما كانت العربية أكثر المغات السامية م
. كلذا فقد يعسر عمى لغة (ٖٓ)عمى أصكات الحمؽ

أصكاتيا أف تأخذ بيف الحيف كالحيف مف لغات  تتثب
تطكرت أصكاتيا، كفي ىذه الحاؿ يككف ىناؾ نكع 
مف االنسجاـ كاالتساؽ كالتناسب الصكتي الذم 
تجارم فيو المغة اآلخذة أصكات المغة المأخكذ 

 منيا.
العربية شكالن استقرار األلفاظ الدخيمة في  -ج 

كصكتان بعيدة عما كانت عميو في لغتيا األصمية 
نتيجة أخذ العربية ليا مف لغة ثالثة كسيطة، كمف 

ذلؾ ما تكسطت اآلرامية في نقمو مف اليكنانية  ةمثمأ
أم  –كالفارسية، كالمستخمص أف يككف نطقيا 

إلى المغة الكسيطة أقرب منو إلى المغة  -العربية
ذا كاف ذلؾ كذلؾ يككف اطراد  صاحبة األصؿ، كا 

 اإلبداؿ عمى كجو دقيؽ مقيس غير كارد.
كمف ىذه الدكاعي طبيعة استعماؿ المفظ  -د 

استعمالو، كمف استعممو، فنقمة  الدخيؿ كمجاؿ
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الدخيؿ المباشركف أناس تتفاكت مراتبيـ الثقافية، 
كسالمة أعضاء السمع  ،كطبقاتيـ االجتماعية

عندىـ، كما تختمؼ أماكنيـ كمحالتيـ، مما يييئ 
مف كجو ينتشر بو  أكثرأف ينطؽ عمى لمفظ الدخيؿ 

بيف القـك مع إبداؿ متغٌير مف حركفو كما حدث 
خذ العرب الكممات اليندية عف المغة عندما أ

السنسكريتية الفصيحة مف أفكاه التجار، كسكاف 
المناطؽ الساحمية التي كانكا يترددكف عمييا. كال 
يخفى أف تمؾ المناطؽ كانت كال تزاؿ تسكدىا 

. كىذا شبيو بما (ٗٓ)ليجات متعددة بؿ لغات مستقمة
يحدث في أيامنا عند ترجمة مصطمحات الحضارة 

ديثة أك تعريبيا عمى أكجو متعددة في أقطار الح
الكطف العربي. كفضالن عف ذلؾ ذلكـ االختالؼ 

بيف الحكاضر كالبكادم  -عمى مٌر الزمف –الناجـ 
في نطؽ األصكات، كالذم ال تزاؿ بقايا أمثمتو 

نطؽ سكاف المدف بيف تسمع إلى اليكـ ممٌيزة 
كسكاف القرل كالجباؿ كالبادية. فيذه  ،الكبيرة

الظاىرة جديرة بأف ال تسمح لإلبداؿ المطرد أف 
 يفشك كينقاس.

أمف المبس، كذلؾ لك أنيـ قالكا عمى سبيؿ  -ق 
لكعاء، كىذا لفظو بحركؼ ذاتيا  "بادية"التمثيؿ: 

في الفارسية، كىي في غير حاجة إلى إبداؿ، 
اللتبست ببادية، كخمناىا الصحراء بالعربية. كلعميـ 

ا إلى لفظة ''باطية'' مف أجؿ ذلؾ عدلكا عف حركفي
مع كجكد أصكات المفظتيف في العربية، كذلؾ فيما 

 ذىب إليو الجكاليقي.
أك منيج  ،عدـ كجكد تفاىـ أك اتفاؽ مسبؽ -ك 

معتمد يستأنس بو المعربكف، كيمتمسكف ىديو، كلك 
سٌنكه قانكنان عاما عينكا فيو فكر القدماء نحك ذلؾ، ك 
مة إبداؿ األصكات الدخيكيؼ ينبغي أف يتـ 

كتعريبيا، لكانت عممية اإلبداؿ سارت كفؽ أسس 
ما يطرد إبدالو، كتألؼ التفسير مرسكمة تضبط 

 العممي المعمؿ لما ال يخضع لمنيجيـ.
الفركؽ الممٌيزة في األصكات بيف الٌمغات،  -ز 

ذا كانت لغة الضاد أكثر المغات السامية محافظة  كا 
عمى أصكات الحمؽ، فيي بيذه الخاصية تختمؼ 
اختالفان بٌينا عف اليكنانية مثالن التي انعدـ فييا ما 

 يرمز إلى ىذه األصكات.
لجكء العرب في بعض األحياف عند نقؿ  -ح 

األلفاظ األعجمية إلى التغيير الشامؿ لتركيب 
المفظ، فأبدلكا مف حركفو األعجمية حركفان عربية 
عمى ىكل مجرل كالميـ، فقالكا مثالن في ''كفجميز'' 
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الفارسية: ''قفشميؿ''، كاإلبداؿ الذم حصؿ ىنا 
نادران ما كأصاب األصكات كميا كاف إبداالن استثنائيا 

يتكرر، كىك بالطبع غير مطرد في األصكات ذاتيا 
مف ألفاظ أخرل تضمنتيا، كىي تخرؽ قاعدة 
اإلبداؿ المقيس إف كيًجد، كىي تحكؿ دكف االطراد. 
كبالمقابؿ مف ىذا يحدث أحيانان أف تأخذ العربية 
ألفاظان دخيمة دكف المساس بحركفيا أك التصرؼ 

يا، كبأصكاتيا كما بؿ قد تبقييا عمى حرفيتفييا، 
كانت في لغتيا األصمية، كبخاصة أسماء األعالـ 
نحك: شرحبيؿ، كخراساف، كساساف جمشيد، 

يتعذر  -في الحالتيف –كداريف. كىذا األسمكب 
 عمييـ تقنيف اإلبداؿ الصكتي مف الدخيؿ.

اعتبار العادات الصكتية مف أىـ ما يحكؿ  -ط 
ركف دكف اطراد اإلبداؿ ألصكات الدخيؿ، فيـ يعي

ليا اىتمامان، فذىبكا إلى تقدير أىميتيا مبالغيف في 
أك الكظيفة  ،ذلؾ بما ال يتفؽ مع الكاقع المغكم

العضكية لجياز النطؽ، ككاف العربي ال يمكنو 
مجاكزة ليجتو كعاداتو الصكتية، كآية ذلؾ ما نقمو 

قرأ  »ابف جني عف أبي حاتـ السجستاني في قكلو: 
: ''ط يبى ليـ كحسف مآب'' عمٌي أعرابي بالحـر

فقمت: طكبى، فقاؿ: طيبى، فأعدت فقمت: طكبى، 

فقاؿ: طيبى، فمما طاؿ عمٌي الكقت قمت: طكطك، 
. كيعمؽ ابف جني عمى ذلؾ (ُٔ)«قاؿ: طي طي

أفال ترل ىذا األعرابي، كأنت تعتبره جافان  »بقكلو: 
كزا، ال دمثان كال طيعان، كيؼ نبا طبعو عف ثقؿ 

مـ يؤثر فيو التمقيف، كال ثنى طبعو اء، فيالكاك إلى ال
. كنحك ىذا (ِٔ)«عف التماس الخفة ىز كال تمريف

كالعادات الصكتية يصعب  ،التعصب لميجة
التركيض عمى إبداؿ دقيؽ مطرد ألصكات الدخيؿ 

كاف في كربما  »بأصكات عربية صريحة. 
الدراسات المعجمية كالتأصيمية لمغات األسرة 

مثمة كالشكاىد ما يشجع الكاحدة كالسامية مف األ
كما  ،عمى األخذ بفكرة اطراد اإلبداؿ في األصكات

الحظ الكثيركف مف الدارسيف الغربييف لمتطكرات 
الصكتية في المغات السامية، كلكف حتى ىذه 
الدراسات تفصح مف أحكاـ كقكانيف صريحة اإلشارة 
إلى ما حصؿ في ىذه المغة أك تمؾ مف تطكر 

يجات، أك ميؿ إلى ترقيؽ صكتي، أك تطكر في الم
الحركؼ أك تفخيميا، عمى حيف استثنيت لغة ثالثة 
مف ىذا، مما يجعؿ مسألة االطراد في اإلبداؿ غير 

. (ّٔ)«دقيقة أك غير خاضعة لقكانيف صكتية ثابتة
اف'' أف ما حذا بالمغكم الشيير ''ستيؼ أكلمكىذا 
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إنيا تنبئ فقط عف  »يقكؿ في القكانيف الصكتية: 
قدر مف االطراد في التطكرات في حدكد معينة مف 
حيث الزماف كالمكاف، أم أنيا تشير إلى أف صكتان 
معينان قد تطكر إلى صكت آخر بذاتو في فترة كذا، 
كفي لغة كذا تحت ظركؼ معينة محددة تحديدان 

 .(ْٔ)«دقيقان 

مع كلعمنا نخمص في الختاـ بعد ىذا العرض 
إلى القكؿ بأٌف العامؿ  كالمقاربة  التحميؿالتكصيؼ ك 

الصكتي ىك  المعكَّؿ عميو في نقؿ العرب لمدخيؿ، 
كفي دارسة المغكييف لو في عممية التعريب، كتأثير 
ذلؾ كمو في العربية الفصحى بما سمكو مف مسمؾ 

 -في معظـ األحياف –طبيعي غير خاضع 
لضكابط القكاعد الصارمة. كما أف مسألة اإلبداؿ 
تمؾ تعتمد عمى ''العادات الصكتية'' المتأصمة 
بالممارسة كالتكرار كالتعٌكد، كما يرجع إلى طبيعة 
مخارج الحركؼ التي يترٌكب منيا المفظ كالكالـ، 
كتعاقد تمؾ الحركؼ، كجريانيا في الكالـ المتصؿ 

مف اختيار مف غير مشقة كال تكمؼ. كقد ظير 
ة العربية دكر األمثمة التي حاكلكا إلحاقيا باألبني

العادات الصكتية في طبع الدخيؿ بالطابع العربي 

في كزنو الذم ربما لـ يطرد كينقاس عمى ما شاء 
أك اقترحكا مف نظائر عربية  ،كرسمكا ،لو النحاة

فعدكه حينذاؾ مما لـ يعرؼ فييا، مع أف ضربان مف 
الحذؼ كالتغيير قد أجرم عميو، كما سبب ذلؾ إال 

ة مسمكعة، أك أية صيغة ليكافؽ قكالب صكتي
أك اعتادتيا األلسنة كاألسماع  ،مألكفة الكاقع

كالصيغ  ،العربية. كقد تككف الحركؼ كاألصكات
متقاربة في النطؽ، لكف العربية اختارت أحرفيا 
كصيغيا كفؽ الذكؽ العربي، أك ما يرضي السميقة 
العربية، كالعادات الصكتية العربية، كليس ألحد أف 

راد اإلبداؿ ىنا مثالن، كال خضكع يدعي كجكد اط
المغات األخرل بخصائص أصكاتيا ألكضاع 
العربية كقكالبيا كأصكاتيا، ألف العادات الصكتية 
كليدة الذكؽ الفردم، كىك بطبيعة الحاؿ ال ييحكـ 
بقانكف، كتتجمى أىمية المستكل الصكتي في ىذه 

في ككنو إذا عٌد مف أبنية  -أم الدخيؿ –القضية 
 ييفيـ منو أنو صار عربيان حقيقة، إنما العرب ال

اعتيًبر في العربية مف الناحية الصكتية فمحؽ 
بأكزانيا، كمف الناحية النطقية فأمكف لفظو دكف أف 
يعسر أك يستثقؿ عمى األلسنة العربية، كدكف أف 
يستشنع عند العرب الخمص األقحاح. أما ترؾ 
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الدخيؿ يًفد إلى العربية بأصكاتو كمالمحو 
صائصو، فيي مسألة قد تككف مطمبان عممٌيان عند كخ

ثمة مف الباحثيف كي يتمكف مف تكثيقو كتأصيمو 
كتأثيمو. كلكف المطمب العممي بالمقابؿ أف تحافظ 
العربية عمى طابعيا، كأال تقبؿ في أنساقيا 
خصائص لغات مختمفة تفقدىا شخصيتيا، كبتعبير 

يسببيا  آخر أف تتالفى اآلثار السمبية الخطرة التي
ليا ذلؾ الدخيؿ. كىكذا إزاء ىذا لـ يكف لعمماء 
العربية مفٌر مف التشدد في المحافظة عمى العادات 

الصكتية العربية بعدما عاينكه كلمسكه مف اختالؼ 
المغات، كما يمكف أف يخمفو ىذا االختالؼ مف 
الفساد في بنية المغة الخالدة. كميما قيؿ كقيؿ حكؿ 

لدخيؿ مف المنظكر الصكتي، ىذه القضية أم أثر ا
كأٌيا كانت النتائج المتمخضة عف البحث، فإنو مما 
ينبغي اإللماح إليو بؿ اإللحاح عميو أف الدراسات 
كاألبحاث الصكتية في ىذا المكضكع ما تزاؿ 

مزيد مف االىتماـ  ىلإمحدكدة، بكران، محكجة 
 كاالتساع كالتتبع كالحفر... ككك.
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 األساليب اللغوية في سورة الشمس

 

 مهدي الكوفي  حوراء م.

 العراق/جامعة الكوفة

 
 مدخل

مكية ابتدأت بالقسم بسبعة أشياء من مخموقات اهلل تعالى في كونو  ، وىذا القسم ال سورة الشمس من السور
وع النفس البشرية ، وما العظيم كمو عمى فبلح اإلنسان إذا اتقى ربو وىبلكو إذا عصاه. وقد تناولت آياتيا موض

جبمت عميو من الخير والشر ، وأىمية تزكية ىذه النفس لترقى بصاحبيا إلى جنات النعيم وبيان عقوبة من لم 
سَّاَىا ( َوَقْد َخاَب َمْن دَ ٜ( َقْد َأْفَمَح َمْن َزكَّاَىا )ٛ( َفَأْلَيَمَيا ُفُجوَرَىا َوتَْقَواَىا )َٚوَنْفٍس َوَما َسوَّاَىا )يزِك نفسو )

(ٔٓ))ٔ)  
وتنتقل اآليات لعرض قصة ثمود والذين طغوا وعقروا الناقة فاستحقوا اليبلك والعذاب من اهلل تعالى ، وورد ذلك 

 .     ٕ ((َٔٔكذََّبْت َثُموُد ِبَطْغَوىَيا )في قولو تعالى : )
لكريم ، وبيان أن اآلخرة هلل وختمت السورة بتأكيد عمى ما  واضح في سياق كل سور الجزء الثبلثين من القرآن ا

 تعالى وأنو ال ُيسأل عما يفعل من عقاب الكافرين وثواب المؤمنين. فمو األمر ولو الحكم سبحانو. 
فيذه السورة تتحدث عن ربط ظواىر كونية ببعضيا من الشمس ، والقمر إلى الميل ، والنيار ، والسماء ، 

ىر الكونية ، ثم تأتي اآليات المباركة تتحدث عن اإلنسان واألرض ، وتمر اآليات سريعة في وصف ىذه الظوا
،  وكأنيا  ((ٓٔ( َوَقْد َخاَب َمْن َدسَّاَىا )ٜ( َقْد َأْفَمَح َمْن َزكَّاَىا )ٛ( َفَأْلَيَمَيا ُفُجوَرَىا َوتَْقَواَىا )َٚوَنْفٍس َوَما َسوَّاَىا ))

أن كل المخموقات في الكون الفسيح إنما سّخرت تريد أن تعممنا أن اإلنسان ىو أىم شيء في الكون كمو ، و 
 ألجل اإلنسان فكأنما اإلنسان ىو المميز بين مخموقات اهلل تعالى كميا.

االتعاظ باآليات المباركة ، والتحذير من تكذيبيا.وذلك أن األقسام اإلحدى عشرة التي بدأت بيا  أما موضوعاتيا
ات التي يراىا اإلنسان، وختمت بالنفس السورة، التي تكاد تشكل نصفيا، كميا في اآلي
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المخاطَبة بذلك، ثم  ذكر بعدىا نموذجًا عمى جحد 
الحق ورّد اآليات البينة الظاىرة النافعة، وىم قوم 

عذابيم عمى صالح، وآيتيم الناقة، وما تبع ذلك من 
طغيانيم وتكذيبيم، وبيذا نمحظ التناقض والتضاد 

وا في حين كان ظاىرًا في ىذه السورة، فيم قد كذب
األولى أن يصدقوا، وألجل إظيار ىذا المعنى فقد 
كثر الطباق )التضاد( في السورة، يقول ابن عاشور: 
" وفي ىذه اآليات ُمحّسن الطباق غير مّرة فقد 
ذكرت أشياء متقابمة متضادة مثل الشمس والقمر 
الختبلف وقت ظيورىما، ومثل النيار والميل ، 

ماء واألرض، والبناء والتجمية والغشي، والس
والصحو، والفجور والتقوى، والفبلح والخيبة، 

 ".  ٖوالتزكية 
 المبحث  األوؿ

 )األساليب الصرفية والصوتية في سورة الشمس(
 ))األساليب الصرفية(( 

ىذه السورة مكية ، ولما تقدم القسم ببعض المواضع 
الشريفة وما بعدىا ، أقسم ىنا بشيء من العالم 

عالم والسفمي ، وبما ىو آلة التفكر في العموي وال
ذلك ، وىو النفس . وكان آخر ما قبميا مختتما 
بشيء من أحوال الكفار في اآلخرة ، فاختتم ىذه 

بشيء من أحواليم في الدنيا ، وفي ذلك بمآليم في 
اآلخرة إلى النار ، وفي الدنيا إلى اليبلك المستأصل 

د قولو : . وتقدم الكبلم عمى ضحى في سورة طو عن
) وأن يحشر الناس ضحى ( . وقال مجاىد : ىو 
ارتفاع الضوء وكمالو . وقال مقاتل : حرىا لقولو : 
) وال تضحى ( . وقال قتادة : ىو النيار كمو ، 
وىذا ليس بجيد ؛ ألنو قد أقسم بالنيار ، والمعروف 
في المغة أن الضحى ىو بعيد طموع الشمس قميبل ، 

بالمد وفتح الضاد إلى  فإذا زاد فيو الضحاء ،
الزوال ، وقول مقاتل تفسير بالبلزم ، وما نقل عن 
المبرد من أن الضحى مشتق من الضح ، وىو نور 
الشمس ، واأللف مقموبة من الحاء الثانية ، وكذلك 
الواو في ضحوة مقموبة عن الحاء الثانية ، لعمو 
مختمق عميو ؛ ألن المبرد أجل من أن يذىب إلى 

ن مادتان مختمفتان ال تشتق إحداىما من ىذا ، وىذا
 .  ٗاألخرى

أقسم سبحانو بيذه األمور ، ولو أن يقسم بما شاء 
من مخموقاتو ، وقال قوم : إن القسم بيذه األمور 
ونحوىا مما تقدم ومما سيأتي ىو عمى حذف 
مضاف : أي و رب الشمس ورب القمر ، وىكذا 

وقولو :  سائرىا ، وال ممجئ إلى ىذا وال موجب لو ،
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" وضحاىا " ىو قسم ثان . قال مجاىد : " 
شراقيا ، وأضاف  وضحاىا " : أي ضوئيا وا 
الضحى إلى الشمس ألنو إنما يكون عند ارتفاعيا ، 

وقال قتادة : ضحاىا نيارىا كمو  وكذا قال الكمبي .
.وقال المبرد : أصل الضحى الصبح ، وىو نور 

ظل ، الشمس، قال أبو الييثم : الضحى نقيض ال
وىو نور الشمس عمى وجو األرض ، وأصمو 
الضحى ، فاستثقموا الياء فقمبوىا ألفا . قيل : 
والمعروف عند العرب أن الضحى إذا طمعت 
الشمس ، وبعيد ذلك قميبل ، فإذا زاد فيو الضحاء 
بالمد .قال المبرد : الضحى والضحوة مشتقان من 

اء الضح وىو النور ، فأبدلت األلف والواو من الح
واختمف في جواب القسم ماذا ىو ؟ فقيل ىو قولو : 
قد أفمح من زكاىا قالو الزجاج وغيره، قال الزجاج : 
وحذفت البلم ؛ ألن الكبلم قد طال ، فصار طولو 
عوضا منيا ، وقيل الجواب محذوف : أي والشمس 
، وكذا لتبعثن ، وقيل تقديره : ليدمدمن اهلل عمى 

 صمى اهلل عميو وسمم أىل مكة لتكذيبيم رسول اهلل
كما دمدم عمى ثمود ألنيم كذبوا صالحا ، وأما قد 
أفمح من زكاىا فكبلم تابع لقولو : فأليميا فجورىا 
وتقواىا عمى سبيل االستطراد ، وليس من جواب 

القسم في شيء ، وقيل ىو عمى التقديم والتأخير 
بغير حذف ، والمعنى : قد أفمح من زكاىا وقد 

 .٘والشمس وضحاىا ، واألول أولىخاب من دساىا 
}والشمس{ متعّمق بفعل محذوف تقديره أقسم }إذا{ 
ظرف مجّرد من الشرط في محّل نصب متعّمق بفعل 
أقسم المقّدر، وكذلك في الموضعين التاليين }ما{ 
 حرف مصدرّي في المواضع الثبلثة )الفاء( عاطفة.

وقولو : }والقمر إذا تبلىا { ، فيو كذلك        
لقمر وحده آية ، وكذلك تموه لمشمس ونظام مسيره ا

بيذه الدقة ، وىذا النظام فبل يسبقيا وال تفوتو : ال 
الشمس ينبغي ليا أن تدرك القمر وال الميل سابق 
النيار وكل في فمك يسبحون ، وفي قولو تعالى : 
إذا تبلىا ، أي : تبل الشمس ، داللة عمى سير 

 لييا .الجميع ، وأنيا سابقتو وىو تا
فقيل : تالييا عند أول الشير تغرب ،         

ويظير من مكان غروبيا ، وقد قال بعض أىل 
الييئة : تالييا في منزلة الحجم ،  أي : كبرى وىو 

 كبير بعدىا في الحجم ، وفيو نظر .
وال يخفى ما في القمر من فوائد لمخميقة ، من       

عمى تخفيف ظممة الميل ، وكذلك بعض الخصائص 
الزرع ، وأىم خصائصو بيان الشيور بتقسيم السنة ، 
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ومعرفة العبادات من صوم ، وحج ، وزكاة ، وعدة 
النساء ، وكفارات بصوم ، وحمول الديون ، وشروط 
المعامبلت ، وكل ما لو صمة بالحساب في عبادة 

  .ٙأو معاممة
) والقمر إذا تبلىا ( قال الحسن والفراء : تبلىا 

أبا في كل وقت ؛ ألنو يستضيء معناه تبعيا د
منيا، فيو يتموىا لذلك . وقال ابن زيد : يتموىا في 
الشير كمو ، يتموىا في النصف األول من الشير 
بالطموع ، وفي اآلخر بالغروب . وقال ابن سبلم : 
في النصف األول من الشير ، وذلك ألنو يأخذ 
موضعيا ويسير خمفيا ، إذا غابت يتبعيا القمر 

. وقال قتادة : إنما ذلك البدر ، تغيب ىي طالعا 
فيطمع ىو . وقال الزجاج وغيره : تبلىا معناه : 
امتؤل واستدار ، وكان ليا تابعا لممنزل من الضياء 
والقدر ، ألنو ليس في الكواكب شيء يتمو الشمس 
في ىذا المعنى غير القمر . وقيل : من أول الشير 

غرب ىو ، إلى نصفو ، في الغروب تغرب ىي ثم ي
وفي النصف اآلخر يتحاوران ، وىو أن تغرب ىي 
فيطمع ىو ، وقال الزمخشري : تبلىا طالعا عند 
غروبيا آخذا من نورىا وذلك في النصف األول من 

 .ٚالشير

وجممة: }تبلىا...{ في محّل جّر مضاف إليو ، 
مضارعو  -}تبلىا{: فيو إعبلل بالقمب أصمو تموىا

تحّركت الواو بعد فتح قمبت  بفتح الواو، فمّما -يتمو
ألفا )والنيار إذا جبلىا(  أي جمى الشمس ، وذلك 

، بساط النيار تنجمي تمام االنجبلءأن الشمس عند ان
 . ٛفكأنو جبلىا مع أنيا التي تبسطو

وجممة: }جبلىا...{ في محّل جّر مضاف إليو، 
 -}جبلىا...{ فيو إعبلل بالقمب، أصمو جّمييا

قمبت الياء ألفا ألنيا تحّركت  -حبتحريك الياء بالفت
 بعد فتح.

) والميل إذا يغشاىا ( أي يغشى الشمس ، فبدخولو  
تغيب وتظمم اآلفاق ، ونسبة ذلك إلى الميل مجاز . 
وقيل : الضمير عائد عمى األرض ، والذي تقتضيو 
الفصاحة أن الضمائر كميا إلى قولو : ) يغشاىا ( 

ر جبلىا ، كان عائدة عمى الشمس . وكما أن النيا
النيار ىو الذي يغشاىا . ولما كانت الفواصل 
ترتبت عمى ألف وىاء المؤنث ، أتى ) والميل إذا 
يغشاىا ( بالمضارع ؛ ألنو الذي ترتب فيو ، ولو 
أتى بالماضي ، كالذي قبمو وبعده ، كان يكون 
التركيب إذا غشييا ، فتفوت الفاصمة ، وىي 

و : ىذه األقسام مقصودة . وقال القفال ما ممخص
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بالشمس في الحقيقة بحسب أوصاف أربعة : 
ضوؤىا عند ارتفاع النيار وقت انتشار الحيوان ، 
وطمب المعاش ، وتمو القمر ليا بأخذه الضوء ، 

 .ٜوتكامل طموعيا وبروزىا ، وغيبوبتيا بمجيء الميل
" والميل إذا يغشاىا " أي يغشى الشمس       

اآلفاق ، وقيل يغشى فيذىب بضوئيا فتغيب وتظمم 
ن لم يجر ليما ذكر ألن  اآلفاق ، وقيل األرض ، وا 

 .ٓٔذلك معروف ، واألول أولى 
 وجممة: }يغشاىا...{ في محّل جّر مضاف إليو.
والضمير في " يغشاىا " : راجع إلى الشمس ، 
وعميو قيل : إن اإلقسام في ىذه األربعة راجع كمو 

ىا ثم إلى الشمس في حاالت مختمفة ، في ضحا
تجمييا ، ثم تمو القمر ليا ، ثم بغشيان الميل إياىا ، 
وىنا سؤال : كيف يغشى الميل الشمس مع أن الميل 
وىو الظممة نتيجة لغروب الشمس عن الجية التي 

 فييا الميل ؟
فقيل : إن الميل يغطي ضوء الشمس ، فتتكون 
الظممة ، والواقع خبلف ذلك . وىو أن الشمس 

شر ، ولكن في قسم األرض ظاىرة وضوءىا منت
المقابل لمظممة الموجودة ، كما أن الظممة تكون في 

 القسم المقابل لمنيار ، وىكذا .

ولذا قال ابن كثير : إن الضمير في " يغشاىا " و " 
جبلىا " راجع إلى األرض ، إال أن فيو مغايرة في 

 .ٔٔمرجع الضمير . واهلل تعالى أعمم
ن تكون ما مصدرية }والسماء وما بناىا{ يجوز أ 

أي والسماء وبنيانيا ، ويجوز أن تكون موصولة : 
يثار " ما " عمى " من " إلرادة  أي والذي بناىا ، وا 
الوصفية لقصد التفخيم كأنو قال : والقادر العظيم 
الشأن الذي بناىا ، ورجح األول الفراء ، والزجاج ، 
وال وجو لقول من قال : إن جعميا مصدرية مخل 

 (ٔ) ٕٔبالنظم
وما في قولو : ) وما بناىا ( ، ) وما طحاىا ( ، ) 
وما سواىا ( بمعنى الذي ، قالو الحسن ومجاىد 
وأبو عبيدة ، واختاره الطبري ، قالوا : ألن " ما " 
تقع عمى أولي العمم وغيرىم . وقيل : مصدرية ، 
قالو قتادة ، والمبرد ، والزجاج ، وىذا قول من ذىب 

 (ٕ ).ٖٔمى آحاد أولي العمم إلى أن ما ال تقع ع
وقولو : والسماء وما بناىا ، قيل : " ما " بمعنى 
الذي ، وجيء بيا بدال عن " من " التي ألولي العمم 
؛ إلشعارىا معنى الوصفية ، أي : " والسماء " 
والقادر الذي " بناىا " ، وكذلك ما بعدىا في " 
األرض وما طحاىا ونفس " ، والحكيم العميم " الذي 
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سواىا " ، و " ما " مشترك بين العالم وغيره ، كقولو 
: )وال أنتم عابدون ما أعبد ( ، ومثمو :) فانكحوا ما 

 طاب لكم من النساء (
وتقدم مرارا أحوال السماء في بنائيا ورفعيا ، وجعميا 
سبعا طباقا ، وقد بين في تمك النصوص كيفية 

ا في بنائيا ، وأنو سبحانو وتعالى بناىا بقوة ، كم
قولو تعالى : والسماء بنيناىا بأيد ، أي : بقوة 
)أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ، محمد 
األمين بن محمد بن المختار الجنكي الشنقيطي( 
وجممة: }بناىا...{ ال محّل ليا صمة الموصول 

 الحرفّي }ما{ األول.
والسماء وما بناىا يجوز أن تكون ما مصدرية أي 

يانيا ، ويجوز أن تكون موصولة : أي والسماء وبن
يثار " ما " عمى " من " إلرادة  والذي بناىا ، وا 
الوصفية لقصد التفخيم كأنو قال : والقادر العظيم 
الشأن الذي بناىا ،ورجح األول الفراء ، والزجاج ، 
وال وجو لقول من قال : إن جعميا مصدرية مخل 

" ما " " واألرض وما طحاىا " الكبلم في  ٗٔبالنظم
ىذه كالكبلم في التي قبميا ، ومعنى " طحاىا " 
بسطيا ، كذا قال عامة المفسرين ، كما في قولو : " 
دحاىا " قالوا : " طحاىا " و " دحاىا " واحد : أي 

بسطيا من كل جانب ، والطحو : البسط ، وقيل 
  ٘ٔمعنى طحاىا قسميا ، وقيل خمقيا

 ومنو قول الشاعر :
 طحاىا     وما يدري جذيمة من 

 وال من ساكن العرش الرفيع
 واألول أولى .

 والطحو أيضا : الذىاب .
قال أبو عمرو بن العبلء : طحا الرجل : إذا ذىب 
في األرض ، يقال ما أدري أين طحا ؟ ويقال طحا 

 بو قمبو : إذا ذىب بو ، ومنو قول الشاعر :
 طحا بك قمب في الحسان طروب    

 يببعيد الشباب عصر حان مش 
وجممة: }طحاىا...{ ال محّل ليا صمة الموصول 

 الحرفّي }ما{ الثاني.
}فأليميا فجورىا{  وتقواىا أي عرفيا وأفيميا حاليما 
وما فييما من الحسن والقبح  ،  قال مجاىد : 
عرفيا طريق الفجور والتقوى والطاعة والمعصية ، 
قال الفراء : فأليميا عرفيا طريق الخير وطريق 

 .[ ٓٔوىديناه النجدين{ ] البمد : ا قال : }الشر ، كم
قال محمد بن كعب : إذا أراد اهلل بعبده خيرا أليمو 
ذا أراد بو الشر أليمو الشر  الخير فعمل بو ، وا 
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فعمل بو، قال ابن زيد : جعل فييا ذلك بتوفيقو إياىا 
ياىا لمفجور ، واختار ىذا لمتقوى ، وخذالنو إ

توفيق والخذالن ،قال ، وحمل اإلليام عمى الالزجاج
الواحدي : وىذا ىو الوجو لتفسير اإلليام فإن التبيين 
والتعميم والتعريف دون اإلليام ، واإلليام أن يوقع في 
ذا أوقع اهلل في قمب عبده شيئا  قمبو ويجعل فيو ، وا 
ألزمو ذلك الشيء، قال : وىذا صريح في أن اهلل 

 . ٙٔخمق في المؤمن تقواه ، وفي الكافر فجوره
وجممة: }أليميا...{ ال محّل ليا معطوفة عمى جممة 
سواىا.. وجواب القسم محذوف تقديره لتبعثّن ، ( 
فجور: مصدر سماعّي لمثبلثّي فجر، وزنو فعول 

 بضّم الفاء والعين.
وقال الزمخشري : جعمت مصدرية ، وليس بالوجو 
لقولو : ) فأليميا ( وما يؤدي إليو من فساد النظم ، 

نما أوثرت عمى من  والوجو أن تكون موصولة ، وا 
إلرادة معنى الوصفية ، كأنو قيل : والسماء والقادر 
العظيم الذي بناىا ، ونفس والحكيم الباىر الحكمة 
الذي سواىا ، وفي كبلميم سبحان من سخركن لنا . 

 انتيى .
أما قولو : وليس بالوجو لقولو : ) فأليميا ( يعني 

ا ( عمى اهلل تعالى ، من عود الضمير في ) فأليمي

فيكون قد عاد عمى مذكور ، وىو ما المراد بو الذي 
، وال يمزم ذلك ؛ ألنا إذا جعمناىا مصدرية عاد 
الضمير عمى ما يفيم من سياق الكبلم ، ففي بناىا 
ضمير عائد عمى اهلل تعالى ، أي وبناىا ىو ، أي 
اهلل تعالى ، كما إذا رأيت زيدا قد ضرب عمرا ، 

عجبت مما ضرب عمرا تقديره : من ضرب فقمت : 
عمرا ؟ وىو كان حسنا فصيحا جائزا ، وعود 
الضمير عمى ما يفيم من سياق الكبلم كثير ، وقولو 
: وما يؤدي إليو من فساد النظم ليس كذلك ، وال 
يؤدي جعميا مصدرية إلى ما ذكر ، وقولو إنما 
أوثرت . . . إلخ ال يراد بما وال بمن الموصولتين 

نى الوصفية ؛ ألنيما ال يوصف بيما بخبلف مع
الذي فاشتراكيما في أنيما ال يؤديان معنى الوصفية 
موجود فييما ، فبل ينفرد بو " ما " دون " من " ، 
وقولو : وفي كبلميم . . . إلخ ، تأولو أصحابنا 

 عمى أن سبحان عمم وما مصدرية ظرفية .
إذا وقال الزمخشري : فإن قمت : األمر في نصب   

معضل ؛ ألنك إما أن تجعل الواوات عاطفة 
فتنصب بيا وتجر ، فتقع في العطف عمى عاممين 
، وفي نحو قولك : مررت أمس بزيد واليوم عمرو ، 
ما أن تجعمين لمقسم ، فتقع فيما اتفق الخميل  وا 
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وسيبويو عمى استكراىو . قمت : الجواب فيو أن واو 
ميا ، فكان ليا القسم مطرح معو إبراز الفعل اطراحا ك

شأن خبلف شأن الباء ، حيث أبرز معيا الفعل 
وأضمر ، فكانت الواو قائمة مقام الفعل ، والباء 
سادة مسدىما معا ، والواوات العواطف نوائب عن 
ىذه ، فحقين أن يكن عوامل عمى الفعل والجار 
جميعا ، كما تقول : ضرب زيد عمرا وبكر خالدا ، 

ميا مقام ضرب الذي ىو فترفع بالواو وتنصب لقيا
عامميما . انتيى . أما قولو في واوات العطف 
فتنصب بيا وتجر فميس ىذا بالمختار ، أعني أن 
يكون حرف العطف عامبل لقيامو مقام العامل ، بل 
المختار أن العمل إنما ىو لمعامل في المعطوف 
عميو ، ثم إن اإلنشاء حجة في ذلك ، وقولو : فتقع 

ممين ، ليس ما في اآلية من في العطف عمى عا
نما ىو من باب عطف  العطف عمى عاممين ، وا 
اسمين مجرور ومنصوب عمى اسمين مجرور 
ومنصوب ، فحرف العطف لم ينب مناب عاممين ، 
وذلك نحو قولك : امرر بزيد قائما وعمرو جالسا ، 

 وقد أنشد سيبويو في كتابو :
 فميس بمعروف لنا أن نردىا     

 تنكر أن تعقراصحاحا وال مس

فيذا من عطف مجرور ومرفوع عمى مجرور 
ومرفوع ، والعطف عمى عاممين فيو أربع مذاىب ، 
وقد نسب الجواز إلى سيبويو . وقولو في نحو قولك 
: مررت أمس بزيد واليوم عمرو ، وىذا المثال 
مخالف لما في اآلية ، بل وزان ما في اآلية : 

نجيز ىذا .  مررت بزيد أمس وعمرو اليوم ، ونحن
وأما قولو عمى استكراه فميس كما ذكر ، بل كبلم 

 .  ٚٔالخميل يدل عمى المنع
وأخرج ابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم 
عن ابن عباس قد أفمح من زكاىا يقول : قد أفمح 
من زكى اهلل نفسو وقد خاب من دساىا يقول : قد 
 خاب من دس اهلل نفسو فأضمو وال يخاف عقباىا
قال : ال يخاف من أحد تبعة، وأخرج ابن جرير ، 
وابن أبي حاتم عنو وقد خاب من دساىا يعني مكر 

 بيا .
وأخرج ابن أبي حاتم ، وأبو الشيخ ، وابن مردويو ، 
والديممي من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن 
عباس سمعت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يقول 

ية : أفمحت نفس في قولو : قد أفمح من زكاىا اآل
زكاىا اهلل ، وخابت نفس خيبيا اهلل من كل خير 

  . ٛٔوجويبر ضعيف
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إن كانت جممة ) قد أفمح من زكاىا ( . . . إلخ 
معترضة ، كانت ىذه جوابا لمقسم باعتبار ما فرع 
عمييا بقولو : ) فدمدم عمييم ربيم بذنبيم ( أي : 
حقا لقد كان ذلك لذلك ، والم الجواب محذوف 

يفا الستطالة القسم ، وقد مثموا لحذف البلم بيذه تخف
اآلية ، وىو نظير قولو تعالى : ) والسماء ذات 

 البروج ( إلى قولو : ) قتل أصحاب األخدود ( .
والمقصود : التعريض بتيديد المشركين الذين كذبوا 
الرسول طغيانا ىم يعممونو من أنفسيم كما كذبت 

لمحتاج إلى التأكيد ثمود رسوليم طغيانا ، وذلك ىو ا
بالقسم ؛ ألن المشركين لم ييتدوا إلى أن ما حل 
بثمود من االستئصال كان ألجل تكذيبيم رسول اهلل 
إلييم ، فنبييم اهلل بيذا ليتدبروا أو لتنزيل عمم من 
عمم ذلك منيم منزلة اإلنكار لعدم جري أمرىم عمى 
موجب العمم ، فكأنو قيل : أقسم ليصيبنكم عذاب 

صاب ثمود ، ولقد أصاب المشركين عذاب كما أ
السيف بأيدي الذين عادوىم وآذوىم وأخرجوىم ، 

 وذلك أقسى عمييم وأنكى .
فمفعول ) كذبت ( محذوف لداللة قولو بعده : ) 
فقال ليم رسول اهلل ( والتقدير : كذبوا رسول اهلل ، 

 -عميو السبلم  -وتقدم ذكر ثمود ورسوليم صالح 

وباء ) بطغواىا ( لمسببية ،   في سورة األعراف ،
 أي : كانت طغواىا سبب تكذيبيم رسول اهلل إلييم .

والطغوى : اسم مصدر ، يقال : طغا طغوا وطغيانا 
، والطغيان : فرط الكبر ، وقد تقدم عند قولو تعالى 
: ) ويمدىم في طغيانيم يعميون ( في سورة البقرة ، 
م وفيو تعريض بتنظير مشركي قريش في تكذيبي

بثمود في أن سبب تكذيبيم ىو الطغيان والتكبر عن 
اتباع من ال يرون لو فضبل عمييم ) وقالوا لوال نزل 

 ىذا القرآن عمى رجل من القريتين عظيم ( .
و ) إذ ( ظرف لمزمن الماضي يتعمق بـ ) طغواىا ( 
ألن وقت انبعاث أشقاىا لعقر الناقة ىو الوقت الذي 

أشقاىم لعقر الناقة التي  بدت فيو شدة طغواىا فبعثوا
 جعمت ليم آية ، وذلك منتيى الجرأة .

و ) انبعث ( : مطاوع بعث ، فالمعنى : إذ بعثوا 
أشقاىم فانبعث وانتدب لذلك . و ) إذ ( مضاف إلى 

 جممة ) انبعث ( أشقاىا .
وقدم ذكر ىذا الظرف عن موقعو بعد قولو : ) فقال 

ث أشقاىا لعقر ليم رسول اهلل ناقة اهلل ( ألن انبعا
الناقة جزئي من جزئيات طغواىم ، فيو أشد تعمقا 
بالتكذيب المسبب عن الطغوى ، ففي تقديمو قضاء 
لحق ىذا االتصال ، وإلفادة أن انبعاث أشقاىم لعقر 
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الناقة كان عن إغراء منيم إياه ، وال يفوت مع ذلك 
أنو وقع بعد أن قال ليم رسول اهلل : ناقة اهلل ، 

 ضا من قولو : ) فعقروىا ( .ويستفاد أي
و ) أشقاىا ( : أشدىا شقوة ، وعني بو رجل منيم 
سماه المفسرون قدار ) بضم القاف وتخفيف الدال 
الميممة ( بن سالف ، وزيادتو عمييم في الشقاوة 
ن كان عن مؤل منيم  بأنو الذي باشر الجريمة وا 

غراء .                                      وا 
من قولو : ) فقال ليم رسول اهلل ( عاطفة والفاء 

عمى ) كذبت ( فتفيد الترتيب والتعقيب كما ىو 
الغالب فييا . ويكون معنى الكبلم : كذبوا رسول اهلل 

فتحداىم بآية الناقة  -صمى اهلل عميو وسمم  -
وحذرىم من التعرض ليا بسوء ومن منعيا شربيا 

( أي  في نوبتيا من السقيا ، وعطف عمى ) فكذبوه
: فيما أنذرىم بو فعقروىا بالتكذيب المذكور أول مرة 
غير التكذيب المذكور ثانيا ، وىذا يقتضي أن آية 
الناقة أرسمت ليم بعد أن كذبوا ، وىو الشأن في 

 آيات الرسل ، وىو ظاىر ما جاء في سورة ىود .
ويجوز أن تكون الفاء لمترتيب الذكري المجرد وىي 

مل ، مثل قولو تعالى : تفيد عطف مفصل عمى مج
) فأزليما الشيطان عنيا فأخرجيما مما كانا فيو ( 

فإن إزالليما إبعادىما وىو يحصل بعد اإلخراج ال 
قبمو . وقولو : ) وكم من قرية أىمكناىا فجاءىا 

[ فيكون المعنى : ) كذبت  ٖٗٚبأسنا ( ] ص: 
ثمود بطغواىا إذ انبعث أشقاىا ( . ثم فصل ذلك 

قال ليم رسول اهلل ( إلى قولو : ) بقولو : ) ف
فعقروىا ( والعقر عند انبعاث أشقاىا ، وعميو فبل 
ضرورة إلى اعتبار الظرف وىو ) إذ انبعث أشقاىا 
( مقدما من تأخير، و أعيدت عمييم ضمائر الجمع 
ن كانت الضمائر قبمو مراعى  باعتبار أنيم جمع وا 

 فييا أن ثمود اسم قبيمة .
 ( عمى التحذير ، والتقدير : وانتصب ) ناقة اهلل

احذروا ناقة اهلل . والمراد : التحذير من أن يؤذوىا ، 
حكم بالذوات ، والمراد : فالكبلم من تعميق ال

  .أحواليا
ضافة ) ناقة ( إلى اسم الجبللة ألنيا آية جعميا  وا 

وألن  -عميو السبلم  -اهلل عمى صدق رسالة صالح 
 خروجيا ليم كان خارقا لمعادة .

والسقيا : اسم مصدر سقى ، وىو معطوف عمى 
التحذير ، أي : احذروا سقييا ، أي : احذروا 
غصب سقييا ، فالكبلم عمى حذف مضاف ، أو 
أطمق السقيا عمى الماء الذي تسقى منو إطبلقا 
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لممصدر عمى المفعول ، فيرجع إلى إضافة الحكم 
إلى الذات . والمراد : حالة تعرف من المقام ، فإن 

دة سقيا تؤذن بأن المراد التحذير من أن يسقوا ما
 إبميم من الماء الذي في يوم نوبتيا .

والتكذيب المعقب بو تحذيره إياىم بقولو : ) ناقة اهلل 
( تكذيب ثان وىو تكذيبيم بما اقتضاه التحذير من 
الوعيد واإلنذار بالعذاب إن لم يحذروا االعتداء عمى 

ي آية سورة األعراف تمك الناقة ، وىو المصرح بو ف
 .تمسوىا بسوء فيأخذكم عذاب أليم(في قولو : ) وال 

وبيذا االعتبار استقام التعبير عن مقابمة التحذير 
بالتكذيب مع أن التحذير إنشاء ، فالتكذيب إنما 
يتوجو إلى ما في التحذير من اإلنذار بالعذاب ، 
والعقر : جرح البعير في يديو ليبرك عمى األرض 

م فينحر في لبتو ، فالعقر كناية مشيورة عن من األل
  .ٜٔ النحر لتبلزميما

 
 ))االساليب الصوتية((
 الفواصؿ المتماثمة

وىي الفواصل التي تتفق في صوت الروّي وتختمف 
في المقاطع الصوتية نحو فواصل سور القمر والميل 
والفيل والشمس فنجد في نحو قولو تعالى سورة 

(َواْلَقَمِر ِإَذا ٔاَىا)الشمس }َوالشَّْمِس َوُضحَ 
({فاصمة مكّونة من ٖ(َوالنََّياِر ِإَذا َجبّلَىا)َٕتبلَىا)

 المقاطع اآلتية:   
 قصير مفتوح + طويل مفتوح + طويل مفتوح

 ـَـَـ /   +/ى /ت ـَـ/  + /ل ـَـَـ /          
 ونجد أيضًا فاصمة مكّونة من المقاطع اآلتية : 
 + طويل مفتوح طويل مغمق  + طويل مفتوح   

/ج ـَـ ل/ + /ل ـَـَـ / + /ىـ ـَـَـ / ويسمى ىذا النوع من 
الفواصل الذي تتفق فواصمو في الروّي وتختمف في 
المقاطع الصوتية فواصل المطرف ، التي مّثل ليا 
الزركشي بقولو تعالى  في سورة نوح }َما َلُكْم ال 

  .ٕٓ ({َٗٔأْطَواًرا)(َوَقْد َخَمَقُكْم َٖٔتْرُجوَن ِلمَِّو َوَقاًرا)
 اإليقاع 

، ومن ىذه  ٕٔ لئليقاع تعريفات كثيرة ومتنوعة
التعريفات أّنو "تنظيم متواٍل لعناصر متغّيرة كيفيًا في 

  ٕٕخط واحد بصرف النظر عن اختبلفيا الصوتي
وىو تعريف عام يشمل جميع أصناف اإليقاع بما 

 فييا الكبلم والموسيقى والتشكيل لونًا أو بناًء .
تقوم ىذه التعريفات عمى أسس معينة تمّثل أركان و 

 اإليقاع  وىي :
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الظاىرة المثيرة لمحّس وىي إّما حرف أو  -ٔ
 حركة أو نغمة أولون أو شكل ىندسّي .

 تعدد ىذه الظاىرة أو تكررىا . -ٕ
 المسافة المحددة بين الظواىر المتكررة .   -ٖ

وبالنظر إلى ىذه األركان نستطيع أن نقول إّن 
إليقاع ظاىرة حسية ، مسموعة أو مرئية ، متكررة ا

بصورة منتظمة حتى في تغّيرىا ،ذات ىدف جمالي 
،تتخمميا تحوالت حسّية تعّد جزءًا من اليدف 

 الجمالي .
فأما اإليقاع المغوي فيو "تردد ظاىرة صوتية بمـا فـي 
ذلـــــك الصـــــمت ،عمـــــى مســـــافات زمنيـــــة متســـــاوية أو 

إن لئليقــاع قــوانين مــا وبنــاًء عمــى ذلــك فــ ٖٕمتقابمــة "
النظام  ويحوي ثبلثة عناصر تمّثل أجزاءه  ييمنا ىو

التـوازن ىـو احـد  التي قد يستغنى بأحـدىا عـن اآلخـر
وىــو اجتمــاع التســاوي والتــوازي معــًا  العناصــر لمنظــام

ــــْمِس َوُضــــَحاَىا) (َواْلَقَمــــِر ِإَذا ٔفــــي ســــورة الشمس}َوالشَّ
ـــــــــــــــا) ـــــــــــــــَٕتبلَى ـــــــــــــــاِر ِإَذا َجبّلَى (َوالمَّْيـــــــــــــــِل ِإَذا ٖا)(َوالنََّي
ــــــــَماِء َوَمــــــــا َبَناَىــــــــا)َٗيْغَشـــــــاَىا) (َواأَلْرِض َوَمــــــــا ٘(َوالسَّ
ــــــا) ــــــا َســــــوَّاَىا)َٙطَحاَى ــــــٍس َوَم ــــــات ٚ(َوَنْف ({ فيــــــذه اآلي

الكريمــة مقــاببلت متعادلــة أو متكافئــة ُنّظمــت فوضــع 
 بعضيا بإزاء بعض وتساوت فيما بينيا .

 اإلمالة الصوتية 
اشتيرت بيا طائفة من ظاىرة صوتية وليجية،   

القبائل العربية، وظيرت جمية في القراءات القرآنية 
؛وليذا حظيت بعناية عمماء العربية عمى مر 
األزمان، وىي في حقيقتيا ليست إال صورة من 

 صور نطق. 
األلف، أو صورة من صور نطق الفتحة ، وسماىا 

لقد ذىب    ٕٗالخميل اال جناح في ما روى سيبوبو
بية القدماء في تعريفيا عمى ثبلثة مذاىب عمماء العر 

: فاألول يرى أن اإلمالة ىي تقريب األلف من 
، والثاني يرى اإلمالة أنيا تقريب الفتحة من   ٕ٘الياء

، أما المذىب الثالث فيرى أن اإلمالة    ٕٙالكسرة
،   ٕٚىي تقريب اإللف من الياء، والفتحة من الكسرة

اإلمالة عمى ونمحظ من خبلل المذىب األخير أن 
مالة قصيرة، وزيادة عمى  ضربين : إمالة طويمة، وا 
انو ىو المقصود بتعريف اإلمالة عند إطبلقو في 

 كتب المغة والقراءات.
ويبدو أن عمماء العربية من خبلل تعريفاتيم       

السابقة لئلمالة لم يميزوا بين الحركات الطويمة 
اء، والقصيرة،ىذا مما جعميم يرددون اإللف والي

والفتحة والكسرة في أثناء تعريفيم لئلمالة. فالفرق 
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بين االلف والفتحة القصيرة، وبين الياء والكسرة 
 القصيرة، ليس إال فرقا في الكمية.

واإلمالة ظاىرة صوتية يجنح إلييا المسان العربي، 
 :ٕٛلتحقيق إحدى الفائدتين اآلتيتين

 األولى : تحقيق التجانس واالنسجام بين أصوات  
المد، ويمكن أن يبلحظ دلك في الحاالت التي 
تجيء فييا اإلمالة بسبب وجود الكسرة في سياق 
الكممة، كإمالة : عابد، وعماد ، ومساجد. وأحيانا 
من اجل تحقيق االنسجام أمالوا ما أصمو أال يمال ؛ 
وذلك كأن تكون األلف في كممة ال تستحق اإلمالة، 

أخرى ممالة، من لكنيم أمالوىا لوقوعيا قرب ألف 
( والميل إذا سجى ٔ:))والضحى ) ذلك قولو تعالى

  ٜٕ ( ما ودعك ربك وما قمى(ٕ)
فألف )الضحى( ال تجوز إمالتيا ؛ الن أصميا 
نما أمالوىا حين قرنت ب  الواو، لقوليم : الضحوة. وا 
)سجى( و )قمى( فكمتاىما مما تمال ألفيما ؛ الن 

يعيش : األلف فييما أصميا الياء، فقال ابن 
))فأرادوا المشاكمة،. والمشاكمة بين األلفاظ من 

  ٖٓ مطموبيم(

فذكر الزمخشري : ))وقد أميل )وضحاىا( ))) وقولو 
وىي . ((تعالى : ))وضحاىا والشمس والقمر إذا تبلىا

  ٖٔمن الواو لتشاكل )جبلىا( و )غشاىا( 
واألخرى : التنبيو عمى أن األلف الممالة منقمبة عن 

 مالة : باع، وصاد.أصل يائي كإ
إن ضد اإلمالة الفتح، والفرق بينيما في اختبلف 
وضع المسان عند النطق بكل منيما فالمسان مع 
الفتح يكاد. يكون مستويا في قاع الفم ومع اإلمالة 

تعد اإلمالة   ٕٖيأخذ بالصعود نحو الحنك األعمى
ضربا من المماثمة، وصفة ليجية لقبائل وسط 

: تميم، وقيس، وأسد،. وأكثر  الجزيرة وشرقييا مثل
أىل اليمن يميمون؛ الن اإلمالة غالبة في ألسنتيم 

  ٖٖفي أكثر الكبلم
وقد اختمف القراء في اإلمالة ففريق يميل وبعضيم 
يفتح غير أن قراء الكوفة أكثر ميبل إلييا من سواىم 
لقربيم من مواطن إقامة القبائل التي تجنح إلى 

 .ٖٗاإلمالة
عند العرب عرف ىذه الظاىرة  إن البحث الصوتي

الصوتية وانو تراث غني لمباحث اإلمالة وحاالتيا. 
وموانعيا في أصوات االستعبلء واإلطباق عند 

 .مجاورتيا األلف، وما إلى ذلك من مباحث اإلمالة
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 المبحث الثاني
 االساليب النحوية في سورة الشمس

تناول ىذا المبحث دراسة األساليب النحوية 
مييا سورة الشمس ، ومن بين ىذه المتضمنة ع

القسم مصدر أقسمت ،  األساليب أسموب القسم ، و
،  (ٔ) ٖ٘وىو غير جار عمى أقسم إذ قياسو اقسام

والقسُم : ضرٌب من  (ٕ) ٖٙوىو في العرف اليمين
الخبر ، يذكر ليؤكد بو الخبر، ولما كان في االصل 
جممة من الجمل التي ىي اخبار جاءت عمى ما 

اخواتيا في كونيا مرة جممة من فعل  جاءت عميو
وفاعل ، واخرى من مبتدأ وخبر اال انيا ال تستقل 

. و ) األفعال   ٖٚبأنفسيا حتى تُتبع بما يقسم عميو
الموضوعة لمقسم : أقسمت وحمفت وأليت، وقد 

، واألصل   ٖٛ أجرى مجراىا : عمم اهلل، ويعمم اهلل (
لدليل  في القسم ذكر فعل القسم ولكنو يحذف كثيراً 

 . ٜٖالحال عميو
ولما كانت أفعال القسم غير متعدية بنفسيا عديت 
بالحروف التي ىي : واو القسم وتاؤه والباء والبلم ، 
وىذه الحروف خافضة لممقسم بو وال بد لمقسم من 

والواو مبدلة   ٔٗوالباء أصل حروف القسم  ٓٗجواب

عن الباء عند حذف الفعل والتاء مبدلة عن الواو ، 
 في شرح المنفصلجاء 

) ) واو ( القسم مبدلة عن الباء اإللصاقية في 
أقسمت باهلل أبدلت عنيا عند حذف الفعل ، ثم التاء 
مبدلة عن ) الواو ( في ) تاهلل ( خاصة وقد روى 

  ٕٗ األخفش ) ترب الكعبة ( (
والتــوازي التركيبــي فــي أســموب القســم جــاء فــي       

ػ قولو تعـالى :  ََا  َحاَها  َوالشَّػمسس  َو   َوالسَقَمػر  ِ 
ََا َ الَهػػػػػػػا  َتالَهػػػػػػػا  ََا  َوالنََّهػػػػػػػار  ِ  ػػػػػػػػؿ  ِ  َوالمَّيس
َواأَلرسض  َوَمػػا  َوالسَّػػَما   َوَمػػا َبَناَهػػا   َيغسَشػػاَها
وَرَهػا  َوَنفسػس  َوَمػا َسػوَّاَها  َطَحاَها  َفأَلسَهَمَهػا ف   
َوَقدس َخػاَب َمػفس    َقدس َأفسَمَح َمفس َزكَّاَها  َوَتقسَواَها
  [.ٓٔـٔ]الشمس:  َدسَّاَها

 ٔينظر مخطط رقم 
اعتمد التوازي التركيبي في ىذه اآليات القرآنية  

عمى دالة التضاد والذي نجده ) في كل قرينتين عمى 
حدة كـ) الشمس والقمر ( و) النيار والميل ( و ) 
السماء واألرض ( و) فجورىا وتقواىا ( و ) أفمح ـ 

ـ دساىا ( : وىو تواٍز في و ) خاب زكاىا ( 
 ٖٗ (التضاد
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وارتكز التوازي في ىذه اآليات القرآنية عمى نسقين : 
 أحدىما نسق القسم واألخر نسق جواب القسم: 

 ٕينظر مخطط رقم 
 أما نسق القسم فقد كان األساس التركيبي لو :

 
ألول عمى وانقسم ىذا النسق عمى قسمين ارتكز ا

 البناء النحوي :

 
 ٖينظر مخطط رقم 
شكمت توازيًا لممتوالية األولى فيذه المتواليات 

والشمس وضحاىا (، أن البناء النحوي ليذه )
المتواليات متساٍو، وىذا التساوي ىو الذي شكل 
نسق التوازي، فمن الجانب التركيبي تبدو الكممات 

موقعيا، ولكن وظيفة التوازي ال تظل  متماثمة في
مقتصرة ىنا عمى القيمة الصوتية الناتجة عن مثل 
نما تتعدى ذلك إلى المعنى ،  ىذا التركيب، وا 
فالمعنى في المتوالية األولى ينسجم مع المعنى في 
المتواليات التي تمييا وىذا يظير قدره األسموب 

حيا القرآني عمى توكيد المعاني التي يريد أن يمن

، فالمتوالية ) والشمس وضحاىا (، أي : ) ٗٗلمنص
و)  ،  ٘ٗوضوئيا ( إذا أشرقت وقام سمطانيا

، والمتوالية ) والقمر إذا  ٙٗ الضحى : حّر الشمس (
(، في الضيــــاء   ٚٗ تبلىا ( ) التبلوة بمعنى األتّباع(

والنــــور ، والمتواليــــة ) والنيار إذا جبلىا ( جمى 
لمرائين ، وذلك عند انتفاخ النيار  الشمس وأظيرىا

وانبساطو ألن الشمس تتجمى في ذلك الوقت تمام 
الجبلء ، والمتوالية ) والميل إذا يغشاىا ( يســتر 

، فـــــ) مقــاطع من سورة  ٛٗالشمس فتظمم األفـاق
الشمــس ) والشمس وضحاىا . .( تتضافر عناصر 

رية التوازي فييا إلطبلق جو من الموسيقى التصوي
، ) الشمس ، والقمر، والنيار،  ٜٗ لمشاىد الكون(

والميل ، والسماء ، واألرض ( . فيذه المتواليات 
متوازنة بأدائيا الوظائف النحوية نفسيا فافتتحت 
بالقسم ليؤكد بو ، وىذا القسم اعتمد عمى ) واو 
القسم ( و) االسم  المقسم بو ( ، فضبًل عن ذلك 

النسق عمى تكرار ) إذا اعتمدت المتواليات في ىذا 
(، وتكون في ٓ٘( ، وىي اسم  يدل عمى الزمان

، وكثر مجيء الماضي  ) ٔ٘الغالب ظرفًا لممستقبل
، ولم تتضمن معنى  ٕ٘بعدىا مرادا بو االستقبال

الشرط في ىذا النسق بل تجردت لمظرفية 
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، فأفادت ىنا الحال، وذلك ألنيا جاءت (ٖ٘المحضة
  ٗ٘بعد القسم

ينظر  ادت الدوام فالمتواليات :فضبًل عن ذلك أف
 ٗمخطط رقم 

تضمنت القمر والنيار والميل والذي تبعتيم ) إذا + 
الفعل ( ، فيذه حال القمر والنيار والميل عمى وجو 
االستمرار، استعممت ) إذا ( لتجعمو كالدأب فجرى 

، و ) عبرْت عن وقوع (  ٘٘الماضي والمستقبل
بل   ٙ٘ عين (الحدث كثيرًا فيو ال يحدث في زمن م

والتجدد في الحدث ،   ٚ٘جاءت عمى وجو االستمرار
، وىذا من (ٛ٘فأضيفت ) إذا ( إلى جممة فعمية

المطمق شأنو أن يجعل لمكممات وقعًا نفسيًا مؤثرًا في 
ذىن المتمقي (، وجاءت األفعال : ) تبلىا، جبلىا ( 
ماضيًة، وجــــاء الفعل ) يغشاىا ( مضارعًا، وذلك 

ة بين المتواليات الثبلثة وزيادة معنى لخمق المغاير 
المتوالية التي جاءت عمى ىذه الصورة، لتوضح أن 
القمر إذا تبل الشمس في الضياء والنور، وأن النيار 

ن فان ذلك ال يؤثر يإذا جمى الشمس وأظيرىا لمرائي
في ظيور الشمس بل العكس من ذلك فيي تبقى 

( إذا يغشاىا ي المتوالية ) والميلظاىرة لمعيان، أما ف
فان قدوم الميل يستر الشمس فبل تبقى ظاىرة لمعيان 

، كما أن ىذه المغايرة جاءت لتحافظ عمى اإليقاع ، 
فشرط اإليقاع الجوىري ىو انعدام االنتظام 

وىذا من شأنو أن يجعل لمكممات وقعًا    ٜ٘المطمق
أن التوازي في ىذا   ٓٙنفسيًا مؤثرًا في ذىن المتمقي

محو بشكل وأضح من خبلل السياق النسق أبرز مبل
الزمني الذي دلت عميو األفعال )تبلىا، جبلىا، 
يغشاىا( والتي جاءت بعد )إذا( فدلت ىذه األفعال 
عمى االستقبال، فجاءت ىذه األفعال متشابية من 
حيث الزمن بيد أن ما أخرجيا عن التماثل التام 
الفعل المضارع )يغشاىا( مما أعطى ىذا النسق 

تنويعية عمى مستوى الشكل وعمى مستوى حيوية 
 .ٔٙالداللة

كما أن المغايرة جاءت في ىذه المتوالية لُتشِعر 
المتمقي أن ىذا النسق قد أنتيى ولتييئو لمنسق الذي 

 ٘ينظر مخطط رقم يميو 
فضبًل عن ذلك اعتمدت المتواليات في ىذا النسق 

( . وىذه المتواليات  هاعمى تكرار الضمير ) 
( والشمس و حاهاي عبلقتيا بالمتوالية )متقابمة ف

تالها،  الها، ( في األفعال )ها فالضمير ) 
( يعود عمى الشمس كما اعتمد ىذا النسق يغشاها
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في تماسكو وارتباطو عمى الواو التي تكررت في 
 بداية كل المتوالية .

أما القسم الثاني لنسق القسم فانو اعتمد عمى أساس 
 تركيبي :

 
 
 

 (ٙ) ينظر مخطط رقم فالمتواليات 
تساوت تركيبيًا مما أدى إلى خمق تواٍز، وىذا التوازي 

( و) الواو اعتمد عمى تعميق كممات معنية وىي ) 
( إال أن الواو مع تكرارىا شكمت منعطفًا ها ( و) ما 

لمتوازي ، إذ شكمت اختبلفًا معنويًا فمو عدنا إلى 
لرأينا اختبلفًا في بداية النص وقمنا بتتبع انواعيا 

(  الواوانواعيا جاء في تفسير النسفي : ) و) 
األولى في نحو ىذا لمقسم باالتفاق، وكذا الثانية عند 
البعض ، وعند الخميل الثانية لمعطف ألن إدخال 
القسم قبل تمام األول ال يجوز، أال ترى اّنك لو 

( لكـــان  ثـ( أو )  الفا جعمت موضعيا كممة ) 
 الواومى حالة وىما حــرفـــا عطف فكذا  ) المعنى ع

( ، ومن قال إنيا لمقسم احتج بأنيا لو كانت 
لمعطف لكان عطفًا عمى عاممين ألن قولو والميل 

ذا يغشى منصوب  مثبًل مجرور بواو القسم ، وا 
( ، فمو جعمت )  اقسـبالفعل المقدر الذي ىو ) 

 ( في النيار إذا تجمى لمعطف لكان النيار الواو
ذا تجمى معطوفًا عمى إذا  معطوفًا عمى الميل جرًا، وا 

 أو ِف في الدار زيدا  يغشى نصبًا، فصار كقولك : 
( القسم تنزل  واو، وأجيب بان ) في الح رة عمرا  

( حتى لم يجز ابراز الفعل  والفعؿ،  البا منزلة ) 
معيا فصارت كأنيا العاممة نصبًا وجرًا ، وصارت 

، وكل عامل لو عمبلن  كعامل واحٍد لو عمبلن
يجوز أن يعطف عمى معموليو بعاطف واحد 

،    رب زيٌد عمرا  وبكٌر خالدا  باألتفاق نحو : 
فترفع بالواو وتنصب لقياميا مقام ) ضرب ( الذي 

 ٕٙ ىو عامميما، فكذا ىنا (
أما ) ما ( فشكمت منعطفًا معنويًا لمتوازي وأعطت 

فاحتممت )  ىذا النسق تنويعًا عمى مستوى الداللة،
ن مصدرية واحتممت أن تكون ما ( أن تكو 

 .موصولة
فمن عدَّىا مصدرية وىي التي تسبك مع ما بعدىا  

 .ٗٙ،  فالتقدير وبنائيا وطحوىا  ٖٙبمصدر
ومف بناها وهو ومن عدىا موصولة فعمى تقدير : ) 

واستعممت ما الموصولة ىنا إلرادة  ٘ٙ ( اهلل تعالى

 //  = و + اسـ  م رور + و + ما + فعؿ + ها
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ما ال يعقل ولصفات معنى الوصفية فيي تقع لذوات 
، وذىب النسفي إلى أن الوجو الحسن  (ٙٙالعقبلء

عدَّىا موصولة فقال : ) والوجو أن تكون موصولة 
نما أوثرت عمى ) ( إلرادة معنى الوصفية كأنو مفوا 

قيل : والسماء والقادر العظيم الذي بناىا، ونفٍس 
 .  ٚٙ والحكيم الباىر الحكم الذي سواىا (

( خمقت مغايرة ونفس وما سواها  إال أن المتوالية )
عن المتواليات األخرى فجاء االسم بعد واو القسم 

( وجاءت في المتواليات  نفسفييا اسم نكرة ) 
( و) األرض ( لزيادة  السما األخرى معرفة ) 

معنى عمى ىذه المتوالية، ) فنكرت النفس ألنو أراد 
نفسًا خاصة من بين النفوس وىي نفس آدم، كأنو 

واحدة من النفوس ، أو أراد كل نفٍس والتنكير قال و 
 .  ٛٙ لمتكثير (

وجاءت ىذه المغايرة لتشعر المتمقي بانتياء ىذا 
 النسق وتييئو لتمقي النسق الذي يميو .

( فارتكز  نسؽ  واب القسـأما النسق الثاني ) 
 عمى أساس تركيبي :

 
 

واعتمد التوازي في ىذا النسق عمى تكرار كممات 
( ، أما  ها( و)  مف( و) قد ي :) معينة وى
 ( فتحمل وجيين : قد أفمح مف زكاهاالمتوالية ) 

، ومن النحاة   ٜٙالوجو األول : أن تكون جوابًا لمقسم
،   ٓٚ( وحدىا قدمن أجاز أن يكون جواب القسم بـ) 

( محذوفة وأسماىا المزني  الـومنيم من قدر ) 
ال التقدير لقد أفمح ، قو )   ٔٚ( اإلضمارالـ)

 .ٕٚ صـار طول الكبلم عوضًا عن البلم (:ج الزجا
الوجو الثاني : أن يكون عمى سبيل االستطراد وليس 
من جواب القسم في شيء، قال النسفي : و) قيل 

 الجواب محذوف وىو األظير، تقدره :
ليدمدمن اهلل عمييم أي عمى أىل مكة لتكذيبيم  

بوا كما دمدم عمى ثمود ألنيم كذ    رسول اهلل 
( فكبلم تابع لقولو :  قد أفمحصالحًا ، وأما ) 

( عمى سبيل االستطراد  فألهمها ف ورها وتقواها)
  ٖٚ وليس من جواب القسم في شيء (

فالتوازي التركيبي في أسموب القسم أرتكز عمى 
نسقين النسق األول القسم والنسق الثاني جواب 
د القسم إال أن التوازي التركيبي في النسقين اعتم

عمى دالة  التضاد والذي أمتد من المتوالية األولى 
+ فعؿ ما ي + مف + فعؿ ما ي +  // = قد

 ها
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في نسق القسم حتى المتوالية األخيرة في نسق 
 جواب القسم .

( والذي شكل ها كما اعتمد عمى تكرار الضمير ) 
تنوعًا معنويًا في مرجعة ىذا الضمير فيو في 

( األولى يرجع والشمس و حاها . . .المتواليات ) 
الية والسماء وما بناىا يرجع إلى الشمس وفي المتو 

إلى السماء وفي المتوالية واألرض وما طحاىا يرجع 
إلى األرض وفي المتواليات )ونفٍس وما سواىا 

( أما المتواليتان  نفس  فأليميا فجورىا( يرجع إلى ) 
( فالضمير يرجع إلى )  قد أفمح .. .مف دساها) 
( وىي اسمًا لمنفس جاء في مشكل إعراب  مف

( اسمًا لمنفس، وأنثت عمى  مف: إن جعمت) القران
المعنى، فقمت : زكاىا ودساىا، جاز، ألن الياء 

 ( حينئذ مفواأللف تعودان عمى ) 
فيصـمح الكـبلم كأنو في التقدير : ) قد أفمحت النفس 
التي زكاىا اهلل ، وقد خابت النفس التي خذليا اهلل 

تكرار . كما اعتمد التوازي عمى   ٗٚ تعالى وأخفاىا (
 .تنوعت بين واو القسم وواو العطف ( والتي الواو) 

( التي جاءت لخمق ما واعتمد التوازي عمى تكرار ) 
(  ما( فـ)  والشمس و حاهاالتماثل مع المتوالية ) 

ن كانت مصدرية  إن كانت موصولة فيي اسم  وا 

تقدر ىي وما بعدىا بمصدر وىو اسم أيضًا 
جاء ما بعد الواو (  والشمس و حاهافالمتوالية ) 

( و)  والسما  وما بناهافييا مصدر والمتواليات ) 
(  ونفس وما سواها( و)  واألرض وما طحاها

تقدير ما وما بعدىا بمصدر فجاءت )ما( ىنا لخالق 
التماثل في ىذه المتواليات وجاء القسم في القرآن 
الكريم ولم يرد بو اهلل تعالى تأكيد كبلمو وال تصديقو 

نما ير  يد بيان شرف المقسم بو وعمو قدره عنده، وا 
َحاَها  وقولو تعالى : )  ََا  َوالشَّمسس  َو   َوالسَقَمر  ِ 

ََا َ الَها   َتالَها  ا  َوالنََّهار  ِ  ََ َوالمَّيسؿ  ِ 
َواأَلرسض  َوَما  َوالسََّما   َوَما َبَناَها  َيغسَشاَها
قسم بيذه األشياء ( اَوَنفسس  َوَما َسوَّاَها  َطَحاَها 

 . ( ٘ٚكميا لعظم خمقيا ولشرفيا عنده
ينظر    : التوازي التركيبي في أسموب القسـ

 ٚمخطط رقم 
وقد يشترك اكثر من نمط في نص واحد مشكبًل 

ذه األنماط ومثال ذلك قولو توازيًا عامًا ينظم ى
َحاَها  : تعالى ََا َتالَها  َوالشَّمسس  َو   َوالسَقَمر  ِ 
  ََّها َوالن ََا َ الَّ ََا َيغسَشاَها  َهار  ِ   َوالمَّيسؿ  ِ 

َرسض  َوَما َطَحاَها  َوالسََّما   َوَما َبَناَها   َواألس
وَرَها َوَتقسَواَها  َوَنفسس  َوَما َسوَّاَها   َفأَلسَهَمَها ف   
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]  َوَقدس َخاَب َمفس َدسَّاَها َقدس َأفسَمَح َمفس َزكَّاَها 
 [ . ٓٔ ـ ٔالشمس : 

إذ اشترك في ىذا التوازي اكثر من دالة فكانت   
( من اكثر الداالت وضوحًا وتمثمت  الت اددالة ) 
 قمر ، النهار ، الميؿ ، السما  ،الشمس ، الفي )

َها  ، َيغس ، األرض   َشاَها ،  َبَناَها ، َطَحاَهاَ الَّ
وَرَها َتقسَواَها ، َأفسَمَح ، َخاَب ، ، َزكَّاَها ، َسوَّاَها ، ف   

( في  الترادؼوبني التوازي عمى  دالة )  َدسَّاَها (
الشمس ، القمر ، ألفاظ الكواكب والسماء وغيرىا ) 

( والتي تنتمي إلى حقل داللي  السما  ، األرض
(  لتركيبواحد ، وبني التوازي عمى دالة  التأليف ) ا

إذ تتابعت المتواليات وانتقمت من موقف إلى أخر 
يث عن السماء والكواكب والنجوم ثم انتقل فبدا الحد

بعد ذلك إلى اإلنسان ومصيره وموقفو يوم 
 ( ٔ).ٙٚالقيامة

 المبحث الثالث
 الداللة المغوية في سورة الشمس

تكونت سورة الشمس من فقرتين: األولى تبحث في 
موضوع النفس االنسانية وما جبميا اهلل سبحانو 

ل، من خبلل عمييا من الخير والشر واليدى والضبل
القسم بسبعة من مخموقاتو، لتتجّمى لنا عظمتو 

سبحانو في حقيقتيا، وتتحدث الفقرة الثانية عن 
الطغيان فتذكر مثبًل تاريخيًا من أمثمة عقاب اهلل 
تعالى المَعّجل في الدنيا لممكذبين برساالت 

 ٛينظر مخطط رقم  المرسمين.
ويرينا أنعام النظر في عدد المقاطع الصوتية 
ونوعيا، شّدة انسجاميا والمعنى، فاآلية الثالثة عشر 
التي تكرر فييا المقطع الطويل المفتوح )ص ح ح( 
سبع مرات، ىي أكثر اآليات التي احتوت ىذا 
المقطع عددًا، والبلفت لمنظر أن ستة مقاطع فييا 
كانت بصوت األلف، فكأنيا بيذا التصعيد تعّبر عن 

عميو السبلم( طول فترة مناداة الرسول صالح )
ليؤالء المكذبين واالستمرار في دعوتيم، فالموسيقى 
الداخمية انسجام صوتي داخل ينبع من التوافق 
الموسيقي بين الكممات ودالالتيا، أو بين الكممات 
بعضيا والبعض اآلخر فضبًل عن أصواتيا، 
والجرس في المفظة ال يخضع لوزن عروضي، غير 

، لذلك يبدو محصور في عدد معين من األصوات
في تكرار المقطع الصوتي الطويل المفتوح )ص ح 
ح( ثبلثًا وخمسين مرة، خمس منيا فقط بصائت 

في كممات خمسة  -والباقي بصائت األلف–الواو 
تتوسطيا كممة )رسول( المحاطة بأسماء وأفعال 
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تعّبر عن المكذبين وأفعاليم، ما يرسم صورة جياده 
ينظر مخطط  و.)عميو السبلم( في تأديتو رسالت

 .ٜرقم
وتجدر االشارة ىنا إلى أن اضافة الفعل إلى 
الجماعة في قولو تعالى ]فكذبوه فعقروىا[ أعطى 
معنى رضا الجماعة بما فعل ذلك الواحد أو االثنان، 
نما يجيء  ولما كانت "الكممة وحدىا التفعل شيئًا، واِ 
فعميا بانتظاميا مع البناء"، فقد بدا أنَّ استعمال 

)الرسول( بدل )النبي( لم يأت لذلك الغرض لفظة 
الموسيقي فحسب، ولكن ألنَّ لفظة )نبي( لم ترد في 
جزء َعمَّ إطبلقًا، فكأّن في ىذا ايحاء ضمنيًا إلى أن 
عمر الرسول )صمى اهلل عميو وسمم( لن ينتيي قبل 
أن تنتيي رسالتو التي ُكّمف بحمميا ؛ ألنو سبحانو 

ل إال بعد إتمام الرسالة، "قّدر أال تنتيي حياة الرس
عمى حين أن النبي قد يقتل قبل أن تتم الرسالة 
وتنتشر بين الناس"، وال يخفى أن جزء َعمَّ أغمب 

 سوره مكّية تخاطب المشركين وتتوعدىم !.
ويتبلءم الغضب والشّدة مع االيجاز في قولو تعالى 
]ناقة اهلل وسقياىا[ الذي ورد في سياق ليَس فيو 

و تعالى ]فقال ليم رسول اهلل[ وليَس فقال إيجاز لقول
الرسول، فالتبلؤم يكون في حروف الكممة وفي 

كممات الجممة وفي حجم الجممة، وتجدر االشارة ىنا 
الى أنَّ الناقة منصوبة عمى التحذير وسقياىا عمى 
االغراء ، والمعنى احذروا عقر الناقة وارعوا سقياىا، 

َل بقولو تعا لى ]ليا شرب ولكم وىذا االيجاز ُفصِّ
شرب يوم معموم والتمسوىا بسوء فيأخذكم عذاب 

 الشعراء[. -ٙ٘ٔ-٘٘ٔعظيم// آ: 
أما اآلية الرابعة عشر التي تكرر فييا المقطع 
الصوتي المغمق )ص ح ص( تسع مرات، والمقطع 
الصوتي المفتوح القصير )ص ح( أربع عشرة مّرة 

ّنُو % من مقاطع اآلية الصوتية، فكإٔٛبما نسبتو 
يعّبر بيذا االيقاع الشديد عن قوة الغضب فضبًل 
عن شدتو وتفجّره الحتواء اآلية الرابعة عشر لوحدىا 

% من األصوات الشديدة ٓ٘عمى ما يقرب من 
االنفجارية في السورة كميا، وبذا يتأكد لنا أن الببلغة 
القرآنية ال تقتصر عمى تكرار الصوت المفرد 

موقف ما تصويرًا لبلستعانة بجرسو في تصوير 
فنّيًا، ولكّنيا تتعدى ذلك إلى تكرار أصوات متتابعة 
تأتي بما ليا من صفات صوتية خاصة لمتعبير عن 
معنى معين، وابراز جوانبو المختمفة، وتصويره 

 بجرس ألفاظو تصويرًا موحيًا مؤثرًا.
 ٓٔينظر مخطط رقم 
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وعمى الرغم من أن سورة الشمس ىي واحدة من 
رة توحدت الفاصمة فييا، فأنَّ النظر إحدى عشرة سو 

في فاصمتيا يرينا أن مفرداتيا لم تأت رعاية ليا ؛ 
ألن "ألصوات المد والمين قيمة موسيقية ولحنّية 
تبلحظ في تعاقبيا أو تقابميا أو تكرارىا أو تنشأ من 
نما لدالالت لغوية  العبلقات اليارمونية بينيا"، وا 

في قولو تعالى  متعددة أيضًا، فاستعمال )ضحاىا(
]والشمس وضحاىا[ من دون ضوؤىا لما فييا من 
االشراق، واستعمال )ما( في قولو تعالى ]والسماء 
وما بناىا[ أعطى معنيين ؛ ألن )ما( إن كانت 
ن كانت  مصدرية فيي بمعنى والسماء وبنائيا، وا 
اسمًا موصواًل بمعنى )َمن(، فيي بمعنى والسماء 

ة ألي من التركيبين والمقاطع الصوتي، وبانييا
المذكورين آنفًا ال تنسجم والفواصل فضبًل عن عدم 
اشتمال أي منيما المعنى المزدوج لـ )ما( في تركيب 

 اآلية الذي أعطى المعنيين معًا.
ويأتي تقديم فجورىا عمى تقواىا في اآلية الثامنة، 
ليس  مراعاة لمفاصمة فحسب، بل مراعاة ألحوال 

رة وىم المشركون وأكثر "المخاطبين بيذه السو 
أعماليم فجور وال تقوى ليم، والتقوى صفة أعمال 

 .(ٗ) المسممين وىم قميل يومئذ"

وأما مجيء الفعمين )زّكاىا( و )دّساىا( في اآليتين  
البلحقتين بدل اسم الفاعل ؛ فؤلن الفعل الماضي 
الواقع صمة أو صفة لنكرة عامة، يحتمل أن يراد بو 

يراد لو االستقبال، وعمى الرغم المضي، ويحتمل أن 
من ىذا جيء بـ )قد ( التي "تفيد التوقع أو الماضي 
القريب" ، وتجدر االشارة ىنا إلى أن الفاصمة في 
السورة التي تكونت من تكرار المقطع الصوتي 
الطويل المفتوح )ص ح ح( بصائت األلف شممت 
ستة أسماء مختمفة األوزان وتسعة أفعال، خمسة 

فة العين وأربعة مجردة مختمفة األوزان منيا مضعّ 
ن كانت اإلمالة وسيمة من وسائل تحقيق  أيضًا ! وا 

، فأنيا في سورة ( ٚ) المحاذاة الصوتية بين الكممات
الشمس لن تعّبر عن ىذه القوة المقصودة التي وفّرىا 
تكرار صائت األلف والتصعيد الذي استشعر من 

 خبللو.
طغواىا( في اآلية التالية ونممح أخيرًا في استعمال ) 

بدل )الطغيان(  (مصدرًا سماعيًا لمثبلثي )طغى(
وكأنو يعّبر عن طغيان من نوع خاص، أما 
 )سقياىا( ؛ وألنو االسم من السقي أو ما يسقى بو

فقد وسَّع من ىالة داللتيا، وأما )أشقاىا( التي عني 
بيا اثنان عمى الرغم من أنَّ األصل في كبلم العرب 



 محور الدراسات العربية

 331 ـ3107القسـ الثاني لسنة  32العدد

كل لفظ عمى ما وضع لو، فيدل المفرد عمى  أن يدل
المفرد، والمثنى عمى اثنين، والجمع عمى جمع، فاّنو 
قد يخرج عن ىذا األصل، فيبدو أنو خرج ىنا 
لتوسيع المعنى أيضًا لتحتمل بيذا اآلية األخيرة 
معاٍن ثبلثة، أحدىا: أن الذي ال يخاف عقباىا قد 

ى جرأتو يكون ىو ىذا العاقر، وفي ىذا إشارة إل
 ووقاحتو فيو يفعل ما يفعل وال يخشى عاقبة فعمو!.

ذا ما أنعمنا النظر في أصوات مفردات اآليات  وا 
وأجرينا موازنة بينيا وبين مرادفاتيا، وجدنا االعجاز 
في األولى ومناسبتيا المعنى المقصود، فنممح في 
قولو تعالى ]والميل إذا يغشاىا[ ظبلل يغشى 

ليدوء والروّية والمثابرة لقولو الضبابّية الموحية با
 -ٗ٘تعالى ]يغشى الميل النيار يطمبو حثيثا//آ: 

األعراف[ فضبًل عّما في الغشاوة من معنى الغطاء 
الخفيف، وال يعطي قولنا مثبًل والميل إذا غّطاىا ىذا 
المعنى، ألن جميع أصوات غّطى مستعمية تشعرنا 

تو بسمك الغطاء نظرًا الستعبلئو من خبلل أصوا
المستعمية! وكذلك مفردة )أليم( التي ال ترادف 
)أْعَمَم(، فالياء اليوائي فييا يعطي شعورًا بعمم 
داخمي غير محّدد مصدره، وىذا يتناغم واالليام 
الذي يطمق "إطبلقًا خاصًا عمى حدوث عمم في 

النفس من دون تعميم وال تجربة وال تفكير، فيو عمم 
أنَّ أصوات يحصل من غير دليل"، فضبًل عن 

)َأَلَيَم( )البلم والياء والميم( ىي بعض أصوات لفظ 
الجبللة )الّمُيَم( المرتبط بالدعاء وىو ينتيي بصوتي 
الياء والميم المذين منيما يتكون ضمير الجمع، وىذا 
ضافة لفظ )الرسول( إلى لفظ الجبللة في  يتناغم وا 
قولو تعالى ]رسول اهلل[ ويظير بعضًا من معاني 

يد والوعيد! ويأتي استعمال )أفمح( في قولو التيد
تعالى ]قد أفمح من زّكاىا[ لما في الفبلح في آيات 
القرآن الكريم من معنى الظفر في ميادين العمل 
والجياد في ىذه الحياة الدنيا، وىذا يتناسب وتقدم 
سورة الفجر التي ىيأت لسموك الطريق عمى سورة 

سورة الشمس  البمد التي حددت معالمو ، ثم كانت
التي بّينت صمة الطريق بتزكية النفس وأّن الفبلح 

، وىذا كمو يتناغم وعممية الفبلحة (كمعمق عمى ذل
المنتيية بعممية الحصاد، يعزز ذلك الحاقيا بزّكاىا 
بكل ما يحممو صوت الزاي من أزيز وجير، والكاف 
المشدد من انفجار وشّدة، فيعّبرا عن النمو المتزايد 

ز بتكرار المقطع الصوتي المفتوح )ص الكبير ا لُمَعزَّ
 ح ح(.
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ونممح في استعمال عقروىا في قولو تعالى 
عمى الرغم من أن "العقر كناية مشيورة -]فعقروىا[ 

بدل استعمال )نحروىا(  -)(عن النحر لتبلزميما"
كما في قولو تعالى ]فَصلِّ لربك وانَحر[ أو )ذبحوىا( 

 -ٔٚوا يفعمون//آ: كقولو تعالى ]فذبحوىا وما كاد
البقرة[ ليعّبر صوتا العين والقاف بوصفيما حمقييَّن 
في )عقروىا( عن عمق قوة التكذيب في عدم 
االنصياع لؤلوامر، والسيما أنيما اتبعا بالراء 
التكراري الذي كأنو يكرر ىذا الرفض، فضبًل عما 
يوحيو الصوتان )العين والقاف( بالعقوق وعدم 

بعض ركائز الشخصية المريضة الطاعة، وبذا ترسم 
المضطربة )النفس واليوى والشيطان وأصدقاء 
السوء( أو بعض خصائصيا )الغرور والتكبر و ... 

، ويتأكد لنا أن  و البعد عن اهلل وعن العبادة(
والسيما  الصوت مظير من مظاىر االنفعال النفسي

أن "العقر ىو جرح البعير في يديو ليبرك عمى 
فينحر في لبتو" وفيو نستشعر نوعًا األرض من األلم 

من األذى والقسوة والتعدي لذلك لم يستعمل النحر 
الذي لم يرد إال مرة واحدة في القرآن الكريم  بمعنى 
 ايجابي، أما العقر فقد ورد في القرآن خمس مرات

 في خمس آيات لم تخرج عن موضوع الناقة !.

فنممح في  أّما الدمدمة وىي حكاية صوت اليّدة
وجودىا -أصوات فعميا ما يرسم أبعادىا الثبلثة 

فضبًل عن وزن  -( ٕ)خارج الذىن وداخمو وفي المفظ
م حجم الفعل فقّوى من طاقة  المفظة الذي َضخَّ
التعبير بحكاية أصوات الشيء المعين وتصوير 
حركتو وأثره في النفس، وبذا يتأكد لنا "أن الصورة 

يو أو الحسية ليست دائمًا تعتمد عمى التشب
االستعارة، بل أن األصوات والصور الصوتية قسيمة 
ىذه الصور الحسية فضبًل عن أن الصورة الحسية 
المرئية قد تتكون من مجموعة األلفاظ ال تكون 

  تشبييًا أو استعارة"
وأخيرًا يبدو لنا في تنكير )نفس( في اآلية السابعة  

يل، دونًا عن سابقاتيا كالشمس، والقمر، والنيار، والم
والسماء، واألرض ، ما يعطييا الغّنة المؤلمة 
المسبوقة بالكسر التي تزيد من التمعٍن والتفكر في 
قيمتيا ونفاستيا لقولو تعالى ]ومن قتل نفسًا بغير 
نفس أو فساد في األرض فكأنما قتل الناس جميعًا 

 -ٕٖومن أحياىا فكأنما أحيا الناس جميعًا// آ: 
من )عمى التأثير في سامعييا المائدة[، فمؤللفاظ قدرة

خبلل ما تحتويو من أصوات، ونممح في عدم 
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 الحديث ال يتعمق بالنسيان فضبًل عّما ما سيتسبب استعمال لفظ االنسان بدل النفس لذلك ؛ ألن 
 بو ذلك من اختبلف في فاصمة اآلية.

 الخاتمة وخالصة البحث 
تيى كما بدأنا بحمد اهلل سبحانو وتعالى ، فيكون المن

كذلك ، فبعد دراستنا  في سورة من سور القرآن 
 -الكريم وىي سورة الشمس توصمنا إلى ما يأتي :

سورة الشمس من السور القصيرة في القرآن  -ٔ
الكريم التي احتوت عمى أساليب لغوية تميزت 

 بالدقة وأتم الداللة .

كانت الصيغ التي حوتيا سورة الشمس والسيما   -ٕ
ليا دالالت تأثيرية في  الصرفية منيا تميزت بأن

 السياق النصي لآلية المباركة .
توصمت إلى لكل حرف من حروفيا تجانسا   -ٖ

مرتبطا واحدا تمو األخر ، لذلك أعطت لآلية 
 المباركة تأثيرا في إذن السامع والقارئ معا .

جاءت تراكيب نحوية من أسماء وصيغ دقيقة   -ٗ
 ومسبوكة سبكا جميبل ورائعا .
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 لمخططات ا
 0مخطط رقـ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ٕمخطط رقم 
 

 
  
 
 

 ٖمخطط رقم 
 
 
 

  لشمس و حاها 
  والقمر َِا تالها 
  والنهار َِا  الها
 نسؽ القسـ             والميؿ َِا يغشاها
  والسما  وما بناها
  واألرض وما طحاها
  ونفس وما سواها

  فألهمها ف ورها وتقواها
 ـنسؽ  واب القس        قد أفمح مف زكاها
  وقد خاب مف دساها

 والقمر َِا تالها 
 والنهار َِا  الها والشمس و حاها

 والميؿ َِا يغشاها 
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 فضبًل عن ذلك أفادت الدوام فالمتواليات :        ٗمخطط رقم 
 
 والقمر َِا تالها  

 والنهار َِا  الها والشمس و حاها       
 والميؿ َِا يغشاها 
 

 ٘مخطط رقم 
  فعؿ ما ي والقمر َِا تالها  

 مشابهة فعؿ ما ي       والنهار َِا  الها والشمس و حاها

 مغايرة فعؿ م ارع والميؿ َِا يغشاها 

 
 6مخطط رقـ 

 والسما  وما بناها
 واألرض وما طحاها
 ونفس وما سواها

 
 ٜمخطط رقم 

 رسول           كّذبو               عقروىا         فجور           ثمود             
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 7مخطط رقـ 

 
 : التوازي التركيبي في أسموب القسـ

َحاَها0   ػ َوالشَّمسس  َو  

ََا َتالَها3   ػ َوالسَقَمر  ِ 

ََا َ الَها2   ػ َوالنََّهار  ِ 

ََا َيغسَشاَها                   4  نسؽ القسـ ػ َوالمَّيسؿ  ِ 

  السََّما   َوَما َبَناَها ػ وَ 5

  ػ َواأَلرسض  َوَما َطَحاَها 6

  ػ َوَنفسس  َوَما َسوَّاَها7

  ػ فألهمها ف ورها وتقواها 8

 نسؽ  واب القسـ ػ قد أفمح مف زكاها                9

  ػ وقد خاب مف دساها01

 8مخطط رقـ 
 
 
 
 

 سورة الشمس

 الفقرة األولى

 )عشرة آيات(

(1-11) 

 الفقرة الثانية

 )خمس آيات(

(11-11) 
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 ٓٔمخطط رقم 

 اآلية
 ص ح ص ص ح ح ص ح

 الم موع
 الصوت النسبة العدد الصوت النسبة العدد النسبة العدد

0 2 34.8
% 

 7 ش ـ %38.6 3 آ آ 38.6% 3

3 5 55.5
% 

00.00 0 آ آ آ 22.2% 2
% 

 9 ؿ

2 2 22.2
% 

 9 ف ؿ %33.3 3 آ آ آ آ 44.4% 4

 8 ؿ ي غ %27.5 2 آ آ آ 27.5% 2 35% 3 4
5 4 44.4

% 
 9 س %00.0 0 آ آ آ آ 44.4% 4

6 2 27.5
% 

 8 ؿ ر %35 3 آ آ آ 27.5% 2

 8 ؼ ف و %27.5 2 آ آ آ 27.5% 2 35% 3 7
 02 ؿ ؽ %05.5 3 آ و آ آ آ 28.5% 5 46% 6 8
 8 د ؼ ف ؾ %51 4 آ آ 35% 3 35% 3 9
 8 د ف س %27.5 2 آ آ آ 27.5% 2 35% 3 01

26.8 (23) الم موع
% 

(23) 26.8%  (32) 36.4%  (87) 
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 01 َ ت غ %21 2 و آ آ 21% 2 41% 4 00
 8 ـ ش %35 3 آ آ 35% 3 51% 4 03
آ و آ آ آ  27% 7 43% 8 02

 آ آ
 09 ـ ؿ ؿ ؽ 30% 4

َ ـ ي ـ ب  %23.3 9 و و آ آ آ 07.8% 5 51% 04 04
 ـ ـ ـ و

38 

05 2 27.5
% 

 8 ؽ %03.5 0 آ آ آ آ 51% 4

45.3 (22) الم موع
% 

(30) 38.8%  (09) 36%  (72) 

41.6 65 الكمي
% 

52 22.3%  43 36.3%  061 
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 الهوامش : 
                                                 

 .ٓٔٚـ( الشمس : ٔ
 .ٔٔ( الشمس :  ٕ
 .ٕٕٖ( تفسير ابن عاشور / ٖ
 ٕٔ٘/ ٖٓالمسمى البحر المحيط /  التفسير الكبير(  ٗ
 ٜٖ٘/  ٖفتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية، محمد بن عمي بن محمد الشوكاني / (  ٘
 ٖٓ٘/ ٖأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن محمد األمين بن محمد بن المختار الجنكي الشنقيطي /  ((  ٙ
  ٖٕ٘/  ٖٓط ، أثير الدين أبو عبد اهلل محمد بن يوسف األندلسي / التفسير الكبير المسمى البحر المحي ((  ٚ
  (ٖٓٙ/  ٖفتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية محمد بن عمي بن محمد الشوكاني / (  ٛ
   ٕٗ٘/ ٖٓالتفسير الكبير المسمى البحر المحيط ، أثير الدين أبو عبد اهلل محمد بن يوسف األندلسي / (  ٜ

  ٖٔٙ/ ٖالقدير الجامع بين فني الرواية والدراية ، محمد بن عمي بن محمد الشوكاني /  فتح(  ٓٔ
 ٕٖٙ/ ٖفتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية، محمد بن عمي بن محمد الشوكاني / (  ٔٔ
  ٕٗ٘/  ٖٓالتفسير الكبير المسمى البحر المحيط،أثير الدين أبو عبد اهلل محمد بن يوسف األندلسي /  ((  ٕٔ
 ٕٖٙ/ ٖفتح القدير الجامع بين فني الرواية والدرايةمحمد بن عمي بن محمد الشوكاني /  ((  ٖٔ
  ٖٖٙ/ ٖفتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية محمد بن عمي بن محمد الشوكاني/  ((  ٗٔ
  ٖٔ٘/ ٖار الجنكي الشنقيطي /أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ، محمد األمين بن محمد بن المخت ((  ٘ٔ
 ٖ٘ٙ/  ٖفتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية ، محمد بن عمي بن محمد الشوكاني /  ((  ٙٔ
 ٕٓٙ/  ٖٓالتفسير الكبير المسمى البحر المحيط ، أثير الدين أبو عبد اهلل محمد بن يوسف األندلسي /  ((  ٚٔ
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 ٕٓٗ/ ٗة والدراية ،محمد بن عمي بن محمد الشوكاني / فتح القدير الجامع بين فني الرواي ((  ٛٔ
 .ٖٜٔ/  ٖٓالتحرير والتنوير، محمد الطاىر ابن عاشور /  ((  ٜٔ
 .ٙٚ/ٔينظر: البرىان في عموم القرآن /  ((  ٕٓ
 ٛٓٔمن صور اإلعجاز الصوتي /  ((  ٕٔ
 .ٕٚ/ٕٚينظر: في ظبلل القرآن / ((  ٕٕ
 .ٚٔ_ٙطو المكونات الصوتية لئليقاع وأنما ((  ٖٕ
 ٔ-ٕسورة الشمس /  ((  ٕٗ
 ٖٖٚ(ينظر : المفصل /  لمزمخشري / (  ٕ٘
 . ٕٖ/  ( ينظر : النشر(  ٕٙ
 .ٗ٘/ٜينظر : شرح المفصل /   ((  ٕٚ
 . ٜ٘( ينظر : في البحث الصوتي عند العرب / (  ٕٛ
 . ٖٛٙ/ ٕ( ينظر : مغني المبيب، البن ىشام األنصاري /(  ٜٕ
 .ٕ/ٕالمنصف/ البن جني / ((  ٖٓ
ٖٔ  ))  
ٖٕ  ))  
ٖٖ  ))  
ٖٗ  ))  
 ٘ٚٗ/ٕينظر : ارتشاف الضرب :  ((  ٖ٘
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  . ٜٕٖ( ينظر : الكناش : (  ٖٙ
 . ٕٙٛينظر : المقتصد في شرح االيضاح :  ((  ٖٚ
 ٜٕٖالكناش في النحو والصرف  :  ((  ٖٛ
 ٖٙٛينظر : المقتصد في شرح االيضاح :  ((  ٜٖ
 . ٓٚينظر : الجمل في النحو :  ((  ٓٗ
 ٘ٓٔ/ ٔينظر : مغني المبيب :  ((  ٔٗ
  ٕٖ/ ٛ:  شرح المفصل ، البن يعيش ، عالم الكتب بيروت ـ لبنان ، مكتبة المتنبي ، القاىرة ـ مصر ((  ٕٗ
 ٖٕٗالفاصمة في القرآن   :  ((  ٖٗ
 ٖٕٛٓم : ٜٜ٘ٔ،  ٘( ، ع أ) ٕٕينظر: ) ظاىرة التوازي في قصيدة لمخنساء ( ، دراسات ، مج  ((  ٗٗ
 . ٕٚ٘/ٗ:  تفسير النسفي  :  ينظر ((  ٘ٗ
قاموس القرآن  او إصبلح الوجوه والنظائر في القرآن  الكريم ، الحسين بن محمد الدامغاني ، تح : عبد العزيز سيد األىل ،  ( ٙٗ

 . ٕٚٛم : ٜٚٚٔ،  ٕدار العمم لممبليين ، بيروت ـ لبنان ، ط 
 . ٛٛالمصدر نفسو :  ((  ٚٗ
 . ٕٚ٘/ٗينظر : تفسير النسفي :  ((  ٛٗ
 ٕٗٗالفاصمة في القرآن  :  ((  ٜٗ
 . ٖٕٚ/ٕينظر : ارتشاف الضرب  :  ((  ٓ٘
 . ٖٜـ  ٕٜ/ٔينظر : مغني المبيب  :  ((  ٔ٘
 . ٖٕٚ/ٕينظر : ارتشاف الضرب :  ((  ٕ٘
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ي ، ، وينظر : أقسام الكبلم العربي من حيث الشكل والوظيفة ، د.فاضل مصطفى الساق ٖٕٚ/ٕينظر: المصدر نفسو :  ((  ٖ٘

 . ٖٕٖم : ٜٚٚٔىـ ـ ٜٖٚٔتقديم : د.تمام حسان ، مكتبة الخانجي بالقاىرة ، 
 . ٜ٘/ٔينظر : مغني المبيب  :  ((  ٗ٘
 .ٕٗٗ/ٔينظر : معاني القرآن  :  ((  ٘٘
 . ٙٙاسم  الفاعل بين االسمية والفعمية :  ((  ٙ٘
 . ٖٗٙينظر : معاني النحو  :  ((  ٚ٘
 . ٚ٘/ٖينظر : شرح ابن عقيل :  ((  ٛ٘
 ٕ٘ينظر : في الشعرية :  ((  ٜ٘
ينظر :  تشريح النص ،  مقاربات تشريحية لنصوص شعرية معاصرة ،  د. عبد اهلل محمد الغذامي دار الطميعة ، بيروت  ـ   ((  ٓٙ

 . ٚٓٔم : ٜٙٛٔـ  ٙٓٗٔلبنان ، 
 . ٜ٘/ٔ.وينظر : مغني المبيب  :  ٗٓٔينظر : اإليقاع في شعر شاذل طاقة :  ((  ٔٙ
 . ٕٛ٘ـ  ٕٚ٘/ٗتفسير النسفي :  (  ٕٙ
 . ٖ٘ينظر : شرح قطر الندى  :  ((  ٖٙ
 . ٕٛ٘/ٗ، وينظر تفسير النسفي :  ٙ٘ٗ/ٖينظر : تفسير العز بن عبد السبلم :  ((  ٗٙ
 .   ٙ٘ٗ/ٖتفسير العز بن عبد السبلم :  ((  ٘ٙ
 . ٓٗٔ/ٔينظر : معاني النحو  :  ((  ٙٙ
 .. ٕٛ٘/ٗتفسير النسفي :  ((  ٚٙ
 .. ٕٛ٘/ٗالمصدرنفسو:  ((  ٛٙ
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ىـ ( ، تح : د.فائز فارس ، مؤسسة ٖٚٔ(  ينظر : المحمى ) وجوه النصب ( ، ألبي بكر احمد بن شقير النحوي البغدادي ) ت ٜٙ

 .   ٚ٘ٗ/ٖ، ، وينظر : تفسير العز بن عبد السبلم :  ٘ٙٔم : ٜٚٛٔىـ ـ ٛٓٗٔ،  ٔالرسالة ، بيروت ـ لبنان ، ط 
 . ٕٖٖفي النحو والصرف  : ينظر : الكناش  ((  ٓٚ
الحروف ، ألبي الحسين المزني ، تح : د.محمود حسني محمود ، و د.محمد حسن عواد ، جمعية عمال المطابع التعاونية  ((  ٔٚ

 . ٓٛم : ٖٜٛٔىـ ـ ٖٓٗٔ،  ٔ، عمان ـ األردن ، ط 
 .   ٕٛ٘/ٗتفسير النسفي :  ((  ٕٚ
 . ٕٛ٘/ٗالمصدر نفسو :  ((  ٖٚ
 . ٚٚٗ/ٕب القرآن   : مشكل إعرا ((  ٗٚ
 . ٚٔٔـ  ٙٔٔينظر : الفوائد المشوق إلى عموم القرآن  :  ((   ٘ٚ
 . ٜٙخطب الخمفاء الراشدين دراسة أسموبية :  ((  ٙٚ

 فهرست المصادر و المرا ع

 القرآن الكريم / سورة الشمس . –

 حمد بن مصطفى ألعمادي  إرشاد العقل السميم إلى مزايا الكتاب الكريم / لمقاضي أبي السعود محمد بن م

 م  .ٜٜٜٔىـ / دار الكتب العممية / بيروت / الطبعة األولى  ٕٜٛالحنفي ، توفي سنة 

  ىـ / مكتبة الخانجي / القاىرة /  ٘ٗٚارتشاف الضرب من لسان العرب / ألبي حيان األندلسي ، توفي سنة

 م . ٜٜٛٔالطبعة األولى 

 .  األساس في التفسير / الشيخ سعيد حوى 
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   أضواء البيان في اتضاح القرآن بالقرآن / الشيخ محمد األمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي ، توفي

 م . ٕٙٓٓىـ / دار الكتب العممية / بيروت / الطبعة الثالثة  ٖٜٖٔسنة 

  م.ٕٛٓٓاإلعجاز المغوي في فواتح السور / سيام خضر / دار الكتب العممية / بيروت / الطبعة األولى 

 سام الكبلم العربي من حيث الشكل والوظيفة / الدكتور فاضل مصطفى الساقي / مكتبة الخانجي / القاىرة أق

 م. ٕٛٓٓ/ الطبعة الثانية 

  ىـ / دار إحياء  ٜٗٚلبرىان في عموم القرآن / لئلمام بدر الدين محمد بن عبد اهلل الزركشي ، توفي سنة

 م.ٜٚ٘ٔه / الطبعة األولى الكتب العربية / عيسى البابي الحمبي وشركاء

   ٚٔٛبصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز / مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي ، توفي سنة 

 ىـ / تحقيق األستاذ محمد عمي النجار / المكتبة العممية / بيروت . 

  م . ٕٜٜٔتحاليل أسموبية / محمد ىادي الطرابمسي / دار الجنوب لمنشر/ تونس 

  ٙٔالتحرير والتنوير / محمد الطاىر ابن عاشور / الجزء ، 

 . ترتيب المعجم المفيرس لؤللفاظ القرآن الكريم / محمد فؤاد عبد الباقي / انتشارات بيدار 

  تشريح النص ، مقاربات تشريحية لنصوص شعرية معاصرة / عبد اهلل محمد الغذامي / المركز الثقافي

 م . ٕٙٓٓنية العربي / بيروت / الطبعة الثا

  التطور الداللي اإلشكال و األشكال واألمثال / الدكتور ميدي اسعد عرار / دار الكتب العممية / بيروت

 م  .ٖٕٓٓالطبعة األولى 
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   التطور المغوي مظاىره وعممو وقوانينو / الدكتور رمضان عبد التواب / مكتبة الخانجي / القاىرة / الطبعة

  م.ٜٜٚٔالثانية 

  رآن العظيم لئلمام الجميل الحافظ عماد الدين ابي الفداء إسماعيل بن كثير القريشي الدمشقي ، تفسير الق

 م.ٖٜٜٔىـ / دار الخير / بيروت / الطبعة الثانية ٗٚٚتوفي 

  ىـ /  ٘ٗٚالتفسير الكبير المسمى البحر المحيط / لمحمد بن يوسف الشيير بأبي حيان األندلسي توفي سنو

 م .ٕٚٓٓ/ بيروت / الطبعة الثانية دار الكتب العممية 

   ىـ ٕٖٖٔتفسير ألقاسمي المسمى محاسن التأويل / اإلمام العبلمة محمد جمال الدين ألقاسمي ، توفي سنة

 م . ٖٕٓٓ/ دار الكتب العممية / بيروت / الطبعة الثانية 

  م. ٜٜٛٔلى تيذيب التفسير الكبير / لئلمام فخر الدين الرازي / دار اإلسبلم / الطبعة األو 

   ثوابت اإلعمال لمشيخ الجميل األقدم الصدوق أبي جعفر محمد بن عمي بن الحسنين بن بابوية ألقمي ، توفي

 م .ٜٜٛٔىـ / مؤسسة األعمى لممطبوعات / بيروت / الطبعة الرابعة  ٖٔٛسنة 

 نيضة / قم/ الجدول في إعراب القرآن مصرفو وبيانو مع فوائد نحوية ىامة / محمود صافي / مطبعة ال

 م .ٜٜٓٔالطبعة األولى 

  / الحروف / ألبي الحسين المزني / تحقيق الدكتور محمود حسني محمود / جمعية عمال المطابع التعاونية

 م .ٖٜٛٔعمان / الطبعة األولى 
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  ىـ / دار الكتب العممية / بيروت / الطبعة الثانية  ٕٜٖالخصائص / أبي الفتح عثمان بن جني ، توفي سنة

 م . ٕٕٓٓ

  ىـ / ٜٔٔالدر المنثور في التفسير المأثور/ لئلمام جبلل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي توفي سنة

 م.ٕٗٓٓدار الكتب العممية / بيروت / الطبعة الثانية 

  ىـ / دار ٖٖٔٔالدرر الموامع عمى ىمع اليوامع شرح جمع الجوامع / احمد بن األمين الشنقيطي ، توفي سنة

 م.ٜٜٜٔلعممية / بيروت / الطبعة األولى الكتب ا

  / شرح ابن عقيل / قاضي القضاة بياء الدين عبد اهلل بن عقيل العقيمي ألعمداني المصري / دار الجيل

 م . ٖٕٓٓبيروت 

  ىـ / دار إحياء ٔٙٚشرح قطر الندى وبل الصدى / ألبي عبد اهلل جمال الدين ىشام األنصاري ، توفي سنة

 م . ٕٔٓٓبيروت / الطبعة األولى التراث العربي / 

  ىـ ٕٚٙشرح كتاب سيبويو / جمال الدين محمد بن عبد اهلل ابن مالك الطائي الجياني األندلسي ، توفي سنة

 م. ٕٔٓٓ/  دار الكتب العممية / بيروت / الطبعة األولى 

  ىـ / دار الكتب ٖٗٙشرح المفصل / موقف الدين أبي البقاء يعيش بن عمي بن يعيش الموصمي ، توفي سنة

 م .ٕٔٓٓالعممية / بيروت / الطبعة 

 صفوة التفاسير تفسير لمقرآن الكريم / جامع بين المأثور والمعقول / مستمد من أوثق كتب التفسير 
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   الطبري ، الكشاف ، القرطبي ، األلوسي ، ابن كثير ، البحر المحيط(( وغيرىا بأسموب ميسر ،وتنظيم((

 م. ٜٜ٘ٔوه البيانية والمغوية / محمد عمي الصابوني / القاىرة / الطبعة الثامنة حديث ، مع العناية بالوج

  . صور اإلعجاز الصوتي / عبد العزيز ابن بيا / مؤسسة الرسالة / بيروت / الطبعة الثانية 

 . الفاصمة في القرآن / محمد ألحسناوي 

  / لئلمام محمد بن عمي بن محمد الشوكاني ، فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من عمم التفسير

 ىـ / دار الكتب العممية / بيروت . ٕٓ٘ٔتوفي سنة 

  الفوائد المشوق إلى عموم القرآن وعمم البيان / اإلمام العالم شمس الدين ابي عبد اهلل محمد بن أبي بكر ابن

تب العممية / بيروت / الطبعة ىـ / دار الك ٔ٘ٚأيوب ألزرعي المعروف بابن القيم إمام الجوزية توفي سنة 

 م.ٜٜٛٔالثانية 

  م.ٜٚٙٔفي ظبلل القرآن / سيد قطب / الطبعة الخامسة 

  قاموس القرآن أو إصبلح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم / لمفقيو المفسر الجامع الحسين بن محمد

 م.ٜٚٚٔالدامغاني / دار العمم لممبليين / بيروت / الطبعة الثانية 

 العمم الحديث / الدكتور موريس بوكاي / دار الطباعة .  القرآن و 

  ىـ / دار األمل / أربد ٖٓٗكتاب الجمل في النحو / أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي ، توفي سنة

 م. ٜ٘ٛٔاألردن / الطبعة الثانية  –
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 د الثاني / الرياض كتاب الكناش في فني النحو والصرف / أبو الفداء إسماعيل بن عمي خوام / المجم

 م.ٕٓٓٓ

 -  م. ٕٜٛٔكتاب المقتصد في شرح اإليضاح / لعبد القاىر الجرجاني / دار الرشيد لمنشر 

  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل / لئلمام أبي القاسم جار اهلل محمود

الكتب العممية / بيروت / الطبعة الثانية ىـ /  دار  ٖٛ٘ – ٚٙٗبن عمر بن محمد الزمخشري ، توفي سنة 

 م.ٖٕٓٓ

  ىـ / تحقيق دكتور  ٖٚٔالمحمى ) وجوه النصب ( / ألبي بكر احمد بن شقير النحوي البغدادي ، توفي سنة

 م.ٜٚٛٔفائز فارس / مؤسسة الرسالة / بيروت / الطبعة األولى 

  ىـ  ٖٚٗ -ٖ٘٘القيرواني ، توفي سنة  مشكل إعراب القرآن / اإلمام أبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي

 م .ٕٕٓٓ/ دار اليمامة / دمشق / بيروت / الطبعة الثالثة 

 . معرج التفكر ودقائق التدبر / عبد الرحمن حسن الميداني / دار القمم / دمشق 

   م.ٕٓٓٓمعاني النحو / فاضل صالح السامرائي / دار الفكر / األردن / الطبعة األولى 

 - / ىـ / الييئة المصرية العامة لمكتاب / ٕٚٓابي زكريا يحيى بن زياد الفراء ، توفي سنة  معاني القران

 الطبعة الثانية . 

  ىـ / دار الجميل /  ٖٛ٘المفصل في عمم العربية / أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري ، توفي سنة

 بيروت / الطبعة الثانية .
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 ى بابا عمي /  دار الغرب اإلسبلمي  / بيروت / الطبعة مفيوم الزمن في القرآن الكريم / محمد بن موس

 م.ٕٓٓٓاألولى 

  ىـ / الطبعة األولى ٔٙٚمغني المبيب عن كتب األعاريب / لجمال الدين ابن ىشام األنصاري ، توفي سنة

 والثانية والثالثة والخامسة .

 ي / مؤسسة الطبع والنشر التابعة المعجم في فقو لغة القرآن وسر ببلغتو / األستاذ محمد واعظ زادة الخراسان

 م.ٕٛٓٓلؤلستانو الرضوية المقدسة /الطبعة األولى 

 ٘ٔ-  ابو عثمان بكر بن محمد بن حبيب بن بقيو المازني . –المنصف لكتاب التصريف / ابن جني 

 ٕ٘- النفس في القرآن / احمد عمر ىاشم / دار 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  متفرقة محور الدراسات ال
 



 



 محور الدراسات المتفرقة 
 

 350 م3102القسم الثاني لسنة  32العدد

التنمر في بيئة العمل وعالقته بكل من جودة القيبدة واالكتئبة 

 لدى أعضبء هيئة التدريس

  بشرى إسمبعيل أحمد أرنوط. دأ.

 مصر /جبمعة السقبزيق

 

 مقدمة البحث : 

( تسمساًل ىرميًا لالحتياجات االنسانية العامة لدى كؿ البشر بال 0491) Maslowوضع أبراىاـ ماسمو 
استثناء لفئة دوف غيرىا أو لمنحى معيف مف مناحي الحياة دوف غيره. ومف بيف ىذه االحتياجات، الحاجة 

مطمب لمرعاية الجسدية واألمف والقبوؿ والتقدير أو االعتبار االجتماعي. وال شؾ أف إشباع ىذه االحتياجات 
ضروري لمسالمة الجسمية والنفسية لمفرد وعمى األخص في بيئة العمؿ. ولذلؾ أصبح قادة ورؤساء العمؿ يقع 
عمى عاتقيـ مسؤولية خطيرة في اشباع ىذه االحتياجات لدى مرؤوسييـ، وذلؾ ألنيا مف الضروريات المطموبة 

األداء الميني المتميز، فالموظؼ الناجح ما  النجاز ميامو االدارية التي كمؼ بيا وأىدافو التنظيمية وتحقيؽ
 ىو إال انعكاس لقائد ناجح. 

دارة الشركات الناجحة. فالشركات األكثر  وتعتبر القيادة الممتازة أساسية مف أجؿ تمبية االحتياجات االنسانية وا 
عمى تمبية تمؾ  نجاحًا ىي التي تفيـ االحتياجات األعمؽ التي يشترؾ فييا جميع البشر وتعمؿ بجد واجتياد

االحتياجات األعمؽ، وىي: الحاجة إلى قيادة عظيمة، الحاجة إلى المغزى واليدؼ، الحاجة إلى التقدير 
واالحتراـ، الحاجة إلى االنتماء لشيء رائع مميز. أما القيادة غير الجيدة تؤدي إلى ظيور بعض السموكيات 

 ضراب عف العمؿ، والعنؼ، وتخريب المنشآت، وزيادة البغيضة المؤذية في العمؿ، ومف بيف ىذه األعراض: اال
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معدؿ دوراف العمؿ، وزيادة نسبة الغياب، وانخفاض 
وانخفاض المعنويات، وغيرىا االلتزاـ، 

والسبب األوؿ في ترؾ (. 6112ىانتر،كثير)
الموظفيف ألماكف عمميـ يرجع إلى عدـ رضاىـ 
عف رئيسيـ. والموظفيف الذيف يحكميـ رؤساء 
سيئوف أقرب أربعة أضعاؼ لترؾ العمؿ مف 
الموظفيف الذيف يعتقدوف أف لدييـ قائدًا بارعًا، 

الموظفيف تتوقؼ عمى عالقاتيـ برئيسيـ، فإنتاجية 
خمؽ روح معنوية سيئة وأسوء الرؤساء يشاركوف في 

وتوجيات سيئة ومشكالت في دوراف العمالة ويؤدي 
الموظفيف أعماليـ ألنيـ مجبروف عمى ىذا ال ألنيـ 

 (.  6109يرغبوف فيو) كونمو وواتسابو،

وقد نص قانوف العمؿ، عمى أف تتوافر بيف العماؿ 
في المؤسسة عالقات صحية تقوـ عمى االحتراـ 

ا. ولذلؾ فإف المؤسسات ومراعاة حقوؽ كؿ فرد فيي
جراءات  مطالبة مف قبؿ القانوف بتطبيؽ سياسات وا 
تدعـ االحتراـ والكرامة واالىتماـ لمساعدة الموظفيف 
عمى تحقيؽ أفضؿ ما في وسعيـ، وفيـ 
االختالفات في بيئة العمؿ ال القضاء عمييا، 
والشؾ أف ىذا يحتاج إلى قائد بارع يستطيع إدارة 

وسيو وخمؽ بيئة عمؿ ايجابية االختالفات بيف مرؤ 
 وتحفيزية. 

وفي المحظة التي يبدأ فييا شخصاف في التفاعؿ، 
ينشأ مناخ التواصؿ، فتارة يكوف إيجابيًا وتارة يكوف 
سمبيًا. ومناخ التواصؿ أقرب في غايتو إلى السموؾ 
منو إلى التوجو. فيو يتحدد بما يفعمو الناس، سواء 

نا تصدر عنو أفعاؿ كاف ايجابيًا أو سمبيًا. ومعظم
مف كال النوعيف عند الحديث مع شخص آخر. 
والقائد الناجح سيسيـ متعمدًا في سموؾ ايجابي 
لمناخ التواصؿ ألي تفاعؿ، والنتيجة الفورية تكوف 
شعور أكبر بالرضا لدى الموظفيف وخدمة أكثر 
جودة لمعمالء عمى كؿ المستويات. فتحركات 

ف تبنى الشركة أو العالقات االنسانية بإمكانيا أ
تيدميا. والرئيس الناجح سيعرؼ كيؼ يستخدـ تمؾ 
التحركات في دعـ أىداؼ المؤسسة وبناء الثقة 
بأنفسيـ واآلخريف وخمؽ بيئة عمؿ قوية، فالقادة 
الفاعموف يتمتعوف بميارات تواصؿ فاعمة) كونمو 

 (. 6109وواتسابو،

وتعتبػػر الصػػراعات التػػي طػػاؿ أمػػدىا عمػػى السػػمطة، 
ي تػػتـ مالحظتيػػا داخػػؿ المنظمػػات، تنشػػأ نتيجػػة والتػػ
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اشتباكات بيف القيـ التي تحتفظ بيا المنظمة القائمة 
حاليػػػًا وأنمػػػاط االدارة، ومثػػػؿ ىػػػذه الصػػػراعات يمكػػػف 
أف تػػؤدي إلػػى التنمػػر المػػرتبط بالعمػػؿ أو مػػا يسػػمى 
باالسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتقواء)

(Kivimaki,Virtanen,Varita,Eloainio 
etal.,2003  بعػػدـ وجػػود دعػػـ إذ يشػػعر الموظفػػوف

مػػػف إدارة منظمػػػػاتيـ، وىػػػػذا الشػػػػعور يػػػػرتبط ارتباطػػػػًا 
وثيقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًا بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالتنمر فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي بيئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 Hansen,Hough,Persson,Karlsonالعمػػؿ
etal,2006)) . 

إف التنمػػػػر فػػػػي بيئػػػػة العمػػػػؿ لػػػػو آثػػػػار سػػػػمبية عمػػػػػى 
العمػػاؿ. وقػػد أشػػارت األبحػػاث إلػػى أف العمػػاؿ الػػذيف 

فػػػي  تعرضػػػوا لمتنمػػػر فػػػي مكػػػاف العمػػػؿ لػػػدييـ نقػػػص
 النػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوـ
Niedhammer,David,Degioanni,Drumm

ond&Philip,2010 واضطراب ما بعد الصدمة ،)
(Matthiesen&Einarsen,2004 واالكتئػػػػػػػػػاب ،)
(Quine,2001)والمشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكؿ 

 (. Zapf,Knorz&Kulla,1996الجسدية)

وتشػػػػػير الدراسػػػػػات الحديثػػػػػة التػػػػػي أجرتيػػػػػا مؤسسػػػػػة 
مػػػف  جػػػالوب بالواليػػػات المتحػػػدة األمريكيػػػة أف أكثػػػر

ثمثػػػي األشػػػخاص الػػػذيف يتركػػػوف وظػػػائفيـ يسػػػتقيموف 
بسػػػػبب مػػػػدير غيػػػػر نػػػػاجح أو غيػػػػر كػػػػؼء. وبعبػػػػارة 
أخػػػػرى أكثػػػػر وضػػػػوحًا، فػػػػإف األغمبيػػػػة العظمػػػػى مػػػػف 
الموظفيف الذيف يتركوف شركاتيـ ال يتركػوف الشػركة 

نما يتركوف الرئيس) ىانتر،  (. 6112نفسيا وا 

ئة ولذلؾ فإف وجود قائد فعاؿ ومؤثر وجيد في بي
العمؿ متطمب ضروري لكؿ مف المؤسسة ولمعامميف 
بيا. ألف القادة غير الفعاليف يتسببوف في كثير مف 
مشاكؿ العمؿ. وىذا ما أوضحتو نتائج دراسة 

(Yun etal,2014 وجود عالقة ارتباطية موجبة )
دالة احصائيًا بيف النمط التسمطي لإلدارة وانتشار 

يف وجدت ظاىرة التنمر في بيئة العمؿ، في ح
( عالقة (Erkutlu&Chafra,2014دراسة 

ارتباطية سمبية بيف القيادة األخالقية والتنمر في 
مكاف العمؿ والسالمة النفسية لدى أعضاء ىيئة 

 التدريس.

ونتيجة لمقيادة السيئة وعدـ القدرة عمى إدارة 
االختالفات والتواصؿ االنساني الجيد في مكاف 
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ة مشكالت نفسية، العمؿ، يعاني الموظفيف مف عد
 مف بينيا االكتئاب. 

وىناؾ ما يشير إلى أف الناس في الحياة المعاصرة 
يعانوف مف االكتئاب بصورة أكبر مما كاف الناس 
يعانوف منو في الماضي، وفي المجتمعات السابقة. 
فيو اضطراب شائع في كؿ الحضارات االنسانية. 
ة وقد قدـ أصحاب النظرية االجتماعية أسباب عديد

لإلصابة باالكتئاب منيا تزايد نسبة االنفصاؿ 
والطالؽ بيف األزواج وافتقار الفرد لكثير مف 

 (.  0441مصادر الدعـ والحماية) ابراىيـ، 

وال يوجد انساف محصف ضد االكتئاب، فيو يصيب 
الناس مف جميع فئات المجتمع، وفي كؿ الدوؿ 

( مف الرجاؿ ، وكذلؾ 0: 7والثقافات. إف نسبة )
( مف النساء يصيبيـ االكتئاب أثناء رحمة 0: 9)

وىذه نسبة  -مميوف شخص 091حياتيـ، وىناؾ 
يعانوف مف مرض  -متأرجحة بيف الزيادة والنقصاف

كتئاب في العالـ ىذه األياـ. إف ما يثير الدىشة اال
أف نسبة حاالت الوفاة التي يسفر عنيا االكتئاب قد 
ازدادت بشكؿ مخيؼ، وزاد عدد حاالت جرائـ 

 (. 6111االكتئاب) ىيندز،

فاالكتئاب ليس بالشيء السيؿ الذي يمكف تجاىمو، 
ذلؾ أف اضطرابات االكتئاب الرئيسة يمكنيا أف 

اة، وتؤثر عمى شيية الفرد ونومو وكذا تعرقؿ الحي
عالقاتو مع اآلخريف. فاالكتئاب ذو أعراض خاصة 
ومميزة، تحدث تغيرات في الطريقة التي يحس بيا 
الفرد بذاتو، أو بعالمو، أو بحياتو، ولتحديد أف ىذه 
األعراض اكتئاب البد أف تكوف مستمرة ألسبوعيف 

 (.6101عمى األقؿ) برييس،

أف  WHOة الصحة العالمية فقد أشارت منظم
االكتئاب بوصفو أحد الفئات التشخيصية 
لالضطرابات النفسية يعتبر أحد األسباب المؤدية 
لمعجز في القوى البشرية في العالـ. إذ يحتؿ 

% سنة عجز 1.9المرتبة األولى لدى النساء بنسبة 
في الحياة، وبالنسبة لمرجاؿ احتؿ المرتبة الرابعة 

% سنة عجز في 9.1ا بنسبة عجز مقدارى
 (.Ustun&Kessler,2002الحياة)

وباسػػػػػػػػػتعراض الدراسػػػػػػػػػات السػػػػػػػػػابقة التػػػػػػػػػي تناولػػػػػػػػػت 
ظػػػػػاىرة التنمػػػػػر فػػػػػي بيئػػػػػة العمػػػػػؿ، وجػػػػػدت الباحثػػػػػة 
اىتمػػػػػاـ بيػػػػػذا الموضػػػػػوع فػػػػػي البيئػػػػػة األجنبيػػػػػة بػػػػػدأ 
منػػػػػذ التسػػػػػعينيات مػػػػػف القػػػػػرف الماضػػػػػي. منيػػػػػا مػػػػػف 
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اسػػػػػتيدؼ الكشػػػػػؼ عػػػػػف نسػػػػػب انتشػػػػػار التنمػػػػػر فػػػػػي 
مثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ دراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة)  بيئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ

(Frieman&Santuzzi,2012;Yun 
etal,2014 كػػػػػػػػػذلؾ بعػػػػػػػػػض الدراسػػػػػػػػػات حاولػػػػػػػػػت ،

الكشػػػػػػؼ عػػػػػػف التنمػػػػػػر فػػػػػػي بيئػػػػػػة العمػػػػػػؿ والصػػػػػػحة 
 Karatzaالعامػػػة والنفسػػػية مثػػػؿ دراسػػػة كػػػؿ مػػػف

etal,2016;Niedhammer etal,2010) )
، والػػػػبعض اآلخػػػػر تنػػػػاوؿ العالقػػػػة بػػػػيف التنمػػػػر فػػػػي 

ف الحيػػػػػاة بيئػػػػػة العمػػػػػؿ وضػػػػػغط العمػػػػػؿ والرضػػػػػا عػػػػػ
 Bano&Malik,2013;Yeh)مثػػػػػػؿ دراسػػػػػػة)

etal,2014; Visinskaite,2015 والعالقػػػػػة ،
بػػػػيف التنمػػػػر فػػػػي بيئػػػػة العمػػػػؿ والقيػػػػادة مثػػػػؿ دراسػػػػة 

(Erkutlu&Chafra,2014;Yun 
etal,2014 وىكػػػػػػػػػػذا نالحػػػػػػػػػػػظ اىتمػػػػػػػػػػػاـ متزايػػػػػػػػػػػد .)

ببحػػػػث ظػػػػاىرة التنمػػػػر فػػػػي بيئػػػػة العمػػػػؿ فػػػػي البيئػػػػة 
لػػػػـ يوجػػػػو أي اىتمػػػػاـ األجنبيػػػػة، أمػػػػا البيئػػػػة العربيػػػػة 
 بيذا الموضوع بتقصيو وبحثو. 

 مشكمة البحث وأسئمته: 

يولد البشر ولدييـ غريزة البقاء عمى قيد الحياة التي 
تنطوي عمى التغمب عمى العقبات والعمؿ مع 

غيرىـ مف أجؿ الحصوؿ عمى الموارد المحدودة. 
وباالقتراف مع جو تنافسي، ظمت ىذه الغريزة ىي 

تطور فييا الجنس البشري. وفي الوقت نفسيا التي ي
الراىف، يرى المجتمع أف النجاح والثروة شيئاف 
متزامناف. وقد أنتجت ىذه األيديولوجية دفع السكاف 
عف غير قصد لمتنافس وانتشرت بينيـ سموكيات 
التنمر  كتكتيؾ أو آلية لمبقاء عمى قيد الحياة. 
 وىكذا، ونتيجة ليذا التسمسؿ اليرمي االجتماعي
التنافسي، ظؿ التنمر قضية ذات صمة عمى مر 

 (. Donegan,2012السنيف)

إننا نعيش في عالـ يسوده االختالؼ، والقائد البارع 
يتقبؿ ثراء ىذا االختالؼ ويعامؿ الجميع معاممة 
محترمة وكريمة في كؿ األوقات. وبالنسبة ألفضؿ 
الرؤساء، يكوف التواصؿ في نطاؽ العمؿ خاليًا مف 

والتفرقة، وال يكوف مشتماًل عمى اىانات  الكبرياء
عرقية أو مزاح سخيؼ. أما أسوأ الرؤساء فال 
يكترثوف لمحاجة إلى تواصؿ محتـر بتجاىميـ أو 
انكارىـ الصارخ لضرورتو. فعدـ احتراـ اآلخريف، 
سواء بشكؿ صريح أو ضمني، مف شأنو أف يمغي 
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كؿ ما يحتمؿ أف تنجح في القياـ بو كرئيس) كونمو 
 (. 6109اتسابو،وو 

والتنمر في مكاف العمؿ ىو الموضوع الذي يؤثر 
عمى العديد مف الناس في العديد مف الميف 
واألعماؿ المختمفة. وقد أظيرت البحوث أف التنمر 
في بيئة العمؿ يؤثر عمى ما يزيد عف نصؼ جميع 
العماؿ خالؿ تاريخ عمميـ، وعندما يصبح التنمر 

أف معالجتو أو في العمؿ نمطا راسخا، الشؾ 
التخفيؼ منو بشكؿ فعاؿ يكوف صعب 

(Kyla,2016 .) 

وتشػػػػػػير البحػػػػػػوث إلػػػػػػى أف التنمػػػػػػر قػػػػػػد يػػػػػػؤدي إلػػػػػػى 
عواقػػػػػػػػػػػب وخيمػػػػػػػػػػػة، وأف ضػػػػػػػػػػػحايا التنمػػػػػػػػػػػر لػػػػػػػػػػػدييـ 
فرصػػػػػػػػػػػػة أكثػػػػػػػػػػػػر لتطػػػػػػػػػػػػوير اضػػػػػػػػػػػػطرابات جسػػػػػػػػػػػػدية 

 .Vanderbilt&Augustyn,2010وانفعالية)

وغالبػػػػا مػػػػا ينطػػػػوي التنمػػػػر فػػػػي مكػػػػاف العمػػػػؿ عمػػػػى 
السػػػػػػمطة أو تكػػػػػػوف القيػػػػػػادة سػػػػػػيئة  إسػػػػػػاءة اسػػػػػػتخداـ

وغيػػػػػػػػر فعالػػػػػػػػة. ويخمػػػػػػػػؽ سػػػػػػػػموؾ التنمػػػػػػػػر مشػػػػػػػػاعر 
العجػػػػػػز والظمػػػػػػـ ويقػػػػػػوض حػػػػػػؽ الفػػػػػػرد فػػػػػػي الكرامػػػػػػة 

 .Salin& Hoel,2011)في مكاف العمؿ)

( حيث أشار إلى 6112فقد أكد عمى ذلؾ ىانتر)
أف الشركات الصحية تتألؼ مف عالقات صحية 
، سميمة بيف العمالء والموظفيف والمستفيديف

فالعالقات الصحية السميمة تعني شركة قوية 
ناجحة، والعالقات السيئة المتوترة تعني شركة 
ضعيفة فاشمة، وىذا ال يتحقؽ إال بالقيادة الفعالة 
المؤثرة التي تقوـ عمى السرعة والتميز والجودة 
واالبداع، فالقادة الناجحوف يشجعوف مف حوليـ 
 ويدفعوف ويجذبوف عف طريؽ عرض معارفيـ
وخبراتيـ، ودائمًا ما يكونوف بمثابة عامؿ تأثير 
ايجابي مستمر بالنسبة لمف حوليـ، فالقيادة تتطمب 
الصبر والكـر والمطؼ والتواضع واالحتراـ واإليثار 
والصفح والفصؿ بيف األشخاص والسموكيات 

 والصدؽ والتواصؿ والثقة وااللتزاـ. 

ويعد التنمر في مكاف العمؿ قضية رئيسية في 
لطب الميني. وتعتبر أبحاث ا

( مف البحوث الرائدة في Leymann,1996ليماف)
اآلونة األخيرة حوؿ ظاىرة التنمر، حيث أعطت 
وصفًا شاماًل ليذه الظاىرة. إذ أشارت نتائج ىذه 
الدراسات إلى وجود ارتباط قوي بيف التنمر في بيئة 
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العمؿ أو االستقواء وكؿ مف القمؽ واالكتئاب، كما 
لبحوث التجريبية التي أجراىا ليماف، إلى أشارت ا

أف التنمر عامؿ مسبب لمشاكؿ الصحة النفسية. 
وقد تـ االعتراؼ رسميًا بظاىرة التنمر في القانوف 

( ووفقًا ليذا القانوف يشير 6116الفرنسي عاـ )
التنمر في بيئة العمؿ إلى سموؾ متكرر يستيدؼ 
 أو يؤدي إلى تدىور في ظروؼ العمؿ يحتمؿ أف
يقوض حقوؽ وكرامة الموظؼ المستيدؼ، ويؤثر 
عمى صحتو البدنية أو النفسية، أو المساس بمساره 
الوظيفي. ونتيجة لزيادة انتشار ىذه الظاىرة وتزايد 
حجميا باإلضافة إلى نقص البيانات المتعمقة بيا، 
فقد قامت السمطات الفرنسية بتكميؼ أربعة مراكز 

الفرنسية  متخصصة في عمـ األمراض المينية
( شير وذلؾ عاـ 06بإجراء دراسة مسحية لمدة )

( لجمع بيانات لزيادة وصؼ وفيـ ظاىرة 6110)
التنمر في بيئة العمؿ، وذلؾ عمى عينة مكونة مف 

( موظؼ مريض بالقمؽ واالكتئاب والتفكير 019)
االنتحاري، وقد أكدت النتائج األولية التي تـ 

العمؿ لو تأثير الوصوؿ إلييا، أف التنمر في بيئة 
كبير عمى الصحة النفسية 

لمعماؿ)

Brousee,Fontana,Ouchchane,Boisson,
Gerbaudetal,2008.) 

 Quine,1999,وقد أتفقت نتائج الدراسات السابقة)
Matthiesen&Einarsen,2007 ،

Denez&Ertosuni,2010 ،
Frieman&Santuzzi,2012،

Bano&Malik,2013 عمى وجود ظاىرة التنمر )
ئة العمؿ، وتعرض كال الجنسيف ليا بنفس في بي

الدرجة، وأف شباب الموظفيف وكذلؾ كبارىـ 
يتعرضوف ليا، ولكف لـ تيتـ الدراسات السابقة 
بدراسة العالقة بيف التنمر في بيئة العمؿ وجودة 
القيادة لدى أعضاء ىيئة التدريس وكذلؾ الكشؼ 
عف تأثير المتغيرات الديموجرافية مثؿ عدد سنوات 

خبرة والدرجة العممية في مستوى التنمر في بيئة ال
 العمؿ لدييـ. 

وفي ضوء ما سبؽ، ومف خالؿ خبرة الباحثة 
كعضو ىيئة تدريس وما تالحظو مف تعرض بعض 
الزمالء لسموكيات التنمر سواء مف اإلدارة أو 
الزمالء أو الطمبة، وكذلؾ مالحظة ظيور تكتالت 
استقواء ضد اآلخريف في بيئة العمؿ، وما نتج عف 
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ذلؾ مف آثار سمبية عمى األشخاص المعرضيف 
كؿ ذلؾ جعؿ الباحثة تشعر بأىمية محاولة لمتنمر. 

الكشؼ عف ظاىرة التنمر في بيئة العمؿ لدى 
أعضاء ىيئة التدريس، خاصة أف الباحثة لـ 

أثناء البحث عف  -في حدود عمميا -تتوصؿ
الدراسات والبحوث في موضوع البحث إلى دراسة 
عربية واحدة تناولت ىذا الموضوع رغـ انتشار 

ه وضرورة التصدي ليذه حدوثو ومالحظة آثار 
الظاىرة. وقد يكوف ذلؾ نتيجة لعدـ الرغبة في 
الكشؼ عف وجود ىذه الظاىرة في بعض 
المؤسسات خوفًا عمى سمعتيا، عمى الرغـ مف 
اآلثار السمبية المترتبة ليذه الظاىرة عمى كؿ مف 

 الفرد والمؤسسة والمستفيديف كذلؾ. 

ة ولذلؾ يحاوؿ البحث الحالي الكشؼ عف طبيع
العالقة بيف التنمر في بيئة العمؿ وكؿ مف جودة 

 القيادة واالكتئاب.

 ويحاوؿ البحث الحالي االجابة عف األسئمة التالية: 

ما مستوى التنمر في بيئة العمؿ لدى أعضاء  .0
 ىيئة التدريس؟ 

ما طبيعة العالقة بيف التنمر في بيئة العمؿ  .6
 وجودة القيادة؟ 

في بيئة العمؿ ما طبيعة العالقة بيف التنمر  .0
 واالكتئاب؟ 

ىؿ توجد فروؽ جوىرية بيف أعضاء ىيئة  .9
التدريس في التنمر في بيئة العمؿ تعزى إلى 
عدد سنوات الخبرة ) أقؿ مف عشر سنوات 

 وأعمى مف عشر سنوات(؟ 

ىؿ توجد فروؽ جوىرية بيف أعضاء ىيئة  .5
التدريس في التنمر في بيئة العمؿ تعزى إلى 

ذ مساعد، أستاذ مشارؾ، الدرجة العممية) أستا
 أستاذ(؟ 

ىؿ يمكف التنبؤ بالتنمر في بيئة العمؿ مف  .2
درجات جودة القيادة لدى أعضاء ىيئة 

 التدريس؟ 

ىؿ يمكف التنبؤ باالكتئاب مف درجات التنمر  .7
 في بيئة العمؿ لدى أعضاء ىيئة التدريس؟ 

  أهداف البحث :
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 ييدؼ البحث الحالي إلي : 

في بيئة العمؿ لدى  الكشؼ عف مستوى التنمر .0
 أعضاء ىيئة التدريس.

التعرؼ عمى طبيعة العالقة بيف التنمر في بيئة  .6
 العمؿ وكؿ مف جودة القيادة واالكتئاب. 

الكشؼ عف طبيعة وداللة الفروؽ بيف أعضاء  .0
ىيئة التدريس في التنمر في بيئة العمؿ تعزى إلى 
عدد سنوات الخبرة ) أقؿ مف عشر سنوات وأعمى 

 نوات(. مف عشر س

الكشؼ عف طبيعة وداللة الفروؽ بيف أعضاء  .9
ىيئة التدريس في التنمر في بيئة العمؿ تعزى إلى 
الدرجة العممية) أستاذ مساعد، أستاذ مشارؾ، 

 أستاذ(. 

الكشؼ عف إمكانية التنبؤ بالتنمر في بيئة العمؿ  .5
مف درجات جودة القيادة لدى أعضاء ىيئة 

 التدريس.

نبؤ باالكتئاب مف درجات الكشؼ عف إمكانية الت .2
 التنمر في بيئة العمؿ لدى أعضاء ىيئة التدريس.

 أهمية البحث :  

يستمد البحث الحالي أىميتو مف الموضوع الذي  .0
يبحثو وىو ظاىرة التنمر في بيئة العمؿ لدى 
أعضاء ىيئة التدريس، وىو موضوع حديث نسبيًا 
ولـ تتطرؽ جيود الباحثيف في الدوؿ العربية 

 بالتقصي والتحميؿ. لبحثو 

كذلؾ يتناوؿ البحث الحالي موضوع ىاـ وىو  .6
جودة القيادة، وىو موضوع لـ يظير مسماه مف 

في أدبيات عمـ  -في حدود عمـ الباحثة -قبؿ
النفس، رغـ كثرة وتنوع البحوث في مجاؿ القيادة 
وظيور مصطمحات مثؿ القيادة الفعالة والقيادة 

ح جودة الحياة المؤثرة وغيرىا، وقياسًا لمصطم
قدمت الباحثة لمجاؿ عمـ النفس مصطمح أال وىو 
عداد مقياس لقياس ىذا  ) جودة القيادة( وا 

 المتغير. 

كما يستمد البحث الحالي أىميتو مف الفئة التي  .0
ييتـ بدراستيا وىـ أعضاء ىيئة التدريس الذيف ىـ 
عصب التقدـ العممي وقادة البحث العممي في أي 

فئة تحتاج لممزيد مف مجتمع متقدـ، وىـ 
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الدراسات والبحوث التي تساعدىـ عمى مواجية 
التحديات التي تعوؽ عمميـ، وتبصرىـ بالحموؿ 
والطرؽ التي تيسر عمييـ تقديـ أعمى مستوى مف 
الخدمات التدريسية والتعميمية والبحثية وخدمة 
المجتمع، وتجعميـ متميزيف في أدائيـ عف 

الوظيفي في ضوء غيرىـ، مما يحقؽ ليـ التمكيف 
 منظومة جودة التعميـ العالي. 

بناء مقياس جديد لمتنمر في بيئة العمؿ، وكذلؾ  .9
مقياس جودة القيادة، مما قد يسيـ في فتح أفاؽ 
بحثية مستقبمية في موضوع البحث مف جانب 
ثراء مكتبة القياس  الباحثيف والمتخصصيف وا 

 النفسي. 

قد تسيـ نتائج البحث في تخطيط البرامج  .5
التدريبية ألعضاء ىيئة التدريس لتنمية مياراتيـ 
وتعميميـ أساليب مواجية السموؾ التنمري في بيئة 
العمؿ، األمر الذي قد يسيـ في خفض معاناة 
أعضاء ىيئة التدريس مف الضغوط التي تعترض 
عمميـ والتي قد تتسبب في وقوعيـ فريسة 

 لممشكالت واالضطرابات النفسية.  

  مصطمحات البحث :

 Workplace Bullyingالتنمر في بيئة العمل: 

تعرؼ الباحثة التنمر في بيئة العمؿ إجرائيًا بأنو 
"مجموعة مف السموكيات السمبية غير المرغوبة 
والمتكررة والمستمرة التي يتعرض ليا فرد أو 
مجموعة أفراد في بيئة العمؿ مف االدارة أو الزمالء 
أو الطمبة جميعيا أو منفردة وتنتيؾ قانوف العمؿ 

العمؿ، وذلؾ وتقوض حقوؽ الموظؼ وكرامتو في 
مف أجؿ الحاؽ األذى والضرر بو وتخويفو 
وتحطيمو واىانتو ومف ثـ يصبح غير قادر عمى 
الدفاع عف نفسو واستمرار العمؿ في ىذه المؤسسة 
ويخمؽ لديو مشاعر الظمـ والعجز ويشكؿ خطرًا 
عمى صحتو وسالمتو الجسمية والنفسية والمينية 

عبارة  وكذلؾ عمى المؤسسة التي يعمؿ بيا. وىو
عف الدرجة التي يحصؿ عمييا الفرد عمى مقياس 

 التنمر في بيئة العمؿ الذي أعدتو الباحثة". 

 Quality of Leadershipجودة القيادة: 

تعرؼ الباحثة جودة القيادة بأنيا "حكـ الفرد بصفة 
عامة عمى نمط القيادة الذي يسود في مكاف عممو 
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ادئ والقواعد بأنو جيد ويتسـ بالفعالية واتباع المب
األخالقية في العمؿ والتأثير عمى االتباع لتحقيؽ 
رؤية ورسالة وأىداؼ المؤسسة مف خالؿ امتالؾ 
ميارات القيادة وميارات الذكاء الوجداني والروحي 
التي تمكنو مف أف يكوف فعااًل ومؤثرًا. وتتمثؿ في 
الدرجة التي يحصؿ عمييا الفرد في المقياس الذي 

 .أعدتو الباحثة"

 Depressionاالكتئاب: 

( االكتئاب بأنو " 62،  6111عرؼ عبد الفتاح )
خبرة وجدانية ذاتية تتبدي في أعراض الحزف 
والتشاؤـ والشعور بالفشؿ والرغبة في نداء الذات 
والتردد واإلرىاؽ وفقداف الشيية واالنسحاب 
االجتماعي ومشاعر الذنب وكراىية الذات وعدـ 

 ". القدرة عمي بذؿ أي جيد

وتتبنى الباحثة التعريؼ السابؽ كتعريؼ إجرائي 
لالكتئاب الذي يمثؿ الدرجة التي يحصؿ عمييا 

، تعريب: عبد  BDIالفرد في مقياس بيؾ لالكتئاب
 (. 6111الفتاح ،

 االطار النظري لمبحث: 

 Workplace Bullying التنمر في بيئة العمل:

( وجود Leymann,1990,1996اكتشؼ ليماف )
مشكمة جديدة في بيئة العمؿ، لـ تكف معروفة مف 
قبؿ. وقد أطمؽ عمى ىذه الظاىرة مصطمح التنمر 

 أو االستقواء أو البمطجة. 

وظير مفيوـ التنمر في بيئة العمؿ في الدوؿ 
االسكندنافية منذ أكثر مف عشريف عاما لدراسة 
السموؾ غير األخالقي والعدواني في مكاف العمؿ. 

سموكا ضارا بيف زمالء  Leymannظ وقد الح
العمؿ يشبو ىذا السموؾ الذي يظير بيف تالميذ 
 -المدارس، ووصفو في كتابو بعنواف" التنمر 

العنؼ النفسي في العمؿ"، الذي ظير في عاـ 
( حيث يعتبر أوؿ كتاب منشور عف 0412)

التنمر. وفي الواقع، نشر أوؿ مقاؿ عف التنمر في 
، في الواليات المتحدة 0472وقت سابؽ، في عاـ 

األمريكية، بعنواف العامؿ المحترؼ، مف قبؿ 
Brodsky  الذي درس سموؾ التنمر، وكاف ليذا

 (.Einarsen,2000المقاؿ أثر كبير فيما بعد)
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ومنػػػػػذ نشػػػػػرت دراسػػػػػة ليمػػػػػاف حػػػػػوؿ ظػػػػػاىرة التنمػػػػػر، 
كثػػػػػػػػػػػػػؼ العديػػػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػػػف البػػػػػػػػػػػػػاحثيف فػػػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػػػدوؿ 
االسػػػػػػػػػكندنافية جيػػػػػػػػػودىـ بػػػػػػػػػالتركيز عمػػػػػػػػػى دراسػػػػػػػػػة 
األنشػػػػػػػطة والسػػػػػػػػوابؽ وتكػػػػػػػرار التنمػػػػػػػػر فػػػػػػػي مكػػػػػػػػاف 

 Bjorkgvistالعمػػػؿ )عمػػػى سػػػبيؿ المثػػػاؿ دراسػػػة 
etal.1994,Einarsen etal,1994 

Varita,1996,Einarsen&Skogstad,1
(. فمػػػػػػػػػف ناحيػػػػػػػػػة، تػػػػػػػػػـ توجيػػػػػػػػػو مزيػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػف ,996

االىتمػػػػػػػاـ لإلنسػػػػػػػاف فػػػػػػػي المنظمػػػػػػػات فػػػػػػػي العقػػػػػػػود 
األخيػػػػػرة، ولكػػػػػف مػػػػػف ناحيػػػػػة أخػػػػػرى، تػػػػػـ اكتشػػػػػاؼ 

يػػػػػػد مػػػػػػف المشػػػػػػاكؿ المتعمقػػػػػػة بالعامػػػػػػؿ البشػػػػػػري المز 
التػػػػػي تحتػػػػػاج إلػػػػػى معالجػػػػػة. وأحػػػػػد ىػػػػػذه المشػػػػػاكؿ 

 ىو التنمر في مكاف العمؿ.

ونتيجة لظيور البحوث والدراسات عف التنمر في 
، انتقؿ االىتماـ 0441الدوؿ االسكندنافية في عاـ 

البحثي بدراسة ىذه الظاىرة سريعًا إلى بمداف 
ؿ المثاؿ، المممكة المتحدة وقارات أخرى، عمى سبي

)مثؿ دراسة 
Hoel&Cooper,2001,Niedl,1996 والنمسا )

 Zapfوألمانيا )عمى سبيؿ المثاؿ دراسة 

elal,1996 وىكذا أصبح التنمر في مكاف العمؿ .)
مجاال واسع االنتشار دوليا لمدراسة. ومع ذلؾ، في 
البمداف التي تمر بمرحمة انتقالية في أوروبا، لـ يتـ 
استكشاؼ التنمر في مكاف العمؿ حتى اآلف، األمر 
الذي يؤدي إلى نقص الوعي النسبي بالقضية في 

بيئة العمؿ  ىذه البمداف. فمف الواضح أف التنمر في
واسع االنتشار بشكؿ متزايد في عدد متزايد مف 

 (.Hoel&Cooper,2000البمداف) 

والتنمر في مكاف العمؿ ىو موضوع جديد نسبيا 
لمبحث العممي، ويوجد العديد مف المصطمحات 
والتعاريؼ لوصؼ التنمر في مكاف العمؿ، في 
حيف قد يختمؼ معناه الدقيؽ. وأصبح مصطمح 

االستخداـ بسبب انتشاره في أي مكاف التنمر واسع 
بما في ذلؾ مكاف العمؿ. والتنمر يؤدي إلى 
التخمص التدريجي مف العامميف. ويشير إلى 
استخداـ مجموعة واسعة مف السموكيات السمبية 
غير الصحية المتكررة في مكاف العمؿ 

(Niedhammer etal,2010.) 

ويحدث التنمر عمى شكؿ صيغ، حيث يتعرض 
إلى نظاـ مف التنمر مف خالؿ جممة أمور الضحية 
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منيا التجاوز عمى حقوؽ الشخص، وبعد سنوات 
يصبح الشخص المتعرض لمتنمر غير قادر عمى 

 (.Leymann,1990العمؿ في ىذه المؤسسة )

وىناؾ اتفاؽ في اآلراء بيف الباحثيف حوؿ الظروؼ 
التي يمكف أف يسمى فييا السموؾ السمبي تنمر، 

ؾ الكثير مف العبارات المستكشفة حتى لو كاف ىنا
والمختمفة لمسموؾ التنمري 

(Matthiesen&Einarsen,2004 ووفقا لنتائج .)
البحوث، إذا كاف السموؾ يتـ مرة واحدة فقط ولف 
يتكرر فإنو ال يمكف اعتباره تنمر 

(Leymann,1996.) 

( التنمر بأنو ينطوي  Harper,2008فقد عرؼ)
ص آخر عمى شخص فتوة يسئ معاممة شخ

 )الضحية( لتحقيؽ الشعور بالتفوؽ والسمطة.

( عرؼ التنمر كذلؾ بأنو Cambell,2005أما )
سموؾ عدواني تجاه ضحية ال تستطيع الدفاع عف 
نفسيا ضد معتدي أو أكثر. وىو تكرار، ضار 

 عمدا، ويحدث دوف استفزاز.

أما التنمر في مكاف العمؿ فقد عرفو 
(Leymann,1996أنو عبارة عف اع ) تداءات

سموكية يرتكبيا الرؤساء أو المرؤوسوف أو 
األشخاص المشرفوف عمى العماؿ مف أجؿ 

 اإلضرار بيـ.

فقد عرؼ التنمر  Einarsen,2000,382)أما )  
في بيئة العمؿ بأنو " إجراءات متكررة وغير معقولة 
مف األفراد )أو مجموعة( موجية نحو موظؼ )أو 

إلى التخويؼ  مجموعة مف الموظفيف(، والتي تيدؼ
أو التحطيـ أو اإلىانة أو التقويض؛ أو التي تشكؿ 
خطرا عمى صحة أو سالمة الموظؼ)الموظفيف(. 
وغالبا ما ينطوي التنمر في مكاف العمؿ عمى 
إساءة استخداـ السمطة. ويخمؽ سموؾ التنمر 
مشاعر العجز والظمـ ويقوض حؽ الفرد في 

 الكرامة في العمؿ".

( التنمر Hoel &Cooper,2001,6كما عرؼ)
في بيئة العمؿ بأنو " حالة يتمقى فييا فرد واحد أو 
عدة أفراد بشكؿ مستمر عمى مدى فترة مف الزمف 
إلجراءات سمبية مف شخص واحد أو عدة 
أشخاص، حيث يجد الشخص المستيدؼ صعوبة 
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في الدفاع عف نفسو ضد ىذه اإلجراءات. والتنمر 
جة . ويؤكد ال يشير إلى حادثة لمرة واحدة كبمط

ىذا التعريؼ عمى الطبيعة السمبية والمستمرة 
 والطويمة األجؿ لتجربة التنمر.

( التنمر Visinskaite,2015,7في حيف عرفت )
في بيئة العمؿ بأنو" سموكيات غير مرغوب فييا 
والتي تنفذ مف موظؼ أو مجموعة موظفيف إلى 
موظؼ آخر، وتحدث عادة في مكاف العمؿ، وليا 

 ر عمى الفرد والمنظمة التي يعمؿ بيا". تأثير خطي

ويشتمؿ التنمر عمى كؿ مف التنمر التقميدي والتنمر 
االلكتروني. ويشير التنمر التقميدي إلى التنمر 
المادي )دفع / ضرب(، والمفظي )إغاظة / اسـ 
الدعوة(، واألشكاؿ العالئقية )انتشار 
الشائعات/اإلقصاء االجتماعي(، أما التنمر 

ني ىو التعرض لكافة أشكاؿ السموؾ االلكترو 
التنمري خالؿ وسائؿ التواصؿ االجتماعي الحديثة 
مف قبؿ فرد أو مجموعة أفراد) 

Wang,Lannotti&Nasel,2009.) 

والتنمر يختمؼ عف العدواف، ففي حيف أف العدواف 
قد ينطوي عمى فعؿ واحد، فإف التنمر ينطوي عمى 
ؽ ىجمات متكررة ضد الشخص المستيدؼ، وخم

نمط مستمر مف السموؾ. ويمكف التحريض عمى 
التنمر في مكاف العمؿ مف قبؿ زمالء العمؿ 
والمشرفيف والعامميف في العقود أو ممثمي العمؿ. 
بعض مواقؼ التنمر تنطوي عمى تنمر الزمالء مف 
الموظفيف ألقرانيـ، بدال مف تنمر المشرؼ 
لمموظؼ. مصطمح التنمر يشير إلى استيداؼ 

زمالء العمؿ لعامال آخر. وينبغي أف  مجموعة مف
يتدخؿ المشرفوف عمى الفور لمتصدي لوقؼ 

 (.Salin& Hoel,2011السموكيات التنمرية )

ففي دراسة عف انتشار العدواف بيف العماؿ في 
٪( 90.9الواليات المتحدة، أفادت النتائج أف نسبة )

مف أفراد العينة قرروا بأنيـ تعرضوا لعدواف نفسي 
 97في العاـ الماضي، وىـ يمثموف  في العمؿ

مميوف عامؿ أمريكي 
(Schat,Frone&Kelloway, 2006. ) 

( إلى بعض (Fox&Stallworth, 2009وأشار
األمثمة عمى سموكيات التنمر في بيئة العمؿ، منيا: 
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نقد غير مبرر أو غير مقبوؿ، الموـ دوف وجود أي 
سبب واقعي، التعامؿ بشكؿ مختمؼ عف بقية 

موعة العمؿ الخاصة بؾ، االستبعاد أو زمالء مج
العزلة االجتماعية، اىانة أو أذؿ، المراقبة المفرطة 

 أو اإلدارة الجزئية. 

( ذكر أف التنمر في (Salin& Hoel, 2011أما 
بيئة العمؿ يمكف أف يظير بطرؽ أو صور 

 مختمفة، ىي:

وضع توقعات غير منطقية مف الموظفيف،  -0
عات يعني جعؿ الحياة حيث عدـ تمبية تمؾ التوق

 غير سارة )أو رفض( أي شخص يعترض.

استبعاد الموظفيف الذيف يعانوف مف التوتر مع  -6
تجاىؿ تاـ أو نفي األسباب المحتممة لمتوتر 

 المرتبطة بالعمؿ.

تشجيع الموظفيف عمى كتابة الشكاوى عف  -0
 زمالئيـ ووعدىـ بالترويج أو التيديد بالتأديب.

عالمات التنمر المؤسسي أو  وأضاؼ كذلؾ أف مف
 الوظيفي ما يمي:

 عدـ الوفاء باألىداؼ التنظيمية. -0

زيادة ترددات التظممات، واالستقاالت، وطمبات  -6
 النقؿ.

 غياب متزايد بسبب المرض.  -0

 زيادة اإلجراءات التأديبية. -9

أف مف العوامؿ  Fox&Stallworth,2009)ويرى)
التي تزيد مف خطر التعرض لسموؾ التنمر في بيئة 

 العمؿ:

تغيير تنظيمي كبير )أي إعادة الييكمة  .0
 الداخمية الرئيسية، والتغير التكنولوجي(.

خصائص العامؿ )مثؿ العمر أو الجنس  .6
 أو الحالة األبوية أو المتدرب أو المتدرب(.

العالقات في مكاف العمؿ )عمى سبيؿ  .0
ؿ، عدـ كفاية المعمومات المستحقة بيف المثا

المستويات التنظيمية، وعدـ مشاركة الموظفيف في 
 القرارات(.

نظـ العمؿ)مثؿ االفتقار إلى السياسات  .9
المتعمقة بالسموؾ، وارتفاع معدؿ وكثافة العمؿ، 



 التنمر في بيئة العمل وعالقته بكل من جودة القيادة واالكتئاب لدى أعضاء هيئة التدريس
 

 365 م3102القسم الثاني لسنة  32العدد

ونقص الموظفيف، والتفاعؿ بيف األشخاص، 
والقيود التنظيمية، والغموض في األدوار، والدور 

 المنوط بو.

( Rosenstein&O’Daniel,2005وقد أوضح )
كيفية تأثير التنمر عمى األشخاص والمؤسسات، 
فالمستيدفيف لمتنمر يواجيوف مشاكؿ صحية جسدية 
وعقمية كبيرة، ومشاكؿ مالية بسبب الغياب. 
والمشاكؿ الصحية التي يواجييا المستيدفوف لمتنمر 

فعالية تؤدي إلى الشعور بالعجز والحاالت االن
السمبية. وكذلؾ انخفاض الثقة بالنفس والمناخ 
التنظيمي السمبي الذي يحد مف اإلبداع ويعرقؿ 
قدرات الموظفيف عمى االستجابة لحاالت عبء 
العمؿ أو تحقيؽ األىداؼ الصعبة، ومف ىذه 
المشكالت الصحية والنفسية عمى مستوى األفراد، 

 ما يمي:

 انخفاض  تقدير الذات .0

 العضمي الييكمي مشاكؿ الجياز .6

 االنسحاب عف العمؿ والغياب المرضي  .0

 اضطرابات النـو واليضـ. .9

 التوتر النفسي واالجياد. .5

الضغوط المرتفعة وكذلؾ ضغوط ما بعد  .2
 الصدمة.

 زيادة االكتئاب ولـو الذات.  .7

أما عف آثار التنمر عمى مستوى المؤسسات، تنقسـ 
 إلى ثالث فئات، ىي:

يتركوف العمؿ نتيجة  . استبداؿ الموظفيف الذيف0
 لمتخويؼ، وتكمفة تدريب الموظفيف الجدد.

بذؿ الجيود في مجاؿ فقداف الوقت الذي  - 6
يتصدى فيو الموظفوف لحوادث التنمر )أي الجيد 

 الذي يوجو بعيدا عف إنتاجية العمؿ والتكيؼ(.

. التكاليؼ المرتبطة بالتحقيقات في سوء 0
محتممة وفقداف المعاممة، واإلجراءات القانونية ال

 سمعة الشركة.

ومف ثـ فإف معدؿ دوراف الموظفيف واإلجازات 
المرضية سيكوف مرتفعا في حيف أف الروح المعنوية 
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واإلنتاجية ستكوف منخفضة. فاإلجياد واالكتئاب 
ومشاكؿ الصحة البدنية تؤدي إلى قضاء وقت بعيد 
عف العمؿ مف حيث تعويض العماؿ وفقداف 

 (.Rosenstein&O’Daniel,2005اإلنتاجية)

 الفرق بين التنمر والتحرش:

التحرش ىو نوع مف التمييز غير القانوني، وىو 
يعتبر سموكا مسيئا وغير مرحب بو، خطير بما فيو 
الكفاية ويؤثر سمبًا عمى شروط وظروؼ عمؿ 
الشخص، والذي يحدث بسبب عدة عوامؿ منيا 
، العرؽ / الموف، والعقيدة )الديف(، واألصؿ القومي

والجنس، والحالة االجتماعية، واإلعاقة، وفيروس 
 الکبد ابھنقص المناعة البشرية / اإليدز أو الت

C. 

ومف األمثمة عمى التحرش القاء أحد الموظفيف 
النكات العنصرية ويشير إلى زميؿ عمؿ معيف أو 
مجموعة مف زمالء العمؿ باستخداـ التمييز 
 العنصري، وبعد الشکوى ضده ال يقوـ صاحب
العمؿ بأي شيء لوقؼ ىذا السموؾ. أما التنمر 
يختمؼ أيضا عف االنتقاـ، والذي يحدث بعد أف 

يقدـ الشخص شكوى مف التمييز غير القانوني 
ضده، ومف ثـ يصبح بعدىا موضوع إجراء عمؿ 
سمبي أو يتعرض لممضايقات مف األخريف في 
العمؿ ألنو قدـ الشكوى. ومف ناحية أخرى، غالبا 

جيو التنمر إلى شخص يشعر بالتيديد مف ما يتـ تو 
قبؿ شخص يعتبر نفسو الفتوة أو البطؿ. ففي حيف 
أف التحرش غير قانوني، إال أف التنمر في مكاف 

 .(Salin& Hoel,2011) العمؿ ليس كذلؾ

وىذا يعني اف التنمر نتيجة لسموكيات التحرش 
وشكوى الفرد منيا وعدـ تقبمو الستمرارىا، فيي رد 

 فعؿ. 

ما الذي يمكن لمموظف أو العامل القيام به إذا 
 تعرض لمتنمر في مكان العمل: 

أواًل عميؾ التحقؽ مما إذا كاف لدى المؤسسة التي 
تعمؿ بيا برنامج لمواجية العنؼ في مكاف العمؿ 
أو مدونة سموؾ تتناوؿ التخويؼ النفسي والعدواف. 
كذلؾ قد يكوف مف المفيد التحدث مع المعتدي إذا 

ت مرتاحا لذلؾ. وقد ينكر المعتدي سموكو كن
العدواني، ولكف ال عميؾ دعيـ يعرفوف أنؾ كنت 
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عمى عمـ بتصرفاتيـ العدوانية نحوؾ. كما يمكنؾ 
التحدث مع شخص تثؽ بو تماما في مكاف العمؿ 
يمكنو تقديـ النصح لؾ والدفاع عنؾ مع الحفاظ 

 عمى وضعؾ أو مكانتؾ)
(Fox&Stallworth,2009. 

و كذلؾ Fox&Stallworth,2009) دـ )وقد ق
(Namie,2003 عدة خطوات لمموظؼ يمكنو أف )

يفعميا إذا تعرض لتنمر في العمؿ وذلؾ مف أجؿ 
 استعادة سيطرتو وقوتو:

 اعترؼ بأنؾ تتعرض لمتخويؼ. .0

 أدرؾ أنؾ لست مصدر مشكمة. .6

االعتراؼ بأف التنمر ىو بيدؼ السيطرة عميؾ  .0
 لعممؾ. وبالتالي ليس لو عالقة بأدائؾ

احتفظ بمذكرات تفصيمية عف طبيعة التنمر )عمى  .9
سبيؿ المثاؿ، التواريخ، األوقات، األماكف، ما قيؿ 

 أو فعؿ، ومف الذي كاف حاضرًا(.

الحصوؿ عمى نسخ مف المضايقات الورقية  .5
ومسارات التنمر واالحتفاظ بنسخ مف المستندات 

التي تتناقض مع اتيامات المعتدي الموجية إليؾ 
سبيؿ المثاؿ، أوراؽ الوقت وتقارير التدقيؽ  )عمى

 وما إلى ذلؾ(.

توقع أف المعتدي يمكف أف ينكر وربما يفسر  .2
االتيامات الخاصة بؾ. ويجب أف يكوف لديؾ 
شاىد يتواجد معكـ خالؿ أي لقاءات مع 
المعتدي؛ واإلبالغ عف السموؾ التنمري لمشخص 

 مناسب.

وكذلؾ Fox&Stallworth,200) و أشار )
(Namie,2003 إلى الخطوات التي يجب فعميا )

مف قبؿ أرباب العمؿ والمؤسسات لمواجية 
 التنمر:

إنشاء سياسة الحـز وعدـ التسامح مطمقا ضد  .0
التسمط والتنمر. وينبغي أف تكوف ىذه السياسة 
جزءا مف االلتزاـ األوسع ببيئة عمؿ مأمونة 
 وصحية وأف تحظى بدعـ كامؿ مف اإلدارة العميا.

اىدة التنمر أو اإلبالغ عنو، يجب عند مش .6
 التعامؿ مع سموؾ التنمر فورًا دوف تأجيؿ.
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إذا كاف الترىيب والتنمر راسخا في المنظمة،  .0
يجب أف تؤخذ الشكاوى عمى محمؿ الجد وتحقؽ 
فييا عمى وجو السرعة. قد يكوف مف الضروري 

 إعادة تعييف المعتدي.

، بناء بيئة العمؿ لدمج اإلحساس باالستقاللية .9
واتقاف القدرة عمى التحدي الشخصي، ووضوح 
شتراؾ الموظفيف في  توقعات الميمة لمموظفيف وا 

 عمميات صنع القرار.

عقد حمالت توعوية لمجميع حوؿ معنى التنمر  .5
وتشجيع اإلبالغ عنو عند وقوعو لمشخص أو 

 مشاىدتو.

التأكد مف أف اإلدارة ليا دور فعاؿ مع الموظفيف  .2
بدال مف أف تكوف بعيدة الذيف تشرؼ عمييـ، 

 عنيـ.

 تشجع سياسات الباب المفتوح. .7

 التحقيؽ في مدى وطبيعة المشكمة. .1

 إجراء استطالعات الرأي لمموظفيف. .4

تحسيف قدرة اإلدارة وحساسيتيا لمتعامؿ مع  .01
 واالستجابة لمصراعات.

انشاء جية اتصاؿ مستقمة لمموظفيف )عمى  .00
 سبيؿ المثاؿ، جية اتصاؿ الموارد البشرية(.

( إلى عدة (Fox & Stallworth,2009وأشار
 مظاىر لمتنمر في العمؿ:

 لغة عدـ االحتراـ. .0

التعميقات الجنسية أو العرقية أو العقائدية أو  .6
 االجتماعية واالقتصادية العنصرية.

 األكاذيب واالفتراءات. .0

السموؾ غير الالئؽ مف مس أو اعتداء، غضب  .9
 أو صراخ.

 رمي المعامالت أو الصكوؾ. .5

 ؿ االجتماعات.تعطي .2

 التعميقات التي تقوض ثقة الموظؼ وخداعو. .7

 رفض إكماؿ الميمة أو تنفيذ الواجبات. .1
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 الفشؿ المتعمد لمتابعة السياسات التنظيمية. .4

االنتقاـ ضد أي شخص أبمغ عف سموؾ  .01
 تخريبي.

عمى أف لمسموؾ  (Vartia,2001) وأكدت
 التنمري خسائر كبيرة، منيا:

الت بيف الموظفيف يميؿ إلى التسبب في المشك .0
 اآلخريف.

 يضعؼ اإلنتاجية. .6

يؤدي إلى انخفاض الروح المعنوية وارتفاع  .0
 دوراف الموظفيف.

النتائج غير فعالة، ومستوى األداء دوف  .9
 المستوى المطموب. 

 ضعؼ االلتزاـ بالمبادئ التوجييية الممارسة. .5

 األخطاء المينية والنتائج السمبية. .2

 فقداف المؤسسة لعمالئيا. .7

 اوى الخاطئة والباطمة.الدع .1

مما سبؽ يتضح اف التنمر في بيئة العمؿ يتضمف 
كؿ سموؾ سمبي متكرر تجاه موظؼ أو أكثر 
يصدر باستمرار مف احد الزمالء أو االدارة أو 
المستفيديف مف أنشطة المؤسسة التي يعمؿ بيا، 
ويؤثر بشكؿ سمبي عمى صحة الفرد والمؤسسة 

 ونوعية الخدمات المقدمة. 

 Quality ofثانيًا: جودة القيادة: 
Leadership 

إف جودة حياتنا، وقيادتنا، وشخصيتنا تتحدد 
بواسطة جودة القرارات اليومية التي 

 (.6112نتخذىا)ىانتر،

( القيادة ظاىرة اجتماعية تتمثؿ Daft,2011وأشار)
في عالقة تأثير قادة وتابعيف إلنجاز أىداؼ تخدـ 

مف عدة جوانب مصالحيـ، وىي ظاىرة معقدة 
ألسباب عديدة، ومنيا أف القيادة في اطارىا العاـ 
تتضمف عناصر عديدة ذات عالقات تشابكية وىي 
القادة والتابعوف والتأثير واالرادة والمسؤولية واألمانة 
الذاتية والتغيير واألىداؼ والمصالح المشتركة 
والبيئة المحيطة. وقد شيدت األدبيات العممية ثورة 
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سعة في مجاؿ ظاىرة القيادة )في: بحثية وا
 (.00- 06، 6102الكبير،

وتعتبر القيادة ظاىرة قديمة قدـ االنساف نفسو، 
وذلؾ أنيا حتمية في أي مجتمع بشري، إذ أنو مف 
الضروري أف قادة يوجيوف غيرىـ صوب تحقيؽ 

 (. 6102غايات يتفقوف عمييا) الكبير،

ألفراد وتشير القيادة ىي قدرة القائد عمى إقناع ا
والتأثير عمييـ لحمميـ عمى أداء واجباتيـ ومياميـ 
التي تسيـ في تحقيؽ اليدؼ المشترؾ لمجماعة) 

 (. 1، 6111القحطاني،

( عرؼ القيادة بانيا 06،  6112أما ىانتر)
ميارات التأثير في الناس مف أجؿ العمؿ بحماس 
عمى تحقيؽ أىداؼ محددة باعتبارىا تحقؽ 

ركة بشخصية أخالقية قويمة المصمحة العامة المشت
 توحي بالثقة. 

إلى إحدى عشر وسيمة تشكؿ  Yuklوقد أشار 
مصادر قوة تأثير القيادة، ىي: االتساـ بالمشروعية 
مف حيث األىداؼ والوسائؿ األمر الذي يجعؿ 
االتباع يذعنوف لو، تحقيؽ المنفعة لالتباع، التمتع 

الخبرة، بقوة القير، القدرة عمى االستمالة، التمتع ب
قدرة فائقة عمى االلياـ والتحفيز، قدرة فائقة عمى 
تغيير القيـ والمعتقدات، تمتع القائد بمعمومات كافية 
وقدرتو عمى تفعيميا، قدرة فائقة عمى تطويع الموقؼ 
لصالحو، تمتع القائد بسمات متميزة، و اتساـ القائد 
بالتشاركية في القرار) عياصرة، وبنى 

 (.6111أحمد،

البد أف تتوفر في القائد عدة ميارات قيادية،  ولذلؾ
تمؾ الميارات إطارًا مرجعيًا  Katsويعتبر كاتز 

وأساسًا تعينو عمى تحسيف األداء القيادي، بما 
يحقؽ الغايات المنشودة، وحدد ىذه الميارات في 
الثالث التالية: الميارات االدراكية الفكرية، الميارات 

ارات الفنية التخصصية) االنسانية التواصمية، والمي
 (.6111عياصرة، وبنى أحمد، 

ووضعت نظريات متعددة لمقيادة، منيا نظرية 
السمات والتي ترى أف القادة يتمتعوف دوف غيرىـ 
بسمات تؤىميـ لموصوؿ لمستويات قيادية رفيعة، 
كذلؾ النظرية الموقفية والتي تركز عمى المدخؿ 

القادة ما االجتماعي ويرى أصحاب ىذه النظرية أف 
نما كفاءتيـ  يميزىـ ليس سماتيـ الشخصية وا 
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القيادية في موقؼ معيف يتفاعؿ فيو القائد في 
مواجية تحديات معينة وينجح بإقتدار في 
مواجيتيا. كذلؾ وضعت النظرية التفاعمية لمقيادة 
ويجمع بيف المدخميف السمات والموقؼ، حيث 

ؾ ظيرت أضافت بعدًا ثالثًا ميمًا وىو األتباع. كذل
 نظرية أنماط القيادة مثؿ القيادة التحويمية.  

ونتيجة ليذا المنظور األخير الذي يجمع بيف 
سمات القائد، والموقؼ، واالتباع ظير مصطمح 

، 6100أخالقيات العمؿ، وقد ذكر السكارنة )
( أنيا عبارة عف المبادئ والمعايير التي 60 -61

لعمؿ، تعتبر أساس السموؾ المستجيب مف أفراد ا
ويتعيد أفراد العمؿ االلتزاـ بو، وىي مرجعًا لمسموؾ 
المطموب ألفراد المينة الواحدة ويعتمد عمييا في 

 تقييـ أدائيـ إيجابًا أو سمبًا. 

وعميو يعد اختراؽ ىذه القيـ والمبادئ والمعايير 
الخاصة بالعمؿ ىو مف أشكاؿ سموكيات التنمر في 

 بيئة العمؿ.

( ثمانية قوانيف لمقيادة 6110وضع ولياـ وكوىيف )
ىي: التزاـ األمانة المطمقة، أعؼ جوىرؾ، اظير 

التزامًا غير عادي، توقع نتائج ايجابية، اعتف 
 برجالؾ، قدـ الواجب عمى نفسؾ، كف في المقدمة.  

( أف القيادة في الواقع ىي 6112ويؤكد ىانتر)
مرادؼ لمتأثير، تشتمؿ عمى استغالؿ عقوؿ وأفكار 

والقيادة ىي التأثير في الموظفيف مف  الموظفيف.
أجؿ العمؿ بإخالص بكؿ قموبيـ وعقوليـ وأرواحيـ 
بداعيـ وتميزىـ عمى منح كؿ ما لدييـ لفرقيـ،  وا 
فالقيادة ىي حمؿ الناس بكامؿ إرادتيـ عمى االلتزاـ 
بالميمة وعمى تحمؿ كؿ شيء وعمى أف يكونوا كؿ 

جاحًا ما يستطيعوف أف يكونوه. فالفرؽ األكثر ن
وفعالية ىي مجموعات جميع أفرادىا مف القادة 
يتحمؿ كؿ منيـ مسؤوليتو الشخصية عف نجاح 
الفريؽ، وعميو فالقيادة ىي التأثير في الناس بحيث 
يمتزموف بالرسالة والميمة واألىداؼ. فاالختبار 
الحقيقي لنجاح وفعالية القائد، ىو ىؿ تابعوؾ 

لتيـ عندما أفضؿ حااًل عندما يرحموف عنؾ مف حا
جاءوا إليؾ، فالقائد دائمًا يترؾ بصمتو ولكف ما ىو 

 نوع البصمة التي يتركيا. 

( نموذج لمقيادة 6110وقد وضع ولياـ وكوىيف)
ليس بالنموذج التقميدي لمقيادة أطمؽ عميو " نموذج 
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المعركة القيادي" ويرى أف عمى القائد بطريقة أو 
إنجاز  بأخرى وبمساعدة المرؤوسيف أف يتمكف مف

المياـ بغض النظر عف الموقؼ الذي يمارسو. 
فجوىر القيادة شيء بسيط اال وىو إثارة ىمـ األفراد 
لبذؿ أقصى ما في وسعيـ لتحقيؽ األىداؼ التي 
تحددىا. والقيادة الجيدة ورأى أف الذي يصنع قائدًا 
جيدًا، ىو: االىتماـ، الصبر والقدرة عمى توضيح 

صدار األوامر، الثناء األمور، عدـ االكثار مف إ
 عمى العمؿ الجيد. 

وألفضؿ قائد صفات وخصائص حددىا كونمو 
( بما يمي: يضع توقعات واضحة 6109وواتسابو)

مع وجود أىداؼ وخطط محددة، يمتـز االيجابية في 
التواصؿ ويبادر بو، يصدر التوجييات بشكؿ دائـ 
فعاؿ، يقدر األداء الجيد ويكافئو، يقدـ تدريبات 

بداع وفرص  تعمـ مستمرة، يقود الفريؽ بمرونة وا 
ونزاىة، يبتكر الترقيات والمكافآت والمرح في 
العمؿ، يركز عمى التحسيف المستمر في الجودة 
وخدمة العمالء، يعيف الموظفيف بفاعمية، ويخمؽ 
بيئة عمؿ إيجابية وبناءة ىدفيا الفريؽ. وانجاز 

دة الميمة بشكؿ مثالي. كما تزيد االنتاجية والجو 
 والخدمة، وتقؿ معدالت ترؾ العماؿ محؿ العمؿ. 

وىكذا إذا توافرت ىذه الصفات في القائد أو الرئيس 
الشؾ أنو يكوف قائد بارع، وتتوافر مقومات القيادة 

 الجيدة في بيئة العمؿ. 

وذلؾ ألف القادة البارعوف يوفروف ثالث مكونات 
رئيسية تييئ الظروؼ المناسبة لمموظفيف كي يصؿ 

اؤىـ ألعمى المستويات: أال وىي الكفاءة وااللتزاـ أد
والمناخ، وىذه المكونات مف شأنيا إثراء الوظيفة، 
وتجعؿ األداء متميزًا يعني تحقيؽ أىداؼ المؤسسة 
بؿ وتخطييا، فمعادلة األداء المتميز عبارة حاصؿ 
ضرب توقعات واضحة مع مجموع كفاءة والتزاـ 

 (.6109ومناخ داعـ) كونمو وواتسابو،

وتجدر االشارة إلى ندرة بؿ عدـ وجود دراسات في 
بؿ كاف  -في حدود عمـ الباحثة -جودة القيادة

ىناؾ اىتماـ مف الباحثيف بالقيادة الفعالة، والقيادة 
األخالقية، والقيادة المؤثرة، والقيادة الجيدة. ومف ثـ 
فإننا نستنتج أف جودة القائد تتحقؽ مف خالؿ 

وأخالقيات المينة، واف مستوى الفعالية والتأثير 
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جودة القائد تؤثر عمى تحقيقو ألىدافو وألىداؼ 
المؤسسة، كما أنيا محدد لطبيعة ونوعية العالقات 
السائدة والمناخ المؤسسي، والشؾ أنيا محدد 
لمستوى تعرضو لسموكيات سمبية تقمؿ مف كرامتو 

 ومستوى انتاجيتو. 

 Depressionثالثًا: االكتئاب: 

كتئاب مف أكثر األمراض النفسية شيوعًا في يعد اال
العالـ كمو وذلؾ ما أكدتو األبحاث التي أجريت 
عمى مستوى العالـ العربي واألجنبي في ىذا 
االطار. وترى منظمة الصحة العالمية أنو سوؼ 
يحتؿ المرتبة الثانية مف أىـ أسباب الوفاة واإلعاقة 

 . 6161في العالـ بعد أمراض القمب بحموؿ عاـ 

يعود تاريخ االكتئاب إلى بداية التاريخ البشري ذاتو، 
ويعتبر االكتئاب خمؿ في المزاج وحالة غريبة 
عصية عف الوصؼ ال يفيميا حقًا إال مف عاني 
اكتئاب حادًا، إذ ليس االكتئاب الحاد مجرد شعور 
نما حالة مختمفة تمامًا تكاد  بالوىف أو االحباط، وا 

مية العادية، ولذلؾ فإف ال تمت بصمة لممشاعر اليو 

وصفو يحتاج إلى كممة جديدة تختزؿ معاني األلـ، 
 (. 6109باإلضافة إلى الشعور باليأس التاـ)ولبرت،

إف االكتئاب مثؿ نزالت البرد الشائعة، يعد مرضًا 
يمكف أف يصيب أي انساف، حتى األغنياء 
والمشاىير. إف نسبة عشريف بالمائة مف البشر 

في مرحمة ما مف حياتيـ.  يصابوف باالكتئاب
عندما يتـ تشخيص  -وكمعظـ األمراض األخرى

فإنو يمكف عالج االكتئاب بنجاح  -تشخيصيا
وفاعمية. ورغـ ما يثيره االكتئاب مف خوؼ، إال أنو 
ال يستمر ابدًا وال يدوـ، وكذلؾ ال يقمؿ مف قيمتنا 

 (. 6111كآدمييف) ىيندز،

ابة عادية إذ يعرؼ االكتئاب بأنو يعبر عف استج
تثيرىا خبرة مؤلمة كالفشؿ في عالقة أو خيبة أمؿ، 
أو فقداف شيء ميـ كالعمؿ، أو وفاة إنساف غاؿ. 
وما يميز ىذا النوع العادي مف االكتئاب، أنو 
يحدث لفترات قصيرة قد ال تزيد عمى أسبوعيف، كما 
أنو عادة ما يرتبط بالموقؼ الذي أثاره. أما 

ينيكي يتميز بأربع االكتئاب المرضي أو اإلكم
خصائص: أكثر حدة، يستمر لفترات طويمة، يعوؽ 
الفرد بدرجة جوىرية عف أداء نشاطاتو وواجباتو 
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المعتادة، واألسباب التي تثيره قد ال تكوف واضحة 
 (.  0441أو متميزة) ابراىيـ،  

( عرؼ االكتئاب بأنو 09، 6111أما ىيندز )
ز العصبي اضطراب يمقي بآثاره عمى العقؿ، والجيا

بالكآبة الشديدة،  -بوجو عاـ -المركزي، وىو يتميز
وكذلؾ الشعور بالنقص واالنعزالية، وعدـ القدرة عمة 
التركيز، ولو أشكاؿ مختمفة وصور غامضة، وقد 
يكوف شديدًا لدرجة تجعؿ المصاب بو ال يرى قيمة 
لمحياة أو قد تكوف درجة االكتئاب بسيطة أو 

 معتدلة.

االصدار  -ألمريكية لمطب النفسيوتشير الجمعية ا
، أف االكتئاب حالة تحتوي عمى DSM-5الخامس

عدد معيف مف األعراض وتمتد ىذه األعراض لفترة 
 زمنية محددة وىي : 

 المزاج المكتئب  معظـ اليوـ . -0

 فقداف المرح الظاىر في األنشطة اليومية. -6

التغير في الجانب الحركي، فيصبح بطيئًا مع  -0
 اإليحاءات العصبية .ظيور 

الشعور بعدـ األىمية والقيمة ، ولوـ الذات  -9
 والشعور المفرط باإلثـ . 

 األفكار االنتحارية.  -5

وتتطور األعراض التي تنذر بحدوث االكتئاب 
خالؿ فترة زمنية قد تبدأ بعدة أياـ وتصؿ عمى عدة 
أسابيع، وتتضمف ىذه األعراض القمؽ المرضي 

كتئاب الشديد لكف بصورة أخؼ. وأعراضًا أخرى لال
واذا تمكف االكتئاب الشديد مف الشخص، فإنو عادة 
ما يستمر ستة أشير، وقد يتعداىا إذا لـ 

 (. 6109يعالج)ولبرت،

وآثار االصابة بيذا االضطراب، تمتد لتشمؿ كؿ 
حياة الشخص النفسية واالجتماعية، وليذا تتزايد 
المشكالت الصحية بمعناىا الجسمي والنفسي بيف 
المكتئبيف وتقؿ فرص شفائيـ مف األمراض األخرى 
عف غيرىـ ممف ال يتعرضوف لإلصابة بو. وينتشر 

عات، االكتئاب بنسب متقاربة في غالبية المجتم
وتتزايد نسبة انتشاره مف جيؿ إلى جيؿ، وتتسع 
قاعدتو االجتماعية الزمنية تدريجيا، وتختمؼ 
أعراضو مف فرد آلخر. فالبعض قد يتخذ لدييـ 
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االكتئاب شكؿ أحاسيس قاسية مف الموـ وتأنيب 
النفس، ويجيء البعض اآلخر مختمطًا مع شكاوي 

دود جسمانية، وأمرض بدنية بصورة قد ال نعرؼ الح
بينيما، ويعبر البعض اآلخر عنو في شكؿ مشاعر 
باليأس والتشاؤـ والممؿ السريع مف الحياة والناس، 
وربما تجتمع كؿ ىذه األعراض معًا في شخص 

 ( . 0441واحد) ابراىيـ،

والمكتئبيف يفتقدوف عالقاتيـ بالمحيطيف بيـ وال 
يحسنوف التعبير عف أنفسيـ ويفتقدوف مصادر 

تماعية ، إلي جانب نظرتيـ الالتوافقية المساندة االج
لذواتيـ ، وضعؼ في ميارات التحصيؿ لدييـ ، 
وتكويف األفكار السالبة لذواتيـ ومستقبميـ ، 
ويتوقعوف كثيرًا مف أشكاؿ العزلة االجتماعية 

(Anderson,2000,PP.96-98.) 

إف كؿ شخص يشعر بالحزف واألسى في بعض 
مف أشكاؿ الحزف المواقؼ التي تتطمب ذلؾ، وىناؾ 

ما يكوف تأثيره شديد عمى الذات كفقداف شخص 
عزيز مف األسرة أو المجتمع أو الطػػالؽ ، والتي قد 
تصير بعد ذلؾ أقؿ حدة بمرور الزمف. وتفيػػد 
الدراسات بأف ىناؾ فروؽ دالػػة في االكتئاب بيف 

الجنسيف وىذه الفروؽ لصالح اإلناث، حيث أف 
الرجؿ، وىذا ما أكدت عميو المرأة أكثر معاناة مف 

دراسػػػة " كمبرستوف" مف أف النساء قد تفوقػف عمى 
الذكور خالؿ السنوات الثالثيف األخيرة مف حيث 
نسبة المعاناة واإلصابة باالكتئاب بما يعادؿ 

 (.Culberston,1997الضعؼ )

( أف (Bandura,1991,p.249ويؤكد باندورا
ت ، كذلؾ يؤدي المكتئبيف أقؿ فعالية في تنظيـ الذا

االكتئاب إلي انخفاض الثقة بالنفس وفقداف ضبط 
 الذات.

وتعبر نسبة كبيرة مف المكتئبيف عف صعوبة 
واضحة في التعامؿ واالحتكاؾ باآلخريف، وتتخذ 
ىذه الصعوبة لدى المكتئب مظاىر متنوعة منيا 
عدـ الرضا عف عالقاتو االجتماعية كالعالقة 

ت المعتادة بالناس بالزوج والزمالء أو العالقا
المألوفيف لو. وقد يحس بعضيـ بالتكدر والقمؽ في 
المواقؼ االجتماعية المتوقعة أو القائمة بالفعؿ. وقد 
يجد بعضيـ صعوبة واضحة في تكويف الميارات 
االجتماعية، خاصة المواقؼ االجتماعية التي 
تتطمب تأكيد الثقة بالنفس أو الدفاع عف الحقوؽ إذا 
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اتخاذ مواقؼ حازمة تجاه االلحاحات  ما ىدرت، أو
غير الواقعية مف اآلخريف، أو عندما يتخطى 
بعضيـ حدود المياقة االجتماعية، أو قد يشعر بأنو 
وحيد ويفتقد حب اآلخريف ودعميـ، ومع ذلؾ يميؿ 
لالنسحاب وعدـ بذؿ الجيد االيجابي لتأكيد الروابط 

 (. 0441االجتماعية الميمة) ابراىيـ،

ؾ سبب وحيد لالكتئاب الرئيسي، حيث وليس ىنا
يبدو أف مزيجًا مف العوامؿ الوراثية والنفسية والبيئية 
ىو المسؤوؿ عنو، وربما كذلؾ يحدث االكتئاب 
بدوف عوامؿ محثو واضحة ومعروفة مثؿ ضغوط 
الحياة أو المرض البدني، وربما يظير اضطراب 
االكتئاب في أي عمر واحتماؿ تعرض النساء 

ضعؼ احتماؿ تعرض الرجاؿ لو) لالكتئاب 
 (. 6101برييس،

 الدراسات السابقة في موضوع البحث الحالي : 

بعد إطالع الباحثة عمى الدراسات والبحوث   
السابقة حوؿ موضوع البحث الحالي، فقد وجدت 
ندرة في الدراسات التي اىتمت بموضوع التنمر في 
، العمؿ) التنمر في بيئة العمؿ( في البيئة العربية

ال توجد دراسة  -في حدود عمـ الباحثة –حيث أنو 
واحدة اىتمت بدراسة ىذا المتغير، بينما ظيرت 
موجة بحثية في الدوؿ األجنبية خالؿ ىذا القرف 
اىتمت بيذا الموضوع وكذلؾ تناولت عالقتو 
ببعض المتغيرات النفسية اآلخرى، والبعض اآلخر 

ر في مف ىذه الدراسات اىتـ بإعداد مقياس التنم
بيئة العمؿ وتكييفو في بيئات مختمفة. وفيما يمي 
عرض لمبحوث والدراسات السابقة في موضوع 

 البحث الحالي: 

ظير االىتماـ بدراسة التنمر في بيئة العمؿ مبكرًا 
منذ التسعينات مف القرف العشريف، فقد 

( دراسة حاوؿ فييا التعرؼ (Quine,1999أجرى
في العمؿ، وذلؾ  عمى نسبة انتشار ظاىرة التنمر

( موظؼ، طبؽ عمييـ 0011عمى عينة قواميا ) 
مقياس لمتنمر في مكاف العمؿ، وقد أسفرت النتائج 

٪( قرروا بأنيـ يعانوف 01موظفا ) 960عف أف 
مف نوع واحد أو أكثر مف أنواع التنمر في العاـ 

٪( شيدوا التنمر 96موظفًا ) 921السابؽ.  و أف 
لتنمر كاف مف المرجح مف اآلخريف. وعندما وقع ا

أف يكوف مف قبؿ المدير. حاوؿ ثمثا ضحايا التنمر 
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اتخاذ إجراءات عندما وقع التنمر، ولكف معظميـ 
كانوا غير راضيف عف النتيجة. وكاف لدى 
الموظفيف الذيف تعرضوا لمتخويؼ مستويات أقؿ 
بكثير مف الرضا الوظيفي ومستويات أعمى مف 

تئاب، والقمؽ، ونية الضغط الناجـ عف العمؿ واالك
 ترؾ الوظيفة.

(  Matthiesen& Einarsen,2007أما دراسة )
فقد ىدفت إلى الكشؼ عف ظاىرة التنمر في مكاف 

( موظؼ 6605العمؿ، وذلؾ عمى عينة مكونة ) 
بمعامؿ وزارة الصحة النرويجية، طبؽ عمييـ 
مقياس جودة بيئة العمؿ ومقياس االستفزاز المينى 

بيئة العمؿ واستمارة بيانات  ومقياس التنمر في
ديموجرافية، أوضحت نتائج الدراسة أف نسبة أف 

٪ مف العينة يمكف تصنيفيـ عمى أنيـ 02حوالي 
٪ منيـ ضحايا 5.9مرتكبوف لمسموؾ التنمري، و
٪ كانوا أىداؼ 6.0تنمر أو استفزاز، وأف نسبة 

لمتنمر. وكشفت النتائج كذلؾ عف وجود فروؽ بينيـ 
ت، واالتجاىات العدوانية، والخبرات في تقدير الذا

السابقة مف التنمر أو تجارب الضغط الدور. ووجد 
أف مرتكبي التنمر لدييـ مستوى اعتداء، كما أظير 

ضحايا التنمر مستوى منخفض مف تقدير الذات 
والكفاءة االجتماعية جنبا إلى جنب مع مستوى 
عاؿ مف العدوانية. ومستويات مرتفعة مف ضغط 

شكؿ مطالب وتوقعات غير واضحة أو  الدور في
 متضاربة حوؿ مياـ العمؿ والعمؿ اليومي.

( Brousse etal ,2008في حيف حاولت دراسة )
تقييـ مستويات التوتر واضطراب القمؽ واالكتئاب 

شيرًا  06الناتجة عف التنمر في مكاف العمؿ خالؿ 
بعد التعرض لسموكيات التنمر الميني، وذلؾ عمى 

امرأة  02مف ثمانية وثمانيف مريضا )عينة تكونت 
رجال(  وباستخداـ المقابمة اإلكمينيكية  06و 

القياسية، تـ تطبيؽ مقياس التوتر، ومقياس القمؽ 
واالكتئاب االكمينيكي، ومقياس ضغط العمؿ 

٪ 10واختبار اإلسقاطي. وكشفت النتائج أف نسبة 
مف المرضى أظيروا مستويات عالية مف ضغط 

٪ أظيروا مستويات مرتفعة مف 56 و 10العمؿ و 
 06القمؽ أو االكتئاب، عمى التوالي. وفي خالؿ 

٪ فقط مف المرضى العامميف عف 04شيرا، قرر 
شعورىـ باإلجياد في العمؿ. وكاف ىناؾ تغير كبير 
في أعراض القمؽ في حيف لـ يكف ىناؾ تغيير في 
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أعراض االكتئاب. اإلجياد في العمؿ واالكتئاب 
ممحوظ في مستوى قدرتيـ عمى العودة أثرت بشكؿ 

إلى العمؿ. وىكذا تؤكد نتائج ىذه الدراسة أنو يمكف 
أف يكوف لمتنمر في مكاف العمؿ تداعيات خطيرة 
عمى الصحة النفسية، مما يؤدي إلى اضطرابات 

 نفسية خطيرة ومستمرة.

( دراسة مف Denez& Ertosuni, 2010وأجري )
التنمر في  أجؿ الكشؼ عف طبيعة العالقة بيف

مكاف العمؿ وشخصية الموظؼ الذي يتعرض ليذه 
السموكيات او "الضحية"، وذلؾ عمى عينة مكونة 

( موظؼ بإحدى الشركات في تركيا، 696مف )
طبؽ عمييـ مقياس ايزنؾ لمشخصية ومقياس 
جراء مقابالت مع  السموؾ السمبي في العمؿ وا 
الموظفيف الذيف يتعرضوف لمسموكيات السمبية في 

لعمؿ، وكشفت نتائج الدراسة عف وجود عالقة بيف ا
شخصية الموظؼ وتعرضو لمتنمر في مكاف 

 العمؿ.

( إلى 6101)McGrathفي حيف ىدفت دراسة 
الكشؼ عف العالقة بيف التنمر في بيئة العمؿ 
وضغط العمؿ، وذلؾ عمى عينة مف الموظفات 

( 615االداريات بجامعة طيراف، بمغ عددىـ )
يـ استبياف يتضمف أسئمة تقيس موظفة، طبؽ عمي

التنمر في مكاف العمؿ وأسئمة عف ضغوط العمؿ. 
وقد أسفرت النتائج إلى وجود عالقة ارتباطية دالة 
احصائيًا بيف ضغوط العمؿ المدركة والتنمر في 

 بيئة العمؿ.

( ىدفت إلى الكشؼ عف (Upton,2010ودراسة 
تأثير التنمر في مكاف العمؿ عمى الرفاىية 

ية والمينية، وكذلؾ التعرؼ عمى الدور الشخص
الوسيط لممواجية عمى العالقة بيف التنمر 

( 611والرفاىية. وذلؾ عمى عينة تكونت مف )
عامؿ بإحدى الشركات الكبرى بجنوب أفريقيا، 

عاـ، طبؽ  26إلى  66تراوحت أعمارىـ بيف 
عمييـ مقياس أساليب مواجية التنمر في العمؿ، 

فسية والفسيولوجية، ومقياس ومقياس الرفاىية الن
السموؾ السمبي في العمؿ ومقياس تقدير الذات في 
العمؿ. وقد أسفرت النتائج عف وجود عالقة بيف 
التنمر في العمؿ والرفاىية النفسية والمينية، وأف 
أساليب المواجية لعبت دورًا وسيطًا دااًل احصائيًا 
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في العالقة بيف التنمر في العمؿ ورفاىية الفرد 
 والمنظمة.

 Niedhammerكما استيدفت دراسة 
etal,2010) التعرؼ عمى طبيعة العالقة بيف )

التنمر في مكاف العمؿ، وخصائصو، واضطرابات 
النوـ في عينة كبيرة مف العامميف في الفرنسييف. 

( 0006وذلؾ عمى عينة عشوائية بمغ حجميا )
عامؿ مف الذكور واإلناث، طبؽ عمييـ مقياس 

مكاف العمؿ ومقياس اضطرابات النوـ، التنمر في 
واستمارة بيانات ديموجرافية شممت متغيرات العمر 
والحالة االجتماعية ووجود األطفاؿ والتعميـ والمينة 
وساعات العمؿ والعمؿ الميمي والظروؼ الفيزيائية 
والكيميائية في العمؿ، وقد أظيرت النتائج وجود 

كاف العمؿ عالقة ارتباطية قوية بيف التنمر في م
. كما أدى التعرض السابؽ  مع اضطرابات النـو
لمتنمر إلى زيادة ىذا االضطراب. وكمما ازدادت 
حدة التعرض لمتنمر، زادت مخاطر اضطرابات 
. كذلؾ كشفت النتائج عف أف نسبة انتشار  النـو

٪( وىي 01التنمر في مكاف العمؿ بمغ )حوالي 
 نسبة عالية في ىذه الدراسة.

راسة كذلؾ ىدفت د
Frieman&Santuzzi,2012) إلى الكشؼ عف )

نسبة انتشار وأثر التنمر في مكاف العمؿ. ولتحقيؽ 
ىذا اليدؼ، تـ إجراء دراسة استقصائية الكترونية 

( عامؿ ميكانيكي 066عمى عينة مكونة مف ) 
تركي، طبؽ عمييـ مقياس السموؾ السمبي في 
ت العمؿ ومقياس بيؾ لالكتئاب ومقياس تقدير الذا

لروزنبرج ومقياس االنفعاالت االيجابية والسمبية 
ومقياس اضطراب الشخصية البارانويدية، وحاولت 
الدراسة لتحديد ما إذا كانت تجارب التنمر في 
مكاف العمؿ يمكف أف تكوف مرتبطة بحاالت 
انفعالية أخرى. كشفت النتائج عف وجود عالقة 

عمؿ، ارتباطية إيجابية بيف شدة التنمر في مكاف ال
وكؿ مف قابمية التحمؿ في مكاف العمؿ، و 
اضطراب الشخصية البارانويدية واالكتئاب، في 
حيف تـ اكتشاؼ عالقة ارتباطية سمبية دالة 
احصائيًا بيف شدة انتشار التنمر في مكاف العمؿ 

 وتقدير الذات.

( Bano&Malik,2013كما حاولت دراسة )
ى الكشؼ عف تأثير التنمر في مكاف العمؿ عم
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النتائج ذات الصمة المنظمة بيف األطباء. 
وباستخداـ تقنية أخذ العينات المقصودة، تـ 

طبيب مف  611الحصوؿ عمى البيانات مف 
 95و  60الذكور واإلناث تتراوح أعمارىـ بيف 
مستشفيات  7عاما. تـ الحصوؿ عمى عينة مف 

عامة وخاصة في مدينة الىور. مقياس التنمر في 
(، 6114إينارسيف وآخروف. ) العمؿ الذي أعده

ومقياس الرفاىية النفسية المرتبطة بالعمؿ ومقياس 
( 0410الرضا عف العمؿ مف قبؿ كوؾ وآخروف)

ومقياس احتراـ الذات القائـ عمى التنظيـ مف قبؿ 
(. وأشارت النتائج إلى أف 0414بيرس وآخروف )

التنمر في مكاف العمؿ مؤشر قوي عمى انخفاض 
المينية والرضا الوظيفي. وتعتبر مستوى الرفاىية 

النتائج التي توصؿ إلييا ىذا البحث ليا آثار عمى 
زيادة وعينا ألفعاؿ وسموكيات المتنمريف في مكاف 
العمؿ واتخاذ تدابير وقائية لبيئة عمؿ آمنة وجيدة 

 لجميع العماؿ.

(( حاولت (Erkutlu&Chafra, 2014أما دراسة 
القيادة األخالقية الكشؼ عف طبيعة العالقة بيف 

والتنمر في مكاف العمؿ والدور الوسيط لمسالمة 

النفسية عمى ىذه العالقة، وتكونت عينة الدراسة 
مف أعضاء ىيئة التدريس مع عمدائيـ  540مف 
جامعات في تركيا خاصة اختيرت بطريقة  4مف 

. تـ 6106-6100عشوائية في الفصؿ الدراسي 
حوؿ السالمة  قياس تصورات أعضاء ىيئة التدريس

النفسية باستخداـ المقياس الذي وضعو كاىف 
( ومقياس القيادة األخالقية الذي وضعو 0441)

( مقياس 6115براوف، تريفينيو، وىاريسوف )
السموؾ السمبي في العمؿ المعدؿ مف اعداد 

تـ استخداـ مقياس s (2000إينارسف و ىويؿ)
 االستبياف السمبي المعدؿ لقياس التنمر في مكاف
العمؿ. وأظيرت النتائج وجود عالقة ارتباطية سمبية 
قوية بيف القيادة األخالقية والتنمر في بيئة العمؿ 
وأف السالمة النفسية لعبت دورًا وسيطًا في التأثير 

 عمى تمؾ العالقة.

( الى Yun etal,2014كذلؾ حاولت دراسة )
الكشؼ عف العالقة بيف التنمر في بيئة العمؿ 

ي التسمطي المدرؾ وذلؾ عمى عينة والنمط االدار 
مف الممرضات بوحدة العناية  009تكونت مف  

المركزة مف خمسة مستشفيات في كوريا. تـ قياس 
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خصائص بيئة العمؿ مف خالؿ مقياس بيئة عمؿ 
التمريض الكورية. تـ قياس التنمر في مكاف العمؿ 
بمقياس األفعاؿ السمبية في بيئة العمؿ النسخة 

صمت نتائج الدراسة إلى أف الممرضات الكورية، وتو 
بوحدة العناية المركزة اظيرف مستوى راحة منخفض 

٪ مف 49.1في بيئة عمميـ، وقد شيد نسبة 
ممرضات وحدة العناية المركزة فعؿ سمبي واحد 
عمى األقؿ خالؿ األشير الستة الماضية، وكاف 

٪ وفقا لمعايير التنمر 07.6انتشار التنمر بنسبة 
عمؿ. وأفاد ممرضو وحدة العناية المركزة في بيئة ال

أنيـ تعرضوا لمزيد مف أشكاؿ التنمر المرتبط 
بالعمؿ، كما أشارت النتائج إلى وجود عالقة 
ارتباطية سمبية قوية بيف بيئة العمؿ التمريضي 

 والتنمر في مكاف العمؿ.

( إلى الكشؼ (Yeh etal,2014وىدفت دراسة 
العمؿ وضغوط عف العالقة بيف التنمر في بيئة 
( موظؼ 004العمؿ، وذلؾ عمى عينة مكونة مف )

بجامعة شماؿ تايواف، طبؽ عمييـ استبياف لقياس 
ضغط العمؿ والتنمر في مكاف العمؿ. وقد أسفرت 
النتائج عف وجود عالقة ارتباطية قوية بيف التنمر 

في مكاف العمؿ وضغوط العمؿ، حيث يؤثر التنمر 
ضغوط المينية بشكؿ في بيئة العمؿ عمى إدراؾ ال

واضح وداؿ احصائيًا. وأوصت الدراسة بضرورة 
تصميـ مقياس لمسح الوضع الراىف ظاىرة التنمر 

 في مكاف العمؿ.

( الكشؼ (Visinskaite,2015كما ىدفت دراسة 
عف العالقة بيف التنمر في مكاف العمؿ )التنمر 
التقميدي والتنمر عبر اإلنترنت( وكؿ مف الضغط ، 

ذات، والرضا عف الحياة. كما بحثت وتقدير ال
العالقة بيف التنمر التقميدي والتنمر عبر اإلنترنت. 

( شخصا تـ الوصوؿ 000وشممت عينة  الدراسة )
إلييـ مف خالؿ الفيسبوؾ. تـ تطبيؽ مقياس التنمر 
التقميدي والتنمر عبر اإلنترنت . وأظيرت نتائج 

ر، ٪ مف عينة الدراسة ضحايا لمتنم50الدراسة أف 
٪ كانوا يتعرضوف لمتخويؼ التقميدي، 00منيـ 
٪ شيدت 52٪ تعرضوا لمتنمر االلكتروني و 00

كال مف أشكاؿ التنمر التقميدي وااللكتروني. 
ووجدت النتائج فرقا كبيرا بيف الذيف تعرضوا لمتنمر 
والذيف لـ يتعرضوا لو في  متوسطات درجات 
وة الضغط، وتقدير الذات، والرضا عف الحياة. وعال
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عمى ذلؾ، كشفت النتائج عف وجود فروؽ دالة 
احصائيًا بيف ضحايا التنمر التقميدي والضحايا 
الذيف واجيوا كال مف أشكاؿ التنمر التقميدي 
وااللكتروني معًا في متغيرات الدراسة. كما وجدت 
عالقة ارتباطية دالة احصائيًا بيف التنمر التقميدي 

صاءات أخرى والتنمر عبر اإلنترنت. وأظيرت إح
وجود عالقة ارتباطية كبيرة بيف التنمر التقميدي / 
التنمر عبر اإلنترنت والضغط / تقدير الذات / 

 رضا الحياة.

( Karatza etal ,2016كما حاولت دراسة )
الكشؼ عف العالقة بيف التنمر في بيئة العمؿ 
والصحة العامة لدى الممرضات وذلؾ عمى عينة 

لعامميف في التمريض عضوا مف ا 190مكونة مف 
بخمسة مستشفيات رئيسية في الييئة الصحية 
اإلقميمية األولى  في أثينا. أكمؿ عينة الدراسة 
استبياف األفعاؿ السمبية واستبياف الحالة الصحية 
العامة وكذلؾ استمارة لجمع البيانات الديموغرافية. 

٪ مف أفراد 01.6وكشفت النتائج عف أف نسبة 
ـ تعرضوا لممضايقات النفسية في العينة قرروا أني

أماكف عمميـ خالؿ الستة أشير السابقة. وكشفت 

نتائج التحميؿ اإلحصائي أف الممرضات ممف تمقيف 
دعما مف أسرىف وأصدقائيف يتمتعف بصحة أفضؿ 
مقارنة بالمستجيبات األخريات الالتي لـ يحصمف 
عمى أي دعـ، كما أف المواتي اعتبرف بيئات 

با بسبب التنمر المتصؿ بالعمؿ عمميف أكثر سم
 عانيف مف سوء الصحة العامة.

 تعميق عام عمى الدراسات السابقة : 

يتضػػح مػػف عػػرض الدراسػػات السػػابقة التػػي  -0
تناولػػت التنمػػر فػػي بيئػػة العمػػؿ وجػػود اىتمػػاـ بيػػذا 
المتغيػػػر ومػػػا زاؿ مسػػػتمر فػػػي البيئػػػة األجنبيػػػة فػػػي 
حػػػػيف أنػػػػو لػػػػـ تتوجػػػػو أنظػػػػار البػػػػاحثيف فػػػػي البيئػػػػة 
العربيػػػة لدراسػػػة ىػػػذا المتغيػػػر، وتعػػػدد أىػػػداؼ ىػػػذا 
االىتماـ البحثي، منو ما اىتـ بدراسة نسبة انتشار 
التنمػػػػػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػػػػػي بيئػػػػػػػػػػػػػة العمػػػػػػػػػػػػػؿ مثػػػػػػػػػػػػػؿ دراسػػػػػػػػػػػػػة 

((Quine,1999  حيػػػػػػػث وجػػػػػػػػدت انتشػػػػػػػار ليػػػػػػػػذه
% تعرضػػػوا لمتنمػػػر مػػػف اآلخػػػريف 96الظػػػاىرة وأف 

في بيئة العمؿ. وبعض الدراسػات األخػرى حاولػت 
بػػػبعض المتغيػػػرات النفسػػػية، الكشػػػؼ عػػػف عالقتػػػو 

مثػػػػؿ عالقتػػػػو بتقػػػػدير الػػػػذات والكفػػػػاءة االجتماعيػػػػة 
والعدوانيػػػػػػػػػػػػة وضػػػػػػػػػػػػغط الػػػػػػػػػػػػدور مثػػػػػػػػػػػػؿ دراسػػػػػػػػػػػػة ) 
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Matthiesen&Einarsen,2007 وعالقتػػػػػػػػػػػػػػو ،)
بػػػالقمؽ واالكتئػػػاب والصػػػحة النفسػػػية مثػػػؿ دراسػػػة ) 

Brousse etal,2008 وعالقتػػػو بشخصػػػية ،)
المسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتيدؼ مثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ دراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

(Denez&Ertosuni,2010) وبالرفاىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ،
الشخصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية والمينيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ) مثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ دراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

Upton,2010,Bano&Malik,2013 ،)
وعالقتػػػػػػػػػػو باضػػػػػػػػػػطراب الشخصػػػػػػػػػػية البارانويديػػػػػػػػػػة 
واالكتئػػػػػػػػػػػػػاب وتقػػػػػػػػػػػػػدير الػػػػػػػػػػػػػذات )مثػػػػػػػػػػػػػؿ دراسػػػػػػػػػػػػػة 

Friennan&Santuzzi,2012 وعالقتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ،)
بالقيػػػػػػػػػػػادة األخالقيػػػػػػػػػػػة ونمػػػػػػػػػػػط االدارة التسػػػػػػػػػػػمطي) 

Erkutlu&Chafram2014;Yun 
etal,2014رابات النػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـو (، واضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػط

(Niedhammer etal,2010 .) 

( بضػػرورة (Yeh etal,2014توصػػية دراسػػة  -6
 تصميـ مقياس خاص بالتنمر في بيئة العمؿ. 

تنػػػػػػوع مجتمػػػػػػع البحػػػػػػث وعينتػػػػػػو فػػػػػػي البحػػػػػػوث  -0
والدراسػػػػػات السػػػػػابقة مػػػػػف مػػػػػوظفيف بمؤسسػػػػػات 
حكوميػػػػػػػة، وممرضػػػػػػػػات بمستشػػػػػػػػفيات وكػػػػػػػػذلؾ 

 بأعضاء ىيئة تدريس. 

في حدود عمـ  –لـ تيتـ دراسة واحدة  -9
بدراسة تأثير المتغيرات الديموجرافية  -الباحثة

مثؿ الجنس وعدد سنوات الخبرة في العمؿ، 
 والدرجة العممية عمى التنمر في بيئة العمؿ. 

 فروض البحث : 

بناء عمى اإلطار النظري وكذلؾ نتائج الدراسات 
والبحوث السابقة حوؿ موضوع البحث الحالي، تـ 

 عمى النحو التالي: صياغة فروض البحث 

يوجد مستوى مرتفع مف التنمر في بيئة العمؿ لدى 
 أعضاء ىيئة التدريس.

توجد عالقة ارتباطية سالبة دالة احصائيًا بيف  
التنمر في بيئة العمؿ وجودة القيادة لدى أعضاء 

 ىيئة التدريس. 

توجد عالقة ارتباطية موجبة دالة احصائيًا بيف 
الكتئاب لدى أعضاء ىيئة التنمر في بيئة العمؿ وا

 التدريس. 

ال توجد فروؽ دالة احصائيًا بيف أعضاء ىيئة 
التدريس في كؿ مف التنمر في بيئة العمؿ تعزى 
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إلى عدد سنوات الخبرة ) أقؿ مف عشر سنوات 
 وأعمى مف عشر سنوات(. 

ال توجد فروؽ دالة احصائيًا بيف أعضاء ىيئة 
العمؿ تعزى التدريس في كؿ مف التنمر في بيئة 

إلى الدرجة العممية) أستاذ مساعد، أستاذ مشارؾ، 
 أستاذ(.

ال توجد فروؽ دالة احصائيًا بيف الجنسيف مف أفراد 
 عينة البحث في التنمر في بيئة العمؿ. 

تتنبأ درجات جودة القيادة بدرجات التنمر في بيئة 
 العمؿ لدى أعضاء ىيئة التدريس. 

لعمؿ باالكتئاب لدى تتنبأ درجات التنمر في بيئة ا
 أعضاء ىيئة التدريس.

جراءاته :   منهج البحث وا 

 منهج البحث :

أعتمد البحث الحالي عمى المنيج الوصفي لمتحقؽ  
مف فروض البحث واإلجابة عف أسئمتو، وذلؾ 
لمتعرؼ عمى طبيعة العالقة بيف التنمر في بيئة 
العمؿ وكؿ مف جودة القيادة واالكتئاب، والفروؽ 

مر في بيئة العمؿ التي تعزى إلى الجنس في التن
 وعدد سنوات الخبرة والدرجة العممية. 

 مجتمع البحث : 

أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات الحكومية 
 بجميورية مصر العربية.

 عينة البحث:

تـ اختيار عينة عشوائية مف أعضاء ىيئة التدريس 
بالجامعات الحكومية بمصر، وقد بمغت عينة 

( عضو ىيئة تدريس ، 951ية )البحث النيائ
( اناث، تراوحت 020( منيـ ذكور، و)614)

وفيما يمي توزيع  عاـ. 59إلى  05أعمارىـ بيف 
ألفراد عينة البحث حسب الجامعة: بمغ عدد 

(، 90أعضاء ىيئة التدريس مف جامعة القاىرة )
(، ومف جامعة المنوفية 05ومف جامعة عيف شمس)

(، ومف جامعة 16(، ومف جامعة بني سويؼ)06)
(، ومف 011(، وجامعة الزقازيؽ)91االسكندرية )

(. 21(، ومف جامعة أسيوط )56جامعة األزىر)
وقد تـ تطبيؽ أدوات البحث إلكترونيًا وذلؾ بإرساؿ 

عضو  711الرابط االلكتروني لألدوات لعينة بمغت 
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( 951ىيئة تدريس ولـ يجب عمى المقاييس غير)
 منيـ فقط. 

) إعداد أواًل : مقياس التنمر في بيئة العمل 
 الباحثة (

بعد االطالع عمى االطار النظري والدراسات 
والبحوث السابقة حوؿ موضوع التنمر عامة والتنمر 
في بيئة العمؿ خاصة، وكذلؾ االطالع عمى 
المقاييس التي أعدت لقياس ىذا المتغير، لـ تجد 

بقياس  مقياس خاص -في حدود عمميا -الباحثاف
التنمر في بيئة العمؿ في البيئة العربية. ولذلؾ 
أعدت الباحثة المقياس الحالي لقياس سموكيات 
التنمر في بيئة العمؿ أو التنمر في بيئة العمؿ أو 

 المؤسسي لتحقيؽ أىداؼ البحث. 

 الصورة المبدئية لممقياس :     

( عبارة مصاغة 61يتكوف المقياس الحالي مف )
ة لقياس السموؾ التنمري في بيئة بصورة ايجابي

العمؿ التي قد يتعرض ليا عضو ىيئة التدريس 
الجامعي بشكؿ متكرر سواء مف االدارة أو الزمالء 

 أو مف الطمبة.

  طريقة االجابة ومفتاح التصحيح :

ويتـ االجابة عمى عبارات المقياس باختيار واحدًا 
،  5مف خمس بدائؿ وتصحح كما يمي )دائمًا =

 ( . 0، أبدًا =  6، نادرًا = 0، أحيانًا = 9= غالباً 

جاءت تعميمات المقياس في  تعميمات المقياس:
 الصياغة التالية:

" غالًبا ما ينظر إلى السموكيات التالية عمى أنيا  
أمثمة لمسموؾ السمبي في مكاف العمؿ. مف فضمؾ 
أقرأ العبارات التالية بعناية ثـ حدد درجة تعرضؾ 

عاؿ عمى مدى األشير الستة لمثؿ ىذه األف
الماضية. أعمـ أنو ال توجد إجابة صحيحة وأخرى 
خاطئة بؿ ىي مجرد أراء تقدميا حوؿ تجاربؾ في 
العمؿ، واعمـ أف اجاباتؾ ستحاط بالسرية التامة 
ولف يطمع عمييا أحد سوى الباحثة وألغراض البحث 

 العممي.".    

 صدق وثبات المقياس :

نسخة مف المقياس بعد إجراء قامت الباحثة بإعداد 
تعديالت المحكميف وتطبيقيا عمى عينة مكونة مف 
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( عضو ىيئة تدريس جامعي وذلؾ مف أجؿ 75)
 التحقؽ مف الخصائص السيكومترية لممقياس. 

 أواًل : صدق المقياس 

 صدؽ المحكميف:   -0

بعد وضع المقياس في صورتو األولية تـ إرسالو 
لمتخصصيف في لمتحكيـ مف عدد مف األساتذة ا

عمـ النفس والقياس والتقويـ النفسي، لمحكـ عمى 
مناسبة الصياغة المغوية ووضوحيا و انتمائيا 

 لممقياس ككؿ. 

 صدؽ االتساؽ الداخمي:-6

كذلؾ تـ التحقؽ مف صدؽ اإلتساؽ الداخمي 
بحساب معامالت اإلرتباط بيف العبارات والدرجة 

موضح الكمية لممقياس ، وكانت النتائج كما ىو 
 بالجدوؿ التالي: 

( معامالت اإلرتباط بين عبارات مقياس 0جدول )
التنمر في بيئة العمل والدرجة الكمية لممقياس 

 (.0) ينظر جدول رقم  وداللتها

( أف معامالت ارتباط 0يتضح مف الجدوؿ السابؽ )
العبارة بالدرجة الكمية لممقياس تراوحت بيف 

احصائيًا  ( وكانت جميعيا دالة1.411- 1.761)
(، وىذا يشير إلي اإلتساؽ 1.10عند مستوى )

 الداخمي لممقياس.

 ثانيًا : ثبات المقياس 

تـ حساب ثبات ألفا كرونباخ لمدرجة الكمية لممقياس 
( 1.415وبمغت قيمة معامؿ ثبات ألفا كرونباخ )

براوف -أما ثبات التجزئة النصفية سبيرماف
ى (، مما يشير إل1.450(، وجتماف )1.455)

تمتع مقياس التنمر في بيئة العمؿ المعد في البحث 
 الحالي بالثبات.

وبعد التحقؽ مف الخصائص السيكومترية لمقياس 
التنمر في بيئة العمؿ عمى أفراد العينة 
االستطالعية حيث يتمتع بثبات وصدؽ مقبوليف؛ 
طمئناف عمي  يصبح بذلؾ معدًا لمتطبيؽ بكؿ ثقة وا 

 أفراد عينة البحث.

 : مقياس جودة القيادة    )إعداد : الباحثة(   ثانياً 



 التنمر في بيئة العمل وعالقته بكل من جودة القيادة واالكتئاب لدى أعضاء هيئة التدريس
 

 387 م3102القسم الثاني لسنة  32العدد

رغـ تعدد البحوث والدراسات في مجاؿ القيادة    
منذ فترة زمنية طويمة في مختمؼ قطاعات 
األعماؿ، اال أف قياس درجة جودة ىذه القيادة لـ 
يوجو إليو الباحثيف والمختصيف اىتماميـ مف 

لؾ وذ -في حدود عمـ الباحثة -البحوث والدراسات 
بعد البحث والتقصي في قواعد البيانات عمى 
الشبكة العنكبوتية. ولعؿ ىذا كاف الدافع وراء إعداد 
ىذا المقياس، الذي قد يشكؿ بوصمة لتوجيو 
االىتماـ البحثي في المستقبؿ بيذا المتغير ونقؿ 
مصطمح الجودة إلى ميداف القيادة فقد تحدث بعض 

والقائد الفعاؿ،  العمماء والباحثيف عف القائد المؤثر
ولكف الحديث عف درجة ومستوى جودة ىذه القيادة 
وتأثيرىا لـ يوجو إليو االىتماـ حتى تاريخ ىذا 
البحث، وليذا تـ إعداد مقياس لجودة القيادة تحقيقًا 

 ألىداؼ البحث. 

 الصورة األولية لممقياس :  

( عبارة، موزعة 69ويتكوف المقياس مف )   
وفيما يمي تعريؼ األبعاد  بالتساوي عمى بعديف،

 إجرائيًا:

: يقصد بيا ادراؾ الموظؼ البعد األول: الفعالية
لدرجة امتالؾ القائد لميارات القيادة األساسية 
المعرفية والوجدانية والروحية التي تمكنو مف 
التعامؿ بفاعمية مع كافة أطراؼ المؤسسة بما يتفؽ 

تيجية مع الرؤية والرسالة واألىداؼ ووفقًا السترا
متميزة والعمؿ عمى تحقيقيا ومواجية التحديات 
والتيديدات الطارئة بشكؿ مناسب، وتكييؼ اسموب 
القيادة مع الوضع الراىف. ويتكوف ىذا البعد مف 

 .  06الى  0اثنى عشر عبارة ىي التي أرقاميا مف 

ويشير  البعد الثاني: التأثير واألخالقيات المهنية
إلى إدراؾ الموظؼ بامتالؾ القائد لمقدرة الفائقة 
عمى التأثير في اآلخريف مف خالؿ بمورتو لرؤية 
واضحة ومحددة ودفعيـ لتحقيقيا مف خالؿ االلتزاـ 
بقيـ العمؿ وأخالقياتو ومبادئو المينية بما يحقؽ 
أىداؼ الموظؼ والعمؿ ويسيـ في تنمية المجتمع. 

 00لعبارات التي أرقاميا مف ويتكوف ىذا البعد مف ا
 . 69إلى 

 طريقة اإلجابة ومفتاح التصحيح : 
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ويتـ االجابة عمى المقياس باستخداـ مقياس    
ليكرت الخماسي، حيث يختار المستجيب واحد مف 

نادرًا  -احيانًا  -غالبًا  -االختيارات التالية ) دائمًا 
 5أبدا(. وتصحح االجابات بإعطاء الدرجات )  -
( عممًا بأف جميع عبارات  0.  6،  0،  9، 

 المقياس صيغت في االتجاه االيجابي. 

 تعميمات المقياس: 

تـ صياغة تعميمات المقياس بصورة مختصرة 
وبسيطة وواضحة لمف يقرأىا، وفيما يمي نص 

 التعميمات: 

"فيما يمي بعض العبارات التي تصؼ القائد الجيد 
ؿ، حدد فيما يمي ذو التأثير والفعالية في مكاف العم

درجة امتالؾ القائد الذي تعمؿ تحت رئاستو في 
المؤسسة التي أنت عضو بيا ليذه الصفات، أقرأ 
كؿ عبارة منيا ثـ حدد االختيار الذي يتناسب مع 
رأيؾ في درجة امتالؾ القائد لخصائص القيادة 
الجيدة، واجاباتؾ فقط ألغراض البحث العممي 

 وستحاط بالسرية التامة".

 ق وثبات المقياس :صد

قامت الباحثة بإعداد نسخة مف المقياس بعد إجراء 
تعديالت المحكميف وتطبيقيا عمى عينة مكونة مف 

( عضو ىيئة تدريس جامعي وذلؾ مف أجؿ 75)
 التحقؽ مف الخصائص السيكومترية لممقياس. 

 أواًل : صدق المقياس

 صدؽ المحكميف:  -0

بعد وضع المقياس في صورتو األولية تـ إرسالو 
لمتحكيـ مف عدد مف األساتذة المتخصصيف في 
عمـ النفس والقياس والتقويـ والقياس النفسي، لمحكـ 
عمى مناسبة الصياغة المغوية ووضوحيا ومدى 
إنتماء العبارة لمبعد، وقد اتفؽ المحكميف عمى 

تمائيا مناسبة الصياغة المغوية لمعبارات وكذلؾ ان
 لممقياس ككؿ ولألبعاد التي تندرج أسفميا العبارات. 

 صدؽ االتساؽ الداخمي:     -6

تـ التحقؽ مف صدؽ اإلتساؽ الداخمي بحساب 
معامالت اإلرتباط بيف العبارات والدرجة الكمية 
لممقياس وكذلؾ درجة البعد الذي تنتمي إليو، عمى 
ًا العينة االستطالعية التي أوضحتيا الباحثة سابق
 وكانت النتائج كما ىو موضح بالجدوليف التالييف : 
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( معامالت اإلرتباط بيف عبارات مقياس 6جدوؿ )
) ينظر جودة القيادة والدرجة الكمية لممقياس وداللتيا

 (6جدوؿ رقـ 

 1.10** معامؿ اإلرتباط داؿ عند مستوى 

( أف معامالت إرتباط 6يتضح مف الجدوؿ السابؽ )
كمية لممقياس تراوحت بيف العبارة بالدرجة ال

( وكانت جميعيا دالة، وىذا 1.411- 1.255)
 يشير إلي اإلتساؽ الداخمي لممقياس.

( معامالت االرتباط بيف عبارات 0جدوؿ )ينظر 
مقياس جودة القيادة والدرجة الكمية لمبعد الذي 

 تنتمي إليو وداللتيا

 1.10** معامؿ االرتباط داؿ عند مستوى 

( أف معامالت ارتباط 0السابؽ )يتضح مف الجدوؿ 
العبارة بالدرجة الكمية لمبعد الذي تنتمي إليو تراوحت 

( وكانت جميعيا دالة، 1.411- 1.245بيف )
 وىذا يشير إلي االتساؽ الداخمي لممقياس ككؿ.

 ثانيًا : ثبات المقياس 

تـ حساب ثبات ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية 
التالي يوضح  لألبعاد ولممقياس ككؿ والجدوؿ

 النتائج .

( معامالت ثبات ألفا كرونباخ 9جدوؿ )ينظر 
 لمقياس جودة القيادة

وبعد التحقؽ مف الخصائص السيكومترية لمقياس 
جودة القيادة عمى أفراد العينة االستطالعية حيث 
تمتع بثبات وصدؽ مقبوليف؛ ويصبح بذلؾ معدًا 

طمئناف عمي أفراد عينة   البحث.لمتطبيؽ بكؿ ثقة وا 

ثالثًا : قائمة " بيك " المختصرة لالكتئاب : ) 
 (  3111إعداد عبد الفتاح ، 

أعده " بيؾ " وعربو غريب عبد الفتاح ، وىذا 
المقياس يزود الباحث أو المعالج النفسي بتقدير 
سريع وصادؽ لمستوى االكتئاب لدى المفحوص ، 
حيث يطمب منو قراءة كؿ فئة مف فئاتو ثـ يختار 

ما تبدو و أنيا تناسبو وتصؼ حالتو في منيا 
األسبوع األخير وحتى يوـ االختبار ويضع حوليا 

 60دائرة ويتكوف في صورتيف أصمية مكونة مف 
قائمة تـ التوصؿ  00قائمة وأخرى ومختصرة في 
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إليو بعد دراسات قاـ بيا بيؾ نفسو والقوائـ ىي : 
الذنب  –عدـ الرضا  –الفشؿ  –التشاؤـ  –الحزف 

أفكار االنتحار  –المـو  –النفس  –العقاب  –لندـ وا
 –القرار والتردد  –االىتماـ  –الضيؽ  –البكاء  –

شيية  –اإلجياد  –العمؿ  –الشكؿ والصورة 
 الجنس. –الصحة  –الوزف  –الطعاـ 

في مقابمة  0420وقد نشرت القائمة أوؿ مرة سنة 
لبيؾ وبعض مساعديو ثـ توالت الدراسات واألبحاث 

 0476ليا ، ومف ضمف ما اشترؾ فيو بيؾ حو 
وغيرىا ، وترجع أىمية األبحاث السابقة  0479و

إلى أنيا تعطي وصفا تطوريا وتعديالت وتحسينات 
شارة إلى المزيد مف الدراسات حوؿ صدقيا  ، وا 
وثباتيا. وقد قاـ غريب بإعداد الصورة األولى 

 0410عاـ BDI-IAالمعدلة لمقياس بؾ 
ث باإلنجميزية مستخدما عينة واستخدميا فى بح

(، ثـ قاـ بنشر Ghareeb, 1984مصرية )
النسخة المختصرة لمصورة المعدلة لممقياس )غريب، 

( واستخدميا في العديػد مػػف الدراسػات بعػد 6111
(. 0440، 0411، 0411، 0417ذلؾ)عبد الفتاح

وقد استخدمت النسخة المختصرة لمصورة األولى 

كتئاب بعػد ذلؾ فى العديد المعدلة لمقياس بؾ لال
مف الدراسات فى مصر والعالـ العربي. وىو مف 

مجموعة  00أكثر األدوات استخدامًا ويتكوف مف 
مف العبارات يتعمؽ كؿ منيا بعرض مف أعراض 
االكتئاب تتدرج حسب الشدة في أربع عبارات 
بجوار كؿ منيا درجة موضوعة تتراوح ما بيف 

لمقياس ما بيف صفر . وتتراوح درجات ا 0صفر : 
 درجة .  04، 

والواقع أف اختبار بيؾ لالكتئاب يعد مف أكثر 
االختبارات استخداما في مجاؿ الصحة النفسية 
والعالج والطب النفسي في الواليات المتحدة 
األمريكية ، ذلؾ أنو تـ إعداده لقياس االكتئاب فمف 
السيؿ االستجابة عميو مف جانب المفحوصيف ، 

ال يتطمب ميارة فائقة مف الفاحصيف ، وأنو كما أنو 
 أكثر اتصاال بالتعريؼ اإلكمينيكي لالكتئاب.

 تطبيؽ و تصحيح المقياس : 

يمكف تطبيؽ المقياس بطريقة فردية أو جماعية ، 
وتحتوي كراسة األسئمة عمى تعميمات تفصيمية 
توضح طريقة اإلجابة ، وتسجؿ اإلجابات عمى 
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عمى فرد واحد يكفي أف  الكراسة ذاتيا ، فإذا طبؽ
يطمب منو قراءة التعميمات الواردة في الكراسة ثـ 
ذا طبؽ عمى مجموعة مف  البدء في اإلجابة ، وا 
األفراد يمكف أف توزع كراسة األسئمة عمى 
المفحوص ثـ يكتب بياناتو مثؿ عمره ومستواه 
التعميمي وتاريخ اإلجابة ، ويطمب مف المفحوصيف 

بأنفسيـ بينما يتولى الفاحص أف يقرؤوا التعميمات 
في نفس الوقت قراءة ىذه التعميمات بصوت عالي 
يصؿ إلى المفحوصيف ، ثـ يسأؿ إذا كانت ىناؾ 
أية أسئمة غير واضحة .ويطبؽ االختبار عمى أفراد 

سنة وما فوؽ ومف المستحسف أف  06في سف 
يكونوا لدييـ مستوى تعميمي يسمح ليـ بقراءة 

ؾ وقت محدد لتطبيقو فقد التعميمات. وليس ىنا
يستغرؽ وقتا أطوؿ أو وقتا أقؿ حسب استجابات 

 المفحوص. 

ويتـ وضع درجات مقابؿ كؿ إجابة في كؿ 
مجموعة حيث تكوف الدرجات عمى النحو التالي 
تبعا لإلجابة: ) أ=صفر ، ب= درجة واحد ، ج= 
درجتاف ، د= ثالثة درجات ( وتحسب الدرجات في 

نقاط. وترتبط الصورة المختصرة النياية بجمع ىذه ال

بالصورة الكاممة لمقياس بيؾ بمعامؿ ارتباط 
، كما يرتبط بمقياس ىاممتوف لالكتئاب 1.42

، ويرتبط بمقياس 1.16بمعامؿ ارتباط قدره 
االكتئاب في مقياس الشخصية المتعدد األوجو 

MMPI  إلي جانب 1.75بمعامؿ ارتباط قدره ،
نفسييف بمعامؿ ارتباط ارتباطو بتقديرات األطباء ال

، وترتبط الصورة العربية بمقياس 1.22قدره 
االكتئاب في مقياس الشخصية المتعدد األوجو 

وىو داؿ عند مستوى  1.21بمعامؿ ارتباط قدره 
 (. 6111) عبد الفتاح ،  1.15

وتـ التحقؽ مف ثبات المقياس في البحث الحالي 
عية، بطريقة التجزئة النصفية عمي العينة االستطال

، كما تـ استخراج الصدؽ  1.17حيث بمغت قيمتو 
، وىي معامالت ثبات وصدؽ 1.46الذاتي فكاف 

 مرتفعة.  

وبذلؾ أصبحت أدوات الدراسة جاىزة ومعدة 
لمتطبيؽ عمى أفراد عينة البحث بعد التحقؽ مف 

 ثباتيا وصدقيا. 

 األساليب االحصائية :
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يقًا مف أجؿ التحقؽ مف فروض البحث الحالي وتحق
ألىدافو، استخدـ الباحثاف األساليب اإلحصائية 

 التالية : 

 المتوسط واالنحراؼ المعياري. -0

 .  T testإختبار " ت "  -6

 تحميؿ التبايف األحادي.  -0

 معامؿ ارتباط بيرسوف.   -9

 تحميؿ االنحدار البسيط. -5

 نتائج البحث ومناقشتها وتفسيرها : 

 نتائج الفرض األول ومناقشتها وتفسيرها: 

" يوجد مستوى  وينص الفرض األوؿ عمى أن
مرتفع من التنمر في بيئة العمل لدى أعضاء 

ولإلجابة عف ىذا الفرض تـ هيئة التدريس. " 
حساب الفروؽ بيف المتوسط الحسابي والمتوسط 
النظري باستخداـ االختبار التائي لعينة واحدة 

التي تـ الحصوؿ  يوضح النتائج التالي والجدوؿ
 عمييا . 

المتوسط الحسابي  ( يوضح5الجدوؿ )نظر ي
 التنمر في بيئة العمؿ واالنحراؼ المعياري 

( أف الدرجة الكمية التنمر في 5يتبيف مف الجدوؿ )
بيئة العمؿ جاءت مرتفعة بمتوسط حسابي يقدر بػ ) 

( ، وىي قيمة مرتفعة عف قيمة 14.5627
( ، وانحراؼ 19ب )المتوسط النظري الذي يقدر 

( ، وباستخداـ اختبار 67.0624ب )در معياري يق
)ت( لعينة واحدة لمقارنة المتوسط الحسابي 
بالمتوسط النظري اتضحت داللة الدرجة الكمية 
التنمر في بيئة العمؿ حيث بمغت قيمة )ت( 

9.066. 

ىذه النتيجة تشير إلى ارتفاع مستوى تعرض افراد 
عينة البحث لمسموكيات السمبية ومظاىر التنمر في 

ة العمؿ مف مصادره سواء االدارة أو زمالء بيئ
العمؿ أو الطمبة. وىذا يتفؽ مع ما توصمت إليو 

 &Quine,1999 ،Matthiesenدراسة كؿ مف ) 
Einarsen,2007 ،Yun etal,2014 مف )

ارتفاع نسبة انتشار التنمر في بيئة العمؿ. وقد قد 
يعد ىذا مؤشر ألف القيادة في بيئة العمؿ غير 

وبالفعؿ تـ التحقؽ مف ذلؾ بقياس مستوى جيدة 
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جودة القيادة لدى أفراد عينة البحث، حيث بمغ 
متوسط درجات أفراد عينة البحث عمى مقياس 

(، وىو أقؿ مف المتوسط 21.124جودة القيادة )
( 61.24ب )(، وانحراؼ معياري يقدر 76الفرضي )

، وباستخداـ اختبار )ت( لعينة واحدة لمقارنة 
لحسابي بالمتوسط النظري اتضحت داللة المتوسط ا

الدرجة الكمية لجودة القيادة حيث بمغت قيمة )ت( 
 وىي دالة احصائيًا. 06.601

فالمناخ الذي يخمقو القائد في مكاف العمؿ، ىو 
الذي يحدد أسموب جو العمؿ وسموؾ الموظفيف 
اليومي، فالمناخ السيئ يؤدي إلى عالقات سيئة في 

الغياب المتكرر، االفتقار إلى بيئة العمؿ، ومف ثـ 
العمؿ الجماعي، التأخير، سوء التواصؿ، سوء 
الجودة، قمة المتابعة، قمة االنتاج، السرقة، 
المضايقات، استخداـ الوقت بشكؿ غير مناسب، 
شكاوي الموظفيف اآلخريف وغيرىا مف السموكيات 
السمبية في بيئة العمؿ. والقائد البارع يمكنو التعامؿ 

ت الموظفيف سواء في العالقات مع مشكال
 (.6109واألداء)كونمو وواتسابو،

داري جيد كمما ارتفع  وىكذا كمما ساد مناخ قيادي وا 
مستوى األداء وسادت عالقات مينية جيدة، 
وانخفض معدؿ تعرض الموظفيف لمسموكيات 

 السمبية. والعكس صحيح.  

 نتائج الفرض الثاني ومناقشته : 

توجد عالقة أنو "  ينص الفرض الثاني عمى
ارتباطية سالبة دالة احصائيًا بين التنمر في بيئة 
العمل وجودة القيادة لدى أعضاء هيئة التدريس." 
ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ حساب معامؿ 
االرتباط ) بطريقة بيرسوف( بيف الدرجات الخاـ 

( عمي مقياس التنمر 951ألفراد عينة الدراسة )ف=
جاتيـ عمي مقياس جودة القيادة، في بيئة العمؿ ودر 

والجدوؿ التالي يوضح النتائج التي تـ التوصؿ 
 إلييا:

( معامالت االرتباط ومستوى 2جدوؿ )ينظر 
 داللتيا بيف التنمر في بيئة العمؿ وجودة القيادة

 ( .  1.10** داؿ عند مستوي ) 
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( وجود ارتباط سالب 2يتضح مف الجدوؿ السابؽ )
درجات أفراد عينة البحث  في داؿ احصائيًا بيف 

مقياس التنمر في بيئة العمؿ ودرجاتيـ عمي مقياس 
 جودة القيادة.

تتفؽ نتيجة ىذا الفرض مع ما توصمت إليو دراسة 
 Erkutlu&Chafra,2014 ،Yunكؿ مف ) 
etal,2014 مف وجود عالقة ارتباطية بيف القيادة )

األخالقية والنمط االداري التسمطي والتنمر في بيئة 
 العمؿ. 

( أف القيادة الجيدة ال 6110ورأى ولياـ وكوىيف)
تعتمد عمى الرواتب الكبيرة وال عمى ظروؼ العمؿ 
السارة، فيي القدرة عمى حفز الناس لبذؿ أقصى ما 

 ؿ. لدييـ مستقمة عف ىذه العوام

وىناؾ مسئولية ىائمة يتحمميا القائد تتمثؿ في 
توفير بيئة صحية لموظفييـ الذيف يقضوف جزءًا 
كبيرًا مف ساعات حياتيـ في العمؿ. وىذه فرصة 
كبيرة لمقادة أف تكوف لدييـ الفرصة لتوفير مالذ 
آمف ممئ باالحتراـ، واالىتماـ، والتقدير لموظفييـ 

مية قد تكوف وظائفيـ إلنقاذىـ مف كآبة حياتيـ اليو 

ىي المكاف الوحيد الذي يتمقوف فيو االحتراـ، 
والتوقير، والتقدير، ويشعروف فيو باالنتماء. فيجب 
أف تخدـ المؤسسة االحتياجات االنسانية وتجعؿ 

 (.6112العالـ مكانًا أفضؿ)ىانتر،

( تحدثا عف القادة 6109أما كونمو وواتسابو)
مف خالؿ قدرتيـ  البارعيف، وىـ مف يمنحوف األمؿ

عمى مساعدة موظفييـ وشركتيـ عمى النجاح عف 
طريؽ استخراج أفضؿ ما لدييـ، ويخمقوف بيئة 
ايجابية لمموظفيف حتى تتفجر لدييـ الرغبة في 
تقديـ األفضؿ ويحققوا أعمى النتائج، وعالقاتيـ 
بالموظفيف في نطاؽ العمؿ عالقات ايجابية يزينيا 

المؤسسات التي يعمموف االحتراـ، ونتائج العمؿ ب
بيا نتائج جيدة باستمرار وممتازة في الغالب.، 

% مف المديريف اليوـ يخفقوف في 51ولذلؾ فإف 
 المياـ الموكمة إلييـ ألف قيادتيـ غير بارعة. 

 نتائج الفرض الثالث ومناقشته : 

توجد عالقة ينص الفرض الثالث عمى أنو " 
تنمر في بيئة ارتباطية موجبة دالة احصائيًا بين ال

العمل واالكتئاب لدى أعضاء هيئة التدريس." 
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ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ حساب معامؿ 
االرتباط ) بطريقة بيرسوف( بيف الدرجات الخاـ 

( عمي مقياس التنمر 951ألفراد عينة الدراسة )ف=
في بيئة العمؿ ودرجاتيـ عمي مقياس االكتئاب ، 

التي تـ التوصؿ والجدوؿ التالي يوضح النتائج 
 إلييا:

( معامالت االرتباط ومستوى 7جدوؿ )ينظر 
 داللتيا بيف التنمر في بيئة العمؿ واالكتئاب

 ( .  1.10** داؿ عند مستوي ) 

( وجود ارتباط موجب 7يتضح مف الجدوؿ السابؽ )
داؿ احصائيًا بيف درجات أفراد عينة البحث  في 

مي مقياس مقياس التنمر في بيئة العمؿ ودرجاتيـ ع
 االكتئاب. 

تتفؽ نتيجة ىذا الفرض مع ما توصمت إليو دراسة) 
Brousse etal,2008 ،

Frieman&Santuzzi,2012 مف وجود عالقة )
صابة الموظفيف  بيف التنمر في بيئة العمؿ وا 

 باالكتئاب.

وذلؾ ألف التنمر في بيئة العمؿ قد يؤدي إلى خمؽ 
عمؿ، بيئة عمؿ سيئة تتميز بانخفاض دافعية ال

ونقص التركيز، واألخطاء، والتغيب عف العمؿ. 
ومثؿ ىذه البيئة يمكف أف تؤدي إلى ضعؼ 
االنتاجية وانخفاض نوعيتيا وجودتيا 

Chamoux,Pais,Merle&Regeard,2001) . 

وذلؾ ألف التنمر في بيئة العمؿ يدمر الثقة بالنفس 
وصورة الذات لمشخص المستيدؼ أو الضحية، 

االستقالة مف أعماليـ  لضحايا إلىوغالبًا ما يدفع ا
ووظائفيـ 

Tarquino,Duveau,Tragno&Fischer,200
4.) 

ومف الطبيعي أف نشعر باالكتئاب في الفترات 
القصيرة التي تمي األحداث المحزنة أو األزمات، 
كحدوث مشادة او عراؾ بينؾ وبيف أحد، أو اصابنا 
الشعور بالوحدة، او واجيتنا مواقؼ صعبة، أو 

نا القمؽ، أو المرض العضوي، أو التعب اصاب
واالنياؾ، أو الفشؿ، أو الشؾ، فمف المحتمؿ أف 
نستسمـ لالكتئاب، في حيف أنو يمكننا اف نتوافؽ 

 (. 6111مع ذلؾ في االوقات السعيدة) ىيندز،
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فالفرد الذي يتعرض لمحاوالت متكررة مف التنمر 
في بيئة العمؿ يفتقر إلى الدافع الذاتي، ويصاب 

مشاعر الضعؼ والوىف وسيولة االنكسار، وقد ب
يكوف غير قادر عمى بذؿ أية جيود أساسية 
لمساعدة ذاتو، وال يمكنو السيطرة عمى الموقؼ وال 
البيئة التي يعمؿ فييا ويجد صعوبات في التواصؿ 
مع اآلخريف في بيئة العمؿ ويفقد الثقة واالحتراـ 

بيف بيئة والتقدير، حيث يصنع حاجزًا منيعًا بينو و 
العمؿ، ومف ثـ يمجأ لمعزلة عف اآلخريف التي ىي 

 أحد المعالـ الرئيسية لالكتئاب.

فاالكتئاب أساسًا ينشأ عف مشكالت متعمقة بالناحية 
المادية، أو مصائب وأمراض تظير في محيط 
األسرة، أو صعوبات في مجاؿ العمؿ، أو في 

(. واتفقت 6111العالقات مع اآلخريف) ىيندز،
( مع ما سبؽ حيث ذكرت أف 6101)برييس

الصدمة وأحداث الحياة المشحونة بالضغوط يمكف 
أف تتسبب في االكتئاب مثؿ الطالؽ، واالنتكاسات 
المالية، والمرض المزمف، وفقداف الوظيفة وىكذا. 
إذ انو ليس ىناؾ سبب وحيد لالكتئاب، حيث يبدو 
مزيجًا مف العوامؿ الوراثية والنفسية والبيئية ىو 

لمسئوؿ عنو، وربما كذلؾ يحدث االكتئاب بدوف ا
عوامؿ محثة وواضحة ومعروفة مثؿ ضغوط الحياة 

 أو المرض البدني. 

ومف ثـ نتيجة الستمرار ضغوط التنمر والسموكيات 
السمبية التي يتعرض ليا الموظؼ في العمؿ، قد 
يؤدي ذلؾ إلى الشعور بالصدمة كرد فعؿ لمضغوط 
المزمنة، والتي مف شأنيا أف تغير كما ذكرت 

( وظيفة المخ، وىذا لو تضمينات 6101برييس)
مباشرة لالكتئاب، وربما ينمو إحساس باليأس 

داف األمؿ بعد األحداث المسببة لمصدمة. وىكذا وفق
فإف فشؿ الموظؼ في الحصوؿ عمى معاممة جيدة 
في بيئة العمؿ تحقؽ لو األمف واالستقرار والشعور 
 بالرضا، يجعميـ عرضة أكثر لإلصابة باالكتئاب. 

 نتائج الفرض الرابع ومناقشته : 

ال توجد فروق دالة عمى أنو "  الرابعينص الفرض 
ائيًا بين أعضاء هيئة التدريس في كل من احص

التنمر في بيئة العمل تعزى إلى عدد سنوات 
الخبرة ) أقل من عشر سنوات وأعمى من عشر 

لمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ سنوات(. ". 
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ختبار " ت "، وفيما  حساب المتوسطات الحسابية وا 
 يمي النتائج التي تـ التوصؿ إلييا : 

طات واالنحرافات المعيارية ( المتوس1جدوؿ )ينظر 
وقيمة "ت " لمفروؽ في التنمر في بيئة العمؿ تعزى 

 إلى عدد سنوات الخبرة

( عدـ وجود فروؽ 1يتضح مف الجدوؿ السابؽ )
دالة إحصائيا بيف متوسطات درجات اعضاء ىيئة 
التدريس باختالؼ عدد سنوات الخبرة ) اقؿ مف 

في  سنوات( في التنمر 01اكثر مف  –سنوات  01
 بيئة العمؿ.

لػػػػػػػػػػـ يجػػػػػػػػػػد بعػػػػػػػػػػض البػػػػػػػػػػاحثيف فرقػػػػػػػػػػا كبيػػػػػػػػػػرا بػػػػػػػػػػيف 
المػػػػػػػػػوظفيف الشػػػػػػػػػباب وكبػػػػػػػػػار السػػػػػػػػػف فػػػػػػػػػي تكػػػػػػػػػرار 
التعػػػػػػػػػػػػػػػػرض لمتسػػػػػػػػػػػػػػػػمط أو التنمػػػػػػػػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػػػػػػػػي بيئػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 . ومػػػػػػػػػع ذلػػػػػػػػػؾ، اكتشػػػػػػػػػؼQuine,2002)العمػػػػػػػػػؿ)
كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 
مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف)

Hoel&Cooper,2000,Quine,1999,Ei
narsen&Raknes,1997 أف المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوظفيف )

فػػػػػػػػي سػػػػػػػػف مبكػػػػػػػػرة كػػػػػػػػانوا أكثػػػػػػػػر عرضػػػػػػػػة لموقػػػػػػػػوع 

ضػػػػحية لمتنمػػػػر. وعمػػػػى النقػػػػيض مػػػػف ىػػػػذه النتػػػػائج، 
أظيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرت نتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائج دراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

(Einarsen&Skogstad,1996 أف )
المػػػػوظفيف األكبػػػػر سػػػػنا تعرضػػػػوا لمتنمػػػػر أكثػػػػر مػػػػف 

 الموظفيف األصغر سنا.

وىذا يشير إلى أف عدد سنوات الخبرة لـ يكف ليا 
تأثير عمى التعرض التنمر في بيئة العمؿ، فقد 

ؼ قميؿ الخبرة واألكثر خبرة، تساوى في ذلؾ الموظ
فالكؿ يعاني مف السموكيات السمبية والتنمر في بيئة 

 عممو. 

 نتائج الفرض الخامس ومناقشته : 

ال توجد فروق عمى أنو "  الخامسينص الفرض 
دالة احصائيًا بين أعضاء هيئة التدريس في كل 
من التنمر في بيئة العمل تعزى إلى الدرجة 

عد، أستاذ مشارك، أستاذ(. ". العممية) أستاذ مسا
لمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ حساب 
المتوسطات الحسابية واختبار تحميؿ التبايف 

، وفيما يمي النتائج التي تـ ANOVAاالحادي 
 التوصؿ إلييا : 
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( نتائج تحميؿ التبايف األحادي 4جدوؿ )ينظر 
لمفروؽ بيف المتوسطات في التنمر في بيئة العمؿ 

العممية ) استاذ مساعد، استاذ حسب الدرجة 
 مشارؾ، استاذ( 

( المتوسطات واالنحرافات 01جدوؿ )ينظر 
المعيارية وقيمة "ت " لدرجات التنمر في بيئة 

 العمؿ حسب الدرجة العممية

( عدـ وجود 01، 4يتضح مف الجداوؿ السابقة )
فروؽ ذات داللة احصائية في التنمر في بيئة 

العممية) استاذ مساعد، العمؿ تعزى إلى الدرجة 
 استاذ مشارؾ، استاذ(.

وىذا يؤكد أف أعضاء ىيئة التدريس باختالؼ 
درجاتيـ العممية يتعرضوف لمحاوالت متكررة مف 
التنمر في بيئة عمميـ سواء مف اإلدارة أو القيادة أو 
مف الزمالء في العمؿ أو مف الطمبة. وىذا األمر 

داري أو قد يمكف إرجاعو إلى سوء االسموب اال
 نمط القيادة المتبع في مكاف العمؿ.  

 نتائج الفرض السادس ومناقشته : 

ال توجد فروق عمى أنو "  السادسينص الفرض 
دالة احصائيًا بين الجنسين من أفراد عينة البحث 

لمتحقؽ مف صحة في التنمر في بيئة العمل. ". 
ىذا الفرض تـ حساب المتوسطات الحسابية 

فيما يمي النتائج التي تـ التوصؿ واختبار " ت "، و 
 إلييا : 

( المتوسطات واالنحرافات 00جدوؿ )ينظر 
المعيارية وقيمة "ت " لمفروؽ في التنمر في بيئة 

 العمؿ تعزى إلى الجنس

( عدـ وجود فروؽ 00يتضح مف الجدوؿ السابؽ )
دالة إحصائيا بيف متوسطات درجات اعضاء ىيئة 

ذكور، إناث( في التدريس باختالؼ الجنس ) 
 التنمر في بيئة العمؿ.

وىذا يشير إلى أف كال الجنسيف مف أفراد عينة 
ف اختمفت  البحث يتعرض لمتنمر في بيئة العمؿ وا 
مصادره سواء مف االدارة أو مف الزمالء أو مف 
الطمبة. إذ أشارت نتائج معظـ الدراسات الواسعة 
النطاؽ بأف معدالت التنمر متساوية إلى حد ما 

مرجاؿ ل
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والنساء)
Hoel&Cooper,2001;Leymann,1992;Va

rita,1996 .) 

وعادة ما يتعرض الرجاؿ لمتسمط مف قبؿ  
المشرفيف الذكور. وقد قرر النساء تعرضيف 
لمتخويؼ مف قبؿ كؿ مف الرؤساء والزمالء، ولكؿ 
مف الرجاؿ والنساء بنسب متساوية 

تقريبا)
Salin,2005;Hoel&Cooper,2000;Leyma

nn,1992 كـ أف الرجاؿ الذيف يؤيدوف ىيمنة .)
الذكور ىـ أكثر عرضة لمضايقة الجنس اآلخر، 
والشخص الذي ىو في مثؿ ىذه البيئة يكشؼ عف 
التنمر بشكؿ أكثر تكرارا 

(
Niedhammer,David,Degioanni,Drumm

ond&Philip,2010.) 

 نتائج ومناقشة الفرض السابع : 

درجات جودة تتنبأ ينص الفرض السابع عمى أنو " 
القيادة بالتنمر في بيئة العمل لدى أعضاء هيئة 

والختبار صحة ىذا الفرض تـ استخداـ  التدريس".
تحميؿ االنحدار، وجاءت النتائج عمي النحو التالي 

 : 

( معامالت بيتا المعيارية 06جدوؿ )ينظر 
واالختبار التائي لمعرفة داللة أثر جودة القيادة في 

 مؿالتنمر في بيئة الع

 ( ممخص النموذج02جدول )ينظر 

جودة ( تحميؿ االنحدار لمتغير 09جدوؿ)ينظر 
 مع التنمر في بيئة العمؿ  القيادة

يتضح مف جدوؿ تحميؿ انحدار المتغير المستقؿ) 
جودة القيادة( عمى المتغير التابع ) التنمر في بيئة 
العمؿ(، أف ىناؾ عالقة خطية ذات داللة 
احصائية بيف متغيري جودة القيادة والتنمر في بيئة 
العمؿ وكانت النسب الفائية كما ىي موضحة في 

 (. 09الجدوؿ )

امالت بيتا معادلة خط ( مع06ويبيف لنا جدوؿ )
االنحدار التي تمثؿ أثر جودة القيادة في التنمر في 
بيئة العمؿ، حيث بمغ معامؿ االرتباط الخطي 
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البسيط باستخداـ معامؿ ارتباط بيرسوف لجودة 
(، مما 1.152القيادة مع التنمر في بيئة العمؿ)

يشير الى وجود تأثير لممتغير المستقؿ ) جودة 
تغير التابع ) التنمر في بيئة القيادة( عمى الم

 العمؿ( لدى أعضاء ىيئة التدريس. 

فالقادة البارعيف يجسدوف صفتيف أساسيتيف: النزاىة 
واالىتماـ، فالنزاىة تتطمب عيش حياة يسودىا 
الصدؽ واألمانة. وىي قيمة داخمية تتعمؽ بكيفية 
التفاعؿ مع المجتمع. أما االىتماـ فيو المعاممة 

ع البشر. والقادة البارعوف يركزوف الكريمة مع جمي
بحؽ عمى مساعدة اآلخريف كي يصبحوا ناجحيف، 
عمى اعتبار أف تمؾ وسيمة لتحقيؽ نجاحيـ أيضًا) 

 (. 6109كونمو وواتسابو،

والشركات العظيمة تعمؿ عمى تقميؿ أو إزالة 
العقبات غير الضرورية مثؿ المكائد والدسائس التي 

لموظفيف والشركة. تمتص الطاقة االيجابية مف ا
فالمجتمع ليس مكانًا خاليًا مف الصراع. وفي 
الواقع، عندما يجتمع أثناف أو اكثر مف الناس مف 
أجؿ ىدؼ مشترؾ، البد وأف يكوف ىناؾ صراع، 
وعمى االقؿ ينبغي أف يكوف ىناؾ صراع في 

المجتمع الصحي. إف المجتمع ليس مكانًا لتجنب 
اع، مكاف تعمـ الصراع، وغنما ىو مكاف لحؿ الصر 

فيو األفراد أف يكفوا عف تجنب اختالفاتيـ والتعامؿ 
مع الصراع بطرؽ تنطوي عمى االحتراـ. لقد تعمـ 
أفراده التصرؼ باحتراـ، واالنصات، والحسـ مع 
بعضيـ البعض، واالنفتاح عمى التحديات الجديدة، 
وتقييـ التنوع الموجود في أي فريؽ ناجح فعاؿ. 

ايجاد مكاف يشعر فيو الموظفوف فبناء المجتمع ىو 
باألماف تجاه كونيـ أنفسيـ وبذؿ كؿ طاقتيـ 
ومواردىـ في األشياء التي مف شأنيا أف تجعؿ 
منيـ اشخاصًا عظماء ومف شركتيـ شركة عظيمة. 
وعندما تتعمـ المجموعات تنحية العقبات التي تقؼ 
في طريؽ إقامة عالقات صحية قوية وفريؽ قابؿ 

يكوف نمو تمؾ المجموعات وتحوليا لمنمو جانبًا، 
إلى فرؽ فعالة ناجحة قادرة عمى تحقيؽ نتائج 

 (.6112حقيقية ممموسة مذىمة) ىانتر،

 نتائج ومناقشة الفرض الثامن : 

تتنبأ درجات التنمر ينص الفرض الثامف عمى أنو " 
في بيئة العمل باالكتئاب لدى أعضاء هيئة 
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ـ استخداـ والختبار صحة ىذا الفرض ت التدريس".
 : وجاءت النتائج عمي النحو التالي تحميؿ االنحدار،

( معامالت بيتا المعيارية 05جدوؿ )ينظر 
واالختبار التائي لمعرفة داللة أثر التنمر في بيئة 

 العمؿ في االكتئاب

 ( ممخص النموذج02جدوؿ )ينظر 

( تحميؿ االنحدار لمتغير التنمر 07جدوؿ)ينظر 
 في بيئة العمؿ مع االكتئاب 

يتضح مف جدوؿ تحميؿ انحدار المتغير المستقؿ) 
التنمر في بيئة العمؿ( عمى المتغير التابع ) 
االكتئاب(، وأف ىناؾ عالقة خطية ذات داللة 
احصائية بيف متغيري التنمر في بيئة العمؿ 

فائية كما ىي موضحة واالكتئاب وكانت النسب ال
 (. 07في الجدوؿ )

( معامالت بيتا معادلة خط 05ويبيف لنا جدوؿ )
االنحدار التي تمثؿ أثر التنمر في بيئة العمؿ في 
االكتئاب، حيث بمغ معامؿ االرتباط الخطي البسيط 
باستخداـ معامؿ ارتباط بيرسوف لجودة القيادة مع 

الى (، مما يشير 1.776التنمر في بيئة العمؿ)
وجود تأثير لممتغير المستقؿ )التنمر في بيئة 
العمؿ( عمى المتغير التابع االكتئاب( لدى أعضاء 

 ىيئة التدريس. 

بأف االكتئاب ينشأ  Beckويتفؽ ذلؾ مع رأي بيؾ 
مف سمسمة مف المواقؼ الضاغطة أكثر مف نشأتو 
عف موقؼ واحد ويكوف مصحوبًا بثالثة عوامؿ 

مواجية الضغوط إذ يكوف تتعمؽ بقدرة الفرد عمى 
لدى الفرد إدراؾ سالب لذاتو ولخبراتو الخاطئة 
ولتوقعاتو المستقبمية. وىذه المواقؼ التي يمكف أف 
تحدث االكتئاب ىي مواقؼ تؤدي إلى التدىور 
البدني، ومواقؼ تتضمف وتؤدي إلى خفض تقدير 
الذات، ومواقؼ تتضمف إعاقة األىداؼ الشخصية) 

 (.0440عبد الخالؽ،

( مف أف Upton,2010حيث أكدت نتائج دراسة )
التنمر في بيئة العمؿ لو تأثير عمى الرفاىية 
النفسية الشخصية والمينية لمموظفيف. وكذلؾ ما 
توصمت دراسة 

(Matthiesen&Einarsen,2007 مف أف )
االشخاص الذيف تعرضوا لسموكيات التنمر في بيئة 
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اءة العمؿ لدييـ انخفاض في تقدير الذات والكف
االجتماعية. كما توصمت دراسة 

(Bano&Malik,2013 أف التنمر في العمؿ )
مؤشر قوي النخفاض مستوى الرفاىية النفسية 

 المينية. 

( 6112وتتفؽ نتيجة ىذا الفرض مع تأكيد ىانتر)
بأف لدى البشر توؽ عظيـ عميؽ لوجود المغزى 
واليدؼ لحياتيـ، وىـ عمى استعداد لرد الجميؿ 

لمؤسسات التي تمبي ىذا االحتياج لمشركات وا
العميؽ في نفوسيـ. فالناس يرغبوف في االعتقاد 
بأف ما يفعمونو ميـ، وذو قيمة، ويحقؽ ىدفًا نبياًل، 
ويضيؼ قيمة لمعالـ. والموظفوف يرغبوف في أف 
يعرفوا أف شركاتيـ تسعى ليدؼ ميـ وتطبؽ 
المبادئ في سموكياتيا. فيـ يتوقوف إلى شيء خارج 

المألوؼ، شيء يستخرج أفضؿ ما فييـ، حدود 
ولمعرفة وسيمة لعيش حياتيـ بطريقة مشبعة ذات 

 مغزى ومعنى وىدؼ.

ولذلؾ الموظؼ الذي يعمؿ في بيئة عمؿ ايجابية 
يشعر فييا باالحتراـ والتقدير وباىتماـ اآلخريف 
واحتياجيـ إليو وأنو جزء مف فريؽ ممتـز بالنجاح 

نو يشعر بالسعادة والتميز واالثارة والحماس فإ
والتوافؽ. أما الموظؼ الذي شعر بأنو ال ينتمي 
لمعمؿ وأنو ليس جزء منو وال يستطيع التعبير عف 
أراءه وأحالمو وآالمو ومخاوفو ويتعرض لمسخرية 
أو االدانة واالىانة واالحتقار واالبتزاز والدسائس 
والمكائد مف االدارة أو الزمالء والمستفيديف، وغيرىا 

موكيات السمبية التي قد يتعرض ليا بشكؿ مف الس
متكرر فإنو والشؾ يشعر بضعؼ الثقة بالنفس 
وعدـ القدرة عمى التركيز واضطرابات في الشيية 
والنـو واألفكار االجترارية بالرغبة في ترؾ العمؿ 

 وغيرىا مف مظاىر وأعراض اكتئابية.

فاالكتئاب اضطراب نفسي يعاني منو الموظؼ 
مف األزمات والحوادث الجسمية نتيجة العديد 

والنفسية واالجتماعية التي قد تحدث لو في بيئة 
العمؿ أو خارجيا في أحد فترات حياتو وينتج عنيا 
مزاج اكتئابي مستمر والشعور باليأس والتشاـؤ 
واتياـ الذات واتياـ الذات وفقداف األمؿ واضطراب 
الدافع والشعور بالفشؿ في كؿ شيء وبفقداف معنى 

حياة واالىتمامات المعتادة وأحيانًا أفكار تدمير ال
 الذات.
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( عمى أف اجواء العمؿ 6112حيث أكد ىندريش)
تعميا الفوضى دومًا، وضغوط العمؿ تزداد يومًا 
. وفي الواقع فإف مشاعر االحباط تؤدي  بعد يـو
غالبًا، إما إلى االكتئاب، أو إلى االدماف عمى 

معًا. والشؾ انو شرب المسكرات، أو ربما األثنيف 
مف المحتمؿ جدًا أف تتحوؿ الطاقة النفسية 
المحتقنة، التي تالـز النزاعات، إلى نوع مف التوجو 
الكمي والمتعصب نحو العمؿ، ويؤدي إلى انعداـ 
لمقدرة عمى التفاعؿ االيجابي مع التغيرات البيئية 
واالجتماعية وتضعؼ قوة البصيرة. وأىـ ما يميز 

ي عدـ اليروب مف النزاعات في السمة القيادية ى
نما تبحث عنيا لكي تثبت قوتيا  العمؿ، وا 

 وجدارتيا.

إذ أف ىناؾ عمى االطالؽ وسيمة منفردة لمتنبؤ بقوة 
وصحة الشركة أو ضعفيا واضطرابيا ىي فعالية 
القيادة أو انعداـ فعاليتيا، فكؿ شيء يقوـ أو ينيار 

لصحيح. بفعؿ القيادة، والقيادة ىي القياـ بالشيء ا
فالقيادة ىي ميارة التأثير في الناس مف أجؿ العمؿ 
بحماس عمى تحقيؽ أىداؼ محددة باعتبارىا تحقؽ 

 (. 6112المصمحة العامة المشتركة ) ىانتر،

 توصيات البحث: 

تقدـ الباحثة التوصيات التالية في ضوء ما توصؿ 
 إليو البحث مف نتائج:

ضرورة االىتماـ بوضع برامج وقائية  .0
جية ألعضاء ىيئة التدريس لخفض مستوى وعال

التنمر في بيئة العمؿ والتقميؿ مف آثاره السمبية 
وذلؾ تحقيقًا لمبادئ ومعايير الجودة في مؤسسات 

 التعميـ العالي.  

نشر الوعي مف خالؿ عقد الندوات  .6
والدورات التدريبية لكافة أعضاء ىيئة التدريس مف 
الجنسيف بمختمؼ درجاتيـ العممية حوؿ التنمر 
في بيئة العمؿ ومظاىره وطرؽ الوقاية منو وكيؼ 
يتصرؼ الفرد إذا تعرض لمثؿ ىذه السموكيات 

 السمبية. 

االىتماـ بتكثيؼ تقديـ الدورات التدريبية  .0
أخالقيات المينة، وكذلؾ الجوانب القانونية عف 

في العمؿ لتنمية الثقافة المينية القانونية التي 
يفتقد معرفتيا الكثير مف أعضاء الييئة التدريسية 

 بمختمؼ درجاتيـ العممية والوظيفية.  
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تكثيؼ االىتماـ بتنمية ميارات القيادة  .9
الجيدة والجوانب األخالقية لدى القادة واالدارييف 
في مؤسسات التعميـ العالي لمتغمب عمى مشكالت 

 القيادة.

انشاء مؤسسات لحماية موظفي الدولة مف  .5
التنمر في العمؿ بجميع مؤسسات العمؿ 

 الحكومية والخاصة. 

توجيو االىتماـ البحثي لدراسة ظاىرة  .2
التنمر الوظيفي في بيئات عمؿ ومؤسسات أخرى، 

جراء دراسات مقارنة بينيا.      وا 
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 الجداول :

 ( 0) جدول

 وداللتها لممقياس الكمية والدرجة مقياس التنمر في بيئة العمل عبارات بين اإلرتباط معامالت

رقم 
 العبارة

رقم  المعامل
 العبارة

رقم  المعامل
 العبارة

رقم  المعامل 
 العبارة

رقم  المعامل
 العبارة

 المعامل

0 1.23 2 1.8.5 02 1.8.3 0. 1..10 35 1.81. 

3 1.28 8 1.800 00 1.883 31 1.8.8 3. 1.810 

2 1.833 . 1.881 05 1.8.8 30 1.8.2 32 1.221 

0 1.825 01 1.850 0. 1.885 33 1.800 38 1.221 

5 1.8.3 00 1..10 02 1.8.1 32 1.823  

. 1.8.. 03 1..18 08 1.832 30 1.808 
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 ( 3) جدول

 وداللتها لممقياس الكمية والدرجةجودة القيادة  مقياس عبارات بين اإلرتباط معامالت

 المعامل رقم العبارة  المعامل رقم العبارة

0 1..55 02 10.11 

3 1..8. 00 10850 

2 1.831 05 10810 

0 1.85. 0. 108.. 

5 1.828 02 108.2 

. 1.822 08 10803 

2 1.801 0. 102.5 

8 1.850 31 10281 

. 1.81. 30 102.8 

01 1.85. 33 102.. 

00 1.808 32 102.2 

03 1.802 30 10250 



 التنمر في بيئة العمل وعالقته بكل من جودة القيادة واالكتئاب لدى أعضاء هيئة التدريس
 

 407 م3102القسم الثاني لسنة  32العدد

 ( 2) جدول

 وداللتها لمبعد الذي تنتمي إليه الكمية والدرجةجودة القيادة  مقياس عبارات بين االرتباط معامالت

 المعامل رقم العبارة  المعامل رقم العبارة

0 1...5 02 108.8 

3 1.210 00 10883 

2 1.805 05 10832 

0 1..18 0. 1088. 

5 1.800 02 10880 

. 1.8.0 08 1085. 

2 1.8.2 0. 10803 

8 1.8.5 31 10831 

. 1.80. 30 10835 

01 1.823 33 102.1 

00 1.85. 32 10830 

03 1.823 30 102.5 
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 ( 0جدول )

 لمقياس جودة القيادةمعامالت ثبات ألفا كرونباخ 

 التجزئة النصفية ألفا كرونباخ المتغير

  

 

معامل سبيرمان 
وبراون  –

 المصحح

 جتمان

 38..1 .2..1 2...1 الفعالية

 58..1 1...1 0...1 التأثير واألخالقيات المهنية

 .3..1 .3..1 28..1 المقياس ككل

 

 

 (5الجدول )

 التنمر في بيئة العمل المعياري  واالنحرافالمتوسط الحسابي  يوضح 
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الوسط  المتغير
  الحسابي  

الوسط 
 الفرضي 

االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 الحرية

قيم " ت 
 " 

مستوى 
 الداللة 

التنمر في بيئة 
 العمل

 دالة  0.233 .00 ..32.03 80 53.2..8

 

 ( .جدول )

 وجودة القيادةمعامالت االرتباط ومستوى داللتها بين التنمر في بيئة العمل 

  جودة القيادة  المتغير 

 **-.1.85 التنمر في بيئة العمل

 

 ( معامالت االرتباط ومستوى داللتها بين التنمر في بيئة العمل واالكتئاب2جدول )

  االكتئاب  المتغير

 **1.223 التنمر في بيئة العمل

 ( 8جدول )

في التنمر في بيئة العمل تعزى إلى عدد سنوات  لمفروق"  تالمتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "
 الخبرة
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 العينة              

 

 المتغيرات

 سنوات 01أقل من 

 ( 301) ن = 

 سنوات 01أكثر من 

 ( 301)  ن = 

قيمة " 
 "  ت

مستوى 
 الداللة 

 ع م ع م

 التنمر في بيئة العمل
8...22 32.32. 8..022 32.182 1.128 

غير 
 دالة

 ( .جدول )

نتائج تحميل التباين األحادي لمفروق بين المتوسطات في التنمر في بيئة العمل حسب الدرجة العممية ) 
 استاذ مساعد، استاذ مشارك، استاذ( 

درجات  مجموع المربعات المصدر المتغير
 الحرية 

متوسط 
 المربعات

 الداللة  قيمة ف 

التنمر في 
 بيئة العمل

غير  1.138 .31.05 3 03..01 بين المجموعات
 1.8..22 002 2212.2.3.8 داخل المجموعات دالة

  .00 221010.081 المجموع

لدرجات التنمر في بيئة العمل حسب الدرجة "  ت( المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "01جدول )
 العممية

 استاذ استاذ مشارك استاذ مساعد             
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 العينة 

 

 المتغيرات

 ( .8) ن=  ( 001ن =  )  ( 350) ن = 

 ع م ع م ع م

التنمر 
في بيئة 

 العمل
8...83 35.... 8..382 32.01. 

.1.10. 38..20 

 (00جدول )

 لمفروق في التنمر في بيئة العمل تعزى إلى الجنس"  تالمتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة " 

 العينة              

 

 المتغيرات

 ذكور

 ( .38) ن = 

 اناث

 ( 0.0)  ن = 

قيمة " 
 "  ت

مستوى 
 الداللة 

 ع م ع م

 التنمر في بيئة العمل
82..55 38...0 .3.208 32.88. 0..51 

غير 
 دالة

( معامالت بيتا المعيارية واالختبار التائي لمعرفة داللة أثر جودة القيادة في التنمر في بيئة 03جدول )
 العمل
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الخطأ  معامل بيتا المتغيرات
 المعياري

معامل بيتا 
 المعياري

 الداللة القيمة التائية 

 دالة .22.32 - 3.120  الثابت

 دالة 25.120 -.1.85 .1.00 0.030 جودة القيادة

 

 ( 02جدول )

 ممخص النموذج

  Rمعامل االرتباط R2معامل التحديد  الخطأ المعياري لمتقدير المجاالت

 .1.85 1.222 00.12332 جودة القيادة

 

 ( 00جدول)

  التنمر في بيئة العملمع  جودة القيادةتحميل االنحدار لمتغير 
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 المجاالت
مصادر 
 مجموع المربعات التباين

درجة 
 متوسط المربعات الحرية

النسبة 
 الفائية

جودة 
 القيادة

3030.0.25 االنحدار
8 

0 3030.0.28
5 

0231.11 

 10....0 008 88303.2.0 المتبقي

221010.08 الكمي
1 

00. 

 

 ( معامالت بيتا المعيارية واالختبار التائي لمعرفة داللة أثر التنمر في بيئة العمل في االكتئاب05جدول )

الخطأ  معامل بيتا المتغيرات
 المعياري

معامل بيتا 
 المعياري

 الداللة القيمة التائية 

 دالة 185.. - ..1.8  الثابت

التنمر في بيئة 
 العمل

 دالة 1...35 -1.223 1.101 .1.30

 ( ممخص النموذج.0جدول )

  Rمعامل االرتباط R2معامل التحديد الخطأ المعياري  المجاالت
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 لمتقدير

 1.223 1.5.8 5.51008 التنمر في بيئة العمل

 

 (02جدول)

  التنمر في بيئة العمل مع االكتئابتحميل االنحدار لمتغير  

 المجاالت
مصادر 
 مجموع المربعات التباين

درجة 
 متوسط المربعات الحرية

النسبة 
 الفائية

جودة 
 القيادة

 55...5. 1.0.....0 0 1.0.....0 االنحدار

 ..01.3 008 .02520.10 المتبقي

 .00 22521.181 الكمي
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 المراجع : 

  أواًل : المراجع العربية

وأساليب عالجو. سمسمة عالـ  (. االكتئاب. اضطراب العصر الحديث فيمو0441ابراىيـ، عبد الستار)
 ، المجمس الوطني لمثقافة والفنوف واآلداب، الكويت.604المعرفة، 

(. الدليؿ الصحي الشامؿ لكؿ موضوعات االكتئاب. تعريب: بدر محمد العدؿ. الرياض: 6101برييس، كاريف)
 مكتبة الشقري.

 لمنشر والتوزيع والطباعة. . األردف: دار المسيرة0(. اخالقيات العمؿ. ط6100السكارنة، بالؿ)

 (. األمراض النفسية. بيروت: دار النيضة العربية.0440عبد الخالؽ، أحمد محمد)

 (. القاىرة : مكتبة االنجمو المصرية. 6-(. مقياس االكتئاب)د6111عبد الفتاح، غريب)

 (. القيادة والرقابة واالتصال االداري. األردن: دار الكتب. 3118)عياصرة، معف؛ بني أحمد، مرواف

 . الرياض، د.ف. 6التحوؿ نحو النموذج القيادي العالمي. ط -(. القيادة االدارية6111القحطاني، سالـ)
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