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 قواعد النشر

 وتتوافر فيه شروط البحث العلمي املعتمد على القواعد العلمية واملنهجية املتعارف عليها في كتابة  .1
ً
أن يكون البحث أصيال

 البحوث األكاديمية.

2.   
ً
على الحاسوب على برنامج مايكروسوفت  ُيرسل البحث باللغة العربية أو اإلنجليزية على بريد املجلة، بحيث يكون مكتوبا

 (.docxأو )  (doc) وورد بصيغة

 سم من اليمين واليسار.2.9سم من أسفل و 1.5سم من أعلى و 2بهوامش افتراضية   A4ُيكتب البحث على ملف   .3

 للمتن. 12للعناوين و  14( وبخط Sakkal Majallaوخط الكتابة باللغة العربية ) 1يكون تباعد األسطر   .4

 للمتن. 12للعناوين و  14( وبخط Times New Romanيكون خط الكتابة باللغة اإلنجليزية )  .5

 صفحة بما فيها امللخص وصفحة العنوان وقائمة املراجع. 30ال تزيد عدد صفحات البحث عن   .6

بالكلمات  كلمة على صفحة مستقلة، على أن يتبع كل ملخص 150يحتوي البحث على ملخص باللغة اإلنجليزية وبواقع   .7

 املفتاحية التي تمكن اآلخرين من الوصول إلى البحث من خالل قواعد البيانات.

 ُيراجع الباحث بحثه مراجعة لغوية ونحوية وإمالئية.  .8

يلتزم الباحث بقواعد االقتباس والرجوع إلى املصادر األولية وأخالقيات النشر العلمي وتحتفظ املجلة بحقها في رفض   .9

 األسباب.البحث دون إبداء 

 اعتماد منهجية واضحة في كتابة البحث بحيث يحتوي على العناصر املتسلسلة اآلتية:  .10

  
ً
املقدمة: وتتضمن اإلطار النظري للبحث وتكون الدراسات السابقة، مشكلة الدراسة وأسئلتها أو فرضياتها جزءا

 منها.

 أهمية الدراسة 

 وجدت. محددات الدراسة)الزمانية، املكانية، واملوضوعية( إن 

 .التعريفات باملصطلحات 

 .إجراءات الدراسة 

 .النتائج ومناقشتها 

 .التوصيات 

 .املراجع 

 :التاليAPA) )يراعى في كتابة املراجع االلتزام بتوثيق  .11

  ،2016ُيشار إلى املراجع في املتن باسم املؤلف وسنة النشر بين قوسين. مثـال: داود ،Petersen, 1991. 

  حسب اسماملؤلف، باللغتين العربية أواالنجليزية توثق املصادر واملراجع 
ً
في قائمة واحدة في نهاية البحث، وترتب هجائيا

هكذا: )اسم العائلة، أول حرف من االسم األول للمؤلف )سنة النشر( عنوان الكتاب، رقم الطبعة مدينة النشر: دار 

 :الى(. مثال -النشر. ص: من

 ( .تاريخ العرب قبل اإل 1999العمري، ن )180-160مصر:دار املعارف. ص 1سالم، ط. 

 Rivera, J., and Rice, M. (2002). A Comparison of Student Outcomes and Satisfaction 

Between Traditional and Web-Based Course Offerings, Jordan.p100 

ى الصفحة األولى من البحث باللغتين إدراج أسماء الباحثين ومؤسسات عملهم وأرقام هواتفهم والبريد اإللكتروني عل  .12

 .العربية واإلنجليزية



 :املالحق أو األدوات( بصيغة الورد إلى البريد اإللكتروني التالي –إرسال جميع محتويات بحثك )متن البحث  .13

editorjalls@Refaad.com  املجلة، ولن يقبل أي ملف بصيغةأو من خالل التسليم اإللكتروني في PDF  

عرض البحث على اثنين من املحكمين العلميين في ذات تخصص البحث وعند تعارض حكمهما على البحث يعرض على يُ   .14

  .محكم ثالث ويكون قراره هو املرجح في قبول البحث أو رفضه

حالة عدم الرغبة في تعديل بعض املالحظات يقوم يلتزم الباحث/ الباحثون بإجراء التعديالت التي طلبها املحكمون وفي   .15

بكتابة رد علمي مبرر ليعرض على هيئة التحرير، وفي حالة اقتناعها برد الباحث ال يتم تعديل املالحظة، وإن لم يكن هناك رد 

 .علمي مبرر يلتزم الباحث بملحوظات املحكمين كما هي

منفصل وملف آخر يحتوي على التعديالت التي قام بها وأرقام يرسل الباحث/ الباحثون بحثهم بعد التعديل في ملف   .16

 .الصفحات، وتبرير علمي للملحوظات التي لم تعدل

 .إرسال تعهد بنقل حقوق النشر إلى املجلة وعدم التصرف في البحث إلى حين الحصول على رد نهائي من املجلة .17

 .قرار املحكمين في خالل شهر على األكثريحصل الباحث على خطاب بقبول نشر البحث أو رفضه مع صورة من  .18

 تحتفظ املجلة بحقها في إخراج البحث، وإبراز عناوينه بما يتناسب وأسلوبها في التحرير والنشر. .19

 ( من خالل الدخول على موقع املجلة اإللكتروني.pdfيستطيع الباحث الحصول على نسخة من بحثه )ملف  .20
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 املفارقة في شعر املعتمد بن عباد " دراسة نصية "

 منعيمة خالد علي عبدالرحيد. 
 اململكة العربية السعودية -جامعة تبوك

dr.naeema2@gmail.com  

                                                                                 امللخص:
من أركانه ال يمكن إغفاله،  ، فكانت ركنا  أساسيا النقدية التي يمكن تمثلها  في الشعر األندلس ي املفاهيم من  إن املفارقة

تخللها التحول الجذري سواء في الجانب السياس ي  وتراها ماثلة  بوضوح في شعر املعتمد بن عباد بصورة خاصة ؛ ذلك أنه عاش حياة 

دة غنية لدراسة املفارقة فيه، وهذا ما حاولت الدراسة توضيحه وجالءه من خالل ثالثة واالجتماعي؛ فانعكس على شعره، وشكل ماأ

محاور: تناولت تمهيدا ملفهوم املفارقة، وإلقاء الضوء على املفهوم املتبنى في هذه الدراسة، ثم وقفت الدراسة على موضوع املفارقة في 

وت على املفارقة ومحاولة إبرازها وإظهارها، ثم وقفت الدراسة على محور شعر املعتمد بن عباد ملكا،  وُوضح فيه النصوص التي احت

، ومحاولة معالجة النصوص التي نهضت على املفارقة ؛ وخلصت الدراسة إلى أن اإلفراط في  املفارقة في شعر املعتمد بن عباد أسيرا

يولدها الوجع  فارقات أكثر حدة من تلك املفارقات التيالترف والغنى الذي يمثل حياة ابن عباد أثناء امللك يولد في أحيان كثيرة م

            املتناسل عن املعاناة.

 املفارقة، املعتمد بن عباد، الشعر األندلس ي، عصر ملوك الطوائفالكلمات املفتاحية: 

 مفهوم املفارقة:
الولوج إلى باطن النص، ونستكنه رؤيته املفارقة من املصطلحات النقدية التي تصلح لدراسة الشعر؛ فمن خاللها نستطيع 

الشعرية التي تتوارى عبر سلسلة من التشكيالت اللغوية التي يبرزها التضاد اللغوي الذي يعانق الفكرة املركزية  في النص ؛ فلغة 

ن فهمها إال من خالل املفارقة " يمك الشعر " هي لغة املفارقة ... وهي اللغة املالئمة والحتمية للشعر، فالحقيقة التي يعبر عنها الشاعر ال

(، واملفارقة" لعبة لغوية ماهرة وذكية بين طرفين؛ صانع املفارقة، وقارئها على نحو يقدم فيه صانع املفارقة النص 1990) بروكس، ك. 

ى الضد" )إبراهيم، ن. بطريقة تستثير القار  وتدعوه إلى رفضه بمعناه الحرفي، وذلك لصالح املعنى الخفي ، الذي غالبا ما يكون املعن

 (. 1990(. واملفارقة عند بروكس " نتاج العقل ال العاطفة، والحذق ال التعمق، واملنطق ال الحدس")بروكس، ك. 1987

( واالزدواج في اللغة، paradoxتشير جملة التفسيرات التي قدمت عن  املفارقة إلى أنها  في أساسها تقوم على التناقض )

ألدب " مسألة ال تحتمل الجدل... إن األدب الجيد )كما يرى ميويك(  ... يجب أن يتصف باملفارقة ") ميويك، دي. وأهميتها في دراسة ا

 (. 1987وهذا ما دفع توماس مان إلى القول :إن "املفارقة هي ذرة امللح التي وحدها تجعل الطعام مقبول املذاق" )إبراهيم، ن.  ،(1987

 ( إلى أن املفارقة ال تتحقق إال بأربعة عناصر نلخصها باآلتي  :   1987وقد أشارت نبيلة إبراهيم )إبراهيم، ن. 

وجود مستويين للمعنى  في التعبير الواحد، املستوى السطحي للكالم على نحو ما يعبر به، واملستوى الكامن الذي لم يعبر عنه،  .1

 ساسه بتضارب الكلوالذي يلح القار  على اكتشافه إثر إح

 إال من خالل إدراك التعارض أو التناقض بين الحقائق على املستوى الشكلي للنص.  ال يتم الوصول إلى إدراك املفارقة، .2

 غالبا ما ترتبط املفارقة بالتظاهر بالبراءة، وقد يصل األمر إلى التظاهر بالسذاجة أو الغفلة . .3

ـــ في املفارقة الدرامية .ال بد من وجود ضحية في املفارقة، وهذا  .4  العنصر يتوافر بوضوح أكبر ــــ غالبا ـ

على ضوء ما تقدم يمكن تبسيط  املفارقة في  العملية اإلبداعية، بأنها تعتمد على صانع املفارقة الذي قد يكون الشاعر أو الكاتب، 

 ية املفارقة، والرسم اآلتي يوضح هذا: والنص الشعري الذي تظهر فيه لغة املفارقة، واملتلقي الذي قد يمثل غالبا ضح

 ساذج )ضحية املفرقة( ┐←متلق  ←نص ←مبدع          

 واع)يدرك حقيقة املفارقة(   ┘←                                

http://www.refaad.com/
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مفارقة  وإذا استشرنا بعض معاجم اللغة في معنى املفارقة،  نجد أنها تعني ) املباينة ( فقد جاء في لسان العرب : فارق الش يء

وفراقا باينه ..ووقفت فالنا على مفارق الحديث ؛ أي على وجوهه"، ويقترب  هذا مع مفهوم املفارقة في النقد الحديث" فامليزة األساسية 

 في املفارقة " تباين بين الحقيقة واملظهر" )ابن منظور، بال تاريخ (، مما يولد وجوها للكالم . 

ت باملفارقة أنها أكثر اتساعا،  وشموال من اجتماع معنيين في لفظة واحدة  املعنى لقد تبين على ضوء الدراسات التي ا هتمَّ

ل الش ِ
ّ
اعر في الظاهر واملعنى املتواري الذي ال يدركه إال املتلقي الواعي لحقيقة املفارقة وهو القار  ،  واملبدع)صانع املفارقة( الذي يمث

 هذه الدراسة. 

تبنى ف
ُ
ي هذا البحث هو التباين بين حالتين متناقضتين، وال تحقق املفارقة وظيفتها وأثرها وفاعليتها إال إن مفهوم املفارقة امل

 من خالل عناصر أربعة ـــ قد تنسجم إلى حد كبير مع ما أشارت إليه نبيلة إبراهيم فيما سبق ـــ وهي: 

 الشاعر )صانع املفارقة ( . .1

 النص الشعري . .2

 املفارقة. املتلقي الواعي واملدرك حقيقة  .3

 املتلقي الساذج الذي ال يعي املعنى املباين واملضاد للمعنى الظاهر وقد يشكل في األغلب ــ ضحية املفارقة .  .4

       
ً
ومن الالفت للنظر أن عنصر السخرية أو التهكم في كثير من األحيان يؤدي دورا مهما في صنع املفارقة وإبرازها، وقد يشكل عنصرا

 من عناصره
ً
ا ، في حين أنها)أي املفارقة ( قد تخلو في بعض األعمال األدبية من هذا العنصر )السخرية أو التهكم(، وقد ينسج أساسيا

 صانع املفارقة خيوط مفارقته من عنصري التباين والتناقض ، ووفق هذا املفهوم سيدرس شعر املعتمد.

د شعر املعتمد بن عباد مفارقات عدة أفرزتها  التحوالت السياسية الجذرية في حياته وشعره ، وقد ساعدت املفارقة  في بلورة  هذه  جسَّ

ــ في التعرف إلى البيئة األندلسية في عهد ملوك الطوائف، التي تجلت في نصوصه  ــ أيضا ـــ التحوالت الحياتية وإبرازها، كما ساعدت ـ

وال شك أن دراسة املفارقة ستسهم في الكشف عن الرؤية الشعرية عند املعتمد بن عباد، كما ستظهر القيمة الفنية املميزة  الشعرية،

لشعره، خاصة أنه لم يحظ بدراسة فنية تحليلية في هذا الجانب؛ فالدراسات التي عنيت بسيرة حياته وشعره قد خلت من دراسة 

 الجمع والتوثيق . ومن هذه الدراسات : شعره دراسة فنية وانحصرت في إطار 

  دراسة علي الجارم  ) شاعر ملك " قصة املعتمد بن عباد األندلس ي" ( ،  لقد اهتم املؤلف بإبراز تاريخ األندلس، وتاريخ بني عباد

ر لنا هذا فيها، وتخلو الدراسة من الجوانب الفنية التي ركز عليها هذا البحث ، وغلب على الكتاب أسلوب السرد والحوا ر ؛ فصوَّ

 التاريخ بأسلوب يقترب من األسلوب القصص ي. 

  دراسة ماريا جيتوس روبيرا " املعتمد بن عباد، مختارات شعرية باللغتين العربية واإلسبانية" حيث قامت باختيار قصائد من شعره

عتمد وترجمته للغة اإلسبانية، ولم تعَن وإخراجها ، وإعداد الشروح عليها ؛ وقد بنيت هذه الدراسة على انتخاب بعض من شعر امل

 بالدراسة الفنية التحليلية لشعره، وخاصة ما يتعلق  بموضوع "املفارقة"  في شعر املعتمد بن عباد.

  دراسة عبد الوهاب العزام  ) املعتمد بن عباد امللك الجواد املرزأ(، وهي دراسة تاريخية وظف الشعر فيها إلبراز أهم الوقائع

 التاريخية التي رافقت حياة الشاعر .

 )وقد اهتم بالوقائع التاريخية في حياة ابن عباد.  ،دراسة علي أدهم )  املعتمد بن عّباد                                                                            

:
ً
 املفارقة في شعر املعتمد بن عباد ملكا

هـ 432وكان فتى في الثالثين من عمره آنذاك ، ذلك أنه ولد سنة  هـ 461ك إشبيلية بعد أبيه عام تسلم املعتمد بن عباد مل

وقد اشتهر بالقريض وحسن النظم  والحدب على أهل األدب، كما أنه امتاز بالشجاعة والبأس، وشدة الشكيمة، والسخاء، والجود، وقد 

امللك واإلمارة (، ولكن السرور لم يدم، وانقلب الحال، وأعرضت الدنيا عنه، وانتهى عاش حياة تفيض  متعة وسرورا في هذه الفترة  ) فترة 

به األمر بالنفي في سجن أغمات، بعد أن فقد كل ش يء، وقد شكل نفيه هذا وانتهاء ملكه نقطة تحول تاريخية فاصلة في األندلس، انتهى 

 املرابطين. فيها ملك بني عباد، وعصر ملوك الطوائف، وبدأ عصر جديد؛ عصر 

والكرم والبخل، والحب واملقت...وغير ذلك، تقوم على  إن الحياة وما فيها من تناقضات بين الفرح والترح، والشجاعة والجبن،

 فرط،املفارقة، بل إن  فلسفة الحياة بحد ذاتها مفارقة كبرى، واملفارقة ال تولدها املعاناة واملصائب دائما ؛ فقد تولد  السلطة والغنى امل

ة واملعرفة،  أعظم املفارقات، فهذه األمور لدى ابن عباد  ذي الثقافة الواسعة، والجواري التي  تمأل قصره  أدت  إلى وجود عالقات نسائي
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مختلفة، قد عمقت رؤيته للحياة؛ فأدرك كنهها، وما يختلجها من الداخل من تناقضات هي لب املفارقة وعينها، ولذلك نجد املفارقة 

 شعره بوضوح، وهذا ما سيظهر في النماذج املختارة في هذه الدراسة.حاضرة  في 

لقد تبخترت النساء والجواري في قصر املعتمد امللك، ولهذا كثرت أسماؤها في شعره الغزلي، وقد أثر  ) الغزل ( على حياة 

وامللك، وهو غزل حقيقي تحدث فيه عن الشاعر في عهد ملوك الطوائف ،فالغزل يعد  من أهم " أغراض شعر املعتمد في عهد اإلمارة 

 (.  1997عواطفه في حال الرضا والغضب، والقرب والبعد، وأظهر ما فيه، أنه غير واقف على واحدة" )ابن عباد، م. 

والغزل على ما فيه من متع النفس وأريحيتها، فإنه في تجربة املعتمد قد أخذ بعدا خاصا،  فهو قد عاين تجربة العشق بأحوال 

فة: الزوجة امللكة ، واملعشوقة الجارية ، واملقبلة ، واملتمنعة...الخ . إن هذه التجارب كلها كفيلة أن تشكل لدى شاعرنا حسا عاليا مختل

باملفارقة جسدها بين اإلقبال والصدود ، وما يرافق هذا من العتاب والرضا والغضب . والنموذج التالي الذي قاله في ِسحر يظهر هذا 

                   (                                                                                                               1997ال: ) ابن عباد، م. الجانب إذ ق
       

قرب الشاعر في هذا النص، بين األلفاظ املتباعدة مستخدما املفارقة اللفظية، في كشف رؤيته، من خالل  استخدامه 

 لتراكيب لغوية تتنافر في مضامينها، وقد ظهر ذلك في مجمل أبيات النص .  

دود سحر عنه؛ مما جعله لقد أظهرت التراكيب اللغوية والسياق الشعري في النص، انفعال الشاعر وتأزمه النفس ي في ص

ضح في  يخرج عن املألوف في لغة النص، ويظهر ذلك من خالل الدعاء بإدامة العلة، والشكوى مع ما يصاحبهما من ألم ومعاناة كما يتَّ

ر يلمح ويشير البيتين الثالث والرابع، ولكن الشاعر يستمر  ألم العلة كما يظهر في البيت الثاني ؛ ألنه يقربه من املحبوبة، وكأن الشاع

ى إلى فكرة مركزية في النص، تتمحور حولها الرؤية الشعرية فيه، والتي تتمثل  في شدة تعلق األنا باملحبوبة ؛ فألم ُبعد اآلخر أشد وأقس 

 من ألم العلة، ولهذا نراه يدعو هللا أن يديم هذه العلة في البيت الرابع ؛ ألنها تقربه من اآلخر.                      

لقد استحضر الشاعر املفارقة التي تتمثل في أمنيات الشاعر املبثوثة في النص كإدامة العلة واملرض؛ ليعبر من خاللها عن 

 رؤيته الشعرية في النص  ومن خالل تلك التراكيب اللغوية، التي ال تنسجم، بل تتنافر وتتضاد في الدالالت واإليحاءات، فالعلة حبيبة،

قربها ويسأل هللا بقاءها، إن الشاعر في غير هذه الظروف ال يقبل العلة وال يستسيغها ولكنه في تجربته مع سحر ولهذا فالشاعر يتمنى 

 تنقلب الرؤى وتنعكس التوقعات.  

لقد استطاع الشاعر أن يستثير وعي املتلقي، ويصل معه إلى نقطة واحدة كشفت دواخل األنا )الشاعرة ( وانفعاالتها،  وبهذا 

 ذه الرؤية حاول الشاعر أن يؤلف ما املوقف وه

اختلف في لغة النص، وأن يضع جسورا من التواصل بينها بحيث أصبحت تخضع لنسق واحد عبر عن فكرة الشاعر 

وموقفه من اآلخر. إن عمق التجربة والرؤية الشعرية املتمثلة في حب الشاعر لسحر، وتعلقه بها وصدودها عنه جعلت من جمع 

ق واحد نموذجا لالنسجام، هذه الحالة التي تجسد وضع النقيضة التامة ال تجد ما يسوغها  إال في حاالت العشق املتناقضات في نس

      :(1997والهيام وهو ما يظهر في قول املعتمد بن عباد) ابن عباد، م. 

                                  

                             

                                                             
1
 الرشأ : الغزال إذا مش ى وتحرك.  
  األحوى :يقال شفة حواء؛ إذا كانت حمراء تضرب إلى السواد. 2

وى 
ْ
ك ديَم بـي الشَّ

ُ
 سأسأُل َرّبي أْن يـ

 

 

 

أ
َ
ش َبْت من َمْضَجِعي الرَّ  2األْحوى  1فقد قرَّ

 

 
ٌ
ة
َ
ـ
ّ
 إذا عل

ً
ـة
َ
 كـانت لـقربــك عـل

 

قوى  
َ
 تمّنيُت أن تبـــقى بجــسمي وأن  تـ

 

ـْت زيارِتي  شكوت وِسْحٌر قد أغبَّ

 

وى  
ْ
ـَِيْت بلـ عمى التي ُسمـ  فجاءت بها النُّ

 

 
ٌ
ـتي ُدومي فأنت حبـيــبة

َّ
 فيا عل

 

كوى  
ّ
 من ندائَي والش

ً
 ويا رّبِ َسْمعا
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أنا الشاعر باآلخر)املحبوبة(، وقد جاءت التراكيب  يفصح السياق واملصاحبات اللفظية في النص، عن مضمون عالقة

 اللغوية غير متآلفة في دالالتها ؛فأظهرت جوهر الفكرة التي تتمثل في صدود اآلخر، وتماديه في ظلم األنا، كما في قوله: )خل ظلوم ( في

الشعرية للنص؛ التي تتجسد في تعلق الشاعر  البيت الثاني. إن صيغة املبالغة في كلمة )ظلوم( وإسنادها إلى )خل(، وضحت أبعاد الرؤية

الشديد بالحبيبة املنبجس عن عشق يصل درجة الهيام ، وتبلورت في زيادة مودة األنا الشاعرة وزيادة تجني اآلخر. وهذا ما أعطى 

ر باآلخر على الرغم من املفارقة بعدا أكثر اتساعا وعمقا، في توضيح رؤية الشاعر. ويزداد تنامي املفارقة عندما تتمسك أنا الشاع

موقف اآلخر املباين واملتضاد مع موقف أنا الشاعر، كما ظهر في البيت الثاني" خل ظلوم كلما زدته مودة زاد تجنيه " والبيت الثالث إذ 

ضعف الذي يدعو الشاعر لآلخر باملغفرة على الرغم من ظلمه وتجنيه ) لألنا ( الهائم فيه، ويختم النص بالتوسل الذي أظهر مدى ال

شق وصل إليه األنا أمام اآلخر الذي  أظهر املفارقة القائمة على التباين بين األنا الشاعرة واآلخر الحبيبة، فالحب يقابله العداء، والع

 يقابله عدم االكتراث، والود يقابله تجٍن،  والتوسل والدعاء باملغفرة يقابله ظلم وهجر.

بتشكيل لغوي أظهر مفارقة وضحت الفكرة املركزية التي تتمثل في نوع العالقة بين ويحاول الشاعر أن يعبر عن هذه الرؤية 

 ( 1997األنا الشاعرة واآلخر، فقال: )ابن عباد، م. 

                                      

 

 

 

 

 

                                                

بدالالت التحسر استخدم ابن عباد في هذا النص تشكيال لغويا يستند إلى مخاطبة نفسه من خالل أسلوب النداء املحمل 

والتوجع؛ الذي يتلف املحب والعاشق املهجور، والذي ظهر في البيت األول، محاوال إبراز املفارقة التي وضحت رؤية الشاعر التي 

(، لقد بّين الطلب سواء كان هذا الطلب في النهي، أم األمر، الذي ظهر في قوله ) ال تجزعي ... واصبري  جسدها إقبال األنا  وصدود اآلخر،

اللحظة الشعورية، والتجربة القاسية  التي وضحت أبعاد املفارقة التي عصفت بقلب الشاعر ونفسه؛ مما جعله  يلجأ إلى دعوة النفس 

إلى التجمل بالصبر، وما يحمله )الصبر( من دالالت تحمل في جنباتها اإلحساس بالقهر والحزن التي منعت الجفون الكرى وعوضتها 

 يتمثل في البيت الثالث .أدمعا تنزف وهو ما 

إن الشاعر في نصه هذا يعاين تجربة مريرة انبثق عنها معاناة، ال تفتأ تنتهي، تلك املعاناة التي يمثلها صدود الحبيبة 

وهجرها، هذا الهجر الذي سبب له ما سبب من األلم، والوجع الروحي الذي ال ينفك يالزمه معبرا عن ذلك من خالل استخدام صيغة 

والنهي والنداء لنفسه؛ وكأنه بهذا االستخدام يعبر عن مفارقة واضحة في عالقة الشاعر بالحبيبة، فيواس ي هذه النفس ويعزيها، األمر 

ويخفف من آالمها وحرقتها، ويبلغ الشاعر في هذه اللحظة تأزما نفسيا وانفعاليا كشف معاناة مستمرة تالزمه مالزمة الروح للجسد؛ أو 

 لشاعر للحبيبة وصدودها وإعراضها عنه.إن شئت مالزمة حب ا

                                                             
 لحا الرجل لحوا: شتمه، ولحاه يلحاه لحيا: المه وشتمه وعنفه 3

واٍل ملعاديه 
ُ
 قلبـي مـ

 

 

 

 وعاشــٌق َمْن ال ُيَبـاِليـــــه 

 

 خـٌِل ظـلوٌم كـــلما زدُتـه 

 

يـه  
ّ
 زاَد َتَجـِنـــ

ً
ة  مـودَّ

 

َفــر هللُا  له  ذنبـــه 
َ
 يا غ

 

 فـــي ظلم صـــّبِ هائم ٍ فيـه  

 

 يا َحَسَن الــوجه  بحّقِ الهوى 

 

ـيه   جر والّتِ
َ
ْبــَح الهــ

ُ
 ال ترض ق

 

 أيا نفُس ال تجزعي واِصبري 

 

 

 

 
ُ
 وإال فإّن الهـــــوى ُمْتِلف

 

 حبيٌب جفاَك وقلٌب عصــاِك 

 

  3والٍح  
ُ
 لحاك،  وال ُمْنصـِف

 

ــَرى 
َ
 شجوٌن َمَنعن الجفوَن الك

 

  
ُ
َزف

ْ
 َتن

ً
ها أدمــعا

َ
ــ ضــ  وعوَّ
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ويكشف ابن عباد عن أبعاد عالقته باآلخر ) املحبوبة ( في نص آخر، مظهرا سر قوة املرأة املحبوبة على الرغم من ضعفها 

 ( 1997فيقول: )ابن عباد، م. 
                                  

                           

يبدأ الشاعر نصه بمناداة الحبيبة الجميلة التي يشبهها ببدر الدياجي، مركزا بذلك على صفة الحسن، التي شكلت دائرة 

مركزية من دوائر النص وبؤرة هامة في بناء املفارقة في النص، اتضحت صورتها في البيت الثاني. لقد قامت املفارقة في هذا البيت بصفة 

خاصة  على ثنائية القوة /الضعف، وذلك أن الغزال بحسنه يجسد القوة، وأصبح قادرا على سلب القوة من القوة التي يمثلها األسد، 

مني  بالطلى ليث الهجاج"، فيصبح املشبهة) الذي شبهت( به املحبوبة قادرا على التغلب عليه،  وهو ما جسد الضعف   في قوله: " صاد

 كما اتضح في النص.

وبذلك تنعكس التوقعات ويصبح الضعيف قويا، والقوي هو الضعيف؛ فالحسن هو الذي سلب القوة من األسد ووهبها  

 للغزال.

جسور اتصال بين تراكيب لغة النص، هذه التراكيب التي وضحت رؤية الشاعر التي قامت على لقد حاول الشاعر أن يقيم 

إظهار صفة الحسن، وفعلها الخطير في الذات الشاعرة،  وهو ما كشفه النداء الذي أفاد معنى التعجب والذي ساعد في بناء املفارقة في 

 النص.

املتعة  امللتصقة باملعاناة واملكابدة لم يرد املعتمد أن يتحدث من  ال شك في أن هذه التجارب العشقية التي أظهرت جانب

خاللها عن تجربة عشق، لكن الرؤية الكلية التي تحتويها املضامين الشعرية تشير إلى رؤية مركزية عند املعتمد وهي أن القوة البادية 

اللحظة التي يستشعر بها اإلنسان القوة والتمكن ، وهو على شخصيته حتى وهو في حالة امللك ال بد أن يعتورها اإلحساس بالضعف في 

مبني على فلسفة عميقة تفصح عن عدم اكتمال اللذة والتمتع حتى بالنسبة مللك مثل  ما جسده في حالتي األسد والغزال ، وهذا

 ( 1997املعتمد بن عباد، وهو ما يكشفه في قوله: ) ابن عباد، م. 

                                   

 

 

               

                                                         

لبيتان حالة الحرمان) الحرمان من النوم(، في حين أن املحبوبة/ املرأة التي تتصف بالضعف مقابل هذا امللك ايظهر هذان 

كانت هي وراء هذا الحرمان، كما أن البيتين يظهران التضاد والتباين في داللة التراكيب اللغوية، التي شكلت املفارقة، القائمة على 

ذلك جليا في عجز البيت األول الذي يبين تعلق الذات الشاعرة باملحبوبة في الوقت الذي تصد  موقف كل من الشاعر والحبيبة، ويظهر

 هي عنه. 

التوجع املمزوج بألم  –أيضا  –لقد أظهر النداء في البيت الثاني، تحسر الشاعر املصحوب باستحالة الوصال، كما يظهر 

ت على بث نجوى الشاعر ) صانع املفارقة( وما تعانيه أنا الشاعر من آالم الفراق؛  فكشفت املفارقة في النص رؤية الشاعر، التي قام

الفراق والوجد، وال يخلو التشكل الشعري من اإلشارة إلى أزمة نفسية تعصف به، وتجعل النوم يهرب من أجفانه، بسبب هذه البلوى 

 التي جسدها حب الشاعر للمحبوبة.

ي الفعل ورد الفعل، ويبدو ذلك في ثنائيات تركيبية عكست  املفارقة،  التي لقد بدا التركيب اللغوي متضادا ومتناقضا ف

تتضح في حرمان النوم/ورقد، وابتالنا بهواه/ثم صد، ويأتي النداء في صدر البيت الثاني معلال سر هذا من الذات الشاعرة 

 يا بديَع الحسن واإلحـ  

 

 

 

َد ياجي اَس 
َّ
 ن يا بدَر  ال

 

 صاَد مني 
ً
 يا غزاال

 

 الَهياج  
َ
لى ليث

ُّ
 بالط

 

نا وْجـــــ  
َ
َنْيَنا بســ

َ
 قد غ

 

راِج    هـــك  عن َضوء الّسِ

 

ْد 
َ
ينا وَرق

ْ
 حـّرَم النوَم عل

 

 

 

ْد 
َ
 وابـْتالنا ِبَهواُه ثمَّ صـــ

 

ٍد،  يا رشا 
َ
 يا هـالال ُحْسَن خ

 

ْد  
َ
ْنَج لحٍظ يا قضيبا  ِلْيَن  ق

ُ
 غـ
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بل مثل هذا األمر الذي تجسد في ضعفه أمام باآلخر/الحبيبة؛ وكأن الشاعر يوضح للمتلقي املسوغات التي جعلته يقوم بهذا، ويق

  املحبوبة.

 (:1997ويكشف ابن عباد عن عمق تجربته مع اآلخر، فيقول ) ابن عباد، م. 

                              

 

 

 

                             

مازال الشاعر يستخدم النداء املحمل بدالالت التحسر والتوجع الذي تسبب في هجر الحبيبة وصدودها عنه، الـذي تقـوم    

 عليه املفارقة في النص؛ تلك املفارقة التي توِضح  الرؤية الشعرية التي تقوم على حب الشاعر الصادق للحبيبة النائية املعرضة عنه.

النداء في النص، تكشف املعاناة والتأزم النفس ي لدى الذات الشاعرة، ويظهر ذلك في إن حيرة الشاعر التي جسدها 

استخدام الشاعر لصيغة األمر في صدر البيت الثاني الذي يحمل معنى الرجاء واالستجداء من اآلخر، وكأنه يحاول أن يضع حدا لهذه 

 لى استخدام النداء الذي يحمل معنى التمني؛ إذ قال: املعاناة وهذه الحال  التي آل إليها؛ ولهذا نجد ابن عباد يلجأ إ

 (                                       1997)ابن عباد، م. 

                                                

 

 

 

 

 

                                            

                                                                  

                                                                 

وّضح النداء الذي يفيد معنى التحسر والتوجع املمزوج  بالتمني املفارقة التي يقوم عليها النص؛ تلك املفارقة التي تتجسد في 

 املحب والحبيبة الصادة.املوقف املتباين بين الشاعر 

لقد بّينت التراكيب اللغوية في النص الرؤية الشعرية التي تعكس ذلك التأزم االنفعالي الذي يختلج نفس الشاعر، 

باستخدام التصوير في التعبير عن هذه الرؤية، فيتمنى الشاعر أن يكون عمر صدها بعمر ورد الربيع، ولكنه يضع املتلقي أمام حقيقة 

إلحساس باملضاضة والحزن تجسد في قصر صبره وطول هجرها كما ظهر في البيت الثالث ، الذي  عمق النداء فيه اإلحساس تزيد من ا

 بالتحسر املصاحب  لأللم.                                                                      

 
ً
 : املفارقة في شعر املعتمد بن عباد أسيرا

ة أثرها الواضح في شعر املعتمد؛ فهو واحد من ملوك وأبطال الرواية األندلسّية في عصر ملوك  كان لألحداث السياسيَّ

ر ابن عباد عن امِلحن التي مر بها من خالل شعره محاوال إبراز أهم األحداث التاريخية في األندلس، تلك األحداث الت ي الطوائف، وقد عبَّ

ا شعر املعتمد، ومن هذه األحداث خروج ابن عباد من إشبيلية بعد انتصار يوسف بن تاشفين، وقد كان جسدت مفارقات عدة بلوره

لهذا الحدث أثر كبير في تاريخ األندلس، ويمكن أن يشكل هذا الحدث املحطة الثانية في حياة الشاعر، وما ترتب عليه من أحداث 

رة انه " ملا ُدِخل عليه البلد يوم الثالثاء منتصف رجب سنة أربع وثمانين أخرى من مثل نفيه وسجنه في أغمات، ويروي صاحب الذخي

ابا عن حرماته وظهر يومئذ من بأسه ومن تراميه ــ كما  زعمواـ على املوت بنفسه، ما ال مزيد لبشر عليه ، وال
َ
 خرج مدافعا عن ذاته، وذ

 تناهى لخلق إليه وفي ذلك " يقول:  

  (     1979ج.  ،الشنتريني) 

 ِعني ولْم أجِن  ما 
ً
 يا ُمْعِرضا

 

 

 

 وال َهْجرا 
ً
 ُيوجب إعراضا

 

 قد طاَل ليُل الهجِر فاجعل  لنا 

 

ْجرا  
َ
َك  في آِخِرِه  ف

َ
 وصـل

 

ة ُبْعـِدك   يا لــيت مـدَّ

 

 

 

ــِدْك 
َ
 مثـُل ق

ٌ
 رشــــــيقة

 

ـــــــربيع  ــــــ ــــــ ــــــ  كُمــــّدة ِ ااــورِد  ورد الـــــ

 

 ال  ورِد خـّد ك  

 

ر َصبري 
ُ
 فُعْمُر ذا ُعمــــ

 

 وُعمــــر ذا  عمُر  َصـد ِّك  

 

 رضـيُت منـــَك وإْن   لم 

 

ذِة   َوعـدْك  
ّ
 ْتنجـــــز بلــ
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ال تخلو التراكيب اللغوية في النص من املفارقة التي برزت واضحة في البيت الثالث؛ إذ قال: " وألذ من طعم الخضوع على 

الظاهر، وجعل املتلقي يصطدم بهذا التشكيل اللغوي فمي السم النقيع" لقد شكل تجاور األلفاظ في مبنى املفارقة تنافرا وتضادا في 

الذي يقوم على كسر التوقع من خالل استساغة السم واقترانه باللذة. وإذا ما قلبنا ظاهر هذه األلفاظ، محاولين إيجاد قرائن ودالالت 

ونفسيا ينبجس عن معاناة الشاعر،  متحدة معا، وجدنا تآلفا في املعنى يعبر عن رؤية الشاعر في النص، التي تعكس تأزما انفعاليا

يجسدهما ضياع امللك وتحول حياته من امتالء إلى فراغ، ومن الغنى بكل أبعاده إلى الفقر بكل صوره، ومن العز واملنعة إلى الذل 

 والخضوع.  

يشارك  لقد أظهر أسلوب النفي في النص، اإلحساس بالعجز املمزوج بالضعف؛ الذي وضح املفارقة، مما جعل املتلقي

 الشاعر في اللحظة الشعورية في النص.

وقد يقترن النفي باالستفهام اإلنكاري، ليضاعف من اإلحساس باأللم والتوجع والتحسر؛كما ظهر في البيت السادس،  إذ 

 قال: 

                       

 

 ملا تماسكْت الدموُع 

 

 

 

َبَه القلُب الّصديُع 
َ
 وَتن

 

 قالوا: الخضوُع سياسة 

 

ُضوع  
ُ
 فليبُد منَك لهْم خ

 

ْعم ِالخضو 
َ
 مْن ط

ُّ
 وألذ

 

ُم الّنقيع   ِمي السُّ
َ
 ع على ف

 

ِب القوُم الِعدا 
ُ
 إن يسل

 

ْسلِمني الُجموع  
ُ
 ُملكي وت

 

وعه 
ُ
 فالقلُب بيَن ضل

 

وع      
ُ
ل ْسلِم القلَب الضُّ

ُ
 لم ت

 

بـا  ِ
ّ
 الط

َ
 لم استلْب شرف

 

 الرفيُع       
ُ
شرف

َّ
 ِع   أيسلُب ال

 

 قد ُرمت يوَم نَزالهم 

 

ُروع         ُنني الدُّ  أال ُتَحّصِ

 

ـــــص  ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــيــ ـــــوى القمـ  وبرزُت ليَس ســـ

 

وع         
ُ
 على الحشا ش يٌء َدف

 

ــــل  ي كي تسيــــ  وبذلُت نفس ِ

 

ِجيع            إذا يسيُل بها النَّ

 

ن 
ُ
ر لم يك

ّ
 أجلى تأخ

 

لي والخُضوع  
ُ
 بهواى ذ

 

 إلى القتا 
ُّ
 ما سرت ُ قط

 

 ِل وكاَن من أمِلي الرجوع  

 

 شيُم األلى أنا منهُم 

 

 واألصُل تتبعه الفروُع  

 

   

بـاِع  ِ
ّ
 الط

َ
 لم استلْب شرف

 

 

 

 الرفيُع 
ُ
شرف

َّ
 أيسلُب ال
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األخيــر ويكثـــف مـــن اإلحســـاس بهـــذا القهــر ويزيـــد مـــن تنـــامي املفارقـــة فــي تحـــول حيـــاة امللـــك )املعتمـــد(  ويعمــق النفـــي فـــي البيـــت

الشديدة التباين؛ األمر الذي ال يخلو من التحسر على ُملك مسلوب ومِلك مقهور ال يستره سوى قميص يشف عن بدنه، كما يتضح في 

ن خـالل أسـلوب النفـي، محـاوال بكــل مـا اسـتطاع، إخفـاء ضـعفه وعجــزه، البيـت الثـامن، لقـد عبـر الشــاعر عـن رفضـه للـذل والخضـوع مــ

، انـبجس عنــه مضــاعفة 
ً
 نفســيا

ً
املتمثـل فــي ضــياع إشـبيلية وقــد أدى كبــت الشـاعر إلحساســه؛ إلــى الشـعور  باالختنــاق، والــذي أفـرز تأزمــا

 املعاناة التي ال تنتهي.

 ( : 1997ونجدها واضحة أكثر في سجن أغمات إذ قال ) ابن عباد، م. 

 

 

 

 

 

                                                                      

                                                                        

                                                  

                                                          

                                                                                                 

حاضر مؤلم. ال يخلو ) الزمان  يكشف السياق اللغوي للنص تناقضا وتباينا بين زمانين: زمان ماض مشرق، وزمان

الحاضر( من تأزم انفعالي ناتج عن معاناة شديدة، تبلورت في استحضار الزمان املاض ي السعيد، ومقارنته بالزمان الحاضر محاوال 

ِهُر وتبين  الرؤية الشعرية في النص، ويتضح هذا في البيت الرابع.توضيح املضامين الشعرية التي تُ 
ْ
 ظ

لقد  جعل الشاعر من حادثة الطين املشهورة  مرتكزا تتكئ عليه املفارقة، وتتبلور وتزداد عمقا واتساعا؛ لتكشف تقلب 

بالذات الشاعرة، ويظهر هذا جليا  في البيت الزمان والدهر الذي ال يخلو من املفارقة؛ ملا يحمله من تناقض وتضاد في الفعل والتحكم 

السابع.   لقد بينت املفارقة الزمانية في هذا النص مضمون العالقة العدائية بين الذات الشاعرة والدهر، وتتسع أبعاد هذه املفارقة 

لحكمة املستخلصة من تجربة لتتجاوز الذات الشاعرة، وتأخذ بعدا إنسانيا عاما يظهر في البيت األخير الذي حمل في طياته معنى ا

 الشاعر .    

أكثر تحسرا على املاض ي  لقد استحوذت اللحظة الزمانية الحاضرة على الذات الشاعرة، وتغلغلت في أعماقه؛ مما جعله

املشرق، وساعد هذا في تكثيف الحزن واأللم الذي يجسده الحاضر املؤلم؛  فساهم استحضار املاض ي السعيد ومقارنته بالحاضر 

الشعورية، وما تعانيه الذات الشاعرة من آالم، في ظل األسر والسجن في أغمات الذي ظهر في البيت األول، وما  ملؤلم في كشف اللحظةا

 تعانيه ــــ أيضا ــــ من ذٍل ولد تأزما انفعاليا اتسعت دائرته، وازدادت قوة في مشاركة بنات الشاعر حاضره املؤلم الشقي. 

                                                             
وذلك أن زوجة املعتمد بن عباد )اعتماد الرميكية ( رأت الناس يمشون في الطين فاشتهت املش ي في الطين، فأمر املعتمد بن عباد  يبدو أنه يشير هنا إلى قصة الطين املشهورة 4

صرحتى عمته، ثم  نصبت الغرابيل، وصب فيها ماء الورد على أخالط الطيب،  وعجنت باأليدي حتى عادت كالطين، وخاضتها مع فسحقت أشياء من الطيب  وذرت في ساحة الق

 .273-272، ص: 3جواريها. انظر : نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب، املقري، الجزء 

           فيما مض ى كنَت باألعياد مسرورا       

 

 

 

 فساءَك العـيُد في أغماَت مأُسورا 

 

 
ً
 ترى بناتـِك في األطمـــــاِر جائعة

 

ن ِقطمــيَرا  
ْ
اس ال يملك

َّ
 يغزلن للنـ

 

 
ً
سليم خاشعة

َّ
 بَرزن نحـــــــوك للت

 

ــَرا    أبصاُرُهّن َحسيراٍت مكـــاِسيـ

 

 
ٌ
ين واألقـــــداُم حافية

ّ
 يطأن في الط

 

 وكافــــورا 
ً
ها لم تطأ مسكا

َّ
 4كأنـ

 

 ال خدَّ إال ويشـــكو الَجْدَب ظاهُرُه 

 

 وليَس إال مع األنفـــاس َمــْمــطورا       

 

 أفطــرَت في العيد ال عاَدْت فكان 

 

ـــَيرا          ُرَك لألكباد تفطــ
ْ
 ِفطــ

 

ــــُرك إن تأمره ممتثال   قد كان دهـ

 

 ومأمــــورا         
ً
ا
َ
ك الدهر منهّيــ  فــردَّ

 

رُّ  به 
َ
 من بات بعدك في ملك ُيســ

 

 فإنه بات باألحـــالم  مـغــــرورا          
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ص  على زمانين متضادين، ال يمكن  التقاؤهما أو تقاطعهما؛ فكل واحد منهما له بصمة واضحة ومؤثرة لقد ُبني مضمون الن

في حياة الشاعر: زمن السعادة  وعزة امللك و ضحك األيام، وزمن الشقاء وضياع امللك وبكاء األيام ؛ مما جعل الشاعر أكثر تحسرا 

 وأملا.

لى املفارقة كما يظهر صلة تجربته في السجن بتجربته السابقة في امللك للتوحد يؤكد عمق التجربة التي انبنت ع إن كل ذلك

في وضع النقيضة ؛ فقد أظهر في تجاربه  العشقية السابقة التي لم تخل على اإلطالق من حاالت الحرمان واإلحساس بالضعف ، في 

أقل مما يعني أن رؤية الشاعر كانت مجسدة لنزوع إنساني  مقابل اآلخر / املحبوبة رؤية مماثلة ملا يحسه اآلن في السجن ولكن بدرجة

 وضحه البيت األخير في النص .    

 ويمكن أن نوضح تناقض الزمانين في النص في الرسم اآلتي:

 

 

 

 

         

      

 (:1997وفي موقع آخر يعبر الشاعر عن هذه الرؤية فيقول  ) ابن عباد، م.          

                                                             

    

                                                                         

وضحت املفارقة التباين والتضاد في حياة الشاعر امللك؛ فظهر في النص لحظتان زمانيتان ؛ الزمان املاض ي  الجميل الذي 

اد للزمان املاض ي الذي مثل حياة الشاعر بعد األسر، مثل حال الشاعر قبل األسر وظهر في البيت الثاني، والزمان الحاضر األليم املض

لقد اختلفت رؤية الشاعر للحديد، فبعد أن كان أداة قوة في يده  ممثلة بالسنان  الذليق، أصبح الحديد وسيلة من وسائل تعذيبه 

على عض األسود الذي يتضح في ممثال بصورة القيد املصنوع من الحديد، فشبه القيد باألسد بضراوته، وشراسته والنتائج املترتبة 

 البيت الثالث .

إن الشاعر في هذه الصورة يكشف عن تلك الثنائيات املتضادة التي قامت عليها املفارقة الزمانية   في النص التي تمثلت في 

في الحاضر ، فنتج ثنائية القوة / والضعف؛ إذ جَسد الحديد املصنوع منه القيد  القوة في املاض ي ، وجسدت الذات الشاعرة الضعف 

 عنها  ثنائية الذل في الحاضر / والعز في املاض ي  .

 لقد تمادى القيد في عذاب الشاعر وازداد قسوة عليه ،فشبهه باألفعى إذ قال:

                                                               

 

 

                                                                                        

 

                                                             
5
 البنود: العلم الكبير 
 الذليق: الطليق 6

  5الُبُنود تبَدلُت من عـّزِ ظّلِ 

 

 

 

ّلِ الحديد وثقل ِالُقُيود 
ُ
 بـِذ

 

 ذليقا
ً
  6وكان حديدي سنانا

 

 رقيقا صقيل الحديد  
ً
 وَعْضبا

 

 فقد صار ذاك وذا أدهما 

 

ُسوِد  
ُ
 يعضُّ بساقيَّ عضَّ األ

 

 أرقِم 
َ
ف

ُّ
 في ساقي تعطـ

َ
ف

َّ
 تعطـ

 

 

 

م 
َ
ا بأنياب ضيغـ  يساوُرها عضًّ

 

ي من كان الرجال بسيبه  ِ
ّ
ن
ّ
 وإ

 

م  
َّ
ٍة وجهنـ ـــــه في جنَّ  ومن سيفـ
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         ( :1997) ابن عباد، م. -أيضا    -وقال

 

 

 

 

                                

                                                                                

                                                                                                             

 

رية واللحظة الشعورية التي تجِسد التباين في تظهر مقدرة ابن عباد في هذا النص من خالل كشف النقاب عن الرؤية الشع 

الشاعر بين املاض ي والحاضر واملتمثل في أسره وسجنه في أغمات، والزمن املاض ي املضاد للزمن الحاضر املتمثل بامللك والحرية،  

وال تخلو صورة القيد ، اضرفتبدو املفارقة الزمانية واضحة في البيت الثاني، فصورة الثعبان أخذت  بعدين متضادين في املاض ي والح

من معاناة مستمرة تلتهم قلب الشاعر و تجسد اللحظة الحاضرة؛ إذ غدا فيها القيد ثعبانا يؤلم الشاعر ويؤرقه، في حين أخذت صورة 

 الثعبان في الزمن املاض ي بعدا آخر مناقضا لصورته في الحاضر؛ فقد شبه الشاعر رمحه في ساحة املعركة بالثعبان الذي يبطش

باألعداء ويقتلهم، فجسدت صورة الثعبان في الزمان املاض ي قوة الشاعر، وفي الحاضر ضعفه، وعلى هذا بنى الشاعر مفارقته التي 

كشفت هذا التأزم النفس ي واالنفعالي الذي بلغ عند الشاعر أوجه؛ مما اضطره إلى التوجه إلى الرحمن يشكو إليه همه؛ في البيت 

اللغوي للنص ماض ي الشاعر املض يء، الذي استحضره في حديثه عن القصور والجواري التي ساعدت على  الرابع، لقد أظهر السياق

ديمومة املعاناة والتحسر، على هذا املاض ي، في الزمان الحاضر، مظهرا بذلك من خالل التشكل اللغوي والتصوير الفني مضمون تلك 

 العالقة بين الشاعروالزمان. 

 (:1997وضح أبعاد معاناة ابن عباد ، إذ قال) ابن عباد، م.  في أغمات إبداعا شعريا غنيا باملفارقة ، لقد أفرزت تجربة الشاعر

                                                             
 الجذاء: أصول الشجر العظام العادية التي بلي أعالها وبقي أسفلها . 7

   األلحاِن 
ُ
ك   أغماتّية

ْ
ّنـتـ

َ
ـ
َ
 غ

 

 

 

ْت على األرواح واألبــدان 
َ
ل
ُ
قــ
َ
 ث

 

ْعبان رمُحك في الوغى 
ُّ
عبان   قد كان كالث

ُّ
 فغـــــدا عليك القيد كالــث

 

 بِجذاك
ً
دا ُمَتمّدِ

د  7  كلَّ تمـــــدُّ

 

  للعـاني  
ً
ــــــِفا ال رحمة

ّ
 متعط

 

ه 
َّ
 قلـــبي الى الرحمن يشكو بثـ

 

 ما خاب  من يشــــكو إلى الرَّحمن  

 

 هـاتيك قينُته وذلك قصُره 

 

 من بعد أّيِ مقاصٍر وِقيان  

 

ةٍ       
َّ
                من بعد كّلِ غريرة روميـ

 

را األغصان  
ُ
 تحكي الحمائم في  ذ

 

 
ً
 غرباَن أغماَت ال تعَدْمَن طيبة

 

 

 

جر   من الليالي، وأفنانا من الشَّ

 

 ُتِظلُّ زغَب فراٍخ تستكنُّ بها 

 

 من الَحُرور وتكفيها أذى املطر  

 

عجُبني 
ُ
نَّ لي بالفأل يـ

ُ
 كما تعبـتـ

 

راٍت به عن أطيب  الخـبـر    مخّبِ

 

جوم التي غابت قد اقتربت   أنَّ النُّ

 

ا مطالعها تسري إلى القمر  
َّ
 منـ

 

حمُن ما َزَعمت  ق الرَّ  علّى أن صدَّ

 

وس ي وال َوَتري  
َ
عن من ق  أال ُيروَّ

 

ها 
َ
 وهللا، وهللا، ال نفرت واقعـ

 

رُت للغرباِن بالـَعـَور    وال تطيَّ

 

رر     ويا عقارَبها ال تعدمي أبدا  ا ًوعقرا وال نوعا من الضَّ  شجَّ
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 لها منظار خاص في رؤية ما يحيط بها، لقد ترك سجن أغمات في نفس الشاعر 
ً
  شعرية

ً
فجرت اللغة الشعرية في النص رؤية

وهذا  في النص الذي وضح معاناة مستمرة، وتأزما نفسيا، فرضتها عليه قسوة املكان ووحشته، بصمة واضحة؛ أظهره التجاور اللفظي 

ما جعل الشاعر يتفاءل بالغربان، ويطرب لنعيقها، والذي جسد املفارقة في النص؛ الذي ظهر في البيت الثالث.  لقد أصبح املوت 

(. وتزداد حدة املفارقة وتتجلى 1999الكريه " مستساغا مقبوال في حاالت نفسية خاصة، حيث تتغير فيها مدلوالت األشياء")الرباعي، ع. 

قسم الذي جاء في صدر البيت السادس؛ إذ أقسم الشاعر وأكد القسم بعدم تطيره من الغربان، على خالف ما جاء عن في أسلوب ال

العرب في تطيرها منه )الغراب(؛ فقد أطلقوا عليه" غراب البين"؛ إذا أرادوا به الشؤم،  قيل لكل غراب غراب البين، لسقوطها في مواضع 

(، 1982(، فال تخلو ثقافة من" كراهية للغراب والتشاؤم به والتطير منه،" )قاسم، س. 1997جاحظ، ع. منازلهم إذا بانوا عنها "  ) ال

د وجاء في اللسان " األعور : الغراب على التشاؤم به ؛ ألن األعور عندهم مشؤوم." ) ابن منظور، بال تاريخ (، لقد بلغ التأزم النفس ي عن

حد مع املكان؛ هذا التوحد الذي ال ينفك يالزمه مالزمة الغريم لحاجته، تجعله في توتر الشاعر أوجه، وذلك من خالل شعوره بالتو 

 مستمر يظهر في آخر بيتين؛ إذ قال: 

                                                            

 

 

دت مفارقات مكانية عديدة في شعر شعراء قرطبة، وجاء نص 
َ
لها عصر ملوك الطوائف، ول

ّ
إن األوضاع السياسية التي مث

له القصر، واملكان بعد األسر الذي ابن عباد خير مثال على تبدل املكان وتحّوله إلى النقيض، وذلك من خالل املكان قبل األسر الذي  ِ
ّ
مث

له سجن أغمات . ِ
ّ
 مث

 (1997قال املعتمد بن عباد ) ابن عباد، م. 

                                                             
8
 صديع : الرقعة الجديدة في الثوب الخلق.  
 جبلة : صفة 9

  

لُت بها 
َ
 كما مألُتنَّ قلبي مذ حل

 

هر    أسلمت عيني إلى السَّ
ً
 مخافة

 

 ماذا رمتك به األيام يا كبدي 

 

، وال راٍم سوى القدِر    من نبلِهنَّ

 

لُه   أسٌر وعسٌر، وال ُيْسٌر أؤّمِ

 

ِر  
َ
 اسـتـغـفُر هللَا كـم هلل مـن َنظ

 

 ماذا رمتك به األيام يا كبدي 

 

 

 

م 
َ
ا بأنياب ضيغـ  يساوُرها عضًّ

 

له   أسٌر وعسٌر، وال ُيْسٌر أؤّمِ

 

ِر  
َ
 استغفُر هللَا كم هلل من َنظ

 

 بكيُت إلى سرِب القطا إذ َمَرْرَن بي 

 

 

 

بـُل 
ْ
ـ
َ
 سوارح ال سجٌن يعوُق وال ك

 

  -ولم تُك 
ُ
 –وهللِا املِعيذ

ً
 حسادة

 

 ولكن حنيــنا أنَّ شكلي لها شكُل  

 

ْمِلي صديٌع فأسرُح ال 
َ
ا 8ش

َ
َحش

َ
 ،ُ وال ال

 

ـُل  
ْ
ك
ُ
 وجيـــٌع وال عيناي ُيبكيهما ث

 

َفـّرُق جميُعها 
ُ
 هنيئا لها أْن لم يـ

 

 وال ذاق منها  البعَد من أهلها  أهُل  

 

ها 
ُ
 وأْن لم  تبْت مثلي تطيُر قلوبـ

 

ْفـُل  
ُ
َصَل القـ

ْ
 إذا اهتزَّ باُب السجن أو َصل

 

ة  إنما وما ذاك مما يعتريني و 
َ
 ِِ الخلق من قبُل 9وصفُت الذي من ِجْبل
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لقد ساهمت تجربة ابن عباد في سجن أغمات  في خلق مفارقة وضحت معاناة الشاعر التي أبرزتها اللغة الشعرية في النص، 

اللغة املشحونة باالنفعاالت النفسية؛ التي تجسدت في بكائه عند رؤيته للقطا تحلق في الفضاء الالمتناهي فال يوقفها سجن وال تلك 

 من قيود املكان وحدوده، 
ً
قيود تقيد حركتها، مما دفع الشاعر في البيت الثاني أن يغبط هذه القطا، ويتمنى أن يكون مثلها متحررا

رؤية من خالل املفارقة التي تمثلت في التضاد، والتناقض بين مكان الشاعر املغلق الذي يتمثل في سجن أغمات، محاوال إبراز هذه ال

 وبين املكان املفتوح الذي يتمثل في الفضاء الواسع مكان القطا.

نفعال املمزوج لقد فجرت املفارقة املكانية في النص أحاسيس الشاعر املكبوتة، التي اتضحت في تصوير معاناته، ومدى اال 

ل في توظيف الصورة السمعية املتمثلة في صلصلة القفل، واهتزاز باب السجن، التي أظهرت هذا النزف 
َّ
بالتحسر واأللم، التي تمث

الروحي ، والشعور بالكبت والعجز أمام هذا الوضع القائم في املكان املغلق في السجن، كما جاء في البيت الخامس، وهذا ما جعل 

 يتمنى املوت كما ظهر في البيت السابع.الشاعر 

لقد نتج عن  رؤية الشاعر للقطا وفراخها طاقات شعورية هائلة مكبوتة، ظهرت جلية في مفتتح النص  حيث بدأ الشاعر 

 ه،  نصه بـ ) بكيت (؛ هذه االفتتاحية التي بينت وأظهرت الرؤية الشعرية للنص، كما عمقت إحساس الشاعر بالحزن من السجن وويالت

ويتنامى اإلحساس العميق بالعجز، والتأزم النفس ي في لغته الشعرية التي تعبر عن تأجج عاطفة األبوة الصادقة عند الشاعر؛ كما جاء 

في البيت الثامن، الذي أظهر معاناة الشاعر ومدى االنفعال املمزوج بغبطة فراخ القطا التي تنعم باالستقرار النفس ي، والتنعم 

 ل األبوين، في  حين  أن أبناء الشاعر خانهم الظل واملاء.بالسكينة في ظ

لقد وضح استحضار صورة القطا في النص اإلحساس بالتحسر واأللم على ما آل إليه أبناؤه من تبدل الحياة وتحولها ، هذا 

 التحول الذي ولد املفارقة في النص.                                                  

 لرسم اآلتي املفارقة املكانية التي تمثلت في النص: ويوضح ا

 

 

 

 

 

 
 

 

الشر، والسعادة تستثير الحزن، ومن هنا  إن الحياة برمتها تقوم على املفارقة ، بل إنها في األساس تتكئ على التناقضات ؛ فالخير يرافقه

ثيرة التي تشكل أساسا من أساسيات هذا الوجود ، تلك فالتضاد هو املحور األساس الذي تقوم عليه هذه الحياة وال تنس املفاجآت الك

 (.  breaking of expectationsاملفاجآت التي يسميها منظرو املفارقة بكسر التوقع ) 

 الخاتمة:                          
شكلت حياة املعتمد بن عباد وما تخللها  من تحوالت جذرية عميقة قامت على التضاد والتناقض مادة غنية للمفارقة، 

وربما كان من أكثر شعراء األندلس الذين توافرت املفارقة في شعرهم بصورة الفتة؛ والسبب في ذلك ـ كما أشرناـ هذه التحوالت 

 أكثر ما تجسدت في صورة املفارقة اللفظية .  الحياتية التي انعكست في شعره وتجسدت

  

 لنفس ي إلى لقيا الِحمام تشوٌق 

 

 سواَي يحُب العيش في ساقه َحْجُل     

 

ا في فراخها 
َ
 أال عصَم هللُا الَقط

 

ـُل   ِ
ّ
 فإن فراخي خانها املاُء والظ
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لقد جسد شعر املعتمد مرحلتين من مراحل حياته ترتكزان على التباين والتضاد ؛ املرحلة األولى حياته ملكا، وقد صور 

عددة الوجوه ممثلة هذه الحياة مستندا إلى املفارقة في كشفها ، ونقل جزئياتها وما مثله شعر الغزل وعالقاته النسائية الكثيرة املت

بالجارية، والحبيبة ، والخليلة بلور هذا الشعر مفارقة كبيرة تجسدت في إعراض النساء وصدودهن في أغلب األحيان عن امللك الذي 

أي يتصف بالعزة وما تحمله هذه اللفظة من دالالت النفوذ والهيبة وقوة السلطة ، ولكنه في النهاية وفي عالقاته مع نسائه وخليالته ك

 شخص آخر ؛ ومن هنا فقد تكون الحياة الرغيدة في أحيان كثيرة مليئة باملفارقات األكثر حدة من الحياة املريرة .

املرحلة الثانية : حياته أسيرا ، وقد نقل الشاعر هذه الحياة بدقائقها وتفاصيلها التي تنهض على املعاناة ، والتي نسجت 

حشته، وصوت صلصلة القفل؛  مما أدى إلى استساغة املوت، وتفضيله على الحياة ، وقد خيوطها من القيد وبرودة سجن أغمات وو 

شكلت املفارقة في شعر املعتمد الذي جسد هذه املرحلة تربة خصبة استطاع من خاللها أن ينقل املتلقي إلى معايشة هذه املعاناة التي 

 شكلت جزءا من حياته كما مر في هذه الدراسة.  

 ملراجع:ا
 
ً
 : املراجع العربية:أوال

 بيروت . ، ) بال تاريخ( لسان العرب، دار صادر،ابن منظور ، م .1

 .507(، تحقيق : يحيى الشافعي ، دار مكتبة الهالل، الطبعة الثالثة،ص 3-1، املجلد األول )( الحيوان 1997)  ،الجاحظ، ع .2

 .83، ص 2، عدد2مصر، مجلد املفارقة في القص العربي املعاصر، مجلة فصول،  (1982)  ،سيزا ،  ق .3

( الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، تحقيق إحسان عباس ،املجلد األول ، القسم الثاني،  دار الثقافة / 1979)  ،الشنتريني، ع .4

 . 89، 88، 53، 52بيروت،  ص 

 128الطبعة الثانية، ص بيروت، -الصورة الفنية في شعر أبي تمام، املؤسسة العربية للدراسات والنشر (1999)  ،، عالرباعي .5

 .171ربيع أول، ص  الرياض، ( لغة املفارقة ،مجـــلة الدارة ،ترجمة محمد منصور،1990)  ،كلينث، ب .6

( الديوان ، جمع وتحقيق حامد عبدا ملجيد، أحمد أحمد بدوي، راجعه طه حسين ، دار الكتب املصرية / 1997)  ،ابن عباد، م .7

 .115، 111، 110، 100، 94، 89، 88، 21،27، 12، 10، 6، 2القاهرة ،الطبعة الثانية،  ص 

(نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب،  الجزء الثالث، تحقيق إحسان عباس، دار صادر / بيروت، ص 1988)  ،املقري ، أ .8

272  ،273. 

 ( املفارقة وصفاتها، )موسوعة املصطلح النقدي( ترجمة عبد الواحد لؤلؤة، دار املأمون للترجمة والنشر/1987)  ،ميويك، دي .9

 .44، 15، ص 2بغداد، الطبعة 

 .133،132،131ص  ،4،3،عدد7(  املفارقة ، مجــلة فصول، مصر، مجلد 1987إبراهيم، ن. )  .10
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Abstract: Irony concept is considered one of the modern critical concepts that led to deep 
looks in literary texts and phenomena. 

Andalusian poetry represents distinguished literary phenomena through this point of view 

definitely, for this poetry reflected life in Andalusia with its social and political dimensions and 
the ironies it was based on, the matter which makes studying it- through Andalusian texts 

unignorable. 

Irony seems very visible in Andalusian poetry especially in AL- Mutamid Ibn Abbads 
poetry because Ibn Abbads life witnessed deep changes and shifts, either in the political side, or 

the social side, or the economical side which caused deep effects on this poetry. Thus it formed 

rich material for studying formed Irony, the matter which this study tried to explain consequently. 
The study was based on three scopes . 

A brief introduction to explain irony concept . After that the study treated with irony in 

AL Mutamid Ibn Abbads poetry when he was a king, then it dealt with this poetry when he was a 

prisoner, and the research here tries to study texts. which were based on irony. The study finally 
revealed extravagancy in richness which represents Ibn Abbads life during his reign. 

Researches consider this irony more severe than those ironies born by pain resulted from 

suffering. 

Keywords: Irony, AL – Mutamid Ibn Abbad, Andalusian poetry, Period of the kings of the sects. 
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 دراسة نصية  -التماسك النص ي في أشعار أسامة علي أحمد سليمان

 مواهب إبراهيم محمد أحمدد. 

  اململكة العربية السعودية -جامعة امللك خالد -كلية العلوم واآلداب

Mawahib62@yahoo.comـ 

 امللخص:
تعتمد هذه دراسة على علم اللغة النص ي فترى في النص  كتلة لغوية متجاذبة األطراف، متعددة الدالالت،  وتهدف  إلى 

الولوج في عالم النص الشعري للشاعر السوداني أسامة علي أحمد في ديوان "اجتراح" ، وتجلية جميع خصائصه، والتعرف إلى مدى 

   عناصر التواصل من خالل بنية النص اللغوية،  وذلك من خالل دراسة معياري االتساق "السبك" و االنسجام "الحبك".تحقق 

  وتناول املبحث األول أهم املعايير التي تحقق النصية عند دي بوجراند، واهتم بصفة خاصة بمعياري االتساق واالنسجام.

االتساق في أشعار "أسامة على  أحمد "، وكان االهتمام بدراسة أهم الجوانب  واهتم املبحث الثاني بدراسة تطبيقية لجانب

  التي أسهمت في الترابط النص ي، وهي: اإلحالة بأدواتها املختلفة، والحذف، والوصل، واالتساق املعجمي "التكرار والتضام.

يض، واالنسجام، ثم ختمت الدراسة بأهم واهتم املبحث الثالث بدراسة االنسجام في شعر أسامة؛ بدراسة التتابع و التغر 

  النتائج والتوصيات التي توصلنا إليها.

  التماسك، االتساق، االنسجام، ديوان" اجتراح".الكلمات املفتاحية : 

 :املقدمـة
وقد قام علم  .يعد علم اللغة النص ي فرعا من فروع علم اللغة العام، وهو ثمرة تالقح الدراسات النحوية والبالغية واألدبية

وقد أثار هذا املصطلح نقاشا طويال لدى علماء اللغة، على  .لغة النص على تجاوز حدود الجملة في دراسة اللغة إلى تحليل الخطاب

اختالف مدارسهم وتباينها، ولكن أهم ما يجمع بينهم هو تأكيد خاصية الترابط النص ي، وهنالك العديد من املعايير التي تعمل على بناء 

في ديواني  تسعى هذه الدراسة إلى الوقوف على مالمح التماسك النص ي .نص وتماسكه، نقف منها على عنصري االتساق واالنسجامال

 .": "اجتراح الكتابة"، وفي شارع بدون الفتة *الشاعر أسامة على أحمد

  :أهداف البحث
  :يسعى هذا البحث إلبراز عدة أهداف تمثلت فيما يلي

 التماسك النص ي.بيان مفهوم  .1

                                                             
*
م، 1969في عام السيرة الذاتية للشاعر : أسامة على أحمد سليمان، شاعر سوداني مجيد، ولد بمنطقة التكلة، والية الكاملين، بالقرب من مدينة الخرطوم،  

 اكمل دراسته الجامعية في جامعة عين شمس كلية اآلداب تخصص اللغة العربية . 

 إصدارات :

 الخرطوم. –مجموعة شعرية  –صحراء الورقة 

 الرياض –مجموعة شعرية  –ه.*اجتراح الكتابة 1425

 دار أوراق القاهرة –مجموعة شعرية –م. في شارع من دون الفتة 2013

 الخرطوم –املصورات دار  –قهوة الحرب 

 ترجمة فائزة سلطان –الواليات املتحدة  safiباللغة اإلنجليزية .  –قهوة الحرب 

األمازيغية . تم اختيار نصوص شعرية للنشر في عدد من املجاميع املخصصة للشعر السوداني، مجلة  –الفرنسية  –األملانية  –ترجمت قصائده إلى: اإلنجليزية 

مجلة  –الصادر عن الجزائر عاصمة الثقافة، ملف الشعر السوداني  –العدد الخاص بالشعر السوداني، كتاب لهاة الشمس –املكسيك  –الحركة الشعرية 

 وادي عبقر النادي األدبي جدة.

http://www.refaad.com/
mailto:Mawahib62@yahoo.comـ
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  .إلقاء الضوء على مدونة الشعر السوداني .2

 .أسامة علي أحمد الوقوف على التماسك النص ي في أشعار .3

إن الترابط أو التماسك النص ي هو وجود عالقة بين أجزاء النص أو جمله أو فقراته؛ لفظية أو معنوية، وكالهما يؤدي دورا 

لنص، يرى دي بوجراند أن العمل األهم للسانيات النصية هو دراسة مفهوم النصية من العالقة مفيدة في تفسير ا تفسيريا، ألن هذه

. ويرى دي بوجراند أن هذه النصية ال تحقق إال .حيث إنه عامل ناتج عن اإلجراءات االتصالية املتخذة من أجل استعمال النص

  :بمعايير؛ هي

، والسبك له أهميته في بناء النص، حيث يعمل على الربط النص ي على وله عدة مصطلحات منها التماسك والسبك والتضام االتساق :

مستوى البنية السطحية للنص . يقول دي بو جراند : ) إذا كانت إعادة اللفظ واإلحالة املشتركة والحذف تحافظ على بقاء مساحات 

ي في هذه املساحات، إن الصور التي تترابط بواسطة املعلومات، فإن الربط  يشير إلى العالقات التي بين املساحات، أو بين األشياء الت

(،  ويعني بدراسة الوسائل التي 1998مطلق الجمع والفصل واالستدراك، يحسن أن تعد ذات نظام سطحي متشابه )دي بوجراند ، 

  تظهر على سطح النص محققة خاصية االستمرارية في ظاهر النص.

اصية االستمرارية الداللية، حيث تتحقق وفق عالقات داخلية وأخرى خارجية، يعرف بالحبك، يحقق هذا املعيار خ االنسجام:

ويختص بكيفية تآلف مكونات عالم النص فيما بينها، أي كيفية تشكيل املفاهيم والعالقات الكامنة في النص السطحي. وقابلية هذه 

 (.2014املكونات بعضها للبعض اآلخر )قطب، م. 

من كتابة نص ما، فلكل نص غاية من وراء نظمه يسعى املتكلم لبلوغها يتضمن موقف منش ئ النص من وهي تتعلق بالغاية  القصدية:

كونه صورة ما من صور اللغة، قصد بها أن تكون نًصا يتمتع بالسبك وااللتحام، وإن مثل هذا النص وسيلة من وسائل متابعة خطة 

ا لتحقيق قصد منتجه أي ليقدم معينة، للوصول إلى غاية بعينها، تتعلق بموقف منتج النص ا
ً
ا متماسك

ً
لذي يريد أن يبني نًصا مترابط

ا يطرح في إطار خطة أو تخطيط ما . )دي بوجراند، 
ً
 ( . 1998معرفة أو يحقق هدف

ا ذا فائدة أو أهمية، حتى يكتسب معرفة، أو يعنى  :املقبولية
ً
ا ومتماسك

ً
يتعلق هذا املعيار بموقف متلقي النص أن يتوقع نًصا مترابط

 (.2004باملشاركة في إطار خطة، أو تخطيط مشاركة ما واضحة )بحيري، س. 

توقع األحداث املعروضة في النص، أو عدم  هي إشارة للمعلومات الواردة في النص وتهم السامع والقار . ويختص بمدى اإلخبارية:

 .(2014قطب، م. ) توقعها، واإلحاطة بهذه األحداث أو الجهل بها

أي املحيط الثقافي واالجتماعي والحضاري، باإلضافة إلى )إن معنى النص ال يتحقق إال من خالل استخدامه في موقف ما  املوقفية:

ا بموقف سائد (ياقاملحيط اللغوي، للعالمات الذي يتحدد في الس
ً
، ويرى دي بوجراند بأنها "تتضمن العوامل التي تجعل النص مرتبط

(، وبذا يختص النص بموقف 1998يمكن استرجاعه، ويأتي النص في صورة عمل يمكن له أن يراقب املوقف وأن يغيره )دي بوجراند، 

 معين، وعالمات محددة.

بين النصوص في املقام األول، أي التفاعل بين النصوص، والعوامل التي تجعل استخدام يتعلق هذا املعيار بالعالقة املتبادلة  التناص:

النص معتمًدا على ما يقدمه نص أو نصوص سابقة من معرفة، فهو إذن عبارة عن حوار النص مع نص أو نصوص أخرى تتداخل في 

 .(2014قطب، م. ) تحديد القواعد التي تحكم مضمونه وتوجهه

ر دي بوجراند في كتابه النص والخطاب واإلجراء، وأهم هذه املعايير معيارا االتساق واالنسجام، اللذان ذكر هذه املعايي

في  يقوم عليهما تماسك النص، ولذلك ستنصب دراستنا عليهما بصفة خاصة. حيث نقف على إسهام معياري االتساق واالنسجام

 .تحقق التماسك النص ي في أشعار أسامة علي أحمد

أو التماسك النص ي هو وجود عالقة بين أجزاء أو جمل النص، أو فقراته لفظية أو معنوية، وهما يؤديان دوًرا  والترابط

م(، وعلى ذلك فالتماسك النص ي قد  يقوم عن طريق عالقات 2001تفسيرًيا؛ ألن هذه العالقة مفيدة في تفسير النص)عفيفي، أ. 

مباشرة على سطح النص مثل أدوات الربط والعطف والوصل وأسماء اإلشارة  معنوية بين عناصر النص، أو عن طريق أدوات تظهر

ا، فاالتساق هو الكيفية التي يحدث بها التماسك النص ي 
ً
ا متماسك واملوصوالت وغيرها، تتضافر جميع هذه العالقات فتنتج لنا نصًّ

قق بها خاصية االستمرارية في ظاهر النص، أي بترابط عناصره، وقد ترجمه سعد مصلوح بمصطلح السبك، وعرفه بالوسائل التي تتح

م( وعند االتساق يستحيل تأويل عنصر دون االعتماد 1991األحداث اللغوية التي تنطق بها أو نسمعها  في تعاقبها الزمني، )مصلوح، س.

ذو طبيعة أفقية خطية  على العنصر الذي يحيل إليه، فلذلك دراسة االتساق تمكننا من إدراك الروابط املكونة للنص، فاالتساق

اإلحالة القبلية  :تظهر على مستوى تتابع الكلمات والجمل، ويتحقق من خالل أدوات الربط النحوية . ومن أهم الوسائل التي يتناولها
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فهو  أما االنسجام .والبعدية، والضمائر، واإلشارة، والوصل، واالستبدال، والحذف، ثم االتساق املعجمي عن طريق التكرار والتضام

خاصية داللية للخطاب تعتمد على فهم جمله ومكوناته، وهو أوسع من االتساق وأشمل منه، ويتحقق من خالل وسائل داللية في 

ويمكن تتبع االتساق على املستوى السطحي. أما االنسجام فيتمثل في بنية عميقة على املستوى العميق للنص، غير أن  املقام األول،

لتحقيق التماسك الكلي للنص. ونخلص مّما سبق إلى أن االتساق مفهوم داللي نحوي، حيث تؤدي النحوية  البنيتين تتضافران معا

أما االنسجام فهو يعتمد على قواعد داللية صرفية يلعب فيها املتلقي والقار  دوًرا  .الشكلية والداللية املعنوية مًعا إلى الترابط النص ي

ونؤكد أن أهمية وسائل االتساق ال تكمن في أنها تكفل  .رجعية الثقافية والفكرية التي يتميز بهابارًزا على حسب املعرفة السابقة وامل

ر للقار  أو السامع متابعة الخطاب وفهمه، فمستهلك النص املنطوق أو املكتوب يعتمد في تفاعله مع  للنص ترابطه فحسب، بل تيّسِ

 ئه، وهذا التفاعل يقود إلى التماسك النص ي بين أجزاء النص. الكالم على إدراك الروابط وعالقات التضام بين أجزا

  :منهج البحث
 .اتبعت الباحثة في هذا البحث املنهج الوصفي التحليلي كما أفادت من بقية مناهج البحث عند الحاجة إليها

 .وتتكون خطة البحث التي سرُت عليها من ثالثة مباحث توطئ لها مقدمة، وتففوها خاتمة، وثبت للمصادر واملراجع 

 تتناول سبب اختيار املوضوع وأهميته، ومنهجه وأهدافه. :املقدمة

نا بصفة خاصة على معياري املبحث األول: يتناول دراسة نظرية عن أهم املعايير التي تحقق النصية عند دي بجراند، وستنصب دراست

  .االتساق واالنسجام

أحمد "، ويكون االهتمام بدراسة أهم الجوانب التي أسهمت في  املبحث الثاني: دراسة تطبيقية لجانب االتساق في أشعار "أسامة على

 ضام". الترابط النص ي، وهي: اإلحالة بأدواتها املختلفة، والحذف، والوصل، واالتساق املعجمي "التكرار والت

  .وتتضمن التتابع والتغريض، واالنسجام دراسة االنسجام في أشعاره :املبحث الثالث

 : املبحث األو : اإلحالـة
إحالة على السابق، وتعود على ُمَفَسٍر سبق  إلى تعد من أهم أدوات االتساق التي تعمل على ترابط النص، وهي تنقسم

م(، واإلحالة تنقسم 1993الذي كان من املفروض أن يظهر حين يرد املضمر )الزناد، أ. التلفظ به، وفيها يجري تعويض لفظ املفَسر 

إلى قسمين: إحالة داخلية وإحالة مقامية )خارجية(. واإلحالة الداخلية تنقسم إلى إحالة على السابق : وهي تعود على ُمَفَسٍر سبق 

شير إلى كلمة أخرى وعبارة أخرى سابقة في النص، وإحالة بعدية: وهي التلفظ به، ومنها إحالة قبلية: وهي استعمال كلمة أو عبارة ت

م( اإلحالة املقامية )خارجية (: تعرف بأنها 2000استعمال كلمة أو عبارة تشير إلى كلمة أخرى أو عبارة سابقة في النص )الفقي، ص. 

أي أنها تتطلب عدم ذكر العنصر اإلشاري صراحة  إحالة عنصر لغوي إحالي على  عنصر إشاري غير لغوي موجود في املقام الخارجي، 

في النص، ألن هذا العنصر موجود في املقام، ومن اإلحالة املقامية كأن يحيل الضمير املتكلم على ذات صاحبه املتكلم، لذلك فهي تخرج 

 تعمل على الترابط النص ي بصورة النص من حالة االنغالق إلى حال االنفتاح على عالم السياق والتداولية، إذا اإلحالة املقامية ال

أنت، )، إذا كان الكاتب هو املتكلم، أو القار  (واضحة ولكنها تعمل على اإلفهام والتأويل .  ومن الضمائر املشيرة إلى ذلك )أنا، نحن

  .أنتم(. وتكون اإلحالة عن طريق الضمائر، وأسماء اإلشارة، واألسماء املوصولة وأدوات املقارنة وغيرها

  حالة بالضمائراإل:  

تكتسب الضمائر أهميتها بصفتها نائبة عن األسماء والعبارات والجمل املتتالية، وفي كثير من األحيان تعد الضمائر من أهم 

الوسائل التي تحقق التماسك الداخلي والخارجي للنص، وقد أكد علماء النص )أن للضمير أهميته في كونه يحيل إلى عناصر سبق 

وأن الضمير  " "هو" له ميزتان األولى : الغياب عن الدائرة الخطابية، والثانية : القدرة على إسناد أشياء معينة، وتجعل  ذكرها في النص،

(،  فالضمير ليس له 2000هاتان امليزتان من الضمير موضوًعا على قدر كبير من األهمية في دراسة  تماسك النصوص )الفقي، ص. 

لية كذلك، ألن الداللة تكون في كثير من األحيان  غامضة، وكذلك الجمل تبقى مشتتة ومتناثرة وظيفة شكلية فقط، بل وظيفة دال

ويصبح الضمير هو الذي يوصل بين املتناثر واملشتت، ويفسر غموض املعاني، وكذلك يتميز الضمير بتعدد صوره ومواضعه، وتظهر 

ملرجع الذي يعود إليه داخل البنية اللغوية، ألن  املطابقة تؤدي إلى أهمية الضمير كذلك من خالل  املطابقة بين الضمير الرابط وا

اتساق النص وانسجامه على املستوى اللغوي، ثم االنسجام  على مستوى املعاني التي يحيل إليها النص، وكان النص بذلك صحيًحا 

 (.2008اللبس)شنوف، ل. لغوًيا لدى املخاطب، ويتحقق فيه شرط املقبولية الداللية التي ال تحتمل الشك أو 



 مواهب أمحد                                                                                     دراسة نصية  -التماسك النصي يف أشعار أسامة علي أمحد سليمان 

 2019 -2، العدد1املجلد -اللغوية واألدبية العربية املجلة الدولية للدراسات
 108 

 

نجدها تنوعت بين إحالة مقامية وإحالة داخلية، وأول إحالة في الديوان  (اجتراح الكتابة)وإذا حاولنا تتبع اإلحالة في ديوان 

نصية  إلى الليل، وهي إحالة "حيث يعود ضمير الغائب في " يعمره  ،"تأتي في عنوان القصيدة األولى، " الليل يعمره الرجال املتعبون 

  :ومن اإلحاالت كذلك في القصيدة .قبلية

 تزوجت الرياح .................وتركتني أـنمو وحيدا               

 تزوجت الرياح  ................  كيف تحملت تقلب النزف العصبي               

                                                   ( 15ه:1425مودتها ورحمتها      .......    وكيف وجدت موعدها الحالل) أسامة علي أحمد،                

 تاء املخاطب هنا إحالة مقامية خارجية تعود إلى من يخاطبه الشاعر وهو والده، واإلحالة السياقية الخارجية عادة ال "" تزوجت       

تعمل على اتساق النص، ولكنها تعمل على إفهام النص وتأويله، وهي أول إحالة مقامية في النص، وكذلك الهاء املتصلة باأللفاظ 

  (التالية: )مودت، ع، وفاته

 :وجاء في ذات النص قوله 

اعر يرثي والده، ويحكي عن حالة الفقد قبلية حيث تعود الهاء إلى الرياح التي ذكرت سابقا فالش وهي إحاالت داخلية (رحمتها، موعدها)

 والده، فخاطب والده كيف تزوج الرياح: التي عانى منها بعد موت

 يحبو على سحب الترقب  ............أرتجيه وأرتجيك                                    

 عبري عليكونسيت أورثه عيوني ................فأرتقى                                    

ــــاه .............وعيناي اندالع الشهوة العمياء )أسامة علي،                                     ــــــ ـــــ ـــــــاك  عينــــــ ــــــ                                                                        ( 18ه : 1425عينــــ

ميري املخاطب والغيبة، فالضمير في "ارتجيه " للغائب، تحول إلى ضمير املخاطب في "ارتجيك" فقد زاوج الشاعر بين ض  

 واإلحالة هنا خارجية مقامية ويعود الضمير إلى والد الشاعر، وهو خارج النص.  

في  وقد أجاد الشاعر في تقنية التالعب بالضمائر، وكذلك وظف الشاعر آلية العدول وااللتفات من ضمير املخاطب

"عيناك" إلى ضمير الغائب في "عيناه" إلى ضمير املتكلم في "عيناي "، فاإلحالة خارجية، وألن الشاعر يخاطب )والده( نجده أكثر من ذكر 

 كاف الخطاب، واملالحظ أن تعدد الضمائر منح النص حرية ورحابة ورشاقة.

     ومن أمثلة اإلحالة القبلية في نص سهاد: 

 يموت ................... يموت بين يدي –كما أمس  –وغدى                                      

 ال أبكيه ................ال ارثيه                                      

 (29ه :1425حمد، ما حملته كفي .......... كيف يبكي ميت ميتا؟ )أسامة علي أ                                     

اإلحالة هنا في )أبكيه، أرثيه، حملته( فهي إحالة داخلية قبلية يعود ضمير الغائب إلى ذلك الغد املجهول الذي يحمل خيبات 

الشاعر، فهو ال ينظر بتفاؤل إلى املستقبل، ولذلك يتساوى غده مع أمسه فال أماني وال أحالم، بل نظرة تشاؤمية تجاه املستقبل، 

يموت قبل أن يولد، وهو مستسلم لذلك ال يبكيه وال يرثيه، بل يصف نفسه بأنه ميت، فكيف يبكي امليت على غده، ولعل  فمستقبله

 هذا قمة اإلحباط لروح الشاعر الشابة. 

 ومن اإلحاالت البعدية في نص "عامان" يقول الشاعر: 

 ه( 1425لهوى )أحمد، أ. لسُت اآلن أجرؤ أن أسميه ا                                      

 فالضمير في أسّميه إحالة بعدية، حيث يعود إلى الهوى.  

 ومن اإلحاالت القبلية ذات الدالة النصية التي عملت على التماسك النص ي في مدونة الشاعر قوله: 

 وأنا الذي أتقنت تدجين األوابد                                       

 أعجز أن أروضه وأدخله إطار التسمية ...................وسئمت هذا" ال) ال مسمى(                                      

 والعالقات التي فتحت نوافذها ............................عمر عالقة تنمو بال اسم                                      

ح عمرها " بعض اكتماالت مثيرة ...................شبت عن الطوق، اعتنت بطالئها )أسامة علي أحمد، وتفض                                         

 (  46ه:1425
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لى خارج النص، فهي تسهم في خلق اإلحالة هنا أوال في الضمير" أنا "، وهي إحالة مقامية سياقية تعود إلى ذات الشاعر، وهي تحيل إ      

النص ألنها تربط اللغة بسياق املقام، ومع ذلك ال تسهم في اتساق النص بصورة مباشرة. ومن اإلحاالت كذلك:  "أروضه، وأدخله " 

إحالة خارجية  إحالة خارجية تعود إلى  الشعر، والهاء في "نوافذها" تحيل إلى العالقات، وكذلك الهاء في قوله "أروضه " و " أدخله "

ن، تعود إلى الشعر، والهاء في األلفاظ: ) عمرها، بطالئها، ضفائرها، داعبها (، كل هذه اإلحاالت تعود إلى تلك العالقة التي استمرت عامي

ص تلك العالقة وجعلها فتاة ذات ضفائر،  وتظهر لنا هنا مقدرة الشاعر اإلبداعية 
ّ
في عالقة يصعب على الشاعر تحديد مسماها وشخ

استخدامه للضمائر التي  تربك املتلقي في كثير من األحيان، حتى ال يستطيع  التميز بينها،  وتثير من الغموض بحيث يتردد املتلقي بين 

إحالة هذه الضمائر إلى تلك العالقة التي استمرت عامين حتى اكتملت، وبين إحالتها إلى محبوبة الشاعر التي أومأ إليها،  وهذا الغموض 

تردد يخلق عالقة بين املتلقي والنص، فالنص يكتسب حياته من خالل املتلقي، فهو الذي يفك شفراته ،ويستخرج نفائسه، ويشرح وال

نرى أن  جماله، ويؤثر في ذلك ثقافة املتلقي ومعرفته بعوالم النص، وبذا تكون العالقة بين النص واملتلقي عالقة تكاملية. ومّما تقدم

 .أسهمت إسهاما بارًزا في بناء االتساق الداخلي للنص اإلحالة بالضمائر قد

 :اإلحالة اإلشارية   
أسماء اإلشارة كذلك تقوم بالربط القبلي والبعدي، ألنها تكون معوضة ملا يسبقها أو ممتدة فيما يلحقها، وهي في كلتا 

هذا، )هنا، هنالك(، أو حسب االنتقاء)"الحالتين تساعد املتكلم على اختصار كالمه، وهي تصنف حسب الظرفية "الزمان واملكان 

 هكذا(، ومن اإلحاالت اإلشارية في ديوان: )في شارع من دون الفتة(.هؤالء(، أو حسب البعد )ذاك، ذلك، و 

 هذه القصيدة أتعبتني                                     

                                                          (5م:2013أخرجتني  من جنون الشعر  للرسم  املجاور)أسامة علي ،                                     

فاإلحالة هنا باسم اإلشارة )هذه( فهي إحالة بعدية تعود للقصيدة، وعاد مرة أخرى وكرر اإلحالة البعدية باسم اإلشارة في 

 نفس القصيدة: 

 هذي القصائد أخرجتني ......... فاختلفُت إلى حوانيت املواجع 

 والنعاس  ثم قال: هذي قصُور الشعر..... ش يٌء بين أطراف الوسادةِ  

 (7،8،9م:2013وقال: لست أملك غير هذي الصفحة البيضاء )أسامة علي ،

فاإلحالة في املواضع الثالثة إحالة بعدية حيث يشير الشاعر إلى القصائد والشعر الذي يكتبه، ولعل شاعرنا هنا يريد أن                  

شعري وما يعانيه من عنت الكتابة، فهي معاناة جميلة وأدت اإلحالة هنا يلفت نظر املتلقي إلى معاناة الشاعر عند ساعة خلق النص ال

 إلى ترابط النص الشعري وتماسكه بصورة رائعة.

 وفي قصيدة )طيبة كما لصلصال( من نفس الديوان بدا قصة بإحالة إشارية بعدية حيث يقول:

 أجمل......                        
ُ
 تظُن  .مّما كنَت  -شيئا -هذه املرأة

 ( 13،14م:2013وقال: هذي املرأة أغرب مّما كنت أظُن. )أسامة علي ،

 وقال في قصيدة األطلس املنسوخ:  

 ...... في خارطِة الصفحات )أسامة علي ، 
ٌ
........ بقعة

ُ
 (37م: 2013هذي هي اآلن الخريطة

هذي؛ إحالة إشارية بعدية تعود للخريطة، هي؛ ضمير يعود كذلك -واحد: أوالفهنا اإلحالة بثالث أدوات في وقت                                      

إلى الخريطة، اآلن؛ إحالة زمنية للخريطة، فتكراره يؤكد قوة تماسك النص ويلفت االنتباه بقوة إلى هذه الخريطة. امللحوظ أن جميع 

 اإلحاالت اإلشارية السابقة بلفظ )هذي( التي تشير إلى القريب.

 ت اإلحالة اإلشارية مرة أخرى بلفظ )هناك(، حيث اإلحالة إلى مكان بعيد في قصيدة )ظن(:ثم تكرر  

 أغنية زرقاء    .............. هناك إلى أطراف نعاس ..... ثم أنام.                               
ُ
 أتأبط

ي كنت                 
ّ
م( استعمل الشاعر اإلحالة 2013أطّل إلى صحوي بين األحالم )أحمد، أ. ومنها: هنالك في ثرثرة الحلم وليس اآلن ....... إن

إلى  اإلشارية البعدية بلفظ )هناك(، واملرة الثانية بلفظ )هنالك( اإلشارة بهناك تشير إلى مكان بعيد، اإلشارة الثانية بلفظ هنالك، داللة

ليها تشير إلى مكان بعيد )هناك(، وتزاد الالم قبل الكاف )هنالك( مكان أبعد، )فهنا( إشارة إلى املكان القريب، وعند إضافة الكاف إ
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للداللة على مكان أبعد، وداللة على الزيادة في املسافة، وبذلك استطاعت اإلشارة البعدية اإلحالة إلى مكان بعيد في أحالم الشاعر.  

 نص ي الشعري لدى أسامة علي أحمد.ونسبة ملحدودية البحث نكتفي بهذا الجانب من اإلحالة ودورها في االتساق ال

  االستبدا: 
يعد من أدوات تحقيق االتساق النص ي، وهو عملية داخلية تبنى عن طريق تعويض لعنصر لغوي بعنصر لغوي  

 ، واالستبدال عملية نحوية معجمية تقوم بين كلمات أو عبارات، وهو من مظاهر اتساق النصوص نظًرا(م2003آخر)حماسة، م. 

م(، وهو ينقسم إلى استبدال اسمي، واستبدال فعلي، 2010القبلية بين عنصر متأخر وعنصر متقدم" )حمداوي، ج. لعالقته 

واستبدال قولي. ويفيد في االختصار واإليجاز ويعد محمد خطابي االستبدال شأنه شأن اإلحالة باعتباره عالقة اتساق، إال أنه يختلف 

كلمات أو عبارات، بينما اإلحالة عالقة معنوية تقع في املستوى الداللي، مع  بين نحوي املعجميعنها في كونه عالقة تتم في املستوى ال

مالحظة أن االستبدال يكون بين عنصر متقدم وآخر متأخر على عكس اإلحالة التي تتم في االتجاهين قبلية وبعدية، واالستبدال لم 

 في قصيدة))سهاد (( :  ومن ذلك قوله نت هنالك بعض املالمح لالستبداليكن في الديوان بالشكل الواضح حتى يمكن تتبعه، فقد كا

 يموت..... يموت بين يدي -كما أمس ي–وغدي                                          

                                                                  ( 29ه:1425ال أبكيه ...............ال أرثيه: )أسامة علي،                                         

حيث جاء االستبدال الفعلي بين )أبكي، وأرثي( فاستخدم الشاعر الفعل "أرثي" حتى ال يكرر فعل "أبكي" مرة أخرى.  ومنه في 

 قصيدة " املاء مفردات ومعان: 

ُر . ")أحمد، أ.                                        
ُ
 ه(1425قطراُت عشٍق ما سقين وما روين  وما شفين وما كفين فاشك

 االستبدال بين الفعلين" سقين ، وروين " 

 ومن االستبدال في قصيدة " حكاية"  

 رأي السلطان أن الطلح يذبُل............  قيل : خوفا                                          

                                           (25ه:1425قيل : خشية ناِرِه ................احترق املفسُر")أسامة علي ،                              

ا، وخشية         
ً
ستبدال في ومن اال  .، ومعناهما واحد، فاستبدل الثاني باألول خشية التكرار"حيث ورد االستبدال هنا بين كلمتي "خوف

 نص" املاُء مفرداٌت ومعان" 

 فامسك سحائبك الشحيحة ليس لي  ......... فيهن مآرب أو أماٍن ُتزهُر                                           

                          (59ه:1425ُر ")أسامة علي ،اسنت مياُهك إذا ضنت بها علي  ............    من األماني والرياح يثرث                                          
استبدال بين كلمة الشحيحة و)ضنت(، فهما يحمالن داللة واحدة، وبذلك عمال على اتساق النص، ونالحظ هنا كذلك 

  ،"عالقة التناسب بين "سحائبك
ً
 .و"مياهك " األمر الذي أضفى على النص حيوية وجماال

 جًدا، وبالرغم من هذه وعلى الرغم من أن نصوص     
ً
ديوان الشاعر لم تحفل كثيًرا باالستبدال، وكان االستبدال في النصوص قليال

  .وترابطها في مدونة الشاعر القلة وعدم االحتفاء إال أنها عملت على اتساق النصوص الشعرية

 الحـذف:  

يميل الناس في كالمهم إلى االقتصاد واالختصار. والحذف وسيلة لتجنب التكرار، ومالذ إلخفاء األسرار، وال يتم الحذف إال 

ت على العنصر املحذوف قرائن لغوية، أو مقامية تساعد على معرفته، وقد عرفه عبد القاهر الجرجاني قديًما بقوله :  "هو باب 
ّ
إذا دل

أخذ، عجيب األمر، شبيه بالسحر، فإنك ترى ترك الذكر أفصح من الذكر، وتجدك أنطق ما تكون إذا لم دقيق املسلك، لطيف امل

م(، وفي تعريف عبد القاهرة الجرجاني داللة على دور الحذف وجماله في 1993تنطق، وأتم ما تكون بياًنا إذا لم تبن " )الجرجاني، ع. 

التي تسهم في تماسك النص  في علم لغة النص، قال دي بوجراند " هو استبعاد    النص الشعري، وهو من العالقات الداخلية املهمة

العبارات السطحية التي يمكن ملحتواها املفهومي أن يقوم في الذهن، أو أن يوسع، أو أن يعدل بواسطة العبارات الناقصة .)دي 

تبدال يترك أثًرا يدل عليه، بينما الحذف ال يترك أثًرا يدل م(  وهو قريب من االستبدال إال أنه يختلف عنه في كون االس1998بوجراند ،

عليه، وإنما يهتدي إليه املتلقي والقار  من خالل ما سبق ذكره في النص، وعلى وعيه اللغوي، ومرجعيته الثقافية . وينقسم الحذف إلى 

 حذف: فعلي، واسمي، وقولي. ومن الحذف االسمي في قصيدة "سهاد " : 

 ومن سواي ليحشد األطياَر ......... في حلق النشيد؟                                         
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                                             (32ه:1425ومن..؟  وقد نام الرفاق . ")أسامة علي،                                        

 فحذف الشاعر ومن "سواي " وأشار إلى املحذوف بمساحة بيضاء ونقاط للداللة على املحذوف، وهو ذات الشاعر. 

 :"ومن الحذف االسمي كذلك في قصيدة " وريقة 

 عبرْت  فناُء الدار ........منتصف النهار _                                       

 وريقة ..........والضيق مائة زفرة                                        

                                             (       41ه:1425عبرْت ")أسامة علي،                                       

ا نصًيافحذف هنا كلمة "وريقة " بعد كلمة " عبرت"، استغناء بذكرها في األ    
ً
 .بيات السابقة.  وهذا الحذف يمنح النص تماسك

  :"ومن نماذج الحذف في قصيدة "حكاية 

 (26ه:1425رأي السلطان أن شجيرة الحناء ........" ")أسامة علي،                     

ك، وفي هذا نوع من التعمية هذا البيت األخير في القصيدة، وأشار الكاتب إلى املحذوف بنقاط تدل عليه، دون التلميح إلى ذل

والغموض ما يجعل املتلقي يفكر كثيًرا في املحذوف، ولعل الشاعر أراد رفع أفق توقع املتلقي حتى يتمكن من تأويل املحذوف.  وقد 

  :"قة ومن ذلك قوله في نص "وري ،"استخدم الشاعر تقنية الحذف كثيًرا واالستعاضة عنها بنقاط سوداء في ديوان" اجتراح الكتابة

 أغفو فتوقظني الهواجس                     

 ربما هربت ببعض قصيدة                     

                          (42ه:1425......... ولربما  ")أسامة علي،                    

ثقافة املتلقي في تأويل  إلى كذلك هنا حذف غامض يتيح الشاعر للمتلقي من خالله أن يستنتج املحذوف، ويعود هذا 

بدوره يدفع املتلقي إلى التأويل، فيفّعل  املحذوف، وبذا يعمل على تحفيز وتنشيط خيال املتلقي من خالل عدم البوح والتصريح، وهو

 مهارة التأويل التي تلعب دوًرا بارًزا في اتساق النص.

بظاهرة الفضاء البصري، واستعمال التموج بين  وقد أكثر الشاعر من استخدام ظاهرة البياض والسواد، أو ما يسمى

  :السطرين في كثير من النصوص، فتحريك النص باتجاه اليسار يوحي كثيًرا بوجود محذوف، ومن ذلك

 وكيف                                             

 سكناها                                                   

 مودتها                                                               

 ورحمُتها                                                                      

 ه(1425)أحمد، أ.  .وكيف وجدت موعدها الحالل                                            

 :وفي قصيدة "عامان" يقول 

 عامان                                             

 عمُر التيه                                                     

 عمُر عالقٍة تنمو بال اسٍم                                                            

 وتفضُح عمرها                                                                           

                                              
ْ
 ه(. 1425أحمد، أ. ) بعُض احتماالٍت مثيرة

وبقدر ما  .فاستطاع الشاعر التنويع بين حركة السواد والبياض، فالسواد بين البياض يمثل حركة الصوت على الصمت

ع، وتؤدي الفراغات التي تركها الشاعر بين حركة مقطع وآخر إلى توليد تضيق" مساحة الكتابة "السواد" فإن مساحة البياض تتس

وبذا يكون الشاعر قد قدم جانًبا كبيًرا من جوانب االتساق  .(م2001انتقالة إيقاعية يؤديها البياض الفاصل بين سوادين )عبيد، م. 

  .إلى جانب التشويق الذي يخلقه لدى املتلقي النص بعًدا حداثًيا إضافة عن طريق الحذف، الذي يؤدي دوًرا جمالًيا، ويمنح

 :"املبحث الثاني: االتساق املعجمي "التضام، والتكرار

 التضام: 

التضام في اللغة هو االجتماع واالشتمال، يعرفه محمد خطابي بقوله :" هو توارد زوج من الكلمات بالفعل أو بالقوة نظًرا 

م(، فهو توارد زوج من الكلمات نظًرا الرتباطهما مًعا بعالقة ما، وهذه العالقة 2006الرتباطهما بحكم هذه العالقة أو تلك )خطابي، م. 
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رض، أو الترادف، أو التنافر أو عالقة الكل بالجزء أو الجزء بالجزء أو التقابل أو التجاوز أو غيرها من العالقات، قد تكون عالقة التعا

ويعد التضام عنصًرا مهًما من عناصر االتساق النص ي  الذي يساهم كثيًرا في التماسك والترابط،  ومن التضام في ديوان اجتراح الكتابة 

 رى شجًرا " :قال الشاعر في قصيدة : "أ

                                         

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  .وصدقت " وأرى، وال أري " فعالقة التضاد بين املفردات هنا أدت إلى اتساق النصوالتضام هنا بين" أكذب، 

 :وكذلك قوله

                                             

 النص.اتساق  فالتضاد كذلك بين مفردتي " تعود، وتبدأ" دليل على

 وامللحوظ هنا اهتمام الشاعر بدقة اختيار املفردات، التي تؤدي إلى انسجام نصوصه. 

 :وفي قصيدة املاء مفردات ومعان " يقول 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

السحائب، األمطار، األنهار " فهي عالقة سببية، كل منهما تؤدي إلى " فالتضام الذي حدث في املقطع السابق بين املفردات التالية

، وصدرن " فتمكن الشاعر من لغته جعله الثانية، والثالثة تسير في دائرة مائية متكاملة، كذلك عالقة التضاد بين مفردتي " وردن

  .يستخدم مفردات عملت على االتساق والتماسك بين أجزاء النص

  :ومن التضام في البيت كله قول الشاعر

                                             

 

         

"صغير حبيب، كبير" أدت إلى انسجام وترابط :عجز البيت في قوله فاملقابلة بين املفردات في شطري البيت "كبير، عدو، هين " مع

 :البيت، ومنه

 أكذُب 

 

 

 

 

 ال ُتبقي وال تذُر   ال أرى شموًسا تأكل األنداء

 

   زعمَت 

   

 أبصرَت الذي ال يدرك البصر   وجاءت األشجاُر         

   

   ه(1425صدقت تنادت اآلماُد)أحمد، أ. 

 تعوُد الخيُل 

 

 

 

 تبدأ 

 

   ه(".1425من رهافة حسك الوسنان")أحمد، أ. 

 ما وجهك النادي وما األنهاُر ما 

 

 

 

 األمطاُر ما الوهُم الذي أستمطُر 

 

 قطراُت عشٍق ما سقيَن وما رويَن 

 

 وما شفيَن وما كفيَن فأشكُر  

 

 فامسك سحائبَك الشحيحة ليس لي 

 

 فيهّن مأرُب أو أماٍن تزهُر  

 

 كم من حبيبات وردن مواردي 

 

 الذي ال ُيضمر  
ْ
 وصدرْن يعلّن

 ه(1425")أحمد، أ.                                     

 فكبير ذنٍب من عدّو هيٍن 

 

 

 

 وصغيُر ذنٍب من حبيٍب يكبُر 

 ه(1425")أحمد، أ.                                     
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بعدد من ونلحظ أن الشاعر قد طرز سطح نصه  "و" تحيا، وتقبر "" ال ينس ى، وال يذكر  :ومن املفردات املتضادة في املقطع السابق

في تماسك النص وأضفى على النص حركة وحيوية وجماال، وبذلك استطاع  املتضادات وضرب بها أوتاد املعاني، وبذلك ساهم التضاد

  .جذب انتباه املتلقي

 التكرار: 

عند  يعد التكرار واحًدا من عناصر التماسك املعجمي، الذي يسهم إساهًما كبيًرا في التماسك النص ي، والتكرار يعرف 

علماء النص بأنه :" إعادة العنصر املعجمي بلفظه، أو بمرادفه أو بزنته، أو بمدلوله أو ببعض منه أو باالسم العام له؛ ّمما يؤدي إلى 

م(، والتكرار الذي  نروم، هو الذي يؤدي إلى استمرارية النص، وربط الوحدات الكبرى 2006تماسك النص وسبكه ) خطابي، م. 

ويؤكد ما يرمي إليه املبدع في كتابته، ويضمن توالد النص وتناميه، وترسيخ املفاهيم لدى املتلقي، يقول أبوبكر  بالوحدات الصغرى،

د للرتابة وامللل، أو التكرار املولد للخلل والهلهلة في البناء، ولكنه التكرار املبدع الذي يس
ّ
مح لنا العزاوي : " وليس ذلك التكرار املول

جديدة باعتباره أحد ميكنيزمات عملية إنتاج الكالم، وهو أيًضا التكرار الذي يضمن انسجام النص ،وتوالده بتوليد بنيات لغوية 

 .م(2006وتناميه )العزاوي،أ. 

: التكرار الكلي وقد جاء في ديوان اجتراح الكتابة
ً
  :ومن التكرار في مدونة الشاعر أسامة أحمد، أوال

                                              

 نحوي يطيُر الطيُر  

 ه(.1425وحده الطيُر استباح الحلم وافترش الرموش ")أحمد، أ.                                             

فقد كرر الشاعر كلمة "الطير" مرتين، ومفردة الطير تدل على الحرية واالنطالق، ولعل نفس الشاعر تروم إلى االنطالق في فضاءات 

 .أرحب

                                :ثالث مرات حيث قال "وكذلك تكرار مفردة "الليل 

 الليل يعمره الرجاُل املتعبون ........... الهاربون إلى ندي الليالت                

                
ُ
 من صهد النهار            ........... الليُل يا أبتي البصيرة

 (.17ه:1425ثوبك باتساع الليل )أسامة علي، وبسطت               

فقد كرر الشاعر مفردة الليل أكثر من مرة في املقطع السابق، بل أتى بجمع مفردة الليل جمع مؤنث سالم في البيت الثاني " 

ي الليل داللة على الليالت "، وقد أدى هذا التكرار إلى خلق نوع من التماسك النص ي، وخاصة أن القصيدة هي رثاء لوالد الشاعر، وف

  .الحزن والفقد، فخلق التكرار لوًنا حزيًنا في فضاء الشاعر

  :ومن املفردات التي كررها الشاعر في ديوان "في شارع من دون الفتة" مفردة "الحمامة" يقول 

 رسمُت على هوامش صفحتي اليسرى حمامة ................. فجرُت املعاني              

 استقامت ثم طارْت................. مْن على الصفحاِت في وجهي  الحمامةف             

 كنا وكان األفق موقوفا علينا ......... برغم وجودها في الصفحة اليسرى الحمامة             

                  (5،6،7م:2013وقد أعود فأرسم األشجار   .......... ظال للحمائم .)أسامة على،             

خرى  "فكرر الشاعر "مفردة الحمامة   
ُ
 نكرة، وأعاد تكرارها مرات أ

ً
معرفة" الحمامة "، ثم ذكرها املرة  حيث ذكرها أوال

الثالثة بصيغة الجمع "الحمائم، وقد عمد الشاعر إلى ذلك بدراية تامة، وبتالعب باملفردات، فالشاعر متمكن من أداته جيدا، 

في ثنايا النص، وبذا تمكن  والصفاء والتنوع في اللفظ تبعه تنوع في اإليقاع، فأحدث التكرار نغمة إيقاعيةفالحمام رمز السالم والنقاء 

ا وانسجاًما
ً
 جمالًيا، وزاد التكرار النص سبك

ً
 .الشاعر من ضبط إيقاع نصه، فأضفى عليه مظهرا

 وأقلب الصفحات كنت قصيدتي 

 

 

 

 والقلُب ال ينس ى وال هو يذكُر 

 

 عشٌق يفيُض عشٌق غيره 

 

  وقصائد تحيا وأخرى ُتقبُر  

 ه(1425")أحمد، أ.                
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 :ومن التكرار قول الشاعر

 طفت صباك ..صبايشهوة املوت التي ................  ق           

 فاتكأ املحاُل على املحال ........  لهفي أراك وال أراك             

 طفال تعود نقشته ................  يحبو على سحب الترقب            

 أرتجيه وأرتجيك ................  ونسيت أورثه عيوني              

 (18ه:1425.......وعيناي اندالع الشهوة العمياء ")أسامة علي،فارتقى عبري إليك عيناك عيناه              

عيناي "كرر الشاعر في املقطع السابق املفردات املذكورة  –أرتجي  –أراك  –املحال  –فالتكرار في املفردات التالية " صباي 

أثًرا طيًبا لدى املتلقي، فيجذبه ليكمل  أعاله فأدت إلى التناغم واالنسجام، وخلقت نوًعا من املوسيقى الداخلية، الش يء الذي يترك

 قراءة النص، هذا غير االنسجام املوسيقي الذي أحدثه التكرار. 

                                    ومن التكرار كذلك: 

 لهفي أراك وال أراك ............... أكمل نصف وجدك ال أراك              

 ................ أصوغ من الحمأ الحرام فال اراكأرود غابات النساء .              

 وراك يا أبتي كثير الظل تدعوني ...... إلى ظل حالل              

 يستأثر املوعود بالدعوات .............. بالبسمات              

 أخصف من رضاك علي..........أنفخ جوهر الطين الحالل             

                                 (19ه:1425)أسامة علي،فقد اراك "            

كرر الشاعر كلمة "أراك " أكثر من ست مرات حيث توترت عباراته بين النفي واإلثبات "أراك " و "ال أراك"، وفي هذا داللة 

نوية تنبع من عاطفة األبوة على عظيم الحزن الذي يجابهه الشاعر لفقد والده، فتظهر عاطفة الحزن القوية. والرؤية هنا رؤية مع

والبنوة، وقد ارتبطت عدم الرؤية بالحرام، والرؤية بالحالل، فتوتر الشاعر يرتبط بأمنية الرؤية التي ال يمكن بمكان أن تحدث في 

 .الواقع

                  :وكذلك كرر الفعل "أخاف " في قصيدة "أخاف " خمس مرات حيث قال

 أخاف عليك من عشقي أخاف ......، أخاف من شوقي ومن عشقي ومن عطش ي             

 أخاف أن تتشرب الصحراء ..........من هذا الرذاذ             

                                        (.53م :2013أخاف من ضجر الغروب عليك )أسامة على،            

لذي يدل على الدوام والثبات، واستطاع التكرار أن يعمل على تماسك النص، فكرر لفظ الفعل "أخاف" بلفظ املضارع ا

وذلك من خالل الحركة واالضطراب الذي صنعه تكرار الفعل، والتكرار يؤكد حالة نفسية يعيشها الشاعر، وهي حالة توتر وخوف،  

القات داخل النص، فالعناصر املكررة تحافظ على فالتكرار تشاكل لغوي يلفت االنتباه، استطاع الشاعر من خالله بناء شبكة من الع

بنية النص، وتغذي الجانب الداللي والتداولي ، ويستطيع الشاعر أن يوصل حالته للمتلقي،  وذلك من خالل تكاثر املفردات وكثافتها 

 ،الش يء الذي يسهم في تماسك النص وإعادة تأكيد كينونته واطراده .

 :لقت نوًعا من االتساق والتناغم املوسيقي، في قصيدة "املاء مفردات ومعانومن الجمل التي كررها الشاعر وخ

                                     

 

 

جاء التكرار 

هنا لجملة 

بكاملها، ولعل 

التكرار ارتبط 

هنا بعاطفة قوية لدى الشاعر حيث جمع الشاعر بين املحبوبة والقصيدة، فعزف الشاعر على وتر املحبوبة القصيدة والقصيدة 

 وأقلُب الصفحات كنت قصيدتي 

 

ر  
ُ
نّى أهاُجر حاصرتني األسط

ّ
 أ

 

 وأقلب الصفحات كنت قصيدتي 

 

 عين تعاتب أختها إذ تقطُر  

 

 وأقلب الصفحات كنت قصيدتي           

 

  والقلب ال هو ينس ى وال هو يذكٌر  

 م(.2013)أحمد، أ. 
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عن حالة شعورية شديدة  -هنا -عاني يدل على امتالئه بها وانشغاله بأمرها، فيعبر التكراراملحبوبة، ولعل تكرار الشاعر لبعض امل

 .التكثيف، مسيطرة على الشاعر، فتظهر بهذا الشكل املكرر، هذا غير االنسجام والتناغم املوسيقي الذي أحدثه التكرار

  :االنسجام "الحبك :املبحث الثالث
يعد االنسجام النص ي من أهم املعايير في تحقيق تماسك النص على مستوى بنيته العميقة، والكالم املنسجم هو الذي " 

 م(. 2008أنتظم ألفاظا وعبارات من غير تعقيد، وكان سلسا أنيقا متوافقا في األفكار والشعور وامليول )مختار، أ. 

د اختار له محمد خطابي "االنسجام " واختار له تمام حسان "االلتحام " ومحمد واالنسجام له عدة ترجمات في اللغة العربية، فق

فقد آثرت الحبك على غيره مّما دار  :ويقول محمد العبد "مفتاح " التشاكل "وسماه سعد مصلوح ومحمد العبد مصطلح " الحبك 

 (.م2014مداره )العبد، م. 

كار داخل النص. وعرفه محمد خطابي بأنه" العالقات املعنوية ويعد االنسجام هو الطريقة التي يتم بها ربط األف 

م(. وأكد محمد خطابي أن االنسجام أعّم من 1987واملنطقية، بين الجمل، حيث ال تكون هنالك روابط ظاهرة بينها" )مفتاح، م. 

تي تنظم النص وتولده )خطابي، م. االتساق وأعمق، بحيث يتطلب بناء االنسجام من املتلقي صرف االهتمام جهة العالقات الخفية ال

. وهذه العالقات تحتاج من القار  جهدا في التفسير والتأويل، وتوظيف ما في مخزونه من معارف ومعلومات وتجارب سابقة (م2006

 .عن العالم

السياق،  يعتمد االنسجام على عمليات ضمنية غير ظاهرة، يوظفها املتلقي لقراءة النص وبناء انسجامه ومن أبرز آلياته

 .والتغريض، والوصل وغيرها من املعايير

  :التـغريض 

م(، وبداية أي نص تكمن في عنوانه أو الجملة األولى 1997وهو الذي يعرفه "براون" و"يول" بأنه بداية قول ما)براون وبول ،  

ليكسب هويته وكينونته، وذلك أن  وتظهر أهمية العنوان في كونه أحد املكونات النصية، حيث يشكل سلطة النص وواجهته، ودعايته

ألنه يتجزأ من عملية إبداع الكاتب، واملصاحب له في مسيرته اإلبداعية،  ويصير لدى  املتلقي يدخل إلى عالم النص من بوابة العنوان

قت في ذهنه إ
ّ
يحاءات العنوان املتلقي توقعات قوية حول ما يمكن أن يتضمنه النص، وغير ذلك أن املتلقي يتوجه إلى النص وقد ُعل

ورموزه، فهو يربط بين العنوان وبما يقابله أثناء عملية القراءة، فهو عنصر تشويق وجذب، وبذا يكون العنوان بمثابة البؤرة التي 

ن تنطلق منها األحداث .وإذا أخذنا في االعتبار ديوان شاعرنا املوسوم ب" اجتراح الكتابة " كنموذج، نجد أن العنوان مركب إضافي مكو 

من اسمين مضاف "اجتراح " ومضاف إليه، الكتابة " ويحمل داللة رمزية يحكي فيها الشاعر عن معاناة املبدع الحقيقية لحظة الكتابة، 

لذلك أطلق عليها "اجتراح" التي تدل على اكتساب أو ارتكاب ذنب أو إثم، فكأنما الكتابة ذنب، أو شّر، أو خطيئة اقترفها الكاتب، وبذا 

اعر املعاناة التي يواجهها املبدع في لحظات خلق النص األدبي، وبذا يتوقع املتلقي أن شاعرنا سوف يتطرق ملوضوع معاناة يبين الش

 الشاعر عند كتابة أشعاره .

وديوان "اجتراح الكتابة " مكون من عشرة نصوص تدور في شتى املواضيع منها الذاتي ومنها الغيري، ولكن يظل موضوع   

املسيطر، وقد تنوعت العناوين حيث جاءت عناوين بعض القصائد نكرة مثل: " سقوط، سهاد، وريقة، عامان، حكاية "، الكتابة هو 

"، ومنها ما جاء جملة اسمية " املاء مفردات ومعان، والليل يعمره الرجال املتعبون "، وجملة فعلية " أرى شجرا، ال أسأل العينين إلحافا 

ا: "   اجتراح الكتابة " وهو عنوان القصيدة التي سمى بها الديوان.ومركبومركًبا إضافيًّ

وجاءت جميع قصائده على شعر التفعيلة، ولكنه في كثير من األحيان يهتم بالقافية، ما عدا قصيدة "املاء معان ومفردات " التي كتبت  

 على الوزن الخليلي. 

يعالجه، ويتناوله الشاعر بكل شفافية، ويحاول تقديمه : لكل خطاب موضوع عام البنية الكلية للنص أو موضوع الخطاب  

يكون املوضوع قضية عامة يود الشاعر إيصالها إلى املتلقي سواء كان سامًعا أم قارًئا، وقد  بأدوات مختلفة، يتمحور النص حوله، وقد

 يشكل املوضوع هاجًسا في ذهن الكاتب فيردده في ذاته كثيًرا، حتى يخرج لنا في شكل إبداع كامل. 

سيطرت عليه، ورام الكشف ولعل معاناة الكتابة عند خلق النص هي املوضوع األساس ي الذي كان يشغل مخيلة الشاعر، و 

عنها من خالل هذا الديوان لذلك اختار له عنوان "اجتراح الكتابة "، ومن بعد تنوعت املواضيع في ثنايا الديوان، ثم يعود الشاعر ويبث 

 فكرته عن الكتابة في حنايا قصائد الديوان، ويواصل بعد ذلك موضوعه الذي يتناوله.

 لكتابة "، وهو عنوان إحدى قصائده، حيث قال الشاعر فيها، وهي القصيدة الثانية في الديوان: قد جاء الديوان بعنوان "اجتراح ا
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 كيف احتملت الوحشة الزرقاء وحدك تحت أشجار القصيد تجمُع األفكار؟                                         

 كيف دخلتني في الحلم أغنية بلون األمنيات؟                                         

 بمن مألت ساللك املتأنقات؟                                          

 ه(. 1425وما العصافير التي علقتها فوق الدفاتر؟ ) أحمد، أ.                                         

 .ةأسئلة استفهامية يطرحها الشاعر بشأن معاناة الكتاب

وجاء في قصيدة "الليل يعمره الرجال املتعبون"، وهي تحكي عن تجربة ذاتية للشاعر، حيث كانت عبارة عن رثاء الشاعر لوالده، ولكن 

                               :يظل موضوع الكتابة عالقا بذهنه يقول 

 ...  طفال يعودُ يا طلة الفرح الكثيف .......                                        

 نقشته يحبو على سفر البقاء........   شعرا                                       

 أنافُح هاجس املوت احتراقا في القصيد                                        

 الشعر يعمره الرجال املتعبون                                        

 ( 20ه:1424الهاربون إلى لظى األشعار  .......... من حمى الفناء)أسامة على،                                       

فالكتابة هاجس الشاعر الذي ينافح من أجلها، لذلك كانت الكتابة من أكثر املوضوعات التي تناولها   شاعرنا في هذا  

 .الديوان، وكررها كثيرا

 لكتابة، مّما جعله يعود مفتخرا: واليزال الشاعر ممتلًئا بهاجس ا

 من سواي ينضد األشعار ........   في سلك القصيد                                     

 (29ه :1425ومن سواي ليحشد االطيار.........  في حلق النشيد )أسامة على،                                      

  :وفي قصيدة "عامان" يقول 

 قلبي جزيرة  ثلة من أحرف الشعر ........ابتكرت وسائال أخرى                                      

                                                          لترويض العطش  ....... عيناك قلبي                                       

 :إلى أن يقول  

 وأنا الذي اتقنت تدجين                                                           

 ه( 1425األوابد من حروف الشعر ) أحمد، أ.                                                           

 .فشاعرنا اليزال يتحدث عن الكتابة التي كانت موضوعه الشاغل، وهمه العظيم

 السياق:  

خر، مّما  
ُ
يعتبر السياق من أهم وسائل االنسجام، وهو: "حصيلة استعمال كلمة داخل نظام الجملة املتداولة وكلمات أ

 م( . 2008يكسبها معنى خاصا ومحددا، ويشار في هذا الصدد إلى أن السياق اللغوي يوضح كثيرا من العالقات الداللية " )قدور، أ. 

اق املوقف، والسياق الثقافي، والسياق النفس ي، ومن أهم خصائصه: املرسل، والقناة، واملرسل إليه، ويتنوع السياق اللغوي بين سي

 فقد تنوعت دائرة القصيدة لدى شاعرنا أسامة سليمان ، فهي رسائل متنوعة ، تحمل قضايا مختلفة ، "والقصيدة تعد خطابا موجها

من وجود اتصال يمثل قناة طبيعية، وارتباطا نفسيا بين املرسل واملرسل إليه  من مرسل إلى مرسل إليه ولكي يتم التفاعل بينهما البد

م( .فكثير من  قصائد أسامة تحمل رسائل حية توفر القدرة على إحداث عملية التواصل،  ومن ذلك  قصيدة  2010)إبراهيم، ع. 

                                   قلبه : "عامان " التي يبث فيها عاطفة قوية ملحبوبته مخاطبا لها، ومعترفا بمكنونات 

 عيناك مثل غمامتين ..........     تخالفان سجية الهطالن                                                         

 (45ه: 1425ي " )أسامة على، عيناك قلبي ............  والعالقات املغلفة الرؤ                                                         

 فهذه رسالة عاطفية يوجهها الشاعر مباشرة إلى محبوبته .

ومن ذلك في قصيدة "الليل يعمره الرجال املتعبون" فاملرسل إليه هو والد الشاعر، فقد بث آالمه وأحزانه عبر هذه القصيدة، خاصة 

 أن الشاعر قد فقد أباه في عمر مبكر، فأرسل أشجانه في بوتقة حزينة مخاطبا والده: 

 راك يا أبتي كثيف الظل تدعوني وأ                                                         
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 واحتداُم خواطري                                                           
ُ
 إلى ظل ....يستأثر املوعود بالدعوات ................  الليُل يا أبتي البصيرة

 ك .............    تنثال نحوي وأراك لحظة ال أرا                                                         

                                                          
ْ
 فاندلقُت إليك ...................   عشرون مرت  ُمذ

 تزوجت الرياح، وتركتني أنمو وحيدا                                                          

                                                                     ( 17ه :1425بين كثبان الصعاب ، ووسط سخرية الرمال " )أسامة علي،                                                         

قد جعل الرياح تتزوج، وهو ينمو وسط سخرية فالشاعر يبث آالمه وأحزانه بلغة باذخة بديعة، استخدم فيها االستعارة، ف 

 الطبيعة، فالشاعر صاحب مفردات متميزة، ولغة سلسة وسهلة، يستطيع إيصال ما يريد بكل الجمال . الرمال، فعمد إلى أنسنة

 : ويقول الشاعر مخاطبا والدته

 ........   في الفضاءالطيُر يا أمي تيبس                                                          

 (35ه :1425وتناثرت خرق السحاب الباليات على الفضاء )أسامة علي،                                                         

م فالنص كذلك يتكون من مرسل ورسالة ومرسل إليه، وبذلك يحقق انسجامه، وعلى ما تقدم نقول بأن السياق يسه                     

 بصورة واضحة ومباشرة في انسجام النص الشعري.

  : ةالخاتم
خاصة اإلحالة الضميرية التي  –في الختام فقد أسفرت هذه الدراسة عن أهم املعايير النصية التي تسهم في سبك النص 

املوصولية، واإلحالة هيمنت على النصوص، وخاصة ضمير الغائب الذي أدى إلى اتساق النص كثيرا، واإلحالة اإلشارية واإلحالة 

املقامية. أما على سبيل االتساق املعجمي فقد لعب التكرار دورا بارزا في انسجام النص . فقد ورد التكرار من خالل النص في مواضع 

ا أكثر من أن تحص ى، وإن هناك تكرارا عمد إليه الشاعر من أجل توظيفه في بناء النص، وقد لعب دورا كبيرا في انسجام النص لغوي

  . وموسيقيا، وعمل على التخلص من امللل والرتابة، وإضفاء جو من الحيوية والحركة على النص

ويتضح من هذه الدراسة أن الشاعر أسامة على أحمد شاعر متمكن من أداته، وتتميز نصوصه باالنسجام واالتساق، واستطاع أن 

 يقدم لنا نصوصا منسجمة ومتناغمة. 
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Abstract: The study is under the theme of “the Textual Coherence in Osama Mohamed 

Ali’s Poems”, he’s a Sudanese acclaimed poet. The purpose of this study is to exploring the 
textual, interconnected -text (coherence) and consistency techniques on poet’s blog. 

The study comprises introduction and three topics as follows: 

Topic one: a theoretical study on mostly criteria by which the textualism being achieved as to De 
Bogrand. The current study is also focusing particularly on coherence and consistency on which 

the text constructed. 

Topic Two: an applied study of coherence on Osama Mohamed Ali’s pomes whereas 

effectively contributed to interconnected-text by employing different referential types, alteration, 
continuity, lexical authenticity and “repetition and coherence”. 

Topic Three: study of coherence in two poems collections (A Gain of Writing) and (A 

Street without Sign) to including connectivity, gradual integration of meanings of theme and 
linguistic embodiment.   Eventually, the study concluded the required recommendations being 

reached by the study. 

Methodology: the analytical descriptive method based on interpreting and analyzing of 

consistency and harmonized points of the poet’s poem 
Keywords: cohesion, consistency, Diwan " aijtirah". 
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ة عند املعّرِي                                
 تجليات الِهمَّ

 دال  إبراهيم كايد الزهيري 

 األردن -الجامعة األردنية - )طالبة ماجستير )اللغة العربية وآدابها

dalalalzuheiri@gmail.com 

 :امللخص
تسعى هذه الدراسة إلى تغيير الصورة النمطية السائدة عن الشاعر أبي العالء املعري، من حيث وصفه باملتشاِئم القلق من 

ُل على ذلك. ِ
ّ
 الحياة، وذلك بالبحث عن " تجليات الهمة " لديه كما ظهرت في شعره على مستويات متعددة، من خالل نماذج مختارة ُتدل

قًيا، ونفسًيا، وعلمًيا، ثم وقد تبلورت تجليات الهمة 
ُ
عنده في ديوانيه سقط الزند واللزوميات، فكشفت عن همته خل

عنده بصورة تطبيقية، وذلك بإجراء دراسة فنية لقصيدته املوسومة بـ " سبيل  –فكرة الهمة  –عرضت الدراسة ملناقشة هذه الفكرة 

 عقالني. املجد "، التي تكشف عن نظرة أبي العالء املعري للحياة بوجٍه 

وتظهر الدراسة من خالل هذه التجليات وما فيها من استقراء للمواضع الدالة على ذلك، األثر الكبير الذي ال يمكن تناسيه 

 أو تجاهله ألبي العالء املعري على ذاته وعلى من حوله فيما بعد.

 الهمة، املعّرِي، سقط الزند، اللزوميات، سبيل املجد الكلمات املفتاحية:

مة:امل  قّدِ
اس ي الذين كانت لهم  هـ 449تناول هذا البحث بين طّياته جانًبا من حياة أبي العالء املعري ) (، وهو من شعراء العصر العبَّ

خذ من شعره وسيلة للتعبير عن كل ما يواجهه في حياته. وتهِدف الدراسة للبحث في جانب من شخصيته وهو "  مكانة متميزة، فقد اتَّ

ه ُعِرف بتشاؤمه وقلقه من الحياة، لذا فإن الدراسة تسعى ما أنَّ  عند املعري "  ال سيَّ
ُ
ة إلثبات عكس هذه النظرة. ومن ناحية أخرى،  الهمَّ

ل من هذا املنطلق " منطلق الهمة "، التي   -فيما أعلم -لم تتطرَّق أٌي من الدراسات للبحث في شعر املعري عن هذا الجانب  بشكل مفصَّ

لعملية في ظل املجتمع العباس ي الذي ، وحياته ا-و أخص اللغوية -إلتمام مسيرة حياته العلمية  -رغم عماه -كانت دافًعا في روح املعري؛ 

 هـ(. 656 -هـ  446هـ( والثالث ) 446 -هـ  232ُعِرف بتدهور أوضاعه السياسية واالقتصادية واالجتماعية في العصرين الثاني )

 الدراسات السابقة:
إال أنَّ أًيا منها لم يِشر إلى  تعددت الدراسات التي بحثت في حياة املعري وشعره؛ قلقه واغترابه، فلسفته وتأمالته ورسائله،  

هذه الجزئية التي عرضُت إليها في املقدمة. وقد اعتمدت في إجراء هذه الدراسة على كتاب الجامع آلثار أبي العالء املعري للجندي  

فها بحسب مو  اضيعها، كما بأجزائه األربعة، إذ استعنت فيه بالتفصيالت والشواهد التي استقرأها املؤلف من شعر املعري، وصنَّ

اعتمدُت على ديواني سقط الزند واللزوميات بتحقيق عمر الطّباع، وشروح سقط الزند التي أشرف عليها طه حسين، وتضم شرح 

 التبريزي والبطليوس ي والخوارزمي.

 مشكلة الدراسة وأهميتها: 

 أهمية الدراسة:
في املقوالت املتداولة واألحكام املسبقة عن املعري التي  برز أهمية هذه الدراسة في كونها تسعى إلى إعادة النظر والتدقيقت 

ترميه بصفات القلق والتشاؤم واالغتراب، غائًبا عن بالهم النظرة الواقعية العقالنية التي أراد املعري أن يبينها من خالل أشعاره، 

 عن خاطرهم ثقافته املوسوعية في علوم اللغة والفقه والفلك والتاريخ و ... 
ً

، فعمَيت أنظارهم عن أنَّ التشاؤم ليس مضاَدا وغافال

وم نحو األفضل لتحقيق الذات.  لتدفق الهمة على صعيد الحياة والرَّ

http://www.refaad.com/
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 إجراءات الدراسة:
 وتنقسم هذه الدراسة إلى تمهيد ومبحثين، كما يلي:      

 ملفهوم " الهمة " في ج 
ً

: تناول التمهيد تعريًفا موجًزا بأبي العالء  املعّرِي فيلسوف الشعراء، وما خاضه في حياته، وتأصيال
ً

ال ذرها أوَّ

 اللغوي ومعناها االصطالحي.

 ِ
ّ
ل لـ )تجليات الهمة عند املعري( من خالل مطلبين؛ املطلب األّول أبَرَز تجل ة عند أبي العالء املعري في ثانًيا: تعرَّض املبحث األوَّ يات الهمَّ

ل عل ِ
ّ
ات. وذلك من خالل تحليل شواهد شعرية تدل يات الهمة عند أبي العالء املعري في اللزوميَّ ِ

ّ
ى سقط الزند. واملطلب الثاني أبرَز تجل

ته.  همَّ

ة وقفت على مشَهٍد متكامل من مشاهد الهمة في شعر  ا: املبحث الثاني؛ دراسة فنيَّ
ً
ث
ً
املعّرِي في الميته املوسومة بـ " سبيل املجد " في ثال

 ديوان سقط الزند.

 :تمهيد

  البند األو : ترجمة أبي العالء فيلسوف الشعراء:
أبو العالء هو أحمد بن عبد هللا بن سليمان بن محمد بن سليمان بن قضاعة التنوخي املعري اللغوي الشاعر)ابن 

 ( . 1977خلكان،

ي  مغرب شمس يوم الجمعة لثالث لياٍل بقين من ربيع األول سنة ثالث وستين وثالثمائة للهجرة في بيت ُولد بمعرة النعمان ف

كريم فاضل إذ كان من بني سليمان الذي قال فيهم ابن العديم : و أكثر قضاة املعرة وفضالئها وعلمائها وشعرائها وأدبائها من بني 

م أبو  سليمان، وسليمان هو الجد الخامس ألبي العالء،
َّ
ن تعل توفي و أبو العالء في الرابعة عشرة من عمره، وهذا يدل على أنه كان ِممَّ

العالء بين يديه، وجدة أبي العالء ألبيه أم سلمة، وقد عّدها ابن العديم في اإلنصاف والتحري  من بين الشيوخ الذين سمع أبو العالء 

ا والده عبد 1965الحديث عنهم )بنت الشاطئ،  ُر في تاريخ حلب واملعرة ( . أمَّ
َ
أنه كان : "  -كما ذكرت بنت الشاطئ -هللا  فقد كان ُيذك

 " )بنت الشاطئ،
ً
 لغويا، أديبا شاعرا

ً
، وقد كان والده شيخه األول  في علوم اللغة والحديث  وأنبته في الحياة العلمية   (1965فاضال

 ( :1998)املعري،  معرة النعمان، فناداه في مرثيتهب  -هـ377وقيل  -هـ 395والعقلية إلى أن وافته املنية في 

 أمولى القوافي كم أراك انقيادها         لك الفصحاء العرب كالعجم اللكن

 ماتت 
ُ
ة بينما كان أبو العالء  -ووالدته هي " بنت محمد بن سبيكة " األم التي رفدت العربية بهذا األديب العظيم، وافتها املِنيَّ

قبل أن تودعه، فحزن لذلك حزًنا شديًدا. وقد قال فيها في  -هـ عندما علم بمرضها 400بغداد إلى املعرة سنة في طريق عودته من 

 (:2000لزومياته )املعري،

 

َوان، حازا من الفضل األدبي والعلمي كما حاز أبو العالء، إال أنه تفوق عليهما؛  أكبرهم أبو املجد محمد 
َ
كان ألبي العالء أخ

بن سليمان الذي روى عنه أبو العالء بعض أشعاره، وأصغرهم أبو الهيثم  عبد الواحد، وكان شاعًرا مجيًدا أيًضا، توفيا قبله، فعاش 

 في هذه الحياة. )بنت الشاطئ،بعدهم 
ً
 (.1965أبو العالء يكابد وحيدا

 )املعري،
ً
 ( :1998وبذلك نخلص إلى رفعة البيت الذي ورث عنه أبو العالء علمه وأدبه، فنجده بعد أن غدا شابا يفتخر بقبيلته قائال

 العيش ماٍض فأكرم والديـــــك به       

 

 

 

  واألم أولى بإكرام و إحسـان

 

 وحسبها الحمل و اإلرضاع تدمنه      

 

  إنسانأمران بالفضل ناال كل  

 

  أتمش ي القوافي تحت غير لوائنا

 

 

 

  ونـــحــن على قّوالها أمراء

 

ـــاَوأيُّ عظيٍم    راب أهل بـــالدنـ

 

ــا على تــغـيـيـره قدراء    فـإنَّ

 

  وما ســـلــبـتـنـا العـز قط قبيــلـة

 

َسـَراء  
ُ
 وال بـات مـنـا فـيهـم أ
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ا رحالت أبي العالء في   بانت أمَّ
ً

حياته، فقد جمعت بين اإلرادة والطموح، واملجاهدة واملكابدة، حيث نشأ أبو العالء طفال

عليه مالمح الذكاء والنبوغ في بيت قضاٍء وعلم ٍ ومجد إلى أن بلغ الرابعة من عمره، مِرض بالجدري الذي شوه وجهه بندوب لم يبرأ منها 

بصار وضح النهار، فجعلت الدجى رفيق حياته الدائم. ويصف ذلك أبو العالء في ذهبت ببصره وصنعت غشاوة على عينيه حرمته من إ

في  رسائله إلى داعي الدعاة فيقول: " قض ى عليَّ وأنا ابن أربع، ال أفرق بين البازل والربع، ال أعرف من األلوان إال األحمر، ألني ألبست

 بالعصفر، ال أعقل غير ذلك " )بنت الش
ً
 مصبوغا

ً
ا تعثرت أداة النور، قاده أبوه إلى ما يمنحه نور البصيرة (1965اطئ،الجدري ثوبا ، فلمَّ

ة النعمان  ويكشف له عن آفاق الوجود املغلق أمام عينيه، فذهب به إلى شيوخ القرآن والحديث وتلقى العلوم اللغوية والنحو بَمعرَّ

حوي وغيرهم، كما كان أبو   بشعر املتنبي، واستأنف سيره في طلب العلم حيث على أبيه وعلى أبي بكر بن مسعود النَّ
ً
العالء شغوفا

سافر إلى طرابلس وحلب، واجتهد في ذلك حتى اشتهر بذكائه وسعة حافظته ونور بصيرته وجمال شعره وكمال علمه )بنت 

 (.1965الشاطئ،

 وتحدًيا قاده إلى التفو 
ً
ة  وهذا يدل على أنَّ حرمان املعري من نعمة البصر، منحه همَّ

ً
ق على أقران عصره  حتى غدا أسطورة

 " في قدرته املذهلة على استيعاب اللغة، وإحصاء شواردها وشواهدها قريبها وبعيدها، زماًنا ومكاًنا، في مجموع تراثها إلى أيامه  شعرا

فيها اللغة دور البطولة، إلى جانب ونثرا، حتى كأنه منها ـ وهو األعمى ـ في كتاب مفتوح ـ ومنحته معها القدرة على خلق عوالم كاملة تؤدي 

غايات فكرية ونفسية وفرت وقودها أطراف مختلفة من الثقافات، تستنفد اضطرامه الداخلي، وحيرته العميقة في فهم ما يقوم من 

فضل ، فالتمس من العلم عامة و من اللغة خاصة النور الذي ُحجب عنه في عماه، فكان ال(2015)بركات، حوله، أو ما يقال فيه"

 (:1998والشرف رفيَقيه الدائمين في ظل الدجى الذي يحيط به، حيث قال عن نفسه )املعري،
                                                            

 

 

ة وقد سرى ذكره في البالد شاعًرا وهو ابن   إحدى عشر سنة كما ورد في وفيات األعيان، حتى غدا كالشمس، فال ُتذكر املعرَّ

 ويقال: أبو العالء املعري، فهو القائل )املعري،
َّ
 (:1998إال

                                                      

     

   

ب بالء العمى الذي حلَّ به من حده السلبي إلى حده اإليجابي، وال يقدُر على هذا إال ذو إرادٍة وهمة،
َ
ـل
َ
فحاز  وبهذا يكون أبو العالء قد ق

ا( في لسان ال
ً
ر نفسه ) لفظ ي، إذ صوَّ ا يطأ الثريا حتى وقتنا الحاضر، فمأل الدنيا وشغل الناس كما كان من شأن املتنّبِ

ً
دهر يكرره شرف

ين فهَمه والوصول إلى مكانته، حيث يقول )املعري،   (:1998الرجال متمّنِ

                                                      

     

 

 

 

                                    

، ولـ
ً
ال ب املعري برهين املحبسين، لعماه أوَّ ّقِ

ُ
 لـهذا املحبس حوالي نصف قرن، وقد ل

ً
 فجعل من نفسه نزيال

ً
مالزمته داره ثانيا

سنوات عمره األخيرة التي بلغ فيها النضج واالكتمال. لكنه في نظر نفسه سجين ثالثة سجون ال اثنين، فالثالث كون نفسه وهي 

 (:2000حيث يقول )املعري، محبوسة في هذا الجسد،

  سار في عرض السماوة بارق  وال

 

 وليس له من قومنا خـفـراء    

ا     ريَّ
ُّ
َرف الذي يطأ الث  ِلَي الشَّ

 

 

 

 مع الفضل الذي بهر العبادا 

 

 وقد ساَر ذكري في البالد فمن لهم     

 

 

 

 بإخفاِء شمٍس ضوؤها متكامل 

 

 كأني في لسان الدهر لــفظ ٌ 

 

 

 

 ِبعادا 
ً
َن منه أغراضا  تضمَّ

 

 يكررني ليَفهمني رجـــــاٌل 

 

رت معًنى مستعادا    كما كرَّ

 

 وكم من طالٍب أمدي سيلقى         

 

دادا   ِ
ّ
 ُدَوْيَن مكاني السبع الش

 

  أراني في الثالثة من سجوني

 

 

 

ـــــأل عن الخبر النبيث   فال تســــ
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 -على سبيل املثال  -ولزومه بيته َو كثرة حديثه عن املوت وعزوفه عن الزواج و ...؛ يتخذه بعض النقاد و األدباء  كـطه حسين 

 لوصفه باملتشائم القِلق من الحياة، غير متفاعٍل مع ما
ً
يحيط به فيها، وهذه الدراسة تنطلق من رفِض هذا املوقف الحاد بشأن  ذريعة

املعري، إذ لم يكن املعري متشائًما بقدر ما كان عقالنًيا يعطي الحياة قدرها الذي تستحقه، فهو شاعٌر ُهمام، صاحُب فضٍل. وتسعى 

 شأن الش
ً
ة"، ُمْبِرزة اعر أبي العالء في املعرفة املوسوعية والتفوق الذي حازه في الدراسة إلى الكشف عن تجليات ذلك تحت إطار " الِهمَّ

 في كل 
ً
لي الذي كان واضحا العلوم األدبية خاصة من نحو وصرف وعروض ولغة ، والعلوم الفلكية والهندسية والتاريخية، ومنهجه التأمُّ

عيها الدراسات عن شؤمه.  نظمه، بهدف نقض الصورة النمطية التي تدَّ

ا  مات أمَّ ةالّسِ ، فإنَّ شعره قد تنوع بين أساليب البالغة وجمعها، وكثرت فيه املصطلحات العلمية، األسلوبية لشعره عامَّ

ه كان على سبيل ه النقاد بـ: شاعر الفالسفة، كما كثرت ألفاظ الغريب في شعره؛ بيد أنَّ هذا ليس عيًبا إذ إنَّ الت، حتى لقبَّ  والتأمَّ

ات، إذ اهتم في سقط الزند بأغراض االستئناس بألفاظ اللغة، وقد تنوَّ  عت األغراض الشعرية لديه في ديواني سقط الزند واللزوميَّ

ا في دة كالغزل واملدائح والتهاني واالعتذارات والفخر واملراثي والوصف والحكمة واملثل، وأقلها نصيًبا كان الهجاء. أمَّ  شعرية متعّدِ

د حسب املوا دة، وهذا ما لزومياته فلم يلتزم بترتيب محدَّ  متعّدِ
ً
ر ذلك عليه، بل تناول في القصيدة الواحدة أغراضا

ُّ
ضيع واألغراض لتعذ

 (.1992جعله ينماُز بالغرابة )الجندي، 

ة:  البند الثاني: تأصيل مفهوم الهمَّ

 معنى الهمة لغة: 
عظيُم الَهّمِ 

َ
مر ليفعله ، وتقول : ِإنه ل

َ
 : ما َهمَّ به من أ

ُ
ة  والِهمَّ

ُ
ة ِة والَهّمِة بالفتح. )ابن الَهمَّ َبعيُد الِهمَّ

َ
صغيُر الِهّمة ، وِإنه ل

َ
وِإنه ل

    .(1414منظور،

ْوٍب وَجَرياٍن وَدبيٍب وما أشَبَه ذلك، ثم يقاس
َ
 وقد ورد في مقاييس اللغة في مادة همَّ أنَّ الهاُء وامليم: أصٌل صحيح يدلُّ على ذ

 
َ
يُء: أذ

َّ
ني الش  َقني، وُمِهمُّ األمِر: شديُدهعليه. و منه قول العرب: همَّ

َ
ل
ْ
ِني: أق :  و.اَبني ، وأهمَّ وب، و الَهمُّ حاب الهاُموم: الكثير الصَّ السَّ

ة: الُهمام: امللك العظيم الِهّمة )ابن فارس، َهَمْمَت  ما ة، ثم تشتقُّ من الِهمَّ  (2008به، وكذلك الِهمَّ

ني"، أن ا ني و أهمَّ ب إرادته إليه ونستنتج من املعنى اللغوي لـ "همَّ ألمـر ملا أذابه و أقلقه و ذهب به كل مذهب واشتد به صوَّ

ة له . اُه إلى الِهمة، وكما ُيقال: من ال همَّ له ال ِهمَّ ته، وبذلك فإن الهمَّ مؤدَّ  كل همَّ
ً
 على فعله مستجِلبا

ً
 وَهمَّ عازما

 ( :1998ويتجّسد هذا املعنى في قول املعري) املعري،

                                                 

     

 

   

                                                    

  ة اصطالًحا  : معنى الهمَّ

ة   كما أورد معناها الجرجاني في التعريفات ؛ هي: " توجه القلب وقصده بجميع قواه الروحانية إلى جانب  -في االصطالح  -الهمَّ

ة لْلنسان 1413الحق؛ لحصول الكمال له أو لغيره ")الجرجاني،  ية الروح في استجالب الهمَّ  .(. و تعريفه هذا يشير إلى أهّمِ

وها بنهاية اإلرادة، فالهمُّ مبدؤها  صُّ
َ
، وهو مبدأ اإلرادة، ولكن خ ة فعلة من الهّمِ ة كما قاَل ابن القيم في تعريف الهمة: " والِهمَّ ، والهمَّ

ة أسمى درجات اإلرادة اإلنسا2011نهايتها ")ابن القيم، ة و اإلرادة، حيث جعل الهمَّ ة.(، فابن القيم قَرن في تعريفه بين الهمَّ  نيَّ

ة  ثنا عن صورة الهمَّ ا املناوي فحدَّ  (.1990بقوله : " ِعظم الهمة عدم املباالة بسعادة الدنيا وشقاوتها")املناوي،  -في رأيه -أمَّ

 ( :1998وعلى غراِره قول املعري )املعري، 

 لم ُتَبل     و إن نظرت                                 
َ
عاَدة  إليك القبائُل إذا أنَت أعطيَت السَّ

ً
  شزرا

ت السنة النبوية على الهّمِ إلى معالي األمور، ومن ذلك ما ورد في الحديث النبوي؛ " حدثنا عبد هللا بن يوسف، قال: 
َّ
وقد حث

لو يعلم الناس ما في »أخبرنا مالك، عن سمي مولى أبي بكر، عن أبي صالح، عن أبي هريرة: أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: 

  لفقدي ناظري ، ولزوم بيتــي

 

 النفس في الجسد الخبيــث  وكون  

 

  بعُض ما أنا مضمـٌر َيِهمُّ الليالي 

 

  ويثقل رضوى دوُن ما أنا حامُل 

 

ي و إن كنُت األخير زمانه         ِ
ّ
 وإن

 

  آلٍت بما لم تســتـطـعـه األوائـلُ  
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وا، ولو يعلمون ما في التهجير الستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة النداء والصف األول،  وا عليه الستَهمُّ ثم لم يجدوا إال أن يستِهمُّ

 (.437( )رواه مسلم، 615متفق عليه. ) رواه البخاري،«" والصبح، ألتوهما ولو حبوا

 همتكم؛ ف
إني لم أَر أقعد عن املكرمات من صغر كما ُروي عن عمر بن الخطاب رض ي هللا عنه أنه قال: )ال تصغرنَّ

 . (1985الهمم()املاوردي، 

وقال ابن القيم: " فمن علت همته، وخشعت نفسه، اتصف بكّلِ خلق جميل. ومن دنت همته، وطغت نفسه، اتصف بكّلِ 

ذ (، ومن هنا نستنتج أنَّ الهمة تتراوح بين درجات، همة عالية تأخذ بصاحبها 2011خلق رذيل")ابن القيم، 
ُ
 تأخ

ٌ
ة  َدِنيَّ

ٌ
ة للفضائل، وِهمَّ

 ( :1998بصاحبها إلى املهالك ، كما قال شاعرنا املعري )املعري، 

                                            

         

ه فالفارس معروف بفروسيته وشجاعته ،  لكن شتان بين فارس الهمة الساعي إلى املكارم، وفارس الدناءة الذي قَصر همَّ

 على نيِل املغانم.

 ونهاية القول ما قاله ابن هانئ األندلس ي :

 

 

 

 

 

 

ة عند املعّرِي 
 املبحث األوَّ : تجليات الهمَّ

سم روحه  إنَّ رغبة اإلنسان في تحقيق ذاته وإثبات تفوقه على أهل زمانه، غاية ال تكاد تغيب عن
َّ
خاطر أي إنساٍن تت

 
َّ
عي نحو كماالته أو نحو ما يعتقد أّن فيه كماله، ويتجل ة العالية، وذلك " ألّن اإلنسان مفطوٌر على السَّ ة والطموح والهمَّ ويَّ ى هذا بالسَّ

(، كما أنَّ إثبات الفرد 2005ش،الّسعي في سلوكه و أعماله وردود أفعاله ِتجاه املثيرات القادمة من العالم الخارجي  أو الداخلي ")بط

لذاته وتحقيقها يعتبر من الرغبات النفسية األصيلة " التي تدفع  الفرد إلى اإلفصاح عن ذاته سواء كان هذا في عمل ٍ أم موقٍف، 

لتي تكشف (. وقد تطرَّقت في هذا املبحث إلى املواضع ا1981والتعبير عن شخصيته و توكيدها وإظهار ما لديها من إمكانات")عوض،

حو اآلت ت في ديوانه )سقط الزند( في املطلب األول، وديوانه ) اللزوميات( في املطلب الثاني، على النَّ
َّ
 ي :عن ذلك عند املعّرِي كما تجل

 : ند، "وهي املجموعة التي تضم أشعار أبي العالء التي قالها في شبابه  املطلب األو ة عند املعّرِي في سقط الزَّ
بيل تجليات الهمَّ

ُ
ق

د املعاني العميقة الدالة على فخامة األسلوب   باملتنبي حيث حاول في هذا الديوان أن يتصيَّ
ً
عزلته، والتي كان أسلوبه فيها متأثرا

 بوجٍه خاص على املطابقات وضروب التجنيس ")الطّباع، 
ً
زا ِ

ّ
من خالل  -(، فكشفت عن مظاهر همته1998والصنعة البالغية مرك

ا. وقد استفدُت هنا على ثال -شعره ته علميًّ ا، وثالثها: مظاهر همَّ ته نفسيًّ ته أخالقًيا، وثانيها: مظاهر همَّ ثة أضرب؛ أّولها: مظاهر همَّ

 هذا التقسيم من كتاب الجندي ) الجامع آلثار أبي العالء املعري(.

 ات،  أو لزوم ما يلزم، وهواملطلب الثاني ة عند املعّرِي في اللزوميَّ به على  : تجليات الهمَّ اته، ورتَّ الشعر الذي كتبه املعري في لزوميَّ

القافية، وقد التزم في قوافيه ما لم يلتزم به شاعر سواه، فأتى في القافية الواحدة بأكثر من روّيٍ واحد . وقد تناولت مظاهر همته 

قط. ه مشابٌه للتقسيم في السَّ  فيه من غير تبويبات محددة ، على أنَّ

نداملطلب األو  : تجل  املعّرِي في سقط الزَّ
ُ
ة  يات ِهمَّ

 : 
ً
ال  (:أوَّ

ً
 تجليات همته ) أخالقيا

 التواضع الجم مع ممدوحيه ومخاطبيه: .1

 ِ
ّ
ه، إذ هو ارتفاع النفس عن الغرور والخيالِء بما وهبها هللا، وِمما ُيَدل ة املرء وُسمّوِ ُل فالتواضع من األخالق التي تدلُّ على همَّ

 أولها:1998املعري،  على ذلك في سقط الزند )
ً
 ( أنَّ الشريف أبا إبراهيم موس ى بن إسحاق أرسَل إلى املعري قصيدة

 أدنى الفوارس َمن َيغيُر مِلغَنٍم     

 

 

 

  فاجعل ُمغارَك للمكارِم تكرِم 

 

  ولم أِجد اإِلنساَن ِإال ابن سعِيـه

 

 

 

  فمن كان أسَعى كان باملجِد أجدرا

 

ى ِإلى الُعال
َ
  وبالهمِة العلياِء يرق

 

 كان أظــــهرافمن كان  
ً
ة ى ِهمَّ

َ
  أرق

 

 
ً
ما           ولم يتأخْر َمن يـــريــُد تــقـدُّ

 

    ولم يتقدْم َمن يـــــريـــُد تــأخــــرا 
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 فأجابه أبو العالء في قصيدٍة مطلُعها:

                      

          
 

لى مظهر تواضعه في القصيدة بقوله )املعري،   م(: 1998ويتجَّ

                         

 

 

 

                    

                       

 

تواضعه، رغم علمه بأن  حيث قصد باملرجان شعر املمدوح )الشريف(، فجعل شعره كالحص ى أمام شعر ممدوحه، وهذا كناية عن

 (1998)املعري،  يفوقه لغة وأسلوًبا حيث قال في موضٍع من السقط:شعره 

                     

 

 

                        

 عن االستجداء بشعره : .2
ُ
ف

ُّ
َعف  التَّ

ف العفة "، وفي لفظ  معنى يدور 
ُّ
التعفف كما ورد في قواميس العربية: ) لسان العرب، والعباب الزاخر، والصحاح( هَو: "تكل

التكلف ما يدلُّ على حرمان النفس من أمٍر تبغيه لبلوغ مراٍم أعلى، وهذا من قبيل الهمة، حيث نجد أبا العالء رغم علمه الواسع 

ن يمدحهم أو من غيرهم، ألنَّ همة نفسه تترفع عن ذلك، مع  وقدرته البليغة على نظم الشعر  عن  الكسب وقبول الهدايا ممَّ
ُ
ف يتعفَّ

ه لم ينُح منحاهم . ونمثل على ذلك من قوله في رثاء الشريف أبي أحمد  العلم أنَّ هذا األسلوب كان سائًدا عند شعراء عصره، إال أنَّ

 ( :1998امللّقب بالطاهر: )املعري، 

                      

 

                 

 

ُه: كل نبٍت طيب الريح وكل وقد ورد في لسان العرب أنَّ الَبهار هو نبت طيب الريح، و أضاف إلى ذلك صاحب  القاموس املحيط  أنَّ

ه مدحه  حسن مستنير، والروضة املئناف : هي الروضة الكاملة حسًنا ونباًتا، فاملعري أقام صورة فنية )استعارة تصريحية(، حيث شبَّ

 بالبهارة التي تهدى إلى الروضة الكاملة، كناية عن أّن مدحه قليل مقابل شـرف ممدوحه.

أنَّ مدحه لهما رغم ما يتصفان به من غنى وكمال، لم يكن ُبغية العطاء والتكسب، إنما بغية التشرف والتسامي بهما، ثم يبين ب

ن مدحهم. ـف عن الكسِب املادي وَسَما بهمته إلى بلوغ املعاني السامية ممَّ  فهو هنا تعفَّ
: 
ً
ا ِته نفسيَّ  : تجليات همَّ

ً
 ثانيا

 اعتداده وثقته بنفسه : .1

 غير مستحسٍن وصال الغواني        

 

 

 

ـين حجٍة و ثماِن   بعد ســــّتِ

الني ، فإن بيض األماني ِ
ّ
  عل

 

 

 

 ليس بفانيفنيت والظالم 

 قد أجبنا قوَل الشريف بقوٍل،       

 

 

 

ثبنا) الحص ى عن املرجان(
َ
 َو أ

 

طربتنا ألفاظه، طرب الــ          
َ
 أ

 

اِق للمسِمعاِت باأللحاِن     ُعشَّ

 

حـ     
َ
 فاغتبقنا بيضاَء، كالفضة امل

 

  ِض، وِعفنا حمراء كاألرجواِن  

 

ي في لسان الدهر لفظ ِ
ّ
  كأن

 

 

 

 ِبعادا
ً
ن منه أغراضا   تضمَّ

 

  يكررني ليفهمني رجــالٌ 

 

  
ً
  كما كررت معنى مستعادا

 

ــــــــارة      و أنا ا  لذي أهدي أقل َّ َبهـ

 

 

 

 حسًنا ألحســن روضة مئنـاِف 

 

      
ً
 أوضعُت في طرق التشرف ساميا

 

 بكما ، ولم أسلك طريق العافي  
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هر الذي  وهذا من أدل املظاهر على همته، حيث أدرَك أنَّ ذاته هي املنبع األصل لعزمه وتوقد همته أمام  صروف هذا الدَّ

ة. وبدت آثا  أن اعتدَّ بنفسه وبما يملك من مواهب وبراعة لغوية وثقافة واسعة ممتدَّ
ّ

، فما كان منه إال
ً
غدا ضريرا

َ
ر هذا اصطفاُه للباليا ف

ية على قصيدٍة في الفخر، وذلك في املبحث االعتداد في ال َص جزء من هذا البحث إلجراء دراسة فّنِ ّصِ
ُ
فخر و املديح واضحة، وقد خ

 الثاني من هذه الدراسة. 

هاني  ، قوله )املعري،   ( : 1998ومن مظاهر  اعتداده بذاته في باب املديح والتَّ

                                                    

 

 

باع،        
َّ
، وما يلفُت في هذا البيت (1998حيث ُ يخاطبهم بقوله : " قد بقيت فيَّ خصال من املجد يقتدي بها طالب العال و املجد ")الط

ل على أنَّ ذاته هي األصل تقديمه لشبه الجملة " ِفيَّ " و " عندي " اللتين فيهما ضمير  ِ
ّ
املتكلم العائد إليه، كأنه أراد بذلك أنَّ ُيّدل

 للمجد والعال، وما سواها متفّرٌِع عنها، فمن أراد املجد فليقتدي بِسيره.

 اعتداده بشعره : .2
د باستخدامه لأللفاظ اللغوية التي تبدو غريبة على قار  شعره أو سامعه، وما غرابُتها إال ان   عكاٌس الهتمامه باللغة إذ تفرَّ

حتى توغل في عميقها و غريبها، فغدا يستأنس بها ويحيا من خاللها، ولم يكن هدفه من التغريب في األلفاظ أن ُيشِكَل الفهم على الّناس 

ه أن يكون جزًءا من أسباب خلود األلفاظ العربية الفصيحة، فسعى إلى تخليد ألفاظ اللغة العريبة م ن خالل شعره كي و إّنما كان َ همُّ

ى في األلفاظ في إيصال املعاني الدقيقة .
َّ
 يثبت إمكانية استعمالها على مدى الّدهر، و أهمية الفروق التي تتجل

  (1998ومن ذلك قوله : )املعري، 

                                   

 

 

 
                                            

                                           
باملعاني التي في شعره، بحيث جعل نفسه يفوق أشعر الشعراء )النابغة زياد، وُزهير بن أبي سلمى فهنا نجد أبا العالء يعتد   

ا استطاع  ا دفعهم إلى تصوير معانيه بالكواكب التي ال تصاد، مندهشين ِممَّ شاعر الحكمة املشهور(، حتى ذهل رجاالت العرب ممَّ

صاُد؟" انزياٌح في التركيب " ال تصاد"  عن التركيب " ال ُيوَصل"،  ألنَّ الكواكب ال املعّرِي اصطياده! وفي قوله " ألم تكن الكواكب ال تُ 

 تصاد على وجه الحقيقة وإنما ال يصل الناس إليها، كناية عن اقتداره وتفوقه على من قبله في صوغ املعاني البليغة في شعره.
 قوله في قصيدة مدح بها  أبا القاسم علي بن الحس 

ً
  (:1998ن بن جلبات : )املعري،ومن ذلك أيضا

                                         

 

                                             

 بنفسه  وبقدرته الفائقة على نظم الشعر 
ً
والقريض هو الشعر، وفن القريض هو فن نظم الشعر، فيقول املعّرِي معتدا

ُه رمى من ال يتبع أمره ومذ
هبه بأنه هو الذي سنَّ قواعد هذا الفن ألربابه كما سن إبراهيم عليه السالم الحج، وبالغ َ في ذلك لدرجة أنَّ

 بتهمة العقوق.

  :سعيه الدائم إلى طلب معالي األمور همته في  .3

 

 

 و ِفيَّ ملن رام املعالي بقية 

 

 

 

  ليغ مقاُل وعندي إذا عيَّ الب

 

اد املعانـــي  رَّ
ُ
 تذود ُعالَك ش

 

 

 

 إليَّ ، فَمن زهيٌر ومن زياد؟

 

 إذا ما ِصدتها ، قالت رجاٌل:     

 

 ألم تكن الكواكب ال تصــاد؟ 

 

 من الالتي أمدَّ بهن طـــــبٌع      

 

ـــقاد   بهن فـكٌر وانــتــــ
َ
 و هذ

 

  سننُت ألرباب القريض ، امتداحه

 

 

 

ـــقامه   كما سنَّ إبراهيم حجَّ مـ

 

 وهذا ألهل النطق شرعي ومذهبي    

 

 

 

 فَمن لم يطعني عقَّ أمَر إمامه 
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 (:1998وُنمثل على ذلك بقصيدته التي مطلعها )املعري، 

                                  

 

 

                                  

 

ى في ذاِت القصيدة إلى خبرته في أحوال الناس وما توجبه هذه الخبرة من االرتياب منهم واجتنابهم:  ثم  تصدَّ

                                  

 

 

ل عدم  قربه من الناس، 
ّ
 وتجنب األصدقاء و األعداء، فقال:وعل

                          

          

      

                                   
 

 لها،  يقول الشاعر: أي
ً
؟ مستنكًرا على نفسه  أن يكون هذا مطلبا

ً
الناس أقبله لنفس ي صديًقا، و أيُّ قطعة من هذه األرض أتخذها منزال

ويبين سبب ذلك من خالل قياسه لصورة عملية انتقاد املال على عملية انتقاد النجوم، كأنه يقول: " كيف أرتض ي أًخا أو صديًقا جيًدا 

اع، أو بلًدا حبيبا وأنا حين  (، ونستشف من هذه الصورة 1998أنتقد النجوم رغم أنها تمتاز كلها باللمعان  أقوُم  بنفي أكثرها" )الطبَّ

ن مدى فساد أهل زمانه وافتراقه عنهم، والثانية: أن يبين مدى تفرد همته بحيث رفض النفي س داللتين؛ األولى : أنَّ الشاعر أراد أن يبّيِ

 فس غير موجود، فعزف عن الكل.ألنه يبغي األنفس، وهذا األن

: 
ً
 لذلك زاد من شدة الصورة في البيت التالي قائال

                                  

  

                                   

 

 

فقد " ذكر أن الدهر اختصه بمنزلة عالية، وسجايا فاضلة، قصر عنها أبناء الزمان؛ فأصبح النفراده بها كأنه منفرد عن الناس، ثمَّ  

ه غاية ما بعدها غاية في أشار إلى أنه ال يحب االختصاص بنعمة  وال االنفراد بمكرمة و إنما يحب أن يشاركه الناس في كل خير، وهذ

 (:1992حب املساواة وكراهية االستئثار بالنعمة ")الجندي، 

                                  

   

   

 (.1992طالب)الجندي،وهو على كرهه االنفراد واالستئثار باملعالي لنفسه، نجده قد بلغ مكانة ال يدركها 

  (: 1998حيث يقول) املعري، 

                                                   

     

 

   

                                  

  أرى العنقاء تكبُر أن ُتصادا

 

 

 

 فعاند من تطيق له عنادا 

 

 وما نهنهت عن طلٍب ولكن     

 

 

 

ام ال تعطي قيادا   هي األيَّ

 

  تجنبت األنام، فال أواخي

 

 

 

 و زدُت عن العدو، فما أعادي 

 

  فأيُّ الناس أجعله صديًقا

 

 

 

  و أي األرض أسلكها ارتياًدا

 

 ولو أنًّ النجوم لديَّ ماٌل       

 

 

 

اي أكثرها انتقـــــاًدا   نفت كفَّ

 

 كأني في لسان الدهر لفظ،

 

 

 

 ِبعاًدا
ً
ن منه أغراضا   تضمَّ

 

 يكررني ليفهمني رجال        

 

 

 

  كما كررَت معنى مستعاًدا

 

  ولو أني ُحبيُت الخلد فرًدا

 

 

 

  ملا أحببُت بالخلد انفرادا

 

قـى
ْ
  وكم من طاِلٍب أمدي َسَيل

 

 

 

دادا ِ
ّ
  ُدوْيَن مكانَي السبع الش

 

ُج في شعاع الشمس ناًرا      يـؤّجِ

 

 

 

ِبها زنــــادا   ويقَدح في تلهُّ

 



ي
ِّ
ة عند املعر

َّ
 دالل الزهريي                                                                                                                                                     جتليات اهلِم

 2019 -2، العدد1املجلد -اللغوية واألدبية العربية املجلة الدولية للدراسات
 129 

 

ن محبته لوصول الناس معه لهذا التفرد، ثم استدرك ذلك بصورة أخرى رسمها بكم الخبرية   وبعد أن رسم لنا صورة من التفرد، بيَّ

شمس، وهذا الطالب يريد أن يشعل ناره في شعاع واحد من أشعة الشمس، لكنه 
َ
ه ُنار، أّما هو  ف ِلـمن يطلب الوصول إلى مكانته على أنَّ

ن ضوء شعلة النار ال يضاهي شعاًعا واحًدا من أشعة الشمس، كناية عن أن هذا الطالب مهما بلغ فلن يستطيع لن يستطيع ذلك أل 

الوصول إلى أقل منزلة من املنازل التي بلغها أبو العالء " شعاع الشمس "، فكيف وهمته حازت املعالي كلها فكان الرجل املأساة في 

 :( 1998تاريخه؟  فأردف قائال )املعري، 
                                  

  

 

 متأثًرا باملتنبي في قوله:

                                

 

 

بأنه قد بلغ غاية الكمال فال يخش ى انتقاًصا وال يرجو زيادة فله من الشرف والفضل ما وصل بهما الثريا ثم يقول فيما يليه من األبيات 

 ( :1998وبهر العباد )املعري، 

                                 

  

 

 

 

    

                                                                           

ا : ته علِميَّ  :تجليات همَّ
ً
 ثالثا

ة عدًدا من املصطلحات العلمية في قوالب
َّ
ف املعري بعبقريته الفذ

َّ
 وتشبيهاٍت أدبية، سبق بها  وظ

ً
شعرية، وصنع منها صورا

 الُعلماء واملبصرين من الشعراء.

ًفا  مصطلحات علم الهندسِة والعروض في مدح أبي علي النهاوندي )املعري،  ِ
ّ
 (:1998ومن ذلك قوله موظ

                                

 

 

فقد كان ممدوحه بارًعا في علمي العروض والهندسة، فاستخدم املعري في مدحه مصطلح دوائر القريض )العروض(    

ر مدى سعة علم املمدوح فهو يستطيع فك دوائر العروض والهندسة فخاطبه بما يقتضيه مقامه  ،  -هذا من ناحية-والهندسة، ليصّوِ

ة عالية، إذ ومن نا ن املعري من هذين العلمين أو معرفته بهما على األقل، مما يحيلنا إلى أنه ذو إرادة وهمَّ
ُّ
حية أخرى هذه داللة على تمك

ه حين ضّمن مدَحه هذا التصوير يسمو باملمدوح   كيف لضرير أن ُيعنى بالعلوم الهندسية ثم يبلورها داخل قوالب شعرية ؟ فكأنَّ

 اآلِن ذاته.ويتسامى عليه في 

ف مصطلحات أخرى من علم العروض في ذاِت القصيدة، في قوله )املعري، 
َّ
 (  :1998ووظ

                      

          

    

 بن أحمد الفراهيدي.والشاهد : " القوافي " ، " الخليال " ، إذ إنَّ واضع علم القوافي  الخليل 

 (:1998حين كان مقيًما عنده )املعري، ومن ذلك أيًضا قوله في قصيدٍة مادًحا أبا أحمد البصري، صاحب الدولة في بغداد،

 ويطَعُن في عالَي و إن ِشْسعي    

 

 

 

 أن يكون له ِنجادا 
ُ
 لَيأَنف

 

 َمن كان فوق محل الشمس موضعه    

 

 

 

 فليس يرفعه ش يٌء وال يضُع 

 

  فال وأبيك ما أخش ى انتقاًصا

 

 

 

  وال و أبيك ما أرجو ازديادا

 

  لي الشرف الذي يطأ الثريا

 

 

 

  مع الفضل الذي بهر العبادا

 

  أن تراني وكم عين تؤمل

 

 

 

  وتفقد عند رؤيتي السوادا

 

  و أنت ِفكاُك دائرتي قريض

 

 

 

  وهندسٍة حللُت بها الشكوال

فَت القوافي واملعاني   لشرَّ

 

 

 

ة والخليال 
َّ
 بلفظَك ،واألخل
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ودي لكم  واملعنى: " أن 

كامل لم ينقسم وهو أشبه باملشطور من بحر الرجز وأيًضا السريع حيث ال يمكن تصريعهما، ال يصرع ألنه على ثالثة أجزاء و املشطور 

اع،  ُه 1998نصف البيت " )الطبَّ (،  والشاهد هنا استخدامه املصطلحات العروضية " املشطور و املصرَّع " لرسم صورة الوّدِ الذي يكّنِ

 للممدوح .

ًفا مصطلحاٍت من علم الطبيعة : )املعري، وق ِ
ّ
 ( 1998ال موظ

                                  

 

          

ز هو الذي وصل التحجيل إلى ركبته، " فشبه نور القمر بالتحجيل في  قوائم الجواد األدهم وهو فاألدهم هو الفرس األسود، واملقفَّ

اع،   (.1998الليل في هذا السياق ")الطبَّ

ًفا مصطلحاٍت في علم العقائد )املعري:  ِ
ّ
 (:1998وقال موظ

                           

         

 

  (:1998وقوله في التاريخ ) املعري،

                                                                                                    

 

ة املعري في  ات :املطلب الثاني : تجليات همَّ  اللزوميَّ

افتنَّ املعري افتناًنا أدق وأعمق من حيث اعتناؤه بلغته الشعرية في اللزوميات، إذ انماز شعره في هذا الديوان بمعاٍن " أتى  

منها بضروب يقصر عن إدراكها املتطاول؛ فالغالب على معانيه فيه أنها تحتاج إلى تأمل و إمعان لدقتها و ارتفاعها عن مستوى العامة، 

ه يكثر التلميح إلى العقائد، والحوادث التاريخية، واإلشار  الع واسع على التاريخ؛ ألنَّ ِ
ّ
ف فهمه على دراسة علٍم، واط

َّ
ة  إلى وفيها ما يتوق

 (.1992رجال لهم وقائع مذكورة، وحوادث مشهورة ")الجندي، 

اته، ما يلي: ت في لزوِميَّ
َّ
ته كما تجل  ومن املواضع التي تكشف عن همَّ

 (2000همته في األخذ والطلب، حيث قا : )املعري،  .1

                                

  

 

                            

 

يحث نفسه على تفادي الهالك والردى الواقع في نفوس أهل زمانه، والتسامي عليهم بالشيح أي بالِجّدِ واألخذ والطلب و أن تكون  إذ     

 وجوده فيهون عليه حينِئٍذ أن يخضَع و 
َ
ى هدف نفسه جبارة متمردة على حوادث الدهر حتى إذا دنا وقت منيته يكون قد أخذ حقه وأدَّ

عزو تأويلي هذا إلى قوله في سقط الّزند الذي ُينبئ عن نظرته العقالنية  ُيذلَّ أمام املوت،
ُ
  -وليس التشاؤمية الجبانة–وأ

ً
لة ِ

ّ
للموت ُمَمث

 على ذلك بثالثِة مواضع:

 (1998قوله : )املعري، - أ

  ِودادي لكم لم ينقسم وهو كامٌل 

 

 

 

  كمشطور وزٍن، ليس باملتصّرِع

 

  والبدر قد مدَّ عماَد نوره

 

 

 

ز   والليل ُ مثل األدهم املقفَّ

 

  قل للذي عرفت حقيقته به

 

 

 

  إذ ال ُيقاُم على الدليل دليل

 

 أيامها 
ُ
ضاعة

ُ
 ِلتذكر ق

 

 

 

 َو ُتزَه بأمالكها حمير 

 

  فعامُل كسرى على قريٍة 

 

 

 

ِ ، سيدها املنذر
ّ
ف

َّ
  من الط

 

دى تفا  دى نفوُس العاملين من الرَّ

 

 

 

شيحة ،من أخذ
ُ
  وال ُبدَّ ، للنفس امل

 

  ترى املرَء جبار الحياِة ، و إن دنت

 

 

 

ته ألفيته وهو مستحذي   منيَّ
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ُل على أن املوت هو ضجعة راحة بين الدارين دار العمل )الدنيا( ودار الحقيقة ) اآلخرة(: - ب ِ
ّ
 (1998)املعري،   و قوله الذي ُيدل

               

         

 

 

 

 

                     

                          

                              

                          

ة، فما كان من إرادته َو   - ج  إلى أنَّ أبا العالء يعتبر املوت فضيلة تستحق املغامرة لوعورة مسلكه، وهذا حكم ذو نظرة عقالنيَّ
ً
إضافة

 أن ْباَت يسعى وُينافس على نيل هذه الفضيلة ،فهو القائل في لزومياته )املعري، علو
َّ

ته إال  (:2000ِهمَّ

                             

 

                   

 

ه في التفكر بمذاهب العقائد الدينية .2
ُ
ت  (:2000وحثه على ذلك، فهو القائل: )املعري،، همَّ

                           

             

                                    

 

 

 

 

 
 ( :2000من مبدأ قناعته بأن هللا يتكفل باألرزاق،  كما  في قوله )املعري،  همته في التعفف وعدم االستجداء من الناس، .3

                                      

 

 

 

                                         

 (  :2000وقوله )املعري، 

                                     

 

 
ٌ
  فيا موُت ُزْر إنَّ الحياة ذميمة

 

 

 

ي إنَّ دهَرِك هاِزلُ     ويا نفُس ِجّدِ

 

هــــا الحياة فما أعجب    
ُّ
 تعٌب كلـــ

 

 

 

 من راغـــب بـازديــــــاِد 
َّ
  إال

 

  جبار الحياِة ، و إن دنتترى املرَء 

 

 

 

 سروٍر في ساعة امليالِد 
ُ
  ف

 

ت    
َ
ـــــ
ّ
ـِلَق الناس للــبقـاِء فــَضل

ُ
 خ

 

 

 

ـَفـــاِد   يــحِســبــونهم لـلنَّ
ٌ
ــة   أمَّ

 

ــــا  ـمـا ُيـنقــلون من داِر أعمــ  إنَّ

 

 

 

   ٍل إلى داِر ِشـــقــوٍة أو رشاِد 

 

 ضجــعة املوت رقدة يستريح فيها 

 

 

 

  الجسم والعيش مثل الســــهاِد 

 

  ويدلني أن َّ املمات فضيلة

 

 

 

ِر كوْ    ُن الطريق إليه غير ميسَّ

 

ل نهُجه   لوال نفاَسته لُسّهِ

 

 

 

  كأذى الضعيِف على لئيِم امِلكَسرِ 

 

ٍس والعقل يعَجب للشروع:    تمجُّ

 

 

 

رِ  ٍد و َتَنصُّ ٍف وتهوَّ   وتحنَّ

 

،
ً
 فاحذْر وال تدِع األموَر ُمضاعة

 

 

 

رِ  ٍر ُمَتَبّصِ ِ
ّ
  وانظر بقلِب مفك

 

فس إن هي أطلقت من سجنها   فالنَّ

 

 لم ُتحَصرِ  فكأنها، في شخِصها،

 

  

 

زق ُ يأتي ولم ُتبسط إليه يدي   والّرِ

 

 

 

ان في ذاك إدنائي و إقصائي   ِسيَّ

 

و الِشع
َ
َرّيا َوالِسماِك أ

ُ
ُه في الث نَّ

َ
و أ

َ
  ل

 

 

 

ميصاِء رى الَعبوِر 
َ
و الِشعرى الغ

َ
  أ

 

  ويرزقني هللُا الذي قام حكمه

 

 

 

ال   بأرزاقنا في أرضه متكّفِ
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 (:2000حيث قال )املعري،  همته في الكرم رغم قلة ماله،  .4

                                     

 

 

         

                                
 (:1998في قوله )املعري،  اعتداده بنفسه : .5

                                  

 

      

 (1998وقوله : )املعري، 

                                   

  

 

 همته في وضع معاني اللزوميات في قوالب علمية، مما يد  على سعة علمه، وقدرته على االبتكار. من ذلك: .6

   ،(:2000توظيفه ملصطلحات علم اللغة والنحو والبالغة ،حيث قال )املعري 

                                

     

 

 ( :2000و قوله )املعري، 

                              

       

 

 ( :2000وقوله في البالغة )املعري، 

 

                            

         

 

 

 

                            

 

  ،(:2000توظيفه ملصطلحات في علم الفلسفة )املعري 

                         

             

 

 

 

  (:2000ملصطلحات في علم  التجويد )املعري، توظيفه 

 دوَن نفس ي   فما يتركَن ) إشمامي و َرومي(                                    
ُ
 الحوادث

ُ
 فإْن تقف

 إذا ورد الفقير على احتياجي     

 

 

 

 ِ
ّ
ـــَتِدف ســ

ُ
  أغثُت لهيفُه بامل

 

  ولو كان الكثيُر لقلَّ عندي

 

 

 

 ِ
ّ
فيِف املسَتِطف

َّ
  واهِوْن بالط

 

  خذوا سيري فهنَّ لكم صالح

 

 

 

وا
ُّ
وا في حياتكم و زك

ُّ
  و صل

 

  فاسمْع كالمي و حاِوْل أن تعيش به

 

 

 

عِوُز بعَد اليوم
ُ
  طالب فسوف أ

 

  مفعوُل خيرَك في األفعاِل ُمفتقُد 

 

 

 

ر في األسماء فعلوُل 
َّ
 كما تعذ

 

ة   و) ُترفُع ( أجساٌد و) ُتنَصب ( مرَّ

 

 

 

 و ) ُتخُفُض ( في هذا التراِب و )ُتجَزُم(

 

ها يُر مثل اإلنس تعرف ربَّ
َّ
  والط

 

 

 

 و ترى بها الشعراء و)الرجازا(

 

، وناطٌق    فيهنَّ مسهاٌب، ُيَعدُّ

 

 

 

 ترَك املقاَل و آثر)اإليجازا(

 

 
ً
  فاسأل ِحجاَك، إذا أردت ِهداية

 

 

 

 واحبس لسانك أن تقول )مجاًزا(

 

  أما املكان فثابٌت ال ينطوي 

 

 

 

  لكْن زمانك ذاهٌب ال يثبِت 

 

 والنوُر في حكم الخواطر 

 

 

 

  واألوليُّ هو الزمان املظلم 
ٌ
 ُمحدث

 



ي
ِّ
ة عند املعر

َّ
 دالل الزهريي                                                                                                                                                     جتليات اهلِم

 2019 -2، العدد1املجلد -اللغوية واألدبية العربية املجلة الدولية للدراسات
 133 

 

 املبحث الثاني: دراسة فنية لقصيدة " أال في سبيل املجد "

 : ة يَّ ِ
ّ
راسة الفن  الّدِ

ة في  يَّ رُت إحصاء الجوانب الفّنِ  تكتمل الصورة، فاخترت ما كان فيه ملمح لقد تخيَّ
َّ

 أال
َ
ة على مشهٍد كامل، خشَية شعر الهمَّ

ته في الفخر بذاته، فُعِنَيْت الدراسة بتحليِلها ودراستها فنًيا للكشف عن ذا ة في أوِج افتنانه، وقد كان ذلك جلًيا في الميَّ ت املعري الهمَّ

 األصيلة.

ة، وقد رسم وابتداًء، ال ُبدَّ من اإلشارة إلى أ ة والِجدَّ ب، في نغِمه الِحدَّ
َّ
ويل، وهو بحٌر مرك

َّ
 املعرَّي، على البحر الط

َ
ة نَّ الميَّ

حليل. ِضُح ذلك في التَّ  لنفسه فيها صورة الفتى الشجاع  الُهمام، صاحب املجد والفضل، واضح املسلك والعقيدة، وسيتَّ

 و إقداٌم و  .1
ٌ
 حزٌم ونائُل  أال في سبيل املجد ما أنا فاعل     عفاف

استفتتح الشاعر الميته الفخرية بحرف االستفتاح، محفًزا السامع أو القار  لقصيدته على االستعداد ملعرفة  ما يريد 

م املسند " في سبيل املجد " على املسند إليه " ما أنا فاعل "  للتخصيص، كأنه أراد  التحدث عنه، وهو حديثه عن " طريق املجد "، فقدَّ

 و إقداٌم و  القول؛ إنَّ 
ٌ
ن ضروب سبيل املجد ، فقال : "عفاف كل أفعالي وتصرفاتي تختص بُسبل املجد. ثمَّ استخدم أسلوب التقسيم ليَبّيِ

ْو  حزٌم ونائُل". و العفاف كما ورد في معجم الغني ألبي العزم هو:
َ
 أ
ً
ْوال

َ
 َيْجُمُل ق

َ
 َيِحلُّ َوال

َ
ا ال ِفْعال، وقال البطليوس ي االْمِتَناُع ،واالْنِكَفاُء َعمَّ

قا،   التدبير(، و)النائل: العطاء؛ بمعنى النوال(" )السَّ
ُ
ة (، َوأورد قول 2002إنَّ : " ) املجد: الشرف(،و)اإلقدام: الجرأة(، و)الحزم : صحَّ

ه ما العرب املشهور:" قد أحزم لو أعزم" ، فاستدرك على املعري عدم ذكره العزم مع الحزم ليكون أبلغ في غرضه الذ ي قصَده ، بْيد أنَّ

قا،  ر له ذلك بقوله )السَّ شيَر في التمهيد هي " ما  (2002لبث أن برَّ
ُ
ا كانت )الهمة(  كما أ

َّ
: " ولكنَّ ذكره اإلقدام أغناه عن ذكر العزم"، ومل

مع أفضلها ورسمها في مقدمة قصيدته ُهمَّ به من أمٍر ليفعله "، فإنَّ املعري هنا قد َهمَّ بفعل األفعال التي ُتكسبه ذروة املجد واستج

ته إليها. ًها ِهمَّ  بها، موّجِ
ً
 مفتخرا

ق املعّرِي هذه األفعال من خالل األبيات في القصيدة .
س كيف حقَّ  وسنتلمَّ

ٍة      .2  كلَّ خفيَّ
ُ
دي وقد مارست

ْ
ِعن

َ
ُب ساِئُل   أ يَّ

َ
 واٍش أو ُيخ

ُ
ق  ُيَصدَّ

لت في سبل املجد التي  استعان الشاعر بأسلوب االستفهام االستنكاري  ه أراد القول : " بعد أن فصَّ
مع االعتراض، كأنَّ

ق عندي واٍش  ، و مارسُت كل األمور وتقلبت عليَّ األزمان أُيَصدَّ
ً
ُب سائُل؟ اكتسبتها آنفا يَّ

َ
قا،  أو ُيخ  (2002")السَّ

قا، مراس األمور "واستخدامه لصيغة )فاعلُت: مارسُت(، من قولهم:" رجٌل مِرٌس وممارس : صبوٌر على  ( ، كناية 2002)السَّ

ف معناها لتصب
َّ
ه كث ا حصرها بأداة من أدوات العموم "كلُّ " فإنَّ

َّ
ح بمعنى عن كثرة تجربته لكثير من األشياء وتبحره فيها ، وهذه الزيادة مل

َر من مراسها، وصبر على ممارستها والخوض فيها، كناية
َ
ث
ْ
 للتكثير، فهو أك

ُ
ل( املَضّعف  عن همته. )فعَّ

نه واشًيا، واشتقاقه من قولهم : وشيُت الثوب أشيِه ")مصطفى،  ق الباطل و زيَّ وقال البطليوس ي :" العرب تسمي كل من نمَّ

ى 2002
َّ
ر املعري من يزين الباطل ويجري به بين الناس كمن ينمق الثوب، وهذا تشبيه دارج عند العرب، لكنَّ إبداعه تجل (: ، فهنا صوَّ

ي: صوت  في اختياره
ْ

هذه اللفظة دون مرادفاتها، فقد استخدم اللفظة التي تطاَبَق فيها املعنى مع الصوت، إذ إنَّ "الَوش 

ام")ياسين، مَّ  كما ورد في معجم األصوات .  (2010النَّ

ُب ساِئُل " ،   يَّ
َ
 . كناية عما ألزم به نفسه من سبل املجد وهو " النائل "وقوله " ُيخ

حال "، كأنه أراد القول: إّن الحل األمثل في طريق املجد هو وملا قال " وقد مارس 
ُ
ُت كلَّ خفية "، يوازيه املثل القائل: " دوام الحاِل من امل

 .كناية عن اإلقداماملمارسة واملعاناة، 

ت النكباُء بيني و بينكم      فأهوُن ش يٍء ما تقوُ  العواذُ   .3  إذا هبَّ

قا، يقول التبريزي :" النكباء: كل ريح  تهب بين مبهي ريحين. ومعناه: إذا بعد ما بيني و بينكم فأهون ش يٍء قوٌل يقاُل خلفي" )السَّ

(، وذلك عائد إلى حزمه الذي اتضح في إنكار تصديق الُوشاة، إذ هو ال يبالي بذلك. ألنه يدرك أّن ما يقوله العواذل ورائه عائٌد إلى 2002

بون بالجهل ، فهو يعاملهم  كا  ( :1998لجمادات، وقد ورد ذلك في قصيدة أخرى، في قوله )املعري،أنهم مخضَّ

                                                       

 

        

 رويدك، أيها العاوي ورائي 

 

 

 

 ِلُتخبرني متى نطق الجماد ؟
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 الُعال و الفواِضل  .4
َّ

َعدُّ ذنوبي عند قوٍم كثيرة         وال ذنب لي إال
ُ
 ت

اع،  يقول : " ما أكثر ذنوبي وعيوبي عند بعض الناس ، وإن كان لي ذنب أو عيب فليس إال شغفي باملعالي واملكارم ")الطبَّ

ى بها ويسعى الكتسابها بالذنوب ِبجامع الشهرة في كّلٍ منهما، وهذا أسلوب "تستعمله 1998
َّ
ر املعالي و الفواضل التي يتحل (، وقد َصوَّ

بالغة في املدح، فيقولون: ما في فالن عيٌب إال الكرم، ومعناه أنه ال عيب فيه البتة إال أن يعتقد قوم أن الكرم العرب إذا قصدوا امل

ا كان مضاًدا للكريم الطبع، صار يعتقد في املحاسن قبائح، وفي 
َّ
عيب، فيعد ذلك في ذنوبه ومعايبه، ووجه ذلك أنَّ الخسيس الطبع مل

قا،القبائح محاسن، ألنَّ خساسة  را في نفسه األمور بخالف الحقائق")السَّ (، ومن خالل هذه 2002همته ونقصان فطرته قد صوَّ

م أمرين:  الصورة الشعرية نجد املعري قد قدَّ

 
ً ً
كه لنيل شرف املجد، وهذا دليل أصيل على علو همته .أوال

َّ
 : أنه قد بالغ في الفخر بذاته العالية، والشغف الذي تمل

 
ً
م نقًدا اجتماعًيا النقالب القيم والحقائق اإلنسانية والحيد : من خالل الثانيا صورة التي رسمها في أنَّ ذنبه الوحيد العال والفضائل، قدَّ

عن الفطرة السليمة، فاتصفت حقائق نفوس األفراد بالوضاعة، وهذا الوضع االجتماعي بال ريب يعد عقبة في طريق الفرد الذي يسعى 

 كان يتعفف عن إجابتهم. للتفرد بمعالي األمور، لذا

 وعندي لألناِم طوائُل  .5
ُ
ُه        رجعت

َ
 الزماَن و أهل

ُ
لت

ُ
ي إذا ط ِ

ّ
 كأن

قا،   أطوله، إذا فقُتُه ")السَّ
ً
(، وقال الخوارزمي: بينهم طائلة ، أي عداوة وشحناء ، 2002قال التبريزي :" يقال : طلُت فالنا

قا،   (.2002وجمعها طوائل ")السَّ

ه وتعالى عليه استخدَم 
َ
د الزمان على هيئة شخٍص فاق  جسَّ

ُ
الشاعُر في صورته الشعرية هنا أسلوب التجسيد، حيث

بفضائله ومعاليه ثم فاق أهله، فلما فاقهم ورجع إليهم احتدمت العداوة والبغضاء بينهم. ووجه تفوقه على الزمن أنه كان ُيسارع 

ويحيله إلى املوت  -حيث ذكر أنه يتقلب عليه بقوله " وقد مارسُت كل خفية"  -من ،ويجتهد في تحقيق سبل املجد قبل أن يغدر به الز 

د مآثر مجده، ويشير إلى هذا املعنى قوله )املعري،  ِ
ّ
 (:1998قبل أن يخل

                                                        

  

 

 أما وجه تفوقه على أهل زمانه فكان بتجاهلهم واستكمال السير في معالي األمور دون االلتفات للعواذل والوشاة . 

 وقد سار ذكري في البالِد فمن لهم      بإخفاِء شمٍس ضوءها متكامُل؟ .6

جميع بالد الدنيا، وقد ذكرت املصادر أن شأن املعري كان عظيًما، فما كان يقال : معرة  حقق املعري سيرة مجده ب " قد سار " في

ر نفسه " بالشمس " التي  النعمان، إال وقيل: شاعرها املعري، فكيف لهم أن يقدروا على إخفاء شمٍس ضوؤها مشع في كل البالد، وهنا صوَّ

ال أن يخفوا فضله يسطع ضوؤها في كل البالد، كناية عن شهرته وإنجازاته 
َّ
في ذلك الوقت، فهو ملا فاق الزمان و أهله سعى الوشاة والُعذ

ى لهم أن يستطيعوا ذلك ؟
َّ
 عن هذه البالد ، ولكن أن

اع،  لقول األحوص) من شعراء العصر األموي ( تضميٌن  وفي هذا البيت  ( :1998)الطبَّ

                                                    

         

 يهمُّ الليالي بعُض ما أنا ُمضمُر        وُيثقُل رضوى دون ما أنا حامُل  .7

 في البيت صورتان :          

 : يهمُّ الليالي بعُض ما أنا ُمضمُر 

ر الليالي إنساًنا يصيبه الهم بسبب بعِض ما يضمره        الشاعر )املعري( في نفسه من هّمٍ لبلوغ طريق املجد وسلوك طريق صوَّ

ر الليالي قريًنا وأنيًسا له على طول الطريق، ولنلحظ أنَّ الليالي جزء من  الفضائل واالنتصار على صراع الزمان وأهله، حتى كأّنه صيَّ

 الزمن !

 في موقع املفعولية لتكثيف إرادة  وأصل التركيب النحوي : َيِهمُّ بعُض ما أنا مضمر الليالَي، ولكن 
ً
مة الشاعر قد جعل الليالي ُمقدَّ

إيقاع العامل " يهمُّ " ِبها من ِقَبل الفاعلية " بعُض ما أنا مضمر"، واألصل في شأن الليالي وما تضمره حوادثها أن تجعل اإلنسان 

 به
ً
 ويكون اإلنسان " الشاعر هنا " مفعوال

ً
، فتكون الليالي فاعال

ً
، فيكون الحكم لها ، واإلنسان محكوٌم عليه بفعلها، ولكن مهموما

رت ُ جهدي لو أصبُت خياًرا   تخيَّ

 

 

 

 
ً
 وطرُت بعزمي لو أصبُت مطارا

 

 إني إذا خفي الرجال وجدتني 

 

 

 

 كالشمس ال تخفى بكل مكان 
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 له ، فهو قد أسر كل البالد بذكره 
ً
املعّرِي قد قلب اآلية ورسم هذه الصورة بشكل مراوغ بحيث يجعل من الزمن ) الليالي( تابعا

جه نظره إلى العنصر األهم " قضية الزمن " التي كانت تؤرقه، فسيطر علي  ها من خالل أفعاله بها.)األماكن(، ثم اتَّ

  وُيثقُل رضوى دوُن ما أنا حامُل 

قا،       (2002يثقل أي يحتمل فوق طاقته ،" رضوى : اسم جبل ، دون : ش يء دون ")السَّ

ا يحمله الشاعر من أعباَء وهموٍم، وهو ملا اختار    يثقل كاهله أقلُّ ممَّ
ً
ر الجبل إنسانا  في القوة  صوَّ

ً
والصالبة فإنه الجبل الذي يعد مثاال

ل ما   أمام قوته التي يسعى بها لبناء مجده، فالجبل على قوته ال يقدر على تحمُّ
ً
 بينه وبين الجبل، فكان الجبل ضعيفا

ً
قد أقام مقابلة

 من عناصر املكان " الجبل " وهو أقوى عنصر .
ً
 يقدر عليه املعري. كما تجدر اإلشارة إلى أنه قد استخدم عنصرا

 لنحوي : ُيثقُل دوُن ما أنا حامل رضوى ، فقد قدم املفعول به وأخر الفاعل ، و أصل التركيب ا
ً
 إلى قوله تعالى : إشارة

ا عرضنا األمانة على السماوات واألرض والجبال فأبين أن يحملنها و أشفقن منها وحملها اإلنسان " )األحزاب:  ( 72" إنَّ

 ملجد.وهذا كناية عن اقتداره وصحة حزمه وإقدامه في سبيل ا

ا،284لقول أبي القاسم عبد هللا بن محمد اليزيدي)  تضمين وفي البيت قَّ  : (2002هـ()السَّ

                                               

      

ه     آلٍت بما لم تستطعه األواِئُل  .8
ُ
 األخيَر زمان

ُ
ي و إن كنت ِ

ّ
 و إن

 زمنه، حتى لو قام الزمن بفعل " التأخير " له، فإنه سيتقدم وسيأتي بما لم يستطعه األوائل.  
ً
يا  يقف املعري بهذا التأكيد متحدَّ

الَم جحافُل  .9
َّ
 و أغدو ولو أنَّ الصباح صوارٌم      و أسري ولو أنَّ الظ

ن من خاللهما حزمه و إقدامه في تحقيق معالي األمور، من خالل أسلوب    م املعري في هذين البيتين صورتين شعريتين يبّيِ يقدَّ

الصدر والعجز من تصويٍر فني، حيث صور الصباح  املطابقة بين تركيبي الشطر األول من البيت، والشطر الثاني منه، وما في كال

ر الظالم بالجحافل )الجيوش(، ومع ذلك يستمر في سَريانه ف َسلُّ عليه، ومع ذلك هو يغدو وال يأبه له. وصوَّ
ُ
ي بالصوارم )السيوف( التي ت

ه مستمٌر في صراعه مع الزمن، وال ن يثنيه أو أن يبعده عن مرامه فهو يجاهد يسمح للزمن بأ هذا الليل. وهذان التشبيهان كناية عن أنَّ

د واالستمرار واملداومة .   ويكابد من أجله. ولنلحظ أّنه استخدم الفعلين بصيغة املضارع التي تدل على التجدُّ

 و أيُّ جواٍد لم ُيَحلَّ ِلجاُمه      و ِنضِو يماٍن أغفلته الصياقُل   .10

ن لجامه، وبال ر نفسه بالجواد الذي لم ُيزيَّ يقل صقله، و" )أيُّ ( كما وردت عند البطليوس ي صوَّ سيف الذي أغفل الصَّ

قا،  لتعظيم نفسه 2002تستعمل في املدح والتعظيم، كقولك: أي رجل زيد " )السَّ
ً
(. فاملعري بهذه الصورة املركبة في البيت ضرب مثال

 فكان االستفهام على سبيل التفخيم والتعظيم.

ا شبه نفسه 2005ب أن يكون الخيُل من أهم رموز السرعة ")بطش، وقد " جرت العادة في أشعار العر 
َّ
(، والشاعر هنا مل

لت في ذاته، كما أنه قد ابتدأ تشبيهه بأي، في موضع الجملة  بالجواد، كنى بهذا التشبيه عن صفة السرعة واإلقدام، حيث تأصَّ

 على قطعية ثبوت الصفة في سائر
ٌ
ة
َّ
ة دال  أبد  االسمية، والجملة االسميَّ

ً
د نفسه من مفعوالت الزمن، فغدا سريعا األزمنة، فكأنه جرَّ

 الدهر.

 له    فما السيف إال غمده والحمائل .11
ٌ
 وإن كاَن في لبس الفتى شرف

وهذا البيت تتميم ملعنى البيت السابق، حيث يوحي بأنَّ املعنى في جوهر الفتى وليس بمظهره الخارجي، ومن أجل بيان هذا   

ته، فيقول لو كان لباس الفتى يؤتيه الشرف املعنى، يقابل ل بس الفتى بغمد وحمائل السيف، ويقابل شرف الفتى بمضاء السيف وحدَّ

 والرفعة، فجودة السيف وحسنه تنحصر بجودة غمده وحمائله ال بمضائه وما كان من شأنه في املعارك.

ماك .12 ني بين الّسِ
َّ
َه منزلي      على أن

ْ
ن
ُ
 يِن ناز ُ ولي منطٌق لم َيَرَض لي ك

ها، ويطلب مني منزلة أعلى منها، وهذا كناية    يقول لي منطق لم يقبل لي مقدار هذه املنزلة التي وصلُت إليها رغم رفعتها وعلّوِ

َماكين وهما نجمان عمالقان أحدهما هو )السماك الرامح( ف صورة ذاته حين أشار إلى " الّسِ
َّ
 عن شغفه باملعالي واملكارم. املعري هنا كث

عواء( أو الراعي، واآلخر هو )السماك األعزل( في كوكبة )العذراء البروجية(، والسماك الرامح أملع من السماك األعزل وقد في كوكبة )ال

ماكين، وهذا 2009تردد ذكرهما كثيرا في شعر العـرب ")مشارة،  (، حيث جعل منزلته األدبية ) منِطُقه ( سامية بين هاتين املنزلتين للّسِ

 و همته. دليل واضح على ُعل

ل بعَضه   صبرُت على ما لو تحمَّ

 

 

 

ُع  َرْورى أوشكت تتصدَّ
َ
 جبال ش
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ناِوُ   .13
َ
ت
ُ
ٍد        ويقُصُر عن إدراكه امل  لدى موطٍن يشتاقه كلُّ سّيِ

ه    يقول؛ هذا املنطق يضعني عند موطٍن، يروُم كلُّ سيٍد أن يصل إليه، ويعجز عن إدراكه وبلوغه كل من يريد تناوله مني، ألنَّ

 ال همة له على طول اإلدراك.

 أنف قوله في البيت التالي :أّما املعري فله همة عظيمة، حيث است

تي كلَّ مطلٍب      ويقُصُر في عيني املدى املتطاو   .14 ر عندي همَّ ِ
ّ
َحق

ُ
 ت

ُر كل املطالب في سبيل تحقيق غايته )طريق املجد (، وهذه صورة مبالٌغ فيها ليبين  ته من خالل تجسيدها بشخٍص ُيحّقِ ر همَّ صوَّ

 منزلته بين األنام، حتى بات املدى املتطاول أي األشياء بعيدة املنال قصيرة في نظره. 

راكه املتناول" ليجاوز فرصة إدراك الفضائل عن املتناولين غيره، ولنلحظ أنه استخدم ) عن ( في عجز البيت األول "ويقصر عن إد

واستخدم )في( في قوله: " ويقصر في عيني املدى املتطاول" ليفيد دخول غايته وفضائله في الزمان واملكان بعد مرورها أمام ناظريه، 

ن من خاللها أعلى درجات الهمة.  وهذه صورة بليغة بيَّ

 الجهل في النا .15
ُ
 س فاشًيا     تجاهلت حتى ظنَّ أني جاهُل وملا رأيت

قا،         (، وذلك أنَّ الزيادة في الفعل تجاهل على وزن 2002قال الخوارزمي: " تجاهل ، أرى من نفسه أنه جاهل وهو ليس به " )السَّ

، ولكنه يتظاهر )تفاعل( تفيد التظاهر، كقولنا: تماَرض الكسوُل، فهو ليس مريًضا، وإنما يتظاهر باملرض، فاملعري ه
ً
نا ليس جاهال

بالجهل، حتى ظنَّ أهل زمانه أنه جاهل باألصل. لكنَّ الحقيقة أنه استعمل الجهل مع َمن َجِهل عليه، وهذا املذهب األول من مذاهب 

 في
ً
موضوع الجهل ،  العرب في موضوع الجهل قياًسا على ما جاء في شرح الديوان لهذا البيت الذي جمع فيه املعّرِي مذهب العرب كامال

 (:1998وهو قوله )املعري،

                                           

          

 

 ردعه و إذالله" .املذهب "األول : هو أن يقابل الجهل بالجهِل، والثاني: هو أن نعرض عن الجاهل ألنَّ هذا أبلغ في 

ذ العفو و أمر بالعرِف و أعرض عن الجاهلين " )األعراف:
ُ
 (199وفي البيت تضمين لقوله تعالى : " خ

َص فاِضُل      .16
ْ
ق
َّ
ِهُر الن

ْ
عي الفضَل ناقٌص     وواأَسفا كم ُيظ  فواعجَبا كم يدَّ

ِلم ِ البديع الحسن الذي يدل على ح       
َ
عاء يقول البطليوس ي: " هذا من الك ه قرن الَعَجب باّدِ ذق قائله بصناعة الشعر؛ إلنَّ

قا، م املفعولين "الفضل" و "النقص" ليبالغ في العجب واألسف. 2002الناقص للفضل، واألسف بإظهار الفاضل للنقص") السَّ ( ،و قدَّ

نة إلى أ
َّ
 مبط

ٌ
 من تعجب املعري في الحالة األولى، وتأسفه من الحالة الثانية دعوة

ُّ
 ن يكون املرء متزًنا في ذلك. وُيستشف

ا        وتحسُد أسحاري عليَّ األصاِئُل  .17
ً
ف  ينافس يومي فيَّ أمس ي تشرُّ

ر الشاعر يوَمه وأمَسه          ُينافس على وزن " ُيفاعل " والزيادة تفيد املشاركة، واملنافسة تكون على الش يء النفيس الغالي، فصوَّ

ر األسحار واألصائل شخصين ينافس كٌل منهما اآلخر، من  ا(، ثمَّ صوَّ
ً
أجل " التشرف به " فأصل التركيب؛ )ينافس يومي أمس ي فيَّ تشرف

 أنَّ 
ً
 " التشرف به" كذلك. كأّنه يقول: " كل وقت من الزمان يودُّ أن أكون فيه دون سائر األوقات، فوصف أّوال

َ
 شخصين يتحاسدان ُبغَية

 بأ
ً
قا،أمسه ينافس فيه يومه، ثم زاَد مبالغة  (2002ن وصف أنَّ أصيل يومه يحسد عليه سحره ")السَّ

والصورة مركبة من حيث جمعه بين صورتين في البيت الواحد، وبليغة من حيث صارت  "منافسة )محاسدة( األصيل للسحر أبلغ         

الذي يشتمل عليه مختلفان، ألنه من منافسة األمس لليوم الذي هو فيه  ألنَّ األصيل والسحر يجمعهما يوم واحد، واألمس واليوم 

 (.2002يمكن أن يحصل في األصيل وال يمكن أن يعود إلى األمس " )السقا، 

ي إذا        ِ
ّ
ا جعل املعري أمسه ينافس فيه يومه وأسحاره تحسد عليه أصائله، فهو قد شغل الزمان كما كانت غايته حين قال : " كأن

ّ
ومل

ه لُت الزماَن و أهله .. " ، كأنَّ
ُ
 بذلك يسيطر من خالل شعره على حوادث الزمن. ط

 أبالي َمْن تغوُ  الغوائُل  .18
ُ
 وطا  اعترافي بالزمان و أهله       فلست

ر حقيقة اعترافه بغواِئل )مهلكات(         
ُ
ر أوقات زمانه وأيامه تتنافس فيه وتتحاسد عليه للتشرف بكينونته فيها، يذك بعد أن صوَّ

ثه فيها أمًد  ٍة( ، فأصبح مجرًبا خبيًرا ال يبالي بها. وهذا البيت يدل على الحقيقة الزمن وتلبُّ ، وهو القائل: )وقد مارسُت كل خفيَّ
ً

ا طويال

قة في نفسية أبي العالء املعري تجاه تأمالته في الزمان، حيث قال البطليوس ي: "االعتراف هاهنا بمعنى املعرفة، وهو أبلغ في املعنى  املتعّمِ

ا لم أر الجهل مغنًيا   جِهلُت فلمَّ

 

 

 

ْمُت ، فأوسعُت الزمان وقاًرا 
ُ
 حل
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قا، من املعرفة ألنَّ  ت على زيادة في املعنى ")السَّ
َّ
ق 2002هذه الزيادة إذا كفت الفعل دل (، فهو لم يكتِف بمعرفة خطوب الزمن، بل تعمَّ

ا.
ً
  في ممارستها حتى أنتج من هذه املعرفة حقيقة واعتراف

ف منكبي       ولو مات زندي ما بكته األنامل ُ .19  فلو بان عضدي ما تأسَّ

ف          ِف  ألنَّ  استعار التأسُّ  من لوازمه، وخصَّ املنكب بالتأسُّ
ً
ة حيث حذف املشبه به و أبقى شيئا للمنكب على سبيل االستعارة املكنيَّ

قا، ده لألمور الجليلة ")السَّ
ُّ
 عن 2002" املنكب يوصف بحمله لألشياء الثقيلة وتقل

ً
(، فكان هذا الوصف في نفي التأسف عنه كناية

أشار إليه سابقا " ويثقل رضوى دون ما أنا حامل "، فهو ال يتثقل وال يتأسف، و)لو : تفيد امتناع االمتناع  العبء الذي أثقل كاهله، كما

قا،  حاب ")السَّ ه بالبحر والسَّ دوة واالنسكاب وتشبَّ (، وقد نفى عنها البكاء الذي 2002(، واستعار البكاء لألنامل ألنَّ " األيدي ُتوصف بالنَّ

في أعظم خطوب الدهر"املوت"، حيث استعار " املوت " للـزند، وعدل عن" بان: ِمن الَبْين" ألن  -كان قد تأسف لو  -يخفف ثقل األسف 

ُل إيابه، فإذا كان ال يبكي لألعظم واأل ُت ال يؤمَّ كبر املوت أهول الخطوب و أعظم على املكروب من حيث كان َمن بان يرجى اقترابه واملّيِ

 يبكي لألقل
َّ
قا، فهو أخلق بأال  (2002األصغر")السَّ

َهاهِة باِقُل  .20
َ
ا بالف سًّ

ُ
َر ق ائيَّ بالبخِل مادٌر      َو عيَّ

َّ
 إذا وصف الط

يشير إلى حاتم الطائي، الذي يضرب به املثل في الكرم عند العرب، ومادر: هو رجل من بني هالل ابن عامـر بن صعصعة، ويضرب        

ا بعُد، وباقل:هو به املثل في البخل، وقس: هو قس بن ساعدة : من حكماء العرب وأول من خطب متوكًئا على عصا، وأول من قال: أمَّ

قا،  (.2002رجل من إياد ، يضرُب به املثل في الفهاهة) الِعّي(" )السَّ

 العِييُّ الخط        
ُ
ر انقالب القيم واملوازين في مجتمعه، حيث َيِصف البخيُل الكريَم بالبخل، ويصف يَب بالعّيِ والفهاهة، فالشاعر يصّوِ

م املفعول به في صدر البيت وعجزه ) الطائي ّس( على الفاعل ) مادر -فماذا بعد ذلك من فساد؟ وقد قدَّ
ُ
باقل( إلثارة الحسرة واألس ى  -ق

ِره إزاء هذه الحال التي آل إليها صاحب الفضل والِقيم العليا ي من ناحية، وليشير إلى تأسفه وتحسُّ  من ناحية أخرى. في نفس املَتلّقِ

َك حائُل  .21
ُ
جى : ياصبح لون      وقا  الدُّ

ٌ
ة مِس: أنِت خفيَّ

َّ
ها للش  وقا  السُّ

َهى(" )الزبيدي،  يشير املعري هنا إلى نجم ٍ هو )السها(، قال صاحب تاج العروس:"          ِفيٌّ ِفي َوسط البناِت )َوُهَو السُّ
َ
َوُهَو كوكٌب خ

(، ومن أمثال العرب: "أريها السها وتريني 2004وقد " كانت العرب تمتحن به قوة البصر عندهم" )مشارة،  (،1965

اِلط فيما ال  هذا يبرُز ابتداًء ثقافة املعري بعلم الفلك، ودرايته بأمثال العـرب، فهذا املثلُ  (، 1955القمر")امليداني،
َ
"يضرب ملن ُيغ

، أما املعنى الذي أراَدُه من البيت فمشابٌه للمعنى في البيت السابق، إذ إنَّ السها الذي يعد يخفى" كما ذكر صاحب مجمع األمثال

ِهم الشمس بذلك، والشمس في األصل هي مضِرب املثل في الَجالء، ثم يقابل بين الدجى والصباح على ذات  مضِرَب املثل في الخفاء يتَّ

: ياصبح لونك حاِئُل؛ ) أْي : ُمتغير كما ورد في لسان العرب (، وهذه الصورة، إذ يخاطب الدجى ) وهو شدة الظلمة( الصب
ً

اَح قائال

 الصور كناية عن فساد القيم واألخالق في مجتمعه. 

فاء، 
َ
ومن بالغة املعري أن قابل بين السها الذي هو فرٌع من الدجى )الليل(، وبين الشمس التي هَي فرٌع من الصبح بصفة الخ

بح بصفة فجعل الخطاب بين الف  تأزم الفساد ِبأن جعل األصل َ يخاِطُب األصَل؛ أي الدجى يخاطب الصُّ
َ
ف

َّ
، ثمَّ كث

ً
ال رع و الفرع أوَّ

ة  حائل ( على وزن الصفة املشبهة التي تدل على الثبوت، كأنَّ الذي أصبح يصدر األحكام رغم  –الحيلولة. واستخدم صفتي ) خفيَّ

 ضعفه، ُيسمع له .

ْهَب الحص ى والجنادُ  وطاولِت األرُض ال .22
ُّ
رت الش

َ
     وفاخ

ً
ماَء سفاهة  سَّ

 عليها، ويجوز أن يكون           
ً
عت أنَّ لها فضال ْول، الذي هو الَفْضل، أي ادَّ

َّ
ْت من الط

َ
قال البطليوس ي: " طاولت ْ، يجوز أن يكون فاعل

قا،  ول، الذي هو ضد العرض ")السَّ
ُّ
نهما الجاحظ على سبيل التهكم والسخرية من أحمد بن (، وهذان املعنيان قد ضمَّ 2002من الط

  بالعر 
ْ
م العرض على الطول وتزُعم أن َّ األرَض لم ُتوَصف ض دون عبد الوهاب في رسالة التربيع و التدوير، حيث قال: " ولم أزل أراَك ُتقّدِ

 
َ
 ِلفضيلة الطول على العرض ... وقلُت: لوال فضيلة الطول على العرض مل

َّ
 هللا سبحانه وتعالى الجنة بالعرض دون الطول إال

َ
ا َوَصف

ف هذه الصورة في سبيل 1955الطول إذ يقول جلَّ ثناؤه: )جنة عرضها كعرِض السماوات واألرض( ")الجاحظ،
َّ
(، إذن فاملعري قد وظ

ة املناقضة الذي كان يع
َّ
ه لجأ إلى أسلوب االحتجاج باألدل تمله الجاحظ في مناظراته التي كانت السخرية من هذا املجتمع وتقلباته، ويكأنَّ

 في سياق السخرية من أدعياء الكتابة والثقافة في عصره.

 وفي البيت تصوير باستخدام أسلوب التشخيص بأن جعل األرض صاحبة فضل على السماء .       

االجتماعية في العصر العباس ي  وانحطاطه في وقته، وهذه األبيات الثالثة في جملتها أراد املعري من خاللها أن يكشف عن فساد الحياة       

، وهو :
ً
حناه آنفا ا أراد تفصيل البيت الذي وضَّ  وما آَل إليه حال أصحاب الفضل آنذاك . وربمَّ
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ي إنَّ دهَرِك هاِزُ   .23  ُزْر إنَّ الحياة ذميمة        ويا نفُس ِجّدِ
ُ
 فيا موت

ور بين هذه الثنائيات املتضادة، لتصوير ذاك امِلسُخ القائم في املجتمع، كما يلي:           ن رسم املعّرِي العالقات و الصُّ
َ
 َبْعَد أ

ائي                              
َّ
ّس  )الكرُم الط

ُ
  الفهيُه باقل( الُبخُل املادري( و )البليُغ ق

ْبح )الشمس                                ها( و)الصُّ جى( السُّ  الدُّ

هب ) األرض                                ماء( و )الشُّ  الحص ى والجنادل( السَّ

ا( به   -في هذا البيت –فإنه       
ً
ملتمًسا زيارته، ليخلصه من الصورة التي تأكدت له عن ذمامة الحياة في هذا نادى املوَت )مستغيث

."
ٌ
 املجتمع، حيث قال: "إنَّ الحياة ذميمة

ه الشاعر املوت بإنسان ُتلَتَمس زيارته، ففي زيارته خالصه من هذا التناقض الذي مأل حياته، وقد بدا في حاٍل ال يطيق بعدها بَّ
َ
 وقد ش

 إل
ً
هر حيث أشار في استعارته " ولو مات زندي اصِطباًرا. إضافة ا كان املوت أعظم خطوب الدَّ

َّ
ه ملا طلَب  بذاته من املوت أن يزوره، ومل ى أنَّ

ه يبدو بهذا الطلب قد سما بنفسه إلى الحقيقة ِ العالية في تساميه على الدهر وخطوبه، ودعوته إياهما قبل أن  ما بكته األنامل "، فإنَّ

 يشيا به.

هِر الهاِزل، والَهْزل كما ورد في لسان العرِب: نقيض الِجّد، َهَزل َيْهزِ                   ُل ثم يبالغ في ذلك بالتماسه الِجدَّ من نفسه أمام هذا الدَّ

ه فيه، ودليل ذلك قول الكميت:  ، فاملعّرِي هنا قلب صورة الدهر، إذ إنَّ األصل أن يِجدَّ الدهُر باإلنسان رغم ِجّدِ
ً

 َهْزال

                                                   

   

  

ت بالصفة املشبهة  -املعري  –فالحياة فاعلة في اإلنسان عبر الزمن عند الكميت، لكن الشاعر  )فاعل بمعنى   -هازل -في بيته هنا، ثبَّ

م به، ولو في 
َّ
ي(، فتسامى على الزمن مرة أخرى وتحك  الهزل في روح الدهر، وكان هو صاحب الِجد املستمر بفعل األمِر )ِجّدِ

َ
فعيل( صفة

هر التي تقع عليه. ته فاقت ُمجريات الدَّ  املعّري وهمَّ
َ
 خياله الشعري. وهذا يحيل إلى القول بأنَّ بالغة

يل يبكي تأسُّ  .24
َّ
دي والل

َ
غت

َ
جُم في الغرب مائُل )َو قد أ

َّ
     على نفسه والن

ً
 ( 2فا

ُه به )اإلنسان(، وأبقى         ة حيث حذف املشبَّ ًفا على سبيل االستعارة املكنيَّ ره إنساًنا يبكي تأسُّ يل الذي صوَّ
َّ
شيًئا من استعار البكاُء ِلـل

ه لواِزِمه ) البكاء (، وهذا  يلتقي مع قوله  في عُجز بيت سابق :  ًفا على نفِسه ألنَّ "وتحسُد أسحاري عليَّ األصائل "، فالليل هنا يبكي متأّسِ

ته أيًضا، فالزمن يتأثر به، ال العكس.  فارق املعري وقت الغدو، والشاعر بذلك يرفع مكانته أمام عناصر الزمن، كناية عن علو همَّ

بُر جسٌم واللج .25 ِ
ّ
 من زبرجٍد      لها الت

ً
عيرت حافرا

ُ
 يُن خالخُل بالّرِيح أ

قا،            (، كناية عن سرعتها، وِشبُه الجملة متعلق بالفعل السابق )أغتدي 2002بالريح : أي بالفرس كما ورد عند البطليوس ي )السَّ

 عن
ً
ر جسم هذه الفرس تبًرا )ذهًبا(، كناية  عن صالبتها، ثمَّ صوَّ

ً
أصالتها، كما  (، وهذه الفرس لها حافٌر ُمعاٌر من الزبرجد األخضر، كناية

ة. ويكمل املعري في األبيات التالية وصف فرسه، التي يسعى معها في طريق املجد من خالل ذكر ُن بخالِخَل من فضَّ رها حسناَء تتزيَّ  صوَّ

 أوصاف الخيل األصيلة.

 إذا اشتاقت الخيُل املناهَل أعرضت ْ       عن املاء فاشتاقت إليها املناهُل  .26

ر            عِرض عنها، لدرجٍة تستحيل فيها املناهُل إنساًنا   -اسم جمع –الشاعُر الخيل يصّوِ
ُ
ها مع ذلك ت إنساًنا يشتاق إلى مناهل املاء لكنَّ

ا قال : اشتاقت إليها املناهل؛ فهذه كناية عن حاجة ال
َّ
ن  البيُت كنايتين، فهو مل خيل يشتاُق إلى وروِد الخيل إياها، وبهذا الوصف تضمَّ

ْت به الخيل، مما اضطرَّ املناهل أن تشتاقاملاسَّ 
َّ
بر الذي تحل ا قال: أعرضت، فهذه كناية عن الصَّ

َّ
 ة للماء وتمنعها عنه في اآلن ذاته، ومل

ن هذا املعنى في بيت آخر له، في قوله:  للخيل، وقد ُضمَّ

                                                   

    

 

 ثم يستأنف وصف الخيل، وقد رافقه وآنسه في كل أوقاته :

َعدُّ ذنوبي عند قوٍم كثيرة 
ُ
 ت

 

 

 

 وال ذنب لي إال العال والفواِضُل 

 

وِلها 
ُ
رانا على ُحّبِ الحياِة وط

َ
 أ

 

 

 

 َتِجدُّ بنا في كل يوم وَنْهِزُل 

 

ها   وما َورَدْتها ِمن صدًى غيَر أنَّ

 

 

 

 املساِحِل 
َ
 ُتريُد ِبِوْرِد املاِء حفظ
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ِي الكواكِب عـاطــُل  .27
ْ
ُر من َحـل

َ
 وليـــالِن حـــاٍ  بالكواكب َجْوُزُه      َو آخ

بُح موعد      بَوْصٍل َوضوُء الفجِر حٌب مماِطـُل  .28  كأنَّ ُدجاُه الهجُر والصُّ

ـَج ســاحـل .29
ُّ
ـَبـل  الـتَّ

َّ
 َيـُعـبُّ ُعباُبُه       ولـيـَس لــُه إال

ً
 بـه بـحـرا

ُ
 قـطـعـت

ماِئُل  .30
َّ
ْصُح منُه الش

َ
 ُسرًى لم ت

ُ
ٍة         حليف

َ
 ويؤنسني في قلِب كّلِ َمخوف

ى نْهُضه ُمتثاِقلُ  ِمن الّزِنِج  .31 ْوِثَق حتَّ
ُ
 رأسه      و أ

َ
 كهٌل شاب مفِرق

ٍة أو ظالٌع متحامُل  .32
َ
باُح َيُروُعها          أخو سقط َريا و الصَّ

ُّ
 كأنَّ الث

 إليك القبائُل  .33
ً
َبل     و إن نظرت شزرا

ُ
 لم ت

َ
عاَدة  السَّ

َ
 أعطيت

َ
 إذا أنت

ْزُر كما عند الخوارزمي: "هو نظٌر          قا، الشَّ باِغض " )السَّ
ُ
(، يقول إذا أنت ُوهبَت السعادة و أسبابها التي 2002في إعراٍض كنظِر امل

ال، حتى لو نظروا إليك نظرة البغض 
َّ
ت من خوضك في دروب املجد وهمتك النامية في الشغف إليها، فحينئٍذ ال ُتبال ِ بأقوال الُعذ و تأتَّ

وك َمعيبا   فال ُتباِل. ًالحسد وكراهية املجد، حتى لو عدُّ
ناصُل  .34

َ
َك على أكتاِف أبطالها القنا      وهابتَك في أغمادِهنَّ امل

ْ
ت
َ
ق
َ
 ت

بتك القنا ) الّرِماح ( التي يحملها األبطال، وهابتك  السيوف وهي في أغماِدها، كناية عن شجاعته وخوف أعدائه         َتقتك، أي تجنَّ

 الُوشاة " 
ُ
 " حديث

َّ
 الذي ال فائدة منه .منه، فما كان منهم إال

عاِبُل  .35
َ
اِقِهنَّ امل ْصَن على أفو

َ
ك
َ
   ن

ً
َد األعداُء نحوك أسُهما  َو إن سدَّ

عابل )أي: املناصل(        
َ
ه حتى لو افترضنا وقام األعداُء بتصويب أسهمهم إليك، رجَعت امل اها: أنَّ ة بأسلوب الشرط، مؤدَّ  ثم يقيم جَدِليَّ

 ء "واجعْل كيدهم في نحرهم " ، ويؤكد ذلك قوله في األبيات األولى :منهم إليهم . تضمين ملعنى دعا

                                         

        

رى و الكواِهــُل  .36
ُّ
قى رداُهـنَّ الذ

ْ
ل
َ
ِسٍم          وت

ْ
ٍ وَمن

ّ
ف

ُ
ايا كّل خ ز حاَمى الرَّ

َ
 ت

 لتالفي الشدائد ، بخالف كبار النفوس ) الذرى         
ً
َتحامى، على وزن تفاعل الذي تفيد املشاركة، أي أن صغار النفوس يتخذوُن حمية

 والكواهل ( يتلقون الردى دون خوف.

ارعيَن العوامُل و ترِجُع  .37 َمت في الّدِ ِ
ّ
           وقد ُحط

ً
 أعقاُب الـّرِماِح سليمة

هة(           باق بين " سليمة)صفة مشبَّ ِ
ّ
ضح أسلوب الط ن مقدار شجاعته حتى باتت الرماح تخاف االقتراب منه . –يتَّ مت)فعل( "، ليَبّيِ ِ

ّ
 ُحط

    فعـند  .38
ً
طا  تهوى العيَش فابِغ توسُّ

َ
تـطـاِو ُ و إن كنت

ُ
ناهي يقـُصُر املــ  التَّ

صــــاُن وهي كواِمُل  .39
ْ
ق
ُّ
ها الن

ُ
     وُيْدرك

ٌ
ة
َّ
قـــــــَص وهي أِهل

َّ
ى البدوُر الن

َّ
َوق

ُ
 ت

ه َحال اإلنسان في أمنه من النقص عند التوسط بالعيش وعدم أمنه منه إذا بلغ نهايته، ِبحال البدور في أمنها من النقص وهي          شبَّ

إدراك النقص لها بعد اكتمالها، ووجه الشبه بينهما هو األمن من النقص عند التوسط وعدم األمن منه عند الكمال. وقد " سمع أهلة و 

ريد 1963: التدبير نصف العيش، فقال: بل العيش كله " )أبي الحديد،بعض الفضالء قول الحكماء
ُ
 عن )الحزم( الذي أ

ٌ
(، وهذا كناية

 وإقداٌم وحزٌم ونائُل(.به صحة التدبير في مطلع ا
ٌ
 لقصيدة )عفاف

 نتائج الدراسة:
ى مناحي الحياة لتحقيق الشرف والرفعة. وقد حاولْت    ن مما سبق أنَّ الِهّمة هي الهمُّ إلى تحصيل معالي األمور في شتَّ تبيَّ

 الكشف عن تجليات الهمة عند أبي العالء املعّري بحسب ما بدت في ديوانيه سقط الزند
ُ
واللزوميات بصورة عامة، وفي  الدراسة

 قصيدة )سبيل املجد( بصورة خاصة.

ى في بعدين:
َّ
 وخلصت إلى أنَّ أثر الهمة عند املعري تجل

  ع املوضوعات وتفّردها في شعر املعّري على املستوى  :البعد األول ن مدى تنوُّ أثر الهمة على مستوى املوضوعات واملضامين، إذ تبيَّ

لة تتسم بالتفكير العقالني والنظرة الخاصة العميقة لحوادث األخالقي والنفس ي والِعل ة متأّمِ
َّ
مي، حيث تكِشف بمجموعها عن عقلية فذ

ب ولطريقة التعامل مع أبناء عصره، وللموت، وتوظيفه العلوم التي يتقنها والثقافة  عصره ومجريات وجوده، ومن ذلك؛ نظرته للتكسُّ

اء  -وما إلى ذلك  -الشعرية  الواسعة التي يكتنزها في مكونات أغراضه تس ى شعره جرَّ
ْ
َمْت في البحث عن تلك املضامين. فاك ّدِ

ُ
بالرؤية التي ق

يت والجدل الذي ذاع حوله في يومه، وحتى يومنا هذا.  ذلك روًحا فلسفية عالية للوجود وللكون من حوله. استحقَّ بها ذلك الّصِ

ت النكباُء بيني وبينكم   إذا هبَّ

 

 

 

 فأهون ش ي ما تقوُل العواِذُل  
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 عن شخصية لها أفقها الفلسفي الخاص الذي تِهمُّ لتحقيقه والبذل من وإنَّ هذا املجموع املتكامل من املوضوعات واملض 
ُّ
امين يِشف

 أجله وفي سبيله، بما يتجاوز البعد املادي املحسوس.

ة املعري على املستوى املعرفي.  بالتالي، يعدُّ هذا البعد من السعة بمكان العتباره اإلطار األوسع للجذر النفس ي ِلهمَّ

 همة املعّري على مستوى التشكيل الشعري، وقد تبلور ذلك من خالل قصيدة )سبيل املجد(، إذ ارتأى املعّري أثر : البعد الثاني

 تقديم املضمون الشعري الكلي لقصيدته من خالل مطلعها الذي قال فيه:

 وإقداٌم وحزٌم ونائُل 
ٌ
 أال في سبيل املجد ما أنا فاعُل /// عفاف

ة ر التأسيسيَّ
ُ
ل بِه األط

َّ
األربعة لهذا الطريق )عفاف وإقدام وحزٌم ونائُل( التي كانت بمثابِة الهيكل الكلي ملعاني وأخيلة  فقْد شك

 تأمالتهالقصيدة، إذ وظف أدواته الشعرية على مدى القصيدة لتجسيدها، ورسم كيفية تحقيقها لبلوغ املجد. مبرًزا من خالل ذلك 

املتوترة مع الزمان واملكان مظهًرا تفوقه عليهما. فكان يستعين تارة بالتصوير الفني  في وجوده، وفي املجتمع الذي يعيش فيه، وفي عالقته

)التشبيهات واالستعارات( إلكساب املعنى صورة مشهدية واقعية. وتارة يلجأ إلى الرمز وإلى توظيف قصص وأمثال متداولة توجز 

ف األسلوب الحواري مع األضداد كقوله: ِ
ّ
ر  مضمونه الشعري. وتارة يوظ الحال الذي آل  )وقال السهى للشمس أنت خفية ... الخ( ليصّوِ

إليه صاحب الفضل والقيم العليا في مجتمٍع فاسد. ساعًيا في كل ذلك إلى تغيير الصورة النمطية السائدة في مجتمعه، مضِفًيا إليها 

يمكن اعتباره اإلطار  –ال شك  –البحث. وهذا البعد بعًدا جديًدا في نظرته للحياة الذميمة وُمعايشتها واملوت ومغامرته، كما أبرزها 

ة املعّرِي على املستوى اللفظي واملعنوي، اللغوي عموًما. فاللغة هي التي تفِصُح عن مكنونات 
الدقيق والضيق للجذر النفس ي ِلِهمَّ

 اإلنسان.

امله بحسب ما ورد فيه من لغٍة وبعد، فكم بحثُت عن دراساٍت تختص بتناول غرٍض من أغراض شاعٍر ما على ِحدة، فتع  

د ظاهرًيا، ثمَّ قياس كل األغراض األخ ٍر موحَّ رى ومعاٍن وأفكار دون احتكار كل األغراض الشعرية التي أبدع فيها الشاعر في بوتقِة تصوُّ

ما عندها وبما كما كشف هذا البحث قد صدرت رؤيته في غرض الفخر بذاته عن نفس معتزة ب –على سبيل املثال  –عليه. فاملعري 

نها املقام. فِلَم كا ع عنه لوضاعته وبما تسعى لنيله ألصالته. وهذا ينمُّ عن ملمح الِهمة في شعره كما بيَّ
َّ
ن الشائع دائما ُتقِدُم عليه وبما تترف

ُق النقاد فيما ذهبوا إليه في 
َ
بيت أو بيتين أو قصيدة، أقوُل اقترانه بفلسفته التشاؤمية فقط؟ ِلَم لم ْ يلتفت النقاد لغير ذلك؟ قد ُيواف

، فهل بحثوا عن الدافع 
ً
قد، لكن هل ُيقاُس ذلك حًقا على كل األغراض الشعرية التي أبدع فيها؟ ولو كان ذا فلسفة تشاؤمية حقيقة

ما استطاعت. األصيل الذي دعاُه إلى ذلك؟ قد يكوُن باطن األمر َيعكُس ظاِهَر ما رأوُه. هذا موضع تساؤل قد أجابت عنه الدراسة ب

بلنا، وإنما يكون لنا الدور في ت
َ
ن ق ه يضطلع بنا أن ال ُنقوِلب األمور في عقولنا كما شاعت عمَّ ِصها ومراُد القول في نهاية املطاف، أنَّ فحُّ

ين إلضافة قيَمٍة جديدة، أو نقِد قديم، أو ... الخ، فالشعر العربي القديم مليء بما يجدر الوقوف عليه، وقراءته بنظرة  وبحِثها جاّدِ

ية مستوِعبة فاِحصة.  متأّنِ

  املراجع:
: املراجع العربية:

ً
 أوال

 . القرآن الكريم 

  18بيروت: دار إحياء الكتب العربية. ص-القاهرة 2ط( شرح نهج البالغة، 1963) ،أبي الحديد، ع.  .1

 .113، ص 1صادر، مجدار  (  وفيات األعيان و أنباه أبناء الزمان، ط بيروت:1977) ،ابن خلكان ،ش. .2

 .923ط( القاهرة: دار الحديث. ص ( مقاييس اللغة، )د.2008) ،ابن فارس، أ. .3

 . 210)د.ت(  الفوائد ،دار عالم الفوائد ،مطبوعات املؤتمر اإلسالمي، ص ،ابن القيم، م. .4

الكين، ط2011) ،ابن القّيم، م. .5  .2289،ص  3الرياض: دار الصميعي. ج 1( مدارج السَّ

 .83ص 15دار صادر. مج بيروت: 3هـ( لسان العرب، ط1414) ،م. ابن منظور، .6

هـ( الجامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه وأيامه = صحيح البخاري، 1422) ،البخاري، م. .7

 (.615رقم الحديث:) 222، ص 1لبنان: دار طوق النجاة . كتاب األذان، باب االستهام في األذان، مج -بيروت 1ط

 .228-227 -34-7ط، القاهرة: املؤسسة املصرية العامة. ص ( أبو العالء املعّرِي، د.1965)، بنت الشاطئ، ع.  .8

 .18املعهد الفرنس ي بدمشق للدراسات العربية. ص  ط ، دمشق: ( رسالة التربيع والتدوير، د.1955) ،الجاحظ، ع. .9

 216-215دار الفضيلة. ص القاهرة: 1( معجم التعريفات، ط2004الجرجاني، ع. ) .10

 . 1166 -1147 -1099، ص2بيروت: دار صادر. جـ 2( الجامع في أخبار أبي العالء املعري وآثاره، ط1992)، م.  الجندي، .11
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 .78، ص9مطبعة حكومة الكويت. جـ (  تاج العروس من جواهر القاموس، الكويت:1965الـزبيدي، م. ، ) .12

 538-519مركز تحقيق التراث. ص  دار الكتب والوثائق القومية، القاهرة: 4( شروح سقط الزند، ط2002) ،السقا، م. وآخرون .13

 91الدار الجامعية. ص بيروت: 1( علم النفس العام، ط1981) ،ع. عوض، .14

 .207دار اقرأ. ص بيروت: 4( أدب الدنيا و الدين، ط1985) ،ملاوردي، ع.ا .15

الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، بيروت: دار إحياء التراث ت( املسند  أبو الحسن، م. )د،  .16

 (.437)رقم الحديث: 325، ص1العربي . كتاب الصالة، باب تسوية الصفوف رقم مج

-195-184-188-177-169-263-145-149-126-123-58-51-16-15دار األرقم. ص لبنان: -( سقط الزند ، بيروت1998) ،املعّرِي، أ. .17

204-225-228-227-228-229-230-232-234-235-243 

ات، بيروت2000) ،املعّرِي، أ. .18 -392-327-268-213-202-187-181-154-142-114 -74(، ص 2-1دار األرقم. مج ) لبنان: -( اللزوميَّ

432-433-470. 

 243عالم الكتب. صالقاهرة:  1( التوقيف على مهمات التعاريف، ط1990)، املناوي، م. .19

 .26بيروت: دار صادر. ص  2(، ط1994املهرجان األلفي ألبي العالء املعري، ) .20

 .291، ص1لبنان: دار املعرفة، ج-( مجمع األمثال، بيروت1955) ،امليداني، أ. .21

 .72عمان. ص ط( األردن: (، معجم األصوات، )د.2010)، ياسين ، م. .22

 :
ً
 الصفحات اإللكترونية :ثانيا

 https://www.alarabimag.com/Article.asp?ART=10374( أبو العالء املعري فلكًيا،  موقع مجلة الكتب العربية، 2004) ،إ.مشارة،  .1

 .http://thaqafat.com/2015/08/27753(  متحدي اإلعاقة األول أبو العالء املعري، موقع ثقافات 2015)، بركات، م. .2

 
ً
ة :ثالثا  الرسائل الجامعيَّ

 14( إشكاليات الزمان في شعر أبي العالء املعري، جامعة حلب، ص2005) ،بطش، م. .1

 :
ً
 املجالت:رابعا

 ( .269-263،ص) 26،ع4معهد اإلنماء العربي،مج العاليلي، ع.، كيف نقرأ املعّرِي، .1
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The Manifastations of Determination of Al-Ma'arri's  
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Abstract:       This study aims to change the normal image of the poet Abū Al-alā Al-Ma'arri as 

describing him as the pessimistic and the anxious in life. This would be through explore the 
manifastations of determination of Al-Ma'arri's as it appears in his poetry in many levels and by 

providing examples of significant texts by him, which show these characteristics. The 

manifestations crystallized in his two poetical works that appeared as The Tinder Spark (Saqt al-
Zand) and Unnecessary Necessity (Al-Luzūmīyat), and it explored him in terms of morals, 

psychological, and scientific. After that, the study shows the notion of manifestations in an 

applicational way by doing a technical study to his poem "Glory Path"(Sabeel Al-Majd), the one 

which disclose the logical perspective of life of Al-Ma'arri . 
       The study also shows throughout this exploration of the manifestations the unforgetable 

antiquities of Abū Al-alā Al-Ma'arri on himself and on others.  

Keywords: Maniefistation, Al-Ma'arri, Saqt al-Zand,Luzūmīyat, "Sabeel Al-Majd.  
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 امللخص: 

أو بين لهجتين أو بين لهجة ولهجة، بهدف معرفة نقاط علم اللغة التقابلي )التحليل التقابلي( هو املقابلة بين لغتين مختلفتين أو أكثر، 

وتي التالقي ونقاط التباين بينهما، كاملقارنة بين اللغة العربية واللغة اإلنجليزية، وتتم املقابلة على املستويات األربعة: املستوى الص

لى التنبؤ بالصعوبات التي تعترض الدارسين واملستوى الصرفي، واملستوى النحوي واملستوى الداللي، حيث يهدف التحليل التقابلي إ

ومحاولة إيجاد حلول وتفسيرات لهذه الصعوبات واملشكالت وتذليل العقبات بوضع طرائق ووسائل لتسهيل عملية التعلم ودعم جهود 

ك من املجاالت، وعليه املدرسين، وهذا األخير يساعد بدوره في عدة أمور من بينها املساهمة في إعداد مواد دراسية وتطويرها وغير ذل

 جدوى استعمال التحليل التقابلي؟ وماهي أهدافه، وفيما تكمن أهميته؟ فالسؤال الذي يتبادر إلى أذهاننا ما

 علم اللغة التقابلي، التحليل التقابلي، املستويات اللغوية. الكلمات املفتاحية:

 

 
ً
 مفهوم التحليل التقابلي ونشأته:: أوال

ويتطور كنمو وتطور أي كائن آخر، وهي أداة الفكر، وآلة العقل من خلق املجتمع تنمو مع نموه، وتتطور مع تطوره اللغة كائن حي ينمو 

وتجمد مع جمود املجتمع، إذ إّن اللغة تكونت في أحضان املجتمع، فاللغة هي الواقع االجتماعي بمعناه األوفى، وتنتج عن االحتكاك 

 االجتماعي.

ة عرفتها الدوائر العلمية املختلفة في شتى الحضارات، فاللغة أوال وقبل كل ش يء نظام من الرموز الصوتية، هناك تعريفات كثيرة للغ

وتكمن قيمة أي رمز في االتفاق عليه بين األطراف التي تتعامل به، وقيمة الرمز اللغوي تقوم على عالقة بين متحدث أو كاتب هو 

 هي وسيلة التعامل ونقل الفكر بين املؤثر واملتلقي.املؤثر، وبين مخاطب أو قار  هو املتلقي، و 

ه( من التعريفات الدقيقة إلى حد بعيد، قال ابن جني: "حد اللغة أصوات يعبر بها كل قوم 391ويعّد تعريف اللغة عند "ابن جني" )ت

فهو يؤكد الطبيعة الصوتية  عن أغراضهم"، هذا التعريف دقيق ويتفق في جوهره مع عناصر تعريف اللغة عند الباحثين املعاصرين

 .(2003حجازي، )للرموز، ويبين أن وظيفتها االجتماعية هي التعبير، وتنوع البنية اللغوية من مجتمع إنساني إلى آخر 

وعلم اللغة في أبسط تعريفاته هو دراسة اللغة على نحو علمي، ويدرس علم اللغة الحديث بنية اللغة من الجوانب التالية: األصوات، 

اء الكلمة "الصرف"، بناء الجملة "النحو"، والداللة "املفردات"، ومن مناهجه: علم اللغة املقارن، وعلم اللغة التاريخي وعلم اللغة بن

 .(2001الصفصافي، )التقابلي ) وهو موضوع بحثنا(، وعلم اللغة الوصفي وعلم اللغة العام 

 م علم اللغة املقارن لرفع اللبس الواقع بينها.قبل التطرق إلى تعريف التحليل التقابلي نعرج على مفهو 

 تعريف علم اللغة املقارن: .1

ُعّرف علم اللغة املقارن على أنه من أقدم مناهج علم اللغة الحديث، وفيه بدأ البحث اللغوي عصر ازدهاره في القرن التاسع عشر، ال 

يهتم علم اللغة املقارن بمقارنة لغتين اثنتين من أصلين مختلفين أو من أسرتين لغويتين متميزتين بل يقارن اللغات املندرجة في أسرة 

 .  (2001الصفصافي، )ة لغوية واحد

ذهب إليه "أحمد مصطفى أبو الخير" على أنه: "يختص بمقارنة لغتين أو أكثر من عائلة لغوية واحدة ابتغاء الوصول إلى  وهذا ما

  (.2006أبو الخير، )الخصائص املشتركة بين هذه اللغات، كأن نقارن بين العربية والحبشية والعبرية" 

إلى أسرة لغوية واحدة أو فرع  ةاملنتميدراسة الظواهر الصوتية والصرفية والنحوية واملعجمية في اللغات  وموضوع علم اللغة املقارن 

َسٍر 
ُ
 .(2003حجازي، )من أفرع األسرة اللغوية الواحدة، ولذا يقوم املنهج املقارن في علم اللغة على أساس  تصنيف اللغات إلى أ
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 تعريف علم اللغة التقابلي: .2

ه( في معجمه: " القاف 395وقد قال "ابن فارس" )ت ،(2008مختار عمر،  )"تحليل ظاهرة لغوية معينة في لغتين مختلفتين" لغة:

،وجاء في لسان العرب: "املقابلة:  (5بن فارس، جاوالباء والالم أصل واحد صحيح تدل كلمه كلها على مواجهة الش يء للش يء" )

: عارضه" املواجهة، والتقابل مثله، وهو قبالك
ً
ُتك أي ُتجاهك، وقابل الش يء بالش يء مقابلة وقباال

َ
بال

ُ
،  (ابن منظور، )مادة قبل( )وق

     .وبعد تتبع كلمة )قابل( في معاجم اللغة، نجد أّن التقابل يصب في معاني )املواجهة( القائمة بين شيئين، أو املعارضة

ُيعّرف علم اللغة التقابلي أو التحليل التقابلي بأنه " أحدث فروع علم اللغة، وموضوع البحث فيه املقابلة بين لغتين اثنيتن  اصطالحا:

أو أكثر أو لهجتين أو لغة ولهجة، أي بين مستويين لغويين متعاصرين بهدف إثبات الفروق بين املستويين، لذا فهو يعتمد أساسا على 

، ويرى "سليمان ياقوت" في كتابه أّن علم اللغة التقابلي هو دراسة علمية (2006أبو الخير، )علم اللغة الوصفي" املنهج الوصفي، أو 

سية تنبني على "املقارنة بين لغتين أو لهجتين ليستا من أرومة واحدة أو أصل واحد، كاملقابلة مثال بين العربية واإلنجليزية أو بين الفرن

، كما يطلق عليه أحيانا "املقارنة الخارجية"، وهي تجري بين (1985ياقوت، )له هدف منشود وهو التعليم" والعبرية، وهذا التقابل 

فالتحليل  (،1985ياقوت، )لغتين أو أكثر، وهي مطلوبة في تعلم اللغة لغير أبنائها، واملصطلح العلمي لهذه املقارنة هو التحليل التقابلي

القسط املشترك بينهما وغير املشترك ويرى بعض اللغويين أنه ال حاجة لنا إلى تعلم العناصر املتشابهة التقابلي بنية في مقابل بنية ليرى 

بين اللغات، ويكفي أن نعرضها في مواقف تكشف عن قيمتها، ويتطلب املرء عناية في التعليم من نوع آخر حين تكون الخلفيات 

فإذا وضعنا البنيتين في وضع التقابل وجدنا من أصوات  (،2002أبو الخير،  )"مختلفة، ونستطيع باملقارنة أن نحدد ما نأخذ وما ندع

غة إحداهما ماله مقابل في األخرى، كما نجد أصواتها ماال مقابل له في البنية الصوتية للغة األخرى، فمثال إذا قابلنا البنية الصوتية لل

ات اللغة العربية ماال مثيل له في اإلنجليزية كالحاء والخاء والصاد والضاد العربية الفصحى بمثيلتها في اللغة اإلنجليزية، وجدنا من أصو 

" فهذه األصوات ال مقابل لها و ال vو" "pوالطاء والظاء والعين والغين والقاف، ووجدنا في اإلنجليزية ماال مثيل له في العربية مثل "

حد سواء أو يفتقر عالجها إلى طرق أخرى غير التحليل التقابلي، تدخل في نطاق التقابل، ومن ثم تمثل صعوبة للطالب واملعلم على 

إن التحليل التقابلي لم يعد مقصورا على  كطريقة تحليل األخطاء، و أما القسط املشترك بين البنيتين فهو موضوع التحليل التقابلي،

عي بنظام مقطعي آخر، فإذا قابلنا النظام املقطعي النظم الصوتية كما كان في باد  األمر، فلقد أصبح يجري اآلن مقابلة النظام املقط

بذلك العربي بمثيله في اإلنجليزية تبين لنا أن هناك فروقا بنيوية بينهما فمثال ) ال يبدأ املقطع العربي بأكثر من صامت واحد ولكنه يبدأ 

همزة وصل للتوصل إلى النطق بالساكن، ولجاء فلو أراد العربي أن ينطق هذه الكلمة ألدخل على بدايتها   streetفي اإلنجليزية نحو 

وهي بالطبع خطأ   (istireet)بحركة بعد التاء األولى للتخلص من التقاء الساكنين حسب العادات النطقية العربية ولكانت النتيجة 

لة النبر بالنبر، والتنغيم ، ومقابيمكن اصالحه بالتحليل التقابلي، وعلى هذا النحو نستطيع رصد الفوارق بين البنيتين املقطعيتين(

ثم   good heavensنلمحه من فروق في التنغيم عند مقابلة النظامين أن نستمع إلى إنجليزي يقول  بالتنغيم )حيث نكتفي لبيان ما

الصرفية بمثلها ، والبنية تحاول أن تقلد تنغيم كالمه وأنت تقول: "يا هللا" وستدرك الفرق بين اللغتين في ربط اإلطار التنغيمي باملعنى(

، والتركيب النحوي بمثله )فنجد العربية تفرق بين (adverb)فمثال أقسام الكلم غير متماثلة في اللغتين فليس في اللغة العربية 

أو   « have »أو   « do »أو  « is »نظير له في اللغة اإلنجليزية، فإذا تصدرت الجملة اإلنجليزية  الجملتين االسمية والفعلية وهذا ال

، واملعنى الوظيفي باملعنى الوظيفي نحوها فليس ذلك للتفريق بين جملة اسمية أو فعلية وإنما هو للتفريق بين الخبر واالستفهام(

، واملعنى املعجمي باملعنى املعجمي )فمثال "نائب الفاعل"( يقابله في العربية "املبتدأ" أو "الفاعل" أو subjectتسميه االنجليزية  )فمثال ما

واملوقف الثقافي باملوقف الثقافي ) فلربما وجدنا املفاهيم يقابله في العربية "العم" أو "الخال"(،  « uncle »تعبر عنه اإلنجليزية بلفظ   ما

املشتركة بين الثقافتين تخضع لبعض االختالف، كمفهوم األسرة والقرابة والعالقة الزوجية والخطبة.. مما ينبغي لكل منه أن يوضح 

ضيح الكافي عند تعليم العربية لغير العرب(، فنسعى بكل ذلك إلى أن نضع الطالب أمام عادتين استعماليتين متعارضتين اكتسبت التو 

 (. 2006تمام، ) إحداهما، ومن ثم يحول تمكنها منه دون أن يكتسب العادات النطقية األخرى في اللغة الثانية

تعددت تعريفات التحليل التقابلي اللغوية غير أّنها تدور في إطار الداللة على املقابلة، فهو يقابل لغتين من فصيلتين مختلفتين 

كالعربية واإلنجليزية أو العربية والفارسية، أو مستوى  بمستوى آخر، أو بنية بأخرى، أو نظام بنظام، بهدف إيجاد أوجه التشابه 

غرض تعليمي،  فإذا كان أحد أبناء اللغة اإلنجليزية يود تعلم العربية فالصعوبات التي تواجهه ترجع في املقام األول واالختالف، وذلك ل

إلى اختالف لغته األم وهي اللغة اإلنجليزية عن اللغة التي يريد تعلمها وهي العربية، كما أّن هناك فروقا فردية تجعل بعض األفراد 

ألجنبية أسرع من غيرهم، ولكن علم اللغة التقابلي ال يهتم بهذه الفروق الفردية، بل يهتم بالفروق قادرين على تعلم اللغات ا

املوضوعية، ولذا فهو يقابل مستويين لغويين اثنين بهدف بحث أوجه االختالف بينهما، والتعرف إلى الصعوبات الناجمة عن ذلك، 
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مهم للعربية ليست هي الصعوبات التي تواجه أبناء اللغة اإلسبانية أثناء تعلمهم فالصعوبات التي تواجه أبناء اللغة اليابانية في تعل

للعربية، وباملثل فتعلم العرب للغات األجنبية تختلف صعوباته باختالف اللغة املنشودة، وتحديد الصعوبات املوضوعية يتم عن 

م اللغة التقابلي، أما تحويل هذا إلى برامج تطبيقية مع التوسل طريق املقابلة بين اللغتين اللغة األم واللغة املنشودة، وهذا مجال عل

،  قد يظهر بعض االضطراب في علم اللغة التقابلي (2003حجازي، )بكل الوسائل التعليمية الحديثة فهو موضوع علم اللغة التطبيقي

 االثنان معا؟. ومثله في علم اللغة املقارن هل هو علم أم منهج؟ هل هو موضوع أم طريقة للبحث؟ أم هو

إّن املنهج الوصفي مثال معروف أنه منهج ليس غير، وبواسطته نستطيع أن نبحث في النواسخ الداخلة على الجملة االسمية مثال، أو في 

 بين 
ً
التقديم والتأخير في الدرس النحوي، فاملنهج هنا غير املوضوع بدليل اختالف املوضوعات وتعددها، أما إذا أجريت تقابال

جليزية والعربية في نظام الجملة وقلنا إّن الجملة العربية تبدأ باسم يتلوه اسم وهو ما يعرف بالجملة االسمية أو اسم يتلوه فعل اإلن

 وفاعل، وهذه هي الجملة االسمية املركبة، أو تبدأ بفعل يتلوه فاعل وهذه هي الجملة الفعلية، في حين أن الجملة اإلنجليزية ال تبدأ إال

وع باسم أو متبوع بفعل...، فإننا في هذه الحالة نكون قد استخدمنا التقابل اللغوي موضوعا  ومنهجا، أو قل طريقة للبحث، باسم متب

وفي الوقت نفسه جزئية من جزئيات العلم الذي يعطي اإلنسان معلومات لم يكن يعرفها من قبل وأيا كانت هذه الجزئيات فهي تدخل 

 (.1985ياقوت، )ة التقابلي" تحت موضوع أعم وهو "علم اللغ

وية نخلص مما سبق إلى أّن الفرق بين علم اللغة املقارن وعلم اللغة التقابلي يكمن في أّن األول ُيعنى بمقارنة لغتين أو أكثر من أسرة لغ

قابلة بين لغتين أو أكثر واحدة بغية الوصول إلى الخصائص املشتركة بينهما، كأن نقارن بين العربية والحبشية، أما الثاني فيقوم بامل

 ليستا من أرومة واحدة، بهدف الوصول إلى أوجه التشابه واالختالف كأن نقابل بين العربية واإلنجليزية أو العربية والفرنسية.

 نشأته: .3

التقابلية ولعل  نشأ هذا العلم في رحاب اللسانيات التطبيقية باعتبارها إحدى ميادينه، والتي تعّد الجانب العملي التطبيقي للدراسات

في مجال تعليم اللغة  (charles fries)البوادر األولى لهذا العلم تعود إلى الدراسات الهامة التي قام بها العالم األمريكي "تشارلز فريز"

، وفيه قام باستخدام املنهج التقابلي في تدريس 1954اإلنجليزية لغير الناطقين بها في جامعة ميشجان بالواليات األمريكية املتحدة سنة 

بمثابة من أعمال عّدها البعض  (weinrreich)و"وانيرش" (hougen)قام به العاملان "أوجان"  اللغة األجنبية، يليها بعد ذلك ما

 القواعد النظرية األولى للسانيات التقابلية.

تستمد اللسانيات التقابلية )التحليل التقابلي( جذورها من النظريتين السلوكية والبنائية، إذ ترى هاتان النظريتان أن الصعوبة في 

، وعليه فباإلمكان معرفة املشكالت التي تواجه تعليم اللغة الثانية تكمن في تشابك أنظمة اللغة األولى مع أنظمة اللغة الثانية وتداخلها

وقد نشأ املنهج التقابلي في إطار املدرسة  (،2009بوفروم، )متعلم أية لغة من خالل تصنيف التقابالت اللغوية من كلتا اللغتين

، وُيعّد هذا املنهج أحدث الوصفية لخدمة أهداف تربوية في جانب علم اللغة التطبيقي في مجاالت متعددة، أهمها مجال تعليم اللغات

املناهج، فقد نشأ بعد الحرب العاملية الثانية بفكرة بسيطة لدى من تعلموا لغات أجنبية، ووجدوا صعوبات واختالفات بين "اللغة األم 

لغة التطبيقي، ، وعلم اللغة التقابلي من أبرز الفروع في علم ال(2010صالح توفيق، محمد يونس، )" أو اللغة الثانية التي يتعلمونها

وتسهم فروع متعددة من علم اللغة التطبيقي وعلم اللغة النظري في خدمة هذا العلم وإمداده بمعطياتها املتنوعة بسبب مالبسات 

نشأة هذا العلم والظروف التي واكبته، حيث إنه أثناء الحرب العاملية الثانية ظهرت الحاجة امللحة لتعليم اللغات األجنبية على أسس 

ية، وآنذاك برزت صعوبات متعددة في وجه املتعلمين واملعلمين على حد سواء، حينئذ جاءت فكرة هذا العلم لتقدم األسس علم

العلمية املنبثقة عن الدرس اللغوي الحديث، ومن هنا أخذ هذا العلم بعد ذلك ينمو في اطراد مصطنعا لنفسه املناهج والطرق 

،  (descriptive linguistis)ناضجة لعلم اللغة الحديث، وانبثق عن منهج الدراسات الوصفيةاملتعددة،  فعلم اللغة من الثمرات ال

واليوم تقدم الدراسات التقابلية التحليلية نفعا كبيرا في مجاالت متعددة..، فهي مثال في مجال الترجمة إسهام قوي..، وذلك ألن النقل 

من لغة إلى لغة يتطلب اإلملام بمقومات اللغتين باإلضافة إلى االهتمام بمعرفة املعنى اللغوي وطبيعته، وقد أفاد تعليم اللغات فائدة 

محور بحوث  (interference)ة بفضل الدراسات التقابلية ال سيما خالل العقدين املاضيين حيث كانت دراسة تداخل اللغات كبير 

عالجت التأثيرات املترتبة على اتصال كثير من اللغات  متعددةكثيرة أجريت على ثنائيات لغوية مختلفة قدم خاللها الباحثون دراسات 

ز على الفروق بين بين هذه اللغات من  وأثر ما
ّ
تداخل، والدراسات التقابلية تستهدف مقابلة اللغة األم للطالب باللغة املتعلمة وُترك

ز على (2008البدراوي، )وأثر ذلك في اكتساب اللغة األجنبية  اللغتين... وعلى أوجه االتفاق بينهما...
ّ
، كما أن الدراسات التقابلية ترك

بين اللغات، حيث إن العناصر املشابهة للغة األم يكون تعلمها سهال والعناصر املخالفة لها يكون  مجاالت االتفاق ومجاالت االختالف

تعلمها صعبا، وقد خلص "روبرت الدو" إلى مقولة بهذا الخصوص أكدتها بحوث املتخصصين ودراساتهم.. ومؤدى هذه املقولة: "أن تلك 
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البدراوي، )بالنسبة له حين تصعب عليه املجاالت التي تختلف عما في لغته  العناصر التي تشابه لغة املتعلم األصلية تكون سهلة

ن  (،2008 ِ
ّ
وقد ظلت الدراسات التقابلية حتى أوائل الستينات من القرن املاض ي تسهم في وضع الكتب وإعداد مناهج للتدريس، وتمك

سم منهج يسيُر عليه كل من يريد تعلم لغة غير لغته األم الباحثين من التنبؤ باألخطاء التي يمكن الوقوع فيها بناء على دراساتهم لر 

  (.1984عمايرة، )يقابل منهج لغة الدارس األم 

 علم اللغة التقابلي عند علماء اللغة األمريكيين واألوربيين: .4

ر وُمورس في (fries, 1945-lado, 1957)حيث يزعم علماء اللغة الغربيون  ّوِ
ُ
الخمسينيات والستينيات من ، أّن التحليل التقابلي ط

وعلم اللغة  (skinner,1957)القرن العشرين كتطبيق لعلم اللغة البنيوي في تعليم اللغة، وظهر نتيجة لتطبيق علم النفس السلوكي

مر  في تعليم اللغة، غير أّن تعلم اللغات ودراستها كان معروفا منذ العصر الجاهلي، فنجد في شعر ا(bloomfield, 1933) البنيوي 

القيس بعض األلفاظ الرومية مثل: السجنجل وغيرها وفي شعر األعش ى بعض األلفاظ الفارسية مثل العظم واألرندج، أرندج وهو جلد 

 (. 2001علي جاسم، زيدان علي جاسم، ) جاسم أسود ، العظلم: نوع من الشجر يخضب به 

 إلى ثالثة اتجاهات وهي: آراء العلماء في تعليم اللغة من خالل التحليل التقابلي، تنقسم

  :يرون أن التحليل التقابلي يمكن أن يتنبأ األخطاء، ولقد صرح املؤيدون(fisiak 1981)  بأن التحليل التقابلي ضروري "

ي املواد التعليمية...، واستنتج من دراسته على الطالب   (ngamasyo 1994)للمعلمين ومصممي املناهج الدراسية وُمعّدِ

 الكينيين بأن "طريقة التحليل التقابلي ستكون مفيدة في إبراز املشكالت الصعبة التي تواجه الطالب".

  :يستطيع التوقع أو التنبؤ باألخطاء، وخاصة في النحو، ولكنه يمكن أْن يوضح األخطاء فقط،  يّدعون بأنه الاملعارضون

 من قابليته لتوقع األخطاء أو التنويع لل (van buren 1974)ويضع
ً
تحليل التقابلي بأّنه يوجد في قوته التوضيحية بدال

 2500فقد أجريا اختبارين في النحو اإلنجليزي ) (whitmam et jackson 1972)الصعوبات في اللغة الثانية أو التنبؤ بها، أما 

وإمكانيته في التنبؤ أو توقع املشكالت التي تواجه الناطقين غير  طالب ياباني( ليختبر " نظرية التحليل التقابلي في النحو اإلنجليزي 

 في تعلم اللغة.
ً
 األصليين في اللغة اإلنجليزية"، فأظهرت نتيجة االختبار بأن التداخل أو النقل لعب دورا ضئيال

  :اء يرون أّن التحليل التقابلي مفيٌد، لذا البد من دمج التحليل التقابلي وتحليل األخطاملعتدلون(jossem 2000)  مع بعضهما

هذا بقوله: " محل طريقة )  (james 1980)باعتبارهما أساليب يمكن أن تزود املتعلم بالنظر في عملية التعلم، ولقد لخص 

 من كونها  دورهاالتحليل وتحليل األخطاء( لها 
ً
الحيوي في تفسير مشكالت التعلم، ويجب على كل منهما أن ُتتم األخرى بدال

  ( .2001جاسم علي جاسم، زيدان علي جاسم، )منافسا لها"

 بيان أسبقية العرب القدامى لنظرية علم اللغة التقابلي في هذا املجا  قبل علماء أمريكا وأوروبا: .5

كما أدرجنا سالفا بأّن "علم اللغة التطبيقي لم يكن وليد العصر الحديث الذي يتناول قضايا لغوية عديدة منها: علم اللغة االجتماعي 

والترجمة وتعليم اللغات وعلم اللغة التقابلي وغير ذلك من القضايا اللغوية، ونجد أّن " الجاحظ" هو رائد هذا العلم بال منازع 

ناول هذه املوضوعات في كتبه العلمية كالبيان والتبيين والحيوان ورسائله، وتحدث عن هذه القضايا بشكل مفصل ومؤسسه، فلقد ت

، ولقد حذا علماء اللغة في أوروبا وأمريكا حذوه وتوصلوا إلى نتائجه التي أكدها في أبحاثه منذ أكثر من ألف ومئتي سنة 
ً
ودقيق جدا

قبل الباحثين العرب املعاصرين تبين إسهامته، وجوده، ودوره الرائد، ومؤسس هذا وأصيلة من  تقريبا ومع ذلك لم يحظ بدراسة جادة

 في التراث العربي من ِقبل الباحثين ولم يوفوه حقه من البحث والدراسة على 
ً
 شديدا

ً
همل علم اللغة التطبيقي اهماال

ُ
العلم"، وقد أ

أيام "الخليل بن أحمد" رحمه هللا، و"سيبويه" و"الكسائي"، والجاحظ  الرغم من أّن هذا العلم ضارُب الجذور عند العرب منذ

علي )أوروبي النشأة في العصر الحديث  -بحق، ال كما يزعمون من أنه أمريكي "وغيرهم، ويعد "الجاحظ" رائد هذا امليدان وأستاذه

د العبادي وهو شاعر جاهلي معروف قد تعلم ، ويذكر "أبو الفرج األصبهاني" صاحب "األغاني" خبرا، أّن عدي بن زي(2012جاسم، 

الكتابة والكالم بالفارسية وقد خرج أفهم الناس بها وأفصحهم بالعربية، وفي العصر اإلسالمي نجد أن الرسول العربي صلى هللا عليه 

الحكمة، وكان فيها ِقسم  فهو غني عن التعريف فقد فتح املأمون دار وسلم قال، )من تعلم لغة قوم أِمن شرهم(، وأما العصر العباس ي

للترجمة من وإلى العربية وللغات أخرى، ونجد أّن ابن املقفع مثال قد تعلم لغة الفرس والهنود، وترجم الكثير من قصصهم وآدابهم مثل 

دبية باللغة العربية، كليلة ودمنة وغيرها، وفي العصر األندلس ي نجد أّن اليهود تعلموا اللغة العربية، فألفوا كتبهم اللغوية والعلمية واأل 

 فهذه الدالئل تؤكد بأن تعلم اللغات كان منذ القديم وليس وليد القرن الحالي.
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ومن هذا نجد أن دراسات العرب القدماء كانت هي األساس  لنشوء هذا النوع من علم اللغة، فنجد دراسات "سيبويه والجاحظ 

ابلي، فلقد وجدنا أن "الجاحظ" في عالجه ملشكلة اللغة يشرح أسس هذا العلم: والسيوطي" تعتبر تقدما كبيرا في ميدان علم اللغة التق

مثل توصيف اللغة، بيان األسباب وشرحها وذكر طريقة العالج املناسبة لها، كما توجد دراسات اهتمت بمشكالت تعلم األصوات 

التطبيقي، فهذا العلم لم يكن جديدا إال باسمه، ولكنه وتعليمها وكانت هي النواة األولى لنشأة هذا الفرع الجديد من فروع علم اللغة 

 (.2012علي جاسم، )موجود من حيث املبدأ والتأسيس 

عند النظر إلى إسهامات اللغويين العرب في مجال علم اللغة التقابلي، يتضح لنا أن األفكار التي أتى بها الغربيون من بعدهم، ليست 

قديما، وال بالغريبة من حيث املبدأ والتأسيس، فقد عرف العرب هذه الدراسات التقابلية قبل بالجديدة على علماء اللغة العرب 

علماء اللغة في أمريكا وأوروبا منذ القدم، وتعد دراساتهم هي األساس والنواة لنشوء هذا الفرع من علم اللغة، غير أّن الفرق يكمن في 

 التسمية أو املصطلح.

ســات العربيـــة القديمــة وعنــد العـــرب، ايــل التقــابلي )علــم اللغـــة التقــابلي(، ونشــأته والحـــديث عنــه فــي الدر بعــد التطــرق إلــى تعريـــف التحل

 ننتقل في الجزء املوالي للحديث عن أهداف التحليل التقابلي وأهميته.

 الدراسات السابقة:

  ،العربية واإلندونيسية.(: دراسة تقابلية بين اسم اإلشارة في اللغتين 2007دراسة )أمير شريف الدين تانجونخ 

: التعرف على اسم اإلشارة في اللغتين العربية واإلندونيسية من حيث التعريف، أنواعه وفائدته، ومعرفة املقابلة الهدف من الدراسة

اإلشارة في اسم اإلشارة في اللغتين العربية واإلندونيسية من حيث مواطن التشابه واالختالف بينهما؟، وايجاد كيفية تعليم اسم 

 الناجحة في اللغتين العربية واإلندونيسية في مدرسة نور اإلسالم اإلسالمية تانجيرانج؟.

أوجه التشابه بين اللغتين هي من ناحية التعريف والداللة واألنواع والفائدة واملوقع في الجملة واالستعمال، ووجوه نتائج الدراسة: 

ى السهولة لدى الدارسين عند تعلمهم اللغة العربية، أما أوجه االختالف بين اللغتين هي من التشابه بين اللغتين في اسم اإلشارة يؤدي إل

ناحية الداللة واألنواع والفائدة وموقعها في الجملة، ووجوه االختالف بين اللغتين العربية واإلندونيسية يؤدي إلى الصعوبات لدى 

 اسم اإلشارة لتالميذ االبتدائية بالطريقة القياسية واالستقرائية. الدارسين عند تعلمهم اللغة العربية، وأن يكون تعليم 

  ،نزار قبيالت وإسماعيل األقطش( (: املورفيم العربي )ما(، واملورفيم اإلنجليزي )2014دراسةwhat في االستعما  اللغوي )- 

 -دراسة تقابلية تطبيقية

( في اللغة whatي تخص املورفيم العربي )ما(، واملورفيم اإلنجليزي )الوقوف على مضامين االستعمال اللغوي التالهدف من الدراسة: 

اإلنجليزية، بهدف تبيان الجوانب املشتركة في وظائف كل من املورفيمين وتكشف عن أوجه االختالف التي أبرزها االستعمال اللغوي 

 اللغتين لغير الناطقين بهما.لكل منهما، وقد كشفت الدراسة عن بعض الصعوبات التي يمكن أن تواجه عملية تعلم 

يشترك كل من املورفيمين في ثالث وظائف عامة هي: االستفهام والصلة والتعجب، ويشكل كل منهما نظيرا مناسبا في نتائج الدراسة: 

ى ال يمكن بها السياق، ويتميز املورفيم )ما( عن نظيره بدخوله فضاءات لغوية أخر بمجال الترجمة، وأحيانا مع التعديالت التي يتطل

 ( أن يشكل نظيرا لها، ومن ذلك: النفي، وكثير من صيغ الجزاء، وما الزائدة واملصدرية والكافة.whatللمورفيم )

 دراسة تقابلية -(: دالالت زمن الفعل املاض ي بين العربية واإلنجليزية2014 –دراسة )صالح عياد حميد الحجوري- 

اإلفادة من علم اللغة التقابلي بهدف معرفة أوجه التشابه واالختالف فيما يخص دالالت املاض ي الزمنية في  الهدف من الدراسة:

 اللغتين.

 في نتائج الدراسة: 
ً
خلصت الدراسة إلى أّن اللغتين تتفقان في داللة الفعل املاض ي على الزمن، وتتفرد العربية في الداللة على الزمن أوال

زمن الصرفي(، وهو زمن محدد، ثم تأتي القرائن لتعّين فيع هذا الزمن أو تغيره إلى غيره بوضوح، فيصبح زمنا الصيغة الصرفية ) ال

سياقيا، أما في اإلنجليزية فال تدل صيغة الفعل الصرفية على الزمن، بل الزمن في الفعل يأتي من خالل القرائن أو السياق أو األلفاظ 

/ بشكل -edالسياق في تحديد داللة الزمن، فعلى الرغم من وجود الصقة صرفية تتمثل في الحقة / الدالة عليه، فهو أشد افتقارا إلى

أساس ي، إال أنها تحتاج بسبب اشتراكها مع الحقة صيغ أخرى، إلى السياق ليحدد ما إذا كانت الصيغة للماض ي او اسم املفعول أم 

 لزمن املاض ي، وإنما يزيل االلتباس عنها عندما تشترك مع غيرها. غيرهما ويعني ذلك أن السياق ال يقتصر على تعديل داللة ا

 
ً
 أهداف التحليل التقابلي وأهميته: :ثانيا
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 أهداف التحليل التقابلي: .1

لى ذكرنا سابقا أّن علم اللغة املقارن يقارن اللغات املنتمية إلى أسرة لغوية واحدة ويهتم في املقام األول باالستخدام األقدم للوصول إ

اللغة التي خرجت عنها كل هذه اللغات، ولذا فعلم اللغة املقارن ذو هدف تاريخي يحاول كشف جوانب من املاض ي البعيد، أما علم 

لي فال شأن له بهذه االهتمامات التاريخية، ودراساته ذات هدف تطبيقي في تعليم اللغات، ولذلك فالدراسة التقابلية اللغة التقاب

ممكنة بين لغتين من أسرة واحدة أو من أسرتين مختلفتين، ليس بهدف التعرف إلى األصل القديم ولكن بهدف التعرف على الفروق 

لغة  -بين النظامين اللغويين، فيمكن مثال أن تتم الدراسة التقابلية بين العربية والتجرينية  الصوتية والصرفية والنحوية واملعجمية

وكلتاهما من اللغات السامية، كما أن البحث اللغوي التقابلي ال يقتصر على مجال األصوات، بل يتناول أيضا بناء الكلمة   -إريتيريا

لف بين اللغة األم واللغة املنشودة، والتراكيب قد تختلف بينهما والكلمات قد تختلف وبناء الجملة والداللة، األبنية الصرفية قد تخت

 داللتها بين املستويين ويمكن التعرف إلى ذلك كله بالدراسة التقابلية، فيكون تذليل الصعوبات بمراعاتها في برامج تعليم اللغات أي أّن 

 (.حجازي هذه الصعوبات ) الدراسات التقابلية تقدم أساسا لغويا موضوعيا لتذليل

 حيث يهدف التحليل التقابلي إلى ثالثة أهداف:

 فحص أوجه االختالف والتشابه بين اللغات. .1

 التنبؤ باملشكالت التي تنشأ عند تعليم لغة أجنبية ومحاولة تفسير هذه املشكالت. .2

 اإلسهام في تطوير مواد دراسة لتعليم اللغة األجنبية. .3

ى مقولة تقرر أّن أّي متعلم للغة األجنبية ال يبدأ في الحقيقة من فراغ ، وإنما يبدأ في تعلم هذه اللغة األجنبية أما الهدف األول فيقوم عل

وهو يعرف شيئا ما في لغته لذلك يجد هذا املتعلم بعض الظواهر سهال وبعضها اآلخر صعبا، فمن أين تأتي السهولة والصعوبة وهو في 

لم الناجح عليه أن يبذل جهده لتعلم اللغة األجنبية وهو يتعلم ويكتشف أن ثمة ظواهر '' تشبه'' أشياء املرحلة األولى، صحيح أن املتع

 في لغته ونّود أْن نلفت أوال إلى أن التشابه بين لغتين ال يعني سهولة التعلم أو أّن االختالف يعني صعوبة التعلم، ذلك أّن االختالف

لصعوبة فمسألة نفسية لغوية، أما الهدف الثاني فينهض على افتراض علمي بأن '' املشكالت'' في والتشابه مسألة لغوية أما السهولة وا

تعلم لغة أجنبية تتوافق مع حجم االختالف بين اللغة األولى للمتعلم واللغة األجنبية، إذ كلما كان االختالف كبيرا كانت املشكالت 

مكننا أْن نتنبأ ''باملشكالت'' التي ستنجم عند التطبيق العملي في عملية التعليم كثيرة، وحين نضع أيدينا على طبيعة هذا االختالف ي

ويمكننا أيضا أن نفسر طبيعة هذه املشكالت، فالتقابل بين العربية واإلنجليزية مثال يشير إلى وجود اختالفات بنائية كثيرة على 

مثال ليس لها مقابل في اإلنجليزية، وبعض الصيغ الفعلية في العربية املستويات اللغوية جميعها، فأصوات العين والحاء والخاء والغين 

مثال صيغة )فاعل( ليس لها نظير فيها كذلك، والنعت يسبق املنعوت في اإلنجليزية ويتأخر عنه في العربية، واسم املوصول يمكن أن 

، وبعض (2004)الراجحي، لها مقابل إنجليزي واحد يأتي بعد اسم نكرة في اإلنجليزية ويتأخر عنه في العربية، وكلمة العم والخال 

عند تعلمه العربية في بعض  ألفاظ القرابة ليس لها مقابل على اإلطالق، من هنا نتوقع أن يواجه متعلم لغته األولى اإلنجليزية مشكالت

الثالث: فهو ثمرة طبيعية للهدفين هذه الظواهر، إذ من املتوقع جدا أن نجد جملة من مثل: رأيت طالبا الذي نجح، وأما الهدف 

نتوقعه من مشكالت في ضوء هذا الوصف أمكننا أن نطّور مواد  السابقين، فإذا توصلنا إلى وصف تقابلي ألنظمة اللغتين، وحددنا ما

اللغة األجنبية هي تلك يؤكد منذ أول األمر أّن أفضل املواد فاعلية في تعليم  (fries)دراسية تواجه هذه املشكالت ابتداء، وقد كان فريز 

يبديه بعض الباحثين من تحفظ على هذا  املواد التي تستند إلى وصف علمي لهذه اللغة، مع وصف علمي مواز للغة األم، ورغم ما

 حقيقيا في تطوير املواد الدراسية في تعليم اللغة األجنبية، ولقد تزعم هذا أّن التحل
ً
يل التقابلي املبدأ، فإن التحليل التقابلي أثبت نفعا

ض نافع أيضا في تعليم اللغة ألبنائها، إذ ثبت لنا بالتجربة العملية أن كثيرا من الظواهر اللغوية في العربية تكون أكثر وضوحا حين تعر 

علم " على الدرس التقابلي، ومن هنا يصبح إدراكنا لطبيعة الظاهرة إدراكا أكثر علمية من فهمنا لبعض الجوانب املشتركة في قدرة "الت

، ولم (2004)الراجحي، لتعليم اللغة األولى  –رؤية أفضل نحو تطوير املواد الدراسية  -بال شك –حين تتلقى هذه الظاهرة ويثمر ذلك 

تنحصر بحوث التقابل اللغوي في منحى تعليمي محدد، كاملقاربة التقابلية بين لغتين من عائلة أو فصيلة لغوية واحدة كاللغات 

السامية مثال: إنما شمل ذلك عائالت لغوية مختلفة بهدف تيسير وسائل تعليمها، وإيجاد حلول ناجعة للمشكالت األوروبية، أو 

، والتحليل التقابلي يفيد في حل املشكالت التي تواجه الطالب على املستوى اللغوي (2014)العنبكي، العلمية التي تنشأ في العملية 

لتعليم يحتاج من املعلم مهارة في تحليل املشكالت التي تواجه طالبه أوال قبل أن تواجهه في سرعة والثقافي معا هذا من ناحية، كما أن ا

وبغتة، ودراسة التقابل تقوي املالحظة وُتبرز على وجه الدقة امللمح الذي يسبب اإلشكال سواء في األنماط التي يستعملها الطالب أو في 

ة... إلى آخره، كما أن التحليل التقابلي يجعل املعلم قادرا على التحليل الدقيق ويجعل البدائل...، أو في استعماله صيغا غير صحيح
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مما ال شك فيه أّن من أهم مجاالت تطبيق علم اللغة ما نجده في مساهمة  (politzer)الطالب قادرا على االستيعاب، يقول بوليستر 

ين والتركيز عليها خصوصا عند تعلم اللغات التي لم تمر بتجارب كثيرة التحليل التقابلي حيث إنه يساعد على التنبؤ بمشكالت الدارس

 .(2008البدراوي، )في تدريسها

والتداخل اللغوي  (error analyse)ولعل أهم اإلنجازات الناتجة عن الدراسات التقابلية ظهور الدراسات التي تهتم بتحليل األخطاء 

(linguistique interférence)  الذي يظهر عند متعلم اللغة بتأثير من لغته األم، وقد عّد هذا األسلوب )تحليل األخطاء( منهجا خاصا

يهدف إلى التعرف إلى الصعوبات التي تواجه املتعلمين للغة معينة من خالل رصد أخطائهم التي يرتكبونها ومعرفة مدى الصعوبات التي 

 انب هامة وهي:(، وهو يشمل ثالثة جو 2009بوفروم، )تجابههم

 تحديد األخطاء، بمعنى رصد األخطاء الشائعة التي يقع فيها املتكلم وتعيينها. .1

 وصف األخطاء: أي وصف األخطاء وتصنيفها )صوتية أو صرفية أو نحوية...( .2

 (.2004تمييز األخطاء: أي تحديد األسباب التي أدت إلى حدوث هذه األخطاء )الراجحي،  .3

مرحلة مهمة في تعليم اللغة، وهي تلي مباشرة التحليل التقابلي بل هو ثمرة من ثمراته، وفيه تدرس لغة املتكلم ويعّد تحليل األخطاء 

نفسه، وفي خالل تعلمه تصدر عنه أخطاء تقوم اللسانيات التطبيقية بتحليل هذه األخطاء الناجمة عن املتكلم نتيجة التحليل 

 (.2004)الراجحي، التقابلي

حليل التقابلي هو إجراء مقارنة بين لغتين ليستا من أسرة لغوية واحدة، وذلك بهدف حصر أوجه التشابه واالختالف يتضح لنا أن الت

في جميع املستويات، وكذا التنبؤ بالصعوبات التي قد تواجه الدارسين ومحاولة إيجاد حلول وتفسيرات لهذه الصعوبات واملشكالت 

هيل عملية التعلم ودعم جهود املدرسين، وهذا األخير بدوره يساعد في عدة أمور من بينها وتذليل العقبات بوضع طرائق ووسائل لتس

 املساهمة في إعداد مواد دراسية وتطويرها وغير ذلك من املجاالت.

 أهمية التحليل التقابلي: .2

، واآلراء الصادرة عن 1957، في سنة (linguistics across cultures )منذ ظهور التحليل التقابلي في شكل منظم بنشر كتاب "الدو" 

 للبحث الجاد والتحري ويتضح هذا بشكل خاص في املشروعات 1945"شارلس فريز" في وقت أسبق )
ً
( أصبحت هذه الدراسة مجاال

علم  الجمعية واألعمال الفردية التي تم القيام بها أو نشرها خالل الستينات وأوائل السبعينات، ومن جهة ثانية أدى الهجوم على

( وعلى البنيوية واملنهج السمعي الشفوي في مجال تعليم اللغات، 1959النفس السلوكي وعدم االقتناع به في مجال اللغة )تشومسكي 

 (transfer)أدى ذلك إلى زيادة حدة النقاش ملا وضع موضع التساؤل فائدة النظرية التقابلية املرتبطة بالنقل 

فائدة الدراسات التقابلية لتدريس اللغة ومتعلمي اللغات، ومن الطبيعي أْن يصدر من مؤيدي ، ومن ثم  (interference)والتداخل

( أن يناقش نقاط الضعف املدعاة 1971في بحث له )  (carl james)التحليل التقابلي مايعارض هذا االتجاه، فحاول "كارل جيمس"

أّن النغمة الجازمة التي ظهرت في آراء "فريز و الدو" )في أعمالهما على التحليل التقابلي في محاولة لدحضها، وبصورة عامة اليبدو 

املبكرة( حول قيمة التحليل التقابلي وبخاصة في إعداد املواد التعليمية، قد خفف منها الباحثون على مر السنين وما نزال إلى اليوم 

طائه، وأيضا لتفسير تلك الصعوبات واألخطاء وإن كان نجد الدراسات التقابلية تستعمل للتنبؤ بالصعوبات التي تواجه الدارس وبأخ

، وعلى أيِة حاٍل فالنظرة العميقة إلى املوضوع تبين لنا أن الهجوم على التحليل (1982)صيني، محمد األمين، ذلك يتم بحماس أقل 

 structuralismيس اللغة( والبنيوية التقابلي كان في معظمه نتيجة لربط خاطئ بين التحليل التقابلي واملنهج السمعي الشفوي )في تدر 

مؤيدي نظرية التعليم اإلدراكي من )في علم النفس(، ومن هنا كان الهجوم في معظمه يصدر  behaviourism)في علم اللغة( والسلوكية 

وكيلرمان  (nickel,1971)للرموز في تعليم اللغة وتعلمها، وأيضا من بعض دعاة النحو التوليدي التحويلي، وعلى كل وكما أشار نيكل 

(kellerman,1979)  فإّن التحليل التقابلي ونظرية النقل والتداخل التي بني على أساسها التحليل التقابلي ليسا بالضرورة مرتبطين

ا الزما على بعلم النفس السلوكي وعلم النفس البنيوي، ويعلق "كيلرمان" بأّن العالقة بين التداخل وميكانية املثير واالستجابة ليس أمر 

أية حال طاملا أنه  اليوجد سبب واضح يمنع النظر إلى ظواهر التداخل في إطار " االفتراض اإلبداعي للتراكيب"، وفيما يخص العالقة 

يمكن يبرر الربط بينهما مع أنهما نشآ في وقت واحد حيث إّن التحليل التقابلي  نرى أيضا ما بين التحليل التقابلي وعلم اللغة البنيوي ال

إجراؤه باستخدام منهج أّي دراسة من مدارس علم اللغة املعروفة وقد ذكر أحد مؤيدي التحليل التقابلي املعروفين أّن التحليالت التي 

 (Paks)صدرت مؤخرا في سلسلة الدراسات التقابلية ُبنيت على وصف تحويلي توليدي للغة، وهذا الوصف استعمل أيضا في مشروع 

، ومن (1982)صيني، محمد األمين، فأّي وصف لغوي واضح يمكن استعماله إطارا للدراسات التقابلية  (Stuttgart) في شتوتقارت

 رأى أّن التحليل التقابلي وإن كان اليفسر أو يتنبأ بجميع الصعوبات اللغوية التي تواجه دارس اللغة األجنبية، إال أّن باستطاعته أْن 
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، وعليه فالتحليل التقابلي ليس مفيدا فحسب بل إنه أداة ضرورية بالنسبة ملؤلف الكتاب الدراس ي يعيننا في عدة نواٍح في هذا املجال

فكل أولئك يحتاجون  (rivers, 1972)وريفرز  1961، 1958للغة األجنبية وأيضا بالنسبة للمعلم ومصمم اختبار اللغة ) قارن الدو 

ختبار، ومن بين املعايير املتعددة املتاحة يبدو التحليل التقابلي أكثرها نضجا إلى معيار من نوع آخر الختبار موادهم للتدريس أو اال 

ووضوحا حيث إّن تحليل األخطاء، وهو البديل املقترح من جانب بعض اللغويين يعاني من بعض العيوب إذا اتخذناه بديال للتحليل 

تمثل بصورة دقيقة الكفاية اللغوية للدارس، وأفضل  املادة قد ال التقابلي فتحليل األخطاء يعتمد على املادة التي يقوم بتحليلها، وهذه

يرتكب أخطاء في استعمال أبنية معينة ألنه يتفادى استعمال تلك األبنية قارن شاخشتر  مثال لتوضيح ذلك هو حالة الدارس الذي ال

scthachter, 1974)   باإلضافة إلى ذلك فتحليل األخطاء يفترض أن املادة الدراسية واختيار اللغة موجودان مسبقا، وأنه قد تم

(، 1982)صيني، محمد األمين، تجريبهما ) لكي تجمع منهما أخطاء الدارسين( هذا في حين أّن التحليل التقابلي يمكن اجراؤه مسبقا 

م اللغات، فيمكن اإلفادة من هذا املنهج التقابلي في مجال الترجمة، وتقديم أوجه التشابه واليقتصر البحث اللغوي التقابلي على تعلي

واالختالف، وبيان أهم الخصائص لكل من اللغتين موضوع الترجمة، وباإلمكان اإلفادة من املنهج التقابلي في صناعة املعاجم وفي 

للغة األدبية التي ينبغي له أن يتعلمها مما يوضح الصعوبات التي تواجهه في مقابلة اللهجة املحلية التي اكتسبها التلميذ في طفولته با

ذلك، ويمكننا من خالل الدراسة التقابلية أن نحدد بطريقة موضوعية جوانب الصعوبة الناجمة عن اختالف بنية اللغتين، اللغة األم 

  (.2010د يونس، )صالح توفيق،  محمواللغة املنشودة، أو اللهجة املحلية واللغة الفصحى 

 أهمية املدخل التقابلي للمعلم: .3

 الدارس للغة األجنبية يجد العناصر املشابهة للغته األصلية سهلة يسيرة، في حين يصعب عليه العناصر املختلفة عما في لغته.

 يتعرف الخبراء واملعلمون الذين ُيعّدون مقارنة بين اللغة األجنبية ولغة الدارسين األصلية على املشكالت التعليمية للدارسين على نحو

 أفضل، ومن ثم: 

 .يمكنهم اتخاذ الوسائل الكفيلة بعالجها على نحو أفضل 

  السبيل.يدركون املشكالت اللغوية التي يصعب التعرف إليها من غير هذا 

 .يعتبر املعلم خبيرا في تقويم مواد دراسية والتعرف إلى مدى مناسبتها قبل اعتمادها لالستخدام 

 .يمكنه رؤية ما إذا كان الكتاب املقرر يعرض األنماط اللغوية والثقافية للغة املراد دراستها أم ال 

 إلى الكتب واملواد الدراسية املعدة من قبل، وذلك إلثراء  تساعد الدراسة التقابلية املعلمين والخبراء في إضافة تمرينات وأنشطة

 هذه املواد، ولسد الثغرات التي قد توجد بها.

  يستطيع املعلمون والخبراء املدركون للعناصر املتشابهة والعناصر املختلفة بين اللغتين والثقافتين )األصلية واألجنبية( أن

بدقة وسرعة، كما أنهم يستطيعون أن يالحظوا التحريفات املحددة في مجالت يحددوا مشكالت التعلم وأن يصلوا إلى عالجها 

 . (2006)مدكور، هريدي،  األصوات، والتراكيب، واألنماط اللغوية، والبدائل التي يستعملها الدارس

  تعليم اللغات األجنبية إّن الدراسة التقابلية بين اللغة األصلية واللغة األجنبية تمكننا من الوقوف على املشكالت الحقيقة في

 وتعلمها، ومن ثم الواجب تناولها من خالل البحوث العلمية.

  الدراسة التقابلية بين اللغتين والثقافتين األصلية واألجنبية تعين الخبراء واملعلمين والدارسين على فهم االختالفات بينهم، ذلك

يفهمون في ثقافاتهم األصلية وحينئذ لن يقعوا في الخلط  أّن نمطا سلوكيا معينا قد يحمل معنى لدى الدارسين يختلف عما

وسوء الظن وسوء الحكم، وبذلك تم إرساء دعائم التسامح والفهم لحياة البلد الجديد عند الذين يزورونه ويتعلمون لغته 

 .(2006مدكور، هريدي، )

يعيبه، إذ يشوبه قصور،  عليم اللغة، إال أّنه يوجد ماتقدم يمكن القول بأّن التحليل التقابلي يمتاز بأهمية بالغة في ت وفي ضوء ما

يمكننا مثال: أن نتنبأ بأّن الطالب األجنبي سيكسر عين املضارع، أو يجعل مصدر 'استقام' على صورة 'استقوام' أو حتى  بحيث ال

كل هذه األمور مما ينفرد به نظام اللغة 'اسِتقام' بكسر التاء، أو أن يرفع املستثنى بعد إال، أو يعدل إدغام النون في 'من يكون' ألن 

الفصحى وال نعلم له نظيرا في لغة أخرى، من هنا يقتصر التحليل التقابلي على التنبؤ بهذه األمور من جهة وعن وصف العالج لها قبل 

لغة الثانية حينا آخر يجعل وقوعها في األداء من جهة أخرى ، وعليه إّن إتيان األخطاء بسبب الخالفات التقابلية حينا وبسبب بنية ال

، إّن التحليل التقابلي إذا أمكننا من (2006تمام، )من املستحيل علينا أن نبني محتوى تعليم اللغة كله على نتائج التحليل التقابلي

األخرى التنبؤ في حقل األصوات والنحو بمعناه الواسع الذي يشمل "الصرف" فإن من املشكوك فيه أن يكون له جدوى في الحقول 

 كاملعجم والثقافة.
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يصحبه من تنبؤ ال يغطي إال جانبا من جوانب األخطاء التي يقع فيها املتكلم في األداء اللغوي. مثال توضيحي من  التحليل التقابلي وما

ءه بعيد الفصح أو الناحية التقابلية هل يتحتم على الطالب اإلنجليزي الذي يتعلم العربية حيث يكتب موضوعا في التعبير أن ينهئ زمال

عيد القيامة؟ اليمكن بالطبع أن يتنبأ بأي أداء لغوي يدور حول هذه املمارسات الثقافية التي وجد في البيئة اإلنجليزية دون البيئة 

إال أنه ، يتضح لنا مما سبق أن التحليل التقابلي رغم نقاط الضعف التي تعتريه ورغم االنتقادات املوجهة إليه، (2006تمام، )العربية 

بإمكانه أن يفيدنا ويأتي بثماره ويسهم في عدة جوانب، إذ تتجلى أهميته في كونه أداة ضرورية بالنسبة ملعلم اللغة، وملؤلف الكتاب 

الدراس ي للغة األجنبية وملصمم اختبار اللغة باإلضافة إلى اعتماده في الترجمة، وصناعة املعاجم، وبيان أهم الخصائص لكل من 

 اللغتين.

 ث
ً
 مستويات التحليل التقابلي وخطوات إجرائه: :الثا

 مستويات التحليل التقابلي: .1

 مهما يكن من أمر هذا اإلشكال فإن اللسانيين العرب حددوا موضوع دراساتهم باللغة الفصحى.

تقسيم إجرائي ومنهجي للغة وقد تبنت اللسانيات العربية، في محاولتها إعادة وصف اللغة العربية ما اقترحته اللسانيات البنيوية من 

على ثالثة مستويات: املستوى الصوتي واملستوى الصرفي، واملستوى التركيبي، وهذا التقسيم يمثل إضافة منهجية قدمتها اللسانيات 

 العربية، إذ لم نعد نعهد فكرة املستويات اللغوية فيما سبق من دراسات لغوية، ونشير في هذ الصدد إلى مسالتين مهمتين:

نسبة هذا التقسيم الثالثي إلى عموم اللسانيين العرب ينطوي على تعميم ما، إذ ثمة من اللسانيين من يقترح أكثر من ثالثة  إن

 مستويات: املستوى الصوتي واملستوى املعجمي أو اللغوي، واملستوى الصرفي واملستوى النحوي، واملستوى الجملي ومستوى األساليب.

، الداللة مستوى من مستويات اللغة، فالبنيويون يعّدون اللغة جهازا -تبعا للموقف البنيوي نفسه-لوا، إن اللسانين العرب لم يجع

شكليا مستقال يعمل بآلية مستقلة عن وظيفته الداللية، " فتمام حسان" يتصور اللغة العربية بثالثة أنظمة: النظام الصوتي، 

كل دراسة لغوية ال في الفصحى فقط بل في كل لغة من لغات العالم، البد أن يكون  والنظام الصرفي، والنظام النحوي، على أنه يعد أّن 

، غير أن دراسة املعنى الوظيفي، بحسب (2004)بكوش، موضوعها األول واألخير هو املعنى وكيفية ارتباطه بأشكال التعبير املختلفة 

، ويرى 'أحمد مختار عمر' أن دراسة اللغة (2004)بكوش، نحوي رأي 'تمام حسان' أيضا تقع في ثالثة مستويات : الصوتي، الصرفي، ال

سواء كان املنهج وصفيا أم تاريخيا، تندرج في أربعة مستويات، وإن كانت الحدود بينهما غير واضحة تماما  -على ما جرى عليه العرف –

 كما نحب أن تكون هذه املستويات هي: 

 مستوى األصوات(phonology) ويدرس أصوات اللغة، ويشمل كال النوعين املعروفين باسم علم األصوات العام :(phonetics) ،

تعتمد الدراسة الصوتية على الكلمة برسمها املكتوب، بل تبحث وفق  حيث ال ،(1988باي، ) (phonemics)  وعلم الفونيمات

الصوتية في اللغة الواحدة، ولكن تحديد السمات الحاسمة التي مكوناتها الصوتية الحقيقية، ويحدد التقابل الداللي للوحدات 

للصوتين موضع التقابل،  تميز كل وحدة صوتية عن األخرى، يتم ببحث الخصائص النطقية والفيزيائية والسمعية لألصوات، أو

 وأهم هذه السمات:

 بينهما إلى كيفية تكّون الصوت في أعضاء النطق.الصوامت والحركات: تقسم األصوات اللغوية إلى صوامت وحركات، ويرجع الفرق  -أ

الهمس والجهر: يهتز الوتران الصوتيان اهتزازا شديدا عند النطق ببعض األصوات، وال يهتزان عند النطق بالبعض اآلخر، والوتران  -ب

 (.2001الصفصافي، )الصوتيان هما ما اصطلح العرب على تسميتهما باألحبال الصوتية

بر: ال يتكون الكالم العادي من مجرد تتابع الصوامت، والحركات ولكن تكون املقاطع، وتختلف درجات نبرها وفق املقاطع والن -ج

 ضوابط محددة، وتوجد في معظم اللغات املقاطع التالية:

 املقطع القصير املفتوح: ويقدر بوحدتين اثنتين، هما الصامت، والحركة القصيرة مثل: )كتب(. .1

 املفتوح: يتكون من صامت واحد، وحركة طويلة مثل: )بارك(.املقطع الطويل  .2

 املقطع الطويل املغلق: يتكون من صامت واحد، وحركة قصيرة وصامت واحد مثل: )بل، هل، من(. .3

 املقطع املغرق في الطول: يتكون من صامت وحركة طويلة، وصامت مثال هذا املقطع )دالة وطامة(. .4

صامت، وحركة قصيرة، وصامتين، وهذا املقطع في العربية ثمرة مقطع طويل مغلق، ومقطع  املقطع املغلق بصامتين: يتكون من .5

 .(2001الصفصافي، ) طويل قصير مفتوح مثل كلمة )دمشق(
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  مستوى الصرف(morphology):  أو مستوى دراسة الصيغ اللغوية وبخاصة تلك التغييرات التي تعتري صيغ الكلمات فتحدث

قبل  (re)مثل  (prefixes)فتصير جمعا، والسوابق  (cat)التي تضاف إلى  (s)معنى جديدا، مثل اللواحق الصرفية على سبيل املثال 

(tell) 'كل لغة من اللغات بعدد محدود من الوحدات الصوتية، وتعبر  حيث تتكون (، 1988)باي، لتعطيها معنى ' يخبر مرة ثانية

تتكون من الوحدات  اللغة بهذا العدد املحدود من الوحدات عن املعاني الكثيرة املتجددة، غير املتناهية وذلك ألن البنية اللغوية ال

الصوتية مفردة بل من وحدات صوتية مركبة في أنساق وأبنية مختلفة، منها ما ليس له استخدام في الواقع اللغوي وأطلق عليه 

الصفصافي، )مصطلح 'املهمل' أما املواد اللغوية املوجودة فعال فكانت عند الخليل بن أحمد )القرن الثاني الهجري( هي املستعمل 

2001). 

 ستوى النحو م(syntax) : ،الذي يختص بتنظيم الكلمات في جمل أو مجموعات كالمية )مثل نظام الجملة: ضرب موس ى عيس ى

، ويدرس كيفية تكوين (1988باي، ) التي تفيد عن طريق وضع الكلمات في نظام معين أن موس ى هو الضارب وعيس ى هو املضروب(

بصورة متزايدة إلى بحث بناء الجملة، فقد كانت موضوعات  1957الجمل من الكلمات املختلفة، ولقد اتجه اللغويون منذ سنة 

األصوات وبناء الكلمات قد نالت نصيبا أكبر من االهتمام على مدى مائة عام  ولوحظت الثغرات في دراسة بناء الجملة فانصرف 

 (.2001الصفصافي، )ون إلى بناء الجملة لغويون كثير

  مستوى املفردات(vocabulary):  الذي يختص بدراسة الكلمات املنفردة ومعرفة أصولها، وتطورها التاريخي، ومعناها الحاضر

ت فرع يسمى االشتقاق: وهو يختص بدراسة تاريخ الكلمات، وفرع آخر يسمى اوكيفية استعماله، ويدخل  تحت دراسة املفرد

املعجم، وهو فن عمل املعجمات اللغوية، ويستمد وجوده من علم دراسة تاريخ الكلمات وعلم الداللة، يضاف إلى ذلك اهتمامه 

 (.1988باي، ببيان كيفية نطق الكلمة، ومكان النبر فيها، وطريقة هجائها، وكيفية استعمالها في لغة العصر الحديث )

سة معاني الكلمات، وتعّد الداللة من أقدم قضايا الفكر في حضارات مختلفة، وهذا ما وهناك فرع آخر يسمى الداللة ويختص بدرا

د الحاجة إلى املعاجم التي تبحث في الداللة اللفظية، وترجع أهم ظواهر التطور الداللي إلى ثالثة أنواع:
ّ
 ول

ما حدث في اللغات النامية املتشعبة من اللغة )أحدها( تطور يلحق القواعد املتصلة بوظائف الكلمات وتركيب الجمل، وما إلى ذلك ك

، )وثانيهما( تطور يلحق باألساليب كما (2001الصفصافي، )العربية، إذ تجردت من عالمات اإلعراب، وتغيرت فيها قواعد االشتقاق 

واالحتكاك باآلداب   حدث للغة الكتابة في عصرنا الحاضر، إذ تميزت أساليبها عن أساليب الكتابة القديمة تحت تأثير الترجمة،

األجنبية ورقي التفكير، والتعبير عن حقائق العلوم، )وثالثهما( تطور يلحق معنى الكلمة نفسه، كأن تصبح الكلمة حقيقية في هذا املعنى 

 الجديد بعد أن كانت مجازا فيه.

ل مفاجئ سريع، بل يستغرق وقتا طويال وأنه وللتطور الداللي خواص كثيرة من أهمها، أنه يسير ببطئ، فتغير مدلول الكلمة ال يتم بشك

يحدث من تلقاء نفسه بطريق آلي، كما أّن هذا التغير الداللي مرتبط بالزمان واملكان في معظم أحواله، كما يحدث كذلك تطور في 

 للحاالت التي يكثر فيها استخدامها، فكلما كان مدلول الكلمة 
ً
واضحا في األذهان، قّل تعرضه معاني الكلمات ذاتها، فمدلولها يتغير تبعا

 .(2001الصفصافي، )للتغير، كما يحدث تغير في معاني املفردات حين انتقالها من لغة إلى لغة 

 الصلة بين هذه املستويات: .2

صحيح، إّن الحدود بين هذه املستويات األربعة غير واضحة تماما ومتشابكة، فأصوات اللغة مثال تتأثر كثيرا بالصيغ، والعكس كذلك 

باملعنى، كذلك يوجد تبادل مطرد بين الصرف والنحو، كما هو الحال بالبنية لبعض اللغات  -غالبا-والصوت والصيغة كالهما يتأثران 

حين تستعمل واحدا منهما وتستغني عن اآلخر، ولهذا فإن الصرف والنحو كثيرا ما يجتمعان تحت اسم واحد هو 'التركيب القواعدي' 

لم الصرف ال يمكن أن يستقل عن النحو، وعلم النحو في أشد الحاجة إلى ما يقرره األول ويسجله من حقائق، وكل (، فع1988باي، )

، ويرى 'كمال بشر' أنه من املقرر في الدرس اللغوي الحديث أّن (2005بشر، )منهما يلتمس العون من علم األصوات من آن إلى آخر 

لخ( متشابكة متداخلة إلى درجة تحليل عزل بعضها عن بعض عزال كامال غير دقيق، بل املستويات اللغوية )أصوات+ صرف+ نحو...إ

غير مقبول عن ثقافات الدارسين، ولكن يبدو أن بعض علماء العربية لم يدركوا تمام اإلدراك مدى العالقة واالرتباط بين فروع 

ينظرون إلى هذه الفروع أو املسائل كما لو كانت منفصلة ال الدراسات اللغوية أو مسائل اللغة املختلفة في عمومها ومن ذلك نراهم 

يضمها إطار عام مشترك يوحي بوحدتها وانتظامها جميعا تحت موضوع رئيس ي واحد، حيث إننا ال ننكر إدراكهم لنوع من االرتباط بين 

لكريم من اللحن والتحريف، ولكن هذه املستويات وهو كونها تخدم غرضا رئيسيا واحد، وهو الحفاظ على اللغة وصيانة القرآن ا

االرتباط الذي نعنيه هنا هو أّن علوم اللغة )ومسائلها العامة كذلك( ال تعدو أن تكون جوانب لش يء واحد أو حلقات في سلسلة 

منهما يجوز الفصل بين هذه الفروع فصال ينبئ عن استقالل أي واحد  واحدة، وهي بهذا املعنى تستلزم أمرين مهمين أولهما أنه ال
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واالكتفاء به في معالجة أية قضايا لغوية، وهذا يقودنا إلى األمر الثاني وهو ضرورة اعتماد كل فرع على اآلخر وحتمية االلتجاء إلى 

، يتبين لنا مما تقدم أّن التحليل (2005بشر، )نتائجه وخالصة بحوثه لالستفادة منها في معالجة قضايا الفروع األخرى وتوضيحها 

يقوم على املستويات التالية: مستوى األصوات، ومستوى الصرف، مستوى النحو ومستوى الداللة، وأّن هذه املستويات التقابلي 

 اللغوية متداخلة ومتماسكة فيما بينها وال يمكن بأي حال من األحوال فصل أحدها عن اآلخر. 

 خطوات إجراء التحليل التقابلي: .3

 ينبغي اتباعها عند إجراء هذه الدراسة التقابلية بين اللغتين وهي:الخطوات التي  (lado)اقترح "الدو" 

يرى اللغويون  الحصول على أفضل وصف بنيوي للغتين املعنيتين، مع توحيد طريقة الوصف )أي توحدي منهج التحليل(، وال .1

 تظام يمكن أن يفي بالغرض.داعيا لتحديد منهج معين ملقارنة األبنية )أي النماذج والتراكيب(، فأي منهج حيث يستعمل بان

 تلخيص موجز لكل األبينة بنية ببنية. .2

 املقارنة الفعلية ألنماط البنية في اللغتين. .3

 حصر أوجه التشابه بين اللغتين. .4

 حصر أوجه االختالف بين اللغتين. .5

 التنبؤ بالصعوبات املتوقع حدوثها نتيجة االختالف بين النظامين. .6

 (.2014حاج عبد هللا، الدجاني، )ها. تشخيص املشكالت واقتراح الحلول ل .7

 :خاتمةال
 مما سبق يتبين لنا أّن:   

 .الدراسة التقابلية تكون بين لغتين تنتميان إلى فصيلتين مختلفتين كالعربية والفارسية، أو العربية واإلنجليزية 

  ومشكالت تعليم اللغات لغير أبنائها.املنهج التقابلي من أحدث مناهج علم اللغة، ونشأ من محاولة التغلب على صعوبات 

 .يهدف علم اللغة التقابلي إلى حصر أوجه الشبه واالختالف بين اللغات من أجل تسهيل تعليم كل لغة ألبناء اللغة األخرى 

  الوصفي.املنهج التقابلي ذو هدف تطبيقي في تعليم اللغات، وال شأن له بالجوانب التاريخية للغة، ويعتمد أساسا على علم اللغة 

  علماء اللغة العرب القدماء كان لهم السبق في الدراسات التقابلية، غير أن االختالف يكمن  في التسمية ال من حيث املبدأ و

عّد األساس والنواة لنشوء هذا الفرع.
ُ
 األساس، مثل دراسات الجاحظ وغيره التي ت

 املراجع: 
 .9اللغة التقابلي، كلية التربية بدمياط الجديدة، مصر، ص( اتجاهات معاصرة في علم 2002أبو الخير، أ، م، ) .1

 .11، ص، مصر: دار األصدقاء-بحوث ودراسات -( علم اللغة التقابلي2006أبو الخير، أ، م، ) .2

 .51، دار الفكر، ص5ابن فارس، أ، ح، أ،  معجم مقاييس اللغة، تحقيق عبد السالم محمد هارون، ج .3

 .3519، القاهرة: دار املعارف، )مادة قبل(، ص5د هللا الكبير وآخرون، املجلدابن منظور، لسان العرب، تحقيق عب .4

 .44، 43، 43، القاهرة: عالم الكتب، ص8(  أسس علم اللغة، ترجمة وتعليق  مختار عمر،  ط 1988باي، م، ) .5
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 .286-285، 86( التفكير اللغوي بين القديم والجديد، القاهرة: دار غريب، ص2005بشر، ك، ) .7

، مصر: ايتراك للنشر، 1، ط  -دراسة في النشاط اللساني العربي –( نشأة الدرس اللساني العربي الحديث 2004بكوش، ه، ف، ) .8

 .101، 101-100ص

بعد التمدرس: دراسة تطبيقية في مراكز تعليم اللغات للكبار، مذكرة  للغة العربية في مرحلة ما( تعليمية ا2009بوفروم، ر، ) .9

 .29، 28ماجستير، كلية اآلداب واللغات والفنون، جامعة وهران، الجزائر، ص

، مصر: عالم 1، ط1ج ( مقاالت في اللغة واألدب ) جدوى استعمال التقابل في تعليم اللغة العربية لغير أبنائها(،2006تمام، ح، ) .10

 .24، 23، 22 -21 -20 -19الكتب، ص
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Abstract: Aware of contrastive language(contrastive analysis) is the interview between two 

or more different languages, dialects or between or among the accent and tone, in order to find 

points of convergence and points of contrast between them, As a comparison between the Arabic 
language and English, and the corresponding place on four levels: phonology and the level of 

morphological and grammatical level and semantic level, where analysis aims contrastive to 

predict the difficulties in studying and try to find explanations solutions to these difficulties 
and the problems and overcome the obstacles to develop the modalities and means to 

facilitate the learning process and support the efforts of teachers, and the latter in turn helps, inter 

alia, contribute to the preparation of course materials, development and other areas, So the 

question that comes to mind our is what avail the use of contrastive analysis? What are its 
objectives and what is its importance?          

Keywords:  knowledge of a language contrastive, Contrastive analysis, linguistic levels. 
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