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 التعريف باملجلة 
 

املجلة بنشر البحوث األصيلة املبتكرة ذات الصلة بعلوم اللغة العربية وآدابها املختلفة؛ بهدف نشر  تهتم  
طرق   من  بها  يتصل  وما  واألدبية،  اللغوية  بالظواهر  املرتبطة  واملشكالت  القضايا  ومعالجة  املتخصصة  املعرفة 

ًما وحديًثا، وصلة ذلك كّله بمستجدات الحياة  التفكير والتحليل ملستويات اللغة وظواهر األدب ونقده عند العرب قدي
 . والتفكير العلمي، وفق رؤية عصرية جادة

 أهداف املجلة:

تهدف املجلة إلى خدمة اللغة العربية وآدابها بتنشيط حركة البحث العلمي يف قضاياها، من خالل إتاحة  
يه شروط البحث العلمي الرصين، ومتابعة  الفرصة للمفكرين وللباحثين لنشر نتاجهم العلمي والبحثي، الذي تتوفر ف

ما يستجد من نتاج علمي يف اللغويات النظرية والتطبيقية، واآلداب املقارنة، وتشجيع الدراسات والبحوث األصيلة،  
التي تراعي شروط البحث العلمي، من حيث: أصالة الفكر، ووضوح املنهجية، ودقة التوثيق، والجودة العالية، وجّدية  

 الطرح. 
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 قواعد النشر 

أن يكون البحث أصياًل وتتوافر فيه شروط البحث العلمي املعتمد ىلع القواعد العلمية واملنهجية املتعارف عليها   .1
 يف كتابة البحوث األكاديمية. 

برنامج    .2 ىلع  الحاسوب  ىلع  مكتوبًا  يكون  بحيث  املجلة،  بريد  ىلع  اإلنجليزية  أو  العربية  باللغة  البحث  ُيرسل 
 (. docxأو )   (doc) ورد بصيغةمايكروسوفت و 

 سم من اليمين واليسار. 2.9سم من أسفل و 1.5سم من أىلع و 2بهوامش افتراضية   A4ُيكتب البحث ىلع 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

كلمة ىلع صفحة مستقلة، ىلع أن يتبع كل   150يحتوي البحث ىلع ملخصين باللغتين العربية واإلنجليزية وبواقع    .7
 ملخص بالكلمات املفتاحية التي تمكن اآلخرين من الوصول إلى البحث من خالل قواعد البيانات.

 ُيراجع الباحث بحثه مراجعة لغوية ونحوية وإمالئية.   .8

د االقتباس والرجوع إلى املصادر األولية وأخالقيات النشر العلمي وتحتفظ املجلة بحقها يف رفض  يلتزم الباحث بقواع   .9
 البحث دون إبداء األسباب. 

 اعتماد منهجية واضحة يف كتابة البحث بحيث يحتوي ىلع العناصر املتسلسلة اآلتية:  .10

الدراسة وأسئلتها أو فرضياتها جزءًا   املقدمة: وتتضمن اإلطار النظري للبحث وتكون الدراسات السابقة، مشكلة •
 منها. 

 أهمية الدراسة  •
 محددات الدراسة)الزمانية، املكانية، واملوضوعية( إن وجدت.  •
 التعريفات باملصطلحات.  •
 إجراءات الدراسة.  •
 النتائج ومناقشتها.  •
 التوصيات.  •
 املراجع.  •

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

 .Petersen, 1991،  2016ُيشار إلى املراجع يف املتن باسم املؤلف وسنة النشر بين قوسين. مثـال: داود،  •
توثق املصادر واملراجع يف قائمة واحدة يف نهاية البحث، وترتب هجائيًا حسب اسماملؤلف، باللغتين العربية   •

ف )سنة النشر( عنوان الكتاب، رقم الطبعة مدينة  أواالنجليزية هكذا: )اسم العائلة، أول حرف من االسم األول للمؤل
 :الى(. مثال - النشر: دار النشر. ص: من

 .180- 160مصر:دار املعارف. ص  1( تاريخ العرب قبل اإلسالم، ط 1999العمري، ن. ) •
• Rivera, J., and Rice, M. (2002). A Comparison of Student Outcomes and Satisfaction Between 

Traditional and Web-Based Course Offerings, Jordan.p100 
إدراج أسماء الباحثين ومؤسسات عملهم وأرقام هواتفهم والبريد اإللكتروني ىلع الصفحة األولى من البحث باللغتين    .12

 .العربية واإلنجليزية



البحث .13 )متن  بحثك  محتويات  جميع  التالي  – إرسال  اإللكتروني  البريد  إلى  الورد  بصيغة  األدوات(  أو    :املالحق 
com.Refaad@editorjalls أو من خالل التسليم اإللكتروني يف املجلة، ولن يقبل أي ملف بصيغة PDF  

ُيعرض البحث ىلع اثنين من املحكمين العلميين يف ذات تخصص البحث وعند تعارض حكمهما ىلع البحث يعرض    .14
   .ىلع محكم ثالث ويكون قراره هو املرجح يف قبول البحث أو رفضه

ات  يلتزم الباحث/ الباحثون بإجراء التعديالت التي طلبها املحكمون ويف حالة عدم الرغبة يف تعديل بعض املالحظ  .15
يقوم بكتابة رد علمي مبرر ليعرض ىلع هيئة التحرير، ويف حالة اقتناعها برد الباحث ال يتم تعديل املالحظة، وإن  

 .لم يكن هناك رد علمي مبرر يلتزم الباحث بملحوظات املحكمين كما هي 

لتي قام بها وأرقام  يرسل الباحث/ الباحثون بحثهم بعد التعديل يف ملف منفصل وملف آخر يحتوي ىلع التعديالت ا   .16
 .الصفحات، وتبرير علمي للملحوظات التي لم تعدل

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

 .يحصل الباحث ىلع خطاب بقبول نشر البحث أو رفضه مع صورة من قرار املحكمين يف خالل شهر ىلع األكثر  .18

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

 ( من خالل الدخول ىلع موقع املجلة اإللكتروني. pdfيستطيع الباحث الحصول ىلع نسخة من بحثه )ملف  .20
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 افتتاحية العدد

 بسم الله الّرحمن الّرحيم 

 والّصالُة والّسالم ىلع خير األنام سيدنا محّمد وىلع آله وصحبه أجمعين، أّما بعد 

من املجلد الثالث من املجلة الّدولّية للّدراسات الّلغوّية واألدبّية العربّية التي    نياالثفهذا هو العدد 
تستمر  ، وتسعى إلى أّن  ها بثبات وجدّية يف خدمة الّلغة العربّية وآدابهارأخذت ىلع عاتقها إكمال مشوا

اه البحوث  بنشر  باالهتمام  وااللتزام  والّرصينة،  الجادة  البحوث  لتقديم  مسعاها  بعديف  نوعيًّا   تماًما 
 .، مما يشكل ضمانة للباحثين مؤلفين وقرّاء iThenticate  إخضاعها لبرنامج التكشيف

مواصلة سياستها العامة، وشروط التحكيم فيها، وهو نهج يرتكز ىلع  إلى  ملجلة  اتحرير  وتسعى إدارة  
عدٍد من الخبراء    أسس حديثة أصبحت مطلًبا يف مجالت النشر العاملية بعد تقويم هذه السياسات من

واألساتذة الفضالء، مواصلة السعي إلى تحقيق مكانة مرموقة عاملًيا، وهي بذلك تتطلع إلى الباحثين من 
أهل الطموح والراغبين يف إنجاز بحوثٍ تأخذ مكانها يف مجاالت متخصصة بدراسة الّلغة العربية واألدب  

 .العربي، لإلسهام يف األعداد القادمة من املجلة

زالت املجلة ملتزمة بتقديم أبحاث مميزة نوعًيا دون تأخير أو إطالة يف املراحل التي يخضع لها  وما 
 . البحث من التقويم األولي، فالتحكيم، فالتحرير، فاملراجعة

وال بّد يف مختتم القول من اإلقرار بالشكر والتقدير العظيمين لكل من أسهم يف إنجاح هذا العدد  
 .ىلع املجلة، ومن األساتذة املحكمين، واألساتذة الباحثين، وسكرتيرة التحرير من األساتذة املشرفين
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 :املقدمة
 أن بعضهم يلتقون مع غيرهم عبر سياقات ثقافية وفكرية متعددة، تجمعهم أو  الشعراء متباينة على مر العصور،ثقافة 

ا
إّل

 
 
عما غيرها، لذا نجد بعضهم )الشعراء( يثمنون القيم  توحدهم، وقد يغايرون غيرهم في ذلك، ما يعني أن عملية التالقي تختلف كثيرا

ي يعيشونها، ما يرينا أهمية التراث كمنبع أو رافد فاعلين في تفعيل ثقافة الشاعر، وفنه اإلبداعي، لذا التراثية، والعادات والتقاليد الت

)للشعب واألمة(، ألن  نرى ما للتراث من أهمية يتفرع منها وشائج وعالقات خاصة، تالمس روافد املعرفة الذاتية للفرد، وكينونة املجموع

 
 
  التراث يشكل مخزونا

 
  فاعال

 
ي، والنهوض باملعمار اإلنسانللتفعيل في الحياة بأنماطها ونظمها املختلفة، وهذا يؤدي إلى إثراء التراث  قابال

في خلق النص اإلبداعي بشكل عام والشعري  واملؤسس له من قبل أصحاب اإليحاء والبناء الفاعلين، الفني اّليجابي للفن املبدع،

 بشكل خاص.

ة  ه اإلبداعيلذا نرى نص صخر أبي نزار الشعري يعج بالقيم التراثية والثقافية، التي ارتكز عليها، وفعلها في معماريا  نصا
 
 ،ّلن كثيرا

من قصائده تعدُّ لوحة تراثية عميقة الدّللة واملآل، ما دفعنا إلى دراسة التراث في شعر صخر دراسة تظهر أهميته كرافد وقيمة فاعلة 

لشعري، وقد اعتمدت املنهج التكاملي في فهم النص وتحليله، لننهض بالدراسة كي تسمو الفكرة وتوصلنا الى نتيجة مفادها في النص ا

، دون إثبات لعناوين 
 
 متناسقا متكامال

 
أن التراث بنية متداخلة الجذور بين املاض ي والحاضر، وقد عمدنا إلى جعل البحث جسدا

 راجع التي أعانت الباحث في توثيق دراسته وتفعيلها.فرعية، ومن ثم دونا املصادر وامل

                                                
*

شر الجزء األول من البحث في املجلد الثالث، العدد األول  
ُ
 2021ن
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 :امللخص
الشعراء املعاصرين التراث مفردة لها وقعها ودّلّلتها في نفوس املنشئين لألدب، واملتلقين له على حدا سواء، ما جعل 

هم  لوا التراث بكلا مكوناته، ومقوماته في نصا يتفاعلون معها عبر نصوصهم اإلبداعية، وصخر حبش من الشعراء الذين فعا

، وروحية التراث 
 
الشعري، حيث عمد إلى خلق حالة شعرية ناجزة تعجُّ بصور التراث ومنجزاته، فكان التراث اإلنساني حاضرا

 اخصة، ومتتابعة في نصوصه الشعرية، ما يجعل قصيدته تعجُّ بمقومات التراث ومكوناته.العربي واإلسالمي ش

أو املسميات أو النصوص اإلبداعية، متعددة املشارب واملنابت، دينية كانت أم  إن كان ذلك عبر الشخصيات التراثية،

ه بروحي ه الشعري، وهذا ّل يعني أنه أثقل نصا  لنصا
 
ى أدبية، التي اتخذها متكأ

ا
 موش 

 
ا ما نجده يبني نصا ة التراث ومعطياته، وإنا

 من النفوس املتلقية له، واملتفاعلة معه، ألنا التراث أصبح لبنة فاعلة في جسد قصيدة 
 
صا وجعله قريبا بالتراث الذي أغنى النا

 صخر حبش الشعرية.

 ب.أد ؛تراث ؛نصوص شعريةفتاحية: املكلمات ال
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 تداخل املوروث التاريخي والديني:

والديني( مسألة شاقة أو تتعذر على اآلخرين على قدر ما تتداخل تلك  -شعره يؤكد لنا أن عملية الفصل بين املوروثين )التاريخي

لديني ّل بدا من اكتسابه صبغة قومية ما دامت بقاع انتشاره املوروثات حيث يصعب الفصل بين املوروثين، ألن موروث األمة ا

واستقراره تخضع لجماعة من البشر لهم تاريخهم املشترك ولغتهم وثقافتهم، لذا تكون تلك الجماعة عنصر التفاعل مع النتاج عبر 

 هذه األزمنة. 

بغة التاريخية القومية، ألنها من نتاج بيئة متكاملة بهذا ّلبدا من عملية التداخل بين الصبغتين للموروث: الصبغة الدينية والصا 

كثر من باقي الثقافات أمع جماعة متجذرة تمتد جذورها عبر أزمنة التاريخ، وهذا ينطبق إلى حد بعيد على التاريخ العربي املسلم 

ماوية الثالث حيث أر   للديانات السا
 
 اد هللا سبحانه وتعالى ذلك. التاريخية والدينية األخرى، ألن األرض العربية كانت مهدا

من خالل املعارك واألحداث واملواضع والشخصيات والرموز التي تحدث عنها الشاعر من خالل  هنا يتضح األمر بصورة جلية،

 ينم عن هذا املزج العفوي بين الرموز املتعددة، عربية و 
 
ى لتعطي سالمية ودينية من باقي الديانات األخر إشعره، ألنه استوعبها استيعابا

ه، إضافة إلى رموز لهم مكانتهم النضالية من 
ا
 من ذلك كل

 
 مرادة مؤيدة للفكر الذي يحمله الشاعر، وكذلك نجد القصيدة مزيجا

 
قيما

ح(.  -قادة فكرنا السياسيين املعاصرين )كانت مساحات النزال على أصابعهم  وكان الصمت في زمن التبجا

إن الذين يذكرهم الشاعر هنا هم قادة لهم فكرهم وثقافتهم في التاريخ العربي الفلسطيني )أبو إياد ـ ابو الهول( الذين غدرت بهم 

 يد املنون ، قبل بدء العدوان األمريكي األطلس ي على حضارة العرب ممثلة بالعراق وشعبه. 

بنوازع وأفكار لها خصوصيتها لنراه يكثف العالقة مع املوروث القديم من هنا توحدت األضداد ـ إذا جاز التعبير ـ لتعج قصيدته 

)والنيل ينتظر الضحية كي تفيض على ديون اّلنفتاح فحولة النفط املباح( ليربطها )بأم املعارك( وهو اسم عراقي للحرب الغادرة التي 

 وإرضاء  له من أجل استمرارية  شنها الغرب بقيادة أمريكا ضده، فهذا التوحد يعني أن النيل كان يلتهم أجمل
 
بنات املصريين قربانا

الحياة لتكون الفتيات الجميالت الضحية من أجل استمرارية العيش بأمان حسب املعتقدات املصرية، وكذلك يرى أن العراق يعدا 

ر، مثلما كان فيضان النيل فكان شعب العراق بحضارته وثقافته كبش الفداء لجبروت غربي مدما  الضحية ألمة حاول الغرب تدميرها،

، لنرى توحد الهدف وهو إرادة الحياة باستمراريتها وتبعاتها،
 
حيث تكون الضحية أو القربان هو الش يء النفيس )الفتاة  الجملية   مدمرا

 )
 
ـ حضارة العراق وشعبه ّلحقا

 
 سابقا

يذهب بنفسه للجزر املؤكد من أجل  اإلنسانأنا إذن العالقة بين الضحيتين قائمة وهي املوت اإلرادي من أجل الحياة، بمعنى 

حياة أفضل ألجيال قادمة، فهذا الفداء يعني التواصل في الحياة بكل نظمها وأفكارها، فنرى أن الضحية لم تمت وإن ماتت، ألن الحياة 

م في عروق شعب يريد األمل مع الحياة، وهذا تمث عب العراقي لتمتد انتقلت من شرايينها لشرايين اآلخرين، ليتدفق الدا
ا
ل في تضحية الش

 للحضارة األولى في التكوين البشري 
 
ت بالشعب العراقي، الشعب الذي يعد وريثا

ا
قامات األمة من جديد على الرغم من املصائب التي أحل

الم، ومن ثم ظهر خليل الرحمن ابراهيم نبي ا لتوحيد وجد األنبياء من األول، ويعد مهد النبوة األولى حيث احتضن آدم ونوح عليهما السا

م نحو فلسطين من أجل تفاعل الفكر واّليمان مع الحياة، لتستمر بقيم وثوابت ربانية، على الرغم من العذاب الذي لحق  بعده، لييما

راهيم وقد بإبراهيم من صانعي األصنام، إّل أنه استقر به املقام في أرض أم القرى، ليرفع دعائم البيت مع ولده إسماعيل، لهذا نجد إب

 تعرض لألذى، واّلضطهاد إّل أنه استمر في حمل الرسالة لتستمر نظم الحياة بقيمها الروحية والفكرية والعقدية. 

وكأن الشاعر يريد الربط بين معاناة األنبياء في أوطانهم من أهلهم، ألنه )ّل كرامة لنبي في وطنه( وبين معاناة العراقيين التي 

أبناء عمومتهم، ممثلة بالنظم والتقاليد السياسية، كما كان الشعب العربي الفلسطيني قد تعرض ولم يزل تتجسد من مواقف أهلهم و 

العربي )في العراق  اإلنسانلالقتالع واّلضطهاد الذاتي والخارجي، لهذا يجسد الشاعر عمق املأساة والتشرد والضياع الذي حلا ب

ألن فلسطين كانت مستقر إبراهيم عليه السالم مثلما  شعبين منذ القدم حتى يومنا،وفلسطين( لنرى عملية التوحيد قائمة بين قيم ال

كان العراق فاتحة حرب لها مغزاها في العصر الحديث، على الرغم مما يقال تجاه هذه الحرب، فهي حرب كان هدفها األول واألخير 

 أهلها. تدمير كيانات الحضارة والثقافة العربيتين حتى تغدو الحياة غريبة عن 

حيث يعي قيمة  إنا حداثة الرؤى عند الشاعر، جعلته في حوارية متناغمة مع نفسه وأفكاره وأبناء أمته ،ممتلئة بالتراث والقيم،

 
 
 . التراث فيمض ي في تحقيق املنفعة الفنية واألدائية من التراث، لتكتمل حلقات التالقي بين األخوة وأبناء العمومة ولو شعريا

د اّلنتماء القومي لإلنسان الفلسطيني الذي يحاول األعداء واملتآمرون طمس هويته على مر األيام، فهذا الشعر وهذا العمل جسا 

 .
 
 يخلق ميزة ذات فاعلية في الوقت نفسه للمجتمع والقضية معا

يرة، لتتوفر وهذا الشعر ّل يخرج عن النمط الغنائي الخاص بالشاعر، على الرغم من توظيف القصص والرموز في مقاطع كث

 
 
وغير ذلك لتبزغ مالمح املعاناة ألبناء األمة في املاض ي والحاضر، ألن الرموز التاريخية منحت الشاعر  ،األجواء التاريخية املوروثة دينيا
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 في بنائه الشعري. 
 
 مطلوبا

 
 روحيا

 
 زخما

 من شعر اإفعلى الرغم من تداخل الرموز )عتيقة وحديثة( دينية ووثنية، ف
 
لشاعر أقرب ما يكون إلى توظيف التراث ن كثيرا

 على الشاعر، اإلسالمي -العربي
 
 للوصول إلى هدفه الفكري، وهذا الش يء لم يكن حكرا

 
، ليخلق منه نافذة للزمن املعاصر، أو مدخال

 على توظيف املور إو 
 
 يبقى حريصا

 
وعلى اختيار  وث،نما نجد نماذج فاعلة عند شعراء كثيرين من العرب الفلسطينيين، إّل أن صخرا

 الصور واألحداث التي ّل يقف بين الشاعر ومتلقيه حاجز ثقافي متخصص. 

 عن  والشاعر من خالل استعراض الرموز والتاريخ يشكل فاعلية في البناء الشعري،
 
من خالل تعامله معها، وهذا ّل يعدو خروجا

وانهزامات الحاضر وتردي قيمه عند بعض النظم، وكذلك  ض ي وعزته،املألوف في األداء املوضوعي، مع املوازنة املؤملة بين شموخ املا

 بيان الطموح واّلقتدار للوصول إلى هدفه، إذ يستمد األحفاد عزيمة األجداد لبناء اّلقتدار املحتم: 

 رئتاِن من وجع  

 َيشّدهما الهواُء إلى حصاِر القلِب 

 بيَن دٍم يسيُل على دٍم 

 ودٌم يسيُل على ندم  

ُسَد الدرَب 
َ
 تحاوُل أن ت

ٌ
 وعيوُن فاطمة

 في وجِه العدم  

 عيوُن الريِح وهي ترى 
 
خصت

َ
 ش

 
 
 مخالَب غضبِة الّضرغاِم في كِف الهريرة

 
 
 وهي تجمُح بين اسراِب القطط

 النارِ 
َ
 النفِط فوق

َ
 وتصّب غيظ

مِعُن في
ُ
 والنمروُد يهمُس في مفاصلها فت

..
 
لط

َ
 الغ

 
َ
 ويدوُس ابراهيُم وكَر الجاهلية

 بالقدم  

 ..ورحيُق فاطمٍة يفيُض على حقوِل 

 بالقلِب 
ُ
، والجراُح تحيط

ً
 النفِط شهدا

 املحاصر  

 والهواءُ 

 
ٌ
 سيف

 
 
 الخيانِة في الوسط

ُ
 وذاكرة

 القبيلِة بيَن 
َ
 الهواِء يشُق أفئدة

ُ
 سيف

ضوِع وبيَن من
ُ
 من ركعوا على ركِب الخ

 ركبوا صهيَل املجِد 

 الرئتاِن ساريتاِن و 

 والقلُب العلم  

 يفارقها الحياءُ 
ٌ
 رئة

 وتردُد األخرى مع الزفراِت أنفاَس 

..  القسم 

 الحجارِة صدُر فاطمِة التي
ُ
 وأغنية

 
 
 حدوَد الجاهليِة واستردت

 
 فضحت

 ُجرحها من كل قافيٍة تصّب الشَهد في

 كأِس الرياء  

 مآذَن من عيوِن 
 
 في امِلرَبِد ارتفعت
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 بعد
ً
 الشعِر تسكُن ذكرياِت الضوِء عاما

 عام  

 مساحاِت البطولِة، والرشيِد 
 
 نسجت

 يطّل من فوِق املنصِة يحضُن الشعراءَ 

لُهم  وأخرُهم  وينشرهم غمام    أوَّ

 الجداوِل 
ُ
 جدراُن سوِق الشعِر ملحمة

 وفي بغداَد بحُر 
ً
بُعها في القدِس عاصفة

َ
 ن

 
 
 معلقات

 يا بحُر يحرسَك النخيلُ 

 افُل الشعراِء تسكُن دربَك وقو 

... )السيوف ص  (.80-75الدامي الطويل 

لقد ظل املوروث صاحب بصمات واضحة على رذاذ قصائده ونداه، في هذه الحقبة الزمنية التي تعج بمضامين متعددة الجوانب 

ومتنوعة امليول والجذور، حيث تداخلت مفرداته املنسوجة مع مفردات املوروث القومي الذي تعيشه بعض األجداد العظام، لتتواصل 

 الديني في التاريخ العربي املسلم. نظم النسج من املوروثين القومي و 

ّلّلت الروحية والفكرية للموروث، أدت املهمة املنيطة بها لتصل مدياتها الروحية إلى هدفها وفحواها، لتصل  لى حالة التأثير إالدا

وازين تتغير على خاصة وأن أجواء الحرب قائمة في سماء العروبة مهما اختلفت ألوان التصريحات ومضامينها، ألن كفة امل املرادة،

دوان املفروض على العراق، جالء الحقيقة وبلورتها إألن شعر الشاعر يحاول  الرغم من األقوال واألفعال التي شهدناها في أجواء العا

 بيقين تام، ومنطق التاريخ يؤكد هذا اّلرتباط املصيري بين العروبة واإلسالم وبين أبناء األمة الواحدة. 

ي واملكاني، وهذا اإلنسانقيم التراثية يمتد الشاعر بالبعد الزماني، لتتضح املعالم في الكشف عن البعد فمن خالل الرموز وال

ن إيستدرجه الشاعر من خالل النضال والتحدي، والتي تقود لحياة أفضل من واقع يعيشه الشعب وشاعره، ليجعل الرؤى واقعية و 

 للحياة ومضامينها. كان فيها نوع من الحلم، ألن الشاعر يؤكد على مضام
 
 ين تحتم علينا استقراء  خاصا

عري الخاص الذي نستشف منه أشياء كثيرة، حتى 
ا
اعر عن همومه الفكرية والعقدية، من خالل اّلستقراء الش

َ
بهذا يكشف الش

 في عمل الشاعر كثر األشياء حأمن  حداثه،أ، والسلبية ووقائع التاريخ و يجابيةنتيقن أن الشخصيات أو الرموز التاريخية اإل 
 
ضورا

 (.121)) أقنعة معينة ليعبر عن موقف يريده، أو ليحاكم نقائض العصر الحديث من خاللــها((. )عباس إحسان، ص  ليتخذ منها

 كي يساير مراحل اّلنكسارات واّلنهزامات، 
 
 للشاعر، لذا جاء التعبير شعرا

 
 خاصا

 
التواصل مع املاض ي ونتاجاته يعد موقفا

وهذه إحدى دوافع التواصل بالتراث، ألنه فد يميزه عن غيره من الشعراء، وكأنه يريد محاكمة الحاضر  ت إن وجدت(،)واّلنتصارا

ا )) يدين تعهر  املنهزم وفضح أساليبه، كي يصل إلى هدف منشود لتغيير حضاري مرتقب، ولكنه ّل يدين املاض ي بمفهوم اإلدانة وانما

ادة في الحاضر(  (.114(. )عباس إحسان،ص املاض ي بين يدي السا

وتذييل ذلك  ومقتنياته، ألن بعض الساسة القائمين على موازين الحاضر وقلبها لصالحهم من خالل استنادهم على املاض ي،

  لصالحهم،
 
ونجد مفارقة كبيرة من خالل  تقلب من خاللها املوازين، من أجل إسناد جبروتهم، بمعطيات موروثة قد يفسرونها تفسيرا

 موازين الحياة وقيمها. 

اعر في التاريخ ورموزه بأبعاده املختلفة، يجعلنا نرى خريطة ملعجم شعري مليء بالتراث الزاخر،
ا
يحاءات والرموز واإل  إن غوص الش

وي الجديد لدى الشاعر، علواإل 
ا
ستنتج عن طريق التشكيل اللغ

ُ
ى الرغم من بقاء العبق التاريخي شارات، وما تحمله من قيم دّللية ت

ية في هذا التاريخ اإلنسانيسري في ثناياها، وبهذه اللغة يسقط ما في نفسه من طموحات وأهداف من خالل تلك املنجزات الفكرية و 

 له ليتخلص من نوازع العصر وهمومه، وآهات أبنائه بعد اّلنهزامات التي يعد
 
ها بعض املمتد الذي تعلق به )صخر( وجعله مالذا

 النفعيين انتصارات وهي عالئق وهمية ليس إّل. 

بهذا تظهر مسميات لشخصيات دينية وتراثية وفكرية من خالل نتاجه الشعري، ويؤكد على أدراجها بوضوح دائم، وبمغزى مؤكد 

هادة والتضحية، والفداء و الدّللة والوضوح، حتى أصبحنا نرى اسم اإل 
ا
التمسك بقيم املبادئ والحق مام الحسين وقد تربع على رمز الش

براهيم أصبح متعدد اّليحاءات مع ولده إسماعيل حيث التصميم على اإلرادة والخنوع إلرادة الحق إفي األزمنة كلها، وكذلك رمز نبي هللا 

 القسرية، مهما غلت التضحيات فإبراهيم رمز للمصداقية، وإسماعيل رمز للطاعة واّلنصياع، وهاجر رمز ملسميات الرحيل والهجرة
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 املرادة لخلق حياة ومثل ضدية ملا هو قائم بين الناس ،وغير ذلك من املسميات املؤكدة: 

 األزل  
ُ
ني منذ

ُ
 أمٌل يحمل

دى 
َ
 لم َيزل  يحفُر في الجرِح مشاويَر امل

 لولّبي الهمس نحَو الشمِس في ِمنقارِه الواحات

 للّصدى 
ً
 والساحات وشما

 قاَر عبقرَي الناَي موسيقاُه من ذي 

 من بدرٍ 

 ومن حطيَن 

 ِمن  نجِم الكرامِة 

 
 
 من فِم اليرموَك لحُن السحِر ينساُب لبِر القادسية

 
 
 وعلى شاطِئ أمطاِر السالمِة ترقُص الروُح األبية

 
ً
 وما ِزلنا معا

َ
 أمٌل كأّن وما زاَل وما زلت

 يثور  
ً
.. وأحيانا

ً
 جلِد الّصبِر أحيانا

َ
 يتوارى تحت

 يغور  يتعالى مثُل بحِر املو 
ً
 وأحيانا

ً
 ِج أحيانا

 لن نركع
ً
 وماِزلنا معا

َ
 كان مازاَل وما ِزلت

 الريِح للغازي وكان الليُل ليال
ُ
 ضعفنا كان بساط

 التاريِخ في مجنوِن ليلى 
َ
وة

ُ
 كم َرصدنا ق

 كم َحصدنا من صدى ِصفيَن من دبيَن من أيلوَل ذال 

 
َ
 افتحي صفَحتِك املاُء.. فيا حطيَن قد مات

 
 الغرق

... )دليلة ومواسم الخصب، ص
 
 الطوفاِن والبركاِن والليِل احترق

َ
 (.7-6موجة

 للبطولة التاريخية املشتركة، 
 
بهذا النمط يتحول الشاعر إلى رموز متعددة في منابعها وأيامها، ويجعل الفردية في البطولة مدخال

ن التاريخ يتشخص كما البطل أالفرد مهما غلت تضحياته، وهذا يرينا  ليكون للقادة واملواقع واملعارك مكانة مرموقة ّل يستعيض عنها

راع القائم له امتدادات تاريخية، حيث يثبت أن التاريخ يتجدد، لكن أاملغوار في األداء والبطولة، حتى نحس وكأن الشاعر يوقن  ن الصا

 بتباين الصيغ واملعادلة، إّل أن زخم البطولة يتجدد. 

 ّلمتداد بطولة التاريخ القديم من هنا جاءت ظاهرة ت
 
وظيف الرموز القديمة الحديثة املتجددة عبر التاريخ، يخلق تشكيال

 ملا سيأتي من الزمن القادم، بمعنى أن الشاعر أقام معادلته على أساس استحضار التاريخ القديم،
 
لنراه   لينبعث األمر، ويصبح حافزا

 لى الزمن القائم والقادم. إالتاريخ  صاحب حق من خالل منظور البطولة املتجددة من

 بين املاض ي والحاضر، وبهذه الرؤى نتأمل انثيال 
 
وهذه الصيغ أصبحت معهودة مقبولة لدى الشعراء حتى غدا التداخل قائما

 ة(.لكنها مقصودة )من نجم الكرامة.. من فم اليرموك لحن السر ينساب لبرا القادسي رموز الحاضر، مع رموز التاريخ بعفوية،

هي تنمية حتمية ملا للتاريخ العريق من موازين وثوابت  وهذا يجعلنا نتأكد من أن قيم الحاضر وبعض بطوّلتها املرادة والهادفة،

اءة.   واندفاعات بن 

ر على تحويل  فعندما يتغنى صخر، بأمجاد املواقع والرموز الثورية التي انبثقت نتيجة لحتمية مؤكدة صوب النصر، نراه هنا يصا

زخم البطولة إلى مستويات التاريخ، ورحابه ملنحها صفة اّلقتدار، وانبثاقه من أجل استقرار خواطر النفوس املتلقية لنتيجة الحدث 

 في وعي جم. 

اعر وقد سكن وعي التاريخ العربي املنتمي في هذا ال
ا
 وعقيدة، مع فاعلية كبيرة للحاضر الذي إعمل نجد الش

 
، فكرا

 
 وقالبا

 
ليه قلبا

اعر يشهد سلسلة حركة التاريخ بكل قيمه ومفاصله، لتتوحد  يتعامل معه مع شمولية الطابع للحدث النقي عبر األزمنة،
ا
وكأن الش

 العربية من خالل النسج الشعري املؤمن بحركة التاريخ و املوروث.  الرؤى لتجسد الذات الفلسطينية

الشحنات املتدفقة واملتداخلة ترينا أن صور املاض ي، تأتي بعد ذكر رموز الحاضر وشواخص الحاضر، تأتي بعد استذكار عطاء 

ض ي وتبيان الفخار بما يحدث من بعض املورث املتدفق كجريان النهر، أما كناية عن افتخار باملاض ي ورفض الحاضر، أو لنقد املا

انتصارات لقيم صحيحة في الوقت الحاضر، أو أن الشاعر يتساءل عن املستقبل نتيجة لقلقه وحزنه ورغبة منه في تفجير األزمنة 
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ة لدى امللقي املتخلخلة، لرسم أشكال جديدة ألزمان تتجدد مع الزمن املستمر، وهذه الرموز قد تحتمل اكثر من معنى للمقدرة التحليلي

 واملتلقي. 

على الرغم من  إن التواصل مع معطيات التاريخ ورموزه يجعلنا نرى أبعاد التجربة الشعرية عند )صخر أبي نزار( وشموليتها،

جات من نتا املباشرة واملكاشفة مع تلك الرموز واستخداماتها، لتبرهن أنا اّلضطهاد واملعاناة والغربة واّلغتراب في الزمان واملكان،

 الشتات والتباعد بين الفلسطينيين، وأبناء عمومتهم ومحيطهم، كل ذلك لتوضح معاناة التجربة الشعرية الحديثة. 

ففي األسطر الشعرية نرى أن الرموز املستخدمة )اليرموك، والقادسية، وحطين، وغيرها( ترينا القيمة التفاعلية مع الحدث 

عبارة عن أقنعة تراثية للوصول إلى الهدف، على الرغم من  ،يجابيةتكون املسميات اإل  وزهو اّلنتصارات والشجاعة والبطولة، وقد

 ن نستوعب املعادلة التي تتناظر من خاللها البطولة وقيمها، حتى نوقن أن التاريخ تربة خصبة للعطاء املتجدد،أاملباشرة، لذا علينا 

الوعي الخصب للحاضر املتداخل في التاريخ، ألنهما )التاريخ والحاضر( بوضوحه من منطلقات الوعي في زمننا الحاضر، لنرى انطالقة 

 تفصيلية مرادة،
 
في  يصلحان أن يمنحا بعضهما معاني التواصل املتجدد، لذلك أيقن الشاعر قيمة ما نصبو إليه كي يقيم عليها صورا

  قصائده وأسطره الشعرية، ليتجسد عطاء األجداد من خالل قيم األحفاد البطولية:

 وحيَن يكوُن، ويمتُد فينا الوطن  

 
ً
 يصيُر كبيرا

 وتسبُح فيِه املشاويرِ 

 من ضفتيِه.. إلى قلبِه ترحل  

 تذوُب عليِه الحكايا
ً
 وحيَن يكوُن أسيرا

ل  وفيه املنى تجمَّ

بخل  
َ
 ويغلو فال ن

 وحيَن يعانقُه العاشقوَن 

 على جبل النارِ 

 تمتُد اذرُع روما

 ووائَل فيها

 فلسطيُن تمش ي 

 يقطُع حبَل املسافاِت 

ُه الباحثوَن عن الشمِس 
ُ
 يعرف

 واملتعبوَن.. الجياَع.. العرايا. ويمش ي 

 تنكرُه وهو فيها
ُ
 وبيروت

 وتخشاُه كل العواصِم 

 من يستطيَع احتضان فلسطيَن غير ِفلسطيَن 

زهُر في طولكرَم املواويَل 
ُ
 وت

 محموُد عاد  

صِر.. عاد  
ّ
 الن

َ
 وفي كفِه راية

 وفي شفتيِه نشيُد فلسطيَن عاد  

 وباريَس ما ودعتُه..

 أهلها
 
 بكت َيوَم غادرها والبالُد التي َضيعت

 حرمتُه املروَر 

 من البّرِ 

 والبحرِ 

 والجِو 

... )شهادات للجرح املقاتل ،ص 
ً
 (.38-37لكنُه عاَد يحمُل اسما جديدا

 



 نادي الديك                                      (                                                                                 الجزء الثانيالتراث في شعر صخر حبش أبي نزار ) 

 85-65، ص: 2021 -2، العدد3املجلد -اللغوية واألدبية العربية املجلة الدولية للدراسات
 71 

 

د أحد بواعث الهاجس املتمثل في الهم املتشعب لدى التعامل مع الرموز  املعاصرة )وائل زعيتر، ومحمود الهمشري( وغيرهما يعا

  الشاعر ،ألن هذه الرموز لم تقتل وان قتلت كما يظن األعداء )الذين اغتالوهم في روما وباريس، إّل أن الشاعر يجعلهما أحياء يرزقون 

 (.169 :ل عمرانآ)                  

د هللا سبحانه وتعالى في قرآنه الكريم، وهذا يتمثل في اإل 
ا
يمان املطلق لدى الشاعر من أن الخصوصية التي يتمتع بها كما أك

الشهداء، ّل توجد عند غيرهم من الناس، ملا يتمتعون به من قيم وثبات وعطاء متجدد، ألن هذه الرموز تحقق اّلنتصارات حتى 

في ثناياها عملية اّلنبعاث املتجدد في روحية األمة، ألن في استشهاد اولئك الرموز وّلدة تفاعلية لآلخرين، ألنهم يتوفون أصبحت تحمل 

 وتبقى أفكارهم وقيمهم فاعلة متجددة من جيل 
 
لى جيل، وهذا يتجسد في الغوص إلى أعماق الشاعر وذاته لتتجسد البطولة، إجسدا

 ن متفاعلين مع الحياة. وتستمد عزمها من رموز معاصري

 للبعد السياس ي للعناء الوطني والقومي، زيادة على ما في ذلك من أبعاد أخرى حتى ينتفع 
 
وهذا التعامل مع الرموز يعد تجسيدا

ني ))تراوح إسقاط الشعراء لهذه الرموز على القضايا املعاصرة، من مستوى ذكره فقط في ثنايا العمل الف الشاعر من هذه الرموز وقد

 
 
ة((. )الكركي خالد،   إلى مستوى إعادة تشكيل جانبا  (.18ص  ، 1989من السيرة الشعبيا

وتتسارع  لخلق حالة فاعلية في زمن تعج فيه األفكار، يعد خطوة فاعلة نحو الصواب اليقيني، إن التوجه صوب رموز الواقع،

لثورة بوجدانياتهم، وحياة افكار أحزاب تحاول إحقاق حق متنام، األضداد لبناء كينونة مرادة لهدف سام عظيم، أّل وهو التفاعل مع ا

لى جانب أفكار ألحزاب مختلفة، حيث الناس يبحثون عن ذواتهم من خالل اّلنخراط في األحزاب بتنوع إحيث الشاعر يعيش بفكره 

، تقدم لهم إجابات عن كثير من األسئل» ثـقافاتها املحلية، والوافدة، إذ كانت هذه األحزاب 
 
 فكريا

 
ة التي يعانونها وتهبهم بشكل ما، يقينا

 ّل يخلو من تكامل نظري، إطاره الفكري الحزبي الذي يؤمنون به، وكأن ارتباط هذا الفكر بهدف كبير كالثورة والتغيير، يزيد من 
 
وذهنيا

ري الذي كانت تمارسه هذه األحزاب. إحساس هؤّلء الشعراء بجدواهم، ويهبهم لذة العمل والتضحية، والجرأة ضمن طبيعة العمل السا 

 (.162ص  ،1978) الصايغ يوسف: 

هداء، املفكرين( النموذج التطبيقي لتلك القيم واألفكار السياسية 
ا
وار، الش

ا
اعر )صخر( يرى في تلك الرموز املعاصرة )الث

ا
والش

من أجل هدف أسمى، وهو حرية الوطن وشمول املواطنة، ألن الشاعر هنا ُعرف موقفه تجاه وطنه من خالل رموزه  التي يؤمنون بها،

ى إلى حاّلت الضعف وانكفاء الذات والتقوقع من   من مغتصبي الحق والحرية وقتله الرموز والثوار، حيث ذلك أدا
 
وحدد موقفه أيضا

 البكاء والنحيب.  بعض اآلخرين على أنفسهم، ميممين وجوههم صوب

رمزين متجددين عبر التاريخ املعاصر  (وزعيتر الهمشري )من هنا اتضحت الرؤى للجميع كل حسب مبتغاه وهدفه، ليغدو 

ليتيقن اآلخرون أن مساس الشاعر بواقعه وتفاعله معه هو الذي أدى إلى خلق مثل  لنجاوره لتبرز معالم التغيير ومالمحه البناءة،

راعات، حيث يعتقد آخرون أنا هذا النتاج الفني  هكذا نصوص شعرية، لتعج برموز من تراث زاخر بالعطاء وواقع مليء باألحداث والصا

ا هو نتاج الالوعي فقد توهم )) كثيرون أن اّلنتاج الفني ثمرة من ثمرات اّلتصال بينابيع الالوعي، وغاب عنهم  ليس من واقع فعال، وانما

، لكن ذروة الوعي تصل بالفنان إلى ينابيع الالوعي، فيصبح كل  ما يختزنه أماس مع الوعي ّل تنتج أن دائرة الالوعي وحدها دون ت
 
 سليما

 
دبا

ة الوع((. )ياغي عبدالرحمن،  ا هو في ّل وعيه من شدا في ّل وعيه مادة في يده، فحين يكون املبدع قد بلغ ذروة الوعي، يخيل للناس كأنما

 (.65ص  ،1974

والتمازج القائم بين أبعاد  جعلته صاحب موقف يتطور بتطور الحركة اّلجتماعية والسياسية، شها صخر،فالحياة التي يعي

بداعية، )املوقف والوعي واملوقع(، وتأثير الواقع قد يستشف من خالل بحث الشاعر عن رموزه، وتفاعله معها ليصل إلى القاعدة اإل 

، ألن البحث عن
 
 أو نفسيا

 
يكمن بوسائل عدة وبمشخصات مختلفة، ألن الوطن حالة شمولية ّل  الوطن، الوطن عبرهم ولو روحيا

ا الوطن يعني الثورة، وثورة شموليتها نابعة من فكر رموزها، ألن الفكر أعمق من كل ش يء، والوطن أسمى  بقعة جغرافية محدودة، وانما

 من أن الشاعر في بح
 
والوعي  ثه عن وطنه يعدا في أعلى حاّلت الصحوة،من الجميع، يحتضن الفكر وأصحابه، ليكون القول صحيحا

 والتفاعلية لنوقن صحة ما يقوله املغني:

عر 
ّ
 الش

َ
 يقوُل املغني الذي عزف

 
 
 إًن فلسطيَن أرُض القداسة

 
ً
 وأّن على أرضها للبراِق مزارا

 
 
 وهلل فيها ِسياسة

لقي
ُ
 وشمُس الظهيرِة في القدِس ت
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 على صخرِة هللا روَح السكون 

 باب  
ُ
 عدٍن لها ألف

َ
وُر بالظّل يرسُم جنة

ً
 ويلتحُم الن

 (.32،ص1997لكِل الذيَن سعوا نحو تحريِر يافا وليس لكرس ي الرئاسة .)الّصهيل،

 

 : أوسلو بشائر الجرح النازف في 
د رمز ألتفاعل مع الحياة، وينظر الشعراء وعالقاتهم مع األشياء، ففلس ما يعني ذلك، انا الناس متفاوتون في عالئقهم، طين تجسا

 
 
  إليها كل حسب منبته ومبتغاه، لذا نجد الشعر وقد جسد عالقة النص الشعري مع الحدث السياس ي املرتبط بفلسطين، أرضا

 
 وتاريخا

 
 
  وشعبا

 
لي مع فلسطين، سنوات طوال، رث الشعري التفاع، فكان ملدينة القدس اإلرث الكبير من نتاج الشعراء، وقد امتد اإل وتراثا

 في املشهد السياس ي، ونرى تقلب األ 
 
ن الشعر تجاوب مع الحدث، أمور وقد أثرت في املشهد الشعري، ما يعني بمعنى نجد الشعر حاضرا

  أو صنعه، فما جادت به قرائح الشعراء تجاه همومهم،
 
 ذا كان هذا األ إفي الحياة، فكيف  بقي خالدا

 
يتواصل معه الناس  مر يخصا شيئا

 
 
  نفسيا

 
حيث تجسد كل ذلك في النص الشعري لدى الشعراء املتفاعلين مع  لها صورة وبعدها كذلك أوسلو، ففلسطين قبل ومعنويا

ودوافعه وهمومه وطموحاته، ومن يستقرئ النصوص الشعرية الصادرة عن الشعراء الفلسطينيين بعد  الحدث، كلٌّ حسب منطلقه،

 وثقافات جديدة، أو مالمح تبحث عن التغيير كما يحدث مع الهم السياس ي، واّلنبعاث الفكري أوسلواتفاقيات )
 
( يجد قيما

 (.144،ص1969على معانقة الروح معانقة روحية(( .)حاوي إيليا، اإلنسان))الشهادة التي يتدرب فيها  املعاصرين، ألن

ا من حين إلى آخر، وإن حوربت من جهة أخرى، في حين نجد غدت مغيبة، إّل لدى من يبحث عنها ويؤمن بها ويحاول تجسيده

ة بعد ) ( فهو كمن يقول أنا مع العودة إلى أرض الوطن، لكني ّل أقبل أوسلوبعض الشعراء يقف موقف املعارض املؤيد للحياة السياسيا

 في تصرفات الباحثين عن ثقافة جديدة، لذا ّل بد من القول بأ
 
ن مثل هؤّلء يجدون من يؤيدهم إلى حٍد هذا الخنوع الذي أراه مجسدا

، لكن الناس  أوسلوما، في حين نجد من يعارضهم ويقول إما أن تكون مع الفكر السياس ي ّلتفاقيات 
 
وتبعاتها، وإما أن تكون معارضا

ه يعارض 
 أنا
 
 ودة إلى وطنه:إّل أنه يريد الع أوسلومتفاوتون في كل ش يء، فمن يقرأ ديوان صخر حبش )لكنه وطني( يعتقد جازما

 على حدود الجمر
ُّ
 مدريد ذاكرة تجف

 تخرج من مفاصلها حكايا الراكعين بال جباه

اقصون   كانوا بدون رؤوسهم يتر

 وكان عنوان الوليمة

 ال عناق بال شفاه

 الجمر خمر والكؤوس مظلة تسعى إلى مدريد

 في ذكرى سقوط األندلس

 فلتفترس يا أيها الوحش أعناق الرعاة

 يعنيكفاألمر ال 

 لم تعد األمور جميعها بيد اإلله

 القدس في مدريد قعر زجاجة فرغت من الوهم املحنط

 تستجير من البكاء باالنتباه

 سور يطوق غيمة املاض ي وباسم هللا

 يذبح كل مئذنة تنادي للصالة

 قسم وعهد لم يكن تحت اليد القران

 بل شيخ يعود إلى صباه

 يدعزفت كؤوس األشقياء مع األشقاء النش

 وكان رأس املعمدان يصب موسيقى النهاية في الحياة

 النهر من ظمأ تشقق ماؤه وصليب مغطسه يئن

 إلى حدود االشتباه

 فالنهر حين تضيع جبهته يتوه
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ه وطني، 
ّ
 (.9-7، ص1999والنهر حين يكون محتال يصير بال مياه )لكن

تاح املنطقة، لذا نراه يمسك بأوليات خيط اللعبة يقف الشاعر)صخر حبش( موقف الوسط تجاه الفلسفة السياسية التي تج

م، والبدء في سياسة جديدة، ولو في مسماها، أّل وهي سياسة 1991ويحاول تعريتها للناس بعد نفسه، فبعد العدوان على العراق عام 

يجعل التحركات السياسية في العالم الجديد، ومن ثم ظهور ما يسمى بالشرق األوسط الكبير، والطروحات املؤيدة لتلك األفكار، ما 

، فتفردت أمريكا بالعالم وأخذت تخطط ما يحلو
 
ا  العالم تقاد من الوّليات املتحدة األمريكية، ألن اّلتحاد السوفيتي أخذ ينهار تدريجيا

أفكارها  تناقش  لها خدمة لفلسفتها القديمة املتجددة، والعالم يسير في خنوع متكامل حيث لم يتصد أحد للفلسفة األمريكية، فكانت

عبر مؤتمرات هي الدافعة واملوجهة والداعمة لها، وبالذات ما يخص روحية الصراع في الشرق األوسط، واملتمثل بين الوطن العربي 

، إما عنوة أسرائيل، فكان مؤتمر مدريد املبحوث عنه إوالحركة الصهيونية ممثله بدولة 
 
، واملستجاب له عربيا

 
 ألوامر أمريكيا

 
و انصياعا

 اّلستدراك بذكر حلقات السقوط في تاريخ العرب كي ينهض بفكرته، 
 
األسياد، لذا نجد الشاعر وقد بدأ قصيدته)لكنه وطني(،قاصدا

احدة، فما ذكر )مدريد( إّل للمقارنة بين ويتكئ على ش يء من التاريخ الذي تتكرر قيمه، لكن عبر عصور متعددة، وإن كانت مضامينها و 

 في تاريخ الحضارة العربية، 
 
، وسراجا منيرا

 
 وفاعال

 
 هاما

 
معادلتي السقوط في املاض ي والحاضر، ففي املاض ي كانت األندلس تشكل معلما

 من اّلنبعاث الفكري والديمومة الثقافية متعددة األوجه والد
 
ّلّلت، حتى معالم الحياة املختلفة متمثلة في فلسفات الحياة كافة، بدءا

ونتيجة لعوامل داخلية وخارجية، متمثلة في التراخي العربي، والصراعات بين رموز الحكم هناك، وانقسام البالد بين القبائل والبيوتات 

د ذاك األمر ما  ، حيث جسَّ
 
أقدم عليه أبو عبد هللا جعل األندلس سقطة تراجيدية نوعية في تاريخ اّلنهزامات للسياسة العربية قديما

الصغير آخر ملوك بني األحمر، في حقبة ملوك الطوائف من توقيع معاهدة اّلستسالم والخنوع، أمام التحالف األوروبي الصليبي، 

م، فتكون غرناطة آخر معقل للعرب املسلمين يتهاوى بيد األعداء 1492وتمثل ذلك في تسليم مفاتيح غرناطة للتحالف اّلوروبي عام 

، لذا نعتقد أن الشاعر يريد من قارئيه أن يفهموا الزمن والتاريخ ومعطياتهما)ألن الزمن نفسه كائن خ
 
ا ارج ُحدود الوطن العربي جغرافيا

ي(.  (.15،ص1986)درويش محمود، متخيل ولكنه شرط لإلدراك الحس ا

نسجها الغرب املنش ئ والحاضن للحركة فاإلدراك الحس ي للمعادلة السياسية اليوم مأساة ضرورية، ألننا نسير في معادلة 

ة، ودولتها كما هي الرؤية في عصرنا تحاك أركانها من أحفاد من طرد العرب من األندلس، فتكون النتيجة الخسران املزدوج،  الصهيونيا

.
 
 ونعني خسارة املاض ي وضياع الحاضر، دون اّلتعاظ من مسيرة التاريخ املتكررة واملتالزمة معا

يد إّل حالة تسويقية لفكر اإلمبريالية املعاصرة،)عوملة العالم املعاصر( تستند على اّليدلوجية األوروبية املاضية، فما مؤتمر مدر 

 و 
 
، فكأنا أمام شريط مرئي تتكرر اللقطات فيه واملشاهد،إألن )مدريد( اليوم هي حاضرة بالد األندلس سابقا

 
نصرة لفكرة  سبانيا ّلحقا

، فاأل 
 
 بعد التآمر األوروبي على العروبة واإلسالم، في حين غدت األندلس اآلن مؤملة ومدمرة معا

 
ندلس هي حلقة السقوط األولى سابقا

 وحضارة وثقافة 
 
 وشعبا

 
 تعاد فيه املأساة العربية من جديد، لكن فصول املسرحية املعاصرة تكمن في وأد قضية فلسطين أرضا

 
مسرحا

لتواصل بين أبناء الوطن العربي الواحد، )فمدريد( تشكل حلقة سقوط متناٍه للفكر وغير ذلك، ما يسهل عملية تفتيت أواصر ا

 
 
)أي  والطموح العربيين املعاصرين، مجسدة في قضية فلسطين الطعم األول في عملية خلط األوراق املقصودة، وهذا األمر ليس  بريئا

اريخ يجد أن مؤتمر مدريد قد ُعقد في ذكرى يوم سقوط  غرناطة وإنما هو عمل حيك بحنكة ودهاء، ألن من يتتبع التو  مؤتمر مدريد (،

غير وتوقيع مواثيق الخنوع واّلستسالم، وكأنهم يريدون من التاريخ أن ُيعيد نفسه. صا
 
 وتسليمها من قبل أبي عبدهللا ال

ب عنهم الوعي ِّ ذاتها، ألن املجتمعين فيها قد غيا
 بال فمدريد كما صورها الشاعر هي حالة مقصودة بحدا

 
، حيث جعلهم أجسادا

رؤوس، ما يعني أن حركتهم غير إرادية، بل حركة موجهة من قبل اآلخرين، فما تغييُب الرأس إّل حالة مقصودة في حدا ذاتها، فالرأس 

ة الكبرى  بعينها،  هو عنوان الفكر ونماء العقل، وبما أن العقل مغيب عن تفاعالت الجسد، فتكون حالة بكائية مؤملة، أّل وهي الطاما

 من مدريد التي تشكل حلقة السقوط األولى وانتهاء 
 
ى نتيقن أنا الشاعر يرفض مجريات الحلول السلمية بدءا هنا))تتضح الصورة لنا حتا

 (.229،ص1998بما وصلت إليه مجريات األحداث((. )الديك نادي ساري ،

، في حين من يقرأ تاريخ العرب في األندلس، من السهولة عليه معرفة رم
 
وز السقوط، بينما لم يذكر لنا الشاعر مسمياتها حاضرا

 زاهية، وصور قاتمة تحمل 
 
وإنما ترك األبواب مفتوحة على مصاريعها حتى يستقرئ املرء حسب معطياته وثقافته، لذا نجد صورا

ل معبر فخار للفكر العربي تجاه دّلّلت  تقشعر لها األبدان، متناقضة مع الطموح املبحوث عنه، لذا نستطيع القول: أن األندلس تشك

 للتآمر والسقوط املتكرر)السابق يجابيةالغرب، هذا إن أردنا اإل 
 
الالحق( ما يجعل -في التعمق، في حين نستطيع أن نجعل األندلس رمزا

 ملا تحمله يجابي الذي يحمله العرب عن األندلس، والعالم كذلك، قد يغدو رمالصور تتالزم وتتنافر إلى حد بعيد، فالرمز اإل 
 
 سلبيا

 
زا

 
 
في أي عصر وارث لكلا ما قدمه أسالفه((.  اإلنسانحقيقة واضحة املعالم وهي أن)) الدّلّلت من أشياء متنافرة، كل ذلك يرينا

 (.55،ص1978))الخياط جالل،
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، ومثل ذلك واضح املعالم من خالّل يرث اإل  اإلنسانف
 
ل املقارنة الفاعلة يجابيات فقط عن أسالفه، وإنما يرث السلبيات أيضا

، كي نرى السقوط املتجدد واملجسد في 
 
، وما جرى من طروحات مدمرة في حق العرب في مدريد ّلحقا

 
بين ما حدث في األندلس سابقا

الحقيقة ّل الخيال، فالتبصر الذي يسوقه الشاعر للناس ّل يعني إلزام الناس كافة بتلك املنطلقات، فنرى تخيالت الشاعر وطموحه 

، فهي مغايرة لطموحات أهل السياسةحي
 
))كي يكسب السياسيون ما تصبو إليه عالئقهم ومعتقداتهم، وإن كانت مغايرة  دت جانبا

 أن األدب يسير في واٍد والسياسة تستقل بزهو صانعيها، ليتحكموا بتيارات الوعي املتراكمة لدى 
 
ملعتقدات اآلخرين، حتى أصبح واضحا

هة التي يرون الريح وهي تهب من صوبها، كي يجعلوا اآلخرين يوقنون بأحقية موقفهم وبطالن تطلعات الناس، ويوجهوها حسب الج

 (.230)الديك نادي ساري، ص اآلخرين((.

 بين السياسيين وأصحاب التنبؤات الشعرية الرافضين لحلولهم، فمهما انتصر السياس ي لذاته تبقى 
 
لذا يبقى الصراع قائما

 عن فلسفته وطموحه، فنراه يعدد رموز التراث املتعددة، روحية النص الشعري وج
 
مرته فاعلتين، كي تتعدد مرتكزات الشاعر دفاعا

املأمور في تصرفاته وحركاته، واململوك في نفسه  العبد الحبش ي، )بماضيها وحاضرها( نجده يعمد إلى)وحش ي( فكما أورد )مدريد(

قل، أو مغيب العقل وطرائق التفكير، وإن لم يكن كذلك فهو عبٌد مملوك مستلب وروحه، بمعنى من ذهب إلى )مدريد( فإنه فاقد للع

:
 
من أراد أن يكون من  -اإلرادة مقيد الحركات محفوف باملخاطر من الجوانب كلها، وكأن الشاعر يخاطب الساعين إلى )مدريد( قائال

ب العقل مساٍو ملا يقدم أصحاب العقول املغيبة فله ذلك، ومن رفض فهو عبد مملوك مستلب في حياته ، فكال األمرين مرٌّ ومؤلم، مغيا

عليه العبد املستلب في إرادته، فأنتم يا من تجلسون في مدريد سوف تتنازلون عن أعز ش يء يمتلكه العرب في زمنهم املعاصر، أّل وهو 

مر في م
ُ
حد حتى يقتل أسد اإلسالمفلسطين وجوهرتها القدس الشريف، وهذا العمل يماثله ما أقدم عليه وحش ي عندما أ

ُ
)حمزة  عركة أ

وأخاه في الرضاعة وناصره من أعداء الدين، وابن  ففعل الوحش ي فعلته، حيث قتل أسد اإلسالم وعم رسول هللا)ص( بن عبد املطلب(

 
 
 بأنه قد نال حريته  ، فيكون وحش ي قد حقق مآرب أعداء الدين من أجل حريته التي وعد بهاخالته أيضا

 
بعد فعلته املشؤومة )علما

 من قيم  تلك(
 
إحداها الوفاء للعهد حتى مع عبيدهم، فيكون وحش ي قد حقق مبتغى  إيجابيةألن من تعامل معهم يمتلكون بعضا

األسياد، لكنه حقق ما كان يصبو إليه من حرية، بينما أنتم أيها املجتمعون في )مدريد( سوف تتنازلون عن أقدس األقداس ولن 

ع مع أبي عبد هللا الصغير، تحصلوا على أ
ا
ناٍس جبلوا على املكر والدهاء ونكث العهود، فهم أحفاد من وق

ُ
ي ش يء، ألنكم تتعاملون مع أ

 حبر التوقيع آنذاك، بدأت محاكم التفتيش وبدأ القتل الجماعي، ومحاربة املعتقد، والتهجير القسري، واّلرتداد عن 
َّ
فقبل أن يجف

، ما يجعل الغدر أحد قرائنهم ومسمياتهم وشيمهم، وكذلك من يجتمع في مدريد اإلنسانت في عمر الدين، من أجل كسب بعض الوق

ر عن  اليوم فلن ينال سوى الغدر املتكرر في مبناه ومعناه، فإذا كان وحش ي قد استرد حريته مقابل أسد اإلسالم حمزة فإنا نجده قد كفَّ

ة، في ذلك بإسالمه وحسن إسالمه فيما بعد، وما بذله من  جهد تجاه اإلسالم حتى أنه اشترك في معارك متعددة، وأشهرها حروب الردا

زمن أبي بكر الصديق تحت إمرة خالد بن الوليد، وعندما سنحت له الظروف في ساحة املعركة قتل مسيلمة الكذاب، عميد الشرك 

 في ال
 
 غفرت لي(وزعيم املرتدين، قال مقولته الشهيرة: )اللهم إني قتلت عظيمين، عظيما

ا
 في اإلسالم، فهال

 
فيكون  جاهلية، وعظيما

 واضح املعالم، ماذا حقق أهل )مدريد( سوى الخذّلن 
 
 للعقيدة، فمن حقنا هنا أن نسأل سؤاّل

 
 للذات، ونصرا

 
وحش ي قد حقق نصرا

 املتداخل مع الخذّلن املتكرر؟.

 إلى شخص الرسول وتشبيه املؤتمرين بالوحش ي موقف مقصود في حد ذاته، ألن الوحش ي قت
 
 ونسبا

 
ل أقرب املقربين نفسا

األعظم)ص(، وكذلك قتل ألد أعداء هللا ورسوله، وأكذب الكاذبين)مسيلمة الكذاب(، فتكون املعادلة مقبولة، ألن وحش ي عندما قتل 

صاحب إرادة، فعمله ينمُّ كان مسلوب اإلرادة يبحث عن حريته، بينما عندما أقدم على قتل مسيلمة الكذاب كان  حمزة)رض ي هللا عنه(

ع على قرارات مدريد قد تنازل بشكل أو بآخر عن أعز  عن إرادةِّ فاعلة،
َّ
 ما يحدث، في حين َمن وق

 
وعقيدٍة راسخة ووفاٍء جم، وهذا نادرا

ء واملعراج مقدس عند رسول هللا بعد الكعبة املشرفة، أّل وهو  القدس، ألن القدس، تدخل في صلب عقيدة الرسول الكريم، فاإلسرا

 من عقيدة الرسول الكريم)ص(
 
وهي تأتي بعد  قد حدثا في السنة الثانية أو الثالثة من البعثة املحمدية، فتكون القدس قد غدت جزءا

الشهادتين أو التوحيد، ألن أركان اإلسالم األخرى لم تكن قد فرضت على املسلمين، فتكون العالقة بين القدس والرسول، ومن ثم 

 بمكة فالقدس أولى القبلتين عند املسلمين،  املسلمين،
 
 وعقائديا

 
عالقة تداخل عقدي، ألن هللا سبحانه وتعالى قد ربط القدس روحيا

وثالث الحرمين وأرض املعراج إلى السماء، فإذا كانت القدس قريبة من نفس الرسول األكرم، وهي جزء من عقيدته، فماذا يصنع 

ر  ا
ا اقترفت سواعدهم وهم يوقعون وثائق اّلستسالم والخنوع، فيكون وحش ي قد حقق ما لم املؤتمرون في )مدريد( حتى يكفِّ وا عما

يستطع أحد أن يحققه، فهم عبيد مسلوبو اإلرادة، ّل يستطيعون بعد الفكاك من عبوديتهم، وّل يزالون مغيبي العقول، وكأن الشاعر 

اّلجتماعي، ويحافظ على صلته وديمومتهما مع أصحاب التوجهات  يهدف إلى تعرية النفوس كلها، حتى يستمر بقاؤه ويحقق وجوده

 عندما يتعامل مع النص كي يخلق يجابيةاإل 
 
 في املجتمع الرافض ملا جاء به مدريد، وما تبعه من أشياء، فهو ينتصر لنفسه أيضا
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 (.238،ص 1992))عالقة تماس وتشابه في اآلن ذاته(( .)فضل صالح، 

ر بصورة أو أخ رى عما تقوم به النظم السياسية تجاه قضية ليس من السهل التعامل معها، فيكون الشاعر قد طرح وكأنه يكفا

، كي يسبق الرافضين لتلك التوجهات فيما بعد، والشاعر هنا يعي ما يكتب ألن ))الصبوة هي روح الشعر املقاوم والفرق بين 
 
رأيه كتابة

بين ممارسة الثرثرة في الشعر الحماس ي الخطابي، وبين ممارسة التغيير في الشعر صبوة الفورة وصبوة الوعي هي الحد الفاصل الدقيق 

 ، ص، س(.1970املقاوم((.)صفدي مطاع،

فما يكتبه الشاعر هنا هو شعر مقاومة يستند إلى رؤية وثقافة فاعلتين، على الرغم من عودة الشاعر إلى الوطن نتيجة إلفرازات  

 بين( فيما بعد، إّل أوسلو)مدريد( و)
 
ة ووعي متناٍم وٍان وجدنا تناقصا ة وتفاعليا املوقف السياس ي  أنه يصور مجريات األحداث بشفافيا

 والقول الشعري.

 إ
 
  ن موقف الشاعر من القدس جعله يتفاعل تفاعال

 
  معمقا

 
"،وحالة بنائية للرؤى  مع الحدث، ويجعل من رمزية "وحش ي متنفسا

لى طمس إالتي يدافع عنها، ألن فلسطين والقدس بشكل خاص لها خصوصية فاعلة في نفوس الناس، ألن محاوّلت التهويد الهادفة 

بة أي تسودها الحضارة الغربية )القشرية(  ة، تنهش من جنبات الواقع املقدس ي،اإلسالميمعاملها العربية و  وتجعل القدس مدينة مغرا

لى تجريد الناس من إسرائيل" ألن الكيان يعمد إجة لسيادة تلك الحضارة، بواسطة الحركة الصهيونية املتمثلة في الكيان املغتصب "نتي

حقوقها التاريخية وعزل الجسد الفلسطيني عن العمق العربي، واّلمتداد العقدي، لذا يكون التمسك بالتراث دّللة على الحفاظ على 

 لى إالهوية والعودة 
 
وامتداداتها املتعددة في التوجهات  في الحفاظ على الهوية، املنبع الحقيقي في عملية تغذية الجذر، وكان الشعر سباقا

 
 
لى الجذور سبب إأو بالذات التعامل مع الرموز التي جعل منها حالة متجددة، ّلن العودة  والدّلّلت، فالتعامل مع التراث لم يكن عفويا

اءات التعبيرية الجمالية في النص، وعملية تفعيل دور النص في بناء العمق املتجذر للجمهور، ّلن الوجدان جوهري في مضاعفة اّليح

))فكل معطى من معطيات التراث يرتبط دائما بوجدان األمة بقيم روحية وفكرية ووجدانية  املعرفي يوصل الى عملية البناء الكلي

 (.16اّليحاءات والدّلّلت، التي ارتبطت في وجدان السامع تلقائيا((.)عشري زايد علي ،ص يكفي استدعاء هذا املعطى إلثارة كلا  معينة،

لى الغوص في األعماق، من أجل الشمولية ألنه يبلور رؤية معاصرة تثمن ما إن التواصل مع التراث يتجاوز اآلني ليصل أوهذا يعني 

قه في أصولها، والتي صنعها األجداد بناء على معطياتهم في حينه، وكذلك تعزز دور الشاعر  تقدمها من معطيات دّللية للنصوص املعما

 
 
، وهذا يجعل النصوص املتكأ عليها واملولدة أكثر شمولية في املعاصر في عملية التواصل البنائي من خالل استلهام ما يرونه مناسبا

تفعل دور التراث أو  على أنها حالة تعبيرية عميقة الدّللة، ليهاإينظر  فاألحداث التي تسير مجرياتها، العمق في التعامل مع حدود الزمن،

ما استمد من املاض ي على وفق اّلدراك الشامل للهدف املراد تحقيقه ويتمثل ذلك في مفهوم عبد الوهاب البياتي في اتكائه على التراث 

ن امنحها أن اعبر عما عبرت هي عنه، و أحاول أنما إنني عندما أختار هذه الشخصية التاريخية أو تلك ألتوحد معها، إوالبناء التراثي ))

 
 
 (.96، ص1983من املعاصرة((.)املبارك عبدالوهاب،  قدرة على تخطي الزمن التاريخي إلعطائها  نوعا

الشمولي، ي اإلنسانطارها إن التراث يمنح الشاعر بحبوحة من الحيز الفعلي للتفاعل مع التجارب األخرى في أكل ما تقدم يرينا 

 تي والسابق كل بقيم واندفاعات وثوابت بناءة .من خالل عملية املزاوجة اّلمتدادية بين اآل

 إو  فالتفاعل مع النص الجديد ّل يقتصر على الشاعر فقط،
 
ما يعني التفاعل مع نبوغ القصيدة  نما على املتلقي للنصوص أيضا

))الشاعر يجب أن ُينحي ذاتيته  عي كما يقول في ذلك الشاعر عز الدين املناصرةلى التجاوز الجمإلى التجاوز الذاتي إالجديدة، ويوصل 

ذا فهو يذوب بين ذرات الرمال ويختبئ في الحجارة وفي أسماء اّلخرين الذين يحبهم والذين هم امتداد تام إللتحدث باسم اّلخرين، و 

، ص 2000)املناصرة عزالدين ، اختياري نحن الذين نختارهم((.نهم امتداد إلذاته املعاصرة، هؤّلء األجداد ليسوا امتداد مصادفة، 

118.) 

ونجد صخر حبش من الذين يعيدون الحياة الى األساطير، أو نظم أساطير معينة في حاّلت نراه يصنع أساطيره التي تجسد 

اّلمتدادي، عبر معرفة الشعر لتلك  لذا نراه يصنع رموزه وأساطيره من خالل لها صداها لى حد بعيد،إوالضمير  حاّلت البناء الفني،

  املفردات

 لنا البحر .. بوابة من خليج املنافي الى وطن األقحوان ...

 وفي الزمن تركب الريح وفيه املزامير منقوشة في الهواء

 يكون الذي ال يكون وينس ى السحاب الشتاء

 ويدخل سرب الشظايا الى همسات املرايا

 الدخانوينتج صدر الحكايا رنين 

 (.12، ص2013يجيئون كاملوج أولهم في الشظايا واخرهم في الدماء.)الّصهيل، 



 نادي الديك                                      (                                                                                 الجزء الثانيالتراث في شعر صخر حبش أبي نزار ) 

 85-65، ص: 2021 -2، العدد3املجلد -اللغوية واألدبية العربية املجلة الدولية للدراسات
 76 

 

 
 
اّل  إفالبحر عند صخر نراه حالة رمزية خاصة، ونراه ميا

 
في  لى أسطرته، ملا حمله من دّلّلت عميقة وفاعلة حيث ترك انعكاسا

مضامين يراها تخدم فكرته التي يؤكد الشاعر على صحتها، وهذا يرينا أنه يعتمد على  الذي يتبناه الشاعر نفسه، مساره الفكري،

 
 
يجعل من املعاني  اإلنسانن أبمعنى  ي ّل ينقطع عن الحياة كلها،اإلنسانألن اّلمتداد  فاّلتصال مع مضمون البحر يبقى قائما

يجعله يتفاعل مع الحياة،  اإلنساني ية والرؤى أمورا غير جامدة ،وأكثر ما تتماثل في البناء الشعري، فاألمل عندما يتحرك فاإلنسان

، فتكون األرض هنا املحور األساس ي في الصراع، لذا يكون البحر على عمقه الدّللي اإلنسانومثل ذلك اشباع للحاجة النفسية لدى 

و الطريق أو لى أرض معطرة وهي عطر وأقحوان، فالبحر هإواّلسطوري الذي يحاول الشاعر تفعيلها، قد جعل منه البوابة التي توصل 

 إالبوابة املوصلة 
 
  لى أرض الوطن وعمق الوطن وهذا الوطن له عالقة مع قرائن الحياة املختلفة ويجعلنا نسمع نغما

 
يمر عبر  خاصا

مزامير مقصودة في حد ذاتها ما يعني التالحم الوجودي مع هذا الوطن وأرضه التي هي وطن الجمال" األقحوان" ما يعني سيادة الحالة 

 لية وهذا يرينا حالة القلق التي تنتاب الشاعرالجما

بشكل عام عبر مشكالت الحياة، ّلن نص الشاعر هنا يمثل حالة تعبيرية حافلة باملضامين التي يريد التعبير عنها، لذا  اإلنسانو 

 
 
  نجد مفردة املزامير أخذت بعدا

 
العقائد لها دّلّلتها وهنا لها  غير البعد الذي يتناقله أصحاب املزامير، فاملزمور عند أصحاب مكانيا

 
 
عند الشاعر  مدلول خاص كما جسده في نصه فمضمون القداسة الذي تتمتع به لفظة املزامير عند غير املسلمين ّل نجده مفعال

صخر ألن املزامير هنا جعلها في سياق الكالم ولم يعطها أكثر من دّللتها، ويجعل لها وجود خاص من خالل النص غير ذلك الوجود 

 
 
  الذي يتناقله الناس زمانيا

 
ألن الشعر هو األصل الذي يسبق األشياء وتعقبه األشياء تحتاجه وّل يحتاجها، ألنه األصل امللتقي  ومكانيا

  أصله وبزمن متعال يوازي األزمنة الدنيوية وّل يتقاطع معها، ما يعني أن شعر الشاعر بوصفهب
 
  ))كالما

 
  بادئا

 
فيما فكر به،  وليس دخوّل

 (.105،ص1985بل في ما لم يفكر به((.)أدونيس، 

 يقول املغني الذي عزف الشعر ان فلسطين أرض القداسة

 اسةوان على أرضها للبراق مزار وهلل فيها سي

 وشمس الظهيرة في القدس تلقي على صخرة هللا روح السكون 

 ويلتحم النور بالظل يرسم جنة عدن لها ألف باب

 (.96)الّصهيل ، ص. لكل الذين سعوا نحو تحرير يافا وليس لكرس ي الرئاسة

ن الصورة أما للطرب املحزن، ما يعني إما للطرب املفرح و إذن، ما ينطق به الشاعر هنا هو مقولة املغني، والغناء رمزية معمقة إ

ن الذين يدافعون عن األرض أو الحق يجب أن يعرفوا ))وّل نرى املجاهدين كفيض أو تموج بالحركة وليس السكون هو املسيطر، أل 

 إشراق و إ
 
 نما نراهم أشخاصا

 
  ، واحدا

 
لى خيوط األبد((. )املسيري إلى أن نصل إلم يأكلوا خبزهم، ولم يشربوا خمرهم  واحدا

 (.287، ص2007عبدالوهاب،

 
 
 أو  فالشاعر واضح في رؤيته فلم يكن رأيه خافتا

 
نما يحوي حركة فاعلة من الثقة بالنفس أو املصداقية في العطاء، لذا إ، و واهنا

نرى جذوة العشق عبر التناغم مع النص واضحة، فالقدس تشكل محورية الصراع، ألنها أسُّ املعادلة، ألن األرض هي صراع الصراع 

ن ارض فلسطين هي أرض القداسة، والقداسة أن الشاعر يقر أوالقدس هي واسطة العقد أو أسُّ املعادلة، وهي زهرة املدائن كلها، إّل 

 أمتمثلة بما للبراق من مكانة خاصة، وما حركة البراق اّل بأمر هللا، أو تفعيل لسياسة هللا وقدره، كل ذلك يرينا 
 
 ن الشمس تتناغم فرحا

اغم الشمس مع الصخرة يجعل حالة من لى السماء، فتنإمع القدس وقبة الصخرة بالذات، التي هي معراج النبي عليه السالم 

ن حالة سقوطها على أّل إشعاعها مرتفعة،إالطمأنينة والراحة والسكون، علما أن الشمس في وقت الظهيرة تكون حارقة أو حرارة 

لية تجاه و الكماأ الصخرة يشكل حالة من السكينة اّللهية، وهذا يدلل على أهمية املكان واملحاولة من اظهار الحالة التكاملية،

 
 
  املتفاعل معه شعريا

 
  ) قبة الصخرة( وكأنه يصنع نسقا

 
حيث يكون جنة عدن من خالل  من أشعة الشمس وتناغمها مع املكان، جديدا

ّل أن  لى حظيرة العز والحرية،إنما هو جسر ملن يدافع عن يافا، ويعيد يافا إمر لم يكن حالة عابرة، و ن األ أّل إ التحام النور بالظالل،

جعلت  يتقاتل الناس فيما بينهم من أجل املناصب والهبات، وعندها يضيع الوطن، فالحساسية الشعرية التي يمتلكها صخر الشاعر،

بواب الحلم، وتبزغ  النبوءة أوكأنه بذلك يوقفنا على  من مفردة الشمس حاملة للبشرى، كون الشمس تحمل األمل والدفء والطمأنينة،

رادة الشعب في فلسطين، إية، عندما تنتصر اإلنساننقاذ إخالل التحقق الشامل الذي يؤشر حالة من  من حاّلت اّلستبشار، من

ألن جيوش الفتح والتحرير كانت تأتي عبر بوابة يافا، لذا قد  وتتحرر يافا التي هي امتداد للقدس وبوابتها، في التحرير على مدار التاريخ،

لى بشرى، وهذه البشرى ))حيثما تتمظهر إلى تحرير يافا يتحول إفاّلنتصار الذي يوصل  نرى تداخل األمور والتواصل في األشياء،

 
 
  تمظهرا حقيقيا

 
  لتتشكل جنينا

 
نسانية فإنها ستحاط بكل عوامل املقاومة والصد والعدوان((. )البستاني إمن أجل تحقيق وظائف  قادما
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 (.61، ص2011بشرى، 

 ء واألصيلوفي قمة مللمت ما تبعثر من شرف االنتما

 تقلصت األرض في بقعة تضيق على واحة من نخيل

 ومن خلف ظهر املروءة كان العناق نفاقا وحبل مسد

 وكان الضمير الذي غاب يلمح بين الصراخ حروف الشعار

 يردد أن الطريق الى قلب طروادة تركه مستحيل

 وما تركوه ولكنهم ضيعوه على هامش االختالف

 ل طريق ضفاففصار لكل زعيم طريق وصار لك

 وأصبح للحاملين سبيل الى هللا يأخذ شكل الرحيل

 وتمتلئ الشمس بالنور ليال  لتسكب ألحانها في النهار

 (.150-149)الصهيل،ص .يطير الندى عن شفاه الثرى ويترك للريح ثوب الجفاف

وكأننا نرى أن الشعر هنا خالد لذاته، أي أن املعادلة التي يتبعها تظهر حالة من التناغم مع املحيط واسرار الكون، وكأن املطلق 

الشعري يتزاوج مع هموم الحياة، ليرينا أن للنص الشعري أكثر من قراءة، وأعما من دّللة منفردة، وكأن في ماهية النص أشياء من 

لى جوهر العالقات، ذلك أن الشاعر يرى بعين الخيال، أو غلى غموض شفاف ينفذ إما يعني أن الشاعر ))يركن ماهية الكون نفسه، 

اج فيصل،  (.159،ص2005بعين القلب أو بعين ثالثة ((.)درا

اّلختالف " ما يعني أن نرى لغة املجاز فاعلة في شعر صخر أو في نصه الشعري، فقوله :"وما تركوه ولكنهم ضيعوه على هامش 

 
 
من عناصرها )) يتمثل في تصوير الهيئة والحركة ألشياء ونباتات ّل يتصور لها هذه الهيئة وّل تلك  يجعل الشعرية تستمد عنصرا

متجاوزة  اإلنساننساني بين الجمادات و إحداث تفاعل إالحركة الشعرية، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فقد تمكنت الشاعرية من 

 (.256، ص2008)املناصرة عزالدين، ة وهو ما يكشف عن قدرة شعرية لدى املبدع فيما يعرف بأنسنة الطبيعة((.التوقع والعاد

لى عالم متشابك غزير الدّللة شديد اّليحاء، وتضاريسه حاضرة في إن النص الشعري وقد تحول أفمن خالل الخطاب، نرى 

 حياتنا، وهذا تعبير عن اتساع الرؤى، وكأنه تعبير لتشكي
 
   ،ل األفكار والثقافات شعرا

 
والخالص من ، على التحرير ليكون الشعر محفزا

واللحظات  اّلستعمار واّلستيطان، فاّلندياح في املفردات يعني الحركة التواصلية، حيث تتحلق دّلّلتها من رحم الواقع اليومي،

 املتنامية من خالل تفاعيل وتضاريس الحياة اليومية، حتى تكون األمور واض
 
 . حة اّلستقرار وبينة أيضا

 تجمعت األرض في قبضة يطوف عليها حصان السماء

 ويرسم خارطة من شواظ تفجر في األرض سر الضياء

اقها  وفوق حدود الكسوف ضفائر للشمس يصعب احر

 تصب الشظايا على الذكريات وتسكن في بؤرة االنفجار

 االباءتغطي دروب الشموع الجراح وتسكب في الروح سحر 

 على صفحة من رياح املصيبة صار الضمير أسير الحدود

 ملونة باغتصاب الهواء مكبلة بالغبار الحقود

 يطوق فجر السحاب املعاني ويصبغها بهدير الدماء

 ويتسع الشوق حول املخيم يكتم فيه شعاع القرار

ّصهيل، ص 
ّ
ى الدماء وتعصف بالشوق شمس الورود. )ال

ّ
 (.158ومن مطر تتشظ

ملية الخلق الفني التي جاء بها صخر، ّل يمكن تفسيرها عن بنائه الشعري الكلي، الذي بني على أسا فكري رؤاه واضحة ن عإ

هو عبارة عن ظاهرة تتفاعل مع الظواهر األخرى، على الرغم مما تتمتع به  بالنسبة لصاحب النص، وكأنه يؤكد أن الفن هنا أو الشعر،

ن ذلك يرينا أن التأثير املتبادل قائم ّل محال ألنه يتسلح باملعرفة القائمة على أّل إا من الظواهر، من خصوصيات تتفرد بها دون غيره

ّل حالة توكيدية على التواصل إي بشكل عام، فما لفظة "الحصان" التي يكثر استخدامها اإلنسانالتفاعل مع معطيات املاض ي، واّلرث 

ي له مكانة خاصة، وعند العرب املسلمين يتمتع الحصان بمكانة خاصة ّل تساويها نساناإلي، ألن الحصان في اّلرث اإلنسانمع اّلرث 

مكانة، حتى أن بعض فقهاء األمة حرموا لحم الحصان ملكانته النفسية واملعنوية عند العربي، وهذا ما يؤكده قول النبي العربي سيدنا 

 لى يوم القيامة(.إمحمد صلى هللا عليه وسلم،)الخيل معقود في نواصيها الخير 
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فحصان طروادة له املكانة الخاصة لدى األسطورة، وأصحاب األساطير الذين يتناقلونها عبر ثقافاتهم املتعددة، ونتاجاتهم 

لى ذهنية محضة متطورة إاّلبداعية والفنية، ألن امتدادات الفهم لألسطورة تعني أهمية وجودها في الفن، وتعني تعزيزها في النظر 

ي في البناء األدبي يتداخل تداخال عميقا ))ذلك أن الجامع بين الفن الحقيقي والعلم هو العالقة اإلنسانهذا يرينا أن النشاط ومتقدة، و 

ة حسين، د.  -املعرفية، أي قدرة كل منهما على كشف حقائق الواقع املوضوعي )الطبيعة املجتمع( وفهم قوانين حركته وصيرورته(( .)مروا

 (.61ت، ص

رض هنا غدت وحدة واحدة تراها مجتمعة في قبضة، تجعل من ذاتها مهادا ل "حصان السماء"، وحصان السماء هنا له وكأن األ  

لى قوله إلى القران الكريم في نسج الصورة الشعرية األولى )تجمعت األرض في قبضة( إدّللة خاصة به، بمعنى نجد الشاعر وقد استند 

                  تعالى

ننا نراه قد استبدل السماوات باألرض أّل إما جعل الصورة مستعارة لدى صخر استعارة فاعلة،  ،(67)الزمر:     

و ملحة خاصة، يطوف عليها الحصان، ألن الحصان هنا يشكل حالة من أذ تجمعت األرض في قبضته، وجعل لها حالة سرمدية خاصة إ

 القوة والثبات في الرأي 
 
 واملوقف معا

 
 إي وها هو صخر يعمد اإلنسانفي التراث  ، فحصان طروادة غدا فاعال

 
األرض في  لى بناء نصه جاعال

 
 
ن الحصان هنا يشكل حالة الرفض، فمهما ابتعد عن أيجعل منه حالة فريدة، ما يعني  قبضة خاصة، والحصان يطوف عليها تطوافا

ساسها مركزية األسطورة، وهي جعل جسد حصان طروادة معبأ أأس األسطورة أو اقترب منها نراه يقترب من النواة التي بنيت على 

 
 
عري من التراب الذي جبل لتهريب السالح والجنود معا فهو يرى هذه الحصان حالة نهضوية حتى أنه أقام عماره الش بالجنود أو معبرا

منه الشاعر نفسه وهي األرض التي يطوف عليها الحصان، وهذا يجعل تجارب املاضين حاضرة في البناء الفني لإلبداع الشعري عند 

 
 
 صخر، حيث استمد منها ما يتساوق ورؤاه الخاصة، أو فهمه للواقع، بكل ما يحمله من تداخالت ومتناقضات ))وكانت بذلك دافعا

 للكش
 
لى أصوات التراث األدبي تفارقه وتحمل إملعطيات املوروث األدبي، جعلت القصيدة رغم استنادها  فين الشعري والواقعي، وتعميقا

 (.84)املناصرة عزالدين، ص في ثناياها خصوصية التفرد، وطرافة اّلبداع وشمولية الدّللة((.

 إيد، و فالعالقة هنا مع أسطورة الحصان ّل تعني التكرار أو التقل
 
، وتجسيد معالم نما تعني اّلبتكار والتجدد والتجديد معا

 
ُ
في معطيات البناء الكلي للنص، ألن قراءة الشاعر لألسطورة القديمة تعني ))القراءة الشاعرية  الدهشة، حيث يرينا بناء  جديدا

حلية حية يرتبط بنصوص أخرى وهذا النوع  املعتمدة على قراءة النص وفق بنائه الفني ومعطيات السياق، حيث ينظر للنص باعتباره

لى كشف ما هو في باطن النص وهذا بدوره يجعل القراءة أقدر على تجلية حقائق التجربة الشعرية((. )الغذامي، إمن القراءة يسعى 

 (.76-75عبدهللا، ص

 
 
 لى روحية اإلهام الشعري، الذي يسعى ّلرتداد من منابع اإل لذا نرى األسطورة تشكل منبعا

 
 لعصر الفاعلة، حتى يجسده تجسيدا

 
 
  بنائيا

 
 معاصرا

 
  ، ما يعني أن املاض ي يعيش بكل مكوناته في الحاضر، ويرتبط ارتباطا

 
 إمعه، حتى ينعكس ذلك  وثيقا

 
على مقومات  يجابيا

 الحاضر وتفاعيل الخيال في صدى التفاعل اّليحائي مع الحياة.
 وقالوا نفاوض عن لون ماء زالل يزيل جنون البقر

 وعن بقرة كتبت سفرها على صفحة من جنون البشر

 وعن سدرة في الخليل تسد الطريق على شهوة االغتصاب

 وعن صخرة أسرتها النبوة حين البراق عن األرض طار

 (.202)الّصهيل، ص. وقالوا نفاوض أنتم بال... ونحن القضاء ونحن القدر

ن استناد الشاعر على النص الديني، يعني أهمية ذلك النص وتفاعله في الحياة بشكل عام وفي نفسية الشاعر وأدائه الفني  إ

 أنما في املستوى البنائي إبشكل خاص، فالكتابة الشعرية هنا أو التواصل الشعري ّل يكون في مستواها الدّللي، و 
 
، فالوهج الشعري يضا

 إيعتمد على 
 
فاق املغامرة آ، فهما وجهان لعملة واحدة، لذا نجد جادة تركيب النص وبنائه، ألن الرؤية والبنية ّل ينفصمان مطلقا

يان مماطلة بني اسرائيل لنبي هللا كما في اعتماده على النص القرآني، وبالذات على سورة البقرة وب الشعرية واضحة املعالم والدّلّلت،

 مرهم هللا بذبح البقرة املعنية.أموس ى عليه السالم، عندما 
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ومن يتنعم في النص القرآني، ونص الشاعر صخر يجد أن الشاعر أفاد من معطيات النص القرآني  (71-67)البقرة:    

ّل أنه ربط بين معطيات الدّللة القرآنية وما يحدث بين الناس من هموم ومعطيات ّل حد لها وّل إفادة بالغة أو معمقة، إصراحة، 

ما هي اّل نتيجة محتمة أو حتمية تقوم على تالعب املتنفذين في مصائر  ،حصر، فكأنا به يقر أن األمراض التي تصيب املجتمع املعاصر

الناس ومقومات حياتهم حتى أنه ربط بين مرض جنون البقر واملواقف السياسية تجاه األرض، وقضية األرض والعالقة مع األرض 

 
 
  واّلحتالل، ما جعل األمر قائما

 
صل بين السالب واملسلوب )وقالوا نفاوض عن لون على أقوال أهل الحل والربط وكيفية التوا مقرونا

ماء زّلل يزيل جنون البشر( فأس التفاوض هنا يكمن عن لون ماء زّلل فنتيجة التفاوض الخالص من جنون البقر، لذا من حق 

أن يتساءل هنا، هل للماء لون محدد؟؟! ، أم أن املسألة هي رؤية تهكمية يربط من خالل لون املاء الذي هو محورية التفاوض  اإلنسان

وبين الخالص من جنون البقر، بمعنى أن حتمية الحصول على لون الزّلل يعني الخالص من جنون البقر، وبما أن املاء ّل لون وّل طعم 

نهم امرهم بذبح بقرة، حتى أالجنون تبقى قائمة، وكأنه يرتكز على جدلية بني اسرائيل لنبي هللا موس ى، عندما  وّل رائحة له، فان حالة

ن كانت من عند هللا إلى عقليتهم الرافضة آلراء اّلخرين، حتى و إبدأوا يجادلون في أمور جزئية بعيدة عن صلب املوضوع، وهذا مرده 

على اللون للخالص من جنون البقر، وكأن مسألة اللون مسألة حتمية متكررة عند أهل  الواحد األحد، فالتفاوض يعني الحصول 

عبر حوارياتهم وثقافتهم،  كدها القران الكريم،أاملعصية الذين يعصون هللا عبر معصية النبي موس ى، حالة مؤكدة في حاّلت متعددة 

 
 
اتهم في الحياة، وهي مرتع لجنون البشر والجرثومة لهذا الوباء الذي قد لجدلي فالبقرة التي جادلوا نبيهم من أجلها يراها الشاعر أساسا

يكون حقيقة وقد يكون من خيال صانعيه، لذا جاءت عملية التواصل قائمة بين دوافع الرفض وشهوة اّلستيالء على حقوق اّلخرين، 

 
 
  ألن القرائن تقول :أن هذه البقرة أخذت حيزا

 
ة اليهودية املبنيان على اّلسرائيليات، وتأويل في الفكر اليهودي والثقاف عميقا

 اّلسرائيليات للنصوص التلمودية.

فشهوة اّلغتصاب والسيطرة على مقدرات الناس واّلخرين، ثقافة متبعة وتوكيد على أهمية ذلك قائم في نفوس أرباب 

 
 
  السيطرة، لذا نجد الصراع محتدما

 
على مدارات التاريخ، منذ فجر اليهودية األول  بين اليهود وأصحاب األرض وأصحاب الحقوق  وقائما

لى أن يشاء هللا، ألنهم يعتمدون على أساطير من صناعتهم ّل أساس لها من الصحة حتى يؤكدوا أحقية باطلهم، ولم تزل إوحتى يومنا و 

ل مع حائط البراق، وهو املكان ، والتحريف في مسميات التاريخ واألماكن كما هو الحااإلنسانقرائنهم قائمة في عملية تهويد األرض و 

لى السماء، إلى بيت املقدس وأعرج به إبالنبي محمد عليه السالم من مكة  ى عندما أسر  الذي هبط فيه البراق في رحلة اّلسراء واملعراج،

ه قبة الصخرة بعدما صلى باألنبياء في الحرم القدس ي الشريف، وكيف صعدت في معيته الصخرة املشرفة، وهو املكان الذي بنيت علي

 فيما بعد في الحرم القدس ي الشريف.

افة  وفوق الحصار حصار القالع وتحت الحصار حصار الخر

 على خصرها قبر هابيل يحكي تفاصيل حب وحرب سخافة

 وعن طوق شمس تلملم عظم النجوم لتبعث أقمارها 

 وعن فرس هربت من حصار املنافي لتكسر حقد الحصار

ّصهيل، ص. تلقي على القدس ضوء السالمتقرب بين السماوات واألرض 
ً
 (.21) ال

ن الشاعر هنا يدرك انسجام الصورة مع معطيات الشوق الذاتي والجمع لتفتيت الخرافة أو الحق املبني على أسطورة الباطل، إ

الشعب واألمة(، ما يجعل وكأنه يجسد الصراع بين النور )الحق الفلسطيني( والظلمة )اّلدعاء اليهودي في السيطرة على مقدرات 

 الشاعر يؤكد على أهمية اّلمتنان للحق والدفاع عنه .

 الى أين بعد العناق الفراق .. ومن أين يبدأ لحن الغيوم

 كتبنا على ورق اللوز وصم التراب بالندي وضوء النجوم

 وقلنا ملن سألوا عن حصاد الدموع كفانا ..كفانا عويل

 مها في الجليل ففي نسغ أحالمنا وردة تفوح مواس
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 (.190)الّصهيل، ص. وتنشر عطر الليالي نبيذا وتفضح عشق الندى للكروم

 :الخاتمة
نتها أسطر البحث، وثنايا  وبعد أن شخصت الدراسة في النور، وغدت مستوية على عودها، ارتأينا تدوين خالصة فكرتنا، آلتي ضما

ل صخر حبش 
ا
 أضفافه، حيث شك

 
  نموذجا

 
مكانيات متنوعة في الخلق إبداعي، حيث يرينا في تعامله مع البنية الفنية للنص اإل  خاصا

ي بشكل عام، ما يعني أن تواصل صخر بالتراث لم يأت اإلنسانواّلفادة من اّلنماط املختلفة، مما يكتنز به التراث العربي و  الفني،

 
 
 عفويا

 
 ، وإنما له مرتكزاته الذه، أو من فراغ، ولم يكن ساذجا

 
منا أن التراث معين ّل ينضب، ونهر نية، والفكرية والعقدية أيضا

ا
، ما يعل

 يعبُّ منه املرء الزّلل، وعذوبة التالقي في اّلسلوب، والعبق في القوة والثبات.

 أو سطحية، ألنه استطاع أثقافة موسوعية ليست عابرة،  وهذا يعني أن الشاعر مثقف،
 
  ن يسخر التراث تسخيرا

 
، وأن حسنا

بمستوياتها املختلفة، فكان التراث بكل مسوغاته ومصوغاته، ، بداعاتهإعل من مكوناته معمارية صالحة، لالرتقاء بفنه وقيمه و يج

ة في البنية والنماء، ما يعني أن توظيف التراث هنا يشكل عالمة فارقة في رحلة صخر  منهال يردف الشاعر بمدد له أسُّ القيمة الحقا

د التراث في لوحاتهم اّلبداعية، دون منازع، ألن  الشعرية، وفي امتداده اإلرثي والحضاري، والثقافي واملعرفي، لذا نراه من أفضل من جسا

نما يعني التعامل اليقيني املبني على املعرفة في الش يء، وأسس الش يء إالتعامل مع التراث ّل يعني اليسر والسهولة، في التناول والبناء، و 

 املتعددة.

  ص الشعري،من خالل الن
 
  يتبين لنا أن تفعيل التراث عند صخر لم يكن حكرا

 
ه على الشكل دون املضامين مثال ، في معمارية نصا

 ببنائية تراثية فاعلة، يفوح منها مسامات املعيار املوضوعي 
 
ا ، أي أن الشكل الشعري لديه غدا مغمسا

 
الشعري، بل كالهما معا

  واملضامين املتناغمة مع جسدها، كي يبزغ
 
د مع اّلخريات من صوره الشعرية، نمطا  في الحياة نصٌّ فاعل، ومؤثر ومؤسس له كي يجسا

 
 
  بنائيا

 
تجاه القضية  لى حضن اّللتزام الشعري،إهمية البناء اإلبداعي، بمقوماته واسترشاده الدّللي، ألن ذلك يوصلنا أيؤكد على  تعبيريا

مة وقضاياهم، ومصائر الشعوب، وهموم األ  الذين يتفاعلون مع هواجس الناس، قرانه املبدعينأالتي يؤمن بها الشاعر، وغيره من 

 والوطن واملواطن.

فبنية النص ومعماريته ّل تحول من التفاعل مع القيم وهموم اّلخرين، بل نرى التراث يزيد من فاعلية الحدث البنائي، 

ٌس بنسمات التراث،وطان وتفاعالت الناس معيجابي مع الناس وهمومها، واأل والتواصل اإل  وشذواته يدافع  ها، فيكون اّلبداع هنا مغما

 عن قيم وثوابت يؤمن بها الشاعر كما يؤمن بها غيره من الناس، لنراهم يدافعون عنها وعن قيمها وثوابتها.

ة،  ص اّلبداعي عند صخر، ّل نجد اّلسفاف أو الركاكة الفجا لهو ومجون سلبي، وإنما لى إو التعابير التي توصل أوعندما نتتبع النا

نجد النص يقودنا نحو الهدف، دون كوابح تذكر، لذا نجده يخلق التوازن بين النصوص الفاعلة، وبين مقومات الجسد املعماري لها، 

فال هي أي )نصوصه( الشعرية،حالة هجينة، وّل هي حالة من التقليد، والركاكة، وإنما هي حالة بنائية فاعلة في تجسيد الحدث 

 عري والدّللي.الش

 
 
لوه، تفعيال  من الشعراء الذين حافظوا على التراث ،وفعا

 
 إ كل ذلك يرينا أنا صخرا

 
ه الذي جعل التراث قيمة يجابيا ، من خالل نصا

ى عوز صخر متعددة األوجه، وقد خلق بعض القيم اإل   من التراث، فيكون التراث قد لبا
 
لى الفكرة املبتغاة، إبداعية، وجعلها جزءا

يقها واّلسترشاد بها وإليها، كما جعل الفكرة حالة استرشادية، لديمومة التراث والدفاع عنه، والتواصل معه بكل ما أوتي الشاعر وتعم

 رحبة وواسعة، في توثيق التراث، وتفعيله عبر أزمنة وأمكنة تتجاوز  من نوايا، منها مع القرائن األخرى حالة يقينية،
 
ما يفتح أمامه آفاقا

 سكون الح
 
  اضر، للغوص في هواجس املستقبل، فيكون النص الشعري لديه مكثفا

 
لى حدود بعيدة، والتراث بأنماطه املختلفة إ ومعمقا

 فاعلين في معمارية البناء الشعري، والتواصل مع الحدث، عبر األزمنة كلها، املتخيلة والواقعة في الحياة.
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Abstract: Heritage is a word that has its own significant meaning in the minds of literature 
creators and recipients alike, making contemporary poets interact with it through their creative 
texts, Sakhr Habash is one of those poets who have made heritage as an effective one with all its 
components, and its strength in their poetic texts, He started to create a completed poetry status  
full of heritage images and achievements, humanitarian heritage was present, spiritual Arab and 
Islamic heritage was very clear and sequential in his poetic texts, which makes his poem teeming 
with viable heritage and its components, whether through traditional characters or titles or 
creative different original texts, religious or literature, were he used to depend on for his  poetry, 
and this does not mean that he made a heavy load on the spiritual heritage text, but we find him 
building his texts decorated with heritage that enriches the text and make it close to the minds of 
those who receive it, and those who interact with it, because heritage became an active factor in 
Sakhr Habash poetic poem. 
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 تمهيد

 ،هة للسماء املليئة بالنجومليست األرض مجرد مشاب   )

 ،التي تمنح العالم الحياة ولكنها األم  

 
 
 .الليل والنجوم وخالقة

 (1987)بالشالر،  أريك نويمان األرض ( -األم 

على أن الطين هو العنصر األول املكون لخلق اإلنسان، وقد أثبت ذلك العلم الحديث؛ إذ ثمة  -واألساطير قبلها -أجمعت األديان

عالقة بين  الطين والحمض النووي لإلنسان، كما أكد التحليل الكيميائى لجسده أن العناصر التى يحتويها هي بعض عناصر األرض 

أي نخبة منه،  وهذا واضح فى قوله عز وجل )من ساللة من طين(؛ (https://ar.wikipedia.org/wiki)وليست كل عناصرها،

 (12) سورة املؤمنون، آية فالعالقة قائمة بين اإلنسان باألرض.
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 امللخص:

الشاعر بوجه خاص؛ سواء بمفرداته الظاهرة للعيان، والتي عايشها ونما بين للمكان تأثير على اإلنسان بوجه عام، وعلى 

 تفاصيلها، أو بما أفرزته  تلك األماكن من مشاعر إيجابية وأخرى سلبية صاحبته عبر رحلته الحياتية.

المح الحياة في عن م -من خالل شعره -ويعد ابن شهيد أحد أبرز شعراء قرطبة الذين عاشوا فترتين كاشفتين؛ إذ عّبر لنا

 قرطبة في يسرها ورخائها واستقرارها، كما عّبر عن فترة املحنة وما تمخض عنها من تشريد للناس وخراب للحياة والعمران.  

والذي تبدى في شعره عبر نسقين: أحدهما: قرطبة املاض ي  ،وقد مثل البحث محاولة لتقص ى أثر قرطبة في نفس الشاعر

 والحاضر، والثاني: قرطبة املكان األليف واملكان املعادي. 

وقد توسلت تلك الرؤى أدوات ووسائط  استطاعت حمل رسالة الشاعر، وخلق خطاب شعري مالئم؛ فكانت االستعارة 

البصرية  -ته، وتشخيصها، واإليحاء بها. وكان رسم الصور الحسيةوالكناية أعمدة في استكناه معاني الشاعر، وتجسيم تجرب

ل الرسالة، كما َحَملت  وسائط -والسمعية على وجه الخصوص لربط التجربة بالعالم املحسوس، واستنفار املشاعر لتحمُّ

 .محسنات األداء ممثلة في الثنائيات الضدية )التضاد واملقابلة( وغيرها معاناة الشاعر وجسدت صراعه

بما حملته من تنوع  نغماتها،  -هذا، وقد عكست ثقافة الشاعر لغة مكانية ذات مستويات متعددة، وبدت موسيقاه

 أكثر قدرة على استيعاب دقائق التجربة، والبوح بها، والتعبير عنها. -ومالءمة موسيقاها

 .الكناية ؛التشخيص ؛التجسيم ؛االستعارة ؛الصورة الشعرية ؛الخيال ؛املكان الكلمات املفتاحية: 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki
https://ar.wikipedia.org/wiki
http://www.refaad.com/
http://www.refaad.com/
https://www.refaad.com/views/JALS/home.aspx
https://www.refaad.com/views/JALS/home.aspx
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 الداللة  اللغوية للمكان:

املكان واملكانة واحد، وهو موضع لكينونة والوجود املادي، فعند ابن منظور"وقد ارتبط تعريف املكان في املعاجم اللغوية بالواقع 

"املكان قولك: هو وعند سيبويه:  (، مادة مكن1988) ابن منظور، "الش يء، واملكان: املوضع، وجمعه، أمكنة، واألماكن جمع الجمع

فَرَبط املكان بالوجود املادي. وفي ؛ (، مادة مكن1988ابن منظور، ") خلفك، وهو قدامك وأمامك، وهو تحتك وقبالتك، وما أشبه ذلك

: " املكان: املنزلة، يقال هو رفيع املكان واملوضع: جمع أمكنة، واملكانة: املكان بمعنييه السابقين، وفي التنزيل: "ولو نشاء املعجم الوسيط

 (مكن، مادة 2004 ) املعجم  الوسيط،سخناهم على مكانتهم" أي موضعهم."مل

وهو ما يعني املوضع، واآلخر يرتبط بالقيمة ادي للمكان )أمامك، قدامك ...(إذن للمكان مفهومان: أحدهما يتعلق باملفهوم امل

"نفس األمر املعنوية أال وهي املكانة والشأو واملنزلة. كما ورد التناول نفسه في معاجم اللغات األخرى؛ إذ ذكر د.إبراهيم الحجري أن 

 ؛-املكان  -يحدث في الفرنسية؛ حيث نجد تنويعات وتسميات مختلفة لهذا املصطلح
ا
 ,Le territoire, le lieu, l’espace)... فهناك مثال

le décor, le milieu " ، (2011) الحجري ، إبراهيم  

 الرؤية الفلسفية للمكان:

وقد اتسمت الرؤية الفلسفية ملصطلح املكان بالتصور املادي نفسه سواء على مستوى الفلسفات الغربية أو عند الفالسفة 

، 1978الكندي، أبو يعقوب يوسف، ) ."نهايات الجسم/التقاء أفقي املحيط واملحاط به"املسلمين؛ فقد َعرَّف أرسطو املكان بأنه 

)بدوي، عبد ق.م( بأنه الطول والعرض والعمق 300، كما عرفه إقليدس )ت لقابل لألشياء""بالحاوي واوعرفه أفالطون (، 2/115

:"السطح الباطن للجسم ، كما اتفق تعريف الفالسفة املسلمين للمكان مع ما ذكره  الغرب، فجاء عنهم  املكان هو( 1975الرحمن، 

 ( 2/462،  1984)بدوي ،عبد الرحمن، "ي الحاو 

العناية باملكان في التصور الفلسفي الغربي الحديث، كما طرقت زوايا أخرى جديدة تصدرها االلتفات إلى العالقة وقد تعززت 

كما اعتمد جاستون باشالر الفيلسوف الفرنس ي  التالزمية بين املكان والزمان، وعدم إمكانية الفصل بينهما )متصل الزمان واملكان(.

ا القول بظاهراتية الجمال في املكان؛ إذ يرى أن  (1962 – 1884) ا موجودا
ا
"العالم كله املحيط بي ليس غير ظاهرة وجود، وليس عامل

فمعطيات الحس واألماكن التي نراها أمامنا، والتي تمثل ظواهر مادية هي غير يقينية في  ؛ (133-132، 1975، ، عبد الرحمبدو)بيقين"

 (133ص ،1975)عبد الرحمن بدوي، ( األمر الحقيقي فهو املاهيات؛ أي األمور املعقولة املعطاة في الفكرالواقع، أما 

 :الرؤية الفنية للمكان

ا بالزمن، كما كان ألصق بالجوانب النفسية منه إلى وقد جاء تعريف املكان في الرؤية الفنية عند 
ا
د. عز الدين إسماعيل مرتبط

ا باملاض ي والحاضر، فأكثر الشعراء القول فيه سواءا أكان بحقيقته أم برموزه وداللته، الجوانب املوضوعية؛ إذ " املكان يثير إحساسا

عية؛ فهو عنصر فني مكتنز بالقيم واألفكار. وذكر الشعراء له فهو وسيلة وليس غاية، كما أن حقيقته في الشعر نفسية وليست موضو 

السبهاني،محمد )جاء نتيجة ارتباط املكان بهموم الشعراء، وإثارة إشواقهم، فضال عن ذلك الحنين إلى تلك األماكن" -أي للمكان-

 ( 37،ص 2013عبيد،

ويعكس املكان الخلفيات االجتماعية والسياسية والدينية من خالل تناول الشاعر ملا يدور في نفسه، وتناوله لقضاياه؛ إذ )يحوي 

التجسيد املكاني دالالت اجتماعية ودينية وسياسية، ملتصقة بذات الشاعر، ومعبرة عن مجتمعه وفكره الحضري والثقافي، ومن هنا 

ا حسيا كما يمثل املكان ، ( 11ص ،2012)الطربولي، محمد عبيد،لنص الشعري بهذه الدالالت املختلفة( تتأتى أهمية املكان في ا ا "شاهدا

 ( 38، ص  2013) السبهاني  محمد عبيد، على متغيرات تلك الحياة اإلنسانية، وما يحتدم من صراعات الواقع" 

"يمكن أن يحدث في أي ا يعرف باألدب"الكوزموبوليتاني" وهو أدب واعتبر غالب هلسا أن املكان دليل الخصوصية، فهو املائز بين م

وبين األدب العاملي املعبر عن املالمح القومية البارزة ( 1987شالر، )بايء( ألي إنسان عدا مكانك وشخصك كقار مكان في العالم، و 

:"إن العمل األدبي حين يفتقد املكانية، فهو يفقد خصوصيته، القوية لإلنسان، فينطق بلسانه، ويعبر عن مكنون مشاعره. يقول 

  (  6-5، ص 1987شالر، )باوبالتالي أصالته " 

والحقيقة أن للمكان هيمنته وفاعليته، وما من شاعر أنتج ما أنتج إال في إطار مكاني أثر فيه وتأثر به، وما تفكيره املستقبلي إال في 

 بعاثاته وتوابعه. إطاره، وما تعديل سلوكه إال من ان

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/1884
https://ar.wikipedia.org/wiki/1884
https://ar.wikipedia.org/wiki/1962
https://ar.wikipedia.org/wiki/1962


 إيمان علي                                         املكان في شعر ابن شهيد األندلس ي )قرطبة نموذًجا(                                                                               

 106-86، ص: 2021 -2، العدد3املجلد -اللغوية واألدبية العربية املجلة الدولية للدراسات
 88 

 

 قرطبة والشاعر:

( في القسم الشرقي من مدينة قرطبة في حي هـ426-382وتمثل قرطبة مسقط رأس ابن شهيد؛ إذ ولد أبو عامر أحمد بن عبد امللك )

هـ، وقد نشأ نشأة مترفة في قصر أبيه؛ إذ كان والده أبو مروان أحمد بن عبد امللك أشهر 382منية املغيرة، في دار ابن النعمان عام 

ا في املجال إحدى وزراء البيت العامري، كما تعتبر أسرته ا بارزا ين السياس ي واألدبي في عصر سيادة أشهر األسر األندلسية التي لعبت دورا

 ( 23-22، ص  1997) ابن شهيد األندلس ي، ديب، محي الدين،قرطبة في األندلس

بي  في كنف العامريين، فلقي من العناية والتقدير ما جعله شاعر بالطهم، ولسان حالهم )ابن شهيد األندلس ي،  .نشأ ابن شهيد ور 

م؛ إذ  1009 -هـ 399ولتهم في زمن "عبد الرحمن ناصر الدولة املعروف بشنجول عام حتى دالت د( 26، ص  1997ديب، محي الدين،

هـ، انسحبت على كافة جوانب الحياة، وسقطت  421تبدل وجه وطنه بأكمله؛ فسقطت قرطبة في هوة من الفوض ى ظلت حتى عام 

مما كان له أثر في تبديد االستقرار،  ،الفرنجة من ناحية أخرى ستقدام واالبالد في آتون مستعر جّراء التكالب على الحكم من ناحية، 

حمة الوطن من ناحية، ومعاناة الشاعر وتبديد ما كان ينعم فيه من عيش رغيد، ومكانة اجتماعية مرموقة من ناحية أخرى. 
 
وتمزيق ل

 .(26/49/61/63/69)قوقد عبر الشاعر عن ذلك كله من خالل أربع قصائد ومقطعة هي على الترتيب: 

 أنساق املكان في شعر ابن شهيد:

جهت لدراسة النص األدبي في العصر الحديث، كما تعددت الرؤى والنظريات التي تهدف إلى سبر  تعددت الجهود النقدية التي و 

دراسة األنساق املكانية  ، كان من بينهاالعمل األدبي، وبيان أسرار الجمال فيه، تقدمها دراسة املكان، وما يتعلق به من قضايا وظواهر

 وأنماطها وما تتسم به من جمال فني.

 
ا
ا في تحديد أنسقة املكان، كما تشعبت بهم الرؤى؛ فقسمت كحلوش أنماط األمكنة إلى وقد اختلف النقاد اختالف )طباعي/ ا كبيرا

، وقسم (2008، )كحلوش،فتحية ة(الجغرافي منه إلى نسقين آخرين: )مكان األلفة / مكان الغرب وقسمت، (جغرافي/ فضاءالداللة

النابلس ي،محمد شاكر، ) )املجازي/ الهندس ي/ املكان ذو التجربة املعاشة /املكان املعاديالنابلس ي املكان الروائي إلى أربعة أقسام: 

ا على فكرة الثنا ،(13-12ص ،1994 ئيات، وقسمها هلسا إلى )املجازي/ الهندس ي/ واملكان املعيش(، كما قسم البعض أنسقتهم اعتمادا

 ( 19-12ص ،2012،محمد عويد، الطربولي)( كالنسق املوضوعي والنسق املفترضأخرى  واعتمد آخرون تقسيمات كلية

 وقد أظهرت التقسيمات املختلفة التي عمد إليها النقاد مايلي: 

ا. .1 ا كبيرا
ا
 تعدد األنساق املكانية عند النقاد، واختالفها  فيما بينهم  اخنالف

 كثرة املصطلحات وتشعبها. .2

تعدد العوامل واملؤثرات التي تحكمت في تصنيف األنساق املكانية؛ إذ منها ما ارتبط بالجنس األدبي )قرآن/ شعر/ قصة/ رواية(،  .3

 ومنها ما تعلق بالعصر. كما تأثرت األنماط بطبيعة الناقد وشخصية وثفافته ورؤيته وتوجهه. 

ل األنساق عند بعض النقاد الذي .4
 
ا، مما قاد إلى حدوث تناولوا بالدرس تلك نتداخ ما يعرف بـالفوض ى  -املصطلحات أحيانا

 االصطالحية، وهو ما ملسناه بجّد  في بعض التقسيمات التي رأيناها ماثلة ملا بين أيدينا من دراسات. 

 لها بقوله:
ً
 وقد يين الطربولي دواعي تعدد تلك األنساق ، معلال

فلم تكن النظرة واحدة بخصوص نمط معين أو أنماط متعددة يؤول إليها "لقد تعددت أنساق املكان وأنماطه عند الدراسين، 

ا معينا  ا النص األدبي، بل كانت فكرة النص ودالالته متنوعة بتنوع أغراضه، وبتنوع مؤثراته الداخلية والخارجية؛ فاملبدع إنما يمثل فكرا

ا عوامل عدة، تعود أغلبها إلى أثر ا أدبيا بيئته ومجتمعه وظروف العيش فيهما. واملكان كواحد من تلك  تدفعه لصياغة هذا الفكر جنسا

 
ا
ا متباينة يحكمها في اختالفها وتباينها طبيعة املؤثرات على حياة األديب وبالتالي في أدبه ونتاجه، حمل دالالت مختلفة، وضم أنماط

ا لطبيعة النص األدبي وعصوره املختلفة، ومن ثم نظرة األديب أو الشاعر إلى املكان ومحاولة ف همه، وبالتالي انعكاسه في ذلك النتاج تبعا

)الطربولي، محمد ( ت وعنوانات عدة ألنساقه وأنماطههذا الفهم، ولذلك كانت الدراسات النقدية للمكان تحمل في طياتها تقسيما

 .والنص إشارة إلى دوافع وعوامل تتحكم في إنتاج العمل الفني، (12، ص2012عويد، 

وأن  كلمتها، أن تقول تاحة الفرصة ملادة البحث عدم التقيد أو االلتزام بأنساق مسبقة، وإ -في بحثنا هذا -عليه، فقد آثرناوبناء ا

ق لها، نائين بأنفسنا د ألنماطه، واملطّب  عن  تفرض تقسيماتها من خالل الواقع العملي ملادة الشاعر، وأن يكون النص وانبعاثاته هو املقّي 

مشايعة فكر مسبق، أو مضاهاة توجه قد ال يعبر عن النص، أو ال يخدم رؤية قائله، فالنص والنص وحده هو الذي يتحكم في 

 األدبي. التقعيد للعمل
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ً
 : قرطبة: الحاضر/ املاض ي:أوال

وقد تناول الشاعر الحديث عن قرطبة في قصائد عدة، تعالى فيها صوتان: أحدهما صوت واهن حزين منكسر يئن ويتوجع 

ويتحسر، وهو صوت الحاضر املؤسف الذي يعيشه، كما مازجه صوت آخر يمثل صوت املاض ي األثير املشرق، والذي كان مبعث 

 الشعور باألمن واألمان والذي ما لبث أن تبدد.الفخر و 

 قرطبة الحاضر .1

 ضباع وتشرد:

اء ما تعرضت له قرطبة من فتن، وما طالها من تدمير، ومن  -في تلك األونة -وقد كان حاضر الشاعر  ا، وأنينه ال ينقطع، جرَّ مؤسفا

 غيبها طالعنا الشاعر بوقفة طللية، تلك التي اعتاد الشعراء الوقوف بها حي، هنا
ا
ا دالت، أو عاطفة ن يبكون حبيية رحلت، أوأياما

النسيان، وجاَر عليها  الزمن. فكيف كانت صورة قرطبة عند ابن شهيد في تلك اآلونة؟! وكيف كانت رؤيته لهذا الوطن؟ يقول ابن شهيد 

ا صورة لهذا الحاضر:   الكامل ()في مطلع القصيدة راسما

ِبُر؟ما في الطلوِل من 
ْ
خ
َ
ْست

َ
َمن الذي عن حالها ن

َ
ِة ُمخِبُر           ف   د.ـ ت ( ابن شهيد ، ) ! األِحبَّ

ا وأس ى على ما أصاب تلك البلدة من خراب وتدمير، وما عراها من ضياع وتبديد إذ  ؛فالشاعر يستهل القصيدة بمطلع يفيض حزنا

()ما في الطلول  من يفجأك بحقيقة ال شك فيها  ر  خب 
ة  م  بَّ ، والشاعر هنا يضعك أمام فقدين كالهما تْسَودُّ الحياة به، وتتغلف الدنيا األح 

داد واأللم: أحدهما خراب الوطن، والثاني ضياع األحبة وعدم وجود رفيق أو صاحب، والحقيقتان كفيلتان بأن تفرضا  بثوب من الح 

 دارسة، ال أثر فيها للحياة، وهو ش يء يبعث على األس ى عليك السكوت، وأن تخيما على قلبك الصمت العميق؛ إذ ص
ا

ارت املدينة طلوال

ك، أو 
َ
والحزن والشعور باملوات الذي أطبق على الحياة، وعلى كافة مظاهرها، كما خلت من الناس، ولم يعد فيها من يمكن أن يحادث

ا من أخ ا وحزنا َعنَّ الشاعر لفقد الوطن فحسب، بل يحكي لك أو معك؛ وبذا فقد صارت الوقفة الطللية أشد إيالما تها الجاهلية؛ إذ لم ي 

لفقد األنيس والسمير أيضا، وهو ما يمثل وسيلة التسرية، وامتصاص الحزن، ومشاركة هموم الشاعر؛ فالخسارة فادحة، والخطب 

 كبير. 

في البيت  -اقع املاثل؛ إذ يقدم لنا الشاعر وال يطيل الشاعر الوقفة التأملية الطللية الخاصة به، وال يديم التأمل والتفكير في الو 

ا فيمن قام بهذا الدور، وَمْن أعمل سيفه في هذا الواقع. يقول: -التالي  ل تحديدا
َّ
 اإلجابة الشافية ملن فعل ذلك، والذي تمث

ـَوُروا
ْ
ُه              ُينـبـيـك عـنهم آنجـدوا أم أغ

َّ
 ال تســألنَّ ســوى الِفـراِق فـإن

ْعَول الذي هدم قرطبة، وهو الذي صاغ لها هذا املصير، وهو الذي فالفراق  مس كافة الكائنات؛ فبدد  -بلمساته السحرية  -هو امل 

 الحشد، وفرَّق الَجْمع، وَحَسر املد، وألبس الحياة هذا اللون الداكن األسيف.

الزمان في صياغة حياتهم، وما مثله من كارثة. يقول  وتستقر سفينة الشاعر اآلن على الواقع الحالي، ليرينا بوضوح الدور الذي لعبه

 الشاعر:  

قـوا         ِ ناحـيـٍة         َجـاَر الزمـاُن عـليهُم فـتفـرَّ
 وبـاَد األكـثر، فـي كـل 

 والَجْور هو الظلم والطغيان، واالعتداء على حقوق الغير، وقد اعتدي الزمان على حقوق قرطبة في األ  "جار الزمان"،إذ 
ا
 من، وسطا

لة، فوض ى عارمة، وتشرذم،  َبل حكامها وجيرانها، حتى كانت املحّص  على أمانها واستقرارها، وتبدلت حياتها بفعل تلك االستباحات من ق 

رقة، وإبادة، واستحالل. 
 
 وف

 ويكرر الشاعر الحديث عن األرض واإلنسان في متوالية دائمة؛ إذ يقول: 

ِ ديارهم    
روا          َجرِت الخطوُب على محل 

 
 وتـغـيــ

ْ
رت

َ
ـ  وعـلـيهـم فـتـغـي 

م الخطير الذي يشتد الجدل فيه، والكالم عنه، وقد "الخطوب"، فيستخدم الشاعر لفظة   
ّ
ل
 
 -وب تلك الخط "جرت "وهو األمر امل

ا يعيشونه   لوجوده؛ مما  -إذ لم تكن واقعا
ا
 لحاضر هذا الشعب، وصفعة

ا
وانسحبت عليهم، وأحاطت بهم، ودهمتهم؛ وهو ما مثل لطمة

ا معه، وَحَدبا عليه؛ فانعكست النتيجة على قطاعين: األرض ويعادلها: )ديارهم/تغيرت(، واإلنسان  استدعى شفقة له، وتعاطفا

 (.ويعادله:)عليهم/تغيروا 

ويخوض الشاعر في بعض التفاصيل التي اعترت الحياة السياسية آنذاك، والتي رسمت معالم الحياة في ذلك الوقت، والذي تمثل 

 في انقسام الناس وتحزبهم إلى جماعات، وتفرقهم إلى شيع متنافرين متناحرين، ومن ثم تفرقهم الذي أودي بالحياة فيها. يقول: 

 أهـِلـها!                 فـتبربـروا، وتـغـربـوا، وتـمـصـروا داٌر ، أقـاَل هللُا عـثـر 
َ
 ة
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ا إال الدعاء لها، واالبتهال إلى هللا أن  إذ ما حدث لها يفوق أي تصور، ويتجاوز حدود أي تعبير، ومن هنا فال يجد الشاعر متنفسا

، كما نعت ما حدث لقرطبة بأنه "-أقال هللا عثرة أهلها  -"يخرجها مما هي فيه، وهو ما عبر عنه باالعتراض البالغي في البيت الثالث: 

 ، واملتعثر ال شك يقوم، فهو عارض  طبعي  يحدث للجميع، كما أنه إلى زوال."عثرة"

ثم يخلص الشاعر إلى نتيجة مؤداها: أنه على الرغم من اختالف مناحي الناس، وانقسامهم فيما بينهم، واختالفهم في الجهات التي 

 انتهوا إليها، فقد آلوا إلى نتيجة واحدة. أال وهي حتمية الفراق:

ِ نـاحـيـٍة فـريـٌق مـنهـ
ُر        ُم          فـي كـل  ِ

اقـها مـتـحـي  ـٌِر لـِفـر
 
 مـتـفـط

، واستخدام والحقيقة أن لتناول الشاعر منهجية متالزمة في قصائده، ال يفتأ يتبعها، ويدأب عليها. أوالهما: الحديث عن األرض

)الطلول/ محل ديارهم/ تغيرت/ نزلت به  ...."، وثانيهما: الحديث عن أهلها وما  املعادالت اللفظية التي تتالءم معها، وقد عبر عنها بـ:

الزمان عليهم/ )ما في ....األحبة/ حالها / أنجدوا أو أغووا /جار  أصابهم جراء تلك الفتنة، وما اعتور حياتهم من تبديد، وقد أشار إليهم بـ:

 فتفرقوا/ باد األكثر / ديارهم/ تغيروا/ نزلت...بأهله(. فالشاعر شديد األس ى على ما أصاب األرض، شديد الحزن على ما أصاب ساكنيها. 

       :قتل العلماء

اإلنسان، وقتله، وهوما مثل وإذا كان االنقسام آفة شملت حياة الناس، ومضرة لحقت بهم، فقد استفحل الخطب إلى حد إبادة 

ا النفطار قلبه. يقول الشاعر ا الستيائه. وسببا
ا
ا لحزنه، ومبعث  :   جريمة عند الشاعر، ومثارا

َماِتـــــــــوِثـقاِتـ          ُحـْزني عـلى َسـَرواتها وُرواتـِها   
ُ
ُر ــــها وحـ  ها يـتـكرَّ

هاِئهـا وَس      ها        نفـس ي عـلى آالئـِها وَصفـائِـ 
َ
رــــــوبـ

َ
ـ تـحـس 

َ
 ــنائـِها تـ

دبــ         كـبـدي عـلى ُعـلَماِئها ُحـلمائـِها    
ُ
ُر ـــأ

َ
ــ
 
ـرفـائـِها تـتـفـط

ُ
 اِئها ظ

َضْت، واملتمثلة في: 
َ
لنبل، وهم أشرافها وساداتها، وكل من اتصف بالشرف وا "سرواتها"وقد عدد الشاعر تلك الفئات التي ق

رَتكن إليهم في حمل العلم )ثقاتها(أولئك الذين حملوا ألوية العلم والدين، فنقلوا علومهم إلى غيرهم، و )رواتها(و : أولئك الذين ي 

ا عن حياضه. لقد فقدت قرطبة بفقدهم ما  )حماتها(وتوصيله، ثم  من جنودها وقادتها، وكل الرموز التي مثلت حماية للوطن، ودفاعا

ا  كانت تنعم به من صفاء، وما كان يحوطها من بهجة، وما كان يجللها من سناء وضياء. هؤالء ال يمثلون قيمة واحدة، وال يمثلون عطاءا

ا، ولكنهم جملة  من القيم املتراك  وهوما يش ي بعظمتهم، وجليل دورهم. )علمائها حلمائها أدبائها ظرفائها(بة التي تمنح  كافة القيم واحدا

 :استصـراخ

 الشاعر يحيى املعتلي  -بالتبعية  -وإزاء ما لقيت قرطبة، وما لقي الشاعر
َّ
على دخول قرطبة،  -املقيم  في مالقة -من أهوال؛ فقد حث

  الكامل( ( ا مما تعانيه من ترد وسقوط. يقول الشاعروعلى انتشالها من وهدتها، وإتقاذه

 هواَءهـــهللا فــ
َ
ــِذيت

ُ
 لم تتهْم إشـــــوعص     اــي أرٍض غ

ً
ـهاـــــــابة

َ
 ــفاق

ـٍل مـنها فـكْن دريــ     نكزتُهُم أفعى الخـطوِب وعوجلوا
َ
ـ هاــــــــــبـمـثم 

َ
 اق

افتـ ـها بـعـزمـِة ــو
َ
ها     فـيصــٍل ْح مغالـق

َ
 الثريا ساق

َ
 ســوق

ْ
 ) ابن شهيد . د.ت( لـو حـاولـت

وصف  تتعاظم نغمة الشاعر في استرحام املمدوح حين ينشده التدخل ،ويدعوه ملد يد العون واملساعدة، وهو ما يتجلى في تكرارو 

ا، بل  ا واحدا فهو حدث عظيم، وملمة فاجعة، كما يصور ذلك الخطب امللم باألفعى  )خطوب(الشاعر ملا حدث لقرطبة بأنه ليس خطبا

والنكز هو النخس والضرب، وفي ذلك ما يدلل على ما أصاب الحياة من فساد، وما تعرض  "نكزتهم أفعى الخطوب"،التي تنفث السم 

وهو ما انعكس على واقعها،  وعوجلوا بمثمل منها"، كما تكتمل املؤامرة بسريان هذا السم في جسد قرطبة "له الوطن من تكدير وشرور

 .وافتح مغالقها ..."، كما كان العالج ""فكن درياقها"وبدد حياتها. ومن هنا كانت الدعوة 

 قرطبة املاض ي .2

يفه في تعميق هذا الحاضر، ورسم معامله، وقرينه في وكما عرض الشاعر لصوت الحاضر بأنينه وحزنه، فقد كان صوت املاض ي رد

إظهار بشاعته، وسوء مآله، وذلك حين استعرض روعة هذا املاض ي، وما كان يعيش فيه الشاعر من رغد ونعيم تناقض مع هذا 

 ازدهار: الحاضر املمض، والواقع املحزن. يقول الشاعر مفصال بعض مالمح هذا املاض ي، وما كانت تعيشه قرطبة من توقد و 

 مـن أهــلـها والعـيـُش فـيها أخـضُر      دي بـها والشـْمُل فـيـها جـامٌع عـه

ا عما اعتيد  كما عاشها الشاعر ، "عهدي بها"في قرطبة من مظاهر حياتية عاشها القرطبيون  التنعم بهوقد بدأ الشاعر املقطع معبرا

ا عليه. ،لم تتغير ولم تتبدل، طيلة حياته
ا
ا متعارف ا وأسلوبا

ا
  إال بهذه الفتن التي طرأت على حياتهم، فكانت نمط
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، وهو ما يش ي بقوة الروابط، "الشمل جامع"ثم يبدأ الشاعر بتعديد مظاهر النعيم التي كان يرتع فيها أهالي قرطبة ممثلة في 

وهو توكيد على استحقاقهم للحياة على هذه األرض، "أهلها" واحتفاء الشاعر بها؛ إذ تتصدر مجال الرؤية عنده، ويخص الشاعر 

وهي رؤية شديدة النصاعة واإلشراق للحياة، وتدل على مدى الرخاء الذي عاش فيه  "العيش أخضر"واختصاصهم بها، كما كان 

 القرطبيون. 

 :كما سادت أفضيتهم أجواءا عنبرية

َبُر ِبــروائـ      وريـاُح زْهـَرتها تــلوُح عــليهمُ 
ْ
رُّ مـنها الَعـن

َ
ـت
ْ
ف
َ
 ٍح ، يـ

 إذ )الروئح... عنبر(؛ أما الديار فقد بلغت حدا من الكمال تجاوز بها كل نقص؛ إذ كل ما يحتاجونه متاح: 

ه
َ
اق  ، وباُع النقِص فيها يقُصُر فيها      والداُر قد ضرب الكماُل ِرو

 وقد اتسمت الحياة باألمن واألمان، وهو ما قاد الناس إلى االستمتاع بالحياة، واتشاحها الجمال في كافة مظاهره  

َر ُحْسِنهاوُم والقـ موا بَجـماِلـها وت      قـد أمـنـوا تغـيُّ رواـــــــفـتـعـمَّ  ــأزَّ

ل الشاعر في ذكر مظاهر كانت محط أنظار الناس،  ورموز حياتهم، وقد تمثلت في القصور والخدور والبيوت، يقول ثم يفّص 

 الشاعر:

دوِرهـام ــــطـيَبهيا 
ُ
صـوِرها وخ

ُ
صـوُبـُدوُرهـ     بـق

ُ
ر!ــا بق  وِرهـا تـتـخدَّ

افـٌر  ة و ِ أمـٍر      والقصــُر قصــُر بـنـي أمـيَّ
 مـن كـل 

ُ
  أوفــُر والخـالفـة

 ــــــــــــوالزاه
ُ
ة ْزَهــُر ــِريَّ

َ
      باملـراكــب تـ

ُ
ة
َّ
ـعـمـُر والَعـاِمـِريـ

ُ
  بالـكواكــب ت

 كما كانت املساجد في قرطبة من املعالم األساسية، وكان املسجد الجامع أحد أعظم معاملها:

 يتلو وَيسمع ما يشاُء وينظُر      يغـصُّ بكل  َمن والجامُع األعلى

 كانت حاشدة بالناس، آهلة بأهلها:أما عن األسواق  فقد 

ها واِق ـــــومسـاِلُك األس ُر      تشهُد أنَّ
َ
ْحش

َ
 ال يستِقلُّ بسالكِيَها امل

ا للحماية، وكأنها في قداستها مكة: ا لألمن، ودرعا  كما كانت قرطبة مصدرا

 ـــــــكانت ِعراصُ 
ً
ة
َّ
ـِم مـك

ـُينَصروا الخائفون يأِوي إليها      ـك للمـيم 
َ
 ف

 ونعمت قرطبة بطبيعة ساحرة، وكأن أنهار الدنيا كلها قد أمدتها بسر الحياة:

 
ٌ
ـة
َ
يك وِدْجـل

َ
 بســاَحت

ُ
رات

ُ
ُر      جـاَد الفــ

َ
 والـنـيـُل جـاَد بـها وجـاد الكـْوثـ

 
ً
 من ماِء الحياة غـمامة

َ
 تحيا بها مـنـك الـريــاُض وتزَهُر       وُسقيت

  القيم املعنويةعن القيم املادية، أما عن  هذا
ا
َفل بها الحقوق، وتصان فيها الحرمات. يقول:ا لفقد كانت قرطبة محط

ْ
ك  لكرامة؛ إذ ت 

 ـــــأيــ
ْ
راَمٍة  اَم كـانـت

َ
ِ كــ

ــل 
ُ
ِ نـاحيـٍة إلـيها تـنـظــُر      عــيُن ك

 مــن كـل 

 في حفظ األمن واالستقرار فيها. وقد تمثلت عناصر االستقرار في االعتراف بالخالفة 
ا

ا أصيال )األمر وقد كان االستقرار السياس ي سببا

؛ أما الحاضر فقد تبدلت فيه األوضاع، وهو ما وأمير من يتأمر((، كما تمثلت في اعتراف الوالة بالوالء للخليفة )فيها واحدا .......ألميرها

 بما آلت إليه األمور من فوض ى، وما حل بالوطن من تفسخ وانحالل: يش ي

 أياَم كــاَن 
ً
ُر   األمـُر فـيـها واحـًدا

َ
ــ  ألمــيـِرها وأمـيـِر َمـن يـتـأم 

 وقد كانت قرطبة عزيزة الجانب، مهيبة ،حتى ليرغب في صداقها الجميع. يقول الشاعر:

ِ س أياَم كانت
 كل 

ُّ
 تسمو إليها بالسالِم وتبُدر المٍة ـــــــكف

ا فقد نجح الشاعر في رسم صورة كلية ملظاهر الحياة في قرطبة شملت كافة جوانب الحياة، سواء ما تعلق باملاديات  وختاما

ا تعلقه ، مظهرا الشمل/ الكرامة/ األمان/ السالم(أوما تعلق باملعنويات ) )العيش/ الروائح/ الديار/ الجمال/ القصور/ الجامع/ األسواق(

 بقرطبة، وأمله ملا آلت إليه األمور فيها.

 
ً
 : قرطبة: املكان املعادي/ األليف ثانيا

ومن تلك االزدواجية بين املاض ي املزهر والحاضر الحزين انبثقت ثنائية املكان األليف الذي أحبه الشاعر ووجد فيه نفسه، وبين 

ر على الشاعر، وآمله حتى  ا في نفسهاملكان املعادي الذي تنمَّ ا في قلبه، وأنينا  .أحدث شرخا
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 املكان األليف: .1

لم يكرس ابن شهيد قصيدة مباشرة في التغني بحب قرطبة، وال في التغزل بها، إال أن تعبيره عن مشاعره الجارفة، وتعلقه بها قد 

ا ما تجلى عند كتابته إلى املؤتمن العامري  ا ظهر في مواضع، أكثرها وضوحا ا إياه بتمسكه بالبقاء في معتذرا عن اللحاق به إلى مالقة، مخبرا

 )املتقارب(قام بها، رغم معاناته. يقول: قرطبة، وامل

با فـانـيهـــجــع
َ
ـ  الغانيه وٌز لـَعـْمـِر الص 

ُ
 لها في الحـشا صورة

هاــــــــزنـت بالـرجـ ِ
 ـي مــِْن زانـيـــه ـــــا حـبذا هـــفـي اِل عـلى ســن 

ـَداُر كـمـ تــريــَك الـعقــوَل عـلى َضـْعِفَها
ُ
 الســــانـيــهـا دارِت ــــت

 بـهـ
ْ
ت

َ
وـــــفـقـد َعــِنـيـ

ُ
ِتــها عــانـيـــــــهــــم فه ـواها الُحـل

َ
ي بـِراحـ

 )ابن شهيد . د. ت (        

 والنص يش ي بتعلق الشاعر بوطنه، وعشقه له، وتمسكه بالبقاء فيه، حتى لو كان على هذا النحو املؤلم. 

 املكان املعادي: .2

ومع هذا الحب الذي عنىَّ الشاعر في قرطبة، والذي أجبره على البقاء فيها، وعدم الخروج منها لغيرها، في أشد األوقات حلوكة؛ فقد 

وردت قرطبة في نتاج الشاعر كمصدر للعداء، وسبٍب لأللم، ومحٍط للحزن، ومبرٍر للشكوى. لقد ساءت حالة ابن شهيد في النصف 

ا بمماألة الثاني من حياته؛ إذ تغ ا، بل ومهددا ا، متبرما ييرت أحواله، وتبدلت سعادته، حتى جأر بالشكوى، وتعالت صيحاته غاضبا

ا وراء استقرار نفسيي وحياتي.   آخرين، سعيا

 بـأنه:  -نقال عن ابن حيان -ويشهد التاريخ على سوء أحوال الناس زمن املستعين؛ إذ وصف ابن بسام عهده
ا
 " كانت كلها شدادا

ا مشئومات، كريهات املبدأ والفاتحة، قبيحة املنتهى والخاتمة، لم يعدم فيها حيف، وال فورق خوف، وال تم سرور، وال صعابا نكدات 

ا أن  فقد محذور، مع تغير السيرة، وخرق الهيبة، واشتعال الفتنة، واعتالء املعصية، وطعن األمن، وحلول املخافة: دولة كفاها ذما

ومزقتها الفرنجة، ودبرها فاجر شقى، وَوَزَر لها خب دني، فتمخضت عن الفاقرة ، نقد، وثبتها الجاللقةفقشعها أرم، أنشأها شانجة

،أبي الحسن، الشنتريني)مما طوى بساط الدنيا، وعفى رسمها، وأهلك أهلها"، الكبرى، وآلت بمن أتى بعدها إلى ما كان أعضل وأدهى

 (  25 /1،ج 1،ق1981

 وقد انعكست تلك الفترة على الشاعر، كما تبدت من خالل قصائده. 

ا بالخروج من  ا عن غضبه إزاءه، وملّو حا ا عن سوء معاملة الخليفة املستعين له، معبرا وقد كتب ابن شهيد إحدى قصائده، معبرا

ا ما يعانيه من صراع نفس ي. يقول الشاعر  البسيط ((قرطبة، مصورا

وا من النـعم     خلوت بـــها وقالت النفُس ملـــا أن
ْ
 أشـكو إليها الهوى ِخـل

ا اِء مضـطجٌع حتَّ  على الضـرَّ
َ
ِس ف     م أنت

ـلِم؟ــــــمعــر 
َ
ـ
ُ
ِلم والظ

ْ
ـ
ُ
 ي دياِر الظ

َحال
َ
 ُمْرت

َ
ْزَمعت

َ
رى لك لْو أ  برٌء من الشوِق، أو برٌء من العدِم      وفي السُّ

 بفضِل القوِل 
ْ
نيِ ثم استمرت

ُ
ْنِهض

ُ
:     ت

ُ
 شهيد ، د.ت()ابن  ي ألسـتحيي بني الحكمـــإن فقلت

وَتظهر ثورة الشاعروغضبه من األبيات األولى في القصيدة؛ إذ ثمة غضب اعتمل في نفس الشاعر، دعاه إلى االنتحاء والخلو إلى 

ا أن خلوت بها"نفسه 
َّ
 اشاكيا  "مل

ا
ا أسفه على ما آل إليه حاله.  "أشكو"، ا أناته، باث  مبديا

ا؛ فقد ساءت حالته في صحبتهم حتى صارت أيامه قد ظلم ظلما  -كما يقول -والحقيقة أن الشاعر  . وقد أكد "خلوا من النعم"ا بينا

ا كلمة  ليشتمل بها على  "النعم"والتي جاءت نكرة منونة لتفيد النفي املطلق، كما عرَّف كلمة  ا""خلوا الشاعر سوء حالته هذه مستخدما

ت مضجع الشاعر، وكدرت أيامه. -في مجمله -كافة الحقوق التي ينبغي أن يحظي بها اإلنسان ويتنعم. والبيت   إشارة إلى أوضاع  قضَّ

ويأتي البيت الثاني ليشير إلى الثورة العنيفة التي اعتملت في نفس الشاعر، والغضب الدفين الذي سكن قلبه؛ وهو ما بدا في 

 . يقول الشاعر: ام""حتَّ  :انفجارته العنيفة التي تصدرت البيت

ام أنت على الضراِء مضطجع    ِس في ديار الظلم والظلم                حتَّ
 ؟!معر 

ابلغ به الغضب مبلغا  ؛ إذوقد بلغ السيل الزبي بالشاعر كما يقولون  اء سكوته على مايعانيه في قصر ، كما بدا ا كبيرا ا جرَّ
ا
ساخط

اء"حدث له في قصره بأنه من قبيل ا إياها، وقد وصف ما يا على نفسه، معاتبا الخليفة من ظلم، ثائرا  أي الضرر واملشقة  ؛"الضرَّ

؛ واالضطجاعة هي وضع الجنب على األرض، واالستلقاء عليها، فكأنها "مضطجع/ معرس"أنه ضرر دائم ال ينتهي وصفه بوالشدة، كما 

، ولزوم الش يء والبيات عليه؛ 
ا
 استراحة نهارية خاطفة؛ أما التعريس فهو اإلقامة ليال

ا
 فالشاعر مقيم على الظلم، رازح تحت نيره ليال

ا، كما كنى الشاعر عن قصر الخليفة بالـ  ا ْم كما جعلها نكرة وَج  فهو يصول ويدور فيها، ، وهو ما يش ي بالديمومة والثبات،"ديار"ونهارا عا
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، وهو استدعاء ديني، له وقعه لمات""ظف ما يالقيه في قصر الخليفة من ظلم بأنه لتدل على اتساع رقعة هذا الظلم وامتداده، ووصَ 

 وإيجاعه. 

وهنا يرى الشاعر أن معاناته تلك ليس لها ما يبررها؛ إذ بإمكانه البراءة منها لو هجر قصر املستعين، واتجه إلى من بيده شفاءه. 

 يقول الشاعر:  

حال
َ
 ُمْرت

َ
 أو برٌء من العدمبرٌء من الشوِق، وفي الَسَرى لك لو أزمعت

ا من مقومات الحياة، ليست املادية فحسب بل ومع  سقوط األوطان، وتهدم الحياة، وضياع األمن واالستقرار، يفقد الناس كثيرا

ا عما بات املعنوية أيضا  ا؛ إذ تتبدل األخالقيات، وتسقط القيم، وتنهار املباديء، وتنتشر النفعية، وينعدم الصدق. يقول الشاعر معبرا

 ) البسيط(سه من ألم، واصفا ما آلت إليه الحياة في قرطبة: يشعر به من غربة، وما يح

 
ً
ــــاور مـنـ      ـاـــــــو إلــــــىَّ كأنمــــــا تـرنــــــــــــــأرى أعـين  مُ ــــأراقــــي ــــــــها جـانـبـــــتسـ

 ا لــي يســــالــمُ ألقــى امرءً وأسعى فال       ـاربــــــــــــــام غـيــــــر محـــــأدوُر فـال أعـت

 واشقى امريء في قريِة الجهٍل عالمُ       ي فـهي ُضـــــروًبا مـن األذىــــويجلـُب لـ

 ـاجمُ ـــــــه أعـــــــــــــربـي تـزدريــــفتى عـــ      ىـــــلوِم لقلب وذي ِحجـــــوأوجــــــُع مظــــــ

 تلك الُحلوُم الزواعـــ      ون عن الورىــــــــعـلى مـا تزعم غــنيتْم،
ْ
ــِفـَهـت

َ
 ـُم ــلقد ســ

ـحى  ابن شهيد . د.ت () ـِش الجناِح القوادُم؟!ـن ريـــــإذا زاَل ع      وهل ُيقِدُم البازيُّ على الطـيِر في الضُّ

بتلك القيم املتهدمة، والتي عبر عنها الشاعر من وقد عاش الشاعر تللك النقلة النوعية مع من حوله، فقد كانت القصور تعج 

"خالل مظاهر عدة: فاألراقم تحيط به من كل ناحية " ر  منها جانبيَّ أراقم  ساو 
 
"أدور فال ، والحرب سجال عليه، ومن قبل الكثيرين، ت

،" ا من األذىكما ساد الجهل، وعم األذى،  أعتام غير محارب"، "وأسعى فال ألقى امرءا لي يسالم  وأشقى امريء  /"ويجلب لي فهمي ضروبا

 ،" "ودالت مكانة العربي، وضاعت هيبته، واعتلى األعاجم، وتسيدوا في قرية الجهل عالم  انتهي األمر  ، حتى"فتى عربي تزدريه أعاجم 

  بالشاعر إلى طرح استفهام، هو أقرب إلى االستنجاد وطلب الغوث. يقول:

 اح القوادم ؟!ــــــــــــإذا زال عن ريش الجن           وهل يقدم البازي على الطير في الضحى  

 الخيال وأدواته:

ف له، وموجهه، وصانع تفاصيله ودقائقه، وما املادة 
ّ
َقدم العمل الفني من خالله، وهو املغل الخيال هو اإلطار الخارجي الذي ي 

ا خيوطها عبر وسائل وأدوات، يقودها:الفكرية إال املادة األولية ال عقل مستوعب، وحساسية  تي يعكف الخيال على تشكيلها، ناسجا

هو الذي يخلق العمل . وإجماال فقد عرَّف د. جابر عصفور الخيال بأنه "، وأدوات فنية تعرف كيف تخط طريقها، وكيف ترسمهرهيفة

 ( 67، ص 1992جابر، )عصفور،الفني"

ا بما خطه الواقع من تفاصيل ومالمح  وللخيال دور في معالجة الصورة املكانية داخل العمل األدبي؛ ذلك أن الشاعر ليس معنيا

لألماكن واألبنية، ولكنه يعيد صياغة هذا الواقع بما يتراءى له، وبما يخدم تجربته وسياقه النفس ي والفكري؛ فاملكان في العمل الفني 

  (244، ص 2008) كحلوش،فتحية، "املكان الذي يتخيله أو يحلم به أو يعيش تجربته "املكان النفس ي،هو 

واملكان في العمل األدبي هو ش يء ذاتي، دور الخيال فيه هو إحالة املوضوع إلى ذات، والعام إلى خاص، والكل إلى جزء، حتى لو 

ا عن دور الخيال في تشكيل الصورة املكانية  تضادت تلك الرؤية مع العالم الخارجي املاثل فيه. "ال موضوع يقول د شاكر النابلس ي  معبرا

ويحل مكانها  -أي كونها ظاهرة هندسية-بدون ذات...والخيال هو الذي يصنع تلك الذاتية، وهو الذي يلغي موضوعية الظاهرة املكانية 

  (24، ص 1994) النابلس ي،محمد شاكر،دينامية الخيال"

في صياغة تلك التجربة، فالذاكرة هي التي تعين الخيال على التمييز، وهي التي تساعده على  دور الخيال بدور الذاكرةويقترن 

كما  "بهاتين الوسيلتين: الخيال والذاكرة، تستطيع أن تدرك أسرار الجمال في الفن، على اختالف أنواعه وأجناسه"االختيار؛ إذ 

ا في التأمل، حيث تنعدم املسافة بين  ضهم؛ إذ اشترط باشالراتسعت حدود الخيال عند بع
ا
ا غارق "ملتخيل هذا املكان أن يكون وحيدا

 ( 10،ص 1994)النابلس ي،محمد شاكر، النفس واملكان الخارجي فيشعر املتخيل بأنه "ينفتح للعالم، والعالم ينفتح له"

واقعية بل وحتمية، حتى يحدث هذا اإلفراز لتجربة شعورية جديدة، وحتى على فكرة االلتحام تلك، فإننا نراها نا ورغم تحفظ

رت عن نفسها في وضوح و  ا وقضية، عبَّ ن بعامة التحام كاملين؛ فإذا كان اإلنسانتمكن من رؤية تجربة متكاملة متوحدة تمثل شعورا

ر بالشاعر  أن يعيش تل ك التجارب االلتحامية، بل واالنفصالية عن الواقع يمارس الخيال عبر مواقف متفرقة في رحلته اليومية، فأجد 

ا-  حتى يطرح رؤيته، ويفرز صوره، ويرسم مواقفه، ويبلور عامله. - أحيانا
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وللخيال أدواته  تلك التي تتجسد من خالله التجربة الشعرية، وتعبر عن رؤيته وفكره. وقد تميزت الوسائل واألدوات التي توسلها 

جربة الشعرية، والصدق في التعبير عن معاناة الشاعر، والتي لم تكن غيَر معاناة فعلية. ويمكن تناول تلك هذا الخيال باملالءمة للت

 الوسائل على النحو التالي: 

 
ً
 : الصورة الشعريةأوال

  ةيتعد الصورة الفن
ا

عبقرية التصوير الذي " قوة الشعر تتجلى في .. ذلك أن  ، من مرتكزاتهلبنة من لبنات الخيال ، ومرتكزا أصيال

وهو ما ، (244 ص،2008) كحلوش، فتحية، يمتلك من اإلمكانات الفنية القدرة على رسم أبعاد التجربة الشعورية واإليحاء بظاللها "

 تحقق عند الشاعر عبر قنوات ووسائل عدة.  

 االستعارة:

ل الجرجاني في بيان قيمتها بقوله:  ا، ا ناطقا "إنك لترى بها الجماد حيا لالستعارة دور محوري في تقديم رؤية الشاعر، وقد فصَّ

 واألعجم فصيحا 
ا
"إن شئت أرتك املعاني اللطيفة التي هي في وفي موضع آخر:  جلية"، ا، واألجسام الخرساء مبنية، واملعاني الخفية بادية

فت األوصاف الجثمانية حتى تعخبايا العقل كأن
َّ
ئت لط مت حتى رأتها العيون، وإن ش  ّس 

)الجرجاني، "ود روحانية ال تنالها إال الظنون ها ج 

بقدرتها على التعبير عن مكنون النفس، وما تتسم به من عمق وتغور وقدرة على -؛ فكانت االستعارة  (22، ص1984عبد القاهر،

 عن قرطبة وما آل إليه أمرها من تمزيق وتبدد.  قادرة على التعبير؛ سواء عن نفسه وما طاله من إخفاقات، أو بالتعبير -السبر

 التجسيم: .1

على حديث الشاعر في تلك اآلونة، كما تعالت معها أناته وأحزانه تلك التي أعقبت زوال  )الفراق/الزمان/الخطوب( وقد غلبت قيم

ي من لم يعرفوا قدره، أو يعطوه مكانتهحكم  االعامريين، وتول  ت قصائده، وترنم بها قلبه، كما عبرت عنها لغته، ومن ، فنسجت تلك األنَّ

 القيم اإلنسانية على املجردات وعلى القيم املعنوية 
 
فإذا بها أناس تتحرك، وجسوم تنبض. ؛ هنا وجدنا ما عرف بالتجسيم، وهو إسباغ

ا لكل من:يقول الشاعر ف  لكامل()ا)الفراق/الزمان/الخطوب(:   ي مقدمة رائيته مجسما

ِة ُمخِبُر ـمــا في الطلوِل م      ن األِحبَّ
َ
ِبُر؟ف

ْ
خ
َ
ْست

َ
 َمن الذي عن حالها ن

  راِق ـــــال تســألنَّ ســـــوى الِفـ
َّ
َوُرواــعنهم آنج ُينبيك    هُ ــفـإن

ْ
 دوا أم أغ

قواــــــــــــليع اُن ــَجـــاَر الـزم ِ نـاحــيٍة وبـــف    هُم فتفرَّ
 ـاَد األكثُر ــــي كـــل 

ِ ديارهم رِت الخطوُب ـَج 
 وتغيــــــليوع    على محل 

ْ
رت

َّ
رواـــــــهم فـتغيـ

 
 ـــ

 
ُ
َدع الزماَن يصوغ

َ
ُر     في َعَرصاِتهم ف نوَّ

َ
ــلوُب ت

ُ
 تكاُد له الق

ً
 ،) ابن شهيد . د.ت(    نـــــورا

)ال هي املعاول التي سطت علي قرطبة، وأحالت حياتها إلى ما آلت إليه. والتجسيم واضح من خالل  (الزمان/الخطوب/الفراقفكأن)

، وإدانة تلك القيم عن طريق تجسيمها جعل تسألن سوى الفراق/ ينيك/ جار الزمان/ جرت الخطوب/ فدع الزمان/ الزمان يصوغ(

عالها.  منها أناسا مسؤولة يدينها الشاع  ر، ويحملها تبعة ف 

 التشخيص:  .2

والتشخيص هو أن يسبغ الشاعر أحاسيسه ومشاعره على األشياء املادية املحيطة؛ فإذا بها شخوص تمش ي وتتحرك. وقد مثلت 

ا لتصفية  الحسابات(، يقول قرطبة مركزية في األندلس، وبخاصة في تلك اآلونة؛ فقد عاشت مأساة حقيقية؛ إذ أضحت كما قيل )أرضا

ا التشخيص ا عن حبه لها، موظفا ا حالها، معبرا ا صورة لقرطبة وقت الفتنة، واصفا  )متقارب(  الشاعر راسما

 ا   فانيهبا ـــلعمِر الص عجوزٌ 
ُ
ا صورة

َ
انيلها في الَحش

َ
 هلغ

ا للثارات 
ا
ا للفتنة، ومحط ا"لقد أضحت قرطبة بعد أن صارت مرتعا بل والتهالك، ، على الضعف وعدم القدرة، وهو ما دلَّ "عجوزا

فقد صارت إلى زوال وانقضاء واضمحالل. هذا ما يشهد به الواقع املرئي، ويقره الواقع العملي؛ أما قرطبة  "فانية"؛كما وصفها بالـ 

ك التي استغنت بجمالها وهي الفتاة رائعة الحسن، تل " غانية "بالنسبة للشاعر فقد ظلت كما يعرفها، وكما هي واقرة في صدره وقلبه 

 عن الزينة. واملفارقة واضحة بين واقع قرطبة والواقع النفس ي للشاعر. ثم يقول:

 
ْ
ها زنت ِ

 فيا حبذا هي من زانيه   بالرجاِل على سن 

ا لكل طامع فيها؛ فقد 
ا
ا لكل غريب، ومحط

ا
ط ثه من . ورغم ما يثيره املعني من نفور، وما يبع"زنت بالرجال"وقد صارت قرطبة مهب 

ا، هذا على الرغم من كل ما نالها من انهيارات، وما طالها من تدمير.  ا وأرضا كراهة؛  فقد أعلن الشاعر عشقه لقرطبة، وتمسكه بها وطنا

. واملفارقة واضحة بين سقوط قرطبة من ناحية، وإصرار الشاعر على " فياحبذا......من زانية" فالشاعر عاشق لوطنه، متمسك به

 والحياة علي أرضها من ناحية أخرى. ثم يقول:  البقاء فيها.

رِيك العقوَل 
ُ
 السانيه   على َضْعفها ت

ْ
دار كما دارت

ُ
 ت
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وهي ورغم ما آلت إليه من ضعٍف باٍد إال أنه يراها قوية، ذات قدرة وتمكن، بل جعلها كالسانية أو كالساقية أو الناعورة التي تجر 

دار"املاء لتسقي األرض؛ فهي قوية معطاءة حافلة بالخير لها ولغيرها. واملفارقة واضحة بين   ، ثم يقول: "على ضعفها" و "ت 

 بهواها ال
ْ
وفقد َعِنيت

ُ
 ابن شهيد .د.ت() ُم فهي ِبراَحتها عانيه   ُحل

 وتشخيص قرطبة في صورة امرأة هي رؤية لوضعيتها؛ فهي أصل للحياة، ومركزية لها.

 الكنايات:

ا عن الظروف واألوضاع التي عاشها، سواء ما تعلق منها بقرطبة، أوما تعلق بمعاناته هو. والكناية "لفظ أريد وقد كنى الشاعر كثيرا 

ضع له، مع جواز إرادة املعنى األصلي"  "أن تعرف املعنى من طريق املعقول دون طريق  ضع آخر: وفي موبه غير معناه الذي و 

أبو هالل )العسكري ،وعند العسكري: "أن يكنى عن الش يء ويعّر ض به، وال يصرح"، (431ص ،1984الجرجاني،عبد القاهر، )اللفظ"

؛ وبذا فالكناية أبلغ من املباشرة، و"إثبات الصفة بإثبات دليلها، وإيجابها بما هو شاهد في وجودها، آكد وأبلغ في ( 407ص ، 1981،

"الكناية أبلغ من اإلفصاح، و، . (72ص،1984د القاهر، الجرجاني،عب" )ا غفالالدعوى من أن تجيء إليها فتثبتها هكذا ساذجا 

؛ فثمة فارق بين بلوغ املعنى عن طريق املباشرة والتصريح، وبين  (70، ص 1984، الجرجاني،عبد القاهر)والتعريض أوقع من التصريح"

  (263ص ،1984) الجرجاني،عبد القاهر، ""أن تعقل من اللفظ معنى، ثم يفض ي بك ذلك املعنى إلى معنى آخر

   ) الكامل(:عن قرطبة املاض ي بما دلل به على دعة الحياة فيها، وما شهدته من نعيم. يقول  وقد كنى الشاعر

 والعيُش فيها أخضُر من أهلها    والشْمُل فيها جامٌع عْهدي بها 

رُّ من، ِبروائٍح    همُ ــــــــــورياُح زْهَرتها تلوُح علي
َ
ت
ْ
َبُر ـــــــــــــــَيف

ْ
 ها الَعن

هد ــوالداُر ق
َ
اق   وباُع النقِص فيها يقُصرُ ، فيها   ضرب الكماُل ِرو

َر ُحْسِنهاـد أمنــــق والقومُ  موا بَجم   وا تغيُّ رواــــاِلها وتــــــــــــفتعمَّ  أزَّ

هاـــومساِلُك األس ُر ـــــــال يستِقلُّ بس   واِق تشهُد أنَّ
َ
ْحش

َ
 ابن شهيد . د.ت() الكِيَها امل

، فال تكاد تتنسم إال "العيش فيها أخضر""، وينتشر في أرجائها الرخاءالشمل فيها جامعفقد شهدت قرطبة حياة يسودها الوفاق"

، كما وباع النقص فيها يقصر""والدار قد ضرب الكمال رواقه/ ، وكل ما فيها مسخر لخدمتك "ورياح زهرتها تلوح عليهم"عبق الزهور 

؛ أما األسواق فقد كانت آهلة بأهلها، حتى ليعسر عليك السير "فتعمموا بجمالها وتأزروا" ه أو تخطر فيهدْ الَجمال سمة كل مكان تر   كان

 "ال يستقل بسالكيها املحشر".فيها 

اء تلك األ  كما وظف الشاعر الكناية للتعبير حقاد التي يجابهها في قصر املستعين األموي، وما يناله عن ذاته، وما يعانيه من أرق جرَّ

ا عليه. يقول الشاعر: ا منهم، وحقدا  )بسيط(:  من إيذاء بطانته؛ حسدا

ا تــ
ً
ســــاِوُر مـن   ماــإلــــــىَّ كأن ـرنو ـــــأرى أعــيــن

ُ
 أراقـــــــــمُ ها جانــبــيَّ ــــــــــت

 وأسعى فال ألقى امرًءا لي ُيســـــــاِلمُ    غـيــــَر محارٍب ــال أعـتاُم ـــأدوُر فــ

  فهيويجلُب لي 
ُ
 ابن شهيد .د.ت() واشقى امريء في قرية الجهِل عالُم    ـروًبا ِمِن األذىضـ

ا لي يسالم"، : "ال أعتام غير محارب"، وقد اجتمعوا على حربه"أراقم"فالشاعر ال يرى حوله إال  . وقد كان سبب ذلك "ال ألقى امرءا

 ".واشقى امريء في قرية الجهل عالم، " "فهمي"من وجهة نظره هو علمه ونفاذ بصيرته وتميزه عمن حوله، وهو ما عبر عنه بـ: 

ا مقارنة بين في مواطن عدة، مستفيدا  الكناية عن موصوفكما وظف الشاعر  ا من عطاءاتها في اإلشارة إلى موصوف بعينه، عاقدا

ا حديثه إلى األول. يقول الشاعركل من املستع  )بسيط(: ين واملعتلي باهلل، موجها
 املعتلي يحيى بني أمية

 ففي األرض  بناؤون لــي ودعائم   عليكم بداري فاهدموها دعائما    

م  شــرُّ عصبٍة 
 
 ففي األرض  إخـواٌن عـليَّ أكــارم   لئن أخرجتني عنك

 عندها
 
 حـقي أمية

ْ
ا على ظهر  املحجة  هــــاشم   وإن هــضمت

َ
 فهات

ْرك الفالنس  جانَيا
َ
 إذا عــرفْت حقي هناك الَعمـــــائم   وال غـرو من تــ

عينه وساعده وداعمه باألشطر الثواني من  فالشاعر كني عن املستعين في األشطر األربعة األولى من األبيات، كما كني عن املعتلي م 

 األبيات نفسها.

 التشبيه:

عبد القاهر، الجرجاني،)"الوصف بأن أحد املوصوفين ينوب مناب اآلخربأداة التشبيه، ناب منابه أو لم ينب"والتشبيه هو

ا مباشرا  ، (263ص ،1984
ا
 ا، وعقد الصلة بينهما. وقد قل توظيف الشاعر له.فالتشبيه هو الربط بين شيئين ربط
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 ومن أمثلته وصف حساده باألراقم: -

اأرى أ
ً
ســــاوُر مـنها جـانب   ىَّ كـأنماــــــــــرنو إلـــــــــــــــتـ عــين

ُ
 ــمُ ــأراقــــيَّ ــــــــت

ا الدليل. يقول  - كما وظف التشبيه الضمني حين أراد أن يعبر على صعوبة الحياة في أجواء يكتنفها ما يجده من غبن وظلم، موظفا

 الشاعر:

ِدُم البازيُّ على 
ْ
 إذا زاَل عــن ريــِش الجــنـاِح القــوادُم    الطيِر في الضحىوهل ُيق

 املحسنات البديعية  ا:ثانيً 

عن معاني الشاعر، وفي بيان موقفه الفني والفكري، وقد أسهم التضاد واملقابلة في  التعبير عن رؤية  للمحسنات دور هام في التعبير

 الشاعر، كما سيتضح على النحو التالي.

 التضاد: .1

وتنشأ األضداد في أجواء االصطراع الذي .  (263ص ،1984اني ،عبد القاهر ، الجرج)"هو الجمع بين الش يء وضده"والتضاد 

تتوهج فيه الرؤى، وتستعر فيه الرغبة في التعبير عن الذات، واالنتصاف لقيمة على أخرى؛ فيأتي التضاد ليمثل رغبة الشاعر في 

 يعيشها، أو ألم يستشعره، وهو ما يتحقق بقوة دفع الكلمة املضادة، وإرساء اآلخر، وتمكينه.التخفف من معاناة 

وقد تعددت الثنائيات الضدية في نتاج الشاعر، تمحور أغلبها في اتجاهين: أحدهما يمثل قرطبة، والثاني يمثل الشاعر. يقول 

ا عن أهالي قرطبة، وما آل إليه حالهم من فرقة 
ا
 :الشاعر متحدث

هُ 
َّ
َوُرواُينبيك عنهم  ال تسألنَّ سوى الِفراِق فإن

ْ
 آنجدوا أم أغ

ا، حتى كانت  ا ويسارا واإلنجاد هو الركون إلى األماكن املرتفعة، واالغورار نقيضه، وقد تفرق الناس في كل حدب وصوب، يمينا

 املحصلة: بعثرة وتفرق. ويقول:

ه  الكماُل والداُر قد ضرَب 
َ
اق  فيها يقُصُر النقِص ، وباُع فيها              رو

 فقد كانت قرطبة مفخرة عصرها، ومحط أنظار الناس، قاطنيها وزوارها. ويقول:

 لْم نزْل بِك في               ، وُحقَّ لي  املماِت آس ى عليِك من 
ْ
ذ
ْ
ُر  حياِتِك إ

َ
خ

ْ
ف
َ
 ن

ا لهم، وهوما أهم الشاعر وأحزنه. إذ كانت قرطبة في استقرارها "حياة" له ولغيره، أما اآلن فق  :ويقول د صارت مواتا

 ُم ــــــــأعاجتزدريه   عربي  فتى    لقلٍب وذي ِحَجى              ُع مظلوٍم ــــــــــوأوج

األعجمي ؛ إذ تدنت مكانة العربي وساء وضعه، وارتقت مكانة -في تلك اآلونة -واملفارقة واضحة بين مكانة كل من العربي واألعجمي 

د، وهو ما آلم الشاعر، وأثار استياءه.  وتسيَّ

 املقابلة: .2

له في املعنى "إيراد الكالم ثم مقابلته بمث :وهي وقد فرض الصراع الدائر بين الشاعر والتحديات املحيطة به، توظيف املقابالت

 ( 239ص ،1981لعسكري،أبو هالل،)ا املخالفة" على جهة واللفظ،

 يقول الشاعر:   

 نح                
ْ
هاـــــــوإذا ارتمت

َ
َنى ألنال

ُ
ها           وي امل

َ
 الزماُن لها هناك فعاق

َ
 وقف

 فالصراع قائم بين الشاعر وطموحاته من ناحية، وبين الزمان وتربصه به من ناحية أخرى. 

ق من إحساس  وثمة مفارقة بين كل من الشاعر العالم، وبين من  يلتقيهم من بطانة الخليفة املوسومين بالجهل، وهو ما عمَّ

 الشاعر باألس ى، وضاعف من إحساسه بالغربة. يقول: 

  واشقى امريء في قريِة الجهِل عالُم          لي فهي ضروًبا من األذى        ويجلب            

اء ما أصاب الناس من تغير أحوالهم؛ وسيادة النفاق بينهم. يقول:   كما تعمق إحساس الشاعر بالغربة، جرَّ

                 
ْ
َرت

َ
ك

َ
 مْن ِذ            تخونتني رجاٌل طاملا ش

ُ
 بما راعيت

ْ
 َممعهدي ، وأثنت

ا: الحواس: 
ً
 ثالث

ا. وكما يقول الستدعاء الحواس دور في تأجيج الشعور، ومكانة في ربط املتلقي بالواقع، وحفز هممه لتلقي رسالة أكثر عمقا  ا وتأثيرا

  ( 1984)الجرجاني، عبد القاهر، عبد القاهر: إن املشاهدة تؤثر في النفوس حتى مع العلم بصدق الخبر .."
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 البصرية:الصور  .1

صور مادية ا بالنسبة للشاعر، إذ كان البد للشاعر من رسم أمراا حتميا والحق أن توظيف الصورة البصرية عند ابن شهيد كانت 

رسم صور واقعية ملا يعيشه الشاعر في تلك اللحظة اآلنية من  أولهما:. وقد تم ذلك على صعيدين، قبل الفتنة وبعدها تهد حيايجسلت

ا بعض  ا:همثانيالحاضر املؤسف،  رسم صور ولوحات للماض ي الزاهي الذي كان يعيش في كنفه، وينعم برخائه. يقول الشاعر مصورا

 الكامل()املظاهر الحضارية في قرطبة املاض ي:

صـ
ُ
ـــدوِرهاـوِرها ـــــيا طـــيَبهم بق

ُ
ر!ــــــوُبُدوُره    وخ صــــوِرها تتخـــــدَّ

ُ
 ا بق

افٌر  ة و  أوفُر     والقصـــــُر قصـــــُر بــني أميَّ
ُ
ِ أمــٍر والخـــالفة

 مـــن كــــــل 

ْزَهُر ـــــــِــــ والــزاهـــ
َ
 باملــراكــــب تـــ

ُ
ة  بالكــ    ريَّ

ُ
ة اِمـــِريَّ

َ
عـــمـُر واكـب ــــــوالعــ

ُ
 ت

 يـتـلو وَيـسـمع ما يشـاُء وينــظُر     غــصُّ بـكل  َمن األعـلى يامُع والج

هاـومســاِلُك األسـ
َّ
ُر     ـواِق تشـــهُد أنــ

َ
ْحشـــ

َ
 ال يستقــِلُّ بسالـكيـَِها املـ

فقرطبة املاض ي أزهرت الحياة فيها بما نعمت به من )القصور والخدور والبدور الجوامع واألسواق(. وكلها مظاهر للحياة املتدفقة، 

 وتمثيل لها. كما تحسر الشاعر في القصيدة ذاتها على تلك الربوع التي دالت، وتلك الظباء املتبخترة التي كانت ترعي في ربوعها. يقول: 

وَعـها
ُ
 ربــ

ُ
فى عـلى دار عـهـدت

َ
ُر      أســـ

َ
نــائـِها تـتـبـخــتــ ـِ ها بفـ

ُ
 وظـــباؤ

و)الربوع(: هي األراض ي الربيعية التي تنعم بالجمال والخضرة، والتبختر هو التمايل والسير على نحو من التؤدة واالسترخاء. فأراض ي 

 
 
ر ظبائها ملمح على تلك الهناءة التي كانت تعبش فيها، وما كانت تنعم به من حياة األندلس ربيعية خضراء مزهرة على طول الدوام، وتبخت

 رخية، وأمن وسالم.

 الصورة السمعية: .2

كما غلبت الصورة السمعية على الصورة حين استصرخ الشاعر املعتلي، وحثه على غزو قرطبة، والوقوف إلى جوارها، وانتشالها 

  ) الكامل(:من وهدتها، يقول الشاعر

ــــهــ غذيتهللا فــي أرض   فاقهاـــــــإش تتـــهموعصابٍة لم     واءهاـــ

ٍل مــــنها فك    أفعى الخطوب، وعوجلوا نكزتهم  ن درياقهاــــــــــبمثمَّ

افـت      مغالقها بعزمِة فــيصٍل ح ـــــــــو
ْ
 لو حاولت

َ
 ساقهاالثريا سْوق

 نطاقها لـــــحالجوزاء  تتعرض    ــتلهاــاسولـــو أنها منه، إذا مـا 

 حل(./تتعرض/استلها حاولت/سوق /افتح/تتهم/ نكزتهم/)غذيت فالصورة السمعية ظاهرة واضحة في:

أراد أن يعبر عن عبق قرطبة، وروعة ما ينبعث منها  أما بقية الحواس فقد تضاءلت عناية الشاعر بها، وقل ورودها، اللهم إالحين

ا.  من روائح، كما عرض  لحاسة الذوق حين جعل للموت طعما

لرؤية والسعي إال من قبيل االجتهاد، هي إن  صوره ورسم مالمحهاوظفها الشاعر في إنتاج يالوسائل التي  محاولة حصرلي أن ويبدو 

الشكل الفني الذي تتخذه األلفاظ دكتور عبد القادر القط هي: كما عبر عنها ال صورة، فالدقائقهتبين ، و تفاصيل العمل اإلبداعي

والعبارات بعد أن نظمها الشاعر في سياق الداللة، والتركيب واإليقاع والحقيقة واملجاز، والترادف والتضاد والتجانس، وغيرها من 

لتفكيك عناصر تجربة ما بغية الوصول إلى عناصر اإلبداع فيها،  ولكنها محاولة ،  45وسائل التعبير الفني " مجلة دراسات أندلسة ص 

 .وبيان عناصر عبقرية قائليها

 تلك الصورةل، وما تميزت به؛ فرغم ما ذكره د. يونس شنوان من وجود ملمح بارز عند ابن شهيدأما عن خصائص تلك الصورة 

من أجل طرح قضيته والتعبير عن نفسه امللتاعة الشاعر ج إليه اوهو ما احت -، 35تنساب بوضوح ويسر" ص  " اأنهبـ عبر عنه وهوما

فسه في صورة تصدح في ، والتعبير عن ناإليحاءاتشاح  ثوب  من -في كثير من األحيان  -إال أن ذلك لم  يمنعه -ة بالحزن ، املتسربلباأللم

ا في القلب من الصورة التقريرية ؛ فـ " الصورة اإليحائية أبعد تأثيرا ، وتحلق في أكوان علويةليةخياأجواء 
ا
ا في النفس وأكثر علوق

اإليحاء يحمل القارئ إلى أجواء خيالية غير األجواء  "فـ ( 30 29يونس شنوان، )"  الوصفية، وهي أبعث على املتعة واإلحساس بالجمال.

ال يجعله يتقبل األمور كما "" كما أن اإليحاء ا إلى عالم األحالم والسبحات الفكرية وينقله من عالم الواقع الذي يشده شدا  التي يعيشها،

ا فيها متعة نفسية، وفيها متعة عقلية تبعث النشاط ولذة يقدم له صورا هي ويتناولها كأنها مسلمات بديهية ال تقبل النقاش، وإنما 

ا أخرى الفكر، وتجعل الذهن دائب الحركة والنشاط، كلما قرأ الصورة وجد فيها شيئا جديدا    " ( 30 29يونس شنوان، )ا وروحا
ا

 عن نقال

 .83الصورة الشعرية في شعر بشار ص 
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تلك اآلفاق التي حلق فيها الشاعر حين جعل  ى لنر )عجوز لعمر الصبا فانية( شق قرطبة في عة الشاعر ويكفي أن نراجع مقطوع

   لها على ما عداها.  الها، مؤثرا  اعاشقا ظل ولكنه بالرغم من ذلك يزني بها الرجال ، ويحط بها كل معتد، من قرطبة امرأة عجوز متهالكة، 

 رابًعا: اللغة املكانية في شعر ابن شهيد 

ا من اإلطار الثفافي للشاعر، والذي تشكل عبر رافدين:  مثلت اللغة املكانية البن شهيد جزءا

:
ً
ما اطلع عليه من التراث الشعري، وقد دل نتاج الشاعر على اطالعه على الكثير من نتاج الشعراء القدامى، واحتذائه لهم، كما  أوال

 نتاج شعراء عصره، أولئك الذين عاش بين ظهرانيهم، وتأثر بنتاجهم. اطلع على 

 البيئة الحضارية األندلسية، وما شهده املجتمع من نهضة وعمران. :اثانيً 

ا لهذا الواقع الثقافي واالجتماعي، والذي تمثل في:  لة للدالالت املكانية في عصره، وتجسيدا  
ّ
 وقد جاءت لغة الشاعر ممث

 دالالت مكانية تراثية: .1

 كلمات ذات دالالت مكانية تراثية جاءت نتاج قراءات الشاعر، تمثلت في:  -في إطار ما ندرس-استخدم الشاعر

 الطلول:   

ا وقد عايش الشا مرت قرطبة، وصارت مسرحا عر تجربة الوقوف على األطالل، مثله مثل غيره من الشعراء القدامى، وذلك حين د 

 للخراب، وبادت كافة صور الحياة فيها، ومن هنا وقف الشاعر على أطاللها يبكي ضياعها، وتبدد األحباب بها. يقول: 

ِة ُمخِبُر  َمن     ما في الطلوِل من األِحبَّ
َ
ِبُر؟ف

ْ
خ
َ
ْست

َ
 الذي عن حالها ن

 أنجدوا / أغوروا: 

وهي من األلفاظ التي شاع استخدامها في املوروث الشعري. واإلنجاد هو الصعود إلى األماكن املرتفعة، والتغوير هو النزول إلى 

حمتهم. يقو 
 
 ل الشاعر:األماكن املنخفضة، وقد أراد الشاعر التعبير عن تمزق املجتمع، وتفرق الناس، وانقضاء ل

هُ ـــــــــال تسألنَّ س
َّ
َوُروا    وى الِفراِق فإن

ْ
 ُينبيك عنهم آنجدوا أم أغ

 العرصات:

كما استخدم الشاعر كلمة "العرصات"، وهي من املفردات التراثية التي استخدمها الشعراء العرب للتعبير عن مقدمات الديار 

 مسحة من القداسة عليها؛ إذ جعل عرصات قرطبة تعادل في قداستها مكة. يقول:وأفنيتها، وقد وظفها الشاعر هنا، مع إضفاء 

 ــــــــــــــكانت ِعراصُ 
ً
ة
َّ
م مك ِ

ُينَصروا    ك للميم 
َ
ِوي إليها الخائفون ف

ْ
 يأ

والحقيقة أن تناول الشاعر لتلك املفردات كان تناول القارئ امللم بثقافات عصره مشرقية ومغربية، املعَجب الذي يريد أن يثبت 

ب ملتمثل و الاقتداره وتمكنه وقدرة على  م لهذا التراث، الشاعر بقيمته. ومن هنا كان االحتذاء، املتعص   
ّ
ا هو عربي مشرقي، املعظ

 األجواء وبصورة الفتة وفي أحايين كثيرة.  استيحاء الشاعر لتلك

 دالالت مكانية حضارية: .2

 أما عن األلفاظ التي انبثقت عن البيئة األندلسية، وأفرزها الواقع الحضري، وعبرت عنه؛ فقد تمثلت في ألفاظ:  

 قرطبة:

م بها في النصف األول من حياته، كما رثاها في النصف الثاني منه. وقد ذكرها مرة واحدة   ع 
ا
وهي البلدة التي عاش فيها الشاعر، ن

ا إياها  -وبصورة مباشرة   إذ يقول:  -معظما

بٍة يقلُّ بكاُء ِمن 
ُ
ْرط

ُ
رــــــــــــــــــيبك     فلمثل ق ِ

 ي بعيٍن دمُعها متفج 

ا حين وصفها بالعجوز كما أشار   الغانية / الزانية: / الشاعر إليها مجازا

 لها فــي الحشـــا صــــورة الغــانيه    عــجــوز لـعــمـر الصـــبا فـانيه

 ي مــن زانـيــــه ـــــــفـــيــا حــــبــذا هــ    زنــت بالـــرجال عــلى ســــنها

 :"مغالق"وفي تصوير انسداد األفق، واستشراء الخراب بها، يصف الشاعر قرطبة بأنها 

افتْح  هَ و
ْ
 اقهــــــــلو حاولت سوق الثريا سبعزَمِة فيصل                  ا مغاِلق

 ا إياها: أطول من قونكة، وأجمل من دانية. يقول:كما جعلها مادحا 

َر عـــن طــولها 
َ
 تقاصــ

ٌ
ْونكــة

ُ
ــِجــهــا دانـيـــــه    قــ

ْ
ــن
َ
 وتبــعد عـــن غ

 

 

 



 إيمان علي                                         املكان في شعر ابن شهيد األندلس ي )قرطبة نموذًجا(                                                                               

 106-86، ص: 2021 -2، العدد3املجلد -اللغوية واألدبية العربية املجلة الدولية للدراسات
 99 

 

 القصور :

عبرة عن البيئة األندلسية. ، فهي إحدى املفردات الحضارية املعنده، استجابة للواقع الذي عاشهوقد كثر ذكر كلمة القصور 

 : يقول 

ــصوِرهيا طيَبهم 
ُ
ــبق

ُ
ُدوُرهـا    دوِرهاـــــا وخ

ُ
ص وبــ

ُ
ر!ـوِرهـا ــــــبـق  تـتـخـدَّ

افـٌر  قـصـرُ  القـصـرُ و  ة و
َ
ـ  أوفـــُر     بـنـي أمـي 

ُ
ِ أمـٍر والخـالفـة

 مـــن كـــل 

ا بعينها مثل قصر الزاهرية. يقول:  كما خص قصورا

 ـــــــــــــــــــوالزاِهـ
ُ
ة ْزَهُر  ـريَّ

َ
     باملراكب ت

ُ
ة
َّ
عــمــُر والَعــاِمــِريــ

ُ
  بالكــواكـــب ت

ا بمناصرة العلويين له. يقول الشاعر: ا باملستعين، مشيدا  وكنى عن مقر العلويين بقصر سهيل، منددا

 
ُ
َدِم     ِغبَّ ثــالثــٍة سهيـــال لــئن وردت

َ
ــنَّ عـلى الســن مــِْن نـــ  لتـقـرع 

  :املساجد

ا ودنيا. يقول:ومن املعالم   الشهيرة في قرطبة املسجد الجامع. وقد كان ملتقىا للعلم دينا

ن والجامُع األعلى
َ
ســمع ما يـشاُء ويـن    يغــصُّ بـكــل  مــ

َ
 ظــُر يـتلو ويـ

 األسواق:

ا لها. يقول:  وتكثر األسواق في قرطبة، وقد كانت َمْعلما

ها        ألسـواِق ومســالــُك ا
َّ
ــــُر         تشــهُد أنـ ـ

َ
ْحش

 
 ال يســتـقــلُّ بسـالـِكيَها املـ

 دالالت مكانية محايدة:   .3

ا كما كان ثمة توظيف أللفاظ ذات دالالت مكانية محايدة، ال تلتزم بزمان أو مكان معينين، فهي ألفاظ مستمرة دائمة قديما 

ا، وتتمثل في: 
ا
 وحديث

 الدار والديار:

ا ما ورد ذكر الديار في املوروث الشعري، وهي تأتي للداللة على املكان الذي يحل فيه اإلنسان. فهي مقره وقراره، ومحطه  وكثيرا

ا لها: ا علي تلك الديار، داعيا  واستقراره. وقد أكثر الشاعر توظيفه لإلشارة إلى قرطبة. يقول ابن شهيد آسيا

 أهِلــداٌر 
َ
ـُر     ها!ـــــــــــــ، أقــاَل هللُا عثـرة ِ

 يبـكـي بعـيـٍن دمـُعـهـا مـتـفـج 

 وتأتي في سياق إظهار الحنو عليها، والشفقة ملا ألم بها. يقول:

 ِ
روا    ديارهم َجرِت الخطوُب على محل 

 
 وتـغـيـــ

ْ
رت

َّ
 وعـلـيـهـم فـتـغـيـ

ا. يقول كما وصفها قبل الفتنة باملدينة الفاضلة، فهي مدينة الكمال، التي لم    :يعتورها نقص أبدا

ـه والدارُ 
َ
اق  قـُصـُر قِص فيها ياُع الـنفيهـا، وب    قد ضـرب الـكـماُل ِرو

ا للغبن، ومبعثا  لأللم. يقول  ا للظلم، وموطئا
ا
 :كما جاءت في سياق التعبير عن القهر والظلم، وذلك حين صارت قرطبة محط

 على الضراِء مضطجٌع 
َ
اَم أنت ِس ف    حتَّ

 
ِم  يمعرـ

َ
ـلـ
ُ
ـِم والظ

ْ
ل
ُ
 ؟ديـاِر الظـ

 األرض:

ا فخره بها، وشفقته عليها. يقول:  ا بها إلى قرطبة، مظهرا ا، مشيرا  أحيانا
ا
 وكثر استخدام كلمة أرض، منكرة

 هأرٍض  هللا في
َ
ِذيت

ُ
ـــــ غ ـهاــــوعصـــابـٍة لـ    واَءهاـــــــ

َ
ـاق

َ
 م تـتـهـْم إشــف

فة واملكررة؛ للفخر بتلك األرض والزهو بها، واالستعالء بدعمها على كل من حاول تقزيمه.  كما وظف الشاعر الكلمة في صورتها املعرَّ

 يقول: 

 مُ  بـناؤون لي ودعائفـفي األرِض     ــوها دعائماـــــدمفاهـ عليكم ِبَداِري 

 ارمُ إخــــواٌن عـليَّ أك  فـي األرِض ف    لئـن أخـرجـتـنـي عنكم شر عصبة

 الناحية:

ا لالنزواء،  كما وردت كلمة ناحية لإلشارة إلى ما لحق بالناس من فرقة وتمزق؛ فقد صارت النواحي ملتقاهم، بعد أن كانت مكانا

 ومناطق للتخفي. يقول:

قواـــَجــ ِ ناحيٍة      ـاَر الــزماُن عــليهُم فتفرَّ
 وباَد األكــثر فــــي كـــــل 

ِ ناحيـــــٍة فـــريٌق منُهُم                                            
رـــــــــــمتفطـ                                  فـــــي كل  ِ

حي 
َ
اِقــــها ُمتـــ ر لـفـِر

ٌ
 ــ
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 منزل:

ويحل، وقد أشار بها الشاعر إلى تبدد قرطبة، وضياعها، وتفرق أهلها، كذا تأتي كلمة منزل لتشير إلى املكان الذي ينزل فيه اإلنسان 

 وتمزق شملهم. يقول:

 ب
ْ
 نزلت

ً
روا!ـــــطيُر الن    أهِلِه ــــــــــِه وبــــــيا منزال

 
روا وتنك  وى فتغي 

 املوسيقى  خامًسا:

املترجم ملا يجول في ذاته من أحاسيس ومشاعر مصاحبة، واملوسيقى هي اإلطار النغمي ملا يدور في نفس الشاعر من معان، وهي 

ا وقد أفاض النقاد في التعريف بدورها وبيان أثرها في العمل الفني، حتى اعتبر د. إبراهيم أنيس أنه: " ليس الشعر في الحقيقة إال كالما

  (17،ص 1952)أنيس،إبراهيم، "موسيقيا تنفعل ملوسيقاه النفوس، وتتأثر بها القلوب

 اإلطار الخارجي:  

و البيت، أ"املوسيقى التي تتألف من ارتباط األلفاظ مع بعضها البعض في البيان العربي، وتشكل اإليقاع العام للجملة ويقصد به: 

)ناجي،مجيد عبد  "أو املقطوعة، ومدى توافق هذا اإليقاع مع حركة النفس، والداللة اإليحائية النفسية التي يتضمنها

  ( 178،ص 1984الحميد،

 األوزان  الخليلية:  .1

، وعند قدامة الشعر: (1/134، 1972" )القيرواني، ابن رشيق،"أعظم أركان الشعر وأوالها به خصوصيةوالوزن عند ابن رشيق: 

املبني على االستعارة واألوصاف، املفصل "الكالم البليغ عند ابن خلدون هو ، و  (17،ص1979 )ابن جعفر، قدامة" "قول موزون مقفى

) ""مبني على أوزان مقدرة وعند املرزوقي الشعر، (1305، 3، ج1981) ابن خلدون، عبد الرحمن، "بأجزاء متفقة في الوزن والروي

 وركيزة أساسية من ركائزه.؛ فالوزن عنصر مميز للشعر،  "تخير لذيذ الوزن"" كما أوجب  (  18 /1/ 1املرزوقي، أبو علي ،أحمد،  ق

 فقد جاءت كالتالي :  -في نطاق درسنا -وبالعودة إلى ما استخدمه الشاعر من أوزان 

 الوزن املصاحب رقم القصيدة مسمى القصيدة

 الكامل 28 وصف ما أصاب قرطبة

 الكامل 49 مدح يحيى املعتلي

 الطويل 63 عزمه على الخروج من قرطبة

 البسيط 68 شكوى املستعين

 املتقارب 77 وصف قرطبة وعشقه لها

، وقل إيراده للبحور القصيرة الراقصة -مثله مثل غيره من الشعراء  - وكما هو واضح فقد مال الشاعر إلى توظيف األبحر الطويلة

يمر بها ابن شهيد، وظروف :"الحالة النفسية السيئة التي مثل املتقارب. وقد بين د. محمد سعيد محمد دواعي ذلك عند ابن شهيد بأن

ا رحبة قادرة على ، ويقول: عصره جعلته يترجم أحاسيسه في بحور رحبة كالطويل ...والكامل ..والبسيط" "وهذا كله يتطلب بحورا

"كانت حياة ابن شهيد نفسها تبعده  :ويضيف  استيعاب املعاني العميقة، والتعبير عن الحالة النفسية املفعمة بمختلف العواطف"

ا راقصة سريعة" عن  (  1988) محمد ، محمد سعيد،  املوضوعات التي يتطلب التعبيرعنها بحورا

 القوافي: .2

اخر األشطر أواألبيات من "عدة أصوات تتكرر في أو وقد التزم الشاعر في قصائده القوافي املوحدة، وهي كما عرفها د. إبراهيم أنيس: 

ا، وهو أقل ما يمكن أن يراعى تكرره، أو كما ذكر د. إبراهيم أنيس ، (246، ص1952)أنيس،إبراهيم،  "القصيدة ا موحدا كما التزم رويا

 . وقد جاء روي الشاعر على النحو التالي: (247، ص 1952)أنيس،إبراهيم، " "هو الصوت املكرر في أواخر األبيات
 نوع الروي الروي رقم القصيدة مسمى القصيدة

 مطلق الراء املضمومة 28 وصف ما أصاب قرطبة

 مقيد القاف 49 مدح يحيى املعتلي

 مطلق امليم املضمومة 63 عزمه على الخروج من قرطبة

 مطلق امليم املكسورة 68 شكوى املستعين

 مقيد النون  77 وصف قرطبة وعشقه لها

 :وقد غلب على الشاعر

) أنيس، إبراهيم، والنون(، وهي من "أسهل الكلمات نطقا"ممثلة في حروف )الراء/ امليم/ ، استخدم روي "حروف شائعة" •

 ( 248، ص  1952
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 )حرف القاف(.  في ممثلة ،( 1952) أنيس، إبراهيم،  " الشيوع "متوسطة للحروف استخدامه قل كما •

، وهو روي يالئم (1952) أنيس، إبراهيم، توظيف الروي املتحرك، وهو كما ذكر د. إبراهيم أنيس " أيسر في التلحين وأطوع " •

 حال املحزون املؤرق الذي ينشد الراحة، ويتوخى االتزان.

 لخطابه الشعري. ومن أمثلتها: •
ا
ا ملوسيقاه، ودعما  تكرار لوازم صوتية في أواخر األبيات قبل الروي وبعده، وهو ما مثل تعميقا

 ؛ كما نجد في قوله:  التزام ألف مد قبل حرف الروي ، والتزام "ها" بعده -

 لعَب الزمــــــإن                  
ٌ
ها           اُن بهمتي      ـــــي امرؤ

َ
 من كأِس الخطوِب دهاق

ُ
 وسقيت

     
ْ
 ِطْرفا في الُعال فاستضحكت

ُ
 ، فما تريُم ُنَهاقهاُحُمر األنـــــــاِم      وكبوت

 الكلمة بعد الروي الروي قبل الروي

 دهاقها هاء مشفوعة بألف اإلطالق القاف ألف مد

 نهاقها هاء مشفوعة بألف اإلطالق القاف ألف مد

 التزام ألف مد قبل حرف  الروي، و ياء وهاء ساكنتين بعده. يقول: -

با لَعْمِر  عجـــــوزٌ  ِ
  الحشا في لها فانيهْ  الص 

ُ
 الغانيهْ  صورة

 
ْ
ت

َ
ِها علــــــى بالرجاِل  َزن ِ

 زانيهْ  ِمْن  هـــــــــي حبذا فيـــــا سن 

 

 

 اإلطار الداخلي:

، 2010)القاسمي، محمد عبد هللا، ،" يةلبعض باملقومات الصوتية اإلجبار وإذا كانت املقومات الصوتية الخارجية أو ما أسماها ا

ا في تحقيق اإليقاع الشعري، وتوفير مقوماته، فثمة مقومات شعرية أخرى يمكن التعويل عليها، وقد أطلقنا عليه  ( 58ص  تمثل محورا

الناش يء من تأليف أصوات هي جرس اللفظة املفردة ووقعها على السمع، اإلطار الداخلي، وقد عرفه د. مجيد عبد الحميد ناجي بقوله "

 (178، 1984) ناجي ، مجيد عبد الحميد، "حروفها وحركاتها، ومدى توافق هذا اإليقاع الداخلي مع داللة اللفظة

التكرارات الصوتية االختيارية وكل أنواع يقول الباحث مشيرا إلى الدور الذي تقوم به التكرارات الصوتية الداخلية في أداء املعاني: "

ا تالية يؤتي بها للتزيين والتحسين، وإنما هي جوهرية في لغة الشاعر، ال تتحقق املادة الشعرية إال بهاالبديع   اللفظي ليس صيغا

 ومن ذلك: ( . 58، ص 2010)القاسمي، محمد عبد هللا، 

 التصريع  .1

) القيرواني، ابن ""ما كانت عروض البيت فيه تابعة لضربه، تنقص بنقصه وتزيد بزيادته" وهو تكرار صوتي، عرفه ابن رشيق بأنه: 

ومن . (151 /1، 1972) القيرواني، ابن رشيق، "البيت املصرع أدخل في الشعر وأقوى من غيرهكما جعل " (172 /1، 1972رشيق، 

 أمثلته: 

ِة  َمن الذي عن حالها     ُمخِبُر ما في الطلوِل من األِحبَّ
َ
ِبُر؟ف

ْ
خ
َ
ْست

َ
 ن

 وقوله:

ـــاور ُمنــــــــتس    اأنمــــــــكى ــــــــأرى أعينا ترنو إل  أراقمها جانبي ــــ

 التكرارات الصوتية: .2

 بعينها في ثنايا القصيدة، ومن أمثلتها: تكرار حروفوقد شاع 

 تكرار حرفي القاف والعين في قوله:   •

ا تــ
ً
 أراقـــــمُ ــانبيَّ ــــــــــــــتســــــاوَر مـنها جــ    أنماــــــــــرنو إلــىَّ كـــأرى أعينـــ

 امرءا لي يسالمـعى فال ألـقى ـــــوأســـ    ـاربــأدور فـــال أعتــام غــير محــ

 واشقى امريء في قرية الجهل عالم    روًبا من األذىويجلب لي فهي ض

 الكلمة بعد الروي الروي قبل الروي

 غانية ياء + هاء ساكنة النون  ألف مد

 زانية ياء + هاء ساكنة النون  ألف مد
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 ـمــــــــزدريه أعـاجـــــــــى عربــــي تــــــفتـ    وأوجـــع مظلوم لقـــلب وذي حجى

 هت تلك الحلوم الزواعملقد ســــــــــــف    غنيتم،على ما تزعمون عن الورى

 اح القوادمــإذا زال عــن ريــــش الجن    على الطير في الضحىوهل يقدم البازي 

، كما جاء توظيف أعينا/ أعتام/عالم/ أودع/ عربي/ أعاجم/ تزعمون/ الزواعم (فقد وظف الشاعر حرف العين في ثماني شواهد )

ا في النطق والعين من " (. )أرقم/ ألقى/ قرية/ لقلب/ يقدم/ القوادمحرف القاف في ست منها  ا كبيرا الحروف الحلقية، التي تتطلب جهدا

، وهو ما الئم حالة الغضب التي اكتنت في ( 35، ص 1952أنيس، إبراهيم،  "أنسب الحروف للمعاني العنيفة")، كما أن حرف القاف بها

 نفس الشاعر، وعبرت عن معانيه تكرار كلمات بعينها. نحو قوله:
ِة 
َ
ـ ب  ـَمن الـذي عــن حـالها     ُمـخـبـُِر مـا فــي الطـلـوِل مـن األحـِ

َ
ـِبـُر ف

ْ
ـخ

َ
ْسـت

َ
 ؟نـ

ِ ديــارهم
 وتـــــــفـتهـم ـــــــوعـلـيـ    َجـــرِت الخــطـوُب عـلى مـحـل 

ْ
رت

َّ
رواـــــــغيـ

 
 غيـ

 فـ
ُ
ـَدع الـزماَن يـصـوغ

َ
 ـــــــن    ي َعـَرصـاِتهمـف

ً
ـلوُب ـــــــــتـك ـورا

ُ
نـاُد له الق

َ
ُر ــتـ  وَّ

بٍة يقـفـل
ُ
ْرط

ُ
ـُر ـٍن دمــــــــــــبـعيـ يـبـكي    مـــِن اءُ ـــــــــبـكــــلُّ ــمـثل قـــ ِ

 ُعــها مـتـفـج 

ـرُّ مـنـ، ٍح ــــــــــروائـبِ     ها تـلـوُح عـلـيهمُ ــــزْهــَرتـ اُح ــــــــــــــوريــ
َ
ـت
ْ
ــَيـف ُر ـ

َ
بـ
ْ
 ها الَعـن

 عــصـــــيا جــنـ
ً
 بهــــــة

ْ
ـــــريـ    ا وبـأهـِلهاـــفـت وى ــــــ

َ
رواُح الـنـ  وتدم 

ْ
َرت  فتدمَّ

 .(70، ص 1992)عصفور، جابر، ة " وظيفية ألنه تكرار لعالقات معين"ال يحمل فائدة ا جاء قول القدامى إن التكرار وقديما 

ق، وتكراره إنما هو إلحاح على اإلقرار بحالة نفسية  -وال شك -والحقيقة أن املشابهة الحرفية الطباعية في حد ذاتها هي  جرس يعّم 

وشعورية ما، وترسيخ لها، ومبعث لتوازن الشاعر وقراره. هذا إذا تحدثنا عن الجانب الطباعي فحسب، أما إذا تحدثنا عن تكرارات ابن 

جرد نسخ أو تكرار جامد  لكلمات، بل ثمة فروق في األبنية واالشتقاقات للكلمة الواحدة، وهو ما سينجم عنه  شهيد فلم تكن م

"مخبر/ نستخير اختالف في معاني الكلمات، وتغير في حساسية  كل كلمة معطاة، وهو ما ينفي عنه شبهة العبثية والال جدوى؛ ففي 

ا، والثاني )نستخبر( إخبار مستهَدف؛ إذ  نبحث عنه ونبذل جهدا من أجل الوصول إليه.  األول )مخبر(: إخبار تلقائي، ال نبذل فيه" جهدا

تخص الوطن/  "تدمرت/ تغيرت"فاألولى  "تدمرت وتدمروا" و "فتغيرت وتغيروا"ومثلها بقية التكرارات التي أشارت إلى سياقين مختلفين 

ان وما أصابه من تدمير، ولكل وجهة هو موليها، وكيفية هو متعلق بها، ومثلها تخص اإلنس "تدمروا / تغيروا"األرض/ الجماد، والثانية 

ا وقوة وتألق، وكأنه يمر بمرحلة مخاض شاقة حتى يولد ويبزغ ويتحقق. وفي  "نورا/ تنور" فالنور انبثاق تلقائي، والتنور انبثاق أشد عمقا

فهي فعل، وهي ما تدل على االنفطار في البكاء، واإلجهاش به،  "يبكي"انية فاألولى هي التعريف بالش يء فهي اسم له، أما الث "بكاء/ يبكي"

  .ل املستوى الصوتي واملستوى الداللي"  يتسع ليشمالتكرير ال يقتصر على دراسة البعد الصوتي...وإنما وهوما يش ي باأللم والشدة. فــ "

ا وكأن الشاعر أراد أن ينطلق من قاعدة املشابهة إلى تفجير  مخالفة ومناوءة تقود إلى فتح عوالم أخرى؛ فالتكرار كان تسويقا

ا لوجهات جديدة تضيف لألول وال تنسخه؛ وبذا فهو يحمل فائدة نة فيالنبعاثات أخرى، وتحليقا ب 
َ
صرح العمل الفني إال  ، وما من ل

 معه، في خلق عوالم أخرى.وتحمل في طياتها نواة قيمة جديدة، ال تلبث أن تولد متوائمة مع غيرها من عناصر ال
ا
 عمل الفني، ومتوحدة

، 2010، ي" )القاسمي ،محمد عبد هللابالتوازي الصوتي التصديري الجزئ ، أو ما يعرفرد األعجاز على الصدور ومن تكرار الكلمات 

 .(19 ص

 كما جاء في قوله: 

 تـلك الـُحـلـوُم     عـن الـورى تـزعـمـون غـنـيـتـم،عـلـى مـا 
ْ
 الــزواعـمُ لقـد َسـِفـَهـت

ا في توظيف ا بين الفريق والفراق: الجناس كما نلمح تكرارا  ) التوازي الصوتي الجزئي(، نحو قوله مجانسا

ِ نـاحـيـٍة 
ـٌر     مـنـهـمُ  فـريـٌق فـي كــل  ِ

 
اقـهـامـتـفـط ـُِر  لـِفـر

 مـتـحـي 

ا من خالل توظيف  )االختالف الداللي بين كلمتين متجانستين؛ إحداهما الجناس املجازي أو التجنيس االستعاري كما نرى تكرارا

 أيضا في قوله:  حقيقية وثانيهما مجازية(

 فـفـي األرِض بـناؤون لـي ودعـائـمُ     دعائَماعليكم بداري فاهـدموها 

 والثانية معنوية.فاألولى دعائم مادية، 

 تكرار تراكيب وجمل:  •

ا للجمل والتراكيبا ما كان ومن التكرار أيضا   . ومنها قوله في قرطبة:تكرارا

 رُبوَعها
ُ
ها بِفـنـــــوظب    أَسفى عـلى دار عهدت

ُ
ُر ــــاؤ

َ
 اِئها تتبخت

  ـاَم كانتــــــأيــ
ُ
راَمٍة ــــــعــيُن ك

َ
ِ ك

ِ ــــمــن ك    ل 
 ناحيٍة إليها تنظُر ل 
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 ـــاألم اَم كـانأيــــــــــ
ً
ُر ـــــِر َمن يتـــألمـيرها وأمي    ـُر فيها واحدا  أمَّ

 كـ اَم كانتـــــــأيـــ
ُّ
ِ سـالمٍة ــكف

 تسـمو إليها بالسالم وتبُدُر     ـل 

 إليه حالها.والجمل املكررة تش ي باللهفة والحسرة على ماكان، والحزن واألس ى على ما آل 

 ونراه في قول الشاعر: الجمل العكسية،  ومنه  تكرار

 ـــــــوما قرعت س
ً
 أن يقرَع السَن نادمُ وأوشك غدا     ني عليكم ندامة

 الجمل الشرطية: .3

"تكثيف التوازي الصوتي..من خالل التوازي بالشرط والجزاء أو ما يسميه عبد القاهر الجرجاني  وهو توازن نحوي تركيبي ينتج عنه

؛ إذ من املقدمات تنبثق النتائج، وعنها تتمخض، وهو ما يصحبه ترقب نفس ي وشعوري، مما املزاوجة بين املعنيين في الشرط والجزاء"

ا في النفس، ومالحقة للشعور. ومنها:  توقيعا
 
دث ح 

 ي 

 ُسْهيال ِغبَّ ثالثٍة  ئنل
ُ
ـرَعنَّ     وردت

ْ
َدِم لــتق

َ
  عـلى الســن ِمـْن نـ

 الحوار:  .4

وقد أسهم الحوار في تعميق املوسيقى النفسية في أبيات أخرى، وهو ما ينتج إيقاعا "يعكس حركات النفس العميقة، ويسهم في 

 :يقول الشاعر  (.253، 1995)الغنيم، إبراز املشاعر الخفية، ويعين على تقرير الصورة في نفس املتلقى وتأثره بها 

 بهاــا أن خلــوقالِت النفُس مل
ُ
َعِم     وت ِ

 
َوا من الن

ْ
 أشكو إليها الهوى ِخل

اَم أنت عل ِس ف    ى الضراِء مضطجٌع ـحتَّ
ِم معر 

َ
ل
ُ
 ؟ــــــي ديــــاِر الظلِم والظ

 
َ

 ُمرتحال
َ
َرى لك لو أزمعت  وِق أو برٌء من العدِم ـبرٌء من الش    وفي السُّ

ْنِهضِني
ُ
ِم ي ـــ: إنفقلت    ثم استمرت بفضِل القوِل ت

َ
 ألستحيي بني الَحك

ا مع مشاعره ما أكثر مصداقية وتالؤ القدرة على صياغة خطاب اتسمت ب، كما نت إحدى وسائل الشاعر في التعبيرفاملوسيقى كا

 .ومضامينه

 :خاتمةال

وما تمخض عنه من ؛ سواء على مستوى املضمون وفي صياغتهاتجربة الشاعر،  املكان بدور رئيس ي في تشكيل ا نقول لقد قاموختاما 

، حتى خرجت تجربته على هذا النحو من من خاللها خيوطه ، ومللمتشكل عبرهاه من أردية داوما ارت وى الشكلعلى مست، أو داثأح

 . االنسجام والتوافق الشكلي واملوضوعي

 :املصادر واملراجع

 
ً
 : املصادر :  أوال

 مكتبة القاهرة .   .، مصرأسرار البالغة في علم البيان .(1976الجرجاني ، عبد القاهر  ) .1

 مكتبة الخانجي. .القاهرة .دالئل اإلعجاز .(1984الجرجاني ، عبد القاهر ) .2

 مكتبة الخانجي . .القاهرة .3ط  .نقد الشعر .(1979جعفر، قدامة ) .3

 مؤسسة الرسالة. دار عمار، .لبنان .بيروت ،1ط  .األندلسمطمح األنفس ومسرح التأنس في ملح أهل  .(1983خاقان، الفتح ) .4

 .3/1305ج .دار نهضة مصر .القاهرة .مقدمة ابن خلدون  .(1981خلدون، عبد الرحمن ) .5

 .  1ج  .دار العلم للماليين .لبنان .بيروت .األعالم  .(1978الزركلي، خير الدين ) .6

 املكتبة العصرية. .لبنان .صيدا .1ط  .األندلس ي ورسائلهديوان ابن شهيد  .(1997ابن شهيد، أحمد ) .7

دار الكاتب العربي  .القاهرة .راجعه د. محمود علي مكي .حققه يعقوب زكي .ديوان ابن شهيد األندلس ي. ابن شهيد، أحمد ) د.ـت ( .8

 للطباعة والنشر.

  .1، ج 1ق  .الدار العربية للكتاب  .تونس –ليبيا  .الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة .(1981الشنتريني، أبي الحسن ) .9

 دار الكتب العلمية. .لبنان .بيروت .1ط .كتاب الصناعتين الكتابة والشعر .(1981العسكري، أبي هالل ) .10

  .دار الجيل .لبنان  .4ط  .العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده. (1972القيرواني، ابن رشيق ) .11

 .1ج  .املكتبة العربية .دمشق .معجم املؤلفين .(1957كحالة، عمر ) .12

 1ق .دار التأليف والترجمة والنشر .القاهرة .2ط  .شرح ديوان الحماسة .(1967املرزوقي، أبي علي أحمد ) .13
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 .دار  الجبل .بيروت .قدم له عبد هللا العاليلي .لسان العرب (.1988) املصري، ابن منظور  .14

  
ً
 : املراجع:ثانيا

 مكتبة األنجلو املصرية.  .مصر . 5ط  .موسىقى الشعر .(1952إبراهيم )أنيس،  .1

 املؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع.  .بيروت . 3ط  .جماليات املكان .(1987باشالر، غاستون ) .2

 . 462 /2ج  .املؤسسة العربية للدراسات والنشر .بيروت . 4ط . موسوعة الفلسفة .(1984بدوي، عبد الرحمن ) .3

 وكالة املطبوعات . .الكويت .1 ط .مدخل جديد إلى الفلسفة .(1975بدوي، عبد الرحمن ) .4

دار  .األردن .عمان . 1ط  .(هـ422 - هـ92املكان في الشعر األندلس ي من الفتح حتى سقوط الخالقة  .(2013السبهاني، محمد عبيد ) .5

 غيداء للنشر والتوزيع . 

،  1ط .(هـ897 -484املكان في الشعر األندلس ي من عصر املرابطين حتى نهاية الحكم العربي )  .(2012الطربولي، محمد عويد ) .6

 دار الرضوان للنشر والتوزيع . .األردن .عمان

 املركز الثقافي العربي.  .بيروت . 3ط  .الصورة الفنية في التراث البالغي والنقدي. (1992عصفور، جابر. ) .7

  .الشركة العربية للنشر .القاهرة .الصورة الفنية في الشعر العربي مثال ونقد .(1995الغنيم، إبراهيم عبد الرحمن ) .8

 الدار العربية للنشر والتوزيع.. القاهرة. 1ط  .التصوير الشعري )رؤية نقدية لبالغتنا العربية(. (2000عدنان حسين ) ،قاسم .9

 عالم الكتب الحديث. .األردن .التكرارات الصوتية في لغة الشعر .(2010لقاسمي، محمد عبد هللا )ا .10

 دار االنتشار العربي.  .بيروت لبنان .بالغة املكان : قراءة في مكانية النص الشعري  .(2008) .كحلوش، فتحية .11

  .املؤسسة الجامعية للدراسات وللنشر. مصر. العربيةاألسس النفسية ألساليب البالغة  .(1984ناجي، مجيد عبد الحميد ) .12

 املؤسسة العربية للدراسات والنشر.  .بيروت .1ط  .جماليات املكان في الرواية العربية .(1994النابلس ي، محمد شاكر ) .13

 مكتبة الخانجي.  .دار الفكر العربي .القاهرة .2ط  .رسائل الكندي الفلسفية .(1978الكندي، أبي يوسف يعقوب ) .14

 . (1988محمد، محمد سعيد ) .15
ا
  ابن شهيد األندلس ي أديبا

ا
 منشورات جامعة سبها.  .طرابلس .وناقدا

 :
ً
 الدوريات:ثالثا

 )مقال ( AAM, 18 (2011) 119-136 . حي بي يقظان، شعرية الفضاء .(2011الحجري، إبراهيم ) .1

  47-27ص :، مجلة دراسات أندلسية18عدد  .وموضوعاتها في شعر ابن شهيدالصورة  .(1997يونس )شنوان،  .2

 :
ً
 هيئات ومجامع: رابعا

 اإلدارة العامة للمعجمات وإحياء البحوث. ، 4ط  .م 2004 -هـ 1425 مكتبة الشروق الدولية، املعجم الوسيط، .1
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Abstract: The place has an impact on man in general, and on the poet in particular; Whether in 
his visible words, which he lived through and knew all its details, or the positive and negative 
feelings, he accompanied him through his life journey, that these places produced. 
Ibn Chouhaid El Andaloussi is one of the most prominent poets of Cordoba who lived two 
revealing periods; As he expressed to us - through his poetry - the features of life in Cordoba in 
its ease, prosperity and stability. He also expressed the period of adversity and the resulting 
displacement of people and the ruin of life and urbanism. 
The research represented an attempt to investigate the impact of Cordoba on the psyche of the 
poet, which appeared in his poetry in two formats: one of them: Cordoba, the past and the 
present, and the second: Cordoba, the beloved place and the hated place. 
These visions begged tools and means that could carry the poet’s message and create an 
appropriate poetic discourse; The metaphor and the metonymy were pillars in the 
understanding of the poet's meanings, embodiment of his experience, pathetic fallacy, and 
inspiration by it. Drawing visual, auditory, and other images was a means of connecting the 
experience with the perceived world and mobilizing feelings to bear the message. The 
performance embellishments represented in the Binary Oppositions (Antithesis and 
Antonym), and other embellishments, carried the suffering of the poet and embodied his 
struggle. 
 The poet's culture reflected a spatial language with multiple levels, and his music - with its 
diversity of tones and the suitability of its music - seemed to be better able to absorb the finer 
details of the experience, reveal it, and express it. 

Keywords: Place; imagination; poetic image; metaphor; embodiment; pathetic fallacy; 
metonymy. 
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 :الدراسة مقدمة

  اباعتباره عند الظروفعناية النحاة بالزمن توقفت 
ا
ِلَم 141 ،1999للحدث. قال األنباري ) محل

َ
ا؟ قيل: (:" فإن قيل: ف

ا
ُسّمي ظرف

ى الكوفُيون الظروف "محاّل"؛ لحل ا باألواني التي تحُل األشياء فيها؛ ولهذا، َسمَّ ا، تشبيها
ا
 لألفعال، ُسّمي ظرف

ا
ول األشياء ألنه ملا كان محل

 فيها".

وبقيت  -فيما أعلم - ،مستقلةبدراسة  ولم يفرد، يبوب له النحاةولم ، جمنا اللغوية القديمةايرد ذكره في معفلم  ،أما التزامن

  دون التصريح بالتزامن. ،ب النحوموضوعاته مشتتة في كت

 ألنها املعبرة عن دورة التاريخ. ، وتوالي األحداث ،قد كانت عناية النحاة بالزمن التعاقبيو 
ا
ألنه يؤّدي إلى  .أما التزامن فقد كان غفل

 التهانوي:" تختلف العربية في بنائها في صفتين: إّنها تأّسست في جزء كبير منها على التجاوز قال  وثبات الزمن. ،انقطاع دورة التاريخ

 وإّنها تعتمد على الرّد إلى الثلثي. ،ولم تزل تخضع له(، : املاض ي والحاضر واملستقبلاملتعاقبة حركة الزمن)

ولو بسيط  وعلى ارتباط ،وجود معنى عميق لهذا األصل وهذا ما يجعل العلقة الداخلية الثابتة بالرّد إلى األصل، قائمة على 

)موسوعة كشاف اصطلحات "التزامن يؤّدي إلى انقطاع دور تاريخ الكلمة في اللفظة الحالية ألنالتزامن... بالجديد، مما يبعد صفة 

 .(35 ،1996، الفنون والعلوم
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 :لخصامل

 
ا
وكيفية استعماله. فقد أغفلت معاجمنا  ،بما يوجب تأصيل معناه ،كثر استعمال التزامن في العلوم الحديثة لغة واصطلحا

 عند زمن الفعل ،ومصادرنا النحوية ذكر التزامن ،القديمة
َ
ف

َ
  ،واكتفى النحاة بالتوق

ا
 للحدث. واقترانه بالظرف كونه محل

وتوخي الصواب اللغوي بحيث يتطابق منطوق اللفظ مع  ،اجة إلى االستعمال الفصيحوتكمن أهمية هذا البحث في الح

 ومعرفة التراكيب اللغوية التي تعبر عن القصد.، مدلوله

 ،واألساليب اللغوية التي استخدمتها العرب للداللة على التزامن ،والتراكيب ،وتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على األدوات 

 ي االستخدام املعاصر بما يضمن سلمة اللغة.واالستفادة منها ف

حيث تتبع الباحث الشواهد اللغوية من القرآن الكريم وكلم العرب  ،واعتمد الباحث املنهج الوصفي واملنهج االستقرائي

  ،نثرهم وشعرهم
ا
  كما حاول استخلص القاعدة الضابطة؛ الستخدام التزامن لفظا

ا
وتوصل إلى أن التزامن فرع على  ،واصطلحا

 ،أو بين حدثين متصلين بل انقطاع ،ويجمع بين حدثين وقعا في الوقت نفسه ،ويكون في املاض ي أو الحاضر أو املستقبل ،الزمن

 ة لفظية.أو قرين ،ويعبر عنه بصيغة صرفية أو تركيب نحوي 

 قرينة لفظية.؛ تركيب نحوي  ؛صيغة صرفية ؛وقت واحد ؛حدثين ؛التزامن الكلمات املفتاحية:

 

http://www.refaad.com/
http://www.refaad.com/
https://www.refaad.com/views/JALS/home.aspx
https://www.refaad.com/views/JALS/home.aspx
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 لأنه محَتمو  ،وأن أدوات التزامن وتركيبه وأساليبه متوفرة في اللغة ،ة النحاةوال شك أن اللغة أوسع من قواعد النحو وأمثل

 ،يتصافح الرجلننحو:  ،الحالفي  أو ،وخرج محمد وعاد علي ،الرجلن تسامح نحو: ،في املاض ي كثرأفقد يجتمع حدثان أو  ،دوثالح

 .ويمارس عمله، محمد إلى وظيفته يوم الثلثاءسيعود و  ،سيسامح الرجلننحو:  ،أو املستقبل، ويقوم زيد اآلن ،قعد محمدو 

 أو البنى النحوية املركبة. ،أو ألفاظ األزمنة )الظروف( ،ولحصول التزامن أكثر من طريق: منها صيغ بعض األفعال

كالقانون الذي يعتمد  ،مصطلح التزامن في كافة العلوماستعمال فقد انتشر متابعة التطور اللغوي,  وتكمن أهمية هذا البحث في

أو  ،فل يعقل أن يتواجد اإلنسان في زمانين ،وما تعنيه املفارقات الزمانية واملكانية في بناء األدلة ،على: تزامن األحداث مع النية الجنائية

في مكان  ويمكن اجتماع شخصين أو أكثر ،ولكن يمكن وقوع حدثين من شخص واحد أو أكثر في الوقت نفسه ،مكانين في آن واحد

 واحد.

وظهر مع الخيارات السياسية: كتزامن  ،كما ظهر مع األعمال العسكرية: كتزامن القصف الجوي مع الغزو البري والبحري  

وفي العلوم الطبيعية. كتزامن عمل  ،االنتخابات التشريعية مع الرئاسية؛ واالتصال كعقد جلسات املؤتمرات متزامنة في الوقت نفسه

 رها من العلوم مما يصعب حصره.وفي غي ،األجهزة

توخي الصواب اللغوي.  التي تؤدي معنى التزامن مع واألساليب اللغوية ،والتراكيب، األدواتمعرفة وتهدف هذه الدراسة إلى  

 .بحيث يتطابق منطوق اللفظ مع مدلوله

والتراكيب التي عبرت بها العرب عن حدوث فعلين في حيث تتبع األدوات  ،واملنهج االستقرائي ،واعتمد الباحث املنهج الوصفي

   وشواهد النحاة من لغات العرب. ،من خلل النصوص الفصيحة، الزمن نفسه

 
 
 :التزامن لغة واصطالحا

زماِن  :التزامن لغة
َ
ْزِمَنة   ،فرع على الزمن, والَزَمُن اسم يدل على قليل الوقت وكثيره، وُيجمُع على أ

َ
ْزُمن )الجوهري  ،وأ

َ
، م 1987 ،وأ

5/2131  .) 

ى ِس 
َ
ْهَرْين ِإل

َ
َمان ش برد، َويكون الزَّ

ْ
َفاِكَهة، وزمان الحّر، وزماُن ال

ْ
ب، وزمان ال

َ
ط ة أشهر، والزمن جزء من الدهر. تقول: َزماُن الرُّ تَّ

 َيْنَقِطع )األزهري 
َ

 (.6/110 ،2001 ،والدهر ال

ُت فمقدار من الزمان، وكل 
ْ
 أما الَوق

ا
ت   ،ما قدرت له غاية أو حينا

َّ
ي، َوقد اْستْعمل ِفي  ،فهو ُمَوق اض ِ

َ ْ
وأكثر َما يْسَتْعمل ِفي امل

ْسَتْقبل )ابن منظور 
ُ ْ
يضاح في علل اإل  ،)الزجاجي وادث الكائنة فيها"األوقات إنما تذكر لُيَدلَّ بها على ترتيب الحو" (.4/292 ،1414 ،امل

 (. 115 ،1986 ،النحو

 من الخاصوقد تنوب 
ا
أو  ،بعض هذه األلفاظ )الزمن والوقت والدهر( في لغة العرب عن بعضها. من باب استعمال العام بدال

 
ا
 من العام.  الخاص بدال

تزامَن في قوله:  له( 998، 2/997 ،2008أحمد مختار ) ،عمرمن خلل تعريف اللغوية املعاصرة جم اعاملودخل لفظ التزامن إلى 

ا، فهو ُمتزاِمن.   يتزامن، تزاُمنا

فقا في الزَّمن، حدثا في وقت واحد )  يئان: اتَّ  أو قوع الحادثتين(. ،تزامن وصول الطائرتينوتزامن الشَّ

خصاِن: تعاصرا، عاشا في زمن واحد". و  تزامن الشَّ

فقا في الزَّمن. حدثا في وقت واحد.وتزامن فالتزامن عنده له بعدان: األول داللي: ظهر في قوله:  يئان: اتَّ  الشَّ

خصاِن: تعاصرا، عاشا في زمن واحد"."والثاني صرفي. ظهر في استعماله لــ صيغة )َتَفاَعَل(. في قوله:    تزامن الشَّ

 أما 
ا
وخاصة كتاب علم  ،من خلل ترجمة بعض كتب اللغة من في الدراسات اللغوية املعاصرة.مصطلح التزافقد ورد  :اصطلحا

 ( 113 ،1985 ،اللغة العام لــ )دي سوسير
َ
في فترة زمنية محدودة من  دراسة اللغة يعنيالتزامن ف ،والتعاقببين التزامن  فيه لصَ الذي ف

 تقـوم فيـه العلقـات  ،توقف عند ما هو متكـون ومكتمل، وليـس بما هو فـي مرحلة التكـون فت ،حياة اللغة
ا
 أفقيا

ا
فالتزامن يمثل محورا

 في أما التعاقببـين األشـياء املتواجدة على أساس ثابت ليس للزمان فيه أي دخل، 
ا
 عموديا

ا
تقوم فيه العلقات بين األشياء  .مثل محورا

  .(89، 1985،ير" )سوسالتاريخيالتحول أو  ،املتتابعة على أساس التغير الزمنـي

وليس بدراسة  ،وهو أمر متعلق باالستعمال اللغوي ، أو أكثر في الوقت نفسهحدوث فعلين قصد به في ،لتزامن النحوي أما ا

ل إليه من خلل بعض الصيغ الصرفية اللغة.  أو القرائن التي تصاحب التراكيب. ،أو التراكيب النحوية ،وُيَتَوصَّ
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 من بالشهر أو السنة: قال الكسائي: عاملته ربط حدث بزمن كالتأجير فهي املزامنة أما و 
ا
 من الَزَمِن، كما يقال مشاهرة

ا
ُمزاَمَنة

ُه 5/2131 ،م 1987 - هـ 1407الصحاح  ،الشهر) الجوهري 
َ
، َوَعاَمل

ا
قام ِبِه َزمانا

َ
اِن: أ

َ
ك
َ ْ
ْزَمَن ِبامل

َ
َمن )ابن منظور  ،ُمزامنة(. وأ  ِمَن الزَّ

ا
 ،وَزمانا

 (.13/199 ،ز م ن ،1414

  :التزامن الصرفي

ِفْعل َوجمعه ،أجمع النحاة على إفراد الفعل
ْ
ِنَية ال

ْ
َفاِعل َوجمعه َعن َتث

ْ
ِنَية ال

ْ
إذا كان  ،وعدم جواز تثنيته أو جمعه, واستغني بَتث

 
ا
 تقابل الزيدان, وتقابل الزيدون؛ أو بعطف الفاعل الثاني على األول. إذا لم يكن ق :نحو ،الجمع أولتثنية ل قابل

ا
 ،للتثنية أو الجمع ابل

ما يستدعي حضور معنى  ،فُتَعُدُد الفاعلين يعني حصول الفعل من كل واحد منهم ،وتشاجر زيد وعمرو وبكر ،: تقابل زيد وعمرو نحو

اَعل
َ
فهي صيغ تدل على  وانَفَعَل. ،وَتَفاَعل ،الفعل وتكراره مع كل واحد من الفاعلين, ومن صيغ األفعال التي اختصت بمعنى التزامن: ف

  أو اشتراكهما في القيام بالفعل. ،وقوع الفعل من فاعلين

اَعَل  .1
َ
 ف

اَعـــل"صيغة  تدل
َ
  ."ف

ا
  ،نحو: خاصمت زيدا

ا
  ،وشاتمت زيدا

ا
ا  ،وقابلت زيدا ا ثوبا في  واملفعول  مشاركة الفاعلعلى وجاذب زيد  َعمرا

(:" إذا قلت: 4/68 ،1988قال سيبويه ) فكل واحد من الفاعلين واملفعولين قام بالفعل نفسه في الوقت نفسه فتزامنت أفعالهم. ،الفعل

ومثل ذلك: ضاربته، وفارقته، وكارمته، وعازني وعاززته،  ،فاعلتهإليه حين قلت فاعلته، فقد كان من غيرك إليك. مثل ما كان منك 

 وخاصمني وخاصمته".

 قد و 
َ
 وعاقب القاض ي املتهم. ،ا الكتابوناولت عمرا  ،: سافر زيدنحو ،ل للداللة على وقوع الفعل من الفاعل دون تشريكاعَ تأتي ف

اَعَل  .2
َ
ف
َ
 ت

صَ للداللة على ِ (تفاعلصيغة )تأتي 
َ
ِة فاعلين ف

َ
اَرك

َ
 ،ناوتخاصم ،ناتنافسو  ،نحو: تبادلنا الحديث :نحو .اِعدا في فعل واحدُمش

 الحديث ،وجاذبته الثوب ،ناوَتقاَتل ،ناوتشاتم
ا
ونافسته  ،ونازعني الحديث ،نازعته الحديثو  ،وبادلني زيد الحديث ،واألصل: بادلت زيدا

 . وجاذبته وجاذبني ،وقاتلته وقاتلني ،وشاتمته وشاتمني ,وخاصمنيوخاصمته ، ونافسني

ال يدل على  الفعل ألن ؛فاعل واحد. ولو لم يكن الفاعلن متزامنين في الفعل ما جاز توحدهما فيهمع  الفعل  هذامن فل يصح 

 أكثر من زمن. 

 
ا
وتصالح سعيد وخالد,  ،: تشارك زيد وعمرو نحو .الواوللتثنية والجمع جمع بين الفاعل واملفعول ب وإذا لم يكن الفاعل قابل

  عن تكراراتحاد الفاعلين في الفعل ناب و  واملفعول. ،والفاعل ،فتكون الشراكة في الفعل
ا
وشارك  ،جملتين فاألصل. شارك زيد عمرا

. فلما كان فعل الفاعلين واحد
ا
  والفعل ال يحتمل أكثر من زمن.جمعا في فعل واحد.  ،عمرو زيدا

اَعَل معلوم
َ
اِعَل ف

َ
اَعل" و "َتَفاَعل" أن ف

َ
فل يعلم َمِن البادئ  ،وهو األول في الذكر بعد الفعل. أما تفاَعل ،والفرق في املعنى بين "ف

 (.160 ،1992 ،وليست للترتيب )املرادي ،فالواو هنا للجمع ،ولذلك يقال البادئ مجهول  ،بالفعل منهما

لُت نحو)فاعل( الدعاء الفعل. وقد يكون 
َ
غاف

َ
عاَميُت  ،: ت

َ
وتغافلت، وتعارجت، وَتراَءيُت. أي:  ،تمارضتو وَتناَعسُت وَتجاَهلُت،  ،وت

ا بذلك )الثعالبي
ا
ظهرُت ذلك، وِإْن لم أكن في الحقيقة موصوف

َ
أو  ،أو الغفلة ،أو الجهل ،بمعنى أظهر املرضفهذا (؛ 258 ،2002 ،أ

ر. وكل هذا يحك
ْ
ك  مه السياق.السُّ

َعَل  .3
َ
ت
ْ
 اف

َتَعَل( على التشريك في الفعل
ْ
واْجتمع  ،والتقى الزيدان ،: افترق الصديقان, واشترك زيد وبكرنحو ،واملفعول  ،والفاعل ،تدل )اف

 صل شارك زيد بكر واصطلحوا. واأل  ،واقتتل القوم ،واختصم زيد وعمرو ، بكر ومحمود
ا
 وشارك بكر زيد، ا

ا
ذا فه ،وصلت هذا بذاكو  ؛ا

 فتفيد اتصال طرفين في الوقت نفسه.، بمنزلة قولك: وصلت هذا بذاك, وذاك بهذا

، ل في اللفظ هو املفعول في املعنىالفاعو  ،بصاحبه مثل الذي فعلة بهفعل فعل كل منهما  .قائمة بين الفاعل واملفعول الشراكة ف 

 ومعنىوالعكس. واّتحَد 
ا
 والعطف على الفاعل. يدل على تكرار الفعل من املتعاطفين. ،الفعلن في فعل واحد التفاقهما لفظا

 ،أو أكثر. تقول: انفصل الزوجان ،بل يتجاوزها إلى كل فعل يشترك فيه فاعلن ،املاضية يقتصر التزامن على الصيغ الثلث وال

، نحو: افتخر ،أشهرها اللزوم ،)افتعل( معان أخرى إذا فارقت التشريك ـــ. ولـفهذه األفعال ال تقوم بفاعل واحد ،وانطلق الفريقان

لع. ،وارتفع
ّ
    واط
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 األمثلة الخمسة  .4

قسم يدل  :وهي ثلثة أقسام ،وياء املخاطبة ،وألف االثنين، التي اتصلت بواو الجماعةاملضارعة ُيطِلق هذا التعريف على األفعال 

ِن  ،على املثنى
َ

وتفعلون. والقسم الثالث  ،من الفاعلين: يفعلون وقسم يشترك فيه عدد غير محدد  ،وتفعلن ،ويشترك فيه فاعلن: يْفَعل

 للمفردة املؤنثة. 

 على فهذه األفعال تدل 
ا
إال أن َتِرَد قرينة وال تتسع للمعاقبة.  ،تدل على الحالة ل مضارعافعهي أو  ،وقوع الفعل منهم جميعا

  الحال. هذه األفعال عن تصرف معنى

 التزامن النحوي 

كالصفات  ،وما فيه معنى الفعل ،فعلبين أو  ،يعتمد التزامن النحوي على اإلطار التركيبي الجامع لفعلين من الزمن نفسه

 واملصادر.

 أسلوب التنازع  .1

وقابلني وقابلت بكرا. فالتركيب يدل على املفاعلة التي  ،: قابلت وقابلني بكرنحو ،التنازع اشتراك الفاعل واملفعول في الفعل نفسه

 ،فل بد فيه من الشراكة في الفعل ،وهو نمط ثابت ،. فكل واحد فعل بصاحبه مثل اآلخروتضاربنا ،وكأنه أراد تقابلنا ،تكون بين اثنين

 واالستغناء بأحد املعمولين عن اآلخر.  ،والعطف بالواو

 ، مختلفي الصيغة كــ: قابلت وال يجوز هذا املعنى في فعلين
ا
فإنه وإن صح  ،وسلم علي زيد   ،وسلم علي زيد. وأنت تريد: قابلت زيدا

  فل تصح فيه املفاعلة؛ ،ه التنازعفي
ا
 لذلك أفرد سيبويه ما يخص املفاعلة في باب منفصل عن غيره من قضايا التنازع إشعارا

ْين اللذين كلُّ واحد منهما َيْفَعُل بفاعله مثل الذى َيْفَعُل به(: " هذا باب 74-73 /1 ،1988باستقلله. قال سيبويه )
َ
ْيِن واملفعول

َ
، الفاعل

،  وضرَبنيوهو قولك: ضربُت  ،وما كان نحو ذلك ، َتحمل االسَم على الفعل الذى َيليه. فالعامُل في اللفظ أحُد  وضربنيزيد 
ا
وضربُت زيدا

.....". ،قد وقع .ألّول فقد ُيْعلم أنَّ ا ،الفعليِن، وأّما في املعنى  أّنه ال ُيْعَمُل في اسم  واحد  نصب  ورفع 
ّ
 إال

اعَ صيغة ولهذا األسلوب شبه بــ 
َ
. الباِد  ،ـــل( في تحديد الفاعل واملفعول )ف هو صاحُب ضمير ُئ فقولك: ضربُت وَضرَبَني زيد 

. زيد هو البادئ ،والرد من زيد، الفاعل
ا
 والرد من صاحب الضمير.  ،وقولك: ضرَبني وضربُت زيدا

وكان مصطلحه  ،وكأنه وضع في فك املنازعات ،وهذا يعني أن األسلوب جواب على سؤال تقديره: َمْن البادئ فيكما بالفعل

 النحوي بمعناه اللغوي.

فهو بمنزلة املدافع  ،والثاني رادٌّ على الفعل ،دئ بالفعل معتدألن البا االستعمال في التحقيقات القضائية؛وهذا األسلوب كثير 

 عن نفسه.

 الجمع بين فعلي حاستين لفاعل واحد  .2

ويأكل ويحرك  ،ويستمع لألغاني ،ويقرأ ،وهو يستمع ويكتب، : رأيته وسمعتهُ , نحويمكن تزامن فعلي حاستين في وقت واحد

  ،فالفعل املعطوف يتبع حكم الفعل املعطوف عليه ،وكان يجري ويتعثر ،وكان يطبع ويأكل ،ويتحدث ويراقب ،قدميه
 
وال تمنع حاسة

 أشبهت هذه األفعال فعلي فاعلين.فمن هذه الحواس أختها عن ممارسة فعلها متزامنة مع األخرى. 

  ؛ون التزامن هنا على سبيل االحتواءفيك ،: قرأته وكتبته, نحووهذا التزمن قد يكون لفعلين متعاقبين حصل في املاض ي
ا
 ألن كل

 إضافية. ةوال يراد به التزامن في وقت محدود في املاض ي. إال أن تدل على ذلك قرين ،منهما حصل في املاض ي

وقت وال يراد به التزامن في  ،فالتزامن على سبيل االحتواء ،: سيقرأ ويكتب. الفعلن قد يحدثا في املستقبلنحو ،وكذلك املستقبل

 بعينه.

كأنك  ،في الزمن املطلق إذا كانا خبرين تكون الشراكة ،زيد يقرأ ويكتب نحو ،وكذلك عطف الفعل املضارع على الفعل املضارع

 ويكون التزامن في الوقت نفسه إذا أردت بالواو الحال.  ،هو كاتب وقارئ  :قلت

(:" واعلم أن العطف على ثلثة 5/5،  2001ألن الواو تفيد التشريك في الحكم. قال ابن يعيش ) ؛حصل التزامن املطلق بالواووقد 

و, ولو قيل: مات زيد  والشمُس، لم يصّح؛ ألن املوت ال يكون   اسم على اسم. إذا اشتركا في الحال، كقولك: قام زيد  وعمر 
ُ
أضرب: عطف

 فعل على فعل إذا اشتركا في الزم
ُ
َت: ويقعد، لم يجز الختلف من الشمس، وعطف

ْ
ل
ُ
الزماَنْين. ان، كقولك: "قام زيد  وقعد". ولو ق

." و ذاهب  ، وعمر  ، وزيد  منطلق  ، وخرج بكر   جملة على جملة، نحُو: قام زيد 
ُ
 وعطف
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 أفعال القلوب وأخبارها .3

وتدرك بالحس الباطن، وتتزامن هذه األفعال مع مفعولها الثاني؛ ألن  ،سميت أفعال القلوب بذلك؛ ألن معانيها قائمة بالقلب

وهو  ،لذلك تزامن املفعول الثاني املشتق مع زمن الفعل ،وال ينفصل الشك عن املشكوك فيه في هذا الباب ،الشك إنما يقع في الخبر

 
ا
 أقرب إلى الحال إذا كان مشتقا

ا
(:" وتقول إذا حدثت 3/16 ،1988(. قال سيبويه)2/676 ،2003،)األنباري  . والكوفيون يرونه حاال

، وذلك ألنك تخبر أ
ا
، وإذن إخالك كاذبا

ا
"بالحديث: إذن أظنه فاعل  ،فجمع بين الفعل القلبي الظن ،نك تلك الساعة في حال ظن وخيلة 

 والظن من القلب. ،وهو أحد الجوارح، وفعل الجارحة )الكذب(؛ ألن الكذب من مخرج اللسان

 ول ألجلهاملفع .4

  فعول ألجلهعدَّ النحاة تزامن امل
ا
املفعول له: هو املصدر  (:" 2/186 ،1980) لصحة األسلوب. قال ابن عقيل مع الفعل شرطا

. املشارك لعامله في الوقت والفاعل
ا
فِهم علة

ُ
 نحو ،امل

ا
  ،: جد شكرا

ا
، وهو مفهم للتعليل؛ ألن املعنى: جد ألجل الشكر ،مصدر فشكرا

  ؛"ألن زمن الشكر هو زمن الجود".(الوقت)وهو جد في  ،ومشارك لعامله

 خفيا. كالخوف ،وصح الجمع بين الفعل ومصدره في زمن واحد؛ ألن أحدهما فعل جارحة
ا
 ،واآلخر قلبي. ُيظِهر ما كان باطنا

فالرغبة" هي العلة الحاملة على إيجاد الفعل، والحامل على  ،قولك: جئت رغبة في العلم نحو ،بةوالرغ، والخشية ،والجبن، والحذر

 1/277 ،1995، الش يء متقدم عليه )العكبري 
ا
أو  ،والرغبة ،والخشية ،والجبن ،والحذر ،بمجيئه الخوف (. فكأنك قلت: جاء زيد مظهرا

 "فهذه األفعال الظاهرة تبدي لك الباطنة. ،وأشباه ذلك ،الحرص

  ،أما من حيث املعنى
َّ
ِفْعل إال

ْ
 يفعل ال

َ
َرضفاملفعول ألجله واقع في جواب: ِلَم فعلت؟ ألن العاقل ال

َ
جله ، لغ

َ
ْفُعول أل

َ
وهذا  ،وهو امل

فعل في وقت الجرم؛ فإن لم تنعقد وخاصة رجال القانون, فل ينعقد الجرم إال بانعقاد النية مع ال ،الغرض حاضر في سؤال كل عمل

 للعفو. وقابل   ،وهو مخفف العقوبة ،عدَّ الحدث من باب الخطأ غير املقصود ،النية

 وعاملها تزامن الحال .5

  ،ربط النحاة الحال وعاملها بالزمن الحاضر
ا
. يعني: جاء زيد في حال فهي هيئة الفاعل وقت وقوع الفعل. فقولك: جاء زيد ضاحكا

 
ا
 متكئا

ا
 ،. تبدأ قبل حدوثه(69 ،1995 ،فراهيدي) الفالحال مفعول فيها كالظرف، ، معناه: رأيته في وقت اتكائهضحك. وقولك: رأيت زيدا

  ،وتستمر أثناء حدوثه
ا
ِإذا قلت4/300 ،ت .كزمن الفعل املضارع. قال املبرد)د وتبقى بعد انتهائه. تماما

َ
نه  :(:" ف

َ
َجاَءِني زيد َماِشيا. لم ترد أ

ُه ماشيُ  نَّ
َ
َحال ،عرف ِبأ

ْ
ن َمِجيئه َوقع ِفي َهِذه ال

َ
ِكن خبرت ِبأ

َ
َحالة، َول

ْ
و بْعدَه  ،َولم يدلل كلمك على َما ُهَو ِفيِه قبل َهِذه ال

َ
فالحال  ،اأ

ن َمِجيئه َوقع ِفي  مفعول ِفيَها.
َ
َما خبرت أ ِلَك  ،َحال َمش ىِإنَّ

َ
ذ
َ
  .َوك

ا
ا" ،َمَرْرت بزيد َضاِحكا اك َراِكبا

َ
خ
َ
  .وصادفت أ

.  ،على املاض ي فل يجوز إال أن تدخل )قد( ،فأما املستقبل واملاض ي ، للحاضروالحال ال تكون إال
ا

فيصلح حينئذ أن يكون حاال

 تقول: رأيت زيد
ا
 . أي: راكبقد ركب ا

ا
ا ،في هذا املوضع ــ )قد(إال أنك إنما تأتي ب .ا ليعلم أنه قد ابتدأ  (قدــ )فتأتي ب ،إذا كان ركوبه متوقعا

 ،ولوال ذلك لم يجز ،أغنى عنهف ،التصاله بالحاضر ؛فإنما صلح املاض ي هنا ،والحال معلوم منها أنها تتطاول  ,ومر منه جزء ،بالفعل

ا  ماضيا
ا

ْد )وال بد من أن يكون معه  ،فهذا تأويله ،قد وقع موقع الحال .فمتى رأيت فعل
َ
  (ق

ا
  ،إما ظاهرة

ا
ن ب ؛وإما مضمرة

َ
ابتداء الفعِل لتؤذ

ا  (.1/216 ،ت .د ،") ابن السراجالذي كان متوقعا

 وتتزامن الحال مع عاملها. في حالتين:

وهذا يقتض ي استعمال الفعل املضارع, فهو الفعل الذي يكون زمان اإلخبار عن  ،الحال مع وقت النطق بالعامل فيهاتزامن  األولى:

 :)البقرة          له تعالى: قو  نحو ،(1/18 ،2008 ،وجوده" )السيرافيزمان هو وجوده 

ى: نحو ،الحالأو ما كان بمعنى املضارع من الصفات الدالة على  ،(22
َ
َعال

َ
         قوله ت

ى: ،(60 )الزمر:    
َ
َعال

َ
    وقوله تعالى: ،(18)الكهف:        وقوله ت

وحرف ، كاسم اإلشارة ,أو ما يدل على الحاضر من األلفاظ ،(97)األعراف:          

 قائم "هذا زيد :نحو ،الحاضرةالتنبيه؛ ملا فيهما من اإلشارة للحال 
ا
 ا

ا
لتنبيه. كأنك وهو ا، فالعامُل فيها معنى الفعل ،, وذاك عبد هللا راكبا

 قلت: أنتبه له راكب
ا
 قائم وإذا قلت: ذاك زيد   ،ا

ا
 راكبإليه لك أشير كأنك قلت: فإنما ذاك لإِلشارة.  ،ا

ا
إال  .وال يجوز أن يعمل في الحال ،ا

 ألنها كاملفعول فيها. ؛علأو ش يء في معنى الف، فعل
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 و قلت: زيد أخوك قائمول
ا
ا. كان غير جائز وعبد ،ا

ا
وال يستقيم أن يكون ، وذلك أنه ليس ههنا فعل, وال معنى فعل، هللا أبوك ضاحك

 ولكنك إن قلت: زيد  أخوك قائم ،ى أو أخاه في أخر ، وال يكون أباه، أو أخاه من النسب في حال ،أباه
ا
ألن  فأردت: أخاه من الصداقة جاز؛،ا

 نك قلت: زيد يؤاخيك قائمكأ ،فيه معنى فعل
ا
 .(1/218 ،ت .د ،" )ابن السراجا

 .وَجاَء زيد ،َوقد قض ى َحاجته ،وَجاَء زيد ،وقد طلعت الشمس ،: جاء زيد, نحوومنه تزامن فعلين في املاض ي على سبيل الحكاية

عب
َ
ته .َوَجاء ،قد ت ى:،قد أتعب َدابَّ

َ
َعال

َ
ْوِله ت

َ
حتى إذا جاؤوها، على تقدير: (. 73)الزمر:        ومنه َق

للتقريب ــ قد املقدرة ف (.4/147 ،1407 ،)الزمخشري  أبوابهافتحت وقد  ،أبوابها، أي مع فتح أبوابها... حتى إذا جاؤوهاوفتحت  ،جاؤوها

  تزامن وقت املجيء مع وقت فتح األبواب.وهذه حالها، في، الواو للحال. أي: جاءوهاو  ، من الحال

           قوله تعالى: نحو ،في املعنى ومنه التزامن بين فعلين أحدهما ماض  

ْنِفّي بلم ،(174 :ل عمرانآ)
َ ْ
َضارع امل

ُ ْ
 بمعنى املاض ي. .فامل

  نحو ،فاملاضية ،حكاية الحال املاضية أو املستقبلية والثانية:
ا
 يحدثناوَجاء بكر  يْضحك,  ،قولك: جاء زيد ماشيا

َ
وَجاَء زيد  ،وقعد زيد ال

ْمس طالعة. ،َوَجاء َوُهَو يْضحك ،َوُهَو َضاِحك  وَجاَء زيد َوالشَّ

وهذا يقتض ي تأويل الحال للدخول في زمن الفعل. قال  ،معناهماض, والحال فعل مضارع أو دال على في األمثلة السابقة الفعل 

، فاملجيُء ماض  386 ،1986) العكبري 
ا
(  ،( :" قولك: جاء زيد راكبا

ا
ىو )راكبا جيء، واملاض ي هنا قد انَقض َ

َ
 حاِله وقَت امل

ُ
وما كاَن قد  ،حكاية

ى  للسِم وقَت وقوِع االسِم منه أو ِبه، وذاَك أنَّ  ،انَقض َ
ا
َع ال يكوُن َهيئة

َ
 َهْيَئِة الفاِعِل أو املفعوِل بهواْنَقط

ُ
وما كاَن غيُر  ،الحاَل: وصف

". وقال الزجاج )
ا
        ( في توجيه قوله تعالى: 65 /3 ،1988موجود  ال َيِصحُّ أن يكوَن َهْيَئة

وجاَءْته  ،فلما ذهب عن إبراهيم الروع :املعنىو  ،حال. قد مضتحكاية  (يجادلنا)( 74: )هود       

رى 
ْ
  .الُبش

َ
ذ
َ
نا في قوم لوط، وأقبل أخ

ُ
  في الكلم أخذ وأقبل؛يجاِدلَنا. ولم يذكر ُيَجاِدل

َ
ذ
َ
 ،ألن في كل كلم يخاطب به املخاطب معنى أخ

َبَل 
ْ
 الَحاِل؛ ،وأق

َ
ا أَرْدَت حكاية

َ
". إذ ا قلَت: قام زيد، دللت على فعل ماض 

َ
 ألنك إذ

 
ا
ى: نحو ،والحال ماضية في اللفظ ،وقد يأتي الفعل مضارعا

َ
َعال

َ
ْوِله ت

َ
        ق

ْوِله 1/121 ،هـ 1407وليس من منطوق اللفظ. قال الزمخشري) ،تأول النحاة الحال من مضمون الجملةي(. ف28)البقرة: 
َ
(:" الواو في ق

ى:" 
َ
َعال

َ
وبعضها  ،فإن قلت: بعض القصة ماض ...واو الحال  (28)البقرة:        ت

 
ا
  مستقبل، واملاض ي واملستقبل كلهما ال يصح أن يقعا حاال

ا
  حتى يكون فعل

ا
وقت وجود ما هو حال عنه، فما الحاضر الذي وقع  حاضرا

 
ا
 قلت: هو العلم بالقصة، كأنه قيل: كيف تكفرون وأنتم عاملون بهذه القصة بأولها وآخرها". ؟حاال

ويستحيل أن يحتوي املاض ي الحاضر؛  ،ن الحال يمكن أن تحتوي املاض ي لفظا ومعنىولم يقبل النحاة معنى املض ي في الحال؛ أل 

( على معنى 18)الكهف:              لذلك رد النحاة توجيه قوله تعالى:

 أمسواسم الفاعل ال يعمل إال إذا كان بمعنى الحال أو االستقبال، فل يقال:  ،املض ي؛ واحتجوا بعملها فيما بعدها
ا
، زيد ضارب عمرا

ة َحاليةووجهوه على إ
َ
ُجْمل

ْ
ن ال

َ
َحال؛ أل

ْ
اَية ال

َ
َحال )ابن يعيش، رادة ِحك

ْ
َواو َواو ال

ْ
 ( .4/100 ،2001 ،َوال

)          ى:قوله تعال نحو ،كمجيء الحال من فعل األمرـــ أما املستقبل ف

 ف( 103النساء: 
ا
  ،حال : قياما

ا
 .حال ثانية :وقعودا

 سأل: "كيف أقبل"؟ فقلَت:  ،أما من حيث املعنىو 
ا

ّن سائل
َ
ا"، فكأ

ا
". فإذا قلَت: "أقبل عبُد هللا ضاحك

َ
ْيف

َ
فالحال تقع في جواِب "ك

ا") ابن يعيش
ا
قبل ضاحك

َ
كثر ما يستعمل هذا األسلوب من رجال القانون في استفساراتهم عن أو حال ضحكه، " أي في (. 2/4 ،2001 ،"أ

 حدث.حال الجاني أو املجني وقت وقوع ال

  :التزامن بالقرائن اللفظية

ا ،وحيَن  ،واآلن ،: معنحو، يكون التزامن في هذا الباب بظروف الزمان
ّ َ
 ، ومل

ْ
ا ،وإذ

َ
ْيُتك مع  ،َوَساَعة ،َوَيْوم ،َووقت ،وإذ

َ
ومَتى. َتقول: َرأ

ا جئَت  ،زيد
ّ
ْيُتك مل

َ
ا ِجْئت ،وحيَن جئَت  ،وَرأ

َ
 ِجْئت. َوُيَقال: سأعطيك إذ

ْ
 (.5/136 ،2001 ،َوَمتى ِجْئت )األزهري  ،وإذ

 حدثين في زمن واحد. بين  و واو املصاحبة ،كــ واو الحال الحروف التي تفيد املصاحبة كذلك يجمعو 
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  املصاحبة بــ مع .1

، كأنك  ،بين اثنين أو أكثر في الفعل وتقتض ي الشراكة ،)مع( أم باب املصاحبة
ا
َبار  َعن مجيئهما معا

ْ
فقولك: َجاَء زيد َمَع َعْمرو. ِإخ

 ، قلت: جاء زيد
ا
  ،لألول  وجاء عمر معه. فلما كان الفعل الثاني تكرارا

ا
وجمع بينهما بـ  ،وهما متزامنان في الوصول. ُحذف الثاني اختصارا

َقْوِلك: َجاَءِني 20 ،1999ابن الوراق)  ل)مع(؛ ألن فيها معنى الجمع الذي تقيده الواو. قا
َ
ة َما بْعدَها َمَع َما قبلَها. ك

َ
ارك

َ
ي ُمش (:" )َمَع( َتْقَتض ِ

اَمت مَقامه"
َ
ا ق

َ
لَهذ

َ
و قلت: َجاَءِني زيد َوَعْمرو، ف

َ
اركُه ل

َ
َما ش

َ
ِجيء، ك

َ ْ
ارك زيدا ِفي امل

َ
 زيد َمَع َعْمرو، فعمرو قد ش

، احتمل أن يكون  و وال تفيد التزامن إال بقرينة. "فإذا قلت: قام زيد وعمر  ،و تفيد املخالفةوال يجمع بينهما بالواو؛ ألن الوا
ا
جميعا

، فل يكون إال في وقت واحد ) املرادي ،القيام في وقتين
ا
 (.308 ،1992 ،وأن يكون في وقت واحد. وإذا قلت: قام زيد وعمرو معا

ن ُيَقال: اْجتمع 34 ،1998املصاحبة و)مع(؛ استغني عنها بالواو. قال الحريري )وال يجوز الجمع بين الفعل الدال على 
َ
(:" ال يجوز أ

ن
َ
َما لم يجز أ

َ
 ُيَقال: اصطحب زيد َوَعْمرو َمع زيد َمَع َعْمرو. ك

ا
ِفْعل"ا

ْ
ة ال

َ
ْيِه ِصيغ

َ
ت َعل

ّ
ة )َمَع( ِبَما دل

َ
ْفظ

َ
وتحيل )مع(  ؛ للستغناء َعن ل

غُز أغُز َمَعك.، : من يقْم أقْم َمَعه, َوَمتى تذهْب أذهْب َمَعكنحو ،إلى التزامنأسلوب الشرط من التعاقب 
َ
 َوأي ِحين ِت

 واو املصاحبة .2

 قولك: جئت وزيد نحو ،تأتي واو املصاحبة بمعنى )مع(. فتجمع بين املرفوع واملنصوب
ا
 ،وبين املجرور واملنصوب، اواذهب وعمرا  ،ا

 نحو
ا
، ع الشمس: وصل زيد وطلو نحو ،فالواو هنا خارجة عن معنى العطف؛ لذلك صح مجيء غير العاقل بعدها ،: مررت بك وزيدا

  ،فالشمس لم تفعل فعل زيد
ا
في الزمن  وهي هنا بمنزلة الظرف للفعل. أي: أنها حدَدت وقت وصوله بطلوع الشمس بعد أن كان مطلقا

 املاض ي.

وكأن املتحدث جعل الشمس والجبل ظرفين  ،انال مقرونة بزمان أو مكفهي أفع ،حددت مكان سيره ،وكذلك: سرت والجبل

 (.1/375 ،هـ1420، للسير؛ ألنه يسير في حيزهما )ابن األثير

: ال تأكل السمْك وتشرب اللبن. نحو ،وتأتي الواو للنهي عن الجمع بين الشيئين في زمن واحد. مع جواز الجمع بينهما غير متزامنين

" )سيبويه، راد أن يقول له: ال تجمع بين اللبن والسمك، وال ينهاه أن يأكل السمك على حدة  قال سيبويه:" إنما أ  ،ويشرب اللبن على حدة 

1988، 3/43 .) 

ن  .3
ْ
 اْل

 
ا
ن( املضارَع للحال بعد أن كان الحال مترجحا

ْ
وأسمُع  ،وأسمع زيدا اآلن يضحك، وأراه اآلن يصلي، اآلن: زيد يصلي نحو ،ُتخِلُص )اآل

ْنت ِفيِه 1/62 ،ت .د ،عباس ،اآلن كلمك وأبصُرك )حسن
َ
ِذي أ

َّ
ت ال

ْ
َوق

ْ
ن( لل

ْ
ي من آِخ َوُهَو حد  ،(. فــ)اآل اض ِ

َ ْ
وحد ، رهالزمانين: حد امل

وله
َ
ْسَتْقبل من أ

ُ ْ
م )ابن الصائغ، امل ِ

ّ
ذي يقُع فيه كلُم املتكل

ّ
ت ال

ْ
َوق

ْ
 (.2/907 ،2004 ،وهي ظرف لل

ن( ف
ْ

            الى:قوله تع نحو ،عل جواب الشرط من التعاقب إلى الحالوتنقل )اآل

 (. جعل العقوبة متزامنة مع الفعل.9)سورة الجن: 

 حين  .4

ُصَرت
َ
و ق

َ
ْت أ

َ
ْزماِن، طال

َ
  ،الحين اسم  يصلح لَجِميع األ

ا
 ،2003) . يحكمه السياق. قال ابن العربيوغير محدود، ويكون محدودا

2/91 ":) 
ُ
ر  ل ا ُمَقرَّ

َ
ُه، َوَهذ

َ
ِر ل َفّسِ

ُ ْ
ْعِييَن ِفي امل

َ
 ت

َ
ِصيَص ِفيِه، َوال

ْ
 َتخ

َ
، َوُهَو ُمْبَهم  ال  َزَمان 

ُ
ْرف

َ
ِحيَن ظ

ْ
َساِن، إنَّ ال ِ

ّ
َماِء الل

َ
ْيِه ِمْن ُعل

َ
، ُمْجَمع  َعل

ا
ة
َ
غ

ْحِظيَّ 
َ
 ل

ا
ِرُن ِبِه، َوُهَو َيْحَتِمُل َساَعة

َ
ُرُه َما َيْقت َما ُيَفّسِ ى:َوِإنَّ

َ
َعال

َ
َعَدِم؛ ِلَقْوِلِه ت

ْ
ِة، َوَيْحَتِمُل َحاَل ال َبِديَّ

َ ْ
اَعِة األ ، َوَيْحَتِمُل َيْوَم السَّ

ا
     ة

فللعلماء فيه تقديرات مستمدة من العلم والسياق.  ،( أما املحدود1)اإلنسان:           

، ت .د ،(. معناه: ثلثة أيام) الفراء, معاني القرآن43)الذاريات:             فقوله عز وجل:

      وقوله تعالى: ،( معناه: كل عام25براهيم: إ)          وقوله تعالى: ،(3/88

 (. 2/61 ،1992 ،معناه: إلى سبع سنين )األنباري ، (35)يوسف:          

 
ا
  وقد يكون ظرفا

ا
َرَجت من البيت نحو ،لفعلين متزامنين رابطا

َ
ْيُتك ِحين خ

َ
ْت الرطبة ِحين َسَقطت ،قولك:" َرأ

َ
بن  ،واْنَفَضخ

ّ
ويكثر الل

ِمِه حيَن َضِحَك. ومنه قوله تعالى: ،في ضرعها حين تريد أن تضع
َ
ْوَبُه على ف

َ
و ث

َ
)سورة         وَوَضَع َيَدُه أ

                 وقوله: ،(218الشعراء: 
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 من الزماِن جمع بين فعلين لفاعلين في الوقت نفسه )األزهري 5)سورة هود:   
 
ـ )حين( ظرف

َ
ت ، ف

ْ
َوق

ْ
ي: ِفي ذلَك ال

َ
 ،(. أ

 (.165-1/164 ،ت .د ،العين،فراهيدي)ال ،(5/136 ،2001

  (ما)ويربط املعاصرون التزامن بـ مجيء 
ا
 أو مقدرة

ا
(.  1/597 ،2008 ،: ِجئُت حينما طلعت الشمُس" )عمرنحو ،بعد )حين( ظاهرة

 (.1/224 ،2000 ،و كان يقرأ حينما جئته )السامرائي ،وكان يسبح حينما ناديته

قتران بـــما فيه وأكثر استعماِل )حين( عند القدماء بغير ما. وال بأس بذلك؛ ألن )ما( كثيرة اال ،وهذا االستعمال نادر في الفصحى

 معنى الشرط.

 إذ الظرفية  .5

  ،)إذ( أداة وظيفية
ا
فإذا توسطت بين  ،(112/ 2 ،1985،ملا مض ى من الزمان )ابن هشام ومن الغالب على معانيها أن تكون ظرفا

 بمنزلة مع".  ،جملتين فعليتين
 
 تكون جامعة لهما بمعنى )مع( . قال سيبويه. "إذ، وهي ملا مض ى من الدهر، وهي ظرف

. أي: حين قيامه. ومنه قوله تعالى: نحو ،وقعا في املاض ي وتفيد )إذ( تزامن فعلي فاعلين      قولك: جئُتك إذ قام زيد 

 راج.(. أي: كان اإلحسان في وقت اإلخ100)يوسف:       

        :( . وَنْحوه قوله تعالى7/57، 1415 ،أي: ألنه أخرجني )األلوس ي .وقيل هي تعليلية

 (.2/384 ،1988 ،( ". املعنى: سلهم ِإذ َعَدْوا في وقت اإِلْتياِن" )معاني القرآن للزجاج163)األعراف:     

 )إذ( الظرفية عن التزامن
ُ
 القرينة

ُ
آل عمران: )           قوله تعالى: نحو ،وَتْصِرف

 على التعاقب. هنا  ل  ا( فالظرف )بعد( د80

  إذا الظرفية .6

ا( ظرف مبهم بمعنى حين. وتفيد التزامن املطلق في املست
َ
 ،ألن الشرط على معنى املستقبل قبل بين جملتيها إذا أفادت الشرط؛)إذ

واملعنى أّن مّدة ( 110)يوسف:             قوله تعالى: نحو

التكذيب والعداوة من الكفار وانتظار النصر من هللا وتأميله قد تطاولت عليهم وتمادت، حتى استشعروا القنوط وتوهموا أن ال نصر 

 (.2/509، 1407 ،)الزمخشري  لهم في الدنيا، فجاءهم نصرنا فجأة من غير احتساب

     وقوله: ،وقت التبايع.أي: افعلوا الشهادة  (282)البقرة :        وقوله تعالى:

 وقت ملقاتكم العدو.(. أي: اضربوا الرقاب 4محمد:)        وقوله:  (.45)األنفال:   

 
ا
العنب ظرفا لإلتيان. آتيك إذا انتصف النهاُر. جعل وقت نضوج و  ،تيك إذا نضج العنب: آنحو ،ملا قبلها وقد يكون ما بعدها محل

؛ أال ترى أنك لو قلت: أتيك إذا 3/60 ،1988قال سيبويه )
ا
 معلوما

ا
البسر... فالفعل في إذا بمنزلته في حين كأنك  احمر(:" )إذا( تجئ وقتا

  ،ألنه للمستقبل ؛إال أن فعل الشرط متوقع  الحدوث قلت: الحين الذي تأتيني فيه آتيك فيه".
ا
محتمل  فيكون التزامن افتراضيا

 َوِإذا جئتني أكرمتك. ،: أجيُئك إذا دعوتنينحو ،التعاقبفتفيد إذا لم يدل السياق على التزامن. أما  الحدوث.

 إذا الفجائية .7

وال بد أن تكون املفاجأة في الزمن الحالي، "ال  ،والثانية اسمية ،وفعلها ماض ،األولى فعلية :)إذا( الفجائية بين جملتينتربط 

املاض ي"، وأن تقترن بها الفاء الزائدة للتوكيد. واملراد بالزمن الحالي: أن وقوع املعنى بعدها ووقوع املعنى قبلها مقترنان، بأن املستقبل وال 

 
ا
  يتحقق وقوعهما معا

ا
، نحو: خرجت أمس فإذا النسيم منعش، فالوقت الذي تحقق فيه الخروج تحقق في وقت واحد، ولو كان ماضيا

 4/232 ،1988) قال سيبويه . (1/508 ،ت .د ،عباس ،إنعاش النسيم، ال قبله، وال بعده" )حسن -أي: في الوقت نفسه -الحال.معه في 

"  ،(:" وتكون )إذا( للش يء توافقه في حال  أنت فيها، وذلك قولك: مررت  فإذا زيد  قائم 

 )ما( الظرفية )التوقيتية(  .8

ت نحو ،ورابطة لألولى بزمن الثانية ،جملتينتأتي ما الظرفية متوسطة بين 
َ
: أجلس ما جلس زيد. أي: مدة جلوس زيد. " فُحِذف

ثم جعلت )ما( والفعل قائمين مقام املصدر غير الظاهر، ألن الذي أقيم مقام املضاف املحذوف الذي هو  ،وأقيم املصدر مقامها ،مدة

 (.9/4431 ،1428ـ ،) ناظر الجيش وإنما ما والفعل مؤّوالن باملصدر" ،مدة. إنما هو ما والفعل ال املصدر
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 ملا  .9

فتكون  ،األول أن تأتي ظرفية غير الشرطية :ولها استعماالن ،( 2/48 ،1995، وما الظرفية التوقيتية )العكبري ، مركبة من لم (ملا)

  ،وال تحتاج إلى جواب ،لنفي املستقبل املتوقع
ا
  ويكون فعلها مضارعا

ا
 ، :" ملا يصل األميرنحو ،مجزوما

ا
ا  ،وملا يركب زيد، وغير املتوقع أيضا

 (.387 ،1986 ،اض ي, والثاني في املستقبل املرتقب )العكبري والفعلن متعاقبان: األول في امل ،وملا ينفعه الندم ،: ندم زيدنحو

  ،أما االستعمال الثاني
ا
دت ويقتض ي جملتين فعليتين ماضيتين. وج ،يدال على التزامن في املاض ي .بمعنى حين فتكون فيه ظرفا

. وتختصُّ بالدخول على الفعل   ُوجود  لوجود 
َ
سّمى حرف

ُ
وتقتض ي ُجملتيِن، ُوِجَدْت  ،املاض يثانيتهما ِعْند وجود أوالهما؛ ولذلك ت

، واألخرى هي الجواُب") الغلييني
ُ
خراهما عند وجود أوالهما. واألولى هي الشرط

ُ
ا جاَء أكرمُتُه.1993،3/259 ،أ

َّ
تزامن اإلكرام  (، نحو "مل

       وقوله تعالى: ،(67)سورة اإلسراء:          مع املجيء. ومنه قوله تعالى:

         ( وقوله:28)يوسف:            

  (.31)يوسف: 

َيْوم إكرامك لي  ،فل تقول: ملا أكرمتني أمس ،َوال يجوز الجمع بها بين زمنين مختلفين
ْ
بت ال

َ
َيْوم. وتفسير نحو هذا: ملا ث

ْ
أكرمتك ال

َجواب
ْ
اَن عاملها ال

َ
َها ِإذا قدرت ظرفا ك نَّ

َ
 يكون ِفي األمس )ابن هشام ،أمس أكرمتك؛ أِل

َ
َيْوم ال

ْ
َواِقع ِفي ال

ْ
 (. 1/369 ،1985، َوال

       تزامن. أما قوله تعالى:وتنفي ال ،وال يجوز اقتران جوابها بالفاء؛ ألن الفاء تفيد التعقيب

منهْم مقتصد" )السيوطي (؛ فتقديره:32)سورة لقمان:    
َ
بر. انقسموا قسَمْيِن. ف

ْ
ى ال

َ
ا نجاهم ِإل مَّ

َ
ل
َ
 (. 2/222 .ت،د ،الهمع ،ف

           وال يجوز اقتران جوابها بالفعل املضارع؛ ولذلك فسر قوله تعالى:

 (.1/370 ،1985، ( التقدير: أقبل يجادلنا )ابن هشام74هود: )     

ة اسمية مقرونة بـــ إذا الفجائية؛ ألنها تفيد التزامن
َ
         قوله تعالى: نحو ،ويجوز مجيء جوابها ُجْمل

 (. فلحظة الشرك هي لحظة الوصول إلى البر. 65)العنكبوت:    

 بينما  .10

ى الّزَمانية)السيوطي
َ
انية ِإل

َ
بت ِمن املك

َ
ِزَمتها "َما" انَقل

َ
ا ل

َ
(. وتجمع بينما 2/205، ت .د ،الهمع ،األصل في )بين( الظرفية املكانية, فِإذ

و)نبغي وجاء(. أي: َبين  ،وجاء( ،فتزامن فيها الفعلن )قائم ،وبينما نبغي الصيد جاء غلمنا ،بين جملتين. تقول: بينما أنا قائم إذ جاء زيد

ات قيامي َمِجيء زيد
َ
ْوق

َ
 (. 1/115، 1985 ،وفي وقت ابتغائنا جاء غلمنا ) ابن هشام ،أ

(:" أدخل )إذا( و )إذ( 3/198 ،1978وأنهما مختصتان بهذا املوضع. قال الرض ي ) ،وقيل التزامن بسبب "إذ" وإذا اللتين للمفاجأة

فيكون آكد في معنى اللزوم" وقال املرادي:" وال  ،للمفاجأة في جواب بينا وبينما، ليدال على اقتران مضمون األول بالثاني مفاجأة بل تراخ

 (. 188 ،1992 ،كذلك إذا جاء زيد، ووافقت مجيء زيد ) املراديواملعنى حين أنا  ،تكون إذ للمفاجأة إال بعد بينا وبينما

 ،1998 ،ارتشاف الضرب ،وافقت مجيء زيد" )أبو حيان ،وقيل:" )إذ وإذا( بدل من بينما. أي: حين أنا كذلك حين جاء زيد

3/1404 .) 

ْرَحهما في جواب "َبيَنا"، وقد كان األصم، والراجح أن الظرفية في بينما وبينا؛ ألن انعقاد التركيب ممكن بتركها
َ
 ط

َّ
عّي ال يستفِصح إال

ارتشاف الضرب من لسان ’ وليس هذا محله )أبو حيان ،(، والخلف في هذا طويل3/123 ،2001 ،شرح املفصل ،و"َبيَنَما" ) ابن يعيش

 أو استيعاب ظرفية بينما لفعل الجواب.  ،(. وهذا الخلف ال يؤثر على تزامن الجملتين3/1405 ،1998 ،العرب

 كلما  .11

َرار؛ ألنها تفيد اإلحاطة بجميع أجزاء الش يء أو عموم أفراده
ْ
و)ما( التي جمعت  ،مركبة من كلمتين هما: "كل" التي تدل على الّتك

َمانثمَّ أ ،و)ما( وما بعدها مصدر مؤول ،فكل مضافة إلى زمن مقدر. أي: كل وقت ،بين املصدرية والظرفية َما  ،نيب املصدر َعن الزَّ
َ
ك

ْجم. ) ابن هشام ِريح ِفي جْئُتك خفوق النَّ صدر الصَّ
ْ
        ومن ذلك قوله تعالى: ،(1/266 ،1985 ،أنيب َعنُه امل

( ومنه 1/403. أي يجد عندها الرزق في كل وقت يدخل عليها )معاني القرآن للزجاج (37)آل عمران:       

واإلقامة  ،فاملش ي حاصل في وقت الضوء ،(20البقرة: )سورة              قوله تعالى:
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فالسخرية حاصلة في  ،(38) سورة هود:             وقوله تعالى: ،حاصلة في وقت الظلمة

 وقت املرور.

: كلما تأتيني آتيك. فوقت إتيان األول غير وقت إتيان الثاني نحو ،وقد يحتمل جواب كلما التعاقب إذا كان املعنى على املستقبل

(. 7)نوح:             (. ومنه وقوله تعالى:1/267 ،1985 ،ابن هشام)

 اآلذان.فالدعاء سابق لوضع األصابع في 

 متى ما  .12

وقت تكن ما تكن أكن": وفي أي متى ما تخرج أخرج، " أي: "متى ما تأِتني آِتك"، ومتى : نحو ،وما زائدة ،هي عند النحاة أداة شرط

 (2/529 ،2003 ،أكن،") األنباري 

 قال الشاعر:

 (234)البيت لعنترة بن شداد في ديوانه  ما تلقني فردين ترجف ... روانف أليتيك وتستطارامتى 

ومتى  ،فقد جاءت )متى ما( للربط بين جملتين في ظرف زماني واحد. كما كانت أينما للجمع في املكان. إال أن أينما محل لألعلم

 محل لألفعال. 

 ما دام  .13

نا أنتظرك َما دمت نحو ،"ما دام" كلمة مركبة من "ما" املصدرية الظرفية
َ
اِئما: أ

َ
ا. أي: ال أكلمك مدة  ،ق وال أكلمك ما دام زيد قائما

ا )أبو حيان سَتعَمُل إال مع ما املصدرية  ،: من األفعال الناقصة(ما دامت)قال العيني:" قوله: ( 3/1147 ،1998 ،دوام زيد قائما
ُ
وال ت

ا، كان التقدير: مدة دوامك، فحذف ا ملضاف، وأقيم املضاف إليه مقامه، فصارت: "ما" التوقيتية، فإن قلت: افعل الخير ما دمت واجدا

 (.2/509 ،2010 ،) العيني "مقدرة بمصدر مضاف إلى الوقت، فلذلك قلُت: املصدرية التوقيتية

  :خاتمة الدراسة

ال تجد ، وإذا وجدته ،أو مصادرنا النحوية ،فل تكاد تجد لها اسما في معاجمنا اللغوية ،أغفلت الدراسات القديمة التزامن

  فقد كانت عناية ،العناية التي يستحقها
ا
  النحاة منصبة على الزمن املفرد كونه ظرفا

ا
فلم أقف على لفظه  ،للحدث. أما التزامن ومحل

  :ناول الظاهرة توصل الباحث إلى النتائج التاليةولم أجد دراسة مستقلة تتناوله. ومن خلل ت ،عند النحاة

 أو حدثين متصلين بل انقطاع في زمن متصل. ،التزامن وقوع حدثين في الوقت نفسه •

•  
ا
 أو فعلين مستقبليين. ،أو فعلين مضارعين ،بين فعلين ماضيين جاء التزامن جامعا

 أو قرينة لفظية. ،أو تركيب نحوي  ،يعبر عن التزامن بصيغة صرفية •

اِعل معلوم •
َ
اَعل على ف

َ
ولذلك يقال  ،بالفعل منهما أما تفاَعل فل يعلم َمِن البادئ وهو األول في الذكر بعد الفعل. ،تدل صيغة ف

 البادئ مجهول.

 أو فعل قلبي وفعل جارحة. ،أو فعل حاسة وفعل علة ،فكان بين فعلين لحاستين ،راعى التزامن تعدد معاني األفعال •

 فأحالت معناها إلى التزامن. ،ومادام ،وكلما ،وبينما ،: ملانحو ،اقترنت ما املصدرية الظرفية بمجموعة من األدوات •

  ،ولفظ مع ،فمنه املفعول معه ،سيطر باب املصاحبة على التزامن •
ا
 ،وما جاء بمعنى مع كالباء ،وواو املصاحبة التي بمعنى مع ،ومعا

 وعلى.  ،وفي

•  
ا
فالفعلن ، وإذا كان الجواب بــ إذا الفجائية ،فالفعلن متصلن. يعقب الثاني فيهما األول  ،إذا كان جواب الشرط مجزوما

 فالجواب على التعقيب. ،وإذا كان الجواب بالفاء ،متزامنان في املستقبل املتوقع

 أو التفريق بينهما في الوقت نفسه. ،نفسهفدلت على التزامن بين فعلين في الوقت  ،جاءت اللغة وظيفية •

 :املراجع

 القرآن الكريم •

اململكة العربية  .الطبعة األولى .. تحقيق: فتحي أحمد علي الدينالبديع في علم العربية .(ـه 1420املبارك بن محمد ) ،ابن األثير .1

 جامعة أم القرى. .السعودية
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Abstract: Synchronicity has been frequently used in modern sciences, both linguistically and 
idiomatically, which necessitated ingraining its meaning and the manner it is used. As for our 
ancient linguistic dictionaries and grammatical resources, synchronicity has been neglected, 
and the grammarians confined themselves with dealing with the verb tense and associating it 
with the adverb as the subject of the event. 
The importance of this research stems from the need for the eloquent use, the pursuit of 
linguistic correctness so that the pronouncement of the word matches its meaning, knowing 
the language structures that express the intention and to fulfill the purpose as well.  
This study aims to identify the lexical items, structures, expressions and linguistic methods 
used by Arabs to link two events that occurred in one period, besides taking advantage of them 
in a contemporary use to ensure the integrity of the language.  
The researcher adopted the descriptive besides the inductive approach, whereby the 
researcher followed the linguistic evidence from the Holy Qur’an and words of Arabs that were 
used in their prose and poetry. He also attempted to extract the rule to use synchronicity both 
linguistically and idiomatically. The researcher concluded that synchronicity is branch over 
tense is in the past, present, or future, which combines two events occurring at the same time, 
or between two concurrent events, as it is expressed in a morphological form, a grammatical 
structure, or a verbal context. 

Keywords: Synchronicity; two events; concurrent; morphological form; grammatical structure; 
verbal context. 
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 املقدمة:

 اتعو التعجب من املوضن موضوع خرين، وبعد: فإولين وال هلل رب العاملين والصالة والسالم على سيدنا محمد سيد ال الحمد 

 والسماعي، متتبعةالقياس ي  بنوعيه:والبالغية، وتناولت هذه الدراسة أسلوب التعجب الشيقة في الدراسات النحوية والداللية 

 ، وانعكاساتها على املتلقي.مفهومه وأنواعه، وألفاظه، ومضامينه املعنوية آي الذكر الحكيم، موضحةاستخداماته في 

 أه يتناول ن  البحث في أأهمية هذا وتكمن 
 
ثره على ب، واستخدامه في القرآن الكريم وأساليب النحو العربي وهو التعجأمن  سلوبا

  ،املتلقي
 
ه السماعية ساليبأ -لى حد ماإ -غفالإن تركيز النحاة انصب على أوزانه القياسية، مع إذ إساليبه السماعية، أعلى  مركزا

 ساليبه القياسية.أكثر بكثير من أاملستخدمة 

ة في آي الذكر الحكيم، وألفاظه وأساليبه املتنوعة ة والسماعي  ساليب التعجب القياسي  إلى الكشف عن أويهدف هذا البحث 

 واملتلقي. نى املقصود وانعكاساته على القارئ ظهار املعها في إثر وأ
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 امللخص:

أسلوب التعجب و دور  هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن أساليب التعجب القياسية والسماعية في آي الذكر الحكيم،

 
 
  في إبراز املعاني املقصودة، وانعكاساتها على املتلقي، وقد تناولت موضوعا

 
وهو مدى استخدام القرآن الكريم لسلوب  هاما

التعجب بنوعيه القياس ي املبوب له في كتب النحو، والسماعي الذي لم تركز عليه الدراسات النحوية ولم تشر إليه كتب النحو 

 ة. إال بإشارات خجول

وبعد تتبعها في القرآن الكريم، كانت لألساليب السماعية بكل صيغها،  وقد أظهرت الدراسة أن أكثر االستخدامات،

)عجب،  وخصوصا االستفهام التقريري الذي خرج إلى املعاني املجازية والتي من بينها التعجب، وقد كثر استخدام التعجب بلفظه

بارات الخرى، في حين قل استخدام صيغتي التعجب )ما أفعله! و أفعل به!(. مما يشير إلى وعجيب، وعجاب، ...( باإلضافة إلى الع

 أهمية الساليب السماعية.

  بحثومقدمة وتمهيد وخاتمة، تناول امل مبحثينوقد جاء هذا البحث في 
 
وأساليب  ،الول مفهوم التعجب لغة واصطالحا

الثاني أسلوب التعجب بشقيه في القرآن الكريم،  بحثفي حين تناول امل لفة،التعجب القياسية والسماعية في كتب النحو املخت

  وأثر استخدامه في توضيح املعاني،
 
وانتهى البحث بخاتمة اشتملت على  بكتب اللغة والتفسير، وأثرها على املتلقي، مستعينا

  النتائج والتوصيات،
 
 في كل ذلك على املنهجين الوصفي والتحليلي ملناسبتهما موضوع الدراسة. معتمدا

 ؛ القرآن الكريم.التعجب السماعي  ؛:  التعجب القياس ياملفتاحية الكلمات
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يم، ولذلك اعتمد الباحث في ذلك على املنهجين الوصفي والتحليلي ساليب التعجب في القرآن الكر أوقد اهتم البحث باستقراء 

 ملناسبتهما موضوع البحث.

لسماعية في كتب ساليب التعجب القياسية واأول ل ال وقد جاء هذا البحث في فصلين ومقدمة وتمهيد وخاتمة، تناول الفص

 ه في ساليب التعجب بشقي  أما الفصل الثاني فتناول النحو املختلفة، أ
 
 لهذه ال  القرآن الكريم، وشرحا

 
ساليب من خالل كتب وتفسيرا

 
 
 البحث بخاتمة اشتملت على النتائج والتوصيات. ردفأثم  سلوب على املتلقي.ثار واالنعكاسات لهذا ال ال النحو وكتب التفسير، مبينا

 التمهيد:

العربية في الشعر والنثر والقرآن الكريم، ملا تحويه من املعاني ساليب اللغوية املستخدمة والشيقة في عد موضوع التعجب من ال ي  

كثر ال يمكن واملعاني أكثيرة  الكريم ساليب املستخدمة في القرآنسلوب، فال تظهر دون استخدام هذا ال  يمكن أن الت التي الوالدال

مر، وتشفع، وتعجب، وقسم، أعشرة: نداء، ومسألة، و ها خبر وغير الخبر، ومنهم من قال إن  ها تنحصر في الن  إفقال بعضهم  ،حصرها

سقطوا التشفع لدخوله في أسقطوا االستفهام لدخوله في املسألة، وقيل ثمانية، و وضع، وشك، واستفهام، وقيل تسعة فأوشرط، و 

 (42،،ص3،ج،1990الزركش ي،) .ه في قسم الخبرن  ، وقيل سبعة وأسقطوا الشك ل املسألة

 ها لم تقف ن  أسلوب التعجب في كتب النحو القديمة، أومن املالحظ حول قواعد 
 
نما ركزت وإعلى صيغ التعجب السماعي،  طويال

 أفعل به، أو  ،فعلهأما حول صيغتي التعجب القياس ي، وهما: على القواعد التي تدور 
 
نفسهم لم ، فالنحاة ألع  و ما جاء على وزن ف

 مع أمثلة بسيطة عليها، دون أ عضهالى بإتعجب السماعي، واكتفوا باإلشارة يحاولوا حصر صيغ ال
 
 أ ن يفردوا لها بابا

 
في كتبهم،  و فصال

ساليب من خاصية علماء أن تلك ال اتها، كذلك العتقاد النحاة ساليب وطرق استخداملى كثرة هذه ال إوذلك راجع في اعتقاد الباحث 

دالالت استخدامه وانعكاساتها على  يهماقرآن الكريم؟ و ساليبه؟ وكيف استخدمه ال. فما هو التعجب؟، وما هي أوعملهم البالغة

 ؟يلقتامل

 جابة عنها في هذا البحث.سئلة وغيرها سيتم اإل كل هذه ال 

 ة.ة والسماعي  ساليب التعجب القياسي  أول: األ  بحثامل

 ول: التعجب لغة و األ  طلبامل
 
 :اصطالحا

، اب  ج  ، والع  ب  ج  ، الع  ب  ج  ، ففي مختار الصحاح، ع  ب  ج  وحديثها تحت مادة: ع  وردت كلمة التعجب في املعاجم قديمها : التعجب لغة

 ج  ( وفي القاموس املحيط تعجبت منه، واستعجبت منه كع  ت، مادة: عجب.الرازي ،دمر الذي يتعجب منه )بالضم: ال 
عجبه: أت منه، و ب 

 حمله على الع  
 
االستعجاب: فرط التعجب،  ،ساس البالغةأ ( وفي،مادة :عجب2007الفيروز أبادي، .)ر  وس   ب  ج  عجب به: ع  جب منه، وأ

 وس بن حجر:أومنه قول 

 س  وم  
 
 نا          ولو زي  ات   مما يرى من أنب  ج  ع  ت

 
 ن
 
 لم ي   الحرب   ه  ت

 
 (، مادة:عجب1998الزمخشري، م  )ر  م  ر  ت

مر عجيب، ه جاء به هللا من أن  أك لم تر مثله، وقولهم: هلل زيٌد! ك ن  أترى الش يء يعجبك، تظن  ن  أما في لسان العرب فالتعجب: أ

 (،مادة :عجب 1994)ابن منظور،  عجيب لكثرته.مر دره!؛ أي جاء هللا بدره من أ وكذلك قولهم: هلل

 بين العجيب والع   ن  أالخليل  ذا استكبر واستعظم، قالوا: وزعمإمر عجيب نسان في نفسه، وأن يتكبر اإلأ، ب  ج  والع  
 
. جاب فرقا

د لها من حوالتعاجيب: العجائب، ال وا ،(243، ص:4، ج:1997ابن فارس،مر يتعجب منه )جب مثله، فال ما العجيب والع  أف

بداعه حبه. وقولنا: عجبت من إأليه: إ، وعجب ب  ج  خذه الع  ألفعله: اندهش، و  ب  ج  ( وع  169،ص:2،ج:1990الجوهري، لفظها،)

 ت  وجدته مس  وخلقه: 
 
 ر  ظ

 
 ف

 
 (402،ص:2ت،ج:.الزمخشري، د) عجاب، لكل الحاضرين.؛ أي يثير اإلا عجيبا

أمر غريب عجيب، ه ن  النفس، فهو ما يعبر عنه الناس بأ وانفعال يحدث في ة،هشمر باعث للد  أو أفالتعجب هو استعظام ش يء، 

 مر مثير.أو أ

حمله  :مرعجبه ال أياه، و إنكره لقلة اعتياده أا، ب  ج  با، وع  ج  منه ع   ب  ج  فقد جاء في الوسيط ع   ،الحديثةما التعجب في املعاجم أ

ب في النحو: استعظام أ ج  ع  ، والت  ب  ج 
ه، ومنه ع  ب  ج  ب  مطاوع ع  ج  ع 

 
ب  منه، وت

ج  ة خافي السبب، والعجيب ما يدعو مر ظاهر املزي  على الع 

 ج  ع   ٌب ج  لى العجب، ويقال: ع  إ
 (، مادة :عجب2005يس، أنلمبالغة.)لب شديد  ي 

)القرش ي، واملوسوي، مجلة واسط  مر يخفى سببهللنفس عند الشعور بأ التعجب: هو انفعال يعرض التعجب في االصطالح:

، اخلي تنفعل به النفس حين تستعظم أوهو شعور د ،("9،ص:13،العدد:
 
 نادرا

 
 أو ال مثيل له؛ مجهول الحقيقة، أمرا

 
 السبب" ي  ف  و خ

 (339، ص:3،ج:2018حسن،)
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 ن  إياه، وهو ردة فعل محمودة العواقب إمر لقلة اعتياده نكار ال إنسان عند استعظام الش يء، وقد يكون خذ اإلأوهو روعة ت

ساليب عن املعاندة واالستكبار. وهو من أكانت سلبية عن رفض للحقيقة ناتجة  ن  إيجابية عن تفكير وتدبر، ومذمومة العواقب إ كانت

 (63،ص:2007أبو العروس،) لى علم البالغة.أقرب إلى فروع علم النحو منه إوهو  ،نشاء غير الطلبياإل

و قل نظيره، ها املتعجب منه عن نظائره، أعل خفي سببها، وخرج ب" التعجب استعظام في وصف الفا ن  أما ابن عصفور فيرى أ

 (71، ص:1، ج:1972ابن عصفور،ال ممن يجوز في حقه االستعظام" )إالتعجب ال يتصور  ن  فقولنا استعظام ل 

  ن  أقوله:" اعلم  شرح املفصل البن يعيش،وقد ورد مفهوم التعجب في 
 
ب عند مشاهدة ما يجهل ج  ع  ت  التعجب معنى يحصل عند امل

 أر  لو هن  أفي العادة وجود مثله، وذلك املعنى كالدهشة والحيرة، مثال ذلك  سببه وقل  
 
يطير لم نتعجب منه لجري العادة بذلك،  ينا طائرا

 (411، ص:4، ج:2001ابن يعيش،) ه خرج عن العادة وخفي سبب الطيران".ن  غير ذي جناح لوقع التعجب منه؛ ل  ولو طار

خذ ألوف، وهو روعة ت الناتج عن مشاهدة غير املأثر النفس ي  أالتعجب هو الت ن  أنستنتج من املعنيين اللغوي واالصطالحي ب

ودهشة تثير ، لوفالبارزة نتيجة مشاهدة فعل غير مأ نسان عند استعظام ش يء مجهول السبب، شديد الغرابة وهو الدهشةاإل

 ر  ذا ع  إذا كان السبب في هذه الغرابة غير معلوم وال مفهوم. لذا قالت العرب مر غريب عليهم، إفضول الناس ل 
 
 السبب ب   ف

 
 ل العجب.ط

 أنواع التعجب في النحو الثاني: طلبامل

تكثر  ن ماوخرج بها املتعجب منه عن نظائره، ل  التعجب انفعال يحدث في النفس عند الشعور بما خفي سببه ن  أن عرفنا أبعد 

التعجب القياس ي، والتعجب  ن التعجب في العربية نوعان، هما:إ(، ف 71، ص:1،ج:1972ابن عصفور،نظائره في الوجود ال يستعظم. )

 السماعي.
 أ

 
 )االصطالحي(: التعجب القياس ي وال

! فعل بهأفعله! و وله صيغتان قياسيتان، ما أ ،يلصلتفوهو التعجب الذي تناولته كتب النحو القديمة والحديثة واملبوب له با

     ى: ء تنفعل به النفس، نحو قوله تعالة التعجب من ش يداوهاتان صيغتان تستعمالن عند إر 

)عبس:         :وقوله تعالى ،(175 :البقرة)          

   :وقوله تعالى .(38 )مريم:              : وقوله تعالى ،(17

 ( في قراءة من قرأ: ما أغرك!.6 )االنفطار:       

 (147، ص: 2ت، ج: .ابن عقيل، د) يقول ابن مالك

 بأ         
 
  ل  ع  ف

 
  ق  ط  ان

 
 ئ   ب "أو ج  أا          ب  ج  ع  بعد "ما" ت

 
 ل  ع  ف

 
 ابب ل مجرور  ب  " ق

 وتلو أ
 
 ف

 
 ص  عل ان

 ب 
 
 "ق بهماد  ص  أنا، و خليلي   وفىأ          "ما : ك ه،ن

لها حق الصدارة، والفعل  ن  ل  ؛، وتقديمها واجبأفعله( يتكون من "ما" التعجبية )االسمية( وتعرب مبتدأول )ما الوزن ال ف

ه مفعول به" وما التعجبية في هذه ن  سمية، ويلي الفعل لفظ منصوب على أ، وبهذا فهي جملة اأرفع خبر املبتدمحل املاض ي وفاعله في 

  هي نوع من -ونظائرها -التراكيب
 
   ،النكرة التامة وتضمن في ذاتها معنيين معا

 
ها ترمز إليهما معا ما بعدها  ن  ألى إلذهن توجيه ا ، هما:أو أن 

 (342 ،ص:2018حسن، ).مر عظيم" أوجده أالذي  ن  أعجيب، و 

 :الطغرائي في المية العجمقول  همنو 

 
 
 أ

 
  ل  عل

 
 ب  أمال بال  فس  الن

 
  ش  ي  الع   ق  ي  ض  أها           ما عث

 
 ح  س  لوال ف

 
 ل  م  األ  ة

 :دعبل الخزاعيوقول 

 أما  ال بل   الناس   كثر  ما أ
 
 ق
 
 ك في الناسصر  ب  أذا نظرت فلم إ          هم  ل

 :علي بن أبي طالب كرم هللا وجههوقول 

           ،الجزاء بفضلهو عني،  جزى للا  
 
 ع  أخيرا، ما  ربيعة

 
 أكرماو  ف

 القيس: ئ ومنه قول امر 

 ع  دم   عمرو م  أرى أ
 
 راب  ص  أوما كان  على عمرو   را          بكاء  د  ح  ها قد ت

 خرى، فهي صيغة" أالصيغة ال ما أ
 
على صيغة نه فعل ماض جامد جاء من فعل التعجب، ويصفه النحويون بأبه!" وتتكون  ل  ع  ف

 مر إلال 
 
  نشاء التعجب، والباء، وهو حرف جر زائد، واالسم الذي بعدها مجرور لفظا

 
، ه فاعل لفعل التعجبن  أعلى  مرفوع محال
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 و ضمير، مجرو أواملتعجب منه، وهو اسم 
 
 ن  فقط على أ ر لفظا

 
  ه فاعل لفعل التعجب، بوصفه فعال

 
 أير دفي التق ماضيا

 
ومنه قوله . يضا

 (38)مريم:                 تعالى: 

 عباس بن مرداس:قول  ومنه

  ن  ألينا إ ب  ب  ح  أاملسلمين تقدموا          و  وقال نبي  
 
 تكون امل
 
 ماد  ق

ر عزة، عندما ازدراه عجابه بكثي  إو أو اندهاشه أو انبهاره أه، ليعبر عن انفعاله جلسائ لىمروان إومنه قول عبد امللك بن 

 نشد قول العباس بن مرداس:، شامخ البناء، ثم أءنااء، عالي الس  نالف محله، رحب  عند  مير املؤمنين، كل  أالحضور، حيث قال كثير: يا 

  ترى الرجل  
 
 ور ص  ه   سد  أه ثواب  أفتزدريه          وفي  النحيف

 ويعجب  
 
 فتبتليه          فيخل   رير  ك الط

 
  ف

 
 الطرير ك الرجل  ظن

 فقال عبد امللك:

 ) هلل دره! ما أ
 
  ح  ص  ف

 
 أه! و لسان

 
 ع   ل  و  ط

 
 ن

 
 ب  ض  أ! و  هان

 
 ج   ط

 
 ن

 
 إوللا  ه!ان

 
 ي أل ن

 
 م به!(ر  راه كما وصف نفسه، فأك

عبد ) سلوب التعجب السماعي.أالتعجب القياس ي بصيغتيه، وب إعجابه ودهشته بأسلوبانبهاره و فعبر الخليفة عن 

  (201، ص: 2016الجاسم،
 
ثار انفعاله ودهشته، وانفرد أعجبه، و ب منه الخير على عمل قام به فأج  ع  ت  ب( تمنى للم  ج  ع  ت  فعبد امللك )امل

 به دون نظائره.

 
 
 : التعجب السماعي:ثانيا

 ه في كتب النحو، ويقصد به تلك الساليب التي هي أويعرف بالتعجب غير املبوب ل
 
دل عليه باالستعمال تلغير التعجب، ثم  صال

ساليب تخرج في اللغة العربية لغيره، وهذه ال سلوب ال عالقة لها بالتعجب فهي مستعملة لفاظ املنطوقة في هذا ال فال ،زي املجا

ه ال تدل لفاظن عباراته وأل  ؛مختلفة، منها التعجب، وهذا النوع من التعجب غير مختص بموضوع معين، ولم يبوب لهة غراض بالغي  ل 

 
 
 الكالم. نما يعرف من مدلول و بصيغة معينة، وإأه ال يلتزم بقاعدة نحوية ن  إذ عليه بقرينة، إدل ، ولكن تعلى التعجب وضعا

 ( 228،ص:4،ج:1978اإلسترباذي،)

ير سلوب غوهو أ ية وال تفهم إال بتضافر القرينةل بالوضع، بل بالعربنها لم تدوإنما لم يبوب له في النحو ل ولهذا فقد قيل 

 كثير من صيغ التعجب القياسية؛كثر بفي الشعر والنثر والقرآن الكريم أن استخداماته إجزم أكاد خاضع لضوابط، وله صيغ عديدة وأ

 ( 205، ص:3، ج:1998الندلس ي،) صل الوضع".في أ:" وقد جاء التعجب متضمنا جمال لم تكن ندلس يأبو حيان ال يقول 

 :ومن هذه الصيغ واالستعماالت املجازية ما يأتي

 لى املعنى املجازي الذي يفيد التعجب، ومنه قوله تعالى:خرج االستفهام من معناه الحقيقي إاالستفهام املجازي، حيث ي .1

 ،(28 قرة:)الب                 

  :( ومنه قول املتنبي20 )النحل:             : وقوله تعالى

 عمأ
 
 و  سب ر الليث الهزبر  ف

 
 اد   ن  طه            مل 

 
 .  اللو س  امل م  ار  ت الص  ر  خ

 (77،ص:207وأبو العدوس، ،106،ص:1974عتيق،)

فمتى يستخدم سيفه؟ فال لزوم الستخدام بسوطه  سدبن عمار التغلب على ال  مكان بدرإذا كان بحيث يعجب املتنبي مما رآه، فإ

  :صيب بالحمىأونحو قول املتنبي وقد  ، السيف

 (106ص:،1974عتيق،)من الزحام. أنتالدهر عندي كل بنت           فكيف وصلت  أبنت

 كثر ال ويعد االستفهام من أ
 
من بين هذه املعاني التعجب، وقد كثر استخدامه في و سلوب آخر، إلى معنى أ ساليب النحوية خروجا

 لفاظه.أدواته وأالقرآن الكريم، وبمختلف 

 بال  ثيجر املستغا ن  أب فيه لو يعين على مشقة، والغا يخلص من شدة، أن  وهو نداء م   اسلوب االستغاثة: .2
 
نحو  م مفتوحة وجوبا

 
 
  اإذا دعوته لنصرة املسلمين، ويلمسلمين، عمر ل  قولنا: يا ل

 
 -يامن وجد هذه ال إ -ذا دعوت صالح الدين إقص ى، ألصالح الدين ل  ل

 قص ى. وإلنصرة ال
 
 إلبحر، و ذا انفعلت من جمال البحر، قلت يا ل

 
جمال النجوم! ونحو ذا استهوتك النجوم في السماء، قلت: يا ل

 
 
  لعجب! وقولك: يا ل

 
 يا ل

 
 لداهلماء! يا ل

 
 لناس ل  ية! على معنى يا ل

 
خر املتعجب منه آوقد تحذف الالم ويؤتى ب، لماءلرجال ل  لعجب، ويا ل

 (352،ص:2007أبو العدوس،) .بتي، وغيرهأيا  سفاه، وأيا  ويا ويلتاه :لف، فتقول: يا عجبا! ومنه بال

 :مرئ القيسإ ومنه قول الشاعر

 
 
له          بكل مغار نجوم   ن  أك  ل  ك من لي  فيا ل

 
ت
 
  الف

 
 ت بيذبلد  ش
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 :قول ابن الرومي هومن

 ج  أفيا لك بحرا لم 
 مسبحا فيه واجداكان غير  ن  مشربا          وإ فيه د 

 لك(، فالياء حرف نداء وتعجب فداللة التعجب واضحة في البيتين السابقين، باستخدام صيغة التعجب )يا

 (248، ص:1، عدد:7،مج:2017أحمد،)

ن  كذا؛ أي ما أ املصدر، سبحان هللا، يقول ابن فارس: العرب تقول: .3  عش ى:، قال ال !بعدهسبحان م 

 سبحان من ع  
 
 ل
 
 مة الفاخر           أق

 
 ا جاءني فخرهقول مل

 أقال قوم: ت
 
ى قوله صلومنه  (،مادة: سبح1979ابن فارس،نه تبعيد له من الفخر)ذا يفخر، وهو قريب من ذلك؛ ل إله  ويله عجبا

انه ن املؤمن ال ينجس حيا وال ميتا" فسبحان هللا بلفظها ومعناها للدعاء والعبادة، ومعناها: تنزيهه سبحهللا عليه وسلم:" سبحان هللا! إ

 .صلثم استخدمت في التعجب على غير ال ، وهام الفاسدة، والظنون الكاذبةوتعالى عن العيب، والنقص وال 

 :ابن النباري  ومنه قول 

 
 
 ا بد  مل

 
  األستار  ن  م   ت

 
 ق
 
 ل

 
 الصور  ربي خالق   بحان  س   بحان  لها          س   ت

4.  
 
  هر   د  قول العرب: ِل 

 
محمد بن القاسم  ،نحو قول الشاعر،...أو هلل دره وهلل درك، هلل دري ، !و هلل دره من فارسأ، !فارسا

 :الهاشمي)أبو العيناء( من شعراء العصر العباس ي

 ج   ك أي  هلل در  
 
 نت للحدثانأومتاع دنيا           ف  ة خائن

 :مالك بن الريب ومنه قول الشاعر

 
 
 على الرقمتين وماليا بأطائعا          بني   تركفلله دري يوم أ

  هومن
 
 :أيضا

  ن  فلأ قمار  أهلل 
 
 ض  أ          بة  ر  بت

 
 سيوال الدماء   لها كل   حت

 و 
 
  ن  لبن، وهو رمز الخير، " فكأاملقصود ب )الدر( ال

 
ثار انفعاله؛ أعجبه، و ب منه الخير على عمل قام به فأتعج  ب يتمنى للم  تعج  امل

 (202:ص:2016عبد الجاسم،) .ن"أكثرة الدر دليل على كثرة الض ن  إثم 

  : هلل درك ، و شر، ومنه قولهمأوفي اللسان " الدر: العمل من خير 
 
 يكون مدحا

 
، وقالوا: هلل درك؛ أي عملك يقال هذا ، ويكون ذما

 ذا شتموا قالوا: ال در  ن رجل، معناه هلل خيرك وفعالك، وإذا ذم عمله، قيل: ال در دره، وقيل هلل درك مإملن يمدح ويتعجب من عمله، ف

 (،مادة: درر 1994ابن منظور، كثر خيره" )ه؛ أي الدر  

 إضاف فعله أما ن  إه: ال زكى عمله،... و در   ه؛ أي عمله، وال در  هلل در   :وفي املحيط
 
 ئه تعالى منش ن  ظهار التعجب فيه؛ ل إل  لى هللا قصدا

 )العجائب، فمعنى 
 
 أ، ما (هلل دره فارسا

 
 ذا إالعرب  ن  هذا الكالم معناه التعجب؛ ل  ... والحاصل إن  ه،عجب فعل

 
غاية  عظموا شيئا

 إلى هللا تعالى إضافوه أعظام اإل 
 
وقال العرب ملن  .(،مادة:درر 2007الفيروز أبادي،ال هللا تعالى)ال يقدر على إيجاده إ ن هذا الش يءأب يذانا

ظهار العجز عن القيام بواجب من ذكر، إة التفخيم والتهويل و داإر ه، وهلل فالن، حيث يؤتى بها عند هلل در  :ون منه نادرةيستغرب

 (70،ص:2،ج:1978،الزبيدي،مادة:درر، واالسترباذي) لى هللا تعالى.إفيضيفه املتكلم 

، وهذه ()انبهر، منبهر، مبهور... بكلمة وأعجبني، عجبت...( أعجب، أالتعجب بكلمة )عجب( ومشتقاتها )عجب، عجيب، متعجب،  .5

 سلوب، لفاظ التي يكثر استخدامها في هذا ال ال
 
بي أبن  مام عليقول اإل  اشعار العرب، منهالذكر الحكيم، وفي أ آيفي  وخصوصا

 طالب كرم هللا وجهه:

 إ ب  ج  وال ع  
 
 ج  تخنيث الرجال ع   لت          ولكن  ج  ر  ذا النساء ت

 ب  ي 

 (9 )الكهف:             ونحو قوله تعالى: 

 (72 )هود:                 ونحو قوله تعالى:

      : وقوله تعالى ،(2 )ق:               :وقوله تعالى

 (1: الجن)          

 :أبي صخر الهذلي ومنه قول الشاعر

 ج  ع  
 ب 

 
 بيني وبينها          فلم   لسعي الدهر   ت

 
 الدهر   ن  ا انقض ى ما بيننا سك

 (203،ص:2016عبد الجاسم،مثالها تفيد معنى التعجب السماعي لدالئل القرائن على ذلك )ألفاظ و وهذه ال
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 لفظها لفظ الخبر ومعناها معنى ال  ةكفف، وهي جمل)حسبك به( بمعنى أفعال ماء ال التعجب بأس .6
 
ا كانت تحمل معنى الخبر مر ومل

 .(90،ص:3االسترباذي،ج:فهي تحمل معنى التعجب )

 آه، نحو قولنا: "بطأبطأن، بمعنى ما ومنه بطآ
 
 مر بمعنى بطؤ"ن هذا ال ه معنى التعجب، وكقولهم: بطآ" ففين ذا خروجا

 ( 19 القرش ي،واملوسوي،د،ت،ص:)

 (90،ص:3االسترباذي،ج:) : القضاعي البلنس يالبار ، ومنه قول ابن !سرعأرعان بمعنى ما س   ومنه 

 ما عا رعان  س  
 
انيها التيا          ب  ر  واح   الكفر   جيش   ث

 
غ بى في م   الد 

 
ث   عي 

 
 ابسك

 و بعد، أو افترق مع تعجب، ومعناه: ما أأومنه شتان، وهو اسم فعل ماض بمعنى: تباعد، 
 
 (90،ص:3االسترباذي،ج:تراق!) االفد  ش

 ومنه و  
 
 لى التعجب.إذا كان في النص ما يشير إوغيرها. ،ويلمه  و ، وبخ واه،و  ويك، و ويت،و  وا، ، وي  و   واها، و كان، وش

 أ)هللا : للتعجب، مثلخرى هناك صيغ أ .7
 
نت من طالب أ)فلله  علي، فلله(، نحو قولك: بطل   يا نفس ي، أي   هللا   ك  كبر، مرحى مرحى، ل

 :العش ى قول الشاعر.ونحو مجد(

افتقار   وشيب   شباب   دفلله هذا الدهر           ثروةو  و د  ر 
 
 (365،ص:1،ج:1997الصبان،)ا  كيف ت

معنى من هي صيغة وضعت للداللة على وصف الش يء بالكمال في  ، أي الكمالية:(الكمالية التعجب السماعي باستخدام )أي   .8

 ،قدامفارس(؛ أي كامل في صفات الفروسية والشجاعة واإل عمرو فارس أي  : )، نحواملعاني، وتقع صفة للنكرة

استعيرت ملعنى التعجب، فهي تؤدي صل وضعها اللغوي وضعت لالستفهام، ولكنها ، وهي في أ(39،ص1،عدد،2015البديرات،)

  جهة، وتؤدي معنى التعجب من جهة أ معنى الكمال من
على وصف  ةشاعر، فيؤتى ب)أي( للدالل خرى، نحو: مررت بشاعر أي 

 (666،ص:4،ج:1987السامرائي،) الش يء بالكمال.

في صفات الرجال،  رجل؛ أي كامل رجل أي   ( تكون دالة على معنى الكمال؛ فتقع صفة للنكرة، نحو:" زيد)أي   ن  أويرى ابن هشام 

 (159،ص:1979ابن هشام،). رجل(" مررت بعبد هللا أي  ) نحو: وحاال للمعرفة،

ها طارئ ذا وضاع إوقد ذكر ابن جني في الخصائص، في باب نقض ال     ضام 
ن مخبر نت ال  رجل، فأوذلك قولك: مررت برجل أي 

صل االستفهام الخبر،  أن  نما كان كذلك ل ن )ما( زائدة، وإما رجل؛ ل ي  ولست مستفهما. وكذلك: مررت برجل أبتناهي الرجل في الفضل 

  ن  أوالتعجب ضرب من الخبر فك
 
(ومنه 470،ص:2،ج:2003ابن جني،ة" )صله من الخبري  ألى إعاده أما ن  إ على االستفهام أا طر التعجب مل

 :الراعي النميري  اعرقول الش

 فأومأ
 
 ي  فخ يماء  إ ت

 
 ما فتىي  هلل عينا حبتر أو           ر  ا لحبت

 (.108،ص:2،ج:1988سيبويه،) ما فتى( استفهام فيه تعجبي  فقوله: ) أ

 ساليب التعجب في القرآن الكريمأ: الثاني بحثامل

التعجب استعظام زيادة في وصف الفاعل  ن  أفي حينه  واالصطالح، وتبينول عن معنى التعجب في اللغة الحديث في الفصل ال  مر  

 وديهم في ور أي العلماء في اللغة والتفسير حول ر من االطالع على رأ ، وعليه فال بد  و قل نظيرةأخفي سببها، وخرج بها املتعجب من نظائره 

 .التعجب من هللا عز وجل

ابن ال ممن يجوز في حقه االستعظام" )إالتعجب ال يتصور  ن  يرد التعجب من هللا ل  ن  أنه" ال يجوز أيرى ابن عصفور 

 (71،ص:1،ج:1972عصفور،

منها" االستهزاء،  ،)في بيان صفات ال تثبت في حق هللا(في فصل أسماه  (اللباب في علوم الكتاب) ويرى ابن عادل الحنبلي في كتابه

( بضم التاء : )عجبت  أ( فيمن قر 21الصافات: )           والتعجب؛ قال تعالى:واملكر، والغضب، 

 
 
ابن عادل ) .الجهل بسبب الش يء املتعجب، منه" والتعجب: عبارة عن حالة تعرض في القلب عند -تعالى -لى هللاإ كان التعجب منسوبا

 (154،ص:1الحنبلي،د،ت،ج:

" صفات هللا تعالى ال تقبل الزيادة، فال يجوز التعجب منها، ال يقال: ما  ن  أ، (رب)ارتشاف الضندلس ي، في كتابه بو حيان ال أويرى 

 (259،ص:1)أبو حيان الندلس ي،ج: :عبد امللك الحارثي، وقال الشاعر !جلهأعظم هللا، و أ، وقالت العرب: ما !علم هللاأ

 دار   ن  م            يدني على شحط   ن  أ للا   قدر  أما 
  ول  ة ص  دار   من  م ه الحزن 



 جمال رباح                                                                                                                                                        أسلوب التعجب في القرآن الكريم 

 139-122، ص: 2021 -2، العدد3املجلد -اللغوية واألدبية العربية املجلة الدولية للدراسات
128 

 

     جمال القول في هذه القضية، بما جاء في )البرهان في علوم القرآن( للزركش ي، ففي قوله تعالى:إويمكن 

لم يتعجب بهم،  -سبحانه -بصرهم! وهللا أسمعهم وأما :( تقديره 28)مريم:          

 هؤالء قد نزلوا منزلة من يتعجب منه، وهنا مسالتان: ن  أاملكلفين على  ولكن دل  

 إؤول نه ي  عظم هللا!؛ ل أقيل: ال يتعجب من فعل هللا، فال يقال: ما  ولى:األ 
 
 م هللا، كما في غيره من صنيع التعجب، وصفات  لى: ش يء عظ

ه يجب تعظيم هللا بش يء من صفاته، فهو يرجع العتقاد العباد عظمته وقدرته، وقد قال ن  ة، وقيل: بجوازه باعتبار أقديم -تعالى -هللا

 :عبد امللك الحارثي الشاعر

 ي   ن  أ للا   قدر  أما 
 
 دار   ن  م            حط  دني على ش

 ه صول  ممن دار   ه الحزن 

 ما يقال لتعظيم ال ن  التعجب إ، وقال بعض املحققين: عرابي جاهل بصفات هللاأ: هذا ا ولون قالو وال 
 
جب منه، وال يخطر ع  ت  مر امل

  ن  أبالبال 
 
 ره كذلك، وخفي علينا، فال يمتنع حينئذ التعجب من فعل هللا.صي   شيئا

منزه عن  -سبحانه-التعجب استعظام ويصحبه الجهل وهللا ن  فقيل: باملنع؛ ل  ؟-تعالى-طالق التعجب في حق هللا هل يجوز إ والثانية:

 ر  ورد ما ظاهره ذلك ص   ن  إ، قال ف(املقرب)ابن عصفور في  م  ز  ذلك، وبه ج  
 
     لى املخاطب، كقوله: تعالى:إ ف

هؤالء يجب أن  يتعجب منهم، وقيل  أي   (؛175)البقرة:            

)حمزة  ( في قراءة بعضهم بالضمة12 لصافات:ا)      تعالى:  تعجبية ال استفهامية، وقوله "ما" قلنا: ن  بالجواز إ

 .(111)التفسير الكبير،ص: والكسائي(

 ي ال أقوال الر واملختار من هذه ال
 
  ول، وما وقع منه أ
 ي  م  سباب ما يتعجب منه العباد، فس   علمت ألى املخاطب؛ أي  إبالنظر  ل  و 

  العلم  
 
 .بالعجب عجبا

 أو 
 
 صل الخالف في هذه املسالة يل

 
اء سببه فيتحير فيه املتعجب ن حقيقة التعجب؛ هل يشترط فيه خفأعلى خالف آخر، وهو  تف

        :تعالى ال قولهإ القياسية ولم يقع في القرآن صيغة التعجب و ال؟منه أ

قوله تعالى: ( و 17 )عبس:        وقوله تعالى:، (175)البقرة:         

 ك(.أغر ما ) في: الهمزة داز من  ( في قراءة6)االنفطار:          

جب من هللا كمجيء لى املخاطب، ولهذا تلطف الزمخشري فيعبر عنه بالتعجب، ومجيء التعقال املحققون: التعجب مصروف إ

 ن تقولوا لهم هذه، وكذلك فسر سيبويه قوله هؤالء عندكم ممن يجب ألى ما تفهمه العرب؛ أي  إما هذا بالنظر ن  إرجي؛ و الدعاء منه والت

وهو  كما، قال ابن الضائع :"معوطاذهبا على رجائكما  : ىاملعن :( قال44 )طه:           : تعالى

 
 
  (425،ص:3،ج:1990الزركش ي،) ."حسن جدا

و لش يء خفي أ ،تحدث في النفس لجهل السبب ه دهشةن  عجب يقع في الكالم البشري وذلك ل الت ن  الباحث يرجح أن إوعليه ف

 ن  إف ،سببه
 
 فال   كان الكالم قرآنا

 
صدر من  ن  إلالستفهام الذي يعني طلب معرفة ش يء مجهول قبل الطلب، ف مر يختلف، وذلك مشابها

انعدام املعرفة محال في حقه سبحانه  ن  إذ إنكار والسخرية واالستهزاء، ن مجازية كثيرة منها اإل لى معاإهللا تعالى فهو غير حقيقي، ويخرج 

  كلبن علمه وسع كل ش يء وهو وتعالى؛ ل 
 
فخفاء السبب في التعجب متعلق بالبشر وال  ليستفسر عنه، ش يء عليم، فال يجهل شيئا

 رض وال في السماء.املولى عز وجل ال يخفى عليه ش يء في ال ، ف يتعلق باملولى عز وجل

ه خالق كل ن  ل الة التعجب في حقه سبحانه وتعالى " " فال يدل على تعجب القائل، وذلك الستح ذا صدر من املولىإذلك التعجب ك

ادي في حمد الصأوة املخاطب للتعجب، لشدة تمكن فعل التعجب من املتعجب منه، وهذا ما يؤكده العالمة ش يء. بل املقصود منه دع

وليس املراد التعجب من املتكلم الستحالته  "توننا..." حيث قال ما نصه أبصر يوم يأسمع بهم و أ" الكريمة ةتفسيره لقوله تعالى في الي

أي اعجبوا يا عبادي من شدة سمعهم وبصرهم في ذلك اليوم"  على التعجب؛ن التعجب حمل املخاطب عليه، بل املراد م

 (،بحث منشور عبر االنترنت2016دلوم،)

القدماء واملحدثين من النحاة واملفسرين قد اتفقوا في تناولهم ملفهوم التعجب على ربطه  ن  راء أواملالحظ من هذه التعريفات وال 

 
 
  بالجانب النفس ي للنفس البشرية حين تصادف شيئا

 
مر تجهل ألوف ومنافيا للمتعارف عليه، يثير الدهشة واالنفعال من أعن امل خارجا

  أيجهل السبب في  ن  أسببه، وحاشا هلل 
 علم.لى أعلى وأ ش يء، وهللا تعاي 
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الذكر الحكيم وتوضيح تلك الصيغ، من كتب  ي  تعجب بشقيه القياس ي والسماعي في آوعليه فسيقوم الباحث بتتبع صيغ ال

 
 
 وهللا املستعان: لى ترتيب السور في القرآن الكريمع التفسير واللغة، معتمدا

 سلوب التعجب .خلت من أ الفاتحة: سورة

               قال تعالى:  28 في الية البقرة:سورة 

وفيه استفهام للتوبيخ  ،نكار الحال التي يقع عليها على الطريق البرهانيإنكار، وتعجب لكفرهم باستخبار فيه إ   

 (45،ص:1ه،ج:1399والصابوني، ،65،ص:1،ج:1998البيضاوي،) .ف تجحدون الخالق، وتنكرون الصانعنكار، واملعنى كيواإل 

عجبوا في أما للخلق وللمؤمنين؛ أي ن  ام في معنى التعجب" وهذا التعجب إية الكريمة:" كيف استفهويرى الفراء في تفسيره لل 

ية " صورة االستفهام الواردة في ال :ما ابن عطية فيرى أ( 23،ص:1،ج:1983الفراء،) .حجة هللا عليهم" ثبتتهؤالء كيف يكفرون وقد 

ابن ).تعجب منه" إنه حق أن مر منكم فذا وقع هذا ال إلى معنى التقرير والتوبيخ والتعجب؛ أي إال خارجة عن معناها إالكريمة ما هي 

 (253،ص:1عطية،د،ت،ج:

                قال تعالى:  44في الية البقرة: سورة 

 (76ص: ،1،ج:1998، البيضاوي ) .وفيها تقرير وتوبيخ وتعجب (48، ص:3،ج:1981)الرازي،رير مع التقريع والتعجب من حاله، للتق

              قال تعالى: 175في الية البقرة: سورة 

مهم على املعاص ي، التي تؤدي بهم دو أية: فما هذه ال  فعله!، وتعنيقياس ي، وهو صيغة: ما أ سلوب تعجبأية هذه ال  ي و تح  

 إصرارهم على عملها يجلبون النار إلنهم بألى النار حتى لكإ
 
 إ، ويقصدون يهم جلبا

 
ر، واملراد من التعجب في فكو تأبدون مباالة  ليها قصدا

ولئك الظاهر من الجملة التعجب من صبر أاملعنى  ن   يتعجب منها كل أحد، وذلك ل ن  أه ينبغي ن  أعالم بحالهم و اإل  مثالهاية وأهذه ال 

ن فعل التعجب في كالم هللا املراد إه ال يخفى عليه ش يء ومن هنا قال العلماء: ن  ل  ، والتعجب غير جائز في حقه تعالى؛على النار الكفار

ملقصود تعجيب املؤمنين من جراءة من ذلك الفعل، وهو هنا صبرهم على النار، فيكون ا ون يتعجبيب؛ أي جعل املكلفين منه التعج

 الوسيط، )الطنطاوي، لواثق من صبره على عذابها املقيم،ا ي بهم في النار، شأنما يلقنزل هللا على اقترافهم الكاتمين ملا أأولئك 

نواع املعاص ي !؟ وهو تعجيب للمؤمنين من جراءة أولئك الكفار على اقتراف أشد صبرهم على نار جهنمأية: ما ويل ال أتو (، 175البقرة:

ورد ( وقد أ120،ص:1البيضاوي،ج:) باس بموجبات النار من غير مباالة.( ففيه تعجب من حالهم في االلت115،ص:1الصابوني،ج:)

 
 
 ( 40-30،ص:3الرازي،ج:) عرابية والنحوية في هذه املسالة.راء اإل لكل ال  فخر الرازي، في تفسيره تفصيال

                 قال تعالى:  243في الية سورة البقرة: 

سمعك يا  لىألم يصل إوتفسيرها                 

 لوف حذر املوتالقوم الذين خرجوا من وطنهم وهم أولئك أها املخاطب حال ي  أو محمد أ
 
  ؛ أي خوفا

 
فالغرض من منه،  من املوت وفرارا

يب وتقرير لم تر" تعجيضاوي، فيرى: " أما البأ (156،ص:1الصابوني،ج:) .خبارهم وقصصهمألى سماع إاالستفهام التعجب والتشويق 

 ن  إرباب التواريخ، وقد يخاطب به من لم ير ومن لم يسمع فأهل الكتاب، و ملن سمع بقصتهم من أ
 
 التعجب. في ه صار مثال

 ( 148،ص:1البيضاوي،ج:)

                 قال تعالى:  258الية في  البقرة:سورة 

                      

املجادل في قدرة هللا تعالى؛ أي ألم مر هذا الكافر أية تعجيب للسامع من في هذه ال          

( ويرى البيضاوي 165،ص:1الصابوني،ج:) هللا تعالى. براهيم في وجودان( الذي جادل إلى ذلك املارد وهو )النمرود بن كنعينته علمك إ

 (155،ص:1البيضاوي،ج:) .من محاجة نمرود بن كنعان وحماقته يبية تعجال في  ن  أ

                  قال تعالى:  259الية في البقرة: سورة 
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 ا الكريمة يةيرى البيضاوي في ال                
 
بالقصور عن  عترافا

 اظحياء، واستعمعرفة طريق اإل 
 
 القائكان  ن  لقدرة املحيي إ ما

 
 ل مؤمنا

 
 إ ، واستبعادا

 
( واالستعظام 156،ص:1البيضاوي،ج:،)ن كان كافرا

 نوع من التعجيب، وأ
 
 ى بمعنى كيف.ن

شهر، قال ذلك الرجل الصالح واسمه)عزيز( كيف يحيي هللا هذه البلدة بعد خرابها ودمارها؟ قال ال  ية وحسب الرأيهذه ال وفي 

 ماظذلك استع
 
  ا

 
 (165،ص:1الصابوني،ج:) .من حال تلك املدينة وما هي عليه من الخراب والدمار لقدرة هللا تعالى، وتعجبا

  التعجب.ساليب أخلت من  آل عمران:

                    قال تعالى: 6في الية  سورةالنساء:

                       

 أما  :"ن يقول لنا فكأنما هللا يريد أ ،في هذه الية الكريمة تعجيب   
 
فضل من هللا ه ال شاهد أن  !؛ أي إله كفى هللا حسيبا

 
 
منشور على  أسلوب التعجب بين القدامى واملحدثين،) مرتم به"ألكم فال تخالفوا ما  تعالى فيما بينكم وبينهم وكفى به تعالى محاسبا

 (.االنترنت

                    :قال تعالى 49في الية  :سورة النساء

 مرهم.أفاالستفهام للتعجب من  ،نفسهم ويصفونها بالطاعة والتقوى ألم يبلغك خبر هؤالء الذين يمدحون أاالستفهام للتعجب؛ أي 

تعجيب من  ففي الية               :قال تعالى 50في الية : النساء سورة

 (281،ص:1الصابوني،ج:).هم وكذبهم افترائ

              : قال تعالى 51في الية  :سورة النساء

 االستفه         
 
 اليهود أ ام في الية للتعجب، واملراد بهم أيضا

 
من التوراة وهم  عطوا حظا

 ىرض أصنام  عبادة ال ن  ت في اليهود الذين كانوا يقولون إنزل الية(، فهذه 281،ص:1الصابوني،ج:) صناموثان وال مع ذلك يؤمنون بال 

 .بهم كفار قريش في حربهم ضد الرسول واملسلمين يثقحتى  لألصنامليه محمد صلى هللا عليه وسلم، فسجدوا إعند هللا مما يدعو 

 (78،ص:1البيضاوي،ج:)

في هذا  البيضاوي قال             : قال تعالى 74في الية  :سورة املائدة

 (358،ص:1والصابوني،ج: ،138ص،2البيضاوي،ج:) على الكفر. إصرارهماالستفهام تعجيب من 

                    :قال تعالى 75في الية  سورة املائدة:

لوهيتهعون " تعجيب من حال الذين يد  اليةفي  ن  أيرى الصابوني            
 
 ؛مهأهو و  أ

وتكرار التعجيب من  ،الباهرة على بطالن ما اعتقدوه، ثم انظر كيف ينصرفون عن استماع الحق... الياتأي انظر كيف نوضح لهم 

 (.358ص: ، 1)الصابوني، ج:. العجبين من التفاوت"ظهار ما بين إل في التعجب، ولفظ )ثم( جاء مر بالنظر مبالغة ل اخالل تكرار فعل 

دلة الظاهرة، فقال هللا: كيف يصرفون عن استماع الحق أمثال هذه ال عي الربوبية لهما مع عجب ملن يد  : " ثم البيضاوي يرى 

 (.138،ص:2البيضاوي،ج:) " عجبإعراضهم عنها أعجب و  للياتبياننا  ن  إأي  العجبين؛وثم التفاوت ما بين  وتأمله

إلى الباطل ن يصرف نفسه عن الحق والصدق أنسان يمتنع واإل تأمل الحق،هم مصروفون عن ن  أدلت على  الية"  ن  ويرى الرازي أ

 (66،ص12الرازي،ج:) .هللا سبحانه وتعالى هو الذي صرفهم عن ذلك" ن  أالعاقل ال يختار لنفسه ذلك، فعلمنا  ن  والجهل والكذب؛ ل 

لهؤالء أي قل يا محمد               :قال تعالى 11في الية  سورة األنعام:

بآثار من خال من ليم العذاب لتعتبروا ذا حل بالكفرة قبلكم من العقاب وأما وتأملوارض فانظروا املستهزئين الساخرين: سافروا في ال 

إلى التعجب. ويرى البيضاوي أن  انظر: ( فاالستفهام خرج 380،ص:1الصابوني،ج:) فأصبحوا عبرة للمعتبرين،م هللا ههلكأمم كيف ال 

 (155،ص:2البيضاوي،ج:م هللا بعذاب االستئصال، كي تعتبروا" )ههلك"كيف أ
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االستفهام للتعجب من كذبهم                :قال تعالى 24في الية  سورة األنعام:

 ،2البيضاوي،ج:) بنفي الشرك عنها، وحمله على كذبهم في الدنيا تعسف يخل بالنظم""أي  ؛(384،ص:1الصابوني،ج:) الصريح،

 (.195،ص:6الرازي،ج:) ينركنكارهم كونهم مشإ( فاملراد 158ص:

                :قال تعالى 69في الية  عراف:سورة األ 

، لإلنكارعجبتم( فالهمزة أو ا قوله)م  أ                 

نكار وتعجب إ اليةجاءكم ذكر" ففي  ن  أأي عجبتم  أكذبتم وعجبتم؛نه قيل: و للعطف، واملعطوف عليه محذوف، كأوالوا

 إيوحي هللا  ن   هذا ليس بعجيب أن  إ( وفي الصفوة:" أي ال تعجبوا من هذا ف159،ص:7الرازي،ج:)
 
 لى رجل منكم رحمة بكم ولطفا

 إو 
 
 ،(18،ص:3البيضاوي،ج:رسال البشر")يتعجبون من إهم كانوا ن  البيضاوي: "فإ ( ويرى 452،ص:1الصابوني،ج:ليكم" )إ حسانا

مم ليه حال ال إل آهم ويذكرهم بما إنهم كانوا يتعجبون من إرسال البشر منهم لينذر مر هؤالء، ففاالستفهام فيه تعجيب من أ

 (453،ص:1، والصابوني،ج:19-18،ص:3البيضاوي،ج:.)املكذبة

                  :قال تعالى  30في الية  سورة االنفال:

مر املشركين على صاحب الرسالة عليه الية استحضار املضارع الستحضار الصورة العجيبة من تآففي     

 (.505،ص:1الصابوني،ج:السالم)

 .لوب التعجبخلت سورة التوبة من أس :ورة التوبةس

                   :قال تعالى  2في الية  :سورة يونس

 فقد خرج معنى)            
 
أي كان  لإلنكار؛( للتعجب السماعي، والهمزة عجبا

ويرى البيضاوي في  ،مم السالفةعجب في ذلك فهي عادة هللا في ال  أي ال ؛نكارلى رجل منهم، والهمزة لإل إحاؤنا إي مكة لهلعجبا 

 .بي طالبأال يتيم إلى الناس  هللا تعالى لم يجد رسوال يرسله إن  أهم كانوا يقولون العجب ن  يل إنكار للتعجب، فقإاالستفهام 

 (104،ص:3،و البيضاوي،ج:572،ص:1الصابوني،ج:)

                : قال تعالى  73و  72في الية  :سورة هود

؛ )عجب( ومشتقاتهاهذا من التعجب بلفظ                  

ادة دون القدرة، وهو الولد من ففي قولها استعجاب من حيث الع ،ى معنى التعجب السماعيعجيب( خرجت إلفداللة قوله تعالى )

ر م  
من قدرة  أتعجبينة وهذا زوجي شيخ هرم، فردت عليها املالئكة مسن   امرأةنا أألد وأن، حيث قالت سارة متعجبة يا لهفي ويا عجبي ي  ه 

 (24، ص:2والصابوني، ج: ، 141، ص :3)البيضاوي، ج: .هللا وحكمته في خلق الولد من زوجين هرمين

                 : قال تعالى  78في الية  :سورة هود

رجل عاقل  ليس فيكمأاالستفهام يفيد التعجب والتوبيخ؛ أي                

 (142،ص:3، والبيضاوي،ج:32،ص:2الصابوني،ج:) .عوي عن القبيحر يمنع عن القبيح ويهدي إلى الحق وي

 .سلوب التعجبخلت من أ سورة يوسف:

 .سلوب التعجبأخلت من  سورة الرعد:

               : قال تعالى  24في الية  براهيم:إسورة 

 .لى معنى التعجبمن معناه الحقيقي إ ي ير خرج االستفهام التقر    

االستفهام                 : قال تعالى  28في الية  سورة إبراهيم:

نعمة هللا بالكفر والتكذيب؟  الذين غيرواولئك أيها السامع من ألى التعجيب؛ أي ال تعجب إ ري دى االستفهام التقريإذ أ يفيد التعجب،

 .(97،ص:2الصابوني،ج:). وهم كفار مكة

 سلوب التعجب.خلت من أ سورة الحجر:
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والبهتان، فك أي تنزه هللا وتعظم عن هذا اإل           : قال تعالى  57في الية  سورة النحل:

 بيو تعجوتنزيها له من قولهم، أ
 
ه ذاته عن نسبة وفي قوله سبحانه تنزي (230 ،ص:3ج: والبيضاوي،، 130،ص:2ي،ج:الصابون) منه. ا

 (56،ص:19الرازي،ج:) .بالنوثةليه، وفيه تعجيب الخلق من هذا الجهل القبيح، وهو وصف املالئكة الولد إ

 .سلوب التعجبأخلت من  سراء:سورة ال 

االستفهام يفيد              : قال تعالى  9في الية  :سورة الكهف

يات هللا، ففي صفحات هذا أعجب آهي  -على غرابتها -هل الكهفأقصة  ن  أالتعجب، حيث يخاطب هللا سبحانه وتعالى سيدنا محمد 

رض لى خلق ما على ال إ باإلضافة" وقصصهم .(183،ص:2الصابوني،ج:) صحاب الكهفأالكون من العجائب والغرائب ما يفوق قصة 

الناظرين من مادة واحدة ثم ردها إليها ليس نواع الفائقة للحصر على طبائع متباعدة، وهيئات متخالفة تعجب جناس وال من ال 

 .(82 ص: ،21ج: ،والرازي، 273ص: ،3ج: البيضاوي،) ه من آيات هللا كالنزر والحقير"ن  أ بعجيب مع

                    :قال تعالى  26في الية  :سورة الكهف

 ى سمعه لكل مسموع، ير أبصره بكل موجود، وما صيغة تعجب قياس ي؛ أي ما أ          

ذ ال يحجبه ش يء .وال إدراك السامعين واملبصرين إدراك خارج عما عليه مره في اإل أن " ذكر بصيغة التعجب للداللة على أالبيضاوي:

 (.113،ص:21،والرازي،ج:278،ص:3والبيضاوي،ج: ،188،ص:2الصابوني،ج) وصغير وكبير وخفي وجلي"يتفاوت دونه لطيف وكثيف 

 بصره.أهذه كلمة تذكر في التعجب واملعنى ما  ن  " إسمعوأبصر به أويرى الفخر الرازي بقوله تعالى:" 

                     :قال تعالى  39في الية  سورة الكهف:

 ينقل البيضاوي قول الرسول صلى هللا عليه وسلم " من    
 
إال باهلل لم يضره" عجبه فقال : ما شاء هللا ال قوة فأ رأى شيئا

شجار عجبت بما فيها من الأحديقتك و أي فهال حين دخلت  صفوة التفاسير؛ال باهلل، وفي فالتعجب جاء بجملة: ما شاء هللا ال قوة إ

 (.281،ص:3،والبيضاوي،ج:192،ص:2الصابوني،ج:فضل هللا، فما شاء هللا كان وما لم يشأ لم يكن )والثمار، قلت هذا من 

                 : قال تعالى  50في الية  سورة الكهف:

نكار والتعجب؛ أي أفتتخذونه يا استفهام يفيد اإل "              

 (.284،ص: 3، والبيضاوي،ج:194،ص:2الصابوني،ج:) عداءن دون هللا وهم لكم أولياء مأوالده الشياطين بني آدم هو وأ

أسمعهم وما أي، ما               : قال تعالى  38في الية  :سورة مريم

بصارهم يوم القيامة جدير أسماعهم و أن :" تعجب معناه أبصرهم في ذلك اليوم الرهيب، وهي صيغة تعجب قياسية؛ ويرى البيضاوي أ

 أب
 
  ن يتعجب منهما بعد ما كانوا صما

 
، 216،ص:2الصابوني،ج:و التهديد بما سيسمعون ويبصرون يومئذ" )أفي الدنيا،  عميا

 (.11،ص:4ج: والبيضاوي،

 سلوب التعجب.خلت من أ طه:سورة 

                : قال تعالى  30في الية  :سورة االنبياء

هللا قدم لهم الدالئل  ن  إيمانهم مع أالتعجب حاصل من عدم  ن  إذ إ ؛استفهام تقريري يفيد التعجب       

 (.50،ص4، والبيضاوي،ج:261،ص:2الصابوني،ج:)واليات

 سلوب التعجب.خلت من أ الحج:سورة 

 سلوب التعجب.أخلت من  سورة املؤمنون:

                 : قال تعالى  16في الية  سورة النور:

 ج: الصابوني،) ح هللا عند رؤية العجائبيسب   ن  له والصل في ذلك أ مر واالستبعادخشري هو بمعنى التعجب من عظيم ال يرى الزم

)سبحانك( أن يسبح هللا تعالى عند رؤية العجيب من  هذه الكلمة صل في ذكرتعجب ممن يقول ذلك، وال  اليةوفي  (.239 ،ص:2

و ممن يقول أفك متعجب منه، وفيه تعجب من ذلك اإل  ل في كلمثله عن قدرته، ثم كثر حتى استعم يخرج ن  من أ ها لهصنائعه تنزي

 (.101 ،ص:4ج: ، والبيضاوي، 331،ص:2 ج: الصابوني،). تكون حرمة نبيه فاجرة ن  زيه هلل تعالى من أذلك، وفيه تن
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االستفهام يفيد             : قال تعالى  43في الية  :سورة الفرقان

 طاع هواه وبنى عليه دينه ال يسمع حجة وال يبصر دلأ ن  التعجب، وذلك بأ
 
بالمر املتعجب ول اعتناء ، وقدم املفعول الثاني على ال يال

ها كيف يكون ضالل املشركين؛ أي: أرأيت من جعل هواه إل ول للتقرير والتعجب منفاالستفهام ال  لها له.إصل: اتخذ هواه منه وال 

  ،125 ص: ،4ج: البيضاوي،) ونعتههذا وصفه  ن  هنا هي تعجيب من جهل م  اوالسؤال، وه لإلعالميت( تصلح أر أوكلمة ) ،حاله

 (.86ص: ،1والرازي،ج: ،2 ج: صابوني،وال

سبيل التعجب من جواب حيث ذكر فرعون ذلك على         : قال تعالى  25في الية  :سورة الشعراء

 ن  ة، وهو يجيبني بالفاعلية واملؤثرية، فقال فرعون ملن حوله م  يالحقيق تهطلب منه املاهية وخصوصيأنا ، يعني أ، عليه السالمموس ى

 له عن حقيقة هللا فيجيبني عن صفاتهأمره؟! أسأال تستمعون جوابه وتعجبون من مه على سبيل التهكم واالستهزاء: أشراف قو أ

 (.377،ص: 2ج: ،والصابوني ، 129ص،12 الرازي،ج:)

رى "مالي ال أ               : قال تعالى  20في الية  سورة النمل:

إذ عرف التزام الهدهد وعدم التغيب  (.410،ص:2الصابوني،ج:) و عذرأذن د الهدهد وغيابه دون إمن عدم وجو الهدهد" ففيه تعجب 

 دون سبب.

أي من               : قال تعالى  23في الية سورة النمل: 

النساء ال  ن  أو  ،امللوك عادة من الرجال ن  العجب أ، ووجه ة تسمى بلقيس هي ملكة لهم وهم يدينون بالطاعةأامر  ن  رأيت أعجائب ما 

 (.92،ص:4، والبيضاوي،ج:406،ص:2الصابوني،ج:) املمالك إلدارةيصلحن 

                : قال تعالى  25في الية  سورة النمل:

الخفايا ويعلم كل مخبوء في تعجب الهدهد من سجودهم للشمس وعدم سجودهم هلل الخالق العظيم الذي يعلم    

 (.407،ص:2الصابوني،ج:العالم العلوي والسفلي)

مكة  أي قال ملشركي            : قال تعالى  67في الية  سورة النمل:

 ين للبعث: أإاملنكر 
 
  ذا متنا واصبحنا رفاتا

 
ا" للمبالغة في ن  الهمزة" أإنحيا مرة ثانية، وتكرير باليه فهل سنخرج من قبورنا و  وعظاما

 (.422،ص:4، والبيضاوي،ج:417،ص:2الصابوني،ج:). نكارالتعجب واإل 

 سلوب التعجب.خلت من أ القصص:سورة 

 سلوب التعجب.خلت من أ العنكبوت:سورة 

 سلوب التعجب.خلت من أ الروم:سورة 

 سلوب التعجب.خلت من أ لقمان:سورة 

 التعجب.سلوب أخلت من  السجدة:سورة 

 سلوب التعجب.خلت من أ سبأ:سورة 

 سلوب التعجب.أخلت من  حزاب:األ سورة 

                 : قال تعالى  27في الية  سورة فاطر:

 هللا العظيم ن  ها املخاطب أي  أتر  ؛ ألم..." هللا أنزل من السماء ماءن  "ألم تر أ         

لوان شكال والت والفواكه والثمار املختلفات ال لنباتاالجليل أنزل من السحاب املطر بقدرته، فأخرج هللا بهذا املاء أنواع االكبير 

الستفهام وا االستخباروقدرته، عن طريق  هللا الية استدالل على وحدانيةو هيئاتها من الصفرة والخضرة ونحوها، وفي والطعوم، أ

 إ التقريري الذي ال يقال
 
( يقول السيد قطب في تفسير 19،ص:24والرازي،ج: ،574،ص:2الصابوني،ج:) ال في الش يء الظاهر جدا

 " لوان النبات والحيوان والجمادات وغيرهاويقصد بها أ ؛فتات الدالة على مصدر هذا الكتابلالظالل:" هذه لفته كونية عجيبة من ال

 (.139،ص:5،والبيضاوي،ج:242و241،ص:3،والصابوني،ج:146،ص:3،ج:1983ابنكثير،)

 سلوب التعجب.خلت من أ سورة يس:

 سلوب التعجب.خلت من أ سورة الصافات:
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 ن  ية التي كانت لهم لواحد، إهو ل جعل الن  أب            :  قال تعالى  5في الية  سورة ص:

هم قبح ، املشركين أنكروا ذلكن  ألى إ اليةذهب ابن كثير في تفسير هذه أطبق عليه آباؤنا، و ه خالف ما ن  في العجب، فإ هذا لش يء بليغ

صلى هللا -قلوبهم، فلما دعاهم الرسول  تهشربأوثان و بائهم عبادة ال هم كانوا قد تلقوا عن آن  إهللا تعالى، وتعجبوا من ترك الشرك باهلل، ف

 ظموا ذلك وتعجبوا.له بالوحدانية أعفراد اإلإلى خلع ذلك من قلوبهم وإ -عليه وسلم

، 4ابن كثير،ج:محمد ش يء بليغ في العجب ) ههذا الذي يقول ن  إ ،ال هوإله إالرب املعبود واحد ال  ن  أزعم أأي  لى قوله:وذهب الصابوني إ

 (.251،ص:3، والصابوني،ج:24،ص:5والبيضاوي،ج:

 سلوب التعجب.خلت من أ سورة الزمر:

 سلوب التعجب.خلت من أ غافر:سورة 

 سلوب التعجب.أ خلت من سورة فصلت:

 سلوب التعجب.أخلت من  سورة الشورى:

 سلوب التعجب.خلت من أ سورة الزخرف:

 سلوب التعجب.خلت من أ سورة الدخان:

 سلوب التعجب.خلت من أ سورة الجاثية:

 سلوب التعجب.أخلت من  سورة االحقاف:

 سلوب التعجب.خلت من أ سورة محمد:

 سلوب التعجب.أخلت من  سورة الفتح:

 سلوب التعجب.أخلت من  سورة الحجرات:

نكار لتعجبهم مما الية إفي هذه               : قال تعالى  2في الية  ق: سورة

عطف لتعجبهم من البعث على تعجبهم بناء جلدتهم، حكاية لتعجبهم، وفي هذا من أو أحد من جنسهم أن ينذرهم أليس بعجيب، وهو 

 
 
 واليةليهم من البشر، فقال كفار مكة هذا ش يء في منتهى الغرابة والعجب، إرسال الرسول إاملشركون من  ب  ج  ع  من البعثة، وفيه ت

 (.139ص:،5ج، والبيضاوي،241،ج:3الصابوني،ج:) نكار لتعجبهم مما ليس بعجيبإ

شنع من التعجب أفظع و فهذا إضراب إلى ما هو أ             :قال تعالى  5في الية  سورة ق:

مر مختلف بيانه فهم في أ ، ووضوحآياتهوهو التكذيب بالقرآن العظيم؛ أي كذبوا بالقرآن حين جاءهم مع سطوع 

 (.242،ص:3الصابوني،ج:مضطرب)

 سلوب التعجب.خلت من أسورة الذاريات: 

 سلوب التعجب.أسورة الطور: خلت من 

 سلوب التعجب.لت من أسورة النجم: خ

 سلوب التعجب.خلت من أسورة القمر: 

 سلوب التعجب.أسورة الرحمن: خلت من 

 سلوب التعجب.خلت من أسورة الواقعة: 

 سلوب التعجب.خلت من أسورة الحديد: 

                     :قال تعالى  14في الية  :سورة املجادلة

حال  منصدقاء؛ أي ال تعجب يا محمد نافقين الذين اتخذوا اليهود أمر املأ" من هللا عليه وسلم "صلى تعجيب للرسول    

 .املؤمنينسرار أليهم قد اتخذوا اليهود املغضوب عليهم أولياء يناصحونهم وينقلون إيمان و هؤالء املنافقين الذين يزعمون اإل 

 (.342،ص:3الصابوني،ج:)

                 :قال تعالى  11في الية  :سورة الحشر

نكار االستفهام يفيد اإل                 
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ن هؤالء املنافقين الذين وله الكريم من حال املنافقين؛ أي ال تعجب يا محمد من شأتعجيب من هللا تعالى لرس اليةففي  والتعجب،

 (.342،ص:3الصابوني،ج:) ضمرواأبطنوا، وما أظهروا خالف ما أ

لم، لطالق، التحريم، امللك، القالصف، الجمعة، املنافقون، التغابن، ا )املمتحنة، سلوب التعجب:خلت السور التالية من أ

 نسان، املرسالت، النبأ، النازعات(.الحاقة، املعارج، نوح، الجن، املزمل، املدثر، القيامة، ال

لوب تعجب قياس ي، وفيها تعجيب من إفراط كفره، مع كثرة سأ       : قال تعالى  17في الية  سورة عبس:

فراطه في الكفران، والتعجب مع قصره يدل على إالدعوات، وتعجب من  بأشنعدعاء عليه  اليةليه، فيرى البيضاوي، في إحسان هللا إ

  (.287،ص:5البيضاوي،ج:) سخط عظيم وذم بليغ
 
 ع  وفيه ل

 
ليه د من رحمة هللا، ما أشد كفره باهلل مع كثرة إحسانه إر  ن الكافر وط

 (.520،ص:3الصابوني،ج:) نسان في الكفر والعصيانفراط اإلإية تعجيب من ياديه عنده؟ ففي ال أو 

 (:523،ص:3الصابوني،ج:ر )ن البيتين من الشعالية اقتبس بعض الدباء هذيومن هذه 

 نكرهأذا جاء الشتا املرء في الصيف الشتا          فإيتمنى 

 كفره!أنسان ما قتل ال      فهو ال يرض ى بحال واحد          

الفجر، على، الغاشية، ن، االنشقاق، البروج، الطارق، األ التكوير، االنفطار، املطففي): لت السور التالية من أسلوب التعجبخ

 البلد، الشمس، الليل، الضحى، الشرح، التين(.

يب من تعج اليتينففي               : قال تعالى 11و9تين في الي سورة العلق:

 عن حال ذلك املجرم ال ،خبرني يا محمدحال ذلك الشقي الفاجر؛ أي أ
 
ة؛ ما أسخف من عباد هللا عن الصال  ثيم، الذي ينهى عبدا

ىن  أيذان بإتقبيح وتشنيع لحال الطاغي، وتعجيب منها، و  اليةشنع فعله، وفي هذه عقله، وما أ ض   ق  منها  ها من الشناعة والغرابة بحيث ي 

 ويأمرالذي يصلي  حدهم العبدأعجب أن ينهى أبو جهل، فما أالتعجب، والعبد املصلي هو سيدنا محمد)صلى(، والناهي هو اللعين 

 (.583-582،ص:3الصابوني،ج:) غباه؟!أجهله و أبالصالح والتقوى والتوحيد، ويله ما 

 خلت سورة القدر من أسلوب التعجب.

 من أسلوب التعجب. البينةخلت سورة 

تزلزلت هذه الزلزلة العظيمة، ولفظت ما  لألرضنسان: ما أي قال اإل       : قال تعالى  3في الية  سورة الزلزلة:

 
 
ن املؤمن يعلم ما باإلنسان الكافر، فإمر الفظيع، واملراد ا يبهرهم من ال من تلك الحالة العظيمة، مل في بطنها؟! يقول ذلك دهشه وتعجبا

 (.330،ص:5،والبيضاوي،ج:591،ص:3ج:الصابوني). لها

 ، القارعة، التكاثر، العصر، الهمزة(.)العاديات سلوب التعجب:السور التالية خلت من أ

نه بلغك يا محمد وتعلم علما يقينا كألم يأأي           : قال تعالى 1في الية  :سورة الفيل

يفيد  ري فاالستفهام تقري .وا االعتداء على البيت الحرامبأصحاب الفيل الذين قصدمشاهد بالعين، ماذا فعل هللا العظيم الكبير 

 (.604،ص:3الصابوني،ج:). الفيل بأصحابالدهشة والتعجيب من حال ما جرى 

 سلوب التعجب.أخلت من  :سورة قريش

ي هل عرفت الذي استفهام للتعجب والتشويق؛ أ       : قال تعالى  1في الية  :سورة املاعون 

  ن  أردت أ ن  عرفت من هو؟ وما هي أوصافه؟ إيكذب بالجزاء واإلحسان في الخرة؟ هل 
 
  تعرفه فذلك هو الذي يدفع اليتيم دفعا

 
 عنيفا

 (.341،ص:5، والبيضاوي،ج:609،ص:3الصابوني،ج:بجفوة وغلظة، ويقهره ويظلمه وال يعطيه حقه، وهو استفهام معناه التعجب) 

 خالص، العلق، الناس(.النصر، املسد، ال وثر، الكافرون، )الك السور التالية خلت من اسلوب التعجب:

 :الخاتمة

وبعد هذا التطواف في موضوع الدراسة، ودراسة كثير من مظان النحو املبوب له في الكتب القديمة والحديثة، توصلت الدراسة 

 ما يأتي: إلى

 
 
 :: نتائج البحثأوال

 يمكن تسجيل النتائج التية:

 وأحكامه املختلفة.)ما أفعله! وأفعل به(،  ركزت الدراسات التقليدية على أسلوب التعجب القياس ي بصيغتيه •
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لم تركز كتب النحو القديمة والحديثة على أسلوب التعجب السماعي، واكتفت بالتنويه إليه من خالل أمثلة قليلة وبسيطة،  •

 وكذلك من خالل الدراسات البالغية.

  لتعجب القياس ي.أظهرت الدراسة أن استخدام أساليب التعجب السماعي في الحياة اللغوية املعاشة أكثر بكثير من أساليب ا •

في حين استخدم الساليب الخرى مرات عديدة تفوق ط، استخدم القرآن الكريم صيغتي التعجب القياس ي أربع مرات فق •

 االستخدام القياس ي بكثير.

ب  للس أشار العلما ، • ج 
ع  ت 
 
بب، وحاشا في العم الغلب، إلى أنه ال يجوز حصول التعجب من هللا تعالى؛ ذلك لنه يقوم على جهل امل

 هلل أن يجهل أي ش يء ،فخفاء السبب في التعجب متعلق بالبشر املكلفين.

•  
 
  رأى اللغويون أنه ال يجوز التعجب من أسماء هللا وصفاته؛ لن التعجب يحمل في طياته شيئا

 
  عظيما

 
أحدث التعجب،  أو غريبا

 وهللا منزه عن ذلك.

التعجب، في حين ورد أسلوب التعجب أكثر من مرة في بعض السور، وذلك راجع خلت كثير من سور القرآن الكريم من أسلوب  •

للمواقف التي ترد فيها من تعظيم ش يء، أو إنكار ش يء آخر، أو لفت أنظار املكلفين لالندهاش واالنبهار واالستهجان من أمر أو 

 سلوك ما.

ه الساليب اللغوية املختلفة القياسية والسماعية، فهو القرآن الكريم معين ال ينضب في أساليبه ومعانيه، فقد ضم  بين دفتي •

 بداعات.للغة بذاتها بما فيها من لطائف وإا

 
 
 :: التوصياتثانيا

 إثر هذه النتائج فإن  الباحث يوص ي بما يأتي:

القرآن  التأكيد على ضرورة دراسة الساليب القرآنية املختلفة أكثر من مرة ومن وجهات نظر مختلفة؛ الستظهار عظمة هذا •

 
 
  الذي يشع علما

 
 .ونورا

التركيز في الدراسات على الجوانب التي لم يركز عليها النحويون والبالغيون، وأخص بالذكر الجانب السماعي في اللغة صرفها  •

 ونحوها.

مرتبطة  فاللغة كل متكامل ،إذ ال انفكاك بين مستويات اللغة املختلفة ؛ربط الجانب الداللي والبالغي في الدراسات النحوية •

 العناصر لتعبر من خاللها عما يجول في خواطرنا من معان وعواطف.
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Abstract: The aim of this study is to reveal the metaphorical and standard exclamation method in 
the Holy Quran, and the role of the exclamation method in highlighting intended meanings and 
their reflections on the respondent. The study has tackled a crucial topic and that is the range of 
utilizing the exclamation method in the Holy Quran in its standard pattern as presented in 
grammar books and the metaphorical pattern which has not been emphasized neither by 
grammatical studies nor books. 
The study has proved that the major usage of the exclamation in the Holy Quran was in the 
metaphorical  method in all its forms particularly in ratification which includes metaphorical 
meanings including exclamation in which exclamation has been fully used in its different 
pronunciation patterns including (ajab, ajeeb and ojab) ,عجب , عجيب, عجاب   in addition to many other 

expressions. On the other hand, other exclamation expressions including (ma afealh and afeal 
bih) !ما افعله! و أفعل به have been rarely used the thing which emphasizes the importance of the 

metaphorical methods. 
This research is broken into two chapters; an introduction, preface and a conclusion. Chapter 
one emphasized the concept of the "exclamation" in Arabic language, in addition to standardized 
and metaphorical exclamations methods in different grammar books. Chapter two researched 
the exclamation method in its two forms in the Holy Quran, the effect of its usage in the 
clarification of the meanings and their effect on the respondent with the help of language and 
interpretation references. The study came up with a conclusion which includes the findings and 
recommendations of the research which are based on the descriptive approach for its suitability 
of this kind of research. 

Keywords: metaphorical exclamation; standard exclamation; Holy Quran. 
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