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 التعريف باملجلة 
 

املجلة الدولية للدراسات اللغوية واألدبية العربية هي مجلة علمية دولية مفهرسة ومحكمة، تصدر يف أربعة  
للدراسات واألبحاث. تركز املجلة ىلع أن تكون ميدانًا لنشر البحوث األصيلة املبتكرة يف  أعداد سنويًا عن مركز رفاد 

موضوعات اللغة العربية وعلومها املختلفة، لتسهم يف تعميق املعرفة املتخصصة يف شؤون اللغة العربية، وما  
اهر األدبية والنقدية يف التراث  يرتبط بها من مجاالت التفكير الناقد الفاحص للمستويات اللغوية املتعددة والظو

 العربي، وما استجد من دراسات لهذه الظواهر يف العصر الحديث، وفق آليات البحث العلمي الجاد. 

 أهداف املجلة:

تسعى املجلة الدولية للدراسات اللغوية واألدبية العربية لتمكين الباحثين واملفكرين من وضع بحوثهم وثمار  
أيدي   أمامهم للتحاور ىلع منصات  عقولهم بين  وإتاحة الفرصة  الدارسين واملتخصصين؛ بهدف تعميق املعرفة، 

البحث يف كل ما يستجد من قضايا لغوية ونقدية أو أدبية، والوقوف ىلع نتاجاتهم العلمية يف اللغويات النظرية  
البحث العلمي من حيث: أصالة الفكر،  والتطبيقية، واآلداب والنقد والبالغة، ونشر البحوث األصيلة التي تلتزم بشروط  

 ووضوح املنهجية، ودقة التوثيق، والجودة العالية، وجّدية الطرح. 
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 جميع اآلراء التي تتضمنها هذه املجلة تعّبر عن وجهة نظر كاتبها 
 وال تعبر عن رأي املجلة وبالتالي فهي ليست مسؤولة عنها 
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 قواعد النشر 

 أواًل: تسليم الورقة البحثية:
باملجلة. أو   التسليم اإللكتروني  يتم إرسال الورقة البحثية ومرفقاتها إلى املجلة عن طريق نظام •

  editorjalls@refaad.com) ) عن طريق البريد اإللكتروني الخاص باملجلة
 يتم إعالم املؤلف باستالم الورقة البحثية. •

 ثانيًا: املراجعة: 

 الفحص األولي:   .1 
الشكلية  تقوم   • النشر  لقواعد  مطابقة  كانت  إذا  فيما  للنظر  البحثية  الورقة  بفحص  التحرير  هيئة 

 ومؤهلة للتحكيم. 
ُتعتمد يف الفحص األولي شروط مثل: مالءمة املوضوع للمجلة، ونوع الورقة )ورقة بحثية أم غير   •

د يف املجلة، وعدم  بحثية(، وسالمة اللغة، ودقة التوثيق واإلسناد بناء ىلع نظام التوثيق املعتم
 خرق أخالقيات النشر العلمي. 

 يتم إبالغ املؤلف باستالم الورقة البحثية وبنتيجة الفحص األولي.  •
يمكن للمجلة أن تقوم بما ُيعرف بمرحلة "استكمال وتحسين البحث"، وذلك إذا ما وجد. أن الورقة   •

التحكيم، ويف هذ ما قبل  إلى تحسينات  بحاجة  واعدة ولكنها  للمؤلف  البحثية  تقدم  ه املرحلة 
إرشادات أو توصيات ترشده إلى سبل تحسين ورقته بما يساعد ىلع تأهيل الورقة البحثية ملرحلة 

 التحكيم. 

 التحكيم:   .2
 تخضع كل ورقة بحثية للمراجعة العمياء املزدوجة )إخفاء أسماء الباحثين واملحكميين(.  •
 قرارها. ُيبلغ املؤلف بتقرير من هيئة التحرير يبين  •
 دفع رسوم التحكيم والنشر كما هو موضح يف موقع املجلة. •
تقارير   • معه  وُيرفق  وجدت،  إن  املطلوبة  والتعديالت  التحرير  هيئة  مالحظات  خالصة  ُترسل 

 املراجعين أو خالصات عنها. 

 إجراء التعديالت:   .3 
البحثية   • الورقة  ىلع  الالزمة  التعديالت  بإجراء  املؤلف  ويعيد  يقوم  التحكيم  نتائج  إلى  استنادًا 

إرسالها إلى املجلة، مع إظهار التعديالت، كما ُيرفق يف ملف مستقل مع الورقة البحثية املعدلة  
 أجوبته عن جميع النقاط التي وردت يف رسالة هيئة التحرير والتقارير التي وضعها املراجعون. 

 القبول والرفض:   .4 
النشر وبتوجيهات هيئة  تحتفظ املجلة بحق القبول والر • إلى التزام املؤلف بقواعد  فض استنادًا 

  تحرير املجلة والتعديالت املطلوبة من قبل املحكمين.
إذا أفاد املحكم بأن الباحث لم يقم بالتعديالت املطلوبة، ُيعطى الباحث فرصة أخيرة للقيام بها،   •

 لنشر. وإال يرفض بحثه وال ينشر يف املجلة وال يتم استرجاع رسوم ا 
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 ثالثًا: القواعد الشكلية:

 أن يقع موضوع الورقة البحثية ضمن نطاق اهتمام املجلة. مالءمة املوضوع:  .1
يكون باللغتين العربية واإلنجليزية، كما يجب أن يتعلق العنوان بهدف الورقة   عنوان الورقة البحثية: .2

 البحثية. مع تجنب االختصارات والصيغ قدر اإلمكان. 
ولجميع   الباحثين: .3 الرئيس  للمؤلف  اإللكتروني  البريد  وعنوان  العمل  ومكان  الكامل  األسم  كتابة 

  املؤلفين املوجودين يف الورقة البحثية باللغتين العربية واإلنجليزية.
واحدة امللخص: .4 فقرة  من  ومختصر  واٍف  ملخص  ىلع  البحثية  الورقة  تشمل  أن   200) يجب 

نجليزية لبيان املوضوع واملنهجية وأبرز النتائج يف الورقة البحثية، كما  باللغتين العربية واإل كلمة(
 من الكلمات املفتاحية باللغتين العربية واإلنجليزية. 5-3 يجب إضافة

يتضمن هذا القسم خلفية الدراسة وأهدافها وملخًصا لألدبيات املوجودة والدوافع وملاذا   ملقدمة:ا .5
 كانت هذه الدراسة ضرورية. 

ُتعرض الجداول والرسوم البيانية بطريقة واضحه ومناسبة كما هو موضح   ل والرسوم البيانية:الجداو .6
 بقالب املجلة. 

 يتضمن هذا القسم النتائج التي توصلت إليها الدراسة.   النتائج: .7
واملراجع:  .8 والعرض   املصادر  اإلسناد  ألصول  املجلة  يف  املقررة  التوثيق  بقواعد  املؤلف  يلتزم 

 . APAنظام  حسبالببليوغرايف 
بما فيها امللخص   صفحة  30 يلتزم املؤلف بعدد الصفحات بحيث ال تزيد االورقة البحثية عن الحجم: .9

 وصفحة العنوان وقائمة املراجع. 
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 افتتاحية العدد

 بسم الله الّرحمن الّرحيم 

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

مشوارها بثبات وجدّية يف خدمة الّلغة   املجلة الدولية للدراسات اللغوية واألدبية العربيةفتواصل  
، وما زالت تأخذ ىلع عاتقها أاّل تحيد عن مسعاها رابعمن املجلد ال   ثانيالعدد الالعربّية وآدابها بصدور  

لبحوث الجادة والّرصينة، ذلك أّنها تهتم اهتماًما نوعيًّا بنشر البحوث بعد إخضاعها لبرنامج  يف تقديم ا 
 .، مما يشكل ضمانة للباحثين مؤلفين وقّراء  iThenticate التكشيف 

وتنتهج املجلة يف سياستها العامة، وشروط التحكيم فيها، نهًجا يرتكز ىلع أسس حديثة مما أصبح  
شر العاملية بعد تقويم هذه السياسات من عدٍد من الخبراء واألساتذة الفضالء، ساعية  مطلًبا يف مجالت الن

بذلك إلى تحقيق مكانة مرموقة عاملًيا، وهي بذلك تتطلع إلى الباحثين من أهل الطموح والراغبين يف  
يف األعداد    إنجاز بحوثٍ تأخذ مكانها يف مجاالت متخصصة بدراسة الّلغة العربية واألدب العربي، لإلسهام 

 .القادمة من املجلة

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

نجاح هذا العدد  وال بّد يف مختتم القول من اإلقرار بالشكر والتقدير العظيمين لكل من أسهم يف إ
 من األساتذة املشرفين ىلع املجلة، ومن األساتذة املحكمين، واألساتذة الباحثين، وسكرتيرة التحرير. 

 

 والله من وراء من اْلقصد 

 

 رئيس هيئة الّتحرير 
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 املقدمة: 

 إن هذا العصر يشهد تطور  
 

وسائل االتصال، أصبحت هذه الوسائل سمة من سماته، فاللغة املنطوقة أو املكتوبة وحدها  في  ا هائل

 .غير كافية إليصال املعرفة بطريقة ميسرة صحيحة، وإنما يلزمها لغة أخرى تؤازرها في عملية االتصال، وهي: لغة الجسد واإلشارة 

مما حدا بعلماء االتصال بشكل عام وعلماء االجتماع، واللغة  لقد تعاظم شأن التواصل غير الكلمي في الدرس اللغوي الحديث،

ق  والتربية بشكل خاص إلى زيادة االهتمام باللغة غير املنطوقة أو املكتوبة.  والحق، أن إشارات القران الكريم هي التي أضاءت لنا الطري

تَۡت بِهِۦ قَۡوَمَها تَ من املوضوعات، قال تعالى:  النوع  للنظم في هذا  
َ
ا فَرِي ٗٔا حمسفَأ ۥۖ قَالُواْ َيََٰمۡريَُم لََقۡد ِجئِۡت َشيۡـ ٗٔ ۡخَت َهَُٰروَن َما كَاَن    ٢٧حِۡملُُه

ُ
َيَٰٓأ

ِك بَغِي ٗٔا   مُّ
ُ
 َسۡوءٖ وََما كَانَۡت أ

َ
بُوِك ٱۡمَرأ

َ
َشاَرۡت إِلَۡيهِِۖ قَالُواْ َكيَۡف نُكَل ُِم َمن كَاَن فِي ٱلَۡمۡهِد َصبِي ٗٔا    ٢٨أ

َ
َٰنَِي ٱلِۡكَتََٰب وََجَعلَنِي  قَاَل إِن ِي َعبۡدُ   ٢٩فَأ ِ َءاتَى  ٱَّلله

السلم لغة اإلشارة دعوة إلى استخدام هذه اللغة. وقد أهتدى إليه    اكان في استخدام مريم عليه  جحس30الي الآية  27من الآية    حجسَمۡريَم ىجس٣٠نَبِي ٗٔا  

ا باب تتقدم يض  أ القدماء بعد ذلك، فهذا الجاحظ يعد اإلشارة أبلغ من الصوت فيقول:" هذا ومبلغ اإلشارة أبعد من مبلغ الصوت فهذا 

(، وكذلك نرى ابن جني تنبه إلى لغة اإلشارة، 1ج  56:  1968الصوت" ويقول:" رب كناية تربى على إفصاح" )الجاحظ،  اإلشارة على  فيه  

) لغة الجسد    (. من هذا املنطلق، وهذه البلغة كان اختيار الباحثة لهذا املوضوع:1ج80:  2010قال:" ُربَّ إشارة أبلغ من عبارة" )ابن جني،

با األنصاري: دراسة تركيبية داللية، وقد وقع االختيار على شعر األحوص  الباحثة تعايشت معه فترة من  في شعر األحوص  لذات؛ ألن 
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 امللخص:

شعر األحوص،    املرئية فيالجسد املرئية وغير  على أعضاء    إلى الوقوف  دراسة )لغة الجسد في شعر األحوص األنصاري(تهدف  

لها توظيف   الشاعر  التشريح، وتوظيف  الجسد ا، وأخير  ا لغوي  وحقيقتها في ضوء علم  التي تعبر عنها لغة  النفسية  االنفعاالت  إبراز  ا 

دور  لغة الجسد جانب من جوانب االتصال الصامت الذي يترجم ما يأما أهمية الدراسة فتنبثق  في كون  الظاهرة من خلل السياق. 

الصلة بعدة علوم  الجسد، فهي علم وثيق  أو هيمنة من قبل صاحب  يعتريه دون ضوابط  الجسد بما  النفس، فينطق  في خلجات 

املرئية )كالقلب وملحقاته( من خلل تحليل    هتتج  .أخرى  املرئية )كالعين( وغير  الجسد في األعضاء  إلى توضيح ملمح لغة  الدراسة 

املستويا وفق  الشعرية  الجسد من  النماذج  لغة  املعبرة عن  املنطوقة  اللغة  بين  العلقة  وتوضيح  التركيب،  الواردة على  اللغوية  ت 

العربي التراث  الجسد في  البحث لغة  ناحية أخرى. يعالج كذلك  والعصبية للشاعر من  النفسية  الجسد في   ،جانب، والحالة  ولغة 

وعلم االتصال، وعلم اللغة، وعلم النفس. اعتمد البحث املنهج   الدرس اللغوي الحديث من خلل توضيح العلقة بين لغة الجسد

التحليلي في الجانب التطبيقي، واملنهج الوصفي في الجانب النظري. كانت أهم النتائج التي توصل إليها البحث: هي إبراز العلقة بين  

 . وية للغة الجسد في شعر األحوصلغة الشاعر، وعلم وظائف األعضاء، باإلضافة إلى النتائج التي تختص بالسمات اللغ

االتصال غير املنطوق في    ؛ األعضاء الناطقة  ؛الجسد الناطق  ؛اللغة غير اللفظية  ؛ شعر األحوص  ؛لغة الجسد  :الكلمات املفتاحية

 الشعر. 

 

mailto:naareeg@uj.edu.sa
http://www.refaad.com/
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يحتج   الذين  الشعراء  من  شاعر  فاألحوص  األحوص(،  شعر  في  اإلسمية  الجملة  )بناء  بعنوان  كان  والذي  املاجستير،  بحث  في  الزمن 

أن الدراسة التي  بشعرهم، فهو يعّد معلما جديدا في املدينة في العصر األموي حيث كان يعبر عن ذوق جديد يعتمد على فن الغناء، وبما

إلى غيره من نظرائه )نعيم،   بالقياس  املنطوقة والغير منطوقة، فأفعال    .(2006تناولته قليلة  اللغة  بين  التفاعل  يتم فيها  هذه دراسة 

املعنى، فتعتزم الدراسة التحليل   إلى التركيب الذي هو قوام  التركيبي للتعبيرات الجسد ولغته يصورها الكلم املنطوق، والكلم يستند 

املستتر خلف لغة   الدقيق  النفس ي  املعنى  اللغوية؛ للكشف عن  اللغوية وغير  املركبة منها، وربط سياقتها  العناصر  الجسدية، وتحديد 

الكشف عن املإ ا  ا تقف الدراسة على التحليل الداللي، وربطه بالنظريات التداولية، وأخير  الجسد، وأيض    .عانيبراز املستوى اللغوي في 

املنهج التحليلي في تناول نماذج مختارة من شعر األحوص من منظور لغوي تركيبي، وداللي، وتداولي، في الوقوف على   ت الدراسةاعتمد

التطبيقي فيدرس  الجانب  أما  النظري.  الجانب  الوصفي في  الجسد، واملنهج  عنها لغة  تعبر  التي  العضوية  النفسية، والوظائف  املعاني 

سدي في األبيات الشعرية املختارة من شعر األحوص وفق مكوناتها التركيبة املؤسسة وغير املؤسسة، ثم يدرس وفق عناصر  التعبير الج

ا وغير عمد، ثم ُتدرس لغة الجسد ضمن سياقاتها اللغوية وغير اللغوية للوصول إلى املعاني النفسية الدقيقة التي  التركيب النحوي عمد  

تدرس    جسد، وتُبين العلقة القائمة بين األثر النفس ي والوظيفي )الفسيولوجي( للعضو الجسدي. بعد ذلك كانت الدافع لظهور لغة ال

لهذه   الصوتية، والبلغية. كذلك تقدم دراسة إحصائية  بالناحية  الداللي والتداولي، مع محاولة ربطها  الشعرية وفق منظورها  األبيات 

 لناطقة املرئية وغير املرئية. األعضاء والجوارح الناطقة، وتميز األعضاء ا 

 مشكلة الدراسة: 

ا للتعبير عما في سؤال جوهري وهو: هل تمكن الشاعر من توظيف أعضاء الجسد املرئية وغير املرئية لغوي   دراسةتكمن مشكلة ال

 
 

يؤيد علم التشريح، وعلم النفس  عن عدة تساؤالت فرعية وهي: هل في داخله، وإيصال كافة خوالج نفسه إلى املتلقي والتأثير فيه؟ فضل

أو غيرها؟، وهل وظف أعضاء   املؤسسة  النحوية  الجسد عن طريق العناصر  الشاعر لغة  أبرز  الشاعر وأحاسيسه؟، وهل  لغة جسد 

   ا ملا يطابق نظريات علم االتصال؟ الجسد وفق  

 أهمية الدراسة: 

%من  55( أن لغة الجسد تحتل  2011ملا ورد عن )آالن وباربارا،    تبرز أهمية املوضوع من أهمية لغة الجسد في عملية التواصل فوفقا

%، وبهذا تظهر قيمة لغة الجسد في التعبير عن املواقف النفسية  7%، وليس للكلمات سوى  38عملية التواصل، بينما تحتل نبرة الصوت  

الكل  دراسة  مجرد  من  املواقف  مع  التعامل  في  أقوى  دراستها  أن  يعني  مما  التواصل واالنفعالية،  ركني  املوضوع  فيتناول  اللفظي.  م 

 والتخاطب: الكلم تركيب  
 

. كذلك تتصل دراسة لغة الجسد بعدة علوم، مثل: علم االتصال، وعلم  ا وداللة، ولغة الجسد داللة واتصاال

 11:  2011النفس، وعلم اللغة النفس ي، وعلم اللغة االجتماعي، وعلم التشريح واألعصاب )عتيق،
 

دراسة لغة الجسد قد     عن أن ( فضل

النظريات   تطبيق معطيات  يتم من خلله  كما  واألصوات.  والبلغة،  الداللة،  والصرف، وعلم  النحو،  في علم  الدراسات  تندرج ضمن 

بيات الشعرية موضع الدراسة كالتداولية والنظرية السياقية ويتعزز فيه الجانب النفس ي الذي يمكن استقاؤه اللغوية الحديثة على األ 

 ن سيرة الشاعر وحياته الخاصة وسيتضح ذلك من خلل الدراسة.م

 أهداف الدراسة: 

إلى توضيح علقة لغة الجسد بعلم االتصال، وعلم النفس. كذلك إلى إبراز توافق علم التشريح مع لغة الجسد    دراسةال  ه هدف هذت

 
 

الشاعر اللغوية على  عند الشاعر، فضل توظيف أعضاء الجسد في العناصر النحوية املؤسسة أو غيرها.  عن إلقاء الضوء على قدرة 

 .األحوصا، يرجو البحث تعزيز الدرس االتصالي الحديث بنماذج جديدة للتعبيرات الجسدية مستمدة من شعر أخير  

 : الدراسات السابقة

 يمكن أن تقّسم الدراسات السابقة لهذا املوضوع على النحو التالي: 

 :
ا

 الجسد في النصوص النثرية: لغة أوال

لغة  (2007) شحرور  دراسة • ليلى   بعنوان:  للمؤلفة  الجسد  لغة  أسرار  نحو:  االجتماعي  التواصلي  أو  النفس ي  منظورها  في  الجسد 

 .1شحرور، الدار العربية للعلوم بيروت، ط

 .املحيميد، دار علء الدين، دمشق ، إبراهيم م عبد الكريترجمة: محمد  النفسية،الجسد  بعنوان: لغة (2010)  ميسنجر  دراسة •

أكان  بعنوان:    (2010)   ربايعةدراسة    • العربي بطابع جمعي سواء  الكريم، والشعر  القرآن  الجسد في نصوص االحتجاج نحو:  لغة 

ا، رسالة   أم نموذجي  ا  نابلس، فلسطين، وقد صرّح  عبد هللاالدكتور عودة    ماجستير، إشرافاستقرائي  الوطنية،  النجاح  ، جامعة 

 زئي، وأنه موضوع بكر.  الباحث أن هذا املوضوع لم يتناوله إال القليل من الكتاب بشكل ج
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  .اا لغوي  لغة الجسد في القرآن الكريم وقد اتجه في بحثه اتجاه   بعنوان: (2013)  عتيق دراسة  •

ا:  : لغة الجسد في الشعر ثانيا

قادر  • العرببعنوان:  (  2013)   دراسة  الكتاب  اتحاد  منشورات  الصعاليك،  أشعار  في  الجسد  نفسية،  دمشق.    -لغة  دراسة  وهي 

 فلسفية، نقدية. 

جامعة   بعنوان: لغة الجسد في شعر نزار قباني، رسالة ماجستير، إشراف: أ.د خليل عودة، أ.د عدوان عدوان،(  2018)   دراسة صبري  •

الواردة في شعر نزار الخاص باملرأة أو شعره ، وهي دراسة تهتم بالتحليل األدبي أللفاظ الجسد  النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين

 السياس ي. 

.  وهي دراسة 36، مجلة كلية اللغات، جامعة بغداد، العدد  لغة الجسد في شعر ابن الجياب الغرناطيبعنوان:  (  2017)  دراسة عثمان •

 .الجسد وداللتهأدبية تحلل األبيات التي ورد فيها لفظ 

. أما موضوع هذه الدراسة ، وآخر اعتمد على التحليل الفني والداللي  على التحليل النفس ي الرمزي   بعضها اعتمد  ات السابقةدراسال

التركيب،   الواردة على  اللغوية  املستويات  الشعري دراسة تركيبية، داللية، سياقية، تداولية، وفق  البيت  الجسدي في  التعبير  فيتناول 

 دراسة أثر ذلك على املعنى وعلى املتلقي، وربط أعضاء الجسد وعلم التشريح باللغة املنطوقة، والعمليات الحيوية في جسم اإلنسان.و 

   :دراسةخطة ال

 التمهيد:

 .نبذة عن لغة الجسد والشعر العربي •

 .نبذة عن األحوص وشعره  •

 لغة الجسد والدراسات الحديثة املبحث األول:

 املبحث األول: لغة الجسد وعلم االتصال األول:املطلب 

 لغة الجسد وعلم اللغة الحديث: املطلب الثاني:

 لغة الجسد وعلم النفسطلب الثالث: امل

 في شعر األحوصواملرئية(  نماذج تطبيقية ألجزاء الجسد الناطقة )غير املرئية املبحث الثاني:

 الناطقة )غير املرئية ( في شعر األحوص نماذج تطبيقية ألجزاء الجسد : املطلب األول 

 القلب: الفرع األول 

 الكبدالفرع الثاني: 

 تطبيقي ألجزاء الجسد الناطقة )املرئية( في شعر األحوص ذجو الثاني: نماملطلب          

 : العينالفرع 

 الخاتمة

 النتائج 

 التوصيات

 لتمهيد:  ا

 نبذة عن لغة الجسد والشعر العربي   •

غى  مثل ُبرة وُبرى     إن مصطلح لغة الجسد هو مصطلح مركـب مـن كلمتـين همـا:
ُ
ٌو وجمعها ل

َ
غ
ُ
و ل

َ
أ ٌي 

َ
غ
ُ
)لغـة وجسد( فاللغة أصلها ل

أيض   غات 
ُ
الهاء والنسبة  ول التي يوقف عليها  بالتاء  التاء شبهها  ا )الرازي، إليها لغوي وال تقل لغوي  ا، وقال بعضهم: سمعت لغاتهم بفتح 

ْغو 1995
ُ
صلها ل

َ
مت أ

َّ
ي تكل

َ
ْوت أ

َ
غ
َ
 من ل

ٌ
ْعلة

ُ
هم، وهي ف غراضِّ

َ
ر بها كل قوم عن أ صوات ُيعّبِّ

َ
نها أ

َ
ها: أ ْسُن وَحدُّ ِّ

ّ
غة: الل

ُّ
رٍة المها واو )ابن (، الل

ُ
ة كك

جسام املتغذ1998منظور،  
َ
نسان وال يقال لغيره من األ رض. والَجَسد:  (. والجسد: جسم اإلِّ

َ
نسان جسد من خلق األ ية وال يقال لغير اإلِّ

م )ابن منظور،   د كما تقول من الجسم: تجسَّ (. في الحقيقة، مصطلح لغة الجسد مصطلح حديث؛ لكن  1998البدن تقول منه: َتَجسَّ

الرابع قبل القرن  أفلطون في  أرسطو ومعلمه  الجسد واإلشارات علم قديم ظهر على يد  بلغة  ثم  1991امليلد )برنت وروبرت،  العلم   ،)

درسه العرب وطّوروه، تحت مسمى )علم الفراسة( و )علم الطباع(، فعّرفوا علم الفراسة بأنه: "االستدالل باألحوال الظاهرة على األحوال  

ات وترتبط بالطب وعلم  (، وما لبث أن انتشر بعد ذلك علم الفراسة، وأصبح من العلوم التي تدرس في الجامع6:2020الباطنة" )الرازي،

التالي: النحو  أهتموا بتعريفاته على  الذين  املعاصرين هم  أن  الجسد( مصطلح جديد نجد  أن مصطلح )لغة  أنه نوع من    النفس. وبما 
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الذي يكون مخرج   اإلنسان وال ينطق بها )كليتون،التواصل غير الشفهي،  أنه و   (.2005ا لكم هائل من األحاسيس واملشاعر التي تنتاب 

ان الحوار النفس ي الذي يجري بين األطراف املعنية واملعاني املنتقلة بينهم، ال من خلل النطق، بل من خلل الصمت وامللمح العامة لإلنس

إرادية   غير  أو  إرادية  تكون  أن  املمكن  ومن  الجسم  وحركات  الوجه  وتعبيرات  العيون  بنظرات  تخاطب  وسيلة  هو  إذن  الصامت، 

  دراسة ال تخلص (. 2006وع من الرموز غير اللفظية تقوم بدور بارز في االتصاالت والعلقات اإلنسانية )الخطيب، أنه نو  (.2004)عودة،

أو غير  الناطقة وغير املرئية ألي مثير يثير اإلنسان، وتكون فطرية كما في تعابير الوجه،  أن لغة الجسد: هي استجابة األعضاء غير  إلى 

. من  (Tarnow,1997)  (Scheflen, 1973) ارات يكتسبها اإلنسان بالتعلم، وتختلف من ثقافة ألخرى فطرية كالتحية العسكرية فهي إش

الجسد، وتكون غالب   بها هي أعضاء  الناطقة  للتخاطب غير لفظية، والرموز  الجسد: هي وسيلة  أن لغة  السابقة يظهر  ا غير  التعريفات 

ل إ إرادية، طارئة، والغرض منها  مما هو جدير بالذكر أن لغة الجسد  . (Mehrabian,1972)يصال رسالة معينة أو شعور معين للمستقبِّ

عبير  لها تأثير عميق على النفس اإلنسانية، بل لها دور بارز ال يمكن للغة املنطوقة أن تقوم به، وهو ايصال التعابير الوجدانية في مقابل ت

مهما يكن من أمر، لقد أدرك الشعراء أن لغة الجسد والجوارح لها تأثير  (.1998)جابر،  Scheflen),1969)لغة الناطقة عن املضمون ال

الذي يقوم  الغرض  الغزل. فهو  الشعرية، وبخاصة غرض  أغراضهم  بنوا عليها  اإلنسانية، فضمنوها أشعارهم، بل  النفس  عميق على 

الجسد بشكل أساس ي، بينما يرتكز الحديث في املديح والهجاء على النواحي النفسية والفضائل الخلقية بشكل الحديث فيه على جمال  

، ثم يفتتن بالروح، فالجسد هو لسان حال صاحبه، فيتحدث الشاعر إلى العيون والقلوب 
 
ال خاص، فالشاعر يفتتن بالجمال السطحي أوَّ

 (.2013 ،(، )قادرة 2011 ،بلغة اإليحاء، ليس بلغة الكلمات )املحروق

 نبذة عن األحوص وشعره •

األحوص هو عبد هللا بن محمد بن عبد هللا بن عاصم بن ثابت بن أبي األقلح مالك بن عوف بن عمرو بن عوف ابن مالك بن األوس  

(. 1997( واألزد من أعظم قبائل العرب أشهرها )كحالة،  1961بن حارثة، وهم من ولد ثعلبة بن عمرو مزيقياء بن مازن بن األزد )اآلمدي،  

استقروا في جزء من أرض الحجاز، واملكان الذي ولد وعاش فيه األحوص هو املدينة، واملجتمع الذي عاش فيه هم  إن األحوص وقبيلته 

أهلها؛ فكانت لغته لغة أهل املدينة. إن تاريخ مولده مجهول، شأنه في ذلك شأن أكثر من تترجم لهم كتب العربية، ولكن من خلل تتبع 

هـ(، أو في  105-101ولد سنة أربعين أو قبلها للهجرة بقباء، وأنه توفي في خلفة يزيد بن عبد امللك ) أخباره رجح األستاذ سليمان جمال أنه

(. كان األحوص أكثر الشعراء في مكة واملدينة شعراء حّب  1990ا عن بلدته )األحوص،  أوائل خلفة هشام، وكانت وفاته بدمشق بعيد  

املتحضرة عن الش القديم في موضوعاته، واختص بأنه شعر مدٍن يسوقونه للمرأة التي  وغزل، فانفصل شعر هذه البيئة  الجاهلي  عر 

يجدونها في دور الغناء، وأن أسلوبه يميل إلى السهولة املفرطة، وأن أغلبه مقطوعات ال تزيد عن عشرة أبيات، وحتى لغته أصبحت لغة  

إغراب، وال لف الجارية، ليس فيها بعد وال  الناس  الضيف،  يومية مشتقة من لغة   ( األكثر شيوع في  1967ظ ناب  الغزل  (  ويعّد غرض 

 (. 2005)حسين،  % من شعره ،و الباقي في أغراض أخرى 53ا، أي شعره، فيمثل نحو تسعين وثلثمائة بيت  

 لغة الجسد والدراسات الحديثة : ملبحث األول ا

 :لغة الجسد وعلم االتصال :املطلب األول 

ا في مجال االتصال عن غيره من الكائنات الحية، كان السبب األساس في بقائه على  االجتماعية جعلته متميز  إن طبيعة اإلنسان  

وجه األرض؛ هو قدرته على االتصال بطرق متعددة، والتكيف مع البيئة واملجتمع. واالتصال لغة: أصل واحد يدل على ضم ش يء إلى ش يء  

 
 

ا تعددت تعريفاته حتى أجملها الدكتور  (. واصطلح  115:6ج ،  1999، والوصل ضد الهجران )ابن فارس،  حتى يعلقه، وصلته به وصل

ن،  إبراهيم: "بأنها عملية إرسال املعلومات واألفكار أو اآلراء...واستقبالها، فهي رسالة بين طرفين )مرسل ومستقبل( في سياق أو محيط معي

(. الحقيقة أن تعريفات )علم االتصال( تعددت وهذا يرجع إلى أنه قد ُيدرس في  2010وم" )باستخدام وسيلة مناسبة، ورمز واضح ومفه 

النفس   علماء  بدراسته  قام  العلم،  هذا  بدراسة  االتصال  علم  في  املتخصصين  اهتمام  جانب  فإلى  مختلفة،  وبطرق  متعددة  مجاالت 

وع  الحيوان،  وعلماء  واللغويون،  السياسية  العلوم  وخبراء  اإلنسانواالجتماع،  أصول  علم  والفلسفة    لماء  )األنثروبولوجي(، 

املرسل،  1991)روبرت، التي ترتكز عليها عملية االتصال، وهي:  الستة  العناصر  اللفظية هي عنصر مهم من  اللغة  أن  بالذكر  (، وحري 

ا من أنواع  خرى لغة الجسد تمثل نوع  (. ومن جهة أ 2010واملستقبل، والرسالة، والقناة، واللغة أو الرمز أو الشفرة، والسياق )إبراهيم،

اللغوية كثير   الدراسات  به  النوع ال تعنى  اللفظي. وهذا  االتصال غير  اللغوية تحصر في االتصال وهو  االتصال  ا، فحينما تذكر مهارات 

على لغة متحدثها ومستقبلها،   )االستماع، والتحدث والقراءة، والكتابة(، وتترك مهارات اللغة غير اللفظية على الرغم من أهميتها وتأثيرها

 
 

: مهارة اتصال العين، ومهارة الوضع والحركة، ومهارة ملمح وتعابير الوجه، ومهارة اللبس واملظهر، ومهارة الصوت والتنوع الصوتي،  فمثل

الس الذات والطبيعة؛ ولعل  املرح، ومهارة  املستمع، ومهارة استخدام  الوقفات والتكرار، ومهارة تفاعل  اللغة غير  ومهارة  إهمال  في  بب 
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اللفظية، أو  الرموز غير اللفظية لم يُتفق على تحديد قواعدها، وأسسها مقارنة بكتب ومصنفات اللغة  املنطوقة يرجع إلى أن غالبية 

إن اللغة  اعتبارها لغة شخصية خاصة لكل فرد متأثرة ببيئته وشخصيته؛ أو أنها تمثل الجوانب الوجدانية غير العلمية. من زاوية أخرى،  

ا عن غير اللفظية ال تقل في األهمية عن اللغة اللفظية في عملية االتصال اإلنساني، بل هي في مواقف عديدة تكون أصدق وأقوى تعبير  

املشاعر من الكلم، ولربما تكشف عن كذب صاحبها إذ لم يستطع السيطرة عليها، إضافة إلى كونها مساندة ومكملة للغة الكلم، كما في  

 .(2003ل التعليم حيث إشارات اليد، وحدة الصوت، والتنغيم كلها وسائل تيسر العملية التعليمية )أحمد،مجا

 :لغة الجسد وعلم اللغة الحديث  املطلب الثاني:

اإلنسانية  علم اللغة يدرس اللغة في ذاتها التي تظهر فيها، ومن أجل ذاتها، أي من أجل فهم الحقائق والخصائص التي تجمع اللغات  

(، وبهذا التعريف يقصر  2010ا: "أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم" )(، وقد عرفها اللغوي ابن جني قديم  1997كلها )عبد التواب،

  ارابن جنى اللغة على اللغة املنطوقة، ويخرج اللغة غير املنطوقة. بينما يعرفها دي سوسير بأنها: "نظام من اإلشارات التي تعبر عن األفك

جزء من علم نفس  لفظية أو جسدية  اإلشارة عامةتوصل دي سوسير إلى أن لغة ي (، بهذا 1984التي هي جزء من علم اإلشارات العامة" )

إذن هو يربط بين علم اللغة وعلم النفس  االجتماع، فهي ُتخلق داخل املجتمع، وتكون جزء من علم النفس العام حيث مصدرها الفرد. 

يقّر  .  .واالجتماع ذلك،  إلى  بأن إضافة  فهي  فندريس  املنطوقة  الرموز  على  تقتصر  ال  الفسيولوجية  اللغة  اإلجراءات  من  مجموعة   :"

الواحدة األفراد في املجموعة  الكلم، فهي صورة مثالية تفرض نفسها على جميع  اإلنسان؛ لتمكنه من  التي في حوزة   "والسيكولوجية 

س تعريف شامل لكل ما يعبر عن مكنونات النفس من رموز، بل جعل اللغة تشمل اللغة البصرية ا أن تعريف فندرييتضح جلي  ف   (1950)

)غير املنطوقة واملكتوبة(، واللغة غير البصرية )السمعية(، وحدد وظيفة لغة اإلشارة بكونها مكملة للغة السمعية، بل في بعض املواضع  

في ُبعد املسافة أو لدى الصم والبكم. وُيفّصل في ذكر أعضاء اللغة غير املنطوقة  تحل محلها حين يستحيل استعمال اللغة املنطوقة، كما  

 (. مهما يكن من أمر، إن التعريفات األخرى الحديثة للغة، تنص على أنها مجموعة من الرموز التي تكّون نظام  1950)فندريس،
 

؛ ا متكامل

)حجازي،   اإلنسانية  الجماعة  أفراد  بين  التواصل  إلى   1998يهدف 
 
وانطلق وغير (،  امللفوظة  اإلشارات  تتضمن  اللغة  أن  فكرة  من  ا 

عرار   مهدي  الدكتور  يربط  وحدها،  اللغوية  املستويات  تحليل  عند  داللتها  تتضح  وال  اللغةامللفوظة،  علم  ومستوياته    الحديث  بين 

املقامي الذي يقوم بدوره في    ويدخلها ضمن السياق  ملبساتها،وبين لغة الجسد وتحليل    اللغة،جسد    تحليلها بعبارة   املتعددة، وكيفية

أو رمز لغوي جانبان: دال: يعني به الجانب الصوتي، ومدلول:  أرتض ى بأن يكون لكل كلمةتشكيل املعنى.  كذلك يؤكد بما أن دي سوسير 

دال ومدلول، فالدال هو الصورة الشكلية، واملدلول هو الصورة الذهنية، وهو الجانب الذهني، إذن ال بد أن يكون لكل رمز جسدي كذلك  

ا كما يكون للرموز الصوتية أكثر من معنى فتدخل في باب املشترك اللفظي، كذلك الرموز الجسدية تدخل في باب املشترك الحركي. وأحيان  

 
 

الحديث مفصل اللغة  الجسد يدرسها علم  املكتسب والففلغة  لها، يقف على  إخفائها.    أو محاولة  الخفية، وصدقها  طري منها وداللتها 

(، أن علم اللغة الحديث لم يهتم بلغة الجسد على وجه الخصوص، فقد أكتفى 1998ا ملا ذكر )باي،  ووفق    .  (2006)عرار،    (  2007)عرار،

 .  .بذكر أنها نوع من أنواع اللغة

  :لغة الجسد وعلم النفس: لث املطلب الثا

وفي الدراسات الحديثة   ،العاموهي جزء من علم اللغة    ،ن لغة الجسد هي اللغة املكملة للغة املنطوقةمحددة، يتضح أ من زاوية  

الحركة الجسمية وهو:   تلك الحركة التعبيرية املجردة التي تصاحب الكلم أو تسد مسده، ويكون لها معنى "أطلق على هذا العلم علم 

العلم الذي يختص بدراسة السلوك اإلنساني، وعلقته بالبيئة هو: "(.  بينما علم النفس  1982،  ")الخولي  معين لدى جماعة لغوية معينة

املنطوقة،  إذن، يتضح من التعريفين السابقين أن اإلنسان ولغته املنطوقة وغير    (.2017الوطني للتعليم والتكوين،    )الديواناملحيطة"  

بمن حوله هو قضية هذي االتصالية  و وعلقته  العلميين.  اللفظية  ن  وغير  اللفظية  اللغة  أن  فيه،  للتعبير هي  مما ال شك  أهم وسيلة 

أو اإلشاري للفظ، أو الحركة، وإنما تنطلق من   واالتصال اإلنساني بين األفراد والجماعات، فاللغة الفردية ال تعبر عن املعنى الحرفي، 

ة اإلشارة: مصطلح عام يطلق على استعمال رموز، أو حركات، أو إيماءات  داخل اإلنسان، تلك املعاني النفسية الذاتية للشخص. فلغ

كاللوحات   أو غيره،  الجسد  بأعضاء  تكون  أن  واإلشارة ممكن  لغاتهم،  كانت  الناس ويستعملونها مهما  يفهمها  معينة ألغراض محددة؛ 

االرتباط بين علم اللغة )لغة الجسد فت إليها علم النفس.  لغة الجسد هي جزء من لغة اإلشارة التي ألتفوعليه فاإلرشادية وإشارات امللحة.  

علم اللغة يهتم بدراسة خصائص النظام اللغوي املنتج من قبل و ، ارتباط حتمي مصدره سلوك اإلنسان اللغوي  أو اللفظ( وعلم النفس

اإلنسانية،  النفس  الصوتي، والصرفي، والنحوي، والداللي، فاللغة مرآة صادقة تعكس صورة جلية عن محتويات  املستوى  الفرد على 

 .(1990(، )يوسف، 1995(، )عطية، 2006وفكرها )العصيلي، 

بقضية اكتساب وأهدافه علقة الجسد باللغة املنطوقة، فهو يهتم    جاالته املتنوعةنفس ي في مأخرى، أثبت علم اللغة الزاوية  من  و 

أو ما يرتبط بها من أعصاب أعضاء النطق، أو السمع، أو البصر،  واالضطرابات اللغوية بسلمة ، ومدى ارتباط املشكلت اللغة وكفاءتها
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 عند استقبال الرسائل، أو إصدار اإلجابات.   الكفاءة اللغوية   املرئية علىاملرئية وغير    الجسددالالت  إضافة إلى    أو أجهزة في مراكز الدماغ،

الجسد السليم، فأي إعاقة أو عاهة تصيب كذلك، يناقش عدة قضايا تهتم بالفكر والقدرات العقلية املنتجة للغة، فاللغة تنبثق من  

لألصحاء وغيرهم،  تمام علم اللغة النفس ي بتفسير اإلشارات واإليماءات الجسديةعلى اه وزيادة اللغة،  العقل قد تمنع اإلنسان من تلقي 

. )جاسم،  فمبلغ اإلشارة أبعد من الصوت  أي تحليل لغة الجسد ومضامينها في األدب الشعري والنثري   ،فهو يهتم بتفسير اإلشارات األدبية

2009 .) 

   ( في شعر األحوصواملرئية الناطقة )غير املرئيةنماذج تطبيقية ألجزاء الجسد  :املبحث الثاني

إلى مطلبين املبحث  الناطقة )غير  :  قسم هذا  الجسد  نماذج تطبيقية ألجزاء  و   ،في شعر األحوص  املرئية(نماذج تطبيقية ألجزاء 

 الجسد الناطقة )املرئية( في شعر األحوص

 : املرئية( في شعر األحوصنماذج تطبيقية ألجزاء الجسد الناطقة )غير : املطلب األول 

 
ا

  : القلب أوال

%  من وزن جسم اإلنسان )مجمع اللغة 0’5يبلغ وزنه    في الشرايين،  األوردة، ويدفعههو عضو عضلي مجّوف يستقبل الدم من  

القلب بين األطباء والشعراء، فاألطباء يدرسونه كعضو في جسد اإلنسان يقوم بضخ الدم القادم   األمر، توسط (. في واقع 2004العربية، 

وتحميله من جديد باألكسجين، باإلضافة إلى وظائف أخرى، والشعراء   لتنقيته  الرئتين؛من األعضاء واملحّمل بثاني أكسيد الكربون إلى  

 .(2000،م وعبد الكري فريحات،والشجاعة. ) ، واإلحساس،والتراث األدبي عامة اعتبره موضع الفكر، والهدايا

  
 

كتشفت في أوسط القرن العشرين وبداية القرن   وثيق  والحقيقة، أن االرتباط الوارد في كتب التراث يتصل اتصاال
ُ
ا بحقيقة علمية ا

فيؤثر على   وإرسال األوامر اللزمة إلى الدماغ،  املعلومات،  الدخار   أن القلب يحتوي على أربعين خلية عصبية؛  الحادي والعشرين وهي:

فقد    حسية،(. أما بخصوص االعتقاد السابق أن القلب مجرد مضغة، وليست له مهمة عقلية أو  2009النشاط الكهربائي للدماغ )باشا،  

مؤخر   خطأه  ثبت 
ُ
القلب،أ زراعة  عمليات  جريت 

ُ
أ حين  د  ا  وس  وُوجِّ تفكيرهم  تغّير  املرض ى  تغير  أن  بعد  دليل   القلب،لوكهم  هذا  فكان 

الحب،    والعواطف، وخاصةدارت لفظة )القلب( في التراث العربي حول املشاعر  .  (2009جلي ّيحتم أن القلب مصدر التفكر )معروف، 

  اإلحساس، فالقلب موطن    مختلف،كل تعبيرا داللة    ل(، يحم2007ا )داوود،  بلغ عدد تعبيرات القلب في كتب اللغة واحد وثمانين تعبير    وقد

وإذا فسدت   وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله،  يقول: "أالومدار الصلح، وقد صدق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذ  

مِيُن   :قال تعالى ( وقد خّص هللا سبحانه نزول القران على القلب،1973وهي القلب" )النووي،فسد الجسد كله،أال 
َ
وُح ٱلۡأ   ١٩٣حمسنََزَل بِهِ ٱلرُّ

َعَراء  ىجس١٩٤عَلَىَٰ قَلۡبَِك لَِتُكوَن مَِن ٱلُۡمنِذرِيَن   . مهما يكن من أمر، استعمل األحوص لفظة القلب وملحقاته  جحس194الي الآية    193من الآية    حجسالشُّ

فيها الدالالت من حب وكره وفرح وحزن ، وفي كثير من املواضع ورد التعبير   موضعا، تعددت)الفؤاد والجنان والشغاف( في خمسة وأربعين  

 :(1990قال )األحوص، ، اا مجازي  بالقلب تعبير  

َمة ََنَصُب 
َ
ن َْسل َب مِّ

َ
َوَد القل

َ
ر عا

َ
ْن َجوى الُحّب غ َينيَّ مِّ لعِّ

َ
 ب     ف

بُّ  َك حِّ بُّ حبُّ ذي ال يحِّ
ّ
و    قِّ ال

ُ
 ولقْد قلُت: أيها القلب ُذو الش

ن ْالَوْصلِّ َصْعُب  لٌب مِّ
ْ
دا َمط

َ
راُق ُسلْيَمى               وغ  إّنه قد دَنا فِّ

املؤسسة:  وغير  املؤسسة  الجسد  العناصر  لفظة  به  املفعول  )عاود(+  املاض ي  الفعل  في  املؤسسة  العناصر  الفاعل    )القلب(+  تمثلت 

)غْرُب(   املؤّخر  املبتدأ  املقدم+  الخبر   ) )فلعينيَّ املؤسس  العنصر  كان  الثاني  التعبير  وفي  )من سلمة(،  املؤسس  والعنصر غير  )نصب( 

 حب( وفي البيت الثاني: كانت العناصر املؤسسة )أيها القلب( بدل من املنادى +ا شبه جملة )من جوى الوالعنصر غير املؤسس ورد أيض  

وجملة جواب الطلب الفعلية )إنه قد دنا فراق سليمى و..( والعنصر غير املؤسس هو الصفة املتبوعة بصفة أخرى )ذو الشوق الذي ال 

 يحب حبك حب( 

وهي مفعول به، وفي  )القلب( شطر األول: اعتمد التعبير الجسدي على الفضلةفي البيت األول ال العمد وغير العمد في التعبير الجسدي:

(، وهو خبر شبه الجملة، وفي البيت الثاني: وقع التعبير الجسدي في الجملة الندائي  ة، الشطر الثاني: كان التعبير الجسدي، عمدة )فلعينيَّ

 .وجاء لفظ الجسد )القلب( فضله وهو تابع للمنادى 
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 تحليل 
ا

إن املقام الذي قيلت فيه األبيات مقام ُحب وصل إلى الذروة من قبل األحوص، فبعدما  ا:ا ودالليا  سياقيا التعبير الجسدي تحليال

ا عن الشاعر، فهو يوّدُعها في هذه األبيات، تعلق بالجارية سلمة القس وتعلقت به، اشتراها يزيد بن عبد امللك بن مروان وسترحل بعيد  

 . (1994مها الجديد في شعره؛ ألنه فيما بعد ال يستطيع التصريح باسمها الحقيقي )األصفهاني،ويبث لها باس

هذه األبيات املتضمنة الحوار تعبر عن مرحلة حب حقيقي في حياة الشاعر أّججها الفراق والبعد املقدر، وخاصة أن الشاعر ُعرف  

ي(عنه عدم الحظوة مع النساء. هذه النفسية يعكسها الشاعر في  
ّ
في البيت   تعبيراته الجسدية واللغوية، فالسياق سياق عاطفي )تشك

 األول و)مواساة( في البيت الثاني. فقلب الشاعر غلب عليه اإلعياء واأللم من الهجر املحتوم حيث كان معتاد عليه قبل سلمة، فاملحبوبة

القلب والعين، فالقلب املوجوع بالعشق ترسل خلياه إشارة للمخ ليست األولى التي تهجره، ربط الشاعر بين عضوين من أعضاء جسده،  

أقص ى  إلى  بالدموع، وتنزف حتى تصل  العين  العين، فتحرق  املوجودة في شبكية  األوامر للخليا  القيادة، فيصدر  اإلنسان يمتلك  ومخ 

 .حدودها، فتنحرف عن مكانها ووضعها الطبيعي، فيتغّير مظهرها

ا  بكاء  أرهقهما   العينان 
 
العينين جاء مضاف يأتِّ بمرجع  لوجد والشوق، ولفظ  الشاعر، ولم  العائد على  املتكلم(  )ياء  الضمير  إلى  ا 

ا، فعاد الضمير على اللحق )تاء املتكلم( في البيت التالي ال على السابق، واألصل الضمير يعود على املتقدم ال املتأخر )ابن  الضمير مسبق  

األو 2009عقيل،   اإلحالة  فهذه  اإلشارية  (،  الثانية،  اإلحالة  أما  التداولية  -لى.  طريق   -في  عن  القلب  إلى  يشير  فهو  املنادى،  هي صيغة 

التعظيم. والفعل   الداخلة على )قلب(، وفائدتها  التعريف  بال  الثانية كانت  التشخصية وهو يقصد نفسه، واالشارة  املكنية  االستعارة 

ا وهو ما وقع في جواب النداء من االستسلم والرضاء باألمر املحتوم. في  التي تتطلب إنجاز    املقدر في أسلوب النداء من األفعال الكلمية

حوار الشاعر مع قلبه استلزام حواري، فقد صرّح في جواب الطلب بأن املراد هو إبلغ القلب بأنه اقترب الفراق، لكن املعنى الضمني، 

 .فاستلزام الحوار يقتض ي سياق املواساة ال اإلدالء والتصريح بالخبر يدل على أنه أراد تصبير نفسه وتقويتها على الفراق،

جاء التعبير الجسدي في البيت األول يتكون من )فعل ماض +مفعول +جار ومجرور +فاعل( والفعل  الخصائص اللغوية للغة الجسد:

ا بالصيغة،  )عاود( أصله عاد يعود من باب نصر ينصر، وهو أجوف، وعاود فعل ثلثي مزيد بحرف واحد، وهو الزم في األصل ومتعدي  

: الرجوع إلى األمر    وعاود فلن ما كان فيه،(،  2005وهذه الصيغة تدل على املغالبة )الحملوي،  
ُ
ٌد َو َعاَوَدْته الحمى، واملعاَودة فهو ُمعاوِّ

ل )ابن منظور،  في البيت الثاني: جاء التعبير الجسدي مكون من خبر مقدم )شبه جملة مكونة من اللم  .والفاعل )النصب( (،1998األوَّ

( واللم أفادت التعليل )امل شق أو حزن،  1992رادي، +لفظ العين( )فلعينيَّ ( + جار ومجرور )من جوى الحب( الجوى: شدة الَوْجدِّ من عِّ

ه  1998والجوى: كل داء يأخذ في البطن ال يستمر معه الطعام )ابن منظور،   (. +مبتدأ مؤخر)غرب( والغرب التمادي، وغرب كل ش يء َحدَّ

املبتدأ النكرة غرب، وقد أفاد ذلك التنبيه على العضو الجسدي   ( ومن جاءت بمعنى السببية، وقد تقدم الخبر على1998)ابن منظور، 

(، ولم يقل فلعيني، للتأكيد على أن الحزن أصاب كامل الجسد من القلب إلى العين  .املتألم، ولقد جاء بصيغة املثنى في قوله )فلعينيَّ

 :ا: الكبدثانيا 

الكبد أكبر غدة في جسم اإلنسان تقع في الجهة اليمنى من تجويف البطن، أسفل الحجاب الحاجز، بيضاوي الشكل يزن حوالي  

غرام، لونه أحمر، يتمزق بسرعة. فل يمكن لإلنسان أن يعيش إذا توقف الكبد؛ لقيامه بكثير من العمليات الحيوية، فهو يقوم    200

(.  الكبد  2000ا لهذه األهمية ُولد فرع جديد في الطب باسم أمراض الكبد )فريحات، وعبد الكريم،نظر  بخمسمائة عملية وظيفية للدم، و 

املعارك قديم  عضو مهم جد   إليه الجنود في  اإلنسان تنبه  ا، فكانوا يحاولون تغطية موقعه في جسم اإلنسان بلباس الحرب ا في جسم 

النزف فيه ال يقف، وبالتالي يتسبب بقتل اإلنسان. مهما يكن من أمر، ورد التعبير بلفظة  املناسب حتى ال يأتي الطعن إليه؛ فقد فطنوا أن  

ا مختلف الداللة، فتارة يدل على الرحمة والرأفة، ومرة يدل على الجوهر،  )الكبد( في كتب اللغة، وبلغ عدد هذه التعبيرات اثني عشر تعبير  

 .والصميم، وغير ذلك من دالالت

 :كبد( في شعر األحوص مرتين على النحو التاليلقد وردت لفظة )ال

 : (1990قال )األحوص،  •

 بأمرِّ الغّي والَرشدِّ 
دُّ بِّ
َ
ْست

َ
ْحها       وت ينِّ تُنكِّ  يا مَعَمَر يا بن زَيدِّ حِّ

د بِّ
َ
َع الك يها َجائِّ َت فِّ

ْ
ْفَت، ال زِّل ُحَها     أْم خِّ يَن َتْنكِّ ْنت ََتْجَهُل َحْزما حِّ

ُ
 أ ك

تمثلت العناصر املؤسسة في الجملة الناسخة )ال زلت جائع الكبد(، والعنصر غير املؤسس جاء شبه    وغير املؤسسة:العناصر املؤسسة  

 .)فيها( متعلق بلفظ الجسد وهو الخبر ومتقدم عنه جملة

 .وقع لفظ الجسد في العمدة، وهي خبر ال زال )جائع الكبد( الُعمد وغير الُعمد:
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ا

(، من أن أبا بكر  1983ا ملا ذكره )ابن حزم، سياق البيت سياق توبيخ مال إلى التهكم وفق    ا:ا دالليا سياقيا  تحليل التعبير الجسدي تحليال

محمد بن عمر بن حزم، استرسل في هجائه األحوص بعدما وكل إليه الوليد بن عبد امللك والية املدينة، فلم يهجوه لسبب شخص ي، وإنما 

لكنه لم يحظ بها،  -ا لصلة القرابة القائمة بينه وبين بني أميه نظر  -ة الهجاء، فقد طمع بالوالية هجاءه كان أقرب إلى رثاء نفسه من حقيق

(. قيل هذا 2005فأخذ بإسقاط هذه النفسية املحبطة على حياته االجتماعية، فالهجاء عنده لدافعين: إما املال، وإما السيادة )حسين،

ا ا أخ الزوجة مستهزئ  ا معمر  حنظلة، فزّوجها إياه، فقال األحوص هذا االبيات مخاطب  البيت عندما خطب ابن حزم بنت عبد امللك بن  

(. بدأ البيت باألسلوب اإلنشائي، وهو الفعل الكلمي املضمر في االستفهام، فاملتكلم ينتظر اإلنجاز  1994بقبوله هذا الزواج )االصفهاني،  

ي سلطان ابن حزم فهو أمير املدينة، والرد، واإلدالء بأن املخاطب لم يكن يعرف نسب وحقيق ة ابن حزم، أو أنه قبل بهذا الزواج؛ ألنه خش ِّ

ا وأنت  لكّن هذا الحوار يستلزم معنى آخر وهو استنكار هذا الزواج حتى وإن بُني على أسباب واقعية، فكأنه يقول: فكيف تنكحها حزم  

بله بالسجن أو العق اب؟!، ثم يصرح بالهجاء حين يقول )ال زلت فيها جائع الكبد( أي عديم  تعرف حقيقته الدنيئة؟ أو أنك ُهدّدت من قِّ

الرحمة. من املمكن، تفسير العبارة باملعنى اللغوي املستفاد من لفظة الجوع، أي إنك يا معمر ستظل في حالة الجوع، وعبر بجوع الكبد  

بوظائفه، فيقصد ولن يرويك ابن حزم بالعطاء. ورد في   نيابة عن جوهر اإلنسان؛ ألن الكبد أكثر عضو جسدي يحتاج إلى املاء؛ ليقوم

ر مسبق   كِّ
ُ
ا،  هذا التعبير إحالة سابقة حيث عاد الضمير تاء املخاطب املحيل على املنادى االسم الظاهر املحال عليه )معمر( في بيت ذ

 .فكان الفاصل بين الضمير ومرجعه بيت شعرّي يسبق البيت الشاهد

   وقع التعبير الجسدي في جملة ناسخة فعلها )ال زال( +  الجسدي:الخصائص اللغوية للتعبير  
 
ا؛ فهو  ا أو تقدير  يشترط فيه النفي لفظ

(. تقدم معمول  2009يعمل في االسم األول )املبتدأ( الرفع ويعمل في الثاني )الخبر( النصب، و)الزال( تفيد ملزمة الخبر املبتدأ )ابن عقيل،

)زال (الفعل    ( ، )ال ( أداة النفي +2009ل بينه وبين اسم الزال وذلك جائز؛ ألنه ليس بأجنبي )ابن عقيل،  الخبر وهو )فيها( على الخبر وفص

 .املاض ي +)ت( اسم زال+ )فيها( شبه الجملة+ )جائع الكبد(خبر ال زال تركيب إضافي مكون من مشتق ومعموله املجرور

  : (1990قال )األحوص،  •

ب ُالَنَجَم  قِّ
َ
را
ُ
َمرا أ

َ
ش

ْ
َص الَنوُم عْن عيَنيَّ فان

َ
ل
َ
َبا            وق  كالَحْيرانِّ ُمرتقِّ

را  ُب ُمنَفطِّ
ْ
نَها القل ي    َيوَما فأَصبَح مِّ دِّ بِّ

َ
ى ك

َ
ْرَحا َعل

َ
ْت ق

َ
ْوَعٍة أْوَرث

َ
ْن ل  مِّ

املؤسسة: وغير  املؤسسة  العن  العناصر  ورد  النوم عن عينّي(،  )قلص  هي  املؤسسة  العناصر  األول:  البيت   في 
 

املؤسس فعل  صر غير 

 
 
ا(، فكان الظرف  ا على قلص )فانشمر(، وفي البيت الثاني: العناصر املؤسسة )أورثت قرحا على كبدي(، و)فأصبح القلب منفطر  معطوف

 .ا غير مؤسس في الشطر الثانيكذلك عنصر   ا غير مؤسس، وشبه الجملة )منها(ا(عنصر  )يوم  

ورد في البيت األول: التعبير الجسدي )عن عينّي( فضلة شبه جملة، وفي البيت الثاني الشطر   الجسدي:العمد وغير العمد في التعبير  

 ا شبه جملة، لكن الشطر الثاني ورد التعبير الجسدي )القلب( عمدة اسم أصبح األول: ورد تعبير الجسد )على كبدي( فضلة أيض  

ألبيات مناجاة للشاعر مع نفسه، فالسياق سياق عاطفي )حديث مع النفس( خل هذه ا  ا:ا دالليا ا سياقيا تحليل التعبير الجسدي تعبيرا 

من الحوار، فجسد الشاعر ينطق بما في روحه من حرقة وألم الحب، فهو مصاب باضطرابات نفسية تجعله عرضة للقلق، وعدم القدرة 

ته مقر    على النوم، فيصاحب النجم طيلة الليل وكأنه يراقبه فل تغفو العين عنه دقيقة،
ّ
ا بأنها لوعة الحب  واألحوص مدرك لسبب عل

ا تمكنت من القلب، فكأن الشاعر التي أصابت كبده أي جوهره، ثم شّقت قلبه. فاإلصابة بدأت بالعينين ثم تجاوزتهما إلى الكبد وأخير  

اض أن  تؤكد  اليوم  العلمية  الحقيقة  الحديث.  التشريح  وعلم  األعصاب  إليه علم  توصل  بما  أسباب  على علم  إلى  تعود  النوم  طرابات 

االضطراب النفس ي، بل أن هناك مناطق في املخ مسؤولة عن تنظيم عملية النوم. فالدماغ هو مركز التحكم الرئيس ي في الجسم، فهو  

التي تنظم الحركة )سريدي، وبودودة،   (. إن  20018يستقبل املعلومات الواردة من أعضاء الجسم، ويحللها، ثم يرسل األوامر اللزمة 

)من( السببية التي أتى بها الشاعر في قوله )من لوعة(، هي األساس الحيوّي في كل ما أصاب جسده، فالقلب بما يحمله من حرقه أرسل 

الجزء املخصص للنفعاالت والعواطف، فبّرمج الدماغ مجموعة من األوامر منتهاها:   الدماغ عبر حقل كهرومغناطيس ي في  إشاراته إلى 

ا ملا  (. والحقيقة العلمية وفق  2009ا في شقائه )ميسبدك،  ة على النوم، فاملشاعر الصادقة التي يحملها في نفسه كانت سبب  ذهاب املقدر 

د أقوى حقل كهرومغناطيس ي متوازن في الجسم، وهو أقوى مما ينتجه الدماغ  2018ذكر الدكتور )ريتشيل،
ّ
  500( تثبت أن القلب يول

 .مرة

األول من فعل   للتعبير الجسدي: الخصائص اللغوية   البيت  ل 
ّ
بألفاظ قوية، فتشك الحادة  األبيات عن مشاعره  الشاعر في هذه  عّبر 

شبه جملة )التعبير الجسدي(+ جملة معطوفة. وردت فاء الفعل املاض ي )قلص( حرف )القاف(، وهو حرف شديد   ماض ٍ+ الفاعل+

( يترك أثره في النفس، حتى يشعر السامع أن النوم استحال في تلك 2017يس،  انفجاري، والمه حرف )الصاد( وهو حرف رخو صفيري )أن
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ا يأتي بلفظة العين على صيغة املثنى وال يأتي بها مفردة؛ ليدل على  الساعات. شبه الجملة تضمن لفظ الجسد )عينّي(، واألحوص كثير  

(. يتصدر البيت 2005،ة تدل على املطاوعة )الحملوي جاء على صيغة )انفعل(، وهي صيغ  شمول العناء والفعل املعطوف )فانشمرا(

ا للمجرور وقد ورد التعبير الجسدي في هذا البيت تابع    في البيت السابق،  الثاني شبه جملة )من لوعة( متعلقة بالفعل املعطوف )انشمرا  

فيه إحالة على املوصوف   مير مستتر(ا( تتألف من فعل ماض+ فاعل )ض)أورثت قرحا على كبدي يوم   فهو جملة فرعية وصفية، )لوعة(،

جملة شبه  به+  مفعول  قريبة+     )لوعة(،إحالة 
 
مضاف الجسد(  البيت  )لفظ  في  الشاعر  ذات  على  العائد  املتكلم  ياء  الضمير  إلى  ا 

من األيام وما  ا( الدال على أن القرح حصل في يوم  )يوم    ا بهمزة املتكلم +الظرفالسابق،إحالة بعيدة ،حيث جاء الفعل )أراقب( متصدر  

الفراق، النهار حصل  اليوم، ففي  الظن حصوله في نفس  أثره وأمله، وأغلب  التالي    برح  اليوم  األرق، وعندما أصبح في  الليل أصابه  وفي 

  الهاء   والضمير  شبه الجملة )منها(  انفطر القلب. أما الشطر الثاني فقد ورد التعبير الجسدي مكونا من الفعل املاض ي الناسخ )أصبح(+

إحالة قريبة+ الجسد   يعود على )اللوعة( وهي  الخبر)منفطر    اسم أصبح وهو لفظ  الدال على )القلب(+  الفعل،  ا( وهو اسم فاعل من 

 .(2017املطاوعة )انفطرا(، والفعل )انفطرا( عينه )طاء( وهو حرف إطباق شديد دل على حدة املشاعر )أنيس، 

 :الجسد الناطقة )املرئية( في شعر األحوصأجزاء  لجزء منذج تطبيقي و نم: املطلب الثاني

 :
ا

  العينأوال

(، وقد حظيت العين  1999وهو العضو الذي ينظر ويبصر به، ثم ُيشتق منه، وهي تجمع على أعُين وُعيون وأَعيان )ابن فارس،

(، فهي نافذة اإلنسان إلى 2007ا )داوود، وعشرين تعبير  بنصيب وافر من تعبيرا ت الجسد. تكرر تعبير العين في كتب اللغة في مائة وثلثة 

الوجود، فالعين لسان فصيح ينطق بما يجول في النفس، فل تستطيع العين أن تكتم الحزن، فكما يكون للحزن حرقة في القلب يكون  

عّم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  -ب للحزن حرقة في العين. وقد تغنى بها الشعراء على مر العصور وفي جميع اللغات، فلم يجد أبو طال

(، ولقد عبر األحوص بلفظ العين في واحد  2002ا من أن يقول البن أخيه: "لوال أن تعيرني قريش؛ ألقررت بها عينك" )البغوي،  خير    –

اضع، وجميلة المعة في ا. فالعين في هذه األبيات هي العين الباكية النازفة للدمع، وقد جاء بها ضاحكة مستبشرة في مو وعشرين موضع  

 .مواضع أخرى 

 :(1990قال )األحوص،  •

ي           وشرُّ الّداءِّ ما بطَن العظاما ي وَدائِّ ّنَها هّمِّ  إِّ
ُ
َمة

َ
 سل

 سجاما 
 
ُت لُه وَدْمُع العْينِّ يْجرِّي        على الخّدينِّ أربعة

ْ
 فُقل

يَل يهذي 
ّ
 مستهاما عليَك لها الّسلُم فمْن لصّبٍ         يبيُت الل

 :تضمنت هذه األبيات ثلثة ألفاظ للجسد وستتضح على النحو التالي

العين(،   العناصر املؤسسة:  املبتدأ )دمع  الثاني  البيت  العظام( وفي  الداء( والخبر )ما بطن  املبتدأ )شر  املؤسسة في  العناصر   تمثلت 

 . والخبر )يجري( وشبه الجملة) على الخدين(

في البيت األول: خل التعبير الجسدي من العناصر غير املؤسسة أما البيت الثاني: فتمثلت العناصر غير املؤسسة    املؤسسة:العناصر غير  

العامل )ابن عقيل،  في )أربعة سجام   به  لبيان ما تعلق  املسوق  النسبة، وهو:  بتمييز  لحقت 
ُ
أ الكلم )يجري  2009ا( وهي حال  ( وتقدير 

 .ربعة(سجم )قطران( دمع العين أ 

في البيت األول: ورد التعبير الجسدي )مفعول به(، فهو فضلة، وفي البيت الثاني: ورد التعبير    الُعمد وغير الُعمد في التعبير الجسدي:

األول )دمع العين( مبتدأ )تركيب إضافي(، فهو عمدة، والثاني )على الخدين( ورد فضلة مجرورة بحرف الجر، باإلضافة إلى الحال )أربعة  

 .ا( فهي تعابير مساندة في التعبير الجسدي و فضلتجام  س 

 
ا

إن السياق في هذه األبيات سياق عاطفي يفيد الصبابة املضطرمة بالحب والتي تجاوزت   ا:ا ودالليا  سياقيا تحليل التعبير الجسدي تحليال

داء  ال شفاء منه. هذا السياق يوحي بنفسية مرحلة اإلعجاب واالستلذاذ، فقد تمكن منه الغرام حتى خامر العقل وخالط العظم، فأصبح  

(، لكن هذا الوصال قارب على االنقطاع، ونفس  2005الشاعر في تلك الفترة من حياته حيث كان فيها على وصال مع محبوبته )حسين، 

والعين ثم   الناطقة هنا هي العظام، ا عنه. فاألعضاء  الشاعر تتأهب لهذا الفراق، فقد بيعت الجارية )سلمة القس( وسوف ترحل بعيد  

وألن ضعف العظام     ليؤكد أن حبها وصل إلى أحشائه،  الخد، ولقد قصد إلى ذكر العظام هنا، بل عد ّمرض العظام هو أشد األمراض؛

)داوود،   كله  الجسد  على ضعف  )جيسون،  2007يدل  البروفيسور  عليها  نص  علمية  حقيقة  وهي  اإل2013(،  تعرض  ما 
ّ
فكل نسان ( 

تقلصت مفاصله،  بالعجز  واالنفعاالت وشعر  العاطفية  للسموم    للضغوطات  القاتلة  الخليا  البيضاء وضعفت  الدم  تأثرت خليا  بل 
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وآلم املفاصل وأسفل الظهر خاصة، فالفكر والجسد وحدة متكاملة، و الجهاز املناعي في    والفيروسات، فيصاب الجسد بالوهن عامة،

 .ل والقوة ملواجهة الصعوباتالجسم جهاز ذكي يحتاج للتفاؤ 

أن كبرياءه  التعبير به؛ إلبراز  الوجه والوجه مرآة اإلنسان، وقد جاء  إلى ذكر عضو )الخد( وهو جزء من  الشاعر  كذلك قصد 

(. على أي حال، تأثر قلب الشاعر بخبر فراق محبوبته،  2007وغطرسته قد ذهبت وأصبح أمر حبه وهجرانه ماثل أمام العيان )داوود، 

فأرسل القلب إشاراته إلى مركز القيادة في الجسم وهو املخ، إذ إن هناك جزء مخصص للنفعاالت واملشاعر، بالتالي يرسل املخ أوامره 

الدمعية لت القناة  الجريان الغزير للدمع والحرج الذي أحس به الشاعر، هو نعمة من هللا، فالدمع يخرج انزيمات  ذ إلى  رف الدمع. إن 

كيميائية أيض    وسموم  الحزن،  ُتذرف ألسباب سببها  التي  فالدموع  الجسد،  إجهاد  تسبب  التي  الكظرية  الغدة  إنتاج هرمونات  يحفز  ا 

في املئة من بروتين األلبومين الزائد عن حاجة الجسم، مما يساعد على تنظيم نظام التمثيل الغذائي في الجسم  24عاطفية تحتوي على 

(2008(Skorucak,. 

(، وهي ُتنتج في  2015تصدر البيت الثاني بالفعل الكلمي )فقلت له(، وهذا ما يسمى في التداولية ظاهرة االستلزام الحواري )امللخ، 

املقام الذي ُتصبح فيه الجملة حاملة ملعنى أخير غير معناها الحقيقي فهو ال يقصد في البيت الثالث إيصال التحية إلى املحبوبة، ولكن  

الشوق إليها. لقد استعمل الشاعر في قوله )له( اإلحالة بالضمير هاء الغيبة إلى شخص لم يذكر من قبل، ولعله لم ُيذكر    قصد إيصال

ألنه شخص مجهول عند الشاعر غير معروف الهوية، ولكن هذا الشخص سوف يقابل املحبوبة. تقدير الكلم: فقلت ألّيِّ شخص يكون  

 .قريبا منها إنني اشتقت إليها

ر(  )وشر الداء ما بطن العظام( يتكون من مبتدأ   جاء التعبير الجسدي في البيت األول:  صائص اللغوية للتعبير الجسدي:الخ
ّ
وهو   )ش

الخبر )ما بطن العظام(    (+2009)ابن عقيل،  ا، حذفت ألفه؛ لكثرة االستعمالا، ال تحقيق  مشتق اسم تفضيل، على وزن )أفعل( تقدير  

الثاني:اسم موصل وصلته. وفي   الخدين( مكون    البيت  العين يجري على  الخبر )جملة فعلية( فعلها )ودمع  ا من مبتدأ )نكرة +معرفة(+ 

(، والفاعل مستتر محيل إلى سابق وهو الدمع، والفعل َيْجرِّي من َجَرى  1997مضارع، يدل على االستمرار وتجّدد البكاء )ابن عاشور،  

وجرى قصد وأسرع، فالفعل    وجرى في الخلف،  وجرى إلى كذا،  (، 1998سال تدفق )ابن منظور،    املاء وجرى املاء في الوديان :أنساب،

وقد ورد هنا متعديا بحرف الجر )على(، وهو فعل كلمي بني على االفتراض    (،1997جرى من األفعال املتعدية بحرف )دار العلم للملين،  

ب الشاعر، وسبب بكاءه. وعين الفعل )يجري( هو حرف )الجيم( وهو حرف  بأنه على معرفة بقصة ح  السابق من قبل املتكلم للمخاطب،

)ابن جني،   والبكاء  الحزن  ت على شدة 
ّ
دل الحرف  نوع  2010شديد مجهور، وشدة  وفي  التركيب  في  الجسديان  التعبيران  تماثل  وقد   ،)

 الشاعر إلى محبوبته.  الجمل، فالجملتان خبريتان، وفي البيت األخير، فعل انجاز، يقصد قوة التبليغ برسالة

 : الخاتمة 

عالجت هذه الدراسة لغة الجسد في شعر األحوص، فوقفت على التعريف بعلم لغة الجسد، وعلقته بالعلوم األخرى نحو: علم  

حتى  النفس وعلم االتصال، وعلم اللغة، كذلك قدمت الدراسة نبذة مختصرة عن الشاعر األحوص، والبيئة التي كان ينشد شعره فيها، 

في الجانب التطبيقي عّرجت هذه الدراسة على بعض أعضاء الجسد التي  تتضح العلقة بين لغة الشاعر وأحواله النفسية واالجتماعية. 

 . استشهد بها الشاعر في ديوانه

 
ا

 :النتائج : أوال

املرجع األساس للتعبيرات الجسدية ومن  فخلصت إلى أن القران الكريم يعد    خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها ما يلي:

 
 

ا إال املصطلح. كذلك أن علم اللغة النفس ي  عن أن علم اللغة الحديث لم يضف إلى هذا املبحث شيئ  ثم السنة والتراث العربي. فضل

 
 
قة، ومعرفة السبب وراء  ا بلغة الجسد على وجه الخصوص، وهو القادر على تحليل التعابير الجسدية باللغة املنطو ا وثيق  يرتبط ارتباط

إلى أن الشاعر وهو من شعراء الغزل تمكن من توظيف لغة الجسد بما يتناسب مع    الدراسة  الجانب التطبيقي توصلت  ومن  التعبير.  

إ  األدبية كاملدح. إضافة  األنواع  األدبية وفي غيره من  األنواع  الغزل كنوع من  االتصال في  النفس، وعلم  التشريح وعلم  لى  مذاهب علم 

ا يغلب السياق العاطفي موافقته مذاهب علم اللغة عند عرضه لفظة الجسد، فقد ماثل األحوص بين معاني الكلمات وأصواتها. أيض  

على شعر األحوص فهو شاعر غزل؛ فوجدت الدراسة أن التعبير بالقلب وملحقاته بلغ الذروة عند األحوص عن سائر األعضاء األخرى؛  

ته الدراسات الطبية الحديثة. إضافة إلى أن الشاعر أجاد في ربطه الحالة النفسية بالعلل الجسدية، فقد أثبتت  وهو بذلك يوافق ما أثبت

 الحقائق العلمية النفسية مؤخر  
 

 عن تمكن األحوص من استخدام االستلزام الحواري في حواراته، وكذلك ا وجود هذه االرتباطات. فضل

 يعها في إطار النص، وكذلك استخدم االفتراض املسبق عند الخطاب.   كانت اإلحاالت عنده سابقة قريبة، جم
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 : التوصياتا: ثانيا 

توص ي  بضرورة االهتمام بلغة الجسد في النواحي التربوية والتعلمية ووضع قواعد،   فهي    ليها الدراسةإ وبناء  على النتائج التي خلصت  

ومناهج خاصة لتدريسها كفرع من فروع اللغة مستقل بذاته. كذلك إن لغة الجسد وإن لم تفرد بذاتها في مؤلفات خاصة، ترجو الدراسة 

 
 

  من أربع. أن تضاف إلى مهارات اللغة بشكل عام، فتصبح مهارات اللغة خمس بدال
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Abstract: This study aims to identify the visible and invisible parts of the body in the poetry of Al-
Ahwas and its physical reality according to anatomy, as well as how the poet used these words 
linguistically, then how these words highlighted the psychological feelings that they express 
through the context. Since the significance of the study stems from the fact that body language is an 
aspect of silent communication that interprets sensory processes within the subconscious mind, the 
body parts speak up with uncontrollable suffering. Additionally, body language is closely related to 
many other sciences. The study examined the features of body language in visible parts (such as the 
eye) and invisible parts (such as the heart) by analyzing some poetic verses in the light of the 
linguistic levels. On the one hand, the study clarified the relationship between spoken language and 
body language, on the other hand the poet's psychological and nervous state. The study investigates 
body language in the Arab heritage, as well as in modern linguistics by defining the relevance 
between body language, communication sciences, linguistics, and psychology. Thus, the descriptive 
analytical method was adopted in this study. One of the most prominent findings of the study was 
that there is a solid connection between the poet's language and physiology. 

Keywords: Body language; nonverbal language; speaking body; speaking organs; non-
verbal communication in poetry; Al-Ahwas's poetry. 
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 املقدمة: 

املعاصرين عرضة ألقالم الدارسين والنقاد، بسبب خصوبة إنتاجه الشعري وتميزه،  يعد محمود درويش واحًدا من أكثر الشعراء  

 . ، سواء العربية أو العامليةفهو املبدع الذي يستحق الصدارة والتألق في الفضاءات الشعرية

أهم  و  السيميائية من  ا املناهج  تعد  املدارس  في  الحديث  العصر  في  والحوار  النقاش  فتيل  أشعلت  التي  الغربية  النقدية  لنقدية 

عنىو والعربية،  
ُ
من ديوانه )ال تعتذر عما فعلت( الصادر  -محمود درويش  لشاعر  قصيدة )ال تعتذر عما فعلت( ل  بمقاربة  هذه الدراسة  ت

أغوارها  فهي تعد، مقاربة سيميائية،  -م2004عام   للباحث استكشاف دالالتها وسير  النصوص وتتيح  ويركز    ،املجال األوسع لتفسير 

    للناقد بمدى أوسع من التفكير وحرية أكثر في التحليل.  مما يسمحالبحث على أهمية السيميائية، وتطبيق املنهج على القصيدة؛  
ً
معتمدة

 أيًضا على املنهج الوصفي والتحليلي 

فتناولت   التطبيقي؛  للجانب  انتقلت  وبعدها  السيميائية،  أهمية  يوضح  ومدخل  مقدمة،  في  الدراسة  سيميائية  عبره جاءت   :

  األسماء العنوان، وسيميائية 
ً
سبر  واملوضوع، وسيميائية اإلنسان )الشخصيات(، سيميائية الزمان واملكان، وسيميائية الضمير. محاولة

 وُخِتَمت الدراسة بخاتمة ألبرز النتائج، وقائمة املصادر واملراجع. لتأويلها وتفسيرها.هذه األمور في داللة ال أغوار

( عليها:  اعتمدت  التي  السابقة  الدراسات  وتطبيقاتها، ومن  مفاهيمها  و)  السميائيات  بنكراد(.  والتأويل لسعيد  ، السيميائية 

  السيميوطيقا والعنونة، ، لشادية شقروش(. و)البوح( لعبد هللا العش يسيميائية الخطاب الشعري في ديوان )مقام  لروبرت شولز(. و)

املكان  حالسة عمار(. )عبد ربه، ليانة عبد الرحيم.   تحليل سيميائي لقصيدة رباعيات آخر الليل لعبد هللا حمادي،جميل حمداوي(. و)
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 امللخص:

مقاربة سيميائية تسعى للوقوف على أنساق    محمود درويش،لشاعر  قصيدة )ال تعتذر عما فعلت( لبمقاربة  البحث    ُيعنى هذا 

التمثل بمبادئ   االعتماد على املنهج الوصفي والتحليلي، باإلضافة وقد تم  العالمات واألدلة والرموز في القصيدة، وكشف ما هو ضمني.

لية أكبر، إذ يتطلب الفهم والرؤية مدى أوسع للتفكير وحرية أكثر في التحليل، ويلقي عليه مسؤو باملقاربة السيميائية، ألنها تسمح للناقد  

 والتأويل. 

القصيدة   على  املنهج  وتطبيق  السيميائية،  أهمية  على  البحث  واملوضوع،  عْبَر يركز  األسماء  وسيميائية  العنوان،  سيميائية   :

ا  هذه  داللة  في  الغوص   
ً
محاولة الضمير.  وسيميائية  واملكان،  الزمان  سيميائية  )الشخصيات(،  اإلنسان  لتأويلها  وسيميائية  ألمور 

للتعبير عّما  إلى استخدامها  وعمدت إلى تحليل كل ما يمكن أن يعّد إشارة أو عالمة ألموٍر مبطنة غير ظاهرة، لجأ الشاعر  وتفسيرها.  

 
ً

   البحث عن ذاته التي انفصلت عن املكان وثم يجول في داخله من ضياع، وصراع بين ذاتين )الذات العتيقة/ الذات الحاضرة(. ومحاوال

 عادت إليه لتجده قد تغيرت مالمحه.  

 .ال تعتذر عما فعلت ؛محمود درويش ؛السيمياءالكلمات املفتاحية: 
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عند محمود درويش الهوية  الخالق.  و  (.وتحوالت  دي)عيس ى، عبد  في  والغياب  فعلت(الحضور  تعتذر عما  )ال  درويش   .وان محمود 

   .محمود درويش: حالة شعرية(فضل، صالح. )و

 :مدخل

السيميائيات في املشهد الفكري املعاصر مكانة مميزة، فهي نشاط معرفي بالغ الخصوصية من حيث أصوله وامتداداته ومن   تشغل

التحليلية املعرفية كاللسانيات والفلسفة   ،حيث مردوديته وأساليبه  الحقول  إنها علم يستمد أصوله ومبادئه من مجموعة كبيرة من 

عنىوبولوجيا، كما أنها واملنطق والتحليل النفس ي واألنثر
ُ
 (1)بكل مجاالت الفعل اإلنساني. ت

اختلفا في  األمريكي تشارلز بيريس، ولكنهما  السويسري فريناند دو سوسير، واملنطقي  اللغوي  بالعالم  ارتبط  السيمياء  إن ظهور 

ا موضوعه  وقد قال: "يمكننا أن نتصور علمً ،  وجعل اللسانيات جزًءا منها( التسمية، فقد أطلق األول على هذا العلم اسم )السميولوجيا

ا من علم النفس االجتماعي، وهو بدوره جزء من علم النفس العام، وسأطلق  دراسة حياة اإلشارات في املجتمع مثل هذا العلم يكون جزءً 

أو العالمة أو السيمياء بإطار اجتماعي(2)عليه علم اإلشارات" أما بيريس فقد أطلق عليه .  . وبهذا يكون سوسير قد حصر علم اإلشارة 

نظرية شبه ضرورية أو نظرية شكلية للعالمات،  "، وقد رأى أن السيميوطيقا تعد  اسم )السيميوطيقيا( وشاع في الخطابات اإلنجليزية

بيرس على   وقد عمل،  (3)وعندما أقول إن النظرية شبة ضرورية أو أنها شكلية فإني أعني بذلك أننا نرصد طبيعة العالمات كما نعرفها"

ؤشر:  تقسيم العالمات إلى أقسام ثالثة هي "األيقون : وهي العالمة التي تشير إلى املوضوع التي تعبر عنها الطبيعة الذاتية للعالمة فقط، امل 

وهو عالمة   وهي العالمة التي تشير إلى املوضوع التي يعبر عنها عبر تأثرها الحقيقي باملوضوع، فاملؤشر يتضمن نوعا من األيقون، الرمز:

 . (4)ا ما يقترن باألفكار العامة التي تدفع إلى ربط الرمز بموضوعه، فالرمز نمط عام"تشير إلى املوضوع الذي تعبر عنه عبر عرف غالبً 

إن السيمياء ال تنفرد بموضوع خاص بها، فهي تهتم بكل ما ينتمي إلى التجربة اإلنسانية العادية شريطة أن تكون هذه املوضوعات  و 

 من سيرورة داللية.ج
ً
عنىترتبط بالعالمات في النص و   ألنهافالسيميائية تمتاز بعدم الديمومة واالستقرار    5زءا

ُ
بها، فكما أن العالمات   ت

ا، لذا رأى روبرت شولز "أن السيميائية هي دراسة اإلشارات أو العالمات، وهي دراسة الشفرات؛ أي  متطورة فالسيمياء متطورة هي أيضً 

ن الكائنات البشرية من فهم بعض األحداث أو الوحدات بوصفها عالمات تحمل معنى. وهذه األنظمة هي نفسها أجزاء   ِ
ّ
األنظمة التي تمك

 .6أو نواٍح من الثقافة اإلنسانية، برغم كونها عرضة لتغيرات ذات طبيعة بيولوجية"

يرات في شكل األنساق، فالسيموطيقا هي "عملية شكلنة وإنتاج ونظر مارسيلو داسكال إلى أن السيميائية عملية شكلنه بمعنى تغ

النماذج، وعليه فعندما نقول سيميوطيقا نفكر في تشكيل النماذج وهو تشكيل يبقى في حاجة إلى اإلنجاز أي تشكيل أنساق شكلية  

املدروس"  النسق  أي  آخر،  نسق  لبنية  أو مماثلة  إلى  7بنيتها مشاكلة  إيكو فنظر  أمبرتو  أما  الدالة على  ،  العالمة  السيميائية من خالل 

ا ممارسة دائمة، إنها كذلك ألن النسق الداللي في تطور  العالقات واألنساق الداخلية "فالسيميائية ليست نظرية فحسب، بل هي أيضً 

لتحليل السيميائي يغير من ا ألن ا ا إلى وقائع إبالغية ملموسة ومحددة، وهي كذلك أيضً ا استنادً مستمر، وهي ال تستطيع وصفه إال جزئيً 

عالمات  النسق الذي يولده، وهي كذلك في الختام؛ ألن املمارسة االجتماعية ذاتها ال تجد تعبيرها إال في السيميوز )املؤشر أو العالمة(، إن ال 

 .8" تشكل فعل قوى اجتماعية وليست أدوات تعكس هذه القوى 

املنهج الحداثي املعاصر، فوقف املشهد النقدي العربي تجاهها بين التنظير والتطبيق، فقد  ا  وقد تأثر النقد العربي املعاصر بهذ

ذهب محمد السرغني إلى التميز بين نوعين من السيميوطيقا : سيميوطيقا بيرس، والسيميوطيقا املعاصرة التي ال تنفصل العالمة اللغوية  

ماذج املنطقية والرياضية، وترتكز على علم هو موضوع دراستها وتحليلها، كما  صهر األنساق اللغوية والن  إعادة عن غيرها، وتعمل على  

 .9أنها تستهدف بالبحث عن نماذج الداللة، وتتخذ مجالها في النص بوصفها ممارسة دالة

 يربط كلي ومفهوم   مدركة )دال(، صور  بين  بالوصل  ا لتقوماجتماعيً  محددة  بأنها وحدة   - الفصيح العربّي  بلفظها - السيمياء تعرفو 

املصطلح   تراكم  ويظهر املاض ي، القرن  من الثمانينيات عقد في السيميائي باملنهج  التحليل العربي النقد عالمات )مدلول(. وعرف سلسلة

 
 25. ص: 2012. دار الحوار للنشر والتوزيع، سوريا، 3بنكراد، سعيد. السيميائيات: مفاهيمها وتطبيقاتها. ط 1
 . 34، ص1988العام، ترجمة: يوئيل يوسف عزيز، دار بين املوصل، العراق، دي سوسير، فرديناند، علم اللغة  2
 .137، ص1986س، مصر، بيرس، تشارلز، تصنيف العالمات، ترجمة: فريال غزول، ضمن كتاب مدخل إلى السيميوطيقا ، إشراف سيزا قاسم، ونصر حامد أبو زيد، دار إليا 3
 . 142ملرجع السابق، صا 4
  28ميائيات: مفاهيمها وتطبيقاتها. ص: بنكراد، سعيد. السي  5
 .14-13. ص: 1994. ترجمة: سعيد الغانمي. املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت،1شولز، روبرت. السيمياء والتأويل. ط 6
 . 73، ص: 1987الشرق، الدار البيضاء، داسكال، مارسيلو، االتجاهات السيميولوجية املعاصرة، ترجمة: حميد لحمداني وآخرون، مطابع إفريقيا  7
 . 179، ص: 2007إيكو، أمبرتو، العالمة تحليل املفهوم وتاريخه، ترجمة: سعيد بنكراد، املركز الثقافي العربي، بيروت،  8
 .8، ص: 1987السرغني، محمد، محاضرات في السيميولوجيا، دار الثقافة، الدار البيضاء،  9
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 اإلشار علم  كتاب)  عياش ي منذر مثل: منهم، املترجمين بجهود  تمثلت العرب النقاد فجهود  كتبهم، عنونة من عندهم  واختالفه

لبيير )السيمياء وسعيد جيرو(، السيميولوجيا،  )السيميائيات الرحمن وعبد شولز(، لروبرت والتأويل، الغانمي  علي   نظرية أو أبو 

باتييه(، وغيرها من الدراسات  ولوي  جيرو لجان كلود وقواعدها، وأصولها السيميائية مالك )كتاب بن ورشيد دولودال(، لجيرار العالمات،

وأن   النقاد واحد، تحليليّ  بمعنى املصطلحات يستخدمون  أغلبهم والترجمات.  الترجمات العرب وأخذ    صنعوها التي من 
ً

 اموازيً  بديال

 .10الدالالت وعلم  الرموز، وعلم  اإلشارات، علم  مثل: تحليالتهم، في مصطلح )السيميائيات( الستخدام

تنقل السيميائية ال  الشعرية  أي   اللغة  الحياة وشكلها،  إعادة صياغة  في  نافرة من  إنهاالعالم بحرفتيه، بل تسهم  املألوف   لغة 

لباب  إلى  قشرته  واختراق  العالم  رؤية  طريقة  في  نهج  )الشاعرية(  التأويل  وإعادة  التأويل  إلى  بحاجة  السيميائي  فالنص  والعادي، 

التي الحادة  وتمنح   املتناقضات  وسداه،  لحمته  في  نفسها  مأساة تنسج  العميقة،  الضدية  الطبيعة  اإلنساني  وبهجة   الوجود  الوالدة، 

 . 11املوت 

األدبيةو  للنصوص  السيميائي  التحليل  أعماقه،  إّن  في  تغوص  سيميائية  دراسة  جوانبه  جميع  من  النص  دراسة  به  يقصد 

في النص    ت العنايةالعبر منه، من هنا جاءوتستكشف مدلوالته املحتملة، مع محاولة ربط النص بالواقع، وما يمكن االستفادة وأخذ  

بينهما،   والعالقة  واملكان  والزمان  للشخصيات،  الداخلية والخارجية  واملالمح  واألسماء،  واإلهداء،  والغالف  العنوان  بسيميائية  األدبي 

األدب   األدبية تدرس  فالسيمياء  الصور.     بوصفه وسيميائية 
ً

نوعيً استعماال و   للغة،  بعبر  ا  في  تبحث  أنساقه  ذلك  في  أو  الشكلية  نياته 

من   القرب  شديدة  جعلها  ما  هو  األمر  وهذا  السيمياء؛  لهذه  املنهجية  املسارات  تنوع  بحسب  وذلك  التأويلية،  آلياته  في  أو  الداللية 

 12اللسانيات.

)العنوان،   اآلتية:  السميائيات  في  البحث  الدراسة  هذه  في  الشخص  واألسماء،سنحاول  أو  واإلنسان  والزمان واملوضوع،  يات، 

 واملكان، والضمير(. 

 
ً

 سيميائية العنوان :أوال

حظي العنوان بأهمية كبرى في الدراسات السيميائية، فهو أول ما يصادفه املتلقي في تناوله للنصوص، وهو عتبة الولوج واإلدراك، 

العنوان هو "مقطع لغوي،  ، فنتناس ى وجوده، وإهمالهومخزون مواز ملا في النصوص، وجزء غير بريء من تاريخ الكلمات، فال يمكننا أن 

الجملة، نصً   أقل من 
ً

أو عمال األدبي،  13ا"  فنيً ا  العمل  العتبات؛ ألنه بوابة  العنوان في طليعة  املغلقة،  فعبره  ، ويأتي  النص  أبواب  تفتح 

يميز جنس املادة املروية، وينش ئ    بوصفهفهو "عالمة ألسنية بامتياز تحدد أفق توقعات املتلقين منها،  وتستقي املعلومات الخاصة بالعمل.  

 .14"مع املتلقي تعاقدا غير مكتوب

وُيعدُّ جيرار جينيت أحد أبرز الّنقاد الذين اهتّموا بدراسة العنوان،  ، 15أشار النقاد إلى أهمية العنوان وترابطه العالئقي مع النص

فيه إلى دراسة العناصر املكّونة للعتبات الّنّصية بما فيها العنوان، واعترف   اّتجه  (Seuils)    م كتاًبا بعنوان عتبات1987إذ أصدر عام  

بصعوبة وضع تعريف محّدد له فقال: »ربما كان الّتعريف نفسه للعنوان يطرح أكثر من أّي عنصر آخر للّنص املوازي بعض القضايا، 

ب مجهوًدا في الّتحليل
ّ
 La )  الّنقاد املؤّسسين لعلم العنونة وذلك في كتاب سّماه سمة العنوانمن     (Leo Heok )ي هوكلوُيَعدُّ    ،"ويتطل

Marque du titre)ا ، وأشار في كتابه هذا إلى العنوان بوصفه موضوًعا صناعيًّ له وقع بالغ في تلّقي كّل من   Object artificial أهّمية 

 16. القارئ والجمهور 

للعنوان   كبيرة  أهمية  السيميائيات  إجرائيً مصطلًح   بوصفه أولت  ناجعً ا  ومفتاًح ا  األدبي،  النص  في مقاربة  أساسيً ا  به  ا  يتسلح  ا 

العميقة قصد استنطاقها وتأويلها  النص  أغوار  إلى  للولوج     وعّده .  17املحلل 
ً

ا، والنص هو اإلجابة على هذا   إشكاليً السيميائيون سؤاال

 النص تفكيك للقارئ  تتيح التي التأويلية املفاتيح أهم  يعد العام فالعنوان 18يعلن عن طبيعة النص وكيفية دراسته. السؤال. فالعنوان 

 ا عنصرً  العنوان كان  هنا ومن  .محتواه  إلى وتشير األدبي العمل هوية تعين التي النصية العتبات  من  فهو ودالالته، معانيه واستنطاق

 
. ص:  2011، أيلول، 25داللة أسماء الشخصيات في الرواية األردنية: دراسة سيميائية في نماذج مختارة. مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث. فلسطين، عالخطيب عماد علي،  10

129 . 
11  post_8.html-ghttp://zakyah11.blogspot.com/2013/06/blo  
12  post_8.html-http://zakyah11.blogspot.com/2013/06/blog  
 . 155م. ص:  1985. دار الكتاب اللبناني، بيروت، 1علوش، سعيد. معجم املصطلحات األدبية املعاصرة. ط 13
 . 7. ص2015، 2، ع19إسماعيل. النص املوازي وعالم النص دراسة سيميائية، مجلة جامعة األقص ى، غزة، مجحسونة، محمد  14
 . 100. ص: 2004. املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 1يعقوب، ناصر. اللغة الشعرية وتجلياتها في الرواية العربية. ط 15
 .66م، ص2008، منشورات االختالف، الجزائر، 1ى املناص، طعبد الحق بلعابد عتبات جيرار جينيت من النص إل 16
 .79يناير، ص:  1، 1997، 3حمداوي، جميل. السيميوطيقا والعنونة. مجلة علم الفكر، الكويت، العدد 17
،  17-15الرابع )السيمياء والنص األدبي( الكتاب الرابع، عمار، حالسة. تحليل سيميائي لقصيدة رباعيات آخر الليل لعبد هللا حمادي. جامعة قاصدي مرباح ورقلة. امللتقى الوطني  18

 .45. ص: 2008نوفمبر 
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  اإنتاًج  وتبادلها  األدبية األعمال تداول  سياق في املادي  الوجود  لضمان  عنه غنى وال األدبي، للعمل اضروريً 
ً

 القارئ  على يسهل مما ،وتقبال

 . 19املتلقين الى رسالته توصيل في مهمته للمبدع  ويحقق جهة، من النص واستهالكه استقبال

  أيًضا يعد بمثابة الفكرة العامة التي تحيل إلى موضوع الخطاب، ويعد    العنوان فهو ال تكتمل إال بتحليل  -اسيميائيً -فمقاربة الّنص  

)ال تعتذر   فعنوان.   20"إشارة مختزلة ذات بعد إشاري سيميائي يحمله املتلقي باعتباره مفتاحا يلج به أغوار النص قصد محاكاتها وتأويلها" 

ليكون هذا العنوان؛ انتقى درويش ، وقد العتذار عن فعل أمر ما عما فعلَت(، هو الفكرة العامة للقصيدة التي تحيلنا ملوضوعها، وهو ا 

اثنين صل  أ من  سبعة وأربعين نًصا  ا ضم أغلب نصوص الديوان  ا داخليً ا فرعيً ا للديوان وجاء بعده شهوة اإليقاع ليكون عنوانً ا رئيًس عنوانً 

اختياره للعنوان كان للفت االنتباه، وكان ذات  ، و تكون ذات قيمة فكرية  أن داللة جزئية مهمة للعنوان يمكن  تعد  هي  و   وخمسين نًصا، 

 داللة خدمت العمل وسياقاته النصية. 

العنوان   نفكك  أن  لنا  و ويمكن  الديوان،  ملجمل   
ً

اختزاال يعد   الذي 
ً

نًصا مستقال بنية مصغرة مكثفةبوصفه  أو  فنحصل على   ، 

 21سلية للنص الرئيالبنيات املفص

 ال تعتذر عما فعلت 

 

 

 داللة الفعل )العمل(               داللة االعتذار                                                            

إشارة إلى سؤالين هما: )عن ماذا سيعتذر هذا وفيه  داللة تحمل في طياتها الكثير من معاني األلم واليأس والالمباالة، ففي العنوان

اعتذاره؟(، فالشاعر يخاِطب شخصً  للنهي والجزم، تكون الغائب؟ وملن سيقدم  باألمر، فاألداة )ال( هي  املشفوع  النهي  ا آخر، بصيغة 

بين متساويين موضوعة لطلب الترك، وتكون ل
َ
، وهذا ما الحظته خالل قراءتي للنص فكأن الشاعر يخاطب  22اللتماس إذا كانت بين مخاط

ا ما قد حدث في املاض ي البعيد،  ا له بالثقافة والعمر والتفكير. أما الفعل )فعلت( فهو فعل ماض ي، يحيلنا إلى أن أمرً ا مساويً ا آخرً شخصً 

 ا على شخص واحد هو )األم(.عتذاره سيكون مقصورً وستوجب على ذلك الشخص أن يعتذر، لكن ا 

 :وعند العودة للمقولة التي صدر بها ديوانه

 توارد خواطر أو توارد مصائر:

 ال أنت أنت  

 وال الديار ديار 

 ]أبو تمام[  

 واآلن، ال أنا أنا 

 وال البيت بيتي  

 23]لوركا[   

به درويش هو ما مر به أبو تمام ولوركا. وأن معنى لوركا وأبي تمام هو ما يعنيه   مريهاتين العبارتين يتضح لنا أن ما في عند التمعن و 

الشخص اآلخر ما هو إال الشاعر في زمن   إذ إنا، وفي القصيدة يتضح األمر أكثر درويش. هنا درويش يخاطب نفسه إذن وال يخاطب أحًد 

ا بين ذاته  لشاعر في زمن الحاضر: )أقول في سري/ أقول آلخري الشخص ي/ همسُت آلخري(، وكأنه يجري حوارً املاض ي، واألنا الحاضرة هي ا 

 في املاض ي وذاته في الحاضر، ويستحضر كل ذكرياته القديمة الحاضرة في وجدانه. 

ب هو أيضً 
َ
ا. فهل سيعتذر عما فعله عام ا محمود درويش في اللحظة نفسهفاملخاِطب هو أنا املتكلم/ أنا محمود درويش. واملخاط

، عندما غادر فلسطين وانتقد فعله هذا. لكنه يطلب وهو يكتب النص، من محمود درويش الحالي أال يعتذر عما فعل. إنه املخاِطب 1970

ب في اللحظة نفسها، وقد ينطبق سلوكه على سلوك رفاقه ممن رحلوا أيضً 
َ
 ترك فلسطين: ا، فلم يكن الفلسطيني الوحيد الذي واملخاط

 

 

 
 . 471. ص: 2011، املجلد األول، 4ددهناوي، نادية. مقاربة سيميائية ألسنية ألبنية السرد في مجموعة الظل في الرأس. مجلة كلية التربية، الجامعة املستنصرية، العراق، الع 19
 .147.  ص: 97،2007، ع25عودة. سيمياء العنوان في الدرس اللغوي، املجلة العربية للعلوم اإلنسانية، الكويت، مجبرهومة، عيس ى  20
 . 31. ص: 2010. عالم الكتب الحديث، إربد، 1شقروش، شادية. سيميائية الخطاب الشعري: في ديوان مقام البوح للشاعر عبد هللا العش ي. ط 21
 . 185 – 184. ص:  2003عاني الحروف العربية. دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، سلمان، علي جاسم. موسوعة م 22
 11. ص: 2004. دار رياض الريس للنشر، بيروت، 1درويش، محمود. ال تعتذر عما فعلت. ط 23
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َ
ت

ْ
َعل

َ
ا ف قول في  –ال تعتذْر عمَّ

َ
 أ

: ري الشخص ي ّ
َ
 سّري. أقول آلخ

 :
ٌ
ّية ها مرئ 

ُّ
ل
ُ
َك ك

ُ
َي ذكريات  ها ه 

/
ّ
َعاس القط 

ُ
 َضَجُر الظهيرة في ن

/  الديك 
ْ
 ُعْرف

 / ة   عطُر املريميَّ

/  األّم 
ُ
 24قهوة

السطر األخير إلى قصائد مشهورة للشاعر، أبرزها )أحن إلى خبز أمي(: ))أحن إلى خبز أمي/   ال سيماوتحيل بعض هذه األسطر، و 

شقي؟   ملاذا أرقت على العشب قهوتنا يا /:وقهوة أمي/ وملسة أمي/ وتكُبر في الطفولة((، و)من روميات أبي فراس(: ))ثمة أم تعاتب سجاننا

 (. وثمة ملح يهب من البحر/ ثمة بحر يهب من امللح( /

أحالت عليه عبر ترك داللة خاصة في كل قصيدة ضمتها   الرئيس، وقد  للعنوان  الفرعية، فقد سارت بشكٍل مواٍز  العناوين  أما 

الرئيس جاء   الشعرية لدرويش؛ فالعنوان  التجربة  ملا يخدم  النصوص  أو  النص  ارتبط بشكل محكم مع  الفرعية، فالعنوان  العناوين 

ش يء حدث، ولكنه في قصيدة )ال تعتذر عما فعلت( أتى النهي مع االستثناء )ال تعتذر إال ألمك(. وهذا ما بنهي، والنهي عن االعتذار عن  

وضحه في قصيدته )ليس للكردي إال الريح( حين قال: )أنت اآلن حر يا ابن نفسك( فهو حر وابن نفسه، وفي جملته )قلت آلخري( فمن  

كره بإنه حر، فربما أم الشاعر وأم سليم املحتمل أن يكون آخر الشاعر هو سليم بركات، ا 
ّ
لذي وجه قصيدته )ليس للكردي إال الريح( وذ

أما بالنسبة للعنوان الفرعي )في شهوة اإليقاع( فقد ضم أغلب قصائد الديوان، وربما اختيار  بركات هما اللتين تستحقان االعتذار فقط.

طلق 
ُ
 شاعر اإليقاع واملوسيقى. عليه لقب الشاعر لهذا العنوان الرتباط اسمه باإليقاع، فقد أ

نًصا مصغًرا تقوم بينه وبين النص الكبير ثالثة أشكال من العالقات؛ عالقة سيميائية حيث يكون العنوان "وبهذا فالعنوان يصير 

فيها يختزل العمل عالقة بنائية تشتبك فيها العالقات بين العمل وعنوانه على أساس بنائي. عالقة انعكاسية و عالقة من عالقات العمل. 

كامل" بشكل  العنوان  في  وداللة  العناصر  25بناء  أشد  وهو  للنص،  شبيها  وبجعله  بالعنوان  النقاد  اعتناء  مدى  يظهر  هنا  ومن   ،

 للنص ألنه يشكل واجهته وبؤرة اختزاله لألفكار.  السيميولوجية عالمة

 سيميائية األسماء واملوضوع  :اثانيً 

    شكلتوردت في القصيدة بعض األسماء صراحة، مثل: )سقراط، أفالطون، شكسبير(. كما وردت بعض الكلمات 
ً
بدورها موضوعا

 
ً

 ، مثل: )عرف الديك، عطر املريمية، القهوة، الذبابة، السحابة، ديوان الحماسة، الصورة(:مستقال

/  الديك 
ْ
 ُعْرف

 / ة   عطُر املريميَّ

 ّ  األم 
ُ
 قهوة

 *** 

 /
َ
 حول سقراط

ُ
 الذبابة

/
َ
 فوق أفالطون

ُ
 السحابة

/  ديواُن الحماسة 

 /  األب 
ُ
 صورة

/  ُمْعَجُم البلدان 

 26شيكسبير/ 

 
ً

 : فلو تمعنا هذه الكلمات لوجدنا أنها تبث لنا بإشارة معينة وعالمات ألمور عدة، مثال

 

 

 
 .25ال تعتذر عما فعلت. ص:   24
 236، ص: 1992شهرية يصدرها املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، فضل، صالح، بالغة الخطاب وعلم النص، عالم املعرفة، سلسلة كتب ثقافية  25
 . 26 -25ال تعتذر عما فعلت. ص:  26
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الفلسفية   :سقراط • آرائه  بسبب  باإلعدام  ُحِكم عليه  والتبصر،  التفكير  إلى  الناس  تدفع  الفلسفية  كانت حواراته  فيلسوف، 

 .املعارضة للحكم آنذاك/ داللة على التفكر

دمات فيلسوف، له كتاب الجمهورية أو املدينة الفاضلة، التي يجد فيها املواطن واملقيم والزائر أرقى وأكمل أنواع الخ :أفالطون  •

بعيًد  حضاري  وبعيًد وبأسلوب  التعقيد  عن  وبعيًد ا  تسويف  غير  ومن  الروتين  عن  الكمال  ا  على  داللة  التعامل/  سوء  عن  ا 

   .املجتمعي

 شاعر وكاتب مسرحي، سمي بشاعر الوطنية، اعتمد على العواطف واألحاسيس اإلنسانية. :شكسبير •

الديك • عا  :عرف  الذي  املاض ي  ذلك  إلى  نفسه  تاقت  صياغة  الديك،  في  يتردد  فلم  الجميلة  الديك  هتاف  إلى  يستمع  وهو  شه 

 .ا / داللة على الحنين للماض يأحاسيسه شعرً 

هي العشبة العطرة، يقال إنها العشبة التي أكلت منها السيدة مريم وقت آالمها/ عالمة أو إشارة للشفاء والعالج     :عطر املريمية •

 . من آالمنا وأوجاعنا 

 . ن، ومشروب الجمال األدبي والذوق الراقي/ هي داللة وعالمة على الكرم والتفاخر واالحتفاء بالضيفمشروب املثقفي: القهوة  •

حشرة صغيرة، ذكرها الجاحظ في كتابه الحيوان، وذكر قصة قاض ي البصرة )عبد هللا بن سوار( وإلحاح الذباب/ كذلك    :الذبابة •

 . داللة على التزمت الشديدسقراط شبه نفسه بذبابة الخيل واألمة بالحصان السمين / 

 الغيم، داللة على الخير والعطاء/ داللة على تطهير وغسل الذنوب عندما يسقط املطر منها. :السحابة •

أبو تمام، والحماسة لها عدة مجاالت هي الفخر والرثاء والهجاء والغزل. تصور أمجاد االنتصارات في الحروب    :ديوان الحماسة •

 . واملثل الرفيعة / داللتها للشدة والشجاعة، والفخر

 . داللة على املاض ي :الصورة  •

الشاعر الواسعة، فربط الذبابة بسقراط جاء  وبالتالي فلكل اسم وموضوع داللة سيميائية تحيلنا للكشف عن مدى وعي وثقافة  

ا، لو عدنا ملصادرنا لعلمنا أن سقراط قد شبه نفسه بالذبابة )ذبابة الخيل( واألمة بالحصان السمين، فهذه الذبابة كانت تدفع منطقيً 

 أن هذا األمر قوِبل بالرفض الخيل للحركة، كما كانت تفعل حوارات سقراط الفلسفية التي تلدغ البشر وتدفعهم للتفكير والتبصر، إال

 .28.  وربما استحضر في ذهن الشاعر قصة قاض ي البصرة عبد هللا بن سوار وإلحاح الذباب، وهو القاض ي املتزمت 27وُحِكم عليه باإلعدام 

صاحب  أما السحابة وربطها بأفالطون، فداللتها أن السحاب رمز للخير والعطاء، وقد يكون للتطهير وغسل الذنوب، وأفالطون  

املدينة الفاضلة، وهي مدينة أسطورية تحلم بها اإلنسانية لتعيش في سالم ووئام، رمز للكمال، الرابط بينهما أن السحابة تقوم بتطهير  

 . األنفس وغسل الذنوب من خالل املطر، ومدينة أفالطون كذلك خالية من أي أمر يحيل القتراف الذنوب فهي مدينة الكمال املجتمعي 

اعر اإلنجليزي، وصاحب روميو وجولييت، سمي بشاعر الوطنية، لغته كانت شعرية بليغة، وكان بارعا في التالعب  شكسبير الش

 . بالكلمات واأللفاظ واملفردات الجديدة 

الذكريات الحية الراسخة في وجدانه، ذكريات مكانه األول.    يستحضر الشاعر عبرهاعرف الديك، عطر املريمية، القهوة، الصورة،  

عرف عنه عشقه للقهوة، وله   سبة للقهوة فهي رفيقة الشاعر أينما رحل وحل، وهي أحد أهم الصفاتبالن
ُ
من كتاب    مقوالت عدة التي ت

مرة، مما يعكس أهمية    96( يتحدث فيها درويش عن معشوقته األشهر، القهوة، فقد تكررت في هذا الكتاب أكثر من  ذاكرة للنسيان)

ا في عامله الشعري منذ بدايات قصائده القهوة في حياة درويش بشكل خاص، والثقافة العربية بشكل عام. فهو مدمن قهوة، وتكررت كثيرً 

ا في صنعها،  ا بارعً أيضً   فقد ظهر من هذا الوصفا على شربها فحسب  قهوة أمي(. ولم يكن مدمنً كقصيدته الشهيرة )أحن إلى خبز أمي و 

   استحوذت على صفحات عديدة من الكتاب، وهذه بعض املقتطفات من الكتاب:و 

ريد رائحة القهوة. ال أريد غير رائحة القهوة. وال أريد من األيام كلها غير رائحة القهوة، رائحة القهوة أل
ُ
تماسك، ألقف  "أ

ا  
ً
على قدمّي، ألتحول من زاحف إلى كائن، ألوقف حصتي من هذا الفجر على قدميه. لنمض ي مًعا، أنا وهذا النهار، إلى الشارع بحث

 عن مكاٍن آخر" 

 "والقهوة، ملن أدمنها مثلي هي مفتاُح النهار."

طبق، ألن حامل الطبق هو حامل الكالم، والقهوة "والقهوة، ملن يعرفها مثلي؛ هي أن تصنعها بيدّيك، ال أن تأتيك على 

األولى يفسدها الكالم األول ألنها عذراء الصباح الصامت. الفجُر، أعني فجري، نقيُض الكالم. ورائحة القهوة تتشّرب األصوات، 

 مثل “صباح الخير” وتفسد"
ً
 ولو كانت تحية

 
  https://www.elhiwar.dz/contributions/37585/1/20، 2016رصرص، محمد كامل، مقال ذبابة سقراط وجسد األمة الثقيل، موقع الحوار،  27
 .343. ص: 1965. تحقيق وشرح: عبد السالم هارون. الجزء الثالث. شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده، مصر، 2انظر: الجاحظ. الحيوان. ط 28

https://www.goodreads.com/book/show/3018111
https://www.elhiwar.dz/contributions/37585/
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عرف الفوارق بينها. ال قهوة تشبه قهوة أخرى. ودفاعي  "أعرف قهوتي، وقهوة أمي، وقهوة أصدقائي. أعرفها من بعيد وأ

عن القهوة هو دفاع عن خصوصية الفار ق. ليس هنالك مذاق اسمه مذاق القهوة، فالقهوة ليسْت مفهوًما وليست مادة واحدة، 

ا. لكل شخص قهوته الخاصة، الخاصة إلى حّد أقيس معه درجة ذوق الشخص وأناقته النفسية بمذاق
ً
 قهوته." وليست مطلق

هذه الجزئيات وجدانه املتعلق بذلك املكان. وقد يكون توظيف هذه   عبرإن ارتباط درويش باملكان ارتباط أزلي، فهو يستحضر  

 األسماء من قبيل الهروب من الواقع والبحث عن بديل يحمل معه جسًد 
ً

وكذلك جسد الصراع الداخلي في نفسه   ، آخرا آخر، وعقال

 هو باٍق ودائم في نفسه من مالمح البيت والوطن وذكرياته الراسخة في وجدانه وضميره. ما لينطلق عبره للنظر إلى 

 
ً
 سيميائية اإلنسان )الشخصيات( :اثالث

الشخصيات هي:  عند التمعن بالقصيدة نجد ما يمكن أن نسميه بالشخصيات، وإن لم يكن لها دور فعال في القصيدة، وهذه 

 الثالثة، الشقيقات الثالث، األصدقاء، الفضوليون(. )األم، األب، األشقاء 

/ ّ  األم 
ُ
 قهوة

 **** 

 األب  
ُ
 صورة

 *** 

،
ُ
، والشقيقاُت الثالث

ُ
اُء الثالثة

ّ
 األشق

ون  صدقاؤك في الطفولة، والفضوليُّ
َ
 29وأ

فزاوج الشاعر   الديمومة والبقاء.األب واألم كالهما رمز وداللة للوطن واألرض، وهما من رموز اإلنسانية التي تمد الحياة بعناصر  

بين صورة األب واألم في حضورهما في نصوصه الشعرية، بحيث لم تطغ صورة أحدهما على اآلخر، وإنما كانا حاضرين بشكل متواٍز، وكان 

متكاملة نابضة  ا في قصائد مستقلة يرسم لكل واحد منهما لوحات  لكليهما حضوره املبكر والواضح في شعره، فقد وردت صورتهما أحيانً 

 30ا في قصيدة واحدة. ا أخرى في صور جزئية مبثوثة في عدد من القصائد، وقد تجتمع صورتهما معً بالحياة، وجاءت أحيانً 

انفصال بينهما يمدان االبن بالقوة والقدرة على فاألم عند درويش هي الوطن وهي مصدر الحنان والدفء والعطاء، فالوطن واألم ال  

رية. كذلك األب فقد كان كالوطن بالنسبة للشاعر، فهو رمز الجيل األول، ورمز الكفاح واملقاومة. فكأنهما توأم مع هذا التحليق نحو الح

 اإلنسان، ينسجان املكون لشخصيته وُهويته. 

الشقيقات األول، للطفولة ولحديثه مع أشقائه وشقيقاته. وربما في ذكر  للمكان  الثالث    األشقاء والشقيقات، داللة على حنينه 

إحالة لقصة أو مسرحية أنطون تشيخوف وهي "حكاية ثالث أخوات هن »أولجا« و»ماشا« و»ايرينا«، واألخوات الثالث كن يعيشن في 

بلدة صغيرة في روسيا، وكن يأملن الذهاب الى موسكو، ولكنهن لم يفلحن، فكانت »ماشا« غير سعيدة مع زوجها املدرس، لتقع بعد ذلك  

  - التي كانت تعمل مدرسة  -مهمة عسكرية. و»أولجا«   ىلإ »فيرشينين«، ولكن الفراق كان حتميا بينهما بسبب رحيله    في حب جندي اسمه

أنها بمرور الوقت أصبحت ناظرة مدرسة، وأخيرً  الوظيفة، رغم  موسكو.   ىل إ ا »إيرينا« التي كانت تحلم بالحب والسفر  كانت تكره هذه 

« وسيلة للهروب، ولكنه قتل في مبارزة. وتنتهي املسرحية ببقاء الشقيقات الثالث  tuzenbachن » لتوافق في نهاية املطاف على الزواج م

وحيدات، وإصرارهن على الحياة والعمل حتى وإن فقدن اإلحساس في معرفة الغرض األساس ي من الحياة. ومن املؤكد أن تشيكوف اعتمد 

مية لشخوص أعماله، من مأكل ومشرب ونوم وغيرها. إلظهار جوانب مختلفة في في هذه املسرحية على إظهار الحالة العادية للحياة اليو 

الذي يحيط به" اإلنسان وتفاعله مع واقعه  الشاعر وحنينه لجلساته مع  و   ،31تفكير  لها صلة بماض ي  األصدقاء والفضوليون، كذلك 

 أصدقائه وقد خصص األصدقاء بنعتهم بأصدقاء الطفولة. 

 الزمان واملكان ا. سيميائية رابعً 

 يكا
ً
فاملكان عنده ليس مجرد مأوى يسكنه أو   ،ا بمكوناته املختلفةباملكان واندماًج  اد يكون محمود درويش من أكثر الشعراء ارتباط

يحمل )ال تعتذر عّما فعلت(    هديوانو   ،32إنما هو كيانه ووجوده، هو الوطن السليب وهو أساس شقائه وسعادته في الحياة بستان يزرعه،

 كبيرة، عاشها محمود درويش بعد لقائه بالوطن الذي سكنه بمالمحه القديمة، فوجده بعد العودة قد تغّير، وُسلبت مالمحه  
ً
صدمة

اكرة. 
ّ
 القديمة التي خاطها في نسيجه، وهو يتغّنى بفلسطين الذ

 
 . 26 -25ص: ال تعتذر عما فعلت.   29
 284، ص: 2009، 11مجلد في شعر محمود درويش. مجلة جامعة األزهر، غزة،صورة »األب واألم« حمدان، عبد الرحيم حمدان،   30
  (alraimedia.com)الراي  -حول العالم / تشيكوف... و»الثالث اخوات« . 2008نوفمبر،  3جريدة الراي الكويتية، اإلثنين،  تشيكوف... و»الثالث أخوات«.حول العالم/ هبة،  الحفناوي. 31
 .466، ص: 2008، 22أبو حميدة، محمد، جماليات املكان في ديوان "ال تعتذر عما فعلت" للشاعر محمود درويش، مجلة جامعة النجاح لألبحاث، فلسطين، مجلد  32

https://www.alraimedia.com/article/75173/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%AA
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فاملكان "الذي ينجذب    ،شموله املعنى اإلنسانياق األثر األدبي من حيث  إن الزمان واملكان يمثالن العاملين األساسيين في تحديد سي

 ال مباليً 
ً
ا، ذا أبعاٍد هندسية، وحسب. فهو مكان قد عاش فيه بشر ليس بشكل موضوعي فقط بل  نحوه الخيال ال يمكن أن يبقى مكانا

 .33بالحماية"بكل ما في الخيال من تحيز. إننا ننجذب نحوه ألنه يكثف الوجود في حدود تتسم 

ا إنكاره،  وإن ارتباط املبدع باملكان أمر ال يمكن أبًد  ،حتى يكون للمكان داللة البد أن تكون له صلة ورابطة بالشخص الذي يسكنه

ديار  القدامى على  الشعراء  العربي. لطاملا استوقف  األدب  في  القدم  املكان( موجودة منذ   / بين )املبدع  الخاصة  الحميمية  ولعل هذه 

 .34الحبيبة ال لش يء سوى الرتباطه بذكرى املحبوب وتواجده في هذا املكان

باب، غرفة،  الوسائد،  )الحصيرة،  هي  ألفاظ،  تمثل بعدة  املكان فقد  أما  )الظهيرة(،  بلفظة  القصيدة  في  يتمثل  للزمان  بالنسبة 

 معجم البلدان(. 

/
ّ
َعاس القط 

ُ
 َضَجُر الظهيرة في ن

 *** 

 والوسائُد/
ُ
 الحصيرة

/با َك الحديديُّ ت 
َ
رف

ُ
 ُب غ

 *** 

/  35ُمْعَجُم البلدان 

هر، منتصف الّنهار. إشارة إلى االسترخاء، فإن •
ُّ
ْهُر، وقت الظ

ُّ
"غفوة الظهيرة ال تتسبب فقط في االسترخاء لكنها تنعش   الظهيرة: الظ

الجسم وتزيد قوة األداء، ومعها تصبح ردود فعلنا أسرع كما تتحسن الذاكرة، ودرجة االنتباه، وكانت دراسات سابقة قد أكدت 

في الظهيرة يكفي لتنشيط    وحسبأن النوم ست دقائق    2007دراسة أجرتها جامعة دوسلدورف األملانية عام  هذا األمر. إذ رصدت  

ولم تقتصر فوائد الغفوة أثناء النهار على التركيز وتحسين األداء فحسب بل ثبت أنها تحسن من الحالة النفسية نتيجة   الذاكرة،

 36.كما تزيد من درجة اإلبداع -بهرمون السعادة  املعروف-تعزيز إفراز هرمون السيروتونين في الدم 

الوقت لبعض  واالستقاللية  باالسترخاء  كذلك  املرتبط  القهوة  الظهيرة الحتساء  يكون وقت  األحيان  أغلب  ربط    ،وفي  أن  كما 

الزمن وهذا الوقت  ويمكن أن نعّد هذا  ،  ا؛ ألن القطط تميل للحرارة والتعرض ألشعة الشمسالظهيرة في نعاس القط جاء مناسبً 

 إشارة إلى زمن كتابة القصيدة أي بعد الظهيرة.

 . وهي إحدى متعلقات املكان الراسخة في ذاكرة الشاعر. 37الحصيرة: البساط الصغير املنسوج من ُسِوق البردّي  •

 الوسائد: مرتبطة باملكان، وهي تضفي ملسة جمالية للمنزل والغرف. تعطي ُهوية معينة للمنزل.  •

لة على جزء من البيت وأحد محتوياته وقد خصصه للغرفة، وأضاف له صفة الحديدي، ربما إشارة إلى القوة والصالبة الباب: دال •

 وصموده أمام الزمان وتحوالته.

البلدان: موسوعة جغرافية كبيرة. جمع ياقوت الحموي أسماء البلدان واملواضع من جبال ووديان بحسب ترتيبها على   • معجم 

وطان، الهجاء محددً حروف 
َ
دان، والجبال، واألودية، والقيعان، والُقَرى، واملحاّل، واأل

ْ
سماِء الُبل

َ
ا موقع كل بلد، "فهذا كتاب في أ

صُمْد نفس ي لتصنيفه، لهوً 
َ
ليفه، وأ

ْ
قِصْد بتأ

َ
وثان. لم أ

َ
نهار، والُغدران، واألصنام، واألنداد، واأل

َ
ا، وال َرغبة  ا وال لعبً والبحار، واأل

 
 
ِإلى َوطن، وال طربً ا، وال حنينً تني اليه وال َرْهبً حث ني  يت التصّدي له واِجبً ا استفز 

َ
ن. ولكن رأ

َ
. وهو يعد 38ا ا َحَفَزني ِإلى ذي وّد َوَسك

 إشارة للرحلة والترحال، وربما إشارة لتنقالت درويش بين البلدان قبل استقراره في بيروت. 

الذي ولدنا فيه، أي بيت الطفولة. إنه املكان الذي مارسنا فيه أحالم اليقظة، وتشكل فيه  فاملكان هو املكان األليف، وهو البيت  

ودرويش عندما يستذكر بيته األول، بيت   39خيالنا. فاملكانية في األدب هي الصورة الفنية التي تذكرنا أو تبعث فينا ذكريات بيت الطفولة. 

 
 .31. ص: 1984. ترجمة: غالب هلسا. املؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 2باشالر، غاستون. جماليات املكان. ط 33
 153. ص: 2013عيدان، إخالص محمد ، وصالح كاظم هادي. سيميائية املكان في شعر امرئ القيس. مجلة كلية اآلداب، جامعة بغداد، العراق،  34
 .26 –  25عتذر عما فعلت. ص: ال ت 35
 . 28/8/2014،  (aljazeera.net)هل تعرف اآلثار السحرية لقيلولة الظهيرة؟ | أخبار صحة | الجزيرة نت  36
. هو نبات مائي طويل وقوي ويمكن أن يصل طوله إلى  تمتد سيقانه إلى أعلى وهي ذات مقطع مثلث الشكل، وأزهاره خيمية الشكل  الُسعد جنسوهو نبات طويل من   نبات البردي  37

البنية الصغيرة ، بحيث   إلى األسفل بحيث تصبح كروية الشكل تقرًيبا، وفي فصل الصيف تجمع هذه السيقان السنبالت  تنحني خمسة أو تسعة أمتار، له سيقان طويلة جدا حيث

معلومات عن نبات البردي . 9/2/2019املصريين القدماء. )إبراهيم، معتز، املوسوعة العربية الشاملة،  تصبح ثمار بنية تشبه ثمار الجوز وكانت تجمع وتقدم لآللهة عند الفراعنة أو 

 (.  (mosoah.com)موسوعة -
 .7. ص: 1. ج1995. دار صادر، بيروت، 2ياقوت الحموي. معجم البلدان. ط 38
 . 6املكان. ص: جماليات  39

https://www.aljazeera.net/news/healthmedicine/2014/8/28/%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%B3_(%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D8%AF
https://www.mosoah.com/people-and-society/history/%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%8A/
https://www.mosoah.com/people-and-society/history/%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%8A/
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، مثل استحضاره للفظة الباب والغرفة، والحصيرة والوسائد، وربما ذكر القط له الطفولة، يستحضر معه جزئيات هذا املكان أو البيت

 ا فأغلب البيوت سواء في القديم أم في الحديث تتجول القطط بين أروقة البيوت الخارجية.ارتباط باملكان أيضً 

 
ً
اض ي والحاضر واملستقبل البيت ديناميات ا البيت هو أحد أهم العوامل التي تدمج أفكار وذكريات وأحالم اإلنسانية... ويمنح املإذ

ا. فالبيت جسد وروح،  ا مفتتً ا. فدون البيت يصبح اإلنسان كائنً ا ما تتداخل، أو تتعارض، وفي أحيان تنشط بعضها بعضً مختلفة، كثيرً 

األول  اإلنسان  الحاضرة، وتلك  40وهو عالم  األولى وصورتها  بين ذاته  املفارقة  أنتجتها األحداث والتطورات ، فدرويش ركز على  املفارقة 

 .41ا، فاملالمح تغيرت وأصابت املكان والذات مما زاد عمق فجوتها بين املاض ي والحاضرالزمنية التي مرت به

ا  وبالتالي فاملكان من حيث املنظور السيميائي له داللة االنتماء للوطن، وتحيلنا إلى عالقات ارتباط اإلنسان باملكان بوصفها تعبيرً 

ا على بعض الدالالت األخرى: )االطمئنان، الراحة، الحب، الحماية(. عن انتمائه للمكونات املادية واملعنوية، وهذا االنتماء يحتوي أيضً 

ويتشكل هذا البعد الداللي للمكان )الوطن( عبر السياق الزمني من حياة اإلنسان بوصف الزمن على حد تعبير باختين هو )البعد الرابع  

 ( ضمن جدلية العالقة التاريخية بينهما. للمكان

 سيميائية الضمير  :اخامًس 

 
ً
ا بين األزمنة واألمكنة والقصائد، إذ ينبت ا بتفاصيل حالته الشعرية، عاش موزعً ا محكومً ا وجوديً كانت حياة محمود درويش مأزق

 42في بيئة عفوية ال تكاد ترشحه ألي مستقبل.

بضمير املتكلم املفرد، وهو هنا يمثل الضمير الجماعي، إذ من صفة الجماعة التي تحمل قضية أن إن التعبير في القصيدة جاء  

تنأى في حركتها التاريخية عن الفردي والذاتي، لتنهج النهج الجمعي واملوضوعي. وضمير املتكلم الذي وّجه الشاعر، هو نافذة إلى الذات 

 للذات املذنبة التي انفصلت عن املكان، ثم عادت إليه، وقد في صراع الجماعة مع الحصار واملوت. ويغدو الدي
ً
وان في مجمله محاكمة

 43تغّير فيها اإلنسان، وتغّير املكان.

الذات عنده   انقسمت  الذات األخرى للشاعر،  أو  الشخص ي  القصيدة اآلخر  املحدد هو في  املخاطب غير  الضمير  لى ضمير  إإن 

تي تفصح عن املخزون الذي شكل ذاكرة اآلخر، وعن اختالف الشهود حول حقيقة هويته التي  مخاطب، وضمير متكلم في لعبة القناع ال

ال تستطيع تأكيدها وتحديد مساراتها إال األم مما يدفع الذات املتكلمة الى دعوة الذات الشخصية األخرى لالعتذار الى هذه األم وحدها 

 :التي تحمل دالالت رمزية للوطن/ األم

ا   ال تعتذْر عمَّ
َ
ت

ْ
َعل

َ
قول في  –ف

َ
 أ

: ري الشخص ي ّ
َ
 سّري. أقول آلخ

 :
ٌ
ّية ها مرئ 

ُّ
ل
ُ
َك ك

ُ
َي ذكريات  ها ه 

/
ّ
َعاس القط 

ُ
 َضَجُر الظهيرة في ن

/  الديك 
ْ
 ُعْرف

 / ة   عطُر املريميَّ

 ّ  األم 
ُ
 قهوة

**** 

ُه، 
ْ
 أنا األمُّ التي ولدت

ُه. 
ْ
ت َي التي َربَّ  لكنَّ الرياَح ه 

ْك! قلُت آلخري: ال تعتذر  ّ
 ألم 

ّ
 44إال

ر   فعندما عاد محمود درويش إلى املكان، أثار فيه مشاعر املاض ي، حتى أنه يتساءل: أهو اآلن ذاك الذي كان، وقلنا إن الشاعر صد 

 : ا ذلك، فهل الذات هي الذات؟ وهل البيت هو البيت؟ ويكتب درويشديوانه بعبارات أبي تمام ولوركا، ولم تكن للزينة، بل متقصًد 

 هذا ُهَو؟(( اختلف الشهوُد: ))هل 

ه، وكأنه. فسألُت: ))َمْن ُهَو؟((
َّ
 لعل

هو 
َ
 لم ُيجيبوني. َهَمْسُت آلخري: ))أ

 
 .38جماليات املكان، ص:  40
 .469أبو حميدة، محمد، جماليات املكان في ديوان "ال تعتذر عما فعلت" للشاعر محمود درويش، ص:  41
 . 7. ص:2010. الدار املصرية اللبنانية، القاهرة، 1فضل، صالح. محمود درويش: حالة شعرية. ط 42
 .3. ص: 2014\8\7جامعة الّنجاح الوطنّية فلسطين. نابلس الحضور والغياب في ديوان محمود درويش )ال تعتذر عما فعلت(.  عيس ى، عبد الخالق.  43
 . 26-25ال تعتذر عما فعلت. ص:  44
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... أنا؟(( فغضَّ 
َ
 الذي قد كان أنت

ي لتشهد ّ
م 
ُ
 الطرف. والتفتوا إلى أ

نني ُهَو 
َ
 ..45أ

ا  تداخلت به األصوات، وتعددت الضمائر، فكأنه أنشأ حوارً في هذه األبيات يحاول الشاعر البحث عن ذاته، سؤاٌل عن الُهوية، وقد  

وإن صدمة العودة أنتجت مفارقة بين الذات في املاض ي، والذات في الحاضر،   ،بين ذاتين: الذات الحاضرة )األنا(، والذات العتيقة )اآلخر(

مثل الطريق إلى الوحدة واالنصهار الذاتي، حيث تلتقي  وبالتالي فجدلية األنا واآلخر ت ،فالشاعر انفصل عن املكان ثم عاد إليه وقد تغّير

نني ُهَو...(، وُيالحظ  
َ
ي لتشهد... أ ِمّ

ُ
تكرار الضمير  عند األم التي تمثل بصفتها رحم الوالدة والحياة، وهي رمز العودة للبداية؛ )والتفتوا إلى أ

 )هو(، وكأنه يدل على افتخار الشاعر بنفسه واالعتزاز بها وتمجيدها. 

  "كان ألنه السلطات الذي أرعب الشاعر درويش هو ودفمحم
ً

 ما يظهر محوهم. وهو أرادوا  الذين الفلسطينيين وجود  علىدليال

 يفوق  بما شاعر وجود  من للخشية بهم  أدى  بالثقافة، مما وانتهاء بالشعر بداية الفلسطينية الذاكرة  صوت محو أرادوا  اإلسرائيليين أن

 
ً
 لدى السلطات القلق بإثارة  الحقة سنوات في سيبدأ  إسرائيل في بقوا  الذين )املحليين(  من السكان املتزايد العددشهيد.   وجود اأضعاف

 إسرائيل كانت الستينات سنوات تآمري( في عنصر (بسرعة إلى محمود حينه. تحول  في بذلك الشاعر تنبأ اإلسرائيليين. وقد والسياسيين

 . ))هل هذا ُهَو؟(( ... اختلف الشهودُ )) 46"الشهداءمن  أكثرراء الشع تخش ى

 الحروب تخلقه  الذي  الهش الواقع يؤثث النص الذي  عبر وذلك  الهوية، عن البحث إلى يؤدي  ما هو األدبي  النص في األسئلة  طرح  إن

 47ضرورية. مهمة الواقع اكتشاف تحدي  من وتجعل الصعبة، الفترات التاريخية في اإللحاحية تزداد واالستعمارات الكولونيالية. وهذه 

 أن إلى البالد، أهل حقوق  يكفل الصراع بما حل وإمكانية الفلسطينية، الهوية حول  عشرات األسئلة أشعاره  عبر درويش طرح

 .48الجالد على الضحية انتصار هي الذكرى  أن حين اعتبر إلى بالده  عودته وبعد متأخر بيقين)جدارية(  في عنها أجاب

والسيطرة  وسائل  مع ومتداخل والطبقات  املعاني ومتعدد مشتبك  الهوية سؤال إن  أجل من والعمل االستعمارية، اإلعالم، 

جعل   العوملة عصر  إن إذ  الشعراء، من  غيره و  الشاعر شعر في املضيعة للهوية ا بالكتابة محورً  الرد من  جعل ما  الوطني. وهو االستقالل

إن تحوالت الضمير املتكلم )أنا( إلى ضمير املخاطب أو ضمير الغائب، ما هي إال داللة على  و  .49الدائم التشكل من طور  في ادومً  الهوية، هي

 . بحث الشاعر عن ذاته وُهويته الضائعة ما بين املاض ي والحاضر

 : الخاتمة 

السيميائية   والعلمية،    بعنايةحظيت  الثقافية  املسارات  مختلف  على  والدارسين  والباحثين  في    وشغلتالنقاد  مرموقة  مكانة 

الدراسات األدبية والنظريات السردية، ملا تتمتع به من قدرات شمولية واستيعاب مرن ملعطيات التطور الحضاري، وملا له كذلك من  

  .نيات نصية تتفاعل فيما بينهاقدرة على صهر مختلف املعارف اإلنسانية وتوحيدها في ب

 النتائج:

 باالعتماد العميقة النصية  البنية إلى الوصول  بهدف والنثرية، الشعرية األدبية للنصوص تحليلهم  السيميائية في الدارسون  تناول  •

 . السيميائي التحليل آليات على

تميزه، وقد أولت السيميائية العنوان اهتماًما وعناية. فمقاربة ى إشارات النص، وهو العالمة التي  يعد العنوان أولى العتبات وأول •

 النص سيميائًيا ال تكتمل إال بتحليل النص. 

املتن من غيبيات، وقد   • إدراك ما تخفيه في  أولًيا، فيمكن  انطباًعا  القصيدة عناوين قصائد درويش معظمها تعطي  حمل عنوان 

 معاني ودالالت األلم واليأس والالمباالة. 

 ألسماء التي ترد في األعمال األدبية لها دالالت ورموز، فهي تعد عالمات محيلة على دالالت مختلفة.إن ا  •

 األسماء التاريخية الواردة في القصيدة بصفتها ملفوظات ال تنفصل عن الواقعة التاريخية بكل ما تحمله من أحداث وتفاصيل.إن   •

 التحليل السيميائي عالمة وإشارة دالة. إن ورود الشخصيات في النصوص األدبية تعد في  •

 
 .26املرجع السابق. ص:  45
 .29. ص: 2012فلسطين: جامعة بيرزيت، املكان وتحوالت الهوية عند محمود درويش. رسالة ماجستير. عبد ربه، ليانة عبد الرحيم.  46
 .49املرجع السابق. ص:  47
 . 57املرجع نفسه. ص:  48
 .9نفسه. ص:  49
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 لأللفاظ عن طريق اإليحاء. عند درويش قدرة على ابتكار أنماط ودالالت  •

إن قصيدة )ال تعتذر عما فعلت( جاءت ضمن ترتيب مقصود في الديوان خدمت فكرة أن الديوان يعد نًصا واحًدا يضم مجموعة   •

  من النصوص.

عن كل إشارة وعالمة ألمور  الكشف  تم عبره  ، و والوصفي والتحليلي  في إطار املنهج السيميائيتم تحليل قصيدة ال تعتذر عما فعلت   •

 مبطنة غير ظاهرة. 

استخدام • إلى  الشاعر  العالمات    لجأ  أو  اإلشارات  الذات تلك  العتيقة/  )الذات  داخله من ضياع، وصراع  في  يجول  عّما  للتعبير 

 وما حدث وتطور.  املفارقة بين املاض ي والحاضر، وذلك من خالل تركيزه على الحاضرة(

 تعد قصيدة )ال تعتذر عما فعلت( رسالة موجهة لذاته وملن هم على هيئته، طاملا هم صادقون مع أنفسهم.   •

 ، فمحمود درويش أولى كتابته عناية مكثفة ودقيقة.هذا الديوان بحاجة لدراسات أكثر وأعمق •
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Abstract: This research deals with the approach of the poem (La Taatather Amma Fa,alt) by the poet 
Mahmoud Darwish, a semiotic approach that seeks to identify the patterns of signs, evidence and 
symbols in the poem, and reveal what is implicit. The descriptive and analytical approach has been 
relied upon, in addition to embodying the principles of the semiotic approach because it allows the 
critic a broader range of thinking and more freedom in analysis, and places greater responsibility 
on him, as it requires understanding, vision and interpretation. The research focuses on the 
importance of semiotics, and the application of the method to the poem through the semiotics of the 
title, the semiotics of names and the subject, the semiotics of people (characters), the semiotics of 
time and place, and the semiotics of conscience. I was trying to delve into the significance of these 
matters to interpret and explain them, and I proceeded to analyze everything that could be 
considered a mark or sign of hidden and unrevealed things. The poet resorted to using it to express 
what is going on inside him such as loss, and a struggle between two selves (the old self / the present 
self) and trying to search for himself that separated from the place and then returned to it to find 
that his features had changed. 

Keywords: The semiotics; Mahmoud Darwish; La Taatather Amma Fa,alt. 
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 املقدمة:

ا فـي نـشر اللغة العربية. قبل أن نخوض في سيرة هؤالء األفاضل من العلماء،  ا بارز  ا من العلماء الذين لعبوا دور  كشمير كثير      تأنجب

 ال بد أن نبين ما نعنيه بقولنا “العالم" أي: ما معنى العالم؟ 

هناك عديد من املؤرخين واملحققين الذين عرفوا كلمة "العالم" وكل ذهب فيها مذهبا. نذكر بعضا من هذه التعريفات التي نراها 

 ما نعنيه:  أقرب إلى

 "العالم" تعريفه في رأي الشيخ خليق أحمد النظامي: 
"Anybody who had acquired religious knowledge up to a generally accept and prescribed standards could become 

an alim"،)1 (                                                                             

  
 
 ا." ا إال إذا ارتقى درجة عالية في العلوم الدينية وبلغ فيها مستوى مشهود  "ال يستطيع أحد أن يكون عامل

 ليونارد بائيندر يعرف العالم بقوله:
"Anyone who studied law can be an 'alim ")2 ( 

 
 
 ا"."من يتعلم العلوم التشريعية حقيق علـى أن يكـون عامل

 
)1( Some aspects of religion and politics in India during the 13th century, by Khaleeq  Ahmed Nizami, P. 151. 
)2( Religion and Politics in Pakistan, by Leonard Binder, California, 1963, P:25.  
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 :لخصامل

ا من جهابذة العلماء وفطاحل األدباء الذين أسهموا في نشر العلوم اإلسالمية وتطوير  ا كبير  كشمير منطقة خصبة أنجبت عدد  

 اللغة العربية وآدابها على مر العصور. 
 

 ونالوا قبوال
 
ا في العالم اإلسالمي والعربي على السواء. إن كل ما نرى من آثار اللغة العربية  واعتراف

الذين   البارزين  العلماء  إلى  الفضل فيه بعد فضل هللا عزوجل  وآدابها في كل بقعة من بقاع جامو وكشمير وناحية من نواحيها يرجع 

التأليف ووصلوا إلى قمة الشهرة بمؤلفاتهم في العربية. وهذه حقيقة ناصعة أن علماء جامو ا في مجال التعليم والتربية و أصبحوا منار  

 وكشمير قاموا بمساهمات قيمة في تطوير اللغة العربية وآدابها منذ بداية اإلسالم في الهند، وبرز نخبة من النبالء واألدباء قديم  
 
ا،  ا وحديث

حديث والفقه والتصوف والفلسفة والتاريخ والسيرة والنحو وعلوم اللغة واألدب، والبالغة  ا خالدة في مجال التفسير والهم تركوا آثار  

والشعر، وهناك قائمة طويلة للكتاب البارزين الذين لهم مساهمة كبيرة بمؤلفاتهم املرموقة وكتاباتهم األدبية، واعترف العرب بفضلهم 

 بة وتكلم  وتضلعهم وتمكنهم في اللغة العربية وآدابها كتابة وخطا
 
أمام روائع التراث اإلسالمي ا وتحدث ا. وال تقل قيمتها العلمية واألدبية 

 التي أنتجتها مراكز العروبة ومدن العالم العربي، كما أنهم شاركوا مشاركة فعالة في نشر اإلسالم والثقافة اإلسالمية. 

 . العلماء في كشمير  ؛كشمير ؛اللغة العربية الكلمات املفتاحية:

 

mailto:aasifnabi710@gmail.com
http://www.refaad.com/
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ا إلى الرأيين املذكورين أعاله، يبدوا أن أرجح اآلراء وأصح القولين هو قول الشيخ خليق أحمد النظامي. وأنه ال بد للعالم مـن  ونظر  

التشريعية مثل:   العلوم  الكالم واملنطق  تعلـم  التفسير والحديث، والفقه وأصوله، والتصوف، واألدب، والنحو، والصرف، وعلم  علم 

 وأصوله. 

ا في نشر اإلسالم ا هام  قد نشأ كثير من فحول العلماء في كشمير، وقد قاموا بجهود علمية في األماكن األخر كذلك، كما أنهم أدوا دور   

خان الغمي أسماء عدد كبير من هـؤالء العلمـاء املتصوفة في مؤلفه األردي: “كشمير مين اشاعت إسالم"  والثقافة اإلسالمية. يذكر سليم 

الشيخ شرف الدين، السيد عبد الرحمن   )نشر اإلسـالم في كشمير(. ومن هؤالء العلماء والصوفيين املذكورين في كتاب سـليم خان الغمي:

هللا، السيد تاج الدين رحمه هللا، السيد حسنين السمناني رحمه هللا، الشاه الهمداني   بلبل شاه، والسيد جالل الدين البخاري رحمه

رحمه هللا، السيد األمير محمد الهمداني رحمه هللا، الشيخ شمس الدين العراقي رحمه هللا الشيخ حمزة املخدوم رحمه هللا، السيد طاهر 

لدين القادري رحمه هللا، األمير عبد الرشيد البيهقي رحمه هللا، الشيخ يعقوب  رفيق العستائي السهروردي رحمه هللا الشاه محمد فريد ا 

 (3) الصرفي رحمه هللا، الشيخ داود الحاكي رحمه هللا، العالم محسن الفاني رحمه هللا.

آخر يعد من أبرز العلماء الكشميريين وقد ذكره العديد من الكتب واملؤلفات التاريخية والعلمية ب التفصيل، وهـو وهناك عالم 

 (4) أنـور الـشاه الكشميري، الذي قام بدور هام في ترويج اللغة العربيـة واإلسـالم فـي املنطقة. " 

قد نشأ في كشمير كثير من العلماء، الذين قاموا بـدور هـام فـي ترويج اللغة العربية فيها، من أشهرهم هؤالء العلماء الذين نورد  

 أسماءهم بالذكر: 

 الشاه الكشميري رحمه هللا الشيخ أنور  •

 الشيخ الشاه الهمداني رحمه هللا •

 الشيخ شرف الدين رحمه هللا يلقب بلبل شاه  •

 الشيخ يعقوب الصرفي رحمه هللا •

 الشيخ داود الخاكي رحمه هللا •

 الشيخ حمزة املخدوم رحمه هللا . •

 :
ا

 الشيخ أنور الشاه الكشميري رحمه هللاأوًل

 

 

 

 

 

 

 

 

في بيت أبيه الشيخ معظم الشاه، في أسرة العلم  -ضاحية مـن ضواحي كشمير-هو الشيخ أنور الشاه الكاشميري، ولد بقرية دودان  

الجواء من أشهر  وديان كشمير تعرف   هـ تقع قرية دودان في وادي 1292والتقوى في يوم السبت، السابع والعشرون من شهر شوال عام  

أبو  السلسلة  باسم لوالب، فقـد كان  السالكين في  أكمل مسالك  املشايخ واملتـصوفين ممن  الكشميريين. وكان من  العلماء  ه أحد فحول 

 (5)  السهروردية. واستفاد مـن علمـه الغزير مئات من الطالب.

تلقى بعـد ذلـك دروسـه  تربي في بداية حياته حجر أمه الطاهرة والزاهدة واملتبقيـة التـي رضعته الطهر والتقوى مع مفردات العلم، ثم  

  االبتدائية من أبيه في سن باكرة، ثم بعـد ذلـك تعلـم العلـوم العربيـة واإلسالمية مثل: النحو والصرف، والفقه وأصوله من الشيخ غالم 

 (6)  محمـد رسوني بوره واستكمل من هذه العلوم في مدة قياسية حيث لم يقض فيها إال عامين.

 
 .25-19، وجلوه کشمير" للسيد صابر اآلفاقي ص 87-63كشمير مين اشاعت اسالم، ص  (3)
 . 233، ص2مقدمة أنوار الباري للسيد احمد رضا البجنوري، ج (4)
 .29عالمہ انور شاہ کاشميری اور ان کی دینى خدمات تاج الدين املدني، ص (5)
 19مصدر السابق ص (6)
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هزاره وهي محافظـة علـى حـدود کشمير ممايلي الشمال الغربي من شبه القارة الهندية، ومكث بهـا ثـالث  هـ إلى 1305ثم سافر سنة 

 ا الفقه وأصوله واملنطق والفلسفة على الـشيخ غالم رسول الهزاروي.سنوات درس هناك كتب  

العلوم سنة   إلى ديوبند والتحق بدار  السابعة عشرة من عمره سافر  بلغ  القـارة  1309ملا  املدارس اإلسالمية في شبه  أكبر  هـ وهي 

هـ بعد أن أقام بها للدراسة أربع  1313الهنديـة، فاستكمل دراسته في علوم القرآن والحديث على أيـدي أسـاتذة أجـالء وتخرج منها سنة  

 (7)  سنوات.

طلب العلم تعد من أروع حكايات حياته، وال   بعد تخرجه في دارالعلوم ديوبند كانت له رحالت طويلـة، فقـصة رحالته وأسفاره في

شيئ   نورد  أننا  إال  نسردها  أن  العجالة  في هذا  التحق  يمكننـا  العلمية.  تفاصيل رحالته  ذكر  في  نخوض  وال  العلـم  طلب  في  أسفاره  ا من 

 
 

أوال املبمدرسـة عبـدالرب  إلى  انتقل  بها ملدة أشهر عديدة، وعلى إصرار شديد من أصدقائه  األمينية في دهلي سنة   وظل يدرس  درسة 

هـ. وظل يدرس هنـاك لعدة سنوات، ثم بعد السنين عاد إلى كشمير، يوم أن أدرك األجـل أمـه، وأنشأ إدارة "الفيض العام" بقرية 1315

ـن املكتبات املشهورة. بارا موله، واشتغل بنشر وترويج اإلسالم والعلوم الدينية. وفي هذه األثناء زار الحرمين الشريفين، وهنـاك اسـتفاد م

 (8)  من أمثال مكتبة شيخ اإلسالم عارف حكمة الحسيني واملكتبة املجهودية باملدينة املنورة."

ا  الشيخ من فحول  أبرز  استفاد  العلم واملعرفة، فمن  الهندية فوضع منهم فنون  القارة  العظام من نوابـغ شـبه  لعلماء واملشايخ 

أحمد   خليل  الشيخ  العظيم  واملحدث  الديوبنـدي،  الحـسن  محمود  الشهير  العالم  الهند  شيخ  علمهم:  من  استفاد  الـذين  أساتذته 

األمرتسر السهارنفوري،   إسحاق  العالمـة حمد  الحديث  السنة  شيخ  من شيخ  يث  العلمية  اإلجازة  الشيخ على  ي رحمهم هللا. وحصل 

 (9) العالمة رشيد أحمد الغنغوهي والفقيه الطرابلـس ي شهور الشيخ حسين الجسر الحنفي رحمهما هللا.

 أعمال أدبية •

أخرى،  ، نشرت األكاديمية التعليمية ملجلس العلم في دلهي كتابات كشمير عن اإلسالم. من بين مواضيع  1946و  1929بين عامي  

ا كما كتب الكشميري الشعر وغالب   ناقشت كتبه القرآن، وامليتافيزيقا، واملعتقدات األساسية لإلسالم، والفقه، وعلم الحيوان، والسياسة

 ما وضع كتاباته العلمية بهذا الشكل. بقيت بعض مقاالته ومخطوطاته غير منشورة.  

 
 
 ا وله مؤلفات كثيرة، منها: ا بارع  ا ومؤلف  ا جيد  كان الشيخ عامل

إكفار   تعليقات على فتح القدير البن الهمام؛ تعليقات على األشباه والنظائر؛ تعليقات على صحيح مسلم؛ عقيدة اإلسالم في حياة عيس ى؛

امللحدين في ضروريات الدين؛ نيل مسألة رفع اليدين؛ مشكالت القرآن؛ جمع الشيخ بدر عالم بعض تحقيقاته وإفاداته في درس الجامع 

 الصحيح للبخاري وسماه فيض الباري في أربع مجلدات. وله التصريح بما تواتر في نزول املسيح. 

ا إلى مطالعة الكتب، ال يعرف اللذة في غيرها، فعكف فيها على الدرس واإلفادة، واإلفادة، منقطع  ا على التدريس  وظل الشيخ عاكف  

فالتفعت به هذه البالد، وأمه طلبة الحديث والعلماء من اآلفاق، وبقي يدرس ويفيد، وكان قد غليت عليه رقة في آخر حياته، فكان يأخذه 

مه هللا، ووقاه األجل لليلة خلت من صفر سنة الننين وخمسين وثالثمائة وألف، وصلى  البكاء في دروسه ومواعظه فكان يبكي وليكي رح

عليه جمع كبير من الطلبة والعلماء واملحبين له، ودفن قريبا من بيته عند مصلى العيد" . وقد خلف من األوالد ثالثة أبناء، هم: محمد 

د أنظر شاه وهو أصغرهم، وكلهم أه ل علم وفضل، كما خلف والده أزهر شاه، وهو أكبرهم، ومحمد أكبر شاه، وهو أوسطهم، ومحما

 (9)املؤقر محمد معظم شاه، وقد جاوز عمره يوم وفاة الشيخ مائة وعشرين سنة، رحمة هللا عليهم جميعا".

ا:   الشيخ الشاه الهمداني رحمه هللاثانيا

 

 

 

 

 

 
 . 483مشاهير علماء دیوبند لفيوض الرحمن، ص  (7)
 .99تاریخ دارالعلوم دیوبند محبوب أحمد الرضوي، ص  (8)
 .40عالمہ انور شاہ کاشميری اور ان کی دینى خدمات ص  (9)
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بين   أحد في ذلك، ولكن هناك اختالف  له ولم يختلف  أرخ  باتفاق من  الثاني عشر من شهر رجب  اليوم  الهمداني في  الشاه  ولد 

هـ: منهم الحاج 714هـ، ولكن البعض اآلخر يذهب إلى أنه ولد سنة  713املؤرخين وأهل السير في عام والدته. فبعضهم يقول بأنه ولد سنة  

 (10) ا.يخ السيد عبدالحي، و جي. ايم. دي. صوفي، وخير الدين الـذركلي وأكده األستاذ محب الحسن أيض  محي الدين املسكين، والش

 والدكتور محمد رياض يرجح هذا القول ويقول:  

هـ، نجـد أن هـذا العدد ال يتفق مع ما ورد عن وفاته  713إذا اعتمدنا على أن والدته كانت في اليـوم الثـاني عشر من شهر رجب سنة 

ا على هذا نقول بأن والدته كانت فـي اليـوم الثاني عشر من شهر  سنة وبناء   73فـي الحـروف األبجدية، ونحن نعرف بأن عمره قد يتجاوز 

 (11)  وهـذا أصح ما ورد في هذا الباب.  هـ 714رجب سنة 

   تعليمه: •

ولد السيد علي الهمداني في أسرة من أسر العائلة الحاكمة، وكانت قد توفرت له جميع اإلمكانات التعليمية والتربوية لكنه لم يركن  

اإلمكانات املادية والذاتية. الدكتور  على تلـك اإلمكانات وإنما استغل جهده الذاتي في صناعة فرص صالحة يستطيع أن يستفيد من كل 

السنة  صابر اآلفاقي يكتب عن جانب من رحلته التعليمه: "تلقى األمير الكبير مبادئ العلوم على خاله السيد عـالء الـدين املمناتي. وملا بلغ 

 (12) الثانية عشرة من عمره فوضه خاله إلى الشيخ البركات تقي الدين علي الدوستي".

ا." على الشيخ نجم الدين أبي امليامني محمد بن أحمد املوفق األذكاني وأخذ الحديث عنه... وقيل أنه أخذ عن والده أيض    قـرأ الـعلـم 

الـدين   إلـى قطـب  انتقـل  ثـم  ومجالـه  الدولة  الدين عالء  ركن  الشيخ  تلقـى دروس  “أنـه  الحسن:  األستاذ محب  ذكرهم  ما  ومن مشايخه 

 (13)  النيشافوري."

حفظ القرآن الكريم في مدة قصيرة ثم استكمل حظه من العلوم العقلية والنقلية، وملا بلغ السنة الثانية عشرة من عمره سـار وقد  

 علـى درب املتصوفة ومناهجهم الروحانيـة وركـز انتباهـه كـلـه علـى الكفـاح والرياضات.

 قـدومـه املشرف إلى كشمـير  •

الدوغالت فـي    السير. فقد ذكر مرزا حيدر  املؤرخين وأصحاب  بـين  إلى كشمير؟ هناك خـالف  الهمداني  السيد  متى وكم مرة جاء 

سياحته    -الذي يعد من أبسط املراجع واملآخذ االبتدائية في دراسة الكشمير وتاريخه-مؤلفـه األردي "تاريخ رشيدي" )التاريخ الرشيدي(  

قد أكد أبو الفضل في مؤلفه "آئين أكبـري" )الدستور األكبـري( والشيخ    (14)   ناءها أقام الشيخ بكشمير أربعين يوما.الوحيدة التي فـي أث

محمد إكرام في مؤلفه “آب کوثر” )ماء الكوثر( هذا القول. لكن عد املؤرخ حسن مؤلفه "تاريخ حسن" وأيم. دي. الصوفي في مؤلفه "كثير" 

فه "أحوال وآثار وأشعار مير سيد علي همداني" رحالته إلى كشمير إلى ثالثين رحلة متقطعة. ووافقهم على  والدكتور محمد رياض في مؤل

 هذا القول كذلك محمد أعظم فـي مؤلفـه "واقعـات أعظم" )أحوال أعظم( ومسكين في مؤلفه "أسرار األبرار.

 مؤلفـاتـه: •

 
 
 ا  ا، قاضي  ا جيد  ا ديني  كان السيد الهمداني كونه عامل

 
ما أا ورسالة،   كذلك. وله من املؤلفات الفارسية حوالي أربعة وأربعين كتاب  فاضال

ا. منها: ذخيرة امللوك، مشارب األذواق، االصطالحات الصوفية، مرأة التائبين،املكتوبات األميرية،  مؤلفاتـه، العربية فتبلغ عشرين مؤلف  

 ة العروس وغيرها.كتاب السبعين، رسالة الفتحية، أربعين أوراد فتحية، روض

 :وفـاتـه •

 1383آورد سلیم خان الغمي خبر وفاته: أنه جاء إلى كشمير سنة  
 

، وذلـك ألن بعد مجيئه إلى كشمير أصابه م، ولم يمكث إال قليال

منطقة هزاره يران. وأثناء سفره أقام بمدينة بكهلي التي تقع في طريق مانسهره بالقرب من  إ مرض شدید اضطر على إثرها أن يعود إلى  

  -على طلب من حاكم بكهلي أن يشرفهم ويقيم عندهم في هذه املدينة عشرة أيام، ومن ثم اتجه إلى كنهار وهذه املنطقة تقع فـي کافرستان

شيئ   يأكل  أن  يستطع  ولم  الحجـة سـنة  واشتد مرضه هناك  ذي  الخامس من شهر  اليوم  في  توفاه هللا  حتى  الطعام  وفـق  786ا من  هـ 

 (15)  .(م1385.)

 
 ۰87، ص 2نزهة الخواطر، ج  (10)
 . 6أحوال األمير السيد علي الهمداني وآثاره وأشعاره للدكتور محمد رياض، ص (11)
 .18جلوة كشمير " ص (12)
کے عہد مين محب الحسين، ص (13)  . 77کشمير سالطين 
 .902تاريخ رشيدي ملرزا حيدر الدوغالت، ص (14)
 .70-69كشمير مين أشاعت إسالم، ص (15)
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ا: 
ا
 الشيخ عبدالرحمن بلبل شـاهثالث

ا عن طريق العلماء والدعاة، وأبرزهم تأخر وصول اإلسالم كشمير إلى القرن الحادي عشر امليالدي، إذ انتشر في وقت متأخر نسبي  

م من تركستان، ليقنع حاكم كشمير  1324الداعية عبد الرحمن شرف الدين الذي عرف باسم "بلبل شاه"، والذي وصل كشمير عام  

جزء   يومها  من  كشمير  لتظل  الدين"،  "صدر  نفسه  وسمى  فأسلم  البوذية،  وترك  اإلسالم  باعتناق  تشان"  الدولة"جياليورين  من    ا 

 م. 1839اإلسالمية الكبرى حتى دخول االحتالل البريطاني إلى شبه الجزيرة الهندية عام 

السيد،    الدين  شرف  مثل:  شتى  أسماء  له  يذكرون  الناس  فبعض  شاه".  "بلبل  بلقبه  اشتهر  ولكنه  عبدالرحمن،  اسمه  كان 

 (16) وعبدالرحمن التركستاني، وشاه بالل.

ا من سلسلة الزهاد الذي كان زاهد  -وكان من متبعي السيد نعمة هللا ولي    (17)   أوالد اإلمام موس ى الكاظم.ا وهو أحد  هو كان تركستاني  

( مرة، 1324  -1307وأول املبلغين املنسوبين بالسهرورد في كشمير. زار بلبل شاه کشمير مرتين، في عهد األميـر سـهديو )  -السهرورديين

 (18)  لم الحاكم علـى یده.وفي عهد رنجن الشاه مرة أخرى، وقد أس

أبيه شيئ   الهندوس ي "بدهـ مت" وكان قد هرب من بلده في صغر سنه، وكان ال يعرف عن دين  الدين  الشاه على  ا. وملا  كان رنجن 

الدين "بدهـ   مت" ال اسـتولى علی كشمير، حاول كثير من الهنادك أن يصبغوه بدينهم، ولكن البراهمـة الكشميريين ذهبوا إلى أن متبع 

قبول  ينبغي له أن يصطبغ بالدين الهندوس ي. وملا رأى األمير الـشاه أن الهنـادك ينتهـرون الجـو السياس ي. دعا حاكم الدولة رنجن الشاه إلى  

أول ما فتح الحـاكم رنجن شاه عرضه وقال أنه سيقرر الدين الذي يتقلده صباح اليوم التالي. في صباح اليوم الثاني   اإلسالم. فرفض 

   -الذي كان يـشرف على شاطئ البحر  -نافذة قصره  
 

ى الشاطئ يصلي صـالة الفجـر فـي خشوع وتمعن. فأسرع إليه وأسلم على ل عوجد رجال

  يده بعد أن اطمأن على أن دينه هو أصح األديان كلها. والرجل املصلي الذي أسلم رنجن الـشـاه علـى يـده ودخل اإلسالم لم يكن إال بلبل

 (19)ير بلبل شاه اسم املسلم الجديد بعد دخوله في اإلسالم، وسماه بـ صدر الدين".الشاه. فغ

ا على اسم البلبل شاه، وهمـا يقعان في الحي الذي يعرف باسم “البلبل نغر" حتى اآلن." وقد  أنشأ السلطان فيما بعد زاوية ومسجد  

 .هـ. 727جل قد وافاه سنة صاغ الخواجه محمد أعظم وفاة الشيخ في نظمه الفارس ي وذكر أن األ 

ا:   الشيخ يعقوب الصـرفي رابعا

م في كشمير. كان اسم أبيه  1521هـ/298ولد الشيخ يعقوب الصرفي امللقب بالصرفي بن األمير حسن بـن محمد على الغنائي سنة 

أوالد عاصم بن   أنهم من  القبيلة  أهل هذه  العاصمي. ويدعى  الغنائي، وكان من قبيلة  الفاروق  الشيخ حسن  الراشد-عمر  ،  -الخليفة 

 (20)  وحفظ القرآن الكريم في السنة السابعة من عمره. وذكر أنه كان يقرض الشعر الفارس ي والعربي في السنة السابعة من عمره.

هـ( والعــالم الشهير اآلني الختالني، وتلقى العلوم اإلسالمية على الشيخ رض ي 898ثم تلمذ على يدي تلميذ العالم الحاج املتوفى )

الـدين والحافظ بعير. وفي السنة التاسعة من عمره ذهب إلى سمرقند. هنـاك التقى بالشيخ كمال الدين الحسيني الخوارزمي وبدأ يبايع  

 كان الشيخ يعقوب الصرفي ي  (21) طالبي الحق في سلسلة الكبردية."  
 
ا،  تحلى بشتى العلوم واملذاهب. فقد كان مفسرا للقرآن الكريم، ومحدث

املختلفين، فمن  ا، وسياسي  ا، وسياح  ا، ونـاثر  ا، وشـاعر  ـا، وصـوفي  وفقيه   العلم، واستفاد مـن األساتذة  البالد في طلب  أقص ى  إلى  ا. سافر 

د بكر، والشيخ أبو سلمه، والشيخ علـي الهنـدي، والشيخ يوسف  أشهر أساتذته: الشيخ صادق الطارمي، والـشيخ عبدهللا، والشيخ محم

 (22) املغربي، والشيخ عثمان الحبش ي، والـشيخ ابـن حـجـر املكي.

ا. وكان له خمسة إخـوة  م، ورزقه هللا أوالد  1546هـ/ 953من بنت الـسيـد عـالء الدين سنة  - رحمه هللا-تزوج الشيخ يعقوب الصرفي 

العلماء البارزين ومن املتصوفة املشهورين. كان األمير كمال الدين واألمير نوروز أكبر من يعقوب الصرفي واألميـر محمـد  وكانوا كلهم من 

ا لدى الجماهير، كما كان يتمتع برتبة جليلـة فـي ا. وكـان الشيخ الصرفي محبوب  شريف واألمير محمد إبراهيم واألمير حيدر أصغر منه عمـر  

 
 .103أمير كبير سيد علي همداني ص (16)
 . 82ص  2ج املرجع السابق (17)
 .63-64كشمير مين أشاعت إسالم، ص (18)
 .15-14كشمير، ص أولياء  (19)
 . 18املرجع السابق، ص (20)
 25-26جلوة كشمير " ص (21)
 .26ص  املرجع السابق (22)
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ب القادر البديواني أنه ملا عاد إلى بلده كشمير رأى أن شعبه إنقسم إلى حزبين: حزب سني وحزب شيعي. وكان حاكم عين الخاصة. كتأ 

كـشمير السلطان يعقوب الشاه على رأس الحزب الشيعي. فذهب الشيخ الـصرفي مع بابا داود الخاكي ومجموعة من أكابر قومه إلـى دهـلـي  

ير من جديد ويقمع األحزاب والفـرق الباطنيـة فيها ويقض ي على الحرب والقتال فيها، واشترط على  وحرضـوا سلطان أكبر أن يفتح كشم

 اإلمبراطور أكبـر ثالثة شروط. وهي:

 الشرط األول: أن ال يتدخل امللك في الشئون الدينية. •

 الشرط الثاني: أن ال يتدخل األمراء الكشميريون في الشئون الحكومية. •

 الثالث: أن ال يستعبد الحكام الكشميريين.الشرط  •

وكان الشيخ أحمد   (23)  استجاب السلطان أكبر للشروط املذكورة وهجم على كشمير حتـى فتحها وجعله جزءا من الدولة املغلية.

 (24)  مته في الهند.السرهندي )املجدد األلف الثاني( يلقى عليه درس الحديث والتصوف فيما رواه غالم محي الدين الصوفي من أيام إقا

اليوم الثاني عشر من شهر ذي القعدة في يوم الخميس سنة   أجله في  هـ بعد صالة 1003وكان الشيخ يعقوب الصرفي قد وافاه 

 (25)  العشاء، في عهد اإلمبراطور أكبر. ومرقده الشريف يقع بمدينـة زينـه كـدل فـي سرينغر.

من   يعد  وهو  وعربية  فارسية  مؤلفات  املؤلفات  وللشيخ  من  كثيرة  ترك  فقد  الهمداني.  الشاه  بعد  الثاني  الرجل  املؤلفـات  عدد  حيث 

و"ليلى ومجنون"،  و"وامق وعذراء"،  األخيار"،  "مسلك  التصوف مثل:  فلك  في  تدور  ما  منها  الدنيوية،  حياته  أثناء  واملنثورة  املنظومـة 

ا من املؤلفات في مختلف املجاالت فمن أشهر مؤلفاته وما عدا تلك التي و"مغـازي النبي صلى هللا عليه وسلم"، و"مقامات مرشد"، وغيره

مطللب الطالبين )في تفسير القرآن الكريم(،شرح األربعين، حاشية التوضيح والتلويح، مناقب األولياء، كنز الجواهر، رسالة   سبق ذكرها:

 البخاري.األذكار، شرح رباعیات مناسك الحج، يد البيضاء، شرح ثالثيات 

ا:   الشيخ داود الشاه الخـاكيخامسا

الشيخ الفاضل داود بن الحسن الخاكي أحد رجال العلم والطريقة، ولد ونشأ بكشمير، وقرأ بعض الكتب الدرسية على الشيخ 

كتب الدرسية، نصير الدين النصير ثم اعتزل عنه لظنه أنه من طائفة الشيعة، والزم الشيخ رض ى الدين الكشميري وقرأ عليه سائر ال

وقر على موالنا أفضل الكشميري، ثم أخذ الطريقة عن الشيخ حمزة والزمه مالزمة طويلة، وأخذ عن الشيخ أحمد الحسيني الكرماني  

 ا كثيرة.والشيخ إسماعيل الحسيني والشيخ محمد القادري، واستفاض منهم فيوض  

الشيخ حسن الغنائي. وتعني كلمة "الغنائي": الكاتب. كان يسمى بذلك هـ. وكان اسم أبيه 298م/ 521ولد الشيخ داود الخاكي سنة 

ى ألنه كـان ينتمي إلى أسرة الكتاب. قد تلقى البابا داود الخاكي العلوم االبتدائية عن الشيخ نصير خـان والعالمة الرض ي. وبعد ذلك تول

مختلف العلوم وتربيته، إلى أن تـرك خدمة السلطان وصار من    تربية ابن السلطان نازك شاه وتعليمـه واستمر مدة في تدريب األمير على

قض ى سائر حياته يخدم سيده ومرشده. سافر إلى الهـور مـرة أو مرتين كما ذهب إلى مدينة ملتان  (26)  اتباع الشيخ حمزة املخدوم الشاه.

 (27) كان الشيخ الخاكي مـن أكابر مبلغي اإلسالم. هـ.. وقد961ا لزيارة الشيخ أحمـد القـادري، وبإشارة منه جاء إلى كشمير سنة أيض  

وله مصنفات عديدة منها العقيدة الجاللية، والرسالة العالية، وورد املريدين، وشرحه دستور السالكين، أوله: الحمد هلل الذي 

 هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا هللا، إلخ.

 والنواظر(  األعالم املسمى بـ )نزهة الخواطر وبهجة املسامعاإلعالم بمن في تاريخ الهند من 

إلى   994م/  1585وافاه األجل سنة   بها  الرش ي ألول مرة. وبعد ذلك أخرج جثته من قبره وأتي  البابـا  هـ، فدفن هناك قرب مرقد 

 (28)سـرينغر ودفن بجوار مرقد الشيخ حمزة املخدوم رحمه هللا تعالى." 

 

 

 

 
 .27ص  املرجع السابق (23)
 .130-۰129عالم التصوف وكشمير، ص (24)
 . 41أولياء كشمير، ص  (25)
 .87-86كشمير مين أشاعت إسالم، ص (26)
 .25جلوة كشمير ص (27)
 .86املرجع السابق ص (28)
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ا:   الشيخ حمزة املخـدوم سادسا

كان اسم أبيه عثمان البابا. هو كان من قبيلة جندربنس ي راجبـوت.    (29)  هـ.  900م/1492ولد الشيخ حمزة املخدوم في تيجر سنة  

 
 

، ثـم التحـق بمدرسة البابا إسماعيل الكبراوي. وكان اسم هذه املدرسـة دار اسم خليفته كان علي البابا. تعلم الشيخ القرآن الكـريم أوال

درس الحديث والفقه والتصوف وغيرها من العلوم الشرعية. الشفاء. واستكمل حظه من العلوم املختلفة في مدرسة دارالشفاء. هنـاك  

مراقبي  وناظر  ناقش  اإلسالم.  لنشر  والعمل  للدعوة  نفسه  وقد وهب  اإلسالمية،  العلوم  الناس  يعلم  داعيا  الوديان  سـائر  في  وتجول 

 الهندوكية ودعاتها، وأثبت لهـم بـأن اإلسالم هو الدين الحق. وأنشأ عدة مساجد. كان الشيخ حم
 
ـا مـن أوليـاء ا وولي  ا في الشريعة ديني  زة عامل

 (30)  هللا الصالحين. وكان له خلفاء وأتباع كثيرون، وها هي أسماء خاصة خلفائه. كان البابا داود الخاكي أشهر هؤالء الخلفاء."

هـ في السنة الرابعة والثمانين من عمره في عهد السلطان   984م/  1576وافاه أجله في اليوم الرابع والعشرين من شهر صفر سنة  

برجك قبيلة  من  الحاكم  الشاه  سنة    -علـي  خان  عنایت  القيل  الوالية  حاكم  مرقده  أنشأ  مـاران.  جبل  فوق  مرقده  يقع  كشمير.  في 

ين. وهناك يعقد طقوس "بادام هـ. جـدد مرقده بعد ما خربته حوادث الدهر القيل الشيخ غالم محي الدين في عهد السيخي1125م/1713

 (31) واري" في كل سنة، والناس يـأتون إليه أفواجا للدعاء والتضرع."

 وخليفته الخاص لم يكن إال شيخ العلماء البابا داود الخـاكي، وقـد ذكر تاريخ وفاة شيخه في مؤلفه "قصيدة ورد املريدين". 

 فوت شد در ست وجهارم ازصفر شيخ حمزة مرشد واًل كوهر                     

 :الخاتمة

من املعلوم لدى الجميع أن أرض كشمير هي ليست معروفة وشهيرة في حسنها وبهجتها في أنهاء العالم فحسب بل لها دور هام في  

التدريس وا  املختلفة من  املجاالت  العربية، فإن علماء كشمير قاموا بخدمات جليلة في  العلوم اإلسالمية واللغة  لتصنيف، لهم ترويج 

صبحت مؤلفاتهم القيمة أ صوالت وجوالت في اللغة العربية والعلوم اإلسالمية، ونالوا مكانة مرموقة في العلوم اإلسالمية واللغة العربية،  

 أعاله. ا للباحثين والدارسين، فهي أرض خصبة علمية أنجبت عديدا من العلماء واألدباء كما تم بيانهم في ما ا ومصدر  مرجع  

 

 

 
 .87-86كشمير مين أشاعت إسالم، ص (29)
 . 28أولياء كشمير، ص  (30)
 .80املرجع السابق ص (31)
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 :املراجع

 .نظامت اوقاف آزاد کشمير، مظفر آباد .تذکرہ اولیائے کشمير . )د.ت(.سید محمود ،آزاد .1

 .سنگ میل پبلی کیشنز، الهور  .جلوه کشمير ڈاکٹر  (.1988. )صابر ،آفاقي .2

  .)مجلدان باللغة األردية( املكتبة الحفيظية كوجرانواله .مقدمة أنوار الباري  (.1981. )أحمد رضا ،البجنوري  .3

 . شعبه کشميریات اوریئنٹیل کالج پنجاب یونیورسٹى، الهورء ڈاکٹر ، .تذكره صوفیائے کشمير (.1999. )محمد یوسف ،بخاري  .4

 .الهور  –ڈاکٹر نفیس پرنٹرز   .عالم تصوف اور کشمير . )د.ت(.محمد یوسف ،بخاري  .5

 .دکن  –نزهة الخواطر، حیدر آباد  ه(.1350. )عبد الحي بن فخر الدين ،الحسيني .6

   .مرکز تحقیقات فارس ى، ایران وپاکستان اسالم آباد. أحوال وآثار وأشعار مير سید علی همداني  ه(.1411. )ڈاکٹر محمد ،ریاض .7

پاکستان    –عالمة انور شاہ کاشميری اور ان کی علمى خدمات، العالمة ، شعبه نشر واشاعت، دارالعلوم أمينية صوبه سرحد   .8

1991 . 

 .ه1386کشمير سالطين كـ عهد مين، محب الحسن، مطبع معارف، أعظم گڑهـ  .9

 .یونیورسل بکس، الهور  .کشمير مين إشاعت اسالم (.1986. )سلیم خان ،گمى .10
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Abstract: In Kashmir, there lies a fertile region which has produced a large number of scholars and 
writers who have contributed to the dissemination of Islamic literature and the development of 

Arabic language and literature throughout the ages. They received an eminent acquiescence and 
recognition in both the Islamic and Arabic world equally. All we see are the impressions of Arabic 
language and literature in every part of Jammu and Kashmir. Its aspects are referred to the efforts 
of scholars, after the bless of Almighty Allah, who have become the signpost of the field of education 
and authorship. As a result, they touched the peaks and pinnacles of fame. This is quite through that 
from the beginning of Islamic Indian scholars put their efforts in advancement of Arabic language 
which brought in the development of sciences like exegesis of Quran and hadith and Islamic 
jurisprudence and so on. All these efforts are worth to play a leading role in dissemination of Arabic 
culture. 
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