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ن�أ�شك�"ي�.�وG .ال�EFأسهمت�بحظ�وافر�"ي�التنمية�الثقافية�ا�ستديمة�النقديةو 

إSى��ت�كت5Qا�التكريمية�الجماعيةأضاف�كما.�.  إقرار�محبة�و�تجدد�تقدير�اتكريمه

�ال�5اأبحاVب�متمU>ة�اكتب�ا�غربية�ا�كتبة �علمية �الرصينة �الفعاليات�عن هذه

�مؤلفا56م�ةا�كرم �"ي �معاSي�فصدر�ع�..اومناق5Qا �من �كريمة �ا�ركز�وبمساهمة ن

�دولة� �رئيس �السمو �لصاحب �ا�ستشار�الخاص �العتيبة �سعيد �مانع الدكتور

  :eتية�ا�تحدة�الكتب�التكريمية�الجماعية�ةلعربيا0مارات�

رصد�التحوGت�تأبينا�لkستاذ�و �تواباستقصاء�الثشعري�بUن�لالدرس�ا�-�

  �.محمد�الدناي

  .جراري�"ي�إغناء�التنمية�الثقافية�ا�ستديمةجهود��ستاذ�عباس�ال�-�

  .تكريما�لkستاذ�عبد�هللا�بنصر�العلوي �ومضات�معرفية�-�

  تكريما�لkستاذ�أحمد�العراrي..�والسU&ورة��كاديمية التوثيق�-�

)2(  

�لkستاذ��"شغف�ا�عرفة"�التكريم�Eالخامس�كتابالواليوم�نقدم�� تكريما

� �العلمEالدكتور �ا�  محمد �وخباياهما "ي  دققالباحث �والقافية �العروض Eعلم..�

�العربية �اللغة �"ي��والشاعر�..ودقائقها�والخبU&�"ي �والكلمة �الحرف �بجرس ا�لم

                                                           

�1  -�Eومنسق�مجموعات�البحثوا�،منسق�الكتاب�التكريم�Eؤسس�للمركز��كاديم�  .لرئيس�ا
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�وإيقاعهما �دGل�5ما �علومها�والشغوف�..شعرية �Fبش� �0نسانية وكل��با�عرفة

�جع"ي�ا�صادر�وا�را�ال�EFتجعله�يعانق�ا�عرفة�وينشد�مظا�5ا�الوسائل�0جرائية

الرقمية�ال��EFكمكتبتوكنَت�أيضا�"ي��..هاطبوعمما�حفلت�به�مكتبتك�العامرة�بم

� �لغوغل�رفيقا�حميما�..0فادة�وا�تعة�بحثا�عن��ط�ع�حاضر�كهاتفيزخر��5ا

� �متوارية�وأ�غريبة�كلمة�عنمفتشا �دفUنأ�فكرة �ذلك��كي�زم�..و�نص �كل "ي

ج�كريم�Eهذا�عنوان�وْه تال�بهله�عنوان�كتا�حضور�بد�5ة�وسرعة�تذكر..�اخ'&ُت 

�ا�عرفة �شغف �فضل �غU&�أنه �أو�ألقها.. �دGGت��..ا�عرفة �ع�ى �يدل وهو�عنوان

�وأبعادها..�عميقة �لها�به وتلتصق�مكونا56ا �حبه �أق��� �الوْه �.."ي �أو��لق�أما ج

 .تنصر�ف�الدGلة�إSى�ظاهري�5ا�فربما

)3(  

Eالعلم� �الثقا"�محمد �النادي �ع�ى �أتردد �وأنا �بالبطحاءعرفته خ�ل��ي

�رواد �أحد �وكان �وإبداعا�الستينات.. �ثقافة �ا�جلة��..الكلمة �"ي �قصائده وكانت

وكانت��.."ي�شقها�التفعي�ي�الحائطية�نواة�Gط��ي�ع�ى�الحداثة�الشعرية�ا�غربية

   كأ�5ا�لعب�له�عجائبيته..�تجاربه�الشعرية

� �كنت�أرى�"ي Eال��Eت�أجله..كن�ماب�القرب�والبعد�مسافة�محمد�العلم�

العربي�ا�تفتح��الفعل�الثقا"ي�تطلعهما�إSى�ومع�أ�ي�ال���Eمحمد�معه  وأنا�أتلمس

�برغسون  �ثقافات �سارتر�ولوركا�ع�ى �بول �مجلتا�..وجون �كانت �ا�عارف�مما

�ا�عرفة�القاهرية �جديد �عن �للبحث �ديدنا �البU&وتية �وشعرا��وeداب أدبا

�ا. وفلسفة �بزقاق �الشحم �بزنقة �م¡>Sي �قرب �القادر��لحجر.كان �عبد �دكان من

Eج�ت�العلم�ومعه�حداثيو��محمد�العلم�Eثقافية�يرتادها�مكتبة�العربية�بائع�ا

  .�.لتصفح�الجديد�وهم�وقوف�ع�ى�قارعة�الطريق�فاس�الثقافة�"ي�مدينة

تحث¦��Eيرافق�مخيل�EFو¤ي�وجها�صبوحا�يبالنسبة�إE�Sكان�محمد�العلملقد�

    وكي�اليومي..ممارسة�الفعل�الثقا"ي�"ي�سل�ع�ى
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)4( 

�عرفته �كما Eالعلم� �دون��محمد �ولكن �وأنفة �وشموخا �الكبار�عزة يطاول

ع�ى�"ي�دراسته�الجامعية�ال�EFلم�ينل�شهادا56ا��-و�Gيزال��- كان�عصاميا��..ك§&ياء

�ذهب �من �نظام��..طبق �ينتقد �كان �يوم �والجريئة ��بية �نفسه �امتحنته بل

   ختبار�نفسها..الدراسات�العليا�وأسئلته�"ي�ورقة�� 

�والشعر �الحكي �بت�بيب �الحديث �بإغنائه Eالعلم� �ا�عارف��محمد وجوGن

سأل..�ويستفيض�القول�.�دقيق�جوابه�حUن�يُ . ريا»��Eمن�العلم�إSى��دب�بنهج

�وهو�يستحضر��ويضحك�القهقرى �..حUن�يتحدث ��Gيألو�جهدا وهو�يلتذ�بنكتة..

باللغتUن��ي�حلول�الكلمات�ا�سهمة"�وهو�يسابق�الزمن�جالسيها�علومة�لينU&�ُم 

  .ق'&اح��رقام�ا�ناسبة�"ي�جداول�السوكودوو"ي�ا�،العربية�والفرنسية

)5( 

�مسU&ت �"ي �وا�عاناة �التجارب �والحكمة  الحياتية�كأما م�ذها..��فالص§&

�ديد�5ا ��..والتواضع ��يحيطكأنه �من��وكنُت �- نفسه �ما �مرحلة �"ي �ذلك أتلمس

�ب EFال�-�كع�ق� �من �بتأنيه. اخ'&اقها�وقار�صعٌب �5الة �منه..�. �يق'&ب �من �مع

�نفس �محدثك..�كنَت   وبطيبوبة �معشرك�تعانق �يطيب �جسورا �فكها �..كنت

ويعذب�ك�مك�فصاحة�وب�غة�وبيانا..�بحضور�بد�5ة�وفكر�متنور�واط�ع�وازن..�

إذ��،و¤ي�تصاحبك�"ي�الحل�وال'&حاللغوية�ومعرفية��يسود�كل�ذلك�موسوعية

  ��Gتقبل�التأجيل..و "ي�حي5µا�يتم��علومةا��حرصك�ع�ى

�-  هذا�الكتاب�التكريمEدراسات�وأنا�أنسق��-يوم�طلبت�من�محمد�العلم�Eو 

�،غناها�وكنت�أنتظر�صفحات�م5µا�علما�أني�أعرف�..الثقافية�بأن�يمدني�بسU&ته

�تأمله..� �"ي �وا�بدع �رؤيته �"ي �وهو�الفنان �كتاب�5ا �منه �أطلب �أن �مرة E¦جعل� مما

��أوجزت فحةص�َت كتب �وكأنف·5ا �ذاتت�كا�طلوب �سرد �عن ومشاركا56ا��كعزف
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�لفكر  �يؤرخ �أن �شأنه �من �بما �والحضور �الذاكرة �"ي محل��ومج�5دا��كالفاعلة

   ..كومتألقا�"ي�منجزات

)6(  

�العروض�والقافية كنُت  Eى�تعلم�علمSأحب�الشعر�وتطلعت�إ�EFي�يفاع".�.

منجزي��كاديم�Eقاربت�الشعر..��وإن�لم�أفلح�"ي�كتابة�شعرية�فحس�E¹أني�"ي

�تستمد  كانت �الشعرية �للفروسية EFمتكاملة��مقارب� �رفيقUن �مصاحبة من

��اهتماما56ما �الدناي �محمد �وا�رحوم E�«العرو� Eالعلم� �عن�محمد الباحث

�الشعري �ما�حقق�للدرس وبي5µا�من��نسجام�وا�وازاة�..جماليات�النغم�والتنغيم

  .ضورا�بارزاح��كاديم�E"ي�ا�حيط�العربي

Eداب�وكلية�سيدي�محمد�بن�عبد�هللا�الذي�تسعد�جامعة�محمد�العلمe�

Eركز��كاديم��ضليعا�وا �ومثقفا �م§&زا �أستاذا �العرو»���Eبتكريمه أنار�منجزه

�وحديثه�مسالك�البحث �الشعر�العربي�قديمه �بما��،فيه�والقافوي�"ي �فيه وأتى

  .نلمUن�تعاطوا�هذين�العِ عجز�عن�إدراك�إشكاGته�"ي�الزحافات�والعلل�م

)7(  

اس�5ل�محمد�العلم�Eدراسته��كاديمية�"ي�مجال�العروض�والقافية�ع�ى�

�الخليل �عمل �أولهما �القدماء��،حدين، �من �عليه �ا�ستدِركUن �عمل والثاني

�بعض �حاوله �ما �إSى �با¿ضافة �ربطه��وا�ْحدثUن، �محاولة �من ا�ستشرقUن

محل��ومناقشا�وناقدا�من��قد�قدم�ذلكباÀعاريض��وروبية�ورصد�موسيقاه.�و 

�(�سباب� �الصوتية �الوحدات �دراسة �"ي �اعتمده �الذي �الوصف �منهج خ�ل

�التفاعيل)� �أو �(�جزاء �0يقاعية �الوحدات �دراسة �و"ي �والفواصل) و�وتاد

ودراسة�أنساقها�(البحور�أو��وزان)،�وكانت�دراسة�تحوGت�الدوائر�ومواقعها�"ي�

  .مجا56Gا�النظرية�والتطبيقية�تتضمن�الزحافات�والعلل
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E�«العرو� �حسه �"ي �رياضيا Eالعلم� �محمد �كان �بحوره��لقد �إدراك �G"ي

�العلم�E،فحسب �بمستواها �وربطها �وعلله �زحافاته �"ي �وهمه��،ولكن �ما مدركا

ومن�ثم�تصدى��،"ي�ا�نظومة�الخليلية�أو�خل��أخطاء�بعض�القدماء�وا�حدثUن

ركزا�ع�ى�توثيق�النص.�لقد�كانت�الدقة�الرياضية�ال�EFلتتبع�أخطاء�ا�حققUن�و�م

Eمحمد�العلم� �الخليل�ووعاها مستقصيا��مجاَل�وضع�لنظام�عرو»��Eب¦��عل·5ا

�والوصف� �0حصاء �ع�ى �القائم �منهجه �خ�ل �من �وخفاياه �0يقاعية ظواهره

)� �ومائِة �وتسعUن �واحد �أشعار �ومحل� �العصر�191وا�قارنة �لشعراء �ديواٍن (

�رغبة��الجاه�ي �كانت �وكم �ا�خضرمUن. �من ��5م �ألحق �ومن �و�موي و0س�مي

Eوالية.�محمد�الدناي�"ي�أن�يتابع�محمد�العلم�  هذا�ا�شروع�"ي�العصور�ا

)8( 

Eالعلم� �محمد �يكن �والقافية�لم �العروض Eلعلم� �مؤرخ �فحسب،�مجرد

�0يقاعية �تجلياته �أدق �"ي �له �دارسا �كان �وظف�،ولكنه �ا�نهجي�وقد �ةأدواته

قيمة��"ي�تحليله�وتوثيقه�ونقده�مما�اعت§&ه�كثU&�من�الدارسUن�العلماء�0جرائية

�العربي،�كعبد�هللا�الطيب�الذي�كان��مضافة�للدرس�العروبي "ي�ممU>ات�شعرنا

�كثU&ا �شأنه �بأنه��،يك§&�من �منجزه �وسم �الذي �الدناي �محمد �ا�رحوم وزميِله

  عربي."ي�الشعر�ال�موسوعة�تَعرف�بالظواهر�الخليلية

�Eالعلم� �محمد �واستقراء �تحليل �متابعة �الصعب �من �كان �ا�'ن��وإذا "ي

�العربي E�«من��،العرو� Eالتكريم� �الكاتب �هذا �تضمنه �ما �أشU&�إSى �أن E¹فحس

�علمية �جلسة �ا�ركز��حول �مداخ�ت �منتدى �أقامها Eالعلم� �محمد أطروحة

  .نايشارك�ف·5ا�ا�رحومان�ع�ي�الغزيوي�ومحمد�الد��2008كاديم�Eعام�

)9(  

��Eعن�أما�هذا�الكتاب�التكريم�Eن��،قدمنا�له�فقد�محمد�العلمUونسقنا�ب

وقصائده�الث�ث،�ودراساِته��،الخمس�سU&ته�وعتباته�الست،�وكلماته�وشهاداته
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�تضمنه�،والعشرين�الست �ما �مجموع �علمية��ليكون �مشاركة �وأربعUن واحدا

�ا�،وإبداعية �ومن �وث�ثUن، �ث�ثة �الباحثUن �عدد �ث�ثةوبلغ �لشعراء وبلغت�.

�الكتاب �هذا �(�صفحات �صفحة �ستمائة �ف·5ا��.)613أكÉ&�من �الباحثون تناول

Eم
َ
بما�يدل�ع�ى�نضج��"ي�علوم�العروض�والقافية�والشعر�والتحقيق�0سهام�العل

E�«العرو� �عا�ه �قاربوا �الذين �ومتلقيه �وطلبته �زم�ئه �لدى Eالعلم� �محمد �بذرة

�الحجر،��دراسات�با¿ضافة�إSى�خمس�.بثمان�دراسات تفاعلت�مع�ديوانه�زهرة

�الدراسات�ا�هداة�فكانت� �أما �تناولت�مقاGته�"ي�0يقاع�واللغة. �واحدة ودراسٍة

�،وسبعا�"ي�النقد��دبي�والسنة�و�صول�والتصوف�،خمسا�"ي�العروض�العربي

  بالفرنسية�حول�الشاعر�رامبو.�وواحدة

)10(  

.�محمد�العلم�E.ها�ونع'>�بجهودهاإننا�"ي�هذا�التكريم�أمام�شخصية�نقدر 

�والشاعر �وا�حقق �واللغوي E�«بشغف.العرو� �ا�عرفة �عالم �ارتاد �لك��... نقدم

  .جزيل�الشكر�وصادق��ماني�لك�وÀهلك�بوافر�الصحة�والعافية

�"ي�الختام�أن�نوجه�كامل�التقدير��عاSي�الدكتور�مانع�سعيد�� ويطيب�لنا

الشكر�أيضا�لكل�ا�ساهمUن��ونجدد�.ا�ركز�ع�ى�دعمه�الثقا"ي�¿صدارات�العتيبة

�ولعمادة� �هللا �عبد �بن �محمد �سيدي �جامعة �ولرئاسة Eالتكريم� �الكتاب �هذا "ي

ولكل��،ولشعبة�اللغة�العربية�وآدا�5ا�،كلية�eداب�والعلوم�0نسانية�ظهر�ا�هراز

فى�اع'>ازا�با�حت�،جميعا�به�من�أسهم�"ي�تنظيم�هذا�اللقاء�التكريم�Eالذي�نسعد

به��ستاذ�الدكتور�محمد�العلمE،�يحفظك�هللا،�أيقونة�متألقة�"ي�الشعر�العربي�

  إيقاعا�وإبداعا..�

  تحية�حب�وتقدير..�فلنصفق�له

  فق�لسواء�السبيلا�و وهللا�

  2019ف§&اير��10الرباط�"ي�



 

< << << << <
< << << << <
< << << << <
ì�‰ì�‰ì�‰ì�‰< << << << <

<<<<êÛ×ÃÖ]<‚Û¦<…çjÒ‚Ö]<ƒ^j‰ù]êÛ×ÃÖ]<‚Û¦<…çjÒ‚Ö]<ƒ^j‰ù]êÛ×ÃÖ]<‚Û¦<…çjÒ‚Ö]<ƒ^j‰ù]êÛ×ÃÖ]<‚Û¦<…çjÒ‚Ö]<ƒ^j‰ù]< << << << <
<<<<< << << << <



 

 



ì�ŠÖ]ì�ŠÖ]ì�ŠÖ]ì�ŠÖ]< << << << <

� �� �� �� �

 محمد�العلم��

  .�1944أبريل�2من�مواليد�فاس�بتاريخ�

� �بفاس�ب!ن �القروي!ن �ع-ى��1963و1956درس�بثانوية �الحصول �غاية إ5ى

  .�1963البكالوريا�;ي�دورة�يونيو�سنة�

نال�Jجازة�;ي�اللغة�العربية�و�وآداCDا�بعد�أن�درس�بكل�من�كلي@��?داب�

  .�1968بالرباط�وفاس�سنة�

� �ع-ى �كلية�حصل �من �وآداCDا �العربية �اللغة �;ي �العليا �الدراسات دبلوم

�بفاس، �والقافية،�?داب �"العروض �موضوع �نقدية،�;ي �تحليلية مع��دراسة

  عناية�خاصة�بما�استدرك�ع-ى�الخليل".�

�?داب� �كلية �من �وآداCDا �العربية �اللغة �;ي �الدولة �دكتوراه �ع-ى حصل

�موضوع�بفاس، �لدواوين��العربي،"تأصيل�عروض�الشعر��;ي �تشريحية دراسة

  الجاهلي!ن�و�Jسcمي!ن�وbموي!ن".�

  .�2008نشر�ديوان�شعر�بعنوان(زهرة�الحجر)سنة�

  له�;ي�البحث�العلم��الكتب�التالية:�

.�عن�1983سنة�دراسة�;ي�التأسيس�وrستدراك.�العروض�و�القافية، -1

  البيضاء.��دار�الثقافة.

�الورقة،�-2 �دار�الثقافة،1984سنة�.تحقيق�للجوهري،�عروض �عن ،�

  البيضاء.�

�الشعر�العربي،�-3 �توثيقية.جزآن.سنة�عروض �نقدية �عن�2007قراءة ،

  البيضاء.��منشورات�توبقال،

bكاديم��للثقافة�من�منشورات�ا�ركز��.2018سنة��;ي�Jيقاع�واللغة.�-4

  دراسات�ا�غاربية�و�الشرق�أوسطية�و�الخليجية.�وال
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  :ا�قدمة

  �:�وضوعا�– 1

التأسيس�و#ستدراك"،��دراسة��ي�هذا�البحث�"العروض�والقافية،�موضوع

وتقوم�دراسة�العروض�والقافية�فيه�ع5ى�تحليل�أسس�النظام�وكشف�الع(قات�

  يه.�بي@?ا،�عند�كل�من�واضع�النظام�وا;ستدرك9ن�عل

  �:حدوده�– 2

�أساسيان �حدان �البحث �عمل��،لهذا �والثاني �الخليل، �عمل أولهما

وطائفة�من�العروضي9ن��،ا;ستدرك9ن�عليه،�وقد�ركز��ي�ا;ستدرك9ن�ع5ى�Oخفش

وع5ى�د.�إبراهيم�أنيس�ود.�عبد�هللا�الطيب��،والقرطاج�VWمن�القدماء�،والجوهري 

�Oخفش�أن�،من�ا;حدث9ن �الخليل،�وسبب�الabك9`�ع5ى �أول�من�استدرك�ع5ى ه

وع5ى�العروضي9ن�إظهار�صورة�العروض�والقافية�بعد�مؤسس�العلم،�وتلمس�ما�

�إjى� �ترجع �عملهما �دراسة �فإن VWوالقرطاج� �الجوهري �أما �تطور. �من أصاl?ما

�إبراهيم�أنيس��،مخالفn?ما�للخليل��ي�أمور�مهمة ولم�ُيدرس�من�ا;حدث9ن�إ�pد.

�.w?ما�الوحيدان�اللذان�يصح�وصف�عملهما�باpستدراك�t،ود.�عبد�هللا�الطيب

�بعض� �آراء �مناقشة �ع5ى �يقوم �فعمله �عياد، �محمد �شكري �الدكتور أما

  ا;ستشرق9ن�وا;حدث9ن�من�العرب.�

�للمستشرق9ن �البحث �يتعرض�هذا �للعروض�لم��،ولم �دراسn?م �ي� wt?م

مستخلص9ن��،انيايعتمدوا�عليه�أوp،�وwt?م�درسوه�بمنهج�Oعاريض�Oوروبية�ث

والنتائج�ال��Vأوصلn?م��،ولعل�أحسن�من�يلخص�طريقn?م�.أحكاما�غ�a9صحيحة

�ا;ستشرقون� �يعتمد �"لم �يقول: �حيث �فايل، �جو�ُ?ولد �هو �م@?م، �واحد إل�?ا
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�السبب�العميق� �يدركوا �لم �wt?م �العروض�العربي، �علماء �ع5ى Oوروبيون�كلية

�سبب�و  �فهم�لم�يدركوا �تعقيد�نظامهم، �وسبب�#نتقال�من��وراء �الدوائر، ضع

�من� �معقد �نظام �طريق �عن �الواقعية �Oشكال �إjى �للبحور �النظرية Oشكال

�العرب،� �العلماء �تصور �أن �التعقيدات �هذه �إjى �يضاف �ا;قبولة، التغيa9ات

�،ظلت�غريبة�عنا�w?ائيا�،والطريقة�ال��Vيفسرون�l?ا�الظواهر�الصوتية��يقاعية

روضية�من�الخارج،�من�خ(ل�التغيa9ات�ال��Vتصيب�فهم�يصفون�الظواهر�الع

�Oشكال� �مختلف �شرح �ع5ى �متعودين �نحن �كنا �بينما �البيت، �كلمات حروف

�ي�كل�اللغات� ولم�نجد��ي��.عن�طريق�خصائص�مقاطعها�،العروضية�للشعر،

�ي�مقاطع�الشعر�العربي��aنظام�العلماء�العرب�أي�إشارة�تتحدث�عن�الطول�والن�

�القديم.�وهكذا ظهر�أننا�لن�نستطيع�معرفة���Vء�م@?م�عن�الطبيعة�الواقعية��

̀�للشعر� �إjى�الوجود��يقاع�ا;م9 للعروض�العربي،�أي�عن�الطريق�ال��Vظهر�l?ا

� �كان �سواء �القديم، �طريق�(العربي �فقط�عن �ُوجد �القديمة) ��غريقية �ي� كما

وبكلمة�أخرى��،#نسجام�الناتج�عن�التكرار�ا;نظم�للمقاطع�الطويلة�والقصa9ة

إذا�كان�كميا�محضا،�أم�أن�الن��aكان�له�دور��ي�تكوين�إيقاع�هذا�الشعر،�ولقد�

�النظام �l?ذا �#هتمام �عدم �إjى �العموم �ع5ى �ميل �لنا �نستعمل��،كان ولم

�شروح� �لفهم �الضرورية �الحدود �ي� �فقط �وذلك �مضض، �إ�pع5ى مصطلحاته

  .O1شعار�القديمة�"

�#عتما �عدم �إjى �أضافوا �العروض،�وقد �دراسة �العرب��ي �العلماء �ع5ى د

aِيش�
ْ
�قد�خلق�َهاَي§ "� �فـ �العروض�العربي، تطبيق�نظام�Oعاريض�Oوروبية�ع5ى

ْد،�دون�أن�يوjي�أدنى�اهتمام�لنظريات�العرب،�نظرية�جديدة�بكل�تفاصيلها�
ْ
إيَوال

�بالتأكيد�ع5ى�أن��يقاع��pينبع �عن�تطور�العروض�العربي�القديم،�وقد�ابتدأ

بل�أيضا�من�وجود�ن��aيظهر�ع5ى�بعضها،�ولم�يكتشف��ي��،فقط�من�كم�ا;قاطع
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̀ة�بتناوب�ا;قاطع�القصa9ة�والطويلة)�1825سنة� ولكنه��،إ�pبحورا�إيامبية�(متم9

̀�خمسة�أجناس�إيقاعية�1833�ي�عرضه�الثاني�سنة�   .�1يام´�Vوأربعة�أخرى"�:م9

راْيت��ي�آخر�كتابه�"�نحو�اللغة�فقد�تبناه��،"وقد�اتسع�انتشار�هذا�التبويب

َد�أن�يبدأ�من�الواقع�ا;عabف�به�لكم�ا;قاطع،�لم��.العربية"
ْ
وبينما�استطاع�إيوال

يستطع�أن�يثبت�نتائجه�ا;تعلقة�بالعامل��يقاµي�الثاني�وهو�الن��aإ�pبتخمينات�

ولم��.وصل�إل�?ا�عن�طريق�مقارنة�بنية�بيت�الشعر�العربي�ببنية�البحور��غريقية

تكن�نتائجه�لتقبل��ثبات�فحسب،�بل�لم�تكن�قابلة�للبحث،�wt?ا�تعتمد�ع5ى�

�و�غريقية �العربية �البحور �ي� �نفسه ��يقاع �نجد �أننا �أي��،فرضية �إبداء دون

�الشعر��غريقي� �ي� �نفسه �الن���aيقاµي �وجود �واقع �اعتبار�أن �ودون دليل،

�العلم �هو�السبب�الذي�يجعل �وهذا �إيوالد،�موضوع�خ(ف. �بعد �أتوا �الذين اء

��pمع� �غ�a9متفق9ن �لها، �مماثلة �أخرى �أو�ع5ى �نفسها، �فرضياته �ع5ى واعتمدوا

�هناك� �كانت �إذا �ما �معرفة �و¶ي �ا;همة، �القضية �حول �بي@?م �و�pفيما إيوالد،

  .2مقاطع�منبورة،�وما�¶ي��ي�حالة��يجاب"

سائل�أخرى�وع5ى�طريق�عدم�#هتمام�بالعروض�نفسه،�و#عتماد�ع5ى�و 

خارجة�عنه،�بW¸�مستشرق�آخر�هوستانس(س�جويار�عمله��ي�دراسة�العروض�

�فايل �يقول �وعنه �النظرية، �ا;وسيقى �مبادئ �ع5ى �ستانيس(س��:العربي "وقدم

فقد�قرر�تب�VWنظام�ا;وازين��،جويار�تفسa9ا�جديدا�كلية�لطبيعة�العروض�العربي

�مثبتا �بالضبط، �مقطع �كل �زمن
ً
�وازنا �عوض��ا;وسيقية �موسيقى �بabقيم إياه

̀�مقاطع�طويلة�وأخرى�قصa9ة�بنسبة� .�وقد�قبل�التقسيم�1إjى��2#كتفاء�بتمي9

�ا;وسيقية� �موازينه �ومن �العربية. �صيغه �ي� �وجده �كما �وبحور �تفاعيل إjى

استخلص�النتيجة�التالية:�و¶ي�أن�زمنا�قويا�وآخر�ضعيفا�يجب�أن�يتناوبا�دائما.�
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�أو��،اهرةوقد�فسرت�التناقضات�الظ سواء�بتحول�زمن�قوي�إjى�زمن�ضعيف،

وفسرت�تغيa9ات��.بإدخال�سكتة�لم�تكن�مكتوبة،�ولك@?ا�لعبت�دور�زمن�ضعيف

ى�تفعيلة��،أخرى�بافabاض�وجود�ارتكاز�مزدوج��ي�كل�تفعيلة مفعوpُت)،�ف¿�V(ون¾َّ

�لم�تطابق�نظرياته �wt?ا �أن�البحور�الستة�عشر،��.وهمية�عنده، وقد�أكد�ع5ى

�أقرهوكذ �الذي�كان�قد �ا;وسيقي �لÀيقاع �جدا �مطابقة �ا;ختلفة، �.لك�أشكالها

وهكذا،�وبعيدا�عن�الطبيعة�العروضية�للبيت��ي�الشعر�العربي،�لم�يفعل�شيئا�

  .1سوى�كتابn?ا�بمصطلحات�موسيقية"

�العروض� �هذا �يحللوا �أن �دون �العروض، �درس�ا;ستشرقون �إذن هكذا

�ا; �الخطأ �ع5ى�هذا �آخر�هو�إخضاعه�لقوان9ن�نفسه،�وأضافوا @?Âي�الكب�a9خطأ

  Oعاريض�Oوربية،�أو�لقوان9ن�ا;وسيقى�النظرية،�رغم�الفروق�الكبa9ة�بي@?ما.�

أن�يكون�ا;ستشرق�الوحيد�الذي�لم��- حسب�علم��V-ويكاد�جو�?ولد�فايل�

�العروض�العربي�أعاريض�أخرى�أو�قوان9ن�ا;وسيقى�النظرية.� �دراسة يْقِحم��ي

�العرض،�لÄa9ى�إjى�التحليل�وكشف�أسس�النظام�وع(قا�?ا.�ولكن�عم   له�لم�يتعدَّ

غ�a9عرض�عمل�الخليل�وعمل�ا;ستشرق9ن،��،ع5ى�أن�فايل�قدم�شيئا�آخر

�الدوائر �لفكرة �تفسa9ه �هو �حسب��.وذلك �فيما �البحور �رتب �عنده فالخليل

�فمن�حيث�الخصائص� �ي�الشعر.� خصائصها��يقاعية�وحسب�نسبة�شيوعها

̀�فايل��ي�البحور�ب9ن�ذات��يقاع�الصاعد��،قاعية�ي و¶ي�ال��Vتشتمل�ع5ى�(م9

وذات��يقاع�الصاعد�¶ي�ال��Vجمعها�الخليل��ي�الدائرة��Oوjى��،الوتد�ا;جموع)

والثانية�والثالثة�والخامسة،�وذات��يقاع�الصاعد�والنازل�معا،�¶ي�ال��Vجمعها�
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�ي�الدائرة�الرابعة.�أما�من�حيث�نسبة��aÅكOالشيوع،�فذات��يقاع�الصاعد�¶ي�

  .1شيوعا،�وع5ى�Oخص�م@?ا�الطويل�والبسيط�والوافر�والكامل

ورغم��أنه�فعل�هذا�بافabاض�أن�الخليل�pحظ���ي�الوتد�ا;جموع�ن�aا�أو�

�تتكون�منه�tن�توصف�بالبحور�ذات��يقاع��،ارتكازا Vال�� �أهل�البحور وهو�ما

�تفس9 �ي� �فإن�عمله �العلميةالصاعد، �لم��،�aالدوائر��pيخرج�عن�الدراسة tنه

�a9تفس� �ي� �فريدة �ويظل�بذلك�محاولة �من�خارجه، �العروض�أشياء �ع5ى يقحم

  وضع�الخليل�للدوائر�وترتيب�البحور�ف�?ا.�

ولم�يتعرض�البحث�كذلك�لعمل�د.�كمال�أبي�ديب�"��ي�البنية��يقاعية�

� �الخليل، �لعروض �جذري �نحو�بديل ��يقاع�للشعر�العربي، �علم �ي� ومقدمة

�;ا�يثa9ه�
ً
ا;قارن"�tن�دراسته�تتطلب��ي�رأيي�بحثا�مستق(�عن�هذا�البحث،�نظرا

من�قضايا�منهجية�وعلمية�كثa9ة،�تكاد�تبعد�عن�موضوع�هذا�البحث.�ع5ى�أن�ما�

̀�هذا�العمل�هو�افتقاره�إjى�أبسط�شروط�البحث�العلمV،�فهو�لم�يعتمد�مث(� يم9

 pع5ى�العقد�الفريد،�وع5ى�طبعة�من�طبعاته�ا;تعددة�¶ي�من�كتب�العروض�إ�

طبعة�لجنة�التأليف�والabجمة�والنشر.�ورغم�أن�هذه�الطبعة�محققة،�فإw?ا�لم�

تسلم��ي�القسم�ا;خصص�للعروض�من�تصحيف�واضح.�وقد�بW¸�د.�كمال�أبو�

ديب�ع5ى�هذا�التصحيف�أحكاما�كبa9ة،�م@?ا�الحكم�الذي�بناه�ع5ى�هذا�البيت�

ف:�ا;   َصحَّ

ـــــــــــــــــــــــــٌع�َداِرُس  �َرْب
َ
َوى �َهاَجـــــــــــــــــــــــــك ِ

ّ
ـــــــــــــــــــــــــالل ــــــــــــــــــــــــُر   ِب

ْ
ط
َ
ق
ْ
�وال

ُ
ــــــــــــــــــــــــْزن

ُ ْ
ــــــــــــــــــــــــى�ا�

َّ
ْســــــــــــــــــــــــَماَء�َعف

َ
>  

�الطويل� �إjى �نسبته �ومحاولة ̀ة، �متم9 �ذو�طبيعة �"تشكل �عنه: فهو�يقول

�النجاح �لها �يتم �لكي �مضرا، �أن��،تتطلب�قسرا �يمكن �القسر، �فعل وبد�pمن

..�.ا�يمزج�ب9ن�النوى�بحرية�كبa9ةنقول�ببساطة�إن��ي�الشعر�العربي�تشك(�إيقاعي
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�انتظام�من�نوع�جديد �التشكل�.وهذا �وليس�هناك�من�ضرورة�tن�يعطى�هذا ..

ويقabح�Ëن��،اسما�محددا،�لكن�إعطاء�اسم�ممكن�إذا�اشتدت�الرغبة��ي�ذلك

  .1ا;تقابل�السداV�Ì"�:اسم

��يقاµي� �الabكيب �اكتشاف �"إعادة �معرض �ي� �الحكم �هذا �يسوق وهو

الخليل"�وهو�القسم�الثالث�من�الفصل�التاسع�الذي�خصصه�للخوض�tبيات�

�ي�Oسس�الفكرية�لنظام�الخليل".�فبعد�أن�يقرر��ي�القسم�Oول�وهو�"مقدمة�"

�V´النس� �يتخذ�#ستقراء �تعميمية �أن�عمل�الخليل�ذو�طبيعة �الخليل" �ي�منهج

�لتطوره ��،مركزا �فيه �ما �يحصر�كل �ولم �الشعر�كله �يستقرئ �لم ،�2بقانون tنه

�الخليل،� �tبيات ��يقاµي �الabكيب �اكتشاف �إعادة �ي� �الثالث �القسم �ي� يأخذ

̀ة و��pتعت��aنسبته�إjى�الطويل�قسرا.�،فيجد�أن�هذا�البيت�تشكل�ذو�طبيعة�متم9

̀ة� �ا;تم9 �الطبيعة �عن �ا;سؤول �هو �البيت �هذا �لحق �الذي يعت��aالتصحيف

� �الخليل �البيت�عند �tن �ديب، �أبي �عند �الطويل،�لتشكله �ي� �الaÅم �ع5ى شاهد

  وروايته��ي�مصادر�العروض�Oخرى�هكذا:�

َوى  ِ
ّ
ـــــــالل ـــــــٌع�َداِرٌس�الرْســـــــِم�ِب �َرْب

َ
ــــــــــــــُر   َهاَجـــــــك

ْ
ط
َ
ق
ْ
�وال

ُ
ــــــــــــــْزن

ُ ْ
ــــــــــــــُه�ا� ــــــــــــــى�آَي

َّ
ْســــــــــــــَماَء�َعف

َ
>  

�غa9ه ��pع5ى �وحده �الaÅم �ع5ى �دليل �طبيعة��.و¶ي �عن �الوحيد وا;سؤول

�هذه �ديب�ع5ى �هو�اقتصار�أبي ̀ة �ا;تم9 �دون��تشكله �وحدها �ا;صحفة الطبعة

غa9ها،�من�أجل�َوْصِم�Oسس�الفكرية�لنظام�الخليل�بالقسر��وعدم�#نتباه�إjى�

أن��ي�الشعر�العربي�تشك(ت�إيقاعية�تمزج�ب9ن�النوى�بحرية�كبa9ة.�وليس�هذا�

سوى�مثال�ع5ى�ما�يطبع�عمل�أبي�ديب�من�#فتقار�إjى�أبسط�شروط�البحث�

�.Vالعلم  

                                                           

  .�477ص�:��،�ي�البنية��يقاعية�للشعر�العربي�،ـ�د.�كمال�أبو�ديب� 1
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اهر�#فتقار�إjى�شروط�البحث�العلم�Vما�يقع�فيه�أبو�ديب�ومن�أبرز�مظ

�ص� �ي� �فهو�يقبل �تناقض، ��88من �تغ�a9النواة �(أن �ـ �موضعها0ـ �أجل��،) من

�الصبور  �عبد �ص(ح �يد �الشعر�ع5ى �إيقاع �بتطور �تساوي��،#عabاف وبذلك

�،فa9فض�بشدة�هذه�الظاهرة�210ولكنه�يعود��ي�ص��.مفاعيلن�)�(مستفعلن)(

�معرض� �من�أجل�#عabاف�بتطور��ي �فهو�يقبل�مبدأ �الكمية، �النظرية تخطئة

من�أجل�عدم�#عabاف�بصحة�النظرية��الكمية��،�يقاع،�ويعود�لa9فضه��بشدة

  ال��Vتشرح�إيقاع�ذلك�الشعر.�

ع5ى�أن�ما�يصح�اعتباره��ي�عمل�أبي�ديب�استدراكا�ع5ى�الخليل،�وهو�ما�

يل�جذري�لعروض�الخليل"�يقوم�ع5ى�خصص�له�الفصل�Oول�وسماه�بـ�"نحو�بد

�ذلك�أنه� �له، �الخليل�ظلما �;فاهيم �الحرفية �بالabجمة أساس��pتعت��aتسميته

ْن)�و
ُ
ْن)(يعت��aأن�الشعر�العربي�يقوم�ع5ى�نوى�أساسية�¶ي�(فا)�و(ِعل

ُ
b
َ
ومن��،َعل

هذه�النوى�Oساسية�تتشكل�تتابعات�تتكون�م@?ا�البحور.�وليست�النواتان�Oوjى�

�ف¿�Vوالث �الثالثة �أما �الخليل، �عند �ا;جموع �السبب�الخفيف�والوتد �سوى انية

  الفاصلة�الصغرى.�

�مث(� �السريع �تشكل Vال�� �النوى �يصف �ح9ن �يجعل��،)57ص�(أما فإنه

اِعْنُل)(�:وحدته�Oخ�a9هكذا
َ
اف
َ
�أن��،بتسك9ن�النون�وضم�ال(م)(�.ف �إjى و�pينتبه

مستفعلن)�بتفريق�وتدها�(ت�aها�من�مفعوpُت)�ال��Vيع(ذلك�صنيع�الجوهري��ي�

�لعروض� �الجذري �بديله �وضع �ي� �اعتماده �إjى �راجع �ذلك �وسبب (ُمْسَتْفِعْنُل).

�ذلك� �رشيق �pبن �العمدة �ي� �فلو�قرأ �وحده، �ربه �عبد �ابن �عقد �ع5ى الخليل

)،�لعلم�أن�بديله�ليس�جذريا�كما�وصفه.�ولكنه�لم�يعتمد�إ2/303�pو��1/135(

�إjى�من�سبقه��ي�#ستدراك�ع5ى�الخليل،��،هع5ى�عقد�ابن��عبد�رب
ً
pولم�يلق�با

�.Vى�أهم�شروط�البحث�العلمj̀ان�عمله،�وتجع(نه�يفتقر�إ   وهاتان�صفتان�تم9
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�كمال�أبي�ديب�� �كتبته�عن�عمل�د. �لم�ألحق�ما لهذه�Oسباب�ولغa9ها،

�أن�كل� �خصوصا �ببحث�خاص�به، �مفض(�استق(له �البحث، �l?ذا ا;شار�إليه

تستحق�تحلي(�ومناقشة�ونقدا،�وهذا�ما�كان�سيجعل��،يه،�بل�كل�كلمةفكرة�ف

�وبعيد� �ومم(، �طوي(�جدا �ـ �ديب �أبي �عن �كتب �ما �به �لو�ألحق �ـ �البحث هذا

وعمل�أبي�ديب�من�ناحية��،الع(قة�ب9ن�عمل�الخليل�وا;ستدرك�عليه�من�ناحية

  ثانية.�

  :منهجهـ��3

صف،�فقد�رأيت�أنه�الوسيلة�ا;نهج�الذي�اعتمدته��ي�هذا�البحث�هو�الو 

�Vوكشف�الع(قات�ال�� �نظامه، �الخليل �عل�?ا ¸Wب� Vسس�ال�O� �لتحديد ا;مكنة

�واعتمادي� �ا;ستدركون�استدراكهم، �عل�?ا ¸Wب� Vسس�ال�Oوكشف�� �بي@?ا، تقوم

�الوصف �أن��،ع5ى �إjى �كذلك �راجع �لذلك، �غa9ه �دون �ص(حيته �إjى باÎضافة

Vى�الوصف�قبل�ا;رحلة�الراهنة�لبحثنا�العلمjي�دراسة�العلوم�العربية�إ�،�تحتاج�

�ا;ناهج �من �ا;ختلفة،��،غa9ه �ومناهجها �tسسها �صحيح �اكتشاف �أجل من

وسيتضح��ي�النقطة�الخامسة�من�هذه�ا;قدمة�كيف�أمكن�عن�طريق�الوصف�

  تحديد�Oسس�وكشف�الع(قات�القائمة�بي@?ا.

  :إطاره�التاريFيـ��4

ا�البحث�مما�قبل�الخليل�إjى�العصر�الحاضر،�أي�يمتد��طار�التاريÒي�لهذ

�استدراك� �إjى �العروض�والقافية، �قبل�علم �ما �مرحلة �سميn?ا Vال�� من�ا;رحلة

�مراحله� �ي� �التدرج �فإن �طول، ��طار�من �هذا �يبدو�ع5ى �ما �ورغم ا;عاصرين.

وعمل�الخليل،��،ليتم�إدراك�الع(قة�ب9ن�ا;(مح�السابقة�لعمل�الخليل�،ضروري 

ع5ى�أن�وضع�هذا�البحث��ي�هذا��طار�التاريÒي�ا;شار��.ل�ا;ستدرك9ن�عليهوعم

�وتلك� �التوحد، ��pع5ى �التعدد �ع5ى VWفهو�مب� ��طار، �هذا �وحدة VWيع�p� إليه،
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بكشف��،سمة�التاريخ.�وقد�تكفل�الوصف�الذي�اعتمدته�منهجا��ي�هذا�البحث

��طار�التاريÒي �هذا �ي� �التعدد �اقتص�،هذا �ح9ن �الشعر�وهكذا �ع5ى ر�الخليل

�نظامه �بناء �ي� �وOموي �و�س(مي �والقرطاج��VW،الجاه5ي �الجوهري وأضاف

وأنيس�والطيب�إjى�ذلك�ما�أتى�بعده�من�شعر،�كان�pبد�أن�تختلف�ا;واقف،�

�أسس �النظام �إjى �أخرى �،فتضاف �منه ̀��،وتختفي �تتم9 �و#ختفاء وباÎضافة

تغ�a9الشعر�ا;وصوف�الذي�اقت�Ô¸�بناء�ع5ى��،مرحلة�عن�أخرى��ي�هذا��طار

  تطور�التاريخ�أن�يختلف�من�مرحلة�إjى�أخرى.

  :أقسامهـ��5

الباب�Oول�;ا�قبل�الخليل،��،قسمت�هذا�البحث�إjى�مقدمة�وث(ثة�أبواب

�العلم�مما��.وجعلته�من�مقدمة�وفصل9ن�وخاتمة �̀ وتحدثت��ي�ا;قدمة�عما�يم9

�العروض�وغa9ه �بقدم �سبب�القول �وعن �العلوم�قبله، �الشعر��،من �قدم وعن

�بتطبيقه �إيقاعه �يحكم �الذي �القانون �وارتباط �الشعر��،العربي، �خضوع وعن

  وتمهيد�م(حظات�العرب�لعلم�الخليل.�،العربي�للتطور 

وتحدثت��ي�الفصل�Oول�الذي�خصصته�للم(مح�العروضية�قبل�الخليل�

�الرجز� �و¶ي �شعرهم، �لوصف �العرب �استعملها Vال�� �ا;صطلحات والهزج�عن

�الذي� �النظام �وعن �والقريض�وا;قبوض�وا;بسوط�وOقراء، �والقصيد والرمل

وطبقت�التنعيم�ع5ى��،كانوا�يعلمون�به�أوpدهم�قول�الشعر�وهو�ا;ت�a9أو�التنعيم

ثم�ختمت�هذا�الفصل�بالحديث��.أعاريض�الشعر�وضروبه�كما�حددها��الخليل

� �و¶ي �شعرهم، �لوصف �استعملوها �أخرى �مصطلحات �وا;صراع�عن البيت

  واليتيم�والنتفة�والقطعة.

وتحدثت��ي�الفصل�الثاني�الذي�خصصته�;(مح�القوا�ي�قبل�الخليل،�عن�

�للقافية �العرب �و�كفاء��،تعريفات �و�قواء �السناد �و¶ي �عندهم �عيوl?ا وعن
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و�يطاء�وعن�النصب�والبأو،�ثم�ختمت�هذا�الفصل�بذكر�طائفة�من�شعراÕ?م�

  عيوب�القوا�ي.�قبل�الخليل�لبعض�

�للخليل �السابقة �ا;(مح �الباب�Oول�عن�قيمة �هذا �خاتمة �،وتحدثت��ي

  وعن�أثرها��ي�عمله.

�البحث�للعروض�والقوا�ي�عند�الخليل،� وخصصت�الباب�الثاني�من�هذا

�من� �Oول �القسم �وجعلت �للقوا�ي، �والثاني �للعروض �أولهما �قسم9ن: وجعلته

�فصول، �وستة �ا;قدمة�مقدمة �ي� �للعروض�وسبب��تحدث �الخليل �وضع عن

وبنائه�ع5ى�التنعيم�والفرق�بي@?ما،�وعن�ضياع�كتاب�الخليل��،وضعه،�وتسميته

واعتماد�البحث�ع5ى�أقواله�الصريحة�ا;نقولة�عنه،�وعن�منهج�دراسة�عروض�

ومناقشة�من�وصفه�من��،الخليل�الذي�اتبعته�وهو�وصف�عمل�الخليل�نفسه

  الدارس9ن.�

 Oي�الفصل��ول�عن�الوحدات�الصوتية�ال��V¶ي�Oسباب�وOوتاد�وتحدثت�

وانتقلت�إjى�موقعها��،فعرضت�لبناÕ?ا�ع5ى�مفهوم�الحركة�والسكون �،والفواصل

�عدم� �وعن �القدماء، �عند �والسكون �الحركة �مدلول �فتحدثت�عن �ا;قاطع من

�والصائت �الصامت �ب9ن �ا;تحرك �ي� ̀هم �الصامت��،تمي9 �ب9ن �اعتبار�ا;زج وعن

�ي�ا;تحرك�عندهم�عم(�وظيفيا،�وعرضت�;كانة�ا;تحرك�عندهم�من�والصائت�

�ي�� �عندهم �والصائت �الصامت �ب9ن �ا;زج �س(مة �كون �عن �وتحدثت ا;قاطع،

�إدراكهم� �عن �الحديث �إjى �وانتقلت �العربية، � �خصائص �من �نابعة ا;تحرك

�ثم�عرضت�لوظيفة�السكون��ي� للع(قة�ب9ن�الحركة�وا;د�رغم�فصلهم�بي@?ما،

�وظيفn?ما�الع �من �نابع �بالسكون �ا;د �إلحاقهم �أن �عن �وتحدثت �عموما، ربية

�ع5ى� �العربية �ي� �ا;قاطع �بناء �تكلمت�عن�صحة �ثم �الشعر. �إيقاع �ي� الواحدة

وكون��،الحركة�والسكون،�وعرضت�;كان�وحدات�الخليل�الصوتية�من�ا;قاطع



 �د.�محمد�العلمي�

  33 

باري�وتحدثت�عن�اعت�،وظيفة��هذه�الوحدات�منحصرة��ي�وصف�إيقاع�الشعر

  .لÖسباب�وOوتاد�وحدات�صوتية�وظيفية

̀ها�عن�بعضها�وع(قة��،وتحدثت�بعد�ذلك�عن�تسمية�هذه�الوحدات وتم9ُّ

�الوحدات� �بناء �عن �بالحديث �الفصل �هذا �وختمت �Ëخر، �بالبعض بعضها

  �يقاعية�ال��V¶ي�Oجزاء�من�هذه�الوحدات�الصوتية�الوظيفية.�

�أو�ا �لÖجزاء �الثاني �الفصل فتحدثت�عن��،لوحدات��يقاعيةوخصصت

�بمنهج� �تركيØ?ا �مبدأ �وع(قة �ومبدئه، �تركيØ?ا �وعن �وسبب�ذلك، �وكمها عددها

�ا;عجم�وهو�التقليب�الذي�سميته�ثابتا وتحدثت�بعد�ذلك�عن�أن��.الخليل��ي

�إجرائي �مفهوم �Oجزاء �ي� �والفرع �Oصل �وصف��،فكرة �¶ي Vال�� �وظيفn?ا وعن

�الشع �بيت �ي� ��يقاع �وعن�وحدات �لها، �والتطبيقي �ا;ظهر�النظري �وعن ر،

�صرفية �صيغ �من �هذا��،صياغn?ا �وختمت �الصياغة، �لتلك �الصوتية والدpلة

�غa9ها� �دون �الصرفية �الصيغ �لهذه �اختيار�الخليل �دpلة �بالحديث�عن الفصل

  .لتمثيل�الوحدات��يقاعية

�فتحدثت�عن� �أو�البحور، ��يقاعية �لÖنساق �الثالث �الفصل وخصصت

̀�الخليل�ف�?ا�ب9ن�تعر  ̀ها�من�بعضها،�وعن�تمي9 يفها�وعددها،�وعن�تركيØ?ا�وتمي9

�إيقاع� �مب�VWع5ى�استقراء �يحتمل�النسبة�tك�aÅمن�بحر،�وعن�أن�إثباته�لها ما

�وفصلت�القول�بعد�ذلك��ي�إثبات�الخليل�;شطور�الرجز�وم@?وكه ثم��،الشعر.

�ع VWمب� �له �الخليل �إهمال �يظن �ما �إهمال �أن �عن �اطراده�تحدثت �عدم 5ى

�ا;تدارك �طرح �ع5ى �نصه �وذكرت �أو��،وشذوذه، �Oنساق �هذه �لبناء وعرضت

البحور�من�الوحدات��يقاعية�ع5ى�أساس�عددها�ونوعها�والع(قة�بي@?ا��ي�كل�

�Oصلية� �لصورها �فعرضت �معا، �وتطبيقية �نظرية �كوw?ا �عن �وتحدثت بحر،

�بتلك�،والفرعية �هذه ��،وع(قة �الزحاف�والعلة �بي@?ما،�ودور �الع(قة �إقامة �ي
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وسبب�إثبات�ما�أثبته�وأهمله�من�صورها،�وتحدثت�بعد�ذلك�عن�عدم�إغ(ق�

�هذا� �وختمت �البحور، �لهذه �الشعر�بوضعه �إيقاع �ع5ى �التطور �لباب الخليل

  الفصل�بالحديث�عن�تسميته�لها.�

وخصصت�الفصل�الرابع�للحديث�عن�الدوائر�أو�النماذج�النظرية�العليا،�

�لو  �وأسماÕ?افعرضت �وعددها �ذلك، �ودpلة �وتسميn?ا �عن��،ضعها، وتحدثت

�مكونا�?ا� �ب9ن �أساس�الع(قة �ع5ى �البحور �ب9ن �الربط �¶ي Vال�� �النظرية دpلn?ا

وتحدثت�عن�مبدأ�هذه�الع(قة�ال��V¶ي�التقليب�ا;تحرك،�وناقشت�بعد�ذلك�د.�

�الج �آلية �ي� �عياد �ا;ظهر�النظري�شكري �عن �وتحدثت �ف�?ا. �البحور �ب9ن مع

�ع(قn?ا� �ضوء �ع5ى �الشطور �أسماء �وعن �الشعر، �و�ي �ف�?ا �للجزء والتطبيقي

�هذا��،بالدائرة �وختمت �معا، �وتطبيقية �نظرية �نماذج �ف�?ا �البحور �كون وعن

  الفصل�بالحديث�عن�الدpلة�النظرية�للبحور�ا;هملة�ف�?ا.�

 pللتحو� �الخامس �الفصل �و¶ي�وخصصت �وOنساق، �الوحدات �ي� ت

�الصور� �ب9ن �الع(قة �تحديد �¶ي Vال�� �وظيفn?ا �فتحدثت�عن �والعلل. الزحافات

وعن�دpلة�ذلك�ع5ى�كون�العروض�علما�وصفيا��،ا;تعددة�للوحدات�وOنساق

�إجرائيا�،�pمعياريا �واعت�aته�مفهوما �،ثم�عرضت�;فهوم�الزيادة�والنقصان�ف�?ا

�̀ �ي�التحوpت�ب9ن�الزحاف�والعلة�مب�VWع5ى�وظيفة�كل�وتحدثت�عن�أن�التمي9

�ظواهره� �الزحاف�وتعدد �لتشعب �الخليل �تنظيم �إjى �ذلك �بعد �وخلصت م@?ما.

�الشعر.� �ي� �الزحاف �واقع �يعكس �الذي �وا;كانفة �وا;راقبة �ا;عاقبة بقانون

وتحدثت�عن�تفريعه�للزحاف�إjى�صور�وأنواع�حسب�موقعه،�وعن�أن�وصفه�له�

 a9ثم�تحدثت�عن�سبب�إثباته�لصوره�بالحسن�وغ� ه�راجع�إjى�شيوعه�أو�عدمه.

�السماع،�وتكلمت�بعد�ذلك�عن�الزحاف�باعتباره� النادرة�الذي�هو�احabام�مبدأ

يحدد�الع(قة�ب9ن�Oجزاء��ي�البحور�و�pيخلط�إيقاع�بحر�بآخر،�وعن�الجانب�

�ي�شواهد�الزحاف�عند�الخليل� Vى�الحديث�عن�ا�،التعليمjلعلل،�ثم�خلصت�إ



 �د.�محمد�العلمي�

  35 

�¶ي� �بعي@?ا �أجزاء �صور �ب9ن �الع(قة �تحديد �¶ي Vال�� �وظيفn?ا �عن فتكلمت

ا;تطرفة،�وعن�دورها�لذلك��ي�تحديد�الصور�ا;ختلفة�لكل�بحر.�وختمت�هذا�

الفصل�بالحديث�عن�ظاهرة�التداخل�ب9ن�الزحاف�والعلة��ي�الوظيفة،�فعرضت�

  للزوم�الزحاف�وعدم�جوازه�وعدم�لزوم�العلة.�

�الف �منهج�وخصصت �عن �للحديث �Oول �القسم �هذا �من �السادس صل

�ظواهر�الشعر�بعد� �وصف �ع5ى �اعتماده �عن �فتكلمت �العروض، �ي� الخليل

استقرائه،�وعن�أن�الشعر�الذي�وصفه�جاه5ي�وإس(مي�وأموي،�ثم�ختمت�هذا�

الفصل�بالحديث�عن�مراحل�نظام�الخليل�ا;بنية�ع5ى�الوصف،�و¶ي�الوحدات�

�الوظيفية ��يقاعيةوا�،الصوتية ��يقاعية�،لوحدات والنماذج��،وOنساق

  .النظرية�العليا،�والتحوpت

�الباب�من�فصل�واحد،�تحدثت�فيه�عن� وجعلت�القسم�الثاني�من�هذا

�ي�� �بالقافية �وعن�انتشار�#هتمام �وعموميته، �القوا�ي �ي� �الخليل �قبل �ما أولية

�ل �تكلمت�عن�تعريفه �ثم �علما. �أول�من�جعلها �وكونه �ع5ى�عصره، �باpعتماد ها

�والسكون  �الحركة �كذلك.��،مفهوم �عنده �عل�?ما �اعتمدت Vال�� �لوازمها وعن

�عن� �للك(م �وخلصت �الصوتية، �ودpلn?ا �لها �وضعها Vال�� �الصيغ �عن وتحدثت

�وعن�عددها �الحركات�ب9ن�ساكن�?ا، �حسب�تواjي �عنده وتحدثت�عن��.أقسامها

�ا;صطلحات �الذي�هو�تحديد �عيوl?ا �ي� �تك�.دوره �ربطه�ثم �ذلك�عن لمت�بعد

�الفصل��،العروض�بالقافية��ي�اشabاكه�الردف��ي�بعض�الضروب وختمت�هذا

̀�الخليل��ي�القافية�ب9ن�الساكن�الصحيح�والل9ن،�ع5ى�خ(ف� بالحديث�عن�تمي9

  .ما�فعل��ي�العروض

وخصصت�الباب�الثاني�من�هذا�البحث�للمستدرك�ع5ى�الخليل،�وجعلته�

�للمستدرك��ي �القوا�ي�قسم9ن�أولهما �والثاني�للمستدرك��ي وجعلت��.العروض،
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القسم�Oول��ي�مقدمة�وخمسة�فصول،�تحدثت��ي�ا;قدمة�عن�كaÅة�التأليف�

�وعن�مذاهب�التأليف�فيه�بعده.� �العروض�بعد�الخليل�واخت(ف�اتجاهاته، �ي

وحددت�مفهوم�#ستدراك��ي�هذا�البحث،�وختمت�ا;قدمة�بالحديث�عن�ا;نهج�

  لدراسة�ا;ستدرك��ي�العروض�ع5ى�الخليل.��الذي�اتبعته

وتحدثت��ي�الفصل�Oول�ا;خصص�;ستدرك�Oخفش�عن�رفضه�للدوائر�

وقبول�بعض�نتائجها،�وعما�أضافه�إjى�البحور�وOعاريض�والضروب�وما�رفضه�

  م@?ا،�وعما�أضافه�إjى�الزحافات�وما�رفضه�م@?ا.�

� �;ستدرك �خصصته �الذي �الثاني �الفصل �ي� �ع5ى�وتكلمت العروضي9ن

�دوائر�السكاكي� �وعن �الدوائر، �تسمية �ي� �للخليل �الت�aيزي �مخالفة �عن الخليل

  الجديدة،�وعن�مخالفة�الشنabي�VWوا;ح5ي�للخليل��ي�ترتيب�الدوائر.

�عند� �ا;قرون �وا;نتشر�والوتد �السبب�ا;ضطرب �ذلك�عن وتحدثت�بعد

��،ا;عري  �وعن �الثقيل، �للسبب �إنكار�بعض�العروضي9ن �ا;تصل�وعن السبب9ن

  وا;نفصل،�والوتدين�الث(ثي�والرباµي�عند�ا;دعو�بالحمار.�

وتحدثت�بعد�ذلك�عن�تفس�a9الزجاج�tصل�زحاف�وتقسيمه�نوعا�منه�إjى�

�ي�بعض�أنواع�الزحاف�،فرع9ن� وعن�مخالفة�السكاكي��،وعن�ذكر�ا;عري�Þراء

�ي�واحد،��وعن�جمع�الليث�نوع9ن�من�الزحاف�،للخليل��ي�وصف�جزء�مزاحف

  وعن�مخالفة�بعضهم�للخليل��ي�جواز�نوع�من�الزحاف��ي�موضع�بعينه.

�Oعاريض� �ي� �العروضي9ن �مستدرك �عن �بالحديث �الفصل �هذا وختمت

�ولم��،والضروب �أضافوه �و;ا �بالشذوذ، �ووصفوه �إل�?ا �أضافوه �;ا فعرضت

�بالشذوذ �م@�،يصفوه �نسبوه �و;ا �الخليل، �أثبته �مما �بالشذوذ �وصفوه �إjى�و;ا ?ا

  بحر�آخر�غ�a9الذي�نسبه�إليه�الخليل،�و;ا�رفضوه�م@?ا�مما�أثبته�الخليل.
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�كتابه� �عن �فتحدثت �الجوهري، �;ستدرك �الثالث �الفصل وخصصت

�العمدة �ي� �نقل�منه �وما �ا;ستدرك�الذي��،"عروض�الورقة" وفصلت�القول��ي

�كتابه �ي� �ذكر �،ورد �وعن�عدم �فقط، �سبعة �عنده ه�فتكلمت�عن�كون�Oجزاء

�عنده،�وعن�تسميته�للزحاف�والعلة�
ً
لÖعاريض�والضروب�لكون�الزحاف�جائزا

�نتج�عن�ذلك�من�إدخاله� �وما معا�زحافا،�وعن�أن�البحور�عنده�اثنا�عشر�بابا

�بعض�العلل �مفهوم �ي� �للخليل �وتحدثت�عن�مخالفته �آخر. �ي�
ً
وإجازته��،بحرا

خليل�tنه�أجاز�علة�منعها�وإثباته�ضربا�لم�يثبته�ال�،زحافات�وعل(�منعها�الخليل

�الشعر� �ع5ى �اعتمد �لكونه �الخليل �يذكرها �لم �أعاريض�وأضربا �وإثباته الخليل،

�الفصل�بالحديث�عن�علة� �وختمت�هذا ا;حدث�الذي�لم�يعتمد�عليه�الخليل.

  ا;عاقبة�عنده�وتعليل�ذلك.�

�العروض،� �ي� VWالقرطاج� �حازم �;ستدرك �الرابع �الفصل وخصصت

�وعن�احتياج�فتحدثت�عن�ا;ستدر  �م@?اج�البلغاء�وسراج�Oدباء" �كتابه�" ك��ي

ثم�فصلت�القول�بعد�ذلك��ي��،العروضي9ن�عنده�إjى�العلم�الك5ي�وهو�الب(غة

�نتائجها�،مستدركه �لبعض �وقبوله �;بادÕ?ا �انتقاده �الدوائر�عن �ي� �.فتحدثت

�بالنظر�إjى�ع(قة�بيت�الشع �ا;تحرك�والساكن�عن�تسميته�لهما ر�وتحدثت��ي

�ومكان� �ومواقعها �عنده �وOسباب�تكلمت�عن�Oرجل �Oوتاد �و�ي ببيت�الشعر.

�V�Ìالخما� �عن �Oجزاء �ي� �مستدركه �ي� �وتحدثت �م@?ا. �وأوتاده �الخليل أسباب

والسدا�V�Ìوالسباµي�والثماني�والتساµي�م@?ا�عنده،�وعن�دpلة�إضافة�السبب�

�ال �ي� �وتحدثت �Oرجل، �إjى �ا;تضاعف �والوتد �من�ا;تواjي �لها �بنائه �عن بحور

Oرجل،�فبينت�ما�وافق�فيه�الخليل��ي�ذلك�وما�خالفه�فيه.�وتكلمت�عن�تعديد�

وبينت�ما�وافق�فيه�الخليل��ي�ذلك�وما�خالفه��،أنواع�الabكيبات�عنده��ي�البحور 

�و¶ي� �البحور، �تركيبات �ي� �عنده �التناسب �لقوان9ن �ذلك �بعد �وعرضت فيه.

�والتض �ا;تماثل، �ب9ن �للمنسرح�التنسيق �تجزئته �ي� �وذكرت �وشروطه. ارع
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�آخر �نوعا �إلحاقه �عن �وتحدثت �للخليل. �مخالفته �جعله��،وا;قتضب وذلك

�أو�ا;جتث �ا;ذال �ا;جزوء �مجتثا�،البسيط �البسيط �مجتثا��،ومجزوء ومخلعه

  كذلك.

�Oندلسي9ن �عن �نقله �الذي �الجديد �البحر �عن �البحر��،وتحدثت وعن

ه.�ثم�خلصت�إjى�Oوزان�ال��Vاعت�aها�ثابتة�عن�الجديد�Ëخر�الذي�ذكره�وسما

�موضوعة �أو �ف�?ا �مشكوكا �أو �عن��.العرب �بالحديث �الفصل �هذا وختمت

مستدركه��ي�الزحاف�والعلة،�فتكلمت�عن�ربطه�لهما�باtرجل،�وعما�يستحسن�

  وعن�مخالفته�للخليل��ي�خرم�الكامل.�،ويستقبح�م@?ما�عنده

تورين�إبراهيم�أنيس�وعبد�هللا�وخصصت�الفصل�الخامس�;ستدرك�الدك

�تيسO�a9وزان� �أنيس�عن �الدكتور �مستدرك �ي� �فتحدثت �العروض. �ي� الطيب

�ا;ضارع� �رفض �ع5ى �تيسO�a9وزان �بنائه �وعن �الجديد، �مشروعه �وعن عنده

وإثبات�باÄي�البحور،�وعن�ترتيب�ا;قبول�عنده�م@?ا�ع5ى�أساس�نسبة�شيوعه��ي�

�ورف �لزحافات �قبوله �وعن �بنائه�الشعر، �للحديث�عن �خلصت �ثم �tخرى. ضه

وعن�اختصاره�فيه�للتفاعيل�وصور��،;شروعه�الجديد�ع5ى�التبسيط�والسهولة

الزحاف.�وانتقلت�للحديث�عن�مستدرك�الدكتور�عبد�هللا�الطيب،�فتكلمت�عن�

جعله�بحرا�أص(�لبعض�Oبحر،�وعن�تغيa9ه�لتجزئة�بعضها،�وأخa9ا�عن�إضافته�

  خليل.أبحرا�لم�يذكرها�ال

�فصل9ن �من �الباب �هذا �من �الثاني �القسم �أولهما��،وجعلت خصصت

والثاني�;ستدرك�غa9ه�ف�?ا.�فتحدثت��ي�Oول�عن��،;ستدرك�Oخفش��ي�القافية

خ(ف�Oخفش�للخليل��ي�تعريف�القافية�وسببه�الذي�هو�تغليب�السماع�ع5ى�

تعدي�والتعدي�رغم�الجهد�العلمV.�وتكلمت�بعد�ذلك�عن�زيادته�للغاjي�والغلو�وا;

كوw?ا�ليست�من�لوازم�القافية.�ثم�تحدثت�عن�زيادته�لÀشباع،�واعت��a?ا�ليست�
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�ليس�من�اللوازم�عنده �الخليل�tنه �ع5ى وتحدثت�عن�إنكار�Oخفش��.استدراكا

للرس�ودpلة�ذلك،�وعن�موافقته�للخليل��ي�سناد�التوجيه�وفصلت�القول��ي�

ع��ي�هذه�ا;وافقة.�وتحدثت�عن�مخالفته�ذلك،�ثم�تحدثت�عن�مخالفته�للسما

�الفصل�بالحديث� �وختمت�هذا �ف�?ا. �للسماع �واتباعه �سناد��شباع للخليل��ي

�الفصل� �ي� �وتحدثت �ذلك. �وتفصيل ��يطاء �ي� �للخليل �Oخفش �موافقة عن

الثاني�من�هذا�الباب�عن�تعريف�الفراء�للقافية،�وعن�تقسيمه�للقوا�ي،�وعدم�

�ا;تكاوس�م@?ا. �رأي��عده �وعن �التنوßي، �عند �التوجيه �ذلك�عن وتحدثت�بعد

�وابن�قتيبة �وعن��جازة�و�قواء�و�كفاء�عند�أبي�عبيدة �الرس، �،الجرمي��ي

وختمت�هذا�الفصل�باستدراك�ا;عري�ع5ى��،وعن��قواء�و�كفاء�عند�قطرب

  الخليل�اشabاط�الردف��ي�الخفيف�ا;شعث.�

  :مصادرهـ��6

 O� �الباب �ي� �;(مح�اعتمدت �خصصته �وهو�الذي �البحث، �هذا �من ول

و¶ي�ال��Vوجدت�أw?ا��،ع5ى�ا;صادر�Ëتي�ذكرها�،العروض�والقوا�ي�قبل�الخليل

كتاب��:عرضت�لخوض�العرب��ي�هذا�ا;وضوع�قبل�أن�يضع�الخليل�علمه،�و¶ي

والختام�ا;فضوض�عن�خ(صة�علم��،وإعجاز�القرآن�للباق(ني�،القوا�ي�لÖخفش

�pبن�حجر�العسق(ني،�العروض�لل �الشا�ي �والabشيح �الوا�ي �والتوشيح قضاµي،

�للجاحظ �والتبي9ن �قتيبة�،والبيان �pن �والشعر�والشعراء �للمرزباني، �،وا;وشح

�للتنوßي �ابن�هشام،��،وتأويل�مشكل�القرآن�pبن�قتيبة�،وكتاب�القوا�ي وسa9ة

?w�.ومقالة�د�،a9ثOبن�pثر�Oي�غريب�الحديث�و�اد�محمد�جbن�عن�علم�وال@?اية�

العروض�ونشأته،�وع@?ا�نقلت�ما�نقله�كاتØ?ا�من�كتاب�القضاµي�السابق،�ومقالة�

وع@?ا�نقلت�ما�نقله��،البش�a9بن�س(مة�"�نظرية�التطعيم���يقاµي��ي�الفص¾ى"

كاتØ?ا�عن�الشيخ�ج(ل�الحنفي�الذي�نقل�بدوره�عن�كتاب�ابن�حجر�العسق(ني�

�البا �ي� �واعتمدت �الثانيالسابق. �الخليل��،ب �لعروض �خصصته �الذي وهو



@�العروض�والقافية:�دراسة��ي�التأسيس�و�ستدراك� @@ @@ @@ @

 40 

�ربه �pبن�عبد �الفريد �العقد �ع5ى �Oوjى �بالدرجة �عروض�الخليل �ي� �،وقوافيه،

�عليه،� �اعتمادي �سبب �الباب �هذا �من �Oول �القسم �مقدمة �ي� �شرحت وقد

�ع5ى�كتب�العروض�ال��Vروى�
ً
واعتمدت��ي�العروض�والقوا�ي�عند�الخليل�معا

�ل �صريحة �آراء �و¶يأصحاl?ا �العروض��:لخليل، �وكتاب �لÖخفش، �القوا�ي كتاب

pبن�السراج،�و�قناع��ي�العروض�وتخريج�القوا�ي�للصاحب�بن�عباد،�والوا�ي�

والقسطاس��ي�العروض�للزمخشري،�وا;عيار���ي��،�ي�العروض�والقوا�ي�للت�aيزي 

�للسكاك �العلوم �ومفتاح ،VWيabللشن� �القوا�ي �علم �ي� �والكا�ي �Oشعار �،يأوزان

  والعيون�الغامزة�ع5ى�خبايا�الرامزة�للدمامي�VWو�رشاد�الشا�ي�للدم@?وري.�

�ا;ستدرك �له،��،أما �القوا�ي �كتاب �لÖخفش�ع5ى �بالنسبة �اعتمدت فقد

�السابقة �الكتب �ي� �عنه �بعض�العروضي9ن �رواها Vال�� �Ëراء وبالنسبة��،وع5ى

  ;ستدرك�العروضي9ن�اعتمدت�ع5ى�الكتب�السابقة.�

ة�للجوهري،�اعتمدت�بالدرجة�Oوjى�ع5ى�كتابه�"عروض�الورقة"�وبالنسب

وقارنته�بما�نقله�عنه�ابن�رشيق��ي�العمدة،�وكان�مصدري�الوحيد��ي�مستدرك�

�إبراهيم�� �الدكتور �أما �Oدباء" �وسراج �البلغاء �"م@?اج �كتابه VWالقرطاج� حازم

قى�الشعر"�فمصدري��ي�مستدركهما�كتاب�Oول�"موسي�،أنيس�وعبد�هللا�الطيب

  وكتاب�الثاني�"ا;رشد�إjى�فهم�أشعار�العرب�وصناعn?ا".�

  :�������������نتائج�البحث�– 7

�من�خ(ل�اعتمادي�ع5ى�وصف�ا;(مح�السابقة� النتائج�ال��Vوصلت�إل�?ا

  لعمل�الخليل،�وعمل�الخليل،�وعمل�ا;ستدرك9ن�عليه،�¶ي�التاjي:�

̀ت��ي�الباب�Oول�ب9ن�العلم�وما�قبل�ا لعلم،�فرأيت��ي�ا;(مح�السابقة�م9

رغم�أw?ا��،الدpلة�wt?ا�جزئية�مضطربة�،للخليل�أw?ا�تنتم�V;رحلة�ما�قبل�العلم

  مهدت�لعمل�الخليل.
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�السابقة� �ا;(مح �ع5ى �علمه �ي� �الخليل �اعتماد �الثاني �الباب �ي� وأظهرت

عليه.�واستنتجت�بخصوص�الوحدات�الصوتية�عنده�صحة�بناÕ?ا�ع5ى�الحركة�

�ي�وا� �والصائت �الصامت �ب9ن �ـ �م@?م �والخليل �ـ �القدماء �مزج �واعت�aت لسكون،

�رغم� �الخليل �أن �وأظهرت �خصائص�العربية. �من �نابعا �عم(�وظيفيا ا;تحرك

�أظهرت�صحة� �كما فصله�ب9ن�ا;د�والحركة�كان�يدرك�الع(قة�النوعية�بي@?ما.

�واعت�aت�Oسباب�وOوتاد �والسكون، �من�الحركة �ا;قاطع وحدات�صوتية��بناء

  وظيفية�خاصة�بإيقاع�الشعر�وحده.�

�مبدأ� �ع(قة �Oجزاء �و¶ي ��يقاعية، �الوحدات �بخصوص واستنتجت

�الثابت،� �بالتقليب �ا;بدأ �ذلك �وسميت �الخليل، �عند �ا;عجم �بمبدأ تركيØ?ا

وأظهرت�أن�فكرة�Oصل�والفرع��ي�الوحدات�مفهوم�إجرائي�عم5ي،�وليس�حكما�

�أ �بينت �كما �وآخر�تطبيقياأخ(قيا. �نظريا �مظهرا �للوحدات �عن��.ن وكشفت

  الدpلة�الصوتية�لصياغة�الوحدات��ي�صيغ�صرفية�دون�غa9ها.�

�استقراء� �ع5ى ¸Wمب� �لها �الخليل �إثبات �أن �البحور �بخصوص وأظهرت

�VWمب� �م@?ا �واستخلصت�أن�إهماله �الرجز�وم@?وكه، �أثبت�مشطور �وأنه الشعر،

البحور�نماذج�نظرية�وتطبيقية�معا،�وأن��وبينت�أن�،ع5ى�عدم�اطراده�وشذوذه

�أثبته�الخليل��.دور�الزحاف�والعلة�هو�تحديد�الع(قة�بي@?ما �أظهرت�أن�ما كما

وما�أهمله�من�صورها�أساسه�التقيد�باطراد�ا;سموع�وطرح�الشاذ.�وخلصت�أن�

الخليل�ح9ن�وضع�البحور�لم�يغلق�الباب�ع5ى�تطور�إيقاع�الشعر�بذلك،�فهو�قد�

  ظم�ع5ى�ما�لم�تقل�عليه�العرب.�أجاز�الن

�الربط�ب9ن� �¶ي �أساسية �نظرية �دpلة �لها وأظهرت�بخصوص�الدوائر�أن

كما�بينت�أن�هذه�الع(قة�مبنية�ع5ى��.البحور�ع5ى�أساس�الع(قة�ب9ن�مكونا�?ا

ا;بدأ�الذي�سميته�بالتقليب�ا;تحرك.�واستنتجت�أن�للجزء�ف�?ا�مظهرا�نظريا،�
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�تطبيقي �الشعر�مظهرا �نماذج�نظرية�و�ي �ف�?ا �البحور �ذلك�أن �بنيت�ع5ى �كما ا.

  وتطبيقية�معا.�وكشفت�أخa9ا�عن�الدpة�النظرية�للبحور�ا;هملة�ف�?ا.�

وبينت�بخصوص�التحوpت،�و¶ي�الزحافات�والعلل،�أن�وظفn?ا�¶ي�تحديد�

�ذلك�كون�العروض� �وبنيت�ع5ى �والبحور. �لÖجزاء �ا;تعددة �ب9ن�الصور الع(قة

 pن�الخليل�بوضع�الزحافات�والعلل�لم�يقصد�أن�يلزم�علما�وصفيا�t�،معياريا�

الشعراء�l?ا�بقدر�ما�كان�عمله�نتيجة�وصف�دقيق�لظواهر�الشعر.�وأظهرت�أن�

وليس�حكما��،مفهوم�الزيادة�والنقصان��ي�الزحاف��والعلة�مفهوم�إجرائي�عم5ي

�ك ما�بينت�أن�أخ(قيا�ينتج�عنه�أن�الجزء�الناقص�أقبح�من�الزائد�أو�العكس.

�م@?ما.� �كل �وظيفة �ع5ى VWمب� �والعلة �الزحاف �ب9ن �التحوpت �ي� تمي9`�الخليل

واعت�aت�ا;عاقبة�وا;راقبة�وا;كانفة�قانونا�ينظم�تشعب�الزحاف�وتعدد�ظواهره�

كما�يعكسها�الشعر.�واستخلصت�كذلك�أن�وصف�الخليل�للزحاف�بالحسن�أو�

وأظهرت�أن�إثباته�لصور��.م�الذوق الص(ح�أو�القبح�راجع�إjى�شيوعه��pإjى�حك

وبينت�أن�الزحاف�تحول��،الزحاف�النادرة�مرده�إjى�احabام�ما�سمع�من�العرب

يحدد�الع(قة�ب9ن�Oجزاء��ي�البحور،�و�pيتعدى�ذلك�إن�خلط�إيقاع�بحر�بآخر.�

  كما�أظهرت�أن�الخليل�اتبع��ي�وضع�شواهد�الزحاف�منهجا�تعليميا.�

�من �أن �ذلك �بعد �العروض�وصفيواستنتجت �ي� �الخليل �ع5ى��،هج VWمب

�استقرائه وأظهرت�أن�الشعر�الذي�وصف�الخليل��،وصف�ظواهر�الشعر�بعد

وبW¸�علمه�عليه�لم�يتعد�الجاه5ي�و�س(مي�وOموي،�فهو�بذلك�قد��،ظواهره

كما�بينت�أن�مراحل�نظام�الخليل��.تقيد�بما�كان�متبعا��ي�العلوم�اللغوية�Oخرى 

  ة�ع5ى�الوصف�;ختلف�الظواهر�الصوتية�و�يقاعية��ي�الشعر.�ي�العروض�مبني

�للقوا�ي� �الصرفية �الصيغ �عن �الباب �هذا �من �الثاني �القسم �ي� وكشفت

ودpلn?ا�الصوتية،�وعن�ربط�العروض�بالقوا�ي�من�خ(ل�اشabاط�الخليل�الردف�
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كما�استنتجت�اخت(ف�Oساس�الصوتي��ي�القوا�ي�عنه��ي��.�ي�بعض�الضروب

  وض.�العر 

وبينت�أن�Oخفش��ي�استدراكه�يرفض�فكرة�الدوائر،�ولكنه�يعود�فيقبل�

�وOعاريض�والضروب��.بعض�نتائجها �البحور �رفض�من �فيما �أظهرت�أنه كما

  �.يقبل�الشاذ��ي�السماع�ويرفضه،�ويقبل�القياس�ويرفضه�،والزحاف�وما�أثبت

�الت� �مخالفة �الدوائر�أن �ي� �العروضي9ن �بخصوص�مستدرك aيزي�وبينت

�الabتيب �ي� �له �وا;ح5ى VWيabالشن� �ومخالفة �التسمية، �ي� �إjى��،للخليل راجعة

�أظهرت� �فقد �الجديدة، �لدوائر�السكاكي �بالنسبة �أما �آخر. �اعتبار�ع5ى تفضيل

أساس�اخت(فها�عن�دوائر�الخليل�وهو�إدخال�الزحاف��والعلة��ي�أوpها�من�أجل�

  استخراج�بقية�الدوائر�م@?ا.

�بخصوص�م �نسب�وأظهرت �ما �أهمه �أن �وOوتاد. �Oسباب �ي� ستدركهم

�غ�a9مقتصر�ع5ى� �لكان �كام( �إلينا �لو�وصل �أنه �افabضت �وهو�الذي للحمار،

  Oسباب�وOوتاد.�

وأظهرت�بخصوص�مستدركهم��ي�الزحاف�أن�ذلك�لم�يتعد�ظواهر�جزئية،�

  إjى�غ�a9ذلك.��،مثل�تفس�a9أصل�زحاف،�أو�تقسيم�نوع�منه�إjى�فرع9ن

�ما��وبينت أن�ما�استدركوه�ع5ى�الخليل��ي�Oعاريض�والضروب،�قسمان:

�به �لم�يصفوه �وما �بالشذوذ، �الخليل��.وصفوه �أثبته �بعض�ما �أw?م�وصفوا كما

ونسبوا�بعضه�إjى�بحر�آخر،�وذلك�هو�جعل�الكسائي�ضرب9ن��ي��،م@?ا�بالشذوذ

  ا;ديد�من�البسيط�بطرح�مستفعلن�من�أول�الصدر�والعجز.�

تدرك�الجوهري�أن�سبب�رفضه�لذكر�Oعاريض�والضروب�وبينت��ي�مس

كما�بينت�عنده�أن�الزحاف�هو�العلة�والزحاف��.راجع�إjى�اعتباره�الزحاف�جائزا

��.معا�عند�الخليل
ً
وبينت�دور�مفهومه�عن�الزحاف��ي�جعل�البحور�اث�VWعشر�بابا
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جعله�وإدخال�بحر��ي�آخر.�كما�أظهرت�أن�اعتماده�ع5ى�الشعر�ا;حدث�هو�الذي�

�يختلف� �فالشعر�ا;وصوف�عندهما �الخليل، �لم�يذكرها يذكر�أعاريض�وضروبا

�Ëخر �إjى �بزحافات��،من�أحدهما �مرتبطة �عنده �ا;عاقبة �علة واستخلصت�أن

  نادرة،�وذلك�يعود��ي�w?اية�Oمر�إjى�اعتباره�الزحاف�جائزا.�

�العروض9ن �ع5ى �حملته VWالقرطاج� �مستدرك �;بدأ�،وأظهرت��ي �وانتقاده

�بعض�نتائجها �لÖخفش�،الدوائر�وقبول � �بالنسبة �هو�الشأن �ي��.كما� وأظهرت

استدراكه�لÖرجل�دpلة�إضافة�السبب�ا;تواjي�والوتد�ا;تضاعف�إل�?ا،�وكشفت�

�ي�قوان9ن�التناسب��ي�تركيبات�البحور�عنده�عدم�س(مة�موقفه�من�التناقض.�

ووقوعه��ي�التناقض�ح9ن��وأظهرت��ي�الزحافات�والعلل�ع(قn?ا�باtرجل�عنده،

  قبل�عل(���pتطابق�ما�أضافه�إjى�Oرجل.�

�مبدأ� �ع5ى �Oول �اعتماد �والطيب �أنيس �الدكتورين �مستدرك �ي� وبينت

�الشعر� �ع5ى �الثاني �واعتماد �الخليل، �ع5ى �#ستدراك �ي� �والسهولة التبسيط

  ا;حدث�Îثبات�نوع9ن�لم�يثبn?ما�الخليل.

� �Oخفش �مستدرك �من �مخالفة�واستخلصت �ي� �اضطرابه �القافية �ي

�استدرك��ي� �ما �أهم �استخلصت�أن �كما �ورفضه. �تغليب�السماع �ب9ن الخليل

  القافية�ع5ى�الخليل�اشabاط�ا;عري�الردف��ي�الخفيف�ا;شعث.�

   

 



 

><íÎ…çÖ]<šæ†Â><h^jÒ<ÐéÏvje<Ìè†Ãi><íÎ…çÖ]<šæ†Â><h^jÒ<ÐéÏvje<Ìè†Ãi><íÎ…çÖ]<šæ†Â><h^jÒ<ÐéÏvje<Ìè†Ãi><íÎ…çÖ]<šæ†Â><h^jÒ<ÐéÏvje<Ìè†Ãi1< << << << <

ë†âç¢]<�^·<àe<ØéÂ^!c<†’Þ<êeùë†âç¢]<�^·<àe<ØéÂ^!c<†’Þ<êeùë†âç¢]<�^·<àe<ØéÂ^!c<†’Þ<êeùë†âç¢]<�^·<àe<ØéÂ^!c<†’Þ<êeù< << << << <

  محمد�العلمي�:تحقيق

	العروض"1 	�ي 	كتابا 	"صنف 	الجوهري 	أن 	ذكر	السيوطي 	يذكر		،ـ ولم

	كتاب	2اسمه 	له 	إن 	قال 	بأن 	اكتفى 	ح/ن 	البغدادي 	إسماعيل 	وكذلك	فعل ،

عن	مذهب	الجوهري	أما	بروكلمان	فقد	أشار	إ@ى	حديث	ابن	رشيق		،3العروض

	العروض 	كتابا	،�ي 	فيه 	ألف 	يذكر	أنه 	�ي		،4ولم 	كتابا 	له 	أن وذكر	الزركHي

  .5العروض،	دون	أن	يذكر	اسمه

	أما	ياقوت	الحموي	فقد	قال	2 	،"وله	من	التصانيف	كتاب	�ي	العروض	:ـ

	بالغ 	الورقة)	،جيد 	(عروض 	وصفه	6سماع 	الكتاب 	تسمية 	إ@ى 	فأضاف ،	

  بالجودة.	

	وقد	عرض		3 	ثم	ألف	ـ 	العروض	فقال:" ابن	رشيق	^ذهب	الجوهري	�ي

	الخليل) 	(أي	بعد 	مقادير	استنباطهم7الناس	بعده 	عHى 	واختلفوا 	وصل		،. ghح

	الجوهري  	حماد 	بن 	نصر	إسماعيل 	أبي 	�ي		،jمر	إ@ى 	وأوضحها 	jشياء فب/ن

  .8وأرباب	الصناعة	"	،وإ@ى	مذهبه	يذهب	حذاق	أهل	الوقت	،اختصار

                                                           

  الدار	البيضاء.	،1984	،ـ	منشورات	دار	الثقافة	 1
  هـ.		400أو		393وقد	ذكر	أن	تاريخ	وفاته		،447	:ـ	بغية	الوعاة	 2
  .	209/	1	:ـ	هدية	العارف/ن	 3
  .	400أو		398أو		393وقد	ذكر	أن	تاريخ	وفاته		،2/259	:ـ	تاريخ	jدب	العربي	 4
  .	1/309	:ـ	jع}م	 5
  .	6/155	:ـ	معجم	jدباء	 6
  	.ـ	ما	ب/ن	القوس/ن	إضافة	م~{	 7
  .135/	1	:ـ	العمدة	 8
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	كت 	اسم 	يذكر 	�ي	ولم 	وأوضحها 	فيه 	jشياء 	ب/ن 	الذي 	الجوهري اب

	عدد		،اختصار 	�ي 	للخليل 	مخالفته 	�ي 	jو@ى 	مرات: 	تسع 	عنه 	نقل ولكنه

	والثانية	جعله	�جناس	الشعر	اث~g	عشر	باباj1جزاء 	والثالثة	جعله	ا^جتث	2، ،

والخامسة	ذكره	ما	أنشد		،4،	والرابعة	جعله	ا^قتضب	من	الرجز3من	الخفيف

والسادسة	إشارته	إ@ى		،5شاهدا	عHى	كف	مفاعيلن	وقبضها	�ي	ا^ضارعالجوهري	

	ا^كشوف	 	ا^طوي 	الرجز	والسريع 	من 	ا^وقوف 	ا^شطور 	السريع 	يجعل أنه

	البسيط 	من 	ضربا 	jصلم 	ا^��وك		،6عروضا 	يجعل 	أنه 	إ@ى 	إشارته والسابعة

	الرجز 	ا^وقوف	من 	الرجز	ا7ا^نسرح gيسم	 	الجوهري 	أن 	ذكره 	والثامنة لذي	،

ع	
َّ
َقط

ُ
	واحد	با^ 	ا^شطور	وزحافا��ا		،8عHى	جزء 	نقل	عنه	ف��ا }hال	 وjخ/�ة	�ي

  .9بحجة	نقلة	حشو	مذهبه

	�ي	 	ومذهبه 	الجوهري 	كتاب 	أو@ى 	من 	�	نجد 	رشيق، 	ابن 	استثنينا وإذا

  العروض	ما	أو�ه	إياه	ابن	رشيق.

	وقد	ع��ت	بالصدفة	عHى	مخطوطة	كتاب	الجوهري	(عروض	الورقة)		4 ـ

	تحت	رقم	ق		،الخزانة	العامة	بالرباط	�ي 	ف��ا وقد	كنت	اطلعت	�ي		،930و�ي

                                                           

  	.نفسهـ		 1
  .	137ـ		1/136	:ـ	نفسه	 2
  .	1/149	:ـ	نفسه	 3
  	.ـ	نفسه	 4
  .	1/181	:ـ	نفسه	 5
  .	184ـ		1/183	:ـ	نفسه	 6
  .1/184	:ـ	نفسه	 7
  .	1/185	:ـ	نفسه	 8
  .304ـ		302/	2	:ـ	نفسه	 9
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	 	ونشأته" 	العرض 	علم 	ج�ن" 	محمد 	��اد 	د. 	(عروض		1مقالة 	لكتابه 	أن عHى

	ب��كيا 	مخطوطة 	نسخة 	صورة		،الورقة) 	الحصول	عHى }hاستطاع	 ورغم	عدم

	و�ي 	ف��ا 	الكتاب 	اسم 	يظهر	أن 	ع��ا 	ج�ن 	خ£�	د. 	فإن 	تركيا، 	مخطوطة 	من

	أن	 	تأكد 	السابق 	خ£�	ياقوت 	إ@ى 	هذا 	أضيف 	وإذا 	واحد، 	الرباط مخطوطة

مخطوطة	الرباط	توافق	�ي	اسمها	كتاب	الجوهري	�ي	العروض.	أما	محتواها	ف}	

يدع	مجا�	للشك	�ي	نسب¥�ا	إليه.	فقد	وافق	ما	نقله	ابن	رشيق	�ي	العمدة	ـ	كما	

	الجوهري  	عن 	ـ 	إجازة	،سبق 	عن 	الدمامي~{ 	نقله 	ما 	القبض		ووافق الجوهري

  .2والكف	�ي	مفاعيلن	�ي	ا^ضارع

	كتاب		5 	تحقيق 	عليه 	أقيم 	الذي 	بالرباط، 	العامة 	الخزانة 	ومخطوط ـ

وعدد		الجوهري،	يقع	�ي	مجموع	ب/ن	الصفحة	jو@ى	والصفحة	السادسة	عشرة.

سطور	أوراقه	ث}ثة	وعشرون	سطرا،	باستثناء	الصفحة	السادسة	عشرة	فف��ا	

أما	مساحة		،سم	20عHى		15	،5الكتاب،	ومساحة	الورقة		و�ي	آخر 	،عشر	سطرا

وقد		.و�ي	كل	سطر	حوا@ي	اثنh{	عشرة	كلمة	.سم	13.5عHى		9,5ا^كتوب	م��ا	ف¨{	

وكذلك	(	الواو)	ح/ن	يعطف	�ªا	زحاف	عHى	آخر		،كتبت	عناوين	الكتاب	با�حمر

	.خ	كتابتهوخطه	مغربي	واضح،	وليس	�ي	أوله	و�	�ي	آخره	ما	يب/ن	تاري	،�ي	كل	باب

  أما	حالة	ا^خطوط	فجيدة.

"بسم	هللا	الرحمن	الرحيم،	وصHى	هللا	عHى	سيدنا	محمد		:وهو	يبدأ	بقوله

	الجوهري،		،وآله 	حماد 	بن 	نصر	إسماعيل 	أبي 	تأليف 	الورقة، 	عروض كتاب

وعHى	آله	وأهل	بيته	آم/ن"	؛	وينت¨{		،رحمة	هللا	عليه	،صاحب	الصحاح	�ي	اللغة

                                                           

		مجلة	الجامعة	"	ا^وصل	"	ص		 1 		20ص	ص		،1ع		،1978،	9ـ و�ي	موجودة	حسبه	�ي	مكتبة		،26ـ

  .1991ف	أفندي	باسطنبول	تحت	رقم	عاط
  .	209ـ		208	:ـ	الغامزة	 2
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	نعم	و 	:"وهللا	أعلم	:بقوله 	الوكيل، 	هللا	ونعم 	وحسبنا ،	 	وحده الحمد	±	تعا@ى

  ا^و@ى	ونعم	النص/�،	تم	بحمد	هللا	وعونه	وحسن	توفيقه	".	

	ولم	أجد	صعوبة	�ي	نص	الكتاب	6 إ�	�ي	بعض		،فهو	مقروء	�ي	جملته	،ـ

وأشرت	إ@ى	ما	نقل		،وقد	خرجت	شواهده	،و�ي	قليلة	،ا^واضع	الh{	نصت	عل��ا

يفد	منقول	ابن	رشيق	�ي	تحقيق	الكتاب	كث/�ا،	وقد	كشف		ولم	.عنه	ابن	رشيق

وألحقت	بالنص		،الكتاب	تصحيفا	وقع	�ي	العمدة،	وقد	أشرت	إ@ى	ذلك	�ي	مكانه

́ع}م 	ل 	فهرسا 	ـ 	إل��ا 	اهتديت }hال	 	شواهده 	ا^خرجة 	للقوا�ي،		،ا^حقق وثانيا

  وثالثا	للمصادر	الh{	اعتمد��ا	�ي	التحقيق،	ورابعا	للموضوعات.

وتتجHى	قيمة	كتاب	الجوهري	هذا،	�ي	كونه	من	أهم	الكتب	العروضية،	ـ		7

�ن	صاحبه	استدرك	طائفة	من	jمور	عHى	مؤسس	العروض	الخليل	بن	أحمد	؛	

ولهذه	القيمة	أنشره	محققا،	حgh	تتضح	الع}قة	ب/ن	العلم	�ي	صورة	تأسيسه	

  وما	أصبح	عليه	بعد	حوا@ي	ث}ثة	قرون.

ر	الh{	استدركها	الجوهري	عHى	الخليل	�ي	كتابه	ولم	أشأ	أن	أب/ن	هنا	jمو 

هذا،	رغم	القراء،	عHى	أن~{	خصصت	فص}	^ستدرك	الجوهري	عHى	الخليل	�ي	

	التأسيس	"¹ستدراك" 	�ي 	دراسة كشفت	فيه	عن		،كتابي	"العروض	والقافية"

  جديد	الجوهري.
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  ـ	الدواوين		1	:الجزء	�ول	بعنوان

  ـ	ا�عطيات		2	:والجزء	الثاني	بعنوان

  ـ	موضوع	هذا	البحث	هو	"عروض	الشعر	العربي،	دراسة	نقدية"		1

�عل��ا� �ب�� �
�ال ��صول �بتلمس �الغرض، ���ذا �الوفاء �أجل �من ويقوم

�خ% �من �و,س%مي(ن�العروض، �الجاهلي(ن �الشعراء �لدواوين �عي�� �تتبع ل

  .و�موي(ن

أن�حددت�اGنهج�الذي�سار�عليه�الخليل�>ي��2وقد�تقدم�=ي�>ي�بحث�سابق�

"أول�اGبادئ�ال
��تحدد�منهجه�استقراؤه�Gختلف��:وضعه�للعروض،�فوجدت�أن

�اGختلفة" �بأبعادها �وإحاطته �العربي، �للشعر �,يقاعية �أن�ور �3الظواهر أيت

"عرض�هذا�الشعر�عfى�عروضه�كفيل�بكشف�ذلك،�فهو�لم�تند�عنه�من�ذلك�

  .4صغ(hة�و�iكب(hة�"

�هذا� �إيقاع �طبيعة �اكتشاف �إ=ى �قاده �mستقراء �أن �كذلك واستخلصت

�,يقاع��،الشعر �تالية�oي�وصف�هذا �مرحلة وانتقل�من�مرحلة�mكتشاف�إ=ى

لخليل�لم�يضع�>ي�نظامه�مبدأ�ويدلنا�عfى�الوصف�وصدقه�معا،�أن�ا�،اGكتشف

  .5مفروضا�عfى�الشعر�اGوصوف،�بل�كل�مبادئه�تجد�>ي�الشعر�شاهدا�عل��ا"

                                                           

  .��2007،من�منشورات�دار�توبقال�للنشر،�بالدار�البيضاء� 1
  الدار�البيضاء.��،دار�الثقافة�،�1983،دراسة�>ي�التأسيس�وmستدراك�،ـ�العروض�والقافية� 2
  .��161:ـ�نفسه� 3
  ـ�نفسه.�� 4
  �.ـ�نفسه� 5
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�الخليل� �علم �الشعر�عfى �بعرض�هذا �البحث�يسمح �إطار�ذلك �يكن ولم

  لكشف�صدقه�وصحة�أسسه.�

�أجل� �من �الخليل �استقرأه �عرض�الشعر�الذي �إ=ى و��دف�البحث�الحا=ي

وGعرفة�مدى��،للتأكد�من�صحة�الوصف�وصدقه�وضع�نظامه،�عfى�العروض،

  التطابق�ب(ن�

  .واقع�الشعر�ومبادئ�النظام

من�خ%ل�التحليل�العي���لدواوين��،ويق�hح�هذا�البحث�القيام���ذه�اGهمة

�و�موي(ن �و,س%مي(ن �الجاهلي(ن �العملية��.الشعراء �هذه �خ%ل �من ويطمح

  �:التدقيقية�إ=ى�أن�يصل�إ=ى�نتيجت(ن�عfى��قل

�اGعروضة� �الدواوين �من �ديوان �لكل �تفصيلية �دراسة �تقديم �أوiهما ـ

  للدرس،

�نظام� �الشعر�الذي�وضع �واقع �>ي �تلمس�أصول�عروض�الخليل �وثان��ما ـ

  إيقاعه.

�كان� �إذا �ما �معرفة �كذلك، �للدواوين �العي�� �التحليل �وراء �من والهدف

  الخليل�>ي�استقرائه�للشعر�ق

  .عر�,يقاعيةاستق����مختلف�ظواهر�هذا�الش�

�تعميمية �"ذو�طبيعة �الخليل �عمل �أن �قبfي �دارس �استنتج يتخذ��،وقد

�وينتفي �لتطوره، �مركزا �النس�� �لجسد��،نتيجة�،mستقراء �حصرا �عمله كون

وقد�رأى�أيضا�أن�الخليل�"�لم�يستقرئ�الشعر�كله�من�جهة،��.1الشعر�العربي�"

                                                           

  .447ص��،ة�للشعر�العربي>ي�البنية�,يقاعي�،ـ�كمال�أبو�ديب� 1
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أن�"�ثمة�قصائد�عربية�وذكر��،1ولم�يحصر�كل�ما�فيه�بقانون�من�جهة�أخرى�"�

�.2تبعا�Gعطيات�نظامه�"�،لم�يستطع�الخليل�وصفها�وتحديد�انتظامها�,يقا�ي

  .3وذكر�أن�"�هذه�حقيقة�معروفة�للباحث�الجاد��iيجادل�ف��ا�متخصص"

"�إ�iأن�إقامة�ال�hهان�العلم��عل�صحة��:إ�iأنه�يستدرك�بعد�ذلك�فيقول 

و�أن�أحدا�حاول�ذلك�ح
�� ن،�غ(�hأن�النقطة�اGناقشة�ليست�سهلة،�و�iيبد

�نماذج�من�الشعر��iيبدو�أن� �استطاع�العثور�عfى �الكاتب�(يقصد�نفسه) هذا

وقد�يكون��،الصبغة�الخليل�أخذها�بع(ن�mعتبار�>ي�صياغة�نظامه�[�ال]�شمو=ي،

�كان� �وأيا �فيه. �النفس �أجهد �لتنقيب �أو �حسن، �لحظ �الكاتب �لهذا �أتيح ما

 i� �حدسا �فإن �اGتق����السبب، �العمل �هو�أن �النفس، �ينقر�>ي �علميا، �ي�hر

�.الدائب�سيكشف�وجود�نماذج�شعرية�أخرى�لم�يتخذها�الخليل�مادة�صياغة

�طبيعة� �ذي �وتطلع �بمنهجية �لشعر�العربي �يتقصوا �أن �آخرين �باحث(ن ولعل

  .4ليثبتوا�س%مة�الحدس�أو�خطأه"�،إحصائية

                                                           

  ـ�نفسه.� 1
  .ـ�نفسه� 2
واGثال�الذي�ذكره�من�القصائد�العربية�ال
��لم�يستطع�الخليل�وصفها�وتحديد�انتظامها��،�447:ـ�نفسه� 3

�إ�ªا�أول�قصيدة�من� �أفقر�من�أهله�ملحوب،�ال
��يقول�ع»�ا ,يقا�ي�هو�مجمهرة�عبيد�بن��برص:

�الشعر�العربي� �انظر�ص�الشعر�الحر�>ي �لشو®ي�92( �(العصر�الجاهfي �أخرى�>ي �أمثلة �عfى �وأحال (

عيناك�دمعهما�سجال،�iمرئ�القيس،�و:�هل�بالديار��:)�وoي�هناك�عfى�التوا=ي185ـ���184:ضيف�ص

و:�قد�حان��،للمرقش��ك�h،�و:�تعرف�أمس�من�Gيس�الطلل،�لعدي�بن�زيد�العبادي�،أن�تجيب�صمم

لكنه�لم�يذكر�أن�شو®ي�ضيف��،لسلم��بن�ربيعة�،و:�إن�شواء�ونشوة�أن�تصحو�وأن�تقصر،�له�أيضا:

"�وحقا�توجد�قصائد�يضطرب�ف��ا�العروض�ولك»�ا�قليلة�"�(العصر��:قال�قبل�استعراض�هذه��مثلة

نفس�هؤiء��الشعراء�الذين�رويت�ع»�م�تلك�القصائد�اGضطربة���:كما�لم�يذكر�قوله�،)�184:الجاهfي

مما�يدل�عfى�أن�ذلك�كان�يأتي�شذوذا�و>ي��،كث(hة�مستقيمة�>ي�وز�ªا�وقواف��ا�>ي�وز�ªا�ع»�م�قصائد

  ).�185الندرة�"�(نفسه�
  .��448:ـ�نفسه� 4
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�
أثب¶�ا�الخليل�"�صورة�نادرة��عfى�أن�دارسا�آخر�اعت��hبعض�الزحافات�ال

..��ولعل�انحرافا�>ي�رواية�اGعلقات�هو�الذي�جاءنا��بتلك�.�iتس�hيح�إل��ا� ذان

،بل�إنه�يرى�أن�"�أول�أثر�من�آثار�الخطإ�1الحاiت�ال
��رويت�>ي�شعر�الجاهلي(ن�"

�،>ي�الرواية�بعض�تلك�الزحافات�ال
���iنشك�>ي�أ�ªا�جاءت�نتيجة�هذا�الخطإ

�ªوسيقى�الشعر�بصلة�"وأGتمت��i� �من�2ا �أغلب�الظن�أ�ªا �أن�يرى�أن�" �إ=ى ،

  .3أو�أخطأ�الرواة�>ي�رواي¶�ما�"�،صنع�أهل�العروض،�بنوها�عfى�مثل�أو�مثل(ن

وقد�ت%قت�هذه�الدعوة�إ=ى�العمل�اGتق����الدائب،�بمنهجية�وتطلع�ذي�

وضية�إ=ى�تحريف�و راء�ال
��تعيد�مجموعة�من�الظواهر�العر �،طبيعة�إحصائية

�للعروضي(ن �أو�صناعة �أو�الخطإ �أن�هذا��،الرواية، �ذكرت�آنفا �
بالنتيجت(ن�ال

�لكل�الدواوين� �تفصيلية �تقديم�دراسة �وهما �إل��ما، �الوصول �إ=ى البحث�يطمح

وتلمس�أصول�عروض�الخليل�>ي�واقع�الشعر،�فكان�ذلك�كله�باعثا��،اGدروسة

  عfى�إنجاز�هذا�البحث.�

يتعداها�إ=ى�غ(hها،�إ�iلحاجة�أم%ها��i البحث�oي�الدواوين،�ـ�حدود�هذا��2

النظر�ف��ا.�وقد�تحدد�النظر�>ي�الشعر�الذي�جعله�الخليل�ميدانا�لعروضه�من�

�الدواوين �أو��،خ%ل �أو�جله، �الشاعر، �قاله �ما �كل �تجمع �كو�ªا �>ي �يف�hض، Gا

�وأنواع �البحور �إحصاء �اعتمد �وقد �إليه. �نسبته �إ=ى �اهتدي �ما �،هاجميع

�من�الدواوين�عfى�ما�صحت�نسبته�إ=ى� واستخ%ص�الظواهر�بمختلف�صورها

الشاعر.�أما�ما�لم�تصح�نسبته،�أو�اختلف�ف��ا،�أو�تعددت�نسبته�إ=ى�أك¸�hمن�

فروقا��،وظواهره�،وإحصائه�،لذلك�سيجد�اGتابع�ب(ن�الديوان�،شاعر،�فلم�يراع
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�أو��  �أو�القطع �بعض�القصائد �نسبة �صحة �عدم �إل �اGفردةمردها أو��،بيات

  أو�تعدد�نسب¶�ا�إ=ى�أك¸�hمن�شاعر.��،mخت%ف�>ي�نسب¶�ا

وقد�اقتضت�طبيعة�البحث�أن�يتعدى�النظر�الدواوين�إ=ى�مصادر�تخريج�

�البحث،� �سيكشفها �متعددة �وذلك�ºسباب �اGفردة، �وأبيا«�ا �وقطعها قصائدها

�أو�تصو  �أو�الشك�ف��ا، �اGعنية، �التأكد�من�الظاهرة �أو�ºهمها �واضح، يب�خطأ

�خطأ �ظن�أنه �مما �يفي��،التأكيد �مصادر�التخريج�هذه �النظر�>ي �كان �ما وغالبا

بالغرض�؛�وقد�يفي�بغرض��متوقع�أو�غ(�hمتوقع،�كأن�يل½ي�ظاهرة�من�mعتبار،�

  أو�يصوب�أخرى،�أو�يكشف�ثالثة�لم�تكن�معروفة.�

�
�ال �مصادر�التخريج �سوى�الدواوين�عfى �يقتصر�النظر�فيما ذكرها��ولم

بحثا�عن��،محققوها؛�بل�تعاده�>ي�حاiت�متعددة�إ=ى�مصادر�أخرى�لم�يذكروها

  رواية�أصوب،�أو�تصويبا�لخطأ�واضح،�أو�ملء�النقص.�

�والدولة��موية،� �إطار�البحث�التاري¿ي�فهو�الجاهلية،�وصدر�,س%م، أما

�موي(ن�وهو�ما�يطلق�عfى�شعرائه�عادة�اسم�الشعراء�الجاهلي(ن�و,س%مي(ن�و

�يتعد��،تفصي% �لم �اللغوية �العلوم �من �العروض�كغ(hه �أن �,طار�فرضه وهذا

  .1اGقياس�اGعتاد�ف��ا�فيمن�يستشهد�بك%مهم

وهو��،عfى�أن���قد�وجدت�ب(ن�من�استشهد�الخليل���م�مطيع�ب(ن�إياس

�والعباسية �الدولت(ن��موية �هؤiء�2من�مخضرمي �إ=ى �
�إضاف �وراء �وكان�هذا ؛

�إياسالشعر  �بن �مطيع �من �ك% �ميادة�،اء �إ=ى��،وابن �باÀضافة �هرمة، وابن
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�،وجعلهم��خ(�hقد�ختم�به�الشعر�،استشهاد�النحاة�واللغوي(ن�بشعر��خ(hين

  أي�الشعر�الفصيح�اGستشهد�به.

�قسم(ن �إ=ى �الشعراء �دواوين �قسمت �للجاهلي(ن�،وقد �خصصته �،أولهما

�و�موي(ن �لÃس%مي(ن �والثاني �وضممت �الجاهلي(ن؛ �إ=ى �اGخضرم(ن �من �،قسما

وكان�هذا�من�أجل�ت%>ي�ك¸hة�التقسيم�ال
���،وقسما�آخر�إ=ى�,س%مي(ن�و�موي(ن

�والشماخ �والخنساء، �لبيدا، �وضعت �هكذا �هنا. �غ(�hمفيدة �بن��،أراها وقيس

�بكر�الصديق�،الخطيم �ووضعت�أبا وابن�الزبعرى�ومعاوية�بن��،مع�الجاهلي(ن،

  طالب�مع�,س%مي(ن.�أبي�سفيان�وأبا

�تسعة� �ديوان، �ومئة �وتسع(ن �واحدا �درس¶�ا �
�ال �الدواوين �عدد �بلغ وقد

واثنان�وعشرون��،وستون�م»�ا�للشعراء�الجاهلي(ن�ومن�ألحق���م�من�اGخضرم(ن

  ومئة�للشعراء�,س%مي(ن�و�موي(ن�ومن�ألحق���م�من�اGخضرم(ن.�

�البحث�>ي�منهجه�عfى�,حصاء�3 �اعتمد�هذا والوصف�واGقارنة�؛�فقد��ـ

�>ي�كل�ديوان�عfى�حدة �البحور�وأنواعها و>ي�مجموع��،اعتمد�,حصاء�Àحصاء

�الدواوين�اGدروسة �مجموع �و>ي �الثاني، �،دواوين�القسم��ول�ودواوين�القسم

كما�اعتمد�,حصاء�>ي�تعداد�الظواهر�بقسم��ا�الخليfي�وغ(�hالخليfي،�و�iبأسس�

�إ=ى�أ �لم�يقدم�من�,شارة�هنا �وكلها�محققة�ـ ن��غلبية�العظم��من�الدواوين�ـ

محققوها�أدنى�خدمة�تذكر�>ي�باب�,حصاء�عfى�ما�يظهر�من�سهولته�ويسره�>ي�

بادئ��مر�؛�فح
��>ي�تعي(ن�بحر�كل�قصيدة�أو�قطعة�أو�بيت�مفرد�مث%،�ساء�>ي�

�فهرس�القوا>ي �النص�أو�>ي �ألزمت�،مفتتح �
�ال �اGحقق(ن �من �القلة لم��،عند

وأغتنم�اGناسب�ºنبه��.يسلم��مر�من�الخطأ�أو�الوهم،�أو�الخطأ�اGطبÉي�(ربما�!)

�غالب��حوال؛� �>ي �غ(�hسليمة �ذلك�عواقبه �غ(�hالحريص�عfى �أن�mعتماد إ=ى
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ولعل�السبب�>ي�ذلك�راجع�إ=ى�أن�العروض�وما�تعلق�به�متقاذف�ب(ن�اللغوي(ن�

  ومرد�ذلك�إ=ى�أنه�اعت��hمنذ�القديم�علم�يوم�وليلة�!�،Gتأدب(نوا

�من�الدواوين�،واستعمل�البحث�الوصف�لتحديد�الظواهر �،واستخراجها

�القسم�أو�ذاك،�ولم�يستغن�التحليل�عن�الوصف،� �بعد�ذلك�إ=ى�هذا ونسب¶�ا

�والنسبة �وmستخراج �التحديد �مثل �ذلك �ف �ب(ن��،مثله �اGش�hك فهو�القاسم

  ء�اGنهج�من�إحصاء�وتحليل�ومقارنة�وتوثيق.أجزا

�اGقارنة �عfى �البحث �اعتمد �أوجه��،كما �لكشف �اGناسبة �الوسيلة �Êف

  mلتقاء�وmف�hاق�ب(ن�الظواهر�الخليلية�وغ(hها،�وتمي(�Ëبعضها�عن�بعض.�

�أيضا �اGنهج �>ي �حظه �نال �التوثيق �أن �ما��،عfى �غالبا �الحاجة وذلك�ºن

أو�تصويب�خطإ،�أو�التأكد�مما�ظن�أنه��،كد�من�ظاهرةدعت�إليه�من�أجل�التأ

�دامت�الدراسة�منصبة�عfى�نصوص�شعرية�قديمة،�وموضوعها�هو� خطأ،�وما

�،بل�يتغ(�hضبط�كلمة�،العروض�الذي�تنقلب�أحكامه�بزيادة�حرف�أو�نقصانه

فإن�هاجس�التوثيق�يجب��،وما�ي�hتب�عن�كل�ذلك�من�ظهور�ظاهرة،�أو�اختفا�Ìا

را�>ي�كل�لحظة.�وقد�نبه�حضوره�إ=ى�أخطاء�وأوهام�متعددة،�كما�أن�يكون�حاض

  ساعد�عfى�حل�كث(�hمن�اGشك%ت.

هكذا�إذن�كانت��سس�ال
��اعتمدت�عل��ا�الدراسة�النقدية�oي�,حصاء�

  والوصف�واGقارنة�والتوثيق.

�مقدمة�4 �إ=ى �البحث �قسمت�هذا �أبواب�،ـ �وث%ثة �>ي��،وتمهيد، تحدثت

�التاري¿ي�،عه�وأهدافهاGقدمة�عن�موضو  �وإطاره وأقسامه،��،ومنهجه�،وحدوده

  وعن�مستقبل�العروض.��،ونتائجه�،ومصادره

�البحور� �وÀحصاء �الخليل �عند �وأنواعها �البحور �التمهيد �>ي وعرضت

�حدة،� �عfى �الجاهلي(ن �دواوين �و>ي �عموما، �اGدروسة �الدواوين �>ي و�نواع
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إ=ى��بحر�و�نواع�غ(�hاGوجودة�>ي��و,س%مي(ن�و�موي(ن�عfى�حدة؛�ثم�تطرقت

  الدواوين.�

�ث%ثة� �إ=ى �الجاهلي(ن، �لدواوين � �خصصته �الذي ��ول، �الباب وقسمت

والثاني�للظواهر��،فصول،�أولها�Àحصاء�البحور�و�نواع�>ي�كل�ديوان�عfى�حدة

  غ(�hالخليلية.�

�وفقرت(ن �تمهيدا �الباب �هذا �من �الثاني �الفصل �>ي �>ي��،وجعلت تحدثت

  لتمهيد�عن�تسمي¶�ا�وطبيع¶�ا�ونوعها�وموقعها�وسبب�mهتمام���ا.�ا

�من� �نفسها �الشعرية �النصوص �أفرزته �عما ��و=ى �الفقرة �>ي وتحدثت

بلغت�سبع�عشرة�ظاهرة،�عرضت�لها�بتفصيل�كما�وردت�>ي�كل�ديوان��،ظواهر

  عfى�حدة.�

ن�من�وخصصت�الفقرة�الثانية�Gا�أفرزه�تعدد�الروايات�أو�تدخل�اGحقق(

  ظواهر�لدى�سبعة�عشر�شاعرا.�

وجعلت�>ي�الفصل�الثالث�اGخصص�للظواهر�غ(�hالخليلية�عند�الجاهلي(ن�

ونوعها�وموقعها،��،وطبيع¶�ا�،ـ�تمهيدا�وفقرت(ن�؛�تحدثت�>ي�التمهيد�عن�تسمي¶�ا

  وسبب�mهتمام���ا؛�

�من�ظواهر�بلغت� �النصوص�الشعرية �أفرزته �Gا ��و=ى وخصصت�الفقرة

  فصل¶�ا�كما�وردت�>ي�كل�ديوان.��،وعشرين�ظاهرة�اثنت(ن

وتحدثت�>ي�الفقرة�الثانية�من�هذا�الفصل�عما�أفرزه�تدخل�اGحقق(ن�من�

  ظواهر�لدى�ثمانية�شعراء.

�ث%ثة� �إ=ى �و�موي(ن �لÃس%مي(ن �خصصته �الذي �الثاني �الباب وقسمت

  فصول:�

والثاني��،خصصت��ول�Àحصاء�البحور�و�نواع�>ي�كل�ديوان�عfى�حدة

  للظواهر�الخليلية�ف��ا،�والثالث�للظواهر�غ(�hالخليلية.�
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  .وجعلت�>ي�الفصل�الثاني�تمهيدا�وخمس�فقرات

�الظواهر �هذه �طبيعة �عن �التمهيد �>ي وسبب�mهتمام��،ونوعها�،تحدثت

  ��ا؛.�

وتحدثت�>ي�الفقرة��و=ى�عما�أفرزته�النصوص�الشعرية�من�ظواهر�بلغت�

  ا�بتفصيل�كما�وردت�>ي�كل�ديوان.عشرين�ظاهرة،�عرضت�له

�الروايات�أو�تدخل�اGحقق(ن� �تعدد �أفرزه �الثانية�عما �الفقرة وتحدثت�>ي

  من�نتائج�عكسية�لدى�أربع(ن�شاعرا،�

كما�تحدثت�>ي�الفقرة�الثالثة�عما�أفرزه�تعدد�الروايات�من�نتائج�مشا��ة�

  عند�شاعرين�اثن(ن،�اتخذ«�ما�نموذجا�لهذه�الظاهرة.

�شاعرين،�وخصصت�الف �اGحقق(ن�من�إلزام �تدخل �أفرزه �Gا �الرابعة قرة

  بظواهر�هما�غ(�hمسؤول(ن�ع»�ا.��،هما�الطرماح�ومعاوية�بن�أبي�سفيان

وخصصت�الفقرة�الخامسة�من�هذا�الفصل�Gا�أفرزه�تدخل�اGحقق(ن�من�

  أخطاء�لدى�ستة�وعشرين�شاعرا.�

�الخليلية h)غ� �للظواهر �اGخصص �الثالث �الفصل �تمهيد�إ�،وقسمت =ى

تحدثت�فيه�عن�نوعها�وسبب�mهتمام���ا؛�وإ=ى�أربع�وعشرين�فقرة،�خصصت�

  كل�واحدة�م»�ا�لظاهرة�بعي»�ا.

وقسمت�الباب�الثالث�الذي�خصصته�ºبيات�الظواهر،�إ=ى�قسم(ن�أولهما�

�الجاهلي(ن �دواوين �>ي �الظواهر �دواوين��،ºبيات �>ي �الظواهر �ºبيات والثاني

  .�,س%مي(ن�و�موي(ن

�الدواوين�5 �أولها �أربعة�أقسام، �البحث�إ=ى �تنقسم�مصادر�هذا والثاني��،ـ

�مراجع¶�ا �إ=ى �البحث �ظروف �دفعت �
�ال �تخريجها �كتب��،مصادر والثالث

  �،العرضي(ن

  والرابع�كتب�الدارس(ن�ال
��تعرضت�للقضايا�اGناقشة�>ي�البحث.�
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6�fوصل�إل��ا�هذا�البحث�تتلخص�فيما�ي��
  ي:ـ�أهم�النتائج�ال

أ�ـ�إحصاء�خاص�للبحور�وأنواعها�>ي�كل�ديوان�من�الدواوين�اGدروسة�عfى�

  حدة،�وإحصاء��عام�شامل�للبحور�و�نواع�ففي�الدواوين�كلها.

�الجاهلي(ن� �دواوين �>ي �اGوجودة h)غ� ��بحر�و�نواع �عن �الكشف �ـ ب

  مع�بيان�سبب�ذلك.��،و,س%مي(ن�و�موي(ن

Gالظواهر�ا� �التمي(�Ë>ي �ـ ��iج �وما �الخليل، �نظام �إ=ى �ينتم� �ب(ن�ما دروسة

  ينتم��إليه..�

  :دـ�الكشف�>ي�قسم��الظواهر

  ـ�عما�أفرزه�الشعر�نفسه،�

  ـ�وعما�أفرزه�تعدد�الروايات،

  ـ�وعما�أفرزه�تدخل�اGحقق(ن.

  ـ�وعما�أفرزه�التعدد�أو�التدخل�مع�نتائج�مشا��ة�أو�معاكسة،�

م�للشعراء��بما�هم�غ(�hمسؤول(ن�عنه�ـ�وعما�أفرزه�تدخل�اGحقق(ن�من�إلزا

  من�ظواهر،�

  ـ�وعما�أفرزه�تدخل�اGحقق(ن�من�ظواهر�مبنية�عfى�الخطأ.

�تقديم�قاعدة�معطيات�بأبيات�الظواهر�اGستخرجة�من�الدواوين،�oي� �ـ هـ

�الدواوين�من� �>ي�هذه �عfى�ما �تعت��hشاهدا �الباب�الثالث�بقسميه، اGضمنة�>ي

  باحث�عfى�السواء�عن�استخراجها�مجددا.ظواهر،�وتغ���الناظر�وال



 

êe†ÃÖ]<†Ã�Ö]<šæ†Â<Øé‘`iêe†ÃÖ]<†Ã�Ö]<šæ†Â<Øé‘`iêe†ÃÖ]<†Ã�Ö]<šæ†Â<Øé‘`iêe†ÃÖ]<†Ã�Ö]<šæ†Â<Øé‘`i��1�������  

  ���قراءة��ي�كتاب:�كمال�أبو�ديب��ي�البنية��يقاعية�للشعر�العربي

�	���א�����	���א�����	���א�����	���א�����د.������������������������������������������������������������� �� �� �� �

    

تأصــــــــيل�عــــــــروض�الشــــــــعر�العربــــــــي،�دراســــــــة�موضــــــــوع�هــــــــذا�البحــــــــث�هــــــــو"�

  >مي1ن"و�س�تشريحية�لدواوين�الجاهلي1ن

�ب��� �ال�� ��صول �بتلمس �الغرض، � �ذا �الوفاء �أجل �من �البحث، ويقوم

  عل>�ا�العروض،�من�خ0ل�تشريح�عي���لدواوين�الشعراء�الجاهلي.ن�و2س0مي.ن.

أن�حـددت�اKـنهج�الــذي�سـار�عليـه�الخليـل�?ــي��2وقـد�تقـدم�@ـي�?ـي�بحــث�سـابق

ؤه�Kختلـف�ااسـتقر �"أول�اKبادئ�ال���تحـدد�منهجـه�وضعه�للعروض،�فوجدت�أن:

ورأيـــــــت�أن��3الظـــــــواهر�2يقاعيـــــــة�للشـــــــعر�العربـــــــي،�وإحاطتـــــــه�بأبعادهـــــــا�اKختلفـــــــة."

"عــرض�هــذا�الشــعر�عhــى�عروضــه�كفيــل�بكشــف�ذلــك،�فهــو�لــم�تنــد�عنــه�مــن�ذلــك�

  4صغ.jة�و�kكب.jة"

واستخلصــــت�كــــذلك�أن�oســــتقراء�قــــاده�"إ@ــــى�اكتشــــاف�طبيعــــة�إيقــــاع�هــــذا�

اف�إ@ـــى�مرحلـــة�تاليـــة�rـــي�وصـــف�هـــذا�2يقـــاع�الشـــعر.�وانتقـــل�مـــن�مرحلـــة�oكتشـــ

اKكتشف،�ويدلنا�عhى�الوصف�وصدقه�معا،�أن�الخليل�لم�يضع�?ـي�نظامـه�مبـدأ�

  .5مفروضا�عhى�الشعر�اKوصوف،�بل�كل�مبادئه�تجد�?ي�الشعر�شاهدا�عل>�ا"

                                                           

استجابة�~حد��قراءة�نقدية�توثيقية"،�"عروض�الشعر�العربي،�هذه�فقرة�حذفت�من�الكتاب�اKطبوع�1

  شكل�أو@ى�فقرات�مقدم��ا�اKرقونة.وت�أعيدها��ن�استجابة�لذكرى��طروحة،�زم0ئي،
  ،�دار�الثقافة،�الدار�البيضاء.1983العروض�والقافية،�دراسة�?ي�التأسيس�وoستدراك،��2
  .161نفسه�3
  نفسه.�4
  نفسه،�5
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ولــــم�يكــــن�إطــــار�ذلــــك�البحــــث�يســــمح�بعــــرض�هــــذا�الشــــعر�عhــــى�علــــم�الخليــــل�

  لكشف�صدقه�وصحة�أسسه.

ف�البحـــث�الحـــا@ي�إ@ـــى�عـــرض�الشـــعر�الـــذي�اســـتقرأه�الخليـــل�مـــن�أجــــل�و��ـــد

وضع�نظامه�،�عhـى�العـروض،�للتأكـد�مـن�صـحة�الوصـف�وصـدقه،�وKعرفـة�مـدى�

  التطابق�ب.ن�واقع�الشعر�ومبادئ�النظام.

ويق�ــــــــjح�هــــــــذا�البحــــــــث�القيــــــــام� �ــــــــذه�اKهمــــــــة،�مــــــــن�خــــــــ0ل�التحليــــــــل�العي�ــــــــ��

س0مي.ن�و�موي.ن.�ويطمـح�مـن�خـ0ل�والتشري�ي�لدواوين�الشعراء�الجاهلي.ن�و2 

  هذه�العملية�التدقيقية�إ@ى�أن�يصل�إ@ى�نتيجت.ن�عhى��قل:

ــــــ�أوkهمــــــا تقــــــديم�دراســــــة�تفصــــــيلية�لكــــــل�ديــــــوان�مــــــن�الــــــدواوين�اKعروضــــــة��ـ

  للدرس،

ــ�وثاني��مــا�تلمــس�أصــول�عــروض�الخليــل�?ــي�واقــع�الشــعر�الــذي�وضــع�نظــام� ـ

  إيقاعه.

إذا�كـــان��ي�ي�للـــدواوين�كـــذلك،�معرفـــة�مـــاوالهـــدف�مـــن�وراء�التحليـــل�التشـــر 

  الخليل�?ي�استقرائه�للشعر�قد�استق����مختلف�ظواهر�هذا�الشعر�2يقاعية.�

أن�عمـل�الخليـل�"�ذو�طبيعـة�تعميميـة�،�يتخـذ� وقد�استنتج�كمال�أبـو�ديـب�

�،�كـــــوُن�عملـــــه�حصـــــرا�مطلقـــــا�
ً
oســـــتقراء�النســـــ���مركـــــزا�لتطـــــوره،�وينتفـــــي،�نتيجـــــة

الشـعر�كلـه�مـن�� يسـتقرئ � "لـم�.�وقـد�رأى�أيضـا�أن�الخليـل1"لجسـد�الشـعر�العربـي

"ثمـــة�قصـــائد��أن�.�وذكـــر2جهـــة،�ولـــم�يحصـــر�كـــل�مـــا�فيـــه�بقـــانون�مـــن�جهـــة�أخـــرى"

عربيـــــة�لـــــم�يســـــتطع�الخليـــــل�وصـــــفها�وتحديـــــد�انتظامهـــــا�2يقـــــا�ي،�تبعـــــا�Kعطيـــــات�

                                                           

  .447كمال�أبو�ديب�،�?ي�البنية�2يقاعية�للشعر�العربي،�ص�1
  نفسه،�2
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.وذكـــــــــــر�أن"�هـــــــــــذه�حقيقـــــــــــة�معروفـــــــــــة�للباحـــــــــــث�الجـــــــــــاد��kيجـــــــــــادل�ف>�ـــــــــــا�1نظامـــــــــــه"

  .2متخصص"

"إ�kأن�إقامة�ال¥jهان�العلمـ��عhـى�صـحة���kأنه�يستدرك�بعد�ذلك�فيقول:إ

النقطــة�اKناقشــة�ليســت�ســهلة،�و�kيبــدو�أن�أحــدا�حــاول�ذلــك�ح�ــ���ن�.�غ.ــ�jأن�

هـــذا�الكاتـــب�(يقصـــد�نفســـه)�اســـتطاع�العثـــور�عhـــى�نمـــاذج�مـــن�الشـــعر��kيبـــدو�أن�

ي�الصـبغة.�وقـد�يكـون�?ـي�صـياغة�نظامـه�[ال]�شـمو@� الخليل�أخذها�بعـ.ن�oعتبـار

مـــا�أتـــيح�لهـــذا�الكاتـــب�جـــاء�لحـــظ�حُســـن،�أو�لتنقيـــب�أجهـــد�الـــنفس�فيـــه.�وأيـــا�كـــان�

الســــبب�،�فــــإن�حدســــا��kُي¥ــــjر�علميــــا،�ُينقــــر�?ــــي�الــــنفس،�هــــو�أن�العمــــل�اKتق�ــــ���

الــدائب�سيكشــف�وجــود�نمــاذج�شــعرية�أخــرى�لــم�يتخــذها�الخليــل�مــادة�صــياغة.�

لعربــــــي�بمنهجيــــــة�وتطلــــــع�ذي�طبيعــــــة�ولعــــــل�بــــــاحث.ن�آخــــــرين�أن�يتقصــــــوا�الشــــــعر�ا

  .3إحصائية،�ليثبتوا�س0مة�الحدس�أو�خطأه"

والنمـــاذج�ال�ـــ��اســـتطاع�العثـــور�عل>�ـــا،�بحســـن�حظـــه�وبتنقيبـــه�الـــذي�أجهـــد�

  (وأقل�الجمع�اثنان)،�أولهما�هو:�النفس�فيه،�نموذجان�للحارث�بن�حلزة

                                                           

  نفسه.�1
لعربية�ال���لم�يستطع�الخليل�وصفها�وتحديد�انتظامها�واKثال�الذي�ذكره�من�القصائد�ا�.447نفسه�2

�إ²�ا�أول�قصيدة�من� �أقفر�من�أهله�ملحوب،�ال���يقول�ع³�ا 2يقا�ي�هو�مجمهرة�عبيد�بن��برص:

).�وأحال�عhى�أمثلة�أخرى�?ي�(العصر�الجاهhي�لشو´ي�ضيف�92الشعر�الحر�?ي�الشعر�العربي(انظر�ص

و:�هل�بالديار�أن�تجيب��:�عيناك�دمعهما�سجال،�kمرئ�القيس،)�وrي�هناك�عhى�التوا@ي185-184ص�

،j¥للمرقش��ك� �العبادي،�صمم، �زيد �بن �لعدي �Kيس�الطلل، �تعرف�أمس�من �أن��و: �حان �قد و:

�لكنه�لم�يذكر�أن�شو´ي�ضيف� �لسلم��بن�ربيعة. �له�أيضا،�و:إن�شواء�ونشوة، تصحو�وأن�تقصر،

�تو  �وحقا �قليلة"(العصر�قال�قبل�استعراض�هذه��مثلة:" �العروض�ولك³�ا جد�قصائد�يضطرب�ف>�ا

�يذكر�قوله:184الجاهhي �لم �كما �القصائد��)، �تلك �ع³�م �ُرويت �الذين �الشعراء �هؤkء �نفس "فإن

اKضطربة�?ي�وز²�ا�ُروي�ع³�م�قصائد�كث.jة�مستقيمة�?ي�وز²�ا�وقواف>�ا،�مما�يدل�عhى�أن�ذلك�كان�

  ".185يأتي�شذوذا�و?ي�الندرة"(نفسه
  .448فسهن�3
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــــــــفر�ُيعق«�ــ عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِس   وبالســــــــــــــــــــــــــــــــبيِك�الصُّ
ُّ
  با¿نســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات�البـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيض�والل

  لثاني�هو:وا

��kَيِضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْر  ــــــــــــــــــــــــــــوُك��َك   فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــانعْم�بِجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍدّ �عطيــــــــــــــــــــــــــــَت �مــــــــــــــــــــــــــــا�النُّ
ُ
  َجــــــــــــــــــــــــــــّدا�أ

ــــــــــــــــــــــــــــش�ممـــــــــــــــــــــــــــن�عـــــــــــــــــــــــــــاش�كــــــــــــــــــــــــــــّدا  فــــــــــــــــــــــــــــالنوُك��خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.�jٌ?ــــــــــــــــــــــــــــي�ظــــــــــــــــــــــــــــــــــ0   ل�العيـــــــــــــــــ

أمــــا�الظــــاهرة�ال�ــــ��وجــــدها�?ــــي�النمــــوذج.ن،�فÆــــ��إمكــــان�ورود�بيــــت�أو�أبيــــات�

مسـتفعلن�مسـتفعلن�فِعلـن)�لـيس�ف>�ـا�(�متفـاعلن)�عhـى�2طـ0ق،�?ـي�تركي«�ا�مثل�(

(الكامل��حذ)،�و�إمكان�ورود�بيت�أو��تركيب�وزني�هو(�متفاعلن�متفاعلن�فِعلن)

أبيــات�تركي«�ــا�هــو�(مســتفعلن�مســتفعلن�مســتفعلن�مســتفع0تن�)�?ــي�قصــيدة�مــن�

لكامــــل�اKجــــزوء��(ا�الكامــــل،�تركي«�ــــا�هــــو�(متفــــاعلن�متفــــاعلن�متفــــاعلن�متفــــاع0تن)

.�ويــــــرى�أن�هــــــذين�النمــــــوذج.ن�"يشــــــعران�بوجــــــود�خصيصــــــة�أصــــــيلة�?ــــــي�1اKرفــــــل)"

الشعر�العربـي�rـي�أن�تحديـد�إيقـاع�البيـت�يـرتبط�بالسـياق�الكhـي�للقصـيدة،�وبـأن�

البيــــــت�لـــــــيس�وحـــــــدة�إيقاعيــــــة�قائمـــــــة�بـــــــذاÉ�ا�ذات�هويــــــة�معزولـــــــة،�~ن�البيـــــــت�?ـــــــي�

منعــز�kعــن�القصــيدة،�لكنــه�إيقاعيــا�النمــوذج��ول�مــن�الســريع�تركيبــا�،�إذا�أخــذ�

مــن�الكامــل�،�~نــه�?ــي�ســياق�قصــيدة�تنتســب�إ@ــى�الكامــل.�ويبــدو�أن��هــذا��التصــور�

هــو�الــذي�دفــع�الخليــل�إ@ــى�اعتبــار�مثــل�هــذا�البيــت�مبنيــا�عhــى�بحــر�دون�آخــر.�ذلــك�

أن�الخليـــل�يعت¥ـــ�jأبياتـــا�،�rـــي�مـــن�الرجـــز�مـــن�حيـــث�ال�jكيـــب،�مبنيـــة�عhـــى�الكامـــل،�

نســـبته�لهـــا،�ثـــم�يمËـــ���ليقـــرر�عhـــى�أســـاس�تركيـــب�هـــذه��بيـــات�أن��دون�أن�ي¥ـــjر

الكامـــل�يمكـــن�أن�يطـــرأ�عليـــه�زحافـــات�تخـــرج�بـــه�عـــن�شـــكله��ساÌـــ���القـــائم�عhـــى�

(متفـــــاعلن)�إ@ـــــى�شـــــكل��kتـــــرد�فيـــــه�(متفـــــاعلن)�إط0قـــــا.�أمـــــا�النمـــــوذج�الثـــــاني�فإنـــــه�

الكامـــل،�?ـــي�ر�دkلـــة،�~نـــه�يـــرد�?ـــي�قصـــيدة�مـــن�ـينتســـب�إ@ـــى�الرجـــز�تركيبـــا،�وهـــو�أكثـــ
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حــ.ن�أن�الخليــل��kيشــ.�jإ@ــى�إمكــان�ورود�(مســتفع0تن)�?ــي�الرجــز،�مــع�أ²�ــا�تــرد�?ــي�

  الكامل�حسب�رأيه.

وقـــــد�يشـــــعر�كـــــ�0النمـــــوذج.ن�أن�القصـــــيدة�العربيـــــة�ليســـــت�وحيـــــدة�البحـــــر��

بشــــكل�مطلــــق،�وأن�إيقاعهــــا�يمكــــن�أن�ينســــرب�مــــن�بحــــر�إ@ــــى�آخــــر�بســــهولة�كب.ــــjة.�

أن�يكــــون�العامــــل��الشــــكhي�لÍبيــــات�معزولــــة،ولعــــل�حــــرص�الخليــــل�عhــــى�التحليــــل�

الـــذي�أدى�إ@ـــى�إخفاقـــه�?ـــي�رؤيـــة�هـــذه�2مكانيـــة،�وأدى�[بالتـــا@ي]�إ@ـــى�نشـــوء�اKفهـــوم�

اKتحجــر�لجمــود�القصــيدة�العربيــة�ال�jاثيــة�عhــى�صــورة�واحــدة�إيقاعيــا،�تتكــرر�?ــي�

كــل�بيــت�مــن�أجزاÐ�ــا.�لكــن�الفرضــية�ال�ــ��تبــدو�أكÏــ�jاحتمــاr�kــي�أن��يكــون�تصــور�

اKســـــؤول��عـــــن�إخضـــــاعه��الخليــــل�اKســـــبق�لقيـــــام�القصــــيدة�عhـــــى�بحـــــر�واحـــــد�هــــو�

للتشـــك0ت�ال�ـــ��تشـــبه�النمـــوذج.ن�اKناقشـــ.ن�لتحليـــل�شـــكhي�يعيـــدهما�إ@ـــى�صـــورة�

مثاليــة�لبحـــر�مـــا،�ثـــم�يوســع�نطـــاق�التحـــوkت�ال�ـــ��يمكــن�أن�تطـــرأ�عhـــى�البحـــر�عhـــى�

اق�التحــــوkت�أســــاس�التشــــك0ت�اKــــذكورة.�لكــــن�إخفــــاق�الخليــــل�?ــــي�أن�يوســــع�نطــــ

ال�ـ��تطـرأ�عhــى�الكامـل�لتشــمل�الصـورة�اKوجـودة�?ــي�النمـوذج�[�الثــاني]�يشـعر�بــأن�

الخليــل�?ــي�اســتقرائه�للشــعر�لــم�يعÏــ�jعhــى�النمــوذج�اKــذكور�أو�شــبيه��لــه.�وبــرفض�

تقّبــــل�ِعمِلــــه�عhــــى�النقطــــة�اKثــــارة�هنــــا�حــــول�وحــــدة�الصــــورة�2يقاعيــــة�للقصــــيدة�

ئا�مــن�حيويــة�عميقــة�غابــت�عنــا،�بســبب�قصــور�العربيــة،�نعيــد�للشــعر�العربــي�شــي

اKناهج�النقدية�ذاÉ�ا،�وبسبب�مـن�وقوفنـا�حيـث�وقـف�الخليـل،��kنتعـدى�مـا�قـرر�

  لنا�من�قوان.ن.

مــــن�هنــــا�يمكــــن�القــــول�إن�مشــــكلة�الخليــــل��ساســــية�?ــــي�عملــــه�عhــــى�الشــــعر�

كانـت�مشـكلة�تصـورية�أو�مفهوميـة�ـــــ�كمـا�rـي�الحـال�?ـي�حـاkت��kتح�ـ���?ـي�تطـور�

رية�اKعرفة�ـ�،أي�أ²�ا�مشكلة�تنبع�من�تصور�سابق�التكـون��لطبيعـة�القصـيدة�نظ

العربية�وبناÐ�ا�2يقا�ي.�إن�اKادة�ال���وصفها�الخليل���Óء،�والصورة�ال�ـ��قـدمها�
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أو�فســـرها�Óـــ��ء�آخـــر.�ولـــيس�أدل�عhـــى�ذلـــك�مـــن�أنـــه�وجـــد�?ـــي�القصـــيدة�الواحـــدة�

  .�1مثالية�واحدة�مطلقة"أنماطا�إيقاعية�مختلفة،�لكنه�نس«�ا�إ@ى�صورة�

وقــــد�أطلــــت�?ــــي�اقتبــــاس�قولــــه،�ليمكن�ــــ��أن�أرتــــب��راء�ال�ــــ��يحتــــوي�عل>�ــــا�

  بأمانة،�وrي�كما�يhي:

اســتطاعته�العثــور�عhــى�نمــاذج،��kيبــدو�أن�الخليــل�أخــذها�بعــ.ن�oعتبــار� -1

  ،?ي�صياغة�نظامه�الشمو@ي�الصبغة.

2- � صـــــــــــورة�م0حظتـــــــــــه�?ـــــــــــي�النمـــــــــــوذج.ن�إمكـــــــــــاَن�ورود�بيـــــــــــت�لـــــــــــيس�فيـــــــــــه�أيُّ

  أصلية�ٍللجزء.

�?ــي�الشـــعر�العربــي�(يقصـــدُ�العــروَض�الـــذي� -3
ً
استخ0ُصــه�خصيصــة�ًأصـــيلة

�للقصيدة. ّيِ
ّ
hتحديِد�إيقاِع�البيِت�بالسياق�الك�

ُ
)�rي�ارتباط   يدرس�الشعَر�العربيَّ

�البحـــِر� -4
َ
إمكـــانُ�إشـــعاِر�النمـــوذج.ن�بكـــْون�القصـــيدِة�العربيـــِة�ليســـت�وحيـــدة

  بشكل�مطلق.

)�4لخليــل�?ــي�رؤيــة�هــذه�2مكانّيــِة�(الســابقة�?ــي�النقطــةإرجاُعــُه�(إخفــاَق)�ا -5

.
ً
  إ@ى�حرصه�عhى�التحليل�الشكhي�لÍبيات�معزولة

تـــرجيُح�كـــْوِن�تصـــّور�ِالخليـــل�اKســـّبِق�عـــن�قيـــام�القصـــيدة�عhـــى�بحـــر�واحـــٍد� -6

  هو��اKسؤول��عن�إخضاعه�النماذَج�السابقة�َإ@ى�بحر�واحد.

طارئــة�عhــى�الكامــل�لتشــمل�إخقــاُق�الخليــل�?ــي�توســيع�نطــاق�التحــوkت�ال -7

�النموذِج�الثاني.
َ
  صورة

  به�.�عدُم�عثوِر�الخليل�عhى�النموذج�الثاني�أو�عhى�شبيٍه  -8
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�لحيويٍة�عميقٍة�غابْت� -9
ٌ
?ي�رفِض�وحدِة�الصورِة�2يقاعيِة�للقصيدِة�إعادة

  عن�الشعر�العربي.

�عhـــى�مشـــكلة�تصـــورّيٍة��مفهومّيـــٍة�تنبـــُع�مـــن� -10
ً
اعتبـــاُر�عمـــل�ِالخليـــل�ِمبنّيـــا

  التصورات�اKسبقة.

�اKاّدة�ِال���وصفها�الخليُل�عن�الصورة�ال���قّدمها�بــها. -11
ُ
  اخت0ف

هم�الخليُل�بكونه�لـم�يأخـذ�بعـ.ن� )1
ّ
و�kُيعقل�بخصوص�النقطة��و@ى�أن�ُيتــ

oعتبــار�نمــاذَج�كــال���يــذكر�أبــو�ديــب�أنــه�اســتطاع�العثــور�عل>�ــا.�ويتضــح�ذلــك�مــن�

هما�بيــــــٌت�مــــــن�خــــــامس�الكامــــــل
ُ
(�حــــــذ��تأّمــــــٍل�بســــــيط�?ــــــي�هــــــذين�النمــــــوذج.ن:�فأولـــــــ

و?ــي��زء�الثــاني�مــن�صــدره�،العــروض،��حــذ�اKضــمر�الضــرب)�وقــع�2ضــمار�?ــي�الجــ

ص�?ــــي��الجـــزأين��ول�والثــــاني�مــــن�عجـــزه
ْ
(أهمــــل�أبــــو�ديـــب�2شــــارة�َإ@ــــى�وقـــوع�الــــوق

الجزء��ول�من�صدره)�.�وثان>�ما�بيتان�من�سادس�الكامل�(�اKجزوء�اKرفل)�وقع�

ِها.�وإّن��نســبة�النمــوذج.ن�إ@ــى�نــوع.ن�بعي³�مــا�مــن�الكامــل،�
ّ
ـــ 2ضــمار�?ــي�أجزاÐ�مــا�كلـ

 
َ
الزحــــاف�الــــذي�وقــــع�?ــــي�أجزاÐ�مــــا،�يــــدkن�عhــــى�أ²�مــــا��kيستعصــــيان�عhــــى��ووصــــف

وصـــف�الخليـــل�لهمـــا�?ـــي�نظامـــه.�أمـــا�إذا�كـــان�أبـــو�ديـــب��يقصـــد�بعـــدم�أخـــذ�الخليـــل�

لهمـــا�بعـــ.ن�oعتبـــار�?ـــي�صـــياغة�نظامـــه�الشـــمو@ي�أن�الخليـــل�لـــم�يجعـــل�أولهمـــا�بيتـــا�

هما�بيتـ.ن�مـن�ال
َ
رجـز�ضـمَن�قصـيدة�،من�السريع�ضـمن�قصـيدة�مـن�الكامـل،�وثانيــ

،�كما�سيأتي.
ً
  من�الكامل،�فالخليُل�لم�يكن�ذلك�?ي�اعتباره�قْصدا

أما�م0حظته�عدَم�وروِد�(متفاعلن)�مطلقـا�?ـي�النمـوذج.ن،�مـع�أ²�مـا�مـن�� )2

�عhـــــى�وقـــــوع�
ً
الكامـــــل،�فقـــــد�kحـــــظ�الخليـــــل�ذلـــــك،�حـــــ.ن�ذكـــــر�بيـــــت�َعن�ـــــjة�،شـــــاهدا

 :1وهو�2ضمار،

  
                                                           

  .5/481العقد�الفريد�1
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ص��
ْ
س�ٍمنـ

ْ
�من�خ.�jِعبـ

ٌ
ُصِل     إني�امرؤ

ْ
نـ
ُ
م��سائري��باKـ

ْ
ري�وأحـ

ْ
  1شطـ

  وقد�وقع�2ضمار�?ي�كل�أجزائه.

��?ـــــــي�الشـــــــعر�العربـــــــي�ال�ـــــــ��استخلصـــــــها،�وrـــــــي� )3
ُ
��صـــــــيلة

ُ
أمـــــــا�الخصيصـــــــة

�تحديِد�إيقاِع��البيت�فيه�بالسياق�الكhي�،�فالذي�استخلصها�هو�الخليـُل،�
ُ
ارتباط

ضـِمرْت�أجـزاؤه�ك
ُ
�السابَق�الـذي�أ

َ
ها�مـن�الكامـل،�~نـه�وذلك�ح.ن�جعل�بيَت�عن�jة

ُّ
لــ

�
ٌ
ــه�مـن�الرجــز،�فÆــ��خصيصــة

ْ
ربطـه�بســياق�القصــيدة��ال�ــ��مـن�الكامــل،�ولــم�يجعل

��?ي�الشعر�و?ي�العروض�معا.
ٌ
  أصيلة

أمــــــا�عــــــن�إمكــــــان�إشــــــعار�ِالنمــــــوذج.ن�بكــــــْوِن�القصــــــيدة�العربيــــــِة�ليســــــت� )4

هـــا�إ@ـــى�أن�أبـــا� �ك¥ـــjى�?ـــي�الحقيقـــة،�مردُّ
ٌ
�البحـــِر�بشـــكل�مطلـــق،�فهـــذه�قضـــية

َ
وحيـــدة

�واحـــٍد�م³�ـــا�إ@ـــى�د �عhـــى�تقســـيم�القصـــيدة�إ@ـــى�أجـــزاٍء،�يمكـــن�أن�ينتمـــَ��كـــلُّ ِلحُّ
ُ
يـــب��يــــ

بحر.�وبذلك�فهـو�الـذي�يحـرص�عhـى�التحليـل�الشـكhي�لÍبيـات�معزولـة�عـن�سـياق�

ُر�هـــذه�
َ
القصـــيدة�،�kالخليـــُل،�كمـــا�اÉ�مـــه�بـــذلك�?ـــي�النقطـــة�الخامســـة��تيـــة.�وكبــــ

أن�يـــــرى�جانـــــَب�التجريـــــد�?ـــــي�عمـــــل�القضـــــية�يتجhـــــى�?ـــــي�أن�أبـــــا�ديـــــب��لـــــم�يســـــتطع�

الخليل.�فبينما�لم�تدفع�الفروقُ�ب.ن�بيت�وآخَر�?ي�قصيدة�من�الكامل�مث�0إ@ى�أن�

�م³�ـــــا�إ@ـــــى�بحـــــر�بعينـــــه،�بـــــل�دفعتـــــه�إ@ـــــى�أن�يبحـــــث�عـــــن�ا0Kمـــــح�
Û

ينســـــَب�الخليـــــُل�كـــــ0

الجامعــة�بي³�ــا�وبــ.ن�بقيــة�أبيــات�القصــيدة،�مــن�خــ0ل�الزحافــات�ال�ــ��ســبق�@ــي�أن�

ه
ُ
�Üقامــــــة�الع0قــــــة�بــــــ.ن�مختلــــــف�صــــــور��جــــــزاء�?ــــــي�واقــــــع�اعت¥jتـــــــ

ً
ا�وســــــيلة�إجرائيــــــة

�بيت،�2الشعر مخالٍف�لبيت�آخر،��،دفعْت�هذه�الفروق�أباديب�إ@ى�أن�ينسب�كلَّ

�التجريـــد،�الـــذي�أزعـــُم�أن�أبـــا�ديـــب�لـــم�يســـتطع�أن�يـــراه�?ـــي��إ@ـــى�بحـــر�آخـــر.
ُ
وع0قـــة

                                                           

:"�واحتجنا�بعد�هذا�إ@ى�5/477وانظر�?ي�كون�هذا�من�شواهد�الخليل�قول�ابن�عبد�ربه�?ي�العقد�الفريد�1

اخت0ف��بيات�ال���استشهد� �ا�الخليل�?ي�كتابه�لتكون�حجة�Kن�نظر�?ي�كتابنا�هذا،�فاجتلبنا�جملة�

  لساKة�واKعتلة،�وما�لكل�شطر�م³�ا".�بيات�ا
  .�157-137و108- 107و91-79انظر�العلم���2
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�عمل�الخليـل،�بـالفروق�بـ.ن��بيـات�داخـل�القصـيدة�الواحـد
ُ
ها�الع0قـة

ُ
ة،�rـي�عينــ

�هـــو�2نســـان،�وفصـــوٍل�متعـــددة�داخـــل�هـــذا�الجـــنس،�rـــي��بـــيُض� بـــ.ن�جـــنٍس�عـــاّمٍ

،�والشـــــــــيُخ�والطفـــــــــُل،�والطويـــــــــُل�والقصـــــــــ.jُ،�والجميـــــــــُل�
ُ
و�ســـــــــوُد،�والرجـــــــــُل�واKـــــــــرأة

�والنائُم،�وهكذا.
ُ
�والجالُس،�واKستيقظ

ُ
�واKيُت،�والواقف فلو�أننا��والدميُم،�وال�يُّ

�راعينــــا�ال �بــــ.ن�أْزواِج�الفصــــوِل�الســــابقِة�?ــــي�تحديــــد�الجــــنِس�العــــاّمِ
َ
فــــروَق�الظــــاهرة

ها�أجناسا،�ونتج�عن�ذلك�أن��بيض�
َّ
نا�هذه�الفصوَل�كل

ْ
الذي�هو�2نساُن،�لجعلـ

�،
ٌ
�جـنٌس�ثالــث

َ
مـث�0هـو�2نســان،�و�بـيَض�الرجــَل�جـنٌس�آخــُر،�و�سـوَد�اKســتيقظ

  عhى�جْنبه��يمن�جنٌس�خامٌس،�وهكذا.�واKرأة�الجالسة�َجنٌس�رابٌع،�والنائَم 

و�قـــْد�ظهـــر�أن�الخليـــل�هــــو�الـــذي�يحـــرُص�عhـــى�تحليــــل��بيـــات�?ـــي�ســــياق�� )5

�عـن�سـياقها.�أ�مـا�عـن�إخفاقـه�?ـي�رؤيـة�إمكانيـِة�
ً
القصيدة،��kعhى�تحليلها�معزولة

�
ً
ه�إ@ى�عدم�وجـود�ِ�ذلـك��فْعـ0 اشتماِل�القصيدِة�الواحدِة�عhى�أك�jَÏمن�بحٍر،�فمردُّ

  الشعر.?ي�

حاديـــة�البحـــر�?ـــي�القصـــيدة�� )6
ُ
�مســـبقا�عـــن�أ

ً
را ومـــن�أْدرانـــا�أّن�للخليـــل�تصـــوُّ

،�بدليِل�ما�سبق. ��kقبhيٌّ َر�الخليل�تصوٌر�بعديٌّ   العربية.�والذي�يظهر�@ي�أن�تصوُّ

kت�الطارئــــــة�عhــــــى�الكامــــــل�� )7 خِفق�الخليــــــل�?ــــــي�توســــــيع�نطــــــاق�التحــــــوُّ
ُ
لــــــم�يـــــــ

،�أولهمــا:�أن�أبــا�ديــب�نفَســه�يقــول�ـــــن.نلتشــمَل�صــورة�النمــوذِج�الثــاني،�بــدليل.ن�اث

ع�?ـــي�نطـــاق�التحــوkت�ال�ـــ��يمكـــن�أن�تطــرأ�عhـــى�البحـــر�عhـــى��عــن�الخليـــل: وّسِ
ُ
"ثـــم�يـــ

.�والثـاني�أن�الخليـل�حـ.ن�وضـع�?ـي�الزحـاف�2ضـماَر،��1أساس�التشك0ت�اKذكورة

�?ي�الكامل�ب.ن�صورة
َ
ل�ـ��(�مْتفـاعلن)�(�ا�(متفاعلن)�وصورة�وضعه�لُيِقيم�الع0قة

تــؤول�إ@ــى�مســتفعلن)،�فجعــل�بــذلك�الصــورة�الثانيــة�فرعــا�مــن��و@ــى.�وهــو�بــذلك�

  وّسع�نطاَق�التحوkت.

                                                           

  انظر�ما�سبق.�1
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أمـــــا�عـــــن�عـــــدم�عثـــــور�الخليـــــل�عhـــــى�النمـــــوذج�الثـــــاني�أو�عhـــــى�شـــــبيه�بــــــه،�� )8

لــم�يجــد�بيتــا�?ــي�الكامــل�وقــع�فيــه�2ضــمار�.�وهــذا�مــردود�ٌبأدلــة��فمعنــاه�أن�الخليــل

�الســــابق�الــــذي�وقــــع�2ضــــماُر�?ــــي�متعــــددة�م³�ــــا�وْضــــُعه�لàضــــمار،�
َ
وم³�ــــا�بيــــُت�عن�ــــjة

  .،�وجعله�الخليل�ُشاهدا�?ي�كتابهأجزائه�الستة

ِض�وحــــــدِة�الصــــــورة�2يقاعيــــــة�للقصــــــيدة�مــــــن�إعــــــادٍة�� )9
ْ
وأمــــــا�عّمــــــا�?ــــــي�رفـــــــ

لحيويــــة�عميقــــة�غابــــْت�عــــن�الشــــعر�العربــــي،�فلــــيس�اKســــؤولُ�عــــن�وحــــدة�الصــــورة�

�إ@ـــــى�الشـــــْعِر�بفْعـــــِل�الشـــــعراِء��2يقاعيـــــة�الخليـــــَل�كمـــــا�ســـــبق،�بينمـــــا�تعـــــود
ُ
الحيويـــــة

  أنفِسهم.�وقد�جمع�الشعراء�اKعاصرون�بالفعل�?ي�قصائدهم�ب.ن�أك�jَÏِمن�بحر.

وقــد�ظهــر�?ــي�النقطــة�السادســة�أن�التصــور�اKســبق�عــن�أحاديــة�البحـــر� )10

،�والــذي�يمكــن�قولــه�عنــد�الخليــل�مســألة�يصــعب�الجــزم� �ــا?ــي�القصــيدة�العربيــة�

التحليـــُل�إ@ــى�ذلـــك،�ولـــيس�العكــُس�هـــو�الــذي�حصـــل.�عhـــى�أن�هــو�أن�الخليـــل�قــاده�

�عhــى�مشــكلة�تصــورية�مفهوميــة�?ــي�نظريــة�اKعرفــة،�بقــدر�مــا�
ً
اKســألة�ليســت�مبنيــة

سِقط�تصـــورا�قبليـــا�عhـــى�اKوضـــوع�اKـــدروس،�
ُ
rـــي�مبنيـــة�عhـــى�اÉ�ـــاِم�الخليـــل�بأنـــه�يــــ

.
ٌ
  وrي�قضية�نفسّية��kمعرفية

ُل�مـــادة�َالشـــعر�يجـــب�أن�تختلـــف� �ـــا�الخليـــ�وأخ.ـــjا�فالصـــورة�ال�ـــ��قـــّدم )11

ٌص ع³�ا د�والواقـَع�مشـخَّ ،�والفـرق�بي³�مـا�هـو�الفـرق�بـ.ن�اKتعـدد�?ـي�،�~ن�العلم�مجرَّ

  واKتوحِد�?ي�جنسه.�فصول�2نسان،

عhى�أن�الغرض�من�استعراض�آراء�كمال�أبي�ديب�هذه��لم�يكن�من�أجل�

�الدارس �من �هناك �أن �بيان �أجل �من �كان �بقدر�ما �عل>�ا، �?ي�الرد �يرى �من .ن

�kوصوف،�وعدَم�استقصاء�له،�وإهماKعروض�الخليل�بعدا�واضحا�عن�الشعر�ا

  ~جزاء�مهمة�منه.
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�بمنهجية�وتطلٍع� �الدائب، �العمل�اKتق��� �أبي�ديب�إ@ى وقد�ت0قت�دعوة

�البحث�يطمح�إ@ى� �أن�هذا �آنفا �بالنتيجت.ن�اللت.ن�ذكرُت ذي�طبيعة�إحصائية،

دراسة�تفصيلية�لكل�الدواوين�اKدروسة،�وتلّمُس�و الوصول�إل>�ما،�وهما�تقديم�

�إنجاز�هذا� �عhى �باعثا �ذلك�كله �فكان �الشعر، �واقع �?ي �الخليل �عروِض أصوِل

 البحث.
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� �� �� �� �
تتوزع�القضايا�ا�طروحة��ي��بحاث��ي�هذا�الكتاب�عى�مجموعة�آفاق�

��ي� �والفضل �وبعدها. �الجام,ي �العمل �أيام �فكري �شغلت �وتطبيقية، نظرية

 ظهورها�أوK،�وبصورFGا�ثانيا،�يعود�إ=ى�ا�ناسبات�ال@?�دعت�إ=ى�إنجازها.�

�بأمرين�اثنPن،� �الواضح �سيكتشف�اهتمام�صاحFUا �أن�متلقFZا وKشك��ي

�عموما،� �اللغة �قضايا �والثاني �خصوصا، �والعربي �الشعر�عموما، �إيقاع أولهما

  والعربية�عى�الخصوص.�

�القديم،� �والعربي �الشعر�عموما، �عى �فFZا �dيقاع �قضايا �توزعت وقد

�ا�عاصر. �ا�شرeي �ثم �ا�عاصر، �بجهود�أضف��وا�غربي �gهتمام �ذلك، �كل إ=ى

  بعض�زمlئنا،�ممن�يشاركوننا�نفس�gهتمام.�

أما�اللغة،�فلم�تظفر��ي�هذه��بحاث�إ�Kببحث�يتيم�يشفع�ليتمه،�خوضه�

�ي�قضية�تبدو��ي�مظهرها�غريبة،�لكFtا�تضرب��ي�عمق�النظرية�الصوتية�عامة،�

  وا�قارنة�خاصة.�

 vwا�إ=ى�مسألة�مشFZن�خصائص�اللهجة��ندلسية�وقد�امتد�النظر�فPكة�ب

  القديمة،�وإيقاع�أزجالها�ا�غناة،��ي�الطرب��ندل{|?�ا�غربي.�

�الذي� �الجاد، �العلم? �البحث ��ي �للمساهمة �م�? �محاولة �كان �ذلك، كل

�يرجو� �ال@? �النتائج �ومجمل �فFZا، �يخوض �ال@? �و�فاق �صاحبه، �حدود يعرف

  الوصول�إلFZا.�

�ظهورها ��ي �الفضل �كل �فضيلة��والفضل �إ=ى �يعود �كتاب، ��ي مجموعة

لدراسات�وا�للثقافة��كاديم?ا�ركز��ىمانع�سعيد�العتيبة،�ومن�خlله�إ=�الدكتور 

  التقدير.�فله�كامل�الشكر�و �و�بحاث�ا�غاربية�والخليجية�والشرق�أوسطية،
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  إ�ى�محمد�العلم�

  

  بْيننا��ي�الحياة�عهودٌ 

  من�السْحرِ 

�ا*ساُء�بفاَس 
َ
  كان

وِة�الشعراِء 
ْ
  ُيقّربنا�من�ُجنون�الشعِر�ومن�نش

  ُيرافقنا�

  �ي�الرحيل�إ�ى�أبعد�الومضاِت�من�الجدل�اللغوّي 

  وكنا�نحّب�الغريَب�الذي

ُق�دْهشتهُ 
ّ
  نتعش

تـيهُ 
َ
  ون

  

�
ْ
نافصوٌل�كانت

ُ
نعش

ُ
  ت

حاِء�وMّي�العدوِة�
ْ
  بPن�البط

�نشيٌد 
َ
  كان

�الحاضَر��ي�الكلماِت  نا�ويصبُّ
ُ
  يْحمل

  

 
ْ
  إذن

�كْي�
ً
  نحُن�جئنا�معا

  نَرى�من�جديٍد�جYَل�العَبارةِ 

 
ُ
  ُيشرق
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ا
َ
  �ي�عربّيتن

 ٍ_
ْ
  بPن�شعٍر�ون`

  هنا�

  نغٌم�وهنا

 
ٌ
ظة

ْ
  لف

  لم�يكْن�ُحّبنا�للقصيدة�

�f
َ

gh
ْ
  يخ

  الjkوَل�إ�ى�الغْمرِ 

  

نا
ْ
 �جئ

ٌ
مة

ْ
  و�ي�يدنا�وش

  lَي�هذا�الجماُل 

طوِط 
ُ
ُه��ي�الخ

َ
  الذي�نتعّهُد�بذرت

اِب 
َ
  و�ي�صفحاِت�الكت

  

ى
َ
qب  

ها
ُ
ا�نْجهل

ّ
ى�مْن�آفاق�كن

َ
  نحُن�أْحبْبنا�ا*وسيق

  ودعْونا�فاَس 

�fللُحلِم  َgx
ْ
  لتْصحَبنا��ي�رْحلتنا�نحو�الطرِف�zق

ا�الشعُر 
َ
ُب�ما�أعطان

ّ
�نكذ

َ
  فكْيف

  وما�أْوَدع�فينا�مْن�ضْوْء�؟

  

ا
َ
ْعلتن

ُ
  لْم�نزْل�أْوفياَء�لش

  �ي�النشيِد 
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نا
َ
بازت

ْ
ن
ُ
�غ

ْ
  وفاُس�ال���اْحتضنت

  lي�فاُس�ال���

ُل�
ّ
ى�تظل

َ
�تْبق

َ
  سْوف

ا
َ
فاسن

ْ
  أن

  

 
ً
نا�معا

ْ
  نحُن�جئ

 
َ
  لنكون

ى�صُعوُد�القصيدةِ 
َ
  وجئنا�لكْي�يتوا�

ى
َ
qأْع  

ى
َ
qوأْع  

  

  24�.8�.2018طنجة،��ي�
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  ا�ى�الصديق�رفيق�الزمن�الجميل��كاديمي�الدكتور�الباحث

  ا/بدع�-ستاذ�سيدي�محمد�العلمي�مع�تقديري�العميق�والشاعر

  

��������������������������������� �� �� �� �
� �� �� �� �

ـِشـــــــــــَد�الشــــــــــعر�إنَّ 
ْ
ـــــــــــُر �َيـاُمـن

َ
خ ـــــــــــوَل�ُمـدَّ

َ
�يختمـــــــــُر   الـق

َ
ــــــــــماث

ْ
  Cـــــــــي�بهجـــــــــِة�البحـــــــــر�حــــــــــ<ن�ان

ـــــِف 
ُ
ـط
ْ
ـق
َ
�ت
ْ
ــــــــــHُI   نــــِة�العــــرِب الشــــعَر�مــــن�رْيحا�إن

َ
ــــــــــِمي)�Cـــــــــي�ِحـْبــــــــــرِه�الخ

َ
ـــــــــ�N(َعـل َO

ُ
  فاحــــــــذْر�ن

��ِرُب 
ُ
�الصـــامت ِقــــيُّ

َّ
َضـــْ<�Hُ)�الـن

ُ
ا�(الخ

َ
ى�عـــــــــــِن�الـُعَجـــــــــــرِ   َهــــذ

َ
ـــــــــــأ
ْ
ـــــــــــوُل �َيـن

َ
ـــــــــــْد �َوالـق

َ
  َيــــــــــِزُر �ق

ــــــُق 
ْ
ـــــهُ �Cـــــي�َسـْمـِتــــــِه،�ِعـش

َ
�نظــــــــــَم   َمــــــْن�_^ـــــوى�طرائق

َ
�ُرْمــــــــــت

ْ
ِعـــــــــــُر �إن

َ
ـْسـت

َ
�ت
َ
  قصــــــــــيٍد�صــــــــــْرت

 
ُ
 خ

َ
gَو�

ً
ـــــريضا

َ
َهـــــا�ق

ْ
ـــــجْل �ـذ

ْ
خ
َ
ـــــِن �ت

َ
الـشْعـــــُر   ِمـــــَن�الـَعـط

َ
�ذاقــــهُ �ف

ْ
ــــَدى�إن ـْهـــــُد�الصَّ

َ
  الـَحـــــِذُر �ش

ــــــــــْك 
ُ
ـــــــــــهُ �اْسـل

َ
�ل
ْ
�أْمـســــــــــت

ً
nبــــــــــِه�ُسـُبـــــــــــ� 

ً
nـــــــــــ

ُ
ل
ُ
ـتِقــــــــــــُر   ذ

ْ
  هـــــــــــذا�(ا/ــــــــــــحمُد)�ُيــــــــــــصoي�ِحـيــــــــــــَن�َيـن

****��****��****  

ــــــــاحادَي�ا ـَبــــــــٍد �لشـــــــْوِق َي
َ
ى�أْرِقــــــــــــْل   للمعشـــــــوِق�Cـــــــي�ك

َ
ؤ   َيـنتِظــــــــــــُر �فالحـــــــــــبُّ �َمــــــــــــهاَرى�الــــــــــــرُّ

 �واْســــأْل 
َ
ـَيــــٍة �الـَهــــَوى �ِنـيــــاق

ْ
ــــوا�َعــــْن�ِفـت

ُ
ــــــريَض   َرَحـل

َ
وا�الـق

ُ
ـــــ�َصـــــان

َ
ــــــسُر.ِبـإيق

َ
ـك
ْ
  ..!؟ـاٍع...!�أَيـن

 
َ
ت

ْ
ـْد�عش

َ
يُد�والـِقـَيــُم �ق ـْيــَك�الــّصِ

َ
ـصُبــو�إل

َ
ــــــَد �والقـــــوُل   ت

ْ
اُد�ـــــــ�ِعـن

َ
ق
ْ
ــــــُر �َيــــــن

َ
ْدِو�ـــــــ�والـِفـك

ّ
  الــــــش

****��****��****  

ـلــــــِم �َســــــَما�ِمــــــْن �نـــــبٌض �الشـــــعر
َ
ــــــــــــــى  دوحـــــة�الـق

َ
ـن
ْ
اُل،�أخ جَّ ـا�ِشــــــــــــــُر �ِبـَمــــــــــــــا�قالــــــــــــــُه�الــــــــــــــدَّ

َ
  ف

ــــــــــــْم 
َ
ــــــــــــِري�ِبــــــــــــِذي�َيـلــــــــــــَق �ل

ْ
�ُيـغ

ً
ــــــــــــأ

َ
ك
َّ
ـــرقُب:�هـْل ��  ِعـــــــــــــَوٍج �ُمـت

َ
�ت
َ
ــت

ْ
ـــَدُر...!؟�َوأن

َ
ا�الـك

َ
  ُيـْرضـيـــَك�ذ

ـاعـــــــُر�الفْحـــــــُل 
َّ
ـــــــُد �الـش

َ
ـك
َّ
ـــــــِه�الـن َرى�ِب

ْ
ــــــــــْوِل،�والـُبـَجــــــــــُر....!�ِبـمــــــــــا�َدَحــــــــــاهُ   قــــــْد�أز

َ
ــــــــــاُء�الـق

َ
ـث
ُ
  غ
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ـــــــــــــٍة 
َ
ـــــــــــــِوي �Cــــــــــــي�عهــــــــــــِد�َسـاِدن ـْرَعـ

َ
 ��gت

ً
nِمـــــُر...!  َوَجـــــــــــــ

َ
ت
ْ
خ
َ
�ت
َ
ُيـــــوٍض�حـــــ<ن

ُ
ـِشــــــي�،�ِمـــــْن�ف

َ
ـت
ْ
ـن
َ
ْو�ت
َ
  أ

ـــــــــــ ــــــــــــعاتُبكْم َيـاَسـّيِ
ُ
ــــــــــــــا  ـَد�الـشْعــــــــــــِر�والنجـــــــــــوى�ت

َ
ْســـــــــــــــَرى�ِبـن

َ
�أ
ْ
َك�إن حــــــــــــــبُّ

ُ
ــــــــــــــي�أ ِ

ّ
ـَمـــــــــــــــُر �ِإن   الـسَّ

ـــــــــــامُ 
َ
ا�الـَمـق

َ
ا،  ِبـالـَوَهـــــــــــِج �َضـــــــــــجَّ �رهيــــــــــٌب �َهـــــــــــذ

ً
ـــــــق

ْ
 �ِعش

َ
ـــــــان

َ
ِمُر....!؟�أك

َ
ـــــــْعِر�َيْعـــــــت ِ

ّ
ـْيـــــــِر�الـش

َ
  ِبـغ

�الِحَجـــا�َيْبـــُدو��ِفــــي�الَعـْيــــِن 
َ
ِجـــُب �َبـــ<ن

َ
 َيــــــــــا  وَيْحت

َ
يَمة

َ
ِصُر �خ

َ
ت
ْ
ــــــــــِري�َســــــــــَيخ

ْ
ِم�مـــــــــا�ُيـط

ْ
  الـُحــــــــــل

****��****��****  

ِشيــــــــــُم�َعـِبـيــــــــــًرا
َ
ــــــــــي�أ ِ

ّ
ــــــــــاَح �ِإن

َ
ــــــــــــــرُّ   ِمــــــــــْن�َحـَبــــــــــٍق �ف ْبَضــــــــــــــِة �والـّسِ

َ
ــــــــــــــْرَساِن �Cـــــــــــــي�ق

ُ
ِزُر �الـف

َ
ت
ْ
  َيـــــــــــــأ

ــــــــــهُ 
ُ
�َحرائـق

ْ
ـــــــــت ـبَّ

َ
�Cــــــــي�ُمْهَجـــــــــــِ���ش ـالـحـــــــــّبِ

َ
 َمــــــْن�ُيـ  ك

ُ
ـِقـــــــذ

ْ
ـــــــَر �ن ــْعـ ِ

ّ
�ِبــــــِه�الــُعـَجـــــــُر �الـش

ْ
ْوَدت

َ
�أ
ْ
  إن

ـِمـــــــي)�ِمـــــــْن�حمــــــأةِ �ِســـــــواَك 
َ
   الـوَهـــــــِن �(َيـاَعـل

ْ
 �إذ

َ
ــــــــــــــــت

ْ
ـل
ُ
ـِضــــــــــــــــُر �ُمـْبـتـِســــــــــــــــًما�واللـيــــــــــــــــُل �ق

َ
  َيـْحـت

ــْعـــــــــــــــــُر�والقـَمـــــــــــــــــُر  ِ
ّ
ــــــــــــــــى�الـش

َ
ــــــــــــــــثاُء�وَيـْبـق

ُ
ــــــــــــــــى�الغ

َ
ـن
ْ
  َيـف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َ
ــْعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُر�والـقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمُر �ـىوَيـْبـق ِ

ّ
  الـش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى
َ
ــْعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُر�والـقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمُر �وَيـْبـق ِ

ّ
  الـش
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ــــــــــان�القـــــــــوا)ي�للحـــــــــروف�أمي! ـــــــــا بــــــــــــــــــــه،�والتـــــــــــــــــــوادد  لســـــــ
ْ
  كمــــــــــــــــــــال�التجلـــــــــــــــــــــي�دأ

ُل�َبــــْوَح�القلــــب� ّوِ
َ
ـــــؤ  �–ُيـــ

ً
  ســــــوى�الجهــــــِر�فيمــــــا�تصــــــطفيه�ا@قاصــــــُد   ومالــــه�-جهــــرا

ــــــ ــــــر�الحنــــــ ـــــــــــــــــي�الخالــــــــــــــــداِت�ا@حامــــــــــــــــُد   ايا،�)ـــــي�رهـــــان�حقيقـــــةسفيـ ْبِن
َ
ِه�ت ـــــــــــــــــَرّصِ   ِبـــــ

ـــــــــــــــــــالكSن�مراصــــــــــــــــــد  أقــــــــــــــــام�لـــــــــــــــه�عشـــــــــــــاق�فــــــــــــــن�منـــــــــــابًرا ـــــــــــــــــــت�T ـــــــــــــــــــا�للسـ   تعـــــالــ

ــــــــَل�فـــــــY م�ِمـــــــــــْن�جميــــــــــل�خليقــــــــــة ـــ
َّ
َمث

َ
ـــــــــــــــــــان،�كرم[ ــــــــــــــــــا�العقائــــــــــــــــــد  ت ـــــــــــــــــــ^ُل�معــــ   جـــــ

ا��–رع[ ـــــــــــــــــا�  اريات�منــــــازل رجــــــــــال�لهــــــم�فــــــــــي�الســــــ
ً
ــــــــــــــــــان ـــــــــــــــــُمٌس�ومـــــــــــــــــوارد�-زمـ

ْ
ش

َ
  أ

ــــــى ـــــِعُر�الـــــنفَس�بالُعلــ
ْ

�علــــــــــــــــــــم�تبتنY ــــــــــــــــا�الســــــــــــــــواعد  رغـــــــــائf م�مـــــا�ُيش
ُ

  مشـــــــــــــــــــــارف

ـــــــــٍد  ــــــــــِن�ُمَحمَّ ِميـــــ
َ
ــــــــــْرِد�� ــ

َ
ــــــــــي�الفــ ـــــــــراٌر�لهــــــــا�الــــــــذوق�شــــــــاهد  فللعلمــ ا�الفــــــــن�أســ

َ
ـــــــــذ   بـِ

ــــــــــــــــــــــدي ــــــــــــــــــــــُه�للقــــاصــ ـــ
ُ
ــزاَرت

َ
 مــ

ٌ
ــــــــــــــــــــــارة ــ

َ
�إليــــــــــــك�ا@واقــــــــــد  ن�َمن

ْ
  متــــــــــى�جئ[ ـــــــــا�اســـــــــتيقت

ــــــــــة �لحفـــــــــظ�أمـــانــ
ً
ــــــــــوقا �بـــــــــــه�شــ ــــــــــــــــــــــى،�وعهـــــــــــــــــــده�عاقـــــــــــــــــــد  كـــــــــــــــأنَّ

َ
ت
ْ
ــؤ

ُ
ـــــــــــــــــــــــَد�أن�ت   تعهَّ

ـــــالٌم  �الحــــق،�عــــدٌل،�مســ ،�وuــــيُّ ـــــيٌّ ـــــــــــــٌز،�فســـــــــــــهمه�صـــــــــــــارد  صفــ
ْ
ـــــــــــــــُه�َوخ   فـــــــــــــــــإن�َمسَّ

ـــــــــــديع  حمـــــــــــام�ســـــــــــــ^م،�فــــــــــي�ربعـــــــه�منشــــــــد ــــــــــــاما�مـــــــــــا�تعافـــــــــــت�مكاِي ــــــــــــادي�خصـ   ـــ

ـــهُ 
َ
ْهل

َ
؛�أ

َ
�الزيـــف

ُ
ـــت

ُ
،�َيْمق

ً
ــــا ــ

ّ
ــــاصر�حق �قـــــــــــــــواعد  ُينـــ

ْ
ت ـــــــــــــــا�تــــــــــــــردَّ ـــــــــــــــداري�مــ   ولــــــــــــــيس�يــ

ــــــــه
ُ
ـــــــــوارث�رحل ،�قــــــــد�تــ

ً
ـــــــــابا ـــــــــا)ي�ركـــ   ليــــــــــــــــركَب�مــــــــــــــا��حمــــــــــــاُل�فيــــــــــــه�َمجاهــــــــــــد  يجـــ

�)ـــــــــي�الـــــــــد�ى،�يعشـــــــــق�
ً
يراقـــــــــب�نـــــــــورا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَرى  السُّ

عــــــُل�مــــــا�ليســــــت�
َّ
  تــــــراه�الشــــــواهديــــــرى�الن
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�بعيـــــــــــــن�بصيــــــــــــرة
ً
��-ِلُيْجِلــــــــــــَي�مــــــــــا�تأتيــــــــــه�  يقـــــــــــــــابُل�أضـــــــــــــدادا

ً
  الزوائـــــــــــد�–جهــــــــــ^

ـــــــِت 
َّ
ـــــــــــــَر�التحــــــــــــّدي�النجائــــــــــــد  وصـــــــــــائل�فكـــــــــــٍر�فــــــــــي�صفـــــــــاته�َحل ـــــــــــــا�ي�T ــــــــــــا�فكـ   يبـــ

  ــــــــــــــــــــ��������ـــــــــــــــــــ���������ـــــــــــــــــــ

ــــي�فنـــون�الشـــعر�فـــائُض�صـــنعٍة  �منـــــــــــــــها�التـــــــــــــــــوارد  لـــه�فـــــــ ـــــــــــــــــلَّ
َ
ـــــــــــــــن�قـ ـــــــــــــــائق�فـــ   رقــ

وُع�الفــــــــــــــــرائد  تغــــــــازله��نغـــــــام�فـــــي�الشــــعر،�والغنــــا
ُ
بــــــــــــــــ

ُّ
  فتـــــــــــــــــرقصه�م! ـــــــــــــــــا�الط

�كأُس�الهوى�به نَّ
ُ
�
ْ
ســـــــقى�ا@ــــــــــواجد  صـــدى�النغمات�اف

ُ
̂�منـــــــه�ت   فأضــــــ�ى�ســـــــبي

وَسهسقـــــــــــى�العلم
ُ
ــــــــــؤ

ُ
�وراشــــــــــــد  ـــــــــــي�للمبتليــــــــــــن�ك   فبــــــــــــــــات�ُسكـــــــــــــــــارى�منـــــــــــــه�ِغــــــــــــرٌّ

ـــــــــــرةٍ  ـــــــــــاٍق�بنــ ـــــــــــد�ســــ �َســــــــــفSَ��الوجـــ ـــــــــــأنَّ كـــــــــــاِبُد   كـــ
ُ
،�مــــــــــن�جــــــــــروٍح�ت

ً
ـــــــــــوبا ـــــــــــَداوي�قلـــ ـــ

ُ
  ت

ــــــــْدَر� ـــــــــا�الشــــــــعر�همــــــــٌس�َيســــــــكن�الصَّ لهـ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُمهُ 
ْ

َوش

ــــــــــَواجُد  ــ
َ
ــــــــــؤاِد�ت   تراتيـــــــــُل�نجـــــــــوى؛�)ـــــــــي�الفـــ

ـــــــــــــرُح  ـــــــــــــداَوى�T مســــــــــــٍة �وجــ ـ
ُ
ـــــــــــــؤاد���يـ ��شــــعٌر�بــــه�الــــــَوْجُد�عائــــُد   فـــــــ

َ
ــــ�   وهمــــُس�الضَّ

�الهمــــــــــــــُس�زادت� َجـــــــــــــــدَّ
َ
متــــــــــــــى�مــــــــــــــا�است

جروُحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ 

ــــــــــــرُح�آِبـــــــــــُد 
ُ
  وكيــــــــــف�ُيـــــــــداَوى�َمـــــــــا�بـــــــــه�الجــ

 
ً
�شــــــــعٍر�بــــــــراءة

ُ
عــــــــــي�مسكـــــــــــــون ̂�َيدَّ ــاُص�)ــي�العشــِق�مــاردُ   فـــــــــــــ

َّ
ن

َ
  ِمــَن�الُجــرح؛�فالق

  ـــــــــــــــ��������ــــــــــــــــــ���������ــــــــــــــــــــــــ

يـــــــــــــــــــــِه�للمشتـــــــــــــــــــاِق�قلــــــــــــــــــــــٌب�مطــــــــــــــــــــاَرد  هـــــــو�الشــــعُر�روح�هـــــــائم�)ــــي�شـــــعورنا ِ
ّ
  ُيَجل

�عــــوُدهُ 
َ
ن

َ
ـــــواِق�َمــــْن�� ـــــِه�با�شـــــ ـــــــــــــاِقُد   وَيسقيـ ـــــــــــــي�الفــــــــــــؤاد�َمَعـ ،�فــ

ً
ـــــــــــــدا ـــــــــــــُع�عهـ ــ   ُيَرّجِ

ـــــــــــ �)ــــــــــي�َمــــــــــراِوِد�أْعــــــــــSٍُن وَيـــ
ً
ـــــــــــ^ ْحــــ

ُ
ِقـــــــــــُد   رويه�ك

َ
وا

َ
ــــــــــــريَك�ا@ ـــ

ُ
  بصيـــــــــــــٌر،�بمــــــــــــا�ليســـــــــــت�ت

  ـــــــــــــــــــ��������ــــــــــــــــــ���������ــــــــــــــــــــ

ــؤاَد�ُحضــوُرهُ 
ُ
�الف ـــا�َرجَّ ،�)ــــــــــــــي�اغ��ابــــــــــــــه�شـــــــــــــــاردُ   هــو�الشــعر؛�مـ

ً
ـــــــــــــــــَه�وْجـــــــــــــــــــــدا   فنبَّ

ـــــــــ
ّ
ــــــــــــــــرَب�  ذي�نحيــــــــا�ال[ ــــــاني�بيومـــــِه كـــــذاك�ال

ْ
نش

َ
��-ف

ً
عـــــــــــــــاِودُ �-جمعـــــــــــــــا

ُ
خَبـــــــــــــُه،�ون

َ
  ن

ــــــٌد  �ُمَحمَّ
ُ
ِمــــــSن

َ
ـــــــْرُد�� ـــ

َ
  لــــــــــــه�فــــــــــــــي�أمــــالــــــــــــــي�الســـــــــــــــابقات�مقاعــــــــــــُد   هــــــو�العلمـــــــــــي�الف
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جمــــــــهُ 
َ
�ن ـــــــــدَّ

َ
راقـــــــــــــُد   منـــابـــــــــــره�تعلـــــــــــو�متـــــــــــى�اْمت

َ
ــــــــــــــى�مـــــــــــــا�دعتـــــــــــــه�الف ــــــــــــــازال�َيرقـــ   ومــــ

 
َ
ـــــــــــــــــالدات�شـــــــــــــــــواهُد   ـــــــــــَراِئُر�فكــــــــــــر�قـــــــــد�� ـــــــــــادت�ُرواَءهـــــــــاحـ ـــــــــــــــــِر�الخـــ ـــ

ْ
�ِبِسف ـــــــــــــــــنَّ ُهــــ

َ
  ل

  

  2018نون¢���14فاس�)ي�
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�زم�ئه� �قبل �من �العلم� �محمد �سيدي �الجليل �ستاذ� �تكريم يحمل

  وأصدقائه�ومريديه،�إشارات�إ&ى:

 تكريم�:نسان�الطيب�الخلق�وا2عشر؛ -

 تكريم�رجل�التعليم�الذي�نذر�نفسه�لخدمة�ا2جتمع؛ -

 سؤولية�:دارية�الH��تحملها�باقتدار�كبCD.تكريم�رجل�ا2 -

سعيد�بأن�توجه�إ&ي�الدعوة�لTسهام�Rي�Pحتفاء�LMذا�الرجل�الذي�يعد�

 بحق�

  "أحد�رجاbت�ظهر�ا2هراز"،�إنه�ترسيخ�لثقافة�Pع]Cاف�بالفضل�لذويه.

  هنيئا�لكم�أستاذنا�سيدي�محمد�العلم�.

  وهنيئا�لنا�جميعا�بكم.

 وأمد�هللا�Rي�عمركم�ومتعكم�بصحتكم�وبارك�لكم�Rي�أهلكم.

  

 

  ذ.عبد�:له�بنمليح  

  العميد�بالنيابة
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  بسم�هللا�الرحمن�الرحيم

�ِبجماِلِه،� �ُسْبحاَنُه ْنَفِرِد
ُ
�ا� عاِلِه،

ْ
ف
َ
�وأ �وِصفاِتِه �بذاتِه ِد َتوّحِ

ُ
�ا� $� الحمد

 َّ(
َ
َت(
ُ
ْسراِر�وا�

َ
�ِبأ عاِرِف

ْ
�ال ٍد �ُمَحمَّ ِه �َنِبّيِ �ع2ى �والّس5ُم

ُ
�والص5ة �َج5ِلِه، �ِبُسراِدقاِت ِه

ِم�والَعَمِل�بBن�الَيِقBِن�وِ@ْخ5ِص�
ْ
َجاِمِعBن�Hي�الِعل

ْ
ماِلِه،�وع2ى�ال

َ
َجماِل�ِبك

ْ
َج5ِل�وال

ْ
ال

  ِمْن�ِكراِم�َصْحِبِه،�َوِعظاِم�آِلِه.�

  وبعُد؛

�مقام�تشريف�وتكر  �العلماء�من�هذا �ُتقيُمه�نخبة�من�]حبة�والسادِة يم،

َمُه�
ْ
�ِعل �فيه �وَيْقُدرون َم

َ
�الَعل �هذا �يحبون �ظهر�ا�هراز�ممن �bداب �كلية رجاdت

  وأخ5قه.

�الّسeُْي�و  �وجميله، �جليل�التعب�gBعن�ا�حبة�والتقدير�fهل�العلم، ْن ِ
َ
�� إنه

ُدًم 
ُ
ِل�أك�gpفأكH�gpي�مغالق�إmى�تشريفهم،�وتحفB)هم،�وحklم�ع2ى�jرتقاِء�ق وغُّ ا،�والتَّ

�بنار�البحث،� �ا�حgtقBن �العارفBن �السالكBن �مدارج �Hي ي
ّ
vgtوال� �ومضايقه، العلم

ى�
ّ
�و�dيتأت � �والعاملBن�به؛ �والقائمBن�بالعلم، وا�هووسBن�بتوابع�العلوم�وزوابعه،

�ال5ئقة�|kم.�فلقد�قال�الشاعر:
َ
  ذلك�إ�dبتكريمهم،�وتْبوي~kم�ا�كانة

ـــــــــــــــ
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءُ ل ِكـفَّ

َ
هــــــــــــــــْم�أ

ُّ
لـ
ُ
ـ5ِئــــــــــــــــُق�ك

َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــاءُ   ْيَس�الخ   dيْســـــــــــــــــــــــــــــــــتوي�الُجّهـــــــــــــــــــــــــــــــــاُل�والُعـــلـمــــــــــــــــــــ

هُ 
ُ
ـــــــــــــــــاؤ ــــــــــــــــــــــ

َ
َرَق�مـــ

َ
َرق
َ
ـــــــــــــــــــــــــاءُ   dيْستـــــــــــــــــوي�َنْبـــــــــــــــــٌع�تـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ

َّ
�َصـمــــ

ٌ
نــــــــــــــــــــــــاَم�وَصــــــــــــــــــــــــْخَرة

َ
  يــــــــــــــــــــــــْروي�]
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ــــــــــــــاdيْست �َمـ ــــــــــــــلُّ
ُ
اٌت�فيـهــــــــــــــا�ك

ّ
ــــــــــــــوي�َجنــــــــــــــ حــــــــــــــــــــــــــراءُ   ـ   �kــــــــــــــــــــــــوى�النفــــــــــــــــــــــــوس�إليــــــــــــــــــــــــه�والصَّ

�اللغة� �شعبة �Hي �زم5ئي �عن �ونيابة �باسم� �لُيسعدني �ا�قام �هذا �Hي ي
ّ
وإن

k|ِْحَفِل العربية�وآدا
َ ْ
ْسِهَم�Hي�هذا�ا�

ُ
العلم��وjحتفاmي�تكريما�fحد�أساتذة��ا�أن�أ

�معاد� �ع2ى �وأكدوا �الذين�شرفوها، �باب�الشعبة �Hي �ورسوخ�قدمها �النفيسة، kا

�Hي� �وا�نابر�@ع5مية، �الركبان، �بأحاديklا �طارت �ح�� �و@بداع؛ �والثقافة العلم

ت�أصوا�kا�Hي�@ذاعات،�وشاشات�التلفزة،�وسّودت� ربوع�ا�ملكة�ا�غربية،�وغردَّ

�النْفع،�فآتت �|kا �أق5ُمها�آفاق�الوطن�العربي�و@س5مي�بكتابات�من�ذهب،�عمَّ

  أكلها�بإذن�ر|kا�Hي�عقول�أجيال�عديدة،�وHي�مدى�ِسنBن�مديدة.�

ِث� َحدُّ يات�التَّ ِ
ّ
�من�تجل �هو�َتَجّلٍ �محمد�العلم� �الدكتور إن�تكريم�أستاذنا

�العامرة� �أع5م�كليتنا �ا�جيدة،�وأحِد بالجميل�و]فضال�ِلَرْمٍز�من�رموز�شعبتنا

�و]دبية؛ �والعلمية �الفكرية �ونتاجا�kا �العالم��بعلما£kا، �هذا �اعgtاف�بقيمة إنه

ى�للغة�العربية،�
َّ
َدمات�الُج2

َ
�الخ َم ا�نتم��إmى�الجيل�الراسخ�والناسخ،�والذي�قدَّ

�وتدقيقا،� �وتوثيقا، �تحقيقا، �خاصة، �العربي �والعروض �عامة، �العربي و]دب

  وتنقيبا.

�|kذا�� �وتخصيُصه �العلم�، �محمد �الدكتور �]ستاذ �اختياُر ل
ّ
�شك لقد

و�من�جهود�]ستاذ�الجليلة�التكريم،�ص
ُ
نيعا�حضاريا�مبنيا�ع2ى�معاي�gBعلمية�َتْجل

�Hي�بحث�بعض�ا�جاdت�العلمية�ال���
ً
dوأصو� �أْضحْت�مرجعيات، َمة�ال�� والَقّيِ

�من� �وبحادثه �والّداني�من�ا�شتغلBن�بالgtاث�العربي، �القا¬»� �يطلkا اش¯kر�|kا،

  ]دب�العربي�ونقده.

  تور�محمد�العلم��إmى�مبحثBْن:ويمكن�تقسيم�جهود�الدك
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  ا-بحث�;ول:�تأط�56البحث�العلمي�بكلية�0داب�ظهر�ا-هراز�بفاس:

�من� ��جموعة �تدريسه �Hي ا �جاد± �العلم� �محمد �الدكتور �]ستاذ �كان لقد

ِتِه،�وَصراَمِتِه،�مهيًبا�عند�طلبته،�مع� �بشدَّ ا�واد�ا�قررة�بسلك�@جازة،�معروفا

هائلة�ع2ى�@ب5غ،�و@يصال؛�ومازالت�دروُسه�Hي�النحو،�من�خ5ل�مْقُدَرٍة�كبgBة�و 

�والقافية،� �العروض �Hي �ومحاضراُته �ودروُسه، �هشام، �ابن �عند �الجمل درس

�Hي� �يديه �ع2ى �والتخرج، �بالتمدرس، �تشرفوا �ممن �كثgBة �أجيال �بأذهان
ً
عالقة

ميBْن�ا�ذكورْين.
ْ
  ا�جالBْن�العل

 [� َيِة �ِجّدِ �عن �قيل �فيما ُر�عدم�ولعّل �ُيَفّسِ �ما � �وصرامِته، �وحْزِمُه، ستاذ،

�gBَت�الفرصة�ع2ى�كث وَّ
َ
ثاره�من�@شراف�ع2ى�الرسائل�و]طاريح�الجامعية،�ما�ف

ْ
إك

ُم.�ومما� ِ
ّ
من�الطلبة�من�@فادة�من�هذا�العالم�الّنْحرير،�والحاذِق�بما�يْعلُم،�وُيَعل

�الرسائل�و]طروحات�الجا �دليل �Hي َبًتا
ْ
�ُمث �اللغة�وجدناه �بشعبة �ا�ناقشة معية

  Hي�الشعبة�د.�محمد�الدحماني،�bتي:���العربية�وآدا|kا�بالكلية،�الذي�أنجزه�زميلنا

*�النظرية�العروضية�باfندلس،�إعداد:�عبد�الكريم�بو�عزة،�(دكتوراه�Hي�

  م.��2006-07-20]دب)�تاريخ�التسجيل:�

�الفاسية �التقليدية �الصناعات �ألفاظ �معجم�-* �ميدانية:�دراسة ية

�Hي� �الدولة �(دكتوراه �رايص، �الدين �نور �إعداد: �نموذجا، �النسائية الصناعات

  م.�2002-01-14اللغة)،�تاريخ�ا�ناقشة:�

  ا-بحث�الثاني:�جهوده�@ي�التحقيق�والتأليف:

  @ي�التأليف:�–أ�

�مجال�علم� �من�كتب�ومقاdت�Hي �كتبه �فيما �العلم� �محمد �الدكتور َز َبرَّ

َف العروض�والقافية
َّ
�العروض�مؤل �Hي �فله مة،�ا، �القّيِ �الدراسات �من �يعتgÅان ن
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ة�فيه،�بحيث��dيستغ��ÈعkÇما�باحث�مهتم�با�جال،��ا�بذله�فkÆما�الرجل� ِهمَّ
ُ
وا�

َنٍة�Hي�البحث�والتنقيب،�ورويٍة�بدرايٍة�Hي�إصدار�]حكام.
َ
  من�جهد،�ونظر�ثاقب،�وأ

سيس�وjستدراك"،�وقد�"العروض�والقافية�دراسة�Hي�التأ�فاfول�كتاب:

� �سنة �Hي �]وmى �طبعته �1404طبع �بالدار��1983–ه �الثقافة �دار �عن م

البيضاء/ا�غرب؛�وأصله�بحث�مقّدم�لنيل�شهادة�دبلوم�الدراسات�العليا،�تحت�

"العروض��إشراف�أستاذي�ا�رحوم�الدكتور�عبد�هللا�الطيب�ا�جدوب�بعنوان:

�استدرك�ع2ى�الخليل"،�ونوقشت�والقافية�دراسة�تحليلية�ونقدية�خاصة�في ما

  م.H06/02/1981ي:�

�العروض�والقافية،� �Hي �وُمْنَجِزِه ِر�الخليِل
َ
�َنظ �ع2ى �يؤسس�مبناه والكتاب

كما�أ�ع��–وع2ى�ما�اْسُتْدِرَك�عليه�Hي�القديم�والحديث�خ�5جهوِد�ا�ستشرقBن�

�كمال�أبو�ديب�-إmى�ذلك�الدكتور�محمد�العلم��Hي�ا�قدمة )�الذي�،�وجهود�(د.

�"Hي�البنية�@يقاعية�للشعر�العربي"�وُعَواِر�فصوله� أشار�إmى�بعض�مثالب�كتابه:

كالفصل�]ول:�(نحو�بديل�جذري�لعروض�الخليل)،�ع2ى�َوْعٍد�منه�أن�ُيْفِرَد�هذه�

َتْب�له�الُوجود�
ْ
Hي��–ا�ثالب�وا�ناقشات�لفكر�أبي�ديب�Hي�َبْحٍث�مستقل�لم�ُيك

� �علْمُت �ما �والك-حدود �Hي�؛ �وبحث �العروض، �لتأسيس�علم �تأصيل �أيضا تاب

�وهو�أيضا� �ع5قات؛ �من �خ5له َسُج
ْ
�ُين �وما �العربي، �«Óالعرو� �والنظام ُسِس

ُ
[

�من� �بدًءا �الخليل �ع2ى �jستدراك �أوليات �ع2ى �dعتماده �للُمْسَتْدَرِك تأصيل

  ]خفش�وان¯kاًء�بحازم�القرطاجH��Èي�القديم.

�أو� �عمل�الخليل، �ُمراَجَعِة �Hي �هاّمة �مسألة �إmى �العلم� �أشار�الدكتور وقد

�الخليل،� �عند �ا�عتمد �مجال�jستقراء �Õي �jستدراك�عليه، �ا�تداولة بالعبارة

�بل�هو� �ليس�واحًدا، وعند�ا�تعقبBن�له؛�حيث�إن�الشعر�ا�ستقرى�وا�ستغرَق
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�@نجاز. �وتاريخ �النظم، �أزمنة �ومختلف�Hي �ع2ى��متنوع ٌس �مؤسَّ �jستدراك إن

ِمه.
ْ
  تطور�الشعر�ا�وصوف�الذي�هو�ِعماُد�صناعة�العروض�وعل

�الشعر�العربي �"عروض �كتاب: �فهو �الثاني،
ُ
ف

َّ
َؤل
ُ
�ا� �نقدية��-وأّما قراءة

� م�عن�دار�توبقال�للنشر؛�وأصله�2008توثيقية"،�وطبع�طبعته�]وmى�Hي�سنة�

� �الدولة، �دكتوراه �لنيل�شهادة �عبد�الوهاب�بحث�مقّدم تحت�إشراف�الدكتور

� �الشعر�العربي �عروض �"تأصيل �بعنوان: � �سعود ريحية��–التازي
ْ
�تش دراسة

  م.19/03/1999لدواوين�الجاهليBن�و@س5ميBن"،�وقد�نوقشت�Hي:�

عطيات؛�وهو�ترجمة�تطبيقية�لتأكيد�ما�
ُ
�وا� �الدواويُن والكتاب�Hي�جزأْين:

بحثا�Hي��التأسيس؛�fجل�ذلك�يمكن�اعتبارهتّم�تقريره�Hي�الكتاب�]ول�ا�تعلق�ب

�إنه�أجرأة�عملية�مبنية�ع2ى�التتبع� ًبا�Hي�تأكيد�مقررات�التأسيس.
َ
ل
َ
]صول،�وط

�Hي�ا�نجز�الشعري�ا�متد�من�شعر� �وع5قا�kا، �بنظامها الدقيق�لنظرية�الخليل،

  الجاهلية�إmى�شعر�العصر�]موي.

�ال� �عكس�الصورة �العلم� �الدكتور �حاول �العروض؛�فلقد �علم �|kا �Èب� �

ْعُر�ِلَيِمBَ)�به�َصحيُحُه� ِ
ّ
ٍم�ُيَعَرُض�عليه�الش

ْ
فإذا�كان�الخليل�قد�ُهِدَي�إmى�صناعة�عل

�ِمْن�آراء�
َ
ِشف

ُ
ت
ْ
اِسِدِه،�فإن�عمل�هذا�الكتاب�يقوم�أساسا�ع2ى�عْرض�ما�اك

َ
ِمْن�ف

�إmى �الجاهليBن �منذ �وا�حقق �ا�جموع �الشعر�العربي �ع2ى �الصناعة �Hي �الخليل

  @س5ميBن.

�وحقيقته،� �جوهره �Hي �الكتاب، ِم��إن
ْ
�العل ِة �َمادَّ �للشْعر �دقيق اختبار

،�من�جهة،�والبحث�
ُ
ِم�َنْفِسه،�Hي�آن،�ولذلك�غلب�عليه�الوصف

ْ
عل
ْ
ومصَدِره،�وِلل

  @حصائي،�وَسْرُد�النصوص�الشعرية،�من�جهة�أخرى.

�به�كذلك�Hي�وكما�ُعÈَِ��]ستاذ�ا�كّرم�بالعروض�والقافية�Hي�الكتب،� �َÈُِع

قkÆا�Hي�]نشطة�العلمية�بالكلية،�وHي�مقاdته�ا�نشورة�Hي�
ْ
محاضراته�ال���كان�ُيل
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�Hي� ِة
َ
ِكل
ْ
ش
ُ
�ا� �بعض�ا�سائل �مناقشة �إmى �فkÆا �َعِمَد �وال�� �ا�ج5ت، �من مجموعة

ع2ى�جهة�التسليم�به�عند��–الدرس�العروÓ»�،�من�مثل�ا�ذكور�Hي�كتب�الgtاث�

� �،�وهو��–القدماء �مرتBْن �ا�نشور �نحو�مقاله �تمحيص�وبحث، �إmى �يحتاج مما

�سنة� �التكريمية �الندوات �سلسلة �ظهر�ا�هراز، �bداب �كلية �منشورات ضمن

م،�وضمن�مجموع�مقاdته�الذي�طبع�بمساهمة�معاmي�الدكتور�مانع�سعيد�2006

"أبو�العتاهية�والعروض"،�ناقش�فيه�القول�ا�شهور�عن��العتيبة،�وهو�بعنوان:

  ».أنا�أك�gÅمن�العروض.«�الشاعر:

ف�بعنوان:
ّ
�مؤل �Hي �العلم� �محمد �الدكتور �جمعت�مقاdت "محمد��ولقد

�العناوين�bتية:H2018ي�@يقاع�واللغة"�طبع�سنة��–العلم��   م،�وقد�َضمَّ

  ثوابت�الشعر.�-

  ]سباب�و]وتاد�والفواصل�بBن�ا�قطع�والحركة�والسكون.�-

  أبو�العتاهية�والعروض.�-

ّناي.�-   جمالية�القواHي�عند�ا�رحوم�محمد�الدَّ

  مقدمة�Hي�اللغة�و@يقاع�Hي�شعر�أحمد�مفدي.�-

  @يقاع�Hي�شعر�سلطان�عويس.�-

-�.�«Øي�ضبط�إيقاع�بعض�أْزجال�الطرب�]ندلHمحاولة�  

  الهمزة�Hي�غ�gBالعربية.�-

�ب ِر�ا�حيط
َ
�وللّنظ �Úتقانه، �العروض�بّوابة م

ْ
�الهوس�بعل �كان ا

ّ َ
شؤونه،�و�

�سانحة�لقراءة�الكث�gBمن�متون�الشعر�ودواوينه�Hي�
ً
وأشكاله،�وإشكاdته،�وفرصة

القديم�والحديث،�لم�يكن�غريبا�عن�]ستاذ�محمد�العلم��أن�َتتفّتق�روحه�عن�
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� �سنة �الشعري �ُيْصِدُر�ديوانه �فألفيناه �الشعر�ونظمه، �بعنوان:2008إبداع �م

  "زهرة�الحجر".

  @ي�التحقيق:��–ب�

 gÅستاذ�يعت[� �Hي��تحقيق �الجوهري �حّماد �بن �نصر�إسماعيل �أبي كتاَب

م؛�
ْ
�العل �هذا �مجال �التحقيقات�Hي �أهم �من �"عروض�الورقة" العروض�ا�سم�

� �سنة �طبع �1404وقد �بالدار��1984–ه �الثقافة �دار �منشورات �ضمن م،

�ع2ى� �الضوء �ألقت �ال�� �تعليقاته �خ5ل �من �فيه �أجاد �وقد البيضاء/ا�غرب.

�أمور  �د.��مجموع �فيه �اعتمد �وقد �وكتابه؛ �الجوهري �عن �رشيق �ابن �نقله مما

العلم��ع2ى�نسخة�مخطوطة�منه�Hي�الخزانة�العامة�بالرباط،�وإن�كان�للكتاب�

نسخة�أخرى�بgtكيا�ذكرها�هو�نفُسه�Hي�مقدمة�التحقيق�مشgBا�إmى�عدم�تمكنه�

ل�د.�من�الحصول�علkÆا،�ولذلك�خ�5التحقيق�من�مقابلة�نسخته�بنسخ¯kا.�ولع

محمد�سعدي�جوكن2ي�Hي�تحقيقه�لنفس�الكتاب�ا�نشور�عن�جامعة�آتاتورك،�

�وآدا|kا�كلية �الشرقية �اللغات �قسم �وbداب، �أرضروم��العلوم بمدينة

)ERZURUM� �سنة �الgtكية �Hي�1994) �ا�شار�إلkÆا �النسخة �ع2ى �اعتمد �قد م،

�ت �مقدمة �من �الثاني �تحقيق �خ5 �وإن �العلم�، �محمد �د. �تحقيق ن�مقدمة ِBّب

  .1النسخة�ا�عتمدة�فيه

َرْين�هما: ِgّÅَى�تحقيق�هذا�الكتاب،�ِبُمmَر�د.�محمد�العلم��مبادرته�إ   ولقد�َبرَّ

�الخليل� �مسائل �ع2ى �ا�ستدركات �من �جملة �ع2ى �الكتاب �اشتمال *

  العروضية.

                                                           

ة�الثقاHيثالث���تحقيق�للكتاب�-� 1
ّ
  ه.�1406،للدكتور�صالح�جمال�بدوّي،�ضمن�مطبوعات�نادي�مك
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م�العروض�بBن�التأسيس�وبBن�jستدراك؛�
ْ
ِر�إmى�عل

َ
ِر�Hي�الّنظ وُّ

َ
ط ُن�التَّ ُّBَتَب�*

�دراسة�Hي�التأسيس��وهو  �العلم��Hي�كتابه�"�العروض�والقافية: بحث�قام�به�د.

  وjستدراك�".

  خاتمة:

� ��–تلك �رسوخ��–إذن �ع2ى ة
ّ
�الّدال �الجليل �العالم �هذا �جهود بعض�من

�الرفيع�من�بBن�العديد�من�]سماء� �ا�قام �بّوأْته �وال�� �العربية، �علوم �Hي قدمه

�ال �تراث�أمتنا �]ع5م�الباحثBن�Hي
ً
�تجعل�منه�شخصية �وال�� عربية�و@س5مية،

�التكريم،�وهذا�jحتفاء�بمن�سيبقى�ذكره�ع2ى�]لسنة،�وHي� �بمثل�هذا
ً
جديرة

ما�ذكر�الشْعر�و@يقاع.
ّ
  بطون�الكتب�وا�قاdت�كل

وHي�ختام�هذه�الكلمة�نرجو�من�البارئ�تعاmى�أن�يديم�نعمة�الصحة�والعلم�

�العلم �محمد �الدكتور �]ستاذ �عمر�جميع�ع2ى �وHي �عمره، �Hي �يطيل �وأن ،�

]ساتذة�]حياء�ممن�قدموا�الغاmي�والنفيس،�من�أجسادهم�وأوقا�kم،�Hي�سبيل�

خدمة�تراث�هذه�]ّمة،�وHي�خدمة�القابل�من�العلوم�النافعة�Hي�اللغة�و]دب�

والفكر؛�مع�الدعاء�بالرحمة�للذين�قضوا�نحkم�من�ذلك�الجيل�الناسخ�الراسخ.�

  �قصد�السبيل؛�وع2ى�هللا

  والس5م�عليكم�ورحمة�هللا�تعاmى�وبركاته���������������������������������������
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ذوق� ل ا � ك من � ع ضا � ا إذ � ك. رق ح �وت دك، �ووج ك، وق �ذ و �ه ك تاج � إن � زي زي ع "

ك." تاُج ل� ما �،
ً

باردا �
ً

ِب& ا
َ

ْرَت�ذ ]�ِص د� لوج ا ]  

/ول� لس� ج ة��–ا3 سبع ل ا لس� جا ي�–ا3 م رو ن�ال ي لد ا ل� 2ص���،ج& 5  

حث� لب �وا ر، شع ال � ع ا إبد � Aم لعل ا � د حم م � ور لدكت ا � ي G � ا اجتمعت � صفتان

/� Iا. Jشعبا �وت لغة ل �ا ي Gو� ه، ض رو �وع ه وسيقا �وم ر شع ل �ا ي G� لرصRن ا � Aم ي كاد

عن� � ة ب لكتا ا � تصعب � ك ذل ل � ح، اض �Yوو Rكب� ري لفك �وا ي G لثقا ا � ساره �م Gي � ورهما حض ف

لثقافة� ل � ه شق ع � ن زم ل �ا ع م �Y �وك^ ه، رفت مع � وسعت �وت ه، �مواهب ت دد تع � ا ذ ه �ك م ل ع

د �ونق �وتأن ي dو ب � رة ستم ا3 � ة راء لق با � �وأغناها ه ط&ع ا � ر ئ �دوا ع َوسَّ
َ

ل�ف �جع مما � .

mة� Rُمم � ة وصي �خص ت ا �وذ ة غني � ة، عي ا د �وoب ة يمي /كاد � ة لمي لع �وا ة ري لفك ا � ه ت شاركا م

�oط&ع� ة �وسع Yوي، pل ا � ن م �Y Rلكث ا � ت شاركا ا3 � ه ذ �ه د ص �را ى r ع � رض �ف مما � mة. Rومتم

Iا. t ل ل�Avحم ا ت� لwضافا ة� د س ج ة�وم ة�ومنصف وعي موض ة� ا3قارب ون� تك ي�   لك

ور  دكت ل ه،�ا يقا وس �وم ر شع ل ل � ق عاش � Aم ل لع ا � د حم يثه��م د �وح ه يم د ق

ه� يت غا � ، رّوٍ �وت بتأن � ه وص نص � �دراسة ي G �و ه ذوق �وت ه، ت راء �ق ي G� د It اج � ره، ص ومعا

س ت � ة ظري ن � م ي د ه،�عتق ت سارا م � طبعت � Avل ا � و�ت ح لت �ا ع تب ت � Gي �و ه، ركيت �ح م ه �ف ي G� ف

ته مؤلفا � ك ل �ذ ى rع � د ه ش دولة�1ت ل ا � ه ا ور كت �د ل لني � ة معي الجا � ه روحت ط أ � Iا � �وم ،

                                                           

  فاس�-أستاذ�التعليم�العا�ي�-  *
ة�1 اف ق الث ر� ا �د . راك �ستد �و سيس أ الت � Gي � ة س را �د ة، افي ق �وال عروض ال � : � ه ر�ل ��،صد ء ا يض لب ا ر� ا 1الد 9 8 3�.  

نص � �بي � ة، الورق � ة�ر عروض اف ق الث ر� ا �د يق) ق (تح � الجوهري � اد حم � �بن يل اع سم ��،ا ء ا يض لب ا ر� ا 1الد 9 8 4.  

لب ا ر� ا الد � ال ق �توب ت ا شور من � ن، جزأي � Gي � ة قي �توثي ة ي د ق �ن ءة قرا � ي، رب ع ال عر� ش ال � �عروض ء ا 2يض 0 0 8.  

� ة غ �والل ع ا ق oي � ��–Gي ة يجي ل الخ �و� ة طي أوس � شرق �وال ة ربي ا غ ا3 � ت ا س را لد �وا ة اف ق للث � A ديم كا / ا3ركز� � ت ا شور من

ز��– هرا ا3 هر� �ظ ة ني ا س oن � علوم �وال ب ا ��د ة ��–كلي اس 2ف 0 1 8.  

جر�� الح � عر��–زهرة ش � ��–ديوان نت برا فو� أن � ة ع ��–مطب اس 2ف 0 0 8. � .  
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� ي رب لع ا ر� شع ال � ض رو ع "� ب � ة ون ن�–ا3عن � ة راء "ق ة وثيقي �ت ة دي ف��1- ق هد ل ا � ل �جع Avل ا

ض،� رو لع �ا ى rع � مه ظا ن � ع �وض أجل � ن �م ل لي الخ � ه رأ استق � � ذي ل ر�ا شع ال � عرض " � Iا ¡ ف

� ر�ومبادئ شع ل ا � بRن � ق ب طا لت ا � مدى � ة رف �و3ع ه، دق �وص ف وص ل ا � �صحة ن م � د لتأك ل

ظام. لن   ا

راء� لشع ا � ن دواوي ل � A¦العي � ل لي لتح ا � ل �خ& ن �م ة هم ا3 � ه ذ I §� لقيام ا � Yَح pواق

�وoس&ميRن ليRن أن��الجاه � دقيقية لت ا � ة لي لعم ا � ذه �ه ل �خ& ن م � ه طموح � /مويRن، و

�من� �ديوان ل لك � ة لي تفصي � ة �دراس م دي تق � أو�هما � :� ل /ق � ى r �ع جتRن تي ن � ى إ© � ل يص

درس. لل ة� ض رو ا3ع ن� دواوي ل   ا

ظام� �ن �وضع ذي ال � ر شع ال � �واقع Gي � ل لي الخ � عروض � أصول � لمس ت � Iما ¡ ن وثا

ه..." ع يقا   2إ

س �وت
ً

ا د ة�واح دروس ا3 ن� دواوي ال دد� ع غ� ل ب د� مئةوق   .3عRن�و�

من� � ه لي إ � عت �د ما �
ً

لبا غا � ة الحاج � �ن " � ق وثي لت �وا ة ا3قارن � ى rع � حث لب ا � د عتم ا

طأ" �خ ه ن أ � ن ظ � مما � د تأك ل ا أو� � طأ، �خ ويب تص �أو� رة، ظاه � ن م � د لتأك ا � ل �4أج ��
ً

ا د ؤك م

ن� �Yم Rكث� ل �ح ى r ع � د ع �سا ة،�كما دد متع � �وأوهام طاء أخ � ى إ© � نبه " ق� وثي لت ا � ور �حض أن

شك&ت"   5ا3

ا � طيع ست ي � � � ا ذ ه �ك
ً

عم& � ر،�إن ظ لن ا � د �وبع ،Y لص^ با � ح سل ت � ن �م � إ � ه ب � لقيام

�،Y Rكب� ة روح /ط � ه ذ �ه ي G � ة دروس ا3 � ن دواوي ل ا � مُّ
َ

ك
َ

�ف �oط&ع... ة �وسع Yوي، pل وا

                                                           

1
ة � غ الل � Gي � ة ول الد � اه كتور �د ا I § � ال ��ن يوم � ا جد � سن ح � mRة �بم ا I § ا �وآد ة عربي 1ال 9�� رس ا 1م 9 9 9�� ب ا ��د ة لي   بك

ز��– هرا ا3 هر� س�–ظ ا   ف

عر��2 ش ال � ��–عروض ة قي وثي �ت ة قدي �ن ءة ��–قرا ��1ج �ص .7 –�8. �بتصرف .   
ه�3 س ف ��،ن 1ص 0   
ه�4 س ف ��،ن 1ص 0   
ه�5 س ف ��،ن 1ص 1   
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�وعن� ل لي ح لت ا � ن ع � ك ناهي � ،
ً

Yا Rكب�
ً

ا د ه �وج
ً

وي& ط � ا �وقت A²³ تقت � ن بتمع � Iا Jراء وق

ق. وثي لت ة�وا   ا3قارن

ة نا ا3عا � دى �م ان د ؤك ي � ة روح /ط � Iما ¡ �ف درت �ص ان ذ ل ل ا � زآن ��والج ا ه عاش � Avل ا

� Iا � �وم ،Aم ي /كاد � Aم ل لع ا � ه ل لعم � ا ه �رسم Avل ا � ت يا لغا ا � ق حقي لت � لباحث ل��-ا بي �س ى r ع

ر الحص �� ل� ة��-�ا3ثا ويمي لتق ا أو� ة� خي لتاري ا ة� دراس ال ي� G دخول� ل ا ه� حث ب م� يكون�ه �� أ

طار� �إ Gي �Y Rس ل �ا ى rع � ظ حاف ي � �أن د �ب � ة لغ � أي � ي G� روض ع � أي " � أن � ى rع � د لتأكي ا � ع م

� ت صوا أ � ها ح فت ت � Avل ا � أن��فاق � أي � !� ها عجم �وم وها، ح �ون ها، رف �وص ة، لغ ل ا � ك ل ت

� Iا Jويا ست �م ف ختل م � ي G � ة لغ ل ا � لك ت � ه ح تي �ت أن � ن يمك � ذي ال � ع �oيقا ها ض رو ر�ع ي سا ي

ة..." ني سا ل ل   1ا

ور� دكت �وال ت، ويا لغ ل �وا نيات سا ل ل با � م هت ا3 � � �إ ا ذ ه �ك Aم ل ع � ل بعم � وم يق � ن ول

�وجم ج&ت م � ي G� درت ص � ت �ودراسا �ت مقا � ك ل �ذ زكي ي � هم، رز أب � ن �م Aم ل لع ا � د حم ع�م

لغة" ل ع�وا ي�oيقا G " عنوان� حت� ت ب� ي�كتا G ها�   2بعض

حاث� /ب � ه �هذ ي G� ة ا3طروح � يا لقضا ا � أن � ى إ© � ل) &I t �(�س ي G� ف ا3ؤل � أشار

شف� يتك "س � Iا ¡ لق مت � أن � ى إ© �
ً

Yا Rش م � دها �وبع ي م« الجا � ل لعم ا � يام أ � ره �فك لت شغ

ربي� لع �وا ،
ً

وما عم � ر شع ل ا � ع إيقا � هما أول � ثنRن، ا � ن ري م بأ � لواضح ا � Iا ¼ صاح � اهتمام

،
ً

وصا وص...�خص الخص � ى r �ع ة لعربي �وا
ً

عموما � ة لغ ل ا � يا �قضا ي ن لثا ��3وا لك �ذ �–كل

                                                           

1�� �ص ه س ف 1ن 3   
ب�2 �توا : � عن � ا�ت ق م � من �تض �وقد ت، ا ف ا3ؤل � من ض � ه إلي � رة ا oش � قت عر�سب ش ال � ��–ث اد /وت �و ب ا /سب � وعن

Rن �ب صل فوا ��وال سكون ل �وا ة رك ح �وال ع قط    -ا3
3  �� عروض �وال ة اهي عت ال � بي أ � ��–وعن اي الدن � محمد � � 3رحوم ا � عند � Gي قوا ال � ة الي ��–وجم ة غ الل � Gي � ة م قد وم

� فدي م � حمد أ عر� ش � Gي � ع ا ق oي ��–و ويس ع ال � ان لط س عر� ش � Gي � ع ا ق oي ��–و ل ا زج أ � ض ع �ب ط ضب � Gي � ة اول ومح

²Àدل /ن � .الطرب ة عربي ل ا �YR �غ Gي � زة هم �وال . A  

�� ة غ �والل ع ا ق oي � ��–Gي    3ص
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� ول يق � "�–كما الجاد... � Aم ل لع ا � لبحث ا � ي G � ة ساهم لم ل � A¦م � ة حاول م � أن�1كان � �كما ،

rى� "ع � ه أن � ي Áو� ة هم م � ة �قضي إ©ى � ة معي الجا � ه روحت أط � ي G � �oشارة ه تفت � م ل � لباحث ا

 / �و oس&ميRن �و ليRن الجاه ر� �شع بRن � ح الواض � د لبع ا � ن م � م رغ �وضع�ال ذي ال � ويRن م

ة...� ني ثا � ة �جه ن ر�م ا3عاص � ي رب لع ا ر� شع �وال روض... لع �ا ي G � ي dيقاo� ه وذج نم � ل لي الخ

� Iا ¡ �أسم رورة �ض ي ينف ر��� ص ا3عا شعر� ل ا � ا ذ �ه ن م �
ً

Yا Rكث� ��–فإن ه ل � ول لق عادة��–وا

" ها... ل �
ً

ملحا �
ً

ا ور �حض رى أخ � أحيان � ي G � لب ط يت � �أو ،" روض لع ا � رورة "ض � وقد��2ب

يش ود�درو حم ب�م بكتا د� ه ش ت �Gاس ب"." لغيا ا رة�   ي�حض

د� حم م � نا أستاذ � نفتاح ا � ن م � ه لي إ � �oشارة �سبقت ما � د يتأك � �oشارة ه ذ I و§

يضا. أ �
ً

عا ا بد ة�وإ �ودراس
ً

ط&عا ا ر� ص ديث�وا3عا الح ر� شع ال ى� r م�Aع ل لع   ا

در� ص � د �فق ه، ب � ى حتف لم ل � ة عي ا د �oب ة شارك ا3 � عكس ت � رى أخ � رة ئ ا �د ح نفت � ا وهن

يوان �د ه حجر"�ل ال � رة ��3"زه ي G � ي r لتفعي ا � ل شك ال � ا د ا�معتم ؤكد م � ه، وص نص � ض بع

د� Iا tج�� ام ماد � ه، دود �ح د عن � وف وق ل ا �
ً

ا بد أ � A¦يع � � � م دي لق با � ��هتمام أن � لك ذ ب

� A¦رغي س ال � د حم م � ور دكت ل ا � �وأفاد أجاد � د �ولق ق، الح � ع د ا3ب � ت يا غا � ن �م ريب ج لت وا

" Æ¦ر�وا3ع شع ال " ب� ون� ا3عن ه� نص ي� G4�:ل�   حRن��قا

شعر ل ا أن� رفــت�   عــ

ي. /عا© ي� G ه� شاش ع أ �A¦يب  

أج �Yدون� Rط ة�ودون�ريش،ي ح   ن

                                                           

ة.�1 فح الص � فس �ون ه س ف    ن
2�� �ج عربي ال عر� ش ال � ���1–عروض 1ص 3   
3�. صدوره � خ ري ا لت � رة ا oش � قت    سب
4�� د حم م � دكتور ال � YR كب ال � اعر ش ال � ه �ل م قد � ،Y R كب ال � م الحج � من � ت ا فح ص � خمس � Gي � ع ق �ي رقون م � نص

� �ل ة قول �ب A سرغي¦ �Wال . H .  Aud en –عر�� ش ال � يس �ل ع اط ق م � ة اني �ثم ضمن �وت ه، ات �ذ Æ ع¦ ا3 � ه إن � Æ ع¦ �للم ة مطي

(واو) � دس ا س ال � ع قط ا3 هو� � نص ل �(وا �هوزح] بجد أ ]� ف بحرو � ا ه ترقيم �   عوض
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ى. r /ع ى� إ© ل� /سف من� ثب� ي ة� بي الجاذ ي� G ة� ي   نكا

Yها. Rط لتأ دى� ا3 �� إ ع� س يت �� ة� س شاك م mياؤه� Rف  

ن� م � ه لي إ � �oشارة سبقت � ما � نب �جا ى إ© � " ر حج ال � رة "زه � يوان �د ل �حم د لق

أو� � ة زوج �Yل Rكب� ق ش بع �
ً

بوحا � ري شع ال � لنص ا � ل �شك د صعي � ى rع � ريب ج �وت Iاد t اج

لبقا ا ى�دار� إ© لت� ر،�رح لعم ا ة� �رفيق ه��-ء. ت رحما ب هللا� رها�   .-غم

�الظ(مَ 
ُ
اف

َ
خ
َ
�ت
َ
/  

رِ 
ْ
ر�بالِعط ِ

ّ
َبش
ُ
   ت

ّرِ 
َ
ُل�:ي�الَحّرِ�والق

ْ
  1سA@ُ?<ا�البذ

......  

......  

راشاِت 
َ
يا�الف

ْ
ق
ُ
Fِي�غAَ@�ل

َ
ْرت
َ
�ت
َ
/  

�:ي�قلوب�Gحبِة 
ً
سحة

ُ
  أو�ف

�وآْه� َع�َهّمٍ
ْ
  �2أو�دف

  عشق�غامر،�وبوح�يعكس�مدى�عمقه

ِت 
ْ
ل َعجَّ

َ
  ت

َسلُّ 
َ
ْسِج �كيف�أ

َّ
  من�الن

�hiِ
ْ
ل
َ
�ق
َ
ْحَمة

ُ
  ل

                                                           

جر��1 الح � ��–زهرة    5ص
ه��2 س ف ��–ن    .6ص
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�ِبَسداْك 
ْ
ْد�ُمِهَرت

َ
  وق

ْيِضَك 
َ
�ف
َ
َبارَِح�ميقات

ُ
  وكيف�أ

داْك�؟
َ
  �1والعْمُر�بعُض�صدًى�من�ن

.....  

�َمْوِتى�؟
َ
ْدِرُك�آية

ُ
َرى�كيف�أ

ُ
  ت

�يراْك�
َ
ٍد�/

َ
�ِبغ
ً
وأحَ}y�z<ا�راضيا

2��  

ت إشارا � ت �ورد ديوان، ل �ا ا ذ �ه ي G� م ئ ا ر�د م �غا ق بعش � وح لب ا � نب �جا ى د��إ© ؤك ت

من� � ت لما ا3 � ة ه مواج � ي G � د تفي � أن � ن يمك � Avل ا � ت �والخ&صا ة، الحيا � ي G� ة رب ج لت ا � ة قيم

ل�:   مث

َك 
ْ
ِسَك�عن

ْ
�بصورة�نف َّ@

َ
~
ْ
غ
َ
�ت
َ
/  

َصَك 
ْ
اِسْم�غA@َك�شخ

َ
ق
َ
  ف

َك�:ي�َهْجِرْك�
َ
�ِوَصال   3ِإنَّ

:   و�

  /�ينال�العزيَز�إ/�Gعزُّ 

ِعزُّ 
َ
وُس�ثم�ت

ُ
ف
ُّ
  و?<ون�الن

ى�ع�ى�القوّيِ�ضعي
 يتقوَّ

ٌ
  ف

  

                                                           

ه��1 س ف ��–ن 4ص 3   
ه��2 س ف ��–ن 4ص 4   
ه��3 س ف ��–ن 6ص 0   
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�يْعلو�ع�ى�الشجاعِة�عجُز  مَّ
ُّ
  1ث

:   و�

ْم���hبِه 
َ
َحاِوُر�الُعْمَر�وأ

ُ
  أ

ْهِر�َبلواهُ  ِقي�:ي�الدَّ
َّ
ت
َ
  وأ

ا�
َ
�وهذا�أن

ُ
�وماِزلت

ُ
  كنت

اُه�.
َ
ق
ْ
  2أنتِظُر�الخAَ@�فأل

ل�: ر�فقا شع ل ا ن� أحس ن� ون�ع مفت ر� شع بال ون� جن م ل� د�سئ   لق

. لب�A²Öٌء لق ا ن� ع ه� حجب ��ي ذي� ل   ا

 
َ

ط �ِإ و �ه م ه
ُ
ا3 � يس ل � ل شك ل �فا ا ه لق خ ت � Avل ا ثار� �� أو ر� /ث � دى م � و �ه م /ه � اٌر،

:�Aم ل لع ا د� حم م رنا� ع Yف�شا pيع ي.� ا3تلق نفس� ي� Gص� لن ا ة�   قراء

Yى  ْ̂ ُ
لك ِة�ا ك

ُ
ل Iْ َّt ال ي� G ُع� قا   أوقَعِ¦o�Aي

ِم�؟ رحي ل ا ز� َج رَّ ل ا َن�
ْ

pَم   َرِكْبُت�

؟ � وُم ُت
َ

لك ا رُح� س ن ا3 �A ْم�َرِكب¦
َ

  أ

ْمُت؟ دَّ
َ

ل�ق   ه

؟� ْرُت� خَّ
َ

أ ْم�
َ

  3أ

ا أن� م� ه كا3 ب �
ً

َك�شغفا بت ة�كت د   لقصي

ها ِل ْي
َ

ل ى� إ© َك� ْت َع �حRَن�َد
ُ

ة د لقصي ا َك� َبْت َت
َ

  ك
                                                           

ه��1 س ف ��–ن 7ص 0   
ه��2 س ف ��–ن 1ص 9 3�-�1 9 4   
ه��3 س ف ��–ن 8ص 1   
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Iا� �ِ ي�ِحْض Gْسَت�
َ

ن َجْبَت�وآ   1واسَت

Iز� ¡ �فس ه ع د مب � ق ش يع � ما د عن � ص لن ا � أن � ى r ع � د تأكي � ن م � ه �في �ما ك ل �ذ ي G و

وص� لنص �ا د ل �فتتوا ة، عي دا ب إ � ي لق ا3ت � ا ذ �ه ة راء �ق ل جع وسي � �حتما، ه لقي مت � طاف ع أ

ري ري لتق ا � ب �فبغيا ل�وتتوازى، م لتأ �وا Yوي pل با � � إ � ق حق تت � لن � Avل �ا ة ذ لل ا � ر حض �ت ة

rى� ع � ة ح منفت � ى �وتبق ع، ا د �oب رة ئ ا �د ق ل تغ � �و� ل، ل أو�خ � ل ل م � �دون ة راء لق ا � ة عاد وإ

ع. ئ را ل ل�ا /جم ي� ت �  

من� � ت حا لصف ا � ن �م ة �ومئ سعRن �وت ة سع �ت ي G � " حجر ال � رة "زه � يوان �د ع يق

� اد د مت ا � ى rع � بت �كت ة د �قصي ثRن �وث& نتRن ث ا � ن �ويتضم ط، وس �ا3ت م حج زم¦�Aال

� ة �سن ي G� ها م د أق � ل، وي 19ط و�61 وني ي � ي G� رها �وآخ ،200 م�82 د ر�ع ع شا ل ا اختار� � د �وق ،

لنص� ا �
ً

ع& �جا يوان، لد ا � ل اخ �د وص لنص ا � يب رت ت � ي G� ة، د لقصي �ا ة ب �كتا ن �زم ة عا را م

� ديوان ال � م باس � ون ر��–ا3عن حج ال � رة نت��–زه �كا ه بت �كتا أن � م �رغ
ً

بيا رتي ت � نص � أول

ي� G13ه�� وني 20ي ل!08 ا3ثا رة� زه ل ا ه� ذ صفا�ه   !،�وا

صْخرِ  ل ص�ا ل ن�خا ُق�م
َّ

ل
َ

خ   تت

ورِ  لنُّ ا ى� إ© و� Iف J  

لعنيَد  ا َق� ري ط ل ا �A²Û   تم

ْه� الحيا لÜرِض�روَح� ُل� حم   3وَت

ت،� يا د ح �وت بأح&م، � mة Rا3تم � ة وق ش ا3ع � ورة ص � rى تتج � ر ط /س � ه ذ �ه ي G و

لة� ي الجم ة� الحيا ق�روح� حقي لت �
ً

سارا م لعناد� �وا
ً

دفا ور�ه لن ا ل� ة�لجع دد ج ا3ت ة� رغب ل وبا

حب ا3 � ت راقا بإش � ة ة،�ا3ضاء وصي الخص � Yز ت^ � ة ور ص � ي Áو� /رض. � ى r ع � طاء لع �وا ة
                                                           

1�� �ص ه س ف 7ن 4   
�ت�2 ع ج ��–را 1ص 9 5 –�1 9 6 –�( خ ري بتوا � ة عنون ا3 )   
جر��3 الح � ��–زهرة    5ص
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عر� شا ل ا � ها �رسم Avل ا � ة دي ري ج الت � ة للوح ا � ع م � ه �في Yك pش �ت ذي ل ا � ي رائ لق ا � داد و�مت

دى� �ل ق خل ي � مما � ها ل اخ د �وت Iا Ýألوا � دد بتع � ري شع ل ا � ه يوان �د غ&ف � ى rع � ها ل �وجع ه س نف

. ل لتأوي م�ا ل عا ي� G ر� ستم ا3 ل� رحي ل ا ي� Gة� ها�رغب ل م   متأ

 
ً

يبا رت ت � /ول � ص لن ا � د ة��بع رتب م � ت �ورد ة د �قصي رة ش ع � ث&ث � ي ت تأ � يوان د ل ا � Gي

و� وني ي � ن م � Iا t ب �كتا تواريخ � سب 2ح 00 7�� ى و��16إ© وني 2ي 00 Iا�81 � م � نصا ر� ش ع � د أح � ،

شرة ع � ى إ© ر� صف � ن �م م �رق ة ضاف �إ ع م � لِت" "تعج � لعنوان ا � نفس � ل حم لك�2ي ذ � ي G �و .

�:�Avل ا ك� تل ل� رحي ب � ّمٍ زن�وغ ن�ح م لنفس� ا ر� غم ما� ى� r رار�ع ص   إ

ظ&مَ  ال �
ُ

خاف ت ��  

 ِ
ّ

ش َب رِ ُت
ْ

ط لِع با   ُر�

ّرِ  لَق �وا ّرِ الَح ي� Gُل�
ْ

ذ لب ا Iَا� JُYَ R3س  

يقول � ها� أجل ن� م �Avل   وا

ةِ  الحيا َم� ِد�َوْه
َ

لغ ا ي� G وِم� لي ي�ا G ُن� ِم ْد
ُ

  َسأ

لقاْء� ل ا ي� Gٍل� َم
َ

ى�أ r   4ع

Yفا� pمع  

؟ ي� موت �
َ

ة ي آ ْدِرك�
ُ

أ ف� َرى�كي   ُت

راْك� َي �� ٍد�
َ

ِبغ �
ً

ضيا Iا�را §�ÆÞَ5وأح  

                                                           

1�� �ص ��7من �ص ©ى 6إ 0� �ديوان .–�( جر الح �    زهرة
2�� �ص ��7من �ص ©ى 5إ 2 –�( لحجر ا � زهرة )   
3�� �ص ه س ف    .5ن
4�� �ص ه س ف 1ن 6   
5�� �ص ه س ف 4ن 4   
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ا� أو�هم � ورة لص ا أو� � ة لم الك � ع طي ست ت �ف&� ها دق ص � ق �ويتعم ة حب ا3 �Y تك^ � دما عن

حبوب. ا3 ي� G لفناء� ل�وا ب طاء،� لع ل�وا لبذ ا ي� ن معا ن� م ل� تحم ما� ل� بك دها� سي ج ت   معا�

رح� ط �وت ت، ما اهتما � د س تج � ة لف خت م � ة أزمن � ي G � بت ت �ك وص نص � ك ل �ذ د بع � رد ت

� ن �وع " ريقيا اف " �و� " رب الح "� ن ع � ت ورا �وتص ف �ومواق ة، ص �وخا ة م عا � يا rى�قضا "لي

ئد� لقصا ا � يب رت �ت ي G� ة د ßخر�قصي �
ً

نا عنوا � "Y Rالخ " ر� ع شا ال � جعل لي � مث& � ..." وباد لت وا

ر�: شع ل ل ن� لك �
ً

عميقا ر� آخ �
ً

شقا ع Iا� ¡ �ف
ً

را حض ست م يوان� د ل   با

لهُ  �A²³
ْ

ف
ُ

أ
َ

ُر�ف شع ل ا �A¦ِْسِعُف   ُي

�و��هُ 
ُ

ة /نَّ ي� ختف   وت

بِه  �A ْم²³ِ
َ

َر�وأ لعم ا   أحاِوُر�

واهُ 
ْ

َبل ِر� ه لدَّ ا ي� Gي� ِق تَّ   وأ

نُت�وَم 
ُ

ناك أ ا� ذ �وه ُت
ْ

  ِازل

ُه� لقا �Yَفأ R
َ

الخ ُر� ِظ ْنَت
َ

  1أ

أن� �Y Rغ � راق، �ف د بع � ة �3عانا د �ورص ق، ش بع � وح ب � ه �في يوان لد � ة ئع �را ة تم خا

ت. هزا ل ا ها� زح زح ت �� ة� ع "�قنا Y Rالخ " ي� ي��ت G ل�   /م

رنا� ع �شا ى rع � ه س نف � رض �ف ه روض ر�وبع شع ل ا � ى يق وس بم � ف �شغ يضا أ � ه وفي

�كتا ي G � ة ل لتفعي ا � ر �وشع م ي د لق ا � ض رو لع ا � بRن � ع جم ل�ف ب � ة، ري شع ل ا � ه وص نص � ة ب

ل" ا3قب � ورة "ص � ي G � �كما Iما � بي � د �واح نص � Gي � ع ى�2وجم /و© � ة /ربع � ت �/بيا ل جع �ف ،

ف الخفي � �وزن ى r �وع ة مقفا � ه �3من ص لن ا � نفس � ن م � Iا t ل ت � Avال � ة ست ل ا ر� ط /س �و ،–�

                                                           

1�� �ص ه س ف 1ن 9 3�-�1 9 4   
2�� �ص ه س ف 6ن ا.�5 عده �ب ا    وم
3�� �ص ه س ف 6ن 7   
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� رة ارك�–ح د ا3ت " � ن rى�1م ع � ص لن ا � نفس � ن م � ها ل � ي لتا© ا � ري شع ل ا � يت لب �وا ،

ل" وي لط ا بقا2" � Yان Rخ/ � يتان لب �وا ف. الخفي � �ومن ة د موح � ة إ��3في � ه �جمع �وما .

mة. Rمتم ة� ري ة�شع ب لكتا ريبا� ج   ت

إ�� � ة عي ا د �وoب ة لثقافي �وا ة لمي لع �وا ة يمي /كاد � ت شاركا ا3 � �هذه ست ي ل � د وبع

ة� ناق �وأ ،ÆÞح ا3 � ة صباح � بRن � �جمع ذي ل �ا ل رج ال � ا �هذ ة ني سا ن ر�إ ظاه �م من � را ظه م

ن � ي G � رس غ � رم �وك ت، ا �oبت&ء م �رغ ه تفارق � � � ة م سا ت ب �وا ر، ه ظ ده�ا3 ؤك �ت ه س ف

هم� رف ع � ن بم � ه لت ص � وى �ق مما ر� خ �و��ف ّنٍ َم � دون �
ً

لميا �وع
ً

يا ماد � ه ل � حتاج ا3 � ة عد سا م

ل. لفض با ه� ل دوا� ه ه�وش رو ل�وذك رج ال ى� r ع ثنوا� م�فأ ه س ل م�وجا I ¼   وصاح

يس�� بن � د حم م � ور دكت ل ا �m Rوا3تم� د It ا3ج � ة ث حا لب �Yوا Rلكب ا ر� ع شا ل ا � ة هاد �ش وما

ل ا � ارة �وز ه رت ش ن � ذي ل ا � Yك pش ا3 � ب لكتا ا � ي G� ة لوارد �ا بعنوان � ة ��–ثقاف ى /و© � �–ا3نازل

�و  /ول � ب لكتا ا � لك "ذ � �ب ة ون �وا3عن ى، /و© � م I ¼ �كت ول �ح ة مغارب � باء أد � ت ا هاد �–ش

يس بن د� حم م يقول� ة.� ل � لد ا وي� وذج�ق نم �� إ   :�4/ول�

� ي G "1 96 ك��9 ل �ذ ع طب � ل صي تفا � " � لك&م ا � ل �قب ما � " � يوان �د �/ول ب لكتا ا � جاء

A²àنفا أ ي� Gدوام� ال ى� r ول�ع تتج ديوان� ل ا ب� لكتا .ا ..  

ب� لكتا ل � حب �وم ر ع �شا و ه �ف ر �م با � Aم لعل ا � د حم �م ي يق صد � Yت ...أخ^

Gي� � روع ش ل ا � ل �قب . ..� م لتصمي �ا ص ئ �خصا ى إ© � Aم ل لع ا � د حم م � ا ن د أرش � ه... ليت وجما

يس� را ل ا نا�وأحمد� أ اولنا� د ت لسحب� ة��–ا طبع ا3 ر� ي د ر�خط��–م م أ ي� G�Aم لعل ا د� حم وم

. ن.. لعناوي   ا

                                                           

1�� �ص ه س ف 6ن 8   
2�� �ص ه س ف 6ن 9   
3�� �ص ه س ف 7ن 0   
4� / � زل ا �ا3ن ��–و©ى . ت ا فوظ 3ح �وا ت ا خزان �وال ب ا الكت � ة ري مدي � اد إعد � . /و©ى � م I �كت¼ حول � ة رب ا غ �م ء ا أدب � ت ا اد ه ش

� ة اف ق الث � رة �وزا ت ا شور /و©ى�–من � ة ع الطب � غرب 2ا3 0 1 2 –�� 3ص 7�. ا عده �ب ا   وم
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� ه �في نا �وجد Aم لعل ا � د حم م � ه ب � جب أع � �كما م رس ل با � �أعجبت ي الحقيق � د لبع ا

ة� طبع لم ل � ر شك � ة لم �ك A �ذه¦ Gي � �3عت ع طب ل ا � ي ليا© � ن م � ة ل لي � آخر � ي G �و ديوان... ل ل

نا م�Aوأ ل د�الع حم معا�م ن� ح ن ا� بناه   ...1كت

�وقت� ة ذكي ل �وا ة طيب ل ا � ه لت م معا � Iا ¡ ل إ � تنضاف � �و�زالت، ه طبيعت � نت �كا ك ل ت

دراسات� ل ا � ة �شعب ي G� ق سي لتن ا � رزها أب � من � ت ليا ؤو مس � َل َحمَّ �َت يام أ � ت /زما

راز�oس&  ه ا3 ر� ه ظ � ب ��دا ة لي لك � ة لعام ا � ة ب لكتا �وا ة، هر��–مي �ظ ة لي �ك ما � أدراك � وما

راز� ه �واخت&ف��–ا3 تنوع � ن م � Iا ¼ �شع ه ب � رفت ع � �وما Iا t لب �وط Iا ¡ وظف �وم Iا Jذ ت سا بأ

�� � �مما ك، ل �ذ ل مث � ن م � Iا t لب �وط ة، لثقافي �وا ة ري لفك �وا ة سياسي ال � Iا Jذ ت أسا � ت ا نتماء ا

/زما �و ت ز�قا ��ن ن ع � ه ب � ��بتعاد ع طي ست وي،ي لق ا � ذكي، ال � � �إ ر،��ت ظ لن ا � د لبعي ا

لول� الح � ن أحس � جاد ي إ � ى إ© � ي dسا ل �وا رأي، ل ا � ه لف �خا �وإن ر لãخ � ي äا3ص � ا3نفتح،

من� � � إ � Aم لعل ا � د حم م � دي �سي يب الحب � ن ظ أ � �وما ا3ناسب... � وقت ل ا � ي G � ها Yاح pواق

.m Rلتم ا ة� ببصم ة� لي لك ا ه� Iذ §�Y Rسي لت ا بصموا� ن� ذي ل ل�ا رجا ال ك�   أولئ

�Y Rلتسي ا � ة ؤولي س �م ه شغل ت � م من�ل � ه تمنع � م �ول ،Aم ل الع � حث لب ا � ن ع � اري oد

ل� �داخ ت ا �ولقاء ت دوا ن � ي G � ة لمي لع ا � ه ت شاركا م � ك ل �ذ د ؤك �ت Aم ي /كاد � ه ل عم � ة ممارس

ل� �وتحم ور، �وحض �وزن ها ل � ة معي �جا طاريح أ � ى r �ع ه راف �إش Iا زك¡ �وي ه، �وخارج رب ا3غ

ة� لغني ا � ه ساهمت �وم ها، �ل ن زي ج ن ا3 � لباحثRن ا � ة لب ط ل ا � ه �توجي ي G� ل لفض ا � ه ل � ت ضافا إ

ة د راز��وا3في ه ا3 ر� ه �ظ ب ا ��د ة لي �ك ل اخ �د ة معي الجا � /طاريح � ن �م د دي لع ا � ة مناقش � ي G

�لجنة� ي G �
ً

عضوا � Aم ل لع ا � د حم �م ور دكت ل ا � �كان ن �م د أح � نا �وأ Æ²À ن أ � �و� ها، وخارج

شعر� ال � ي G � A¦ي د ال � دس ا3ق " � ن ع � ة دول ل ا � ه ورا كت �د ل لني � ة عي م الجا � Avروح أط � ة ش مناق

Avل ا � ه ظات م&ح � ة �ودق ل، رج ل ا � ا ذ �ه ل �فض ر، ص �ا3عا ي رب لع ع��ا �طب د عن � Iا ¡ إل � ت عد

ما� � دقيقة ل �وا ة لعميق ا � ت ظا ا3&ح � ه �هذ و� ل �ف رق" ش ل ا � ريقيا اف " ر� ش لن ا ار� د ب � ل لعم ا

                                                           

ه�-1 س ف   .ن
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�å� لكمال �وا ىء ط يخ �� � ن �م ل �فج ت �هفوا ن �م ه �في �وقعت ما � جاوز ت � ن م � � � تمكنت

من� � ل �ولك ه، ل � ل بالجمي �
ً

Yافا pع ا � لثناء ا � ل �وأجم عاء د ل ا � ص أخل � A¦م � ه ل �ف ه، د وح

للجن ا � عضاء �أ من � �وأجاد ح ح �وص ظ الخلص��ح � دقاء �/ص �وكل رة، ا3وق � ة لمي لع ا � ة

وي� ل ع ر� بنص � هللا � د عب � دي �سي ي لغا© ا ز� زي لع ا ر� الحص � � � ل ا3ثا � ل �سبي ى rع � م I � وم

� ل راح ل ا � يب ��–والحب ه �رحمت ع بواس � هللا � ه د م دي��–تغ �وسي ناي �د د حم م � دي سي

ع. طب ل ل ل� لعم ا Yاح� pاق ل� ه�فض ل الذي�كان� طنكول� رحمان� ل ا د�   عب

ة، رف �وا3ع ق، لعش ا ئر� دوا �ف ...� د ة��وبع �حيا اد متد با � تمتد � ،
ً

ا د �أب ق ل تغ �� � رم لك وا

أولئك� � ن م � � إ � Aم لعل ا � د حم م � ور دكت ل ا � ا بن حبي � �وما م... ري لك �وا م ل لعا �وا ق لعاش ا

� . ..� Iم t حب م ر� م �وغا م I æطا ع �Y Rكب� ى r ع � ة د �شاه ة ا3فتوح ر� دوائ ل ا � ه ذ �ه ل ظ �ست ن ذي ل ا

ي: م رو ل ن�ا ي د ال ل� و�نا�ج& دق�م ص د�   وق

rي ي�والج الخف ك� دي ل وي� ست ي ما� د   عن

���������������� ة�������� ل ه �س ك عت طا دو� ك،�وتغ �صحبت دوم   .1ت

:   و�

سماءُ  ال ه� ذ �ه
ً

ة عاِشق ن� تك م� ل و�   ل

ء الصفا �[ ا ذ [ه درها� لص   3ا�كان�

ء كا
ُ

�ذ
ً

ة َه �َوِل
ً

ة عاشق ن� تك م� ل و�   ول

ء الضيا �[ ا ذ [ه ها� ل ي�جما G   3ا�كان�

ن Rعاشق /رُض�والجبُل� ِن� تك م� ل و�   ول

شب ع Iما� م� لِب�كٍل� ن�ق م َنما� ا�
َ َ
3  

                                                           

1 �� ة &مي oس � ة الرمزي � Gي � ة ع ائ �ور ة يد جد � اق آف � . ة ع سب ال � الس ال�–ا3ج � &ل �ج مي الرو � ��–دين م قدي �وت ة ترجم

ر فك ال ر� ا �د . كوب ا ع ال � rي �ع Æ ²Àي كتور�ع �-الد شق�� م �2–د 0 0 4 –�� 1ص 0 7.   
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ح لب ا ِن�
ُ

َيك م� ل و� شقول لع ى�ا r ع �
ً

ِلعا
َّ

ط   ُر�ُم

مكان ي� G راٌر�
َ

ه�ق ل   31ا�كان�

� ��� ������� �������� ����������� ������ ������� ������������������  

������ ������ ������� �������� ة����������� زلي لغ ا ز،� Yي ت^ يوان�شمس� 26(د 75(  

. ..
ً

عاشقا �Aم لعل ا د� حم م ور� دكت ل ا ز� زي لع ا Iا� çأ مت�   د

�  

                                                           

1 �� . ^Yيز �ت شمس � ه يخ �وش مي رو ال � لدين ا � &ل ج � ا مو�ن " � ب ا �كت �عن & ق ��–ن ©ى إ � ة وني �ق من � مس ش ال � �عن ا بحث

� شق م ��–د ة رسي ا ف ال �ب ه ف ��–أل ين �تد �هللا ء ا ��–عط ه ��–وترجم اكوب ع ال � Æ ²Àي �ع بن � rي �ع �بن Æ ² Àعي–�

�ال Gي ا ق الث مر� ا3 شر� ا ��–ن �ص . اهرة ق 3ال 9 3.   
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�كلية� �تاريخ �طبعت �ال�� �ال�معة �العلمية �نستحضر�الشخصيات عندما

7داب�والعلوم�2نسانية�بالجامعة،�نتذكر�ع*ى�الفور�شخصية�%ستاذ�محمد�

�وال89ب �العلمية �مس;8ته �=ي �أسداها �ال�� �الخدمات�الج*ى �بفضل �إBى�العلم�، وية

  الكلية.

أحتفظ�=ي�ذه��Lبصورة�ناصعة�عنه،�وهو�واحدة�من�الصور�الراسخة�=ي�

ذه��Lولم�تختلط�=ي�ذه��Lبالصور�%خرى�ال���طبعت�مس;8ته�اOهنية�بالجامعة،�

أ�ZوYي�صورة�%ستاذ�الباحث�اOتخصص�=ي�علم�العروض.�كان�محمد�العلم��

�أن�مقام�2نسان�محفوظ�حيث�أقا
ً
مه�العلم�وأكرم�وفادته،�كما�كان�يعلم�جيدا

ع*ى�وmي�كامل�بأن�مjkلة�العالم�اOشارك�تعلو�و�Zُيع*ى�علdeا،�ولذلك�كان�زاهدا�

�بحرصه�الشديد�ع*ى�ال89يث�و%ناة�=ي�
ً
=ي�اOناصب�و=ي�حب�الظهور�وكان�معروفا

�الذكية� �من�ذلك�2شارة �وكانت�تكفيه بسط�الرأي�وvنتصار�للحس�السليم،

�ورغم�تعففه�الشديد،�فقد�اضطّر�إBى�تحمل�مهام�إدارية�بدل�التفص مّل.
ُ
Oيل�ا

وتربوية�=ي�أوقات�عصيبة�مّرت�م�dا�كلية�7داب�والعلوم�2نسانية�ظهر�اOهراز،�

بحكم�شخصيته�الحكيمة�والرزينة�وسعة�أفقه�ودماثة�أخ�قه؛�وقبل�كّل�هذا�

  بحكم�2حساس�باOسؤولية�اتجاه�أبناء�جيله.�

تّم�تكليفي�بتدريس��1988تحقت�بكلية�7داب�ظهر�اOهراز�=ي�ربيع�عندما�ال

الفلسفة�بشعبة�الدراسات�2س�مية،�وكان�محمد�العلم��آنذاك�منسق�الشعبة�

�للمنصب�موفقا،��نه�استطاع�بخ�8ته�ال89بوية�وسعة� �وقد�كان�اختياره الفتية.

Oشارب،�أن�يجمع�أفقه�وقدرته�ع*ى�التواصل�مع�الزم�ء�الوافدين�من�مختلف�ا

                                                           

  .فاس�-أستاذ�التعليم�العا�ي�-  *
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�أن� �بذلك �استطاع �وقد �الشرعية. �والعلوم �2نسانية �والعلوم �7لة �علوم ب;ن

�ب;ن� �اOطلوب �التوازن �ُيحدث �وأن �اOعارف �هذه �مختلف �ب;ن �التكامل ُيكرس

�فكانت� �الجديدة؛ �العلمية �واOكتسبات �اOعروفة �التقليدية التخصصات

�ت �ف89ة �خ�ل �الدراسات�2س�مية �شعبة �علمية�اجتماعات �حلقات ��dا دري���

�جلسات� �إBى �اOواد �لتوزيع �روتينية �لقاءات �من �vجتماعات �نقلت بامتياز،

  مناقشة�فكرية�للقضايا�ال89بوية�ال���تطرحها�اOواد�الدراسية.

�ولعل� �للكلية. �عاما �عرفته�كذلك�كاتبا �أستاذا �عرفت�محمد�العلم� وكما

�كان�ُين �أنه �Yي �كانت�تم;jه �ال�� �البارزة �الذي�السمة �من�مكتبه جز�مسؤولياته

�لبا�ي�اOوظف;ن�و%عوان�مهام�تتبع�س;�8مختلف�اOرافق�
ً
�كان�يغادره،�تاركا قلما

�كان� �فقد ��حد. �ُيفوضها �يكن �لم �خاصة �مهمة �و�لكن �يسهر�علdeا. �كان ال��

 v�8;ع*ى�تتّبع�س�
ً
�شديدا

ً
�%ستاذ�العلم��يحرص�حرصا

ً
متحانات�السنوية،�معلنا

عن�حالة�استنفار�للموظف;ن�و%ساتذة�و%عوان�طيلة�أيام�vمتحانات.�وقد�كان�

�لجنة� �ُيجّند �وكان �معلوم �وقت �=ي �vمتحان �أسئلة �لوضع �%ساتذة يطالب

�اليدوية� �بواسطة�Z7ت�الكاتبة �رقن�%سئلة vمتحانات�والكاتبات�للسهر�ع*ى

��dا �استمر�العمل �استنساخها��ال�� �وع*ى �اOاكنطوش، �أجهزة �ظهور �ح;ن إBى

ووضعها�=ي�أغلفة�وvحتفاظ��dا�=ي�مكتب�الكاتب�العام.�وقد�كان�محمد�العلم��

حريصا�خ�ل�هذه�الف89ة�ع*ى�مراعاة�حساسية�مختلف�الزم�ء�والزمي�ت�وع*ى�

�¢جراء� �سليمة �أجواء �خلق �ع*ى �وخصوصا �الشخصية، �اختيارا£dم اح89ام

ات�السنوية�=ي�ظروف�م�ئمة�وهادئة.�صفوة�القول�أن�%ستاذ�العلم��vختبار 

كان�يقدم�عن�نفسه�صورة�واحدة��Zتتغ;8،�سواًء�كان�=ي�منسق�الشعبة�أو�=ي�

�هذه� �كّل �=ي �يتصرف �وكان �%ستاذ �صورة �وYي �للكلية، �العام �الكاتب منصب

�مشه
ً
�شامخا

ً
�له�بالعلم�الظروف�من�موقع�%ستاذ�وليس�2داري.�فظّل�عاOا

ً
ودا

�عليه.�
ً
  والعمل،�كما�ظلت�مراجعه�العلمية�شاهدة
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�ب;ن� �به �يتمّتع �الذي�كان �أن�vح89ام �الشهادة �هذه �¥dاية �=ي و�Zأخفيكم

�التحا�ي� �قبل �أعلم �كنت �فقد �الكلية؛ �ع*ى �يتوقف ن
ُ
�يك �لم �وطلبته زم�ئه

�البي �=ي �به �يحظى �كان �التقدير�الذي �مدى �السبعينات �¥dاية �=ي وت�بالجامعة

التقليدية�بمدينة�فاس�ب;ن�أصهاره�وج;8انه�ومعارفه.�ظلت�صورة�محمد�العلم��

�ال��� �الصورة �وYي �أو�خارجها؛ �الكلية �داخل �العالم�سواًء �%ستاذ نفس�صورة

�تضاف�إBى� ��dية �حلقة �العلم� �محمد �%ستاذ �ويظلُّ �فاس�العاOة. �مكانة تعزز

س.�ولهذا�أتمL¨��ستاذنا�الفاضل�سلسلة�العلماء�%فذاذ�الذين�Oعوا�=ي�سماء�فا

�ال��� �الج*ى �الخدمات �ع*ى �له �جزي�
ً
�وشكرا �العطاء، �من

ً
�العمر�ومزيدا طول

  أسداها�إBى�جامعة�سيدي�محمد�بن�عبد�هللا�وإBى�حاضرة�فاس�عامة.
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ا�ركز� كاديم��للثقافة�والدراسات�ا�غاربية�والشرق�أوسطية�والخليجية�

كيان�يع�12بالشأن�الثقا.ي�.ي�بقعة�جغرافية�واسعة،�+ي�الب)د�العربية،�ويج$#د�

منذ�نشأ�ل?سهام�.ي�تنمية�الثقافة�وخدمة�الفكر�و دب�.ي�العديد�من�البلدان�

ل�مجموعات�البحث�ا�نتمية�إليه�وا�تخصص�كل�مB#ا�.ي�بلد�العربية،�من�خ)

�.ي �البحث �"مجموعة �قبيل: �من �با�غرب؛ �الثقافية �ع)قته �من �انط)قا �معTن

التواصل�الثقا.ي�Uبداع�والدراسات�ا�غربية�Uماراتية"،�و"مجموعة�البحث�.ي�

�Xلسعودي".�و+ي�ا�غربي�ا�التفاعل�الثقا.ي"،�و"مجموعة�البحث�.ي�ا�غربي�الكوي

�وأسسه� �ا�ركز �مسار �.ي �ا�تحكم �التنموي �التواص`ي �البعد �ع`ى �تؤشر كلها

وأهدافه.�ولن�يعدم�ا�تتبع�أو�ا�ستفسر�سبيل�تبTن�ذلك؛�إذ�ا�نجز�من�أنشطة�

  ا�ركز�يقوم�شاهدا�عليه،�كذلك�هو�شأن�ا�زمع�إنجازه�مستقب).�

ا�ركز� كاديم��للثقافة��و�ا�كان�وطننا�ا�غرب�بيت�قصيد�ومنطلقا��ي)د

�مساره� �خ)ل �وتراكمت�من �والخليجية، �أوسطية �والشرق �ا�غاربية والدراسات

��pqكر� "� �إنشاء �+ي �سديدة �فرض�ذلك�ضرورة �حميدة، �ونتائج تجارب�مفيدة

 دب�ا�غربي"�الذي�يع�12باzبداع�والفكر�والثقافة�.ي�مملكتنا�ا�غربية،�ويشكل�

�إ �.ي �وجوهرا �منطلقا �العربية�قاعدة �البلدان �مع �الثقا.ي �التواصل �جسور قامة

  الشقيقة�من�خ)ل�مجموعات�البحث�ا�ذكورة�وغT}ها.�

                                                           

*
  رئيس�ا�ركز�"كاديمي�للثقافة�والدراسات�ا�غاربية�والشرق�أوسطية�والخليجية�- 
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� ساس� �الوطنية �لهويتنا �وإبرازا �العروبي، �ا�غربي �ا�سار �لهذا مواكبة

�~شتغال�ا�ركز�وحركيته�.ي�اتجاه�مواطن�الثقافة�العربية� �ـ �كما�قلنا وا�نطلق�ـ

�من�التكريمات�� خرى، �إنجاز�عدد �الوطنية ارتأى�ا�ركز�أن�يكون�من�أولوياته

لبعض�رواد�الفكر�وUبداع�ا�غاربة،�محتكما�.ي�ذلك�أساسا�إ�ى�فضاء�الجامعة�

�ع`ى�كلية��داب�والعلوم�Uنسانية�ظهر� �من� ساتذة،�مركزا ا�غربية�وأع)مها

ربة�.ي�العمق�التواص`ي�منذ�فاس�ال��Xتحتضنه�وتربطه��#ا�ص)ت�ضا�–ا�هراز�

�ا�ضمار� �هذا �ففي �الزمن. �يلحق�من �أن �يمكن �ما �وإ�ى �اليوم، �ا�ركز�وإ�ى نشأة

�الدناي،� �محمد �والدكتور �الجراري، �عباس �الدكتور �من �كل �تكريم يندرج

�وها�هو�ا�ركز�اليوم� والدكتور�أحمد�العرا�ي،�والدكتور�عبد�هللا�بنصر�العلوي.

�الدك � ستاذ �فضيلة �ا�فكر�يكرم �والباحث �الشاعر�ا�بدع �العلم� �محمد تور

�أحد� �فضيلته �يعد �الذي �pالعرو�� �الدرس �.ي �خاصة �ا��}ز ا�تم��Tوالحكيم،

�كتاباته� �ذلك �ع`ى �يشهد �وتنظT}ا، �مدارسة �العربي �الوطن �.ي �ا�تم�Tين رواده

عروض�الشعر�العربي:�قراءة�الرصينة�وتأم)ته�الوازنة�.ي�ا�جال،�من�قبيل�كتابه�

�توثيقيةن �شرف�قدية �للمركز� كاديم� �كان �الذي �واللغة" �Uيقاع �".ي �وكتابه ،

)� �الفارطة �السنة �خ)ل �ونشره �من�2018طبعه �العديد �عن �فض) �هذا م)،

�كلية��داب� �قاعات�الدرس�.ي �ا�حاضرات�ال��Xشهدت�حلقا�#ا �وكذا ا�قا~ت،

  والعلوم�Uنسانية�ظهر�ا�هراز�فاس.�

 ستاذ�الدكتور�محمد�العلم�،�~�يسعه�إ~�أن�يتوجه،�إن�ا�ركز�إذ�يكرم�

�كل� �إ�ى ��متنان �الشكر�وعظيم �بجزيل �ومنخرطTن، �مكتبا �شخص�أعضائه .ي

�إ�ى� �يتوسل �وأن �ومنظمTن...، �باحثTن �أساتذة �التكريم؛ �هذا �.ي �أسهموا الذين

�من� �العمر�وا�زيد �وطول �والعافية �بالصحة �وذويه �للمكرم �القدير�داعيا الع`ي

  عطاء�العلم��وUبدا�ي.ال

  وهللا�و�ي�التوفيق.
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ا�غاربية�والشرق��والدراسات�للثقافة�ا�ركز��كاديم���:الجهة�ا�نظمة

  أوسطية�والخليجية

  2008أبريل����26الزمان:

  م<=ل�الدكتور�عبد�هللا�بنصر�العلوي �ا�كان:

  صر�العلوي الدكتور�عبد�هللا�بن�:منسق�الجلسة

  �ستاذ�العميد�عبد�الرحمان�طنكول �رئيس�الجلسة:

  عQي�الغزيوي�والدكتور�محمد�الدناي(رحمة�هللا�علKLما)�الدكتور �:ا�تدخHن

  كلمة�مقدم�الجلسة

  !ستاذ�الدكتور�سيدي�عبد�هللا�بنصر�العلوي 

�الرحيم� �الرحمان �هللا �الحفل��يسعدنا�،بسم �هذا �Zي �نلتقي �أن جميعا

�الذ �ا�نتدى�العلم� ̀بحاث�والدراسات؛�هذا �ل ي�ينظمه�منتدى�ا�ركز��كاديم�

�أو �تأسيسه �تأمل �ا�دينة �Zي �كانت�شخصيات�فاعلة �ما وأخذنا��تنظيمه،�كثfgا

�العلم� �ا�جلس �هذا �Zي �ا�بادرة �صديقنا��،هذه �كتاب �عن �ونتحدث لنناقش

�الدكتور  ��ستاذ �الكتاب�وزميلنا �هذا �من �لننطلق �العلم�، �محمد إrى��سيدي

�نختارها، �بموضوعات �تتعلق �أخرى �دراسKvا،�منتديات �عQى �نتفق أو��أو�كتب

�ا�جلس، �هذا �فليكن �فاعلة. �شخصيات �لفضيلة��تكريم �تكريما �اللقاء وهذا

�Zي�علم�له�أهمية�بالغة�Zي�صون� �بذله�من�جهود�كبfgة �ستاذ�العلم��عQى�ما

  اللغة�العربية.

  د�الرحمان�طنكول.الكلمة�}ن��س�fgهذه�الجلسة�سيدي�عب�
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  كلمة�رئيس�الجلسة�!ستاذ�الدكتور�عبد�الرحمان�طنكول�

�ا�رسلgن��  � �أشرف �عQى �والسHم �والصHة �الرحيم، �هللا�الرحمان �،بسم

�أن�أدعوكم�ل �زمHئي��عزاء �الجلسة�العلمية��نتابعيسعدني�ويشرف�� �هذه معا

توثيقية"�ل`ستاذ��الخاصة�بقراءة�Zي�كتاب�"عروض�الشعر�العربي،�قراءة�نقدية

�الصديق� �من �كل ��Kا �سيقوم �القراءة �هذه �العلم�، �محمد �الدكتور الصديق

والصديق�الدكتور�محمد�الدناي.�وقبل�أن�أعطي�الكلمة��،الدكتور�عQي�الغزيوي 

��ستاذ� �وعزيزنا �Zي�حق�صديقنا �أعتقد�بأن�هناك�كلمة���بد�م�Kا ل`ستاذين،

�الذي �هللا�بنصر�العلوي، �عبد �مبادرات�الدكتور ��خذ �سباقا �دائما ذات��كان

�يس�fgعليه� �أن �ينب�ي ��ا �أيضا �وبالنسبة �الجامعية، �للمؤسسة �بالنسبة أهمية

�الجامعة �داخل �الثقاZي �له��،العمل �أن �يعلم �فالكل �الثقاZي، �الحقل أو�داخل

�الدناي �محمد ��ستاذ �مثل �زمHئه �من �ثلة �مع �ا�الك��،الفضل �عبد و�ستاذ

� �و�ستاذ �للبحثالشامي، �هياكل �إحداث �Zي �وغfgهم �العرا�ي وهياكل��،أحمد

أكاديمية�للتكوين�بالنسبة�للسلك�العاrي�والدكتوراه،�كما�له�الفضل�أيضا�معهم�

Zي�خلق�مراكز�وهياكل�كان�و��يزال�الهدف�م�Kا�هو�ربط�الصلة�بgن�إخواننا�Zي�

�سروهذا�ما�يف�وكذلك�ربط�الجسور�بgن�مختلف�التخصصات،�،ا�شرق�العربي

�من�زمHئنا �ال���ذكر�Kا �Zي�كل�البنيات�ال���عمل�عQى�إحدا�Kا�مع��سماء �،أننا

�شعبة� �من�مختلف�التخصصات�Zي �لنا �زمHء �نشاهد�تدخل�أساتذة �دائما كنا

والدراسات��سHمية�وغfgها�من�التخصصات�ا�وجودة��والفرنسية،��نجلg=ية،

��،بالكلية �ال�� �الجلسة �هذه �ذلك �عQى �دليل fgباهتماماتنا�وخ� �فKLا نتواجد

  �.وبآفاقنا�ا�نفتحة�،ا�تنوعة

�هاجس� �الهاجس، �هذا �يحملون �الذين �ا�ثقفون �هم �قليل �الحقيقة وZي

�وتربط�بgن�التخصصات،�أو�،إحداث�هياكل�وفضاءات�تربط�ا�ا����بالحاضر

وهذه�مبادرة�نشكره�جميعا��،تفتح�آفاق�ا�غرب�عQى�مختلف�}فاق�الجغرافية
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Lعل� �الكلية�آملgن�،Kاباسمكم �صعيد �عQى �أحدث �ا�ركز�الذي �عمل �يمتد �أن

�تجمعنا �ال�� �العHقات �يرسخ �الذي �الدور �إrى �محبة��،والجامعة �عHقة و¡ي

�ننغلق� �اليوم�الذي�يجعلنا �إلKLا �أحوجنا �وما عQى�أنفسنا�فيه�وتعاضد�وعطف.

�تواجهنا �ال�� �ا�شاكل �تجعلنا�:بفعل �ال�� �وغfgها �ا�ادية ��-ا�شاكل �-�سفمع

وستكون�قوية��،بالتدريج�ننفصل�عن�بعضنا�البعض،�هذه�ا�بادرة�جيدة�وهامة

�واستعداده، �كل�حسب�طاقته �علKLا �داومنا �بالنسبة��إذا دون�أن�تكون�مكلفة

�جميعا �ا�ضايقات��،إلينا �بعض �تطرح �قد �ا�<=ل �Zي ��ستقبال �عملية �ن

gل� �جانب �من �ا�سألة �هذه �أخذنا �إذا �ولكن �جانب�و�كراهات، �ومن ن،

�تحضfg،��،التخفيف �أي ���يستد§ي �الذي �الوقت �هذا �مثل �اخ¨fنا �إذا خاصة

فربما�سنحاول�أن�نجمع�ما�بgن�الرغبة�Zي�توطيد�العHقات،�وأيضا�دون�إزعاج�

.fgالتعب� �هذا �صح �إذا �ا�<=لية �وأتم�¬��ا�ؤسسة �جميعا �باسمكم �أشكره إذن

وZي��،عمل�جيد�Zي�خدمة�الجامعةمن��النجاح�و��ستمرارية��ا�يقوم�به�ا�ركز

�Zي� �ا�ثقفgن �بgن �تجمع �ال�� �الطيبة �العHقات �خدمة �وZي �فاس، �مدينة خدمة

  .العالم�العربي

ف��Hمن��همية�بمكان،�أن�له�-Zي�اعتقادي�-اليوم�نجتمع�حول�كتاب���

�قد� �كان �أنه �بفاس، �حل�"جون�مولينو" �الثمانينات�حينما �بداية زلت�أذكر�Zي

�لقاء �ال���تخص��دبنظم�عدة �مسألة��،ات�حول�مختلف�القضايا ومن�بي�Kا

�محمد��،العروض �الصديق ��ستاذ �فKLا �شارك �هامة �جد �الندوة �كانت وقد

العلم�،�وأثارت�ا�داخلة�ال���قدمها�انتباه�كث�fgمن�ا�شاركgن�Zي�تلك�الندوة�من�

��،ا�غرب�وخارجه �كث�fgمن�القضايا �عQى ال����ن�تلك�ا�داخلة�وضعت��صبع

الذي��حاول�بعض�ا�تخصصgن�اليوم�أن�يثfgوها�ويبحثوا�فKLا�مثل�"ميشونيك"

ألف�كتابا�ضخما�حول��يقاع.�فمحمد�العلم��كان�قد�أثار�مثل�هذه�القضية�

�ننا�نعرف��،حينذاك�Zي�مداخلته،�وZي�الحقيقة�هذه�ا�سالة�لم�تأت�من�فراغ
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سنوات�قبل�أن�يحضر�لشهادة�أنه�اشتغل�Zي�هذا�ا�جال،�وكان�سباقا�إليه�منذ�

�السلك�الثالث،�ورسخ�العمل�وارتقى�به�إrى�مستوى�عال�عQى�مستوى �هدكتورا

ويعت´�fهذا�العمل�صيغة�لتلك�الرسالة،�رسالة�دكتوراه�الدولة�ال����،الدكتوراه

فلماذا�البحث�Zي�هذا�العلم؟�أنتم�تعلمون�أن�البحث�Zي�الشعر��.كان�قد�حضرها

ون�الخوض�فيه�نظرا��ا�يطرحه�من�إشكا�ت��Kم�الجانب�عادة�ما�يتجنب�الباحث

ولهذا�فالشعراء�والنقاد��وكذلك�الجوانب�العروضية،�،والجانب�ال¨fكي·��البH¶ي،

  الذين�يتعرضون�لدراسة�الشعر�غالبا�ما�يلجؤون�لتحليHت�موضوعية�فقط.

  مداخلة�!ستاذ�الدكتور�ع?ي�الغزيوي�رحمه�هللا

�أن�تعقد��الشكر�ل`ستاذ�عبد�هللا بنصر�العلوي�عQى�كرمه�وحرصه�عQى

�والشكر �الجلسة، �هذه��هذه �لنا �إ��أن�يقدم �الذي�أبى �العلم� �محمد ل`ستاذ

�K¹ا�ليست��حولها،�وإن�كان�الحوار�حولها���يكفي،�ا�ائدة�الدسمة�لكي�نتحاور 

�من�العمل�الطبيºي�أو�العمل�ا�عتاد،�كما�نتم�¬�أن�تتحقق�أمنية��ستاذ�العميد

�كل� �فيه �يشارك �بالكلية �خاص�موسع �درا¼�� �يوم �الكتاب �لهذا �يكون �أن Zي

�وا�وضوع� �الحقيقة�أن�الكتابة�عن��ستاذ�محمد�العلم� �إن�شاء�هللا. الزمHء

�العمل ��ن �بمكان، �الصعوبة �فليس��من �الجميع، �باتفاق �ا�ح¨fمة من��عمال

�العمل �ب�،هناك�من�يشكك�Zي�قيمة�هذا �الكتاب�لم�يكن�الوقت�كافيا أن�أقرأ

�برمته �والعمل �عن��،برمته، �انطباع �تقديم �عن �عبارة �ستكون �فكلم�� ولذلك

�عامة �بصفة �بعض�التساؤ�ت�،العمل �طرح �Zي �العلم� �استسماح��ستاذ �،مع

�ربما�تتيح�الفرصة�لفتح�آفاق�هذا�العمل�Zي�بعض��مور�ا�تعلقة�با�جال�الزم��

�وسيكون  �الذي�أحاط�به، �باع��ل`ستاذ�والبي¿� �له �الذي �الدناي الزميل�محمد

�الباب. �هذا �Zي �م�¬ �أوZى �فرصة �ا�جال �هذا �Zي �حال��أك´�fم�� �كل �عQى ولكن

  وأبدأ�هذا��نطباع�بالحديث�عن�طبيعة�العمل.�،سأختصر�هذه�الكلمة
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�يلخص�مضمونه��� �ليس�مما �يماثله �وما �العمل �العادة،��هذا �جرت كما

فه،�وحينذاك�يمكن�تدب�fgموضوعه�وإنما��نسب�أن�تستحضر�طبيعته�وأهدا

�يقوم�عليه�من�مباحث، �مجال��وما �من�نماذج�شعرية�تطبيقية. �يرتبط��Kا وما

Zي�العنوان،�و��زمان�و���هذا�العمل�هو�الشعر�العربي�دون�تحديد�عصر�أو�بيئة

�كله�مكان، �الشعر�العربي �عQى �مفتوح �أنه �يع�� �ذلك�صيغة��،مما �تحدد كما

لعربي�"ولكن�نصوصه�التطبيقية�تساعد�عQى��Á�ء�من�ا�عروض�الشعر�العنوان"

و¡ي�نصوص�تؤكد�أن�هذا��نجاز�يتوÂى�التأسيس�أو�التغيfg،��،ذلك�التحديد

=gكf¨ال� �تم �ثمة �الجاهليgن�ومن �لدى �العربي �للشعر �ا�بكرة �العصور �،عQى

و�مويgن�باعتبار�هذا�الشعر�هو�النموذج��يقا§ي�الذي�ب�¬�عليه��و�سHميgن،

ويدخل�معظم�هذا��؛كما�يبgن�ذلك��ستاذ�الباحث�،خليل�نظريته�العروضيةال

�مثل��الشعر �مرحلة��زدهار�الف���حسب�رأي�بعض�النقاد، �هو�معلوم�Zي كما

الدكتور�محمد�نجيب�الKÃبي���الذي�يتفق�مع�العصر�الجاهQي�والعصر�العاطفي،�

لكن�هذا��.الجاهQي�فإن�العصر��موي�من�الناحية�الفنية�ليس�بعيدا�عن�الشعر 

أيضا�Zي�بعض��البحث�لم�ينغلق،�بل�انفتح�ح�¬�عQى�الشعر�الحديث�وا�عاصر

�يبدو �الشعر�بكامله�كما بل�تركز�عQى��،�حيان،�غ�fgأن�الدراسة���تشمل�هذا

�،وما�يع¨KÅfا�من�تغيfgات�بعد�أسا¼���هو�العروض�أو��يقاع�أو�موسيقى�الشعر،

وتزداد�طبيعة�هذا�العمل�الف���تحديدا�بالنظر��بدون�موسيقى.�شعر�علما�أنه��

�Zي �الدراسة �الذي�يضع �العنوان�الفر§ي �،ا�جال�النقدي�التوثيقي�عروضيا�إrى

ولذلك�فÆ��تطمح�بأن�تضع�النصوص�والضوابط�بنوع�من�الدراسة�يعرف�فKLا�

�العربي،�إrى�}ن�فراغا ما،�يتعلق�أساسا�بما�يعرف�بنقد�العروض��نوعا�شعرنا

�أش �العميد.كما �الرسائل��ار��ستاذ �فKLا �بما �وا�غرب �ا�شرق �Zي �دراستنا جل

�تتحدث�عن�ا�ضامgن �ما �عن�ا�جاز�،الجامعية�غالبا عن�أمور��،عن�الصورة،

�سريع�،متعددة �بشكل �تقديمه �يتم ��يقا§ي �الجانب �إrى �تصل دون��،وحينما
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�يتعلق��مر�ب �عندما �ح�¬ �للشعر. �ا�كونات��يقاعية �ديوان�الدخول�Zي دراسة

�وجاء�يحÇ¬�تلميذ�ابن�زهر�،فديوان�ابن�ا�ع¨=�فيه�نص�موشح��بن�زهر�،بعينه

�ابن�زهر، ��ستاذه �إنه �وقال �ا�وشح، �العراقيgن��وأثبت�هذا �يع¨fف�أن فهو�لم

�.بالنسبة�لبعض��نماط�الشعرية��خرى�ال���نتحدث�ع�Kا�،يشاركونه�هذا�النوع

كمال�أبو�ديب�صاحب�"الخفاء�والتجQي"��إذن�كان�هناك�نقاش�يطول�كما�فعل

�درس�العروض�الخليQي �العروض�الخليQي،��،عندما �يعرف�صيغ �لم اع¨fف�أنه

وأعتقد��ومع�ذلك�دعا�إrى�بديل�ضدي.�هذه�أمور�لو�ظهر�هذا�الكتاب�ستتضح،

�قائما، �سيظل �مشكلنا �الكتاب�أن �توزيع �با�غرب��،وهو�مشكل �طبع فالكتاب

�إrى �ستصل �نسخ �هناك �كانت��،ا�شرق �وستكون �إذا �بالفعل �أنه �أعتقد ولكن

��وساط� �لدى ��هتمام �من �نصيبه �الكتاب �لهذا �سيكون �موضوعية هناك

  ا�غربية.

بدت�rي��–لحد�}ن��-��أخفي�أنه�من�خHل�قراءتي�السريعة�للكتاب���

�لعل�أبسطها� �العمل، ���بد�أن�تع¨fض�مثل�هذا مجموعة�من�الصعوبات�ال��

� ��دبية�،الشعريةافتقار�الدواوين �إrى��،وا�جامع �الكاتب �اعتمدها �ال�� وا�تون

  التوثيق.

وإنما�يليه�إخوان�له�إن�شاء��،وZي��خ�fgأتم�¬�أن���يكون�هذا�آخر�كتاب��

�ا�تواضعة �لكلم�� ��ستماع �حسن �أشكر�لكم �العميد�والشكر�،هللا. �،للسيد

�الحاضرين �وجميع �الدناي، �محمد �عليك�،و�ستاذ م�ورحمة�هللا�تعاrى�والسHم

  وبركاته.�

  مداخلة�!ستاذ�الدكتور�محمد�الدناي�رحمه�هللا.

�نفيس �ك<=�علم� �الكتاب �هذا �وÏلئه��،إن �جواهره �ت�Kب �أن �أخشاه وما

هو�أن�هذا��فأول�ما�أبدأ�به�وأنا�أعلم�ما�أقول،�دون�أن�ينصف�صاحبه؛�،ودرره
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فكرت�فيه�هو�أن�أطلب�يسرق�بأكمله،�فأول�ما��،الكتاب�ك<=�يؤخذ�كله�بسهولة

من�خHل��،من��ستاذ�محمد�العلم��أن�يفكر�Zي�النشر��لك¨fوني�لهذا�الكتاب

يوجد�كتاب�}ن�يمكن�أن����،صورة�ا�وسوعة.�هذا�الكتاب�موسوعة�Zي�مجاله

�الحالية� �صورته �فهو�Zي �الخصبة، �الدقيقة �النفيسة �العلمية �ا�ادة �هذه يقدم

مجال��ن¨fنت�حاملة�اسم�صاحKÃا،��أن�تقتحم�و�هذه�ا�وسوعة�يجب�،موسوعة

�لم�تكن�دار�توبقال�تملك�الحق�Zي�تب���هذه�ا�وسوعة يمكن�للمركز�مع��،وإذا

��KيئKvا� �خHل �من �إلك¨fونيا �تنشر �أن �Zي ��تجاه، �هذا �Zي �يسfgا �أن الكلية

هذه�ا�وسوعة�ستكون��.وأن�تسم¬�"ا�وسوعة"�،معلوماتيا�لتأخذ�شكل�موسوعة

ثم��،وعصر�ب���أمية�Kا�الحالية�مقتصرة�عQى�العصر�الجاهQي�و�سHمي،Zي�صور�

وأتم�¬�أن�يطيل�هللا�Zي��،يفتح�باب�توسيعها�سواء�بجهود��ستاذ�محمد�العلم�

�الشعر �عن �يتحدث �ح�¬ �وا�حدث�عمره �نتطوع��،ا�ولد �أن �يمكن �أنه وأق¨fح

�موس �أول �ليكون �الشاملة، �صورته �Zي �العمل �هذا �Ðخراج �تعرف�لنسرع وعة

�الشعر�القديم�بالظواهر �Zي �الخليلية والشعر��،ا�حدث�والشعر�،العروضية

�أن� �أرى ��ني �نفكر�فKLا �أن �يجب �الفكرة �هذه �لديه. �موجودة �مادته الحديث

�هذا� �قراءة �من �أك�fÑمردودية �ستكون �الكتاب �هذا �من ��لك¨fونية �ستفادة

أمام�أمرين:�إما�أن�نقرأه�كله��الكتاب،��اذا؟��ننا�عندما�نفتح�هذا�الكتاب�نكون 

�ننا���يمكن�أن�نتحدث�عن�التلخيص.�دائما��،��يوجد�خط�وسط�،أو���نقرأه

هناك�حالة�أركان�الوضوء��مع�الطلبة�عندما�كنا�نتحدث�عن�الفهم�والتلخيص،

هذا�الكتاب�هذه��وإن�لخصKvا�فÆ��سبعة.�،إن�حفظKvا�فÆ��سبعة�،فÆ��سبعة

ل�بذاته�Zي�سياقه،�ما�يمكن�أن�نكتفي�به�}ن�هو�¡ي�صورته�فكل�مبحث�مستق

أن�نتحدث�عن�ا�داخل�ال���يمكن��ستعانة��Kا�لHستفادة��ولية�من�الكتاب،�

مع�التنبيه�عQى�أن�هذا�الكتاب�عندما�يقرأ�أوله�يجب��،أو��ستفادة�العامة�منه

  أن�يقرأ�آخره.�
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�با�دخل��ول�ا�تعلق�بوقوف�ا �السياق�أبدأ لباحث�عند��خطاء�Zي�هذا

�ا�حققgن، �عند �وردت �لكنه��ال�� �العمل، �هذا �عن �يستغ�� �أن �بإمكانه وكان

�نفس�الوقت �Zي �أخ�Hي �علم� �مبدإ �من �عدم��.انطلق �أضمن �أن كيف�يمكن

�ذهن� �عQى �مهيمنة ��خطاء �هذه �بمثل �أسمح �وأنا �القراء، �لدى انحراف�الفهم

���ذي�يكون�غالبا�محققا�كبfgا،ونحن�نميل�إrى�أن�ما�يرد�عند�فHن�ال�.القارئ؟

يمكن�أن�يكون�إ��علما���يشك�فيه،�بعض��حيان�ربما�يصحح�كتاب��ستاذ�

�هذا� �يسد ̀خطاء �ل �فالتعرض �معروف، �محقق �لدى �يقرأ ��ا �بالقياس العلم�

�يكون� �أن �يمكن ��ا �ا�وسوعية ��حاطة �سياق �Zي �أيضا �يدخل �وهذا الباب،

�خطأ �حقيقته �هو�Zي �وبما �أن��ظاهرة، �إrى �يعود �بعضها ��خطاء �هذه صريح،

ا�حقق�يقع�Zي�الفخ�اللغوي،�كما�قال��ستاذ�¼���عبد�الرحمان�فإن��هتمام�

يكون�موجها�إrى�الجانب�اللغوي�وا�ع�¬،�وأن�ما�له�عHقة�بالبناء��يقا§ي�ليس�

فاكهة،�فيجKvد�فيما�هو�لغوي�اجKvادا�قد�يكون�Zي�غ�fgذلك�السياق�سليما،��إ�

لكنه�Zي�هذا�السياق�يتم�عQى�حساب��صل�العرو���،�و��ينتبه�ا�حقق�إrى�أنه�

وهذا�النوع�من��خطاء�يمكن�التساهل�معه��نه�مب���عQى��ارتكب�ذلك�الخطأ،

�خطاء�الناجمة�عن�فهم�لكن�النوع�الثاني�من�الخطإ�هو��حسن�النية�علميا،

�مؤه�Hللخوض�Zي� �ا�جKvد �يكون �أن �دون �مقصود �عرو��� �أو�اجKvاد عرو���

وسيدي�محمد��وهذا�هو�الشائع�مع��سف.�أنا�أذكر،�هذه�القضايا�العروضية،

أن�أبا�العHء�Zي�رسالة�الغفران�عندما�انتقد�أبياتا�من�الشعر��،يعرف�هذا�جيدا

� �رؤبة �احتج �جماليا �ذوقيا �بشعره،�نقدا �يحتج �كان �رئيس�العربية �سيبويه بأن

�نقد����فخر�لك�إن�استشهد�بشعرك،�:فقال�له فا�صمºي�عالم�كب�fgلكنه�Zي

وليس�حجة�Zي�السياق�الف��،�وهنا��-حجة�Zي�سياقها-ليس�حجة�علمية،�الشعر

�يخصص�جهدا� �أن �وأتم�¬ �بعض�ا�حققgن، �أخطاء �تعرض�إrى �محمد سيدي

�الذي �النقاد �أخطاء �إطار�موسو§ي�لتتبع �Zي �إيقاعية �الشعر�دراسة �يدرسون ن
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�الهفوات �هذه �القارئ��،يتتبع �إلKLا �يحتكم �سليمة �أكاديمية �مرجعية �يب�� ح�¬

�فيضللنا،�ا�ستقبQي. �نثق�به �كتابا �نفتح �أن�نستفيد �نريد �عندما �أننا �مشكلتنا

ا�وينتقل�الخطأ�وهكذا،�هنا�عQى�سبيل�ا�ثال�أذكر�عندما�كنت�أدرس�مهيارا،�وأن

�انتKÃت��:استشرته�فحل�مشكل���فورا،�قال�rي هذه�قضية�لو�لم�تكن�دقيقا��ا

�"مفعولن"،�،إلKLا �إrى �"فاعلن" �تتحول �البسيط �مخلع �كتابgن��ففي ودرست

�ضعيف�الذوق  �بأنه �مهيارا �ا�Kم �كHهما �كبfgين �ب��،لناقدين �أتى �أخطا وبأنه

�عوض�"فاعلن" �جوا�."مفعولن" �كان �العلم� �محمد ��¼� �سألت �واضحا،�ا �به

أحال���عQى�ما�قاله�حازم�القرطاج���الذي�أشار�إrى�أن�هناك�بحرا�جديدا�يسم¬�

هذان�الناقدان�لم�يسمعا�بالHحق�و��السابق،��الHحق،�والذي�نظم�عليه�مهيار.

كما�لم�أسمع�به�من�قبل،�لكن���مع�¬��ن�تكون�للناقد�جرأة�التسرع�بتخطئة�

�لذي�سيعده�خطأ�قد�ورد�عند�فHن�وفHن.قبل�أن�يتأكد�من�أن�هذا�ا�الشاعر

�،ومثل�هذا�الكتاب�يجنب�}ن�النقاد�من�الوقوع�Zي�مثل�هذه��حكام�السريعة

قبل�أن�أحكم�عQى�ظاهرة�خطأ�أو�غ�fgخطأ�سأعود�إrى�ما�كتبه�سيدي�محمد�

�أو��سHميgن، �ورد�عند�الجاهليgن، أو��العلم�،�وأرى�هل�سيدخل�Zي�سياق�ما

�بنت�الشاطئ�محققة�حققت�او��،�مويgن �سfgد�عند�ا�حدثgن�إن�شاء�هللا. ما

�كثfgة،�وأنا���أميل�إrى�تقويم�الشخصيات�العلمية،�لكن�أذكر�أK¹ا�عندما� كتبا

�ا�قصور"� �الطويل �Zي �الرابع �بالضرب �ا�تعلقة �العHء �أبي �أبيات �عQى وقفت

  مفاعيل�"،�وهنا�الكHم�فيه�مفصل�فقالت:

  أبـــــــــــــــاريق�لـــــــــــــــم�يعلـــــــــــــــق��Kـــــــــــــــا�وضــــــــــــــــــــر�الّزْبـــــــــــــــْد   طـــب�ســــالمســـيغ���أبـــا�الهنــــدي�عـــن�و 

مـــــــــــــــــــــــة�قــــــــــــــــــــــّزا، ـــــــــــــــــــــــها�مفدَّ   رقـــــــــــــــــــاب�بنـــــــــــــــــــات�ا�ـــــــــــــــــــاء�أفزعهـــــــــــــــــــا�الرعـــــــــــــــــــْد   كــــــــــــــــــــــأن�رقابـــــــــــــــــ

هكذا�"مفعو�ْن"�بالتذييل،�بينما�ا�عروف�أن�التذييل��:"مفاعيْل"،�فقالت

  ��إrى�نقصان�م�Kا.�،هو�علة�بالزيادة�تؤدي�إrى�زيادة�الحروف
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هذه��خطاء�أميل�إrى�أن�سيدي�محمد�بجهده�الخاص�أو�بإشرافه�مثل�

وا�ركز��كاديم��والكلية�يمكن�أن��عQى�عمل�أكاديم��سيجنب�من�الوقوع�فKLا.

ئ�
ّ
يشجعاه�لسد�هذا�النوع�من��ج¨fاء�النقدي�والتسرع�Zي��حكام�تسرعا�ُيخط

�بعد �ذكر�بعض�الظواهر�.أجيا��فيما ���أرى�أن�Zي ،تزيُّ �وأنا
ً
�إن�بعض��دا ح�¬

�أخطاء �يخطئون �أنفسهم �من �متمكنون �أK¹م �يظنون �الذين فعميد��،الباحثgن

وكتKÃا�شطرا��أظن�Zي�دراسة�أتى�بأشطر�من�الرجز�،كلية�}داب�Zي��سكندرية

أنه��ومن�مظاهر�التجديد�عند�الشاعر�:ثم�شطرا�وشطرا،�واستنتج�قائ�H،وشطرا

مر�بسيط�فعوض�أن�يضع�ثمانية�أبيات�و� �ُيصّرع�القواZي�Zي�الصدر�والعجز؛

�عشر. �ستة �Æأن��ف� �يستنتج �أن �ولكن �ليس�مشكلة، �الصورة �هذه �يضع وأن

لكن�أظن�أن�هذا�النوع�من�الكتب�عندما��أتى��Kذه�الظاهرة�هو�ا�شكل،�الشاعر

  سيقرأه�ا�هتمون�سيحاولون�أن�يتجنبوا�الوقوع�Zي�إصدار�مثل�هذه��حكام.

من�من�حقه�أن�يخوض�Zي��:وطبعا�يبقى�السؤال�،rىهذه�¡ي�النقطة��و ��

�العروضية �دراسة��،الدراسات �الشعر �يدرس �الذي �الناقد �أم ا�تخصص

�أن �إrى �أميل �وأنا �ا�تخصص��مفتوحة؟ �من �يؤخذ �ا�علومات�يجب�أن استقاء

القضية�الثانية:�عHقة�الكتاب�بمشكلة�الرواية�؛هذا�الكتاب�يثبت��.وحده�فقط

فهناك�النظام�العرو�����،تخالف�ما�كان�مألوفا�ظواهر�نصوصا�مروية�تتضمن

الخليQي،�والنظام�ا�ستدرك�الذي�يقول�عنه��ستاذ�العلم��إنه�يدور�Zي�الفلك�

�شاء. �من �شاء �ا�صطلح�الخليQي �صح �إذا �الروائية �نHحظه��.وهناك�القناة وما

  :فيما�يتعلق�بالرواية�أن�هناك�مرحلتgن�طبعتا�الرواية�اللغوية�القديمة

�يسمعون�و�يروون� - �الذين�كانوا مرحلة�الطبقة��وrى�و¡ي�طبقة�العلماء

 هو:�فهناك�بيت�مشهور �،و��يتدخلون�Zي�النصوص

  كمــــــــــــــــــــــــا�الــــــــــــــــــــــــذئب�يك�ـــــــــــــــــــــــــ¬�أبــــــــــــــــــــــــا�جعـــــــــــــــــــــــــدهْ   ¡ـــــــــــــــــــــــــــــي�الخمـــــــــــــــــــــــــــــر�تك�ـــــــــــــــــــــــــــــ¬�الطـــــــــــــــــــــــــــــHء
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وقد�غfgه�بعض�ا�تأخرين��،وكما�يقول�أبو�العHء�فهذا�البيت�يروى�ناقصا

  وقالوا:�:فقال

  كمــــــــــــــــــــــــا�الــــــــــــــــــــــــذئب�يك�ـــــــــــــــــــــــــ¬�أبــــــــــــــــــــــــا�جعـــــــــــــــــــــــــدهْ   ّم�الطــــــــــــــــHءى�بــــــــــــــــأـ¡ــــــــــــــــي�الخمــــــــــــــــر�تكنــــــــــــــــ

أي�أننا�أمام�طبقتgن�من�الرواة،�طبقة�قديمة،�ونحمد�لها�أK¹ا�لم�تتدخل،�

�تتصرف �أن �دون �سمعته �ما �فتغ��fgّ.قالت �تج¨fئ �كانت �فاهمة �عا�ة وطبقة

�وZي� �التحّمل، �أو�أثناء �النسخ، �قد�حدث�أثناء �ما �أن�شيئا �م�Kا النصوص،�ظنا

�السياق���بد �الثنائية�هذا والراوية��،ثنائية�الراوية��مgن�،أن�نع¨fف�بأن�هذه

�للمعيار�وا�ألوف�ُيقبل� �مغايرا �نص�بدا �كلُّ �هل �تخلق�إشكا�: �ا�تدخل العالم

�أن�نشكك �أم�من�حقنا �احتمال�تسلل�الخطإ��باعتباره�من�مروّيات��مناء، Zي

ب�خطأ�منهجيا�Zي�لكل�نص�يبدو�مخالفا�للمألوف؟�أينما�توجهنا�نحس�أننا�نرتك

�النص �مع �التعامل �عQى��.طريقة �وقف �عندما �العHء �أبا �أستحضر�أن وهنا

�هذا� �Zي �وردت �و�قد �قال: �أبو�تمام �اختاره �الذي �القبائل �ديوان �Zي نصوص

فإذا�كان�أبو�تمام�قد�رواها�فهو��:الديوان�أبيات�مختلة�ومكسورة،�ثم�تأمل�وقال

�ُسمعْت  �كما �يروي�شخص�كأبي�أو�أن�ذلك�من�عمل�الن�،رواها �فعندما ساخ،

فهو�إذن�يتب�¬�طريقة�نقل�الكHم�كما��،تمام�بيتا�ناقصا�وحاسُته�الشعرية�قوية

إذن��هو،�والتعليق�يكون�Zي�الهامش�أو�بطريقة�أخرى���تغ�fgمن�طبيعة�النص.

�العلم� �محمد �سيدي �نصوص�أثبKvا �أمام �}ن �نتيجة��،نحن �تكون �أن يمكن

�خصوصا �العلماء، �بعض �البصرية�لتصرف �ا�درسة �أستقرئ فإن��،عندما

�ا�عيار، �عQى �النص�حفاظا �Zي �التدخل �Zي �حرجا �يجدون �� �كانوا �البصريgن

�f(فاليوم�أشرْب) َّg
َ
سقى)�تغ

ُ
و��حرج،�بخHف�الكوفيgن�الذين�حافظوا��ب�(اليوم�أ

�وبضاعKvم�أصبحت�بضاعة�غ�fgعلمية.�هذه�الظواهر�ال���ُرويت�،عQى�ا�سموع

رح�مشكل�الرواية�Zي�سياقه�ا�حايد�}ن�إذا�ما
ُ
هل�¡ي�شاهٌد�عQى�محدودية��،ط
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� نظام�العروض�الخليQي؟�وعندما�أقول�نظام�العروض�الخليQي�فإني�أقصد�الكلَّ

ح�¬�الذين�اّتبعوه�؛أقصد�هل�وضع�الخليل�نظاما�لم�يستطع�أن�يحيط�بكل�ما�

rي�آخر�لم�كان�موجودا،�أم�أن��مر�يتعلق�بنصوص�شعرية�خاضعة�لنظام�جما

�يرد؟. �لم �أو �عنه، �يتحدث �الخليل �ا�لحون��يكن �}ن �عرو���ٌّ �يدرس قد

�يقول �،والفصيَح  �طلبُت�من�¼���محمد�العلم��أن�ُيدخل�ا�لحون�هنا هذا��:إذا

�أن� �يمكن �و� �آخر، �بنظام �ا�لحوُن �ُيدرس �أن �يمكن ،��æاختصا� �من ليس

�محدود؟ �نظام �الخليل �نظام �هل �إذن �القوانgن، �لهذه �السؤال��ُيخضعه هذا

ولو�لم�يكن��ويدل�عQى�مشروعيته�أن�العلماء�استدركوا�عQى�الخليل،�،مشروع

علما�أK¹م�اطلعوا�عQى�متوٍن�تسمح�لهم�أن��،باب��ستدراك�مفتوحا��ا�دخلوه

أو�أن�هناك�نصوصا�¡ي��،يستنتجوا�ما�لم�ُيِرِد�الخليل�أن�يستنتجه�أو�غاب�عنه

أهمله،��وا�ما�تجاهله�الخليل�عن�قصد�أوال���دفعت�ا�تأخرين�إrى�أن�يستدرك

إما�أن�الرواية�غfgت��:هل�يتعلق��مر�إذا�قلنا�أو�لم�يرد�أن�يدخله�Zي�منظومته.

�أو�أن��مر��أو�النصوص، �كان�أصغر�من�أن�يستوعب�النصوص، �النظام أن

يتعلق�بمخالفات�جمالية�غ�fgمؤثرة�لم�يرد�الخليل�أن�يعfgها��هتماَم�الذي�قد�

�أثبKvايضلل�ا �من�الشعراء�إذا�ما
َ
وهنا�أش�fgإrى�أنه�عندما�أتحدث�عن��.لناشئة

f´ي�دواوين�أكZي�ا�ؤقت،��ن�ما�أحصاه��ستاذ�العلم��يوجد�rنحراف�الجما��

وهذه�الظواهر��،ففي�الديوان�نع�fÑعQى�ظواهر�معينة�الشعراء،���يوجد�مطردا،

�يش �أن �يستطع �لم �والنظام �أتْت، �هكذا �تكون �أن �قد��،ملهاإما �الرواة أو�أن

�ضعٍف�مؤقت�
َ
تصرفوا�فحدث�ما�حدث،�أو�أن�تكون�انحرافا�جماليا،�أي�مرحلة

�يفسره�أن�البح¨fي 
ُ
وأنه��عندما�نذكر�ا�حدثgن،�،عند�الشاعر،�و�ق¨fاُح�الثالث

�كان�عا�ا� �البح¨fيُّ �فالشعر�أصبح�صناعة�وعلما، لم�يعد�هناك�مجال�للخطأ،

�ومع�ذلك�أتى�بأ �أبو�العHء�طوي�Hثم�قالبالعروض، �العروض�تأملها �Zي �:خطاء

�أK¹ا� �نشك �عروضية، �بسقطات �شاعٌر�كب�fٌgيأتي �البح¨fي، �عجائب �من وهذه
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�يكون� �أن �الظروف�يمكن �ظرف�من �Zي �يفسر�أنه �وهذا �البح¨fي، صدرت�عن

�،فأتى�¼���محمد�ليثبت�أنه�ظاهرة�،هناك�انحراف.�الرواة�ما�يسمعونه�يثبتونه

ي�سيبحث�هل�هذه�الظاهرة�ا�ثبتة�هنا�تعود�إrى�كذا�أو�كذا�أو�والناقد�هو�الذ

  كذا.

الشاعر�ا�عروف�ب"بKLس"�له��فيما�يخص�محدودية�النظام�أذكر�هنا�أن

�هكذا:�أبيات �علKLا ق
ّ
�أبياتا�،"هكذا"�ُعل �الرواة �أطلقوا��،ويسمKLا ��اذا و��أعلم

إذا��هذه�أبيات�لبKLس.�والراوية�كان�يقول �،علKLا�هذا�"�سم"،�أي�¡ي�كHم�منثور 

و�عوض�أن�تسلب�الشعرية�من��،استعمل�الراوية�كلمة�بيت�فهو�يعلم�أK¹ا�شعر

�يجب�أن�نقر�بأن�أبياته�أك´�f،أبيات�بKLس،�وعوض�أن�نقول�أخطأ�وكسر�شعره

  من�نظام�الخليل.

�الثالثة� �والجماrي�:القضية �القيا¼�� �Zي��،قضية �الخ´ن �عند �أقف هنا

بسيط،�وقف�عندها�¼���محمد�العلم��باعتبارها�ظاهرة�مستفعلن�الثانية�Zي�ال

  نص�الحكم�ا�عياري:�،خليلية

مّجه��،أي�تغي�fgدخله�،فهو�كالثاني�من�البسيط�من�كان�ذا�عقل�بسيط،

  (إلخ).��الذوق�وغfgه

�موقع� �Zي �تفعيلة �Zي �بالتصرف �تتعلق �ظاهرة �يقف�عند �العلم� �ستاذ

�}ن �محمد ��êل� �سؤال �هذا ��هت�:معgن. �العروض�هل �نظام �Zي �با�واقع مام

�موجود؟ �وغ�fgالخليQي �اهتماٌم��الخليQي �استطعت�الوصول�إليه�أن��عتماد ما

�با�وقع �اهتمام �وا�راقبة �وا�عاقبة �وا�تقارب، �الطويل �Zي �ذلك����،با�وقع ومع

ا�عاقبة��،و��KÅُتم��Kا�Zي�العروض�اهتماما�قياسيا�تقعيديا�،تدخل�هذه�الظاهرة

�،عندما�يقف�¼���محمد�عند��هتمام�بالتفعيلة�الثانية�والثالثة�لم�ع�Kا.��ُيتك

ويقول�إن�الشاعر�قد�غfgّها،�فهل�يوجد�أصZ�Hي�نظام�العروض�اهتمام�با�وقع؟�
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كان،�أو�ا�ستدرك�KÅتم�بالظاهرة،�أي�أن���ن��صل�Zي�النظام�العرو����الخليQي

إذن��،وrى�أو�الثانية�أو�الثالثةو��يقولون�مستفعلن�� �،يدخلها�الخ´ن�مستفعلن

�ا�وقع �بالحديث�عن �نبدأ �سياق��،عندما �أو�Zي �جماrي �نقد �سياق �Zي �نحن هل

تقديم�معياري�يعتمد�عQى�العروض�باعتباره�قواعد�قياسية؟�سؤال�آخر�يتعلق�

فسيبويه�ذكر�بأن�العرب�كانت��،وبنظام��نشاد�،بنظام�العروض�الخليQي�عموما

  ��تنشد�قول�لبيد:

هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�فِرجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــامْ   فــــــــــــــــــــــِت�الــــــــــــــــــــــدياُر�محلهــــــــــــــــــــــا�فمقــــــــــــــــــــــامع
ُ
  بمً�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ¬�تأّبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد�غول

�من� �مجموعة �منه �ينقص ��قل �عQى �أو �الوزن، �يكسر ��نشاد هذا

�قضية(العتاب)،�الحركات؛ �إrى �سأعود و��أعلم�هل�أثبتْت�ضمن�الظواهر��هنا

�يزول�السبب،�}ن�هو�يناقش�Zي��باعتبار �تصبح�(فمقام) �الكم�(فمقامها) هذا

إن�عبد��،Qى�أحد�ا�حققgن،�وأنا�سأعود�إrى�قضية�التقليد�و�طHقالتعليق�ع

�إن�الشعر�يجب�أن�يقيد �معناه وإن�من�أطلق�أخطأ،��،السHم�هارون�قال�ما

�إrى�التقييد، وتكرر�هذا��وأنت�علقت�بأن�هذا�تجنبا�من�الوقوع�Zي��قواء�دعا

  Zي�الوافر:بصفة�خاصة،�فكيف�نطمëن�إrى�أن�"فعول"��أظن�مرتgن�Zي�الوافر

  وقـــــــــــــــــــــــــــوrي�إن�أصـــــــــــــــــــــــــــبت�لقـــــــــــــــــــــــــــد�أصـــــــــــــــــــــــــــاْب   أقQــــــــــــــــــــــي�اللــــــــــــــــــــــوم�عــــــــــــــــــــــاذل�والعتــــــــــــــــــــــاْب 

�السياق� �وZي�هذا �إنشادية، �أمام�ظاهرة �أمام�ظاهرة�عروضية�ولسنا إننا

فإذا�لم�يكن��طHق��،فالقاعدة�الجمالية�واضحة�،إذا�اجتمع�التقييد�و�طHق

�ي �والتقييد �التقييد، �من �أقوى �فاÐطHق �الوزن، �كسر �إrى �معه�يؤدي ذهب

  �ن�التقييد��بد�أن�يكون�ضعيفا.�،التذييل

أقول�لعQي.�Zي�مقدمة��،�ع�ì¬�أذكر�سيدي�محمد�لم�يظهر�rي�Zي�الكتاب��

̀ع�ì¬�غ�fgموجودة،�ليس�Zي�ا�¨ن وأذكر��،شرح�الخزرجية�للدمامي���أثبَت�أبياتا�ل
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هرة�ولم�يظهر�rي�أن�هناك�تناقضا،�هذه�الظا�،إثنا�عشر�أو�،أK¹ا�عشرة�أبيات

هل�صاغ�الخليل�نظامه�العرو�����.ظاهرة�ا�خالفة�تعيدنا�إrى�السؤال�وبه�أختم

�نظام� �عQى ��íتستع� ��ن��بيات�ال�� �أخرى�موازية؟ �أنظمة �بوجود وهو�عالم

�الشعر�الذي� �أقصد�هل�هذا �أنا �ما�حدث، �الرواة�تؤكد�أن�أمرا الخليل�ويثبKvا

�.غل�عليه�الخليل�؟وأختمنسKvلكه�هو�وجه�من�عدة�أوجه�بعضها�هو�الذي�اشت

ما�موقع�سلطة�الشعر�ا�ولد�من�هذه�الظواهر؟�ما�نHحظه�أن�الزمان�كلما�تأخر�

�سلطة� ��ن�ا�حدثgن�فرضوا ��اذا؟ �الظواهر�من�أشعار�ا�حدثgن، اختفت�هذه

إrى�الكتابة�الشعرية،�فحالوا�بgن��جمالية�تحول�دون�دخول�مثل�هذه�الظواهر

�العرب�القدم �سؤال�آخر:�،اءصور�تنسب�إrى �ا�تأخرون. �وبgن�أخطاء�سfgتكKÃا

�أبيات� �فهناك �؟ �و�سHميgن �الجاهليgن �عند �خبنه �اطرد �هل �البسيط مخلع

̀ع�ì¬�تبدأ�با�خبون  ظاهرة�فاعلن�ا�خبونة�"مستفعلن�فعلن"�هل�¡ي�ظاهرة��،ل

رغم��،أو�كان�يجب�أن�تثبت��ن�ا�تأخرين���يخبنون �،مألوفة�Zي�الشعر�الجاهQي

 .خبنه�كما�يقول�أبو�العHء���ترفضه�الغريزةأن�

  وشكرا�سيدي�محمد.�
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أصل�الكتاب�رسالة�تقدم���ا�ا�ؤلف�لنيل�دبلوم�الدراسات�العليا�	ي�اللغة�

�الخليل� �قبل ��ا �(ول �خصص�الباب �أبواب، �وث/ثة �مقدمة �وهو�	ي العربية،

�القائ �والعلم �ا�/حظات�ا�تفرقة �ب:ن �وما �الخليل. �هذه�وعمل �أن �إAى �مش:Cا م،

ا�/حظات�Nبد�أن�تكون�قديمة�قدم�العشر،�وأ�Lا�تخضع�للتطور�كما�يخضع�له�

�	ي� �بم/حظات �يوOي �أن �أيضا �التطور �هذا �ضروريات �من �وأن الشعر�نفسه،

�	ي� �الخليل �سيعتمده �الذي �التمهيد �بمثابة �تكون �والقافية �العروض موضوع

�القوا	 �عن �الثاني �الفضل �	ي �ويتحدث �أقو_�عمله، �مستعرضا �الخليل. �قبل ي

�مصطلحات� �بعض �يستعملون �كانوا �العرب �أن �تظهر �والجاحظ لiخفش

  عروضية.�

�للناب �بأبيات�شعرية �هذا �وجريرغويؤيد �الرمة �وجندل �تستعمل��،ة وكلها

  �.بعض�هذه�ا�صطلحات

�وعليه�يخصص� ويتعرض�	ي�الباب�الثاني�للعروض�والقوا	ي�عند�الخليل.

�للعرو  �(ول �للقوا	يالقسم �مقدمة�،ض�والثاني �(ول �فصول   فالقسم �،وستة

وضع�العلم�وتسميته�وبناءه�وضياع�كتاب�الخليل�واعتماده��:يتناول�	ي�ا�قدمة

  أقوال�الخليل�نفسه�أو�ما�نقل�عنه�ومنهجه�	ي�الدراسة�

                                                           

�ا�غربي،�-1 �نقدية�الكتاب �بيلوغرافية �منشوراتمجلة �ا�غربية�. �والنشر.��ليفللتأ�الجمعية والCxجمة

  1934العدد�الثاني،�فاس�
  أستاذ�التعليم�العا�ي،�الرباط.�-  *
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�الحركة� �ع{ى �الوظيفية �الصوتية �الوحدات �لبناء �(ول �الفصل ويعرض

�من�ا�قطع �وتسمي��اوالسكون�وموقعها �وع/قة�بعضها��،، �عن�بعضها، وتم:�ها

  ببعض،�وبناء�الوحدات��يقاعية�م��ا.

�سماه �ما �إAى �الثاني �الفصل ��يقاعية��:ويتعرض �الوحدات �أو "(جزاء

  .الك�Cى"�ويكون�موضوع�(نساق��يقاعية�والبحور 

�،الفصل�الثالث�من�الكتاب�ويتناول�تعريف�هذه�(نساق�وعددها�وتركي��ا

ا�ضافة�إAى�مواضع�أخر�يختمها�بحديث�عن�عدم�إغ/ق�الخليل�لباب�التطور�ب

�وهو� �عل��ا � �أطلقه �الذي �عن�_سم �البحور؟؟ �لهذه �الشعر�بوضعه �إيقاع ع{ى

  استنباط��من�طبيع��ا.�

ويتناول�الفصل�الرابع�الدوائر�أو�النماذج�النظرية�العليا�ال����ي�ا�ختلف�

�وا �وا�شتبه �وا�جتلب �وا�ؤتلف �م��ا �واحد �كل �	ي �ويدل ��تفق. �من�ع{ى عدد

ويعرض�ا�ؤلف�رأي�شكري�محمد�عياد�الذي�عرض�لبعض��،البحور�ا�عروفة

�ا�ستشرق:ن �أولئك��،آراء �بعض�آراء �نفس�الوقت �	ي �انتقد �كما �آراءه فانتقد

مع��،ويقارن�	ي�ختام�الفصل�ب:ن�ا�همل�من�البحور�عند�الخليل�.ا�ستشرق:ن

  ي�كتابه�الع:ن.�ا�همل�من�اللغة�	

�و(نساق� �تعرض�للوحدات �ال�� �الخامس�للتحوNت وبخصوص�الفصل

تشعب��،التمي:��ب:ن�الزحاف�والعلة�،من�ذلك�مث/�وظيف��ا�،والزحافات�والعلل

�ظواهره �وأنواع�،الزحاف�وتعدد �صور �إAى �	ي��،تفريعه �الجانب�التعليم� وصفه

�ويعقد�آخر�الفصل�لظاهرة�التداخل�	ي�الوظيفة� شواهد�الزحاف�عند�الخليل.

  ب:ن�الزحاف�والعلة.�

�الخليل�	ي� ويدور�موضوع�الفصل�السادس�من�القسم�(ول�حول�منهج

�من�(شعار� �استقرأها �أن �بعد �وصف�ظواهر�الشعر، �ع{ى العروض�واعتماده
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�ا�نهج�الوصفي�الذي�مر�بمراحل�تتمثل�	ي�،(مويةالجاهلية�و�س/مية�و �:هذا

�ـ� �النظرية �العليا �النماذج �ـ �الوحدات��يقاعية �ـ �الوظيفية �الصوتية الوحدات

  التحوNت.

�الخليل �ا�ستدرك�ع{ى �الباب�الثاني �ا�ؤلف�	ي �قسم:ن�،وتناول �:وقسمه

وتعرض�فيه��،والثاني�	ي�القوا	ي�،قسما�عرض�فيه�ما�استدرك�عليه�	ي�العروض

�والزجاج� �وا�عري �وا�ح{ي �والشنCxي£� �والسكاكي �والت�Cيزي �و(خفش لليث

�ومن� �وكلهم�من�القدماء. �الجديدة �وبعض�بحوره والجوهري�وحازن�القرطاج£�

  ا�حدث:ن�عرض��براهيم�أنيس�وعبد�هللا�الطيب�ومقCxحا¥�ما�ومشارعهما.

 ̈ ن�منهجهم�	ي�بحث�ولم�يدخل�ا�ؤلف�عمل�ا�ستشرق:ن�	ي�دائرة�بحثه�

�ع{ى� �درسه �	ي �اعتموا �وذلك�¨�Lم �هامش�العروض�العربي �ع{ى العروض�كان

"	ي�البنية��:مناهجهم�(وروبية.�كما�أن�الباحث�لم�يتعرض�لعمل�كمال�أبي�ديب

�علم� �	ي �ومقدمة �لعروض�الخليل، �جذري �نحو�بديل �للشعر�العربي، �يقاعية

̈ن�عمل�أبي�ديب �Nيدخل�	ي�موضوع�عمل�ا�ؤلف�"نظرا���يقاع�ا�قارن"�وذلك�

�ا�يث:Cه�من�قضايا�منهجية�وعلمية�كث:Cة�تكاد�تبعده�عن�موضوع�هذا�البحث"�

�العلم� �البحث �شروط �أبسط �يفتقر�إAى �عمل ̈نه �	ي�.و" �أحيانا �وقع ̈نه �و "..

وثالثا�أنه�لم�يأت�بجديد�	ي�كل�ما�عده�بدي/�جذريا�لعروض�الخليل،��.التناقض

  ا�سبق�أن�ذكره�الجوهري�أو�جاء�	ي�العمدة�Nبن��رشيق.�وإنما�كرر�م

وتجدر��شارة�إAى�أن�ا�ؤلف�كان�طموحا�	ي�دراسة�هذا،�ذاك�أنه�تعرض�

لتاريخ�العروض�والقافية،�وهو�تاريخ�طويل�يحتاج�إAى�كث:�Cمن�الحيطة�والتأمل،�

�كث:�Cمن�الدقة ه�استفاد�من�منهج�الخليل�نفسه�فنهج�نهجأن�فكان�له��،وإAى

  الوصفي،�وهو�ما�ساعد�ع{ى�احتواء�هذه�الفCxة�التاريخية�الطويلة.�
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�الفهرس:ن� �إAى �با�ضافة �بفهرس�لiع/م�وآخر�للقوا	ي وذيل�ا�ؤلف�كتابه

  وفهرس�ا�واضيع.��،فهرس�ا�صادر�وا�راجع�:التقليدي:ن
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إزاء�ما��بتفاعله�ا$عر"ي،�التلقي�ف��ا�يحظى�ال���الفرص��كاديمية�نادرة��ي

�ا$قاربات �بعض �إشكاليات�تطرحه �من �:ستثنائية �يمكن�وهو�امتياز، أن��?

تتمثل�أو?هما�،�أساسيIن�لخاصيتIن�امتDك�هذه�ا$قاربات�من�خDل�إ?�يتحقق

أسئلته��قابلية�من�حيث�أو،�البنائية�حيث�ديناميته�سواء�من،�ثراء�موضوعها�"ي

�والتحديث�للتجديد �لها�الد?لية�الحركية�بتأث�YIمن، �ا$وجهة �تتمثل، �بينما

�ا$قاربة�Yض�"يال���يف`،�النظرية�ما�يكفي�من�الخ^Yة�امتDك�"ي�الخاصية�الثانية

�. أسئلة�من�ما�يطرحه،�و موضوعها�من�قضايا�تفعيل�ما�يتضمنه�قصد�توظيفها

،�البياضات�تلك�التنقيب�ا$منهج�عن�مصدر�يتأسس�عgى�ضرورة�تفاعل�وهو

�إشكا?ته�"ي�تبلور �سلبا�عgى�وا$ؤثرة،�ا$وضوع�للبنيات�ال���يتشكل��nا�ا$تخللة

�ومحددة�معلومة�أنساق �ه، �البياضاتباعتبار�أن �مؤشرات�رمزية��ي�ذه �عgى،

�ا$وضوع �الجوهرية�افتقار �عناصره �لبعض �تكون ، �معنية�ا$قاربة�وال��

أو�،�ما�طالها�من�أخطاء�ومن�تحريفات�أو�تعديل�عملية�تصويب�ع^Y،�باستعاد�yا

�ذاته �ا$وضوع �بنيات �يع`Yي �$ا �والتأط�YIنقص�من�ع^�Yاستدراكها �التوثيق .�"ي

الهام�ا$عنون��للمؤلف�قراءتنا�مؤخرا�هو،�هذه�القناعة�عgىتأكيدنا���صل�"يو

أصدره�الباحث�و�كاديم��ا$غربي�محمد�العلم���ب"عروض�الشعر�العربي�"الذي

رائدة�"ي�م`ن��هو�عبارة�عن�قراءة�نقدية�توثيقيةو �مصنفIن.�"ي،�توبقال�دار�عن

�النو�ي�شعري  �ا$ستوى �عgى �و إشكا�ي �ا$ستوى ، �عgى �الكم��كب�YIجدا �يضم،

                                                           

  ،�مندوب�وزارة�الثقافة�بفاس�سابقا.شاعر��-  *
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�"ي�ممثلة،�تغطي�أز�ى�عصور�الشعر�العربي�القديم،�واحدا�وتسعIن�ومائة�ديوان

�ال��،�دون�إغفال�بعض�النماذج�العباسية،�و�سDمي�و�موي �العصر�الجاهgي

  �.توظيفها�استدعت�الضرورة�ا$نهجية

لفضول��إثارة�اج`Yاح�السبيل��ك��Y"ي،�القراءة�تحديد�رهان�هذه�ولقد�تم

�بكل�معزز ،�لسلطة�اختبار�نقدي�إخضاع�التجربة�الخليلية�"ي�ا$تمثلو �،التلقي

�الشروط�ا$عرفية�لكافة،�دقيق�وشامل�توظيف�من،�:ختبار�مقولة�ما�تقتضيه

�ا$همة �بإنجاز�هذه �عgى�.الكفيلة �العموم�و�ي �عقودا��شروط، �إعدادها تطلب

�العرو����"ي�طويلة �الدرس �مصاحبة �ا، �هذا �"ي �التنويه �يمكن �لسياقحيث

�دراسة �العروض�والقافية "� �التأسي��� التأسيس�و:ستدراك�"الذي��"ي�بكتابه

�الثمانينيات �بداية �"ي �الفارط�أصدره �من�القرن �ا$راجع�، والذي�يعت^�Yمن�أهم

�.الذي�تتم��Iبه�التجربة�الخليلية�والنظري ،�العمق��جرائي�"ي�مساءلة�ا$عتمدة

�أسئلة �أن �العمل�ذلك �ال�هذا �رافقت �بداية��باحثال�� �منذ �العلم� محمد

�السبعينيات �?حقا�سيعتمدها�ال����ي، �نظرية، �العروض��كأرضية $ساءلة

�و الخليgي �من، �ا$رجعيات�انطDقا �أن�الشعرية�نفس �سبق �عل��ا��ال�� استند

�وضع�الخليل �وقوانIن�"ي �العلم�مبادئ �هذا �نفسه�حيث، �القارئ "ي��سيجد

�مشروع �علم��ضيافة �له، �والجماليةا�كل�صاحبه�كرس �الفكرية ،�هتماماته

�التاريخية�عنوانا �بالقيمة �الضم�� �?ع`Yافه ��nا�ال��، �العربي�يحظى ،�الشعر

  كما�بغيا�nا.�،�ستظل�مدينة�له�بحضورها،�ديوان�هوية�بوصفه

�الذي�كان�حاضرا،�تحديده�للقصد�ا$ركزي �"ي�القارئ�م`Yددا�وهو�ما�يجعل

الخليل�تحت��وضع�مشروع�تطلعه�إ�ى�بIن،�واجهة�ا$خت^�Yا$عر"ي�لدى�الباحث�"ي

�مجهر�ا$ساءلة ،�القديم�العربي�الشعر�لخيمياء��يقاع�"ي�هاجس�تمثله�وبIن،

�سيجد�نفسه،�ذاته�القارئ �إ?�أن�.عروض�الخليل�هو،�أسا����وسيط�من�خDل

�باعتبار،�داخل�هذه�التجربة،�وضع�حدود�ما�باستحالة�مقتنعا،�"ي� �اية�ا$طاف
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رؤية��أي�إلغاء�كان�سببا�"ي،�فيه�توريط�ذاته�إ�ى�الباحث�س¡ى�ذيالفضاء�ال�أن

�من�انصهاره�التام�"ي�طويلة�بسنوات�£ن��مر�يتعلق،�ا$قصدية�مسبقة�$فهوم

ال���،�أساسا�بيد�التجربة�زمام�السلطة�بما�يضع،�وسحر�تراثنا�الشعري �جاذبية

�حيث،�العروضية�والد?لية�انتشاءاته�بشمولية��ي�تجربة�بحث�عاشق�مشفوع

�هنا �ا$عرفة �تستشرف�أفقها، �تقتضيه، �تأملو �أناة�عملية�:ستشراف�من�بما

�وضبط �ولعل�ومواكبة، �"ي��تكريس�وتقص. �محدد �$وضوع �البحث �من عقود

إ�ى�مستوى��قد�يرتقي��nا،�تقدير�استثنائي�$ادته�هو�أك^�Yدليل�عgى�حضور ،�ذاته

�و العربية�بأسرار�انكتاب�القصيدة�:ن¦�ار ،�أسرار�انبناء�علم�العروض�الخليgي،

،�وتحت�مجهر�الرؤية�النقدية�سيظل�هو�أيضا،�دليل�معر"ي�الذي�يتحول�هنا�إ�ى

�يكفي�من�ال^YاهIن�إ�ى�بحاجة حيث�،�موضوعيتهو �كي�تتأكد��nا�مصداقيته،�ما

إ�ى�جانب�حضور�نوع�من�،�بIن�الباحث�و�صل�حالة�من�الندية�حضور �يDحظ

�يظل�،التما�ي �:حتفاظ�الذي �عgى �خطر��ا$عرفية�با$سافة�حريصا �تل©ي ال��

  لªثر.��يل©ي�الحق�"ي�استقDلية�الرؤية�النقدية�قد�تطابق�الوقوع�"ي

�"ي �آن�ونس`Yجع �:نصهار�اليقظ�والحذر�"ي �سياق�هذا �لقانون�، اعتماده

�ال��،�و ليلاعتمدها�الخ�ال���عgى�غرار�ا$نهجية،�:ستقراء�دلي�Dإيبيستيمولوجيا

�الدقة��جرائية�غ�YIقليل�من�استدعت�من�الباحث�تو¬ي �بسDسة�كي�ينتقل،

�مستوى  ��ولية�من �بالجزئي��حاطة �وبا$تعدد، �مستوى �وا$تنوع، ،�الكgي�إ�ى

�الك^Yى �بأنساقه�ا$ؤطر �ف��ا، �ينتظم �يتم�ال�� �ما �أنساق�مجمل �من �توصيفه

�حقيقية�متاهة،�ه�الخليل�بن�أحمدللم`ن�الذي�قارب��ي�بالنسبة،�مجزأة�وأولية

�:حتما?ت�تتقاطع �مختلف �ف��ا �والنظمية��يقاعية�وتتشابك �سوف�، حيث

�الباحث �يكون �وفصولها، �القراءة �أبواب �امتداد �وعgى �يل`�م، �أثر��أن بتعقب

��صل �النقدية، �الرؤية �تحكمها �بخطى �جانب�حضور ، �من��إ�ى هاجس�التأكد

�للم`ن �العرو��� �الوصف �صحة �هوصدق، �بIن، �التطابق �مدى �واقع�ومعرفة
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�وهو�أمر،�من�أجل�استقصاء�مختلف�الظواهر��يقاعية،�ومبادئ�النظام�الشعر

،�وا$قارنة،��حصاء�مدعما�بتقنية،�للدواوين�كان�يستد�ي�القيام�بتحليل�عي��

�التحديد�بخاصية�مؤطراو  �هو�معلوم�.والتوثيق، �وكما �العي����فإن، التحليل

�?حظ�ال��،�و :ستقراء�لدى�الخليل�اشتغال�بضبط�آلية�لهو�الكفي،�للنصوص

�العلم� �الباحث�محمد �كمال�أن، �وتعميميا�أبو�ديب�قد�الناقد �نسبيا ،�اعت^Yه

�الكث�YIبحجة �الشعرية�بقاء �الكتابة �تجارب �به��ا$`ن�خارج�من �اشتغل الذي

�الخليل �حفز�الباحث، �مختلف�الظواهر�وهو�ما �العروضية�للتعرف�عgى �ال��،

�"ي�الشعر�العربي��nا�م�Iيت �كتابته�القديم �عصور �أز�ى �تكون ، �ظواهر�لن �و�ي

�بي°�ا�ومتناغمة�ومتكاملة�منسجمة�بالضرورة �فيما �تباين�إ�ى�بالنظر�وذلك،

�الشعرية �السياق�مرجعيا�yا �هذا �"ي �تفيد �ال�� �العDقات�مجموع، �ال���تلك

�القراءة ،�تعدد�أبعادها��ىإ�انتبه�الباحث�وال��،�مع�النصوص�الشعرية�تنسجها

�فض�Dعن �القراءة�الظاهرة�إذ �تفرزها �للنص��صgي�ا$باشرة�ال�� �أيضا، �ثمة

هو�أدى��وما،�ا$حققIن�عن�تدخل�وكذلك،�عن�تعدد�الروايات�الظواهر�الناتجة

ال���قد�تنتظم�"ي�سلك�،�الخDصاتو �النتائج�"ي�كل�من�إليه�التعدد�والتداخل

  �.أو�:ختDف�التشابه

مغامرة�،�عمومه�هو�"ي،�إ�ى�أن�العمل،�شارة�"ي� �اية�هذه�الورقةتبقى�� 

عgى�أساس�امتثاٍل�مطلٍق�لسلطة�،�ثر�الخليل£�تكتفي�با?قتفاء��عم�²?،�نظرية

الشعرية��$ساءلة،�مغايرة�رؤية�بقدر�ما��ي،�له�قداسية�أو�رؤية،�العلم��منجزه

�العربية �Iنأو�التهج�التقديس�من�شرك�ثنائية�تخلصت�وقد، �أن، تكون��دون

�وسطا �خيارا �جانب�إ �ا�.أو�ثالثا�بالضرورة �ذلك�إ�ى �اختيار�معر"ي، أي��يتD"ى،

��سقاط�شكل�من�أشكال �تكون �الذي، �ما �مقاربات�غالبا ضحية��تتورط�فيه

  �.أو�العدمية،��صولية�رؤي�µا
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الشعر�موهبة�متفجرة�تظهر�للعلن�م���ما�وجدت�ا
حفز؛�وا
عاناة�أصدق�

�ميوله �كانت �كيفما �.-ز�مشاعر�ا
تلقي
ً
�كتابة �8حاسيس��؛محفز�ُيبلورها :ن

  �.@نسانية�واحدة�=�تختلف

عر�ا
وهوب�الدكتور�سيدي�محمد�العلم�Gمن�النماذج�القلة�الذين�والشا

�وا
تجدد� �القائم �الفراق �بحدث �ا
قرون �القهر �بـِِسَمِة �دواويS-م �حزU-م صبغ

مما�يجعل�ا
وهبة�تتفجر�شعرا�صور�بكل��؛بلوعته�وحرقته�ال��G=�تفارق�ا
كلوم

�الحيا �شاركته �من �لذكرى ِدة
ّ
�ا
خلـ �8ديب �مواقف �ومرهامصداقية �بحلوها �؛ة

هذه�الحياة�ال��Gتصبح�بعد�رحيل�الوليف�مصبوغة�بكآبة�مستمرة�ُتخرج�شعرا�

�من�العواطف�الجياشة�ا
وجعة
ً
  .متمjkا�ِلتبنيه�كّما

"� �لديوان �موجزة �قراءة �وضع �أحاول �الحجروإذ �الدكتور�زهرة �لrستاذ "

تمكنت�من��العلم�Gفلتأثtkه�الذي�ساهمْت�فيه�مضامينه�ا
عtuة�عن�حرقة�فائقة

إضافة��؛شاعر�استطاع�التعب�tkعS-ا�بصدق�متولد�عن�حب�يصعب�أن�ُيضا}ى

إ�ى�التعاطف�ا
تولد�عن�@حساس�با:لم�الدفkن�الذي�يعيشه�وبنفس�حيثياته�

  �.كل�َمن�فَقـَد�راح��لن�يعود�أبدا

�مجال� �إثراء �ي� �8ديب �مساهمة �أيضا �العمل �لهذا �ا
تلقي �يجذب مما

إضافة�إ�ى�موهبة�الشعر�ال��Gحباه��؛ن�متمكن�من�قواعدهيصعب�دخوله�إ=�م

  .هللا��-ا

                                                           

  فاس�-بمركز�تكوين��ساتذة�ةأستاذ�-  *
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�الديوان�أن�ي�حظ�طغيان�ا
لمح�الحزين� �ي� يمكن�
تصفح�أول�قصيدة

�للفراق �ا
صاحب �الدفkن �قهر�8لم �استشعار�8ديب �سببه �8لم��؛الذي هذا

�فـي�الصور�ا
عtuة�ال��Gنستشفها�من�مضاميـن�هـذه�ال تحفة�الذي�نراه�مجسدا

� ـ �بـِ �قصائدها �من �بعضا �8ديب �وسم Gال�� �الفنية �تعجلِت" �ي�"� �كونت Gوال�

  .مجموعها�إحدى�عشرة�قصيدة�مثلت�ما�يقارب�ثلث�قصائد�الديوان

وما�تبنيه�لجملته�"تعجلِت"�إ=�د=لة�صادقة�ع�ى�قهر�الفراق�الذي�صبغ��

ه�للراحلة�قبل�8وان  �؛الخطاب�ا
وجَّ
ُ
نه�ا
ضمون�حيث�نتمكن�من�اكتشاف�كـ

�تفارق  �لن Gال�� �القائمة �اللقاء �للحظات �حاضرة��؛ا
س�tجـِع �حبيبة ولو�برحيل

�تعجلها �لفكرة �الرافض �لدى �تكرار�هذه��؛متواجدة �من �للمتأمل �يتج�ى حيث

�وبوضوح �الطريقة ��-ذه �مشاعر��؛التسمية �=زمت Gال�� �الطاغية �الحرقة مدى

 
ً
�رزءا �بعدها �ُمخلفة �راحلة �حبيبة �يفتقد �مكلوم �من��محب � �يتمكن �لم ثقي�

�وأخلص�لها�؛ولم�يتمكن�من�التكيف�معه�،تحمله �؛لوفائه�الصادق�لل��Gأح�-ا

فكان�ِلـرزء�الفراق�القاهر�أثره�السل��Gالذي�فرض�ع�ى�هذا�ا
رزوء�وضعا�قاهرا�

=�ُيحتمل�لدرجة�فقده�كل�مغريات�الحياة�ال��Gستصبح�بالنسبة�له�مسألة�وقت�

�اح �لعدم �رحيله �التسمية��ينتظر�تعجل ��-ذه �لِلوْسم 
اِ� �إضافة �مسايرته؛ تمال

:U-ا�تمكنت�من��؛"تعجلت"�من�قيمة�د=لية�جمالية�أثثت�إبداع�الشاعر�الناجح

�شمولية�� �د==ت �حملت �جملة �ي� �اختصرت �أحاسيس �مجموع �عمله تضمkن

�إنسان �كل �قلب �شغاف ْمس
َ
�لـ � �تمكنه �قدرة �من �تج�ى �الذي �ا
قصود غت

َّ
�؛بلـ

�للمتلق �الذي�خصوصا �التعاطف �منطلق �من �@بداع �هذا �مع �يتعامل �الذي ي

�جانب�صدقها �جمعت�ا�ى Gال�� �بكلما.-ا �ا
ؤثرة �الطاغية �الحزينة �النtuة �؛ولدته

  .ضوابط�العمل�8دبي�ا
تقن�جمالية�تبن£-ا�كل

�من�� �الشاعر �كابد �حقيقة�ًمعيشة �صور �قد �الديوان �كون �جانب إ�ى

إضافة�إ�ى��.ة�امتازت�بصدقي¨-ا�وصفا§-امجموع�رؤى�متنوع�فقد�ضم�؛خلفيا.-ا
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مما�كان�له�أثره��؛ا
مjkة�لكل�ما�هو�متقن�أدبيا�لغة�السرد�ا
توفرة�ع�ى�الشروط

�ا
صورة� �بتعابtkها ا
�حظ�بسبب�هذه�الخاصية�ال��Gتمكنت�من�شد�القارئ�

فهو�باٍق�وموجود��يحارب��؛وإن�رحل�قبل�أوانه�؛
عاناة��قلب�=�زال�ينبض�بحب

�حبيبة�.ة�¬بتعادفكر  �ا
فقودة �وأن� �عز�شبا�-ارحلت��خصوصا �=��؛�ي إ=�أU-ا

�؛"�لم�تبتعدغائبة�/�حاضرة��ي�مخيال�زوج��مكلوم��صدم�بفراق�"�حية��تزال

�الديوان �صبغ�جل�قصائد� د�حزنا
َّ
�َولـ فالراحلة�محور�حديث�قلب�صدم��؛مما

�عمرٍ  �وِليِف �تعويضه�=بتعاد �ع�؛يستحيل �ليس�من�السهل �الفاقد�إذ �الفرد �ى

�به �جمعه �ماضيا �ين®� �أن �إليه �الناس �8ثر��؛أقرب �تجاوز �من �يتمكن أو�أن

  .السل��Gلهذا�الفراق

�يوفر� �أن �ـ �أدوا.-ا �كل �من ٍن
َّ
�ُمتمكـ �مبدع �بتقنية �ـ �8ديب �استطاع لقد

�ا
ؤثرة �الفياضة �أحاسيسه �أوصلت �نجاح �شروط دت��؛للديوان �َجسَّ لكوU-ا

  �.ستشف�من�التعامل�معهاا
عاناة�بأقوى�منظور�يُ 

د==ت�إيحائية�أعطت�الكلمة��هذه�ا
عاناة�ا
صاحبة�أنتجت�إبداعا�تبنته

مكن¨-ا�من�تجاوز�محدودية�اللفظ�ا
حصور��ي�معناه�ا
عجم�Gإ�ى��قيمة�مضافة

ُيستدل�به�ع�ى�الهوية�الثقافية�للمبدع�ال��Gتجسدت��ي��؛مفهوم�أك¯�tشمولية

�؛ا
عجمية�بتحميلها�د==ت�سايرت�ما�أريد�مS-اعمل�تمكن�من�تشكيل��اللغة�

�ضوابط �كل �له �توفرت �مجال �داخل �فيه �ا
تحكم �لتوظيفها الصنعة���نظرا

وال��Gنرى�توفرها�بشكل�ملحوظ��ي���؛الب�غية��من�استعارة�ومجاز�وخيال�وغtkه

  .قصائد�الديوان

�ركز�الشاعر�ا
بدع ��لقد �بــ" �ا
وسومة �قصيدته �أ�")7تعجلت�(�ي ن�ع�ى

=ستمرارية�الحياة�ما�}ي�إ=�قبول�بدوران�لن�يتعدى�مكانه�ا
حصور؛��مسايرته

�²-تدي��-ا ده�البوصلة�ال��Gكان�
ْ
وهذه�ا
سايرة�الزمنية�لن�تتعدى�حركة��؛ِلفقـ
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�لضياع �غ�tkمتجاَوز �مكان �كانت��داخل �متعة �كل ِقدت
ُ
�ف ده

ْ
�بَفقـ �الذي الدليل

�السFG"لذلك�"�؛متاحة�من�قبُل 
ُ
�لذة

ْ
بت

َ
ال��Gضاعت�وأضاعته�معها�فهل�بعد��خ

��$ي�لجة�من�سراب؟""�هذا
ُ
ْبط

َ
  �.َينفع�الخ

�tعنه�بتقنية� َّuع
لنستمع�للمبدع�مخاطبا�ا
فقودة�بنtuة�غلب�عل£-ا�الحزن�ا

  :متفوقة

  تعجلِت �

  كيف�أسtk؟

  فهل�ُيمنة�أضع�الّرِجل؟

  أم�ُيسرة�ً؟

  َمن�دلي�ي؟

ُب�؟   من�سُيصّوِ

ِئ؟
ّ
  من�سُيخطـ

  َمن�؟

  ب=�جوا

FGالس�
ُ
�لذة

ْ
بت

َ
  خ

  أم�ناصبت·�Gالطريق�العداوة�؟

  ترى�هل�أس�tkمكاني؟

�$ي�لجة�من�سراب�و
ُ
ْبط

َ
  1؟هل�َينفع�الخ

                                                           

1
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ويتكرر�السؤال�و=�جواب�بعد�أن�خبت�مباهج�الحياة�ال��Gناصبت�العداء�


ن�فقد�لذة�عيشها.�  

�الراحلة �بكت�الحبيبة Gال�� �أبياته �سطرته �وشوقه �الشاعر�وحزنه �؛حنkن

�فصورت �عن�� ص�أ
ه�بنوع�من�التحدي�ا
لحوظ� قصائده�مشاعر�مبدع�شخَّ

�ا
ادي �الرحيل �مفهوم �تجاوز �حاضرة���؛طريق �لحبيبة �دائم �بوجود وتعويضه

�.وإن�ابتعدت�وعز�اللقاء�مكانا�فالزمن�كفيل�بجمعهما�داخله�؛يخاط�-ا�وترد�عليه

�يخ �لن �غ�tkمنتظر�فالغد �بإبعاد �واليوم �8مس �خيانة �من وهو��؛ون و�بالرغم

  :ومجاورة�تقر�-ما�من�بعضهما�؛موجود�يزكيه�لقاء�متواجد�الحضور 

�Gوسم
  حل�ميعادك�ا

  ستأتkن�

  أخtuت·�Gأنك�اليوم�مشتاقة�للحديث�

  ونفض�الغبار�عن�القلب�

  لسُت�أشك�

  تشكkن�أنت؟

  الطريق�الفسيحة�سالكة��

  وأنا��ي�انتظارك�ما�زلت�

دّوٍ�وبkن�رواح��
ُ
  والقوم�بkن�غ

  ا�عاد�من�راحتقولGن�م�

  بل�عاد�من�شاء�

  صtuت��
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�tuسأص  

  هذا�نشيدي�الذي�ما�عرفت�سواه�

  ���������������1ولن�أعرف�الغد�شيئا�سواه�

لقدرة��؛تضمنت�نصوص�الديوان�الشعرية�مجموعة�من�التعاب�tkالرمزية

8ديب�اللغوية�والفكرية�ال��Gمكنته�من�بلور.-ا�صورا�بديعة�تمكنت�من�إفراز�

�مخالف �" ِللمتداول �منظور �قصيدته �ي� �تج�ى �ما �أمثل¨-ا �من زهرة�ا
عروف.

ت�من�"�حيث�وحد�بkن�د=لتkن�مختلفتkن�تمام�¬خت�ف��ي�قوله�"الحجر
َ
ق
َّ
تخلـ

�الصخر �الصخر�زهراخالِص �بلور �إذ �ا
عروفة��؛" �الورد �مواصفات فاستلهم

�بkن� � �جمع �وبذلك �الصخر�والحجر؛ �ص�بة �خاصية �عن �وا
ختلفة بجمالها

�الحجر؛�خاص � �كانت�صلبة�ص�بة Gال�� �الراحلة �شخصية يتkن�مختلفتkن�مjkتا

�الورد �رقة �رقة��؛رقيقة �ف£-ا � �تتما}ى �معنوية �د==ت �جمال �نستشف و�بذلك

د�صورة�شعرية�رائعة�
َّ
  :الزهرة�وقوة�الصخرة�لتتولـ

ق�من�خالِص�الصخر
َّ
  تتخلـ

  .-فو�إ�ى�النور 

  تم�GÊالطريق�العنيد

  هْ وتحمل�لrرض�روح�الحيا

....  

بشر�بالِعطر
ُ
  تـ

......  

                                                           

1
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  1حkن�تقطُع�هوَل�الصخور�إ�ى�السطح�

�بالرقة�� �ا
رفوقة �القوية �العزيمة �تمثلت��ي Gالخصال�ال�� �هذه �إ�ى إضافة

�مدى �يtuزه �إنساني �بخلق �ا
كلوم �َبـذ=�حkن�حمل����يذكرنا �تجسـد �حبيبـة � كرم

  ��.""ل_رض�روح�الحياة

�ص �نكتشف �الشاعر �جعلنا �الوصف �حضورا��-ذا �جسدت �أخرى ورة

�بطريقة� �إبرازها �من �ا
بدع �َتمكن �خصال �بمجموع �تخلقت 
فقودة� إنسانيا

  استطاعت�إيصال�ا
قصود�مS-ا��....

  سtk.-ا�البذل��ي�الَحّرِ�و�القّرِ�

  ما�نظرْت��ي�غٍد�من¨-اه

...  

  =�ترتÍي�غ�tkالفراشات�

  أو�فسحة��ي�قلوب��8حبة

  أو�دفع�هم�وآه

 tuنحل¨-ا�زهرة�الحجر�الص  

د�مداه قّيِ
ُ
  ������2والعطاء�شريعcdا�لم�ت

بصفات�نموذجية��للكمال�@نساني�الذي�يعطي��إU-ا�ا
فقودة�ال��Gتمتعت

  و=�ينتظر�8خذ.�

                                                           

1
  6؛5زهرة�الحجر؛�ص: � 

2
  6؛5زهرة�الحجر؛ص: � 
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الذي�م�jkراحلة��8خ�Ñي�هذه�ال��Gأظهرت�الرÑي�وذاك�ما�اختتم�به�رائعته

  تعطي�و=�تنتظر�ا
قابل�لعطا§-ا.

يريد�تجاوز�حاضره�الذي�طغت�عليه�مأساته��سtÒى�أيضا�الشاعر�وكأنه��

�؛غ�tkا
تمكن�من�تجاوزها�بتبنيه�
جموع�رؤى�جمع�ف£-ا�بkن�ا
مكن�وا
ستحيل

�إبداعه �مجموع �ي� � �والعاطفة �العقل �بkن �مزج ا مَّ
َ
�من��؛لـ �تمكن وبذاك�التناول

�ما�ع�ى�ظروفه �يشاء��؛التغلب�نوعا �كما =مت�كه�الزمان�وا
كان�يتصرف�ف£-ما

و�ي�ذلك��؛بكل�حيثيات�وجوده�"ا*يت/�حيا"ل�معان�متخيلة�=�تزال�تعايش�داخ

�بقي�الراحل�موجودا وم���تمكن�ا
كلوم�من��؛انتصار�ع�ى�مشاعر�القهر�م���ما

�؛عن�طريق�ا
خاطبة�وا
سامرة�وغtkهما�؛جعله�حاضرا��ي�كل�محيطه�@نساني

uن�من�تحقيق�محيط�"زمكاني"�ُمتخيل؛�وذلك�ل ِ
ّ
tاعة�ا
بدع�من�إلباس�مما�ُيمك

صفة�التواجد�الدائمة��"زمانا�ومكانا"�للع�قة�ال��من¨-ية�ال��Gجمعته�وتجمعه�

�يجعل��؛با
فقودة �أن �من �تمث�ته �بواسطة �الشاعر�استطاع �أن �ي�حظ حيث

�بكل� �الحياتية �ا
عطيات �بkن �تقارب �ذاكرة �داخل �متواجدة �حاضرة ا
فقودة

د�حقيقة�عن�طريق�احتوائه�و�تبنيه�واقعا�صنوفها؛�برؤى�تجعل�من�هذا�التواج

�ا
بدع�ا
كلوم �هذا �يستشعره ��يتكيف�وما �منصبا��؛متخيَّ �يجعل�تركjkه عندما

  ليعيش�داخل�ذاكرة��تأبى�النسيان.�؛ع�ى�عدم�¬هتمام�بحقيقة�واقع�محيط�به

للتمكن�من�تجاوز�معاناة�حياة�زائفة��تب·��8ديب�مفهوم�الس�م�الداخ�ي

ها�¬ 
ُ
وذاك�ما�أبرزته�تجليات�قد�تق�tب�نوعا�ما�من�الرؤى�"التصوفية"��؛ن¨-اءمآلـ

�وتبناه �الذي�تمثله ل�تكيف�ومنظوره �عالم�متخيَّ �نْسَج �استطاع��-ا محاو=��؛إذ

م�انعكس�باطُنه�ع�ى�ظاهر� التخلص�من�معاناته�بمنظوٍر�راٍض�نسبيا�بواقع�مَحتَّ

  .يعيشه�هذا�ا
عذب�ا
فجوع
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�الد==ت �تمكنت �اللغوية��لقد �مفاهيمها �عن �¬بتعاد �من ا
عتمدة

� �بنوع�من�التفرد �م�jkالصورة ِبع�ا
عجمية�مما
ُ
قkن�ط

َ
نطلـ

ُ

بإبداع�ملحوظ�بkن�ا

اللذين�مjkا�مخاضا�جسده�إبداع�شاعر�يمتح�من�تمث�ت��فلسفية�يظهر�تأثtkها�

�ديوانه �اعتمدت�استلهام�مشاعر��؛�ي �من�مفاهيم�صوفية ومن�شحنات�قربته

�الباطن�القلب �إ�ى �السفر�به �يراد �ي��؛عندما� �للعقل �ا
تجاوزة �العاطفة حيث

�العقل� �داخل �متواجدة �قائمة �لتص�tkحقيقة �الظواهر�ا
ن¨-ية �تأويل محاو=.-ا

  ��.الباطن�الذي�=�يرت�GÕغtkها�بدي��لها

�قصيدة ه
ْ
دتـ �جسَّ ا

َ

ِ� �أيضا �ضمت�د==ت�اختلفت��لنستمع Gال�� "وصال"

� �اللفظي �ا
قصود �"�؛ا
ألوفعن �بقوله: �ا
ف�tض �8عم� �خاطب ا مَّ
َ
ل�لـ

ُ
انقـ

�"�؛"إبصارك�ل_عماق "�إذ�نقل�إبصارك�بGن�الجب�وبGن�السطحو
ا�قال�أيضا

وال����G؛نعرف�مسبقا�استحالة�الرؤية�إ=�بعkن�تتجسد�أداة�للنظر�خارج�الذات

=�إ�؛لن�تتمكن�من�الجمع�بkن��النظر�من�داخل�قاع�الب�tÖوسطحه��ي�آن�واحد

صدت�لد=لة�معنوية�مغايرة�لحقيق¨-ا
ُ
  .إذا�ق

�من�� �ا
تمكن �ا
بدع �أراده �ما �أبلغت �الرائع �التمثل ��-ذا �القصيدة إن

�ف£-ا �ا
رغوب �ا
قاصد �للتعب�tkعن �الرمزية �الد==ت �تتجسد��استغ�ل حيث

�ا
ع�tuعS-ا �ا
تنوعة �ا
فاهيم �تبناها�تجليات �د==ت �الشعري��بمجموع النص

�الذي �ال���G"وصال" �تعابtkه �ي� �مواقف�شاعر�فيلسوف�متحكم ل
ُّ
�تمثـ استطاع

�ال�tك�jk=ستقصاء� �من �نوعا �يفرض jkمم� �عالم �داخل �يسبح �القارئ جعلت

  �:وحرفية�ا
فاهيم�ا
قصودة�من�وراء�د==ت�انتقاها�هذا�ا
بدع�بحذق

  افرض�أنك�أعم�

ل�أبصارك�لrعماق�
ُ
  وانقـ

رى�ماذا�تلقى
ُ
  تـ
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  نفسك�مS-اغ8�tkهوال�نجوت�ب


ا�هاجرت�إ�ى�غtkك  

  غ8�tkوهام�تناØي�صوتك�ف£-ا

  =�رجع�لشك�فيما�يتفاحش�من�أمرك�

  نقل�إبصارك�بkن�الجب�وبkن�السطح

  تجد�فرقا�بkن�ا
رآة�وبkن�الصورة..

�بصورة�نفسك�عنك َّtتغ��=  

  فقاسم�غtkك�شخصك

  1إن�وصالك��ي�هجرك�

عر/ا
حب"�من�استلهام�"الشا�لتمكن�؛حيث�ستستوقفك�لتأثtkها�ا
باشر

  "الفيلسوف/ا
بدع"�لدرجة�انصهارهما�ليصبحا�واحدا.�

لقد�أدرك�8ديب�عمق�وحدة�"ا
وت/الحياة�"�من�خ�ل�منظور�تمثل��ي�

�عل£-ا �ُيع�ى =� �محدودا�؛حقيقة �زمنا �نعيشها �كذبة �الحياة �كون لننتقل��؛و}ي

�إ�ى�صلب�ا
فهوم�الذي�تتبناه�الحقيقة�القائمة تجلية��ي�كون�ا
يت�ا
�؛بعدها

��بعد�البعث
ً
  .حّيا

�لنستمع�أيضا�لرائعته�"�السر"�حيث�تتج�ى�تصورات�ا
فكر�بوضوح�آسر�

  :عندما�يحاول�اكتشاف�سر�الحياة�لُيحيل�رموزها�حقائق�قد�تفسر�ما�انغلق

�يقرأ��ي�كتاب�8رِض  ريُّ   الشاعر�السَّ

  صفحة�ِسـّرِها�
                                                           

1
  60؛59"�وصال"�ص� � 
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  فُيحيلها�رقما�يجوز�به�مغاليق�الب�ِد�

  ويفتح�8بواَب 

  ويعوُد�ُيغلق�ما�يشاءُ 

�تقدم�أو�تراجَع 
ً
��Õَوطرا

َ
  إذا�قـ

  =�أماَم��و=�وراْء�

هُ  �ِسـرَّ
ُ
�يحفظ   الشاعُر�الّسريُّ

�إ=��ي�الدواخِل 
َ
  =�كشف

  كيف�ُيف�GÊما�ُيتاح�له�من�8رصاِد 

�َم    1التعب�tkَضْرٌب��ي�الخواءْ �ةنّ ظإنَّ

ع�الفراق�ا
تغلب�علي
ْ
د�@يمان��؛ه�بالتنكر�لهإن�@حساس�بوقـ

َّ
هو�الذي�ولـ

�وما� �طوي��ـ �زمنا �ولو�تطلب �ـ �سيتحقق �الذي �ا
نشود �ا
رتقب �اللقاء بحقيقة

�له �=�عودة �َمن �رجوع �ِمن �إ=�ليقkن �الَعْود �لذاك �ع�tuمخاطبا��؛تشوقه حkن

بل�عاد�من�"�ليكون�جوابه�ا
ؤكد�"�"تقولGن�ما�عاد�من�راحالراحلة/�الحاضرة�

"�كما�تج�ى�هذا�تواعدنا��بدي�يحليقنه�هذا�نسمعه�يقول�معقبا��"ولت�؛"شاء

فtÒاه�يعيش�والراحلة��؛=قتناعه�بالتواجد�ا
ستمر�؛"حلول"�السابقة��ي�رائعته

�بيS-ما �التفرقة �يستطيع �لن �مس�tجع �زمن �بمفهومهما��؛داخل �والزمان فا
كان

�الت�Ñي �باستمرارية �كفيل �للحصر�داخ�؛الوجودي �يخضع �لم �ا
نظومة�وإن ل

  �.ا
تعارف�عل£-ا
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ما�عرف�ولن�وال��Gينشدها�متيم�بحبيبة�"��إن�الذكرى�ا
تجسدة�حضورا

ي�¬نتظار��ي��؛}ي�¬ستمرارية�ال��G=�تعرف�تراجعا�؛"يعرف��الغد�سواها ِØّر
َ
وتـ

د
َّ
ن�من�مفجوع�أضناه�قهر��؛حد�ذاته�استمرار�لتواصل�أصبح�هوسا�تخلـ

َّ
مك

َ

ا�تـ

  .عشق�فاق�الوصف

�يُحلُّ    هذا�تواعدنا�8بديُّ

  وقل��Gسيخفق�كا:مس

  1ما�زال�للص�tuوقت

�مدى� �للتعب�tkعن �متنفسا �الخياَل �ا
عتمِدة �ــ �الشعرية �للرؤى �كان لقد

التعلق�الوجداني�بمفقودة�لم�يستوعب�الشاعر�بعد�حقيقة�مو.-ا�ــ�الدور�البارز�

�ا
تو �؛وا
لحوظ �ال�tاجيديا �بصبغة �الديوان �طبع �ما �مفهوم�وذاك �عن لدة

نه�بأن�=�فراق���؛ال�عودة
ُّ
وإن�حاول�أن�يعط£-ا�مدلو=�خاصا�ُيستشف�من�تَيقـ

���������������������������������������������������������������������������������������:ولقد�تج�ى�ذلك��ي�ُمعانَدة�و�ُمكابَرة�رافضة�لكل�ما�قد�²-زمها�.موجود�أص�

  كينا��������������ِس �خذ�؛ها

�   واطعّ·ِ

G·ي�عي�  =�تنظر�

ي ِ
ّ
  =�ترقب�ِظ�

  وسوانَح�أوهامي

  :إنك�تعلم�أْن 
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GÜي�رأ�  1ليس�سوى�فيِض�عناٍد�

�ويخاط�-ا �تخاطبه �لزوج �دائٍم �لوجوٍد �ملحوظ �الفراق �هذا وإن���؛فتحدي

�تجسدا�؛ابتعدت �عز�اللقاء �معا�؛وإن �جمعهما � �زمن �داخل �متواجدان �؛فهما

8مس�واليوم�بإبعادها�عن�بعض£-ما��فالغد�لن�يخون�:نه�الكفيل��وبرغم�خيانة

  ����.بذاك�اللقاء

  الطريق�الفسيحة�سالكة

  وقل��Gسيخفق�كا:مس�

  2مازال�للص�tuوقت

إن�التصديق�بعدم�الرحيل�هو�اللقاء�الحتم�Gا
تولد�عن�¬نتظار�الذي�=�

  .بل�هو�اللقاء��ي�حد�ذاته�؛ُيَمـّل 

ي�يجعل�ا
رء�غ�tkمتقبل�لحقيقة�مجسدة�أمامه�هو�ذا�هوس�الحب�الذ

�ودحضها�يحاول  عن�طريق�اس�tجاع�الزمن�ا
نصرم�الذي�يخلق�ذاك��؛محوها

�نشاء �نشاء�وكيفما �نشاء�م���ما لبسه�ما
ُ
بتجسيد��؛النوع�من�التواصل�الذي�نـ

لحضور�ا
حبوب�الذي�يصبح�رمزا�
جموع�حقائق�حياتية�=�ترحل�بسبب�تبنينا��

�م���ما�تـم��تجسيـد�؛عينـا��-ـا�نرى�وقلبـا�به�نحيـا�؛�tkا
فقـود�موجـوداإذ�يص�؛لها

�عن �الÝي" �رجوعه�"
يت/ �يستحيل 
ن� �الحضور �فعِل �إسناد لنحاوره��؛طريق

وذاك�من�الوسائل�الفنية�ا
عتمدة��ـمجازا�عن�طريق�ك�م��يسمعه�ويجيب�عنه�

ى�كون�هذا�النوع�من�السرد�إضافة�إ��.باعتبارها�وسيلة�بيانية�ُت¯tي�النص�عموما

حصر
ُ
  .8حداث�داخل�أزمنة�نحوية�معينةيعد�اس�tجاعا��عندما�تـ
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إن�خاصية�¬س�tجاع�هذه��تتضح�أيضا�من�تحفته�الرائعة�ال��Gوسمها��

القلب�والعkن�كانت"�"�وال��Gكانت�اس�tجاعا�لزمن�ماض�جمعه�بحبيبة�"�كانِبــ"�

فتقدين:�
ُ

  ا

  كان�مسا�خفيفا

  ....اولحنا�أليف

G·كان�عي  

Gوقل�....  

  كان

  هل�كنُت�؟

  ����1أٍه�ع�ى�اللحظة�الغافية

�هو �وجوده �عن �يتساءل �نراه �عندما �ال�tاجيديا �قمة فقوله��؛تتج�ى

�؟"�"�ا
ختصر
ُ
فهل��؛يصور�مأساة�إنسان�متسائل�عن�كينونته�الذاتيةهل�كنت

��.هو�كائن�موجود�مدرك�فع��لحقيقة�وجوده �ا
حب�ا
فتقد�لحبيبة نراها�إنه

�فبكاها �عاشق�افتقدها �ع�ى �واستحوذ �تجسد ٍم
َ
�أل �بkن�سطور و�-ذا��.متواجدة

�التائه �:نه �محيطه �كل �أنساه �ِتيـٍه �من �يحميه �سقف �له �عاد �ما �؛الَفْقد

�يطيق��؛والحاضر/الغائب �استعطاف�محب�لن �تسمع �لن �راحلة لغياب�حبيبة

  ��:عودة�بعدهلوحشة�¬بتعاد�الذي�=��؛حياته�ال��Gلم�تعد�متواجدة�ف£-ا

طق�وحشة�8حياء
ُ
  وْي�ي�لم�أ

  فابقْي�قلي�
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  قد�تطولِك�أيامي

  إ�ى�أين�تذهُب�؟

  أنَت�هنا�أو�ُهنا

  لم�يعد�لك�سقف

�
ْ
  ِقـف

ل   أو�َتمهَّ

  أو�ارحْل 

�من�سينادي مَّ
َ
  1فما�ث

�غابت �وإن رة
َ
�ا
نتظ �وحلم������؛}ي �الوجدان �يداعب �أمل �رجوعها :ن

ن�الحاِلم�ا
نتِظر��حيث�يتج�ى�ذلك�من�خ�ل�"�م�مصاحٌب�tدماِن�وهِم�اللقاء"

  �:مونولوج�داخ�ي�يحاور�فيه�الذات�الرافضة�ال��Gتعيش�هذا�الحلم

  تعجلِت 

  نحن�هنا��ي�انتظارك

سع�للحياة
َّ
  مازال��ي�الجرح�ُمت

  ففي�8مس�أمسكت�وج�Gàَتبّسم


ن�؟�:قلُت   

  صادفُت�صور.-ا��ي�تضاعيف�عمري �:قال

م�بعد   كفأنكرُت�أن�أَتَبسَّ
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...  

دِمن��ي�اليوم��ي�الغد�وْهَم�الحياة
ُ
  سأ

  1ع�ى�أمل��ي�اللقاء

�من�@خ�ص� �متفردا �مثلت�نوعا Gاللوحة�الرائعة�ال�� لنتصور�عمق�هذه

"� �تصدرت �راحلة �عمره"
حبوبة
َ
�تضاعيف �بعد��صورcxُا �التبسم �جعل مما

�مستحي� �عاشق��.رحيلها �تمسك �àمنت� �التعب�tkعن �كان �الرائع �القول �-ذا

  �.بوبة�تعجلت�زمS-ابمح

"��آهإ=�د=لة�رمزية�ع�ى�"�"�كان"��وما�حديثه�عن�ماٍض�راحٍل��ي�رائعته

  �:وا*صاحبة�tدمان�وهم�اللقاء"الحسرة�ا
رافقة�"

  تعجلِت 

ا áهذا�لقاؤِك�يحُرُسه�الشوق�ما�زال�غض  

ُبه
ُ
  وما�زلُت�رغم�الرزية�أرق

�فيه�شفاًء�لبلوى�الوداع   علَّ

  تقاء�الفهاهةوهذا�حديثك�بلسمنا�=

  ..كـان

نا��ي�مغالبة�ا
ستحيل
ُ
  وهذا�إباؤك�جنت

  وهذا�غيابك
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  1ع�ى�لوعة�الدرب�دون�الرفيقآٍه�

�بِـــ  �ا
وسومة �القصائد �صورت �"لقد �""تعجلت �فراق راحلة/�مأساة

�~ستعجالحيث�رأينا�الشاعر�يتحدث�عن�هذا��؛بkن�كلمات�القصيد�متواجدة"

�مضاع ٍم
َ
�بحرقة�ُمراِفقة�:نkن�أل �موجودةف�=فتقاد �ا
فارقة��.غائبة/ �هذه وما

�¬نصهار�بkن� �جمالية �مدى �ع�ى �قوية �إ=�د=لة �وعدمه" �"التواجد �ي� ا
تمثلة

�تناقضهما �رغم �معا �تواجدهما �إمكانية �اكتسبا �َتناقض��.مستحيلkن �وإْن فح��

�معه�عاطفيا�؛ا
فهومان �التما}ي �َتمَّ ُعه�منطقيا
ُّ
�َتوق �ا
ستحيُل عمق�لل�؛فالت�Ñي

د�� الذي�أقنعنا�ا
بدع�بإمكانية�حدوثه�ا
تخيل؛�عن�للمستحيل/ا*مكن�ا
جّسِ

�إيصال�ا
قصود�منه �ي� َق حkن�ع��tu؛طريق�الربط�ا
حكم�بواسطة�تصويٍر�تَفوَّ

�ا
طلوبة �كل�شروط�@بداع�والجودة �توفرت�لها �تمكن��؛بلغة وذاك�دليل�ع�ى

  الشاعر��ي�مجاله�هذا.�����

د�
دى�ا
عاناة؛�جعل��إن�تصوير�عواطف� القهر�ا
صاحب�للفراق�وا
جّسِ

�الشاعر �معاناة"�من�قصائد م �"ُمجسَّ �مرتفقة���ا*بدع � �عاطفة �قوة ارتكز�ع�ى

ا" áيِت�حي
يحاوره�الشاعر�ويشكو�له�معاناته؛��كما��؛بخيال�تمكن�من�تجسيد�"ا

كر�تمركز�الحبيبة��ي�تضاع
َ
�ذ ا

َّ َ

يف�عمره�تمكن�أيضا�من�جعل�الصورة�بليغة�

��؛ا
تنكر�ل�بتسام �خاطب�به �من�أجمل�ما �تعبtkا ��فكان لم�"راحلة/موجودة"

و�ما�حديث�الشاعر�ا
لحوظ�عن�"�الذي�م�Õ"�إ=�تجسيد�لحسرة�ع�ى��؛تفارق 

لَفه�نار�جوى�حارقة�؛رحيل�تعجل�زمنه
َ
�خ ألهبت�مشاعر�8ديب�فصاغها��؛تاركا

�ي�tkحمولة�تراجيدية�تمكنت�من�التأث� �ذا من�خ�ل�تكرار�ولده��؛ا
تلقي�شعًرا

�يصوره �؛¬رتباط�العاطفي�بkن�ا
بدع�وما �رغبة�منه��ي�� � فالتعاب�tkا
كررة�هنا
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�واستوطن � �سكن �عذاب �من �بعض �عن �؛التنفيس �تتم·��� �تساؤ=ت بتمثلها

  :التوصل�âجابات�قد�تنقذ�ا
تألم�من�عذاب�استوطن

  تعجلِت�

....  

  ُيغلق�الِحرُص�للقلب�دربا�هل

  يملك�الشكر�للعجز�دفعا�وهل

  1؟�هلثم��؛وهل

�أم�أنه� �ببعٍض�من�صtu؛ ضَ·�
ُ

�كان�أن�يعوض�ا �كيفما أيمكن�:ي�Gãء

بقهره�بظلمه�بتعسفه�؟�إنه��؛بأمسه��ويومه��وغده�؛بكtuيائه�سيواجه�كل�زمنه

  حاضره�الذي�أضاعه�بعد�افتقاده�من�لن�ُيعوض�قط:�

  قد�أبطأْت�بي�الS-اية

 tuالص�G·بالغم�َمن�ذا�يبادل  

  هل�أستع�tkمن�الخوف�أمنا�

  اليوم�هذا�أنا�بعدِك 

  والغد

  و�مس

  تكُبو�بَي�الناز=ت

ل·G؟   ُتؤّجِ
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  1أم�تنازل�بي�القهر�والضائقة

tkالس� �مواصلة �باâمكان �يعد �ولم �الطريق �عن �تاه بل��لقد �السُّ =خت�ط

  :بفقد�من�كان�ينtkها�الفاقدة�نورها

....  

....  

  خَبْت�لذة�السtk؟�

  ت·�Gالطريق�العداوة�؟أم�ناصب

ْسغ�؟
َّ
  أم�نضب�الن

G·ت�سف
َ
حِرق

ُ
  هذا�أنا�أ

G·ك�ع
ُّ
  وتباعد�شط

....  

  ترى�هل�أس�tkمكاني�؟

جة�من�َسراب
ُ
�ي�ل�

ُ
  �2وهل�ينفع�الخْبط

ل�لحظاته�
ُّ
بـ
َ
لقد�صور�الشاعر�معاناة�من�يقا�GÜدون�أن�يجد�ح��إ=�بتقـ

�تمر�دون�إحساس��-ا Gتيم�الذي�صار�=�ي�؛ال�
�كيف��درك�بعد:نه�ا ضياعه�

  :سيتقبل�حياة�خلت�من�رفيق�درب�غادر�دون�رجوع

  تعجلِت 
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  النسج�من�كيف�أُسلُّ 

�قل��
َ
ْحَمة

ُ
  ؟�لـ

�ِبَسداْك وقد�
ْ
  ُمِهَرت

بارح�ميقاَت�فيضِك�
ُ
  وكيف�أ

  والعمُر�بعُض�صدى�من�َنداْك�؟

�وق��Gَبعدِك  حُّ
ُ

·�Gش
َ
  َتملك

�من�هباءهذا�أنا�
ٌ
  صورة

  ������1شاءتقاذف���من�يشاء�ومن���ي

تجلت�ا
كونات�الجمالية��ي�هذه�القصيدة�ال��Gتمت�صياغ¨-ا�بمهارة�بارزة�

حمة�القلب�ا
كلوم���َسـّلِ �من�خ�ل�إيقاعها�و�صور.-ا�ا
حبوكة�ا
تمثلة��ي�تعذر
ُ
ل

كه�إ=�وليد��ِبَسَدى�الذي�مهر�النسجمن�
َّ
َملـ

َ
ا
حبوبة�ا
فقودة.��وما�القهر�الذي�تـ


بتئسة��الرافضة�لحياة�=�وجود�ف£-ا�
فقودة�أح�-ا�كل�الحب�ما�آلت�له�حاله�ا:��  

درك�آية�موتي�؟
ُ
  ترى�كيف�أ

  �2وأحيا��-ا�راضيا�بـِغٍد�=�يراك

يتقاذفها�من�يشاء�تلك�ال��G"�صورته�هباء�"هو�الحزن�الذي�جعل�من�"

  كما�يتصور�الشاعر�ا
كلوم��نفسه�َبعد�الفراق.ومن���يشاء"�

                                                           

1
  43)؛ص:�8تعجلِت( � 

2
  44نفسه؛ص: � 



 �ايفاطمة�بنحامي�الدندة.��

  163

ينسيك�ما�حولك�ومن�حولك���؛سيك�اسمك�و�حقيقتكهو�الحزن�الذي�ين�

غدا�"نسيا�منسيا"�بعد�رحيل��لدرجة�أنه�؛(لتمكن�قهر�8لم�من�محب�مخلص

  .ومن�يكون �؛ومن�هو�؛ف��عجب�إذا�ن®�Gاسمه�؛من�أحب

�اللحظة� �معه �بمنت��àا
ؤثرة�لنعش �الحزن �تجسيد �روائع الروعة��ومع

  :والتصوير�ا
عæ�tuسر

ْس 
َ
 فبعدك�أصبحت�ن

ً
  يا

  فما�اسم�G؟

  وما�لون�عي·�G؟

  1ومن�كنُت�؟

�فأقفر�أمسه�وقتل� � �الرحيل�أك8�tuثر�الذي�هزم�الشاعر؛ لقد�كان�لهذا

  غده��الذي�ضاع�منه�فأضاعه�معه:��

  تعجلت�

  هذي�حديقتنا�أقفرت

  من�سçtkى�نظار.-ا�؟

  وقلوب�8حبة�شاخت

  فمن�سيعيد�طفول¨-ا�؟

َد�يومي   قد�تَجمَّ

  وأقفر�أم���

                                                           

1
  48)ص:�9تعجلت�( � 
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  �Gالهم�نف®Gوقاسم·

  ....وأضحيت

ْضِ�ي
ُ
  ؟�كيف�سأ

������������������.... 

  من�ِصرُت�؟

  هذا�أنا�أنكرت·�Gالحقائق

  1واستبطأت·�Gالطريق

�تلك�� �أبان �مما �الشاعر؛ �خواطر �ع�ى �السوداوية �شحنة �طغت لقد

�يحسها Gال�� �ا
حبطة �القصيدة��؛¬U-زامية �ي� �م�حظ �بشكل �تجسدت Gوال�

  التالية:

  تعجلت

  حضر�من�جاء�بعدِك�؟كيف�سي

  هل�يستطيع�الغياب�الحضور�؟

  وهل�يقدر�العجز�أن�يتقوى�ع�ى�الصtu؟

  بئس�القياس�

  و=�حبذا�ما�يخيل�للوهم

  تلك�مقابلة�خاسرة

  فما�كان��كان

                                                           

1
  48؛47)ص:9تعجلت�( � 
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  وما�لم�يكن��لن�يكون�

....  

  تعجلت�

  هل��ي�إذا�أفسح�الَحkُْن�أن�أتعجل�؟

  1هل�تسنح�الفرصة�العاِذَره�؟

�الراس �اليقkن �من�سيعوض�إن �وجود �الشاعر�لفكرة �نكران �ي� �ا
تج�ي خ

�ملحوظ �بشكل �واضح �الراحلة �طريق��؛ا
حبوبة �عن �لنا �إيصاله �استطاع إذ

� �التساؤل �.؟؟�"�كيف�سيحضر�من�جاء�بعدِك تساؤله�" 8داة��باستعمال�هذا

�¬ستفهام�"كيف" �غايته �تكن �استحالة��؛لم �وإثبات �لتأكيد �جاء �ما بقدر

  ��.التعويض

� �آٍت�هو�ذا �فكرة �تقبل � �يستطع �لم �عاشق �من ِن
ّ
تمكـ

ُ

�القاهر�ا العشق

�"؛�
ً
ُينسيه�الراحلة��وإن�حاول�إقناع�نفسه�باستحالة��تواجد�ا
حبوب�ا
يت�"حيا

�إقناع� ��-ا �يحاول Gال�� �الحقيقة �إU-ا � �بعده �=�رجعة �غياب �بعد �فع�ي بحضور

ـ"
َ
  .قال�؟"�كما�هل�يستطيع�الغياُب�الحضوَر نفسه�وإن��لن�يتمكن�فـ

لكوU-ما��؛إن�مفهومي�"الغياب�والحضور"�لن�ينصهرا�قط�داخل�بعض£-ما�

�متناقض��؛د=لتkن�خاضعتkن�لنظام�وجودي�متحكم�فيه Gلغوي�معجم� و
ع·�

و=�يقصد�من��؛به�يؤكد�الشاعر�لنفسه�استحالة�تحقق�أح�م��يتباناها�؛متباعد

  .ورا§-ا�أن�تخفف�بعضا�من�قهره

�َبصَ  �الرافضِة �الرؤى �بـِ"تعجلِت"��-ذه �ا
وسومة �قصائَده وه
َ
فـ
ُ

�ا �8ديُب َم

ن�من�تعويضه�ُحبا�َسكن� ِ
ّ
متجاوزا�ـ�بما�جاء�ف£-ا�من�تعاب�tkود==ت�ـ�كل�ما�ُيَمك

                                                           

1
  52؛51)�ص:10تعجلت�( � 
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ر��؛الوجدان ل�بالحديث�ا
ؤِلم�عنه�قد�صوَّ
َّ
حيث�نرى�أنه��-ذا�التناول�للقهر�ا
مثـ

د�التأكد�من�أن�=�خاصة�بع�؛ظروف�من�يعيش�مرارة�خسارة�يستحيل�تناس£-ا

قـِد
ُ
قد�معه؛�:نه�أصبح�ماضيا�م����Õ؛رجوع�
ن�فـ

ُ
لرحيله�ولرحيل�زمن�جميل�ف

�ذكريات�ترفض�التخ�ي �تأبى��؛إ=�من �ذاكرة �داخل �و�ا
قهور �منصهرة فتتوحد

لتواجده��الذي�يفرض�نفسه���؛ح���قبيحها�يغدو�مقبو=�بعد�الرحيل�.النسيان

  .بكل�حيثياته

�ال �خ�ل �من �"تعجلت"�ُي�حظ �ا
سماة �القصائد �طبع �الذي تسلسل

�عاطفيا �ُبعدا �نوع�من�التناغم�الذي�أعطاها �
ً
�متتابعة َمة�

َّ
رق

ُ

�ع�ى��؛وا ل�tكيـزها

ل�الفقيدة�برحيلها؛�فكان�لتشخيص�ا
عاناة��-ذه�الطريقة�ا
عtuّة� �تعجُّ موضوِع

  �����������.طابع�خاص�م�jkالعمل�ببصمة�البناء�الف·�Gا
حكم

َده�@حساس��؛الحزن�أغلب�قصائد�الديوان�لقد�صبغ
َّ
هذا�الحزن�الذي�ولـ

�الشاعر�ا
حب �نفسية �8ثر�ع�ى �أبلغ �لجرحه �كان �فراق �عن �الناتجة �؛بالغربة

�أبرز� �من �تعد Gال�� �البليغة �الشعرية �الد==ت �من �الكم �فجر�هذا �ما وذاك

�الشعري  �النص �وبصورها���؛مقومات �ا
ع·� �إيصال �ع�ى �القادرة برموزها

وباعتمادها�الجمع�بkن�متضادات�متناقضة�ساعدت��؛وخيالها�ا
نفرد�؛الجمالية

إذ�تمكنت�بذلك�من�إيصال�القارئ��؛ع�ى�إبراز�الصورة�الشعرية��ي�أب��àحللها

ى�الذي��؛إ�ى�ما�أراده�الشاعر�من��ُرؤاه��وُصوره�الدرامية
َ
عن�طريق�اللفظ�ا
نتقـ

  ثرة.�����استطاع�احتواء�ا
قصود�وإب�غه�بtuاعة�مؤ 

إن�التمكن�من�جمع�كل�مدلو=ت�الحياة�ا
تناقضة�يتمثل��ي�قول�مختصر�

�ا
تناقض/ا
�tابط �بـِـ �تعريفه �=��.يمكن �متوازيتان �حقيقتان �وا
وت فالحياة

�لبعض£-ما�؛تف�tقان لتان �ُمكّمِ �مت�زمتان �من��؛:U-ما �لهما �بما � �معهما نتعامل
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�@نسان �ع�ى �وإيجابا �سلبا �مؤثرة �ا
فقود"�خاصيات �تحكمه��؛"ا
ولود/ الذي

  ��.فلسفة�الوجود

لقد�استطاع�الشاعر�ـ�بتبنيه�بعضا�من�التجاوز�لحاضره�ا
ؤلم�ـ�أن�ينتصر�

وبالتمكن��؛ع�ى�قهره�بجميل�ما�أتحفنا�به�من�قصيد��يشهد�له�بالحس�الرفيع

ى��بالطر 
َ
ìبت
ق�من�الوسائل�الفنية�ا
طلوبة��ي�أي�عمل�إبداçي�يستطيع�إيصال�ا

وكلما��.وال��Gُتمكن�ا
بدع�من�¬ستحواذ�ع�ى�اهتمام�ا
تلقي�؛الناجحة��ا
توخاة

�ي�هذا�� �وتمكS-ا �يثبت�مصداقي¨-ا نتج�ما
ُ
�كلما�شحذ�القريحة�لتـ كان�ا
لهـِم�قويا

�عطاًء��.ا
جال �أحاسيسه �ا
تفجرة �ا
وهوب �طوع ون
ُ
كـ
َ
�تـ Gال�� �ا
صداقية هذه

  .يتفاعل�معه�كل�متلق�متذوق 

�الذات�الباحثة�عن�جدلية�الشا �يغوص�داخل� �ديوانه�هذا عر�ا
بدع��ي

�؛ا
وجودة�بحكم�حياة�تعيشها�وإن�كانت�لها�رافضة�؛"8نا"��ا
وجودة/ا
فقودة

�وابتعد �رَحل �روح �توأم د
ْ
�لفقـ �الشعري��؛وا
فقودة �النص �ي� �حاضرة فالحبيبة

  �.بشكل�كب�tkو�م�حظ

�-ا�مجموعة�من�القصائد�ال���G"�ال��Gوسمتعجلت"�وخطاب�ا
بدع�بقوله

�"لغائبة/حاضرة"� �ا
لفت �الحضور �ع�ى �دليل �ومدلولها �بكمها �طاغية كانت

�تكرار��.تصدرت�الديوان �قصائد�وما �مجموع �ي� �ا
تبناة �الد=لية تلك�التسمية

�العشرة ��؛تجاوزت �فراق م
َ
�ألـ �من �يعانيه �ما �إ=�تصوير�يؤكد باختطاف�تعجل

  .لهمحبوبة�مثلت�كل�Gãء�بالنسبة�


ا��تحدث��؛إعجاب�ا
تلقي�ال��Gتثtkخاصية�التكرار�دور��يجب�أن�=�نن®�ِ

�العمل�ا
م�jkالذي��.من�تأث�tkع�ى�السامع G·يدفع�إ�ى�تب� �تعد�من�جملة�ما :U-ا

�ي�� �النجاح �لصاحبه �تحقق �معطيات�وتقنيات�فنية �مجموع �من�حصد يَتمكن

�.تستحوذ�ع�ى�ا
تلقييتمكن�لجودته�من�تفعيل��قناعات��؛ميدان�صعب�ممتنع



@��للشاعر�الدكتور�محمد�العلمي�"ا*وت/الحياة"�$ي�ديوان�زهرة�الحجر� @@ @@ @@ @

 168

�يحقق�مبتìى�ا
بدع�الراغب��ي�أن�يشاركه�غtkه�أحاسيسه�@نسانية� وذاك�ما

ِن�؛ا
جسدة
ّ
تمكـ

ُ

�ا �قلمه �بواسطة �عS-ا �والكشف �إبرازها �يستطيع Gمنه�و�ال�.��

  وذاك�ما�وجدناه��ي�هذا�الديوان�عموما.

Gالعلم� �محمد �8ستاذ �الدكتور �ديوان �ي� �الخاصية �لهذه �كان زهرة�"�لقد

�البارز �الحجر" �متمjkة�دوره �ظاهرة �جعلها �ي��؛�ي� �ملحوظ �بشكل لتمثلها

وال����G؛...��و�ي�غtkها�من�صفحات�الديوان127؛51؛�48؛�40؛39؛�27الصفحات:

ن�حظ��تتبن£-ا�بكثافة��ي�إبداعات�عدد�كب�tkمن�الشعراء�الحداثيkن�ا
شهود�لهم�

  ��������������.وبدر�شاكر�السياب�وغtkهم�؛ونيسمثل�نزار�قباني�وأد�؛بالسبق��ي�هذا�ا
يدان

�التجربة� �ف£-ا �ا
لهم �كان �الديوان �قصائد �أغلب �أن �ن�حظ �سبق مما

@نسانية�ا
ريرة�ال��Gعاشها�الشاعر.�ومن�يحاول�استنباط�تداعيات�الفراق��ي�

الديوان�سtkاه�مجسدا��ي�حقيقة�ا
وت��"البعيد/القريب"��الذي�=�نحس�َهْوله�

فحدث�ا
وت�قائم�ومستمر؛�وتناوله��-ذه�ا
هنية��.ا�مسنا�برحيل�َمن�ُنحبإ=�إذ

�بلور.-ا�8دوات�الفنية�ال��Gاحتضن¨-ا� ا
لحوظة�هو�الذي�أخرجه�بصور�رائعة�

�مبتكرة �شعرية �قصائد��؛د==ت �أثثت �الرؤى �متعمقة �مضامkن �من انط�قا

�ا �بصمته �ترك �معيش �واقع �من �ماد.-ا �استقته ا
َ

ِ� لد==.-ا��؛لبارزةالديوان؛

م�مستنبطة�من�التجربة��؛@نسانية�الغنية�وا
ؤثرة
َ
ـ
َ
ا�أنتجته�بالضرورة�من�ِحك

َ

وِ

  ���������������������������.ومن�حتمية�الوضع�@نساني�الذي�عايشه�هذا�الشاعر�ا
بدع�الخاصة

�أن�ديوان�الشاعر�الذي�تناول�مواضيعه�من�منظور�مختلف�ــ� �رأينا لهـذا

� �بالِغ·��وإن �لتمjkه �إضافية �قيمة �أكسبه �قد � �الحزين�ا
سيطر�ــ �الطابع صبغه

� G·ومضموناالف� �ولدها��؛شك� �عواطف �عن �ا
ع�tuالصادق �كونه �إ�ى إضافة

شعور�حقيقي�بمأساة�طبعْت�جراُحها�القصائَد�بطابع�الحزن�ا
ستفحل�العميق�

ِلٌم�منت
َ
ـ
َ
رها��ك قى�بحرفية�مشهود�لها�الذي�جعل�ا
تلقي�يتعاطف�مع�أحداٍث�َصوَّ
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نت�من�إيصال�حرقة�الفراق�الذي
َّ
وإن�أتعب�وقهر؛�فقد�أنبت��؛بالجودة�ال��Gَمك

"�كما�يشهد�ع�ى�ذلك�عنوان�الديوان�ا
ختار�بـِِحـَرفية�مبدع�زهرا�أحيا�الحجر"

ِن
ّ
وكلنا�ندرك�مدى�النجاح�الذي�يبصم�العمل�م���ما�توفرت�له�ا
كونات��.متمكـ

� �ا
وفق�لعنوان�يعد�من�ضمن�ا
مjkات�ال�8�Gساسية�للتمjk؛ �¬نتقاء �ف£-ا بما

  .الناجح�عموما�تبصم�العمل

�روائع� �مع �نتواصل �جعلنا �الذي �وا
فكر�الحكيم �الشاعر؛ �8ديب هو�ذا

  ديوانه.������������������������������������������������������������������������

�حد �عما �للشاعر�وهو�يحدثنا "�لنستمع رَّ
َ
�"ُعمٍر�مـ �من�أيام �يوم �ي� ث�معه

� َحـد"وكان�يوم�"
َ
��أ �بـِ �ا
وسومة �رائعته �ي� �إياه �رقم�واصفا حيث��"5"القصيدة

جمع��ي�هذه�التحفة�الفنية�الرائعة�æسرة�بkن�متناقضات�مت�زمة�بشكل�ملفت�

ا�قرر�السكوت�َبَدل�البوح
َّ

د�لديه��"�صمتا�أمات�الضحك�والبكاء��؛

َّ
ا�ولـ   معا�":�ِممَّ

  ضحكت�كل�يوم

  بكيت�كل�يوم

  أضحك�أبكي�كل�يوم

  1بيوم��حدلكن·�Gلم�أعرف�السكوت�مثلما�عرفته�

"�jَ ُّkالشاعر�َتم� �صور ��حد"لقد �سيكون��؛يوم �أنه �يتوقع �لم �الذي ذاك

لتوفرها�ع�ى�شروط��؛بتقنية�بلغت�منت��àالجودة�حيث�تحدث�عنه�؛ال�cاية""

  عموما�من�التصدر���ي�مجال�صعب�الخوض:العمل�الجيد�ال��Gمكنت�الديوان�

  يوم��حدسكتُت�

  ولم�أعد�أعرف�كيف�ابكي
                                                           

1
  129؛ص:5القصيدة�رقم � 
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  ولم�أعد�أعرف�كيف�أضحك

  يوم��حدسكتت�

  يوم��حدوكان�

  صم���مي�د

  فمي�وعي���ي��موت�الضحك�والبكاءمي�د�

  وبكائي�ضحكيوقلت�إن·�Gان¨-يت�حينما�فقدت�

  فقدت�قو�ي:ن·��Gوقلت...لم�أقل

 :ن·��Gلوقلت...لم�أق
ْ
  سكت

�ما�ضحكت��ما�بكيت�منذ��حد   سكتُّ

  �1حد�ال�cايةولم�أكن�أعلم�أن�

� �التما}ي�إن �من �نوع �إ�ى �أدى �الذي �الطاîي �8لم �سيستشف ا
تمعن

حيث��تج�ى�بارزا��؛بشكل�ملحوظ�ع�ى�السرد�و¬نصهار�داخل�بوتقة�حزن��طìى

ل�متأّنٍ 
ْ
�قتـ �أنه �يوصف�به �أقل�ما �أيام��ُيفقـدك�الك�م�؛شعور والضحك�لباÑي

  :وذاك�ما��صورته��القصيدة�التالية�.العمر

�����
ُ
  بو*ان

  البكاء�والضحك�يا�مق�Fة

  الك�م�يا�سكوتيا�مق�Fة

  غابة�ب��شجر�يا
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�.......  

  ما�وجدت�غ�tkيوم�8حد��أتيت

�يأتيت�G·البداية�خاب�ظ  

  أحد�ال�cايةغ��tkفما�وجدت

ل�غ��tkفما�وجدت   1يا�أحد�نGن�ُ¡ثالS-اية�لكن·�Gأوَّ

"� ِي�هذه�التحفة�8دبية�الرائعة�
ّ
"�لخاصية�التكرار�زاد�5القصيدة�رقمتبنـ

إضافة�إ�ى�النظرة�الفلسفية�ال��Gعمقت�البحث��ي�مفهوم�الحياة��؛من�جمالي¨-ا

�"�؛عموما �قوله �مثل �من �ُيستشف �مضمونا �¡ثنGنلتناولها �لتتوحد�لكن�� ."

ة�من�كلمة�"@ثنkن"�ال��Gلم�يقصد��-ا�ما�قد�البداية�والS-اية��ي�الد=لة�ا
قصود

�8سبوع� �أيام �من �يوم �ي� �يحصر�ا
دلول Gمعجم� �مفهوم �من �للذهن يتبادر

�آخر��.ا
عروفة � �د=ليا �مفهوما �اللغوي�لتتب·� �الكلمة�معناها �تجاوزت�هذه لقد

�ا
تداول  
نطوقه� �تماما �مخالف �سياق �لخدمة �ا
بدع ره �أكسب��؛سخَّ وبذلك

  لنستمع�مرة�أخري��لهذه�الرائعة�ا
تفردة:�.=�أعمقالكلمة�مدلو 

�البدايـهْ 
ُ
  فا:حد�البدايـة

  وأول�البكاء�والضحْك 

�ي�الواحد�ان¨-يت��ي�8حْد �G·لك  

حك�والبكاءْ    والشوق�شوق�الّضِ

  أسكته�السكوت��ي�8حْد 

حك�والبكاءْ  حك�ِضحك�الّضِ   والّضِ
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  1ما�عاد�مبكيا�ومضحكا

ْبـل��؛كر�كان�له�منظور�خاص��للحياة=�عجب��ي�كون�الشاعر�ا
ف
َ
ح���قـ

"�ال�حقة�توضح�رؤيته��جناٌز�£جداِث�الوهموقصيدته�"�؛ابت�ئه�بفراق�من�يحب

�أسوُده�" �أبيُضه�وابيضَّ ٍم�من�ا
تناقضات�"اسودَّ
َ
عالٍم�من�العهر�تفحمت��؛لعالـ

�له �بآٍت�=�َمَردَّ �ïين�� لذلك�أعلن��؛:نه�ُبِصَم�بحقد�شمل�كل�أهله�؛جثثه��مما

�نقائَضه �لرفضه �عنه �مدى��.8ديب�ا
فكر�انفصاله �ع�ى �الرفض�إ=�د=لة وما

�الكذب��؛الوçي �تناغم �بkن �ف£-ا �لجمع �َيتـِمُّ �حياة �لتناقض �¬ستيعاب ومدى

�كان�مصلحة �الزور�إذا G·سيفيان��؛والصدق�بتب� �كانا �إذا وبkن�الح�ل�والحرام

� �كانا �وا
رفوض�إذا �ا
مكن �وبkن �ا
قصودبالغرض؛ �.سيحققان يمكن��فكيف�

  �.العيش�وسط�هذه�الُبؤر�النتنة�ال��Gمjkت�عصرنا�هذا

  :لنستمع�لتوضيح�الشاعر/�ا
فكر�
ثل�ذلك�من�خ�ل�رائعته�تلك

ْت�به�الذاكره رَّ
َ
  هو�ذا�الصحو�قـ

  آه�جادْت�به�اليوم�لحظتنا�العاهره

ُل�وْهـُم�الحدائِق������������������   يتحوَّ

  رائقيصبح�طعم�الح

شوى�جلودٌ 
ُ
  ت

  وأوِلُم�للنار�أقيسة�الظن

  والثقة�الفاسدهْ 

ع
ُّ
وق   صدقت�كيمياء�التَّ
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  من�راح�راح

.....  

ن��ي�الجمع�ُبومٌ 
َّ
  دعوا�الوْصَل�������:أذ

  واعتِنقوا�الفصل�والحكمة�القانعه

  قد�قنعُت 

  وها�أنا�طلقُت�ذاكرة�الزيف

  أعلنُت�وص�ي�ِبفص�ي����������������������


  مكن�ا
ستحيَل وزوجت�با

َن�الصواِب�الخطأ
ْ
  وأْركبُت�َمتـ

  :يت�Ñى�النقيضان

�ما�اْبيضَّ    يسَودُّ

�ما�اْسودَّ    َيبَيضُّ

  الطريَق �لكن�تجا�ي�الطريُق 

  وَيرفُض�صْحِوي�وْهَم�الحدائق

......  

  هو�ذا�الفجر

  كنُت�الس�َم�وكنُت�الحروب��

َت�
ُّ
ُد�ِعفُت�التشتـ -ذا�التَوحُّ   أ²ُّ

.....  
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ً
ُوقوفا

َ
  :ف

�ما�مات
ُ
  جنازة

 
á
  يحُضرها�ا
ْيُت�حيا

�مْيتا���   ويحضرها�الÝيُّ

.....  

  علمت·�Gالحرائق�تأويل�وهم�الحدائق���

  أسلمُت�وجه�الظنون�قفاي

ة�الفاسدهْ 
َ
لـ
ْ
فـ
َ
ِقِة�الغ

ّ
�الثـ

َ
ُت�للنار�أقِيسة

ْ

  1وأْو

�من� �زاد Gنغم� �لغوي �بتواٍل �الوهم" اٌز�:ْجداث �"جنَّ �القصيدة �هذه تمjkت

  إضافة��؛بني¨-اجمالية�

إ�ى�الحمولة�الفلسفية�ال��Gبصمت�هذا�النوع�من�التب·�Gمن�طرف�شاعر�

� �طريق �عن �حقيقته �ع�ى �العالم �يصور �أن تم��؛ثنائيات�ضديةمفكر�استطاع

  �.الربط�ف£-ا�بkن�الكلمة�وضدها�لتصوير�تفاعل�@نسان�مع�واقعه

�ا
نت
ُ
ر�عن�هذه�الثنائيات�ذات�الحمولة�الفكرية�أبَرَزها�اللفظ

َّ
ى�الذي�عبـ

َ
قـ

�ا
بدع�الشاعرية�ا
تفوقة�لجمعه�بkن�هذه� إمكانيات�رْبٍط�متماسك�أظهر�قدرة

مما�زاد�من�نجاح��عمله�@بداçي�ا
تمكن�من�كل�مقومات��؛الد==ت�ا
تضادة

��رائعته�هذه�؛النجاح ال��Gتم�ف£-ا��؛ال��Gرأيناها�تجتمع��ي�كل�قصائده�بما�ف£-ا

� �بkن �ا
حبك �بkنالتواجد �جمعه �خ�ل �من �متناقضkن �:متضادين

�؛السواد/البياض�؛الصواب/الخطأ�؛ا*مكن/ا*ستحيل�؛الوصل/الفصل
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�بسردية��.ا*يـت/ال�ي�؛التـوحد/التشتـت�؛السـ�م/الحرب �تتوا�ى �جعلها مما

�تمكنت Gال�� �القصيدة �مجموع �ي� �متمثلة �تثبت��محكمة �من�أن" �الثنائية �-ذه

�للغياب �مصاحبا �با
مكنفي"�؛"الحضور �ا
ستحيل �من��."�jاوج �غtkها إ�ى

�؛الثنائيات�ال��Gأفرزت�محسنات�معنوية�أبلغت�ا
قصود�وأغنت�النص�الشعري 

�زاد�الذي�مثل�القدرة�ع�ى�الجمع�والربط�بkن�معنkن�مختلفkن��ي�سياق�ُمحكم

ِنة�َبصمت�قدرة�الشاعر�ع�ى�الخلق�؛من�جماليته
ّ
  .=عتماده�طريقة�ُمَتمكـ

�ا
ب �اهتم �الحياة�لقد �حقيقة �تناقش �وجودية �رؤى �شعره �بتضمkن دع

�فلو=�� �ببعضها؛ �ا
�tابطة �ا
ت�زمة �وبمتضادا.-ا �اليومية �بمعانا.-ا @نسانية

م�؛الحياة�
ا�كان�هناك�موت
ْ
إ�ى�غtkه��؛ولو=�الحروب�بأهوالها�
ا�كان�هناك�ِسلـ

  .من�ا
ت�زمات�ا
تضادة�ال��Gحفل��-ا�الديوان

تصويرا�حيا�للواقع�كلما�تمكن�من�إبراز�د==ت�ال�tابط�إن�الشعر�يصبح�

�ي�� �ا
جسدة �الشاعر�والظواهر�الحياتية �تفاعل �فيه �ي�َحظ �الذي الوجودي

  مثلت�إبداعا�متمjkا�يحسب�لهذا�8ديب�ا
فكر.�؛ثنائيات�متنوعة

من�تناول�الشاعر�لثنائية�"الزمان�وا
كان"�ال��Gحققت�أثرا��ظهر�ذلك�أيضا

�ضمS-ما�â �؛جماليا �يعيش �معينkن �ومكان �زمن �مدركات �إ�ى �تحولت �رؤى برازها

لكونه�=�يزال��؛فيص�tkهذا�التعايش�طاقة�مشعة�تض�ïñماضيا�لم�ينمِح �؛ا
بدع

ا�داخل�ذاكرة�خاضعة�لصtkورة�ترفض�النسيان áلتجاوزها�مفهوم�العدمية��؛حي

�العقل�؛السلبية�ا
تنكرة�لحقيقة�وجود�ُمتب·��داخلها خّزِن��باعتبارها
ُ

الباطن�ا

لتجاوزه�قدرة�وçي�الفرد�الراغب��ي�ترك�ما�=�يستطيع�تحقيقه؛���؛الذي�=�ين®�

ا�؛بنسيانه
َّ
  �.فيخّزن�ذاك��ي�ال�شعور�الذي�يبقيه�حيـ

ِمة
ّ
�ومحطـ �مرِهقة �أحاسيس �إبراز�مجموع �الديوان �استطاع غٍة��؛لقد

ُ
بـِلـ

�ف£-ا م
َّ
�متحك �بتقنية �ا
عاني �لد==ت��؛ار.-نت�لضوابط�توليد وذلك�بإخضاعها
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تمكنت�من�¬رتقاء�بالصور�الشعرية�إ�ى�مجا=ت�أذابت�الحدود��؛حقلية�مفتوحة

ل قصائد�الديوان�صورا�حية�نابضة��لتصبح�بذلك��؛بkن�كل�ما�هو�واقòي�ومتخيَّ

ِرة�عما�؛مبصومة�بجودٍة�آسرة
ّ
عبـ

ُ

يعيشه�الشاعر�بمصداقية��أظهرت�العواطف�ا

  قي�يحس��-ا�ويتعاطف�معها.جعلت�ا
تل�؛متناهية

مة�البارزة ا
عتمدة�ع�ى�لغة��؛كما�يمكن�م�حظة�¬نسيابية�ال��Gكانت�الّسِ

�انتقاؤها�بدقة�وحرص�شديدين عجب��ي�ذلك��و=�؛فصيحة�قوية�متناغمة�تمَّ

  والشاعر�باحث�وناقد�متمرس.�����

�؛اîيمن�مjkات�الديوان�أيضا�جمالية�السرد�ا
�-ر�رغم�الطابع�الحزين�الط

�الفنية� �ا
قومات �من �تعد Gال�� �ا
ؤثرة �الجميلة �ا
وسيقية �النغمة �ا�ى إضافة

  .ا
طلوب�توفرها��ي�النصوص�الشعرية

:U-ا�مجرد��؛ختاما�أع�tف�أن�هذه�الدراسة�ا
وجزة�لن�تفي�الديوان�حقه

�؛إط�لة�ع�ى�بعض�من�مضامينه�ال��Gكان�لها�أبلغ�8ثر��لتقني¨-ا�الفنية�ا
عتمدة

  جعل·�Gأتعامل�معها�قراءة�وتحلي�.��مما

�tuة�عاطفة�وسردا؛�:عjkتم
وإن·�Gوأنا�أدرس�بعض�جوانب�هذه�التحفة�ا

لصدقها�ا
نساب�æسر�الذي�زينه�قالب�فلسفي�
فكر�له��؛إعجابي��-ا�عن�مدى

  �.دوره��ي�إغناء�الساحة�8دبية

  ...مكمبوركتم�أستاذي�وبورك�قل���������������������������������

  4/5/2018فاس��ي�����������������������������������������������������������
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 وزهرة�الكلم،�،وإيوان��دب.�،"الشعر�ديوان�العرب��������������

  ش)'�،وهو�&�محالة�محبوب�بالطبع�.وروضة�الحكم���������������

  فطرة�هللا�ال3'�فطر�النفوس�الفاضلة�عل-,ا،�.للسمع��������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1هدى�العقول�الكاملة�إل-,ا�".�و ���������������������������������������

  :مقدمة

�الشعرية� �ا>مارسة �<ي �التجديد �روافد �من �رافدا �الشعر�الحديث شكل

�من� DEكب� �عدد �بDGوز �وهجه �واستمر ،'KLا>ا� �القرن �أربعينيات �منذ العربية

  التجارب�الشعرية�مشرقا�ومغربا.

تجارب�شعرية�رامت�التحديث�<ي�الشعر�من��ظهرت  فقد�،وبالنظر�إYى�بWدنا

�مaEت�الشعر�الحديث�با>شرق�خWل�استمداد �ال3' �من�bتجاهات�الشعرية ها

سواء�عgى�مستوى�الرؤية�الشعرية�أم�عgى�مستوى�البناء�ا>عماري�للقصيدة�أم�

�التجارب� �عgى �انفتاحهم �جانب �إYى �هذا �وmيقاع، �والصور �اللغة �مستوى عgى

�الشع �حول �الدائر �الغربي �النقدي �النظري �الجهاز �وعgى �الغربية ر�الشعرية

  بمعطياته.

                                                           

  فاس	باحث،و أستاذ		-  *
�نظم�القو �1 �<ي �tبي�الطيب�صالح�بن�شريف�الرندي�(ا"الوا<ي �محمد�684-601<ي" �حققه�وقدم�له. ه)

جامعة�محمد�الخامس�.كلية��.�74-73السنة�الجامعية��2ص��إشراف�محمد�بن�شريفة�.�الكنوني.

 و�العلوم�mنسانية�فاس��داب
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�تجارب� �إل-,ا �نرد �أن �يمكن �شعرية �أجيا& �سيفرز �bستمداد �هذا إن

التعاق�'�التحقي�'،��مختلف�الشعراء�ا>غاربة؛�و�ي�أجيال�نأتم�<ي�ترتي�,ا�با>ن�ى

وهو�من�ى�&�ند�ي�فيه�السبق�بل�استدعاه�عدد�كب�DEمن�نقاد�الشعر�ا>غربي�

  ا>وجة�الشعرية�الحديثة�إYى�أربعة��ي:�ا>عاصر،�فان�,وا�إYى�ترتيب�أجيال�هذه�

جيل�الستينيات؛�وهو�جيل�الرواد�من�أمثال�الشاعر�محمد�السرغي�'،��-

  ...�����������������������������.أحمد�ا>جاطي،�وعبد�الكريم�الطبال

جيل�السبعينيات؛�أمثال�محمد�الخمار�الكنوني،�محمد�بنيس،�عبد�هللا��-

  .....��.راجع،

�الثم�- �ا>هدي�جيل �الطوبي، �محمد �ا>وم�'، �رشيد � �أمثال �من انينيات؛

  أخريف،....��

�وفاء��- �نجم'، �حسن �بركات، �أحمد �أمثال �من �التسعينيات؛ جيل

  العمراني،....

�الن��Dمن�جيل� �التجارب�موجة�شعراء �&�شك�فيه�أنه�أعقبت�هذه ومما

  الشباب.

صوص�ديوانه:�وبالعودة�إYى�شاعرنا�الدكتور�محمد�العلم'�فإن�تأريخه�لن

�يفيد� �وفDEة، �شعرية �كتابة �من �راكم �ما �بEن �من �تخDEه �الذي �الحجر"؛ "زهرة

�ستينيات� �<ي �الصبا �مرحلة �إYى �زمن�طويل�يرتد �عgى �امتدت�عنده �بأ�,ا ا>تلقي

'KLى��,اية�العقد��ول�من�القرن��،القرن�ا>اYعم�شعر�فورة�الشباب�ليصل�إ

�،خWله�الشاعر�>سار�تجربته�الشعريةالحاYي.�وهذا�bختيار�سلوك�ف�'�أرخ�من�

�تجارب�أبناء� �تتماثل�مع �تجربة �بأ�,ا �ننع�,ا �ويمكن�أن �من�تحو&ت. �عرفته وما

�الرؤية� �مستوى �عgى �الرومانسية �التأثر�با>درسة �طور �من �انتقل �فقد جيله؛
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الشعرية�وبناء�القصيدة،�إYى�انجاز�التحول�من�خWل�معانقة�قصيدة�التفعيلة�

  نسية�مغلفة�برداء�التصوف�ا>معن�<ي�التأمل�الوجودي.�لكن�بروح�روما

وستأتي�ا>باحث�ا>والية�لتجلو�بعض�جوانب�مكونات�الشعرية�<ي�تجربة�

  الشاعر�من�خWل�ديوانه�ا>لمع�إليه�<ي�عنوان�ا>قال.

  :خطاب	العتباتو 	زهرة	الحجر 	- 1	

لحوظا�العتبات�اهتماما�م�اهتمت�الدراسات�النقدية�بالنصوص�ا>وازية�أو

  1<ي�السنوات��خDEة.

�t,ا�تساهم�<ي�ضمان�قراءة�متفاعلة�مع�النص،�وتلتقي�عندها،�كالعناوين�

  وmحا&ت�والهوامش�وا>قدمات�والخواتم�والرسومات.

�العتبات �من �مجموعة �إYى �ا>بحث �هذا �<ي �العمل بعضها��2وسينصرف

هذا�السياق�تدخل�تحت�ا>ناص�النشري،�وبعضها�تحت�ا>ناص�التأليفي؛�و<ي�

والصورة�وا>قتطفات�ا>ثبتة��،سنقف�عند�سDEة�الشاعر�وعنوان�ا>ؤلف�وجنسه

�الغWف �دف3' �ا>»ن�.عgى �إYى �م¬,ا �ندلف �أن �يمكن �مؤشرات �اعتبار�أ�,ا �عgى ..

  ا>دروس.

  أ/	د<لة	العنوان:

مما�&شك�فيه�أن�العنوان�هو�الذي�يوجه�قراءة�أي�عمل�إذ�يعت�DGا>دخل�

�غ�DEأن�العWقة�بEن�العنوان�والنص�ليست��النظري�للعالم الذي�يسم¯�النص.

                                                           

�ا>ناص.�1 �إYى �النص �من �جينيت �ج �بل�ينظر�عتبات �الحق �،عبد �.ناشرون �للعلوم �.الدار�العربية �عابد

 1/2008طبعة��منشورات�bختWف.
2�،'K²دريmات�العربي�و�الخطاب�النقدي�ا>عاصر�يوسف�Dنشر�الدار�العربية��ينظر�عتبات�النص�<ي�ال�

 1/2015بDEوت�الطبعة�–للعلوم�ناشرون�
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�مباشرة �عWقة �البساطة��.دائما �بEن �ت»Dاوح �متعددة �صيغا �تتخذ فالعناوين

  وال»Dكيب�وبEن�ا>باشرة�والتعقيد�بما�يفتح�أفقا�للتأويل�ولتعدد�القراءة.

�ويليه� �الشاعر�الذي�كتب�بخط�بارز، �الغWف�اسم يتوطن�أعgى�صفحة

�بتحديد�التعيEن�الجنK²'�عنوان� �وقد�احتفت�الواجهة �الحجر". الديوان�"زهرة

الغWف�من�تحت.�و&�يزاحم�هذه�ا>كونات�<ي�الواجهة��للمؤلف�"شعر"�<ي�وسط

  أي�Kº'ء�آخر.

وبتأمل�عنوان�الديوان�نجد�أنه�عبارة�عن�جملة�اسمية�مبتدؤها�محذوف�

�أن�ا �كما �الحجر"، �"زهرة �أو��ي)؛ �(هذه لعنوان�جملة�خDGية،�يمكن�تقديره�ب:

تحمل�خDGا�/�رسالة�إYى�ا>تلقي�تدعوه�&قتحام�عالم�النص�من�أجل�استكشاف�

هذه�الزهرة�وخصوصيا«,ا،�فإذا�كان�الزهر�من�ألطف�ا>وجودات�وأنعمها�فزهرة�

  الشاعر�قدت�من�حجر،�والحجر�يحيل�عgى�الصWبة�والتماسك�والقوة.�

�خاص �بعدا �البنية �لهذه �أن �فيه �&شك �قصائد�ومما �مضامEن �سبك �<ي ا

و<ي�ظل�هذا�البعد�bستعاري��،الديوان،�كما�أ�,ا�تصطبغ�ببعد�بW½ي�استعاري 

�النصوص، �د&&ت �لتخلق �الشعرية �اللغة �bستعارية��تتفاعل �الصور وتتواYى

�عالم� �<ي �الشعري �ا>ع�¯ �وجمالية �الشعرية �بالصور �لتحلق �وغDEها وا>جازية

  اعلة�لتكون�الرؤية�الشعرية�لديه.�بمجموع�عناصرها�ا>تف�الشاعر،

  ب/	جنس	اBؤلف

ميثاقا�قرائيا�واضحا�مع�القارئ�/�ا>تلقي���،يعقد�الشاعر�منذ�جلدة�الغWف

�إYى� �الغWف �واجهة �عgى �تثبيته �تم �للمؤلف�الذي � 'K²الجن� �التعيEن �خWل من

  جانب�اسم�الشاعر�وعنوان�الديوان.

�داخ �كمناص �ثانية �مرة �ا>ؤلف �جنس �سيثبت �ا>ناصات�كما �ضمن gي

النشرية�<ي�الصفحة�ا>والية�لصفحة�الغWف�ال3'�فصل�الناشر�بي¬,ما�بصفحة�
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�الغWف� �وصفحة �الغWف �بEن �تفصل �ال3' �البيضاء �الصفحة �أي البطانة؛

  الداخلية.

�التعيEن�<ي�مناص�داخgي�ضمن�صفحة�الغWف�الثانية�ال3'� وبتكرار�هذا

�الشاعر�التقليد�ا>تبع�<ي�مكون ات�الكتب�إذ�لم�يكتف�بصفحة�غWف�كسر�Â,ا

�عنوان� �وتحته �فوق �الشاعر�من �اسم �ضمت �أخرى �صفحة �أدرج �بل واحدة

الديوان،�وتحته�التعيEن�الجنK²'�للمؤلف�(شعر)،�مع�إضافة�تاريخ�الطبع�ا>ؤرخ�

  ).2008ب:�(

  ج/	سFGة	الشاعر:

�الشاعر ��ولد � �أبريل�سنة � �من �الثاني �يوم �العلم' �محمد �1944الدكتور

�كانت��،فاس�بمدينة ��-ال3' �من��- و&�تزال � �واحدا �يعد �علميا، تعرف�إشعاعا

�عالم� �ظهر�ا>هراز�بفاس. �mنسانية �داب�والعلوم� �بكلية �الثاني �الجيل أعمدة

�شاعر � �أديب 'KLعرو� �التشكيgي�،لغوي �بالفن �عناية �غWف��،له �لوحة ولعل

  الديوان�موضوع�ا>قال�خ�DEمثال�عgى�ذلك.

  تأليفا�وتحقيقا�م¬,ا:أصدر�جملة�من�الكتب�

�والقافية؛�- ��"العروض �وbستدراك"؛ �التأسيس �<ي �دار�1983دراسة ،

  الثقافة،�الدار�البيضاء؛�

�(تحقيق)؛��- �الجوهري �حماد �بن �نصر�إسماعيل �tبي �الورقة"؛ "عروض

  ،�دار�الثقافة،�الدار�البيضاء؛1984

-�� �الدواوين"؛ �توثيقية، �نقدية �قراءة �العربي؛ �الشعر ،�2008"عروض

  منشورات�دار�توبقال،�الدار�البيضاء؛
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�ا>عطيات"؛ �توثيقية �نقدية �قراءة منشورات�دار��،"عروض�الشعر�العربي

  توبقال،�الدار�البيضاء؛

  .2008فاس�،ديوان�"زهرة�الحجر"�مطبعة�انفو�برانت�-

  إYى�جانب�عدد�من�ا>قا&ت�وا>شاركات�<ي�ندوات�علمية�وطنية�ودولية.

  ينشر�من�شعره�سوى�الديوان�ا>ذكور�لحد��ن.شاعر�مك�D،�لكنه�لم�

  د/	لوحة	الغJف:

الشاعر�نفسه�هو�صاحب�اللوحة�ال3'�تؤثت�غWف�الديوان،�وقد�نبه�عgى�

�لوحة� �عن �عبارة �الغWف �ولوحة �سيأتي. �كما �الداخلية، �ا>ناصات �ضمن ذلك

��ففضاء�اللوحة�منشطر�إYى�ضفتEن �أبعاد�أيقونية�دالة. �تشكيلية�تتداخل�ف-,ا

يمEن�/�يسار�يتوسطهما��,ر�ممتد��يستحوذ�عgى�فضاء�واجهة�الغWف�بامتداده�

�رموز� �ضفتيه �عgى �تتفاعل �كما �ا>كونات �من �جملة �فيه �وتتفاعل البصري،

  لشخوص�وأزهار.�

�الذي� � �التما�ي �يستحضر�هذا �ا>عDGة �اللوحة �اختيار�الشاعر�لهذه ولعل

دف�تشكيل�أفق�انتظار�القارئ�يؤشر�عليه�عنوان�الديوان�<ي�تكامل�إبW½ي�يس�,

�ال3'� �التيمات�والقضايا �فاللوحة�تؤشر�عgى بتكامل�البعدين�الكتابي�و�يقوني.

قد�تعالجها�نصوص�الديوان�<ي�تماس�مع�الذات�الشاعرة�خWل�عمرها�الكتابي�

  ا>متد�ك¬,ر�<ي�مساقات�الحياة.

  ه/	ظهر	الغJف:

  يتوزع�فضاء�ظهر�الغWف�بEن�ثWث�عتبات��ي:

��وYىا- �الشاعر�مصحوبا��،لعتبة �اسم �يDGز �وف-,ا �ظهر�الغWف � �يمEن <ي

  بصورته�الفوتوغرافية�ومذي�WبWئحة�تستعرض�بعض�إصداراته�العلمية.�
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عgى�يسار�ظهر�الغWف�تتوط¬,ا�قصيدة�شعرية�من»aعة�من��،العتبة�الثانية-

�ي �وال3' �الديوان �من ��وYى �القصيدة �نفسها �و�ي �الديوان؛ �قصائد حمل�بEن

  عنوا�,ا.

أسفل�ظهر�الغWف�عgى�اليمEن�و�ي�شعار�دار�الطبع�ال3'��،العتبة�الثالثة-

  فاس).�–صدر�ع¬,ا�الديوان�(إنفو�برانت�

  و/	حاشية	جلدة	الغJف:

�والتعيEن��� �الديوان �الشاعر�وعنوان �الغWف�اسم �جلدة �حاشية تتضمن

  الجنK²'�له�(شعر).

  ز/	اBناصات	الداخلية:

البطانة�و�ي�الورقة�البيضاء�الفارغة�ال3'�تفصل�بEن�ضم�الديوان�ورقة�

  الغWف�وبEن�صفحة�الغWف�الداخلية�كما��ي�عادة�الناشرين�<ي�طبع�الكتب.�

  وانحصرت�ا>ناصات�الداخلية�للمجموعة�<ي:

�الديوان� - �الشاعر�وعنوان �بتكرار�اسم �اضطلعت �وقد �الغWف صفحة

  .�2008بع�/�إضافة�تاريخ�الط،والتعيEن�الجنK²'�له�/�شعر�مع

�و�ي� - �توثيقية �معلومات �نجد �الغWف �لصفحة �ا>والية �الصفحة و<ي

  مناصات�نشرية،�أثبتت�ف-,ا�جملة�من�ا>ناصات�التعيينية��ي:

  عنوان�الديوان�(زهرة�الحجر).•

  تعيEن�اسم�صاحب�لوحة�الغWف؛�وهو�الشاعر�نفسه�(محمد�العلم').•

  .1776�MO  2008رقم�mيداع�القانوني�•
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برانت،��–بعة�ال3'�تكفلت�بطبع�الديوان�(طبع�وتصميم:�مطبعة�إنفو�ا>ط•

  فاس).��–الليدو��–،�شارع�القادسية�12

�ضمنه� - ��ول: �الديوان�بفهرسEن: �خص�الشاعر��,اية فهرس�ا>حتويات:

�القصائد� �ل»Dتيب �خصصه �والثاني: �كتاب�,ا، �بتواريخ �مؤرخة �القصائد عناوين

  .بحسب�صفحات�ورودها�<ي�الديوان

  تحو<ت	الكتابة	الشعرية	.ي"	زهرة	الحجر":	- 		2

حيث�جاءت�أول�قصيدة��،امتدت�نصوص�الديوان�عgى�زمن�كتابي�طويل

� �لم" �"إذا �بعنوان: �زمنيا � ��1فيه �أ�,ا�1961يوليو��5مؤرخة�ب: �تدل�عgى �و�ي ؛

  كتبت�<ي�مرحلة�الصبا.

ن�.�وب2008Eيونيو��21مؤرخة�ب:��2بينما�آخر�قصيدة�و�ي�بعنوان:�"السر"

�السبعينيات�من�القرن�العشرين�مؤرخ��،هتEن�القصيدتEن �ف»Dة �إYى نص�ينتم'

ونص�ينتم'�إYى��3م�تحت�عنوان�"جناز�tجداث�الوهم"،�1976ماي���20– 19ب:�

،�تحت�عنوان:�1992نون22��DGمرحلة�التسعينيات�من�القرن�ا>اKL'�مؤرخ�ب:�

  4"مرثية".�

�ا �ف»Dة �إYى �أخرى �ثمانية �قصائد �تنتم' �حEن �والعشرون�<ي لستينيات،

  .ا>تبقية�إYى�سنوات�العقد��ول�من��لفية�الثالثة

�سابقا �أ>عنا تDGز�بجWء�أن�الشاعر�قد��،إن�نظر�<ي�قصائد�الديوان�كما

�عgى�غرار �من�الزاوية��انطلق�رومانسيا �القصيدة �بناء �الرومانسيEن�<ي الشعراء
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�الشعرية �تجربته �لصوغ Wسبي� �جعلها �ال3' �بالحبح�،mيقاعية �تغ�¯ �يث

�يتناسبو �العاطفيةو  �مما �الشبابو �الخيال �و أحWم �من�. �بقوله �لذلك نمثل

  1قصيدة��"إذا�لم"�

  أذا�لم�أقبل�عيون�الحبيب

  و�لم�الثم�السحر�<ي�وجنتيه

  و�لم�أحتس�الراح�من�يده

  ولم�ستق�النور�من�مقلتيه

  و�لم�آخذ�الوÎي�من�روحه

  ولم�أقبس�الدفء�من�راحتيه

  عEن�الخيالو�لم�يسق�'�من�م

  و�سحر�الغرام�بملء�يديه

  &�بحبيبو �فلست�بصب

  و&�كان�ح�'�بحب�لديه

  و&�قلت�شعرا�Ð,ز�الشعور 

  و�يبكي�الهزار�فيحنو�عليه

  tن�الهوى�كالوليد�إذا�لم

  Ð,دهد�يدب�الفتور�اليه.

  

                                                           

 184-183نفسه�:ص�ص��1
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  �1:وكذلك�قصيدة�"من��بعيد�"�ال3'�يقول�ف-,ا

  أين�يا�حسناء�راحت�كDGيائي

  العداء�أي¬,ا�ولت�حكايات

  أين�قوYي�لن�أغ�'�الغيد�شعري 

  أين�قوYي�سوف�&�تأسرني

  �عEن�&�أصرع�&�«,دا�مائي

  أين�م�'�فلسفاتي�كيف�راحت

  أين�ما�سميته�بالكDGياء

  كل�ما�أذكر�يا�سمراء�نظره

  أكره�:ذوبت�قل�'�فضاعت�منه

  فغدا�ليgي�أح�Wما�نشاوى 

  سابحات�مثل�موج�البحر�حره

  سكرى �غارقات�<ي�أماني�العمر 

  بجمال�ما�رأت�عيناي�غDEه

  يومها�غرد�بالشعر�فؤادي

  .يومها�ذقت�الهوى�أول�مره
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�للشاعر� �"الجندول" �قصيدة �نستحضر �القصيدة �هذه �خWل ومن

  �1:ال3'�يقول�<ي�مطلعها�،الرومانK²'��عgي�محمود�طه

  يــــــــــــا�عــــــــــــروس�البحــــــــــــر،�يــــــــــــا�حلــــــــــــم�الخيـــــــــــــال  ؟أيـــــــــــــن�مـــــــــــــن�عي�ـــــــــــــ'�هاتيـــــــــــــك�ا>جـــــــــــــاYي

  2ف-,ا�يقول�و �التوباد"و �أما�قصيدته�"عن�ليgى

  من�مولد�الزمان�هاهنا�إلتقت�عيوننا

  ورنقت�بالدفء�قدما�بالهوى�قلوبنا�

  <ي�السفح�يا�للسفح�فيه�كان�يطوى�ليلنا

  �,ارنا�بالنور�بالثغاء�يلهو�حولنا

  ليgى�إرتعاش�رف�من�نور�يلون�بالسكون 

  <ي�السفح�<ي�التوباد�حيث�&�تحوم�الطنون 

  فل�يaÖو�بالقنون يرÕى�بنفسينا�هوى�كالط

  هناك�كان�العمر�نaEكا�ع�Wعgى�ا>نون 

DEنستحضر�نفس�أم� �ا>قطع�الشعري�الذي��هنا �<ي �أحمد�شوÕي الشعراء

  3.أنشده�عgى�لسان�قيس�مخاطبا�جبل�التوباد�<ي�مسرحية�"�مجنون�ليgى"يقول 

ـــــــــــــــــــــــا   وســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقى�هللا�صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبانا�ور�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى  جبــــــــــــــــــــــل�التوبــــــــــــــــــــــاد�حيــــــــــــــــــــــاك�الحيــــ

  ورضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعناه�فكنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت�ا>رضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعا  فيــــــــــــــــك�ناغينــــــــــــــــا�الهــــــــــــــــوى�<ــــــــــــــــي�مهــــــــــــــــده
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعا  وحـــــــــــــــــــــدونا�الشـــــــــــــــــــــمس�<ـــــــــــــــــــــي�مغرÂ,ـــــــــــــــــــــا   وبكرنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�فســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبقنا�ا>طلــــ

  ورعينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنم��هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل�مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعا  و�عgـــــــــــــــــــــــى�ســـــــــــــــــــــــفحك�عشـــــــــــــــــــــــنا�زمنـــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنا�وكانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت�مرتعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  هــــــــــــــــــــــــــذه�الربــــــــــــــــــــــــــوة�كانــــــــــــــــــــــــــت�ملعبــــــــــــــــــــــــــــــا   لشبابيـ

نمثل�لذلك�و �bجتما�يو�كما�خاض�شاعرنا�<ي�موضوعات�الشعر�القومي

  1:وم¬,ا�.1961يقيا"�ال3'�نظمها�سنة�بقول�من�قصيدة�"افر 

  إيه�إفريقيا�سWما�من�فتاك�الحر

  من�شبلك�من�حامي�ا>غـــــاني

  من�أبي�النفس�ممن�قلبه�يزخر

  جياش��مـــتـــــانيو �بالحب

  من�نتاج��رض�ممـــن�انبتته

  أرضك�العذراء�Ð,فو�بالحنان

'KLإيه�إفريقيا�قناة�الدهر�أر  

  ـــانو�حياتي�إيه�عذراء�الزمـ

  رددي�أمي�نشيد��رض�غ�'

  ردديه�قد�مKØ¯�عـــهد�الهوان

  أنطقي�أمي�بألحانك�أطيــــارك

  غن-,ا�عgى�كـــــــل�لســـــــــان

  النـــشوة�<يو �و�ابعÙ'�الفرحة
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  كل�فؤاد�يتغ�¯�باtمــــــــــــان

  هو�ذا�يومك��قد�حـــــل�فقومي

  أخDGي�العالم�أنا�<ي�ا>ــــــكان

  م�قوYي�إننا��بيضأخDGي�العال

  .و��سود�دوما�أخــــــــــــــوان

سيؤرخ�الشاعر�لتحول�مسار�الكتابة�الشعرية�عنده�من�خWل�قصيدته�

  1..�وف-,ا�يقول 1976ماي��20- 19"جناز�tجداث�الوهم"�ا>ؤرخة�<ي�

  هوذا�الصحو�قرت�به�الذاكره

  آه�جادت�به�اليوم�لحظتنا�العاهره

  يتحول�وهم�الحدائق

  عم�الحرائقيصبح�ط

  تشوى�جلود

  و�أولم�للنار�أقيسة�الظن

  و�الثقة�الفاسده

  :صدقت�كيمياء�التوقع

  من�راح�راح

  ومن�ظل�ظل

  ..هذي�صكوك�القطيعة�يبصمها�الحقدو 
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'K²الرومان� �بنسقها �الرومانسية �القصيدة �عن �سيتحول القومي�و �وف-,ا

حافظة�عgى�مع�ا>�،أو�ما�يعرف�بالشعر�الحر�،وbجتما�ي�اYى�قصيدة�التفعيلية

�الرومانسية �التجربة �من �ا>ستمد �الذاتي �آفاق��،البعد �عgى �القصيدة و�فتح

  .هذا�ما�تؤكده�القصيدة�السابقة.�و التأمل�الوجودي�برؤيته�الصوفية

�التجربة�و  �عgى �مهيمنة �الديوان �بحسب �التفعيلية �قصيدة �استمرت قد

�مرثية�"ا>ؤرخة�ب��،الشعرية�للشاعر "� �نص�قصيدة �نون�22يؤكدها �DG1992�

  �1.و�م¬,ا�.ف-,ا�يستثمر�الشاعر�نظام�ا>قاطع�<ي�بناء�هيكل�اقصيدةو 

  خفقة�من�دم

  و�يغطي�الظWم�الظWم

  و�يم»aج��الصلب�بالرخو�

  من�قاد�لليل�سÚي�الصباح؟

  نركب�الشوق�<ي�القعر

  نمزج�بالدمع�صخرا

  و�من�كيمياء�العصور�يسيل�الدم�اليوم

  يرفع�رقم�الجنازات�

  مرو من�بعد�عو �زيد

  و�<ي�القلب�ملح

  بالظWم�ال¬,ار�استفق

  أو�فنم
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  فالظWم�الطريق

  .و�نقض�البناء��ساس

�ال3'� �الشعرية �الكتابة �<ي �تجربته �من �الثالثة �ا>رحلة �الشاعر�<ي سيعاود

تجربة�ا>زج��2008إYى�سنة��2005يؤرخها�الديوان�إYى�ا>رحلة�ا>متدة�من�سنة�

�العمودية �القصيدة �التفعيو �بEن �بقصيدة���،ليةقصيدة �ذلك �عgى وسيؤشر

�عمودية �مقاطع �بEن �ف-,ا �مزج �ال3' � �ا>قبل" �الشعر�الحر،��و �"صورة �من أخرى

  1وف-,ا�يقول:

  اتبع�mيقاعــــــــاو �غ�DEاللحن

  ضاع�منك�الطريق�ف-,ا�ضـاعا

  هل�يغيب�الدليل�يضطرب�الخطو

  و�تمK²'�البحار�عاف�الشراعــــا

  &�يقر�عgى�الحال�أمر

  ت�تقود�الشواطئ�نحو�البحار�ي�الحادثا

  فاستقل�عgى�الرمل�شوط�ال¬,ار

  و�ابتهج�بالتحول�&�تنشغل�بحفيف�ا>دار...

  و�&�تلتمس�<ي��مس�صورة�مقبل

  الطريق�التحـــــول ،�و فبالغد�تغدو

  &�ينال�العزيز�إ&��عــــز
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  و�«,ون�النفوس�ثم�تـــــعز

  يتقوى�عgى�القوي�ضعيف

  .زثم�يعلو�عgى�الشجاعة�عج

تDGز�عودة�الشاعر�إYى�استثمار�الطاقة�mيقاعية�لنظام�البيت�الشعري�<ي�

بناء�مجموعة�من�قصائده�إYى�الخلفية�ا>عرفية�ال3'�تجعل�منه�شاعرا�خبDEا�بما�

�معانيه� �لصياغة �إيقا�ي �بناء �من �البيت �نظام �<ي �الخليلية �التفاعيل تتيحه

  .الشعرية�بدقة

  .ي	ديوان	"زهرة	الحجر":	تخلق	الد<<تو 	/	اBعجم	الشعري 3

�ال3'� �تلك�ا>فردات�النشطة "� �إYى �إطWقه �الشعري�عند ينصرف�ا>عجم

من�و �ال3'�&��تفتأ��تتكرر�بشكل�ملحوظ�<ي�إبداعه.و �يشكل�م¬,ا�الشاعر�قصائده

�يخ»Dق�ا>ستويات��فقية�للنص:� �عموديا �ا>فردات�النشطة�خطا تم�تعد�هذه

�و �الصوتية �الرئيK²'�او �النحويةو ال»Dكيبية �ا>فتاح �تمثل �يجعلها �بما � لتصويرية

  1".رؤتيه�للعالم�- بصدق��-ãبداع�شاعر�وما�تمثل�

موقفه�و �Ð,دف�البحث�<ي�ا>عجم�الشعري�للشاعر�استكناه�رؤيته�للكون و 

�العام �الرؤية��.الشعري �تنتظم �بعي¬,ا �معجمية �حقول �تDGز �للديوان وبتتبعنا

ا>عجم�الصو<ي��و �معجم�الطبيعةو �لم�و�الشعرية�للشاعر،�وم¬,ا�معجم�الحزن 

�mيقاع �معجم �حقول��.ا>وسيقىو �ثم �تDGز � �ا>ركزية �الحقول �هذه �جانب وإYى

�للشاعر  �الشعري �العالم �فهم �للمتلقي �لتتيح �كلها �تتظافر �صغرى �معجمية

��ي�حقل�الزمن�.استيعابهو  �الحقول، �معجم�و �وهذه �يتفاعل�معجمان�هما فيه
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معجم�و �ومعجم��عداد�،الفرحو �ومعجم�التفاؤل �،قمعجم�النور�أو�mشراو �الليل

  �لوان�ومعجم�الصمت.

  :�لمو�معجم�الحزن �- أ

��لم �يكون �الشعراء�و �يكاد �جل �لدى �الشعر �بواعث �أهم �من الحزن

�خاصة �>طران��،الوجدانيEن �ا>ساء �نذكر�قصيدة �أن �يمكن �السياق �هذا و<ي

  �1.خليل�مطران�ال3'�مطلعها

  مــــــــــــــــــــــــن�صــــــــــــــــــــــــبوتي�فتضــــــــــــــــــــــــاعفته�رحــــــــــــــــــــــــائي  ائيداء�ألــــــــــــــــــــم�فخلـــــــــــــــــــــت�فيــــــــــــــــــــه�شـــــــــــــــــــــف

  ومــــــــــا�<ــــــــــي�الظلــــــــــم�مثــــــــــل�تحكــــــــــم�الضــــــــــعفاء  يـــــــــــــــــــــــــا�للضـــــــــــــــــــــــــعيفEن�اســـــــــــــــــــــــــتبدا�بـــــــــــــــــــــــــي

�قصائد��،شاعرناو  �جل �<ي �ا>عجم �يك��Dهذا �رومانسيا، �إنطلق وهو�الذي

  الديوان�ما�يجعله�حاضرا�<ي�بناء�الد&&ت�الشعرية�عنده.

gع� �هيمنت ��لفاظ �من �مجموعة �ا>عجم' �الحقل �هذا �<ي ى�تفاعلت

�مثل �ا>وت�:الديوان �الضياع�،(اللوعة، �البؤس�،الغم�،الغياب، �،القهر،

�الفواجع�،الوداع�،بلوى �،الرزية�،ال�,لكة�الجرح�،الفاجعة �لوعة،�ضيعت�' �،آه،

�الضائقة �الناز&ت، �الهم،�،تكبو ال�,لكة،��ا>وت،�،الحادثات�،بئس�قاسم�'

  .وعذاب.....)

Gت� �أن �يمكن �ال3' �ا>عجم �هذا �شواهد �بناء�ومن �<ي �اشتغاله �صور Dز

  2)":�9قوله�<ي�قصيدة�"تعجلت�(�،الد&&ت

  تعجلت�

  هذي�حديقتنا�أقفرت
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  من�س�DEى�نضار«,ا�؟

  و�قلوب��حبة�شاخت�

  فمن�سيعيد�طفول�,ا�؟

  قد�تجمد�يومي

�'K²و�أقفر�أم  

'K²و�قاسم�'�الهم�نف  

  و�أضحيت...

  كيف�سأض�ي�؟

  فبعدك�أصبحت�نسيا

  فما�اسم'�؟

  ؟و�ما�لون�عي�'�

  و�من�كنت�؟

  من�صرت�؟

  هذا�أنا�أنكرت�'�الحقائق

  و�استبطأت�'�الطريق.

��ي�<ي�سياق�البوح�متأ>ة�متحسرة�من�وجع�الفراقو �تDGز�الذات�الشاعرة

�للمخاطبو  ��بدي �"القصيدة��.الصمت �<ي �قوله �أيضا �ا>عجم �هذا �صور ومن

  1:)"�5رقم(
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  أضحك�أبكي�من�قديم�الزمن�

  ضحكت�كل�يوم

  بكيت�كل�يوم�

  أضحك�أبكي�كل�يوم

  مضحكاو �و�كنت�مبكيا

  منذ�قديم�الزمن

  لكن�'�لم�أعرف�السكوت�مثلما�عرفته�بيوم��حد

  سكت�يوم��حد

  ....ولم�أعد�أعرف�كيف�أبكي

  :معجم	الطبيعة	–ب	

يتظافر�معجم�الطبيعة�مع�معجم��لم�ليعمق�البعد�الوجداني�لنصوص�

ستحضار�بعض�عناصر�الطبيعة�إذ�&�تكاد�تخلو�صورة�من�صوره�من�ا�،الديوان

�وهكذا�نجد�لها�حضورا�قويا�بدءا�من�عنوان�الديوان�،لتشييد�ا>عاني�الشعرية

فنلملم��م¬,ا�بعضا�من��لفاظ�ال3'�ترتد�إYى��،"زهرة�الحجر"�مرورا�بكل�القصائد

الندى،�الحديقة،�البحر،���الفراشات،�العطر،�الحجر،�الطبيعة�من�قبيل�(زهرة،

�العاصفة،�الغيوم،��مواج،�البوم،�الغابة،�،ال»Dبة،�الشوك،�الوردا>اء،��،الريح

�الغابة...)��،mبل�البقر،�الغنم،�الهزار،�الطDE،�الطEن،�الروض،�النجم، ا>اعز.

  1:ومن�النماذج�ال3'�تDGز�أهمية�هذا�ا>عجم،�قوله�<ي�قصيدة�"الحرب"

  أججوها�تبلع��رواح�زلز�bعتيــــــــــا
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  كأن�لم�تك�شيــــــا���و �مسحا�تمسح��فاق

  وتعيد�الطEن�للطEن�كما�ترKL¯�ســـــويا

  &�سفحا�هنياو �و�تسوي��رض�&�ربوا

  1قوله�أيضا�<ي�قصيدة�"�العوسج�":��و 

  حEن�يمتد�بالعو�سج�الزمن�ا>ر

  يحكي�عن��رض

  ال»Dبة�الصالحـــهو �و�ا>اء

  و�عن�الكون�&Õى�الفساد

  و�عن�برم�الريح�بالنار

  رفقة�الكالحهو�ال

  يتذكر�أن�مصاحبة�الورد�وهم

  .....و�عقباه�<ي�الجائحه

  :اBعجم	الصو.ي	-ج

�للعالم، �تؤطر�رؤيته �صوفية �الشاعر�نزعة �عgى �باعتبارها�و �«,يمن تDGز

�قصائد�الديوان �فاع�W<ي حيث�يظهر�الشاعر�<ي�جل�قصائده�صوفيا��،معجما

 ويمثل�هذا�ا>عجم�عدد�.وقائع�فاعلة�<ي�وجدانهو �متأم�Wما�حوله�من�أحداث

برد�اليقEن،�صحوة��سورة�الشكوك،�الوجود،�(وضوح�الطريق،�:وف�DEمن��لفاظ

طريق��،الكشف،�الدواحل�،السكر،�شاهد�الحق،�بهجة�اليقEن،�الشاعر�السري 
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،DEى�الخYخمر�النفس،�تذوب�الرؤية،�الحكمة،�الظن،�قيسة،أ�ا>غفرة،�العفو،�إ�

&Wلواحد...ا�،ح  

  1له�<ي�القصيدة�"صخرة�ا>نت)¯":من�ذلك�قو و 

  هل�إYى�ساعة�للوصول�طريق�؟

  مباركة�طاقة�العود�للبدء

  ملعونة�رجفة�الخطو�للتوق�

  تلك�معادلة�حلها�<ي�السد�يم�الهWمي�؟

  أم�<ي�الوضوح�الدقيق�؟

  ف�Wتبتئس�

  ودع�الكف�<ي�الخد���

  .ارتاح�للحجة�الراجحهو �تلك�عWمة�من�شاهد�الحق

  :ىمعجم	اBوسيق	-د

�باãيقاع �الولوع �الشاعر �بهو �إن DEالشعرو �الخب� �أن�������،بحرفة �يمكن &

�ا>عجم �ألفاظ�هذا �شعره �<ي �<ي��،تتوارى �دورها �عن �معلنة �ستحضر�بقوة بل

�مثل��اللغة ��لفاظ �وف�DEمن �عدد �ا>عجم �هذا �أثث �وقد �للشاعر. الشعرية

�التغ�'،�النغمة،�الصوت،�اللحن،�الحركة،�،الهدأة�،(ا>وسيقى،�mيقاع،�تناغم

تغريد��تغريد�الطDE،�أناشيدي،�ألحاني،��ناشيد،��رجع��لحان،�أغ�'،�الغناء،

�بالشعر�فؤادي،�الهزار، �الغناء،��غنيات،�غرد شعري،�و �لح�'�الرجز،�ترديد

  ..).أناشيدي�ا>Wح
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  1وم¬,ا�قول�الشاعر�<ي�قصيدة�"تفاصيل":�

  أوقع�'�mيقاع�<ي�ال�,لكة�الكبـــرى 

  ت�م»ن�الرجز�الرحيــــــــــــم�؟ركب

  أم�ركب�'�ا>نسرح�الكتــــــــــــــوم؟

  2أيضا�قوله�<ي�قصيدة�"�سوف�أمKØ'�"�و 

  قال:�"�يا�شاعر�غرد�هو�ذا�لليــــــل�تـــوارى�

  قد�غطته�ألحان�العــــــذارى و �هو�ذا�الصمت

  قد�ذوب�<ي�الزهر�نضـــــاراو �هو�ذا�الصبح

  ل�اللحن�الشعارا�"غرد�واجعو �قم�إYى�الروض

  معجم	الزمن:	-ه

�الزمن �ألفاظو �يشكل �من �عليه �يحيل �بEن�و �ما �مهمة �ركaEة دوائر�وقتية

�السابقة �للحقول �ا>كملة �ا>عجمية �لحظة��،الحقول حيث�يحضر�الزمن�لكونه

�لçمساك�و �وجدانية �Â,ا �يأنس �وجودية �بالشاعر�فيص�DEلحظة �تتلبس وجودية

النور�و �معجم�الصباحو �معجم�الليل�،ا�ا>عجمومن�أهم�دوائر�هذ�.بإلهام�الشعر

  والتقطيع�الزم�'�للوقت�بشكل�عام.

ال¬,ار،�الصباح،�الفجر،�يشرق،��،الظWم�،ومن�ألفاظ�هذا�ا>عجم�(الليل

�الغد �النور، �الوصول �،الوقت�،ا>يقات�،�بدي�،يومي�،أمس�،يغرب، �،ساعة
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�الزمان،�����العمر،�،mثنEن�،�حد�،السنة�،�ن�،البدء�،العصور  �مولد أيام،

  ..).الحدثان�

  1:قصيدته�"�مرتبة�"�،قيمهو �بالزمن�من�القصائد�ال3'�احتفتو 

  سرت

  الفجرو �حل�بقلبك�نبض�من�الليل

  أوقدت�من�زيتك�الوقت

  أعلنت�موج�الطريق�لواء

  و�آخيت�بالدعة�العاصفه

  �ي�النار�نسغ�التواصل�أجرى �:و�اشتعلت

  بصوتك�ماء�التحول�

  التWقح�ألبس�لونك�فصل

  أصبحت�<ي�الريح�وقتا

  و�أحسست�وهج�الغد

  و�اعتليت�ا>سافات�يممت�شطر�التناغم

  .كنت�كذلك�<ي�الهدأة�الحركه

  معجم	التفاؤل:		-و

�للفرح �متسع �الحياة �ينساب�خWل�قصائده�و�<ي �قلب�الشاعر��,ر�ماء <ي

أيضا�<ي�التفاؤل�<ي�الغد�دائما.�وعليه�فهذا�ا>عجم�كان�فاع�Wو �ليشيع�روح��مل
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�للشاعر �الشعرية �الرؤية �و بناء �bب�,اج�. ��مل، �نذكر�( �عليه �ألفاظ�الدالة من

�،سوف�تلقاني�أغ�'�،&�تبتئس�،وهج�الغد�،�مل،�ماء�التحول و�بالتحول،�الغد

�هو�تختفي��نه�،حالنا�كالصبح�أصغر�من�جمان�،الغ�DEشعري ،��DEأنتظرر�الخ

تجعلنا�تقتبس��ل3'�ان»aعناها�من�قصيدنه�"الخDE"لعل�العبارة��خDEة�او �..).فألقاه

�د&&ت� �إنشاء �<ي �ا>عجم' �الحقل �هذا �فاعلية �عgى �للتدليل �القصيدة هذه

  1الديوان:

  الخ�DEفيما�اختاره�هللا�

  حظك�أنت�كيف�تنساه

  الص�DGمعراج�سبيل�ا>�¯

  والصبح�ليل�طاب�مسعاه

  يسعف�'�الشعر�فأفKØ'�له

  أèهو �وتختفي��نة

  أمKØ'�بهو �مر أحاور�الع

  وأتقي�<ي�الدهر�بلواه

  هذا�أناو �مازلتو �كنت

  أنتظر�الخ�DEفألقاه

�بجWء�خصوصية� �الديوان�تDGز �حفل�Â,ا �ال3' �الحقول�ا>عجمية إن�تتبع

حيث�إنه�لم�يتخل�عن��ايات�ف-,ا�أثر�كبDE،دالرؤية�الشعرية�للشاعر�ال3'�ظل�للب

�الوجدان �فيوضات �من �تعب �ال3' �الرومانسية �التأمل�وانض�،روحه �إل-,ا اف
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�الذي �التجاربو �الصو<ي �هو�ثمرة �اكتسب�,ا�و �&�شك �اللتEن �الذاتيEن الخDGات

لذلك�ظلت�اللغة�الشعرية�لغة�متمسكة�Â,ذين�و �الذات�الشاعرة�<ي�رحلة�الحياة

  .الحقلEن�ا>عجميEن�بقوة

  جمالية	اBعab	الشعري	.ي	ديوان	"زهرة	الحجر":و 	الصورة	الشعرية	-4

�ال �الصورة �ال3'�تؤدي �الشعرية �الد&&ت �توجيه �<ي �جوهريا �دورا شعرية

�دواوين� �<ي �الشعرية �الصورة �وراوحت �قصائدهم. �خWل �من �الشعراء يتغياها

�التشب-,ية �الصورة �<ي �البيانية �الخلفية �بEن �الحداثيEن mستعارية��و�الشعراء

  �سطورة.و�وبEن�الصور�الشعرية�الرموزية�،الكنائيةو �وا>جازية

�لنقل�الواقع��إن�توظيفهم �كان�ذريعة �الشعرية�مختلف�تجليا«,ا للصورة

بمعطياته�وأشكاله�أو�للكشف�عن�مواقفهم�تجاه�الواقع�أو�الذات�<ي�تفاعلها�مع�

�عن�حياتهو �هذا�الواقع.�وصار�الشاعر�الحديث�<ي�شعره�يع�DGعن�عا>ه�الداخgي

ة�مرتبطة�عن�شجنه�النفK²'�باستخدام�لغة�تعبDEية�مكثف،�و وتجاربه�mنسانية

�&� �وسيلة �الشعري �mبداع "� �وصار �ا>بدعة �للذات �الداخلية باtحاسيس

�mنسان �واكتشاف ،'K²نف� �تتصل�.العالمو �ستكشاف �جوهرية �صار�فعالية ..

  �1"�.مصDEهو �مستقبلهو �بوضع�mنسان

بذلك�أصبحت�الصورة�الشعرية�مكونة�من�عناصر�تعبDEية�تعتمد�معجما�و 

  �.ا>عاناة�الوجودية�بمختلف�ألوا�,او �لذاتيةشعريا�مرتبطا�باtحاسيس�ا

دراسات�متعددة��هما�&شك�فيه�أن�مفهوم�الصورة�الشعرية�قد�تناولتهو 

�الدور� �هذا �تركز�عgى �كلها �غ�DEأ�,ا �ا>فهوم �لهذا �جامعا �تعريفا �تب�' حاولت�أن

من�أوائل�التعاريف�ال3'�قدمها�النقد�العربي�الحديث�.�و الد&Yي�الذي�تضطلع�به
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�م �حيث�يقول:�<ي �البطل �عgي �تعريف�الدكتور �ا>عاصر، �النقد �لقضايا واكبته

"الصورة�الشعرية�تشكيل�لغوي�يكو�,ا�خيال�الفنان�من�معطيات�متعددة�يقف�

إYى�جانب�&��،فأغلب�الصور�مستمدة�من�الحواس�،العالم�ا>حسوس�<ي�مقدم�,ا

لصور�الحسية�أو�وإن�كانت�&�تأتي�ا�،العقليةو �يمكن�إغفاله�من�الصور�النفسية

  1يقد�مها�الشاعر�أحيانا�كثDEة�<ي�صور�حسية�"�

إن�الصور�الشعرية�إذن�ت»Dاوح�بEن�bستعمال�اللغوي�الذي�ينقل�البناء�

�الشاعر  �يكونه �الذي �الوجدان.�و �الذه�' �مكونات �مع �ا>تفاعل �الخيال �آلة بEن

صورة�وبرجوعنا�إYى�قصائد�ديوان�"زهرة�الحجر"�يتضح�أن�الشاعر�قد�وظف�ال

الشعرية�بمرجع�,ا�البيانية�بشكل�كب�DEخاصة�bستعارية�بما�تحمله�من�تشكيل�

لغوي�مركب�يتطلب�طاقة�ذهنية�متمرسة�ذلك�أن�bستعارة��ي�"�سلسلة�من�

عليه�و �العمليات�اللغوية�ال3'�عDGها�تنقل�أو�تتحول�أوجه�Kº'ء�ما�إYى�Kº'ء�أخر،

  2الKê'ء��ول�".�فإن�الKê'ء��الثاني�يتحدث�عنه�كما�لو�كان�هو�

�دائرة� �<ي �التقريب �عgى �قدرته �<ي �شاعرنا �عند �التصويرية �الصفة تDGز

bستعارة�بEن�متباعدات�بتغي�DEطفيف�يجريه�عgى�البناء�اللغوي�لجمله�الشعرية�

فينقلها�من�سياق�الحقيقة�إYى�حالة�استعارة�بما�يزيل�التعارض�بEن�ا>تناقضات�

غة�مجازية�تستوعب�الصورة�ا>نشأة�ذهنيا�كما�ويمزج�التحول�<ي�بناء�ا>عاني�بل

�بصريا �ا>لتقطة �الصور �من��.تستوعب �نماذج �نورد �ذلك �توضيح �أجل ومن

                                                           

�و�تطور �الصورة�<ي�الشعر�العربي�ح3¯�أخر�القرن�الثاني�الهجري.�1 �الدكتور�عgي�دراسة�<ي�أصولها .� ها
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�"زهرة� �ديوان �داخل �ا>متنع �السهل �فضاء �<ي �حلقت �ال3' �bستعارية الصور

  �1:ال3'�عنون�الديوان�بعنوا�,ا�يقول�الشاعر�<ي�قصيدته�"زهرة�الحجر"�الحجر"

  لصخرتتخلق�من�خالص�ا

  «,فو�إYى�النور 

  تمKê'�الطريق�العنيد

  وتحمل��رض�روح�الحياه

  &�تخاف�الظWم�

  تبشر�بالعطر

  القر�و �سDE«,ا�البذل�<ي�الحر 

  ما�نظرت�<ي�غد�من�,اه

  حيث�تقطع�هول�الصخور�إYى�السطح�

  &�ترتëي�غ�DEلقيا�الفرشات

  أو�فسحة�<ي�قلوب��حبة

  أو�دفع�هم�وآه

  زهرة�الحجر�الص�DGنحل�,ا

  والعطاء�شريع�,ا�لم�تقيد�مداه.

�شر�ي� �هوابن �م¬,ا �سطر�شعري �كل �أن �يبEن �القصيدة �هذه �تأمل إن

لم�ي»Dك�الشاعر�سطر�واحدا�من�فاعلي�,ا�ح3¯�ليصح�أن�نقول�إ�,ا��،لWستعارة

                                                           

 6-5زهرة�الحجر�ص�ص��1



  		قراءة	.ي	ديوان	"زهرة	الحجر"	للشاعر	الدكتور	محمد	العلمي	

 204

�القصيدة� � �عالم �لتكون �صغرى �استعارات �داخلها �تتعالق �موسعة استعارة

�خWل �من �الشاعر�ليبث �بناه �الذي �<ي�الشعرية �يتوخاها �ال3' �الوجودية �رؤاه ه

ا>جرد�من�و �وتجدر�mشارة�إYى�أن�هذه�bستعارات�راوحت�بEن�ا>حسوس�.النص

يقدر�ما�تبدو�بسيطة�قريبة�ا>أخذ�إ&�و �جهة��وبEن�بساطة�البناء�من�جهة�أخرى،

�&�لتقاطها � �ذهنيا �جهدا �تتطلب �استعاري�و �أ�,ا �نسق �<ي �مكونا«,ا �بEن الجمع

  واحد.

  1)�":�5أيضا�<ي:��"�القصيدة�رقم(��وقوله

  وسوف�يبكي�الضحك�يضحك�البكاء

  وسوف�يسكت�السكوت

  سيقبل�mثنEن�يف�¯��حد

  ....ويضحك�البكاء�يبكي�الضحك

تبدو�bستعارة�بسيطة�لكن�عمقها�مستمدة�من�هذه�البساطة�ال3'�تجgي�

  .وهو�وسم�يم�aEالشاعر�الحس�اللغوي�الذي�ينصت�لنبض�الكلمات�رهافة

  eيقاع	الشعري:	– 5

�الشاعرية �بأسباب �تمده �الشعر�ال3' �أركان �أهم �أحد �mيقاع وهو��.يعد

�ا>تمaEة. �خصوصيته �يمنحه �tنه �فيه �عنه �غ�¯ �الوزن��2عنصر�& �كان وإذا

�العمودية �،والقافية�داخل�نظام�البيت�الشعري�أهم�تجل�إيقا�ي�<ي�القصيدة

�ملحوظ �تغDEا �فرض �الحديث �الشعري �الشكل �هذه�فإن �اعتماد �طرائق �<ي ا
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القافية�و �ا>كونات�mيقاعية�داخل�النص�الشعري�ا>عاصر،�عن�نظام�الشطرين

فلم�تعد�الوحدة�ا>عتمدة��ي�البيت��،ا>وحدة��حيث�"�تحرر�من�نسقية�الوزن

�من� �غ�DEثابت �عدد �من �يتكون �للبيت، Wالسطر�بدي� �وأصبح �التفعيلة، وإنما

�<ي�البناء��1أو�بالنسق"�و&�يل»aم�بالشطرية�،التفعيWت � فصار�للتفعيلة�مركزي�,ا

الشعري�عوض�البيت�الشعري�ذي�الشطرين،��بحيث�يرتب�الشاعر�التفعيWت�

فصار�بإمكانه�توليد�ما�يشاء��كما�يريد��وليس�كما�حددت�<ي�ا>نظومة�الخليلية،

مما�جعل��يقاع�<ي�الشعر��،من�الب�¯�mيقاعية�ال3'�تستجيب�للدقة�الشعورية

�إYى �للشاعر�أك��Dمنه� 'K²يقاع�النفmى�Yيقاعية�ا>جردة�الحر�أقرب�إmبنية���.

صارت�القافية�ذات�بعد�وظيفي�أك��Dمن�أن�يكون�دورا�جماليا�أو�تكميليا�يم�ìو 

�الشعر� �<ي �القافية �صارت �وبذلك � �الشعري، �للبيت �الشاعر�الحm�aEيقا�ي به

�بنوية �وظيفة �ش�.ا>عاصر�ذات �الدكتور �"يقول �عياد �محمد �كانت�و كري إذا

�،القافية�كظاهرة�إيقاعية�تدخل�<ي�بناء�القصيدة�الحرة�وتساعد�عgى�تماسكها

�معا �ونسيجها �القصيدة �بناء �<ي �تدخل �هارمونية �كظاهرة �عgى�و �فإ�,ا تساعد

  2.إعطاí,ا�جوها�bنفعاYي�الخاص"

�شاعرنا �عند �الشعرية �الكتابة �الخب�DEبأسرار �،إن 'KLالعرو� �وهو�العالم

  .موسيقاه�يتجgى�<ي�ديوانه�أثر�هذه�الصناعةو �mيقاع�الشعري 

�ي�و �والديوان�كما�أشرنا�سابقا�ضم�قصائد�وظفت�نظام�البحر�الشعري 

قليلة،�بينما�غالبية�القصائد�اتخذت�من�التفعيلة�نواة�إيقاعية�<ي�بناء�موسيقى�

  الديوان،

                                                           

�د�سيد�البحراوي.��ص��-�1 �الهيئة��101العروض�وإيقاع�الشعر�العربي�.�محاولة�ãنتاج�معرفة�علمية. .

 ا>صرية�العامة��للكتاب.
 119.ص�1968مد�عياد�.دار�ا>عرفة�القاهرة�.الطبعة��وYى�/موسيقى�الشعر�العربي�.شكري�مح�-�2
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�إيقا �نظام �من �بناí,ا �<ي �تنطلق �كانت�النصوص�العمودية �مجرد�ولïن �ي

فإن��،�بنية�اللغوية�ال3'�تم�ìالخانات�mيقاعيةو�يرصف�الشاعر�داخله�ا>عاني

  توظيف

�،النمط�bيقا�ي�عند�الشاعر�هو�إحكام�البنية�ال»Dكيبية�ا>تفاعلة�داخله

�يم�ìالحb�aEيقا�ي� �تكون�حشوا �كأن �عن�سياق�ورودها �نبو�قافية �&�ترى إذ

ك�D«,ا�أي�عيب�و �يع�قصائد�الديوان�عgى�طولهانرى�مطلقا�<ي�جم�للبيت�كما�&

بل�نراه�يوظف�مصطلحات�العروض�<ي�بعض�قصائد��.من�عيوب�العروض�أو

م¬,ا�ما�جاء�<ي�قصيدة�"صخرة��،الديوان�لتشكيل�ا>ع�¯�الشعري�وبناء�الد&&ت

  1)":�2ا>نت)¯�(

  أوقع�'�mيقاع�<ي�ال�,لكة�الكDGى 

  ركبت�م»ن�الرجز�الرحيم�؟������

  ...أم�ركب�'�ا>نسرح�الكتوم�؟�����������

التقليدية�العمودية�<ي�الديوان���القصائد�ال3'�اعتمدت�الطريقة�ومن�أمثلة

  �2:�ي�من�بواك�DEإنتاجه�الشعري�يقول و �قصيدة�"�إذا�لم�"

  إذا�لم�أقبل�عيون�الحبيب

  لم�ألثم�السحر�<ي�وجنتيهو 

  لم�أحتس�الراح�من�يــدهو 

  لم�أستق�النور�من�مقلتيهو 
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  لم�آخذ�الوÎي�من�روحهو 

  لم�أقبس�الدفء�من�راحتيهو 

  لم�يسق�'�من�معEن�الخيالو 

  سحر�الغرام�بملء�يديــــهو 

  &�بحبيــــبو �فلست�بصب

  &�كان�ح�'�بحب�لديــــهو 

  &�قلت�شعرا�Ð,ز�الشعور�و 

  يبكي�الهزار�فيحنو�عليهو 

  tن�الهوى�كالوليد�إذا�لـــم�

  إليــــــــه.�Ð,دهد�يدب�الفتور 

�الشاعر�ضمن�القصائد� �نظمها �لم�"�ي�أول�قصيدة �إذا "� �القصيدة هذه

�تاريخ�نظمها �يؤكده �الديوان�بما �<ي �الشعري��،الواردة �من�بدايات�منتوجه و�ي

�متمaEة �بموهبة �الشعري �،ا>وسوم �القول �صناعة �يزاول �و جعلته .�DEصغ� هو

ا�سابقا�كما�أشرن�،�ي�مرحلة�تغ�¯�ف-,ا،�و ضمن�ا>رحلة��وYى�من�شعره،السن

  .عاطفته�ورومانسيتهو �ذاتيتهو �بما�يتناسب�،<ي�صفحات�قراءتنا�لهذا�الديوان

�نفسهااو  �القصيدة �من �مسDEته��،نطWقا �ابتدأ �شاعرنا �بإن �القول يمكن

فجاءت�قصيدة��"إذا��،الشعرية�فيما�أبدعه�من�أشعار�بطريقة��تقليدية�عمودية

�،الرويو �وحدة�القافيةو �عري لم"�عgى�بحر�ا>تقارب�اعتمد�ف-,ا�وحدة�الوزن�الش

�بطريقة�كاليغرافية�عgى�شكل�أسطر�شعرية�لتكون�بمثابة� لكن�الشاعر�نسجها

�الشعر�الحديث �موجة �إYى �bنضمام �و إعWن �نظام�، �من �bنتقال �عgى تمرن
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وmرتماء�<ي�أحضان�التجديد�<ي�الكتابة�الشعرية�باعتماد��الشطرين�إYى�السطر،

  .نظام�التفعيلة

فما�يمaEها�هو�الصفاء��،ة�للقصائد�ال3'�اعتمدت�نظام�التفعيلةأما�بالنسب

الوزني�الذي�تحققه�باعتمادها�عgى�نفس�التفعيلة�ال3'�تتكرر�باعتبارها�وحدة�

تقتصر�انسجاما�و �إيقاعية�تستجيب�للدقة�الشعورية�فتطول��سطر�الشعرية

�ذلك �ا>تدارك�.مع �وزني �الديوان�عgى ث�ك��Dا>تقارب�حيو �وجاءت�جل�قصائد

  1.النظم�عل-,ما�<ي�الشعر�الحديث

�كاملية� �بقصيدة �واحدة �تفعيلة �اعتمد �الذي �الشعري �للنموذج ونمثل

  2"السر�"�بعنوان

  الشاعر�السري�يقرأ�<ي�كتاب��رض

  صفحة�سرها

  فيحيلها�رقما�يجوز�به�مغاليق�البWد

  و�يفتح��بواب��

  &�رصد�يحد�مسDEه

  و�يعود�يغلق�ما�يشاء

¯KØتقدم�أو�تراجعطرا�و �إذا�ق  

  &�وراءو �&�أمام

                                                           

�لدن�ينظر�–�1 �الطباعة�و�النشر�mيقاع�<ي�الشعر�العربي�.أبو�السعود�سWمة�أبو�السعود�.دار�الوفاء يا

 b.79سكندرية�.�ص�
وغDEها�من��16)�ص�2و�(تعجلت��16- 15)�ص�ص�1و�ينظر�:�(تعجلت�94- �93–زهرة�الحجر�:�ص�ص��2
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  الشاعر�السري�يحفظ�سره

  &�كشف�إ&�<ي�الدواخل

  كيف�يفKê'�ما�يتاح�له�من��رصاد

  إن�مظنة�التعب�DEضرب�<ي�الخواء

�الشاعر�بEن�و  �ف-,ا �مزج �مثا&�من�قصيدة �نورد �النموذج، �جانب�هذا إYى

  1)":�0ا>تدارك:�"تعجلت�(و �تفعيل3'�ا>تقارب

  الغياهب�أجدىتعجلت:�هل�صمت�

  من�ضيافة�أوهامي؟

  وهل�صحبة��سWف�جارت�عgى

  زغب�الحواصل�؟

  ويgي�لم�أطق�وحشة��حباء

Wفابقي�قلي  

  ...قد�تطولك�أيامي

ا>تدارك�ãغناء�mيقاع�<ي�القصيدة�>ا�و �وقد�جاء�ا>زج�بEن�وزني�ا>تقارب

فية��كذلك�و��t,ما�يتكونان�من�تفعيلة�خماسية�صا،بي¬,ما�من�تناغم�موسيقى

�"الخفة �من�صف3' �تفعيW«,ما �تكتسيه �ا>وسيقيو �>ا �النغم �حركة �<ي �.السرعة

  2وب�Wانقطاع�"��والصفتان�معا�جعلتا�مشاعر�النفس�تتدفق�باستمرار،

                                                           

 �11-10-9نفسه�ص�ص��1
�الطريس��2 �أحمد �الدكتور "� �الشعري �الخطاب �مستويات �<ي �"دراسة �و�الرمزية �ا>شاÂ,ة �بEن الشعرية

 شركة�بابل�لطباعة�و�النشر�و�التوزيع�.�103أعراب�.�ص�
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�التفعيلة �قصائد �<ي �القافية �لنظام �mشارة�،بنسبة �سبقت �كما �،ف)'

�يسهم�<ي�إنشاء�الد&&ت�أك� �بنويا �مكونا �يتوñى�تحضر�باعتبارها �Dمنه�هرمونيا

�التطريبية �الهرمونية��.الوظيفة �نمط �القصائد �من �جملة �<ي �يDGز �كذلك ومع

�الفينة �يظهر�بEن �موحد �روي �باعتماد �قافية �تكرار �عgى �<ي�و�القائم �خرى

ومن�نماذج�ذلك�ندكر�عgى�سبيل��.أو�يأتي�متتابعا�<ي�سياق�مقطع�م¬,ا�،القصيدة

  1قصيدة�"وصال"�،ا>ثال

  أعم¯�افرض�أنك�

  و�انقل�إبصارك�لìعماق

  ترى�ماذا�تلقى:

  غ��DEهوال�نجوت�بنفسك�م¬,ا

  >ا�هجرت�إYى�غDEك

  غ��DEوهام�تناòي�صوتك�ف-,ا

  &�رجع�لشك�فيما�يتفاحش�من�أمرك

  السطحو �نقل�إبصارك�بEن�الجب

  بEن�الصورةو �تجدر�فرقا�بEن�ا>رآة

  &�تغ»�Dبصورة�نفسك�عنك

  فقاسم�غDEك�شخصك

  <ي�هجركإن�وصالك�
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يDGز�روي�الكاف�الذي�يظهر�<ي��ا>قاطع��وYى�ثم�يختفي�ليظهر�متتابعا�<ي�

DEبحرية�الروي�.ا>قطع��خ�aEام�بالقافيةو �ذلك�أن�شعر�التفعيلة�تمa«لbدون�.�

�تناغم� �من �تحدثه �>ا �الديوان �قصائد �جل �<ي �Â,ا �اعت�¯ �الشاعر�قد غ�DEأن

،�ضوعات�قصائده�الواردة�<ي�الديوانانفعا&ته�ومو و �موسيقي�مرتبط�بأحاسيسه

  .لكو�,ا�مكملة�للوزن�<ي�ضبط�mيقاع�النغم'و 

�،شاعرهو �ينضاف�إYى�ذلك�موسيقى�خفية�داخلية�تذ�كي�عواطف�الشاعر 

�<ي�اختيار��لفاظ�،فكرهو �وتع�DGعن�خياله �ا>وسيقى�تنجgي �التWعب�Â,او �هذه

�للمع�¯و  يد�من�حسن��داء�وترابط�تز و �إضفاء�الد&&ت�ا>عDGةو �مدى�مWءم�,ا

  .جمالية�التصوير�<ي�النص�الشعري�التفعيgيو ��فكار 

  خاتمة:

�العالم� �مWمسة �إYى �أفضت�بنا �الحجر" �"زهرة �ديوان �بنية �البحث�<ي إن

�العلم' �محمد �للشاعر�الدكتور �و الشعري ،�'K²شاعر�رومان� �أنه �استجليناه هما

الرومانسية�وزاحم�تجارب�أهم�ا>نطلق�تمرس�باتجاهات�الكتابة�الشعرية�و �ا>aÖع

غ�DEأن�مسار�الكتابة�الشعرية�عنده�سيعرف�تحو&��.أعWمها�<ي�بداياته�الشعرية

و�إن�كان�شعراء�التفعيلة�أو�الشعر��،اقتضاه�انتقاله�إYى�كتابة�قصيدة�التفعيلية

�تجاوزوا� �مثلما �الشعرية �الكتابة �<ي �الرومانسية �الروح �تجاوز �حاولوا الحر�قد

 mى�هذه��،يقاعية�التقليدية�للقصيدة�العموديةالبنية�gفإن�شاعرنا�قد�حافظ�ع

هو�يبدع�<ي�إطار�قصيدة�التفعيلية�الذي�سينفتح�فيه�عgى�آفاق�رحبة�و �الروح

  .من�التأمل�الصو<ي

�من� �يمتح �أسلوبه �أن �يتضح �عنده �الشعرية �الكتابة �آليات �تلمس وعند

طرائق�و �اختيارا«,ا�اللغويةساطة��موسومة�بالسهل�ا>متنع�لعمقها�<ي��،البساطة

  .كما�<ي�البنية�mيقاعية�،بناء�الصورة�الشعرية
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إن�ولوج�العالم�الشعري�للشاعر�الدكتور�محمد�العلم'�يجعلك�تنتقل�بEن�

  .دق�,او �جمالية�ا>ع�¯�وعمق�الصورة�الشعريةو �سحر�mيقاع

  اBصادر	واBراجع	واBجJت

�ول�دراسة�للمفهوم�<ي�تعريفات��الجزء.mيقاع�<ي�الشعر�العربي�ا>عاصر�

 �1/2012الدكتور�محمد�ا>تقن..�مطبعة�ابن�باجة�فاس.�الطبعة�� .النقاد

دار�الوفاء�لدنيا��.أبو�السعود�سWمة�أبو�السعود�.mيقاع�<ي�الشعر�العربي -

 .bسكندرية�.النشرو �الطباعة

  .2008انفوبرانت.�فاس��زهرة�الحجر�محمد�العلم'��شعر. -

�محمد��.تDEنس�هوكس�.bستعارة - �عبد�هللا�مراجعة �زكريا �عمرو ترجمة

  �1/2016الطبعة��.مصر�.ا>ركز�القومي�لل»Dجمة�.بريري 

الرمزية�"دراسة�<ي�مستويات�الخطاب�الشعري�و �الشعرية�بEن�ا>شاÂ,ة -

 .النشر�والتوزيعو �شركة�بابل�لطباعة�.الدكتور�أحمد�الطريس�أعراب."

�أخ - �ح3¯ �الشعر�العربي �<ي �الهجري.الصورة �الثاني �<ي��ر�القرن دراسة

  1/1980الطبعة��.دار��ندلس.الدكتور�عgي�البطل�.تطورهاو �أصولها

�بلعابد�- �الحق �).عبد �ا>ناص �إYى �النص �من �جينيت �(ج الدار��.عتبات

  1/2008طبعة��منشورات�bختWف.�،ناشرون�.العربية�للعلوم

�العربي� - �ال�Dات �<ي �النص �ا>و �عتبات �النقدي عاصر�يوسف�الخطاب

،'K²دريmوت�الطبعة�–نشر�الدار�العربية�للعلوم�ناشرون��DE1/2015ب�  
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�الشعر�العربي�- �وإيقاع �سيد��.العروض �د �علمية. �معرفة �ãنتاج محاولة

�الهيئة�ا>صرية�العامة��للكتاب.� �.3-3مجلة��داب�البDEوتية.�عدد��-البحراوي.

  .14السنة��– 1966

الثقافة�مصر�و �نشر�مؤسسة�هنداوي�للتعليم�.أحمد�شوÕي�،مجنون�ليgى� -

2012.  

  .14السنة��– 3.�1966-3مجلة��داب�البDEوتية.�عدد��-

�بلند� - �الخطاب�) �<ي �للكلمة �الد&لية �الحقول �الشعري�(بحث�<ي ا>عجم

  2015 أمواجو �توزيع�الوراقو �نشر �.إبراهيم�جابر�عgي�.الحيدري�نموذجا

الطبعة��.دار�ا>عرفة�القاهرة�.شكري�محمد�عياد�.موسيقى�الشعر�العربي -

  �1968وYى�/

�القو  - �نظم �<ي �(االوا<ي �الرندي �شريف �بن �صالح �الطيب �"tبي -601<ي

�الكنوني.684 �محمد �له. �وقدم �حققه �شريفة�ه) �بن �محمد السنة��.إشراف

  .العلوم�mنسانية�فاسو ��دابكلية��.جامعة�محمد�الخامس�.74- 73الجامعية�
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  تقديم

�ِمَنِنه،� �وتراُدف عمائه،
َ
�ن �وتواُتر �آ�ئه، �تتاُبع �ع�ى �أحمده ،!� الحمد

'�فيه.   وأْس1ْ2َديه�وأْسَتْوِفُقه�ِ-ا�ُيرضيه�وَير()َ

�و � ليس�6حسان �اليتيم، �وإيواَء �ا-سك<ن، �الّضال<ن�فحسب،�إطعاَم هدَي

�من�هذه�وتلك،�
ً
،�وأبلغ�أثرا

ً
إنما�إحساُن�ا-رء�إUى�أمته�وعش<Sته،�هو�أجزل�ثوابا

�وإحياء� �وآدا1Wا، �بXده �خدمة �من �أفضل �وطنه �إUى �6نسان �يسديه �جميل وأّي

  ترا`1ا،�وبعث�أمجادها.

،�عهد�الَيفاع،�وزمان�الطلب،�ح<ن�كنا�ند
ً
�كانت�لنا�ُغررا

ً
رج�سقى�هللا�أياما

�العتيدة�وrي�مدرجا1pا،�تحدونا�آمال�كبار،�ونحن�ن1nل� تحت�أروقة�صرح�كليتنا

َضاء،�
َ
�لثلة�طيبة،�مريدين�ننشد�الكلمة�الّرواء�والفكرة�ا-

ُ
َمذ

ْ
العلم�والثقافة�وُنَتل

  والنهج�القويم.

�ونحرق� �بأضوا{1م، S>نستن� �مصابيَح،
َ
�أساتيذ �حول قنا

ْ
�تحل �ذاك، عهد

�الحد �ونعلل �ف�1م، �الفياضة�أنفسنا �مناهلها �من �ا-عرفة �إUى �لنا �أنَّ �و�مل س

� �أستشف �وذاك، �هذا �وب<ن �الطيبة. �و6رادة �كيد� ��–التصميَم �–الساعة

� ياف�ماٍض،
ْ
ب�هللا�ذكرياته��-أط �َدْيُجور��–طيَّ �إشراقا1pم�rي �تركوا

ً
فأرى�وجوها

� اٍض �فيَّ ���ٍء
َ
�مشكاة �عندي �لهم �فأجد ان،

َ
�الَحَدث �وتقلب �الزمان وبحث�عبوس

.S>منقطع�النظ�   رص<ٍن�وَتَحاّبٍ

  

                                                           

  وباحث،	فاسأستاذ		-  *
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ل نِشد�با-ناسبة�قول�ابن�الَجْزِري،�ع�ى�وجه�التمثُّ
ُ
  :1وُيسعدني�ان�أ

	الَحِبيـــــــــُب	َوَرْبُعـــــــــهُ 
َّ
ـــــــــط

َ
َي	ِإْن	ش

َّ
Cِخـــــــــ

َ
هْ   أ

ُ
ـــــــــــــــــاِزل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َ
	َمنـ

ْ
ت
َ
ــــــــــــــــأ

َ
ِقيــــــــــــــــِه	َون

َ
C
َ
	ت   َوَعــــــــــــــــزَّ

 
َ
ْن	ت

َ
ْم	أ

ُ
ك
َ
ـــــــــــــات

َ
ْم َوف

ُ
ـــــــــــــُروُه	ِبَعْيِنـــــــــــــــــــــــــــــــــك

ُ
ظ
ْ
هْ   ن

ُ
ــــــــــَماِئل

َ
ــــــــــْمِع	َهــــــــــاِذي	ش ْم	ِبالسَّ

ُ
ك
َ
ــــــــــات

َ
َمــــــــــا	ف

َ
  ف

وأراني�وأنا�أبدأ�الحديث�عن�هذه�ا-ساهمة�ا-تواضعة�rي�غ<�Sما�حاجة�إUى�

�لضيق� �ول:� �لسبب<ن: �العلم�، �محمد �الدكتور �ستاذ� �عن �الحديث تفصيل

�لكل�من�نذر�نفسه�ا-جال،�والثاني:��ن�هذا�الط
ً
�فذا

ً
ود��كاديم��يعد�أنموذجا

�للبحث�والـتأليف،���يأنس�
ً
�ب<ن�مقاعد�الدرس�والتدريس،�منقطعا

ً
Xللعلم،�متنق

�مع�العامل<ن�rي�خدمة�اللغة�العربية�وآدا1Wا�
ً
Xإ��بالكتاب�والقرطاس�والقلم.�عام

  وإحياء�ترا`1ا.

TUVعرو	نقد	ىXإ	حاجتنا	أشد	ما  

�إUى �أحوجنا �ع1nا��وما �ويردون �الفص�ى �لغتنا �سXمة �عن �يذودون حراس

�الكريمة�من�أبنا{1ا� �اللغة �1Wذه �بالعناية �أحقُّ �وَمْن �الزائغ<ن�وا-سS�12ين، عادية

�وحدتنا،� �ركن �¡ي �الضاد �ولغة �العلم�، �محمد �الدكتور �ستاذ� �أمثال ال¢Sرة

بحاجة�إUى��جمعت�ثروتنا�الفكرية�والنفسية،�و¡ي�مهوى�أفئدتنا�وأرواحنا.�ولسنا

�ويعلم�عنه�الرعيل�الطيب�من� مزيد�من�التعريف�بفضل�هذا��ستاذ�البحاثة.

�ا-جXت،� �rي �ا-متعة �وأبحاثه �العديدة، �مصنفاته �عنه َنْت
َ
�أْعل �أعلم، �ما زمXئه

�ونتاجه� �الدولية. �كاديمية� �وا-حافل �الكلية �مدرجات �rي �القيمة ومحاضراته

�دا �يصدر�فيه �الذي ُّS
َّ
�ال¥ �يبتسر�العلم� �لم �غاية، �إUى

ً
�دوما �ويم¦)� �رأي �عن

ً
ئما

�شياء�و��يقتض§1ا،�ولم�يتكلم�حيث�يقت¦)��الصمت،��و��يحكم�حيث�يقت¦)��

                                                           

كتاب�تحب<�Sالتيس<r�Sي�القراءات�العشر��بن�الجزري.�دراسة�وتحقيق�الدكتور�أحمد�مفلح�الُقضاة.��- 1

 �ردن�دار�الفرقان�للنشر�والتوزيع�لجمعية�ا-حافظة�ع�ى�القرآن�الكريم�فرع�الزرقاء.�الطبعة��وUى/�

  .60م.�الصفحة��2000–
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�لتع¢�Sعن� �كرامته، �انتصبت �الرأي، �له �يبُد �لم �حيث �و��يبدي�الرأي التوقف،

�الشخصية� �هذه �بعَض �وأَناته �اتزانه ل
َّ
�َشك �ولذلك �والفكرة، �ا-عرفة كرامة

� �تؤْ الوادعة �الثورة�ال�² �وع�ى �التدرُّج، �التوثب �وع�ى �الهدوء، �الصخب ثر�ع�ى

́نطXق� ́نطXق�من�ا-بدأ�إUى�الغاية�ع�ى� التطور،�وتفضل�الوقوف�وال�Sيث�أو�

  الذي���بداية�له�و��غاية.

�شخصية�مثلت�الحكمة�فوهب12ا� �أ¶1ا �الشخصية �هذه �يقال�rي �ما وجملة

�والجانب �ودماث12ا �وداع12ا �ماؤها��الحكمة �الحكمة �فإذا �1Wا �وتمثلت �م1nا، <ن
ّ
الل

الذي�به�ترتوي�وُرَواُؤها�الذي�به�تتألق،�وإذا�الحكمة�طابع�الحياة،�تصدر�الحياة�

ع1nا�وتغتذي�وتنتسب�إل�1ا.�واستطاعت�هذه�الحكمة�ذا1pا�أن�تؤلف�بينه�وب<ن�

�rي�آن�واحٍد،�لين¢Sي�بمهمة�البحث�rي�"عر 
ً
�وناقدا

ً
�ودارسا

ً
وض�الشعر�ذاته�شاعرا

	الغرض	بتلمس	%صول	الTe	بTd	علbcا	«العربي"� ويقوم	من	أجل	الوفاء	bjذا

	وqسCميpن	 	الجاهليpن 	الشعراء 	لدواوين Tdعي	 	تتبع 	خCل 	من العروض،

  1»و%مويpن

  سؤال	"عروض	الشعر	العربي"	(ي	النقد	العربي

�إUى�� �تف¦)� �وهو�عتبة �هو�انتظار�الجواب. �اليومي �الحديث �rي السؤال

�الجواب،�ا �إUى �منقول �إنه �غ<�Sمادته، �rي �السؤال �عن �البحث �فينب«ي لباب.

�التداول� �أن �ذلك �د�لته. �وتسقط �قوامه �يفتقد
ً
�جوابا ���يلقى �الذي والسؤال

يركن�إUى��جوبة�والخيال�العام���يص¢�Sع�ى�إثارة�سؤال�يعجز�عن�تداول�ذاته،�

�بجوابه�ومن�مهمة�الجواب�إ
ً
لغاء�السؤال�الذي�سبقه�ف�Xيزال�كل�سؤال�معلقا

�قول�هدعااستو  �شمعة �لي¦)�ء �يح�Sق �أن ���يلبث �مؤقت �وميض �السؤال �إن .

                                                           

،�1محمد�العلم�،�دار�توبقال�للنشر،�ط.�.	الدواوين،	1عروض	الشعر	العربي،	قراءة	نقدية	توثيقية،		1-

   .7ص�	،2008الدار�البيضاء،�ا-غرب،�
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�لكن�السؤال� �الَقُبول�أو�الرفض. �والجواب�قد�يحتمل�السلب�و6يجاب، آخر.

�ودون�أن�يدفع�الجواب�إUى�الحسم�rي�اتجاه�مع<ن،�فإن�له� وقفة�ب<ن�الحال<ن.

،�من�غ<�Sأن�يكون�له�وقفة�ب<ن�الحال<ن؛�مما�يع��Âأن�السؤ 
ً
ال�قد�يفتح�مف�Sقا

  جهة�ما.�وما�أن�تتحدد�الجهة�ح²'�يختفي�الفرق.

�كون� �rي �تكمن �الشعر�العربي" �"عروض �سؤال �عن �6جابة �أن �Uي ويبدو�

rي�معظمه�ينصب�ع�ى�الصورة�الشعرية�أو��–ع�ى�خXف�الغربي��–النقد�العربي�

لبحث�عن�رصانة�النص�أو�أدبية�النص�أو�شعريته�دون�أن�يجشم�نفسه�عناء�ا

�6يقاعية� �البنية �فهو�يXمس �6يقاع �إUى �تصّدى �إن �وح²' ،
ً
�إيقاعيا تماسكه

�وتمازج� �وتكرارها، �تماسكها �موسيقى��صوات�rي مXمسة�خفيفة���تنقع�غلة:

�أو� �ا-تداخلة �او �ا-زدوجة �والقافية �تنافرها، �أو �وانسجامها �صوات� بعض

�النقد �كان �تعريفه��ا-�Sاكبة.....وإن �rي �القضايا �بعض �عالج �قد
ً
�قديما البÇXي

  للفصاحة�والبXغة�حيث�تطرق�اUى�التنافر�ا-نبعث�من�صعوبة�ا-خارج.�مثل:�

ـــــــــــــــــــــــــــــــــرِ 
ْ
ف
َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــاٍن	ق

َ
ْ\ُ}حـــــــــــــــــــــــــــــــــْرٍب	ِبَمك

َ
ــــــــــــــــــــُ}   َوق \ْ

َ
ــــــــــــــــــــِ}	َحــــــــــــــــــــْرٍب	ق \ْ

َ
ــــــــــــــــــــْرَب	ق

ُ
ــــــــــــــــــــْيَس	ق

َ
  1َول

�سليمة� �1Wا �النطق �ا-رء �ع�ى �(Èيستع� �ال�² �الكلمات �بعض �رفض كما

مة�(الهع�خع�)،�وقد�نبه�ابن�رشيق�إUى�بعض�الظواهر�ال��²يمكن�أن�وبسرعة�ككل

�النص�مثل�تقارب�بعض�الحروف�من�حيث�ا-خارج�أو�تكررها، 	تذهب�بأدبية

فإذا�وجدت�هذه�الخصيصة�rي�نص�شعري�ثقل�الشعر�ع�ى�اللسان،�وقد�ضرب�

�يَ  �من�أشعار�ابِن
ً
́ستعمالية�مث�Xمأخوذا � �الظاهرة �لهذه ِس<�Sصاحب�"العمدة"

                                                           

�مرات،�قال�� 1-
َ

يش<�Sابن�الحاجب�إUى�أن�هذا�البيت�لثقله�بقرب�مخارج�حروفه���يكاد�يقوله�أحد�ثXث

�قالوا:�«  rي�ربيع��برار:�الزمخشري  �الِجن، ى
َ
ْت�

َ
يزعمون�أن�علقمة�بن�صفوان�وَحْرَب�بن�أمية�من�ق

ْفِر...الخ�	وقالت�الجن:
َ
اٍن�ق

َ
ينظر�شرح�شافية�ابن�الحاجب،�لر()'�الدين��س�Sاباذي�». وق¢�Sحرب�ِبَمك

�ح �مطبعة �وزمXؤه، �الحسن �نور �محمد �تحقيق �القادر�البغدادي، �لعبد �شواهده �شرح جازي،�مع

  �.478/4ه،�1358القاهرة،�
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�والع<ن� �كتنافر�الحاء �التنافر، �حد �إUى �الحروف �ب<ن �التداخل �ذلك �فيه حدد

  والس<ن�والزاي�rي�الشطر�الثاني�منه:

ـــــــْم	َيِضـــــــْرَها	
َ
ُهـــــــــــــوِل   �ـــــــTUءٌ 	-والحمـــــــُد	~ِ		–ل

َ
ْحــــــــــــَو	َعـــــــــــــْزِف	نفــــــــــــٍس	ذ

َ
	ن
ْ
ــــــــــــت

َ
ن
َ
ث
ْ
  1َوان

أوزان�النصوص�الشعرية��–كما�أسلفت��–لكن�النقد�الحديث�لم�يXمس�

� �الخليل�وبحورها ��وزان �تصنيفه �إ��rي
ً
�اهتماما �يعر�العروض �ولم ،Xإ��قلي

�
ً
�عن�النصوص،�إضافة�إUى�أن�العروضي<ن�أيضا

ً
وهم�ينظرون�للعروض��–بعيدا

و�يردون�ع�ى�بعض��خطاء�rي�الزحافات�أأو�ينقدون�الكتب�العروضية��خرى�

بأ
ُّ
�التنك �ولهذا �متكاملة. �كوحدة �النص �من �ينطلقوا �لم �السل���Ôو�العلل دوره

�القواعد� �عن ���يختلف �جاف �آلة �كعلم �وعّده �العروض �قيم �من �قلص الذي

� �تؤطر�الفاعل �ال�² �يعتأالنحوية �إطار�ضيق �rي ....Õ>أو�التمي� �به مد�و�ا-فعول

�عْم  �زيد �ضرب �القديمة: �السكاكي�ارً �مثلة �عند �ظهرت �كما �البXغة �أو�عن .

�التشبيه �تؤطر�درس �ُيحتذى،��والقزوي�Â...قاعدية�محضرة ́ستعارة...كدرس أو�

�أن� �أو�تناسوا �نسوا �وربما �غرارها، �ع�ى َسج
ْ
�ِلُين �والشواهد �مثلة� �منه وُتْمتح

العروض�علم�له�أسسه�وقواعده،�يس×ى�إUى�خدمة�النص�إذا�انطلق�من�النص�

ة�
َ
Õَأ

َ
ْج�

ُ
����من��مثلة�ا-

ً
Xص�ي��–فع��من�ا-صدر�

ً
خاصة�إذا�كان�النص�مستمدا

  يوان).له�(الد

إن�العروض�يفيد�rي�ضبط�النص�وتوثيقه،�ويساعد�ع�ى�توضيح�الخطأ�

�للبحث،�وخاصة�rي�
ً
�يعتمد�م1nاجا �ورغم�هذه��همية�فقلما �Âا-طب×ي�أو�التق

؟
ً
Xمستق�

ً
،�فكيف�له�أن�يكون�منهجا

ً
  النقد�والتوثيق�والتحقيق�إ��عفويا

  

                                                           

�دار�ا-عرفة�	1- زان،
َ
ْرق

َ
�ق �محمد �د. �تحقيق �الق<Sواني، �رشيق ��بن �الشعر�وآدابه، �محاسن �rي العمدة

  .1/447م،�1988ه�=�1408ب<Sوت،�لبنان،�	،1للطباعة�والنشر�والتوزيع،�ط.
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"	عروض	سومة�ب�هذا�السؤال�هو�الذي�جعل��Âأتابع�الدراسة�القيمة�ا-و 

  ،�rي�نزر�قليل�من�مباح1Ûا.1الشعر	العربي،	قراءة	نقدية	توثيقية	"

  منهجية	الباحث	(ي	إرساء	دراسته

�بعض� �rي �وربما �والتصنيفية �النقدية �الكتب �بعض �rي �بسيطة �رؤية إن

الدواوين�الشعرية�قديمها�وحدي1Ûا،�تؤكد�ع�ى�ضرورة�اعتماد�ا-نهج�العرو()�/�

�كمنه �العرو()� �و�بيات�النقد �والدواوين �القصائد ل �َيَتَقيَّ �الذات �مستقل ج

  الشعرية�ويضبطها.

فكيف�يعقل�أن�تكون�بعض�ا-صنفات�منصبة�ع�ى�بناء�القصيدة�و�عند�

التمعن�rي�قراء1pا�تجدها���تنقل��بيات�أو�القصائد�أو�ا-قطوعات�سليمة�كما�

�وآخر�غ<�Sُمَد  ٍر �ُمَدوَّ �ببيت �تصطدم �حيث �أصحا1Wا؟ �أو�نظمها �العكس. �أو ٍر وَّ

تع�Sيك�الدهشة�أمام�كلمة�أو�أك¥�Sحذفت�من�جسد�البيت�أو�الشطر�دون�أن�

�،
ً
َه�التنقيب�ع1nا�عروضيا

ْ
يجشم�الباحث�نفسه�عناء�الرجوع�إUى�ا-رجع��ص�ي�َبل

�حيال�اضطراٍب�rي�تسلسل�القصيدة�نقلت�عن�مرجع�رديء�أو�
ً
وقد�تقف�واجما

�عيب�من�ع �إUى �ف�Xينتبه �أو�مبتذل، �أو�6قواء �من�قبيل�6يطاء يوب�القافية

  6كفاء،�ناهيك�عن��خطاء�ا-طبعية.

�الشعر�العربي� �بإيقاع �مرتبط َته، جَّ
ُ
�ل نا

ْ
ط �توسَّ �الذي �الدراسة �فضاء إن

�وكان�منطلق�الباحث�rي� �6يقاع��ساسية. �والبحث�عن�مكونات�هذا القديم،

ما�رميه؛	من��فكار،�كما�يقول��ذلك�قائما�ع�ى�أن�الشعر�ُيصنُع�من�الكلمات�� 

                                                           

،�يوم�هذا�العمل�بحث�نال�به�صاحبه�دكتوراه�الدولة�rي�اللغة�العربية�وآدا	 1-
ً
�1W19ا�بم<Õة�حسن�جدا

ظهر�ا-هراز،�بفاس،�أمام�لجنة�مكونة�من�السادة� من�كلية�Ýداب�والعلوم�6نسانية،�1999مارس�

�أحمد� �ا-الك�الشامي، �عبد ،�Âالسرغي� �محمد �الشاد، �محمد �الوهاب�التازي�سعود، �عبد �ساتذة:

  العراÞي.
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�يث<Sه�بناء�1معÂ'�القصيدة�يث<Sه�بناء�الجمل�باعتبارها�أصواتاأي	أن	 ،�أك¥�Sمما

�و´تجاهات�النقدية،� �وقد�أكدت�ذلك�مختلف�Ýراء �معاني؛ الجمل�باعتبارها

�تشمل� �ال�² �الصوتية �الخاصية �هذه �الن¥�Sمن �عن �فم<Õته �الشعر، �تناولت ال�²

ية�وباÞي�ا-كونات�6يقاعية.�و¡ي�الدعوة�نفسها�ال��²حدت�بالباحث�الوزن�والقاف

العمل	ا�تق�TU	الدائب،	بمنهجية	وتطلع	ذي	طبيعة	إحصائية....وتقديم	« إUى�

دراسة	تفصيلية	لكل	الدواوين	ا�دروسة،	وتلّمس	أصول	عروض	الخليل	(ي	

  .�2»واقع	الشعر	

كسب�مجا�ت�البحث�ونحسب�أن�انصراف�الدارس�إUى�هذه�الناحية�مما�ي

�أن�تكون�القراءات� �دبي�والنقد�العرو()��ثراء���ينضب�َمِعيَنه،�وبقدر�ما�نودُّ

�من� ين �الجاّدِ �ع�ى م �تحّتِ �6بداع �إUى �الحاجة �فإن �ا-نهجية، �بشروطها مل�Õمة

�غXلة� �rي �وتسويقها �توريدها ���´قتصار�ع�ى �ا-ناهج �توليد �محاولة الباحث<ن

�با-ماث �توهم �(ا-ادة�رقيقة �ا-وضوع �أصل �ا-زدوج: �صل""� �عن �تشفُّ �ال�² لة

َتوّسل�1Wا�rي�القراءة)�وهو�إ1àام�
ُ
ال�Sاثية�ا-دروسة)�وأصل�ا-نهج�(�داة�الغربية�ا-

ْينا�ما�يكفي�من�الدروس�للوقوف�ع�ى�خلله�ا-عرrي.   يبدو�أننا�قد�تلقَّ

�خXلها� �من �توáى �ال�² �الجادة �الباحث �دراسة �تندرج �6طار �هذا وrي

	و%مويpن« 	وqسCميpن 	الجاهليpن 	الشعراء 	لدواوين Tdالعي	 ،�3»التحليل

Uها�الوصول�إS¢بؤرت<ن�مضيئت<ن:�ىوالتدقيقية�ال��²طمح�ع  

                                                           

-1�� �ترجمة �دبي،� �النقد �مبادئ �رتشاردز، �للتأليف�ينظر�إ. �العامة �ا-صرية �ا-ؤسسة �بدوي، مصطفى

  .�109وال�Sجمة�والنشر،�د�.�ط،�مصر،�ص�

ح<ن�تتبع�	critique du rythme, édit. Verdier. Parisوهذا�ما�توصل�إليه�هSãي�ميشونيك�rي�كتابه����

  ).�172-151مختلف�التعريفات�ا-مكنة�لäيقاع.�(�كتابه�ا-ذكور،�ص.ص�

  	.9.�الدواوين،�ص�1بي،�قراءة�نقدية�توثيقية،�عروض�الشعر�العر 	 2-

   .8نفسه،�ص�� 3-
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	ا�عروضة		- 	الدواوين 	ديوان	من 	لكل 	تفصيلية 	دراسة 	تقديم أو�هما

  للدرس.

	وضع	وثاني	- 	الشعر	الذي 	واقع 	(ي 	عروض	الخليل 	تلمس	أصول ¡bما

  نظام	إيقاعه.

	كان	 	إذا 	معرفة	ما 	للدواوين	كذلك، Tdالعي	التحليل	 والهدف	من	وراء

	الشعر	 	هذا 	ظواهر 	مختلف §Uاستق�	 	قد 	للشعر 	استقرائه 	(ي الخليل

�الq«1��²يقاعية �النتائج �وكذا �ا-نهجية �هذه �rي �النظر� �من �به �نخرج �والذي .

�َهاَمس�با�نثيال�تول �6نصات�إليه، ا �أْحسنَّ �م²' �أن�ال�Sاث�العرو()�، دت�ع1nا

� �ولعمري، �بواسطة�إوا-طاوعة، �إثرائه �rي �نظ<Sه �قلَّ �بشكل �أسهم �الباحث ن

  مستلزمات�التنظ<�Sوالبحث�وبإتقان�آلياته،

  حدود	البحث	وأقسامه	

�ا-ؤرخ< �تث<�Sاهتمام �الفراهيدي �أحمد �بن �الخليل �شخصية �فتئت ن�ما

� �ينكر�عبقريته �ولم �والعالم��–والباحث<ن، �ا-حقق �الباحث �معرفة �عرفه ممن

� �السيوطي �الدين �جXل �سماهم �من �أي 	أهل	« ا-دقق، اق
َّ
	وحذ 	العلم أهل

�ابن�ا-ع�2��Õ»النظر ،�ولم�يضره�أن�	3»أستاذ	الناس	وواحد	عصره	« واعت¢Sه

َر	ل« قال�فيه�النظام� ه،	وصوَّ
َ
ك
َ
د	به	الُعْجُب	فأهل ه	ªستبداُد	صواَب	رأيه	توحَّ

                                                           

   .�8-7نفسه،�ص.�ص��-1

�وتصحيح�وضبط�محمد�أحمد�جاد�	-2 �شرح �الدين�السيوطي، �لجXل � �وأنواعها، �اللغة �علوم ا-زهر�rي

شركاه،�الحل�Ô،�دار�إحياء�الكتب�العربية�عيè)'�البابي�الحل��Ôو 	ا-وUى�وزمXؤه،�مطبعة�عيè)'�البابي،�

   .82/1م،�1958ه�=�1378،�مصر،�4ط.

����������������������������������6،�ص1968،�مصر،�2طبقات�الشعراء،��بن�ا-ع�Õ،�تحقيق�عبد�الّستار�أحمد�فراج،�دار�ا-عارف،�ط.� 3-
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	�	يحتاج	إلbcا	 Teال	 	دوائُره ُه
ْ
ت
َ
ن
َ
ت
َ
	وف 	�	يناله، 	ما 	وراَم ه،

ُ
	�	يحسن ى	ما

َ
فتعاط

  .1»غp}ه	

�الباحث�أن�يجعل�حدود�بحثه�rي�الدواوين،�� �	يتعداها	إXى	« ولقد�آثر�

مثلما��–،�وإذا�كان�الخليل�قد�استعمل�	2»غp}ها،	إ�	لحاجة	أمCها	النظر	فbcا

�الع<ن��فعل �تعتمد�ع�ى��–rي �فجعل�للعروض�كتابة�خاصة �الصوتية القاعدة

	« السمع،�فإن�الباحث�تحدد�النظر��عنده�rي�
ً
الشعر	الذي	جعله	الخليل	ميدانا

bا	تجمع	كل	ما	قاله	الشاعر،	 لعروضه	من	خCل	الدواوين،	�ا	يف°}ض	(ي	ك̄و

	إليه 	نسبته 	إXى 	اهتدى 	ما 	أو	جميع �إUى3»أو	جله،
ً
�واستنادا �راح��. �سبق، ما

�إذ�أبان�عن�اندماج�أفق�توقعه�إزاء� ل�ال�Sاث�الشعري�العرو()�، الباحث�ُيَنّخِ

� �بالنسبة ُهَما
َ
�ف �و�موي، �و6سXمي �منه �الجاه�ي �القديم، �الشعري ه�يلإالنص

�إUى�6طار�الذي�يتلخص�rي� �اندماجه�كذلك�يعود �ومرد �العرب، �أنتجه �ما ُزْبدة

اللغوية	لم	يتعد	ا�قياس	ا�عتاد	فbcا	فيمن		العروض	كغp}ه	من	العلوم« كون�

  .4»يستشهد	بكCمهم

� �من �جزأين �rي �الكتاب �من:��585يقع �مكون �تقسيم �إUى �وخضع صفحة.

�وثXثة�أبواب �وتمهيد، �الدارس�بمقدمة�مركزة�حدد�ف�1ا�5مقدمة، ره �وقد�صدَّ ،

                                                           

الحيوان،�للجاحظ،�تحقيق�وشرح�عبد�السXم�محمد�هارون،�مطبعة�مصطفى�البابي�الحل��Ôوأو�ده،�� 1-

  .������������������7/165 م،1945ه�=�1364،�مصر،�1ط.
  	.�9.�الدواوين،�ص�1عروض�الشعر�العربي،�قراءة�نقدية�توثيقية،�	 2-

  	.�9.�الدواوين،�ص�1عروض�الشعر�العربي،�قراءة�نقدية�توثيقية،�	 3-

   .9نفسه،�ص�	 4-

مش<Sا��يم�الذي�ارتضاه�لدراسته.�حيث�يش<�Sالباحث�إUى�التصم�12-11ينظر��ا-رجع�السابق،�ص.�ص�	5-

   وا-باحث.�بذلك�إUى��بواب�والفصول 
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طبيعة	ªستقراء	الذي	قاد	الخليل	« الذي�انصب�حول��1موضوع�بحثه�السابق

	إXى	إ 	ªكتشاف 	مرحلة 	من 	وانتقل 	الشعر. 	هذا 	إيقاع 	طبيعة 	اكتشاف Xى

مرحلة	تالية	¹ي	وصف	هذا	qيقاع	ا�كتشف،	ويدلنا	ع¸ى	الوصف	وصدقه	

	ع¸ى	الشعر	ا�وصوف،	بل	
ً
،	أن	الخليل	لم	يضع	(ي	نظامه	مبدأ	مفروضا

ً
معا

	علbcا
ً
ل�قرائن�.�وهذا�التداخل�ا-تنوع�يحم2»كل	مبادئه	تجُد	(ي	الشعر	شاهدا

�بالتحليل�والدراسة�
ً
�جديرا

ً
استد�لية�وتصنيفية�تجعل�من�مقدمة�الدارس�نصا

والنقد.�الê)�ء�الذي�جعل��صول�ا-نهجية�السابقة�حاضرة�rي�تأليفه�متحكمة�

  rي�خطة�إنتاجه.�بما�تحمله�من�منطلقات�منطقية�من�خXل�خطاب�مقدمته.

عروض	«ا�يتمحور�حول�كما�تطرق�إUى�خطته�rي�البحث�الحاUي،�ورأيه�هن�

الشعر	الذي	استقرأه	الخليل	من	أجل	وضع	نظامه	ع¸ى	العروض،	للتأكد	من	

  .3»بق	بpن	واقع	الشعر	ومبادئ	النظامصحة	الوصف	وصدقه،	و�عرفة	التطا

أما�مظان�البحث�فاتسمت�بالخصوبة�وال¥Sاء�والتنوع،�إذ�صنفها�الباحث�

�الدواوين،�والثاني�م �ال��²كانت�ظروف�إUى�أربع�مجموعات،�أولها صادر�تخريجها

�والثالث�مصنفات�العروضي<ن، �مراجع12ا، �ع�ى
ً
�فكتب��البحث�حافزا �الرابع أما

  .4الدارس<ن�ال��²تعرضت�للقضايا�ا-ناقشة�rي�البحث

                                                           

رسالة�تقدم�1Wا�صاح§1ا�لنيل�دبلوم�الدراسات�العليا�rي�اللغة�العربية،�تحت�إشراف�	الكتاب�rي��صل	-1

� �يوم �بفاس �Ýداب �بكلية �مناقش12ا �تمت �وقد �الطيب، �هللا �عبد �الدكتور ،أمام�6/2/1981�ستاذ

�عبد�الطيب�مقررا،�د.�محمد�السرغي��Âاللجنة�ا- �أمجد�الطرابلè)��رئيسا،�د. �د. كونة�من��ساتذة:

   عضوا،�د.�محمد�الكنوني�عضوا،�وقد�نال�عل�1ا�صاح§1ا�درجة�"�حسن�".
́ستدراك،�محمد�العلم�،�دار�الثقافة،�ط.� 2- ،�الدار�البيضاء،�1العروض�والقافية،�دراسة�rي�التأسيس�و

   .161م،�ص�1983ه�=�1404ا-غرب،�

  ��.7.�الدواوين،�ص�1عروض�الشعر�العربي،�قراءة�نقدية�توثيقية،��-3

   .12نفسه،�ص	 4-
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�نموذج�متم<�Õومرن�rي� �بعمله�نحو�تصور لقد�استطاع�الباحث�أن�يتجه

�ا-تغ< �وبعض �الثوابت �بعض �ع�ى �يشتمل �بحيث �نفسه، �هنا�الوقت �ومن Sات،

�بالخ¢Sة� �معينة، �قيم �تثبيت �من �يتضمنه �ما �مع �النظري �التقعيد �مقابلة تكون

�
ً
�مسلكا ́بتكار، � �قدر�كب<�Sمن �ع�ى �بالضرورة �تنطوي �ال�² �6بداعية الشعرية

�بأن� �فهو�إيمانه �مر�Ýخر�الجدير�با-Xحظة� �أما ��ستخXص�النموذج.
ً
ضروريا

r�
ً
�أصبح�ضاربا �rي�النص�الشعري�كلما

ً
�ازداد�فاعلية�وتأث<Sا ي�عمق�التاريخ�كلما

�وثان�1ما� �العربي، �الشعر �أولهما �شامخ<ن، �ببناءين �فارتباطه �ولهذا متلقيه.

عروضه،�يفصح�عن�عشق�مضاعف،�طا-ا�انجذب�إليه،�فسكن�فيه�واستقر�rي�

�به�قصد� �ا-ì1nي �تعميق�وعيه �من�خXله �إنه�عشق�توáى �النسغ. �ح²' أعماقه

  ي�عرو()��يوازيه.�إنتاج�خطاب�نقد

�هذه� �كل �تحكم �عضوية �صلة �ثمة �أن �Uي، �تب<ن �السياق �هذا ضمن

�فهو�لم� �احتواء �عXقة �بي1nا �العXقة �إذ �الباحث �صنفها �ال�² �القيمة الدراسات

ْنُملة�عن�ركنه�rي�
َ
يد�أ

َ
�ق Õَْعزْع

َ
�ولم�َي� �عن�¶1اية�"�مستقبل�العروض"،

ً
يعلن�أبدا

(ي	« الَوَرقة�الذي�تتج�ى�قيمته�الرف،�ويمكن�استجXء�صور�ذلك�rي�عروض�

كونه	من	أهم	الكتب	العروضية،	¾ن	صاحبه	استدرك	طائفة	من	%مور	ع¸ى	

]	-يقول	الدكتور	العلمي-[مؤسس	العروض	الخليل	بن	أحمد،	ولهذه	القيمة	

	أصبح	 م	(ي	صورة	تأسيسه	وما
ْ
،	حe§	تتضح	العCقة	بpن	الِعل

ً
أنشره	محققا

  .1»عليه	بعد	ثCثة	قرون

  

  

                                                           

ة،��بي�نصر�إسماعيل�بن�حماد�الجوهري،�تحقيق�محمد�العلم�،�دار�الثقافة،�ط.�1-
َ
،�دار�1َعروض�الَوَرق

  .8م،�ص�1984ه�=�1404الثقافة،�الدار�البيضاء،�
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 سبيل	الختم	ع¸ى

� �بكتاب �أنوه �إ��أن �Âيسع��� �خ<S؛� 	قراءة	وrي "عروض	الشعر	العربي

	توثيقية �أسس�نقدية �rي �وهو�البحث
ً
�وعرا

ً
�مركبا مها �تجشُّ �عديدة، �زوايا �من "

6يقاع،�ارتياد�عالم�6يقاع�من�النص�الشعري�ذاته،�وليس�من�خارجه،�ا-نهج�

�رد�علم�العروض�ما�َبُعَد،�و ́ستقصائي�للباحث،�الذي�ُيْدِني�من�موا ُيَقّرُِب�ماَندَّ

َق�وتبع¥S.�ولقد�آَبْت�"سفينة�الباحث�"�بأجمل�ما�تتوق�إليه��وشرد،�وُيِلمُّ  ما�َتَفرَّ

�حبل� �ع�ى �منه �وعروضه �الشعر�العربي �يجعل �وأن �الحصيف، �ا-تلقي نفس

  الذراع.

ف���تعدو�الفضول�و´لتفاف�حول�ر وو  ِسْفٍر�ق��²ا-تواضعة�هذه�للُمَصنَّ

�وليس� ،S>الكث� �الê)�ء �العروضية �النقدية �الساحة �إUى �أضاف �ك¢Sى، �قيمة ذي

�العمل� �هذا �ع�ى �و�دب �النقد �أعXم �من �ثلة �يشرف �أن
ً
�أو�اعتباطيا

ً
عفويا

� �هللا �وصدق �دبية.� �لو��قيمته ��–الجليل �وجلَّ ��–عزَّ �قال: َبُد�﴿ح<ن �الزَّ ا مَّ
َ
أ
َ
ف

َهُب�ُجَفاًء�ۖ
ْ
َيذ

َ
ا�ف مَّ

َ
اَس �َينَفُع �َما�َوأ  �النَّ

ُ
ث

ُ
َيْمك

َ
ْرِض �rِي�ف

َ ْ
�﴾1.�  

  

  

  

  

                                                           

   .17سورة�الرعد،�Ýية:�� 1-
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K�K�K�K����������	א�����*����א	����א	���������א	����א	���������א	����א	���������א	 �� �� �� �

�������������������������������������

�العربية� �اللغة �وط�ب�شعبة �أساتذة �أبحاث ��ي ����الدرس�الَعرو احتّل

�هللا �عبد �بن �محمد �سيدي �بجامعة �1نسانية �والعلوم �5داب �بكلية �وآدا78ا

�
ً
�ونقدا

ً
بفاس،�مكانة�متمEFة،�تعكس�مدى�اهتمام�الشعبة�بالشعر�العربي�سماعا

�اHغاربة� �Iساتذة �من �متمّرسة �قاعدة �وجوُد �ذلك �ومرّد ...
ً
�وصنعة

ً
وإنشادا

��ي� �أشربوا �الذين �الط�ب �من �وجمهرة �ناحية؛ �من �بالشعر�وعلومه، واHشارقة

�العربية�أصيِلها�وحدي7Zا،�ترا7Yِا�   وجديدها،�من�ناحية�أخرى.قلو78م�حبَّ

رنا�الطالَب�محمدا�العلم��وإcى�جانبه�Iستاذين:�الدكتوَر�عبَد�
َ
وإذا�ما�ذك

�موضوع:� ��ي �العليا �الدراسات �دبلوم �لنيل �رسالته �عhى
ً
�مشرفا �الطيب، هللا

،�1"العروض�والقافية:�دراسة�تحليلية�ونقدية�خاصة�فيما�اسُتدرك�عhى�الخليل"

� �الوهاب �عبَد �دكتوراه�والدكتوَر �لنيل �أطروحته �عhى
ً
�مشرفا �سعود، التازَي

�دراسة�تشريحية� �"تأصيل�َعروض�الشعر�العربي: ��ي�5داب��ي�موضوع: الدولة

؛�لكان��ي�هذا�الذكر�والتذكF}�شفيٌع�يعّضد�ما�2لدواوين�الجاهليFن�و1س�ميFن"

                                                           

  وباحث،�فاسأستاذ��-  *
1-�� �بتاريخ: �الر 1981/02/06نوقشت �دليل �راجع: �اللغة�. �بشعبة �اHناقشة سائل�وIطروحات�الجامعية

�إعداد�الدكتور��2012-�1975فاس�(�-ظهر�اHهراز�-العربية�وآدا78ا�بكلية�5داب�والعلوم�1نسانية .(

رين�من�اHغرب�6محمد�الدحماني.�(د.ت)�(د.ط).�ص�
ّ
.�وضمن�هذا�الدليل�نطالع�أع�م�Iساتذة�اHؤط

ين��7لوا�من�بحر�علوم�هذه�الكلية�العامرة،�من�كل�أنحاء�العالم.�وراجع�واHشرق،�وأع�م�الط�ب�الذ

� �دار�الثقافة�5الصفحة �و�ستدراك. �التأسيس ��ي �دراسة �والقافية: �العروض �كتابه: الدار��- من

  م.1983البيضاء.�الطبعة�Iوcى�
  .17.�راجع�الدليل�السابق...�ص�1999/03/19نوقشت�بتاريخ:��-2
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أساتذة�زعمناه،�ويقّوي�ما�أثبتناه�من�حديث�عن�النبوغ�اHعر�ي��ي�هذه�الشعبة،�

  وطلبة�وقتذاك.

ق��ي�أغوار� وبعد�أن�تشّرب�الدكتور�محمد�العلم��من�فيض�العلم،�وتعمٌّ

العربية�وترا7Yا�Iصيل،�وتشّعب��ي�مباحث�العروض�والقافية�تنظF}ا�وتطبيقا،�

�من� �الخليل �بعد �جاء �ما �إcى �Iوcى �العلم �هذا �إرهاصات �منذ ،
ً
�وتعليما

ً
ما
ُّ
وتعل

من�الحديث؛�أصبَح�الرجل�حجة��ي�موسيقى�الشعر،�استدراكات،�وإcى�حدود�الز 

  ومرجعا��ي�تأسيس�ب§¦�القصيدة�العربية�اHتكاملة.

�$ي� �العلمي �محمد �الدكتور �(شروع �تأصيٌل كتاب�"العروض�والقافية"

  علم�4يقاع�الشعري 

مية�ا(قدمات�البحثية: •
ْ
  ا(وضوع�وا(نهج�وِعل

�أصل �هو��ي �الذي �"العروض�والقافية" �دبلوم�يعت¨}�كتاب �لنيل �رسالة ه

�علمية�تأصيلية�
ً
الدراسات�العليا��ي�اللغة�العربية،�عhى�ما�سلف�ذكره؛�مقاربة

أوcى��ي�اHشروع�الفكري�الصوتي�للدكتور�محمد�العلم�.�وهو�دراسة��ي�تأسيس�

�،�و�ي�استدراك�العلماء�من�ت�مذته�ومن�تبعهم،�عhى�ما���علم�الخليل�العرو

م�إ
ُ
يقاعية��ي�Iوزان�والقوا�ي.�يقول�الدكتور�محمد�وصل�إليه�شيخهم�من�ُنظ

العلم���ي�مس¬7ل�هذا�الكتاب:�(موضوع�هذا�البحث�"العروُض�والقافية،�دراسة�

�تحليل� �عhى �فيه �العروض�والقافية �دراسة �وتقوم �التأسيس�و�ستدراك"، �ي

�عند�كل�من�واضع�النظام�واHستدركFن� أسس�النظام�وكشف�الع�قات�بي7ا،

�ول �عمُل�عليه. �والثاني �الخليل، �عمل �أولهما �أساسيان: �حّدان �البحث هذا

�من� �وطائفة �Iخفش، �عhى �اHستدركFن ��ي �ُركز �وقد �عليه. اHستدركFن
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العروضيFن،�والجوهري،�والقرطاج§��من�القدماء،�وعhى�الدكتور�إبراهيم�أنيس�

  .1والدكتور�عبد�هللا�الطيب�من�اHحدثFن)

أننا�أمام�كتاب�ذي�أهمية�بالغة،�كوَنه�يبحث��–منذ�الوهلة�Iوcى��–يتبFّن�

��ال±��انطلقت�إشارا°7ا�Iوcى�قبيل�الخليل�الذي�فتح����ي�أصول�البحث�العرو

�ثم�الخليل�بن�أحمد�الفراهدي�واضع�علم�الَعروض� هللا�عليه�بعلم�العروض،

�ثم� �الشعر، �نظرياته�من�علماء �بمن�أخذ�عنه�وبمن�قرأ �مرورا باتفاق�العلماء،

�وهنا�تظهر�أهمية�ان¬7ا ء�باHعاصرين�من�أمثال�عبد�هللا�الطيب�وإبراهيم�أنيس.

�امتدت�من�التأسيس�إcى��ستدراك� ��تغطيته�الزمانية�الواسعة�ال± الكتاب��ي

�علم�العروض�والقافية� �تطّور �تتبع�من²ى �وأهميته�كذلك��ي ف، ِ
ّ
�زمن�اHؤل ح±¦

ع�و1يقاعات�مع�العصور�بتطور�الشعر�ونزوع�الشعراء�إcى�التجديد��ي�اHواضي

�الشعر� �إذ �جديدا، �إيقاعيا �نظاما �يستد³ي �القصيدة ��ي �تجديد �وكل اHتوالية،

  والَعروض�مت�زمان.

�قبل� �البحث�مما �(يمتد�1طار�التاري´ي�لهذا :�يقول�الباحث�محمد�العلم

��ي�هذا� �وقد�تكّفل�الوصف�الذي�اعتمدته�منهجا الخليل�إcى�العصر�الحاضر..

هذا�التعدد��ي�هذا�1طار�التاري´ي،�وهكذا�حFن�اقتصر�الخليل��البحث،�بكشف

�الجوهري� �وأضاف �نظامه، �بناء ��ي �وIموي �و1س�مي �الجاهhي �الشعر عhى

والقرطاج§��وأنيس�والطيب�إcى�ذلك�ما�أتى�بعده�من�شعر،�كان�·بد�أن�تختلف�

Fى�تغhى�النظام�أسس،�وتختفي�منه�أخرى...�بناء�عcواقف،�فتضاف�إHالشعر�ا�{

  .2اHوصوف�الذي�اقت¸�¦�تطوُر�التاريخ�أن�يختلف�من�مرحلة�إcى�أخرى)

                                                           

  .7،�دراسة��ي�التأسيس�و�ستدراك،�صالعروض�والقافية�-1
  .13العروض�والقافية،�دراسة��ي�التأسيس�و�ستدراك،�ص�-2
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�مقدمات� �بناء ��ي ��العلم �الدكتوَر �التحليhي �الوصفي �اHنهج �أسعف لقد

��العربي،�مقدماٍت�قارَب�من�خ�لها�نظم���دقيقة�تمتح�من�معFن�النظر�الَعرو

الحركة�والسكون�العروض�والقوا�ي�وما�يتصل�78ا�من�وحدات�صوتية�وظيفية�(

والصائت�والصامت��ي�الدرس�الصوتي�1يقا³ي)،�ومن�أجزاء�ووحدات�إيقاعية�

�(البحور)،� �إيقاعية �أنساق �ومن �والسباعية)، �الخماسية �التفعيلة �(أجزاء ك¨}ى

�(الدوائر)،�ومن�تحو·ت��ي�الوحدات�وIنساق� ومن�نماذج�صوتية�نظرية�عليا

�و  �صوتية �صيغ �ومن �والزحافات)، �الشعرية�(العلل �Iبيات �أقفال ��ي د·لية

  (القوا�ي)...�

أ�عل½7ا�الباحث�لتحديد�اHنهج�الخليhي��ي�علم�العروض،�
ّ
هذه�اHقدمات�توك

��وهو�منهج�قائم�عhى�وصف�ظواهر�الشعر�بعد�استقرائه،�لتحديد�اكتشاف�علم

�(ب§¦� :��العلم �محمد �الدكتور �يقول �الشعر�العربي. �إيقاع �طبيعة �يحدد إيقا³ي

��ي�الخلي �وم�EFّبFن�مكوناته،�وفّرع�الفروع�عhى�ضوء�تفّرعها �النظام�كله، ل�هذا

�متكام��
ً
واقع�الشعر،�وأعطى�لكل�واحد�من�ذلك�اسما�خاصا�به.�فقّدم�لنا�علما

  .1قام�عhى�استقراء�حالة�الشعر،�ووصفه)

�إليه� �وصل �ما �إن �بل �الخليل؛ �عند �ينته �لم ����العرو �البحث �أن بيد

�ونظ �أحكام �من �مشروع�الخليل �¿كمال �ونقده �الشعر �علم �شهية �فتح م،

ِم�ت�والذيول..�وحسبنا�ما�
ْ
ك }ى،�وتعاقبت�التَّ

ْ
Âالفراهدي،�فتوالت��ستدراكات�َت

وإن�لم�يحط�بكل�ما��-أحصاه�النديم��ي�"الفهرست"�من�تصانيف��ي�العروض

ف��ي�هذا�الباب�بعد�الخليل�·�شك ِ
ّ
ل
ُ
  .�2- أ

                                                           

  .164العروض�والقافية،�دراسة��ي�التأسيس�و�ستدراك،�ص�-1
.�أو:�العروض�والقافية،�دراسة��ي�التأسيس��113- �108-�100-�97-�94-�91-�90-84راجع:�الفهرست،��-2

  .189و�ستدراك،�ص
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ا�بعد�الخليل��ي�العروض،�مما�وافق�و�ي�حديثه�عما�اتسمت�به�مؤلفات�م

م7ا�الخليل�ومما�خالفه؛�يؤكد�الدكتور�محمد�العلم��أن�اHخالفة�(اختلفت�من�

��ي� �خالفه �من �وهناك �بتغيF}�مصطلح، �اكتفى �من �فهناك �آخر، �إcى ���عرو

مفهوم�السبب�أو�الوتد،�وهناك�من�خالفه��ي�عدد�Iجزاء�أو�نوعها،�وهناك�من�

�وهناك�من�خالفه��ي�عدد�Iعا �أخرى�لم�يثب¬7ا، ريض�والضروب�فأثبت�أنواعا

.�وكل�ذلك�يدخل�تحت�1رفض�فكرة�الدوائر،�إcى�غF}�ذلك�من�أشكال�اHخالفة)

مفهوم��ستدراك�عhى�عروض�الخليل،�واختّصت�فصول�هذا�الباب�من�الكتاب�

-� 
ً
�بعض��- أساسا �وباستدراكات ،��والقرطاج§ �والجوهري �Iخفش باستدراكات

5خرين�مثل�الت¨}يزي�والسكاكي�والشنÂ}ي§��واHحhي�واHعري�والدمامي§���القدماء

  ...2وغF}هم

وأما�استدراكات�النقاد�اHعاصرين�فقد�تراوحت�بFن�مقاربات�ث�ث:�مقاربة�

بول،�مقاربة�استبدال.�
َ
  رفض،�مقاربة�ق

يقول�الدكتور�محمد�العلم�:�(إن�اHحدثFن�اتبعوا�نهجا�آخر�ظهر��ي�أشكال�

�أو�رفض�مختل �أو�رفض�بحر�وإثبات�بحور، �وإثبات�آخر، �رفض�جزء �م7ا فة،

أنواع�وإثبات�أخرى،�أو�رفض�Iساس�اللغوي�الذي�أقام�عليه�الخليُل�عروَضه،�

�بنقد� �واكتفى �النظام ِبل
َ
�ق �أي�أن�من�اHحدثFن�َمن �لعلمه. �علم�بديل أو�وضع

                                                           

  .189العروض�والقافية،�دراسة��ي�التأسيس�و�ستدراك،�ص�-1
�والوا�ي��-2 �للسكاكي، �واHفتاح ،��للقرطاج§ �وا7Hاج �للجوهري، �وعروض�الورقة �لÉخفش، �القوا�ي ينظر:

�الصاهل� �رسالة �ثم �والغايات �والفصول ،��للدمامي§ �الغامزة �والعيون ،��واHعيار�للشنÂ}ي§ للت¨}يزي،

طاس�للدمامي§�...�أو�راجع�باب�اHستدرك�عhى�الخليل�من�كتاب:��العروض�والشاحج�للمعري،�والقس

  والقافية،�دراسة��ي�التأسيس�و�ستدراك.�
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وم7م�من�تعدى�بعض�مظاهره،�وم7م�من�رفض�النظام�وأسَسه�ال±��ب§��عل½7ا،�

  .1الرفض�إcى�وضع�نظام�آخر)

�عليه� �وأقبل �اHعاصرين؛ �الدارسFن �بعديد ����البحث�العرو �اتصل ولÊن

�فإن� كثF}�من�النقاد�اHختصFن��ي�العروض�واللسانيات�واHناهج�وعلم�الشعر؛

الدكتور�العلم��اقتصر�عhى�أبحاث�أنيس�والطيب�فقط.�وحجته��ي�ذلك�يخEÂلها�

Hا� �(أما �قوله: �أنيس�والدكتور��ي �إبراهيم �بالدكتور �اكتفيت�م7م �فقد حدثون،

عبد�هللا�الطيب...�أما�الدكتور�شكري�محمد�عياد،�فليس��ي�عمله�ما�ينتم��إcى�

�العرب� �من �اHحدثFن �مناقشة �عhى ��مب§ �فهو �الخليل، �عhى �ستدراك

واHستشرقFن�فقط.�وقد�ألغيت�عمل�الدكتور�كمال�أبي�ديب،�Íن§��وجدت�أنه�

بعد�كثF}ا�عن�نظام�الخليل�أو·،�وÍن�عمله��ي�مناقشة�نظام�الخليل�يحتاج�إcى�ي

��العلم��ي�مواطنه)�Îمن�الضبط�وتق�{F2قدر�كب.  

�مناقشة� ��ي �الدقيق ��العلم �منهجه ��العلم �محمد �اختار�الدكتور وهكذا

�و�ختيار� �الضبط �بأدوات �متسلحا �قضاياه، �وبحث �العربي ����العرو الدرس

 ·� �الذي �يؤسس��والنقد �كوَنه ف،
ّ
�يEÂل �أن �من �أنبل �فغايته �و·�يجامل. يحابي

�تناغم� ��ي �واHستدَرك ُس �اHؤسَّ �ف½7ا �ينسجم �متكاملة �عربية �َعروضية لفلسفة

  منطقي�·�يتنا�ى�وسلطة�القصيدة�العربية�Iصيلة.

  ذاتية�الباحث�وعلمية�التق�DEFوالنقد: •

�وطروحات�ع �بأقوال
ً
�آخذا ��العلم �محمد �الدكتور �كان �العروض�ما لماء

�بعلم.�
ً
�وناقدا �بحجة

ً
�مناقشا �كان �وإنما �ع�ِ°7ا، �عhى �78ا �متشبثا �عواه7ا؛ عhى

�إنكار�اHلقب� �عhى �معلقا ��العلم �قول �الحكم، �هذا �شواهد �سيل �من وحسبنا

                                                           

  .�190-189العروض�والقافية،�دراسة��ي�التأسيس�و�ستدراك،�ص�-1
  .190العروض�والقافية،�دراسة��ي�التأسيس�و�ستدراك،�ص�-2
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السبَب�الثقيل:�(وهكذا�يكون�اHتحرك�وحده�عند�الحّمار�سببا�متص�،��1بالحّمار

�و  �منفص�، �سببا �والساكن �وساكنا،�واHتحرك �متحركات �ث�ثة �الث�ثي الوتد

�التفريق� �ودور�الساكن�عند�الحّمار�هذا �متحركات�وساكنا.
َ
والوتد�الربا³ي�أربعة

��7اي¬7ما.� �يشكل �إنما �الوتدين ��ي �دوره �أما �واHنفصل�من�Iسباب. �اHتصل بFن

�اHنفصل �لقب �عنده �يستحقا �أن �الوتدين �Òي��ولعل ��7اية �لهما �معا لكو�7ما

  .�2كما�أن�للسبب�اHنفصل�"َمْن"��7اية�Òي�النون�الساكنة)الساكن،�

�عhى� �السبب �قصره �م7ا �يتضح ��الحّمار�ال± �Hقاربة �الوصف �هذا وبعد

�يعمد �الثقيل؛ �وإنكاره �واHتصل �اHناقشة��اHنفصل �إcى ��العلم �محمد الدكتور

اHتمّعنة�لبناء�مخرجات�يقبلها�العلم.�ولنتتبع�منهج�العلم���ي�مقاربة�الطروحات�

العروضية�للمستدركFن،�باستكمال�أطروحة�الحّمار�وكيفية�معالج¬7ا�نقديا�لدى�

  الدكتور�العلم�.�يقول:

  كما�يhي:�(ويصح�عندي�عhى�هذا�أن�أتصّور�أن�الحّمار�يحلل�التفاعيل

  فعولن�=�متصل�+�منفصل�+�منفصل

  فاعلن�=�منفصل�+�متصل�+�منفصل

                                                           

1-�� �العروض�وال1/138العمدة، �وانظر: �ص. �التأسيس�و�ستدراك، ��ي �دراسة �الذيل�223قافية، �و�ي .

����اHلك�Iنصاري�Iو× �بن�عبد �بن�محمد �Íبي�عبد�هللا�محمد �اHوصول�والصلة �لكتابي والتكملة

�بكسر�الحاء�وفتح� �الِحمار�[كذا ماَن
ْ
�أبو�ُعث ،�ّÙ

ُ
�قرط ،�ّÙِجي �(سعيد�بن�فتحون�بن�ُمكَرم�التُّ :��ÚراكHا

ن�فيه�اHيم]،�أخو�أبي�عب َّFب�
ً
· وَّ
َ
�وُمط

ً
ف��ي�الَعروض�مخَتَصرا

َّ
د�هللا.�كان�متمكنا��ي�علوم�اللسان،�وأل

�حظ�من�علوم�القدماء� �وكان�ذا �وله�غF}�ذلك. �اHوسيقى، �إcى �أشار�فيه �وُمْقَتَضبا اHوسيقى�بزعمه،

�أّدت
ً
إcى�ِسجنه�ُمّدة،��الف�سفة.�وامُتِحن�من�ِقَبل�اHنصور�أبي�عامر�محمد�بن�عبد�هللا�بن�عامر�محنة

7َا�إcى�أن�تو�ي�78ا).�اHجلد�الثاني
َ
�فأوط

َ
َصَل�إcى�صقلية

َ
َبعدما�ُسّرَِح�ف

َ
.�حققه�42ص��-السفر�الرابع�-ف

الدكتور�بشار�عواد�معروف.�دار��–الدكتور�محمد�بن�شريفة��–وعلق�عليه:�الدكتور�إحسان�عباس�

  م.2012تونس.�الطبعة�Iوcى��–الغرب�1س�مي�
  .223روض�والقافية،�دراسة��ي�التأسيس�و�ستدراك،�صالع�-2
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  مفاعيلن�=�متصل�+�منفصل�+�منفصل�+�منفصل�

  مستفعلن�=�منفصل�+�منفصل�+�متصل�+�منفصل

  فاع�تن�=�منفصل�+�متصل�+�منفصل�+�منفصل

  مفاعلÂن�=�متصل�+�منفصل�+�وتد�ث�ثي�"ويتكون�من�متصلFن�ومنفصل"

  وتد�ث�ثي�+�متصل�+�منفصل��متفاعلن�=

  1مفعو·ُت�=�منفصل�+�منفصل�+�منفصل�+�متصل)

�(ويقف�تحليل�الحّمار��ي� �التحليل�قائ�: �بعد�هذا ��العلم يردف�الدكتور

�لهما� �يجب�أ·�يكون �لن" �و�"مستفع �·تن" �"فاع �Íن �الحّد، �هذا تصّوري�عند

�ن�ك�"فاع�تن"�و�"مستفعلن"،
َّ
وذلك�راجع�إcى�اقتصار��وجود�عنده،�7�Íما�ُتَحل

�فليس�عنده� �والربا³ي، �والث�ثي �واHنفصل �اHتصل �عhى �عنده Iسباب�وIوتاد

�أو�بFن� �و�"وفاع�تن" �·تن" �"فاع �التمي�EFبFن �يتم �أو�مفروق�ح±¦ �مجموع ف½7ا

"مستفع�لن"�و�"مستفعلن".�و·�شك�عندي�أن�الحّمار�هذا�·بد�أن�يضع�أحكاما�

�تن �والعلة �بالزحاف �فنظام�خاصة �الخليل. �أحكام �وتخالف �سبق، �ما �عhى �ب§

�يب§��ذلك�عhى� الخليل�الذي�يمنع�الخ¨ن��ي�"فاع�·تن"�والطي��ي�"مستفع�لن"

�نظام� ��ي �منعدما �اHفروق �الوتد �دام �وما �اHفروق، �الوتد ��ي �الزحاف امتناع

�Íحكام�
ً
الحّمار،�فإنه�·بد�أن�يكون�قد�وضع�أحكاما��ي�الزحاف�والعلة�مخالفة

�من�ا �فوقهما �ما �إcى �كان�عمله�قد�انتقل�من�Iسباب�وIوتاد �إذا �هذا لخليل،

  .2مكونات�النظام�Iخرى)
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�و�ستقصاء،� �البحث �من²ى ��العلم �محمد �الدكتور �ينحو ،
ً
�إذا فهكذا،

�ما� وي�مس�Iفكار�و5راء،�بحضور�ذاتية�العاِلم�ومرجعياته�اÂH}اكمة،�ح±¦�إذا

مأن�إليه،�وإذا�ما�بدا�له�عكس�ذلك�جفاه�ورّده�استقر�عhى�الصواب�أكده�واط

ى.
ّ
  أسفا.�و�ي�ذلك�من�سمات�العلم�ما�يحمد،�ومن�أمارات�التثبت�وIمانة�ما�يزك

�الحّمار� �بعد�مناقشة�أطروحة ��النقدي�العلم �5ن�أن�نستبFن�قراره ولنا

ومقارب¬7ا�من�كل�باب.�وهنا�يقول�باطمئنان:�(وإن�الباحث�ليشعر�باÍسف،�حFن�

رى�التحليل�اHب§��عhى�الوصف�Hكونات�النظام�كلها�يختفي،�ليعوضه�التحليل�ي

اHب§��عhى�تصور�نظام�ضائع،�لم�يبق�منه�إ·�ذكر�Iسباب�اHتصلة�واHنفصلة،�

�الحّمار�هذا� �عمل �بظهور �Iسف�رهينة �هذا �و�7اية �والرباعية. �الث�ثية وIوتاد

  .1وأعماِل�غF}ه)

ل�عhى�احتفاء�الدكتور�العلم��هذا�مثال�عhى�رّد�بعض�� 
ّ
ستدراكات.�ونمث

.�ذلك�أن�اHعري�·حظ�أن�2باستدراكات�أخرى�بما�رواه�عن�اHعري��ي�التشعيث

ها�
ُ
الفحول�تجتنبه�مثلما�اجتنبه�البحÂ}ي��ي�سينيته.�وذكر�اHعري�ستة�أبيات�أول

  وثان½7ا�بدون�تشعيث،�وIربعة�الباقية�مشّعثة.�وÒي:�

ــــــــــــ
ْ
َتل
َ
ـــــــــــــويــــــــــــا�ف±ــــــــــــً¦�مــــــــــــا�ق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِ   ُتْم�غFــــــــــــَ}�ُدْعُبــــــــــــــــ ْبــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَواَرِة�الِهنَّ

ُ
  ٍب�و·�ِمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْن�ف

ـــــــــــــــــــــــــــــرِ  ْبـــ
َّ
ن ــــــــــــــــــــــــــــتاء�بالصَّ ِ

ّ
ســــــــــــــــــــــــــــيُم�الش

َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْت�ن �َهـــــــــــــــــــــــــــــبَّ

ْ
ِعــــــــــــــــــــــــــــُم�Iرامــــــــــــــــــــــــــــَل�إذ

ْ
  وف±ــــــــــــــــــــــــــــ¦�ُيط
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2-�� �إcى� الخفيفالبحر� عروضالتشعيث��ي �التقطيع ��ي �فينقل �"فا·تن" �فيبقى �"فاع�تن" ذهاب�عFن

�إcى� �فُيْنَقل �"فاع�ُتن" �من �اHجموع �الوتد �متحركي �أحد ف
ْ
�حذ �العروض، �علم ��ي �وهو، "مفعولن".

.�قال�الت¨}يزي:�(وإنما�سم��اHشّعث�Íنك�"
ّ
ْن"،�وهو�خاص�ببحري�الخفيف�واHجتث

ُ
فاعاُتْن"�أو�"َمْفعول

��ي�غF}�موضعها�فتشّعث�الجزء.�و·�يكون�إ·��ي�الخفيف�واHجتث).�أسقطت�من�
ً
وتد�"فاع�تن"�حركة

�ص� �العروض�والقوا�ي، ��ي �وحمدان113الكا�ي �خانáي �الناشر: �تحقيق�الحّساني�حسن�عبد�هللا. .-�

  بF}وت�(د.ت)(د.ط).
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ِن��
ْ
âـــــــــــــــــاورأيــــــــــــــــُت�1مــــــــــــــــاَء�كــــــــــــــــالِجِع ــــــــــــــــــــــــــــَواِر�الِقــــــــــــــــــــــــــــــْدرِ   البـــــــــــــــ

ُ
�عhــــــــــــــــــــــــــــى�ف

ً
  cِـــــــــــــــــــــــــــي�ِقَيامــــــــــــــــــــــــــــا

ْصــــــــــــــــ
َ
Iْوَدِن�

َ
اَن�كـــــــــــــــالك

َ
خ }ِ   ورأيـــــــــــــــُت�الـــــــــــــــدُّ

ْ
Âــــــــــــــــــــــــــــــــ َبــــــــــــــــــــــــــــــــاُع�مــــــــــــــــــــــــــــــــْن�وراِء�الّسِ

ْ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــَحِم�َين   ـ

�حFَن�
َ
�الّردف �الخليُل �ُيلزم �(ولم �عقب�ذلك: ��العلم �محمد يقول�الدكتور

شعيث.�عhى�ان�م�حظة�ُيشعث.�ولعله�لم�يفعل�ذلك،�Íن�الشعراء�·�يلEÂمون�الت

اHعري�هذه�عندي�جيدة،�وتدل�عhى�إحساس�قوي�با¿يقاع،�وÒي�عندي�أهم�ما�

  .1اسُتدرك�عhى�الخليل��ي�القافية)

�الدكتور �� �أبحاث �4يقاIي��امتدادات �ا(شروع �وبناء �العلمي محمد

  الخاص:�

�نصر� �Íبي �"عروض�الورقة" �لكتاب ��العلم �محمد �الدكتور �تحقيق ومع

�ب �عام�إسماعيل �بالدار�البيضاء �دار�الثقافة �عن �وإصداره �الجوهري �حماد ن

�للنشر�بالدار�1984 �بدار�توبقال �"عروض�الشعر�العربي" �Íطروحته �نشره �ثم ،

�عhى� �استوى �قد �التفكF}�العربي �العروض��ي �فلسفة �مشروع �يكون البيضاء،

ك�قد�أكمل�بنيان�التأسيس�والتقعيد�و�ستدرا�-بذلك��- عوده،�ويكون�صاحبه�

�محمد� �سيدي �الدكتور �اHحقق مة
ّ
�الع� �بذلك ��ãفيم� �واHمارسة... {Fوالتنظ

�الصوتي� �الشعر �علم ��ي �وحجة �العربي، �الشعري �1يقاع ��ي �مرجعا �العلم

�الشعرية� �للقصيدة �العروضية واتة �الّصِ �أصول �تعليم ��ي �ومدرسة واHوسيقي،

ية��ي�موسيقى�الشعر�Iصيلة..�وتكون�أبحاثه�الفكرية�ودراساته�العلمية�Iكاديم

ت�مكان¬7ا�ال�ئقة��ي�خزانة�آداب�الشعر�ونقده.
ّ
  العربي�قد�احتل

بارك�هللا��ي�علوم�وأبحاث�أستاذنا�الشيخ�الع�مة�الدكتور�سيدي�محمد�

 ا،�وبارك��ي�أسباب�عمره�وعافيته.العلم��ونفع�78
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  (حول	الشاعر	..	والديوان)	مــدخـــــل:

��ي� �الجمال �أبجدية �يخطان �والحضارة �التاريخ �حيث �فاس، �مدينة �ي

ب�نسغ�الشعر،�وتعشق�وجدان�3نسان�و�ي�ذاكرة�ا.كان،�,�يمكن�لرجل�تشر 

�الشعرية� �بحكم�التمكن�من�آليات�الكتابة �الكلمات�إ,�أن�يكون�شاعرا عذارة

�نفحات�من�فيض� �منه �كل�زاوية ��ي �ترخم �فضاء �إLى �Mنتماء �بقوة �وثانيا أو,،

�البوح� �ليأتي �ومخبوءاTUا، �النفس �مضمرات �وتستنفر �ا.شاعر XYتستث� جماLي

,نفعا,ت،�هاجسة�بالتساؤ,ت،�مسافرة��ي�قصيدة�مبللة�بماء�الروح،�مشوبة�با

  أقا�abcالد,,ت.

وقد�كانت�هاته�القصيدة�لتكون�كذلك�فيما�كتبه�eستاذ�الدكتور�محمد�

�ومضات� �منه �تشع abiركن�ق� �آثرت�Mنحياش�إLى �من�نصوص�شعرية aالعلم

تنوس�بYن�خفاء�وتجrي...�بYن�غموض�وتكشف...�بYن�ثابت�ومتغXY...�بYن�مألوف�

�حد�ومفارق  �مذعنة �التمنع، �حد �عصية �النصوص �هذه �قراءة �يجعل �ما ،

الخضوع.�وما�بYن�قط�ayالتجاذب�تتوضع�شعرية�النص�وتتناسل�ظuل�الكلمات�

�حدود� �عن �السؤال �آفاق �أمامه �وتشرع �والتقول، �التأويل �باب �للقارئ لتفسح

��aالتمثل�الشعري�.فهوم�الكتابة�عند�الرجل،�والخلفيات�ا.عرفية�والجمالية�ال

َرTَUْا.��
ْ
ث
َ
َرْت��ي�هذه�التجربة�وأ

َّ
ث
َ
  يمكن�أن�تكون�قد�أ

                                                           

  وباحث،	فاسأستاذ		-  *
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�لدى� �هو�معلوم �_كما aالعلم� �محمد �الدكتور �ف�ن �نث�XYذلك، �إذ ونحن

�ا.عاصر� �ا.غرب ��ي �الفكر�وeدب �رجا,ت �من �واحدا �يعد �وا.هتمYن_ الباحثYن

��ي�اهتماماTUم�بYن�ا.مارسة�eكاديمية�وبYن�ا.شاركة eدبية،�و,��الذين�زاوجوا

�الشعري.� �إسهامه �الواضحة�عrى �ال�Xاكم�ا.عر�ي�ستكون�له�آثاره شك�أن�هذا

فقد�كان�فضيلته�رجل�فكر�أثرى�الخزانة�ا.غربية�بتآليف�أصيلة�وأبحاث�جادة�

,�نظن�أن�طالبا�من�جيلنا�لم�تستوقفه�معلوماTUا�الغزيرة�ومنهجها�الرصYن�فيما�

� �العروضية �الظاهرة �بمقاربة �وامتداداTUا�تعلق �تشعباTUا ��ي �والنظر خاصة،

�لذلك� �ا.جدد. �والباحث �eصيل �والناقد �الحصيف �الدارس �بعYن الشائكة

فا,هتمام�بالشعر�عنده�لم�يحصر�فقط��ي�دائرة�الدراسة�eكاديمية�من�خuل�

�وقافيته:� �العربي �الشعر �لعروض �النقدية �ودراساته �العروضية تنظXYاته

_�"عروض�الشعر�1983ة��ي�التأسيس�وMستدراك"�("العروض�والقافية،�دراس

� �نقدية�توثيقية..." �قراءة �بل�امتد�ليشمل�مجال�3بداع�من�2008العربي؛ ،(....

�مقu؛� �شاعرا �نعده �أن �يمكن �أننا �رغم �الشعرية، �الكتابة خuل�خوض�تجربة

ليس�¦ن�درب�الكتابة�عنده�لم�تكن�ممهدة،�ولكن�_وهذا�اعتقادنا_�¦ن�eستاذ�

دكتور�محمد�العلم�a,�يربط�التجربة�بكم�ا.نجز�بل�بقيمته�ومضمونه،�سيما�ال

b§ا.ا� �ستينيات�القرن �إLى �تعود �eوLى �ذلك�بعض��aوأن�محاو,ته �تجسد كما

إذا�لم_�إفريقيا_�سوف�أم¨ab_�من�بعيد_�الحرب_�عن�(�عناوين�قصائده�eوLى

وان،�ولكنه�أبى�إ,�أن�ليrى�والتوباد)،�ولو�شاء�لجمع�تلك�القصائد�البكر��ي�دي

  يتكتم�عل»Tا�لسنوات�طوال�ح��ªيضمها�إLى�آخر�ما�جادت�به�قريحته�ا.لهمة.�

هذا�الجانب�منح�لشخصيته�خصوصية�,�بد�للدارس�أن�يستحضرها�وهو�

يروم�تناول�ما�كتبه�من�أشعار،�¦ن�ا.سار�الفكري�لفضيلته�كما�أشرنا�آنفا�فيه�

وسم�إبداعه�الشعري�برؤية�_�°ي��ي�اعتقادنا_�ما��وMمتدادمن�ال¯Xاء�والتشعب�

رؤية�فلسفية�عميقة�مبطنة�بتساؤ,ت�مفضية�إLى�آفاق�التأمل�وأمداء�التأويل.�
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�عوالم� �تلج �حYن �ا.عرفية �الوجاهة �الوازن�وT³ذه �الحضور �T³ذا ولعل�شخصية

�مفارقا،� �إبداعيا �مشروعا �تكون �أن �إ, �حيTµا �للقصيدة �يمكن uف� الشعر،

  قفا�جماليا/�فكريا�متطلعا�إLى�ا.غايرة�وا.غامرة.��والكتابة�مو 

�الحجر"،� �"زهرة �ديوان �مؤخرا؛ �لفضيلته �قرأت �ما �جميل �من �كان وقد

والذي�وجدته�عم�uشعريا�عميقا�جديرا�بالقراءة�ا.تأنية/�الواعية،�.ا�يستبطنه�

¹ي�من�قيم�فنية�وأبعاد�جمالية�تث��XYي�نفس�قارئه�فضو,�ظامئا�إLى�استجuء�منا

�ومراسه،� �صاحTºا �من�شاعرية �استقت�خصوصي«Tا aال�� �ا.تفردة �التجربة هذه

  واكتسبت�عمقها�من�خصوصية�ثقافته�العا.ة�وثرا¼Tا.

�وثuثYن� �اثنYن �تضم �شعرية �مجموعة �الحجر" �"زهرة �فديوان ول¾شارة

�قصيدة �عشرة �إحدى �مTµا �هو��قصيدة، �واحد �بعنوان �موسومة �كلها جاءت

�قصائ �وثuث �"تعجلت"، �رقم �القصيدة �بــ: �معنونة ��6د �رقم ثم��5والقصيدة

� �رقم �من�3القصيدة �صفحة �وثمانYن �وتسع �مائة �عrى �موزعة �القصائد �هذه .

  الحجم�ا.توسط.

�ال�Ãام� �هو�عدم �الديوان، �وهو�يتصفح �القارئ �انتباه �يلفت �ما غ�XYأن

�الشاعر��ي�ترتيب�نصوصه�بتاريخ�كتاب«Tا�كما�يتضح�ذلك��ي�فهرس�التواريخ،�ما

يجعل�البعد�الزم��aÆي�هذا�العمل�يبدو�ملتبسا،�وكأن�الشاعر�يقصد�إLى�أن�يزج�

�TÇايته�أو�الزمن� ُع
َّ
ُم�بدايته�و,�ُتَتَوق

َ
ْعل
ُ
بالقارئ��ي�متاهة�الزمن�ا.طلق�الذي�,�ت

�من� �ويحاول�من�خuل�ذلك�أن�يتXÉأ �كل�Mحتما,ت�والتداعيات، ا.فتوح�عrى

ه�الباهتة�ال��a,�يليق�بالشاعر�أن�يع�Xف�T³ا�جغرافية�الزمن�ويتجرد�من�حدود

�التجدد� �عناصر �ثناياها ��ي �وتحمل �الخلود �تناشد �تجربة �الشعر مادام

�م��ªبدأت� وMستمرارية،�لذلك�,�مسوغ�للبحث�عن�إجابات�¦سئلة�من�قبيل:

تجربة�الكتابة�الشعرية�عند�الدكتور�محمد�العلم�aوإLى�أين�ستنتaÌ؟.�حتما�,�
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محددة�¦ن�الشاعر�يخرج�بالزمن�من�د,لته�الفÃYيقية�إLى�د,لته��نتوقع�إجابة

�3بداÎي� �التصور ��ي �منهجا �تصبح �ا.نظور �هذا �من �الكتابة �حيث الوجدانية،

�ªb§ا.ا� �الثuثة؛ �بأبعاده � �الزمن �نسيجها ��ي �يندغم aال�� �التذهن �من وحالة

بYن�هذه��والحاضر�وا.ستقبل،�إLى�درجة�يستع�abiمعها�ترصد�الحدود�الفاصلة

  التمثuت�الزمنية�ا.تباينة.�

	ا?رئي	 	شعرية 	بCن 	الحجر"_ 	"زهرة 	ديوان 	3ي 	بالكلمات 	التشكيل _

  وشعرية	الدEلة_:

�نستحضر�تلك� �عموما، �eدبي �3بداع ��ي �التشكيل �نث�XYمفهوم عندما

�التشكيrي.� �الشاعر�والفنان �وبYن �الشعر�والرسم �بYن �القائمة �الجدلية العuقة

 eا�من�تما°ي�فإذا�كان�T«ول�يصوغ�صورته�من�و¹ي�كلماته،�فإن�الثاني�يستوح

�الذي� �سيمونديس�3غريقي �جعلت aال�� �°ي �العuقة �هذه �وeلوان. الخطوط

.�وجعلت�1"الشعر	رسم	ناطق	والرسم	شعر	صامت"عاش�قبل�أريسطو�يرى�أن:�

ح�كل�مقاربة�جمالية�للشعر�تستدÎي�حضور�الفن�التشكيrي�باعتباره�رافدا�يمت

�يؤثث�به�شعرية� �ويستقي�منه�ما �الفنية، منه�الشاعر�قواعد�التصوير�وأبعاده

  النص�شك�uود,لة.�

�بال�Xابط� �يتسمان �منحيYن �التشكيل �يتخذ �الحجر" �"زهرة �ديوان و�ي

والتكامل�؛�أولهما�مرتبط�بد,لة�الكلمة��ي�فضاء�ا.عªÆ،�وذلك�حYن�نتحدث�عن�

�إطار� ��ي �العميقة �وبنيته �اللفظ �الد,لة"،�بuغة �"شعرية �نسميه �أن �يمكن ما

وثان»Tما�مرتبط�بتموقع�الكلمة��ي�فضاء�النص،�وذلك�حYن�نتحدث�عن�هندسة�

القصيدة�وبني«Tا�الشكلية،�فيما�يمكن�أن�نسميه�"شعرية�ا.رئي".�وما�بYن�الد,Lي�
                                                           

_�"اللوحة�التشكيلية�وأثرها��ي�الصورة�الفنية��ي�شعر�الحداثة_�شعر�الستينيات��ي�سورية�نموذجا"،� 1

� �مزدوج؛ �عدد �الوحدة، �مجلة �عساف_ �هللا �عبد �أغسطس�83_ 82د. �يوليو/ �السابعة، �السنة ،

  .26هـ،�ص:�1412رم_�محرم/�صف1991
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وا.رئي�تكون�لذة�اكتشاف�النص�مغامرة�تبدأ�مع�الشاعر�حYن�يكتب،�وتنت�aÌمع�

   حYن�يقرأ.ا.تلقي�

_	التشكيل	بالكلمة	دEليا_	شعرية	الدEلة	من	خNل	أبعاد	الكلمة	3ي	1

					:_PQا?ع	فضاء  

�من� �الفنية�وضربا �من�الرؤية �نوعا �يمكن�أن�نعده إن�التشكيل�بالكلمة

�من� �الكلمات �تتيحه �أن �يمكن �الشاعر�بما �وÎي �يعكس �الذي �الجماLي الÃÖوع

�إن�تم� ،XYللتعب� ��ي�د,,TUا�إمكانات�,�محدودة �ا.تاحة�سواء استغuل�طاقاTUا

Mنزياحية�البعيدة،�أو�ح���ªي�د,ل«Tا�ا.باشرة�القريبة،�وإن�كانت�للشاعر�طاقة�

من�التذهن�وMستبصار�قادرة�بما�يكفي�عrى�خلق�عuقات�جديدة�بYن�منطوق�

�الكلمة�وبYن�ظuلها،�وبما�يجعل�النص�الشعري_��ي�بعده�التشكيrي_�لوحة�قابلة

�¦ن�اللفظ�الشعري� �بالظuل�والد,,ت، �مناورة�ضاجة �وا.ع�ªÆصورة للتأويل،

"يشع	بحرية	E	متناهية،	ويتأهب	Tن	يمد	_  R.barthes _كما�يرى�رو,ن�بارث�

̂	مؤكدة،	إE	أ]Zا	ممكنة" Cغ	قةNع	ألف	نحو	1أشعته.  

�فإن� �وسلطته، �التداول �نمطية �من �التحرر �إمكانية �للفظ �كانت وحيثما

�ذوقية�انزي �وجاهة �الشاعر�يمتلك �مادام �قاب�uللتحقق �أمرا �يصبح �الد,لة اح

�ا.وحية�من�خuل� �وتخصيب�اللغة�وتوليد�الصورة ªÆتكثيف�ا.ع� تسعفه�عrى

  ائتuف�الجزئي�والكrي�وانصهار�البسيط��ي�ا.ركب.�

�الجزئية� �الصورة �تسم �قد aال�� �البساطة �ورغم �الحجر" �"زهرة �ديوان �ي

�abßء�من�الغموض�ا.ف¨�abأحيانا،�إ,�أن� الصورة�الكلية،�تبقى�مركبة�يدثرها

�أخرى�قد�تأتي�طيعة�مذعنة�يلفها� �التأويل�والتقول�أحيانا،�وأحيانا إLى�ضرورة

                                                           

،�رو,ن�بارث�_ترجمة؛�محمد�برادة،�دار� « le degré  zéro de l’ecriture »_�"درجة�الصفر��ي�الكتابة"� 1

  .62،�ص:�1980الطليعة�للطباعة�والنشر،�بXYوت/�لبنان_�الطبعة�eوLى؛�تشرين�eول،�
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شفوف�م¨abء.�°ي�إذن�_�أي�الصورة_�فضاء�يتقاسم�حدوده�الشعرية؛�سهل�

ممتنع�وغامض�شفيف.�ولسنا�نشك�أن�eستاذ�الدكتور�محمد�العلم�aكان�يìي�

�الفنية�ما�لم�تكن�الحاجة�إل»Tا�من�أ ن�هذه�ا.زاوجة�,�يمكن�أن�تحقق�غاي«Tا

داخل�البنية�الشعرية�نفسها.�لذلك�فحYن�نث�XYالغموض��ي�هذا�ا.قام،�فإننا�,�

��ي�حYن� �القصيدة، ��ي �eخ�XYقد�Tíدم�أجمل�ما �¦ن�هذا نقصد�إLى�3غماض،

الجميل��ي�النص.�ما�يع�aÆأنه�يسìى�الغموض�بفتنته�ومخاتلته�إLى�بناء�ا.شهد�

�عميقة� �شعرية �رؤية �عن îbßغموض�نا� �ولكنه �لذاته، �مقصودا ليس�غموضا

تستحضر�ïخر/�ا.تلقي�استحضارا�متقصدا،�وتسìى�إLى�احتواء�عالم�الشاعر�

"� �وههنا: �والتدبر، �التأمل �إLى �لتمنعها �وتحوج �وتلويناته، �تناقضاته تنثال		بكل

	وتت 	وتكh^	العجائب، 	بقوى	الفوائد، 	يستعان 	أجلها 	ومن 	الخواطر... Nحق

	PQا?ع	إثارة	3ي	ورافدة	معينة	تكون	Ppح	ا?مثلة،	بالصفات	ا?تقدمة	غاتNالب

  .�1ا?دفون،	وإنارة	ا?راد	ا?خزون"

ونحن�نجس�نبض�النص�الشعري�عند�الدكتور�محمد�العلمa،�ونجوس�

�تلف �تكاد �السمة �هذه �أن �نجد �ا.�Xعة، �ا.نيعة/ �تخومه �"زهرة��خuل قصائد

الحجر"،�حيث�تتأسس�لغ«Tا�عrى�مشاكلة�خفية�بYن�السهل�ا.كثف�والغامض�

�دامت� �ما �القراءات�ا.تعددة، �وفخاخ �شرك�التأويل �إLى �القارئ �تقتاد ا.¨abء،

شعرية�النص�قائمة��ي�عمقها�عrى�اتساق�ا.ألوف�بطريقة�غ�XYمألوفة،�ومادام�

�لغة �"خلق �تعب�XYستاروبينسكي �حد �أن��الشعرعrى �يمكن �وهو�ما �لغة"، من

نرصده�حYن�تنسرب�زهرة�الحجر�من�شقوق�eجداث��ي�مكابرة�ومكابدة�لتصبح�

رمزا�للحياة�ال��aتتخلق�من�رحم�ا.وت،�ورمزا�ل�مل�الذي�يولد�من�وجع�ا.عاناة،�

�الواقع�و,�تستسلم�لعاديات� �,�تنكسر�عrى�صخرة aالعزيمة�ال�� �لصمود ورمزا

                                                           

القسم�eول،�منشورات�وزارة��- حيدي"_�إبراهيم�الكيuني،�"من�كتاب�3متاع�وا.ؤانسة�¦بي�حيان�التو  1

  .375_ 374،�ص:�1978الثقافة�و3رشاد�القومي_�دمشق؛�
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� �هذه �بني«Tا�الدهر�ونوائبه. �تشكلت �شعرية �لوحة �الشاعر��ي �ع�XÉعTµا الصورة

ا.عجمية�من�حقل�دال�عrى�ا.عاناة�وا.كابدة�(الصخر_�الظuم_�الحر_�القر_�

الهول_�الهم_�ïه)،�وآخر�دال�عrى�eمل�والتشبت�بالحياة�(النور_�روح�الحياة_�

  العطر_�البذل_�الفراشات_�فسحة).�يقول:

  تتخلق�من�خالص�الصخرِ 

TU ِى�النورLفو�إ  

  تم�aböالطريَق�العنيَد 

  وتحمل�ل�رض�روح�الحياهْ 

  ,�تخاف�الظuمَ 

  تبشر�بالعطرِ 

  سTUXYا�البذل��ي�الحر�والقّرِ 

  ما�نظرت��ي�غد�من«Tاهْ 

  حYن�تقطع�هول�الصخور�إLى�السطِح 

  ,�ترتøي�غ�XYلقيا�الفراشاِت 

  أو�فسحة��ي�قلوب�eحبِة 

  .1أو�دفع�هم�وآهْ 

�ي�عودة�تلك�ال��aقد�تأتي�أو�,�تأتي،�ينسج�مuمح�هذا��ولكي�يع�XÉعن�أمله

�تشع� �معاني �ومن �با,نفعا,ت، �وتموج �بالحياة �كلمات�تضج �الخافت�من eمل

بنور�اللقاء�وإن�بدا�اللقاء�مستحيu.�إنه�,�يكف�عن�Mستعانة�بصبيب�الذكرى�
                                                           

1 _aى؛�فاس_�ديوان�"زهرة�الحجر"،�محمد�العلمLوe6_5م،�ص:�2003مطبعة�آنفو�برنت؛��- ،�الطبعة�.  
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�سلطته �عrى �وتتمرد �حاجز�الزمن �تتخطى �انثيال �لحظة ��ي �الذاكرة ،�ومخزون

  وتجعل�تلك�ال��a"تعجلت"�الرحيل؛�الغائبة/�الحاضرة.�يقول:

  تعجلت

  نحن�هنا��ي�انتظارك

  ما�زال��ي�الجرح�متسع�للحياة

  ففي�eمس�أمسكت�وج�aÌتبسم

  قلت�.ن؟

  قال�صادفت�صورTUا��ي�تضاعيف�عمري 

  فأنكرت�أن�أتبسم�بعدك

  نحن:�أنا�وهما�ليس�يسعفنا�الوقت�للسمع

  أو�للكuم

  يوم��ي�الغد�وهم�الحياةسأدمن��ي�ال

  .1عrى�أمل��ي�اللقاء

"�حYن�نسج�الشاعر�من�3إنه�ذات�eمل�يطل�مجددا��ي�قصيدة�"تعجلت

�أمل��ي�لقاء�من� كلماته�صورة�شوقه�ا.بلل�بحزن�شفيف�ي�Xنح�بYن�أمل�وألم.

  رحلت،�وألم�من�وحشة�الدرب�دوTÇا:

  تعجلت

  هذا�لقاؤك�يحرسه�الشوق 

                                                           

  .16_15ص:_�نفسه،� 1
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  وما�زلت�رغم�الرزية�أرقبه

  عل�فيه�شفاء�لبلوى�الوداع

  وهذا�حديثك�بلسمنا�,تقاء�الفهاهة�

  كان

.............  

  وهذا�غيابك

  .1آه�عrى�لوعة�الدرب�دون�رفيق

�_عrى� �وغXYهما �قبله �الذي �وا.قطع �ا.قطع �لهذا �ا.شكلة �الكلمات إن

��ي� �انتظامها �لكن �إشكا,، �,�تطرح �ا.فردة_ �ود,ل«Tا �الحر�ي �منطوقها مستوى

�زال�نسق�ت �لقاؤك�يحرسه�الشوق�ما �القارئ�(هذا �اعتاده ركيay/�د,Lي�مغاير.ا

غضا_ما�زال��ي�الجرح�متسع�للحياة_�سأدمن��ي�اليوم��ي�الغد�وهم�الحياة_�أبطأ�

�هو�ما� �الحدائق...)، �وهم �تأويل �الحرائق aÆعلمت� �ا.قاييس_ aÆتTºالحظ�فانت� بي

�النص �لشعرية �ا.حقق �Mنزياح �بميسم �تتسم �Mنزياح�يجعلها �هذا �دام �ما ،

�مما� �تكتسب�شعري«Tا �دامت�العبارة �وما �لذاTUا، �مقصودة �,�غاية �فنيا إجراءا

XÉعنه.�تو¹ي�به�,�بما�تخ  

�اللغة�ومن�خuل� �الشعر�,�تكون�كذلك�إ,�من�خuل�شعرية إذن�فلغة

�التمدد� �عrى �قادرة �بنية �يجعلها �الد,,ت �لقدر�وف�XYمن �الكلمات استضمار

�و  �القراءة�والتداÎي، �نسميه �أن �يمكن �أو�ما �القراءات�ا.تعددة �إمكانية يمنحها

ا.فتوحة�ال��a,�تقدم�ا.ع�ªÆجاهزا�بل�تسìى�إLى�تحصينه�با.جاز�وMستعارات،�

�والتلميح.� �التصريح �ف»Tا �يتساكن aال�� �الد,لية �ا.نافرات �بضروب وتشكيله
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�قيل: 	إE	بعد	فقديما 	غرضه 	يعطك 	فلم 	غمض مماطلة		"أفخر	الشعر	ما

�ا.ع1��ªÆمنه" �دائرة �ا.تلقي�كي�يصل�إLى �أن�مكابدة �يش�XYإLى �ذلك�ما �ولعل��ي ،

تستحيل�متعة�منشودة�ترúى�بالعuقة�بYن�القارئ�وا.قروء�إLى�حالة�من�العشق�

	والشغف �حيث�يغدو�الشاعر�بتعويذاته�، �مقامات�التدافق، �إLى وتسمو�باللغة

�ق �عrى �قادرا �ا.فارقة �وبuغته �شفرة�الساحرة �بفك �وجديرا �أسرار�الكون راءة

�من� �قبسا �ا.عتمة �سراديTºا �ليومض�ا.جاز��ي �مغاليقها �وفتح eبواب�ا.وصدة

  فيوضات�بليغة،�وهو�ما�ع�XÉعنه�الشاعر��ي�قصيدة�"السر"،�حيث�يقول:

  الشاعر�السري�يقرأ��ي�كتاب�eرض

  صفحة�سرها

  فيحيلها�رقما�يجوز�به�مغاليق�البuد

  بويفتح�eبوا

  .�2,�رصد�يحد�مسXYه

�ورؤى� �مشاعره �صبيب �نصوصه ��ي �يسكب aالعلم� �محمد �الدكتور إن

�XÉس� �تعشق �الحساسية، �عالية �بشاعرية �تهجس �قصيدة �البوح �فيأتي فكره،

�تجد� �(نقل�إبصارك�بYن�الجب�وبYن�السطح/ �للذات�3نسانية eغوار�الخبيئة

ق�الصياغات�وما�شاكلها�من�،�,�يس«Tويه�قط�بري�3فرقا�بYن�ا.رآة�وبYن�الصورة)

�ا.ضامYن�وتشكيل� �بناء �إLى �بل�كان�يبدي�مي�uشديدا ألوان�الزخرف�الظاهر،

�قوامهما� �مخاتلة �وبساطة �محXYة �كثافة �تتجاذT³ا �ممهورة �بلغة جوهر�الصورة
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�الواضح� �بYن �ا.ؤالفة �إLى �Mنجذاب �هذا �ا.تسعة. �والرؤية ÃYالوج� XYالتعب

�م �يتجاوز �نصوصه، �فكريا�والغامض��ي �سلوكا �ليصبح �ا.نجز�الشعري، ستوى

�سؤال�فلسفي�عميق� �يختصرها �للكون�والحياة، �وجودية �ورؤية �جماليا ومنهجا

  اختتم�به�الشاعر�قصيدة�"صخرة�ا.نتªÌ"�حYن�قال:

  هل�إLى�الوضوح�من�طريق؟

  أم�إLى�الغموض�من�فج�عميق؟

�الشكوك�مازجت�برد�اليقYن
ُ
  .�1تلك�َسْوَرة

�السياق�عrى�قدر�من�التأنق��ي�تصوير�ا.شاهد��وقد�كان�الشاعر��ي هذا

�من� �طريف �بحس �النفسية �وMنفعا,ت �ا.واقف �وتجسيد �متناهية، ,� بدقة

�اللحظة� ��ي �الجميل �تقتنص�ا.شهد �فنان �بريشة �تكون �ما �كلمات�أشبه خuل

ا.ناسبة،�ويكفي�أن�نش�XYإLى�صورة�"ا.تأمل�الباحث�عن�الحقيقة"��ي�قصيدة�

تªÌ"،�وكيف�أبدع�الشاعر��ي�التقاطها�برؤيٍة�شاعرِة�عميقة�كما�لو�"صخرة�ا.ن

  أTÇا�التقطت�بعدسة�مصور�أو�صيغت�بأنامل�مبدع.�يقول:

  ف�uتبتئس

  ودع�الكف��ي�الخد

  .�2تلك�عuمة�من�شاهد�الحق�وارتاح�للحجة�الراجحهْ 

aي��وكذلك�صورة�"�ا.تعلق�بطيف�الغائبة/�الحاضرة"�ال��� ,�تXÉح�مكاTÇا

قلبه�مهما�غابت�أو�شط�T³ا�النوى�إLى�حيث�تستحيل�العودة��ي�الواقع.�ومع�ذلك�
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�دوTÇا� �ومن �انفصاما، �,�يقبل �ïخر�وكuهما ��ي �يحل �فكuهما �حاضرة، تبقى

  تستحيل�كل�الطرق�موحشة�حزينة،�والحياة�ضياعا�مريرا�واغ�Xابا�مستبدا:

  تعجلت

  كيف�أسل�من�النسج

y؟لحمة�قلa  

  وقد�مهرت�بسداْك 

  وكيف�أبارح�ميقات�فيضك

  والعمر�بعض�صدى�من�نداك؟

  تملك�aÆشح�وق��aبعدك:

  ها�أنا�صورة�من�هباء

  .1تقاذف�aÆمن�يشاء�ومن�,�يشاء

�XYان�لغة�الشعر��ي�كثXاق��،ªÆومما�قد�يزيد�من�متعة�مكابدة�اكتشاف�ا.ع

�والذي�يظل��ي ،XYا.ح� كث�XYمن�أبعاده��من�نصوص�الديوان�بالسؤال�الحائر/

�أن� �بل�يمكننا مرآة�تشف�عن�قلق�الشاعر�وعن�عميق�آ,مه�وحXYته�ا.ستبدة.

�ا.تخن� �وصداها �هو�صوت�eعماق�ا.وجوعة، �الحجر" �"زهرة نعت�XÉالسؤال��ي

بمرارة�الفقد.�إنه�السؤال�الذي�يقتاد�القارئ�من�حيث�يدري�ومن�حيث�,�يدري�

.شهد�الشعري�داخل�سياق�زم�aÆونف��abإLى�دغل�القصيدة،�ويشركه��ي�تعقب�ا

تؤثثه�لوعة�الفقد�وحرقة�الشوق،�وترسم�مuمحه�تساؤ,ت�حXYى�تجسد�ضياع�

�و�ي�ذلك� الشاعر�واغ�Xابه�الوجودي��ي�عالم�غابت�عنه�"من�تعجلت�الرحيل".
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�"تعجلت �قصيدة �من aالعلم� �محمد �الدكتور �القلق�7يقول �حالة �عن �معربا "

 uان�بT«دليل�أو�رفيق:هاته،��ي�دوامة�الت�  

  تعجلت

  كيف�أسXY؟

  فهل�يمنة�أضع�الرجل؟

  أم�يسرة؟

  من�دليrي؟

ُب؟   من�سيصّوِ

ُئ؟ ِ
ّ
  من�سيخط

  من؟

  ,�جواب

  خبت�لذة�السXY؟

  أم�ناصبت�aÆالطريق�العداوة؟

......  

  ترى�هل�أس�XYمكاني؟

  .1وهل�ينفع�الخبط��ي�لجة�من�سراب؟

�ال �تشكيل�شعرية ��ي �السؤال �بنية �نتتبع �داخل�ديوان�ويبدو�ونحن د,لة

�مقامات� ��ي �ويستدعيه �احتفاء �أيما �به �يحتفي �الشاعر �أن �الحجر"، "زهرة

                                                           

  .40_39نفسه،�ص:_  1



@		التشكيل	بالكلمات	3ي	ديوان	"زهرة	الحجر"	للدكتور	محمد	العلمي	 @@ @@ @@ @

 250

وسياقات�مختلفة،�حيث�ورد�اثنYن�وثمانYن�مرة�و�ي�مواضع�عدة،�وهو�ما�تؤكده�

�إLى�تحديد�جوهر�هذه�التساؤ,ت�وما�تهجس�به� عملية�إحصائية�دقيقة�قادتنا

�يمكن�أن�يتناسل�عTµا �وما من�أسئلة�واستفسارات�,�TÇائية،��من�قلق�وحXYة،

  حيث�يمكن�الوقوف�عند:

̂	3ي	قوله: Cا?ص	ســـــؤال_*  

  إLى�أين�تذهب؟

  أنت�هنا�أو�هنا

  .1لم�يعد�لك�سقف

  *_	ســـــؤال	الهوية	3ي	قوله:

  فبعدك�أصبحت�نسيا

  فما�اسمa؟

  وما�لون�عيaÆ؟

  ومن�كنت؟

  .2من�صرت؟

  *_	ســــــؤال	الشك	3ي	قوله:

  يد؟التمي�ÃYهل�يف

  أم�يغلبه�الحال

  هل�قدمت؟
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  أم�أخرت؟

  قل:

  أقول؟

  .1أم�أسكت؟

  *_	ســـــؤال	العجز	فــي	قوله:

  ترى�كيف�أدرك�آية�موتي؟

  .2وأح��ªراضيا�بغد�,�يراك

  *_	ســـــؤال	الحنCن	فــي	قوله:

  أخXÉت�aÆأنك�اليوم�مشتاقة�للحديث

  ونفض�الغبار�عن�القلب

  لست�أشك

  .3تشكYن�أنت؟

لكلمة	بصريا	_شعرية	ا?رئي	من	خNل	تموقع	الكلمة	3ي	_		التشكيل	با2

  _:فضاء	النص

�يغفل� �آخر�يكاد �بعدا �ليأخذ �الحجر" �"زهرة �ديوان ��ي �التشكيل ينداح

الكث�XYعن�أهميته��ي�صياغة�شعرية�النص�ورسم�حدوده�الجمالية،�حيث�يمكن�

�وتوزيع�ا �ا.رتبط�T³ندسه�القصيدة�ومعماري«Tا لكلمات�أن�نعت�XÉتشكيل�"ا.رئي"
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�ويسهم� �ويكثفها، �الشاعر�الفنية �رؤية �يكشف�عن �أن �يمكن �مما �نسيجها، �ي

  كذلك��ي�توجيه�الفضاء�النف��abوالفكري�لدى�ا.تلقي.

�يضخ� �أن �يمكن �الذي �التعب�XYالجماLي �من �ضربا �يعد �ذلك �أن ونعتقد

أنفاسا�فنية�جديدة��ي�هيكل�النص�ويبعث�فيه�روحا�إبداعية�أخرى�قد�تكون�

�والدكتور�محمد�العلم�aبحكم�ثقافته�الشعرية��من�مدخuت شعرية�القصيدة.

�مدلول�اللفظ�داخل�نسق� �الشعري��ي �لم�يكن�يحصر�مفهوم�3بداع العا.ة،

تركي�ayأو�ب�uي�معYن،�بل�تجاوز�ذلك�إLى�Mهتمام�T³ندسة�القصيدة�وتشكيلها�

تعددة،�وتوزيع�مفرداTUا�داخل�فضاء�الصفحة�بمستويات�مختلفة،�ومن�زوايا�م

�الذي�يكون�بمثابة�جسر� �يكون�ع�XÉ"ا.رئي" �نعلم، ¦ن�التلقي�eول�للنص�كما

ينقلنا�إLى�ضفاف�"ال�uمرئي".�فكما�أن�النص�خطاب�مقروء�باعتباره�كuما،�فهو�

  كذلك�خطاب�مرئي�باعتباره�كتابة.�

من�ثمة�تغدو�طريقة�تشكيل�النص�آلية�تتيح�قراءته�من�زاوية�أخرى�لعلها�

�كا �أو�تكون �الكلمة �استنطاق �يتعذر �فأحيانا �ا.عتمة، �أحراشه �لبعض شفة

استدراجها�لتف�aböبعضا�من�أسرارها،�فيكون�لتشكيل�النص�وهندسته�ما�يعYن�

�أخرى�تعجز�اللغة� �وأحيانا �اكتشافه، �والضفر�بلذة ªÆا.ع� �مكاشفة ا.تلقي�عrى

عناصر�عن�تأدية�ذلك�ا.ع�ªÆوالتعب�XYعنه،�فيكون�البحث�عن�بديل��ي�بعض�

التشكيل�داخل�النص�مما�قد�يفصح�عن�موقف�جماLي�أو�حالة�شعورية.�وهنا�

�XYبتعب_� �أو�ا.قروء�وا.رئي��ي�تكثيف�لغة�الشعر�وجعلها تتحد�الكلمة�والصورة

  أدونيس_�لغة�إشارة.

�,�شك�سيuحظ�أن�ا.ستوى� �الحجر" �نصوص�ديوان�"زهرة والذي�يقرأ

لتنوع�والتباين،�و,�نظن�أن�ذلك�من�قبيل�ا.رئي�للقصيدة،�قائم�با¦ساس�عrى�ا

�رؤية� �اختيار�منشؤه �هو �بل �التطريز�الشكrي، �باب �أو�من �ا.حضة الصدفة
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�تتلون� aنفعا,ت�ال�Mا.واقف�و� �مقاربة ��ي �3بداعية �وفلسفته الشاعر�الفنية

  ف»Tا�الكتابة�_باعتبارها�صورة�مرئية_�بألوان�الذات�ا.ختلفة�وأحوالها�ا.تقلبة.

�مائل�فمث �متدرج �بشكل �كلماTUا �أسطر�توزعت �وفق �تغدو�الكتابة �uقد

�التشكيل� �هذا �يق�Xن �حYن �_خاصة �الصفحة، �من �اليسرى �الجهة ينحدر�إLى

�نفسية� �أو�حالة �انفعالية�خاصة، �لحظة �عrى �مؤشرا �القصيدة_ �بTµاية ُّaِم
َّ
ل السُّ

  معينة،�وإ,�.ا�اضطر�الشاعر�إLى�الكتابة�T³ذه�الصورة.

�مختتم ��ففي �رقم �خuل�3القصيدة �من aالعلم� �محمد �الدكتور �رسم ،

التشكيل�ا.تدرج،�صورة�الTµاية�الدرامية�للقط�الذي�مات�وهو�يلعق�دمه�عrى�

��ي� �ا.وت �تغالب aال�� �ا.تقطعة �eنفاس �صورة �يجسد �وكي �الجزار. سكYن

محاو,ت�يائسة،�يستعYن�الشاعر�T³ذا�التشكيل�ا.رئي�ا.تدرج،�ويستع�XYمنه�ما�

  ع�XÉبه�عن�لحظة�Mحتضار�تلك.ي

�ا.تلقي� �بل�يفرض�عrى �ا.وت، �مكابدة �ا.شهد�,�ينقل�فقط�صورة هذا

وهو�يقرأ�هذه�eسطر،�أن�يكون��ي�قراءته�ما�يع�XÉعن�مأساوية�ا.ص�XYودرامية�

�و�ي�هذا�ا.قام�يكون�للتشكيل�ا.رئي� اللحظة�ال��aيموت��ي�القط�شيئا�فشيئا.

�تعم �عrى �البYن �القارئ�تأثXYه �توجيه ��ي �الجrي �ودوره �للنص، �الد,Lي �البعد يق

�والذي� �ا.وقف�MنفعاLي، �أن�يضاعف�ف»Tا �يحسن�به aا.واطن�ال�� �إLى وتنب»Tه

�مستوى� �إLى �يصل �أن �إLى �تدريجيا �ينخفض �ثم �معينة �نقطة ��ي �ذروته يبلغ

�بحركة�السكون� �الصمت�جاء�مقيدا �هذا الصمت�ا.ف¨�abإLى�بياض�الصفحة.

حرف�من�القصيدة�"يموْت"،�لتصبح�حركة�السكون�معاد,�موضوعيا�عrى�آخر�

  لسكون�الحركة؛�أي�".وت�القط":

 XْYن�كثYوالدم��ي�السك  

  والقط�سعيدٌ 



@		التشكيل	بالكلمات	3ي	ديوان	"زهرة	الحجر"	للدكتور	محمد	العلمي	 @@ @@ @@ @

 254

  لكن�القط�نعْس 

  يشرُب 

 XْYن�كثYوالدم��ي�السك  

  والقط�عrى�ظهرهْ 

مْ    يشرب�من�سكYن�الجزار�الدَّ

  والدم��ي�السكYن...�قليْل 

  والقط�عrى�ظهرهْ 

 وينام�ال
ُّ
  قط

 
ُ
  وTíدأ

  يسكْت 

 ِ
ّ
  والدم��ي�السكYن..�دم�القط

  وينام�القط

  ينامْ ��������������

  .1يموْت ���������������������

�يمYن� ªbiأق� �من �يبدأ �شك�uهندسيا �ا.تعرجة �ا.عمارية �هذه �تتخذ وقد

�ªbiأق� �إLى �الكرة �يعيد �ثم ،uقلي� �الوسط �إLى uمائ� �نزو, �لينعطف الصفحة

منحا�تنازليا�ينت�aÌنزو,�نحو�اليسار،�وتلكم�_�ي�رأينا_�اليمYن�ليأخذ�مرة�أخرى�
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�وما� �ال�Xدد �وصف�الكلمات�لحالة �تتجاوز �معXÉة �وصورة �من�عبارة، �أبلغ إشارة

  يصاحTºا�من�حXYة�لحظة�3قدام�عrى�اتخاذ�قرار�مشوب�بالريبة�والشك.

هذا�ال�Xنح��ي�حركة�التشكيل�بYن�eعrى�وeسفل،�وبYن�اليمYن�والوسط�

�تنتابه�وموقف�وال aال�� �ال�Xدد �الشاعر�حالة �يمكن�أن�يجسد�به �ما �أبلغ يسار،

�"صخرة� �قصيدة �من �ا.قطìي �التشكيل �هذا ��ي �ولنا �يحاصره. �الذي الحXYة

  ا.نتªÌ"�ما�يعكس�ذلك�ويؤكده.�يقول:

  ركبت�م�ن�الرجز�الرحيم؟

  أم�ركب�aÆا.نسرح�الكتوم؟�����������

  هل�قدمت؟

  أم�أخرت؟���������

  قل:

  أقول؟���������������

  أم�أسكت����������������������

  أم�أصرخ؟������������

  أم�أصيُخ؟�����������������������������

  .1أم�تــرى�فقدت�طاقة�السمع�وعـــاداني�الكuم؟

�للقارئ،� هة �موّجِ �مرئية �عuمات �eصل ��ي �ال�Xقيم �عuمات �كانت وإذا

� �فإTÇا �النص، �لبعض�زوايا �كاشفة �_وعrى�ومؤشرات �الحجر" �"زهرة �ديوان �ي

ندرTUا_�تبقى��ي�كث�XYمن�eحيان�عuمات�مضللة�تخرق�أفق�انتظار�ا.تلقي�وتربك�

                                                           

  .82_81نفسه،�ص:_  1
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�وإخصاب� �القلقة �القراءات �توليد ��ي �يسهم �بالقدر�الذي �لديه �التوقع نظام

  الد,,ت�ا.قلقة.

�محمد� �شعر�الدكتور ��ي �ال�Xقيم �لعuمات �الوظيفي �مظاهر�Mنزياح ومن

aاللتان�تفيدان��ي�العادة��العلم�XYالتفس�aل�نقط�uما�يمكن�أن�نرصده�من�خ

تفصيل�كuم�,حق�لكuم�سابق�كما�اعتدنا�ونحن�نتلقى�النص�قراءة�أو�كتابة؛�

�هو� �آخر�عكس�ما �بعض�نصوص�الديوان�قد�تنحو�منحا ��ي بيد�أن�وظيف«Tما

�فما�بعد�النقطتYن�لم�يعد�مجا,�للتفس�XYوالتوضيح ،�بل�أض�ى�متعارف�عليه.

�يضفر� ُه
َّ
�َعل �التأويل �	جراء �يستنفر�ا.تلقي �ودافعا ،ÃYمXوال�� �للتكثيف ملمحا

�الظاهرة،� �هذه �وللوقوف�عند �ظuله. �من �ويأنس�بظل �شارد ªÆمع� بقبس�من

سنسوق�بعض�ا.قاطع�عrى�سبيل�ا.ثال�,�الحصر،�مTµا�قوله�من�قصيدة�"جنار�

  ¦جداث�الوهم":

  :فوقوفا

  جنازة�ما�مات

  ها�ا.يت�حيايحضر 

  ويحضرها�ال�ي�ميتا

  تنازل�ف»Tا�عن�الوهم�صحو�الفصول�الجديدةِ 

  هيا�قفوا��ي�جنازتكم

  بل�قعودا

  فما�Lي�مازلت�أستوقف�الرمم�ïن

aÆوْهُم�الحدائِق�أرَض�يقي� نُّ
َّ
  ,�يسكِن�eبَد�الظ
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  �:علمت�aÆالحرائق�تأويل�وهم�الحدائق

  أسلمت�وجه�الظنون�قفاي

  .1ة�الثقة�الغفلة�الفاسدهْ وأو.ت�للنار�أقيس

  وقــوله�فــــي�موضع�آخر�من�قصيدة�"مـــرثية":

  :واشتعلَت 

  °ي�النار�نسُغ�التواصل�أجري 

  بصوتك�ماَء�التحول 

  ألبس�لوَنِك�فصل�التuقح

  أصبحَت��ي�الريح�وقتا

  وأحسست�وهج�الغد

ْمَت�شطَر�التناغم   واعتليت�ا.سافات�يمَّ

  .2كنَت�كذلك��ي�الهدأِة�الحركهْ 

�باعتبارها� �ال�Xقيم �عuمات �انزياحية �عن �نتحدث �نش�XYونحن �أن يبقى

مظهرا�من�مظاهر�شعرية�ا.رئي،�إLى�مسألة�لفتت�انتباهنا�ونحن�نفتحص�أشعار�

�الكuم� �TÇاية �تؤشر�عrى aالوقف�ال�� �غياب�نقطة �و°ي ،aالعلم� �محمد الدكتور

رة�الحجر"�إLى�وتمام�ا.ع��ªÆي�مختتم�كل�قصائد�الديوان؛�من�أول�قصيدة�"زه

�تشرك� aال�� �ا.فتوحة �الTµايات �من �نوعا �يشكل �وهو�ما ،"XYالخ"� آخر�قصيدة

�والبحث��ي� �داخل�النص، �الصورة �بناء ��ي � ا.تلقي�من�خuل�قراءاته�ا.تعددة
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�و,�نظن�أن� �التجدد. �متص�uدائم �نسيجا �مادامت�الصورة �استكمالها إمكانية

�ال �T³ذه aÆف� �إجراء �إLى �يعمد �يستحضر�الشاعر�حYن �يكن �لم �ا.كثفة، صورة

�الصنيع،�بل�قد�يؤكد�ذلك�ما� �كانت�°ي�دافعه�إLى�طرق�مثل�هذا مقصدية�ما

�إLى�أنه�,�مسوغ�للبحث�عن� �الدراسة�حYن�أشرنا ��ي�مقدمة�هذه �آنفا طرحناه

�ªوم��aالقصيدة�عند�الدكتور�محمد�العلم� �م��ªتبدأ إجابات�¦سئلة�من�قبيل:

�,�جواب�أمام� �كل�نص�وتمنحه�تنتaÌ؟�قطعا غياب�نقطة�وقف�ترسم�حدود

�ينمو�باستمرار�و,� �كائن �عنده �الكتابة �وكأن �الديوان، �جغرافية �داخل هويته

�بالقول�إن�هذه�النصوص�تربطها�وحدة� �ما�قد�يسمح�لنا يتوقف�عن�التشكل.

نفسية�ولحمة�عضوية�تجعل�مTµا�نصا�كبXYا،�لكن�بإيقاعات�مختلفة�وانفعا,ت�

نتأمل�بنية�العناوين�الفرعية�ال��aلم�تحضر�بالصورة�ال���aمتموجة،�خاصة�حYن

ألفناها��ي�دواوين�الشعراء�ïخرين،�حيث�العنوان�يأتي�عrى�رأس�كل�قصيدة��ي�

  أعrى�الصفحة�ليدل�عrى�موضوعها�وي¨abء�بعض�جوانTºا.�

خuفا�لذلك�فالدكتور�محمد�العلم�aآثر�برؤيته�الفنية�ا.تطلعة�إLى�التفرد�

أن�يحرر�القصيدة�من�وصاية�العنوان�ويسقط�سلطته�القهرية�عTµا�والتجديد،�

�ومنح�النصوص�بذلك�مشروعية�Mنتساب�إLى� �له�صفحة�مستقلة، حYن�أفرد

"العنوان/�eم"؛�"زهرة�الحجر".��وهو�ما�سيسمح�لنا�بالقول�مرة�أخرى،�إننا�إزاء�

  ما�يمكن�أن�نسميه:�"القصيدة�الديوان"�أو�"الديوان�القصيدة".
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  خـــتامـــا:

�°ي�� �وعديدة �الحجر"، �ديوان�"زهرة ��ي �والفتنة �مواطن�3غواء �°ي كثXYة

مثXYات�الجذب�وMستقطاب��ي�نصوصه،�وحسبنا�من�هاته�الدراسة�ا.قتضبة�

� �حاولنا �ا.قل- أننا �شخصية��-بجهد ��ي �الشاعر�ا.بدع �نتلمس�بعض�مuمح أن

نية�.نجزه�الشعري،�تناولنا�eستاذ�الدكتور�محمد�العلمa،�من�خuل�مقاربة�ف

�بد,لة� �تعلق �ما �سواء �النص�لديه، �لشعرية �العناصر�ا.شكلة �من �بعضا ف»Tا

الصورة�أو�بصورة�الد,لة،�وما�يمكن�أن�ينشأ�عن�اندغامهما�وانصهارهما�من�

�وتمنحها� �العمق�والفرادة، �بميسم �3بداÎي �بعدها ��ي �الكتابة �تسم �فنية كثافة

  قراءة�فلسفية....).�-قراءة�نفسية�-�ددة�(�قراءة�فنيةإمكانية�القراءات�ا.تع

والذي�يمكن�أن�نخرج�به�بعد�هذه�3طuلة�السريعة،�أن�مشروع�الكتابة�

¦ن��-�عrى�قلته�- يبقى�مشروعا�جديرا�با,هتمام�وا.واكبة��الشاعر الشعرية�عند�

�بل �بكمها، �تقاس ,� �ا.وضوÎي، �النقد �غربال ��ي �تنخل �حYن �الجيدة �eعمال

�تملك� �عrى �قدرTUا �وبمدى �3بداع، �حقل ��ي �النوعية �وإضافاTUا �الفنية بقيم«Tا

�الذائقة� �ارتفعت �فحيثما �لديه. �الجمال �واستنفار�مستشعرات �ا.تلقي وجدان

الشعرية�إLى�مقامات�الجمال،�وحيثما�ارتقت�أساليب�التعب�XYالف�aÆداخل�النص�

�إ,�أن �ف�uيمكن�للقصيدة�حيTµا �الفرادة،��إLى�مراتب�النبل، تكون�من�سuلة�

ى�¦ستاذنا�الدكتور�محمد�العلم��aي�ديوانه�"زهرة�الحجر".��
َّ
ت
َ
  وهو�ما�َتأ
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�ديوان �العلم� �محمد �الحجر"�شعري �صدر�للدكتور �1تحت�عنوان�"زهرة

�قصيدة �وث(ث'ن �أربعا �وتؤدة��،تضمن �بتأن �قراء45ا �وأعدت �فقرأ45ا �:4ا شغفت

وا<ظاهر�التقنية�ال��Jتطبع�تجربة�محمد��،لفنيةفبدا�Dي�ف4Bا�طائفة�من�ا<(مح�ا

�الديوان �هذا �Mي �ب'ن��،العلم� �من �متم'Nا �فتجعله �لديه �القصيدة �بنية وتفرد

تحت�لوا4Wم،��منضويا�وMي�الوقت�نفسه�تجعله�منتميا�إل4Bم�،الشعراء�ا<عاصرين

�ذلك �أثناء �للكشف�عن�سر��،غ'�Zزاعم �ا<ث`ى �القراءة �إDى �bسع� �ان4cيت�Mي �dأن

 اللعبة�الشعرية�لدى�محمد�العلم�.

�تحلي(� �بحذاف'Zها �ديوانه �قصائد �لتحليل �العس'�Zالتعرض �من �كان ا
ّ
>

بحيث�إن�لم�يستطع�هذا�التحليل��،فقد�ارتأيت�أن�أقوم�مقاما�وسطا�،مجهريا

وrي�الس'Zة��،ف(�أقل�من�أن��qيفوته�من�ذلك�أيضا�كل��opء�،تقديم�كل��opء

بتقديم�نظرة�عامة�للحديث�عن�الخصائص�الفنية�Mي�ال��Jحملت��dع`ى�uجZsاء�

 "بنية�اللغة�الشعرية�Mي�ديوان�زهرة�الحجر"�:أو�ما�أطلقت�عليه�،هذا�الديوان

وأنه�تب'ن�Dي�من�خ(ل�قراءاتي�ا<تأنية�وا<تكررة�معا�لقصائد�محمد��،ذلك

�،والجمالية�،العلم��أن�جمالية�الشعرية�لديه�ت�4ض�ع`ى�جملة�من�القيم�الفنية

والبنيوية�ال��Jيراد�من�وراء�توظيفها�أسر�القارئ�والتأث'�ZالفM��dي�نفسه،�وترقية�

�لديه �الجماDي ���q،الذوق �التعميم �إDى �القراءة �من �ا<ستوى �هذا �Mي وأس�ى

                                                           

  وباحث،�فاسأستاذ��-  *
1
  2008الطبعة��وDى��–فاس��-مطبعة�آنفو�برانت���–محمد�العلم���–ن�زهرة�الحجر�ديوا � 
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�بميسم��،التخصيص �العلم� �محمد �شعرية �تسم �Jال� �ا<(مح �أهم فأستنبط

 خالص�له�فيجعله�متفردا�من�ب'ن�الشعراء�ا<عاصرين.

         روح�اللغة�وشعري45ا�عند�محمد�العلمي )1

�مثل �oاللغة�أم�� �"شعرية �uستعمال �القص......"�،هذا من��شعرية

�ا<عاصرة �العربية �التحليلية �الكتابات �Mي �الرائجة �إDى��،ا<صطلحات �:4ا ويراد

�الشعراء �شاعر�من �يصطنعها �Jال� �اللغة �بغية��،مقارنة �القاص'ن أو�قاص�من

�الجمالية ��ديب�عمله��استكناه �أو�م�4ا �:4ا �ينسج �Jال� �ألفاظ�اللغة �Mي الكامنة

�يتدنى� �بدأ �الشعرية �الرغم�من�أن�مستوى�اللغة �ع`ى ...N'ويتم� �فيتفرد �دبي،

.�من�1قلي(�Mي�الشعر�العربي�ا<عاصر�كما�يقّرر�الكث'�Zمن�النقاد�والدارس'ن�،قلي(

�من �أس�ى �القص'Zة، �الفقرة �هذه �أعقد �ذلك�آثرت�أن ���qأجل
ْ
�محاولة خ(لها

�إDى�التمكن�وطلب�الشمول�إDى�الكشف�عن�شعرية�اللغة�ال��Jيصطنعها�
ْ
عا
ّ
تطل

�من� �ينحت �أو�كان �بحر؟ �من �يغZsف �:4ا �وهو�ينسج �كان �وهل �العلم�: محمد

�دون� �عليه �ي�4ال �ما �م�4ا �يتلقف �لغته �Mي �بليل �كحطاب �كان �هل �أم صخر؟

�؟أو�إنه�كان�يتحسس�اللفظة� �نفسهاتمحيص�و�qانتقاء �Mي �rي �إما �،الشعرية،

 وإما�rي�Mي�معناها�ودqل4cا�فينسج�:4ا�شعريته.؟��������

� �العلم� �محمد �أن �انتظار�- والحق �دون �ذلك �لتقاليد�-أقر �وMّي شاعر

�القديمة� �العربية �بالشعرية �ومتعلق �وإيقاعا، �لغة �ا<عاصرة �العربية الشعرية

�ا<كانة�ا �الوجهة�يتبوأ لشعرية�الرفيعة�Mي�الشعرية�دراسة�ونقدا،�فهو�من�هذه

العربية�¥نه�ليس�شاعرا�يكتب�الشعر�من�عدم،�و�qيجNsئ�باللعب�باللغة�دون�

 أن�يحملها�قضية�من�قضايا�الذات�وا<جتمع،�و�qهّما�من�هموم�¦نسانية.

                                                           

1
  خالدة�سعيد......."�–عبد�ا<لك�مرتاض��- من�هؤqء�الدارس'ن�"ص(ح�فضل �
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�rي� �العلم� �محمد �لدى �الشعرية �اللغة �أن �هذا �وراء �من �أقّرر �أن وأريد

�وسلس �كالهواء، �أغل¨4ا �Mي �كا<اءرقيقة �أعماله��،ة �تقرأ �عندما �هذا �لك ويتضح

�شاء،� �كيف�يشاء�وحيثما �من�لغته�يوظفها �فيبدو�لك�الرجل�متمكنا النقدية،

دونما�كلل�أو�تعب.�وليس�ع`ى�من�لم�يقتنع�:4ذا�uستنتاج�إ�qأن�يرجع�إDى�لغة�

���������� وإDى�كتاباته�النقدية�فيعقد�مقارنة�ليثبت�له�هذا.�،العلم��الشعرية

 توظيف�التناص�)2

�يعنت� �قد �مصادر�ثقافته �إDى �:4دف�العودة �العلم� �<حمد �الذي�يقرأ إن

�ا<صادر �تلك �معرفة �Mي �شديدا �شاعر�مثقف�،عنتا �العلم� وناقد��،فمحمد

�كب'�Z،حصيف �شعري �<خزون �وحافظ �من��،وقارئ �قصيدة �تكاد q� ولذلك

وبعثه�Mي��،متع�بإثارتهقصائده�تخلو�من�بعض�هذا�التناص�الذي�كان�وهو�يست

  نصه�تحت�شكل�جديد�قبل�أن�يستمتع�به�قارئه�ومتلقيه.

كل�التناصات�ال��Jيزدان�:4ا�عند�توقف�أن�نوالحق�أنه�من�العس'�Zجدا�

ومع�الشعر��،ومع�الشعر�العربي�القديم�،فهو�يتناص�مع�القرآن�الكريم�،شعره

من�أجل��،الشع±��أيضاكما�يتناص�مع�الثقافة�العربية�والZsاث��،العربي�الحديث

ذلك�أجNsئ�بالتمثيل�بنماذج�من�هذه�التناصات�تاركا�البا²ي�<ن�شاء�أن�يتناول�

هذه�ا<سألة�الفنية�بالدراسة�Mي�شعر�العلم��ع`ى�حدة......ع`ى�أن�هذا�التناص�

�باللفظ �يكون �ما �كث'Zا �العلم� �محمد �الجمال��،عند �شاعر�ينسج �أنه بحكم

  �.�qبا<ع�d،باللفظ��ا<رقون 

  �1فمن�تناصاته�اللفظية�مع�القرآن�الكريم�قوله�من�قصيدة�"كان"

                                                           

1
  105ديوان�زهرة�الحجر�ص� � 
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�الذ �الخ'�Zيستبق �إDى �بالعفو نوطريقا �قوله�و �ب �يتناص�مع �فهذا ا<غفرة


	���� ����� ��:تعاDى�� ���� ���� ���� �� ����� ��� ������
� ��قوله�.�#�$�1 �"	! �أيضا �الكريم �القرآن �مع �متناصاته يت(²ى��:ومن

  ان�النقيض

  يسوّد�ما�ابيّض   

  2يبيّض�ما�اسوّد�  

�' $�� ��&%� ��:فهو�يتناص�مع�قوله�تعاDى�� (�
)� '��� * +) ,�%
 -� �!�. �	� /�&0�� ��1�&2 ��3�	%� #0� �)��.$ ��4��� �(���

�،ع`ى�أن�التناصات�مع�القرآن�الكريم�Mي�أشعار�محمد�العلم��كث'Zة�.�3(����5

وخاصة�الشعر��،س(مية�Mي�شعره�كتأث'�Zالعربيةوذلك�يدل�ع`ى�تأث'�Zالثقافة�¦ 

�قراءة �ا<عاصرين �العرب �أك�Zµالشعراء �من �العلم� �محمد �أن �بحكم �،القديم

�للشعر�القديم�،ودراسة�،واط(عا �العروض��،ونقدا �علم �Mي �ا<تخصص وهو

  والقافية.�

�،<حمد�العلم��تناصات�أخرى�كث'Zة�مع�الشعر�العربي�الحديث�وا<عاصر

op� � �عليهفذلك �الحصر�يأتي �يكاد q� �وغزارة��،�ء �قراءاته �لكZµة qإ� �ذلك وما

�شو²ي �أحمد �يتناص�مع �فنجده �الشابي�،محفوظه، �القاسم �أبو��،وأبي وإيليا

�o¶ونزار�قباني�،ما،�..Z'هم�كثZ'ي�قصيدة�"�تعجلت"�وغM4ومن�ذلك�قوله�:  

  ��dها�أنا�أحرقت�سف  

                                                           

1
  ¹133ية��–سورة�آل�عمران� � 

2
  113الديوان�ص� � 

3
  ¹106ية��–سورة�آل�عمران� � 

4
  40وان�صالدي � 
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  )��d7وتباعد�شطك�ع(  

  :Mي�قولهفهو�يتناص�مع�نزار�قباني�

  وع`ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى�جبيdـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ��وردة�وكتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب  عاشـــــــقا�كيـــــــا�تـــــــونس�الخضـــــــراء�جئتـــــــ

  فاخضوضـــــــــــــــــــــــــــــرت�بغنائــــــــــــــــــــــــــــــه��عشــــــــــــــــــــــــــــــاب  إنـــــي�الدمشـــــقي�الـــــذي�احsـــــZف�الهـــــوى 

  1إن�الهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى��qيكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون�إيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب  أحرقــــــــت�مــــــــن�خلفــــــــي�جميــــــــع�مراك±ــــــــ�

"�Áي�لتناص�محمد�العلم��مع�إيليا��2لعل�قصيدة��"صخرة�ا<نتÂنموذج�

  :قوله�أبو�ما¶��oأسلوبا�وفلسفة�Mي

  جئت��qأعلم�من�أين،�ولك��dأتيت  

  ولقد�أبصرت�قدامي�طريقا�فمشيت  

  وسأبقى�ماشيا�إن�شئت�هذا�أم�أبيت  

  كيف�جئت�؟�كيف�أبصرت�طريقي؟  

  3لست�أدري ������  

لم�يجNsئ�محمد�العلم��بتوظيف�كل�هذه�الثقافات�ح��Jامتدت�عنايته�

�فن �لتوظيفه �ويتناص�معه �يغZsف�منه ��دب�الصوMي �Mي�إDى �وروحيا �وجماليا يا

�الشعرية �بدأت��،قصائده �وساردين �شعراء �ا<عاصرين ��دباء �عناية �إن حيث

�يظاهر�النص�ع`ى�uتصال� �كتابا45م�بما �Mي �توظيف�الZsاث�الصوMي � تجنح�إDى

�وا<قدس �والروÂي �والتصاقا��،بالوجداني �أريحية �ا<تلقي �نفس �Mي �يبعث وبما

                                                           

1
  52ص��1991منشورات�نزار�قباني��–نزار�قباني��–أح`ى�قصائدي� � 

2
 � �"��Á77الديوان�ص�–قصيدة�"�صخرة�ا<نت  

3
  -إيليا�أبو�ما¶���o-قصيدة�الط(سم � 
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"�يوظف�مصطلحات�صوفية�صرفة�مثل�4بالنص�ا<تلقى��ففي�قصيدة�"�تعجلت

  �1التفرق�)�-التوحد�-الشكر�-البسط�- (القبض

3(��<Hتوظيف�التكرار�الف  

�اعتمد45ا� �Jال� �البيانية ��ساليب �عن �ا<عاصرة �الشعرية �الدراسة تخلت

�العربية �التكرار�،القصيدة �لم�تتخل�عن�خصيصة �كان�هذا��،غ'�Zأ4Åا �ما وإذا

إيضاح�وإبانة�ا<ع��dوتحقيق�التوازي�ضمن��:ظيفت'ن��خ'M�Zي�الشعر�القديم�ذا�و 

�الشعر�ا<عاصر�خصيصة� �Mي �أصبح �فقد �للبيت�أو�القصيدة، �¦يقاعية البنية

�الدqلة �وبناء �¦يقاع �فعل �تجسد �بل��،نصية �فقط �التكرار�بالكلمة �qيتعلق

��ول  �ا<جال �من �أيضا �العبارة �خطاطة �أو �أوثق��،بالجملة �درسه فيكون

وقد�انتقل�إل4Bا��،باللسانيات،�وح��Jوإن�كان�عملنا�يتقصده�من�منظور�الشعرية

  ���. وأصبح�مكان�تأمل�أو�مدخل�قراءة�للشعر

�التكرار�Mي� �يحسن�عندها �Jا<واطن�ال� كان�ابن�رشيق�قد�أدرك�بحدسه

�يقول �،الشعر�القديم �العربية �للب(غة �البياني �بالبعد "وللتكرار��:ويرتبط�أغل¨4ا

فاغلب�ما�يقع�التكرار�Mي��لفاظ�دون��،ومواضع�يقبح�ف4Bا�،مواضع�يحسن�ف4Bا

فإذا�تكرر�اللفظ�وا<ع��dجميعا�فذلك���،وهو�Mي�ا<عاني�دون��لفاظ�أقل�،ا<عاني

  2الخذqن�بعينه"

�Mي�فضاء�الشعرية�و:4ا �الدراسة�ت4cيأ �أن�هذه وخاصة�تلك�ا<تصلة��،بما

�النصية �Mي��با<مارسة �العلم� �محمد �يرددها �بعي�4ا �عبارات �سأركز�ع`ى فإني

�نفس� �Mي �الجمالية �هذه �Èشاعة �البث �جمالية �Mي �توظيفها �أجل �من قصائده

                                                           

1
  28-27الديوان�ص� � 

2
ص��2ج�–مح��bالدين�عبد�الحميد��–تح�–ابن�رشيق�الق'Zواني��–العمدة�Mي�محاسن�الشعر�ونقده� � 

73-74  
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ففي��.و45ز�من�كيانه�،ا<تلقي�فيحس�الرسالة��الشعرية�ال��Jتم�Éعليه�وجدانه

� �رقم �من�حيث�تردد��1"5"قصيدة �مشهود �dوبغ� �جليلة يحضر�التكرار�بصورة

الدوال�وطبيعة�اشتغالها،�والدور�الذي�تقوم�به�Mي�بناء�دqلة�نصية��–مات�الكل

�تحو45qا��،ع�ZÊالدوال �وتحقيق �الدqلة �بناء �يجعل �الخطاب �بشعرية فالقول

�بالدوال�اللسانية�والتكرار�من�بي�4ا ففي��،داخل�النص�الشعري�ا<عاصر�ممكنا

�باqستعماqت �التكرارات �وردت �أع(ه �ا<ذكور ��:¹تية�النموذج �25(الضحك

مرة)���17حد��–مرات��6القول��–مرة��11السكوت�—مرة�23البكاء��—مرة

�متعددة �بصيغ �التكرارات �هذه �وردت �وقد ��:هذا �ومضارعة �ماضية �–أفعال

�الفاعل'ن–مصادر� �¦يقاع�.أسماء �لبناء �أساسيا �كل�مقطع�عنصرا �Mي �تجسد ..

�او�النص�الشعر  �ا<قطع �Mي �الدqلة �إDى �التكرار�يحاصر��،ي�كليةوالوصول فهذا

�وجغرافيا� �الضحك" �"البكاء �ب'ن �نفسيا �والنواÂي �الجهات �كل �من الشاعر

�وامتداداته� �وuجتماعية �النفسية �بحموqته ��حد" �"يوم �وزمانيا ب"بو<ان"

�ببو<ان� �وان4cا4Wا �مشاعره �الشاعر�وموت �صمت �<ي(د �يؤرخ �غدا �إذ التاريخية

  �."مقZÊة�البكاء�والضحك"

�الكتابةإن �زمن �الذات �لحالة �تجسيد �النص��،ه �qسZsسال وضمان

�وخلق�فرص�uخت(ف��،وتماسكه �نصية��qتقف�عند�التنوع� وإنصات�لحالة�

�oÎبنيس�محمد�،ضمن�مسارات�ا<ؤتلف�الن� �يقول "ذو�وظيفة��:فالتكرار�كما

  �2بنائية��أساسها�اخت(ف�ا<ؤتلف�وائت(ف�ا<ختلف"

�يوظف�التك �العلم� �فنية��–وهو�كث'��Z–رار�إن�محمد �لغاية �قصائده Mي

بحيث�تسهم�ترداد�عبارة�بعي�4ا�Mي�قصيدة�من�قصائده�Mي�تطوير�ما�يمكن�ان�

                                                           

1
  127الديوان� � 

2
دار�توبقال�للنشر��–الشعر�ا<عاصر��– 3ج�–محمد�بنيس��–الشعر�العربي�الحديث�بنياته�وإبدuته� � 

  176ص�-��1990-البيضاء��–
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�النص�من�مجرد� �فينتقل � �السردية �الNÏعة �الحدث�الشعري�"ذا "� نطلق�عليه

  .تقرير�ضبابية�شعرية�غامضة�إDى�رشاقة�سردية�متحركة�وحركية�Mي�الوقت�ذاته

   د)�تلويح�القصائ4

qحظت�وانا�أتصفح�ديوان�"زهرة�الحجر"�أن�محمد�العلم��يجنح�لتقسيم�

�لوحات�لوحات �إDى �القصائد�العربية��،قصائده �من�الشعر�ظهرت�Mي �س'Zة وrي

وrي�وإن�لم�تكن�عامة�Mي�كل�القصائد�فإ4Åا�يمكن��،ا<عاصرة�لدى�أكابر�الشعراء

لعلم��إDى�uستعانة�ويعمد�محمد�ا�،أن�تغتدي�ظاهرة�فنية�يجدر�التوقف�لد4Ðا

�تصاعديا� �الرقم� �الZsتيب �باعتماد �القصائد �طول Z'لتكس� �اللوÂي بالتقسيم

 5تعجلت��– 4تعجلت��-3تعجلت�-2تعجلت��– 1تعجلت��-0وتنازليا��"�تعجلت�

�وكذلك��10تعجلت��– 9تعجلت��– 8تعجلت��– 7تعجلت��– 6تعجلت��– "

�كان�".3القصيدة��– 5القصيدة��– 6"القصيدة� �السلوك��وإذا من�تأويل�لهذا

�فهو�الرغبة�Mي�تخفيف�النص�من�أثقال�الطول� �ديوان�محمد�العلم� �Mي �dالف

�ف4Bا� �كتبت �Jال� �الشعرية �ا<ستويات �تبي'ن �عليه �يسهل �القارئ �إن بحيث

�السابقة�،القصيدة �اللوحة �قراءة �بعد �ا<والية �اللوحة �إDى ¥ن�عرض��،فيتطلع

�،قد�يحدث�مل(�وعزوفا�لدى�القارئ �نص�شعري�طويل�دون�تلويحه�أو�تقسيمه

�وتناولها� � �القصيدة �Mي �ذلك�ضرب�من�تنظيم��فكار�الواردة �إDى وهو�باÈضافة

سيما�وأن�محمد�العلم��ذيل�ديوانه�بقائمة�تؤرخ�<ي(د�كل�قصيدة���،متسلسلة

مما�يوÂي�أن�التقسيم��،حيث�يظهر�التقارب�الكب'M�Zي�زمن�كتابة�هذه�اللوحات

�dتواص`ي�كان�لغرض�ف.  

  )�القلق�الوجودي�5

�Mي�مص'�Zوجوده �قلقا �لم�يكن�صوتا �Mي�تشكيل��،الشاعر�إذا �حائرا ونصا

من�أجل�ذلك��،و:4لواني�ك(م�،وناسخ�جمل�،ف(�يكون�إ�qمدبج�ألفاظ�،سموده
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�ثقي(�ع`ى�كاهله كأي�شاعر�ينضح�عن�قضية��،نجد�محمد�العلم��يحمل�هما

Z'ى�التغيDى�إ�فهو��،الوجودي�ماث(�Mي�جل�قصائد�الديوان�يبدو�هذا�القلق�،ويس

�إDى� �فيعمد �أشعاره �تطبع �Jال� �الفلسفية �الظاهرة �هذه �بالتعب'�Zعن �qيجNsئ

�ا<باشرة �أشعاره.ا<ساءلة �Mي �التساؤل Z'كث� �فيسأل��،....فهو �يطمÖن �يكاد q

  .الكZÊى �كما�يمثل�ذلك�Mي�بعض�هذه�التساؤqت�.....ويتساءل

  ترى�هل�أس'�Zمكاني�؟�

  �1هل�ينفع�الخبط�Mي�لجة�من�سراب�؟�و 

  �:يقول�أيضا

  ������2ترى�كيف�أدرك�آية�موتي�؟

  :ويقول�Mي�موضع�آخر�وبنفس��سلوب

  هل�ترى�صمت�القبور�ب(غة�؟

  3أم�هل�مخاض�العيش�زاد�فهاهة؟

�كث'Zا �يتساءل �العلم� �كث'Zا،�،فمحمد �نسوج��،ويستنكر�كث'Zا�ويشك Mي

القلق�الداخ`ي�العارم�الذي�يتأّوبه�لدى�كتابته�وكلها�أمارات�دالة�ع`ى��،أشعاره

�نص�يث'��Z،الشعرية �كل �Mي �نسجّية �جمالية �وجود �توكيد �نفتقر�إDى q� ولعلنا

�مسلمات�،�سئلة �أ4Åا ....وقد�كان�الب(غيون�العرب�لحنوا�.و�qيقرر��مور�ع`ى

 ZÊي�تصنيف�الك(م�ب'ن�الخM� �،اء¦نشو�إDى�هذه�ا<سألة�منذ�القدم�ح'ن�م'Nوا

ZÊنشاء�ع`ى�الخØي�طياته�.وتعّصبوا�لMى�أن�¦نشاء�يحتمل�Dلك�4م�لم�يلحنوا�إ..

                                                           

1
  15الديوان�ص � 

2
  44الديوان�ص � 

3
  75الديوان�ص � 
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�ينتقل�من�مجرد��،التخوف�والZsقب�والح'Zةو �القلق �الك(م �صفات�تجعل وrي

�ذلك�،ك(م �من �أع`ى �شأن �كأنه�.إDى �الذي �النسج �آخر�من �وجها ..ولذلك�نجد

  �1......يكمل�التساؤل�والح'Zة�والنداء

�باق �الحجر"�تلكم �"زهرة �بستان �من �قطفناها �الفنية �الخصائص �من ة

نأمل�أن�تكون�مجرد�مفتاح�لدراسة�معمقة�موسعة�تكشف�عن��،<حمد�العلم�

�،و45تدي�إDى�خصائص�لم�نتبّي�4ا�،خصائص�فنية�أخرى�Mي�شعريته�من�وجهة

  من�وجهة�أخرى.�،فلم�نوردها�نحن�Mي�هذه�ا<قالة

  

                                                           

1
�– 22ا<جلد��–الفكر�مجلة�عالم��–ص(ح�فضل��–نحو�تصور�ك`ي�¥ساليب�الشعر�العربي�ا<عاصر� � 
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"�للشاعر�محمد�العلم�،�بكث���من�الخصائص�زهرة�الحجريزدان�ديوان�"

والسمات�ال��4تجعل�منه�تجربة�شعرية�فريدة،�تختلف�اخت&فا�بينا�عن�كث���من�

� �ولعلالتجارب �وا;عاصرة، �الحديثة �التجربة��الشعرية �هذه �فرادة سر

�امتداد� �الشاعر�عBى �بسطها �ال�4 �ا;عاناة �قيمة �أكJ��Kي �يكمن وخصوصيMNا،

�البوح�والغياب،� �الديوان�Jي�شكل�معادلة�وجدانية�بديعة،�طرفاها قصائد�هذا

� �تتجسد V� �ال�4 �الشاعرة، �الذات �عإوبؤرMWا �باعتباره �باZخر، �ارتباطا Vلة�

  وجودها،�وشرط�تحققها.�

�واقعا،� �الغائبة" �هو�"الحبيبة �ا;عادلة �ناموس�هذه ̀خر�Jي � �أن �Vشك

الحاضرة�خياV،�ا;�fبعة�وجدانا،�والشاعر�Jي�ظل�هذا�التعالق�الوجداني�العميق�

Mlا،�قد�كرس�من�حدة�ا;عاناة،�وعمق��من�أثرها�عBى�كيانه�ووجوده،�ح�i4طال�

�يمكن�أن� �ما imnأق� �عن�كسر�لظاها �الذي�بات�عاجزا �بوحه يمتلكه�كشاعر،

جدار�الصمت�ا;نيع،�بعد�أن�كبله�الغياب،�وحال�دون�انعتاقه�من�أجواء�الكآبة�

والحزن،�ومشاعر�الفجيعة�وuنكسار�ا;خيمة�جميعا�عBى�قصائده�وشعره،�كما�

�الذي�ارت اه�ضحال�دون�تحرر�الكلمة�الشعرية�من�سطوة�خنق�الجهر�ا;طبق،

�إنماالشاعر�خ �الشاعرية�، ��Vعن�عجز�أو�ضعف�Jي �وقصده�قصدا، عن��يارا،

  فلسفة�خاصة��تبناها�لتحكم�منطقه�الشعري،�اخf}لها�Jي�قوله:

                                                           

  وباحثة،�أكادير.�ةأستاذ�-  *
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  �    تعبت�من�الهدر� ي�البوح�

  1وا9ن� ي�البذل

�m��Vء�يم���النفس�الكس��ة�إذن،�غ���اللقاء،�فهو�سر�الكينونة،�وشرط��

 البقاء.

�ا� �منطق �Jي �اللقاء �كان �آثر�و;ا �ا;وت"، �"حتمية �بفعل �متعذرا لحقيقة

الشاعر�نشدانه�Jي�عالم�الخيال�و�خيلة،�عالم�الشعر�الفسيح،�ضالته�الوحيدة�

 Jي�تحقيق�الحلم،�وبلوغ��مل.

�عBى� �أضفى �ما ��ي �الشعرية، �تجربته �Jي �ا;تحكمة �الفلسفية �الرؤية هذه

 شعره�كث��ا�من�الخصوصية،�وطبعه�بطابع�الفرادة.

�كان�Vبد�من�رصد�طبيعة�وJي�محاول ة�لكشف�معالم�هذه�الخصوصية،

  ا;عاناة�الفاعلة�Jي�هذه�التجربة�ارتباطا�بالغياب�وبالبوح،�وذلك�كاZتي:�

  ا9عــانـاة:�����

�والنكوص�� �والحزن، �مشاعر��لم �من �Mlا �يرتبط �ما �وكل تعت���ا;عاناة،

لتجربة�الشعرية�والنفور�والعزلة،�والعزوف�عن�الحياة،�أص&�راسخا�من�أصول�ا

محمد�العلم�،��Vبل��ي�تجل�من�تجلياMWا،�فكل�طرف�من�أطراف�هذه��للشاعر�

"� �ونقصد: �نصيب�م�Mا، �إ�Vوله �الغيابا;عادلة �و"معاناة �البوح"،" وما��معاناة

  بي�Mما�ت��ز�معاناة�الذات�الشاعرة،�ال��4تعيش�حالة�شد�وجذب�دائم�ن.

"�عامة،�وقصائد�"تعجلت"�رة�الحجرزهإن�ما�يم�}�هذه�ا;عاناة�Jي�ديوان�"

�i4ح� �الشاعر، �تملك�فكر�ووجدان �حب�عظيم �عن �انبثاقها �نحو�خاص، عBى

�عابرا� �ظرفيا �معطى �ليست �إ�Mا �م&زمة، �شعورية �وحالة �نفسية، �سمة غدت
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�عBى� �عصّية �شديدة، �ممتدة �معاناة ��ي �بل �الزمن، �معا;ه �يطمس �أن يمكن

وتجذرت�بعمق�أعماقه،�فلم�يعد�النسيان،�حفرت�أخاديد�عميقة�Jي�وجدانه،�

بقادر�عBى�مواجهMNا،�أو�صد�طوفا�Mا�الجامع،�وأنى�له�ذلك،�وطوق�خ&صه�بيدي�

  حبيبته�الغائبة،�ولحمة�قلبه،�قد�مهرت�Mlما:

  تعجلت

  كيف�أسل�من�النسج

  لحمة�قلFG؟�

  1وقد�مهرت�بسداك�

ويتكرس�إحساس�الشاعر�بالعجز�والقهر�أك�K،�ح�ن�يجعل�مص���حياته،�

�ألفيناه�وك ،Vمحا� �متعذرا، �اللقاء �كان�هذا �و;ا �الحبيبة. �بلقاء �رهينا ل�وجوده،

�الص���و�صرار� �بكث���من �مرارته، �مستعذبا �حوضه �ويِرد �uنتظار، iبحم� يلوذ

  يقول:�

��NOها�أنا� ي�انتظارك�أبتذل�الص]  

  2بسطا]

  وقـوله�أيضا�:�

  [سأدمن� ي�اليوم،� ي�الغد،�وهم�الحياة

  3لقاء]عZى�أمل� ي�ال

                                                           

  .43تعجلت/�ديوان�زهرة�الحجر/�محمد�العلم�/�ص:��-� 1
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�العيش،� �وح&وة �الحياة، �الشاعر�نكهة �فقد �uنتظار�طويل، �درب و¦ن

كه�الهم،�وغالبه�ح�i4قاسمه�نفسه،�يقول:�
ّ
  وتمل

 [قد�تجمد�يومي

F`aوأقفر�أم  

F`aالهم�نف�Fcوقاسم  

  1فبعدك�أصبحت�نسيا]�

هكذا،�يصبح�العزوف�عن�الحياة�واقعا،�وuقبال�عBى�ا;وت�ذريعة�للقاء�

الروح�ا;�Mكة�إ¨ى�أصولها،�غ���أن�ذريعة�كهاته��Vتصيب،�وكث��ا��الحبيبة،�وعودة

�ف&�يملك�الشاعر�إu�Vستس&م�للحكمة� �والقدر. �القضاء �إرادة �تخيب�أمام ما

  �لهية�بعد�أن�استنفذ�جل�إمكاناته�Jي�ا;قاومة.

  عZى�الصNO؟�ى [وهل�يقدر�العجز�أن�يتقو 

  بئس�القياُس�

  و�nحبذا�ما�يخيل�للوهم�

  مقابلة�خاسره�تلك

  فما�كان�كان�

  وما�لم�يكن�لن�يكون��

  فهذا�لذاك�

  2]تباركت�الحكمة�القادره

 

                                                           

  .47تعجلت/�ديوان�زهرة�الحجر/�محمد�العلم�/�ص:��-� 1
  .52ديوان�زهرة�الحجر/�محمد�العلم�/�ص:��تعجلت/�-� 2



 �د.�إلهام�الحشمي�

  275

  معاناة�الغياب:�����

�أزمة�� �حالة �الشاعر�يعيش �إقرار�أن �Jي �صعوبة �الديوان �قارئ �يجد V

نفسية�ضاغطة،�سّب°Mا�الغياب،�فالغياب�عنصر�جوهري�Jي�البحث�عن�الذات،�

�باZخر�"الحب �ارتباطها �للحياة�وتأكيد �مرادفا �اعتبارها �يمكن �ال�4 �الغائبة" يبة

  والوجود،�كما�يمكن�اعتبار�"الغياب"�مرادفا�للرحيل�وا;وت.

  [هذا�غيابك�

  1آه�عZى�لوعة�الدرب�دون�الرفيق]

����������������****  

  [هذا�أنا�بعدك�اليوم�

  والغد�

  وvمس�

  ي�النازnت�ب�تكبو

  �2تؤجلFc؟�أم�تنازل�بي�القهر�والضائقه]

�هو�ما� �وجدان�وذات�الشاعر، �الغياب�Jي �الكب���الذي�أحدثه إن�الشرخ

�نحو�عناصره� ��حساس�با¦لفة �سلبه ��Vبل �العالم، ��حساس�بوجود أفقده

  أيضا:

  [ويZي،�لم�أطق�وحشة�vحياء

 بْ اف
َ
  قلي���ْي ق
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  1قد�تطولك�أيامي]

  كما�انحاز�للوحدة�والعزلة�أحيانا،�وVذ�بالصمت�أحيانا�أخرى:�

  2ت:�هل�صمت�الغياهب�أجدى][تعجل

�****  

  [ها�نحن�ننتظر�الصمت�

  والهمس

  والخاطره

  قد�نقبل�الشأن�بالعتبف

ة�الكاسره]
ّ
  3أو�نرفض�الخوض�با�ن

�الغياب�عBى�ذات�وفكر�الشاعر�عند�هذا� �ولم�تقف�تداعيات�وطأة هذا،

بل�أك��Kمن�ذلك،�أفقدته�توازنه،�وأردته�ضائعا�Jي�متاهات�الح��ة��الحد�وحسب،

�وأنكرته� �وحاضره، �بماضيه �ارتباطه �وفقد �Mlويته، �يقينه �ضاع i4ح� والتيه،

  ل�الطريق،�ح�ن�غاب�الرفيق.�ضالحقائق،�و 

  [ما�اسمي؟�

  وما�لون�عيFc؟

  ومن�كنت؟

  من�صرت؟

                                                           

  .09تعجلت/�ديوان�زهرة�الحجر/�محمد�العلم�/�ص:��-� 1
  .09تعجلت/�ديوان�زهرة�الحجر/�محمد�العلم�/�ص:��-� 2
  .31)�/�ديوان�زهرة�الحجر/�محمد�العلم�/�ص:�5تعجلت�(�-� 3



 �د.�إلهام�الحشمي�

  277

  هذا�أنا�أنكرت�Fcالحقائق

  1واستبطأت�Fcالطريق]

� �أنسام�لقد �تتقادفهـا �مهب�الريح، �Jي �ريشة �هاته، �الشاعر�والحالة أصبح

  ا;جاهيل:�

  [هذا�أنا�صورة�من�هباء�

  2تقادف�Fcمن�يشاء�ومن��nيشاء]

�الدليل،� �غاب �لقد �للمجهول؟ �موك& �غدا �الشاعر، �حياة �Jي ���mء كل

  وبغيابه�تسارعت�الخطى،�وضاع�القرار،�والتبست�عليه�السبل:�

  جل؟[فهل�يمنة�أضع�الر 

  أم�يسرة؟

  من�دليZي؟

  من�سيصّوب؟��

  من��سيخطئ�؟�

 ��n3جواب]

إن�انعدام�القرار،�وفقدان�السيطرة�والسلطة�عBى�تملك�زمام�النفس،�هو�

�وتقاومها� �الغياب �محنة �تغالب �عاشقة، �ذات �تستشعره �أن �يمكن �ما im½أق

  بالحب.
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ف¿Mا�وعBى�ما�عموما�تظل�قصائد�الديوان�برمMNا،�وعBى�اخت&ف�سياقاMWا،�

�معنوية� �بؤرة �إ¨ى �أغل°Mا �Jي �مشدودة �تظل �وخصوبة، �وعمق �رمزية �كثافة من

�والشضّية� �للدVVت، دة
ّ
�ا;ول �البؤرة �"الغياب"، �بؤرة ��ي �تلكم �مهيمنة، واحدة

  لشاعرة.�اا;تقدة�ال��4تؤجج�نار�ا;عاناة،�ف&�يكتوي�بلظاها�غ���الذات�

  �:البـوح�معاناة�����

قد�تحولت�إ¨ى�لحظات��-من�ناحية��-ان�عBى�الرغم�من�أن�قصائد�الديو 

بوح�واع�fاف�رام�Mlا�الشاعر�التخفيف�من�حدة�أزمته�الوجدانية،�والوجودية،�

سرعان�ما�تنبه�إ¨ى�أن�هذا�البوح،�بوح�قاصر،�عاجز��-ومن�ناحية�أخرى -إ�Vأنـه��

عن�تصوير�كل�ما�يعتمل�بدواخله�من�مشاعر�وأحاسيس��ي�أك���من�أن�ت�fجمها�

� �هذا�الكلمات، �نستحضر�Jي �معه، �ولعلنا �ولعله، �الدVVت، �بمعان¿Mا �تفي أو

  .يقول:1""كلما�اتسعت�الرؤيا،�ضاقت�العبارةالسياق�قولة�النفري�الشهرة؛�

  [تعجلت�

  ت�Fcا9قاييسب�أبطأ�بي�الحظ،�فان�

  2واحتبست� ي�لهاتي�اللغة]

�من� �ف¿Mا �أن �ف&�ريب �اللغة، �محدودية �ليس�دلي&�عBى �بالطبع �هذا إن

 لغ�i،�وال�Kاء�والتنوع�ما�يفي�بجل�ا;قاصد،�ويحقق�كل�الغايات.ا

�عBى� �وتأبى �اللسان، �وتتحّجر�Jي �التعب��، �عBى imnتستع� �ح�ن �الكلمة إن

uنصياع�للمع��iا;راد،��Vعن�ضعف�Jي�الشاعرية،�أو�قصور،�فذلك�مؤشر�عBى�

                                                           

،�تحقيق�أرثر�يوحنا�هـ)354النفري�(حسن�بن�الا;واقف�وا;خاطبات/�محمد�بن�عبد�الجبار��-� 1

  .115هـ،�ص:�1417أربرى،�منشورات�دار�الكتب�العلمية،�ب��وت،�
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�عBى�لغته� �وتداعياMWا �الشاعر، وأسلوبه�تصدع�البنية�النفسية�ال��4يصدر�ع�Mا

  من�جهة:�

  [مازال� ي�الجرح�متسع�للحياة�

  ففي�vمس�أمسكت�وج��Fتبّسم�

  قلت�9ن؟�

  فأنكرت�أن�أتبسم�بعدك

  نحن�:�أنا�وهما�ليس�يسعفنا�الوقت�للسمع�

  1لك�م]لأو�

�،iا;ع�� �كنه �من �اق�fبت �مهما �نفسها، �الكلمات �أن �عBى �هو�دليل كما

�ليست �أ�Mا Vإ� �أ�-قطعا–وحقيقته، �الكنه �أو��ي �نشعر�Mlا، �كما �الحقيقة و

 نتصورها�من�جهة�ثانية.

توق�الشاعر�إ¨ى�الخ&ص،�جعله�يلوذ�بحم�iالشعر�كعالم�بديل�عن�عالم�

الواقع،�ليبث�من�خ&له�أشواقه،�وأح&مه،�ونجواه�للحبيبة�ا;نتظرة.�وح�ن�تبّدد�

�وآثر�خنق� �استسلم�للصمت، �عالم�الشعر، �Jي i4واستحال�الخ&ص�ح� الحلم،

،�ولم�يعد�قادرا�عBى�البوح،�حJ�i4ي�أك��Kاللحظات�رغبة�فيه،�وحاجة�إليه.�الجهر

  بعدما�اقتنع�ب&�جدوائيته،�و�Vنفعه�قائ&:�

� 
ُ
 [هذا�أنا�أ

ْ
  سف�Fcحرقت

  ع�Fcوتباعـد�شطِك 

 
ْ

  جملة� ي�مص��Nالكتاب��وما�نفعت

                                                           

  .15تعجلت/�ديوان�زهرة�الحجر/�محمد�العلم�/�ص:��-� 1



  ��محمد�العلميالدكتور��للشاعر��معاناة�البوح�والغياب� ي�ديوان�"زهرة�الحجر�"��

 280

  1وهل�ينفع�الخبط� ي�لّجة�من�سراب]

-ومعان�وأخيلة�آسرة،�عموما،�إن�ما�ب�ن�أيدينا�من�صور�شعرية�مع��ة،�

كما�كشفت�عن�ذلك�تجربة�الشاعر�Jي�هذا�الديوان،�ما��ي�إ�Vغيض�من�فيض�

  ما�جادت�به�قريحته�الشعرية�ال��4كبح�جماحها�مكرها،�ح�ن�قال�:

 
ْ
  2ح]ر� ي�البوْ [�تعبت�من�الهذ

�أن �من�شك�Jي �فما �كله، �الرغم�من�هذا �أن�الشاعر�وعBى �قد�نجح�Jي ،

�جمي&�مع��  �شعرا �لنا �يجعل�يقدم �وأن �شفافة، �رمزية �بأسلوب��Vيخلو�من ا،

�تنب �للحبيبة��تالحياة، �ا;وضوÈي �ا;عادل ��ي �والزهرة �من�صلب�الحجر، زهرة

الراحلة،�وJي�هذا�إيحاء�بانتصار�الص���و�صرار،�وا;كابرة،�ومغالبة�ا;ستحيل،�

  إكراما�لحب�سرمدي�أصيل.
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 تمهيد:

إن�الباحث�!ي�مسارات�البحث�العلم��والنقدي�اللذين�هيمنا�ع�ى�مناهج�

�سيت ضح�له�بج2ء�الدراسة�0دبية�بجامعة�سيدي�محمد�بن�عبد�هللا�بفاس،

�كل� �!ي �أساسية �لبنة �يشكل �يكاد �الذي �العرو=>� �بالبحث �@هتمام مستوى

مناهج�الدراسة�0دبية�ال��Iانصبت�ع�ى�دراسة�الشعر�قديمه�وحديثه،�سواء�!ي�

إطار�اXشاريع�العلمية�لUساتذة�أم�!ي�البحوث�الجامعية�ال��Iحظيت�بإشرافهم�

  وتأط\]هم.

̀شك�فيه�أن�منبع�هذا�@  هتمام�يرتد�إcى�جيل�الرواد�الذين�تعاقبوا�ومما�

�عبد�هللا�الطيب� �الدكتور �مقدمhiم: �!ي �ويأتي �التدريس�والتأط\]�بالكلية؛ �- ع�ى

� �هللا �النقدية:�-رحمه �موسوعته �خ2ل �من �@هتمام �هذا �أسس �رسخ �الذي

�وصناعhiا" �أشعار�العرب �فهم �إcى �العزيز�1"اXرشد �عبد �بن �محمد �و0ستاذ ؛

"تيس\]�علم�العروض��الذي�ج�ى�ريادته�من�خ2ل�كتابه:�–مه�هللا�رح�–الدباغ�

  .2والقوا!ي"

ع�ى�البحث�العرو=>��بكلية��داب�ظهر��-والناظر�!ي�نتائج�هذا�@نكباب�

  سينت���إcى�أنه�اتجه�اتجاه\ن�اثن\ن:���-اXهراز�

                                                           

*  -

  وباحث،
أكادير.أستاذ
ال��Iصدر�ف�hا�الجزء�الرابع��1990إcى�سنة��1952صدرت�أجزاؤه�0ربعة�تباعا�ابتداء�من�سنة��-�1

  ).1992الكويت،��-القسم�0ول،�الطبعة�الثانية�–!ي�قسم\ن�اثن\ن.�(ينظر�مقدمة�الجزء�الرابع�
  .1989صدر�!ي�طبعته�0وcى�بفاس،�سنة���- �2
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  اتجاه�معياري؛� .1

  اتجاه�جماcي.� .2

إcى�البحث�!ي�هذا�العلم�من�أما�بالنسبة�ل2تجاه�0ول؛�فقد�وجه�عنايته�

حيث�هو�قوان\ن�وقواعد�صناعية�اج�]حها�الخليل�وتواcى�التأليف�ف�hا�من�بعده،�

مما�راكم�اشتغا`�قاعديا�راوح�اXؤلفون�فيه�ب\ن�مو@ة�الخليل�وب\ن�مخالفته�أو�

�@ستدراك�عليه.�فكانت�البحوث�منصبة�إما�ع�ى�تحقيق�نصوص�هذا�الفن�أو

خليل�ومستدركات�من�جاء�بعده�من�العروضي\ن.�وقد�رسخ�البحث�!ي�أصول�ال

� ��داب �اXساِر�بكلية �هذا �!ي
َ
�محمد��–البحث �الدكتور �0ستاذ فاس�مشروُع

�بدايته �!ي �التحقيق �وب\ن �الدراسة �ب\ن �فيه �زاوج �الذي �إcى�1العلم� �وانت�¢ ،

�الخلفيات� �!ي �البحث �خ2ل �من �الخليلية �النظرية �ع�ى �و@ستدراك التأصيل

Xا�الخليل�نفسهواh£انطلق�م��I2نطلقات�اعتمادا�ع�ى�مدونة�عصور�@حتجاج�ال�.  

أما�@تجاه�الثاني�فقد�اتخذ�من�ال�]اكم�العلم��!ي�مجال�علم��العروض�

والقافية�وسيلة�لبحث�القيم�اXوسيقية�والجمالية�!ي�الشعر،�فارتقى�بذلك�عن�

�إ �والقافية �العروض �لعلم� �اXعياري �0ساس �!ي �النقد�البحث �ممارسة cى

ا�من� العرو=>�،�وقد�كرس�0ستاذ�الدكتور�محمد�الدناي�رحمه�هللا�جزء�ُمِهم¦

  .3مشروعه�العلم��لهذا�@شتغال

                                                           
أحيل�هنا�ع�ى�رسالته�لنيل�دبلوم�الدراسات�العليا��وقد�صدرت�بعد�ذلك�!ي�كتاب\ن�قسم��-� 1

�دار�الثقافة� �التأسيس�و@ستدراك"؛ �"العروض�والقافية�دراسة�!ي الدار��–الدراسة�بعنوان:

كتاب:�"عروض�الورقة"؛�©بي�نصر��.�وقسم�التحقيق�وهم1983البيضاء،�الطبعة�0وcى،�سنة�

  .1984الدار�البيضاء،�الطبعة�0وcى،�سنة���–إسماعيل�بن�حماد�الجوهري،�دار�الثقافة�
2 �-� �� �الدولة�سنة �لنيل�درجة�دكتوراه �أطروحته �عروض�1999!ي "� � �وقد�طبعت�!ي�جزءين: ،

c2008ى�الشعر�العربي�قراءة�نقدية�توثيقية"؛�دار�توبقال�للنشر،��الطبعة�0و.  

ينظر�!ي�ذلك�كتاباه�"بنية�القصيدة�عند�مهيار�الديلم�"؛�منشورات�مؤسسة�جائزة�عبد�العزيز��- �3

� �البابط\ن ��–سعود �سنة �0وcى، �الطبعة �الع2ء�2013الكويت، �أبي �الشعر�عند �و"نظرية ،
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�ومحمد� �العلم� �محمد �للدكتورين �العلمي\ن �اXشروع\ن �إcى �أXعنا لقد

�مشروع� �من �معا �رفدا �لكو»hما �أع2ه، �@تجاه\ن �مثا`�عن �هللا، �رحمه الدناي

عبد�هللا�الطيب�رحمه�هللا�الذي�جمع�ب\ن�@تجاه\ن�معا�!ي�موسوعته،��الدكتور 

اXلمع�إل�hا�سابقا.�كما�كان�له�فضل�تأط\]�رسالت�hما�لنيل�دبلوم�الدراسات�العليا�

�البحث�العرو=>�� �مجال �!ي �العلمي\ن �مشروع�hما �لبلورة �منطلقا �شكلتا اللت\ن

  ظهر�اXهراز.�-برحاب�كلية��داب�

�اXق �دام �فسندير�وما �العلم� �محمد �الدكتور �مشروع �إcى �سينصرف ال

�!ي� �وسنجعله �0ول، �ل2تجاه �رائدا �ارتشحناه �الذي �مشروعه �حول مباحثه

  مبحث\ن�اثن\ن.

  ا1بحث
�ول:
نظرية
الخليل
ب8ن
استيعاب
�سس
وحصر
ا1ستدركات.

من�0ماني�ال��Iراودت�كث\]ا�من�الباحث\ن�!ي�علم�العروض�قديما�وحديثا�

�ع�ى�"كتاب�العروض"�للخليل�حI¢�تتب\ن�معالم�البناء�0ول�لهذا�تم
َ
ن�hم�الوقوف

�أتم±¢،� �شاكر�قائ2:"وكنت �أبو�فهر�محمود �الشيخ �هذا �ع³]�عن �وقد العلم،

�كتبه� �كما �وصلنا �العروض' �'علم �َعِلمَت،أن�يكون�كتاب�الخليل�!ي �ما و0مانيُّ

  .1هو،�©نه�واضع�هذا�العلم�ابتداء�ع�ى�غ\]�قياس"

                                                                                                                                                      

�الكويت،�–اXعريب\ن�التصور�و·نجاز"؛�منشورات�مؤسسة�جائزة�عبد�العزيز�سعود�البابط\ن�

،�وجمهرة�مقا`ته�ال��Iصدرت�!ي�ث2ثة�أجزاء��تحت�عنوان�"تطلعا�2014الطبعة�0وcى،�سنة�

�بنحامي،� �فاطمة �عبد�هللا�بنصر�العلوي�ودة. �وتنسيق�د. �إعداد �الشعرية"؛ �اXعرفة �إثراء إcى

�كلية� �والخليجية/ �أوسطية �والشرق �اXغاربية �والدراسات �للثقافة �اXركز�0كاديم� منشورات

فاس،�الطبعة�0وcى،��- برانت��–فاس،�مطبعة�آنفو���-ظهر�اXهراز��–ب�والعلوم�·نسانية��دا

  .2018سنة�
"نمط�صعب،�ونمط�مخيف"؛�أبو�فهر�محمود�شاكر،�نشر�دار�اXدني�بجدة�ومطبعة�اXدني��- � 1

  .�89،�ص.�1996بمصر،�الطبعة�0وcى،�سنة�
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�الحثيث�½عادة� �سع�hم �وب\ن �الباحث\ن �ب\ن �تحل �لم �0منية �هذه غ\]�أن

تشكيل�اXنظومة�الخليلية�!ي�علم�العروض�وفق�ما�صح�من�أقوال�وآراء�ثابتة�

�0ول:� �كتابه �!ي �العلم� �محمد �الدكتور �أستاذنا �عمل �ولعل �إليه. النسبة

� �رام�هذا �التأسيس�و@ستدراك"؛ �!ي �دراسة �!ي�جزء�"العروض�والقافية اXرمى

�مقدمته: �!ي �يقول �حيث �عمل��منه، �أولهما �أساسيان، �حدان �البحث "لهذا

  .�1الخليل،�والثاني�عمل�اXستدرك\ن�عليه"

�آلة� �الوصفي �اXنهج �سيستصفي �من�التجرد �وافرا وليضمن�للبحث�حظا

"اXنهج�الذي�اعتمدت�!ي�هذا�البحث�هو�الوصف،�فقد�رأيت��ل2شتغال�فيقول:

�ا �الوسيلة �وكشف�أنه �نظامه، �الخليل �عل�hا �ب±¢ �Iال� �0سس �لتحديد Xمكنة

الع2قات�ال��Iتقوم�بي£hا،�وكشف�0سس�ال��Iب±¢�عل�hا�اXستدركون�استدراكهم.�

�راجع�إcى�أن� واعتمادي�ع�ى�الوصف،�با½ضافة�إcى�ص2حيته�دون�غ\]ه�لذلك،

إcى�الوصف�قبل��اXرحلة�الراهنة�لبحثنا�العلم�،�تحتاج�!ي�دراسة�العلوم�العربية

  .2غ\]ه�من�اXناهج،�من�أجل�اكتشاف�صحيح�©سسها�ومناهجها�اXختلفة"

�ذلك� �يسلك�الباحث�!ي �أن �الخلي�ي �النظام �معالم �تب\ن اقتضت�ضرورة

  مسلكا�تاريخيا�انتظمت�فيه�حلقات�هذا�العلم�ب\ن:�

�اXرحلة�من� �ويمكن�وصف�هذه *�م2مح�العروض�والقوا!ي�قبل�الخليل؛

 ·� �باXتاريخ �العلم �الباحث�فيص�2حساس�hÂذا �واتخذها �للعلم، �الجنينية رحلة

�العلم�فقال: �تاريخ �ماقبل�العلم�ومرحلة �الحديث��ب\ن�مرحلت\ن�مرحلة "يقودنا

عن�العروض�والقوا!ي�قبل�الخليل،�إcى�موضوع�التفريق�ب\ن�تاريخ�العلم�وما�قبل�

�مؤداها:3العلم" �خ2صة �الباحث�إcى �وسينت�� �يد�. �ما �هو�ما�"أن �العلم �!ي خل
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�وخصائصها� �!ي�مختلف�فروعها �اXدروسة �بالظاهرة �العلم�من�إحاطة يتم\�Äبه

�إcى�صياغة�نظرية�تصف�تلك�الظاهرة�وتكشف�عن�قواني£hا.� �تنت�� وع2قاhÅا،

أما�ما�ينتم��إcى�مرحلة�ما�قبل�العلم،�فكل�محاولة�واصفة�أو�مفسرة�أو�معللة،�

.�وعليه�فكل�ما�انتم¢�إcى�ما�قبل�الخليل�1ن\ن"لم�تصل�إcى�درجة�النظرية�والقوا

"م2مح�داخلة�!ي�باب�إحساس�عام�عند�العرب�بالحاجة��̀�يعدو�أن�يكون�مجرد:

�تراكم�من� �عدم�انط2ق�الخليل�مما �وإن�كان�0مر�`�يع±� �تقن\ن�شعرها"، إcى

�دائرة� �إcى �انتماؤها �يخصصها �Iال� �@صط2حية �تحز�كفايhiا �لم �ربما مفاهيم

"ب±¢�عمله�عل�hا،�ويكفي�أن�نش\]�إcى�أنه�انطلق�من�مفهوم�البيت��علم،�فقد:ال

عند�العرب�ليشيد�بناء�شامخا�قوامه�العروض�والسبب�والوتد�والفاصلة،�وما�

  .2إل�hا�من�لوازم�بيت�الشعر�عندها"

�وضعه� �الذي �العروض" �"كتاب �غياب �!ي �الخليل؛ �عند �العروض *عدة

�فإن�الباحث�سيس �©قوال�الخليل�وآرائه�الخليل�بنفسه، لك�منهج�@ستقصاء

�ال��Iتفرقت�!ي�اXصادر،�وسيكون�ترك\Äه�با©ساس�ع�ى�مانقله�ابن�عبد�ربه�©نه:

"يصرح�أنه�نقل�عنه،�(كما�نبه�ع�ى�ذلك)،�!ي�أرجوزته�العروضية�(...)�ع�ى�أن±��

ن�سأعمد�إcى�مقارنة�عمله�بأقوال�الخليل�اXروية�!ي�اXصادر�0خرى.�وغر=>��م

�عن�آرائه�ال��Iضاعت�بضياع�كتابه،�وبعدم�نسبة�آرائه�!ي�
ُ
وراء�ذلك�الكشف

̀�فيما�ندر"   .3مصادر�العروض�إليه�إ

و!ي�سياق�بناء�اXنظومة�الخليلية�وفق�ما�تنبه�إليه�واضع�العلم�سيعيد���

�من� �انط2قا �الخليل �وضعها �كما �العلم �ترتيب�مداخل �العلم� �محمد الدكتور
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ما�نتج�ع£hا�من�مفاهيم�ومصطلحات�ووسائل�hÂا�قيام�علم��اXبادئ�إcى��ترتيب

  العروض.

�ب:� • �الباحث �عليه �اصطلح �ما �هو �العلم �هذا �مبدأ �سيكون هكذا


 
الكCDى؛ �والسكون�وما�
وتقومالوحدات
الصوتية �الحركة �الوحدات�ع�ى هذه

 تولد�ع£hما�من�مقاطع�ستكون�عماد�بناء�الوحدات�·يقاعية/التفاعيل.

�ا �ولقد��لوحدات�الصوتية:وقد�شكلت�هذه �العروض. �!ي �لنظامه "أساسا

�النحو�والصرف� �ومستعم�2!ي �الذي�كان�شائعا �الصوتي �اXفهوم �معتمدا بناها

  .1واللغة،�وذلك�هو�مفهوم�الحركة�والسكون"

ومن�هذا�اXبدأ�تولدت�اXقاطع�الخليلية:�السبب�الخفيف�والسبب�الثقيل�

  لة�الصغرى�والفاصلة�الك³]ى.والوتد�اXجموع�والوتد�اXفروق�والفاص

• � �وهو: �الثاني 
اXبدأ 
الكCDى؛ 
Iيقاعية 
الوحدات 
أو وعدhÅا��جزاء

�:"جعل�الخليل� �"العمدة" �نقل�عنه�ذلك�ابن�رشيق�!ي: ثمانية�عند�الخليل�كما

0جزاء�ال��Iيوزن�به�الشعر�ثمانية،�م£hا�اثنان�خماسيان،�وهما�فعولن�وفاعلن،�

�مفاعيلن �وÈي �سباعية �ومتفاعلن��وستة �ومفاعل�ن �ومستفعلن وفاع2تن

̀ت" �الخليل�2ومفعو �أن �بقوله:"ومن�الواضح �التجزئة �الباحث�سر�هذه �ويعلل .

 .�3جعلها�خماسية�وسباعية،�اعتمادا�ع�ى�عدد�اXتحركات�والسواكن�ف�hا"

• � �وهو: �الثالث 
اXبدأ 
أو
البحور؛ 
Iيقاعية �إليه��نساق �اهتدى وقد

شعر�تسميته�لها�بالبحور�أن�أسسها�·يقاعية�الخليل�:"عن�طريق�@ست
ُ
قراء،�وت

�ع�ى�0رض،� �تختلف�البحور�!ي�نقطة�وجودها تختلف�من�نسق�إcى�آخر،�كما
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�كلها.� �`�يضطرب�به��خر،�رغم�اتحاد�اXاء�واXوج�ف�hا �بما واضطراب�كل�م£hا

 .��1بحرا"�وقد�حصرها�!ي�خمسة�عشر�نسقا�أو

�اقتصار�الخ �الباحث�سبب �نظامه�ويعلل �!ي �عشر�بحرا �خمسة �ع�ى ليل

بكون�:"إثباته�لها�مب±��ع�ى�استقراء�دقيق�للشعر�العربي.�ذلك�أن�مراجعة�هذا�

الشعر�تؤكد�عدم��وجود�بحر�آخر�لم�ينتبه�إليه�الخليل.�فهو�إذن�لم�hÊمل�أي�

�بل� �·همال �ليس �الخليل �ع�ى �انتقد �ما �لكن �(·يقاعية). �0نساق �من نسق

منذ�القديم�وجهت�إليه�انتقادات�بإثباته�بحرين�هما�اXقتضب��·ثبات.�ذلك�أنه

  .�2واXضارع"

�بعدما� �اXبدإ �هذا �!ي �للخليل �منسوبة �وآراء �تحصل�من�أقوال �ما وجماع

�وأعاريضها: �أضرhÂا �حيث �من �وحللها � �الباحث �عليه��ناقشها �ماقالت "هو�كل

  .�3العرب،�وصرح�بأنه�(أي�الخليل)�لم�يلتفت�إcى�ما�لم�تقل�عليه"

• � �هو: �الرابع 
الدوائر
أواXبدأ
 
العليا؛ 
النظرية �الشيخ�النماذج تحدث

محمود�شاكر�عن�دوائر�الخليل�فقال�:"دوائر�الخليل�الخمس�وبحورها�الخمسة�

عشر،�...�ال��I`�يشك�!ي�أن�الخليل�هو�واضعها،�...�ثم�عن�أسرار�النغم�الهائل�

�وحد �قديمه �كله، �الشعر�العربي �جبال �يتحدر�من �استخرجه�الذي �والذي يثه،

�الخمس،� �دوائره �!ي �الحصر�اXذهل �هذا �حصره �ثم �اXجرد، �بالسمع الخليل

 .�4"!! وبحورها�الخمسة�عشر،�فأي�رجل�كان�الخليل

لقد�لفتت�دوائر�الخليل�نظر�كل�الباحث\ن�والدارس\ن�لهذا�العلم�Xا�انطوت�

�نبه �ولقد �الفذ. �العالم �شفوف�هذا �من �جلته �وXا �عبقرية �من الدكتور��عليه
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محمد�العلم��إcى�سر�التسمية�كما�أشار�إcى�أنه�:"ليس�ب\ن�أيدينا�رواية�منقولة�

عن�الخليل�تب\ن�سبب�تسميته�لهذه�الدوائر�الخمس.�إ`�أن�العروضي\ن�يكادون�

��<Ìا،�فا©ول�خماhỀخت2ف�جزأ يتفقون�ع�ى�أن�0وcى�سميت�بدائرة�اXختلف�

̀ئت2ف�أجزاhÎا�ف���تتكون�من�والثاني�سباÍي،�والثانية�سميت�بدائ رة�اXؤتلف�

�وÈي� �أجزاءها �©ن �اXجتلب �بدائرة �سميت �والثالثة �مفاعل�ن، �واحد سباÍي

�سميت� �والرابعة �0وcى، �الدائرة �من �اجتلبت �وفاع2تن �ومستفعلن مفاعيلن

�`تفاق� �اXتفق �بدائرة �سميت �والخامسة �أبحرها، ̀شتباه � �اXشتبه بدائرة

�وبالنسب1أجزاhÎا" � �بالنماذج�النظرية�اة�للبحور�أو�0نس. ق�·يقاعية�!ي�ع2قhiا

hÅصرع��االعليا�فقد�حدد�الخليل�عدXجزوء�واXصط2حية�فذكر�التام�والوا!ي�وا@

�الدائرة،� �!ي �البحور �هذه �:"صور �ب\ن �للفرق �بالنسبة �أما �واh£Xوك، واXشطور

̀يطعن�!ي�البناء�النظري�للدوا   .2ئر"وصورها�!ي�@ستعمال.�...

  *�عدة�القوا!ي�عند�الخليل؛��

• � �الخامس�وهو: التحوRت
Qي
الوحدات
و�نساق
أو
الزحافات
اXبدأ


 �أنه:والعلل؛ �الخليل �فيه �وجد �اXتعددة��وهو�مبدأ �ب\ن�الصور �الع2قة "يحدد

�بأ»hا� �والقول �ف�hا. �النظري �وهو �به �اXبدوء �إcى �بالنظر �و0نساق، للوحدات

̀ت�أي�زحافات�وعلل، ̀�يع±��مطلقا�أن�غ\]�اXتحول�(أي�غ\]�اXزاحف�وغ\]��تحو

�بل�إن� �وأن�اXتحول�هو�الفرع. �هو�0صل، �وهو�النظري، �من�الصور، اXعلول)

�البداية �ولو�كانت �بالنظري. �م£hا �التطبيقي �مقارنة �إcى �راجع ̀ت �بالتحو �وصفها

�التحول� �أي�أن�مبدأ �لكان�النظري�هو�اXتحول. �الخليل�بالتطبيقي، ينظر�عند

 .3إليه�بالنسبة�إcى�اXبدوء�به�!ي�النظام"
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�اXفرد� �الزحاف �أنواع �الخليل �ماتواتر�عن �ع�ى �بناء �الباحث �حدد وقد

  واXزدوج�إcى�جانب�أنواع�العلل�وما�يدخل�م£hا�كل�بحر.

إن�البحث�!ي�هذه�اXبادئ�مكن�الباحث�من�تب\ن�منهج�الخليل�!ي�وضعه�

�العلم �هذا ��1©سس ̀شك �و �ضم£hا �Iع�ى:�ال� �قام �منهج �فهو �اXفقود، كتابه

الوصف�الذي�و العربي�الخاصة�بعصور�@حتجاج،��@ستقراء�التام�Xدونة�الشعر

�وافرة� �مصطلحية �عدة ̀ج�]اح � �دفعه �الشعر�وهو�ما �هذا �إيقاع �بنيات شمل

  وصفناها�سابقا�باXبادئ.

�`�خ2ف�!ي�أن�الخليل�لم�يكن�هو� *منهج�الخليل�!ي�العروض�والقافية:

�لكن� �كتابا. �ف�hا �يضع �لم �أنه �`�خ2ف�!ي �أنه �كما �القافية، �!ي �تكلم �من أول

الحقيقة�الثابتة�ال��Iنص�عل�hا�الباحث�بناء�ع�ى�ما�استقراه�من�كتب�هذا�الفن�

وتاريخه�Èي�:"أن�@هتمام�بعلم�القافية�قد�كان�منتشرا�!ي�عصر�الخليل،�إ`�أن�

�بعض�مصطلحات� �هو�واضع �الخليل �بأن �ما�معرفتنا �ومحدد �وعيوhÂا، لوازمها

  .2كان�معروفا�عند�العرب�م£hما،�تدل�ع�ى�أنه�أول�من�اشتغل�بعلم�القافية"

من�ثوابت�هذا�النظام�أن�الخليل�قد�عرف�القافية�اعتمادا�ع�ى�مبدأ�أو�

�ب\ن� �القافية �!ي �الساكن �!ي �فرق �الخليل �لكن �أيضا، �والسكون �الحرك مفهوم

�وه �الل\ن �والساكن �الصحيح �ع�ى�الساكن �القافية �مظاهر�قيام �"مظهر�م±¢ و�:

أساس�صوتي�مخالف�Xا�!ي�العروض.�...�وذاك�يدل�ع�ى�أن�الخليل�حدد�الفرق�

�اXقطع� �مبدأ �استعمال �إcى �حاجة �دونما �اXبكر، �ذلك�العهد �!ي �الصورت\ن ب\ن
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�القافية�!ي�حاجة�إليه،�كما�احتاجا�إcى�مبدأ�اXتحرك� الذي�لم�يكن�العروض�̀و

  .1والساكن"

وعدة�القوا!ي�عند�الخليل�ث2ثون�كما�نبه�ع�ى�ذلك�0خفش،�وقد�ناقش�

� �العلم� �الدكتور �تضارب�بعض�هذه�ما �إcى �<Óرأي�0خفش�من�التباس�يف� !ي

القوا!ي�مع�ما�نص�عليه�الخليل�من�0ضرب�و0عاريض.�لذلك�فقد�أفÓ>¢�به�

»hا�التمحيص�إcى�إسقاط�ث2ث�صور�من�الصور�ال��Iذكر�0خفش�وأضاف�مكا

�للخليل�اثنت\ن�وث2ث\ن� �القوا!ي�ال��Iيصح�نسبhiا ̀ستقراء�لتص\]�عدة خمسة�با

قافية.��وقد�ناقش�عمل�الدكتور�العلم��!ي�هذا�الباب�د.�عبد�الرحيم�الرحوتي�

!ي�مقاله�اXوسوم�ب:�"إشكالية�عدة�القوا!ي�عند�الخليل�محاولة�لرفع�·شكال�

  .�2وتدارك�وهم�0خفش"

�ركز�الباحث�!ي�العروض��*اXستدركات�بعد الخليل�!ي�العروض�والقافية:

الشن�]ي±���–السكاكي��–ع�ى:�مستدرك�0خفش،�مستدرك�العروضي\ن�(الت³]يزي�

–�� �اXح�ي �الدين ��–أم\ن ��–اXعري �السرقسطي ار�ولعله ��–الحمَّ �–الزجاج

�القافية� �و!ي �عبد�هللا�الطيب. �د. �أنيس، �إبراهيم �د. �القرطاج±�، �حازم الليث)،

�–التنوÖي��–س\]كز�ع�ى:�مستدرك�0خفش،�ثم�مستدركات�غ\]�0خفش�(الفراء�

  اXعري).�–قطرب��–ابن�قتيبة���–أبو�عبيدة��–الجرمي�

وإذ�نحن�معنيون�باستقصاء�منهجه�!ي�إعادة�تشكيل�النظام�الخلي�ي�فإننا�

�قوان\ن� �بتب\ن �مشغ̀و �كان �0ول �عمله �!ي �الباحث �إن �لنقول �هذا، سنتجاوز

�ال��Iالنظ �استكمل�صورته �إذا ¢Iح� �با©ساس، �الخلي�ي �والقافوي �العرو=>� ام

حصرها�!ي�اXبادئ�الخمسة�ال��Iقام�عل�hا�هذا�0ساس�مع�ما�سيتولد�ع£hا�من�
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�يصف�من� �للعلم �إجرائية �أداة �لتكون �الخليل �نحhiا �واصفة �مصطلحية عدة

استقراء��خا`لها�موضوعه،�فغنه�سينفتح�بعد�ذلك�ع�ى�مهيع�آخر�رام�معاودة

�وهو�ما�سنتناوله�!ي�اXبحث��ااXدونة�الشعرية�ال��Iاعتمد الخليل�ليب±��نظامه.


الثاني�من�اXقال.

  

-


ومجاRت 
و�موية 
الجاهلية 
الشعرية 
ا1دونة 
الثاني: ا1بحث


  Zستدراك
ع#ى
ا1نظومة
الخليلية.

�حكم�العمل�0ول�إcى�الحفر�والبحث !ي��إن�@نتقال�من�الوصف�منهجا

�إcى� �يعود �الجاهلي\ن�و·س2مي\ن�و0موي\ن�كان�وعيا �للشعراء �الشعرية اXدونة

�وهو�بصدد�تحديد�·طار�التاري×ي�0وcى�اXرحلة �يقول�الدكتور�محمد�العلم� ،

̀�"...�ع�ى�أن�وضع�هذا�البحث�!ي�هذا�· �لعمله�0ول: طار�التاري×ي�اXشار�إليه،�

�فهو�مب �·طار، �هذا �وحدة �سمة�يع±� �وتلك �التوحد، �ع�ى `� �التعدد �ع�ى �±

التاريخ،�وقد�تكفل�الوصف�الذي�اعتمدته�منهجا�!ي�هذا�البحث،�بكشف�هذا�

التعدد�!ي�هذا�·طار�التاري×ي،�وهكذا�ح\ن�اقتصر�الخليل�ع�ى�الشعر�الجاه�ي�

�بن �!ي �و0موي �وأنيس�و·س2مي �والقرطاج±� �الجوهري �وأضاف �نظامه، اء

̀بد�أن�تختلف�اXواقف،�فتضاف� والطيب�إcى�ذلك�ما�أتى�بعده�من�شعر،�كان�

�عن� �تتم\�Äمرحلة �و@ختفاء �وبا½ضافة �أخرى، �منه �وتختفي �أسس، �النظام إcى

أخرى�!ي�هذا�·طار،�بناء�ع�ى�تغ\]�الشعر�اXوصوف�الذي�اقتÓ>¢�تطور�التاريخ�

  .1ف�من�مرحلة�إcى�أخرى"أن�يختل

̀متحا»hا�أملته�غاية�حجاجية� إن�الوÍي�بضرورة�العودة�إcى�اXدونة�نفسها�

تتوÖى�الدفاع�عن�النظام�الخلي�ي�!ي�وجه�منتقديه�من�جهة�ثم�تثبيت�خ2صات�

�بما� �واضعها �رأي �صواب �امتحان �مع �0ول �العمل �!ي �بناؤها �تم �كما النظام
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� �Iالظواهر�ال� �كل �رد �إcى �<Óى�سيفcإ� �استقراhÎا �معاودة �بعد �اXدونة ستتيحها

̀�يرتقي�إcى�مستوى�الظاهرة.   دائرة�الشاذ�الذي�

�العلم�� �محمد �الدكتور �عل�hا �سيصطلح �Iال� �Èي �أخرى �طلبة �ذلك و!ي

ب:"مستقبل�العروض":�!ي�تناوله�لقضية�جوهرية�تخص�مدى�ص2حية�العروض�

�الشعر�الع �مدونة �!ي �ماجد �لوصف �@صط2حية �يقول�وكفايته �اXعاصر. ربي

الباحث�:"هل�يصح�الحديث�عن�أمر�اسمه�'مستقبل�العروض'�!ي�مفتتح�بحث�

موضوعه�'دراسة�نقدية�عن�عروض�الشعر�العربي'؟�َمن�ِمن�الباحث\ن�قد�يمتلك�

مثل�هذا�الحق،�وهو�يخوض�!ي�البحث�عن�صور�الع2قة�ب\ن�بناءين�شامخ\ن،�

  أولهما�الشعر�العربي،�وثان�hما�عروضه؟

�إن�م£hم�من�استطاع�!ي�مثل�Xح�البصر�أن�يضع�لهذا�وم �لنقل: ع�ذلك،

�إن�من�بي£hم�كذلك�من� �قريبة،�تؤذن�ب£hاية�متوقعة؛�أولنقل: اXستقبل�حدودا

أعلن�هذه�ال£hاية،�وأودع�العروض�!ي�الرف�الذي�يستحقه،�أو�`�يستحقه،�!ي�

  مستودع�اXا=>�.

� �وهو�داخل �العروض، �مستقبل �أمر�مقاربة �أن �باب�ع�ى �!ي �ريب دون

اXستقبليات،�يتطلب�·شارة�إcى�أن�العروض�انتقل�منذ�مرحلة�التأسيس،�من�

�إcى� �الخليل، �به �قام �وهو�ما �الشعر�العربي، �من�واقع �النموذج�اXستوÚى وضع

وضع�اXتابعة�أو�اXسايرة�أو�التقليد�الذي�صاحب�تاريخ�العلوم�العربية،�إcى�وضع�

�وهو�م �0سس، �وتلمس �رابع�@كتشاف �وضع �إcى �إنجازه، �@ستشراق �حاول ا

�بصور� �العرب �الباحثون �به �قام �ما �وهو �النموذج، �بناء �ومحاولة للتساؤل

  .�������1مختلفة"
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�سياق� �فإن �القافية �دون �العروض �!ي �كتابا �شهر�بوضعه �الخليل و©ن

�الشعر� �أوزان �!ي �البحث �جهة �سيتجه �العلم� �محمد �للدكتور �العلم� اXشروع

�!ي�عمله �ذلك�أن�الوزن�عيار�الشعر،�خاصة �عبد�هللا�1الثاني. �يقول�الدكتور .

�أساليب��الطيب: �!ي �ويعرَّف �الشعر �hÂا Ä\يم� �Iال� �الخاصة �فهو �الوزن "أما

  .�وعلم�العروض�هو�العلم�الباحث�!ي�كمه�وأقداره.2العربية"

��Iال� �نفسها �الشعرية �اXدونة ̀متحان � �عنايته �سيوجه �الباحث �إن قلنا

�ال �البحث�هوانطلق�م£hا �هذا �"موضوع :� �يقول 'عروض�الشعر�العربي،��خليل،

  دراسة�نقدية'.

�عل�hا� �ب±� �Iال� �0صول �بتلمس �الغرض، �hÂذا �الوفاء �أجل �من ويقوم

�و·س2مي\ن� �الجاهلي\ن �الشعراء �لدواوين �عي±� �تتبع �خ2ل �من العروض،

  و0موي\ن.

يل�من�أجل�...�وhÊدف�البحث�الحاcي�إcى�عرض�الشعر�الذي�استقرأه�الخل

وضع�نظامه،�ع�ى�العروض،�للتأكد�من�صحة�الوصف�وصدقه،�وXعرفة�مدى�

  .3التطابق�ب\ن�واقع�الشعر�ومبادئ�النظام"

�منهج�� �الحفر�اXعر!ي، �بعملية �يفي �منهج �اعتماد �ذلك�إcى �به ¢<Óأف� لقد

  .4قائم�ع�ى�:"·حصاء�والوصف�واXقارنة"

�الظواهر�·ي �الحفر�تتبع �هذا �نتائج �من �اXرحلة�فكان �دواوين �!ي قاعية

�رصد� �وبإزاhÎا �تثبيت�الظواهر�الخليلية �اسhiدف� �وفق�بناء �للدراسة، اXرصودة

                                                           
 وصف�أقره�ابن�طباطبا�!ي�كتابه�"عيار�الشعر�".�-� 1
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�الغالب�0عم� �!ي �الخليل�لشذوذها �نظام �أهملها �Iوتجميع�مختلف�الظواهر�ال

ولعدم�تواترها�!ي�شعر�اXدونة�بما�يرتشحها�ظاهرة�بارزة�تستحق�@لتفات.�وقد�

تكتسب�هذه�الظواهر��-بالظواهر�غ\]�الخليلية�محاولة،�و:"اصطلح�الباحث�عل�hا�

  تسميhiا�من�ع2قhiا�بنظام�الخليل.

�إيقاع��-  �تعت³]�ضرورية�©ن�أي�بحث�!ي �كان�نوعها �كيفما �الع2قة وهذه

̀بد�أن�يقاس� �النظام،�و الشعر�العربي�`�بد�أن�يتخذ�مسافة�محددة�من�هذا

لشعر.�وإذ�تأكدت�ضرورة�الع2قة�بنظام�به،�©نه�النظام�الوحيد�اXوضوع�لهذا�ا

الخليل،�أصف�هذه�الع2قة�بأ»hا�عكسية؛�ذلك�أن�هذه�الظواهر�بطبيعة�كو»hا�

�النظام،�ومخالفة�واضحة�له�!ي� �عن�هذا �تعت³]�خروجا محددة�بنظام�الخليل،

�وبمفاهيمه� �توصف�من�خ2له، �أن �ع�ى �كانت�`تمتنع �وإن مستويات�متعددة

  .�1ارجة�عنه،�ولك£hا�تتحدد�به."�وبنياته،�ف���من�تم�خ

  أما�عن�طبيعhiا:

ف���كلها�!ي�طبيعhiا�مخالفة�لنظام�الخليل،�ولك£hا�تتخذ�صورت\ن�!ي�هذه�

  اXخالفة:

هما:�أصلية.�   *أ̀و

  *والثانية:�فرعية.

�أن��- �أي �نفسها؛ �تلقاء �من �نتجت �Iال� �اXخالفة �صورة �ف�� هما أ̀و

  مظاهر�اXخالفة.النصوص�الشعرية�نفسها�Èي�ال��Iأفرزت�

�كان�لتدخل�اXحقق\ن�اXحدث\ن�يد�!ي�مخالفhiا،��- �Iال� �ف�� �ثانيhiما وأما

  وقد�شملها�تصويبات�الباحث�ع�ى�منجز�اXحقق\ن.�
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أما�عن�نوعها�:�(الظراهر�العروضية�غ\]�الخليلية)؛�فتتوزع�هذه�الظواهر�

  ع�ى�ماي�ي:

  بعض�0بيات.اضطراب�!ي�بعض�القصائد�أو�القطع،�أو�عدم�اتزان��-أ

  توزع�بعض�القصائد�أو�القطع�ع�ى�صور�إيقاعية�متعددة�ومتنوعة.�- ب

  اجتماع�أنواع�بحر�بعينه�!ي�قصيدة�أو�قطعة�واحدة.�-ج

  اجتماع�أكÛ]�من�بحر�!ي�قصيدة�أو�قطعة�واحدة.�-د

  أنواع�أبحر�غ\]�معروفة�!ي�نظام�الخليل.�-هـ�

Äام�آخر�بغ\]�شرط�الخليل،�ترك�زحاف\ن�نص�الخليل�ع�ى�ال�Äامهما،�وال��-و

  وال�Äام�آخر�لم�ينسب�له."

  وحصر�الباحث�سبب�@هتمام�hÂا�!ي�0سباب�التالية:

  ندرhÅا�!ي�الشعر�الجاه�ي�و·س2مي�و0موي�قياسا�إcى�غ\]ها.�-أ

  هجرة�الشعراء�لها�فيما�بعد.�- ب

�!ي�نظامه،�ع�ى�نفيه�للشاذ�الذ�-ج �أهمله�م£hا ي�د`لة�إهمال�الخليل�Xا

ليس�له�انعكاس�إحصائي�ملموس،�وع�ى�عدم�انسجامه�مع�البناء�العام�للشعر�

  الجاه�ي�و·س2مي�و0موي.

  اهتمام�نhÞاء�العروضي\ن�hÂا.�-د

�أي� �السابق �التصنيف �!ي �الثالث �اXبدأ �الظواهر�إما �هذه �شملت وقد

  0نساق�·يقاعية�/�البحور.

̀ت�!ي�الوحدات�و   0نساق�/�الزحافات�والعلل.أو�اXبدأ�الخامس�أي�التحو
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�كفاية�وصفية� �ويوفر�لها �لكن�النظام�الخلي�ي�يستوعhÞا أو�ظواهر�شاذة،

  .1من�خ2ل�آلياته

̀شك�فيه�أن�عملية�·  حصاء�والتشريح�والنقد�ال��Iخاضها�الدكتور�مما�

محمد�العلم��تثبت�بما�`�يدع�مجا`�للشك�صحة�البناء�النظري�الذي�خاضه�

0ول�لتشكيل�النظام�الخلي�ي�وفق�ما�وصل�من�آرائه�بالرواية�الباحث�!ي�عمله�

  !ي�كتب�العروض�وغ\]ها.

كما�أن�من�فضائل�هذا�العمل�أنه�سيمكن�الباحث�من�استقصاء�اXهمل�

�و0عاريض� �والبحور �0وزان �تطال �Iال� �العروضية �والقضايا �الظواهر من

�القبيل �هذا �من �من�فك�التباسات�كث\]ة �يمكن �الرواية��و0ضرب�بما تناقلhiا

الشفهية��ووجدت�لها�موطئا�!ي�كتب�النقد�والعروض�منذ�القديم.�ومثا`�ع�ى�

�!ي�تص يفها؛�هل�Èي�داخلة�!ي�باب�نذلك�مشكل�معلقة�لبيد�ال��Iتح\]�العلماء

الشعر�أو�أ»hا�خطبة�مسجعة�؟�والà>�ء�نفسه�مع�مقولة�تنسب�©بي�العتاهية�

واية�عن�ابنه�محمد�قال�:�سئل�أبي�هل�تعرف�رواها�صاحب�''0غاني''،�وغ\]ه..�ر 

̀�تدخل�!ي�العروض".   العروض؟�فقال:�أنا�أك³]�من�العروض.�وله�أوزان�

قد�العروضي\ن�من�تتبع�ديوان�أبي�نفقد�مكن�منهج�0ستاذ�!ي�التشريح�وال

العتاهية�بطبعاته�اXختلفة�بحثا�واستقصاء�لهذه�0وزان�فانت�¢�إcى�أن�:"0وزان�

لنظام�الخليل��ف���ال��Iبلغت��كما�سبق�!ي�جدول�·حصائي�اXفصل��اXنتمية

�الباáي�وهو��808 نصا،�فيظهر�أن�وصف�الكامل�باXرفل�واXذيل،��19نص،�وأما

�بالخ³ن� �الخفيف �ومجزوءء �بالقطع، �واXنسرح �والخ³ن، �الرجز�بالقطع ومجزوء

ام�الخليل�والقصر،�واXقتضب�بالطي�والقطع،�مما�جعل�الخروج�الظاهر�عن�نظ

                                                           
  .�129– 103"عروض�الشعر�العربي�قراءة�نقدية��توثيقية"؛�القسم�0ول.�صص.��-� 1
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�بمصطلحات� �وصفه �إمكان �بدليل �اXمكنة، �آفاقه �!ي �ودائرا �أفقه، �!ي محدودا

  النظام�نفسها.

أما�ماسبق�!ي�قول�القدماء�من�حكاية�أبي�العتاهية�إيقاع�مدقة�القصار،�

فقد�رأينا�أنه�لم�ُينتج��!ي�رأي�محمد�مصطفى�هدارة�الذي�رجحته�سابقا،�غ\]�

�اXقت �لحقا �اللذين �والقطع �ضيف،�الطي �رأي�شوáي �البسيط�!ي �أو�قلَب ضب،

̀�يتعدى�فلك�النظام�الخلي�ي.�   وذلك�كله�

 .1فهل�يصح�إذن�أن�يكون�أبو�العتاهية�أك³]�من�العروض؟"

  


  خاتمة:

هذه�رحلة�تعريفية�أولية�باتجاه�رئيس�!ي�الدراسات�·يقاعية�برحاب�كلية�

� �·نسانية �والعلوم �م�–�داب �توخيت �بفاس، �اXهراز �تقديم�ظهر �خ2له ن

�جانب� �إcى �الذي�مكن�للدرس�العرو=>� �الدكتور�محمد�العلم�، مشروع�رائده

عدد�من�أساتذتنا�الذين�كان�هاجسهم�بث�روح�البحث�!ي�هذا�العلم�وما�يزخر�

  به�من�دوائر�تحتاج�مزيدا�من�التنق\]�والتنقيب�½ضاءhÅا.

cجال�برحاب�الكلية�إXا� ى�اتجاه\ن�لقد�صنفت�!ي�البداية�البحث�!ي�هذا

اثن\ن،�متأسيا�!ي�ذلك�بملحظ�مازال�ي�]دد�!ي�سمãي�وقد�حضرت�رفقة�ثلة�من�

0صفياء�لزيارة�أستاذنا�الدكتور�محمد�الدناي�!ي�مرضه�الذي�تو!ي�فيه�رحمه�

هللا.�وقد�انداح�بنا�الحديث�إcى�العروض�وما�إليه�فنå>��مرضه،�وأنشأ�محاضرة�

                                                           
وة�التكريمية�لUستاذ�مقالة�للدكتور�محمد�العلم��ألقاها�أثناء�الند�"أبو�العتاهية�والعروض"؛�-�1

اXغرب�الحديث)،��العميد�الدكتور�محمد�الشاد�!ي�موضوع:�(اللغة�والثقافة�والتنمية:�رهانات

� ��31– 30أيام: �أبريل�� �2006مارس�و�فاتح �بكلية��داب�والعلوم�·نسانية ظهر�اXهراز��–،

  .22فاس،�ص.�
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لباب�واسع�!ي�تاريخ�النقد�العربي�جعل��!ي�أبي�الع2ء،�صفيه،�وما�كان�من�فتحه

رك\Äته�النقد�اللغوي�والنقد�العرو=>��/�·يقاÍي.�فسألناه�هل�أنت�ترى�نفسك�

عروضيا�فأجاب�رحمه�هللا:'�العالم�بالعروض�هو�Ì>��محمد�العلم��،�هو�عالم�

  العروض،�أما�أنا�فأمارس�النقد�الجماcي�العرو=>�'.���

  Rئحة
ا1صادر
وا1راجع:

-�Xا"؛�د.�عبد�هللا�الطيب،�صدرت�"�اhiرشد�ع�ى�فهم�أشعار�العرب�وصناع

ال��Iصدر�ف�hا�الجزء��1990إcى�سنة��1952أجزاؤه�0ربعة�تباعا�ابتداء�من�سنة�

� �الرابع �الجزء �(ينظر�مقدمة �اثن\ن. �قسم\ن �!ي �الطبعة��–الرابع �0ول، القسم

  ).1992الكويت،���-الثانية
ا!ي"؛�ذ.�محمد�بن�عبد�العزيز�الدباغ،�صدر�"تيس\]�علم�العروض�والقو �- � 1

  .1989!ي�طبعته�0وcى�بفاس،�سنة�

"العروض�والقافية�دراسة�!ي�التأسيس�و@ستدراك"؛�د.�محمد�العلم�،��-

  .1983الدار�البيضاء،�الطبعة�0وcى،�سنة��–دار�الثقافة�

�تحقيق�د.��- �الجوهري، �©بي�نصر�إسماعيل�بن�حماد "عروض�الورقة"؛

  .1984الدار�البيضاء،�الطبعة�0وcى،�سنة���–العلم�،�دار�الثقافة�محمد�

�محمد�العلم�،�جزآن،�- "عروض�الشعر�العربي�قراءة�نقدية�توثيقية"؛�د.

  .2008دار�توبقال�للنشر،��الطبعة�0وcى�

�منشورات�- �الدناي، �محمد �د. �الديلم�"؛ �مهيار �عند �القصيدة "بنية

�الب �العزيز�سعود �عبد �جائزة �مؤسسة �سنة��–ابط\ن �0وcى، �الطبعة الكويت،

2013،  
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�محمد�- �د. �و·نجاز"؛ �التصور �اXعريب\ن �الع2ء �أبي �الشعر�عند "نظرية

� �البابط\ن �العزيز�سعود �عبد �جائزة �مؤسسة �منشورات الكويت،��–الدناي،

  ،2014الطبعة�0وcى،�سنة�

̀ت�د.�محمد�الدنا- ي،�ث2ثة�"تطلعا�إcى�إثراء�اXعرفة�الشعرية"؛�جمهرة�مقا

أجزاء،�إعداد�وتنسيق�د.�عبد�هللا�بنصر�العلوي�ودة.�فاطمة�بنحامي،�منشورات�

اXركز�0كاديم��للثقافة�والدراسات�اXغاربية�والشرق�أوسطية�والخليجية/�كلية�

فاس،��-برانت��–فاس،�مطبعة�آنفو���- ظهر�اXهراز��–�داب�والعلوم�·نسانية�

  .2018الطبعة�0وcى،�سنة�

�نشر�دار�اXدني�"�- �أبو�فهر�محمود�شاكر، �ونمط�مخيف"؛ نمط�صعب،

  .�89،�ص.�1996بجدة�ومطبعة�اXدني�بمصر،�الطبعة�0وcى،�سنة�

مقال:�إشكالية�عدة�القوا!ي�عند�الخليل�محاولة�لرفع�·شكال�وتدارك����-

�الثاني،� �العدد �الذخائر، �عبد�الرحيم�الرحوتي،�ضمن�مجلة: �د. وهم�0خفش،

  .�52– 17،�صص.�02000وcى،�السنة�السنة�

�والعروض"؛�- �أثناء��"أبو�العتاهية �ألقاها �العلم� �محمد �للدكتور مقالة

�(اللغة� �موضوع: �!ي �الشاد �محمد �الدكتور �العميد �لUستاذ �التكريمية الندوة

� �أيام: �اXغرب�الحديث)، �رهانات� :� �والتنمية ��31– 30والثقافة مارس�و�فاتح��

  .22ظهر�اXهراز�فاس�،�ص.��–داب�والعلوم�·نسانية�،�بكلية�� 2006أبريل�
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�	�א����א����K
�	�א����א����K*  

 

��ي� �وخاصة ،
ً
�تعقيدا �الشعرية �الحداثة ��إشكاليات��أك �أحد �$يقاع يمثل

�وأمام� �الدراس+ن، �من �عدد �والتحليل �بالدراسة �تناوله �وقد �العشرين، القرن

 ��العربي�أو�غ+ �يأتي�الجدل�الدائر�ب+ن�نقاد�الشعر،�سواء ،Cه�من�الشعر�العالم

�تFGل�من� �لرؤية�جديدة،
ً
�وتأسيسا

ً
�اOجال�تنظ+�ا إسهام�بعض�الباحث+ن��ي�هذا

�فض�Vعن� �اOعاصرة، �مختلف�الثقافات�$نسانية انفتاح�اOثقف+ن�العرب�ع[ى

�اث�العربي،�وضمن�هذا�السياقdم�للFfغربي�محمد� عمق�قراءاOا�Cكاديمjأصدر�

 
ً
�جديدا

ً
�كتابا Cمنشورات��العلم� �وصدر�عن �واللغة"، �$يقاع �"�ي �عنوان: يحمل

اOركز�jكاديم�Cللثقافة�والدراسات�اOغاربية�والشرق�أوسطية�والخليجية�الذي�

،�والذي�2018يوجد�مقره�بمدينة�فاس،�العاصمة�العلمية�للمغرب،�Fsاية�عام�

  سنخصص�له�هذه�القراءة.

،�أغ���1944نة�فاس�عام�الباحث�اOغربي�محمد�العلمC،�من�مواليد�مدي

�الشعرية� �الكتابة �ب+ن �توزعت Cال�� �العلمية �اOؤلفات �من �بعدد �العربية اOكتبة

��ي� �اOتعددة �مشاركاته �عن Vفض� �جمة،dوال� �والتحقيق �النقدية والدراسات

�البحوث� �من �العديد �ع[ى �إشرافه �جانب �إ�ى �العلمية، �واOؤتمرات الندوات

�بجامعة�فاس،�ومن��دما�عملعن�الجامعية��ي�الدراسات�العليا،
ً
�جامعيا

ً
أستاذا

�و�ستدراك"،� �التأسيس ��ي �دراسة �والقافية: �"العروض �كتاب: أشهر�مؤلفاته

� �عام �1983صدر ،"� �كتاب: �حماد�وتحقيق �بن ��سماعيل �الورقة" عروض

  .1984الجوهري،�صدر�سنة�

                                                           

*
 �touzani79@hotmail.com–كاتب�وناقد�من�ا�غرب� �  
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صفحة،�ويضم��140وقد�جاء�كتابه�الجديد�"�ي�$يقاع�واللغة"،��ي�حوا�ي�

��ي�مق �و$يقاع �باللغة �مرتبطة �قضايا �حول �وتطبيقية، �نظرية �ودراسات ا�ت

،��وذلك�محاولة�من�اOؤلف�ل�سهام��ي�البحث�
ً
،�والعربي�خصوصا

ً
الشعر�عموما

��ي�مجال�بح��Cدقيق،���يزال�محل�جدل�ونقاش�ب+ن�الباحث+ن� �الجاد، Cالعلم

  وضمن�حساسيات�نقدية�متباينة.

�جمة�Oقالافتتح�هذا�الكتاب�بعد��سdل،�بVF�Pierre Guiraud ��:عنوانه

�الVتينية،� �أصوله �إ�ى �بالعودة �الشعري، �تحلي�Vللبيت �يقدم �الشعر"، "ثوابت

��أو�الكVم��حيث�يرجع��ي�منطلقه�إ�ى�خطوط�متساوية�وموزونة،�وهو�يناقض�الن

.
ً
  الذي�يتجه�إ�ى�jمام�مستقيما

��$ي��الن �التمي+¡�ب+ن �أيضا �اOقال �إيقاع�ويحاول �إن �حيث �والشعر؛ قا£ي

الشعر�ووزنه�طريقتان�لتقسيم�الحديث�إ�ى�أقسام�متناسبة،�بينما���توجد��ي�

�C¥¦لنماذج�من�الشعر�الفرن�Vقال�تحليOالشائع�تناسبات.�ويقدم�صاحب�ا���الن

القديم،�للوقوف�ع[ى�ما�يمّ+¡�الشعر�من�توازيات�إيقاعية�وتركيبية،�ويخلص�من�

)،�وباOقاطع�ذلك�لبعض�النتائج�
ً
�وتركيبا

ً
�الشاعر�يتVعب�بالنحو�(معجما مFGا�أنَّ

�عروض،� �كل �ثوابت �و±ي �والعلّو، �والشّدة �الكمية �ون²�ات �والوقفات، ات،
ّ
والّرن

�الحا�ت،� �بعض ��ي �تنوعها �من �الرغم �ع[ى �اللغات، �كل �عروض ��ي وموجودة

  حسب�طبيعة�كل�لغة�وخصوصياFfا.�

اللغات،�يستحضر�صاحب�اOقال�بعد�هذا�التأصيل�للعروض��ي�مختلف�

�،Cتي�Vمر�بالعروض�$غريقي�الjويتعلق�� بعض�jنظمة�العروضية�jساسية،

�جانب�العروض�الهندي�والع²�ي،� �إ�ى ،Cوالعروض�الصي�� والعروض�الجرماني،

حيث�ي²�ز�خصوصيات�كل�نظام،�محددا�ثوابت�الشعر،�وخاصة�اOقطع�الذي�

الكVمية،�واOنتج�للّن²�؛�حيث�لكل�صوت�مدته�يعّد�الوحدة�jساسية�للسلسلة�
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�لذلك�ستنقسم�
ً
مّ+ُ¡ه،�وتبعا

ُ
ته�وجرسه�وت

ّ
وُعلوه�وشّدته�الخاصة�به،�ال��Cتحّدد�رن

jصناف�العروضية�إ�ى�شعر�ن²�ّي،�وشعر�كّمC،�وشعر�مقطµي،�وOا�كانت�بعض�

عة�واOّدة،�فقد� �ّدد�والسَّdفتح�ذلك�·�ت�العصرية�قد�نجحت��ي�الفصل�ب+ن�ال

ف�
ّ
باب�jمل�لتدقيق�$يقاع��ي�الشعر،�من�خVل�العروض�التجري�C¹الذي�يوظ

�والوظيفة؛� �الشكل �يمّ+¡�ب+ن �� �دام �ما �التحليل �هذا �غ+��أنَّ �·�ي، التحليل

�
ٌ
�حاملة �كلماٌت �فونيمات���أصوات، �الوزن�د�ئُل �تحدد Cال�� �الصوتية فالصور

،�و��يمكن�بنا
ٌ
  ء�ع[ى�ذلك�أن�ندرسها�بعيدا�عن�وظيف�Fا.Oع�����أشكاٌل�فارغة

�Cت�العلمية�ال�VداخOالكتاب�أيضا،�بعض�ا� ومن�الدراسات�ال��CتضمFGا

�اOؤلف�محمد�العلم��Cي�مؤتمرات�علمية،�حول�الشعر،�أو�بمناسبة� شارك�«Fا

�"jسباب�وjوتاد�والفواصل�ب+ن� تكريم�رواد�نقد�الشعر،�ويتعلق�jمر�ببحث:

�والحرك �ونحاة�اOقطع �عروضي+ن �jقدم+ن، �آراء �فيه �استعرض �والسكون"، ة

�
ً
�مستحضرا �الوظيفية، �jصوات �علماء �من �اOحدث+ن �بعمل �وقارFsا ولغوي+ن،

�اللغة�العربية�مقارنة�مع�اللغات�·خر�jجنبية،� �تمّ+¡ت�«Fا Cبعض�الظواهر�ال�

الفرنسية��فع[ى�سبيل�اOثال�ليس�هناك��ي�العربية�كلمة�تبدأ�بصائت،�بينما��ي

��ي�رصد�أسباب�
ً
�وأيضا�بذل�اOؤلف�جهدا�واضحا كلمات�±ي�عبارة�عن�صائت.

اختVف�الحركات��ي�العربية،�وعVق�Fا�ببعض�الحروف،�إ�ى�جانب�السكون�الذي�

�عناية� �أولوه �القدماء �فإن �العربية، ��ي �الحركات �نظام �من
ً
�جزءا �يكن �لم وإن

جانب�الصوتي�الوظيفي،�والصر�ي،�كب+�ة،�Oا�يحمله�من�قيم�لغوية،�تظهر��ي�ال

�ع[ى� ��عتماد �إمكانية �مفادها �جوهرية �فكرة �إ�ى �ذلك �من �ليخلص والنحوي،

مفهوم�الحركة�والسكون،�من�أجل�بناء�نظام�للمقاطع��ي�اللغة�العربية،�وهذه�

الفكرة�±ي�ال��Cسينطلق�مFGا�الباحث�محمد�العلمO�Cقاربة�مقاطع�العروض،�أي�

�وا �وjوتاد �اOتحرك�jسباب �مفهومي �ع[ى �اOقاطع �هذه �لقيام �نظرا لفواصل،

  والساكن.
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أما�بحث�"�أبو�العتاهية�والعروض"،�فقد��ناقش�فيه�الحكم�النقدي�الذي�

ظر�لشعره�باعتباره�"أك²��من�العروض،�وله�أوزان���تدخل��ي�العروض
َ
"،�حيث�ن

�صنعة� �من نه
ّ
�لتمك �يشاء، �كيف �ويأخذ ،

ً
�بالشعر�لعبا �يلعب �أبو�العتاهية كان

الشعر،�وامتVك�ناصية�اللغة،�وقد�استدل�الباحث�ع[ى�ذلك�بنماذج�من�شعره�

�ك+¡�ع[ى�jفكار�ذات�dسألة،�مع�الOوآرائه،�ثم�استحضار�آراء�القدماء�حول�هذه�ا

و�C¥ÁاOحض،�Oعرفة�ما�يدخل�من�الجانب�$حصائي�وأيضا�ذات�الجانب�العر 

�هذه� �استقامة �ومدى �يدخل، �� �وما �الشعر�العربي، �عروض ��ي شعر�الرجل

�صدق� �يرّجح �مما �عروضية، �سقطات �أي �من �خلو�شعره �أثبت �حيث jوزان،

  الحكم�النقدي�"أن�يكون�أبو�العتاهية�أك²��من�العروض".�

ن�jدباء�وقد�خّصص�الباحث�محمد�العلم�Cبعض�الدراسات�Oعاصريه�م

  والنقاد،�مغاربة�ومشارقة،�ويدخل�ضمن�ذلك�ثVث�دراسات:

�اOرحوم�محمد� �عند C¥Áالدرس�العرو� ��ي �القوا�ي �"جمالية �بعنوان: jو�ى

ط�فFÅا�الضوء�
ّ
الدناي"،�وهو�أحد�رواد�البحث�jكاديم�Cالجامµي��ي�اOغرب،�سل

جمالية�ع[ى�جهود�الدكتور�محمد�الدناي��ي�خدمة�العروض،�وخاصة�مبحث�

�نقدية� �مصطلحات �إبداع ��ي �سواء �نوعية �إضافة �فيه �له �كان �الذي القافية،

  جديدة،�أو�تقريب�معرفة�عروضية�دقيقة،�بألفاظ�جامعة�مانعة.

والدراسة�الثانية�حملت�عنوان:�"مقدمة��ي�اللغة�و$يقاع��ي�شعر�أحمد�

�م �الشاعر�اOغربي�الفذ؛ ثل�مفدي"،�رصد�فFÅا�خصوصيات�القصيدة�عند�هذا

طابع��ستمرارية�وخاصية�الجزالة،�ما�طبع�اللغة�من�تنوع�وثراء؛�حيث�يحضر�

�تمّ+¡ت�به�قصائد� �إ�ى�جانب�ما اOعجم�القرآني،�واOعجم�الجاه[ي�والصحراوي،

  هذا�الشاعر�من�إيقاع،�وخاصة�ولوعه�باOتدارك.
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�العويس،� �سلطان �للشاعر�$ماراتي �خّصصها �فقد �الثالثة �الدراسة أما

�ع �إحصائية�حملت �دراسة �العويس: �شعر�سلطان ��ي C¥Áالعرو� �"$يقاع نوان:

وصفية"،�تتبع�فFÅا�$يقاع�العرو�C¥ÁلËشعار�ال��CتضمFGا�ديوان�هذا�الشاعر،�

�من� �جملة �ع[ى �الدراسة �هذه ��ي
ً
زا

ّ
�مرك �الكاملة، �الشعرية �أعماله ��ي اOنشور

Cا،��النقاط؛�و±ي�توزيع�القصائد�ع[ى�البحور،�وتحديد�البحور�ال�FÅلم�ينظم�عل

ثم�رصد�ظواهر�عروضية�طبعت�شعره؛�ومFGا�ما�له�صلة�بالشعر�القديم،�وOا�له�

  عVقة�بروح�التجديد�والتطوير�ال��Cمّ+¡ت�بعض�قصائده.

واختتم�الباحث�محمد�العلم�Cكتابه�"�ي�$يقاع�واللغة"�بدراست+ن،�jو�ى�

�أن�هذا�بعنوان:�"محاولة��ي�ضبط�إيقاع�بعض�أزجال�الطرب�jند
ً
ل¦¥C"،�علما

اOوضوع�تقف�دونه�عوائق،�من�أهمها�أن�لهجة�أهل�jندلس�لم�تعد�مستعملة،�

�فدريكو� �الباحث+ن �من �كل �إليه �وصل �اOؤلف�ما �اعتمد �الصعوبة �هذه ولتجاوز

�تاريخ� كوريين��Cوخاصة�تحقيقه�لديوان�ابن�قزمان،�ومحمد�بنشريفة��ي�كتابه:

 jو� �اOغرب ��ي �وjزجال �النظري�jمثال �jساس �توص�Vإليه �ما �معت²�ا ندلس،

�ساعده� �مما �jندلسية، �بعض�jزجال �إيقاع �تحديد �Oحاولة الذي�انطلق�منه

�jزجال� �لبعض �الخارجية �البنية �أنَّ �مFGا: �النتائج �من �جملة �استخVص ع[ى

�وذا� ،
ً
�ومزدوجا ،

ً
�مشطورا �يكون �البيت �حيث ح؛

ّ
�اOوش �هيئة �تتب�� jندلسية

ة،�كما�هو�شائع��ي�كل�من�اOوشح�والزجل.�ويضاف�إ�ى�ذلك�تنوع�أغصان�متعدد

�اOألوفة��ي� �وبعض�الصور الب���$يقاعية�ب+ن�بعض�jبحر�الخليلية�كاOجتث،

  اOوشح،�حيث�خرج�الوشاحون�عن�نمط�jبحر�اOعروفة�إ�ى�أبحر�مشتقة�مFGا.

ام،�حيث�والدراسة�الثانية�ال��Cاختتم�«Fا�الكتاب،�كانت�بحق�مسك�الخت

نقلت��هتمام�من�الشعر�العربي�ومن�اللغة�العربية�إ�ى�لغات�أخرى�غ+��العربية،�

وذلك��ي�سياق�تعزيز�الحوار�العلم�Cب+ن�الباحث+ن��ي�اللغة،�وتأكيد�دور�البحث�

اللغوي��ي�ترسيخ�هذا�الحوار،�وقد�عنون�اOؤلف�دراسته�بـ�"�نظرة�عن�الهمزة��ي�
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�ع[ ز�فFÅا
ّ
�رك �من�غ+��العربية"، �نماذج �ومستحضرا ،

ً
�تحديدا �الفرنسية �اللغة ى

�الهمزة���توجد��ي�الفرنسية�إ���ي�أّول� الكلمات،�ليخلص�إ�ى�نتيجة�مفادها�أنَّ

�
ً
�حاdتوجد��ي�العربية��ي�أول�الكلمة�و�ي�وسطها،�و�ي�آخرها،�مق� الكلمة،�بينما

�ال �إ�ى �وُيرمز�به �الفرنسية �إدماج�رمز�كتابي�جديد�ُيضاف�إ�ى �مما�ضرورة همزة،

�هذه�النظرة� ينتج�عنه�تغي+���ي�أنواع�اOقاطع�وعددها��ي�الفرنسية،�وjكيد�أنَّ

�·ن،� �لحد �الشائع �الفونولوÒي �التقليد �عن �خروجها �من �الرغم �ع[ى الجديدة،

يعت²�ه�اOؤلف�محمد�العلم�Cمحاولة��ي�الطريق�نحو�حوار�لسانّي�جديد،�يسهم�

  �ي�حوار�الحضارات�اOنشود.

�كتا �العلمC،�إن �محمد �اOغربي Cكاديمj� �Oؤلفه �واللغة" �$يقاع �"�ي ب:

�صاحFÓا� �اهتمام �ع[ى �تدل �الشعر، ��ي �با�يقاع �الّصلة �وثيقة �لجوانب بتناوله

بالتأصيل�لعلم�العروض�والقافية،�ع²���نفتاح�ع[ى�لغات�غ+��العربية،�وعقد�

�ي�اللغات�jخرى،�مقارنات�ب+ن�ما�هو�موجود��ي�الشعر�العربي�وغ+�ه�من�الشعر�

�ما� �ولسانية �لغوية �قضايا ��ي �واOختلف، �اOؤتلف �ع[ى �الوقوف �أجل �من وذلك

تزال�محل�اختVف�ب+ن�الدارس+ن،�لكFGا�مع�ذلك�تعكس�نضج�البحث�اللساني�

عند�العرب�اOعاصرين�ويقظ�Fم�وأهلي�Fم�ل�ضافة�العلمية�والنوعية��ي�مثل�هذه�

    الحقول�اOعرفية�الدقيقة.

����  
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�اهتمامات� �اتأخرة �العصور ��ي �اغاربة �العلماء �بعض �لدى ظهرت

موسوعية�سعت�ع1ى�اخت0ف��ي�طرق�التناول�ومناحيه�وغاياته�إ#ى�حصر�العلوم�

�وبمصطلحها �89ا �والتعريف �ف@8ا�؛ومواضعا=8ا�وترتي>8ا �اؤلفات وكان��.ووضع

  �.لم�Oالعروض�والقافية�حضور�ف@8ا�بJن�غIJها�من�العلوملع

وسنحاول�أن�نستج1ي�صنيعهم��ي�ذلك�من�خ0ل�الوقوف�ع1ى�ما�تناولهما�

م�ف@8ا�،وتبJّن�طريق^8م��ي�ذلك�وأغراضهم�،به�بعضهم
ّ
والقصد�إ#ى�كل��؛وما�تحك

  .من�عبد�الرحمن�الفا�Ofgوالحسن�اليو�Ofgومحمد�الطالب�بن�الحاج

�الر  �عبد �القادر�الفاOfgوضع �عبد �بن �/1096(تـ.�1حمن كتابه��م)1685ه

يمكن�اعتباره�بحق��،وهو�رجز�تعليم�Oطويل�النفس�؛"wقنوم��ي�مبادئ�العلوم"

ى�فيه�التعريف�بمختلف�العلوم�اعروفة��ي�عصره�،دائرة�معارف
ّ
بلغ�89ا��،تو�

�اخطوطة �بعض�أصوله ��ي �ما �ع1ى
ً
�من�مائة�وخمسة�عشر�علما

ً
ء�وجا�.2نحوا

��ي�ارتبة�الثالثة�والعشرين يليه�علم�القوا�ي��،3ترتيب�ورود�علم�العروض�بي�8ا

  .�4ي�ارتبة�الرابعة�والعشرين

                                                           

  التعليم�العا�ي،�فاسأستاذ��-  *
  .�1وها��،121- 114:�ل�خضر��،ترجمته�ومصادرها��ي�:�الحياة�wدبية�- 1
و�ي�واحدة�من�بJن��؛معتمدنا��ي�هذا�البحث�؛6585من�بي�8ا�مخطوطة�الخزانة�الحسنية�بالرباط�رقم��-  2

�ف@8ا �خطية�؛عشر�نسخ �نسخ �كذلك�عدة �الوطنية �اكتبة �من��؛و�ي �عددا وتستوعب�بعض�نسخه

�ذكرنا �كشاف�الكتب�اخ�،العلوم�أك��Iمّما :� �(راجع .� �نظمه �بالخزانة�الحسنيةدون�أن�يتّم �،طوطة

  )�202-1/201للمنوني�:��،واصادر�العربية�؛43لعمور�:�
  ظ�.41و-ظw39قنوم�:�و�- 3
  و�.42و-ظ41اصدر�السابق�:�و�- 4
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ً
قّسمها�بعد�wبيات�الثمانية��،تناول�علم�العروض��ي�سبعة�وسبعJن�بيتا

wو#ى�إ#ى�سبعة�أبواب�ثّم�أتى�بعدها�بتسمية�وتعريف�البحور�الشعرية�الخمسة�

 �،عشر
ّ
�لخ �واضعه�ثم �عن ثرت

ُ
�أ �كما �العلم �هذا �بعض�مقتضيات ص�بعدها

  .الخليل�بن�أحمد�الفراهيدي

  :وقال�فيه�،أّما�wبيات�الثمانية�wو#ى�فأّولها�لحّد�علم�العروض

ــــٌم�بــــه�ُيــــْدرى�صــــحيُح�الشــــعر�مــــن
ْ
   ِعل

ً
 �فاســـــــــــــــــــــــــــِدِه��زيـــــــــــــــــــــــــــدا

ً
 �إن�ونقصـــــــــــــــــــــــــــا

ْ
  ُوِزن

�،وعه�ومفروقهوالوتد�مجم�،ثم�انصرف�بعده�لذكر�السبب�ثقيله�وخفيفه

و¢شارة�إ#ى�أن�البحور�جميعها��،ثّم�لذكر�التفاعيل�أو�wجزاء�أصولها�وفروعها

  .تدور�ع1ى�هذه�التفاعيل

ومJّ£��،فسّماها�،وأتى�بالباب�wول��ي�خمسة�أبيات�وجعله�"باب�الدوائر"

وبJن�ما�يقوم�ع1ى��،بJن�ما�يقوم�ع1ى�ثمانية�أجزاء�وهما�دائرتا�اختلف�واتفق

  .ة�و�ي�الث0ث�الباقيات�اجتلب�واشتبه�واؤتلفستّ 

وبالثالث��؛وأتى�بالباب�الثاني��ي�ثمانية�أبيات�وجعله�"باب�تسمية�wبيات"

�"باب�الزحاف�انفرد" �أبيات�وجعله �أربعة �"باب��،�ي �وجعله �بيتJن ��ي وبالرابع

�ازدوج" �وا�،الزحاف �اعاقبة �"باب �وجعله �أبيات �سبعة ��ي راقبة�وبالخامس

وبالسابع��ي�سبعة��،وبالسادس��ي�تسعة�أبيات�وجعله�"باب�العلل"�،واكانفة"

  .أبيات�وجعله�"باب�العلل�الجارية�مجرى�الزحاف"

�©ستعراض� �اوالية �والعشرين �wربعة �wبيات ��ي �ذلك �بعد وانصرف

�عشر �الخمسة �الشعرية �وأضر89ا��،البحور �وذكر�أعاريضها �م�8ا �كّل وتسمية

  .وعددها
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وجعل�wبيات�الث0ثة�wخIJة�للتذك�IJبما�نقل�عن�واضع�العلم�الخليل�بن�

�البحور  �بعّدة ق
ّ
�يتعل �فيما �عشر�،أحمد �خمسة �بعدة��؛و�ي ق

ّ
�يتعل �فيما ثّم

و�ي��،وبعّدة�wضرب�؛و�ي�أربع�وث0ثون �،وبعّدة�wعارض�؛و�ي�خمس�،الدوائر

�وستون  �تصيب�wعاريض�وw �؛ث0ثة Oªال� �العلل �بكون �سائر�ثم ��ي ضرب�©زمة

  .و©�يلزم�الزحاف�الذي�يصيب�أجزاء�الحشو�،wبيات

 
ً
�تناول�علم�القوا�ي��ي�عشرين�بيتا ��ي�أولها��؛ثّم �الروّي فجاء�بحّدها�وحّد

  :فقال

��البيـــــــــــــِت 
ُ
�وقيـــــــــــــْل �قافيـــــــــــــة

ُ
ــــــــــــــرة   الخليـــــــْل �ِمـــــــن�قبـــــــل�ســـــــكن�ن�انFGـــــــت�عـــــــن  Eخيــــــ

ــــــــــــــــــا Fــــ ُّMرو� 
ٌ
ــــــــــــــــــه�حـــــــــــــــــرف ــــــــــاحـــــــــرِّ   تنتســـــــــــــــــْب �إليـــــ ـــــــــُرْب �ك�بـــــــــا�جرى�الـــــــــّروي�َمـــــــــْع�مـ

َ
  ق

�أضر89ما �ولعّدة �ومطلقها �مقّيدها ق�بأنواعها
ّ
�يتعل �،ولحروفها�،وتعّرض�ا

  .ولبعض�عيو89ا

وي0حظ�أّن�الفا�Ofgسار��ي�نظمه�ع1ى�شاكلة�َمن�نظموا�قواعد�العروض�

�قبله �مبسوطة��،والقوا�ي �مدّونات �من �ف@8ما �لبعضهم �نظر�فيما والظاهر�أنه

�تناول��؛ومختصرة �من�ال®IمJ£��ي �ضروبا �يسلك�مسلك�َمن�تعّمدوا �لم� غ�IJأنه

�نظمهم ��ي  �،بعض�أغراضهم
ً
�الحروف�وwلفاظ�رموزا مثلما��،وذلك�باستخدام

فعل�أبو�الجيش�wنصاري��ي�"wندلسية"�وضياء�الدين�الخزر°ي��ي�مقصورته�

�بـ"الّرامزة" �الخ�.اسّماة �العلم ثر�عن�واضع
ُ
�أ �بما �تقّيد ولم��،ليل�بن�أحمدوقد

�سواه �إ#ى �قلي�0 يلتفت
ّ
�واحدة�،إ© �مّرة �الزّجاج �إ#ى��،فسّم² �با³شارة واكتفى

  �.ولم�يذكر�بحر�اتدارك�الذي�استدركه�بعضهم�؛بعضهم�مّرتJن
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Ofgاليو� �مسعود �بن �فص�0ضخما�1690ه/1102(تـ.1وخّصص�الحسن م)

العلم،�وهو�الفصل��ضمن�الباب�wول�الذي�عقده�¶حكام�،من�كتابه��"القانون"

)��ي�اعتبار�هذا�(J.Berqueوعليه�اعتمد�استشرق�الفرن·�Ofجاك�بIJك��،2العاشر

�ل®Iتيب�العلوم�وتعريفها �موسوعيا"
ً
�تعريف��؛3الكتاب�"مختصرا وقد�تناول�فيه

  "علم�اJ£ان"�و"علم�القافية".

ع�،�وهو�ما�سار�عليه��ي�تناوله�لجمي4لقد�كان�تناوله�لهما�مختصرا�مجم�0

�الشرعية  �،العلوم
ً
�وفرعا  �،أص0

ً
�وعرضا

ً
�¢شارة��،ذاتا �"ع1ى �ف@8ا فاقتصر

؛�5وديوان�واحد�©�يجمعها"�،و©�مزيد�عل@8ا�،¶¾8ا�مشروحة��ي�دواوي�8ا�،و¢جمال

  .وكان�فرضه��ي�عموم�مواد�كتابه�ونّبه�إليه��ي�أوله

يه�من�"هو�ما�يعرف�به�تفعيل�الشعر�وما�يقع�ف�:عّرف�علم�اJ£ان�بقوله

�له�الخليل�بن�أحمد�الفراهيدي�؛زيادة�ونقص" �جعلها
ً
وهو��،وذكر�أن�له�أوزانا

وأشار�أن�غIJه��،ذكر�تسمي^8ا�وتفعي0=8ا�،و�ي�خمسة�عشر�،الذي�ابتدأ�وضعه

�اتدارك �عل@8ا �السبب�والوتد:وبJّن�أنه�.زاد �معرفة م�فيه�ع1ى
ّ
�ُيتكل والزحاف��،"

�السبب �ثاني ��ي �و �،وهو�الحذف ة
ّ
�ذلكوالعل �سوى �فيما �الحذف ومعرفة��؛�ي

وما�يستعمل��،وما�يقع�لكل�نوع�من�الضروب�،وما�يقع�فيه�،العروض�والضرب

  كام�0وما�©�".

                                                           

  .��1وها��،136-122ترجمته�ومصادرها��ي�الحياة�wدبية�:��- 1
ل�أك��Iمن�ثلث�الكتاب�(�؛13/6ملـ�.��– 3/5القانون�:�ملـ�.��- 2

ّ
  %).38ويشك

3 -Jacques Berque , L’interieur du Maghreb : 356 
  .�8-12/7القانون�:�ملـ�.��- 4
  .�16/1اصدر�السابق�:�ملـ�.��- 5
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�هو �بأنه �القافية �ع1ى��:وعّرف�علم �الك0م �آخر�البيت�من �يعرف�به "ما

وما�يكون�من��،وما�قبله�،وع1ى�وصله�وحركته�،الروّي�الذي�تنب�OÓعليه�القصيدة

"ذلك�مقبو© 
ً
  .�وما�يكون�عيبا

�إ#ى�Ôخر �ُيجمع�العلمان�©حتياج�أحدهما �ما
ً
فيقال��،ثم�©حظ�أنه�كثIJا

�العروض �علم �عند��.ع�8ما
ً
�معا �للعلمJن �جامعة �إذن �العروض�عنده فتسمّية

�غIJه�،¢ط0ق �عند �كما �أولهما �علم��.و©�تخّص �بعد �فيما �تناوله �عند وسيبJّن

بخ0ف�باÕي�العلوم�اللغوية���،ك0م�العربالشعر�أّ¾8ما�مخصوصان�باوزون�من�

  فُيحتاج�إل@8ا��ي�كّل�من�اوزون�وانثور.

�الحاج �بن �حمدون �بن �الطالب �محمد �/1273(تـ�1وتناول م)�1857ه

بالتعريف�علم�Oالعروض�والقافية�ضمن�ما�كان�أخذ��ي�إنجازه�من�مواّد�كتابه�

ق�ببعض�العلوم�من�ا
ّ
بادئ�العشر"،�فوصل�89ا�"wزهار�الطيبة�النشر�فيما�يتعل

�وقف�ف@8ا�عند�علم�أصول�الفقه�ولم�يكمله
ً
والظاهر�أن��؛إ#ى�ثمانية�عشر�علما

�ع1ى�تعريف�العلوم�اختلفة�
ً
أجله�لم�يمهله�³تمام�مشروعه�الذي�كان�منفتحا

  .دون�تحديد

�IÖّيع� �ما �إ#ى �تعريف�العلوم�×حتكام �تناول�مادة �الطالب��ي وال®£م�محمد

و�ي�ابادئ�العشرة�ال��Oªجرت�عادة�بعض��،العلم�وبمبادئ�العلمعنه�بمقدمة�

لتوقفه�عل@8ا��؛اتأخرين�بذكرها�بJن�يدي�ما�يرومون�تعريفه�من�العلوم�اختلفة

�ما �فيه�،بوجه �89ا �و×ستمداد��.وانتفاع �و×سم �والواضع �واوضوع �الحّد و�ي

�والفائدة �والنسبة �غ2Jوحكم�الشارع�واسائل�والفضيلة �Iأن�بعضهم�لم�يكن�.

                                                           

1 -�� - 83ترجمته�ومصادرها�فيما�كتبناه�عنه�ضمن�مبحثJن�من�مباحث�كتابنا�"أمشاج�بحوث�مغربية"�:

130.  
  .�w2/1-2زهار�الطيبة�:��- 2
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�تلك�ازية �إدراك�العلم�وفهم��؛يرى�لها �"أّن �الذي�ذهب�إ#ى Ofgومن�بي�8م�اليو

  .1وإنما�يحصل�89ا�مزيد�تبصرة�ومزيد�رغبة"�،مسائله�©�يتوقف�ع1ى�OfØء�م�8ا

�وقد�2جاء�ترتيب�التعريف�89ذين�العلمJن��ي�ارتبتJن�السابعة�والثامنة� .

و�ست�وعشرين�صفحة�بينما�اختصر��ي�تناول�الثاني�توّسع��ي�تناول�أولهما��ي�نح

واضطراره��،ومرّد�ذلك�إ#ى�تداخل��ي�كث�IJمن�مباحث�العلمJن�؛�ي�اثنتJن��فقط

  .إ#ى�×ختصار��ي�تناولها��ي�الثاني�و¢حالة�عل@8ا�فيما�تقّدم�له�عند�تناول�wول 

�ابادئ �ترتيب �ع1ى �العروض �بعلم �التعريف باحث� �تناوله ب
ّ
�رت �وقد

�للناس�فيه�؛العشرة واستعرض�بعضه�مّما��،فتحّدث�عن�ّحّده�و©حظ�ك�Iة�ما

�"النفحات�wرجية" �الخزرجية �ع1ى �شرحه ��ي �زاكور �ابن ه�،نقله
ّ
"علم��:وهو�أن

�والعلّية" �الزحفية والزموري��ي�شرحه�عل@8ا��؛بأوزان�العرب�الشعرية�ولواحقها

 
ً
ه�،أيضا

ّ
�الشعر�بحسب�ضبط�wوزا�:وهو�أن �من�"نظر��ي �يع®8ÚIا �ما �ومعرفة ن

�يجوز�ويمتنع�عند�العرب" �والنقصان�بما  �،الزيادة
ً
�،واستعرض�غ�IJذلك�مقارنا

  .وممJّ£ا�بJن�ما�داخل�بعضها�مما�ليس�من�ّحّده

وهو:�"الشعر�من��،وانتقل�وضوعه�فأورد�ما�قاله��ي�شأنه�الشيخ�زكرياء

�مخصوصة" �بأوزان �موزون ه
ّ
�إن �الشعر��؛حيث �تقييد �أن �حظ بالحيثية�و©

�أواخر�wبيات �النظر��ي �عند �القوا�ي �علم �يقتضيه �اح®Iاز�مّما وعلم��،اذكورة

  .وعلم�اللغة�والتصريف��ي�مفرداته�،النحو��ي�تراكيبه

�وهو�َمن�جعله�عِ �،وأّما�واضعه�فهو�الخليل�بن�أحمد�الفراهيدي
ً
لما�مفردا

�وطبيعة �العرب�سجّية ��ي �wدب �علوم �من �كغIJه �كان �أن �بعد وقد��.بالتدوين

�به �العروض�،عّرف ��ي �اختصرة �الكتب �من �جملة �ع1ى��،واستعرض ز
ّ
ورك

                                                           

  .�5/7.��القانون�:�ملـ�- 1
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�تتمJّ£��،الخزرجية�وعدد�من�شروحها �وما وأث�²Óع1ى�معارضة�والده�لها�وشرحها

 وكون�جّل�أ�،به�من�زيادة�مسائل�لم�يذكرها�الخزر°ي
ً
�نبويا

ً
  .مثل^8ا�مديحا

�فالعروض �اسمه �مش®Iك�بJن�معان�كثIJة�؛وأّما �الناحية�،وهو�لغة �،م�8ا

�ُيعرض�عليه�الOfßء�،ومكة�وادينة �والعمود�اع®Iض��ي��،وما أي�يقاس�عليه،

  ...وسط�الخباء

�اصط0حا �الخليل�،وأما �بذلك �سّماه �صدر��،فقد �wخ�IJمن �الجزء وع1ى

�من�عروض��وع1ى�كّل �،البيت�من�الشعر بحر�من�البحور�الشعرية�فيقال�هذا

�عروض�اديد �ومن �×صط0حية�.الطويل �اعاني �هذه �من �لكل �أن �و©�حظ .

  .مناسبة�ع�²Óلغوي 

�استمداده �×صط0حية�،فأشعار�العرب�،وأّما �مبادئه �العروضيJن �،وعند

وما��،وذكر�أجزاء�التفعيل�،وتقسيم�كل�م�8ا�إ#ى�قسميه�،كتعريف�السبب�والوتد

  .إ#ى�ذلك

�فالظاهر�الندب �حكمه �أعرف�بحقيقة��،وأّما �كان �العلم فمن�عرف�هذا

  .فيكون�أفهم�لàيات�ال�Oªورد�ف@8ا�ذكر�الشعر�من�غIJه�،الشعر�من�غIJه

�مسائله �إ#ى��،وأّما �محمو©=8ا �نسبة �بالIÖهان �يطلب Oªال� �قضاياه Oáف"

�ع1ى�وجه�إجما#ي" �العلم�بوجه�فاقصود�إذن�معرفة�مسائل�ه�،موضوعا=8ا ذا

  .و�ي�ذلك�زيادة�تميJ£�،إجما#ي

�؛وموضوعه�وهو�الشعر�-وستأتي-وأّما�فضيلته�فع1ى�قدر�حكمه�وفائدته�

ق�بفضيلة�العروض�إ#ى�فضيلة�الشعر�فأورد�
ّ
ه�قد�انصرف�عّما�يتعل

ّ
وي0حظ�أن

ق�بمدحه
ّ
احمود��:والتميJ£�بJن�أقسامه�الث0ثة�،وبفوائده�الجّمة�،بعض�ما�يتعل

�،وكيف�أنه�يحسن�×شتغال�باحمود�؛وم�وما�ليس�بمحمود�و©�بمذمومواذم

وعليه�يحمل�قول�صاحب��،و©�ينبâي�¢كثار�من�غIJهما�،ويحرم�ذلك�باذموم



@العروض�والقافية�لدى�ا�وسوعي�ن�ا�غاربة� @@ @@ @@ @

 316

�من�الشعر�أحسن�،"و©�بأس�بإنشاد�الشعر�:"الرسالة"
ّ
و©�ينبâي�أن��،وما�خف

  يك��Iمنه�ومن�الشغل�به".

فبينه�وبJن�النحو��؛بJن�غIJه�من�العلومفتختلف�فيما�بينه�و �،وأما�نسبته

وبينه��؛مث�0عموم�وخصوص�بإط0ق�¶ن�موضوع@8ما�وهما�الشعر�والك0م�كذلك

�.وبJن�التاريخ�عموم�وخصوص�بوجه�¶ن�موضوع@8ما�وهما�الشعر�وwخبار�كذلك

¶ن�موضوع��،وليس�بينه�وبJن�علم�القوا�ي�تساٍو�لتساوي�موضوعهما�وهو�الشعر

  .أواخر�wبيات�©�غIJعلم�القوا�ي�

�فائدته �استعرض��؛وأّما �كثIJة �جّمة �العروض�وفوائده �علم �جدوى فإن

وقد��؛ويتبJّن�بذلك�أّن�القرآن�ليس�بشعر�،وم�8ا�تميJ£�الشعر�من�غIJه�؛بعضها

"وهل�علم�العروض��:من�بي�8ا�قول�ابن�بّري �؛أورد�نقو©��ي�شأن�بعض�فوائده

وكما�أّن�صنعة�النحو�وضعت�لُيعا�ى�89ا��! مللشعر�إ©�بمثابة�علم�¢عراب�للك0 

�الشعر�من� �به �لُيعا�ى �العروض�وضع �اللحن�فكذلك�علم اللسان�من�فضيحة

�©ختلطت�wوزان�واختلفت�wلحان�وانحرفت�الطباع�عن��،خلل�الوزن فلو©ه

  .الصواب�انحراف�wلسنة�عن�¢عراب"

�القوا�ي �تناول�علم �انتقل�إ#ى �من�قب�،ثم �أشرنا �،ل�فقد�أجمل�فيهوكما

لتساو8Úما��ي�كث�IJمما��وذلك�،وأحال�فيه�كثIJا�ع1ى�ما�تقّدم�له��ي�علم�العروض

 �؛تقتضيه�تلك�ابادئ�العشرة
ً
يختّص�علم��؛هو�الشعر�،وكون�موضوعهما�واحدا

ويختص�علم�القوا�ي��؛العروض�بضبط�أوزانه�وما�يع®8ÚIا�من�الزيادة�والنقصان

  .ات�الشعريةبالنظر��ي�أحوال�أواخر�wبي

�شأنه ��ي �نقل�قول�الشيخ�زكرياء و"هو�علم�ُيعرف�به�أحوال��:ففي�حّده

�،وجواز�فصيح�وقبيح�،وسكون�ولزوم�،أواخر�wبيات�الشعرية�من�حركة�وسكون 

  .ونحوها"
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وأشار�إ#ي��؛ورّدد�ما�تقّدم�من�أن�موضوعه�الشعر�من�حيث�أواخر��wبيات

  .لكتب�اختصرة�فيهتقّدم�¢شارة�إ#ى�واضعه�واستعرض�بعض�ا

ق�باسمه�فاستعرض�بعض�ما�ورد��ي�شأنه�وقّدم�ما�وجده�
ّ
وتناول�ما�يتعل

�وهو �قافية�،القوا�ي�:أو#ى �فاعلة�،وهو�جمع �تبع�،و�ي �يقفو�إذا ف��Oá؛من�قفا

 �؛.".تقفو�أثر�كّل�بيت
ً
  .وأحال�ع1ى�ابن�مرزوق�فيما�ورد��ي�حّدها�اصط0حا

�وحكمه �استمداده �ع1ى �بالتعريج �ونسبته�واكتفى �وفضيلته �،ومسائله

  .وأحال�ف@8ا�ع1ى�ما�تقدم�له��ي�شأ¾8ا��ي�علم�العروض

�wبيات�وwعجاز� �إيراد �ملكة �تحصيل ��ي �تكمن �فائدته �أّن
ً
�أخIJا �بJّن ثّم

خالية�من�العيوب�ال��Oª؛وجعلها�تس�IJع1ى�انوال�الذي�عرفه�العرب�،متناسبة

 .يمّجها�الطبع�السليم

صنيع�هؤ©ء�الث0ثة��ي�تناول�علم�Oالعروض�والقافية��فإّن�النظر��ي�،وبعُد 

^8م�فيما�راموه�ف@8ا
ّ
�،بالتعريف��ي�أعمالهم�اوسوعية�قد�اختلف�باخت0ف�خط

ب�
ّ
�ع1ى�شاكلة�انظومات�العلمية�التعليمية�غل

ً
فالفا�Ofgالذي�جعل�عمله�نظما

�ال�Oªيقومان ولم��،عل@8ا�ال®IكJ£�و×كتفاء�با³شارة�إ#ى�أسس�العلمJن�ومباح8êما

�واضعهما� �عن �الحديث �مثل �الجانبية �التفصيلية �مباح8êما �من يعرض�لجملة

فه�بعضهم�ف@8ما
ّ
�أل ثر�عن�واضعه�؛وعن�بعض�ما

ُ
�أ �بما �ال®£اما ولم��،وقد�ال®£م

�قلي0
ّ
  �.يعّرج�ع1ى�ما�استدركه�بعضهم�عليه�إ©

�لهما �تناوله �كان �فقد Ofgاليو� �لنا�،وأّما �تقّدم �في�،كما م
ّ
�ما�تناو©�تحك ه

�العلوم� �جميع ��ي �سار�عليه �الذي �و¢جمال �¢شارة �×قتصار�ع1ى �من فرضه

��ي��،الشرعية �إذ �من�ضم�8ا �وwدبية �اللغوية �العلوم �وباÕي والعروض�والقوا�ي

�نّص�عليه�مشروحة��ي�دواوي�8ا�،علوم�مساعدة�عل@8ا �كما وديوان��،وذلك�¶¾8ا
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ارة�و¢جمال�من�التذك�IJببعض�ولم�يمنعه�×قتصار�ع1ى�¢ش�؛واحد�©�يجمعها

  .ما�استدرك�ع1ى�واضعه

وأّما�ابن�الحاج�فكان�ال®£امه�بما�أخذ�به�بعض�اتأخرين�بJن�يدي�تناولهم�

�ف@8ا�،للعلوم �أو�انتفاع�89ا �بوجه�ما ف�عل@8ا
ّ
�ابادئ�العشرة�،للتوق ويع��IÖّ،و�ي

�بمقّدمة�العلم�وبمبادئ�العلم ��،ع�8ا ع1ى�¢حاطة�كان�ال®£امه�ذاك�قد�ساعده

�اذكورين �بالعلمJن �تعريفه �اختلفة�،بجوانب �wقوال �اجال��،وإيراد وفسح

�ما��،للنقول  �إ#ى �ف@8ا �خرج �معّينة �جانبية �بفوائد �×ستطراد �إ#ى
ً
�أحيانا ودفعه

ق�بالشعر��ي�غ�IJما�يعود�إ#ى�أوزانه�وقوافيه
ّ
وقد�تقّدمت�¢شارة��إ#ى�OfØء��،يتعل

�ذلك �يتناو �؛من �لم �عليه�ولكّنه �يقوم �مّما �×صط0حية �مبادئه �من
َ
�كثIJا ل

�وwضرب� �وwعاريض �والدوائر�والبحور �والتفاعيل �والوتد �بالسبب كالتعريف

�والعلل �استمداده��؛والزحافات �تناول �عند �ذلك �ببعض �يلّم �ينتظر�أن وكان

  .ومسائله

  

  ا�صادر�وا�راجع�ا�عتمدة

�ببعض�الع�- �يتعلق �النشر�فيما �العشرwزهار�الطيبة �ابادئ �من �،لوم

منشورات��،1ط.،�د.�جعفر�بن�الحاج�السلم�O:تحقيق،�محمد�الطالب�بن�الحاج

IJ2012-�2007،تطوان�،جمعية�تطاون�أسم  

�العلوم�- �مبادئ ��ي �الفاw،�Ofgقنوم �الرحمن �عبد الخزانة��.مخط،

  �6585:رقم�،الحسنية

�،فس�،رانتب–مطبعة�آنفو��،1ط.،�أحمد�العراÕي�،أمشاج�بحوث�مغربية�-

2004  
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�اغرب�ع1ى�عهد�الدولة�العلوية�- �محمد�wخضر�،الحياة�wدبية��ي ،�د.

  �1977،الدار�البيضاء�،دار�الرشاد�الحديثة�،1ط.

  ه�1310،فاس�،ط.�حجرية،�الحسن�اليو�Ofg،القانون �-

�الحسنية�- �بالخزانة �اخطوطة �الكتب �عّمور �،كشاف �عمر �،1ط.،

  �2007،رباطال�،منشورات�الخزانة�الحسنية

�محمد�انوني�،اصادر�العربية�لتاريخ�اغرب�- منشورات��،1ط.�،)1(ج،

  �1983،الرباط�،كلية�Ôداب�والعلوم�¢نسانية

-J. Berque ,L’interieur du Maghreb 
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  :تقديم

�للحركة�ا�عرفية�و�دبية�،علم�العروض�علم�عربي�محدث  �مواكبا �،نشأ

�ا�عارف� �تأصيل �إ(ى �العبا-,+ �وبداية �العصر��موي �23اية �خ5ل �سعت ال9+

�ا�رويات �تناقلته �ما �برواية �ابتداء �مداخلها �هذه��،وتنظيم �بتنظيم ومرورا

  .وان2Qاء�بتقنOن�ا�عرفة�وتفريغها�Jي�قالب�علم+�،ا�رويات

وقد�وضع�قواعده�الخليل�بن�أحمد�الفراهيدي�من�تجميع�جملة�غ�TOقليلة�

وتأصيل�قدر�غ�TOقليل�من�ا�5حظات�عن�كل�ما�اش2Qر�عن�العرب��،من�ا�رويات

وJي�التمي�hOبOن�مختلف�أساليب�الشعراء�وطرائقهم�Jي��،�ول�Jي�تذوقهم�لcشعار

�للشعر�،لنظما �نظمهم �Jي �الواقعة �iيقاعية �الفروق �تلمس �Jي �من��،وكذا بOن

ومن�يركب��)،الرجز�والهزج�والرمل(يركب�م2mم�iيقاع�الخفيف�بمختلف�صوره�

وJي�تمي�hOالفروق��،ومن�يقع�بOن�هذا�وذاك�)،القصيد(الرصOن�بمختلف�تجلياته�

�ينتج� ع2mا�من�القوالب�الشعرية�بOن�wستعماvت�ا�ختلفة�لهذه�iيقاعات�وما

وما�يمكن�أن�يتم�hOبه�كل�وجه�من�وجوه�هذا��)القصيد�والرمل�والرجز�والهزج(

�ا�نظوم��.النظم�الشعري  ثم�من�تتبع�مختلف�الحليات�الصوتية�ال9+�تزين�هذا

� �فيه �الك5م �تمس�خاصة�مقاطع �ا�قاطع�من�(وال9+ �هذه �تتم�hOبه �وما القواJي)

  .من�الضوابط�وما�يندرج�تح2Qا�،الفروق

وقد�ركب�الفراهيدي�من�مجموع�هذه�ا�رويات�وا�5حظات�علما�وضع�له�

وتطبيقاته�الفرعية�ال9+�تقع�تح2Qا�مختلف�التجارب��،قواعده��ساسية�النظرية

                                                           

*  -
  أستاذ
التعليم
العا�ي،
فاس
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�وا�تداولة �ا�شهورة �الداعمة�،النظمية �العلم��،والشواهد�الشعرية �لهذا ووضع

� �مخ أيضا �تستوعب �ال9+ �الجديدة �لفكرة�مصطلحاته �النظرية �التصورات تلف

النظم�الشعري�ا�مكن.�وتجاهل�ما�سوى�ذلك�من�التجارب�الناقصة�أو�ا�تفردة�

ولم��،وبذلك�عرف�هذا�العلم�به�.أو�ال�v�+9تدخل�Jي�عموم�القوانOن�ال9+�صاغها

�لغTOه �Jي��،ينسب �عليه �الشعر�عالة �نظم �بعلم �ا�هتمOن �من �ال5حقون وكان

�أو�مختلف�جهودهم�vستدرا �بعض�جزئياته �Jي �فاته �قد�يكون�قد ك�بعض�ما

  .تطبيقاته

� �بوجهيه �العلم �هذا �للنظر�ارتباط �ال5فت �والقافية(ومن بتطور��)iيقاع

�ال �النحو�واللغة �الك5م�لعلم+ �منطق �فهم �Jي �معتمدا�2ما �الشعر�أحد �كان ذين

�بنائه�،العربي �البناء�،وتتبع �هذا �وجوه �مختلف �ا�فردة�،ورصد �من �،ابتداء

وذلك�Jي�سبيل�تيس�TOفهم��.وراثمنظوما�كان�أم�من�،فا�قطع�من�الك5م�،فالجملة

�من�جهة �ال�Tكي�+ �ونظامها �العربية وفهم�منطق�الذكر�الحكيم�وإعجازه��،اللغة

من�خ5ل�استحضار�منطق�تركيباته�وع5قا�2ا�بسبل�نظم��وذلك�،من�جهة�أخرى 

  .الك5م�العربي�السليم�

قواJي�بعد�الفراهيدي�ع�ى�يد�جملة�غ�TOقليلة�وقد�تطور�علم�العروض�وال

ذكرهم�بأسما�2م�وجهودهم�من�أرخ�لتطور�العلوم�عند��،من�علماء�اللغة�وغTOهم

Jي�ا�شرق��ى وكان�هذا�العلم�من�جملة�ما�يطلب�Jي�حواضر�العلم�الك�T �.العرب

سواء�م2mا�Jي�حواضر�العراق�العلمية�كالبصرة�والكوفة�وبغداد،�أم�Jي��،وحواضره

�كمصر�،واضر�الشامح �الكبTOين �ا�ركزين �غ�TOهذين �Jي �إفريقيا��،أم وشمال

  .والشرق��ق�,��،و�ندلس
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�التم�hOالحضاري� �وجوه �من �وجها �شكلت �ال9+ �لcندلس �فبالنسبة وهكذا

� �iس5مي العربي �الغرب �سيتناول��،Jي �ف�2ا �العروض �علم �عن �حديثنا فإن

  :القضايا��تية

كتب��،كتب�علم�العروض(رقية�Jي��ندلس�روايات�كتب�العروض�ا�ش�-

   �.كتب�ال�Tامج�،كتب�الفهارس�:ومن�خ5ل�،)،علم�القواJي

  :الصيغ�الك�Tى�للتطبيقات�العروضية�وضم2mا��-

   ابن�عبد�ربه�:صيغة�wنفتاح�ع�ى�العلم�وتطبيقاته

  الزندي�،السراج�ابن�:وتطبيقا�2ا�العروضية�ا�عرفة�تبسيط�صيغة

�النقد��دب �العروضصيغة �علم �التنظTOي�Jي �القرطاج +�:ي النقد��،حازم

    �دبي�العرو¡,+

  .ثورة�ا�وشح�والزجل

�ندلس -) 1
 �ي
 �العروض( روايات
كتب
العروض
ا'شرقية �علم �،كتب

    )كتب�علم�القواJي

�كتب� �من �مرويا �كان �ذكر�ما �استغرقت �ال9+ �الفهارس �أشهر�كتب ولعل

�و  �عصر�ا�ؤلف �خ5ل ��ندلس �Jي �خ�TOالعروض �ابن �فهرسة �هو�كتاب �قبله ما

� �وطرق��)هجرية�i)506/575شبي�ي �رواها �ال9+ �العروض �كتب �يذكر�من الذي

  :رواي2Qا

يذكره�ضمن�(�،326  ص��،فهرست�ابن�خ�TO  كتاب�العروض�vبن�عبد�ربه�

  ).حديثه�عن�كتاب�العقد�الفريد

    ،356وكتاب�العروض�°بي�إسحاق�ابن�الزجاج.�نفسه�
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�وب �العروض �أفلحوكتاب �بن �يح±� �بن �بكر�محمد �°بي ��،سطه ص� نفسه

356،    

�علم� �ومعرفة �أبياته �تقطيع �ومعرفة �وبسطه �العروض �اختصار وكتاب

   �،424نفسه�ص�،ا�عم��°بي�إسحاق�بن�فرقد

   ،399نفسه�ص��،وكتاب�العروض�vبن�درستويه

    ،317ص�  نفسه��،وكتاب�العروض�°بي�الفتح�بن�ج +

  :إ�vكتابOن�هماو�vيذكر�من�كتب�القواJي�

    .342ص،نفسه�،كتاب�القواJي�°بي�عمر�الجرمي

  .342نفسه�ص��،وكتاب�الكاJي�Jي�أسماء�القواJي�°بي�إسحاق�ابن�الزجاج

TOابن�خ� �ذكره نجد�أن�عروض�الخليل�بن�أحمد�ككتاب��،ومن�خ5ل�ما

�ا�رويات�،منفرد �بOن �من �يكن �العقد��،لم �Jي �جاء �ما �Jي �متضمنا �كان �°نه إما

أو�أنه�أستعيض�عنه�بالكتب�ال9+�نقلت�عنه�أو�استدركت��،يد�vبن�عبد�ربهالفر 

السابقي��،والجرمي�،وابن�درستويه�،وابن�فرقد�،وابن�ج +�،الزجاج�:عليه�ككتب

�اهتمامات��.الذكر �من �العروض �علم �يكن �فلم �وال�Tامج �الفهارس �كتب أما

�والفه�،مؤلف�2ا �ال�Tامج �كتب �مؤلفي �أن ��مر�إ(ي �رجع �اهتموا�وربما �قد ارس

�اللغة �وعلم �القراءات �وعلوم +µوالحدي� �الفق¶+ �اهتمامهم��،بالدرس أك·�Tمن

وربما�عاد��مر�إ(ى�موقفهم�من��،بالشعر�وروايته�أو�بعض�العلوم�ا�تفرعة�عنه

�قد�يفهم�من�آية�سورة� يس�من�تh¹يه�الرسول�ص�ى� الشعر�بصفة�خاصة�وما

�ينب¼ي�لهوما�علمناه�الش(هللا�عليه�وسلم�عن�قوله� ..)�أو�من�آية�سورة�.عر�وما

� �الغاوون(الشعراء �يتبعهم �½2يمون �،والشعراء �واد �كل �Jي �َتر�أ23م وأ23م��،ألم

��vيفعلون  �ما ��)...يقولون �رسالتيه �Jي �حزم �ابن �موقف �أن �ترتيب��-كما حول
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�بالكث�TOمن�الحذر�-العلوم�والتقريب�لحد�ا�نطق �متسما إذ�أدخل��،كان�موقفا

� �بالشعر �الفهمالعلم �وتحصيل �للملكة �ا�كونة �العلوم �متاهة �½2تم��،Jي ولم

بل�يعت��Tعلم�الشعر��،بالجزئيات�ال9+�من�بي2mا�مث�5علم�العروض�وعلم�القافية

�ومعانيه� �روايته �Jي �مجملها �Jي �تصب �مختلفة �علوم �ع�ى �مشتم5 �كليا علما

ن�حتم�ولعل�طابع�ال�Tك�hOالذي�ّعم�الرسالت�O.ومحاسنه�وأقسامه�ووزنه�ونظمه

رغم�أنه�يحدد�Jي�رسالته�Jي�مراتب�العلوم�ا�نهج��،عليه�أن��vيدخل�Jي�الجزئيات

� �ا�عرفة. �لطالب �الرابع(ال�Tبوي�ا�ف�Tض �الجزء �حزم �ابن مقدمة��:انظر�رسائل

    ).من�الجزء�80ا�حقق�ونص�الرسالة�خاصة�ص�

�ي
علم
العروض �- )�2
   :مؤلفات
أندلسية
صريحة

ثم�ما��،عبد
ربه ما�جاء�Jي�كتاب�العقد�الفريد�vبن�ولعل�أقدمها�وأشهرها 

�كتاب 
فتحون   ذكر�عن 
ابن �العروض��،لسعيد �علم �موضوع �Jي �أخرى وكتب


الحداد للشاعر  ��،ابن 
 وكتابOن 
السراج  ?بي 
بن 
ا'لك 
عبد 
بن �،بكر
محمد

��شعار �أوزان ��،ا�عيار�Jي �القواJي �علم �Jي �الكاJي 
البقاء
 وكتاب�،وكتاب ?بي


ب 
شريف
الرنديصالح � ن �العروض �كتابه Jي �ضمن �نظم��:والقافية �Jي الواJي

�،و�vاج2Qادات�Jي�توظيفا�2ا�،و�vنستبعد�وجود�كتب�أخرى�Jي�هذا�العلم�،القواJي

  .مادامت�النتائج�ا�تحصلة�Jي�ف +�ا�وشح�والزجل�شاهدة�ع�ى�ذلك

�العروض �علم �أبواب �من �قليلة TOغ� �جملة �أخرى �مؤلفات �،وتتضمن

بعض�علماء��ندلس�ا�ج2Qدين�من�بعض�التفريعات�والتخريجات�ال9+�ومواقف�

إما�انط5قا�من�كل�ما�تحصل�لهم�من�هذا��،ان2Qوا�إل�2ا�Jي�معالجا�2م�لهذا�العلم

أو�من�خ5ل�مواقف�نقدية�تمس�Jي�غالب��مر�تخريجات�لهم��2م�جوهر��،العلم

�من �وا�همل �ا�ستعمل �بOن �التفريق �Jي �الخليلية �الشعرية�النظرية او��،البحور

�بنية� �عكس2Qا �ال9+ �النظمية �التطبيقات �بعض �من �وعملية �محددة مواقف
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وكما�هو�الحال�مث�5بالنسبة��ناهج�البلغاء��،ا�وشحة�والزجل�iيقاعية�خاصة

  .م�القرطاج +�كما�سT¹ى�vحقاز لحا

  :وف�2ا� الصيغ
الكKLى
للتطبيقات
العروضية -) 3

   :وتطبيقاته
صيغة
Rنفتاح
عPى
العلم -

-�� �ربه �الثالث انظر�( ابن�عبد �الثاني�ص��،ا�جلد من�كتاب��233القسم

ط،�دار�الفكر)،�وربما�كان�أول�ما�وجد�من�ا�ؤلفات��ندلسية�Jي� العقد�الفريد�

بحكم�أن�صاحبه�سÆى�إ(ي�تجميع�عناصر�الثقافة�العربية�ومعارفها��،هذا�الباب

�فيه �متسلحا �الفريد �العقد �كتابه �ا�عارف��فوضع �تقسيم �Jي �جديدة بمنهجية

�Jي�نظره وكان�علم�العروض��.وتبوي2Éا�وتصنيفها�بحسب��همية�ال9+�تحظى�2Çا

�العلم�Jي��،والقواJي�من�بOن�هذه�ا�عارف وجاء�عرضه�عنه�بمثابة�تأصيل�لهذا

وربما�كانت�هذه��،ولم�يعرف�لغTOه�ممن�سبقه�كتاب�Jي�هذا�الباب�،ب5د��ندلس

�العر  ��ندلسا�عارف �Jي �قبله �موجودة �الذين��،وضية �الشعراء �عدد بدليل

والذين���v،أو�من�الناشئOن�ف�2ا�،سواء�من�الداخلOن�إ(ى��ندلس�،اش2Qروا�قبله

�TOن�العروضية�ما�كان�نظمهم�الشعري�خOي�أ23م�كانوا�يعرفون�من�القوانJيشك�

�عليه �أنه�،شاهد �العقد �Jي �ربه �عبد �vبن �يحسب �الذي �ا�:ولكن �عرفة�جعل

�منفص5 وفسح��،وجعل�قوانينه�متاحة��ن�يريد�wط5ع�عل�2ا�،بالعروض�علما

من�حيث�أن�القوانOن��،ا�جال��ن�يريد�أن�يج2Qد�Jي�هذه�القوانOن�بما�يراه�ممكنا

�استدركه�عليه�من�جاء� الخليلية�Jي�كتاب�العقد�كانت�كاملة�ومحايدة�عن�ما

�القوانOن�العروضية�بعده�وليس�فيه�من��ندلسية�إ��vرج وزة�ال9+�جمع�ف�2ا

    الشواهد).(وإ�vالشواهد�الشعرية�ال9+�زين�2Çا�مختلف��مثال�

وقد�نقل�Jي�بعض��خبار�أن�ابن�عبد�ربه�وبالنظر�لحذفه�Jي�هذا�العلم�قد�

ورغم�ضعف�سند��،ولد�فنا�شعريا�جديدا�ع�ى�قوانOن�العروض�هو�فن�ا�وشح
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�vمن�حيث�أن��Tالخ�� �ع�ى�مثل�هذا أحد�استطاع�أن�يقدم�من�شعره�شهادة

فإن�شاعرية�ابن�عبد�ربه��vيستبعد�Jي�حقها�أن�تستطيع�تجاوز�القوانOن��،ذلك

�ا�هملة ��عاريض �مث�5بعض �تركب �بأن �قوانOن��،الصارمة �تكسر�بعض أو�أن

�كام�5،أو�ت2mك�،أو�تشطر�،فتجزئ �،التقصيد �يكون �أن �حقه �ما �البحور �،من

شواهده�ال9+�ساقها�Jي�تطبيقات�  وJي��.ما�حقه�أن�يكون�موحدا�وتنوع�Jي�القواJي

  ا.ذوJي�ديوانه�أيضا�ما�يمكن�يكون�دلي�5ع�ى�Í,+ء�من�ه�،القواعد�العروضية

   :القواعد
وتثبيت
ا'عرفة
تبسيط
صيغة

�ع2mا�الحديث�Jي�وستختار �:وتطبيقا�2ا�العروضية�ا�عرفة�تبسيط�صيغة�-

�بن�سعيد�:وهم�ا�جال�هذا�Jي�نقاش�وجوه�ا�2ممؤلف�أثارت�الذين�ا�ؤلفOن�بعض

   .،،.والزندي�،السراج�وابن�،الحداد�ابن�،فتحون 

�ابن�الخليل�فيه�هاجم�أنه�ذكر �الذي�مؤلفه�يصلنا�فلم فتحون 
ابن  أما

�للخليل�wمتعاض�كتابه�بعده�الحداد�ابن�ألف�والذي�،آرائه�من�وبعضا�أحمد

�ا�عارف�Jي�وثق�من�أن�ونظن  �،-�أيضا�امتعاضه�يصلنا�ولم�-�عليه�الرد�Jي

��راء�بعض�اق�Tح�قد�أنه�يعتقد�أن�عليه�سيكون  �فتحون �vبن�العروضية

�منطلقات�فهم�Jي�محددة�رؤية�له�وأن�،الخليل�آراء�بعض�2Çا�تجاوز �ال9+�الجريئة

�مhOان�اعتماد�Jي�واعتمدها�الخليل�م2mا�انطلق�ال9+�وا�تحرك�الساكن�نظرية

�ىإ(�نظروا�الذين�طائفة�من�سيكون �فتحون �ابن�أن�نظن�ذلك�وع�ى�،�شعار

�يلتفتوا�ولم�،ممكنة�ك5مية�تركيبات�واق�Tحوا�،ا�ستعمل�نظر �الدوائر �Jي�ا�همل

�يمhO �بما�عنه�ع�T �والذي�،وا�همل�ا�ستعمل�تقدير �Jي�الف +�الذوق �أهمية�ىإ(

�من�معالسا�به�يحس�قد�الذي�والثقل�السماجة�من�النفور �من�العربي�الطبع

�بعد�فيما�الحداد�ابن�رد�فسيكون ��مر �وبطبيعة�.عموما�ا�هم5ت�استعمال�جراء

�vبن�يعرف�لم�ذلك�و°جل�،نصا2Çا�إ(ى��مور �رد�باب�من�ا�واقف�هذه�مثل�عن
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�نوعا�يفيد�ما�ديوانه�Jي�يوجد�v �كما�،ا�وشح�نظم�جانب�Jي�اج2Qاد�أي�الحداد

    .وتطبيقا�2ا�لخليليةا�العروضية�القوانOن�ع�ى�التجاسر �من


السراج
بنا�مجهود�ف�2ا�يذكر �أن�يمكن�كماXYيKZي  الشنJي�مؤلفيه�J�+علم�

   واحد،....�كتاب�Jي�ا�حقق�جمعهما�وقد�،سابقا�إل�2ما�ا�شار �والقافية�العروض

�يعت�T �الذي�،القواJي�نظم�Jي�الواJي�كتابه�Jي الزندي
شريف
بن
صالحو

  .�العروضية�ا�عرفة�تبسيط�وجوه�نم�وجها�فيه�والقواJي�العروض�قسم

  :�ي�ي�كما��مر �هذا�وتفصيل

انظره�Jي�الذيل�والتكملة�بقية�السفر�الرابع�ص�(أما�سعيد�بن�فتحون��-


علوم
اللسانفقد�ذكر�ابن�عبد�ا�لك�(..�)،40 �ي
 
،أنه
كان
متمكنا
�ي
وألف


ب`ن
فيه
ا'وسيقى
بزعمهaومطو
 ومقتضب
،العروض
مختصرا
ً

ا
إ�ى
أشار
فيه

ا
حظ
من
علوم
القدماء
الفfسفة....ا'وسيقى
َ

وكان
ذ..(.  

�اللغة� �علم �Jي �واسع �اط5ع �له �كان �الرجل �بأن �تفيد �ال�Tجمة �هذه ومثل

و�vشك�أن�ما�نسب��،أحد�فروعها وعلوم�الف5سفة�ال9+�كانت�علوم�ا�وسيقى�

ض�إليه�من�اج2Qادات�Jي�العروض�لن�تخرج�Jي�ظننا�عن�ارتباط�علم�اللغة�ببع

�،سواء�تعلق��مر�بع5قة�ا�وسيقى�باÐنشاد�وضروراته�،التطبيقات�العروضية

من�حيث�أن�التفعيلة��vيم��hO،أم�تعلق�بالتطبيقات�اللغوية�Jي�تركيب�التفعي5ت

ف�2ا�بOن�أصل�الكلمة�وما�يمكن�أن�يلحقها�من�الزيدات�ال9+�اختصرت�حروفها�

� �الشاهد �الكلمة ��)،سألتمون�2ا(Jي �ذكره �الذيل�وما �(Jي �أيضا �ا�لك �عبد ابن

� �Jي �ا والتكملة �لالقسم �الصفحة �توÑي��)10سادس �الحداد �بابن �ترجمته عند

�الخليل�العروضية� �الكتاب�يh¹ع�نحو�تعقب�آراء �أن�موضوع ا�تصلة��-صيغته

بدليل�أن��،بالنقد�-باÐنشاد�أو�بارتباط�ا�وسيقى�بالشعر�Jي�صيغة�من�الصيغ�

 wي�J2دف�أمرين�حسب�ما�رواه�ابن�  متعاض�للخليل�قد�رد�ابن�الحداد�عليه�Qاس
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وثان�2ما�تعقب�آراء��.أولهما�مزج��نحاء�ا�وسيقية�بصناعة�العروض�،عبد�ا�لك

  .ابن�فتحون�Jي�ما�انتقده�من�آراء�الخليل

و�vشك�أن�لهذه��راء�ا�نتقدة�صلة�بالقسم��ول�من�الكتاب�الذي�هو�

� �بصناعة �ا�وسيقية ��نحاء �مزج �وجه� العروض �ع�ى �فحواها ��vنعلم بصيغة

    .التحديد

ومن�الطريف�Jي�هذا��مر�أن�ابن�فتحون�هذا�وابن�الحداد�كانت�تجمعهما�

فهل�مثل��.وإ(ى�wشتغال�بعلم�العروض�،لحمة�wنتساب�إ(ى�علم+�اللغة�والنحو

ة�هذا�الرد�من�ابن�الحداد�يدخل�Jي�خانة�ا�نافسة�العلمية�ال9+�تقوم�Jي�العاد

�ا�تعاصرين �وكفى�،بOن �ا�صادفة ��مر��vيتعدى �أن �فهل��.أم �كذلك �كان وإذا

�العروضية �التطبيقات �Jي �اتجاهOن �وجود �عن �تصورا �نب + �أن �لنا يميل��،يحق

ويميل�الثاني�إ(ى��،أحدهما�إ(ى�اعتبار�علم�العروض�علما�مستق�5تطبيقيا�فقط

Oن�بعض�العلوم�الجانبية�اق�Tاح�صيغة�أخرى�لعلم�العروض�يمزج�ف�2ا�ا�هتم�ب

وتلك�ال9+�تلتقي�مع��،Jي�علم�العروض  ال9+�لها�صلة�بنظرية�الساكن�وا�تحرك�

ويمزج�ف�2ا�أيضا�بOن�الدوائر�العروضية��،الساكن�وا�تحرك�Jي�iيقاع�ا�وسيقي

ا�وسيقي�Jي�اكتمالها� والدوائر�iيقاعية�Jي�ال�Tكيب�اللح +� بمستعِملها�ومهملها�

    � ؟�.وكسرها

وأما�ابن�الحداد�فهو�من�شعراء�عصر�الطوائف�الكبار�وله�ديوان�شعري��-

وتذكر�له�كتب�ال�Tاجم�ث5ثة�أعمال��2م�علم�العروض�ومتعلقاته�وإن��،مشهور 

�تصلنا �مما�(�:وÔي�،لم �العرب، �عند �ا�هملة ��عاريض �علم �Jي �ا�ستنبط كتاب

� �تنفك �ال9+ �الدوائر�الخمس �من �الدوائر��ربع �أشعار�العربتقتضيه وهو�)،م2mا


شك
أن
موضوعه
يوjي
  (...�)25ص(الذي�يقول�عنه�محقق�ديوانه�معلقا�aو
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�عاريض
ا'مكنة
من
الدوائر
الخليلية
باجrsادات
محددة
تخص
ما
أهمل
من


علruا
الخليل
فلسفة
عروضهvYب
Xwال(  

ويعلق�محقق�الديوان�عليه��)قيد��وابد�وصيد�الشوارد(�:وله�أيضا�كتاب

ربما
تعلق
موضوعه
بالشواهد
العروضية
وارتباطها
بقواعد
علم
(أيضا�بقوله�

   .)العروض
كما
يدل
عPى
ذلك
عنوان
الكتاب

� �كتاب �للخليل(وله �و�راء��)wمتعاض �ا�وسيقية ��نحاء �بOن �فيه مزج

ويرد�فيه�ع�ى�سعيد�بن�فتحون�السرقسطي�وينقض�ك5مه�فيما�تكلم��،الخليلية

�من��شطار ��،عليه �ا�لك �عبد �vبن �والتكملة �الذيل �Jي �ورد �ما السفر�(حسب


لها
نبf(�:)�حOن�قال10ص  6K`نظ
a
�ي
العروض

،وإفادة
وله
مصنفات
م�rا


�ربع

الدوائر 
تقتضيه 
العرب
مما 
عند �عاريض
ا'هملة

علم �ي
ا'ستنبط


أشعار
العرب 
تنفك
م�rا Xwال
�وابد
وصيد
،من
الدوائر
الخمس

قيد 
وم�rا


،وم�rا
Rمتعاض
للخليل
،الشوارد�ي
إيراد
ألوان
والرد
عPى
الشذاذ
وهو
كتاب

�نحاءا'وسيقية
بصناعة
العروض

،مزج
فيه
يرد
فيه
عPى
سعيد
بن
فتحون



من
أحكام 
به 
الخليل
وانفرد 
عPى 
تعقبه 
ما �ي

بالحمار 
ا'نبوز السرقسطي

  .)العروض

�2Çا�  �قدم �ال9+ �ا�قدمة �Jي �كذلك �الحداد �ابن �ديوان �محقق �علق وقد

  :ع�ى�ما�ذكره�ابن�عبد�ا�لك�قائ�5)25للديوان�(ص�

wمتعاض)�من�(يتعذر�علينا�أن�نتصور�هذه��نحاء�ا�وسيقية،�°ن�كتاب�

�تصلنا �لم �ال9+ �زرياب��،الكتب �وضعها �ال9+ �التلحينية ��صول �نقدر�أن ولكنا

وربما�جدت�تفريعات�Jي�شؤون��لحان��،أساسا�للغناء��ندلÕ,+�وت5مذته�ظلت

�و�زجال �ا�وشحات �طبيعة �ما��،اقتض2Qا �إ(ى �تشر�بوضوح �ا�صادر�لم �أن كما
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وظلت�الناحية�ا�وسيقية��،كانت�عليه�ا�وسيقى�Jي��ندلس�عصر�ابن�الحداد

  ).ا�عالم�قبل�ظهور�ابن�باجة�فيلسوف��ندلس�وإمامها�Jي��لحان�غ�TOواضحة

ونريد�أن�ننبه�هنا�Jي�تعليقنا�ع�ى�رأي�محقق�الديوان�أن�ا�وشح�Jي�عصر�

� �يصبح �ح�9 �يش2Qر�بعد �لم �الحداد �تقويم�  ابن �Jي �إليه �يلتجأ �عروض �علم له

كما�ننبه�أيضا�إ(ى�أن�ا�وسيقي�زرياب�لم�تمس�اج2Qاداته�Jي��،تطبيقاته�الشعرية

وإنما�الذي�تش�TOإليه�ا�صادر��،عروضالجانب�ا�وسيقي�ع5قة�ا�وسيقى�بعلم�ال

�الغناء �تقاليد �ترتيب �Jي �اج2Qاد �من �وضعه �هو�ما �الباب �هذا انظر�نفح�،(Jي

�Jي��،.)الطيب �الشامية �تحت�تأث�TOا�درسة ��ندلس�وÔي حيث�وفد�زرياب�ع�ى

ومدرسة��،مدرسة�ا�دينة(ا�ستمدة�أصولها�من�غناء�الحجاز�بمدرستيه��،الغناء

��)مكة �مدرسة �موÔي �بمختلف�تموسيقية �الشعر�العربي �إنشاد �فن �عن طورة

�ومراحله �بغداد��،تجلياته �مدرسة �اج2Qادات �معه �جلب �أن �زرياب �دور فكان

�باج2Qادات�إسحاق� �ا�تأثرة �بخصوصيا�2ا �ابراهيم�ومن� الجديدة �وابنه ا�وص�ي

�مع�بعض�الخصوصيات�ا�رتبطة�بالعود�ودوزنته Jي�حOن�أن�تخلف��.سبقهما،

�باب �من�الزمن �ا�وسيقيOن �من �سبقه �من �أعمال �يراجع �بأن �له �سمح �باجة ن

�النصارى�الذي�كان�يعايشه �أسلوب�غناء �Jي �وأن�ينظر�أيضا �،العرب�وغTOهم،

�العربي �الغناء �Jي �جديدا �يوÑي��،فابتكر�اتجاها �ا�صادر�باقتضاب �إليه أشارت

� ��ندلس �Jي �الغناء �vتجاه �ال(بتطوير�جذري �العاطل �Jي �سعيد حا(ي�انظر�ابن

  :حOن�يقول �)وا�رخص�الغا(ي

�ي
القديم
كان
غناؤهم
إما
بطريقة
النصارى  ...(
�ندلس

،إن
أهل
وإما


العرب 
حداة 
،بطريقة

وكان
ذلك
زمن
الحكم �موية،

تأثلت
الدولة 
أن إ�ى

Xالرب��،


التfميذ 
غناء 
يحّسن 
من 
ِإفريقية 
ومن 
ا'شرق 
من 
علruم فوفد

�ي
هذا
الشأن
عPي
بن
إ
،فأخذ
الناس
م�rم
،ا'دنية
�ى
أن
وفد
�مام
ا'قدم


بزرياب 
ا'لقب 
،نافعK`م�
 
عPى 
ا'وصPي 
إسحاق 
أبي 
غfم

الرحمان عبد
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�وسط،
�سماع

غ`Kها
،فجاء
بما
لم
تعهدهXون��

،واتخذت
طريقته
مسلكا

�عظم

،فهذب
Rسfrsل
والعمل،...،إ�ى
أن
نشأ
ابن
باجة
�مام
ومزج
غناء



،بغناء
ا'شرق النصارى
�ندلس،
مال
إلruا
طبع
�ي
aإ

توجدa
واقKZح
طريقة

   ..).أهلها
فرفضوا
ما
سواها

ولم�يكن�لذلك�اتصال�بعلم�العروض�وتطبيقاته�إJ�vي�حدود�ما�تسمح�به�

�.-والذي�كان�يعت��Tالغناء�به�من�الطرائف�فقط��- طريقة�عمل�ا�وشح�آنذاك�

�دار�ال �صاحب �أمره �احتار�Jي �إ(�،طرازوالذي �متأثرا��ىفانت¶� �تقسيما تقسيمه

�با�غرب ��ول �القسم �فسم� �العروضية �مقاس��،با�عرفة �ع�ى �ورد �الذي اي

�عنه: �فقال �الثاني �أمر�القسم �واحتار�Jي �عمل�(�الشعر�العربي، دار�الطراز�Jي


التلح`ن ...(�)35(:ص�:ا�وشحاتaإ

،وما
لها
عروض
aو

الضربaإ

ضربaو


ا'aإ
�وتارأوتاد
aإ

أسبابaو
  ..)..fوي

�يذكر�عن�ع5قة�علم�ا�وسيقى�بالعروض�يف�Tض�أنه�يتصل�أساسا� وما

�فصل�الفراهيدي� �ال9+ �الك5مية �)اللغوي�والنحوي�والشاعر(بالجمل�iيقاعية

�علم�العروض �Jي �والفواصل�،القول�ف�2ا �عرف�با°سباب�و�وتاد �ما �،وذلك�Jي

2Qوع�ى�ذلك�أصبحت�الجمل�ا�وسيقية��،اداته�هاتهحيث�استغل�ا�وسيقيون�اج

وبالصيغ�الشعرية�Jي�تقطيعا�2ا��،iيقاعية�شب�2ة�بالجمل�الك5مية�Jي�تركيبا�2ا

�ي�Tكب��،الك5مية �ال9+ �الك5مية �ا�وسيقية �iيقاعات �مختلف �بOن �فرقوا و2Çذا

�يوازنون�بOن�أسلوب�ا ولعلهم��.م2mا�الك5م�الشعري�ا�وزون  لغناء�وما�2Çذا�كانوا

�به �ا�تغ � �الك5م �تطابق �ال9+ �اللحنية �الجمل �ال�hام��،تفرضه �يفرضه �ما وبOن

فإذا�تغ ���.الكلمة�الشعرية�من�التقيد�باvنضباط�إ(ى�iيقاع�ا�وسيقي�ا�واكب

�ما �شعري �بإيقاع �لØيقاع��،ا�غ + �مواكبا �ا�وسيقي �إيقاعه �يكون �أن وجب

��ند�.الشعري  �الغناء �Jي TOنظ� �Jي�ولهذا �بحر�الكامل �اعتماد �Jي �ا�غربي +,Õل

�،وJي�اعتماد�بحر�البسيط�Jي�تخلي5ت�مhOان�القدام�،تصديرية�مhOان�الدرج�مث5
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ع�ى��.واعتماد�بحر�الطويل�Jي�مختلف�إنشادات�الطبوع�ا�تحررة�من�iيقاعات

�ظهور� �بعد ��ندلس �Jي �أحدث �التطوير�الذي ��مر�Jي �عليه �أصبح �ما خ5ف

��،ا�وشح �خلخلت�فإن �التوشيح �وغناء �نظم �Jي �الشعري �تكس�TOالبيت عملية

�ا�شرÙي �الغناء �عليه �قام �الذي �وجوب�،wنضباط �استدÚى �دوائر�  مما خلق

ويخضع�اللحن�لها�و��v،و�vتخضع�Ôي�للكلمة�،تخضع�لها�الكلمة  إيقاعية�جديدة�

لس�وهذا�ما�طور�مفهوم�التعب�TOا�وسيقي�Jي��ند�.تخضع�Ôي�لطبيعة��لحان

�من �به �خرج 
الصوت بأن �iنشاد نظام �وجوه �من �بوجه نظام
 إ(ى�،ا�رتبط


اللحن 
مع 
ا'تعاون �الشعرية� �يقاع �الكلمة �إخضاع �أجل �من ا�وسيقي

�إ(ى�ظهور�إيقاعات�موسيقية�غ�TOتلك�الوافدة�من�ا�شرق��.�نطقهما فأدى�هذا

�جهة �من�،من �وليست �iيقاع �ظرف �يقتض�2ا �ك5مية �زيادات صميم��وظهور

وÔي�كلمات���v،ت�Tجم�ع2mا�خ5ل��داء�الغنائي�من�جهة�أخرى � الك5م�الشعري�

الذي�يع +�الزخرفة�اللحنية�الخارجة�عن��،مع ��لها�سميت�اصط5حيا�بالشغل

وهو�ما�أدى�أيضا�إ(ى�خلق�إيقاعات�موسيقية�جديدة��،سياق�الك5م�ا�تغ ��به�

Jيقاعات�ا�شرقية�ا�عروفة�iي�خارجة�عن�J2ا�Éي�ا�وسيقى�ا�شرقية�وما�صاح

� �قبله �وiرشاد �الصوت ��ول�(نظام �والثقيل �الثاني �والخفيف ��ول الخفيف

ومواكبة�للتغي�TOوالتطور�الذي�عرفه�التعب��TO)،والثقيل�الثاني�وما�بOن�كل�م2mما

وما�قد��،ا�وسيقي�الك5مي�Jي�الغناء��ندلÕ,+�ا�عتمد�ع�ى�غناء�ا�وشح�با°صالة

�كان�ي �ال9+ �الشعرية �wختيارات �مختلف �Jي �الشعرية �البحور �من �مجراه جري

+,Õندل�� �ا�لحن �من��،يعتمدها �ا�لك �سناء �ابن �قصده �هو�الذي �هذا ولعل

ونوع��vعروض�له��،نوع�خاضع�لك5م�الشعر�العربي�،تقسيم�ا�وشح�إ(ى�نوعOن

  ....�vالضربإإ�vالتلحOن�و�vضرب�

°نه�اس2Qدف��،اعتبار�كتابه�من�مختصرات�العلمأما�ابن�السراج�فيمكن��-

�،أن�يجعل�من�كتابه�مرجعا�يعتصم�به�عند�إشكال�Í,+ء�من��وزان Jي�ا�قدمة�
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�من� �الدين�فيمنع �قدم�به�ل5هتمام�بعلم�العروض�من�أنه�يخدم �ما باÐضافة

�عند� �ا�قصود �ويغ�TOمعناه �دvلته �يفسد �قد �مما �الك5م �تحريف �Jي الوقوع

�إ �الشعريةwحتكام �الشواهد �إ(ى��.(ى �دفعته �ال9+ �Ôي �ا�نفعة �أي �الغاية ونفس

و�vنكاد�نع·J�Tي�الكتابOن�ع�ى�رأي��.تأليف�الكاJي�Jي�علم�القواJي�كما�جاء�مقدمته

أو�ال9+��،سواء�تلك�ال9+�نقلت�عن�الخليل�،Jي�العلمOن�غ�TOالذي�تداولته��صول 

ن�التمسك�بموقف�الخليل�بدليل�ما�أورده�عن�بحر�الخبب�م�،استدركت�عليه

    )�1971ا�كتب�iس5مي�،ت�رضوان�الداية  �،93ص��،ا�عيار.(بن�أحمد

-�� �وكتابه �الرندي �(وأما �القواJي  الواJي �نظم �با�عرفة��)Jي �خرج فقد

�،ا�عرفة�العامة�والهادفة�ا�ركزة�ىالعروضية�من�حدودها�التعليمية�ا�بسطة�إ(

وكتابه�ليس�كتاب��.الحدود�وضرب��مثلة�القائمة�ع�ى�التقعيد�والتقنOن�ووضع

    .ولكنه�كتاب�حول�الشعر�بمختلف�تصوراته�وقضاياه��،عروض�فحسب

فجعل�القسم��.وكل�جزء�إ(ى�أبواب�،إ(ى�أجزاء�)الواJي(فقد�قسم�الكتاب�

�الشعر� �°غراض �مخلصا �أبواب(�ول �الشعر��)،أربعة �بمحاسن �خاص والثاني

والرابع��)،ث5ثة�أقسام�تح2Qا�فروع(وب�الشعر�والثالث�خاص�بعي�)،أربعون�بابا(

�العرب �أوزان �علم �تضمن �أحدهما �قسمOن �إ(ى �القواJي��،قسمه �علم والثاني

    .وعيوب�كل�م2mما

ومثل�هذا�النوع�من�التأليف�هو�ألحق�بالجانب�التعليم+�الذي�قد�يخدم� 

�العموم �بصفة �يتصف �ثانيا �تصوره��،هدفا �الذي �ا�تكامل �ا�عرJي وهو�الهدف

وهو�ألحق�بالكتب�السابقة�ككتاب�العمدة�vبن�رشيق��،أبواب�الكتاب�وتفريعا�2ا

  القTOواني.

  

  






عبد
ا'الك
الشاميد. 

  335

�ي
علم
العروض -
�دبي
التنظ`Kي
   :صيغة
النقد

وأبطال�هذه�الصيغة�ك·�Tنختار�م2mم�جهود�ابن�الحداد�وحازم�القرطاج +�

   �.والرندي

�ا� �فيه �عصر�ازدهرت �Jي �عاش �أنه �الحداد �ابن �عن �عرف عارف�وقد

واستفاد��ندلسيون�من�ثقافة�القرن�الرابع�الهجري�ورموزه�Jي�كافة��،وتنوعت

�القرن��،ا�جاvت �هذا �علماء �جهود �من ��ندلس �وصل �ما �طريق �عن سواء

أو�من�خ5ل�الرح5ت�العلمية�ال9+�حققت�وجوها�من�ال�Tابط�الثقاJي��،وشعرائه

�والغرب �الشرق �بOن �وا�عرJي �س�،والف + �العلماء��مر�الذي �ناب¶+ �لكث�TOمن مح

�عل�2م �وفد �ما �كل �من �وجوها �يستغلوا �أن �نحو�إبداء��،وا�بدعOن �يتجهوا وأن

�الجديد �التيار�ا�عرJي �هذا �من �محددة �علم��.مواقف �مجال �يكون �أن ولعله

�والتكوين� �التثقيف �عملية �Jي �دور �لها �أصبح �ال9+ �ا�جاvت �هذه �من العروض

�الذين�بحكم�أن�القرن�الخامس��،ا�عرJي Jي��ندلس�كان�قرن�فحول�الشعراء

�،واكبوا�عصر�الطوائف�والذين�خلدت�ذكرهم�كتب�ك�Tى�كالذخTOة�vبن�بسام

�خاقان �بن �للفتح �العقيان �للحجاري �،وق5ئد �الكتب�.وا�سهب �من �وغTOها ..

�وصلتنا �ال9+ �شيوخ��،ال5حقة �مثل �معرفية �23ضة �خ5صة �كانوا �أ23م وvشك

    .وسم�أبعادها�الفنية�العصر�الدور�البارز�Jي

وكان��،وكان�شاعرا�عا�ا�مشاركا�،وقد�كان�ابن�الحداد�أحد�شعراء�ا�رحلة

��مراء �بأبواب �بالتمسح �الشهرة �طلب �عن �wشتغال��،عزوفا �إ(ى فانصرف

وما��.وخاصة�منه�ما�ذكرته�كتب�ال�Tاجم�كعلم�النحو�واللغة�،بالتعليم�والتلقOن

� �بن �سعيد �آراء �ع�ى �رده �عن �علم��،فتحون ينقل �Jي �مؤلفاته �من �واكبه وما

ربما�يكون�داخJ�5ي�عموم�النقاشات�العلمية�ال9+�لم�تكن�وقفا�ع�ى��،العروض

�بعينه �علم��،علم �مجاvت �Jي �موازية �علمية �مناظرات �رسائل �إلينا �نقلت فقد
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�نحوية� �قضية ��خضر�حول �وابن �السيد �ابن �دار�بOن �الذي النحو�كالنقاش

�Jي(  �الحكمة)الغزيري �فهرس�448  �ا�خطوط�انظرها �علم �مناظرات �أو�Jي ،،�

لة�خاصة�Jي�ردود�ابن�السيد�ع�ى�توجهات�ابن�باجة�وابن�رشد�(
ّ
الفلسفة)�ا�تمث

�كتابه �خ5ل �العالية(من �الفلسفية �ا�طالب �Jي �مقاصد��)،الحدائق �شرح أو�Jي

� �شعرهم �من �بعض �Jي �ا�عافري�(الشعراء �العربي �وابن �البطليو-,+ �السيد ابن

� �حول �السيد  شرح �wنتصار�vبن �كتاب �هذا��.شعر�ا�عري�ضمها �Jي ويستأنس

� ��ندلس �Jي �ا�ناظرات �أدب �ع�ى �تعليقه �Jي �عباس �إحسان �د. �دب�(  بدراسة

�وا�رابطOن �عصر�الطوائف +,Õا�ناظرات��)�ندل� �رسائل �من �جملة �ينقل الذي

  .خ5ل�القرنOن�الخامس�والسادس�

�تختصر �من�وأك�T �،به�يعرف�أن�من�ر أشه�فهو �،القرطاج +�حازم�أما�-

�التكامل�يمثل�أنه�عنه�يصح�الذي�بل�،بعينه�محدد�باب�Jي�النقدية�مواقفه

�توجها�2ا�مختلف�Jي�العربية�النقدية�النظرية�صياغة�Jي�ا�عرJي�الثقاJي

�القرطاج +�وحازم  ،�صيغه�من�صيغة�العرو¡,+�والنقد�،سبقها�ممن�واستفاد�2ا

�هذه�Jي�وهو �.النقدية�تصوراته�وفق�مندمجة�عروضيةال�آراؤه�وصلتنا�من�أحد

    ،نمطOن�ع�ى��راء

�العلمية�بتفصي2�5ا�العروضية�العلمية�النظرية�فيه�يناقش�معرJي�نمط

�واج2Qاداته�أفكاره�من�جملة�خ5لها�ويقدم�أحمد�بن�الخليل�عند�وردت�كما

�255ص�العلم+�محمد�للدكتور �والقافية�العروض�كتاب�Jي�مفص5 �ذلك�انظر (

  ).العروض�Jي�القرطاج +�مستدرك�عنوان�تحت�بعدها�وما

�خاصة�نقدية�ومواقف�العروضية�القواعد�علمية�بOن�يربط�ونمط

�ي�Tيء�الذي�الخبب�البحر �Ðيقاع�الكامل�رفضه�أقر2Çا�لعل�،عروضية�بتطبيقات

�وكذلك�،الوزن�هذا�مثل�ثقل�Jي�الوقوع�إ(ى�يh¹ل �أن�من�العربي�الذوق   �خ5له�من
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�هو �وما�م2mا�ممكن�هو �ما�بOن�الشعر �بحور �وتركيب�التناسب�قوانOن�حول �رهأفكا

      )�272ص�،والقافية�العروض�انظر (�مستثقل

وعاصر�حازما�صالح�بن�شريف�الرندي�الذي�ذكرنا�سابقا�اج2Qاداته�Jي��-

�العروضية�وتقني2mا �من��،تبسيط�ا�عرفة �العروضية�جزءا والذي�اعت��Tا�عرفة

مع�ال�Tك�hOع�ى�وجه�من�صيغة��.علم�الشعر�وكل�ما�ينفصل�عنهكل�كب�TOيتعلق�ب

وwتجاه��،النقد�هو�النقد�التقعيدي�الذي�يرمي�إ(ى�wنس5خ�من�مفهوم�الذوق 

�والتقنOن �التقعيد �تعقيدية��،نحو�مفهوم �مادة �مشتم�5ع�ى �كتابه �جاء ولذلك

لطبقة�Jي�متنوعة�متضمنة�خاصة�°ك·�Tالقضايا�روجاناJي�سوق�النقد�ابتداء�با

الشعر�وعمل�الشعر�وأغراض�الشعر�ومحاسن�الشعر�وعيوب�الشعر�ثم�أوزان�

�العروض�.الشعر�وقوافيه �بعلم �جزئيا �مرتبطا �كتابه �جعل ومحتويات��،وهو�ما

  .كليا�لقضايا�الشعر�الك�Tى 

   :ثورة
التطبيقات -

�الدور  �إ(ى �التنبيه �التطبيقات �بثورة 
التطبيقي نقصد �سلكه� العمPي الذي

�عن�الشعرا �الخروج �نحو �والزجل �ا�وشح �نظم �إ(ي �ميلهم �Jي ��ندلسيون ء

  .القواعد�العروضية�بصيغة�من�الصيغ�

�،ونريد�أن�ننبه�إ(ى�أن�ميلهم�هذا�لم�يكن�مستحسنا�و�vمقبوJ�vي�مجمله 

�والتنكر �بكث�TOمن�wمتعاض �هذا �سلوكهم �نظر�إ(ى �قد �م�hعميه �إن��،وأن ح�9

�شعر�ا �بجمع �ا�هتمOن �ضمن�ا�ؤلفOن �ا�وشحات �يدخلوا �أن �يقبلوا �لم لشعراء

وح��9ابن�الخطيب�ا�تأخر��،فلم�يوردوا�م2mا�شيئا�Jي�اختيارا�2م�،الشعر�ا�ختار�

و�مر�Jي��.لم�يضع�Jي�اختياراته�إ�vموشحتOن�مع�أنه�كان�شاعرا�وشاحا�،زمنيا

�أك��Tوأوسع �نموذ�،الزجل �م2mا �وخلقوا �العامة �لغة �ركبوا �الزجل �شعراء جا�°ن

ولكنه�يبدل�الخطاب�الفصيح�ا�ل�hم��،يحتكم�Jي�صيغه�إ(ى�القوانOن�العروضية
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 العروض
  

 338

فجمع�بOن�عاهتOن�ذوقيتOن��،به�Jي�الشعر�والتوشيح�بخطاب�عامي�مبتذل�اللغة

�الفصيح �الشعر �متذوÙي �عOن �اللغة�،Jي �عاهة �ا�وشح��،هما �مجاراة وعاهة

  .ا�غضوب�عليه

ي�ا�حافظ�هو�من�يقف�وراء�هذا�الذوق��ندلÕ,+�النقد وما�نظن�إ�vأن�

التشدد�الذي�عورضت�به�جهود�شعراء�فحول�من�ناظم+�ا�وشح�ع�ى�اخت5ف�

+,Õبداع�الشعري��ندلi� �قطعها �وا�راحل�ال9+ ��vنجد�من��،العصور �أننا كما

تعليل�لهذا�ا�وقف�إ�vالخوف�ع�ى�الهوية�ال9+�كانت�تعرف�من�أشكال�ال2Qديد�

�يجعل�الوقوف�من�مثل �مشروعا�ما �الحركات�الفنية�الشجاعة�أمرا وإ��v،هذه

كيف�يمكن�تفس�TOسÆي�ابن�بسام�Jي�الذخTOة�إ(ى�محاولة�شرح�جهود�الشاعر�

   )�468.�ص�1ج��2الذخTOة�ق�(�:الوشاح�Jي�تركيب�ا�وشحة�حOن�يقول 

...) 

-وأول
من
صنع
أوزان
هذه
ا'وشحات
بأفقنا
واخKZع
طريقrsا
فيما


XYبلغ -

،مود
القKLي
الضريرمحمد
بن
مح
�شعار
وكان
يصنعها
عPى
أشطار


ا'ركز 
ويسميه 
العجمي 
العامي 
اللفظ 
يأخذ 
ا'ستعملة،K`غ،


عليه ويضع


أغصانaو

ثم
نشأ
يوسف
بن
هارون
الرمادي
،ا'وشحة
دون
تضم`ن
فruا...

�ي

فruا
من
التضم`نKأك�

ا'راكز  فكان
أول
من، 
�ي
يضمن
كل
موقف
علruا


التغي`K،.خاصة
ا'راكز 
فأحدث 
هذا 
عبادة 
نشأ 
ثم ...،


اعتمد 
أنه ذلك

�غصان
فيضم�rا
�ي

،مواضع
الوقف
كما
اعتمد
الرمادي
متواضع
الوقف


ا'ركز �أورده..�ي �حيث�اعت��Tما التأط�TOالتعريفي�والنقدي�الوحيد�للموشح��،.)

  .العمل�قبل�تأليف�دار�الطراز�vبن�سناء�ا�لك�الذي�قعد�القواعد�وشرح�طرائق

�نظم� �ربط �إ(ي �نحو�السÆي �والزجل �ا�وشح �دار-,+ �من �النا2Çون �مال وقد

�وا�مكنة �العروضية �بالصيغ �أبرزهم��،ا�وشحات �من �وكان �ذلك �Jي واج2Qدوا

��ندلسية �ا�وشحات �من �جمعه �فيما �غازي �سيد �الدكتور��،الدكتور وكذلك






عبد
ا'الك
الشاميد. 
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�استدركه�عليه�مما�جمعه�من�ا�وشحا �العناني�فيما �.ت��ندلسيةمحمد�زكريا

�مورينيو� �iسباني �ا�ستشرق �العالم �فيعت��Tتحقيق +,Õندل�� �للزجل وبالنسبة

لديوان�ابن�قزمان�خ�TOدليل�عم�ي�ع�ى�توجهات�الزجالOن��ندلسيOن�الذين�كان�

�ب�5منازع �زعيمهم �قزمان �قزمان��،ابن �ابن �قصائد �مختلف �ا�حقق �ربط حيث

وانت¶��Jي�ذلك�إ(ى�نتائج�يمكن�wعتماد��،بأصولها�iيقاعية�Jي�العروض�العربي

+,Õي�فهم�تصرفات�شعراء�الزجل��ندلJعل�2ا�.  
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ترجع�بدايات�الشعر�العربي�إ�ى�الوراء�مراحل�سحيقة�من�الزمن،�لم�نطلع�

عل:9ا�نظرا�7نعدام�الكتابة�واختفاء�النقوش،�إن�كان�ثمة�نقوش�كافية�لتسجيل�

9يأ�لنا�KطIع�عGى�تلك�Fثار�كانت�BCDء�من�آثار�ذلك�الزمن�السحيق.�وعندما�>

 اللغة�والشعر�معها�قد�اكتم�IعGى�صور>9ما�ال�BNنعرفها�عل:9ا�Fن.

�نشهده� �\ي�تلك�الصورة�عGى�مIمح�للشعر�الجاهGي�تغاير�ما ولقد�اطلعنا

اليوم�للشعر�من�مIمح�بفعل�التطور.�و�7شك�أن�الفضل�\ي�ذلك�يعود�للخليل�

ابه�العروض،�ثم�عGى�جهود�العلماء�الذين�تتبعوا�تلك�بن�أحمد�وما�قيده�\ي�كت

الظواهر�بالبحث�وعGى�رأسهم��اkعري�الذي�تناول�عددا�م9hا�\ي�شذرات�متفرقة�

�محمد� �الدكتور �ذلك، �\ي �إسهامات �لهم �رأيت �وآخر�من �اkطبوعة. �كتبه من

العلمB،�وله�كتاب�تناول�فيه�بالبحث�وqحصاء�ثماني�عشرة�ظاهرة�كانت�سائدة�

 9t�xNاية�العصر�wموي�قبل�أن�تضمحّل�وتختفي�9tائيا.ح

وهذا�البحث�ينوي�تناول�بعض�من�هذه�الظواهر�ال�BNتتصل�بموضوعه،�

محاو�7أن�يزيد�عل:9ا�ظاهرة�أخرى�تبدو�نادرة�أو�توقفت�عن�Kستعمال.�غ{|�أني�

حث�أود�قبل�ذلك�إ�ى�أن�ألفت�Kنتباه�إ�ى�أمر�من�wمور�ال�BNيحرص�عل:9ا�كل�ب

�أنه� �أو�أن�يزعم �سبقته BNال� �للباحث�بالجهود �يكون�من�إشارة �وهو�ما رص{ن،

يحرث�\ي�أرض�بكر.�والواقع�أن�العلم�Bلم�ي�|ك�كتابا�لسلفه�اkعري،�إ�7وأخذ�

عنه�مشيدا�به.�فهو�أول�من�تناول�هذه�الظواهر�بالبحث.�وهو،�أي�العلمB،�يتم{��

م�أنيس�الذي�أفاد�من�اkعري�كث{|ا�بذلك�عن�غ{|ه�من�الباحث{ن�كالدكتور�إبراهي

                                                           

  باحث�وشاعر،�فلسط�ن.�أستاذ�بجامعة��مام�محمد�بن�سعود،�الرياض�-  *
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�عن� Bالزم�� �بعده �الرجل�العذر�\ي �كان�يلتمس�لهذا �وإذا �اسمه. xNولم�يذكر�ح

اkعري�نحوا�من�ألف�عام،�فكيف�يمكن�أن�نلتمسه�لباحث�آخر�وهو�قد�كتب�

�\ي�الفصل� Bتناوله�العلم� �مما �كث{|ا رسالة�علمية�قبل�بضع�سنوات�تناول�ف:9ا

 wول�والثاني�من�كتابه�عروض�الشعر�العربي.��7بل،�وقد�زعم�الثاني�من�الباب{ن�

�الباحث�أن�موضوعه�ذاك�لم�يت �الرغم�من�وفرة�نهذا اوله�أحد�من�قبل�عGى

 .�1مادته�النصية�كما�قال

�وخاتمة �مباحث �وسبعة �وتمهيد �مقدمة �\ي �هذا �بحثنا �جاء �أما�ولقد ،

 wأستندت�التمهيد�فكان�مختصرا�لنظرية�العروض�قصدت�منه�إبراز��BNسس�ال

�وجهة� �wول �اkبحث �\ي �ناقشت �وقد �السبعة. �ع�|�اkباحث �مناقشاتي �\ي إل:9ا

تعرضت�إ�ى�ضرب{ن�من�ضروب�الشعر�اختفيا��نظري�\ي�ظاهرة�الخرم.�و\ي�الثاني

�التوقف.� �يستعمIن،�مع�عدم�وجود�م�|ر�لهذا منذ�العصر�الجاهGي�ولم�يعودا

�النظ �ظاهرة �تناولت �الثالث �اkبحث �نسق{ن�و\ي �خIل �من �بحر�واحد �عGى م

مختلف{ن،�و�ي��7شك�ظاهرة�لها�عIقة�بتطور�العروض�الجاهGي.�ثم�\ي�اkبحث�

�BNالرابع�ناقشت�ظاهرة�تشعيث�الخفيف�بدون�ردف،�و\ي�الخامس�الظاهرة�ال

أما�اkبحث�السادس�فخصصته��أطلقت�عل:9ا�تجاوزا�توا�ي�ثIثة�أوتاد�مجموعة.

لخليلية�\ي�الشعر�الجاهGي�وqسIمي�وwموي�استنادا�لعرض�جدول{ن�للظواهر�ا

�عروض� �كتابه �\ي Bالعلم� �محمد �الدكتور �أعدها BNال� �qحصائية �الكشوف إ�ى

�وقت� �\ي �بحر�الخبب �ظهور �kناقشة �السابع �اkبحث �كان �وأخ{|ا الشعر�العربي.

   مبكر�من�تطور�العروض�العربي.

  

                                                           

�للباحث� 1 �ومناقض�9ا �العروضية �ظواهر�شعر�الجاهلية �من �الشعراء �تركه �ما �ماجست{|�بعنوان: رسالة

  العرا�ي�محمد�أحمد�العبيدي�بجامعة�بغداد
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  �������������������الرموز�ا?ستخدمة�=ي�هذا�البحث:

         الرمز��������������������مدلوله���

   اkقطع�القص{|،�وهو�حرف�متحرك:�(ه).    ب�

  اkقطع�الطويل،�وهو�حرفان�متحرك�فساكن�(ه�/)    -�� .

. Iس��������������السبب�الخفيف،�وهو�يساوي�مقطعا�قص{|ا�أو�طوي �  

      � الوتد،�ويساوي�مقطع{ن:�قص{|ا�فطويI    و .

    الوتد�اkفروق،�ويساوي�مقطع{ن:�طوي�Iفقص{|ا.    (و)

                  � عدد�مرات�تكرار�النسق�qيقا¡ي�\ي�البيت.    ن� 

�أو�مقطعا�  (س) . �قص{|ين �مقطع{ن �ويساوي �الثقيل، السبب

  طوي�Iواحدا

. �،Iم�البسط،�ويساوي�مقطعا�طوي��[س]�������������السبب�الخفيف،�اkل

    أو�مديدا

السبب�الخفيف،�اkل��م�حركة�القبض،�ويساوي�مقطعا����������<س>� .

  قص{|ا

�الوتد�اkل��م�حركة�القطع،�ويساوي�مقطعا�طويI،�أو�� . � � � � � � � � � � � � [و]

  مديدا

  |                 الفاصل�ب{ن�أجزاء�الحشو�والعروض،�أو�بي9hا�وب{ن�الضرب .

  ||               الضرب.الفاصل�ب{ن�شطري�البيت�أو�ب{ن�الحشو�وب{ن�العروض�و 

  []����������������فراغ�ب{ن�معقوفت{ن�للد7لة�عGى�مد�زائد�مل��م.������
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�هما�  �البحث �هذا �\ي �للزحاف �جديدين �مصطلح{ن �الباحث ويستخدم

القبض�والبسط،�حيث�يعّ�|�اkقطع�القص{|�عن�السبب�\ي�حالة�القبض،�ويعّ�|�

�و  ذلك�بد�7من�مسميات�الخليل�اkقطع�الطويل�عن�السبب�\ي�حالة�البسط،

  للزحاف�من�خ�ن�وكف�وقبض�وخIفه.

 تمهيد:

سوف�نمّهد�لهذا�البحث�بمختصر�نتناول�فيه�الخطوط�الرئيسة�لنظرية��

العروض�العربي�ال�BNأطلقها�الخليل�بن�أحمد�\ي�القرن�الثاني�الهجري،�مستندا�

ال�BNسبقته،��\ي�ذلك�إ�ى�عدد�وافر�من�الشواهد�الشعرية�خIل�القرون�الثIثة

�والوتد� �السبب �من �وحدات �وضعه �الذي �للعلم �وتحليله �وصفه �\ي ومستخدما

�نتقيد� �لن �ذاته �الوقت �\ي �غ{|�أننا �قبله. �أحد �عن �ينقلها �ولم �بنفسه ابتكرها

�ما� �عند �نتوقف �ولن �النظام، �هذا �لوصف �وwوتاد �wسباب �من �العدد بنفس

�م �عندنا �غ{|�مقبول �وبعضها �دوائر، �من �إليه x¬السببانت� �تركي9ا �حيث �-ن

�والتطوير�لنظرية� �ال�9ذيب �مجرى �هنا �يجري �العمل �فهذا �العموم �وعGى وتدي،

الخليل�®9دف�جعلها�نظرية�قادرة�عGى�وصف�العروض�العربي�طيلة�Kث��Bعشر�

قرنا�ال�BNتفصلنا�عن�زمن�مؤسس�هذا�العلم،�رحمه�هللا.�مع�التنبيه�إ�ى�أن�هذا�

ن�كتابي�\ي�نظرية�العروض�العربي،�والهدف�التمهيد�مأخوذ�ببعض�التصرف�م

  منه�بيان�Fلية�ال�BNكانت�تسلكها�نظرية�الخليل�\ي�تتبع�تطور�علم�العروض.

ب�
ّ
ع�عGى�نسق�مع{ن،�فتطل

ّ
وكنت�قد�عّرفت�الشعر�بأنه�فن�الكIم�اkوق

�دراسة� �وqيقا¡ي، �الصوتي �جانبيه �من �الشعر، �بدراسة �نقوم �أن �ذلك منا

  التالية:تتضّم9hا�العناوين�
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  �يقاع

� �سنة ى
ّ
�اkتو\ �سينا �ابن �بكلمات �تعريفه �\ي �أخذنا �قوله:��427وقد �\ي هـ

�فإن�اتفق�أن�كانت� �لزمان�النقرات، "qيقاع�من�حيث�هو�إيقاع�هو�تقدير�ما

النقرات�منغمة�كان�qيقاع�لحنيا.�وإذا�اتفق�أن�كانت�النقرات�محدثة�للحروف�

  .1عريا،�وهو�بنفسه�إيقاع�مطلقا"اkنتظم�م9hا�كIم�كان�qيقاع�ش

  أنواع�Jصوات�اللغوية

يتألف�النظام�الصوتي�للعربية�من�أربع�وثIث{ن�وحدة�صوتية�موّزعة�عGى�

  النحو�التا�ي:

  الحركات�القص{|ة�و�ي�الفتحة�والضمة�والكسرة.��-1

  الحركات�الطويلة�و�ي�ألف�اkد�وواوه�وياؤه�كما�\ي�نحو:�نار�ونور�ون{|.�-2

�وجد�ويجد�أن�-3 �\ي�نحو: صاف�الحركات�و�ي�الواو�والياء�(لغ{|�اkد)�كما

  وحوض�وبيت.

  الصوامت،�وتشمل�با�ي�wصوات�كالهمزة�والباء�والتاء�...�إلخ.�-4

  نسق�تواLي�Jصوات

  تتوا�ى�wصوات�\ي�العربية�بحيث�يرا¡ى�ف:9ا�ما�يGي:

  عدم�البدء�بحركة�أو�بصامت{ن�متوالي{ن.�-1 

  ي�ثIثة�صوامت.عدم�توا��-2 

  عدم�الوقوف�عGى�حركة�قص{|ة.�-3 

  
                                                           

  �81جوامع�علم�اkوسيقى�7بن�سينا�ص� 1
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  أشكال�ا?قاطع�اللغوية

�مدته� �قص{|�\ي �بعضها �نبضات �شكل �اللغوية �با¼صوات �النطق يتخذ

�اkقطع�عن�صوت{ن�و�7يزيد�عن� �يتألف�منه �و�7يقل�ما والبعض�Fخر�طويل.

  أربعة.

  و\ي�العربية�ثIثة�أشكال�من�اkقاطع،��ي:

   |،�ويتألف�من�صامت�فحركة�قص{|ة.�������اkقطع�القص{�-1

�قص{|ة��-2 �فحركة �من�صامت �يتألف �مغلق �وهو�نوعان: �الطويل اkقطع

فصامت�نحو�قد،�أو،�لم.�ومفتوح�يتألف�من�صامت�فحركة�طويلة�نحو�ما،�ذو،�

  �ي.

�بنوعيه،��-3  �الطويل �اkقطع �عGى �صامت �بزيادة �ويتألف �اkديد اkقطع

  قف�عGى�هذه�الكلمات.���نحو:�باب،�بيت،�9tر،�بالو 

  النسق�والسبب�والوتد

�النسيج� �تمثل BNال� �اللغوية �اkقاطع �للتعب{|�عن �مصطلح{ن �الخليل وضع

�والوتد.� �السبب �هما �اkختلفة، �العروضية �qيقاعية �أنساقه �للشعر�\ي اللفظي

وجعل�السبب�نوع{ن:�خفيفا�وثقيI.�فالسبب�الخفيف�يساوي�مقطعا�طوي�Iأو�

�والسبب �الوتد��قص{|ا. �وأما .Iطوي� الثقيل�يساوي�مقطع{ن�قص{|ين�أو�مقطعا

  فقد�عّ�|�عنه�بمقطع{ن�متوالي{ن:�قص{|�فطويل.

�ما� �أدناها �فهو�سلسلة�من�عنصري�السبب�والوتد، �النسق�qيقا¡ي وأما

كان�مؤلفا�من�عنصر�واحد،�هو�السبب�مطلقا،�وكلمة�مطلق�هنا��ي�للتعب{|�عن�

�والثقيل �الخفيف �عناصر�من��ك�Iالسبب{ن �تسعة �من �تألف �ما �وأقصاها معا.
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��w1سباب�وwوتاد.�ومن�أجل�ذلك�سّميناه�النسق�اkتنامى،�كما�\ي�الجدول�رقم�

  التا�ي:

  س�-1 

  و�س�-2 

  و�س�س�-3 

  و�س�س�س�-4 

  و�س�و�س�س��- �5 

  و�س�و�س�س�س�����-6 

  و�س�و�س�س�و�س�- �7 

  وس�و�س�س�و�س�س��-8 

  و�س�و�س�س�و�س�س�س���-9 

  1جدول�رقم�

�بنسق� �ابتدأ �قد �wو�ى �مرحلته �\ي �أنه �اkتنامي، �النسق �هذا �\ي ويIحظ

�اش�|ك�معه� �الثانية �اkرحلة �\ي �ثم مؤلف�من�عنصر�واحد�هو�السبب��7غ{|.

�xNالوتد�\ي�بناء�النسق،�ومن�ثم�أخذ�يزيد�\ي�كل�مرحلة�7حقة�سببا�جديدا،�ح

�ل xCÃقwالحد�� �توال:9ا �بلغت�wسباب�\ي �انشق�هذا�إذا �وهو�ثIثة�أسباب، ها،

التوا�ي�بإضافة�وتد�آخر�إليه.�ويظل�النسق�يستمر�®9ذه�Fلية،�\ي�إضافة�عنصر�

�7� �أن�يتوقف�عند�مرحلة �إ�ى �النسق، �هذا �به �يتنامى جديد�من�سبب�أو�وتد

فه�من�تسعة�
ّ
يتجاوزها،��ي�اkرحلة�التاسعة.�وهنا�يبلغ�طول�النسق�أقصاه،�بتأل

اب�وwوتاد،�لنجد�أن�أنساقه�الفرعية�التسعة�تحيط�مجتمعة�عناصر�من�wسب
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بأوزان�العروض�الذي�اكتشفه�الخليل�أول�مرة،�بغض�النظر�عّما�استعمل�منه�

أو�ما�أهمل،�فلعل�ما�أهمل�يستعمل�مستقب�Iكما�استعمل�اkتدارك�بعد�قرون�

  من�إهماله.

�النسق�اkتنامي�هو� �أن�هذا �عGى بديل�أكÅ|�ومن�الضروري�أن�نؤكد�هنا

�اعتباطيا �يصّمم �لم �فهو �لدوائر�الخليل، �الخليل� arbitrary منطقية تصميم

�بأعIه،� �شرحناها �معينة �آلية �ضمن �بسIسة �انساب �وإنما �الخمس، لدوائره

بحيث�أّدت�\ي�ال9hاية�إ�ى�تكوين�النسق�اkتنامي�للدوائر�العروضية�التسع�بشكل�

  طبيÌي�محايد.

  تدوير�Jنساق�الفرعية

التا�ي�هو�عبارة�عن�فك�وتدوير�لÍنساق�الفرعية�التسعة���2ول�رقم�والجد

� �رقم �الجدول �البحور�1\ي �من �الفعGي �العدد �إ�ى �الوصول �®9دف �وذلك ،

�نظريا،�من� �ال�BNيمكن�توليدها، �والواقع�أن�عدد�wنساق�(البحور) اkستعملة.

للعروض��نسقا�فرعيا�تشكل�بمجموعها�أكمل�نظام�45هذا�النسق�اkتنامي�يبلغ�

.Iن�وما�ظل�مهمF9ا�ما�استعمل�لحد�hالعربي�الخالد�ع�|�القرون،�سواء�م  

�45ومن�اkهم�هنا�أن�نؤكد�عGى�أن�wنساق�الفرعية�يمك9hا�أن�تزيد�عGى�

�مIحظة�أن� �تجدر�بنا �وهنا �السبب�الثقيل�\ي�عملية�تأليفها، �أشركنا �إذا نسقا

�يضاف�إ�ى�النس �جديدا �ولكنه�هو�نفسه�السبب�الثقيل�ليس�سببا ق�اkتنامي،

�بحر�آخر� �\ي �ثقيل �وسبب �بحر، �\ي �خفيف �يظهر�كسبب �الذي �اkطلق السبب

  ولكن�ضمن�قانون�نشرحه�فيما�يGي:

�اkدورة،� �الفرعية �wنساق �\ي �الثقيل، �السبب �موضع �تحديد �لنا يمكن

  ضمن�الشروط�التالية:
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�حيث��7يش�|ك�الوتد�\ي�تأليف�النسق،�وبالتا�ي�يكون� اkقصود�من�أو7:

)�الذي�يمثل�1/1النسق�(�2السبب�فيه�هو�الثقيل�فقط.�(انظر�\ي�الجدول�رقم�

  بحر�الخبب).

�أول�السبب{ن�\ي� �الخفيف�موضع �يتبادل�السبب�الثقيل�مع �عندما ثانيا:

التشكيل�الثنائي�فقط،�وعندها��7يجب�أن�يكون�\ي�النسق�qيقا¡ي�كله،�سبب�

� �وwمثلة �وبسطا. �قبضا �الوافر�والكامل�حر�الحركة �بحور �\ي �ذلك�واضحة عGى

   واkستطيل�اkثقل.

�من� ف
ّ
�اkؤل �الفر¡ي �النسق �رقم �الجدول �هذا �\ي �wول �العمود ويمثل

جزئ{ن،�و\ي�بعضها�Fخر�من�ثIثة�أجزاء:�wول�رقم�النسق�الفر¡ي�حسب�ترتيبه�

لث�رقم�،�والثاني�رقم�النسق�الفر¡ي�بعد�الفك�والتدوير،�والثا1\ي�الجدول�رقم�

�مثال�عGى�ذلك�النسق�رقم�( )،�حيث��1/1البحر�إذا�اش�|ك�فيه�أكÅ|�من�بحر.

�أما� �منه. �آخر�يفك �نسق �وجود �عدم Bيع�� �وكذلك �wنساق، �أول �أنه يش{|�إ�ى

)� �للرقم{ن �الفرعية �الوجود،�w2(،�)3نساق �مكتملة B¬ف� �خمسة، �وعددها � (

� �أجزاء �ثIثة �من �مؤلفا �م9hا �كان �وما �أيضا، �بحره�مستعملة �نسق �لكل أثبتنا

�اkدّورة� �الفرعية �wنساق �بعض �أن �نجد �الرابع �النسق �من �واعتبارا اkش�|ك.

تختفي�من�القائمة�بوصفها�مهملة،�وأما�wنساق�ال�BNاستعملت�م9hا�فاستدللنا�

عGى�أرقامها�بطريقة�شب:9ة�بما�استدّل�به�مندلييف�عGى�العناصر�الكيميائية�\ي�

ذلك�أن�مندلييف�حصر�جميع�العناصر�\ي�الطبيعة���جدوله�الدوري�للعناصر.

�بعد� �زمنه �\ي �يعرف �لم �وما �عرف �ما �م9hا �سواء �الذرّية، �أوزا9tا �حسب مرّتبة

  (وهذه�wخ{|ة�مثلها�مثل�البحور�اkهملة�\ي�الدوائر).
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وقد�أثبتنا�هذه�wنساق�اkستعملة�بعد�تمي{��عنصر�السبب�ف:9ا�بما�يبّ{ن�

�ذلك�من�خIل�الرموز�حركته�qيقاعية�(أي�ب �ووّضحنا رد)،
ّ
حكم�الزحاف�اkط

  اkثبته�بأشكالها�القوسية�اkختلفة.

  قائمة�Jنساق��يقاعية��������������������رقم�البحر�ودائرته

  س�����(الخبب)        1/1

  و�س��(اkتقارب)        2/1

  س�و���(اkتدارك)        2/2

  و�س�س��(�الهزج�)        3/1/1

  (الوافر)و�(س)�س��        3/1/2

  س�س�و���(الرجز)        3/2/1

  (س�س�و�(الكامل)        3/2/2

  س�و�س����(الرمل)        3/3

  و�س�س�س        4/1

  س�س�س�و��(بحر�البارودي)        4/2

  س�س�و�س���(مخلع�البسيط)        4/3

  س�و�س�س        4/4

  و�س�و�س�س���(الطويل)        5/1

  س�و�س�س�و����(اkديد)        5/2

  و�س�س�و�س        5/3
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  س�س�و�س�و�������(البسيط)        5/4

  س�و�س�و�س��������(اkمتد)        5/5

  و�س�و�س�س�س        6/1

  س�و�س�س�س�و�����(مجزوء�الخفيف)        6/2

  و�س�س�س�و�س������(اkضارع)        6/3

  س�س�س�و�س�و�������(اkقتضب)        6/4

  س�س�و�س�و�س��������(اkجتث)        6/5

  س�و�س�و�س�س        6/6

  س�و�س�و�س�س�و         7/1

  س�و�[س]�س�و�[س]�و�����(اkديد)        7/2/1

  س�و�[س][س]<س>و�����(اkديد)        7/2/2

  و�س�س�و�س�و�س        7/3

  س�س�و�س�و�س�و�����(اkوفور)        7/4

  س�و�س�و�س�و�س        7/5

  و�س�و�س�و�س�س        7/6

  س�و�س�و�س�س�و        7/7

  و�س�و�س�س�و�س�س        8/1

  (الرمل)�س�و�[س]�س�و�[س]�س�و��������        8/2

  و�(س)�س�و�(س)�س�و�س���(الوافر)        8/3
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  س�س�و�س�س�و�س�و���(السريع)        8/4/1

  س)[س]و(س)[س]و<س>و��(الكامل)(          8/4/2

  س�و�س�س�و�س�و�س���(اkديد)        8/5

  و�س�س�و�س�و�س�س        8/6

  س�س�و�س�و�س�س�و�(مجزوء�البسيط)         8/7

  س�و�س�و�س�س�و�س         8/8

  س�س�و�س�س�سو�س�و�        9/1

  س�و�س�س�و�س�س�س�و        9/2

  و�س�س�و�س�س�س�و�س        9/3

  س�س�و�س�س�س�و�س�و�����(اkنسرح)        9/4

  س�و�س�س�س�و�س�و�س��(الخفيف)           9/5

  و�س�س�س�و�س�و�س�س           ���������  9/6

  س�س�س�و�س�و�س�س�و         ���������    9/7

  سس�س�و�س�و�س�س�و�         ��������    9/8

  س�و�س�و�س�س�و�س�س          ��������   9/9

  م0حظات�ع5ى�Jنساق��يقاعية:

�الذي� �القول�إن�هذه�wنساق�qيقاعية،�ب�|قيمها من�الجدير�بالذكر�هنا

وضعناه�لها�تبدو�شب:9ة�بالجدول�الدوري�للعناصر�الكيميائية�\ي�الطبيعة.�أقول�

�ع �قائما �الشعر�تصنيفا �بحور �صنف �من �أول �¼ن �هو�ذلك �خاص، �منطق Gى
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الخليل�الذي�استند�إ�ى�فكرة�الدوائر�كما�استند�مندلييف�\ي�ترتيبه�للعناصر�إ�ى�

الوزن�الذري.�ولعل�من�الطريف�أيضا�أن�يكون�عدد�العناصر�اkكتشفة�عندما�

� �هو �جدوله �مندلييف �الوقت�63وضع �ذلك �\ي �عدد��،عنصرا �كان وكذلك

�الخليل�ح{ن�أتم�كتابه ��ومن�الطبيÌي��63العروض��الضروب�ال�BNأثب�9ا ضربا.

إذن�والحالة�هذه�أن�يبتدئ�الجدول�الدوري�بأبسط�العناصر�وهو�الهيدروج{ن�

وأن�تبتدئ�قائمة�البحور�هذه�بأبسطها�تركيبا،�وهو��،1وعدده�الذري�هو�الرقم�

�عنصر� �يعد �كما �وحده، �السبب �من �اkتكرر �نسقه �يتألف �الذي الخبب

 qى�Gق.الهيدروج{ن�أبسط�العناصر�عIط  

ويIحظ�أن�أسماء�البحور�قد�وضعت�إزاء�ما�استعمل�م9hا�سواء�كان�ذلك�

�البحور� �بعض �أسماء �تكرر �يIحظ �كما �أو�بعده. �الخليل �زمن �\ي Kستعمال

Iديد�والرمل�مثkوما�ذلك�إ�7بسبب�تعدد�أعاريض�تلك�البحور،�وهنا�يصبح��،كا

�wنساق �تلك �هو�أرقام �wنساق �التفريق �\ي��اkعيار�\ي �الحاسم �العامل ¼9tا

  التفريق�بي9hا.

1-�)� �رقم �الدوائر�من �أنساق �(1ترد �إ�ى �\ي�3) �اkرات �من �معينا �عددا (

�والثنائي�(اkجزوء)� �يعرف�\ي�الرجز�مث�Iبأّن�منه�الثIثي(التام) الشطر،�نحو�ما

وwحادي�(اkوحد)،�وقد�تجد�الربا¡ي�م9hا�والخما�BCÓأيضا.�وترد�كذلك�عددا�غ{|�

د�من�اkرات�كما�\ي�شعر�(النسق�اkتكرر)�الذي�سّم�Bبشعر�التفعيلة،�وهذه�محد

التسمية�أفضل�من�تسمية�التفعيلة،�¼ننا�سنتعرف�\ي�هذا�الجدول�عGى�أنساق�

)�فالشائع�أن�يردا�مزدوج{ن�\ي�بحري�5(�،)4أطول�من�التفعيلة.�وأما�النسقان�(

�نحو�(م �يردان�موحدين�\ي �وقد �و(البسيط)، �وقد�(الطويل) .Iمث� �البسيط) ربع

�شعر�التفعيلة� �\ي �النسق{ن �هذين �استخدام �اkحدث{ن �الشعراء �بعض حاول

ولك9hم�لم�يتجاوزوا�اkحاولة�أو�Kثنت{ن،�وربما�منعهم�من�ذلك�إحساسهم�بطول�

  تلك�التفعيلة�أو�ذلك��(النسق�اkتكرر).
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� �الشطر�عن�مرة �\ي �أنساق�الدوائر�الباقية�ف�Iيزيد�تكرارها واحدة،�وأما

�ويبقى� �يسم�xبشعر�التفعيلة�أو�النسق�اkتكرر، ولذلك�ف¬�7�Bتصلح�لنمط�ما

  الغالب�عل:9ا�استعمالها�\ي�البيت�ذي�الشطرين.

إذا�كان�السبب�أحاديا�\ي�الدائرة�فإنه�يعد�ثقي�Iكما�هو�الحال�\ي�بحر��-2

�مع�الوتد�فليس�غ{|�اkزدوج�م �يش�|ك�ف:9ا BNنساق�الwي�\� �وأما �ما�الخبب، نه

يسمح�بتثقيل�سببه�wول،�كما�\ي�بحري�الوافر�والكامل،�و\ي�مقصرا>9ما�أيضا،�

��  :1نحو�قول�ابن�اkع

  إن�الخليط�بكر�||�زمرا�تحث�زمر

  وعلت�حدا>9م��||�®9م�جناح�سفر

  (س)[س]�و�<س>�و�||�(س)[س]�و�<س>�و

فهذا�من�الكامل،�ولو�ترك�السبب�الثقيل�عGى�حاله�خفيفا،�لظّل�النسق�

  :2ن�البسيط،�نحو�قول�شو�يم

  طال�عل:9ا�القدم�||�ف¬�Bوجود�عدم

  قد�وئدت�\ي�الصبا�||�وانبعثت�\ي�الهرم

  [س]<س>و[س]�و�||�[س]<س>و[س]�و�

  

  

  

                                                           

  354ديوانه�ص� 1
  139ديوانه�ص� 2
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  الحركة��يقاعية

  القوان�ن�ال_^�تحكم�حركة�السبب

  التشكيل�Jحادي

�من�  �ذلك � �مثال �وبسطا. �قبضا �حر�الحركة �السبب �يكون �الحشو: \ي

  .1قول�الشاعر�أمل�دنقل�اkتدارك،

  �7ُتصالْح 

  ـــ�ب�ـــ�|�ـــ

  ولو�منحوك�الذهْب 

  ب�ـــ�|�ب�ب�ـــ�|�ـــ�ب�ـــ

  أترى�ح{ن�أفقأ�عينيك،

  ب�ب�ـــ�|�ـــ�ب�ـــ�|�ب�ب�ـــ�|�ـــ�ب

  .. ثم�أثّبت�جوهرت{ن�مكا9tما

ــ�|�ب�ب�ـــ�|�ب�ب�ـــ�|�ب�ب�ـــ�|�ب�ب�ـــ�|�ب�ب�ـــ   ـ

  هل�ترى 

  ـــ�ب�ـــ

  طر�wخ{|�بالرموز�السبب�وتدية:الس

  )10س�و�س�و�س�و�س�و�س�و�س�و�س�و�س�و�س�و�[س]�و��حيث�(ن�=�

                                                           

  327ديوانه�ص� 1

  



@��أثر�تطور�الشعر�ع5ى�نشوء�واضمح0ل�بعض�الظواهر�العروضية� @@ @@ @@ @

 356

\ي�العروض:�يل��م�السبب�إما�البسط�وإما�القبض.�فهو�يل��م�البسط�إذا� 

  1كان�أول�سبب�يسبقه�حر�الحركة،�نحو�قول�بعضهم�\ي�الحماسة�من�السريع:

  الحّق�عGى�الباطل�إْن�أَدِع�الشعَر�فلم�أكِده�||�إذ�أِزم

  ـــ�ب�ب�ـــ�|�ـــ�ب�ب�ـــ�|�ـــ�ب�ـــ�||�ـــ�ب�ب�ـــ�|�ـــ�ب�ب�ـــ�|�ـــ�ب�ـــ

  وأكÅِ|�الصّد�عن�الجاهل�||قد�كنت�أجريه�عGى�وجهه�

  ـــ�ـــ�ب�ـــ�ـــ�ب�ب�ـــ�ـــ�ب�ـــ�||�ب�ـــ�ب�ـــ�ـــ�ب�ب�ـــ�ـــ�ب�ـــ

  |[س]�وس�س�و|[س]�س�و�|[س]�و�||��س�س�و|[س]�س�و

وهو�يل��م�القبض�إذا�كان�أول�سبب�يسبقه�مل��ما�البسط،�نحو�قول�ذي�

  :q2صبع�العدواني�من�اkنسرح

  إنكما�صاح�BّÛلن�تدعا�||�لومي�ومهما�أضع�فلن�تَسعا

عا
َ
  إنكما�من�سفاه�رأيكما�||��7ُتجنباني�الَسفاه�والقذ

  ـ�ب�ـــ�ب�ـــ�ب�ب�ــــــ�ب�ب�ـــ�ـــ�ب�ـــ�ب�ـــ�ب�ب�ـــ�||�ـــ�ـــ�ب�ـــ�ــ

  س�س�و�[س]|�س�[س]�و�|<س>�و�||�س�س�و�[س]�|�س�[س]�و|�<س>�و

  مIحظة:�التشكيل�السب�BÛالثنائي�يخضع�هنا�لقاعدة�اkعاقبة�الخليلية.

\ي�الضرب:��7تختلف�حركة�السبب�wحادي�\ي�الضرب�ع9hا�\ي�العروض� 

لسبب�البسط.�ونحو�ذلك،�إ�7إذا�تعرض�الوتد�بعده�للقطع،�فحينئذ�يل��م�هذا�ا

  :3من�بحر�الكامل،�قول�أبي�نواس

                                                           

  224شرح�ديوان�الحماسة�ص� 1
  58ديوانه�ص� 2
  �325ديوانه�ص� 3
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  ولقد�تجوب�بي�الفIة�إذا�||�صام�ال9hار�وقالت�العفر

  -�-|-ب��–|ب�ب��–ب��-�- ||��-|ب�ب��–ب��–|ب�ب��-ب��–ب�ب�

  (س)[س]�و|�(س)[س]�و|<س>�و�||�(س)[س]�و|(س)[س]�و|[س][و])

  التشكيل�الثنائي

�BNتحكم�هذا�التشكيل��ي�أنه��7يجوز�قبض�\ي�الحشو:�القاعدة�العامة�ال

�وكذلك�يمتنع�قبض�السبب�wول� �معا. �وإن�كان�يجوز�بسطهما السبب{ن�معا،

  م9hما،�إذا�وقع�التشكيل�ب{ن�وتدين،�نحو�قول�جرير:

  1إن�العيون�ال�BN\ي�طرفها�حور�||�قتلننا�ثم�لم�يحي{ن�قتIنا

  [س][�و]س[س]�و|�س�و|[س][س]و|<س>�و�||�س[س]�و|س�و|[س][س]�و

�بعده� �من �يليه �سبب �أول �يكن �لم �ما �الثاني، �السبب �قبض �يمتنع كما

  )�\ي�قول�ابن�عبد�ربه:7/2/1مل��ما�البسط،�نحو�اkديد�(

  2أ9Þا�القادح�نار�الهوى�||�إصلها�يا�أ9Þا�القادح

  س�و�[س]�س�و�[س]�و�||��س�و�[س]�س�و�[س]�و

�مّرت BNال� �والكامل �واkنسرح �السريع �بحور �مبحث��وانظر�كذلك �\ي بنا

  التشكيل�wحادي.

\ي�العروض:�يل��م�السبب�wول�البسط،�وبذلك�يكون�السبب�الثاني�حّر� 

  الحركة�قبضا�وبسطا.�

  

                                                           

  163ديوانه�ص� 1
  46ديوانه�ص� 2
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  :1)،�\ي�قول�شو�ي��2- �8مثال�ذلك�من�بحر�الرمل�(

�ِمّما�استودعْك 
َ
  وبعثت�الشوق�\ي�ريح�الصبا�||�فشكا�الُحرقة

  |�ب�ب�ـــ�ـــ�ب�ب�ـــ�ـــ�ـــ�ب�ـــب�ب�ـــ�ـــ�ـــ�ب�ـــ�ـــ�ـــ�ب�ـــ�|

  يا�نعيم�Bوعذابي�\ي�الهوى�||�بعذو�ي�\ي�الهوى�ما�َجَمَعْك 

  ـــ�ب�ـــ�ـــ�ب�ب�ـــ�ـــ�ـــ�ب�ـــ�||�ب�ب�ـــ�ـــ�ـــ�ب�ـــ�ـــ�ب�ب�ـــ

  س�و�[س]|�س�و�[س]|�س�و�||�س�و�[س]|�س�و�[س]|�س�و

�القبض�¼ن�والواقع�أن�السبب�wول��7يمكن�أن�يخرج�عن�ال بسط�إ�ى

ذلك�يخالف�قاعدة�مل��مة�\ي�تشكيIت�wسباب�الثنائية�و�ي�عدم�صحة�توا�ي�

  أكÅ|�من�شكGي�وتدين�مجموع{ن.

\ي�الضرب:��7تختلف�حركة�هذا�التشكيل�\ي�الضرب�ع9hا�\ي�العروض،� 

إ�7أن�السبب�الثاني�يل��م�البسط�أيضا،�إذا�كان�آخر�عنصر�\ي�البيت،�¼نه��7

  :2)،�\ي�قول�الِفْند�الِزّمانيG3/1/1ى�متحرك.�مثال�ذلك�من�الهزج�(يوقف�ع

  كففنا�عن�ب��Bهنٍد�||�وقلنا�القوُم�إخواُن 

  ب�ـــ�ـــ�ـــ�ب�ـــ�ـــ�ـــ�||�ب�ـــ�ـــ�ـــ�ب�ـــ�ـــ�ـــ

  عw�xCáيام�أن�يرجعــ||ــن�قوما�كالذي�كانوا

  ـ�ـــ�ـــب�ـــ�ـــ�ـــ�ب�ـــ�ـــ�ـــ�||�ب�ـــ�ـــ�ـــ�ب�ــ

  و�[س]�س|�و�[س]�س�||�و�[س]�س|�و�[س][س]

                                                           

  133ديوان�شو�ي�ص�� 1
  د.�حاتم�الضامن�مجلة�اkجمع�العلم�Bالعرا�ي، 2
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�–إذ�يأخذ�صورة�الوتد��–وأما�ضرب�الطويل،�فإن�التشكيل�السب�BÛفيه�

فإنه�يصبح�عرضة�للقطع�مثله،�وذلك�بأن�يفقد�سببه�wول،�وعندئذ��7بد�من�

�كما��7بد�للسبب�الذي� ال��ام�اkقطع�اkفتوح�عGى�السبب�اkتبقي�والوتد�قبله.

�وتد�يس �عGى �اkفتوح �اkقطع �7ل��ام �نتيجة �وذلك �القبض، �يل��م �أن �الوتد بق

  الضرب�بعده.�وكذلك��7بد�له�أن�يل��م�البسط�إذا�حل�القطع�بالوتد�بعده.

ويمكن�للسبب�اkل��م�القبض�\ي�عروض�الطويل�أن�ينتقل�إ�ى�البسط�\ي�

  اkختلفة:�ضربه.�وفيما�يGي�بيان�الحركة�qيقاعية�لبحر�الطويل�\ي�ضروبه

  1و�س|�و[س][س]|�و�س�|�و<س>[س]

  2و�س|�و[س][س]|�و�س|�و�[س][س]

  3و�س|�و�[س][س]|و�<س>|�و�[][س]

  4و�س|�و�[س][س]|�و[س]|[و][س]

  التشكيل�الث0ثي

�الثاني�  �السبب �أما �البسط. �والثالث �wول �السببان �يل��م �الحشو: \ي

�بحر�الخفي �\ي �رأينا �كما �وبسطا، �قبضا �مع�فيكون�حر�الحركة ف�الذي�سيGي،

                                                           

  تفعيلتا�العروض�والضرب،�نحو�قول�امرئ�القيس: 1

  ا�من�جنوب�|�وشمألفتوضح�فاkقراة�لم�يعـ|ــف�رسمها�||�kا�نسج�9
  تفعيلة�الضرب�نحو�قول�أبي�فراس�الحمداني: 2

  بGى�أنا�مشتاق�وعندي�لوعة�||�ولكن�مثGي��7يذاع�|�له�سّر 
3 �:BÛتنkتفعيلة�الضرب�نحو�قول�ا  

  ي�ّن��ي�البدر�الذي��7أريده�||�ويخف{ن�بدرا�ما�إليه�|�سبيل
  عكاري�\ي�ديوانه�"عرائس�wحIم":تفعيلة�الضرب�نحو�قول�الشاعر�اkحدث�صIح�الدين�ال 4

  تظن{ن�بعدي�عنك�يخلق�سلوة�||�وه:9ات�أن�أسلوك�أو�أنـ|ـساك
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اkيل�إ�ى�القبض�أكÅ|�من�البسط�بنسبة�كب{|ة�تبلغ�\ي�قصار�البحور،�كمجزوء�

  الخفيف�واkضارع�واkقتضب،�أقصاها.

  :1مثال�ذلك،�من�بحر�الخفيف�قول�اkعري 

  غ{|�مجد�\ي�مل�BNواعتقادي�||�نوح�باك�و�7ترنم�شاد

  ب�ـــ�ـــ|�ب�ـــ�ب�ـــ|�ب�ب�ـــ�ـــ�ـــ�ب�ـــ�ـــ�|ـــ�ـــ�ب�ـــ�|ـــ�ب�ـــ�ـــ�||�ـــ

  وشبيه�صوت�النÌي�إذا�قيــــ||ـــــس�بصوت�البش{|�\ي�كل�ناد

  -�- ب��-|�-ب��–|�ب�- �- ||�ب�ب��-�-|ب�ب��- ب��-�-|�-�-ب�ب�

  س�و�[س]�س�[س]�و�س�و�[س]�||�س�و�[س]�س�[س]�و�س�و�[س]

  :2)،�قول�إبراهيم�طوقان�2- �6ومن�مجزوء�الخفيف�(

  روحه�فوق�راحته�||سIمته��7تسل�عن�

  ـــ�ب�ـــ�ـــ�|ب�ـــ�ب�ـــ�||�ـــ�ب�ـــ�ـــ�|ب�ـــ�ب�ـــ

  بدلته�همومه�||�كفنا�من�وسادته

  ـــ�ب�ـــ�ـــ�|ب�ـــ�ب�ـــ�||�ب�ب�ـــ�ـــ�|ب�ـــ�ب�ـــ

  س�و�[س]<س>[س]�و�||�س�و�[س]<>[س]�و

  آليات�أخرى�للتوسع�=ي�توليد�Jعاريض�والضروب

�الخليل�من�دوائره�الخمسة�عشر�لم�يتجاوز�ع دد�البحور�ال�BNاستنبطها

�الحد� �ومع�ذلك�فلم�يتوقف�عدد�Kنساق�qيقاعية�اkستعملة�عند�هذا بحرا.

                                                           

  7ديوان�سقط�الزند�ص�� 1
  136ديوانه�ص� 2
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�أوصلها� BNال� �والضروب �wعاريض �توليد �آلية �خIل �من �ال��ايد �استمر�\ي بل

�مما� �ضرب �أكÅ|�من �م9hا �عروض �لكل �كان �عروضا، �وثIث{ن �أربعة �إ�ى الخليل

�بعد�ج �الشعراء �توسع �ولقد �ضربا. �وست{ن �ثIثة xCÃقw� �حدها �\ي �تبلغ علها

الخليل�\ي�توليد�اkزيد�من�wعاريض�والضروب�ح�xNبلغت�أرقاما��7نظن�الخليل�

  كان�قادرا�عGى�تخيل�مقدار�ما�وصلت�إليه�وخاصة�\ي�زماننا�هذا.

تالية�\ي�و\ي�اعتقادي�أن�جّل�هذه�الزيادة�يرجع�إ�ى�ممارسة�التغي{|ات�ال

�من� �حاجا>9م �توليد �\ي �يستخدمو9tا �الشعراء �ظل BNال� �التغي{|ات �و�ي البحر،

  wعاريض�والضروب�منذ�بدايات�الشعر�وح�xNاليوم:

  قطع�الوتد.�-1

�يعرف��-2 �فيما �أو�حذفه �باâسباغ، xيسم� �فيما �الساكن، �الحرف زيادة

   بالقصر.

   زيادة�السبب�الخفيف،�أو�حذفه.�-3

    حذف�الوتد.�-4

�نحو�زيادة� �واحد، �ضرب �\ي �التغي{|ات �هذه �من �اثنان �يجتمع �قد �إنه ثم

   الساكن�مع�قطع�الوتد،�أو�حذف�السبب�وقطع�الوتد.

�عدد� � �زيادة �عGى �تعمل BNال� �الهامة �wمور �فهو�من �الوتد، �قطع فأما

�اkقطوع� �الثاني �والضرب �للبسيط، �اkقطوع �الثاني �الضرب �نحو الضروب،

بحور.�ومن�الشيق�هنا�أن�نذكر�أن�الخليل�كان�قد�غفل�للكامل،�وغ{|�ذلك�من�ال

�عليه،� �شاهدا �يسمع �لم �يبدو�أنه �إذ �لبحر�اkنسرح، � �مقطوع �وضع�ضرب عن

�الضرب� �هذا �م9hا �ليس �فقط �أضرب �ثIثة �للمنسرح �عروضه �\ي �أثبت فلذلك
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�عGى�القطع�\ي� �الضرب�قياسا اkقطوع،�ومع�ذلك�فقد�أباح�الزجاج�مãيء�هذا

  .1لبسيط�والرجز(مستفعلن)�\ي�ا

�الوتد� �شكل �يتخذان �خفيف{ن �سبب{ن �من �مؤلفا �يكون �ما �wوتاد ومن

للقطع،�كما�تجد�ذلك�\ي�بعض�البحور��اkجموع�الذي�يتعرض�كغ{|ه�من�wوتاد

�تعويض� �عليه �صار�لزاما �الوتد، �هذا �الشاعر�قطع �أراد �فإذا �والهزج. كالطويل

�وهو�وتد� �إليه �اkكونات �أقرب �\ي �اkد �زيادة �خIل �من �الحاصل Bالكم� الفقد

�له �اkجاور �عند��،التفعيلة �اkحذوف �وبحر�الهزج �الطويل، �ثالث �لذلك مثال

   الخليل.

�يل �كان�وأخ{|ا �وإن �ضروب، �توليد �\ي �غ{|ه �عن ��7يقل �القصر�دورا عب

�لم�يلق�الرواج،�نحو�ضرب�الطويل�اkقصور�الذي�ذكره�wخفش ،�2الكث{|�م9hا

    .3وضرب�الوافر�اkقصور 

�خIل� �من �التغي{|ات �حصر�هذه �حاولت �أني �اkبحث، �هذا �\ي والخIصة

Bي�|��الشن �استدركه �ومما �الخليل، �®9ا �جاء BNال� �"اkعيار�\ي��الشواهد �كتابه \ي

�هذه�البحور.
ّ
  أوزان�wشعار"�\ي�الفصول�ال�BNكان�يعقدها�غّب�كل�بحر�لشواذ

  ا?بحث�Jول:���

 الخرم

�كالزحاف�والعلة،�بحيث�نطلق�عليه�وصف�القبح� هل�يعت�|�الخرم�تغي{|ا

 كما�يطلق�عGى�بعض�الزحافات�اkنفرة؟

                                                           

  �92كتاب�العروض�للزجاج�ص� 1
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�متحرك �إسقاط �أكÅ|�من �ليس �الخرم �أن �الواقع �أول��\ي �البيت �أول \ي

 القصيدة،�بحيث��7ينجم�عنه�أي�خلل�إيقا¡ي�ما.�فعروة�ح{ن�خرم�\ي�قوله:

 إني�امرؤ�عا\ي�إنائي�شركة�||�وأنت�امرؤ�عا\ي�إنائك�واحد

لم�يخرج�بإيقاع�البيت�إ�ى�البحر�الكامل،�بدليل�أن�qيقاع�لم�يضطرب�\ي�

�الشاعر  �wمر�أن �\ي �ما �وكل �الطويل. �عGى �الثاني �ظل��شطره �الشطر�wول \ي

�الشاعر�بدأ� �فكأن �أوله، �من �متحرك �سقوط �رغم �الطويل �إيقاع �عGى محافظا

 قصيدته�من�نقطة�قفز�ف:9ا�عن�صوت�متحرك،�واستمر�\ي�الكIم�بعده.

�يتوقف�ف:9ا� �(سكتة) �العازفون�ويدعو9tا \ي�اkوسيقى،�هناك�نوتة�يعرفها

�ال �بعدها ��7يلبث �الزمن �من �محددة �برهة �النغم �مساره�سيل �يأخذ �أن لحن

    اkعهود،�وهذه�السكتة�\ي�تقديري�توازي�الخرم.�

�ظاهرة� �وليست �الشعر�وإلقاءه، �إنشاد �تخص �مسألة �أعت�|�الخرم لذلك

  تحتمل�القبح�كما�يتصور�العروضيون.

 :��ضربان�توقفا�عن�nستعمالا?بحث�الثاني

ذلك�ح�xNضربان�توقفا�عن�Kستعمال�\ي�الشعر�الجاهGي�ولم�يعودا�بعد�

اليوم،�أولهما�رابع�السريع�وثان:9ما�رابع�الكامل�وخامسه�اkقيدان.�ورابع�السريع�

 هذا��7بد�أن�يكون�مقيدا،�ف�Iوجود�له�\ي�الشعر�الجاهGي�ما�لم�يكن�مقيدا.

xCçعÍ1أو7:�رابع�السريع،�ل: 

 أقصر�فكل�طالب�سيمْل�||�إن�لم�يكن�عGى�الحبيب�عوْل��(فعلن)

 لسـفيه�إذا�||�آمــــره�\ي�بعض�مــــا�يفعْل�(فْعلن)فهو�يقـــــول�ل
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 :1ثانيا:�رابع�الكامل،�لعدي�بن�زيد

 من�آل�ليGى�دمنة�وطلْل�||��قد�أقفرت�ف:9ا�النعام�زجْل��(علن)

 ولقد�غدوت�بسابح�مرح�||�ومÌي�شباب�كلهم�أخيْل����(فْعلن)

�ذكرنا، wول��ك�Iالضرب{ن�توقف�عن�Kستعمال�\ي�العصر�الجاهGي�كما

بعد�عدد�قليل�من�القصائد�عGى�نفس�الضرب،�والثاني�بعد�قصيدة�واحدة��7

غ{|.�وسبب�التوقف�مجهول،�لم�يعرف�لحد�Fن.�ولو�قيل�لنا�إنه�بسبب�الجمع�

�|اكب،�قلنا�وما�العيب�\ي�ذلك�ما�دامت�kتواتر�واkب{ن�نوع{ن�من�القافية�هما�ا

�بتقارض�هذين�الضرب{ �تسمح �اkقيدة �يبيح�القافية �للقافية �والتعريف�التا�ي ن.

 :2ذلك�أيضا،�وهو�يقول 

�نوع� �مع �أصوات، �من �يليه �قد �وما �الروي �صوت ��ي �تحديدا "القافية

�\ي�اkصطلح��–الصوت�الذي�يسبقه،�ولنسمه� �الردف،��–توسعا �وهذا الردف.

إذا�كان�حركة�قص{|ة،�وكان�ثاني�صوت�يسبقه�ألف�مد،�ال��م�هذان�ال��م�هذان�

 ي9hما،�وليس�بنوعهما�فقط،�وتسم�xهذه�wلف�ألف�التأسيس".الصوتان�بع

�BNال� �الIم�والفتحة �السابقة��ي: �الضروب�wربعة �\ي �القافية �ترى، فكما

تسبقها،�و�7مانع�من�أن�تكون�هذه�كسرة�أو�ضمة�¼ن�الحركات�لها�نوع�واحد،�

 هو�الحركة��7غ{|.

ضربان��7يتقارضان،��ولو�بنيت�قافية�هذا�الضرب�عGى�qطIق،�لخرج�لنا

 :w3ول�استعمله�عبد�الرحمن�شكري�\ي�قوله

7
َ
 أمنية�صارت�له�أم�I||�وألسن�قد�هجنه�عذ
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Iوأع{ن�أزرى�®9ا�سَهٌد�||�فأرسلت�من�دمعها�هط 

 س�س�و[س][س]�و<س>�و�||�س�س�و[س][س]�و<س>و

 والضرب�الثاني�نحو�قول�سعيد�عقل:

 عGى�بعِض �يا�نَسما�مّر�عGى�شَعري�||�فهّدني�بعضا

BCêرض��ي�سفر�||�كيف�وبي�قد�سافرت�أرw1وقال�أْن�\ي� 

  س�س�و[س][س]�و<س>�و�||�س�س�و[س][س]�و[س][و]

وإذا�كان�رابع�السريع�قد�توقف�عن�Kستعمال�منذ�العصر�الجاهGي�كما�

رأينا�فإن�رابع�الكامل�ظل�مستمرا�\ي�النظم�عليه�ولحد�Fن�دون�توقف،�كل�ما�

�ك �wمر�هو�أنه �رابع�\ي �تعلم �كيف �رأينا �وقد �اkقيد. �الضرب �استعمال �عن ف

�يدي� �عGى �طوال �قرون BCëم� �بعد �ولكن �الكامل، �رابع �من �الدرس السريع

  الشاعرين�عبد�الرحمن�شكري�وسعيد�عقل.

 اختفاء�بحر�وظهور�بديل�له�ا?بحث�الثالث:

عد�الخليل�مخلع�البسط�ضربا�سادسا�من�بحر�البسيط.�ونحن�إذا�نظرنا�

مه�العرب�\ي�الجاهلية�عGى�بحر�البسيط�نجد�معظمه�عGى�أوله�وثانيه�فيما�نظ

  .2فقط

وقد�حفظ�الخليل�لنا�ما�نظمه�العرب�عGى�ثالث�البسيط�وهو�قول�wسود�

 بن�يعفر�ال9hشGي:

                                                           

  210ديوان�سعيد�عقل�الجزء�الرابع�ص� 1
2 �Bحصاء�الذي�أجراه�للم�يثبت�الدكتور�محمد�العلمqموي�أي�\ي�wمي�وIسqي�وGدواوين�الشعر�الجاه

�مطبوع{ن،� �ديوان{ن �\ي �لهما �شاهدين �عGى �ذلك �بعد �وقف �ولكنه �ورابعه �البسيط �ثالث �عGى شاهد

  منوها�بذلك.
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 إنا�ذممنا�عGى�ما�خيلت�||�سعد�بن�زيد�وعمرا�من�تميْم 

 وقول�اkرقش:

 جمماذا�وقو\ي�عGى�ربع�خ�I||�مخلولق�دارس�مستع

 فأما�الضرب�السادس�فقد�جعل�الخليل�تفعيله�عGى�النحو�التا�ي:

 مستفعلن�فاعلن�مفعولن�||�مستفعلن�فاعلن�مفعولن

�وضربه،� �عروضه �\ي �الخ�ن �ال��ام �خIل �إ�7من �الضرب �لهذا و�7وجود

ه)��283وقد�وضع�له�ابن�الرومي�(ت��،ليعرف�باسم�جديد�هو�مخلع�البسيط

 :1له،�قالالتجزئة�التالية�\ي�قصيدة�

 مستفعلن�فاعلن�فعولن�||�مستفعلن�فاعلن�فعول 

 بيت�كمعناك�ليس�فيه�||�مع��xسوى�أنه�فضول 

 س�س�و�[س]�و�<س>�[س][و]

ه)�296لكن�هذه�التجزئة��7يمكن�أن�تتفق�وتصرف�معاصره�ابن�اkع���(ت

 :2\ي�الوزن�من�حيث�يقول 

  ما�العيش�إ�7كأس�وساق�||�وكل�ما�بعد�ذين�فقد

 قرون�ح{ن�قال�بعض�الشعراء�wندلسي{ن:�ثم�بعد�عدة

 وíي�ع��Bإن�جزت�حيا�||�أم�xCëمواض:9م�الجفون 

  ه)�بوضع�تجزئة�جديدة�له،�و�ي:�684بادر�القرطاج��B(ت�

 مستفعIتن�مستفعIتن�||�مستفعIتن�متفعIتن
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 س�س�و�[س]�|�س�[س]�و�[س]�||�س�س�و�[س]�|�س�[س]�و�س

 ثم�قال:

اkخلع�وهو�الذي�اعتمد�اkحدثون�إجراء�9tاياته�"فأما�الوزن�اkضارع�لهذا�

عGى�مثال�فعولن،�فليس�راجعا�إ�ى�واحد�من�هذه�wوزان.�وإنما�هو�عروض�قائم�

�وتقديره:� �الخبب �نحو�تركيب �عGى �تساعي{ن �جزئ{ن �من �شطره �مركب بنفسه

�¼ن� �الثاني �الجزء �من �الس{ن �حذف �يل��مون �وكأ9tم �مستفعIتن، مستفعIتن

�وساكن�إ�7السواكن�\ي�ك �أربعة�ليس�ب{ن�كل�ساكن�م9hا �توا�ى�م9hا ل�وزن�إذا

  .1حركة�تأكد�حذف�الساكن�الثالث�وحسن�الوزن�بذلك�حسنا�كث{|ا"

�وقائمة�wنساق� نحن�إذن�أمام�تفعيل{ن�لبحر�واحد،�هو�مخلع�البسيط.

  qيقاعية�اkثبتة�بأعIه�تب{ن�ك�Iم9hما�\ي�دائرته�الخاصة�عGى�النحو�التا�ي:

  س�س�و�س�و�س�س�و����(مجزوء�البسيط)������������8/7

  س�س�و�س�����������������(مخلع�البسيط)�����4/3

�العصر� �منذ �التداول �من �اختفى �أنه �7حظنا �فقد �wول �التفعيل أما

�النظم� �تثبيت �حاولوا �الرومي �كابن �العباسي{ن �الشعراء �بعض �ولكن الجاهGي،

�ق �ولو�كانت�تخالف�قواعد�عليه�من�خIل�عرض�تفعيله�اkعتمد�\ي صائدهم،

الخليل،�حيث�جمدت�تفعليته�(فاعلن)�ب�Iزحاف.�أما�التفعيل�الثاني�فيبدو�أنه�

�ولو�عرض� ،Bالقرطاج�� �تفعيله �وأثبت ،���اkع �ابن �عليه �نظم �منذ هو�اkعتمد

�ويقف�مع� �الخليل�ف�Iشك�أنه�س{|فض�التفعيل�wول، هذان�التفعيIن�عGى

�ت �للعروض�والضرب�عند�الثاني�الذي�يتفق�مع �البسيط�بتجميده فعيله�kخلع

  (فعولن)�ب�Iزحاف.
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 تعقيب�حول�ظاهرة�تشعيث�الخفيف�بدون�ردف�ا?بحث�الرابع:

عرف�التشعيث�بأنه�حذف�الحرف�الثاني�أو�wول�من�الوتد�اkجموع،�(أي�

حذف�مقطعه�القص{|)،�و�7يدخل�غ{|�فاعIتن�\ي�الخفيف�واkجتث.�ولكن�هل�

  يمنع�الوتد�من�التشعيث،�وما��ي�شروطه�؟ثمة�قيد�

�كتابه�"عروض�الشعر�العربي �\ي Bهذه��ي�1قال�الدكتور�محمد�العلم"� :"

الظاهرة�غ{|�اkتأكد�من�وجودها�\ي�نظام�الخليل؛�ذلك�أنه�لم�يؤثر�عنه��7إلزام�

الخفيف�الردف�ح{ن�يشعث،�و�7عدم�إلزامه�ذلك.�ولم�يعرض�أي�واحد�لهذه�

�حسب�عل �فقدت�الظاهرة �إذا ..."� �فقد�7حظ�أنه �اkعري؛ �العIء �سوى�أبي Bم

wوزان�من�هذا�الجنس�حرف�الردف�جاءت�ساkة�من�التشعيث،�¼نه�إذا�ظهر�

بان�خلله�ف:9ا،�فيجتنبه�الفحول�مثل�ما�اجتنبه�أبو�عبادة.�وربما�جاء�فيما�فقد�

�فا¼ب ...� �الستة) �(وذكر�أبياته �أبو�دؤاد �قال �كما �wوزان �من �wربعة�لينه يات

 wخ{|ة�قد�أدرك�قواف:9ا�التشعيث،�وهو�غ{|�خاف�\ي�الغريزة".

 وأبيات�أبي�دؤاد�qيادي��ي:

وارة�الِهّنْ�|ِ 
ُ
 يا�ف�xNمـــــــا�قتلتُم�غ{|�ُدعبـــــو�||�ٍب�و�7مـــن�ف

 وف�xNيطعم�wرامــــــــل�إذ�هّبـــ�||�ـــت�نسيم�الشتاء�بالِصّنْ�|ِ 

ـــوار�الِقدرِ ورأيت�qماء�كالج
ُ
 عÅن�البــــــــا�||��ي�قياما�عGى�ف

 ِ|�ْودِن�wْصــ�||�ـــحم�ينباع�من�وراء�الِس
َ
 ورأيت�الدخان�كالك

�ويجعل� �الردف؛ �وب{ن �يقع، �ح{ن �التشعيث �ب{ن �تIزما �يقيم فاkعري

�يب{ن�خلله".� �فهو�ح{ن�يظهر�هكذا �الغريزة، التشعيث�بدون�ردف�غ{|�خاف�\ي

Bم�العلمIك�x¬ومنه�نعرف�أن�شرط�منع�الوتد�من�التشعيث�هو�خلوه�من�انت�،
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الردف.�وقد�أعدت�البحث�\ي�اkوسوعة�الشعرية�لعGي�أجد�نماذج�غ{|�النموذج�

 الذي�جاء�به�اkعري�فلم�أجد�غ{|�بيت�واحد�لوضاح�اليمن�هو�قوله:

 1من�بنات�الكريم�داذ�و\ي�كنــ||ـــدة�ينس�ن�من�أباة�اللعِن 

شعر�العربي�كله�ح9t�xNاية�العصر�wموي�لم�يتوفر�مع��xذلك�إذن�أن�ال

فيه�غ{|�ما�ذكره�اkعري�وما�وقعت�عليه�بنفBCá،�وهو�قليل�يكاد�يبلغ�حد�الندرة�

مما�قد�يرجح�قول�اkعري�ويلزمنا�باتخاذه�قانونا�من�قوان{ن�الغريزة�الشعرية.�ثم�

ابن�الرومي�إني�لم�امتنع�من�ا�BCëk\ي�البحث�فيما�ت�Iذلك�من�العصور،�¼جد�

 بيتا)�هذا�البيت�اkشعث�الوحيد:�62يقول�\ي�إحدى�قصائده�الطويلة�(

 
ُ
 2وإذا�ما�عراك�ندمان�كأس�||�لم�يش9ا�القنديد�وqسفنط

 ومثل�ذلك�ابن�اkع���فقد�وجدت�له�قوله:

 3هاك�قل�BÛقطعه�لوما�فإن�أنــ�||�ـــسيته�ح9ا�فقد�أحسنتا

�النادري �البيت{ن �هذين �\ي �بالتأمل �مردف�ثم �ف:9ما �الوتد �أن �اكتشفت ن

بحرف�يق�|ب�\ي�خصائصه�الصوتية�من�حروف�الردف،�وهذا�الحرف�هو�النون�

�تسجيل� �يمكن �ذلك �وعGى �والنفس. �الصوت �ف:9ا �يمتد BNال� �بالغنة اkعروف

 اIkحظة�التالية:

"غالبا�ما�تتعرض�نقرة�الوتد�wو�ى�للب�|�\ي�9tايات�بعض�wشطر�أو�wبيات�

التام.�ويسبب�هذا�الب�|�الذي�ينتج�عنه�نقص�\ي�عدد�نقرات�النسق��عند�الوقف

�\ي�qيقاع�إن�لم�يجِر�تعويضه�عGى�النحو�التا�ي:
ً
Iخل  
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�هذا� �كان �فإذا �اkبتور. �الوتد �قبل �السبب �\ي �البسط �ال��ام �ضرورة :
ً
أو7

؛�
ً
،�اسُتِحب�\ي�اkقطع�الذي�يشغله�أن�يكون�مفتوحا

ً
Iالبسط�أص�

ً
السبب�مل��ما

  ن�اkقطع�اkفتوح�أقدر�من�اkغلق�عGى�التعب{|�عن�زيادة�الكم�الصوتي.¼ 

 ثانيا�:�ال��ام�اkقطع�اkفتوح�عGى�نقرة�الوتد�اkتبقية".

�الوتد�مقطعه�القص{|� �اkبحث�يتحدث�عن�ظاهرة�معينة�يفقد�ف:9ا وهذا

\ي�الضرب،�تلك�الظاهرة�ال�BNأشار�إل:9ا�الخليل�\ي�ثIثة�مصطلحات�منفصلة،�

�ي:�القطع�والب�|�والتشعيث.�فلنتأمل،�إذن،�\ي�قول�اkعري:�"إذا�فقدت�wوزان�

من�هذا�الجنس�حرف�الردف�جاءت�ساkة�من�التشعيث"�ومع��xذلك�أنه�لكي�

يكون�الضرب�مشعثا�(أي�مبتور�الوتد)،�عليه�أن�يكون�مردفا�(أي�يل��م�اkقطع�

�مقط �يكون �ح{ن �الضرب �\ي �نجده �هو�ما �وهذا �و�ي�اkفتوح)، �أو�مبتورا، وعا

.BCêمعروفة�لكل�عرو 

�بقاعدة� �والسمع �الفكر �الثاقب �اkعري �قول �أيدت �قد �أكون وهكذا،

  عروضية�آمل�أن�يدعمها�الباحثون�بالشواهد�اkؤيدة.

  ظاهرة�تواLي�ث0ثة�أوتاد�مجموعة�ا?بحث�الخامس:   

�يتوا�ى�متحركان�فساكن�ثIث�مرات�\ي�نسق� تحدث�هذه�الظاهرة�عندما

ن،�بحيث�ينشأ�شكل�وتدي�مجموع�للسبب{ن�اkتعاقب{ن�ب{ن�وتدي�تفعيلت{ن�مع{

  \ي�هذا�النسق.��

�أن� Bالعلم� �الدكتور �أعدها BNال� �الظواهر�الخليلية �قائمة وقد�7حظت�\ي

�سببا� �كانت �متوالية، �مجموعة �وتدية �أشكال �ثIثة �عGى �تحتوي BNال� الظاهرة

�الظواهر  �هذه �من �يجعل �مما �م9hا، �النفور �ظاهرة��âحداث �أو�السبعة الستة

�هذه� �تجد �وأنت �النسق. �\ي �مجموعة �وتدية �أشكال �ثIثة �اجتماع ��ي واحدة

 wشكال�الوتدية�الثIثة�\ي�الظواهر�التالية:
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 قبض�مفاعيلن�\ي�حشو�الطويل:  فعولن�(مفاعلن�فعو)لن�مفاعلن�� 

�فاعIتن�\ي�اkديد:����������������فا(عIت�فاعلن)�فاعIتن
ّ

 كف

 ستفعلن�الثانية�\ي�البسيط:��مستفعلن�فا(علن�متفعلن)�فعلنخ�ن�م

 العقل�\ي�الوافر:��������������������������(مفاعلن�مفا)عل�ن�فعولن�

  الوقص�\ي�الكامل:����������������������(مفاعلن�مفا)علن�متفاعلن����������������������

Iت�فاعIتن�\ي�الرمل:������������������فا(عIفاع�
ّ

 )تن�فاعلنكف

�السريع:� �\ي �الثانية �مستفعلن �خ�ن ��ي �سابعة �ظاهرة �إل:9ا �أضفت وقد

  مستف(علن�متفعلن)�فاعلن

و\ي�الواقع�أنه�كان�بإمكان�الباحث�أن�يج��ئ�بذكر�ظاهرة�واحدة�تغنيه�

�الشعراء� �تجن9ا BNال� �الظاهرة �وهذه �معها، �والسابعة �ذكر�الظواهر�الست عن

  كما�رأينا�بأعIه.�موعة،دوما��ي�توا�ي�ثIثة�أوتاد�مج

 الظواهر�الخليلية�=ي�الدواوين�الجاهلية�ا?بحث�السادس:

x�عدد� ا?تغ

  الشعراء

�عدد�مرات

  الزحاف

الوسط�

  الحسابي

  10.89  588  54قبض�مفاعيلن�\ي�حشو�الطويل�����������������������������������������

  2  6  ����������������������������������3كف�مفاعيلن�\ي�الطويل���������������������������

  4  8  2كف�فاعIتن�\ي�اkديد����������������������������������������������������������������

  2.27  34  15خ�ن�مستفعلن�الثانية�\ي�البسيط����������������������������������������������
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  3.04  102  ��������������������������������������30طي�مستفعلن�\ي�البسيط��������������

  2  8  4خبل�مستفعلن�\ي�البسيط��������������������������������������������������������������

  2.07  29  14الوقص�\ي�الكامل�������������������������������������������������������������

  1  5  ���������������������������������������������������������������5الخزل�\ي�الكامل���������

  1  1  1قبض�مفاعيلن�\ي�الهزج�����������������������������������������������������������������

  3  3  1كف�فاعIتن�\ي�الرمل�����������������������������������������������������������������

  1  1  1خ�ن�مستفعلن�الثانية�\ي�السريع��������������������������������������������������������

  1  1  1خبل�مفعو7ت�\ي�اkنسرح�������������������������������������������������������������

  1  2  2كف�فاعIتن�\ي�الخفيف����������������������������������������������������

                              

 1جدول�رقم�

 الظواهر�الخليلية�=ي�الدواي�ن��س0مية�وJموية

x�عدد�  ا?تغ

 الشعراء�

�مرات� عدد

  الزحاف

الوسط�

  الحسابي

  7.55  642 85  قبض�مفاعيلن�\ي�حشو�الطويل

  1.43  10 7  كف�مفاعيلن�\ي�الطويل
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  3  6 2  كف�فاعIتن�\ي�اkديد

  1.36  19 14  خ�ن�مستفعلن�الثانية�\ي�البسيط

  5.7  251 44  طي�مستفعلن�\ي�البسيط

  1  4 4  خبل�مستفعلن�\ي�البسيط

  1.2  6 5  العقل�\ي�الوافر

  2.8  14 5  النقص�\ي�الوافر

  1.91  21 11  الوقص�\ي�الكامل

  1.43  10 7  الخزل�\ي�الكامل

  1  1 1  كف�فاعIتن�\ي�الرمل

  1  2 2  ة�\ي�السريعخ�ن�مستفعلن�الثاني

  1  1 1  كف�فاعIتن�\ي�الخفيف

                     

  2جدول�رقم�

 :1�،2م0حظات�ع5ى�الجدول�ن��حصائي�ن�رقم� 

أخذت�بيانات�اkتغ{|ات�وعدد�الشعراء�ومرات�الزحاف�من�qحصاء�الذي�

�كتابه�عروض�الشعر�العربي �\ي Bمحمد�العلم� �د. �نقدية�توثيقية،��-أجراه قراءة

�الوسط� �بيانات �أما �البسيط). �\ي �الثانية �مستفعلن �(خ�ن �إحصاء �عل:9ا وزدت
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�\ي� �مفاعيلن �قبض �متوسط �ك�|�حجم �ويIحظ .BCáبنف� �أجري�9ا �فقد الحسابي

حشو�الطويل�الذي�يعود�إ�ى�زيادة�عدد�مرات�الزحاف�عند�امرئ�القيس�حيث�

وزه{|��،33بل�وتميم�بن�أبي�بن�مق�،مرة�32مرة،�وقلة�غ{|ه�م9hم�wع84��xCçبلغ�

�xوعند�الباق{ن�بدرجات�أقل�من�التفاوت،��،43ولبيد�بن�ربيعة��،40بن�أبي�سلم

�للوقص�\ي� �بالنسبة �الحال �وكذلك �الواحدة. �اkرة �بعضهم �عند ��7تتعدى وقد

�يكن� �فلم �أكÅ|�الشعراء �عند �وأما �مرات، �ثماني xCçعw� �عند �بلغ �فقد الكامل،

 يتجاوز�اkرة�الواحدة.

لنظر�\ي�هذا�qحصاء�هو�أن�نسبة�زحاف�طي�مستفعلن�ولكن�ما�يلفت�ا

� �بلغت �قد �البسيط �لهذا�3.8\ي �اkعري �وصف �بالنظر�إ�ى �كب{|ة �نسبة �و�ي %

�واستمر��،الزحاف�بأنه�أشنع�من�الخ�ن�فيه ومع�ذلك�فقد�كان�أقل�من�الطي.

�وبشكل�غريب�يرتفع�متوسطه�إ�ى� �لنجده �أمية، Bى�ذلك�\ي�عصر�ب�Gالوضع�ع

  د�أن�يتوقف�9tائيا�\ي�العصر�العبا�BCÓوما�تIه�من�عصور.%،�ثم�كا�5.7

  ظهور�بحور�جديدة�خارج�نظام�الخليل�ا?بحث�السابع:

ظهر�\ي�عصر�الزّجاج�نمط�جديد�من�qيقاع�الشعري�اختلف�العروضيون�

�واkخ�|ع،� �واkحدث، �الخبب، xيسم� �فهو �تسميته. �\ي xNوح� �بل �تصنيفه، \ي

س،�وقطر�اk{�اب،�وركض�الخيل،��7بل�وكث{|�من�واkشتق،�واkتسق،�ودق�الناقو 

�الخليل.� �عGى �استدركه �wخفش �أن �ويزعمون �اkتدارك �يسمونه العروضي{ن

�هللا� �كرم �طالب �أبي �بن �عGي �إ�ى �ينسب �وهو�مما �الزجاج، �رواه �الذي وشاهده

  وجهه،�قال:

  إن�الدنيا�قد�غرتنا�||�واس�9وتنا�واستغوتنا

  �7لو�قد�متنالسنا�ندري�ما�فرطنا�||�ف:9ا�إ
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�العروض� �\ي �شبيه �لنسقها �و�7يوجد �طويلة، �كلها �الشاهد �هذا ومقاطع

�(فِعلن� �عGى �wو�ى �البحر�قصيدت{ن، �هذا �عGى �نظم �الخليل �إن �ويقال الخليGي.

   :1كقوله�فِعلن)،

  سئلوا�فأبوا�فلقد�بخلوا�||�فلبئس�لعمرك�ما�فعلوا

  أبكيت�عGى�طلل�طربا�||�فشجاك�وأحزنك�الطلل

  ية�عGى�(فعلن�فعلن�)،�وم9hا�قوله:والثان

BCêهذا�عمرو�يستعفي�من�||�زيد�عند�الفضل�القا  

BCêاkصول�الليث�العادي�ا�||�xCç9وا�عمرا�إني�أخtفا  

ه)�\ي�كتابه�ذلك�و351��7ومن�الغريب�أن�يذكر��أبو�الطيب�اللغوي�(ت�

�عندما�ذكرت�أمامه311يعلم�به�الزجاج�(ت� �منه�ح{|ة�وترددا �ه)،�الذي�kسنا

�الوزن� �هذا �عGى �و�ي �بن�طالب�كرم�هللا�وجهه، �عGي �إ�ى تلك�wبيات�اkنسوبة

   .2(الغريب)

�الوزن�الذي��7مكان�له�\ي�نظامه�القائم� ومع�أن�الخليل�لم�يع�|ف�®9ذا

�العروضي{ن� �بعض �إ�7أن �تفاعيله، �صنع �\ي �والوتد �السبب �اش�|اك �مبدأ عGى

kا� �تفعيلة �باستعارة �النظام �هذا �عGى �لعلة�تحايلوا �إخضاعها �ومحاولة تدارك

�يزيد� �ما �طيلة �واستطاعوا �لقوان{ن�الخليل، �أك�|�مخالفة �\ي �الحشو، �\ي القطع

�شخصية�بحر�مهمل� �البحر�الذي�انتحل� �هذا �أن�يفرضوا �عشر�قرنا Bاث�� عGى

    يسم�xاkتدارك،�وجعلوه�يعمل�بقوان{ن�مخالفة�لنظامه.

                                                           

  �32مراتب�النحوي{ن�ص� 1
  38�،39انظر�كتاب�العروض�للزجاج�ص� 2
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   :1)�وأولهاه�488ولقد�كان�لقصيدة�الحصري�الق{|واني�(ت�

  يا�ليل�الصب�م�xNغده�||�أقيام�الساعة�موعده

ال�BNاش�9رت�بكÅ|ة�معارضا>9ا،�أك�|�wثر�\ي�ال�|ويج�لهذا�الوزن�ب{ن�الناس،�

�الحسن� �أبي �قول �عGى �جدا �مشهورة �قبلها �قديمة �قصيدة �هناك �كانت كما

  :2العروBCê،�م9hا�قوله

  أشجاك�تشتت�شعب�الöي�فأنت�له�أرق�وصب

  يمكن�أن�يوزن�به�كل�بيت�خبBÛ،�هو�التا�ي:ووزنه�الذي�

(س)(س)(س)(س)(س)(س)(س)(س)(س)(س)(س)(س)(س)(س)(س)[س]���)

  16(ن=

وبالرجوع�إ�ى�قائمة�الرموز�اkستخدمة�\ي�مطلع�هذا�البحث،�يتب{ن�لنا�أن�

�النسق�إ�7\ي� (س)�=�مقطع�طويل�أو�مقطع{ن�قص{|ين�\ي�كل�موضع�من�هذا

  �Iفقط.�آخره،�فإنه�يساوي�مقطعا�طوي

و\ي�منتصف�القرن�العشرين�كان�هذا�البحر�أحد�سبعة�بحور�استخدمت�

\ي�النظم�بطريقة�الشعر�الحر�ال�BNيتكرر�ف:9ا�النسق�qيقا¡ي�عددا�غ{|�محدد�

  من�اkرات.

  ومن�ذلك�قول�مع{ن�بسيسو:

  منذ�خرجنا�من�تلك�الزنزانه

  سقطت�من�يدنا�الرمانه

                                                           

  12كتاب�يا�ليل�الصب�ص� 1
  258الجامع�\ي�العروض�والقوا\ي�ص� 2
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  منذ�خرجنا�من�تلك�الحجرة�فوق�السطح

  سقط�كحجر�فوق�wرض�الجرح

  فقد�الذاكرة�وفقد�حقيبته�الجرح

  وتقطيع�السطر�wخ{|،�باkقاطع�اللغوية:

  ب�ب�ــــ�ــــ�ب�ب�ب�ب�ب�ب�ب�ب�ــــ�ب�ب�ــــ�ــــ

  وبالرموز�السببية:

 (س)(س)(س)(س)(س)(س)(س)(س)(س)(س)[س]

  

  الخاتمة:

تكن�إ�7عيوبا�اتضح�لنا�من�خIل�هذا�البحث�أن�معظم�هذه�الظواهر�لم�

�BNى�طول�مس{|ة�التطور�الGوزنية�ارتبطت�بنشأة�الشعر،�ثم�أخذت�تضمحل�ع

�wو�ى� �القرون �\ي �الظواهر�اختفى �هذه �من �كث{|ا �أن �مع ،Kطو� �قرونا امتدت

�دراسة� �اkقالة �وكانت�هذه �كان�من�قبل. �كما �معروفا �اليوم �ولم�يعد لúسIم،

  ة�الدكتور�محمد�العلم�Bالرائدة.موجزة�ومتواضعه�عن�موضوع�أسا�BCÓ\ي�دراس
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 ا?صادر�وا?راجع

ديوان�أشعار�wم{|�أبي�العباس�عبد�هللا�بن�اkع��،�دراسة�وتحقيق�محمد�

  القاهرة.�،دار�اkعارف�،بديع�شريف

�والغايات �اkعري �،الفصول �العIء �زيناتي���،¼بي �حسن �محمود تحقيق

  م.1938القاهرة�

تحقيق�السيد�محمد��،اkجلد�wول �،مGيمحمد�بن�حس{ن�العا�،الكشكول 

 السيد�حس{ن�اkعلم.��

�تحقيق�الدكتور�محمد�حس{ن،� �الكب{|،�قيس�بن�ميمون، xCçعwديوان�

 مكتبة�Fداب�بالجمام{�،�القاهرة.

�القوا\ي �أحمد��،كتاب �تحقيق �wخفش، �مسعدة �بن �سعيد �الحسن ¼بي

   م.�1974،راتب�النفاخ،�دار�wمانة

تحقيق:�سليمان�أحمد�أبو�ستة،�مكتبة�الرشد،��،للزجاجكتاب�العروض� 

 م.2007الرياض،�

wردن،��–عمان��،\ي�نظرية�العروض�العربي،�سليمان�أبو�ستة،�دار�qبداع

 م.1992

مراتب�النحوي{ن�¼بي�الطيب�اللغوي،�تحقيق:�محمد�أبو�الفضل�إبراهيم،�

 مكتبة�9tضة�مصر،�القاهرة.

� �اkوسيقى�–الشفاء �علم �يوسف،��،جوامع �زكريا �تحقيق �سينا، ابن

 م.�1956،اkطبعة�wم{|ية�بالقاهرة

BCêالعرو� �محمد �بن �أحمد �الحسن �أبي �والقوا\ي، �العروض �\ي �،الجامع

  ب{|وت.�–دار�الجيل��،تحقيق:�زه{|�غازي�زاهد�وهIل�ناüي
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م9hاج�البلغاء�وسراج�wدباء،�أبو�الحسن�حازم�القرطاج�B،�تحقيق:�محمد�

 خوجة،�دار�الغرب�qسIميالحبيب�بن�ال

�عقل �سعيد ��،ديوان �الكاملة �الرابع�–اkجموعة �wو�ى�،الجزء ��،الطبعة

 م.1961نوبليس،�

ديوان�عبد�الرحمن�شكري،��مؤسسة�هنداوي�للتعليم�والثقافة،�القاهرة،�

 م.2014

�الرومي �ابن �دار�الكتب��،ديوان �مطبعة �نصار، �حس{ن �الدكتور � تحقيق:

 م.2004لقاهرة،�والوثائق�القومية�با

الطبعة�wو�ى،�القاهرة،��،wعمال�الكاملة،�دار�الشروق�،ديوان�أمل�دنقل

 م2010

�اkرزو�ي،� �ومحمد xýيح� �الحاج �بن �الجيIني �ومعارضا>9ا، �الصب �ليل يا

 الطبعة�الثانية،�الدار�العربية�للكتاب.

� �الشعر�العربي �الطبعة��–عروض ،Bالعلم� �محمد �توثيقية، �نقدية قراءة

 م.�2008دار�توبقال�للنشر،��،�ىwو 

تأليف�الخطيب�الت�|يزي،�كتب�حواشيه��،شرح�ديوان�الحماسة�¼بي�تمام

 م.2000لبنان،��-دار�الكتب�العلمية،�ب{|وت�،غريد�الشيخ،�الطبعة�wو�ى

 ديوان�شو�ي،�د.أحمد�الحو\ي،�9tضة�مصر�للطباعة�والنشر،�القاهرة.

�طو  �7براهيم �الكاملة �الشعرية �للدراسات�wعمال �العربية �اkؤسسة قان،

 والنشر،�ب{|وت.

 ب{|وت.�،ديوان�سقط�الزند،�¼بي�العIء�اkعري،�دار�صادر
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 م.1986مجلة�اkجمع�العلم�Bالعرا�ي،�كانون�أول�

ديوان�ذي�qصبع�العدواني،�جمع�وتحقيق�عبد�الوهاب�العدواني�ومحمد�

 الدليمB،�وزارة�qعIم�العراقية،�اkوصل.

 ي�نواس،�دار�صادر،�ب{|وت.ديوان�أب

 ،�دار�اkعارف،�القاهرة.3ديوان�جرير،�تحقيق:�د.�نعمان�محمد�طه،�ط�

�مؤسسة� �الداية، �رضوان �محمد �د. �وتحقيق: �جمع �ربه، �عبد �ابن ديوان

 م.1979الرسالة،�الطبعة�wو�ى،�ب{|وت،�

  ديوان�وضاح�اليمن،�جمع�الدكتور�محمد�خ{|�البقا¡ي،�دار�صادر،�ب{|وت.
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(بحث�مقدم�لتكريم��ستاذ�الدكتور�محمد�العلمي�تقديرا�لجهوده��ي��دب�

 والشعر�والعروض�والدرس��كاديمي�وشغفه�ا)عر�ي)

�K��K��K��K������	�
�	�����������	�
�	�����������	�
�	�����������	�
�	������* 

 

  مقدمة:  

�أنه �للمعرّي، �قرأته �ما �جميع ��ي �علم�، �إ�ى �يبلغ �رّبه��لم �عبد ذكَر�ابَن

صاحَب�العقد�الفريد�أو�أشار�إ�ى�كتابه�ذاك�أو�شعره،�مع�أن�ا0تن-��كان�شديد�

Lعجاب�به�ح:ن�وصفه�بمليح�>ندلس�وهو�يسَتنِشد�أحد�الُحّجاج�>ندلسي:ن�

�يأتيَك� قد
َ
�ل �رّبه، �عبِد �يابَن :Pقائ� �بيديه �يصفق �ثم �Lنشاد �ويستعيده ِشعَره

  العراُق�َحبوا!

قول�هذا�eني�رأيت�ا0عري�أتى�بأشياء��ي�العروض�واللغة�بدا�للكث:Zين�وأ

�بكZiة� �ُعِرف�ا0عري �فقد �الزعم. �ينقض�ذلك �ما �وجود �مع �غ:Zَه �pqا �سبق أنه

 استخدامه�للمصطلحات�العلمية�عxى�سبيل�ا0جاز��ي�شعره،�نحو�قوله:

Zخيَم�صاَر�ُح 
َ
َبى�ال�

َ
�اسٍم�||�أ

َ
ة
َ
�ُجمل

ُ
ف قَّ

َ
ث
ُ
و�كان�ا0

َ
ل
َ
�هاِج ف

َ
 روف

  أو�قوله:

رمُ 
َ
�َو��خ

ٌ
ٍد�||�َسليَم�الَقوا�ي���ِزحاف

َ
حَسَن�ُمنش

َ
نَت�أ

ُ
�ك
ً
نَت�ِشعرا

ُ
و�ك

َ
ل
َ
 ف

وتوسع��ي�ذلك�توسعا�كب:Zا�إ�ى�الحد�الذي�دعا�بعضهم�إ�ى�القول:�"ومن�

�ال��عة�استخدامه�مصطلحات�ووسائل�العلوم�والفنون�الخاصة��ي� إيثاره�هذه

                                                           

  باحث�وشاعر،�فلسط=ن.�أستاذ�بجامعة�8مام�محمد�بن�سعود،�الرياض�-  *
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وتوسيع�الطاقة�اللغوية�والبيانية�بحذق�وعمق�سواء�أكان�اخ�Zاع�ا0عاني�العامة�

  ذلك��ي�الشعر�أم��ي�النZi،�مما�لم�يسبق�إليه".

 غ:�Zأن�ا0عري�كان��ي�ذلك�مسبوقا�بابن�عبد�ربه��ي�نحو�قوله:

راِد�الِفعِل�لPسم ِ
ّ
�||�ِمثَل�اط

ً
ِردا

َّ
َك�الَتدب:�Zُُمط

َ
 أض�ى�ل

  وقوله:

�َبيp�َا�||�
ً
با
ُ
رِم عxى�أهازيِج�ظ

َ
 ما�ِشئَت�ِمن�َحذٍف�َوِمن�خ

وذكر�القفطي�للمعري�كتابا�أسماه�"�جامع�>وزان�الخمسة�"[�عشر�]�ال���

ذكرها�الخليل�بجميع�ضروpqا�ويذكر�فيه�قوا�ي�كل�ضرب�...�ومقدار�هذا�الكتاب�

  ستون�كراسة،�ويكون�عدد�أبيات�الشعر�ا0نظومة�نحوا�من�تسعة�آ�ف�بيت".

أن�ا0عري�مثل�لكل�ضرب�بمقطعة�شعرية�كما�فعل�ونفهم�من�هذا�القول�

ابن�عبد�ربه�بصنعه�لثPث�وست:ن�مقطعة�غزلية�بعدد�ضروب�العروض�مضّمنا�

�ذلك� �أكمل �ثم �عروضه. ��ي �الخليل �به �استشهد �مما �بيتا �م�pا �واحدة كل

بمقطعات�عxى�روي�حروف�الهجاء�من�>لف�إ�ى�الياء�ولكنه�لم�يبلغ��ي�ذلك�ما�

يبدو�أن�هذا�>خ:�Zاستو�ى��ي�نظمه�عxى�كل�ضرب�روي�أحرف�بلغه�ا0عري،�ف

�ألصق� �فيما �والريادة �السبق �فضل �ربه ��بن�عبد �ذلك�يبقى �ومع �كلها. الهجاء

  وضعه�با0عري�وحده.

��ي�ذلك� غ:�Zأن�الذي�جاء�به�ا0عري�_��ي�نظري�_غ:�Zمسبوق�إليه،�ودّل

¤pا��ي�أعقاب�شرحه�عxى�حافظة�قوية�وحس�ثاقب�£ي�هذه�Lحصاءات�ال���أثب

ين�الشعر،�ومن�أهمها�دراسته�ال���عقدها�¥حصاء�>وزان�والقوا�ي�عند�و لدوا

  ا0تن-�.
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ونحن���نظن�أن�أحدا�يمكن�أن�يكون�سبق�أبا�العPء�ا0عري��ي�اهتمامه�

�>مر�الذي� �والقوا�ي، �>وزان ��ي �ظواهر�معينة �للتعرف�عxى �كوسيلة با¥حصاء

� �عxى �أثره �انعكس �دراساته�نراه ��ي �أبو�العPء �أصدرها �ال�� �>حكام كث:�Zمن

�الشعر�أو� �لبعض�الزحافات��ي �بتقبل�الغريزة �تعلق�م�pا �ما �وخاصة العروضية

  نفورها�م�pا،�مما�قد�يتوهم�به�البعض�أنه�كان�يصدر��ي�ذلك�عن�حكم�ذاتي.

ولم�يكن�علم�Lحصاء��ي�ذلك�الوقت�يقارن�بما�هو�عليه�¦ن�من�تقدم�

�العPء�وانتش �من�أبي �بل�ولم�يكن�متوقعا �ا0عرفة، �فروع �يشمل�جميع ار�يكاد

نفسه�أن�يسلك�سبيل�Lحصاء�نظرا�لظروفه�الشخصية�ا0تمثلة�بكف�بصره،�

�Z:ومع�ذلك���يسعنا�إ��أن�نعجب�بعمل�ا0عري�هذا�ونسجل�له�الريادة�فيه�غ

  منازع�علpªا.

�وقوافي �ا0تن-� �eوزان �العPء �أبي �دراسة �الدراسات�وتعد �أكمل �من ه

Lحصائية��ي�عصره�لشعر�شاعر�مع:ن�تل¤pا�أو�ربما�سبق¤pا�دراسته�ال���حصر�

pqا�>وزان�والضروب�وأنواع�القوا�ي�ا0ستخدمة��ي�ديوان�الحماسة�eبي�تمام،�

وإن�لم�تكن�بعمق�دراسته�>و�ى.�ولقد�تب:ن��ي�أن�هذه�الدراسة،�pqيكلها�الذي�

دامها�وسيلة�إحصائية�مPئمة�للتطبيق�عxى�شعر�أي�أقيمت�عليه،�يمكن�استخ

شاعر�ما�دام�متبعا��ي�أوزانه�نهج�الخليل.�وقد�اخ�Zت�ابن�عبد�ربه�eجري�عxى�

�صPحية� �عxى �كشاهد �ا0عري�بحذاف:Zه �نموذج �مستخدما �الدراسة �هذه شعره

  تطبيق�هذا�النموذج�عxى�مختلف�الشعراء.

نا�أن�ديوان�شعره�الذي�قيل�أنه�بلغ�أما�0اذا�ابن�عبد�ربه�بالذات�وقد�علم

نّيفا�وعشرين�جزءا�قد�ضاع�ولم�يبق�منه�إ��شذرات�جمعها�بعضهم�مما�تناثر�

 �ي�الكتب�إضافة�إ�ى�ما�سجله�بنفسه��ي�كتابه�العقد؟
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ف®ن�هذا�الذي�بقي�لنا�من�شعر�ابن�عبد�ربه�يمثل�عينة�عشوائية�0جمل�

�الرغم�من�ق �وس�Zى�أنه�عxى ،Z:الكب� �أنه�ديوانه �العينة�فقد�أثبتت�لنا لة�هذه

�ذلك�بنسبة� �كان �وإن �استخدمها، �والضروب�ال�� �>وزان �عدد ��ي �ا0تن-� فاق

ضئيلة.�فقد�استخدم�ابن�عبد�ربه�ستة�وعشرين�ضربا��ث°��عشر�وزنا�مقابل�

  خمسة�وعشرين�ضربا�eحد�عشر�وزنا�استخدمها�ا0تن-�.

�ربه �أشعار�ابن�عبد �من�Lحصاء �أخرجنا �للتمثيل�عxى��وقد �صنعها ال��

ضروب�الشعر�الثPثة�والست:ن،�eن�القصد��ي�نظمها�واضح،�والدراسة�تتحرى�

  >شعار�ا0نظومة���ا0صنوعة�بقصد�التمثيل.

وقد�اتفق�ا0تن-��وابن�عبد�ربه��ي�النظم�عxى�مختلف�>وزان�والضروب�

ائع:ن�هما�ا0ديد�ال���استخدماها،�ولكن�يPحظ�عدم�استخدام�ا0تن-��لوزن:ن�ش

�ا0تقارب� �ظهور �يPحظ�عدم �بينما �النادرة، �من�>وزان �ليسا �أpµما �مع والهزج،

  فيما�جمع�من�شعر�ابن�عبد�ربه.

  نقد�إحصاء�ا)عري  

��ي� �مغرقة �علمية �لغة �وقوافيه �ا0تن-� �eوزان �إحصائه ��ي �ا0عري اعتمد

البيانية��ي�اتخاذها�موضوعي¤pا،�وجر¶pا�عxى�وت:Zة�واحدة�فكادت�تشبه�الجداول�

هذا�>سلوب�الدقيق.�لذلك�لم�أجد�حرجا��ي�استخدام�هذا�النموذج�بحرفيته�

تقريبا،�واستكملته�بما�اقتبسته�من�كتب�ا0عري�>خرى�للزيادة��ي�التأكيد�عxى�

�لتتبعنا�خطاه،�و�ي�ظننا�أن�هذا�ا0سلك���يكاد� �السبيل�وإعPنا ريادته��ي�هذا

  أدنى�ألفة�بأسلوب�ا0عري.يخفى�عxى�من�كانت�له�

�بعض� �إ�ى �·نتباه �لفت �نود �هذا �إحصائنا ��ي �نشرع �أن �قبل ولكن

اP0حظات�عxى�إحصاء�ا0عري�مما�لم�ينتبه�إليه�محققا�دراسته�هذه؛�فقد�سها�

  ا0عري�عن�ذكر�استخدام�ا0تن-��لثالث�السريع��ي�نحو�قوله:
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م�َتَر�َمن�ناَدمُت�إ�كا�||���ِلِسوى�ُوّدَك 
َ
 �ي�ذاكا�ل

  وقوله:

�eوَسعناه�إحسانا
ً
و�كاَن�ذا�¦ِكُل�أزواَدنا�||�َضيفا

َ
 ل

  وقوله:

�عxى�ألِف 
ً
�ألفا

ً
�||�عاِجلة

ً
 جاءت�َدنان:Zَُك�َمختومة

وكذلك�لم�يذكر�ا0عري�استخدام�ا0تن-��لزحاف�القبض��ي�الطويل�وكان�

  �ي�بيت�واحد�رواه�الواحدي�وهو�قوله:

روة�أو 
َ
تاِن�ث

َّ
ل
َ
َك�أن�ُتبقي�ِبواِحدة�ِذكرا�ُهما�خ

َّ
َعل
َ
 َمنّية�||��ل

�البيت��ي�روايته� وقد�يكون�له�عذره��ي�ذلك�من�حيث�أنه�لم�يثبت�هذا

 للديوان،�ولكن�كان�عxى�ا0حقق:ن�أن�يش:Zا�إ�ى�ذلك��ي�دراس¤pما�لهذا�العمل.

وكان��ي�النسخة�ال���حققها�محمد�الحم¼«��خطأ�ارتكبه�الناسخ��ي�قوله�

سيط:�"و��تنفر�الغريزة�من�خ¾ن�الخما½«�،�ولم�يستعمله�أحد�من�من�زحاف�الب

ينا،�وكان�عxى�ا0حقق�أن�ينتبه�مة�(�)�مقحمة�عxى�النص�إقحاما�با0حدث:ن"�فكل

�لهذا� �ا0حدث:ن �استعمال �عدم �عxى �د�ل¤pا ��ي �بعدها �الجملة �من �ا0قصود إ�ى

  الزحاف�الذي�تنفر�منه�الغريزة.

�ا0ح �هذا �أن �يؤسف�له �ال���ومما �دراسته ��ي �نفسه �استثمر�الخطأ قق

�ا0عري� ���نظن �رأيا �عليه Ä°فب� �وعلومها �اللغة ��ي �العPء �0ذاهب�أبي خصصها

  يوافقه�عليه.

وقد�خلت�النسخة�ال���حققها�السعيد�عبادة�من�هذا�الخطأ،�وهذا�يدلنا�

عxى�مخاطر�·عتماد��ي�التحقيق�عxى�نسخة�وحيدة�ما�لم�يتوفر�للمحقق�تعمق�

  بكل�تشعبات�ا0وضوع�الذي�يبحثه.�كاف
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  8حصاء 

�عشر�وزنا:� �اث°� �الخليل �ذكرها �ال�� �>وزان �من �ربه �عبد �ابن استعمل

�والرمل،� �والرجز، �والهزج، �والكامل، �والوافر، �والبسيط، �وا0ديد، الطويل،

  والسريع،�وا0نسرح،�والخفيف،�وا0جتث.

  تقارب.ولم�يستعمل�ثPثة�و£ي:�ا0ضارع،�وا0قتضب،�وا0

  وقد�استعمل�الطويل�بضروبه�الثPثة�،�>ول�كقوله:

�َعxى�إثِرِه�الَفتُح 
ً
 ُهَو�الَفتُح�َمنظوما

  والثاني�كقوله:

ِت  نَّ
َ
غ
َ
 أناَحت�َحماماُت�الِلوى�أم�ت

  والثالث�كقوله:

فاني
َ
�ك يَّ

َ
 ِكPني�0ِا�بي�عاِذ�

  واستعمل�السادس�من�ا0ديد،�كقوله:

�ما�َتطوي�َجواِنُح  لُّ
ُ
هَو��ي�الَعيَن:ِن�َمكتوُب ك

َ
 ُه�||�ف

  واستعمل�من�البسيط�ثPثة�أضرب�،�>ول�كقوله:

ِد 
َ
ٍد�والروُح��ي�َبل

َ
 الِجسُم��ي�َبل

  والثاني�كقوله:

د�أقَوت�َمغانpªا
َ
هِوَك�ق

َ
 أطPُل�ل

  والسادس�كقوله:

راها
ُ
وُت��ي�ذ

َ
عا�ي�||�َيلَتِمُع�ا0

َ
فِة�ا0 �ُملتَّ  َوُربَّ
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  الوافر�،�كقوله:�واستعمل�>ول�من

 َرجاء�دون�أقَرِبه�الَسحاُب 

  وجاء�من�الكامل�باeول�،�كقوله:

�Pُدعاء�ُيسَمُع 
َ
يَك�ف

َ
 أدعو�إل

  وبالثاني�كقوله:

�َيس-��الُعقوَل�أنيقا
ً
 يالؤلؤا

  وبالخامس�كقوله:

د
َ
َد�ِللَزما�(م)�ِن�أما�َزماُنَك�ِمنَك�أجل

َّ
 يا�َمن�َتَجل

  وبالسابع�كقوله:

أنَّ 
َ
وٌل�ك

َ
بيب�ق

َ
ريَدُه�||�ِسحٌر�َعxى�ِذهن�الل

َ
 ف

  وبالثامن�كقوله:

م�َيبَق�ِمن�ُجثماِنِه�||�إ��ُحشاشة�ُمبَتِئس
َ
 ل

  واستعمل�>ول�من�الهزج،�كقوله:

ّمة
َ
ند�والك

َ
 فأيَن�الزيُج�والقانو�(م)�ُن�و>رك

  وجاء�بمجزوء�الرجز،�كقوله:

سَت�ِبقاٍض�أَمxي�||�َو��ِبعاٍد�أَجxي
َ
 ل

  شطور�الرجز،�كقوله:وجاء�بم

 َيخَتِلُس�>نُفَس�ِباسِتPِبِه 

  وجاء�بالثالث�من�الرمل��ي�قوله:
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َج�الَب:ُن�َدواÈي�َسَقم�  َهيَّ

  وبالخامس�كقوله:

لوع
ُ
ينا�ِبالط

َ
pا�الَبدُر�الذي�َضــ(م)ـــّن�َعل  أ¶ُّ

  وجاء�بالسريع�>ول��ي�قوله:

َدت��ي�الُخدود دَّ
َ
د�خ

َ
 َمداِمع�ق

  ني��ي�مثل�قوله:وبالسريع�الثا

 ما�قّدر�هللا�هو�الغالُب 

  وبالسريع�الثالث��ي�مثل�قوله:

 قد�َصّرَح�>عداُء�بالَب:ِن 

  وبالضرب�السادس�من�السريع��ي�رأي�الخليل�كقوله:

 ُرّب�َبقيٍع�طاِمِس�اp�0ِاِج 

  والعرب�تسم��هذا�رجزا�كما�ذكر�أبو�العPء.

  وجاء�با0نسرح�>ول��ي�مثل�قوله:

 الُهدى�فاسَتقام�ِمن�أَوِدهأّما�

�عروضه،� ��ي �ربه �عبد �ابن Äو��ح�� �الخليل �يذكره �ولم �ا0نسرح، وبثاني

  كقوله:

ْر  سِجُد�الجاِمُع�الذي�َعمَّ
َ
�َيزَد£ي�ِبِه�ا0ِنَ¾�Z||�وا0

ً
 يا�َمِلكا

ومن�يÍئ�بمثل�هذا�الضرب�مقيدا،�كما�جاء�به�ابن�عبد�ربه،�يسهل�له�

الخروج�إ�ى�الضرب�>ول،�ويجتمع�له��ي�القافية�النوعان:�اZ�0اكب�وا0تواتر�كما�
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�رابع� �من �زيد �بن �عدي �وقصيدة �السريع، �رابع �ا0رقش�من �قصيدة ��ي اجتمعا

  الكامل�وخامسه،�إذا�جاز�القول،�وم�pا:

يxى�
َ
د�أقَفَرت�فpªا�الَنعاُم�َزِجْل ِمن�آِل�ل

َ
ْل�||�ق

َ
ل
َ
 ِدمنة�َوط

ُهم�أخَيْل 
ُّ
ل
ُ
باٌب�ك

َ
َدوُت�ِبساِبٍح�َمرٍِح�||�َوَمÏي�ش

َ
َقد�غ

َ
 َول

  وشروط�القافية��ي�الشعر�العربي�تقبل�مثل�هذا�التناوب�ب:ن�النوع:ن.

  وجاء�باeول�من�الخفيف�،�كقوله:

 باِكر�الَروَض��ي�رياض�الُسرورِ 

  قوله:وبا0جتث��ي�

ّض�َجديُد 
َ
لُك�غ

ُ
�||�وا0

ً
 بدا�الِهPُل�َجديدا

********** 

�تنكره�الغريزة�إ���ي�موضع�واحد�،� �الطويل�فلم�يزاحف�فيه�زحافا فأما

  وذلك�قوله:

�كاَن�َموِعَدُه�الُصبُح 
ً
وا�َعذابا

َ
Pق

َ
pِم�||�ف ِqّبوا�ُرسَل�َر

َّ
ذ
َ
 ِدياُر�الذيَن�ك

�ت �ع�pا �ا0نقول �النسخة ��ي �يكن �لم �عxى�وإن �قاله �أنه �ف�Pريب حريف،

�تسلم�قصيدة�جاهلية�بنيت�عxى�الطويل�من�أن�يستعمل�فpªا� �وقل�ما البديه.

�Ä»Òوأع�Z:ستعمال�له،�وأما�النابغة�وزه·�Z:ي،�أما�امرؤ�القيس�فكثÈقبض�السبا

  قيس�فيستعملون�ذلك�دون�استعمال�ا0لك�الضليل.

بوا)�أو�(ديار�>�ى�قد�ولو�أن��ي�حكما��ي�البيت�لجعلت�أّوله�(ديار�أن
ّ
اس�كذ

بوا)
ّ
  كذ
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�ينشد� �أليس�أك�Ziالرواة �فحول�الشعراء. �كفته �وقد �يكف�السباÈي، ولم

  قول�امرئ�القيس�عxى�الكف:

ما�َيوٍم�ِبدارة�ُجلُجِل  �صاِلٍح�||�َو��سيَّ َك�ِم�pُنَّ
َ
�َيوٍم�ل  أ��ُربَّ

�،�وذلك�وإنما�جاء�بما���تنكره�الغريزة،�وهو�سقوط�نون�الجزء�الخما½«

  كث:��Zي�الشعر�القديم�وا0حدث،�و�ي�قوله:

سَبُح��ي�الَ¾Zِّ�الذي�ما�ِبِه�َسبُح 
َ
�َصيحة�||�وت ّلِ

ُ
 َتط:�Zُِب�Pريٍش�إ�ى�ك

  زحافان،�أحدهما��ي�(�تط:�Z)�و¦خر��ي�(�تسبح�).

وأما�أول�البسيط�فجاء�فيه�بزحاف�يسم�Äالخ¾ن،�و��تأث:�Zله��ي�الغريزة.�

  زء�سباÈي،�ومن�ذلك�قوله:ومنه�ما�يقع��ي�ج

�طاٍس�ِمن�Lبريِز�ُممَتِثُل  لُّ
ُ
�||�وك

ً
 َترى�>باريَق�و>كواَس�مائلة

�زحاف�السباÈي.� �وكل�)،�وهذا �وكذلك�قوله�( �زحاف، �ترى�) ففي�قوله�(

  وأما�زحاف�الخما½«��فمثل�قوله:

 ُل َبحٌر�َيس:�Zَُعxى�َبحٍر�ِبجاِريٍة�||�ِللَبحِر�حاِملٍة�بالَبحِر�ُتحَتَم 

�من� �>لف �بعد �وكذلك �زحاف، (Z:يس)� �قوله �من �الساكنة �الياء فبعد

(حاملة�)،�وهو�زحاف�الخما½«�.�ولم�يÍئ�بزحاف�يسم�Äالطي��ي�الجزء�>ول�من�

�،� �الجزء �من�هذا �وهو�سقوط�الرابع �تنفر�منه، �والغريزة �البسيط�وثانيه، أول

  كقول�ا0تن-�:

�َنجيٍع�ِبَسيِف�الَدولة�انَسَفكا  ُربَّ
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�الثالث�من�و  �والجزء �البسيط�وثانيه، �أول �الثالث�من �يزاحف�الجزء لم

البسيط�أي�حرف�سقط�منه�بان�فيه�لصاحب�الذوق،�وليس�كذلك�غ:Zه�من�

:Ä»Òجزاء،�كقول�>ع<  

ق�أخرى�غ:Zها�الرجُل 
ّ
قت�رج�P||�غ:Zي�وُعل

ّ
ق¤pا�عَرضا�وُعل

ّ
 ُعل

..�ولو�أصابه�الطي�فقوله�(�وعلقت�)�هو�الجزء�الثالث،�وقد�أصابه�الخ¾ن�.

كان�أشنع،�وهو�كا0فقود��ي�شعر�العرب،�فإن�أصابه�الخبل�فهو�أشنع�،�وذلك�

�السباعية� ��ي�>جزاء �أجازه �أن�الخليل�قد �عxى �شعر�العرب�أيضا. ��ي كا0فقود

  كلها�من�هذا�الجنس.

��ي� �قبح �>ول ��ي �قبح �فما �الزحاف�فpªما، �يستوي �البسيط�وثانيه وأول

  �ي�أحدهما�خفي��ي�¦خر.�الثاني،�وما�خفي

وأما�السادس�منه�ف�Pيقبح�فيه�خ¾ن�السباÈي�و��طيه،�وتنفر�الغريزة�من�

  خ¾ن�الخما½«�،�ولم�يستعمله�أحد�من�ا0حدث:ن.�ومن�خ¾ن�السباÈي�قوله:

ريِق 
َ
ي�َعن�الط

ّ
x
َ
يَك�خ

َ
ل�0ِن��م��ي�الَتصابي�||�إل

ُ
 وق

تنفر�الغريزة�من�خ¾ن��كان��ي�بعض�النسخ�(خّل)،�وله�وجه�صحيح�إ��أن

�عن�إحدى�نسخ� �أبو�بحر�التجي-� �نقله �ما �£ي �الرواية�>صح �ولعل الخما½«�.

  العقد�وجاء�فيه�ابن�عبد�ربه�بالطي�الخفي�من�قوله:

�عن�الطريق
ً
Pّل�قلي

َ
 خ

�وهو�سقوط�الخامس�من�السباÈي،� �العصب، �الوافر�فاستعمل�فيه وأما

  وقد�ك��Ziي�الشعر�القديم�وا0حدث،�قال:

وادي
َ
Zَّيا�||�وغادى�َنبَتُه�َصوُب�الغ

ُ
iى�َوْبُل�الZiَسقى�ذاك�ال 

  و�ي�هذا�البيت�عصب��ي�أربعة�مواضع.
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وأما�الكامل�فإنه�زاحف�فيه�الزحاف�الذي�يسمL�Äضمار،�وهو�كث:�Zجدا�

  �ي�كل�شعر�من�الوزن�الكامل،�من�ذلك�قوله:

 َحوراُء�داَعَ×pا�الَهوى��ي�حور 

  ف�الثاني.وLضمار:�سكون�الحر 

  وأما�الرجز�فجاء�فيه�بالطي�والخ¾ن،�وكPهما�غ:�Zقبيح،�كقوله:

سَت�بقاٍض�أَمxي
َ
 ل

  وكقوله:

 َيموُن�أهَل�الَبيِت�باكِتساِبه

والجزء�من�الرجز�يدركه�الطي�تارة�والخ¾ن�مرة�والخبل�أخرى،�وكل�ذلك�

لذوق�،�يسهل�فيه،�وهذا�شطر�قد�اجتمع�فيه�>صناف�الثPثة�و��بأس�به��ي�ا

  وهو�قوله:

َ�َع�الحاِجُب�تاَج�ُملِكِه 
َ
�
َ
 ف

  وأما�الرمل�فجاء�فيه�بالخ¾ن،�وهو�سقوط�الثاني�من�سباعيه،�كقوله:

و�شاَء�داوى�َسَقم�
َ
�||�ِذكُر�َمن�ل

ً
َقد�هاَج�ِلَقل-��َسَقما

َ
 ول

  ففي�النصف�>ول�خ¾ن��ي�ا0واضع�الثPثة.

  وأما�السريع�فطوى�فيه�وخ¾ن،�كقوله:

ها�شاِدن�||��ي�ُمشَرِب�الُحمرِة�َورديُّ َورديّ 
ُ
�َيحِمل

ٌ
 ة

  ففي�هذا�البيت�طي��ي�موضع:ن.�وقوله:

ِه�||�َبدُر�ُدØى�َيسÏى�ِبُدّرّي  ّفِ
َ
أّنُه�والكأُس��ي�ك

َ
 ك
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  فيه�خ¾ن��ي�قوله�(كأنه).

  وأما�ا0نسرح�فاستعمل��ي�أول�جزء�منه�الطي،�كقوله:

 وانَتَعَش�الدين�َبعَد�َعZَiِته

  الجزء�>ول�أيضا،�كقوله:وخ¾ن��ي�

واِعِده
َ
فُر�ِمن�ق

ُ
 َوُزلِزَل�الك

��ي� �أحسن �وطيه �الثاني، �الجزء ��ي �بالطي �وأتانا �خ¾ن. �(وزلزل) �قوله ففي

  الغريزة�من�تمامه،�و�ي�قوله:

 وانَتَعَش�الدين�بعد�َعZَiِته

  طي��ي�الجزء�الثاني.

�والتشعيث�سقوط�حرف�متحرك�من� �وشعث، �الخفيف�فخ¾ن�فيه وأما

  جزء�الضرب�(�ي�وتده)�قال:

نثورِ 
َ
 باِكر�الَروَض��ي�رياِض�الُسروِر�||�َب:َن�َنظِم�الَربيِع�وا0

ففي�قوله�(�الروض�)�خ¾ن،�وقوله�(�منثور�)�فيه�تشعيث،�وذلك�موجود�

  �ي�الشعر�الجاهxي�وLسPمي.

  وأما�ا0جتث�فجاء�فيه�بخ¾ن�السباÈي،�و�ي�قوله:

 
ً
 َبدا�الِهPُل�َجديدا

  �ي�الجزئ:ن.�زحاف

********* 
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�اZ�0اكب،� �و£ي: �ذكرها، �تردد �ال�� �>ربع �القوا�ي �عمر �أبو واستعمل

�حروف� �أربعة �وهو �ا0تكاوس �استعمل �كما �واZ�0ادف، �وا0تواتر، وا0تدارك،

متحركة�بعدها�ساكن�،�واستعمالها�يقل�pµeا���تكون�إ��بزحاف.�ومن�ا0تكاوس�

  قوله��ي�>رجوزة�العروضية:

بوا
َ
pªا�الَعَرُب�||�َواثناِن�َصّدوا�َع�pُما�َوَنك

َ
ت�َعل

َ
�قال

ٌ
Pثة

َ
 ث

�ا0جردة� �وهما: �اثنت:ن، �عمر �أبو �م�pا �استعمل �ثPث، �ا0قيدة والقوا�ي

  وا0ردفة،�فا0جردة�لقوله:

Z¾ََيزَد£ي�ِبِه�ا0ِن�
ً
 يا�َمِلكا

  كقوله:يلزمها��زمان:�الروي�والحركة�ال���قبله،�و£ي�التوجيه.�وا0ردفة�

َدت��ي�الُخدود دَّ
َ
د�خ

َ
 َمداِمٌع�ق

يلزمها�ثPثة�لوازم،�الروي:�وهو�الدال،�والردف:�وهو�الواو�ال���قبل�الدال،�

  والحذو:�و£ي�الحركة�ال���قبل�الواو.

  والقوا�ي�ا0طلقة�ست،�استعملها�كلها،�و£ي�ا0طلقة�ا0جردة،�كقوله:

�ِمن�ِمثِلِه�ُيعَجُب 
ً
 يا�َعَجبا

  حرك¤pا�ا0جرى،�والواو�وصل.�وا0ؤسسة�ا0طلقة،�كقوله:الباء�روي�و 

أحPِم�نائِم 
َ
ما�الُدنيا�ك  أ��إنَّ

>لف��ي�نائم�تأسيس،�وحركة�ما�قبلها�الرّس.�وكان�أبو�عمر�الجرمي�يزعم�

�والهمزة� �قبل�>لف���يكون�إ��مفتوحا. أن�الرّس���يحتاج�إ�ى�ذكرها؛�eن�ما

خيل،�وحرك¤pا�Lشباع،�وا0يم�روي�وحرك¤pا�ا0جرى،�ال���تصّور�ياء��ي�(نائم�)�د

  والياء�وصل.
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  وا0طلقة�ا0ردفة،�كقوله:

�ناَدت�َم��Äَيكون�الَتÙPي مَّ
ُ
َعت°��ِبَزفرٍة�َواعِتناِق�||�ث  َودَّ

�والياء�وصل،�و>لف�ال���قبل�القاف�ردف� �مجرى، القاف�روي�وحرك¤pا

 وحركة�ما�قبلها�حذو.

  ��لها�نفاذ،�كقوله:والقافية�ا0جردة�ال�

�ِعنَدَك�حاَج���ما�َضّرها  ما�َضرَّ

  الراء�روي�وحرك¤pا�مجرى�،�والهاء�وصل�وحرك¤pا�نفاذ.

  والقافية�ا0ردفة�ال���لها�نفاذ،�كقوله:

ها
َ
دت�الُدنيا�َوأبَدت�َجمال  َتَجدَّ

�وحرك¤pا� �روي �والPم �حذو، �قبلها �ما �وحركة �ردف �(جمالها) ��ي >لف

  وصل�وحرك¤pا�نفاذ،�و>لف�خروج.ا0جرى،�والهاء�

  والقافية�ا0ؤسسة�ال���لها�نفاذ،�كقوله:

�أيَنَعت�ِمنُه�أزاِهُرهُ 
ً
 يا�َمجِلسا

>لف�الثانية��ي�قوله�(أزاهره)�تأسيس�وحركة�ما�قبلها�رّس،�والهاء�>و�ى�

�نفاذ،� �والهاء�وصل�وحرك¤pا �مجرى، �والراء�روي�وحرك¤pا �إشباع، دخيل�وحرك¤pا

  خروج.والواو�
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  ا)صادر�وا)راجع

إنباه�الرواة�عxى�أنباه�النحاة�للقفطي،�الوزير�جمال�الدين�أبو�الحسن�عxي�

 هـ�624بن�يوسف�ت�

  م.1986تحقيق:�محمد�أبو�الفضل�إبراهيم،�دار�الفكر�العربي،�القاهرة،�

هـ،��328ديوان�ابن�عبد�ربه،�أحمد�بن�محمد�بن�عبد�ربه�>ندلà«��ت�

سوريا��–،�دمشق�2كتور�محمد�رضوان�الداية،�دار�الفكر،�طجمع�وتحقيق:�الد

  م.�1987،�

سقط�الزند،�eبي�العPء�ا0عري،�شرحه:�أحمد�شمس�الدين،�دار�الكتب�

  م.�1990لبنان،��–،�ب:Zوت�1العلمية،�ط

�الخطيب�الت¾Zيزي�ت� �عxي �بن Äåيح� �زكريا �eبي �اختيارات�ا0فضل، شرح

�–،�ب:Zوت�2ن�قباوة،�دار�الكتب�العلمية،�ط�هـ،�تحقيق:�الدكتور�فخر�الدي�502

  م.�1987لبنان،�

�دار� �ابن�قتيبة، �عبد�هللا�بن�مسلم �محمد �أبي �تأليف: الشعر�والشعراء،

 ب:Zوت.�–إحياء�العلوم�

�دار� �ناصيف�اليازØي، �للشيخ �الطيب، �أبي �شرح�ديوان العرف�الطيب��ي

  لبنان.�–،�ب:Zوت��2القلم،�ط

�الحسن �eبي �القوا�ي، ��كتاب �ت �>خفش، �مسعدة �بن هـ،��215سعيد

  م.�1974ب:Zوت،���–،�دمشق�1تحقيق:�أحمد�راتب�النفاخ،�دار�>مانة،�ط

مذاهب�أبي�العPء��ي�اللغة�وعلومها،�محمد�طاهر�الحم¼«�،�دار�الفكر،�

  م.�1986سوريا،��–،�دمشق�1ط

  هـ.1401/1402جامعة�أم�القرى،�العدد�>ول��–مجلة�كلية�اللغة�العربية�
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  م.�1982،�الجزء�الرابع،��57مجلة�مجمع�اللغة�العربية�بدمشق،�ا0جلد�

  23�/89الكويت،�العدد��–ا0جلة�العربية�للعلوم�Lنسانية�

نفح�الطيب�من�غصن�>ندلس�الرطيب،�تأليف:�الشيخ�أحمد�بن�محمد�

لبنان،��–ا0ّقري�التلمساني،�تحقيق:�الدكتور�إحسان�عباس،�دار�صادر،�ب:Zوت�

  م.�1968
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  اع�اف�بمنة:
�ا�ركز)1( با حتفاء�#"ؤ ء��*إن�من�دوا�ي��ع��از�والتقدير�أن�يختص�هذا

�فهم� �عليه، �أفاء�هللا�به �للعيان�كل�مما �بصما7"م�واضحة �الذين�تركوا =ع>م

ة�من�هللا �إIى�خلقه،�وفرض�عDى�كل�إنسان�أن�يتحDى�بثقافة�نعمة�مهداة،�ومنَّ

..�فشدوا�عDى�.�ع�Sاف�كما�تحDى�الحمام�باPطواق�ح�LMيJKء�هللا�=لفة�ب>�كلفة

  وربك�يخلق�ما�يشاء�ويختار.��،هذه�الفضيلة�تساعدكم�=لطاف�الخفية

                                                           

  التعليم�العا�ي،�فاس.�ةأستاذ�-  *
�،الغربي��قاطعة�مدريدمحمد�hبDي�بفتح�الهمزة�ا�مدودة�وكسر�الباء�نسبة�إIى�آبلة�مدينة�بالشمال��- � 1

�(أزهار�الرياض) �إبراهيم �باسم �فبعضهم�يذكره �أبيه �تسمية �عDي��،اختلف�oي �باسم وبعضهم�يذكره

� )� �وفاته �سنة �اختلف�oي �كما �الصحيح). �مصر��.هـ)�757و�هـ�756(ا�سند �إIى �بتلمسان�ورحل نشأ

  �:والشام�والحجاز�والعراق�وا�غرب.�مصادر�ترجمته�عديدة�مw"ا

  م.��1941هـ�/��1360ط.��،لنور�الزكية��oي�طبقات�ا�الكية��حمد�مخلوفشجرة�ا�-

�دراسة�وتحقيق�- �تقديم�:ا�سند�الصحيح�الحسن� بن�مرزوق، �خيسوس�بيغ�Sا، �عياد�:ماريا �،محمود

  الجزائر.�،1ط.

  .1982لبنان��–ب�Sوت��،1ط.��،دار�الغرب��س>مي�،محمد�أبو�=جفان�:تحقيق�،برنامج�ا�جاري �-

-��،Jروضة��ع>م�بم��لة�العربية�من�علوم��س>م� بن�=زرق�الغرناطي،�تقديم�وتحقيق:�سعيدة�العلم

  .1�،1999ط.�

�عياض�للمقري �- Jأخبار�القا��� �ب�ن��:تحقيق�،أزهار�الرياض�oي �لنشر�ال�Sاث��س>مي �ا�ش�Sكة اللجنة

  ....�إلخ.��1979– 1،��1978ط.��،حكومة�ا�ملكة�ا�غربية�وحكومة�دولة��مارات�ا�تحدة

  ا�ركز�=كاديم�Jللثقافة�والدراسات�ا�غاربية�والشرق�أوسطية�والخليجية.�:ا�راد�-� *
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وإن�ا�كرم�اليوم�=ستاذ�الدكتور�محمد�العلم�Jله�من�الفضائل�oي�علم�

� �يخفىال �إدراكا��،عروض�ما �عصره �وفريد �العلم، �هذا �oي �وحده فهو�نسيج

وتفننا،�كث���Sج�"اد،�جيد�القريحة،�يقصده�الداني�والقا��J،�له�بصر�بالشعر�

�وإنشادا �نظما �بل �وتوثيقا �تحقيقا �ليجس��،وعروضه �القواoي �إليه انقادت

رف�يسقي�وبحلل�ا�عا�،صحيحها�من�سقيمها،�فكان�جذرها�الذي�يقوم�غصw"ا

  تر#"ا.�

�الع>مة�الع�Sو��J،�فأجاب¥�Jوالحياء�يعلوه:� �تخط�لهذا سألت�قلم�Jماذا

�فمعارفه� �والتبجيل، ��ج>ل �عليك �=ستاذية �وحق �أستاذك، �ا�كرم إن

فضفاضة،�ومجالسه�مع�طلبة�الدراسات�العليا�آية�oي�فك�ما�غمض�من�بحور�

� �يجارى�oي �وا�ختلفة، �ا�تنوعة �بل�أبدع�oي��الشعر�وتفعي>ته شرح�معمياته،

نقد�نصوصه،�وتصويب�ما�وهم�فيه�بعض�ا�حقق�ن،�فكان�نموذجا�يحتذى�به�

  oي�التوثيق�والتصويب�والتصحيح...�

�الطويل�وقد� �باعه �إIى Jقلم� ومن�كانت�هذه�خصاله�وصفاته�كيف�ير³ى

�لذا� �الفهوم، �وجميل �العبارة، �لطيف �من �فيه �برع ��ا �ا�حاسن �إليه انقادت

� �يلقى�اكتفيت �عساه �ـ �إليه �بحث �بإهداء �ا�كرم �أستاذي �بفضل ��ع�Sاف oي

  �:القبول�منه�والصدر�الرحب�ـ��تحت�عنوان

  نظرات�4ي�حياته�وآثاره�:�أبو�عبد�هللا�محمد�العبدري�$ب#ي

�إIى�سنوات�خلت�حيث�كنت�أتلمس�الطريق�إIى�تحقيق� �الذاكرة J¥أعادت

م��س>م"�Pبي�عبد�هللا�بن�=زرق�كتاب�"روضة��ع>م�بم��لة�العربية�من�علو 

�غرناطة �قضاة Jقا��� �قضاة�و �الغرناطي Jوقا��� �السقوط، �محنة �أيام سف�Sها

كان��،القدس�ودفيw"ا،�فمن�خ>ل��تحقيق�هذا�الكتاب�وتخريج�نصوصه�وأع>مه
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� �عن �ترجمة�مختصرة �تقديم �عDي �$ب#يلزاما �ذكره��شخصية �إذ والتعريف�به

  ...�1>ه�بـأوصاف�العلماء�والفقهاء"�oي�موضع�ن�وحابن�@زرق"

هذا�وقد�قيض�هللا�له�أن�يبعث�oي�الذاكرة�من�جديد�بعد�ما�ينيف�عن�

�أبحث�ع·�Sمصادر�عدة�عن�س�Sته�العلمية�ومصنفاته� J¥فوجدت� عشرين�سنة،

  بعد�أن�طالهما�النسيان.�

� �معظم �ال�اجمإن �أهم��كتب �ترصد �مشا#"ة �بصيغة �ترجمة �له قدمت

�ا �ونرصد�oي�مراحل�حياته �ب�ن�شد�وجذب، �رافقها �عاشت�تقلبات�متعددة JMل

  هذه�ا�حطات:�ما�ح>ه�به�م�Sجموه�من�أوصاف:

�الدنيا� �عالم �ا�حقق�2"فهو Jالتعاليم� �=ستاذ �شيخ�.ا�شارك�الفقيه ..

�العقلية �العلوم �oي �وقته�،ا�غرب �ا�عقو ت��4ا�حقق�والشيخ�3وإمام إمام

ا�لوك�فإذا�مدحوا�جرى�ذكره�oي�قصائدهم�كما�oي�قصيدة��...�جليس5بأسرها"

EFGالتون� �الرحوي �القاسم ��6أبي �السلطان �مدح �اMريoEKي �الحسن وال��JMأبي

  �:مطلعها

يـــــــــوان  عرفت�زماني�حSن�أنكرت�عرفاني�
َ
�ك ِ
ّ
  7وأيقنــــــــت�أن�]حـــــــــظ�4ـــــــــي�كـــــــــف

  
  �:إIى�أن�يقول�oي�ذكر�العلماء�القادم�ن�مع�السلطان

                                                           

  .�2/783:انظر�روضة��ع>م� بن�=زرق�-� 1
  .1980د.�عبد�الس>م�الهراس�وسعيد�أحمد�أعراب،��:تحقيق�،5/60انظر�أزهار�الرياض�للمقري:��-� 2
  .266ص��:ند�الصحيح� بن�مرزوق انظر�ا�س��-� 3
  .�145:ص�،انظر�برنامج�ا�جاري �-� 4
  .�2/783:انظر�روضة��ع>م� بن�=زرق-� 5
  .�24- ��22:انظر�رحلة�ابن�خلدون �-� 6
يوان�-� 7

َ
  اسم�زحل�بالفارسية.��:ك
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ــــوى�ا
َ
اُســــهَوَبْعــــد�ن

َ
�ف
ُ
ْســــط

َ
ي�لــــم�ت ِ

ّ
ــــط   لّسِ

���  

ــــــداِن 
ْ
  بفخــــــر�ع#ــــــى�بغــــــدان�4ــــــي�عصــــــر�بغ

هـــــــــــا  
َ
  "وبـــــــــــاnب#ّي"�استســـــــــــقت�@رض�َوْبل

  

ْوبٌل�مــــــــــــا�َمــــــــــــال�عنــــــــــــه�pظعــــــــــــاِن 
َ
  وُمْســــــــــــت

�السلطان�"   �ا�قرئ�ن��،أبو�الحسن�اMريEK"قربه �العلماء وجعله�من�طبقة

� �خ>ل �من �ونتعرف �العلمية، �مجالسه �oي �يديه �هللا�$ ب�ن �عبد عDى��ب#يأبي

�ف¼"ا�من�الكتب،�ويناقش�ب�ن�علماء� �كان�يقرأ ا�جالس�السلطانية�ا�رينية،�وما

  العصر�عDى�اخت>ف�تخصصا7"م.

�أبي�الحسن�اMريEKعند�حديثه�عن�عمل��1ابن�مرزوق�4ي�مسندهويذكر�

..�فإذا�حانت�.:�"فإذا�استوoى�الناس�حوائجهم�منه�دخل�إIى�م��لهاليومي�واللي#ي

�إIى�الظهر��ص>ة �ب�ن�يديه �عل¼"ا �الكتب�والتوقيع �ثم�جلس�لقراءة خرج�فصDى،

�القرآن �أو�لنسخ �العصر، �ص>ة�.ص>ة �بعد �كملت �فضلة �مw"ا �فضلت �فإن ..

  العصر...�

� �ب�ن�يديه: �كانت�تقرأ JMالبخاري ثم�يذكر�أهم�الكتب�ال�� وصحيح�مرات،

الفرج��،سراج�اMلوكPبي�الربيع،�كذلك��wكتفاء،�كذلك�السS�،�كذلك�مسلم

  Pبي�نعيم�إIى�غ��Sذلك�من�الكتب.�الحلية�،فتوح�الشام�،بعد�الشدة

  ممن�قرأ�ب�ن�يديه.�$ب#يوقد�كان�

:�وقد�أقرأ�ب�ن�يديه�oي�الزمن�الذي�أدركته�ممن�يذكر�ـ�2ابن�مرزوق يقول�

  �:نخص�مw"م�hبDي�ـ�3وقد�ذكر�جماعة

                                                           

  140- ��136:ص�،انظر��مسند�ابن�مرزوق ��- � 1
  .�138:م.�س.�ص�:انظر��-� 2
.�قرأ�عDى�شيوخ�عصره�من�أهل�فاس�.خزانة�مذهب�مالك�عبد�هللا�بن�ع#ي�السطي:�أبو�الفقيه���-� 3

� JMالحافظ�النحوي�ا�ف� �والفقيه �مستقرا EFالفا�� الفقيه��مام�ا�ف�JMأبو�عبد�هللا�الرندي�أص�،

� �ابن=وحد �=مهر��أبو�زيد ��مام �الفقيه �وشقيقه: �التلمسانيان�مام، �Fأبو�مو���Jقا��� والفقيه

أبو�عبد�الفقيه�أبو�عبد�هللا�بن�الصباغ�اMكنا��EFوالفقيه�و�أبو�عبد�هللا�بن�عبد�الرزاقة�القضا

  .�266:إIى�ص�261ص�،مسند�ابن�مرزوق ��هللا�بن�الحفيد�السلوي...�انظر
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ن�أهل�تلمسان،�وكان�م�-أبا�الحسن�اMري�EKأي�السلطان��-"�وممن� زمه�

أبو�عبد�ا�حقق�ا�شارك��التعاليميله�مدة�قد�استوطن�ا�غرب:�الفقيه�=ستاذ�

ا�غرب�oي�العلوم�العقلية�وإمام�وقته...إIى�أن��هللا�محمد�ابن�ع#ي�$ب#ي�شيخ

ثم�انفرد�باÂقراء�والتدريس،�فنفع�هللا�به��ابن�البناء�التعاليميو زم��يقول�عنه:

�عDى�وان�خ>ئق... �مشيخة �له �وحصلت �خ>ئق �إفريقية �وب>د �تونس �oي �به تفع

  الجميع.�

�� �مدة �ا�غرب�oي �قدم �عنان،وح�ن �أبي �عليه��اMو�ى �وقرأ �مجلسه، و زم

Sى�ا�ذكور،�وانتفع�به�بشر�كث�Iا�و.�..  

�البيضاء� �ا�دينة �ب�ن �ما �ودفن �ست�وخمس�ن�وسبعمائة، �حدود �oي توoي

  بعه�ثناء�حسن".�وفاس،�وحضر�السلطان�جنازته،�وت

�للسلطان� �النص�ندرك�مشيخته ولغ�Sه��أبي�عنان�اMريEKمن�خ>ل�هذا

ابن�خلدون�وابن�عرفة�من�العلماء�=فذاذ�الذين�ذكر7"م�كتب�ال�Sاجم�من�مثل�

  وغ�Sهم�كث�S.�وابن�مرزوق�

�آخر�يذكر� �موضع �وoي �مرزوق �ابن �ا�شاه��Sا�>زم�ن��$ب#يأن �من كان

  .�1ممن�شاركه�ابن�مرزوق�وأدركه�وعاشره�أو �بأول"و �أبي�الحسنللسلطان�

� �اشتغال �إIى �إشارة �هذا �الخ>ئق��$ب#يوoي �وانتفاع �والتدريس باÂقراء

  ..�.بعلمه�وتدريسه�وإقرائه

قبل��بتاوريرت�بالجنديةاشتغل�سابقا��$ب#ي"�أن�:2ابن�خلدون �رحلةوoي�

لعمال�كرها�من�قبل�بعد�حجه،�ومشارفة�ا�@موال�بضبطحجه،�كما�اشتغل�

��الزيانيFأحد�ملوك�تلمسان�".��أبي�حمو�مو�  

                                                           

  .�261:م.س.ص�:انظر��-� 1
  .�34:ص�:انظر��-� 2
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� �س�Sة �يث��Sالتساؤل�oي �لدى�وروده������������������$ب#يإن�مما �بفاس�ـ �اختفائه قضية

�ال¼"ودي� �التعاليم �شيخ �عند �ـ �oي�خلوف�اMغي#يعل¼"ا �يكن �ألم �؟! �كيف�ولم ،

بقة�بيw"ما؟�وهذا�أمر�علماء�فاس�من�يحتضنه؟�وهل�هناك�من�ع>قة�وطيدة�سا

فيه�غموض�بل�وفيه�نظر�Pن�ا�صادر�لم�توضح�سبب�التجائه�إIى�خلوف�وليس�

  إIى�غ�Sه�من�علماء�فاس.�

عن��1"الجد"�أبي�عبد�هللا�اMقري oي�أزهار�الرياض�نق>�عن��اMقري ويذكر�

�قلت��$ب#يالشيخ� �قال�له: �مراكش: pبي�الحسن�أنه�ح�ن�دخل�ا�غرب�وورد

�Sي��:الصغoهديما�قولك�Mعالم�سلطان".�قال:�قد�أنبأت�عن�مرادي،��فقال:�ا"

  .�- أي�الهساكرة��-ثم�سكن�جبال�ا�وحدين"�

�ما�جاء�oي�رحلة�ابن�خلدون  �إIى�هذا �أضفنا �"ح�ن�استخدم��2إذا
ُ
يوسف

قائدا�عDى�الجند�=ندلسي�ن�"�بتاوريرت�"،�فكره�ا�قام�عDى��$ب#ي�بن�يعقوب

وْ 
َ
�ط �عن �ونزع ُسوحذلك،

ُ
�ا� �ولِبَس �العباد��3ِره، �رباط �إIى LKفانت� �الحج، وقصد

�J¥ب� �من �ثم �كرب>ء، �أهل �من �رئيسا �هناك �فوجد �الفقراء، �صحبة �oي مختفيا

..�إلخ�ما�oي�النص.�وقد�اندرج�.الحس�ن،�جاء�إIى�ا�غرب�يروم�إقامة�دعو7"م�فيه

  ..".�.oي�جملة�أصحابه�وتابعيه�$ب#ي

�أو �$ب#يفهل�كان� �وهل�كان�يطمح�لوجود�مهدي��شيعيا باPحرى�مهدويا.

  م.���1171-هـ��567آخر�علما�أن�الدولة�الفاطمية�قد�ان�"ت�oي�سنة�
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�رحلته �oي �خلدون �ابن �ِقَراَناِت/�1يذكر �oي �ا�تكلمون �ا�نجمون :"وكان

ْ�ِن  ِويَّ
ْ
�القران�2الُعل �الهوائية�3ي�Sقبون �ا�ثلثة �ست4العاشر�oي �ي�Sقب�عام �وكان ة�،

� �وست�ن �أحد �عام �من �يوم �ذات �فلقيت �السابعة، �ا�ائة �من بجامع�وست�ن

خطيب�قسنطينة،�وكان�ماهرا��أبا�ع#ي�ابن�باديسمن�فاس�الخطيب��القرويSن

oي�ذلك�الفن،�فسألته�عن�هذا�القران�ا�توقع،�وما�Îي�آثاره؟�فقال�Iي:�يدل�عDى�

�أهل �الشر³ي�من�أمة�بادية، �الجانب�الشماIي �تتغلب�عDى��ثائر�عظيم�oي خيام،

ا�مالك،�وتقلب�الدول،�وتستوIي�عDى�أك�SÏا�عمور.�فقلت:�وم�LMزمنه؟�فقال:�عام�

،�ال��ودي�الطبيب�ابن�َزْرَزر أربعة�وثمان�ن�تنتشر�أخباره،�وكتب�Iي�بمثل�ذلك�

ْش�ومنجمه.
َ
ون
ُ
ف
ْ
ذ
َ
  طبيب�ملك��فرنج�ابن�أ

� م��LMاهيم�$ب#يمحمد�بن�إبر إمام�ا�عقو ت��-رحمه�هللا��-وكان�شيÐي

  فاوضته�oي�ذلك�أو�سايلته�عنه�يقول:�أمره�قريب،�و بد�لك�إن�عشت�أن�تراه...�

�ويرون�أن� �الكائن، �لهذا �با�غرب�ترقÑ"م �عw"م �نسمع �فكنا �ا�تصوفة وأما

�ا�شار�إليه�oي�=حاديث�النبوية ُّJهم...؛��5القائم�به�هو�الفاطمSمن�الشيعة�وغ�

�هللا�فأخ·Sني �عبد �بن ���يح� �الشيخ �الباد�EFحافد �يعقوب كب��S=ولياء��أبي

  با�غرب.

                                                           

  .�291-290ص:��،انظر�-� 1
�فوق�الشمس�- � 2 �وا�ريخ�ÔP"ا �وا�ش�Sى، �زحل، �Îي: �الكواكب�العلوية: �العلوم��،العلويان: انظر�مفاتيح

  .�133ص:�،للخوارزمي
��ط>ق�-� 3 �عDى �خاصة �وا�ش�Sي �زحل �اجتماع J¥يع� �قيد�.القران: �آخرين �كوكب�ن �قران L¥ع� �فإذا .

  .134ص�،بذكرهما،�م.س
�ويكون�أحدهما�صاحب��-� 4 �تنسب�إIى�ث>ثة�كواكب، �كل�ث>ثة�أبراج�تكون�عDى�طبيعة�واحدة ا�ثلثة:

  .��131:ص�،ا�ثلثة�ا�قدم�بالw"ار�والثاني�ا�قدم�بالليل�والثالث�شريكهما�بالw"ار�والليل،�م.س
من���191:،�ص1..�ط.�بو ق،�وانظر�الهامش�رقم�.وما�بعدها�o151ي�ا�قدمة،�ص:�ذكر�هذه�=حاديث��-� 5

  رحلة�ابن�خلدون.�
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� �محنة��$ب#يإن�من�ا�سائل�ا�همة�oي�حياة �متعددة�مw"ا أنه�عرف�محنا

  العقل:�حيث�امتحن�oي�عقله�إذ�وقع�له�خلط��دة.

�منطقة� �oي �ا�توالية �السياسية �للهزات �نتيجة �والتنقل �ال��وح �محنة ثم

 �.�ن�فاس�ومراكش�وتلمسان�وتونس�"ا�غرب�أو�الغرب��س>مي�ب

ومع�كل�ذلك�استطاع�أن�يكون�شيخ�التعاليم�بل�تف�ن�oي�علوم�كث�Sة�مما�

 يشهد�بنبوغه�وتفوقه.�

� �للسلطان �صحبته �اMريEKورغم �الحسن �من��أبي �كل �oي �معه وحضوره

� �مع �يرحل �لم �أنه �إ  �مجالسه �وحضور �الق�Sوان �وواقعة �طريف أبي�واقعة

�الغ�الحسن �"رحلة �oي�oي �وغرقه �السلطان، �أسطول �ضحي�"ا �ذهب JMال� رق"

�إذ�قدم� العذر�oي�ذلك�من�طرف�أهل��$ب#يالبحر،�وه>كه�oي�"جبال�هنتانة".

  تونس،�فتجاoى�عنه�فكان�ما�كان.�

يجد�لنفسه�=سباب�Pنه�كان�يعلم�أن�رحلة�أبي��$ب#يوالسؤال:�هل�كان�

  ؟.الحسن�ستكون�ف¼"ا�Ô"ايته؟�بل�آخر�رحلة�للسلطان

  �:مصنفات�$ب#ي�-

ح�ن�نتفحص�كتب�ال�Sاجم� �نع�SÏعDى�ذكر��ؤلف�أو�مصنف�ينسب�إليه�

�أن� �لنا �ويحق �وبا�حقق، �وبالفقيه، �الدنيا، �بعالم �حلته �الكتب �هذه �أن رغم

  نتساءل:�

با�شيخة�والتدريس؟��أو�كانت�له�أسبابه�ا�انعة�من�مثل:���$ب#يهل�اكتفى�

oي�الحل�وال�Sحال،�أو�ثانيا:��أبي�الحسن�بة�السلطانعدم��ستقرار�ومواك�أو :

..�لكن�مع�ذلك�. نكبابه�عDى�العلوم�العقلية�والغوص�عDى�فهم�ما�أشكل�مw"ا�؟
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�بعض�م�Sجميه�من� خلف�جملة�من�ا�رويات�وا�سموعات�و�نشادات�ذكرها

  بيw"م:�

�oي�"أزهار�الرياض"�الذي�جمع�بعضا�من�مروياته�ومسموعاته�مما�اMقري 

جاء�عDى�لسان�طلبته�ومريديه�أو�علماء�عصره،�وال�JMيعد�بعضها�من�الوجادات�

�التحقيقات� �من �ونوادر�وبعضها �انتقادات �وبعضها �وروايات �إنشادات وبعضها

ال�JMتقوم�بضبط�اللفظ�أو�ا�ع¥�Lأو�ا�واقيت�أو�بعض�ا�فاهيم�ال�JM �يتذوقها�

  إ �نبيه.�

�يشكل� �بل�يجسدمدرسة�$ب#يكل�هذا �oي�مسائل�عدة���، �وآراءه مواقفه

�وÎي�وجادة�من�وجادات��اMقري من�ذلك�قول� �رأيت�بخط�ابن�$ب#ي�ـ داود�ـ:"

EFGنصه�التلمسانيثم��@ندل� �الشيخ��الرم#يوجدت�بخط��:ما �نصه�حدثنا ما

قال:��$ب#يعن��الفا�EFعن�الشيخ�القباب��–ر���Jهللا�تعاIى�عنه��– ابن�عرفة

oي��- ر���Jهللا�عw"ا�-Dى�فقهائه�الجلة�oي�قول�عائشة�ع�السلطان�أبو�عنانأورد�

.."�.وكان�مما�يقرأ:�"خمس�رضعاٍتِ◌�ُيَحّرِْمن��فتوoي�رسول�هللا��:مسلمحديث�

  مسلم.انظر�oي�

�خ·Sها �الُخلف�oي �هذا �عDى �يلزم ��–قال: أو�عدم�حفظ��–ر���Jهللا�عw"ا

القرآن��:فقلت�:القرآن،�وك>هما�محال،�قال:�فسكت�الحاضرون�بأجمعهم،�قال

�و=ول�هو�ا�حفوظ.��:قسمان ْعِجز،�وغ��Sُمتحًدى�به.
ُ
قسم�متحًدى�به،�وهو�ا�

  بخ>ف�الثاني،�بدليل�هذا�الحديث.�

�وتمام�الحكاية �فقبله�الحاضرون�كلهم. �أن�هذا��:قال: �ا�قري�" �يذكر" ما

� "� �وشنعه�=ستاذ �دليل، �إIى �ابن�لبيحتاج �وقال:�أبو�سعيد �التشنيع، �غاية "

�ال �وقسم�كون �به، �يصDى �محفوظ �به �معجز�متحدى �قسم �قسم�ن �عDى قرآن

�LKى�دليل�و �يوجد،�انتIابن�لبأي�ك>م��–بخ>ف�ذلك�يحتاج�إ –.  
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�به�oي�حديث� �أجابوا �النسخ�كما �إنه�لم�يبلغها oي��ابن�مسعود:ولو�قيل:

���حديث�سورة�Fلكان�أب�ن�وأحسن.���والليل�إذا�يغ�  

�أÔ"ا J¥القسنطي� �الخطيب �ابن �إIى��وذكر �منسوبة �مجموعة �أسئلة oي

،�ونقل�"ا�بطولها�ان��ت�الوجادة�–رحم�هللا�تعاIى�الجميع��–السلطان�أبي�عنان

  �ا�ف¼"ا�من�الفائدة.�

�عDى� �الفروع �بناء �إIى �الوصول �مرتقى �oي �عل¼"ا �الك>م �اعتاد وا�سألة

ه�رحم�–..�Pبي�عبد�هللا�الشريف،�فراجعها�منه،�انت�LKك>م�ابن�داود�.=صول 

  .1..".- هللا�

�تعليقات ��$ب#ي�ومن �ورد �لشعر�ابن�ما �عنان �أبي �السلطان �رواية من

�خميس �$ب#يوتعليق�شيخه�� oي�التصوف�ابن�خميس�وÎي�من�مشهور�نظم��

  :�2مطلعها

ْعـــــــــَم�وصـــــــــالها
َ
وُق�ط

ُ
�لهـــــــــا�أيـــــــــذ

ً
  "�عجبـــــــــا

���  

�ببالهــــــــــــــا   مــــــــــــــن�لــــــــــــــيس�يأمــــــــــــــل�أْن�يُمــــــــــــــرَّ

ــــــــــــــــِة�ســــــــــــــــاعٍة   
ّ
  وأنــــــــــــــــا�الفقSــــــــــــــــ��إ�ــــــــــــــــى�تِعل

  

  �ــــــــــــــــــــا�وتمنعKــــــــــــــــــــ�Eزكــــــــــــــــــــاة�َجَمالهــــــــــــــــــــا"م�

ٌق    ِ
ّ
ل
َ
ــــــــــأ
َ
ــــــــــ�Eالكــــــــــَرى�ُمت Kِاَد�َعــــــــــن�َعْي

َ
ــــــــــْم�ذ

َ
  ك

  

اِلَهــــــــــــــا
َ
�ِمط ِفــــــــــــــّيِ

َ
ــــــــــــــى�4ِــــــــــــــي�خ

َ
ف
ْ
  َيْبــــــــــــــُدو�وَيخ

   
ً
َ¢ى�متضـــــــــــــائ� ــــــــــــُه�َبـــــــــــــْدُر�الــــــــــــدَّ

َ
  َيْســــــــــــُمو�ل

  

ْســــــــــــــَماِلَها
َ
ــــــــــــــي�أ اِء�4ِ

َ
ِل�الَحْســــــــــــــن

ُ
َضــــــــــــــاؤ

َ
ت
َ
  ك

  
� �السلطان ��– أبو�عنانقال �هللا �العا- رحمه ��مام �شيخنا �"أخ·Sنا لم�:

�:قال�–رحمه�هللا��– أبو�عبد�هللا�محمد�بن�إبراهيم�$ب#يالع>مة�وحيد�زمانه�
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  ما�جاء�4ي�مضمارها�شعر�و]�**�سمحت�قريحة�شاعر�بمثالها
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�Sا�توجه�الشيخ�الصالح�الشه��EFGى�ب>د�ا�شرق��أبو�إسحاق�التنIمن�تلمسان�إ

فكان�من�قوله�له:��تقي�الدين�ابن�دقيق�العيداجتمع�هناك�بقا���Jالقضاة�

� �العالم �الشيخ �حال �خميسكيف �هللا�بن �عبد �بأحسن�أبي �يحليه �وجعل ؟!

�من� ِنُب��oي�ذكر�فضله،�فبقي�الشيخ�أبو�إسحاق�متعجبا�وقال:
ْ
=وصاف،�وُيط

  يكون�هذا�الذي�حليتموه�#"ذا�الِحDي،�و �أعرفه�ببلدي؟�

  فقال�له�هو�القائل:

ْعـَم�وصـالها
َ
وُق�ط

ُ
�لهـا�أيـذ

ً
  .................................  "�عجبا

أبو�عبد�هللا�:�قال�لنا�شيخنا�أبو�عنانم�قال�السلطان�إIى�آخر�ما�ورد....�ث

تقي�ا�ذكور:�ولقد�تعرفت�أنه��ا�وصلت�هذه�القصيدة�إIى�قا���Jالقضاة��$ب#ي

  .1لم�يقرأها�ح�LMقام�إج> �لها�"�الدين�ابن�دقيق�العيد

كان��$ب#يأن��أبي�عبد�هللا�اMقري oي�"�ترجمته�"�لجده��2اMقري ويذكر�"�

  يوخه�الذين�لق¼"م�بتلمسان،�يقول:من�ش

"ولنختم�فصل�من�لقيته�بتلمسان�بذكر�رجل�ن�هما�بقيد�الحياة،�أحدهما:�

  عالم�الدنيا�وhخر�نادر7"ما".�فقد�وصف�شيخه�بعالم�الدنيا.�

  .3وأسمع�JMمنه�تحتمل�كتابا"�$ب#يوoي�موضع�آخر�قال:�"�وأخبار�

"� �عنه �ذكره �ما �مروياته �أزهار�الرياض:�"الجد�اMقري �ومن "حدث¥o4��Jي

أخ·Sه�أنه��عبد�هللا�بن�إبراهيم�الزموريأن��أبو�عبد�هللا�$ب#يشيÐي�الع>مة�

  �:سمع�ابن�تيمية�ينشد�لنفسه

  محصــــل�4ــــي�أصــــول�الــــدين�حاصــــله���

  

  مـــــــــن�بعـــــــــد�تحصـــــــــيله�علـــــــــم�بـــــــــ��ديـــــــــن

                                                             

  .�323– �2/322:م.س�-� 1
  .17-�5/16:أزهار�الرياض�-� 2
  .�5/66:ص�،م.س�-� 3
  .�17-�5/16:م.س،�ص��-� 4
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  أصــــل�الضــــ�لة�وªفــــك�اMبــــSن�فمــــا���

  

  فيــــــــــــــــــــه�فــــــــــــــــــــأك¬�ه�و»ــــــــــــــــــــي�الشــــــــــــــــــــياطSن�

  
�وكان �القضيب��قال: �#"ذا �لضربته �وهللا�لو�رأيته �فقال: �قضيب �يده oي

  هكذا،�ثم�رفعه�ووضعه!�

� �عDى �إطار�الحملة �النص�oي �هذا �تيميةجاء ��مام��ابن J¥اب� �طرف من

  التلمساني�ن�ومناظر7"ما�له،�وظهورهما�عليه�مما�كان�من�أسباب�محنته�".

�مرويات ��ومن �الشيخ ��$ب#يت>ميذ �اMقاماتoي �جاء�باب �روضة��ما oي"

�عDى���1ع>م" �وقف�ا�تعلم �إذا �التماس�العذر�للشيخ �معرض�الحديث�عن oي

  :�ابن�@زرقعيب�معلمه.�قال�

:�"فإن�عجز�عن�التأويل�نسب�التقص�2�Sأبو�العباس�ابن�زاغو"قال�الشيخ�

�3أبو�عثمان�سعيد�بن�محمد�العقبانيفيه�إIى�نفسه�كما�حدثنا�شيخنا��مام�

أبي�عبد�هللا�محمد�بن�اركه�oي�ا�شيخة�hبلية�الشيخ��مام�عن�شيخه�ومش

أبا�أنه�رأى�الشيخ��مام��–قدس�هللا�أرواحهم��–�4أحمد�الشريف�التلمساني

�الغزا�يoي�عالم�النوم�أعور�الع�ن،�فلما�استيقظ�قال�oي�نفسه:��حامد�الغزا�ي

                                                           

  .�2/693:انظر�-� 1
�/���845:هو�أحمد�بن�محمد�ا�غراوي�الخزرàي�التلمساني�الشه��Sبابن�زاغو�(�ت�-� 2 م)��أعلم��1441هـ

..�انظر�oي�.وتفس��Sالفاتحة�،وقته�oي�التفس��Sوoي�الحديث�من�تصانيفه:�مقدمة�عDى�التفس��Sالناس�oي

  .79إIى���78:ص�،ونيل��ب�"اج�،106إIى���102:ص�،ترجمته�رحلة�القلصادي
م)�مشارك�oي�عدة�علوم�وIي�القضاء�ببجاية�أيام�السلطان�أبي��1408هـ�/�811التلمساني�ا�الكي�(ت:��-� 3

له�تآليف�مw"ا:�شرج�الجمل�للخونáي�oي�ا�نطق،�وشرح�الحوoي��.ري¥J،�كما�وIي�قضاء�تلمسانعنان�ا�

  .�98:ص�،ورحلة�القلصادي�،o1/394ي�الفرائض.�انظر�الديباج�ا�ذهب:�
�/�771(ت:���-� 4 نشأ�بتلمسان�ورحل�إIى�فاس�مع�السلطان�أبي��،م)�من�أع>م�ا�الكية�با�غرب�1370هـ

�ثم�يقصيه�أخرى عنان�الذي�كان�يقر  �تارة �الفروع�و=صول �:من�كتبه�.به �بناء �،مفتاح�الوصول�إIى

�البستان� بن�مريم �انظر�oي�ترجمته: ��،وشرح�جمل�الخونáي. �،،�ونيل��ب�"اج�184:إIى�ص�164ص:

  .�104:ص�،ورحلة�القلصادي�،�255:ص
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ما�هذا�سوء�اعتقاد�صحيح�العين�ن،�وتأويل�رؤياه�برد�العور�إIى�نفسه،�وقال:�إن

  م¥o�Jي�الغزاIي،�ولعل�ذلك�من�اع�Sاٍض�Iي�عليه.

  قال:�ومن�هذا�الباب�قول�القائل:�

  ومـــــــــــــــن�يـــــــــــــــك�ذا�فـــــــــــــــم�ُمـــــــــــــــّرٍ�مـــــــــــــــريض

  

�بــــــــــــــــــــــه�اMـــــــــــــــــــــــاء�الـــــــــــــــــــــــز]]
ً
  يجــــــــــــــــــــــد�ُمـــــــــــــــــــــــّرا

  الب�
  :وقوله�:قلت

  ومـــــــن�يعـــــــ�ض�والعلـــــــم�منـــــــه�بمْعـــــــزل 

  

  يـــرى�الـــنقص�4ـــي�عـــSن�الكمـــال�و]�يـــدري 

  الب�
�وإن�من�جهة�أن�رؤية�الع�ن�م �عن�العلم�بالحقائق، �ُبْعٌد ع�صحة�تأويله

  �....كان�الثاني�وهو� �يجد�إIى�التأويل�سبي>�"�إIى�آخر�ما�قيل

�"�سمعت�ومن�مسموعاته� �باب�ضبط�اللفظ�وتصحيحه�قوله: �oي أيضا

�فضل�الدين�الخون³يعDى��قطب�الدين�الشS�ازي�والدبS�انيقول:�دخل��$ب#ي

�مسأل �عن �أحدهما �فسأله �التقرير�ببلده، �وقرب �الفهم، �عن �فتعايا �فأجابه، ة

  متمث>:��الخون³يفتعايا،�فقال�

  ع#ــــــــــــي�جلــــــــــــب�اMعــــــــــــاني�مــــــــــــن�معاد´�ــــــــــــا

  وا����

هــــــــــــــم�البقــــــــــــــر�
ْ
ف
َ
  ومــــــــــــــا�ع#ــــــــــــــي�لكــــــــــــــم�أن�ت

  الب�
  .2"فعرفهما�فحملهما�إIى�بيته�،يامو نا�1ضم�التاء�:فقال�له

�قري�عن�"�واستشكال�بعض�=لفاظ�ما�رواه�االعلوم�العقليةوoي�باب�"

عرف��– أبو�عبد�هللا�محمد�بن�يح���الباه#يجده،�إذ�قال:�"�ورد�فاسا�شيخنا�

�عن�صاحب��–بابن�اMسفر
ً
،�فزاره�الطلبة،�فكان�فيما�حدä"م�أÔ"م�بجايةرسو 

                                                           

  .ا�راد�تاء�تفهم�-� 1
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من��سورة�الفاتحةيستشكلون�ك>ما�وقع�oي�تفس���Sناصر�الدينكانوا�عDى�زمان�

  هذا�نصه:�ويستشكله�الشيخ�معهم.�و �فخر�الدينكتاب�

�الجنس،� �oي �البسيط �مثل �ا�ركب �أن �العقلية �العلوم �بعض �oي ثبت

وأن�الجنس�أقوى�من�الفصل،�فرجعوا�به�إIى��،والبسيط�مثل�ا�ركب�oي�الفصل

� �$ب#ي �قالالشيخ �ثم �قبل��:فتأمله �ا�ركب �أن �وأصله �مصحف، �ك>م هذا

�أقوى  �الحس �وأن �العقل، �oي �ا�ركب �قبل �والبسيط �الحس، �oي من��البسيط

العقل،�وأخ·Sوا�ابن�ا�سفر�فلج،�فقال�لهم�الشيخ:�التمسوا�النسخ،�فوجدوه�oي�

  .1يوتي�فضله�من�يشاء�"�"�وهللا�.بعضها�كما�قال�الشيخ

ورأيه��$ب#ي"�وتصويبه�ما�رواه�ا�قري��عن�جده�عن��علم�اMواقيتوoي�"

  �.ابن�النجارoي�تلميذه�

�محمد�بن�يح���بن�ع#ي�بن�النجار�أبو�عبد�هللانادرة�=عصار،��:"ومw"م

لم�يبق�عندي�ما�أقول�لك،��::�ما�قرأ�أحد�عDي�ح�LMقلت�له$ب#يقال�Iي�الع>مة�

�Sابن�النجار،�سمعت�ابن�النجارغ���JMى�تساوي�فضلDيقول:�مر�عمل�ا�وقت�ن�ع

ما�ب�ن�ا�غرب�والعشاء�والفجر�والشمس�فيؤذنون�بالعشاء�لذهاب�ثمانية�عشر�

الحمرة،�أن�تكون��ر�لبقاå"ا،�والجاري�عDى�مذهب�مالك:�أن�الشفق:درجا،�وبالفج

�ف��يد� �والطوالع، �الغوارب �ثانية �الحمرة �Pن �أقصر، �العشاءين �ب�ن �ما فضلة

فضلة�الفجر�بمقدار�ما�ب�ن�ابتداء�طلوع�الحمرة�والشمس.�فعرضت�ك>مه�هذا�

  .�2فصوبه�أبي�زيد�عبد�الرحمان�ابن�سليمان�اللجائيعDى�ا�زوار�

�$ب#يوأيضا�ما�رواه�ا�قري�عن�جده��ما�جاء�oي�"أزهار�الرياض"�من�نقد�

  Pهل�عصره�قوله:�
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� �ظهر�oي��الدين�القسط�نييحدث�عن�قطب��$ب#ي"سمعت�الشيخ أنه

�سبع�ن �ابن �مذهب �ث>ث: �العظام �ا�فاسد �من �السابعة �الكفار��،ا�ائة وتملك

  مس�باليوم!.�وما�أشبه�= 1للعراق،�واستعمال�الحشيشة"

:��ا�نزلت�$ب#يومن�نوادر�الشيخ�hبDي�ما�رواه�تلميذه�ا�قري�قال:�"قال�Iي�

� �مع �بتُّ �النوم�أبي�الحسن�بن�بري�وأبي�عبد�هللا�ال�جا�يتازة �فاحتجت�إIى ،

  وكرهت�قطعهما�عن�الك>م�فاستكشف�"ما�عن�مع¥�Lهذا�البيت�للمعري:�

  أقــــــــــــــــــول�لعبـــــــــــــــــــد�ِهللا�Mـــــــــــــــــــا�ســـــــــــــــــــقاؤنا�

���  

  بـــــــــوادي�عبـــــــــد�شـــــــــمس�وهاشـــــــــم�ونحـــــــــن�

  
فجع>�يفكران�فيه،�فنمت�ح�LMأصبح�ولم�يجداه،�فسأ ني�عنه،�فقلت،�

�برقا.� �ونحن�بوادي�عبد�الشمس�شم�لنا �وÎي�سقاؤنا معناه�أقول�لعبد�هللا��ا

  .�2وoي�جواز�مثل�هذا�نظر"�:قلت

من�آراء�ومواقف�ليشكل�مدرسة�متفردة��$ب#يإن�oي�كل�ما�قدمناه�عن�

ات�هذا�العالم�الذي�طواه�الزمان��ولم�تحفظ�لنا�ا�كتبة�من�كتبه�أو�بخصوصي

�مجالسه� �عن �وإخ>ص �بوفاء �ت>ميذه �سجله �اليس��Sمما �ال��ر �إ  مصنفاته

السلطانية،�والعلمية،�والذي�نأمله�من�هذه�الومضات�أن�يكون�البحث�عن�هذه�

�ذاكرة �oي �عنا �غابت �تكون �قد �جوانب �نستكشف LMح� �متواص> �الشخصية

  النسيان.�
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  مصادر�ومراجع�الدراسة

�عياض�للمقري�/ج �  Jأخبار�القا��� �اللجنة��،2،�3أزهار�الرياض�oي � ط.

�دولة� �وحكومة �ا�غربية �ا�ملكة �حكومة �ب�ن ��س>مي �ال�Sاث �لنشر ا�ش�Sكة

� �ط. �ا�تحدة، �العربية �عبد��،�1978مارات �د. �بتحقيق � �الخامس �الجزء أما

 1979ط.�اللجنة�ا�ش�Sكة�السالفة�الذكر��.أعرابالس>م�الهراس�وسعيد�أحمد�

–�1980. 

 � J�çا�جاري�=ندل� �أبو��.برنامج�ا�جاري�Pبي�عبد�هللا�محمد �محمد ت:

 .1980ط.��،لبنان�–دار�الغرب��س>مي�/�ب�Sوت��،=جفان

 � �/� �التلمساني �مريم � بن �بتلمسان �والعلماء �ذكر�=ولياء �oي البستان

 .1908ا�طبعة�الثعالبية،�

دار��،ت:�محمد�=حمدي�أبو�النور �.الديباج�ا�ذهب� بن�فرحون�ا�الكي � 

 بدون�تاريخ.��،النصر

�خلدون  �  �ابن �تاويت��:رحلة �بن �محمد �حواش¼"ا �وعلق �بأصولها عارضها

 �.لبنان�–ب�Sوت��،دار�الكتب�العلمية�،الطنáي

�الحسن�القلصادي �  �القلصادي�Pبي �وتحقيق�،رحلة �أبو��:دراسة محمد

 تونس.��1978ط.��،=جفان

روضة��ع>م�بم��لة�العربية�من�علوم��س>م�Pبي�عبد�هللا�بن�=زرق� � 

 .�1999ط.��،سعيدة�العلم�J:تقديم�وتحقيق�،الغرناطي

 .�1941ط.��،شجرة�النور�الزكية�oي�طبقات�ا�الكية��حمد�مخلوف � 
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� بن� �  �الحسن �أبي �مو نا �مآثر�ومحاسن �oي �الحسن �الصحيح ا�سند

�ال �تقديم�،تلمسانيمرزوق �بيغ�Sا. �خيسوس �ماريا �وتحقيق: محمود��:دراسة

 .�1981،بوعياد/�الشركة�الوطنية�للنشر�والتوزيع�/�الجزائر

 � �JMى�النسخة�الDبي�عبد�هللا�محمد�الخوارزمي�/�طبع�عPمفاتيح�العلوم�

�ا�ستشرق  �بطبعها �فلوتن�:قام �فان. �كمال��.ج. �محمد �حواشيه �وعلق راجعه

J1930عثمان�خليل.�ط.��:ام�بطبعه�وتصحيحه�وترقيمهق�،الدين�=دهم. 

 ط.�بو ق.��،مقدمة�ابن�خلدون  � 

 � JMحمد�بابا�التنبكPوت��،نيل��ب�"اج�Sلبنان.��–دار�الكتب�العلمية�/�ب�  
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اختلف�معظم�الناظرين��ي�علم�ا�وسيقى�من�العرب��ي�تعريف��يقاع؛��

��ي� �وم%$م�من�عرفه �بعروض�الشعر، �وم%$م�من�قرنه �باللحن، فم%$م�من�قرنه

  ماهيته�بغض�النظر�عن�اللحن�وعروض�الشعر.�

)�إذ�قال�ميAدية�950-ميAدية�870ارابي�(وممن�قرنه�باللحن�أبو�نصر�الف

�وسار�عKى�" �ا�قادير�والنسب"، �محدودة �أزمنة ��ي �النغم �عKى �هو�النقلة �يقاع

�الكاتب� �عKي �بن �أحمد �بن �الحسن �الغناء" �أدب �"كمال �كتاب �صاحب مذهبه

�للهجرة) �السادس �القرن ��ي �كالتاaي�(عاش �عرفه �اللحن��:إذ �زمان "هو�قسمة

�وهو�الن �يسم�eبنقرات، �م%$ا �وكل �متساوية �أزمنة ��ي �مjkادفة �أصوات �عKى قلة

  دورا".

وممن�قرنه�بالشعر�وعروضه�صاحب�كتاب�"الشجرة�ذات�mكمام�الحاوية�

�العاشر�الهجري) �(القرن �قال�sصول�mنغام" �هو�مtuان��:إذ �بأن��يقاع "اعلم

قاع�مركب�فاzي�،mلحان،�وهو�مقرون�بعروض�الشعر�و�yفرق�بuن�وزw$ا�وعددها

�yا�مركبة�م%$ا�أيضا�إ$wن�وكذلك�عروض�الشعر�فإuن�ووتدين�وفاصلتuمن�سبب

  أن�العرو����يجعل�السبب�الخفيف�(مس)�أو�(تف)�وا�وسيقاري�يجعله�(تن)".

ومن�الذين�وضعوا�تعريفا��اهية��يقاع�بمعزل�عن�اللحن�وعروض�الشعر�

إذ�قال�"��يقاع�تقدير��هجرية�)��1037–هجرية�980الحسن�بن�سينا�(��أبو�عKي

�النقرات" �لزمان �سنة��،ما �(ا�تو�ى �البغدادي �mرموي �الدين �صفي وكذا

هجرية�)�إذ�قال�"��يقاع�جماعة�نقرات�يتخللها�أزمنة�محدودة�ا�قادير�عKى�693

  نسب�وأوضاع�مخصوصة�بـأدوار�متساوية."

                                                           

  محام،�باحث��ي�ا�وسيقى��ندلسية.�-  *
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ل�يقاع��ي�ويظهر�بجAء�من�هذه�التعريفات�أن�العناصر�الثAثة�ا�كونة���

النقـرة�والزمـان�والــدور��يقا�ي�؛�وال���أفرد�لها�الناظرون��ي�علم�ا�وسيقى�حtuا�

  هاما�من�دراسا�$م�ومؤلفا�$م��ي�إطار�مبحث�علم��يقاع.

  النقـــــرة�-أ���

قد�تكون�قوية��-و�ي�اللمس�الحاصل�من�جسم�ناقر��خر�منقور �-فالنقرة�

ف�عدة�تصنيفات�بحسب�وظيف�$ا���ي�الدور�كما�أw$ا�تصن�،وقد�تكون�ضعيفة

�الكاتب�بuن�النقرات��،�يقا�ي �الصدد�م�tuالحسن�ابن�أحمد�بن�عKي و�ي�هذا

�–والنقرات�الصغار��–و�ي�النقرات�البينة�ال���يحصرها�العدد�وتتأمل���–الكبار�

�كا�حسات�والغمزات�والرومات�و�شمامات� �و�yتتأمل �العدد ��yيحصرها ال��

كما�م�tuالفارابي�بuن�النقرة�القوية��،-غل��بطاءات��ي��يقاعات�البطيئةال���تش

�النحو �أهل �عند �بالتنوين �وش $ها �باzشمام��،التامة �ش $ها �وال�� وا�توسطة

عندهم�(وهو�إظهار�حركة�الحرف�فقط�دون�مد�عند�النطق،�و�ي��يقاع�هو�أن�

غjuة�خفيفة)،�واللينة�وش $ها�تبuن�النقرة�بيانا�يسjuا�بمسحة�أو�غمزة�أو�بنقرة�ص

بالروم��(وروم�الحركة�هو�أن�تروم�الحرف�روما�و�yتظهره،�و�ي��يقاع�أن�تروم�

  النقرة�و�yتظهرها�بأن�تبuن�موضعها�ليفطن�له).

كما�تم�التم�tuبuن�نقرتuن�عKى�درجة�من�mهمية�بحسب�وظيف�$ما��ي�الدور�

�ا�جاز� �نقرة �وهما �منه �وموقعهما �إيقاعيuن��–�يقا�ي �دورين �بuن � �تصل ال��

�يعتمد� �تزاد�عند�آخر�الدور�الثاني�؛ وتحل�محل�الفاصلة،�ونقرة�§عتماد�ال��

عل©$ا�اللحن�ويسjkيح�عندها�وف©$ما�يقول�العAمة�سيدي�عبد�الرحمان�الفا¨���

  :صاحب�كتاب�"mقنوم��ي�مباحث�العلوم"��ي�أرجوزته��ي�علم�ا�وسيقى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزاد  ادعكـــــــــــــــــــــــــــــــــس�ا�خـــــــــــــــــــــــــــــــــــالفة�§عتمـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة�تــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان�نقـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر�ثــ   آخــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزد�واحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة�بي%$مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   فهــــــــــــــــــــو�ا�جــــــــــــــــــــاز،�الحــــــــــــــــــــذر�أيضــــــــــــــــــــا�علمــــــــــــــــــــا  إن�تــــ
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�السبب� �النقرة �عKى �للدyلة �ا�وسيقى �علم ��ي �الناظرون �استعمل وقد

  والوتد�والفاصلة�عKى�غرار�العروضيuن�ولكن�باستعمال�حر�ي�التاء�والنون.������

  �������الزمــــان-ب�

�السمعهو�ا ��ي �زمانه �يبقى �الذي �القرع �من �الحادث وهو�أيضا��،لدوي

�نقرتuن �بuن �ا�وجود �الزم®� �عKي��،§متداد �بن �أحمد �ابن �الحسن �قال أو�كما

�إنما�سم��زمانا�sن�عKى�w$ايته�نقرتuن�يحصرانه�بي%$ما":الكاتب إ�yأن�نسبه��،"

ا�لها�بالحروف�ورمزو �،مختلفة�ولذا�حدد�ا�شتغلون�بعلم�ا�وسيقى�هذه�النسب

�،mبجدية�؛�فكان�الزمان�الذي�اعت¯�jمكيا�yعKى�حد�تعب�juصفي�الدين��mرموي 

أو�باsصح�معيارا�عند�الفارابي�هو�الزمان�"أ"�وسم��كذلك�yعتقادهم�أنه�الزمان�

�أصغر�منه �زمان �إaى �قسمته �يقبل y� �وهو�ضعف��،الذي �"ب"؛ �الزمان ويليه

هو�ثAثة�أمثال�الزمان�ا�عيار�ومثل�ونصف�للزمان�والزمان�"ج"�و �،الزمان�ا�عيار

والزمان�"د"�وهو�ضعف�الزمان�"ب"�ومثل�وثلث�للزمان�"ج"�وأربعة�أمثال��،"ب"

�- وهو�قليل�§ستعمال�إن�لم�نقل��yيستعمل�-والزمان�"ه"��،الزمان�ا�عيار�"أ"

�لزمان�"د"،�وخمسة�أمثال�الزما ن�نسبته�زمانuن�ونصف�زمن،�وهو�مثل�وربع�

�أبو�عبد�هللا�محمد�بن�الحسuن�الحائك(القرن� ا�عيار،�وهذه�mزمنة�استعملها

  الثالث�عشر�للهجرة�)��ي�مقدمة�مجموعه�لشرح��يقاعات.

 ويمتد�كل�حرف�متحرك�أو�ساكن��ي�أوزان�العروض؛�كان�سبب
ً
أو�وتدا��،ا

�"أ" �زمان �"ب"�،أو�فاصلة، �زمان �سبب �"ج"�،وكل �زمان �وتد والفاصلة��،وكل

  والفاصلة�الك¯jى�زمان�"ه".�،صغرى�زمان�"د"ال

وتحديدا�فإن�الزمان�ا�عيار�"أ"�يساوي�نصف�زمان�أي�زمان�ذات�السن،�

والزمان�"ج"�زمانا�ونصف�أي��،"ب"�زمانا�واحدا�أي�زمان�عAمة�سوداء�والزمان

  .والزمان�"د"�زمان�عAمة�بيضاء�،زمان�سوداء�منقوطة
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�السبب �الزمان�"ب" �الفاصلة�والزما�،فيقابل �والزمان�"د" �الوتد"، ن�"ج"

  والزمان�"ه"�الفاصلة�الك¯jى�وهذه�mخjuة��yتستعمل��ي�الغالب.�،الصغرى 

  الـــدور�'يقا8ي�-ج�

�تتكرر�عKى� �و�ي الدور��يقا�ي�هو�التشكيلة�النقرية�والزمانية�zيقاع�ما

�علم�ا�وسيقى�عKى�غرار�ال�،طول�اللحن بحر��ي�وقد�تناوله�بعض�الناظرين��ي

علم�العروض�كما�جاء��ي�التعريف�السابق�ل�يقاع�عند�صاحب�"الشجرة�ذات�

وقد�عرفه�محمد�بن�عبد�الحميد�الAذºي�(القرن�التاسع�للهجرة�)�ي��،..".mكمام

�كالتاaي �ا�وسيقى" ��ي �الفتحية �"الرسالة �عKى�:كتابه �إيقاعية �أزمنة �هو�طائفة "

�ذلك� �عKى �السابق�بعينه��زيد�من�وضع�خاص�تستأنف�بعد�§نقضاء الوضع

طراوة�اللحن�وحسن�كماله،�ويكون�بuن�الدورين�زمان�يسمونه�فاصلة�و�ي�قد�

  تقصر�وقد�تطول."�����

�التعرض� �عند �التاليuن �ا�بحثuن ��ي ��يقا�ي �الدور �ماهية �عKى وسنقف

و�يقاعات��لبعض��يقاعات�العربية�القديمة�إaى�حدود�القرن�التاسع�للهجرة،

  وسيقى�mندلسية�"½لة".�ي�ا�

  'يقاعات�العربية�إ?ى�حدود�القرن�التاسع�للهجرة���-2

أورد�محمد�بن�عبد�الحميد�الAذºي��ي�كتابه�السالف��الذكر��يقاعات����

�،الستة�ا�شهورة�عند�العرب�و�ي�الثقيل�mول،�والثقيل�الثاني،�وخفيف�الثقيل

�الرمل �الرمل�،ثقيل �بنوعي�،وخفيف �إيقاعا�والهزج �وأضاف ،juوالصغ�juالكب� ه

كما�أورد�إيقاعا�لقدماء��،استعمله�بعض�الناظرين��ي�علم�ا�وسيقى�سموه�رمل

والذي�يشبه��،بأنواعه�الثAثة�-نسبة�إaى�حمام�الفاختة- العجم�اسمه�الفاخ���

  فيه�دور�الفاخ���الكب�juمصراعا�من�بحر�البسيط.

juوالصغ�juى�إيقاع�خفيف�الرمل�والهزج�الكبKوسنقتصر�ع  
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  :خفيف�الرمـــل-أ

تطرح�أو��،يتكون�دوره���يقا�ي�من�عشرة�نقرات�من�الزمان�ا�عيار�"�أ�"

�ستة �mوaى�،تخفى �النقرة �و�ي �والسادسة�،وتظهر�أو�وتضرب�أربعة �،والثالثة،

)� �م1،�3،�6،�8والثامــنة �وتدين �من �فهو�مكون �وبذلك وسببuن��،جموعuن)،

�التــاaي �الشكل �عKى �مرتبة � �تنــــن�:خفيفuن �تـــن �تنــن �فـــاعلن��،تـــن وبالتفعيAت

  فاعــــلن.

ثنuن�من�اومن��،فدور�إيقاع�خفيف�الرمل�مكون�من�أربعة�فصول�إيقاعية

  زمان�"�ج�"�واثـنuن�من�زمان�"ب".

�juأربعة�أدوار�من�وأجزاء�هذا�الدور��ي�من�أجزاء�بحر�ا�تدارك،�وÀ$ذا�mخ

  إيقاع�خفيف�الرمل.

  :الهزج�الكبيــر�-ب�

تطرح�أو��،يتكون�دوره���يقا�ي�من�عشرة�نقرات�من�الزمان�ا�عيار�"�أ�"

�mوaى�،تخفى�ستة �النقرة �و�ي �والسادسة�،وتظهر�أو�وتضرب�أربعة �،والرابعة،

� )� �مجموعuن�1،�4،�6،9والتاسعة �وتدين �من �فهو�مكون �وبذلك ،(،�uن�وسبب

�التاaي �الشكل �عKى �مرتبة � �:خفيفuن �تـــن� �تنــــن �تـــن �فـــعولن��،تنــن وبالتفعيAت

  فعــــولن.

ثنuن�من�اومن��،فدور�إيقاع�الهزج�الكب�juمكون�من�أربعة�فصول�إيقاعية

  ثنuن�من�زمان�"ب".ازمان�"�ج�"�و 

ر�من�وأجزاء�هذا�الدور��ي�من�أجزاء�بحر�ا�تقارب،�وÀ$ذا�mخ�juأربعة�أدوا

.juإيقاع�الهزج�الكب  

���������  
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  :الهزج�الصغيــر-ج

�نـقـرات�من�الزمان�ا�عيار �من�ستة �تطرح�م%$ا��يتكون�دوره��يقا�ي "أ"،

وبذلك�فهو�مكون�من�فاصلة��،)�1،�5وتضرب�اثنتان�؛�mوaى�والخامسة�(��أربعة،

�التاaي �الشكل �عKى �خفيف �وسبب ��تـننــن�:صغرى �وبالتفعيAت �،فعــــــAتنتـــــن

وواحد�من�زمان�"�د�"�وواحد�من�زمان��،وبذلك�فهو�مكون�من�فصلuن�إيقاعيuن

وهذا�mخ�juمكون�من�ستة�أدوار��،وأجزاء�هذا�الدور�من�أجزاء�بحر�الرمل�،"ب�"

.juمن�إيقاع�الهزج�الصغ  

  إيقاعات��ا�وسيقى��ندلسية�"Mلة"�-3

�كب "� �"½لة �mندلسية �القديمة�إيقاعـات�ا�وسيقى ��يقاعات�العربية اºي

�نقرة� �من �وعناصره ��يقاع �بمفهوم �يتعلق �فيما �العربي ��يقاع �لعلم تخضع

و�yأدل�عKى�ذلك�من�ا�راجع�العلمية�ا�غربية�و�ي�طليع�$ا��،وزمان�ودور�إيقا�ي

هـ)�يربو�1096-هـ1040أرجوزة��ي�علم�ا�وسيقى�لسيدي�عبد�الرحمان�الفا¨���(

الثمانuن�بيتا�أورد��ي�mبيات�السبعة�والعشرين�mوaى�ما�يتعلق�عدد�أبيا�$ا�عن�

وم�tuبuن�أنواع�إيقاع�الهزج،�وبuن�موصل��،باzيقاع�نقرته�وزمانه�ودوره��يقا�ي

�،والتضعيف�،�يقاع�ومفصله،�وبuن�mشياء�ال���تعدل�ضروب��يقاع�كالطي

  :ل�ويقول�ف©$اوالjkتي�وا�جاز،�،وا�شاكلة،�و§عتماد،�وا�خالفة

  ومــــــــــــــــــــا�بــــــــــــــــــــه�مــــــــــــــــــــن�بعــــــــــــــــــــد�وكيـــــــــــــــــــــف�وكــــــــــــــــــــم  علــــــــــــــم�بــــــــــــــه�يعــــــــــــــرف�أحــــــــــــــوال�النغــــــــــــــــم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــان ــــــــــــــــــــــــــــــــــه�يقـــــــــــــــــــــــــــــــــع�نقرتـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــا�بــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان  ومــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن�الزمـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأتي�مـ   أقلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه�يـــ

ـــــــــــــــــــسم ـــــــــــــــــــا�لــــــــــــــــــيس�يمكــــــــــــــــــن�مــــــــــــــــــا�انقـــ   بــــــــــــــــــــــــه�فـــــــــــــــــــــــــذا�زمــــــــــــــــــــــــان��يقــــــــــــــــــــــــاع�فــــــــــــــــــــــــــسم  مــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــوصل�وذا�قسمــــــــــــــــــــــــــــــــــــان   ا�تســـــــــــــــــــــــــــــــــــاوي�منـــــــــــــــــــــــــــــــــــه��ـــــــــــــــــــــــــــــــــــي�mزمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــان  منــــــــــــــــــــــــــــــــه�مـ

  مـــــــــــــــــا�لـــــــــــــــــيس�يمكـــــــــــــــــن�بـــــــــــــــــه�حيـــــــــــــــــث�خــــــــــــــــــرج  mول�الهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزجوا�تفاضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل،�و
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ـــــــــــــــــــــرة   وذا�ســـــــــــــــــــــــــــريع�الهــــــــــــــــــــــــــــزج�حصـــــــــــــــــــــــــــل�أمــــــــــــــــــــــــــــره  مـــــــــــــــــــــن�بــــــــــــــــــــuن�كــــــــــــــــــــل�نقــــــــــــــــــــرتuن�نقــ

ـــــــــــــــــــم�بخفيــــــــــــــــــف   الهـــــــــــــــــــــــــزج�وهــــــــــــــــــــــــو��ــــــــــــــــــــــــي�ندائــــــــــــــــــــــــه�لطيـــــــــــــــــــــــــف  وممكــــــــــــــــــن�النقـــــــــــــــــــرة�سـ

�.......  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفه  والطـــــــــــــــــــــي�والتضـــــــــــــــــــــعيف�وا�شاكلــــــــــــــــــــــه   و�عتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد�وكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا�ا�خالـــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  والحــــــــــــــــــــــــــــــــــذر�وا�جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاز�والjkتيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــول بــــــــــــــــــــــــــــــــــالطي�فــ   ي�تعريفــــــــــــــــــــــــــــــــــه�تقـــ

  وعكســــــــــــــه�التضــــــــــــــعيف��ــــــــــــــي�الزيــــــــــــــد�يفــــــــــــــور   إســــــــــــــــقاط�نقــــــــــــــــرة�أو�أكثــــــــــــــــــر�مــــــــــــــــن�دور 

�أن�أبى�عبد�هللا�محمد�بن�الحسuن�الحايك�وعند�شرحه�zيقاعات� كما

تعرض�للنقرة�والزمان��،ا�وسيقى�mندلسية�"�½لة"���ي�مقدمة�مجموع�أشعاره

وذكر�عKى�سبيل�ا�ثال�أن��،شعروكذا�عAقة��يقاع�بعروض�ال�،والدور��يقا�ي

�نقرات�من�زمان�"ب" �تساوي��،إيقاع�البسيط�مكون�من�ستة أي�أن�كل�نقرة

 سبب
ً
�خفاف�ا �أسباب �ستة �من �فهو�مكون �وبالتاaي �إيقاع��،خفيفا؛ �أن وأوضح

البطايÄي�مكون�من�ثمان�نقرات�من�زمان�"ب"�وأن�ندفاته�تختلف�عن�ندفات�

خ�juمكون�أيضا�من�ثمان�نقرات�من�زمان�وإن�كان�هذا�m -إيقاع�القائم�ونصف�

�إaى�أزمنة�"أ"�فصارت�ست�عشر �–"ب" �أزمنته�ولهذا�ردها وأوضح���،نقرة�ةوكذا

م%$ا�من�زمان��ا:�أربعاخمس�أن�النقرات�الثمانية�لهذا��يقاع�صارت�عKى�عصره

�ةإ�yأنه�لم�يبuن�ترتي $ا�و�yالنقرات�ا�خفا�،"ج�"�وواحدة�من�زمان�"د"�كفاصلة

�ا�ضروبةو  �التاaي:���،النقرات �الشكل �عKى ��يقا�ي �الدور �يكون �أن �يمكن وÀ$ذا

من��4ومن��،فهو�مكون�من�خمسة�فصول�إيقاعية�،تنــن�تنـن�تنــن�تنــن�تـنـنـن

  .من�زمان�"د"�1زمان�"ج"�و
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 عزيزي�ال	���محمد�         

  الشاب��ديب          

أهديك�آخر�ما�جادت�به�قريح&��ع%ّي،�وهو�دراسة��حدى�روايات�أحد�أعز�

�5باهج�الدنيا.�
ً
�و�8مبا8ة�وحّبا

ً
أصدقائنا�الذي�شاركنا�أجمل�مراحل�عمرنا،�لهوا

در�ما�Nي�عربون�وفاء�ومحبة،�ف��Kدعوة�صادقة�مI��Jن�تستجيب،�اليوم�وبق

قبل�غد،�لنداء�أحس�بأنه�يختلج�Vي�سريرتك�ويعذبك،�نداء�توجهه�لك�بإلحاح�

̂�طاقتك�\بداعية.   "ِميُدوَزاُت"�\لهام،�حاثة�إياك�ع%ى�تفج_

jkي�هذه�الدراسة�ال&��أراهن�ع%ى�أنك�ستجد�فV��&ى�مرافقnا�أدعوك�إذن�إ

�لفن�كتابة�رواية�تستوVي�شروط�\بداع�الحق.� ��sمن�تصورك�الشخ�
ً
بعضا

�عن�نفسك،�تارة�حا5ا�وتارة�واعدا�إياي�بكتابة�
ً
فلطا5ا�سمعتك�تفضفض�منفسا

نص�سردي��8كسائر�النصوص،�Iنه�يتأّبى�ع%ى�الّصنافة�الك{سيكية،�تلك�ال&��

�ت ��8يجوز �صارمة
ً
�أجناس��دب�والفن�حدودا �ب_ن �نص�تس�jويه�تضع خطjkا.

�الب_ن �أفضية �Vي �ال�^زخية �وبحصر�-\قامة �إذن، �حداثي �نص �الباذخة. ب_ن

ا5ع�J،�إذ��8يقيم�للحدود�والفروق�أي�اعتبار،�فيستو�ي�من�الرواية�قدر�jا�ع%ى�

استيعاب�العالم،�ومن�الشعر�طاقته�\يحائية،�ومن�الدراما�شحن�jا��نفعالية،�

�ا �تنويعا�jا �ا5وسيقى �ومن�ومن �البوحية �عفوي�jا �الذاتية ̂ة �الس_ �ومن 5قامية،

�تدا�ي� �الباختينية �البوليفونية �ومن �الكو8جية، �التشكيلية �تقنيته الرسم

  النصوص��فيما�بي�jا�بغرض�إثرا�jا�إلخ...

                                                           

  التعليم�العا�ي،�فاسأستاذ��-  *
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�من� �بعضا �سيوافق �ما �الدراسة �هذه �Vي �أنك�واجد �من �موقن �Jأن� كما

�ناجي �فلطا5ا �النقدية. �للممارسة ��sالشخ� �من�تصورك
ً
�نوعا

ً
�مستنكرا �Jت

الخطاب�التعليقي�\طنابي�الذي�يزعم�بعض�النقاقيد�أنه�نقد�أدبي،�والحال�أنه�

�لوحدات�النص�ا5عجمية،�أو�تلخيصا�لبنيته�ا5ضمونية،�أو�
ً
̂ا �8يعدو�كونه�تفس_

�الحقيقي� �النقد �أن �ع%ى �معا �فنتفق �أو��جتما�ي... ��خ{�ي �"مغزاه" �عن بحثا

رهف�لصدى�النص�Vي�وجدان�الناقد،�وهو�ما�يخوله�استنطاق�إنصات�تواّدّي�م

  �! صموته�الب{غية�وبياضاته�الد8لية.�فوا�أسفاه�ع%ى�النقد�التأثري��نطبا�ي

،�أي�وكما�يحلو�لكل�منا�
ً
هكذا�هو�أنت�إذن�Vي�خاطري�منذ�خمس_ن�عاما

̂الية �أناقة�لباس��! نحن�\ثن_ن�أن�ينادي�به�§خر،�"شاب�أديب":�رؤية�للعالم�لي

موسوعية�أدبية��! روح�مرحة�عبثية�! ذائقة�فنية�أرستقراطية�! وسلوك�داندية

أما�Vي�أع_ن�فئة�من��غيار،�فأنت،�Vي�أحسن��! وفنية�ومعرفية،�معاصرة�وتراثية

�حوال،�مجرد�متخصص�Vي�فن�العوم�Vي�أعاريض�نوع�خاص�من�البحور،�وVي�

�فقيه�ماضوي�م»ªمت�يدّرس�النحو� والصرف�من�كتاب�يغ��Jاللبيب،��8أسو�jا

Iن�كل�باب�فيه��-! وأنا��8أنطق�عن�هوى،�إْن�هو�إ�8تجربة�شخصية–بل�يفنيه�

عبارة�عن�جملة�طويلة�واحدة،��8تفرمل�تدفقها�الطوفاني��8نقط�و�8فواصل�

�و�ستفهام �التعجب �ع{مات �فأحرى �و�8مزدوجات، �! و�8عوارض�و�8أقواس

  !!! إيوا�قل�باز�! ْن�دون�فهمه�خرط�القتادولهذا،�فهو�كتاب�مِ 

�ينغلق�النص�الروائي�الجيد�
ّ
ولقد�أشرت�قبل�ح_ن�إnى�إعجابك�بفكرة�أ8

̂�عنف� ع%ى�نفسه،�مكتفيا�بذاته،�بل�يجدر�به،�وهو�ينكتب،�أن�يغازل،�من�غ_

�"تدا�ي� �ب �دعوته �ما �وهو �له، �سابقة �أخرى �نصوصا �او �نصا وبالصدفة،

�(أو  �بي�jا �فيما �إnى��النصوص" �أدعوك�§ن �ال&� �صاحبنا، �رواية �وما التناّص).

  زيار�jا�من�خ{ل�قراءتي�التأويلية�لها،�سوى�نموذج�تطبيقي�له.
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̂�من�أي�¶��ء�آخر�أن�تنعقد�بمحض�الصدفة�ع{قة�فِرّية� كم�يعجب��Jأك·

�وا5تنوعة،� �ا5ختلفة �نصوص�العالم �من �وسواه �بعينه �نص�روائي �ب_ن خفية

�"مكت �إnى �لينضاف ��لسن�وذلك �تتبلبل �حيث �هناك ��سطورية، �بابل" بة

�
ً
�تكريسا �و�شكال، ��ساليب �وتت{قح ��جناس �وتتفاعل �العصور وتتداخل

��8بل� �لنصوص�سابقة، �دائمة �استعادة �نص�8حق �كل �كون �لفكرة
ً
ومصداقا

لنص�أزnي�واحد��8مؤلف�وjº�8اية�له�Vي�أوله.�هنا�يزدوج�\عجاب�القوي�إذن�

̂تي�القرائية�با5تعة�العا رمة�الباذخة�ال&��أستشعرها�ح_ن�أعمد�إnى�استنفار�ذخ_

�̂ �النص�الك%ي�الشامل�الذي�تعيد�الرواية�إنتاجه�من�غ_ من�أجل��تحديد�هذا

  سابق�تصميم�من�لدن�ا5ؤلف.

̂�يقول:��1تس�jّل�رواية�"بطن�الحوت" �الحكائي�بمطلع�عادي�قص_ متخيلها

لدنا�عتيق�وسط�زحام�شديد.�تحركت�ببطء،�"صعدنا�الحافلة�أنا�وأّم�كلثوم�وو 

ثم�انطلقت�بسرعة�وNي�تندفع.�تقدمت�أم�كلثوم�نحو�الوسط.�بقينا�أنا�وعتيق�

).�بعد�هذا�ا5طلع�مباشرة،�ستشرع�الرواية�V5ي�الخلف،�ويده�تمسك�بيدي"�(ص

Vي�نقل�القارئ�من�وضع��8¶��ء�فيه�خارق�للعادة�إnى�عالم�درج�عرف�النقاد�ع%ى�

�بالف ̂�نعته �أك· �آخر�ربما �لفظ �إnى �8فتقارهم �وذلك ،�Àالعجائ� �أو انطاستيكي

�فع%ى�ح_ن�غفلة،�يتنبه�السارد�إnى�اختفاء�عتيق�من�الحافلة�وNي إن��-م{ءمة.

�عجاب �ل��Áء �(ص�- !هذا �هذا؟" �"كيف�حدث �فيقول: �تتوقف �لم )�8منطلقة

�ذخ �لتنضاف�إnى �أثر، �ع%ى �يع·^�له ��خ_^�من�غ_^�أن �Vي ̂ة�وستتوقف�الرواية _

�إnى� �العادي �والعنيف�من �ا5رور�ا5فاÆئ �عّودتنا �ال&� �الروائية ̂ك �ا5ش» صاحبنا

�وسائط�وآليات� �إnى �من�غ_^�لجوء �ال{معقول، �من�ا5عقول�إnى الخارق�للعادة،

  ا5حكي�الفانطاستيكي�ا5عيارية.

                                                           

  منشورات�سليكي�إخوان،�طنجة.�-  1
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�الجمالية،� �رهاناته �طبيعة �وكذا �ا5رور، �هذا �حيثيات �معرفة �أجل من

�الشاب �Nي�استج{ء��سأنظر،أjÇا �روايته�من�زاوية�خاصة�ودقيقة، �إnى �ديب،

�اجتيازهما� �للقارئ�عن �أساسيت_ن��8محيد �نصيت_ن �عتبت_ن �وب_ن �بي�jا الع{قة

  ).L’épigrapheلبلوغ�نص�الرواية،�وهما�عتبة�العنوان�وعتبة�\يبيغراف�(

تقل�يتصدر�الرواية�عنوان�يزاول�علjkا�أثرا�غريبا�ويضطلع�فjkا�بوظيفة��8

،�2غرابة.�بالفعل،�يحيل�ملفوظ�"بطن�الحوت"�ع%ى�قصة�ورد�ذكرها�Vي�القرآن

بطلها�الن��Àيونس�الذي�هجر�قومه�بسبب�تنكرهم�لرسالته،�ورحل�مغاضبا�ع%ى�

�الركاب� �فكاد �الثقل�بالسفينة�وسط�البحر�الهائج، �وحدث�أن�ناء م»ن�سفينة.

̂اع،�تخفيفا�للحمل.�يغرقون.�فاتفقوا�ع%ى�التخلص�من�أحد�م�jم�بواسطة� �ق»

�حيث� �البحر، �Vي �إلقاؤه �فتم �متتالية. �مرات �يونس�ث{ث �ع%ى �القرعة فوقعت

̂�أن�يأكله،�بإيعاز�من�هللا�تعاnى.�ولبث�حيا�Vي�بطنه� التقمه�حوت�عظيم،�من�غ_

  ا5ظلم�يسبح�Ú،�إnى�أن�أو�ي�إnى�الحوت�بأن�يلفظه�Vي�ساحل�البحر�وهو�سقيم.

ن�هو�أول�جملة�Vي�نص�الرواية،�كما�تعرف،�فمن�باعتبار�ملفوظ�العنوا

ا5غري�بل�ومن�الطبيÛي�أن�أتساءل�عن�صلته�ببني�jا�الكلية:�فهل�يكون�ا5ؤلف�

قام�بتأنية�لحكاية�يونس�مع�الحوت�تستجيب�5قت���Üمعاصر�ما؟�أم�هل�يكون�

  استو�ى�م�jا�موضوع�روايته�أو�استعار�م�jا�شكل�أو�أسلوب�صوغها؟

وما�عصيبا�من�حياة�مدرس�هو�السارد�عبد�الجبار�الفخار�تحكي�الرواية�ي

تعرض�فيه�5حنة�ضياع�ابنه�الوحيد�عتيق�ذي��عوام�السبعة�وبحثه�عنه�من�

̂�أن�يجده.�وب_ن�بداية�الرواية:�"فجأة�لم�تعد�يده�تمسك�بيدي�كما�كانت.�لم� غ_

̂ة�تأخذني.�كيف�انسلت�يد�عتيق�من�يدي�من�غ_ ̂�أن�أجده�بجواري�(...).�الح_

)،�وjºاي�jا:�"�8أعرف�أين�أذهب�و9�8- 7ص.�-أشعر�(...).�أين�سأبحث�عنه؟"�(ص

                                                           

  كذلك�Vي�التوراة.راجع�سور�يونس�و�نبياء�والصافات�والقلم،�وقد�ورد�ذكرها��-  2
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)،�141أين�ع%ّي�أن�أبحث�عنه�(...).�بقيت�أم���Áوأنا�أنادي:�عتيق...�عتيق"�(ص.

�(ص. �أو�سنوات" �أو�شهور �"أيام �طيلة �وجهه �حيث�سيتعرض�84سjkيم�ع%ى ،(

̂�محدود،�زمن��5غامرات�ومفاجآت�ومصائب.�هما�إذن�زمنان:�يوم واحد�وأمد�غ_

  محدد�وضمنه�زمن�سرمدي.�فكيف�أمكن�له�أن�يعيش�زمن_ن�مرة�واحدة؟

�Jاستثنينا��: لكن،�ستقاطع� �إذا �بحكاية�بطن�الحوت؟ �ع{قة�كل�هذا ما

إمكانية�اعتبار�ذلك�الغار�الغريب�ا5ظلم،�الذي�وجد�عتيق�نفسه�مدفوعا�إليه�

رمزيا�مكافئا�لبطن�الحوت�ا5ظلم،��من�الخلف�بفعل�قوة�خارقة�مجهولة،�فضاء

الذي�وجد�فيه�الن��Àيونس�نفسه�بقدرة�قادر،�فإن�باستطاعتنا�أن�نقول�بحسم�

�أو�لنقل�باIحرى�إjºا�ع{قة�مواربة.�ففي�تأوي%ي� �بي�jما. ويق_ن�بأ�8ع{قة�إط{قا

أن�العنوان�"بطن�الحوت"�مجرد�خدعة�ارتكjâا�خيال�التازي�للتغرير�بالقارئ�ع%ى�

̂�جواب�عن�وجه�القرابة�ب_ن��نحو  يجعله،�طيلة�القراءة،�يتساءل�عبثا�ومن�غ_

�خفية� �وظيفة �العنوان �لذلك �إن �بل �فقط. �ليس�هذا �العنوان. �وهذا الرواية

طريفة�أخرى،�وNي�صرف�نظر�القارئ�عن�نص�آخر�عر���ãلعله�يكون�"النص�

̂ك�لل ̂تو�إيكو)�للرواية،�الذي�يتع_ن�طمس�آثاره�ح&��ت» �قارئ�فرصة�الغائب"�(أم

�هو�هذا� �فما �غ_^�متوقعة. �مختلفة �بد8لة �ومن�ثم�تجه_�ªالرواية البحث�عنه،

  النص؟.

̂ة،�وNي�أن�أتقمص� ̂ية��ث_ سيحلو�nي�هنا،�عزيزي،�أن�أزاول�رياض&���ث_

�حيث�سأرäي� �النص"، ̂تو�إيكو�ب�"القارئ�ا5تعاون�مع ��أم �يدعوه �ما شخصية

� �يسÛى �قارئا �اللهوانية �لغريزتي ��نكساف/�العنان ""� �لعبة �الرواية �م{عبة إnى

�السطور،� �تحت �ا5ستور �معه �ينفضح 8� �نحو�سلس �ع%ى �وذلك �نكشاف"،

  فأفوت�ع%ى�القارئ�متعة�اكتشافه�بنفسه.
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�وجد�نفسه� �ولده، �ال&��ضاع�منه�فjkا ح_ن�نزل�عبد�الجبار�من�الحافلة

̂�ى�)18تا�jا�Vي�طريق�سيار�سرعان�ما�"صار�مفازة�وسط�الصحراء"�(ص. .�فاس»

انتباهه�كتاب�مرمي�فوق�الرمل،�"تفتح�الريح�أوراقه�ثم�تغلقها�لتنفتح�من�جديد�

(...).�حروفه�غريبة�(...)�لم�أتمكن�من�قراء�jا�(...)�و�8أدري�من�خطها�وما�يقول�

).�هل�يكون�هذا�الكتاب�إذن�هو�جماع�كتب�مكتبة�بابل�19-18ص.�-فjkا"�(ص

�بورخي �لويس �خورäي �ع�jا �قال �بزمن�ال&� �وغ_^�محدد �واحد �"مؤلفها ص�إن

3�̂ومجهول�الهوية" �يمكن�التعب_ �الذي�يحوي�"كل�ما �أو�هو�ذلك�النص�الك%ي ،

"حملت�الكتاب�بيمي�J،�يقول�السارد.�سرت�Vي�الصحراء��4عنه�Vي�سائر�اللغات؟"

�(ص. �أسرار�العالم" �من �سرا �يحمل �يس_^�من �الكتاب�19كما �هذا �يكون �هل .(

�قريب�من�عتيق.�ا5لغز�بوصلة�ست �Jأحسست�أن"� �عتيق؟ �الطريق�إnى دله�ع%ى

  ).20فهو��8شك�حرف�Vي�الكتاب�(...)�أنا�قريب�من�عتيق"�(ص.

̂م� ��ست �يونس، �Àالن� �حكاية �وليس�مع �إذن، �ا5لغز�هذا �الرمل �كتاب مع

�شاعر�من�جهة� �jëا �يقوم �رحلة �وقبل�كل�¶��ء �معا �فهما الرواية�ع{قة�غريبة.

�ول�يصف�عالم�القرون�الوسطى�بحروبه�ودسائسه�ومدرس�من�جهة�أخرى،�

وانتكاس�القيم��خ{قية�وا5ثل�العليا�فيه،�والثاني�يصف�بعض�مظاهر��زمة�

السياسية�و�جتماعية�والنفسية�Vي�ا5غرب�ا5عاصر.�فكل�من�الكتاب�والرواية�

�التماثل�سرعان�ما� �لكن�هذا �لها. هو�ذات�للحكاية�من�غ_^�أن�يكون�موضوعا

�الكتاب�ي �بموجjâا �الرواية �تستعيد �محاكاة �إnى �بي�jما �الع{قة �لتؤول توقف

�-أو�ما�تقوله�Vي��8مقولها،�سيان–لتمتصه�بغاية�تحويرية.�فما��8تقوله�الرواية�

�Vي�كليته�الكوسموبوليتية،� �كان�Vي�الكتاب�هو�الكون�مدركا هو�أن�ا5وضوع�إذا

جزئيته�الخاصة.�وإذا�كانت�الرحلة��فإنه�Vي�الرواية�ح_�ªمن�هذا�الكون�مدركا�Vي
                                                           

3  -� « Fictions », Gallimard, 1993 ; p. 36. 
4  -� Ibidem, p.100. 
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̂�محطات�أخروية�ث{ث�Nي�الجحيم�ثم�ا5طهر�فالجنة،� �Vي��ول�خيالية�وتتم�ع

̂�محطت_ن�اثنت_ن�هما�أرض�الواقع�ومجال� �فإjºا�Vي�الثانية�نصف�خيالية�وتتم�ع

̂جيل،�فإن� �ستjkام.�وإذا�كان�مرافق�الشاعر�Vي�رحلته�هو�شاعر�آخر�اسمه�ف_

�يتألف�من�مرافق�ا5 �كان�الجحيم�Vي�هذا �وإذا درس�Vي�رحلته�هو�ذلك�الكتاب.

تسع�دوائر�متحدة�ا5ركز،�فإن�أرض�الواقع�Vي�تلك�تتألف�من�فضاء�واحد�هو�

�وإذا�كان�ا5طهر�Vي�الكتاب�يتكون�من� الحافلة�ال&��افتقد�فjkا�ولده�وNي�تس_^.

̂�سبعة�سطوح،�فإن�مجال��ستjkام�Vي�الرواية�يتفرع�إnى�فضا ��َمع �أولهما ءين:

يتناوب�عليه�النور�والظ{م،�ويتكون�من�ثمانية�أدوار�متنافذة�Nي�الطريق�السيار�

ومفازة�وفج�ب_ن�الجبال�وطريق�نحو�هضبة�وسكة�حديدية�وغار�وسرداب�وjºر�

محرق�وجبل.�وثانjkما�معراج�يتكون�من�إحدى�عشرة�قاعة�Nي�قاعة�ا5اء�وقاعة�

 �� �وقاعة �الخدور �وربة �وقاعة�البخور �الطيور �وقاعة �الطعام جتماعات�وقاعة

الفن�الحديث�وقاعة�الفارماكون�وقاعة��لعاب�وقاعة�البلدية�وقاعة�الرماية.�

�إnى�\يجابي�(الجنة)،� �(الجحيم) �Àكانت�بنية�الكتاب�تصاعدية،�من�السل� وإذا

̂�بحبيبته�بياتريس�Vي�موطن �ومفضية�إnى�jºاية�سعيدة�(التقاء�الشاعر�Vي��خ_

� �تنازلية �الرواية �بنية �فإن �صوت��–§لهة)، .
ْ
�ْزَداف (...)� �هو�السقوط .

ْ
"ْزَداف

.�سقوط�ليس�بعده�سقوط"�(ص.�
ْ
)،�من��129– 128ص.��–السقوط�(...).ْزَداف

�إnى�(فتحة�النجاة)،�ومفضية�إnى�jºاية�شقية�(عدم� الظ{م�(الغار،�السرداب...)

̂�ع%ى�ولده�عتيق�واستئ ̂�أن�نعرف�عثور�ا5درس�Vي��خ_ نافه�البحث�عنه�من�غ_

̂�عليه�أم�8).   هل�سيع·

يبدو�إذن�أن�تكلل�الرواية�بعنوان�"بطن�الحوت"��8يعدو�كونه�تعلة�Iمر�

̂�متوقع،�وهو�تمويه�أثر�ذلك�الكتاب�ا5رمي�Vي�الرمل�ع%ى�القارئ.�لذلك،� آخر�غ_

�إnى�الرواية كلها،��فب_ن�قصة�يوسف�وعنوان�الرواية�تناص�مقيد��8يمتد�أثره

�لكن،� �القصة. �هذه �عن �بمعزل ̂ك �ا5ش» �صاحبنا �رواية �قراءة �يمكن حيث
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�الذي�أجرى� �من�غ_^�استحضار�كتاب�الرمل �الرواية ��8يمكن�قراءة وبا5قابل،

عليه�ا5ؤلف�ذلك�التحوير�البارودي�الكرنفاnي�الطريف�الذي�أبنت�بعض�معا5ه�

منه،�كما�هو�مف»^ض�Vي��قبل�ح_ن،�والذي�jÇ�8دف�إnى�تشوjÇه�بغاية�السخرية�

la parodieا5ؤلف�� �يناسب�مقصدية �بما �وتكييفه �تعديله �jÇدف�إnى �بقدر�ما ،

�تخفيف�نكبات� �خ{لها، �ومن �بالكتابة �تروم، �تعزيمية �مقصدية �وNي الخفية،

̂�مقيد�Vي�هذه�الحالة،�طا5ا�أن��مر�يتعلق� الذات�وIم�جراحها.�فالتناص�تام�غ_

̂ار�جونيط�" (النصية�الفوقية)،�أي�اشتقاق��L’hypertextualité"5بما�يدعوه�ج_

 La mise enهذا�النص،�أو�بما�يدعوه�لوسيان�دايلينباخ�ب�"�-قبل–نص�من�ما�

abyme mimétiqueآخر�� �نص �ع%ى �نص �انعكاس �أي �ا5حاكاتي) �(التقع_^ "

  .6بواسطة�"�رتداد�ا5رآوي"

�أن�يجيل� �ذلك�التحوير�البارودي�النو�ي، �بواسطة �أمكن�للمؤلف، ولقد

�حركت_ن� �ب_ن �الرواية �التمي_V�ªي �يمكن �بالفعل، �ا5غربي. �الحال �واقع �Vي بصره

�وNي� �انكفاء�السارد�إnى�ذاته�داخل�مغارة�وهمية�مظلمة. متعارضت_ن�متناوبت_ن:

�Vي�ا5توالية�السردية�الثام نة�والعشرين،�حيث�يبوح�الحركة�ال&��ستبلغ�ذرو�jا

�،�Jع� �وبالرغم �أعراض. �ليست�له �جوهرا �ظاهر، �ليس�له �"صرت�باطنا بقوله:

̂انيات�و�عراض.�فلجأت�إnى�وجود�خارج�الوجود�(...)،� �فقد�انتفت�ا5ظاهر�وال

كل�ما�فيه�هو�العدم،��8¶��ء،�فراغ�Vي�فراغ،�عدم�يبحث�عن�الوجود،�وفراغ�

والحركة�الثانية�Nي�فرقعة�السارد�الوهمية�لتلك�).�127يبحث�عن��مت{ء"�'ص.�

�وا5أساوي� � �الكارثي �ا5آل �معاينة �أجل �من �الواقع �إnى �ليخرج �الوهمية ا5غارة

�ا5ال� �وjºب �لزوجها �ا5رأة �بسبب�خيانة �الصغ_^�والكب_^، �مجتمعه، �Vي ل	شياء

̂هم�للتسول�Vي�بلد�يحكمه�"ملك�الفقراء" �العام�وسرقة��طفال�من�أجل�تسخ_
                                                           

5  -� « Palimpseste, la littérature au second degré », Seuil, Paris ; 1982, p.7. 
6  -� « le Récit spéculaire ; Essai sur la mise en abyme », Seuil, 1977, p.142. 
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)�والبطالة�وا5خدرات�وهدر�حقوق�\نسان�واستغ{ل�النفوذ.�وستدرك�55(ص.

�بقتل� �الجبار�السارد �عبد �حيث�سيقوم �الرواية، �jºاية �Vي �مداها �الحركة هذه

استعاري�لكل�من�عمر�النوام�الذي�صفعه�والكولونيل�عتيق�الذي�سجنه�وعبد�

̂�وه��Àالذي عّنف�أمه�والعريفة��الفتاح�الذي�افتض�بكارة�أم�كلثوم�والكوميس_

�الذهب� �بسرقة �ا�jموها �الذين �ا5خزن �ورجال ��م �حميمية �استباحت ال&�

�"رمي�jم� �كانت�تخونه�مع�رجال�آخرين: �ال&� �أم�كلثوم�نفسها ̂ا �وأخ_ والجواهر،

بسهام�كانت�سريعة�الطلق�من�ب_ن�أصابÛي.�كلهم�خروا�مدرج_ن�Vي�دما�jم�(...)�

  ).139صاروا�جثثا�جامدة"�(ص.

�بمثابة�مباش �إيبيغراVي، �ملفوظ �كذلك �يتصدر�الرواية �العنوان، �بعد رة

̂�من� �"يا�صاح�À،�ما�عاد�بي��Jوبينك�من�وئام،�فقد�أخذت�تك· حاشية،�يقول:

الك{م،��8تأخذ�الحيطة،�و�8تعمل�بالتقية،�و�8تتدبر�من�العواقب�سوء�ا5رام.�

�(ص. �الك{م" �يك·^�عندك �أن �كجم4فاحذر�من �الحاشية، �وهذه �حوا¶���). يع

�وبإصرار�إnى�شخص�اسمه�ابن�ضربان� �دائما �معزوة ̂ك، �ا5ش» روايات�صديقنا

�يداوم� �مؤلف �بأنه �هذا �الشريا�ي �ضربان �ابن �يو�ي �وهلة، �أول �من الشريا�ي.

�بوصايا� �تلو�أخرى، �رواية �إحاطته، �وع%ى �الروائي �صاحبنا �حراسة كا5{ك�ع%ى

̂�وتحذيرات�وأوامر�وتحفظات.�لكن�إمعان�النظر�Vي�ه ذه�الحوا¶���يكشف�أjºا�غ_

�فبا8قتصار�ع%ى�حاشية�"بطن�الحوت"�وحدها،� �بالثقة،�وذلك�لسبب_ن: جديرة

̂�مذكور.�ثم�إن�ابن�ضربان�الشريا�ي�نفسه�هو�اسم� ن{حظ�أو�8أن�مصدرها�غ_

�العرب،� �ضمن�فهرست�ا5ؤلف_ن �فع%ي �بوجود �فهو��8يتمتع �وهم�: �مسّم� ع%ى

�فكيف�يمكن �وا5عاصرين. �\يبيغرافية؟��القدماء �الحاشية �jëذه ��عتداد إذن

ولذلك�يحق�nي،�أjÇا�الشاب��ديب،�أن�أف»^ض�بأن�نسب�jا�تؤول�Vي�واقع��مر�

̂�إذن�بمحض�إرادته� إnى�مؤلف�حقيقي�هو�مؤلف�الرواية.�فلماذا�تنازل�هذا��خ_
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�تعلقها� �مدى �وما �مؤلف�غ_^�حقيقي؟ �باسم �وآثر�توقيعها �الحاشية �ملكية عن

  الشامل�للرواية؟�وما�Nي�وظيف�jا�ا5مكنة؟�بالنص

لن�أم���Üبالتأويل�بعيدا�إnى�حد�اّدعاء،�مث{،�أن�إسناد�تلك�الحاشية�إnى�

ابن�ضربان�الشريا�ي�هو�ذريعة��ضفاء�نوع�من�قابلية�التصديق�علjkا،�باعتبار�

�صحة� �يضمن �الذي �السند �سلطة �وهميا، �كونه �رغم �ع%ى �ا5حفل، �لهذا أن

̂�النشاط�السردي�للرواية�ب�^واز�تق��Jمحدد���شياء�ويدعم أصال�jا.�أو�هو�تأط_

قد�يكون�هو�"الف{ش�باك"،�باعتبار�أن�إكثار�السارد�من�الك{م�سيجعله�يخلط�

الحاضر�با5ا��ã،�بحيث�يستعيد�أحداثا�أو�مشاهد�Nي�سابقة�زمنيا�ع%ى�حدث�

تضّمن�محكي�أو�مشهد�راهن�مسرود�Vي�لحظة�حاضرة�ما،��مر�الذي�ينتج�عنه�

̂جح�عندي�أن�الحاشية��8تعدو�كوjºا� ثان�Vي�محكي�أول.�عوض�هذا�وذاك،�ي»

�التنبيه� �من �نوع �ع%ى �ميكيافي%ي �تنويع �التازي��جراء �خيال �ابتدعها �فنية فرية

̂�الذي�يفتتح�به�الروائيون�أحيانا�نصوصهم.�بالفعل،�ليس�نص�الحاشية� الشه_

̂�أن�يذكرني�بتلك�العبارات�ا5خات لة�ال&��يتف�ن�بعضهم�Vي�اصطناعها�ع%ى�من�غ_

�أن� �بزعم �سيقرأه، �ما �تصديق �مغبة �من �القارئ �لتحذير �روايا�jم عتبات

"الشخصيات�و�سماء�Vي�هذه�الرواية�Nي�من�خلق�الخيال.�فإذا�وجد�أي�شبه�

بي�jا�وب_ن�أناس�حقيقي_ن�أو�أسما�jم،�فلن�يكون�ذلك�إ�8من�محض�الصدفة�

�قصد" �كل �من �أ7وخاليا �أدنى�، �له ��رض�ليس �يخطو�فوق �"من �أن و�بزعم

مشاjëة�أو�صلة�بأحد�من�الذين�يدّبون�Vي�سطور�هذه�الرواية.�وأي��تماثل�ب_ن�

أشخاص�العالم�الحقيقي�والعالم�ا5تخيل�Vي�هذه�الصفحات��8يعدو�أن�يكون�

�فإن�الحاشية�\يبيغرافية�تمت�إnى�الرواية�بصلة�8مصادفة�خاصة" �ومن�ثم، .

تؤكدها�هذه�الوظيفة�الطريفة�ال&��تضطلع�jëا،�وNي�تنبيه�ا5تلقي�ا5ف»^ض�وثقى�
                                                           

̂ا:�"السفينة"،�دار��-  7 �̂ا�ابراهيم�ج �  .4،�ص.2،�الطبعة�1979§داب،�ب_^وت،�ج
  .4،�ص.1979نجيب�ا5انع:�"تماس�ا5دن"،�دار�الرشيد�للنشر،�بغداد،��-  8
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اء�هّراء�
ّ
إnى�أن�العالم�الذي�سيشرع�Vي�اقتحامه�منبثق�رأسا�من�خيال�سارد�هذ

̂�معقول.�لذلك،�فإن�ك{مه��8يمكن�ائتمانه.   يدمن�الك{م�ب{�م_ªان�وبغ_

�ي �ال&� �السردية �ا5تواليات �تلك �وباستثناء �عن�بالفعل، �السارد كف�فjkا

�نكفاء�إnى�ذاته�ليخرج�إnى�أرض�الواقع،�فإن�با�ي�الرواية�يطفح�بأحداث�خارقة�

�مهذار�يخلط�Vي� �هرطو�ي �سارد �أفكار�وأوهام �بنات �إ�8من �تنبثق �أن �8يمكن

�فعتيق�يضيع�منه�ح&��وهو�ممسك� �يتناVى�والحس�السليم. منطقه�ويتكلم�بما

�منطلقة �وNي �الحافلة �داخل �وسط��! بيده �واقفة �يرقjâا �كان �ال&� �كلثوم، وأم

الحافلة،�بجلباjëا��زرق�الذي�نظفته�أول�أمس�Vي�مصبنة�إفريست،�سرعان�ما�

�تسابق�السيارات� �بزي�الفروسية �فرسا �ممتطية �عينيه �بأم ̂اها �ل_ تختفي�فجأة

و�فضية�ال&��تحتويه��8تكف�عن�التحول��!والليل�jºار�طويل�لم�تغرب�شمسه

�نحو�سو  �وهو�يس_^ع%ى �قلبه �ودقات �وعينيه �لجسده �وافتقاده وعدم��!رياnي!

�باIرض وسوى�ذلك�من��حداث��!سقوطه�ع%ى�رغم�إحساسه�بارتطام�جسده

�(ص. ��8تصدق" �"بطريقة �تقع �يستغرjëا�51ال&� �باستمرار�أن �يحلو�له �وال&� ،(

�(ص �أوهامه" �من �"وهما �باعتبارها �(ص.11بنفسه، �و�"جنونا" �و�"عا5ا�12)، (

�(ص.خيا �و14ليا" �(ص.) �(ص.17"كابوسا" �مزعجا" �و"حلما �و17) "عجائب"�)

�وهل؟�18(ص. �كيف؟ �بالتعجب: �ا5بطنة �بأدوات��ستفهام �علjkا �يعلق �وأن ،(

  وأين؟�وما؟�وماذا؟�و5اذا؟�ولذلك،�فإن�هذا�السارد��8يمكن�بتاتا�الوثوق�بك{مه.

̂�بينونة�من�خ{ل�نص�الحاشية�ذاك،�يتشبه�nي�السارد�منفصما�من�غ _

�5لكة� �العنان �ترäي �الهذيان، �كث_^ �حقيقي �مؤلف �باسم �إحداهما �ذات_ن: إnى

�هو�ابن� �باسم�مؤلف�غ_^�حقيقي �و�خرى�تريد، �والتخريف. ̂اء التخييل�و�ف»

ضربان�الشريا�ي،�ردع�هذا�\فراط�Vي�الهذيان،�صيانة�8ست{حة�الرواية�وضمانا�

ذن�أثر�"السيمو8كر"،�الذي�يو�ي�Vي�ال�jاية�5قروئي�jا.�إن�8بن�ضربان�الشريا�ي�إ

باستس{مه�ل�ªو�ا5ؤلف�الحقيقي�وهواه،�أي�لسلطة�الهذيان�الروائي.�أ�8تدشن�
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�jëذيانه� �وت�jيه �ولده، �عن �الجبار�باحثا �عبد �jëذيان �الحكائي �اشتغالها الرواية

̂�أن�يجده؟   دائما�باحثا�عنه�من�غ_

\يبيغرافية�بالفرية�الفنية،�وإذا�كنت�قبل�ح_ن�قد�وصفت�تلك�الحاشية�

ووصفت�العبارت_ن�السالفت_ن�با5خاتلة،�ف	jºا�جميعا��8تفي�بحقيقة��شياء�و�8

تعكس�مقصدية�مؤلفها.�ف{�يخامرني�الشك�إط{قا�Vي�أن�ا5ؤلف�مث{�قد�عزا�

تلك�الحاشية�إnى�مؤلف�آخر�متخيل�لكي�يضع�بينه�وب_ن�الكون�الحكائي�الذي�

̂اضية�تحمل�القارئ�ع%ى��عتقاد�بعفوية��حداث�وتلقائية�تصوره�مسافة�اف «

الشخصيات.�والحال�أن�صاحبنا�مقتنع�بأنه،�دون�منازع،�مؤلف�كل�¶��ء:�فهو�

�عبد� �ومؤلف�شخصيات�السارد �نفسها، �ابن�ضربان�الشريا�ي مؤلف�شخصية

�الجبار�الفخار�وأم�كلثوم�وعتيق�وثريا�ا5راكشية�وعبد�الحفيظ�والبتول�وفخيتة

�الحافلة� �هو�مؤلف �كما �ودرقاوة، �واحمادشة �وهداوة �وعيساوة �الفتاح وعبد

�ومقرية �وفاس �السيار �والسكة��-والطريق �الرمل �وكثبان �وا5فازة �ا5قري دار

�الشرق� �وحانة �الخلف �من �تدفعه �ال&� �الخارقة �والقوة �والغار الحديدية

ما�دام�مسلما��وا5ارستان�و...و...�هو�مؤلف�كل�هذا�العالم�الشاذ�عن�ا5الوف"

̂ار�جونيط�� �ج_ �ع%ى �والعهدة �عليه" �ويتوقف �به �فع{ �ير�jن �¶��ء �كل �أن به

  .9سارد�-متحدثا�عن�كل�مؤلف

ب_ن�ملفوظ�العنوان�وملفوظ�الحاشية�إذن،�يتشكل�متخيل�الرواية�وهو�

�تتلبس� ̂ى ��قوة�تموjÇية�ك �إن�لعنوان�"بطن�الحوت" مجهز�ب�^وتوكول�قراءته�.

لقارئ�بحيث��8يتنبه�إnى�ذلك�الكتاب�ا5لغز�الذي�ستتماNى�معها��شياء�ع%ى�ا

�ا5عزوة� �\يبيغرافية، �للحاشية �أن �كما �تحريفية. �تناصية �بطريقة �الرواية معه

̂ى�كذلك�تنبه�القارئ�إnى�ضرورة� �زعما�إnى�ابن�ضربان�الشريا�ي،�قوة�تنوjÇية�ك

                                                           

9  -� « Seuils », Seuil, 1987, p.143. 
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لسارد�من�التخلص�من�كل�سذاجة�أو�غباوة�تجعله�يصدق�ما�ينطق�به�لسان�ا

  ك{م�وما�يتصوره�من�أحداث.

إن�كل�ما�Vي�الرواية�إذن�ترهات�وهلوسات�افتعلها�صديقنا�الروائي�بغاية�

لهوانية�تعويضية.�فكأني�بلسان�حاله�يقول:��8كتابة�بدون�استjkام،�و�8استjkام�

بدون�لعب�يّروح�عن�النفس�ا5كلومة،�و�8لعب�بدون��8معقول،�و8�8معقول�

� �وحدة �ليس�بدون �الدائرية، �استعارة �بدون �للمتنافرات �وحدة �و8 متنافرات،

��Kدائرية��زمان�و�ماكن�فحسب،�بل�أيضا�وبخاصة�دائرية�النصوص�ال&��تنت

�الكتابة�إذن�س_^ورة�توالدية� �إnى�نص�ك%ي�أزnي�واحد�هو�نقطة��نط{ق. حتما

{�أبديا�يعيش�استعادية�بامتياز:�فالكاتب�يقرأ�ليكتب.�ومكتوبه�ِطرس�ينسخ�أص

�موجودة� �وحدها �عدم. �من �لخلق �أي �بداع،� �ف{�وجود �والزمان. �ا5كان خارج

  الصدفة�ال&��تقود�الكاتب�إnى�ذلك�النص�الك%ي��بدي.

��Jفجعلت��Ĵ�زلة�لسان�ما،�خبيثة�ماكرة،�قد�استغفلت هل�تكون�Vي��خ_

�تأب �الذي �الصحراء، �Vي �ا5طروح �الغريب، �الكتاب �ذلك �بعنوان �عبد�أبوح طه

  الجبار�دلي{�Vي�رحلته؟�

:(�Jى�صديقنا�محمد�ا5ومnنسبة�إ)̂ة�صوت�مومنية� �  قاطعت��Jبن

�يكفي�من�قرائن�\ثبات��! 8 �  �Vي�خطابك�ما ̂ت �لقد�ن· . لسانك�لم�َيِزلَّ

�للشاعر� �\8هية" �"الكوميديا �سوى �ليس �الرمل �بكتاب �ا5قصود �أن Iعرف

�دان �ب �ا5لقب ̂ي �أليغي_ �دورانت �صديقنا�\يطاnي �أن �أيضا �وIعرف �بل .�&

̂ك الذي�آثرت�أن�تكتم��-مؤلف�رواية�"بطن�الحوت"�ال&��أغريت��Jبقراء�jا�- ا5ش»

ع��Jاسمه،�ليس�هو�سوى�محمد�عز�الدين�التازي.�لكن�السؤال�الذي�سيطرحه�

̂�مجّرب�هو:�هل�استو�ى�التازي�روايته�من�كتاب�دان&�؟� حتما�كل�قارئ�غّر�غ_
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ب�قد�تعاقب�ع%ى�نقله�إnى�العربية�كل�من�حنا�عبود�وحسن�علما�بأن�هذا�الكتا

 عثمان�وكاظم�جهاد...

�أما�سؤال�القارئ،�فأجيب�عنه� �  .�Àسعة�اط{عك،�قلت�لصاح��Jتعجب

بأن�ما�يؤطر�تأوي%ي�لرواية�"بطن�الحوت"�وما�يكيفه�هو�استعارة�"مكتبة�بابل"�

الجنون،�من�جهة��ال&��افت»ن�jëا�الكاتب��رجنتي��Jخورäي�لويس�بورخيص�حّد 

�وا5يتة،� �الحية �البشر، �لغات �بجميع ،��sالكتب��8يح� �من �عددا �تضم كوjºا

وا5ؤلفة�Vي�كل�العصور�وح&��تلك�ال&��لم�تؤلف�بعد.�وVي�مخيلة�بورخيص�أjºا�

جميعا�تحيل�ع%ى�أصل�مضمر�أبدي��8ُيعرف�عنوانه�و�8اسم�مؤلفه�و�8تاريخ�

�منذ��زل�جمي ده
ّ
�كتاب�تخل ،� تاب�العالم�إذ�تأليفه

ُ
�وك ع�§ثار��دبية�لشعراء

 تتناّص�معه��8بالفعل،�وإنما�بالقوة،�أي�تقديريا�وفرضيا.

�هذه �  �"مكتبة�بابل" �استعارة �كم�Nي�عجيبة�ومjâرة �قلت�nي. ف��K! حقا،

تؤول�بنا�إnى�اعتبار�كل�ما�قيل�قد�انقال�من�قبل.�وهكذا�تكون�"بطن�الحوت"�

 8\� �"الكوميديا �ع%ى
ً
�الغفران"�تنويعا �"رسالة �من �مستوحاة �هذه �وتكون هية"،

 لره_ن�ا5حبس_ن�أبي�الع{ء�ا5عّري...

�بقصة� � 
ً
�بقصة�يونس�Vي�القرآن،�وبعدا

ً
رنا�"بطن�الحوت"�قب{

ّ
...�بل�وتذك

�القصصية� �مجموعته �ضمن �لبورخيص�نفسه �الرمل" �"كتاب �عنواjºا ̂ة قص_

".�وقد�El Libro de arenaالحاملة�لنفس�العنوان،�وأصله�باللغة�\سبانية�هو�"

ترجمها�إnى�العربية�إبراهيم�الخطيب،�وتحكي�قصة�رجل�ابتاع�كتابا�غريبا�قيل�

له�إنه�مقدس�مهيب.�فلما�فتحه�ليقرأه،�أذهله�أن�صفحاته��8حصر�لعددها،�

̂�مرقمة،�بحيث��8وجود�فيه�لصفحة�Nي��وnى�ولصفحة�Nي� وأjºا�متطايرة�وغ_

̂ة ه�هاجس�مخيف�وسوس�له�بأن�هذا�الكتاب�يحوي�فاستحوذ�ع%ى�فكر �! �خ_

 كل�كتب�العالم،�الفعلية�وا5حتملة...

  قاطعت��Jمرة�أخرى:



 �رشيد�بنحدود.��

  441

مثلما�أن�قصة�بورخيص�هذه�قد�استو�ى�م�jا�ا5خرج�السينمائي�بدر� � 

 ! الحمود�فيلمه�"كتاب�الرمال"

�روايتك�ا5وعودة،�  �  �منه �تستلهم �قد �الشاب��ديب، �أjÇا �أنك، ومثلما

رت��Jع%ى�§خرين�بقراءة�فصلها��ول،�وذلك�ليظل�مهرجان�النصوص�ال&��استأث

�إnى��بد.�فم&��ستبادر�إnى�إتمامها�Iخصها�بقراءة�نقدية�
ً
ا5تفاعلة�الرائع�مفتوحا

 تكون�Vي�مستواها؟

 � ...  
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�ا�بعوث� �الهدى، �رسول �ع�ى �والس�م �والص�ة �العا��ن، �رب �� الحمد

رحمة�للعا��ن،�وع�ى�آل�بيته�الطاهرين،�وصحابته�الغر�)كرم�ن،�ومن�اهتدى�

  ?<ديه�واقتفى�أثره�إ6ى�يوم�الدين.

دراسات�جادة�لتاريخ�النقد�العربي�من�أقدم�عصوره��أما�بعد�،�ففي�غياب

�العصر�الحديث �مرحلته�1إ6ى �Oي �)دبي �النقد �أّوليات ل
ّ
�تمث �بأن �القول �يمكن ،

أمر�صعب�غ�]�يس�]؛�ذلكم�أن�الحديث�عن�معالم�النقد�العربي�قبل� الجنينية

�لهذا� �)و6ى ̀رهاصات � �وتتبع �الخطوات �اقتفاء efgيقت� �الهجري �الثالث القرن

..�وعيا�منا�بأن�النقد�)دبي�ـ�.لنقد�مرورا�بمراحل�تكّوm<ا�ووصو�lإ6ى�عهد�نضجهاا

�يخضع��قولة�النشوء�وpرتقاء، وأن�تاريخه��مثله�مثل�)لوان�)دبية�)خرى�ـ

�euالعام؛�فهو�رصد�للتغ�]ات�ال� عند�أي�أمة�هو�Oي�الواقع�جزء�من�تاريخ�أد?<ا

ين�xثار�)دباء�والشعراء�والنقاد�وإسهاماw<م�تطرأ�ع�ى�فهم�)دب�وتذوقه،�وتدو 

  Oي�حركة�هذا�النقد�وتطويره.�

�لyدب�العربي� �)و6ى ̀رهاصات�النقدية � �يمكن�رصد �ذلك، �ع�ى تأسيسا

  ...انط�قا�من�العصر�الجاه�ي�الذي�يشكل�Oي�حقيقته�ذلك�الو}ي�النقدي�ا�بكر

                                                           

  التعليم�العا�ي،�كلية�الشريعة،�فاسأستاذ��-  *
�محاوlت�كل�من��1 �وكذا �محاوlت�كل�من�بروكلمان�ونيكلسون�وب�ش�]�من�ا�ستشرق�ن، �استثنينا إذا

دوي�طبانة�من�الباحث�ن�العرب،�فإن�الجهود�ا�بذولة�الدكاترة�:�طه�أحمد�إبراهيم،�وطه�الحاجري،�وب

  Oي�تاريخ�النقد�العربي�ما�زالت�بحاجة�إ6ى�مزيد�من�العناية�وpهتمام�.�
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�ل �ا�سار�التاري�ي �استج�ء �إ6ى �ا�حاولة �هذه �من�وw<دف �النقدية لحركة

�إبراز�pتجاهات� �إ6ى �w<دف �كما �الهجري، �الثاني �القرن �m<اية �إ6ى �فجرها بزوغ

  الفنية�وا�عالم�النقدية�ال�euشهدw<ا�الحركة�)دبية�خ�ل�هذه�الف�]ة�الزمنية.�

 6رهاصات�النقدية�1ي�العصر�الجاه-ي.�:أو(

�ا مر�الشعر�بعهد  � �uح� �وترعرع �نما �ثم �وطفولة، �قصيدا�بداية ستوى

�من�الصناعة�والدربة� �وlبد�أن�يكون�له�تاريخ�طويل�قطع�فيه�أشواطا متينا...

�ا�حكم� �)سلوب �ذي �ا�قفى �ا�وزون �الشكل �هذا �ع�ى �واكتمل �استقام �uح

�مرتبة� �بلغت euال� �ا�علقات �وإن �والتعب�]�الدقيق... �الخصب، �والخيال الجميل

�القدم �إعجاب �ونالت ،eالف�� �النضج �من �دربة�كب�]ة �نتيجة �كانت �وا�حدث�ن اء

  .1ومران�طويل�ن�Oي�صناعة�الشعر

�الزمنية��ي�د�الشعر� �الف�]ة �الباحث�أن�يحدد إذن�ليس�من�السهل�ع�ى

�طفولة� �غابت�عنا �كما �و" �هكذا �و�lريب. �القدم �Oي �موغل �فهو�قديم العربي،

  2الشعر،�فإن�طفولة�النقد�)دبي�قد�غابت�معها�كذلك�".

ن�من�الصعب�تحديد�تاريخ�مي�د�النقد�العربي،�فإن�أغلب�غ�]�أنه�إذا�كا

�(بفجر�)دب�العربي� �النقد �هذا �ربط�نشأة �إ6ى الدارس�ن�والباحث�ن�قد�عمدوا

  الذي�اصطلح�عليه)�"بالعصر�الجاه�ي".

�العزيز�عتيق �عبد �الدكتور �يقول �الصدد �هذا �معرفتنا��:وOي �كانت "و�ا

أواخر�العصر�الجاه�ي،�فإن�تاريخ�النقد��بالشعر�العربي�ا�تقن�ا�حكم�ترجع�إ6ى

                                                           

  بتصرف.�127الشعر�الجاه�ي�:�خصائصه�وفنونه�:�د.�يح���الجبوري�ص��1
  مقدمة�كتاب�طبقات�الشعراء��حمد�بن�س�م�الجم�ي�ص�"ش".�2
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�Oي�ذلك�العهد�أيضا" �كانت�نواة�النقد�العربي�قد�ارتبطت�1ا�عروف�يبدأ �فإذا .

  أساسا�بشعر�العصر�الجاه�ي،�فما�¡ي�إذن�أبرز�معالم�النقد�Oي�هذه�ا�رحلة�؟

�أواخر�العصر�الجاه�ي �Oي �أنه �إبراهيم �أحمد �طه "ك¢]ت��:يذكر�)ستاذ

�الشعر،�وك¢]�ت�¤ي�أسواق�العرب. �يتذاكرون�ف¥<ا euوك¢]ت�ا�جالس�)دبية�ال� ..

�وهذه� �بعضا. �ينقد �بعضهم �فجعل �وغسان، �الح�]ة �Oي �ا�لوك �بأفنية الشعراء

)حاديث�و)حكام�وا�آخذ�¡ي�نواة�النقد�العربي�)و6ى،�نواة�النقد�ال�euعرفت،�

النابغة�الذبياني،��وال�euقيلت�Oي�شعر�معروف.�من�ذلك�ما�نجده�Oي�عكاظ�عند

�وOي� �من�إقواء، �شعره �كان�Oي �ما �غناء �فأسمعوه �النابغة �ي¢]ب�ح�ن�دخلها وOي

مكة�ح�ن�أثنت�قريش�عن�علقمة�الفحل،�ومن�ذلك�ما�يعزى�إ6ى�طرفة�من�أنه�

عاب�ع�ى�ا�تلمس�نعته�البع�]�بنعوت�النياق،�وما�أخذه�الناس�ع�ى�ا�هلهل�بن�

  .2ل�ويتك¢]"ربيعة�من�أنه�كان�يبالغ�Oي�القو 

�ويعرض� �وا�عاني، �الصياغة �إ6ى �"يتجه �ا�رحلة �هذه �Oي �كان�النقد وهكذا

لهما�من�ناحية�الصحة،�ومن�ناحية�الصقل�وpنسجام�كما�تو®ي�به�السليقة�

.�ثم�إنه�لم�يكن�يقتصر�ع�ى�تقييم�الشعر�وحده،�بل�قد�يتعدى�ذلك�3العربية."

�له �العام �الطابع �الشاعر�بوصف �ع�ى �الحكم �صاحب��:إ6ى �ذكره �ما �ذلك من

�الطبيب��:"ا�وشح" �بن �وعبدة �)هتم �ابن �وعمرو �بدر �بن �الزبرقان "تحاكم

�فقال� �أشعر؟ �أ´<م �الشعر، �Oي �حذار�)سدي �بن �ربيعة �إ6ى �السعدي وا�خّبل

أما�أنت�فشعرك�كلحم�أسخن��lهو�أنضج�فأكل�و�lترك�نيئا�فينتفع��:للزبرقان

̧�ف¥<ا�البصر،�فكلما�أعيد�ف¥<ا�به،�وأما�أنت�يا�عمرو�فإن�شعرك�ك· yود�ِحَ·]�يت[

�مخبل�فإن�شعرك�قصر�عن�شعرهم�وارتفع� �أنت�يا �وأما النظر�نقص�البصر،
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�فليس� �عبدة�فإن�شعرك�كمزادة�أحكم�خرزها �يا �أنت� �وأما عن�شعر�غ�]هم،

  .1تقطر�لو�lتمطر."

"لعل�هذا�النموذج��:ويعلق�الدكتور�إحسان�عباس�ع�ى�هذه�الرواية�بقوله

�لهذا� �قبل�أن�يصبح �النقد�)دبي، �طبيعة �ع�ى �دlلة �وأشدها �)مثلة من�أر¤ى

�والتعب�]� �والتعميم �ال�]كيبية �النظرة �ب�ن �فهو�نموذج�يجمع �كيان�واضح، النقد

عن�pنطباع�الك�ي�دون�لجوء�للتعليل�وتصوير�ما�يجول�Oي�النفس�بصورة�أقرب�

euال� �وذلك�هو�شأن�أك¢]�)حكام �الشعر�نفسه، �منذ�الجاهلية�ح���uإ6ى نجدها

  .2قبيل�أواخر�القرن�الثاني�الهجري."

�عند� �النقد �ملكة �بأن �عتيق �العزيز �عبد �)ستاذ �مع �القول ويمكن

"كانت�مبنية�ع�ى�الذوق�الفطري��lالفكر�التحلي�ي.�فهو�نقد�ذو¤ي�غ�]��:الجاهلي�ن

التعميم�مسبب،�نقد�يقف�عند�الجزئيات،�فإذا�ما�انفعل�?<ا�الناقد�اندفع�إ6ى�

�واحدة� �أو�قصيدة �أو�أبيات �لبيت �شاعر�أشعر�الناس �من �فجعل �الحكم، Oي

  .3قالها."

�فإن�نقدهم�قد�تحرك�Oي� �كانت�ملكة�النقد�عند�الجاهلي�ن�كذلك، وإذا

�وتفضيل��:ميدان�ن �الشعراء، �ع�ى �الحكم �وميدان �الشعر، �ع�ى �الحكم "ميدان

  بعضهم�ع�ى�بعض،�وتلقيب�بعض�القصائد�الجيدة.

�م �وبناء�ففي �إ6ى�)لفاظ�وا�عاني، �نقدهم �الشعر�اتجه يدان�الحكم�ع�ى

الصور�الشعرية.�فنظم�الك�م�عندهم�محكم�أو�غ�]�محكم،�وا�عاني�مقبولة�أو�

  غ�]�مقبولة،�والصورة�الشعرية�كاملة�البناء�أو�ناقصة�البناء.
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Çي�ا�يدان�الثاني،�ميدان�الشعراء�وا�فاضلة�بيOم�أما�تحرك�النقد�العربي�>

�شب¥<ا� �فيه �النقاد �صنيع �كان �فقد �بعض�القصائد، �ع�ى �خاصة �ألقاب وخلع

�لشاعر� �فالحكم �الشعر؛ �ع�ى �الحكم �ميدان �)ول، �ا�يدان �Oي بصنيعهم

�وتلقيÉ<ا� �قصيدة �بجودة �أو�الحكم �غ�]ه، �ع�ى �بتفضيله �أو�الحكم بالشاعرية،

مه�الذوق�بلقب�خاص،�لم�يكن�حكما�مسببا�معل�،�وإنما�كان�حكما�تأثريا�قوا

  الفطري.

فالناقد�يصÊي�للقول�فإذا�أعجب�به�وطرب�له،�فهو�عنده�أحسن�ما�قيل،�

�سمع" �يتفق�1أو�أحسن�ما �النقد�باتجاهاته�وميادينه�هو�ما �و�lشك�أن�هذا ،

والبيئة�ال�euوجد�ف¥<ا،�فهو�نقد�"م�ئم�لروح�عصره،�م�ئم�للشعر�العربي�نفسه،�

� �محض�أو�يكاد، �إحساس �ع�ى�فالشعر�الجاه�ي �قائم �ك�هما �كذلك، والنقد

  .p2نفعال�والتأثر."

 معالم�النقد�العربي�1ي�القرن�@ول�الهجري.�:ثانيا

 حالة�النقد�@دبي�1ي�عصر�البعثة�  - أ

� �اتجه �قد �العصر�الجاه�ي �Oي �النقد �كان �سبق��–إذا �تحكيم��–وكما إ6ى

أساسها��الذوق�الفطري،�وإصدار�)حكام�بصورة�عفوية�وارتجالية�لم�تستند�Oي

�Oي� �النقد �بأن �أو�تعليل�فهل�يمكن�القول �تحليل �إ6ى �تخضع �ولم �مقاييس، إ6ى

̀س�م�ليس�سوى�امتداد�لصنوه�Oي�العصر�الجاه�ي ̀س�م�قد��:صدر� أم�أن�

  غ�]�اتجاهه�ومساره�؟

̀س�م� يصور�)ستاذ�عبد�العزيز�عتيق�الحياة�)دبية�والنقدية�Oي�صدر�

�Oي�"إن�الحياة�)دبي�:بقوله �حياة�ضيقة�النطاق�تتمثل�غالبا ة�كانت�Oي�جملÍ<ا
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شعر�الهجاء�وا�فاخرات�وا�دح.�و�ا�كان�النقد�يتبع�)دب�وي�]سم�خطاه،�فإنه�

  كان�يتحرك�Oي�هذا�النطاق�الضيق.�

�حركة� �وسلم) �عصر�الرسول�(ص�ى�هللا�عليه �Oي �أن�نجد ��lنتوقع ولهذا

�قد �نتوقع�أن�نجد�ما يكون�فيه�من�آثار�النقد�)دبي��نقدية�نشيطة،�وإن�كنا

̀س�م" � �?<ا �جاء euال� �با�ثل�الجديدة "ولعل�الرسول��:ثم�يضيف�قائ��1متأثرا

(ص�ى�هللا�عليه�وسلم)�خ�]�من�اتجه�بالنقد�Oي�عصره�هذا�pتجاه�الجديد،�كما�

يشهد�بذلك�بعض�ما�أثر�عنه�من�أقوال�وأفعال�تتعلق�بالشعر�ونقده.�فالرسول�

�ال �الشعر�مع�وهو�أفصح �حديث �ويخوض�Oي �الجيد، �الك�م �يتذوق �كان عرب

�كان�يؤثر�منه�ما�lءم�دعوته،�وأر��fÑمكارم� الوافدين�عليه�ممن�أسلموا،�كما

  )خ�ق.

�يك¢]� �وأن �الشعر�بمجلسه، �أن�يتحدث�الناس�Oي �لم�يكن�عجبا ومن�ثم

 2اجتماع�الشعراء�به�وأن�يعجب�بالشعر�إعجاب�أصحاب�الذوق�السليم".

خ�]�شاهد�ع�ى�ذلك�إعجابه�ص�ى�هللا�عليه�وسلم�بقصيدة�كعب�بن��ولعل

  ���:زه�]�"بانت�سعاد"...�وال�euجاء�ف¥<ا

 إن�الرسول�
َ
 يْ َس ل

ٌ
  مهند�من�سيوف�هللا�مسلول �������يستضاء�به�����ف

  حيث�صفح�عن�كعب�وخلع�عليه�بردته.

ومن�)مثلة�كذلك�تعيينه�ص�ى�هللا�عليه�وسلم�لحسان�بن�ثابت�للرد�ع�ى�

  "إن�من�البيان�لسحرا".�:يم،�ثم�قوله�عليه�الس�موفد�تم
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فهذه�)مثلة�وغ�]ها�كث�]�تدل�ع�ى�أن�"النقد�)دبي�ظل�مستمرا�Oي�عهد�

�ب�ن� �وا�فاضلة �الشعر، �النظر�Oي �عن �يكفوا �العرب�لم �وأن ̀س�مية، � البعثة

  1الشعراء".

�انطباع �فطريا �نقدا �العصر�الجاه�ي �Oي �النقد�ظل�كسابقه يا�إ�lأن�هذا

مجردا�عن�التعليل،�غ�]�أن�ما�يم��Õالنقد�Oي�هذه�ا�رحلة�بالذات�عنه�Oي�العصر�

  الجاه�ي�هو�اتخاذه�من�ى�أخ�قيا�وطابعا�إس�ميا�روحا�ومضمونا�واتجاها.

�Oي� �اتخذه �هو�ا�سار�الذي �فما �عصر�النبوة �كذلك�Oي �كانت�حالته وإذا

 عصر�الخلفاء�الراشدين؟

 الخلفاء�الراشدينحالة�النقد�@دبي�1ي�عهد��  - ب

�وآراء� �مواقف �من �انط�قا �الف�]ة �هذه �Oي �النقدية �ا�عالم �تلمس يمكن

�لبعض� �النقدية �ا�واقف �من �وكذا �الشعر�والشعراء، �من �الراشدين الخلفاء

<م.   معاص́ر

ولعل�اهتمام�الخلفاء�لم�يكن�يقتصر�ع�ى�النقد�وحده،�بل�تعداه�ليشمل�

ع�ى�صحÍ<ا�وس�مÍ<ا�من�اللحن�وخاصة��"pهتمام�باللغة�العربية�عامة�والغ�]ة

  .O2ي�قراءة�القرآن"

ولعل�أبرز�من�يمثل�الحركة�النقدية�Oي�هذه�الف�]ة�الخليفة�الثاني�عمر�بن�

��uح�(ي�النقدOأي�)فقد�"�كان�أك¢]هم�أثرا�وتأث�]ا�فيه��(هللا�عنه��efÑر)الخطاب�

"كان�من�أنقد��:وعنه�يقول�ابن�رشيق�3ليعد�بحق�الناقد�)ول�Oي�هذه�الف�]ة"
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�معرفة" �فيه �وأنفذهم �للشعر، �زمانه �ابن�1أهل �عن ̀صÉ<اني � �أبو�الفرج �روى :

�ابن��:عباس�قوله �يا �ذات�ليلة، �فقال�6ي �غزاها، �أول�غزاة "خرجت�مع�عمر�Oي

ابن�أبي��:ومن�هو�يا�أم�]�ا�ؤمن�ن�؟�قال�:قلت�:عباس،�أنشدني�لشاعر�الشعراء

�قلت �و�lيعاظل�Oي�̧ن�:وبم�صار�كذلك�؟�قال�:سلم�. �الك�م، ef×يتبع�حو�lه�

  2ا�نطق،�و�lيقول�إ�lما�يعرف،�و�lيمتدح�الرجل�إ�lبما�يكون�فيه..."

"إننا�نلحظ�Oي��:ويعلق�)ستاذ�طه�أحمد�إبراهيم�ع�ى�هذه�الرواية�بقوله

نقد�عمر�ظاهرة�جديدة��lعهد�لنا�?<ا�من�قبل،�فهو�ح�ن�قدم�زه�]ا�لم�يحكم�

�ويعده��بذلك�وحسب�بل�شرح �يفضل�عمر�زه�]ا، �و�اذا �التفضيل. �سر�هذا لنا

̧نه�سهل�العبارة،��lتعقيد�Oي�تراكيبه،�و�lحو×O�efي�ألفاظه،�ثم� أشعر�العرب�؟�

�lيمدح�الرجل�إ�l�،ي�الثناءOي�معانيه�بعيد�عن�الغلو،�بعيد�عن�`فراط�Oهو�

�م �وأورد �وا�عاني �الصياغة �إ6ى �ترجع ̧مور � �زه�]ا �فضل �فيه. �من�بما �يراه ا

خصائص�زه�]�ف¥<ما�Oي�×efء�من�التحديد...�فعمر�أول�من�أقام�حكما�Oي�النقد�

  .3ع�ى�أصول�متم�Õة"

وقد�وردت�Oي�كتب�النقد�)دبي�بعض�Úراء�وا��حظات�النقدية�لغ�]�عمر�

من�الخلفاء�الراشدين،�وكذا�من�بعض�ا�عاصرين�لهم�كالحطيئة�ولبيد�وكعب�

<م�من�أهل�الثقافة�)دبية�..�إ�lأن�مشارك.بن�زه�] ة�شعراء�هذا�العهد�ومعاص́ر

Oي�النقد�)دبي�قد�اقتصرت�(Oي�هذا�ا�جال)�ع�ى�أحكام�نقدية�مجملة�ومعمقة�

�إ6ى�حد�ما� فإذا�استثنينا�ا�حاوlت�ال�euبذلها�عمر�(ر�efÑهللا�عنه)�وجاراه�ف¥<ا

�الشعر�و  �توجيه �Oي �عنه) �هللا efÑر)� �عباس �ابن �ومعهم �الخلفاء جهة�بعض

  إس�مية�يكون�ف¥<ا�ا�ع·]�عن�قيمه�)خ�قية�ومثله�العليا.�
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�Oي� (� �ر�efÑهللا�عنه �عمر�( �أسهم�?<ا euال� �كذلك�ا�ساهمة �استثنينا وإذا

سبيل�تطور�النقد�)دبي�وفتح�آفاق�جديدة�أمامه،�فإن�ما�بقي�بعد�ذلك�مما�

�ال �عليه �كان �عما ��lيختلف�كث�]ا �عصر�الراشدين �Oي �نقد �من �Oي�استجد نقد

  .1عصر�الرسول�(ص�ى�هللا�عليه�وسلم)�والعصر�الجاه�ي"

  حالة�النقد�@دبي�1ي�العصر�@موي��-ج

�السياسية� �الظروف �أفرزw<ا �واسعة، �أدبية �حركة �العصر�)موي شهد

�)دبية� �الÇ<ضة �لهاته �تكون �أن �وطبÝي �العصر، �هذا �عرفها euال� وpجتماعية

�فما�¡ي�إذن�أهم�البيئات�العربية�انعكاساw<ا�وآثارها�ع�ى�مستوى�النق د�)دبي.

�ا�عالم� �أبرز �بالتا6ي �¡ي �وما �؟ �النقدية �الحركة �هذه �ف¥<ا �وتبلورت �تجلت euال

  النقدية�Oي�هذه�الحقبة�التاريخية�؟

�الوقوف�عند� efgيقت� �ا�رحلة �هذه �Oي �النقدية �الحركة �الحديث�عن إن

�باعتبا �الحجاز�والعراق�والشام �من�هذه�ث�ث�بيئات�ك·]ى�و¡ي: ر�تم��Õكل�بيئة

�موئل� �كانتا �والشام �فالعراق �غ�]ها، �عن �بلون�خاص�يفرقها البيئات�الث�ث�"

̧ن�العراق�كان�موطن�ا�عارضة،�والشام�كان�موطن� الشعر�السيا�efßوالقب�ي،�

الحكومة.�أما�الحجاز�فقد�عرف�بلون�آخر�من�الشعر�هو�الغزل.�و�lشك�أن�هذه�

  .2الناس،�وOي�نقدهم�للشعر."التيارات�قد�أثرت�Oي�أذواق�

�يزهر� �البيئات�)خرى�كفارس�واليمن�ومصر�وا�غرب�و)ندلس�"فلم أما

ع�ى�حد�تعب�]�الدكتور�عبد�العزيز��3ف¥<ا�Oي�العصر�)موي�أدب�و�lشعر�و�lنقد"

  عتيق.
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 حالة�النقد�1ي�الحجاز �

لغا�ب�ن�إن�ا�تتبع�للحركة�)دبية�Oي�بيئة�الحجاز�ليلحظ�اهتماما�نقديا�با

�وغ�]� �الشعراء �فيه �ساهم �الذي �pهتمام �هذا �والطبقات، �البيئات مختلف

الشعراء،�كما�ساهم�فيه�الرجال�والنساء�ع�ى�السواء�كل�بحسب�نوعية�ثقافته،�

.eوع�ى�قدر�ذوقه�الف�  

أما�)حكام�ا�تعلقة�بنقد�الشعراء�بعضهم�بعضا�فأوOى�صورة�لها�ما�أبداه�

�أ �عمر�بن �معاصري �من �همأربعة �وهؤlء �لشعره. �نقد �من �ربيعة ُنصْيب��:بي

  .1والفرزدق�وجرير�وجميل

ابن�أبي�عتيق�الذي��:وبالنسبة�لغ�]�الشعراء�من�النقاد�نذكر�بصفة�خاصة

�سكينة� �ومن�النساء �العصر، �هذا �ظهرت�بالحجاز�Oي �ناقدة �أك·]�شخصية يعد

  بنت�الحس�ن.

�–نسبيا��–آفاقه�وع�ى�الرغم�من�أن�النقد�)دبي�Oي�الحجاز�قد�اتسعت�

�بعض�عناصر� �"من �إليه �فطنوا �ما �ومع �النقاد �فإن �ومظاهره وتعددت�صوره

الجمال�أو�القبح�أو�بعض�مظاهر�القوة�أو�الضعف�Oي�ك�مهم،�فقد�ظل�الذوق�

الغالب�ع�ى�نقدهم�هو�الذوق�الفطري،�أو�الذوق�العربي�الخالص�الذي�لم�يتأثر�

  2"بعد�بأصول�علمية�أو�عناصر�ثقافية�أجنبية

 حالة�النقد�1ي�العراق �

ع�ى�عهد�الخليفة�عمر�بن�الخطاب�(ر�efÑهللا�عنه�)�قام�العرب�بتأسيس�

�عل¥<ما� �توافد �وتدريجيا �واجتماعية، ̧غراض�سياسية � �والكوفة �البصرة euمدين
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�العصر�)موي�معقل� �منذ �"أصبحت�ا�دينتان �uح� �العلم �كب�]�من�طلبة عدد

  باء�والشعراء.العلم�و)دب،�وملتقى�العلماء�و)د

فف¥<ما�احتك�العرب�بغ�]هم�من�)مم�ا�تحضرة،�وف¥<ما�اشتغل�ا�سلمون�

�من� �النحو�وغ�]ه �نشأ �وف¥<ما �وأمثالهم، �وأشعارهم �ولغÍ<م �أخبار�العرب بجمع

  .Ú1داب�اللسانية،�فظهرت�)ندية�)دبية�وا�جالس�العلمية�وتكاثرت"

�ع �أدبية �أسواقا �كذلك �ف¥<ما �العرب �أقام �Oي�وقد �أسواقهم �غرار �ى

ناَسة"�الكوفة.
ُ
  الجاهلية،�ومن�أشهر�تلك�)سواق�"ِمْرَبد"�البصرة،�"وك

"�وقد�اهتم�بنقد�الشعر�العرا¤ي�Oي�العصر�)موي�طوائف�كث�]ة�متفاوتة�

Oي�ثقافÍ<ا،�متباينة�Oي�أذواقها�وأهواâ<ا�وميولها.�أجل�اهتم�بنقد�الشعر�الذي�نما�

فسهم�والرواة�والنحاة،�والخلفاء�و)مراء،�وغ�]هم�من�Oي�بيئة�العراق�الشعراء�أن

  فما�¡ي�إذن�أبرز�ا�عالم�النقدية�Oي�هذه�البيئة�؟.�2كل�ذي�ميل�أدبي"

�ث�ثة�محاور� �العراق�Oي �بيئة �أث�]ت�Oي euال� �النقدية يمكن�حصر�القضايا

�عام،��:أولها�:ك·]ى  �بوجه �الشعراء �ب�ن �تكون �تارة �ا�فاضلة �وهذه ا�فاضلة،

وأخرى�تكون�ب�ن�الفحول�مÇ<م�خاصة�وOي�مقدمÍ<م�جرير�والفرزدق�و)خطل.�

�كان� �بل �ا�فاضلة؛ �من �النوع �هذا �Oي �عليه �يعتمد �مقياس �أهم �الهجاء وكان

  الشاعر�نفسه��lير��fÑبتفوقه�إO�lي�هذا�الفن.

فقد�كان��:حظات�نقدية�تتعلق�بالسرقات�الشعريةما�أث�]�من�م� �وثان]Zما

  الفرزدق�وكثّ�]�يÍ<م�ك�هما�Úخر�بالسرقة�من�شعر�جميل.

فقد�كان�يتصل�بنقد�ا�عاني�الجزئية�وما�قد�يصيÉ<ا��وأما�ا;حور�الثالث

�و¡ي�صور�تكشف�عن�مدى�اتساع�أفق�النقد� من�فساد�أو�غموض�أو�قصور.
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�ين �إ�lأن�ما �ما. �حد �إ6ى �والشعراء�وتطوره �الرواة �هو�أن�نقد �إليه ̀شارة � بÊي

�جهة،� �من �بالعصبية �أحكامه �كث�]�من �Oي �متأثرا �انطباعيا �فطريا �ظل و)دباء

  بعيدا�عن�الروح�العلمية�وا�وضوعية�من�جهة�ثانية.

 حالة�النقد�1ي�الشام �

"لم��:يتحدث�)ستاذ�عبد�العزيز�عتيق�عن�الحياة�)دبية�Oي�الشام�قائ�

الشام�Oي�العصر�)موي�تربة�خصيبة�ينمو�ف¥<ا�الشعر�ويزهر،�كما�كان��تكن�بيئة

�أو� الشأن�Oي�بيئة�الحجاز�أو�العراق�مث�.�وأك¢]�ما�ظهر�ف¥<ا�من�شعر�كان�طارئا

وافدا�عل¥<ا�من�الخارج،�وأغلبه�يتمثل�Oي�شعر�ا�دح�الذي�كان�يفد�به�الشعراء�

  .ع�ى�الخلفاء�و)مراء�بباعث�الرغبة�Oي�العطاء

ولعل�الشعر�الوحيد�النابع�من�صميم�بيئة�الشام�هو�شعر�الغزل�والخمر�

الذي�أثر�عن�بعض�أمراء�)موي�ن�وخلفاâ<م�ممن�انغمسوا�Oي�حياة�الغناء�واللهو�

  .1والشراب�والغزل،�وlسيما�الوليد�بن�يزيد�بن�عبد�ا�لك"

�الخلفاء� �صدر�عن �قد �الشام �بيئة �عرفته �الذي �أك¢]�النقد �فإن وهكذا

�النقد�ع�ى�اخت�ف�صوره�يرى� �وا�تأمل�Oي�هذا والشعراء�وأهل�)دب�ومحبيه.

أنه�نقد�فطري�يرجع�Oي�طبيعته�إ6ى�الذوق�العربي�الخالص،�وأنه�بعيد�عن�النقد�

�النحو� �علماء �أيدي �ع�ى �العراق �بيئة �Oي �تظهر �بوادره �أخذت �الذي eالعلم

  2)وائل."

�كانت �الذين �)موي�ن �أشهر�خلفاء �من �بالشعر��ولعل �خاصة �عناية لهم

عبد�ا�لك�بن�مروان�وهشام�بن�عبد�ا�لك،�وعمر�بن�عبد�العزيز.�ويعد��:ونقده
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�بيئة�الشام�"وقد�كان��جلسه�)دبي�أثر� عبد�ا�لك�بن�مروان�الناقد�)ول�Oي

  .1كب�]�Oي�m<ضة�النقد�وتوسيع�مجاlته�وتفتيح�جوانبه"

عدد�اتجاهاته،�واتساع�آفاقه�لم�وهكذا�فإن�النقد�Oي�العصر�)موي�ومع�"ت

يبعد�كث�]ا�عن�العهود�السابقة�Oي�كونه�نقدا�فطريا،�يستمد�أصوله�ومقوماته�

̀حساس�بما� من�الروح�العربية�الخالصة�والفطرة�السليمة،�والتذوق�الطبÝي،�و

حوى�الفن�الشعري�من�نوا®ي�الجمال�وأسراره،�والتعليل�وإن�وجد�فهو�تعليل�

�تشعب �عن �بعيد �و)دباء�فطري �الشعراء �من �النقاد �هؤlء �فعقلية �العلم، ات

�عربي� �ذوق �وذوقهم �تتأثر�بالتيارات�)جنبية، �لم �خالصة، �عربية �عقلية كانت

�lم�مو6ى�و>Çخالص،�فليس�ف¥<م�عالم�متخصص�من�النحاة�واللغوي�ن،�وليس�م

  .2متعرب"

 معالم�النقد�العربي�1ي�القرن�الثاني�الهجري.�:ثالثا

�الع �كان �فإن�إذا �عموما، �العربي �لل�]اث �يعت·]�عصر�تجميع صر�السابق

العصر�العبا�efßيعت·]�عصر�تسجيل�وتدوين�لهذا�ال�]اث،�كما�يعت·]�عصر�ت�قح�

  وتفاعل�وام�Õاج�للفكر�العربي�بالثقافات�)جنبية�الوافدة�عليه.

ثم�إنه�"Oي�هذا�العصر�أيضا�أخذ�الشعر�و)دب�يتحوlن�إ6ى�فن�وصناعة،�

انا�يصدران�عن�طبع�وسليقة،�وفيه�ظهر�من�ا�وا6ي�الكث�]�من�الشعراء�بعد�أن�ك

�والكوفة� �لنشأw<م�بالبصرة �با�ربى، �عربا �الذين�عدوا �والعلماء والكتاب�و)دباء

̀س�م�بعض�القبائل�العربية�ال�euينتمون�إل¥<ا�بالوlء"   .3اللت�ن�نزلÍ<ما�Oي�صدر�
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�إ6ى�الحياة�العربية�"�ونتيجة�لكل�هذه�التحوlت�ال�euبدأت�تأ خذ�طريقها

�أن�يتأثر�الذوق� �كان�طبيعيا Oي�القرن�الثاني�ابتداء�من�العصر�العبا�efß)ول،

الفطري�بالعناصر�الثقافية�)جنبية،�وأن�يتحول�إ6ى�ذوق�مثقف�ثقافة�علمية،�

وأن�يتأثر�النقد�العربي�تبعا�لذلك�?<ذه�ال¢]وة�العلمية�و)دبية�الجديدة�ويفيد�

  .1مÇ<ا"

وهكذا�"�انفسح�مجال�النقد،�وتشعبت�مباحثه،�وتنوعت�اتجاهات�النقاد.�

�كالكتابة� �)دب�)خرى �فنون �برزت �)دب، �الشعر�أظهر�ألوان �كان �أن وبعد

والخطابة،�وبعد�أن�كان�النقد��lيتناول�إ�lالشعر،�أصبح�يتناول�تلك�الفنون�

  .2)دبية�)خرى"

ا�سار�الجديد�الذي�سلكه�النقد�العربي��ولعل�أبرز�ما�يم��Õالقرن�الثاني�هو 

منذ�هذه�ا�رحلة�والذي�ساهمت�Oي�بلورة�معا�ه�طائفتان�متم�Õتان�وهما�طائفة�

�أي�حد�استطاعت�هاتان�الطائفتان�توسيع� �فإ6ى �النحاة، رواة�)شعار�وطائفة

  وإغناء�ا�جال�النقدي�؟

 مساهمة�رواة�@شعار�1ي�النقد�@دبي�  - أ

ت�هؤlء�الرواة�إ6ى�عملية�جمع�وتدوين�ال�]اث�)دبي�لقد�امتدت�اهتماما

�امتدت�اهتماماw<م�إ6ى�جمع�وتدوين�ال�]اث�النقدي،� واللغوي�بشكل�عام،�كما

فض��عن�جمعهم��ا�نقل�عن�طريق�ال�]جمة�إ6ى�اللغة�العربية�من�علوم�وأقوال�

  اليونان�والفرس�والهند�Oي�الب�غة�وفنون�القول.

�:رواة�إ6ى�جمع�هذا�ال�]اث�اللغوي�و)دبي�والنقدي"ومن�أسبق�العلماء�ال

هـ)،�وأبو�عبيدة�معمر�بن��154هـ)،�وأبو�عمرو�بن�الع�ء�(�117قتادة�بن�دعامة�(
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)� �(�209ا�ث�� َرْيب�)صمÝي
ُ
�ق �ا�لك�بن �وعبد �وأبو�زيد�)نصاري��214هـ)، هـ)،

  1هـ)."�215(

�الشعر�ع �رواية �الذين�غلبت�عل¥<م �الرواة �أبرز �من�علوم�"ومن �سواه �ى

�180هـ)،�وخلف�)حمر�(�171هـ)،�وا�فضل�الظ�eã(�156حماد�الراوية�(�:العربية

  2هـ)."�206هـ)،�وأبو�عمرو�الشيباني�(

)و6ى�أm<م�جمعوا�كل�ما��:"وقد�أفاد�هؤlء�الرواة�النقد�)دبي�من�ناحيت�ن

�)ك·]  �الفضل �لهم �وكان �الشعر�والشعراء، �Oي �قبلهم �)دباء �رواية��قاله Oي

الخصومات�ال�euقامت�حول�كبار�الشعراء،�وذكر�الحجج�ال�euيوردها�أنصار�كل�

شاعر�Oي�تفضيله،�والناحية�)خرى�أن�لهم�أنفسهم�آراء�قيمة�Oي�النقد،�وأحكاما�

�الشعراء" �عبيدة،��3ع�ى �وأبا �الع�ء، �بن �عمرو �أبا �هؤlء �بالذكر�من ونخص

  و)صمÝي.

�ع �قوله �عمرو �روي�عن�أبي �نقط�عروس��:ن�ذي�الرمةفقد �شعره "إنما

�أرواح� �إ6ى �تعود �ثم �شمها، �أول �Oي �شم �لها �وأبعر�ظباء �قليل، �عما تضمحل

حلو�جميل�أول�سماعه،�ولكنه��–Oي�رأي�أبي�عمرو��–،�فشعر�ذي�الرمة�4)بعار"

  سرعان�ما�يضعف�بتكرار�إنشاده.

يحسن�"�ذو�الرمة�يخ·]�ف�:وأبدى�أبو�عبيدة�رأيه�بخصوص�ذي�الرمة�فقال

الخ·]،�ثم�يرد�ع�ى�نفسه�الحجة�من�صاحبه�فيحسن�الرد،�ثم�يعتذر�فيحسن�

  .5التخلص،�مع�حسن�إنصاف�وعفاف�Oي�الحكم"
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��همة� �تصورهم �Oي �الرواة �تباين �عن �عباس �إحسان �الدكتور ويتحدث

"�فكل�فريق�مÇ<م�يريده�أن�يخدم�غاية�محددة،�دون�pلتفات�إ6ى��:الشعر�قائ�

�و  �يخدم�الغايات�)خرى، �للشعر�كي �تسخ�]ا �يعد �الذوق، �تح�O�Õي �أنه �ع�ى هذا

غايات�عملية�وفوائد�نفعية...�فالنحويون�من�هؤlء�الرواة��lيروون�إ�lكل�شعر�

فيه�إعراب.�والذين�يجمعون�)شعار��l´<تمون�إ�lبكل�شعر�فيه�غريب�أو�مع���

�ك �إ�lع�ى �يقبلون lخبار�(� �ورواة �pستخراج. �إ6ى �يحتاج �شعر�فيه�صعب ل

�وا�عاني� �ا�تخ�]ة �)لفاظ �ع�ى lإ� �يقفون l� �الرواة �وعامة �وا�ثل. الشاهد

  .1ا�نتخبة..."

وقد�تولد�عن�تباين�هؤlء�الرواة،�وعن�تصوراw<م�ا�ختلفة��همة�الشعر�

أن�اتسعت�آفاق�النقد�)دبي،�فاتخذ�بذلك�مسارا�جديدا�لم�يكن�معهودا�من�

  واضحة�مع�طائفة�النحاة�واللغوي�ن.قبل،�وهذا�ما�سنلمسه�بصورة�

 مساهمة�النحاة�واللغوي`ن�1ي�النقد�@دبي��  - ب

�ارتكز�Oي� �قد �و)دباء �والشعراء �كان�النقد�)دبي�عند�كل�من�الرواة إذا

أغلبه�ع�ى�الطبع�والذوق�الفطري،�فإن�نقد�النحاة�واللغوي�ن�قد�استند�وع�ى�

"�فyول�مرة�نجد�نوعا��العكس�من�ذلك�ع�ى�أسس�علمية�ومقاييس�موضوعية.

�وتراد�به�خدمة�الفن�الشعري،�وخدمة�تاريخ�)دب،� من�النقد�يراد�به�العلم،

..�وعند�كث�]�من�النحاة،�ف��عصبية�و�lهوى�جائرا�و�lتأثرا�.نجده�عن�اللغوي�ن

�بالحجة،�.حاضرا �الحجة �وقرع �والدليل، �والتحليل �الهادئ �هو�الشعور �وإنما ..

�ا �وهذا �ويحلل�وذكر�)سباب. �كلها، �العربية �يمس�)داة �فسيح �متشعب لنقد

  ضبطا،�وبنية،�وتركيبا،�وفنا.�:النصوص�من�جميع�نواح¥<ا
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�وOي�� �اللغة، �Oي �قررت euال� �الفنية �)صول �ع�ى �يقوم �ما �النقد �هذا من

�يقوم�ع�ى�)صول�ال�euقررت�Oي�تقدير�)دب" �ومنه�ما �1النحو،�وOي�العروض.

�أما �النقد �باب �فتح �الرواة�وهكذا �ع�ى �وقفا �كان �أن �بعد �والنحاة �اللغوي�ن م

  والشعراء�و)دباء.

�:"�ومن�أوائل�اللغوي�ن�والنحاة�الذين�دخلوا�ميدان�النقد�Oي�هذا�العصر

يح���بن�يعمر�البصري�وَعْنَبسة�الفيل،�وعبد�هللا�بن�إسحاق�الحضرمي،�وأبو�

  .2عمرو�بن�الع�ء"

بة�لنقدهم�النحوي،�فقد�ذكر�وقد�وجد�هؤlء�Oي�شعر�الفرزدق�مادة�خص

روى�أبو�عمرو�أن��3"�لو�lشعر�الفرزدق�لذهب�ثلث�اللغة"�:يونس�بن�حبيب�أنه

  :ابن�إسحاق�سمع�الفرزدق�ينشد

��������وعض�زمان�يا�ابن�مروان�لم�يدع����
ُ
ف

َّ
  من�ا;ال�إ(�مسحتا�أو�ُمَجل

ع�ى�ما�يسوؤك��:ع�ى�أي�×efء�ترفع�"مجلف"؟�فقال�:فقال�له�ابن�إسحاق

  �4ينوؤك!"و 

�ينقدون�Oي�)دب�صياغته� �دائما �كانوا �أن�النحوي�ن�" والجدير�با��حظة

ال�l�euتتناسب�مع�السبك�العربي،�ناس�ن�جماله�ورجاله�وعناصره�الفنية.�وقد�

يكون�من�الظلم�لهم�أن�نْخِلَ¥<م�من�الذوق�)دبي،�وأن�نْقُصرهم�ع�ى�نقد�الصور�

..�.عربية،�وكان�ف¥<م�من�روى�)شعار�و)خبارو)شكال.�فقد�كان�ف¥<م�العالم�بال

فعنسبة�الفيل�من�الذين�رووا�شعر�جرير�والفرزدق،�وكان�يفضل�جريرا،�وهو�
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�الذين� �العربية �أئمة �إسحاق�من �وابن�أبي �ابن�عمر، �fèوعي� وميمون�)قرن،

�أبو� �فأما �وOي�ا�وازنة�ب�ن�الشعراء. �وOي�النقد�)دبي، �ا�شك�ت، يرجع�إل¥<م�Oي

مرو�بن�الع�ء�ويونس�بن�جيب�فلهما�Oي�نقد�)دب�آراء�حسنة،�ولهما�فيه�أثر�ع

�النقد� �وطدوا �الذين �اللغوي�ن �Oي �كذلك �ويعدان �النحوي�ن، �Oي �يعدان جليل.

  1)دبي،�ونظموا�بحوثه،�واستنبطوا�مقاييسه"

�القول  �الحقائق��:خjصة �من �اتخذ �العصر�" �هذا �Oي �)دبي �النقد إن

�توص euموضوعية�لقياس�العلمية�ال� �اللغة�والنحو�والبيان�أسسا �علماء ل�إل¥<ا

�قليلة،� �جزئية �كانت �أن �بعد �النقد �Oي �ا�وضوعية �دائرة �فاتسعت �?<ا، )دب

وتضاءل�النقد�الذاتي�شيئا�بعد�أن�كان�مسيطرا�ع�ى�النقد...�فاتخذ�من�الذوق�

  .2ا�دعم�بوسائل�ا�عرفة�مقياسا�من�أهم�مقاييسه�"

� ��س�]ة �بالعصر�وتتويجا �من�العصر�الجاه�ي�ومرورا النقد�العربي�انط�قا

�ال�]اث� �جمع �أواخر�القرن�الثاني�ع�ى �Oي ̀س�مي�و)موي�عمل�بعض�العلماء

�ال�]اث� �عن�هذا �وصلنا �ما �مؤلفات�تعت·]�من�أقدم �Oي �والنقدي�وتدوينه )دبي

�"طبقا �وكذا ،ef×القر� �زيد �¸بي �أشعار�العرب" �بالذكر�"جمهرة ت�ونخص�مÇ<ا

  الشعراء"��حمد�بن�س�م�الجم�ي.

  

  والحمد���رب�العا��ن
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  :(ئحة�ا;صــــــادر�وا;ـــــــــراجع

̀صÉ<اني�مصور�عن�طبعة�دار�الكتب�(د��:)غاني )1  ت).�–أبو�الفرج�

محمد�بن�س�م�الجم�ي،�دار�الÇ<ضة�العربية�للطباعة��:طبقات�الشعراء )2

 م.�1914والنشر�ب�]وت�

تحقيق�محمد�م�ي�الدين�عبد�الحميد��–شيق�الق�]واني�ابن�ر �:العمدة )3

 م.�1934مطبعة�حجازي�القاهرة،�الطبعة�)و6ى��–

�الرابع� )4 �القرن �إ6ى �العصر�الجاه�ي �من �العرب �عند �)دبي �النقد تاريخ

 ت).�–دار�الحكمة�ب�]وت�لبنان�(د��–)ستاذ�طه�أحمد�إبراهيم��:الهجري 

دار�)مانة�مؤسسة��–سان�عباس�تاريخ�النقد�)دبي�عند�العرب�د.�إح )5

 م.�1971لبنان،�الطبعة�)و6ى��–الرسالة�ب�]وت�

�العرب� )6 �النقد�)دبي�عند �العزيز�عتيق��–تاريخ �عبد دار�الÇ<ضة��–د.

 م.�1972الطبعة�الثانية��–العربية�ب�]وت�

تاريخ�النقد�العربي�إ6ى�القرن�الرابع�الهجري،�د.�محمد�زغلول�س�م�(ج� )7

 ت).�–بمصر�(د��)�دار�ا�عارف1

دراسات�Oي�نقد�)دب�العربي�من�الجاهلية�إ6ى�غاية�القرن�الثالث،�د.� )8

 م.�1974الطبعة�السادسة��–لبنان��–بدوي�طبانة�دار�الثقافة�ب�]وت�

�عبد� )9 �منصور �د. �الهجري، �الخامس �القرن �Oي �)دبي �النقد اتجاهات

 م.�1977الرحمن�مكتبة�)نجلو�ا�صرية�القاهرة�

�الجاه )10 �وفنونهالشعر �خصائصه �مؤسسة��:�ي �الجبوري �يح�� د.

 م.�1979الرسالة�ب�]وت�الطبعة�الثانية�
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  السنة��ي�اللغة��ي�الطريقة��ي�الحياة�سواء�كانت�محمودة�أو�مذمومة.

�أطلقت� �إذا �ف)' �تأخذ�السنة�د,لة�خاصة. و�ي�اصط1ح�علماء�2س1م،

  .�تع6'�طريقة�الن5'�

لمية�الD'�ينطلق�تضيق�وتتسع�بحسب�الزاوية�الع��لكن�أبعاد�سنة�الن5'�

  مFGا�الناظر.

فالسنة�بالنسبة�للمشتغلTن�بالحديث�مجال�يستوعب�كل�ما�أضيف�إIى�

ِثَر�عن�الن5'��:،�ولذلك�ف)'��ي�اصط1حهم�الن5'�
ُ
�ما�ا لُّ

ُ
من�قول�أو�فعل�أو���ك

لقية�أو�ُخلقية�أو�سeTة،�سواء�كان�قبل�البعثة�أو�بعدها.
َ
  تقرير�أو�صفة�خ

 gمن�قول�أو���ما�نقل�عن�الن5'��:صول�ف)'�فقطأما��ي�اصط1ح�علماء�

فعل�أو�تقرير.�و�ي�بالنسبة�للمكلف�إما�أمر�وإما�ن)'�وإما�إذن.�ومطلق�2ذن�,�

يتحتم�ما�لم�يدل�دليل�عlى�غ�eTذلك�بالقول�أو�بقرينة�الحال.�فهو�يتسع�للواجب�

  وللمندوب�وللمباح.

��ي�اصط1ح�الفقهاء�فالسنة�ليست�أوسع�مما�سبق� و,�أضيق�منه،�وأما

�كان�هم�اpحدثTن�هو� �qنه�إذا �مstلة�أقل�مرتبة��ي�الوجوب�من�الفرض. ولكFGا

،�وإذا�كان�هم�gصوليTن�هو�البحث��التأvw'�وuقتداء�بكل�ما�وصف�به�الن5'�

�الفقهاء�هو�ترتيب�اpأمور�به���عن�أحوال�الن5'� ،�فإن�همَّ
ً
من�جهة�كونه�مشرعا

الخمسة.�و�ي�عندهم�دون�الفرض�كما�سetى�,حقا.��أو�اpن)'�عنه�طبقا�ل|حكام
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� �الن5' �عن �ثبت �ما �بأ�Fا �السنة �الفقهاء �عّرف �غ�eTاف�eاض�و,���ولذلك من

  وجوب.

فهل�gخذ�بالسنة�النبوية،�الذي�يجب�عlى�اpسلم،�يمكن�أن�يقتصر�عlى�

فعل�الواجب�واجتناب�اpن)'�عنه�والتوسع��ي�اpأذون�بحسب�اpفهوم�gصوIي،�

  ينب�ي�أن�يشمل�كل��v'ء،�كما�هو�مفهوم�أهل�الحديث�؟�أو 

�التساؤل�وجه�نظري�لبعض�التمايز�العمlي�اpوجود�بTن�طوائف�من� هذا

  اpسلمTن.

لذلك،�فإن�من�اpسلمTن�من�يعت��eكل�ما�نقل��ي�السنة�مما�يجب�العمل�

�eوأك�� �الرواية، �أو�حسن�حسب�قواعد �بأنه�صحيح �عليه �حكم �ما �خاّصة به،

Tحدثpذهب.اpى�هذا�اIن�يميل�إ  

ومن�اpسلمTن�من�يعت��eأن�ما�نقل��ي�السنة�متنوع�وفيه�بعض�أوIى�من�

  بعض.

وهل�الحديث�الصحيح�يقطع�به�ويجب�العمل�به،�أو�أن�هذا�خاص�بما�

إذا�كان�اpرء�غ�eTمقتد�بإمام�مذهب،�qن�عدول�إمامه�عن�العمل�به�ناتج�عن�

  ء�2س1م��ي�ذلك�أقوال�متفاوتة.مراعاة�مقتضيات�اج�Fادية�أخرى؟�لعلما

ولقد�كانت�دائما�هناك�فجوة�بTن�الفقهاء�واpحدثTن،�فهؤ,ء�,�يحسنون�

�ولكن� �واهية. �مرويات �أحيانا �يعتمدون �وأولئك �اpروية، �اpادة �توظيف أحيانا

�وفقهاء �أصوليTن �من ��ي��اpج�Fدين �اpحدثTن �مهمة �الحقيقة ��ي �أكملوا قد

م�يأخذوا�بنصوص�صّححها�أو�حّسFGا�محدثون،�F�qم�اpحافظة�عlى�السنة.�فل

�الخلود،� �لصفة �فاقدة �أو�اعت�eوها �محكمة �شرعية �لقاعدة �مخالفة اعت�eوها

�لجماعة� �الزمنية �قيادته �جهة �من �الرسول �فعلها �ظرفية �سنة �تحكي ف)'

  اpسلمTن.
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�الصنعة� �جهة �من �مقال �ف Fا �بنصوص �اpج�Fدون �يأخذ �قد وباpقابل

FGا�ومغزاها�تنسجم�مع�روح�التشريع��ي�2س1م.الحديثية،�ولكFا�من�حيث�ماهي�  

� �الرسول �عن �اpنقول �أن �إIى �تيمية �ابن �نّبه ألفاظه��:شيئان��ولقد

�وك�1القسمTن�منه�ما�هو�متواتر� وأفعاله،�ثم�معاني�ألفاظه�ومقاصده�بأفعاله.

لمه�عند�العامة�والخاصة،�ومنه�ما�هو�متواتر�عند�الخاصة،�ومنه�ما�يختص�بع

  .1بعض�الناس�وإن�كان�عند�غeTه�مجهو,�أو�مظنونا�أو�مكذوبا

�صدر�عن� �ما �تع6' �فأضحت �خاصة، �د,لة �شرعا �السنة �اتخذت لقد

  غ�eTالقرآن�الكريم.��الرسول�

�الرسول� �أن�مهمة �,�يقتصر��ي���وبما �فإنه �أنزل�للناس، �البيان�pا �ي

وقوله�وتقريره.����ي�فعله��gخذ�عlى�الكتاب،�بل�,بد�من�gخذ�ببيانه�اpتمثل

ومن�ثم�صار�أهل�2س1م�جميعا�يطمحون�إIى�العمل�بالكتاب�والسنة،�ويبحثون�

�كل� �ويد¬ي �الكتاب�والسنة. �من�مرجعية �الدين�انط1قا ��ي �رؤاهم عن�شرعية

�,� �2س1م ��ي �الشيعة �طائفة Dح� �هو�الكتاب�والسنة، مذهب�أن�أصل�عمله

��ي�اعتبار�عمل�الصحابة�من�تقول�أ�Fا�تتجاوز�gخذ�بالسن �تنازع�شيئا ة،�وإنما

  �ي�مفهوم�السنة.��السنة�وتتشبت�بإدخال�أعمال�آل�بيت�الن5'�

�'vwوالشيعة�لم�تسم�شيعة��ي�مقابل�أهل�السنة�إ,�بموجب�اختيار�سيا

�الراشدين� �الخلفاء �إنكار�توIي �إIى �ترجع �معلومة �تاريخية �ظروف ��ي مظروف

جهه،�فاختص�القائلون�بشرعية�خ1ف�Fم�باسم�أهل�ل°مامة�قبل�عlي�كرم�هللا�و 

  السنة.

                                                           

  .�154– 1مية،�موافقة�صحيح�اpنقول�لصريح�اpعقول،�ابن�تي�-  1
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�اتخذت�مفهوما� ،'vwالتداول�السيا� ��ي �زائدا �مفهوما �اتخذت�السنة وكما

آخر��ي�اpجال�العقائدي،�فأصبحت�تدل��ي�وقت�من�gوقات�عlى�تصور�معTن�

–��
ً
�ومنهجا

ً
�ي�الذات�2,هية�والصفات�وgسماء،�وما�يتبع�ذلك�من��–موضوعا

�ي�القرآن�والرسل�وا1pئكة،��ي�مقابل�تصورات�أخرى،�خاصة�مFGا�منظور��بحث

  أهل�uع�sال.

  ويلحق�مفهوم�السنة�تقييدان:

uخت1ف�الحاصل�بTن�علماء�2س1م�بTن�من�يرى�أن�السنة��ي��أولهما:

،�فأما�ما�صدر�عن�صحابته�فليس�بسنة.�وبTن�من��فقط�ما�صدر�عن�الرسول�

�صدر�عن�الرسول��يرى�أن�السنة�شاملة �الكرام���pا �صدر�عن�صحابته وpا

  أيضا.

eTم�بالحديث�الشهF¸ى��:وهؤ,ء�يعضدون�مذهeTمن�يعش�منكم�بعدي�فس

�عل Fا� �عضوا �اpهديTن �الراشدين �الخلفاء �وسنة 'Dبسن� �فعليكم �كثeTا اخت1فا

  بالنواجذ...

Gم�من�يجعل�سنة�الصحابة�هو�ما�أجمعوا�عليه�واتفقوا.�ومFGم�وهؤ,ء�مF

  من�يعت��eما�انفرد�به�قله�من�الصحابة�أو�آحادهم�كذلك�من�السنة.

�مستوى��uخت1ف�وثان;:ما: ��ي �النبوي �اعتبار�الفعل ��ي �بيFGم الحاصل

قو,�ظاهر���القول�النبوي�من�حيث�الوجوب�أو�,؟�و,�شك�أن�ما�أمر�به�الن5'�

  لك.الوجوب.�فأما�ما�فعله�فقط�فمنه�ما�يحتمل�الوجوب�ومنه�غ�eTذ

فالقول�أقوى��ي�الد,لة�عlى�التشريع�من�الفعل�,حتمال�الفعل�أن�يكون�

�من� �التقرير�يطرقه �التقرير�qن �من �أقوى �والفعل �الس1م. �عليه �به مختصا

  uحتمال�ما�,�يطرق�الفعل.
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و�ي�ميدان�gحكام�اpحضة�اpدروسة��ي�إطار�اpذاهب�الفقهية،�انط1قا�

�بفروعها، �وان�Fاء �أصولها �من��من �تتنوع �متعددة �د,,ت �ذات �السنة صارت

  مذهب�إIى�آخر.

�يثاب�اpرء�عlى� �النافلة��ي�مقابل�الفرض،�أي�ما من�ذلك�أن�السنة��ي

  فعله�و,�يعاقب�عlى�تركه،�ف)'�إذن�عبادة�غ�eTواجبة.

� �سنة�مؤكدة �عند�الحنفية�خاصة، �هدى��–والسنة �أيضا إذا��–وتسم

�وسنة�غ�eTمؤ  �ب�eكها، �تعلقت�كراهة �سنة�زوائد��–كدة �أيضا �لم��–وتسم إذا

  تتعلق�كراهة�ب�eكها.

�واظب� �النافلة��ي�ما ��ي�اعتبار�العبادة وقد�اف�eقت�اpذاهب�عن�بعضها

فقط�أو�ما�واظب�عليه�الصحابة�أيضا،��–مع�ال�eك�أحيانا��– �عليه�الرسول�

  وهذا�كله��ي�العبادات.�كص1ة�ال�eاويح�مث1،

منه�ما�هو���لحنفية�مث�1أن�ما�فعله�الرسول�أما��ي�العادات�فقد�رأى�ا

من�السtن�الزوائد�أو��ي�مرتبة�أدون�من�السنة�أطلقوا�عل Fا�اسم�اpستحب.�إذ�

عlى�ث1ثة�أنواع�واجب�وهو�الذي�يكون�عlى�سبيل�العبادة�و,���"مواظبة�الن5'�

ي�eك�أحيانا،�وسنة�وهو�الذي�يكون�عlى�سبيل�العبادة�وي�eك�أحيانا،�ومستحب�

  .1وهو�الذي�يكون�عlى�سبيل�العادة�سواء�ترك�أحيانا�أو�,"

��2ويرى�اpالكية �به�وعدمه���أن�أفعال�الن5' 'vwى�وجوب�التأIبالنسبة�إ

  �:خمسة�أقسام

                                                           

  عن�ال�Fاوني��ي�كشاف�اصط1حات�الفنون،�مادة�سنة.�-  1
  انظر�الجواهر�الثمينة��ي�بيان�أدلة�عالم�اpدينة،�للفقيه�حسن�بن�محمد�اpشاط.�-  2
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أفعاله�الجبلية�كالقيام�والقعود،�وgكل�والشرب�ونحوها�مما�,�يخلو� .1

 منه�إنسان.

�ن �أنه�,�يعد�ملة�أي�شريعة �القسم�,�نزاع��ي �وقال�وهذا �ف Fا. �به vwتأ

  إ�Fا�ل1ستحباب��ي�حقنا.�:بعضهم

2. � �قسم�يجب�عlى���أن�يكون�فعله �فهذا �هو�واجب، �pجمل�مما بيانا

 اpسلم�اتباعه�فيه.

أن�يكون�الفعل�من�خصائصه�بدليل�دّل�عليه.�وحكم�هذا�القسم�عدم� .3

 uتباع.

��ي� .4 �تقتضيه �كانت�الجبلة �بأن �والشر¬ي �الجبlي �بTن �من�فعله �تردد ما

فسها�لكنه�وقع�متعلقا�بعبادة�كالركوب��ي�الحج،�والضجعة�بTن�ص1ة�الصبح�ن

وركعD'�الفجر.�وهذا�قسم�وقع�فيه�خ1ف�نا��Ávعن�القولTن�فيتعارض�gصل�

 الذي�هو�عدم�التكليف�والظاهر�الذي�هو�بعثه�للتشريع.

ما�عرفت�صفته�من�gفعال��:غ�eTما�تقدم�من�gفعال،�وهو�عlى�نوعTن .5

بكونه�واجبا�أو�مندوبا�أو�مباحا،�وفيه�خ1ف�ذهب�الجمهور��ي���5'��ي�حق�الن

�لم�تعلم�صفته� �ما �وأما ذلك�إIى�أن�أمته�مثله�qن�gصل�uستواء��ي�gحكام.

�من� �وgبعد �gحوط �qنه �للوجوب �أنه �فيه �gقوال �أصح �أيضا �خ1ف ففيه

 لحوق�2ثم.

�gمر  �صيغة �فإن �gوامر�القولية، �مجال ��ي �القرينة��وأما �عن اpتجردة

�وللقدر�اpش�eك� �البعض�للندب�فقط، �للوجوب�وعند �الجمهور �عند موضوعة

  بيFGما�عند�آخرين،�ول°باحة�فقط�عند�قوم.

ثم�إن�القرينة�عند�الجمهور�تstل�باqمر�إIى�الندب�ثم�إIى�2رشاد�ثم�إIى�

  2باحة.
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�وال �تحتمل�التحريم�وتحتمل�الكراهة �ف)' �الن)' �إIى�وكذلك�صيغة دعوة

عامل�اpحدد�ل|همية.
ُ
pيه.�وللقرائن�دور��ي�ضبط�اstالت  

�اpوافقات ��ي �الشاط5' �قال ��:وقد �الن5' �من �الفعل���القول �قارنه إذا

�الص1ة� �عليه �فعله �qن �اpكلفTن، �إIى �بالنسبة 'vwالتأ� ��ي �يكون �ما �أبلغ فذلك

�به �فا,قتداء �التكاليف. �وضع �من �يمكن �ما �أزكى �عlى �واقع �ذلك��والس1م �ي

العمل��ي�أعlى�مراتب�الصحة،�بخ1ف�ما�إذا�لم�يطابقه�الفعل،�فإنه�وإن�كان�

  .1القول�يقتvÅ'�الصحة�فذلك�,�يدل�عlى�أفضلية�و,�مفضولية

والشاط5'�هنا�يخالف�ما�ذكرناه�قريبا�من�قوة�القول�عlى�حساب�الفعل،�

�اpا �طريقة �عlى �جريا �التشريع �عlى �الد,لة ��ي �أقوى �العمل ��ي�ويجعل لكية

  uستناد�عlى�العمل�وتقديمه.

ما�كان�من�أفعال�الرسول��:مذه¸Fم�أن�2ويرى�الشافعية�كما�ينقل�Æمدي

�عlى��� �كونه ��ي �ف�1نزاع �ونحوه، �والشرب �وgكل �والقعود �كالقيام الجبلية،

2باحة�بالنسبة�إليه�وإIى�أمته.�وأما�ما�سوى�ذلك،�مما�ثبت�كونه�من�خواصه�

  ف Fا�أحد،�ف�1يدل�ذلك�عlى�التشريك�بيننا�وبينه�فيه�إجماعا...الD'�,�يشاركه�

�إما� �وذلك �غ�eTخ1ف، �من �فهو�دليل �لنا �بيانا �فعله �عرف�كون �ما وأما

�كقوله �مقاله �أو��:بصريح �مناسككم" �ع6' �وخذوا �أصlي، �رأيتموني �كما "صلوا

  بقرائن�gحوال...

و,�إثباتا،�فأما�أن�يظهر�وأما�ما�لم�يق�eن�به�ما�يدل�عlى�أنه�للبيان�,�نفيا�

�فيه.� �اختلفوا �فقد �القربة �فإن�ظهر�فيه�قصد �أو�لم�يظهر، �القربة فيه�قصد

                                                           

  .�38– 4اpوافقات،��-1
�بن�محمد�Æم�-2 �عlي �لسيف�الدين �أصول�gحكام، ��ي �ج�2حكام دار��1ط��130ص��1دي،

  ،�باختصار.1981الفكر،�
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إن�فعله�محمول�عlى�الوجوب��ي�حقه،�و�ي�حقنا،�كابن�سريج��:فمFGم�من�قال

�ومFGم� وgصطخري�وابن�أبي�هريرة�وابن�خeTان�والحنابلة�وجماعة�من�اpع�sلة.

وهو�اختيار�إمام�الحرمTن.��قيل�إنه�قول�الشافÍي،�من�صار�إIى�أنه�للندب،�وقد

�وهو� �بالوقف، �قال �من �ومFGم �وهو�مذهب�مالك. �ل°باحة، �إنه �قال �من ومFGم

  مذهب�جماعة�من�أصحاب�الشافÍي،�كالص�eTي�والغزاIي�وجماعة�من�اpع�sلة.

�نحو� �عlى �فيه �أيضا �اختلفوا �فقد �القربة �قصد �يظهر�فيه �لم �ما وأما

ر�فيه�قصد�القربة.�غ�eTأن�القول�بالوجوب�والندب�فيه�أبعد�اخت1فهم�فيما�ظه

  مما�ظهر�فيه�قصد�القربة،�والوقف�و2باحة�أقرب...

واpختار�أن�كل�فعل�لم�يق�eن�به�دليل�يدل�عlى�أنه�قصد�به�بيان�خطاب�

سابق،�فإذا�ظهر�فيه�قصد�القربة�إIى�هللا�تعاIى�فهو�دليل��ي�حقه�عليه�الس1م�

eك�بTن�الواجب�واpندوب�وهو�ترجيح�الفعل�عlى�ال�eك�,�غeT.�عlى�القدر�اpش�

وأن�2باحة،�و�ي�استواء�الفعل�وال�eك��ي�رفع�الحرج،�خارجة�عنه،�وكذلك��ي�

  حق�أمته.

وما�لم�يظهر�فيه�قصد�القربة،�فهو�دليل��ي�حقه�عlى�القدر�اpش�eك�بTن�

Tباح،�وهو�رفع�الحرج�عن�الفعل�,�غpندوب�واpوكذلك�عن�أمته.الواجب�وا�،e  

�ما� �فقط�إIى �يتجه �أن�2لزام �gمدي�هنا �يقدمه �كما فمذهب�الشافÍي

�بشأنه�فهو� �ال�eدد �وقع �ما �وأما �التشريع، عرف�من�gفعال�أنه�دليل�صريح��ي

  مندوب�فقط،�بل�ولو�ظهر�فيه�قصد�القربة�إIى�هللا�تعاIى.

 Æوضوع،�إ,�أن�pى�رأي�مبسوط�للحنابلة��ي�اlمدي�يجعلهم��ي�ولم�أقف�ع

هذا�النص�من�القائلTن�بوجوب�كل�ما�كان�دلي�1أو�ظهر�فيه�قصد�القربة.�ولعل�

  الحنابلة�يرون�فع�1ذلك�,شتباههم�بجماعة�اpحدثTن�عموما.
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,�بد���ويميل�جمهور�الشيعة�إIى�القول�بأن�جميع�ما�يصدر�عن�الن5'�

�التشر  �مقام ��ي �د,لته �وله �حكم، �تشريع �عن �صادرا �يكون �إ,�ما�أن �العام يع

  اختص�به.

وينازع�الشيعة��ي�اعتبار�ما�صدر�عن�الصحابة�مما�يدخل��ي�السنة،�و�ي�

�ليشمل�كل�ما�يصدر�عن�gئمة�"اpعصومTن"�من�آل� اpقابل�يوسعون�مدلولها

  البيت�قو,�وفع�1وتقريرا.

� �الرسول �صدر�عن �ما �قسموا �فاqصوليون �الجملة �أقسام���وعlى إIى

"ليس�كل�ما��:عضها�غ�eTمطلوب،�كما�جاء��ي�سلم�الوصول"بعضها�مطلوب�وب

من�أقواله�وأفعاله�وتقريراته�تشريعا�يطالب�منه�اpكلفون،���روي�عن�الرسول�

إرشادهم"،�و �qن�الرسول�بشر�كسائر�الناس�اصطفاه�هللا�رسو,�لهداية�الناس

  �:فما�صدر�يتنوع�إIى�gنواع�Æتية

1. � �عن �التبليغ �وجه �عlى �صدر�منه �يجب�ما �رسو, �بصفته �تعاIى، هللا

�وgمر� �أو�تحريمه �مثل�تحليل��v'ء �من�gحكام، �سّنه �بما �والعمل �به uقتداء

�يجب�عlى� �نوع �فهذا �اpعام1ت، �العبادات�وتنظيم �وكبيان �عنه �أو�الن)' بفعل

 اpسلم�اpكلف�العمل�به،�وما�روي�من�هذا�النوع�يسم�بأحاديث�gحكام.

�بحسب�طبيعت .2 �صدر�منه �وهيئة�ما �كاqكل�والشرب�والنوم، �البشرية ه

 اللباس،�وما�إIى�ذلك�من�gمور�الD'�مرجعها�طبيعة�2نسان�وحاجته.

�الدنيوية،� .3 �gمور �و�ي �الحياة ��ي �وتجاربه �خ�eته �بحسب �صدر�منه ما

�من� �اpقدمة �والحجج �الخاصة �وgحوال �للظروف 'vÏالشخ� �تقديره وبحسب

�ال �شؤون �مثل �وذلك �اpتخاصمTن، �الحربية،�طرف �والتدبeTات �والزراعة تجارة

 ويلحق�FÑا�اpعارف�الطبية�وما�شابه�هذا.
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�البشرية،� �الحاجة �إIى �يستندان �F�qما �تشريعا �ليسا �النوعان وهذان

.'vÏى�التقدير�الشخIة،�وإeوالطبيعية،�والحضارة،�والخ�  

�كانت�السنة� �فإذا وتضاف�إIى�هذه�uختيارات�gصولية�اح�eازات�نظرية.

�م �ف�1يمتنع��ي �الرسول�اpقتدى، �من�تصرفات�النموذج�اpحتدى، �نقل�إلينا ا

نظريا�أن�يكون�نزر�يس�eTمنه�لم�يتم�نقله،�وإن�كان�هذا�uحتمال�,�يقدح��ي�

قيمة�الرسالة�ككل،�ولذلك�لم�يدع�أحد�من�اpتصدين�للتصنيف��ي�الحديث�

ون�إليه�هو�جمع�ما�أنه�قد�استوعب�السنة�بالتمام�والكمال.�وإنما�أق�vÏما�يرم

  انت)�إل Fم�حسب�اج�Fادهم��ي�تطبيق�قواعد�الضبط�والرواية.

  و,�نن��vÒي�هذا�اpقام�أن�الرواة�مFGم�مقلون�ومFGم�مك�eون.

�أن�يكون�بعض�من�السنة�قد�روي��ي�uبتداء�ثم�اختفى� و,�يمتنع�ثانيا

 gسباب�شيئا�فشيئا�خصوصا�قبل�عصر�التدوين�وظهور�التصانيف�الحديثة.�و

�والتحقيق�اÓFGpي،� �التمحيص�العلم' �من�جهة �حصول�ذلك�كانت�موجودة �ي

�القناعات� �تحكم �جهة �ومن �الحديث، �مختلف�روايات �بTن �ال�eجيح �جهة ومن

  اpتعددة�وuنتماءات�اpذهبية.

  وإIى�اليوم�من�اpعلوم�أن�هناك�أحاديث�وقع�uخت1ف��ي�الحكم�عل Fا.

 gن�هو�ضعيف�قطعا،�و,�وليس�كل�حديث�ضعفه�بعض�Tحدثpئمة�من�ا

�باعتبار�استد,,ت� �ذلك �وإنما �قطعا. �هو�كذلك �آخرون �صححه �حديث كل

�عن� Ávنا�� �qنه �به �غ�eTمقطوع �أو�التضعيف�أمر�اج�Fادي �فالتصحيح معينة.

  أحكام�قيمية�مظنونة��ي�مسألة�تزكية�الناقلTن�ل|خبار.

�أو �القبول �كان �عن�وpا �متفرع �الروايات ��ي ��ي��الرد �أو�التعديل الجرح

الرواة،�فإن�بعضا�مFGما�,�يسلم�تماما،�خصوصا�إذا�أخذنا�بعTن�uعتبار�ظاهرة�

�uنتماءات� �إIى �بالنظر �بيFGم �القيمية �gحكام �وتبادل �العلماء �بTن التنافس
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اpتعددة،�فإن�ذلك�,�يخلو�تماما�من�تحامل.�وقد�ذكر�الع1مة�ابن�دقيق�العيد�

�الروا �آفات �ضمن �الناس��:يةمن eTتكف� �أوجبت �فإ�Fا �العقائد، ��ي "اpخالفة

�به� �يتدينون �دينا �اعتقدوها �عصبية �وأوجبت �تبديعهم، �أو �لبعض بعضهم

�والذي� �من�ذلك�الطعن�بالتكف�eTأو�التبديع... �ونشأ ويتقربون�به�إIى�هللا�تعاIى،

  .1لة"تقرر�عندنا�أنه�,�تعت��eاpذاهب��ي�الرواية�إذ�,�نكفر�أحدا�من�أهل�القب

ومن�ثم�فإن�نوعا�من�الرواية�والدراية�عن�نوع�من�الرواة�والعلماء�ليس�

  أوIى�نظريا�بالسنية�من�نظائره.

�هو�الحديث�النبوي�اpشهور� �اpقام�أكتفي�بمثال�واحد، ��ي�هذا ول°شارة

� �الن5' �اللذين�تركهما �الثقلTن �الذي�روي�بصيغتTن�متغايرتTن.���عن �أمته، �ي

إني�تارك�فيكم�ثقلTن�كتاب�هللا��:FGم�2مام�مسلم،�بروايةفقد�روته�جماعة،�وم

'Dأذكركم�هللا��ي�أهل�بي�،'D2فيه�الهدى�والنور،�وأهل�بي.  

�برواية �الحاكم، �ومFGم �أخرى، �جماعة �إن��:وروته �ما �فيكم �تركت إني

�كتاب�هللا�وسنة�نبيه.
ً
  اعتصمتم�به�فلن�تظلوا�أبدا

ي،�رواية�ثالثة�اقتصر�ف Fا�عlى�وروت�جماعة�أخرى،�ومFGم�ال�sار�والط�eان

  القرآن.

�ف Fا �بأيديكم��:وجاء �وطرفه �هللا �بيد �طرفه �القرآن �هذا �فإن أبشروا

.
ً
  فتمسكوا�به�فإنكم�لن�FÔلكوا�ولن�تضلوا�بعد�أبدا

                                                           

�بيان��- 1 �uق�eاح��ي �تحقيق�قحطان�الدوري،�ط�uصط1حابن�دقيق، �الضعفاء. �باب�معرفة ،

  .21982رشاد�بغداد�
�بعدي��-  2 �تضلوا �لن �به �تمسكتم �إن �ما �فيكم �تارك �إني �كاÕتي: �الحديث �لهذا �ال�eمذي رواية

�حبل�ممدود�من�السماء�إIى�gرض،�وع�eتي�أهل�بيD'.�ولن�أحدهما�أعظم�من�Æخر�كتاب�هللا

  يتفرقا�ح�Dيردا�عlّي�الحوض،�فانظروا�كيف�تخلفوني�ف Fما.
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�ي���هذا�وليس�من�البعيد�أن�يكون�هذا�التنبيه�قد�صدر�عن�الرسول�

لك�العلماء�الذين�اهتموا�مناسبات�مختلفة،�وبروايات�متقاربة،�كما�يجنح�إIى�ذ

  بالجمع�بTن�مختلف�الحديث.

ولذلك�ف�1يمتنع�أيضا�أن�يكون�بعض�ما�نقل�إلينا�نقل�عlى�غ�eTوجهته�

�فا,حتمال�قائم� �فهو�منقول�بحسب�سماع�وفهم�وإدراك�من�رواه. الصحيحة.

  عlى�أن�يكون�قد�أخطأ��ي�بعضه.

�سيئ �نية �ذوي �كانوا �بالضرورة �الرواة �أن �هذا �مFGم�و,�يع6' �خصوصا ة،

الصحابة�الذين�اتفق�أهل�الفن�عlى�عدال�Fم�بعد�شهادة�هللا�ورسوله�ب�sكي�Fم،�

  وإنما�فقط�qن�الخطأ�ظاهرة�إنسانية�قديمة�حديثة.

وأحب�أن�أنقل�هنا�قو,�للصحابي�عمران�بن�حصTن.�فقد�روى�مطرف�بن�

دثت�عن�وهللا�إن�كنت�qرى�أني�لو�شئت�لح�:عبد�هللا�أن�عمران�بن�حصTن�قال

أني�عن�ذلك�رجا,�من�أصحاب�رسول���رسول�هللا�
ّ
يومTن�متتابعTن.�ولكن�بط

سمعوا�كما�سمعت�وشهدوا�كما�شهدت،�ويحدثون�أحاديث�ما��ي�كما���هللا�

  يقولون.

�يغلطون�,�أ�Fم� �فأعلمك�أ�Fم�كانوا ه�لهم، ّبِ
ُ
�ش �Iي�كما ه� وأخاف�أن�ُيشبَّ

  .1كانوا�يتعمدون 

�أن �سننه �فيقول �:زيد�بن�أرقم�كان�يقال�له�وروى�ابن�ماجة��ي �:حدثنا.

  ك�eنا�ونسينا،�والحديث�عن�رسول�هللا�شديد.

"أو�كما�قال"�حذرا��:بقوله��وكان�أنس�بن�مالك�يتبع�الحديث�عن�الن5'�

  من�الوقوع��ي�الكذب�عليه.

                                                           

  .�100– 8عن�التوحيدي��ي�البصائر�والذخائر،��-  1
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�eTأم� �أصيب �عندما �عباس �ابن �عن �الص1ة �كتاب ��ي �مسلم �روى وقد

ألم�تعلم�أن�رسول��:اه،�وا�صاحباه�!�فقال�عمروا�أخ�:اpؤمنTن�جاء�صهيب�يقول 

فقمت�فدخلت�عlى�عائشة��:إن�اpيت�ليعذب�ببعض�بكاء�أهله.�قال�:قال��هللا�

�فقالت � � �قال�عمر، �بما �قال�رسول�هللا��:فحدث�Fا قط�إن�اpيت���,�وهللا�ما

�ولكنه�قال �وإن�هللا�:يعذب�ببكاء�أحد�! �إن�الكافر�يزيده�هللا�ببكاء�أهله�عذابا.

  لهو�أضحك�وأبكى�!�و,�تزر�وازرة�وزر�أخرى.

�بلغ�عائشة�قول�عمر�وابن�عمر�قالت�:وحدث�القاسم�بن�محمد�قال �:pا

  إنكم�لتحدثون�من�غ�eTكاذبTن�و,�مكذبTن،�ولكن�السمع�يخطئ�!

�فما� �السمع، �جهة �من �الحاصلة �gخطاء �وقوع �احتمال �إشارات�إIى هذه

�اpتعدد �باqخطاء �اpسلم �أFÛا �جهة�بالك �أو�من !� �الفهم �جهة �من �الحاصلة ة

�روى� �فقد �مصادر�ثقافتنا. ��ي �اpنبثة �نعت��eببعض�2شارات �أن �ولنا النسيان.

مسلم�مث��1ي�كتاب�الص1ة�بسنده�إIى�عمرو�بن�دينار�عن�أبي�معبد�موIى�ابن�

ما�كنا�نعرف�انقضاء�ص1ة�رسول��:عباس�أنه�سمعه�يخ��eعن�ابن�عباس،�قال

�عمرو إ,�بال��هللا� �قال .eTتكب:�� �معبد �الحديث��–فذكرت�ذلك�qبي �–راوي

  وقد�أخ�eنيه�قبل�ذلك�!�:لم�أحدثك�FÑذا�!�قال�عمرو �:فأنكره�وقال

�تخر�من�اpاء� ��ي�موضوع�الغسل�والوضوء�وأن�خطايا وروى�مسلم�أيضا

� �الن5' �عن �بن�عبسة �عمرو �للصحابي �فيه��حديثا �فصlى��:جاء فإن�هو�قام

يه�ومجده�بالذي�هو�له�أهل�وفرغ�قبله��Üإ,�انصرف�من�فحمد�هللا�وأث�6عل

خطيئته�كهيئته�يوم�ولدته�أمه.�فحدث�عمرو�بن�عبسة�FÑذا�الحديث�أبا�أمامة�

يا�عمرو�بن�عبسة�انظر�ما�تقول�!��ي��:فقال�له�أبو�أمامة��صاحب�رسول�هللا�

�؟�فقال�عمرو  �الرجل�! �ور �:مقام�واحد�يعطى�هذا �أمامة�لقد�ك�eت�س6' ق�أبا

�لو�لم� �رسوله. �هللا�و,�عlى �أكذب�عlى �أن �حاجة �بي �وما �واق�eب�أجlي عظم'
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ما��–ح�Dعّد�سبع�مرات��–إ,�مرة�أو�مرتTن�أو�ث1ثا����أسمعه�من�رسول�هللا�

.�ولك6'�سمعته�أك��eمن�مرة�!�
ً
  حدثت�به�أحدا

�نواÞي� �من �أخرى �دون �بناحية �uهتمام �تزايد �سبق �ما �كل وينضاف�إIى

�عند�ط �اللون�السنة، �باهتة �gخرى �تص�eTالنواÞي Dح� �بلد، �أهل �أو�عند ائفة

�الكوفة� �وأهل �البصرة �أهل �السلف�gول �م�sTمث�1أحد �وقد �الحضور. ضئيلة

أهل�الكوفة�أروى�qحاديث�القضاء،�وأهل��:مقارنا�بيFGم��ي�درجة�التحديث�فقال

  البصرة�أروى�qحاديث�البكاء�!

 u� �هذه �إيراد �من �إط1قا �,�قصد �إليه�إني �انت) �ما �إIى حتما,ت�uن�Fاء

�فأفتوا� �اpرويات، ��ي �اpوجودة �الكبeTة �بالنسبية �حيث�اعتمر�وجدا�Fم بعضهم،

uقتصار�عlى�النص�القرآني�اpتواتر،�فسقطوا�و�با,ستغناء�عFGا�جملة�وتفضي1 

�الصادر�عن�رسول�هللا� �الشديد �الوعيد �عل Fم �وتوجه �عظم �آفة فيمن����ي

سنته�ويتجاهلها،�وإنما�القصد�هنا�تجلية�gبعاد�السنية،�والتأكيد�يستغ6'�عن�

�ومغازFÛا� �معان Fا �حيث �من �أو�أك�eهم �اpسلمTن �كل �تجمع 'Dال� �اpواطن عlى

والتبا�ي�بذلك��–ودروسها�وأحكامها�الثابتة،�ثم�منازعة�البعض�دعوى�التسtن�

وظنية��ي�الد,لة�انط1قا�من�فروع�يسeTة�ظنية��ي�الثبوت��–فوق�رقاب�العامة�

  وموغلة��ي�الشكلية�واpحاكاة�العمياء.

�أبعاد� �من �كثeTة �آفاق �تشمل �كبeTة �الس1م �عليه �عنه �الرواية �أن فكما

�pرامي� �الدراية �كذلك �غeTه، �أك��eمن �واحد �بعد �مFGا �اpرء �يشغل �قد 2نسان

�بشكل�مباشر�أو�غ �قد�يتفاوت�Æحاد�أو�الطوائف��ي�إدراكها �eTالسنة�وأحوالها

  مباشر.

� �الرسول �كان �مغازFÛا���ولقد �عن �للسنة �نقله ��ي �الراوي �غفلة يتوقع

الحقيقية�وقصوره�عن�علومها�الدقيقة�فتنبأ�بأنه�رب�منقول�إليه�أذكى�وأفهم�
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رحم�هللا�امرءا�سمع�مقالD'�فوعاها��:من�الناقل،�و�ي�ذلك�ورد�الحديث�اpشهور 

  وأّداها�كما�سمعها�فرب�ُمبلغ�أو¬ى�من�سامع.

�الجاهل�و  �تأويل �من �الس1م �عليه �تحذيره �أيضا �اpع6 �هذا �يجاري فيما

للسنة�وانتحال�اpبطل�وتحريف�الغاIي�لها.�قال�عليه�الس1م�فيما�رواه�أبو�نعيم�

�ُعدوله��:والدارقط6'�عن�غeTه�واحد�من�الصحابة
ً
�خلف يحمل�هذا�العلم�من�كّلِ

  الجاهلTن.ينفون�عنه�تحريف�الغالTن�وانتحال�اpبطلTن�وتأويل�

�ويتحجر��ي� �السنة �قيم vwيتنا� �2س1م �تاريخ �البعض��ي �كان �pا ولذلك

فهمها�كان�هناك��ي�الغالب�صوت�عالم�آخر�يرده�إIى�الحق�وين¸Fه�إIى�ما�اع�eاه�

�يرد� �متعانقTن �خطTن �يتضمن �عامة �الفكر�2س1مي �يكون �ويكاد �لبس. من

خط��:الشطط�و2فراط�أحدهما�Æخر�إIى�الصواب،�ويحد�من�جنوحه�إIى�آفة

أهل�الظاهر�اpشتغلTن�بالرواية�والوقوف�عlى�اpع�6الظاهر�وخط�أهل�اpعاني�

  اpهتمTن�بالتجريد�وفحوى�اpخابر.

إن�كل�الذين�بحثوا��ي�مفهوم�السنة�قالوا�أ�Fا�تع6'�الطريقة�اpتبعة�وأ�Fا�

اله�وما�ما�فعله�وما�ق�:�عند�2ط1ق�تنصرف�إIى�سنة�صاحب�الرسالة�محمد�

  أقره.

�الفروع� �من �تشريعه �تم �ما �كلفظ�عام �من�حيث�أصلها �السنة وتحتمل

�تغeTها.� �احتمال �أيضا �تتضمن �بحدوFâا �ف)' �كان. �ثم �يكن �لم �مما وÆداب،

ولذلك�نبه�القرآن�الكريم�إIى�أن�سtن�هللا��ي�الكون�,�يلحقها�كسواها�من�السtن�

�قال�تعاIى .eTالتبديل�والتغي:�'Dقد�خلت�من�قبل�ولن�تجد�لسنة��"سنة�هللا�ال

�تعاIى �قوله �فسروا �ولذلك �تبدي1". �حمأ��:هللا �وقوله .eTيتغ� �لم �أي �يتسّنه لم

  أي�متغeT.�:مسنون 
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�أن� �مث�1يرى �فالكسائي �اpع6. �عكس�هذا �إIى �ذهب �اللغة بعض�علماء

�عدم� �بالضرورة 'vÅيقت� ,� �الدوام �كان �وإن �gمر�باãدامة، �معناه �سنة قولنا

.eTالتغ  

كن�إن�كانت�سtن�gنبياء�تختلف�من�زمان�Õخر�تبعا�,خت1ف�شرائعهم،�ول

  فإن�اpلحظ�الذي�FÔفو�إليه�كل�السtن�قديما�وحديثا�هو�تربية�النفس�2نسانية.

تنبيه�أن��:قال�الراغب�gصفهاني��ي�معجم�اpفردات�عقب�Æية�السالفة

,�يختلف�و,�يتبدل،�فروع�الشرائع�وإن�اختلفت�ُصورها�فالغرض�اpقصود�مFGا�

  وهو�تطه�eTالنفس�وترشيحها�للوصول�إIى�ثواب�هللا�وجواره.

ومن�هذه�الزاوية�نتفهم�حسن�نية�قوم�يتعصبون�لصور�مستقرة�وأوضاع�

اجتماعية�وصفات�حضارية�رويت�لنا�من�عهد�سلف�هذه�gمة،�معت�eين�إياها�

ي�الوجوب.�وكنا�نود�من�السنة،�لكFGم�غفلوا�عن�كو�Fا�نسبية��ي�الثبوت�وظنية��

�مع�غeTهم��ي� �ما �أك��eبمغزى�تلك�الصور�التاريخية�وتسامحوا�شيئا لو�اقتنعوا

�كافة� �به �تقول �الذي �اpسنونات �من �باÕكد �فقط �وتمسكوا �ظاهري�Fا تقليد

  طوائف�اpسلمTن.

�ولذلك� �لها. �اpحدثTن �بمفهوم �السنة �اpسلم �يأخذ �أن �بمتحتم فليس

السنة�ومغزاها�وعدم�اك�eاثه�بالواقع�الذي�يحياه،�فبعضنا،�نظرا�لجهله�بصميم�

�مراعاة� �كله �ذلك �من �اpهم �إذ �يدري. ,� �حيث �من �للسنة �مvÒ'ء �إIى يتحول

  اpقاصد�ورعاية�القيم،�وuئتمار�بما�هو�فع�1أمر،�

,�بما�هو�مندوب�أو�من�قبيل�الصفة،�و,�بما�لم�يتأكد�أنه�بيان�لتشريع.�

 eTكث� �تكون �أن �منه �يخاف �ومحاربة��والذي �بالسنة �العمل �مد¬ى �معارك من

�عن� �وناتج �مغزاها، �عن �والغفلة �معينة، �لصور �التعصب �يتخلص��ي البدعة

  ..اعتبار�كل�ما�روي��ي�السنة�فرضا.�وهو�خطأ�واضح�وجهل�قادح



 �د.�عبد�الس5م�الغرمي�23

  479

وكم�نشب�الخ1ف�ل|سف�بTن�طوائف�من�اpسلمTن�pجرد�قبض�يد�أو�

  ر�أو�صيغة�أو�ما�شاكل�هذا�!سدلها�أو�ما�شابه�هذا،�أو�لذكر�دعاء،�أو�ذك

�إرسال�لحية�و�ي�حمل� �عن�أقوام�من�اpسلمTن�يج�Fدون��ي وقد�سمعنا

�eTوتكف� �تبديع �من �و,�يتورعون �السنة، �أو�قميص�بدعوى �أو�عمامة طيلسان

  غeTهم�عندما�رأوهم�غ�eTمعتنTن�بذلك.

�فأFÛما�أسوأ�وأقبح�عند�هللا،�من�طعن��ي�إيمان�اpسلمTن،�أو�من�تراåى��ي

2تيان�بأمور�ظاهرة�من�السنة�لتقص�eTفيه.�أو�لكونه�يذهب�إIى�أن�هم�التسtن�

�هو�من�ذلك�القبيل�,�يأتي��ي�مقدمة�أولويات�uتباع� أعمق�من�ذلك�وأن�ما

  اpطلوب�؟

وpا�كان�uهتمام�FÑذه�الجزئيات�,�يستند��ي�قوته�إIى�استقراء�شامل�ناٍف�

ة�وتمثل�صحيح�وصريح�لقيمها�تناثرت�qي�اضطراب�وو¬ي�حقيقي�بأعماق�السن

  القضية�وتنافرت�من�قوم�إIى�قوم...

وهكذا�تجد�ذا�اللحية�والعمامة�صاحب�سنة�عند�نفسه�وصاحب�بدعة�

�فهو� �منه��ي�التمسك�بحرفيات�جزئيات�أخرى. عند�غeTه�ممن�هم�أشد�إغراقا

�qن �بدعوى�uنتصار�للسنة، �أو�يكفره �هناك�من�يبدعه ه�رغم�لحيته�وسواكه،

مث�1يقول�عقب�قراءة�القرآن�صدق�هللا�العظيم�!�أو�qنه�وإن�كان�أرسل�لحيته�

  فهو�,�يكفر�من�,�يرسلها�!

واعت���eي�هذا�أيضا�بموضوع�الحجاب�بالسنة�للمرأة،�فما�هو�فع�1حجاب�

عند�البعض�يعت��eسفورا�عند�البعض�Æخر،�ح�Dإن�اpرأة�اpحجبة��ي�أوساط�

��ي�uل�sام�بزي�أسود�مخيط�بدعوى�السنة،��ي��ي�أ وساط�أخرى�أشد�إغراقا

�eوالتس�� �uحتشام �مع6 �عن �الناس �بعض �غفل �فقد �تعت��eمبتدعة. محيط

  ...اpعتدل�وتاهوا��ي�جزئيات�الشكل�واللون�والطول�والقصر
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وهكذا�خفي�علينا�مع�6التسtن�وuتباع،�وتشنج�البعض��ي�الحكم�عlى�

وم�مفهوم�خاص��ي�السنة�والبدعة،�انط1قا�من�سواه�با,بتداع،�وصار�لكل�ق

  منه�ينصبون�أنفسهم�أوصياء�عlى�الدين�وحكاما�عlى�عقائد�الناس�!

ومن�أخطر�Æفات�الD'�أصيب�FÑا�فكر�بعض�مد¬ي�التسtن�اعتبار�أن�كل�

ما�ليس�سنة�هو�بالضرورة�بدعة�مذمومة.�وتكونت�بالتاIي�لدFÛم�عقلية�أن�كل�

  فعله�هو�غ�eTمشروع�!!�ما�ترك�الرسول�عليه�الس1م

وهذا�جهل�كب�eTوتقول�خطeT،�فلم�يثبت�قطعا�من�حيث�uج�Fاد�الفق)'�

gصوIي��ي�2س1م�أن�ال�eك�دليل�عlى�التحريم.�فإذا�ترك�الن5'�صlى�هللا�عليه�

سلم�شيئا،�أو�تركه�السلف�الصالح،�ف�1يع6'�ذلك�أنه�من)'�عنه،�إ,�إذا�كان�

  ذلك�الvè'ء.�فمجرد�ال�eك�,�يع6'�الن)'�اpتحتم.هناك�نص�أو�أثر�بالن)'�عن�

�uفتاء� ��ي �آخرون �وأفرط �بل �الناس، �بعض �له �استدل �ل|سف ولكن

  بالتحريم�عlى�مقتضاه.

وال�eك�وحده�إن�لم��:1يقول�الع1مة�عبد�هللا�بن�الصديق�الغماري�الحس6

د�يصحبه�نص�عlى�أن�اe�pوك�محظور�,�يكون�حجة��ي�ذلك،�بل�غايته�أن�يفي

�فهذا�,�
ً
أن�ترك�ذلك�الفعل�مشروع.�وأما�أن�ذلك�الفعل�اe�pوك�يكون�محظورا

  يستفاد�من�ال�eك�وحده،�وإنما�يستفاد�من�دليل�يدل�عليه.

�ومفاده �لب �بن �سعيد �أبا �الع1مة �رأي �ليس�بموجب��:وساق �ال�eك "أن

وق�لحكم��ي�ذلك�اe�pوك�إ,�جواز�ال�eك�وانتفاء�الجرح�فيه.�وأما�تحريم�أو�لص

كراهية�باe�pوك�ف1،�و,�سيما�فيما�له�أصل�إجماIي�متقرر�من�الشرع.�وأفاد�أن�

نوع�لم�يوجد�ما�يقتضيه�من��:لvè'ء�ما�عlى�نوعTن��العلماء�قسموا�ترك�الن5'�
                                                           

�الغماري��-  1 �الصديق �هللا�بن �عبد �تأليف�السيد �ال�eك. �pسألة �والدرك �التفهم �حسن رسالة:

  اء�ال�eاث�2س1مي.�ط�ذبي.الحس6.�ط�لجنة�إحي
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،�فهذا�جائز�عlى�gصل،�وقسم�تركه�الن5'��عهده�ثم�حدث�له�مقتض�بعده�

يقتvÅ'�منع�اe�pوك�qنه�لو�مع�وجود�اpقتvÅ'�لفعله��ي�عهده،�وهذا�ال�eك���

�عlى�أنه�,�يجوز".�كان�فيه�مصلحة�شرعية�لفعله�الن5'�   .�فحيث�لم�يفعله�دلَّ

� �الرسول �أفعال �بمسألة �اpعتنية �gصول �كتب �راجع وتروكه���ومن

بتفصيFÔ1ا�ومدى�د,لة�كل�ذلك�عlى�التشريع�علم�ما�ينب�ي�أن�يصاحب�ذلك�

  من�حذر�ومن�تحقيق.

تزمت�بعض�اpدعTن�للسنة�عlى�الفهم�الحر�ي�لبعض��ول|سف�لم�يقتصر 

�ذكر��ي� �يجر�له �لم �ما �لكل �با,بتداع �FÔuام �إIى �ذلك �تعدى �وإنما اpرويات،

  لم�يفعله�!��اpرويات،�وأق�vÏمستندهم��ي�ذلك�أن�الن5'�

�التشوه�الفكري�راجع�إIى�قلة�الفقه�وعدم�اpعرفة�بالواقع�وإIى� وكل�هذا

  pرويات.جمود�سطéي�عlى�بعض�ا

�لم�تكن��1يقول�gستاذ�محمد�زاهد�الكوثري  �إذا "ك�eة�الحديث�بمجردها

كان�بTن�رواة�الحديث�أناس��مقرونة�بالتمحيص�والغوص�تكون�قليلة�الجدوى�!

�سئل�أحدهم� �فإذا �استنباط�gحكام�من�gدلة، �النظر�ولم�يمارسوا لم�يتقنوا

عن�مسألة�فقهية�,�يجهلها�صغار�اpتفقهTن�يجيب�عFGا�بما�يكون�وصمة�عار�له�

�الوضوء.� �غ�eTإحداث �من �uستنجاء �الوتر�بعد �أحدهم �فيصlي �Æبدين، أبد

من�استجمر�فليوتر�!...�مع�أن�القصد�إيتار��:�وله�ويستدل�عlى�هذا�العمل�بق

..�ويبقى�أحدهم�,�يحلق�رأسه�أربعTن�سنة�قبل�ص1ة�.uستنجاء�عند�uستنقاء

�فهم�من�حديث �ما �عlى �الجمعة�:الجمعة �عن�الحلق�قبل�ص1ة �أن�.ن) �مع ..

�مضايقة� �إIى �اpؤدي �حلقة، �جمع �الحلق، �عقد �عن �الن)' �مFGا �يراد الحلق

                                                           

  .�10– 9محمد�زاهد�الكوثري،�تأنيب�الخطيب�عlى�ما�ساقه�من�gكاذيب.�ص��-  1
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اpنع��:ن)�أن�يسقي�الرجل�ماء�زرع�غeTه�:..�ويفهم�آخر�مFGم�من�حديث.الجماعة

  ...من�سقي�بساتTن�الجeTان�مع�أن�اpراد�وطء�الحباIى�من�السبايا

  فدهماء�الرواة�بعيدون�عن�تعقل�محل�الstاع�وتحريره.

وقد�كان�بTن�أهل�الغوص�عlى�اpعاني�وبTن�نقلة�gلفاظ�جفاء�متوارث،�

متمسكTن�بحرفية�ما�يروونه�غ�eTمعولTن�عlى�أفهام�Æخرين�حيث�كانت�النقلة�

�ي�النصوص،�يرمو�Fم�بمنابذة�السنة�عند�عدم�موافقة�أفهام�هؤ,ء�qفهامهم�

كنت�إذا�رأيت�رج�1من�أهل�الحديث��:أنفسهم.�و�ي�هؤ,ء�الدهماء�يقول�شعبة

�مFGم�
ً
�من�أن�أرى�واحدا �أبغض�إIي �فصرت�اليوم�ليس��v'ء �أفرح�به، !�يÓيء

�ويقول�أيضا�:ويقول�الثوري �اpوت. لو�كان�هذا��:ليس�طلب�الحديث�من�ُعدد

شيخ�الليث��–الحديث�خeTا�لنقص�كما�ينقص�الخ�eT!�ويقول�عمرو�بن�الحارث�

  ...ما�رأيت�علما�أشرف�وأهله�أسخف�من�أهل�الحديث�!�:-

,بد�من�حسن�الفهم�pا�روي��ي�السنة��ي�ضوء�أسباب�الورود،�و�ي�ضوء�

دئ�العامة�واpقاصد�الكلية،�والتمي�sTبTن�ما�هو�تشريع�وما�ليس�تشريع�وما�اpبا

�له�صفة� �وبTن�التشريع�الذي�له�صفة�الدوام�وuستمرارية،�وما ليس�بتشريع،

uرتباط�بمرحلة�مؤقتة�مخصوص�بظروفها،�والتمي�sTبTن�ما�تم�تركه�qنه�من)'�

  ...عنه�وما�هو�م�eوك�لكن�أصول�الشرع�تأذن��به

�يمكن�لسنة�حقيقية�أن�تصيب�إ,�إذا�كانت��ي�انسجام�مع�باíي�السtن�و, 

�,� 'Dال� �اpتعددة �Æفاق ��ي �قائما �2ذن �ويبقى �وÆداب، �الغايات�واpكارم وباíي

ضرر�ف Fا�عlى�روح�التشريع.�فاجتثات�نص�واحد�من�سياقه�ومن�ظروفه،�ومن�

�العمل�بظاهر  �عlى �التأكيد �ثم �اpتناغمة، �إIى�وسط�منظومته �فقط�دون�رده ه

�وتشوه� ،eTزلل�خط� �يجاريه، �بما �أو�تخصيصه �وتقييده �بمغزاه، �والعمل فحواه

  كب��eTي�دعوى�التسtن.
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��ي� �التشريع �بأبعاد �عارفان �عاق1ن �,�يختلف�ناظران �أخرى، �جهة ومن

�وهذه� �الخلق. ��ي �مقاصدها �حفظ �إIى �ترجح �الشريعة �تكاليف �"أن 2س1م

�أقس �تعدو�ث1ثة ,� �تكون��:اماpقاصد �أن �والثاني �ضرورية، �تكون �أن أحدها

�إسحاق� �أبي �الع1مة eTتعب� �حد �عlى �تحسينية". �تكون �أن �والثالث حاجية،

الشاط5'،�وأن�كل�قسم�أوIى�من�الذي�يليه،�و,�يلزم�بالضرورة�من�التساهل�أو�

�و,� �التجميlي�اخت1ل�القسم�الحاïي، التقص��eTي�بعض�من�القسم�التحسي6'

ي�بعض�من�هذا�اخت1ل�القسم�الضروري،�إ,�إذا�كان�التساهل�من�التساهل��

�هو� �ما ��ي �انخرام �فيلحق�منه �هو�حاïي �أو�كل�ما �هو�تحسي6'، شام�1لكل�ما

  ...ضروري�من�حيث�أن�الرا¬ي�الذي�ير¬ى�حول�الحم�يوشك�أن�يقع�فيه

�الضروريات� �دون �الشريعة �مقاصد �من �بالكماليات �يكون ,� "فا,قتداء

� �,�نحط�من�والحاجيات، �ونحن�هنا وuقتداء�,�يكون�باqشكال�دون�gفعال.

�ي�طعامه�وشرابه،�ولباسه�ويقظته،�وعاداته�وسننه���قدر�uقتداء�بالرسول�

كلها،�qن�ذلك�يعت��eتربويا�من�gهمية�بمكان��ي�صياغة�الشخصية�وبناFðا�عlى�

�نقول  �ولكن �النبوية، �ال�eبية ��:طريقة �تتمثل �مقاصد �للدين �تحقيق�إن �ي

�إ,� �الضرويات �وتقام �ُتحم ,� �وحاجيات �FÑا، �إ, �الحياة �تقوم ,� ضروريات

�وكماليات �,�يؤثر��ي�و �بتوفeTها، �قد �انعدامها �جمالية،
ً
�تعت��eأمورا تحسينيات

  .1قيام�الحياة"

و�ي�جزئيات�,�تمثل��–إن�التمسك�بظاهر�السنة�إIى�حد�الحرفية�البليدة�

ليس�عم�1بالسنة،�وبما�أرشدت�إليه،�بل�هو��ي��– اpقاصد�الضرورية��ي�الدين

  الFGاية�تحنيط�للسنة�بعد�اغتيال�روحها.

                                                           

عن�عمر�عبيد�حسنة،��ي�تقديمه�لكتاب��ي�السeTة�النبوية،�قراءة�لجوانب�الحذر�والحماية،��- 1

  من�كتاب�gمة.�54العدد�
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وقد�تنبه�بعض�اpعاصرين�اpتنورين�إIى�قصور�فهمنا��ي�أمور�نعت�eها�من�

�ما� �وخاصة �ومعان Fا، �قيمها �إIى �ننفذ �ولم �ظاهري�Fا �عlى �جمدنا �qننا السنة

'�كان�قائما��ي�عصر�النبوة،�ثم�تغ��eTي�يستشعر�معه�اpرء�أنه�ب6'�عlى�عرف�زم6

  عصرنا.

�مث�1إن� �ليقول �العلمية �والطمأنينة �gدبية �الشجاعة �لبعضهم �كان وقد

�,�أ�Fا�تجب�فقط��ي�أصناف�معينة�من�
ً
زكاة�الفطر�يجوز�أن�تخرج�قيم�Fا�نقدا

�كان�الحال�عليه�زمن�النبوة،�qن��:الطعام التمر�والزبيب�والقمح�والشعeT،�كما

pوأن�روح�السنة�النبوية��ي�موضوع�ا� �إغناء�اpساكTن��ي�يوم�العيد. قصود�FÑا

طب�gجسام�ليست��ي�uقتصار�عlى�الحبة�السوداء��ي�مقاومة�كل�داء�بالرغم�

�يلزم� �و, �يقيدنا، ,� �حضاريا �واقعا ن َّTب� �حديث �qنه �ف Fا �الوارد �الحديث من

  ...اpعارف�الطبية�أن�تقف�عنده

�السواك �تعيTن �الفم،��وأن �طهارة �السنة �وإنما �ليس�هو�السنة، بالعود

�فكلما�استجدت�وسيلة�أخرى�وحسنت�ورقت� وليس�السواك�إ,�وسيلة�لذلك.

  ...كانت�من�السنة

وأن�الذي�يأكل�باpلعقة�و�ي�نظام�و�ي�آداب�معلومة�ليس�أقل�سنية�من�

  .1ذلك�الذي�يأكل�بأصابعه�ويلعقها�بعد�gكل�ويلعق�معها�القصعة�!!!�

�الشعور�إ �إIى �تؤدي �أن �,بد �للنص�الدي6' �اpسطحة �الحرفية �القراءة ن

�التأويلية� �القراءة �أما �القارئ. �ف Fا �يعيش 'Dال� �الزمنية �الحقبة بالتناقض�مع

�التناغم� �يمكن�أن�يتحقق�من�خ1لها 'Dال� �لروح�النص�ف)' اpتفتحة�الراصدة

                                                           

�معالم�وض�-  1 �"كيف�نتعامل�مع�السنة�النبوية، �ط.�انظر: �يوسف�القرضاوي. �للدكتور وابط"،

  اpعهد�العالم'�للفكر�2س1مي.
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�وهو�,شك�تناغم�موجود�و  �دام�عlى�اpنشود�بTن�أي�قارئ�وبTن�زمانه. خالد�ما

.Üرض�مؤمنون�باgوجه�  

�من�تمزق�بTن�مقتضيات�الحداثة� �يشعر�به�اpسلم�أحيانا والواقع�أن�ما

وبTن�متطلبات�اpحافظة�عlى�الدين�,�يأتي�دائما�من�جهة�التناقض�بTن�الدين�

وال1دين�كما�يبدو.�وإنما�يأتي�أحيانا�كثeTة�من�جهة�هيمنة�تصور�تراثي�م�eاكم�

فهو�تأويل�للدين�توقف�عن�التجدد�وuستمرارية��ي�العطاء�منذ�أزمان.�للدين.�

واpسؤولية�ترجع��ي�ذلك�قديما�وحديثا�إIى�فئة�من�اpتعاTpن،�لهم�أصداء�كثeTة�

�eTأيضا��ي�العصر�الحاضر،�"عرفوا�بالجمود��ي�الفكر�والحرفية��ي�الفقه�والتعس

التعامل.�فهم�ينكرون�التجديد��ي��ي�الفتوى،�والتنف��eTي�الدعوة،�والخشونة��ي�

الدين،�وuج�Fاد��ي�الفقه،�والتيس��eTي�الفتوى،�والتبش��eTي�الدعوة�و,�يوازنون�

�أو� �حرام �ألسن�Fم �إIى �كلمة �وأقرب �الكلية... �واpقاصد �الجزئية �النصوص بTن

  ...بدعة

�تتعلق�بوجود�gمة�وبقاFðا� 'Dية�الeTصpا� �يشغلهم�ليس�القضايا وأهم�ما

�الحقيقة،�مسل �عن �والصورة �الجوهر، �عن �الشكل �أبدا �يشغلهم �إنما مة.

�القطعيات،� �عن �والظنيات �الكليات �عن �والجزئيات �الصلب، �عن والهامش

..�إن�لهم�إس1ما�جامدا�كالصخر�الذي�,�يعرف�.واpختلف�فيه�عن�اpتفق�عليه

�و  �الواحد �بالرأي �يقر�إ, �و, �uج�Fادات �بتنوع �يع�eف �و, �Æراء الوجه�تعدد

  .."�.الواحد

�وتلح�عل Fم� ولعل�2شكالية�اpعرفية�الك�eى�الD'�واجهت�اpسلمTن�قديما

اليوم�بشكل�أك��e�ي�صعوبة�التفريق�بTن�ما�هو�مقدس�ومتعال�حقا�وبTن�ما�هو�

�وتصدر� �وذاك �هذا �بTن �الخلط �فيتم �وحقبته. �واقعه �بظروف �يرتبط إنساني

  الدينالفتاوى�اpتشنجة�وينتشر�الجهل�بحقائق�
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وأصعب�ما�لدى�من�يحمل�ذاك�النوع�من�التفك�eTاpتحجر�اعتباره�لنفسه�

�فهو�,� أنه�يمثل�اpرجعية�الدينية�الD'�ينب�ي�أن�يتحدد�عlى�ضوءها�أي�تدين.

��ي�2س1م�و,�جماعة�من�اpسلمTن �أو�و �يمثل�فهما �هو�"جماعة�اpسلمTن" إنما

لفكر�أو�هذه�الجماعة�غاية�وهدفا�"الجماعة�2س1مية"�!�وغالبا�ما�يصبح�هذا�ا

بحد�ذاFÔا�بحيث�تصبح�الدعوة�إIى�التنظيم�,�إIى�دين�هللا�السمح�ويصبح�الو,ء�

  pن�ي�sعم�هذا�الفكر�,��Üولرسوله.

من�gحاديث��–كما�يقول�gستاذ�محمد�الغزاIي��–فاpسلمون�لم�يؤذوا�

�تزييفها �لسهولة �g و �اpوضوعة �من �أوذوا �قدر�ما �أvw'ء�فضحها، 'Dال� حاديث

  فهمها�واضطربت�أوضاعها.

�تناول� ��ي �الزلل �مواطن �هللا�إIى �اpعاصر�رحمه �العالم �هذا �اهتدى ولقد

�أنقل� �أن �أحب �بليغة �عبارات ��ي �ذلك �وصاغ �gزمان، �هذه ��ي �للسنة بعضنا

  �:البعض�مFGا.�قال

"من�الدهماء�من�FÛتم�بقضية�رفع�اليدين�قبل�الركوع�وبعده�أك��eمما�FÛتم�

��ي�هذه� بتوف�eTالخشوع�والقنوت�بTن�يدي�هللا�سبحانه�وتعاIى�وخ1ف�الفقهاء

  القضية�معروف".

�gحاديث� �انتشار �إIى �يرجع �السلف �منهج �عن �,حظناه �الذي والبعد

�الفقهاء� �بTن �رواج �لها �يكن �لم �انتشار�مقولة �إIى �ذلك �قبل �ويرجع الضعيفة،

  م'�الذي�يفيده�التواتر�!القدامى،�و�ي�أن�حديث�Æحاد�يفيد�اليقTن�العل

�مساغ� �له �الشريعة �فروع ��ي �به �والعمل �وزنه، �له �الحديث�الصحيح إن

�بأنه� �الزعم �أما �فقهائنا. �مأنوس�بTن �أمر�مقرر �منه �أقوى �qدلة �وتركه وقبول،

  يفيد�اليقTن�كاqخبار�اpتواترة�ف)'�مجازفة�مرفوضة.
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�موضع�2عز  �والس1م�تكلم�كثeTا، �عليه�الص1ة �وكان�إن�نبينا از�والطاعة.

�
ً
يمكن�أن�تعرف�مرامي�الك1م�وحقائقه�لو�ضبطت�ا1pبسات�الD'�قيل�ف Fا.�وأّيا

  ما�كان�gمر�فإن�إطار�القرآن�الكريم�ضابط�دقيق�إذا�عزت�معرفة�ا1pبسات.

�بالغيوم،� �2س1مية �الثقافة �م|�آفاق �الضعيفة �gحاديث �من �ركاما إن

�'Dحاديث�الgى�معناها،�أو�,بسها،�وركاما�مثله�من�lصحت�ثم�سطا�التحريف�ع

  كل�ذلك�جعلها�تنبو�عن�د,,ت�القرآن�القريبة�والبعدية.

إن�القاصرين�من�أهل�الحديث�يقعون�عlى�gثر�,�يعرفون�حقيقته،�و,�

  أبعاده،�ثم�يشغبون�به�عlى�الدين�كله�دون�و¬ي�!

وعندما�يسمع�أولو�اليوم�توجد�طفولة�إس1مية�تريد�uنفراد�بزمام�gمة،�

gلباب�حديFòا�يطرقون�محزونTن�!�واpخيف�أ�Fا�طفولة�عقلية�تجمع��ي�غمارها�

�ثم� �يفهمو�Fا ,� �أحاديث �عlى �يقعون !� �وقامات �هامات �وأصحاب �لéي، أرباب

  يقدمون�صورة�ل°س1م�تثu�eTنقباض�والخوف.

�!�أما�ل Fتم�اpسلمون�قبل�أي��v'ء�بأركان�ديFGم�وعزائمه�وغاياته�العظم

�هم� �ألفوه �قد �بvè'ء �الناس�فيه �يلزموا �أن �فليس�لهم �عنه �سكت�2س1م ما

�أمريكا� �إIى �وذبيان �عبس �تقاليد �بنقل �مكلفTن �لسنا �إننا �قبل. �من أنفسهم

  وأس�eاليا،�إننا�مكلفون�بنقل�2س1م�وحسب�!�

�2س1م� �إIى �لئ�1يسيئوا �أفواههم �يغلقوا �أن �يجب �لهم �,�فقه �من "إن

  .�1..".يفهموه،�أو�فهموه�وكان�ظاهر�القرآن�ضدهبحديث�لم�

�مكلفTن�كما�سبق�بنقل�سطحيات� �لسنا �وهو�أننا وأود�أن�أضيف�شيئا،

��ي� �ما �لنقل �القابلية �لنا �تكون �أن �وينب�ي �الدين، �أ�Fا �الغ�eTعlى �إIى حضارية

                                                           

  .1989مقتطفات�من�كتابه�القيم:�السنة�بTن�أهل�الفقه�وأهل�الحديث.�ط.�دار�الشروق.��-  1
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�علم� �فمهما �تديننا. �وليس��ي�ذلك�أي�ضرر�عlى حضاراFÔم�من�اpحاسن�إلينا،

�أو�طريقة�متحضرة�توجد��ي�جهة�إ,�وجاز�له�أن�2نسان�أن� إجراء�أو�تنظيما

�واpسلم�اpعاصر�مدعو�إIى�ذلك�خاصة،�اقتداء�بنبيه� الذي�كتب���يأخذ�FÑا.

�أو�أراد�أن�يكتب�فقيل�له
ً
��:كتابا

ً
إ�Fم�,�يقرءون�كتابا�إ,�مختوما،�فاتخذ�خاتما

  .1من�فضة�نقشه�محمد�رسول�هللا

يا�شريك��:بن�عبد�هللا�النخÍي�اpحدث�القاvó'�قال�gعمش�يوما�لشريك

�مFGم�عن�مسألة�
ً
لقد�أدركت�رجا,�عجنوا��ي�الدين�عجنا،�لو�سألت�رج�1واحدا

  أو�فريضة�ما�أحسFGا.

�يسرني�برجل�مFGم� �ما �بمفارق�رؤوسهم، �معقودة �إ,�و�ي �من�مكرمة وما

  .2عشرة�مثلك�بل�مائة�ألف

باpكارم�وما�يمكن�أن�نصطلح�كان�gعمش�هذا�من�الذين�لهم�و¬ي�خاص�

�بن� �إسحاق �مstل ��ي �القراء �اجتمع �عندما �قال �وهو�الذي �بالقيم، �هنا عليه

��ي�السنة �كف�يده�وأمسك��:الحسTن�من�أجل�أن�يضعوا�كتابا
ً
رحم�هللا�امرءا

  لسانه�وعالج�ما��ي�قلبه�!!

�معيار� �تص�eTاpظاهر�الغ�eTالواجبة �أن �للدين �السوي �الفهم ��ي ,�يصح

قامة�لدى�gفراد،�بل�,�بد�من�العناية�بما�هو�مصاحب�لها�ومق�eن�FÑا�من�uست

  اpكارم�والفضائل�واpعاIي،�سواء�اتحدت�معها�أو�اف�eقت.

ولنا�أن�نتأمل�كمثال��ي�أن�uشتغال�بالحرفة�وابتغاء�الرزق�بواسط�Fا�,�

�بإباح �أتت�السنة �فكما �عز�وجل. �الرازق �رؤية �عن �يحجب�اpسلم �أن ة�ينب�ي

                                                           

1  -�� �تأويل�مختلف�الحديث، �بeTوت�1،�ط�42عن�ابن�قتيبة، �دار�الكتب�العلمية، �رواه�1985. .

  البخاري�عن�أنس.
  .14ص��51عمر�عبيد�حسنة��ي�تقديمه�لكتاب�gمة،�العدد��gستاذ�-  2
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uح�eاف�ورغبت�فيه�أتت�أيضا�بفضيلة�وقيمة�النظر�إIى�الحق.�وإن�كان�العرف�

جرى�بإط1ق�السنة�أك��eعlى�ما�هو�ظاهر�من�قبيل�أعمال�الجوارح�,�عlى�ما�هو�

�وإن� �gحوال �ومشكلة �القلب. �أحوال �هذه �اعتبار�أن �عlى �القلوب، �أعمال من

  رواية�إ,��ي�النادر.كانت�من�صحيح�الدين�أ�Fا�لم�تدون�بالكتابة�وال

"التوكل�حال�الن5'��:ذكر�أن�سهل�بن�عبد�هللا�التس�eي�قال�FÑذا�الصدد

�أيضا� �وقال �ف�1ي�eكن�سنته". �حاله �عlى �بقي �فمن �والكسب�سنته، "من��:،

��ي� �طعن �فقد �التوكل ��ي �طعن �ومن �السنة، ��ي �طعن �فقد �الحركة ��ي طعن

  2يمان".

القيم��ي�2س1م��ي�العمق�gصيل��ي�نعم�إن�مكارم�gخ1ق��ي�2س1م،�و 

الدين،�و�ي�الD'�ينب�ي�أن�يشتغل�FÑا�بال�اpسلمTن،�وFÑا�كان�التقدم�للمسلمTن�

�العدل،� �وقيمة �2نسانية، �الكرامة �وقيمة �العمل �قيمة �قدروا �الذين gوائل

  وقيمة�2حسان��ي�كل��v'ء،�وقيمة�التناصح�والتشاور.

إIى�هذا�الو¬ي،�ولسنا��ي�حاجة�إIى�أن��فنحن�مسلمو�هذا�العصر��ي�حاجة

نلبس�كلباسهم،�و,�أن�نتنطع��ي�التمثل�بقشور�مظهرياFÔم،�و,�أن�نتعارك�حول�

  ..�.لحاهم�وج1بي¸Fم

و,�منفذ�لنا�من�هذا�2شكال�الذي�يكاد�يلبس�عlى�كث�eTمنا�أمر�ديFGم�إ,�

  بتجلية�ما�هو�محل�uتفاق�بTن�كل�اpسلمTن��ي�جميع�مشارFÑم.

وما�هو�محل�uتفاق�تحدده�أركان�تعبدية�ينب�ي�أن�يعذر�البعض�البعض�

�تفاصيلها �من �يسeTة �بجزئيات �uنفراد �روح�.�ي �تغذي �أولية �دينية �ومقاصد ..

..�وقيم�...�وقواعد�فقهية�ك�eى�تتدخل��ي�كل�مناÞي�التشريع.الرؤية��ي�هذا�الدين

  ربانية�إنسانية�تجتذب�إل Fا�كل�تصرفات�اpؤمن.
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�والقيم�فم �والقواعد �واpقاصد �gركان �بو¬ي �,�نتحرك �كمسلمTن �دمنا ا

والكليات،�فقدرنا�حتما�أن�نغرق��ي�الفروع،�و�ي�الخ1ف�عlى�الفروع،�و�ي�آفة�

uقتتال�من�أجل�السطحيات�والشكليات،�qننا�إذاك�وإن�تسمينا�"سنيTن"،�أو�

�نفتقد�الجواهر  �الFGاية ��ي �فإننا �أصوليTن، �غeTنا ونتدنى�من�gصول�إIى��أسمانا

�الخواء� �إIى �ثم �الجوفاء، �الشكليات �إIى �ثم �الفروع، �تشقيقات �إIى �ثم الفروع،

  والفراغ.

�قال �اpعاصرين. �اpسلمTن �اpثقفTن �qحد �مماثلة �كلمة �أعجبت6' قد��:وقد

تكون�مشكلة�الكث�eTممن�يدعون�التأFÑ�'vwذا�الجيل�الفريد�اليوم�(يقصد�جيل�

ي�uنحباس�ضمن�أطر�gشكال،�الD'��ي�أقرب�ما�تكون�الصحابة�الكرام)��ي��

إIى�اpحاكاة،�والغفلة�عن�اpقاصد�الشرعية،�وتأسيس�الفقه�اpطلوب�للواقع��ي�

ضوء�ذلك�الفهم�وتلك�اpرجعية.�ذلك�أن�التقليد�الذي�يع6'�اpحاكاة�والببغائية،�

�ومقا �الحكم �مناط �وإدراك �و2حاطة �العلم �يع6' �الذي �إن�غu�eTتباع صده.

�اpعاني� �إIى �النفاذ �عن �بعيدا �للمبادئ، �أو�اpحاكاة �gشكال، uنحباس�ضمن

واpقاصد�وبلوغ�الرشد،�بمقدور�حg�Dطفال،�ويمكن�أن�تعت��eمن�أدنى�وظائف�

�وبلوغ� �واpقاصد �اpعاني �إIى �النفاذ �أما �ذلك. ��ي �دخل �للعقل �كان �إن العقل،

�غ �من �نعاني 'Dال� �2شكالية �ف)' �gهمية�الرشد، �من �أنه �وأعتقد �اليوم. ياFÑا

�وأسباب� �والزمان�واpكان، بمكان�تحرير�اpقاصد�واpعاني�من�قيود�gشخاص،

الstول�والورود.�ومن�ثم�توليد�الرؤى�وتحقيق�uج�Fاد��ي�ضوء�تلك،�وتstيله�عlى�

�إIى�الحقيقة،� �ذلك�أن�العجز�عن�التجريد�وتجاوز�الصورة الواقع�وتقويمه�به.

  .1إIى�اpضامTن�واpقاصد،�يورث�العقم��ي�التوليد�وuمتداد�والشكل

                                                           

  رواه�بمعناه�2مام�أحمد��ي�اpسند.�-  1
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� �أخبار�الن5' ��ي �وردت 'Dال� �2شارات �من �عن���إن �الن)' �عlى الدالة

الوقوف�عند�صور�gمور�مع�الغفلة�عن�مقاصدها،�ودالة�عlى�نفي�الحرج�ورفع�

اpشقة�فيما�يخص�شكل�بعض�من�الجزئيات�الجوارحية،�ذلك�الهدي�النبوي��ي�

  موطن�الحج.

�ي�حج���وقف�رسول�هللا��:فقد�روى�مسلم�بن�عبد�هللا�بن�عمر�قال

�رجل�فقال �للناس�يسألونه�فجاء �رسول�هللا�لم�أشعر�فحلقت��:الوداع�بم6 يا

  قبل�أن�أنحر.

�آخر�فقال�:فقال �رجل �جاء �ثم �و,�حرج. �أشعر��:اذبح �هللا�لم �رسول يا

َم�أو�أخر��:اْرم�و,�حرج.�قال�:فنحرت�قبل�أن�أرمَي�فقال ّدِ
ُ
فما�سئل�من��v'ء�ق

�قال�افعل�و,�حرج�!
ّ
  إ,

� �محمد �من �السماحة �هذه �حيث���فهل �من �بالتوقيت �فقط خاصة

  التقديم�والتأخeT،�أو��ي�أعم�من�ذلك�؟

وهل��ي�خاصة�بمواقف�مناسك�الحج�أو��ي��ي�هدFÛا�تتعدى�هذا�السبب�

  والظرف�إIى�ما�هو�أعم�من�ذلك�؟

�ال �موقف �فإن �حال �كل �إIى�عlى �gمة �لeTشد �أيضا �مناسبة �كان حج

��ي�الس�eTحيث�قال �ليس��:uعتدال�أيضا َّeالناس�عليكم�بالسكينة�فإن�ال�� أFÛا

وإIى�التوسط�فيما�سنه�من�الرمي.�وبخصوص�هذا��–يع6'�2سراع��–باãيضاع�

�لتص�eTشعلة� �آنذاك �تعدت�سب¸Fا 'Dال� �الشهeTة �كلمته �الس1م �عليه gمر�قال

'vÅن�النسائي�قال�عليه�الس1م�لفضل�نورانية�تtء�الطريق�للمهتدين،�ففي�س

هات�القط�Iي.�فلقط�حصيات�مثل��:عlى�راحلته��بن�العباس�غداة�النحر�وهو�

ا�وضعن��ي�يده�قال�–أي�الحصا�الصغار��–حvÏ'�الخذف� بأمثال�هؤ,ء،��:فلمَّ

ّوِ��ي�الدي
ُ
  ن.وإياكم�والغلو��ي�الدين،�فإنما�هلك�من�كان�قبلكم�بالُغل
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� �تسامحه �أن ���كما �اخلق �يس�Fن��–مع �تن�Fك�حرمات�هللا�ولم �لم ما

  أمٌر�متقرر.�–بالتكاليف�الشرعية�من�حقوق�هللا�أو�حقوق�العباد�

�أو�جزئيات�ذات�مظهر�اجتما¬ي� �تكميلية �مسائل �gمر�إIى �يرجع فعندما

حضاري،�فالخلق�النبوي�الرفيع��ي�مباشرFÔا�كان�يقvÅ'�بالرفق�و2غضاء�عFGا،�

خدمت�رسول�هللا�تسع��:أنس�بن�مالك�فإنه�قال��وهذا�ما�شهد�به�خادم�الن5'�

� ��–سنTن �روايات�عشر�سنTن �لvè'ء��–و�ي �Iي �قال �وما �أف�قط، �Iي �قال فما

  صنعته�لم�صنعته�و,�لvè'ء�تركته�لم�تركته�!

�صار� �للدين �فهمهم �أن �اليوم �بعضنا �خطاب �مجمل �من �يبدو والذي

�فق �الجسماني �البعد �عlى �,�مقتصرا �معيار�الحس�صاروا �غلب�عل Fم �فلما ط.

��ي�الدين�من�أشكال�محسوسة،�وصار�أك��eما� �إ,��ي�تجلية�ما
ً
يصرفون�جهدا

يعرفون�من�السنة�أمورا�ظاهرية�بحتة،�زيادة�عlى�كو�Fا�ليست�محل�إجماع�من�

  حيث�الوجوب،�بل��ي�فقط�من�اpختلف�فيه�أو�من�اpأذون�الذي�يندب�إليه.

ء�إIى�أن�هذا�تنطع�وإغراق��ي�تناول�الدين�ب�eابية�شيئا�ما�وما�انتبه�هؤ,

�القبيل�إن�ثبت� �هو�من�هذا �أن�كل�ما �القضية ��ي �ما vÏأن�أق� �مع �–بليدة.

ليس�من�باب�الفرض�الواجب��ي�الدين�و,�يأتي��ي��–وبعض�منه�ثابت�و,�شك�

�فضيل �من �الدين ��ي �ما �بإزاء �و,�يمثل �اpتدين، �من �هو�مطلوب �ما ة�أولويات

ونورانية�وروحانية�إ,�ما�تمثله�بضعة�أميال�إزاء�اpسافة�الضوئية�اpوجودة�بTن�

gرض�والشمس.�ح�Dإن�من�جهل�حقيقة�السنة�النبوية�ولم�يذق�ما�ف Fا�من�

تنعم�بمشاهدة�قدرة�هللا�وعجائب�حكمته�و2نصات�والنظر�إIى�آياته��ي�Æفاق،�

..�يكون�وهو�يتشبث�إIى�حد�العصبية�.إسعادهو �ولذة�2سراع�إIى�نجدة�2نسان

  بتلك�اpظاهر�كالعابث�بدينه�الذي�اتخذه�هزوءا�ولعبا.
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�م1مح� �غياب ��ي �فقط �ليست �التدين �تصيب �قد 'Dال� �العظم فاÕفة

�اpجازفة� �العناية �مع �حقيقته �ضمور �أك���eي �وإنما �الواقع، �عن �منه حضارية

الجسم��ي�الص1ة�أك��eمن�بأشكال�منه.�فما�أعظم�أن�يزاد��ي�العناية�بأوضاع�

��ي� 'Dال�Üبا� �حساب�الصلة �ذلك�عlى �ويكون �اpطلوبTن، �وuعتدال الوسطية

أول�ما�تفقدون�من�دينكم�الخشوع��:روح�الص1ة.�لذلك�قال�حذيفة�بن�اليمان

  وآخر�ما�تفقدون�من�دينكم�الص1ة�!

�من�التدين�اpعاصر�لدى�أشخاص�أو 
ً
�إن�العلل�الخطeTة�الD'�تشوب�طرفا

جماعات�أنه�من�جهة�FÛتم�بجزئيات�ظاهرية�دون�العناية�التامة�بحقائق�الدين�

  وأخ1ق�الديانة.

ومن�جهة�تص�eTتلك�الجزئيات�بسرعة�معاي�eTالصحة�والفساد��ي�الحكم�

  عlى�الناس�والحياة.

�عlى� �التعاIي �آفة �إIى �FÑا �اpعتنTن �عند �FÑا �العمل �ُيؤدي �ثالثة �جهة ومن

  بعTن�uزدراء�وuستكبار�!!�اpسلمTن�والنظر�إل Fم

�وإنما� �والنوا�ي، �اpخالفات �تستحlي ,� �اpحتالة �2نسانية �النفس إن

�من�الطاعات،��ي�حTن�أن�هناك�ما�هو� تستحlي�أيضا�بعض�اpوافقات�وصورا

  أوكد�مFGا�وأعظم.

وقد�يظن�الشخص�أن�اpطلوب�منه�شرعا�هو�تلك�الصور�فقط،�ويظن�

سوله،�وما�انتبه�اpسكTن�أنه�إنما�يقوم�بذلك�qجل�هوى�أنه�قائم�بما�أمر�هللا�ور 

  نفسه�وإنما�من�أجل�تعظيم�ذاته.

هذا�يذكرني�بقصة�رجل�متدين�أراد�أن�يصطحب�آخر��ي�الطريق�إIى�هللا،�

بل�أقدر�إن�شاء��:إنك�يا�أåي�,�تقدر�عlى�صدقنا��ي�هذا�gمر.�قال�:فقال�هذا

من�شدة��–�sلزل�خاطره�وارتبك�ورأى�فعليك�أو,�بحلق�لحيتك�!�ف�:هللا�!�قال
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أنه�إن�فعل�ذلك�سيخرم�كل�السنة�وكل�الدين�!�وهو�,�يعلم��–تعلقه�بمظاهره�

�دين�هللا� �من �تركه �ما �غفلته �قال��–من�شدة �التنفيذ ��ي �تردد �وpا �أك�eه وما

ألم�أقل�لك�إنك�,�تقدر�عlى�ذلك.�إنك�فقط�غارق��ي�م1حظة�نفسك��:صاحبه

  و�ي�تعظيم�ذاتك�!

�ليس� �العارفون�بمسالك�التدين�الحق�أنه �الروح�أجمع �من�هذا انط1قا

�–بTن�أصناف�الطاعات�وأنواع�القربات��–هناك�(بعد�الفروض)�أنفع�ل°نسان�

  من�العبادات�والتصرفات�الثقيلة�عlى�النفس�qنه�,حظ�لها�ف Fا.

إن�أية�صورة�من�صور�امتثال�الشرع�,�يليق�أن�تص�eTسلما�للتعاIي�عlى�

الناس�qن�الك��eمن)'�عنه�مهما�كان�منشأه،�سواء�من�جهة�التك��eعlى�Æخرين�

بحطام�الدنيا،�أو�بأدوات�العلم،�أو�بنشوة�العبادة،�بل�قد�,�يمتنع��ي�فلسفة�

�eTتقص� �مستوى ��ي �بطاع�Fم �اpقصرين �عlى �اpطيعTن eتك�� �يكون �أن الشرع

  اpقصرين�وعصيا�Fم�أو�أشد.

�الغز  �أبو�حامد �نبه �pختلف�شرائح�اpسلمTن�من�وقد اIي�ضمن�تحذيراته

علماء�وعباد،�وصوفية��ي�رسالته�الD'�عنو�Fا�بالكشف�والتبيTن��ي�غرور�الخلق�

�وقال �اpعاvú'��:أجمعTن. �الظاهر�وتركوا �والعمل �العلم �أحكموا �أخرى فرقة

�الصفات�اpذمومة�كالك��eوالرياء� �مFGا �من�قلوFÑم،�فلم�يمحوا الظاهرة،�وغفلوا

حسد�وطلب�الرياسة�والعلو�وإرادة�السوء�باqقران�والشركاء،�وطلب�الشهرة�وال

� �غفل�Fم�عن�قول�الن5' �وذلك�غرور�سببه �والعباد، �الب1د �الشرك��:��ي الرياء

  .2الحسد�يأكل�الحسنات�كما�تأكل�النار�الحطب�:�.�وقوله�g1صغر

                                                           

  رواه�أبو�داود�وابن�ماجة.�-  1
�الباب��-  2 �الروايات�وروى�البخاري�263رياض�الصالحTن�للنووي، �مسلم�بكل�هذه �رواه �وقال: .

  أك�eه.
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�قال�صاحب�الحكم �لم�يكن�عم�1أهل�للقبو �:وكما ل.�"لو,�جميل�س�eه

  أنت�إIى�حلمه�إذا�أطعته�أحوج�منك�إIى�حلمه�إذا�عصيته�!�"

إن�القبول�عند�هللا�أو�عدمه�ليس�رهينا�بصورة�من�تصفيف�الجسم�دون�

�الورع� ��ي �بلغ �مهما �الفرد �وأن�استيعاب�كل�الدين�يشق�عlى أخرى،�خصوصا

ه�نبه�التابعTن�ل��qنه�لن�يشاد�أحد�هذا�الدين�إ,�غلبه،�وqن�صاحب�الرسالة�

و,�أنا�إ,�أن�يتغمدني��:أنه�,�يبلغ�أحد�منه�الجنة�بعلمه،�ثم�زاد��ي�التنبيه�فقال

  هللا�برحمته�!

يش�eTإIى�هذا�اpع6،�وهو�يحذر�من�آفة�احتقار�اpسلم���وكان�رسول�هللا�

�فضيلة� �إIى �uنتباه �ويوجه �شكلية، �صورية �أمور ��ي �وخاصة �تقصeTه، بسبب

قيقة�التقوى�مستقرها�القلب،�هذا�عlى�gقل�ما�التسامح�وال�eاحم،�وإIى�أن�ح

إياكم��:أستشعره�عند�قراءة�حديثه�عليه�الص1ة�والس1م�الذي�رواه�أبو�هريرة

والظن�فإن�الظن�أكذب�الحديث،�و,�تحسسوا،�و,�تجسسوا،�و,�تنافسوا،�و,�

pسلم�تحاسدوا،�و,�تباغضوا،�و,�تدابروا،�وكونوا�عباد�هللا�إخوانا�كما�أمركم.�ا

�هنا� �هنا،�التقوى�ها �–أخو�اpسلم�,�يظلمه�و,�يخذله�و,�يحقره،�التقوى�ها

بحسب�امرئ�من�الشر�أن�يحقر�أخاه�اpسلم.�كل�اpسلم�عlى��–وبش��eإIى�صدره�

دمه�وعرضه�وماله.�إن�هللا�,�ينظر�إIى�أجسادكم�و,�إIى�صوركم��:اpسلم�حرام

  .1ولكن�ينظر�إIى�قلوبكم

ذه6'�أن��ي�أمة�2س1م��ي�كل�جيل�مسلمTن�محسنTن��إنه�,�يغيب�عن

�الحقيقية� �باpتابعة �ُمتلذذين ،
ً
�وروحا

ً
�نصا �الشريفة �السنة �عlى محافظTن

لصاحب�الرسالة�عليه�الص1ة�والس1م.�فهؤ,ء�خمeTة�الص1ح��ي�كل�زمان�وهم�

                                                           

  .6066جامع�السنة�وشروحها،�الحديث�رقم:��-  1
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�مشوهة� �دعوى �أيضا �العصر�يشهد �هذا �ولكن �مكان. �كل ��ي �التسtن أعمدة

  ا,ة�رعناء��ي�قصد�uتباع�والت�eي�من�uبتداع.للتسtن�ومغ

�واصطبغ� �التحنيط، �للسنة�قد�أصابه �أن�يكون�فهم�أك�eنا �نخافه إن�ما

�نعيشه� �الذي �الجيل �هذا �حضارة �إذ �الجسد. �يؤله �العصر�الذي �هذا بآفات

  حضارة�تنطلق�من�الجسد�وترجع�إليه.

شعر،�وتجويد�فأصبحنا�نعت6'�من�أبعاد�السنة�أك��eبالقميص�وإسبال�ال

..�وصرنا�نس�eسل�مع�كل�gحكام�.اpضغ�وشكل�كبش�gضحية�وكونه�أقرن�أملح

اpتعلقة�بالجسد،�و,�نأبه�إ,�نادرا�بما�حوته�السنة�من�أعمال�القلوب،�واكتفينا�

  بنع�Fا�أ�Fا�"رقائق"�كأ�Fا�,�تستحق�الوقوف�عندها�!!

ه�للدنيا�وشغفه�ورأفته�وسخاءه�وكراهيت��و,�نعرف�من�السنة�رحمته�

  بالحق�تعاIى.

�و�ي� �اليسرى، �عlى �اليم6 �الرجل �تقديم ��ي �البدعة �من �نح�eز وأصبحنا

تقديم�2فطار�عlى�الص1ة�يوم�الصيام�أو�العكس.�وقد�يتحرج�أحدنا�من�عدم�

�و,�يجد��ي�نفسه�حرجا�من�خروقات� الوفاء�باqوصاف�اpستحبة��ي�gضحية.

�عlى�دينه،�بل�
ً
  قد�يكون�من�اF�pاونTن��ي�أداء�الص1ة�اpكتوبة�!أخرى�أك��eخطرا

�السارية� �والنميمة �الغيبة ��ي �اpقيتة �بدعتنا �نÍي �و, �البدعة �من نخاف

بيننا،�و�ي�داء�الك��eالذي�تج�eت�به�ذواتنا.�و�ي�إعجابنا�بنفوسنا�إعجابا�أعمانا�

حقيقة�عن�رؤية�فضائل�غeTنا،�حيث�أننا��ي�الFGاية�نجد�أنفسنا�قد�خرقنا�خرقا�

��ي�نفس�الوقت�بال�Fمم�بورع�كاذب�عند�العناية�بجزئيات�دقيقة� �ونتل) ديننا

  مدعTن�أننا�نحافظ�عlى�السنة�!
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�أنكره�ذلك�الصحابي�الفقيه� �ما الذي��–عبد�هللا�بن�عمر��–نظ�eTحالنا

تأسف�عlى�قوم�يستفتونه��ي�حكم�دم�البعوض�وقد�كانوا�قتلوا�الحسTن�حفيد�

  رسول�هللا�!

vó'�عياض��ي�الشفاء��بسنده�إIى�أبي�عي�vÒال�eمذي�بسنده�إIى�روى�القا

�إن�قدرت�أن�تصبح�وتمvÒ'��:�قال�Iي�رسول�هللا��:أنس�بن�مالك�قال �ب6' يا

�ثم�قال �فافعل. �قلبك�غش�qحد �ومن�أحيا��:وليس��ي .'Dوذلك�من�سن� �ب6' يا

  سنD'�فقد�أحياني�ومن�أحياني�كان�مÍي��ي�الجنة.

قيمة�من�القيم�ستتغذى�FÑا�gرواح�وتتقد�FÑا�هذا�من�السنة،�وهو�قطعا�

  الضمائر،�وليس�صورة�من�الصور�و,�ح�Dفع�1من�gفعال.

�رسول�هللا� �لباس�و,�أكل�و,���فسنة �التحقيق�تنحصر��ي ليست�عlى

مشية�وإنما�تتجlى�أك���eي�أعمال�تعبدية�مفروضة�وسtن�مؤكدة�صارت�معلومة�

كمة�هللا،�و�ي�عمله�الدؤوب�عlى�التحقق�من�الدين�بالضرورة،�ثم��ي�فهمه�لح

من�قاهرية�هللا�ومشاهدة�وحدانيته،�و�ي�رحمته�باãنسانية،�و�ي�اج�Fاده�وجهاده�

  FÑذه�الحقيقة.�–الذي�تشتت�به�السبل��–من�أجل�توعية�الخلق�

هذا��ي�رأيي�القاصر�هو�لباب�السنة�النبوية�الشريفة،�وفقدان�هذا�اpع�6

�:ينخر�جسم�gمة.�وإليه�2شارة�بمع�6الحديث�النبوي �هو�الفساد�الخط�eTالذي

  من�تمسك�بسنD'�عند�فساد�أمD'�فله�أجُر�مائة�شهيد.

الفساد�اpخوف�هو�uتصاف�بالشح�واتباع�الهوى�وإيثار�الدنيا�و2عجاب�

�اح�eز�من�ذلك�وانضاف�إليه�عناية�بشكل�اللباس�والنوم�وgكل� �فإذا بالرأي.

  ل�ف�1بأس�بذلك.وFÔمم�بتطوعات�ونواف
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�eTغ� �من �الدين ��ي �اpسلوكة �الطريقة �gخ�eTتبقى �البعد �FÑذا �السنة qن

�أهل� �كافة �اتفق �مما �ليست �تأكيد �بكل �البعد �FÑذا �و�ي �وجوب. اف�eاض�و,

  uج�Fاد��ي�ملة�2س1م�عlى�إلزاميته.
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�باعث�محمد� �هادي�الورى�إ�ى�صراط�مستقيم، الحمد�'�الحق�ا#ب!ن،

�العا#!ن،� �رحمة�با#ومن!ن�وحجة�ع(ى ص(ى�هللا�عليه�وسلم�بلسان�عربي�مب!ن،

  ظهما�وهو�الع(ي�العظيم.والحول�والقوة�#ن�:�يؤوده�حف

  �:وبعد

#ا�كان�Mقدام�ع(ى�دراسة�العلوم�الشرعية�من�أجل�Gمور�شأنا�وأرفعها�

�وتحرير� �موادها، �نقل �ع(ى �عملوا �العلماء، �من �جماعة �هللا�لها �هيأ �فقد قدرا،

�الذيوع�وWنتشار،�وأصبح�ع(ى�عاتق�الخلف�Gخيار� قواعدها،�وبذلك�كتب�لها

  دانت�مؤلفاbcم�بالشروح�الوافية�وWستدراكات�الشافية.مواصلة�ا#س!_،�فاز 

�أمهات�ا#سائل� �الوقوف�ع(ى �وجودة �العلوم، �bgذه وكان�من�نتائج�M#ام

�التجربة� �إ�ى �تستند �موضوعية �نزعة �ا#هتم!ن �مؤلفات �mي �برزت �أن والفنون

�pqا#نهجية�ال�pqأسسها�حذاق�ا#تقدم!ن،�وتدعو�إ�ى�استثمار�القواعد�العلمية�ال

  بلورbcا�عطاءات�السابق!ن.

�وشحذ�همم�خدام�الشريعة� �العامل!ن، �العلماء �وجه�عناية ولعل�أهم�ما

من�Gئمة�وا#ج}bدين�هو�التطلع�إ�ى�تفس!_�النصوص�الدينية�:ستدرار�ا#عاني�

الشرعية�م�bا،�ال~{pء�الذي�استوجب�بذل�الجهود�والطاقات،�وتسخ!_�ا#عارف�

  همة�أحسن�قيام.وا#هارات�للقيام�bgذه�ا#
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ويمكن�اعتبار�علم�أصول�الفقه�أرحب�مجال�ع�_�العلماء�من�خ�له�عن�

�ي�ا#نظم،�وذلك�بفضل�ما�ضمنوه�من�قوان!ن�جامعة�b�#م�ع(ى�التفك!_�اbcقدر

  وقواعد�ضابطة.

وقد�دأب�ا#هتمون�بعد�أن�هيأ�هللا�ل�مام�الشاف�ي�أسباب�تدوين�رسالته�

العلم،�مس�_شدين�با#عالم�ا#نهجية�ال�pqرسمها�Gصولية�ع(ى�التصنيف�mي�هذا�

هذا�Mمام�mي�مصنفه،�وال�pqأسهمت�mي�بلورة�العطاء�Gصو�ي�بشكل�ناضج�ع(ى�

  أيدي�علماء�القرن�الخامس�الهجري.

�أسفر�عن�
ً
وإذا�كنت�أطم�ن�إ�ى�أن�مراحل�التأليف�Gصو�ي�عرفت�ازدهارا

إن��pأطم�ن�كذلك�إ�ى�أن�توجه�ظهور�مؤلفات�قيمة�تعت�_�نموذجا�مشرفا�لها،�ف

علمائنا�نحو�تقن!ن�مواد�العلم�كان�استجابة�#نهجية�توخت�حصر�أهم�النظريات�

التشريعية�وربطها�بأدلة�إجمالية�يحكم�bgا�ع(ى�مختلف�القضايا�الجزئية،�وهذا�

�الخوض�فيه �يتطلب �الذي �الفقه �بعلم �التحقيق �أهل �عند �يعرف M#ام��:ما

  :ةالعربيبعلمG�pصول�و 

"فأما�استمداده�من�علم�Gصول�فواضح،�وتسميته�بأصول�الفقه�ناطق�

�تلك� �فيتوقف�فهم �عربية �من�الكتاب�والسنة �أدلته �ف�ن �العربية �وأما بذلك،

  .G1دلة�ع(ى�فهمها،�والعلم�بمدلولها�ع(ى�علمها"

�نجاح�س!_� �mي �با�مكان�عد�ا#باحث�الد:لية�مسألة�أساسية لذلك�فإنه

�Wج} �ثابتة�العملية �مقتضيات �وفق �دراس}bا �ع(ى �Gصوليون �أقبل �وقد bادية،

�قد� �يفقدها �أن �من�شأنه �ما �من�كل �حفظ�النصوص�الشرعية �ضرورة أمل}bا

سي}bا�الدينية،�أو�يحط�من�قيم}bا�التشريعية،�وهذا�ما�يفسر�تنافسهم�mي�إغناء�
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�للمنظو  �سلك�ا#ؤسس!ن �Wنخراط�mي �بالقدر�الذي�خولهم مة�ا#باحث�اللغوية

  الد:لية.

�بنسبة� �لدى�ا#نتسب!ن�لبعض�التخصصات�العلمية إ:�أنه�جرت�العادة

�قرر�mي�ف�bم� Gهمية�والجدوى�#ا�هم�عليه�mي�حقولهم�ا#عرفية،�واعتبارهم�ما

  نهجا�يجب�أن�يحتذى�ع(ى�شرطهم.

�ذلك� �ك¦_ة �يج(ي �مما �الد:لية �القضايا �والنظر�mي �القول �تزاحم ولعل

�أصبحت �فقد �تصعب��ال}bافت. �بحيث �والتشعب �الك¦_ة �من �ا#هتم!ن دعاوى

�يبدو�أن� �وقد �أو�فسادا. �صحة �عل¨bا �الحجة �إقامة �غياب �mي �عل¨bا السيطرة

Mقدام�ع(ى�بحث�الد:لة�اللغوية�عند�Gصولي!ن�من�قبيل�تلك�الدعوى،�إ:�أن�

�إ�ى�إخراجها�من�ح!�ªذلك�ال�ªاحم�بما� �بمنطق�البحث�العلم�pسيدفعنا ال�ªامنا

�mي�سلك�ا#نظومة�اللغوية�عند�يف �مكان�الريادة �يبو»bا يد�أن�لتلك�ا#سالك�ما

  ا#شتغل!ن�بالصناعة�الد:لية�ع(ى�العموم.

وقبل�الشروع�فيما�قررت�الخوض�فيه�أود�أن�أش!_�إ�ى�أن�قو�ي�بالد:لة�

  اللغوية�مشعر�ببحث�الشأن�الد:�ي�mي�ع�قته�بما�هو�لغوي.

�باللغوي  ��:وقو�ي �بدخول �به��2والك�مي�1القو�يموذن �يتقوم �مما وغ!_هما

  مفهوم�اللفظي.

                                                           

.�فالتام�هو�ا#فيد�أع��pالجملة�وما�كان�"كل�لفظ�مذل�به�اللسان.�تاما�كان�او�ناقصا�:القول�mي�Gصل� 1

  .m1/13ي�معناها�والناقص�ما�كان�بضد�ذلك"�الخصائص�
"الك�م�يقع�ع(ى�Gلفاظ�ا#نظومة�وع(ى�ا#عاني�ال�pqتح}bا�مجموعة�وعند�النحوي!ن�يقع�ع(ى�الجزء�منه�� 2

ركبة�ا#فيدة،�وهذا�أخص�من�اسما�كان�أو�فع��أو�أداة�وعند�أك¦_�ا#تكلم!ن�:�يقع�إ:�ع(ى�الجملة�ا#

القول،�فإن�القول�يقع�عندهم�ع(ى�ا#فردات،�والكلمة�تقع�عندهم�ع(ى�كل�واحد�من�Gنواع�الث�ثة"�

  .439ا#فردات�
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�Gبحاث� �mي �الد:لة �قضايا �بحث �متوجه�ّإ�ى �القصد �أن �يتخلص وبه

  اللغوية�ووجه�تعلقها�بالدراسات�Gصولية.

�ا#ساقات�مما� �والنظر�mي �التقسيمات، ي �ا#سالك�موجب�ل́ر �قيد إ:�أن

  mي�خدمة�لغتنا�العربية.�يصدق�ع(ى�مسم�µالجهد�العام�للعرب�وا#سلم!ن

�أسرار�الفصاحة� �وضم�bا �القرآن، �لغة �فجعلها �هللا�العربية �شرف فلقد

�أقبل� �لذلك �Gحكام، �ومسائل �الطاعات �أصول �#عرفة �سببا �وجعلها والبيان،

  �:العلماء�عل¨bا،�وعظم�تعلقهم�bgا،�يحدوهم�mي�ذلك�أمران

�وعلو�قدره - �بمكان}bا �الصادق �إحساسهم �إ�ى �راجع �سائر�أحدهما �ع(ى ا

 :اللغات،�فقد�نقل�صاحب�كتاب�الزينة�عن�ع(ي�كرم�هللا�وجهه

"أن�ك�م�العرب�كا#!ªان�الذي�يعرف�به�الزيادة�والنقصان،�وهو�أعذب�من�

�بغ!_�معناه� �فسرته �وإن �استصعب، �بذاته �فسرته �فإن �الهواء، �من �وأرق ا#اء

�يجتنون  �والناس �يثمرون �ثمار، �وك�مهم �أشجار، �فالعرب �بقولهم�استحال، ،

  1يقولون،�وإ�ى�علمهم�يص!_ون"

"#ا�خص�جل�ثناؤه�اللسان��:وإ�ى�مثل�هذا�ذهب�ابن�فارس،�وانت�µ¹إ�ى�أنه

  2العربي�بالبيان،�علم�أن�سائر�اللغات�قاصرة�عنه�وواقفة�دونه"

�معهود� �وع(ى �نزل، �bgا �مرتبط�بالقرآن�«نه �اللغة �أن�شرف�هذه والواقع

�فصل�وأحكم �يعرف�:خطاbgا �علمه،��"وإنما �واتسع فضل�القرآن�من�ك¦_�نظره

  3وفهم�مذاهب�العرب،�وافتنا¼bا�mي�Gساليب"
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�من�اللغات�محل�نظر�عند�Mمام�ابن� وتبقى�أفضلية�العربية�ع(ى�غ!_ها

":�مع��µله،�«ن�وجوه��:حزم�الظاهري�الذي�ذهب�mي�إحكامه�إ�ى�أن�القول�bgا

عمل�للغة،�و:�جاء�نص�mي�الفضل�معروفة،�وإنما�Àي�بعمل�أو�اختصاص،�و:�

،�ومعلوم�أن�هذا�الحكم�صادر�عن�نظرة�مجردة�إ�ى�اللغة�1تفضيل�لغة�ع(ى�لغة"

من�حيث�Àي�ظاهرة�اجتماعية�قادرة�ع(ى�خلق�نشاط�تواص(ي�ب!ن�الناس،�وهذا�

لم�يمنع�علماء�Mس�م�من�Wع�ªاز�bgا�والتحفز�للعناية�bgا�وا#حافظة�عل¨bا،�كيف�

"لقد�عرف�العرب�كمال�لغ}bم�mي�القرآن،��:دين�متوقف�عل¨bا:،�وفهم�أمور�ال

فاجتمعوا�عليه،�ولو:�ما�استقر�من�فطرbcم�mي�ذلك�#ا�كان�لهم�عليه�اجتماع�

  .2و:�كان�لهم�mي�إعجازه�إجماع"

ف!_جع�إ�ى�إدراكهم�أن�تعلمها�سبب�mي�فهم�ما�بلغ�عن��:أما�Gمر�الثاني -

ورد�mي�سنة�نبيه�عليه�الص�ة�والس�م،�جاء�mي�هللا�تعا�ى�مما�جاء�mي�القرآن،�أو�

 رسالة�Mمام�الشاف�ي:

"وإنما�بدأت�بما�وصفت�من�أن�القرآن�نزل�بلسان�العرب�دون�غ!_ه�«نه�:�

يعلم�من�إيضاح�جمل�علم�الكتاب�أحد�جهل�سعة�لسان�العرب�وك¦_ة�وجوهه�

 .3وجماع�معانيه�وتفرقها"

�حضو  �بالعربية �M#ام �ضرورة �سجلت �العلوم�لقد �سائر �mي �بارزا را

�مسلما� �أمرا �أسرارها �والوقوف�ع(ى �م�bا �التضلع �فأصبحت�مسألة Mس�مية،

"ذلك�أ¼bم�:�يجدون�علما�من�العلوم�Mس�مية،�فقهها�وك�مها،��:عند�ا#سلم!ن
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pومكشوف�:��:وعلم� �ب!ن�:�يدفع، �العربية �إ�ى �وإ:�وافتقاره �وأخبارها تفس!_ها

  .1يتقنع"

��ي �"أن�العلم�ونظرا �إ�ى �فقد�ذهبوا �الضرورة، مان�أهل�Wختصاص�bgذه

  .2بلغة�العرب�واجب�ع(ى�كل�متعلق�من�العلم�بالقرآن�والسنة"

�إ�ى�أن�التقص!_�mي�طلbÅا،�وضعف�الهمم�عن�تعلمها�سبب�mي� �ذهبوا كما

  :مجانبة�الهداية،�ومواقعة�الزلل�والض�ل،�جاء�mي�كتاب�الخصائص

�من �ضل �أك¦_�من �أن �عن��"وذلك �وحاد �ف¨bا �القصد �عن �الشريعة أهل

�اللغة� �هذه �mي �ضعفه �حلمه �واستخف �اس}bواه، �فإنما �إل¨bا، �ا#ث(ى الطريقة

  .3الكريمة�الشريفة

�Gمر �bgذا "فالعرب�بحكم�مم!ªات��:لذلك�شحذ�ا#هتمون�العزائم�للقيام

�تفكر� �إ�ى �فقد�دعوا �ا#م!ªات، �هذه �mي pوبحكم�اندراج�نصهم�الدي�� حضارbcم،

لغة�mي�نظامها�وقدسي}bا�ومراتب�إعجازها�فأفbg�µ}Çم�النظر�أيضا�إ�ى�الكشف�ال

عن�كث!_�من�أسرار�الظاهرة�اللسانية�مما�لم�bcتد�إليه�البشرية�إ:�مؤخرا�بفضل�

  .4ازدهار�علوم�اللسان�منذ�مطلع�القرن�العشرين"

�الحفظ�والصيانة� �من �الدرجة �هذه �العربية �اللغة �بلوغ �السبب�mي ولعل

ا�إ�ى�تلك�ا#رتبة�ال�pqأرادها�هللا�لها�هو�تضافر�الجهود�من�أجل�العناية�ووصوله

"رأينا�العلماء�باللغة��:سبل�جمعها�وضبط�أصولها،�لذلك�bgا،�والعمل�ع(ى�تيس!_

�الشأن،�وأحكموا�إحكاما�بينا�#ا�دونوه�من� العربية�قد�كفوا�الناس�مؤونة�هذا
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� �وألفوه�من�ا#صنفات�ووضعوه �قدروا�أشعار�الشعراء، �كل�ما من�الصفات�mي

عليه�مما�يحتاج�الناس�إ�ى�استدراكه�ح�µqلعلهم�لم�تفهم�كلمة�غريبة�و:�حرف�

نادر�إ:�وقد�ربطوه�بأوثق�رباط،�وعقلوه�بأحكم�عقال،�ورسموا�mي�ذلك�رسوما�

  .1وعولوا�mي�ذلك�ع(ى�الشعر�وWحتجاج

�ن �اللغة �هذه �أهل�الفضل�ع(ى �النظر�mي�جهود �نحن�أجلنا �قد�وإذا جدها

�وشرح� �شواردها �وضبط �بجمعها، �ابتداء �bgا �ا#تعلقة �الجوانب �أهم غطت

�إفرادها� �حال �ألفاظها �النظر�إ�ى �ثم �لها، �وا#عاجم �الرسائل �ووضع غوامضها،

�Àي��:وتركيbÅا،�وتحديد�Gسس�العامة�«وجه�د::bcا ف"Gسماء�والصفات�إنما

�:�تدل�ع(ى�غ!_�أنفسه �فإذا�حروف�مقطعة�قائمة�برؤوسها �مادامت�متفرقة، ا

�شيئا� �ع(ى�غ!_�أنفسها،�«ن�هللا�عز�وجل�:�يجمع�م�bا جمعت�دلت�باجتماعها

"µ2فيؤلفها�أبدا�إ:�#ع�.  

�µÌيتغ� �بل �لذاbcا، �Gلفاظ �:�يقصد �اللغوي �ا#جال �الدارس�mي �كان و#ا

�و� �أوساط�الشعراء �mي �نشاط�الدرس�الد:�ي �اتسع �فقد �معان¨bا، الوقوف�ع(ى

�من�ا#تأد �بالحكمة �ا#شتغل!ن �إ�ى �با�ضافة �والنحوي!ن، �الصرف �وعلماء ب!ن

  مناطقة�ومتكلم!ن.

وأرى�من�نافلة�القول�أن�أش!_�إ�ى�أن�عمل�Gصولي!ن�فيما�يرجع�للد:لة�

�الكث!_،�وقيل�ف¨bا�p}Íء�غ!_�يس!_�حيث�إن�عملهم�لم� شكل�ظاهرة�كتب�حولها

 W� �إ�ى �تعداه �بل �ا#كرور، �اج�_ار �حدود �عند �علماء�يقف �أغفله �بما هتمام

  العربية،�وظهر�مقصد�الشارع�فيه.
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�أوجه�العلل�وGمارات� �بمعان¨bا،�وبحثوا �إ�ى�Gلفاظ�mي�ع�ق}bا �نظروا لذا

وتحققوا�من�ا#قاصد�وا#ساقات�ال~{pء�الذي�مك�bم�من�Mسهام�بحظ�وافر�mي�

 Gبحاث�اللغوية،�وهذا�ما�سنعمل�ع(ى�بحثه�عند�الحديث�عن�الجهد�Gصو�ي�

  mي�القضايا�الد:لية.

 الجهد
5صو#ي
ب�ن
ا:قدمات
والد88ت. .2

�«ن� �Gصولي!ن �أيدي �ع(ى �ملحوظا �تطورا �اللغوية �Gبحاث �عرفت لقد

�ع(ى� �إذ �متم!ªة، �بخصوصية �اتسم �Mس�مية �للثقافة �العام �البناء �mي موقعهم

 عاتقهم�وكل�أمر�التعريف�بالقانون�العام�:ستثمار�Gحكام.

م�عربية�هذه�الشريعة�ا#باركة،�وبحكم�نزولها�وفق�مقاصد�العرب�وبحك

�من�رام� �ع(ى �بات�لزاما �فإنه �تصريف�أساليbÅا، �mي �وعاداbcا �مجاري�خطاbgا، mي

�العربية،� �علوم �من �ريانا �يكون �لن �أهلها، �سلك �mي �وWنخراط �إل¨bا، Wنتساب

ا�ى�أصول�Gحكام،�عارفا�بأسرارها،�ضابطا�لقواعدها،�«ن�bgا�نفهم�عن�هللا�تع

 وبسbÅا�نم!�ªب!ن�الح�ل�والحرام.

ومن�ثم�تنامى�وع¨bم�بضرورة�امت�ك�ناصي}bا،�وتسامت�رغب}bم�من�أجل�

�مسائلها،� �بحث �mي �أمر�ا#شاركة �لهم �هللا �كتب �ان �فكان �ف¨bا، �الريادة بلوغ

�أنظار� �ولفت �ا#هتم!ن �بإعجاب �جديرين �جعلهم �الذي �ال~{pء ومعالجة

�وكان �اللفت�ا#تخصص!ن، �وذلك �Mعجاب �هذا �نتائج �من��:من �الرواد إقبال

�إليه�mي�صنع}bم�مفيدين� �توصلوا القدامى�وا#حدث!ن�ع(ى�أعمالهم،�وGخذ�بما

  ومشيدين.
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فقد�ذهب�عبد�ا#لك�الجوي�m�pي�برهانه�إ�ى�أن�عناية�Gصولي!ن�بالجوانب�

�هو�مقرر�عند�غ!_هم،�«¼bم �mي�ف�bم��:اللغوية،�فاق�ما �أغفله�أئمة�"اعتنوا بما

  .1العربية،�وظهر�مقصد�الشرع�فيه"

�أن - �إ�ى �إbgاجه �mي �السبكي �ابن �ذهب �فهم��:كما �mي �دققوا "Gصولي!ن

أشياء�من�ك�م�العرب�لم�يصل�إل¨bا�النجاة�و:�اللغويون�وأن�ك�م�العرب�متسع�

جدا،�والنظر�فيه�متشعب،�فكتب�اللغة�تضبط�Gلفاظ�ومعان¨bا�الظاهرة�دون�

�استقراء��ا#عاني �ع(ى �زائد �واستقراء �نظر�Gصو�ي، �إ�ى �تحتاج pqال� الدقيقة

 .2اللغوي"

وقد�نقل�السيوطي�عن�بعض�النحاة�تعليقه�ع(ى�إحدى�صور�Wستثناء�

  .3"إ¼bا�بعلم�Gصول�أليق"�:بقوله

�من� �يكن �لم �ومبادbÒا �باللغة �Gصو�ي �اشتغال �أن �ف!_ون �ا#حدثون أما

�وهذه�الشهادات�وغ!_ها�يتعلق�الفضول�وإنما�هو�من�Gصول�ا لثابتة�با#عقول.

  :bgا�النظر�من�جانب!ن

�حيث��:أحدهما - �عندهم، �تحديد�مواطن�التج(ي حرص�ا#تقدم!ن�ع(ى

�به�منÓى�التدقيق�والتعي!ن�ع(ى� �نحوا �وإنما �mي�ا#قدمات�اللغوية، لم�يحصروه

�فيما �Wعتناء �التألق�وشدة �مواضع �الذي�حدد �أبو�ا#عا�ي �فعل أغفله��غرار�ما

أئمة�اللسان،�وظهر�مقصد�الشارع�فيه�كأبواب�العام�والخاص�وا#طلق�وا#قيد�

 ومباحث�Wستثناء�وغ!_ها�مما�يتصل�بالد::ت.

                                                           

1 ��p1/169ال�_هان�للجوي�.  
  .bgM1/7اج�� 2
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انbÅار�بعض�ا#حدث!ن�بما�ورد�mي�مقدمات�Gصولي!ن،�وحكمهم��:والثاني -

 بقدرbcا�ع(ى�تمك�bم�من�مباحث�Gلفاظ.

�الن �تصحيح �يستدعيان �الجانبان �به�وهذان �يصدق �القدر�الذي ظر�mي

 الحكم�ع(ى�مدى�استيعاب�هذه�ا#قدمات�لجهود�Gصولي!ن.

وقبل�ذلك،�:بأس�من�القيام�برصد�آراء�بعض�ا#تخصص!ن،�ممن�يعتد�

  bgم�mي�مثل�هذا�Gمر�مع�التعليق�ب~{pء�من�الك�م�ع(ى�ما�ورد�عندهم.

مجموعا�ينتÓى��"#ا�كان�هذا�النوع�فنا�:فهذا�عبد�ا#لك�الجوي��pيرى�أنه -

 .1لم�يك¦_�منه�Gصوليون،�وأحالوا�عليه�mي�مظان�الحاجة�إليه"

"لم�يك¦_�منه�Gصوليون"�موذن�بأن�حديbÕم�عن�مباحث�اللغة��:فقوله -

�#ا� �حد�النقل�الحرmي �بيانه�بشكل�وصل�بعض�Gحيان�إ�ى �ا#قدمة تولت�هذه

 ورد�عند�غ!_هم�ف¨bا.

�التمي!�ªب �ضرورة �ع(ى �نbÅوا �أن �هو�مستعمل�فبعد �وما �هو�مهمل �ما !ن

�mي� �وتناولوا �ومركب، �مفرد �إ�ى �تقسيمه �خ�ل �من �ا#ستعمل �هذا �عن تحدثوا

�ا#ركب �وmي �والحرف، �والفعل �Wسم �أقسام �والخ�_��:ا#فرد �الطلب أقسام

  وWستخبار.

�البحث�mي�هذه�ا#قدمة�يرجع�إ�ى�أن - �الغزا�ي�ف!_ى�أن�منشأ "حب��:أما

 Gصولي!ن�ع(ى�مزج�جملة�من�النحو�با«صول،�فذكروا�اللغة�والنحو�حمل�بعض�

 فيه�معاني�الحروف�

 .2ومعاني�Mعراب�وجم��من�علم�النحو�خاصة"
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�توخذ� �مباحث�Gصول �تتوقف�عل¨bا pqال� �العلوم �أن �القاعدة �كانت و#ا

مسلمة�من�مظا¼bا،�فقد�حملهم�ع(ى�Wشتغال�bgا�حbÅم�لها،�وميلهم�إ�ى�Mعراب�

�ت �mي �ني}bم �تلك�عن �تجلت �وقد �بمسائلها، �M#ام �ع(ى �قدرbcم �وبيان حصيلها،

�أك¦_ها�عمدة�الدرس� القدرة�وذلك�M#ام�mي�ا#سائل�الست�الك�_ى�ال�pqجعلوا

�مباحث �وÀي �ا#قدمة �هذه �الوضع��:mي �وفائدة �له �وا#وضوع �وا#وضوع الوضع

  والواضع�ومعرفة�ا#وضوع.

�ب!ن�ابتداء�الوضع�ومعرفة�ا#وضوع�تج لت�معاني�ذلك�الشغف�فك¦_�وما

�أعمالهم،� �mي �بادية �ا#!ªان �وأهل �وظهرت�آثار�اللغوي!ن�والنحاة النقل�والتفريع،

فا«لفاظ�وما�يعرض�لذات�Gلفاظ�وهو��:"وأما�موضوعها�:جاء�mي�البحر�ا#حيط

�الكلمة� �mي�حال�Mفراد�ككون�هذه �mي�ذلك�ا#وضوع�إما �يبحث�اللغوي�ع�bا ما

�أ �أو�مجازا �أو�حقيقة �الكلمة �هذه �وككون�فاء �أو�متباينة، �أو�م�_ادفة و�مش�_كة

�أو� �أو�مضموما �مفتوحا �أو�معت�، �صحيحا �غ!_ه، �عن �أو�مقلوبا �أصليا عي�bا

مكسورا،�وغ!_�ذلك�مما�يتعلق�بعلم�التصريف،�وإما�mي�حال�تركيbÅا�ككون�هذه�

�Gعراض� �من �غ!_�ذلك �إ�ى �أو�فاع��أو�مفعو: �أو�خ�_ا �مبتدأ الذاتية�الكلمة

  .1ل�لفاظ"

وضابط�Gمر�أن�عرض�ا#ادة�mي�هذه�ا#قدمة�اكت�µ}Öطابع�التجريد،�بينما�

  غلب�ع(ى�كيفية�Wستد:ل�bgا�طابع�التقصيد�والتقعيد.

وب�_ديد�النظر�فيما�ورد�ف¨bا�وإجالة�الفكر�mي�ا#ظان�ال�pqاعتمدوها�ن�حظ�

السبكي�إ�ى�أن�ما�أوردوه�mي�أ¼bم�كانوا�mي�رحاب�Wقتداء�يرتعون،�فقد�ذهب�ابن�

�حيث�قال �يعت�_�أبعاض�علوم �جمعت�من��:مقدمات�علمهم �هو�إ:�نبذ "وهل
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نبذة�من�علم�النحو،�وÀي�الك�م�mي�معاني�الحروف�ال�pqيحتاج��:علوم�متفرقة

  إل¨bا�الفقيه...

  .1وÀي�الك�م�mي�مع�G�µمر�والنp¹...�وما�أشبه"�:ونبذة�من�اللغة

(ى�متقدميه�عدم�التفاbcم�mي�هذه�ا#قدمة�إ�ى�إقامة�كذلك�عاب�الرازي�ع

�Gخبار،� �باب �mي �فعلوا �كما �×حاد �طريق �عن �اللغة �نقل �حجية �ع(ى الد:لة

�كان �بأنه �اللغات��:وانتقدهم �رواة �أحوال �عن �يبحثوا �أن �عل¨bم �الواجب "من

�رواة� �ذلك�mي �فعلوا �كما �وتعديلهم �أسباب�جرحهم �عن �يتفحصوا والنحو�وأن

  .G"2خبار

�لم�نعدم�من�ان}bض�للرد�ع(ى�هذه�الدعوى�كابن�أم!_�الحاج�mي� �كنا وإذا

،�فإنا�نميل�إ�ى�أن�مسألة�الحكم�ع(ى�الجهد�اللغوي�عند�3كتابه�التقرير�والتحب!_

�تعلق�Gمر� �سواء �تعميق�البحث�وتعميم�Wستقراء �بضرورة Gصولي!ن�مرتبطة

خ!_�ما�يج(ي�هذه�ا#سألة�هو�ما�با#قدمة،�أو�بكيفية�Wستد:ل�بالخطاب،�«ن�

  اجتمع�فيه�القصدان،�واتحد�بسببه�الطرفان.

وقد�ترتب�عن�اتساع�الرؤية�وشمول�Wستقصاء�أن�الحكم�ع(ى�أعمالهم�

  :قد�يتصور�من�خ�ل�ا#واقف�الث�ثة�×تية

1.2
  .موقف
النقل
وا:جاراة

ل�مادbcا�أهل�وبابه�ا#قدمات�اللغوية�ال�pqتقدم�أن�Gصولي!ن�جاروا�mي�نق

  الفن�من�النحاة�واللغوي!ن.

                                                           

1 �Mاج�bg1/7.  
  .1/79ا#حصول�� 2
�ع(ى��1/77التقرير�والتحب!_�� 3 �تواطؤهم �العقل �بأخبار�من�يمنع �قطعا �علم �#ا �اعت�_�ذلك�"مكابرة «نه

  الكذب�أنه�موضوع�#ا�استعمل�فيه،�ف��يستحق�فائدة�الجواب�«نه�كإنكار�البدbÒيات".
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  �:وب�_ديد�النظر�mي�مضامي�bا�يتب!ن�أن�Gمر�ف¨bا�تتجاذبه�ث�ثة�إشكا:ت

يتعلق�بإمكان�الحكم�عما�أوردوه�ف¨bا�بإيصالهم�إ�ى�القدر�الذي��:أحدها  . أ

�البحث� �طبيعة �تقرره �p}Íء �وهذا �Wختصاص، �أهل �مشاركة �شرف يمك�bم

ن�علم�العربية�واضح�:�يدفع�فقد�اش�_طوا�mي�متعاطي�Gصو�ي�«ن�استمداده�م

Wج}bاد�M#ام�بعلوم�اللسان�سواء�تعلق�Gمر�باللغة�أو�Mعراب�أو�التصريف�أو�

 Wشتقاق�أو�غ!_ها.

يتعلق�بإمكان�الحكم�ع(ى�عملهم�بتفردهم�بآراء�تبو»bم�مكان��:والثاني  . ب

ره�والتمثيل�له،�«ن�السمة�ا#رجعية�ف¨bا،�وهذا�مما�ينبÙي�أن�يحتاط�mي�تصوي

�فيما� �عل¨bم �Mحالة �mي �وMغراق �بحثوا �الغ!_�فيما �مجاراة �Àي �عل¨bا الغالبة

صنفوا،�إ:�أ¼bم�أضفوا�ع(ى�ما�قرروه�مسحة�من�فيض�عطا»bم�كحديbÕم�عن�

ع�قة�اللفظ�با#ع�µ،�ومباحث�Mنشاء�والخ�_�وزمن�الفعل،�وWش�_اك�وال�_ادف�

 !_ها.�والحقيقة�وا#جاز�وغ


الثالث  . ج �ما��:أما �ع(ى �الد:لية �بتوقف�ا#باحث �الجزم �بإمكان فيتعلق

�الجزم�:�يصح�تعميم�القول�به�لفشو �وهذا �ا#قدمة�اللغوية، ظاهرة��أصل�mي

�تجلت� �وقد �الذات، �وإثبات �التألق �طابع �Gخرى �ع(ى �غلب �بينما �ف¨bا ا#جاراة

 معالم�هذا�Mثبات�mي�باب�الد::ت.

  Mضافات.موقف
التنبيه
و 2.2

�للتنبيه  . أ �يرجع �Gصو�ي��:فمما �العمل �mي �يجوز :� �أنه �ع(ى تنصيصهم

ي�تعضيدا�#ذهب�لغوي�أو�انتصارا�لقاعدة�نحوية  .1تطويع�النص�الش́ر

�إذا� �الكتب�اللغوية �mي �للمقرر �عندهم�Gخذ�بالنقل�الحرmي �:�يجوز كما

�الفخر�الرازي  �قال �Gصولية، �Gمر�با#فاهيم �قلنا�:تعلق �النحو�"إذا فعل��:mي

                                                           

  .1/45بدائع�الفوائدج�� 1
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مات�فعل�وزيد�فاعله،��:وفاعل،�ف��نريد�به�ما�يذكره�علماء�Gصول،�«نا�نقول 

  1بل�ا#راد�أن�الفعل�لفظة�مفردة�دالة�ع(ى�حصول�ا#صدر�ل~{pء�غ!_�مع!ن"

�mي� - �جاء �Wل�ªام �سبيله �مما �ا#عاني �طلب �Mكثار�من �حذروا كذلك

�م�:ا#ستصفى �نظر�العقل �mي �تستعمل �أن �بطريق�"وإياك �يدل �ما �Gلفاظ ن

Wل�ªام،�لكن�اقتصر�ع(ى�ما�يدل�بطريق�ا#طابقة�والتضمن�«ن�الد:لة�بطريق�

 .W2ل�ªام�:�تنحصر"

�الب�غية�أو�إعمال�ا#صطلحات� - �ع(ى�خطر�التعلق�بالصور �أيضا ونbÅوا

"أفحكم�الجاهلية�يبغون��:البديعية�فلقد�علق�ابن�أبي�Gصبع�ع(ى�قوله�تعا�ى

�لقوم�يوقنون"ومن�أحس وÀي��:"فحصل�mي�هذه�×ية�:بقوله�3ن�من�هللا�حكما

التعطف�وتجاهل�العارف،�والتذييل��:سبعة�أضرب�من�البديع�وÀي�:عشر�لفظات

 .4وا#قارنة�والتمثيل�والتعليق�وMيغال"

pqيغال�وتجاهل�العارف��:فلننظر�إ�ى�هذه�ا#صطلحات،�ولنقف�عند�لفظM

�ال �عن �ابتعادهما �يوم�لÛ_ى�مدى �:�يأمن�سؤال�هللا�تعا�ى �الذي حس�Gصو�ي

�أنزلت��:القيامة �التجنيس�الف�ني،�أو�Wيغال�الف�ني�فيما pمن�أين�فهمتم�ع�

  من�ك�مي�؟.

إضاف}bم�بعض�القيود�لبعض�التعاريف،��:أما�ما�يرجع�للتتمات�فمثاله  . ب

إ�ى�كما�هو�الحال�mي�العام�وا#طلق�وا#ش�_ك�وغ!_ها،�ووضع�تقسيمات�تضاف�

�إ�ى� �بالنظر �وا#حكم �أسبابه �باعتبار �ا#جمل �كتقسيم �اللغويون �ذكره ما

 موضوعاته،�وا#فهوم�باعتبار�أنواعه.�

                                                           

  .1/55التفس!_�الكب!_�� 1
  .1/30ستصفى�ا#� 2
  .52ا#ائدة�� 3
  .93بديع�القرآن�� 4
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�غ!_هم �يتناولها �لم �مباحث �أضافوا �ا#قيد،��:كذلك �ع(ى �ا#طلق كحمل

�سبب� �ع(ى �ورد �إذا �وحكمه �أو�ظنا �قطعا �العام�من�حيث�تناول�أفراده وحكم

عاني�بعض�ا#صطلحات،�وبيا¼bم�#ا�ي�_تب�عل¨bا�خاص،�وكذا�عرضهم�الدقيق�#

 :من�ثمرات�فقهية،�ومما�يج(ي�ذلك

�Gصوليون� - �أما �السهو، �مجرد �اللغة �mي pيع�� �الذي �النسيان مصطلح

فإن�كان�ال�_ك�عن�غ!_�قصد�سم�pسهوا،��:فيع��pعندهم�مطلق�ال�_ك�بمتعلقيه

�عندهم �ومن�ثمرته �عمدا، pوإن�كان�عن�قصد�سم:�� هللا�عليه�أن�قوله�ص(ى

�ذكرها"�:وسلم �إذا �فليصلها �أو�نس¨bا �ص�ة �عن �نام �وج1��p¹"من �mي هو�عام

النسيان�سواء�تعلق�Gمر�بالعمد�أو�السهو،�وقوله�"إذا�ذكرها"�يع��pأن�الساÀي�

�الخطاب� �ذاكر�ف��يزال �العامد �وأن �الخطاب، �عليه �الذكر�فيتوجه �عليه يطرأ

 .2يتوجه�عليه�أبدا

ما�أضيف�إ�ى�الن¾�pص(ى�هللا��:�pعند�ا#حدث!نمصطلح�الخ�_�الذي�يع� -

عليه�وسلم،�لكنه�رد�عند�Gصولي!ن�بأن�جل�ما�نقل�عنه�عليه�الص�ة�والس�م�

�بأمرين �ا#سألة �توضيح �السبكي �ابن �تو�ى �لذلك �الخ�_، :� �Mنشاء �باب �:من

�ا#خ�_�عن� �حكم �mي �به �فا#أمور �الخ�_، �إ�ى �آيل �جميعها �حاصل �أن "أحدهما

وكذا�القول�mي�النواÀي،�والسر�فيه�أنه�ص(ى�هللا�عليه�وسلم�ليس�آمرا�وجوبه،�

�×مر�حقا �وإنما �Wستق�ل، �سبيل �ا#صطفى��:ع(ى �×مر�من �وصيغ هللا�تعا�ى،

�والثاني �حكم�Mخبار�عن�هللا�تعا�ى، �mي �الس�م �لنقل��:عليه �سميت�أخبارا أ¼bا

                                                           

"من�ن�p}Öص�ة�ونام�ع�bا�فليصلها�إذا�ذكرها�إن��:حديث�أنس�أن�رسول�هللا�ص(ى�هللا�عليه�وسلم�قال� 1

  .1/280أقم�الص�ة�لذكري.�أخرجه�الدارمي��:هللا�تعا�ى�يقول 
  .2/740أحكام�القرآن�:بن�العربي�� 2
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¾�pص(ى�هللا�عليه�وسلم�ا#توسط!ن�وهم�يخ�_ون�عمن�يروي�لهم،�ومن�عاصر�الن

 .1كان�إذا�بلغه�أمر�:�يقول�أخ�_نا�رسول�هللا�ص(ى�هللا�عليه�وسلم،�بل�أمرنا

3.2
  موقف
Mنشاء
وPبتداء.

�Wستد:ل� �كيفية �mي �مستق��بذاته �ك�ما �رتبوا �أن�Gصولي!ن �به وا#راد

�يتعلق�bgا�من�الح �ا#وقف�mي�باب�الد::ت�وما ديث�بالخطاب،�وقد�تج(ى�هذا

عن�ا#نطوق�وا#فهوم�وأنواعهما�عند�ا#تكلم!ن،�أو�عبارة�النص�وإشارته�ود:لته�

  واقتضائه�عند�Gحناف.

يظهر�لنا�بعد�هذا�العرض�أن�انتصاب�Gصولي!ن�لبحث�قضايا�اللغة�لم�

يكن�حكرا�ع(ى�مقدماbcم�العلمية،�بل�هم�مختلف�ا#باحث�الد:لية،�«ن�طلب�

ي�هو�الغرض�Gساس�mي�العمل�Gصو�ي،�«نا#ع��µا#تضمن�للحكم�ال "كل��:ش́ر

عاقل�يعلم�أن�مقصود�الخطاب�ليس�هو�التفقه�mي�العبارة،�بل�التفقه�mي�ا#ع�_�

  .2عنه�وما�ا#راد�به

ومع��µهذا�أن�الشريعة�#ا�نزلت�بلسان�عربي�مب!ن،�كان�ع(ى�الناظر�ف¨bا�

د::bcا�ع(ى�ما�تقتضيه�أن�يأخذ�بما�ألفته�العرب�mي�مجاري�خطاbgا�وأن�يحمل�

  أعرافها�ومقاصدها،�ف��يتكلف�mي�فهمها�ما�:�تحتمله�ألفاظها�ومساقاbcا.

                                                           

�ول�ضافةbgM1/220اج�� 1 .� �دل�ع(ى�� �ما �وÀي �يعت�_�من�قبيل�النكرة �ا#طلق�عند�النحاة فإن�مصطلح

�Gصوليون�فهو�عندهم �أما �الجنس، �mي �الشائع �ذلك�Àي��:الفرد �وثمرة �ا#اهية�ب��قيد" �دل�ع(ى "ما

�الخ�ف�فيمن�قال�لزوجته �ولدت��:تلمس�وجه �تب!ن�أ¼bا �الوضع �وبعد �بنتا، �طالق�إن�ولدت�له Àي

  بنت!ن.

ن�اعت�_�لفظ�"بنت"�نكرة�بما�تدل�عليه�ع(ى�الفرد�الشائع�mي�الجنس�حكم�برد�الط�ق�فع(ى�مذهب�م -

 لتخلف�قيد�الوحدة�mي�مسم�µالبنت.

  وع(ى�مذهب�من�نظر�إ�ى�ا#اهية�حكم�بالط�ق�لتحققها�فيمن�يصدق�عليه�لفظ�بنت�أو�بنت!ن�فأك¦_. -
  .3/410ا#وافقات��2
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و#ا�كان�ا#وضوع�له�تعلق�ببحث�مسالك�الد:لة�اللفظية�عند�Gصولي!ن�

�وعن� µبا#ع�� �اللفظ�وصلته �الحديث�عن�مفهوم وجدت�أن�ا#وضع�محتاج�إ�ى

  إط�قات�الد:لة�عندهم.

  يحتاج�كل�م�bما�إ�ى�ضرب�من�الك�م.�فهما�أمران

  فماذا�عن�مفهوم�اللفظ�وأحوال�دراسته�عندهم�؟

 .مفهوم
اللفظ
وأحوال
دراسته
عند
اللغوي�ن
و5صولي�ن .3

�القول� �إ�ى �أدى �اللغات �مباحث �mي �Gصو�ي �الجهد �رصد �أن �تقرر لقد

  بالخصوصية�mي�باب�Gلفاظ�والد::ت.

ي!ن�:�يع��pالتخ(ي�جملة�عما�جاد�بيد�أن�دعوى�الخصوصية�عند�Gصول

  به�الجهد�ا#صطلÓي�عند�اللغوي!ن.

�عمل� �فقد �من�ا#عارف�والعلوم، �#جموعة �ا#ادة�Gصولية �استناد بحكم

�وأصبحت� �شرطهم، �ع(ى �بدراس}bا �وقاموا �علمهم، �mي �وضعها �ع(ى ا#حققون

��إضفاء�مسحة�الخصوصية�ع(ى�ما�يحتاج�إليه� mي�القاعدة�ا#طردة�mي�عملهم:

  ف�bم.

�mي� �الحيثية �ووجه �الحيثية، �هو�من�:زم �القول�بالخصوصية �أن ومعلوم

مباحث�Gلفاظ�قائم�ع(ى�توÝي�ا#طالب�الخ�_ية�ال�pqيتوصل�بصحيح�النظر�ف¨bا�

�وإجراء� �البياني!ن �وتشبيه �تصوير�ا#تأدب!ن �عن �بعيدين �الشرعية، �Gحكام إ�ى

�:�يناسب� �عملهم�عما �mي �تخلوا �لذا �وقدموا�النحوي!ن، �عندهم، �الد:لة µمع�

  بدائل�جلت�مناهج�Wستد:ل�بالخطاب�mي�عملهم.

  عناي}bم�بقضايا�Gلفاظ�mي�ع�ق}bا�بالد::ت.�:ومن�مظاهر�تلك�التجليات
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1.3
  مفهوم
اللفظ
وأوجه
بحثه
عندهم.

�اللغوي!ن� �استوعبت�جهود �Gصولي!ن �اللفظ�عند �دراسة �أن :�نستبعد

  والنحاة�والب�غي!ن.

pفيما�أغفله�أئمة�العربية�وظهر�مقصد��:وظهر�تألقهم�أك¦_�كما�قال�الجوي�

�دراسة� �اللفظ �دراسة �ع(ى �انكباbgم �التألق �ذلك �مظاهر �ومن �فيه، الشارع

  مصطلحية�بأبعادها�ا#عجمية�والسياقية�والد:لية.

"فاللفظ�mي�أصل�اللغة�مصدر�بمع��µالرمي�والطرح،�ثم�جعل�بمع��µاسم�

�ا# �أي �الحرف��1لفوظ"ا#فعول �من �الفم �صدر�من �بما �اللغة �عرف وخص�mي

�بأنه �حزم �ابن �Mمام �حده �فقد �أو�أك¦_، �الشفت!ن��:واحدا �من �مندفع "هواء

  .2وGضراس�والحنك�والرئة�ع(ى�تأليف�محدود�وهو�الك�م�نفسه"

وهو�عند�Gصولي!ن�وسيلة�للفهم�وأداة�للد:لة�بناء�ع(ى�أن�ا#قصود�من�

  قه�mي�العبارة�بل�البحث�mي�ا#راد�م�bا.الخطاب�ليس�التف

�عند� - �ممكن �هو �كما �للمهمل �مخرج �فيه �الد:لة �قيد فاش�_اطهم

 .3اللغوي!ن
                                                           

  .5/380لسان�العرب�ا#جلد�� 1
"ويعلم�من�هذا�أن��1/23بتصرف،�وجاء�mي�حاشية�الصبان�ع(ى�Wشموني��1/46بن�حزم�Mحكام�: � 2

�مقدرة �وأفرادا �محققة، �قاله�البعض�لتيس!_��:ومن�التحقيقي�:#اهية�اللفظ�أفرادا ا#حذوف�ع(ى�ما

_�ما�:�يمكن�النطق�به،�فإن�الضم!�:النطق�به،�فالتحقيقي�إما�منطوق�به�بالفعل�أو�القوة،�والتقديري 

ا#ست�_�كما�قاله�الر�p}àلم�يوضع�له�لفظ�ح�µqينطق�به".�وجاء�mي�الكليات:�"واللفظ�ع(ى�مصطلح�

أرباب�ا#عاني�عبارة�عن�صورة�ا#ع�G�µول،�والدال�ع(ى�ا#ع��µالثاني...�فإذا�وضعوا�اللفظ�بما�يدل�

  .795لثاني".�ص.ع(ى�تفخيمه�لم�يريدوا�اللفظ�ا#نطوق،�ولكن�مع��µاللفظ�الذي�دل�ع(ى�ا#ع��µا
"ثم�إن�بيان�ذلك�يتوقف��1/235،�وجاء�mي�¼bاية�السول�1/13،�والخصائص�7ينظر�حاشية�أبي�النجا�� 3

ع(ى�أنه�تعا�ى�:�يجوز�أن�يخاطبنا�با#همل�و:�بما�يخالف�الظاهر�«نه�لو�كان�جائزا�لتعذر�Wستد:ل�

  با«لفاظ�ع(ى�الحكم".
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"الكلمة��:وهو�عندهم�بمع��µالكلمة�والك�م�خ�فا�للنحوي!ن�الذين�قالوا -

�أك¦_� �وقال �ا#فيدة، �هو�الجملة �والك�م �اللفظ�ا#فرد �Àي �فالكلمة غ!_�الك�م،

 .1نه�:�فرق�بي�bما،،�فكل�واحد�م�bما�يتناول�ا#فرد�وا#ركب"إ�:Gصولي!ن

�حده�الدرس�Gصو�ي�#باحث�Gلفاظ،�ن�حظ�أ¼bم� �الفكر�فيما وبإجالتنا

�البحث� �بسعة �ع�bا �حديbÕم �اتسم �لذلك �د::bcا، �عن �بمعزل �يدرسوها لم

  وشمول�الدراسة،�حيث�نظروا�إل¨bا�mي�سياقات�مختلفة.

نواعها�ع(ى�تحقيق�مفهوم�ا#فرد�وا#ركب�وما�يتصل�فعملوا�بالنظر�إ�ى�أ -

�والخ�_� �وMنشاء �والجزئي �والك(ي �والحرف، �والفعل �تقسيمات�كا:سم �من bgما

 وWستخبار.

كما�عمدوا�بالنظر�إ�ى�وضعها�إ�ى�الحديث�عن�العام�والخاص�وا#ش�_ك� -

 .2وا#ؤول�أو�الجمع�ا#نكر�ع(ى�خ�ف

 ى�بحث�الحقيقة�وا#جاز�وما�يتصل�bgما.وعملوا�بالنظر�إ�ى�استعمالها�ع( -

وتوقفوا�أثناء�حديbÕم�عن�الوضوح�والخفاء�ف¨bا�ليقدموا�مباحث�دقيقة� -

 :تتعلق�ب�_تيب�Gلفاظ�حسب�قوbcا�الد:لية

�الخفي� �من �يقابلها �وما �وا#فسر�وا#حكم، �الظاهر�والنص �عن فتكلموا

الظاهر�وما�يقابلهما�من�وا#شكل�وا#جمل�وا#تشابه�كما�عند�Gحناف.�أو�النص�و 

  ا#جمل�وا#ؤول�كما�عند�ا#تكلم!ن.

  

 

                                                           

  .439،�وا#فردات�1/17التفس!_�الكب!_�� 1
  .1/32وشرح�التلويح��36ا#رأة��:انظر�الخ�ف�mي� 2
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�فجعلوها� - �مدلوله�وتعددهما �ووحدة �اللفظ�باعتبار�وحدته �إ�ى ونظروا

 وغ!_ها.��4وا#تواطئ��3وا#تباين��2م!ªوا�فيه�ب!ن�ا#�_ادف��1أقساما

  :والباحث�mي�طريقة�معالج}bم�لهذه�ا#باحث�يجدها�موجهة�بأمور�م�bا

تطور�مدلو:ت�Gلفاظ�وتحكم�ظاهرة�Wستعمال�ف¨bا،�فقد�رصدهم�ل -

 �:رد�الرازي�Gسماء�بالنظر�إ�ى�أصولها�إ�ى

 أسماء�قديمة�mي�ك�م�العرب�واشتقاقاbcا�معروفة. •

�الن¾�pص(ى�هللا�عليه�وسلم�mي�هذه�الشريعة�ونزل�bgا� • أسماء�دل�عل¨bا

�لم�تك �الشريعة �mي �الدين�وفروعا ن�تعرف�قبل�ذلك�القرآن�فصارت�أصو:�mي

 وÀي�مشتقة�من�ألفاظ�العرب.

                                                           

1 ��p}~1/169وا#حصول�للرازي��2/60ينظر�البحر�ا#حيط�للزرك.  
"لفظ�مفرد�دال�بالوضع�ع(ى�مدلول�لفظ�آخر�مفرد�دال�بالوضع�باعتبار�واحد"�ينظر�التقرير��:ا#�_ادف� 2

  .1/169والتجب!_�

ردة�ع(ى�مسم�µواحد�كالخمر�والعقار،�والليث�وGسد،�ولهم�mي�هذا�فهو�من�قبيل�Gلفاظ�ا#ختلفة�ا#توا

�أحد� �قيام �ف¨bا �يمتنع pqال� �الصور �mي �كبحbÕم �آثار�فقهية، �ت�_تب�عنه �ما �م�bا �مباحث�نفسية النوع

  .1/283ظر�ا#نثور�للزرك~{�pنخر�mي�باب�Gيمان�وغ!_ها...�يا#�_ادف!ن�مقام�× 
ة�الدالة�ع(ى�مسميات�مختلفة�كا�نسان�والسماء...�وقد�تلتبس�ا#�_ادفة�ا#تباينة�Àي�Gلفاظ�ا#ختلف� 3

�م�_ادفة� �ظن�أ¼bا �أطلقت�أسام�مختلفة�ع(ى�p}Íء�واحد�باعتبارات�مختلفة�ربما با#تباينة�وذلك�إذا

كالسيف�وا#هند�والصارم.�فإن�ا#هند�يدل�ع(ى�السيف�مع�زيادة�نسبة�إ�ى�الهند،�فخالف�إذن�مفهوم�

  .1/32نظر�ا#ستصفى�السيف...�ي
4 �pqلفاظ�الGي�Àسم��:ا#تواطئة�Wالذي�وضع��µا�متفقة�با#ع�bتطلق�ع(ى�أشياء�متغايرة�بالعدد�ولك�"

  .�1/31عل¨bا،�كاسم�الرجل�فإنه�يطلق�ع(ى�زيد�وعمرو�وبكر�وخالد..."�ينظر�ا#ستصفى�

والتمتع�والقران�وهذه�الث�ثة�مش�_كة�لفظ�الحج�«نه�يطلق�ع(ى�"Mفراد��:ومن�ا#تواطئ�mي�باب�العبادات

  .m1/286-287ي�ا#اهية�وÀي�Mحرام�والطواف�والوقوف�والس�ي".�ينظر�bgMاج�

  .1/24وmي�كتاب�سيبويه�إشارة�إ�ى�هذه�القسمة�جاء�فيه�

�واتفاق� �واحد، µوا#ع�� �اللفظ!ن �واخت�ف �ا#عني!ن، �:خت�ف �اللفظ!ن �اخت�ف �ك�مهم �من �أن "أعلم

  واخت�ف�ا#عني!ن".اللفظ!ن�
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 1أسماء�جاءت�mي�القرآن�لم�تكن�العرب�تعرفها�و:�غ!_هم�من�Gمم" •

�إ�ى� - �أن�Gلفاظ�العربية�خضعت�ع�_�تداولها �ذهب�ابن�فارس�إ�ى كما

�د:لية �أخر��:فقد�2تغ!_ات �مواضع �إ�ى �مواضع �من �ألفاظ �اللغة �من "نقلت

 .3شرائط�شرطت�فعفى�×خر�Gول"بزيادات�زيدت،�وشرائع�شرعت،�و 

لذلك�تواتر�mي�الكتب�Gصولية�الحديث�عن�الوضع�والحمل�وWستعمال،�

�بإمكان�النقل�إيمانا�م�bم�بضرورة�التحول�الد:�ي�mي�مسميات�Gلفاظ،� وقالوا

�بأن �عليه �هو�تابع��:واستدلوا �وإنما �له، �غ!_�واجب µللمع�� �اسما �Wسم "كون

قاء�Wسم�عن�ا#ع��µقبل�ا#واضعة،�وأنه�كان�يجوز�أن�يسم�µل�ختيار�بد:لة�انت

�كان� �فإذا �إ�ى�غ!_�ذلك، �البياض�سوادا µنحو�أن�يسم� �به، pسم� �بغ!_�ما µا#ع�

  .4كذلك�جاز�أن�يختار�مختار�سلب�Wسم�عن�معناه�ونقله�إ�ى�غ!_ه"

تمي!ªهم�mي�باب�الحقيقة�ب!ن�ما�هو�لغوي�وما�هو��:ومما�انب��µع(ى�ذلك -

ي،�وبنوا�استد:لهم�ع(ى�"أن�الخطاب�يجب��عرmي عام�أو�خاص،�ب!ن�ما�هو�ش́ر

ي�ثم�العرmي�ثم�ا#ع��µاللغوي�الحقيقي،�ثم�ا#جاز"  .5حمله�ع(ى�ا#ع��µالش́ر

                                                           

  .�1/302:،�وجاء�mي�كتاب�ا#زهر1/126ينظر�كتاب�الزينة�� 1

�من�الن¾�pص(ى�هللا�عليه��:"وقال�ع(ي�ر�p}àهللا�عنه ما�سمعت�كلمة�عربية�من�العرب�إ:�وقد�سمع}bا

  مات�حتف�أنفه�وما�سمع}bا�من�عربي�قبله".�:وسلم،�وسمعته�يقول 
قل�أو�التحول�تقت�p}Çالس!_�من�العام�إ�ى�الخاص،�لكن�الرصاع�ت�الظاهر�من�عباراbcم�أن�مسألة�الن� 2

"وقد�ورد��:19هـ�ب!ن�إمكان�الس!_�bgا�من�الخاص�إ�ى�العام،�جاء�mي�شرحه�لحدود�ابن�عرفة�ص��894

تعميم�الشرع�#ا�خصصته�اللغة،�كاليم!ن�فإ¼bا�mي�اللغة�قسم�بالتاء�أو�بإحدى�أخواbcا،�وmي�الشرع�

  بالط�ق�وغ!_ه�فالحقيقة�الشرعية�أعم�من�مدلول�اللغة".أعم�من�ذلك�كالحلف�
  .78الصاäي�� 3
  .�19– 1/18ا#عتمد�� 4
"ثم�إن�ا#جاز�إما�أن�يكون�واحدا�أو�أك¦_،�فإن�كان�واحدا�حمل�اللفظ�عليه��:1/178ا#حصول�للرازي�� 5

فإما�أن�يدل�دليل�mي��من�غ!_�افتقار�إ�ى�د:لة�أخرى�صونا�للك�م�من�Mلغاء�وإن�كان�اك¦_�من�واحد،

واحد�مع!ن�ع(ى�أنه�مراد،�أو�ع(ى�أنه�ليس�بمراد،�أو�:�يدل�الدليل�mي�واحد�مع!ن�:�بكونه�مرادا�و:�
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�M#ام� - �عن�ضرورة �الد:�ي �بعدها �mي �اللفظة �إ�ى �أسفرت�نظرbcم كما

لخطاب�أو�با#وقف�الك�مي�سواء�تعلق�Gمر�ب�"حال�الخطاب�من�جهة�نفس�ا

ا#خاطب�أو�ا#خاطب�أو�الجميع،�إذ�الك�م�الواحد�يختلف�فهمه�بحسب�حال!ن�

وبحسب�مخاطب!ن،�وبحسب�غ!_�ذلك...�من�Gمور�الخارجة�وعمدbcا�مقتضيات�

�تفتيق��G1حوال" �mي �يتفوقون �جعلهم �ا#قتضيات �bgذه �اهتمامهم �أن و:شك

�الفوائد �كتاب�بدائع �mي �جاء �تبي!ن�"د:ل�:مباحث�السياق؛ �إ�ى �السياق�ترشد ة

�ا#طلق،� �وتقييد �وتخصيص�العام، �غ!_�ا#راد، �احتمال �بعدم �والقطع ا#جمل

�أهمله� �فمن �ا#تكلم، �مراد �ع(ى �الدالة �القرائن �أعظم �وهو�من �الد:لة، وتنوع

�مناظرته" �وغالط�mي �نظره، �كتاب�الحيوان�2غلط�mي �mي "فللعرب�أمثال��:وجاء

م�يدل�عندهم�ع(ى�د::ت�أخر�فمن�لم�يعرفها�واشتقاقات�وأبنية�ومواضع�ك� 

 جهل�تأويل�الكتاب�

والسنة�والشاهد�وا#ثل،�فإذا�نظر�mي�الك�م�وmي�ضروب�من�العلم�وليس�

 .3من�أهل�هذا�الشأن�هلك�وأهلك"

�إما�أن�يدل�ع(ى�الحكم�بمنطوقه�أو�بمفهومه،�فما�دل� فالخطاب�عموما

�ا#س �ع(ى �"يحمل �كان�صريحا �إن �بمنطوقه �فاللغوي�عليه �فالعرmي ي �الش́ر µم

  4فا#جازي"

  وإن�كان�غ!_�صحيح�فد:لته�تكون�با:قتضاء�أو�با�يماء�أو�با�شارة.

                                                                                                                                                      

بكونه�غ!_�مراد،�فإن�دل�الدليل�ع(ى�أنه�مراد�ق�p}Çبه،�وإن�دل�الدليل�ع(ى�أنه�غ!_�مراد�فلم�يبق�إ:�

  .1/180وجه�واحد�حمل�عليه"�ينظر�ا#حصول�
  بتصرف.�3/347افقات�ا#و � 1
  .2/200،�وال�_هان�الزرك~{4/9�pبدائع�الفوائد�� 2
  .1/153الحيوان�للجاحظ�� 3
  .bgM1/364اج�� 4
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�م�bما� �كل �وmي �أو�مخالفا، �موافقا �يكون �أن �فإما �بمفهومه �عليه �دل وما

  .1مباحث�يرجع�إل¨bا�mي�باbgا

�كيفية� �mي �اعتمدوا �فقد �Gحناف �أما �ا#تكلم!ن، �اصط�ح �ع(ى هذا

 WيÀ� �أخرى �اصط�حات �بالخطاب �والد:لة��:ستد:ل �وMشارة العبارة

�القياس� �إ�ى �الجميع �يلجأ �النص �من �الحكم �أخذ �تعذر �وعند وWقتضاء،

  وWستد:ل.

�عن� �فماذا �Gصولي!ن، �عند �دراسته �وموجبات �اللفظ �مفهوم �عن هذا

  ع�قته�با#ع��µعندهم؟�

2.3

عندهم.WXبا:ع
  صلة
اللفظ

ولي!ن�أن�يعرضوا�mي�صدر�مقدماbcم�اللغوية�لصلة�اللفظ�جرت�عادة�Gص

�وتساءلوا �اللفظ�له، �الذي�وضع µا#ع�� �حقيقة �mي �بحثوا �كما ،µهل�هو��:با#ع�

  للصورة�الذهنية�أو�الخارجية�أو�للمع��µمن�حيث�هو�؟

�mي� - �mي�Gذهان�:�ع(ى�ما فذهب�الرازي�إ�ى�أن�ل�لفاظ�د::ت�ع(ى�ما

"Gلفاظ�تدل�ع(ى�ا#عاني�«ن�ا#عاني�Àي�ال�pqعناها��:قالGعيان�ولهذا�السبب�ي

 .2العاني،�وÀي�أمور�ذهنية

�Wستد:ل �قلنا�:ووجه �صخرة �وظنناه �بعيد �من �جسما �رأينا �إذا إنه��:إنا

�ازداد��:صخرة،�فإذا�قربنا�منه�وشاهدنا�حركته�وظنناه�ط!_ا�قلنا إنه�ط!_،�فإذا

�فقلنا �إنسان �أنه �علمنا �إنسا�:القرب �اخت�ف�إنه �عند �Gسماء �فاخت�ف ن،

                                                           

  .4/7والبحر�ا#حيط��235ينظر�حاشية�البناني�ع(ى�جمع�الجوامع�� 1

  
  .1/23التفس!_�الكب!_�� 2
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التصورات�الذهنية�يدل�ع(ى�أن�مدلول�Gلفاظ�هو�الصور�الذهنية�:�Gعيان�

  .1الخارجة

�مذهب� - �ع(ى �وردوا �الخارجية، �للصورة µا#ع�� �أن �إ�ى �بعضهم وذهب

�بمجرد� :� �كذلك �الخارج �mي �أ¼bا �هو�:عتقاد �إنما �Wخت�ف �هذا �بأن الرازي

 .2اخت�فها�mي�الذهن

�غ!_�تقيد� - �هو�من �حيث �من µللمع�� �موضوع �أنه �إ�ى �آخرون وذهب

 .3بخارäي�أو�بذه��pواستعمالهما�mي�أbÒما�كان،�استعمال�حقيقي

 .4واختار�ابن�أم!_�الحاج�التفصيل -

فا#نقول�ع�bم�أ¼bم�:�يقولون�بوجود�مناسبة�ذاتية�ب!ن��:أما�عن�الصلة •

�رأ �من �العام �موقفهم �من �ذلك �يستفاد �ومدلوله �سلميان�اللفظ �بن �عباد ي

� �ت �مناسبات��250الصيمري �تحصل �"لم �لم �بأنه �مستد: �bgا �قال �الذي هـ

�تخصيص�كل� �يكون �أن �للزم �ا#عينة �وا#عاني �ا#عينة �Gلفاظ �ب!ن مخصوصة

  .5واحد�بمسماه�ترجيحا�للممكن�من�غ!_�مرجح�وهو�محال

�:وقد�حكى�أن�بعضهم�كان�يد´ي�أنه�يعلم�ا#سميات�من�Gسماء�فقيل�له

أجد�ف¨bا�يبسا�شديدا�وأراه�اسم��:فقال�6ما�مسم�µآذغاع�؟�وهو�من�لغة�ال�_بر

  .7الحجر�وهو�كذلك

                                                           

  .1/23نفسه�� 1
  .bgM1/195اج� 2
  .936الكليات�� 3
  .1/74والتحب!_��ينظر�التقرير � 4
  .1/47وا#زهر��1/22التفس!_�الكب!_�� 5
  .1/47"وهو�بالفارسية"�ا#زهر��:mي�رواية�السيوطي� 6
  .1/74التقرير�والتحب!_�� 7
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  �:ورد�الجمهور�ع(ى�مقالة�عباد�بوجوه�م�bا

أنه�لو�ثبت�ما�قاله�:هتدى�كل�إنسان�إ�ى�كل�لغة�و#ا�صح�وضع�اللفظ� -

 .1للضدين�كالقرء�للحيض�والطهر�والجون�ل�بيض�وGسود

لو�كانت�ذاتية�#ا�اختلفت�باخت�ف�النواèي�ولكان�كل�إنسان��وم�bا�"أ¼bا -

 .bÒ2تدي�إ�ى�كل�لغة،�ولكان�الوضع�للضدين�محا:"

- �µا�"أنه�لو�كان�كذلك�:متنع�نقل�اللفظ�عن�معناه�الذاتي�إ�ى�مع�bوم�

 .3آخر�بحيث�:�يفهم�منه�الذاتي�أص�،�وال�زم�باطل�فا#لزوم�مثله"

�البيان �وأهل �اللغويون �bgذه��أما �:�يقولون �أ¼bم �أك¦_هم فا#عروف�عند

�ذلك� �كان �مكان�ضرب�#ا �"ربض" �قال �قد �كان �اللغة �واضع �"فلو�أن ا#ناسبة

  .4يؤدي�إ�ى�فساد"

�وWشتقاق �التصريف �أهل �بعض �كان��5وذهب �وإن �بإمكا¼bا �القول إ�ى

  .6"الفرق�بي�bم�وب!ن�مذهب�عباد�أن�عبادا�يراها�ذاتية�موجبة�بخ�فهم"

بعض�من�قال�با#حاكاة�ومراعاة�جرس�Gلفاظ�إ�ى�مثل�ذلك،��كما�ذهب

  :جاء�mي�كتاب�الخصائص

                                                           

  .1/47ا#زهر�� 1
  .b¼1/136اية�السول�� 2
  .1/74التقرير�والتحب!_�� 3
Wبتداء�اسم�ا#اء�للنار�واسم�النار��"فإ¼bم�لو�وضعوا�mي�:378،�وجاء�mي�م!ªان�Gصول�93دئل�Mعجاز�� 4

�ذلك� �من �Wسم �جاز�نقل �مرور�الزمان �ع(ى µمع�� �الغرض�بحدوث �تبدل �فإذا �صحيحا، �كان للماء

  .1/18ا#سم�µإ�ى�غ!_ه�تحقيقا"�وينظر�ا#عتمد�
  .75- 1/74والتقرير�والتحب!_��4،5ينظر�السكاكي�mي�مفتاح�العلوم�� 5
  .1/47ا#زهر�� 6
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"فأما�مقابلة�Gلفاظ�بما�يشاكل�أصواbcا�من�Gحداث�فباب�عظيم�واسع�

ونهج�ملتئب�عند�عارفيه�مأموم،�وذلك�أ¼bم�كث!_ا�ما�يجعلون�أصوات�الحروف�

  .1ع(ى�سمت�Gحداث�ا#ع�_�ع�bا"

�رد�مذهب�وقد�أنG�µ¹صولي �بإجماعهم�ع(ى �الصلة ون�حديbÕم�عن�هذه

�:ختيار� �تابعة �عادية �مناسبة �وجود �إمكان �وقبولهم �بالذاتية، p}àالقا� عباد

 :الواضع،�لذا�ينبÙي�التمي!�ªب!ن�أمرين

ما�علم�فيه�أن�واضع�اللفظ�هو�هللا�تعا�ى،�وهنا�يجب�القطع��:أحدهما -

�ع �ذلك �خفي �"فإن �ومعناه �اللفظ �ب!ن �مناسبة �بعض�بوجود �إ�ى �بالنسبة لينا

 .G2لفاظ�مع�معان¨bا�فلقصور�منا�أو�لغ!_ه�من�مقتضيات�حكمته�وإرادته"

�يكفي��:والثاني - �وفيه �البشر، �عامة �اللفظ�من �واضع �أن �فيه �علم ما

�الظاهر �"«ن �معناه �وب!ن �بينه �بوجوب�مناسبة �ورعاية��:الظن �الواضع، حكمة

 .3التناسب�من�مقتضياbcا"

                                                           

  �:،�وهنا�ينبÙي�التنبيه�ع(ى�أمرين2/157الخصائص�� 1

أن�ا#ناسبة�ال�pqقصدها�أصحاب�التصريف�ترا´ي�بعد�العلم�بوضع�الواضع،�أما�ا#ناسبة��:أحدهما -

 ع(ى�مقت�µ}Çقول�عباد�ف�p¹ذاتية�ترا´ى�مع�وضع�الواضع.

�بعض�:والثاني - �بحسب�خواص�الحروف�وال�_كيبات�يتأتى�mي µأن�اعتبار�التناسب�ب!ن�اللفظ�وا#ع��

الكلمات،�وأما�اعتباره�mي�جميع�كلمات�لغة�واحدة�فالظاهر�أنه�متعذر،�فما�الظن�باعتباره�mي�جميع�

  .1/75كلمات�اللغات�؟"�التقرير�والتحب!_�
  .1/74التقرير�والتحب!_��2
  .1/74التقرير�والتحب!_�� 3

�علم��1/74وجاء�mي�نفس�ا#صدر�عن�تصور�ا#ناسبة�mي�Gلفاظ�ا#ش�_كة���� أنه�وضع�با:ش�_اك�أن�ما

لل~{pء�وضده�فإنه�"يجوز�أن�يناسب�بالذات�معني!ن�متضادين�من�وجه!ن�ك��من�وجه،�فيصدق�أن�

  ب!ن�كل�من�ا#عني!ن�اللذين�وضع�اللفظ�لكل�م�bما�وب!ن�اللفظ�مناسبة".
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حث�Gصولي!ن�mي�صلة�اللفظ�با#ع��µيتحدد�بث�ثة�يتب!ن�مما�سبق�أن�ب

  :ضوابط

 إقرارهم�العام�بإمكان�ا#واضعة�mي�الحديث�اللساني.�:أولها -

�تؤدي�إ�ى�هدم�قاعدة��:والثاني - نف¨bم�التام�القول�بذاتية�ا#ناسبة�«¼bا

 ا#واضعة.

�حكمة��:والثالث - �حدود �mي �ا#ناسبة �bgذه �القول �من �تحرجهم عدم

 لها.�وتصرف�الواضع

  :وbgذا�اتسم�بحbÕم�mي�هذه�الصلة�بجودة�التدقيقات�ومراعاة�الحيثيات

�طبيعة� - �تقتضيه :� �ما �قبيل �من �«¼bا �الذاتية �با#ناسبة �يقولوا فلم

 اللغات�وتباين�Gلسن�واللهجات.

�العقول� �تأنفه �ما �قبيل �من �«¼bا �الصرفة �با:عتباطية �يقولوا ولم

ي�ا#ناسبات.الراجحات،�و«¼bا�تستبعد�أن�يكون�ل   لواضع�قصد�mي�́ر

�ورد�عند�ا#حدث!ن�بشأن�هذه�الصلة�وجدت�أن�البحث� �إ�ى�ما ي وبرج́و

ف¨bا�يميل�إ�ى�القول�با:عتباطية،�فاللغة�#ا�كانت�اعتباطا�mي�نشأة�د:ل}bا�فإ¼bا�

  .1من�حيث�Àي�مواضعة�:�يتس��µللعقل�أن�يتسلط�ع(ى�روابطها�الد:لية�Gو�ى

�بي!_�غ!_و �ذهب �الذي��وقد �السيمياء �علم �mي �:�سيما �توافقية �أ¼bا إ�ى

�يع�_فون� �الذين �الع�مة �مستعم(ي �ب!ن �"توافق �إ�ى �ال�_م!�ªفيه �عملية تخضع

                                                           

  .112التفك!_�اللساني�mي�الحضارة�العربية� �1
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�وا#دلول" �الدال �ب!ن �القائمة �أ¼bا��،1بالع�قة �إ�ى �كلودليفي �ذهب �ح!ن mي

  .2اعتباطية�من�حيث�الوضع�Gول،�تعاقدية�بعد�شيوع�Wستعمال

#وقف�بعض�ا#تخصص!ن�mي�الدرس�اللغوي�الحديث��هذه�إشارة�عارضة

�استيعاب�ا#سائل� �ع(ى �ا#نهج�Gصو�ي �ع(ى�سيبل�Wستئناس�لÛ_ى�قدرة سق}bا

�من� �ا#سائل �تلك �برصد �إ: �يتم �لن �الكشف �وهذا �دقائقها. �وكشف اللغوية

�يستد´ي� �ما �وهو �الكلية. �أس�كها �mي �نظمها �ع(ى �والعمل �ا#تفرقة جزئياbcا

�ا# �اللغات�أو�استقراء �إ�ى �تعلق�Gمر�با#قدمات�أو�با#باحث�×يلة واطن�سواء

  بباب�الد::ت.

�عند� �اللفظية �الد:لة �مسالك �خ�ل �من �دراسته �ع(ى �سنعمل �ما وهذا

�وإط�قاbcا� �الد:لة �مفهوم �عن �الحديث �من �:بأس �ذلك �وقبل Gصولي!ن،

  عندهم.

 مفهوم
الد8لة
وإط\قا]Zا
عندهم. .4

قيدا�أساسا�فيما�ترجمت�به�لهذا�العمل،�لذا�وجب�الحديث�تعت�_�الد:لة�

�عند� �وإط�قاbcا �عامة، �العربية �بالعلوم �ا#شتغل!ن �عند �مفهومها �وعن ع�bا

  Gصولي!ن�خاصة.

  فماذا�عن�معناها�mي�Wستعمال�اللغوي�؟

  

  

  

                                                           

  .34السيمياء�� 1
  .82مبادئ�mي�علم�Gدلة�� 2
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1.4
  مفهوم
الد8لة
لغة.

�واستعما:ت�مت �تصاريف�كث!_ة، �"د.ل.ل." �مادة �mي �اللغة �وÀي�«ئمة عددة

  .1"الد:لة�والد:لة�بالكسر�والفتح"�:من

�والدلي(ي" �والدلولة �"الد:لة �د:لة��2وWسم �الطريق�يدله �ع(ى �"دله ومنه

  .3ود:لة�ودلولة�والفتح�أع(ى"

  وا#ع��µأرشده�وهداه�إليه.

  :وذهب�ابن�فارس�إ�ى�أن�«صل�الدال�وال�م�معني!ن

وا#ع�4��µخر�اضطراب�mي�ال~{pء"إبانة�ال~{pء�بأمارة�تتعلمها�و× �:"أحدهما

�كالكناية� �مصدر �الد:لة �و"أصل �العربي �اللسان �تداول �mي �Gشهر �هو Gول

�الد:لة��5وGمارة �ب!ن �الكفوي �أبو�البقاء �فرق �وقد �والكسر�معا، �بالفتح أي

"وما�كان�ل�نسان�اختيار�mي�مع��µالد:لة�فهو��:والد:لة�(بالفتح�والكسر)�فقال

�و  �الدال، �قلتبفتح �إذا �مثاله �ذلك�فبكسرها، �اختيار�mي �يكن�له �لم د:لة��:ما

الخ!_�لزيد�فهو�بالفتح�أي�له�اختيار�mي�الد:لة�ع(ى�الخ!_،�وإذا�كسرbcا،�فمعناه�

  .6صار�الخ!_�سجية�لزيد�فيصدر�منه�كيف�ما�كان"�:حينئذ

�ومنه� - �الع!ن، �بضم �يفعل �فعل �باب �من �ا#ادة �هذه �من �الفعل وورد

 .b7ذه�الطريق�د:لة�أي�عرفته،�ودللت�به�أدل�د:لة""دللت��g:قولهم
                                                           

  .bc14/16ذيب�اللغة�� 1
  .7/324تاج�العروس�� 2
  .2/1006لسان�العرب� 3
  .2/259معجم�مقياس�اللغة�� 4
  .bc14/66ذيب�اللغة�� 5
  .439الكليات�� 6
  .bc14/66ذيب�اللغة�� 7
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 1"دل�يدل�إذا�من�بعطائه"�:كما�جاء�من�باب�فعل�يفعل�بكسرها�ومنه -

�وثق�بمحبة�صاحبه�فأفرط��:ومن�الباب�قولهم - "أدل�الرجل�إد::�إذا

�صيده"�:و�2عليه" �ع(ى �والبازي�يدل �زوجها... �ع(ى "هو�مدل��:و�3"تدللت�ا#رأة

� �أسد�مدل"بفضله�وشجاعته �وسلم�4ومنه �الحديث�قوله�ص(ى�هللا�عليه �:وmي

"mي�حديث�ع(ي�عن�صفة��:،�جاء�mي�كتاب�ال�bاية5"إن�الدال�ع(ى�الخ!_�كفاعله"

"ويخرجون�من�عنده�أدلة،�وهو�جمع�دليل�أي�بما�قد�علموه�فيدلون��:الصحابة

 .6عليه�الناس،�يع��pيخرجون�من�عنده�فقهاء،�فجعلهم�أنفسهم�أدلة�مبالغة"

  �:وقد�كان�الصحابة�رضوان�هللا�عل¨bم�يرحلون�إ�ى�عمر�ر�p}àهللا�عنه

  7"فينظرون�إ�ى�سمته�ودله�ليتشbÅوا�به"

  .8والدال�كما�فسره�ابن�Gث!_�هو�الهدي

  :أما�السمت�ف!_د�بمعني!ن

�وا#ع���µ:أحدهما - �الخ!_، �أهل �وهيأة �الدين �وا#نظر�mي �الهيأة "حسن

 .9الزم�هذا�السمت"�الطريق،�يقال�:الثاني�أن��السمت

                                                           

  .2/1006نفسه�ولسان�العرب�� 1
  .1/76جمهرة�اللغة�� 2
  .bc4/66ذيب�اللغة�� 3
  .134أساس�الب�غة��� 4
  .5/41سÛن�ال�_مذي�� 5
  .�131– 2/130ال�bاية��6
  .2/131ال�bاية�� 7
  .2/131نفسه�� 8
  .bc14/65ذيب�اللغة�� 9
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�به� - �يقصد �أغلbÅا �أن �يتضح �ا#ادة �هذه �تصاريف �النظر�mي وبإمعان

  الهداية�وMرشاد�فماذا�عن�معناها�mي�Mصط�ح�؟

2.4

  .�مفهوم
الد8لة
اصط\حا

�العربية� �بالعلوم �ا#شتغل!ن �كب!_�ب!ن �باهتمام �الد:لة �موضوع �حظي لقد

�إ:�أن�الذين�كانت�لهم�م!ªة �هم��وMس�مية، �وبيان�أقسامها السبق�إ�ى�حدها

�التقرير�والتحب!_ �كتاب �mي �جاء �ا#نطق، �للمنطقي!ن��:علماء �العملية "والعادة

�ف¨bا" �أشياء�1التقسيم �أربعة �منحصر�mي �"نظر�ا#نطقي �أن التعريفات��:ذلك

  ومبادbÒا�والحجج�ومبادbÒا.

فة�الد:لة�و#ا�كانت�لها�ألفاظ�تدل�عل¨bا�وbgا�يتصرف�ف¨bا�احتيج�إ�ى�معر 

  .2وأقسامها�وما�يعت�_�م�bا�mي�الفن�وما�:�يعت�_"

�أن� �Àي �والعربية �وGصول �ا#!ªان �أهل �عند �العام �مفهومها �mي والد:لة

  .3"يكون�ال~{pء�بحالة�يلزم�من�العلم�به�العلم�ب~{pء�آخر"

p¹ي�اصط�ح�ا#تقدم!ن�فmالذكر�البالغ��:أما��µفهم�أمر�من�أمر،�كفهم�مع�"

  .4لفظ�الرجل"×دمي�من�

�µول�يسمGء�p}~وأخذا�بما�ذهب�إليه�ا#تأخرون�ي�حظ�من�تعريفهم�أن�ال

  د�Wوالثاني�مدلو:.

  :"وا#طلوب�بالشيئ!ن�ما�يعم�اللفظ�وغ!_ه�فهذه�أربع�صور 

                                                           

  .1/99التقرير�والتحب!_�� 1
  .35شرح�البناني�ع(ى�م�ن�السلم�� 2
  .2/284الكشاف�� 3
  .35شرح�البناني�� 4
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�ا#وضوعة��:Gو�ى - �Gفعال �كأسماء �لفظا �وا#دلول �الدال �من �كل كون

 «لفاظ�Gفعال�ع(ى�رأي.

ال�لفظا�وا#دلول�غ!_�لفظ،�كزيد�الدال�ع(ى�شخص�كون�الد�:والثانية -

 Mنسان.

 عكس�الثانية�كالخطوط�الدالة�ع(ى�Gلفاظ.�:والثالثة -

 كون�كل�م�bما�غ!_�لفظ�كالعقود�الدالة�ع(ى�Gعداد.�:والرابعة -

  �:وبناء�ع(ى�ما�تقدم�فالد:لة�بمفهومها�العام�تنقسم�عندهم�إ�ى

�Gلف�:لفظية  . أ �كد:لة �وضعية �إما �أو�وÀي �معان¨bا �ع(ى �ا#وضوعة اظ

�أح"� �"أح، �أو�طبيعية�كد:لة �وجود�:فظ�يقوم�به، �اللفظ�ع(ى عقلية�كد:لة

 ع(ى�وجع�الصدر�أو�السعال.

�ود:لة��:غ!_�لفظية  . ب �Gلفاظ، �ع(ى �الكتابة �كد:لة �وضعية �إما وÀي

�أو� �صانعها، �ع(ى �ا#صنوعات �كد:لة �أو�عقلية �أو�:، �نعم µمع�� �ع(ى Mشارة

  .1كد:لة�حمرة�الوجه�ع(ى�الخجل،�وصفرته�ع(ى�الوجل"طبيعية�

�هو�القسم�Gول�وهو�الد:لة�اللفظية���� �وا#عت�_�م�bا فهذه�ستة�أقسام،

  .2الوضعية

  

  

                                                           

  .441و�الكليات��38ينظر�شرح�البناني� 1
"واعلم�أن�Gمور�منقسمة�إ�ى�ما��:2/333اء�mي�ا#ستصفى�،�وج43ومنطق�العرب��40ينظر�شرح�البناني�� 2

يدل�ع(ى�غ!_ه،�وإ�ى�ما�:�يدل،�فأما�ما�يدل�فينقسم�إ�ى�ما�يدل�بذاته�وهو�Gدلة�العقلية...�وإ�ى�ما�

  يدل�بالوضع�وهو�ينقسم�إ�ى�صوت�وغ!_�صوت�كا�شارة�والرمز..."�
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فإذا�كانت�الد:لة�عبارة�عما�يتوصل�به�إ�ى�معرفة�ال~{pء�فهذا�التعريف�

�و  �أو�با#ثال �والحاجب، �اليد �كحركة �أو�با�شارة �باللفظ �"إما هو�الجرم�يكون

.�وإذا�كان�Mنسان�2،�أو�بالعقود�الدالة�ع(ى�الحساب1ا#وضوع�ع(ى�شكل�ال~{pء"

بحكم�مدنيته�وحاجته�إ�ى�نيل�حظوظه�ميا:�إ�ى�اقتناص�مطالبه،�فقد�خلقه�

�وذلك�:�يتم�إ:� �إ�ى�مشاركة�غ!_ه... هللا�"غ!_�مستقل�بمصالح�معاشه،�محتاجا

p}Íء�يحصل�به�التعريف،�وكان�اللفظ�أن�يعرفه�ما�mي�نفسه�فاحتيج�إ�ى�وضع�

  .3أفيد�من�Mشارة�وا#ثال�وأيسر"

إن�اهتمام�العلماء�بالد:لة�اللفظية�الوضعية�:�يع��pإعراضهم�عن�باðي�

�Gلفاظ� �هو�البحث�mي �ا#سالك�اللغوية �يتفق�وطبيعة �الذي �إ:�أن الد::ت،

  ه�الد:لة�؟وع�ق}bا�بمعان¨bا�ا#وضوعية�بإزا»bا.�فماذا�عن�تعريف�هذ

3.4
  مفهوم
الد8لة
اللفظية
الوضعية.

�قيدي� µمع�� �إ�ى �الد:لة�:بأس�من�Mشارة قبل�أن�نعرض�لتعريف�هذه

�عند� �اللفظ �أن �هو �عليه �التنبيه �ينبÙي �ما �وأول �ف¨bا، �والوضعية اللفظي

�G4صولي!ن�:بد�أن�يكون�د�Wع(ى�مع��µفيخرج�به�ا#همل�كما�كان�عند�اللغوي!ن

                                                           

  .171وا#فردات��b¼1/133اية�السول�� 1
  .M"9شارة�والكتابة�والنصب�والعقود"�ينظر�شرح�Gزهري�ع(ى�م�ن�Gجرومية��:لدوال�Gربعةوهذه�Àي�ا� 2
فلعمومه��:"اما�كونه�أفيد�:،�وقد�عقب�×مدي�ع(ى�كون�اللفظ�أفيد�وأيسر�بقولهb¼1/133اية�السول�� 3

�كونه�من�حيث�إنه�يمكن�التعب!_�به�عن�الذات�وا#ع��µوا#وضوع�وا#عدوم�والحاضر�والغائ �وإما ب...

أيسر�فإنه�موافق�ل�مر�الطبي�ي�«نه�مركب�من�الحروف�الحاصلة�من�الصوت،�وذلك�إنما�يتولد�من�

كيفيات�مخصوصة�تعرض�للنفس�عند�إخراجه،�وإخراجه�ضروري�فصرف�ذلك�Gمر�الضروري�إ�ى�

  .134-1/133وجه�ينتفع�به�الشخص�انتفاعا�كليا�فلما�كان�اللفظ�أفيد�وأيسر�وضع"�نفس�ا#صدر�
:�"وع(ى�كل�من�Wحتمال!ن�يخرج�ك�م�اللغوي!ن�فإنه�ما�يتلفظ�به�مهم��كان�7جاء�mي�حاشية�أبي�النجا�� 4

:�"وأما�القول�فأصله�أنه�كل�لفظ�مذل�به�اللسان�تاما�1/131أو�مستعم�".�وجاء�mي�كتاب�الخصاص�

  والناقص�ما�كان�بضد�ذلك".كان�أو�ناقصا،فالتام�هو�ا#فيد�أع��pالجملة�وما�كان�mي�معناها،�
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�قالواوهو�عند �الذين �للنحوي!ن �خ�فا �والك�م �الكلمة µبمع�� �غ!_��:هم "الكلمة

�أك¦_� �وقال �ا#فيدة، �الجملة �هو �والك�م �ا#فرد، �اللفظ �Àي �فالكلمة الك�م،

  .G1صولي!ن�إنه�:�فرق�بي�bما،�فكل�واحد�م�bما�يتناول�ا#فرد�وا#ركب"

مع��µاسم�واللفظ�mي�أصل�اللغة�مصدر�بمع��µالرمي�والطرح،�ثم�جعل�ب

  أي�ا#لفوظ.�2ا#فعول 

�مندفع�من�الشفت!ن�وGضراس�والحنك� �"هواء �أنه �الحقيقة �ع(ى "وحده

  .3"هو
الك\م
نفسهوالحلق�والرئة�ع(ى�تأليف�محدود،�هذا�أيضا�

�يكون�موضوعا� �أن �وشرطه �عندهم، �للد:لة �اللفظ�أداة �أن �يعلم وbgذا

.µع�#  

اء�ا#ع��µفيعم�ما�يكون�بنفسه�أو�"تعي!ن�اللفظ�بإز �:فا#راد�به�:أما�الوضع

�وا#جازات" �الحقائق �فيتناول �له��4بقرينة �:�د:لة �عما �به �يح�_ز �الوضع وقيد

  كا#هم�ت.

�يدور� �عندهم �الوضعية �اللفظية �الد:لة �مفهوم �فإن �تقدم �ما �ع(ى بناء

  :حول�ث�ثة�إط�قات

  

                                                           

:�"فالك�م�يقع�ع(ى�Gلفاظ�ا#نظومة�وع(ى�ا#عاني�439،�وجاء�mي�مفردات�الراغب�1/17التفس!_�الكب!_�� 1

�أك¦_� �وعند �أو�أداة. �أو�فع� �كان �اسما �منه �الجزء �ع(ى �يقع �النحوي!ن �وعند �مجموعة، �تح}bا pqال

ة،�وهو�أخص�من�القول،�فإن�القول�يقع�عندهم�ع(ى�ا#تكلم!ن�:�يقع�إ:�ع(ى�الجملة�ا#ركبة�ا#فيد

  ا#فردات،�والكلمة�تقع�عندهم�ع(ى�كل�واحد�من�Gنواع�الث�ثة".
  .795،�والكليات�7حاشية�أبي�النجا�� 2
  .M1/46حكام�:بن�حزم� 3
  .1/68التقرير�والتحب!_�� 4
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1.3.4
�من�اللفظ�إذا
:إن
الد8لة
dي
:Mط\ق
5ول  µا#ع�� أطلق��"فهم

  وهذا�اختيار�أهل�العربية�وGصولي!ن.�1بالنسبة�إ�ى�العالم�بالوضع"

2.3.4
"كون�اللفظ�كلما�أطلق�فهم�ا#ع���µ:إن�الد:لة�Àي�:Mط\ق
الثاني

  .2للعلم�بالوضع�وهو�اختيار�أك¦_�ا#ناطقة�وبعض�Gصولي!ن

أ¼bا�ومرد�الفرق�ب!ن�التعريف!ن�يرجع�إ�ى�حقيقة�الد:لة�نفسها،�وحاصله�

�:�يتحقق� �هذا �وع(ى �ا#تكلم، �ك�م �من �السامع �فهم �عن �عبارة �تكون �أن إما

  وجودها�إ:�بفهم�وإدراك�من�ا#تلقي.

وإما�أن�تكون�وصفا�للفظ�بحيث�كلما�أطلق�دل�ع(ى�معناه�سواء�حصل�

  إدراك�من�السامع�أو�لم�يحصل.

ب!ن�فإن�"إنه�إذا�دار�اللفظ�ب!ن�ا#تخاط�:حجة�الذين�تبنوا�Mط�ق�Gول  -

دل�عليه،�وإن�لم�يفهم�منه�p}Íء�قيل�لم�يدل�عليه،�فدار��:فهم�منه�p}Íء�قيل

 .3إط�ق�لفظ�الد:لة�مع�وجود�الفهم�وجودا�وعدما،�فدل�ع(ى�أنه�مسماه"

أن�الد:لة�صفة�للفظ�باعتباره�د��W:وحجة�ا#تمسك!ن�با�ط�ق�الثاني -

لعلم�بالدال�حالة�تحقق�ع(ى�معناه�بحيث�يمتنع�انفكاك�العلم�با#دلول�عند�ا

 .4العلم�به"

ولهذا�الفرق�أثر�mي�تعريف�الد:لة�عند�Gصولي!ن،�ف�p¹عند�عام}bم�من�

�حصل� µqم� �مدلوله �عن �معناه �بحيث�:�ينفك �الوصف�ا#رتبط�بالدال قبيل
                                                           

  .1/131وشرح�التلويح��298مرآة�Gصول�� 1
  .2/288الكشاف�� 2
  .23تنقيح�الفصول�شرح�� 3
إ¼bا�عبارة��:"وإنما�قلنا�:�205– 1/204.�وجاء�mي�كتاب�bgMاج�23وشرح�التنقيح��2/285انظر�الكشاف�� 4

عن�كون�اللفظ�بحيث�إذا�أطلق�فهم�منه،ولم�نقل�إ¼bا�نفس�الفهم...�«ن�الد:لة�نسبة�مخصوصة�

."µب!ن�اللفظ�وا#ع�  
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"الد:لة�عبارة�عن�كون�اللفظ�بحيث�إذا��:العلم�بالوضع،�جاء�mي�كتاب�bgMاج

  .��1ن�كان�عا#ا�بالوضع"أطلق�فهم�منه�ا#ع��µم

�التقرير�والتحب!_ �mي �أرسل��:وجاء �اللفظ�بحيث�إذا �كون �Àي �الد:لة "إن

  .2فهم�ا#ع��µللعلم�بوضعه

وÀي�عندهم�من�قبيل�Gثر�الحاصل�لدى�السامع�عند�فهمه�#ع��µالدال�

فهم�ا#ع���µ:"إن�مع��µالد:لة�عند�علماء�Gصول�والبيان�:جاء�mي�مرآة�Gصول 

  .3لفظ�إذا�أطلق�بالنسبة�إ�ى�العلم�بالوضع،�:�فهمه�منه�م�µqأطلق"من�ال

وإذا�كان�من�خسرو�قد�جزم�mي�تعريفه�السابق�بأن�الد:لة�عبارة�عن�فهم�

�الد:لة�هو �ب!ن�Mط�ق!ن�وذكر�أن�مفهوم �فإن�Gسنوي�جمع "كون��:السامع،

�وإن�شئ �بالوضع، �من�كان�عا#ا µا#ع�� �أطلق�فهم�منه فهم��:ت�قلتاللفظ�إذا

.�وبإمعان�النظر�mي�التعريف!ن�4السامع�من�الك�م�تمام�مسماه�أو�جزأه�أو�:زمه"

نجد�أن�أقرbgما�إ�ى�حقيقة�الد:لة�هو�أ¼bا�نسبة�مخصوصة�ب!ن�الدال�وا#دلول�

�µبعد�العلم�بالوضع�فإذا�نسبت�إ�ى�اللفظ�كانت�صفة�له،�وإذا�نسبت�إ�ى�ا#ع�

ا#عني!ن�:زمان�لهذه�Mضافة،�فأمكن�تعريفها��"وك� �:كانت�صفة�لفهم�السامع

  .5بأbÒما�كان"


Mط\ق
الثالث.3.3.3.  

  �:وهو�الذي�اختاره�شهاب�الدين�القراmي،�جاء�mي�شرح�تنقيحه

                                                           

  .bgM1/204 –�205اج�� 1
  .36وغاية�الوصول��1/99تحب!_�التقرير�وال� 2
  .298مرآة�Gصول�� 3
  .b¼1/144اية�السول�� 4
  .2/288الكشاف�� 5
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�فيسلم�من�ا#جاز�ومن� �السامع، �:�فهم �السامع �اللفظ�إفهام "إن�د:لة

  .1كونه�صفة�ال~{pء�mي�غ!_ه"

�التعر  �mي �الوارد �"إفهام" �إ�ى�فلفظ µا#ع�� �إيصال �إ�ى يف�مشعر�بالقصد

 ا#تلقي،�ومن�هنا�اختلف�العلماء�mي�اعتبار�Mرادة�شرطا�mي�الد:لة.

إن�الد:لة��:فالذين�نظروا�إل¨bا�mي�سياقها�الوض�ي�لم�يش�_طوها�وقالوا -

�بالوضع� �عا#!ن �وكنا �اللفظ �سمعنا �بأنا �قاطعون �"«نا �Mرادة �تتوقف�ع(ى :

 .2أراده�ال�فظ�أو:"نتعقل�معناه�سواء�

�القصدي�الصادر�عن�ا#تكلم�فقالوا� - �سياقها �mي �إل¨bا �الذين�نظروا أما

�ا#تكلم� �لقصد �تابعة �Àي �بل �لذواbcا �ليست �Gلفاظ �د::ت �"«ن باش�_اطها

"د:لة�اللفظ�ع(ى�ا#ع��µمتعلقة�بإرادة�ال�فظ�فيما��:جاء�mي����bgMاج�3وإرادته"

 .4يتلفظ�به"

� �البعض �بما�وتحفظ �الع�_ة �«ن �وGيمان �العقود �mي �اش�_اطها بضرورة

 .5يقصد�ا#تكلم�:�بما�يفهم�×خرون"

�:و'�در�ابن�قيم�الجوزية�عند�ما�عرض�#وقع�Mرادة�فيما�نحن�فيه�فقال

 �:"Gلفاظ�بالنسبة�إ�ى�مقاصد�ا#تكلم!ن�ونياbcم�وإرادbcم�#عان¨bا�ث�ثة�أقسام

                                                           

  .23شرح�التنقيح�� 1
  .2/29كشاف�اصط�حات�الفنون�� 2
  .1/12أحكام�Gمدي�� 3
  .bgM1/208اج�� 4
  .1/218اع�م�ا#وقع!ن�� 5
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�الق�:أحدها - �تظهر�مطابقة �إ�ى�أن p¹تنت� �مراتب �وللظهور �للفظ، صد

اليقينية�والقطع�بمراد�ا#تكلم�بحسب�الك�م�mي�نفسه�وما�يق�_ن�به�من�القرائن�

 الحالية�واللفظية�وحال�ا#تكلم�به�وغ!_�ذلك.

ما�يظهر�بأن�ا#تكلم�لم�يرد�معناه�وقد�ينت�p¹هذا�الظهور��:القسم�الثاني -

 إ�ى�حد�اليق!ن�بحيث�:�يشك�السامع�فيه.

�ا#تكلم�ويحتمل��:والقسم�الثالث - �هو�ظاهر�mي�معناه،�ويحتمل�إرادة ما

إرادة�غ!_ه�و:�د:لة�ع(ى�واحد�من�Gمرين،�واللفظ�دال�ع(ى�ا#ع��µا#وضوع�له�

 .1وقد�أتى�به�اختيارا"

والحاصل�أن�أهل�العربية�يش�_طون�القصد�mي�الد:لة،�فما�يفهم�من�غ!_�

للفظ�ف�"الد:لة�عندهم�Àي�فهم�ا#قصود�:�قصد�من�ا#تكلم�:�يكون�مدلو:�

فهم�ا#ع��µمطلقا�سواء�أراده��:فهم�ا#ع��µمطلقا،�بخ�ف�ا#نطقي!ن�فإ¼bا�عندهم

  .2ا#تكلم�أو�:"

والتحقيق�أن�ا#سألة�bgا�نظر�من�باب�"أن�لكل�قاعدة�استثناء"�ذلك�«نا�

�Mشا �بد:لة �ا#نطوق�غ!_�الصريح �mي �يأخذون �Gصولي!ن �و:�ينصون�وجدنا رة

�تعريف�ال�ªدوي  �mي �جاء �اعتبار�القصد�ف¨bا Wستد:ل�با�شارة�هو�العمل��:ع(ى

  .3بما�ثبت�بنظمه�لغة،�لكنه�غ!_�مقصود�و:�سيق�له�النص"

                                                           

  .�120– 3/119أع�م�ا#وقع!ن�� 1
  .2/291كشاف�اصط�حات�الفنون�� 2
"د:لة�اللفظ�ع(ى�ما�لم�يقصد�به�أص��إشارة��:1/107وجاء�mي�التقرير�والتحب!_��1/68كشف�Gسرار�� 3

  وقد�يتأمل".
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إذا�ظهر��:كذلك�وجدناهم�يعملون�بقاعدة�Gخذ�بالظواهر�"وعند�هذا�يقال

� �أو�لم�يظهر�قصد�يخالف�ك�مه �الك�م µا#تكلم�#ع�� وجب�حمل�ك�مه�قصد

  .1ع(ى�الظاهر"

وأرى�من�نافلة�القول�أن�أش!_�إ�ى�أن�مفهوم�الد:لة�اللفظية�يختلف�عن�

�الفرق�بي�bما،�فقالوا� �ليبينوا �لذا�عرض�Gصوليون�لها مفهوم�الد:لة�باللفظ،

  �:عن�الد:لة�باللفظ

�غ!_�موضوعه� �أو�mي �mي�موضوعه�وهو�الحقيقة �استعمال�اللفظ�إما "Àي

�قولنا2از"وهو�ا#ج �mي �والباء �باللفظ�"للسببية�وWستعانة�«ن�اللفظ��:. الد:لة

�كالقلم� �للد:لة �آلة �اللفظ �فإط�قه �اللفظ، �بإط�قه �نفسه �mي �ما �ع(ى يدلنا

  .3للكتابة"

  �:والفرق�ب!ن�الد:لت!ن�يتج(ى�mي�خمسة�أوجه�قال�ع�bا�Mسنوي 

د:لة�باللفظ�فإن�محل�د:لة�اللفظ�القلب،�ومحل�ال�:ا#حل�:"أحدها -

 اللسان�وغ!_ه�من�ا#خارج.

�والد:لة��:وثان¨bا - �للسامع �اللفظ�صفة �د:لة �فإن �ا#وصوف، من�جهة

 باللفظ�صفة�للمتكلم.

�السببية�:وثالbÕا - �جهة �اللفظ��:من �ود:لة �باللفظ�سبب، �الد:لة فإن

 مسبب�ع�bا.

فإنه�كلما�وجدت�د:لة�اللفظ�وجدت�الد:لة��:ورابعها�من�جهة�الوجود -

 اللفظ�بخ�ف�العكس.ب

                                                           

  .3/120اع�م�ا#وقع!ن�� 1
  .26شرح�تنقيح�الفصول�� 2
  .bgM1/207اج�� 3
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�Gنواع�:وخامسها - �جهة �أنواع�:من �ث�ثة �اللفظ ا#طابقة��:فد:لة

 .1الحقيقة�وا#جاز"�:والتضمن�وWل�ªام،�والد:لة�باللفظ�نوعان

  هذا�عن�مفهوم�الد:لة�اللفظية،�فماذا�عن�أقسامها�؟

4.4

أقسامها.  

�التم �ع(ى �تقوم �مطردة �الد:لة�طريقة �هذه òÌتف� �mي ي!�ªب!ن�ث�ثة�للعلماء

  �:أقسام�Àي

�ا#طابقة  . أ �بذلك��:د:لة �"سميت �مسماه، �تمام �ع(ى �اللفظ �د:لة وÀي

و�"كد:لة�ا#ثلث��2#طابقة�الدال�ا#دلول�كد:لة�Mنسان�ع(ى�الحيوان�الناطق"

 .3ع(ى�الشكل�ا#حيط�به�ث�ثة�أضلع"

�التضمن  . ب �بذلك��:د:لة �"سميت �مسماه �جزء �اللفظ�ع(ى �د:لة وÀي

  .4ع��µلجزء�ا#دلول�كد:لة�Mنسان�ع(ى�الحيوان"لتضمن�ا#

 .5وÀي�د:لة�اللفظ�ع(ى�"خارج�عنه�أي�عما�وضع�له"�:د:لة�Wل�ªام  . ت

وذلك�بأن�يكون�"اللفظ�د�Wبا#طابقة�ع(ى�مع��µويكون�ذلك�ا#ع��µيلزمه�

مع��µغ!_ه�كالرفيق�الخارäي�:�كالجزء�منه،�بل�هو�مصاحب�م�زم�له�مثل�د:لة�

  .6لسقف�ع(ى�الحائط،�وMنسان�ع(ى�قابل�صنعة�الكتابة"لفظ�ا

                                                           

  .b¼1/147اية�السول�� 1
  .441الكليات�� 2
  .187فصل�الخامس�Mشارات�والتنب¨bات�القسم�Gول،�ال� 3
  .441الكليات�� 4
  .2/289كشاف�اصط�حات�الفنون�� 5
  .M187شارات�والتنب¨bات�القسم�Gول،�الفصل�الخامس�� 6
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�Gصولي!ن �سار�جل �التقسيم �هذا �لك�bم��1وع(ى �اللغوية �مقدماbcم mي

  .2اختلفوا�وخالفوا�mي�تحقق�مع��µاللفظية�ف¨bا

فذهب�أهل�ا#!ªان�إ�ى�أن�Gقسام�الث�ثة�من�قبيل�الد:لة�اللفظية،�جاء�

�الوصول  �غاية �لفظيات"�"وأك¦_�ا#ناطقة�:mي �الث�ث �أن �Gصوليون�3ع(ى �أما ،

�mي� �واختلفوا �غ!_�لفظية، �وWل�ªام �لفظية، �أن�ا#طابقة �ع(ى �إجماعهم فانعقد

  :التضمن

�تابعه - �ومن �×مدي �عليه �لفظيتان��4فالذي �والتضمن �ا#طابقة أن

 :وWل�ªام�غ!_�لفظية،�جاء�mي�كتاب�Mحكام

Àي�أن�يكون�اللفظ�له�مع��µوذلك�"وأما�غ!_�اللفظية�ف�p¹د:لة�Wل�ªام،�و 

ا#ع��µله�:زم�من�خارج،�فعند�فهم�مدلول�اللفظ�من�اللفظ�ينتقل�الذهن�من�

  .5مدلول�اللفظ�إ�ى�:زمه"

�وWل�ªام� �والتضمن �لفظية �ا#طابقة �أن �ع(ى �محصوله �mي �الرازي ونبه

"اللفظ�إذا�وضع�للمسم�µانتقل�الذهن�من��:وعلل�ما�ذهب�إليه�بأن�6عقليتان
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سم�µإ�ى�:زمه،�و:زمه�إن�كان�داخ��mي�ا#سم�µفهو�التضمن�وإن�كان�خارجا�ا#

  .1فهو�ال�ªام"

وbgذا�أخذ�جماعة�من�Gصولي!ن�كابن�السبكي�الذي�اعت�_�القول�باللفظية�

�ضعيفا �التضمن �صاحب��m2ي �تبع �"Gصل �بأن �صرح �الذي �Gنصاري وكذلك

وbgذا�نخلص�إ�ى�أن��3ن�عقليتان"ا#حصول�وغ!_ه�mي�أن�ا#طابقة�لفظية�وGخريا

الخ�ف�mي�اعتبار�التضمن�د:لة�لفظية�يرجع�إ�ى�معرفة�القدر�الذي�يشارك�به�

  :الفهم�mي�تعقلها

فالذين�اعت�_وها�لفظية�رأوا�أن�"ليس�هناك�إ:�فهم�واحد�إن�قيس�إ�ى� -

وÀي�وإن�كانت��4ا#جموع�كان�مطابقة،�وإن�قيس�إ�ى�بعض�Gفراد�كان�تضمنا"

Wل�ªام�mي�توقف�فهمها�ع(ى�العقل�:�يخرجها�عن�كو¼bا�لفظية،�جاء�mي��تشارك

 �:إحكام�×مدي

�نظر�عق(ي،� �إ�ى �افتقارهما �التضمن�mي �وإن�شاركت�د:لة �Wل�ªام "د:لة

يعرف�ال�زم�mي�Wل�ªام�والجزء�mي�د:لة�التضمن،�غ!_�أنه�mي�التضمن�لتعريف�

Wل�ªام�لتعريف�كونه�خارجا�عن�مدلول�كون�الجزء�داخ��mي�مدلول�اللفظ�وmي�

  .5اللفظ،�فلذلك�كانت�د:لة�التضمن�لفظية�بخ�ف�د:لة�Wل�ªام"

أما�الذين�اعت�_وها�غ!_�لفظية�ف!_ون�أن�"الحكم�عل¨bا�بذلك�إن�استند� -

�وإن� �مفهوم�من�اللفظ�ومتلقى�بواسطته�فد:لة�Wل�ªام�كذلك، �أن�الجزء إ�ى

�ل �موضوع �اللفظ �أن �«جل �أو�كان �فهو�باطل، �بالحقيقة �ا#ختص �بالوضع ه
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�دخول� �«جل �كان �وإن �ال�زم، �فكذلك �وا#جاز، �الحقيقة �ب!ن �ا#ش�_ك بالوضع

 .1الجزء�ا#سم�µوخروج�ال�زم�فهو�تحكم�محض"

�اعتبار� �mي �بي�bم �و:�خ�ف �التضمنية. �الد:لة �mي �اللفظية �قيد �عن هذا

  Wل�ªام�د:لة�عقلية.


اللزوم
وم1.4.4WXمع
  وقعه
fي
الد8لة
اللفظية..

�الذي�:�ينفك�عنه� �:�الك(ي pصولي!ن�مطلق�الذه�Gباللزوم�عند�� ا#راد

  .2ملزومه�خارجا�كما�هو�عند�ا#ناطقة

pالذه�� �الذهن�تصوره��:واللزوم �mي µا#سم� �من�تصور �بحيث�يلزم "كونه

�ل�ثن!ن" �كالزوجية �إليه �منه �Wنتقال �فيتحقق �Gصو �3فيه �علماء ل�فاكتفاء

.pجعلهم�:�يلتفتون�إ�ى�ضرورة�وجود�ال�زم�العي��pبمطلق�اللزوم�الذه�  

  �:ويندرج�فيه�بحسب�التصور�الذه��pوالوقوع�الخارäي�قسمان�هما

�ف¨bما - �السرير��:ا#ت�زمان �من�Gرض�إذ �السرير�وWرتفاع �ب!ن "كالت�زم

 Gبلفظ�� �وكالزوجية�ا#دلول�عل¨bا �الخارج�فهو�مرتفع، �وجد�mي �فإ¼bا�مهما ربعة،

 .4:زمة�#ع�G�µربعة�mي�الذهن�وmي�الخارج"

"كالسواد�إذا�أخذ�بقيد�كونه�ضد�البياض،��:ا#ت�زمان�mي�الذهن�فقط -

�الذهن،� �mي �مت�زمان �فهما �البياض، �تصور �يلزم �الحيثية �من�هذه فإن�تصوره

 .5وليسا�بمت�زم!ن�mي�الخارج�بل�متنافي!ن"
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  :ويخرج�عنه�قسمان�كذلك

ا#ت�زمان�mي�الخارج�فقط�"كالسرير�مع�Mمكان�فإنه�مهما�وجد��:أحدهما -

 .1السرير�mي�الخارج�ممكن�ضرورة،�وقد�يتصور�السرير�ويذهل�عن�إمكانه"

"كزيد�والسرير�فقد�يوجد�mي�الخارج�بغ!_��:اللذان�:�ت�زم�بي�bما�:الثاني -

 2زيد"

�و  �مسماه �أفاد �إذا �اللفظ �"أن �الذهن �mي �اللزوم استلزم�وسر�اش�_اطهم

مسماه�و:زمه�mي�الذهن�كان�حضور�ذلك�ال�زم�mي�الذهن�والشعور�به�منسوبا�

�mي� �حضوره �يلزم �لم �إذا �أما �با:ل�ªام، �عليه �دل �اللفظ �فقيل �اللفظ، لذلك

الذهن�من�مجرد�النطق�بذلك�اللفظ�وحضور�مسماه�mي�الذهن�كان�حضوره�mي�

إفادته�منسوبة�لذلك�الذهن�منسوبا�لسبب�آخر،�إذ�:بد�mي�حضوره�من�سبب�ف

  .3السبب�:�للفظ"

�هو�إط�ق� �هل �Wل�ªام �د:لة �حصول �mي �السبب �عن �تساءلوا �ثم ومن

  اللفظ�أو�اللزوم�نفسه�؟

�:�موجب" �شرط �"اللزوم �أن �إ�ى �الرازي �Mسنوي��4فذهب �عليه وعقب

"يع��pأن�اللزوم�بمجرده�ليس�هو�السبب�mي�حصول�د:لة�Wل�ªام،�بل��:بقوله

  .5إط�ق�اللفظ�واللزوم�شرط"السبب�هو�

�mي�تردد�القول�باللفظية�والعقلية�mي�الد::ت�السابقة�نجد�أنه� وبتأملنا

  :مجرد�خ�ف�mي�حال،�ذلك�«ن�Gمرين�معا�:بد�م�bما�mي�جميعها�وبيان�ذلك
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�اللفظ� - �أن�هذا �يعرف�به �ما �يكفي�منه �ا#طابقة �العقل�mي إن�حضور

 وضع�لتمام�معناه.

اد�حضوره�قوة�«ن�به�ننتقل�من�مع��µاللفظ�إ�ى�جزئه�وmي�التضمن�يزد -

 لنعرف�أن�هذا�الجزء�داخل�mي�ا#دلول�الك(ي�لذلك�اللفظ.

وmي�Wل�ªام�تتج(ى�الحاجة�إ�ى�العقل�«ن�به�ننتقل�من�مع��µاللفظ�إ�ى� -

 :زم�خارج�عنه�تماما.

  :هذا�عن�قيد�العقلية،�أما�اللفظية

 دليل.فحضورها�mي�ا#طابقة�:�يحتاج�إ�ى� -

�ا#طابقي� - �اللفظ µمع�� �عن �تنفك :� �د:ل}bا �أن �ن�حظ �التضمن وmي

باعتباره�ا#تضمن�للمع��µالجزئي،�وعملية�Wنتقال�هنا�تتم�داخل�اللفظ�وبسبب�

 منه.

أما�mي�الد:لة�Wل�ªامية،�فإنه�بالنظر�إل¨bا�من�حيث�Àي�نرى�أ¼bا�عقلية،� -

،�ومحل�الد:لة�عموما�هو�اللفظ�وبالنظر�إ�ى�موجbÅا�نرى�أنه�:بد�لها�من�محل

�mي� �أو�غ!_�صراحة�كما �ا#نطوق�الصريح، �mي �دل�ع(ى�معناه�صراحة�كما سواء

":بد��:Wل�ªام�عموما،�كا:قتضاء�والتنبيه�وMشارة�وغ!_ها.�بقي�أن�أش!_�إ�ى�أنه

�من� �وعكسها �طردها �ليسلم �الث�ث �الد::ت �تعاريف �mي �اعتبار�الحيثية من

 .1الفساد"

�ال�pq«ن� �أو�معانيه �فيدل�با#طابقة�ع(ى�معنييه اللفظ�قد�يكون�مش�_كا

وضع�لها،�وبالتضمن�ع(ى�أحدها�وقد�يكون�قاب��للتجوز�فيدل�قبل�Wستعمال�

ع(ى�ا#ع��µالحقيقي�وا#جازي�مطابقة�وع(ى�أحدهما�بعد�تعي!ن�القرينة�والنظر�

  mي�السياق.
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عرض�له��1ن�إيراد�إشكالوقبل�أن�أن�p¹الحديث�عن�هذه�الد:لة�:بأس�م

  Gصوليون�ويتعلق�Gمر�بد:لة�العام.

�إ�ى� �يصعب�إرجاعها �فإنه �وضعي}bا �رغم �العموم �صيغ �أن �ا#سألة ووجه

  إحدى�الد::ت�الث�ث.

�ا#طابقة - �قبيل �ليست�من p¹ا#فرد��:ف� �به �غ!_�مراد �اللفظ�العام "«ن

 .2وحده،�بل�جميع�Gفراد�دفعة�واحدة

"«نه�د:لة�اللفظ�ع(ى�جزء�مسماه�كما��:ى�التضمنويصعب�إرجاعها�إ� -

�العموم�ليست�ك�" �ومسم�µصيغة �الكل، �يقابله �إنما �والجزء بل�كلية��3تقدم،

 كما�هو�معروف.

�Wل�ªام - �من �عدها �وبقية��:و:�يمكن µا#سم� �:زم �كان �إذا �الفرد "«ن

 .G4فراد�مثله،�فأين�ا#سم�µحينئذ�؟�ف��يدل�عليه�اللفظ�ال�ªاما"

 :ومما�انب��µع(ى�ذلك�Mشكال

                                                           

�موقوف�ع(ى�� 1 �عليه�سؤال�قوي�وتقريره �يرد �الث�ثة �mي �الوضعية صورة�Mشكال�أن�انحصار�الد:لة

  مقدمة�وÀي�الفرق�ب!ن�الك(ي�والكليةوالكل،�والجزئي�والجزئية�والجزء.

 كا�نسان،�والجزئي�مقابله�كزيد".�"فأما�الك(ي�فهو�الذي�يش�_ك�mي�مفهومه�كث!_ون�� -

كل�رجل�يشبعه�رغيفان��:وأما�الكلية�ف�p¹الحكم�ع(ى�كل�فرد�بحيث�:�يبقى�فرد�من�Gفراد�كقولنا� -

بعض�الحيوان��:غالبا،�وتقابله�الجزئية�وÀي�الحكم�ع(ى�بعض�Gفراد�حقيقة�من�غ!_�تعي!ن�كقولنا

 إنسان.�

�الكل�فهو�الحكم�ع(ى�ا#جموع�من�ح� - �وكقولناوأما �العدد، كل�رجل�يحمل��:يث�هو�مجموع�كأسماء

الصخرة�العظيمة�فهو�صادق�باعتبار�الكل�دون�الكلية،�ويقابله�الجزء�وهو�ما�تركب�منه�ومن�غ!_ه�
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إ�ى�أن�د:لة�العام�مطابقية�"«ن�قضية�العام��1ذهاب�بعض�Gصولي!ن -

mي�قوة�قضايا�بعدد�أفراده،�وكل�واحد�من�تلك�القضايا�تدل�مطابقة�فكذا�ما�

�قوbcا" �"إذ�:�مانع�من�توجه�الحكم�m2ي �تضمنية �أ¼bا .وذهاب�البعض�×خر�إ�ى

�بالعام�مطابقة،��Mيجابي�أو�السل¾�pإ�ى�كل فرد�من�Gفراد�ا#دلول�ع(ى�جمل}bا

 .3وع(ى�كل�فرد�م�bا�تضمنا"


تقسيمات
أخرى
للد8لة.2.4.4.  

�عند� �الشائع �هو�Wصط�ح �وأقسامها �الد:لة �عن �تقديمه �سبق �ما إن

  ا#ناطقة�وعليه�سار�أصوليو�الشافعية�وا#الكية�والحنابلة�mي�مقدماbcم�اللغوية.

�ا �لهذا �عند�وا#تتبع �ضالته �يجد :� �يكاد �الحنفية �علماء �عند لتقسيم

�أن�الد:لة�عندهم�قسمان �ع(ى �فقد�نصوا �ا#تأخرون، �أما لفظية��:متقدم¨bم،

  .4عبارة�وإشارة�ود:لة�واقتضاء"�:وغ!_�لفظية.�"فاللفظية

وÀي�عندهم�ع(ى��5"الضرورية�ويسمو¼bا�بيان�الضرورة"�:وغ!_�اللفظية�Àي

  أربعة�أوجه:�

ما�هو�mي�حكم�ا#نطوق،�ونوع�منه�ما�يثبت�بد:لة�حال�ا#تكلم،�"نوع�منه�

  �:ونوع�منه�ما�يثبت�ضرورة�الدفع،�ونوع�منه�ما�ثبت�بضرورة�الك�م
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صدر�الك�م��:1"وورثه�أبواه�ف�مه�الثلث"�:أما�النوع�Gول�فمثل�قوله�تعا�ى

صار�أوجب�الشركة�ثم�تخصيص�Gم�بالثلث�دل�ع(ى�أن�Gب�يستحق�الباðي�ف

�فمثل� �الثاني �النوع �أما �:�بمحض�السكوت... �بصدر�الك�م �لقدر�نصيبه بيانا

السكوت�من�صاحب�الشرع�ص(ى�هللا�عليه�وسلم�عن�أمر�بيانه�عن�الغ!_�يدل�

�الثالث �وأما �عليه... �الحقيقة �يبيع��:ع(ى �عبده �يرى �ح!ن �يسكت �ا#و�ى فمثل

�النوع �أما �للغرر�عن�الناس... �دفعا الرابع�فد:لة�ا#عطوف��ويش�_ي�فجعل�إذنا

ع(ى�ا#عطوف�عليه�«¼bا�بمªÛلة�p}Íء�واحد�كا#ضاف�مع�ا#ضاف�إليه�للتعريف...�

  �:وأجمعوا�mي�قوله�لف�ن

�الجملت!ن� �«ن �الدراهم �من �ا#ائة �أن �فصاعدا �دراهم �وث�ثة �مائة ع(ى

،�إن�ما�سبق�:�يع��pأن�جهود�علمائنا�2جميعا�أضيفتا�إ�ى�الدراهم�فصار�بيانا"

�يتحدثون�عن�أنواع�أخرى� �بل�وجدناهم �القدر�من�التقسيم، �هذا وقفت�عند

  :للد:لة�باعتبارات�متعددة

�النصوص�  . أ �د:لة �أن �رأى �الذي �الجوزية �قيم �ابن �عند �جاء �ما م�bا

 �:نوعان

�لفهم� �تابعة �وإضافية �تختلف، :� �وهذه �ا#تكلم، �لقصد �تابعة حقيقية
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  الس�م	عليكم	ورحمة	هللا	تعا�ى	وبركاته

	أستاذي					 	هو	مهدى	لفضيلة 	الذي	أشارك	به 	ا0تواضع 	فا0قال وبعد،

	تكريم6	 	إصدار	كتاب 	بمناسبة 	هللا، 	حفظه 	العلم6، 	محمد 	الدكتور الفاضل

وا0قصود	به	ذلك	النحو،	وتلك	الطريقة		لسيادته.	هو	حول:	نحو/محو	القلوب.

	تحجبه	عن	شهود	 6Mال	مراضO	من	القلوب	بع�ج	هللا	معرفة	 	توصل	إ�ى 6Mال

  الحق،	وتسميه	ا0تصوفة:	ا0حو،	با0يم،	Tنه	يمحو	من	القلب	كل	ما	سوى	هللا.

إن	جل	أقوال	وأحوال	ومقامات	ا0تصوفة	]ي	حكم	تصب	Zي	هذا	ا0نXى،	

	با0زيد	من	معارفهم	الربانية،	حbM	يتمكن	إa	أن	أفذاذا	م` eم	ارتأوا	أن	يفيضوا

ا0ريدون	من	تعميق	اط�عهم	عlى	بعض	معالم	تجربة	مشايخهم،	فلِجأوا	إ�ى	أهم	

	ا0شopكة	بnن	 	و]ي 	النص	ا0قدس	ويفهم، 	يقرأ 	esا 6Mال	 علوم	العربية	وأشرفها،

  جميع	ا0سلمnن،	أa	و]ي	قواعد	النحو	والصرف	والب�غة.

أ	ا0تصوف	هذه	العلوم	اللغوية/	علوم	yلة،	قراءة	خاصة،	انتقلوا	esا	قر 

	إ�ى	كلمات	وعبارات	 من	سياق	نحوي	لغوي	a	ع�قة	له	بالتصوف	Zي	الظاهر،

	التجربة	 	بعض	م�مح 	تع~o	عن 	روحية، 	صبغة 	لها 	وإنشائية، 	خ~oية وتراكيب،

	هللا	وبا� 	مع 	الع�قة 	Zي 	والجماعة 	الفردية 	العميقة 	فكانت	أهمية	الروحية ،

	esا	 	تمكن 6Mال	 	الكيفية 	Zي 	تتمثل �شارية	 	القراءة 	هذه 	Zي 	ا0ستخدمة الرموز

	مصطلحا�eا	 	بكل 	اللغوية، 	القاعدة 	تحويل 	من 	القوم 	وشيوخ 	علماء بعض

	رموز	الثابتة 	إ�ى 	التقويم، 	أجل 	من 	العربي 	اللسان 	يخدم 	لغوي 	تمثيل 	من ،

                                                           

  ،�فاسظهر�ا"هرازوالعلوم��نسانية،��كلية��دابالتعليم�العا�ي،�أستاذ��-  *
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قويم	كذلك،	Zي	بح�eا	عن	الطريق	قلبية،	تخدم	التجربة	الصوفية،	من	أجل	الت

	اللطيفة	 	باعتباره 	القلب، 	استنطاق 	بواسطة 	رضاه، 	إ�ى 	والوصول 	هللا، إ�ى

	صلحت	فاز	وانتصر	عlى	 	إذا 	صدر	�نسان، 	Zي 	هللا	تعا�ى 	أودعها 6Mال	 الربانية

  نفسه،	والعكس	صحيح.	

	ونقله	 	اللغوي، لقد	تصرف	العالم	النحوي	�شاري	Zي	خاصية	ا0صطلح

م	مبان	إ�ى	علم	معان،	مع	العلم	أن	ا0صطلح	اللغوي	هو	خاص	a	يسمح	من	عل

  باaنزياح	والنقل	بطبيعته	�صط�حية	الصارمة،	مكما	يرى	نحاة	العبارة.

فما	]ي	طبيعة	ا0صطلح	بصفة	عامة؟	وا0صطلح	الصوZي	بصفة	خاصة؟	

	ا0تحول	من	ا0جال	 	الصوZي 	النحوي	باTخص؟	وهل	يخضع	ا0صطلح وا0صلح

للغوي	�حدى	الطرق	العلمية	ا0عتمدة	لبناء	ا0صطلحات؟	أم	أن	ا0سألة	كانت	ا

	حيث	 	من 	الجديدة 	حلته 	Zي 	الصوZي 	ا0صطلح 	مم�nات 	]ي 	وما اعتباطية؟

الصيغة	اللسانية؟	وهل	يخضع	هذا	ا0صطلح	الجديد	للثبات	أم	التغon	والتطور	

  كسائر	ا0صطلحات؟

لعادية،	وا0صطلحات	كما	هو	معلوم،	ثم	إذا	كان	�نزياح	ا0باح	للكلمات	ا

]ي	عملية	علمية	محرومة	منه،	aكتساesا	تصورات	مضبوطة	ودaaت	محددة،	

	اللغوية	 	ا0صطلحية 	إ�ى 	العادية 	اللغة 	تجاوز 	من 	ا0تصوف 	تمكن فكيف

	علم	 	Zي 	ا0تخصصnن 	أن 	العلم 	مع 	لتجربته؟ 	ا0عنوية 	للدaaت وإخضاعها

فهوم	دa�ي	بمصطلح	مستقل	خاص،	وأن	a	ا0صطلح	اشopطوا	أن	يتمثل	كل	م

  يتمثل	ا0فهوم	الدa�ي	الواحد	بأك�o	من	مصطلح	واحد	إذا	أراد	الصفة	العلمية؟

تختلف	طرق	بناء	ا0صطلح	كما	هو	معلوم	باخت�ف	مجال	الفكر	الثقاZي	

  والحضاري	Zي	مختلف	العلوم،	فكانت	الطرق	حسب	الopتيب	Oمثل	كالتا�ي:
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�بداعية: •	 	بالتوازي،		الطريقة 	معا 	ومضمونه 	ا0صطلح 	اخopاع و]ي

	غon	مثال	 	عlى 	العربي 	اللسان 	0ضامnن 	مصطلحات 	وضعوا 	وسيبويه الخليل

  سابق.	

الطريقة	�تباعية	وليس	التقليدية:	و	]ي	إتباع	منهجية	مدرسة	معنية	 •

Zي	وضع	ا0صطلح،	وتعرف	بالنحت	للبديل	الجديد	عlى	م`eاج	القديم	ا0س�eلك	

 وا0هجور.	أو	اop0وك

 طريقة	النقل:	و]ي	النقل	من	اللغات	Oخرى	دون	تعديل	Zي	الحروف. •

	أي	الدمج	بnن	استعارة	ا0صطلح	من	لغة	أو	علم	آخر	 • طريقة	الدمج:

وإخضاعه	للقوانnن	الصوتية	والصرفية	للغة	أو	العلم	الجديد،	وقد	فعل	العرب	

 ب.ذلك	Zي	عصر	ازدهار	الopجمة،	ويمكن	أن	يسمb	الدمج	بالتعري

أما	عن	الشروط	الواجبة	Zي	ا0صطلح	عامة	والصوZي	خاصة	من	حيث	    

  الصيغة	الصرفية	فيجب:

	ومستوفيا	 • 	دقيقا 	تحديدا 	الدa�ي 	ا0فهوم 	معالم 	ا0صطلح 	يحدد أن

.b¢ا0ع	جزئيات	لكل 

• 	onللتعب	ممكنة	صرفية	صيغة	وأنسب	كلمة	أقرب	ا0صطلح	يكون	أن

ة	بالك�oة	وا0بالغة	كانت	صيغة	ا0بالغة	عن	ا0ضمون،	فإذا	كان	ا0فهوم	له	صل

والتكثon	أنسب	من	حيث	]ي	أقرب،	وأدق	من	حيث	]ي	أدل،	وأقوى	من	حيث	

]ي	أبلغ.	وإذا	كان	ا0فهوم	له	صلة	بالثبات	وعدم	التغon	ولو	عرضا	كانت	صيغة	

 الصفة	ا0ش¥eة	أقرب	للتعبon	عنه	Zي	بناء	ا0صطلح.
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	ا • 	من 	ممكن 	عدد 	بأقل 	ا0صطلح 	يكون 	Tن	أن 	والحروف، لكلمات

	وأبقى	 	أدق 	دaلة 	له 	وتكون 	الحفظ 	وسهل a�pمخ	 	يكون onالقص	 ا0صطلح

 و�طالة	تخرج	به	إ�ى	الوصف	وتبتعد	به	عن	ا0صطلح.

	أمكن	من	أدوات	العطف	و�ستدراك	 • 	ما يفضل	أن	يخلو	ا0صطلح

 e©Tا	تدخله	Zي	التعدد	والتسوية	مع	yخر.

	للع 	مرافق 	النشاط	ا0صطلXي 	نفس	إن 	وZي 	ومواكب	للفكر، 	العلم6 مل

الوقت	يعكس	حياة	ا0جتمعات	وOفراد،	ومن	ذلك	اكتسب	قيمته	الحضارية،	

فيقوى	بقوة	Oمم	ا0ستعملة	له،	ويضعف	ويت�¬»b	بخفوت	نجمها.	وتبث	علميا	

	تأثر	بالعوامل	 	دون 	و�نتشار	من 	البقاء 	عlى 	ا0صطلحات 	من 	تقوى a	 أنه

6Mال	تلك	aإ	الخارجية،		6Mال	ا0فاهيم	نT	،والفكري	العلم6	بالنشاط	ع�قة	لها

	e©Tا	 	وا0كان، 	الزمان 	تجاوز 	عlى 	علومها 	مع 	قابلة 	تلك	ا0صطلحات تع~o	ع`eا

  أصبحت	جزءا	a	يستغ¢b	عنه	من	ا0وروث	الحضاري	لمم.

	ويع6¢	 	اللغة، 	مصطلحات	قواعد 	والضرورة 	ا0جال	بالقوة 	هذا تدخل	Zي

	أك� 	قادرة 	أ©eا 	التداول	هذا 	خ�ل 	من 	بنفسها 	تطوير	نفسها 	عlى 	غonها o	من

ا0ستمر،	باتخاذها	معايon	للعمل	Oدبي	والفكري،	وقبل	كل	¬»6ء	للعمل	التعبدي	

  Zي	تفسon	نصوص	والو°ي	والحديث.	

	استخدمها	 	حnن 	ا0كتسبة 	مe��nا 	اللغوية 	ا0صطلحات 	هذه 	فقدت فهل

	فاكتسبت	م عاني	قلبية	جديدة،	لعلها	ا0تصوفة	لكشف	بعض	أسرار	التجربة،

لم	تخطر	ببال	اللغوي	أثناء	إبداعها؟	أم	أن	ا0تصوف	عمل	فقط	عlى	استنباط	

معانe²ا	القلبية/	الروحية	الكامنة	داخلها	وا0تضمنة	فe²ا	سلفا،	وال6M	لم	يتمكن	

	b¢مب	عالم	نهT	،اللثام	 	الحجاب	ويميط	ع`eا اللغوي	واللساني	أن	يكشف	ع`eا

  �ى	عالم	ا0ع¢b	والباطن	إa	0اما؟وظاهر،	وa	ير´ى	إ
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وهل	ا0صطلحات	اللغوية	لم	تكن	دقيقة	وa	صارمة،	إ�ى	حد	أ©eا	سلمت	

	onللتعب	طواعية	بكل	وانتقلت	مقاومة،	دون	ا0قدسة	 	واستبيحت	حرم�eا نفسها

	التقعيدي	ا0تفق	عليه،	 	من	فحواها عن	دaaت	علم	آخر،	عن	طريق	إفراغها

	يمكن	أن	ي 	بكل	ما 	اللغوي	وشح`eا 	ع`eا 	الوحدة	ال6M	فصلها 	ليحقق	لها ر´ى	esا

  بربطها	تعسفا	بمدار	ا0ب¢b	وإبعادها	عن	مدار	ا0ع¢b	القل·6	والرو°ي.

	إ�ى	 	لغوي b¢مع	 	من 	اللفظ 	إخراج 	عن 	عبارة 	�صط�ح 	ال�eانوي: يقول

آخر،	0ناسبة	بي`eما،	بعد	أن	اتفق	قوم	عlى	تسمية	ال¸»6ء	باسم	ما	ينقل	عن	

  .موضعه	Oول 

	بnن	 	والتشارك 	ا0ناسبة 	قوة 	ا0تصوف �شارية	 	اللغة 	عالم 	aحظ لقد

	وبnن	بعض	معاني	ودaaت	تجربته	 	اللغوي، 	من	حيث	مبناه 	اللغوي، ا0صطلح

	e©Tا	 	اللغوية، 	ا0صطلحات 	استغ�ل 	حرمة 	لنفسه 	فأباح 	الروحية، القلبية/

في	وا0ستور	آنسته	حnن	سمعها	بقلبه	ووجدانه،	فأدرك	مقصودها	ا0ضمر	والخ

خلف	مبناها،	فتواصل	معها	تواص�	حميميا،	فانفتحت	له	مغالقها	وخضعت	له	

	قد	 	لذلك 	تجربته. 	ملك 	له 	خالصة 	فكانت 	ومخopعها، 	منتجها 	كأنه تعابonها،

يجوز	لنا	أن	نشبه	عمله	هذا	بما	فعله	Zي	تفسonه	�شاري	للنص	القرآني،	والذي	

	العديد	من	الع 	Zي 	القل·6 بارات	وا0عاني	ا0تنقلة	بnن	العملnن،	يشopك	مع	نحوه

  كما	فعل	�مام	القشonي.

	onالتفك	يحكمه	الذي	العقل	اe²ف	يتحكم	لغة	b¢ا0ب	أو	العبارة	نحو	كان	إذا

	نحو	 	فإن 	أو	الشاذة، 	ا0طردة 	للمقاييس 	بإخضاعه 	الفصيحة، 	للغة ا0نطقي

انe²ا	ا0تحكمة	Zي	�شارة	أو	القلب	يسمو	فوق	ا0ضامnن	اللغوية،	بإبقاe¹ا	عlى	مع

اللسان	الفصيح،	وال6M	اكتس¥eا	السامع	أو	كان	يجب	عليه	أن	يكتس¥eا	Zي	ا0راحل	

Oو�ى	لتقويم	لسانه،	ويخضعها	للتجربة	الصوفية،	ال6M	يشعر	أنه	لم	e¥eºا	هللا	له	
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لتضل	صامتة	وحبيسة	Zي	ذاته.	فهو	بعمله	هذا	وإن	لم	يع~o	ع`eا	داخل	التجربة،	

	 	البوح 	بواسطة	aستحالة 	استبطأها 	أن 	بعد 	يستنطقها 	فإنه 	يقولون، 	كما esا

أدق	وأبلغ	علم	للضوابط	اللغوية،	فاستخدم	مصطلحات	مفرغة	أو	محملة	Zي	

	الجزم	أو	التمي�n	بnن	ا0ع¢b	Oصlي	Oول	 	وإشارات،	يصعب	معها الغالب	رموزا

ة	فيه	الذي	وضعت	له	Zي	قواعد	اللسان،	وOصل	الثاني	ا0تحولة	إليه	وا0فرغ

وا0ستنبط	م`eا	بذا�eا	ولغonها،	كما	أنه	a	نستطيع	التمي�n	أeºما	Oسبق	للوجود	

وOليق	لحياة	الفرد.	أم	أن	الحقيقة	]ي	امت�كهما	معا	دون	التفريط	Zي	الواحد	

	حس	 	وقف	مع 	من 	يقولون: 	ا0تصوفة 	نجد 	لذلك 	ولعله 	yخر. 	حساب عlى

  روح	ا0عاني	كان	عارفا		با�.		ا0باني	كان	محجوبا	عن	هللا،	ومن	وقف	مع

	ا0وصلة	 	حnن	التمكن	من	ا0عاني 	إ�ى 	الصوZي 	اللغوي	أخره 	قدمه إن	ما

	فعل	 	مثل	ما 	إa	عند	�ضطرار، b¢ا0ع	يحكم	a	والنحوي	 	الحق، باTساس	إ�ى

	b¢ا0ب	وامتنع	b«»استع	نnح	أي	النقاد.	يرى	كما	الجرجاني	القاهر	وعيد	ج¢6	ابن

	است 	إ�ى 	الوصول 	اختصر	الصوZي	عن 	لذلك 	ا0ثlى، 	بالطريقة 	النماذج قراء

	ونجاح	 	العربية، 	للقواعد 	ا0عنوية 	القراءة 	بتفضيله 	وأوجز	ا0سافات الطريق

  قراءته	رهnن		قدر	مقامه	عند	هللا،	كما	يرون.

  ولكن،	هل	يجوز	مخالفة	نحو	ا0باني	أو	تجاوزه	esذا	التحدي	الرو°ي؟

Zي	Oصل	يعد	لحنا	و	شذوذا	و	خروجا	عن	إن	مخالفة	نحو	ا0ب¢b	أو	العبارة	

Oصول،	وهو	حكم	لم	يخضع	لسلطانه	ا0تصوفة،	وa	ينطبق	علe²م،	e©Tم	منذ	

	نية	تحديه،	 	وأشهروا b¢با0ب	 	عlى	�عتبار	ا0عياري	ا0ل�pم 	الثورة 	أعلنوا البداية

	Zي 	الكامنة 	للمعاني	Oصول 	ومجليا 	كاشفا 	بل 	aحنا، 	طائفته 	وبذلك	a	تعت~oه

	تشغله	 6Mال	 	السامية 	اعتبار	أن	�شارات	الصوفية 	عlى ا0صطلحات	اللغوية،

وع~o	ع`eا	بمصطلحات	علم	آخر	تعصمه	من	الزلل،	وإن	ظهر	اللفظ	ساقطا	إ�ى	
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	أنصار  	مع 	ما 	أو		حد 	ويخفض	ا0نصوب 	الفاعل 	ينصب 	فهو	قد ،b¢ا0ب	نحو

	فحnن	نصب	الفاعل	 	مع	حقائق	ا0عاني، 	يكون	دائرا 	عندما ينصب	ا0خفوض،

كان	متحققا	بأنه	a	فاعل	يرفع	إa	هللا،	Tنه	الوحيد	ا0ستحق	لهذه	الع�مة،	وهو	

	،aمفعو	b¢وا0ب	الظاهر	حكم	يZ	جعل	ولو	،b¢ومع	باطنا	الفاعل	حكم	يZ	أنه	كما

	ويتطلب	النصب	Zي	حقيقته	من	 b¢ا0ع	 	يوحيه 	فذلك	0ا 	نصب	ا0خفوض، إذا

  فتح	وانتصاب	لقدار.

يقول	�مام	الرازي	Zي	ا0حصول:	اعلم	أن	معرفة	اللغة	والنحو	والتصريف	

	Oحكام	 	ومعرفة 	با�جماع، 	واجبة 	الشرعية 	Oحكام 	معرفة 	Tن فرض	كفاية،

عرفة	Oدلة	يتوقف	عlى	معرفة	اللغة	والنحو،	دون	معرفة	أدل�eا	مستحيل،	وم

	من	 	الس�م: 	العز	بن	عبد 	وقال 	الواجب	ا0طلق	فهو	واجب. 	يتوقف	عليه وما

أنواع	الواجبات	�شتغال	بعلم	النحو	الذي	يفهم	ك�م	هللا	وك�م	رسوله	عليه	

  الص�ة	والس�م،	ويصو©eما	من	اللحن	والتحريف.	

	عل 	يجب 	ثم ...	 	زروق: 	الشيخ 	قلبه	وقال 	إص�ح 	لسانه 	إص�ح 	بعد يه

	قلبه	 	بذلك 	ليتأهل 	الفضائل، 	بأنواع 	وتحليته 	الرذائل 	من 	بتصفيته وجنانه،

	فإص�ح	الجنان	فسق	وض�ل،	 	التوحيد	وأسرار	التفريد، �شراق	أنوار	حقيقة

  وإص�ح	الجنان	دون	إص�ح	اللسان	كمال	دون	كمال،	وإص�حهما	كمال	الكمال.

	إبراهيم	ب 	وأقبح	من	وقال	الفقيه ن	محمد	بن	ميمون	ا0صري	الشاف½ي:

القبيح	أن	يتعلم	�نسان	أو	ُيعِلم	إص�ح	اللسان	وa	يتعلم	أو	يعلم	إص�ح	القلب	

الذي	هو	محل	الرب.	فالنحو	عlى	قسمnن:	نحو	لسان	الفم	ونحو	لسان	القلب،	

ومعرفة	نحو	القلب	عند	العق�ء	آكد	وأنفع	من	معرفة	نحو	اللسان،	بدليل	أننا	

نجد	من	a	يحسن	التلفظ	بك�م	العرب	فيلحن	Zي	ك�مه	برفع	منصوب	ونصب	

	فهذا	 	هو	النحو	القل·6، 	فهذا 	بالكتاب	والسنة، 	متخلقا 	حاله 	Zي 	ويكون مرفوع
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	بالكتاب	والسنة	 	غon	متخلق 	الفم 	نحو	لسان 	ونجد 	هللا	ورسوله. 	عند مر¿»6

  وهذا	مذموم	عند	هللا	ورسوله.

كر:	نحو	اللسان	هو	فرض	كفاية،	Tنه	إذن	وحسب	النصوص	السابقة	الذ

	عليه	 	ورسوله 	تعا�ى 	هللا 	لتفسon	ك�م 	تصدى 	0ن aإ	 	العلوم، 	لحفظ وسيلة

  الص�ة	والس�م	فيكون	Zي	حقه	فرض	عnن.

إن	ا0شتغل	Zي	نحو	ا0باني	a	بد	له	من	م�حظة	واتباع	قواعد	الصناعة	

	ركوب	مستوى	ا0عان 	أن	ا0تحدث	وا0صر	عlى 	كما 	من	أن	اللغوية، 	له ي	a	بد

	ذلك	 	بعد 	يل�pم 	أن 	ثم 	نحو	ا0باني، 	قواعد 	من 	ومسبقة 	تامة 	بينة 	عlى يكون

بآداب	وسلوك	ا0تصوفة	ـ	كما	قيل	ـ	من	حسن	الخدمة	وحفظ	الحرمة	وتعظيم	

	فيكون	 	و©eيه، 	أمره 	Zي �	 	و�ستس�م 	Oقدار	بالرضا 	إ�ى 	و�نتصاب النعمة

  لبه.			بذلك	أصلح	لسانه	ليتمكن	من	إص�ح	ق

	bMح	وقواعده،	النحو	مصطلحات	وطوع	أخضع	شارة�إن	اللغوي	Zي	عالم	

	من	 	فe²ا، 	أحدeÂا 6Mال	اتonالتغي	بسبب	 	تعكس	تصوراته، كادت	تصبح	صورة

خ�ل	استنباطه	م`eا	ا0عاني	الروحية	للجزئيات	النحوية	البنائية،	وال6M	]ي	كامنة	

يل	من	ا0دار	Oر¿»6	�نساني	فe²ا	ومحجوبة	عن	غonه	كما	يرى،	فانتقلت	كما	ق

إ�ى	ا0دار	السماوي	�شرا´ي،	وهو	انتقال	دقيق	وعجيب	ذاب	فيه	نحو	ا0ب¢b	Zي	

.b¢ا0ع	نحو  

ا0تصوف	اعت~o	ا0ظهر	الخارÄي	للقواعد	النحوية	فيه	نقص	لعالم	الحقائق	

	الروحية	 	مفاهيمها 	لها، 	أضاف 	Oصح 	أو	عlى 	حولها، 	ذلك 	ولتدارك الكامل،

  ة	ا0ستنبطة،	وال6M	تباشر	قضايا	�نسان	عامة	وا0تصوف	خاصة.Oخ�قي

	من	 b¢ا0ع	 	aستخراج 	والرموز �شارات	 	من 	العديد 	استعمل ا0تصوف

  ا0ب¢b،	م`eا	ما	هو	بصري	أو	سم½ي	أو	صوتي.
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	با�جمال	 	متسم b¢ا0ع	 	ونحو 	بالتفصيل، 	مولع b¢ا0ب	 	نحو 	قيل: وقد

	معانيه b¢ا0ب	ونحو	 	النظرة، 	مستورة		وشمولية 	دaaته b¢ا0ع	ونحو	 مكشوفة،

ومكنونة،	ومعاني	نحو	ا0ب¢b	يتوصل	إلe²ا	باaط�ع	أو	اكتساب	القواعد،	ومعاني	

	بالذوق	والعشق	والشوق	والوهب،	e©Tا	رموز	وإشارات	 نحو	ا0ع¢b	يتوصل	إلe²ا

	وحج¥eا،	 	سopها 	Zي 	وجمالها 	بدون	حجاب	أو	نقاب، 	السفور b«¿تر	a	 متمنعة،

  أقدر	عlى	هز	ا0شاعر	وOرواح.لذلك	]ي	

	من	 	منطلق 	القلوب 	محو 	بنحو/ bا0سم	 	هذا 	الصوZي 	فعمل عموما،

	onالتنظ	صرح	يZ	هامة	لبنة	o~يعت	هادف،	�nمتم	فكري	إنتاج	ى�إ	ليتحول	التجربة،

	وتقبل	به	القلوب	عlى	 	النفوس	عن	مناهل	اb¢0	والشهوات، 	به	أن	ُتَردَّ لكل	ما

	 	الكشف	وا0شاهدات	وOسرار	مشارب	التقوى	والطاعات، 	مناهَل فopد	Oرواُح

  مناهل	الحقائق	باaس��eك	Zي	حقيقة	الوجود	والذات.	كما	يرى	معظم	القوم.	

	اشتققتم	 	قد 	ا0تصوفة 	أeºا 	بالكم 	ما 	عطاء: 	أبو	العباس	بن 	سئل وقد

	aإ	 	هذا 	هل 	ا0عتاد، 	اللسان 	عن 	وخرجتم 	السامعnن، 	عlى 	esا 	أغربتم ألفاظا

ويه	أو	سop	لعوار	ا0ذهب؟	فأجاب	أبو	العباس:	ما	فعلنا	ذلك	إa	لغonتنا	طلب	التم

  عليه	ولعزته	علينا	كي�	يشربه	غon	طائفتنا....

ـــــــــــــــــــــــــــــــــل	العبــــــــــــــــــــــــــــــــارة	ســــــــــــــــــــــــــــــــاءلونا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم	بإعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�م	�شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة  إذا	أهــــ   أجبناهـ

  تقصــــــــــــــــــــــــــــــــر	عنــــــــــــــــــــــــــــــــه	ترجمــــــــــــــــــــــــــــــــة	العبــــــــــــــــــــــــــــــــارة  نشــــــــــــــــــــــon	esـــــــــــــــــــــــا	فنجعلهــــــــــــــــــــــا	غموضـــــــــــــــــــــــا

	واحد	لعالم	مغربي	وأقدم	بnن	يدي	القارئ	الكريم	م 	سبق، 	ما ثالnن	عlى

 وآخر	0شر´ي	Zي	قراء�eما	�شارية	لبعض	أبواب	النحو	العربي.	
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  :	الشيخ	ابن	عجيبةيقول	

�سم	Zي	العبارة	يعرف	بالخفض	والتنوين	ودخول	Oلف	وال�م	وحروف	

  الخفض.	

عnن		وZي	�شارة:	�سم	الذي	تذكره	و��pe	به	هو	هللا	جل	ج�له،	Tن	�سم

  ا0سمb،	يعرف	بالخفض	وهو	التحقق	بالذل	والسفليات،	قال	الشاعر:

  إذا	ر¿ـــــــــ»6	ا0حبـــــــــوب	صـــــــــح	لـــــــــك	الوصـــــــــل  تــــــدلل	0ــــــن	�eــــــوي	فلــــــيس	الهــــــوى	ســــــهل

ـــــــــــــل  إذا	كــــــــان	مــــــــن	�eــــــــوى	عزيــــــــزا	ولــــــــم	تكــــــــن ـــــــــــــرإ	الســـــــــــــ�م	عlــــــــــــى	الوصـــــــــ   ذلــــــــــــي�	فاقـ

	تنوين	التمكnن	بأن	يمكنه	هللا 	أما 	بالتنوين، 	من	ويعرف	هللا	أيضا 	تعا�ى

	من	شهود	 	ثم	يمكنه 	من	خدمته	وصحبته، محبة	شيخ	عارف	با�	ثم	يمكنه

	bMح	مe`م	ويفر	الناس	جميع	من	يتنكر	بأن	onالتنك	تنوين	 	وأما الحق	ومعرفته.

	شأن	من	دخل	معهم	وتنكر	معهم:	 	Zي 	فقد	قال	بعض	ا0تصوفة يتأنس	با�،

	الحك 	وZي 	a	تعرف. 	تعرف	وa	تتنكر	0ن 	خلقه	تنكر	0ن 	أوحشك	من 	مهما م:

  فاعلم	أنه	أراد	أن	يؤنسك	به.

وأما	تنوين	العوض	بأن	يعوض	الغ¢b	بالفقر	والعز	بالذل	والخلطة	بالعزلة،	

  وهكذا	يبدل	Oسماء	القبيحة	بأضدادها.	

	بوصفك	 	تحقق 	العبودية، 	بذل 	عز	الربوبية 	فيقابل 	ا0قابلة 	تنوين وأما

ناه	وتحقق	بضعفك	يندك	بحوله	يمدك	بوصفه	وقوته	وتحقق	بفقرك	يمدك	بغ

  وقوته.	

ويعرف	�سم	أيضا	بدخول	Oلف	وال�م،	وهو	�شارة	إ�ى	دخول	الحضرة	

القدسية،	فإ©eا	معروفة	عند	العارفnن،	ومعرف�eا	بتعريف	هللا	إياها	عlى	ألسنة	
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	ودخولها	 	وا0كافحة، 	وا0واجهة 	وا0كا0ة 	ا0شاهدة 	محل 	و]ي 	وخلفاe¹م، الرسل

  ما	تقدم	من	الع�مات.		يكون	بتحقيق

	أي	 	بحروف	الخفض، 	الذي	هو	مسمb	Oسماء 	أيضا ويعرف	الحق	تعا�ى

	التواضع	 	أرض 	إ�ى 	esا 	وي�Ëل 	النفس 	يخفض 	ما 	كل 	و]ي 	الخفض، بأسباب

والسفليات.	ف	[من]	إشارة	إ�ي	ابتداء	الطريق،	و[إ�ى]	إشارة	إ�ى	ان�eائه،	فا0ريد	

	الشاهد 	]ي 	و©eايته 	ا0جاهدة 	]ي 	أشرقت	بدايته 	بدايته 	أشرقت 	فمن ة،

	إ�ى	 	إشارة 	و[إ�ى] 	والشواغل، 	الع�ئق 	عن 	ا0جاوزة 	إ�ى onتش	 ©eايته...و[عن]

	والتمكن	 	دخول	الحضرة 	إ�ى 	إشارة 	و[Zي] 	النفس	بالقهر	والغلبة، 	عlى استع�ء

  فe²ا...	والك�م	طويل.

  ويقول	�مام	القشonي	Zي	باب	�عراب	والبناء:

كات	الث�ث:	الرفع	والنصب	والجر	والجزم،	كان	مدار	0ا	كان	�عراب	بالحر 	

	هللا	تعا�ى،	 	طاعة 	Zي 	أبدا©eم 	ونصب 	هللا	تعا�ى، 	إ�ى 	هممهم 	برفع �شارة	 أهل

وخفض	نفوسهم	تواضعا	�	تعا�ى،	وجزم	قلوesم	عما	دون	هللا	تعا�ى،	وسكو©eم	

ن	مستقيما	Zي	إ�ى	هللا	تعا�ى.	وا0عرب	هو	ا0تغon	من	أصحاب	التلوين.	وا0ب¢6	ما	كا

  حاله	a	يتغon	وهم	أصحاب	التمكnن.

وOفعال	ث�ثة:	ماض	وحال	ومستقبل،	وأحوال	القوم	مختلفة:	فم`eم	من	

فكرته	Zي	السابقة	وم`eم	من	فكرته	Zي	الخاتمة،	وم`eم	من	اشتغل	بإص�ح	وقته	

  الذي	هو	فيه،	عن	الفكرة	Zي	مستقبله	وماضيه.	

	لم	يدخل	عليه 	ما 	فالناصب	رؤية		وفعل	الحال	مرفوع ناصب	أو	جازم،

العبد	لفعله،	والجازم	فopته	عن	سلوكه،	فإذا	سلم	العبد	من	ا�0حظة	والفتور	

	الصالح	 	والعمل 	الطيب 	الكلم 	يصعد 	(إليه 	العزيز	الغفور 	عند 	قدره ارتفع

  يرفعه).
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	إa	هللا	 	أa	فاعل 	العارف 	رأى 	فلما 	منصوب، 	وا0فعول 	مرفوع، الفاعل

فع	ذكره،	وخضع	لج�له،	وتواضع	عند	شهود	كماله،	ورأى	تعا�ى	عظم	قدره،	ور 


	 ��� ������نفسه	مفعوa	فانتصب	لعبادته	�� ���� ���� ����	�.  

	نكرة	 	يكون 	أن 	شرطه 	ومن 	وا0فعول، 	الفاعل 	هيئة 	وصف الحال:

منصوبة،	فالعارف	متوجه	إ�ى	هللا	تعا�ى	Zي	إص�ح	حاله،	مج�eد	Zي	تنكon	نفسه	

	فأحوا 	a	يعرف، 	والنكرة	كي 	بسop	التورية. 	و]ي 	منتصبة، 	مع	هللا	مستقيمة له


�����محتجبة	� �� ������ ��� � !"#$%�.  

	علم	ا0حققون	أن	Oشياء	با�	ومن	 	فلما حروف	الجر	تخفض	Oسماء،

	أنفسهم	تواضعا	�،	أولئك	الذين	اصطفاهم	هللا	لقربه،	 هللا	وإ�ى	هللا	خفضوا

لعظيم	أن	يجعلنا	م`eم،	ويلحقنا	esم،	إنه	كريم	وجعلهم	من	حزبه،	نسأل	هللا	ا

  لطيف	حليم	وهاب،	محسن	جواد	رحيم	تواب،	وإليه	ا0رجع	وا0آب.					

هذا	باختصار	ما	أردت	أن	أقربه	إليك	أeºا	القارئ	العزيز،	Zي	هذه	ا0ناسبة	

	Oستاذ	 	Oكاديميnن، 	والعروضيnن 	كبار	اللغويnن 	أحد 	فe²ا 	يكرم 6Mال	 الكريمة

ر	محمد	العلم6	حفظه	هللا	تعا�ى	وأطال	عمره	Zي	صحة	وعافية.	وأستغفر	الدكتو 

	النبيئnن	 	خاتم 	عlى 	وبارك 	وسلم 	هللا 	وصlى 	ا0سلمnن، 	ولجميع 	ولكم 	�ي هللا

  وا0رسلnن	سيدنا	محمد		وعlى	آله	وصحبه	أجمعnن.
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  أهم�ا"صادر�وا"راجع:

	الفتوحات	القدوسية	Zي	شرح	ا0قدمة	yجرومية.	Tحمد	بن عجيبة.	دار		ــ

  الكتب	العلمية.

ــ	نحو	القلوب	الكبon	لعبد	الكريم	القشonي.	تحقيق	إبراهيم	بسيوني	وأحمد	

  علم	الدين	الجندي

  م.1994الطبعة	Oو�ى	القاهرة/					

	دار	 	بسيوني. 	تحقيق	إبراهيم 	القشonي. 	الكريم 	التذكon	لعبد 	التحبon	Zي ــ

  الكتاب	العربي،	القاهرة.

م	النحو	للزجاÄي.	تحقيق	مازن	ا0بارك.	مكتبة	دار	العروبة.	ــ	�يضاح	Zي	عل

  القاهرة.	

	البسملة	بnن	أهل	�شارة	والعبارة	�براهيم	بسيوني.	دار	الكتاب	العربي،	 ــ

  القاهرة.
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  تمهيـــــــــــــــــــد �

��س�مي،� �العربي �ثراتنا ��ي �أساسيا �جزءا �يعت�� �التصوف �أن �مراء  

�به� �واهتم �والفقهاء �والف�سفة �ا-ؤرخون �تناوله �قديم، �به و3هتمام

�نبه�إ ليه�ا-غفور�له�ا-ستشرقون�وأصبح�اليوم�يحظى�بأهمية�م89ايدة�وهو�ما

�بنقائه�وصفائه�واقتباسه� � �إن�التصوف��س�مي ا-لك�الحسن�الثاني�قائــــــ�:

�ا-سالك� �العارفون �أهله �به �سلك �إذا �كفيل �وجذوRSا، �النبوة �مشكاة من

�ا-سلمVن �أحوال �إص�ح ��ي �Vالكب� ��سهام �يسهم �أن �السليمة �1الصحيحة

�متع ̂طراف � �واسع �موضوع ��س�مي �إcى�والتصوف �يحتاج �الجوانب دد

  2ا-جلدات�الضخمة�للكشف�عن�حقيقته��ي�إنصاف�

�من�ا-عاني�وا-فاهيم�و^بعاد�الفكرية،� �وف�Vا ويقدم�ال�9اث�الصوف�زادا

�tراء �متعددة �عقيدة ��نسان�  إنه �إcى �خاصة �نظرة �بل ��س�م، ��ي والرؤى

مق�والغوص��ي�والنفس�والسلوك.�إنه�فلسفة�كاملة�وتجربة�غنية�جديرة�بالتع

  3أغوار�ا-عاني�و�^بعاد�ال���تركها�لنا�هذا�ال�9اث�

  دائـــــرة�ا�عارف�س�مية �

ظهرت�دائرة�ا-عارف��س�مية�بفضل�جهود�علماء�3ستشراق��ي�العالم�

كله،�واستغرق��عداد� نجاز�هذا�العمل�الضخم�أزيد�من�عشرين�عاما�ما�بVن�

                                                           

  وباحث،�فاسأستاذ��-  *
�دعوة��- 1 �مجلة �التجانية �الطريقة �دورة �الطرق�الصوفية �ندوة �إcى �الحسن�الثاني �له �ا-غفور من�كلمة

  4ص��254�1986الحق�ع�
  9ص��2002القاهرة�ط�الثانية��رينولد�نيكلسون�:�الصوفية��ي��س�م�ترجمة�نور�الدين�- 2
  9ص��1�1991مصطلحات�التصوف��س�مي�ب�Vوت�ط�الدكتور�رفيق�العجم�:�موسوعة��- 3
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1913 –�� ��1934و �من �كنوزا �و�س�مية�تضم �العربية �الب�د �عن ا-عارف

�3جتماعية� �و�أحوالها �التاريخية �و�أحدا�Rا �وأع�مها �و�لغ�Rا �و�أديا�Rا وشعو�Rا

�يشهد��صحا�Rا�با�ط�ع� �الفكرية�والثقافية�و�^دبية. و3قتصادية،�ومسائلها

�الجمع� �براع�Rم��ي �وتدل�ع�ى �يتعلق�بالعرب�وا-سلمVن، �كل�ما �ع�ى �1الواسع

�الس�م� �الباحث�عبد �أكده �التبويب�وهو�ما ��ي �التأليف�ودق�Rم ��ي ومنهجهم

�كما� ��س�م ��ي �الرو¡ي �بالبعد �ان¢Rروا �الذين �ا-ستشرقVن �فطائفة غرمي£�،

تمثله�ا-درسة�الصوفية،�فانطلقوا�جادين��ي�الكشف�عن�أع�مه�وتراثه،�فمن�

� �ب�سيوس �كأسVن �بالخصوص �و�ع�مهم �لهم �نع�9ف �أن لويس�و العدل

̂ناة�والص����ي�التحقيق�   ��2ماسينيون...�وأمثالهم�بسعة��ط�ع�وغزارة�ا-ادة�و

�الفائدة� �ومعارف�عظيمة �ودراسات �بحوث �ع�ى �ا-عارف �دائرة واشتملت

ي�تغ£��و   ^همية،�̈و

�سبيل� ��ي �تحقيقه �يستطيع  � �جهدا �وتوفر�للباحث �علمية، �خزانة عن

  �3س�مي.���ط�ع�ع�ى�كل�ما�يتعلق�بال�9اث

با-علمة��س�مية�لعظيم�أثرها��ي�)��1952– 1876(نع�Rا�محمد�كرد�ع�ي�

  الفكر��س�مي.

  

  

                                                           

�1998:�فلسفة�3ستشراق�وأثرها��ي�^دب�العربي�ا-عاصر�دار�الفقر�العربي�دكتور�أحمد�سمايلوفتش�- 1

  �568-567ص�
̂ندلسية��ي�القرن�السادس�الهجر �- 2 دار�الرشاد�ط��ي عبد�الس�م�غرمي£��:�ا-دارس�الصوفية�ا-غربية�و

  2000^وcى�
ص��2012الدكتور�محمد�فاروق�ال±Rبان:�3ستشراق�تعريفه،�مدارسه،�آثاره.�منشورات�3يسيسكو��- 3

40  
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  ترجمـــــــــــــة�دائرة�ا�عارف�س�مية �

�فكيف� �عظيم، �لعمل �كان �موضوع �أي ��ي �كاملة �موسوعة �ترجمة إن

�وا �والفقه �التاريخ �من �وعت�ألوانا �معارف��س�م، �كدائرة لتصوف�بموسوعة

  �1والفلسفة�وعلم�الهيئة�إcى�غ��Vذلك�

�بلغاRSا� �كاملة �وإصدارها �إخراجها �من �قبل�3ن�Rاء �ترجم�Rا ��ي �العمل بدأ

�إبراهيم� ̂صلية�الث�ث��نجل8Vية�و�^-انية�و�الفرنسية�قام�بإعداد�ترجم�Rا.

  ��2زكي�خورشيد،�أحمد�الشنتاوي�محمد�تابت�الفندي،�عبد�الحميد�يونس

�شك�فيه�أن�دائرة�ا-عارف��س�مية�تعت���سفرا�نفيسا�يدل�ع�ى�ومما�  

��µيمكن�أن�يصل�إليه�عمل�جام¶ي�من�دقة،�حيث�اش�9ك��ي�إصدارها�أك� ما

وكان�للمستشرقVن�اهتماما�خاص�بالتصوف��س�مي���3من�خمسVن�مستشرقا

�هؤ ء� �بVن �ومن �به، �الشديد �إعجا�Rم �وأبدوا �دراسته �ع�ى �فعكفوا وأع�مه

�ا-عارف�إcى�ا �دائرة �التصوف��ي �تحرير�مادة -ستشرقVن�ماسينيون�الذي�توcى

  جانب�مصطفى�عبد�الرزاق.

  ��1962– 1883لويس�ماسينيون� �

�الفكري� �إنتاجه �واستعراض � �ماسينيون �مسار�ا-ستشرق �تتبع يصعب

�والدراسات�عقدت�حول� �ا-قا ت �الكتب�ومئات �عشرات ��ي �ا-تمثل الضخم

 4للقاءات�وا-ؤتمرات�أعماله�العديد�من�ا

                                                           

  40ص��1933.�أكتوبر�19إسماعيل�مظهر�مجلة�الرسالة�ع��- 1
  41فاروق�ال±Rبان�3ستشراق�مرجع�سابق�ص��- 2
  571فلسفة�3ستشراق�مرجع�سابق�ص��- 3

4  -� Fondation du Roi Abdul-Aziz Al Saoud�Bibliographie des documents disponibles au Maroc 

Rabat 2006 
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ولد��ي�نوجان�إحدى�ضوا¡ي�باريس،�نال�دبلوم�الدراسات�العليا��ي�بحث�

��ÑÒن�الرابع�عشر.�ألحق�با-عهد�الفرنVعن�ا-غرب،�واش�9ك��ي�مؤتمر�ا-ستشرق

�لتاريخ�الفلسفة�( �انتدبته�الجامعة�أستاذا �– 1912لÓثار�الشرقية��ي�القاهرة.

�تار 1913 ��ي �بالعربية �فألقى �توcى�) �أربعVن�محاضرة. يخ�ا-صطلحات�الفلسفية

�عدة� �انتخب��ي �الدراسات��س�مية، �مجلة �ثم �العالم��س�مي تحرير�مجلة

�ا-عارف� �دائرة �بالتصوف��ي �الدراسات�ا-تعلقة �معظم �عربية، �علمية مجامع

  �1س�مية�بقلمه

وكان�عمل�ماسينيون�قد�اتسع�فأصبح�يشمل�كل�جانب��ي�مجال�حياة�

لم�ا-عاصر�وفكره،�وجعل�ماسينيون�دراسة�التيار�الصو�ي�رسالته�الفكرية�ا-س

��ي��2الرئيسية �العظيم �الفضل �-اسينيون �أن �إcى �بدوي �الرحمان ويش��Vعبد

�^وcى،� �الث�ثة �القرون ��ي �^قل �ع�ى �ونموه �التصوف��س�مي تفس��Vنشأة

�ع �والسنة �الكتاب �من �خالصة �إس�مية �أصول �من �مستمدا �وجه�تفس�Vا �ى

�إcى��3التخصيص �إرجاعه �حاولوا �الذين �بعض�ا-ستشرقVن �أطروحة داحضا

  جذور�فارسية�ويونانية�وهندية.

وتتج�ى�رؤية�ماسينيون�للت�Öي�بVن�الشرق�والغرب��ي�أفضل�صورها�حVن�

×Rاجم�الغرب،�ويحمله�ا-سؤولية�الك��ى��ي�غزو�الشرق�واستعماره...�فقد�كان�

  �4ن�الحضارة��س�ميةماسينيون�مدافعا� �يكل�ع

�ماسينيون� �ا-ستشرق �ا-عارف��س�مية �دائرة �التصوف��ي �-ادة وتطرق

 والدكتور�مصطفى�عبد�الرازق��ي�أزيد�من�مائة�صفحة.

                                                           

  1013يح�ØÙمراد�معجم�أسماء�ا-ستشرقVن�ص��- 1
  407ص��2006ني�اادوارد�سعيد:�3ستشراق�ا-فاهيم�الغربية�للشرق،�ترجمة�محمد�عن�- 2
  533ص��1993ت�الدكتور�عبد�الرحمان�بدوي:�موسوعة�ا-ستشرقVن�ط�الثالثة�ب�Vو�- 3
  414ادوارد�سعيد�3ستشراق�..�مرجع�سابق�ص��- 4
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  مـــقال�ماسينيون�حول�التصوف �

  تناول�ماسينيون�التصوف��ي�مقاله�ع���خمسة�محاور:

 أصل�الكلمـــــــــــــة )1

 أصول�التصــــــوف )2

 الصوفية��ي�الجماعة��س�مية�شــأن )3

 مع£3�Øتحاد�وتطوره��ي�تاريخ�التصوف )4

̂خرى�و�دراسة�مصادره )5  سمات�التصوف�

:�التصوف�مصدر�الفعل�الخما��ÑÜا-صوغ�من�"صوف"��أصل�الكلمة -1

��ي� Øيسم� �الصوفية �لحياة �ا-تجرد �كان �ثم �ومن �لبس�الصوف، �ع�ى للد لة

�ذلك� �عدا �وينبÞي�رفض�ما من�^قوال�كقولهم�أن�الصوفية��س�م�صوفيا.

 نسبة�إcى�أهل�"الصفة".

�وورد�لفظ�الصو�ي�مفردا��ول�مرة��ي�التاريخ��ي�النصف�الثاني�من�القرن 

�وأبو�هاشم�الكو�ي� �الزهد�مذهب�خاص، ��ي �نعت�به�جابر�بن�حيان�له �إذ هـ

� �ظهرت�عام �ال�� �"الصوفية" �الجمع �صيغة �أما ��ي��199ا-تصوف�ا-شهور. هـ

ة�قامت�با�سكندرية،�فكانت�تدل�فيما�يراه�ا-حاس��àو�الجاحظ�ع�ى�خ���فتن

وهذا�3تجاه�الذي�نهجه�الطو��ÑÜويعد��1مذهب�من�مذاهب�التصوف��س�مي

̂م��ي�تاريخ�التصوف��س�مي،�فهو�أقدم�مرجع�صو�ي� كتابه�"اللمع"�الكتاب�

  2إس�مي�ومن�مادته�الخصبة�اقتبس�كافة�من�أرخ�للتصوف

                                                           

  �27– 25ص��1984التصوف�كتب�دائرة�ا-عارف��س�مية،�لجنة�ترجمة�دائرة�ا-عارف��س�مية��- 1
اللمع�ب£��نصر�السراج�الطو�ÑÜ،�حققه�الدكتور�عبد�الحميد�محمود�وطه�عبد�الباÖي�سرور،�لجنة��-  2

  نشر�ال�9اث�الصو�ي
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الطو���ÑÜي�كتابه�اللمع�بابا�أطلق�عليه�باب�الكشف�عن�اسم��وقد�عقد

�إن�سأل� �اللبسة،�فقال�: �إcى�هذه ��Rذا�3سم�ولم�نسبوا الصوفية�ولم�سموا

فلم��سائل�قد�نسبت�أصحاب�الحديث�إcى�الحديث،�ونسبت�الفقهاء�إcى�الفقه،

ية�لم�قلت�الصوفية�ولم�تنس¢Rم�إcى�حال�و� �إcى�علم...�فيقال�له،��ن�الصوف

�وا-قامات،� ̂حوال �برسم�من� �ي�9سموا �ولم �دون�نوع �من�العلم �بنوع ينفردوا

̂خ�ق� �و �ا-حمودة ̂حوال � �جميع �ومحل �العلوم، �جميع �معدن ���Rم وذلك

  الشريفة...

̂نبياء� فلما�لم�يكن�ذلك�نسب�Rم�إcى�ظاهر�اللبسة��ن�لبسة�الصوف�دأب�

̂صفياء   �1علRâم�الس�م�وشعار�^ولياء�و�

و�أشار�الجرجاني��ي�معجم�التعريفات�إcى�أن�التصوف�مذهب�كله�جد�ف��

�ومفارقة� �ال��ية �موافقة �القلب�عن �تصفية �وقيل �الهزل، �من �ب�Ñãء يخلطونه

�الحقيقة� �ع�ى ��äتعاcى �والوفاء �البشرية، �صفات �وإخماد �الطبيعية، ̂خ�ق

�مع�هللا �ا-عاملة �وقيل�هو�صفاء �الشريعة �وأصله�وإتباع�رسول�هللا��ي �تعاcى،

��ي� �و��ياس�مما �بالدقائق �والك�م �بالحقائق ̂خذ � �وقيل �الدنيا، �عن التفرغ

  ��2أيدي�الخ�ئق

:�إن�ال8æوع�إcى�التصوف�ما�خ��منه�قطر�من�^قطار��أصول�التصوف -2

�القرنVن�^ولVن� ��ي ��س�مية �العربية �الب�د �يعوز �يكن �ولم ̂مم، �من� أو�أمة

�للمت�3للهجرة �أنه�كان�بVن�الصحابة�رج�ن�ويجوز �ا-سلمVن�أن�يزعموا صوفة

�بعد�هؤ ء� �وجاء �أبو�ذر�و�حذيفة. �وهما �التصوف، يعدان�بحق�السابقVن�إcى

                                                           

  40اللمع�للطو�ÑÜ.�مرجع�سابق�ص��- 1
ص��2004الشريف�الجرجاني�:�معجم�التعريفات،�تحقيق�ودراسة�محمد�صديق�ا-نشاوي،�القاهرة��- 2

54  
  26التصوف�دائرة�ا-عارف�مرجع�سابق�ص��- 3
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النساك�والزهاد،�وكان�العرب�الذين�استوطنوا�البصرة�ع�ى�مذهب�أهل�السنة�

،�ومالك�بن�دينار�110وكان�شيوخهم��ي�التصوف�الحسن�البصري�ا-تو�ى�عام�

الرقا�Ñç.�ومن�شيوخ�ا-تصوفة��ي�الكوفة�جابر�بن�حيان�وأبو�العتاهية��وفضل

�مركز� �غدت �ال�� �بغداد ��ي �حياRSم �من �الشطر�الثاني �قضوا �الذين وعبدك

� �عام �بعد �الصوفية �فيه��250الحركة �تعقد �بدأت �الذي �العام �وهو هـ

�الدروس� �أول �فيه �وتلقى �الدين، �شؤون �للتناظر��ي �والحلقات 3جتماعات

 �1ية��ي�ا-ساجدالصوف

 شأن�الصوفية��ي�الجماعة�س�مية� -3

�يصيب� �ما �الضم��Vع�ى �التصوف�هو�ثورة �منشأ �أن �إcى يش��Vماسينيون

الناس�من�مظالم� �تقتصر�ع�ى�ما�يصدر�عن�tخرين،�وإنما�تنصب�أو �وقبل�

�البصري� �الحسن �س�Vة �ظهر��ي �ما �وهذا �نفسه، ��نسان �ظلم �ع�ى ��Ñçء كل

�à2ووصايا�ا-حاس�  

�البصري  � �وخوفه��الحسن �وتقواه �عرف�بورعه �التابعVن �أع�م �من :

الشديد�من�يوم�الحساب،�وظف�هذا�الخوف��ي�إتباع�القرآن�وممارسة�الدين�

وقد��3الحق�والص���ع�ى�ملمات�الدنيا�والذي�اعت���إcى�حد�ما�مؤسسا�للصوفية�

�نجد �السياق�نفسه �و�ي ،�àالحارث�ا-حاس� �بعد �التيار�فيما الجنيد��مثل�هذا

                                                           

  31ص��،التصوف�دائرة�ا-عارف�مرجع�سابق�- 1
  32التصوف�دائرة�ا-عارف�..�مرجع�سابق�..�ص��- 2

3 -� Marc Bergé : les arabes, Paris 1983, p 302 

Hasan Al – Basri, qui fut en quelques ort, le fondateur du Soufisme 
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�يقول�أن� �ولكنه �الرو¡ي، �فهو�ينادي�بالزهد�والصفاء �ا-نوال�ذاته، يس��Vع�ى

 1تجربة�الصو�ي�الذاتية� �يجب�أن�تعزله�عن�محيطه�الدنيوي 

 معM�NOتحاد�وتطوره��ي�تاريخ�التصوف -4

�العكوف�ع�ى� �أو هما :� �نقطتVن �حول �يدور �عهده �أول �التصوف��ي كان

�فوائد �النفس ��ي �يولد �القلوب��العبادة �علم �أن �وثانRâما �الروحية، الحقائق

  يفيض�ع�ى�النفس�معرفة�تنطوي�ع�ى�استعداد��رادة

ويقول�ا-تصوفة�أن��ي�علم�القلوب�قوة�محركة�وهو��2لتلقي�هذه�الفوائد

�عشر�كالتوبة� �اثنا �عدRSا �من�مقامات�و�أحوال �فيه �وما �هللا، �السفر�إcى يبVن

 والص���والتوكل�والرضا.

�الخ��Vفالص���مث�  �تجمع �ابن�عربي�من�أمهات�أعمال�الباطن�ال�� �جعله

̂عمال�ع�ى�النفس��نه�يحبسها�عما�تطلب،�أو�يج��ها�ع�ى� كله،��نه�من�أشد�

التوكل:�تع£��3تكال�ع�ى��3مداومة�فعل�منه�ت�Rرب،�أو�يثنRâا��ي�مواجهة�ما�تكره

�إحدى�ا-راحل�التمهيد �للصوفية �با�äبالنسبة �والثقة �لكل�هللا، �الضرورية ية

��لهية،� �بقدرته �كليا �التسليم �با�äأي �والثقة �الوجد... �مرحلة �إcى من�يس¶ى

̂خ��Vوهو�3ستس�م� �Ø£والتقرب�منه�-�قاته�عن�طريق�3تحاد�الصو�ي،�وا-ع

  4إcى�هللا،�إبان�ا-صائب�وهذا�موقف�يف��Ñïإcى�3عتقاد�بالقدر.�

والتطور�الذي�مر�به�التصوف��ي��وقد�أفاض�ماسينيون��ي�مع£3�Øتحاد

  عن�آ م�الح�ج�شهيد�التصوف��ي��س�م.�1922رسالته�للدكتوراه�عام�

                                                           

رايموند�ليفش��V(تحرير)�:�تكايا�الدراويش�الصوفية�والفنون�والعمارة��ي�تركيا�العثمانية،�ترجمة�عبلة��-  1

  1�،2011عودة�ط�
  36-35..�ص��التصوف�دائرة�ا-عارف�مرجع�سابق�- 2
  .676ب�Vوت�ص��1سعاد�الحكيم�ا-عجم�الصو�ي�الحكمة��ي�حدود�الكلمة�ط��- 3
  296ص��2009ج.�د�سورديل�:�معجم��س�م�التاريðي،�ترجمة�أ�الحكيم��- 4
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وكانت�رسالته�عن�الح�ج�حدثا�ضخما��ي�تاريخ�دراسة�التصوف��س�مي�

  ف��òدراسة�حافلة�لكل�التيارات�الصوفية.

�الحيا �من �عديدة �ونواح �مفيدة �بمعلومات �زاخرا �ك8æا �كانت �هنا ة�ومن

  �1ي��س�م�الروحية�والدينية�والعقلية

 سمات�التصوف�Sخرى�ودراسة�مصادره�� -5

̂خرى�ال���يمكن�م�حظ�Rا��ي�مذهب�التصوف�:�   من�الخصائص�

:�ويزعم�الصوفية�أنه�يصله�سلسلة�شيوخهم�بالن��àكما�هو�سناد� �

�3482الشأن��ي�الحديث.�وأقدم�أسانيدهم�ا-عروفة�إسناد�الخلدي�ا-تو�ى�عام�

�أخبار�السياح� �عن �الحديث �عند �الفهرست ��ي �النديم �ابن �ذلك و�أشار�إcى

 والزهاد�والعباد�وا-تصوفة�وا-تكلمVن.�

قال�محمد�بن�إسحاق�قرأت�بخط�أبي�محمد�جعفر�الخلدي�وكان�رئيسا�

�قاسم� �أبي �عن �أخذت �يقول: �سمعته �زاهدا، �و�ورعا �ا-تصوفة �رؤساء من

الحسن�السري�السقطي�وقال�أخذ�السري�عن�الجنيد�وقال�cي:�أخذت�عن�أبي�

�الحسن� �عن �فرقد �وأخذ �فرقد �عن �الكرõي �معروف �وأخذ �الكرõي معروف

  �3البصري�وأخذ�الحسن�عن�أنس�بن�مالك�ولقي�الحسن�سبعVن�من�البدريVن.

�الغيب � �رجال �النقباء،�طبقات �من �ث�ثمائة �هم �الغيب �ورجال :

̂بدال،�وسبعة�أمناء،�وأربعة�عم   4د�ثم�القطب�وهو�الغوث.�وأربعون�من�

                                                           

  532عبد�الرحمان�بدوي:�موسوعة�ا-ستشرقVن،�مرجع�سابق�ص��- 1
  44التصوف�دائرة�ا-عارف...�ص��- 2
  �656- �655ص��2009ب�الفهرست�قدم�له�الدكتور�أيمن�فؤاد�سيد�لندن�ابن�النديم�كتا�- 3
  30التصرف�دائرة�ا-عارف...�ص��- 4
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�أمهات� �إcى �باستعراض�مصادر�التصوف�مش�Vا �ا-قال �ماسينيون ويختم

ي� �̈و �عربي �وابن �والغزاcي �àتواليف�ا-حاس� ي �̈و �التصوف ��ي �العربية الكتب

الكتب�ا-شايعة�للتصوف.�أما�مصنفات�ا-عارضVن�الكب�Vين�للتصوف�هما�ابن�

  �1يستيمية�و�ابن�الجوزي��ي�كتابه�تلبيس�إبل

لقد�عد�ماسينيون�بإجماع�الباحثVن�عمدة��ي�التصوف�وعاش�يدعو�إcى�

 التفاهم�والتسامح�بVن�^ديان

 ��1947– 1885مصطفى�عبد�الرزاق� �

،�1909تابع�دراسته�با�زهر�درس�اللغة�الفرنسية�والتحق�بالسربون�سنة�

إcى��عVن�محاضرا�للشريعة��س�مية��ي�كلية�الحقوق�بجامعة�ليون.�بعد�عودته

تقلد�كر��ÑÜالفلسفة��س�مية�بجامعة�القاهرة.�وعضوا��ي�ا-جمع��1925مصر�

،�أصبح�وزيرا�ل÷وقاف�وتم�تعيينه�شيخا�ل÷زهر�سنة�1938العلم��ا-صري�سنة�

  .1947إcى�وفاته��1944

�بVن� �التوفيق �طريق �نهج �واسع�^فق، �الرزاق�مجددا �عبد كان�مصطفى

ويعد�الشيخ�مصطفى�عبد�الرزاق�أحد�أهم�رواد����2س�م�والحضارة�الغربية

الدرس�الفلسفي��ي�الفكر�العربي�الحديث.�وصاحب�اتجاه��ي��ص�ح�والتجديد�

  ��3الدي£��بحكم�انتمائه�-درسة�الشيخ�محمد�عبده

�الفكر� �تطور �تاريخ ��ي �مهمة �تجربة �الرزاق �عبد �مصطفى �الشيخ ومثل

جه�كان� بد�أن�يبدأ�حديثه�عن��س�مي�الفلسفي،�وبحسب�ا-نهج�الذي�انته

                                                           

  31التصوف�دائرة�ا-عارف��س�مية�مرجع�سابق�ص��- 1
  861الدكتور�عثمان�أمVن�تراث��نسانية�ا-جلد�الثالث�ص��- 2
قديم�حلم��عبد�الوهاب�مكتبة��سكندرية�مصطفى�عبد�الرزاق:�تمهيد�لتاريخ�الفلسفة��س�مية،�ت�-3

  15ص��2011
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�ونقض� �نقد �Ñïيقت� �كان ��س�مية �الفلسفة �أصالة �إثبات ��ن ا-ستشرقVن

�فإن�الناظر�فيما��1مقا ت�ا-ستشرقVن ومع�ذلك�أث£�Øع�ى�جهد�العديد�م±Rم،

بذل�الفرنسيون�من�جهود��ي�دراسة�الفلسفة��س�مية�وتاريخها،� �يسعه�إ �

  �.2وسعة�اط�عهم�وحسن�طريق�Rم�عجاب�بص��هم�ونشاطهم�

 مقال�مصطفى�عبد�الرزاق�� �

  تناول�مصطفى�عبد�الرزاق��ي�مقاله�التصوف�وفق�خمسة�محاور:

  نشأة�كلمة�صو�ي�ومتصوف�و�أصلها�–أ�

  أساس�التصوف�وما�مر�به�من�^دوار�–ب�

  الو ية�وصل�Rا�بالتصوف�وكرامات�^ولياء�–ج�

  رأة�بالتصوف��س�مي�نبوة�النساء�و�و ي�Rن�وصلة�ا-�–د�

  رابعة�العدوية.�-هـ�

̂خ�Vين�  سنتطرق�للمحورين�

 صلة�ا�رأة�بالتصوف�س�مي �

�إcى�أق�ØÑùغايات�السمو،�بأن�  �عائق�يعوق�ا-رأة�عن�أن�تسمو�بروحها

تصل�إcى�مرتبة�العرفان�و�الو ية،�وقد�بلغت�نساء�هذه�الدرجة�الرفيعة�منذ�

�وقد �التصوف��س�مي، ��ربعمائة��نشأة �الطبقات �كتاب ��ي �الشعراني ترجم

                                                           

زكي�ا-ي�د:�مصطفى�عبد�الرزاق�ومنهج�دراسة�تاريخ�الفلسفة��س�مية.�ثقافتنا�للدراسات�والبحوث��- 1

  113ص��2010ع�الرابع�والعشرون�
  114زكي�ا-ي�د..�مرجع�سابق�ص��- 2
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̂خيار،�بي±Rن�ست�عشرة�امرأة،�كلهن�من�الطراز� وست�وث�ثVن�من�الصوفية�

  �1^ول�بVن�أهل�التصوف

̂ع�ى�فإن�للمرأة�حظا� ̂خ�Öي��س�مي� وإذا�كان�الصوفية�هم�بناة�ا-ثل�

�كت ��ي �لنجد �و�إنا �العظيم �الهيكل �هذا �تشييد ب�التصوف�و�غ��Vمنقوص��ي

�يحتذى �ومثل �شاهد �-تصوفات�سRS�Vن �ذكرا �ابن��2̂خ�ق �ع���عنه وهو�ما

عربي�بقوله:�خدمت�أنا�بنف��ÑÒامرأة�من�ا-حبات�العارفات�بإشبيلية�يقال�لها�

�àالقرط� Ø£وقد�أفرد�لهن�السلم��صاحب�طبقات�الصوفية��3فاطمة�بنت�ا-ث

يات�ترجم�من�خ�له�لثمانVن�كتابا�مستق��سماه�ذكر�النسوة�ا-تعبدات�الصوف

̂ستاذ�بنعبد�هللا��4من�الصوفيات�مبتدءا�برابعة�العدوية وهو�ما�قام�به�أيضا�

  �ي�معلمة�التصوف،�بإفراده�بابا�للنساء�الصوفيات.

�وافر��ي� �حظ �لهن �كان �ممن �غ��Vقليلة �جملة �ا-غربيات �النساء �من برز

وفية�با-غرب�أقل�ورعا�التصوف�سلوكا�ووعظا�وإرشادا...�ولم�تكن�النسوة�الص

وزهادة�من�أخواRSن�با-شرق�أمثال�رابعة�العدوية�وفاطمة�النيسابورية�شيخة�

  �5ذي�النون�ا-صري 

̂ستاذ�القب�ي��ي�محور�ال8æوع�الصو�ي��ي�ا-غرب،�أشار�إcى� وحينما�تطرق�

��ي� �مهم �حضور �للمرأة �كان �ا-تصوف �الرجل �وبجانب �الصوفية، �ا-رأة دور

�الصوفي �فاطمة�الحركة �الف�9ة �هذه �وليات �وأهم �أو�ولية، �كمريدة �سواء ة،

                                                           

  105التصوف�دائرة�ا-عارف��س�مية�...�ص��- 1
  111التصوف�دائرة�ا-عارف��س�مية..�..�ص���- 2
  125سعاد�الحكيم�ا-عجم�الصو�ي�مرجع�سابق�ص��- 3
،�1أبي�عبد�الرحمان�السلم�:�ذكر�النسوة�ا-تعبدات�الصوفيات،�تحقيق�الدكتور�محمد�الطنا¡ي�ط��- 4

1993  
  �160– 159ج�^ول�ص��1�،2001عبد�العزيز�بنعبد�هللا:�معلمة�التصوف��س�مي�ط��- 5



 �أحمد�بلخ#"ي ذ.��

  575

�وأم� �بادس، �رابطة �إلRâا �تنسب �ال�� �أيمن �وأم �قصر�كتامة �دفينة ̂ندلسية

�السكسيوية� �وعزيزة �الس�مة �تVن �محمد �وأم �الهنتيفيه، �تعزات عصفور

  ��1وغ�Vهن

 رابعة�العدوية� �

�ابن�خل �ولق¢Rا �البصرية، �العدوية �بنت�إسماعيل �رابعة �الخ��V¨ي �بأم كان

وذكر�أ�Rا�مو ة�آل�عتيك�وقضت�حياRSا�بالبصرة�و�Rا�ماتت��ي�سن� �تقل�عن�

 �2هـ�185ثمانVن�سنة�و�ذلك�عام�

وليس�فيما�بVن�أيدينا�من�ا-راجع�ما�يدل�ع�ى�أن�رابعة�كانت�م89وجة،�بل�

�عن� �شغل ��ي ä� �وح¢Rا �بعبادRSا �كانت �أ�Rا �حياRSا �عن �الروايات �من ا-أخوذ

  3ج�والولد،�وقد�ردت�من�خط¢Rاالزوا

�السنية ̂حوال �و �العلية �ا-قامات �ذات �الولية �ع±Rا �أظهر�ما��4قيل ولعل

�عن�الحب�وا-حبة�إذ�استعملت��ي�غRS��Vيب� تم8Vت�به�رابعة�العدوية�ك�مها

�ò5كلمة�الحب�والعشق��ل�  

�منذ� �عمرها �قضت �الصوفية �هذه �بدوي، �الرحمان �عبد �أكده �ما وهذا

ي وان�Rت�رابعة��6تح�9ق�بنار�الحب��ل��òفكانت�شهيدة�العشق��ل��òتوب�Rا�̈و

  :إcى�مقام�الخلوة�والذي�هو�ثمرة�ا-حبة��لهية،�ومن�قولها��ي�هذا�ا-قام

                                                           

محمد�القب�ي�بإشراف�وتقديم�تاريخ�ا-غرب�تحيVن�وتركيب�منشورات�ا-عهد�ا-لكي�للبحث��ي�تاريخ��- 1

  254ص��2011ا-غرب،�الرباط�
  114التصوف�دائرة�ا-عارف....�ص��- 2
  118التصوف�دائرة�ا-عارف�.....�ص��- 3
  119التصوف�دائرة�ا-عارف......ص��- 4
  122ارف.....ص�التصوف�دائرة�ا-ع�- 5
  6ص��2�،1962عبد�الرحمان�بدوي�:�شهيدة�العشق��ل��òرابعة�العدوية�ط��- 6
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  وحبيàــــــــــــــــــــــــــــــــــ��دائمــــــــــــــــــــــــــــــــــا��ــــــــــــــــــــــــــــــــــي�حضــــــــــــــــــــــــــــــــــرتي  راح�ــــــــــــــــــ��يــــــــــــــــــا�إخــــــــــــــــــوتي��ــــــــــــــــــي�خلــــــــــــــــــوتي

  1منـــــــــــــــــــك�وصــــــــــــــــــــ��فهـــــــــــــــــــو�أقùــــــــــــــــــــ�ØÑمني�ــــــــــــــــــــ�  قـــــــــــد�هجـــــــــــرت�الخلـــــــــــق�جمعـــــــــــا�أرتúـــــــــــي

�ي�مقال��ال���عالجها�الشيخ�مصطفى�عبد�الرزاق،�تلكم�بعضا�من�ا-حاور 

التصوف�بدائرة�ا-عارف��س�مية،�وهاته�شهادة�تلميذه�عبد�الرحمان�بدوي،�

�إcى�روح�أستاذي� :� �فقال��ي��هداء عند�إهدائه�كتابه��نسانية�والوجودية،

وجة�^ك���مصطفى�عبد�الرزاق،�بروحك�ا-متازة��Rرت£��بنور��يمان،�وأنا��ي�م

  2الشباب�ا-تمرد،�وتجسدت�نموذجا�لüنسانية
 

 أي�دور�للصوفية�اليوم�؟ �

�بل� �3س��Rكية �ا-جتمعات �عالم �اليوم؟ �عالم ��ي �مكان �للتصوف هل

مجتمعات�التكديس،�حيث�يلهث�الفرد�وراء�إشباع�الحاجيات�والكماليات�ع�ى�

̂خ�ق�والقيم.  حد�سواء،�ورفع�شعار�الربح��ي�كل�مكان�وتوارت�

وإن�كنا�لسنا�بحاجة�إcى�الدفاع�عن�مشروعية�التصوف�وأدواره��يجابية�

�ي�عا-نا�ا-عاصر،�وهو�ما�حاول�القيام�به�مث��الدكتور�طه�عبد�الرحمان�عند�

حديثه�عن�النظر��ي�أسباب�ا-واجهة�بVن�السلفية�والصوفية�قائ��:�وإذا�سلمنا�

�وسل �ا-ذهب�ا-الكي �عن �التاريخية �الحقيقة �التصوف�هو�العلم��Rذه �بأن منا

الذي�اختص�من�بVن�العلوم�الشرعية�ب�9تيب�قوانVن�مراقبة�السلوك،�أدركنا�

أن�نجد�التصوف��ي�ب�د�ا-غرب�ال���ترسخ�فRâا�ا-ذهب�ا-الكي�أرضا�خصبة�

  ��3فتقبله�النفوس�عن�ر��ØÑوتنطبع�به�جوانب�الحياة��ي�هذه�الب�د

                                                           

  Dar aleman.orgأفنان�نظ��Vدروزة�رابعة�العدوية�الشاعرة�الزاهدة�ا-تصوفة��- 1
  290ص��1�2003أحمد�عبد�الحليم�عطية�(اشراف)�نجم��ي�سماء�الفلسفة�ط��- 2
  .192ص��2،1997العمل�الدي£��وتجديد�العقل،�ا-ركز�الثقا�ي�العربي،�طالدكتور�طه�عبد�الرحمان�:��- 3
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� �إمكانات�ومقومات، �يضرب�وللتصوف��س�مي �أن �خ�لها �من استطاع

�ويشهد�إقبا �لم�كن�يشهده�من�قبل،� �ا-شرق�وا-غرب��س�مي، ��ي بجذوره

̂مريكية�يمكن�القول�أن�ثل���مناطق� فمن�خ�ل�دراسة�أجرRSا�جامعة�"بيل"�

�الباحثة� �تؤكدها �ونفس�النتيجة �ا-تصوفة، �طريق �عن ��س�م �وصلها العالم

:�كان�الصوفية�هم�الناقلVن�الفعليVن�لüس�م�إcى��̂مريكية،�ج8Vي��ويب�قائلة

  1مناطق�أبعد�من�الشرق�^وسط�خصوصا�إcى�إفريقيا�وشبه�الجزيرة�الهندية

وينجذب�كث��Vمن�الشباب�إcى�التصوف�ويرون�فيه�ثروة�روحية�تخلصهم�

 من�3نغماس��ي�مجتمعات�3س��Rك�ا-فرط�والتكالب�ع�ى�ا-اديات.

� �التساؤل �يطرح �كتب�كما �فقد �اليوم؟ �بالتصوف �3هتمام �جدوى عن

�الرجال�من� �لقد�شعر�عظماء �مقال�شه��Vيقول: ��ي �راسل الفيلسوف�برتراند

الف�سفة�بالحاجة�إcى�العلم�والتصوف�معا،�إن�وحدة�ا-تصوف�مع�رجل�العلم�

تشكل�أع�ى�مكانة�مرموقة�يمكن�إنجازها��ي�عالم�الفكر،�فالتصوف�هو�ا-لهم�

 2ا��ي��نسان-ا�هو�أفضل�م

�ديانات� �من �أناس �فRâا �يلتقي �أن �يمكن �مش�9كة �توفر�أرضا والصوفية

�يلتقون� �م±Rم، �واحد �كل ��Rا �يؤمن �ال�� �للديانة �مخلصVن �بقا�Rم �مع مختلفة

وينعت�الفيلسوف�ا-صري�الشه��Vالدكتور��3بروح�التسامح�والتفاهم�ا-تبادل

� ��ي �الروحية �الثورة �بأنه �التصوف �عفيفي �كان�أبو�الع� �و-ا �قائ�: �س�م

�عميقا� �وتفس�Vا �روحانية��س�م �فRâا �تتج�ى �نظري�أروع�صفحة التصوف��ي

                                                           

��س�م��-1 �روحانية �إcى �الفرار ،� �الصو�ي ��س�م �إcى �ÑÜالسيا� ��س�م �من :� �خالد �محمد خالد

Huicanat.Net (15 dec 2014)  

  27ص��1999ول�9سيس�:�التصوف�والفلسفة،�ترجمة�إمام�عبد�الفتاح�إمام�القاهرة��- 2
  نيكسلون�:�الصوفية��ي��س�م�مرجع�سابق�- 3
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�ا-وقف�الثورة� �وسميت�هذا �للقلب، �الدين�فيه�إشباع�للعاطفة�وتغذية لهذا

  �1الروحية��ي��س�م

�أك���تيار�رو¡ي� �تصف�التصوف�بأنه �آناماري�شيمل �ا-ستشرقة �¨ي وها

  2ميعهاج�يسري��ي�^ديان

  

                                                           

  6ص��1963الدكتور�أبو�الع��عفيفي�:�الثورة�الروحية��ي��س�م،�ط�^وcى��- 1
�السيد،��- 2 �إسماعيل �محمد �ترجمة �التصوف، �وتاريخ ��س�م ��ي �الصوفية �^بعاد :� �شيمل آناماري

  7ص��2006منشورات�الجمل�



 

Autour de la poésie de Rimbaud 

 

Khalid HADJI 

Laboratoire LaRELA
 1
 

  

A l'aube de la pensée grecque, chez les Présocratiques, la vision 

que l’homme avait du monde et de la vie était gouvernée par la 

conception de  l'Un-Tout, c'est-à-dire une unité déclinée sous des 

formes multiples. La parole de même  était  indivise.  Les genres actuels 

n'existaient pas et il n'y avait pas de  distinction entre le poète  et le 

philosophe. Plus  tard vont  naître la poésie  lyrique, la poésie épique  et 

la poésie dramatique, comme formes discursives où se laisse remarquer 

la prépondérance du  poétique. 

Egalement, chez les  Présocratiques, une relation triadique 

déterminait le mode  de penser, à savoir  un rapport  essentiel entre  la  

parole, le monde et l'homme. Ce schéma, logos-cosmos-anthropos, 

sera repris par la modernité et notamment chez certains spécialistes de 

la rhétorique et de la  poétique. C'est  dans cette perspective que sera 

approchée la poésie d'Arthur Rimbaud.  Mais auparavant, il nous faut 

entreprendre un détour pour asseoir notre exposé et notre 

interprétation de la voyance rimbaldienne. 

 

                                                           

1
 Laboratoire de Recherche sur l’Expression Littéraire et Artistique, Faculté des Lettres et 

des Sciences Humaines Dhar El Mahraz, Université Sidi Mohamed Ben Abdellah, 

Fès. 
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Dans la Grèce antique, la notion de l'Aède renvoie à un chanteur 

inspiré accompagné d'un instrument. C'est l'équivalent du poète. Dans 

le monde latin, le Vates renvoie au devin. Autrement dit, le poète est 

doté d'une fonction  sacerdotale du moment que sa parole est reçue 

comme une inspiration divine : à la poésie s'ajoute le don de la 

prophétie ; toutefois, le poète  possède un ascendant sur le prêtre qui ne 

fait que gérer une parole reçue. Le poète devient de ce fait l'interprète 

direct de Dieu.  Ce qui permet de dire que la poésie a toujours été 

associée au divin, conception que nous rencontrons  pareillement chez 

les juifs et les arabes. Ainsi la poésie se trouve définie comme une parole  

à  part.  Et c'est la raison pour laquelle elle va être ritualisée.  Daniel 

Lewers nous dit à ce propos : 

 

« Tout rite impliquait que le langage fut détourné 

de sa  fonction ordinaire, et c'est au  sein  des 

pratiques religieuses que l'homme prit 

consciences des  pouvoirs du langage  comme 

objet de plaisir et  de méditation. »
1
 

 

Avec le christianisme, la poésie et la religion vont se confondre. 

Néanmoins, il convient de  préciser que c'est  la religion qui est  le  

modèle à suivre dans n'importe quel type de production étant donné la 

                                                           

1
 Introduction à  la  Poésie Moderne et Contemporaine, Paris, Dunod, 1990 p.5 
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place et le pouvoir qu’elle avait dans la société des hommes et chez les 

politiciens. C'est alors que nous retrouvons un des anciens conflits du 

pouvoir, à savoir la lutte entre le poète et le prêtre après  avoir été entre 

le poète et le philosophe (le sage et l'inspiré) et leurs concurrences à 

être  les conseillers des dirigeants. Ce qu'il faut relever ici, c'est qu'en 

plus de la transcendance,  (la métaphysique), nous avons ici, associés  à 

la poésie,  la reltion insurmontable entre le savoir et  le pouvoir. 

 

Certes, la période Préromantique en développant  l'esprit  contre-

révolutionnaire  va dans ce sens et même  plus loin  quand  la sensibilité  

revendiquée se trouve confondue à l'esprit religieux : le poète est 

considéré comme le  prêtre du beau, le seul apte à  exorciser le monde 

de la terreur. Beaucoup plus, le Romantisme va sacrer le poète et donc 

l'investir  d'une mission. Cependant,  par son penchant à méditer et à 

soumettre le monde à sa pensée, il avait tendance à prendre  la place  du 

philosophe  (cf. Lamartine, Méditations poétiques en1820, Nouvelles 

méditations poétiques ;  et en 1830, Harmonies poétiques et 

religieuses). 

Dans  cette perspective, Victor Hugo est incontournable.  Selon  

l'auteur  des Misérables, la poésie est ce qui permet un perpétuel 

échange entre l'intimité  (homme) et  le monde. L'intimité procède de la 

libération de soi et des souvenirs  d'enfance, de la conscience du temps, 

de la mélancolie, du spectacle des saisons. Nous pouvons lire Feuilles 
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d'automne (1831),  Chants du crépuscule,  et  Les Voix intérieures  

(1837). Dans  ce dernier recueil apparaît  la mission du poète assimilé à 

un dieu, un démiurge. Il est celui qui doit assumer les formes du 

mystère universel.  Nous  pouvons lire dans la « Fonction du poète » 

 

Le  poète en des jours  impies, 

Vient préparer des jours meilleurs. 

Il est l'homme des utopies, 

Les pieds ici,  les yeux  ailleurs. 

En tout temps, pareil aux prophètes. 

     ( Les Rayons et les ombres, 1840) 

 

       Avec  Les Comtemplations (1856), apparaît  le thème du 

visionnaire et la symbolique du promontoire, associé à la capacité du 

poète  à vivre plus loin  dans l'espace  et le temps. Cette  conception se 

rencontre également chez Charles Baudelaire dans  « l'Albatros » et 

« Elévation ». Notons  au passage que chez ce dernier, le poète est l' être  

des espaces infinis, de l'élévation, de l'absolu ;  mais exilé sur la terre, il 

est impuissant, souffre sa damnation dans un déchirement  

extraordinaire  qui va faire  de lui le  poète le plus lu  dans  le monde. 

Pour  lire Rimbaud, il est quasi inévitable de ne pas  opérer  cette  

situation  global. Arthur Rimbaud fait partie de ce qu'on s'est accordé à 

appeler les poètes  de transition. Ces derniers, se trouvant au carrefour 



 Khalid HADJI� 

  5

de mutations artistiques, vont porter leur sensibilité  à un tel niveau que 

les générations futures (en poésie  comme  dans la vie) se diront d'eux. Il 

faut relever un constat commun de la médiocrité  de l'existence,  

mais des  rapports distincts face à cette réalité étouffante qu'il est aisé  

de deviner  à travers  ces thèmes :  mal  du siècle, spleen,  mélancolie  

injustifié, cafard flegme, sentiment  d'oppression psychique : 

 

1- Léthargie et torpeur de Paul Verlaine  avec les images de 

l'evanescence, de la dissolution dans l'aphasie. On  note le 

désir de se complaire dans la passivité et 

l'évanouissement. 

2- Déchirement de Charles Baudelaire et attirances 

contradictoires  entre  le monde chtonien (terrien, 

souterrain, infernal) et le monde  ouranien (aerien) ;  

impuissance  de l'effort  de dégagement  de  l'univers 

fangeux (plein  de vices, objet), l'astringence du quotidien, 

chute  et  résignation par  l'acceptation de la condition 

maudite de l'homme : ainsi le satanisme est chanté  voire  

revendiqué. 

3- Refus, révolte et éclatement  du système. Devant  le 

constat : «   la vraie  vie est  absente » , « nous sommes  

hors du monde » Arthur Rimbaud entame  son processus 

de révolte par  le démantèlement  des valeurs de la société  
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et du langage poétique. Une  fois cette destruction opérée, 

le poète peut partir à la recherche  de l'Inconnu, l'Ailleurs,  

l'Absolu. 

  

L'oeuvre de Rimbaud se répartit d'elle-même en trois phases qui 

correspondent aux trois recueils, quoique la datation des deux derniers 

demeure controversée. Aussi, allons-nous dans le présent exposé suivre 

la répartition traditionnelle que l'enseignement universitaire adopte 

volontiers. 

 

La première période : celle de l'apprentissage dont  témoigne le 

recueil Poésies. Rimbaud adopte le style classique en général, mais s'en 

démarque progressivement en maltraitant de temps en temps le rythme 

en introduisant le registre  vulgaire dans  le lexique  ou  en chantant ce 

qui ne se chante  pas. Cependant, c'est à cette époque que murit le 

projet rimbaldien qui va bouleverser toute la littérature universelle. Ce 

projet peut se résumer en quatre principes :  

 

La voyance,  

Le déréglement des sens,  

Je est un autre, 

Il faut être absolument moderne.  
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Le lecteur peut voire une forme de répercussion de cette 

« théorie » ou de cet « art poétique » se manifester dans le fameux 

"Bateau ivre", poème emblématique placé à la limite d'une phase  qui 

s'achève. 

 

La seconde période est celle  d'Une Saison  en enfer. Rimbaud 

renie la première  manière d'écriture, y compris celle de la voyance. Cet 

adieu est un adieu littéraire comme on le trouve chez Byron, Lamartine 

et Gautier. Pour  atteindre  l'Inconnu (tentative constante dans l'oeuvre 

rimbaldienne), Rimbaud refuse la pratique hallucinatoire tout comme 

les moyens artificiels : le rythme, la musicalité, les procédés artistiques... 

L'Inconnu passe  par  la recherche  de la vérité (le poète écrit à la fin du 

poème « Adieu » : « la vérité  dans une âme un corps », Une Saison  en 

enfer) qui  est  le rejet  de la « vieillerie  poétique » et la revendication 

d’une nouvelle posture, « être absolement moderne ». 

Une Saison en enfer développe un ton de la conversion et le 

thème de la malédiction, d'où  la mésinterprétation du retour de 

Rimbaud au christianisme. Il s'agit en fait d'une « fausse conversion » 

(titre donné, dans  un brouillon, au poème « Nuit  de l'enfer »). Le poème  

met en discours les signes d'une crise intérieure :  les phrases hachées, 

les images fortes trahissent le hiatus entre les aspirations de Rimbaud 

au « calme céleste, aérien », à la prière en tant que recueillement 

(recherche de la divinité sans dieu) et sa  haine du christianisme : il se 
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proclame « nègre » et « païen » pour mieux crier son innocence. Au 

terme de la lutte, il refuse « l'amour divin » dont l'idée l'obsède en vérité. 

Nous avons ici l'aliénation d'un être maudit qui se sait damné, d'où le 

vision épouvantable de l'enfer. 

 

La troisième et dernière période est celle des Illuminations. La 

lecture de ce recueil prouve que Rimbaud est revenu sur son reniement 

annoncé dans Une saison en enfer. En effet, la diversité des thèmes, la 

libération de l'écriture par une imagination dynamique et aérienne, le 

chromatisme merveilleux et la quasi absence du ton de refus illustrent 

bien la conception de la voyance et le voeu de modernité du projet 

initial. Ce recueil se présente comme le reniement du reniement. En 

outre, la deuxième partie du dernier poème d'Une Saison en enfer 

« Adieu » le prouve parfaitement, car il s'agit d'un adieu à l'enfer du 

doute. Les Illuminations est un recueil où se réalise la prise de 

conscience après une mise au point, après une bataille intérieure ou 

« une tempête sous un crâne »comme dit Victor Hugo dans Les 

Misérables. C'est ce qui vient « après le déluge » (cet énoncé est le titre 

du poème qui ouvre le recueil Illuminations) . 

Le titre Illuminations est riche en évocations : que ce soit les 

enluminures des textes du Moyen âge ou cette parole subitement 

survenue comme vérité, il n'en demeure pas moins que la 

surdétermination du sacré demeure attachée à la poésie. Elle l'est 
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beaucoup plus, si on fait référence à la notion de voyance. Précisons 

tout de suite que, chez Rimbaud, la religiosité est évacuée des textes, 

mais la recherche de la verticalité, de la transcendance demeure 

présente dans l'oeuvre... 

      

En effet, Rimbaud a toujours voulu la libération de l'être. Déjà 

dans le poème « Ma bohème », le départ est vécu de manière 

intransitive, c'est-à-dire une expérience dans l'absolu, transcendant la 

matérialité, ce qui autorise cette mise en discours du monde euphorique 

qu'est le merveilleux. C'est ce que le lecteur comprend à la lecture du 

« Bateau ivre » quand le poète dit: 

 

Je sais les cieux crevant en éclairs et les trombes  

Et les ressacs et les courants ; je sais le soir, 

L'aube exaltée ainsi qu'un peuple de colombes, 

J'ai vu quelquefois ce que l'homme a cru voir  !
1
 

 

On lit également dans la lettre à Paul Demeny du 15 mai 1871: 

 

« La première étude de l'homme qui veut être 

poète est sa propre connaissance, entière; il 

                                                           

1
 Arthur Rimbaud, « Le bateau ivre », Poésies, Paris, Garnier Frères, « Classiques », 1983, 

p.129. 
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cherche son âme, il l'inspecte, il la tente , 

l'apprend. Dès qu'il la sait, il doit la cultiver »
1
.  

 

La voyance est donc cette état-action où le poète dépasse 

l'apparence, la perception ordinaire des choses et du monde pour une 

perception en tant que saisie de la latence, de la vie intrinsèque de « la 

vraie vie » à une époque où le poète  « fait  l'expérience de la vacuité des 

signes, de leur mensonge »
2
. La voyance c'est ce qui permet de dépasser 

l'arbitraire du signe en réveillant les sens et en autorisant l'alarme des 

signes. 

Donc, la voyance est à ne pas confondre avec la conception 

hugolienne du poète visionnaire, celui qui anticipe des faits. C'est 

plutôt une libération des facultés humaines. Nous comprenons alors 

pourquoi elle est tributaire du dérèglement de tous les sens et de 

l'encrapulement. Le poète dans sa lettre à G. Izambard en mai 1871 

écrit : 

 

« Maintenant, je m'encrapule le plus possible. 

Pourquoi? Je veux être poète, et je travaille à me 

                                                           

1
 Arthur Rimbaud, Poésies, Paris, Garnier Frères, « Classiques », 1983, p 348. 

2 
Yves Bonnefoy, Rimbaud par lui-même, Paris, Seuil, « Ecrivains de toujours », 1961, 

p15.
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rendre voyant [...] Il s'agit d'arriver à l'inconnu par 

le dérèglement de tous les sens. »
1
  

 

Il ajoute : 

« Je dis qu'il faut être voyant, se faire voyant. 

Le poète se fait voyant par un long, immense et 

raisonné dérèglement de tous les sens. Toutes les 

formes d'amour, de souffrance, de folie; il cherche 

lui-même, il épuise en lui tous les poisons, pour 

n'en garder que les quintescences[...] il devient 

entre tous le grand malade, le grand criminel, le 

grand maudit, et le suprême Savant ! - Car il arrive 

à l'inconnu! [...] et quand, affolé, il finirait par 

perdre l'intelligence de ses visions, il les a vues! »
2
  

 

La voyance donc est une révolte conceptuelle qui consiste à 

dérégler le système traditionnel bien ancré en vue de libérer la pensée, 

ouvrant la voie à une perception différente et nouvelle. Le dérèglement 

n'est pas seulement l’équivalent des synesthésies renvoyant au 

désordre pathologique des sens, mais l’acte par lequel il s’agit d’aller 

contre la vraisemblance, la raison, la clarté, l'ordre, la bienséance et le 

                                                           

1
 Arthur Rimbaud, Poésies, op.cit. p- 345 et s. 

2
 Ibid. p.348 
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langage noble, autrement dit guillotiner l'Art poétique de Boileau que 

le XIXe siècle continue d'une manière ou d'une autre à respecter. La 

phrase de Rimbaud: « Je dis ce que ça dit littéralement et dans tous les 

sens » ne dit pas autre chose. Nous y relevons la volonté de libérer la 

poésie de l'uniformité communicative vers la polysémie comme 

intention et dynamique du poème : cela veut dire que le dérèglement 

est une mise en ordre particulière, différente, nouvelle, moderne . Il est 

étudié, raisonné, travaillé. C'est la construction d'un système par la 

déconstruction des significations, des directions et des sensations 

classiques régnantes : 

 

« Je finis par trouver sacré le désordre de mon esprit »
1
  

 

      Déconstruction du système cartésien qu'on refuse et qu'on assimile à 

l'Occident. En effet, le poète va chercher du côté du rêve, de 

l'imagination qu'il situe en Orient, berceau de la civilisation et du 

merveilleux. Ce dernier est assimilé à l'Orient par le chromatisme 

dissonant, par cette confusion de tonalités délirantes. C'est ainsi que 

Rimbaud va revendiquer le délire et l'hallucination. Le délire se 

manifeste chez lui comme un décodage, un démontage voire une 

dissémination du langage. Il permet de désapprendre et de découvrir 

                                                           

1
 « Délires II », Une Saison en Enfer, Ibid. p. 230. 
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autre chose. Cette découverte du Nouveau, de l'Inconnu commence 

par une découverte de soi-même. Nous lisons dans sa correspondance : 

 

« Je est autre. Tans pis pour le bois qui se trouve 

violon. ».  

 

Dans une autre lettre : 

 

« je est un autre. Si le cuivre s'éveille clairon, il n'y 

a rien de sa faute. Cela m'est évident: j'assiste à 

l'éclosion de ma pensée: je la regarde, je l'écoute: 

je lance un coup d'archet: la symphonie fait son 

remuement dans les profondeurs, ou vient d'un 

bond sur la scène. »
1
  

 

Je est un autre ne veut pas dire que je suis un autre, un simple 

hiatus entre l'être et le paraître, un double pur et simple, un reflet du 

même « je » cartésien. Le principe de l'identité est pulvérisé, car l'autre 

veut dire que la vraie identité procède de la plénitude de l’altérité, 

comme chez les poètes soufis où l'Autre est l’Etre à l'issue de 

l'anéantissementUou la confusion. Ainsi l'écriture devient déchaînement. 

Toute la thématique du départ illustre cela, car par l'acte d'aller, l'être 

                                                           

1
 « Lettre à Izambard » Ibid. p. 346 et p. 347. 
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dépasse la quotidienneté du « je » , le déracinement ou le dégagement, 

et va à la rencontre de soi-même, c'est à-dire l'Autre.  

 

         Ce mouvement d'aller à l'encontre des choses définit la modernité 

de Rimbaud : 

 

« La Poésie ne rhythmera (sic) plus l'action, elle sera en 

avant »
1
 

  

 En effet, le poète ici s'insurge contre la conception décorative de 

la poésie perçue à l'époque comme un agrément à la vie. Il conçoit au 

contraire une poésie qui inaugure une vision du monde tout à fait 

nouvelle, une pratique en tant qu’avant- garde, une promesse d'un 

avenir. Il s'agit donc d'une parole vive et neuve, qui donne « l'actuel », le 

« récent », bref le moderne. Le poète dit à la fin du poème « Adieu »: 

 

Il faut être absolument moderne. 

Point de cantiques: tenir le pas gagné
2
. 

 

La modernité dans la conception rimbaldienne se présente comme 

cette écriture qui dépasse la pratique instrumentale de la poésie pour 

                                                           

1
 « Lettre à paul Demeny »Ibid., p. 350. 

2
 « Adieu », Une Saison en enfer, ibid. p. 241. 
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une pratique plus libérée. Les segments « il faut » et « tenir le pas 

gagné » expriment le sens de l'imposition et du progrès. Faut-il rappeler 

alors que déjà à la fin du XVIIe siècle la « querelle  des Anciens et des 

Modernes » pose le sens de la modernité comme tout ce qui ne respecte 

pas la tradition ? Cette même notion se rencontre chez Balzac en 1823 

en l'associant à celle de « progrès ». Chez Rimbaud, c'est la foi dans une 

émancipation de l'homme qui explique la confusion de cette foi avec 

l'esprit moderne. L'homme ne peut se libérer que s'il remet tout en 

question et notamment en refusant de s'aliéner par et dans la pérennité 

des valeurs. Baudelaire en 1863 définit par ailleurs ce terme en disant 

dans ce sens: 

 

« La modernité, c'est le transitoire, le fugitif le 

contingent la moitié de l'art, dont l'autre moitié est 

l'éternel et l'immuable ».[ « Le peintre de la vie 

moderne »]. 

 

Il s’agit donc de l'acceptation de l'impossibilité de l'absolu, 

l'acceptation de l'illusion, car l'idéal en dehors du monde est 

inconcevable. Rimbaud pourra alors dire à la fin du poème « Adieu » 

pour clôre Une Saison en enfer: 
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« et il me sera loisible de posséder la vérité dans 

une âme et un corps. »
1
  

 

D'un autre côté, et c'est en cela que l'importance des poètes de 

transition en général et de Rimband en particulier, c'est que le langage 

poétique devient le sujet-objet du poème. Or, la modernité est cette 

immanence du texte qui ne fait que "renvoyer" au sens et "suivre" les 

signes. D. Lewers dit à ce propos: 

 

« Dès la seconde moitié du dix neuvième siècle, la 

poésie française est de plus en plus devenue une 

métapoésie avide d'être une réflexion sur elle 

même ainsi que sur les poétiques qui l'ont 

précédée ou qui lui font simplement escorté. »
2
 

 

On peut enfin interpréter le désir de modernité comme le désir de 

dépasser le sentiment d'astringence, d'étouffement de malaise pour un 

monde euphorique, positif. C'est ce que nous lisons dans les 

Misérables de Victor Hugo quand, avant les barricades, un personnage 

s'écrit: 

 

                                                           

1
 Ibid. 

2
 Op.cit. p. 1. 
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« Le XIXe siècle est grand, mais le XXe siècle sera heureux. » 

 

Cet espoir est à l'origine de la modernité. Certes! Mais si la première 

guerre mondiale a malheureusement installé le doute dans les valeurs 

européennes et occidentales, il n'en demeure pas moins que le XXe 

siècle va porter le voeu de modernité à son paroxysme par la profusion 

déconcertante des expériences littéraires et artistiques qui dans leur 

majorité se disent de Rimbaud. Nous faisons référence à Guillaume 

Appolinaire, aux surrélistes, à René Char et bien d’autres poètes. 

  


