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قواعد النشر          
تُقبــل األعمــال املقدمــة للنشــر يف جملــة جامعــة أم القــرى لعلــوم اللغــات وآداهبــا حســب املواصفــات 

التالية:
 أ. يُقدم صاحب البحث املادة العلمية، ويـَُعبَّأ النموذج اخلاص ابلنشر.

 Traditional ابخلــط العــريب التقليــدي Microsoft Word ب. يُطبــع البحــث علــى برانمــج
Arabic بنــط 16 مبســـــــافتن علــى  وجـــــه واحـــــــــد؛ علــى أالَّ يزيــد حجــم البحــث عــن مخســن 

صفحــة، مبــا فيهــا املراجــع واملالحــق واجلــداول.
ج. تُرقــم صفحــات البحــث ترقيمــا متسلســاًل، مبــا يف ذلــك اجلــداول واألشــكال وقائمــة املراجــع،  
وُتطبــع اجلــداول والصــور واألشــكال واللوحــات علــى صفحــات مســتقلة، مــع حتديــد أماكــن 

ظهورهــا يف املــن.
د. يُرفق ملخَّصان ابلعربية واإلجنليزية جلميع البحوث، مبا ال يزيد عن مائيت )200( كلمة.

هـــ. يشــار إىل مجيــع اإلحــاالت والتعليقــات واهلوامــش آخــر البحــث، ابإلشــارة إىل عنــوان الكتــاب، 
واســم املؤلــف، والصفحــة، عنــد االقتبــاس املباشــر. وترقــم هــذه اإلحــاالت والتعليقــات واهلوامــش 

تسلســلًيا مــن بدايــة البحــث حــى هنايتــه، وتكــون مكتوبــة بطريقــة آليــة وليســت يدويــة.
و. تُعــرض املصــادر واملراجــع يف هنايــة البحــث، علــى أن تـَُرتَّــب هجائيــاً حســب اســم املؤلــف كامــاًل، 
متبوًعــا بعنــوان الكتــاب أو املقــال، مث رقــم الطبعــة، فاســم الناشــر )يف حالــة الكتــاب( أو اســم 
اجمللــة )يف حالــة املقــال(، مث مــكان النشــر )يف حالــة الكتــاب(، واتريــخ النشــر. أمــا يف حالــة املقــال 

فيضــاف رقــم اجمللــة، أو الســنة، والعــدد، وأرقــام الصفحــات.
ز. ُينح الباحث نسختن من العدد الذي صدر فيه حبثه.

حقــوق الطبــع: تـَُعــرِّ املــواد املقدمــة للنشــر عــن آراء مؤلفيهــا، ويتحمــل أصحاهبــا مســؤولية صحــة 
املعلومــات واالســتنتاجات، ودقتهــا. ومجيــع حقــوق الطبــع حمفوظــة للناشــر)جامعة أم القــرى(، وعنــد 

قبــول البحــث للنشــر يتــم حتويــل ملكيــة النشــر مــن املؤلــف إىل اجمللــة.
التواصــل مــع المجلــة: ترســل مجيــع األعمــال واالستفســارات مباشــرة إىل رئيــس حتريــر جملــة 

)jll@uqu.edu.sa( :جامعــة أم القــرى لعلــوم اللغــات وآداهبــا علــى الريــد اإللكــروين
.)usj@uqu.edu.sa( :أو إىل/ إدارة جمالت اجلامعة على الريد اإللكروين

االشتراكات: يتم التنسيق خبصوص االشراكات مع  إدارة اجملالت العلمية ابجلامعة.

رقم اإليداع )1٤٣0/2٣٥٩( وتاريخ )1٤٣0/٣/1٨ه( ردمد: 16٥٨/٤6٩٤ )النسخة الورقية(
رقم اإليداع )٤٤٣٧( وتاريخ )1٤٤0/٥/1٧هـ( ردمد: 16٥٨/٨126 )النسخة اإللكترونية(
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بالغُة المفردة القرآنية عند اإلمام الَبسيلي في كتابه
)نكٌت وتنبيهاٌت في تفسير القرآن المجيد(

عرًضا ودراسًة
د. محمد بن راشد حمد الصبحي

امللخص:
يتنــاول هــذا البحــث التعريــف جبهــود اإلمــام أمحــد بــن حممــد الَبســيلي مــن خــال 
إبــراز دراســته الباغيــة للمفــردة القرآنيــة يف كتابــه )نكــت وتنبيهــات يف تفســر القــرآن 
اجمليــد( وأييت البحــث إلبــراز جهــود مــن مل يُعرفــوا يف احلقــل الباغــي، وهلــم آراء 

وتوجيهــات يف جمــال الباغــة التطبيقيــة.

الَبســيلي وذكــر هنجــه الباغــي يف  الباحــث يف هــذا البحــث ابإلمــام  عــرَّف 
كتابــه، وقسَّــم البحــث إىل ثاثــة مباحــث تنــاول فيهــا جوانــب املفــردة القرآنيــة، ففــي 
املبحــث األول ذكــر جهــده يف تبيــان أســرار اختيــار املفــردة القرآنيــة دون مرادفاهتــا، 
ويف املبحــث الثــاين تنــاول الداللــة الباغيــة هليئــة الكلمــة، ويف املبحــث الثالــث تنــاول 
داللــة تقــدمي املفــردات بعضهــا علــى بعــض، وختــم البحــث أبهــم النتائــج الــي توصــل 
إليهــا، ومنهــا أنَّ الَبســيلي أتثــر بشــيخه ابــن عرفــة التونســي يف تفســره، خصوصــاً 
يف هنجــه الباغــي، ومتيــزه يف دراســة باغــة املفــردة القرآنيــة يف تقييــده الصغــر دون 

غرهــا مــن أبــواب الباغــة.

الكلمات املفتاحية: باغة املفردة القرآنية- البسيلي- نكٌت وتنبيهاٌت.



بالغة المفردة القرآنية عند اإلمام الَبسيلي في كتابه )نكٌت وتنبيهاٌت في تفسير القرآن المجيد(

١6                                              مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها

The eloquence of the Quranic Vocabulary 
When Imam AL-bsili Write

(jokes and alerts on interpreting Quran Majeed)
Presentation and treatise

Abstract: 

This research addresses definition Imam Ahmed Bin 
Mohamed effort albsili by eating the rhetorical effort by 
examining the Quranic vocabulary in writing (jokes and alerts 
on interpreting Quran Majeed) comes searching for trying to 
highlight the efforts of did not know in the field of rhetoric، 
and their opinions and guidance in the field of rhetoric Applie. 

In this research the researcher knew Imam albsili rhetorical 
approach stated in writing، and research into three detectives 
on the aspects of the Quranic vocabulary، first female effort 
in showing the secrets of choosing the Quranic vocabulary 
without synonyms، and in the second section dealing with 
rhetorical significance for body Floor، and in the third section 
addressing indications provide vocabulary on each other، and 
sealing the main research findings، including that albasili 
affected by his Shaykh Ibn Arafa Tunisian explained، including 
the rhetorical approach، as well as characterize albasili in 
individual communication study Koranic little without restriction 
Other sections of the rhetoric. 

key words: eloquence, Vocabulary, AL-bsili, jokes and 
alerts.
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املقدمة:
القــرآن الكــرمي منــذ نزولــه علــى نبينــا  وهــو موضــع أتمــل صحابتــه ومــن بعدهــم 
مــن التابعــن، وطــال أتمــل العلمــاء فيــه جيــًا بعــد جيــل، يتوارثــون علمــه ودقائقــه، 
وُيضيــف إليهــا كل َعلَــم ُمــْرز فيــه مــا اهتــدت إليــه قرحيتــه وفــق أصــول التفســر، 
وأصبــح يف الدراســات القرآنيــة أعــام كبــار ومؤلفــات ذات شــهرة، حظــي كثــر منهــا 
إببــراز جهــود أصحاهبــا، والتعمــق يف فكرهــم، وذكــر مــا أضافــوه علــى ســابقيهم إال 
أنَّ الكثر يف املقابل مل تنْل جهودهم احلظوة والدراسة؛ خاصة يف الدرس الباغي، 
فكثــر مــن علمــاء هــذا الفــن ممــن آثــروا الــدرس التطبيقــي ألســاليب الباغــة مل تذكــر 
جهودهــم يف إطــار التأريــخ الباغــي، وال يعــرف بعضهــم إال ابالســم فقــط، ومــن 
هــؤالء أيب العبــاس الَبســيلي، تلميــذ اإلمــام ابــن عرفــة األندلســي، فقــد كانــت لــه 
جهــود ونظــرات اســتفادها مــن شــيخه كمــا ذكــر مــع أتملــه يف هــذه اآلايت، إضافــة 
المتاكــه األدوات اللغويــة الــي مكنتــه مــن معرفــة بواطــن إعجــاز القــرآن الكــرمي، 
وهــذا اإلمــام مل تظهــر كتبــه إال يف الُســنيات األخــرة، فتفســره الكبــر ُحقــق منــه 
ســورة البقــرة وآل عمــران))(، وأمــا تفســره الصغــر فطبــع يف املغــرب عــام 008)م))(، 

وهــو موضــع دراســي هنــا. وتعــود أســباب اختيــار املوضــوع لــآيت: 

)- إبــراز جهــد َعلَــم مــرز أفــى عمــره يف تفقــه كتــاب هللا  والزم مــن أجــل فهمــه 
كثــر مــن العلمــاء، فكانــت لــه نظراتــه واجتهاداتــه. 

)- تنــوع مســائل الباغــة الــي ذكرهــا يف كتابــه، فقــد تنــاول فيــه كثــراً مــن مســائل 
علــم املعــاين والبيــان وقليــًا مــن مســائل علــم البديــع.

٣- إظهــار قيمــة علــوم الباغــة، ووجــوب دراســتها ملــن أراد أن يتفقــه يف كتــاب هللا، 
ــا علــم أصيــل يف فهمــه وارتبــاط اإلعجــاز هبــا. وأهنَّ
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ــا اللبنــة الثانيــة يف بنــاء الــكام، وتبيــان  ٤- احلديــث عــن أمهيــة املفــردة القرآنيــة، وأهنَّ
ــا وجــه مــن وجــوه اإلعجــاز يف القــرآن، فقــد جــاءت دقيقــة يف كل موضــع وتركيــب  أهنَّ

وردت فيــه.

وأمــا منهجــي يف هــذا الدراســة فهــو املنهــج االســتقرائي، فقــد تتبعــت فيــه كل 
مــا ذكــره الَبســيلي مــن املســائل الباغيــة املتعلقــة ابملفــردة وتصنيفهــا وفــق مباحــث 
هــذه الدراســة، مــع التحليــل والتعقيــب والرتجيــح بــن اآلراء األخــرى للمفســرين إن 

اســتلزم األمــر.

الدراسات السابقة:
مل حيــَظ الَبســيلي ابلدراســة وتبيــان جهــده لعامــة القــراء واملتخصصــن، فلــم أجــد 
لــه إال دراســة واحــدة تتبعــت مصــادره النحويــة واألدبيــة والباغيــة يف كتابــه )التقييــد 
الصغــر( للدكتــور حممــد الطــراين، وذكــر مــن مصــادره الباغيــة كتابــن: املثــل الســائر 
البــن االثــر ومفتــاح العلــوم للســكاكي)٣(، واكتفــى فيهمــا ابلتعريــف مبؤلفيهمــا، وذكــر 

االقتبــاس دون تعليــق.

التعريف ابإلمام الَبسيلي وشيوخه وتالميذه وكتبه:
أواًل: كنيته وامسه ونشأته:

هــو أبــو العبــاس أمحــد بــن حممــد بــن أمحــد الَبســيلي كمــا نَــصَّ علــى ذلــك يف 
مقدمــة كتابــه التقييــد الكبــر)٤(، وأمســاه ابــن خملــوف صاحــب كتــاب )شــجرة النــور 
الزكيــة يف طبقــات املالكيــة( أمحــد بــن عمــر، وهــو وهــم؛ ملخالفتــه كل املصــادر الــي 
ذكــرت ترمجتــه، وهــو فقيــه مالكــي، مــن أهــل تونــس، وُعــرف أبنَّــه مــن أشــهر تاميــذ 

املفســر ابــن عرفــة التونســي.
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اثنياً: ميالده ووفاته:
ال يُعــرف اتريــخ ميــاده، وإّنــا نصَّــوا علــى اتريــخ وفاتــه وأنَـّـه عــام 8٣0 ))(، 

وقيــل عــام 8٤0 ))(.

اثلثا: شيوخه:
ــم أكثــر مــن ذلــك،  تتلمــذ الَبســيلي علــى ســتة شــيوخ نـُـصَّ عليهــم، واألقــرب أهنَّ

وهــم:
)- أبو عبدهللا حممد بن حممد بن ُمسافر العامري))(.

)- أبــو عبــدهللا حممــد بــن أمحــد بــن موســى البطــرين األنصــاري)8( األندلســي، ولــد 
مبدينــة تونــس ســنة 0٣) هـــ))(، وخطــب جبامــع الزيتونــة، ودرس علــى علمــاء ُكثــر 

ذكرهــم ابــن حجــر)0)(.
٣- أبــو العبــاس أمحــد بــن حممــد بــن عبدالرمحــن ُعــرف ابلقصَّــاري، لــه اضطــاع 
كبــر ابلنحــو، وشــرح الــردة، وشــرح شــواهد املقــرب البــن عصفــور، وكان حيّــاً بعــد 

التســعن وســبعمائة)))(.
٤- أبــو عبــدهللا حممــد بــن حممــد بــن عرفــة الورغمــي التونســي، ولــد عــام )))هـــ، 
ووصــف ابإلمــام املقــرئ الفروعــي األصــويل البيــاين، وكلَّهــا أوصــاف تــدل علــى علــو 
كعبه يف العلم، وأخذه عن مجع من العلماء؛ وكان إماماً وخطيباً يف جامع الزيتونة 
ملــدة مخســن ســنة، ومــن مؤلفاتــه: تقييــده الكبــر يف املذهــب )املالكــي( ولــه اختصــار 
علــى كتــاب احلــويف، وتفســره املشــهور، وتــويف عــام 80٣هـــ، وهــو أشــهر شــيوخه)))(.

)- أبــو مهــدي عيســى بــن أمحــد بــن حيــى وقيــل: حممــد الغريــي املالكــي، قاضــي 
تونــس وعاملهــا، أخــذ عــن ابــن عرفــة، وعــدَّ ابــن خملــوف صاحــب كتــاب )شــجرة 

النــور الزكيــة( الَبســيلي مــن تاميــذه، وتــويف عــام ٣)8هـــ )٣)(.
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)- أبــو زيــد عبدالرمحــن بــن حممــد بــن حممــد بــن احلســن بــن خلــدون احلضرمــي، ولــد 
عــام )٣)هـــ، وتــوىل قضــاء الــداير املصريــة يف عهــد امللــك الظاهــر وابنــه الناصــر، 
وتــويف عــام 808هـــ، ولــه مــن املؤلفــات: مقدمتــه املعروفــة املســتلة مــن اترخيــه املوســم 
بـ)العــر وديــوان املبتــدأ واخلــر يف معرفــة أايم العــرب والعجــم والربــر ومــن عاصرهــم 
مــن ذوي الســلطان األكــر( ولــه لبَّــاب احملصــل يف أصــول الديــن، وشــفاء الســائل 
لتهذيــب املســائل، وكتابــه الــذي ترجــم فيــه لنفســه)٤)(، وذكــر ابــن خملــوف أنَّ الَبســيلي 

تتلمــذ عليــه)))(.

رابعاً: تالميذه: 
من أشهرهم: 

)- أبــو عبــدهللا حممــد بــن قاســم األنصــاري التونســي، لُقــب ابلرصَّــاع، ولــه ُِمؤلــف 
بعنــوان )تذكــرة احملبــن يف أمســاء ســيد املرســلن( و)التســهيل والتقريــب والتصحيــح 
لروايــة اجلامــع الصحيــح( و)اجلمــع الغريــب يف ترتيــب آي مغــي اللبيــب( وغرهــا مــن 

املؤلفــات، وكان إمامــاً وخطيبــاً جلامــع الزيتونــة)))(. 
)- أبــو العبــاس أمحــد بــن حممــد بــن عبــدهللا الشــهر اببــن ُكحيــل، ولــد بتونــس ودرس 

على الرزيل وعبدهللا القرشــي وأخذ عن الَبســيلي املنطق)))(. 

خامساً: نشأته:
مل يُعــرف مــن حياتــه إال القليــل، منَّهــا أنّــه كان يُقــري مــن يطلــب علمــه يف 

املدرســة احلكيميــة)8)(. أنَـّـه درس يف  ســقيفة داره، وأكثــر جمالســه هنــاك، وذكــر 

سادساً: مؤلفاته:
والرتاجــم  التفســر  هــي:  فنــون،  مؤلفــات يف مخســة  ســتة  لــه  املرتمجــون  ذكــر 
واملنطــق والعــروض والفقــه، وهــذه املؤلفــات هــي: التقييــد الكبــر يف تفســر كتــاب 
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هللا اجمليــد)))(، والتقييــد الصغــر، وهــو موضــع البحــث، وتقييــد يف الوفيــات، وشــرح 
علــى اجلمــل يف املنطــق، وشــرح علــى اخلزرجيــة يف العــروض، وشــرح علــى املدونــة)0)(.

التعريف مبنهجه البالغي:
َصنَّــف الباغيــون احملدثــون املؤلفــات الباغيــة يف مدرســتن؛ املدرســة الكاميــة 
عــدة  لــأوىل  لــكل منهمــا خصائــص متميــزة، فذكــروا  واملدرســة األدبيــة، وذكــروا 

مميــزات ناحظهــا يف مدرســة املفتــاح، وهــي:

- العناية ابلتعاريف والتقسيم املنطقي واجلدل واملناقشة.
- احلرص على القواعد احملددة، واإلقال من الشواهد القرآنية واألدبية.

وتوظيــف  الــكام،  علــى  احلكــم  يف  والفاســفة  املناطقــة  أســاليب  اســتعمال   -
عندهــم. والقبــح  احلســن  مصطلحــات 

بينما املدرسة األدبية ختالفها يف ذلك، فهي تتميز بـــ:

- االبتعاد عن التقسيمات املنطقية وكثرة التحديد والتعريف.
- استعمال املقاييس الفنية يف احلكم على الشواهد األدبية.

- تتميز ابألســاليب الســهلة يف طرح الفكرة وعرضها دون تعقيد وغموض وإلباس 
يف الرتاكيب)))(.

والَبســيلي مــن أصحــاب هــذه املدرســة يف كتابــه هــذا، فعبارتــه دقيقــة ال تبلــغ 
الغــرض مباشــرة دون مقدمــات أو اســتطرادات، وكان  حــد الغمــوض، ينفــذ إىل 
حيــرص علــى ذكــر الغــرض الباغــي والتعليــل لــه يف أقــل عــدد ممكــن مــن الكلمــات، 
فــكان مســتحضراً لفكــرة الكتــاب، وأنَـّـه نــكات وتنبيهــات ُيكتفــى فيهــا ابللمحــة 
الدالــة الــي يفهمهــا الُقــراء، إضافــة إىل اســتحضاره أنَّ مــن يقــرئ تقييــده هــذا هــم 
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العلمــاء وطلبــة العلــم الذيــن ميتلكــون كثــراً مــن املعــارف والفنــون وفهــم للمصطلحــات 
تغــي املؤلــف عــن الشــرح واإليضــاح، وســأذكر منهجــه التفصيلــي يف تنــاول اآلايت 

القرآنيــة مــن خــال الوجهــة الباغيــة.

أواًل: التحليل البالغي عند اإلمام الَبسيلي:
اعتمــد الَبســيلي يف ذكــر الغــرض الباغــي الختيــار الكلمــات أو تبيــان باغــة 

هيئتهــا الصرفيــة علــى عــدة طــرق، منهــا:

)- افــرتاض أنَّ ســائًا أتمــل يف اآليــة القرآنيــة، فــدر يف خلــده أســئلة حــول ســر 
اختيــار هــذه الكلمــة دون غرهــا، أو ســر اختيــار هــذه اهليئــة دون ســواها ممــا ُيشــكل 
أو لتبيــان العلــة، فيجيــب علــى مــا يــدور يف ســره، وهــذه الطريقــة كثــرة يف تقييــده)))(، 
وهــي طريقــة أهــل الشــروح واحلواشــي يف عــرض أفكارهــم ليوصلوهــا إىل مــن يقــرئ 

كتبهــم.
)- اســتند يف بعض الواضع على قلتها على ما ذكره املفســرون قبله وأحال عليهم 
﴾)٣)(، فكلمــة )حــق(  كمــا يف تفســره لقولــه تعــاىل: ﴿َويـَْقتـُلُــوَن النَِّبيِّيــَن ِبَغْيــِر َحــقٍّ
ــرت يف هــذه الســورة وُعرفــت يف البقــرة، فذكــر أّن التنكــر يف ســورة آل عمــران  ُنكَّ
لنزولــه أواًل، وهــو شــبيه بتعليــل الزخمشــري لتنكــر كلمــة )آمنــا()٤)( يف قولــه تعــاىل: 

﴿َوِإْذ قَــاَل ِإبـْرَاِهيــُم َربِّ اْجَعــْل َهــَذا بـََلــًدا َآِمًنــا﴾)))(()))(.
٣- علَّــل لبعــض التســاؤالت الباغيــة أبكثــر مــن علــة حماولــة منــه حلصــر الدقائــق 

الباغيــة الــي ميكــن أن حيملهــا األســلوب)))(.
٤- كان الَبســلي دقيقــاً يف أتمــل اآلايت، فــكان يــوازن بــن املتقابــات، ويذكــر مــا 
فيهــا مــن تطابــق واختــاف، مــع تبــّن لأســرار الباغيــة للعــدول عــن املقابــل)8)(، 

وكان شــغوفاً ابملتشــابه اللفظــي ويُعلــل لــكل مــا يذكــره)))(.
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)- يف بعــض املواطــن بــنَّ ســر إيثــار حــرف علــى حــرف مــن خــال ذكــر القاعــدة 
الباغيــة املقــررة كمــا يف حتليلــه لقولــه تعــاىل: ﴿  فَــِإْن لَــْم َيْســَتِجيُبوا َلُكــْم فَاْعَلُمــوا 
أَنََّمــا أُنْــزَِل ِبِعْلــِم اللَّــِه﴾)٣0(، فاآليــة ذكــر فيهــا )إن( دون )إذا( وعلــل البســيلي لذلــك 
أبنَـّـه »ُعــر بـــ)إن( دون )إذا(؛ ألنَّ )إن( تدخــل علــى املمكــن املســتحيل، و)إذا( 
تدخــل علــى مــا يتحقــق وقوعــه، وأيضــاً )إن( تدخــل علــى مــا يُطلــب وقوعــه، وعــدم 

اســتجابتهم ممــا يُطلــب عــدم وقوعــه«))٣(. 
)- أحــال يف بعــض املواطــن علــى الشــواهد الباغيــة، وهــي قليلــة كتعليلــه للحــذف 
يف قولــه تعــاىل: ﴿َوَلَقــْد َأْهَلْكنَــا اْلُقــُروَن﴾))٣(، فذكــر أنَّ يف اآليــة حذفــاً للمضــاف 

كقولــه تعــاىل: ﴿اْلَقْريَــَة﴾)٣٣(.
)- مــن لفتاتــه اجلميلــة يف اســتقراءه الباغــة القرآنيــة مــا ذكــره مــن أنَّ احلــذف مســة 
ابرزة يف القصــص القــرآين إال يف موطــن واحــد، وهــو قولــه تعــاىل: ﴿قَــاَل أَْلِقَهــا يَــا 
ُموَســى *  فَأَْلَقاَهــا فَــِإَذا ِهــَي َحيَّــٌة َتْســَعى﴾)٣٤( وعلّــل لذلــك ابلغرابــة يف حتــول العصــا 
إىل احليــة، وهــي علــة ذكرهــا الباغيــون يف حــذف املفعــول بــه، وذكرهــا الَبســيلي يف 

ذكــر املســند))٣(.
وكربطــه الفعــل )اذكــر( بتســلية النــي  والفعــل )اتــل( الــوارد يف حقــه أبنَّــه إنــذار 
ألمتــه))٣(، ومنهــا ذكــره أنَّ تقــدمي لفــظ )شــهيدا( علــى غــره مــن الكلمــات وقــع يف 
القــرآن كلــه إال موضعــاً واحــداً، وهــو قولــه تعــاىل: ﴿قُــْل َكَفــى بِاللَّــِه بـَْينِــي َوبـَيـَْنُكــْم 

َشــِهيًدا﴾))٣(()٣8(.
8- اهتــمَّ الَبســيلي بعلــم املناســبات، ولــه ماحظــات دقيقــة تنــم عــن فهمــه للروابــط 

الدقيقــة بــن اآلايت القرآنيــة))٣(.
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اثنياً: أوجه التعليل لألغراض عند اإلمام الَبسيلي:
مــن املواطــن املهمــة الــي تغفــل عنهــا الدراســات احلديثــة يف هــذا الفــن تبيــان 
ــا تتعلــق  طــرق الباغيــن يف اســتخراج النــكات الباغيــة، وهــي مهمــة جــداً؛ ألهنَّ
الَبســيلي  وتعليــات  الرتاكيــب،  مســتتبعات  اســتخرج  تفكرهــم يف  آليــات  مبعرفــة 

متنوعــة املشــارب، وهــي علــى النحــو اآليت:
)- مــن الطبيعــة فنجــده يُعلــل لربــط بعــض الكلمــات ببعــض يف بعــض اآلايت 
ابخلصائــص الطبيعــة الــي يراهــا النــاس يف مشــاهدهتم اليوميــة، فالــرق رُبــط ابلفعــل 
)كاد( يف قولــه تعــاىل: ﴿يَــَكاُد اْلبــَـْرُق َيْخطَــُف أَْبَصاَرُهــْم ﴾)٤0(، ومل يُربــط نظــره يف 
الوجــود الرعــد هبــذا الفعــل، فمــا الســر الباغــي يف ذلــك؟ أجــاب الَبســيلي أبنَّ الــرق 
مــن طبيعتــه املفاجــأة فــا ُيســتعد لــه، خبــاف الرعــد فهــو أييت بعــد الــرق، فالــرق 

دليــل عليــه، ولــذا خيلــو مــن طبيعــة املفاجــأة املوجــودة يف الــرق))٤(. 
)- مــن الواقــع املعــاش، فهــو يعلــل لذكــر النســاء دون البنــات املقابلــة لــأوالد يف 
قصــة اســتحقار فرعــون لبــي إســرائيل، أبنَّ اآليــة أتــت موافقــة ملــا كان موجــوداً يف 
زمــن هــذا الظــامل))٤(، أو يُعلــل للتقــدمي إببراهيــم  يف قولــه تعــاىل: ﴿َواتَـّبـَْعــُت ِملَّــَة 

َآبَائِــي ِإبـْرَاِهيــَم َوِإْســَحاَق َويـَْعُقــوَب﴾)٤٣(، ألنَّــه أبــو الــكل وأصلهــم)٤٤(.
تعــاىل:  قولــه  )الدائــرة( يف  علــل الختيــار كلمــة  فقــد  التطبيقيــة،  العلــوم  مــن   -٣
ــْوِء﴾))٤( أبنَّ فيــه »إشــارة إىل أنَّ مــا حــل هبــم مــن العــذاب ال  ﴿َعَلْيِهــْم َدائِــَرُة السَّ
ينتهــي؛ ألنَّ الدائــرة كمــا تقــرر يف اهلندســة ال طــرف هلــا وال آخــر«))٤(، فتعليلــه مبــي 
علــى مــا هــو معلــوم يف اهلندســة أبنَّ كل أطــراف الدائــرة متســاوية فــا يُعلــم أوهلــا مــن 

آخرهــا. 
٤- التعليــل ابلقواعــد الباغيــة املقــررة عــن أصحــاب هــذا الفــن كالتعليــل ابلتجــدد 

واالســتمرار يف الفعــل املضــارع، والثبــوت والــدوام لاســم))٤(.
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)- التعليــل ابلطبيعــة اللغويــة للكلمــات، فبعــض الكلمــات حتمــل داللــة العمــوم 
أكثــر مــن مرادفاهتــا، وهــذا التعليــل كثــراً مــا يذكــره)٤8(، واســتدل لــه ابلقاعــدة األصوليــة 
)احلكــم علــى األعــم حكــم علــى األخــص دون عكــس())٤(، أو داللــة اخلضــوع بــن 
بــن يــدي هللا  كاســم )الــرب( دون غــره مــن األمســاء، أو أنَّ يف بعــض الكلمــات 
تــرٍق يف الصفــة املــرادة كتفضيــل كلمــة احلســد علــى البخــل يف قولــه تعــاىل: ﴿أَْم 
َيْحُســُدوَن النَّــاَس َعلَــى َمــا َآتَاُهــُم اللَّــُه ِمــْن َفْضلِــِه﴾)0)(، ففــي هــذا الكلمــة تــرٍق يف 

الــذم)))(.
ــار فهــي علــى وزن )فعَّــاال( وهــذا  )- علــل يف مواطــن قليلــة ابألبنيــة الصرفيــة ككفَّ
الــوزن أبلــغ مــن نظــره )فعــول( )كفــور()))(، أو تفريقــه بــن )اســتجبتم( و)أجبتكــم( 

فــاألوىل يف املوافــق، والثانيــة فيــه ويف املخالــف)٣)(.
)- كثــراً مــا يُعلــل ابالحــرتاس، وأنَّ القــرآن الكــرمي دقيــق يف ألفاظــه فــا يدخــل يف 
احلكم أو املراد ما ليس منه)٤)(، أو يكون هذا االحرتاس داعياً إىل نفي توهم وجود 
نظــر هلل يف ربوبيتــه، فالعــدول مــن )افــرتى علــى هللا( إىل مــا ورد يف قولــه تعاىل:﴿َوَمــا 
َكاَن َهــَذا اْلُقــْرَآُن َأْن يـُْفتــَـَرى ِمــْن ُدوِن اللَّــِه﴾)))( احــرتاًز مــن مفهــوم )افــرتى علــى غــر 
هللا( واســتدل ابلقاعــدة األصوليــة: )يلــزم مــن نفــي األعــم نفــي األخــص()))(، وذكــر 

هــذه القاعــدة يف ســياق التدليــل علــى غــرض العمــوم)))(.
لدخــول  النبويــة كتعليلــه  األحاديــث  إىل  الباغيــة  تعلياتــه  بعــض  أحــال يف   -8
الســن يف خطــاب املؤمنــن و)ســوف( يف خطــاب الكافريــن، فذكــر يف أحــد جوابتــه 
ــا َســْوَف ُنْصِليِهــْم نَــارًا ُكلََّمــا  عــن دخوهلمــا يف قولــه تعــاىل: ﴿ِإنَّ الَِّذيــَن َكَفــُروا ِبَآيَاتَِن
ْلَناُهــْم ُجلُــوًدا َغيـَْرَهــا لَِيُذوقُــوا اْلَعــَذاَب ِإنَّ اللَّــَه َكاَن َعزِيــزًا َحِكيًمــا  َنِضَجــْت ُجُلوُدُهــْم َبدَّ
& َوالَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت َسُنْدِخُلُهْم َجنَّاٍت َتْجرِي ِمْن َتْحِتَها اأْلَنـَْهاُر 
ــَرٌة َونُْدِخُلُهــْم ِظــاًّ ظَِليــًا﴾)8)( أنَّ فيهمــا  َخاِلِديــَن ِفيَهــا أَبَــًدا َلُهــْم ِفيَهــا أَْزَواٌج ُمَطهَّ
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معى قوله : )ســبقت رمحي غضي()))(، فمقصده أنَّ الســن أقصر من )ســوف( 
فدخــول املؤمنــن اجلنــة مبجــرد اإلميــان، بينَّمــا الكفــر البــد أن ُيســجل علــى صاحبــه، 
ولذلــك أُكــد بـــ )إن(، وذكــر الَبســيلي يف تفســره الكبــر هــذا احلديــث يف داللــة 
ــَص اللَّــُه الَِّذيــَن آَمنُــوا  التعبــر ابالســم والفعــل عــن الفريقــن يف قولــه تعــاىل: ﴿َولُِيَمحِّ
َوَيْمَحــَق اْلَكاِفرِيــَن﴾)0)(، فذكــر »أنَّ مــن اتصــف أبدىن اإلميــان مغفــور لــه، واملغضــوب 
ــا هــو مــن ضمَّــم علــى الكفــر«)))(، ولــذا قــال اإلمــام النــووي أنَّ معــى الســبق  عليــه إنَّ

والغلبــة كثــرة الرمحــة ومشوهلــا)))(.

اثلثاً: العناية ابملصطلح واملفاهيم:
مل يُعــرف الَبســيلي ابملصطلحــات الباغيــة يف كتابــه هــذا إال مبصطلــح املذهــب 
الكامــي)٣)(، فقــد ذكــر اللــف والنشــر)٤)(، واملقابلــة)))(، واالســتخدام)))(، وغرهــا مــن 
املصطلحــات فلــم حيددهــا ويبســط القــول يف مفهومهــا، ولعــل ذلــك عائــد إىل مــا 
ذكرتــه ســابقاً مــن أنَّ فكــرة الكتــاب مبنيــة علــى االختصــار، وهــو موجــه للعلمــاء 

وطاهبــم.

بالغة املفردة القرآنية:
تتبــع الَبســيلي داللــة اختيــار املفــردة القرآنيــة، وبــنَّ أســباب اختيــار بعضهــا دون 
مرادفاهتــا الــي تشــاركها يف احلقــل الــداليل، وماءمتهــا لســياقها الــذي وردت فيــه، 

وذكــر أحــد عشــر غرضــاً، هــي: 
)- أنَّ بعــض الكلمــات أتــت دقيقــة وواصفــة للواقــع كمــا هــو رغــم أنَّ الســياق 
ِفْرَعــْوَن  َآِل  ِمــْن  يـَْناُكــْم  َنجَّ ﴿َوِإْذ  تعــاىل:  قولــه  يف  ــا  غرهــا كمَّ يتطلــب  الرتكيــي 
فاملقابــل  ِنَســاءَُكْم﴾)))(،  َوَيْســَتْحُيوَن  أَبـَْناءَُكــْم  يَُذبُِّحــوَن  اْلَعــَذاِب  ُســوَء  َيُســوُموَنُكْم 
املنتظــر أن يُقــال: )ويســتحيون بناتكــم( مقابلــة لتذبيــح األبنــاء إال أنَـّـه ُعــدَّل عــن 



د. محمد بن راشد حمد الصبحي

العدد الثالث والعشرون )رجب ١٤٤0 هـ - مارس 20١٩ م(             27

هــذا إىل لفــظ )النســاء( توصيفــاً حلاهلــم، فهــم يرتكــون البنــات إىل أن ُيصبحــن نســاًء 
قــادرات علــى اخلدمــة كمــا قــال الَبســيلي)8)(، فهــو جمــاز مرســل ابعتبــار مــا ســيكون، 
الــدال علــى داللــي  املضــارع ﴿َوَيْســَتْحُيوَن﴾  الفعــل  مــع  يتناســب  التعليــل  وهــذا 
االســتحضار واالســتمرار؛ اســتحضار صــورة اإلهانــة والــذل الــي عاشــها ســلفهم فلــم 
يســتطيعوا الدفــاع عــن أبنائهــم ونســائهم، وداللــة االســتمرار الواصفــة حلالــة هــؤالء 
النســوة الــايت اســتعبدنَّ يف اخلدمــة مــن إطاقتهــا إىل أن عجــزن عــن ذلــك، فمــّن هللا 

. عليهــم إبرســال موســى

وخالــف يف هــذا التعليــل شــيخه ابــن عرفــة الــذي ذكــر أنَّ العــدول هنــا إلرادة 
املعــرة عليهــم واالســتحقار لشــأهنم)))(، ويقصــد بضمــر اجلمــع بــي إســرائيل. 

ومنــه قولــه تعــاىل: ﴿يَــا أَيُـَّهــا النَّــاُس اتَـُّقــوا َربَُّكــُم الَّــِذي َخَلَقُكــْم ِمــْن نـَْفــٍس َواِحــَدٍة 
َوَخلَــَق ِمنـَْهــا َزْوَجَهــا َوبَــثَّ ِمنـُْهَمــا رَِجــااًل َكِثيــرًا َوِنَســاًء﴾)0)( ذكــر الَبســيلي عدوليــن يف 
هــذه اآليــة، فمقتضــى الظاهــر أن يُقــال: )وبــث منهمــا ذكــوراً وإاناثً( ففيهــا عــدول 
مــن لفــظ الذكــور إىل الرجــال، وســر ذلــك عنــده أنَّ لفــظ )الذكــر( يشــمل الصغــار 
الرجــال أكثــر  يثقــون ابلرجــال يف احلــروب«، فهــم حيبــون  والكبــار، »وهــم كانــوا 
ــا عدولــه إىل  مــن النســاء، واآليــة داخلــة يف ابب االمتنــان عليهــم هبــذه النعمــة، وأمَّ
النســاء »ومل يقــل: )إاناثً(؛ ألنَّ التمتــع ابلبالغــات منهــن«)))(، فلفــظ اإلانث فيمــا 
يــرى يشــمل الصغــار والكبــار، وأيضــاً العــدول منتظــم مــع االمتنــان الســابق، وهــذا 
أدعــى للتقــوى الــي طولبــوا هبــا يف بدايــة اآليــة، ففــي اآليــة امتنــان عليهــم أبكثــر مــن 
نعمــة كمــا أشــار الَبســيلي، وتفســره عنــد الطاهــر بــن عاشــور أنَّ يف اآليــة »منَّــة علــى 

الذكــران خبلــق النســاء هلــم، واملنــة علــى النســاء خللــق الرجــال هلــن«)))(.
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وذكــر أبــو الســعود رأايً آخــر يف العــدول وهــو أنَّــه »لتأكيــد الكثــرة واملبالغــة فيهــا 
برتشــيح كل فــرد مــن األفــراد املبثوثــة ملبدئيــة غــره«)٣)(.

)- لاحــرتاز يف الــكام مــن أن يكــون فيــه مــا ليــس منــه كقولــه تعــاىل: ﴿يُوِصيُكــُم 
ُ يف أَْواَلدُِكــْم﴾)٤)(، ففــي هــذه اآليــة عــدول عــن )أبناءكــم( ألوالدكــم، وعلــة ذلــك  اللَّ
عنــد الَبســيلي أنَّ املعــدول عنــه يدخــل فيــه املتبــى، ومعلــوم يف األحــكام الفقهيــة 
أبنَّ هــذا ال يــرث ممــن تبنــاه، ولــذا احــرتز القــرآن عــن ذكــره؛ فالعــرب يف اجلاهليــة 
كانــوا يُورثــون أبنائهــم مــن التبــي؛ ألنَـّـه نــوع مــن أنــواع املعاهــدة يف املــراث، فقــد 
كان املــراث عندهــم مــن طريقــن؛ طريــق النســب وطريــق العهــد، وهــو علــى وجهــن 
احللــف والتبــي، وأقرهــم اإلســام يف أول أمــره علــى هــذا؛ مث نســخ احلكــم هبــذا اآليــة 
وغرهــا)))(، ولــذا احــرتز هبــذا اللفــظ )أوالدكــم( عــن إدخالــه يف زمرهتــم، وعلمــاء اللغــة 

يُفرقــون بــن الكلمتــن)))(.

وذكــره يف قولــه تعاىل:﴿َوَيْســتـَْعِجُلوَنَك بِاْلَعــَذاِب َوَلــْواَل َأَجــٌل ُمَســمًّى َلَجاَءُهــُم 
مشــاكلة  العــذاب(  )لعاجلهــم  يُقــال:  أن  يقتضــي  اآليــة  فتناســب  اْلَعــَذاُب﴾)))(، 
لقوهلــم، ولكنَّــه ُختــم مبــا جــاء يف اآليــة؛ »لئــا يُتوهــم أنَّ ســبب نــزول العــذاب هبــم 
 ، هــو اســتعجاهلم«)8)(، بــل هــو إصرارهــم علــى الكفــر ورفضهــم ملــا جــاء بــه النــي
ففــي جمــيء العــذاب إمهــال وحكمــة ورمحــة؛ إمهــال هلــم لعلهــم يتدبــرون فيمــا جــاء بــه 
الرســل فيؤمنوا، وحكمة يف »كونه }{ حكيماً ال يكون ُمتغراً منقلباً، ولكون 

رحيمــاً ال يكــون غضــوابً منزعجــًا«)))(.

منــه يف  أعــم  لفــظ  لفــظ خــاص إىل  يُعــدل عــن  مــا  أنَـّـه كثــراً  الَبســيلي  قــّرر   -٣
ــوا اَل  احلقــل الــداليل ذاتــه لداللــة العمــوم كمــا يف قولــه تعــاىل: ﴿يَــا أَيُـَّهــا الَِّذيــَن َآَمُن
تـَْقَربـُـوا الصَّــَاَة َوأَنـْتُــْم ُســَكاَرى َحتَّــى تـَْعَلُمــوا َمــا تـَُقولُــوَن﴾)80(، فأصــل الــكام: )حــى 
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تعلمــوا مــا تتكلمــون( ولكــن ذُكــر القــول؛ لصدقــه علــى القــول املفــرد واملركــب كمــا 
قــال الَبســيلي))8(، فالــكام خمصــوص ابملفيــد))8(، وهــذا ال يتطابــق كثــراً مــع حــال 
الســكارى الذيــن يهــذون ابملفيــد وغــر املفيــد ولــذا مُســي مــا َصــّدر منهــم ابلقــول، 
وهــذا هــو األنســب حلاهلــم، فالفــرق بــن الــكام والقــول مــن املســائل النحويــة الدقيقــة 

الــي اســتثمرها الَبســيلي يف تبيــان العلــة الباغيــة هنــا. 

اَل  َلُكــْم  ﴿َمــا  تعــاىل:  قولــه  النطــق يف  إىل  التكلــم  مــن  العــدول  وكذلــك يف 
تـَْنِطُقــوَن﴾)8٣(، لنفــي داللــة العمــوم؛ فـــ “نفــي األعــم يســتلزم نفــي األخــص”)8٤(، فــإذا 
نُفــي النطــق دخــل حتتــه نفــي الــكام، فإبراهيــم  أراد منهــا أن توجــد صــوت ولــو 
كان غــر مفهومــاً لتســتحق أن تُعبــد؛ ألنّــه هــو “األصــوات املقطعــة الــي يُظهرهــا 

اللســان وتعيهــا اآلذان”))8(.

وأتيت داللــة العمــوم إلظهــار العجــز كمــا يف العــدول عــن القتــل إىل املــوت 
ــاْدَرُءوا  ــْل َف ــوا ُق ــا قُِتُل َــا َم ــْو َأطَاُعون ــُدوا َل ــْم َوقـََع ْخَوانِِه ــوا إِلِ يف قولــه تعــاىل: ﴿الَِّذيــَن قَاُل
َعــْن أَنـُْفِســُكُم اْلَمــْوَت ِإْن ُكنـْتُــْم َصاِدِقيــَن﴾))8(، فهــذه اآليــة تذكــر احلــوار الذيــن دار 
بــن مــن يُريــد القتــال ومــن يُثبطهــم عنــه وهــم املنافقــون يف االســتعداد ملعركــة اُحــد، 
وحتــدي هللا للمثبطــن، فــكان مقتضــى الظاهــر أن يُقــال: )فــادرءوا عــن أنفســكم 
القتــل( ليتناســب ويتشــاكل مــع مــا قبلــه، ولكنَّــه ُعــدل إىل لفــظ املــوت وهــو أعــم؛ 
ألنَّ »عجزهــم عــن دفعــه يســتلزم عجزهــم عــن دفــع األخــص منــه« وهــو القتــل، وهــي 
ــم ال يقــدرون علــى دفــع  حجــة عقليــة يف الــرد عليهــم، وفيهــا تعجيــز هلــم حيــث أهنَّ
املــوت، وإظهــار هلواهنــم وصغــر مهتهــم، إضافــة إىل أنَّ هنــاك عــدواًل آخــر يف اآليــة 
يقــوي هــذه الداللــة، فأصــل الــكام )ال متوتــون( إال أنَّــه ذكــر فعــل الــدرء إشــارة إىل 

لــزوم املــوت هلــم))8(.
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وأتيت داللــة العمــوم لتتناســب الكلمــة مــع آخــر اآليــة كمــا يف قولــه تعــاىل: 
ــيَِّئاُت َعنِّــي ِإنَـّـُه َلَفــرٌِح  ــْتُه لَيـَُقولَــنَّ َذَهــَب السَّ ﴿َولَئِــْن أََذقـْنَــاُه نـَْعَمــاَء بـَْعــَد َضــرَّاَء َمسَّ
َفُخــوٌر﴾)88(، فأصــل الــكام أن ُتذكــر الرمحــة أو املنفعــة بــداًل مــن النَّعمــاء لُتطابــق 
الضــراء، ولكنَّــه ُعــدل إىل أثــر الرمحــة، وهــي مــا يف اآليــة »ألنَّ الفــرح والفخــر يكــون 
ابلوجــه األبلــغ«))8(، فالْنعمــاء كلمــة عامــة واصفــة للرمحــة ومتجــاوزة هلــا، فلعــل الرمحــة 
مرحلــة أوليــة ذُكــر فيهــا إنعــام هللا عليــه، أمَّــا آاثرهــا ونفعهــا لصاحبهــا ومتتعــه هبــا فــا 
تــدل كلمــة )الرمحــة( علــى هــذه املعــاين، ولــذا هــي أدق علــى وصــف احلالــة النفســّية 
هلــؤالء الذيــن ذاقــوا شــيئاً مــن الضــر فأصاهبــم اليــأس مث غمرهتــم رمحــة هللا فــزال مــا 
هــم فيــه وعــادوا إىل النعمــة الســابقة الــي كانــوا فيهــا، ففرحــوا وعــادوا إىل اغرتارهــم 
أبنفســهم وبصحتهــم ومل يشــكروا هللا عليهــا، إضافــة إىل أنَّ هــذه الكلمــة مرتبطــة 

ابألثــر الظاهــري)0)(، ولــذا قــال البحــرتي يف بيتــن لــه:
أأجحدك النَّعماء وهي     جليَّة وما أان للرَّ اخلفي جباحد)))(

وقوله:
أأكفرك الّنعماء عندي وقد نت      على نو الفجر والفجر ساطُع)))(

فــكل مــن يــرى صاحبهــا يعلــم فضــل هللا عليــه؛ ســواء أكان يف صحــة بــدن أم 
يف ســعة الــرزق، فهــي كلمــة امتنــان ميــن هللا هبــا علــى النــاس علــى نعمــه الــي أعطاهــم 
النــاس مؤمنهــم  الــي يصــح وصــف هبــات هللا علــى  إايهــا، وهــي مــن الكلمــات 

وكافرهــم خبــاف كلمــة النعيــم الــي يُــراد هبــا نعيــم اآلخــرة)٣)(.
٤- الداللــة علــى الُبعــد كمــا يف عــدول يعقــوب  يف خطابــه لبنيــه عــن لفــظ 
ــٍة﴾)٤)(؛ ألنَّ التباعــد بــن األبــواب مقصــد رئيــس لــه،  )متباعــدة( إىل قولــه: ﴿ُمتـََفّرَِق
وليــس دخوهلــم مــن أبــواب متعــددة فقــط، فالتعــدد شــرط يلزمــه الُبعــد بينهــا، فهــذا 
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“أدخــل يف مــراده” كمــا قــال الَبســيلي)))(، وفصَّــل الطاهــر بــن عاشــور مــراد الَبســيلي 
فقال: »واملتفرقة أراد هبا املتعددة؛ ألنَّه جعلها يف مقابلة الواحد، ووجه العدول عن 
املتعــددة إىل املتفرقــة اإلميــاء إىل علــة األمــر، وهــي إخفــاء كوهنــم مجاعــة واحــدة«)))(، 

واملــراد إبعــاد احلســد والعــن عنهــم جلماهلــم وكماهلــم وبســطة أجســامهم)))(.
)- أتــى العــدول للمبالغــة يف املعــى كمــا يف قولــه تعــاىل: ﴿َونـَــزََع يَــَدُه فَــِإَذا ِهــَي 
بـَْيَضــاُء لِلنَّاِظرِيــَن﴾)8)(، ففــي التعبــر ابلنــزع دون اخلــروج داللــة دقيقــة، فـ»كأنَّــه فــارق 
الزخمشــري  وصفــه  يــده كان شــديداً  فبيــاض  للونــه«)))(،  لوهنــا  لشــدة خمالفــة  يــده 
ابلشــعاع الــذي يــكاد يُغشــي األبصــار ويســد األفــق)00)(، وموســى  كان ذو 
دم أمحــر مائــل إىل الســواد))0)(، فمــع ظهــور هــذه املعجــزة تبايــن اللــوانن، بينمــا لفــظ 
اخلــروج ال يُوحــي هبــذه الداللــة املختصــرة الــي تــدل علــى معــى املفاجــأة يف هــذا 
املشــهد بدليــل اجلــار واجملــرور ﴿لِلنَّاِظرِيــَن﴾ وهــذه املفاجــأة مقصــودة بدليــل حــذف 

الفاعــل )موســى( مــن اجلملــة اهتمامــاً هبــذه املعجــزة.
)- للداللــة علــى املقصــود األدق كمــا يف قولــه تعــاىل: ﴿َوِإَذا ذُِكــَر اللَّــُه َوْحــَدُه 
اْشــَمَأزَّْت قُـــُلوُب الَِّذيــَن اَل يـُْؤِمنُــوَن بِاآْلَِخــَرِة﴾))0)(، فهــذه اآليــة فيهــا وصــف حلــال 
املشــركن مــع أصنامهــم، فهــم يستبشــرون إذا ذُكــرت وتشــمئز قلوهبــم إذا ذكــر هللا 
وحــده، فأصــل الــكام: )ال يُؤمنــون ابهلل( لتطابــق هــذه اآليــة فاعــل فعــل الشــرط؛ 
ألنَّ ســياق الكام له، ولكن ُعدل ليتطابق األمر مع معتقدهم، فهم يروهنا شــافعة 
هلــم يف الدنيــا عنــد هللا  وليــس هلــا مــن أمــر اآلخــر نصيــب، »فــإنَّ اآليــة ردَّ علــى 
ــا ادَّعــوا شــفاعة  ــم إنَّ دعواهــم التشــريك ال جحدهــم اآلخــرة، قلــت: هــو إشــارة إىل أهنَّ

األصنــام يف الدنيــا، وأنكروهــا يف اآلخــرة«)0٣)(.

ومــن شــواهده يف هــذا الغــرض قولــه تعــاىل: ﴿فَـــَلمَّا َســِمَعْت ِبَمْكرِِهــنَّ أَْرَســَلْت 
ِإلَْيِهــنَّ َوَأْعَتــَدْت َلُهــنَّ ُمتَّــَكًأ َوَآتَــْت ُكلَّ َواِحــَدٍة ِمنـُْهــنَّ ِســكِّيًنا َوقَالَــِت اْخــرُْج َعَلْيِهــنَّ 



بالغة المفردة القرآنية عند اإلمام الَبسيلي في كتابه )نكٌت وتنبيهاٌت في تفسير القرآن المجيد(

32                                              مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها

ــا رَأَيـَْنــُه َأْكبـَْرنَــُه ﴾)0٤)(، فاملطابــق لقوهلــا: ﴿اْخــرُْج َعَلْيِهــنَّ﴾ )فخــرج عليهــن( إال  فـََلمَّ
أنَـّـه ُعــدل إىل مــا يف اآليــة لتوصيــف حاهلــن قبــل خروجــه عليهــن، فهــن »أكرنــه 
الســعود ذكــر أنَّ  قبــل خروجــه«))0)(، وبعــض املفســرين كأيب  بنفــس رؤيتهــن إايه 
املعــدول عنــه ُحــذف حتقيقــاً ملعــى املفاجــأة الــي يقتضيهــا ســياق اآليــة))0)(، وهــو 
معــى حتتملــه اآليــة، إال أنَّ البســيلي ركــز علــى مقــدار هــذا الذهــول واملفاجــأة، وأنَّ 
مجالــه  تبــدى هلــن قبــل أن يصــل إليهــن، ويقــف يف جملســهن، فلعلهــم رأوا مجالــه 

وحســنه مــن بعيــد.
الــكام؛ ألنَّ يف  الــذي حيتملــه  مرادفــه  فعــل دون  يُْذكــر  أنّــه  الَبســيلي  )- ذكــر 
األول تكــرارا واســتمرارا مطلــوابً يف أداء املقصــود كمــا يف قولــه تعــاىل: ﴿َوَوصَّيـْنَــا 
ْنَســاَن ِبَواِلَدْيِه ُحْســًنا﴾))0)(، فاجلملة ميكن أن تكون بـ)أمران( بداًل من )وصينا(؛  اإْلِ
املفســرين  مــن  ســبقه  ومــن  األمــر«)08)(،  خبــاف  »التكــرار  فيهــا  أنَّ )وصينــا(  إال 
ــم مل يذكــروا  كالزخمشــري))0)( والبيضــاوي)0))( ذكــروا أنَّ وصــى هنــا مبعــى أمــران إال أهنَّ
الفــرق بــن الفعلــن، وفــّرق بَينهمــا أبــو الســعود فذكــر أنَّ التوصيــة تســتعمل فيمــا فيــه 
نفــع عائــد إىل املأمــور أو غــره، وهــذا وجــه اإليثــار عنــده))))(، ومــا ذكــره الَبســيلي فيــه 

معــى املداومــة علــى الفعــل واملبالغــة يف االحتفــاء هبمــا مــا مل أيمــرا مبعصيــة.
8- ربــط الَبســيلي الداللــة القرآنيــة يف اختيــار الكلمــات ابحلالــة النفســية للمخاطبــن 
كما يف حتليله لقوله تعاىل: ﴿فَاْصِبْر َكَما َصبـََر أُوُلو اْلَعْزِم ِمَن الرُُّســِل َواَل َتْســتـَْعِجْل 
َلُهــْم َكأَنَـُّهــْم يـَــْوَم يـَــَرْوَن َمــا يُوَعــُدوَن لَــْم يـَْلبـَثُــوا ِإالَّ َســاَعًة ِمــْن نـََهــاٍر بَــَاٌغ﴾))))(، مل 
يقــل: ســاعة مــن ليــل كمــا هــي عــادة العــرب يف التأريــخ، فيقولــون: ثاثــة ليــايل وأربعــة 
ليــايل، والشــهر فيــه ثاثــون أو تســع وعشــرون ليلــة وهكــذا؛ »ألنَّ ســاعات النَّهــار 
يعقبهــا ظــام الليــلَّ، وســاعات الليــلَّ يعقبهــا ضيــاء النَّهــار، فلُبــث ســاعة مــن الليــلَّ 
يعقبهــا الفــرج، ومــن النَّهــار خبافــه«)٣))(، وهــذا التعليــل فيــه دقــة؛ ألنَّ املفســرين نظــروا 
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إىل هــذه اآليــة مــن زاويــة مقارنــة الدنيــا ابآلخــرة، فهــي ال تســاوي منهــا إال مقــدار 
ســاعة، وهنــاك تعليــل آخــر لطيــف، وهــو »أنَّ ســاعة النَّهــار تبــدو للنــاس قصــرة ملــا 
للنــاس يف النهــار مــن الشــواغل خبــاف ســاعة الليــل تطــول، إذ ال جيــد الســاهر شــيئاً 
يشــغله«)٤))(، وهــذا تعليــل قريــب، وكا التعليلــن نُظــر فيــه حلــال النــاس مــع الوقــت.

)- التحقــر كمــا يف العــدول عــن فعــل الرمــي إىل فعــل اإلرســال يف قولــه تعــاىل: 
م ال يُؤبه  ﴿لِنـُْرِســَل َعَلْيِهْم ِحَجاَرًة ِمْن ِطيٍن﴾))))(، ففي هذا العدول »إشــارة إىل أهنَّ
هبــم؛ ألنَّ الرمــي يكــون بقــوة«))))(، وهــذا التعليــل فيــه ملحــظ رمبــا غفــل عنــه الَبســيلي، 
وهــو تعديــة الفعــل )أرســل( بـــحرف اجلــر )علــى( ألنَّ ارتباطــه بــه دل علــى املبالغــة 
يف املباشــرة والعــذاب))))(، وهــذا الفعــل ُيســتعمل يف مــكان الرمــي جمــازًا)8))( يف حــال 

كان الرامــي أقــوى للتدليــل علــى معــى االســتعاء والغلبــة.
0)- الرتقــي يف الــذم كمــا يف قولــه تعــاىل: ﴿أَْم َيْحُســُدوَن النَّــاَس َعلَــى َمــا َآتَاُهــُم 
اللَّــُه ِمــْن َفْضِلــِه﴾))))( ففيهــا عــدول عــن البخــل الــذي يســتلزمه ســياق اآليــة إىل ذم 
اليهــود ابحلســد؛ فهــم جتــاوزوا مرحلــة األمــر املتعلــق بذاهتــم وهــو البخــل إىل مرحلــة 
متــي زاول مــا عنــد اآلخريــن، وهــذا هــو مقصــد الَبســيلي)0))(، فلعلــه ذهــب إىل أنَّ كل 
خبيــل حســود يف طبعــه، فهــو مينــع خــره عــن اآلخريــن ويتمــى فنــاء مــا عنــد اآلخريــن، 
فصفــة احلســد متأصلــة فيــه فهــو مبعــث الفعلــن الــذايت والغــري، وأقــام الــرازي عاقــة 
مــا يشــرتكان يف أنَّ صاحبهمــا يُريــد منــع النعمــة عــن الغــر، فالبخيــل  بينهمــا وذكــر أهنَّ
مينــع نعمــة نفســه عــن الغــر، واحلاســد مينــع نعمــة هللا مــن عبــاده، وأنَّ ســبب وجــود 

الفعلــن هــو اجلهــل))))(.
ــِن افـْتــَـَرى َعلَــى اللَّــِه َكِذبًــا  ))- العتــاب واللــوم كمــا يف قولــه تعــاىل: ﴿َوَمــْن َأْظلَــُم ِممَّ
الَبســيلي أحدمهــا،  َربِِّهــْم﴾))))(، ففــي اآليــة عــدوالن ذكــر  َعلَــى  يـُْعَرُضــوَن  أُولَئِــَك 
وهــو العــدول عــن لفــظ اجلالــة إىل لفــظ الــرب املشــعر ابإلحســان علــى هــذا العبــد 
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اجلاحــد، ففيهــا »استشــعار العبــد الوقــوف بــن يــدي الــرب احملســن إليــه، املنعــم عليــه، 
وعرضــه؛ القتضــاء لفــظ الــرب ذلــك«)٣))(، فلفــظ الــرب وردت مبعــاين عــدة تــدور 
حــول معــى اإلحســان وإســداء اخلدمــة مــن الســيد ملــن هــو دونــه، وهــي: املدبِّــر، 

واملــريبِّ واملقيِّــم، واملنِعــم)٤))(.

والعــدول الثــاين كان يف إقامــة الظاهــر مقــام املضمــر، فأصــل الــكام: )يُعرضــون 
عليــه( ألنَـّـه ُســبق بلفــظ اجلالــة، والغــرض منــه أتكيــد معــى جحودهــم وإنكارهــم 

لفضــل هللا عليهــم.

ويف موطــن آخــر حصــل العكــس فُعــدل مــن )رب( إىل لفــظ اجلالــة يف قولــه 
ــاُر﴾))))(،  ــْجِن أَأَْربَــاٌب ُمتـََفّرِقُــوَن َخيــْـٌر أَِم اللَّــُه اْلَواِحــُد اْلَقهَّ تعــاىل: ﴿يَــا َصاِحَبــِي السِّ
فـــ »مل يقــل: )أم الــرب( لداللــة اســم اجلالــة علــى اخللــق واالخــرتاع«))))(؛ ألنَّ املقــام 

مقــام إبــراز عظمــة هللا  وقدرتــه واســتحقاقه للعبوديــة.

ومجــع الَبســيلي بــن غرضــن يف شــاهد واحــد واضعــاً أداة احتماليــة كمــا يف 
يــِه﴾))))(، فالقــول الصــادر مــن أم موســى ميكــن أن  قولــه تعــاىل: ﴿َوقَالَــْت أِلُْختِــِه ُقصِّ
يـُـؤدى بطريقتــن؛ أن يُقــال: وقالــت البنتهــا أو مــا ورد يف اآليــة وهــو مــا كان، وعلــة 

ذلــك عنــد الَبســيلي أمريــن:

األول: أنَّه كان أخاها من أبيها.
ــاين: تعليقــاً ابلوصــف املناســب، فهــي أرادت أن تذكــر هلــا وصــف األخــوة  الث

املقتضــي للشــفقة والرمحــة واحلنــان)8))(، وهــو األقــرب بداللــة اآلايت الــي بعدهــا.

ويف بعــض املواضــع يذكــر أنَّ هــذه اللفظــة أبلــغ مــن مرادفاهتــا دون أن يذكــر 
  النكتــة الباغيــة كمــا يف العــدول مــن املغرقــن إىل الكافريــن يف قصــة ابــن نــوح
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يف قولــه تعــاىل: ﴿َونَــاَدى نُــوٌح ابـْنَــُه وََكاَن فِــي َمْعــزٍِل يَــا بـُنَــيَّ ارَْكــْب َمَعنَــا َواَل َتُكــْن 
  َمــَع اْلَكاِفرِيــَن﴾))))(، ومجــع مــن املفســرين عللــوا لنهيــه عــن الكفــر رغــم علــم نــوح
مــن  فيأمــن  إميانــه،   كان أيمــل  نــوح  أنَّ  ذلــك:  العلــة يف  ولعــل  بكفــره)٣0)(، 
الغــرق الــي هــي قضيــة متأكــدة يف حــال اســتمراره علــى الكفــر، فعدولــه عــن األمــر 
ــا وضــع  إىل النهــي يُؤكــد هــذا األمــر، فلــم يقــل لــه: اي بــي اركــب معنــا وآمــن، وإنَّ
أمــام عينيــه مصــر الّكفــار الــذي بــدأ يــراه بدليــل خماطبــة نــوح لــه بركــوب الســفينة، 
وأســلوب النهــي يف بدايــة اجلملــة املنســوقة وعدولــه عــن الفعــل تكفــر إىل االســم 

ــم بلغــوا يف الكفــر أقصــاه، فهــم اثبتــون عليــه. إلرادة الداللــة علــى أهنَّ

الداللة البالغية هليئة املفردة القرآنية:
أواًل: احلــذف والــزايدة: وازن الَبســيلي بــن الكلمــات املتحــدة يف جــذر واحــد، 
مــن  فُيحــذف  بــه،  خــاص  ســياق  لــه  منَّهمــا  ووردت يف موضعــن خمتلفــن، كل 
أحدمهــا حــرف أو أكثــر أو يـُـزاد فيــه، فيُبــن العلــة الباغيــة يف ذلــك معتمــداً علــى مــا 

يف اآليــة مــن تراكيــب. 

الزايدة: ذكر أنَّ الزايدة يف البنية الصرفية تدل على اختاف املعى، وشــاهده 
قوله تعاىل: ﴿َوقَاَل الشَّْيطَاُن َلمَّا ُقِضَي اأْلَْمُر ِإنَّ اللََّه َوَعدَُكْم َوْعَد اْلَحقِّ َوَوَعْدُتُكْم 
فََأْخَلْفُتُكــْم َوَمــا َكاَن لِــي َعَلْيُكــْم ِمــْن ُســْلطَاٍن ِإالَّ َأْن َدَعْوُتُكــْم فَاْســَتَجبـُْتْم لِــي﴾))٣)(، 
فــّرق الَبســيلي بــن االســتجابة واإلجابــة، فذكــر أنَّ مــا زيــد فيهــا حــريف الســن والتــاء 
معناهــا أخــص مــن نظرهتــا، فهــي تــرد يف املوافــق، ويقصــد أنَّ املخاطَــب واملدعــو 
جُييــب املتكلــم والداعــي فيمــا يســأله عنــه ويدعــوه إليــه وفــق مــا يُريــد هــذا املتكلــم، 
خبــاف اإلجابــة الــي ذكــر أهّنــا تــرد يف املوافــق وغــر املوافــق))٣)(، فــكل اســتجابة هــي 
إجابــة، وليــس كل إجابــة اســتجابة فقــد جُييبــه خــاف مــا يُريــد، وهــذا علــى خــاف 
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مــا مبعــى واحــد)٣٣)(، وخــاف مــن فــّرق بينهمــا  مــا ذكــره املعجميــون الذيــن يــرون أهنَّ
فعــل  أجــاب فمعنــاه عنــده  يفعــل اإلجابــة، وأمَّــا  اســتجاب طلــب أن  فذكــر أنَّ 

اإلجابــة)٣٤)(.

وأتيت الــزايدة للداللــة علــى معــى التكلــف كالعــدول مــن صيغــة )فعــل( إىل 
صيغــة )تفعَّــل( املزيــدة حبرفــن، وهــذا الــوزن يــدل علــى معــى التكلــف كمــا ذكــر 
ــَياِطيُن﴾))٣)(، ففي هذه  ســيبويه))٣)(، ومن شــواهده قوله تعاىل: ﴿َوَما تـَنـَزََّلْت ِبِه الشَّ
اآليــة عــدول مــن )نــزل( إىل )تنــّزَل( وعلــة ذلــك عنــد الَبســيلي أنَّ يف الثانيــة تكلفــاً، 
ــم بــدون تكلــف  »فــإذا مل يســتطيعوا مــع تكلفهــم، فأحــرى ال معــه«))٣)(، ويقصــد أبهنَّ
لــن يســتطيعوا، فلــو قيــل: مــا نزلــت بــه الشــياطن، لــكان جمــرد نفــي ألن يكــون مــن 
م مهما تكلفوا فلن يســتطيعوا، ومن  قبلهم، ولكنَّه زيد على هذا املعى أبنَّ ذكر أهنَّ
ــم لــن يســتطيعوا بــدون تكلــف، وهــذه اآليــة أتــت للــرد علــى مــن اّدعــى  ابب أوىل أهنَّ
مــن كفــار قريــش أنَّ مــا جــاء بــه النــي  هــو مــن جنــس مــا تتنــزل بــه الشــياطن علــى 
الكهنــة)٣8)(، فكذبــوا وُرد عليهــم يف آيــة بعدهــا فيهــا تبيــان لســبب عجزهــم ﴿ِإنَـُّهــْم 

ــْمِع َلَمْعُزولُــوَن﴾))٣)(. َعــِن السَّ

احلــذف: ذكــر يف حــذف املفــرد أنواعــاً منــه كحــذف املقابــل املفــرد، وذكــره يف 
موضــع واحــد فقــد بــنَّ أنَّ يف ختصيــص احملصنــات ابلذكــر دون احملصنــن يف قولــه 
تعــاىل: ﴿َوالَِّذيــَن يـَْرُمــوَن اْلُمْحَصنَــاِت﴾)٤0)( “ألنَّ حلــوق املعــرة للنســاء”))٤)( أكثــر 

وضــرره عليهــن أشــد، وهــذا أمــر مشــاهد.

ومــن أنــواع حــذف املفــرد الــي ذكرهــا حــذف املضــاف، وورد عنــده يف ثاثــة 
ــْيطَاِن َكاَن َضِعيًفــا﴾))٤)(، فأصــل الــكام:  مواضــع؛ منَّهــا قولــه تعــاىل: ﴿ِإنَّ َكْيــَد الشَّ

)إنَّ كيــد أوليــاء الشــيطان( ولكــن ُحــذف املضــاف لتازمهمــا)٤٣)(.
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اثنيــاً: تراكيــب املبالغــة: أييت العــدول مــن صيغــة إىل أخــرى للداللــة علــى أنَّ 
ــا يـََتَخيَـّــُروَن﴾)٤٤)(،  املتحــدث عنــه يف أعلــى منزلــة كمــا يف قولــه تعــاىل: ﴿َوفَاِكَهــٍة ِممَّ
ففيها عدول عن )خيتارون( الي ُتشعر ابألرحيية يف االختيار واالنتقاء إىل )يتخرون( 
ومفردهــا )ختــّر( علــى وزن )تفعَّــل( الــدال علــى معــى التكثــر))٤)( والتكلَّــف كمــا 
ذكــرت ســابقاً، فلكثــرة مــا يف اجلنــة مــن النعيــم يتحــرون فيمــا خيتــارون، وربطهــا 
الَبســيلي بــازم هــذا الفعــل »وهــو كــون املختــار يف أعلــى درجــات احُلســن، فهــي 

داللــة التــزام ال مطابقــة«))٤)(.

وذكــر أنَّ يف العــدول مــن صيغــة اســم الفاعــل إىل صيغــة املبالغــة زايدة يف املعــى، 
ْنَســاَن َلظَلُــوٌم َكفَّــاٌر﴾))٤)(،  فقــد ُعــدل مــن كافــر إىل كفَّــار يف قولــه تعــاىل: ﴿ِإنَّ اإْلِ
للمبالغــة يف املعــى، فـــ )فعــااًل( أبلــغ مــن )فعــول(؛ ألنَّ الكفــر أشــدُّ مــن الظلــم، 

فلذلــك أُويت بصيغتــه أبلــغ مــن صيغــة الظلــم«)٤8)(.

اثلثــاً: اجلمــع واإلفــراد: تنبَّــه الَبســيلي لداللــة اجلمــع واإلفــراد، ومــا تُوحيــان بــه 
مــن دقائــق املعــى، وســار يف ذكــر هاتــن اهليئتــن علــى ثاثــة طــرق، هــي:

القرآنيــة كجمــع  الكلمــات  لبعــض  اخلصائــص  مــن  جمموعــة  ذكــر   -١
الســموات وإفــراد األرض، فقــد مُجعــت األوىل يف مائــة ومخســن موضعــًا))٤)(، فذكــر 
ــة البصــر، خصوصــاً عنــد »مــن نظــر يف هيئــات األفــاك  أنَّ مجعهــا مرتبــط حباسَّ
خبــاف األرض«)0))(، فتعــدد الســموات ُيشــاهده كل مــن كان لــه حــظ مــن النظــر 
والتدبــر »بنــاء علــى مشــاهدهتم تعــدد حــركات الكواكــب خبــاف األرض، فــإنَّ 

تعددهــا مل يثبــت إال ابلشــرع واالســتدالل«))))(.

وذكر العلماء جمموعة من األوجه لسرَّ هذه املخالفة:
أ- أنَّ السموات أشرف من األرض، واجلمع أبلغ يف التفخيم من الواحد))))(.
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ب- أنَّ أوامره خترتق مجيع السماوات السبع)٣))(.
ج- أنَّ السموات طبقات متفاصلة ابلذات، خمتلفة احلقيقة، خباف األرضن)٤))(.

ــا بعضهــا مــوال  د- أنَّ الســموات طبَّــاق بعضهــا فــوق بعــض، واألرض كذلــك إالّ أهنَّ
لبعض))))(.

ه- أنَّ مجع األرض ثقيل خباف السموات))))(.
و- أنَّ الســموات خمتلفــة ابحلقيقــة خبــاف األرضيــن، فــإنَّ كلهــا مــن جنــس واحــد، 

وهــو الــرتاب))))(.
وبعــض العلمــاء ربطهــا ابألجــرام الســيَّارة يف الســماء كُعطــاردة والزهــرة واملريــخ 

وغرهــا)8))(.

ــا مل تربــط اجلمــع واإلفــراد ابملقــام والنظــم املوجــود يف  ويُلحــظ يف هــذا اآلراء أهنَّ
اآليــة حــي تســتبن العلــة مــن هــذا العــدول، ولعــل أقــرب مــا ذكــر فيهــا مــن املــراد هــو 
أنَّ مجعهــا كان يف كل مقــام يُــراد فيــه عظمــة وجــال قــدرة هللا ؛ ليكــون ذلــك 
مدعــاة إىل التأمــل والنظــر))))(، فهــذا الــرأي ربــط العــدول يف الصيغــة بقيمــة باغيــة 
ــا الائــق هبــا  أظهــرت لنــا شــيئاً مــن إعجــاز القــرآن يف وضــع كل صيغــة يف مكاهنَّ

خبــاف مــا صنــع الَبســيلي الــذي ربطهــا بعنصــر غــر باغــي.

ابعتبــار  اجلمــع  أنَّ  فذكــر  ومجعهــا،  الســبل  إفــراد  ذكرهــا  الــي  املواطــن  ومــن 
الباطــل)0))(، فاحلــق طريقــه واحــد  إذا ذكــرت مقابــًا لســبل  األشــخاص، وتوحــد 

خمتلفــة.  وحقائقــه  فأنواعــه  الباطــل  خبــاف 

٢- املوازنــة بــن اآلايت داخــل القصــة الواحــدة: فلفظــة الــداير وردت أبكثــر 
مــن صيغــة، فــوردت بصيغــة اإلفــراد يف قصــة صــاحل مــع قومــه يف ســورة األعــراف 
ــْم َجاِثِميــَن﴾))))(، وبصيغــة  ــُة فََأْصَبُحــوا ِفــي َدارِِه ــُم الرَّْجَف يف قولــه تعــاىل: ﴿فََأَخَذتـُْه
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ظََلُمــوا  الَِّذيــَن  ﴿َوَأَخــَذ  تعــاىل:  قولــه  هــود يف  ســورة  القصــة يف  ختــام  اجلمــع يف 
الصَّْيَحــُة فََأْصَبُحــوا فِــي ِديَارِِهــْم َجاِثِميــَن﴾))))(، وعلــل الَبســيلي ذلــك أبنَّ الرجفــة 
املذكــورة يف اآليــة األوىل أشــدُّ مــن الصيحــة يف اآليــة الثانيــة، وأنَّ الــداير يف اآليــة 
الثانيــة وإنَّ وردت بصيغــة اجلمــع »فــرُتدَّ الــداير كــدار واحــدة«)٣))(، فالَبســيلي ربطهــا 
ابلســياق الــذي ورد فيهــا، فهــذا العقــاب وقــع مباشــرة بعــد املهلــة )ثاثــة أايم( الــي 
أمهلهــم هللا إايهــا بداللــة الفــاء الدالــة علــى معــى التعقيــب، إضافــة إىل أنَّ الرجفــة 
أخــصَّ مــن لفــظ الصيحــة؛ ألنَّ الثانيــة تشــمل األوىل وزايدة، فــإذا مــا ذكــرت الرجفــة 
فهــي للداللــة علــى العــذاب خاصــة، ولــذا انســب اجلمــع الصيحــة لعمــوم اللفــظ، 
وأفــرد الرجفــة خلصــوص اللفــظ)٤))(، وذكــر الدكتــور/ حممــد األمــن اخلضــري أنَّ علــة 
االختــاف انبعــة مــن اختــاف املخاطــب، فســورة األعــراف كان اخلطــاب فيهــا بــن 
األنبيــاء وســادة القــوم، بينَّمــا ســورة هــود بــن األنبيــاء وأقوامهــم))))(، وهــو رأي لــه 

حظــه مــن النظــر. 

٣- العــدول مــن اإلفــراد إىل اجلمــع أو العكــس: يُعــدل يف بعــض أســاليب 
القــرآن عــن اإلفــراد الــذي يطلبــه تركيــب الــكام، ورمبَـّـا الواقــع إىل اجلمــع، وذكــر 

الَبســيلي ثاثــة أغــراض، هــي: 

الــذي ارتكبــه صاحبــه كمــا يف قولــه تعــاىل:  التدليــل علــى شــناعة اجلــرم  أ- 
َبْت قـَْوُم نُوٍح اْلُمْرَسِليَن﴾))))(، فقوم نوح  كانوا من أوائل األمم املكذبة؛  ﴿َكذَّ
ونبيهــم نــوح  كان أول نــي أُرســل، فأصــل الــكام: كذبــت قــوم نــوح رســوهلم، 
ويعــود الضمــر إىل نــوح، أو إذا أُدخــل آدم معــه فيكونــوا كذبــوا ابالثنــن، فيكــون 
مجعــاً؛ ألنَّ أقــل اجلمــع اثنــن كمــا رأى الســرايف))))( ووافقــه الَبســيلي وهــو خــاف 
رأي النحــاة، أو مــن ابب اجملــاز، فيكــون تكذبيهــم لرســول تكذيــب جلميــع الرســل 
ممــن أتــوا بعدهــم؛ ألنَّ دعــوة الرســل واحــدة وهــي التوحيــد، فهــو مــن اســتعمال اللفــظ 
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يف حقيقتــه وجمــازه كمــا ذكــر الَبســيلي)8))(، وأضــاف ابــن عرفــة إىل هذيــن النبيــّن 
إدريــس  فيكــون قــد كذبــوا ثاثــة))))(، فاجلمــع إذن علــى حقيقتــه املعنويــة، وُعلــل 
للجمــع ابختــاف حــال الرســول يف خطابــه فمــرة يكــون ُمبشــراً ومــرة منــذراً خموفــاً مــن 
عــذاب هللا)0))(، وهــو جيــد إال أنَّ األول أقــرب ملــا يف اجلمــع مــن اإلحيــاء بشــناعة مــا 
ارتكبــوا وعظــم جرمهــم، فنــوح  مكــث يدعوهــم هــذه املــدة الطويلــة ألــف ســنة 

إال مخســن عامــاً ومل يؤمــن بــه إال القليــل.

  ب- التعظيم والتشــريف كما يف عدول بلقيس يف حديثها عن ســليمان
يف قولــه تعــاىل: ﴿َوِإنِّــي ُمْرِســَلٌة ِإلَْيِهــْم ِبَهِديَـّـٍة فـََناِظــَرٌة بِــَم يـَْرِجــُع اْلُمْرَســُلوَن﴾))))(، 
فأصــل الــكام: وإينَّ ُمرســلة إليــه بضمــر الغائــب املفــرد، ولكنَّهــا عدلــت ألمريــن 

كمــا قــال الَبســيلي:

األول: تعظيماً لسليمان  لدخوله يف قوهلا: ﴿ِإنَّ اْلُمُلوَك﴾))))(.
الثاين: إهلام هللا هلا تعظيمه تشريفاً هلذا الني الكرمي)٣))(.

ج- للتدليــل علــى القلــة كمــا يف إفــراد الصديــق)٤))( يف قولــه تعــاىل:﴿ لَْيــَس َعلَــى 
اأْلَْعَمــى َحــرٌَج َواَل َعلَــى اأْلَْعــرَِج َحــرٌَج َواَل َعلَــى اْلَمرِيــِض َحــرٌَج َواَل َعلَــى أَنـُْفِســُكْم 
َأْن تَْأُكلُــوا ِمــْن بـُُيوِتُكــْم أَْو بـُيُــوِت َآبَاِئُكــْم أَْو بـُيُــوِت أُمََّهاِتُكــْم أَْو بـُيُــوِت ِإْخَواِنُكــْم 
أَْو بـُُيــوِت َأَخَواِتُكــْم أَْو بـُُيــوِت َأْعَماِمُكــْم أَْو بـُُيــوِت َعمَّاِتُكــْم أَْو بـُُيــوِت َأْخَواِلُكــْم أَْو 
بـُيُــوِت َخااَلِتُكــْم أَْو َمــا َمَلْكتُــْم َمَفاِتَحــُه أَْو َصِديِقُكــْم﴾))))(، ورجــح هــذا الــرأي علــى 
مــا ذكــره املفســرون كالزخمشــري وشــيخه ابــن عرفــة يف أحــد رأييــه))))( الذيــن ذكــروا 
أنَّ األلــف والــام يصــح أْن يـُـراد هبــا اجلنــس، فالكلمــة تــدل علــى املفــرد واجلمــع))))(.

ومــن الصــور امللحقــة هبــذا البــاب العــدول عــن التثنيــة إىل اإلفــراد كمــا يف قولــه 
تعــاىل: ﴿َوِإْن ِخْفتُــْم ِشــَقاَق بـَْيِنِهَمــا فَابـَْعثُــوا َحَكًمــا ِمــْن َأْهلِــِه َوَحَكًمــا ِمــْن َأْهِلَهــا ِإْن 
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يُرِيــَدا ِإْصَاًحــا يـَُوفِّــِق اللَّــُه بـَيـْنـَُهَمــا﴾)8))(، ففــي هــذه اآليــة عــدول مــن التثنيــة )حكمن 
مــن أهلهمــا( إىل اإلفــراد املذكــور يف اآليــة رغــم أنَّ األول أخصــر مــن املذكــور، فمــا 
العلــة يف ذلــك، ذكــر الَبســيلي أنَّــه لتجنــب اللبــس؛ »ألنَّ املــراد أن يكــون كل واحــد 
مــن احلكمــن مــن أهــل أحــد الزوجــن ال مــن أهلهمــا معــًا«))))(، فلــو ثُنيــت اجلملــة 
لرمبــا ُفهــم أن يكفــي أن يكــون احلكــم مــن أحــد الطرفــن، وهــذا غــر مقصــود، بــل 

احلكمــان مــن الطرفــن.

رابعًا: الكلمة بن االمسية والفعلية وداللتها البالغية: 
تناول الَبسيلي يف هذه اجلزئية عدة أمور:  

أ- العــدول بــن املتقابــات، فــورود أحدهــا ابالســم واآلخــر ابلفعــل مدعــاة 
ــْد َكاَن  للتســاؤل املوصــل إىل حقيقــة املعــى املــراد كمــا يف تفســره لقولــه تعــاىل: ﴿َق
َلُكــْم َآيَــٌة فِــي ِفئـَتـَْيــِن اْلتـََقتَــا ِفئَــٌة تـَُقاتِــُل فِــي َســِبيِل اللَّــِه َوُأْخــَرى َكافِــَرٌة﴾)80)(، ففــي هــذه 
اآليــة أكثــر مــن تســاؤل باغــي ذكــره الَبســيلي، ومنهــا العــدول يف كلمــي ﴿تـَُقاتِــُل﴾ 
و﴿َكافِــَرٌة﴾ فــاألوىل وردت بصيغــة املضــارع بينمــا الثانيــة وردت بصيغــة االســم، وعلّــل 
الَبسيلي ذلك أبنَّ طبيعة القتال متجددة، فهو فعل ينشأ ابستمرار ألسباب خمتلفة، 

ولــذا ُعــرِّ عنــه مبــا يُفيــد التجــدد، بينمــا الكفــر اعتقــاد راســخ يف القلــب))8)(.
اْلَكاِفرِيــَن  َوُعْقبَــى  اتَـَّقــْوا  الَِّذيــَن  ُعْقبَــى  ﴿تِْلــَك  تعــاىل:  قولــه  شــواهده  ومــن 
النَّــاُر﴾))8)(، فاملتقــون ُعــّر عنهــم بصيغــة الفعــل بينمــا ُعــّر عــن الكفــار عنهــم ابالســم، 
وداللــة ذلــك عنــد الَبســيلي أنَّ هللا  بكرمــه يعفــو عــن املتقــن حبصــول مطلــق 

التقــوى، ويف هــذا دليــل علــى ســعة رمحــة هللا)8٣)( خبــاف الكفــر.
يف  العلــة  ذاكــراً  واحــدة  مــادة  مــن  واحــدة  آيــة  يف  مجلتــن  بــن  وازن  ب- 
َوَمــا َكاَن  ِفيِهــْم  َوأَنْــَت  لِيـَُعذِّبـَُهــْم  اللَّــُه  تعــاىل: ﴿َوَمــا َكاَن  قولــه  ففــي  اختافهمــا، 
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ــْم َوُهــْم َيْســتـَْغِفُروَن﴾)8٤)( ذُكــر لفــظ العــذاب مرتــن؛ مــرة بصيغــة الفعــل  اللَّــُه ُمَعذِّبـَُه
  املضــارع مؤكــداً ابلــام، واملــرة الثانيــة بصيغــة االســم، »ووجــه ذلــك أنَّ وجــوده
فيهــم أقــوى يف دفــع العــذاب مــن اســتغفارهم، فأتــى يف األول ابلنفــي األخــص؛ ألنَّ 
االســم أخــص مــن الفعــل لداللتــه علــى الثبــوت، ونفــي األخــص أعــم مــن نفــي األعــم، 
ونفــي األعــم أخــص مــن نفــي األخــص«))8)(؛ فاســتند يف إثبــات مــا قــال علــى قاعــدة 
أصوليــة، فنفــي يف اآليــة األوىل ابلفعــل للداللــة علــى أنَّ وجــوده  بينهــم أقــوى يف 
دفــع العــذاب عنهــم مــن اســتغفارهم وهــو املنفــي األعــم، فنفــي األخــص أقــوى مــن 

نفــي األعــم.

ج- ذكــر الَبســيلي كغــره مــن الباغيــن أنَّ الفعــل املضــارع يــدل علــى التجــدد 
واالســتمرار، ومــن شــواهده قولــه تعــاىل: ﴿َويـَُقــوُل الَِّذيــَن َكَفــُروا لَــْواَل أُنْــزَِل َعَلْيــِه َآيَــٌة 
ِمــْن َربِـّـِه﴾))8)(، فالتعبــر ابلفعــل املضــارع عــن هــذا القــول رغــم وقوعــه يف زمــن ماضــي 

أتــى للداللــة »لإلشــارة إىل جتــدد هــذا القــول منهــم«))8)(.

 تقدمي املفردات بعضها على بعض:
يف بعــض اآلايت تتقــدم بعــض املعطوفــات علــى بعــض، فيســعى العلمــاء يف 
تبيــان أســرار هــذا التقــدمي كمــا يف قولــه تعــاىل: ﴿َولَِئــْن قُِتْلتُــْم ِفــي َســِبيِل اللَّــِه أَْو ُمتُّــْم 
ــا َيْجَمُعــوَن﴾)88)(، ففــي اآليــة تقــدمي للمغفــرة علــى  َلَمْغِفــَرٌة ِمــَن اللَّــِه َوَرْحَمــٌة َخيــْـٌر ِممَّ
الرمحــة، فمــا العلــة يف ذلــك؟ العلــة كمــا رأى الَبســيلي أنَّ املغفــرة راجعــة لدفــع املــؤمل، 
وهــو آكــد))8)(، ويقصــد ابملــؤمل الذنــوب واخلطــااي الــي اقرتفهــا اإلنســان فهــو بــن رجــاء 
املغفــرة وخــوف الذنــب، ولــذا ُبشــر ابملغفــرة مؤكــدة ابلــام، وأّمــا الرمحــة فهــي أعــم؛ 

ــا شــاملة حملــو الســيئة وكتابــة احلســنة، ففــي اآليــة عطــف أتســيس)0))(. ألهنَّ
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ووزان الَبســيلي بــن موضعــن مــن آيــة واحــدة، ففــي قولــه تعــاىل: ﴿َوَمــا َكاَن 
ــٍة َوِديَــٌة  ــٍة ُمْؤِمَن ــُر َرقـََب ــا َخَطــًأ فـََتْحرِي ــَل ُمْؤِمًن ــا ِإالَّ َخَطــًأ َوَمــْن قـََت ــَل ُمْؤِمًن ِلُمْؤِمــٍن َأْن يـَْقُت
قُــوا فَــِإْن َكاَن ِمــْن قــَـْوٍم َعــُدوٍّ َلُكــْم َوُهــَو ُمْؤِمــٌن فـََتْحرِيــُر  ُمَســلََّمٌة ِإلَــى َأْهلِــِه ِإالَّ َأْن َيصَّدَّ
َرقـَبَــٍة ُمْؤِمنَــٍة َوِإْن َكاَن ِمــْن قــَـْوٍم بـَيـَْنُكــْم َوبـَيـْنـَُهــْم ِميثَــاٌق َفِديَــٌة ُمَســلََّمٌة ِإلَــى َأْهلِــِه َوَتْحرِيــُر 
َرقـَبَــٍة ُمْؤِمنَــٍة َفَمــْن لَــْم َيِجــْد َفِصيَــاُم َشــْهَرْيِن ُمتـََتاِبَعْيــِن تـَْوبَــًة ِمــَن اللَّــِه﴾))))(، فهــذه اآليــة 
حتدثــت عــن القتــل وأنواعــه، وُقســمت فيهــا أحــوال املقتــول، ففــي القســم األول: 
مؤمــن مقتــول ابخلطــأ، فيجــب علــى قاتلــه حتريــر رقبــة ال بــد أن تكــون مؤمنــة، مث 
عطــف عليهــا الديــة، وهــي موطــن املقارنــة، بينمــا يف القســم الثــاين ذكــر املؤمــن لكنَّــه 
ينتمي إىل عدو للمســلمن فديته حترير رقبة مؤمنة، والقســم الثالث ذكر فيه مقتول 
غــر مؤمــن لكــن ينتمــي إىل مجاعــة عقــدت ميثــاق مــع املســلمن، فكفارتــه الديــة مث 
حتريــر رقبــة مؤمنــة أو صيــام شــهرين، فرتتيــب القســم الثالــث خمالــف لرتتيــب القســم 
األول، والعلــة يف ذلــك اختــاف داينــة املقتولــن ورد ملــا قــد يُتوهــم فيــه ســقوط الديــة 

كالقســم الثــاين، فُقدمــت اهتمامــاً هبــا))))(.

الــزان يف قولــه  ووازن بــن تقــدمي املذكــر يف جرميــة الســرقة وأتخــره يف جرميــة 
ــارَِقُة﴾)٣))( وقولــه تعــاىل: ﴿الزَّانَِيــُة َوالزَّانِــي﴾)٤))( وعلَّــة ذلــك  ــارُِق َوالسَّ تعــاىل: ﴿َوالسَّ
األكثريــة، فـــ »الــزان يف اإلانث أغلــب، والســرقة يف الذكــور أغلــب«))))(، وأّمــا تقــدمي 
الــزاين يف قولــه تعــاىل: ﴿الزَّانِــي اَل يـَْنِكــُح إالَّ زَانَِيــًة﴾))))(، فأنَّــه األصــل يف النــكاح، 

وهــو املخاطــب والفاعــل للــوطء«))))(.

ويــرى الَبســيلي أنَّ التقــدمي والتأخــر أييت للمحافظــة علــى فواصــل اآلي كمــا 
ِلَربِِّهــْم  يَِبيتُــوَن  تعــاىل: ﴿َوالَِّذيــَن  قولــه  القيــام يف  الســجود علــى  لتقــدمي  تعليلــه  يف 
ُســجًَّدا َوِقَياًمــا﴾)8))(، فتأخــر القيــام ذكــر أنـّـه يـُـراد بــه« مــا بعــد الســجود، أو لــرؤوس 

اآلي«))))(.
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وأمَّــا التعريــف والتنكــر يف املفــردة ســواء كان يف املســند أو املســند إليــه أو يف 
املتعلــق، فلــم يذكــر الَبســيلي التنكــر إال يف املضــاف يف ابب املتشــابه اللفظــي)00)(، 

وأمــا الثــاين فلــم أجــد لــه فيــه شــيئاً.

ويف خامتة هذا البحث خلصت إىل النتائج اآلتية:
- متيــزت لغــة اإلمــام الَبســيلي يف هــذا الكتــاب ابلســهولة واإلجيــاز يف طــرح الفكــرة، 

واالبتعــاد عــن األســاليب امللتويــة والتعبــرات الغامضــة.
- أتثر اإلمام الَبسيلي بشيخه ابن عرفة يف تفسره، خصوصاً يف منهجه الباغي.

- أوجــز البســيلي يف عــرض آراءه يف كثــر مــن املســائل، والعلــة يف ذلــك أّن كتابــه 
موجــه للعلمــاء وطاهبــم.

- متيــز الَبســيلي يف دراســة باغــة املفــردة القرآنيــة يف كتابــه دون غرهــا مــن أبــواب 
الباغــة.

- ذكر البســيلي أحد عشــر غرضاً يف ســر اختيار كلمات دون مرادفاهتا، وهذا ينم 
عــن عقليــة متعمقــة يف فهــم الفــروق بــن املفــردات، وقدرتــه علــى ربطهــا بســياقها 

الــذي وردت فيــه.
- أجــاد البســيلي يف تبيــان أســرار اختيــار كلمــات هبيئــات صرفيــة معينــة يف القــرآن 

دون غرهــا ســواء كان يف املزيــد أو يف صيــغ املبالغــة أو يف اجلمــع واإلفــراد.
- أكثــر الَبســيلي مــن تتبــع املتشــاهبات اللفظيــة يف القــرآن الكــرمي، وأجــاد يف كثــر 

ممــا ذكــره.
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اهلوامش والتعليقات:
))( حقــق هــذا اجلــزء الدكتــور عبــدهللا الطوالــة يف رســالة دكتــوراه عــام، وطبعــه عــام ))٤)ـ/)))) 

يف دار كنــوز اشــبيليا.
))( حقــق هــذا الكتــاب األســتاذ حممــد الطــراين، وهــو مــن مطبوعــات وزارة األوقــاف والشــؤون 

املغربيــة. ابململكــة  االســامية 
)٣( الدكتــور/ حممــد الطــراين، )املصــادر األدبيــة والنحويــة والباغيــة عنــد أيب العبــاس أمحــد الَبســيلي 
)تـــ 8٣0هـــ- ))٤)م( مــن خــال خمطــوط )التقييــد الصغــر يف التفســر( حوليــات كليــة اللغــة 

العربيــة مبراكــش- املغــرب، ع٤), 000)م.
عمــر  بــن  ألمحــد  الديبــاج  بتطريــز  االبتهــاج  نيــل  ترمجتــه:  يف  ويُنظــر   ،((( الكبــر  التقييــد   )٤(
التنبكي)))، و شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية )/))٣، واألعام )/)))، ومعجم 
املفســرين لعــادل نويهــض ))، وتراجــم املؤلفــن التونســين )/0٣)، والتفســر واملفســرون يف 

غــرب أفريقيــا )/))).
))( شجرة النور الزكية )/))٣، وتراجم املؤلفن التونسين )/0٣).

))( الضوء الامع )/))).
))( ذكــره الســخاوي هبــذا االســم )/)٣), )/8) ومل ُيرتجــم لــه، ويُنظــر نكــت وتنبيهــات )/ ٤), 

.((٣ /(
)8( نيل االبتهاج بتطريز الديباج ))٤.

))( املصدر السابق))٤.
)0)( الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة 0/٣)٣، ونيل االبتهاج ))٤-))٤.

)))( نيل االبتهاج )0).
)))( يُنظر يف ترمجته: الديباج املذهب )/)٣٣-٣٣٣، والوفيات البن قنفذ ))٣-٣80، وذيل 
التقييــد )/)٤0, وغايــة النهايــة يف طبقــات القــرا، )/٤)), والضــوء الامــع )/٤0)، ونيــل 

االبتهاج ٣)٤.
)٣)( يُنظر يف ترمجته: الضوء الامع )/)))، ونيل االبتهاج )))، وشجرة النور الزكية )/0)٣، 

ومعجم أعام اجلزائر )/ 0)).
)٤)( يُنظــر يف ترمجتــه: اإلحاطــة يف أخبــار غرانطــة ٣/))٤، وذيــل التقييــد )/)0)، ورفــع اإلصــر 

البــن حجــر ٣٣)-)٣).
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)))( شجرة النور الزكية )/))٣.
)))( يُنظر: نيل االبتهاج )٣)، واألعام )-٤-)، ومعجم أعام اجلزائر 80.

)))( الضــوء الامــع ))/8))، واجلوهــر والــدرر يف ترمجــة شــيخ االســام ابــن حجــر )/))٤, 
واألعــام )/٣0) . 

)8)( تراجم املؤلفن التونسين )/)0).
)))( نيل االبتهاج )))، وتعريف اخللف برجال السلف للحفناوي )/٣).

)0)( املرجع السابق.
)))( يُنظر البحث الباغي عند العرب للدكتور/ أمحد مطلوب ))-)).

)))( يُنظر نكت وتنبيهات )/))-00)، )/))), )/)٣). 
)٣)( سورة آل عمران )).
)٤)( الكشاف )/))٣.
)))( سورة البقرة ))).

)))( نكت وتنبيهات )/)0)-0٣).
)))( يُنظر املصدر السابق )/٤8).

)8)( املصدر السابق )/))).

)))( املصدر السابق )/٣)).
)٣0( سورة هود ٤).

))٣( نكت وتنبيهات )/8)).
))٣( سورة يونس ٣).

)٣٣( سورة يوسف )8.
)٣٤( سورة طه ))-0).

))٣( نكت وتنبيهات )/)٣٤، ويُنظر )/٣80.
))٣( املصدر السابق )/))).

))٣( سورة العنكبوت )).
)٣8( نكت وتنبيهات )/٣80، ويُنظر )/)8), )/8)٣, )/٤٤8.

))٣( يُنظر املصدر السابق )/ 0)٤، )/)٤8.
)٤0( سورة البقرة 0).

))٤( نكت وتنبيهات )/))، ويُنظر )/)))، )/)٤٤، )/٣)٤، )/))) . 
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))٤( املصدر السابق )/))، ويُنظر )/)٤).
)٤٣( سورة يوسف ٣8.

)٤٤( نكت وتنبيهات )/)))، ويُنظر )/))، )/)٣٣، )/)٣٣، )/))٣.
))٤( سورة الفتح ).

))٤( نكت وتنبيهات )/)٣).
))٤( املصدر السابق )/))-00). ويُنظر )/8))، )/))).

)٤8( يُنظر )/)٣), )/))).
))٤( نكت وتنبيهات )/0)).

)0)( سورة النساء ٤).
)))( نكت وتنبيهات )/)))، )/8)).

)))( املصدر السابق )/))).
)٣)( املصدر السابق )/))). ويُنظر )/٣٤8، )/))٣.

)٤)( املصدر السابق )/)٤). ويُنظر )/٣)).
)))( سورة يونس )٣.

)))( نكت وتنبيهات )/0)).
)))( املصدر السابق/))٤. ويُنظر )/80).

)8)( سورة النساء ))-)).
)))( حديــث صحيــح رواه الشــيخان يف صحيحهمــا؛ صحيــح البخــاري كتــاب التوحيــد، ابب 
﴿وَكاَن َعْرُشــُه َعَلــى اْلَمــاِء﴾)/)))، رقــم احلديــث )))٤)( وذكــره يف حديــث آخــر برقــم 
ا سبقت  )٣)))( )/0))، وصحيح مسلم كتاب التوبة، ابب يف سعة رمحة هللا تعاىل وأهنَّ

غضبــه ))))، رقــم احلديــث )))))(.
)0)( سورة آل عمران )٤).

)))( التقييد الكبر ))).
)))( شرح النووي على صحيح مسلم ))/)0).

)٣)( نكت وتنبيهات )/))).
)٤)( يُنظر )/ 0))، )/ ))).

)))( يُنظر )/ )٣).
)))( يُنظر )/))).
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)))( سورة البقرة )٤.
)8)( نكت وتنبيهات يف تفسر القرآن اجمليد )/))، ويُنظر )/)8).

)))( تفسر ابن عرفة )/))).
)0)( سورة النساء ).

)))( نكت وتنبيهات )/٤8)-)٤).
)))( التحرير والتنوير ٤/))).

)٣)( إرشاد العقل السليم )/)0).
)٤)( سورة النساء )).

ْرَحــاِم بـَْعُضُهــْم  )))( كقولــه تعــاىل: ﴿النَّــيُّ أَْوىَل اِبْلُمْؤِمِنــَن ِمــْن أَنـُْفِســِهْم َوأَْزَواُجــُه أُمََّهاتـُُهــْم َوأُولُــو األَْ
أَْوىَل بِبـَْعــٍض يف ِكتَــاِب اللَِّ ِمــَن اْلُمْؤِمنِــَن َواْلُمَهاِجرِيــَن ِإالَّ َأْن تـَْفَعلُــوا ِإىَل أَْولَِياِئُكــْم َمْعُروفًــا َكاَن 

ــاِب َمْســطُورًا﴾ األحــزاب: ). َذِلــَك يف اْلِكَت
 يُنظر مفاتيح الغيب للرازي )/)0). 

)))( الفروق يف اللغة أليب هال العسكري )0)-0)).
)))( سورة العنكبوت ٣).

)8)( نكت وتنبيهات )/)٣8.
)))( مفاتيح الغيب ))/)).

)80( سورة النساء ٤٣.
))8( نكت وتنبيهات )/)٤).

))8( البديع يف علم العربية البن األثر )/8، والنحو الوايف )/)).
)8٣( سورة الصافات )).

)8٤( نكت وتنبيهات )/ ))٤، ويُنظر )/0))، )/))٣.
))8( املفردات يف غريب القرآن ))8.

))8( سورة آل عمران 8)).
))8( يُنظر نكت وتنبيهات )/)٣).

)88( سورة هود 0).
))8( نكت وتنبيهات )/))).

)0)( يُنظر الفروق يف اللغة )٣٣.
)))( الديوان )))
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)))( الديوان )٣0)
)٣)( اإلعجاز البياين للقرآن للدكتور عائشة بنت الشاطئ )٣).

)٤)( سورة يوسف )).
)))( نكت وتنبيهات )/))).
)))( التحرير والتنوير ٣)/)).

)))( اجلامع ألحكام القرآن ))/))٣.
)8)( سورة الشعراء ٣٣.

)))( نكت وتنبيهات )/0)٣.
)00)( الكشاف ٣/))).

))0)( احملرر الوجيز )/٤).
))0)( سورة الزمر )٤.

)0٣)( نكت وتنبيهات )/0)٤.
)0٤)( سورة يوسف )٣.

))0)( نكت وتنبيهات )/٤))، ويُنظر )/))٣.
))0)( تفسر أيب السعود ٤/٣)٤.

))0)( سورة العنكبوت 8.
)08)( نكت وتنبيهات )/))٣.
))0)( تفسر الزخمشري ٣/))).
)0))( تفسر البيضاوي ٣/٣0.

))))( يُنظر إرشاد العقل السليم )/)٤).
))))( سورة األحقاف )٣.

)٣))( نكت وتنبيهات )/)))
)٤))( التحرير والتنوير ))/8).

))))( سورة الذارايت ٣٣.
))))( نكت وتنبيهات )/)))

))))( احملرر الوجيز ))/)).
)8))( التحرير والتنوير ))/).

))))( سورة النساء ٤).
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)0))( نكت وتنبيهات )/)))
))))( تفسر الرازي 0)/)0)

))))( سورة هود 8).
)٣))( نكت وتنبيهات )/٣0).
)٤))( لسان العرب مادة )ربب(.

))))( سورة يوسف )٣.
))))( نكت وتنبيهات )/8)).

))))( سورة القصص )).
)8))( يُنظر نكت وتنبيهات )/0)٣.

))))( سورة هود )٤.
)٣0)( احملــرر الوجيــز ٤/٣))، واجلامــع ألحــكام القــرآن )/)٤، وأنــوار التنزيــل وأســرار التأويــل 

الــدرر )/88)-)8).  ونظــم   ،(٣/)٣
))٣)( سورة إبراهيم )).

))٣)( يُنظر نكت وتنبيهات )/))).
)٣٣)( الصحاح )/0٤)، ولسان العرب )/8٣).

)٣٤)( الفروق يف اللغة ))٣.
))٣)( الكتاب ٤/)).

))٣)( سورة الشعراء 0)).
))٣)( نكت وتنبيهات )/٣)٣.

)٣8)( يُنظر تفسر الكشاف ٣/٣0)-)٣).
))٣)( سورة الشعراء ))).

)٤0)( سورة النور ٤.
))٤)( نكت وتنبيهات )/)٣٣.

))٤)( سورة النساء )).
)٤٣)( نكت وتنبيهات )/)))، ويُنظر )/8)), )/))).

)٤٤)( سورة الواقعة 0).
))٤)( نكت وتنبيهات )/8)).
))٤)( املصدر السابق )/8)).
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))٤)( سورة إبراهيم ٣٤.
)٤8)( نكت وتنبيهات )/))).

))٤)( التفسر القرآين للقرآن لعبد الكرمي اخلطيب ٤/8)).
)0))( نكت وتنبيهات )/))).
))))( تفسر املظهري )/0)).
))))( النكت والعيون )/)).
)٣))( املصدر السابق )/)).

)٤))( يُنظر تفسر البيضاوي )/)))، والتحرير والتنوير )/)).
))))( يُنظر تفسر النسفي )/)٤8.

))))( حاشية الشهاب )/))).
))))( البحر احمليط ٣/0)).

)8))( التحرير والتنوير )/)).
))))( التفسر القرآين للقرآن ٤/))).
)0))( يُنظر نكت وتنبيهات )/)8).

))))( سورة األعراف 8).
))))( سورة هود )).

)٣))( نكت وتنبيهات )/)٣).
)٤))( ماك التأويل )/٣٤).

))))( اإلعجاز البياين يف صيغ األلفاظ 8)).
))))( سورة الشعراء )0).

))))( شرح كتاب سيبويه ٤/)٣).
)8))( نكت وتنبيهات )/٣٤8.
))))( تفسر ابن عرفة ٣/)٤).

)0))( املصدر السابق.
))))( سورة النمل )٣.
))))( سورة النمل ٣٤.

)٣))( نكت وتنبيهات )/))٣.
)٤))( يُنظر نكت وتنبيهات )/)٣٣.
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))))( سورة النور )).
))))( تفسر ابن عرفة ٣/٣0).

))))( الكشاف ٣/)).

)8))( سورة النساء )٣.
))))( نكت وتنبيهات )/٣)).

)80)( سورة آل عمران ٣).
))8)( نكت وتنبيهات )/))-00)، ويُنظر )/)٣).

))8)( سورة الرعد )٣.
)8٣)( يُنظر نكت وتنبيهات )/)8). 

)8٤)( سورة األنفال ٣٣.
))8)( نكت وتنبيهات )/)0). 

))8)( سورة الرعد )).
))8)( نكت وتنبيهات )/ )8).

)88)( سورة آل عمران ))).
))8)( نكت وتنبيهات )/8)).
)0))( تفسر ابن عرفة )/)٤٣.

))))( سورة النساء )).
))))( نكت وتنبيهات )/8٤).

)٣))( سورة املائدة ٣8.
)٤))( سورة النور).

))))( نكت وتنبيهات )/٣٣0.
))))( سورة النور ٣.

))))( نكت وتنبيهات )/)٣٣.
)8))( سورة الفرقان ٤).

))))( نكت وتنبيهات )/٣٤0.
)00)( املصدر السابق )/)0).
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 املصادر واملراجع
مقدمتــه  ووضــع  نصَّــه  حقــق  اخلطيــب،  ابــن  الديــن  للســان  غرانطــة  أخبــار  اإلحاطــة يف   -
))٣)ه/))))م. القاهــرة-  اخلاجنــي-  مكتبــة  ط)،  عنــان،  عبــدهللا  حممــد  وحواشــيه/ 

- إرشــاد العقــل الســليم إىل مــزااي الكتــاب الكــرمي، حملمــد بــن حممــد بــن مصطفــى العمــادي، 
حققــه وخــرج أحاديثــه/ حممــد علــي جيــايل، املكتبــة التوفيقيــة- القاهــرة- ط)، ٣)0)م.

- اإلعجــاز البيــاين يف صيــغ األلفــاظ )دراســة حتليليــة لإلفــراد واجلمــع يف القــرآن( حملمــد األمــن 
اخلضــري، ط)، مطبعــة احلســن اإلســامية- القاهــرة- ٣)٤)ه/٣)))م.

األعــام، خلــر الديــن بــن محــود بــن حممــد الزركلــي، ط))، دار العلــم للمايــن- بــروت- 
)00)م.

- أنــوار التنزيــل وأســرار التأويــل، لعبــدهللا بــن عمــر البيضــاوي، حتقيــق/ حممــد صبحــي حســن 
حــاق وحممــد أمحــد األطــرش، ط)، دار الرشــيد ومؤسســة اإلميــان –دمشــق وبــروت- 

))٤)ه/000)م.
للنشــر- العــرب ألمحــد مطلــوب، طبعــة )8))م، دار اجلاحــظ  الباغــي عنــد  البحــث   -

بغــداد-.
- البحــر احمليــط يف التفســر حملمــد بــن يوســف األندلســي املعــروف أبيب حيَّــان، حتقيــق/ حممــد 
معتــز كــرمي الديــن وماهــر حّبــوش، ط)، دار الرســالة العلميــة- دمشــق- )٤٣)ه/))0)م.

ابــن األثــر اجلــزري، حتقيــق ودراســة  البديــع يف علــم العربيــة أليب الســعادات جمــد الديــن   -
الدكتــور/ فتحــي أمحــد علــّى الديــن، مطبوعــات مركــز إحيــاء الــرتاث اإلســامي جبامعــة أم 

مكــة- 0)٤)ه. القــرى- 
- اتج اللغــة وصحــاح العربيــة إلمساعيــل بــن محــاد اجلوهــري، حتقيــق/ أمحــد عبدالغفــور عطــار، 

ط٤، دار العلــم للمايــن- بــروت- )٤0)ه/)8))م.
- تراجم املؤلفن التونسين حملمد حمفوظ، ط)، دار الغرب اإلسامي- بروت- ٤)))م.

فونتانــة  بيــر  مطبعــة  احلفنــاوي،  القاســم  أيب  بــن  حملمــد  الســلف  برجــال  اخللــف  تعريــف   -
٤)٣)ه/)0))م. اجلزائــر-  الشــرقية- 

- تفســر ابــن عرفــة حملمــد بــن حممــد بــن عرفــة الورغمــي، حتقيــق/ جــال األســيوطي، ط)، دار 
الكتــب العلميــة –بــروت- 008)م.
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- تفســر التحريــر والتنويــر حملمــد الطاهــر بــن حممــد بــن حممــد التونســي، الــدار التونســية للنشــر-
تونس- 8٤))م.

- التفسر القرآين للقرآن لعبدالكرمي اخلطيب، دار الفكر العريب- القاهرة-.
- التفســر املظهــري حملمــد ثنــاء هللا املظهــري، حتقيــق/ غــام نــي التونســي، طبعــة ))٤)ه، 

مكتبــة الرشــدية- ابكســتان.
- التفســر واملفســرون يف غرب إفريقيا حملمد بن رزق طرهوين، ط)، دار ابن اجلوزي- الدمام 

- ))٤)ه.
- التقييد الكبر يف تفســر كتاب هللا اجمليد ألمحد بن حممد الَبســيلي، حتقيق الدكتور/ عبدهللا 

مطلق الطوالة، ط)، دار كنوز اشبيليا، الرايض- ))٤)ه/))))م.
- اجلامــع املســند الصحيــح مــن أمــور رســول هللا  وســننه وأايمــه حملمــد بــن إمساعيــل البخــاري، 
حتقيــق/ حممــد زهــر بــن انصــر الناصــر، ط)، دار طــوق النجــاة )مصــورة عــن الســلطانية 

برتقيــم حممــد فــؤاد عبدالباقــي( ))٤)ه.
- اجلامــع ألحــكام القــرآن واملبــن ملــا تضمنــه مــن الســنة وآي الفرقــان حملمــد بــن أمحــد بــن 
أيب بكــر القرطــي، حتقيــق الدكتــور/ عبــدهللا عبداحملســن الرتكــي، ط)، مؤسســة الرســالة- 

))٤)ه/)00)م.  بــروت- 
-  اجلواهــر والــدرر يف ترمجــة شــيخ اإلســام ابــن حجــر حملمــد بــن عبــد الرمحــن الســخاوي، 
حتقيــق/ إبراهيــم ابجــس عبداجمليــد، ط)، دار ابــن حــزم – بــروت- ط)، ))٤)ه/))))م.

- اجلواهــر والــدرر يف ترمجــة شــيخ اإلســام ابــن حجــر حملمــد بــن عبــد الرمحــن الســخاوي، 
حتقيــق/ إبراهيــم ابجــس عبداجمليــد، ط)، دار ابــن حــزم - بــروت- ط)، ))٤)ه/))))م.

- الــدرر الكامنــة يف أعيــان املائــة الثامنــة، ألمحــد بــن علــي العســقاين املعــروف اببــن حجــر، 
دائــرة املعــارف العثمانيــة، تصويــر إحيــاء الــرتاث العــريب، )٣٤)ه.

- الديبــاج املذهــب يف معرفــة أعيــان علمــاء املذهــب إلبراهيــم بــن علــي بــن حممــد اليعمــري، 
حتقيــق وتعليــق الدكتــور/ حممــد األمحــدي أبــو النــور، دار الــرتاث للطبــع والنشــر- القاهــرة-. 
ُعــي بتحقيقــه وشــرحه والتعليــق عليــه/ حســن كامــل  بــن عبيــد،  الوليــد  البحــرتي  ديــوان   -

القاهــرة.  املعــارف-  دار  ط٣،  الصــريف، 
- ذيــل التقييــد يف رواة الســنن واألســانيد حملمــد بــن أمحــد بــن علــي الفاســي، حتقيــق حممــد صــاحل 

بن عبدالعزيز املراد، ط)، مطبوعات جامعة أم القرى، 8)٤)ه/))))م. 
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-  شــجرة النــور الزكّيــة يف طبقــات املالكيــة حملمــد بــن حممــد بــن عمــر خملــوف، خــرَّج حواشــيه 
ــايل، ط)، دار الكتــب العلميــة- بــروت- ٤)٤)ه/00٣)م. وعلــق عليــه عبداجمليــد خّي

- شــرح كتــاب ســيبويه للحســن بــن عبــدهللا الســرايف، حتقيــق/ أمحــد حســن مهــديل وعلــي ســيد 
علــي، ط)، دار الكتــب العلميــة- بــروت-.

- الضــوء الامــع ألهــل القــرن التاســع حملمــد بــن عبــد الرمحــن الســخاوي، ط)، منشــورات دار 
اجليــل- بــروت- ))٤)ه/))))م.

عناية الراضي وكفاية القاضي ألمحد بن حممد اخلفاجي، دار صادر- بروت.
- غاية النهاية يف طبقات القراء حملمد بن حممد اجلزري، ُعي بنشره ألول مرة، ج برجسرتاسر، 

ط)، دار الكتب العلمية- بروت- ))٤)ه/)00)م.
- الفــروق يف اللغــة أليب هــال العســكري، حتقيــق/ مجــال عبدالغــي مدغمــش، ط)، مؤسســة 

الرســالة- بــروت- ))٤)ه/)00)م.
- الكتــاب لبشــر بــن عمــرو بــن قنــر املعــروف بســيبويه، حتقيــق/ عبدالســام هــارون، ط٤، 

القاهــرة- طبعــة ))٤)ه/00٤)م. مكتبــة اخلاجنــي- 
- الكشــاف عــن حقائــق التنزيــل وعيــون األقاويــل يف وجــوه التأويــل حملمــود بــن عمــر الزخمشــري، 
حقــق الروايــة/ حممــد الصــادق قمحــاوي، الطبعــة األخــرة، مطبعــة مصطفــى البــايب احللــي 

وأوالده، ))٣)ه/)))).
- لسان العرب حملمد بن مكرم بن علي اإلفريقي، ط٣، دار صادر- بروت- ٤)٤)ه.

- احملــرر الوجيــز يف تفســر الكتــاب العزيــز لعبداحلــق بــن غالــب األندلســي، حتقيــق/ الرحالــة 
الفــاروق وزمــاؤه، ط)، مطبوعــات وزارة الشــؤون اإلســامية- قطــر- 8)٤)ه/)00)م.

- مــدارك التنزيــل وحقائــق التأويــل لعبــدهللا بــن أمحــد النســفي، حققــه وخــرَّج أحاديثــه/ يوســف 
علــي بديــوي، ط)، دار الكلــم الطيــب- بــروت- ))٤)ه/8)))م.

- املســند الصحيــح املختصــر بنقــل العــدل عــن العــدل إىل رســول هللا r ملســلم بــن احلجــاج 
العربيــة  اململكــة  واإلرشــاد-  والدعــوة  واألوقــاف  اإلســامية  الشــؤون  وزارة  القشــري، 

))٤)ه/000)م.  ط)،  الســعودية- 
بــروت-  الثقافيــة-  نويهــض  مؤسســة  ط)،  نويهــض،  لعــادل  اجلزائــر  أعــام  معجــم   -

80))م.  ٤00)ه/
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- معجــم املفســرين مــن صــدر اإلســام حــى العصــر احلاضــر لعــادل نويهــض، ط٣، مؤسســة 
نويهــض الثقافيــة للتأليــف والرتمجــة والنشــر- بــروت- )٤0)ه/ 88))م.

الــرتاث  الــرازي امللقــب بفخــر الديــن، ط٣، دار إحيــاء  بــن عمــر  الغيــب حملمــد  - مفاتيــح 
0)٤)ه. بــروت-  العــريب- 

- املفــردات يف غريــب القــرآن للحســن بــن حممــد الراغــب األصفهــاين، حتقيــق/ صفــوان عــدانن 
الــداودي، ط)، دار القلــم- دمشــق- ))٤)ه.

الغــرب  بــن إبراهيــم الغرانطــي، حتقيــق/ ســعيد الفــاح، ط)، دار  التأويــل ألمحــد  - مــاك 
8)٤)ه/)00)م. بــروت-  اإلســامي- 

ط)،  النــووي،  شــرف  بــن  حيــى  بــن  الديــن  حملــي  مســلم(  صحيــح  )شــرح  املنهــاج   -
٤)))م.  ٤)٤)ه/

- النحو الوايف، لعباس حسن، ط))، دار املعارف- القاهرة- ))0)م.
- نظــم الــدرر يف تناســي اآلايت والســور إلبراهيــم بــن عمــر البقاعــي، ط)، الطبعــة اهلنديــة- 

حيــدر آابد- نســخة مصــورة ٤00)ه/80)).
- النكــت والعيــون للمــاوردي علــي بــن حممــد بــن حبيــب، راجعــه وعلــق عليــه/ الســيد بــن 

بــروت. الثقافيــة-  الكتــب  العلميــة ومؤسســة  الكتــب  دار  عبداملقصــود عبدالرحيــم، 
- نكت وتنبيهات يف تفسر القرآن اجمليد ألمحد بن حممد الَبسيلي، حتقيق الدكتور/ حممد الطراين، 

ط، منشورات وزارة األوقاف والشؤون اإلسامية، اململكة املغربية، ))٤)ه/008)م.
- نيــل االبتهــاج بتطريــز الديبــاج ألمحــد اباب بــن أمحــد التنبكــي، حتقيــق الدكتــور/ عبداحلميــد بــن 

عبــدهللا اهلرامــة، ط)، دار الكاتــب- طرابلــس ليبيــا- 000)م.
- الوفيــات ألمحــد بــن حســن القســنطيي املعــروف اببــن قنفــذ، حتقيــق عــادل نويهــض، ط٤، 

دار اآلفــاق اجلديــدة- بــروت- ٤0٣)ه/ 8٣))م.



ْحِوي ِلَترِكيب )أّي( َوْصَلة الّنداء ْحِليل النَّ التَّ

د. رياض رزق اهلل أبو هوال
د. أحمد حسن الحسن

الجامعة الهاشمية - كلية اآلداب - قسم اللغة العربية )األردن( 
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ْحِوي ِلَترِكيب )أّي( َوْصلة الّنداء ْحِليل النَّ التَّ
د. رياض رزق اهلل أبو هوال

د. أحمد حسن الحسن

امللخص:
هــذه دراســة تتنــاول )أّي( وصلــة النــداء، ومــا تقــع فيــه مــن تركيــب؛ إذ كانــت 
أجــزاءه حمــل خــاف بــن العلمــاء، وقــد خلصــت الدراســة إىل جمموعــة مــن النتائــج 
مــن أمههــا: وجــود عــدد مــن اآلراء املنســوبة إىل غــر أصحاهبــا يف هــذه املســألة وهــي: 
القــول أبّن )أّي( صلــة ال وصلــة لنــداء مــا فيــه )أل( املنســوب لألخفــش، وجــواز 
نصــب اتبــع )أّي( عنــد املــازين، وجــواز االســتغناء عــن وصــف اســم اإلشــارة مبــا فيــه 
)أل( املنســوب البــن مالــك تبًعــا البــن عصفــور، وكلهــا آراء قــد ســبقوا إليهــا. كمــا 
تعــددت اآلراء يف ماهيــة الـ)هــا( امللحقــة بـــ)أّي( ونظــّن أّن الصــواب أّنــا تولــدت 
مــن ألــف الوصــل يف املعــرف بعــد )أّي( ألجــل تســهيل النطــق. وكان إعــراب التابــع 
لـــ)أّي( حمــل خــاف، إذ أُعــرب وصًفــا أو عطــف بيــان، ونظــن أنــه ال إشــكال يف 
إعرابــه منــادى مبــي علــى الضــم يف حمــل نصــب؛ ألنــه املنــادى يف احلقيقــة، و)أّي( 

وصلــة ال حمــل هلــا مــن اإلعــراب، أو أن يعــرب بــداًل منهــا. 

الكلمات املفتاحية: أّي- وصلة النداء- الرتكيب- التحليل.
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Syntactic Analysis of the Vocative Particle ʔayy
Abstract:

This study investigates the debatable structures of the 
vocative particle ʔayy. This work has come up with a number 
of results, one of which is the existence of a number of 
opinions which were attributed to its non-founders in this 
concern. These opinions are: (i)  ʔayy is a relative particle 
(ṣilah) , but not a vocative particle (waṣlatu nidaaʔ)  which 
connects the defined vocative noun. This opinion was 
mistakenly attributed to Al-Akhfash. (ii) The license of 
assigning the accusative case for the ʔaay’s subordinate, 
which was mistakenly attributed to Al-Mazini. (iii) The 
optional dispense of the relative pronoun by the definite 
noun, which was mistakenly attributed to Ibn Malik after 
Ibn ʕAsfur. A variety of opinions have also been emerged 
concerning the -ha attached to ʔayy. The researches argue 
that it takes place from the relativeʔalif together with the 
defined noun after ʔayy for ease of articulation. The syntactic 
structure of nouns following ʔayy is also debatable. Some 
argue that it is parsed as an attribute (waṣf) , and some parse it 
as an appositive (ʕaṭf bayaan). However, the researchers have 
assumed that it is possible to be parsed as a primitive vocative 
noun which is assigned the diacritic -u replacing its accusative 
counterpart because it is the real vocative noun.  ʔayy is therefore, 
a connecting particle which is not parsed syntactically. 
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Alternatively, they argue that the vocative noun is presumably 
parsed as an appositive of this particle. 

Keywords: ʔayy, Vocative Particle, Construction,  Analysis.
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املقدمة:
البحث يف العربية وعلومها ابب يتســع لكل شــغوف هبا، فللعربية تراث عظيم 
تتميــز بــه عــن ســائر األمــم ولغاهتــا، ويف مقدمــة هــذا الــرتاث الدراســات النحويــة 
واللغويــة بشــكل عــام، والناظــر فيــه جيــد أنــه حمــاط ابلدراســات واملؤلفــات يف كل فــرع 
مــن فــروع اللغــة، بــل يف كل جــزء مــن جزئياهتــا، فيظــن الباحــث أن ال موضــع قــدم 
لــه فيــه، ومــع هــذا فمــا زال اجملــال رحبًــا أمــام كل دارس، إذ أاتحــت التقانــة لنــا ســرعة 
الوصــول للمعلومــة، وازدادت جهــود التحقيــق لــرتاث علمائنــا األكابــر يف خمتلــف 
العصــور، وفيــه مــا فيــه مــن تعــدد اآلراء، واختــاف وجهــات النظــر، ومــن هنــا جــاء 
هــذا البحــث ســاعًيا وراء تنــاول أداة مــن األدوات النحويــة، كثــر احلديــث حوهلــا، 
واالختــاف يف أحكامهــا، فــا نــكاد جنــد رأًي فيهــا وفيمــا يتعلــق هبــا مــن تركيــب إال 
وعليــه اعــرتاض، بــل وُأْســِندت العديــد مــن اآلراء فيهــا لغــر أصحاهبــا، هــذه األداة 
هــي )أّي( الوصلــة لنــداء مــا فيــه )أل(، وعــزز البحــث فيهــا أن ال أحــد -يف حــدود 
اطاعــي- أفردهــا يف دراســة مســتقلة بســط فيهــا آراء العلمــاء حــى عصــران احلاضــر. 

ولقــد تناولــت املســائل متعلقــة هبــذه األداة، وبرتكيــب اجلملــة احلــاوي هلــا، وبنــاء 
على ذلك قسمت الدراسة إىل ثاثة فصول، محل الفصل األول عنوان: بن يدي 
أّي الوصلــة، وقســمته إىل مبحثــن محــل املبحــث األول عنــوان: الدراســات الســابقة 
لـــ)أّي( وصلــة النــداء، وكان املبحــث الثــاين بعنــوان: أّي مــن حيــث إثبــات الوجــود أو 
نفيــه. وقســمت كل فصــل مــن الفصلــن الثــاين والثالــث إىل ثاثــة مباحــث، فكانــت 
علــى النحــو اآليت: الفصــل الثــاين: مجلــة )أّي( وصلــة النــداء )الرتكيــب واإلعــراب(، 
ومباحثــه هــي: املبحــث األول: تركيــب )ي أيّهــا الرجــل(، املبحــث الثــاين: حكــم 
)الرجــل( يف قولنــا: ي أيّهــا الرجــُل، مــن حيــث البنــاء واإلعــراب، املبحــث الثالــث: 
جــواز نصــب )الرجــل( يف قولنــا: ي أيّهــا الرجــُل عنــد املــازين وموقــف النحــاة منــه. 
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أّمــا  النــداء،  التابــع يف مجلــة )أّي( وصلــة  الثالــث عنــوان: أحــكام  ومحــل الفصــل 
مباحثــه فهــي: املبحــث األول: املمنــوع مــن الوصــف، املبحــث الثــاين: وصــف اتبــع 
)أّي(، املبحــث الثالــث: موقــع اللفــظ التابــع لـــ)أّي( مــن اإلعــراب. مث أتبعــت ذلــك 

خبامتــة بينــت فيهــا أهــم مــا وصلــت إليــه مــن نتائــج. 

وكان منهــج البحــث وصفيًــا حتليليًــا؛ إذ قمــت جبمــع اآلراء الــي تنــاول فيهــا 
العلمــاء هــذه األداة، مث قمــت بعرضهــا ومناقشــتها مــن خــال كتــب النحــو وكتــب 
أو  أبنــه صــواب،  الظــن  غلــب  ترجيــح رأي  الوصــول إىل  املختلفــة، حمــاواًل  اللغــة 
تصويــب معلومــة ســادت يف إســناد رأي لعــامل مــا وهــو ليــس لــه أو مســبوق إليــه. 

الدراسات السابقة لـ )أّي( وصلة النداء:
ال شــك أّن العلــوم بشــكل عــام تتســم ابهلرميــة أو التكامــل يف تناوهلــا، فــكل 
تناولــت املوضــوع املقصــود  الــي  الســابقة  الدراســات  مــن  تفيــد  بــّد أن  دراســة ال 
العلمــاء  مــن  تنــاول عــدد  مــن جزئياتــه، وقــد  ابلدراســة، أو عرجــت علــى شــيء 
والباحثــن )أّي( الندائيــة ابلدراســة، ســواء أكان يف حبــث مســتقل أم ضمــن دراســة 

ملوضــوع أكــر منهــا. أّمــا اللتــان تناولتــا )أّي( الندائيــة فهمــا: 

أوًل: رســالة )شــفاء الُغلّــة يف حتقيــق مســألة )أّي( اجملعولــة وصلــة( ألمحــد بــن 
حممــد احلمــوّي )1098هـــ( وهــي مــن حتقيــق الدكتــور: حــازم ســعيد البيــايت)1(. وقــد 
عــرف احملقــق ابملؤلــف وآاثره واملخطــوط الــذي اعتمــد عليــه ومــا يقابلــه مــن نســخ 
أخــرى، مث جــاء النــص احملقــق بســبع ورقــات، حيــث كانــت الرســالة رًدا علــى مــا قالــه 
( منــادى مفــرد معرفــة، مث نقــض كامــه وقــال أبنــا نكــرة  ابــن كمــال ابشــا مــن أّن )أيًّ
وال تصلح أن تكون موصوفًا، وعليه ال بّد من تقدير موصوف، فعند القول: ي أيّها 
الذيــن، يكــون التقديــر: ي أيهــا )القــوم( الذيــن، ورّد عليــه احلمــوي أبّن العلمــاء مجيًعــا 
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أكــدوا أنــا معرفــة توصــف أبحــد ثاثــة؛ مــا اتصلــت بــه )أل( مــن أمســاء األجنــاس، 
أو االســم املوصــول املقــرتن بـــ)أل(، أو اســم اإلشــارة، مث بــّن أن تقديــر ابــن كمــال ال 

خيــرج املســألة مــن ابب الوصــف؛ إذ إّن املقــدر يكــون صفــة ألّي. 

وذكــر أّن املعتــد هــو قــول الرضــي؛ إذ ال جيــوز اجتمــاع أدايت تعريــف )ي وأل( 
علــى معــرف واحــد، ولــذا طلبــوا امسًــا مبهًمــا يقــع عليــه النــداء، بشــرط قطعــه عــن 
اإلضافــة، وراح يقــارن بــن )أّي( وغرهــا مــن املبهمــات وأّنــا أشــدهن إهباًمــا، راًدا 
علــى مــن التمــس العــذر ملــا قالــه ابــن كمــال ابشــا مــن العلمــاء. وعــرّج علــى أّن الـ)هــا( 
يف أيهــا عــوض عــن حمــذوف، وهــو املضــاف إليــه. وأكــد علــى أّن االســم بعدهــا حقــه 
الرفــع؛ ألنــه املقصــود ابلنــداء، وذكــر املســألة اخلافيــة بــن اجلواليقــي وملــك النحــاة، 
والــي نقلهــا ابــن الشــجري حــول حركــة التابــع ألّي، فهــل هــي حركــة إعــراب أم بنــاء 
أم إتبــاع؟ وقــد رّجــح رأي الرضــي أبّن التابــع يتبــع حركــة متبوعــه يف حالــة اإلعــراب 

ال البنــاء، ولذلــك نقــول: جــاءين هــؤالِء الكــراُم ال الكــراِم. 

وأطــال احلديــث أثنــاء هــذه الرســالة عــن االســم املوصــول )الذيــن( إذ هــو ليــس 
مجًعــا للــذي كمــال قــال بذلــك ابــن كمــال ابشــا؛ ألّن الذيــن ال تكــون إال للعاقــل، 

والــذي تكــون لــه ولغــره، واألصــل أن يكــون اجلمــع كاملفــرد يف داللتــه. 

ومن الســابق نرى أن هذه الرســالة ختتلف عّما حنن بصدده من دراســة )ألّي( 
يف العديــد مــن اجلوانــب؛ إذ تركــز هــذه الدراســة علــى البحــث يف صحــة إســناد اآلراء 
املتعلقــة هبــذه املســألة للعلمــاء، كمــا مل تعــاجل رســالة احلمــوي تركيــب اجلملــة الندائيــة 
وآراء العلماء فيها، وال اآلراء يف إعراب التابع، وال حكم اتبع التابع، واقتصر على 
رأي واحــد يف علــة إضافــة الـ)هــا(، ومل يقــف عنــد إجازهتــم نصــب التابــع، واخلــاف 
يف ذلــك، وال املمنــوع مــن الوصــف يف هــذا البــاب، وخــاف العلمــاء يف جتويــز غــر 
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الثاثــة املذكــورة، وياحــظ أنــه مل يذكــر آراء متقدمــي النحــاة كســيبويه وغــره مــن 
النحــاة، وغــر ذلــك مــن اجلزئيــات. 

اثنيًــا: حبــث )الوصلــة يف النّــداء( للدكتــور حممــد بــن جنــم الســّيايّل)2(. حيــث 
تنــاول الباحــث نــداء مــا فيــه )أل( بــدون وصلــة، والنــداء مــع وصلــة النــداء، وأشــكال 
الوصلــة يف القــرآن الكــرمي، ويقــع البحــث يف متهيــد ومبحثــن، عــاجل فيــه عــدم جــواز 
نــداء مــا فيــه )أل( مباشــرة، إال يف مخســة مواضــع هــي: لفــظ اجلالــة، وحمكــي اجلمــل 
كـــ )ي املنطلــق زيــد(، واملوصــول املقــرتن بـــ )أل(، وواســم اجلنــس املشــبه بــه كـــ )ي 
األســد شــدة(، ونــداء الضــرورة كمــا يف الشــعر. مث تنــاول الوصلــة يف احلديــث فبــّن 
معناهــا، وأنواعهــا، وعلــة اإلتيــان ابلوصلــة، وذكــر أنــواع )أّي( وذكــر رأي األخفــش 
يف كــون الوصلــة يف احلقيقــة هــي أّي املوصولــة حــذف صــدر صلتهــا، وبــّن أن )أّي( 
الوصلة ال تضاف ألنا مبهمة، وأن الـ)ها( تلحقها عوًضا عّما فاهتا من اإلضافة. 

ووضــح الدكتــور أنــواع التابــع ألي، وآراء العلمــاء يف إعرابــه، وذكــر رأي املــازين 
الــذي جييــز النصــب يف هــذا التابــع، فــرأى أن ذلــك مــن قبيــل القليــل والكثــر، مثّ عــرج 
علــى اتبــع التابــع وجــواز رفعــه ونصبــه، وتوقــف أخــرًا عنــد )أّي( الوصلــة يف القــرآن 

الكــرمي مــن حيــث صــور جميئهــا، وتكرارهــا، وتذكرهــا وأتنيثهــا. 
واحلقيقــة أّن دراســة الدكتــور الســّيايل دراســة جيــدة فيهــا ذكــر لــآراء املختلفــة، 
بيــد أن دراســي ختتلــف عنهــا يف العديــد مــن اجلوانــب؛ إذ إنــا كمــا قلــت ســابًقا 
تركــز علــى البحــث يف صحــة إســناد اآلراء يف هــذه املســألة ألصحاهبــا، إذ يظهــر 
مــن خــال البحــث أن غالــب اآلراء املســندة للعلمــاء كانــت آراًء ملــن ســبقهم مــن 
العلمــاء، ولقــد اقتصــر الســّيايل علــى رأي واحــد يف علــة إضافــة الـ)هــا(، ومل يفصــل 
احلديــث يف حكــم الرجــل مــن حيــث اإلعــراب والبنــاء وآراء العلمــاء قدميـًـا وحديثًــا، 
ومل يتطــرق للممنــوع مــن الوصــف يف هــذا البــاب بشــكل مفصــل واخلــاف فيــه، 



التَّْحِليل النَّْحِوي ِلَترِكيب )أّي( َوْصَلة الّنداء

٦٦                                              مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها

وإضافــة ملــا ســبق فإننــا اســتعّنا بعلــم األصــوات لتفســر بعــض األمــور، وعرجنــا علــى 
آراء بعــض احملدثــن، ولنــا رأي آخــر يف إعــراب )أّي( واتبعهــا وجزئيــات أخــرى 

مبثوثــة يف ثنــاي البحــث. 

وأّمــا مــا كان مــن دراســات ضمــت بــن طياهتــا احلديــث عــن )أّي الوصلــة( فقــد 
اطلعــت علــى رســالة للشــيخ عثمــان النجــدي )1097هـــ( بعنــوان )أّي املشــّددة( 
وهــي مــن حتقيــق الدكتــور عبــد الفتــاح احلمــوز)3(، وقــد عــرف احملقــق ابملؤلــف وآباثره، 
وابملخطــوط، وجــاء النــص احملقــق ليتنــاول )أّي( املشــددة فبــّن أن أنواعهــا ســتة هــي: 
الشــرطية واالســتفهامية، والواقعــة صفــة والواقعــة حــااًل، واملوصولــة، ووصلــة النــداء، 
مث ذكــر املعــرب واملبــي منهــا. ويف حديثــه عــن )أّي( وصلــة النــداء عــرف هبــا مبــا ال 
يتجــاوز صفحــة واحــدة؛ إذ ذكــر أنــه جــيء هبــا للوصــول للمنــادى املعــرف لعــدم 
اجتمــاع أدايت تعريــف عليــه، وأن هــاء التنبيــه جــاءت جــرًا ملــا فاهتــا مــن اإلضافــة، 
وأّن مــا بعدهــا نعــت هلــا حكمــه الرفــع)4(. ويظهــر للقــارئ أن هــذه الرســالة تعــرف 
أبنــواع )أّي( وأّن مــا جــاء مــن حديــث حــول )أّي( الوصلــة كان إشــارة عامــة تشــبه 

إشــارات املعاجــم النحويــة. 

أّمــا البحــث اآلخــر فهــو حبــث الدكتــور محــاد الثمــايل، وعنوانــه: أّي املوصولــة يف 
( املوصولــة،  الــدرس النحــوي)5(. وظاهــر مــن خــال عنوانــه أن الدراســة تتنــاول )أيًّ
ولــذا مل يعــرج الكاتــب علــى )أّي( وصلــة النــداء إال مــن ابب ذكرهــا عنــد احلديــث 

عــن أقســام )أّي( وأّنــا مبنيــة ال معربــة. 

أّي من حيث إثبات الوجود أو نفيه:
ال يــكاد املتتبــع لــكام العلمــاء جيــد خافًــا يف إثباهتــم لوجــود قســم مــن أقســام 
)أّي( يطلــق عليــه: أي الوصلــة لنــداء مــا فيــه )أل()6( أو الندائيــة)7(، قــال ســيبويه نقــًا 
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لتســاؤل بعضهــم: »هــل رأيتــم شــيئا يكــون موصوفــا ال ُيســَكت عليــه؟ فقيــل هلــم: 
نعم، ي أيها الرجل. الرجل وصٌف لقوله ي أيها، وال جيوز أن ُيسَكت على ي أيّها. فُرب 
اســم ال حيســن عليــه عندهــم الســكوت حــى يصفــوه وحــى يصــر وصُفــه عندهــم 
كأنــه بــه يتــم االســم، ألنــم إمنــا جــاؤوا بـــ)ي أيهــا( ليصلــوا إىل نــداء الــذي فيــه األلــف 
والــام«)8(. هــذا الــكام قــال بــه غالــب النحــاة)9(. وقــد قــاس بعضهــم )أي( بـــ)ذي( 
وذلــك أن )أًي( إمنــا جــيء هبــا ليتوصــل إىل نــداء مــا فيــه األلــف والــام؛ إذ كانــت 
أدوات النــداء ال جتتمــع معهمــا، فأتــوا بـــ)أي( لذلــك، كمــا أتــوا بـــ)ذي( الــي مبعــى 

)صاحــب( ليتوصــل هبــا إىل الوصــف أبمســاء األجنــاس«)10(. 

وقــد علــل النحــاة ســبب اختيــار )أّي( دون غرهــا مــن املبهمــات لتقــوم بوظيفــة 
الوصــل، قــال ابــن الــوراق: »فــِإن قــال قائــل: فمــن أيــن خصــت )َأي( مــن بــن ســائر 
اأَلمســاء املبهمــة أبن جعلــت وصلــة إىل نــداء مــا فيــه األلــف والــّام؟ قيــل لــه: أِلَن 
)أًي( ال معــى هلــا يف نفســها، وإمّنــا حيســن معناهــا ملــا ُيَضــاف ِإليهــا. وأمــا )هــذا 
ــا أَرادوا ِإْدخــال اســم لغــر فائــدة  وذاك( ومــا أشــبههما فلهــا معــان يف أَْنفســها، فلمَّ
يف نفســه، بــل للوصلــة إىل غــره، كان )أًي(، ِإْذ ال معــى لــه يف نفســه، فــكان أوىل 

ابلــّزِيدة ِمَّــا لــُه معــى يف نَفســه«)11(. 
وينقــل العلمــاء خمالًفــا واحــًدا هلــذا الــرأي؛ إذ يبّينــون أّن لــه رأيــن)12(، بيــد أنــم ال 
ينقلــون إال الــرأي املخالــف وهــو كــون )أي( موصولــة وليســت وصلــة. هــذا املخالــف 
هــو األخفــش، ولعــل أول مــن نقــل لنــا هــذه الــرأي هــو الزجــاج، مث تناقلــه العلمــاء 
ُمبـَْهــم مبــي علــى  مــن بعــده، حيــث قــال: »وأمــا ِإعــراب )َي أيُّهــا()13( فأي:اســٌم 
الضــم؛ ألنــه منــادى مفــرد والنــاس صفــة ألي الزمــة... وقــال أبــو احلســن األخفــش 
ِإن الرجــل أْن َيكــون صلــة ألي أقيــس، وليــس أحــد مــن البصريــن يتابعــه علــى هــذا 
القــول«)14(. وقــال: »وقولــه عــزَّ وجــلَّ: )َي أَيُـَّهــا()15( نــداء مفــرد مبهــم و)الذيــن( يف 
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موضــع رفــع صفــة لـ)أَيُـَّهــا(. هــذا مذهــب اخلَليــل وســيبويه، وأمــا مذهــب األخفــش. 
فالذيــن صلــة ألي وموضــع الذيــن رفــع إِبضمــار الذكــر العائــد علــى أي كأنَّــه علــى 
مذهــب األخفــش مبنزلــة قولــك: ي مــن الذيــن، أي ي مــن هــم الذيــن«)16(. أي أّن 
»املرفــوع بعدهــا خــر ملبتــدأ حمــذوف، واجلملــة صلــة )ألي( ولذلــك التــزم رفــع مــا 
جــاء بعدهــا؛ ألنــه خــر ملبتــدأ حمــذوف«)17(. وعليــه يكــون تقديــر مجلــة: ي أيّهــا 
الرجــل: »ي أيهــا هــو الرجــل، كأنــه:ي الــذي هــو الرجــل، وال يتكلــم بــه«)18(. والعلــة 

يف ذلــك »أن )أي( ال تكــون امًســا يف غــر االســتفهام واجلــزاء إال بصلــة«)19(. 

ومــن هنــا انقســم العلمــاء وفــق هــذا الــرأي إىل قســمن؛ قســم خالفــه ومل يقبلــه، 
وقســم خالفــه -أيًضــا- وذلــك بذكــره )أّي( الوصلــة كقســم مــن أقســام أي، بيــد 
أنــه رد علــى بعــض االعرتاضــات الــي وجههــا القســم األول، ولعــل هــذا يشــر إىل 

موضوعيــة هــؤالء العلمــاء. وقــد متثلــت اعرتاضــات القســم األول ابآليت)20(. 
أوًل: أنه يلزمه النصب ألنه منادى مطوَّل. 

اثنيًــا: أنــه لــو جــاز كونــا موصولًــة جلــاز ظهــور املبتــدأ، ولــكان أوىل مــن احلــذف، 
ألن كمــال الصلــة أوىل مــن اختصارهــا، فــأن مل يفعلــوا ذلــك قــط دليــل علــى أنــا 

علــى غــر مــا قــال. 
اثلثًــا: أنــا لــو كانــت موصولــة جلــاز أن يغــي عــن املرفــوع بعدهــا مجلــة فعليــة، وظــرف 
وجمــرور، وجلــاز أن يكــون بغــر ألــف والم، كمــا جيــوز ذلــك يف )أّي( يف غــر النــداء، 
ويف مجيــع املوصــوالت مطلقــا وإن قــل، لكنهــم التزمــوا معهــا ذا األلــف والــام دون 
زيدة، فــدل علــى أنــا غــر موصولــة، ولذلــك قيــل: لَْيــَس لنــا َعائِــد جيــب حذفــه َواَل 

َمْوُصــول اْلتــزم َكــون صلتــه مجلَــة امسيــة. 
رابًعا: أن كون )أي( ال تكون امسا يف غر االستفهام واجلزاء إال بصلة قول فاسد؛ 
ألنــه لــو كان األمــر علــى مــا ذكــر؛ ملــا جــاز ضمــه؛ ألنــه ال يبــى يف النــداء مــا كان 
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موصــوال، أال تــرى أنــه ال يقــال:ي خــر مــن زيــد )ابلضــم( إمنــا تقــول: ي خــرا مــن 
زيــد )ابلنصــب(؛ ألن )مــن زيــد( مــن متــام )خــر( فكذلــك )الرجــل( مــن متــام )أي(. 

َضافَــة منتفيــة يف  خامًســا: َأّن أي املوصولــة ال تكــون ِإالَّ ُمَضافَــة لفظــا أَو نِيَّــة َواإْلِ
َهــِذه بوجهيهــا. 

أّما الردود على اعرتاضات القسم األول فهي كاآليت)21(:
أوًل: رد علــى لــزوم النصــب ألن املنــادى مطــول أبن هــذا ال يلــزم؛ ألن الصلــة ال 
موضــع هلــا مــن اإلعــراب، وإمنــا يطــول االســم ابملعمــول. وأيًضــا لــو كان كذلــك للــزم 

النصــب يف )بعلبــك( وحنــوه إذا نــودي، وليــس كذلــك. 
اثنيًــا: رد علــى مســألة حــذف العائــد، وختصيــص اجلملــة االمسيــة ابلصلــة: أنَـُّهــم 
لَــة َكَمــا التزمــوا ِفيَهــا ضــراب مــن الّصفــة؛ وجمــيء االســم  التزمــوا ِفيَهــا ضــراب مــن الصِّ
بعدهــا إمــا علــى طريــق الصفــة -وهــذا املذهــب األول- وإمــا أن يكــون خــرًا ملبتــدأ 
مضمــر، واجلملــة صلــة ألي علــى مذهــب األخفــش، وعلــق أبــو حيــان علــى هــذا 
الــرد بقولــه: »ومــا ذهــب إليــه أوىل -يقصــد األخفــش- ألنــا ال تكــون امسًــا يف غــر 

االســتفهام واجلــزاء والوصــف هبــا إال بصلــة«)22(. 
اثلثًــا: ويف مســألة حــذف املبتــدأ، فقــد أَجــاب عنــه أَبـُـو َحيَّــان)23( وابــن هشــام)24( أبَِن 
لَــُه َأن يـَُقــول: ِإنَـُّهــم التزمــوا حذفــه يف َهــَذا اْلَبــاب أِلَن النــداء اَبب حــذف َوخَتِْفيــف 
ِبَدلِيــل َجــَواز التَـّْرِخيــم ِفيــِه خِبِــَاف َغــره. وبَقْوهلــم: اَل ِســيَما زيــٌد اِبلرَّفْــع َكَذلِــك، فزيــد 

خــر ملبتــدأ حمــذوف وقــد التزمــت العــرب احلــذف عنــد رفعــه، أي )زيــد(. 
َــا يْلــزم ِإذا قــدرت معربــة  رابًعــا: أِجيــب عــن ضــم االســم الواقــع بعدهــا:أَبن َذلِــك ِإمنَّ
قبــل النــداء، أّمــا ِإذا قــدرت مبنيــة علــى الضــم قبــل النــداء، فــا يلــزم ذلــك؛ ألن املبــي 
قبــل النــداء يبقــى يف النــداء علــى مــا كان عليــه، كمــا أن أي املوصولــة إذا حــذف 
أحــد طــريف صلتهــا جــاز فيهــا البنــاء واإلعــراب، فــإن أعربــت ودخــل عليهــا حــرف 
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النــداء وجــب نصبهــا، وإال جانبــه الصــواب. وعــاوة علــى ذلــك فــإن البنــاء عنــد 
حــذف صــدر الصلــة أكثــر مــن اإلعــراب فالتـََزمــوه. 

خامًسا: رد على كون املوصولة غر مضافة ال لفظًا وال تقديرًا: أبَِن )َها( عوضت 
ِفيَها من اْلُمَضاف اْلَمْحُذوف فجرت جْمرَاه َفَكأَنَـَّها ُمَضاف. 

إنّنــا ومــن خــال عــرض اآلراء الســابقة نــرى أن قســطًا كبــرًا مــن تفكــر العلمــاء 
صــرف لبيــان صحــة التوجــه مــن خطئــه، وحنــن هنــا ال حنــاول البحــث عــن ترجيــح رأي 
علــى آخــر؛ إذ كــون )أي( الوصلــة للمنــادى هــي قســم مــن أقســام )أّي( عموًمــا يعــد 
أمــرًا قــارًا لــدى مجهــور النحــاة، فــا جنــد -يف حــدود اطاعــي- خمالًفــا معروفًــا ال مــن 
البصــرة وال مــن الكوفــة، عــدا مــا نقــل عــن األخفــش. والســعي هنــا ينصــرف للبحــث 
يف مــدى صحــة إســناد هــذا الــرأي لألخفــش، ولقــد علمنــا ســابًقا أّن لــه قولــن، أّمــا 

ــا يَِعُظُكــْم بِــِه﴾)25( َ نِِعمَّ الــرأي األول فمثبــت قــد ورد يف كتابــه املعــاين إذ يقــول:﴿ِإنَّ اللَّ
ــِه﴾ صلــة لـ)مــا(   فـ)مــا( ههنــا اســم ليســت لــه صلــة ألنــك إن جعلــت ﴿يَِعُظُكــْم ِب
صــار كقولــك: إّن هللَا نِْعــَم الشــيء، أو:نعــم شــيًئا فهــذا ليــس بــكام. ولكــن جتعــل 
فــإن  نِْعــَم َغْســًا.  بــه:  نِِعّمــا؛ تريــد  )مــا( امســا وحدهــا كمــا تقول:َغَســلُته َغْســًا 
قيَل:كيــَف تكــوُن )مــا( امسًــا وحدهــا وهــي ال يتكلــم هبــا وحدهــا؟ قلُت:هــي مبنزلــة 
)ي أيُّهــا الرجــل( ألن »أًي« ههنــا اســم، وال يتكلــم بــه وحــده حــى يوصــف فصــار 
)مــا( مثــل املوصــوف هــا هنــا«)26(. وهــذا صريــح اعــرتاف منــه بكــون )أي( اســم مبهــم 

ال يتكلــم بــه وحــده، ومــا بعــده صفــة لــه ال صلــة. 

أّمــا الــرأي الثــاين فــا جنــد لــه نًصــا يف كام األخفــش، بــل نُقــل عنــه نقــًا، 
«ال تكــون  والعبــاراتن اللتــان نقلتــا عنــه -كمــا رأينــا ســابًقا- مهــا قولــه: »إّن »َأيًّ
امسًــا يف غــر االســتفهام واجلــزاِء إاّل ِبِصلــٍة«. وقولــه:»ِإن الرجــل أْن َيكــون صلــة ألي 

أقيــس«، ونقــول:
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أوًل: العبــارة األوىل هــي للخليــل -رمحــه هللا- وقــد نــص ســيبويه علــى ذلــك، قــال: 
القيــاس  فقــال:  أفضــل؟  أيُّهــم  قوهلم:اضــرْب  عــن  اخلليــل -رمحــه هللا-  »وســألُت 
النصــب، كمــا تقول:اضــرب الــذي أفضــُل، ألن أيًّ يف غــر اجلــزاء والســتفهام 
مبنزلــة الــذي، كمــا أن َمــن يف غــر اجلــزاء واالســتفهام مبنزلــة الــذي«)27(. فهــل كان 
الــرأي؟ وملــاذا مل يذكــر  قــال هــذا  اخلليــل مســتحضرًا جلميــع أقســام )أي( عندمــا 
ســيبويه هــذا الــرأي عنــد حديثــه عــن أي الــي يُتوصــل هبــا للنــداء؟ مث ملــاذا أثبــت 

العلمــاء هــذا الــرأي لألخفــش؟!

قــال الفارســي: »يف الكتاب:واعلــم أن قولــك:ي أيُّهــا الّرجــُل أن يكــون  اثنيًــا: 
الرجــُل صلــة ألي أقيــس؛ ألن )أّي( ل يكــون امسًــا يف غــر الســتفهام واجملــازاة 
إل صلــة. قــال األخفش:ليــس هــذا قــول ســيبويه. قــال أبــو علــي: لــو كان الرجــل 
يف )ي أيُّهــا الرجــُل( صلــة غــر صفــة لوجــب أن يكــون مجلــة، ومل يكــن امسًــا مفــرًدا؛ 
ألن األمســاء املوصولــة ال توصــل إال جِبَُمــل، والصفــة هنــا تبــن كمــا تبــن الصلــة فــإن 
أراد هــذا القائــل بقولــه: صلــة أنــا تـَْبيــن كان لــه وجــه، وإن أراد بــه غــر ذلــك مل جَيُــز 

ملــا بـَيَّنــا«)28(، ونــرى مــن خــال كام الفارســي، مــا أييت:

أوًل: أن العبــارة الســابقة -يف احلديــث عــن ي أيهــا الرجــل- ليســت مــن مــن كتــاب 
ســيبويه وإمنــا هــي حاشــية عليــه، علــق هبــا أحدهــم. 

اثنيًــا: نفــي األخفــش أن تكــون مــن كام ســيبويه دليــل حفظــه لــكام ســيبويه، 
واســتهجانُُه هلا دليل كونا ليســت من كامه -أقصد األخفش- وإال لصرح بذلك. 

اثلثًا: إّن القائل هلذه العبارة إما معاصر لألخفش أو سابق له. 
رابًعــا: قــول الفارســي: ويف الكتــاب، دليــل علــى وجــود نســخة مــن الكتــاب ذات 
حــواٍش وهبــا هــذا التعليــق، فهــا هــو الكتــاب بــن أيدينــا وال توجــد فيــه هــذه العبــارة، 
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وعــاوة علــى ذلــك فإننــا ال نعلــم بوجــود حاشــية لألخفــش علــى كتــاب ســيبويه، وإْن 
وجــدت ملــاذا خــص األخفــش هــذه العبــارة هبــذا التعليــق دون غرهــا؟!

إّن الناظر يف ما سبق جيد أّن العلماء صرفوا وقًتا وجهًدا للرد على رأي ُنِسَب 
لألخفــش، وهــو ليــس لــه، ولــو توقــف العلمــاء عنــد هــذا الــرأي مســنًدا إىل )قــال 
بعضهــم( ملــا أولــوه هــذا االهتمــام، ولكنــه ُنســب لألخفــش، وهــو مــن هــو، ولعــل 
الزجــاج عندمــا قــال ذلــك -وحنــن رأينــا التطابــق التــام يف العبــارة املنســوبة لألخفــش، 

وتعليقــه عليهــا- ظــنَّ أنــا لــه فأســندها إليــه، مث تناقلهــا العلمــاء بعــد ذلــك. 

- مجلة )أّي( وصلة النداء )الرتكيب واإلعراب(:
تركيب )ي أيها الرجل(: 	 

الرتكيــب  هــذا  أصــل  يف  العلمــاء  رأي  نبــّن  أن  املبحــث  هــذا  يف  ســنحاول 
الندائــي، ومــن أيــن جــاءت )هــا( فيــه. لقــد انقســم العلمــاء يف هــذا املقــام إىل عــدة 

وهــي: آراء، 

الــرأي األول: قــال ســيبويه يف: )ابب ال يكــون الوصــف املفــرد فيــه إال رفعــا، 
وال يقــع يف موقعــه غــُر املفــرد(: "وذلــك قولــك، ي أيهــا الرجــُل، وي أيهــا الرجــان، 
وي أيهــا املــرأاتن. فــأيُّ ههنــا فيمــا زعــم اخلليــل رمحــه هللا كقولــك ي هــذا، والرجــل 
وصــٌف لــه كمــا يكــون وصفــا هلــذا. وإمنــا صــار وصفــه ال يكــون فيــه إال الرفــع ألنــك 
ال تســتطيع أن تقــول: ي أيُّ وال ي أيهــا وتســكت، ألنــه مبَهــم يلزمــه التفســُر، 
فصــار هــو والرجــل مبنزلــة اســٍم واحــد، كأنــك قلــت: ي رجــل" )29(. وقــال يف موضــع 
آخــر: "وأمــا األلــف واهلــاء اللتــان حلقتــا أي توكيــًدا، فكأنــك كــررت ي مرتــن إذا 
قلــت: ي أيهــا، وصــار االســم بينهمــا كمــا صــار هــو بــن )هــا( و)ذا( إذا قلــت هــا 
هــو ذا... وذلــك أنــه إذا قــال:ي رجــل وي فاســُق، فمعنــاه كمعــى ي أيهــا الفاســُق وي 
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أيهــا الرجــل، وصــار معرفــة ألنــك أشــرت إليــه وقصــدت قصــَده، واكتفيــت هبــذا عــن 
األلــف والــام، وصــار كاألمســاء الــي هــي لإلشــارة")30(. 

بناء على كام سيبويه السابق ميكن أن نلحظ ما يلي:
أوًل: يعــّد هــذا الرتكيــب مبثابــة الكلمــة الواحــدة الــي ال يتــم معناهــا إال بنطــق حروفهــا 
كاملــة؛ فــا جيــوز الســكوت علــى )ي أي( بــل ال بــّد مــن وصــل الــكام؛ ليتضــح 

املبهــم )أي(. 
اثنًيا: إّن الوصف -على حد حكم سيبويه- الواقع بعد )أيها( وصف الزم. 

اثلثًا: ي أيها الرجل = ي أي ي رجل، فـ)ي( الثانية توكيد لألوىل. 
رابًعــا: أّن )رجــل( يف قولنــا: ي رجــل معرفــة وال حاجــة لــه بـــ)أل(، وذلــك بســبب 
القصــد واإلشــارة، وهــو مســاٍو الســم اإلشــارة املعــّرف مــن خــال املشــار إليــه)31(، 

وبنــاء علــى ذلــك فــإن )رجــل( = )أيهــا الرجــل(. 
ولقــد أخــذ هبــذا الــرأي عــدد مــن العلمــاء منهــم: النحــاس)32(، والشــاطيب)33(، 
والســيوطي)34(. لكننــا نثــر تســاؤاًل مفــاده، هــل حقيقــة )ي رجــل( تســاوي )ي أيهــا 
الرجل(، واملثر هلذا التســاؤل أن )أيها( ال تدخل على األمساء املازمة لـ)أل( فقط 
بــل تدخــل عليهــا وعلــى غرهــا، فلعــل فيهــا نوًعــا مــن تعظيــم الصفــة، ســواء أكانــت 

ســلًبا أم إجيــااًب. 

ميكــن  الســابق ال  الرتكيــب  األول يف كــون  للــرأي  تبــع  وهــو  الثــاين:  الــرأي 
الســكوت عنــد جزئــه األول، بيــد أنــم يــرون أّن: ")هــا( الزمــة ألي عــوض عمــا حــذف 
منها لإلضافة، وزيدة يف التنبيه. وأي يف غر النداِء ال يكون فيها )هاء( وحيذف معها 
الذِّْكــر العائــد عليهــا، تقــول: أضــرب أيُّهــم أفضــل، وأيُّهــم هــو أفضــل- تريــد الــذي 
هــو أفضــل")35(. وعليــه فلّمــا كانــت )أّي( يف أقســامها األخــرى مازمــة لإلضافــة، 
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)وأّي( الوصلــة للمنــادى قســم مــن أقســام )أّي( إال أنــا ليســت ُمضافــة ال لفظًــا 
وال تقديــرًا فلمــا فاهتــا ذلــك عوضــت بـ)هــا( التنبيــه. ومــن الذيــن قالــوا هبــذا الــرأي: 
ابــن الشــجري)36(، وابــن اخلشــاب)37(، وابــن يعيــش)38(، واملــرادي)39(، والشــاطيب)40(، 

واألمشــوين)41(، والســيوطي)42(، والنجــدي)43(، والدقــر)44(. 

ولعلنــا ناحــظ أّن كًا مــن الشــاطيب، والســيوطي قــد تكــرر امســه مــع الرأيــن! 
وذلــك ألّن كًا منهمــا مجــع بينهمــا، وهــذا مــا فعلــه أبــو حيــان قبلهمــا إذ يقــول: 
”و)هــا( ألزمــت )أّي( عوًضــا عــن احملــذوف منهــا، وهــو املضــاف، أال تــرى أنــا ال 
تســتعمل يف غــر النــداء إال مضافــة يف اللفــظ واملعــى، وكان العــوض )هــا( ملــا فيــه 

مــن التأكيــد ملعــى النــداء”)45(. 

م هــو  الــرأي الثالــث: وقــد ذكــره ابــن الــوراق، فقــال: ”إّن مــا فيــه األلــف والــاَّ
ــا مل َيصــح دخــول )َي( عليــه أدخلــوا علــى )َأّي( )َهــا( للتـّْنِبيــه،  املنــادى يف املعــى، فلمَّ
م”)46(. وكأن الرتكيــب  فـَْلَيُكــن قَاِئمــا مَقــام حــرف النــداء الَّــِذي يْســَتحّقُه اأْللــف والــاَّ
يصبــح بنــاؤه بنــاء هــذا الــرأي علــى النحــو اآليت: ي أيُّ ي رجــل، ويف احلقيقــة فــإّن 
هــذا الــرأي ال يتجــاوز رأي ســيبويه الســابق، وقــد قــال بــه ابــن احلاجــب)47(. وقريــب 
مــن هــذا الــرأي رأي ملــك النحــاة، إذ إنــم “لـــّما قصــدوا أتكيــد التنبيــه، وقــّدروا 
تكريــر حــرف النــداء، كرهــوا التكريــر فعّوضــوا عــن حــرف النــداء اثنيًــا )هــا( يف )أيّهــا( 
واثلثًــا األلــف والــام”)48(، فيصبــح التقديــر علــى النحــو اآليت: ي أّي ي ي رجــل. 

الــرأي الرابــع: وهــو مذهــب الكوفيــن وابــن كيســان: إذ يــرون أّن )هــا( هــي 
)هــا( التنبيــه الداخلــة علــى اســم اإلشــارة، الواجــب وجــوده مــع الرتكيــب )ي أيهــذا 
الرجــل( وقــد حيــذف مــع بقــاء )هــا( التنبيــه مشــرًا إليــه، مث إّن )أًي( مكتفيــة يوقــف 
عندهــا؛ إذ هــي منــادى وليســت موصوفــة، فليــس الوصــف بعدهــا الزًمــا؛ إذ ال 
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تشــكل معــه كًا متازًمــا. قــال ثعلــب: ”وقــال ســيبويه واخلليــل وأصحاهبمــا: ي 
أيهــا( وصــف الزم،  بعــد )ي  املنــادى، والرجــل ومــا جــاء  تنبيــه وأيُّ  تنبيــه، وهــا 
قال]يقصــد نفســه[: وهــذا ال يصــح. قــال الفــراء: الدليــل علــى أنــه ليــس كمــا قالــوا 
إنــه يقــال: ي أيُّهــذا أقبــل، فُيســقط الثــاين الــذي ُزِعــم أنــه وصــف الزم. ولكــن قــال 
الفــراء: ي أيّهــذا اكتفــوا ابلرجــل مــن ذا، وبــذا مــن الرجــل، وجيمعــون بينهمــا فيقولــون: 

ي أيهــذا الرجــل، وأنشــد:
أَيُـَّهَذاِن ُكَا زَادَُكَما      َوَذرَاين َواِغًا ِفيَمْن يَِغْل)49( 

فجــاء هبــذا وأســقط الرجــل وأتويلــه: ي أيُّ مث مل يعــرف مــا بعــده، فقــال هــو: 
هــذا الرجــل، فاســتأنف بــه فلذلــك قالــوا: ي أيهــذا الرجــل ذو املــال، فــردوا ذا املــال 

علــى الرجــل”)50(. 

وقــد رّد هــذا املذهــب ألنــم “إذا جعلــوا مــا بعــد )أّي( مســتأنًفا صــار خــرًا، 
واحتــاج إىل اخلــر، واملخــر هــو املنــادي، وإمّنــا يشــار إىل اســم اإلشــارة إىل غــر 
املخــر، وال يشــار بــه إىل نفســه، أال تــرى أنــه ال جيــوز أن توقــع اســم اإلشــارة علــى 
خماطَبــك فتقــول: هــذا قــام، تريــد: أنــت قمــت”)51(. وهبــذا نــرى أن التأويــل الــذي 
ذهــب إليــه الكوفيــون أتويــل انقــص يف داللتــه فلــم يلــق قبــواًل حــى عنــد ابــن كيســان، 

ولــذا اختــذ رأًي مســتقًا. 

الــرأي اخلامــس: رأي ابــن كيســان، قــال أبــو حيــان: ”وقــال ابــن كيســان لـــّما 
رأى فســاد مذهــب الكوفيــن، وفســد عنــده مذهــب البصريــن يف دعواهــم أّن الرجــل 
صفــة ألي ملــا يلــزم فيــه مــن الفصــل بــن املوصــوف وصفتــه بـــ )هــا( الــي للتنبيــه، ومهــا 
كالشــيء الواحــد، قــال: ومل نســمع أحــًدا يقــول: ي أيُّ الرجــُل، فهــذا خمالــف لســائر 
املوصوفــات. قــال: أيُّ منــادى، وهــذا تبيــن لــه؛ ألنــه يفهــم منــه أّن املنــادى ابحلضــرة 
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حيــث يشــار إليــه، والرجــل تبيــن الســم اإلشــارة... وإذا قالــوا: ي أيهــا الرجــل فـ)هــا( 
عنــده يــراد هبــا هــذا؛ ألنــم حذفــوا )ذا( واكتفــوا بـ)هــا( الــي للتنبيــه منهــا... و)الرجــل( 

نعــت لـ)هــا( كمــا هــو نعــت لـــ)ذا(، ألن معــى )هــا( وهــذا واحــد”)52(. 

لقــد أوقــع ابــن كيســان نفســه يف إشــكالية؛ إذ مــادام )الرجــل( يبــّن )هــذا( 
و)هــذا( يبــّن )أّي( فالــذي يبــّن الثــاين قــادر علــى تبيــن األول ”ولــزم علــى هــذا 
املذهــب إجــازة )ي أيُّ الرجــل(؛ فذهــب إىل إجازتــه، وال حيفــظ مــن كامهــم”)53(. 
فلّمــا كان هــذا األســلوب ليــس مــن كام العــرب، وال حيفــظ مــن كامهــم إســقاط 

)هــا( التنبيــه كان توجــه ابــن كيســان توجًهــا غــر موفــق عنــد ابقــي العلمــاء. 

إّن الناظــر فيمــا ســبق مــن آراء جيــد أن تعــدد هــذه اآلراء يــدل علــى عــدم وجــود 
دليــل مــادي يشــر إىل الــرأي الصحيــح، وإمنــا هــي طروحــات فكريــه مل تصــل إىل 
درجــة القــوة فــكان الطعــن والرفــض مصرهــا، وال نريــد هنــا أن نقــول: إنّنــا منلــك 
الــرأي الصــواب، بــل نريــد أن ننطلــق مــن الواقــع االســتعمايل املنطــوق، بعيــًدا عــن 
التحليــات الفلســفية؛ إذ اللغــة ليســت خاضعــة للمنطــق املطــرد، بــل ال تــكاد جتــد 

قاعــدة إال وخولفــت مــن اللغــة ذاهتــا، وهلــذا نقــول:

أوًل: إّن مــا قالــه ســيبويه ومــن قبلــه اخلليــل أمــر يطابــق الواقــع إذ إّن الناطــق هلــذا 
النــداء ال يتوقــف عنــد أي وليســت هــي املقصــودة ابلنــداء. ”أّمــا إن قصــد نــداء 
اســم اإلشــارة، وقــدر الوقــف عليــه“ أبن عرفــه املخاطــب بــدون نعــت، كوضــع اليــد 
عليــه فــا يلــزم نعتــه، وال رفــع نعــت نعتــه؛ ألن حكــم نعــت النعــت يف هــذه احلالــة 

هــو حكــم النعــت”)54(. 
اثنيًــا: يؤكــد الــكام الســابق هــذا القــرآن الــذي بــن أيدينــا وقراءاتــه؛ إذ ورد هــذا 
األســلوب حنــو مئــة وثــاث وأربعــن مــرة وال جنــد قــراءة تقــف عنــد أّي. بيــد أنّنــا 
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جيــب أن نفــرق بــن الرتابــط الــداليل يف اكتمــال الداللــة املقصــودة عنــد املتكلــم، وبــن 
اإلعــراب الــذي ال خيضــع للصحــة الدالليــة يف بعــض األحيــان، كاجلــر علــى اجلــوار، 

ــا الفاســدة داللــة.  واجلمــل الصحيحــة تركيًب
اثلثًــا: يعــدُّ رأي الكوفيــن رأًي متكلًفــا جمانبًــا للواقــع اللغــوي املنطــوق، بــل وال يقصــده 
املنــادي إذ ذاك، وهلــذا جنــد ابــن كيســان قــد عــدل عنــه، وهلــذا أيًضــا يقــول الدكتــور 
عبــد الفتــاح احلمــوز: ”وهــو تكلّــف ال حُمــوج إليــه”)55(. وعــاوة علــى هــذا فــإّن 
التقديــر الــذي قــال بــه الكوفيــون ال يليــق مبقــام هللا؛ إذ ورد هــذا األســلوب يف كتــاب 

هللا كثــرًا فهــل جيــوز أن يكــون هللا اندى مث مل يعــرف مــاذا بعــد! 
رابًعا: يعد رأي ابن كيسان رفًضا لرأي البصرين ولرأي الكوفين، لكنه مل يلق قبواًل؛ 

ألنه أدخل نفسه يف دائرة إجازة غر املسموع، واللغة تقعد على أساس املسموع. 
خامًســا: قــول مــن قــال: إّن )هــا( عــوض عّمــا فاهتــا مــن اإلضافــة وكأنــه أمــر واجــب 
أمــر ترفضــه اللغــة؛ ألن اللغــة ليســت قانــواًن علمًيــا، بــل الواقــع اللغــوي يشــر إىل أّن 
لــكل قاعــدة شــواذ، فاألفعــال مبنيــة واملضــارع معــرب، واألمســاء معربــة ومنهــا املبــي، 
وغــر ذلــك الكثــر الكثــر، بــل إّن أّي املوصولــة تعــرب يف حــاالت وتبــى يف أخــرى. 

سادًســا: قــول ســيبويه أبّن )هــا( توكيــد أمــر فيــه نظــر؛ ألّن التوكيــد حيصــل يف حــال 
وقــع الســامع يف شــك مــن قــول املخاطــب، ورأى املتكلــم أو شــعر أنـّـه حباجــة لتوكيــد 
كامــه حــى يصدقــه الســامع، أو ألّن املتكلــم يعلــم مســبًقا بتكذيــب الســامع فيؤكــد 
كامــه، والرتكيــب هنــا ال يعــدو أن يكــون نــداء أييت بعــده اخلــر احملتمــل للتصديــق 

والتكذيب.

ســابًعا: القــول أبّن )هــا( بقيــة مــن اســم اإلشــارة جيعلنــا نســتحضره ذهنيًــا يف كل 
الرتاكيــب، فنقــول: ي أيهــذا الرجــل، وي أيهــذا الــذي، وي أيتهــذه الــي... وذلــك مــع 
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املفــرد واملثــى واجلمــع ومــع املذكــر واملؤنــث، لكــن غالــب هــذه الصيــغ الــي يف املثــى 
واجلمــع مل تســمع عــن العــرب)56(، بــل وحــى الــي مــع املفــرد املؤنــث)57( وعــاوة علــى 
ذلــك فــإّن العــرب اســتعملت تركيــب: ي أيّهــا الرجــل، وي أيهــذا الرجــل)58( يف آن مًعــا 

فهــل مهــا متســاوين يف الداللــة؟

ولعلــي أقــول: إّن الناظــر يف هــذا الرتكيــب، جيــد أّن مــا قالــه ســيبويه مــن أن )ي أيهــا 
الرجل( كام ال يســكت عند أحد أجزائه أمر يصدِّقه الواقع، بيد أّن )ها( الي حلقت 
)أّي( جــيء بــه لتســهيل النطــق، مــن أجــل الوصــول إىل )أل( )ي أيُّ اْلرجــل( فهمــزة 
الوصل ساقطة يف درج الكام والام ساكنة، و)أّي( مبنية على الضم، ولو أراد الناطق 
أن ينطــق إبظهــار حركــة البنــاء دون االعتمــاد علــى األلــف بعدهــا، وهــي مهــزة الوصــل 
الضطــّر للوقــف، وهــذا مــاال حيصــل يف النطــق، وعنــد وصــل الــكام جنــد صعوبــة يف 
َ  ْلرجــل( فننطــق بواحــدة،  النطــق، ونعتمــد علــى مهــزة الوصــل الــي هــي فتحتــن )ي أيُّ َ 
ونسقط األخرى، فيصبح االعتماد ضعيًفا، وكأنه نطق هباء خفّية، مث حتولت هاء قوية 

هــذا مــن جهــة، عــاوة علــى أنــا ال تؤثــر علــى الداللــة مــن جهــة أخــرى. 

وبعــد هــذا االحتيــاج للتســهيل أصبــح تركيــب )أّي مــع هــا( تركيبًــا يشــبه العديــد 
مــن األدوات الــي ركبــت مًعــا لتحمــل داللــة جديــدة، وتــؤدي وظيفــة جديــدة، فلــم 
يعــد النطــق منفصــًا مكنًــا يف هــذا املقــام، وهلــذا يقــول املــرادي: ”أن )هــا( تلــزم 
(؛ لنطقــه هبمــا معــا”)59(. واملتأمــل هلــذا الــكام جيــد أّن قولــه )لنطقــه( يشــر إىل  )أيًّ

تــازم اجلزأيــن حــى شــكا كلمــة واحــدة. 

وعــاوة علــى مــا ســبق فــإّن )ي أيّهــا الرجــل، وي أيهــذا الرجــل( أســلوابن متباينــان؛ 
إذ إّن زيدة اســم اإلشــارة تــدل علــى التخصيــص؛ فاملتكلــم بقولــه: ي أيّهــا الرجــل، 
ينــادى دون شــعوره أبّن النــداء ســينصرف إىل غــر هــذا الرجــل، فهــو نــداء ملباشــر ال 
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ينصــرف الذهــن لغــره، أّمــا: ي أيهــذا الرجــل فهــذا مســتوى آخــر مــن اخلطــاب فيــه 
حتديــد لــذات معينــة دون غرهــا عنــد تعــدد االحتمــاالت. 

 حكم )الرجل( يف قولنا: ي أيّها الرجُل، من حيث البناء واإلعراب:	 
لقــد مــّر ســابًقا نــص ســيبويه الــذي يقــول فيــه: ”ابب ال يكــون الوصــف املفــرد 
فيــه إال رفعــا وال يقــع يف موقعــه غــُر املفــرد؛ وذلــك قولــك:ي أيهــا الرجــُل، فــأيُّ ههنــا 
فيمــا زعــم اخلليــل -رمحــه هللا- كقولــك: ي هــذا، والرجــل وصــٌف لــه كمــا يكــون 
وصفــا هلــذا. وإمنــا صــار وصفــه ال يكــون فيــه إال الرفــع“)60(. فمــا معــى )الرفــع( هنــا؟ 
وحنــن نعلــم أّن الرفــع مصطلــح يــدل علــى اإلعــراب، لكــن هــل ســيبويه يقصــد أّن 
)الرجــل( نعــت مرفــوع رفــع إعــراب؟ أم رفــع إتبــاع؛ ألنــه مــع )أّي( يشــكان امسًــا 
( مبنية يف حمل نصب؟ وهذه األســئلة مشــروعة  واحًدا؟ أم هي حركة بناء؛ ألّن )أيًّ
ألّن الناظــر يف كتــب النحــو يــرى أنــم يعربــون )الرجــل( عنــد حــد الرفــع علــى أنــه 

نعــت؛ فيقولــون: الرجــل نعــت مرفــوع لـــ)أّي(. 

بنــاء علــى الــكام الســابق كانــت هــذه احلركــة يف )الرجــل( مثــار تســاؤل بــن 
الدارســن وحمــل خــاف بــن العلمــاء، وهلــذا فقــد عقــد ابــن الشــجري يف اجمللــس 
الثامــن واخلمســن اباًب هلــذا التســاؤل، الــذي نصــه: ”مــا يقــول الّســادة النحويّــون 
فيــه  الــام  الرجــُل، هــل ضّمــة  أيُّهــا  العــرب: ي  قــول  -أحســن هللا توفيقهــم- يف 
ضّمــة إعــراب؟”)61(، وبنــاء عليــه انقســم النحــاة بــن قائــل ابإلعــراب وقائــل ابلبنــاء؛ 
وابألِخــِر قــال ملــك النحــاة أبــو نــزار)62(، إذ يــرى أّن: ”الضّمــة يف الــام مــن قوهلــم: 
ي أيّهــا الرجــل، ضّمــة بنــاء، وليســت ضّمــة إعــراب، ألن ضّمــة اإلعــراب ال بــّد 
هلــا مــن عامــل يوجبهــا، وال عامــل هنــا يوجــب هــذه الضّمــة... فالرجــل مبــّي بنــاء 
عارًضــا، كمــا أّن قولــك: ي زيــُد، يعلــم منــه أّن الضمــة فيــه ضّمــة بنــاء عــارض”)63(. 
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 ويــرى الزجــاج أّن الضمــة هنــا ضمــة إعــراب -كمــا هــو الظاهــر مــن كامــه- إذ 
يقول تعليًقا على كام ســيبويه الســابق: ”ألن النداَء يطرد يف كل اســم مفرد. فلما 
[ فرفعــت صفتــه”)64(.  كانــت الِبنـْيَــُة مطــردة يف املفــرد خاصــة شــبه ابملرفــوع ]يقصــد أيًّ
وقــال بذلــك اجلواليقــي فــرأى أّن “ضّمــة الــام مــن قولــك: ي أيّهــا الرجــل وشــبهه، 
ضّمــة إعــراب، وال جيــوز أن تكــون ضّمــة بنــاء، ومــن قــال ذلــك فقــد غفــل عــن 
الضــّم لوقوعــه موقــع  املبــّى علــى  النــداء )أّي(  الواقــع عليــه  أّن  الّصــواب، وذلــك 
احلــرف، والرجــل، وإن كان مقصــودا ابلنّــداء، فهــو صفــة )أّي( فمحــال أن يبــى 
أيًضــا؛ ألنــه مرفــوع رفًعــا صحيًحــا وهلــذا أجــاز فيــه أبــو عثمــان النصــب علــى املوضــع 
كمــا جيــوز يف: ي زيــد الظريــف، وعلّــة رفعــه أنــه ملــا اســتمّر الضــّم يف كّل منــادى 
معرفــة، أشــبه مــا أســند إليــه الفعــل، فأجريــت صفتــه علــى اللفــظ، فرفعــت”)65(، 
فاجلواليقــي يؤكــد أّن الضمــة هنــا ضمــة إعــراب لكنــه يقــول يف نايــة كامــه إنــا حركــة 

إتبــاع جمــاراة للفــظ. وتبعــه فيمــا قــال ابــن القيــم)66(. 

إّن الــكام الســابق كان حمــّل أتييــد مــن ابــن الشــجري، فقــد أيـّـد كام اجلواليقــي 
مــن جهــة، وســّفه رأي ملــك النحــاة مــن جهــة أخــرى، ورد عليــه بــرد طويــل رأينــا أن 

خنتصــره، وفحواه)67(:

أوًل: إّن ضمــة )الرجــل( ضمــة إعــراب، لكنهــا منزلــة بــن املنزلتــن، مثــل مهــزة بــن 
بــن، واإلمالــة، فهــي ليســت مثــل ضمــة )حيــُث( ألنــا غــر مطــردة، بــل خمصوصــة 
هبــذا الظــرف، وليســت مثــل ضمــة )زيــد( يف: جــاء زيــٌد؛ ألّن اجلالــب هلــا العامــل. 

اثنًيا: املنادى املفرد حركته مطردة وتشبه حركة العامل املعنوي الرافع للمبتدأ. 
اثلثًــا: احلركــة هنــا هــي حركــة إتبــاع؛ ألّن العــرب تتبــع الشــيء الشــيء ألدىن مابســه، 

ومثــال ذلــك حركــة اإلتبــاع يف: )احلمــِد لل(. 
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املضــاف  فيكــون  ابملضــاف،  ينعــت  أبنــه  )الرجــل(  إعــراب  علــى  اســتدل  رابًعــا: 
مرفوًعــا؛ ي أيُّهــا الرجــل ذو املــال، والصفــة املضافــة يف ابب النــداء، والصفــة املضافــة 

يف ابب النــداء ال حتمــل علــى اللفــظ بــل علــى احملــل، فيقــال: ي زيــُد ذا املــال. 

وقــد أّكــد النجــدّي كام ابــن الشــجري، وراح يبــّن ســبب اإلتيــان حبركــة اإلتبــاع 
َــا َجــاَز اتِّبَــاع وصــف )َأّي( هَلَــا يف َحرََكــة بنائهــا أِلَنَـّـُه َعــارض َواحْلَرََكــة  بقولــه: ”َوِإمنَّ
ْعــرَاب احْلَاِدثَــة مبجــيء اْلَعاِمــل َوَنِظــر َهــَذا  احْلَاِدثَــة مبجــيء النــداء َشــبيَهة حبركــة اإْلِ
نعــت اْســم )ال( اْلَمْبــِيّ َمعَهــا فَِإنَـّـُه جيــوز ِفيــِه النصــب إتباعــا لفتــح اْســم )ال( ِعْنــد 
ــن ِهَشــام يف  ــة اْب بَعضهــم حَنْــو: اَل رجــل َصاحلــا حمــروم، َوقــد َأَشــاَر ِإىَل َذِلــك اْلَعاَم
ُمغــِي اللبيــب)68( فـََقــاَل يف اجلَِْهــة السَّاِدَســة مــن اْلبَــاب اخْلَاِمــس َمــا َنصــه: َوأمــا اَل رجــل 
ظريفــا فَِإنَّــُه ِعْنــد ِســيبـََوْيٍه مثــل َي زيــد اْلَفاِضــل اِبلرَّفْــع انْتهــى َوَهــَذا خِبِــَاف َحرََكــة اْلبنــاء 

فَِإنَّــُه اَل جيــوز إتباعهــا لعــدم الّشــَبه اْلَمْذُكــور”)69(. 

إنَّنــا أمــام تياريــن أحدمهــا حاضــٌر بقــوة أمــام اآلخــر، وال نــكاد جنــد أحــًدا تبــع 
ملــك النحــاة فيمــا ذهــب إليــه، بيــد أنّنــا جنــد تيــارًا اثلثًــا يــرى أّن هــذه الضمــة ال 
توصــف إبعــراب وال بنــاء، وهــذا مــا قالــه الصبّــان ردًّا علــى األمشــوين، وهــو ردٌّ علــى 
مــن ســبقه، إذ كيــف يكــون الرجــل هــو املقصــود ابلنــداء، ومــع ذلــك ال جيــوز أن 
يكــون حملــه نصبًــا؛ فهــو ليــس املفعــول بــه، بــل اتبــع للمفعــول، ونــّص كامــه: ”وأان 
أقــول: يــرد عليــه أن اتبــع ذي حمــل لــه حمــل متبوعــه وحينئــٍذ ينبغــي أن يكــون حمــل 
اتبــع أي: نصًبــا وأن يصــح نصــب نعتــه، ويؤيــده مــا قدمنــاه عــن الدماميــي)70( يف: 
ي زيــد الظريــف صاحــب عمــرو أنــه إن قــدر صاحــب عمــرو نعتًــا للظريــف لفــظ 
ــا فنصــب، اللهــم إال أن يكــون منــع  بــه كمــا يلفــظ ابلنعــت إن رفًعــا فرفــع وإن نصًب

نصــب نعــت اتبــع أي: لعــدم مساعــه أصــًا”)71(. 



التَّْحِليل النَّْحِوي ِلَترِكيب )أّي( َوْصَلة الّنداء

8٢                                              مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها

لقــد أعجــب الدكتــور عبــاس حســن بــكام الصبــان الــذي نقلــه حرفيًــا، مث علّــق 
عليــه قائــًا: إّن ”الصبــان قــال بعــد ذلــك كاًمــا قــوًي موافًقــا للضوابــط واألصــول 
العامة يعرتض على ما ســبق، فالصبان يرى أن اتبع )أّي( ال بد أن يكون منصواًب 
حمــًا مثــل املتبــوع )أّي(؛ ألن كلمــة )أّي( مبنيــة علــى الضــم يف حمــل نصــب والشــأن 
يف التابــع -دائًمــا- أن يكــون لــه حمــل كمحــل املتبــوع. وهــذا كام صحيــح قــوي 
ال يعــرتض األخــذ بــه إال عــدم ورود الســماع بــه، وللســماع األمهيــة األوىل يف انتــزاع 

حكــم ال يعتــوره عيــب أو ضعــف”)72(. 

إال يف  فــرق  وال  الشــجري،  ابــن  عــن كام  هــو  الصبــان  رأي  أّن  واحلقيقــة 
املصطلــح؛ إذ قــال ابــن الشــجري: الضمــة منزلــة بــن املنزلتــن، يف حــن رأى الصبّــان 
أنــا بــن اإلعــراب والبنــاء -علــى حــد تعريــف الدكتــور عبــاس حســن- والواقــع يقــول 
إّن مــا قالــه ملــك النحــاة صــواب مــن جهــة، ومــا قــال بــه الزجــاج واجلواليقــي وابــن 
الشــجري، صــواٌب مــن جهــة أخــرى، وعليــه فهــذا مفهــوم مــن املفاهيــم الــي جيــب 
على الدارســن اإلحاطة هبا؛ فاالســم إما أن يكون معراًب أو أن يكون مبنًيا، والتاع 
يتبــع مــا قبلــه يف إعرابــه ويف حركتــه، فكيــف يكــون حمــل )أّي( نصبًــا، واتبعهــا مرفــوع 
وجــواًب؟ إذن هــذا مثــال علــى اتســاع اللغــة، وأّن األحــكام النحويــة ليســت مطــردة، 
فلكل قاعدة شــواذ. والوقفة التالية توســع دائرة النظر يف الكام الســابق حى نصل 

بذلــك إىل إعــراب )الرجــل( الواقــع بعــد )أيّهــا(. 

- جــواز نصــب )الرجــل( يف قولنــا: ي أيّهــا الرجــُل عنــد املــازين وموقــف 
النحــاة منــه: 

لقــد رأينــا ســابًقا أن ســيبويه نــص علــى أّن اتبــع )أّي( واجــب الرفــع، وهــذا مــا 
قــال بــه مجهــور النحــاة كمــا رأينــا، بيــد أّن الزجــاج نقــل لنــا أّن املــازين أجــاز النصــب 
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فيــه قياًســا علــى نصــب )الظريــف( يف قولنــا: ي زيــُد الظريــف، فيكــون نصبًــا علــى 
احملــل ال علــى اللفــظ، قــال الزجــاج: ”واملــازين جييــز يف ي أيّهــا الرجــُل النصــب يف 
الرجــل، ومل يقــل هبــذا القــول أحــد مــن البصريــن غــره، وهــو قيــاس ألن موضــع 
املفــرد املنــادى نصــب فحملــت صفتــه علــى موضعــه، وهــذا يف غــر ي أيهــا الرجــل 
جائــز عنــد مجيــع النحويــن حنــو قولــك ي زيــُد الظريــُف والظريــَف، والنحويــون ال 
يقولــون ِإال ي أيهــا الرجــل، ي أيهــا النــاُس، والعــرب لغتهــا يف هــذا الرفــع ومل يــرد عنهــا 
غــره”)73(. وقــال يف موضــع آخــر: ”فهــذا مطــروح مــرذول ملخالفتــه كام العــرب 
والقــرآن وســائر األخبــار”)74(. وقــال أيًضــا: ”وهــذا غلــط مــن املــازين، ألن زيــداً جيــوز 

الوقــف واالقتصــار عليــه دون الظريــف”)75(. 

لقد تواتر النقل عن الزجاج يف هذه املســألة إىل حدٍّ جعل من بعضهم يشــمل 
الزجــاج يف هــذه الــرأي، كابــن مالــك )76( وابنــه)77(، لكــن غالــب العلمــاء عارضــوا رأي 
املــازين، “فهــو رأى ضعيــف جــًدا ال يليــق مبنصــب املــازين”)78(، والعلــة يف ذلــك أّن 
“حــق اللَّْفــظ َأن يكــون اللَّْفــظ أخــًذا مــن اْلَمْعــى، َوالضَّــم يف املنــادى قــد اطــرد َحــىَّ 
ــا َكاَن املنــادى يف اْلُمْفــرد لَــُه لفــظ َومعــى، َصــار محــل  جــرى جْمــرى اْلَمْفُعــول، فـََلمَّ
النَـّْعــت علــى اللَّْفــظ َأكثــر، َوقــد جيــوز َأن حيمــل علــى اْلَمْعــى، ِإْذ َكاَن املنــادى َيصــح 
ــُكوت  ــُكوت َعَلْيــِه، فـَيـََقــع التََّصــرُّف يف النَـّْعــت، فَــِإذا َكاَن املنــادى اَل َيصــح السُّ السُّ

َعَلْيــِه، مل جيــز التََّصــرُّف يف نَعتــه، َومحــل علــى َلفظــه”)79(. 

إّن املتتبــع آلراء العلمــاء يف هــذه املســألة جيــد أّن اإلشــكال لديهــم عــدم ورود 
الســماع يف هــذا الــرأي، ولقــد رأينــا ســابًقا أّن الصبــان بــّن أّن النصــب موافــق لــكل 
الضوابــط، ورأينــا إعجــاب الدكتــور عبــاس حســن هبــذا الــكام، بيــد أّن الســماع 
حــال دون جتويــز هــذا األمــر. فمــا هــو موقــع حقيقــة وجــود الســماع يف هــذه املســألة؟ 

وعليــه نقــول:
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أوًل: ذكر العلماء أّن ابن الباذش قال إّن النصب مسموع من كام العرب)80(. 
اثنًيا: لقد وردت قراءة شاذة يف هذا الباب، وهي اآلية األوىل من سورة الكافرون؛ 
إذ روي )قل ي أيُّها الكافرين( ابلنصب)81(. وقد أجاز العلماء االحتجاج ابلقراءات 
القرآنيــة ســواء أكانــت متواتــرة، أم قــراءة آحــاد أم شــاذة، يقــول الســيوطي: ”أّمــا 
القــرآن فــكل مــا ورد أنــه قُــرئ بــه جــاز االحتجــاج بــه يف العربيــة ســواء أكان متواتــرًا 
أم آحــاًدا أم شــاًذا، وقــد أطبــق النــاس علــى االحتجــاج ابلقــراءات الشــاذة يف العربيــة 
إذا مل ختالــف قياًســا معروفًــا، بــل لــو خالفتــه حُيتــج هبــا يف مثــل ذلــك احلــرف بعينــه، 
وإن مل جيــز القيــاس عليــه“)82(. وبنــاء علــى هــذا يؤيّــد الدكتــور عبــد الفتــاح احلمــوز 
رأي املــازين فيقــول: ”ولســنا نتفــق مــع املانعــن؛ ألّن القــراءة علــى شــذوذها يقــاس 
عليهــا؛ ألنــا جــاءت بلغــة مــن لغــات العــرب، وال التفــات إىل اّدعائهــم أبّن احلمــل 

علــى املوضــع جيــب أن يكــون بعــد متــام الــكام”)83(. 
اثلثًــا: فيمــا يلــي نصَّــان للفــراء أرامهــا يــدالن علــى أّن رأي املــازين مســبوق بــرأي 
الفــراء، وفيــه مــن الدليــل مــا يغــي عــن التعليــق، حيــث قــال: ”تقــول: ي عمــرو 
والصلــت أقبــا. فتجعــل الصلــت اتبعــا لعمــرو وفيــه األلــف والــام ألنــك نويــت بــه 
أن يتبعــه بــا نيــة )ي( يف األلــف والــام. فــإن نويتهــا قلــت: ي زيــد وي أيهــا الّصلــت 
أقبــا. فــإن حذفــت )ي أيّهــا( وأنــت تريدهــا نصبــت كقــول اللَّ عــز وجــل: ﴿َي ِجبَــاُل 
ْــَر﴾)84( نصــب الطــر علــى جهتــن: علــى نيــة النــداء اجملــدد لــه إذ مل  ــُه َوالطَّيـ أَوِِّب َمَع
يســتقم دعــاؤه مبــا دعيــت بــه اجلبــال، وإن شــئت أوقعــت عليــه فعــا: وســخران لــه 
)الطَّيـْــَر( فتكــون النيــة علــى ســخران«)85(. وقــال يف موضــع آخــر الــكام ذاتــه عــن 
َعْمــرو  ِإَذا قلــت: ي  اآليــة، مث أردف قائــًا:«... والوجــُه اآلخــر ابلنــداء، ألنــك 

ــا“)86(.  ــا أيّه ــه إمنــا يدعــى بي والَصْلــت أقِبــا، نصبــت الصلــت ألن
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ولعلــي أقــول إّن هــذا الــرأي كان أســبق مــن الفــراء، فلعلــه لعيســى بــن عمــر، 
إذ روي ولقــد »كان أبــو عمــرو وعيســى يقــرآن: ﴿َي ِجبَــاُل أَوِِّب َمَعــُه َوالطَّيـْــَر﴾ 
وخيتلفــان يف التأويــل، كان عيســى يقــول علــى النــداء، كقولــك: يزيــد واحلــارث ملــا 
مل ميكنــه: ي زيــد ي احلــارث وقــال أبــو عمــرو: لــو كانــت علــى النــداء لكانــت رفعــا 
ولكنهــا علــى إضمــار: )َوَســخَّْران( الطــر«)87(. وهــذا دليــل علــى أّن املســألة ليســت 
متعلقــة ابلعطــف يف إجــازة النصــب، بــل يف النــداء الصريــح واحلديــث هنــا عّمــا فيــه 

)أل( وهــوال يدعــى إال بـ)أيّهــا(. 

- أحكام التابع يف مجلة )أّي( وصلة النداء: 
املمنوع من الوصف:

لقــد بــّن العلمــاء يف ابب وصــف )أّي( أنــا توصــف ابســم اقــرتن بـــ)أل(، واســم 
اإلشــارة، واالســم املوصــول املقــرتن بـــ)أل(، ومنعــوا مــا عــدا ذلــك، ســواء بقطــع )أّي( 
َعــن الّصفــة فــا يُقــال: َي أَيهــا دون ذكــر الصفــة، أو بغــر مــا ذكــر مــن األوصــاف 
الســابقة؛ ألنــه ليــس مــن كام العــرب؛ إذ منعــوا الوصــف ابألمســاء املوصولــة األخــرى 
مثــل )َمــن( واألعــام كـ)زيــد( واملضــاف كقوهلــم: ي أيهــا صاحــب الرجــل )88(، وقــد 
علــل ابــن الــوراق عــدم جــواز كــون املضــاف نعًتــا لـــ)َأي( يف النــداء “أِلَن اْلُمَضــاف 
مُيكــن َأن تدخــل َعَلْيــِه )َي(... فَــِإن َكاَن اْلُمَضــاف َيصــح ُدُخــول )َي( َعَلْيــِه، مل حْيتَــج 

ِإىَل )َأي(، فَلَهــَذا مل جيــز َأن تنـَْعــت )أي( ابملضــاف”)89(. 
وتوقفــوا عنــد النــوع األول مــن الوصــف فبينــوا أّن )أل( جيــب أن تكــون جنســية، 
قــال ابــن مالــك: »والــكام الصحيــح أن يتوصــل إىل نــداء مــا فيــه األلــف والــام 
اجلنســيتان جبعلــه صفــة ألّي متلــوة هبــاء التنبيــه حنــو: أييهــا الرجــل... ويقــوم مقــام 
ذي األلــف والــام اجلنســيتن موصــوٌل مصــّدر ابأللــف والــام حنــو: ﴿َي أَيُـَّهــا الَّــِذي 

نــُـّزَِل َعَلْيــِه الذِّْكــُر﴾)90( أو اســم إشــارة عــار مــن الــكاف«)91(. 
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إّن كام ابــن مالــك الســابق هــو حمــل اتفــاق بــن غالــب العلمــاء مــن حيــث 
إثبــات الصحــة، بيــد أّن هنــاك خافًــا يف بعــض اجلزئيــات؛ إذ يف اشــرتاط العلمــاء أن 
تكــون )أل( جنســية الــي »صــارت بعــد )أي( للحضــور، كمــا صــارت كذلــك بعــد 
اســم اإلشــارة«)92( خــاف، قــال أبــو حيــان: »فلــو كان يف التابــع )أل( للمــح الصفــة 
كالنضــر، واحلــارث، والعبــاس، فمذهــب اجلمهــور أنــه ال جيــوز: ي أيهــا احلــارث، 
وهــو علــم و)أل( فيــه للمــح الصفــة، وقــد أجــازه الفــراء، واجلرمــي ونــص عليــه«)93(. 
وهــذا الــذي ذكــره أبــو حيــان مــن املنــع نــص عليــه ســيبويه إذ قــال: »وال جيــوز أن 
تقــول: ي أيُّهــا الــذي رأيــت؛ ألنــه اســٌم غالــب كمــا ال جيــوز ي أيُّهــا النَّضــر وأنــت 
تريــد االســم الغالــب«)94(. وقــد بــن الســرايف مــراد ســيبويه فقــال: »واملســمى مبــا فيــه 
األلف والام ال جيوز أن جتعله نعتا المسها يف النداء ال تقول: ي أيها النضر لرجل 
امســه النضــر؛ ألنــه قــد صــار علمــا، وإمنــا تنعــت أيهــا أبمســاء األجنــاس أو صفاهتــا، 
وكذلــك إذا كان امســه )الــذي رأيــت( مل جيــز: ي أيهــا الــذي رأيــت«)95(. ويتبــع ذلــك 
العلــم الــذي فيــه )أل( ابلغلبــة، مثــل: الّصعــق)96(، و»كذلــك )أل( الــي جيــر هبــا 
فقــد العلميــة حنــو: الزيــدان، والزيــدون، واهلنــدات، فــا تقــول: ي أيهــا الزيــدان، أو 

الزيــدون، وال: ي أيتهــا اهلنــدات«)97(. 

وقــد بــّن ابــن األثــر أنّــه »إذا انديــت هــذا النّــوع مــن األمســاء أمســاء رجــال، 
فبعضهــم يقــول: ي حــارث، وي عبّــاس، وي فضــل، وهــذا يلتبــس مبــن مسّــى حــاراث 
يف األصــل، وبعضهــم يقــول: ي أيّهــا احلــارث، وفيــه قبــح؛ جلعــل العلــم وصفــا، كمــا 
قالــوا: مــررت هبــذا احلــارث، فــإن اعتــرت الوصفّيــة فيــه، كان وجًهــا، قــال شــيخنا: 
والّصواب عندي: ي من هو احلارث أقبل، واألّول أكثر«)98(. لكّن أاب حيان يقول: 
»العلــم الــذي فيــه )أل( يف ندائــه خــاف، قيــل حيــذف وينــادى وقيــل: ال ينــادى، وهــو 

الظاهــر، ألن نــداءه، وحــذف )أل( تغيــر لصيغــة العلــم، وينــادى )أبي(«)99(. 
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إّن الناظــر يف الــكام الســابق ليجــد نوًعــا مــن احلــرة يف بعــض اآلراء، فكيــف 
يكــون العلــم ال ينــادى، هــل هــذا مــن واقعيــة اللغــة يف شــيء؟ َأأِلَنَّ العلــم منقــول مــن 
صفــة وفيــه )أل(؟ أوليــس غالــب األعــام منقولة!؟وأّمــا قــول مــن قال:ينــادى بقولنــا: 
ي من هو احلارث، فهذا كام يتشابه مع كام من جعل )أّي( موصولة، وهو نوع 
من التفسر، كما فسروا قوله تعاىل: ﴿أَْم َمْن ُهَو قَاِنٌت َآاَنَء اللَّْيِل﴾)100( )أَمَّْن( مبَْعَى 
َعــاِء، يــُـرَاُد هِبـَـا: َي َمــْن ُهــَو قَانِــٌت آاَنَء اللَّْيــِل، َواْلَعــَرُب تـُنَــاِدي اِبأْلَلِــِف َكَمــا تـُنَــاِدي  الدُّ
بِيَــا، فـَتـَُقــوُل: أَزِيــُد أَْقبِــْل، َوَي َزيْــُد أَْقبِــْل«)101(، وقــد وجــدت مــن خــال النظــر يف 
كتــب احلديــث أن النــيب -صلــى هللا عليــه وســلم- والصحابــة الكــرام عندمــا ينــادون 
العبــاس -رضــي هللا عنــه- كانــوا حيذفــون )أل(، وهــذا يؤكــد األســلوب األول. إال أّن 

مــا أجــازه الفــراء واجلرمــي لــه وجهــه؛ وذلــك:
أوًل: قال سيبويه:: »ويقولون: ي عمرو واحلارُث، وقال اخلليل رمحه هللا: هو القياس، 

كأنه قال: وي حارُث«)102(. والقياس على الكثر، وال يعي عدم وجود املخالف. 
اثنيًــا: إّن املطالــع لــكام الفــراء يف املعــاين جيــد أنــه يســتعمل كثــرًا )ومسعــت مــن 

العــرب( وهــذا يؤكــد صحــة هــذا األســلوب. 
اثلثًــا: أتكيــد ابــن األثــر يشــر إىل اســتعمال هــذا األســلوب، ولــو كان أقــّل مــن 
األول، وفيــه احتــاد العلــم مــع الصفــة)103(، وهــذا يوافــق تقييــد النحــاة إتبــاع )أي( 

ابلصفــة. 
رابًعــا: قــال املــرادي: »ويتعــن أن جيعــل عطــف بيــان عنــد مــن أجــازه«)104(. وهــذا 
وتبعــه  التوجيــه.  هــذا  ملــا وجهــه  وإال  األســلوب،  علــى صحــة  املوافقــة  إىل  يشــر 

األمشــوين)105(. 
خامًســا: يبــن املعــري أّن حــذف )أل( أيســر مــن حــذف أداة النــداء يف ابب هــذه 
األمســاء، فقــال: »إال أنــه ال ميتنــع أن حيــذف منــه األلــف والــام يف النــداء؛ ألنــه مســي 
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ومهــا فيــه، كمــا قالــوا: الضحــاك والعبــاس، فــكأن حــذف األلــف والــام منهمــا أيســر 
منــه يف قولــك: رجــل أقبــل. والنحويــون يــرون ذلــك مــن الضــرورات«)106(. 

ويتعلــق يف هــذا البــاب مســألة التابــع الســم اإلشــارة الواقــع نعتًــا لـــ)أي(؛ إذ 
اشــرتط كثــر مــن العلمــاء أن يكــون مقــرتاًن بـــ)أل( كقولنــا: ي أيهــذا الرجــل، بيــد أنــم 
ذكــروا أّن ابــن مالــك ال يشــرتط ذلــك تبًعــا البــن عصفــور)107(. واحلــق أّن ابــن مالــك 
نــص علــى هــذا يف غــر كتــاب مــن كتبــه، قــال يف شــرح التســهيل: »أو اســم إشــارة 

عــار مــن الــكاف، كقــول الشــاعر:

أيُّهــذان ُكا)108( ]البيــت[ واألكثــر أن جيمــع بــن اســم اإلشــارة وذي األلــف 
الفــرزدق)109(: والــام، كقــول 

َأاَل أَيُـَّهَذا السَّائِِلي َعْن أَُروَمِي)110(... َأِجدََّك ملَْ تـَْعِرْف فـَتـُْبِصَرُه اْلَفْجرَا

... ويســاوي اســم اإلشــارة أيًّ يف وجــوب رفــع صفتــه، واقرتانــا ابأللــف والــام 
اجلنســيتن. وخيالفهــا جبــواز اســتغنائه عــن الوصــف«)111(. وتبعــه غــر واحــد منهــم: 

ابــن هشــام)112(، وابــن القيــمـ)113(، والنجــار)114(. 

واحلقيقــة أّن غالــب العلمــاء نقلــوا رأي ابــن مالــك دون طعــن، وذُكــر أّن ابــن 
الضائــع نــص علــى اشــرتاط ذلــك)115(، وعــاوة علــى هــذا فإنــم مل يؤوِّلــوا النــص 
الظاهــر، بيــد أّن الــذي أنكــر علــى ابــن مالــك هــو أبــو حيــان، إذ قــال: »وهــذا البيــت 
( توصــف ابســم اإلشــارة وحــده  الــذي أنشــده املصنــف وغــره دليــًا علــى أّن )أيًّ
دون وصــف مبــا فيــه )أل( قــد بــى عليــه املصنــف وابــن عصفــور جــواَز: ي أيّهــذا، 
ــأّول  دون وصــف وهــو بيــت غايــة يف النــدرة، وينبغــي أاّل تبــى عليــه قاعــدة، وأن يُت
علــى حــذف املوصــوف ضــرورة، تقديــره: أيهــذان الرجــان«)116(. مث ذكــر العديــد مــن 

الشــواهد علــى وصــف اســم اإلشــارة مبــا فيــه )أل(. 
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إّن املدقــق فيمــا ســبق مــن أقــوال جيــد أّن مــا نســب البــن مالــك يف واقــع األمــر 
ليــس لــه، ومــا حتامــُل أب حيــان إال ملــا نعلمــه مــن موقفــه مــن ابــن مالــك، والصــواب 
أّن هــذا الــرأي للفــراء، وعليــه فهــو رأي كــويف، وقــد نقلــه ثعلــب إذ قــال: »قــال الفــراء: 
ي أيّهــذا اكتفــوا ابلرجــل مــن ذا، وبــذا مــن الرجــل، وجيمعــون بينهمــا فيقولــون: ي 

أيهــذا الرجــل، وأنشــد:

أَيُـَّهَذاِن ُكَا زَادَُكَما      َوَذرَاين َواِغًا ِفيَمْن يَِغْل

فجــاء هبــذا وأســقط الرجــل«)117(. وجــاء يف النــص ذاتــه أّن الفــراء نقــل أنــم 
العلمــاء مــن جــواز  إليــه هــؤالء  أقبــل، وهــذا يقــوي مــا ذهــب  أيّهــذا  يقولــون: ي 
االســتغناء عــن وصــف اســم اإلشــارة مبــا فيــه )أل(، وقــد جعــل هــؤالء العلمــاء هــذا 
مــن ابب القليــل مقابــل الكثــر. وقــد علمنــا ســابًقا أنــه إذا قصــد نــداء اســم اإلشــارة، 

وقــدر الوقــف عليــه وعرفــه املخاطــب بــدون نعــت، فــا يلــزم نعتــه. 

وصف اتبع )أّي(: 
تنــاول العلمــاء مســألة متعلقــة بوصــف وصــف )أّي(، وكانــت حمــل خــاف 
بينهــم؛ إذ منهــم مــن أطلــق احلكــم دون تفصيــل، ومنهــم مــن فصــل املســألة، والذيــن 
فّصلــوا اختلفــوا أيًضــا فيمــا بينهــم. وبدايــة لدينــا مســتوين مــن وصــف الوصــف، ومهــا: 
وصــف الوصــف ابملفــرد: ي أيّهــا الرجــل )الطويــل(. و وصــف الوصــف ابملضــاف: 

ي أيّهــا الرجــل )ذو املــال(. 

لقــد كان ســيبويه أّول مــن حكــم ابلرفــع علــى هــذه الصفــات، فقــال: ”واعلــم 
أن هــذه الصفــات الــي تكــون واملبهمــة مبنزلــة اســم واحــد، إذا ُوصفــت مبضــاف أو 
ُعطــف علــى شــيء منهــا، كان رفعــا، مــن قبــل أنــه مرفــوع غــُر منــادى. واطــرد الرفــع 
يف صفــات هــذه املبهمــة كاطــراد الرفــع يف صفاهتــا إذا ارتفعــت بفعــٍل أو ابتــداء، أو 
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تبــى علــى مبتــدأ، فصــارت مبنزلــة صفاهتــا إذا كانــت يف هــذه احلــال... فمــن ذلــك 
قــول الشــاعر)118(:

ي أَيُّها اجلاهُل ذو التَّنّزِي”)119( 

وتبعه يف ذلك عدد من العلماء منهم: ابن مالك)120(، واملرادي)121(، واألزهري )122(. 

وذهــب املــرد إىل التفصيــل يف هــذه املســألة، فقــال: ”فَــِإن الَّــِذي خْيَتــار الّرْفــع؛ 
َوَذلِــَك أِلَن الرجــل َمْرفُــوع غــر َمْبــِيّ، َو)ُذو التنــزي( نعــت لَــُه فـَُهــَو مبَْنزِلَــة قـَْولــك 
ــال. َوالّنصــب جيــوز علــى َأن جَتَْعلــُه بَــَدال مــن َأي فكأنــك قلــت 

َ
َجــاَءين الرجــل ُذو امل

َي أَيَهــا الرجــل َي َذا التنــزي... َوأمــا قـَْولــه َي أَيَهــا الرجــل ُذو اجلمــة فَــَا جيــوز َأن 
ــَك أِلَن املبهمــة  يكــون ُذو اجلمــة مــن نعــت )َأّي( اَل َتقــول: َي أَيَهــا َذا اجلمــة؛ َوَذِل
معــارف أبنفســها فَــَا تكــون نعوهتــا معــارف بَغْرَهــا أِلَن النَـّْعــت ُهــَو املنعــوت يف 
احْلَِقيَقــة”)123(. فاملــرد تنــاول املضــاف فقــط، فــإن كان نعًتــا للرجــل فحكمــه الرفــع، 
وإن نصبــت فعلــى أن يكــون بــداًل مــن )أّي( علــى احملــل، ولكــن يفهــم مــن كامــه أنــه 
لــو كان نعــت النعــت مفــرًدا )ي أيهــا الرجــُل الطويــل( جلــاز النصــب نعتًــا لـــ)أّي( علــى 
احملــل، فهــو معرفــة بذاتــه. وقــد روي توجيــه النصــب عــن األخفــش)124( ســابًقا للمــرد، 
وتبعــه يف هــذا: ابــن الســراج)125(، وابــن الــوراق)126( وابــن األثــر)127(. وابــن الشــجري)128(، 

خمالًفــا هبــذا الــرأي رأيــه الســابق الــذي أوجــب فيــه الرفــع)129(. 

وجــاء أبــو حيــان فســلك مذهبًــا آخــر يف هــذا البــاب؛ إذ يــرى)130( أّن املفــرد 
الطويــُل وي  الرجــُل  أيّهــا  )للرجــل( ويكــوانن مرفوعــن: ي  نعتًــا  يقعــان  واملضــاف 
أيّهــا الرجــُل ذو املــاِل. وجيــوز يف املفــرد أن يكــون نعتًــا لـــ)أّي( وليــس بــداًل كمــا قــال 
ســابقوه، وهــذا النعــت جيــوز فيــه الرفــع والنصــب؛ فالرفــع علــى اللفــظ، والنصــب علــى 
احملــل )حمــل أّي(: ي أيّهــا الرجــُل الطويــُل، وي أيُّهــا الرجــُل الطويــَل. أّمــا املضــاف 
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فيكــون أيًضــا نعتًــا لـــ)أّي( بيــد أنــه ال جيــوز فيــه إال النصــب علــى موضــع )أّي(: ي أيّهــا 
الرجــُل ذا املــاِل. واســتأنس أبــو حيــان بقــول ابــن أصبــغ، فقــال: ”وذكــر ابــن َأْصَبــغ 
أن جــواز النصــب يف الصفــة املكــررة ابتفــاق مــن النحويــن. ويعــي إذا كانــت الصفــة 
حممولــة علــى أي علــى موضعهــا، وإذا كانــت غــر مضافــة فإنــا إن تبعــت الصفــة 

األوىل رفعــت وصفــا هلــا، وإن كانــت مضافــة نصبــت«)131(. 

ولقــد توقــف انظــر اجليــش عنــد كام أب حيــان فلــم يــرق لــه، فقــال: إّن النصــب 
-يقصــد يف ابب املضــاف- فيــه علــى املوضــع، ومل يتجــه يل ذلــك؛ ألنــه لــو جــاز 
مراعــاة املوضــع ابلنســبة إىل الثــاين -يقصــد ذا املــال- جلــاز مراعاتــه ابلنســبة إىل 
الرفــع محــًا  فالظاهــر وجــوب  مفــرًدا  الوصــف  الرجــل- وإن كان  األول -يقصــد 
علــى لفــظ )أّي(. لكــن الشــيخ ذكــر أن النصــب جائــز محــًا علــى موضــع )أّي( ومل 
يظهــر يل وجــه ذلــك، وكيــف يكــون لـــ)أّي( موضــع ابلنســبة إىل الوصــف الثــاين وال 
يكــون هلــا موضــع ابلنســبة إىل الوصــف األول. إال أن يقــال: ملــا مت الــكام بذكــر 
الوصــف األول أمكــن مراعــاة املوضــع ألن املوضــوع إمنــا يراعــى بعــد متــام الــكام كمــا 
( إمنــا أيت هبــا وصلــة لنــداء مــا بعدهــا فصورهتــا صــورة  تقــدم. ويف ذلــك نظــر، ألن )أيًّ
املنــادى، وليســت مبنــاداة، وإذا مل تكــن منــاداة فكيــف يتحقــق هلــا موضــع؟«)132(. 

إّن األسئلة الي طرحها انظر اجليش، أسئلة مشروعة تشر إىل أّن التعامل مع 
هــذه الرتكيــب كان علــى أســاس اللفــظ املفــرد املنفصــل عــن اآلخــر، فُجعــل لـــ)أّي( 
حمــًا يبــى عليــه النصــب، مــع أنــا وصلــة فقــط، ومــع أنــا هــي ومــا بعدهــا كالكلمــة 
الواحــدة -هــذا علــى حــّد قوهلــم- أّمــا ســيبويه ومــن تبعــه يف جعلــه الرفــع واجبًــا، 
قــد خالــف النقــل؛ إذ روي البيــت الــذي استشــهد بــه ابلنصــب كمــا جــاء عنــد ابــن 

الشــجري)133(، وأجــازه العلمــاء ابتفــاق النحويــن كمــا رأينــا. 
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- موقع اللفظ التابع لـ)أّي( من اإلعراب: 
لقد أخرت هذا الكام عن اتبع )أّي( مع أنه أســبق من حيث ترتيب اجلملة 
مــن وصفــه؛ أي وصــف اتبــع )أّي( كــي نطلــع علــى مــدى اخلــاف بــن العلمــاء يف 
مســألة حمــل )أّي( مــن اإلعــراب، ومــا ســبقه مــن كام عــن جــواز نصــب اتبــع أي 
عنــد املــازين، كمــا نقلنــا -ســابًقا- آراء العلمــاء يف نــوع )أّي( مــن جهــة، وتركيــب 
)ي أيهــا الرجــل(، ونريــد أن نعــرف توجيههــم اإلعــراب لكلمــة )الرجــل( ومــا شــاكلها، 
وذلــك علــى اعتبارهــا )وصلــة( ال علــى كونــا موصولــة؛ فهنــاك عــدة مذهــب يف هــذا 

املقــام، بــل لقــد تعــددت اإلعــراابت يف املذهــب الواحــد، وهــي علــى النحــو اآليت:

أوًل: أن يكــون صفــة لـــ)أّي(: وهــذا هــو مذهــب اخلليــل وســيبويه؛ وذلــك أّن االســم 
الواقــع بعــد )أّي( تبــع حركتهــا، وعليــه فهــو اتبــع بــا شــك، فلّمــا مل يتــم الــكام 
بـــ)أي(، وكان بــا رابــط مل يكــن عطًفــا، “واتفقــوا علــى أنــه ال يكــون بــدال لعــدم 
اســتقال أي ابلنــداء”)134(. فبقــي أن يكــون عطــف بيــان أو نعتًــا، فاختــاره ســيبويه، 
وقــد ذكــر ذلــك يف العديــد مــن املواضــع يف الكتــاب، ومنهــا قولــه: ”ابب ال يكــون 
الوصــف املفــرد فيــه إال رفعــا، وال يقــع يف موقعــه غــُر املفــرد، وذلــك قولــك: ي أيهــا 
الرجــُل، وي أيهــا الرجــان، وي أيهــا املــرأاتن. فــأيُّ ههنــا فيمــا زعــم اخلليــل رمحــه 
هللا كقولــك ي هــذا، والرجــل وصــٌف لــه كمــا يكــون وصفــا هلــذا”)135(. وقــد تبــع 
هــذا الــرأي غالــب العلمــاء، ومنهــم: الزجــاج)136(، والنحــاس)137(، وابــن الــوراق)138(، 
وابــن جــي)139(، وابــن يعيــش)140(، وابــن مالــك)141(، وابــن القيــم)142(، واألزهــري)143(، 

والســيوطي)144(، والنجــدي)145(، واملفهــوم مــن كام املــرد)146(. 

ويؤكــد الشــاطيب هــذا الــرأي فيقــول: ”إن ذا األلــف والــام الواقــع بعــد )أي( 
صفــة مطلًقــا، كان مشــتًقا أو جامــًدا. أمــا إذا كان مشــتًقا فظاهــر إن قلنــا: إنــه 
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ليــس علــى حــذف املوصــوف، حنــو: ي أيهــا الفاضــل. وأمــا إذا كان جامــًدا فكذلــك 
أيًضــا، إال أنــم اســتجازوا هنــا الوصــف ابجلامــد”)147(. 

اثنًيــا: أن يكــون عطــف بيــان؛ ألنــه ليــس مشــتّقا ومــا كان منــه مشــتّقا فيتــأول بغــر 
املشــتق وقــد رّجــح هــذا ابــن الســيد)148(، وقــال انظــر اجليــش نقــًا عــن شــرح املفصــل 
البــن عمــرون)149(: ”قــال: وإذا قلــت: ي أيهــا الرجــل، فــأي منــادى معرفــة ابإلشــارة 
والقصــد و)هــا( مقحمــة بــن أي وصفتهــا، والرجــل عطــف بيــان، ومــن ذكــر أنــه 

وصــف فتســامح. نــص عليــه ابــن جــي)150( وغــره”)151(. 
اثلثًــا: التفصيــل يف الرأيــن الســابقن؛ فــإن كان مشــتًقا فهــو نعــت وإن كان جامــًدا 

فهــو عطــف بيــان)152(، ورجــح هــذا الــرأي كل مــن األمشــوين)153(، والنجــار)154(. 
رابًعــا: أن يكــون خــرًا وهــذا مــا ذهــب إليــه الكوفيــون -كمــا رأينــا ســابًقا- ولــذا فــإن 
مجلــة )ي أيهــا الرجــل( هــي يف األصــل ي أيُّ + هــذا الرجــل، وعليــه فالرجــل خــر 

الســم اإلشــارة، واجلملــة تفســرية لـــ)أّي()155(. 
خامًســا: أن يكــون )الرجــل( نعتًــا الســم اإلشــارة الــذي هــو )هــا( وهــو مذهــب 
ابــن كيســان، أي: ي: )أداة نــداء( أيُّ: )منــادى( هــا= هــذا )نعــت ألّي( الرجــل: 

)نعــت هلــذا()156(. 

ولعلنــا نقــول: إّن الراجــح مــن هــذه اآلراء هــو كــون )الرجــل( مــن التوابــع، أّمــا 
رأي الكوفيــن وابــن كيســان فقــد بينــا مــا عليهمــا مــن مآخــذ عنــد حديثنــا عــن أصــل 
الرتكيــب، لكــن احلكــم علــى )الرجــل( أنــه مــن التوابــع كمــا رأينــا ســابًقا ليــس حمــل 
اتفــاق مــن اجلميــع مــن حيــث نوعيــة التابــع، ومنشــأ اخلــاف مبــي علــى أســاس نــوع 

اللفظــة، أهــي مشــتقة أم جامــدة؟ وعليــه هــل هــو نعــت أم عطــف بيــان؟
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وجيــدر بنــا أن نقــف عنــد الفــرق بــن النعــت وعطــف البيــان؛ ليتســى لنــا ترجيــح 
أقــرب هــذه اآلراء إىل الصــواب، أّمــا الفــرق بينهمــا)157( فقــد:

1-  مســي عطــف البيــان بذلــك؛ ألن اللفــظ الثــاين تكــرار للفــظ األول، ويشــبه أن 
يكــون مرادفًــا؛ لــألول؛ ألن الــذات املدلــول عليهــا ابللفظــن واحــدة، وإمنــا يؤتــى 

ابلثــاين لــزيدة البيــان. 
2- ويشــرتط فيــه أن يكــون جامــًدا، خبــاف النعــت؛ فإنــه ال يكــون إال مشــتًقا، أو 

مــؤواًل بــه. 
3- والنعــت يوضــح متبوعــه ببيــان صفــة مــن صفاتــه، ومعــًى فيــه، أو يف ســببيه. أمــا 

عطــف البيــان؛ فيوضــح متبوعــه ويزيــل عنــه شــائبة اإلهبــام بنفســه. 

وحنــن نــرى أّن الرتكيــب إّمــا أن يتبــع مبشــتق أو جبامــد فيقــال: ي أيّهــا الرجــل، 
وي أيّهــا الفاضــل، ويف كا احلالتــن حنــن نعلــم أّن املنــادى يف احلقيقــة هــو االســم 
الثــاين، و)أّي( شــديدة اإلهبــام، فاملســألة ليســت مــن ابب: جــاء زيــٌد الطويــُل وال 
مــن ابب جــاء أبــو حفــص عمــر، فاللفــظ األول يف كا اجلملتــن حيمــل داللــة يف 
ذاتــه ومســتقل عــن الثــاين، وابلتــايل فإنــي يف الواقــع ال أنعــت أّي وال أعطــف عليهــا، 
ولكــن لـــّما كانــت احلركــة حركــة إتبــاع، وأصبــح حيّــز االختيــار مــن التوابــع حمصــورًا بــن 
هذيــن، كان مــا كان مــن احلكــم، إذ هــو قائــم علــى مبــدأ اللفــظ ال الداللــة، وعليــه 
فــا صحــة -برأيــي- للنظــر إىل شــروط االســم الواقــع نعتًــا أو عطــف بيــان، وتطبيــق 
العلمــاء يعربــون )أّي( أبنــا  هــذه الشــروط علــى هــذا الرتكيــب املغايــر، وإذا كان 
منــادى مبــي علــى الضــم يف حمــل نصــب واملنــادى حقيقــة الرجــل أو الفاضــل »وإمنــا 
كان:ي أيهــا الرجــل، هــو األصــل لقولــك: ي رجــل، ألن املقصــود نــداء املعرفــة«)158(، 
فلمــاذا ال يكــون بــداًل؟ وحنــن قــد رأينــا أن )أّي( حتتــل موقــع الوصلــة فقــط؛ فنصــل مــن 
خاهلــا للمنــادى فهــو املنــادى إذن، ولـــّما مل أســتطع حذفهــا اصبحــت الزمــة حتمــل 
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داللــة الثــاين والثــاين حيــل حملهــا معــًى وهــو شــرط صحــة البدليــة. أو منــادى مبــي 
علــى الضــم و)أّي( وصلــة زائــدة الزمــة ال حمــل هلــا مــن اإلعــراب؛ ولقــد رأينــا ســابًقا 
انظــر اجليــش يســتغرب مــن كــون )أّي( هلــا حمــل، إذ كيــف يراعــى احملــل يف الوصــف 

الثــاين وال يراعــى يف الوصــف األول؟

وأقــول: لقــد أعــرب العلمــاء تركيــب )ي أيهــذا الرجــل( بقوهلــم: أي: منــادى مبــي 
علــى الضــم يف حمــل نصــب، وهــا: للتنبيــه، وذا: صفــة أي يف حمــل رفــع، والرجــل: 
صفــة لــذا أو عطــف بيــان مرفــوع بضمــة ظاهــرة. فــإذا كانــت )أّي(= )ذا( و)ذا(= 
)الرجــل( فـ)الرجــل(= )أّي( والرجــل نعــت أو عطــف بيــان وكل مــا جــاز أن يكــون 
 ) عطــف بيــان جــاز أن يكــون بــداًل، ولــو أّن )أّي( مبهمــة و)ذا( مبهمــة بيــد أن )أيًّ
أشــد إهبامــا مــن أمســاء اإلشــارة)159(، والرجــل وضــح )ذا(، فــكان توضيــح الداللــة 

جــارًي ابلتدريــج. 

وإمنــا قلــت مــا قلــت اعتمــاًدا علــى قــول ســيبويه: »ألنــك ال تســتطيع أن تقــول: 
ي أيُّ وال ي أيهــا وتســكت، ألنــه مبَهــم يلزمــه التفســُر، فصــار هــو والرجــل مبنزلــة 
اســٍم واحــد، كأنــك قلــت ي رجــل«)160(. فمــاذا يقصــد بقولــه التفســر؟ هــل النعــت 
هــو التفســر؟ إّن التفســر أداة لتوضيــح مبهــم مثــل التمييــز، الــذي إن حــذف بقــي 
املبهــم علــى إهبامــه، وليــس النعــت كذلــك إذ ميكــن االســتغناء عنــه وال يضــر أبصــل 
( وصلــة إىل ذكــر مــا فيــه األلــف والــام  الداللــة. وعلــى قــول الرمــاين: »ألن )أيًّ
يف النــداء، يصلــح أن تذكــر، ويصلــح أن تــرتك يف النــداء، فيقــال:ي أيهــا الرجــل، 
وي رجــل«)161(. فلــو قابلنــا بــن مجلــة النعــت ومجلــة النــداء هنــا فكانــت أي منــادى 
تســاوي املنعــوت يف مجلــة أخــرى، هــل جيــوز لنــا حــذف املنعــوت وبقــاء النعــت، 

وتبقــى الداللــة واحــدة؟ 
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واعتمــدت علــى قــول أب حيــان: »وجيــوز أن يوصــف )أي( ابســم اإلشــارة 
فتقــول: ي أيهــذا... وجيــوز )ي أيهــذا اجلملــة( بــداًل مــن )أي( ال صفــة هلــذا«)162(. 
فاجلملــة الواقعــة بعــد اســم اإلشــارة بــدل مــن )أّي( واســم اإلشــارة يف احلقيقــة هــو 
)أّي( وهــو املنــادى، فكيــف يكــون مــا بعــده بــداًل لـــ )أي( وال يكــون بــداًل لــه؟ وحنــن 
نقــول: جــاء هــذا زيــٌد، ونعــرب زيــًدا بــداًل مــن اســم اإلشــارة، واجلملــة يف احلقيقــة: 

، أي: أاندي الرجــل.  أاندي أيًّ

وقــد نقــل انظــر اجليــش لنــا قــول ابــن عمــرون يف مســألة الوصــف فقــال: »قــال 
-يقصــد ابــن عمــرون-: ألن اســم اإلشــارة يوصــف مبــا توصــف بــه أي فقوهلــم: 
ابــن جــي)163(: أصحابنــا  قــال  توكيــًدا ألي.  اإلشــارة  اســم  الرجــل كان  أيهــذا  ي 
يســتضعفون وصــف أي يف النــداء هبــذا، ألنــا مبهمــة وحمتاجــة إىل الصفــة، وهــذا 
مبهــم حمتــاج إىل موضــح فلــم يكــن يف القيــاس أن ينفــي اإلهبــام مبعــرف يف اإلهبــام، 
لكنــه ملــا كان هــذا هنــا موصوفــا مبــا فيــه األلــف والــام صــار االعتمــاد علــى الصفــة 
واســتهلك هــذا بينهمــا انتهــى كام ابــن عمــرون«)164(. ويعلــق انظــر اجليــش علــى مــا 
نقلــه ابــن عمــرون مــن كام البــن جــي قائــًا: »وأنــت إذا أتملــت كام ابــن جــي 
هــذا علمــت أنــه كام مــن وفــق وســدد وأطلعــه هللا تعــاىل علــى خفــاي احلكمــة مــن 
اللغــة العربيــة«)165(. وهبــذا الــكام نــرى أن مســألة االتفــاق علــى كــون اســم اإلشــارة 

يقــع صفــة ألي أمــر كان حمــل رفــض لــدى العلمــاء. 

والــكام الســابق البــن جــي مســتوحى مــن كام أب عمــر ومــن شــيخ ابــن جــي 
أب علــي، إذ »روى عــن الفارســي أنــه قــال: كنــت قدميًــا أســتوحش مــن وصــف 
)أي( بـــ)ذا( وأرى أنــه ال فائــدة فيــه، ألنمــا مًعــا مبهمــان، حــى رأيــت ألىب عمــرٍو 
يف بعــض كتبــه مثــل الــذي أنكــرت. قــال بعضهــم: قلــت ألب علــي: إال أن انضمــام 
)الرجــل( إليــه هــو الــذي يفيــده اختصاًصــا قــال: فهــذا يقــع بـ)الرجــل( فــأي حاجــٍة بنــا 
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إىل )هــذا(؟ قــال ابــن خــروف: وهــذا مــن أب عمــرٍو وأب علــي حتكــم، ورد ملــا قالــت 
( اســم اإلشــارة لكنهــا مل تقــل  العــرب واستحســنته«)166(. نعــم لقــد أتبعــت العــرب )أيًّ

هــذا وصــف لــه، فأيــن التحكــم وأيــن الــرد يف كامهمــا؟
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اخلامتة:
وبعــد هــذا العــرض لـــ)أّي( الوصلــة لنــداء مــا فيــه )أل( ودراســة الرتكيــب الندائــي 
الواقعــة فيــه، وبيــان آراء العلمــاء فيهــا، خلصــت الدراســة إىل جمموعــة مــن النتائــج، 

مــن أمههــا:

أوًل: إّن القــول أبّن )أّي( يف مجلــة )ي أيُّهــا الرجــُل( صلــة ال وصلــة لنــداء مــا فيــه 
)أل( رأي نســب لألخفــش، وبــذل العلمــاء جهــًدا كبــرًا لــرده أو للدفــاع عنــه دون 

قبولــه، وهــو ليــس لــه وإمنــا ســبق إليــه. 

اثنيًــا: تعــددت اآلراء يف ماهيــة الـ)هــا( امللحقــة بـــ)أّي( وهــذا التعــدد يشــر إىل عــدم 
وجــود دليــل مــادي، يرجــح صحــة رأي علــى آخــر، ونظــّن أّن الصــواب أّنــا تولــدت 
من ألف الوصل يف املعرف بعد )أّي(؛ إذ إّن الصعوبة النطقية الي جلبت ألجلها 
)أّي( للوصول لنداء املعرف أبل بقيت حاضرة، واملسهل هلذا األمر وجود الـ)ها(. 

اثلثًــا: إّن رأي املــازين اجملــوز لنصــب اتبــع )أّي( رفــض مــن قبــل العلمــاء لعــدم ورود 
الســماع لديهــم، وقــد أوردان أدلــة تؤّكــد وجــود الســماع فيــه مــن جهــة، وأنــه ليــس 

للمــازين بــل هــو رأي ســبق إليــه مــن جهــة أخــرى. 

رابًعــا: إّن االســتغناء عــن وصــف اســم اإلشــارة مبــا فيــه )أل( أمــر يؤكــده الســماع، 
ــا البــن عصفــور، بــل هــو للفــراء.  واحلقيقــة أّن هــذا الــرأي ليــس البــن مالــك تبًع

خامًســا: إّن نــداء العلــم املنقــول املقــرتن بـــ)أل( الــي للمــح الصفــة أو للغلبــة ينــادى 
حبــذف )أل( أو بـ)أيّهــا(، واإلحصــاء يظهــر أّن األمــر مبــي علــى القلــة والكثــرة ال 
علــى املنــع. كمــا أّن النــداء بـــ)ي أيهــا( ميكــن أن يشــر إىل داللــة التعظيــم للصفــة مــا 

هــو ليــس يف )ي( وحدهــا. 
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سادًســا: اختلــف العلمــاء يف مســألة )وصــف وصــف( أّي؛ فأوجــب ســيبويه ومــن 
تبعــه الرفــع، والســماع خيالفهــم، كمــا أّن )أّي( ال حمــل هلــا يراعــى، مث أعربــت )أّي( 
الســماع  لــورود  النصــب  الضــم يف حمــل نصــب. وأجــاز غــره  منــادى مبــي علــى 
وللخــروج مــن إشــكال اعتبــار احملــل علــى أن يكــون )وصــف الوصــف( بــداًل مــن 
ــا لـــ)أّي( علــى احملــل.  ــا هلــا. وأجــاز أبــو حيــان أن يكــون املنصــوب نعًت )أّي( ال نعًت

وهبــذا نــرى مــدى اخلــاف يف مســألة )حمــل أّي(. 

ســابًعا: كان إعراب التابع لـ)أّي( حمل خاف بن العلماء؛ إذ أعربه ســيبويه وصًفا 
مطلًقــا، ســواء أكان جامــًدا أم مشــتًقا، ورأى ابــن عمــرون أنــه عطــف بيــان واجلامــد 
يــؤول ابملشــتق، وتبعــه ابــن الســيد، يف حــن َفَصــل غــره بينهمــا؛ فجعــل اجلامــد 
عطــف بيــان واملشــتق نعتًــا، ونظــن أنــه ال إشــكال يف إعرابــه منــادى مبــي علــى الضــم 
يف حمــل نصــب؛ ألنــه املنــادى يف احلقيقــة، وعليــه تعــّد )أّي( وصلــة ال حمــل هلــا مــن 

اإلعــراب، أو أن يعــرب بــداًل منهــا. 
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ع )39(، 2002م. 173- 197. 
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1986م. 
)4( انظر: 40-38. 
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)7( مل أجد هذا املصطلح -يف حدود اطاعي- إال عند عبد الغي الدقر يف معجم النحو، 79. 
)8( الكتاب، 2/ 106. 

)9( انظــر علــى ســبيل املثــال: الفــراء، معــاين القــرآن، 1/ 121، واملــرد، املقتضــب، 4/ 266- 267. 
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كتــاب ســيبويه، 1/ 277، وابــن يعيــش، شــرح املفصــل، 1/ 322، وابــن مالــك، شــرح التســهيل، 

3/ 399، واملــرادي، توضيــح املقاصــد، 2/ 1077، وابــن هشــام، مغــي اللبيــب، 109. 
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)12( انظــر: املــرادي، توضيــح املقاصــد، 2/ 1078، وأاب حيــان، ارتشــاف الضــرب، 4/ 2196، 
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)62( قدمنا رأي من قال ابلبناء ألن بعض من قال ابإلعراب كان رًدا عليه. 

)63( السابق، 2/ 364. وانظر: السيوطي، مهع اهلوامع، 2/ 50. 
)64( معاين القرآن، 1/ 98. 

)65( ابن الشجري، األمايل، 2/ 365. 
)66( انظر: إرشاد السالك، 2/ 675. 

)67( األمايل، 2/ 367-370 )بتصرف(. 
)68( انظــر صفحــة: 745. ويــرى ابــن هشــام أّن مذهــب ســيبويه يقضــي أبّن )ال( يف ال رجــل غــر 
عاملــة اليف االســم وال يف اخلــر؛ ألنــا صــارت كاجلــزء مــن الكلمــة، والقيــاس هنــا علــى قوهلــم: 

ي زيــُد الفاضــُل، فرفــُع الفاضــِل علــى املشــاكلة، ولــو كان علــى احملــل لنصــب. 
)69( رسالة أي املشددة، 39. 

)70( انظر: تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد، 4/ 97و124. 
)71( الصبان، حاشية الصبان على شرح األمشوين، 3/ 223. 

)72( النحو الوايف، 4/ 47. 
)73( معاين القرآن، 1/ 99-98. 
)74( السابق، 1/ 229-228. 

)75( السابق، 3/ 409. 
)76( بن مالك، شرح الكافية الشافية، 3/ 1318. 

)77( انظر: شرح ابن الناظم على األلفية، ص 410. 
)78( الشاطيب، املقاصد، 5/ 314. 

)79( ابــن الــوراق، علــل النحــو، 345. وانظــر: أاب حيــان، التذييــل والتكميــل، 13/ 293، وانظــر 
اجليــش، متهيــد القواعــد، 7/ 3563، والشــاطيب، املقاصــد الشــافية، 5/ 314، والســيوطي، 

مهــع اهلوامــع، 2/ 50. 
)80( انظر: أاب حيان، التذييل والتكميل، 13/ 292، واملرادي، توضيح املقاصد، 2/ 1077. 

257، وابــن هشــام، شــرح شــذور  البيــان والتبيــن، 3/  القــراءة يف: اجلاحــظ،  هــذه  انظــر   )81(
34و 165.  والصــرف، 1/  النحــو  فــي  الكنــاش يف  الفــداء،  وأب  الذهــب، 450، 

)82( االقرتاح، ص68-67. 
)83( انظر: حاشية رسالة أّي املشّددة للنجدي، ص39. 
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)84( ســبأ: 10. قــرأ روح وزيــد عــن يعقــوب: »َي ِجبَــاُل أَوِِّب َمَعــُه َوالطَّيــْـُر« ابلرفــع مثــل قــراءة عبيــد 
بــن عمــر واألعــرج وغرمهــا. وقــرأ الباقــون ورويــس )َوالطَّيــْـَر( ابلنصــب. النيســابوري، أبــو بكــر، 

املبســوط، 361. 
)85( الفراء، معاين القرآن، 1/ 121. 

)86( السابق، 2/ 355. 
)87( اجلمحي، ابن سام، طبقات الشعراء، ص24. 

)88( انظــر: املــرادي، توضيــح املقاصــد، 2/ 1076، والشــاطيب، املقاصــد الشــافية، 5/ 318. 
والســيوطي، مهــع اهلوامــع، 2/ 51. 

)89( ابن الوراق، علل النحو، 347-346. 
)90( احلجر: 6. 

)91( ابن مالك، شرح التسهيل، 3/ 399. 
)92( املــرادي، توضيــح املقاصــد، 2/ 1078. وانظــر: شــرح األمشــوين، 3/ 34، والنجــار، ضيــاء 

الســالك، 2/ 267. 
املقاصــد، 2/ 1078، وشــرح  املــرادي، توضيــح  الضــرب، 4/ 2194. وانظــر:  ارتشــاف   )93(

 ،34 األمشــوين، 3/ 
)94( الكتاب، 3/ 334. 

)95( الســرايف، شــرح كتــاب ســيبويه، 4/ 90. وانظــر أيًضــا: الفارســي، التعليقــة، 2/ 153، أاب 
حيــان، ارتشــاف الضــرب، 4/ 2194، والســيوطي، مهــع اهلوامــع، 2/ 50. 

)96( انظر: ابن مالك، شرح التسهيل، 3/ 399. 
)97( الشــاطيب، املقاصــد الشــافية، 5/ 318. وانظــر: ابــن مالــك، شــرح التســهيل، 3/ 399، 

والســيوطي، مهــع اهلوامــع، 2/ 50. 
)98( ابن األثر، البديع يف علم العربية، 1/ 398-397. 

)99( ارتشاف الضرب، 4/ 2193. وانظر: التذييل والتكميل، 13/ 285-284. 
)100( الزمر: 9. 

)101( الطري، جامع البيان، 20/ 174. 
)102( الكتاب، 2/ 187. 

)103( انظر هذا الكام مفّصًا عند: الشاطيب، املقاصد الشافية، 1/ 577-576. 
)104( املرادي، توضيح املقاصد، 2/ 1078. 
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)105( شرح األمشوين، 3/ 34. 
)106( املعري، الامع العزيزي يف شرح ديوان املتنيب، 367. 

املــرادي، توضيــح املقاصــد، 2/ 1077، والشــاطيب، املقاصــد  املثــال:  )107( انظــر علــى ســبيل 
الشــافية، 5/ 320، واجلوجــري، شــرح شــذور الذهــب، 1/ 323، واألمشــوين، 3/ 37، 
والســيوطي، مهــع اهلوامــع، 2/ 51. واحلقيقــة أنّــي حبثــت يف كتــب ابــن عصفــور املتاحــة فلــم 

أجــد هــذا الــرأي. 
)108( سبق ذكره وخترجيه يف اهلامش رقم )49(. 

)109( البيت من الطويل، وهو يف ديوانه ص 282. 
)110( أرومي أي: أصلي. 

)111( ابــن مالــك، شــرح التســهيل، 3/ 398-404. وانظــر: ابــن مالــك، شــرح الكافيــة الشــافية، 
3/ 1320، وابــن مالــك، شــرح عمــدة احلافــظ، 282-281. 

)112( شرح شذور الذهب، 1/ 199-198. 
)113( إرشاد السالك، 2/ 677. 
)114( ضياء السالك، 3/ 267. 

)115( انظر: أاب حيان، التذييل والتكميل، 13/ 288، والسيوطي، مهع اهلوامع: 2/ 51. 
)116( التذييل والتكميل، 13/ 287. وانظر: ارتشاف الضرب، 4/ 2194. 

)117( جمالس ثعلب، ص42. 
)118( الرجز لرؤبة يف ديوانه، ص63. والتنزي: نزوع اإلنسان إىل الشّر. 

)119( الكتاب، 2/ 192. 
)120( شرح الكافية الشافية، 3/ 1319. 

)121( املرادي، توضيح املقاصد، 2/ 1079. 
)122( األزهري، شرح التصريح، 2/ 229. 

)123( املقتضب، 4/ 219. وانظر: 4/ 267. 
)124( انظر: األصول يف النحو، 1/ 376. 

)125( انظر: السابق، 1/ 376-375. 
)126( انظر: علل النحو، 1/ 346. 

)127( انظر: البديع، 1/ 402. 
)128( انظر: األمايل، 3/ 45. 
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)129( السابق، 2/ 370. 
)130( انظر: التذييل والتكميل، 13/ 293. 

)131( السابق نفسه. 
)132( متهيد القواعد، 7/ 3564. 

)133( األمايل، 3/ 45. 
)134( انظر اجليش، متهيد القواعد، 7/ 3560. 

)135( الكتاب، 2/ 189، وانظر: 2/ 106 و188، و191، 193، و195. 
)136( معاين القرآن، 1/ 98، و3/ 409. 

)137( إعراب القرآن، 1/ 197. 
)138( علل النحو، 344. 

)139( اللمع، 111. 
)140( شرح املفصل، 1/ 322. 

)141( شرح الكافية، 3/ 1318، وشرح التسهيل، 3/ 399. 
)142( إرشاد السالك، 2/ 675. 
)143( شرح التصريح، 2/ 229. 

)144( مهع اهلوامع، 2/ 50. 
)145( رسالة أّي املشددة، 38. 

)146( املقتضب، 4/ 216. 
)147( الشاطيب، املقاصد، 5/ 312. 

)148( انظــر: املــرادي، توضيــح املقاصــد، 2/ 1076، وشــرح األمشــوين، 3/ 34، والســيوطي، مهــع 
اهلوامــع، 2/ 50. 

)149( هــو: حممــد بــن حممــد بــن أب علــي بــن أب ســعيد بــن عمــرون الشــيخ مجــال الديــن أبــو عبــد 
هللا احللــيب النحــوي، ولــد ســنة ســت وتســعن ومخســمائة تقريبــا، ومســع مــن ابــن طــرزد، وأخــذ 
النحــو عــن ابــن يعيــش وغــره، وبــرع بــه وتصــدر إلقرائــه، وختــرج بــه مجاعــة، وجالــس ابــن 
مالــك، وأخــذ عنــه البهــاء بــن النحــاس، وروى عنــه الشــرف الدمياطــي، وشــرح املفصــل، مــات 

يف اثلــث ربيــع األول ســنة تســع وأربعــن وســتمائة. الســيوطي، بغيــة الوعــاة، 1/ 231. 
)150( مل أجــد هــذا الــكام يف كتــب ابــن جــي، وقــد ذكــرت آنًفــا أنــه جعلــه مــن ابب الوصــف يف 

اللمــع. 
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)151( متهيد القواعد، 7/ 3560. 
)152( انظر: السابق نفسه. 

)153( شرح األمشوين، 3/ 34. 
)154( ضياء السالك إىل أوضح املسالك، 3/ 267. 

والتذييــل   ،2195  /4 الضــرب،  ارتشــاف  حيــان،  وأاب   ،42 اجملالــس،  ثعلــب،  انظــر:   )155(
 .289  /13 والتكميــل، 

)156( انظر: أاب حيان، ارتشاف الضرب، 4/ 2195، والتذييل والتكميل، 13/ 289. 
)157( أوضح املسالك، احلاشية، 3/ 309. 

)158( ابن احلاجب، األمايل، 2/ 850. 
)159( انظر اجليش، متهيد القواعد، 7/ 3562. 

)160( الكتاب، 2/ 188. 
)161( شرح كتاب سيبويه، 1/ 227. 
)162( ارتشاف الضرب، 4/ 2195. 

)163( مل أجد هذا الكام فيما بن يدي من كتب ابن جي. 
)164( متهيد القواعد، 7/ 3561. 

)165( السابق نفسه.
)166( الشاطيب، املقاصد الشافية، 5/ 315. 
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املصادر واملراجع
ابــن األثــر، جمــد الديــن أبــو الســعادات )606هـــ(، البديــع يف علــم العربيــة، حتقيــق: فتحــي   -

أمحــد، جامعــة أم القــرى، مكــة املكرمــة، ط1، 1420هـــ. 
األخفــش، أبــو احلســن اجملاشــعي )215هـــ( معــاىن القــرآن، حتقيــق: هــدى حممــود قراعــة،   -

القاهــرة، ط1، 1990 م.  مكتبــة اخلاجنــي، 
األزهــري، خالــد )905هـــ( شــرح التصريــح علــى التوضيــح، دار الكتــب العلميــة، بــروت،   -

2000م.  ط1، 
اإلســرتاابذي، رضــي الديــن )686هـــ(، شــرح الكافيــة، حتقيــق: يوســف حســن عمــر، جامعــة   -

قاريونــس، بنغــازي، ط1، 1987م. 
اأُلمْشـُـوين، علــي بــن حممــد بــن عيســى )900هـــ( شــرح األمشــوين علــى ألفيــة ابــن مالــك، دار   -

الكتــب العلميــة، بــروت، ط1، 1998م. 
األنبــاري، أبــو الــركات )577هـــ( اإلنصــاف يف مســائل اخلــاف، حتقيــق: حممــد حمــي الديــن   -

عبــد احلميــد، املكتبــة العصريــة، بــروت، 1987م. 
األندلســي، أبــو حيــان )ت: 745ه(، ارتشــاف الضــرب مــن لســان العــرب، حتقيــق: رجــب   -

عثمــان حممــد، مكتبــة اخلناجــي، القاهــرة، ط 1، 1998م. 
األندلســي، أبــو حيــان )745هـــ( التكميــل والتذييــل يف شــرح كتــاب التســهيل، حتقيــق:   -

الــريض، ط1، 2016م.  إشــبيليا،  دار كنــوز  هنــداوي،  حســن 
ثعلــب، أمحــد بــن حيــى )291هـــ( اجملالــس، حتقيــق: عبــد الســام هــارون، دار املعــارف،   -

1987م.  ط5،  القاهــرة، 
اجلاحظ، عمرو بن حبر )255( البيان والتبين، دار ومكتبة اهلال، بروت، 1423هـ.   -

اجلمحــي، ابــن ســام )232هـــ( طبقــات الشــعراء، حتقيــق: طــه أمحــد إبراهيــم، دار الكتــب   -
العلميــة، بــروت، 1982م. 

ابــن جــي، أبــو الفتــح عثمــان )392هـــ( اللمــع يف العربيــة، حتقيــق: فائــز فــارس، دار الكتــب   -
الثقافيــة، الكويــت. 

اجلَوَجــري، مشــس الديــن حممــد )889هـــ(، شــرح شــذور الذهــب، حتقيــق: نــواف بــن جــزاء   -
العربيــة  اململكــة  املنــورة،  املدينــة  اإلســامية،  ابجلامعــة  العلمــي  البحــث  عمــادة  احلارثــي، 

2004م.  ط1،  الســعودية، 
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ابــن احلاجــب، عثمــان بــن عمــر )646هـــ( األمــايل، حتقيــق: فخــر الديــن قــدارة، دار عمــار،   -
األردن، دار اجليــل، بــروت، 1989م. 

حسن، عباس )1398هـ( النحو الوايف، دار املعارف، القاهرة، ط4.   -
ابــن اخلشــاب، عبــد هللا بــن أمحــد )567هـــ( املرجتــل يف شــرح اجلمــل، حتقيــق: علــي حيــدر،   -
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ابــن الفخار- محمد بن الحســن الحضرمي المالقــي )ت539هـ(
 حياته وما تبقى من شعره ونثره

جمٌع وتوثيٌق ودراسٌة
د. ازاد محمد كريم الباجالني

امللخص:
 فهذا مجع وتوثيق ودراسة لشعر ونثر ابن الفخار، حممد بن احلسن احلضرمي 
املالقــي، أحــد شــعراء األندلــس وكتاهبــا، وهــو مــن األعــام غــر املشــهورين، ممــن عــاش 
يف هنايــة القــرن اخلامــس وبدايــة القــرن الســادس للهجــرة، والــذي مل يعــط حقــه مــن 
البحــث والدراســة قدميــاً وحديثــاً، وقــد أتــت عــوادي الزمــن علــى أكثــر شــعره ونثــره، 
إذ جنــزم أن هــذا ليــس كل شــعره ومــا كتبــه مــن رســائل وخطــب. وعلــى كلٍّ فقــد رتَّبنــا 
مــا تبقــى منهــا يف هــذا اجملمــوع حبســب القــوايف، وترقيــم األبيــات والنصــوص الشــعرية 
والنثريــة، وشــرح مــا فيهــا مبــا يســتحق شــرحه، وقدمنــا للشــعر والنثــر اجملمــوع بدراســة 

موجــزة عــن حيــاة الشــاعر، وأبــرز الســمات الفنيــة واملوضوعيــة لشــعره ونثــره.

الكلمات املفتاحية: ابن الفخار- شعره ونثره- مجٌع وتوثيٌق ودراسٌة.
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Ibn Al Fakhar - Mohammed Bn Al hasan Al hadrame 
Al Malqi (born 539 H) - His life and which were 

remained from his poems and proses
collecting, documenting and study

Abstract:

This is collecting ,documenting and study of Ibn Al Fakhar’s 
poems and proses, who was one of Andaluce’s poets and 
writers and he was one of familiar scholars, who lived at the 
end of fifth century and beginning of sixth century of Hijrah 
whom is not given his right from the researchs and studies 
modernly and olderly, vicitudes of time come to the most of 
his poems and prose, so we assert that this research is not all 
of his poems and which he wrote of letters and preachments, 
any ways we have arranged from which were remained of his 
work according to the rhymes and we numbered the verses 
(lines), poems and prosaic units, and we explained the poems 
in what is worthy and we presented a brief study of poet’s 
biograghy, prominent artistic features and subjectivity of his 
poem and prose.

key words: Ibn Al Fakhar, Poems and Proses, Collecting, 
Bocumenting and Study.



د. ازاد محمد كريم الباجالني

العدد الثالث والعشرون )رجب ١٤٤٠ هـ - مارس ٢٠١٩ م(             ١١7

القسم األول
ابن الفخار املالقي، دراسة يف حياته ونتاجه األديب:

1- حياته )اهلوية واملكوانت املعرفية(:
 هــو حممــد بــن احلســن بــن كامــل احلضرمــي املالقــي، يكــى أاب عبــد هللا، ويُلّقــب 
اببــن الفخــار)))، وكذلــك لُقــب بـــ )الفقيــه املشــاور())). ويُعــرف أيضــاً بـــ )صاحــب 
وَترســيٌل  يُــدّون،  شــعر  ولــه  اشــتهر ابألدب،  أديــٌب،  الربــض())). »فقيــه،  نصــف 
يفــوق«))). وهــو علــٌم مــن أعــام األدابء والكتــاب يف األندلــس، كمــا يثــي عليــه 

أغلــب مــن ترجــم لــه وأورد امســه بــن األعــام.

وال تذكــر املصــادر الــي ترمجــْت لــه الشــيء الكثــر عــن حياتــه، ولســنا نعــرف 
شــيئاً واضحــاً عــن نشــأته. وكحــال الكثــر مــن األدابء والعلمــاء األندلســين مل يصلنــا 

نتاجــه األديب جمموعــاً.

كان ابــن الفخــار مــن أعيــان مالقــة وكاتبــاً بليغــاً وشــاعراً مطبوعــاً، وانتهــى مــن 
كثــرة املــال وســعة احلــال إىل مــا مل يصــل إليــه غــره))). وقــد روى عنــه الشــعر نفــر كثــر 
منهــم ولــده الوزيــر األديــُب شــاكر املكــى بـــ )أيب احلســن( )ت 86) هـــ( ويعــرف 
اببن الفخار ايضاً، وكان اديباً شــاعراً جميداً حســن العشــرة ذكيًا)6). واخلطيب أصبغ 
بــن أيب العبــاس)))، وكذلــك روى عنــه حفيــده أبــو بكــر بــن دمحــان الــذي يكــون ابــن 
الفخــار جــده ألمــه)8). وكذلــك روى عنــه الشــعر الشــيخ أبــو علــي احلســن بــن علــي 
بــن صــاحل األندلســي، الــذي ارحتــل إىل البصــرة وفيهــا ذكــر ابــن الفخــار وقــام بروايــة 

بعــض أشــعاره يف جمالســها))).
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وكان ابــن الفخــار معروفــاً حبســن الكتابــة، فقــد ذكــر القفطــي أبن »لــه خــّط 
حســن مــن خطــوط أهــل األندلــس«)1))، وأشــار أيضــاً إىل أنــه رأى »خبطــه كتــاب 
عارضــة األحــوذي يف شــرح كتــاب الرتمــذي البــن العــريب )ت )))هـــ( وقــد قــرأه 

عليــه، واخلــط يف غايــة احلســن والّصحــة«)))).

 أما اتصاله بذوي السلطان يف عصره، فيظهر ذلك بشكل واضح من خال 
الشــعر الذي كان ينظمه يف مدحهم أو اســتعطافهم. ومن مجلة من مدحهم األمر 
األندلــس))))، واألمــر  ملــك شــرق  بــن مردنيــش )ت )6)هـــ(  بــن ســعيد  حممــد 
عبــد املؤمــن بــن علــي املوحــدي )ت8))هـــ())))، كذلــك مــدح أيب عبــد هللا بــن أيب 
َرْنغي)القــرن الســادس للهجــرة( وايل سجلماســة))))، وكانــت بينــه وبــن بــي حســون 
منازعــة، جعلتــه مطــارداً مــن قبلهــم فــاراً عــن مالقــة خوفــاً مــن ســطوهتم، »فأجلســوا 
ــٌد يف احلديــد،  عليــه الرصائــد وضيقــوا عليــه الوصائــد، حــى ســيق إليهــم، وهــو مصفَّ
يرثــي لــه القريــب والبعيــد، فلــم يــزل يســتعطفهم مــن الّســجن«))))، مــن ذلــك قولــه:

الــِي َدارَِك  يف  ألقــاَك  أِبَْن   أُرِيــُد 
وَكابِــٌح احلديــِد  َعــضُّ   فيمنُعــي 
وحيهــم للمصيبــة،  َجْلــٌد   يَقولــون: 
ّــُه ــِرْش يل َجناِحــي، َواْجــُرِ الَعْظــَم إن  َف
َلَشــاِكٌر َحِييــُت  َمــا  َعَليـَْهــا  َوإّن 

ْهــِر الدَّ نـُــَوِب  ِمــْن  أَِمــَن اخلُــّواُف   هِبَــا 
ْجِن يُْدَفُع يف الصَّْدِر  ِإَذا رُْمُت ابَب السِّ
 وماذا الذي يُقشــي التََّجّلَد يف اأَلْســِر
اِبْلَــْرِ تُعــرُف  ــرءُ 

َ
امل َوأَنْــَت   َمهيــٌض، 

ْحِل َعارَِفُة الَقْطِر)6))
َ
َكَما ُعرَِفْت يف امل

ومن ذلك قوله، ايضاً:
َغيـّرَُكــْم ْهــَر  الدَّ أبنَّ   وحَيَْســُبوَن 

َي َحاِفَظ الَعْهِد، ِإْن َخاَن الّرَِجاُل ِبِه 
َوِإْن َتِوقّــَف َعطْــٌف أَْو َجَفــا َكــَرٌم

 والظَّــن َأْكــَذُب أَيْــَن الَفْضُل َواْلَكَرُم
ِذَمــُم  َمَضــى  ِفيَمــا  بـَيـْنـَنَــا  َتُكــْن  أملَْ 
فَالطَّْرُف َيْكُبو، َويـَنـُْبو الصَّارُِم اخلِذُم
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َأْصَدقُــٌه الَقــْوِل  َوَخيـْــُر   ، َعلِــيٍّ  أاَب 
ُتِسيُء يب الظنَّ والرمحُن يشهد يل

 دَْع َما تَِيُء ِبِه الظََّناُت والتُـَّهُم
أّن حببلــــــــك بعــد هللا أعتصــُم

وكانت هذه القصيدة سبباً يف عفوهم عنه)))).

وميكننــا أن نرســم مامــح شــخصيته اخلُلقيــة، مــن خــال مــا وصلنــا مــن نصــوٍص 
شــعرية ونثريــة، تـَبـْــُرُز فيــه عاقتــه اليــدة مــع أصدقائــه يف حياهتــم وبعــد مماهتــم. فقــد 
أوردت املصــادر الــي ترمجــت لــه موقفــه املدافــع عــن صديقــه القاضــي الوحيــدي 
)القرن الســادس للهجرة( أمام ابن اتشــفن، بقوله: ».........، وإن قاِضَيَك ابَن 
ْمَتــُه يف ماَلَقــٍة ِلأَلْحــكاِم، َوَرِضْيــَت ِبَعْدلِــِه ِفْيَمــْن هِبــا ِمــَن اخلاصَّــِة  الوِحيــِدي الــذي َقدَّ
والَعــواِم، ملَْ يــَـَزْل يَــُدلُّ َعلَــى ُحْســِن اْخِتيــارَِك حِبُْســِن ِســرَتِِه، ويـُْرِضــي هللَا َتعــاىل ويـُْرِضــي 
النَّــاَس ِبظاِهــرِِه َوَســرِيرتِِه، َمــْا َعِلْمنَــا َعَلْيــِه ِمــْن ُســْوٍء، َوال َدَريْنــا لَــُه َمْوقِــَف ِخــْزٍي، 
ـُـْو  ــْا إىل َأْن تـََعرََّضــْت بـَنـ ــَك ويـُْرِضيـَْن ــاىل ويُرِضْي ــْا يـُْرِضــي هللَا تـََع َــَزْل َجــارِيً َعَلــى َم َوملَْ يـ
ِم،  َقــدَّ

ُ
َحسُّــوٍن إىل الطَّْعــِن يف َأْحَكاِمــِه، واهلـَـدِّ ِمــْن َأْعاِمــِه، َوملَْ يـَْعَلُمــوا َأنَّ اْهِتَضــاَم امل

ــِه  ــْا ِب ــوا َوأَْمَضــوا َم ــْم فـََعُمــوا َوَصّمــوا، َوفـََعُل َقــدِِّم، بَــْل مَجَُحــوا يف ِلَاِجِه
ُ
ــى امل رَْاِجــٌع َعَل

َهُـّـوا.......«)8)).

وموقفــه هــذا كان نصــراً لــه ولصاحبــه. وكذلــك جنــده وفيــاً ألصدقائــه وملــن اتصــل 
هبــم بعــد مماهتــم مــن خــال مراثيــه الميلــة الــي قاهلــا حــزانً لفراقهــم، مــن ذلــك قولــه يف 
راثء القاضي عبيد هللا بن حسون )ت)1)هـ( معزيً ابنيه أاب علي وأاب عبد هللا: 

 أّما الدُُّموُع فمنها الّواِكُف السَِّرُب
َمــا َكاَن هْلــُك أيب َمــْرَواَن ِعْنَدُهــُم

ــوِع ِضــرَاُم احلُــْزِن يـَْلَتِهــُب  ويف الضُُّل
ِإالّ الُكُسوَف ِبِه األْعياُن تـَنـَْقِلُب)))) 
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ومثله قوله يف راثء القاضي عبد هللا بن خليفة )القرن السادس للهجرة(:

َضاِجُع
َ
 أَقضَّْت َعَلى اْلَقْوِم الِكرَاِم امل

فـَُؤاُدَهــا يُــراَُع  اْلَعْليَــا   َوَأْصَبَحــِت 
ِفرَاقِــــــــــِه َغـــــــــَداَة  نـْيَــا  الدُّ ِإّنَــــــــا  َأاَل 

َوَمـــَداِمــــــــــُع بـَْعـــــــَدُه  مُجُــــــــوٌع   وُفضَّــْت 
الرَّوائِــُع تـَْعرَتِيَهــــــــا  َأْن  هَلَــــــــــا   َوُحــــــقَّ 
َكَكفٍّ أبـَْنَ اخَلْمَس ِمنـَْها اأَلَصاِبُع )1)) 

ومــن كتبــه الــي اظهــر فيهــا توجعــه وحســرته، واعتــذاره ألهــل املصــاب مــن عــدم 
مواســاهتم يف حمنتهــم ومشــاركتهم مصاهبــم وبيــان ذلــك مــن خــال أتســفه هلــم، يقــول 
فيهــا: »....... أَتَْب األيُم _ أََداَم هللاُ ِعزَّتَــَك _، إالّ أْن نـُْفَجــَع ِبَســاَداهِتا، وَتْــرِي 
ِمــْن اْخرتاِمِهــْم َعلَــى َعاَداهِتـَـا، فَاحْلـَـازُِم َمــْن اْسَتْشــَرَف احلـَـَواِدَث قـَْبــَل َأْن حتَِــلَّ، َوَهانَــْت 
لَــْت الــُكلَّ، وإّن ُمَصابَــَك ِبُفــان وإْن َكاْن أجــلَّ ُرْزٍء َدَهَــَك،  َعَليــِه ِمــْن َحْيــُث شَِ
ِمــْن  اَلِمْيــل  َعــْن ُمَصابِــَك ابلصَّــْرِ  تَِلَهــْا  أْن  ــَك  َفِمــْن َحقِّ ــَمَك،  يـَتـََقسَّ وأَْواَلُْه أبَِْن 
ْهــِر ُســؤُدداً  أَْوَصابِــَك، فـََقــْد َعِلَمــْت َأنَّ احلـُـْزَن َمــْا نـََفــَع َواَلْ َأْجــَدى، وال اْســتـََردَّ يف الدَّ
فُِقــَد وال جَمْــَداً، فــإْن كاَن َشــأُن َهــذا احلـَـاِدِث َشـُـواًل، وكلُّ علــى تِْلــَك اأَلْعــواِد حَمُْمــواًل، 
 ، ، أو نـَْرِجــُع ِفيَمــْن فـََقــْداَنْ إىل َمــْا أَرَاَدُه الــربُّ َفَمــا لَنَــا ال نُبّقــي أنـُْفَســنا َوِهــَي َأَحــبُّ
فــِإان هلِل وِإاّن إليــه راِجعــوَن َعَليَهــا مصيبــٌة َقَدَحــْت ورزيّــٌة َفَدَحــْت، َوقَــْد يـَْعَلــُم هللاُ أّنِ 
ســاَهْتَك ُمســاَهًَة فــؤاَدَك، وَأَخــْذُت ِمــْن ُرْزئِــَك ممـّـا َأَخــْذُت ِمــن ِوَداِدَك، وإِنّ ألَتَذمَّــُم 
ِمــْن َدْهــٍر يـَُعــوُق، َواَل تـُْقَضــى َمَعــُه احلُُقــوُق، َفــَكاَن ِمــْن َواِجــِب َمْرزيِتــَك، أن أُْعِمــَل 
نْــَب لــأَلّيِم ال يلَ، َوَحْســُبَك اليــَـْوَم مــا لَــَك قـَْبلِــي«)))). َقَدِمــي إىل تـَْعزِّيَتِــَك، ولكــنَّ الذَّ

وفاته:
عــاش ابــن الفخــار يف هنايــة القــرن اخلامــس وبدايــة القــرن الســادس للهجــرة، ومل 
ُيِشــْر مــن ترجــم لــه ســنة والدتــه، أو شــيئاً عــن نشــأته. لكــن أغلبهــم يذكــرون ســنة 
وفاتــه واملــكان الــذي تــويف فيــه، مــع اختــاٍف طفيــف. ففــي شــهر شــعبان ســنة تســٍع 
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وثاثــن ومخســمائة للهجــرة تــويف ابــن الفخــار يف املغــرب))))، أو يف مالقــة حســب 
الروايــة األخــرى)))). 

اآلراء اليت قيلت فيه ويف شعره ونثره:
معظــم الذيــن مــروا علــى ذكــر ابــن الفخــار أو ترمجــوا لــه أشــادوا بــه وبشــاعريته 

وجبــودة نثــره، فقالــوا فيــه:

- قــال ابــن خاقــان )ت)))هـــ( يف كتابــه قائــد العقيــان: »صاحــُب َلَســٍن، وراكــُب 
ــَم، وال يُــردُّ عّمــا ميَّــم، محــيُّ األنــف  هــواُه مــن قبيــح أو حســن، ال ُيصــدُّ إذا َصمَّ
ــكيمة ال يُــرام، وقــف للمطالبــة واألســنُة قــد أشــرعة، وثبــت  ال يضــام، قــوي الشَّ
واألطــواُد قــد تضعضعــت، حــى أقعــد عــدوه وصفــا لــه رواُحــُه وُغــدوُُّه، وقــد أثبــتُّ 

لــه مــا ُيســتطاب، ويســري يف النَّفــس كمــا يســري يف البلــح اإلرطــاب«)))).
- قال الضّب )ت)))هـ( يف كتابه بغية امللتمس: »فقيٌه، أديٌب، اشتهر ابألدب، 

وله شعر يُدّون، وترسيٌل يَفوق، غلبت عليه البادية«)))).
- قــال ابــن دحيــة )ت))6هـــ( يف كتابــه املطــرب: »بيــت الَفَخــار، ومنبــت الفضــل 

شــرق إشــراق النهــار،.... الراســخ يف علــم الوهــر والعــرض«)6)).
ُ
امل

- قــال ابــن مخيــس املالقــي )ت))6هـــ(: »كان مــن أعيــان مالقــة وجّلتهــا وكاتبــاً 
بليغــاً وشــاعراً مطبوعــًا«)))).

- قــال علــي بــن يوســف القفطــي )ت6)6هـــ( يف كتابــه احملمــدون مــن الشــعراء: 
»فيــه أدب وفضــل وعلــم ورائســة يف بلــده، ولــه خــّط حســن مــن خطــوط أهــل 

األندلــس«)8)).
ابــن االابر )ت8)6هـــ( يف كتابــه التكملــة لكتــاب الصلــه: »عــداده يف  قــال   -

ابلكتابــة«)))). معروفــاً  وكان  األدابء 
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- قال املراكشــي )ت)1)هـ( يف كتابه الذيل والتكملة: »كان اديباً كاتباً حســناً، 
عظيــم الــدة شــهر اليســار، مل يكــن ببلــده نظــره يف ســعة احلــال وكثــرة املــال«)1)).

- قــال ابــن فضــل هللا العمــري )ت)))هـــ( يف كتابــه مســالك االبصــار: »رجــل 
مثلهــا  مــا وشــي  تتقّشــع، رأس صناعــة  ســحابة ال  تتعتــع، ورجــل  عصابــٍة ال 
منتخــب رداء، وال غشــى زمــرد النبــات لؤلــؤ األنــداء، ال خيــاض لــه غمــار، وال 

خيــان ذمــار، وخيــاف إالّ منــه أســٌد ذو أطمــار«)))).
- قــال فيــه عمــر فــروخ يف كتابــه اتريــخ األدب العــريب: »كان ابــن الفخــار املالقــيُّ 

فقيهــاً وكان أديبــاً َيْســُبك يف الشــعر مســلكاً قدميــاً ومســلكاً جديــداً«)))).
 أمــا نســبته وتلقيبــه اببــن الفخــار؛ فقــد شــاركه فيهــا خلــق كثــر، ولدفــع هــذا االلتبــاس 

نذكــر فيمــا يلــي أهــم مــن اشــتهر هبــذه النســبة، منهــم:
- أبــو عبــد امللــك مــروان بــن عبــد امللــك القرطــب، املعــروف اببــن الفخار،)تــويف يف 

حــدود 1))ه()))).
- أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن مسعود األلبري، املعروف اببن الفخار )ت 8))ه()))).

- أبــو عبــد هللا حممــد بــن عمــر بــن يوســف بــن بشــكوال القرطــب احلافــظ، يعــرف 
اببــن الفخــار )ت)))ه()))).

- أبــو عمــر يوســف بــن عمــر بــن يوســف األنصــاري اخلزرجــي، يعــرف اببــن الفخــار، 
)تويف يف حدود 1))ه()6)).

- أبو إسحاق إبراهيم الطبيب اليهودي، يعرف اببن الفخار )تويف قبل 11)ه()))). 
اببــن  يعــرف  املالقــي،  األندلســي  بــن خلــف  إبراهيــم  بــن  عبــد هللا حممــد  أبــو   -

الفخــار)ت1))ه()8)).
- أبــو عمــران موســى بــن عيســى بــن خليفــة اللخمــي القرطــب، يعــرف اببــن الفخــار 

)ت))6ه()))).
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- أبــو احلســن علــي بــن إبراهيــم بــن علــي بــن عبــد الرمحــن بــن حســن األركشــي 
)ت))6ه()1)). الفخــار  اببــن  يعــرف  الشريشــي، 

- أبــو احلســن علــي بــن حيــى بــن علــي بــن ســعيد بــن حممــد بــن عمــران الكنــان 
اإلشــبيلي، بعــرف اببــن الفخــار و اببــن حييولــش، كان يعمــل مــع ابيــه الفخــارة، 

)ولــد 86) ه( )تــويف حــوايل 1)6ه()))).
- أبــو احلســن علــي بــن حممــد بــن علــي بــن حممــد بــن عبــد الرمحــن بــن هيصــم الرعيــي 

اإلشبيلي، املعروف اببن الفخار )ت 666ه()))).
- أبــو بكــر حممــد بــن عبــد الرمحــن بــن حممــد بــن علــي بــن حممــد بــن أمحــد بــن الفخــار 

الذامي األركشي املولد، واملنشأ املالقي الدار، )ت )))ه()))).
- أبــو عبــد هللا حممــد بــن علــي بــن أمحــد اخلــوالن البــري النحــوي، أســتاذ الماعــة، 

يعــرف اببــن الفخــار )ت )))ه()))).
_ أبــو عبــد هللا حممــد بــن حممــد بــن ميمــون األندلســي الزائــري املغــريب املالكــي، 

املعــروف اببــن الفخــار، نســبة حلرفــة جــده )ت)81ه()))).

2- الشعر:
أ- األغراض والسمات املوضوعية:

 نظــم ابــن الفخــار يف أغــراض وموضوعــات شــعرية، كاملديــح، و االســتعطاف، 
والــراثء، واهلجــاء، واإلخوانيــات، والشــكوى والنصــح والعتــاب. وأييت شــعره علــى 
شــكل مقطعــات وقصائــد متوســطة الطــول. واملتفحــص لشــعره جيــد انــه مل يركــز علــى 
غــرض شــعري أو موضــوع، وإنــا ينظــم شــعره حســب املوقــف أو احلاجــة، فــكان 
االســتعطاف أبــرز هــذه املواقــف الــي جعلتــه ينظــم الشــعر مــن داخــل الســجن، يقــول 

يف قصيدتــه الــي كانــت ســبباً يف العفــو عنــه والــي ضمنهــا بيــت املتنــب املشــهور:
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ــَت تـَْعُفــو، َوَمــْن َعــاَداَك تـَنـَْتِقــُمفَاْخِفْض َجَناحاً َوُخْذ اِبلَعْفِو َما ظََلُموا اَل زِْل
إىل أن يصل إىل قوله:

فَاِســِدِه ِإْصــَاِح  ِإىَل  َدَعــْوُت  َصَمــُم )6)) َوقَــْد  أَْمثَاهِلَــا  َعــْن  أِبُْذنِــَك   َوَمــا 
ويف املديــح جنــده يســبغ علــى ممدوحيــه الصفــات الــي تليــق هبــم مــن شــجاعة 
والقيــادة، إىل جانــب البــأس والــذكاء، والكــرم والــود، ولعــل مــن أمادحيــه احلســان 
رائيتــه يف مــدح األمــر حممــد بــن ســعد بــن مردنيــش ملــك شــرق األندلــس، يقــول يف 

مطلعهــا:
ــرِه عــن َجْوَهــِر اهتــزَّ مْنِشــُم َعْرفــِه َعــْن َعنــَرِ  وافــرّت َمْبِســُم ثـَْغ
ْسفِر ولَــَوى َذَوائِــَب لَْيلــه يف نـَْوِمــه

ُ
 فأانر َعن َوْجِه الصَّباِح امل

وُمنــوَِّر واْختاَل يف ثوِب الشَّبيبِة وانثى ُمــَورٍَّق  بــَن   كالُغْصــِن 

ومنها:

ْعِسِر َجــاءْت بِــَك األفــاُك يف َدَوراهِنــا
ُ
 كالَغْيِث َجاَد على الزََّماِن امل

ــَرْت بــل َعطَـّـَرْت أمداُحــُه  نـَْفــس الزمــاِن، فـََيــا َزَمــاُن تـََعطَّــِر مــا ُعطِّ
 عهدي به نـََقَط الُقُلوَب أَبمْسَِر)))) عهدي به َشْكَل الُضُلوَع أببيٍض

ومبــا أن ابــن الفخــار كان فقيهــاً فقــد تلــى أثــر ذلــك يف شــعره، مــن خــال 
مــن خــال  لنــا  أيضــاً. ويف هــذه األشــعار تلــى  اإلخوانيــات، والنصــح والدعــاء 
عاقاته ببي عصره وال ســيما يف اإلجازة، فقد كلفه القاضي ابن حســون أن يذيل 

لــه هــذا البيــت، وانشــد لــه:
 َوَمْن يـَْهواَك َمْقُصوُص الََناِح  أَتـَْرَضــى َأْن َتِطــَر ِبريــِش ِعــزٍّ
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فقال مرتًا:
َحــْرٌب األّيم  ِمــَن  َهاَجــْت  ِســَاِحي ِإَذا  رَأِْيُكــُم  يــَل  مجَِ  فَــإنَّ 
رَاِحــي َوإْن َماَلْت إىَل الرَّاَحاِت نـَْفِسي َوَهــواَك  َجنَّــي   َفذِْكــُرَك 
كالصَّبَــاح َوَقْد أْصَبْحُت أُْنِشُد بـَْيَت ِشْعٍر ِفيــِه  الغَــْدُر  يـَلُــوُح 
ِعــزٍّ ِبريــِش  َتِطــَر  َأْن   َوَمْن يـَْهواَك َمْقُصوُص الََناح))8)) )أَتـَْرَضــــــى 

وكتب إىل أيب احلسن بن معمر))))، وكان صديقاً له:
يـَْلَعــُب ْهــُر  والدَّ احلُــرُّ  ــّد  جيَِ  ِإىل َكــْم 
 َوَهْل انِفعي أْن ُكْنُت َسيفاً ُمَصمَّمًا
أْســوٌد كالنِّْقــِس  واللَّيــُل   أبيـّتـُُهــْم 
 فما أان عن ما ُرْمُت ِمْن ذاَك ُمْقِصٌر
أاب َحَســٍن ســاِئْل ِلَمــْن َشــِهَد الَوَغــى

 َويـَبـُْعــُد َعْنــُه األْمــُن واخلَــوُف يـَْقــُرُب
مضــرُب حبــدَِّي  يُلقــى  يكــن  مل   إذا 
 وأهُجُمُهْم والصُّْبُح كالطِّْرِس أشَهُب
تـَْغلــُب للمقاديــِر  عْزمــي  َخيــُل   وال 
لِئْن ُكْنُت مل ُأْصِبُح َأَهشُّ وأضرب)1))

 أمــا الــراثء؛ فكانــت لــه فيــه قصيــداتن قاهلمــا يف راثء قاّضيــن كاان صديقــن لــه، 
يقول يف إحداها وهي يف راثء القاضي عبيد هللا بن حســون:

 ويف الضُّلُــوِع ِضــرَاُم احلُــْزِن يـَْلَتِهــُب أّما الدُُّموُع فمنها الّواِكُف السَِّرُب
ــِه األْعيــاُن تـَنـَْقِلــُب َمــا َكاَن هْلــُك أيب َمــْرَواَن ِعْنَدُهــُم  ِإالّ الُكُســوَف ِب
 َوَعاَد كالصَّاِب يف أفـَْواِهنا الَضَرُب)))) َصــاَرْت لَــُه َثــراُت العيــش مظلَمــًة

أمــا العتــاب، وخاصــًة ألصدقائــه جنــده يقــدم النصــح هلــم يف الوصــال وعــدم 
القطيعــة ومــا إىل ذلــك، فهــو يقــول يف قصيــدة معاتبــاً صديقــه أيب احلســن بــن معمــر: 

الكــرمَي إنَّ  ِعتابَــَك  قِــلَّ  ابْلِقلَــى َأ ُحبِّــِه  علــى   جُيَــاَزَى 
َحــَا َوخلِّ اجتناَبَك إنَّ الزَّماَن مــا  بتكديــرِه   مُيِــرُّ 
بعِاَّتِــِه َأخــاَك   فـََقْد يـُْلَبُس الثَّوُب بـَْعَد اْلِبَلَى )))) َوَواِصــْل 
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ومل جند للشاعر يف غرض اهلجاء سوى بيتن قاهلما يف هجاء مراكش املدينة:
 هِبـَـا اْلَعْيــُش َنْكــٌد والنــاح َمِهيــُض وأرٍض َسَكنَّاها فيا بِْئَس َمْسَكن
ُمــَروِّع إال  ليــس  ونـَْغــُدو   َعَقــارُب ُســوٌد أْو أَرَاقــُم بِيــُض)))) نــروح 

 وكذلك تورد املصادر انه كتب قطعة يف أهل بلدته حن أســاءوا إىل القاضي 
الوحيدي، يقول فيها:

واحَلَســِد َلْو َصحَّ َعْقُلَك َأْعِط النَـّْفَس فطرهتا ابحِلْقــِد  ميتــاً  َتُكــْن   َوملَْ 
بدارهــم َحلُّــوا  فـََقــْد  اخلَِليــُط   وأنــَت َوْســَط الَفيــايف ِمــْن بَــِي أَســِد أّمــا 

 ............   

َجوانِبِــِه َعــْن  ِدفاعــاً  يُِطيــُق   َمــْن َحبـْلُــُه ُموثَــٌق يف الِيــِد ِمــْن َمَســِد َوَهــْل 
ســياَدتِِه يف  َذنْــٌب  لِلوِحيــدّي   إْن ُكْنَت يف مُجَْلِة الَغْوغاِء ملَْ َتُسِد)))) مــا 

 كانــت هــذه أغلــب األغــراض واملوضوعــات الصرحيــة والظاهــرة الــي عرفناهــا يف 
شــعر ابــن الفخــار، وإننــا جنــد ســواها بشــكل أقــل مــن خــال نصــوص مفــردة قاهلــا 

يف الفخــر))))، وذكــر الشــيب)6))، والدعــاء)))).

ب- خصائص شعره الفنية:
لقــد نظــم ابــن الفخــار نصــه الشــعري يف مجيــع البــى الفنيــة املعروفــة عنــد أهــل 
الشــعر والنقــد مــن البيــت اليتيــم، والنتفــة، واملقطعــة والقصيــدة. وقــد اســتوىف ابــن 
الفخــار شــروط النظــم يف هــذه البــى ففــي البيــت اليتيــم كانــت الوحــدة املوضوعيــة مــن 

مساتــه، وقــد قيــل يف فكــرة معينــة، أوفاهــا حّقهــا ومــا اراده مــن البيــت.
ويف املقطعــة)8))، كذلــك مجــع ابــن الفخــار بــن براعــة النظــم، ودقــة الوصــف، 

فجــاءت مقطعاتــه موافيــة الفكــرة، مســتوعبة الصــورة الــي اريــد هلــا.
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وأمــا عــن القصيــدة؛ فمــا رأينــا فيهــا غــر املوضــوع الــذي نظمــت ألجلــه، فهــو 
قــد أنى بنصــه الشــعري -القصيــدة- عــن املقدمــات الطويلــة وال ســيما يف املديــح، 

أو الــراثء، أو االســتعطاف......
وقــد أنــازت ألفاظــه ابلســهولة والساســة بعيــداً عــن غريــب الــكام ووحشــيه، 
بعــض  خــا  والســهولة  الرقــة  إىل  متيــل  تبقــى  األندلســي  للشــعر  العامــة  فالقاعــدة 

األغــراض كاملديــح والــراثء))))، وذلــك رمبــا يعــود إىل طبيعــة البيئــة الــي عاشــها.
وصــور ابــن الفخــار بســيطة بعيــدة عــن التعقيــد قريبــة إىل ذهــن املتلقــي، إذ 
وظــف أســاليب البيــان لرمسهــا ال ســيما التشــبيه الــذي كان لــه دور الصــدارة يف هــذا 
البــاب ابســتعمال األداة )كأن( و )الــكاف(، يقــول ابــن الفخــار مســتعمًا الــكاف 

وألكثــر مــن مــرة:
وأهُجُمُهْم والصُّْبُح كالطِّْرِس أشَهُب )61)أبيـّتـُُهــْم واللَّيــُل كالنِّْقــِس أْســوٌد

أمــا االســتعارة فكانــت قليلــة يف رســم صــوره لــذا كانــت ابملرتبــة الثانيــة، وكذلــك 
قلــت الكنايــة يف صــوره أيضــاً.

أمــا خبصــوص املوســيقى واألوزان، فالطويــل كان يف مقدمــة البحــور الــي نظــم 
عليهــا ابــن الفخــار، مث تــاه البســيط، فالكامــل، ومــن مث الوافــر، فاخلفيــف. ومل تــرد 
يف شــعره البحــور النــادرة الــي تــاىف عنهــا الشــعراء كاملقتضــب و املضــارع واجملتــث.

وقوافيــه؛ جــاءت مطلقــة ومقيــدة، واألوىل أهــم واكثــر، كمــا اســتعمل النصــف 
مــن حــروف العربيــة رويً ألشــعاره، ولكــن املاحــظ أن احلــروف الــي جــاءت ابملرتبــة 
األوىل هــي )البــاء(، و)الــراء(، و)امليــم(، و)النــون(، وهــذه احلــروف كثــرة الشــيوع يف 

الشــعر العــريب. ويعــزى ذلــك إىل نســبة ورودهــا يف أواخــر كلمــات اللغــة))6).
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وخبصوص اإليقاع الداخلي ومكوانته، فقد ورد يف مقطعاته وقصائده التكرار، 
وكذلــك جــاء النــاس )أبنواعــه(، وهــذا ســاعد يف رســم ضــرابت موســيقية رشــيقة 
تكاتفــت مــع املوســيقى اخلارجيــة، والصــور الشــعرية، والبــى الشــكلية، لتخــرج شــعر 
ابــن الفخــار هبــذه الصــورة الــي وصلنــا هبــا والــي كانــت ســبباً يف إشــادة مــن ترجــم لــه.

ومــن املظاهــر الــي ميكــن اإلشــارة إليهــا مســألة التأثــر ببقيــة الشــعراء، وهــذا أمــر 
وارد مــع الميــع لكــن ابختــاف درجاتــه. فابــن الفخــار كان واضحــاً يف اقتباســاته 
وتضمينه للشــعر املشــرقي واألندلســي أيضاً. إذ جنده يورد إشــارة إىل اقتباســه داخل 

القصيــدة نفســها، كقولــه:
بعِاَّتِــِه َأخــاَك   فـََقــْد يـُْلبَــُس الثَّــوُب بـَْعــَد اْلِبلَــَى َوَواِصــْل 
شــاِعٌر قَالَــُه  كالَـّـذي  تـَنـْبُــا َوقُــْل  َأْن  َوَحقُّــَك   نَبيــٌل، 
َمــرًَّة َأســا  خليلــي  مــا  َوقَــْد كاَن فيمــا َمَضــى جُمِْمــَا« »إذا 
ِفْعلِــِه ِمــْن  َم  قــدَّ

ُ
امل  فـَلَــْم يـُْفِســِد اآلِخــُر اأَلوَّاَل«))6)  »ذََكــْرُت 

وهذين البيتن ينسبهما ابن عبد ربه يف كتابه العقد الفريد لـ )طاهر بن عبد العزيز())6). 
كذلك جنده يشر إىل اقتباسه أيضاً يف قوله:

فَاِســِدِه ِإْصــَاِح  ِإىَل  َدَعــْوُت  َصَمــُم َوقَــْد  أَْمثَاهِلَــا  َعــْن  أِبُْذنِــَك   َوَمــا 
واحِلَكــُم َوُســْقُت بـَْيتــاً َجــَرى يَف َدْهــراَِن َمثَــًا األْمثَــاُل  تـُــَرى  ِفيــِه   َوالِشــْعُر 
ُمَعاَملَــِي يف  إالّ  النَّــاِس  َأْعــَدَل   ِفيَك اخِلَصاُم وأَْنَت اخَلْصُم واحَلَكُم«))6) »َي 

وهذا البيت مشهور وهو أليب الطيب املتنب))6).
وهذا األمر يتكرر يف قوله:

ِلفاطمــٍة يُعــّزى  الــِذي  فيِــَك  ــُب أقــوُل   واْلَقْلــُب َحــرّاُن ِمــْن بــَـرْح اهلـَـوى جيَِ
َوَهيـَْنَمــٌة أنبــاٌء  بـَْعــَدَك  َكاَن   لو ُكْنَت َشاِهَدَها ملْ َتْكثُِر اخلَُطُب«)66) »قَــْد 
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وهــذا البيــت ينســب إىل ســيدتنا فاطمــة بنــت حممــد رســول هللا )صلــى هللا عليــه 
وسلم())6).

وجنــد عنــد ابــن الفخــار التأثــر بشــكل آخــر، وهــو مــن خــال أخــذ املعــى الــذي 
ذكــره شــاعر ســابق يف شــعره، دون اإلشــارة -كمــا ســبق- إىل هــذا األخــذ، كقولــه:

حارشــًا دونَــِك  إنَّ  َجَعــاري  والَوَلَعــاِن َفِقــّرِي  ابألخــاف   مُينِّيــِك 
رَْأُســُه يـُْقطَــُع  اْلَمــْرُء  إاِلَّ  ُهــَو  ِبِدهــاِن)68) ومــا  ِحيلــًة  َدَهنُــوُه   وإْن 

وهو مأخوذ من قول النابغة العدي:

 بلحِم أمرٍئ مل يشهد اليوم انِصرُُه ))6) فقلت هلا عيثي َجعاِر وَجّرري
وهذا التأثر لدى ابن الفخار يدل عل سعة اطاعه ومقدرته على استنباط املعان 

وتوظيفها داخل شعره، والذي أضاف مجالية وقوة يف التأثر على السامع أو املتلقي.

3- نثره )موضوعاته وميزاته(:
فلــه  أيضــاً،  املنثــور  إىل  لتصــل  )الشــعر(  املنظــوم  الفخــار  ابــن  آاثر  تعــدت 
مقطعــات نثريــة أوردهــا لــه مرتمجــو، ومدونــو آاثره وأدبــه. وأغلــب تلــك املقطعــات 
الــي وصلــت إلينــا جــاءت علــى أســلوب الرســائل، وهــو فــن أديب )نثــري( ُعــرف عنــد 
األدابء العــرب قبــل اإلســام، شــاع وكثــر ووصــل كل األصقــاع الــي حــّل فيهــا العــرب 
واملســلمون حــى وصــل إىل األندلــس. وكانــت موضوعــات هــذه الرســائل -شــأهنا 
شــأن شــعره- تــدور يف اإلخوانيــات، واإلجــازة. كمــا أن بعضــاً منهــا جــاء ليكمــل 
هــذه الصبغــة االجتماعيــة ألدبــه فــكان يف خماطبــة أصهــاره، وكذلــك الكتابــة يف 

عــزاء.... ومــا إىل ذلــك.
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كمــا وجــدان نصــا نثــري ذكــره املقــري يف نفــح الطيــب قالــه ابــن الفخــار يف الدفــاع 
عــن القاضــي الوحيــدي أمــام ابــن اتشــفن ويدخــل ضمــن اخلطــب النثريــة، والــذي 

كان ســبباً يف ختليصــه ممــا اهتــم بــه.

ومــن الفنــون النثريــة اخلاصــة أبهــل األندلــس فــن الــزرزوريت، وهــذا الفــن ظهــر 
يف عصــر املرابطــن، وفيــه ميــزج الكاتــب أو األديــب بــن طائــر الــزرزور وشــخصية 
الرجــل امللقــب هبــذا االســم وهــذا مــا جنــده يف نــص ابــن الفخــار النثــري الــذي يقــول 
ــَك َصِفــٌر،  ــاِء َعَلْي ــُه أبــداً ابلثَـَّن ــٌر، َل ــا َقَطــَع اآلَن إليــَك ِمْنهــا ُزَرْيزِي فيهــا: ))..... وَلمَّ
َعَليــه َعاِطــٌف؛  قـَْلــٍب  فَــُكلُّ  َحــاِذٌف، وَحُســَن َصَباُحــُه  فـَُهــو َنْــَوَك  قُــصَّ َجَناُحــُه 
َرَجــْوُت َأْن تُعيِــَدُه َوافِــَر الَنَــاِح، َصافِــراً َيْذُكــُرَك يف الغُــُدوِّ والــرََّواِح(()1)). وهبــذا يكــون 

ابــن الفخــار مــن أوائــل مــن نظــم القــول يف هــذا الفــن.

ومــن مســات رســائله أو )نثــره( الفنيــة الزخرفــة اللفظّيــة واحملســنات البديعيــة، 
وكذلــك بلــغ العنايــة فيــه ابلســجع والفواصــل عنايــة كبــرة أخرجتــه مــن الســهولة إىل 

الغمــوض ومــن االهتمــام ابأللفــاظ ومجاهلــا إىل االهتمــام ابملعــان وتزويقهــا)))). 

كذلــك بــرزت يف نثــره ثقافــة ابــن الفخــار األدبيــة والتارخييــة والدينيــة و أتثــره 
ابألســلوب القــرآن، كمــا رأينــاه يستشــهد ابلشــعر، ويعــرض حوادثــه. كقولــه: 

ــاِء يْســُقُط الطَّيـْــُر حْيــُث يـَنـَْتثِــُر احلَــب ــازُِل الُكَرَمـــــ  وتـُْغَشــى َمنَــــــ

ــْا ُكْنــَت َأَعــّزَك هللاُ َرْوَضــًة يف اأَلْرِض طَّيبــَة املــاِء والُعْشــِب، َوَغــَدْوَت َدْوَحــٌة يف  َلمَّ
ــم، ُمْثِمــَرًة ابلــدِّ،.........، قَــْد َجَعلَــْت أرائَكَهــا َقضــَب اأَلرَاِك،  ْجــِد َمْورِقَــًة ابلتَـُّهمُّ

َ
امل

وَبَســَطْت َدرَانِيَكَهــا فـَلَــْم تـُْقتـَنَــْص أِبَيْــِدي الُفُخــوِخ واأَلْشــرَاِك، تـَتـَغَــىَّ ِمــَن الطَـّـَرِب، 
وتـَتـََناَشــَد مبُْخَضــرَِّة الَقَصــِب:
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مبَْعَمـــــــــــِر قـُبَــّـَرٍة  ِمــــــــن  لَــِك الــوُّ فَِبيِضــي واْصَفــرِيَيْلَــَك   َخــَا 
 ونّقرِي َمْا ِشْئِت أن تُنقِّرِي))))

البيت االول للشاعر بشار بن برد)))). والرجز للشاعر طرفة بن العبد)))).

وقــد أورد ابــن الفخــار الدعــاء يف صــدور رســائله، ولــو بشــكل مقتضــب، وهــو 
ممــا حيســب عليــه، كمــا يف قولــه:

َفدَّى، والكرمِي األعزِّ اأَلْهَدى، وجالُُه َمْأثُوٌر، وَأْجرُُه 
ُ
»َأطَاَل هللاُ بـََقاَء السّيِد امل

َمْوُفوٌر ومدُخوٌر، أَتَْب األيُم -أََداَم هللاُ ِعزََّتَك-، إالّ أْن نـُْفَجَع ِبَساَداهِتا،.......«)))). 

وهــذا األمــر مكــروه عنــد أهــل هــذه الصنعــة كمــا يقــول ويــرى الكاعــي )القــرن 
الســادس للهجــرة(: اإلكثــار مــن الدعــاء يف الرســائل مــن أكــر الدالئــل علــى ضعــف 
البضاعــة يف الصناعــة)6)). وكذلــك جنــده مكثــراً يف املصنــوع الــذي يقــول فيــه الكاعــي 
أيضــاً: »املصنــوع ألنــه ُنـّـق ابلتصنيــع، ووشــح أبنــواع البديــع، وُحلــيِّ بكثــرة الفواصــل 

واألســجاع، واســتجلب لــه منهــا مــا يلــّذ يف القلــوب وحيســن يف األمســاع«)))). 
وقــد زيــن بعــض قطعــه النثريــة ابملغّصــن، وهــو مــا تقابــل فيــه ســجعتان اثنتــان، 
كل ســجعة موافقــة لصاحبتهــا)8)). وبعضهــا مــا جــاء علــى املفّصــل، وهــو مــا مجــع 
َــَزْل َجــارًِي َعَلــى  بــن املنظــوم واملنثــور يف رســالة واحــدة)))). كقولــه: ».......، َوملَْ يـ
َمــْا يـُْرِضــي هللَا تـََعــاىل ويُرِضْيــَك ويـُْرِضيـْنَــْا إىل َأْن تـََعرََّضــْت بـَنــُـْو َحسُّــوٍن إىل الطَّْعــِن يف 
َقــدِِّم، بَــْل 

ُ
ِم، رَْاِجــٌع َعلَــى امل َقــدَّ

ُ
َأْحَكاِمــِه، واهلـَـدِّ ِمــْن َأْعاِمــِه، َوملَْ يـَْعَلُمــوا َأنَّ اْهِتَضــاَم امل

مَجَُحــوا يف ِلَاِجِهــْم فـََعُمــوا َوَصّمــوا، َوفـََعلُــوا َوأَْمَضــوا َمــْا بِــِه َهُّــوا.
 َجــفَّ َعْنــُه َمِســْيُل َعــْنٍ َونـَْهــِر«)81) َوإىل السُّــْحِب يـَْرَفُع الَكفُّ َمْن َقْد
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كل هــذه األمــور األدبيــة، تــدل علــى تفــوق ابــن الفخــار يف املنظــوم واملنثــور علــى 
حــد ســواء. ولئــن ضــاع أكثــر شــعره ونتاجــه األديب، فــإن مــا بقــي منــه ليضعنــا أمــام 

شــخصية أدبيــة فــّذة، تســتحق الدراســة واألعجــاب.
4- منهج احملقق وعمله:

- مجعــت نتــاج ابــن الفخــار املالقــي )الشــعر، والنثــر( مــن شــتيت املظــان وكتــب 
الطبقــات والرتاجــم الــي ترمجــت حلياتــه وأوردت شــيئاً مــن نتاجــه.

- أعطيــت لــكل نــص شــعري ونثــري رقمــاً يّســهل عمليــة الرجــوع إليــه يف التخريــج 
والدراســة.

- رتّبت هذا الشعر على القوايف حسب احلروف األجبدية.
- اثبُت البحر الشعري لكل نص من نصوص ابن الفخار الشعرية.

- رّقمــت أبيــات النصــوص الشــعرية، وأحلــت عليهــا يف اختــاف الــروايت بــن 
املظــان املختلفــة.

- اعتمــاد روايــة املصــدر األقــدم -األصــح أو األرجــح- الــذي روى أكــر كميــة مــن 
شــعره مــع مقابلتــه ابلتخريــج، والشــرح، واالختــاف مــع روايــة املصــادر األخــرى 

وكميــة شــعرها.
- عّرفت ابملفردات اللغوية الصعبة الي وردت يف شعره ونثره قدر املستطاع.

- تصديــر اجملمــوع الشــعري بدراســة عــن حيــاة الشــاعر ونتاجــه األديب )املنظــوم 
واملنثــور( مــن حيــث األغــراض املوضوعيــة، والســمات الفنيــة مبــا يقتضــي الدراســة، 

ومــا يســتحق الشــاعر، ومــن هللا اإلصابــة.
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القسم الثاين 
ما تبقى من شعر ابن الفخار املالقي ونثره: 

أ- الشعر: »قافية الباء«
)- كتب إىل أيب احلسن بن َمْعَمر وكان صديقاً له: )من الطويل(

ْهــُر يـَْلَعــُب ــّد احلـُـرُّ والدَّ  )- ِإىل َكــْم جيَِ
 )- َوَهْل انِفعي أْن ُكْنُت َسيفاً ُمَصمَّماً 
أْســوٌد أبيـّتـُُهــْم واللَّيــُل كالنِّْقــِس   -( 
 )- فما أان عن ما ُرْمُت ِمْن ذاَك ُمْقِصٌر
 )- أاب َحَسٍن ساِئْل ِلَمْن َشِهَد الَوَغى
ــا حــىَّ كأنَّ األبطــاَل  وأعَتنِــُق   -6 
 )- ُأخاتُِلُهــْم كالذِّئْــِب وْحــدي َواترًة

 8- ويف ُكلِّ اَبٍب َقْد َولَُْت أكيدهْم 
بِذلّــٍة أبيــُت  أســفاً كيــف  فيــا   -(

 َويـَبـُْعــُد َعْنــُه األْمــُن واخلَــوُف يـَْقــُرُب
َمْضــِرُب حبــدَِّي  يُلقــى  َيُكــْن  مْل   إذا 
 وأهُجُمُهْم والصُّْبُح كالطِّْرِس أشَهُب
تـَْغلــُب للمقاديــِر  عْزمــي  َخيــُل   وال 
 لئِــْن ُكْنــُت مل ُأْصبِــُح َأَهــشُّ وأضــرب
َربـْــَرُب البيــِض  ِمــَن  َعنـُْهــْم   يُعانُِقــي 
يـَْعَضــُب اْلُمَزَعَفــُر  ِمــّي  هِبِــْم   َيُصــوُل 
ــَس تـُْقَضــَى فـََتْصُعــٌب  ولكــْن أُمــوراً لَْي

وَســْيفي َضجيعــي والـَـواُد ُمَقــرَُّب))8(  

)- ومــن شــعره رمحــه هللا تعــاىل يرثــي القاضــي أاب مــروان عبيــد هللا بــن حّســون 
ويعــزي ابنيــه أاب علــي وأاب عبــد هللا: )مــن البســيط( 

 )- أّما الدُُّموُع فمنها الّواِكُف السَِّرُب
 )- َما َكاَن هْلُك أيب َمْرَواَن ِعْنَدُهُم
 )- َصاَرْت َلُه َثراُت العيش مظلَمًة
َعَشــائِران ِمــْن  َوانٍد  َواٍد   )- يف كّل 
ْهِر يف َحَرٍم )- ُكّنا ِبِه ِمْن ُضروب الدَّ
َعــايل ّســاِمياً ُصُعــدًا

َ
6- وكاَن رَْأس امل

يـَْلَتِهــُب احلُــْزِن  ِضــرَاُم  الضُّلُــوِع   ويف 
تـَنـَْقلِــُب األْعيــاُن  بِــِه  الُكُســوَف   ِإالّ 
 َوَعــاَد كالصَّــاِب يف أفـَْواِهنــا الَضــَرُب
َواللَّعِــُب َمــاَت  ملَـّـا  الِــدُّ  بــه   أنشــا 
الُقُشــُب أبــراُدُه  تـَْلَحًفنــا   واألْمــُن 
نَــُب َفطُْؤِطــيَء الــرَّْأُس واْســتـَْعَلى بِــِه الذَّ
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هَتــا ْجــِد َهدَّ
َ
 )- ي َهْضَبــًة ُهــدَّ رُْكــَن امل

 8- أقــوُل فِيــَك الــِذي يُعــّزى ِلفاطمــٍة 
 )- »قَــْد َكاَن بـَْعــَدَك أنبــاٌء َوَهيـَْنَمــٌة 
َوِهَّتُــُه والتَـّْقــوى  واحلِْلــُم  الِعْلــُم   -(1 
 ))- مــا َضيَّــَع هللاُ قـَْومــاً أنْــَت َجاُرُهــُم
 ))- والّسْهل َيْصُعُب َمْهما ُكْنَت رَاِكَبُه
 ))- َوقــْد َحنـَْنــُت أاب عبــِد اإللــه َلُكــْم
 ))- وَما الَراُع إذا َأْصَبْحَت تـُْعِمُلها
َعاليــٌة واملِنّــاُت  وتـَبـُْعــُد  َتدنُــو   -(( 
 6)- وإْن ُحجْبُت زَماانً عْن زيَرِتُكْم
تُُه  ))- قَلب ِسناٌن َتُشقُّ الصَّْخَر ِحدَّ
 8)- َويل َوفاٌء َلَو اّن األرَض تـَْعَهُدُه
يـَُفّضلــي  أْن  إالّ  هللاُ  يلَ  أَب   -(( 
 1)- وَُكّل قوٍل، إذا ما َكاَن َمْدَحُكُم
 ))- وإْن َغدا اِلْسُم يف تـُْرٍب فليَس لَنا
))- بنعمــِة هللا َحــىَّ احَلْشــِر أْعُظُمــُه

احَلَســُب فـُلَّــِت  ــا  ّلمَّ فُــلَّ   َوَحربــًة 
ــُب  واْلَقْلــُب َحــرّاُن ِمــْن بــَـرْح اهلـَـوى جيَِ
 لو ُكْنَت َشاِهَدَها مْل َتْكثُِر اخلَُطُب«
 يف اْلَعــْدِل والَبــْذِل مُثَّ الــرَّأُي واأَلَدُب
طُلبــوا وإْن  خافــوا  وإْن  َعلِــّي   أاب 
والرَُّعــُب األهــواُل  هترّنّــك   فــا 
والُكتُــُب األقــاُم  لَــَك  ــّن  حتَِ  َكّمــا 
الُقُضــُب اهلنديّــُة  لــُه  تــذلُّ   إالّ 
 كالطَّــْرِف يوَجــُد فيــِه الـَـْرُي واخلَبَــُب
 فالشَّْمُس َشٌْس وإْن كانْت هَلا ُحُجُب
ُشــَطُب َمْتنِــِه  يف  َصــارٌِم   َوِمقــويل 
الغَــَرُب النَّبعــِة  ِلَفــرِْع  ِفيهــا  دّل   مــا 
خببــوا وإْن  َذمُّــوا  وإْن  أانٍس   َعلــى 
 وإْن ُأِضيــَف إىل اإلشــهار ُمْقَتَضــُب
ــُحُب  إالّ الدُّعــاُء أِبْن تـَْهِمــي لَــُه السُّ

ــْزُن يـَْنَســِكُب))8) 
ُ
َوَحــاَم فـَــْوَق ثَــراُه امل

)- ومسع ابن الفخار رجًا ينشد قول الشاعر: )من البسيط(

 العلــُم قــد ينفــع األحــدَث يف َمَهــٍل
اعَتدلــْت قوَّمَتهــا  إذا  الغصــوَن  إنَّ 

األدُب الكــرِة  بعــد  ينفــع   وليــس 
اخلشــُب قوَّمَتهــا  إذا  تلــَن  ولــن 

فعارض ذلك بقوله:
)- قد يستفيد الكبُر العلَم يف عجٍل
)- أما ترى الشجَر الضخماَء مثمرًة

الطلــُب دأبُــه  صغــٌر  خييــب   وقــد 
الُقُضــُب))8)  تُغــرس  وليــس ُمثمــرًة إذ 
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)- أنشــدن الشــيخ الصــاحل أبــو علــي احلســن بــن علــي بــن صــاحل األندلســي 
وقد قدم البصرة يف ذي احلجة ســنة ســبع ومخســن ومخســمائة قال: أنشــدن الفقيه 
املشــاور هــذا لنفســه، وذكــر أنــه عملــه ارتــاال خياطــب شــاعراً جــاراه يف التوحيــد وهــو 

موشــح العــروض))8): )مــن الوافــر(
اْلُمَعــىَّ ــُل  الرجُّ أيُّهــا  رَويــدك   -( 
أتّن فــًى  فـَــُربَّ  تـَْعَجــْل  وال   -( 
َتَســّى قــد  شــديٍد  َعْقــد  فكــم   -( 
 )- فــِإنَّ اليــَش ليــَس يُطيــُق َشــَنا
 )- وال مَيضــي احُلســاُم ُيَســنُّ َســنَّا
َتغــىَّ ملَـّـا  ــُد  حُمَمَّ أخــوك   -6 
فـَثـَــّى بواحـــــــــــدة  وقــَـــــــفَّـــــاهـــــــــا   -( 
يـُــَرانَّ ُخضبَــْت  َغــاَدًة  َفُخْذهــا   -8 
تَبــىَّ قَــْد  َمــْن  رَاَمهــا  َمــا  إذا   -(
يــــــُع بـََياهِنـــــا َلْفظــــًا وَمْعـــــَى 1)- مجَِ

ابللَّبيــِب أمجــُل  الّرِفْــَق   فــإنَّ 
النَّجيــِب اْلَقــْرِم  غايــَة   فــأدرك 
ُمرِيــِب طَــَرٍب  وال  تـََعــٍب   بــا 
ُمصيــِب قَــَدٍر  بــا   لغارتِــِه 
الْغيــوِب َعــّاُم  يـَْقــِض  مل   إذا 
الغريــِب أُُذُن  َنْــَوه   أصاَخــْت 
 َكِمثْــِل الرُّْمــِح قـُــوَِّى ابْلَقِضيــِب
ابلصَِّبيــِب اقْــِدَم  قَــْد  ثــوٌب   هلَــا 
احْلُــروِب َشــَبُح  دوهَنــا   تعــرََّض 

َع احْلَِبيُب َمــــــَع احلبيِب))8)  كما مجُِ
»قافية احلاء«

)- ومن ذلك قوله: )من الكامل( 

 )- أْنَت الَكرمُي َوَقْد َمَلْكَت فَاْسِجِح
 )- ال تـَْلَتِفْت ِغّش الُوالِة َكُنْصِحِهْم
ممَُْرعــًا الِســياَدِة  ُســرَُج  َحاِميــاً   )- ي 
َشــاِكٌر لِْلَعــَواِرِف  أِبنَّ  َواْعلَــْم   -( 
)- َأْشَفْقُت ِمْن َعضِّ احَلديِد، َوَرْوُعُه

 َواْغِفــْر فـََقــْد َعُظَمــْت ُذنـُـويبَ َواْصَفــِح
بِتـََنصُّــِح ِغَشاُشــُهْم   فَالكاِشــُحوَن 
ُمســرَّحي رأيْــَت  ِإْن  ــْل  َعجِّ  ابهلِل 
املتّــح َعـــارِفَـــــــــاِت  َتْشُكـــــــُر   َكــــــاهْلِيِم 

يف الصَّــْدِر ملَْ َتْذَهــْب َوملَْ تـَتـََزْحــزَِح)86) 
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6- وكلفه القاضي ابن حسون أن يذّيل له هذا البيت، وأنشده: )من الوافر(
 َوَمــْن يـَْهــواَك َمْقُصــوُص الَنَــاِح  أَتـَْرَضــى َأْن َتِطــَر ِبريــِش ِعــزٍّ

فقال مرتًا: 
 )- ِإَذا َهاَجــْت ِمــَن األّيم َحــْرٌب
 )- َوإْن َماَلْت إىَل الرَّاَحاِت نـَْفِسي
 )- َوَقْد أْصَبْحُت أُْنِشُد بـَْيَت ِشْعٍر
)- )أَتـَْرَضــى َأْن َتِطــَر ِبريــِش ِعــزٍّ

ِســَاِحي رَأِْيُكــُم  يــَل  مجَِ  فَــإنَّ 
رَاِحــي  َوَهــواَك  َجنَّــي   َفذِْكــُرَك 
كالصَّبَــاِح ِفيــِه  الغَــْدُر   يـَلُــوُح 

َوَمْن يـَْهواَك َمْقُصوُص الََناِح())8) 
 »قافية الدال«

)- وكتب معّرضاً ألهل بلده: )من البسيط( 
 )- َلْو َصحَّ َعْقُلَك َأْعِط النَـّْفَس فطرهتا

 )- أّمــا اخلَِليــُط فـََقــْد َحلُّــوا بدارهــم 
 )- ي َمــْن َأاتُه مبعــًى لَْيــَس يـَْفَهُمــُه
 )- أْهِوْن خِبَْطِب أمرٍئ َخلَّْت ِبَضاَعُتُه
 )- الدِّيــُن َيْضــِرُب َغبّــاً َمــْن يُعانِــُداَن
ــِه  6- َوَهــْل يُِطيــُق ِدفاعــاً َعــْن َجوانِِب
)- مــا لِلوِحيــدّي َذْنــٌب يف ســياَدتِِه

واحَلَســِد ابحِلْقــِد  ميتــاً  َتُكــْن   َوملَْ 
 وأنَت َوْســَط الَفيايف ِمْن َبِي أَســِد 
الُفُســِد آرائِــِك  ِمــْن  النتيجــَة   إّن 
 ِمــَن النَِّميَمــِة يف َأْســواِقها الُكُســِد
الــرَّأِس واَلَســِد بـَــْنَ  يُزيّــُل   َضــْرابً 
 مََْن َحبـُْلُه ُموَثٌق يف الِيِد ِمْن َمَسِد

إْن ُكْنَت يف مُجَْلِة الَغْوغاِء ملَْ َتُسِد)88) 
»قافية الراء« 

8- أنشــد أبــو بكــر بــن دمحــان أليب عبــد هللا، وهــو جــده ألّمــه هــذه القصيــدة: 
)مــن الطويــل( 

 )- أُرِيــُد أبَِْن ألقــاَك يف َدارَِك الــِي
َعــضُّ احلديــِد وَكابِــٌح فيمنُعــي   -(

ْهــِر ـُـَوِب الدَّ ــْن نـ ــَن اخلُــّواُف ِم  هِبَــا أَِم
ْجِن يُْدَفُع يف الصَّْدِر ِإَذا ُرْمُت ابَب السِّ
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 )- يَقولــون: َجْلــٌد للمصيبــة، وحيهــم
 )- َفِرْش يل َجناِحي، َواْجُرِ الَعْظَم إنُّه
)- َوإّن َعَليـَْهــا َمــا َحِييــُت َلَشــاِكٌر

 وماذا الذي يُقشي التََّجّلَد يف اأَلْسِر
ــرُء تُعــرُف اِبْلَــْرِ

َ
 َمهيــٌض، َوأَنْــَت امل

ْحِل َعارَِفُة الَقْطِر))8) 
َ
َكَما ُعرَِفْت يف امل

)- قال ابن الفخار: )من اخلفيف(
َونـَْهــِر/ )- َوإىل السُّْحِب يـَْرَفُع الَكفُّ َمْن َقْد َعــْنٍ  َمِســْيُل  َعْنــُه   َجــفَّ 

1)- وممــا أنشــدنيه لنفســه يف األمــر حممــد بــن ســعد بــن مردنيــش ملــك شــرق 
األندلــس مــن قصيــدة أوهلــا: )مــن الكامــل(
َعنــَرِ  َعــْن  َعْرفــِه  مْنِشــُم  اهتــزَّ   -( 
نـَْوِمــه يف  لَْيلــه  َذَوائِــَب  ولَــَوى   -( 
وانثــى ــبيبِة  الشَّ ثــوِب  واْختــاَل يف   -( 
َتَســرُتًا الوشــاِح  يف  تـَثـَــىَّ  زَاَرْت   -( 
ِســرَّها َيكتُــُم  الليــَل  أبنَّ  ظنَّــت   -( 
ُحْســِنِه رَائــَق  يـَْفِتْنــَك  مل   6- كالنُّــوِر 
َخّدهــا يف  َوْرِدهــا  َزْهــرَة  وأَقــاَم   -( 
ِقطَافَــه َســأْلُت  وقــد  علــيَّ  خبَِلَــْت   -8 
 )- َســاوْمُت هــذا احلـُـبَّ طيــَب وصالِــِه

1)- فاحُلْســُن يُنكــُرن، ويعرفــي اهلــوى 
 ))- إن جــاَر هــذا احلـُـبُّ يف أحكاِمــه
))- نفسي أَُلومِك؛ كان يـَنـَْهان اهلوى

وحُمَلِّــِل  ظــامٍل  مــن  منصفــي  َمــْن   -((
األكــِر ــروِر  ابلسُّ َهنّــا 

ُ
امل إالّ   -((

َجْوَهــِر عــن  ثـَْغــرِه  َمْبِســُم   وافــرّت 
ْســفِر

ُ
 فــأانر َعــن َوْجــِه الصَّبــاِح امل

وُمنــوَِّر ُمــَورٍَّق  بــَن   كالُغْصــِن 
املِئـْــَزِر َعْقــد  عنــه  يـُْنــب   والــّرِْدُف 
َتَســرتِِّ

ُ
امل ُغــرََّة  يـَْفَضــُح   واحُلْســَن 

 َحــىَّ تَبسَّــَم يف القضيــِب األخضــِر
ــباِب األَْنَضــِر  مــاُء الصبــا وَحيَــا الشَّ
واملِْعَجــِر الــّرَِدا  أَزراُر   َوَجنـَْتــُه 
أْشــرَتِي ال  أبن  يـَْغِمــُزن   واهلجــُر 
ــِر وُمنكَّ ُمَعــرٍَّف  بَــَن   َشــتَّان 
 فالَــْوُر يف ذا احلُــبِّ ليــس مبُْنَكــِر
فتَصــرَِّي  َصْعبــه  قَاِســَي  فأمــْرِت 
َغْصــَب اهلـَـَوى ِمــّي مجيــَل َتَصــرُِّي 
األعطــِر ابلثَّنــاِء  َمــدََّح 

ُ
امل إاّل 
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ــٍد حُمَمَّ األِمــِر  َغيـْــُر  أَُمَؤمَّــٌل   -((
 6)- كــم جئتُــم مــن أْطَهــٍر يف أطهــِر 
ِبَرْوضــٍة الفتــوِح  َثَــَر  وَجنـَيـْتُــُم   -(( 
ُهــوِر فأصبَحــْت  8)- وَجلــْوُتُ َصــَدأَ الدُّ
 ))- وصَقْلتُــُم َمــْرَأى الزَّمــاِن فَمــْن َيَشــْأ
 1)- َجــاءْت بِــَك األفــاُك يف َدَوراهِنــا
 ))- يـَْهتـَــزُّ َعطْــَف احلمــِد منــه انفحــا
ــَرْت بــل َعطَّــَرْت أمداُحــُه  ))- مــا ُعطِّ
 ))- عهدي به َشْكَل الُضُلوَع أببيٍض

))- حــى إذا مــا البــأُس حــلَّ ذمــاَره 

ذاَك اْبُن َســْعٍد، يمداْئُح فاْبِشــرِي
َأْظُهــِر يف  َأْظُهــٍر  مــن   ونـََقْلتُــُم 
ْمَقــِر

ُ
امل ابلرَُّعــاِف  تـَنـْبُــُت   للــّرِْزِق 

 كالّسيِف َكشََّف َصْقَله عن َجْوَهِر
فليـَْنظُــِر  فهاَكــُه،  ــروِر  السُّ  َنظَــَر 
ْعِسِر

ُ
 كالَغْيِث َجاَد على الزََّماِن امل

 عــن ِمْدَحــٍة فـَتـََقــْت مبِْســٍك أَْذفــِر
تـََعطَـّـِر َزَمــاُن  فـَيَــا  الزمــاِن،   نـَْفــس 
نـََقــَط الُقلُــوَب أَبمْسَــِر  عهــدي بــه 
َصَبَغ الَفَضائَل يف النَّجيِع األمحِر)1)) 

»قافية السني«
))- وكان ابــن الفخــار جالســاً عنــد القاضــي أيب علــّي بــن حســون مبالقــة يف 
جملــس أحكامــه، وقــد حضــر مجلــٌة مــن أعيــان مالقــة، فجــاءه رجــٌل فأخــره أن قومــاً 
يُعرفــون ببــي العصــرّي مــن قريــة يرفــة، وتعــرف اآلن برذلفــة وبنــو العصــرّي هبــا اآلن، 
فأخــروه أهّنــم ســّيبوا مواشــيهم علــى غــراٍس وزرع كان لــه ابلقريــة املذكــورة أو قريبــاً 

منهــا، فتنــاول ِإضبــارة وكتــب فيهــا: )مــن الكامــل(
وَكمالِــِه جِبََمالِــِه  الــِذي  َذا  َي   -( 
يـَْرفَــٍة ِبَقْريَــِة  الَعصــِرّي  بـََقــُر   -( 
مَخَْســٌة بَِنيــِه  ِمــْن  ُرَعــاٌة  َولَــُه   -(

أَواِنَســا النَّافِــرَاِت  الُقلُــوَب   َردَّ 
َدارَِســا أَْو  َغارِســاً  فــآَذْت   َرتـََعــْت 
َأْخنـَــْوا َعلَــى َشــَجرِي فََأْصبَــَح َيِبَســا

ودفعها للقاضي، فأمر هبم فأحضرهم وسجنهم واشتّد عليهم)))).
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»قافية الضاد«
))- وأنشد يف مراكش أبقصى املغرب: )من الطويل(

َمِهيــُض  )- وأرٍض َسَكنَّاها فيا بِْئَس َمْسَكن والنــاح  َنْكــٌد  اْلَعْيــُش   هِبَــا 
ُمــَروِّع ليــس إال  نــروح ونـَْغــُدو  بِيــُض)))) )-  أَرَاقــُم  أْو  ُســوٌد   َعَقــارُب 

»قافية العني« 
))- ومن شعره رمحه هللا يرثي القاضي أاب عبد هللا بن خليفة: )من الطويل( 

 )- أَقضَّْت َعَلى اْلَقْوِم الِكرَاِم املـََضاِجُع
فـَُؤاُدَهــا يُــراَُع  اْلَعْليَــا  َوَأْصَبَحــِت   -( 
ِفرَاقِــِه َغــَداَة  نـْيَــا  الدُّ ِإّنَــا  َأاَل   -( 
اأَلَســى َغالَــُه  بـَْعــَدُه   )- وَُكلُّ َكــِرمٍي 
 )- ِشَهاٌب َهَوى، فَاْلِعْلُم َأْسَوُد َحاِلٌك
 6- َوِطْرٌف َكَبا، والطِّْرَف ملَْ َيُك َعاثِرًا
)- فـََيا ِلُدُموِع الَعْنِ ِغيَضْت ِمَن اْلُبَكا

َوَمَداِمــُع بـَْعــَدُه  مُجُــوٌع   وُفضَّــْت 
الرَّوائِــُع  تـَْعرَتِيَهــا  َأْن  هَلَــا   َوُحــقَّ 
 َكَكفٍّ أبـَْنَ اخَلْمَس ِمنـَْها اأَلَصاِبُع
طَالِــُع

َ
امل َعَلْيــِه  ُســدَّْت  قَــْد   َوَأْصبَــَح 

 َوجَنْــٌم َخــَوى، فَاخْلَيـْــُر َأْغبـَــُر َشاِســُع
ــْيُف أَبـَْيُض قَاِطُع  َوَســْيٌف نـََبا، َوالسَّ
َوَي حِلََصــاِة الَقْلــِب ُهــّن الصَّــَوادُِع)))) 

»قافية الغني«
))- وكتــب إىل أيب عبــد هللا بــن أيب رنغــي، عنــد واليتــه سجلماســة، والشــعر 

طويــل، أتيــت منــه ببعضــه: )مــن الطويــل(

 )- مبـَـْن َحــلَّ يف َســرٍْغ فُــؤاُدَك َهائِــٌم
 )- َوَتْكَلُف ابلدَّاعي َهُلمَّ إىل اْلَوَغى
لَُبانَــٍة َقَضــاَء  نـَْبغــي  بِــِه  وُكنَّــا   -( 
 )- َسَاٌم َعَلْيِه َعذََّب النَـّْفَس بـُْعُدُه
)- َوَشْوقاً إليِه أْصَبَح اْلَقْلُب ِعْنَدُه 

 وَهْيهاَت ِمْنَك اليوَم َمْن َحلَّ يف َسرِْغ
 َطَماعــاً أَبْن َتْدنــو ِمــْن ابــِن َأيب َرْنغــي
 َولَــْو أَنَـّـُه يـَبـَْقــى َلَقضَّــى الَـّـذي نـَْبغــي
اللَّــدِْغ ِمــَن  َتفيــُق  ال  َهــمٍّ   َعَقــاِرُب 
الصُّــدِْغ))))  ُمَعْقَربَــُة  َخــْوٌد  تـَْثنِــِه  وملَْ 
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»قافية الالم«
))- وله أيضاً: )من املتقارب(

 )- أَقِـــــــــــلَّ ِعتــــــابَـــــــَك إنَّ الكــــــــــرمَي
 )- َوخــلِّ اجتنـــــــاَبَك إنَّ الزَّمــاَن
بعِاَّتِــِه َأخــــاَك  َوَواِصـــــــــْل   -( 
شــاِعٌر قَالَــُه  َوقُــْل كالَـّـذي   -( 
َمــرًَّة َأســا  خليلــي  مــا  »إذا   -( 
ِفْعلِــِه ِمــْن  َم  قــدَّ

ُ
امل »ذََكــْرُت   -6 

َحــادٍث ــا  أميَّ َحَســٍن  َأاب   -( 
أَبْلِــِه  مل  جديــُدَك  فـَــُودِّي   -8 
الزَّمــاَن َعْنــَك  اْلَماَمــَة  أَُويلِّ   -( 
 1)- أَقُــوُل -وأنْــَت ِلَســاُن املقــاِل
 ))- لئن جاَر فيَك عليَّ الزَّماُن
 ))- ليايَل ُكْنَت َصحيَح اإِلخاِء
 ))- ُتدافِــُع َعــيِّ ُخطــوَب الزَّمــاِن
 ))- ولكْن َأَطْعَت ُغواَة الّرِجال
 ))- َسأْصِرُ لْلَخْطِب َحىَّ يَزوَل
 6)- َودوَنَكَها كاْلَعُرْوِس اْلَكَعاِب

ْهــن يف لِيِنَهــا   ))- فكالزُّبْــد ابلدُّ
ْعِر طَيـٌْر بـَُغاٌث   8)- إذا ِصيَد للشِّ
))- َوملَْ أُلْــِف ِجــدََّك ِجــدَّ الَّــذي 

ابْلِقلَــى ُحبِّــِه  علــى   جُيَــاَزَى 
َحــَا مــا  بتكديــرِه   مُيِــرُّ 
 فـََقــْد يـُْلَبــُس الثَّــوُب بـَْعــَد اْلِبَلــَى
تـَنـْبُــا َأْن  َوَحقُّــَك   نَبيــٌل، 
 َوقَــْد كاَن فيمــا َمَضــى جُمِْمــَا«
اأَلوَّاَل« اآلِخــُر  يـُْفِســِد   فـَلَــْم 
املِْفَصــَا َســيـُْفَك  يل   جُيــّرُِد 
واحْلُــا َحْليِــِه  يف   يَروقُــَك 
األَْفَضــَا اأَلْكــَرَم   وأْصَحبُــَك 
 َوَعــْنُ اْلَكَمــاِل وراُس الُعــَا-:
َأْعــَداَل َحَكمــاً  يل   فـََقــْد كاَن 
أَمَّــَا مبَــا  الَوفَــاِء   َصريــَح 
 بَضــْرِب الّرِقــاِب وَطْعــِن الْــُكَا
ابْلغَــَا ال  َصديَقــَك   َوِبْعــَت 
األمْجَــَا رَأْيَــَك  لَــُه   وأَْدُعــو 
ــَا ُفصِّ مــا  احْلَْلــى  مــن   َعَلْيهــا 
اْلَْنــَداَل ِلشــدَّهتا   َوخَتْــزي 
اأَلْجــَداَل الطَّائِــَر  هَلــا   رَأَيْــَت 
َأُكــفُّ بِــِه النَّــازَل اْلُمْعِضــَا)))) 
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»قافية امليم« 
6)- يقول ابن الفخار: )من البسيط(

ْهــــــــَر َغيـّرَُكـــــــــْم  )- وحَيَْسبُــــــوَن بـــــــأنَّ الـــــدَّ
 )- َي َحاِفَظ الَعْهِد، ِإْن َخاَن الّرَِجاُل ِبِه 
َتِوقّــَف َعطْــٌف أَْو َجَفــا َكــَرٌم  )- َوِإْن 
َأْصَدقُــٌه الَقــْوِل  َوَخيـْــُر   ، َعلِــيٍّ أاَب   -( 
 )- ُتِســيُء يب الظنَّ والرمحُن يشــهد يل

وبـَيـَْنُكــُم  بـَْيــِي  َمــا  الــَودَّ  َغيَــّـَر  َمــْن   -6 
ُصُدورِِهــُم يف  أانســاً  ُتطَــاوْع  فَــَا   -( 
 8- ِمْن َأْجِل نْكٍس يـََرى َأّن الصََّاَح ِبِه 
 )- فَاْخِفْض َجَناحاً َوُخْذ اِبلَعْفِو َما ظََلُموا
َحاِدثَــٌة اأَلّيِم  ِمــَن  أَصابَــْت  ِإَذا   -(1 
 ))- وإْن َغَدْوُت َخِفيَف اِلْسِم َضاِمَرُه
ــرًة  ))- اخلَْيــُل َتْســِبُق إْن كانَــْت ُمَضمَّ
ِإرَاَدتِــِه ِمــْن  َســِفيهاً  مُتَكِّــْن  فَــَا   -(( 
 ))- َشاِوْر َأَخاَك َودَْع بـَْعَض الَوَرى َهَجًا
 ))- َواْشُدْد َيَدْيَك مبَْن َصّحْت َمَوّدتُُه
 6)- َوقَــْد َدَعــْوُت ِإىَل ِإْصــَاِح فَاِســِدِه

 ))- َوُسْقُت بـَْيتاً َجَرى يَف َدْهراَِن َمَثًا 
8)- »َي َأْعَدَل النَّاِس إالّ يف ُمَعاَمَلِي 

 والظَّــن َأْكــَذُب أَيْــَن الَفْضــُل َواْلَكــَرُم
ِذَمــُم َمَضــى  ِفيَمــا  بـَيـْنـَنَــا  َتُكــْن   أملَْ 
 فَالطَّْرُف َيْكُبو، َويـَنـُْبو الصَّارُِم اخلِذُم
الظَّنَــاُت والتُـَّهــُم بِــِه  ــيُء  َمــا تَِ  دَْع 
أعتصـــــــــُم هللا  بعــــــــــد  حببلــــــك   أّن 
َوالنَِّعــُم اأَلْرزَاُق  ِعْنــَدُه  َْت   فـَغُــرِّ
َتَضطَــرُِم احِلْقــِد  اَنُر  احَلَســاَدِة   َمــَع 
ــْوِج يـَْلَتِطــُم

َ
ــّر ِمثْــَل امل  َأْن يُْظِهــَر الشَّ

 اَل زِلْــَت تـَْعُفــو، َوَمــْن َعــاَداَك تـَنـَْتِقــُم
الظُّلَــُم تـَْنَجلِــي  َلَديــِه  نُــوٌر   فَأَنْــَت 
الُبهــُم َتْنَــُج  ِإلَيـَْهــا   فَالّذابِــَاُت 
ــْهُم يْنَحــُت َوالصَّْمَصــاُم َواْلَقلَــُم  َوالسَّ
الَقــَدُم فـَْوقَــُه  تـَْعلُــو  الــرَّْأُس   فـَُيْصبِــَح 
 أمَّــا الــذِّاَئُب َفَمــا تـَْرَعــى هِبَــا الَغنَــُم
َجلَــُم َمّســُه  ِجْلــٌد  يُْدبَــُغ   فـََلْيــَس 
َصَمــُم أَْمثَاهِلَــا  َعــْن  أِبُْذنِــَك   َوَمــا 
 َوالِشــْعُر ِفيــِه تـُــَرى األْمثَــاُل واحِلَكــُم
ِفيَك اخِلَصاُم وأَْنَت اخَلْصُم واحَلَكُم«

قــال أبــو العبــاس أصبــغ رمحــه هللا: هــذه القصيــدة كانــت ســبب عفوهــم، وهللا 
يغفــر للجميــع)6)). 
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))- ورأى يوماً ابناً ألحد إخوانه يف بطالٍة، فقال ينهاه: )من الوافر(

فَــإِنّ  مَسْعــاً  أَْرِعــِي  َفَديـْتُــَك   -( 
ــبٍّ   )- َواَل يُوِحْشــَك َعْتــٌب ِمــْن حمُِ
َصغِــرًا َتْدُرُســُه  الِعْلــَم  َوِإنَّ   -( 
يـُبَــاَرى ال  َديْنــاً  أَبُــوَك  أَبُــوَك   -( 
ــَك ملَْ يــَـَزْل ُمــْذ َكاَن َيْســُمو  )- َوَعمُّ
ــِل النَّْجــِم َلِكــْن ــَت َفــًى َكِمْث 6_ َوأَْن

 َنَظْمــُت لَــَك النَِّصيَحــَة يف ِنظَــاِم
اِبلّســَقاِم  َيْذَهــُب  ــبَّ  الطِّ  فَــإّن 
 َكِمثْــِل النَـّْقــِش ثـُبّــَت يف الرَُّخــاِم
طَــاِم َكاْلَبْحــِر  ِعْلُمــُه   َوَجــدَُّك 
الّســَواِمي اِبهلَِْمــِم  الَعْليَــاِء   ِإىَل 
ظَــَاِم)))) يف  علــيَّ كونُــَك  يَعِــزُّ 

»قافية النون«
 8)- ومــن شــعر ابــن الفخــار املذكــور، ويُعــرف اببــن نصــف الربــض، قولــه: 

)مــن الطويــل(
با   )- أَُمْسَتِنِكٌر َشْيَب اْلَمفارِِق يف الصِّ
ْجِد َشيََّب َمْفرِقي 

َ
)- َأُظّن ِطَاَب امل

ُغْصــِن يف  فتَّــُح 
ُ
امل النَــّـْوُر  يـُْنَكــُر   َوَهــْل 

وِإْن ُكْنُت يف ِإْحَدى وِعْشريَن من ِسّي )8)) 

 ))- يقول ابن الفخار: )من الطويل( 

ِســَناِن أَبيِّ  أَْم  ُحَســاٍم،  أَبيِّ   -( 
ِلعلَّــٍة  الــواُد  اليــوَم  ُعــّرَِي  لئــن   -( 
 )- َوِإْن ُعطَِّل السَّْهُم اّلذي ُكْنُت رِائشًا
تـُبَِّعيَّــٌة نـَثـْــَرٌة  ِدْرعــي  ِإنَّ  َأاَل   -( 
ــي  ــْبِق إالَّ أِلَْدهَِ  )- َوَمــا َقَصَبــاُت السَّ
َواَثقَــُه َحَلْلــُت  َمــْن  ِلَقائــي  مَتَــىَّ   -6 
)- َوقَــْد علَــم األقــواُم مــن صــحَّ ُوّدُه

َدَعــان؟ حــَن  الِقــْرَن  ذاَك   أانزُِل 
ِلَطَعــاِن َســْرَجُه  َشــدُّوا   فباألْمــِس 
قــان أمْحَــُر  اأَلْعــداِء  َدُم   َفِفيــِه 
مَيــان َهــَزْزُت  ِإْن  ِصــْدٌق   وَســْيفَي 
 إذا اخلَْيــُل جالَــْت يف جَمــاِل رَِهــاِن
َعــاِن ِذلَـّـَة  ــنَّ 

َ
امل َغــَداَة   َوَأْعطَــى 

ــنآِن الشَّ دائــَم  ِمنَّــا  كان  َوَمــْن 
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َنْــَوٍة قـَْولُــُه ُكلَّ  يـَْزدهيــي  َومــا   -8 
عظيمــٍة بــُكلِّ  ــاٌض  لنهَّ وإّن   -( 
ــٌر مَقصِّ اْلبـَْيــاِن  يف  َأّن  َويـَْزُعــُم   -(1 
 ))- نـََهْضُت هِبَا َوْحدي وغرَي ُمدٍَّع
 ))- أَيـَْنَســى َمَقاِمــي إْذ ُأَكافِــُح ُدونَــُه
 ))- َوَيْذُكــُر يـَْومــاً ُقْمــُت ِفيــِه خِبُْطبَــٍة
 ))- َفِقّرِي َجَعاري إنَّ دوَنِك حارشًا
 ))- ومــا ُهــَو إاِلَّ اْلَمــْرُء يـُْقطَــُع رَْأُســُه
 6)- تـََهــاوَن ابإِلنصــاِف َحــىَّ َأَحلَّــُه
))- َوَلْو َكاَن يـُْعِطي الزَّائريَن ُحقوقـَُهْم

يَــداِن ابْلُمْضِلعــاِت  لَــٌه   ولَْيــَس 
َجبَــاِن ُكلَّ  َذرُْع  َعَلْيهــا   َيضيــُق 
ِلَســان واْقتِــداُر  بـَنَــان   َوأَيَْب 
ِعنَــاِن َشــْرُك  الَقــْوِل  َأْهــَل   ُيشــارُِك 
ْعــِر ابخلََفَقــاِن  وقَــْد طَــاَر قـَْلــُب الذُّ
ــَيَاِن ابلسَّ اْلَمــاِء  َعــدٍّ   كآاثِر 
واْلَوَلَعــاِن ابأَلْخــاف   مُيَنِّيــِك 
ِبِدهــاِن ِحيلــًة  َدَهنُــوُه   وإْن 
 -وقَــْد كاَن َذا ِعــزِّ- بِــداِر َهــَواِن

احْلَــَداثِن))))  يَــِد  يف  َترُكــوُه  َلَمــا 

 ب- النثر:
)- ومن كتبه رمحه هللا ما كتب به يف حق أحد أصهاره:

ــْعَب،  ــْد َأأَلُم الشَّ »املفاحتــة ))(-أعــّزك هللُا-خــوَض غمــاٍر، وَضــْرَب قمــاٍر، َوَق
وأرأُب الصَّْعــَب. لكــن تـَْنَشــأُ أزمــاٌت، َوْتطَــرأُ ملــن ال يــرد ِمــَن القــراابِت ))( عزمــاٌت، 
يـُْوَضــُع هلــا اخلــدُّ، ويركــُب فيهــا الــدُّ ويـُتـْــَرُك األهــوُن ويـُْؤَخــُذ األشــدُّ. وِإن اقتضبــُت 
هــذه احلــروَف مــن ُخطــوٍب تـَنُــوُب، وَحــواِدَث ُمِضــّاٍت ال تــَـُؤوُب، وكأّنِ أْنَُتهــا مــن 
ــباب  ِحجــارِة األزَارِِق ))(، وَأْســتـَْنزهُِلا مــن ُخلَّــب البَــوارِِق، وأســأهُلا ))( َعــْوَد الشَّ
 ،)(( وِإضافــًة  عســرًة  هبــا  فناهيــَك  َفــارِق، 

َ
امل علــى  احلالكــِة  الليــايل  َورّد  َفــارِِق، 

ُ
امل

وافتقــاراً ِإىل عطائِــَك )6( ِوفاقَــًة، وحســرٌة ال تـَْرُجــو منهــا اخلَواِطــُر ِإفَاقَــًة. وفــاٌن َكــرَّ 
، قــد رَِكــَب َلَاَجتِــِه، وملَْ يــَـَر َمــا ِحيلَــًة ِإالّ َحاَجتَــُه،  علــى الُقــفِّ وال يـَْعــِرُف مــا يف اخلـُـفِّ
ولــوال والٌء صــاِدٌق ))( َحثَّــُه، وثـَنَــاٌء َعاِطــٌر بـَثَّــُه، وَشــَهْاَدٌة يف حماِســِنَك اْســَتْحَفَظَها، 
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ونـُبَــٌذ مــن حَمَاِمــِدَك )8( نبَذَهــا ِإيلَّ وَلَفَظهــا، اْســَتَحقَّ هبــا ِمــيِّ إمْحَــاداً، واْســتـَْوَجَب 
ِلَمَكاهِنــا اْعتِــَداداً واعِتَمــاداً ))(، إىل مــا اْعتــَـَرَف بِــِه ِمــْن ِإْكَمــاِل )1)( اَنظــٍر واهِتبَــاِل 
ــَن يل َكْتــُب َحــْرٍف )))(،  َخاِطــٍر )))( َعّمــُه َفْضُلهــا، وَعَمــَرُه طُْوهُلــا )))(، مــا مَتَكَّ
ــْمُت )))( ِمــْن إْجَهــاِض احلَــَواِدِث ِبَعــْرٍف. وهللاُ َيْشــُكُر ِإمْجَالَــَك، وحَيَْمــُد  وال تـََنسَّ

اَريْــِن آمالَــَك مبَّنــِه«)11)). ِإْخالَــَك )))(، َويبـُْلُغــَك يف الدَّ

)- وكتب معزيً:

َمْأثُــوٌر،  َفــدَّى، والكــرمِي األعــزِّ اأَلْهــَدى، وجالُــُه 
ُ
بـََقــاَء الســّيِد امل »َأطَــاَل هللاُ 

أْن نـُْفَجــَع )))  وَأْجــرُُه َمْوفُــوٌر ومدُخــوٌر ))( أَتَْب األيُم -أََداَم هللاُ ِعزَّتَــَك-، إالّ 
ِبَســاَداهِتا، وَتْــرِي ِمــْن اْخرتاِمِهــْم َعلَــى َعاَداهِتـَـا، فَاحْلـَـازُِم َمــْن اْسَتْشــَرَف ))( احلـَـَواِدَث 
لَــْت الــُكلَّ، وإّن ُمَصابَــَك ِبُفــان وإْن )))  قـَْبــَل َأْن حتَِــلَّ، َوَهانَــْت َعَليــِه ِمــْن َحْيــُث شَِ
ــَك  ــَك أْن تَِلَهــْا َعــْن ُمَصاِب ــَمَك، َفِمــْن َحقِّ َكاْن أجــلَّ ُرْزٍء َدَهَــَك، وأَْواَلُْه أبَِْن يـَتـََقسَّ
ابلصَّْرِ اَلِمْيل ِمْن أَْوَصاِبَك، فـََقْد َعِلَمْت َأنَّ احلُْزَن َمْا نـََفَع َواَلْ َأْجَدى، وال اْستـََردَّ 
ْهــِر ُســؤُدداً فُِقــَد وال جَمْــَداً، فــإْن كاَن َشــأُن َهــذا احلَــاِدِث َشُــواًل، وكلُّ علــى  يف الدَّ
، أو نـَْرِجــُع ِفيَمــْن  تِْلــَك اأَلْعــواِد حَمُْمــواًل، َفَمــا لََنــا ال نُبّقــي ))( أنـُْفَســنا َوِهــَي َأَحــبُّ
، فــِإان هلِل وِإاّن إليــه راِجعــوَن َعَليَهــا مصيبــٌة َقَدَحــْت ورزيّــٌة  فـََقــْداَنْ إىل َمــْا أَرَاَدُه الــربُّ
َفَدَحــْت، َوقَــْد يـَْعلَــُم هللاُ أّنِ ســاَهْتَك ُمســاَهًَة فــؤاَدَك، وَأَخــْذُت ِمــْن ُرْزئِــَك ممـّـا )6) 
َأَخــْذُت ِمــن ِوَداِدَك، وإِنّ ألَتَذمَّــُم ِمــْن َدْهــٍر يـَُعــوُق، َواَل تـُْقَضــى َمَعــُه احلُُقــوُق، فَــَكاَن 
ْنــَب لــأَلّيِم ال  ِمــْن َواِجــِب َمْرزيِتــَك، أن أُْعِمــَل َقَدِمــي إىل تـَْعزِّيَِتــَك، ولكــنَّ ))( الذَّ

يلَ، َوَحْســُبَك اليــَـْوَم مــا لَــَك قـَْبِلــي«))1)).
)- وكتــب يف حــّق املعــروف ابلزريزيــر، وكان رجــًا حســن اإلنشــاد، يــرّد علــى 
النبهــاء فيخــّف عليهــم، ولكّتــاب العصــر فيــه كتــٌب مشــهورٌة منهــا مــا كتــب بــه أبــو 
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عبــد هللا املذكــور وهــو: 

 وتـُْغَشــى َمنَـــــــــازُِل الُكَرَمــاِء))) يْسُقُط الطَّيـُْر حْيُث يـَنـَْتِثُر))( احَلبُّ
َرْوَضــًة يف اأَلْرِض ))( طَّيبــَة املــاِء والُعْشــِب، َوَغــَدْوَت  ــْا ُكْنــَت َأَعــّزَك هللاُ  َلمَّ
الثَّنــاِء  طُيــوُر  أَْوَشــَكْت  ابلــدِّ،  ُمْثِمــَرًة   ،)(( ــم  ابلتَـُّهمُّ َمْورِقَــًة  ْجــِد 

َ
امل يف  َدْوَحــٌة 

ِعطاشــاً  َعَليــَك  الرَّجــاِء  َعَصافِــُر  وَحاَمــْت   ،)6( ِقاعــاً  َعَلْيــَك  تـَْنشــَر( ))(  )َأْن 
ــْذَب النَِّمــَر، َفَشــرَِبْت والتـََقَطــْت،  ــاَء الَع

َ
َــرَاَك احلَــبَّ النَّثــَر، وامل وِجياعــاً، فـََوَجــَدْت بِثـ

ــاِء النَّمــِر، 
َ
َــْت، َوملَْ تــُـرَْع ِبَصْرَصــَرِة الصُُّقــوِر، ِحــْنَ َغــَدْت ))( يف امل وانـْتـََفَضــْت وتـََرنَّ

ْفِصَحــِة، قَــْد َجَعلَــْت 
ُ
ٌ َعَلْيــَك ابأللِســنِة امل َفِهــَي َمائِلَــٌة َعلــى طَــيِّ اأَلْجِنَحــِة، ُمْثِنيــة 

أِبَيْــِدي  تـُْقتـَنَــْص  فـَلَــْم   )(( َدرَانِيَكَهــا  وَبَســَطْت  اأَلرَاِك،   )8( َقضــَب  أرائَكَهــا 
الَقَصــِب:  )(1( مبُْخَضــرَِّة  وتـَتـََناَشــَد  الطَـّـَرِب،  ِمــَن  تـَتـَغَــىَّ  واأَلْشــرَاِك،  الُفُخــوِخ 

مبَْعَمــِر قـُبَــّـَرٍة  ِمــن  لَــَك   )(((  َخَا َلِك الوُّ فَِبيِضي واْصَفرِيَيْ 
 ونّقرِي َمْا ِشْئِت أن تُنقِّرِي))))

ــا َقطَــَع اآلَن إليــَك ِمْنهــا ُزَرْيزِيــٌر، لَــُه أبــداً ابلثَـّنَــاِء َعَلْيــَك َصِفــٌر، قُــصَّ َجَناُحــُه  وَلمَّ
فـَُهــو َنْــَوَك َحــاِذٌف )))(، وَحُســَن َصَباُحــُه فَــُكلُّ قـَْلــٍب َعَليــه َعاِطــٌف؛ َرَجــْوُت َأْن 

تُعيِــَدُه َوافِــَر الَنَــاِح، َصافِــراً َيْذُكــُرَك يف الغُــُدوِّ والــرََّواِح«))1)).

ــون علــي القاضــي الوحيــدي املذكــور صــادر عنــه العــامل  )- ملــا أتلّــَب بنــو َحسُّ
األصــويل أبــو عبــد هللا بــن الفخــار، وطلــع يف حّقــه إىل حضــرة اإلمامــة مراكــش، وقــام 

يف جملــس أمــر املســلمن ابــن اتشــفن، وهــو قــد غــّص أبراببــه، وقــال:

نُــوِّ ِمْنــُه، وُنَصلِّــي َعلَــى ِخيـْــَرِة  »إنِّــُه َلَمَقــاٌم َكــِرمٌي، نـَْبــَدأُ ِفيــِه حِبَْمــِد هللِا َعلَــى الدُّ
ْســَتِقْيِم، َوَعَلى آلِِه َو َصَحابِتِه جنوُم الَّلْيِل الَبِهيِم، 

ُ
رَاِط امل أَنِْبيائِِه حُمَمٍَّد اهلَاِدي ِإىَل الصِّ
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ــا بـَْعــُد فَــِإانَّ َنَْمــُد هللَا الــِذي اْصَطفــاَك لِلُمْســِلِمْنَ أَِمــْراً، َوَجَعَلــَك لِلدِّيْــِن احلَِنيِفــّي  أَمَّ
َنِصــْراً َوَظِهــراً، َونـَْفــزَُع إلْيــَك ممَّــا َدَهْنــا يف مِحــاَك، ونـَبُــثُّ إليــَك َمــا حلَِْقنــا ِمــن الضَّْيــِم 
ْســِلِمْنَ، وُيَصــْاُب 

ُ
وَنْــُن حَتْــَت ِظــلِّ ُعــاَك، َوأيَب هللاُ َأْن يُْدِهــَم َمــِن اْحَتَمــى أِبِمــِر امل

ِبَضْيــم َمــْن ادَّرََع حِبِْصنِــِه احَلِصــِن، َشــْكَوى ُقْمــُت هِبــا بــَـْنَ َيديــَك يف َحــقِّ أَْمــرَِك الــِذي 
َعَضــَدُه ُمؤيــُدُه، لَِتســَمْع ِمْنهــا مــا خَتْتَــِرُُه ِبرأيــَك َوتـَنـُْقــُدُه، وإن قاِضيَــَك ابــَن الوِحيــِدي 
ْمتَــُه يف ماَلَقــٍة ِلأَلْحــكاِم، َوَرِضْيــَت ِبَعْدلِــِه ِفْيَمــْن هِبــا ِمــَن اخلاصَّــِة والَعــواِم،  الــذي َقدَّ
ملَْ يــَـَزْل يَــُدلُّ َعَلــى ُحْســِن اْخِتيــارَِك حِبُْســِن ِســرَتِِه، ويـُْرِضــي هللَا َتعــاىل ويـُْرِضــي النَّــاَس 
ِبظاِهــرِِه َوَســرِيرتِِه، َمــْا َعِلْمنَــا َعَلْيــِه ِمــْن ُســْوٍء، َوال َدَريْنــا لَــُه َمْوقِــَف ِخــْزٍي، َوملَْ يـَــَزْل 
َجارِيً َعَلى َمْا يـُْرِضي هللَا تـََعاىل ويُرِضْيَك ويـُْرِضيـَْنْا إىل َأْن تـََعرََّضْت بـَنـُْو َحسُّوٍن إىل 
ِم، رَْاِجــٌع َعَلــى  َقــدَّ

ُ
الطَّْعــِن يف َأْحَكاِمــِه، واهلـَـدِّ ِمــْن َأْعاِمــِه، َوملَْ يـَْعَلُمــوا َأنَّ اْهِتَضــاَم امل

َقــدِِّم، بَــْل مَجَُحــوا يف ِلَاِجِهــْم فـََعُمــوا َوَصّمــوا، َوفـََعلُــوا َوأَْمَضــوا َمــْا بِــِه َهُّــوا.
ُ
امل

َونـَْهــِر َوإىل السُّــْحِب يـَْرفَــُع الَكــفُّ َمــْن قَــْد َعــْنٍ  َمِســْيُل  َعْنــُه   َجــفَّ 

َفَمأَل مَسَْعُه َباغًة َأْعَقَبْت َنْصَرُه َوَنْصَر َصاِحِبِه«))1)).
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اهلوامش والتعليقات:
))) ينظــر ترمجتــه يف: قائــد العقيــان: )/ 18)، بغيــة امللتمــس: )/ 8)، املطــرب مــن أشــعار أهــل 
املغــرب: )))، أدابء مالقــة: )) )وفيــه: حممــد بــن احلســن بــن كامــل(، احملمــدون مــن الشــعراء 
التكملــة  أعــام مالقــة: )8،  بــن احلســن......الفخاري(،  وأشــعارهم: ))) )وفيــه: حممــد 
القصــر  خريــدة   ،(6( الســادس/ 6/  والتكملة:الســفر  الذيــل   ،(6( الصلــة: )/  لكتــاب 
وجريــدة العصــر: )/ )))، املغــرب: )/ ))) )وفيــه: أبــو عبــد هللا حممــد بــن الفخــار األصــويل 
املالقــي(، مســالك األبصــار: ))/ 6))، األعــام: 6/ )8 )وفيــه: ابــن الفخــاري املالقــي(، 

أتريــخ األدب العــريب: )/ ))).
))) ينظــر: احملمــدون مــن الشــعراء وأشــعارهم: ))) )وفيــه: أبــو عبــد هللا بــن الفقيــه املشــاور(، خريــدة 

القصــر وجريــدة العصــر: )/ )))، األعــام: 6/ )8.
))) ينظر: الذيل والتكملة:السفر السادس/ 6/ )6)، املطرب من أشعار أهل املغرب: ))) )وفيه: 
يعرف اببن نصف الربض(، أدابء مالقة: ))، أعام مالقة: )8 )وفيه: يعرف بصاحب نصف 

الربص )ابلصاد((، نفح الطيب: )/ ))) )وفيه: ويُعرف اببن نصف الربض(.
))) بغية امللتمس: )/ 8).

))) ينظر: أعام مالقة: )8، أدابء مالقة: )).
)6) ينظــر: ترمجتــه يف: أعــام مالقــة: )))، و أدابء مالقــة: )))، و الذيــل والتكملــة: الســفر 

.((8 الرابــع/ )/ 
))) ينظر: املطرب من أشعار أهل املغرب: ))).
)8) ينظر: أعام مالقة: )8، أدابء مالقة: )).

))) ينظر: احملمدون من الشعراء وأشعارهم: ))).
)1)) م. ن: )))

)))) م. ن: )))، وينظر: األعام: 6/ )8.
)))) ينظر: خريدة القصر وجريدة العصر: )/ 8)). وينظر ترمجته يف: االحاطة: )/ 1).

)))) ينظر: م، ن: )/ )))، وينظر ترمجته يف: اتريخ اسبانيا االسامية )أعمال األعام(: )6).
)))) وهــو وايل سجلماســة ابملغــرب مــن قبــل يوســف بــن اتشــفن، وامســه يف خريــدة القصــر وجريــدة 
العصــر )أبــو عبــد هللا بــن أيب زبغــي(. ينظــر: القائــد: )/ )))، خريــدة القصــر وجريــدة 

العصــر: القســم )/ ج)/ ))).
)))) أعام مالقة: )8، وينظر: أدابء مالقة: )).
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)6)) جمموع شعره: النص رقم )8(.
)))) جمموع شعره: النص رقم )6)) 
)8)) ينظر: القطعة النثرية رقم ))(.
)))) جمموع شعره: النص رقم ))) 
)1)) جمموع شعره: النص رقم ))))
)))) ينظر: القطعة النثرية رقم ))(.

)))) ينظــر: بغيــة امللتمــس: )/ 8)، احملمــدون مــن الشــعراء وأشــعارهم: )))، التكملــة لكتــاب 
الصلــة: )/ )6)، الذيــل والتكملــة: الســفر الســادس/ 6/ )6)، خريــدة القصــر وجريــدة 

العصــر: القســم )/ج)/ 88) و)/ )))، األعــام: 6/ )8.
)))) ينظــر: أعــام مالقــة: )8، أدابء مالقــة: )6 )وفيــه يذكــر ويرجــح ابــن مخيــس ســنة وفاتــه إذ 

يقــول: تــويف مبالقــة يف شــهر شــعبان ســنة مخــٍس بــل تســع وثاثــن ومخســمائة(.
)))) القائد: )/ 18).

)))) بغية امللتمس: )/ 8).
)6)) املطرب من أشعار أهل املغرب: ))).

)))) أدابء مالقة: ))، وينظر: أعام مالقة: )8.
)8)) احملمدون من الشعراء وأشعارهم: ))).

)))) التكملة لكتاب الصلة: )/ )6).
)1)) الذيل والتكملة: السفر السادس/ 6/ )6).

)))) مسالك األبصار: ))/ 6)). 
)))) أتريخ األدب العريب: ): ))). 

))))  ينظر ترمجته يف: اتريخ علماء األندلس: )/ ))8. 
))))  ينظر ترمجته يف: م، ن: )/ )6).

))))  ينظــر ترمجتــه يف: االنتصــار ألهــل املدينــة: ))، التبصــرة يف نقــد رســالة ابــن أيب زيــد القــروان: 
))، الصلــة: )/ 6))، الــوايف ابلوفيــات: )/ )))، نفــح الطيــب: )/ 61.

)6))  ينظر ترمجته يف: الصلة: )/ 1)).
))))  ينظر ترمجته يف: املغرب: )/ ))، املسلك السهل: ))، الوايف ابلوفيات: ))/ 1).

)8))  ينظر ترمجته يف: ســر أعام النباء: ))/ )))، تراجم طبقات النحاة واللغوين واملفســرين 
والفقهاء: ))، ُسلم الوصول إىل طبقات الفحول: )/ )8.
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)))) ينظر ترمجته يف: صلة الصلة: )/ )).
)1)) ينظــر ترمجتــه يف: كنــز الكتــاب ومنتخــب اآلداب: )/8))، اتريــخ اإلســام ووفيــات املشــاهر 

واألعــام: ))/ 86).
)))) ينظر ترمجته يف:الذيل والتكملة: السفر اخلامس/ القسم )/ ))).  

)))) ينظــر ترمجتــه يف: برانمــج شــيوخ الرعيــي: ط، وينظــر: برانمــج شــيوخ الرعيــي، جملــة معهــد 
 /( القســم  اخلامــس/  الســفر  والتكملــة:  الذيــل   ،(1( ج)/   /( مــج  املخطوطــات: 

  .(((
)))) ينظر ترمجته يف:اإلحاطة )/ )6-)6، الكتيبة الكامنة: 1)-)).  

)))) ينظــر ترمجتــه يف:اإلحاطــة: )/ ))-))، نفــح الطيــب: )/ )))، أزهــار الــريض: )/ 88) 
و)/ ).  

)))) ينظر ترمجته يف:الضوء الامع: 1)/ )).  
)6)) جمموع شعره: النص رقم )6)(.

)))) جمموع شعره: النص رقم )1)(.  
املقطعة هنا دون عشرة ابيات.

)8)) جمموع شعره: النص رقم )6(.
)))) ينظر ترمجته يف: أعام مالقة: )1).

)1)) جمموع شعره: النص رقم ))(.

)))) جمموع شعره: النص رقم ))(.
)))) جمموع شعره: النص رقم )))(.
)))) جمموع شعره: النص رقم )))(.
)))) جمموع شعره: النص رقم ))(.

)))) جمموع شعره: النص رقم )))(.

)6)) جمموع شعره: النص رقم )8)(.
)))) جمموع شعره: النص رقم ))(.
)8)) املقطعة هنا دون عشرة ابيات.

)))) ينظر: اتاهات الشعر األندلسي إىل هناية القرن الثالث اهلجري: ))).
)61) جمموع شعره: النص رقم ))(.
))6) ينظر: موسيقى الشعر: 8)).
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))6) جمموع شعره: النص رقم )))(.
))6) ينظــر: العقــد الفريــد: )/ ))). وينظر:خريــدة القصــر: القســم )/ )/ ))). مل اقــف علــى 

ترمجــة لــه فيمــا بــن يــدي مــن مصــادر.
))6) جمموع شعره: النص رقم )6)(.

))6) ينظر: ديوان أيب الطيب املتنب: )/ 66).
)66) جمموع شعره: النص رقم ))(.

))6) ينظر: باغات النساء، البن طيفور: 8)، وينظر: أعام مالقة: )8.
)68) جمموع شعره: النص رقم )))(.

))6) ديــوان النابغــة العــدي: ))، وجعــار: الضبــع، ويف املثــل: )عيثــي جعــار( يضــرب يف إبطــال 
 ،(6 األمثــال: )/  جممــع  ينظــر:  وخضوعــه،  البــان  فــرار  يف  أو  بــه،  والتكذيــب  الشــيء 

العــرب: )/ ))). أمثــال  املســتقصى يف 
)1)) ينظر: القطعة النثرية رقم ))(.

)))) ينظر: القطعة النثرية رقم ))( و ))(.
)))) ينظر: القطعة النثرية رقم ))(.

)))) ينظر: ديوان بشار بن برد: )/ 6)).
)))) ينظر: ديوان طرفة بن العبد: 8)).

)))) ينظر:القطعة النثرية رقم ))(.
)6)) ينظر: إحكام صنعة الكام: )).

)))) م. ن: )))-))). وينظر:القطعة النثرية رقم ))(.
)8)) م. ن: ))).
)))) م. ن: ))).

)81) ينظر: القطعة النقدية رقم ))(.
))8) أدابء مالقــة: 8)-))، أعــام مالقــة: )8-86، القائــد: )/ 1))، خريــدة القصــر: )/ 
6)) و القســم )/)/ 1))-)))، مســالك األبصــار: ))/ ))).البيــت االول: أدابء 
مالقــة )يعــزُب( بــدل )يقــرُب(، ويف خريــدة القصــر و مســالك األبصار)املــرُء( بــدل )احلــر(. 
بــدل  )تلقــاَء(  األبصــار  مســالك  )حبــدي(، ويف  بــدل  )حلــدي(  القائــد  الثــان: يف  البيــت 
)يُلقــى(. يف القائــد )حلــدي( بــدل )حبــدي(، البيــت الثالــث: يف مســالك األبصــار هــذا البيــت 
وبقيــة األبيــات مل تذكــر، ويف أدابء مالقــة )وأهجهــم( بــدل )وأهجمهــم( و )كالنفــس( بــدل=
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ــا( بــدل )فمــا أان عــن  =)كالنقــس(. البيــت الرابــع:يف القائــد وخريــدة القصــر )فــا أان َعمَّ
مــا(، ويف أدابء مالقــة )للمقــادر( بــدل )للمقادير(.البيــت اخلامــس: يف أعــام مالقــة و القائــد 
وخريــدة القصــر )وأطــرُب( بــدل )وأضــرب(. البيــت الســابع مل يذكــر إال يف القائــد. )املزعفــر: 
وهــو اســم املفعــول مــن زعفــر، ويقــال زعفــر الثــوب: أي صبغــه ابلزعفــران، وزعفــر الطعــام: 
جعــل فيــه الزعفــران(، )يعضــب: والعضــُب: القطــع. عضبــه يعضبــُه عضبــاً. قطعــه وتدعــو 
العــرب علــى الرجــل فتقــول: مــا لــه عَضبَــه هللا؟ يدعــون عليــه بقطــع يــده ورجلــه( ينظــر: لســان 
العــرب: )/ )61. البيــت الثامــن: يف أعــام مالقــة و القائــد وخريــدة القصر)لكيدهــم( بــدل 
)اكيدهــم(، ويف القائــد وخريــدة القصــر )أُمــوٌر( بــدل )أموراً(.البيــت التاســع: يف أعــام مالقــة 
)كــم قــد( بــدل )كيــف(، ويف القائــد وخريــدة القصــر )فوأســفاً، كــم ذا( بــدل )فيــا أســفاً 

كيــف(، ويف خريــدة القصــر )يقــرب( بــدل )مقــرب(.
أعــام مالقــة )نــران  الثالــث: يف  أعــام مالقــة: )8-)8.البيــت  ))8) أدابء مالقــة: ))-8)، 
العــن( بــدل )ثــرات العيــش( و)الطــرب( بــدل )الضــرب(، )الصــاب: يقــال صــَب املــاء ونــوه 
يُصبُــه صبــا فُصــبَّ وتصبــب أراقــه، وصببــت املــاء: ســكبته. ويقــال: صببــت لفــان مــاًء يف 
القــدح ليشــربه.( ينظــر: لســان العــرب: )/ ))).البيــت الرابــع: يف أعــام مالقــة )انتابــه( بــدل 
)أنشــا بــه(. البيــت اخلامــس: يف أعــام مالقــة )خطــوب( بــدل )ضــروب(، ويف أدابء مالقــة 
البيــت  بــدل )حربــة(.  بــدل )تلحفنا(.البيــت الســابع: يف أعــام مالقــة )وحــده(  )تلحقنــا( 
الثامــن: يف أعــام مالقــة )فــرط( بــدل )برح(.البيــت التاســع: يف أعــام مالقــة )أنبــاء( بــدل 
)أبنــاء(. البيــت احلــادي عشــر: يف أعــام مالقــة )طافــوا( بــدل )خافوا(.البيــت الرابــع عشــر: 
يف أعــام مالقــة )تعملــه( بــدل )تعملهــا(. البيــت التاســع عشــر:يف أعــام مالقــة )جلبــوا( بــدل 
)خببــوا(. البيــت العشــرون: يف أعــام مالقــة )اإلســهاب( بــدل )اإلشــهار(. البيــت احلــادي 
والعشرون: يف أدابء مالقة )من( بدل )يف( و )متحى له احلجب( بدل )هتمي له السحب(. 

البيــت الثــان والعشــرون: يف أعــام مالقــة )فنعــم( بــدل )بنعمــة(.
))8) فكاهات األمسار: )))- 11)

))8) توشــيح العــروض أو )التوحيــد(: التــزام نســق معــن يف ختــام أواخــر الشــطور األوىل مــن األبيــات 
مــع بقــاء األبيــات نفســها خمتومــة بقــوايف علــى رويِّ آخــر، وهــذا مل يبلُــْغ إىل أن يكــون توشــيحاً.

الشــعراء  مــن  احملمــدون   ،(88-(8(  /(/( القســم   ،(((-(((  /( القصــر:  خريــدة   (8((
(: احلنــاء. البيــت الثالــث: يف خريــدة القصــر )ســديد( بــدل  وأشــعارهم: )))-6)). و)يـُـرانَّ
)شــديد(. البيــت الرابــع: يف احملمــدون مــن الشــعراء وأشــعارهم )شــيئاً( بــدل )َســّنا( و )يُعرضــه(=
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=بــدل )لغارتــه(. البيــت اخلامــس: يف احملمــدون مــن الشــعراء وأشــعارهم )ميــِض( بــدل )يقــض(.

البيــت الســادس: هــذا البيــت واألبيــات األخــرى مل تذكــر يف: احملمــدون مــن الشــعراء وأشــعارهم.
بــدل  )86) أدابء مالقــة: 6)، أعــام مالقــة: )8-)8.البيــت االول: يف أدابء مالقــة )فامســح( 
)فاســجح(. البيــت الثــان: يف أدابء مالقــة )ونصحهــم( بــدل )كنصحهــم( و )عشــاهم( بــدل 
املــرع:  بــدل )مســرحي( )ممرعــاً:  الثالــث: يف أعــام مالقــة )تســرحي(  البيــت  )غشاشــهم(. 
الــكأل، واملريــُع: ذو املراعــة واخلصــب. يقــال: أمــرع الــوادي إذا اخصــب.( ينظــر: لســان العــرب: 
8/ )))-))). البيــت الرابــع: يف أعــام مالقــة )األمنــح( بــدل )املتــح(. البيــت اخلامــس: يف 

أعام مالقة )يذهب( بدل )تذهب(. 
 . ))8) أدابء مالقة: 61-)6، وأعام مالقة: )8

)88) أدابء مالقة: )). وأعام مالقة: 86. البيت االول: يف أعام مالقة )قدوهتا( بدل )فطرهتا( 
و)منبئــاً( بــدل )ميتــاً(. البيــت الثــان: يف أعــام مالقــة )أبرضهــم( بــدل )بدارهــم(. البيــت 
الثالــث: يف أعــام مالقــة )معمــى( بــدل )مبعــى( و )النســيجة( بــدل )النتيجــة(. البيــت الرابــع: 
يف أعــام مالقــة )حلــت( بــدل )خلــت(. البيــت اخلامــس: يف أعــام مالقــة )عنــا( بــدل )غبــاً( 

و)يزايــل( بــدل )يزيــل(. البيــت الســابع: يف أعــام مالقــة )محلــٍة( بــدل )مجلــٍة(.
))8) أدابء مالقــة: ))، أعــام مالقــة: )8. البيــت االول: يف أدابء مالقــة )أن( بــدل )أبْن(. البيــت 
الثــان: يف أعــام مالقــة )وكاحل( بــدل )وكابح(.البيــت الثالــث: يف أعــام مالقــة يذكــر هــذا 

البيــت هبــذا الشــكل:
يقوُل تلد للحديد وعضه    وَمْن ذا الذي يُعطى التجلد يف األسر

)1)) خريــدة القصــر: )/ 8))-)))، )وقــد أشــار حمقــق الكتــاب أن نســبة هــذه القصيــدة يف 
إحــدى نســخ املخطوطــة تعــود للفقيــه أيب حيــى اليســع بــن عيســى بــن اليســع الغافقــي األســدي 
األندلســي(، و القســم )/ )/ )))-6)).البيــت الثامــن: الــردا: مقصــور الــرداء، واملعجــر: 
ثــوب ميــي. البيــت الســادس عشــر: األظهــر: مجــع ظهــر وهــو الــركاب يريــد أن يقــول إنكــم 
تسلســلتم مــن أصــاب طاهــرة وتنقلتــم فــوق صهــوات اخليــل مــن نصــر إىل نصــر. البيــت الســابع 
عشــر: )الرعــاف: الرَّْعــُف: الســبق، ورعفــه يرعفــه رعافــاً: ســبقه وتقدمــه( ينظر:لســان العــرب: 
)/ )))، )املمقــر: املقــُر: دقُّ الُعنُــْق. َمَقــَر عنقــه ميقرهــا مقــراً إذا دقهــا وضرهبــا ابلعصــا حــى 
تكســر العظُم، واللد صحيح( ينظر: لســان العرب: )/ )8).البيت الثالث والعشــرون: املراد 

هنــا شــك القلــوب بســيفه وغمزهــا برحمــه.
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)))) أدابء مالقة: 61، أعام مالقة: 86-)8. البيت الثان: يف أعام مالقة )فآذت( بدل )فآذن(.
)))) خريدة القصر: )/ ))) )وقد أشار حمقق الكتاب أن نسبت هذين البيتن يف إحدى نسخ 
املخطوطــة تعــود للفقيــه أيب حيــى اليســع بــن عيســى بــن اليســع الغافقــي األســدي األندلســي(، 

و القسم )/ )/ 6)).
)))) أدابء مالقة: 8). أعام مالقة: )8. البيت االول: يف أدابء مالقة )أفضت( بدل )أقضت(. 

البيــت الرابــع: يف أعــام مالقــة )هالــه( بــدل )غاله(.
)))) القائد: )/ ))). خريدة القصر: )/ )))، والقســم )/ )/ ))).البيت األول: )ســرغ: 
ســروغ الكــرم قضبانــه الرطبــة. وســرغ الرجــل إذا أكل القطــوف مــن العنــب أبُصوهلــا. وســرٌغ: 
موضــع مــن الشــام قيــل إنــه وادي تبــوك( ينظــر: لســان العــرب: 8/ ))). البيــت الثــان: يف 
خريــدة القصــر )ندنــو( بــدل )تدنــو(، )زنغــي( بــدل )رنغي(.البيــت الثالــث: يف خريــدة القصــر 

)يبغــي( بــدل )يبقــى(.
)))) القائــد: )/ )))-))). املغــرب يف حلــى املغــرب: )/ ))) )يوجــد البيــت ) و6 فقــط(. 
نفــح الطيــب: )/ ))) )مــن البيــت الســابع إىل هنايــة القصيــدة مل يذكــر يف نفــح الطيــب(. 
خريدة القصر: )/ 8))، القسم )/)/ )))-))) )األبيات 8، )، ))،1)، ))،))، 

))، ))، 6)، ))، )) مل تــرد يف خريــدة القصــر(.
البيــت االول: يف خريــدة القصر)ليــس( بــدل )إن(، )جيــاري( بــدل )جيــازي(، )ابلقــا( بــدل )ابلقلــى(.

البيــت اخلامــس: يف خريــدة القصــر )خليــل( بــدل )خليلــي(،)يف مــا( بــدل )فيمــا(، ويف نفــح 
الطيــب )خليــٌل( بــدل )خليلي(.البيــت الســابع: يف خريــدة القصــر )إن أتــى( بــدل )أميــا(، 
)املنصــا( بــدل )املِفصــا(. البيــت الســابع عشــر: )النــدال: والــدل: شــدة الفتــل، وجدلــُت 
احلبــل اجدلــه جــدال إذا شــددت فتلــه وفتلتــه فتــًا حمكمــاً( ينظــر: لســان العــرب: ))/ )1). 

البيــت الثامــن عشــر: يف خريــدة القصــر )رُئِيــت( بــدل )رأيــت(.
)6)) أدابء مالقــة: 6)-)). أعــام مالقــة: )8. البيــت الثالــث: الســيف اخلــذم: الســيف القاطــع. 
البيــت الســادس: يف أعــام مالقــة )تغــرت( بــدل )فغــرت(. البيــت الثامــن: يف أعــام مالقــة 
البيــت  بــدل )تنتقــم(.  التاســع: يف أدابء مالقــة )ينتظــم(  البيــت  بــدل )نكــٍس(.  )نكســي( 
الثــان عشــر: )الصمصــام:  البيــت  بــدل )تنــح(.  أدابء مالقــة )تلــج(  احلــادي عشــر: يف 
الســيف الصلــب القاطــع(. البيــت اخلامــس عشــر: يف أعــام مالقــة )حلُــُم( بــدل )جلــم(..

)))) أدابء مالقة: 61. وأعام مالقة: 86.
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)8)) املطــرب مــن أشــعار أهــل املغــرب: ))). القائــد: )/ ))). نفــح الطيــب: )/ ))). 
خريــدة القصــر: )/ )))، والقســم )/ )/ ))).البيــت االول: يف القائــد و نفــح الطيــب 

و خريــدة القصــر )الغصــن( بــدل )غصــن(.
)))) القائــد: )/ 18)-)1). املغــرب يف حلــى املغــرب: )/ ))) )البيــت الـــ )، 6، 8،إىل 
 ،((6-((( القصــر: )/  املغــرب(. خريــدة  الغــرب يف حلــى  تــرد يف  مل  القصيــدة  هنايــة 
والقســم )/)/ )8)-1)). مســالك األبصــار: ))/ ))) )البيــت الـــ )، )، )، )، 
)، 6، )، 8، 1)، ))، ))، 6)، ))مل تــرد يف مســالك االبصار(.البيــت اخلامــس: يف 
خريــدة القصــر )لــه اخليــل( بــدل )إذا اخليل(.البيــت الثامــن: يف خريــدة القصــر )قــول كل ممــوه( 
بــدل )قولــه كل نــوٍة(. )ابملعضــات( بــدل )ابملضلعات(.البيــت العاشــر: يف خريــدة القصــر 
)بيــان( بــدل )بنان(.البيــت احلــادي عشــر: يف مســالك األبصــار يــروى العجــز )ُيشــارك فيهــا 
شــرْكًة بعناِن(.البيت الثان عشــر: يف مســالك األبصار يروى الصدر)أنيس مقامي إْذ ُأكاِفُح 
للعــدا(، )الزَّمــِر( بــدل )الُذْعَر(.البيــت الثالــث عشــر: يف خريــدة القصــر )عهــد( بــدل )َعــدِّ(. 
))_ يف خريــدة القصــر )فقــّري جعــاُر( بــدل )فقــري جعاري(.البيــت الســادس عشــر: يف 

خريــدة القصــر )ِعــزِّ( بــدل )ِعــرِّ(
)11)) أعــام مالقــة: )8، أدابء مالقــة: )6. )- )املفاحتــة: فاتــح يفاتــح، ُمفاحتــًة، فاحتــه يف أمــره أو 
يف قضيتــه: بــدأه بــه وخاطبــه، حادثــه( ينظــر: لســان العــرب: )/ 6)). )- يف أدابء مالقــة 
)القــرابت(. )- يف أدابء مالقــة )األرزاق(. )- يف أدابء مالقــة )وأســلها(. )- يف أدابء مالقــة 
)وإضاقة(. 6- يف أدابء مالقة )إغضائك(. ) - يف أدابء مالقة )واله إذن(. 8- يف أدابء 
مالقــة )حمتــدك(. )- يف أدابء مالقــة )واعتــداداً(. 1)_ يف أدابء مالقــة )إمجــال(. ))- يف 
أدابء مالقــة )مآثــر(. ))- يف أدابء مالقــة )وعمرهــا قوهلــا(. ))- يف أدابء مالقــة )الَكْتــُب 

حبــرف(. ))- يف أدابء مالقــة )تبســطت(. ))- يف أدابء مالقــة )خالــك(.
))1)) أدابء مالقة: )6-)6، أعام مالقة: 88. )- يف أعام مالقة )ومذخور(. )- يف أعام 
مالقــة )تفجــع(. )- يف أعــام مالقــة )استســر(. )- مل تــرد )وإن( يف أدابء مالقــة. )- يف 

أعــام مالقــة )نبكــي(. 6- يف أعــام مالقــة )مــا(. )- يف أعــام مالقــة )لكــن(.
))1)) أدابء مالقــة: )6-)6، أعــام مالقــة: 88-)8. )- يف أدابء مالقــة )نشــر(. )- هــذا 
مالقــة  أعــام  6)). )- يف  بــرد: )/  بــن  بشــار  ديــوان  ينظــر:  بــرد،  بــن  لبشــار  البيــت 
)األدب(. )- )ابلتهمــم: هتمــم الشــيَء: طلبــه. واهلميمــة: املطــر الضعيــف. وقيــل: اهلميمــة 
مــن املطــر الشــيء اهلــن.( ينظــر: لســان العــرب: ))/ ))6. )- مل تــرد )أن تنشــر( يف=
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=أدابء مالقــة. 6- يف أدابء مالقــة )قلوًعــا(. )- يف أدابء مالقــة )َعــَدت(. 8- يف أدابء 
مالقــة )قصــب(. )- يف أدابء مالقــة )أرائكهــا(. 1)- يف أدابء مالقــة )مبخصــره(. ))- يف 
أعــام مالقــة )فيــا(. ))- الرجــز لطرفــة بــن العبــد، وهــو مثــٌل مشــهور ورد يف: مجهــرة األمثــال 
للعســكري: )/ )))، فصــل املقــال يف شــرح كتــاب األمثــال: 1))، 6)). وينظــر: ديــوان 
طرفــة بــن العبــد: )).8))- يف أدابء مالقــة )حــادف( و)احلــاذف: حــَذَف الشــيء حيذفــه 

حذفــاً: قطعــه مــن طرفــه، واحلجــام حيــذف الشــْعر( ينظــر: لســان العــرب: )/ )).
))1))  نفح الطيب: )/ ))).
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املصادر واملراجع:
- ابــن الفخــار الرعيــي اإلشــبيلي وخمتصــر أشــعار شــيوخه، عــارف عبــد الكــرمي مطــرود، جملــة 

آداب ذي قــار، العــدد )، مــج )، تشــرين األول ))1).
- إحــكام صنعــة الــكام، أبــو القاســم حممــد بــن عبــد الغفــور اإلشــبيلي الكاعــي )القــرن 

بــروت، 66)). الثقافــة،  دار  الدايــة،  تــح: د. حممــد رضــوان  اهلجــري(،  الســادس 
- األعــام، خــر الديــن الزركلــي )ت 6))) ه(، دار العلــم للمايــن، بــروت، ط ))، 

.(11(
- اإلحاطــة يف أخبــار غرانطــة، لســان الديــن ابــن اخلطيــب )ت 6))ه( دار الكتــب العلميــة، 

بــروت، ط)، )11).
- اتاهــات الشــعر األندلســي إىل هنايــة القــرن الثالــث اهلجــري، انفــع حممــود، دار الشــؤون 

العامــة، بغــداد، 1))). الثقافيــة 
- أدابء مالقــة، أبــو بكــر حممــد بــن علــي بــن مخيــس املالقــي )))6هـــ(، تــح: د. صــاح جــرار، 

مؤسســة الرســالة، بروت، دار البشــر، األردن، ط)، )))).
- أزهــار الــريض يف أخبــار عيــاض، شــهاب الديــن أمحــد بــن حممــد املقــري التلمســان، تــح: 

مصطفــى الســقا وآخــرون، مطبعــة لنــة التأليــف والرتمجــة والنشــر، القاهــرة، 1))).
- أعــام مالقــة، البــن عســكر و ابــن مخيــس، تــح: د. عبــد هللا املرابــط الرتغــي، دار الغــرب 

األســامي – بــروت و دار األمــان – الــرابط، ط)، )))).
- االنتصــار ألهــل املدينــة، األمــام الفقيــه أيب عبــد هللا حممــد بــن عمــر ابــن الفخــار القرطــب 
)ت ))) ه(، تح: د. حممد التمســمان اإلدريســي، دار األمان للنشــر والتوزيع، الناشــر: 

مركــز الدراســات واألحبــاث وإحيــاء الــرتاث الــرابط، ط)، )11).
- برانمــج شــيوخ ابــن الفخــار الرعيــي )ت666ه(، إبراهيــم شــبوح، جملــة معهــد املخطوطــات 

العربيــة، مــج )، ج )، )))).
- برانمــج شــيوخ الُرعيــي وهــو أبــو احلســن، علــي بــن حممــد بــن علــي الرعيــي اإلشــبيلي 

)ت 666ه(، تــح: إبراهيــم شــبوح، املطبعــة اهلاشيــة، دمشــق، )6)).
- بغيــة امللتمــس يف اتريــخ رجــال أهــل األندلــس، أبــو جعفــر الضــب )ت)))هـــ(، حتقيــق: 

إبراهيــم األبيــاري، دار الكتــاب املصــري، القاهــرة، ط)، )8)).



د. ازاد محمد كريم الباجالني

العدد الثالث والعشرون )رجب ١٤٤٠ هـ - مارس ٢٠١٩ م(             ١٥7

- باغــات النســاء وطرائــف كامهــن وملــح نوادرهــن وأخبــار ذوات الــرأي منهــن وأشــعارهن 
يف الاهليــة وصــدر اإلســام، اإلمــام أيب الفضــل أمحــد بــن أيب طاهــر )ت 81) ه(، تــح: 

أمحــد االلفــي، طبعــة مدرســة والــدة عبــاس األول، القاهــرة، 18)).
- اتريــخ إســبانية اإلســامية أو كتــاب أعمــال األعــام يف مــن بويــع قبــل االحتــام مــن ملــوك 
اإلســام، لســان الديــن بــن اخلطيــب، حتقيــق وتعليــق: إ. ليفــي بروفنســال، دار املكشــوف، 

بــروت، ط)، 6))).
املصــري  الكتــاب  دار  األبيــاري،  إبراهيــم  تــح:  الفرضــي،  البــن  األندلــس،  ُعلمــاء  اتريــخ   -

.((8( ط)،  بــروت،  اللبنــان-  الكتــاب  دار  _القاهــرة، 
- اتريخ األدب العريب، د. عمر فروخ، دار العلم للماين، بروت، ط)، )8)).

- اتريــخ اإلســام ووفيــات املشــاهر واألعــام، شــس الديــن الذهــب )8))هـــ(، تــح: د. بشــار 
عــواد معــروف، دار الغــرب اإلســامي، بــروت، ط)، )11).

- التبصــرة يف نقــد رســالة ابــن أيب زيــد القــروان، أليب عبــد هللا حممــد بــن عمــر ابــن الفخــار 
القرطــب )ت ))) ه(، تــح: بــدر بــن عبــد اإللــه العمــران، جملــة األمحديــة، العــدد ))، 

مجــادي األوىل )))) ه.
- تراجــم طبقــات النحــاة و اللغويــن واملفســرين والفقهــاء، تقــي الديــن ابــن قاضــي الشــهب 
العربيــة  الــدار  غيــاض،  حمســن  د.  تــح:  ه(،   8(( )ت  الشــافعي  الدمشــقي  األســدي 

.(118 ط)،  بــروت،  للموســوعات، 
- التكملــة لكتــاب الصلــة، أبــو عبــد هللا بــن األابر )ت8)6هـــ(، تــح: د. عبــد الســام اهلــراس، 

دار الفكر، بروت، )))).
اجمليــد  عبــد  و  إبراهيــم  الفضــل  أبــو  تــح: حممــد  العســكري،  هــال  أبــو  األمثــال،  - مجهــرة 

.((88 ط)،  بــروت،  اليــل،  دار  قطامــش، 
- خريــدة القصــر وجريــدة العصــر )قســم شــعراء األندلــس(، للعمــاد األصفهــان الكاتــب، تــح: 

عمــر الدســوقي و علــي عبــد العظيــم، مطبعــة الرســالة، القاهــرة، )6)).
األصفهــان  للعمــاد  واألندلــس(،  املغــرب  شــعراء  )قســم  العصــر  وجريــدة  القصــر  خريــدة   -
.(((( تونــس،  للنشــر،  التونســية  الــدار  آخريــن،  و  آذرنــوش  آذراتش  تــح:  الكاتــب، 
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- ديــوان أيب الطيــب املتنــب بشــرح أيب البقــاء العكــري املســمى ابلتبيــان يف شــرح الديــوان، 
ضبطــه وصححــه ووضــع فهارســه: مصطفــى الســقا، و إبراهيــم األبيــاري، و عبــد احلفيــظ 

شــلب، دار املعرفــة للطباعــة والنشــر، بــروت، ط)، )د. ت(.
- ديوان بشــار بن برد، مجع وحتقيق وشــرح: حممد الطاهر بن عاشــور، وزارة الثقافة- الزائر، 

.(11(
- ديــوان طرفــة بــن العبــد شــرح األعلــم الشــنتمري وتليــه طائفــة مــن الشــعر املنســوب إىل طرفــة، 
تــح: دريــة اخلطيــب و لطفــي الصقــال، املؤسســة العربيــة للدراســات والنشــر- بــروت، دار 

الثقافــة والفنــون- البحريــن، ط)، 111).
- ديــوان النابغــة العــدي، مجعــه وحققــه وشــرحه: د. واضــح الّصمــد، دار صــادر، بــروت، 

.(((8 ط)، 
- الذيــل والتكملــة لكتــايب املوصــول والصلــة، أيب عبــد هللا حممــد بــن حممــد بــن عبــد امللــك 
األنصــاري األوســي املراكشــي، تــح: د. إحســان عبــاس، دار الثقافــة، بــروت، )))).

- ُســلم الوصــول إىل طبقــات الفحــول، مصطفــى عبــد هللا القســطنطيي العثمــان املعــروف 
بكاتــب جلــب وحباجــي خليفــة، إشــراف وتقــدمي: أكمــال الديــن إحســان أوغلــي، تــح: 
حممــود عبــد القــادر األرانؤوط وآخريــن، مركــز األحبــاث للتاريــخ والفنــون والثقافــة اإلســامية، 

اســتانبول، 1)1).
- ســر أعــام النبــاء، اإلمــام شــس الديــن حممــد بــن أمحــد بــن عثمــان الذهــب )ت 8)) 
ه(، تــح: د. بشــار عــواد معــروف و د.حميــي هــال الســرحان، مؤسســة الرســالة، بــروت، 

ط ))، 6))).
- الصلة، البن بشــكوال )ت8))هـ(، تح: إبراهيم األبياري، دار الكتاب املصري، القاهرة، 

دار الكتاب اللبنان، بروت، ط)، )8)).
- صلــة الصلــة، أليب جعفــر أمحــد بــن إبراهيــم بــن الزبــر الثقفــي العاصمــي الغرانطــي، تــح: عبــد 
الســام اهلــراس، و الشــيخ ســعيد أعــراب، مطبوعــات وزارة األوقــاف والشــؤون اإلســامية، 

مطبعــة فضالــة، )))).
- الضــوء الامــع ألهــل القــرن التاســع، شــس الديــن حممــد بــن عبــد الرمحــن الســخاوي، دار 

اليــل، بــروت، )د، ت(.
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_ العقــد الفريــد، البــن عبــد ربــه )ت 8)) ه(، تــح: د. مفيــد حممــد قميحــة، دار الكتــب 
العلميــة، بــروت، ط)، )8)).

_ فصــل املقــال يف شــرح كتــاب األمثــال، أبــو عبيــد البكــري، حققــه وقــدم لــه: د. إحســان 
عبــاس و د. عبــد اجمليــد عابديــن، مؤسســة الرســالة، بــروت، ط)، )8)).

_ فكاهــات األمســار ومذهبــات األخبــار واألشــعار، أليب احلســن علــي بــن عبــد الرمحــن بــن 
هذيــل الفــزاري، تــح: د. عبــد هللا محــادي، مؤسســة جائــزة عبــد العزيــز ســعود البابطــن 

الكويــت، )11). الشــعري،  لألبــداع 
- قائد العقيان وحماسن األعيان، الفتح بن خاقان )ت)))هـ(، حتقيق: د. حسن يوسف 

خريوش، مكتبة املنار، األردن، ط)، )8)).
_ الكتيبة الكامنة يف من لقيناه ابألندلس من شــعراء املائة الثامنة، لســان الدين بن اخلطيب، 

تح: د. إحسان عباس ، نشر وتوزيع دار الثقافة، بروت، )6)).
_ كنز الكتاب ومنتخب اآلداب، أليب إسحاق إبراهيم بن أيب احلسن علي بن امحد بن علي 
الفهري الشريشــي املعروف ابلبونســي )ت ))6 ه( )الســفر األول من النســخة الكرى(، 
حتقيق ودراســة: حياة قارة، اجملمع الثقايف، أبو ظب – اإلمارات العربية املتحدة، )11).

_ لســان العــرب، حممــد بــن مكــرم بــن علــي، أبــو الفضــل، مجــال الديــن ابــن منظــور األنصــاري 
)ت)))هـــ(، دار صــادر، بــروت، ط)، )))) هـــ.

_ جممع األمثال، أليب الفضل أمحد بن حممد امليدان )ت 8)) ه(، تح: حممد حميي الدين 
عبد احلميد، مطبعة السنة احملمدية، القاهرة، )))). 

_ احملمــدون مــن الشــعراء وأشــعارهم، علــي بــن يوســف القفطــي )ت 6)6ه(، تــح: حســن 
معمــري، جامعــة ابريــس كليــة اآلداب والعلــوم اإلنســانية، ابريــس، 1))).

- مســالك األبصــار يف ممالــك األمصــار، البــن فضــل هللا العمــري شــهاب الديــن أمحــد بــن حيــى 
)ت)))هـ(، تح: كامل سلمان البوري، دار الكتب العلمية، بروت، ط)، 1)1).

_ املســتقصى يف أمثــال العــرب، أيب القاســم جــار هللا حممــود بــن عمــر الزخمشــري )ت 8)) 
ه(، دار الكتــب العلميــة، بــروت، ط)، )8)).

_ املســلك الســهل يف شــرح توشــيح ابــن ســهل، حممــد اإلفــران، تــح: حممــد الُعمــري، مطبعــة 
فضالــة، املغــرب، )))).



ابن الفخار محمد بن الحسن الحضرمي المالقي )ت٥3٩هـ( حياته وما تبقى من شعره ونثره

١6٠                                              مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها

_ املطــرب مــن أشــعار أهــل املغــرب، البــن دحيــة أيب اخلطــاب عمــر بــن حســن )ت ))6هـــ(، 
تــح: إبراهيــم األبيــاري وآخريــن، دار العلــم للجميــع، القاهــرة، )))) ، تــح: د. بشــار عــواد 

معــروف و د. حميــي هــال الســرحان، مؤسســة الرســالة، بــروت، ط))، 6))).
املعــارف،  تــح: شــوقي ضيــف، دار  املغــرب، البــن ســعيد األندلســي،  غــرب يف حلــى 

ُ
امل  _

(((8 ط)،  القاهــرة، 
- موسيقى الشعر، د. إبراهيم أنيس، دار القلم، بروت، ط)، )))).

- نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب، أمحد بن حممد املقري التلمسان )ت))1)هـ(، 
تح: د. إحسان عباس، دار صادر، بروت، )))).

- الــوايف ابلوفيــات ، صــاح الديــن خليــل بــن ايبــك الصفــدي ، تــح: وداد القاضــي ، دار 
النشــر فرانــز شــتاينر ، شــتوتغارت ، ط) ، )))).



أثــر تعليــم اللغة األجنبيــة في تعلم اللغــة العربية 
وتعليمها في مرحلة الطفولة

دراسٌة لسانيٌة نفسيٌة تطبيقيٌة

أ.د. وليد أحمد العناتي
مدير برنامج نون والقلم لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها

ـان - األردن( )عمَّ
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العربيــة  اللغــة  اللغــة األجنبيــة فــي تعلــم  أثــر تعليــم 
الطفولــة مرحلــة  فــي  وتعليمهــا 

أ.د. وليد أحمد العناتي

امللخص:
يقصــد هــذا البحــث إىل مقاربــة أثــر تعليــم اللغــات األجنبيــة يف تعلــم اللغــة العربيــة 

وتعليمها يف مراحل اكتساب اللغة وتعلمها. 

وينطلق البحث من مقاربتني:

واالســتعداد  األم  اللغــة  اكتســاب  دراســة  يف  جتتهــد  نفســية  لســانية  األوىل: 
البيولوجــي الفطــري لــه انطالًقــا مــن رؤى تشومســكي يف الفطريــة، ورؤى أخــرى يف 

كيفيــة اشــتغال العقــل ثنائــي اللغــة وعملــه يف التواصــل اللغــوي.

والثانية: لســانية اجتماعية تتفحَّص الشــروط االجتماعية الكتســاب اللغة األم 
ومــا يعرتضهــا مــن عوامــل التدخــل املتنوعــة وأمههــا الثنائيــة اللغويــة، ومــا يكتنفهــا مــن 

التنــاوب اللغــوي واســرتاتيجيات التواصــل ثنائــي اللغــة.

وينتهــي البحــث مــن ذلــك كلــه إىل رصــد آاثر واقعيــة مشــهودة مــن أثــر تعليــم 
اللغــات األجنبيــة يف اللغــة العربيــة لــدى الناشــئة.

الكلمــات املفتاحيــة: الطفولــة- اللغــة األم- اللغــة األجنبيــة- أتثــر متبــادل- 
التَّعــرُّض.
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The effect of Teaching a Foreign Language on the 
Learning and Teaching of Arabic in Childhood

An Applied Psycholinguistic Study 

Abstract:

The article presents An Applied Psycholinguistic Study 
of the effect of teaching a foreign language on teaching and 
learning Arabic in childhood.

The article utilizes two approaches:

The first approach is psycholinguistic: where it studies 
the acquisition of the first language (mother tongue) and 
its biological innate basis. This study depends on Chomsky’s 
theory of Nativism, in addition to other notions on the 
operational mechanism of the bilingual mind and its role in 
linguistic communication.

The second approach is sociolinguistic: where it examines 
the social conditions of first language acquisition and the 
different factors of intervention of this process, mainly 
bilingualism, which includes lexical alternation and bilingual 
communications strategies.

The article concludes with the identification and perception 
of actual real-life effects of second language learning on 
Arabic in children.

Key words: Childhood,first language, Foreign Language, 
bidirectional influence, exposure.
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إطار البحث
توطئة:

ابت مســتقرًا يف أعــراف الــدرس اللســاين مقولــُة أن اللغــة ظاهــرة اجتماعيــة مــن 
انحيــة وظاهــرة معرفيــة إدراكيــة مــن انحيــة أخــرى؛ وَتْصــُدُق املقولتــان مــن حيــث إن 
اللغــة ُتْســتـَْعمل يف جمتمــع قائــم، ومتثِّــل أداتــه األساســية يف املمارســات االجتماعيــة 
لعمليــات عقليــة  املعرفــة اإلنســانية اخلاضعــة  مــن  إهنــا شــطٌر  كّلهــا، ومــن حيــث 

وإدراكيــة متنوعــة.

وتســليًما هباتــني املقولتــني فــإن العوامــل االجتماعيــة املتنوعــة تؤثــر يف اللغــة بــل 
تتحكــم فيهــا اســتعماالً وبنيــًة ووجــوًدا أو عدًمــا، وكــذا القــول يف العمليــات النفســية 
والعقلية؛ فإهنا ضابط رئيسي يف إنتاج الكالم وتوجيهه حنو مقاصَد وغاايٍت متنوعٍة.

ومنــذ القــدمي كانــت اهلجــرات البشــرية ومــا يرتتــب عليهــا مــن تــزاوج وممارســات 
اجتماعيــة أخــرى ســبًبا مباشــرًا يف االختــالط والتمــازج اللغــوي، ومــا يتصــل بذلــك 
َهْيِمنة؛ ومنذ ذاك 

ُ
من مســائل التدافع اللغوي والتحيُّز واالنتصار للغة األصلية أو امل

الوقــت كانــت الثنائيــُة اللغويــُة!

مــن  إىل كثــر  دفــع  حتديــًدا  الفقــرة  واجملتمعــات  العــامل  أوضــاع  تعقُّــَد  ولكــنَّ 
اهلجــرات طََلبًــا للحريــة السياســية والتمتــع ابحليــاة وكرامتهــا؛ فــأدى ذلــك إىل اختــالط 
لغــوي أكــَر وأعــمَّ يف اجملتمعــات الغربيــة، وانعكــس ذلــك يف النُّظــم التعليميــة يف 

مظاهــَر كثــرٍة أمههــا التعليــم ثنائــي اللغــة))).

ولعــل هيمنــة العوملــة ولغتهــا اإلجنليزيــة واجتــاه العــامل كلِّــه حنــو التعــدد اللغــوي، 
وتشــجيع التعليــم ثنائــي اللغــة يف أورواب ملقتضيــات االحتــاد األورويب لفــت االنتبــاه 
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إىل هــذا املوضــوع احليــوّي مــن الدراســة اللســانية؛ إذ كان أثــر اللغــة األم يف اللغــة 
األجنبيــة املوضــوَع املهيمــَن.

وحًقــا تظــل هــذه املقاربــة جديــرة ابلبحــث واملدارســة؛ ابلنظــِر إىل اجتــاه كثــر مــن 
دول العــامل إىل التعليــم ثنائــي اللغــة املدفــوع بدوافــَع اقتصاديــٍة وتكنولوجيــٍة واجتماعيــٍة 
فرضتهــا العوملــُة والرغبــُة اجلاحمــُة يف االندمــاج يف جمتمــٍع عْوملــّي تقــوده اإلجنليزيــة؛ 
ولكــنَّ نـُـُذَر الضيــاع اللغــوي وفقــدان الســيادة اللغويــة وهيمنــة اإلجنليزيــة علــى اللغــات 
القوميــة يف بالدهــا دفعــا كثــرًا مــن اللســانيني واملفكريــن إىل تدبُـّـر األمــر ومقاربتــه 
مقــارابٍت متعــددًة أمههــا املقاربــة اللســانية الــي تتوقَّــف عنــد آاثر هيمنــة اللغــة األجنبيــة 
علــى عقــول الناشــئة وتدخُّلهــا املباشــر يف تغيــر رؤيتهــم للحيــاة والكــون، وهــي الرؤيــة 

الــي غالبًــا مــا ختالِــف الرؤيــة املوروثــة ثقافيًــا واجتماعيًــا وأحيــااًن دينيًــا.

ويتوقــف كثــر مــن الباحثــني عنــد الثنائيــة اللغويــة بوصفهــا شــكاًل مــن الــّرِدَّة 
اللغويــة)))، ويــرى آخــرون أهنــا هتديــد مباشــر لألمــن اللغــوي والســيادة اللغويــة؛ بينمــا 
التحديــث  اجملتمــِع طريــَق  للتحضُّــر ودخــول  بوصفهــا طريًقــا  آخــرون  إليهــا  ينظــر 

وجمتمــَع املعرفــة واملنافســة االقتصاديــة))).

وعلى اجلانب اآلخر يـَُنظِّر لسانيون مرموقون جلدوى الثنائية اللغوية املتوازنة)))؛ 
فهــي هتيــئ لثنائــي اللغــة فهًمــا أعمــَق ابللغــة وكيفيــة اســتعماهلا بفاعليــة، وتوفِّــر لــه 
فرًصــا أكثــَر ملعاجلــة اللغــة والســيما عندمــا يطــوِّر مهــارات القــراءة والكتابــة ابللغتــني، 

و هــي متــدُّه ابلقــدرة علــى املقارنــة بــني تنظيــم اللغتــني للواقــع ورؤيتــه))).

االجتماعيــة  اللســانية  مــن جوانبهــا  اللغويــَة  الثنائيــَة  الدراســُة  هــذِه  وتســتطلع 
واللســانية النفســية )املعرفية( متخذًة من تعليم اللغات األجنبية وســيادهتا يف اجملتمع 
العــريب مثــااًل، وهــي يف هــذا املســعى تقــف علــى وجــوِه أتثــر اللغــة األجنبيــة يف لغــة 
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الطفــل العــريب والســيما حينمــا تكــون الثنائيــة ُمْتـَلَّــًة تـَُهْيِمــُن فيهــا اللغــة األجنبيــة علــى 
اللغــة األم. 

مشكلة الدراسة:
تتمثَـّـُل مشــكلة الدراســة يف هيمنــة الــرأي القائــل أبن أتثــر اللغــة األجنبيــة يف 
اللغــة األم دائًمــا أتثــٌر ســليبٌّ بصــرف النظــر عــن املتغــرات الرئيســية املتحكمــة يف 
هــذا التأثــر والســيما التَـَّعــرُّض اللغــوي ومــداه ونوعــه؛ ولذلــك فإنــه مــن الواجــب بيــان 
اآلراء األخــرى املخالفــة هلــذا الــرأي ومــا يكتنفهــا مــن متغــرات نفســية واجتماعيــة.

أسئلة الدِّراَسة:
تقصــد الدراســة إىل اإلجابــة عــن ســؤال عريــض مفــاده: مــا أتثــر اللغــة األجنبيــة 

يف اللغــة األم؟
وتتفرع منه أسئلة جوهرية منها:

- ما طبيعة العالقة الذهنية الي تربط اللغة األجنبية ابللغة األم؟
- ما طبيعة أتثر اللغة األجنبية يف اللغة األم: سليبٌّ أم إجيايبٌّ؟

- مــا أثــر نــوع الثنائيــة اللغويــة يف حتديــد طبيعــة أتثــر اللغــة االجنبيــة يف اللغــة األم: 
إْن ســلًبا أو إجيــااًب؟

- مــا التأثــرات الســلبية للثنائيــة اجلائــرة )العربيــة واإلجنليزيــة( علــى لغــة الطفــل العــريب 
كفايــًة وأداًء؟
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أهداف الدراسة:
هتدف هذه الدراسة إىل:

)- تـَبـنيُّ أثر اللغة األجنبية يف اللغة األم؛ إْن َسْلًبا أو إجيااًب.
)- تـَبـَــنيُّ أمهيــة التَـَّعــرُّض اللغــوّي، طبيعتــه ومــداه، ومنزلتــه يف حتديــد نــوع الثنائيــة 

اللغويــة ومــن َثَّ نــوع أتثــر الثانيــة.
)- حتليل أثر الثنائية اللغوية اجلائرة على لغة الطفل العريّب يف مستوايهتا وعناصرها 

الصوتية والصرفية والرتكيبية واملعجمية والكتابية والتداولية. 

يَّة الدِّراسة: أمهِّ
تتمثَّل أمهية هذه الدراسة يف أهنا تطرق جمااًل جديًدا ليس مألوفا يف اللسانيات 
النفسية التطبيقية العربية، وأهنا تُقارُب املوضوع من زوااي جديدة تضاف إىل الزاوية 
االنطباعيــة الشــائعة: أن اللغــة األجنبيــة تؤثــر أتثــرًا ســلبًيا يف اللغــة األم، والســيما إْن 
تـََعلَّــق األمــر ابلعربيــة. كمــا تتمثــل أمهيتهــا يف أهنــا حتلــل كثــرًا مــن الدراســات العربيــة 
واألجنبيــة الــي تناولــت املوضــوع، وكشــفت أن أكثــر الدراســات العربيــة انطباعيــة ال 

تقــوم علــى درس علمــّي رصــني موثــوق علــى ِخــالف الدراســات األجنبيــة.

الدراسات السابقة:
مَل يُلــِق الباحثــون العــرب، علــى اختــالف اختصاصاهتــم، عنايــًة هلــذا املوضــوع، 
ولكــن مثــة “دراســات” المســت املوضــوع مــن جانــب مــا؛ ومــن هــذه الدراســات:

١- دراسة رميا اجلرف )2004)))):
تعليــم  مــن األمهــات حــول  اســتطالع آراء عينــة  الدراســة إىل  هدفــت هــذه 
األطفــال الصغــار اللغــَة اإلجنليزيــَة. وأظهــرت نتائــج الدراســة أن 70% مــن األمهــات 
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يعتقــدن أن الســن املناســبة لتعليــم األطفــال اللغــة اإلجنليزيــة هــي الرابعــة واخلامســة. 
ويعتقــد حنــو 70% أن تعلــم الطفــل اللغــة اإلجنليزيــة يف ســن مبكــرة ليــس لــه أي أثــر 
ســليب يف تعلــم الطفــل اللغــة العربيــة يف آن واحــد، وأنَّ لــه أثــرًا اجيابيًــا يف حتصيــل 
الطفــل يف املراحــل الدراســية الالحقــة. وأظهــرت نتائــج الدراســة وجــود تصــوراٍت 
ومفاهيــَم خاطئــٍة لــدى األمهــات عــن الســن املناســبة لتعلــم اللغــة اإلجنليزيــة، وأثــر 
تعلــم اللغــة اإلجنليزيــة لألطفــال الصغــار يف اللغــة العربيــة ويف التحصيــل، وأن ســبب 
ضعــف طــالب املرحلتــني املتوســطة والثانويــة يف اللغــة اإلجنليزيــة هــو عــدم دراســتهم 
هلا يف سن مبكرة، وأن الطفل الصغر يتعلم اللغة األجنبية بيسر وسهولة ألن لديه 
ل! ولعــل أهــم مــا جــاء يف الدراســة أهنــا فســرت  قــدرة كبــرة علــى احلفــظ كأنــه ُمَســجِّ
االعتقــاداِت اخلاطئــَة اآلنفــة تفســرًا مســنوًدا بدراســات أجنبيــة متنوعــة أظهــرت أنــه 

ليــس مثــة رأٌي حاســم إبطــالق يف هــذه املســائل.
2- دراسة خالد الدامغ )20١١)))): 

الطلبــة وأوليــاء األمــور واملشــرفني  الدراســة علــى اســتطالع آراء  وتقــوم هــذه 
الرتبويــني، وبنــاء علــى النتائــج الــي متيــل إىل تفضيــل تعليــم اللغــة اإلجنليزيــة يف مراحــل 
مبكــرة مــن الدراســة أوصــت الدراســة بتعليــم اللغــة اإلجنليزيــة يف املــدارس احلكوميــة 

الســعودية بــدًءا مــن الصــف الثــاين االبتدائــي.
٣- دراسة مسرية لطفي حممود )20١١)))):

هدفــت الدراســة إىل بيــان أثــر تعليــم اللغــة األجنبيــة )اإلجنليزيــة( يف تعلــم اللغــة 
األم)العربيــة( يف الصفــني األول والثالــث االبتدائيــني يف مــدارس انبلــس وطولكــرم يف 
فلســطني احملتلــة مــن وجهــة نظــر معلمــي اللغــة اإلجنليزيــة. وقــد أظهــرت الدراســة أثــرًا 
إجيابيًــا لتدريــس اإلجنليزيــة يف تعلــم اللغــة العربيــة مــن وجهــة نظــر املعلمــني؛ فهــي ُتطــوِّر 

مهــارات الطلبــة! ومل تظهــر دالئــل علــى ســلبية التأثــر. 
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وظاهر لنا أن عينة الدراسة الي مشلها االستطالع هم من مدرسي اإلجنليزية؛ 
فكيف تسّن هلم إصدار أحكامهم دون مراقبة أداء الطلبة يف دروس اللغة العربية؟! 
وهــل كان هــؤالء املعلمــون يدونــون ملحوظاهتــم يف أثنــاء التدريــس؟ إن هــذه الدراســة 
علــى دراســات  تســتند  اســتطالع رأي وال  علــى  تعتمــد  الدراســات  مــن  كغرهــا 
ميدانيــة يف صفــوف اللغــة العربيــة؛ ولذلــك فــإّن مصداقيتهــا تظــل علــى املَِحــك؛ فهــي 

آراء يغلــب أن تكــون انطباعيــة ليــس إال!

ومستصفى النظر يف الدراسات العربية السابقة ما يلي: 

- أن الدراسات العربية يغلب عليها أن تكون دراساٍت مسحيًة تستطلع آراء 
فئــات متنوعــة مــن اجملتمــع: الطلبــة وأوليــاء األمــور واملشــرفني الرتبويــني واملدرســني؛ 
وهــي دراســات تقــوم علــى انطباعــات الفئــات املســتطَلعة؛ تلــك االنطباعــات غــر 
املســوَّغة بتســويغات علميــة )لســانية أو لســانية نفســية أو لســانية عصبيــة(؛ فهــؤالء 
ون عــن آرائهــم دون أســانيَد علميــٍة أو آراء رصينــة. وينضــاف إىل ذلــك أن هــذه  يـَُعــرِّ
اآلراء إمنــا هــي انعــكاس لعوامــَل أخــرى ليســت وثيقــة الصلــة ابلتعلــم ونظرايتــه؛ فكثــر 
مــن آراء أوليــاء األمــور تســتند إىل عوامــل اجتماعيــة أو اقتصاديــة أو تواصليــة معينــة، 
ولكنهــم ال يعــون نظــرايت اكتســاب اللغــة وأتثراهتــا....... أمــا الطلبــة أنفســهم فهــم 
وَن عــن  أصغــر مــن أن يدركــوا عواقــب تعليــم اللغــة األجنبيــة أو فوائدهــا؛ وإمنــا يـَُعــرِّ
رغبــة حُتَرِّكهــا جتربــٌة مــا؛ فالطلبــة الذيــن عانــوا صعــوابٍت يف اللغــة األجنبيــة يغلــب أهنــم 
تَــُه فإهنــم  يفضلــون أتخرهــا، وأمــا الطلبــة الذيــن وجــدوا فيهــا دهشــَة االكتشــاِف وَلذَّ

يفضلــون تقدميهــا يف مراحــَل أَْبَكــَر. 

وقــد حتــّرِك هــذِه الرغبــَة عوامــُل أخــرى تتعلــق ابلوضــع االقتصــادي أو االعتبــاري 
للعائلة!
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نظــرايت  التعمــق يف  عــن  بعيــد  فأكثرهــم  الرتبويــون  واملشــرفون  املعلمــون  أمــا 
اكتســاب اللغــة وتعليمهــا بــل لعــل بعضهــم مل يَــْدُرْس يومــا أي مقــرر يف املوضــوع. 
وقــد جينــح بنــا األمــر إىل القــول: إّن مثــَة عوامــَل اقتصاديــة واجتماعيــة مهمــة تثــوي 
حتــت هــذه اآلراء: الثــراء املــادي، والوضــع االجتماعــي واالقتصــادي اجليــد؛ فتدريــس 
اإلجنليزيــة منــذ الصــف األول يعــي احلاجــة إىل أســاتذة ومشــرفني ومؤلفــي كتــب 
تعليــم  لدعــم  وكافيــة  قويــة  أســبااًب  أحســبها  وهــذه  ومدرســني خصوصيــني...إخل. 

األجنبيــة يف مراحــل التعليــم املبكــر واالبتدائــي.

- أن هــذه الدراســات مل تقــدِّم منــاذَج حقيقيــًة تفحــص األداء اللغــوي الدقيــق 
الــذي ميكِّننــا مــن الوقــوف علــى اآلاثر اإلجيابيــة والســلبية لتعليــم اللغــة األجنبيــة؛ 

ولذلــك َوَجْدهَتــا ال ترصــد أتثــراٍت ســلبيًة أو إجيابيــًة تتجــاوز االنطباعــات.

أمــا الدراســات األجنبيــة فهــي رُكاٌم كبــر متنــوع، وهــي دراســات أُنْـــجزت يف عــدد 
من اللغات ســوى اإلجنليزية: الياابنية، والصينية، والرتكية، واإلســبانية، واألملانية، وعدد 
مــن لغــات املهاجريــن واللغــات األصليــة يف الــوالايت املتحــدة وأســرتاليا))).....إخل، منهــا:

١- دراسة عائشة غوريل)١0):
وهدفــت إىل تعــرف أثــر اللغــة اإلجنليزيــة يف اللغــة الرتكيــة مــن حيــث أســلوب 
االســتفهام وتركيبــه وحريــة حركتــه؛ فاللغتــان متلفتــان يف قيــود االســتفهام ومواضعــه 
(wh). ولذلــك اختــذت جمموعتــني: التجريبيــة؛ وهــم مــن اجليــل األول مــن األتــراك 
الذين قضوا سنوات طويلة يف بريطانيا وأمريكا، وبلغوا درجة من الكفاية ابإلجنليزية 
تشــبة كفــاايت الناطقــني هبــا. أمــا اجملموعــة الضابطــة فتألفــت مــن انطقــني أصــالء 
ابللغــة الرتكيــة أمضــوا حياهتــم يف تركيــا، وبلغــوا مســتوى بســيطًا مــن اإلجنليزيــة. وقــد 
أظهــرت النتائــج أن التغــراِت الــي ظهــرت ال تشــر إىل أثــر اللغــة الثانيــة، وميكــن أن 
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يكــون ذلــك انجتــا عــن عمليــات لســانية نفســية تقصــد إىل جتنــب احلــاالت والبــن 
النحويــة املعقــدة، وأن اللغــة الثانيــة ليســت متورطــة يف ذلــك ابلضــرورة.

2- دراسة “إيفا فان آسكي” وفريقها البحثي)١١):
وقصــدت حماولــة تعــرف أثــر معرفــة اللغــة الثانيــة يف مهــارة القــراءة يف اللغــة األم. 
وكان ســؤاهلا الرئيس:هــل ميكــن لثنائــي اللغــة أن يقيِّــد مباشــرَة متثيــِل اللغــة األم للنــص 
)عندمــا يقــرأ( أم أن مَثَـّـة لغــًة غــر اللغــة األم تؤثــر يف قراءتــه أتثــرًا كافيًــا؟ وبعبــارة 
أخــرى: هــل ميكــن لثنائــي اللغــة عندمــا يقــرأ أْن يفصــل بــني متثيــل اللغــة األم واللغــة 

الثانيــة وُييِّــد دور اللغــة الثانيــة يف اللغــة األم؟

وقــد اعتمــدت الدراســة اســتثمار مفــرداٍت ذات أصــول مشــرتكة يف األملانيــة 
واإلجنليزيــة )املعــن والكتابــة( لدراســة أثــر اللغــة الثانيــة يف فهــم معــاين اجلملــة، وقيــاس 
ســرعة معاجلتهــا وفهمهــا. وقــد انتهــت الدراســة إىل أن معرفــة اللغــة الثانيــة تُغــرِّ 
القــراءة )وِمــْن َثَّ املعاجلــة والفهــم( ابللغــة األم؛ ذلــك أن قــراءة الكلمــات األملانيــة 
املشــاهبة لإلجنليزيــة يف الرســم واملعــن قــد يسَّــرت معاجلــة املفــردات ومــن ثَّ قراءهتــا 
وفهمهــا كثــرًا. علــى أن أهــم مــا يف الدراســة أهنــا جتــاوزت فكــرة أثــر اللغــة املهيمنــة 
يف االســتعمال؛ فاللغــة اإلجنليزيــة أثَّــرت يف قــراءة األملانيــة رغــم أن األملانيــة هــي اللغــة 

األم واألكثــر تــداواًل.

٣- دراسة “مارغريتا كاوشنكسااي” وزميالهتا)١2):
اللغويــة  الثنائيــة  يف  النفســية  اللســانية  الفرضيــات  مــن  الدراســة  انطلقــت 
التفاعليــة)))). وبنــاء علــى ذلــك قصــدت الدراســة إىل معرفــة أثــر اخلــرة)))) ابللغــة 
الثانيــة يف اللغــة األم مــن انحيتــني: معرفــة املفــردات، والطالقــة القرائيــة.... معتمــدة 
علــى فحــص جمموعتــني ثنائيــي اللغــة: )إســبانية- إجنليزيــة، مندريــن- إجنليزيــة(. 
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التاليــة: وقــد اســتخدمت األدوات البحثيــة 
- استبانة الكفاية اللغوية واخلرة؛ وهي معلومات عن التعرض اللغوي وعمر املتعلم.

- اختبار الصورة؛ مساع كلمة ث اختيار الصورة املمثلة للمنطوق.
- اختبار املفردات التعبرية؛.. صورة ولفظها ث الطلب إىل املستجوب إعطاء املرادف.

- الطالقة القرائية؛ سرعة القراءة وكيفيتها.

وقــد أظهــرت الدراســة أنَّ مثــة أتثــرًا للخــرة ابللغــة الثانيــة يف اللغــة األم؛ أتثــرًا يف 
املفــردات والطالقــة القرائيــة. ويعتمــد هــذا التأثــر علــى خصائــص النظــام الكتــايب للغــة 
الثانيــة ومــدى مشــاهبته لنظــام اللغــة األم الكتــايب. وقــد انعكــس ذلــك يف مهــارات 
القــراءة والطالقــة القرآئيــة؛ فثنائيــو اللغــة )إســبانية- إجنليزيــة( كانــوا أَقْــَدَر علــى القــراءة 
وَأْكثــَـَر طالقــًة مــن ثنائيــي اللغــة )مندريــن- إجنليزيــة(، وقــد َعــَزت الباحثــُة ذلــك إىل 

التشــابه يف النظــام الكتــايب؛ والقــدرة علــى القــراءة والفهــم ِمــْن َثَّ.

ويُْظِهر لنا هذا املسُح أن مثََّة بـَْوان شاسًعا بني “الدراسات” العربية والدراسات 
الغربية؛ بـَْواًن يكافئ السَّطحيَّ والعميق!!

مقدمة يف اكتساب اللغة وتعلمها:
يتصــل فهــم عمليــة اكتســاب اللغــة األم وتعلمهــا ابلوجــود اإلنســاين وحمــاوالت 
ــم ســلوكه العقلــي املعــريف واالجتماعــي التواصلــي، وانطالقًــا مــن ذلــك حظــي  تـََفهُّ
املوضــوع بعنايــة كبــرة يف املعــارف اإلنســانية املتنوعــة يف موضوعهــا ومنهجهــا وجمــال 
العنايــة املتخصصــة. ولعــل ثــورة اللســانيات احلديثــة قــد ألقــت كثــرًا مــن الضــوء علــى 
هــذا احلقــل، وصــار مثــة فــروع بينيــة تعتــي بدراســة اكتســاب اللغــة وتعلمهــا؛ أمههــا 
اللســانيات النفســية واللســانيات االجتماعيــة واللســانيات العصبيــة. وازدهــر أمــر 
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النظــر يف كيفيــة اكتســاب اللغــة األم يف اللســانيات التطبيقيــة حــني قوربــت العمليــة 
ابلتزامــن مــع تعلــم اللغــة األجنبيــة وظهــور مفاهيــم لســانية متنوعــة كالثنائيــة اللغويــة.

وميكــن القــول ابطمئنــان: إن اكتســاب اللغــة األم وتعلــم اللغــة األجنبيــة مــن 
االجتماعيــة  واللســانيات  النفســية  اللســانيات  يف  واحملوريــة  اجلوهريــة  املوضوعــات 
واللســانيات العصبيــة؛ وأمــا انتســاهبا إىل اللســانيات النفســية فمــن جهــة كوهنــا تتعلــق 
ابلعمليــات النفســية العقليــة واملعرفيــة الــي ينجزهــا ابــن اللغــة ومتعلمهــا األجنــيب حــني 
اللغــة وينتجهــا. وأمــا انتســاهبا إىل اللســانيات االجتماعيــة فكوهنــا متثــل  يســتقبل 
ممارســة اجتماعيــة يوميــة يســتعني هبــا الفــرد لقضــاء حوائجــه والعيــش واالجتمــاع. 
وأمــا كوهنــا لســانياٍت عصبيــًة فألهنــا تتنــاول وجوًهــا مــن العوامــل البيولوجيــة والعصبيــة 
املتعلقــة بســلوك الدمــاغ وتشــريه وعملياتــه املختلفــة عنــد اكتســاب اللغــة وإنتاجهــا 

وحتكمهــا بنــوع هــذا اإلنتــاج وكيفيتــه. 
وجممل القول ىف اكتساب اللغة األم أهنا تقتضي شرطني أساسيني ال غن عنهما:

األول: شــرط بيولوجــي عضــوي يتمثــل يف امتــالك اإلنســان موهبــة فطريــة إهليــة 
يتفــظ هبــا اإلنســان يف عقلــه، وهــي متعلقــة بــــمفهوم تشومســكي )القواعــد العامليــة( 
أو )القواعــد الكليــة(. ويتصــل هبــذه امللكــِة الفطريــِة ســالمُة مجيــع األعضــاء املســامِهة 
يف إنتــاج اللغــة واســتقباهلا: األذن وقنواهتــا وأعصاهبــا، ومواضــع اللغــة يف الدمــاغ؛ 
ا منيًعا أمام مرور اللغة  ذلك أن أي عطب أو ُقصور يف هذه األعضاء سيقف سدًّ
إىل املعالِــج الرئيســي:الدماغ. ولكــن هــذه امللكــة الفطريــة ومــا يســاعدها مــن ســالمة 

األعضــاء وفعاليتهــا تظــل ُمَعطَّلــة دون وقــود َيْشــَحُذها وُيســّرها؛ إنــه:

 الشــرط الثــاين: وهــو شــرط اجتماعــي خالــص يتمثــل يف املدونــة اللغويــة؛ املــادِة 
اللغويــِة الــي ينبغــي اســتقباهلا لتشــغيل جهــاز اكتســاب اللغــة وتعلمهــا. إهنــا اللغــة الــي 
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يتلقاهــا الطفــل مــن جمتمعــه الكالمــي الــذي يعيــش فيــه لتنقــدح شــرارة عمــل أجهــزة 
اللغــة بــدًءا مــن األذِن؛ القنــاِة الناقلــِة إىل املعمــل واملركــز يف الدمــاغ.

ومتثــل املدونــة اللغويــة الــي يتلقاهــا الطفــل يف ســنيه األوىل عامــاًل حامسًــا يف بنــاء 
كفايتــه اللغويــة يف لغتــه األم األوىل؛ فهــي املــادة الــي ســتعَمُل آليــاُت اكتســاب اللغــة 
علــى حتليلهــا، وجتريدهــا، وتثبيــت بعــض قواعدهــا وإقصــاء بعضهــا، وتعديــل أخــرى؛ 
إهنــا العامــل احلاســم يف اكتســاب اللغــة، ويؤكِّــد ذلــك أن قواعــَد امللكــة الفطريــة 
)النحــو الكلــي، القواعــد العامليــة( إمنــا هــي املشــرتك بــني النــاس، أمــا لغــة اجملتمــع فهــي 
املختلفــة واملتنوعــة؛ وهــذا يعــي أن الشــرط االجتماعــي هــو املســؤول املباشــر عــن 

حتديــد كفايــة الطفــل اللغويــة يف العربيــة أو اإلجنليزيــة أو الفرنســية.
وصفــوة القــول يف ذلــك أن امللكــة الفطريــة ومــا يعاضدهــا مــن ســالمة األعضــاء 
ال يكفيــان الكتســاب اللغــة، وأن والدة الطفــل يف جمتمــع كالمــي مــا غــر ضمــني 
اللغــة؛ وإمنــا مهــا متشــارطان ال غــن ألحدمهــا عــن اآلخــر، والبــد أن  الكتســابه 

تتوســطهما ســالمُة األعضــاء لنقــل املدونــة اللغويــة إىل املعمــل )الدمــاغ(.
ووفاقًــا ملــا تقــدم فــإن أي عمليــة متعلقــة ابســتقبال اللغــة وإنتاجهــا ال ختــرج عــن 
اإلطــار اللســاين االجتماعــي أو اللســاين النفســي أو اللســاين العصــيب، وقــد تتقاطــع 

األطــر الثالثــة مًعــا.

تباين اآلراء يف السن املناسبة لتعليم اللغة األجنبية:
 يتفاوت اللسانيون تفاوًت فارقًا يف أمر السن املناسبة لتعليم اللغة األجنبية))))؛ 

ولكل رأي حججه اللسانية املساندة. ومنيِّز هنا رأيني واضحني:
 األول: الطفولــة املبكــرة هــي الســن األنســب لتعليــم اللغــة األجنبيــة. وينطلــق 
أصحــاب هــذا الــرأي مــن أفــكار علميــة حمــددة، وقــد ينطلــق بعضهــم مــن افرتاضــات 
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مل يثبتهــا العلــم بعــد. ويــرى هــذا الفريــق أن الطفــل يف مراحــل منــوه األوىل ميتلــك 
قــدراٍت ذهنيــًة كبــرًة جــًدا متكنــه مــن اكتســاب أكثــر مــن لغــة يف الوقــت نفســه؛ 
ومرجــع ذلــك إىل ليونــة الدمــاغ والقــدرة علــى اســتثمار القواعــد العامليــة اســتثمارًا 

فاعــاًل قبــل أن جتــفَّ وتضيــع.

ويعتمــد أصحــاب هــذا الــرأي كثــرًا علــى فكــرة “الفــرتة احلرجــة”)1)) ومنطوايهتــا؛ 
فهــم يؤكــدون أن هــذه الفــرتة هــي الفــرتة اجلوهريــة يف اكتســاب اللغــة؛ ألن الطفــل إْن 
جتاوزهــا فإنــه لــن يقتــدر علــى اكتســاب اللغــة، وســيضيع كثــٌر مــن جهــده الحًقــا دون 

بلــوغ املؤمَّــل وهــو بنــاء كفايــة لغويــة تضاهــي كفايــة الناطقــني األصــالء.

ولعلــه فــات كثــرًا مــن هــؤالء أن مفهــوم الفــرتة احلرجــة اتصــل أول أمــره ابللغــة 
األم، ومؤدَّاها: أن الطفل إذا مل يكتسب لغته األم يف هذه املرحلة )بني 0)-1)) 
فإنــه لــن يكتســبها أبــًدا. ث انتقــل املفهــوم إىل حقــل تعليــم اللغــة األجنبيــة ومفــاده أن 
متعلــم اللغــة األجنبيــة إذا تعلمهــا راشــًدا بعــد انقضــاء الفــرتة احلرجــة فإنــه لــن يقتــدر 
عليهــا كأبنــاء اللغــة؛ وِمــْن ثَّ فــإن ســرعة اكتســاب اللغــة األجنبيــة تقــّل مــع التقــدُّم 
يف الســّن. وبنــاًء علــى االعتصــام مببــدأ “الفــرتة احلرجــة” فــإن هــؤالء يدعمــون تعليــم 

اللغــة األجنبيــة يف ســن الطفولــة وابلتزامــن مــع اللغــة األم)7)).

وأمــا القســم الثــاين مــن اللســانني فإهنــم يعارضــون تعليــم اللغــة األجنبيــة يف 
مراحــل الطفولــة املبكــرة وقبــل اكتمــال النظــام اللغــوي؛ فبعضهــم يــرى أن تعلــم اللغــة 
األجنبيــة بعــد اكتمــال نظــام اللغــة األم ســيمكِّن املتعلــم األجنــيب مــن االســتفادة 
مــن القواعــد العامليــة الــي احتفــظ بكثــر منهــا يف لغتــه األم؛ وبذلــك فــإن اللغــة األم 
ــرًا الكتســاب اللغــة األجنبيــة وتعلمهــا. ويــرى آخــرون  ســتكون عامــاًل مســاعًدا وميسِّ
أن تعلــم اللغــة األجنبيــة يف ســن الرُّشــد ميكِّــن املتعلمــني مــن تعلُّــم اللغــة تعلًُّمــا واعًيــا 
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ــف القــدراِت املعرفيــَة والفكريــَة الــي بناهــا املتعلــم مــن لغتــه األم ومــن  وقاصــًدا يوظِّ
حصيلتــه املعرفيــة والفكريــة؛ فهــو قــادر علــى جتريــد القواعــد واألمنــاط والقوانــني اللغويــة 
املتنوعــة؛ بــل إنــه ســيكون علــى وعــي ظاهــر ابختــالف لغتــه األم عــن اللغــة اهلــدف. 

وأمــا القــول أبن تعلــم اللغــة األجنبيــة بعــد الفــرتة احلرجــة ســيحول دون بلــوغ 
كفايــة تضاهــي كفايــة الناطــق األصيــل فأمــر مــا يــزال فيــه نظــر كبــر. 

وعلــى ذلــك يــرى هــؤالء أن الســنَّ األنســب لتعليــم اللغــة األجنبيــة هــو ســن 
الرشــد وبعــد اكتمــال اكتســاب اللغــة األم.

مقدمة يف تعالق اللغة األم واللغة الثانية وتبادل التأثري:
لعــل موضــوع أتثــر اللغــة األم يف اللغــة األجنبيــة يكــون أهــم موضــوع طرقتــه 
اللســانيات التطبيقيــة املعتنيــة مبجــال اكتســاب اللغــة الثانيــة، والســيما اللســانيات 
النفســية الــي ركــزت عنايتهــا علــى هــذا اجلانــب. وجُتِْمــُع آراء اللســانيات النفســية 
على أن اللغة األم تؤثر أتثرًا كبرًا يف اكتساب اللغة الثانية وتعلمها لدى الراشدين 

مــن املتعلمــني)1))؛ خالصتــه:

 أ- أتثــري ســليب؛ ومفــاده أن متعلــم اللغــة الثانيــة يتمثَّــل نظــام لغتــه األم متثُّــال 
غــر واٍع عندمــا يتعلــم اللغــة الثانيــة؛ وانطالقًــا مــن ذلــك التمثُّــل فإنــه ينقــل كثــرًا مــن 
عناصــر نظــام لغتــه األم ويطبقهــا علــى نظــام اللغــة اهلــدف. وال يتوقــف األمــر عنــد 

ذلــك ولكنــه يتجــاوزه إىل أبعــاٍد أعقــَد وأخطــَر تتمثــل يف النقــل التــداويل.

لقــد كان هــذا التأثــر الســليب املعــروف ابلنقــل الســليب موضوًعــا حمــوراًي مالزًمــا 
جلميــع مراحــل تطــور حقــل اكتســاب اللغــة الثانيــة وتعلمــه؛ فقــد انبثــق منهــج التحليــل 
التقابلــي ملقابلــة النظامــني اللغويــني للمتعلــم: اللغــِة األم واللغــِة اهلــدف؛ قصــد الوقوف 



أثر تعليم اللغة األجنبية في تعلم اللغة العربية وتعليمها في مرحلة الطفولة

١78                                              مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها

علــى وجــوه االفــرتاق بينهمــا ابلنظــر إىل أن هــذه االختالفــات ســتكون املصــدَر 
األساســيَّ لصعــوابت التعلــم ومــن ثَّ مصــدر األخطــاء)))).

وجتــاوز األمــر ذلــك حــني عــوجل موضــوع النقــل التــداويل يف ســياق التأثــر الســليب 
مــن حيــث إن املتعلــم مييــل إىل نقــل نظــام لغتــه األم التــداويل عندمــا يســتخدم اللغــة 
الثانيــة املتعلَّمــة؛ فــرتاه يســتعمل تراكيــَب وعبــاراٍت مــن اللغــة الثانيــة كأمنــا يســتعملها 
يف لغتــه األم؛ فيصــر إىل مفارقــة صارخــة ألعــراف التــداول يف اللغــة اهلــدف؛ وذلــك 

ُكلُّــه ينبــئ بنقــص فــادح وقــادح يف الكفايــة التداوليــة.

ويتصــل هبــذا اجلانــب أيًضــا نظريــة كابــالن (R. Kaplan) البالغــة التقابليــة 
(Contrastive Rhetoric) ومفادهــا أن متعلمــي اللغــة األجنبيــة عندمــا يكتبــون 
فإهنــم ينقلــون نظــام الكتابــة وتنظيــم النــص يف لغتهــم األم؛ كأهنــم ينقلــون بنيــة النــص 

ومتثيلــه الثقــايف والتــداويّل إىل اللغــة املتعلمــة)0)).

ب- أتثري إجيايب:
العامليــة  القواعــد  مبــادئ  مــن  االنطــالق  إىل  الــرأي  هــذا   ويســتند أصحــاب 
(UG)؛ إذ يــرون أن امتــالك املتعلــم للقواعــد العامليــة وتثبيتهــا يف لغتــه األم ســيكون 
اجلديــدة؛  اللغــة  قواعــد  إىل  للوصــول  القواعــد  هــذه  توظيــف  مســاعًدا يف  عامــاًل 
انطالقًــا مــن أن القواعــد العامليــة قواعــد مشــرتكة بــني اللغــات مجيًعــا، وأن اللغــاِت 

أَْميَــُل إىل التشــابه والتطابــق يف البــن العميقــة ومتثيلهــا العقلــّي يف الدمــاغ)))).

ومثــة مــن يـَْنظــرون إىل األثــر اإلجيــايب مــن زاويــة لســانية خالصــة مفادهــا أن التأثــر 
اإلجيــايب )النقــل اإلجيــايب( يكــون أفـَْعــَل وأجْنَــَع وَأجْنَــَح عندمــا تتقــارب اللغــات يف 
أصوهلــا؛ فالنقــل اإلجيــايب بــني الفرنســية واإلجنليزيــة أَْوَضــُح وأقــوى منــه بــني الفرنســية 

والعربيــة)))).
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وتظــل هــذه املقــارابت اللســانية النفســية واملعرفيــة مقتصــرة علــى ســياق تربــوي 
وتعليمــي واحــد هــو تعلــم لغــة اثنيــة يف ســن الرشــد؛ بعــد أن اكتمــل نظــام اللغــة األم، 

وليــس يف ســياق ثنائــي اللغــة تـَُهيْمــُن فيــه اللغــة الثانيــة.

أثر اللغة الثانية يف اللغة األم:
هل مثة أتثريات للغة الثانية يف اللغة األم؟

إن هــذه املقاربــة اللســانية ال ميكــن أن تكــون مضبوطــة وصارمــة النتائــج إن 
اعتمــدت أقاويــَل أو تكهنــات أو فلتــات مــن صحــايف أو إعالمــي أو سياســي؛ إهنــا 
ــم طبيعــة عملــه يف  مقاربــة لســانية معرفيــة تســر أغــوار الدمــاغ البشــري وتتقصــد تَفهُّ
ســياق ثنائــي اللغــة. ومقتضــى هــذه املقاربــة أن يتســيَّد املشــهَد ســؤاٌل عريــٌض مفــاده:

كيف ميثِّل ثنائيُّ اللغة النظامني اللغويني يف دماغه؟
وينشعب من هذا السؤال أسئلة فرعية مهمة منها: 

- هل مثة نظامان لغواين منفصالن كليَّا أحدمها للغة األم والثاين للغة الثانية؟
- هل مثة انفصال تم بني عمليات اللغة األم وعمليات اللغة الثانية؟ 

اللغــوي،  اللغــة؛ كالتنــاوب  ــر ظواهــر لســانية وتواصليــة عنــد ثنائــي  - كيــف نفسِّ
التدبريــة؟ واالســرتاتيجية 

ومقتضــى اإلجابــة عــن هــذه األســئلة تفحُّــص آراء العلمــاء املشــتغلني ابملوضــوع 
اشــتغااًل علميًــا جتريبيًــا)))).

تعــد دراســة “أنيتــا ابفلينكــو“)))) Pavlenko, Aneta املســحية دراســة مهمــة 
يف هــذا املوضــوع؛ فقــد انطلقــت الباحثــة مــن مفهــوم الكفايــة املتعــددة)))) إلثبــات 
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أتثــر اللغــة األجنبيــة يف اللغــة األم، وأتسيًســا علــى ذلــك وضعــت إطــاراً تصنيفيًــا 
لتأثــر اللغــة الثانيــة يف اللغــة األم، وهــو إطــار يســتغرق الكفايــة مــن حيــث هــي النظــام 
اللغــوي الضمــي واألداء اللغــوي مــن حيــث هــو الظاهــر مــن اللغــة يف االســتعمال، 

ويقــوم هــذا اإلطــار التصنيفــي علــى مخســة عناصــر هــي: 
)- النقــل ابالقــرتاض أو إضافــة عنصــر مــن اللغــة الثانيــة إىل اللغــة األوىل؛ كأن 

تضــاف مفــردات جديــدة مــن اللغــة الثانيــة.
)- االنبثــاق: اختــالق نظــام ثنائــي متميــز عــن نظــام اللغــة األم ونظــام اللغــة الثانيــة؛ 

كإنتــاج صوامــت تقــع بــني نظامــي اللغتــني األم والثانيــة)1)).
)- االنتقال:االنتقــال مــن بنيــة لغويــة أو وظيفــة يف اللغــة الثانيــة وإســقاطها علــى 
اللغــة األوىل )التوســع الــداليل بواســطة عناصــر معجميــة راســخة يف اللغــة الثانيــة 

واســتعمال مقابالهتــا الرتمجيــة يف اللغــة األوىل(.
)- إعــادة البنــاء: نقــل عناصــر مــن اللغــة الثانيــة إىل اللغــة األم أو إدماجهــا فيهــا؛ 
ويظهــر هــذا يف بعــض التغــرات أو االســتبداالت أو النقــل اجلزئــي مثــل: إعــادة 

البنــاء الرتكيــيب وفــق قواعــد اللغــة الثانيــة.
)- َتُكُل اللغــة األم: فقــدان بعــض عناصــر اللغــة األم أبثــر مــن اللغــة الثانيــة أو عــدم 

االقتــدار علــى إنتاجهــا؛ مــن ذلــك قبــول االحنرافــات الرتكيبية.

وبعــد حتليــل مســحي عميــق لعــدد كبــر مــن الدراســات الــي تناولــت املوضــوع 
انتهــت إىل وضــع قائمــة للقيــود احملتملــة لتأثــر اللغــة الثانيــة يف اللغــة األوىل)7)):

وميكن تقسيم هذه العوامل إىل ثالثة جماميع:

١- عوامــل فرديــة: عمــر متعلــم اللغــة، وبدايــة التعلــم، وأهــداف املتعلــم، واجتــاه 
املتعلــم حنــو اللغــة الثانيــة، والكفايــة اللغويــة، والفــروق الفرديــة.
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اللغــوي.. طولــه  التعلــم، والتعــرض  2- عوامــل لســانية اجتماعيــة: ســياق 
ونوعــه، ومنزلــة اللغــة الثانيــة.

النمطــي  والتشــابه  اللغــة،  مســتوى  نفســية:  ولســانية  لســانية  عوامــل   -٣
)خصائــص اللغتــني(، وعوامــل تطوريــة تتعلــق مبســتقبل البحــث العلمــي يف اجملــال.

ومــن مــزااي هــذه الدراســة أهنــا مل ُتْصــِدر أحكاًمــا تقييميــة لتأثــر اللغــة الثانيــة يف 
األوىل؛ فهي مل تتخذ موقًفا حمددا من وصف التأثر أبنه سليب أو إجيايب..... وإن 

كانــت الدراســات الكثــرة الــي وقفــْت عليهــا وحللَّْتهــا انتهــت إىل آاثر ســلبية)1)). 

هــذا  يف  ابرزًا  ابحثًــا   (Istvan Kecskes)”اســتفان كيِســكس“ ويعــدُّ 
اجملــال))))؛ إذ صــرف جهــده لدراســة أثــر اللغــة األجنبيــة يف لغــة املتعلمــني األم يف 
ســياقات تربويــة ثنائيــة اللغــة، وهــي دراســات جتريبيــة تعتمــد فحــص كيفيــة متثيــل 

اللغــة األم.  اللغــة األجنبيــة يف  وأثــر  اللغويــني  النظامــني 

ــر “ كيِســكس” ملفهــوم اللغــة الثنائيــة (Dual Language) منطلًقــا مــن  يُنظِّ
فكــرة لســانية عصبيــة مفادهــا “ أنــه مثــة نظــام مفهومــي واحــد لــدى ثنائــي اللغــة، 
ـَـنْيِ؛ و لــكل لغــٍة منهمــا قنــاٌة  وهــذا النظــام املفهومــي ينشــعب يف قناتــني غــر مُمَْتزَِجتـ
مســتقلة عــن األخــرى. ونظــرًا ألن هذيــن النظامــني اللغويــني ينطلقــان مــن نظــاِم 
متثيــٍل مفهومــٍي واحــد فإنــه طبيعــي أن يؤثــر الواحــد منهمــا يف اآلخــر، والســيما اللغــة 
األجنبيــة إن كانــت هــي اللغــة املهيمنــة يف احليــاة اليوميــة ومــدى تعــرُّض الطفــل أو 

املتعلــم هلــا َأْعظَــُم مــن اللغــة األم.

ويــرى “ كيِســكس” أن املقاربــة الــي مساهــا “اللغــة الثنائيــة” مقاربــة انجعــة 
ومفيــدة، وأهنــا تنطلــق مــن رؤيــٍة مفادهــا أن بنــاء النظــام اللغــوي إمنــا هــي عمليــة 

ديناميكيــة حركيــة، وهــي أتليــف مــن عــدد مــن العناصــر هــي:
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)- تغرات مفهومية.
)- أتثر ثنائي االجتاه بني اللغتني: ل)       ل)

)- أن عمليــة التطــور ليســت عمليــة حنــو األعلــى فقــط وإمنــا حتــدث يف عمــق 
التطــور. عمليــة  سلســلة 

وظاهــر أن “ كيِســكس” يدعــم األثــر اإلجيــايب للغــة األجنبيــة يف اللغــة األم 
يف دراســاته املتعــددة؛ فقــد اعتمــد يف دراســاته علــى دراســة ترتيــب نظــام اجلملــة يف 
اللغتــني، وكيفيــة انتقــاء املفــردات للتعبــر عــن املعــاين واملفاهيــم. وانتهــى مــن ذلــك إىل 

التأثــر اإلجيــايب. 

علــى أن تقييــد نتائــج دراســة “ كيِســكس” أمــر حقيــق ابلتــذكار؛ لضرورتــه 
العلميــة الــي تـَُقيِّــد األحــكام والنتائــج وتعصمهــا مــن التعميــم الزائــد. لقــد اشــتملت 

خالصــة تلــك الدراســة وســواها علــى تقييــدات جوهريــة تتمثــل يف أن:

- أتثــر اللغــة الثانيــة يف اللغــة األم معــريف وتــداويّل أكثــر منــه معجميًــا خالفًــا 
لتأثــر اللغــة األم يف اللغــة الثانيــة الــذي يغلــب عليــه اجلانــب النحــوي واملعجمــي 

واملعجميــة..إخل(. النحويــة  )األخطــاء 
- التأثــر املثمــر للغــة الثانيــة يف تطويــر مهــارات اللغــة األم يظــل احتمــااًل وليــس 

وشــرطًا. ضــرورة 
)بلغــات  متعــددة  لغويــة  إىل كفايــة  اللغــة  ثنائــي  التعليــم  أنــواع  مجيــع  تقــود  ال   -

متعــددة(.
- يقــود تعليــم اللغــة الثانيــة إىل تطويــر النظــام املعــريف يف اللغــة األم إذا كان تعليًمــا 

مكثَـًّفــا وثــريَّ احملتــوى، ويقــع يف إطــار احملفــزات املؤثــرة يف تعلــم الطالــب.
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- التأثر املثمر للغة الثانية يف اللغة األم يدث إذا بقي التعرُّض للغة األم يف مستوى 
مالئم؛ وإال فإن فقدان اللغة األم وضياعها يف االستعمال سيكون وارًدا.

- اختــاذ اللغــة الثانيــة لغــة تعليــم )لغــة حمتــوى( ينبغــي أن يؤخــذ حبــذر وتنبُّــه شــديد 
وختطيــط دقيــق يتضمــن:

أ- إصالح نظام التعرُّض للغة األم )تعرُّض متواصل(.
ب- حمتوى التعرُّض يف اللغتني أهمُّ من كمية التعرُّض.

وظاهــر أن تقييداتــه عوامــل حامســة جــدا يف ضبــط التأثــر وتعرُّفــه؛ ذلــك أنــه يركِّــز 
علــى قضيتــني هامتــني مها: 

)- مــدى التعــرُّض. ومعلــوم أن اكتســاب اللغــة يعتمــد اعتمــاًدا كبــرًا علــى مــدى 
التعرُّض للغة؛ كلما زاد التعرُّض زاد مقدار االكتساب والتعلم وجودته ونوعه، 

ْدَخــالُت إىل ُمْســَتْدخالٍت.
ُ
وحَتَوَّلَــِت امل

)- ثــراء احملتــوى وتنوعــه؛ فــال جــدوى كبــرة مــن تعــرُّض طويــل وكبــر حملتــوى فقــر 
متكــرر؛ فاحملتــوى املتكــرر ال يســاعد املتعلــم علــى بنــاء نظامــه اللغــوي كلِّــه وإمنــا 

يركــز علــى جانــب معــني فحســب.

وإذا نظــران يف هذيــن املعياريــن أمكننــا حقــا النظــر بعــني العــدل واإلنصــاف إىل 
أثــر اللغــة األجنبيــة يف التعليــم ثنائــي اللغــة؛ إذ واضــح أن التعليــم ثنائــي اللغــة الــذي 
هتيمــن فيــه اللغــة األجنبيــة علــى األم ســيكون ذا أتثــر ســليب علــى لغــة املتعلــم ومتثيلــه 

املعــريف ومــا يتصــل بــه مــن أنســاق رمزيــة أمههــا النســق الثقــايف للغــة األم)0)).

ا ابرزًا يف قضااي الثنائية اللغوية، ومييل إىل أتييد 
ً
ويعدُّ َكِمْنز (Cummins) عامل

األثر اإلجيايب للغة الثانية؛ على أن يكون تعليمها مشروطًا ابلتعرض والتحفيز)))).



أثر تعليم اللغة األجنبية في تعلم اللغة العربية وتعليمها في مرحلة الطفولة

١8٤                                              مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها

ومستصفى القول يف أثر اللغة األجنبية )الثانية( يف اللغة األم)))):
- أن ثنائيــي اللغــة أبطــأ مــن أحاديــي اللغــة يف ربــط الصــور ابأللفــاظ الدالــة عليهــا 

ابللغــة األم.
- أنَّ الثنائية اللغوية تؤثر يف مفردات اللغة األم واكتساهبا.

- أنَّ أتثــر اللغــة األجنبيــة يف اللغــة األم يتفــاوت مــدى وشــكاًل بنــاء علــى التشــابه 
أو االختــالف يف النظــام الكتــايب؛ ذلــك أن التشــابه يف النظــام الكتــايب يســهِّل 
التعــرف علــى احلــروف )معاجلتهــا( بســرعة ومــن ثَّ فهمهــا بســرعة، وتوظيفهــا يف 

معرفــة الكلمــات الغامضــة مــن شــكلها ومــن ثَّ مــن الســياق.
- أنّ أتثــر اللغــة الثانيــة يف اللغــة األم يتأثــر بعوامــل متعــددة منهــا: العمــر، ومــدى 

التعــرض للغــة الثانيــة، ومــدة التعــرض، ومســتوى الكفايــة ابللغــة األم.
ــا مــن  - أّن تعلُّــم األطفــال اللغــة الثانيــة يكــون أفضــل وأجــود عندمــا يكــون متمكًن

ــَن مــن اللغــة الثانيــة. ــَن مــن نظــام لغتــه األم متكَّ لغتــه األم، وكلمــا متكَّ
- أّن تطــور اللغــة األم ومنوهــا لــدى الطفــل ينبــئ مبســتوى االقتــدار علــى اللغــة الثانيــة 

والتمكُّــن منها.
- أّن الرتكيــز علــى اللغــة الثانيــة يف النظــام التعليمــي ثنائــي اللغــة )عــدم التــوازن( قــد 
ــن منهــا إن كان ذلــك الرتكيــز يقلِّــص فــرص التعــرُّض  يقلــل اإلجنــاز فيهــا والتمكُّ

للغــة األم واســتعماهلا.
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مناذج تطبيقية من آاثر اللغة الثانية يف العربية)٣٣):
 ُتْظِهــُر املراجعــات النظريــة أّن مثــة تفــاوًت بــني املــدارس واالجتاهــات اللســانية يف 
تفسر خطأ الطفل يف لغته األم يف مراحل االكتساب؛ فالسلوكيون، ويف مقدمتهم 
ســكنر، يــرون أن خطــأ الطفــل يف لغتــه األم إمنــا يرجــع إىل ســوء تقليــده الوالديــن 
واألقــران أو فشــله يف التقليــد؛ فاألمــر ســلوكي حمــض. أمــا تشومســكي ِفطــريُّ النزعــِة 
فإنه يرى رأاًي متلًفا متاًما، وهو رأي ينطلق من فلســفته العقالنية ورؤيته الفطرية يف 
ملكــة اللغــة؛ إذ اللغــة عنــده ملكــة فطريــة موهوبــة تشــحذها املدخــالت اللغويــة الــي 
يتلقاهــا الطفــل مــن بيئتــه وحميطــه. وحصيلــة رأي تشومســكي أن الطفــل إمنــا أخطــأ 
ألنــه يف مرحلــة بنــاء نظامــه اللغــوي )كفايتــه اللغويــة(؛ وموضــع اخلطــأ هــو مرحلــة مل 
يتعــرض هلــا الطفــل حــى اآلن، ومل يتلــق مدخــالٍت لغويــًة يســتطيع منهــا وهبــا أن جيــّرِد 
قواعــد جديــدة. فــإن أخطــأ الطفــل العــريب يف أتنيــث )أمحــر( علــى )أمحــرة( فإمنــا كان 
ذلــك ألنــه ال يعــرف قاعــدة التأنيــث مــن )أفعــل/ فعــالء(؛ فهــي ليســت أشــهر قواعــد 

التأنيــث العربيــة وأكثرهــا تواتــرًا)))).
إن مــا تقــدَّم يشــر إىل وجهــات نظــر متباينــة يف تفســر خطــأ الطفــل أحــادي 
اللغــة يف لغتــه األم؛ فكيــف يكــون األمــر إن كان الطفــل ثنائــيَّ اللغــة وتـَُهْيِمــُن عليــه 

اللغــة األجنبيــة وهــو مــا يــزال يف مراحــل بنــاء كفايتــه اللغويــة يف لغتــه األم؟
الراجــح واملســنود أبدلــة علميــة أن اللغــة األجنبيــة تســهم يف أخطــاء الطفــل يف 
لغتــه األم، وال يقتصــر هــذا اخلطــأ علــى البنيــة اللغويــة الســطحية فحســب؛ وإمنــا 
تتجاوزهــا إىل البنيــة العميقــة ومتثيــل اللغــة ونظامهــا الثقــايف واملعــريف، وبذلــك فــإن 
كثــرًا مــن أخطــاء الطلبــة ثنائيــي اللغــة يف لغتهــم األم مرجعهــا إىل أن نظــام اللغــة 
األجنبيــة يـَُهْيِمــُن علــى نظــام اللغــة األم هيمنــة حتمــل معهــا رؤيــة العــامل ومتثيلــه إىل حــد 
بعيــد يف اللغــة األم، ولعــل ذلــك يظهــر يف متثيــالت اجلنــس النحــوي، والزمــن،....إخل.
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دقيقــة  علميــة  بدراســات  مدعوًمــا  عرًضــا  التأثــرات  هــذه  لبعــض  وســنعرض 
وموثوقــة.

١- يف األصوات: كيف يؤثر النظام الصويت للغة الثانية يف اللغة األم؟
 ابلرجــوع إىل اإلطــار التصنيفــي العــام الــذي رمستــه أنيتــا ابفلينكــو جنــد أهنــا 
أشــارت إىل التأثــر الصــويت للغــة األجنبيــة يف اللغــة األم، ومــن مظاهــر هــذا التأثــر 
إنتــاج أصــوات بينيــة تقــع بــني اللغتــني األم والثانيــة، وهــذا يعــي أن الصــوت يف اللغــة 
األم يفقد بعض خصائصه متأثرا ابللغة األجنبية. وقد يدث تداخل حني ُيْســِقُط 
الطفــل أصــواًت مــن اللغــة الثانيــة علــى أصــوات مــن اللغــة األم ظنَّــا منــه أهنــا حتمــل القيمــة 
الوظيفيــة نفســها؛ أو بلفــظ آخــر: إن متثيلــه املعــريف لذلــك الصــوت يف اللغــة األجنبيــة 

يملــه علــى مقاربــة ذلــك الصــوت إىل أقــرب نظــر يف اللغــة األم أو العكــس.
ومما رصده الباحث من أخطاء األصوات))))

النص التفسرموضع اخلطأ  

/ت/ مش زابت)1))
حتريــف  عاميــة  والكلمــة  الصــوت/ط/؛  يكــون  أن  األصــل 
)ضابــط(؛ حيــث رققــت الطفلــة )ط( املفخَّمــة وحوَّلتهــا إىل 

)ت(؛ والطــاء صــوت عــريب ليــس موجــوًدا يف اإلجنليزيــة.

/د/ َهأل ِدْفتك 
وهــو  )ِضْفتَــك(  ابلعاميــة  واملقصــود  لصــوت/ض/  حتريــف 
حتريــف للفعــل الفصيــح )أضفتــك(، حيــث رققــت الطفلــة 
ــم وحوَّلتــه إىل )د(؛ والضــاد صــوت عــريب ليــس  )ض( املفخَّ

موجــوًدا يف اإلجنليزيــة.

مــن  كثــر  لوجــود 
الَفَعليــات واألنشــطة 

فيهــا املتعــددة 
تلــي  الــي  الفتحــة 

العــني
الفعاليــات؛ تقصــر العلــة الطويلــة ومتثيلهــا كتابيًــا؛ واإلجنليزيــة 
)اللغــة املهيمنــة( طــول الصوائــت فيهــا غــر فونيمــي؛ فهــو 

المييِّــز وظيفيًــا.
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2- يف املعجــم: يتنــوع أتثــر اللغــة الثانيــة يف اللغــة األم تنوًعــا ظاهــرًا يف احلقــل 
املعجمــي، وتتجلــى هــذه التأثــرات يف جوانــب متعــددة أمههــا االقــرتاض اللغــوي)7)): 
أن يســتعني ثنائــي اللغــة مبفــردات مــن اللغــة األجنبيــة يف ســياق حتدثــه ابللغــة األم. 
وتَعــدُّ هــذه العمليــة النفســية العقليــة املعروفــة بــــ)التنــاوب أو التحــول اللغــوي( عمليــة 
الواعيــة مــن انحيــة معاجلــة اللغــة، وهــي يف الوقــت نفســه عمليــة لســانية اجتماعيــة 
وتعــد جوهــر الكفايــة التدبريــة )االســرتاتيجية( للمضــي يف عمليــة التواصــل. ومــن 

أمثلــة ذلــك)1)):
 notification صباح اخلر اباب أسفة اباب كنت رح أحكي معك و بعدين طلعلي -

بقــويل انــه يف واحــدة عمرهــا )) ســنة ماتــت..إخل.

- ابعث الــــــ request وبعدين حنكي من الالبتوب.
- ملا ُرحنا على er ما كان فيه ممرضات.

- ما بـَْعِرف إذا الــــــ video chat يشتغل.

اللغــة  وأظهــرت دراســات أخــرى آاثرًا لغويــة واضحــة للغــة األم يف مفــردات 
الثانيــة؛ فقــد وجــدت دراســة )إيفــا فــان آســكي( أن ملفــردات اللغــة األجنبيــة أتثــرًا 
يف مفــردات اللغــة األم مــن حيــث املعاجلــة وســرعة الفهــم؛ فقــد وجــدت أن ثنائيــي 
اللغــة )إســبانية، إجنليزيــة( قــد اســتفادوا مــن التشــابه بــني اللغتــني يف نظــام الكتابــة ومــا 
ترتــب علــى ذلــك مــن أثــر داليل يف فهــم معــن اجلملــة، ومل يتوقــف األمــر عنــد ذلــك 
بــل جتــاوزه إىل أن الكتابــة والتشــابه يف املعــن قــد انعكســا إجيابًيــا يف معاجلــة اجلمــل 
املكتوبــة ومــن ثَّ فهمهــا؛ وبنــاء علــى ذلــك كان هلــذا التشــابه أتثــر إجيــايب يف ســرعة 
القــراءة والفهــم أي الطالقــة اللغويــة. ومقارنــة بنظرائهــم مــن ثنائيــي اللغــة )مندريــن/ 
إجنليزيــة( ظهــر واضًحــا أثــر النظــام الكتــايب يف تعــرف املفــردات ومــن ث الطالقــة 
اللغويــة؛ إذ كانــوا أقــل طالقــة وأبطــأ يف تعــرف املفــردات ومعاجلتهــا )فهــم معانيهــا(.
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٣- يف الصرف: 
تتبايــن اللغــات يف أنظمتهــا الصرفيــة تباينــا ظاهــرًا َيَســُعنا معــه أْن حنــدد بدقــة 
مرجــع أخطــاء الطفــل ثنائــي اللغــة يف لغتــه األم. ولعــل فصيلــة اجلنــس تكــون أبــرز 
 Elena Andonova ((((مظاهــر أتثــر اللغــة الثانيــة؛ فقــد أجــرت إيلينــا أندونوفــا
وزميالهتــا دراســة قصــدت تفحــص أثــر اللغــة الثانيــة يف اللغــة األم، واختــذت فصيلــة 
اجلنــس منوذًجــا لدراســة ذلــك األثــر. وقــد أجريــت الدراســة علــى طلبــة مــن البلغاريــني 
ثنائيي اللغة )بلغارية- أملانية( و )بلغارية- إسبانية(، وكان مقصد الدراسة اإلجابة 
عــن ســؤال عريــض مفــاده: هــل يؤثــر نظــام فصيلــة اجلنــس يف اللغــة الثانيــة يف تصــور 

فصيلــة اجلنــس يف اللغــة األم؟
لقــد أظهــرت الدراســة أنَّ مثــة أتثــرًا واضًحــا للغــة األجنبيــة يف تصنيــف املفــردات 
اســتعارًة مــن اللغــة األجنبيــة )األملانيــة أو اإلســبانية(؛ فقــد أظهــر هــؤالء الطــالب 
َمْيــال إىل أتنيــث املفــردات احملايــدة يف البلغاريــة أتثُـّـــــرًا بنظــام اللغــة األملانيــة واإلســبانية. 
كمــا أظهــروا ميــال أقــل يف األمســاء املذكــرة. ومــن وجهــة نظــر لســانية معرفيــة فــإن هــذا 
يُْظِهــُر أن مثــة أثــرا واضًحــا يف متثيــل نظــام فصيلــة اجلنــس وكيفيــة معاجلتــه يف اللغــة 
الثانيــة ث انتقالــه إىل اللغــة األوىل، كمــا أن تفضيــالت املتعلمــني أظهــرت أن مثــة وعيًــا 

ظاهــرًا يف عمليــة متييــز املذكــر مــن املؤنــث ومتثيلــه يف اللغــة الثانيــة واللغــة األم.
 وقــد وقفــُت علــى قريــب مــن هــذا التأثــر لــدى طفلــة ثنائيــة اللغــة تــُــَهيِمُن 
أمثلــة ذلــك: اليومــي. ومــن  التعــرض واالســتعمال  اإلجنليزيــة علــى لغتهــا األم يف 

- هذه البيت مجيل. 
- أتذكر أول يوم زرت يفها ديب.

- أعرف أن األاننية َمكروها. 
- ملا رحنا على املسجد صلينا فيـها الظهر.
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4- يف الرتمجة احلرفية)40):
مــن  احلرفيــة  ابلرتمجــة  اجلملــة  أو  الكلمــة  معــن  املتعلــم  ينقــل  أبْن  وذلــك   
التدبريــة  الكفايــة  عناصــر  أحــد  هــي  العمليــة  هــذه  أن  ومعلــوم  األجنبيــة،  اللغــة 
)االســرتاتيجية(، والغالــب أن العمليــة حتــدث بالوعــي، وتشــمل جوانــب متعــددة 
مــن األداء اللغــوي؛ منهــا: نقــل بنيــة اجلملــة، أو نقــل البنيــة الصرفيــة، أو ترمجــة املعــن 

حرفيًــا. وهــذه أمثلــة متنوعــة:

- مل أرى مدينــة جبمــال وميــزات ديب لوجــود كثــر مــن الَفعليــات واألنشــطة املتعــددة 
فيهــا. أتذكــر أول يــوم زرت فيهــا ديب وأول شــيء الــذي أذكــره كان ملفــت للنظــر 
كان بــرج خليفــة لطولــه. ولكــن مل يكــن بــرج خليفــة الشــيء الوحيــد الــذي أحببتــه يف 
ديب واألشــياء األخــرى كانــت صحــراء أبــو ظــيب الــي قمنــا بفعــل األنشــطة املهلكــة 
فيهــا وديب مــول، حيــث حالفــي احلــظ وقمــت ابلســبح مــع األمســاك والقــروش)))).

تضمــن النــص الســابق جمموعــة مــن أخطــاء الرتمجــة احلرفيــة؛ فجملــة )ُقْمنــا ِبِفْعــل 
ْهِلكــة( ترمجــة حرفيــة، وكان القصــد منهــا: قمنــا مبغامــرات أو ألعــاب 

ُ
األنشــطة امل

ــبح مــع األمســاك والقــروش( فأخطــأت فيهــا ابختيــار  إاثرة. وأمــا مجلــة )ُقْمــت ابلسَّ
ــا؛ والصــواب: الســباحة، والِقــْرش أو  ــا ومــن ث داللًي املكافــئ الرتمجــي اخلاطــئ صرفًي

أمســاك الِقــْرش.
- الفلم تعرَّفت عليه قبل أسبوعني)))). )عرفته، عرفت عنه(.

- سيستمر الصف للبنات وبعدين بيفرقوا. )يفصلون(.
ر احلياة(. - بتعمل أشياء بتسهل احلياة. )تيسِّ

- بنات ماتوا بدرجة الرضاعة. )عمر الرضاعة(
- ما كانت األم تقبله أيكل حلاله. )َتسْمح له(
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- ملا صار العمر )) ِلسَّه أمه بتطعميه. )ماتزال أمه تطعمه(
- اباب فاضي حنكي بنص ساعة. )خالل نصف ساعة(

٥- يف الكفاية التداولية: 
احمليــط  عــن  مبعــزل  أو  فــراغ  اللغــوي يف  النظــام  عناصــر  نكتســب  إننــا ال  ث 
اللغــة  عناصــر  اكتســاب  أن  ضمنًــا  يعــي  وهــذا  الكالمــي؛  واجملتمــع  االجتماعــي 
ونظامهــا الداخلــي يســر ابلتزامــن مــع اكتســاب اســتعمال هــذا النظــام اللغــوي يف 
الســياقات والظــروف املناســبة، ومــا تقتضيــه أعــراف اجملتمــع الكالمــي مــن مطابقــة 
الــكالم ملقتضــى الظاهــر )االســتعمال احلــريف( أو مالفــة الــكالم ملقتضــى الظاهــر 
تــدل  أهنــا ال  أو  أصــال(  لــه  ُوِضَعــْت  مــا  غــر  األلفــاظ والرتاكيــب يف  )اســتعمال 
علــى املعــن احلــريف، ومــا يتصــل بذلــك مــن أفعــال الــكالم وكيفيــة إجنــاز األشــياء 
ابلكلمــات. فــإن اختــل شــرط املمارســة االجتماعيــة للغــة اختلــت الكفايــة التداوليــة، 
وصــارت مظاهــر قصورهــا ابديــة للعيــان. وهــذه هــي النقيصــة الكــرى الــي يعانيهــا 

متعلمــو اللغــة الثانيــة يف غــر موطــن اللغــة.

وميثــل افتقــار الطفــل العــريب للكفايــة التداوليــة يف بيئــة ثنائيــة اللغــة هتيمــن عليهــا 
اللغــة األجنبيــة أظهــَر وجــوه القصــور يف متثُـّـل نظــام لغتــه األم ووجــوه توظيفــه يف 
التواصــل األمثــل. ولعــل أبــرز مظاهــر هــذا القصــور هــو فهــم الرتاكيــب واألداءات 
الطفــل  مــن اســتجابة  بــنيِّ  اللغويــة فهًمــا حرفيًــا ظاهــرًا؛ ويظهــر ذلــك علــى حنــو 
ملخاطبــه بعبــارات تنبــئ عــن أنــه مل يفهــم مغــزى القــول وإمنــا فهمــه مبعنــاه احلــريف. ولعــل 

األمثلــة التاليــة تبــني عــن املقصــود:



أ. د. وليد أحمد العناتي

العدد الثالث والعشرون )رجب ١٤٤٠ هـ - مارس ٢٠١٩ م(             ١٩١

استجابة الطفلداللته التداوليةالرتكيب

ال. لساين قصر؛ انظر!كثرة الكالملساُنِك طويل

 ال وهللا؛ أان كثر.. »شاِيف« ما أْطَوْلي!انضج أو عارف ابألشياءأنت »ِمْش« قليل!

أل. خليها األسبوع اجلاي.قريبا سنرى نتائج هذا العملُبْكرة بِْنْسَمع األخبار

امليِّت ما حِبْكي وال بِْتحرَّك.ُمتـَْعٌب جًداَميِّت من التعب

ألّن الدنيا ليل وأصاًل ما يف فضا.يف غاية التعب أو الغضبِمْش شاِيف الفضا!

الباب ثقيل كتر.أْغلقي الباب َخْلَفِكخذي الباب وراِك

األطرش ما ِبْسَمع وليش يروح َع الزَّفِّة.ال َيْسَمُع وال يـَْعِقُلِمْثل األْطَرش يف الزَّفِّة
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اخلامتة
 اجتهــدت الدراســة أن تعايــن أثــر اللغــة األجنبيــة يف اللغــة األم نظريــًة وتطبيًقــا. 

ولعــلَّ أهــم مــا انتهــت إليــه:
- أن أثــر اللغــة األجنبيــة )الثانيــة( يف اللغــة األم أمــر واقــع فعــاًل؛ ولكنــه يتفــاوت 
ســلًبا وإجيــااًب؛ وإمنــا مرجــع هــذا التفــاوت إىل تفــاوت الدراســات العلميــة يف عيناهتــا 

املدروســة وتطبيقاهتــا ومتغــرات دراســاهتا.
- أن الوصــول إىل رأي حاســم يف الســن املناســبة لتعليــم اللغــة األجنبيــة ال يعتمــد 
علــى اســتطالعات الــرأي؛ وإمنــا يقتضــي دراســاٍت علميــًة تنتهــج منهــج البحــث 
اللســاين النفســي واالجتماعــي الدقيــق وطويــل املــدى لتكــون التوصيــات دقيقــة جــدا 
والســيما حــني يرتتــب عليهــا قــرارات رمسيــة تنتســب إىل التخطيــط اللغــوي ورســم 
السياســات اللغويــة يف تعليــم اللغــات األجنبيــة؛ فــال ميكــن أن يقــوم مســتقبل الــدول 

واألجيــال القادمــة علــى آراء غــر املتخصصــني وغــر الباحثــني.
- مثــة اتفــاق ظاهــر بــني اللســانيني العصبيــني علــى أن الطفــل ثنائــي اللغــة يـَْفُضــُل 
قرينــه أحــادّي اللغــة يف نــواٍح متعــددة؛ علــى أن تكــون الثنائيــة متوازنــًة ال جائــرًة 

تـَُهْيِمــُن فيهــا اللغــة األجنبيــة علــى اللغــة األم.
- ال خــالف يف أن الثنائيــة اجلائــرة الــي هتيمــن فيهــا لغــة أجنبيــة علــى اللغــة األم 
تؤثــر أتثــراٍت ســلبية لغويــة ونفســية واجتماعيــة؛ إذ ثبــت لكثــر مــن العلمــاء أن اللغــة 
املــُـَهْيِمنَة تـَْرســم للطفــل معــامل عاملــه ورؤيتــه للكــون واحليــاة، ومــن هنــا يــدث االختــالل 
واالنفصــام بــني مــا يتمثلــه الطفــل يف دماغــه مقــرتان ابللغــة األجنبيــة ومــا يعيشــه واقًعــا 

يف جمتمعــه.
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- أن الثنائية الي جتور فيها اإلجنليزية على العربية تؤثِّر أتثراٍت ســلبيًة يف اكتســاب 
العربية وبناء كفاايهتا بناًء ســليًما.

- أن الثنائيــة الــي جتــور فيهــا اإلجنليزيــة علــى العربيــة، تـََعرًُّضــا وتوظيًفــا وتفاُعــاًل، 
تُــؤدِّي إىل عثــراٍت واضحــًة يف أداء الطفــل العــريب، وهــي عثــرات تقــع يف مســتوايت 
هــا، وتداوليتهــا.  اللغــة مجيعهــا: أصواهتــا، وصرفهــا، وحنوهــا، ونظامهــا الرتكيــيب، وَرمسِْ

توصية:
لعــل مــا جــاء يف اخلامتــة يشــي بتوصيــة هــذه الدراســة؛ أن يقــوم مشــروع حبثــي 
عريــض وطويــل املــدى لدراســة أثــر اللغــة األجنبيــة يف لغــة الطفــل العــريّب، ومــن ثَّ 
يف تفكــره وتفضيالتــه واجتاهاتــه. وهــذا املشــروع املؤمَّــل يكــون نــواة أساســية الختــاذ 
قــرارات مصريــة تتعلــق بطبيعــة الثنائيــة اللغويــة املنشــودة، وكيفيــة إجنازهــا؛ لنخــرج مــن 
الواقــع احلــايل املاثــل يف ثنائيــة جائــرٍة ترقــى أحيــااًن إىل مرتبــة األحاديــة اللغويــة؛ ولكــن 

ابللغــة األجنبيــة.
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اهلوامش والتعليقات:
))) ظهــر ذلــك يف برامــج كثــرة وحتــت مســميات متنوعــة: برامــج تعليــم اللغــة األصليــة، تعليــم لغــات 
املهاجريــن األم، تعليــم اللغــات املهــددة ابالنقــراض، برامــج االســتبقاء اللغــوي، برامــج اإلصــالح 

اللغــوي........إخل.
))) يستعمل نبيل علي هذا املصطلح كثًرا والسيما يف احلديث عن التعليم ابللغات األجنبية.

»السياســة  املمتــاز  الكتــاب  األخــرى يف  والوجهــات  هــذه  النظــر  عــن وجهــة  وافيــة  تفاصيــل   (((
ترمجــة حممــد خطــايب، مؤسســة  لــــ»جيمــس طوليفســون«،  اللغويــة... خلفياهتــا ومقاصدهــا، 
اللســانيات  يف  العربيــة  العنــايت«  وليــد  ايَضــا كتــاب  وانظــر   .(007 الــرابط،  ط)،  الغــّي، 

ص)))-))). التطبيقيــة، 
))) الثنائية الي توازن بني اللغة األم واللغة األجنبية يف التعليم والتعرُّض.

(5) Jim Cummins, Bilingual Children’s Mother Tongue: Why is it 
important for education? SPROGFORUM NR. 19, 2001

)1) هل نعلم اللغة اإلجنليزية لألطفال قبل سن السادسة، اللقاء السنوي الثاين عشر للجمعية السعودية 
للعلوم الرتبوية والنفسية: الطفولة املبكرة؛ خصائصها واحتياجاهتا، )-1/ 0)/ )00).

)7) الســن األنســب للبــدء بتدريــس اللغــات األجنبيــة يف التعليــم احلكومــي، جملــة جامعــة دمشــق، 
العــددان )-)، ))0)، ص: ))7-))1. اجمللــد 7)/ 

(8) Samira Lotfy Mahmoud , An Investigation of the Influence of 
Foreign Language Teaching on Mother Language Learning in 
1st and in 3rd Grade Students from the Perception of Teachers 
in Nablus and Tulkarm Districts, M.A, An-Najah National 
University, 2011.

))) نظــرًا للتقيــد حبــدود صفحــات البحــث فإنــي ســأقتصر هنــا علــى بضــع دراســات عمليــة، وسأشــر 
إىل عــدد آخــر يف ثنــااي معاجلــة اجلوانــب التطبيقيــة.

(10) Ayşe Gürel, First language attrition of constraints on 
wh-scrambling: Does the second language have an effect? 
International Journal of Bilingualism,2015, Vol. 19(1) 75–91.
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(11) Eva Van Assche, Wouter Duyck, Robert J. Hartsuiker, and Kevin 
Diependaele, Does Bilingualism Change Native-Language 
Reading? Cognate Effects in a Sentence Context, aps: A Journal 
of the Association of Psychological Science, Volume 20—
Number 8, 2009.

(12) Margarita Kaushanskaya, Jeewon Yoo, Viorica Marian , The 
Effect of Second-Language Experience on Native-Language 
Processing, Vigo International Journal of Applied Linguistics, 
n-8/2011:55-77.

)))) فرضية ترى أن مثة تفاعاًل معرفًيا بني اللغتني يف الدماغ.
)))) قصــدت الدراســة ابخلــرة العناصــر التاليــة: ســن اكتســاب اللغــة الثانيــة، ومــدى التعــرض الســابق 
للغــة الثانيــة، ومــدى التعــرض احلــايل للغــة الثانيــة، والتقديــر الــذايت ملســتوى الكفايــة اللغويــة 

ابللغــة الثانيــة. انظــر: ص)1.
)))) تفاصيــل وافيــة يف دراســة رميــا اجلــرف: هــل نعلــم اللغــة اإلجنليزيــة لألطفــال قبــل ســن السادســة، 
اللقــاء الســنوي الثــاين عشــر للجمعيــة الســعودية للعلــوم الرتبويــة والنفســية: الطفولــة املبكــرة؛ 

خصائصهــا واحتياجاهتــا، )-1/ 0)/ )00). 
(16) Key Terms in Second language Acquisition,p78     :انظر

)7)) مثــة قســم مفصَّــل ملناقشــة أثــر اللغــة االجنبيــة يف اللغــة األم مدعوًمــا آبراء مؤيديــن ومعارضــني. 
ومــن أبــرز العلمــاء املؤيديــن )ِكِســكس وابب، وَكِمْنــز.... وبشــروط نفصلهــا الحًقــا.

)1)) تفاصيــل وافيــة يف كتــاب »اكتســاب اللغــة الثانيــة« لـــ»ســوزان غــاس والري ســلنكر«، ترمجــة 
ماجــد احلمــد، ج)، ص07)-)7).

)))) وليد العنايت، اللسانيات التطبيقية وتعليم العربية لغر الناطقني هبا، ص:07)-))).
(20) Ulla Connor ,(1996),Contrastive Rhetoric: Cross-Cultural 

Aspects of Second Language Writing, Cambridge University Press.
)))) سوزان غاس والري سلنكر، مرجع سابق.

)))) يؤكِّــَد هــذا الــرأَي الدراســاُت الــي تضمنهــا هــذا البحــث؛ إذ انتهــى كثــر منهــا إىل أن تعــرف 
املفــردات والطالقــة القرائيــة لــدى ثنائيــي اللغــة يف لغتــني متشــاهبتني رمسًــا )اإلجنليزيــة واإلســبانية( 

أقــوى وأظهــر منــه لــدى ثنائيــي اللغــة بلغتــني متلفتــني )الصينيــة واإلجنليزيــة(.
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تلــك  العربيــة يف هــذا اجملــال تكشــف عــن قصــور كبــر؛ فأكثــر  الدراســات  النظــر يف  لعــل   ((((
الدراســات تقــوم علــى اســتطالع الــرأي واالســتباانت دون البحــث التطبيقــي الطــويل، بــل إن 
كثرًا من املشرتكني يف هذه االستطالعات من األمهات أو اآلابء أو مدرسي اللغات، وكثر 
منهــم ليــس لديــه أي خلفيــة علميــة يف حقــل تعليــم اللغــات األجنبيــة واكتســاب اللغــة األم. 

انظــر: الدراســات الســابقة، وتعليقــي عليهــا.
(24) L2 Influence on L1 in Late Bilingualism, Issues in Applied 

Linguistics, 11(2)/2000, P:175-205. http://escholarship.org/
uc/item/7gs944m5/

.(Vivian Cooke) واملصطلح لـــ Multicompetence ((((
)1)) وهو مصطلح قريب من مصطلح »اللغة البينية Interlanguage« يف حقل تعلم اللغة الثانية.

(27) Ibid, 196-198.
)1)) ويؤيــد ذلــك أهنــا نقلــت عــن بعــض اللســانيني وعيهــم هبــذا األثــر يف لغتهــم األم عندمــا عــاودوا 
الكتابــة هبــا بعــد زمــن مــن االنقطــاع. وأســتذكر اآلن موقًفــا كان مثــارًا لالســتغراب يــوم ذاك؛ 
فقــد درَّســُت طالبــة روســية يف قســم اللغــة العربيــة جبامعــة البــرتا، وكانــت األوىل يف اجلامعــة 
وفاقــت نظراهتــا العربيــات... وقــد ســافرت إىل روســيا بعــد بضــع ســنوات مــن مكوثهــا يف 
عمــان، وملــا عــادت قالــت يل: إن أمــي تقــول: إنــك ختطئــني يف اللغــة الروســية؛ كأنــِك ضيَـّْعِتهــا 

يف عمــان! كان ذلــك مثــارًا للدهشــة يومهــا؛ أمــا اآلن فيبــدو يل أمــرًا معقــواًل!!!
)))) صــرف كيســيكس جهــده إلثبــات وجهــة نظــره يف عــدد مــن الدراســات والبحــوث، وتعــدُّ هــذه 

الدراســة إحداهــا:
The effect of the second language on the first language, Babilonya 

2/08,www. Babilonya.ch:31-34.
ومن هذه الدراسات دراسته مع »ابب«: 

Foreign Language Learning Affecting Mother Tongue.
)0)) ينطبــق هــذا األمــر علــى كثــر مــن برامــج التعليــم ثنائــي اللغــة؛ ففــي كثــر مــن املــدارس األردنيــة 
العربيــة والرتبيــة اإلســالمية والرتبيــة  اللغــة  املــواد ابللغــة اإلجنليزيــة إال  تُــدرَّس معظــم  اخلاصــة 

الوطنيــة، مــع وجــود منهــج نظــر للرتبيــة اإلســالمية والرتبيــة الوطنيــة ابللغــة اإلجنليزيــة!
)))) إن حجــم البحــث يفــرض علينــا االقتضــاب وعــدم عــرض مجيــع اآلراء، ولذلــك مــرران علــى 

آرائــه مــرَّا ســريًعا.
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)))) هــذه اخلالصــات العامــة هــي حصيلــة نتائــج الدراســات واألحبــاث الــي تضمنهــا البحــث إضافــة 
إىل مقــاالت وتقاريــر حبثيــة ومشــروعات تعليميــة يف دول متلفــة مــن العــامل: الــوالايت املتحــدة، 
وبريطانيــا، وكندا،وفرنســا، وتركيــا، واليــاابن، وهونــغ كونــغ، وأملانيــا، وإســبانيا، والنرويــج......

إخل. وكثــر مــن هــذه اخلالصــات جــاءت يف ثنــااي البحــث.
)))) ســيقتصر البحــث علــى جوانــب حمــددة وأمثلــة معــدودة مــن وجــوه التأثــر؛ َعَمــاًل بضوابــط النشــر 

واحليــز املســموح بــه.
)))) حميي الدين حمسب، انفتاح النسق اللساين، ص:))؛ بتصرف يف األمثلة.

)))) نظــرًا لالعتمــاد علــى العينــات املكتوبــة أكثــر فإنــه مــن الطبيعــي أن تكــون التأثــرات الصوتيــة 
قليلــة؛ ولكننــا نعتقــد أن دراســة صوتيــة متكاملــة ســتفضي إىل أتثــر يف النظــام املقطعــي و نظــام 

الوقــف والتغنيــم....إخل.
)1)) تكرر هذا اخلطأ يف النطق والكتابة َغْر مرة.

)7)) انظر تفاصيل وافية يف أنواع التأثر املعجمي يف حبث أنيتا ابفلينكو املذكور سابًقا.
)1)) هــذا امللمــح يظهــر يف اللغــة املنطوقــة ويتوافــق مــع طبيعتهــا العفويــة، أمــا يف املكتــوب فــإن مثــًة وقتًــا 
كافًيــا للتفكــر يف كيفيــة التغلــب علــى هــذه املشــكلة؛ بســؤال اآلخريــن أو البحــث يف املعجــم 

اإللكرتوين الشــابكي...إخل.
(39) SECOND LANGUAGE GENDER SYSTEM AFFECT 

FIRST LANGUAGE GENDER CLASSIFICATION, in: 
I. Kecskes and L. Albertazzi (eds.), Cognitive Aspects of 
Bilingualism, 271–299.
© 2007 Springer

)0)) الرتمجــة احلرفيــة تتضمــن جمموعــة مــن األخطــاء يف الوقــت نفســه؛ فقــد تكــون معجميــة يف انتقــاء 
املفــردات، وقــد تكــون حنويــة وتركيبيــة، وقــد تكــون صرفيــة، وقــد تكــون تداوليــة عندمــا ينقــل 

املتحــدث االســتعمال يف اللغــة األجنبيــة ظنًّــا أن ســياق االســتعمال يف اللغتــني واحــد.
)))) هــذا نــص أنتجتــه طالبــة جامعيــة )جامعــة قطــر( درســت يف مــدارس ثنائيــة اللغــة ال تــويل العربيــة 

والتدريــس ابلعربيــة اهتماًمــا كبــًرا.
)))) هذا املثال وما يليه يف هذه الفقرة من العامية األردنية- الفلسطينية املَدنيَّة.
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»دراسة أدبية« 

د. فوزية عبد اهلل العقيلي
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية - قسم اللغة العربية
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عالقــة المطالع بالمقاصد فــي القصيدة المادحة
عند ابن زيدون
»دراسة أدبية« 

د. فوزية عبد اهلل العقيلي

امللخص: 
 اهتــم الدارســون ابإلشــارة إىل عالقــة املطالــع ابملقاصــد وأثرهــا يف الشــعر العــريب 
منــذ القــدم، فقــد وجــد النقــاد للمطالــع عالقــًة كبــرة ابملقاصــد الــي أتيت يف هــذا 
الشــعر ملتحفــًة بغاللــة رقيقــة مــن الغــزل واخلمــر، والطلــل والرحلــة، وصــور الصيــد 
والقنــص، فيلــّوِح هبــا الشــاعر ويشــر إىل مقصــده، ومــا يرمــي إليــه. ومل يكــن هــذا 
االبتــداء ليقتصــر علــى البيــت أو البيتــن، بــل قــد يتســع فيشــمل أغلــب القصيــدة ممــا 
اختــاره الشــاعر يف مقدمتهــا للتوطئــة لغرضــه، ولــذا كان اختيــاري دراســة هــذا امللمــح 
يف شــعر أيب الوليــد ابــن زيــدون )394ــــ463هـــ( الــذي يـَُعــدُّ مــن أشــهر الشــعراء 
لــه مكانتــه  أثــروا احليــاة األدبيــة يف أزهــى عصورهــا يف األندلــس، وكانــت  الذيــن 
ــم ديوانــه يف  السياســية واالجتماعيــة يف بالطــات اخللفــاء وامللــوك واألمــراء، ويتقسَّ
معظمــه بــن الغــزل واملديــح واالســتعطاف، وقــد كانــت القصيــدة املادحــة عنــده تبــدأ 
-يف معظمهــا- بتوطئــٍة للمديــح، وأكثرهــا يف النســيب، وهــذه املقدمــات حتمــل 
إشــاراٍت ضمنيــة ترتبــط مبوضــوع القصيــدة، وغــرض الشــاعر مــن املــدح، ومشلــت 
الدراســة منــاذج خُمتــارة مــن شــعره يف املــدح يف مراحــل خمتلفــة مــن حياتــه السياســية 

يف قرطبــة وإشــبيلية. 

الكلمات املفتاحية: عالقة- املطالع- املقاصد- القصيدة املادحة- ابن زيدون
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The relationship between the openings and 
purposes of ibn Zaidoun’s praise poem 
Abstract: 
Since ancient times, scholars were interested in indicating 

the relationship between the openings and purposes and their 
impact in the Arabic poetry, as the critics found that openings 
have much to do with purposes, which appears in this type of 
Arabic poetry wrapped in a thin veil of flirtation, liquor, remains, 
trip, hunting and chasing pictures. The poet waves these elements 
indicating his purpose and intention. This opening was not limited 
to a verse or two, rather it might widen to include most of the 
poem, which the poet has chosen for the opening of his/ her 
poem in order to provide an introduction to his/ her purposes. 
My choice was to study this feature in the Abu Alwaleed Ibn 
Zaidoun’s poetry (394H - 463H), being considered as one of the 
most famous poets who enriched the literary life in its brighter 
Andalus times, when poetry had its political and social position 
in the royal courts of caliphs, kings and princes, with its book 
mostly divided into flirtation, praise and propitiation. 

Ibn Zaidoun’s praising poem mostly begins with praise as 
an opening (mostly with Naseeb), such introduction bear implied 
signals linked to poem’s subject matter and the poetry’s praise 
purpose. The study contained selected models of praise poetry 
in different stages of ibn Zaidoun’s political life in Cordoba and 
Seville. 

key words: The Relationship, the Beginnings, the Purposes, 
Praiseworthy Poem, Ibn Zaidoun.
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املقدمة: 
 اهتــم الدارســون ابإلشــارة إىل عالقــة املطالــع ابملقاصــد وأثرهــا يف الشــعر العــريب 
منــذ القــدم، فقــد وجــد النقــاد أن هلــذه املطالــع عالقــة كبــرة ابملقاصــد الــي أتيت يف 
فواتــح القصائــد يف الشــعر ملتحفــًة بغاللــة رقيقــة مــن الغــزل واخلمــر، والطلــل والرحلــة، 
وصــور الصيــد والقنــص، ممــا قــد يشــربه الشــاعر إىل غايتــه، ولــذا.. كان حســُن 
االبتداء أو املطلع عند العرب يف الشــعر، مما ُشــِغل بتجويده الشــعراُء، واهتّم بفهمه 
النُّقــاد فهــو حيمــُل يف القصيــدة اإلشــارَة الـــُمعينة علــى فهــم مقصــد الشــاعر وغرضــه 
مــن النــص، ومــن أقدمهــم اجلاحــظ الــذي يــروي عــن ابــن املقفــع قولــه »وليكــن يف 
صــدر كالمــك دليــل حاجتــك«))( وقــد علَّــق اجلاحــظ علــى هــذا الــكالم بقولــه »إنــه 
ال خــر يف كالم ال يــدل علــى معنــاك، وال يشــر إىل مغــزاك، وإىل العمــود الــذي 
إليــه قصــدت، والغــرض الــذي إليــه نزعــت«))( وفيــه بيــاٌن وتفســر مهــمٌّ لقــول املقفــع 
الســابق، يف احتــواء املطالــع علــى اإلشــارة للغــرض واملقصــد، وكذلــك حتــدَّث أبــو 
هــالل العســكري عــن جــودة االبتــداء بــكالم يتضــح فيــه أكثــر عالقــة املطلــع ابملقصــد 
القائــل أن يُعمــي معرفــة مغــزاه علــى الســامع لكالمــه يف أّول  »ليــس حُيمــُد مــن 
ابتدائــه، حــى ينتهــي إىل آخــره، بــل األحســن أن يكــون يف صــدر كالمــه دليــٌل علــى 
ٌ ملغزاه ومقصده«)3( ومن هنا نســتطيع أن نفهم ســبب عناية الشــعراء  حاجته، وُمبنِّ
ابملقّدمــات وجتويدهــا، ممــا قــد يســتغرق يف الشــعر معظــم أبيــات القصيــدة، ألن مــن 
جــودة املطلــع أن يكــون متضمنــاً إشــارًة إىل املغــزى، فناســب الشــعراء يف معظــم 
قصائدهــم بــن املطلــع واملقصــد، وذلــك ابلتلويــح يف املطالــع بشــيٍء مــن الغــرض 
يف الصــور الشــعرية، ولذلــك يقــول ابــن رشــيق »الشــعر قفــٌل أولــه مفتاحــه، وينبغــي 
للشــاعر أن جيــّود ابتــداءه فإنــه أول مــا يقــرع الســمع وبــه ُيســتدل علــى مــا عنــده مــن 
أول وهلــة«)4( وقولــه »الشــعر قفــل أولــه مفتاحــه« لــه داللتــه يف أن »املطالــع مفاتــٌح 
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ملغاليــق معــاين الشــعر«))( ومل يكــن هــذا االبتــداء ليقتصــر علــى البيــت أو البيتــن، بــل 
قــد يَّتســع فيشــمل أغلــب القصيــدة ممــا اختــاره الشــاعر يف مقدمتهــا للتوطئــة لغرضــه، 
وطرائق الشــعراء يف ذلك خمتلفة، وأســاليبهم متنوعة، ولذا كانت هذه اإلشــارات الي 
نهــا الشــاعر مطالــع قصائــده مــن شــروط حســن هــذا الشــعر وجودتــه، وقــد كثــرت  يضمِّ

هــذه اإلشــارات يف القصيــدة املادحــة عنــد ابــن زيــدون، موضــوع هــذه الدراســة. 

الدراسات السابقة: 
كثــر تنــاول قضيــة عالقــة املطالــع ابملقاصــد يف كثــٍر مــن كتــب تفســر القــرآن، 
ــل القدماءالــكالم فيهــا كثــراً، ممَّــن أشــران لبعضهــم يف  ويف نقــد الشــعر العــريب، وفصَّ
املقدمة، وكانت هذه القضية جمااًل لدراســات عديدة حديثة، ومن هذه الدراســات 

الــي فّصلــت احلديــث لعالقــة املطالــع ابملقاصــد يف القــرآن الكــرمي: 

دراســة بعنــوان »عالقــة املطالــع ابملقاصــد يف القــرآن الكــرمي« دراســة بالغيــة، 
للدكتــور إبراهيــم اهلدهــد، كليــة اللغــة العربيــة، بنــن، القاهــرة، 993)م، تنــاول فيهــا 
عالقــة املطالــع ابملقــاد يف ســوٍر كثــرة مــن القــرآن الكــرمي مســتعيناً آبراء املفســرين. 

كمــا ضّمــن قضيــة املطالــع ابملقاصــد كتــاٌب بعنــوان »التناســب يف تفســر اإلمــام 
املســعودي،  منــال  للدكتــورة  االقــران« دراســة بالغيــة،  أســرار  الــرازي، دراســة يف 
مكتبــة وهبــة، القاهــرة، 0)0)م، وقــد أفــرَدت فيــه فصــاًل بعنــوان )التناســب بــن 

الفواتيــح واخلواتيــم( ص )8: 74)، وقســمته إىل مباحــث: 

املبحث األول: يف )التناسب بن الفواتيح واملقاصد( 
واملبحث الثاين: يف )التناسب بن اخلواتيم واملقاصد(

واملبحث الثالث: يف )التناسب بن الفواتيح واخلواتيم(
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 عَرضــت فيــه ألمهيــة هــذه القضيــة يف تفســر القــرآن الكــرمي، ويف نقــد الشــعر، 
وكيــف عــي الــدرس البيــاين ابملطالــع واملقاصــد، وشــيوع مصطلــح الفواتيــح واخلواتيــم 

يف الدراســات القرآنيــة، ويف نقــد الشــعر واألدب. 

أمَّا الدراسات الي عنيت بقضية املطالع واملقاصد يف الشعر، فمن أمهها: 

- كتــاب »الشــعر اجلاهلــي: دراســة يف منــازع الشــعراء« للدكتــور حممــد حممــد 
للمطالــع  ابلتفصيــل  فيــه  عــرض  القاهــرة، 007)م،  وهبــة،  مكتبــة  موســى،  أبــو 
واملقاصــد يف كثــٍر مــن الشــعر اجلاهلــي، وحتــوي مقدمتــه ص ): 4)، بيــاانً ألمهيــة 
ــن  مقدمــات القصائــد ومنــازع الشــعراء فيهــا، ذكــر فيهــا أن الشــاعر كثــراً مــا يضمِّ
غرضــه املقدمــات و»أنَّ حديــث الصاحبــة والــداير والرحلــة والناقــة، كل ذلــك مبثابــة 
املنــوال الــذي ينســج الشــاعر عليــه غرضــه برباعــة ويقظــة، ولطــف حيلــة« ص))، 

وينقســم الكتــاب إىل عــدة مباحــث، تناولــت حتليــل وإظهــار أوجــه البيــان يف 
قصائــد متعــددة لشــعراء جاهليــن: 

املبحث األول: )من شعر امريء القيس( ص)): 04)
املبحث الثاين: )من شعر أوس( ص07): ))). 

املبحث الثالث: )من شعر زهر( ص9)3: 4)4. 
املبحث الرابع: )من شعر النابغة( ص 7)4: 486. 
املبحث الرابع: )القوس والشهدة والدُّرَّة()4: 0)6. 

واملبحــث األخــر تعــرض فيــه لوصــف القــوس والشــهدة والــدرة لــدى شــعراء 
جاهليــن خمتلفــن ويف قصائــد متعــددة. 
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وهــي دراســة مهمــة يف هــذا البــاب، ألهنــا فَتحــت اجملــال أمــام دراســاٍت أخــرى 
متعلقــة مبوضــوع املطالــع واملقاصــد، ومنهــا: 

- كتــاب بعنــوان »عالقــة املطالــع ابملقاصــد ومواقعهــا يف شــعر الشــعراء األربعــة 
الكبــار« للدكتــورة نــداء احلارثــي، مكتبــة وهبــة، القاهــرة، 4)0)م، قّســمته الباحثــة 

إىل اببــن: 

الباب األول: )عالقة املطالع ابملقاصد يف الراث البالغي والنقدي( ص )): 6)) 
وقســمته إىل فصول: 

الفصل األول: )عالقة املطالع ابملقاصد إىل هناية القرن اخلامس(
الفصل الثاين: )عالقة املطالع ابملقاصد لدى املتأخرين(

ذكــرت فيهمــا آراء النقــاد الذيــن نبهــوا علــى أمهيــة االبتــداءات يف الداللــة علــى 
الغــرض. 

 (03 التطبيقــي( ص)6):  اجلانــب  ابملقاصــد،  املطالــع  )عالقــة  الثــاين:  البــاب 
فصــول:  إىل  وقســمته 

الفصل األول: )عالقة املطالع ابملقاصد يف شعر امريء القيس(
الفصل الثاين: )عالقة املطالع ابملقاصد يف شعر النابغة الذبياين(

الفصل الثالث: )عالقة املطالع ابملقاصد يف شعر زهر(
الفصل الرابع: )عالقة املطالع ابملقاصد يف شعر األعشى(. 

- ومــن الدراســات املتعلقــة مبوضــوع املطالــع واملقاصــد، دراســة بعنــوان »املطالــع 
واملقاصــد يف الشــعر اجلاهلــي« للدكتــور يوســف الدَّعــدي، مكتبــة وهبــة، القاهــرة، 
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8)0)م، ذكــر الباحــث يف التمهيــد عالقــة املطالــع ابملقاصــد يف املدوَّنــة البالغيــة 
والنقديــة عنــد املتقدمــن واملتأخريــن واملعاصريــن، ص 3): )). 

وبــنَّ يف املدخــل مفهــوم العالقــة بــن املطالــع واملقاصــد يف النــص الشــعري: 
الكتــاب إىل مباحــث:  ص): )6، وقســم 

املبحث األول: )مطالع النابغة اجلعدي ومقاصده(. 
املبحث الثاين: )مطالع أيب ذؤيب اهلذيل ومقاصده(. 

املبحث الثالث: )مطالع الشمَّاخ ومقاصده(. 
املبحث الرابع: )مطالع لبيد ومقاصده(. 

لقــد كانــت هــذه الدراســات احلديثــة امتــداداً لدراســات قدميــة، أفــاض فيهــا 
الباحثــون احلديــث عــن أمهيــة هــذا امللمــح يف الكتــاب العزيــز ويف الشــعر العــريب، 
وليــس ألحــٍد أن يفّصــل يف املطالــع واملقاصــد يف القصيــدة إآل عندمــا يُظهرلنــا الشــعُر 
هــذا الرابــط بــن غــرض الشــاعر ومــا ابتــدأ بــه ممــا ُيســمَّى جتــوُّزاً مقدمــة أتيت فيهــا 
مقاصــد الشــاعر ُمتقّنعــًة بصــوٍر خمتلفــة مــن الغــزل أو اخلمــر، أو الطلــل والرحلــة، 
وغرهــا، وقــد أفــادت هــذه الدراســات الســابقة يف احلديــث عــن أمهيــة هــذا املوضــوع 
عنــد الدارســن مــن املتقدمــن، مــن خــالل اجلانــب التنظــري، كمــا كانــت هــذه 
الدراســات بالغيــة، تناولــت يف التطبيــق الشــعر اجلاهلــي، وهــو مــا اختلــف بــه هــذا 
البحــث عــن غــره مــن الدراســات الســابقة، مــن حيــث تنــاول املوضــوع مــن اجلانــب 
التحليلــي وليــس التنظــري، واألديب وليــس البالغــي، ويف الشــعر األندلســي وليــس 
اجلاهلــي، ألّن الشــعر العــريب عندمــا ارحتــل إىل األندلــس حدثــت فيــه تغيــراٍت كثــرة 
ممَّــا يُظــنُّ معهــا أنَّــه ُنســي هــذا البــاب اجلليــل الــذي يعــدُّ مــن الفطــرة يف البيــان العــريب، 
ومــن هنــا؛كان اختيــاري دراســة هــذا امللمــح يف الشــعر الــذي يُبــن بــه الشــعراء عــن 

مقاصدهــم وغاايهتــم ابإلشــارة والتوريــة والتلويــح يف الشــعر األندلســي. 
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موضوع البحث: 
اهتمــت هــذه الدراســة بتحليــل مطالــع قصائــد مــدح كثــرت فيهــا اإلشــارة إىل 
املقاصــد، عنــد شــاعر أندلســي كبــر، وهــو أبــو الوليــد ابــن زيــدون )394ــــ463هـــ( 
الــذي يـَُعــدُّ مــن أشــهر الشــعراء الذيــن أثــروا احليــاة األدبيــة يف أزهــى عصورهــا يف 
األندلــس، وكانــت لــه مكانتــه السياســية واالجتماعيــة يف بالطــات اخللفــاء وامللــوك 
واألمــراء، فقــد كان لــه دوره البــارز يف قيــام حركــة اجلهــاورة يف قرطبــة، مث دوٌر ابرٌز يف 
بالط بي عبَّاد إبشبيلية، ويتقسَّم ديوانه يف معظمه بن الغزل واملديح واالستعطاف، 
وقــد كانــت القصيــدة املادحــة عنــده تبــدأ يف معظمهــا بتوطئــٍة للمديــح وأكثرهــا يف 
النســيب، وهــذه املقدمــات حتمــل إشــاراٍت ضمنيــة ترتبــط مبوضــوع القصيــدة، وغــرض 
الشــاعر مــن املــدح، فقــد خــاض ابــن زيــدون معــرك احليــاة السياســية يف وزارتــه ألقــوى 
ملــوك الطوائــف يف ذلــك الوقــت وكثــراً مــا جــاءت مدائحــه مشــوبة ابالســتعطاف 
وذلــك يف خــالل ســجنه أو الطمــوح السياســي خــارج ســجنه وقــد كان ملقدمــات 
املدائــح عنــده عالقــة قويــة ابملقصــد، فهــي ترتبــط عنــد كثــٍر مــن الشــعراء مبــا وراء 

القصيــد مــن غــاايٍت وحاجــات، وهــذا مــن مجــال بيــان العــرب، 

والدراســة أدبيــة هتتــمُّ بتحليــل القصيــدة، وليســت دراســة بالغيــة، أو تنظريــة 
ملوضــوع عالقــة املطالــع ابملقاصــد، فهنــاك دراســات اهتمــت بذلــك بشــكل ُمَفّصــل، 

وإمنــا يســعى البحــث إىل فهــم اإلشــارات والتلوحيــات يف املقدمــة وأتويلهــا، ممــا 
قــد يتضمــن غــرض الشــاعر ومقصــده، وســيكون منــاط الدراســة إبذن هللا تعــاىل 
منــاذج خُمتــارة مــن شــعرابن زيــدون يف املــدح يف مراحــل خمتلفــة مــن حياتــه السياســية 
يف قرطبــة وإشــبيلية، وقــد عرضنــا لعــدة قصائــد للشــاعر يف مراحــل خمتلفــة مــن حياتــه 
السياســية، عنــد أيب احلــزم بــن جهــور، وابنــه أيب الوليــد، مث املعتضــد، ومل نســتعرض 
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شــيئاً مــن مدائحــه يف املعتمــد ألهنــا خلــت مــن املقدمــات وكانــت املطالــع الــي قمنــا 
بدراســتها أتيت يف قصائــد متثّــل أهــم املراحــل يف حيــاة الشــاعر السياســية. 

- يف بالط أيب احلزم بن جهور: 
ومــن قصائــد املديــح، هــذه القصيــدة الــي نظمهــا ابــن زيــدون يف الســجن يف 
قرطبة، يف والية أيب احلزم بن جهور الذي كان من وزراء الدولة العامرية، مث اســتبد 
حبكــم قرطبــة حبســن تدبــره، ودهائــه وحســن سياســته)6(، وقــد كان البــن زيــدون دوٌر 
ابرز كمــا هــو معــروف يف انتقــال الســلطة لبــي جهــور)7( ولــذا فقــد حظــَي ابلــوزارة 
يف عهــد أيب احلــزم وعلــى اختــالف األســباب الــي دعــت إىل ســجنه، فــإن النتيجــة 
أنــه قــد ُســجن، ومــن ســجنه كتــب هــذه القصيــدة يف املديــح والعتــاب، امتــدت إىل 
ــم بــن الغــزل،  مخســة وســبعن بيتــاً، اســتغرق املطلــع منهــا اثنــن وعشــرين بيتــاً، تقسَّ
وذكــر الشــيب قبــل املشــيب، والفخــر ابلنفــس، رغــم احلــوادث واملصائــب ومشاتــة 

الشــامتن، يقــول يف أوهلــا)8(: 

ابألثــِر ما جال بعدِك حلظي يف سنا القمِر الــــــــعِن  ذكــَر  ذكرتُــِك   إالَّ 

إذا  البــالد  التطــواف، جــّول يف  املنفيــة، و)اجلــوالن:  فبدأهــا بكلمــة )جــال( 
طــاف، وجــال: إذا ذهــب وجــاء، ومنــه اجلــوالُن يف احلــرب، واجلائــل: الزائــُل عــن 
ــى وذهــب/ اللســان( وقــد جــاء هبــذا اللفــظ اجلــوالن، ألنــه  مكانــه، واجنــال: تنحَّ
يطــّوف بنظــره إليــه، وعليــه، وهــو قمــٌر بعيــٌد، ال ينالــه إالّ ابلتطلــع إليــه، ولــذا.. فإنــه 
يُذّكــرُه بوجــه مــن حيــب، ألن فيــه مــن ســنا طلعتــة، إضافــًة لبعــده عنــه، وجــاء بلفــظ 
اجلــوالن ألن فيــه معــى الــّزوال، والقصيــدة يف معظمهــا تــدور حــول هــذا املعــى، 
وهــو حتــّول احلــال اببــن زيــدون مــن الــوزارة والرايســِة إىل الســجن، ومقــاُم القصيــدة 
مقــاُم مديــٍح وعتــاٍب، وال حيتمــل املوقــف هنــا أن يكــون الشــاعُر فارغــاً لشــكوى 
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احلــّب وآالمــه وتبارحيــه، وإن كان بعــض النقَّــاد قــد جعــل مــن كلَّ غــزل ابــن زيــدون 
يف واّلدة! وقــد كان هلــا أثــٌر كبــر يف غزلــه، ولكــن هــذا ال يعــي أن يكــون كل شــعره 
اختــالف أحوالــه، ومشــاغله، وطبيعــة شــخصيته  إليهــا، علــى  الغــزل متوجهــاً  يف 
وحياتــه؛ ويف رأينــا أنــه ال ميكــن القــول بذلــك، وأن تصبــح مجيــع اإلشــارات الغزليــة 
حــى يف مقدمــات قصائــد املديــح يف والدة، ألن ذلــك ال يتفــق مــع شــخصية ابــن 
زيــدون الطموحــة، احملبــة للســلطة، والـــُمغرمة أيضــاً مبجالــس اللهــو والغنــاء والشــراب، 
فقــد يظــل مــن هــذا احلــب الذكــرى، ولكــّن طبيعــة احليــاة السياســية الــي انغمــس 
فيهــا الشــاعر، ال جتعــل منــه رجــاًل خاليــاً إال مــن احلــب ومشــاعره! نعــم، لقــد أثَـّـر 
فيــه حــب والَّدة، وظهــر ذلــك يف قصائــده الغزليــة، ولكــن األمــر مل ينســحب علــى 
مجيــع أمــور حياتــه املليئــة ابألحــداث والتقلبــات »فذلــك احلــب إمنــا اســتثار قصائــَد 
معــدودة، ومل يكــن ابــن زيــدون ابلــذي جيعــل حياتــه وقفــاً علــى عالقــة حــبٍّ واحــد«)9( 
واملقــام هنــا مقــاُم شــكوى مــرٍّة عظيمــة، وإذا كان قــد ذكــر حبَّــا وشــوقاً فقــد يكــون 
مــن قبيــل تداعــي الذكــرايت، وتوظيــٍف لصــور احلــب يف وصــِف مــا آل إليــه حالــه 
ــن الغــزُل إشــاراٍت موحيــة قــد  مــع ابــن جهــور، مــن تغــٍر وتقلُّــب، ولــذا فقــد تضمَّ
يكــون أراد هبــا حتــول العالقــة بينــه واألمــر، ألن مــا بينهمــا أصبــح ذكــرى، وألن الــوّد 
الــذي حظــي بــه قبــل الســجن، أصبــَح أثــراً بعــد عــن، فلــم يعــد يــراه، وإمنــا يتطلــع إليــه 
تطلعــه إىل القمــر، ويتذكــر مــا كان ممــا ســبق، كمــا يُذّكــره القمــُر بوجــٍه عرفــه وأحبــه 
)ذكــر العــن ابألثــر(، ولــذا فإنــه بعــد اجلــوالن يف مــا مضــى ابلذكــرى، يكمــل الشــاعر 

املعــى أبنــه: 

 إال على ليـــــلٍة سرَّت مع الِقَصِر وما استطلُت ذماَء الليل من أسٍف

والذمــاء )بقيــة الــروح/ اللســان(، وحنــن نعلــم أبن مقامــه يف الــوزارة أليب حــزم مل 
يكــن طويــال حــّى أُلقــي بــه يف الســجن، وقــد كانــت الفــرُة الــي قضاهــا يف الســلطة 
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)كليلــٍة ســرَّت مــع القصــر(، إي أهنــا مــّرت مســرعة، ولــذا اســتخدم أســاليب القصــر 
يف البيتــن الســابقن، فهــو يؤكــد علــى تغــر العالقــة مــن الــود إىل اجلفــاء، حــى مل 
يبــَق منهــا إال مــا حيــاول أن يتذكــره أو يتطلــع إليــه، واهنــا أيضــاً عالقــٌة قصــرة مل ينــل 
فيهــا مــا أراده مــن احلظــوة وحنــن نعلــم طمــوح ابــن زيــدون السياســي، ورغبتــه القويــة 
يف الوصــول إىل أعلــى املناصــب ولــذا؛ حصــر املاضــي يف ذكــرى وأثــر، فقصــر ســنا 
القمــر علــى الذكــرى، وحصــر الســرور يف وقــت قصــر، فقصــره علــى ليلــة، فهــو يقــرر 
مــن خــالل هــذا االبتــداء تغــر األحــوال وتبدُّهلــا، مث تتداعــى بعــد ذلــك الذكــرايت؛ 
ذكــرايُت احلظــوة )اجلــوالن يف ســنا القمــر( وذكــرايت الســرور )ليلــة ســرَّت(، وهــو 
يفّصــل وميطــل الصــورة الــي يف البيــت الثــاين، فقــد ســرَّت الليلــة علــى قصرهــا ألنــه كان: 

 أالَّ مســافَة بيــــــــَن الوهــِن والسَّــحِر يف نشوٍة من سنات الوصل مومهٍة

والوهــن )منتصــف الليــل/ اللســان( فالشــاعر يؤكــد علــى قصــر الزمــن، ألن النشــوة 
الــي كان فيهــا قريبــاً ممــن حيــب، أو مــا حيــب )الســلطة( مضــت، فــكأن مل تكــن )ال 
مســافة بــن الوهــن والســحر( وجــاء بكلمــة )مومهــة( والوهــم )مــن خطــرات القلــب، 
وتوهــم الشــيء: ختيلــه ومتثلــه/ اللســان( وقــد يكــون أراد بذلــك أن مــا اعتقــده مــن قــرٍب 

ــم دوامــه، مثَّ يقــول بعــد ذلــك:  البــن جهــور يف وزارتــه لــه لصداقتــه مــع ابنــه أمــٌر توهَّ
 شوٌق إىل ما مضى من ذلك السَّمـِر انهيــَك مــن ســهٍر بــرٍْح تــــــــــــــالََّفُه

انهيك )يكفيك من ذلك، وحسبك من ذلك/ اللسان( فهذه الليلة القصرة، 
وهــي عهــد الوصــال، املومهــة ابنعــدام الوقــت مــا بــن منتصــف الليــل وآخــره، ملــا فيهــا 
مــن املســرة، ومــا فيهــا مــن السَّــمر، أضنــاه الشــوُق ملثلهــا، وحنــن نعلــم أن الشــاعر قــد 

مضى يف ســجنه مخســمائة يوم، وقد أشــار إىل ذلك بقوله يف أخرايت ســجنه: 
األاي مــن  مخســاً  مئــن  أليــم)0)( أفصــرٌب  عــذاٍب  مــن  انهيــك   م 
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وهــي مــدٌة طويلــة، وقــد تكــون قصيدتــه )مــا جــال بعــدك( يف أوائــل ســجنه، 
ً كانــت املــدة الــي قضاهــا أســراً، فإهنــا مــدٌة صعبــٌة علــى شــاعٍر مــن عليــة  ولكــن أايَّ
القــوِم، ووزيــٍر كان ذا حظــوٍة وجــاه، ولــذا؛ فقــد بّرحــه الشــوق إىل مــا انقضــى مــن 

تلــك األايم، وزاد مــن برحــه قســوة احلاضــر، ومــرارة الســجن: 

 لــو اســتعاَر ســواَد القلــِب والبصــــِر فليت ذاك السواَد اجلوَن متــــصٌل

فهــو يتمــى أن يتصــل ســواد الليــل مســتمداً ذلــك الســواد مــن القلــب والبصــر، 
وقــال ليــت يف متــنٍّ ملــا مضــى مــن عهــٍد كان قبــل أن يســجن، وتســتحيل ليــايل 
الوصــال وتنقضــي، وهــو يف هــذا البيــت مل يعقــد املقارنــة، بــن الســواد والصبــاح كمــا 
يف النونيــة، عندمــا ذكــر اســتحالة الصبــاح ليــاًل ابلفــراق، والليــل صباحــاً ابلوصــال: 

ليالينــا حالت لفقدكم أايمنا فغدت سودًا بيضــــــــــــــاً  بكــم   وكانــت 

وإمنــا اكتفــى بذكــر الســواد، وأحلَّ يف وصــف ســواده أبنــه جــون )وهــو األســود 
اليحمومــي، مــن األضــداد، يــدل علــى األبيــض واألســود/ اللســان( ولكنَّــه عندمــا 
قرنــه بلفــظ الســواد، دلَّ علــى إرادتــه هــذا اللــون، وقــد يكــون جــاء هبــذا اللفــظ لداللتــه 
علــى اللونــن، فجمــع فيــه بــن إشــباع الوصــف اللــوين، واإلشــارة إىل داللــة الليــل 
املشــرقة يف نفســه )البيــاض( القرانــه بزمــن الوصــال، وقــد كــرر كلمــة الســواد، وأحلَّ 
يف ســواده أبن وصفــه ابجلــون، وذكــر ســواد القلــب )حبَّتــه/ اللســان( وســواد البصــر 
)احلدقــة الســوداء/ اللســان( وقــد كان ميكــن أن يتمــى اســتمرار ســواد الليــل، وأخــذه 
من ســواد الشــعر -شــعر احملبوبة- أو غر ذلك! ولكنه جاء بســواد القلب والبصر، 
وهــو نقيــض ســنا القمــر الــذي يتطلــع إليــه، وقــد يكــون يف ذلــك تعريــٌض اببــن حــزم 
الــذي رمــى بــه يف الســجن، ومل يلتفــت إىل اســتعطافه، ومل يســتمع لشــكواه، فيكــون 
يف ذلــك تلميــٌح وإشــارٌة إىل أنــه اســودَّ قلبُــه فلــم يســتمع إليــه، واســودَّ بصــره فلــم ينظــر 
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إليــه، ولــذا قــال بعــد ذلــك: 

عنــٌن حلظــٌة  فجنـــــــــــتُه  الضَّــى  قــدِر أمَّــا  ــا والــرَّدى جـــــاَءا علــى   كأهنَّ

)الضــى: الســقم واملــرض، عنــٌن: معرضــة/ اللســان( فابــن زيــدون بعــد أن ذكــر 
تقّضــي ليــايل الوصــل، وانقضــاء زمــن األنــس والســمر، ذكــر هنــا أن هــذا األمل وهــذه 
املعــاانة جــاءت بســبب حلظــٍة معرضــٍة، هــذه اللحظــة املعرضــة قــد تعــي اإلشــارة إىل 
قــرار الــزَّج بــه يف الســجن الــذي كان قــدراً حمتومــاً نــزل بــه فــأرداه، فتحــول األمــر بــه 
مــن وزيــٍر إىل ســجن، وهــو الــزوال والتحــول الــذي انســب قولــه يف أول القصيــدة )مــا 

جــال... إال... ( حــى أصبــح مــا كان ذكــرى، أو أثــراً بعــد عــن، مث يقــول: 

احلــــــــــوِر فهمُت معى اهلوى من وحي طرفك يب مــن  ملفهــــــوٌم  احلِــــــــــواَر   إنَّ 

)الوحــي: اإلشــارة والــكالم اخلفــي، احلَــور: الرجــوع عــن الشــيء وإىل الشــيء، 
العــن وســواد  بيــاض  الــزايدة، واحلَــور: أن يشــتدَّ  التحــرُّ والنقصــان بعــد  واحلــور: 
سوادها، وتستدير حدقتها، واحِلوار: احملاورة ومراجعة املنطق والكالم يف املخاطبة/ 
اللســان( فالشــاعر بعــد أن ذكــر حتــول احلــال، وجــوالن النظــر يف القمــر، يتطلــع هنــا 
إىل عــودة الــود واهلــوى، وقــد يكــون يف ذلــك إشــارٌة إىل مــا كان مــن صلتــه ابألمــر، 
الــي جعلتــه يفهــم منــه وإن مل يصــرّح أبنــه خيتصــه بــوّده )فهمــت اهلــوى مــن وحــي 
طرفــك( وهــو بســبب ذلــك الــود يتطلــع ألن يراجــع األمــر عــن قــرار ســجنه ألن 
)احلــوار ملفهــوٌم مــن احلــور( واحلــوار املراجعــة؛ وقــد يكــون أراد بذلــك األمــل يف أن 
يتحــول ســخط األمــر إىل رضــا، ولــذا أييت يف البيــت الثامــن بذكــر الصــدر والقالئــد، 

وفيهــا داللــة األمــل وتأللئــه، كمــا تطلَّــع يف بدايــة القصيــدة إىل ســنا القمــر: 

 تــوُم القالئــِد مل جْتنَــــــْح إىل َصــدِر« »والصــدُر ُمــذ َوَرَدْت رِفـَْهــاً نواحيَــــُه
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)الرفــه: أن تــرد اإلبــل مــى شــاءت/ تــوم القالئــد: العقــود املزدوجــة/ مل جتنــح: 
مل متــل/ الصــدر: الرجــوع عــن املــاء بعــد الــري/ اللســان( واملعــى »لقــد تعلقــت هــذه 
القالئــد بصــدرك اجلميــل فلــم تشــأ مبارحتــه ألهنــا مل جتــد أمجــل منــه موضعــاً، وال أفــن 
موقعــًا«)))( وهــو هنــا يعــوُد ابلذكــرى إىل مــا مضــى، وهــي طريقــة عنــد الشــعراء يف 
اإلابنــة عــن خواطرهــم وعنــد ابــن زيــدون خاصــة يف القفــزة مــن احلاضــر إىل املاضــي 
ــا الضــى  ــا( املؤكــدة التفصيليــة )أمَّ والعكــس، وقــد بــدأ تداعــي الذكــرايت بقولــه )أمَّ
فجنتــه حلٌظــٌة عنــن..( فذكــر الصــدَر املزيَّــن ابلعقــود الــي ال تــودُّ أن تركــه، لداللتــه 
علــى األمــل الــذي ال يــربح قلــب الشــاعر وصــدَره يف عفــو األمــر، وذكــَر الصــدر 
ألنــه ذكــر قبلــه ســواد القلــب ســخطه فجــاء مبقابــٍل لــه وهــو تــألأل العقــود الرضــا الــذي 
يطلبــه الشــاعر فــال يــربح الصــدَر األمــُل فيــه، و)القالئــد: مــا جعــل يف العنــق، وال 
يُقلّــد مــن اخليــل إال ســابق كــرمي، ومقلــد الرجــل موضــع جنــاد الســيف، وقلــده األمــر: 
ألزمــه إايه، احتملــه/ اللســان( وقــد يكــون اختيــاره لفــظ القالئــد، ملــا يف معناهــا مــن 
اإلشــارة إىل مــا تقلــده الشــاعر مــن أمــر الــوزارة، واإلشــارة أيضــاً إىل أنــه منــذ تــوىل 
الــوزارة لبــي جهــور )مل جينــح إىل صــدر( أي مل يــواِل غرهــم، ولعلــه يرمــي بذلــك إىل 
براءتــه مــن التهمــة املنســوبة إليــه مــن التآمــر علــى اجلهوريــن، وهــو مــا قيــل إنــه ســبب 

ســجنه)))( ولــذا وجــدانه ميطــل الصــورة: 

النَّـــــــــــظِر حسٌن أفانن مل تستوِف أعيـَُننـــــــا مــن  أبفانــٍن   غاايتِــه 

فهذه الغادة املتقلدة ابلقالئد، أو هذا الشــاعر الذي تقّلد الوزارة، ازداد والًء، 
كمــا ازدادت احملبوبــة حســناً ابلنظــر إليهــا، وهــو مــا يتــالءم مــع قولــه )مل جينــح إىل 
صــدر( ممــا قــد يُفهــم منــه أن يف ذلــك إميــاًء خفّيــاً ملــا كان عليــه مــن والٍء ووفــاء، مث 

يقــول: 
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يــــــــــكلُؤُه ابت  ثغــراً  لثغــرِك  الثُـّغُــِر واهــاً  إىل  عواليـــه  تســري   غــراُن 
 لرابــِط اجلــأِش مقــداٍم علــى الغِــَرر يقظــاُن مل يكتـــــحل غْمَضــاً مراقبَــًة

)واهــاً: كلمــة تعجــب/ الثغــر: الفــم أو مقــدم األســنان، والثغــر: مجــع ثغــر مــا يلــي 
دار احلــرب وموضــع املخافــة مــن فــروج البلــدان/ والثُـَّغــر: مجــع ثُغــرة وهــي النقــرة يف 
رابــط  النــوم/  الغمــض:  الرمــاح/  أســنة  العــوايل:  يكلــؤه: حيفظــه وحيرســه/  النحــر/ 
اخلطــر/  الغِــرر:  اجلــريء/  املقــدام:  وجرأتــه/  لكفاءتــه  الفــزع  عنــد  اثبــٌت  اجلــأش: 
اللســان( وهنــا أتيت صــورة الفتــاة احملبوبــة، املصونــة مــن قبــل أهلهــا وولّيهــا الغــران، 
وقــد جــرت العــادة يف وصــف فتــاة اخلــدر الـــُممنَّعة، أن يســهب الشــعراء يف وصــف 
ــا ســواه،  حســنها ومجاهلــا، ولكــن ابــن زيــدون اكتفــى بذكــر الثغــر، وضــرَب صفحــاً عمَّ
إىل مــا كان مــن أمــر الغــران وشــجاعة احملــب، ولعــل ذلــك لشــغله كمــا ذكــران مبــا هــو 
فيــه مــن أمــر الســجن عــن وصــف مجــاٍل وحســن، ولــذا كان توظيــف صــورة احملبوبــة 
مبــا يتفــق مــع دالالهتــا يف غرضــه ومقصــده، فذكــر الثغــر واملعــى الظاهــر فيــه أنــه فــم 
احملبوبــة، أو مقــدم األســنان، ولكنــه قــد يشــر هبــذا اللفــظ أيضــاً إىل دار احلــرب أو 
املخافــة، وهــو مــا يناســب معــى الشــجاعة واإلقــدام الــذي قــد يدفعــه إىل اقتحــام 
اخلــدر رغــم وجــود الغــران الســاهر علــى هــذه الفتــاة )مل يكتحــل غمضــاً( أي مل يــذق 
النــوم )يقظــان( لعلمــه مبــدى شــجاعة الشــاعر وجرأتــه علــى اخلطــر، أال تــدلُّ صــورة 
ــاد والوشــاة احمليطــن اببــن حــزم،  الغــران الــذي حــال بينــه ومــن حيــب علــى احلسَّ
والذيــن ســعوا ابلوشــاية بينهمــا، ممــا أدى إىل ســجنه!!)3)( ولــذا وجــدان ابــن زيــدون 

يصــف حالــه، وميطــل صــورة )رابــط اجلــأش املقــدام علــى الغــرر( فيقــول: 

مبرتَـــــــجٍع اخلــايل  أايِمــه  هلــُو  مبُنَتظَــر ال  ليــــــــــــــاليِه  نعيــُم   وال 
خمالَســًة إميــــــــــاٌء  التحيــُة  ال  اخلطــِر إذ  علــى  إملــــاٌم  الــزايرُة   وال 
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وهنــا يعــود إىل اليــأس بعــد الرجــاء، فــال عــودة هلــذا الرابــط اجلــأِش إىل مــا كان 
مــن ليــاٍل مضــت، ونعيــٍم انقضــى، فالشــاعر بعــد أن كان ينعــم ابلقــرب ويف )نشــوٍة 

مــن ســنات الوصــل( يصــف هنــا مــا أمجلــه يف البيــت األول: 

ابألثــر ما جال بعدك حلظي يف سنا القمر العيــــــــِن  ذكــر  ذكرتــك   إال 

فقــد آلــت هــذه العالقــة إىل انقطــاع، فــال إملــام ابلــزايرة، والخمالســة يف اإلشــارة، 
ولعلــه يُلمــح بذلــك إىل جنــاح الوشــاة واحلســاد يف مســعاهم، وقدرهتــم علــى النيــل مــن 
الشــاعر ووضعــه يف حيــث هــو، وهــم الذيــن مل أيلــوا جهــداً يف ذلــك، ومل يغتمــض هلــم 
جفــن حــى أطاحــوا بــه )يقظــان مل يكتحــل غمضــاً مراقبــة( فأصبــح ســجيناً ال يواصــل 
األمــَر إال برســائل االســتعطاف، وقصائــد االســرحام، وهــذا املعــى املبطَّــن يف صــورة 
احملبوبــة احملجوبــة، أظهــره يف قولــه يف أبيــاٍت متأخــرة مــن القصيــدة بعــد أن مــدح األمــر: 

الِعبَــــــر ُحرمــُت منــه وحــظُّ النَّـــــــاِس كلُُّهــُم مــن  الكــربى  العــربة   هلــذه 
 ففيــَم أصبحــُت منـــحطَّاً إىل العفــِر قــد كنــت أحســبي والنجــُم يف قــرٍن

ونســبته احلرمــان إىل فاعــٍل غــر األمــر )ُحرِمــت منــه( معّرضــاً ابلوشــاة، أملــح إليــه 
ابإلشــارة يف املطلــع قولــه: )واهــاً لثغــرك ثغــراً ابت يكلــؤه غــران.. مل يكتحــل غمضــاً 
مراقبــة( فقــد حــال بينــه ومــن حيــب أو )ابــن حــزم( اليقظــان أو األعــداء األلــداء، أو 
الوشــاة الذيــن كانــوا يســهرون يف ســبيل اإليقــاع بــه، وكمــا أثــى علــى نفســه برابطــة 
اجلــأش يف مواجهتهــم، يف املقدمــة، مــدح شــعره وأدبــه يف أواخــر القصيــدة، مســتنكراً 

مــا صــارت إليــه احلــال بــه مــن جحــود ونكــران: 

الثمــر؟ أحيـــــــَن رفَّ علــى اآلفــاق مــن أديب اينــُع  جنــاه  مــن  لــه   غــرٌس 
 فهــو الــوداُد صفــا مــن غــر مــا كــدِر وســيلٌة سببــــــــــــــاً -إالَّ تكــن نســبًا-
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َمثــٌل حســُنُه  ثنـــــــــــــــــاٍء  مــن  الطُـّـرر وابئــٍن  معلــُم  منــــه  احملاســن   وشــُي 
 إال خفــاَء نســيِم املســِك يف الصُّـــرِر يســتودُع الصحــَف ال ختفــى حماســُنه

وهــذه مــن طرائــق ابــن زيــدون يف شــعره، إذ الميــدح حــى يفخــر، وال يعتــب 
حــى يســخط وهــو مــا يذكــران أبســلوب املتنــي وطريقتــه يف املــدح، فهــو ميــدح ويرتقــي 
مبمدوحــه إىل أعلــى الرُّتــب مث ال يلبــث أن يذكــر نفســه وتفوقــه، ويذّكــر املمــدوَح 
بذلــك، ولعــلَّ مــا دعــى الشــاعرين إىل ذلــك، مكانتهمــا األدبيــة، وأيضــاً لــدى ابــن 
زيــدون مكانتــه السياســية، وقــد وجــدانه يف أواخــر القصيــدة يوجــه اخلطــاب البــن 

حــزم يف هلجــٍة آمــرة: 

بــا بعــد إيــــــــفاٍء علــى اِلكــرَبِ ال تلــُه عــي فلــم أســألك معتِســـــــــــفًا  ردَّ الصِّ
يُـــــَعِر واســتوِفر احلــظَّ مــن ُنصــٍح وصاغيــٍة ومل  يُوهــب  مل  الِعلــُق   كالمهــا 

وقولــه )ال تلــه عــي( فيــه أمــٌر أكثــر مــن أن يكــون طلبــاً، ويف قولــه )مل أســألك 
معتســفاً رد الصبــا( تعــاٍل يف نــربة اخلطــاِب املوجهــة إىل أمــٍر قضــى بســجنه، وكذلــك 
اعتــداٌد ابلنفــس وشــعوٌر ابلغضــب يفــوق نــربة االســتعطاف أو الرجــاء األمــُر الــذي 
يصــل للمــدوح ويفهمــه ولــذا مل تفلــح قصائــده يف اســتعطافه، كمــا مل تفلــح رســالته 

اجلديــة يف ذلــك.. 

بينهمــا  ابعــدت  ممنَّعــة  ابمــرأٍة  غــزٌل  مطلعهــا  القصيــدة  أن  نــرى  وهكــذا.. 
املســافات، وحيــل بينهمــا بســبب الغــران، فانقطــع مــا كان مــن ود، ويف هــذا املطلــع 
تقنَّعــت مقاصــُد الشــاعر ملمِّحــاً ابإلشــارِة إىل عالقتــه ابألمــر ابــن حــزم الــذي زجَّ بــه 
يف الســجن، ومــا كان مــن حتولــه عــن الــوزارة إىل نقيــض ذلــك، وحرمانــه بســبب مــا 
حاكــه حولــه الوشــاة واحلســاد، إال أنــه مــن هــو يف ارتفــاع قــدره، األمــر الــذي أملــح 
إليــه يف صــورة فتــاة اخلــدر أبنــه الرابــط اجلــأش املقــدام، ممــا يشــبه مــا ذكــره بعــد ذلــك 



عالقة المطالع بالمقاصد في القصيدة المادحة عند ابن زيدون )دراسة أدبية(

222                                              مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها

مــن ارتفــاع شــأنه رغــم الكائديــن واحلاســدين، فهــو الصــارم، وهــو النجــم، والشــمس 
والقمــر، وهــو أيضــاً األديــب الشــاعر الــذي خُيلــص النصــح والــود. 

- والقصيــدة الثانيــة يف مــدح أيب احلــزم عنوهنــا احملقــق بـ)ثنــاء وعتــاب( يقــول يف 
أوهلا)4)(: 

رقيبــا ُســراِك  علــى  الصَّبــاُح  الغربيبــــــــــا هــذا  ليلــك  بفرعــك   فصلــي 

ويف هــذه القصيــدة يســتغرق املطلــع مــن الشــاعر اثــي عشــر بيتــاً يف الغــزل، 
وأربعــة أبيــات يف وصــف الشــيب قبــل املشــيب، وهــي قصيــدٌة ضمَّنهــا عتــاابً، وهــي 
والــي تشــي مبقصــد  املطلــع،  انطــوى عليهــا  الــي  التلميحــات  الســابقة يف  أخــت 
الشــاعر ومطلبــه، ولكننــا جنــد األبيــات الغزليــة هنــا، مشــرقًة بــدالالت األمــل، يف 
رضــا األمــر، الــذي يبــدو أنــه كان متغــراً عليــه، فــأول ابتــداء الشــاعر )هــذا الصبــاح( 
وهــو مــا اختلــف بــه عــن بيــت املطلــع يف القصيــدة الســابقة، ممــا أشــار بــه إىل تبــدل 
العالقــة بينهمــا، األمــر الــذي جيعلنــا نعتقــد أبن هــذه القصيــدة ســبقت )مــا جــال 
بعــدك( ألننــا جنــد فيهــا إشــراقة األمــل، وتوهُّجــه يف نفســه، وخباصــة ألنــه نظمهــا قبــل 

ســجنه، ولكننــا اعتمــدان ترتيــب الديــوان يف إدراج األوىل قبلهــا- يقــول: 
رقيبــا ُســراِك  علــى  الصَّبــاُح  الغربيبــــــــــا هــذا  ليلــك  بفرعــك   فصلــي 

)الســرى: الســر لياًل/ الفرع: الشــعر التام/ الغربيب: الشــديد الســواد/ اللســان(
وهــذه الصــورة الــي يطلــب فيهــا مــن احملبوبــة أن تطيــل الليــل فيســتمّد مــن ســواد 
شــعرها، أخــت مــا ذكــره يف القصيــدة الســابقة مــن متــي أن يطــول الليــل لوصلــه 
ابحملبوبــة، وأن يســتمد ســواده مــن ســواد القلــب والبصــر، وذكــران أن اســتمداده مــن 
ســواد القلــب والبصــر يف القصيــدة الســابقة قــد يكــون فيــه تعريــٌض ابألمــر، وإن كان 
يف وصــف ليــٍل أراد لــه أن يطــول ألنــه مــع حمبوبتــه، وشــتان مــا بــن أن يســتمد الليــل 
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مــن ســواد الشــعر، وأن يســتمد مــن ســواد القلــب والبصــر، فــكال الصورتــن فيهمــا 
اســتحباب طــول الليــل للنعيــم ابلوصــال، ولكنهمــا تســتمدان مــن معينــن خمتلفــن، 
اختــالف اليــأس واألمــل، والرجــاء وانقطاعــه، ولــذا؛ ذكــر لفــظ الصبــاح هنــا، وهــو مــا 
مل أيِت بــه يف القصيــدة الســابقة، ألن يف لفــظ الصبــاح ومــا فيــه مــن معــاين الضيــاء 

واإلانرة ســيتوهج ابقــي املطلــع األول مــن الغــزل، فلــذا يقــول: 
وتريبــا ولديــك أمثــاَل النُّجــوِم قالئـــــــــــٌد لَبَّــــــــــــــــًة  مســاءِك   ألفــْت 

فذكر القالئد يف هذه القصيدة، كما ذكرها يف القصيدة السابقة:  
 تــوُم القالئــِد مل جتنَـــــــــح إىل َصــَدِر والصــدُر مــذ وردت رفهــاً نواحيــه

فذكــر القالئــد، وأهنــا تــوم أي مزدوجــة، ولكنــه مل يذكــر الضيــاء والتلؤلــؤ، ألنــه أراد 
وجــود األمــل الــذي مل يــربح صــدره، وإن كان ضعيفــاً، فلــم يصــرح ابإلشــراق والوضــاءة، 
أمــا هنــا؛ فقــد جعــل هــذه القالئــد جنومــاً، جتــول فــوق صدرهــا جــوالن النجــوم يف 
الســماء، وهــو مايشــي بتــألألً األمــل تــألأل هــذه النجــوم، وبُعــِده أيضــاًـ بعَدهــا، ولكنــه 
ظاهر الوضوح عظيم اإلشراق، وكما فتحت داللة الصباح إشراقة األمل، فاستدعت 

القالئــد )العقــود( لتجعلهــا جنومــاً، كذلــك جــاءت األقــراط وكأهنــا اجلــوزاء: 
 جنَــــــحت حتــثُّ جنــــــــــاَحها تغريبَــا لينُــب عــن اجلــوزاِء قُرطــِك كلَّمــا

اللســان( وال يكتفــي  الســماء/ جنحــت: مالــت/  بــرج يف  )اجلــوزاء: جنــم أو 
بذلــك بــل جيعــل هــذه احملبوبــة الثــراي يف العلــو والبهــاء، واإلشــراق، وهــي أيضــاً تشــر 

إليــه وحتييــه مضيئــة كالنجــوم: 
أثنــــــاُؤه تعرَّضــت  الوشــاُح  لتغيبـــــــــــــــا وإذا  تكــن  مل  ثــرايَّ   طلعــت 
حيــــــــــــيتنا إْذ  أبديــِت   كفَّاً هي الكفُّ اخلضيُب خضيبَـا ولطاملــا 
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ونــكاد نــرى يف صــورة احملبوبــة هنــا صــورة الرجــاء يف قلــب الشــاعر برضــا األمــر، 
وهــو رجــاء كبــر عظيــم، مشــرق متوهــج -وإن كان بعيــدًا- إال أنــه أيضــاً قريــب 
بنــوره، وهــي اإلشــارة الــي جــاءت يف معــى التحيــة مــن احملبوبــة وليســت أي حتيــة بــل 
مــن كــّف منــرة كالنجــم )الكــف اخلضيــب: جنــم/ اللســان(، وهــو مــا اختلفــت بــه 
صــورة احملبوبــة هنــا، عنهــا يف القصيــدة الســابقة، وكان اختــالف الصورتــن الختــالف 
املقصد ففي األوىل كان ابن زيدون يف الســجن فجاءت احملبوبة مشــبهًة ابن جهور 
أو عالقتــه املنتهيــة بــه، والــي مل يبــق منهــا ســوى أثــر، أمــا هنــا، فلــم يكــن ابــن زيــدون 
مســجوانً، ولكــن قــد يكــون األمــر متغــراً عليــه بســبب مــا حيــك حولــه مــن دســائس 
ممــا يظهــر يف أبيــاٍت متأخــرة مــن القصيــدة فجــاءت صــورة احملبوبــة يف املقطــع األول 
مــن املطلــع تلــوح فيهــا صــورة إشــراقة األمــل يف نفــس الشــاعر، ومــا تطلَّــع إليــه مــن 
عفــو األمــر، وعــودة عالقتــه بــه، وهــو مــا نفثتــه تداعيــات كلمــة الصبــاح، ومــا فتحتــه 
يف األبيــات مــن دالالت اإلشــراق والنــور، إال أن هــذا النــور علــى قربــه بعيــد، وهــو 
األمــر الــذي ظهــر يف املقطــع الثــاين مــن الغــزل، وهــو مــا يشــر إىل حالتــه الشــعورية 

مــن اإلحســاس ابلظلــم، ملــا ُرمــَي بــه، ولــذا يقــول: 

شأنـــــــــها الــرباءِة  دعــوى   أنــِت العــدوُّ فلــم ُدعيــِت حبيبـــــــــا أظنينــًة 
ُمريبــــــــا مــا ابُل خــّدِك ال يــزال ُمضرَّجــــــًا يــزاُل  ال  وحلظــِك   بــدٍم 
التعذيبــــــــا لو شــئِت ما عذَّبِت مهجة عاشٍق حبــِك  يف   مســتعذٍب 
اهلــوى إن  عدتِــــــــــه  بــل  طبيبــا ولزرتــه  الوصــال  لــه  يكــون   مــرٌض 
أنَـّــــــــــه لــوال  البــُن  إال  اهلجــُر  نعيبـــــــا مــا  الغــراُب  بــِه  فــاُه  يْشــُح   مل 
 فثـــــــــــوى وأعقـــــــب زفــــــــــرًة وحنيبــــــــا ولقــد قضــى فيــــــــِك التجلُّــد حَنْبَـــُه
 غيــٌض إذا مــا القلــُب كان قليبـــــــا وأرى دمــوع العــِن ليــس لفيضهــا
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يعتــور  ممــا  اليــأس،  الرجــاء إىل اخليبــة، ومــن األمــل إىل  مــن  التذبــذب  وهــذا 
الشــعراء يف القصيــدة الواحــدة، ألن هــذه األحاســيس تتملــك الشــاعر ممــا قــد جيعلــه 
يتصــور رغبتــه يف النجــاة، حمبوبــًة وضيئــة مشــرقة، تشــر إليــه، ولكــن ســرعان مــا تعــود 
إليــه أحاســيس اإلحبــاط، فتصبــح احملبوبــة عــدوًة قاســية، يــراتب يف نواايهــا الشــاعر، 
ال تريــد لــه ســوى العــذاب، ومل تقــِض يف عالقتهمــا إال ابلفــراق والبــن، حــى أصبــح 
القلــُب قليبــا، وهــذا حتــوٌُّر يف صــورة احملبوبــة، اقتضــاه شــعوره ابالرتيــاب يف نواايهــا 
وهــي مقابلــة لنــوااي بــن جهــور، وخشــيته ممــا قــد تفعلــه، وهويشــبه مــا خيشــاه مــن 
عــدم عفــو األمــر، ولــذا يبــدأ هــذا املقطــع بقولــه )أظنينــة دعــوى الــرباءة شــأهنا( 
وقولــه )ظنينــة: أي متهمــة/ اللســان( مناســٌب ملعــى اهتــام الشــاعر ابلتآمــر، ممــا زجَّ 
بــه يف الســجن، وهــو هنــا ينــادي احملبوبــة ابهلمــزة )أظنينــًة( وهــو نــداٌء للقريــب، وقــد 
يكــون يف هــذا إشــارة إىل مــا أملــح إليــه مــن قــرب حتقــق األمــل ابلعفــو وذلــك ابلتحيــة 
مــن الكــف املنــر ولكنــه أيضــاً أمــٌر قــد يكــون بعيــداً بعــَد النجــوم يف الســماء، ولــذا 
تراوحــت يف نفســه مشــاعر الشــك واالطمئنــان، فهــو خيلــع علــى حمبوبتــه صفــات 
االهتــام، ويدفــع عنهــا صفــة الــرباءة، بــل جيعلهــا عــدواً ُدعــَي حبيبــاً، ويف هــذا مــا فيــه مــن 
تضارب املشــاعر وأترجحها بن اليأس والرجاء، ولذا؛ تســود مشــاعر االرتياب قوله: 

ُمريبـــــــــــــا مــا ابُل خــّدِك ال يــزال ُمضرَّجـــــًا يــزاُل  ال  وحلظــِك   بــدٍم 
فعلــى أهنــا تعلــو خدَّهــا احلمــرة، وهــي عالمــة اخلجــل واحلســن، إال أهنــا محــرة 
مضرجــة ابلــدم، كمــا تدعــو نظراهتــا إليــه إىل الريبــة، األمــر الــذي يُلمــُح بــه الشــاعر إىل 

ه يف شــأن ممدوحــه، ولــذا خياطبهــا بقولــه:  حتــرُّ
التعذيبــــــــــــا لو شئِت ما عذَّبِت مهجة عاشٍق حبــِك  يف   مســتعذٍب 
اهلــوى إن  عدتِــــــــه  بــل   مــرٌض يكــون لــه الوصــال طبيبـــــا ولزرتــه 
أنَـّــــــــه لــوال  البــُن  إال  اهلجــُر  نعيبــــــــــا مــا  الغــراُب  بــِه  فــاُه  يْشــُح   مل 
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فاحملبوبــة قــادرٌة علــى الــزايرة، وقــادرٌة علــى أن تشــفيه ممــا بــه مــن عــذاب، وكذلــك 
ابــن جهــور، قــادٌر علــى أن يعفــو عنــه، ويعيــده إىل ســابق عهــده معــه، ولكــن ابــن 
زيــدون بعــد هــذا التأرجــح والتذبــذب يف املشــاعر، تعلــو صوتــه نــربة اليــأس، فتطغــى 

علــى مــا ســواها: 

ــُه ــِك التجلُّــد حَنَْب ــا ولقــد قضــى فيــــــ ــرًة وحنيبـــــــ  فثــــــــــوى وأعقــــــــــب زفــــــ
 غيــٌض إذا مــا القلــُب كان قليبــــــــا وأرى دمــوع العــِن ليــس لفيضهــا

)التجلــد: الصــرب/ حنبــه: أجلــه/ ثــوى: قُــرب/ الفيــض: فاضــت العــن ســالت وكثــر 
دمعهــا/ الغيــض: النضــوب/ القليــب: البئــر القدميــة، ومسيــت قليبــاً ألنــه قلــب تراهبــا/ 
اللســان( لقــد ثــوى أو مــات وُقــرب جتلُّــده وصــربه، بــل لقــد أعقــب موتــه حنيبــاً وهــو 
البــكاء الشــديد، فلــم تغِــض دموعــه، وقــد ذكــر القلــب والقليــب لداللــة أملــح هبــا إىل 
مــا يعنيــه لفــظ القلــب مــن )تغــرُّ الشــيء عــن وجهــه/ اللســان( وهــو مــا آلــت إليــه 
عالقتــه اببــن جهــور ممــا جعــل هــذه العالقــة بينهمــا كالقليــب، أو البئــر املهجــورة 
القدميــة، وهــو مــا يشــبه مــا وصفــه النابغــة يف معــرض إشــارته لتغــر العالقــة بينــه 

والنعمــان، بقولــه عــن النــؤي)))(: 

 والنــؤُي كاحلــوِض ابملظلومــة اجللــد إالَّ األواريَّ أليـــــاً مــــــــــا أبّــــــــــيُنهــــا
ولبّـــــــــــــَــدُه أقاصيـــــــه  عليــــــه  ـَـأِد ُردَّت   ضــرُب الوليــــدة ابملســحاة يف الثّـ

فجعــل األرض مظلومــة، وهــو مــا أشــار بــه إىل نفســه مــع النعمــان، وأشــار 
بضــرب الوليــدة وعنايتهــا ابحلــوض إىل مــا كانــت عليــه هــذه العالقــة مــن العنايــة 
واالهتمــام، عنايــة الوليــدة هبــذه األرض ســابقاً، إال أهنــا أصبحــت أواريَّ ال يــكاد 
يتبينهــا)6)( وقــد ذكــر ابــن زيــدون هنــا اليــأس، وأفــول األمــل الــذي الح بقــوٍة يف أبيــات 
املقدمــة، فقــد جعــل هلــذا األفــول صــورة املــوت )ولقــد قضــى فيــك التجلــد حنبــه( 



د. فوزية عبد هللا العقيلي

العدد الثالث والعشرون )رجب ١٤٤٠ هـ - مارس 2٠١٩ م(             22٧

والــذي يظهــر، يف نعيــب الغــراب، والزفــرات والنحيــب، والبــكاء الــذي يفيــُض غزيــراً، 
كل ذلــك ألن )القلــب كان قليبــا( فقــد انقلــب القلــب وحتــول، بــل أصبــح قليبــاً 

كالبئــر القدميــة، وهــو مــا أشــار بــه إىل العالقــة بينــه وابــن جهــور، مث يقــول: 

 عدواهُنــا فكَســا العِــذاَر مشيبـــــــــــا مــا يل ولــألايِم؟ جلَّ مــع الّصبـــــــا
 وذوى هبا غصُن الشباب قشيبـــا حمقــت هــالل الســن قبــل تـــــــمامه
بشــــــــــــــاهٍق أملَّ  لــو  مــا  يب  فصــاَر كثيبــا ألملَّ  جانبُـــــــــــــُه   الهنــاَل 
 للجفِن يف العضِب الصَّقيِل ندواَب فلئن تُسمي احلادثـاُت فقد أَرى

)جلَّ: متــادى/ العــذار: منبــت اللحيــة/ حمقــت: أذهبــت وأنقصــت/ أملَّ يب: نــزل 
يب/ الكثيــب: املنعقــد اجملتمــع مــن الرمــل/ اجلفــن: الغمــد/ العضــب: القاطــع/ الصقيــل: 

/ نــدوابً: آاثراً/ اللســان( وهــذه األبيــات، أخــٌت لقولــه يف القصيــدة الســابقة:  اجمللــوُّ

 حمُض العيان الذي يُني عن اخلبــــــر من يسأل النـاَس عن حايل فشاهدها
بـــــــرد شــبايب كبـــــــــــــرٌة وأرى تطــِو   برَق املشيِب اعتلى يف عارض الشَّـعر مل 
ُمهَتَصــِر قبــل الثالثــن إذ عهــد الّصبـــــــا كثَــٌب  وللشــبيبِة غصــٌن غيـــــــــــــــــُر 
ــا لوعــٌة يف الصَّــدِر قادحــــــــٌة  انَر األســى ومشــيي طائــــــــــــُر الشَّــرِر هــا إهنَّ
 َغْمــراً فمــا أشــرُب املكــروه ابلــــــــــــُغَمِر اي للــرزااي ! لقــد شــافهُت َمْنـــــــــَهَلَها
 غــــــــرارًة ثـــــــــــــــــــمَّ انلتــــــــي علــى ِغــرِر حــوادُث اســتعرضتي مــا نـــذرُت هبــا

ويبدأهــا هنــا ابســتفهاٍم أراد بــه التعجــب مــن حــال األايم معــه، مــا هلــا ولــه؟ 
فقــد متــادت يف رميــه ابملصائــب حــى كســى الشــيُب ِعــذاره، وهــو يف ريعــان الّصبــا، 
قبــل أن ميضــي الشــباب )حمقــت هــالل الســن( وهــي مصائــب لــو نزلــت بشــاهق 
ــر عليهــا كمــا فعــل يف القصيــدة  مــن اجلبــال حلوَّلتــه رمــاًل، وهــو ينعــي حالــه ويتحسَّ
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الســابقة، ولكنــه انتفــض يف القصيــدة الســابقة بعــد نــربة احلــزن واخلضــوع، فقــال 
مفتخــراً بنفســه معّرضــاً ابلشــامتن: 

ــامَت املرتــــــاَح خاطــرُُه اخَلطــِر ال يُهــيِء الشَّ األمــاين ضائــــــــــــُع  ُمعــىَّ   أيّن 
 أم الكسوُف لغيــــــــــر الشمس والقمِر هــل الــرايُح بنجــِم األرِض عاصــــــــفٌة
 قد يودُع اجلفَن حدُّ الصَّــــــــارِم الذكِر إن طال يف السجن  إيداعي فال عجٌب

وذكــر يف هــذه القصيــدة أنــه أيضــاً عضــٌب صقيــل، وإن أحدثــت احلــاداثت يف 
نفســه ندوابً )ولئن تســمي احلاداثت فقد أرى/ للجفن يف العضب الصقيل ندواب( 
ُة  فهــو يســتعطف بذكــر الشــيب يف عمــر الشــباب، ولكــن ال تلبــث نفســه الـــُمعتدَّ
بذاهِتــا أن أتىب عليــه االنكســار للحــوادث والــرزااي، أو لشــماتة األعــداء، فُيلحــق نــربة 
اخلضــوع بشــعور التعــايل علــى حالــة الضعــف، والتســامي فوقهــا، ولــذا؛ فهــويف هــذه 
القصيــدة يذكــر نفســه، ويُذّكــُر املمــدوح مبكانتــه، فهــو الــذي ال تلينــه اخلطــوب، وإن 
أحدثــت بــه مــا أحدثــت، ممــا اســتغرق منــه بيتــاً واحــداً، وهــو مــا اختلــف بــه عنــه يف 
القصيــدة الســابقة، الــي اســتغرق منــه الفخــر بنفســه يف املقدمــة ثالثــة أبيــات، وقــد 
يرجــع ذلــك إىل طــول فــرة ســجنه الــي أحدثــت يف نفســه ســخطاً وغضبــاً، ولــذا 
علــت نــربة التعــايل يف القصيــدة الســابقة، أمــا هنــا فقــد فخــر بنفســه فخــر الواثــق أبن 
مــا هــو فيــه لــن يطــول، ألنــه مل يكــن يف ظنــه أن الوشــاايت الــي ســعى هبــا احلاقــدون 

ســوف تتســبب يف ســجنه: 

بُليـــــــــُت إبفِكـــهم ــُت الّذيبــا كان الوشــاُة وقــد   أســباَط يعقــوٍب وكنـــــــــ
اجلــى الغَّــضَّ  بقبــــــولَك  املــــــــــى  فــــــــال تثـــــــريبا وإذا   ُهـــــــزَّْت ذوائبُــــــــــــــَها 
والتذريبـــــــــــا أان سيُفك الصديُء الذي مهما تشأ إليـــــــه  الّصقــاَل   تُعِــِد 
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ــم بــه كان نتيجــة حســٍد وغــرة، كمــا كان األمــر مــع يوســف  فهــو يــرى أن مــا اهتُّ
وأخوتــه، وقولــه )ال تثريبــا( الءم بــه يف اللفــظ واملعــى مالءمــًة الفتــة، ألنــه ذكــر قصــة 
يوســف والذئــب، فاســتلهم قولــه عليــه الســالم ألخوتــه »قــال ال تثريــب عليكــم 
اليــوم يغفــر هللا لكــم وهــو أرحــم الرامحــن« اآليــة ))9( وكأنــه هبــذا االســتلهام يوجــه 
يهــزُّ مشــاعر  فهــو  مــع أخوتــه، ولــذا  فعلــه يوســف  مــا  يفعــل  أبن  للمــدوح طلبــاً 
الســماح يف املمــدوح بقولــه )وإذا املــى بقبولــك الغــض اجلــى ُهــزَّت( ويطلــب العــودة 
إىل مــا كان مــن ســابق مكانــة عنــد األمــر )أان ســيفك الصــديء...( ممــا يذّكــران 
بطلبــه مــن احملبوبــة يف املطلــع أن ال تعذبــه، وأن تــزوره وتعــوده )لــو شــئت مــا عذبــت 

مهجــة عاشــٍق.../ ولزرتــه بــل ُعدتــه...(. 

ففــي  القصيدتــن،  احملبوبــة يف  بــن صــوريت  االختــالف  إىل  يرجعنــا  مــا  وهــو 
القصيــدة الســابقة، ركــزت الصــورة علــى البعــد، فاحملبوبــة غائبــة، يذكرهــا ذكــر العــن 
ابألثر، ويتمى لو اســتمد ســواد الليل الذي ضمَّهما معاً من ســواد القلب والبصر، 
ويذكــر انقضــاء ليــايل اللهــو يف حلظــٍة خاطفــة، ولكنــه بعــد هــذا اليــأس يظهــر يف 
الصــورة بصيــص أمــل يف أنــه قــد فهــم معــى هواهــا مــن حملــة طرفهــا، وأنَّ حســنها 
مل يســتوفه النظــر، وهــو أمــٌل يف الوصــول إىل هــذه احلبيبــة املمنَّعــة، الــي حيــول بينــه 
وإايهــا غــران )مل يكتحــل غمضــاً( فــال ســبيل إىل الــزايرة أو إىل التحيــة، فطغــت 
مشــاعر اليــأس علــى األمــل يف القصيــدة -فهــو يف الســجن- أمــا هنــا؛ فاحملبوبــة إن 
كانــت بعيــدة، إال أهنــا ليســت غائبــة، فهــو ينظــر إليهــا وتشــرق وضاءهُتــا يف قلبــه 
إشــراق الصبــاح، وال يكتفــي بذلــك بــل إن قالئدهــا النجــوم، وقرطهــا اجلــوزاء، فهــي 
الثــراي، والكــف اخلضيــب، وهــي إىل ذلــك حتييــه علــى البعــد، ولكنــه بعــد هــذا األمــل 
ــده قــد قضــى، ودمــوع عينــه  يعــود لــراتب يف حبهــا، ويرجــو وصاهلــا، ويــرى أن جتّل
ال تغيــض انتظــاراً ورجــاًء، فطغــت مشــاعر األمــل علــى اليــأس هنــا -فهــو مل ُيســجن 
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بعــد- وهكــذا جنــد أن الشــاعر يُلمــح مــن خــالل صــورة احملبوبــة إىل عالقتــه أبيب احلــزم 
بــن جهــور، وتذبــذب مشــاعره يف عالقتــه معــه، بــن اليــأس والرجــاء. 

- يف بالط أيب الوليد بن جهور: 
يذكــر حمقــق الديــوان أن هــذه القصيــدة توحــي أبن الشــاعر صاغهــا يف هتنئــة 
أيب الوليــد بــن جهــور بواليتــه احلكــم، وقــد عنوهنــا بـــ )آمــاٌل عريضــة()7)( وهــذا العنــوان 
يتماشى مع معاين القصيدة وصورها -الي يظهر فيها طموح ابن زيدون واضحًا- 
وتبلــغ يف الطــول أربعــن بيتــاً، اســتغرقت املقدمــة منهــا اثــي عشــر بيتــاً وهــو مطلــٌع 

غــزيل، ينقســم يف معانيــه إىل ثالثــة مقاطــع، يقــول يف أولــه: 

ُتديُرهــــــــــا عينــــــــــــــــاِك للُمـــــــــــــداِم  بــا ِعطفــــاِك مــــــــا   فيميـــــُل يف ُســكر الصِّ
ُســالَفها لعاشقيــــــــِك  مزجــِت   بــربوِد ظلمــِك أو بعــذِب ملــــــــــاِك هــالّ 
املســـــــــواِك بل ما عليـِك وقد حمضُت لِك اهلوى بلحظــِة  أفــوَز  أن   يف 
أراِك انهيِك ظُلمــــــــــاً أن أضرَّ يَب الصَّدى عــوُد  الــريَّ  ونــــــــــاَل   بـَْرحــاً 

)الـــُمدام: اخلمــر/ عطفــاك: جانبــاك/ الســالفة مــن اخلمــر: أخلصهــا وأفضلهــا/ 
الــربود: العــذب البــارد/ الظلــم: مــاء األســنان وبريقهــا/ اللمــى: مســرة الشــفة/ حمضــِت: 
أخلصــت/ الصــدى: شــدة العطــش/ برحــاً: مشــقة/ اللســان( ويبــدأ املطلــع ابســتفهام 
تعجــي أراد بــه الشــاعر املبالغــة يف وصــِف مجــاِل عينــن تؤثِـّـُر يف الناظــر إليهمــا أتثــر 
اخلمــر، ولــذا؛ فــإن عطفــا احملبوبــة يهتــزان نشــوًة كمــا يهتــزُّ شــارب اخلمــر ألثرهــا فيــه، 
وقولــه )هــالَّ( فيــه حتضيــض وطلــب أن متنحــه خالصــة هــذه اخلمــر، املتمثلــة يف 
ريقهــا العــذب البــارد، وشــفتيها الســمراوين فقــد حمــض هلــا اهلــوى وأخلصــه، ولذلــك 
فــإن مــن حقــه أن يفــوز مبــا فازبــه غــره -املســواك- فيقــول هلــا انهيــك أي حســبك 
وكافيــك، وهــو يالئــم يف األلفــاظ بــن الظلُّــم )انهيــك ظلمــاً( والظَّلــم )بــربود ظلمــك( 
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وهــو بــرودة األســنان، ويطابــق بــن الصــدى والــري -وهــذه مــن خصائــص شــعر ابــن 
زيــدون األســلوبية- والصــورة هنــا حملبوبــة مجيلــة، منتشــية مــن مجــال عينيهــا املؤثــرة يف 
غرهــا، وقــد اشــتاق لتقبيلهــا، بــل اشــتاق ألن تعطيــه ســالف ريقهــا أي خالصتــه 
وأفضله، ألنه أخلص هلا الوّد، ويف ذلك َشــوٌب من غرض الشــاعر ومقصده، فألمٍر 
مــا؛ اختــار ابــن زيــدون أن جيعــل مــن مجــال عينيهــا مخــراً تديــره للســاقن، وأن جيعــل مــن 
ريقهــا ســالفة هــذه اخلمــر الــذي حظــَي بــه غــره وارتــوى بينمــا ازداد برحــه وعطشــه، 
فهو يطلب منها بل حيضُّها )هالَّ( أن متنحه حمض ودِّها -وليس أيَّ ود- أال يقابل 
هــذا املعــى قولــه بعــد ذلــك يف البيــت الرابــع والثالثــن حــن صــرَّح بطلــب الــوزارة وهــو 

ليــس أي منصــب: 

فإنــه اجلميــــــــــــــــــَل  الــرأَي  وعــراِك قلّــديَن  زينـــــــــــــٍة  ليوَمــي   حســي 

ولذا؛ فهو يقوُل يف املقطع الثاين من الغزل: 

ــما صبـــــــــــاِك واهــاً لعطفــِك!! والزمــاُن كأنَـّــــــــــ بــرُبِد  غضارتُــُه   ُصِبغــت 
 هــايت وقــد غفــَل الَّرقيــــــــــــُب وهــاِك والليــــــــــــُل مهمــا طــاَل قصَّــَر طولــُه
فخلتُـــــــــــه النســيُم،  اعتــــــلَّ   شكواَي رّقت فاقتــــــــَضت شكواِك ولطاملــا 
 فلطــــــــاملــَــــــا نـــــــافــــــــرِت يفَّ كــــــــــــــــــراِك إن أتلفــــــي ِسنــــــــَة النـــــؤؤم خليّــــــــــــــــَـًة
 فلكم حللُت إىل الوصاِل ُحبـــــــــاِك أو حتتــي ابهلـــــــجِر يف اندي الِقلــى

)واهــاً: كلمــة تلهــف وتعجــب وتوجــٌع/ الغضــارة: اخلصــب والنعمــة/ والــرُبد: 
الثــوب املخطــط/ اللســان( يف هــذه األبيــات يتلهــف الشــاعر علــى مــا فــات مــن 
ليــاٍل ضمَّتهمــا معــاً، وكاان يتعاطيــان فيهــا  ــر علــى  بينــه واحملبوبــة، ويتحسَّ وصــاٍل 
كــؤوس الشــراب، وخيربهــا أنــه لــو هجرتــه اآلن، فقــد طاملــا كانــت ُتكابــد النــوم فيــه 
شــوقاً وهيامــاً بــه، وطاملــا دعاهــا إىل الوصــال فلبَّــت الدعــوة، إذاً؛ هــي ذكــرى أايٍم 



عالقة المطالع بالمقاصد في القصيدة المادحة عند ابن زيدون )دراسة أدبية(

232                                              مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها

مضــت بينــه ومــن حيــب، جنــُد فيهــا َشــوابً مــن ذكــرى العالقــة الــي كانــت بينــه واألمــر، 
فقــد كاان صديقــن أايم واليــة والــده أيب احلــزم، وكاان يتعاطيــان اخلمــر والشــراب، 
ويقضيــان ليــايَل يف اللهــو والقصــف، وهــو مــا ذكرتــه املصــادر عنهمــا مــع صديقهمــا 
الثالــث ابــن ذكــوان)8)( أليــس فيمــا مضــى تعريــٌض مبــا كان بينهمــا مــن وّد، وتذكــٌر 
أليب الوليــد بذلــك؟! قــد يكــون! فهــو منــذ أول القصيــدة ذكــر اخلمــر، ذكــر اخلمــر 
يف عيــي احملبوبــة، الــي انتشــت هبــا، وقــد انتشــى أبــو الوليــد ابــن حــزم ابمللــك والواليــة، 
وابــن زيــدون يطلــب طلبــاً جملَّــاًل ابلغــزل أن يهبــه األمــر مــا يطمــح إليــه )هــالَّ مزجــِت 
لــك اهلــوى( وقــد غفــل  الــوّد )وقــد حمضــُت  لــه  ُســالفها(ألنه أخلــص  لعاشــقيِك 
الوشــاُة، أو الرقيــب )هــايت وقــد غفــل الرقيــُب وهــاِك(، ولــذا فهــو يذّكــره عــن طريــق 
التلويــح واإلشــارة بليــاٍل ســبقت هلمــا معــاً، تعاطيــا الكــؤوس وتســاقيا الــراح، وكاان 

فيهــا صديقــن متوالفــن، وهنــا أييت املقطــع الثالــث: 
ــا مــى نفســي فأنــِت مجيـــــــُعها  اي ليتــي أصبحــُت بعــَض منــــــاِك أمَّ
فــاِك يدنــــو بوصلــِك حــَن شــطَّ مــزارُه أقبّـــــــــــُل  بــه  أكـــــــــاُد   وهــٌم 
بغــدرٍة الرشــاَد  جتنّــــــــبُت   مل يهــِو يب يف الغــّي غيــــُر هــواِك ولئــن 

ويف هــذه األبيــات َيظهــُر الشــاعُر حمبَّــاً لفتــاٍة هــي مــى نفِســه مجيعهــا، فليتــه 
بعــض مناهــا، وهــو لشــدة تعلُّقــه هبــا يــكاُد يقبّــل فاهــا وإن بَعــدت، وقــد انشــغل 
هبواهــا حــى أوقعــه يف الغــّي، وهنــا تــكاُد تتَّشــُح الصــورة الغزليــة بغاللــة املديــح، ففيهــا 

َشــوٌب مــن قولــه بعــد ذلــك أببيــات: 
فإنــه اجلميــــــــــــــــَل،  الــرأَي  وعــراِك قلّــديَن  زينــــٍة  ليوَمـــــــي   حســي 
ابلرَّنــــــــــــا احلــوادُث  ثــت  حتدَّ إيَـّــــــــــــاِك وإذا  هلــا:  فقــل  إيلَّ   شــزراً 
ــاِك هــَو يف ضمــاِن العــزِم يعبِــُس وجـــُهُه  للخطــب واخلُلــق النَّـــدي الضحَّ
عــــــــــــــزُُّه تضاَعــَف  دارّي  ومـــداِك وأحــمُّ  مبســحٍق  أُهيــــــــــــَن   لـــمَّا 
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الفتَّـــــــاِك والدَّجُن للشمِس املنيــــــرِة حاجٌب الصَّــارِم  مثــوى   واجلفــُن 

 )الــرَّان: إدامــُة النظــر/ شــزراً: النظــر مبؤخــر العــن وأكثــر مــا يكــون يف الغضــب/ 
أحــّم: أســود/ دارّي: عطــٌر منســوب لداريــن يف البحريــن/ مســحق: آلــة لســحق 
املمــدوح  اللســان( فهــو خياطــب  الطيــب/  ُيســحق عليــه  املــداك: حجــٌر  املســك/ 
بعــد أن طلــب منــه املنصــب، أن يدفــع عنــه احلــوادث )إذا جتهَّمــت يف وجهــه( وأن 
يزجرهــا، وجيعلــه يف ضمانــه مــن اخلطــوب، ويف وفــادة كرمــه ونوالــه، فهــو الــذي ظهــر 
طيبــه ومعدنــه بعــد أن صقلتــه احلــوادث وهــو يشــر بذلــك إىل ســجنه وشــّبه نفســه 
قــد  الــي  املنــرة  ُيســحق، وابلشــمس  الــذي يظهــر ويفــوح عطــره عندمــا  ابملســك 
حيجبهــا الســحاب، وابلســيف الــذي حيويــه الِقــراب، ويف هــذه األبيــات تصريــٌح مبــا 
تقنَّعــت بــه آمالــه يف صــورة الغــزل، أليــس الــرأي اجلميــل أو الــوزارة الــي يطلبهــا مقابلــًة 
يف طمــوح ابــن زيــدون ملــى النفــس )أمــا مــى نفســي فأنــت مجيُعهــا(! كمــا أن تشــبيهه 
لنفســه ابملســك الذي ُســحق، والشــمس الي حجبتها الســحب، والســيف يف اجلفن 
ممــا أملــح بــه إىل ســجنه مقابــاًل لقولــه يف الصــورة الغزليــة )ولئــن جتنبــُت الرَّشــاد بغــدرٍة(! 
وذكــرُه قرهبــا منــه ابلوهــم إىل الدرجــة الــي يــكاد يقبِّــل فاهــا، قــد تعــي قــرب حتقــق 
آمالــه الــي كانــت بعيــدة، والــي أدانهــا منــه اعتــالء صديقــه عــرش قرطبــة! ولــذا فهــو 
خيــربه أبن هــذه اآلمــال قريبــة لقربــك مــي حــى إن كنــت ُســجنت )جتنبــُت الرشــاد( 
فقــد كان بســبب وّدي لــك )مل يهــِو يب غــُر هــواِك( »أنــِت الــي شــغلتي بــك عــن 
معــايل األمــور وأوقعتــي يف الغــّي بعــد الرشــاد«)9)( ممــا قــد يعــي بــه انشــغاله بصداقتــه 
وجمالــس األنــس واللهــو معــه، عــن االنتبــاه ملــا حُيــاك مــن دســائس حولــه، أو التــورُّط 
فيمــا ال يعــود عليــه ابملنفعــة! أو أنــه قــد يعــي أن مــا كان بينهمــا مــن وّد جعلــه يثــق يف 
نصرتــه لــه يف ســجنه ويستشــفع بــه لــدى والــده، األمــر الــذي مل يفلــح يف العفــو عنــه، 
يقــول ابــن خاقــان »كان لــه مــع أيب الوليــد آتلــٌف أحرمــا بكعبتــه وطافــا، وســقياه 
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مــن تصافيهمــا ِنطافــا، وكان ابــن زيــدون يعتــدُّ ذلــك حســاماً مســلواًل، ويظــنُّ أنــه يــردُّ 
بــه اخلطــوب َذلــواًل، إىل أن وقــع لــه طلــٌب أصــاره إىل االعتقــال، وقصــره عــن الوخــد 
واإلرقــال، فاستشــفع أبيب الوليــد وتوسَّــل... فمــا ثــى إليــه عطــف عنانــه...«)0)( فهــذه 
القصيــدة فيهــا »فرحــة الصديــق بصديقــه الــذي ســيحقق آمالــه«)))( ولــذا جــاءت 
صــورة احملبوبــة املنتشــية جبماهلــا، والــي طاملــا نَِعــم بوصلهــا وتعلَّقــت هبــا آمالــه ومنــاه، 
ومل جنــد فيهــا صــورة األمل مــن اهلجــر، أو الشــكوى مــن العــذاب أو الغــدر، بــل هــي 
حمبوبــة إن نعمــت ابلنــوم فقــد طاملــا أرَّقهــا ِذكــرُه، وإن انصرفــت عنــه فقــد طاملــا 
وصلهــا، وجــاء هبــذه املعــاين مســبوقة حبــرف الشــرط )إن( أي أن جــواب الشــرط ال 
يتحقــق إال بتحقــق الفعــل، وقــد كانــت القصيــدة يف التهنئــة، والعالقــة مــع األمــر يف 
أحســن حال، ولذا؛ مل جند يف صورة الغزل حمبوبة جافية قاســية، وإمنا حمبوبة خيشــى 
أن متنــع وصلهــا، وودَّهــا. وهكــذا.. تتعــدد صــور احملبوبــة، وأييت مــا ينتقيــه الشــاعر يف 
وصفهــا أو وصــف عالقتــه هبــا متالئمــاً -غالبــًا- مــع مــا يضمــره مــن حاجــات نفــٍس 
ورغبــاٍت، ومطامــَح ومطالــب، قــد يكــون التلميــح هبــا كافيــاً يف املطلــع، وقــد حيتــاج 
الشــاعر بعــد ذلــك إىل التصريــح هبــذه احلاجــات، كمــا وجــدان يف هــذه القصيــدة. 

- وقــد عيَّنــه أبــو الوليــد علــى أهــل الذمَّــة ويبــدو أن هــذه الوظيفــة كانــت دون 
مــا يصبــو إليــه ولــذا كتــب قصيدتــه الداليــة )أجــل إن ليلــى حيــُث أحياؤهــا األســُد()))(  
وهــي القصيــدة الــي نظمهــا مادحــاً األمــر بعــد أمــره بكســِر ِدانن اخلمــر، ُمعّرضــاً فيهــا 
حباجــات نفســه، ويبلــغ طوهلــا واحــداً وســبعن بيتــاً، يتقسَّــمها عــدَّة مقاطــع، يبدؤهــا 
الشــاعر بوصــف ليلــى واحلمــى، ومنعــة قومهــا ومعشــرها، وقــد اســتغرق هــذا املقطــع 

ســتة عشــر بيتــاً، يقــول يف أوهلــا)3)(: 

 مهــاٌة محَْتهــا -يف مراتعهــا- اأُلْســُد أجل، إنَّ ليلى حيُث أحياؤها األْسُد
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بــدأ الشــاعُر قصيدتــه حبــرف اجلــواب )أجــل( خلــرٍب ُمقــّدٍر يف الذهــن، والبــدء هبــذا 
احلرف قليٌل يف الشــعر ومنه ما ورد يف أبياٍت جملنون ليلى)4)(: 

 إىل آل ليـــــــلى مــرًَّة أو غروبـــها أال هل طلوع الشمِس يهدي حتيًة
 غــروب ثنــــــــااي أم عمــٍر وطيبُـــها أجل، وعليَّ الرجـــُم إن قلُت حبَّذا

وأجــل، حــرُف جــواٍب مبعــى نعــم، وفيــه تصديــٌق للخــرب إثبــااتً أو نفيــاً، كأن 
تقــول: فعلــَت كــذا؟ أومل تفعــل كــذا؟ فيكــون أجــل، تصديــق هلــذا الــكالم ســواًء 
ابلنفــي أو اإلثبــات، وأييت كثــراً بعــد اخلــرب، ولــه موقعــه عنــد ابــن زيــدون يف بدايــة 
القصيــدة هنــا، فقــد بــدأ هبــذا احلــرف الــذي حيــوي جــواابً لــكالٍم مقــّدر، وفيــه إخبــاٌر 
عــن حــّي ليلــى، فجــاء جــواُب العــارف بذلــك )أجــل(، وقــال )أجــل( دون )نعــم( 
ألن أجــل أتيت بعــد اإلخبارأكثــر، وهــو هنــا اليريــد أن ســائاًل ســأله عــن موضــع 
ــد اخلــرب حبــرف التصديــق )أجــل( واختــار )أجــل( أيضــاً  ليلــى، وإمنــا أنــه أخــربه، فأكَّ
ــر/  يــن وحنــوه، ومــدَّة الشــيء، وأِجــل الشــيء أي: أتخَّ ألهنــا حتمــل معــى )حلــول الدَّ
ــل مــن غــاايٍت يف نفســه،  اللســان( وهــو هنــا منــذ بدايــة القصيــدة يشــر إىل مــا أتجَّ
جــاءت ليلــى رمــزاً هلــا، وقــد اختــار اســم ليلــى دون غــره )ألنــه مــن أمســاء اخلمــرة، وقــد 
يــت بــه املــرأة/ اللســان( فناســب بذلــك بــن اخلمــر الــي منعهــا األمــر، واحملبوبــة أو  مسُِّ
الغايــة الــي اتقــت إليهــا نفســه، وحنــن نعلــم أن ابــن زيــدون كان حُمبّــاً للهــو والشــراب، 

ومــن شــعره يف ذلــك)))(: 

 وقـــــــــــــد آن أن تُتـــــــــــــرََع األكـــــــــــؤُس أِدرَهـــــــــــا فقــــــــــــــد  حُســــــــَن اجمللـــــــــــس
وقــد كانــت لــه جمالــس أنــٍس مــع أيب الوليــد ابــن جهــور أثنــاء واليتــه للعهــد)6)( 
»ومــا مدُحــه البــن جهــور لكســره دانن اخلمــر يف قصيدتــه هــذه إالَّ واجبــاً يقتضيــه 
منصبــه الرمســي وحيّتمــه املقــام، وال يُعــرّب بذلــك عــن رأيــه اخلــاص«)7)( ولــذا؛ تقنَّعــت 
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اخلمــر املمنوعــة، كمــا تقنَّعــت آمالــه ابســم ليلــى، وقــد كان الشــعراء علــى اختــالف 
األزمنــة خيتــارون علــى األغلــب مــن األمســاء مــا يرمــزون بــه ألحــواٍل وأهــواء ومقاصــد، 
فقــد »اختــار الشــاعر اجلاهلــي مــن الغــزل طرقــاً، ومسَّــى لــه حمبوبــة رمــزاً لغــوايً، وامســاً 
فنيــاً، وعنــواانً موضوعيــًا«)8)( وذكــر ابــن رشــيق ذلــك فقــال »وللشــعراء أمســاء ختــفُّ 
علــى ألســنتهم، وحتلــو يف أفواههــم، فهــم كثــراً مــا أيتــون هبــا زوراً حنــو ليلــى وهنــد 
وســلمى«)9)(، وقــد كان ابــن زيــدون صاحــب طمــوٍح وسياســٍة ودهــاء، دفعتــه هــذه 
الصفــات إىل مناصــرة اجلهــاورة يف حركتهــم ضــد األمويــن ذكــر ابــن خاقــان أنــه 
»زعيــم الفئــة القرطبيــة، ونشــأة الدولــة اجلهوريــة«)30( ولــذا؛ يبــدو أن مــا أســنده لــه 
أبــو الوليــد بــن حــزم مــن منصــب، مل يــرَق إىل مــا كان يطمــح إليــه كمــا يظهــر مــن 
النصــوص وخباصــة هــذا النــص، فقــد كان كمــا ذكــر ابــن بســام متهافتــاً يف الرقــي 
مــه يف  ــا ويَل األمــر بعــد والــده و»قدَّ لبعــد مهَّتــه وطموحــه))3( وقــد قرَّبــه أبــو الوليــد ملَّ
الذيــن اصطنعهــم لدولتــه، وأوســع راتبــه، وجلَّلــه كرامــًة مل تقنعــه«))3( ويبــدو أن مــا كان 
لــه مــن أايٍد يف قيــام هــذه الدولــة، إضافــًة لصداقتــه مــع األمــر، جعلــه يســتنقص مــا 
أســند إليــه ويطمــع مبــا هــو أكــرب منــه، ولــذا؛ جــاء هــذا املطلــع مغلَّفــاً بغاللــة احلــب، 
وليلــى، ُمبطَّنــاً بغــاايت نفــٍس عظيمــة، ورغبــة يف الوصــول إىل العزيــز البعيــد املنــال، 
ــد ذلــك إبنَّ، مث  فبــدأ حبــرف اجلــواب )أجــل( وفيــه معــى التأخــر والتســويف، وأكَّ
ذكــر أن ليلــى تنتمــي لقبيلــة أســد )وهــي قبيلــٌة مــن ربيعــة/ اللســان( وهــي أيضــاً تشــبه 
الظبيــة الغريــرة، حيميهــا قوُمهــا األســود الكواســر، والءم يف كلمــة أســد بــن النســب 
والصفــة، مبــا أراد بــه وصــف الشــرف والعــزة واملنعــة، وزاد يف هــذا الوصــف أبن ذكــر 
أهنــا )ميانيــة( واختيــاره اللفــظ ملــا حيويــة إضافــًة لشــرف النســب، مــن معــاين )الربكــة، 
والقــوة، والقــدرة، واملنزلــة احلســنة/ اللســان( وميضــي ابــن زيــدون علــى عــادة الشــعراء 
يف إجــراء هــذه القصــة قصــة فتــاة اخلــدر الـــُممنَّعة الــي حيميهــا األقــواُم واملعشــر فيذكــر 
)مــارد( و)األبلــق( ومهــا  اقتحامــه، وكأنــه  إىل  ســبيل  مــكاٍن ال  فهــي يف  منعَتهــا، 



د. فوزية عبد هللا العقيلي

العدد الثالث والعشرون )رجب ١٤٤٠ هـ - مارس 2٠١٩ م(             23٧

)حصنــان يف جزيــرة العــرب قصدهتمــا الــزَّابء فلــم تقــدر عليهمــا/ اللســان( وقولــه )إذا 
حنــن زرانهــا( فيــه مــا فيــه مــن الداللــة علــى الشــجاعة والبســالة واالقتــدار، فـــ)إذا( 
ظرفيــة شــرطية مبعــى )حــن( واملــراد حــن أقــوم بزايرهتــا يتمــّرد مــارٌد ويعــزُّ األبلــق، 
أي أنــي علــى رغــم هــذه العــزة واملنعــة أقــدم علــى هــذه اجملازفــة، ولكنهــا متتنــع علــىَّ 
امتنــاع املــارد واألبلــق، وقــّدم )حنــن( ألنــه موضــع عنايتــه، فهــو يتحــدث عــن اقتــداره 
هــو دون غــره علــى هــذه الــزايرة املخفوفــة ابملخاطــر، وقــد كان ابــن زيــدون جريئــاً 
ــة، فقــد وجــدانه يف القصيــدة الســابقة يصــرّح ابلطلــب فيقــول )قلــديَن الــرأَي  بعيــد اهلمَّ
اجلميــَل( وهــو هنــا أيضــاً ســُيديل برغبــات نفســه يف أواخــر القصيــدة، ممــا قــد يفســر 
هــذا املطلــع، الــذي أتيت فيــه )ليلــى( عزيــزة منيعــة، ولكنَّــه مــع ذلــك مل خيــَش الــزايرة 
-أو الطلــب- رغــم عــدم الظفــر ابملــراد، وكأن لســان حــال الشــعر هنــا يقــول كمــا 

قــال امــرؤ القيــس مبتــدع قصــة فتــاة اخلــدر يف معلقتــه: 

وأهــوال معشــٍر  عليَّ حراٍص لو يســرون مقتلي)33( جتــاوزت أحراســاً 

أليســت القصــة هنــا، تســمو فــوق أن تكــون اقتحامــاً خلــدوِر نســاٍء مُمنَّعــاٍت، إىل 
أن تكــون اقتحامــاً لغمــراِت احلياةوصعوابهتــا، مُســوَّاً جملــٍد عزيــز! فلــو كانــت الصــورة 
نقــاًل لواقــٍع معيــش، لـــَما وردت يف شــعر ملــٍك كامــريء القيــس، يســعى جملــٍد مؤثَّــل، 
حــرّي بــه أن يُلَجــَأ إليــه لصــون األعــراض، ولــذا؛ فــإن الشــعراء مــن لــدن امــريء 
القيــس، وصــواًل إىل األندلــس، تغنُّــوا ابقتدارهــم، وعلــوَّ مهَّتهــم، ابإلشــارِة إىل ذلــك 
يف صــورة فتــاة اخلــدر الـــُممنَّعة ذات األهــوال واملعشــر، وهلــذا الســبب قــد ميطــل 
الشــعراء صــورة املنعــة والقــوة، فابــن زيــدون هنــا، مل يكتــِف بتشــبيه امتنــاع الوصــول 
إليهــا ابمتنــاع حصــي املــارد واألبلــق، بــل أضــاف إىل الصــورة أن الرمــاح اخلطيَّــة، 
واخليــول اجلـُـرد )قصــرة الشــعر/ اللســان( تلتــفُّ حــول خبائهــا، وأراد بذلــك الفــوارس 
الذيــن يعتلــون هــذه اخليــول، والرمــاح الــي يشــرعوهنا يف وجــه مــن يتعــرَُّض لفتاهتــم، 
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وذكــر أهنــم )حلــي لقــاح( أي )ال يدينــون مللــوك/ اللســان( و)جحــا جحــٌة شــيٌب( أي 
)شــيوٌخ ســادٌة كرمــاء/ اللســان( و)ُصيَّابــٌة ُمــرُد( أي )شــباٌب خيــار/ اللســان( وهــم 
إىل ذلــك؛ إمــا أٌب قــويُّ العزميــة )شــيحان ماضــي العــزم( أو أٌخ شــديد الغــرة )فاتــٌك 
جلــُد( وقــد أثــرى صــورة الشــجاعة هنــا فجمــع بذلــك الوصــف بــن قــوة العــزم )يف 
األب أو الشــيوخ( وســرعة الفتك والتســرع ابلبطش يف )األخ أو الشــباب( ومل أيِت 
بذكــر الــزوج كمــا يف الصــورة القدميــة عنــد امــرْي القيــس وقــد يكــون يف ذلــك إشــارة 
إىل حاجــاٍت نفــٍس مل يصلهــا غــره، وقــد وصفهــا بعــد ذلــك أبهنــا غريــرة )وهــي الشــابة 
احلديثــة الســن، الــي مل جتــرب األمــور، ومل تعلــم مــا يعلــم النســاء مــن احلــب/ اللســان( 
ولــذا؛ اكتفــى بذكــر األب و األخ، وأكمــل صــورة املنعــة والقــوة مبــا أضفــاُه مــن اهليبــة 

يف وصــف أهلهــا: 

 وال ُحطَّ عن ذي امليـــعِة السَّابُح اجللُد فما شيَم -من ذي اهلبَِّة الصارم- الشَّبا
)شــام الشــيء: تطلَّــع إليــه، ومنــه شــام الــربق: نظــر إىل الســحابة أيــن متطــر/ هــبَّ 
ــبا: احلــد/ امليعــة: اجلــريء/ الســابح:  الســيف: اهتــز ومضــى/ الصــارم: القاطــع/ الشَّ
اجلــواد: املســرع/ اللَّبــد: الســرج/ اللســان( أي مل حتتــج هــذه القبيلــة املمنَّعــة إىل أن 
تشــرع ســيوفها، ألهنــا مرهوبــة اجلانــب ومــع ذلــك فهــي مل تركــن إىل الدعــة، فهــم 
مســتعدون متأهبــون للقتــال فخيوهلــم ُمســرجة )وال ُحــطَّ عــن ذي امليعــة الســابح 

اللبــد(، وهنــا أييت املقطــع الثــاين مــن املطلــع يف القصيــدة: 

 فتاٌة كمثل البـــــــــــــــــدر قابَلُه السَّــعُد ويف الكلَِّة احلمراِء وسَط قبــــــــــــــاهِبم
 وال قمــٌن منــه البــــــــــــريُر وال الـــّمرُد عقيـــــــــــــــــــلُة ســرٍب ال األراُك مــرَاُدُه
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وهنــا يصــف )ليلــى( أو )عقيلــة الســرب( وهــي كمــا درجــت العــادة يف الشــعر 
العــريب يف وصــف النســاء وخباصــة يف صــورة فتــاة اخلــدر الـــُممنَّعة فتــاٌة ُمرفــة منعَّمــة، 
هــي ببنــات امللــوِك أشــبه، وكيــف ال؟! فكلَّمــا عــال شــأن احملبوبــة وقومهــا، وزاد ترفهــا 
وتنعُّمهــا ومجاهلــا، كان يف ذلــك علــوٌّ لشــأِن طالبهــا، والراغــب يف وصاهلــا، فجــاءت 
الغايــُة املأمولــة اجلميلــة العزيــزة، مقنَّعــًة يف صــورة هــذه املــرأة الكرميــة النفيســة املخــدَّرة، 
الــي يعــي الوصــول إليهــا وصــواًل إىل غــاايت النفــس ومبتغاهــا، وكلَّمــا مســا املطلــوُب 
عــال شــأُن الطالــب، ولــذا كانــت هــذه الفتــاُة املصونــة يف كلــٍة محــراء و)الكلــة: الســر 
الرقيــق الــذي يُتوقَّــى بــه مــن البعــوض/ اللســان( وســط قباهبــم، والقبــاب )مــن البنــاء 
وهــي أيضــاً تـَُقبَّــُب فــوق اهلــوادج، والقبــة مــن اخليــام بيــٌت صغــر مســتدير/ اللســان( 
خمــدَّرة/  )مصونــٌة كرميــٌة  عقيلــة  واإلشــراق،  الوضــاءة  البــدر يف  تشــبه  وهــي مجيلــٌة 
اللســان( والســرب )القطيــع مــن بقــر الوحــش أو الظبــاء/ اللســان( مل تتخــذ شــجر 
األراك وال الربيــد وال املــرد مــرَاداً )األراك: شــجٌر تتخــذ منــه املســاويك/ والربيــر: أول 
مثــار األراك/ واملــرد: الناضــج منــه/ اللســان( والـــَمراد )مــكان االرتيــاد وطلــب الــكأل/ 
اللســان( وذكــر الســرب ألنــه أراد تشــبيهها ابلظبيــة أو ببقــر الوحــش، واحــرس مــن 
أن تكــون ســاعيًة يف حتصيــل معيشــتها ابرتيــاد مــكان الــكأل كمــا تفعــل الظبــاء، فنفــى 
عنهــا ذلــك، فهــي فتــاٌة مصونــٌة منعَّمــة مرفــة، وهــو يف هــذا القــول يشــبه مــا ذكــره 

النابغــة الذبيــاين)34(: 

البَـــــــــــــــرَما ليست من السوِد أعقاابً إذا انصرفت خنلــَة  جبنــَي  تبيــع   وال 

وقــد نفــى ابــن زيــدون ســعيها ملعيشــتها ألهنــا ُمرَفــة، وقــد كان يف ذلــك دون 
امــرئء القيــس يف وصــف غايــة الــرف يف قولــه))3(: 

 نــؤوُم الضَّحــى مل تنتـــطق عــن تفضُّــِل وُتضحي فتيُت املسِك فوق فراِشــــــها
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ولكن ابن زيدون عاد فأشبع صورة الرف، بقوله: 

 أتوَه مهما انَس يف جيـــــــِدها العقُد هتــادى فُيضِنيــــــــــــــها الوشــاُح غريــرًة
والنّــــــــــَــدُّ إذا اسُتحِفَظت سرَّ اهلوى ُجنَح ليلها األلــوَُّة  النمومــاِن:   تناثــى 

و)التهادي: مشــٌي فيه متايٌل وســكون/ الوشــاح: نســيٌج من أدٍم حملَّى ابجلواهر 
تشــده املــرأُة بــن عاتقيهــا وكشــحها/ غريــرة: شــابة حديثــة الســن/ انس: حتــرك/ جنــح 
ليلهــا: جانبــه، وقيــل أولــه/ تناثــى: نثــى احلديــث: أشــاعه وأظهــره/ النَّمومــان: النمــام 
ــُر بــه مــن  الــذي ال حيفــظ احلديــث، وأراد ســطوع الرائحــة العطــرة/ األلــوَّة: عــوٌد يُتبخَّ
خيــار العــود/ النَّــد: مــن الطيــب/ اللســان( فالشــاعر بعــد أن ذكــر مجاهلــا ووضاءهتــا، 
وإشــراقها )كمثــل البــدر قابلــه الســعد( عــاد ليكمــل الصــورة بوصفــه نعومتهــا، فهــي 
متشــي متثاقلــة، ويف هــذه املشــية مــا فيهــا مــن الــدالل واألنوثــة، وهــي أيضــاً رقيقــة 
انعمــة، ويبالــغ يف وصــف هــذه الرقــة والنعومــة فيجعــُل الوشــاح يثقُلهــا، وحتــرُّك العقــد 
يــؤملُ بشــرهتا، كمــا أهنــا ذات رائحــة تنــمُّ عنهــا وختــرب عــن قدومهــا، ومــا كان اإلمعــان 
يف وصــف الرقــة والنعومــة إال ليــدل الشــاعُر ابلتــايل علــى مــدى ترفهــا، وعنايــة أهلهــا 
هبا، ويف ذلك إعالء يف الصورة لشــأهنا وعلّو قدرها، يســتتبع هذا أن يكون طالبها 
قــوايً شــديد العــزم، ال يســتحقها غــره لعلــو مهتــه، فتــأيت صــورة فتــاة اخلــدر املمنعــة، 
ذات داللــة قويــة علــى أن العزيــز املمنَّــع ال ينالــه إالَّ القــوي العظيــم، ومــا صــورة هــذه 
الفتــاة غالبــاً يف الشــعر إال صــورة رغبــات النفــس وطموحهــا، ومــا أهلهــا الغيــارى 
واألهــوال واملعشــر، ســوى مصاعــب احليــاة وعقباهتــا، الــي ال بُــدَّ أن تُقتحــم للظفــر 

ابملــراد، وهــو مــا عــربَّ عنــه ابــن زيــدون يف قصيــدة أخــرى بقولــه)36(: 

 نفــذت بــه شــورى أو استبـــــــــــــــداد ففى الشهامِة من إذا أمٌل َســـــــــما
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وهو األمل الذي َحدا ابلشاعر دائماً لطلب أعلى املناصب، والرغبة يف املكانة 
السياســية املرموقة الي يرى أنه أهُلها، وهنا أييت املقطع الثالث الذي يقول فيه: 

غبَّــــــــــــــها يوِعــُد  ابلوصــل  ِعــدٌة   مصاليُت يُنَسى -يف وعيـدهم- الوعُد هلــا 
خيــــــــــــــــاهُلا يعـــــوَد  أن  عليهــم   فيســِعَف منهــا انئــٌل يف الكــرى مثــــــــــُد عزيــٌز 
 يطيــُل عنـــــــــاَء املقَتضــي واهلــوى نقــُد كفــى لوعــًة أن الوصــــــاَل نسيئـــــــــــــٌة

)عــدٌة: وعــد/ غّبهــا: بعدهــا/ مصاليــت: عازمــون ماضــون/ الّثمــُد: املــاء القليــل/ 
نســيئة: بيــع األجــل، ضــده النقــد/ اللســان( تشــي هــذه األبيــات أبنَّ احملبوبــة أيضــاً 
راغبــة، ولــذا؛ فهــي تعــد ابلوصــل، ولكــن مــن حوهلــا مــن أهلهــا الغيــارى مينعوهنــا 
ذلــك، بــل هــم لشــدَّهتم مينعــون حــى زايرة الطيــف يف اخليــال، وقــد يكــون يف هــذه 
ا تطلبه كما  اللمحة الشــعرية ما ُيشــر إىل أن غاايته ومطالبه، ال تصلُح إال له، وأهنَّ
أنــه يطلبهــا، ألهنــا ال تليــق بغــره، وإن حــال مــا بينهمــا يف الصــورة األهــل الغيــارى، 
الذيــن قــد يكــون أراد هبــم األمــَر القــويَّ الشــكيمة أو الوشــاَة الذيــن حاكــوا املؤامــرات 
حولــه، فجــاءت صــورة ليلــى صــورًة لطمــوح الشــاعر، وجــاءت صــورة األهــل الغيــارى 
مقابلــًة لألمــِر الــذي منــع عنــه مــى نفســه ومبتغاهــا، كمــا منــع دانن اخلمــر، ولــذا؛ 
فــإن حصولَــه علــى مــا يريــد ويطمــح، أتَجــل، وعــوٌد آجلــة )نســيئة(، وهــو مــا أشــار لــه 
يف البدايــة بكلمــة )أجــل( مــع أنــه كان ُمفصحــاً عــن هــواه أو رغباتــه )اهلــوى نقــد( ممــا 
أطــال عنــاء الشــاعر الـــُمطالب )املقتضــي( فاملعــاين والــدالالت واإلشــارات تتعالــق، 
وأتخــذ أبعنــاق بعضهــا لتدلَّنــا ابلصــورة إىل احلالــة الشــعورية لــدى ابــن زيــدون ومــا 
يعتمــل يف نفســه مــن حاجــات، جــاءت مغلَّفــة بغاللــة رقيقــة مــن الغــزل حملبوبــة امسهــا 

ليلــى، مث يقــول: 
حتيــــــــــــــــــًة ــماُل  الشَّ عنَّــا  ردُّ ســتبلغها  لـــــــــــها  اجلنــوِب  أنفــاِس   نوافــَح 
العهــُد فما ُنسَي اإللف الذي كان بيننـــَــــــا ُضيّــَع  وال  تنائينـــــــــــا  لطــوِل 
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فــإذا كانــت احملبوبــة أو األمــاين ممنوعــة حمجوبــة، فهــذا ال يعــي خفــوَت األمــِل 
الــذي حيــدو الشــاعر إليهــا، فالنفــس تّواَقــة إىل بلــوغ املــراد )التحــااي/ اإللــف(، لقــد 
ــن الشــعراُء أغراضهــم ومقاصدهــم، مقدمــات قصائدهــم، وكان الغــزل مــن هــذه  ضمَّ
املقدمــات الــي قــد تتلــون فيهــا الصــورة أبحــوال الشــاعر النفســية، فجــاءت كمــا يف 
هــذه القصيــدة حمبوبــة ممنوعــًة حمجوبــة، وقــد أتيت يف أخــرى مانعــة قاطعــة... إىل مــا 
إىل ذلــك مــن حملــاٍت تشــي مبقاصــد الشــاعر »ألن هــذا الــذي نســميه مقدمــات 
فيــه مــن ذكــر الغــرض أكثــر ممــا يف األبيــات األخــرة الــي عقــد الشــاعر قصيدتــه 
عليهــا، وبصــورٍة أخــرى أقــول إن الشــاعر يقــول مــا يريــده مــن هجــاٍء أوغــره فيمــا 
نســميه مقدمــة، ويــكاُد يكــون قــد فــرغ ممــا أراده عندمــا يصــل إىل األبيــات األخــرة 
املعــدودة«)37(، لقــد صــرَّح الشــاعُر يف القصيــدة الســابقة برغبــات نفســه جتــاه صديقــه 
الــذي هنَّــأه بتــويّل احلكــم، فقــال: )قلّــدين الــرأَي اجلميــَل...( ويبــدو أن األمــر مل 
يُقلّــده مــا رامــت إليــه نفُســه، مــن مناصــَب قياديــة، وكان مــا أســنده لــه دون مــا يتطلــع 
إليــه الشــاعر، ويطمــح لــه، ولــذا؛ جــاءت صــورة ليلــى عزيــزة مأمولــة، منعهــا أهُلهــا، 
كمــا منــع األمــُر مــا راحــت إليــه نفــس الشــاعر، وكمــا أهــرق دانن اخلمــر وهــي مــن 

حمبوابتــه فنجــده يقــول يف أواخــر القصيــدة مــا عــرَّض بــه مــن مكنوانتــه: 
فُمعــرٌض قائــــــــــــــــــٌل  إين   أبوطــاِر نفــٍس منــــــــَك مل تقِضهــا بعــُد فديتُــَك 
 فلم يُك للمصدوِر -من نفثها- بـــــــُدُّ مــى كالشَّــجا دون اللهــاِة تعرَّضــــت
ــٌع  ضياَع احلساِم العضِب أصدأُه الغمُد؟ أمثلــَي غفــٌل خامــُل الذكــِر ضائــــــ
 فُســّيَ منــه ابلــذي نشــتهي العقـــــــــــــُد أىب ذاك أن الدَّهــَر قــد ذلَّ صعبُــــــــُه

مّهــد الشــاعر لطلبــه جبملــة )فديتــك( وهــي مكونــة مــن فعــل وفاعــل ومفعــوٍل 
بــه، وكأنــه اختصــر فيهــا عالقتــه ابملمــدوح فالفاعــل واملفعــول املتصــالن مهــا الشــاعر 
واملمــدوح الصديقــان وقــال )فديتــك( ابملاضــي، وفيــه الدعــاء للمــدوح، وقــد حيمــل 
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إشــارًة إىل مــا عــرَّض لــه نفســه مــن خماطــر يف ســبيل قيــام الدولــة، فاجلملــة حتمــل معــى 
الوفــاء والفــداء مــن الشــاعر للمــدوح، وإخالصــه لــه، واســتحقاقه ابلتــايل مــا يطلبــه 
منــه، ولــذا؛ اســتأنف الــكالم بعدهــا بقولــه )إين قائــٌل فُمعــرٌض أبوطــار نفــٍس منــك 
مل تقضهــا بعــُد(، و)قائــٌل( و)معــرٌض( أمســاء أفعــال، وهــي تفيــد احلــدوث كمــا تــدلُّ 
علــى الفاعــل أيضــاً، وجمــيء هذيــن اللفظــن، بصيغــة اســم الفاعــل، لــه داللتــه يف أن 
الشــاعر مســتمٌر هبذيــن الفعلــن، القــول والتعريــض أو التلميــح أبوطــار نفســه الــي 
مل يقضهــا املمــدوح بعــد، وقولــه )مل تقضهــا بعــُد( يعــود بنــا إىل أول كلمــة يف املطلــع 

الغــزيل )أجــل( ويعــود بنــا أيضــاً إىل )نســيئة( و)عنــاء املقتضــي( يف قولــه: 

 يطيــُل عنــاَء املقتِضــي، واهلــوى نـــــقُد كفــى لوعــة أن الوصــاَل نسيـــــــــئٌة
كمــا أن قولــه )اهلــوى نقــد( يناســب مــا ذكــره يف قولــه )فديتــك(، وقــد كان ابــن 
زيــدون يف القصيــدة الســابقة مصّرحــاً آبمــاِل نفســه واضحــاً يف طلبــه )قلــدين الــرأي 
اجلميــل( أمــا هنــا.. فقــد قــال إنــه ُمعــّرض، ممــا يــدلُّ علــى اســتبطاء الشــاعر للمــدوح، 

وإحساســة يف قــرارة نفســه ابألمل وشــعوره ابملــرارة، ولــذا قــال: 

 فلم يُك للمصدوِر -من نفثها- بــــــــُدُّ مــى كالشَّــجا دون اللهــاِة تعرَّضـــت

الــذي  املصــدور:  احللــق/  علــى  املشــرفة  اللحمــة  اللهــاة:  الغصــة/  )الشَّــجا: 
يشــتكي صــدره/ اللســان( فقــد كانــت األمنيــات يف صــدره كالغصَّــة الــي مل يعــد 
إبمكانــه أن خيفيهــا، فــكان ال بــدَّ أن يُعــّرَض هبــا، أو ينفثهــا )مل يــُك للمصــدور مــن 
نفثهــا بــدُّ( وهــو النفــث الــذي أصــدره الشــاعر يف صــورة فتــاة اخلــدر )األمنيــات(، 
الــي مينعهــا قومهــا )األمــر( مــن الشــاعر )وقــد جــاء يف املثــل: ال بــدَّ للمصــدور أن 
ينفــث، والنفــث شــبيٌه ابلنفــخ، ويُطلــُق أيضــاً علــى الشــعر ألن اإلنســان ينفثــه مــن 
فيــه/ اللســان( ولــذا كان ال بــدَّ البــن زيــدون الشــاعر أن ينفــث، وُيضّمــن غزلــه 
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مقاصــده، فجــاء املطلــع مُشــوابً حباجــات نفســه، فهــو يــرى أنــه كاحلســام العضــب 
الــذي ال يصــحُّ أن يُغَمــد: 

 ضياَع احلساِم العضِب أصدأُه الغمُد؟ أمثلــَي غفــٌل خامــُل الذكــِر ضائــــــٌع

وهو البيت الذي جند ظالله يف قوله )يف بيي احلكمة( بعد املقدمة الغزلية: 

 لقــلَّ عنــــــــــــــاُء اجلــّد مــا مل يكــن ّجــدُّ لئــن قيــَل يف اجلــد النـــجاُح لطالــٍب
وادٌع ابحلظيـــــــــــرة  األمـــــــاين   كما أنَـّــــــــه ُيكدي الذي شأنُـه الكدُّ ينـــــــــاُل 

مالــه/  ينّمــي  الــذي ال  املكــدي:  احلــظ/  اجلَــد:  الكــدح واالجتهــاد/  )اجلــد: 
اللســان( أي أنــه قــد ال ينــاُل الســاعي حاجتَــه إذا مل يصادفــه احلــظ، كمــا أن اهلــاينء 
الــوادع قــد حيظــى مبــا يريــد دون اجملتهــد، فكأنــه ينعــي حالــه عنــد ممدوحــه، فابــن 
زيــدون مل يكــن وادعــاً وال قليــل االجتهــاد، وقــد أملــح إىل ذلــك بقولــه يف املقدمــة إنــه 
كان يســعى للقــاء ليلــى، رغــم مــا صــوره لنــا مــن عتــاد أهلهــا )إذا حنــن زرانهــا متــرد 
مــارٌد( ومــع ذلــك مل ينــل حاجتــه مــن املمــدوح- كمــا مل يســتطع يف املقدمــة أن يصــل 
إىل ليلــى- وقــد قــال مــن قصيــدٍة أخــرى، يف مــدح األمــر، مــا يشــبه هــذا املعــى)38(: 

 بــل ابجلــدود تطيــــــــــُر احلــاُل أو تقــُع مل أُوَت يف احلالن من سعيي لديك وىًن
رغم أنه السيف القاطع: 

 إذا ما نَبا السيُف الذي تطبــــُع اهلنُد أان الســيُف ال ينبــــــــــــو مــع اهلــّز غربـُـُه
ليلــى واألهــوال واملعشــر  مــع صــورة  ابــن زيــدون متوافقــاً  وقــد كان مــا يريــده 

وعــزاً:  واملنعــة، ألنــه يريــد شــرفاً 
 يــرى املــاَل أســى حظّــه الطَّبِــُع الوغــُد لعمــرك مــا للمــاِل أســعى فإنّـــــَــما
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 كسوُتك ثوب النُّصِح أعالُمه احلمُد ولكــن حلــاٍل -إن لبســُت مجاهلــا-
»فالشــاعر الــذي يتبــوَّأ منزلــًة عاليــًة لــدى البــالط، أو ديــوان اخلالفــة ال يقنــع إال 
ابجلــاه وعلــّو املنزلــة، وهــي اســتحقاقاٌت غــر مســتحيلة، أو صعبــة املنــال، وخباصــة أن 
الشــعراء الفحــول يتمتعــون بعالقــاٍت قويــة مــع احللفــاء والســالطن، ونتيجــًة لذلــك، 
أصبــح الثــراء غــر منحصــر يف معــاين املــال الثالثــة؛ النقديــن واألرض والســوائم، 
أهــم مظاهــر  مــن  وهــو  القــرار،  واختــاذ  الســلطة  مراكــز  إىل  للوصــول  يــؤدي  وإمنــا 
الغــى واجلــاه«)39( وقــد رفعــه املمــدوح إىل مرتبــة الــوزارة)40( والســفارة بينــه والرؤســاء، 

فاكتســب كمــا أراد اجلــاه والرفعــة))4(. 

- ولكــن.. ال تلبــث الدســائس والفــُن أن حتيــط ابلشــاعر، فقــد حــاول بنــو 
ذكــوان االســتيالء علــى الســلطة يف قرطبــة، وقــد كان منهــم أســتاذ ابــن زيــدون أبــو 
بكــر ابــن ذكــوان، فلــم يســلم الشــاعُر مــن التهمــة، لســابق صداقتــه هبــم))4( فاندفــع 

ينفــي تواطــأه يف املؤامــرة، ومــن ذلــك أبيــاٌت جــاء يف أوهلــا)43(: 

مــُت ُمنـــــــَتفُع هــل النــداُء الــذي أعلنــُت مستَـــــــمُع  أم يف املئــاِت الــي قدَّ
وفيها: 

وَزري أتميــــــُلُه  الــذي  للوزيــِر   إن ضاَق مضطَّرٌب أو هاَل ُمطَـّـلُع قــل 
ِمقــٌة حتتــُه  عتــــــــاٍب  هلمــِس   تكّلُف النفُس منــــــــــه فوَق ما تســُع أصــْخ 
 قد خامِر القلَب من تضييـعه جزُع ما للمتــاِب الذي أحصفَت عقدَتُه
يســـــــرُّهُم أتبــــــــــــاٌع  املـــــــواالِة  يف   أين هلــم يف الــذي جُنــزى بــه تبـــــــُع يل 

وفيها: 
 فــاهلل ال يرفــُع القــدَر الــذي تضـــــــــُع ال تستجْز وضع قدري بعد رفعكُه
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- وقــد قــال يف ذلــك أيضــاً قصيــدة طويلــة، بدأهــا مبقدمــٌة غزليــة، اســتغرقت اثنــن 
وعشــرين بيتــاً لفتــاة خــدٍر كمــا وجــدان يف القصيــدة الســابقة يقــول يف أول املطلــع)44(: 

عتــــــاُب أمــا عِلمــْت أنَّ الشــفيَع شبـــــــــــاُب؟ احملــّب  لــوم  عــن   فَيقصــُر 
رواؤُه يــرفُّ  غــضٌّ  الّصبـــــا   إذا عنَّ من وصِل احلساِن ذهاُب؟ عــالَم 
 إذا مل يكــن منـــــــــــهنَّ عنــُه ثــواُب؟ وفيــَم اهلــوى حمــٌض يشــفُّ صفــاؤُه

احملــض:  عــرض/  عــنَّ:  اجلميــل/  املنظــر  الــرواء:   / يهتــزُّ  : يــرفُّ : انعــم/  غــضٌّ
: يُظهُر ما وراءه رقيق/ اللســان( يبدأ الشــاعر القصيدة بســؤاٍل عن  اخلالص/ يشــفُّ
هــذه الفتــاة املخــدَّرة، الــي قــد يكــوُن بــدر منــه مــا يكــّدُر صفــو العالقــة بينهمــا )أمــا 
علمــت أن الشــفيع شــباب؟( فمهمــا يكــن ذنبــه! أليــس الشــباب والصبــا شــفيعن ملــا 
يكــون عليــه صاحبهمــا مــن هتــوُّر، وهفــوات؟ واملعــى؛ أنــه إذا ُعــرَف ذلــك منــه فــال 
مــربر للومــه وعتابــه، ويُتبــُع هــذا الســؤال بســؤاٍل آخــر، أليــس الصبــا الغــضُّ الناعــُم 
اجلميــل الــرواء أهــاًل ألن يســتتبعه وصــل احلســان؟ كمــا أن اهلــوى احملــض الصــايف ال 
بــدَّ أن يكــون لــه ثــواٌب وجــزاء؟! وهــي أســئلٌة تقريريــة )أمــا علمــت؟/ عــالَم؟/ فيــَم( 
يطلــب  الشــاعر مــن املخاطــِب اإلقــرار مبــا يســأُل عنــه، فقولــه )أمــا علمــت؟( أي 
كيــف أهنــا علمــت، ومل يشــفع ذلــك لنــا!؟ وقولــه )عــالَم الصبــا غــضٌّ؟( أي كيــف 
يظــل الصبــا غــضٌّ رغــم ذهــاب الوصــل!؟ و)فيــَم اهلــوى حمــٌض؟( أي ملَ يظــلُّ اهلــوى 
خالصــاً رغــم عــدم الثــواب عليــه!؟ وقــد ذكــران أن صــور املطالــع ومنهــا الغــزل قــد ال 
ــا  تعــي ظاهــر مــا فيهــا، فقــد ال يكــون الغــزل غــزاًل أراد بــه الشــاعر حمبوبــة مــا، وإمنَّ
قــد ُيضّمــُن الشــاعُر يف هــذه الصــورة أغراضــاً ومقاصــَد، قــد تبــدو فيهــا هــذه املقاصــُد 
حمبوبــًة يظهــر منهــا الوصــل واحلــب، أو اجلفــاء والعــداء، أو قــد يكــون مــا بينهمــا 
حــبُّ جــارف يعكــر صفــوه األعــداُء والشــامتون والوشــاة ومــا إىل ذلــك، وقــد كانــت 
صــورة فتــاة اخلــدر الـــُممنَّعة -غالبــًا- أتيت يف الشــعر العــريب صــورًة حلاجــات النفــس 
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ورغباهتــا، ومــا وصــُف منعتهــا، ومجاهلــا يف معظــم هــذا الشــعر- إاًل وصفــاً آلمــال 
الشــاعر وطموحاتــه، علــى اختــالٍف يف الــدالالت، واإلشــارات، واإلحيــاءات، بــن 
الشــعراء، أو بــن القصائــد املختلفــة لــدى الشــاعر الواحــد، تبعــاً ملقصــده وحالتــه 
الشــعورية، وقــد كانــت صــورة ليلــى يف النــص الســابق، تشــي برغبــاٍت كان قــد أبــدى 
الشــاعُر لألمــر تعلقــه هبــا، رغــم األهــوال واحلــراس واملعشــر، أو األعــداء واحلاســدين، 
ولــذا بــدأ الشــعر بوصــف املنعــة والقــوة أواًل، أمــا هنــا.. فيبدؤهــا مبقطــٍع يشــي بعالقــة 
حــّب بــن شــاب وفتــاة، قــد عكَّــر صفَوهــا شــيٌء مــا! فاعتــذر ابــن زيــدون عــن ذلــك 
بشــبابه، وللشــباب هفواتــه، ولــه أيضــاً متطلباتــه الــي ال بـُـدَّ أن تُقصــِر بســببها احملبوبــُة 
عــن العتــاب، فهــل هــذا االعتــذار اعتــذاٌر عــن هفــوٍة مــن الشــاعر اســتحقت العتــاب 
مــن األمــر!؟ قــد يكــون ذلــك! والشــعر حيتمــل هــذا وغــره مــن التفســرات، ألنــه لــو 
كان الشــعر تعبــراً عــن واقــع معيــش، ملــا كانــت حمبوبــة ابــن زيــدون، الوزيــر األندلســي 
املــُـَرف، بدويــة ممنعــًة هتجــُر محاهــا لتلقــاه، ويـُـربي بعــره يف ســبيل رؤيتهــا!! إمنــا هــي 
صــوٌر وخيــاالٌت ومعــاٍن أتيت يف النــص كلمحــاٍت إىل حاجــات نفــٍس قــد تكــون 
حمبوبــًة فعلية-كمــا قــد تكــون غــر ذلــك، وال شــكَّ أن مناســبة القصيــدة، واحلالــة 
الشــعورية الــي دفعــت املبــدع إىل نظمهــا، إضافــًة إىل الواقــع السياســي، والصراعــات 
املقدمــة  نفســه يف  الشــعُر  بــه  دلَّ  مــا  وأيضــاً  فيهــا،  دوٌر  زيــدون  البــن  الــي كان 
وابقــي القصيــدة وغرهــا مــن شــعره، ممــا يعــُن علــى فهــم هــذه اإلشــارات النفســية، 
تكــدَّرت  الــي  احملبوبــة  إن  نقــول  أن  لنــا  هنــا.. جــاز  ومــن  الشــعرية،  والتأويــالت 
عالقتــه هبــا، مقابلــة يف الصــورة لألمــر الــذي اراتب يف والء ابــن زيــدون، ولعــلَّ هــذه 
الصفــات الــي ذكرهــا يف اعتــذاره لفتاتــه، اعتــذاٌر لألمــر بشــيم الوفــاء والــود، إضافــًة 
الستشــفاعه ابلشــباب وهتــوره، وهــو الــذي قــد قــال قبــل ذلــك معتــذراً لألمــر أيب 

احلــزم والــد أيب الوليــد مستشــفعاً بشــبابه))4(: 
 ومثلَك من يعفو -ومالك من مثِل- ومثلــَي قــد هتفــو بــه نشــوُة الّصبــا
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مث يقول: 
 هلا -كلَّما ِقظنا اجلناَب- جنــــــاُب ومسعفٍة ابلوصِل إذ مربــــــــع احِلمى
 وداعــي اهلــوى نـــــحو البعيــِد جمــاُب تظنُّ النَّوى تعدو اهلوى عن مزارها
 ويهـــماُء غفُل الصحصحاِن جُتاُب وقــلَّ هلــا نضــٌو بـــرى حنَضــــه السُّــرى
رِكاُب إذا ما أحبَّ الركُب وجـــهاً مضوا له تــــــــــــخبَّ  أن  عليهــم   فهــاَن 

)قظنــا اجلنــاب: أقمنــا بــه صيفــاً/ اجلنــاب: أرٌض معروفــة بنجــد/ ِجنــاب: أي 
ــى عنهــم/ النــوى: البعــد/ تعــدو: تصــرف/ النضــو: البعــر املهــزول/  جنتنبهــم، نتنحَّ
صــوت/  أي  فيهــا  يســمع  وال  فيهــا،  مــاء  ال  املفــازة  اليهمــاء:  حلمــه/  حنضــه: 
الصحصحــان: األرُض اجلــرداء/ جُتــاب: تُقطــع/ اللســان( بــدأ هــذه األبيــات بكلمــة 
مســعفة و)اإلســعاف: قضــاء احلاجــة، واملســاعفة: املــوااتة واملســاعدة، والقــرب يف 
حســن مصافــاٍة ومعاونــة/ اللســان( ومســعفة اســم فاعــل يــدلُّ علــى مــن قــام ابلفعــل 
إضافــًة للتجــدد واحلــدوث، و)إذ( دالــٌة علــى الزمــن املاضــي، واملعــى: أهنــا كانــت 
تســعُف ابلوصــل وقتئــٍذ، يف ذلــك الوقــت واملــكان فتــرك محاهــا وتتجنبــه، وتُقبــل 
علينــا يف ُمصطافنــا ابجلنــاب، وقــال )كلَّمــا( ممــا دلَّ بــه علــى تكــرار اإلســعاف منهــا 
واملــوااتة، فذكــر احلمــى واجلنــاَب وهــو موضــٌع بنجــد، والنضــو واملفــازة، وذلــك وغــره 
مــن أمســاء األماكــن وصفاهتــا يف الشــعر -وخباصــة األندلســي- إمنــا أييت هبــا الشــاعر 
كمــا ذكــر ابــن خفاجــة »علــى أهنــا خيــاالٍت تُنصــب، ومثــاالٍت ُتضــرب، تــدلُّ علــى 
مــا جيــري جمراهــا، مــن غــر أن ُيصــرََّح بذكراهــا، توسُّــعاً يف الــكالم، ُيكَتفــى هبــا داللــة 
عليهــا وعبــارة، ويستحســن إميــاءًة إليهــا وإشــارة«)46( وقــد كان البــن زيــدون مــع األمــر 
أايم تصــاٍف وصحبــة قضياهــا يف هلــو وشــراٍب وأنــٍس ومــودة كمــا ذكــرت املصــادر)47( 
وكان األمــر مقبــاًل عليــه مؤثــراً إايه، ويف ذلــك يقــول الشــاعر مــن قصيدتــه الــي تــربَّأ 

فيهــا مــن الفتنــة )ثــورة بــي ذكــوان()48(: 
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 يف جانٍب هو لإلنساِن ُمنتَـــــَجُع تقدَّمت لك نُـــــــعمى راَدها أملي
فذكــر الــروَد )وهــو طلــب الــكأل/ اللســان( والنُّجعــة )وهــي املرعــى/ اللســان( يف 
ســياق بــدوي، وظَّفــه الشــاعر يف معــرض وصــف إنعــام األمــر عليــه، وهــو قريــب مــن 
صــورة احملبوبــة البدويــة املســعفة ابلوصــل يف قولــه، إهنــا جتتنــب احلمــى لتــزوره، فلعــلَّ 
الشــاعُر يــدلُّ ابلصــورة علــى مــا كان بينهمــا مــن ســابق وّد! مث ذكــر اتصــال هــذا الــوّد 

وإن حــدث الفــراق: 

 وداعــي اهلــوى حنــو البعيــِد جُمَــاُب تظنُّ النَّوى تعدو اهلَوى عن مزارِها
عليــه  األمــر  إنعــام  أن ذكــر  بعــد  العينيــة،  قولــه يف  مــن  قريــب  البيــت  وهــذا 

أملــي(:  رادهــا  نُعَمــى  لــك  )تقدَّمــت 

ا انقطعت  هيهــات ليــس ملــّد البحــر منــــقَطُع ظنَّ الِعدا -إذ أغبَّت- أهنَّ
للــود  انقطــاع  فــال  ســتعود،  حينــاً،  األمــر  وأعــرَض  أتخــرَّت،  وإن  فالنعمــى 
بينهمــا، وهــذا مــا أراده يف قولــه هنــا إن )داعــي اهلــوى حنــو البعيــد جُمــاُب(، فهــي 
حمبوبٌة تستحق أن يُنضي يف سبيل زايرهتا راحلته -بل إن ذلك قليل- وأن يواصل 
السُّــرى إليهــا، ويقطــع الفيــايف والصحــارى املوحشــة القفــر يف ســبيلها، وهكــذا.. 
أتخــذ الرحلــُة يف ســبيل احملبــوب داللتهــا يف الشــعر، فجــاءت صــورة الراحلــة الــي 
أهنكهــا املســر، والفيــايف اجلــرداء القاحلــة، يف ســياق الشــوق إىل احملبوبــة، والرغبــة 
ــج الشــوق، موظّفــًة يف الشــعر ليدلَّنــا هبــذا املشــهد الـــُمستمد مــن  يف زايرهتــا، لتأجُّ
صــور احليــاة العربيــة يف مهدهــا األول علــى رغبتــه القويــة يف وصــل العالقــة ابألمــر 
أو املمــدوح وحمافظتــه علــى مكانتــه عنــده، يــدلُّ علــى ذلــك قولــه يف البيــت التــايل: 

 فهــاَن عليـــــــــــــــهم أن ختُــبَّ رِكاُب إذا ما أحبَّ الرَّكُب وجــــهاً مضوا له
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وهــو البيــت الــذي خيتصــُر فيــه الشــاعُر دالالِت الرحلــة، والصبابــة والشــوق، 
لتشــمل مــا هــو أكــرب مــن حمبوبــة مجيلــة، وقصــة هــوى، فيتَّســُع املعــى، ليشــمل مبــا 
ألبســه الشــاعُر مــن خيــاٍل شــعري حُمبَّــب، طمــوَح نفــٍس يف الوصــول إىل مــا تســعى 
إليــه وحتبــه، فيهــون يف ســبيل ذلــك التعــب واملشــقة، وقــد يكــون مــا أحبتــه النفــُس 
امــرأًة مجيلــة، كمــا قــد يكــون -كمــا نــرى هنــا- ويلَّ أمــٍر لــه املكانــة والقــوة، ومــا ينالــه 
مــن نُعمــى يف كنفــه مــن وزارة! أو ســفارة! ومــا إىل ذلــك مــن حاجــات ورغبــات! مثَّ 
أييت يف املقطع الذي بعده بصورة األهوال واملعشــر، واألهل الغيارى الذين خيشــون 

علــى فتاهتــم: 
ِعــراُب عروٌب أالحت من أعاريـــــــــــب ِحـلٍَّة ابلصهيــل  فيـــــــــــــها   جتــاوُب 
 ُمشيحوَن من رجِم الظنــوِن ِغضاُب غيارى من الطـيِف الـُمعـــاوِد يف الكرى
فِضــراُب ومــاذا عليـــها أن ُيسنّــــــــــــــــَي وصَلهــا يُغِننــــــــــــــــا  مل  فــإن   ِطعــاٌن 
لريبــــــــــــــــــــــٍة نَـــراُح  ال  أانَّ  تــدِر  ِخضــاُب أمل  ابلنَّـــــــــــــــجيِع  ــع  يُلمَّ مل   إذا 
أرجيُـــــــــــــُه النَّـــموَم  العطــَر  نَنُشــُق   إذا مل ُيشعشــع ابلعجــاِج َمـــــــــــــالُب وال 
جــواُب وكــم راســل الغـيـــراُن يُــــــــــهدي وعيــَدُه الطُـّـروق  إالَّ  راَعــــــــــــُه   فمــا 
عقيــــــــــــــــــلٌة الربـــــاَب  أنَّ  يُثِننــا  ورابُب ومل  دونَـــــــــــــــــــها  ســعٌد   تســانَد 
اخلــدوِر أسنَّــــــــــٌة رُِكــَزت حـــــوَل   وُحفَّــت بُقــّب الســاحِباِت ِقبــــــــــــــاُب وإن 
 لكّرْت »ُعظاىل« أو لعـــــــاد »ُكالُب« ولــو نــذَر احليَّــــاِن غــبَّ السُّــرى بنــــــــــا

ُيســّي:  للقتــال/  متأهبــون  مشــيحون:  المعــة/  متأللئــة  ظهــرت  )أالحــت: 
يســهل/ النــراح: ال نــراتح/ النَّمــوم: أراد الطيــب الســاطع الرائحــة/ مــالب: الطيــب 
أو الزعفــران/ الطــروق: املباغــت ليــاًل/ العقيلــة: كرميــة احلــي/ ســعد والــرابب: قبيلتــان/ 
األســنة: الرمــاح/ الســاحبات القــب: اخليــل الضامــرة الســريعة/ نــذر احليــان: علمــوا 
مبســران/ غــب الســرى: عقــب املســر ليــاًل/ كــرَّت: عــادت/ عظــاىل وكالب: يومــان 
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مــن أايم العــرب يف اجلاهليــة/ اللســان( اختــار حملبوبتــه مــن صفــات النســاء العــروب 
وهي)املتحببــة إىل زوجهــا وقيــل العاشــقة لــه/ اللســان( وانســب يف اللفــظ بــن هــذه 
الصفــة يف النســاء ووصــف قومهــا ابألعاريــب أي )البــدو مــن األعــراب/ اللســان( ألنــه 
ســرجة ابلِعراب أي )املنســوبة إىل العرب/ اللســان( ملا 

ُ
أراد شــدَّهتم، ووصف اخليول امل

يف هــذه اخليــول مــن أصالــة وقــوة، مث أضــاف لوصــف القــوة واملنعــة وصــف غرهتــم 
علــى حرمهــم وهــذا مــا يعــرف بــه األعــراب فهــم غيــارى حــى مــن اخليــال الطــارق، 
متأهبــون للقتــال ولــو علــى الظــن، يتوعــدون مــن رام زايرهتــا )كــم راســل الغــران 
يهــدي وعيــده/ ركــزت حــول اخلــدور أســنة/ حفــت بقبتهــا اخليــول الضامــرة الســريعة( 

كلُّ هــذه العــدة مل متنــع الشــاعر مــن أن يــروم وصَلهــا: 

فِضــراُب ومــاذا عليهــا أن يســي وصـــــــــَلها يغِننَــــــــــــــــا  مل  فــإن   طعــاٌن 
أي »مــاذا يضرهــا أن يســهل الوصــول إليهــا جهــادان لعشــرهتا طعنــاً ابلرمــاح، 

أو ضــرابً ابلســيوف«)49(. 

وهــو حــى مــع وعيــد الغــران، وهتديــده للشــاعر، إال أنــه مباغــٌت لــه ابلقــدوم 
)فمــا راعــه إالَّ الطــروق جــواُب( مل يُثنِــه عــن ذلــك أهنــا كرميــة قومهــا، الــي حتاماهــا 
قبائلهــم، وأن حوهلــا األســنة والرمــاح، وأنــه قــد تقــوم حــروٌب طاحنــة بــن القبائــل 

بســببها، فهــي الغايــة الــي يهــون يف ســبيل الوصــول إليهــا كلُّ صعــب: 

لريبــــــــــــــــــــٍة نَــراُح  ال  أانَّ  تــدِر  ــع ابلنَّـــــــــــــــجيِع ِخضــاُب أمل   إذا مل يُلمَّ
نَنُشــُق العطــَر النَّمــوَم أرجيُــــــــــــُه  إذا مل ُيشعشــع ابلعجــاِج َمــــــــــــالُب وال 

فــكلُّ غايــٍة عزيــزة إذا كان الســبيل إليهــا صعبــاً، أصبــح للوصــول إليهــا لــّذة كلّــذَّة 
استنشــاق العطــر النَّمــوم، ألنَّ صاحــب اهلمــة العاليــة ال تعنيــه وعــورة الطريــق، بقــدر 
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مــا يعنيــه الوصــول إىل القمــة، فيهــون لذلــك التعــُب واملشــقة: 

رِكاُب إذا ما أحبَّ الرَّكُب وجــــهاً مضوا له ختُــبَّ  أن  عليــــــــهم   فهــاَن 
مث يقول: 

فنمــري:  تـــــــــــــــــهادى  وافتنــا   أيسمو َحباٌب أو يسيـــــــــــــُب ُحباُبوليلــَة 
مبـــــــــــــعصٍم الســواِر  عــضُّ  عــذاُب يعّذهُبــا  النَّـــــــــــــــــــــعيم  أن  هلــا   أابَن 
 إىل خفــٍر مــا ُحــطَّ عنــــــــــــــــــه نِقــاُب ألبرحُت من شــيحاَن ُحطَّ لثــــــــــاُمه
الوشــاِح كعــاُب ثــوى منهمــا ثــوي النّــــــــــــجاِد ُمشــيٌَّع وميـــــــــــــــــالُء   جنيــٌد 
يـَُعلُّــُه ثــــــــــــــغٍر  إغريــِض  مــن  ــزِن وهــو ُرضــاُب يُعلَّــُل 

ُ
 غريــٌض كمــــــاِء امل

 ونـُّفــَر مــن ُجنـــــــــــــِح الظــالِم ُغــراُب إىل أن بــَدت يف ُدمهـــــــِة األفــِق غــرٌَّة
)هتادى تتمايل/ منري: نشك/ حباب املاء: فقاعاته/ احلُباب: احلية/ أبرحت: 
ابلغــت/ شــيحان: مســرع/ مشــيَّع: عجــول/ جنيــد: شــجاع مــاٍض/ اإلغريــض: الطلــع 
والــربد/ يعلــل: جيــي أويصــدر/ يعلــه: يســقيه مــرة بعــد مــرة/ الغريــض: مــاء املطــر/ 
الرُّضــاب: الريــق/ الدُّمهــة: الســواد الغــرة: بيــاٌض يف اجلبهــة/ جنــح الظــالم: طائفــٌة 
منــه/ اللســان( وهنــا؛ يصــف ابــن زيــدون رقتهــا ونعومتهــا، فهــي تتهــادى يف مشــيتها 
كاملــاء املنســاب، أو كتهــادي احليــة الناعمــة وهــو تشــبيه اســتقاه الشــاعر مــن حيــاة 
العــرب يف موطنهــم القــدمي مناســب لذكــره احلمــى والبعــر والصحــراء والركــب وهــي 
ــا حمبــة  حمبوبــة رقيقــة يؤملهــا الســوار مبعصمهــا، كعــاب، وقــد ذكــر لنــا قبــل ذلــك أهنَّ
عاشــقٌة لــه )عــروب( ولــذا فهــي ختــرُج إليــه )وافتنــا(، إذاً.. فقــد وصــل الشــاعر إىل 
حمبوبتــه أو غايتــه، فخرجــت إليــه )وليلــة وافتنــا( وال يعــي ذلــك أنــه غــر قــادٍر علــى 
مقاتلــة أهلهــا، والوصــول إليهــا )ألبرحــُت مــن شــيحان( فهــو )مشــيٌَّع، جنيــد( ولكــن 
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قــد يعــي بــه أنــه حصــل علــى الـــُمراد دون قتــال، وانقــادت إليــه األمــاين دون حاجــة 
منــه إىل إشــراع ســيفه يف ســبيل الوصــول إىل فتاتــه اخلفــرة احلييَّــة، وهــو مل يكتــِف 
بذكــر أنــه وصــل إليهــا، ويتوقــف ابلصــورة هنــا، بــل ذَكــر أنــه رشــف مــن فيهــا ُرضــاابً 
عــذابً صافيــاً  كمــاء الســحاب، وأنــه فعــل ذلــك املــرة بعــد املــرة )يعلــل( فقــد وصــل إىل 
غايتــه ومــراده، بــل متتَّــع هبــا ليلتــه )إىل أن بــدت يف دمهــة األفــق غــرٌة( وهــذا لــه مغــزاه 
يف الشــعر، فقــد وجــدان أنــه اختلفــت دقائــق الصــورة البدويــة لفتــاة اخلــدر عنهــا يف 
القصيــدة الســابقة )أجــل إن ليلــى( فليلــى هنــاك )عقيلــة ســرب( امتنــع الوصــول إليهــا 
-كمــا هنــا- رغــم طلبــه هلــا )إذا حنــن زرانهــا متــرد مــارٌد وعــزَّ فلــم نظفــر بــه األبلــق( 
ولكنهــا تعــده ومتنيــه ابلوصــل، وتؤجــل ذلــك بســبب مــن حوهلــا مــن أهلهــا الغيــارى، 

ــل حتققــه:  وقــد ذكــران أنــه يف تلــك القصيــدة كان ُمعّرضــاً بطلبــه الــذي أتجَّ

فمعــرٌض قائــــــــــل  إن   أبوطــار نفــٍس منــك مل تقِضهــا بعــُد فديتــك 
فناســب ذلــك أنــه مل يظفــر مبحبوبتــه، بــل امتنعــت عليــه، فلــم ختــرج لزايرتــه، 
كمــا مل يســتطع الوصــول إليهــا، وانســب ذلــك -أيضــًا- وصَفهــا أبهنــا )غريــرة: أي 
مل جتــرب األمــور ومل تعلــم مــا يعلــم النســاء مــن احلــب/ اللســان( ألنــه مل يكــن قــد 
ظفــر حباجتــه مــن األمــر بعــد، أمــا هنــا.. فقــد انل الشــاعُر مــا يطلبــه مــن الــوزارة 
والســفارة ولكنــه يشــكو شــيئاً آخــر، فقــد أحاطــت بــه الدســائس واملؤامــرات، وكثــر 
كيــد الكائديــن حولــه، فناســب املقصــد أن يزيــد يف الصــورة مــن وصــف عــدَّة أهلهــا 
فقــد  الوصــول إىل غايتــه،  مــن  منعــه  يســتطيعوا  ذلــك مل  وعتادهــم ومنعتهــم ومــع 
خرجــت إليــه احملبوبــة )وليلــة وافتنــا( رغــم األهــل الغيــارى الذيــن كان يعــزُّ عليهــم لقــاءه 
هلــا ولــو يف اخليــال، ولكنهــم مل يســتطيعوا منعــه منهــا -كمــا مل مينــع األمــر عنــه مــا 
ســأله فــكان مــن خاصَّتــه -رغــم كيــد احلاســدين- فناســب هــذا املقصــد أن تكــون 
الفتــاة )عــروب: أي املــرأة املتحببــة لزوجهــا، والعاشــقة لــه/ اللســان( ألنــه كان قــد 
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ظفــر حباجتــه مــن األمــر، وواتتــه األمــاين كمــا خرجــت إليــه فتاتــه العاشــقة )وليلــة 
وافتنــا(، ولــذا؛ ذكــر يف الصــورة أنــه نعــم مبحبوبتــه إىل أن ظهــر الصبــاح أي أنــه وصــل 
ــج العــداوة يف قلــوب مبغضيــه، فجــاءت  إىل غايتــه واســتمتع هبــا، األمــر الــذي أجَّ
ــم بتدبرهــا بنــو ذكــوان أصدقــاء الشــاعر- ممــا أطمعهــم يف  فرصتهــم يف املؤامــرة الــي اهتُّ
أن ينالــوا منــه، فبالــغ يف وصــف األهــوال واملعشــر واحلــروب الــي قــد تقــوم بينــه وإايهــم 
بســبب مــن حيــب أو مــا حيــب ولــذا اشــتكى يف أواخــر القصيــدة مــن أعدائــه فقــال: 

ثِقــاُب فديتُــــــَك!!كم ألقى الفواقَر من ِعَدا الفســاِد  لنيـــــــــــــراِن   ِقراهــم 
فعابــوا عَفــا عنـــــــهُم قــدري الرفيــُع فأهجــروا اجلميـــُل  ُخلقــي   وابينَــــــَــهم 
النُّبـــــاَح ِكالُب وقد ُتسمُع الليَث اجلحاُش هنيــــــَقها البــــدِر  إىل   وتُعلــي 
ذبـــــــــاُب إذا راَق حسُن الّروِض أو فاح طيُبه فيــه  طــنَّ  أن  ضــرَُّه   فمــا 

فهــو هنــا يصــرُّح مبــا يالقيــه مــن األعــداء الذيــن كلمــا أكرمهــم )القــرى( أوقــد 
ذلــك انَر فســادهم وبغيهــم، ألهنــم وجــدوا قــدره عاليــاً عنهــم، )عفــا عنهــم قــدري 
الرفيع( وكذلك خُلقه )وابينهم خلقي اجلميل( فأفحشوا يف املقال، وعابوا -وليس 
ذلــك بغريــب فرمبــا هنقــت احلمــُر علــى األســود، ونبحــت الــكالب علــى البــدور، 
وطــنَّ الــذابُب يف الــروِض اليانــع، فشــبَّه نفســه ابألســد، والبــدر، والــروض، وشــّبه 
أعــداءه ابحلمــر، والــكالب، والــذابب، أال تقابــل هــذه الصــورة املتعاليــة يف وصــف 
الغيــاري احمليطــن ابحملبوبــة  األعــداء واحلاســدين احمليطــن ابملمــدوح صــورة األهــل 

وتوعُّــده مبجاهبتــم؟!: 

 ُمشيحون من رجِم الظنون ِغضـاُب غيارى من الطيِف املعاود يف الكرى
وصَلهــا ُيســّيَ  أن  عليـــــــــــــها  فِضــراُب ومــاذا  يُغِننــــــــــــــا  مل  فــإن   ِطعــاٌن 
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مثَّ يُعّرُض الشاعُر ابلرحيل فيقول: 

 إىل حيــث آمــــــــاُل النفــوِس نِـــــــهاُب تقولــون شــّرق أو فغــّرب صريـــــــــمًة
وذبـــــــــــــــاُب فأنَت احُلساُم العضُب ُأصديَء متنـُُه مضــرٌب  منــه   وُعطّــَل 
وقِــــــــــــــــــراُب ومــا السَّــيف ممَـّـا ُيستبـــــــــاُن مضــاؤُه ُه  حــدَّ جفــٌن  حــاز   إذا 
أمَّلــَت ُكــــــــــــــّدَر صفــوُه الــذي   فأضحى الّرضى ابلسخط منه يُثـاُب وإنَّ 
 وقــد صِفــَرت ممَـّــــــا رجــوَت ِوطــاب وقــد أخَلَفــت ممــا ظننــَت خمايـــــــــــٌل

املــن:  القاطــع/  هِنــاب: غنيمــة/ احلســام العضــب: الســيف  )صرميــة: عزميــة/ 
الصفحــة/ مضــرب الســيف: حــدُّه/ ذاببــه: طرفــه املدبَّــب/ اجلفــن: غــالف الســيف/ 
ِقراب: ِغمد/ ُيشــاب: : ميتزج/ املخايل: الســحب/ ِوطاُب: ِســقاُء اللنب/ اللســان( 
وهــو هنــا ينســب القــول لغــره )يقولــون( يف معــرض تبليــغ األمــر مبقصــده وغايتــه، 
ممَّــا أشــاَر بــه إىل حظوتــه ومكانتــه املعروفــة لــدى النــاس، فهنــاك مــن يُزيــن لــه اهلجــرة 
عــن قرطبــة إىل حيــث يلقــى التكــرمي واحلفــاوة ممــا يليــق بــه ألنــه احُلســاُم الــذي إذا 
أُدخــل يف غمــده فــلَّ حــدُّه، وهــو الســيُف الــذي يظهــُر مضــاؤه إذا ُســلَّ مــن ِقرابــه، 
فقــد تكــدََّر صفــُو مــا يؤّمــل، وامتــزج املقــام يف قرطبــة ابملــرارة والســخط، وتبــددت يف 
ذلــك اآلمــال، ولــذا؛ فهــو هنــا يُعــّرض ابلرحيــل عــن األمــر إىل مــكاٍن يلقــى فيــه مــن 
يقــّدُر مواهبــه، ويعــرف قــدره، ممــا يذكــران بقــول املتنــي ملّوحــاً ابلرحيــل عــن ســيف 

الدولــة)0)(: 

ميامِننِـــــــــــــــا عــن  ضمــراً  تركنــا  نــدُم إذا  ودَّعتُـــــــــــــــهم  ملــن   ليحدثــنَّ 
 أن ال تفارقَـــــــــهم فالراحلــون هــُم إذا ترحَّلــت عــن قــوٍم وقــد قـــــــــــــدروا
 وشرُّ ما يكسب اإلنساُن ما يـِصُم شــرُّ البــالِد مــكاٌن ال صديــَق بـــــــــــــــِه
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وقد قال ابن زيدون يف املطلع: 

يــرفُّ رواؤه الّصبـــــــــــا غــضٌّ   إذا عنَّ من وصـــِل احِلساِن ذهاُب عــالَم 
ثــواُب وفيــَم اهلــوى حمــُض يشــفُّ صــــــفاؤه عنـــــــــــُه  منهــّن  يكــن  مل   إذا 

فكيــف يظــل الــود مــع ذهــاب الوصــل؟ وكيــف يبقــى اهلــوى مــا مل يكــن ثــواب؟ 
فأشــار ابــن زيــدون يف أول الشــعر إىل مقصــده وغايتــه، فأملــح إىل مــا يريبــه مــن أمــر 
وّد ممدوحــه، وتغــره عليــه، ومــع ذلــك فــإن الشــاعر بعــد أن عــرََّض ابهلجــرة )يقولــون 

شــرق أو فغــرب( عــاد ليقــول: 

 وأرُي املى -ما مل تـَُنل بك- صـاُب سروُر الغى -ما مل يكن منك- حسرٌة
 فأنــــت الشَّراُب العذُب وهو سراُب وإن يــُك يف أهــِل الزَّمــاِن ُمؤمَّـــــــــــــٌل
جنــاُب أيعــوُر مــن جــار الّســماكن جانــــــــٌب الربيـــــــــــــِع  ظــّل  يف   ومُيعــُز 
الدَّهــُر ِكْبـــــــــــــــــَرًة يهــرُم  ثنــاٌء  شبــــــــــــــــاُب فأيــن  الغابريــن  يف   وحليتُــه 

)األري: العسل/ الصَّاب: عصارة شجر مر/ يعور: يظهر فيه موضع ضعف/ 
الســماكان: جنمــان نــّران/ ميعــز: يصلــب ويشــتد/ اللســان( ويف هــذه األبيــات مــن 
العتــاب والتعريــض مــا فيهــا، فكيــف يعــور مــن جــار الســماكن جانــٌب؟ وكيــف ميعــز 
يف ظــل الربيــع جنــاب؟ وأيــن شــعره الــذي ال يهــرم يف مــدح األمــر؟ أال يشــفع ذلــك 

عنــد املمــدوح!؟ ممَّــا يعــوُد بنــا إىل قولــه يف املقدمــة: 

عتـــــــاُب أمــا علمــت أنَّ الشفيــــــــــــــــَع شــباُب احملــب  لــوم  عــن   فيقصــُر 
رواؤه يــرفُّ  غــضٌّ  الّصبـــــــــــا   إذا عنَّ من وصِل احِلساِن ذهــــاُب عــالَم 
ثــواُب وفيــَم اهلــوى حمــُض يشــفُّ صـــــــفاُؤه عنــــــــــــُه  منهــّن  يكــن  مل   إذا 
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أليــس الثــواب يف املطلــع يقابــل ســرور الغــى، وأري املــى، والشــراُب العــذب؟ 
كمــا أن شــفاعة الشــباب للمحبوبــة يف املطلــع، تقابــل شــفاعة الشــعر الــذي ال يهــرم 

يف املمــدوح؟ قــد يكــون..! 

- يف بالط املعتضد بن عبَّاد: 
لقــد وجــدان صــورة الغــزل يف املقدمــة عنــد ابــن زيــدون قــد يــدل ابإلشــارة فيهــا، 
علــى املمــدوح، ومــا حييــط ابلشــاعر مــن مؤامــرات ودســائس، أو إشــاراٍت إىل عالقتــه 
بــه، ومــدى رضــاه وســخطه ومــا إىل ذلــك. . ومــن هــذه املطالــع الغزليــة قصيدتــه الــي 
صاغهــا يف رحلتــه األوىل إىل إشــبيلية، فقــد انتقــل ابــن زيــدون بعــد فــراره مــن ســجنه 
يف قرطبــة إىل إشــبيلية، وظــل حيــدوه األمــل ابلرجــوع إليهــا، ويرســل الوســاطات يف 
الشــفاعة لــدى أمرهــا، حــى عــاد إىل قرطبــة يف أواخــر أايم ابــن حــزم، ليقيــم فيهــا 
مــدًة مــن حكــم ابنــه أيب الوليــد، إىل أن حــدث مــا أوجــب اجلفــاء بينهمــا بســبب 
ثــورة بــي ذكــوان أصدقــاء الشــاعر كمــا ذكــران يف مناســبة القصيــدة الســابقة، ممَّــا دعــا 
ابــن زيــدون إىل اهلجــرة مــرًة أخــرى إىل إشــبيلية، عنــد مليكهــا املعتضــد بــن عبــاد)))( 
وتبــدأ هــذه القصيــدة يف رحلتــه األوىل إىل إشــبيلية مبقدمــة غزليــة اســتغرقت عشــرة 

أبيــات، يقــول يف أوهلــا)))(: 

الرّيـــاِح؟ ُعــرِف  يف  راح   فهــزَّ مــن اهلــوى ِعطــَف ارتيــــاحي أَعرفُــِك 
ِعــــــداٌد؟ أم  تعــرََّض  مــا  الَقــراِح وِذكــُرِك  ابلعــذِب  إليـــــــِه   غِصْصــُت 
 -هَفْت ابلـــعقِل- أم نشواِت راِح؟ وهــل أان مــــنِك يف نشــواِت شــوٍق

)أعرفــك: العــرف الريــح الطيبــة/ الُعــرف: التتابــع، ومنــه قولــه تعــاىل »واملرســالت 
عرفــا«/ العطــف: اجلانــب/ العِــداد: هيــاج الوجــع/ املــاء القــراح: الصــايف/ النشــوات: 
مجــع نشــوة وهــي الســكر/ هفــت ابلعقــل: ذهبــت بــه/ الــراح: اخلمــر/ اللســان( يبــدأ 
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الشــاعُر املطلــع ابســتفهاٍم فيــه تشــكيك، أومــا ُيســمَّى بتجاهــل العــارف فقــد تســاءل 
عــن رائحــِة عطرهــا يف الــرايِح املتتابعــة، هــل هــو العطــر؟ أم الذكــرى أهاجــت شــوقه؟ 
أم مــرُض عــاوده فكــدَّر صفــو شــرِب املــاء العــذب؟ وهــل مــا بــه نشــواُت شــوٍق أم 
نشــواُت ســكر؟ كلُّهــا أســئلٌة ال تتطلــُب جــواابً، وإمنــا أراد هبــا الشــاعُر تصويــر مــا 
بــه مــن حالــٍة شــعورية يتجاذهُبــا اهلــوى والشــوق، وحنــن نعلــُم تعلُّــق الشــاعِر بقرطبــة، 
ففيهــا ُولــَد، وقضــى أايم صبــاه وهلــوه، وشــهدت متنزهاهُتــا مواضــع أنســه وحبــه، وقــد 

قــال عندمــا هــرب منهــا، راجيــاً أن يعــود إليهــا)3)(: 

 فقد فرَّ موسى حن همَّ بــــِه الِقبُط فــــــررت فــإن قالـــــــــــــوا الفــــــــراُر إرابــــٌة
 يَل الشــيمُة الزَّهــراُء واخلُلــُق الســبُط وإنــــــــــــــي لــــــــــراٍج أن تعوَد كبدئِــــــــــــــها

وجنــده هنــا يذكــر- يف املطلــع العــرف وهــي الرائحــة الطيبــة، وتتابــع الــرايح الــي 
تنقلهــا، وطيــب ذكراهــا، واهتــزازه هلــذه الذكــرى أو الرائحــة، وانتشــاءه هبــا، انتشــاء 
الســكراِن ابخلمــر )أعرفــك/ عــرف( فجــاء بكلمــات تشــرك يف اللفــظ وختتلــف يف 
املعى وهي طريقٌة أسلوبية تكثر يف شعر ابن زيدون ليعربَّ بذلك عن حنن جارف 
قــد يشــمل كلَّ مــا حــنَّ إليــه الشــاعُر مــن أهــل ووطــٍن ومــكاٍن وزمــاٍن وحمبوبــة.. ومــا 

إىل ذلــك.. مثَّ قــال ُمقســماً ومؤّكــداً: 

زِنـــــــاٌد َورِيَــْت  مــا  هــواِك   لوصــٍل منــــــــِك طــاَل لــه اقتداحــي لعمــُر 

)لعمــر هــواك: حلــق هــواك/ وري الــزاند: خرجــت انره/ اللســان( فكــم طــال 
طلبُــُه لوصلهــا وعطفهــا، فشــبَّه طلــب الوصــل ابالقتــداح، واهلــوى ابلــزاند، وفيــه معــى 
التأجيــج واالشــتعال، ممــا انســب اهلــوى والشــوق، وقــال )اقتداحــي( فجــاء بــزايدة يف 
املبــى إلرادتــه زايدًة يف املعــى، وهــو شــّدة طلبــه للوصــل، واإلحلــاح فيــه، وقــال )لعمــر 
هــواك( أي لعمــر هــواِك قســمي أو مييــي، فأقســم حبــق هواهــا عليــه أنَّــه مــا تــرك حماولــة 
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أن يفــوز هبواهــا ووصلهــا، وحنــن نعلــم أن ابــن زيــدون قــد عــرَّض كثــراً يف قصائــده 
ورســائله أليب احلــزم ابــن جهــور بطلــب العفو-وصــرَّح أيضــًا- دون طائــل، ممــا انســب 
قولــه هنــا ُمشــراً إىل حمبوبــٍة طــال طلــب وصاهلــا )مــا وريــت زانٌد لوصــٍل منــِك( فقــد 

عــاىن كثــراً مــن الوشــاة الذيــن أحاطــوا ابألمــر حــى ســجنه)4)(: 

 تُعــذَُّر يف وصلــي وَتعــِذُر يف خــذيل أئــن زعــَم الواشــون مــا ليــس َمزعمــًا

يقــول مــن قصيدتــه الطائيــة، الــي وجههــا ألســتاذه أيب بكــر مســلم بعــد جلوئــه 
ألشــبيلية يستشــفعه عنــد ابــن حــزم: 

قَبـــــــــوَلُه يُدنيـــــي ويُنئــي   هــوى َســَرٌف منــُه وصاغيــٌة فَــرُط)))( ومـــــــا زاَل 
وفيها: 

ِعــَدا إىل  وأصغــى  عــّي  مسُعــُه   هلم يف أدميي كلَّما استمكنوا عطُّ عــدا 

وهو هنا يف النص الـُمتناول يقول: 
 بســقِم جفونـــِك املرضــى الّصحــاِح وكــم أســقمِت مــن قلــٍب صحيـــــٍح

)كــم( يُقَصــُد هبــا التكثــر، وهــي خربيــة، أي أنــك أســقمِت قلــوابً كثــرًة جبمــال 
عينيــك الناعســتن، وقولــه )املرضــى الصحــاح( يعــي بــه أنــه كأنَّ هبمــا داٌء ومــا هبمــا! 
وقــد يكــون فيــه إشــارٌة إىل حتــرُّ الشــاعر يف أمــِر ابــن جهــور يف معاملتــه، والنظــر إليــه، 
وإشــارة أيضــاً إىل كثــرة املريديــن حولــه )وكــم أســقمت مــن قلــٍب صحيــٍح(، وحتيُــّـَره 

ه يف قولــه مــن قصيــدة)6)(:  هنــا يشــبه حتــرُّ
الكليـــُل إابئـــــــي يف جــــواركـــــــُم الذلـيــــــُل جواركــُم  يف   وحــّدي 
جُميـــــُل ملختلفــــــاِن مــن حــــــــايلَّ مـهـــما بينهمــا  الفكــَر   أجــاَل 
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واليتـــكم كثــُر مــن   وحـــــظٌّ مــــــن عنايتــــــــُكم قليــُل نصيــٌب 
فيــــكم اآلمــاِل  أنفــُس  قتيـــــُل أحتيــا  أمــــــٌل  أثنـــــــــاَءهــــا   ويل 

وهكــذا جنــد أن احلبيبــة يف شــعر ابــن زيــدون يف املقدمــات »حبيبــًة رمزيــة أراد 
الشــاعر أن مُيّهــد هبــا للغــرض األساســي مــن القصيــدة، وهــو املديــح، فــأراد أن تكــون 
هلــا صفــاٌت فيهــا مــن صفــات املمــدوح، ومنهــا كثــرة األحبَّــاء، وللحــب احلــق ظواهــر، 
ومــن آايتــه مراعــاة احملــب حملبوبــه، وغرتــه عليــه، لذلــك ال نظــن أن احملبوبــة يف قصيــدة 
ابــن زيــدون حمبوبــًة حقيقيــة، إمنــا هــي حمبوبــٌة رمزيــة اســتدعتها التجربــة الفنيــة يف 

القصيــدة«)7)( مث يقــول الشــاعر: 

الِفصـــاِح مــى ُأخــِف الغــراَم يصفــُه جســمي اخلُــرِس  الضَّــى   أبلسنـــِة 
عــّي نُزِعــــــــــــَن  الثيـــــــــــاَب  أنَّ   خفيــُت خفـــاَء طرِفــِك يف الِوشـــاِح فلـــــــو 
حــــــــىَّ الواشيــــــــــَن  مـــــــن   رضينَـــــــــــــا الرُّســــــــَل أنفــــــــاَس الــرايِح لُلّقينَـــــــــــــــــا 

وهنــا تصويــٌر حلالــة شــديدة مــن الوجــد واحلــب، يظهــر ذلــك مــن املبالغــة يف 
وصــف الذبــول والنحــول، الــذي أخفــى جســمه، خفــاء الوشــاح يف خصرهــا، فكــم 
قاســى مــن الوشــاة حــى قنــع بتحميــل شــوقه أنفــاَس الــرايح، وكــم قاســى منهــم وهــو 
يف بــالط ابــن احلــزم، وكــم راســل الوســطاء مــن إشــبيلية مســتعطفاً إايه، لقــد غــادر 
الشــاعر قرطبــة هــارابً رغمــاً عنــه، وتصويــُر أمل الفــراق عنــد مــن ُأجــرَب علــى اخلــروج مــن 
الوطــن، أوجــع منــه عنــد مــن خــرج اختيــاراً، ولــذا؛ كانــت املبالغــة يف وصــِف النحــول 
والذبــول، ومــن هنــا قــد يّتســع يف الشــعِر معــى الشــوق إىل احملبوبــة، إىل شــوٍق أكــرب؛ 
إىل وطــٍن ومــكاٍن ومكانــٍة -إضافــًة للمحبوبــة- وهــذا مــا يســمح لنــا أبن نعتقــد أن 
احملبوبة هنا، مل تكن امرأًة فحســب، بل كل ما أحبه الشــاعر يف وطنه، وما الشــوق 
واحلنــن ووصــف الذبــول والنحــول إالَّ إشــارة مــن الشــاعر، حلالــٍة نفســية عاانهــا يف 
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غربتــه، ولــذا؛ فهــو يذكــر وطنــه الــذي نعــَم فيــه مبــا يريــد ومــن يريــد: 

فوقــي جــنَّ  ليــــــــــٍل  ظــالِم  الصَّبـــاِح وربَّ  إىل  الّصبــاِح  عــن   فنُبــُت 
 -فديُتِك- أو جنحُت إىل اجلُنـاِح فهــل عــَدِت العفــاَف هنــاَك نفســي
ِعنــــــــــــــاين يُثـــــنــــــي  ال  أجلُّ   رشـــــــــاُد العــزِم عـــــن َغــّي اجِلمــــــاِح وكيـــــــــف 

)جنَــح: مــال/ اجلُنــاح: اإلمث/ أجل: أحلُّ/ يثــي عنــاين: يــردين/ الغــّي: الضــالل/ 
اجِلمــاح: االندفــاع/ اللســان( فلــو كان الشــاعر قــد وجــد مــن الفــراق والبعــد مــا وجــد، 
فقــد طاملــا كانــت لــه ليــاٍل قضاهــا فيمــا حيــب، وقــال )رب ظــالم ليــل( وســياق 
الــكالم يُفهــم منــه التكثــر، أي أنــي كثــراً مــا فعلــُت ذلــك، وســؤاله التقريــري هنــا 
)فهــل عــدت العفــاف هنــاك نفســي؟( يشــُر بــه إىل مــا امتــاز بــه عــن ســواه، مــن 
اإلخــالص والوفــاء ونقــاء الســريرة، وهــو العفــاُف الــذي ميَـّــَز عالقتــه مبحبوبتــه، رغــم 
الليــل الطويــل الــذي قضــاه معهــا حــى الصبــاح، فقــال )وكيــف أجلُّ ال يثــي عنــاين 
رشــاد العــزم..( وهــو الرشــاد الــذي ذكــره عندمــا خاطــب األمــر ابــن جهــور مــن 

ســجنه بقولــه)8)(: 

أشاَد هبا الواشي ويعِقلُنـــــــي عقلي وإيّن لتنهــاين نُــــــــــــهاَي عــن الــي

ويقول فيها: 

 وال ابملسيء القوَل يف احلسِن الِفعِل وما كنُت ابملـُهدي إىل السُّوَدِد اخلََنا

وكأن الشــاعر يتوجه ابملطلع يف مديح املعتضد إىل ابن جهور -وما كان عليه 
الشــاعر من إخالٍص ووفاء- ويتشــوَّق إىل وطنه؛ فجاءت احملبوبة بعيدة بُعد قرطبة 
ال ُتَدرُك إالَّ ابلرائحة الي حتملها الرايُح أو ابلذكرى، عاىن يف سبيل الوصول إليها 
)مــا وريــت زانٌد لوصــل( وكان عليــه مــن هواهــا شــواهد الذبــول والنحــول، وكان يف 
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لياليــه معهــا عفيفــاً مل يندفــع يف الغوايــة، كمــا أنــه مل يتآمــر ضــد األمــر عندمــا كان يف 
بالطــه وهــي التهمــة الــي تســببت بســجنه وأدت ابلتــايل إىل جلوئــه إلشــبيلية، يقــّوي 

هــذا التأويــل ويــؤازره، قولــه يف القصيــدة بعــد أن مــدح املعتضــد: 

املِــراِح؟ أال هــل جـــــــــــــاَء مــن فارقــُت أيّن رفــُل  الـــُمى   بساحــــــاِت 
زمـــاٍن يف  ظاللــك-  -مــن  الضَّواحــي وأيّن  رقــراِق  اآلصــاِل   نــدي 
التَّحّفــــــي بريــــــــــــــــحــــــان  السَّمـــــــاِح حُتيينـــــــي  معتّـــــــــــــَــقَة   وُتصبُحـــــــي 

وقولــه )أال( الــي لالســتفتاح، واســتفهامه بعــد ذلــك بـــ )هــل( أراد بــه التعريــض 
أبيب احلــزم بــن جهــور، وهــو الــذي قــال لــه قبــل ذلــك ملّوحــاً ابلرحيــل)9)(: 

غــرِِه إىل  َجـــــــــــهاًل  ُمرشــدي   أغى عن املصبـــاِح ضوُء الصَّباح اي 

وقال أيضاً يف قصيدة أخرى)60(: 

مــّي حافــٌظ مبــا ضيَّـــــــعَت   ويُلَفى ملــَا أرخصَت من خطري ُمغِلي ســُيعَى 

ولــذا؛ وصــف يف هــذه القصيــدة كيــف أصبحــت حالــه عنــد املعتضــد يف صــورة 
رائعــة ملــكاٍن فســيٍح واســع، جيــرُّ الشــاعر ذيــل ثوبــه فيــه متبخــراً، مرحــاً، نشــيطاً 
)بســاحات املــى رفــل املــراح( يف ظــل ملــك )نــدي اآلصــاِل رقــراق الضواحــي( وأراد 

أنــه يف كنفــه يف يف زمــاٍن قشــيب، حتقَّقــت فيــه آمالُــه، ولــذا قــال فيــه: 

 وأجريــَت الزَّمــاَن علــى اقـــــــــراحي لقد أنفذت يف اآلماِل ُحــــــــكمي
ــّظ  إذا ما أثَّ ريُشَك يف جنـــــــــــــاحي وهــل أخشــى وقوعــاً دون حـــــ
 وال اســتوريُت مــن زنـــــــــــٍد َشــحاِح فمــا استســقيُت مــن غيـــــــــٍم َجهــاٍم
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/ َجهــام: الســحاب الــذي ال مــاء فيــه/ اســتوريت: طلبــت  : كثــر والتــفَّ )أثَّ
النــار/ زنــد: العــود تُقــَدُح بــه النــار/ شــحاح: خبيــل/ اللســان( أال تقابــل هــذه الصــورة 
يف وصــف أنــه حــاز مــا يُريــد ومــا تطلَّعــت إليــه نفســه، دون طلــٍب منــه، أو ابألحــرى 
دون إحلــاٍح أو جلاجــٍة أو اقتــداح )فمــا استســقيت/ وال اســتوريت( أال يقابــل ذلــك 

قولَــه يف املطلــع: 

ــداحي لعمــُر هــــــــــواِك مــــــــا وريــــــــت زنــــــاٌد  لوصــٍل منــِك طــال لــه اقتــــــــ

فقد طاملا حاول الوصول إىل رضى أيب احلزم دون جدوى، أما هنا يف إشبيلية 
فمــا استســقى، وال اســتورى، وقولــه )شــحاح( فيــه تعريــٌض أبيب احلــزم الــذي طاملــا 
تطلع إىل عفوه دون جدوى، وطاملا ســأله اخلالص من الســجن دون طائل، فكان 

يف ذلــك شــحيحاً  كالســحاب اجلهــام وقــد قــال يف ذلــك))6(: 

النَّــاس كلُُّهــُم وحــظُّ  منـــــــُه  العِــرَبِ ُحرِمــُت  مــن  الُكبـــــــــــرى  العــربِة   هلــذه 
 ففيــَم أصبحــُت ُمنــــــــحطَّاً إىل الَعَفــِر قــد كنــُت أحســبي والنَّـــجُم يف قــرٍن

وقال له أيضًا))6(: 

 ردَّ الّصبـــــــــــــا بعــد إيفــاٍء علــى الِكــرَبِ ال تلــُه عــي فلــم أســألَك ُمعتــــــــــِسفًا
َــِر واســتوفر احلــظَّ مــن ُنصــٍح وصاغيــٍة  كالمهــا العلــُق مل يُوَهــب ومل يُعـــــــــ

أمَّا ُهنا يف إشبيلية فقد مثل من العطاء، وانتشى به فلهج ابلثناء والنصح: 

مــن األايدي مَثِــــــــــــلُت  قــد  أان   إذ اّتصــل اغتباقــي يف اصطبــــــــاحي فهــا 
ثقــٌف النُّــــــــــصَح  فــإنَّ  أعجــز  ــــــــــــكَر صاحــي فــإن   وإن أســكر فــإنَّ الشُّ
نـــــــــــــــــجاِح ِلَمــا أكسبــــــــــــت قــدري مــن ســناٍء مــن  ســعيي  لقَّيــَت   ومــا 
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- والقصيــدة التاليــة نظمهــا ابــن زيــدون مادحــاً املعتضــد يف مســتهل حياتــه 
العمليــة يف إشــبيلية عندمــا هاجــر إليهــا للمــرة الثانيــة ســنة )44هـــ واســتقرَّ هبــا، يقــول 

يف أوهلــا)63(: 

َمــراُد الِقبــــــــــاِب  تلــك  يف   لو ساعَف الكِلَف الـَمشوَق ُمراُد للُحــّب 
محايــًة أجــدَّ  فقــد  هــواِك  أنـــــــــــــــــــجاُد ليَـــــــــــُغر  فتيـــــــٌة  جنــــــٍد   لفتــــــــــاِة 
 ابلوصـــــِل إالَّ أن يــــــطـــوَل ِجـــــالُد كم ذا التجلُُّد؟ لن يساِعفك اهلوى

)املـَــراد: موضــع االرتيــاد رادت اإلبــل اختلفــت يف املرعــى/ الكلــف: احملــب/ 
ُمراد: أمل وغاية/ اللســان( ويف هذا املطلع َشــوٌب من احلنن والشــوق، واإلحســاس 
للبعيــد  القبــاب( فاســتخدم اســم اإلشــارة  تلــك  قــال )للحــب يف  ابملــرارِة للفقــد، 
)تلــك( وقــدم اجلــار واجملــرور )للحــب( ألمهيتــه عنــده، ألنــه موضــع العنايــة ابلقــول، 
فاحلبيــب يســكن تلــك القبــاب البعيــدة، ولــو كانــت اآلمــاُل أتيت مبــا تشــتهيه النفــس، 
لــكان لــه يف تلــك القبــاب )َمــراد( أي الراتد ذلــك املــكان اخلصــب ابلذكــرايت يف 
قلبــه، ألن الـــَمراد ال يكــون إال لطلــب املرعــى، وال يكــون املرعــى إال خصبــاً، وقــال: 
ليـَغُــر هــواك، )ليغــر: ليخفــض، ألن الغــور مــا اخنفــض مــن األرض، والنجــد مــا ارتفــع 
منهــا/ وأجنــاد: مجــع جنــد وهــو الشــجاع املاضــي/ اللســان( و)ليغُــر( الــالم الم األمــر، 
ويف ذلــك طلــٌب مــن الشــاعر للهــوى أبن يذهــب، ويتحــوَّل، ألن فتاتــه حيميهــا فتيــٌة 
أجنــاد، )كــم ذا التجلًّــد؟( فيــه اســتفهاٌم للتعجــب، فقــد كثــر تكلفــه الصــرب، فاهلــوى 
لــن يســاعفه ابلوصــول إىل مــا أراد إالَّ )أن يطــوَل ِجــالد(، وحنــن نعلــم أن ابــن زيــدون 
نظــم هــذه القصيــدة بعــد هجرتــه وخروجــه الثــاين مــن إشــبيلية، وقــد كان يف القصيــدة 
الســابقة مؤّمــاًل يف الوصــل أو راجيــاً العفــو والعــودة، أمــا هنــا فــإن اإلشــارات توحــي 
يف النــص ابنقطــاع العالئــق، وخفــوت األمــل، فقــد خــرج الشــاعر بعــد مــا كان مــن 
جفــاء أيب الوليــد بــن جهــور لــه، بســبب شــكه يف عالقتــه بثــورة بــي ذكــوان أصدقــاء 
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الشــاعر، فخــرج مــن وطنــه ودايره، مــع حبــه ألهلــه، خروجــاً ال عــودة بعــده، خلشــيته 
علــى نفســه، ولــذا؛ تطلَّــع بعــن الشــوِق إىل مواضــع أنســه وأحبتــه، فجــاء االســتفهام 
التعجــي خماطبــاً الشــاعُر بــه نفســه )كــم ذا التجلــد؟( ولــذا جــاءت اإلجابــة أيضــاً 
علــى التجريــد )لــن يســاعفك اهلــوى( فكأنــه اختــذ يف أســلوب املخاطبــة رفيقــاً يســأله 
فيجيبه على عادة الشعراء اجلاهلين، وهو يف هذا يهيمن عليه الشعور ابلوحشة فيتخذ 
أنيســاً لــه يســاعفه ابإلجابــة، ولكنهــا إجابــةٌ صادمــة )لــن ُيســاعفك اهلــوى ابلوصــل( مثَّ 

يســتثي )إالَّ أن يطــول جــالد( وقــد طاملــا طالــت حروبــه مــع أعدائــه وحســاده)64(: 
ثقــاُب فديتك كم ألقى الفواقَر من ِعدا الفســاِد  لنيـــــــران   ِقراهــم 

وهــي القصيــدة الــي ذكــر فيهــا األهــوال واملعشــر، ولكنــه يف هــذه القصيــدة 
ضــرب صفحــاً عــن ذلــك، واكتفــى بذكــر أهنــا مــن جنــد، وحيميهــا فتيــٌة أجنــاد، وأنــه لــن 
يسعفه اهلوى إال بطول جالد، وقد يعود ذلك إىل حالٍة نفسية من الشعور ابالهنزام 

أمــام الظــروف واألحــوال، وتقلبــات احليــاة، ولــذا؛ كان الرحيــل الثــاين، مث قــال: 
الــُورَّاُد أعقيلــة الســرب الـــُمباِح لِورِدَهــا ُحلّــيَء  إذ  اهلــوى   صفــَو 
حبيلــٍة تنــــــلِك  مل  للمصايــِد  فُتصــاُد مــا  لتــــــــُــدَّرى  الظبــاء   إنَّ 

)عقيلــة: كرميــة احلــي/ الســرب: مجاعــة النســاء أوقطيــع الظبــاء/ ُحّلــيء الــوراُد: 
ُمنعــوا وطــردوا/ اللســان( وجــه ســؤاله للمحبوبــة أبداة االســتفهام اهلمــزة الدالــة علــى 
القــرب، ممــا يشــي بقرهبــا منــه عاطفيــاً، وإن كانــت بعيــدة يف )تلــك القبــاب( ولكنّــه 
ُمنــَع هواهــا وطُــرد عنهــا، ومل تســعفه احليلــة يف الوصــول إليهــا، أمل يذكــر تغيُـّــَر األمــِر 

عليــه يف القصيــدة الــي تنصَّــل فيهــا مــن الفتنــة وعــرَّض خبروجــه مــن قرطبــة))6(: 
صــــــــفُوُه أمَّلــَت ُكــّدَر  الــذي   فأضحى الرضى ابلسخِط منه يُثاُب وإن 
خمايــٌل ظنــــــنَت  ممــا  أخَلفــت   وقــد صِفــَرت ممَـّــــــا رجــوَت ِوطــاُب وقــد 
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ولــذا ذكــر يف هــذه القصيــدة أنــه ُمنــع هواهــا، وُصــدَّ عنهــا، فقــد أخرجتــه ُكــدرُة 
العيــش يف قرطبــة ليطلــب صفــوه يف إشــبيلية، أال يتَّســع التأويــل هنــا، لتصبــح احلبيبــة 
النائيــة، قرطبــة، الــي التــزال قريبــة مــن قلبــه، ولكنــه ال يســتطيع العــودة إليهــا، أو لــن 
يكــون هنــاك وســيلة يف أن يرودهــا، أو يذهــب إليهــا وجيــيء؟ )الـــَمراد: املــكان الــذي 
يُذهــب فيــه وجُيــاء/ اللســان( والشــاعر عندمــا يقنــع ابإلايب عــن خــوض املعــارك 
واجلِــالد، فمــا ذاك إالَّ ألنــه مل يســتطع أن يصلهــا ولــو ابحليلــة، ولــذا؛ تعجــب فقــال: 

فُتصــــــــاُد مــا للمصـــــايِد مل تنـــــــــــــلِك حبيلــٍة لتـُــــــــدَّرى  الظبـــــــــــــاء   إنَّ 
أليــس يف ذلــك إشــارة إىل تغــرُّ ودٍّ ليــس بــراٍج صفــوه، وجفــاٍء طــال ليلــه، وقــد 

قــال مــن قصيــدة، موجهــاً خطابــه لألمــر)66(: 

اعراضهــا ســرَّ  أدر  مل  نبــوًة   وقد كان جيلو عارَض اهلّم أن أدري أرى 
ظالُمــُه ادهلــمَّ  الليــــــُل  هــو   فال كوكٌب للُعذِر يف أفقــــــــِه يســري جفــاٌء 

مث يقول هنا: 

أرصــــــــــــــــاُد إن يعــُد عــن مَسُــراِت ِجزِعــك ســامٌر هلــم  ُمطَّلــٍع  كّل   يف 
بيَنهــا للمتـــــــــــــــــيَِّم  ترقــرق  بُــراُد فِبَمــا  الغليـــــــــــــــــِل  حــرَّ  نفــى   غلــٌل 
 شــوٌق كمــا طــرَق السَّليــــــــــــَم ِعــداُد أان حــن أُطــرُِق ليــَس يفتــــأُ طارقــي

)يعــُد: يصــرف/ الســمرات: شــجر الطلــح/ اجلــزع: منعطــف الــوادي/ الســامر: 
اجملتمعــون للحديــث يف الليــل/ أرصــاد: مراقبــون/ ترقــرق: تــألأل وملــع/ الغلــل: املــاء 
اجلــاري املتخلــل بــن األشــجار/ الغليــل: شــدة العطــش/ الــرباد: املــاء البــارد/ أطــرق: 
أرخــى عينيــه إىل األرض، أمــال رأســه وأســكنه/ ليــس يفتــأ: ليــس يــربح/ الســليم: 



د. فوزية عبد هللا العقيلي

العدد الثالث والعشرون )رجب ١٤٤٠ هـ - مارس 2٠١٩ م(             2٦٧

اللديــغ/ الِعــداد: اهتيــاج الوجــع القــدمي ومعاودتــه/ اللســان( لقــد اكتفــى ابــن زيــدون 
هنــا أبن يقــول: إنــه انصــرف عــن حّيهــا لوجــود األرصــاد مــن أهلهــا الذيــن أشــار إىل 
كثرهتــم بقولــه )يف كّل ُمطَّلــٍع( أي )يف كل موضــٍع تطلــع عليــه الشــمس/ اللســان( 
وهــو الــذي قــال يف قصيدتــه الرائيــة معرضــاً خبروجــه، مشــراً إىل رصــِد أعدائــه لــه)67(: 

إشــــــــــارًة الســالم  ردَّ  أرى   تســوُّغ يب إزراَء من شــاَء أن يُزري ففيــَم 
 إذا مل يكــن ممَّــا فعلــُت هلــم ُمْضـــــــــِر أانٌس هــُم أخشــى للذعــــــة ِمقــويل
 وإن تكــن الُعتــى فأحــِر هبــا أحــــــــــِر فــإن عاقــِت األقــداُر فـــالنفُس حــرٌة

لقــد أمعــن الشــاعر يف هــذه القصيــدة يف وصــف األســى الــذي اجتاحــه لفــراق 
ــا أراد مــن ابــن جهــور، وأعيتــه الســبل، فحيــل  مــن حيــب، ومــا حيــب، فقــد عجــز عمَّ
بينــه ومــا يشــتهي؛ الوطــن واألهــل واألحبــاب إضافــًة إىل املركــز واجلــاه واملنصــب، 
ولــذا؛ جنــد يف هــذه األبيــات الثالثــة )إن يعــُد/ فبمــا ترقــرق/ أانحــن أطــرق( نــربة 
ــُمِمّض الــذي يظهــر يف صــورة امليــاه  اخلضــوع واالستســالم، واإلحســاس ابلشــوق الـ
اجلاريــة املتــألألة بــن أشــجار حّيهــا، ووصفهــا أبهنــا ابردة، وأهنــا تشــفي غليلــه، لــو 
كان يف الوصــول إليهــا ســبيل )مــا للمصايــد مل تنلــك حبيلــة؟!( ولــذا؛ يرتــدُّ ابلصــورة 
إىل نفســه، فيذكــر أن إطراقــه وســكونه وعــدم رغبتــه يف مواجهــة خصومــه، ال يعــي 
نســيانه لوطنــه وأهلــه، بــل إن هــذا اإلطــراق لشــوٍق يعــوده، كمــا يعــود اللديــَغ وجُعــه، 
وتســتوقفنا صــورة اإلطــراق والســكون، فهــي إشــارٌة أبن ال رجــوع، ولــذا فــإن شــوقه 

)ال يفتــأ( فــال يفارقــه أو يركــه، مث يقــول: 

 كيــال يــزور خيــــــــــــــاُلِك املعتــاُد ينهــى جفــاؤِك عــن زايريَت الكــرى
 إذ فيه من عوِز الِوصــــاِل ِسداُد ال تقطعــي صــــلة اخليــاِل -جتنُّبــًا-
ضنينــــــــــٌة ابلســالم  أنَـّـِك  ضــرَّ   أايم طيفــِك ابلعنـــــــــــــــاِق جــواُد مــا 



عالقة المطالع بالمقاصد في القصيدة المادحة عند ابن زيدون )دراسة أدبية(

2٦8                                              مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها

)العــوز: احلاجــة/ الّســداد: مــا ُســدَّ بــه، يقــال: ســداٌد مــن عــوز، وســداٌد مــن 
عيــش أي مــا ُتســدُّ بــه احلاجــة/ ضنينــة: خبيلــة/ اللســان( لقــد وجــدان اختالفــاً يف 
ــُمَمنَّعة- هنــا الختــالف املقصــد، فاحملبوبــة يف هــذا النــص،  التنــاول لصــورة الفتــاة الـ
هــي الــي جتفــو الشــاعر، وهــي الــي تقطــع الصلــة ولــو ابلســالم، وخيشــى أن تضــنُّ 
حــى ابخليــال يف املنــام )ينهــى جفــاؤك/ ال تقطعــي صلــة اخليــال/ جتنُّبــاً / ابلســالم 
ضنينــة( وقولــه )جتنُّبــاً( اعــراٌض مــن الشــاعر لــه داللتــه يف املعــى، أبن اإلعــراض كان 
منهــا هــي )جتنُّبــاً( وليــس خوفــاً مــن أهلهــا، ففــي قصيدتــه الــي توجــه هبــا إىل أيب 
الوليــد ابــن جهــور مهنئــاً: )أجــل إن ليلــى حيــُث أحياؤهــا اأُلســُد( كانــت الفتــاة ال 
تفــي ابلوعــد، ومتنــع الوصــل، ليــس برغبــٍة منهــا، إمنــا خلــوٍف مــن أهلهــا املصاليــت)68(:

 مصاليُت يُنسي يف وعيــدهم الوعُد هلــا عــدٌة ابلوصــِل يوعــُد غبّــــــَــها
خيالُـــــــها يعــوَد  أن  عليهــم   فيسعَف منــها انئٌل يف الكرى مثُد عزيــٌز 
 يُطيــُل عنـــاَء املــُـقَتضي واهلــوى نقــُد كفــى لوعــًة أنَّ الِوصــاَل نسيئــــــٌة

بــالط  الــوزارة -وهــو يف  التهنئــة والتعريــض بطلــب  وقــد كانــت القصيــدة يف 
األمــر- مل يكــن بينهمــا جفــاٌء أو قطيعــة، وإمّنــا اســتبطاٌء ملــا تعلَّقــت بــه نفســه مــن 
وصــوٍل ألعلــى املراكــز، فجــاءت احملبوبــة ممنوعــة مــن الــزايرة، يعــزُّ علــى أهلهــا أن 
تصلــه، وجــاء وعدهــا نســيئًة آجــاًل، رغــم أن هــواه هلــا نقــد، وقــد ذكــران أنــه قــد يعــي 
ــا هنــا؛ فاحملبوبــة قاطعــٌة بنفســها،  ــَل بلوغهــا، أمَّ بــه رغبــات نفســه الــي أتجَّلــت، وأمَّ
جافيــٌة للشــاعر، مانعــٌة للوصــال، والشــاعر نظــم هــذه القصيــد يف بدايــة عهــده الثــاين 
يف إشــبيلية حيــث مشــاعر الفــراق ال تــزال متأججــة فوصــف فيهــا حالــًة نفســية مــن 
الشــعور ابلفقــد لوطنــه وأحبتــه، وأمــٍر جفــاه وقــاله وتغــرَّ عليــه، ممــا اضطــره ملفارقتــه، 
كمــا أن قولــه هنــا )أايم طيفــك ابلعنــاق جــواد( فيــه رغبــة دفينــة ابلعــودة، فجــاء 
الشــاعر  يفــارق  مل  األمــل  ولعــلَّ  املعانــق،  والطيــف  احلقيقــة ابخليــال  عــن  العــوض 
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لــة ابالســتعطاف والشــكوى:  فجــاءت األبيــات التاليــة حممَّ

فــؤاُد هــالَّ محـــــــــلِت الســقَم عــن جســٍم لــه عليـــــــــــــــــِك  ُزرَّت   يف كلَّــٍة 
 ممَـّـا يُطيــل ضــى الفــى فيـُـــــــــــعاُد أو ُعدِت من سقِم اهلوى إنَّ اهلوى

وقولــه )هــالَّ( فيــه طلــٌب وحتضيــٌض، أبن تــزوره ملــا هــو عليــه مــن ُســقٍم بســبب 
اهلــوى، ولكــن.. ال يلبــث ابــن زيــدون أن ينفــض مشــاعر اخلنــوع واالســتكانة، فقــد 
كان مــن مالمــح شــخصيته املميــزة الشــعور ابلعــزة واإلابء)69( نستشــف هــذه املالمــح 
من شــعره ورســائلة، ومن ذلك رســالة وجهها إىل األديب أيب بكر بن مســلم أايم فراره 
مــن الســجن يقــول فيهــا »ووجــدت احلــرَّ ينــام علــى الثّــكل وال ينــام علــى الــذل...«)70( 

فيقــول هنا: 
ســواُد إيهــاً فلــوال أن أروعــــــــــِك ابلسُّــرى لطــاَل  أو  ِوســاٌد   لدنَـــــــــــــــا 
 ُفُضٌل، سوى أن العطاف نِــــجاُد لغشــيُت ُســجفِك يف ُمــالءِة نثــــــــــرٍة
ِوســاُد ألميُل يف ُســكِر اللَّمى فيبــــــــيُت يل الســواَر  ذاَك   ممَـّــــــــا حــوى 
 ليعــوَق عــن أن يُقَتضــى امليـــــــعاُد فِعدي املـُى فوعيــــُد قوِمِك مل يكن

)إيهاً: حسبك أوُكّفي/ السُّرى: السرلياًل/ الِسواد: الِسرار واملناجاة/ السجف: 
الســر/ املــالءة اإلزار/ النثــرة: الــدرع الواســعة/ العطــاف: الــرداء أو الســيف/ جنــاد: 
محائل الســيف/ اللمى: ســواد الشــفة/ اللســان( وهنا أتيت اللمحة القيســية يف صورة 
اقتحــام اخلــدر فهــو الــذي يســتطيع الوصــول إليهــا رغــم منعــة أهلهــا الفتيــة األجنــاد 
بــل أيضــاً رغــم جفائهــا، وقطعهــا للوصــل )جتنُّبــاً( وهــذه اللمحــة يف الشــعر تشــي مبــا 
خيــاجل ابــن زيــدون مــن أمــٍل يف العــودة وإن كان أمــاًل بعيــداً ُمعلَّقــاً فقــال )لــوال( وهــو 
حــرف شــرٍط يــدل علــى االمتنــاع، امتنــاع اجلــواب المتنــاع الشــرط، فامتنــع اقتحامــه 
اخلدر )لغشــيت ســجفك( لعدم رغبته يف أن يروَعها )لوال أن أروعك( وفيه اعتزاٌز 



عالقة المطالع بالمقاصد في القصيدة المادحة عند ابن زيدون )دراسة أدبية(

2٧٠                                              مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها

ابلنفــس واســتعراُض للقــوة فقــد »قضــى حيــاًة كلَّهــا كفــاح ونضــاٌل يف ســبيل بلــوغ 
القمــة، فــإذا صدمتــه األحــداث أو قهرتــه النوائــب هــبَّ إىل النضــال اثنيــة، وأىب إال 
أن يســردَّ مكانتــه، ويســرجع منزلتــه، وكــم انضــل خصومــاً ألــدَّاء، وكافــح منافســن 
أقــوايء مــن قضــاٍة ووزراء، فلــم يفــلَّ عزمــه أيس، ومل يثلــم حــده قنــوط، حــى مت لــه 
االنتصــار«))7( ولــذا؛ ظــلَّ األمــل يــراود الشــاعر طــوال مــدة إقامتــه يف إشــبيلية، فقــد 
كان حيلــم بفتــح قرطبــة الــي عــزَّت علــى ذلــك خــالل حكــم املعتضــد، ولكــن احللــم 
حتقــق يف أايم املعتمــد مبعونــة ابــن زيــدون، الــذي دخــل قرطبــة قريــراً راضيــًا))7( أال تعــي 
هــذه األبيــات التعريــض ابالســتيالء علــى قرطبــة مــن قبــل املعتضــد الــذي دانــت لــه 
معظــم ممالــك األندلــس! وقــد كان.. وعــاد ابــن زيــدون غاشــياً ســجف قرطبــة، بعــد 
طــول غيــاب، ولــذا قــال يف القصيــدة متوعــداً ابلعــودة، رغــم البعــد )تلــك القبــاب( 

ورغــم الوعيــد: 

 ليعــوَق عــن أن يُقَتضــى املـيـــعاُد فِعدي الـُمى فوعيــُد قوِمِك مل يكن
فلــن حيــول بينــه والوصــول إىل غايتــه حائــل، وال بــدَّ مــن العــودة، فقــد طاملــا صبَــا 

إليهــا وانتشــى برائحــة عطرهــا:

 ُجــــــــــــــرٌد تبّلغـــــــــــــــي جنـــــــــــــــــــاُه ِوراد أصبــــو إىل ورد اخلــدوِد إذا عــَدت
 إن شيَب ابجلسِد العطِر ِجساد وأراُح للعطـــــــــِر النَّمـــــــوِم أريــــــــــــُجه

)أصبــو: أميــل/ عــدت: جــرت/ اجلــرد: مجــع أجــرد وهــو الفــرس القصــر الشــعر/ 
ــقرة يف اخليــل/  اجلــى: الثمــر الغــض/ الــِوراد مجــع ورد وهــو لــون بــن احلمــرة والشُّ
أراح: أطــرب وأنشــط/ شــيب: مــزج/ اجلســاد: الزعفــران وحنــوه مــن الصبــغ األمحــر 
واألصفــر/ اللســان( واملعــى: إن اخليــول احلمــر اجلــرد تذكــرين بلــون اخلــدود، فأُنِشــُط 
خيلــي، وأســرع هبــا عــدواً، ألجتــي مــن مجاهلــا، فــأراتح لرائحــة اجلســد الــي ُمزجــت 



د. فوزية عبد هللا العقيلي

العدد الثالث والعشرون )رجب ١٤٤٠ هـ - مارس 2٠١٩ م(             2٧١

برائحــة الزعفــران، مل جنــد يف املشــاهد الســابقة ملطالــع فتــاة اخلــدر عنــد ابــن زيــدون 
مثــل هــذه الصــورة اللونيــة الــي ســاد فيهــا اللــون األمحــر، يف اخليــول اجلــرد، واخلــدود، 
واجلســاد، فلمــاذا ســاد اللــون األمحــُر هنــا؟! وملــاذا ذُِكــر اخليــل يف معــرض تشــبيه اخلــد 
ابلــورد؟!، وملــاذا جــاءت هــذه الصــورة بعــد طلــب الوعــد، وذكــر الوعيــد، الــذي تــال 
وصــف قدرتــه علــى بلــوغ املــراد؟! أال تــدل هــذه اإلشــارات علــى مقاصــد الشــاعر، 
وتطلعاتــه، يف بلــوغ مــا أمَّلــه مــن العــودة إىل وطنــه، ولــو علــى اخليــول اجلــرد احلمــر 
الــي شــاهبت امحــرار خــدود صاحبتــه!؟ أليــس يف هــذه الصــورة املشــوبة ابللــون األمحــر 
داللــة علــى فتــح قرطبــة الــذي طمــح إليــه الشــاعر ممــا أملــح بــه إىل الدمــاء الــي قــد 
ُتســَفك يف ســبيل ذلــك؟! قــد يكــون! ولعــلَّ مــا يؤيــد هــذا التأويــل، قولــه بعــد ذلــك: 

 أنَّ القنـــــــــــــا مـــــــــن دونِــِه أرصــــــــاُد عــزٌم إذا قصــــــد احلمــى مل يَثنــــــــــــــه
ــُد فإنَّــُه بــالُد مــن كان جيهــُل مــا البليــــــــــ احلظــوِظ  عــن  تطَّبيــــــه   مــن 
ــهامِة مــن إذا أمــــــٌل مســا  نفــذت بــه شــورى أو استبــــــــداُد وفــى الشَّ

)القنــا: الرمــاح/ أقصــاد: متكّســر/ البليــد: الغــر ذكــي، والبــالدة ضــد النفــاذ 
والــذكاء واملضــاء يف األمــور/ تطَّبيــه: تصرفــه/ فــى الشــهامة: الشــهم هــو الذكــيُّ 
املتوقّــد والشــهم اجللــد النافــذ يف األمــر/ اســتبداد: اســتبد ابألمــر انفــرد بــه/ اللســان( 
ولــو  اجلــرد،  اجليــاد  علــى ظهــور  ولــو  األمــل،  يبلــغ  الــذي  العــزم  مــن  البــدَّ  فــإذاً؛ 
تكسَّــرت الرمــاح لطــول الطّعــان، فهــو الــذي خــرج مــن بلــده ألنــه كــره اإلقامــة علــى 
ــل االرحتــال للمجــد، وقــد قــال )فــإن عاقــت األقــدار فالنفــس حــرة()73(  الــذُّل، وفضَّ
فهــو الفــى الشَّــهم املتوقــد الــذكاء، اجلســور، الــذي ال مينعــه عــن بلــوغ هدفــه شــيء، 
إذا أصــرَّ عليــه، وتطلعــت إليــه نفســه، وهــو الُطمــوح الــذي أهَّلــه ألن يصــل ألعلــى 
املناصــب يف كنــف املعتضــد، مث ابنــه املعتمــد، وهــو أملــه ايل ظــلَّ حيــدوه حــى دخــل 
قرطبــَة منتصــراً، ولــذا؛ مل حُيــل بينــه وبلــوغ هدفــه اليــأُس والقنــوط، فــإن طــال البعــد، 
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فــال بُــدَّ مــن اللقــاء إذ )لــن يطمئــنَّ لــه مهــاد(: 

مهــاُد- مــن مبلــٌغ عــي األحبَّــــــــــــة -إذ أبــْت يطمئــــــــــنَّ  أن   ذكراُهــُم 
جامــٍع داٍر  دنــــــــــــــــّو  ُربَّ  أيَس  ِبعــاُد ال  إليــــــــــــه  أدَّى  قــد   للشَّــمل 

وقــد كان رحيلــه إىل إشــبيلية ســبباً يف عودتــه فاحتــاً لقرطبــة، وكان البعــد ســبباً 
للقــرب، كمــا كان خروجــه إىل بــالط العباديــن طلبــاً للمجــد، وحتقيقــاً لآلمــال: 

 يف الغـــــــرب مشـــــــُت بــــروقه أرتـــــــــاُد إن أغتــــــــــرب فمواقــع الكــرم الــذي
عبَّـــــــاد أو أنــــــــأ عــن ِصيــِد امللــوِك جبانــي مليـــــــــــــُكهم  العبيـــــــُد   فهـــــــُم 

وقــد كان بنــو جهــور عنــد ابــن زيــدون وهــم صيــد امللــوك، عبيــداً عنــد بــي عبــاد، 
ألهنــم القــوة الــي جلــأ إليهــا لــُري خصوَمــه وابــن جهــور أنَّــه يف كنفهــم انل مــا تطلَّعــت 

إليــه نفســه: 

لــديَّ مِجاَمهــا األعــداُد لـــمَّا ورِدُت بــِورِد حضرتــك املــى  فِهـــــــقْت 
)فهقت: امتألت/ اجلمام: املياه الغزيرة/ اللسان( ولذا قال: 

ــا  مدحــي إىل مدحــي لــك اســتطراُد مهمــا امـــتدحُت ســواَك قبــُل فإمنَّ
- والقصيــدة الثالثــة للشــاعر يف بــالط املعتضــد، أنشــدها ابــن زيــدون مهنئــاً 
ابلعيــد، ُمشــيداً بفتــك امللــك أبمــراء األقاليــم اجملــاورة لــه)74( لقــد ُعــرف عــن املعتضــد 
قوتــه وســطوته وبطشــه فـــلم يــزل »يــدّوُخ املمالــك، وتديــن لــه امللــوك مــن مجيــع أقطــار 
ــذ ُخُشــباً يف ســاحة قصــره جلَّلهــا بــرؤوس امللــوك والرؤســاء،  األندلــس، وكان قــد اختَّ
ِعوضــاً عــن األشــجار الــي تكــون يف القصــور، وكان يقــول يف مثــل هــذا البســتان 
فليُتنــزَّه«))7( وكان ُمهــااًب مــن القريــب والبعيــد، وخباصــة بعــد قتلــه ابنــه إمساعيــل الــذي 
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ابــن زيــدون دهــاؤه إضافــًة لطموحــه، وقــوة  ُعــرَف عــن  لعهــده)76( كمــا  كان وليــاً 
شــخصيته، هــذه املميــزات أهَّلتــُه ألن خيــوض غمــار السياســة، ويكــون لــه أتثــٌر يف 
كثــر مــن التغيــرات الــي حدثــت يف قرطبــة، مث يف إشــبيلية، وقــد كان يعلــُم بدهائــه 
دهــاَء ممدوحــه )املعتضــد( وشــدة بطشــه أبعدائــه وواســع حيلتــه، ولــذا اســتطاع أن 
يصل إىل املكانة الي يرجوها يف بالطه، فقد »ألقى بيديه مقاليد ملكه وزمامه«)77( 
بــل إن ابــن زيــدون »صــار مــن خواّصــه وصحابتــه، جيالســه يف خلواتــه«)78( فتقلَّــد 
منصــب الــوزارة، والســفارة بــن املعتضــد وملــوك الطوائــف، ولُّقــب بــذي الوزارتــن، مث 
جعلــه امللــك رئيســاً لوزرائــه واملستشــار األول لــه، كمــا اســتطاع ابــن زيــدون حبيلتــه أن 
يضــمَّ إىل مناصبــه منصــب الكتابــة، وهــو مــن أرقــى املناصــب وأخطرهــا يف الدولــة، 
بــل كان املعتضــد يتعاطــى معــه العقــار، ويســمح لــه بدخــول محــام قصــره، ويرســل لــه 
اهلــدااي مــن األطيــاب)79( لقــد صقلــت التجربــة ابــن زيــدون، فاســتطاع الوصــول إىل 
مــا وصــل إليــه يف بــالط املعتضــد، رغــم مــا ُعــرف مــن دهــاء األخــر، وواســع حيلتــه، 
أنــه ســلم مــن  وبطشــه، وقوتــه، حــى قضــى يف بالطــه عشــرين عامــاً »والعجــب 
املعتضــد بــن عبــاد، مــع كونــه كان مدبـّـر دولتــه، ومل يســلم لــه أحــٌد مــن أصحابــه«)80( 
ومــن الطبيعــي أن هــذه الفــرة مــن حياتــه مل ختــُل مــن كيــد احلاســدين، إالَّ أن دهــاءه 
بــالط  يــرى  زيــدون  ابــن  ولــذا كان  يوقــع خبصومــه،  أهَّلتــه ألن  وحنكتــه وخربتــه، 

املعتضــد جنــًة ُحفَّــت ابملــكاره))8(: 

ـــــــــا يل جنَّــــــــــــــٌة  ُحفَّــــت مبكـــــــــروه احلســـــــد كــــــــأهنَّ

»ولكــنَّ هــذه املتاعــب كلهــا كانــت ســحاابت عارضــة«))8( وكانــت أايمــه يف 
بــالط العبَّاديــن يف معظمهــا أايمــاً انقــادت لــه فيهــا األمــاين، أو لنقــل كمــا قــال ابــن 
خاقــان إنــه فيهــا »انتكــث عقــد شــدائده واحنــل«)83( فامتــأل قلبــه ابلرضــا، ولســانه 
ابلشــكر، ومــن هنــا.. جنــد أنــه يف هــذا املطلــع يظهــر الشــعور ابلرضــا، الــذي يشــوبه 
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شــيٌء من احلذر من امللك الطاغية أو األعداء واحلســاد احمليطن به والذين ال خيلو 
صاحــب مكانــٍة منهــم.. يقــول يف أولــه)84(: 

 لنا: هل لذاِت الوقف ابجلزع موقُف أما يف نسيم الريــــح َعــــرف معّرف 
نتكلَّــُف فنقضَي أوطــــــار الـــُمى من زيــــــارٍة مبــا  منــــــــــــــــــــها   لنــا كلــٌف 

)العــرف: الريــح الطيبــة/ ذات الوقــف: ذات الســوار العاجــي/ اجلــزع: منعطــف 
/ نتكلَّــف: نتجشَّــم ونتحمــل مــا ال  الــوادي/ األوطــار: احلاجــات/ كلَــٌف: حــبٌّ
نطيــق/ اللســان( وهــو هنــا يتســاءُل متطلعــاً إىل أن يكــون النســيم رســواًل بينــه ومــن 
حيــب، فتبلغــه رائحتهــا الزكيــة مبكاهنــا، ويتســاءل أيضــاً إذا كان ابإلمــكان أن تــزوره 
احملبوبــة الــي كــىَّ عنهــا بــذاِت الســوار، فيظفــر حباجتــه، وهــو الــذي طاملــا تكبَّــد 
املشــاقَّ يف ســبيل الوصــول إليهــا، وقــال )لنــا( ممَـّـا أراد بــه ختصيــص نفســه برائحــة 
عطرهــا )عــرف معــرٍف لنــا( وأيضــاً ختصيــص نفســه ابلــزايرة )مــن زايرٍة لنــا(، فــال أتيت 

رائحتهــا إال إليــه، وال تقــوم ابلــزايرة إال لــه، مث يقــول: 

ــمهريُّ الـُمَثقــــــــَــّــُف ضمــاٌن علينــا أن تُــزار ودونــــــــَــها ــا والسَّ ــاُق الظُّبـ  رِق
ــة احلقــِد أكلــُف وقوٌم عدا يُبـــــدون عن صفحاهتم  وأزهُرهــا مــن ظُلمـــــــــ
 هبــا واهلــوى ظلمــاً يَغيــــــــــُظ ويؤســُف غيــــــــــارى يعــــــدُّون الغــــــراَم جريــرًة
 وهيهاَت ريُح الشَّوِق من ذاك أعصُف يــودُّون لــو يثــي الوعيــُد زماَعنـــــــا

)الظُّبــا: مجــع ظبَّــة وهــو حــدُّ الســيف/ الســمهري: الرمــح/ املثقَّــف: املســوَّى/ 
صفحاهتــم: وجوههــم/ األزهــر: األبيــض/ الكلــف: الُكــدرة/ جريــرة: جنايــة/ زماعنــا: 
مضاءان/ أعصف: أشــد وأقوى/ اللســان( والشــاعر عندما ذكر يف البيتن الســابقن 
طلبــه منهــا الســالم والــزايرة، عــاد هنــا ليســتدرك ويؤكــد أهنــا هــي مــن تســتحق القــدوم 
إليهــا، وزايرهَتــا، وهــو كفيــٌل بذلــك، قــادٌر عليــه، ومتعّهــٌد بــه، علــى الرغــم ممــا قــد 
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ِة والعتــاد؛ مــن الســيوف الـــُمرهفة احلــادَّة، والرمــاح املثّقفــة،  حيــول بينهمــا مــن الُعــدَّ
وأهلها األعداء األلدَّاء، اجملاهرون ابلعداوة، والذين يســوُد احلقُد وجوههم املســفرة، 
املزهــرة البيضــاء، وهــم شــديدو الغــرة، يعــدون احلــب ذنبــاً، ويعتقــدون أهنــم بوعيدهــم 
خييفونــه، وُيضعفــون عزمــه.. لقــد بــدأ الصــورة الـــُمستقاة مــن صــور احليــاة العربيــة 
لفتــاة اخلــدر بوصــف الشــوِق ومتــي الــزايرة مث وَصــَف األهــل الغيــارى الذيــن أضــاف 
إىل غرهتــم مــا جيتلــُب عداوهتــم مــن هــواه بفتاهتــم، وهــو يذكــر نفســه متغنيَّــاً ابلقــدرة 
يف ضمــر اجلمــع )ضمــاٌن علينــا/ لــو يثــي الوعيــد زماَعنــا( وفيــه داللــة التحــّدي 
للجماعــة، أبن جيعــل مــن نفســه يف الشــجاعة كثــرة موازيــة للقــوم )وقــوٌم عــدى( وفيــه 
مناســبٌة أيضــاً لقولــه )لنــا( يف البيتــن األولــن، أبن يكــون هــو املخصــوص ابلــزايرة 
والنســيم، مــع أنــه الكفيــل الضامــن )ضمــاٌن علينــا( أبن يزورهــا، ويقتحــم األهــوال 
يف ســبيلها، وقولــه )هيهــات( وهــو اســم فعــٍل مــاٍض مبعــى بُعــَد، أي لــن تســتطيع 
عداوهتم، وال غرهتم، وال وعيدهم، أن تثنينا عن اقتحام اهلول يف سبيل من حنب، 

ولــذا قــال بعــد ذلــك: 

ُمتَعسَّــُف يسٌر لدى املشتاق يف جانب اهلوى جَمَْهــٌل  أو  ُغربـــــــــــٍة   نـَــَوى 
ـــــــٌة سوف ُتكَشُف هــل الــرَّوُع إالَّ َغْمــرٌة مثَّ تنـــــــــجلي؟  أم اهلَْوُل إالَّ ُغمَّ

)النــوى: الوجــه الــذي ينويــه املســافر/ اجملهــل: األرض الــي ال يهتــدي فيهــا 
الســائر/ التعسُّــف: اعتســف الطريــق خبــط فيــه علــى غــر هدايــة/ الــروع: اهلــول 
اللســان( وهــذان  ــة: كربــٌة وضيــق/  ُغمَّ تــزول/  تنجلــي:  الشــدَّة/  الغمــرة:  والفــزع/ 
البيتان يفســران املغزى يف قصة فتاة اخلدر هنا، وصورة األهوال واملعشــر، فاملشــتاق 
أّي مشــتاق ملــا يهــواه، ال يــرى يف ســبيل وصولــه ملــا يريــد املعوقــات واملهالــك )اجملهــل 
ــف( فالصعــوابت أي صعــوابت يســرٌة وســهلة ألن الغايــة جليلــة، ولــذا قــال  املتعسَّ
)هــل الــرَّوع...؟( وهــو اســتفهاٌم تقريــري، يقــرر بــه الشــاعر أن الــروع ليــس إال غمــة 
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وتنجلــي، وهــٌم وهــوٌل ســيزول، ألن الغايــة العظيمــة هتــون يف ســبيل الوصــول إليهــا 
كل مشــقة، ويســر يف ســبيلها كل صعــب، مث يقــول: 

ِقبـــــــاهبم الرَّقــِم وســط  ــَراء   بعيــُد منـــــــاِط القــرِط أحــوُر أوطَــُف ويف السَّ
منعَّــٌم فعبــــــــــــــــٌل  َخْلقــاُه،  مهفــــــــــــهُف تبايــن  لــدٌن  أعــالُه  يف   أتوََّد 
 ولِلُغُصــِن املهَتتــّز مــا ضــمَّ ِمطــَرُف فِللعانــِك الـــُمْرَتّج مــا حــاَز مئــــــــــزٌر
بوصلِــِه ُنســرَّ  أن  إليـــــــــــــِه   -إذا حنــُن زرنــــاُه- ونـَْهنَــا وُنْســَعُف حبيــٌب 

)السَّراء: ضرٌب من الربود أو الثياب خيالطها احلرير أو الذهب/ الرَّقم: اخلزُّ املوشَّى/ 
منــاط: النــوط مــا ُعلّــق/ أحــور: احلــور شــدة ســواد العــن يف شــدة بياضهــا/ أوطــف: طويــل 
أهــداب العــن/ يبايــن: خيتلــف/ عبــل: ضخــم/ أتوََّد: متايــل/ لــدن: طــري/ مهفهــف: 
ضامــر البطــن/ العانــك: الرمــل املتعقــد، وُتشــبَُّه بــه أرداف املــرأة/ املئــزر: امللحفــة، مــا 
حييــط أبســفل البــدن مــن أثــواب/ ِمطــرف: رداٌء مربــع مــن اخلــز/ اللســان( تكثــر يف 
صــورة فتــاة اخلــدر أن يكــون يف الشــعر وصــٌف المــرأٍة علــى درجــٍة عاليــٍة مــن اجلمــال 
والــدالل، فيهــا مــن الّصفــات مــا يهــّون يف ســبيلها كل صعــب، وابــن زيــدون هنــا بعــد 
أن ذكــر الــروع، والغربــة، واجملهــل املتعسَّــف الــذي قــد يتجشَّــمه، جــاء بوصــٍف ملــا 
طمحــت إليــه نفســه، يف صــورة فتــاة بدويــة مُمَنَّعــة، فهــي يف )وســط قباهبــم( منيعــة، 
عليهــا مــن الثيــاب املوشَّــاة الـــُمزيَّنة مــا يــدلُّ علــى تنعُّمهــا، حــوراء، وطفــاء، كــىَّ عــن 
طــول عنقهــا ببعــد مهــوى قرطهــا، وجســدها فيــه كل مالمــح اجلمــال األنثــوي الــي 
جــرى يف الشــعر العــريب تداوهلــا؛ فردفهــا ثقيــل يشــبه العانــك أو الرمــل املتعقــد، وهــو 
تشــبيٌه يناســب الصــورة البدويــة، يعلــوه خصــٌر حنيــف ضامــر، كالغصــن املهتــز، مث 

ختــم هــذا الوصــف اجلمــايل لفتاتــه أبهنــا: 

 -إذا حنــُن زرانُه- ونـَْهنَــا وُنْســَعُف حبيــــــٌب إليــــــــــــِه أن ُنســـــرَّ بوصلِــِه
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مل يقــل حبيــٌب )إلينــا( وإمنــا )إليــه( فــدلَّ بذلــك علــى إقباهلــا عليــه، وحبهــا لــه 
وقــد ذكــر قبــل ذلــك أنــه متــىَّ أن تــزوره هــي، فــدلَّ بقولــه )حبيــٌب إليــه( علــى أهنــا 
متمنيــٌة وصلــه وزايرتــه، وقولــه إذا حنــن زرانه اعــراٌض أبن الــزايرة مل حتــدث، وإمنــا قــد 
حتــدث يف املســتقبل، فــإذا ظــرف للمســتقبل فيــه معــى الشــرط، وهــو مــا يالئــم قولــه 
قبــل ذلــك )ضمــاٌن علينــا أن تـُـزار ودوهنــا رقــاق الظبــا( مل ُيســّم الفاعــل، فــدلَّ ابلبنــاء 
للمجهول على أن الرغبة يف زايرهتا، والظفر هبا ليســت مقصورًة عليه وحده، ألهنا 
فتــاٌة مرغوبــٌة مطلوبــة ذكــر لنــا مــن صفاهتــا مــا جيعلهــا كذلــك ولكنــه وحــده الضامــن 
لذلــك، الكفيــل بــه، لقوتــه وشــجاعته، وقــال )حبيــٌب إليــه( ليــدلَّ علــى أنــه علــى رغــم 
كثــرة الطالبــن هلــا، الراغبــن هبــا، فليــس حبيــٌب إليهــا زايرة غــره، وإمنــا هــي تتمــى 
أن يزوَرهــا هــو، ويهنــاَ أيضــاً بوصلهــا، وهــذه اإلشــارات تناســب مــا كان جيــده ابــن 
زيــدون يف نفســه مــن اســتحقاق لعظائــم األمــور وجدارتــه هبــا، واســتعداده للنضــال 

يف ســبيلها، يقــولـ: 
 ُم ترويـــعـــــــــــــــي فلـــــــــــــــــْم أرتَـــــــــــــــع وكــــــــــــــــــــائن رامـــــــــــــــــت األيَـّـــــــــــــــــــا
اجلُلَّــــــــــــــــــــى صــــــــــابتـــــــــــــــــــــَي   جتلّـَـــــــــــــــت عـــــــــــــــن فتـــــــــــــــًى أروع إذا 
جيـــــــــــــــزع علــــــــــــى مـــــــــــا فــــــــــــات ال يــــــــــــــأسى نــــــــــــــــــــاَب ال   وممَـّــــــــــــــا 

مث يقول: 
ملوعــٍد الكثيــَب  وافتنـــــــــــــا   ُســرى األيـــــِم مل يـُْعَلــم ملســراُه َمْزَحــُف وليلــَة 
احَلَشــا ُمراتعــَة  اخلطــِو  أانَة   كمــا رِيــَع يَعفــوُر الَفــال الـُمتَـــــــــــَشّرُف هتــادى 
ــمُس رقَّ الغيــُم دون إايهِتــا  سوى ما أرى ذاك اجلبيــُن الـُمَنصَُّف فمــا الشَّ

)وافتنــا: أتتنــا، واملوافــاة أن تــوايف إنســاانً يف امليعــاد/ الكثيــب: القطعــة احملدودبــة 
مــن الرمــل/ األمي: احليــة/ َمزحــف: أثــر/ هتــادى: تتمايــل/ أانة: التــؤدة وتعــي التــأين 
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والتمهــل/ احلشــا: احلضــن/ يعفــور الفــالة: ظــي الصحــراء/ التشــرُّف للشــيء: التطلــع 
والنظــر إليــه/ أاية الشــمس: نورهــا وحســنها/ : النصيــف: اخلمــار، واملنصَّــف يعلــوه 
اخلمــار/ اللســان( والشــاعر بعــد أن ذكــر أهنــا حتــبُّ زايرتــه هلــا، وُتســرُّ بوصلــه، جعلهــا 
يف هــذه األبيــات هــي الــي ختــرج إليــه فقــال )وافتنــا( أي أتــت إلينــا وخرجــت لنــا، 
وأقبلت تنســاب يف خفة انســياب احلية، دون أن ترك أثراً )مل يـُْعَلم ملســراه مزحُف(  
وكانــت مراتعــة تتشــرَّف وتنظــر خشــية أهلهــا، وشــبَّهها ابلظبيــة )يعفــور الفــالة(  
وأمجــل مــا تكــون الظبيــة حــن تــراتع، وتعلــو َوجههــا نظــراُت اخلــوف، وقــد أمجــل 
هــذه الصــورة يف قولــه )ريــع/ املتشــرف(، وهــذا لــه داللتــه يف أهنــا تكبَّــدت األهــوال 
يف ســبيل أن تلقــاه، فلــم تكــن فقــط راغبــة يف زايرتــه، بــل قامــت هــي بذلــك، غــر 
آهبــٍة لوعيــِد قومهــا، مبــا يعــي بــه إقباهلــا عليــه، وحّبهــا لــه، فخرجــت هــي إليــه، وقــد 
اختلفــت دقائــق الصــورة لفتــاة اخلــدر هنــا عنهــا يف غرهــا عنــده، ومــن ذلــك قصيدتــه 
يف مــدح أيب الوليــد بــن جهــور )أجــل إن ليلــى حيــث أحياؤهــا األســُد...( فهــو يف 
تلــك الصــورة كان يســعى إىل احملبوبــة، وهــي تعــده ابلوصــل دون أن تســعفه بــه، 
ألنــه فيهــا كان يطلــُب الــوزارة )فديتــك إين قائــٌل فمعــرٌض أبوطــار نفــس( أمَّــا هنــا 
يف إشــبيلية فقــد انقــادت لــه األمــاين، ووصــل إىل غايــة مــا يطمــح إليــه، إذ قــال يف 

أواخــر القصيــدة: 

 وأمَّنـــــــــــــَت حــىَّ مــا بقلــٍب ختــوُُّف لقد ُجْدَت حىَّ ما بنـــــفٍس خصاصٌة
 وال ذلَّ ُمقتـــــــــــاٌد وال الَن ِمعطَــُف ولوالك مل يسُهْل من الدَّهِر جانـــــٌب

فناسب ذلك أن تكون احملبوبة هي الي تزوره، وتغرُّ احليَّ، وخترج إليه: 

مرِجــُف قعيــدِك!! أىنَّ ُزرِت؟ نــــــوُرِك واضــٌح وحليــــــــــِك  منَـّـاٌم،   وِعطــُرِك 
!! واشيِك هاجٌع ــُلِك أغَضــُف هبيِك اغررِت احليَّ  وفرُعــك غربيــٌب، وليـــــ
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 ورِدفُــِك رجــرَاٌج، وخصــُرِك خُمْطَــُف فأىنَّ اعتسفِت اهلوَل؟خطوِك ُمدَمٌج
)قعيــدك هللا: مثــل حفظــك هللا، أي ســألُت هللا حفظــك/ منَّــاٌم: أي ينــمُّ عليــك 
وخيــرب مبســراِك/ هبيــك: هــب مبعــى ظـُـنَّ أو ازعــم أو ُعــدَّ/ اغــررت: خدعــت/ فرعــك: 
شــعرك الطويــل/ غربيــب: شــديد الســواد/ اعتســفت: التعســف ركــوب املفــازة وقطعهــا 
بــال قصــد وال هدايــة/ خُمطَــف: ضامــر/ اللســان( وهــذه األبيــات الثالثــة مكــررٌة مــن 
قصيــدٍة الميــة، يف مــدح أيب الوليــد ابــن جهــور مــع بعــض التغيــرات الطفيفــة، أوهلــا))8(: 

 وموردهــم حيــث الدمــــــاُء مناهــُل َمرادهــم حيـــــــُث الســالُح مخائــُل
وفيها يقول: 

ســاطٌع ضــوُؤِك  ُزرِت  أىنَّ   وطيبُــِك نفَّــاٌح، وحليُـــــــــِك هــاِدُل قعيـــــــــُدك 
: واشيــِك هاجٌع الئِــُل هبيِك اغررِت احليَّ وليلُــِك  غربيــــــــٌب   وفرُعــِك 
 ورِدفُــِك رجــراٌج وِعْطُفــِك مـــــائُل فأىنَّ اعتَسفِت اهلوَل؟ خصُرِك ُمَدَمٌج

وقــد كان يف قصيدتــه الالميــة يف مــدح ابــن جهــور راضيــاً غــر ســاخط، ولــذا 
يقــوُل لــه فيهــا: 

ــٌل غــُر ُمْقِصــٍر  فمــن يَل ابستيـــــفاِء مــا أنــَت فاعــُل لــك اخلــُر إين قائـــــــــ
وليس كما قال له يف قصيدته الدالية)86(: 

 أبوطــاِر نفــٍس منــك مل تقِضَهــا بعــُد فديتُــــــــك، إيّنِ قائــــــــــــــــٌل فُمعــــــّرٌض
ألنَّ املمدوَح بلََّغُه ُمراده:

 وبلَّغتــي احلــظَّ الــذي أان نـــــــــائُل ألمَّنتــي اخلطــَب الــذي أان خائــٌف
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وهو هنا يف مدح املعتضد يقول: 

قضــاؤه َعنَـــــــااَن  مــا  قضينــا  فُملِحــُف ولـــمَّا  داٍع  يُرضيـــــَك  مبــا   وكلٌّ 
إنَـّـــــــــــُه محــَدَك  هللِا  حبمــِد  ويـُْزلَــُف قــرانَّ  لديـــــــِه  حُيْظَــى  مــا   ألوكــُد 

، واعتســفت اهلــول، متهاديــة، علــى  فجــاءت احملبوبــة إليــه وقــد اغــرَّت احلــيَّ
درجــٍة عاليــة مــن الوضــاءة واإلشــراق واجلمــال، متعطــرًة، متزينــة أي جاءتــه علــى 
أكمــل صــورة، وأمجــل حــال، كمــا انقــادت األمــاين إليــه علــى مــا يشــتهي وأيمــل، 
ــل غضــب قومهــا وســخطهم، وهــم أعنــف مــا يكونــون  ولــذا؛ فهــو يف ســبيلها يتحمَّ

حــىَّ إذا حاولــوا اللطــف: 

 وأمُّ اهلوى األفَق الذي فيه ُنْشنــَـُف جلاٌج متادي احُلّب يف املعشِر الِعدى
 لغراَن أجفــــى مـــــا يُرى حن يلطُـــُف وأن نتلقَّى السُّخَط -عانَن- ابلّرضى

فهــو وإن طابــت نفســه يف كنــف ممدوحــه، فهــي ال تطيــب ألعدائــه وحســاده، 
لتوجُّســه منهــم، وقــد نقلــت لنــا املصــادر كثــراً مــن املؤمــرات الــي حتــاك يف بالطــات 
القصور لإليقاع ابخلصوم، إال أن هذا الســخط من ِقبل األعداء، يتقبله ابن زيدون، 
ويرضــى بــه، ألهنــا حمبَّــٌة لــه، ُمقبلــٌة عليــه، عانيــٌة إليــه كمــا كان املعتضــد معــه وقــد وجدانه 
يف هــذا املطلــع ُيســهُب يف وصــف مجــال احملبوبــة: بعيــد منــاط القــرط/ أحــور/ أوطــف/ 
عبــل/ منعــم/ لــدن مهفهــف/ أردافهــا كالعانــك املرتــج/ خصرهــا كالغصــن املهتــز/ تشــبه 
الظبيــة/ والشــمس حــن تنتقــب/ وضيئــة/ عطرهــا منــام/ حليهــا مرجــف/ شــعرها شــديد 
الســواد/ خطوهــا مدمــج/ ملــع أســناهنا كالــربق )وإين ليســتهويي الــربق صبــوًة إىل بــرق 

ثغــر( ريقهــا يشــبه اخلمــر )ومــا ولعــي ابلــراح إال توهــم لظلــٍم بــه كالــراح(: 

 وال ضمَّ رمُي القفِر ِخدٌر ُمسجَُّف فما قبل من أهوى طوى البدَر هودٌج



د. فوزية عبد هللا العقيلي

العدد الثالث والعشرون )رجب ١٤٤٠ هـ - مارس 2٠١٩ م(             28١

وكذلك يصف املعتضد، بقوله: 

 وحيمُد مســعاُه حســاٌم ومصحُف يتيــــــه مبرقــــــــاُه سريـــــــــــــــٌر ومنـــــــــــرٌب
ويصفــه أيضــاً يف أبيــات أخــرى مــن القصيــدة أبنــه )أغــّر أي أبيــض/ أروع: يُثــر 
اإلعجــاب حبســنه وشــجاعته/ ممــرُّ القــوى: مكتمــل القــوى حمكــم التكويــن()87( وهــي 
صفــات نعتتــُه هبــا املصــادر »وكان عبَّــاد قــد أويت مــن مجــال الصــورة، ومتــام اخللقــة، 
وفخامة اهليأة، وسباطة البنيان، وثقوب الذهن، وحضور اخلاطر، وصدق احلس، ما 
فــاق بــه أيضــاً علــى نظرائــه«)88( فقابلــت صــورة فتــاة اخلــدر املمنَّعــة يف مجاهلــا وحســنها، 

ومكانتهــا عنــد أهلهــا، صــورة املمــدوح الوســيم املكتمــل القــوى، املنيــع يف قصــره: 

ُمطَــوَُّف وعدنــــــا إىل القصــر الــذي ُهــَو كعبــٌة أو  انظــٌر  منَّـــــــــــا   يُغاديــه 
 عجاجتـــه واألرُض ابخليــِل ترُجــُف فــإذ حنــُن طالعنــــــــــاُه واألفــٌق البــٌس
َــا الـــُمصلَّى كأمنَّ أعلــى  يــــــوُسُف رأينــــــــاك يف  داوَد  حمــراب  مــن   تطلَّــع 

وهكــذا.. جنــد نفــَس ابــن زيــدون يف القصيــدة راضيــة مبــا كان لــه مــن مكانــة عنــد 
املعتضــد، رغــم مــا يف البــالط مــن منغصــات، فجــاءت املقدمــة حافلــة ابإلشــارات 
إىل حالــة الشــاعر النفســية والشــعورية، وغرضــه ومقصــده، ولــذا هلــج لســانه ابلشــكر 

فقال: 

 وكيف أؤدي فرَض ما أنَت ُمسلُف لــك اخلــُر أىنَّ يل بشــكرك هنضــٌة؟
قــد متلَّْكــَت رِقَـّـًة وأشــرُف فــإن أُك عبـــــــــــــداً  وأسنَــــــــى  أحــوايل   فأرفــُع 
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اخلامتة
لقــد كانــت املطالــع الــي تُقــدَّم هبــا قصائــد املــدح، ومنهــا املطالــع الغزليــة كمــا 
الشــعر منفتحــًة علــى أتويــالٍت متعــددة تشــي بشــيء آخــر غــر  وجــدان هنــا يف 
الغــزل، شــيئاً حــاك يف نفــس الشــاعر، فجمــع فيــه مقاصــده، وألبســها ثــوابً لطيفــاً 
مــن الغــزل، والشــكوى، والعتــاب، وجــاءت احملبوبــة فيهــا رمــزاً لوطــٍن أو أايٍم، أو 
أحــواٍل، أو ممــدوح، ومــا إىل ذلــك ممــا قــد يصبــح بــه هــذا املطلــع، جــزًءا مــن املــدح 
أو االســتعطاف، أو الشــكوى دون أن ينفــي ذلــك وجــود حمبوبــٍة بذاهتــا- ولكنــه 
قــد يعــي أن يتســع املعــى ليشــمل حمبوبــة وغرهــا، أو قــد تكــون فيــه احملبوبــة إشــارًة 
لغرهــا، فتــأيت يف هــذه املقدمــات أوصــاف ألحــواٍل وأهــواء، وأمســاء نســاء وداير، 
ممَـّـا يُعــدُّ رمــوزاً حلنــٍن جــارف، إىل كّل مــا حيــنُّ إليــه الشــاعُر أو يتطلــع، إن هــذه 
املطالــع يف معظمهــا حتــوي إشــاراٍت وتلوحيــاٍت ورمــوز، قــد تعــي يف التجربــة الشــعرية 
القضــااي  مــا هــو أرحــب مــن ذلــك مثــل  قــد تشــمل  قضــااي خاصَّــة ابلشــاعر أو 
املصريــة، أو احلياتيــة، ولذلــك كان مــن أهــم أدوات الدراســة للنصــوص الشــعرية أن 
يُنظــر إىل القصيــدة بــرؤاي شــاملة تتداخــل يف أتويــل معطياهتــا عناصــر عــدَّة، تشــمل 
نــه النــص  كل مــا يعــن علــى فهــم النــص، وقراءتــه، ممَـّـا حييــط ابلشــاعر، ومــا يتضمَّ
الشــعري مــن معــاٍن وأغــراض وعالقــاٍت بــن أجــزاء القصيــدة، ومــا تشــمله مقاطعهــا 
مــن إشــاراٍت وتلوحيــاٍت ينــادي بعُضهــا بعضــاً، أو ينــادي بعضهــا قصائــد أخــرى 
املعــى  القصائــد علــى  بعــض  تــدلُّ  فقــد  الشــعُر ابلشــعر،  ــُر  يُفسَّ للشــاعر، حبيــث 
يف قصائــد أخــرى، مــع التســليم أبن لــكل قصيــدٍة جتربتهــا اإلنســانية والشــعورية، 
الــي تصبغهــا بطابــٍع ومعــاانٍة خاصــة، فــال شــكَّ أن لــكل نــص خصوصيتــه الفنيــة، 
لكــن هــذا ال يعــي أن ال تــدلَّ النصــوُص علــى بعضهــا، وخباصــٍة يف تلــك القصائــد 
الــي تشــمل مرحلــًة معينــة يف حيــاة الشــاعر، وهكــذا.. أتيت املطالــع بــكل مــا فيهــا 
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مــن صــوٍر وإشــاراٍت، دالــًة إحيائيــاً علــى مقاصــده، ومــا لديــه مــن رؤى وأحاســيس 
وتطلعات، قد يُظهرها يف القصيدة نفســها، كما قد ال يفعل، بل يكتفي ابإلشــارة 
إليهــا مــن خــالل هــذه املقدمــات فلــكل نــصٍّ شــعري ُمبــدَع معــى ظاهــر أو أول ال 
يتجــاوز إدراكــه فهــم اللغــة، والوقــوف عنــد هــذا احلــد، ومعــى ابطــن يتعــدَّى الفهــم 
فيــه املعــى الظاهــر إىل مــا هــو أعمــق، وفيــه تصبــح املعــاين األوليــة ذات داللــٍة إحيائيــة، 
تتجــاوز النــص يف خارجــة إىل رؤيتــه مــن الداخــل، إىل عمــق املعــى وأتويلــه، عــرب فهــم 

الظاهــر كإشــارٍة دالــة عليــه.

وقــد وجــدان املطالــع عنــد ابــن زيــدون تشــي مبقاصــده، فتتحــول صــورة الغــزل 
كثــراً عنــده إىل وصــف مشــاعره جتــاه ممدوحــه أو مــن حولــه، وأتيت املقدمــة حافلــة 
ابإلشارات، فوجدانه وهو يف السجن يشكو تغر العالقة بينه ومن حيب، وانقطاع 
الــود، وذكــرى ســرور كان قصــراً، بينمــا وجــدانه عندمــا يطلــب الــوزارة يســعى لوصــل 
حمبوبــة رائعــة اجلمــال منيعــة، وإذا تشــوق وهــو يف إشــبيلية إىل قرطبــة جــاءت شــكوى 
البعــد مــن حمبوبــة حالــت بينهمــا املســافات، وهكــذا.. وقــد وجــدان ابــن زيــدون مولعــاً 
بصــورة فتــاة اخلــدر الـــُمَمنَّعة، وهــو يســتثمرها يف كثــٍر مــن مطالــع القصائــد اســتثماراً 
فنيــاً، يطــرح يف معظمــه جُمَمــل مغــزى القصــة يف املقصــد الــذي يرمــي إليــه، والــذي 
ــا يتَّســُع فيهــا املعــى ليشــمل أن  ال يقتصــر علــى الفــوز ابمــرأة أحبَّهــا الشــاعر، وإمنَّ
الصعــب املرغــوب هتــون يف ســبيل الوصــول إليــه األهــوال والشــدائد إذا صــادف قلبــاً 
شــجاعاً، ونفســاً طموحــًة عظيمــة، مــع االختالفــات يف دقائــق الصــورة يف هــذه 
املطالــع تبعــاً الختــالف املقاصــد، فعندمــا تكــون نفســه غــر راضيــة مبــا آلــت إليــه 
حالــه عنــد ممدوحــه، وأن مــا وصــل إليــه ال يتــالءم مــع طموحــه، جنــده هــو الــذي 
يســعى أو يرغب يف الوصول إىل احملبوبة غر آبٍه ابألهوال واملعشــر، كما جند صورة 
العــدة والعتــاد متتــدُّ يف النــص إذا كثــر احلســاد والوشــاة، وســعوا يف تغيــر املمــدوح 
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عليــه، فتمتنــع احملبوبــة عــن الــزايرة، أو إرســال الســالم، أو مينعهــا أهلهــا منــه، وعندمــا 
تكــون نفســه راضيــة مبــا هــو عليــه مــن حــال، جنــد أن هــذه الفتــاة اجلميلــة هــي الــي 
تســعى لرؤيتــه وزايرتــه غــر آهبــٍة بوعيــد األهــل، وتربُّصهــم.. وهكــذا.. أتخــذ الصــور 
يف القصيــدة منحاهــا يف املعــى الــذي يقصــد إليــه الشــاعر، ورمزيتهــا يف الداللــة علــى 
ــس  الغــرض وعلــى احلالــة النفســية والشــعورية ملبــدع النــص، األمــر الــذي حاولنــا تلمُّ

مواضعــه يف الشــعر. 
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التحليل النقدي للخطاب ونقاده))(
“روث بريز”))(

ترجمة: د. امحمد المالخ

امللخص:
ميثــل هــذا املقــال مراجعــة خمتصــرة لصعــود التحليــل النقــدي للخطــاب، ويســعى 
إىل إاثرة حتليــات مفصلــة ملختلــف االنتقــادات املوجهــة للتحليــل النقــدي للخطــاب 
وملمارســيه علــى مــدار العشــرين ســنة األخــرة، مــن قبــل الباحثــني املشــتغلني يف إطــار 
األمنــوذج النقــدي وغرهــم مــن النقــاد. وســنناقش جمموعــة متنوعــة مــن االنتقــادات 
الــي اســتهدفت املســلمات الضمنيــة واملنهاجيــة التحليليــة، وجمــاالت أخــرى مثــار 
نقــاش مــن قبيــل اســتجابة القــارئ وإدمــاج العوامــل الســياقية. وســيتم، كذلــك مراجعــة 
املســائل الســجالية مــن منــط التشــديد ذي الطابــع الســليب البــارز يف التقاليــد البحثيــة 
للتحليــل النقــدي للخطــاب، مثلمــا ســنراجع وضعيــة التحليــل النقــدي للخطــاب 
ابعتباره » أرثودوكســية فكرية انشــئة«. وســتقدم اخلاصات جردا ألهم االنتقادات 

املنبثقــة عــن هــذا العــرض، كمــا ســتقرتح مســالك للتخفيــف مــن حدهتــا. 

التحليليــة-  املنهاجيــة  للخطــاب-  النقــدي  التحليــل  املفتاحيــة:  الكلمــات 
التســييق. النقــدي-  األمنــوذج  القــارئ-  اســتجابة  نظريــة  املتــون-  لســانيات 
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critical discourse analysis and its critics 
“Ruth Breeze”

Abstract:

This article briefly reviews the rise of Critical Discourse 
Analysis and teases out a detailed analysis of the various    
critiques that have been levelled at CDA and its practitioners 
over the last twenty years, both by scholars working within 
the “critical” paradigm and by other critics. A range ofcriticisms 
are discussed which target the underlyingpremises, the analytical 
methodology and the disputedareas of reader response and the 
integration ofcontextual factors. Controversial issues such as 
the predominantly negative focus of much CDA scholarship, 
and the status of CDA as an emergent “intellectual orthodoxy”, 
are also reviewed. The conclusions offer a summary of the 
principal criticisms that emerge from this overview, and suggest 
some ways in which these problems could beattenuated.

Keywords: Critical Discourse Analysis; Analytical   
methodology; Corpus linguistics; Reader response theory; 
Critical paradigm; Contextualisation
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املقدمة:
لقــد توطــد التحليــل النقــدي للخطــاب بشــكل حاســم كتخصــص يف دوائــر 
العلــوم اإلنســانية والعلــوم االجتماعيــة، حــى صــار املختصــر »ت ن خ« شــائع 
التــداول، ليعكــس بذلــك مقاربــة يف دراســة اللغــة حتظــى ابالعــرتاف بــني جمموعــات 
متباينــة. ويف واقــع احلــال، ذهــب بعــض العلمــاء إىل حــد اعتبــار التحليــل النقــدي 
 Billig: يصــر مذهبــا فكراي،)بيليــغ  أن  علــى وشــك  أصبــح  قــد  أنــه  للخطــاب 
2002:44(، وختصصــا ممأسســا ميلــك أمنوذجــه اخلــاص وأصولــه ومزاعمــه املتفــق 
عليهــا، وكذلــك بنيــات تدعــم ســلطته. منــذ أن أصبــح التحليــل النقــدي للخطــاب 
جــزءا مــن املشــهد الثقــايف صــار التوجــه الســائد هــو التســليم بوجــوده وقبولــه، ابعتبــاره 
طريقــة صاحلــة للتفكــر والبحــث، إســوة ابألمنوذجــات الــي حصلــت علــى قســط مــن 

التقديــر الثقــايف. 

غــر أنــه مــا يثــر االنتبــاه هــو أنــه حــى الدارســني الذيــن يعتــرون أنفســهم حمللــني 
النقــدي  التحليــل  لوســم  االرتيــاح  عــدم  مــن  بضــرب  حيســون  للخطــاب  نقديــني 
للخطــاب بســمة األمنــوذج النقــدي. فالبعــض حيــس أن االحــرتام الــذي حيظــى بــه 
التحليــل النقــدي للخطــاب ُيســِقط املقاولــة النقديــة يف تناقــض، وكذلــك الوضعيــة 
اجلديــدة إلطــاره، إســوة بتخصصــات أخــرى متعــارف عليهــا مــن شــأهنا أن تغلــق 
 Billig مســلك النقــد الــذايت الــذي يعتــر جــزءا ال يتجــزء مــن برانجمــه النقــدي )بيليــغ
2002:36(. أمــا البعــض اآلخــر فيشــدد علــى عــدم االتســاق والتوافــق الداخلــي 
الســائد بــني الباحثــني املنتســبني إىل التحليــل النقــدي للخطــاب، ليؤكــد علــى مزيــد 
مــن احلاجــة إىل نقــاش وحــوار قبــل منــح خاصيــة مدرســة للتحليــل النقــدي للخطــاب، 

أو رفــض الرغبــة يف التوافــق ابعتبارهــا ومهــا:
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)فــركاف وفــوداك Fairclough and wodak 1997:271، شــوللياكاري 
 Van Dijk فــان دايــك ،chouliaraki and Fairclough 1999 وفــركاف
2003:352(. ولــدى البعــض اســتياء خبصــوص املنحــى الســليب العــام الــذي يســود 
األعمــال املنضويــة يف حقــل التحليــل النقــدي للخطــاب، ولذلــك يدعــون الدارســني 
النقديــني مــن أجــل مزيــد مــن االهتمــام ابالســتعماالت اإلجيابيــة والتغيريــة للخطــاب 

.)Luke 2002: 7–106 لــوك ،Martin 2004:183 مــاراتن(

ويف الوقــت ذاتــه أمطــر اللســانيون وغرهــم ممــن ميوضعــون أنفســهم خــارج حــدود 
التحليــل النقــدي للخطــاب وابــا مــن االنتقــادات الــي المســت عــددا مــن مظاهــر 
عــدم االتســاق داخــل حقــل التحليــل النقــدي للخطــاب. ســلط هــؤالء النقــاد الضــوء 
أخــص  وبشــكل  والنظــري،  اإلبســتمولوجي  الطابــع  ذات  اإلطــار  مشــاكل  علــى 
املنحــى األدايت للنظريــة، والفشــل يف حتديــد هــدف حمــدد ومضبــوط للبحــث، عــاوة 
علــى كوهنــم وجهــوا ســهام نقدهــم إىل منــط املنهاجيــة اللســانية الــي ُتطَبَّــق غالبــا، 
اللغــة والتواصــل الضمنيــة، مرزيــن مــدى إخفــاق ابحثــي  ابإلضافــة إىل نظــرايت 
التحليــل النقــدي للخطــاب يف إدمــاج الســياق واجلمهــور بشــكل ُمــْرض يف إطارهــم 
التحليلــي، ليفضــي حتليلهــم إىل مزاعــم وثوقيــة ســاذجة خبصــوص اشــتغال اخلطــاب 

وإعــادة اإلنتــاج االجتماعــي.

هلــذه األســباب، مــن املفيــد إعــداد مراجعــة خمتصــرة لصعــود التحليــل النقــدي 
للخطــاب، بشــكل خــاص، وذلــك إبلقــاء نظــرة علــى مبادئــه املفتاحيــة، وإماطــة 
اللثــام عــن خلفياتــه الفكريــة غــر املتجانســة، وذلــك قبــل التوجــه حنــو حتليــل مفصــل 
ملختلــف االنتقــادات املوجهــة للتحليــل النقــدي للخطــاب وملمارســيه، مــن داخــل 

وخــارج حــدود التخصــص. 
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 نظرة موجزة حول التحليل النقدي للخطاب
1- تعريف التحليل النقدي للخطاب

يف اتفــاق مــع كثــر مــن البيبليوغرافيــات املنجــزة يف املوضــوع، حتيــل مقدمــة هــذه 
الدراســة علــى التحليــل النقــدي للخطــاب ابعتبــاره كيــاان ومقاربــة معرتفــا هبــا لدراســة 
اللغة، أو »برانجما« )فوداك Wodak 2011:50(. ينبغي التأكيد من البداية، أنه 
على الرغم من كون مسألة وجود هذه املقاربة مسألة ال جدال حوهلا، وعلى الرغم 
أيضــا مــن كــون مقاربــة التحليــل النقــدي للخطــاب حتتــل جمــاال أكثــر أو أقــل حتديــدا 
يف املشــهد الفكــري، إال أن كثــرا مــن الدارســني املشــتغلني يف إطــار هــذا األمنــوذج، 
يستشــعرون أنــه ليــس مــن الصائــب اإلحالــة علــى التحليــل النقــدي للخطــاب ككيــان 
موحــد ومتجانــس. وابلرغــم مــن أننــا نعتــر »التحليــل النقــدي للخطــاب« توجهــا 
مبعــى  اخلــارج ذات مســات مشــرتكة ووعــي ذايت،  مــن  هبــا  وحركــة واحــدة معرتفــا 
التوجــه يعــدون أنفســهم مشــتغلني يف إطــار األمنــوذج »النقــدي«  أن ممثلــي هــذا 
الــي نقدمهــا،  الدراســة احلاليــة  نتبنــاه ألغــراض  التصــور  لتحليــل اخلطــاب، وهــذا 
غــر أنــه وجــب التشــديد علــى أن هنــاك جمموعــة مــن »املــدارس« القابلــة للتحديــد 
واجملموعــات واألفــراد املمارســني داخــل التحليــل النقــدي للخطــاب ال تنطبــق عليهــم 
بشــكل متكافــئ كل القضــااي الــي ســنتناوهلا. ومــن الضــروري التمييــز بــني املقــارابت 
 )Fairclough 1985،1989 الريطانيــة األوىل الــي جتســدها أعمــال )فــركاف
و)فاولــر Fowler 1991( واألعمــال الاحقــة األكثــر تطــورا وانســجاما تتجســد 
 )chouliaraki and Fairclough 1999 يف أعمــال )شــولياراكي وفــركاف
واملســمى »النمــوذج السوســيو معــريف« للتحليــل النقــدي للخطــاب الــذي يتزعمــه 
فــان دايــك Van Dijk 1991 ومجاعتــه، و»املدرســة التارخييــة للخطــاب« ورائدهتــا 
 )2011 )فــوداك  ومتيــز   .)2007  ،1996  ،1990 فــوداك   Wodak )فــوداك 
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بــني املدرســة الفرنســية للتحليــل النقــدي للخطــاب الــي تعــود إىل أعمــال )بيشــو 
 Duisburg ومدرســة ديســبورغ Bakhtin املتأثــرة بباختــني )Pecheux 1982
)جاكــر Jager 1999( الــي تركــز اهتمامهــا علــى لغــة اإلعــام مــن منظــور فوكــوي، 
الكيفيــة  تفحــص  الــي   )Maas 1989( مــاس  عنهــا  يدافــع  الــي  املقاربــة  وبــني 
القــراء يف  يتواطــأ  النصــوص، وكيــف  التناقضــات االجتماعيــة يف  هبــا  تنطبــع  الــي 
اخلطــاابت اإليديولوجيــة. ولضيــق اجملــال، ســيتعذر تقــدمي كل مدرســة علــى حــدة، 

لكــن ســنعرض لانتقــادات املوجهــة إىل جمموعــات حمــددة مــن احملللــني.

نســتعمل مصطلــح التحليــل النقــدي للخطــاب مــن أجــل أغــراض الدراســة 
احلاليــة، مبعــى أكثــر حتديــدا للداللــة علــى إطــار واســع مــن النظريــة والبحــث يقــوده 
حمللــون يعتــرون أنفســهم حمللــني نقديــني للخطــاب مبعــى أو آبخــر. ويُغنينــا ذلــك 
عــن ضــرورة اختــزال حيــز اإلحالــة بشــكل مطــرد علــى »حمللــني نقديــني للخطــاب« 
كثر أو »معظم األشخاص املشتغلني ضمن أمنوذج التحليل النقدي للخطاب«. 
ومــع ذلــك، مبــا أن اســتعمال التحليــل النقــدي للخطــاب كـــ »مصطلــح مظلــة« 
يقتضــي أن نكــون حذريــن مــن التعميــم املفــرط، فإننــا ســنحاول مــا أمكــن التعريــف 
مبجموعــات فرعيــة خاصــة أو كتــاب ينتســبون لتقليــد التحليــل النقــدي للخطــاب 

مــى كان ذلــك ضــروراي. 

ابعتبــاره حركــة واعيــة بذاهتــا، مالكــة لرزانمــة واضحــة، يزخــر التحليــل النقــدي 
للخطــاب بتعريفــات حتــدد مزاعمــه وإجنازاتــه. تــرتاوح هــذه التصرحيــات بــني التصريــح 
األكثــر تسييســا: »لتفســر املواضعــات املوجــودة ابعتبارهــا نتاجــا لعائــق الســلطة 
امللطــف  والتصريــح   ،)Fairclough 1989:2 )فــركاف  أجلهــا«  مــن  والصــراع 
 Rogersالصيغــة: »لإلجابــة عــن أســئلة متعلقــة ابلعاقــة بــني اللغــة واجملتمع« )روجــرز
365 :2005(. وتقــرتن هــذه املراوحــة ابملوقــع الــذي حيتلــه الباحــث. إال أن مثــة 
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إمجــاع علــى أن التحليــل النقــدي للخطــاب يتضمــن عنصريــن أساســيني: اهتمــام 
واهتمــام  اجملتمــع،  والســلطة يف  اإليديولوجيــا  ابشــتغال  يكثــر،  أو  يقــل  سياســي، 
خــاص ابلكيفيــة الــي تســهم وتدعــم وتكشــف مــن خاهلــا اللغــة ذلــك االشــتغال. 
هكــذا تشــدد أكثــر التعريفــات وضوحــا علــى العاقــة بــني اللغــة )النــص، اخلطــاب( 

والســلطة )الصــراع السياســي، الامســاواة، اهليمنــة(.

اللغــة  بــني  ابلعاقــة  خــاص  بشــكل  للخطــاب  النقــدي  التحليــل  »يهتــم 
والســلطة... وينصــب اهتمامــه علــى العائــق املكشــوفة للصــراع والنــزاع« )ويــس 

.)Weiss and Wodak 2002:12 وفــوداك 

»يقتضي التحليل النقدي للخطاب مراوحة مبدئية وشفافة إىل اخللف واألمام بني 
التحليــل املصغــر للنصــوص ابســتعمال خمتلــف أدوات التحليــل اللســاين والســيميوطيقي 
واألديب، وبــني التحليــل املكــر للتشــكيات االجتماعيــة واملؤسســات وعائــق الســلطة 

.)Luke 2002: 100 الــي تؤشــر إليهــا هــذه النصــوص وتبنيهــا« )لــوك

تكشــف التعريفــات األوليــة الســالفة الذكــر جمموعــا واســعا مــن األســئلة املتعلقــة 
مبعــى املصطلحــات املفاتيــح: »السياســة« و»الســلطة« و»اإليديولوجيــا«، حــى ال 
أنيت علــى ذكــر مصطلحــات أخــرى مثــل: »النقــدي« و»اخلطــاب« و»التحليــل« 
الــي ســنفحصها يف القســم املــوايل، حيــث ســنعرض بشــكل خمتصــر للتاريــخ الفكــري 

للتحليــل النقــدي للخطــاب. 
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2- مفكرون أسالف:
ال مشــاحة يف أن التيــار املدعــو ابلتحليــل النقــدي للخطــاب قــد بــدأ يشــهد 
قفــزة نوعيــة منــذ أواخــر ســبعينيات القــرن املاضــي، وذلــك يف عــدد مــن املنشــورات 
الــي عملــت يف البدايــة علــى نقــل اللســانيات الوظيفيــة النســقية لــدى هاليــداي إىل 
منظــور اجتماعــي أرحــب قــادر علــى رصــد قضــااي سياســية ذات ارتبــاط ابلســلطة 
والتحكــم. ولقــد شــكلت أعمــال مــن قبيــل: »اللغــة واهليمنــة« لــدى )فاولــر وهــودج 

 )Fowler,Hodge, Krees, Trew 1979 وكريــس تريــو

 )Hodge and Krees 1993 و»اللغة واإليديولوجيا« لدى )هودج وكريس
اللبنــات املؤسســة للتحليــل النقــدي للخطــاب وإن مل تســتعمل هــذا املصطلــح. ولقــد 
كان فركاف يف مقال له ُنِشر سنة 1985)فركاف: 1985: 739( أول من 
استعمل مصطلح التحليل النقدي للخطاب، لكن شاع استعماله مع الكتاب ذي 
التأثــر الواســع »اللغــة والســلطة« )فــركاف 1985( وتوطــد اســتعمال املصطلــح 
مــن خــال نشــر كتــاب »التحليــل النقــدي للخطــاب« )فــركاف 1995( ذي 
العنــوان الفرعــي: »الدراســة النقديــة للغــة«. ولقــد أشــار أحــد النقــاد إىل أن اســتعمال 
الــي عرضهــا  النقديــة  املقــارابت  تعــدد  يســتلزم  الفرعــي  العنــوان  التعريــف يف  أداة 
التعــرف عليهــا  يتــم  الســابقة، والــي مت: »صهرهــا يف وحــدة  الكاتــب يف أعمالــه 
ابعتبارهــا الدراســة النقديــة« )بيليــغ 2002: 35(. وليــس مــن قبيــل املبالغــة اعتبــار 
مصطلــح فــركاف ممثــا للجــذر األصــل. وهكــذا، ابلرغــم مــن تزايــد املنشــورات يف 
هــذا اجملــال، يظــل الكتــاابن اللــذان نشــرمها فــركاف واملشــار إليهمــا أعــاه ميثــان 
أفضــل مصــادر التحليــل النقــدي للخطــاب، حُيــال عليهمــا ابســتمرار يف ختصصــات 

متعــددة )روجــرز 2005: 365، 371(.
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ومــن وجهــة نظــر لســانية، حيمــل التحليــل النقــدي للخطــاب آاثر ردود الفعــل 
ضد اللسانيات البنيوية الي شهدهتا الفرتة بني ستينيات وسبعينيات القرن املاضي. 
وعلــى غــرار اللســانيات الوظيفيــة النســقية والتداوليــات وحتليــل احملادثــة واإلثنوغرافيــا، 
بلــور التحليــل النقــدي للخطــاب نظريــة للغــة أتخــذ علــى حممــل اجلــد الوظائــف 
االجتماعيــة للغــة. لكــن خافــا للســانيات الوظيفيــة النســقية يرفــض التحليــل النقــدي 
للخطــاب اللســانيات الوصفيــة والتفكــر البنيــوي اللذيــن طََبعــا كثــرا مــن أحبــاث 
اللســانيات الوظيفيــة النســقية. ويتمثــل امللمــح املميــز للتحليــل النقــدي للخطــاب 
يف اختافــه عــن املقــارابت األخــرى وذلــك مــن خــال اهتمامــه ابلســلطة، وافرتاضــه 
احملايــث أن العاقــات االجتماعيــة الــي تعكســها الظاهــرة اللغويــة متثــل جــزءا مــن 
نظــام شــامل يتميــز بعاقــات غــر متكافئــة للســلطة. فبــدأ ابالحتــكام إىل النظريــة 
االجتماعيــة والسياســية ينظــر يف اللغــة ليــس يف حــد ذاهتــا، ولكــن ابعتبارهــا دليــا 

علــى مــا يعتمــل يف إطــار أوســع. 

ُســيَّس 
يقــر معظــم مؤرخــي التحليــل النقــدي للخطــاب أن أصــل االنشــغال امل

ابجملتمــع يعــود لُكتَّــاب عملــوا ضمــن التقليــد املاركســي أو املاركســي اجلديــد، وحتديــدا 
مــع مدرســة فرانكفــورت Frankfurt مــن خــال روادهــا أدورنــو Adorno وماركيــز 
Marcuse وهوركهاميــر Horkheimer. تتشــكل مدرســة فرانكفــورت مــن مجاعــة 
للنظريــة املاركســية أن  الــي ميكــن  الكيفيــة  مــن املفكريــن انصــب اهتمامهــم علــى 
تســلط مــن خاهلــا الضــوء علــى تطــورات الرأمساليــة يف القــرن العشــرين. لقــد أدركــوا 
أن احلتميــة االقتصاديــة الــي قدَّمهــا ماركــس مل تعــد صاحلــة للظــروف الراهنــة، فرتكــز 
القمعيــة  البنيــات  اســتمرارية  أفضــت إىل  الــي  الرأمساليــة  علــى حتــوالت  اهتمامهــم 
بوســائل إيديولوجيــة. مــن أجــل فهــم وجاهــة هــذه اخللفيــة، مــن الضــروري التشــديد 
مبقتضــى  احلاليــني  االجتمــاع  علمــاء  عــن  خيتلفــون  املاركســيني  املنظريــن  أن  علــى 
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توجههــم املعيــاري، بينمــا معظــم علمــاء االجتمــاع يعتقــدون أن دورهــم ينحصــر يف 
املاحظــة والتأويــل، وعلــى عكــس علمــاء الطبيعــة الذيــن جيــب أن يكتفــوا بوصــف 
وأتويــل العــامل الطبيعــي، يعتقــد علمــاء االجتمــاع املاركســيني أن مهمتهــم صياغــة 
أحــكام ووضــع معايــر. وهكــذا فالطــرح الــذي يتبنــوه »نقــدي« ألهنــم أدركــوا أنــه 
قــد ُخــوِّل هلــم تقــومي مــا جيــري يف اجملتمــع، وألهنــم كذلــك أدركــوا أهنــم حيــوزون معايــر 
مبوجبهــا ينجــزون تقومياهتــم. وبكلمــة واحــدة، يعتقــد منظــرو هــذه املدرســة أن هلــم 
منفــذا ملعرفــة ليــس فقــط مــا هــو عليــه اجملتمــع، ولكــن مــا ينبغــي أن يكــون عليــه. 

ابلرغــم مــن انعــدام الروابــط املباشــرة بــني مدرســة فرانكفــورت ومعظــم احملللــني 
)انظــر  للخطــاب  التارخييــة  يرتبــط ابملدرســة  واضــح  للخطــاب ابســتثناء  النقديــني 
أســفله(، غر أن تقاســم جهاز اصطاحي موحد وخلفية معرفية مرتبطة ابملقارابت 
املاركســية للرأمساليــة املتأخــرة، دفــع معظــم ممارســي التحليــل النقــدي للخطــاب إىل 
الزعــم بوجــود قرابــة فكريــة تربطهــم مبجموعــة فرانكفــورت )شــولياراكي وفــركاف 
chouliaraki and Fairclough 1999(. إال أن التيــارات املنبثقــة مــع مدرســة 
فرانكفــورت بعيــدة كل البعــد علــى أن تكــون التيــارات الفكريــة الوحيــدة الــي مارســت 
أتثــرا علــى التحليــل النقــدي للخطــاب. لقــد كان العامــل احلاســم مــن غــر شــك 
متمثــا يف املنعطــف »النقــدي« العــام الــذي طبــع العلــوم االجتماعيــة يف ســتينيات 
وســبعينيات القــرن العشــرين. ومــن الواضــح أن التيــار يديــن بشــكل خــاص لكتــاب 
حمدديــن مــن قبيــل كرامشــي Gramsci الــذي يديــن لــه ابســتبصار دال مفــاده أن 
القمــع االجتماعــي يتحقــق غالبــا عــر هيمنــة مســتبطنة، لتشــمل مظاهــر اإلرغــام 
 Bourdieu بورديــو  مــن  اقتبســوا  اللغــة(، كمــا  اســتعمال  يســتلزم  )ممــا  واإلمجــاع 
املعــى،  وأنســاق  الرمــزي  والرأمســال   Habitus اهلابيتــوس  قبيــل  مــن  مصطلحــات 
للتواصــل يف  احلاســم  الــدور  علــى  شــدَّد  الــذي   Habermas هابرمــاس  وكذلــك 
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أنظمــة اجملتمــع احلديــث. مل يكــن هــؤالء املنظــرون لســانيني وإن كان هلــم اهتمــام 
ابللغــة، غــر أن أتثرهــم يف التحليــل النقــدي للخطــاب يقــرتن أساســا بتأوياهتــم 
حــول اجملتمــع، ونظراهتــم خبصــوص اآلليــات املتعلقــة ابشــتغال اإليديولوجيــا ودورهــا 
يف خلــق ودعــم األنســاق االجتماعيــة، ولقــد تُــرِك للســانيني النقديــني أمــر تعيــني 

واستكشــاف التمظهــرات اللســانية احلاليــة ملثــل تلــك الظواهــر. 

وابملناسبة، لقد أجنزت حماوالت ملوضعة التحليل النقدي للخطاب ضمن تقليد 
لســاين تليــد. فهــذا لــوك Luke يف عملــه املنجــز ســنة 2002 )2002: 97( ويف 
خطــوة متقدمــة قَــّدم تصــورا خبصــوص أســاف املفكريــن الذيــن يتموضــع التحليــل 
النقــدي للخطــاب يف ســياقهم، ليموضــع التيــار ضمــن: »اتريــخ مميــز وغــر مكتمــل 
حملــاوالت إجنــاز لســانيات سياســية معياريــة«، وهــي حمــاوالت متتــد مــن فولوشــينوف 
إن  التيــارات  هــذه  أن  »لــوك«  ويزعــم   .Bakhtin ابختــني  إىل   Voloshinov
أخــذت جمتمعــة مبعيــة التحليــل النقــدي للخطــاب فهــي تشــكل »تقليــدا مضــادا 
اثبتــا يف اللســانيات« )لــوك 2002: 97( ترفــض مقــارابت يف العلــوم االجتماعيــة 
بشــكل عــام واللســانيات بشــكل خــاص، مؤسســة علــى نظــرايت ليراليــة جديــدة 
للفــرد واجملتمــع، فوفــق منظــور لــوك ليــس التحليــل النقــدي للخطــاب مدرســة صوريــة 
للفكــر، بــل مجــاع مواقــف تدعــو يف جمملهــا إىل حتليــل لــدور اللغــة يف اجملتمــع ضمــن 
منظــور سياســي مكشــوف، مركــزة اهتمامهــا بشــكل خــاص علــى الكيفيــة الــي تعــزز 
هبــا اجلماعــات املهيمنــة مصاحلهــا بواســطة اخلطــاب. ضمــن هــذا املنظــور »النقــدي« 
أو »الاليــرايل« يغــدو مــن الضــروري ابلنســبة إىل كثــر مــن املتخصصــني يف التحليــل 
النقــدي للخطــاب متييــز أنشــطتهم عــن تلــك املنجــزة مــن طــرف اللســانيني »غــر 
النقديــني« وحمللــي اخلطــاب مــن خــال التشــديد علــى أن حتلياهتــم تذهــب أبعــد 
مــن جمــرد وصــف أو أتويــل لــدور اللغــة يف اجملتمــع، إىل تفســر كيــف وملــاذا تفعــل 
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فــركاف:  بعبــارة  )فــركاف 1989(.  الفعــل  ذلــك  ومــا يضمــره  فعلهــا،  اللغــة 
»يســتلزم الفعــل النقــدي إبــراز الروابــط واألســباب اخلفيــة« )1992: 9(، ممــا يعــي 
لإليديولوجيــا  اخلطابيــة  األنظمــة  دامــت  مــا  اإليديولوجيــة،  العمليــات  فــك شــفرة 

تســعى إىل إخفــاء صراعــات الســلطة الــي تعتمــل يف العــامل االجتماعــي. 

إحــدى التأثــرات اهلامــة يف التحليــل النقــدي للخطــاب، وإن مل تكــن متوافقــة 
مــع مــا مت ذكــره أعــاه ترتبــط ابلفوكويــة مــا بعــد البنيويــة. لقــد كان لفوكــو رد فعــل 
جتــاه النظــرايت البنيويــة حــول اجملتمــع مــن قبيــل املاركســية الــي زعمــت أن العاقــات 
املطــردة والقابلــة للماحظــة توجــد بــني البنيــات داخــل األنســاق وأن اإلنســان يصــل 
إىل معرفتهــا. ويكمــن نقــد فوكــو Foucault للبنيويــة يف تركيــزه علــى الطبيعــة املنفلتــة 
للبنــاءات االجتماعيــة، والطبيعــة املتحولــة لعائــق الســلطة والــدور املركــزي للخطــاب 
يف تشــكيل العاقــات االجتماعيــة )فوكــو Foucault: 1969: 25–28(. فوفــق 
منظور فوكو يتحرك اخلطاب إىل اخللف وإىل األمام ليعكس ويبي العامل االجتماعي 
ملختلــف الفاعلــني الذيــن يســتعملونه أو يتموضعــون بواســطته. فأنظمــة اخلطــاب هــي 
املمارســات اخلطابية للمجتمع أو املؤسســة الي تتداخل وتتشــابك، وابلنســبة إىل فوكو 
ليــس ابإلمــكان بلــوغ املعــى )فوكــو 1981: 54(. وابملقابــل ركــز اهتمامــه علــى 
حتليــل شــروط وجــود املعــى ومبــادئ إنتاجــه. لقــد حــرص علــى جتنــب التأويــل، رافضــا 
أهــداف اهلرمينوطيقــا، ممحــورا اهتمامــه حــول املمارســات اخلطابيــة يف عــامل تصــر فيــه 
كل اخلطاابت نســبية ويف حتوُّل مســتمر، لقد أخذ رواد التحليل النقدي للخطاب 
علــى حممــل اجلــد مركزيــة اللغــة عنــد فوكــو، خاصــة وأن معظــم أحباثهــم تتشــكل علــى 
قاعدة الظاهرة اخلطابية. يف إحدى تعريفات فركاف وفوداك )1997: 258(، 
حيظــى اخلطــاب أبمهيــة ألنــه يشــتغل إيديولوجيــا، ُيَشــكل ويشــرط اجملتمــع والثقافــة، 
خيلــق وجيعــل عائــق الســلطة دائمــة. بينمــا يظــل بشــكل الفــت لانتبــاه شــفافا وغــر 
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منظور حى ابلنســبة ملســتعمليه. غر أن التوجه املؤســس على عدم اســتقرار ونســبية 
النقــدي  التحليــل  يتجاهلــه ممارســو  مــا  عــادة  الفوكويــة  للنظريــة  احملايــث  اخلطــاب 

للخطــاب، لصــاحل مقاربــة أكثــر اســتقرارا ومعياريــة لتأويــل الظاهــرة االجتماعيــة. 

نقد التحليل النقدي للخطاب:
1- نقد املسلمات الضمنية:

النقــدي للخطــاب  بنــا ســابقا، اندرا مــا كان املشــتغلون ابلتحليــل  كمــا مــر 
البحــث  خبصــوص  ومعتقداهتــم  السياســية  أطروحاهتــم  عــن  دفاعهــم  يف  متباطئــني 
الــذي جيــب ابلنســبة إليهــم أن يكــون »نقــداي« بــكل مــا حتملــه هــذه الكلمــة مــن 
معــان ســبقت اإلشــارة إليهــا. ومــن البدهــي، كذلــك، أن مــا يطبــع املــوروث الفكــري 
للتحليــل النقــدي للخطــاب مــن عــدم التجانــس جيعــل مهمــة رصــد التريــر املائــم 
لطــرح أو أتويــل حمــدد ابلنســبة إىل الباحــث مســألة عســرة. ممــا دفــع بعــض النقــاد 
إىل اهتــام التحليــل النقــدي للخطــاب ابالشــتغال الفوضــوي، وبكونــه يتحــرك أبهــواء 
خاصة بدل أن يكون مبنيا على مبدأ أكادميي مؤســس. ولقد حاول آخرون تعرية 
واســتصراح األســاس الفلســفي والسوســيولوجي احملدد ليخلصوا إىل أن األســس الي 

يقــوم عليهــا ليســت صلبــة، خافــا ملــا يزعمــه ممارســوه. 

نقــده  ســهام   )Hammersley 1997: 237–248 )هامرســلي  وّجــه  لقــد 
للمزاعــم املؤسســة للتحليــل النقــدي للخطــاب، متهمــا فــركاف وآخريــن إبقرارهــم 
ابحلاجة إىل مقاربة نقدية كما لو أن هذه احلاجة أمر واضح وال غبار عليه. بداية، 
اســتدل هامرســلي علــى أن النظريــة املاركســية األرثودوكســية فقــدت مصداقيتهــا، لقــد 
مت جتاهلهــا مــن طــرف الفاســفة واملؤرخــني واالقتصاديــني الذيــن رفضــوا معظــم أفــكار 
ماركــس ابعتبارهــا آليــة، غــر مؤسســة وغــر صاحلــة لفهــم جمتمعنــا الراهــن. لينتقــل 
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بعــد ذلــك إىل حتليــل مدرســة فرانكفــورت الــي كمــا ســبق أن أشــران إىل ذلــك ســابقا 
يتم الزعم عموما بكوهنا تعتر من األســاف املباشــرين للتحليل النقدي للخطاب، 
ليؤكد على أن مدرســة فرانكفورت با منازع تشــكل أساســا صلبا للمقاولة النقدية 
للتحليــل النقــدي للخطــاب، ألن التحــوالت الــي شــهدهتا النظريــة املاركســية مــع 
أدورنــو وهوكهاميــر كانــت جذريــة، ذهبــت أبعــد مــن العوامــل االقتصاديــة لتامــس 
لقــد زعمــوا أن  ارتبــاط ابالســتاب والعقانيــة والطبيعــة اإلنســانية.  قضــااي ذات 
حنــو  الســعي  مــع  الغربيــة، وبشــكل خــاص  العقانيــة  تصــدع  »نتــاج  االســتاب: 
الســيطرة علــى الطبيعــة، مبــا فيهــا الطبيعــة اإلنســانية« )هامرســلي 1991: 242(، 
الــي طرحــت عــددا كبــرا مــن القضــااي غــر احملســومة خبصــوص الطبيعــة العقانيــة 
للبحــث العلمــي، غــر أن منــط النقــد الــذي يقرتحــه أدورنــو يبــدو أنــه خيتــزل الصــورة 
مــن خــال تفضيلــه عامــل تفســري علــى آخــر، مشــككا يف إمكانيــة بلــوغ التحــرر. 
لقــد انصــب اهتمــام مدرســة فرانكفــورت علــى تفســر التغيــر االجتماعــي، مقدِّمــة 
نقدا متطورا للماركسية األرثودوكسية، تبعا هلامرسلي، لكنها مل تقدم أساسا فلسفيا 
فعليــا للبحــث النقــدي مــن النمــط الــذي يدعــو إليــه احملللــون النقديــون للخطــاب. 
ابلرغــم مــن نقطــة اخلــاف األساســية الــي ينطلــق منهــا هامرســلي املتمثلــة يف كــون 
مســألة األســس الفلســفية للتحليــل النقــدي للخطــاب: »أمــرا بدهيــا ومســلما بــه، 
كمــا لــو أنــه ال نقــاش يُطْــرح خبصوصهــا« )1997: 244( مت أتكيدهــا يف كثــر 
مــن الدراســات املرتبطــة ابلتحليــل النقــدي للخطــاب، ممــا ال يعــي أن مقاربــة أكثــر 
أتسيســا ميكــن اســتبعادها، كمــا ال يعــي ذلــك أن الصعوبــة احملايثــة ملقاربــة مبنيــة 
علــى نقــد عقانيــة الفكــر الغــريب جتعــل مــن ذلــك التحليــل مســألة غــر ممكنــة. قــّدم 
هارمســلي يف حتلياتــه األخــرة حتليــا أكثــر دقــة متعلقــا مبزاعــم ممارســي التحليــل 
النقــدي للخطــاب الطموحــة، خبصــوص منــح فهــم شــامل للمجتمــع ككل ولكيفيــة 
وذلــك حتديــدا  أخــرى  أطروحــات ومواقــف  علــى  فهــم »يســمو«  وهــو  اشــتغاله، 
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لكونــه يقــوده روح النقــد الــذايت )1997: 5 – 244(. مبــا أن الشــق األكــر مــن 
زعمــه ابملشــروعية ينبــي علــى هــذا التأكيــد، فــإن املتخصصــني يف التحليــل النقــدي 
الدعامــة اإلبســتمولوجية ألعماهلــم  للخطــاب مدعــوون إىل توجيــه اهتمامهــم إىل 

والســتلزاماهتا املنهاجيــة.

أن مصطلــح  إىل  نشــر  أن  املهــم  مــن  ابلــذات،  املســألة  هبــذه  يتعلــق  وفيمــا 
»نقــدي« يف حــد ذاتــه يلعــب دورا خاصــا يف اتريــخ مدرســة فرانكفــورت. لقــد مت 
تبــي كلمــة »نقــدي« عندمــا كان أعضــاء مدرســة فرانكفــورت منفيــني يف الــوالايت 
 Scholem املتحــدة األمريكيــة، حيــث كان نعــت »ماركســي« غــر مقبــول )شــومل
210 :1982(. وكمــا ســبقت اإلشــارة إىل ذلــك يعــي لفــظ »نقــدي« يف معنــاه 
األول القــدرة علــى تقــومي اجملتمــع مــن وجهــة نظــر معينــة، واحلالــة هاتــه، ليســت 
ســوى املاركســية حتديــدا، وملصطلــح »نقــدي« اتريــخ اســتعمال طويــل يعــود إىل 
كانــط Kant الــذي اســتعمله للداللــة علــى أن حتليلــه مؤســس علــى مبــادئ عقانيــة 
قبليــة »بــدون إيعــاز مــن التجربــة« وليــس علــى الوثوقيــة غــر النقديــة لســابقيه )كانــط 
1781: 3، بيليــغ 2002: 37(. ولقــد اســتعملت كلمــة »نقــدي« بعــد مدرســة 
فرانكفورت وتبنت الكلمة مقارابت متنوعة يف العلوم االجتماعية وبشكل ملحوظ 
مــن ِقبــل علــم النفــس النقــدي الــذي زعــم أنــه ينحــدر فكــراي مــن مدرســة فرانكفــورت 
تربطهــا صلــة كبــرة أبعمــال منظــري مدرســة  مــن مقارابتــه ال  )وإن كانــت كثــر 
فرانكفــورت(، واشــتغل مبســلمة مفادهــا أن البحــث األكادميــي مدعــو لنقــد شــروط 
.)Gergen 1994: 11 – 20 احليــاة االجتماعيــة مــن أجــل حتســينها )جرغــن

وترتبــط كلمــة »نقــدي« يف حقــل الرتبيــة بـــ »البيداغوجيــا النقديــة« لــدى )ابولــو فريــر 
Paulo Freire( الــذي أّكــد علــى ضــرورة مقاومــة اهليمنــة ودعــم املقموعــني مــن 
يف  »نقــدي«  مصطلــح  اســتـُْعِمل  وهكــذا  النقــدي.  الوعــي  منــو  تشــجيع  خــال 
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ختصصــات متعــددة للداللــة بشــكل فضفــاض علــى »نقــد الوضعيــة القائمــة« أو 
»نقــد املنظــورات اإلنســية الليراليــة«، ويف الغالــب مــا اســتعملت للداللــة علــى التــزام 

ابلتغيــر االجتماعــي.
التعقيــد نضيــف معنيــني حمتملــني لكلمــة »نقــدي«.  مــن  أجــل مزيــد  ومــن 
فمــن جهــة، يعــرتف منظــرو مدرســة فرانكفــورت أن أعماهلــم »نقديــة« مبعــى آخــر، 
كوهنــا تقــدم نقــدا ملــا تعتــره مبثابــة الوضعيــة الســلطوية للماركســية األرثودوكســية 
)شــاو Shaw: 1985: 165(. ومبعــى آخــر، إهنــم يدركــون ضــرورة نقــد األفــكار 
املســبقة، أمــا يف تطويــر أفــكار جديــدة، وفهمــا عميقــا وواســعا لتطــورات الرأمساليــة، 
فهــم يذهبــون أوســع ممــا تقدمــه املاركســية. ولذلــك عليهــم أن ميارســوا نقــدا ذاتيــا، 
وأن خُيِْضعــوا عملهــم ملعايــر فكريــة صارمــة. ال يظهــر هــذا اإلرث »النقــدي« ملدرســة 
النقــدي  للتحليــل  املنتســبة  املقــارابت  معظــم  يف  واســع  نطــاق  علــى  فرانكفــورت 
للخطــاب، والــي ال ختضــع منظورهــا السياســي اليســاري للنقــد. وميكــن أن نســتثي 
مــن هــذا التوجــه العــام املقاربــة التارخييــة للخطــاب )فــوداك 2001، ريســغل و فــوداك 
Reisigl and Wodak 89 – 86 :2009 ،35 32- :2001( الــي متيــز بــني 
ثاثــة أبعــاد للنقــد: نقــد نصــي وتشــخيص اجتماعــي استشــرايف/ ارجتاعــي، وتدافــع 
عــن نقــد ذايت عــر أطــوار متعــددة خــال املســار التحليلــي. وهنــاك اســتثناء آخــر 
نعثــر عليــه يف الطــرح الــذي دافــع عنــه )كلــووي Gloy 1988( واملســمى مبدرســة 
 Bluhm بلوهــم ،Bredehoft 1994: 4 بريدهوفــت( Oldenburg أولدنــرغ
13 – 10 :2000( الــي تقــر أن احملللــني جــزء مــن اخلطــاابت الــي تشــكل موضوعــا 
ألحباثهــم، وتُلِــح علــى ضــرورة كشــف الدارســني ملنظوراهتــم وملــا يؤسســها، يف أفــق 

منــح نظراهتــم مصداقيــة علــى املســتوى البــني ذايت.

ومن جهة أخرى ميكن أن نضيف إىل اإلحياءات املتعددة ملصطلح »نقدي« 
يف هــذا الســياق معــى آخــر يتمثــل يف أن التاميــذ يف الرتبيــة الليراليــة الكاســيكية 
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مبعظــم املناطــق الناطقــة ابألجنليزيــة يشــجعون علــى أن يكونــوا »نقديــني«، وذلــك 
أبن يفكــروا أبنفســهم بــدل أن يســلموا مبــا يقــرؤون بــدون نقــد، إهنــا مهــارة فكريــة 
ال تقتضــي وجــود أي انتمــاء إيديولوجــي حمــدد. وذلــك، مبعــى مــن املعــاين، مــا 
جعــل مصطلــح »نقــدي« مصطلحــا متعــدد الــدالالت، ممــا أفضــى إىل التباســات 
مرتبطــة بطبيعــة دور حملــل اخلطــاب وطبيعــة املوقــف السياســي الــذي جيــب عليــه 
اختــاذه. يــدرك كثــر مــن الدارســني كوهنــم »نقديــني« ألن ذلــك مــا شــجعتهم عليــه 
الرتبيــة الــي تلقوهنــا. وآخــرون يعــي »نقــدي« ابلنســبة إليهــم نقــد اجملتمــع مــن منظــور 
ماركســي جديــد، وآخــرون يــرون أهنــم »نقديــون« ألهنــم يتبنــون موقفــا نقــداي جتــاه 
بعــض الطروحــات املاركســية اجلديــدة. وحصيلــة كل ذلــك خلــط للمعــاين ينتــج 
عنــه افتقــار للوضــوح وللدقــة الفكريــة. فبالنظــر إىل مشــاكل التعريــف الــي متثــل 
للخطــاب  النقــدي  التحليــل  مقاولــة  تبــدو  للخطــاب  النقــدي  التحليــل  أســاس 

أحيــاان مفتقــرة إىل االتســاق. 

ويف اآلن نفسه، مثة تناقض أساسي أومأان إليه سابقا، تناقض بني الطروحات 
املاركســية والطروحــات مــا بعــد البنيويــة لــدى األســاف الفكريــني للتحليــل النقــدي 
للخطــاب. فبينمــا حيتكــم املاركســيون إىل نظريــة معياريــة للتاريــخ وللمجتمــع، جنــد 
الكتــاب املنتســبني ملــا بعــد البنيويــة وللتيــار مــا بعــد احلداثــي يذهبــون إىل كــون كل 
الســردايت الكليانيــة غــر صاحلــة ومتاعبــة إىل حــد مــا. غــر أنــه علــى مســتوى 
القــرارات السياســية الفرديــة يف املشــهد الفلســفي مــا بعــد احلداثــي مــن الصعــب تريــر 
تبــي ســردايت كــرى معينــة لتأويــل ظاهــرة ملحوظــة. فعلــى ســبيل املثــال، رفــض 
فوكــو يف إحــدى املناســبات بشــكل ملحــوظ التــورط يف إصــدار أحــكام قيمــة حــول 
اخلطــاابت الــي يدرســها )فوكــو 1969(. وبــدل ذلــك، اقــرُتِح يف إطــار مــا بعــد 
احلداثــة أنــه علــى املــرء أن خيتــار قيمــا حمــددة أو موقفــا حمــددا يف ســرورة التعريــف 
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 ،Habermas 1976 ابلذات وجوداي. والي تُنعت أحياان ابلنزعة القرارية. )هابرماس
حماولتنــا  مــن  الرغــم  علــى  املنظــور،  هــذا  فوفــق   .)Macintyre 1981 ماكينتــر 
صياغــة التزاماتنــا ابتباعنــا إلواليــات »عقانيــة« إال أن التفــكك األخاقــي والفكــري 
حيــول دون إجيــاد أســاس صلــب لسياســة عقانيــة أو خطــاب سياســي معقــول، 

واألمــل ضئيــل لتعزيــز التحــرر اإلنســاين.

 )Hammersley  وإزاء هذه السيناريوهات املتناقضة، هاهنا يتساءل )مهرسلي
إن كان مــن الائــق موضعــة الباحثــني يف التحليــل النقــدي للخطــاب يف زاويــة مــا بعــد 
البنيويــة ابعتبارهــم أشــخاصا اختــاروا موقفــا كفعــل إرادي، وليــس نتــاج مداولــة موســعة 
مؤسســة علــى فحــص املعطيــات والقضــااي. إذا كان األمــر كذلــك، حســب اســتدالله 
)1997: 242 – 245(، فإنــه لــن يوجــد ســبب حمــدد مبوجبــه جيــب علــى القــراء أن 
يقبلــوا الطــرح السياســي للتحليــل النقــدي للخطــاب بــدل طروحــات أخــرى، وابلتــايل 
يصــر زعــم التحليــل النقــدي للخطــاب بتحقيقــه لـــ »الســلطة التأويليــة« و»الســلطة 
التحررية« جمرد إثبااتت ميكن للمرء أن يتبناها ابختياره مشاطرة وجهات نظر روادها 

أو عــدم مشــاطرته هلــا. 

وملا سلف نتائج بعيدة املدى على وضعية التحليل النقدي للخطاب ابعتباره 
مقاربــة. وكمــا أشــار إىل ذلــك هامرســلي، إذا تبــني أن املوقــف السياســي الــذي بـُـِي 
عليــه التحليــل النقــدي للخطــاب غــر مؤســس، وأنــه جمــرد نتــاج للنزعــة القراريــة، فــإن 
ذلــك ال ينســجم مــع املزاعــم القويــة للتحليــل النقــدي للخطــاب، وال مــع أنشــطته. 
فــإذا كان املبــدأ املركــزي للبحــث النقــدي يتمثــل يف أن البحــث ينبغــي أن يوجــه حنــو 
حتقيــق وظائــف سياســية )فضــح الامســاواة واهليمنــة والظلــم(، وليــس أن يكــون جمــرد 
إجنــاز هلــدف مواضعــايت للبحــث )أن يكتفــي مباحظــة وأتويــل الظاهــرة(، فيجــب 
إذن أن يكــون مثــة مســوغ قــوي لذلــك املبــدأ. وإذا كان، يف منتهــى األمــر، التســويغ 
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مســألة اختيــار فــردي، فإنــه مــا مــن حافــز يدعــو القــارئ ألخــذ هــذا النمــط مــن 
البحــث علــى حممــل اجلــد.

وغالبــا مــا يكــون الباحثــون يف التحليــل النقــدي للخطــاب متيقظــني ملســألة 
إظهــار التزاماهتــم السياســية قبــل الشــروع يف أتويــل وتفســر الظاهــرة االجتماعيــة. 
فمثــا، متيــل فــركاف إىل التشــديد علــى ميوالهتــا اليســارية العتيــدة، وإن كانــت 
مــن حيــث املبــدأ، تســتدل علــى أن البحــث النقــدي ال حيتــاج أن يكــون يســاراي، وأن 
األشكال اليمينية للتحليل النقدي للخطاب ممكن تصورها )فركاف 1996: 52(. 
وال بــد هنــا، مــن طــرح نقطتــني: األوىل، أنــه إذا كان األمــر كذلــك، فينبغــي أن 
تكــون أتويــات فــركاف وغرهــا مفتوحــة للمســاءلة، ألن أي أتويــل يســاري جيــب 
أن يتــم مواجهتــه ابلتســاوي بتأويــل مييــي أو أبي زاويــة سياســية موجــودة. وهكــذا، 
فاملشــروع العلمــي للتحليــل النقــدي للخطــاب برمتــه يُنظــر إليــه علــى أنــه مشــروط، 
وبقــوة، ابالختيــار السياســي بــدل أن يكــون مشــروطا ابملعيــار العلمــي الــذي حيتــل 
دورا اثنــواي. النقطــة الثانيــة، تتمثــل يف أن النــزوع املطــرد للمنتســبني للتحليــل النقــدي 
للخطاب حنو الشفافية واملصداقية لن يعفيهم من مطلب املوضوعية يف أحباثهم، ولطاملا 
لـــمَّح بورديــو إىل الطابــع الســطحي ملثــل هــذا النمــط مــن اإلعــاانت، وكذلــك إىل الــدور 
الذي تلعبه التعريفات الذاتية يف صراعات السلطة األكادميية )b: 308 1984(. ويف 
الواقع، من الشــائع ابلنســبة إىل الكتاب يف خمتلف أمناط اإلطار مابعد احلداثي أن 
حياولــوا التحايــل علــى املعضــات اإلبســتمولوجية اجلديــة عــر اختــاذ موقــف صريــح 
مــن اخلــارج. ويعتــر ذلــك شــائعا، بشــكل خــاص يف جمــاالت مــن قبيــل املقــارابت مــا 
بعــد احلداثيــة للمســألة النســائية )هارديــن Harding: 11–12(، حيــث إن املســوغ 
املعتــاد الــذي يطــرح يتمثــل يف احلاجــة إىل منظــور نســائي إلعــادة التــوازن إىل نســق 
حمكــوم ابلنظــام األبــوي، ســواء أُحلَّــت املشــاكل اإلبســتمولوجية ملــا بعــد البنيويــة أم 
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مل حُتَــل، فــإن املنــاورات مــن هــذا القبيــل ال تــرئ الكاتــب مــن مســألة إســاءة تقــدمي 
املعطيــات أو أتويلهــا وفــق الكيفيــة الــي خيتارهــا إبيعــاز مــن هــدف سياســي حمــدد.

وابلنظــر إىل افتقــار املصــادر الفكريــة للتحليــل النقــدي للخطــاب إىل التجانــس، 
تعــد نــدرة النقــاش داخــل دوائــر التحليــل النقــدي للخطــاب خبصــوص وجاهــة تلــك 
 Slembrouck املصــادر وانســجامها مبعــث اســتغراب. وكمــا أشــار )ســليمروك
2001: 40 – 41(: »يســتمر التحليــل النقــدي للخطــاب يف عــدم الوضــوح 
املتبــى خبصــوص األفضليــة املمنوحــة لنظريــة اجتماعيــة معينــة«. ففــي واقــع احلــال، 
يبــدو أن التوجهــات علــى امتــداد الســنوات املاضيــة قــد وسَّــعت القاعــدة الفكريــة 
الــي تنطلــق منهــا بــدل تقليصهــا. فبينمــا يدعــم فــركاف )1989( تصــوره بشــكل 
واســع بواســطة املاركســية اجلديــدة واملنظــور الكرامشــي للتحكــم، الــذي يعتــر أن 
ســيبي  صــراع.  حمــل  والنــص  لإليديولوجيــا  انقلــة  أداة  املطبَّــع  املشــرتك«  »احلــس 
شــولياراكي وفــركاف )1999( عشــر ســنوات بعــد ذلــك أجنــدة حبــث ملتزمــة 
حبــوار مســتمر بــني احلداثــة املتأخــرة واحلركــة النســائية ومــا بعــد احلداثــة. هكــذا يكــون 
التحليــل النقــدي للخطــاب قــادرا علــى االحتــكام إىل مشــهد مــن األفــكار حــول 
مــن ماركــس  املفكريــن  مــن  علــى حشــر جمموعــة  قائــم  اجملتمــع واســع ومتناقــض، 
مــرورا بكرامشــي وهوكهاميــر إىل غيدنــز Giddins، تنــوع غزيــر مــن مقــارابت اللغــة 
والتواصل املستندة إىل ابختني وفوكو وهابرماس وهاليداي، دون إدراك واع لضرورة 
تســويغ تلــك االنتقائيــة أو َمْنَســَقة القاعــدة الفكريــة، عــوض القيــام بربــط فضفــاض 
الرأمساليــة  قبيــل  مــن  املتأخــرة،  ابحلداثــة  املقرتنــة  ابلظواهــر  املنتقــاة  للمصطلحــات 
االســتهاكية والتســويق وحتقيــق وتقويــة التحكــم مــن خــال التاعــب اإليديولوجــي. 
ويف واقــع احلــال، يذهــب )ويــس وفــوداك 2002( خطــوة إىل األمــام عــر إقرارمهــا 
وعلمــاء  الفاســفة  املفكريــن  مــن  عــدد  مــن  املســتوحاة  والبنــاءات  النظــرايت  أبن 
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االجتمــاع ال تعــدو أن تكــون جمــرد أدوات، مثلمــا أن املقــارابت اللســانية ينظــر 
إليهــا علــى أهنــا أدوات توظــف مــن طــرف احملللــني ملاءمــة وضعيــة حمــددة: »للمــرء 
أن يتحــدث يف هــذا املقــام عــن توليــف نظــري ألدوات تصوريــة... واألدوات مــن 
هــذا النــوع هــي مثــا: التشــكيات اخلطابيــة عنــد فوكــو، واهلابيتــوس عنــد بورديــو، 
أو الســجل والشــفرة كمــا عرَّفهــا هاليــداي وبرنشــتاين« )2002: 7(. وإزاء قــوة 
هــذه التأكيــدات، أشــار جمموعــة مــن النقــاد إىل أن التحليــل النقــدي للخطــاب 
يشــتغل عــادة يف إطــار العاقــة الوجاهيــة الناظمــة للعاقــة بــني منظومــة األفــكار 
وعــامل اخلطــاب، مســتعملة منظومــة األفــكار تلــك لتفســر عــامل اخلطــاب دون معاجلــة 
أي مــن هــذه املصطلحــات وفــق شــروطها اخلاصــة )ســليمروك 2001(. ويف واقــع 
احلــال، يفضــي ذلــك بنــا إىل وضعيــة تصــر مبوجبهــا احلجــج املســتمدة مــن الفلســفة 
والسياســة وعلــم االجتمــاع غــر موظفــة بكيفيــة جتعلهــا حتظــى برضــى اخلــراء يف 
هــذه التخصصــات، كمــا أنــه ليســت األســس املعتمــدة يف التحليــل اللســاين مؤسســة 

بشــكل جيــد بكيفيــة جتعلهــا حتظــى ابعــرتاف اللســانيني. 

ابلنظــر إىل الوضعيــة الســالفة، مــن الضــروري العــودة إىل املســألة املركزيــة أي مــا 
إن كان الكــم املتنــوع مــن النظــرايت الــي ينهــل منهــا الباحثــون يف التحليــل النقــدي 
للخطــاب نقطــة قــوة أم نقطــة ضعــف. حبســب بعــض الكّتــاب تعتــر مســألة اقــرتان 
النتائــج احملصلــة لــدى الباحثــني يف التحليــل النقــدي للخطــاب مبفاهيــم سوســيولوجية 
وفلســفية متنوعــة دليــا علــى صابــة األســاس الــذي يرتكــز عليــه اجملــال. وســيكون 
مأســوف عليــه، حبســب حماججتهــم أن حنصــر ممكنــات التحليــل النقــدي للخطــاب 
يف إطــار مدرســة أتويليــة أو نظريــة للغــة أو للمجتمــع حمــددة. واإلحســاس الســائد 
لــدى عــدد مــن حمللــي اخلطــاب أن هــذا االنفتــاح دليــل قــوة وليــس دليــل ضعــف. 
بــداايت  يف  وحــى   .)2002 وفــوداك  ويــس   ،1999 وفــركاف  )شــولياراكي 
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التحليــل النقــدي للخطــاب كان أتكيــد )فــركاف 1989: 10( علــى أن املقاولــة 
النقديــة ليســت: »جمــرد مقاربــة أخــرى لدراســة اللغــة )...( ولكــن )...( توجــه بديــل 
لدراســة اللغــة«. وهكــذا يعتــر التحليــل النقــدي للخطــاب مبثابــة املعبــد الضخــم 
الــذي ميكــن أن أيوي حشــودا وافــرة. غــر أن هــذه الوضعيــة ال ختلــو مــن وجــود 
نقادهــا يف حظــرة التحليــل النقــدي للخطــاب. فهــذا فاولــر يعلــق بشــكل أكثــر 
حتليــا  عــده  ميكــن  شــيء  أي  أن  »يبــدو  قائــا:   )12  –  8  :1996( ســلبية 
للخطــاب )...( مثــة خطــر املنافســة و خطــر املنهاجيــات غــر اخلاضعــة للمراقبــة الــي 
يتــم اجتاهبــا مــن خليــط منــاذج خمتلفــة يف العلــوم االجتماعيــة«. ونتائــج االشــتغال 
يف إطــار انتقائــي مــن هــذا القبيــل واضحــة مــن بينهــا: االفتقــار لانســجام وخلــط 
غــر متييــزي بــني مفاهيــم متنافــرة وتطبيــق غــر نســقي للمناهــج وهلــم جــرا. وهكــذا، 
بغــض النظــر عــن مســألة الصرامــة الفكريــة مثــة قضــااي تســتلزم حــا مــن قبيــل التحديــد 

الــذايت للتخصــص والفهــم الــذايت. 

2- وصف النص: نقد املنهجية:
لتحليــل  منهجيــة   )1989( والســلطة«  »اللغــة  يف كتابــه:  فــركاف  ســطَّر 
النصــوص مؤسســة علــى تقنيــات كاســية لتحليــل اخلطــاب، تديــن ابلكثــر هلاليــداي 
التحليــل  وتكــوُّن  نشــأة  البــارزة يف  الوجــوه  تعتــر  النســقية.  الوظيفيــة  واللســانيات 
النقــدي للخطــاب مــن قبيــل فاولــر )1996( وشــوليارا كيوفــركاف )1999( أن 
إطــار هاليــداي يشــكل الدعامــة الفكريــة لتحلياهتــم. تتمثــل البنيــة العامــة املوظفــة يف 
اإلطار املعهود الثاثي املســتوايت والذي يتحدد يف كون اللغة تشــتغل يف املســتوى 
العائــق  العاقــي )قانــون  العــامل( ويف املســتوى  التجربــة يف  الفكــري )بنــاء ومتثيــل 
االجتماعيــة( ويف املســتوى النصــي )إنتــاج النصــوص(. تقــرن اللغــة املعــاين بعباراهتــا 
املنطوقــة واملكتوبــة. وكل مــن املعــاين والعبــارات تتصــل بظواهــر خــارج اللغــة، وبشــكل 
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أكثــر حتديــدا تتصــل ابحليــاة االجتماعيــة، إىل درجــة أن: »مــا هــو اجتماعــي مبــي 
يف النســيج النحــوي للغــة« )شــولياراكي وفــركاف 1999:140(. وابلنســبة إىل 
هــؤالء الكتــاب يكفــي أن يتفحــص الباحثــون إبمعــان حتققــات لغويــة معينــة )نصوص 
أو تفاعــات( كــي يكتشــفوا العائــق االجتماعيــة الــي تعكســها أو تصوغهــا أو 
تعيــد إنتاجهــا، وهكــذا ميكــن أن يتعلمــوا شــيئا خبصــوص الســياق االجتماعــي الــذي 
تنغــرس فيــه تلــك العائــق. ويف منظورهــم جيــب أن يكــون حتليــل مــن هــذا النمــط 
موضوعيــا وصارمــا، وميكــن أن يطبــق التحليــل تقنيــات متنوعــة للبحــث اللســاين بــدءا 
ابملناهــج الكيفيــة املخصصــة لتحليــل احلــوارات وصــوال إىل املقــارابت الكميــة الــي 

نعثــر عليهــا يف لســانيات املتــون. 

يبــدو أنــه ال غبــار علــى اإلطــار اللســاين واملنهجيــة التحليليــة الــي يزعــم الباحثــون 
يف التحليــل النقــدي للخطــاب اســتعماهلما. وإن كان كثــر مــن الصخــب النقــدي 
الــذي أثــر حــول التحليــل النقــدي للخطــاب قــد ركــز علــى هــذا اجلانــب حتديــدا، قــد 
يكــون اإلطــار ســليما وقــد تبــدو املنهجيــة واعــدة، لكــن يف املمارســة ميلــك البحــث 

يف إطــار التحليــل النقــدي للخطــاب عيــواب منهاجيــة عميقــة.

ال يكمــن املشــكل اجلوهــري يف االفتقــار إىل الوعــي ابحلاجــة إىل الصرامــة. لقــد 
دافــع )فــركاف 1992( يف ســياق مراجعتــه لعشــرين مقــاال منشــورا يف »اخلطــاب 
تكــون  أن  إبمكاهنــا  املقــاالت كان  يف  املقدمــة  التحليــات  أن  علــى  واجملتمــع« 
أكثــر إقناعــا، ألن اهتمامــه بقــي لصيقــا ابخلصائــص النصيــة والتناصيــة. غــر أن 
املراجعــة الــي قدمهــا ظلــت جمانبــة للصــواب ألنــه بــدل شــجب االفتقــار إىل الصرامــة 
اكتفــى إببــراز أســفه علــى ضيــاع فرصــة بلــورة نتائــج معينــة، إىل حــد أن: »التمريــن 
برمتــه )...( يبــدو مثــل جمهــود لبنــاء اجملتمــع احمللــي بــدل أن يكــون حبثــا مــن أجــل 
تعزيــز الفهــم« )فرشــويرن Verschueren 2001: 67(. لقــد مت رصــد االفتقــار 
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للصرامــة العلميــة، بشــكل مماثــل يف عــدد مــن املنشــورات الــي تزعــم تطبيــق التحليــل 
النقــدي للخطــاب. فعلــى ســبيل املثــال أشــار )روجــرز 2005: 385( يف معــرض 
مراجعتــه ألربعــني مقــاال يف حقــل الرتبيــة منشــورة إىل حــدود ســنة 2003 تســتعمل 
التحليــل النقــدي للخطــاب، إىل أن ربــع املقــاالت مل تتضمــن أي نقــاش خبصــوص 
النظريــة اللغويــة، بينمــا أحالــت املقــاالت األخــرى علــى التحليــل النقــدي للخطــاب 
واللســانيات الوظيفيــة النســقية ونظريــة اخلطــاب، ويف كثــر مــن األحيــان كان ذلــك 
يتــم مبصطلحــات عامــة، أمــا املناقشــة املفصلــة للدليــل اللســاين فلــم تــرد إال ملامــا. 
ولقــد أشــار دارســون آخــرون إىل أن احملللــني النقديــني للخطــاب غالبــا مــا يؤكــدون 
اســتعماهلم ملنهجيــة ختــص إثنوغرافيــا التواصــل، لكنهــم يفشــلون يف تقــدمي وصــف 
الصيغــة  وفــق  املعلومــات  علــى  الــي حيصلــون مبوجبهــا  الكيفيــات  أو  للوضعيــات 
.)Blommaert 2001: 14– 17 املقبولــة لــدى اإلثنوغرافيــني أنفســهم )بلومــارت

منهــا  تعلــق  مــا  خــاص  وبشــكل  املنهجيــة،  النقائــص  هبــذه  االعــرتاف  جيــري 
بكيفيــة احلصــول علــى املعطيــات وبكيفيــة أتويلهــا. ســيكون تركيــزي هنــا علــى كيفيــة 
حصــول الباحثــني يف التحليــل النقــدي للخطــاب علــى معطياهتــم. ويف الفقــرة الــي 
التأويــل، وكذلــك مســألة  تعقــب الفقــرة املواليــة، ســأوجه اهتمامــي شــطر مســألة 

اســتجابة القــارئ املتعلقــة هبــا. 

هــو  اجملــال  هــذا  للخطــاب جــرأة يف  النقــدي  التحليــل  نقــاد  أكثــر  بــني  مــن 
لثــاث  مراجعتــه  معــرض  ففــي   .)Widdowson 1998، 2005 )ويدووســون 
دراسات متثيلية منشورة يف 1990، وضع أصبعه على ما اعتره الطبيعة الانسقية 
لبعــض أحبــاث التحليــل النقــدي للخطــاب. يقتبــس مــن )فاولــر 1996: 8( قولــه: 
»يذهــب اللســانيون النقديــون بعيــدا ابنتقائهــم ألقــل عــدد مــن املفاهيــم اللســانية 
مــن قبيــل التعديــة والتأســيم«، ويــؤول ويدووســون هــذا الــكام علــى املنــوال التــايل: 
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»ليــس التحليــل تطبيقــا نســقيا لنمــوذج نظــري، إنــه إجــراء يفتقــر إىل الصرامــة، ويف 
واقــع احلــال، هــو ضــرب مــن الرتقيــع املوضعــي أيخــذ مــن النظريــة أي مصطلــح ذي 
فائــدة يف املتنــاول« )ويدووســون 1998: 136(. وميضــي ويدووســون يف اقتباســه 
لفاولــر، وخباصــة أتكيــده علــى أن املقــارابت التحليليــة األخــرى )نظريــة اخلطاطــة، 
التحليــل املعــريف...( ميكــن توظيفهــا بشــكل متكافــئ وجلبهــا إىل حظــرة النمــوذج 
»النقــدي«، وأي منهــج ميكــن أن يقــوم هبــذه املهمــة طاملــا أن النتائــج احملصلــة جيــدة. 

راجــع ويدووســون حتليــات التحليــل النقــدي للخطــاب لعــدد مــن النصــوص 
املفاتيــح بشــكل مســهب، بغيــة تبيــني مــا يعتــره افتقــارا للنزاهــة يف تطبيــق املنهــج. 
فبرتكيــز تلــك التحليــات علــى وحــدات معجميــة حمــددة أو مســات حنويــة )البنــاء 
للمجهول والتأسيم( تصل إىل نتائج معينة ختص اإليديولوجيا يف النص. ويتساءل: 
هــل يعتــر ذلــك مشــروعا؟ مبــا أن الســمات املنتقــاة قــد مت انتقاؤهــا، يف اعتقــاده، 
بكيفيــة أكثــر أو أقــل عشــوائية، ألن الباحــث يــدرك حدســيا أن تلــك الســمات ميكــن 
أن تــزوده بنتائــج ذات داللــة إيديولوجيــة، فباإلمــكان جتاهــل بقيــة النــص الــي ميكــن أن 
حتتوي معطيات متناقضة. وال يســتبعد ويدووســون إمكانية وجود مسات حنوية معينة 
)مثــل البنــاء للمجهــول( ذات: »التكافــئ اإليديولوجــي العــايل« )1998: 148(. 
لكــن يف نظــره مل ينجــح احملللــون النقديــون للخطــاب يف الرهنــة علــى ذلــك، بــل مل 
ينجحــوا حــى يف طــرح مســألة كيفيــة الرهنــة علــى ذلــك. فيقــرتح أن تكــون منهجيــة 
املتــون حــا للمشــكل، ألن قاعــدة معطياهتــا أكثــر اتســاعا ومناهجهــا أكثــر نســقية. 
إن نتائــج دراســات مــن هــذا النمــط ســتكون مبنــأى عــن »العشــوائية«، و ســتكون 
تبعــا  و  لويدووســون،  تبعــا  امللحــوظ، وذلــك  والتحيــز  احملــاابة  علــى  انفتاحــا  أقــل 
لدراســات أجنزهــا )فاولــر 1996( و)فــركاف 1996( و)فــان ديــك 1996( 
ال منــاص مــن اإلشــارة إىل أن ويدووســون نفســه عجــز عــن أن يــرز بكيفيــة علميــة 



التحليل النقدي للخطاب ونقاده )روث بريز(

٣١٨                                              مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها

كيــف أن »العشــوائية« يف انتقــاء املعطيــات حاضــرة، ممــا يقــوض وجهــة نظــره إىل 
حــد مــا. غــر أن جوهــر الفكــرة الــي مفادهــا أن حمللــي اخلطــاب مدعــوون الســتنبات 
معايــر موضوعيــة وتطبيــق يراعــي املنهجيــات العلميــة )مثــا، مــن خــال االخنــراط يف 
اســتعمال قاعــدة معطيــات نصيــة واســعة وأدوات املتــون( قــد اســتلهمتها األعمــال 
احلديثــة الــي أجنزهــا الدارســون يف جمــال التحليــل النقــدي للخطــاب )أنظــر أســفله(. 
فنقــد ويدووســون أكثــر وجاهــة عندمــا يـَُوجــه لألعمــال املبكــرة للتحليــل النقــدي 

للخطــاب، وحتديــدا للكتــاب الريطانيــني مــن قبيــل فاولــر وفــركاف.

ولقــد متــت اإلشــارة إىل مشــكل هــذا النــزوع التحليلــي احملتمــل مــن قبــل كتــاب 
متحــورت  الــي   )Stubbs 1997 و)ســتيبس   )Toolan 1997 )تــوالن  أمثــال 
حججهمــا حــول فكــرة أن التحليــل النقــدي للخطــاب، علــى األقــل يف بداايتــه، 
غالبــا مــا كان خيفــق يف مقاربــة النصــوص بكيفيــة نســقية. دافــع ســتيبس عــن مقاربــة 
مقارنــة مؤسســة علــى قاعــدة معطيــات متثيليــة واســعة. لقــد تنــاول مســألة املنهــج مــن 
خــال معاجلــة مــا يصطلــح عليــه كثــر مــن حمللــي اخلطــاب مبســتوى »الوصــف«. 
ففــي التعريــف الكاســي عنــد )فــركاف 1989( يعــي الوصــف التحقــق مــن القيــم 
التجريبيــة والعاقيــة والتعبريــة الــي تتحقــق يف الكلمــات والبنيــات النحويــة للنــص، 
وكذلــك مــا ميكــن ماحظتــه مــن بنيــات نصيــة ومواضعــات تفاعليــة. هكــذا خيتــار 
عــدد مــن حمللــي اخلطــاب أثنــاء املمارســة الرتكيــَز علــى مســة واحــدة مــن الســمات 
املذكــورة، مــن قبيــل اســتعمال البنــاء للمجهــول أو التأســيم )فاولــر وآخــرون 1979، 
فاولــر 1991، فــركاف 1992 أ، 1992 ب(. فوفــق منظــور ســتيبس، تعتــر 
كل املزاعــم الــي يســوقها حمللــو اخلطــاب املبنيــة علــى تلــك التحليــات غــر مؤسســة، 
ألن املنهجيــة املتبعــة غالبــا مــا تكــون انطباعيــة، أو ألن قاعــدة معطيــات النصــوص 

ضئيلــة ويتــم حتصيلهــا بكيفيــة غــر نســقية.



د. امحمد المالخ

العدد الثالث والعشرون )رجب ١٤٤٠ هـ - مارس 2٠١٩ م(             ٣١٩

حييــل ســتيبس علــى دراســة )فــركاف 1995( يزعــم فيهــا أن اللغــة العموميــة 
نقــد  رمسيــة. وجوهــر  أقــل  أصبحــت  السياســية(  والنقاشــات  األكادمييــة  )الكتابــة 
ســتيبس يكمن يف فكرة أن فركاف ال يقدم أي دليل كمي على زعمه، وبشــكل 
خــاص، ليــس مثــة دليــل كمــي تعاقــيب يبــني درجــة تصاعــد الارمسيــة. ففــي الواقــع، 
وإن كان زعــم فــركاف يبــدو معقــوال للوهلــة األوىل إال أن املناهــج الــي يســتعملها 
الــذي  ُتطْــرَح ابلشــكل  ــرة. والنتائــج احملصلــة مل  ُمَفسَّ للحصــول علــى حجتــه غــر 
يســمح ألي شــخص كان أن يواجههــا. ويف واقــع احلــال، عندمــا نفحــص دراســات 
التحليــل النقــدي للخطــاب عــن كثــب، يظهــر أن جــزءا كبــرا مــن احلجــة مشــروط 
بعــدد قليــل مــن الكلمــات )مــن قبيــل كلمــة »املقاولــة« يف فــركاف 1995(. و 
يذكــران بذلــك ســتيبس قائــا: »اندرا مــا حتــدد الســجات ابلســمات الفرديــة، بــل 
إهنــا تتشــكل مــن حــزم مــن الســمات املرتابطــة الــي متلــك نزوعــا كبــرا غــر خاضــع 

للصدفــة يف توارداهتــا« )1997: 3(.

التحليــل  املســتعملة يف  املناهــج  نعمــم خبصــوص  أن  املســتحيل  مــن  إن كان 
النقدي للخطاب، غر أن جوهر استدالل ستيبس يظل قائما، ألن بعض احملللني 
النقديــني، وبشــكل خــاص يف مثانينيــات وتســعينيات القــرن املاضــي، كانــوا ميــرون 
مــرور الكــرام علــى قضــااي االتســاق املنهجــي، وقلمــا يقدمــون أي تســويغ ملناهجهــم. 
وإن كانــت أعماهلــم تنطــوي علــى حــدوس أصيلــة، إال أهنــا تفتقــر للصرامــة املطلوبــة 
يف البحــث األكادميــي. لقــد أشــار ســتيبس إىل أن: »النقــاش يقــل خبصــوص مــدى 
ماءمــة حصــر التحليــل يف شــذرات خمتصــرة مــن املعطيــات وكيفيــة جتميــع قاعــدة 
املعطيــات، ومــا إن كانــت متثيليــة« )1997:7(. واألدهــى، مثــة خطــر يف تقــدمي 
تلك الشــذرات على أســاس أهنا متثيلية دون تفســر لكيفية أتســيس تلك التمثيلية. 
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ليــس تيبــس معــاداي، بشــكل مــازم، للتحليــل النقــدي للخطــاب، لكــن مــدار 
دليلــه حــول عــدم كفايــة صابــة املناهــج املســتعملة، مبــا جيعلهــا مســوغة للنتائــج الــي 
يزعمــون حتصيلهــا، ومــا يســتتبع ذلــك مــن النظــر ابرتيــاب إىل التأويــات والتفســرات 
املقدمــة. ال شــك يف كــون البيــان الــذي صاغــه ســتيبس خبصــوص صيغــة صلبــة 
منهاجيــا لتحليــل اخلطــاب كان متأثــرا خبلفيتــه املعرفيــة ذات االرتبــاط بلســانيات 
املتــون، لكنهــا ليســت غــر ذات أمهيــة. يقــول: »ينبغــي أن تكــون حتليــات النــص، 
ببســاطة، أكثــر تفصيــا. جيــب أن تكــون التحاليــل مقارِنــة مبعــى إخضــاع النصــوص 
الفردية ملقارنة بعضها ابلبعض اآلخر ومبعطيات املتون. ال ينبغي حصر التحليات 
يف شــذرات مــن املعطيــات املعزولــة، جيــب جتميــع قاعــدة معطيــات واســعة قبــل إجــراء 
تعميمــات ختــص اســتعماال منطيــا للغــة. وينبغــي دراســة جممــوع واســع مــن الســمات 
اللســانية، مبــا أن تنويعــات االســتعمال اللغــوي ال حتــدد بســمات فرديــة، ولكــن حبــزم 
مــن الســمات املتــواردة، ممــا يســتلزم اســتعمال املناهــج الكميــة واالحتماليــة لتحليــل 

النــص واملــن« )ســتيبس 1997: 10(.

اخلطــاب  استشــعار حمللــي  بدايــة  مــع  تزامنــت كتــاابت ســتيبس  الواقــع،  يف 
للحاجــة إىل مقاربــة أكثــر نســقية تطبــق علــى قاعــدة معطيــات للخطــاب أكثــر 
 Hoey فــان دايــك1993، هويــي  اتســاعا ومتثيليــة )فــوداك وآخــرون 1990، 
154 :1996، فــوداك 1996(. ولقــد بــدأ تيــار يف التشــكل حيتكــم إىل منهجيــة 
)موتنــر  للخطــاب  النقــدي  للتحليــل  صابــة  أكثــر  منهاجــي  إطــار  ملنــح  املتــون 
ابكــر   ،Partington 2006: 267 ابرتنغتــون   ،Mautner 2001: 122
الــذي  Baker وآخــرون: 2008: 277 – 283(. هاهــو ذا فــركاف نفســه، 
كان هدفــا لعــدد مــن االنتقــادات املبكــرة املنصبــة علــى مناهــج التحليــل النقــدي 
للغــة »املســتخدم اجلديــد« أتسســت علــى  قــد نشــر الحقــا دراســة  للخطــاب، 
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كميــات وافــرة مــن املعطيــات التجريبيــة، كمــا اســتدجمت أدوات لســانيات املتــون 
 .)17 )فــركاف: 2000:  متثيليــة  أكثــر  بغايــة حتصيــل صــورة  واســتعملتها 

وحــى نكــون منصفــني لفــركاف وللتحليــل النقــدي للخطــاب عمومــا، ينبغــي 
أن نقــول إن احتــكام ســتيبس ملرجعيــة لســانيات املتــون جعلتــه منحــازا للدراســات 
املؤسســة علــى قاعــدة معطيــات نصيــة واســعة، وبشــكل خــاص الدراســات التقابليــة 
مــت للكشــف عــن الســمات املائــزة ملختلــف األنــواع والســجات ابســتعمال  الــي ُصمِّ
املناهــج اإلحصائيــة إلنشــاء الداللــة. غــر أنــه يعتــر ذلــك بعيــدا عــن أن يكــون املســلك 
األوحــد لدراســة معطيــات اللغــة. فمــن اخلطــأ، اســتبعاد املقــارابت الكيفيــة يف التحليــل 
النصــي، ألنــه مــن الواضــح أهنــا متنــح بديــا حيــا للمنهجيــة الكميــة الــي ال تعوزهــا 
العيوب بدورها وعدم االتساقات. وابملقابل من اخلطأ جتاهل نتائج التحليل النقدي 
للخطــاب فقــط لكوهنــا مل يتــم حتصيلهــا ابلكيفيــة املطلوبــة. جيــب أن يكــون التحليــل 
الكيفــي، مثــا، لقاعــدة معطيــات نصيــة صغــرة املســلك الوحيــد لتحليــل أمنــاط معينــة 

مــن اخلطــاب، مثــل خطــاب سياســي حمــدد أو خطــاب حــزب معــني.

لقــد تبــى )فرسشــويرن Verschueren 2001: 60( زاويــة نظــر خمتلفــة قليــا، 
مشــرا إىل االفتقــار إىل حتليــل مفصــل للغــة والتفاعــل يف بعــض حتليــات احملللــني 
النقديــني للخطــاب )مثــا، قــّدم فرسشــويرن نقــدا للتحليــل النصــي لــدى شــولياراكي 
وفــركاف 1999(. اســتقرت ماحظــة فرسشــويرن بشــكل خــاص علــى النــزوع 
حنــو تــرك مظاهــر مهمــة مــن النــص الــي ال تتماشــى مــع اإلطــار التأويلــي. هكــذا 
دفعــت مراجعــة فرسشــويرن لتحققــات خمتلفــة لذلــك النــزوع االنتقائــي إىل أن خيلــص 
إىل أن عــددا مــن النتائــج املزعومــة: »نتــاج اعتقــاد بــدل أن تكــون نتاجــا لفحــص 
يقبــل  ونتائجهــم«.  ماحظاهتــم  مســاءلة  ذلــك  علــى  يرتتــب  ممــا  متــأن،  حتليلــي 
فرسشــويرن صاحيــة املقاربــة التحليليــة الثاثيــة املراحــل لــدى فــركاف )الوصــف 
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مث التأويــل والشــرح، أنظــر أعــاه(، لكنــه يســلط الضــوء علــى الكيفيــة الــي ينتقــل 
بواســطتها احمللــل مــن املســتوى األول )الوصــف( حنــو املســتوى الثــاين )التأويــل مبعــى 
موضعــة النــص كخطــاب(. فمــن أجــل حتقيــق هــذا االنتقــال، حيتكــم فــركاف إىل 
مــا يصطلــح عليــه بـــ »مــوارد األعضــاء«)1989: 167(: »يف هــذه املرحلــة مــن 
اإلجــراء يعتــر الوعــي الــذايت وحــده مميــزا للُمَحلِّــل عــن املشــاركني موضــوع حتليلــه. 
يفعــل احمللــل نظــر مــا يفعلــه املشــارك املــؤول، لكــن خافــا للمشــارك املؤوِّل،يكــون 

احمللِّــل َمْعِنيــا بتفســر مــا ينجــزه«. 

يقــرتح فرسشــويرن أنــه إبدمــاج فــركاف ملصطلــح »مــوارد األعضــاء« يكــون قــد 
ختلــى عــن مســألة الدليــل التجريــيب. تتســاوى صاحيــة أتويــل احمللــل مــع أي أتويــل 
آخــر )أتويــل املشــاركني أنفســهم أو أي مشــاهد(، مــا دام التأويــل متجــذرا يف نفــس 
النمــط مــن املعرفــة العاملــة املرتبطــة بكيفيــة اســتعمال اللغــة وبطبيعــة اجملتمــع. غــر أن 
مفهــوم مــوارد األعضــاء، وكمــا أشــار إىل ذلــك ســليمروك Slembrouck، تؤثــر 
عائــق القــوى االجتماعيــة فيــه تصــوراي وتشــوهه، ولذلــك ليــس هنــاك مــا يضمــن أن 

يكــون متحــررا مــن إعــادة إنتــاج أو مــن التاعــب اإليديولوجــي.

وحبسب فركاف، عندما يتعلق األمر ابلتأويل ميكن للمحلل أن يـَْعُر بسرعة 
حنــو املرحلــة النهائيــة مــن التفســر. لكــن مبــا أن التأويــل حيتكــم إىل مــوارد األعضــاء، 
يبقــى االختــاف الوحيــد بــني املشــارك واحمللــل يف مســتوى التفســر، هــو أن احمللــل 
قــد حيتكــم إىل نظريــة اجتماعيــة لتأويــل مــا الحظــه. ويف ارتبــاط هبــذه املســألة ابلــذات 
اســتبصارات  بتحقيــق  للخطــاب  النقــدي  التحليــل  مزاعــم  أن  فرسشــويرن  يعتقــد 
الوحيــد ابلنســبة إىل  الواقعــي  املطلــب  تعبــره: »إن  تتهــاوى. وعلــى حــد  أتويليــة 
التفســر هــو توفــر نظريــة اجتماعيــة جيــدة. ال شــيء يذكــر خبصــوص البعــد التجريــيب 
املطلــوب يف عمليــة ربــط املعطيــات ابلنظريــة« )فرسشــويرن 2001: 69(. ويف 
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منظــور بعــض النقــاد )ســليمروك 2001( يكمــن جوهــر القضيــة يف أنــه ليــس مــن 
املشــروع االحتفــاظ ابالختــاف بــني الباحــث واملبحــوث وحصــر االختــاف بينهمــا 

يف مســألة النفــاذ إىل نظريــة اجتماعيــة.

فشــل  كيــف  تقديــره  يف  مبينــا  مفصــا  حتليــا  فرسشــويرن  قــدَّم  لقــد 
فــركاف)1989( يف التغلــب، بشــكل ُمــْرض، علــى البعــد التجريــيب، مبعــى أنــه 
أن  نقــده  ومــؤدى جوهــر  وُمــْرض.  صــارم  للنــص  نســقي  حتليــل  تقــدمي  فشــل يف 
فــركاف يقــوم بعــزل نصــوص فرديــة مــن أجــل حتليلهــا دون موضعتهــا يف الســياق 
االجتماعــي والتناصــي الــذي جيــب أن تـُْقــَرأ يف ســياقه. فمثــا، يتنــاول فــركاف 
مســة لســانية معينــة، ولتكــن مثــا التأســيم يف تقاريــر األخبــار، مــؤوال إايهــا ابعتبارهــا 
مســتعملة لغايــة التعتيــم علــى مســائل مرتبطــة ابملنفذيــة، مــن أجــل جتنــب إســناد 
املســؤولية، غــر أنــه، ويف ســياق قصــة أو وضعيــة معينــة، ومــن خــال التقريــر املقــدم 
حــول موضــوع حمــدد مــن خــال قضــااي متنوعــة لنفــس اجلريــدة، يكــون األمــر واضحــا 
ابلنســبة إىل القــارئ علــى مــن تقــع املســؤولية ابلضبــط. واملســألة األساســية عنــد 
فرسشــويرن أن فــركاف يفشــل يف موضعــة النــص يف الوضعيــة التواصليــة، ليضعــه 
بذلــك خــارج الســياق، متجاهــا املظاهــر النصيــة غــر املتوافقــة مــع توقعاتــه، ممــا 

يفضــي إىل نتائــج مشــوهة.

79( ظاهــرة مماثلــة وردت يف معــرض   – 60 حيلــل فرسشــويرن )2001: 
حماولــة فــركاف حتليــل التفاعــل احلــواري. واملثــال املــدروس هنــا متعلــق بتفاعلــني 
حواريــني خيصــان مقابلــة بــني طبيــب ومريــض، أحــد التفاعلــني » تقليــدي« واآلخــر 
»بديــل«. وهكــذا طبــق فرسشــويرن التقنيــات النســقية للتحليــل احلــواري والتأويــل 
التــداويل مبينــا أن النتائــج الــي خيلــص إليهــا فــركاف غــر مؤسســة )فرسشــويرن 
2001: 70 – 71(. ويــرى أن فــركاف يفــرض إطــارا تقابليــا مــن اخلــارج يفضــي 
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إىل تشــويه املعطيات وجتاهل الســمات الي ال تتماشــى مع اخلطاطة احملددة ســلفا. 
وعلــى املســتوى املنهاجــي يُعــني فرسشــويرن نقيصتــني أساســيتني: النقيصــة األوىل 
تتمثــل يف جتاهــل املظاهــر العامــة للســياق )مــن قبيــل: هــل لــدى املريــض مشــكل 
حمــدد أم ال؟ هــل يعــرف الطبيــب واملريــض بعضهمــا البعــض؟(. وتتحــدد النقيصــة 
الثانيــة يف التعامــل مــع العائــق الناظمــة للشــكل – الوظيفــة ابعتبارهــا قــارة واثبتــة، 
ويعتــر ذلــك غــر مقبــول يف التحديــدات التداوليــة )فمثــا، يفــرتض فــركاف أن 
لكنــه ال  األســئلة،  مــن خــال طــرح  التفاعــل  يتحكــم يف عمليــة  الطبيــب األول 
يطــرح إمكانيــة أن يكــون الطبيــب الثــاين متحكمــا مبهــارة مــن خــال التقليــل مــن 
اســتجاابت املريــض، أو أن يكــون الطبيــب الثــاين غــر مهتــم ببســاطة ابملريــض أو ال 

يبــدي التزامــا أو مســؤولية جتــاه املريــض(.

لقــد دافــع فرسشــويرن بلباقــة عــن مقاربــة أكثــر نســقية وموضوعيــة وانضباطــا 
املبــادئ  مــن  علــى جمموعــة  مبنيــة  النصــوص،  لإليديولوجيــا يف  الكيفــي  للتحليــل 
املســتعملة، وابحلاجــة إىل استكشــاف  املعطيــات  قاعــدة  املتعلقــة بطبيعــة  احملــددة 
أفقــي وعمــودي للنــص، وابحلساســية جتــاه القضــااي التداوليــة املرتبطــة بعاقــة الشــكل 
ابلوظيفــة، وابالنشــغال مبســألة كــون املعــى جيــب أن يكــون منبثقــا بكيفيــة منســجمة 
مــن املعطيــات وليــس مفروضــا مــن طــرف الباحــث، )ينظــر: فرسشــويرن 2011(. 
ويف الواقــع، يكشــف ماضــي التحليــل النقــدي للخطــاب أن ممارســيه منحــوا امتيــازا 
)روجــرز  بشــفافية  أحباثهــم  آليــات  دائمــا  يعرضــون  املنهاجيــة، وال  للضوابــط  أقــل 

وآخــرون 2005(.

يكمــن الفشــل األساســي للمقــارابت مــن منــط مقاربــة )فــركاف 1989( يف 
كوهنا متنح للباحث وملهارته التأويلية والتفسرية دورا حموراي، وكما بنيَّ )فرسشويرن 
2001: 60 – 77( ال يقدم فركاف أي رصد لكيف تصر مظاهر حمددة يف 
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النــص حاملــة ملعــى أو آلخــر، هنــا تكفــي أحــكام الباحــث. ويبقــى هــذا االفــرتاض 
موضــع شــك ومســاءلة طاملــا أن تســويغه يتــم ابســتعمال ملفهــوم ضبــايب مــن قبيــل: 
»مــوارد األعضــاء« )فــركاف: 1989: 167، فرسشــويرن 2001: 68(. وهنــا 
أيضــا، وبشــكل خــاص، يتــم إخضــاع افــرتاض فــركاف للنقــد، ومفــاد افرتاضــه أن: 
»الوعــي الــذايت وحــده مييــز احمللــل مــن املشــاركني موضــوع حتليلــه«، ألن قــراءات 
متعــددة تصــر ممكنــة، وألنــه كذلــك مســعى كل مقاربــة أن تقــدم شــيئا أكثــر صابــة، 
وليــس جمــرد انطبــاع ذايت، وذلــك مــن خــال إجــراء منهجيــة صارمــة مؤسســة نظــراي. 
وكمــا أشــار إىل ذلــك )فرسشــويرن 2001: 68 – 69(، تعتــر مســألة املنهــج 
والتأويــل جديــة مل حُتَــل بشــكل ُمــْرض يف األعمــال الاحقــة لفــركاف. فمثــا، 
أّكــد )شــولياراكي وفــركاف 1999: 67( علــى أن التحليــل النقــدي للخطــاب: 
»ال يدافــع عــن فهــم حمــدد للنــص، وإن أمكنــه الدفــاع عــن تفســر حمــدد«. ووفــق 
منظــور فرسشــويرن، فالباحثــان املذكــوران بتبنيهمــا هلــذا الــكام، يكــوانن قــد تغاضيــا 
ــى جانبــا احلاجــة إىل  عــن أي زعــم خيــص تفضيــل احمللــل لفهــم معــني، وابلتــايل تـَُنحَّ
الصرامــة املنهاجيــة يف مرحلــة قــراءة و»فهــم« النــص )فرسشــويرن 2001: 69(. 
يلتقــي نقــص عنايتهــم ابألبعــاد اإلبســتمولوجية واهلرمينوطيقيــة للتحليــل النصــي مــع 
اإلفــراط يف التأكيــد علــى البعــد النظــري للتفســر. بَعــد اقتبــاس فرسشــويرن لتمييــز 
فــركاف )1989: 167( بــني احمللــل كقــارئ )متســاواي مــع مــوارد األعضــاء مثلــه 
مثــل أي قــارئ آخــر( واحمللــل كمفســر )وهنــا، يعتــر احمللــل أعلــى مرتبــة مــن القــراء 
اآلخريــن ألنــه حيتكــم إىل نظريــة اجتماعيــة(، أقــول بعــد اقتباســه ذلــك خيلــص إىل 
مايلــي: »بعبــارة أخــرى، يعتــر املطلــب الوحيــد ابلنســبة إىل التفســر هــو وجــود نظريــة 
اجتماعيــة جيــدة، وال شــيء يذكــر خبصــوص البعــد التجريــيب الــذي يعتــر ضــروراي لربــط 
النظريــة ابملعطيــات. فبمــا أن النظريــة مصاغــة بشــكل قبلــي، ليــس مصادفــة أن النتائــج 
احملصلــة متنبــأ هبــا، ومثــة ثغــرة تفصــل التحليــل النصــي عــن النتائــج -حــى ابلنســبة إىل 
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كثريــن مــن أمثــايل ممــا يتقامســون أجــزاء واســعة مــن النظريــة- عندمــا يتعلــق األمــر 
ابلدليــل. تصــر النصــوص جمــرد حوامــل ملــا يفرتضــه املــرء مســبقا. فبــدل املضــي مــن 
الوصــف مــرورا ابلتفســر حنــو اختــاذ موقــف مــع جعــل التأويــل يف صلــب كل مراحــل 

االســتقصاء، يتــم اختــاذ موقــف وهتميــش التأويــل« )فرسشــويرن 2001: 69(. 

تفضي هذه املســألة إىل قضية التأويل والي تعتر ذات ارتباط مبســألة اســتجابة 
القــارئ. تتداخــل مســألة كيــف ميكــن وجيــب أن يــؤول حمللــو اخلطــاب النــص مبســألة 
كيــف يفهــم القــراء النــص. وابلرغــم مــن كــون كل هــذه القضــااي غالبــا مــا تثــار عندمــا 
يتــم أتويــل املعطيــات اللغويــة الكميــة، إال أن املشــكل يصــر أكثــر حــدة عندمــا 
حُيصــر التحليــل يف البعــد الكيفــي. وســنتناول هــذه القضــااي جمتمعــة يف الفقــرة املواليــة.

٣- القارئ والنص: التلقي واالستجابة:
لقــد كانــت مقاولــة التحليــل النقــدي للخطــاب يف مســتوى التأويــل النصــي 
موضوعــا لســيل مــن االنتقــادات. ويف الطــرف األقصــى مــن الصــورة، اهتُِــم احملللــون 
النقديون للخطاب مبا ميكن تســميته ابحلتمية اللســانية الســاذجة. لفت )ويدوســون 
 :)Krees 1996: 25 ( االنتباه لتفسر اقرتحه )كريسWiddowson 1998: 136
»هــذا النــوع مــن الســمات الســيميوطيقية للمصــادر التمثيليــة تقــرتح وتســتلزم، وأود 
أن أقــول إهنــا تنتــج، علــى املــدى البعيــد اســتعدادا خاصــا ونظامــا اعتيــاداي خاصــا 

habitus، وبذلــك تــؤدي دورا يف إنتــاج منــط خــاص مــن الذاتيــة«.

يشــبه ويدووســون مقاربــة احملللــني بـ»الراعــة التأويليــة الــي تُقــَرن عــادة ابلنقــد 
قصــد  بــدون  اخلطــاب  حمللــو  ســقط  منظــوره  ففــي   .)1998:136( األديب« 
للداللــة  انعكاســا  الداللــة  تعتــر  حيــث  للمعــى،  النقلــي  »التصــور  اســتعادة:  يف 

اللغويــة«)1998:142(.
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وأتسيســا علــى مــا ســلف، اســتهدفت جمموعــة مــن االنتقــادات فهــم التحليــل 
النقــدي للخطــاب للعاقــة بــني النصــوص والقــراء. فبعــض الكتــاب تعرفــوا يف التحليــل 
 Whorfian Notion الــووريف  »التصــور  مــا مسونــه:  علــى  للخطــاب  النقــدي 
االعتيــادي للحتميــة اللغويــة« )ويدووســون 1998: 139(. لكــن ليــس يف صيغتــه 
ملســتعملي  االعتيــادي  التفكــر  ســرورات  اللغويــة  الشــفرة  حتــدد  حيــث  األصليــة 
اللغــة، ولكــن يف صيغتــه املوســعة حيــث تنتــج اخلطــاابت وتشــرط وتُقيِّــد الســرورات 
الفكريــة للمتلقــي/ املســتعمل. ال مشــاحة خبصــوص افــرتاض وجــود عاقــة دالــة بــني 
اخلطــاب ونظــرة اجلماعــة للواقــع. غــر أنــه مــن البدهــي، يف عاملنــا املعــومل يتعــرض النــاس 
خلطــاابت خمتلفــة ويتعلمــون كيــف ينتقلــون بينهــا، متجاهلــني عــددا منهــا، يقبلــون 
بعضهــا ويرفضــون البعــض اآلخــر، وابلرغــم مــن احلقيقــة الواضحــة هلــذا التصــور، إال أن 
كثــرا مــن أحبــاث التحليــل النقــدي للخطــاب تُبــى علــى أســاس وجــود عاقــة أحاديــة 
وبســيطة بــني النــص وقارئــه، أو بــني اخلطــاب ومتلقيــه. ولكــم كان ســيكون األمــر 
أكثــر واقعيــة ودقــة لــو مَتَّ اإلقــرار مــن اخلــارج بوجــود خطــاابت أكثــر قــوة وأتثــرا مقارنــة 
خبطــاابت أخــرى، ولــو مت تركيــز االهتمــام علــى تلــك اخلطــاابت ذات التأثــر علــى 
اجلمهــور الواســع. أو مل متــت حماولــة حتديــد العوامــل الــي جتعــل ذلــك التأثــر ممكنــا.

مــن بــني املشــاكل الــي تواجههــا هــذه املقاربــة أن االســتدالل فيهــا دائــري. فمــن 
املمكــن دعــم فكــرة كــون اســتعمال اللغــة حيــدد معرفيتنــا Cognition، لكــن هــذا 
الزعــم يضعــف إذا كانــت احلجــة الوحيــدة الــي حبوزتنــا خبصــوص املعرفيــة مقرتنــة 
ابستعمال اللغة فقط. لن يعوزان الصدق إن قلنا إن اللغة متثل وتؤثر يف السرورات 
املعرفيــة، لكــن جيــب أن نكــون حذريــن عندمــا حنــاول اســتخاص نتائــج ختــص الفكــر 
انطاقــا مــن اللغــة، والعكــس صحيــح. فوفــق منظــور )ســتيبس 1997( إذا أراد 
الباحثــون إصــدار مزاعــم خبصــوص مــا تفكــر فيــه اجلماعــة اســتنادا إىل مــا يقــرؤون 
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أو مــا يســمعون، فيجــب أن حيصلــوا علــى حجــة غــر لغويــة حــول اعتقاداهتــم، 
نتوفــر علــى  يقــول )1997:6(: »إذا كنــا ال  أو أن يفحصــوا ســلوكهم. وكمــا 
دليــل مســتقل، ونكتفــي ابســتنتاج اعتقــادات انطاقــا مــن اســتعمال اللغــة، إذن 
فالنظريــة دائريــة«. يقــوم مقــرتح ســتيبس علــى معضــات شــى، ألنــه ليــس مــن 
بــدون  ومعتقداهتــا  اجلماعــة  أفــكار  يســتخلص  أن  للمــرء  ميكــن  الواضــح كيــف 
اســتعمال اللغــة، كمــا أنــه ليــس مســألة ربــط اخلطــاابت ابلدليــل غــر اللغــوي مــن 
قبيــل الســلوك امللحــوظ ابلبســاطة الــي خناهلــا. غــر أن نقــده ال خيلــو مــن وجاهــة، 
ألنــه ليــس مــن املعقــول أن نزعــم وجــود أتثــر أحــادي مــن اخلطــاب حنــو الفكــر، 
كمــا أن األمــر مــن الناحيــة املنهاجيــة ال يســتقيم إن كنــا نشــتغل علــى املســألة كمــا 

لــو كان ذلــك التأثــر ال يطــرح مشــكا. 

خصــص بعــض احملللــني النقديــني للخطــاب، ابتباعهــم خطــا مغايــرا للمواجهــة، 
حيــزا ُمْعتــَـَرا ملناقشــة الوســائل الــي يعتقــدون أنــه مبوجبهــا تؤثــر النصــوص يف النــاس، 
وذلك لتسويغ ممارساهتم التفسرية )اهلرمينوطيقية(. وهكذا َطوَّر )كريس 1992: 
91 - 117( نظريــة للتمثيــل والتحويــل الــي اعترهــا األداة الــي بواســطتها تشــتغل 
اخلطــاابت مــن أجــل تعديــل وتغيــر وجهــات نظــر النــاس للواقــع. أتسســت نظريتــه يف 
البدايــة علــى مصطلــح التمثيــل لــدى هاليــداي الــذي يعــي الســرورة الــي يتــم مبوجبهــا 
تشــفر الواقــع فكــراي. أمــا مصطلــح التحويــل فلــم يتــم اقرتاضــه مــن هاليــداي، ويبــدو 
أنــه مرتبــط تصــوراي، وإن عــن بعــد، مبصطلــح التحويــل عنــد تشومســكي. وجوهــر 
املســألة هــو اإلحلــاح علــى الكيفيــة الــي تتغــر مبوجبهــا التمثيــات، ومــن املمكــن أن 

حيــدث ذلــك نتيجــة للتاعــب اإليديولوجــي.

وكمــا أشــار إىل ذلــك )ويدووســون 1998:138(، مثــة اســتدالل دائــري يف 
هــذه املســألة كذلــك، ألن التمثيــات حبكــم تعريفهــا صيــغ مشــفرة للواقــع، ومــن 
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الصعــب معرفــة أي واحــدة منهــا، ميكــن عدهــا متثيــات خالصــة أو حتويــات. ويبــدو 
أن األمــر يتعلــق بنظريــة للتغــر اللغــوي أو التغــر اخلطــايب، غــر أنــه ليــس واضحــا متامــا 
التأكــد ممــا ميكــن أن يكــون قــد تغــر وممــاذا. وهلــذه املســألة نظرهــا، بشــكل مثــر 
لاهتمــام، املتمثــل يف مســألة تصنيــف اللغــة الشــعرية كاحنــراف عــن اللغــة العاديــة، 
كمــا متــت مناقشــتها يف )كوزيريــو Coserieu 1980: 51(. فمعلــوم أن االحنــراف 
مفهــوم عائقــي، مثــة شــيء مــا ينحــرف عــن شــيء آخــر، لكــن مــن الــذي ميكــن أن 
يقــول لنــا مــا الــذي ينحــرف عــن مــاذا؟ وهكــذا، ميكــن أن حيــدث »احنــراف« يف 
الثــروة مــن طــرق خمتلفــة. وابملــوازاة، يتأســس مفهــوم التحويــل علــى انشــطار ثنائــي، 
لكــن مــا مــن ســبيل ملعرفــة أي جانــب متحــول عــن اآلخــر، أو مــا إذا كان مثــة 
انشــطار ثنائــي أصــا، أو أن األمــر فقــط مســألة جممــوع إمــكاانت خمتلفــة. ووفــق 
 )Hodge and Krees 1993 مــه كل مــن )هــودج وكريــس تفســر للتحويــل َقدَّ
اعتــر الكاتبــان أن بعــض أمنــاط البنــاء النحــوي حمايــدة و »غــر حمولــة«، وأهنــا وإن 
كانــت متثيليــة غــر أهنــا تفتقــر أليــة داللــة متثيليــة، إهنــا متثيــات بريئــة للواقــع. لكــن، 
ابملقابــل، جنــد بنــاءات أخــرى حُمَوَّلــة، واجلمــل احملولــة: »تنطــوي دائمــا علــى حــذف 
و/ أو تشــويه« )هودج وكريس 1993: 35(. وعلى املســتوى التطبيقي، وبشــكل 
املاضــي، نكــون بصــدد حتويــات  القــرن  املنجــزة يف تســعينيات  خــاص األعمــال 
عندمــا تســتعمل بنيــات »أقــل بســاطة« مــن الناحيــة النحويــة لنقــل املعلومــة، مــن 
قبيــل البنــاء للمجهــول. لكــن، تبقــى مســألة مــا إن كان اســتعمال البنــاء للمجهــول 
دائمــا ذا محولــة إيديولوجيــة أو فقــط »أقــل بســاطة« مــن صــورة »البنــاء للمعلــوم« 

مســألة عالقــة لــدى الباحثــني. 
يتنــاول ويدووســون مســألة مصطلــح التحويــل عنــد كريــس بطــرق خمتلفــة. ففــي 
البدايــة، يذكــران أنــه يف إطــار النمــوذج التشومســكاوي كل ساســل الكلمــات حُمَوَّلــة 
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وقابلــة للتحويــل، وابلتــايل ال وجــود لعبــارات حمايــدة أو بريئــة أو غــر حمولــة. فهــذا 
النمــوذج ال يقــدم أيــة منهجيــة للفصــل بــني العبــارات احملولــة وغــر احملولــة. اثنيــا، 
يربــط ويدووســون تصــور كريــس عــن اجلمــل احملولــة ابعتبارهــا أكثــر تعقيــدا ابلنظريــة 
االشــتقاقية للتعقيــد، وهــي نظريــة كانــت ابرزة يف ســتينيات القــرن املاضــي أتسســت 
علــى فكــرة كــون التعقيــد البنيــوي يتمظهــر يف التعقيــد النفســي ومــا يرتتــب عنــه 
مــن مشــاكل يف املعاجلــة. وهكــذا فاجلمــل املبنيــة للمجهــول تقتضــي جمهــودا أكــر 
ملعاجلتها، ألن اجلمل املبنية للمجهول أكثر تعقيدا بشكل حمايث مقارنة مبقاباهتا 
املبنيــة للمعلــوم. تقتضــي هــذه النظريــة مــرة أخــرى أن بعــض البنيــات أكثــر تعقيــدا مــن 
أخــرى، وأن ذلــك التعقيــد يلقــي بضالــه علــى القــارئ/ املتلقــي. غــر أن هــذا الزعــم 
يناقــض الدليــل املتوفــر يف جمــال املعاجلــة اللغويــة. فعندمــا انــرت التجــارب احلاليــة 
لتحديــد ســرعة وســهولة معاجلــة خمتلــف البنيــات اللســانية، تبــني أنــه مــن املســتحيل 
ابلنســبة إىل الــذوات فصــل فهمهــم للغــة نفســها عــن العوامــل الســياقية. مثــا، قــارن 
)أولســون وفيلــيب Olson and Filby 1972( زمــن الفهــم يف معاجلــة القضــااي املبنيــة 
للمعلــوم واملبنيــة للمجهــول وتبــني هلمــا أن األحــداث أو األســئلة عندمــا كانــت 
ُتَشــفَّر مــن زاويــة املنفــذ تكــون معاجلــة االثبــااتت املبنيــة للمعلــوم ســريعة، خافــا 
ملــا هــو عليــه األمــر عندمــا تشــفر مــن زاويــة متقبــل العمــل، يُعــاجل البنــاء للمجهــول 
بشــكل أكثــر ســرعة. ففــي تصورهــم: »ال يقتضــي ابلضــرورة فهــم اجلمــل املبنيــة 
للمجهــول اســرتجاع البنيــة األســاس املوافقــة للبنــاء للمجهــول إبرجاعهــا إىل صورهتــا 
املبنيــة للمعلــوم، أو أن البنيــة األســاس فــا- ف –مــف ليــس مــن املفــرتض أن تكــون 
أساســا )...( ملعــى اجلملــة« )1972: 379(. ويف جتــارب أخــرى )والــس وكريــف 
Wales and Grieve 1969: 3969: 327 – 332(، تـَبـنيَّ أن األفراد يفهمون 
بيســر البنيــات املعقــدة يف ســياق حمــدد، بعبــارة أخــرى، مييلــون إىل حتصيــل املعــاين 

التداوليــة بــدل االخنــراط يف حتليــل لســاين.
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ال يرز مصطلح التحويل يف أحدث املنشورات يف التحليل النقدي للخطاب، 
 Kuo كييووانكامــورا ،Schroder 2002 لكــن مفهومــه يشــيع اســتعماله )شــرودر
بيليــغ  أيضــا  ينظــر   ،Stenvall 2007 ســتينفال   ،and Nakamura 2005
)Billig 2008: 35 – 46( مــن أجــل نقــاش مفصــل خبصــوص الكيفيــات املمكنــة 
الــي مبوجبهــا يكــون البنــاء للمجهــول والتأســيم ملغــزا، حبيــث يكــون البنــاء للمجهــول 
والتأســيم ســببا لســلب املنفذيــة مــن مجاعــات معينــة أو إخفائهــا، كل هــذا بــدون 
دراســة مســتوفية للوظائــف التداوليــة للبنــاء للمجهــول يف اللغــة بشــكل عــام، أو أتثــر 
ذلك أو عدم أتثره يف القارئ. وأخرا، وكما أشار ويدووسون )ص 138- 141(، 
بذكاء، يبدو أن مصطلح التمثيل ومقابله التحويل أو مصطلح اللغة الريئة ومقابلها 
التاعــب اإليديولوجــي، يناقــض إحــدى ركائــز التحليــل النقــدي للخطــاب املتمثلــة يف 
فكــرة أن كل مــا يف اللغــة إيديولوجــي وال شــيء فيهــا حمايــد. ممــا يقــوض ثنائيــة التمثيــل 

والتحويــل وال يــرتك أساســا قــواي ميكــن للمحلــل أن يســتند عليــه.

كيــف ميكــن للمحلــل إذن أتويــل النصــوص؟ وكيــف ميكنــه تثبيــت األثــر الــذي 
يرتكــه النــص يف قارئــه؟ ليــس احملللــون النقديــون للخطــاب غــر واعــني ابملشــاكل املثــارة 
هنــا، إهنــم ســرعان مــا يؤكــدون علــى أن املعــاين اإليديولوجيــة ال تُقــَرأ انطاقــا مــن 
الســمات النصيــة، وينبغــي التأليــف بــني التحليــل النصــي وحتليــل ممارســات اإلنتــاج 
واالســتهاك )فــركاف 1995(، غــر أهنــم ال يقدمــون ســوى القليــل مــن احلجــج 
املتعلقــة هبــذه املمارســات، بــل إهنــم يســتعيدون منوذجــا هرمينوطيقيــا للنقــل، حيــث 

تنقــل الصــور اللغويــة املعــى أو تبنيــه.

ينطــوي هــذا النمــوذج ذاتــه علــى تناقــض حمايــث، ألنــه حــى احملللــون النقديــون 
للخطــاب، غالبــا، مــا يقبلــون أن تكــون املعــاين اإليديولوجيــة معتمــة وغــر شــفافة، 
وينبغــي انتزاعهــا بصعوبــة مــن طــرف حملــل اخلطــاب، ويبــدو أنــه يتــم توصيلهــا للقــارئ 
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بيســر وأهنــا متــارس حبــذق أتثــرا إيديولوجيــا عليــه. وهكــذا، فاملعــى حمتــوى يف النــص 
يف صــورة أكثــر جتــذرا يف العمــق، وهــو مرتاكــب، براعــة، داخــل البنيــات الرتكيبيــة 
واالختيــارات املعجميــة، وذلــك املعــى نفســه املســتعصي واملعتــم علــى احمللــل يُنقــل 
إىل القــراء ممارســا أتثــرا إيديولوجيــا عليهــم. وهكــذا، فمســألة فهــم اســتجابة القــارئ 
يتــم توليفهــا مــع قضــااي أخــرى مــن قبيــل النفــاذ إىل الســياق، والــي نوِقشــت ســابقا 
يف هــذا املقــال، ألن إيــاء اعتبــار أقــل للســياق جيعــل الطريقــة الــي يفهــم هبــا ويــؤول 
بواســطتها املشــاركون أيــة وضعيــة يشــاركون فيهــا مســألة معتمــة وغــر شــفافة. وكمــا 
الــي حبوزتــه  الباحــث موقفــه ألن »مــوارد األعضــاء«  لنــا أن رأينــا، يفضــل  ســبق 
تتضمــن نفــاذا إىل النظريــة االجتماعيــة. إذن، فثمــة: »خطــر يرتصــده، يرتبــط بفقــدان 
إدراك التأويات املنتجة والعفوية يف عوامل احلياة« )ســليمروك 2001: 42(، أي 

مــا يعتقــد املشــاركون يف حدوثــه يف حلظــات التواصــل احليــة.

لقــد تناولــت الدراســات األدبيــة املســائل املرتبطــة ابســتجابة القــارئ والطــرح 
التحليلــي واإلمــكاانت التأويليــة ابســتفاضة. وعندمــا يتهــم النقــاد أمثــال ويدووســون 
النــص  داخــل  ابلعثــور  أو  ابلتأويــل،  التحليــل  بربطــه  للخطــاب  النقــدي  التحليــل 
علــى مــا ُحــدِّد ســلفا )ويدووســون 1998: 149(، فإهنــم حييلــون علــى نظــر هــذه 
املســألة يف النقــد األديب، فالتحليــل النقــدي للخطــاب هــو »ضــرب مــن الشــعرايت 
السياســية، ومــرة أخــرى جنــد أنفســنا إزاء القضــااي ذاهتــا املتعلقــة ابملســوغ النصــي 
للتأويــل«. وســيكون مفيــدا القيــام بفحــص موجــز للكيفيــة الــي مت مبوجبهــا رصــد 
هــذه املســألة يف الدراســات األدبيــة مــن أجــل عقــد مقــارانت مثمــرة مــع التحليــل 

النقــدي للخطــاب.

يعــرتف كل مــن ســتوبس وويدووســون أن املســألة اهلرمينوطيقيــة يف التحليــل 
النقــدي للخطــاب تعكــس بشــكل آخــر مشــكلة النقــد األديب واســتجابة القــارئ 
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الــي كانــت موضوعــا لنقاشــات حــادة يف ســتينيات وســبعينيات القــرن املاضــي. غــر 
أن زعمهــم بكــون التماثــل يف املشــكل مدعــاة لتبــي حــل موحــد هــو زعــم جيــب 
إخضاعــه للنقــد. لنلخــص إبجيــاز، إن احلجــج املطروحــة يف جمــال األدب خبصــوص 
اســتجابة القــارئ طُرِحــت يف إطــار معارضــة ضمنيــة لنظــرايت األدب الســابقة الــي 
أعلــت مــن شــأن الكاتــب أو حمتــوى وشــكل العمــل األديب، وشــكلت معارضــة 
صرحيــة للنقــد اجلديــد والنظــرايت الشــكانية الــي ألقــت مبســألة القــارئ يف غياهــب 
النســيان. وهكــذا، متحــور طــرح املدافعــني عــن مقــارابت اســتجابة القــارئ حــول 
التأويــل،  العمــل األديب بواســطة  القــارئ فاعــا نشــيطا يكمــل معــى  فكــرة كــون 
ذلــك املصطلــح الــذي استشــعر بعــض منتقديــه أنــه أفضــى إىل ضــرب مــن النســبية 
 ،)347 – 341 :1980( Fich بفيتش Stubbs والفوضى. يستشهد ستوبس
الذي ســعى إىل حل مشــكل الطبيعة غر املتجانســة الســتجاابت القراء من خال 
االنتظــام يف الطــرح الــذي مــؤداه أن النــص ال ميلــك معــى خــارج جممــوع االفرتاضــات 
الثقافيــة املتعلقــة مبــا ميكــن أن يــدل عليــه وبكيــف ينبغــي أتويلــه. وهــذه االفرتاضــات 
متجــذرة يف »اجلماعــة املؤولــة« الــي تؤســس بدورهــا معايــر لقــراءة نــص معــني بكيفيــة 

حمــددة، وتضــع املعايــر ملــا ميكــن ومــا ال ميكــن.

القــارئ مــع  ابلرغــم مــن متاثــل القضيــة املركزيــة املطروحــة يف نظريــة اســتجابة 
مسألة التأويل املطروحة يف التحليل النقدي للخطاب، إال أنه مثة اختافات جيب 
إبرازهــا. أوال، ختتلــف االســتجاابت املرتبطــة ابلعمــل األديب، كمــا أهنــا أكثــر تعقيــدا 
ومتعــددة املســتوايت مقارنــة ابالســتجاابت جتــاه النصــوص اليوميــة ذات الطبيعــة 
اإلخباريــة أو األداتيــة، فبــدل االحتــكام إىل نظريــة اســتجابة القــارئ الــي ُتطَبَّــق عــادة 
علــى األعمــال الفنيــة ميكــن االحتــكام إىل مقــارابت اســتجابة اجلمهــور الــي تشــكل 
عمــاد دراســات التواصــل اجلماهــري حيــث ميكــن أن تكــون األداة الناجعــة لقيــاس 
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مــا يفهمــه النــاس انطاقــا مــن نــص معــني، أو لتحديــد القــراءات املنحرفــة الــي يتــم 
إنتاجهــا يف ســياقات اجتماعيــة حمــددة. واثنيــا، وعلــى فــرض أننــا قبلنــا زعــم التحليــل 
النقــدي للخطــاب بكــون األمنــاط الغامضــة واملعــاين اخلفيــة يف اخلطــاب متــارس أتثــرا 
إيديولوجيــا، ســيكون التصــور املؤســس علــى فكــرة أن »اجلماعــة املؤولــة« ذات 
أمهيــة يف حتديــد معــى اخلطــاب موضــَع شــك، لاعتبــار التــايل: ميكــن أن تكــون 
املؤولــة  اجلماعــات  مــن  توجــد جمموعــة  أن  أو  اهليمنــة،  دعــم  موقــع  اجلماعــة يف 
املالكــة لتأويــات خمتلفــة. غــر أننــا عندمــا نتعاطــى مــع منــط النــص الــذي عــادة 
مــا يكــون موضــوع دراســة يف التحليــل النقــدي للخطــاب، فــإن األمــر ال ينحصــر 
يف التفكــر يف كيفيــة أتويــل النــص وهــو مــا تشــتغل عليــه الدراســات األدبيــة، وإمنــا 
التفكــر يف كيفيــة قبولــه واســتعماله والتصــرف فيــه وتغيــره وحماكاتــه بشــكل ســاخر 
أو جتاهلــه. وهبــذا اخلصــوص متنــح املصطلحــات املألوفــة لــدى اللســانيني التطبيقيــني 
فهــم  لبلــوغ  املمارســة« أدوات انجعــة  قبيــل »مجاعــة اخلطــاب« أو »مجاعــة  مــن 
 Kent 1991: لكيفيــة اشــتغال اخلطــاب يف ســياقات اجتماعيــة حمــددة )كينــت
445 – 425، الف Lave وفنكــر Wenger 1991: 22- 23(. وكمــا الحــظ 
التواصليــة  للممارســات  مكثفــة  أوصــاف  إجنــاز  إن   ،)Bhatia2002: 6( هباتيــا 
كمــا جتــري يف كنــف مجاعــة معينــة: »حــري أن يكشــف عــددا مــن األســرار املرتبطــة 
ابلكيفيــة الــي يعمــل هبــا أعضــاء خمتلــف اجلماعــات اخلطابيــة علــى بلــوغ أهدافهــم 
املؤسســاتية والتزاماهتــم وعلــى تســويغ ممارســاهتم اخلطابيــة«. لقــد أبــرزت دراســات 
حديثــة )ســاراجني وروبرتــس Sarangi and Roberts 1999، كاندلينوهايانــد 
Arminin 2005( مــدى تعقيــد  Candlin and Hyland 1999، أرمينــني 
اشــتغال الســلطة واللغــة يف ســياقات أكادمييــة ومهنيــة. ومثــة جمموعــة كبــرة مــن 
الــي  النصــوص واملــواد  الــي أظهــرت أن أتثــر  الدراســات اإلعاميــة  األحبــاث يف 
تعــرض يف اإلذاعــات علــى األفــراد هــي أحاديــة االجتــاه بدرجــة أقــل أو أكثــر تعقيــدا 
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Nightin- انيتينغــال   ،Abercrombie 1996 )أبركرومــيب تصــوره  ميكــن   ممــا 
gale 1996، رييــس Reese وآخــرون 2003(، ألن النــاس حيملــون قســطا كبــرا 
مــن املعــارف القبليــة والتقنيــات التأويليــة الــي مُتَكِّنهــم مــن توليــد طيــف واســع مــن 
القــراءات املتباينــة. ينبغــي األخــذ بعــني االعتبــار هــذا النــوع مــن الدراســات والتوليــف 
بينهــا وبــني األحبــاث التحليليــة للخطــاب بقصــد حتديــد كيفيــة اشــتغال اإلعــام 

واملؤسســات والنصــوص يف ســياقاهتا الطبيعيــة. 

ابلرغــم ممــا ســلف ذكــره، تظــل مشــكلة احلصــول علــى بيــاانت ختــص أتثــرات 
النصــوص علــى القــارئ أو املســتمع مــن املشــاكل الــي مل تثرهــا أحبــاث التحليــل 
النقــدي للخطــاب إال اندرا. كمــا أن جممــوع األحبــاث يف الدراســات اإلعاميــة 
أو إثنوغرافيــا التواصــل اندرا مــا يشــر إليهــا ممارســو التحليــل النقــدي للخطــاب، 
وبشــكل عــام ميكــن التأكيــد علــى أن التحليــل النقــدي للخطــاب يفتقــر إىل نظريــة 
مقنعــة ختــص التأثــرات علــى اجلمهــور واســتجابة اجلمهــور الــي ميكــن أن تقــدم ســندا 

لتأكيداهتــم عــن أتثــر اخلطــاابت يف الــذوات البشــرية. 

٤- التحليل النقدي للخطاب والسياق:كثري جدا أم قليل جدا ؟ 
مــن بــني الركائــز األساســية للتحليــل النقــدي للخطــاب فكــرة كــون اخلطــاب 
متجــذر اجتماعيــا، فهــو مــن جهــة مبــي اجتماعيــا، ومــن جهــة اثنيــة يلعــب دورا 
يف بنــاء واســتدامة )إعــادة اإلنتــاج( البنيــات والعائــق االجتماعيــة. يعلــن التحليــل 
النقــدي للخطــاب عــن التزامــه االجتماعي)فــركاف وفــوداك 1997(، ولــه غايــة 
معلــن عنهــا تتمثــل يف تقويــة وعــي قرائــه بكيفيــة إســهام اللغــة يف هيمنــة بعــض النــاس 
على آخرين، ألن الوعي يشكل اخلطوة األوىل حنو التحرر )فركاف 1989: 1(. 
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تعتــر اللغــة منظــورا إليهــا يف اإلطــار االجتماعــي مــن الظواهــر األكثــر تعقيــدا 
العاقــات االجتماعيــة يف اآلن نفســه، كمــا أن خمتلــف  ألهنــا تشــكل وتتحــدى 
الوســائل اإلعاميــة اللغويــة تتشــابك مــع بعضهــا ومــع وســائل إعاميــة غــر لغويــة 
منتجــة شــبكة معقــدة مــن التناصــات والتعدديــة الصيغيــة multimodality. ومــن 
الافــت للنظــر، أنــه مــن االنتقــادات املوجهــة للتحليــل النقــدي للخطــاب مســألة 
جتاهــل املظاهــر االجتماعيــة للخطــاب األكثــر حتديــدا، وبشــكل أخــص الســياقات 

االجتماعيــة الــي ينــدرج فيهــا اخلطــاب. 

النقــدي للخطــاب خبصــوص  تشــكلت االنتقــادات املســائلة ملزاعــم التحليــل 
تقدميهــا لتأويــل للعــامل االجتماعــي يف جمــاالت حتليــل احملادثــة مــن جهــة ويف جمــال 
إثنوغرافيــا التواصــل والتداوليــات مــن جهــة أخــرى. ختتلــف هــذه املقــارابت بشــكل 
جوهــري عــن التحليــل النقــدي للخطــاب مــن جهــة تشــديدها علــى ضــرورة اتبــاع 
مقاربــة مــن األســفل إىل األعلــى )بيــس Peace 2003: 164(. يســتوجب كل مــن 
حتليــل احملادثــة واإلثنوغرافيــا اتبــاع تقنيــات دقيقــة جلمــع املعطيــات تتضمــن اســتعمال 
تسجيات صوتية ونسخ مفصل للنصوص، ويشرتك كا التخصصني يف التزامهما 
بتصــور مــؤداه أن التأويــات جيــب أن تكــون انبعــة مــن املعطيــات. هتتــم التداوليــات 
ابلوظائــف الــي حتققهــا اللغــة يف ســياقات واقعيــة، مثلمــا هتتــم ابلعائــق املركبــة بــني 
الشــكل والوظيفــة االجتماعيــة، كمــا تركــز علــى الدراســة املفصلــة للتحققــات اخلاصــة 
الســتعماالت اللغــة. علــى الرغــم مــن دعــوة ممارســي التحليــل النقــدي للخطــاب إىل 
التثليــث« مبعــى ضــرورة صياغــة منظــورات متعــددة للظاهــرة موضــوع املاحظــة )ريزغــل 
وفــوداك Riesigl and wodak 2001: 33 روجــرز Rogers وآخــرون 2005: 
 ،)Wodak 2007: 2003 فــوداك ،Van Dijk 2006: 359 382، فــان ديــك
 Meyer أو دعوهتــم، علــى األقــل »إىل مراوحــة مســتمرة بــني النظريــة واملعطيــات« )ميــر
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2001:27(، غــر أنــه مثــة توجــه ملحــوظ يف العمــل املنجــز يف التحليــل النقــدي 
افــرتاض  مبعــى  األســفل،  إىل  األعلــى  مــن  االنتقــال  بطريقــة  لاشــتغال  للخطــاب 
نظريــة حمــددة للعاقــات االجتماعيــة، مث النظــر يف املعطيــات اللغويــة انطاقــا مــن 
هــذا املنظــور، أو اقتطــاع بعــض مظاهــر اللغــة الــي تتوافــق مــع منظــور نظــري معــني، 
بــدل الشــروع يف انغمــاس كلــي يف حبــث معمــق بقصــد إجــراء مســح لألبعــاد املتعــددة 

للنــص لتحديــد كيفيــة اشــتغال اللغــة يف ســياقات معينــة. 

يشــرتك كل من التحليل النقدي للخطاب وحتليل احملادثة يف إيائهما اهتماما 
أو  تعلــق منهــا ابلتفاعــات  مــا  الطبيعيــة، ســواء  الــواردة يف ســياقاهتا  لألحاديــث 
ابلنصــوص، كمــا يتفقــان علــى أن للخطــاب عاقــة ثنائيــة االجتــاه ابلســياق والبنيــات 
االجتماعيــة. غــر أن ختصــص حتليــل احملادثــة قــد انبثــق مــن خلفيــة فكريــة مغايــرة، 
كــرد فعــل علــى االجتاهــات السوســيولوجية الرئيســية. ابلرغــم مــن كــون التعميمــات 
قــد تكــون حمفوفــة خبطــر التبســيط املفــرط، إال أنــه وبشــكل عــام غالبــا مــا جيــري 
احملادثــة  علــى  بشــكل حمصــور  يركــزون حتليلهــم  احملادثــة  أن حمللــي  علــى  االتفــاق 
يف حــد ذاهتــا وال أيهبــون مبــا حصــل أو ميكــن أن حيصــل قبــل التفاعــل احلــواري 
موضــوع اهتمامهــم. وهكــذا شــاعت تســمية هــذا النــوع مــن الدراســات بدراســة: 
»التفاعــات املصغــرة« )روجــرز 2005: 378(، وابملقابــل يتوجــه تركيــز التحليــل 
النقــدي للخطــاب علــى جمــال أرحــب بغيــة إدمــاج الســياق األكــر، أي الــدور الــذي 
يلعبــه التفاعــل يف العاقــات االجتماعيــة وبنيــات الســلطة املؤسســاتية وهلــم جــرا. 

النقــدي  التحليــل  أن  َمــْن زعــم  النقــاد  مــن  التداوليــات،  مــن جمــال  وانطاقــا 
للخطــاب ال ينظــر عــن كثــب دائمــا إىل الســمات اللســانية للتفاعــات، بــل مثــة 
إثبــااتت  نــزوع جتــاه القفــز الســريع حنــو الســياق الكبــر، وذلــك بواســطة صياغــة 
ختــص كيفيــة ربــط العاقــات الكــرى ابلتفاعــات الصغــرى )ويدووســون: 1998(. 
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وغالبــا مــا يتــم التجاهــل الكامــل للســياق املباشــر احملــدد لنمــط التفاعــل يف الســياقات 
يــدل   ،)60 االجتماعيــة )فرسشــويرن 2011(. وبعبــارة )فرسشــويرن 2001: 
االفتقــار إىل الصرامــة املنهاجيــة، وحتديــدا الكيفيــة الــي مت هبــا إخــراج الســياق مــن 
األوىل، كان  بداايتــه  يف  للخطاب،وحتديــدا  النقــدي  التحليــل  أن  علــى  املعادلــة، 
مســؤوال عــن: »إخضــاع اإلعــام ومؤسســات أخــرى حملــاوالت هبلوانيــة مؤسســة 
علــى القفــز والتاعــب الســريع ابملعطيــات موضــوع املاحظــة مــن أجــل دعــم املزاعــم 

املســبقة«. 

أاثر االتصــال ابلباحثــني يف التحليــل النقــدي للخطــاب الذيــن كانــوا يســتعملون 
بعــض تقنيــات حتليــل احملادثــة نقاشــا حمتدمــا يف أواخــر التســعينيات. ومــن أجــل 
تلخيــص أهــم احلجــج، نســوق منظــور )شــيكلوف Schegloff( الــذي يــرى أن 
الســياق ال ينبغــي أخــذه بعــني االعتبــار إال إذا كان ملمحــا حمــددا للتفاعــل كمصــدر 
اهتمــام لــدى املشــاركني. ومبــا أنــه ابإلمــكان أن تكــون العوامــل الســياقية املؤثــرة يف 
تفاعــل معــني الهنائيــة العــدد، وإذا كان األمــر كذلــك، فكيــف يصــر ممكنــا انتقــاء 
التحليليــة؟ فمثــا، خــذ  الناحيــة  مــن  العوامــل ابعتبــاره مائمــا وواردا  مــن  عامــل 
التفاعــل بــني رجــل وامــرأة ميكــن أن يتأثــر التفاعــل بينهمــا مبســائل النــوع، ولكــن 
ميكــن أال يكــون األمــر كذلــك، ألنــه مــن املعــروف أن مســائل النــوع غــر ذات أمهيــة 
ابلنســبة للمشــاركني يف مناســبات معينــة. ففــي مثــل هــذه احلالــة، هــل مــن املشــروع 
ابلنســبة إىل الباحــث املهتــم ابلنــوع أن يفــرض إطــارا حتليليــا علــى مثــل هــذا الضــرب 

مــن التفاعــل؟ 

يف رأي شــيكلوف، جيــب الدفــع بتحليــل احملادثــة إذا كان احلافــز متمثــا يف 
فهــم كيفيــة اشــتغال التفاعــات اليوميــة، وكيفيــة عمــل النــاس جملموعــة مــن األشــياء 
بواســطة اللغــة يف أوضــاع خمتلفــة. وألجــل هــذه الغايــة، فاملقاربــة التحليليــة املناســبة 
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تتمثــل يف اكتشــاف التوجهــات الــي يقدمهــا املشــاركون أنفســهم والــدور الــذي تلعبــه 
يف التفاعــل. وعــاوة علــى ذلــك، حــى وإن تبينــت أمهيــة بعــض مظاهــر الســياق، 
جيــب أن يكــون احمللــل متيقضــا كــي يتبــني مــا ميكــن هلــذه املظاهــر أن تعنيــه ابلضبــط 
يف وضعيــة معينــة، بــدل القفــز إىل خاصــات تســتعمل مصطلحــات واصفــة مــن 
قبيــل »النــوع« أو »الســلطة«. وبعبــارة )بوتــر Potter 1998: 31(: »يتــم التعاطــي 
ــُه إليــه بواســطة املشــاركني. وال  مــع الســياق ابعتبــاره شــيئا يـُْبــى ويـَُتعامــل معــه ويـَُوجَّ
يتــم التعامــل مــع مســات املشــاركني مــن قبيــل أعراقهــم أو مســات احمليــط أو اخلــواص 
اإلثنوغرافيــة كعوامــل منفصلــة«. وكمــا أشــار بوتــر، يســر ذلــك يف منحــى تذويــب 
التمييــز الكاســي بــني التحليــل املصغــر والتحليــل املكــر، ألن الباحثــني املنخرطــني 
يف هذا التقليد ال ينظرون إىل البنيات االجتماعية ابعتبارها شيئا يقع فيه التفاعل، 
لكــن علــى العكــس مــن ذلــك تنظــر إىل التفاعــات االجتماعيــة كدليــل علــى الكيفيــة 

الــي تتشــكل وتـََتكــوَّن مبوجبهــا الظاهــرة االجتماعيــة.

وعلــى الرغــم مــن بداهــة الفكــرة الــي مفادهــا أن الباحــث يف العــامل احلقيقــي ال 
ميكنــه مقاربــة املعطيــات بــدون تصــورات قبليــة، غــر أن شــيكلوف ال يفتــأ يوصــي 
الدارســني بضــرورة أن تكــون حتلياهتــم متجــذرة يف التفاعــل ذاتــه، مــن خــال الرتكيــز 
علــى األشــياء املتعلقــة ابملشــاركني. وبتعبــره: »يعتــر هــذا القيــد مفيــدا يف التحليــل، 
وذلــك جبعــل العمــل منتظمــا يف ســلك االشــتغال علــى االنشــغاالت األصليــة لليومــي 
يف عاملنــا، والــي جيــب اإلمســاك هبــا، ومــن شــأن ذلــك أن يشــكل حاجــزا أمــام 
اهليمنــة اإلمرايليــة احملتملــة األكادمييــة والنظريــة، الــي تفــرض اهتمامــات املثقفــني 
علــى العــامل دون احــرتام ملصدرهــا األصلــي«. ابلرغــم مــن قيمــة اهتمامــات شــغلوف، 
غــر أن حــدود تطبيقهــا جمتمعــة علــى التحليــل النقــدي للخطــاب تبقــى موضــع 
مســاءلة. فدفــاع شــغلوف عــن مقاربــة معينــة، تتجســد يف حتليــل احملادثــة والدراســات 
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اإلثنوغرافيــة حيــث ال يتــم إقحــام املقــوالت اخلارجيــة يف أجنــدة البحــث، ال يعــي 
ابلضــرورة عــدم صاحيــة املقــارابت األخــرى املوظفــة ملقــوالت خارجيــة مقحمــة. 
وهكــذا، حيتكــم احملللــون النقديــون للخطــاب إىل مناهــج متعــددة، منهــا مــا كان ذا 
صلــة بتحليــل احملادثــة، وال يوجــد أي ســبب يســوغ بشــكل حمايــث ضــرورة قبوهلــم 
لسلســلة مــن االفرتاضــات أو املبــادئ، وذلــك بســبب اســتعماهلم ملظاهــر مــن منهــج 
الــي تعتــر مثــار خــاف يف  معــني. حيــدد )فــان ديــك 1999: 460( املســألة 
قضيــة »التســييق«، مدافعــا عــن مشــروعية فحــص التحليــل النقــدي للخطــاب للنــص 
والســياق بشــكل منفصــل، مث بعــد ذلــك املــرور حنــو استكشــاف كيفيــة أتثــر مســات 
الســياق يف النــص أو كيفيــة أتثرهــا بــه. وهكــذا فضمــن مهــام الباحثــني حتديــد أبي 
معــى تكــون مقــوالت خارجيــة معينــة ذات أمهيــة يف التفاعــل، كمــا أنــه علــى الباحثــني 

يف التحليــل النقــدي للخطــاب أال يتقيــدوا مبعايــر ختصصيــة صارمــة.

ومــن منظــور مغايــر، مــن املمكــن نقــد التحليــل النقــدي للخطــاب بســبب فشــله 
يف أخــذ الســياق بعــني االعتبــار، نظــرا لرتكيــزه الدائــم علــى متــون لغويــة منتزعــة مــن 
ســياقها، حبيث حُيَلَّل النص أو أجزاء منه دون أَْبه إبنتاجه أو توزيعه أو اســتهاكه. 
تنــاول  مســألة ضــرورة  أاثروا  التواصــل  إثنوغرافيــي  آخريــن، وخباصــة  دارســني  ومثــة 
الســياق بشــكل جــدي، مبــا أن النصــوص متجــذرة يف الســياقات االجتماعيــة وال 
ميكــن فهمهــا دون تعميــق النظــر يف شــبكة العاقــات االجتماعيــة الــي تشــكلت يف 
كنفهــا. ويف جمــاالت مــن قبيــل الرتبيــة، مت جتــاوز هــذه النقائــص إىل حــد مــا، مبــا أن 
عــددا مــن الدراســات احلديثــة متــزج مقــارابت التحليــل النقــدي للخطــاب أبمنــاط مــن 
املنهجيــات اإلثنوغرافيــة للحصــول علــى معطيــات كيفيــة مأخــوذة مــن مصادر متنوعة 
مــن قبيــل املاحظــات امليدانيــة أو أشــكال أخــرى مــن املاحظــة مثــل الواثئــق أو 
االســتجواابت أو جمموعــات االهتمــام )روجــرز وآخــرون 2005(. غــر أنــه يف جمــال 
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الدراســات اإلعاميــة والــذي يعــد ذا صلــة وطيــدة ابلتحليــل النقــدي للخطــاب يف 
عــدد مــن املناحــي، هنــاك انتبــاه أقــل للســياق، وذلــك جزئيــا، ألنــه يصعــب حتديــد مــا 
يعنيــه الســياق، مثلمــا يصعــب تعيــني ورصــد القــراء أو املشــاهدين، ويصعــب كذلــك 
احلصــول علــى أوصــاف دقيقــة للكيفيــة الــي تـُْنتــج بواســطتها النصــوص اإلعاميــة، 
وهلــم جــرا. ومــع ذلــك، وعلــى غــرار اهلرمينوطيقــا والتلقــي، يشــتغل املمارســون يف 
التحليــل النقــدي للخطــاب بواســطة بنــاءات ســاذجة حــول الكيفيــة الــي تشــتغل 
مبوجبهــا النصــوص اإلعاميــة مقارنــة ابشــتغال املتخصصــني يف جمــال اإلعــام الذيــن 
تُعتــر ابلنســبة إليهــم مســألُة حتليــل اســتجاابت اجلمهــور أو الســرورات اإلنتاجيــة 

مســألَة ضروريــة إلجــراء البحــث.

ميكــن لنــا أن خنمــن قائلــني إن مظاهــر القصــور املعروضــة أعــاه تعتــر نتــاج 
االهتمــام  غلبــة  يف  املتمثلــة  للخطــاب،  النقــدي  للتحليــل  اإليديولوجيــة  املقاربــة 
ابلســلطة يف اجملتمــع، ممــا جيعــل دعــاة التحليــل النقــدي للخطــاب مشــدودين حنــو 
تعيــني بعــض املظاهــر النصيــة الــي تعكــس أطروحاهتــم األساســية، مث بعــد تعيينهــا 
ينتقلــون مســرعني حنــو مرحــل التأويــل والتفســر، وذلــك بــدل تكريــس مزيــد مــن 
الوقــت مــن أجــل فحــص مضــن للغــة نفســها أو استكشــاف الســياق املباشــر احمليــط 
إىل  ذلــك  يُفضــي  )فرشــويرن: 2001(،  الكتــاب  بعــض  منظــور  ففــي  ابلنــص. 
اســتدالل دائــري، وينتــج خاصــات ليســت ســوى جمــرد أتكيــد ملــا يعتــر بديهيــا. لقــد 
ســارت أحبــاث التحليــل النقــدي للخطــاب يف مثانينيــات القــرن املاضــي حنــو أتكيــد 
االكتشــاف الــذي مفــاده أن وســائل التواصــل اجلماهــري تعيــد إنتــاج إيديولوجيــا 
الــي يتبناهــا معظــم الباحثــني يف  الوضــع القائــم. لكــن ابلنظــر إىل نظريــة اجملتمــع 
التحليــل النقــدي للخطــاب ليــس ذلــك مدعــاة لاســتغراب. هكــذا يدفــع االهتمــام 
املفــرط ابملقــوالت اإليديولوجيــة علــى حســاب املتغــرات الســياقية ابلباحثــني حنــو 
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جتاهــل مــا يعتــر خاصــا ومميــزا يف التحققــات اخلاصــة الســتعمال اللغــة، وذلــك لصــاحل 
األمنــاط الكــرى macro patterns الــي تؤكــد افرتاضــات الباحــث األوليــة. املســألة 
حمســومة، لكــن النتيجــة اتفهــة، ففــي منظــور فرشــويرن:« إن تقــدمي األمنــاط املتنبــأ هبــا 
ابعتبارهــا اكتشــافات يصــرف النظــر عمــا ينبغــي أن حيظــى ابالهتمــام أي املســائل 
املتعلقــة ابلكيفيــة الــي ُتْســِهُم هبــا تلــك األمنــاط يف إنتــاج املعــى« )2001: 63(، 
وهكــذا فمــن خــال القفــز عمــا ميكــن تســميته ب«األعــراض« )الســمات املعتــرة 
لظاهــرة معينــة( حنــو الســياق األكــر macro context، نتعلــم الشــيء القليــل حــول 
كيفيــة متلــك النــاس أو مقاومتهــم للخطــاابت املهيمنــة أو حــى كيــف يتــم تفعيــل 

.micro scale هــذه اخلطــاابت علــى الصعيــد املصغــر enacted

البنيــات الكــرى يف بعــض أحبــاث  املائــزة لاحتــكام إىل  بــني الســمات  مــن 
التحليــل النقــدي للخطــاب هــو ذلــك النــزوع حنــو التعميــم وصياغــة الصــور النمطيــة. 
يشــر )بلومــارت Blommaert 2001: 15( إىل ميــل احملللــني النقديــني للخطــاب 
إىل االشــتغال انطاقــا مــن تصــورات جاهــزة متعلقــة ابلفاعلــني األساســيني يف ســياق 
معــني، مــن بــني هــذه التصــورات: »السياســيون منــاورون، أو وســائل اإلعــام آالت 
إلعــادة إنتــاج اإليديولوجيــا«، وكذلــك بعــض البنــاءات السوســيو- نظريــة النمطيــة مــن 
قبيل »العمل« و »املؤسسات« أو »الطب التقليدي«. ويدافع بلومارت عن مقاربة 
أكثــر انضباطــا أتخــذ بعــني االعتبــار الســمات الســياقية الــي ينبغــي أن تتضمــن ثاثــة 
مظاهــر يعتقــد أن التيــار الرئيــس للتحليــل النقــدي للخطــاب قــد جتاهلهــا، واملظاهــر 

الثاثــة عنــده هــي: املصــادر ومســارات النــص واملعطيــات التارخييــة. 

وابختصــار، تعــي املصــادر عنــده جممــوع الوســائل السوسيولســانية واملهــارات 
التواصليــة الــي حيتكــم إليهــا املشــاركون يف وضعيــة معينــة. ويعــد ذلــك حامســا، ألن: 
للرمــوز  العــام  واالقتصــاد  اللغــة  بــني  العميقــة  العاقــة  تكمــن يف  املصــادر  »أمهيــة 
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بنــا  والوضعيــة يف اجملتمعــات« )بلومــارت 2001: 23(. فاللغــة نفســها تفضــي 
حمايــث  بشــكل  مربوطــة  اللســانية  املصــادر  ألن  االجتماعيــة،  البنيــة  صلــب  إىل 
للبحــث يف  منظــورة  ليســت  النمــط  هــذا  مــن  املصــادر  أن  غــر  الســلطة،  بتوزيــع 
التحليــل النقــدي للخطــاب، ألهنــا ليســت مســات ختــص نصوصــا فرديــة، وإمنــا ال 
تـُْفَهــم إال مبوجــب حتصيــل معرفــة ابلبنيــات االجتماعيــة وابلطريقــة الــي تشــتغل هبــا 
اللغــة يف اجملتمــع. أمــا تصــور »مســارات النــص« فيحيــل علــى الطريقــة الــي يتحــول 
مبوجبهــا اخلطــاب عــر الســياقات، فمثــا يصــر اســتجواب عبــارة عــن »جمموعــة مــن 
املاحظــات املدونــة«، وبعــد ذلــك يصــر »دراســة حالــة«، ومــن احملتمــل أن يكــون 
جــزءا مــن »مقــال مراجــع«. ومــرة أخــرى، ينــزع كثــر مــن دارســي التحليــل النقــدي 
للخطــاب حنــو تفضيــل الرتكيــز علــى حتققــات فرديــة أو أجنــاس بــدل اقتفــاء آاثر 
»التاريــخ الطبيعــي« للخطــاابت عــر جممــوع األوضــاع )الســياقات( وأمنــاط النــص، 
مما ينتج منظورا منحرفا، أو يف أحســن األحوال صورة مبتورة غر مكتملة. وابلرغم 
مــن وجــود اســتثناءات حمرتمــة، بشــكل خــاص مــع مدرســة فيينــا للتحليــل النقــدي 
للخطــاب، حيــث مت تبــي منظــور واســع مــن أجــل تغطيــة جممــوع متثيلــي مــن األمنــاط 
النصيــة عــر مســار زمــي معتــر )ينظــر علــى ســبيل املثــال: فــوداك 2001، ريزيغــل 
2007: 34(. إهنــا مقاولــة يف غايــة التعقيــد وليــس كل حمللــي اخلطــاب بقادريــن 
التارخييــة«  »املعطيــات  حتيــل  وأخــرا  الطمــوح.  الصعيــد  هــذا  االشــتغال يف  علــى 
إىل التجميــع املتبــع للمعطيــات والــي جيــب أن يتــم تســجيلها بعنايــة يف املنهجيــة 
اإلثنوغرافيــة، أخــذا بعــني االعتبــار آاثر املاحظــة والتحيــزات احملتملــة للماحــظ. 
ومــن املنطقــي مبــا فيــه الكفايــة، أن يتضمــن ذلــك رصــدا ملوقــف الباحــث مــن القضــااي 
السياســية حمل النقاش، وليس جمرد متوضع عام ابعتباره منتميا »للجناح اليســاري« 
أو »الراديــكايل«، والــي تعتــر بشــكل ملحــوظ مقــوالت ضبابيــة ومفتوحــة علــى 

أتويــات متعــددة. 
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خَيْلُــُص بلومــارت إىل ماحظــة مفادهــا أن عــددا مــن املشــاكل املرتبطــة ابلتحليــل 
النقــدي للخطــاب تعــزى إىل الــدور املركــزي املوكــول إىل النــص يف تقليــد التحليــل 
النقــدي للخطــاب، فبالرغــم مــن دعــوة ابحثــي التحليــل النقــدي للخطــاب إىل أتويــل 
اجملتمــع عــر النــص، غــر أهنــم غالبــا مــا ينتهــون يف هنايــة املطــاف إىل جمــرد أتويــل 
للنــص. إذا نظــران إىل املســألة بشــكل مغايــر، واعتــران اخلطــاب مبثابــة ظاهــرة مموضعــة 
اجتماعيــا داخــل ســياق يتضمــن اللغــة والعاقــات االجتماعيــة وبنيــات الســلطة وهلــم 
جــرا، ســيكون ابإلمــكان، حينئــذ، االقــرتاب مــن طمــوح: »تفســر اجملتمــع مــن خــال 

منفــذ اخلطــاب« )2001: 28(. 

مهمــا يكــن، يبــدو مــن الصائــب القــول، ابختصــار، إن الطــرح الــذي يتبنــاه 
ابســتمرار التحليــل النقــدي للخطــاب يعلــي مــن شــأن التأويــل التفســري بواســطة 
مقــوالت حمــددة بشــكل قبلــي تشــكل مــدار اهتمــام الباحــث. فبالنســبة إىل التحليــل 
األكــر  الســياق  بداللــة  الســياق  مفهــوم  ميــل الســتعمال  مثــة  للخطــاب  النقــدي 
ممــا  اجملتمــع ككل،  يف  تشــتغل  الــي  الســلطة  أنظمــة  أي   macro context
يعــي حــذف وجتاهــل مســات الســياق املصغــر املباشــر. تتبايــن هــذه املقاربــة احملفــزة 
إيديولوجيــا بشــكل صــارم مــع املبــادئ الــي ســطرهتا بعــض احلقــول التحليليــة ذات 

الصلــة بدراســة اللغــة.

٥- التحليل النقدي للخطاب ابعتباره سلبيا:
يشــدد ممارســو التحليــل النقــدي للخطــاب بشــكل متكــرر علــى أن مقاولتهــم 
تســعى أساســا إىل خلــق عــامل أفضــل، حمققــة التغيــر ومقويــة املقهوريــن: »تعتــر غايــة 
التحليــل النقــدي للخطــاب سياســية ابألســاس، حيــث يشــتغل ممارســو التحليــل 
النقــدي للخطــاب علــى العــامل مــن أجــل حتويلــه، وابلتــايل املســاعدة علــى خلــق 
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عــامل ميحــي فيــه التمييــز بــني النــاس علــى أســاس اجلنــس واللــون والعقيــدة والســن 
 Caldas- Coulthard )كالــداس- كولتهاردوكولتهــارد  االجتماعيــة«  والطبقــة 
and Coulthard 1996(. غــر اهنــم يعرتفــون أبن تلــك الغايــة اندرا مــا حتققــت: 
النصــوص ونقــد  نقــد  يلــي:  فيمــا  اللغــوي منحصــرة  النقــد  »لقــد ظلــت مشــاريع 
املمارســات االجتماعيــة الــي تســتلزمها أو تتحقــق يف تلــك النصــوص، إضافــة إىل 
تعريــة وكشــف الوضعيــات غــر املنصفــة واملؤذيــة واملهينــة للكرامــة البشــرية.... فــإن 
كان علــى مشــاريع النقــد اللغــوي أن تطــور نظــرايت معقولــة جملاهلــا، جيــب أن تكــون 
قــادرة علــى التحــول مــن القــراءة النقديــة، ومــن التحليــل، ومــن النشــاط التفكيكــي إىل 
النشــاط اإلنتاجي...وهكــذا مل يقــدم النقــد اللغــوي أو التحليــل النقــدي للخطــاب 
رصــدا مثمــرا ألشــكال بديلــة مــن التنظيــم االجتماعــي أو املوضوعــات االجتماعيــة« 

)كريــس 1996: 15 – 16(. 

فبالنظــر إىل االفرتاضــات الــي يقدمهــا التحليــل النقــدي للخطــاب حــول طبيعــة 
اجملتمــع، وابلنظــر كذلــك إىل االهتمــام املفــرط بعــرض التاعــب اإليديولوجــي الــذي 
يشــكل ومينــح اســتمرارية لاتــوازانت مــن خــال اخلطــاب، ليــس مــن املســتغرب إذن 
أن جيــد علمــاء اللغــة يف مدرســة التحليــل النقــدي للخطــاب مســألة التفكيــك ســهلة 
مقارنــة مبســألة البنــاء. لقــد لفــت مــاراتن يف مقــال لــه يدعــو مــن خالــه إىل أعمــال 
أكثر إجيابية يف حتليل اخلطاب انتباها خاصا إىل اجلوانب السلبية للتحليل النقدي 
للخطــاب، واضعــا التحليــل النقــدي للخطــاب ضمــن: »االختــاالت املرضيــة يف 
القرن العشــرين الي تشــهدها األحباث يف العلوم االجتماعية واإلنســانية الي تســقط 
مــن مهامهــا دراســة الســرورات االجتماعيــة الــي جتعــل العــامل مــكاان أفضــل، وذلــك 
لصــاحل نقــد العمليــات الــي تقمــع أو جتــرد مــن الســلطة« )2004: 186(. ودعــا 
إىل تقــدمي حماولــة أكثــر جديــة مــن أجــل إعــادة تشــكيل التحليــل النقــدي للخطــاب 
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مبعــى أكثــر إجيابيــة. ويعــني هــذا النمــط مــن التفكيــك الســليب ابعتبــاره اجلانــب املهيمــن 
للتحليل النقدي للخطاب، ويصطلح على هذا اجلانب املهيمن بـ »التحليل النقدي 
للخطاب احملقق« الذي ينشغل على نطاق واسع مبسألة »جعل اللغة والسيميوزيس 
املصاحب هلا يف خدمة السلطة« )2004: 179(. غر أنه أشار إىل أن للتحليل 
النقــدي للخطــاب مظهــرا آخــر اثنــواي موجهــا حنــو الفعــل االجتماعــي البـَنَّــاء والــذي 
يســميه بـــ »التحليــل النقــدي للخطــاب غــر احملقــق«، وهــذا املظهــر اندرا مــا مت وضعــه 
موضــع تنفيــذ. ففــي منظــور مــاراتن: »حنتــاج إىل تركيــز تكاملــي علــى اجلماعــة، مــع 
األخــذ بعــني االعتبــار كيــف جيتمــع النــاس معــا، وجيعلــون ألنفســهم مــكاان يف العــامل، 
وكيــف يعيــدون توزيــع الســلطة بــدون صــراع ابلضــرورة ضدهــا« )2004: 186(. 
ســركز »التحليــل اإلجيــايب للخطــاب« علــى كيفيــة حــدوث التغيــر حنــو األفضــل، 
وينظر يف كيفية تغلب الشعوب األصلية على تراثها االستعماري، وكيفية حمو التمييز 
اجلنســي وتشــييد عاقــات جديــدة بــني اجلنســني. فمــن خــال دراســة مثــل هــذه 
الظواهر، ميكن أن نتعلم الشيء الكثر عن كيفية حدوث التغير اإلجيايب، وسنكون 

يف موقــع أفضــل لدعــم التغيــر يف املســتقبل.

علــى ســبيل املثــال، َوثَّــق مــاراتن البحــث الــذي أجنزتــه احلكومــة االســرتالية حــول 
إرغــام تبــي أطفــال الســكان األصليــني، الشــيء الــذي يعتــر حبــق مبتكــرا يف إطــار 
جنــس التقريــر البروقراطــي حيــث يــرز صــوت الضحــااي. ومبــوازاة ذلــك، رســم أدوار 
الســرد واألدبيــات البيوغرافيــة يف الســمو بوعــي النــاس ابلظلــم ويف تغيــر رأي العامــة. 
ويكمــن اســتياء مــاراتن مــن وثوقيــات التحليــل النقــدي للخطــاب يف أتكيــده علــى 
مفــرتض مفــاده: »أنــه ميكننــا الذهــاب بعيــدا ابقرتاحنــا لعشــر ســنوات مــن التحليــل 
النقــدي للخطــاب القائــم علــى التفكيــك كــي حنصــل يف هنايــة املطــاف علــى بعــض 

املمارســات التحليليــة للخطــاب ذات القيمــة البنــاءة« )2004: 199(.
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وعلــى املنــوال ذاتــه، يزعــم )لــوك Luke 2002: 98( أنــه إن أراد التحليــل 
النقــدي للخطــاب أن يطــور إمكاانتــه كاملــة، فعليــه أن يذهــب أبعــد مــن النقــد 
اإليديولوجي، وأن يستكشف ما يسميه بـ »االستعمال املنتج للسلطة«، واخلطاب 
التحــرري، بعبــارة فريــرن Frerean. وعلــى غــرار مــاراتن يؤكــد علــى أنــه: »إن كان 
التحليــل النقــدي للخطــاب الصيغــة املعياريــة للعلــوم االجتماعيــة وللفعــل السياســي، 
فعليــه أن يكــون قــادرا علــى الرهنــة علــى مــا ينبغــي أن يكــون، وكذلــك علــى مــا يعتــر 
إشــكاليا« )2002: 105(. وإذا مل يفعــل التحليــل النقــدي للخطــاب ذلــك، فإنــه 
حبســب زعمــه ســيظل حبيــس أمنــوذج حتمــي ســليب، تكــون مبقتضــاه كل وســائل 
اإلعــام أشــكاال مــن التحكــم اإليديولوجــي املركــزي، وكذلــك ملمارســي التحليــل 
النقــدي للخطــاب الــدور التنويــري للمثقــف الكرامشــي الــذي يســعى إىل توعيــة 
وتعبئــة النــاس ملواجهــة التحكــم. ومبــا أن هــذا التمثــل ال خيلــو مــن اختزاليــة )وينبغــي 
أن نضيــف إىل ذلــك افرتاضــه ملســلمات قابلــة للمســاءلة حــول طبيعــة اجلمهــور 
وآليــات اشــتغال وســائل اإلعــام(، لذلــك يقــرتح »لــوك« ضــرورة طــرح حتليــل نقــدي 
جديــد للخطــاب ذي توجــه إجيــايب، مــداره خطــاابت األقليــات وأصــوات الشــتات 
واخلطــاابت املضــادة الناشــئة، وإعــادة أتويــل اخلطــاابت الرئيســية مــن طــرف مجاعــات 
خمتلفــة مــن الفاعلــني واســرتاتيجيات املقاومــة. ففــي ســياق العوملــة، ميثــل بقــاء التحليــل 
النقــدي للخطــاب منغلقــا وحمصــورا يف التحليــات اجلدليــة للتفــاوت االقتصــادي 
والقمع السياســي إخفاقا يف مامســة التشــكات الثقافية اجلديدة والطرق اجلديدة 
فمــن  املقاومــة.  وأصــوات  اجلديــدة  املضــادة  واخلطــاابت  اهلويــة  حــول  للتفــاوض 
أجــل إجنــاز هــذا التحــدي، ومــن منظــور نظــري، ســيكون مــن الضــروري التوقــف 
عــن التفكــر بواســطة ثنائيــات متجــاوزة، ومــن وجهــة نظــر منهاجيــة ســيكون مــن 
الضــروري البحــث عــن دليــل وتطويــر منهجيــات مائمــة الستكشــاف اخلطــاابت 

اجلديــدة واإلعــام اجلديــد اللذيــن مييــزان احليــاة يف القــرن الواحــد والعشــرين.
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٦- التحليل النقدي للخطاب ابعتباره أرثودوكسية ثقافية:
بــدأ التحليــل النقــدي للخطــاب ابعتبــاره صيغــة ثوريــة للدراســة اللغويــة. وذلــك 
علــى الرغــم ممــا ســبق لنــا اإلشــارة إليــه بكــون مصطلــح »نقــدي« متعــدد الداللــة، هــذا 
إن مل يكــن مصطلحــا فضفاضــا، وممــا الشــك فيــه أن مــا يوحــد املســتعملني لتســمية 
»التحليــل النقــدي للخطــاب« يف أنشــطتهم هــو االعتقــاد أن إبمكاهنــم انطاقــا مــن 
املعطيــات الــي حبوزهتــم تطبيــق تقنيــات التحليــل النقــدي علــى النصــوص والتفاعــات 
وعلــى اجملتمــع الــذي يســتعمان فيــه. وكمــا ســلف الذكــر، يعتــر نقدهــم سياســيا 
يف عمومــه، واهتمامــه منصــب علــى قضــااي الســلطة والامســاواة. ويف البدايــة، مــن 
املؤكــد أن التحليــل النقــدي للخطــاب يبــدو راديكاليــا وجديــدا، إنــه مقاربــة لدراســة 

اللغــة تتحــدى األرتودوكســيات العتيقــة ابســم االلتــزام االجتماعــي. 

غــر أنــه، وممــا ال منــاص منــه، وكمــا هــو الشــأن ابلنســبة إىل أيــة حركــة جديــدة 
انجحــة مــن أي نــوع يف القــرن العشــرين حيــث اكتســب التحليــل النقــدي للخطــاب 
زمخــا مــن االعــرتاف، فقــد كان مثــة حتــول تدرجيــي حنــو أن تتعــزز ركائزهــا وحتظــى 
ابالحــرتام. ويزعــم بعــض الكتــاب أن دارســي التحليــل النقــدي للخطــاب منخرطــون 
هبمــة يف حماولــة لتشــييد التحليــل النقــدي للخطــاب ابعتبــاره مقاربــة ومدرســة قائمــة 
الــذات )فرسشــويرن 2001: 67(. ولقــد وثَّــَق )بيليــغ 2002( هــذا التغيــر لرســم 
مــا ميكــن أن يعنيــه ذلــك ابلنســبة إىل ختصــص »ثــوري« مدعــو إىل مزيــد مــن الوعــي 

والنقــد الذاتيــني مــن ممارســيه.

لقد نبَّه )بليغ 2002( الســتعمال املختصر »ت ن خ« الذي حاز، حبســبه، 
مرتبة العامة األكادميية. ويف منظوره تكمن االسرتاتيجية الباغية لدى األكادمييني 
يف النظــر إىل جممــوع إنتاجاهتــم ابعتبارهــا جــزءا مــن جممــوع مصــادق عليــه بضمانــة 
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منظــور نظــري معــني. تتحقــق العامــة التجاريــة الكاملــة هلــذه النظريــة غالبــا بواســطة 
املختصــرات )يستشــهد بيليــغ مبثــال »ن ه ج« نظريــة اهلويــة االجتماعيــة يف علــم 
االجتمــاع، وابملــوازاة نفكــر أيضــا يف املختصــر املســتعمل يف اللســانيات »ل ن و« 
اللســانيات النســقية الوظيفيــة(، فوفــق منظــور بيليــغ، يســمح هــذا النمــط مــن الوســم 
لألكادمييــني بتســويق أفكارهــم: »كعامــات جتاريــة كاملــة ومنتوجــات ثقافيــة قابلــة 
للتحديــد يف العــامل األكادميــي الراهــن« )2002: 42(. ولقــد غــدت هــذه الظاهــرة 
شــائعة يف عــامل أكادميــي تشــتد فيــه التنافســية وحمكــوم بقواعــد الســوق. اآلن، وقــد 
أصبــح للتحليــل النقــدي للخطــاب موطــئ قــدم صلــب يف اجلامعــات لــه جماتــه، 
ولــه أعــداد شاســعة مــن األكادمييــني الذيــن يتوافقــون حــول ركائــزه الرئيســية، صــار 
علــى بنيــة الســلطة األكادمييــة والدارســني اختيــار االنضمــام إىل مراتبــه مــن خــال 
القبــول مببادئــه وافرتاضاتــه املنهاجيــة، فاســتنادا إىل مصطلحــات الســلطة األكادمييــة 
)مــن أجــل نشــر كتــب أو مقــاالت أو إجــراء تعيينــات أو حصــول علــى ترقيــة( يعتــر 
التحليــل النقــدي للخطــاب اليــوم مســاواي حلقــول دراســات اللغــة األخــرى. لقــد 
أصبــح ابإلمــكان اإلقــرار، مســتعملني مصطلحــات ثقافيــة، أنــه قــد أتســس أمنــوذج 
نقــدي وأرثودوكســية نقديــة ميكــن أن تكــون بطريقتهــا اخلاصــة غــر مرنــة ووثوقيــة 

وإقصائيــة مثلهــا مثــل وثوقيــات املاضــي. 

عــاوة علــى مــا ذُِكــر، لفــت بيليــغ االنتبــاه إىل الــدور الــذي يلعبــه مصطلــح 
»نقــدي« يف عمليــة الفهــم الــذايت والتســويق الــذايت للتحليــل النقــدي للخطــاب، 
ولقــد أشــار بيليــغ إىل اتريــخ اســتعمال كلمــة »نقــدي« مــن كانــط مــرورا ببياجــي 
وبوبر دون أن ننســى مدرســة فرانكفورت )انظر أعاه(، واقرتح أن مكمن قوة هذا 
املصطلــح تكمــن يف إحلاحــه علــى املوضوعيــة واملصداقيــة الثقافيــة ملقاولــة مســتعمله، 
دارســون  يتبناهــا  الــي  النقديــة«  »غــر  أو  »الانقديــة«  للمقــارابت  تقويضــه  ويف 
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آخــرون. وبشــكل خــاص، يســر التحليــل النقــدي للخطــاب يف منحــى أتســيس 
فصــل ثنائــي بــني توجــه نقــدي إجيــايب ومقــارابت ال- نقديــة تعتــر انقصــة، وذلــك 
الســلطة  نقــد  مــن خــال إحلاحــه علــى ضــروروة توجــه األعمــال األكادمييــة حنــو 
بــني مقاربتهــا والتخصصــات أو  الــذي تنشــئه  التمييــز  يف اجملتمــع، ابإلضافــة إىل 
مباشــرا.  سياســيا  حتليــا  واملنهاجيــة  النظريــة  فرضياهتــا  تقصــي  الــي  األمنوذجــات 
وهكــذا ال تعتــر املقــارابت الانقديــة جمــرد بديــل مغايــر، بــل لكوهنــا ال تتبــى موقفــا 
نقــداي، فإهنــا بذلــك تصطــف إىل جانــب خطــاابت اهليمنــة، وهــي مذنبــة لكبحهــا 
النقــد االجتماعــي الــازم، ومذنبــة كذلــك لتواطئهــا الســافر، أو لتقويتهــا إعــادة إنتــاج 
النظــام االجتماعــي غــر العــادل. وإن شــئنا تقييــم التحليــل النقــدي للخطــاب نقــداي، 
فعلينا أن نكون واعني أبن استعمال مصطلح »نقدي« يف ذاته استعمال ال خيلو من 
داللــة حيــث مت َومْسُــه خباصيــة »باغــة مديــح الــذات« )بيليــغ: 2002: 37(. ميكــن 
اعتبــار هــذا املظهــر للتحليــل النقــدي للخطــاب شــكا مــن التاعــب اإليديولوجــي 
ووســيلة إلقصــاء املنافســة )األكادمييــة(. وكمــا أشــار )بوتــر 1996( يتعامــل التحليــل 
ملقاولتــه.  مســألة مازمــة  لــو كانــت  النقديــة كمــا  النزعــة  مــع  للخطــاب  النقــدي 
ومبقتضــى ذلــك يكــون حتليــل اخلطــاب غــر النقــدي انقصــا، وإن كان هــذا املقتضــى 
ال ينتــج ابلضــرورة عــن االختيــار غــر النقــدي. وكمــا يقــول )بوتــر 1996( مثــة 
حيــز ألمنــاط حتليــل اخلطــاب الــي قــد تفضــي أو قــد ال تفضــي إىل نقــد اجتماعــي 
وذلــك تبعــا ملــا ينتــج عــن املعطيــات. فليــس مثــة حاجــة لتحليــل اخلطــاب أن يكــون 
نقــداي فقــط مــن أجــل أن يكــون صحيحــا وذا فائــدة أو مثــرا لاهتمــام، غــر أن 
حمللــني آخريــن للخطــاب دافعــوا بقــوة عــن ضــرورة ســن حتليــل اخلطــاب لقواعــده 
اخلاصــة كتخصــص لدراســة اللغــة، يف ارتبــاط مبعايــر صارمــة وغــر جزئيــة للتحليــل 
والتأويــل، وعلــى أن االنشــغاالت اخلارجيــة مــن قبيــل املســائل اإليديولوجيــة ليســت 
)أنتاكــي Antaki وآخــرون 2003(.  )العلميــة(  ابلضــرورة ذات صلــة ابملقاولــة 
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أنــه ابلنســبة إىل املشــتغلني يف إطــار التحليــل النقــدي للخطــاب ليــس النقــد  إال 
التحليــل ابلدرجــة  النقــد هــو علــة وجــود  النــص، ألن  ينبــع مــن حتليــل  قــد  شــيئا 
األوىل. تــرز يف إطــار تقــومي »بيليــغ« هلــذه الوضعيــة جمموعــة مــن املســائل ذات 
الصلــة بنقاشــنا احلــايل. بدايــة، هنــاك مســألة القانــون املعتمــد يف النقــد. وكمــا أســلفنا 
الذكــر، تســتوجب مســألة األســس الفكريــة للتحليــل النقــدي للخطــاب النقــاش يف 
اجملــال نفســه. فانطاقــا مــن النقــد املاركســي اجلديــد للمجتمــع يف مثانينيــات القــرن 
املاضــي، اســتطاع التحليــل النقــدي للخطــاب أن يوســع آفاقــه الفكريــة مــن خــال 
اســتيعابه لصيــغ متنوعــة مــن التفكــر السوســيولوجي. لكــن مــا يعــد مميــزا خبصــوص 
هــذه املســألة، إن اعتــران التحليــل النقــدي للخطــاب »مدرســة« أو »مقاربــة« يف 
الدراســة اللغويــة، هــو تشــديده علــى علــم االجتمــاع وعلــى بعــض األعــام ذات 
التوجــه »النقــدي« املميــز املســتهدف للحداثــة املتأخــرة، مــع مــزج كل ذلــك بتوظيــف 
مفاهيــم مقرتنــة بشــكل عــام أبمنوذجــات مــا بعــد احلداثــة. وبغــض النظــر عــن جــدوى 
هــذه اخللفيــة االنتقائيــة، فالنتيجــة أن التحليــل النقــدي للخطــاب يبــدو أنــه قــد ثبَّــت 
»قانونــه النقــدي املعتمــد« املتشــكل مــن: »أعمــال راديكاليــة للتحليــل االجتماعــي 
الــي مل يُعتــد هبــا مــن ِقَبــل اللســانيني التقليديــني، وذلــك بعــدم جعلهــم هلــا جــزءا مــن 
اللســانيات« )بيليــغ 2002: 44(، والــي أصبحــت اليــوم نصوصــا اثبتــة لألجيــال 
القادمــة. مثــة خطــر داهــم، وهــو أن يتــم قبــول هــذا »القانــون املعتمــد« بكيفيــة »غــر 
نقديــة«، وهــو أمــر يبعــث علــى القلــق لتضمنــه عــدم تــوازن بــني النظريــة االجتماعيــة 

واألعمــال ذات االهتمــام ابللغــة واملنهجيــة اللســانية.

وتتمثل املســألة الثانية، ذات الصلة ابملوضوع، يف االفتقار إىل احلوار الداخلي 
والتفكــر االرجتاعــي والــذي ينحــو حنــو توطيــد أركان التحليــل النقــدي للخطــاب 
بــه،  مــن خارجــه ابعتبــاره أمنوذجــا فكــراي ميتلــك هرميتــه وأنظمــة املراقبــة اخلاصــة 
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لكــن ذلــك قــد ينتقــص مــن جديــة مقاولتــه الفكريــة. ويعتقــد )بيليــغ 2002( أن 
النقــد الــذايت الــذي ميارســه التحليــل النقــدي للخطــاب ينحــو حنــو جتاهلــه للعوامــل 
الرئيســة، ومثة قلق يســاور »بيليغ« يتمثل يف أن تزايد التقدير ســينطوي على فقدان 
اإلبــداع الفكــري. ويوصــي بضــرورة تراجــع الباحثــني األكادمييــني عــن معاملــة التحليــل 
النقــدي للخطــاب كمــا لــو كان منتجــا ملموســا، أو عامــة جتاريــة ُتِســُم أعماهلــم 
كــي جتــد طريقهــا إىل النشــر. ويدعــو الباحثــني إىل »االنفصــال عــن الباغــة الــي 
أفضــت إىل التحــول مــن »املقــارابت النقديــة« إىل اإلســم املختصــر »ت ن خ« 
)بيليــغ 2002: 44(، كمــا يدعــو إىل العــودة إىل حتليــل نقــدي للخطــاب )بــدون 
تشــديد احلروف األوىل( بكيفية تســمح ابنبثاق مقارابت جديدة. وبتعبره: »وقبل 
كل شــيء، مثــة حاجــة لتشــجيع الباحثــني األكادمييــني الشــباب، وبشــكل خــاص 
مــن ال ميلــك منهــم مواقــع معــرتف هبــا، علــى نقــد لغــة وباغــة الكتــاب النقديــني 
املعــرتف هبــم، بــل العمــل علــى كشــف االهتمــام الــذايت واالقتصــاد السياســي لعامــة 
»نقــدي«. واحلصيلــة لــن تكــون مرحيــة ابلنســبة إىل اخلــراء النقديــني، وال ينبغــي 
هلــا أن تكــون كذلــك إن كان جيــب علــى فاعليــة النقــد االجتماعــي أن متضــي حنــو 

املســتقبل« )بيليــغ 2002: 45(.

خالصات:
مينــح التحليــل النقــدي للخطــاب أمنوذجــا واعــدا لتعيــني وأتويــل الكيفيــة الــي 
تشــتغل بواســطتها اإليديولوجيــا داخــل وعــر اخلطــاب. ومكمــن قوتــه يتجلــى يف 
جتســره املســافة بــني ظاهــرة اللغــة الواقعيــة وعمــل الســلطة يف اجملتمــع. وســيكون 
مــن املأســوف لــه أن تقــوض العيــوب املنهاجيــة واملختصــرات النظريــة هــذه املهمــة 
اجلليلــة. وتســعى اخلاصــات التاليــة املقرتحــة إىل اختصــار أهــم االنتقــادات املوجهــة 
إىل التحليــل النقــدي للخطــاب علــى مــدار الســنوات، وتقــومي وجاهتهــا ابلنســبة إىل 
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اللســانيني الذيــن يقــرؤون أعمــال ممارســي التحليــل النقــدي للخطــاب، أو مــن يبتغــي 
منهــم إجنــاز حبــث يف إطــار أمنــوذج التحليــل النقــدي للخطــاب.

مــا  وغالبــا  السياســية.  أساســا أبهدافــه  للخطــاب  النقــدي  التحليــل  يتحــدد   -1
جياهــر الباحثــون ابلتزاماهتــم السياســية، علــى األقــل ابملعــى العــام للكلمــة. وينبغــي 

اســتحضار هــذه االلتزامــات دائمــا عندمــا نــؤول أعماهلــم.
النظــرايت حــول  مــن  النقــدي للخطــاب إىل جممــوع واســع  التحليــل  2- حيتكــم 
اللغــة واجملتمــع. ال حتظــى هــذه النظــرايت دائمــا بتعريــف واضــح، ومثــة نــزوع حنــو 
االعتمــاد علــى انتقــاء مزيــج مــن املفاهيــم منتزعــة مــن تقاليــد فكريــة ليســت كلهــا 
متوافقــة. وعلــى الباحثــني أن حياولــوا توضيــح اخللفيــة النظريــة ألعماهلــم، وعلــى القــراء 
أن يكونــوا أحــرارا بتبنيهــم موقفــا نقــداي جتــاه اجلهــاز النظــري الــذي تطرحــه دراســات 

التحليــل النقــدي للخطــاب، بــل حــى مواجهــة أسســه. 
ِــم ممارســو التحليــل النقــدي للخطــاب ابســتمرار ابســتعماهلم ملنهاجيــة  3- لقــد اهتُّ
»انطباعيــة« يف حتليــل النــص، وجيــب توخــي احلــذر عنــد تطبيــق معايــر الصرامــة 
نفســها أثنــاء معاجلــة املعطيــات اللغويــة علــى غــرار مــا هــو معمــول بــه يف جمــاالت 
أخــرى يف اللســانيات. ومثــة حــل ينبغــي اتباعــه يتمثــل يف تطبيــق تقنيــات لســانيات 
املتــون مــن أجــل احلصــول علــى نظــرة أكثــر متثيليــة مــن خــال متــون لغويــة أكثــر 
اتســاعا. واحلــل اآلخــر يتمثــل يف هنــج أقــل انتقائيــة وأكثــر انضباطــا ونســقية يف حتليــل 
النــص. وبشــكل خــاص عندمــا حُتَلَّــل اللغــة املنطوقــة حيــث جيــب أن يؤخــذ دائمــا 

البعــد التــداويل بعــني االعتبــار.
4- لطاملا قيل إن احملللني النقديني للخطاب ينتقلون بســرعة من املعطيات اللغوية 
إىل مرحلــة أتويــل وتفســر املعطيــات مبصطلحــات النظريــة االجتماعيــة. إن كان 
األمــر كذلــك، فعلــى القــراء أن حيرصــوا علــى فحــص أتويــات املعطيــات املتوفــرة 
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بشــكل موضوعــي. وعمومــا، حيتــاج الباحثــون أن يكونــوا منصفــني للنــص يف حــد 
ذاتــه حــى تكــون أتوياهتــم مؤسســة علــى دعائــم قويــة.

5- يتوفــر التحليــل النقــدي للخطــاب علــى نظريــة غــر مائمــة للكيفيــة الــي تعمــل 
مبســألة  بســذاجة  التســليم  يتــم  االجتماعيــة.  الســياقات  يف  النصــوص  بواســطتها 
اســتجابة القــارئ أو تلقــي اجلمهــور يف عمليــة أتويــل الباحــث للنــص. وعلــى القــارئ 
أن يقابــل خاصــات مــن هــذا النــوع ابألعمــال املنجــزة يف دراســات وســائل اإلعــام 
الــي توفــر اســتبصارات أكثــر عمقــا حــول العاقــة بــني النصــوص والــذوات. فعلــى 
الباحثــني يف التحليــل النقــدي للخطــاب أن يهتمــوا هبــذا البعــد، وأن يرمســوا مســالك 

الستكشــاف االســتجاابت الواقعيــة.
اســتبصاراهتم  حليــز  للخطــاب  النقديــني  احملللــني  توســيع  مــن  الرغــم  6- وعلــى 
الســياق  بســمات  اهتمامــا كافيــا  يعــروا  مل  أهنــم  غــر  األكــر،  الســياق  حنــو 
املباشــر، مما أســفر عن إنتاج أتويات غر مائمة تداوليا أو بعيدة عن انشــغاالت 
معاجلتهــا  علــى  ينكــب  أن  جيــب  املباشــر  للســياق  املميــزة  فالســمات  املشــاركني. 

بشــكل جــاد كل مــن القــراء والباحثــني.
7- حبــث التحليــل النقــدي للخطــاب، يف العشــرين ســنة املاضيــة، بشــكل أساســي 
الكيفية الي تشــتغل مبوجبها اإليديولوجيا من خال اخلطاب لدعم بنيات الســلطة 
غــر املتكافئــة. ورمبــا، كان ذلــك إبيعــاز مــن الصــورة الــي كوهنــا التحليــل النقــدي 
للخطــاب عــن نفســه ابعتبــاره قــوة »نقديــة«، ولقــد كان التشــديد علــى هــذا اجلانــب 
ســلبيا بشــكل كبــر، ويبــدو أنــه عمــل علــى نشــر رؤيــة حتميــة للمجتمــع. ســيكون 
حتليــل اخلطــاب الــذي يستكشــف اخلطــاابت التحرريــة أو التغيــرات اإلجيابيــة يف 
االســتعمال االجتماعــي للغــة مفيــدا، ألنــه ســيتيح معلومــات حــول الكيفيــة الــي 

ميكــن بواســطتها إحــداث حتــوالت إجيابيــة.
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املصطلحات الواردة يف منت املقالة:
Critical discourse analysisالتحليل النقدي للخطاب

Paridigm/paradigmsاألمنوذج/ األمنوذجات

Methodologyاملنهاجية

Methodاملنهج

Contextualisationالتسييق

Macroمكر

Microمصغر

Cognitiveمعرفية

Alienationاستاب

Manipulationالتاعب

Valencyالتكافؤ

Members resourcesموارد األعضاء

Encodedمشفرة

Processingمعاجلة

Reader responseاستجابة القارئ

Patternsأمناط
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اهلوامش والتعليقات:
(1) Ruth Breeze ; critical discourse analysis and its critics ; in: 

Pragmatics21: 4.493-525 ; (2011) International PragmaticsAssociation.
يعــود اختيــاري للمقالــة املنشــورة ابملنــر املذكــور أعــاه مــن أجــل الرتمجــة لعــدة مســوغات، أمههــا 
ارتباط موضوعها مبجال حصل فيه تراكم يف اإلنتاج يف دوائره املعرفية يف السنوات السنوات األخرة 
ابلعــامل العــريب، ويتعلــق األمــر ابلتحليــل النقــدي للخطــاب، فبالرغــم مــن كثــرة األحبــاث املنشــورة يف 
اجملــال غــر أننــا نســجل نــدرة األعمــال ذات الطابــع النقــدي الــي تبــني بعــض الثغــرات اإلبســتمولوجية 
واملنهاجيــة املرتبطــة مبمارســة التحليــل النقــدي للخطــاب. ومــن مثــة راهنيــة العمــل الــذي نقدمــه بــني 
يــدي القــارئ والــذي تتمثــل قيمتــه يف مراجعــة ونقــد بعــض األســس املنهاجيــة واملعرفيــة لتخصــص معــريف 
أضحــى حيظــى بتقديــر الباحثــني يف اخلطــاب وقضــاايه، وذلــك يف غيــاب مــا تســتلزمه املمارســة العلميــة 
مــن نقــد ذايت مســتمر ومتجــدد. ولقــد عملــت علــى نقــل حمتــوايت النــص املصــدر دون تصــرف. وكان 
ال بــد مــن تبــي قــرارات ختــص اختيــارات حمــددة دون غرهــا يف عمليــة ترمجــة املصطلــح، فوقــع اختيــاران 
علــى مقابــات معينــة اتبعنــا يف اختيارهــا مبــدأ الشــيوع والتــداول يف أدبيــات الرتمجــات العربيــة للمصطلــح 
اللســاين والنقــدي. وحتاشــينا نســخ املصطلــح األجنــيب حبــروف عربيــة مــى كانــت ترمجتــه متاحــة مــن قبيــل 

اعتمــاد منهاجيــة بــدل ميتودولوجيــة. وذيلنــا البحــث بقائمــة مصطلحــات وردت ابملــن. 
)2( متتهــن روث بريــز التدريــس جبامعــة انفــارا إبســبانيا بعــد تدريســها بــكل مــن جامعــة كامــردج 
الرتبــوي  اجملــال  اللغــة يف  ترتبــط ابســتعمال  قضــااي  علــى  تشــتغل  املفتوحــة إبجنلــرتا.  واجلامعــة 
واإلعامــي واملهي؛وذلــك مــن أجــل فهــم الكيفيــة الــي تشــتغل بواســطتها اللغــة يف اجملتمــع؛ 

االجتماعيــة. الســياقات  ولتفاعاتنــا يف  للعــامل؛  وفهمنــا  لتصوراتنــا  وكيفيــة صياغتهــا 
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Abstract:

Although study-abroad experience has been shown to be 
beneficial in foreign-language learning, we still do not know 
whether such beneficial gains will last in the long run (Llanes 
& Muñoz, 2013). This study examines whether prior study-
abroad experience in an English-speaking country (ESC) 
during childhood can show long-term linguistic advantages 
even after return to the home country. The study was conducted 
in Saudi Arabia with 48 adult Saudi Arabic EFL speakers. 
They were divided into two groups based on the context at 
first exposure: study-abroad in an ESC (n=26), and domestic 
study in Saudi Arabia (n=22). In addition to the context of 
exposure, two additional experiential factors were examined: 
age at first exposure (1-13 years) and years of exposure (8-36 
years). The linguistic performance of the groups was compared 
on three tasks: (a) the Oxford Placement Test as a general 
proficiency measure, (b) the Vocabulary Levels Test devised 
by Nation (1990) as a measure of vocabulary size, and (c) the 
Grammaticality Judgment Test as a measure of morphosyntactic 
knowledge. The results showed a strong interaction effect
between years of exposure and prior study-abroad experience 
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in predicting the level of general proficiency and vocabulary 
size, but not in morphosyntactic knowledge. 

Keywords: study-abroad experience, instructed setting, 
years of exposure, age at first exposure, general proficiency, 
vocabulary size, morphosyntax
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 تأثيــر التعّلــم فــي الخــارج فــي الصغــر علــى المــدى البعيــد
اإلنجليزّيــة الّلغــة  مهــارات  تنميــة  علــى 

د. خلود بنت عبداهلل عايض الثبيتي

امللخص:
علــى الّرغــم مــن وجــود دراســات ســابقة تشــر إىل أّن هنــاك فوائــد مّجــة للتعّلــم 
يف اخلــارج علــى تنميــة املهــارات الّلغويّــة املكتســبة، فــإّن هــذه الّدراســات مل تتنــاول 
قيــاس مــدى اســتمراريّة مثــل هــذا الّتأثــر اإلجيــايّب علــى املــدى البعيــد )اينــس وميونــث 
2013(. فهدفت الدراســة احلالية إىل قياس أتثر التعّلم يف اخلارج يف الصغر على 
املــدى البعيــد علــى مســتوى املهــارات اللغويــة املكتســبة حــى بعــد العــودة إىل أرض 
الوطــن. فتكونــت عينــة الدراســة مــن 48 ســعودايً ابلغــاً متحــداثً لّلغــة اإلجنليزيـّـة كلغــة 
أجنبيّــة. وقســمت عينــة الدراســة إىل جمموعتــن علــى النحــو التــايل: اجملموعــة األوىل 
تعّلمت يف اخلارج، وكان عددهم 26 متعّلًما، بينما تعلمت اجملموعة الثّانية داخل 
اململكــة العربيّــة الّســعوديّة، وكان عددهــم 22 متعّلًمــا. فضــًا عــن دراســة متغــّر 
مــكان تعلّــم الّلغــة اإلجنليزيـّـة )يف اخلــارج مقارنــة ابلّداخــل( فقــد مّت كذلــك قيــاس أتثــر 
متغــرّي العمــر عنــد بــدء تعلّــم الّلغــة اإلجنليزيّــة )1-13 ســنة(، وســنوات الّتعــّرض 
لّلغــة )8-36 ســنة(. وقــد متـّـت مقارنــة املهــارات الّلغويّــة للمجموعتــن مــن خــال 
أدائهــم يف ثاثــة اختبــارات؛ هــي: اختبــار أكســفورد لتحديــد املســتوى الّلغــوّي العــاّم، 
واختبــار حصيلــة املفــردات الّلغويـّـة )نيئشــن 1990(، واختبــار احلكــم الّنحــوّي. وقــد 
أظهــرت الّنتائــج أّن األثــر اإلجيــايّب للتعلّــم يف اخلــارج مرتبــط بســنوات الّتعــّرض لّلغــة؛ 
فكّلمــا زادت ســنوات الّتعــّرض تعــّزز األثــر اإلجيــايّب علــى املــدى البعيــد. وكان هــذا 
األثــر واضًحــا يف اختبــار حتديــد املســتوى الّلغــوّي العــاّم، وحصيلــة املفــردات الّلغويـّـة. 

ولكنّــه مل يظهــر يف اختبــار احلكــم الّنحــوّي. 
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الكلمات املفتاحّية:
التعّلــم يف اخلــارج، بيئــة تعليمّيــة، ســنوات الّتعــّرض لّلغــة، العمــر عنــد بــدء تعّلــم 
الّلغــة، املهــارات الّلغويّــة العاّمــة، احلصيلــة الّلغويّــة مــن املفــردات، الّنحــو والّصــرف.
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Introduction:

In age-related research, there is consensus that the context 
of exposure is a crucial factor to scrutinize because of the 
different age-related benefits documented in naturalistic and 
instructed settings (Muñoz, 2008). Research has shown 
consistently that the age factor works differently depending 
on the characteristics of the context of exposure, and thus the 
quantity and quality of second-language (L2) input. Although 
younger learners have been found to excel in a naturalistic 
setting (e.g., Johnson & Newport, 1989, 1991; Patkowski, 
1980), older learners have been found to excel in a classroom 
setting (e.g., Garcı́a-Mayo & Lecumberri, 2003; Muñoz, 
2006b; Pfenninger & Singleton, 2017). Muñoz (2006a) was 
among the first to draw attention to the interaction between 
age at onset and context of exposure, and thus warned against 
overgeneralizing the ‘younger the better’ conclusion drawn 
from age-related studies in naturalistic settings to instructed 
ones. In fact, research worldwide has consistently shown no 
considerable linguistic advantages for early instruction in 
a school context; for example, Al-Thubaiti (2010, 2014) for 
Saudi Arabia, Larson-Hall (2008) for Japan, Muñoz (2011) 
for Catalonia, and Pfenninger (2014) for Switzerland.
Researchers have argued that the lack of linguistic advantages
in an instructed setting is potentially due to the lack of quality
input and limited exposure. DeKeyser (2003) argued that child 
learners process language implicitly and therefore require 



The long-term effects of study-abroad experience...

 Volume No. 23 (Rajab 1440 Ah - March 2019)                         373

exposure to rich language input which would allow them to 
successfully acquire the grammatical rules of the foreign 
language. In the absence of sufficient quality input, child 
learners are often regarded as ‘disadvantaged’ and ‘slow’ L2 
learners. On the other hand, teenage learners have been found 
to be more advantaged in a classroom setting because they are 
cognitively more mature and can learn the language explicitly. 
Moreover, Larson-Hall (2008) argued that only with increased 
exposure to L2 input can potential age effects possibly emerge 
in an instructed setting. 

The aim of this study is to contribute to the current body 
of research by testing the effect of study-abroad experience 
as one type of classroom exposure but in a naturalistic context. 
The term ‘study-abroad’ is used to mean exposure to formal 
and natural input of the target L2 inside and outside the 
classroom. The primary goal of this study is to examine whether 
prior study-abroad experience in an English-speaking country 
(ESC) during childhood can show long-term linguistic advantages 
even after return to the home country. Based on the factor 
of context at first exposure, the study compares the English 
proficiency of two adult L2 groups: one group had been first 
exposed to English through study-abroad experience in an 
ESC, and the other group had been first exposed to English 
through a domestic L2 classroom experience in Saudi Arabia. 
The study-abroad group represents a population of temporary 
stay-abroad residents who accompanied their parents who 
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were pursuing their higher education abroad. It is quite 
interesting to test whether such a temporary stay-abroad 
experience would bring similar or different results from 
studies with immigrant populations in naturalistic settings 
(e.g., Johnson & Newport, 1989, 1991; Patkowski, 1980). 
The English proficiency of the two L2 groups was assessed 
by three dependent measures of linguistic knowledge: the 
Oxford Placement Test (OPT), the Vocabulary Levels Test 
(VLT), and the Grammaticality Judgment Test (GJT). 

The paper is organized as follows. First, age-related studies 
in different contexts of exposure are reviewed. Then, the aim 
and the research questions of the present study are presented, 
followed by the methodology, and the results. Finally, the 
results are discussed in the light of the research questions. 

Literature review: 

In age-related studies, most research has been conducted 
with L2 learners (hereafter ‘L2ers’) in naturalistic and instructed 
contexts, with very few studies examining the effect of 
study-abroad experience (Llanes, 2011). The main findings 
on the long-term effects of starting age on L2 proficiency will 
be reviewed from the three contexts of exposure: naturalistic 
and instructed followed by the context of study-abroad. 

The naturalistic context of exposure is often characterized 
by immersion in the target L2 community, where it is presupposed 
that L2ers are surrounded by ample amounts of L2 input.
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The L2ers therefore have a unique opportunity for exposure 
to natural language spoken by native speakers. In naturalistic 
contexts, research has been mainly conducted with populations 
of immigrants and therefore has examined age on arrival as
a predictor of performance (e.g. Johnson & Newport, 1989, 
1991; Patkowski, 1980). Research on the ultimate attainment 
in L2 acquisition has shown that the younger learners outper-
formed the older ones in the long run. Patkowski (1980) was 
among the first studies which examined the long-term age 
effects of initial L2 exposure in a naturalistic context. He tested 
67 immigrants to the US with at least five years of residence. 
Two native speakers were asked to rate the nativelikeness of 
samples of English interviews with all participants (including 
the US immigrants and fifteen native controls). Five-minute 
samples from all of the participants were randomized and 
transcribed to eliminate pronunciation effects on the raters’ 
judgments. The rating scale ranged from 0 (indicating ‘no 
ability’) to 5 (indicating ‘native-like performance’). The 
results showed those who had arrived in the US before fifteen 
years of age were more likely to be judged as native-like than 
those who had arrived after the age of fifteen. More evidence 
showing advantages for younger learners in a naturalistic 
context emerged from the influential study by Johnson and 
Newport (1989), who tested 46 Chinese and Korean immigrants 
with at least three years of residence. They were tested on 
twelve morphological and syntactic rules of English (such as 
word order, determiners, movement constraints, number
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and tense markings, and pronouns). The results showed
a strong relationship between age on arrival and accuracy on
a grammaticality judgment task. Those who had arrived in the 
US before the age of seven performed in a native-like manner, 
whereas those who had arrived after the age of seven were 
non-native-like. Their study has been extensively replicated 
in different ways (Bialystok & Miller, 1999; Birdsong & 
Molis, 2001; DeKeyser, 2000; Yeni-Komshian, Flege, & Liu, 
2000, among others). However, the replicated studies did not 
reproduce similar findings to those of the original study by 
Johnson and Newport (1989). DeKeyser (2000), for example, 
showed that up to the age on arrival of fifteen, it was possible 
for immigrants to achieve native-like performance. DeKeyser’s 
(2000) findings aligned well with those of Patkowski (1980) 
rather than those of Johnson and Newport (1989). The offset 
of the critical period remains controversial because it has 
varied from one study to another (Muñoz & Singleton, 2011). 
This controversy bears on theoretical stances regarding the 
existence of a critical period in L2 acquisition (see for an 
overview DeKeyser, 2013). Nonetheless, the most influential 
finding of age-related research in naturalistic contexts is that 
the ‘younger the better’ for successful L2 acquisition. 

Turning to the classroom context, it is often described as 
a context of minimal exposure in terms of the quality and 
quantity of L2 input that is normally received in the classroom. 
The target L2 is taught and spoken by non-native speakers 
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who are often described as having limited proficiency. Research 
in the classroom context has been conducted with instructed 
L2 learners and thus has examined age at first instruction 
as a predictor of performance. Most of this research tested 
instructed L2ers who were still studying at school (e.g., 
Garcı́a-Mayo & Lecumberri, 2003; Muñoz, 2006b), and very 
few studies have tested the long-term effects of early instruction 
on foreign language proficiency (e.g., Al-Thubaiti, 2010, 
2014; Larson-Hall, 2008; Muñoz, 2011). The findings on the 
long-term effects do not show linguistic advantages for early 
instruction in a school context. For example, in Japan, 
Larson-Hall (2008) conducted a study with 200 Japanese 
college students. They were tested on a grammaticality 
judgment test for morphosyntactic knowledge of English, and 
on a phonetic discrimination task on three sounds (ɹ/l/w) 
known to be problematic for Japanese L2ers of English. The 
results showed that linguistic advantages in favor of early 
instruction can be noted only after exposure to intensive 
amounts of input, and that it can differ according to the 
linguistic domain. In the phonetic discrimination task, early 
instruction showed benefits after a range of 1200-2200 hours 
of input. However, the morphosyntax required more input 
compared with phonetic knowledge. In the grammaticality 
judgment task, the benefits of early instruction did not emerge 
until after a range of 1600-2200 hours of input. It is crucial 
to note that the late starters outperformed the early starters 
on the grammaticality judgment task after just 800 hours of
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input. Also, years of studying English, rather than starting age, 
was found to be a predictor of success on the grammaticality 
judgment task. 

Al-Thubaiti (2010) carried out another empirical study 
to examine the potential long-term effects of early instruction 
on English proficiency in the context of Saudi Arabia. 
Al-Thubaiti tested 132 Saudi college students on two production 
tasks (a cloze test and gap-filling), one comprehension task, 
and another grammaticality judgment task. With amount of 
input being statistically controlled, the results revealed no 
significant differences in performance between the early- and 
middle-school starters. Al-Thubaiti argued that lack of 
linguistic advantages by age of L2 instruction can be related 
to the minimal amount of input which they have had. Unlike 
the Japanese students, the Saudi students had an average of 
896 hours of input inside and outside the classroom, which 
is far less than the threshold of 1600 hours for morphosyntax 
found by Larson-Hall (2008).

In a follow-up study, Al-Thubaiti (2014) examined the 
long-term effects of the amount of L2 input with the same 
Saudi instructed L2ers and the same tasks. Information about 
the amount of L2 exposure was collected through a detailed 
background questionnaire. The L2 input measures included 
years of English study, hours of school instruction and 
private lessons, hours of college instruction, hours of studying 
outside the classroom, hours of L2 contact and use outside 



The long-term effects of study-abroad experience...

 Volume No. 23 (Rajab 1440 Ah - March 2019)                         379

the classroom, and percentage of first language (L1) use in 
listening and speaking, reading, and writing. These factors, 
alongside age of L2 instruction, were regressed in a hierarchal 
multiple regression model. The inter-correlations were controlled 
in the model. The results showed that the L2 input measures 
were stronger predictors of task performance than age of L2 
instruction. Specifically, the results showed that recent input 
at college level with an average of 89.66 hours (20-162) and 
prior exposure at school and private lessons with an average of 
722.54 hours (576-2976) were significant predictors of task 
performance. However, recent input at college was shown to 
explain more variance (10%-17%) than prior input at school 
and private lessons (6%-10%). Also, years of study with an 
average of 12.14 years (7-20) was a significant predictor but 
it accounted for the least amount of variance in task performance 
(1%-6%) compared with recent and prior input. It was also 
found that length of stay-abroad during summer vacations 
related positively to performance on the cloze test and 
grammaticality judgment task but not on the comprehension 
or production of tense marking.

Muñoz (2011) showed that the input factor is more 
important than age of L2 instruction. Muñoz conducted a study 
with 162 bilingual Spanish-Catalan college instructed L2ers 
of English. She analyzed the following set of L2 input measures: 
years of exposure, overall hours of curricular and extra-curricular 
instruction, recent hours of curricular instruction at college, 
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recent hours of curricular and extra-curricular instruction at 
college, current L2 contact, and hours of length of stay-abroad 
exposure. They were tested on three measures: a general 
proficiency test (the Oxford Placement Test), a lexical test, 
and a phonetic identification test assessing perception of 
categorical vowel contrast. The results showed consistently 
that age of L2 instruction did not relate to performance on 
any of the three tasks. Controlling the effect of age of L2 
instruction, the results from partial correlation analyses showed 
that recent college instruction with an average of 784.7 hours 
(162-1620) had a positive relationship with general proficiency
and lexical knowledge but not with phonetic knowledge. 
Years of exposure with an average of 13.9 years (10.6-23.4) 
had a positive relationship with lexical knowledge but not 
with general proficiency or phonetic knowledge. Also, current 
L2 contact related positively to global proficiency and phonetic 
knowledge, whereas length of stay-abroad related positively 
to general proficiency, lexical knowledge, and phonetic 
knowledge (Muñoz, 2011).

As shown from classroom research, the experience of 
stay-abroad emerged as a factor that positively relates to L2 
proficiency. Study-abroad is another form of classroom 
exposure but in a naturalistic context. According to Collentine 
(2009, p. 218), study-abroad “takes place in countries where 
the L2 enjoys an important sociological and functional status, 
entailing a combination of planned curriculum and a host 
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family.” This form of exposure offers several opportunities 
for using and practicing the target L2 with native speakers 
in a natural environment outside the classroom. However, 
the experience of study-abroad is usually limited in terms of 
length of stay, which is determined by the length of the study 
program or the purpose of the travel abroad (such as job 
opportunities, summer schools, scholarship programs, and 
exchange programs). Study-abroad is hence characterized 
by temporary residence in the target L2 community. L2ers 
are presupposed to be exposed to formal and natural L2 inside 
and outside the classroom. Study-abroad experience therefore 
stands between classroom and naturalistic exposure. Research 
on study-abroad has usually been conducted with classroom 
L2ers who spend the summer or a year abroad in order to 
advance their L2 proficiency. They have often been compared 
to their counterparts from a domestic L2 classroom at home 
(e.g., Llanes & Muñoz, 2009, 2013; Segalowitz & Freed, 
2004). Most of the available literature examined the effect of 
study-abroad on oral fluency (e.g., Llanes & Muñoz, 2009; 
Segalowitz & Freed, 2004) and fewer studies tested its effect 
on vocabulary and grammar (e.g., Collentine, 2004; Llanes, 
2010) and global L2 proficiency (e.g., Segalowitz et al., 2004). 
Most of these studies compared the effect of study-abroad with 
domestic classroom exposure at home, and sometimes with 
immersion classroom types. According to Llanes (2011), the 
overall findings support beneficial gains from study-abroad 
compared with the domestic classroom context. Nonetheless, 
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not all aspects of L2 proficiency were examined thoroughly. 
So far, there is conclusive evidence for positive gains 
in oral fluency and increased vocabulary growth compared 
with grammar and morphology. For example, Howard (2006) 
studied the L2 acquisition of French by Irish college students 
and found that their morphological development of plural 
marking was enhanced after study-abroad experience. On the 
other hand, DeKeyser (1991) showed no substantial differences 
in grammatical performance between L2ers of Spanish with 
study-abroad and with domestic classroom experience. 

Another crucial factor to consider in this research area is 
whether any beneficial gains from study-abroad experience 
lead to short- or long-term effects. So far, there has been limited 
research on this issue. In fact, Llanes and Muñoz (2013, p. 
83) remarked that “additional research is needed regarding 
the long-term effects of the gains that emerge as a result of an 
SA [study-abroad] experience, because the duration of these 
effects is unclear”. From a practical perspective, the long-term 
effects of study-abroad are important to assess because they 
will inform policy makers and parents of the actual linguistic 
gains from (financial and time) investment in the study-abroad 
programs. 

To summarize, age-related research has shown that the 
effect of starting age on L2 proficiency in the long run varies 
depending on the context of exposure. While there is ample 
evidence that immersion in a naturalistic setting during 
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childhood has long-term linguistic advantages, there is little 
research on the long-term effects of study-abroad experience 
as a form of classroom exposure but in a naturalistic setting. 
The aim of the present study is to address the beneficial gains 
from study-abroad experience in terms of its long-term effects 
with a different type of L2 speakers, as will be explained in 
the following section.

The aim and research questions of the study:

This study aims at testing whether prior study-abroad 
experience in an English-speaking country (ESC) during 
childhood can show long-term linguistic advantages even after 
return to the home country. To address this aim, the study 
compares the English proficiency of adult L2 speakers who 
had study-abroad experience in an ESC with another group 
who had domestic L2 classroom instruction in Saudi Arabia. 
In addition to the country of first L2 exposure (ESC as opposed 
to Saudi Arabia), the study examines the effects of age at first 
L2 instruction and length of L2 exposure as interacting factors. 
Three dependent measures of linguistic knowledge were 
examined: (a) general English proficiency as measured by the 
Oxford Placement Test (OPT), (b) breadth of vocabulary size 
as measured by the Vocabulary Levels Test (VLT), and (c) 
morphosyntactic knowledge as measured by a Grammaticality 
Judgment Test (GJT). 
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Considering the three experiential factors (country of first 
exposure, years of exposure, and age at first exposure) 
as potential interacting predictors of L2 proficiency, the 
research questions of the study are formulated as follows: 

1. Which of the L2ers’ experiential characteristics could 
explain their task performance when L2 proficiency is examined 
by an OPT, VLT, and GJT? 

2. In a GJT, which of the three experiential factors could 
most explain the L2ers’ ability to distinguish between gram-
matical and ungrammatical morphosyntactic conditions? 

It is crucial to note that the study-abroad group of this 
study differs from the type of study-abroad groups normally 
tested in the current literature in two respects as follows. First, 
the L2 speakers of the study-abroad group were not enrolled 
in study-abroad programs but rather in public schools in the 
native community; second, they had not intended to travel 
abroad for language purposes, but by accompanying their 
parents they had the opportunity to acquire English as a second 
language and interact with local children of their own age. 
They thus had exposure to the L2 at home, at school, and 
in the local community. Therefore, the L2 speakers of the 
study-abroad group bore more similarities to the immigrant 
populations whose children usually get immersed in the local 
community through the school system and everyday interaction 
with the community. However, they differed from immigrants’ 
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children in that they did not have plans for permanent residence 
and integration in the target community, and that they came 
from a higher socio-economic status. 

Method:

Participants:

The study sample consisted of 48 adult L2 speakers of 
English. They were highly educated and active bilinguals in 
L1 Saudi Arabic and L2 English. They were either working 
or studying at college level in Saudi Arabia. At the time of 
testing, most of them were majoring in English literature or 
TESOL with a few in computer science, information science, 
and mathematics. They represented the same socio-economic 
group. Their parents were highly educated and most of them 
spoke English in their professions. The participants were 
divided into two groups by the country of first exposure: (a) 
study-abroad in an ESC and (b) domestic study in Saudi 
Arabia (SA). For reasons of brevity throughout the paper, the 
first group will be referred to as ESC, and the second group as 
SA. Table 1 presents a summary of the experiential variables 
for the two groups.
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Table 1. Summary of the experiential variables of the L2 
groups (N=48) 

Groups by 
country of first

exposure
n

Age at
testing

Age at first 
exposure

Years of
exposure

Mean (SD)
Min-Max

Mean (SD)
Min-Max

Mean (SD)
Min-Max

Study-abroad in 
an ESC 26 26.35 (5.56)

19-37 years.
4.62 (2.61)
1-12 years.

21.73 (6.88)
8-36 years.

Domestic study 
in SA 22 25.23 (4.15)

20-32 years.
9.73 (3.17)
4-13 years.

15.50 (5.14)
8-26 years.

Research instruments:

Three dependent measures of linguistic knowledge were 
used: (a) the Oxford Placement Test as a general proficiency 
measure, (b) the Vocabulary Levels Test devised by Nation (1990) 
as a measure of vocabulary size, and (c) the Grammaticality 
Judgment Test as a measure of morphosyntactic knowledge. 
A description of each test of the three is given below.

Oxford Placement Test (OPT):

The OPT (2001) is a test of English language L2 proficiency 
in reading, vocabulary, and grammar. The questions were 
constructed in the multiple-choice format. The test had 60 
questions divided in two parts: the first part comprised 
40 questions and was designed to be taken by respondents 
with lower levels of proficiency, and the second part had 20 
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questions designed for higher levels of proficiency. The 
questions in part 2 were incrementally harder than those in 
part 1. Therefore, if participants scored 36 or more in part 1, 
it was recommended that they should complete part 2 of the 
test. The test came in two versions: a computer-based test and 
a paper-and-pen test. The test used in the current study was 
the paper-and-pen version, and both parts of the test were 
administered. The test took an average of 30 minutes to 
complete. The maximum score in the OPT was 60. Examples 
of one type of question from part 1 and another from part 2 
are given in the Appendix.

Vocabulary Levels Test (VLT)(1):

The VLT (Nation, 1990, 2001) is a measure of the L2ers’ 
vocabulary size of general and academic English. The test 
version used consisted of five blocks, each representing one of 
the vocabulary levels (2000 words, 3000, 5000, 10,000, and 
academic level). It is assumed that each vocabulary level correlates 
with the ability to use English in different tasks (such as reading 
a newspaper column and writing an argumentative essay) 
(Schmitt, Schmitt, & Clapham, 2001). For example, L2ers 
with knowledge of the 10,000 most frequent words in English 
are often described as having a ‘wide vocabulary’ (Schmitt et 
al., 2001, p. 56) which allows them to cope with advanced uses 
of English. In the test, each level had six vocabulary sets, with 
each set consisting of six vocabulary items and three meanings 
(1)  I am grateful to Dr. Suhad Sonbul for providing references on the VLT and 
answering my questions about vocabulary testing in an effective and prompt manner. 
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(that is, three test items six options = eighteen test items per 
level). The questions were constructed in the form-recognition 
format (Schmitt, 2010). The participants’ task was to match 
each of the three meanings with their corresponding vocabulary 
item from the set. The vocabulary items increased in difficulty 
as the frequency level increased. The maximum score of the 
VLT was 90. The test version administered was paper-and-pen, 
and it took an average of 35 minutes to complete. Here is an 
example of one set which appeared in the instructions section:

1. business
2. clock  ____ part of a house
3. horse  ____ animal with four legs
4. pencil  ____ something used for writing
5. shoe
6. wall

Grammaticality Judgment Test (GJT):

A shortened version of the GJT designed by Al-Thubaiti 
(2010) was used. The purpose of using a GJT was to assess L2ers’ 
morphosyntactic knowledge. The test consisted of 144 test 
items and twelve ungrammatical distracters. The overall test 
material was balanced in grammaticality with half grammatical 
and half ungrammatical. The ungrammatical items were 
included to examine violations of specific grammar-constraints in 
English. If the L2ers could distinguish between grammatical 
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and ungrammatical conditions, that was evidence of acquiring 
that specific morphosyntactic constraint (White, 2003).

The test material was administered on a computer under 
time pressure in aural and written format. On a paper answer 
sheet, the participants had to rate the test items on a five-point 
Likert scale ranging from (1) ‘definitely impossible’ to (5) 
‘definitely possible’. They were instructed to rate the test items 
based on their first impression in order to avoid metalinguistic 
analysis. They had eight seconds to mark their ratings on the 
answer sheet. Examples of the test items for grammaticality 
are given in the Appendix. 

Background questionnaire:

A background questionnaire was designed to gather 
information about the L2ers’ learning experience of English 
in terms of their age at testing, age at first exposure, country of 
first exposure, and years of exposure. Age at first exposure was 
counted from the time they reported a significant encounter 
with the English language (Muñoz, 2011). Years of exposure 
was verified by subtracting age at first exposure from age at 
testing (Nishikawa, 2014). 

Procedure of testing and data analysis:

According to the code of ethics of data gathering, an informed 
consent was obtained from the participants. The testing took 
place individually in two sessions in a quiet office. In the first 
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session, the participants took the GJT because it was 
computerized and they filled out the background questionnaire. 
Before starting, the participants had instructions and practice 
on how to conduct the GJT. In the second session, they 
undertook the OPT and VLT, for which they also had instructions 
on how to conduct these tests.

Using the R version (R Core Team, 2018), two statistical 
analyses were conducted on the L2 data: multiple linear
regression and mixed-effects modelling. According to Levshina 
(2015), multiple regression has the advantage of estimating 
the effect of each predictor individually while controlling for 
any potential confounding effects among the predictors, such 
as age at exposure and years of exposure. The lm () function 
was used to perform multiple regression, and the visreg 
package (Breheny & Burchett, 2017) was used to visualize 
the interactions in the regression model (Levshina, 2015). On 
the other hand, mixed-effects modelling was chosen for the 
many advantages it provides (Cunnings & Finlayson, 2015). 
The most important advantage is that mixed-effects can 
account for random variance due to variation across different 
items and participants in one analysis. Another advantage is 
that it allows modelling continuous and categorical predictors in 
one model. It can also be performed on the raw data without 
it being averaged, and thus is not affected by missing data 
points (For more information see Cunnings & Finlayson, 
2015). To conduct linear mixed-effects modelling, the lmer () 
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function was used from lme4 package (Bates, Mächler, Bolker, 
& Walker, 2015). 

Results:

The effect of experiential factors on L2 task performance:

Table 2. L2ers’ scores by country of first exposure on the 
three linguistic tasks

ESC SA 
n Mean (SD) Min-Max n Mean (SD) Min-Max

OPT 26 49 (8.24) 35-60 22 50.18 (3.95) 43-59

VLT 26 71.88 (16.75) 31-90 22 77.18 (9.09) 54-88

GJT 26 101.77 (18.82) 68-131 22 103 (13.64) 74-123

Note. ESC= Study-abroad in an ESC; SA= Domestic study in Saudi 
Arabia; OPT= Oxford Placement Test (maximum score 60); VLT= 
Vocabulary Levels Test (maximum score 90); GJT=Grammaticality 
Judgment Test (maximum score 144).

Table 2 shows the L2ers’ scores by country of first expo-
sure on the three linguistic tasks: OPT, VLT, and GJT. For 
each linguistic task, a multiple regression linear model with 
seven parameters was constructed for testing the L2ers’ scores 
as a function of the three experiential factors: country of first 
exposure (CoE), age on first exposure (AoE), and years of 
exposure (YoE). Three two-way interactions were also con-
structed in the design: the first aimed at testing whether the 
effect of AoE varied by CoE (CoE: AoE), the second aimed at 
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testing whether the effect of YoE varied by CoE (CoE: YoE), 
and the third aimed at testing whether the effect of AoE var-
ied by YoE (AoE: YoE). The categorical predictor of CoE 
was sum coded as (-.5=ESC,.5=SA) to obtain ANOVA main 
effects style (Cunnings & Finlayson, 2015). The continuous 
predictors of AoE and YoE were centered to minimize the col-
linearity between main effects and interactions in the model 
(Baayen, 2008). The models and their results are presented 
next in the following order: Table 3 for the OPT, Table 4 for 
the VLT, and Table 5 for the GJT.

Table 3. Summary of the predictors’ coefficients in a multiple 
regression model for the OPT 

Estimate Standard 
Error

Standardized 
Beta t value p

(Intercept) 49.44 1.13 0.00 43.92 <.000

s_CoE 1.42 2.09 0.11 0.68 0.501

cAoE 0.57 0.35 0.33 1.62 0.112

cYoE 0.54 0.17 0.56 3.21 0.003
s_

CoE:cAoE -0.46 0.69 -0.10 -0.67 0.507

s_CoE:cYoE -1.35 0.43 -0.62 -3.10 0.003

cAoE:cYoE 0.07 0.04 0.28 1.70 0.097

Note. Model: lm (formula = OPT ~ s_CoE + cAoE + cYoE + s_CoE:cAoE 
+ s_CoE:cYoE + cAoE:cYoE, data = L2data_w). The categorical 
predictor s_CoE was sum coded as (-.5=ESC,.5=SA), and the continuous 
predictors of cAoE and cYoE were centered. Shaded rows indicate 
a significant predictor or interaction. 
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For the OPT, the model was significant, F (6, 41) = 5.854, 
p <0.0001. As indicated by the multiple R2 (0.461), the model 
accounted for 46.1% of variance in the dataset. This value is 
considered high. Looking at the fixed effects individually and 
the interactions, Table 3 shows that not all the coefficients in 
the model were significant. Of the three fixed predictors, YoE 
stood out as the significant main predictor of the L2ers’ 
performance in the OPT. However, the main effect of YoE 
was qualified by a significant interaction with CoE. This is 
clearly shown in Figure 1. This interaction suggested that the 
effect of YoE was not the same for the ESC and SA groups. 
Unlike the SA group, the L2ers’ scores of the ESC group in-
creased with increased YoE. It is crucial to note that the effect 
of AoE did not vary by CoE or by YoE (see Figure 1).

(A) CoE:YoE (p=0.003)
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(B) CoE:AoE (p=0.507, non-sig)

(C) AoE:YoE (p=0.097, non-sig)

Figure 1. Interaction plots for scores on the OPT: (A) 
CoE:YoE, (B) CoE:AoE, and (C) AoE:YoE
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Table 4. Summary of the predictors’ coefficients in a multiple 
regression model for the VLT

Estimate Standard 
Error

Standardized 
Beta t value p

(Intercept) 76.25 2.42 0.00 31.50  <0.000
s_CoE 7.82 4.49 0.28 1.74 0.089
cAoE 0.79 0.76 0.22 1.04 0.304
cYoE 1.10 0.36 0.54 3.03 0.004

s_CoE:cAoE -1.45 1.48 -0.15 -0.98 0.334
s_CoE:cYoE -2.79 0.93 -0.61 -2.99 0.005
cAoE:cYoE 0.22 0.09 0.40 2.40 0.021

Note. Model: lm (formula = VLT ~ s_CoE + cAoE + cYoE + s_CoE: 
cAoE + s_CoE:cYoE + cAoE:cYoE, data= L2data_w). The categorical 
predictor s_CoE was sum coded as (-.5=ESC,.5=SA), and the continuous 
predictors of cAoE and cYoE were centered. Shaded rows indicate 
a significant predictor or interaction.

Turning to the VLT, the model was also significant, F 
(6, 41) = 5.375, p <0.0001. As indicated by the multiple 
R2 (0.440), the model accounted for 44.0% of variance 
in L2ers’ performance. In terms of the effects of the pre-
dictors, Table 4 shows YoE as the only significant main 
predictor of the L2ers’ scores on the VLT. However, this 
main effect was qualified by two interactions: one with 
CoE and the other with AoE. As shown in Figure 2, the 
L2ers in the ESC group, unlike the SA group, gave high-
er scores with increased YoE. This interaction suggested 
that the effect of YoE varied by CoE, and that the ESC 
group had an advantage over the SA group. The results 
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also showed that there was a significant interaction effect 
between YoE and AoE. As clearly seen in Figure 2, the 
interaction here suggested that younger L2ers with more 
YoE scored higher than younger ones with fewer YoE. 
On the other hand, AoE did not show a main effect or an 
interaction effect with CoE (see Figure 2). 

(A) CoE:YoE (p=0.005)

(B) CoE:AoE (p=0.334, non-sig)
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C) AoE:YoE (p=0.021, non-sig)

Figure 2. Interaction plots for scores on the VLT: (A) 
CoE:YoE, (B) CoE:AoE, and (C) AoE:YoE

Table 5. Summary of the predictors’ coefficients in a multiple 
regression model for the GJT

Estimate Standard 
Error

Standardized 
Beta t value P

(Intercept) 102.37 3.49 0.00 29.31 <.000
s_CoE -1.65 6.47 -0.05 -0.26 0.799
cAoE 1.76 1.09 0.41 1.61 0.116
cYoE 1.03 0.52 0.43 1.97 0.056

s_CoE:cAoE -0.25 2.14 -0.02 -0.12 0.907
s_CoE:cYoE -1.73 1.35 -0.32 -1.29 0.204
cAoE:cYoE 0.14 0.14 0.21 1.01 0.318

Note. Model: lm (formula = GJT ~ s_CoE + cAoE + cYoE + s_CoE: 
cAoE + s_CoE:cYoE +cAoE:cYoE, data = L2data_w). The categorical 
predictor s_CoE was sum coded as (-.5=ESC,.5=SA), and the continuous 
predictors of cAoE and cYoE were centered.
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On the other hand, the GJT revealed different results from the OPT 
and VLT. The model was non-significant, F (6, 41) = 1.415, p =0.232. 
As indicated by the multiple R2 (0.172), the model managed to account 
for at most 17.2% of the variance in the dataset. The model therefore 
suggested that the three experiential factors altogether did not contribute 
substantially to the L2ers’ performance. Table 5 shows no significant 
main effects of AoE or CoE, but a (marginally) non-significant main 
effect for YoE. There was also no significant interaction effect between 
the tested predictors (see Figure 3). Again, of all the predictors, it was 
YoE which showed a tendency effect but it was not significant (p=.056). 

(A) CoE:YoE (p=0.204, non-sig)

(B) CoE:AoE (p=0.907, non-sig)
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(C) AoE:YoE (p=0.318, non-sig)

Figure 3. Interaction plots for scores on the GJT: (A) 
CoE:YoE, (B) CoE:AoE, and (C) AoE:YoE

To summarize, a model of multiple regression with three 
main predictors (CoE, AoE, and YoE) and three interactions 
(CoE:AoE, CoE:YoE, and AoE:YoE) can account for 46.1% 
of variance at most on the OPT, followed by 44.0% on the 
VLT, and the least of 17.2% on the GJT. Unlike the OPT and 
the VLT, the L2ers’ scores on a morphosyntactic measure such 
as the GJT was minimally affected by the regressed model. 
Of the three experiential predictors, YoE stood out as the most 
predicting factor of L2ers’ performance, especially among 
the ESC group on the OPT and the VLT. The interaction 
between YoE and CoE was significantly attested in the L2ers’ 
performance on the OPT and the VLT. The predictor of AoE 
showed no significant effect on any of the three linguistics 
tasks. Unexpectedly, there was no significant interaction effect 
between AoE with CoE on the three measures. There was an 
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interaction effect between YoE and AoE on the VLT measure 
but not on either the OPT or the GJT. 

The effect of experiential factors on the L2ers’ ratings 
of (un)grammaticality in a GJT:

Table 6. Mean ratings (Z-ratings) on two grammaticality 
conditions by country of first exposure: 

ESC SA 

n Mean 
(SD)

Z-mean
 (SD) n Mean 

(SD)
Z-mean 

(SD)

Grammatical 2028 4.42 
(1.07)

0.5 
(0.68) 1716 4.29 

(1.15)
0.42 

(0.73)

Ungrammatical 1716 2.86 
(1.65)

-0.48 
(1.04) 1452 2.65 

(1.58)
-0.62 
(1.00)

Note. ESC= Study-abroad in an ESC; SA= Domestic study in Saudi 
Arabia; n= observations of L2ers in long-data format

Table 6 shows that L2ers from both groups gave higher mean 
ratings to the grammatical sentences compared with the ungram-
matical ones. So, I tested whether their ability to distinguish gram-
maticality depended on their characteristics in terms of CoE (ESC 
vs SA), AoE, or YoE. A linear mixed-effects model was fitted us-
ing the technique of restricted maximum likelihood (REML). The 
model was performed with 6912 observations, 144 items, and 48 
participants. As recommended by Schütze and Sprouse (2013), 
the dependent variable of mean ratings was z-transformed for 
the grammatical and ungrammatical items to normalize the data 
ratings. Fixed effects included the effects of the ‘grammaticality’ 
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condition (g=grammatical vs ug=ungrammatical) as a within-par-
ticipant factor (that is, a repeated measure), and L2ers’ character-
istics (AoE, CoE, and YoE) as between-participant factors. The 
categorical fixed predictors of ‘condition’ and ‘CoE’ were sum 
coded to obtain ANOVA main effects style (Cunnings & Fin-
layson, 2015). The CoE was sum coded as (-.5=ESC,.5=SA) and 
the condition was sum coded as (-.5=g,.5=ug). On the other hand, 
the continuous fixed predictors of AoE and YoE were centered to 
minimize the collinearity between main effects and interactions 
in the model (Baayen, 2008). Four two-way interactions were 
built in the model as follows: three interactions were constructed 
to measure how the mean ratings by condition interact with each 
of AoE, YoE, and CoE (s_condition:cAoE, s_condition:cYoE, 
and s_condition:s_CoE, respectively), and the fourth interaction 
aimed at testing how variation in AoE is affected by YoE (cAoE: 
cYoE). Random effects were fit using a ‘maximal’ random effects 
structure. This included random intercepts for L2ers and items to 
model how the overall z-ratings for each L2er and item varied 
randomly. Random slopes for the fixed repeated measures effect 
of ‘condition’ were modelled to vary by both L2ers and items. Sta-
tistical significance was assessed by calculating the p values from 
the t distribution using the following equation: [2 * (1-pt (abs(x), 
Y-Z))] (Baayen, 2008, p. 248).
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Table 7. Mixed-effects model for L2ers’ z-ratings on (un)
grammatical conditions in the GJT

Parameters
Fixed effects

Random
effects by

Items L2ers
Estimate Standard Error t value p SD SD

Intercept -0.06 0.06 -1.082 0.279 0.26 0.30

s_condition -1.01 0.097 -10.329 <0.001 0.52 0.51

s_CoE -0.20 0.12 -1.652 0.099 - -

cAoE 0.00 0.02 -0.122 0.902 - -

cYoE -0.02 0.01 -1.701 0.089 - -

cAoE: cYoE -0.00 0.00 -0.574 0.566

s_condition: cYoE -0.05 0.02 -2.942 0.003 - -

s_condition: s_CoE -0.09 0.20 -0.451 0.652 - -

s_condition: cAoE -0.05 0.03 -1.431 0.152 - -

Note. Model Formula: z-ratings ~ s_condition + s_CoE + cAoE + cYoE + 
cAoE:cYoE+ s_condition:cYoE + s_condition:s_CoE + s_condition:cAoE + 
(1 + s_condition|L2ers) + (1 + s_condition|Items). The categorical fixed factors 
of condition and CoE were sum coded, as follows: s_condition (-.5=g,.5=ug) 
and s_CoE (-.5=ESC,.5=SA). The continuous fixed factors of cAoE and cYoE 
were centered. Shaded rows indicate significant predictors or interactions.

The results showed that the variance of the random effects (inter-
cepts and slopes) altogether accounted for 59.76% of the model, leav-
ing a residual of 40.24 % as unexplained error. Specifically, the results 
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indicated that among the random effects, the intercepts for L2ers and 
items accounted for 8.04% and 5.75% respectively, whereas the vari-
ance of the L2ers’ slope for condition explained 22.72% of the model, 
and the items’ slope for condition explained 23.26% of the model. 

As shown in Table 7, the model revealed a significant main effect 
of condition with the negative estimate confirming that the ungram-
matical sentences were rated as significantly less acceptable than the 
grammatical sentences. The main effect of condition was qualified by a 
significant interaction effect with YoE. The interaction indicated that the 
ratings on grammaticality condition differed by YoE. The L2ers with 
longer periods of exposure gave lower ratings to ungrammatical condi-
tions, but higher ratings to grammatical conditions (see Figure 4). Also, 
the model showed that ratings on grammaticality condition were not 
affected by an interaction with either CoE or AoE (see Figure 5). 

Figure 4. Interaction plots for the mean ratings on the 
GJT by condition (grammatical vs ungrammatical) depicting 
the interaction between CoE and YoE
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Figure 5. Interaction plots for the mean ratings on the 
GJT by condition (grammatical vs ungrammatical) depicting 
the interaction between CoE and AoE

To summarize, mixed-effects modelling with three main 
fixed predictors (CoE, YoE, and AoE) and four interaction effects 
(condition:AoE, condition:YoE, condition:CoE, and AoE:YoE) 
showed that the L2ers’ morphosyntactic knowledge was most 
affected by condition (grammatical vs ungrammatical) interacting 
with YoE. The L2ers with increased YoE distinguished better 
between grammatical and ungrammatical conditions. They 
gave significantly higher ratings to grammatical conditions 
and lower ratings to ungrammatical ones. On the other hand, 
the results showed no significant effect for CoE or AoE either 
as main predictors or as interacting ones with condition.



The long-term effects of study-abroad experience...

 Volume No. 23 (Rajab 1440 Ah - March 2019)                         405

Discussion:

The primary goal of this study was to examine whether 
study-abroad experience in an ESC during childhood will 
show long-term linguistic advantages. To accomplish this 
goal, two adult L2 groups were compared: those who had 
study-abroad experience in an ESC and those who only had 
domestic L2 classroom experience in Saudi Arabia. The 
groups were referred to as the ESC and SA groups, respectively. 
Their L2 linguistic knowledge was compared on three measures: 
(a) the Oxford Placement Test (OPT) as a general proficiency 
measure, (b) the Vocabulary Levels Test (VLT) as a measure of 
vocabulary size, and (c) the Grammaticality Judgment Test 
(GJT) as a measure of morphosyntactic knowledge. Their 
L2 performance was assessed statistically against three
experiential factors, country of first exposure (ESC vs SA), 
age on first exposure, and years of exposure. Two research 
questions were formulated: the first was designed to test which 
of the experiential factors could best predict task performance 
on the three linguistic measures and the second to assess which 
of the experiential factors could best predict the L2ers’ ability 
to distinguish (un)grammaticality in a morphosyntactic test. 

To answer the first question, multiple regression analyses 
were performed. The results showed that studying abroad 
during childhood in an ESC did not alone grant long-term 
linguistic advantages on any of the three tasks (OPT, VLT, 
or GJT). Rather, years of exposure was a crucial interacting 
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factor with study-abroad in predicting general proficiency 
level and vocabulary size, but not morphosyntax. In the 
OPT and VLT measures, L2ers from the study-abroad 
group scored significantly higher with more years of exposure 
than those with fewer years of exposure. This effect did not 
emerge among the L2ers with domestic classroom experience 
in SA. It is interesting to note that the interaction between 
prior study-abroad and years of exposure was not attested 
across all three measures. These results concur with those of 
previous studies on the effect of (current) study-abroad 
experience, which showed advantages in favor of vocabulary 
growth (e.g., Collentine, 2004; Llanes, 2010) and general L2 
proficiency (e.g., Segalowitz et al., 2004). Muñoz (2011) also 
found that length of stay-abroad benefitted general proficiency 
and vocabulary. The results on morphosyntax in previous 
studies are already mixed. The present findings concur more 
with those of DeKeyser (1991), who did not find substantial 
gains in the area of grammar. 

To answer the second question relating to morphosyntax, 
mixed-effects modelling was performed with the fixed factors 
of country of first exposure, age on first exposure and years of 
exposure, and the random factors including items and L2ers. 
The results showed that studying abroad during childhood did not 
grant L2ers any long-term benefits with their morphosyntactic 
knowledge; the study-abroad and domestic study groups 
performed statistically the same. Rather, years of exposure 
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emerged as the best predictor of L2 task performance. Years 
of exposure interacted significantly with the L2ers’ ability to 
distinguish grammatical and ungrammatical conditions.
As years of exposure increased, L2ers managed to show 
a sharper distinction between grammatical and ungrammatical 
sentences. This result suggests that the context of first exposure 
does not make a difference in L2ers’ morphosyntactic gain. 

Turning now to discuss the contribution of age at first 
exposure in a study-abroad context compared with a domestic 
L2 classroom, and the extent to which age at first exposure 
could potentially predict L2 performance in the long run. 
From the set of experiential factors assessed in this study, age 
at first exposure did not show any significant effect either as 
a main factor or even as an interacting factor with country of 
first exposure (ESC vs SA). This finding is unexpected given 
that a large number of age-related studies have shown that 
age at first exposure interacts with the context of exposure.
Previous studies have shown that ‘the younger the better’ 
holds good in a naturalistic setting (e.g., Johnson & Newport, 
1989, 1991; Patkowski, 1980), whereas ‘the older the better’ 
has been found to be true in an instructed setting (e.g., Garcı́a-
Mayo & Lecumberri, 2003; Muñoz, 2006b; Pfenninger & 
Singleton, 2017). It was therefore concluded that age is an 
important factor in a naturalistic setting but not in an instructed 
setting. However, the current study did not manage to provide
any supporting evidence for such an interaction with study-



Dr. Kholoud A. Al-Thubaiti

408        Umm Al-Qura University Journal of Languages and Literature

abroad experience. One possible explanation for this is that 
the study-abroad group forgot English and therefore did not 
show any advantages compared with the domestic study 
group in SA. Although this is a possibility, the fact should not 
be overlooked that the L2ers of the study sample were active 
bilinguals in L1 and L2. Therefore, the possibility to have 
forgotten English is not very convincing. According to their 
performance in the OPT, their proficiency in English fell in 
the range of intermediate to high. Before any conclusions can 
be drawn, future research should compare the short-term and 
long-term effects of study-abroad experience. This comparison 
is crucial for validating whether L2ers could have forgotten 
English after they had returned to their home country. Another 
possible explanation for the lack of age effects among the 
study-abroad group might be related to whether the context 
of exposure was current or prior. Hence, any beneficial gains 
from prior exposure could be lost in the long run. At the time 
of testing, the study-abroad group were in a foreign language 
setting. Therefore, the most recent input which they had was 
not naturalistic and intense compared with what would be 
expected in an ESC. The distinction between current and prior 
exposure here echoes a similar asymmetry in the effect of 
recent and prior hours of exposure found in previous research. 
It was found that recent hours of exposure at college level 
had more effect than prior hours of classroom exposure 
(Al-Thubaiti, 2014; Muñoz, 2011). If this explanation holds 
true, then study-abroad during childhood does not produce 
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long-term effects. It could also be argued that study-abroad 
is possibly less effective than living in a naturalistic setting. 
Although study-abroad experience offers an opportunity of 
exposure to natural language inside and outside the class-
room, it still does not offer the same level of exposure as liv-
ing abroad, as in the situation of immigrants. This difference 
requires an investigation of the L2ers’ affective factors, such 
as attitude and motivation. These could be potential contrib-
uting factors which the current study did not consider. 

Overall, the results have shown a strong interaction effect 
between years of exposure and prior study-abroad experience 
in predicting general L2 proficiency and vocabulary size, but 
not morphosyntactic knowledge. On the other hand, years 
of exposure stood out as the most powerful predictor of the 
L2ers’ ability to distinguish grammatical from ungrammati-
cal conditions. With a minimum of eight years of exposure, 
the L2ers in this study managed to show improvements in 
their general L2 proficiency, vocabulary size, and ability to 
distinguish between grammatical and ungrammatical condi-
tions. This length of exposure is not far from what was found 
in previous research. According to Muñoz’s (2011) review 
of the literature, a minimum of ten years or even longer is 
required to show a positive effect in the long run. On the 
other hand, a length of three to five years of exposure was 
not shown to have a significant effect on morphosyntax (see 
Johnson & Newport, 1989). 
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Conclusion:

In conclusion, this study has shown that the length of 
exposure to a foreign language is far more important than 
when or where it has been learned and that a minimum of 
eight years is capable of showing improvement in the long 
run. However, the benefits of study-abroad should not be 
completely overlooked because it has been shown that it 
positively interacts with increased years of exposure. From a 
practical perspective, we have seen how this interaction is 
reflected positively in the higher L2 proficiency and vocabulary 
growth of the L2ers. Further research is needed to verify the 
outcome of this study especially to compare the short-term 
and long-terms effects of study-abroad. 
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Appendix:

Here are two examples of questions which appeared in 
the OPT. 

Part 1: In this section you must choose the word which 
best fits each space in the text below. For questions 6 to 10, 
mark one letter A, B or C on your Answer Sheet.

Scotland

Scotland is the north part of the island of Great Britain. 
The Atlantic Ocean is on the west and the North Sea on the 
east. Some people (6) …………… Scotland speak a different 
language called Gaelic. There are (7) ………… five million 
people in Scotland, and Edinburgh is (8) ………… most 
famous city.

Scotland has many mountains; the highest one is called 
‘Ben Nevis’. In the south of Scotland, there are a lot of sheep. 
A long time ago, there (9) …………. many forests, but now 
there are only a (10) …………….

Scotland is only a small country, but it is quite beautiful. 

6 A on B in C at
7 A about B between C among
8 A his B your C its
9 A is B were C was
10 A few B little C lot
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Part 2: In this section you must choose the word which 
best fits each space in the text below. For questions 41 to 50, 
mark one letter A, B, C or D on your Answer Sheet.

The tallest buildings – SKYSCRAPERS

Nowadays, skyscrapers can be found in most major cities 
of the world. A building which was many (41)…………. 
high was first called a skyscraper in the United States at 
the end of the 19th century, and New York has perhaps the 
(42)………… skyscraper of them all, the Empire State 
Building. The (43)……………. beneath the streets of New 
York is rock, (44) ……………. enough to take the heaviest 
load without sinking and is therefore well-suited to bearing 
the (45)…………. of tall buildings. 

41 A stages B steps C storeys D levels
42 A first-rate B top-class C well-built D best-known
43 A dirt B field C ground D soil
44 A hard B stiff C forceful D powerful
45 A weight B height C size D scale

Here are examples of the grammatical and ungrammatical 
test items which appeared in the GJT
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Grammatical

1. The women loudly shouted across the street.

2. Susan has retired from teaching, and Wendy has too.

3. The judge is not easy to persuade on such matters.

Ungrammatical

1. *The postman had delivered always the parcels.

2. *John is happy, and Mary will soon.

3. *The manager is useful to know him sometimes.
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	ابن الفخار.pdf
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	البحث الإنجليزي د. خلود-1_387
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	البحث الإنجليزي د. خلود-1_380
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