
  
 واهدالشّ شعر در كتاب جامعةنقدي بر شيوة ترجم

  دكتر محمدعلي آذرشب
  استاد دانشگاه تهران

 و
  وحيده مطهري

  )20 تا1از ص(
  

  :چكيده
هاي آشنايي با ملل و اقـوام گونـاگون و آگـاهي از علـم و                   يكي از راه   ،بدون شك 

تـأليف  الـشواهد   كتـاب جـامع   . باشـد    مـي  ايـشان انديشه و فرهنگ آنها، ترجمـة آثـار         
 مؤلـف بـه ترجمـة        در آن،  محمدباقر شريف از جمله كتب ادبي عصر قاجار است كـه          

     ايـن مقالـه بـه بررسـي شـيوة ترجمـة ايـن كتـاب                . اشعار منتخب همت گماشته است    
 اللفظي كه شيوة كار مترجم است مورد بررسي قرار گرفته         ابتدا ترجمة تحت  . پردازدمي
ترجمة پيشنهادي ارائه گرديـده    رسيد،     نظر مي  ه ب مه ترج خلّ م  سپس با ذكر نكاتي كه     و

  .است
  

  . عصر قاجار، محمدباقر شريف، جامع الشواهد، ترجمه:هاي كليدي واژه
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  :مقدمه
هايي   كوشش.  نبوده است  ر عصر قاجار چندان مورد توجه     ترجمة شعر از عربي به فارسي د      
 مفيد و برخوردار از     ،مكاني خويش در چارچوبة زماني و     ،  اندك كه در اين زمينه صورت گرفته      

در ميان پژوهشگران و آشنايان به ادبيات عرب كمتر كسي اسـت كـه              . هايي خاص است    ارزش
را )  هـ ق  1301 ـ 1231(الشواهد تصنيف ارزشمند حاج محمدباقر شريف اردكاني        كتاب جامع 

رسي زبـان اسـت كـه       في فا  تالش چشمگير از مؤلّ    ،اين كتاب . يده باشد ننخوانده يا نام آن را نش     
ل، مغني، سيوطي و چنـد      آوري شاهدهاي كتب معتبر ادبي عربي مانند مختصر، مطو          ضمن جمع 

سبك ترجمه، تحـت    . كتاب ديگر، مجموعة اشعار آن را از عربي به فارسي ترجمه نموده است            
 ،تمام كلمات و عبارات   . اللفظي است و شايد ارتباط مستقيم با محيط زندگي مؤلف داشته باشد           
 خـالي از    ،اين ترجمـه  . تك تك ترجمه شده و معادل فارسي براي آن در نظر گرفته شده است             

، از روانـي و     ار و دستور زبان مبـدأ صـورت گرفتـه         ابهام نيست و به دليل اينكه مطابق با ساخت        
ها و مستنداتي چند از اين اشعار ارائه شده و نكـات الزم               نمونه. سالست الزم برخوردار نيست   

  .الح ترجمة اشعار آن پيشنهاد گرديده استجهت اص
گـذرد محـصول زحمـت        الشواهد كه از تاريخ نشر آن حدود يك قرن و نيم مي           كتاب جامع 

او تحـصيالت ابتـدايي را در       . حاج محمدباقر شريف فرزند محمدرضا از علماي اردكان اسـت         
فهان بـه شخـصيت     علماي اص . اردكان گذراند سپس به اصفهان رفت تا به مرحلة اجتهاد رسيد          

كرد سـپس بـه       او در آنجا با احترام زياد زندگي مي       . ستودند   را مي    او وعلمي او اعتراف داشته     
 در هفتاد سالگي بـه جـوار        )1(ق.هـ   1301در سال   .يزد بازگشت و در آنجا به قضاوت پرداخت       

 معتبـر  هـاي  اين كتاب شرح ابيات عربـي منـدرج در كتـاب     . )296، ص   سپهري اردكاني (حق شتافت   
، »األذنمـودج «،  »القطـر «،  »العوامل«،  »التصريف«،  »شرح األمثله « از جمله     و بالغت  صرف و نحو  

 :نويسد مؤلف كتاب در مقدمه مي. باشد مي» المطول«و » المغني«، »السيوطي«، »الكافيه«، »الهدايه«
 ةعار المـذكور شواهد الكبري المشتمله علي ذكر االشـ   فرغت من تأليف كتابي المسمي با      بعد ما «

 يـزد   ةلي جمع نسخها في بلد     في الكتب المصنفه في علوم النحو الصرف و البالغه قدر ما تيسر           
يطلـع  من الكتب المشهوره اسماؤها و غيرها علي قدر ستين كتاباً المذكوره اسماؤها فيه مما لـم               

ها و غيرهـا مـن      علي بعضها غالب الطلّاب مع ذكر تمام قصائدها و اسماء شعرائها و بيان شاهد             
وجوه احتماالتها سئلني بعض الطلّاب أن انتخب منه االشعار المذكوره فـي خمـسه عـشر كتابـاً                  
يتداول بينهم و يقرأه غالبهم المحاله لقصورهم اغلبهم بانستاخهم الشواهد الكبري او لسبب آخر              



 3/ واهدالشنقدي بر شيوة ترجمه شعر در كتاب جامع

  )2، ص شريف اردكاني(» فشمرت النتخاب االشعار االتي ذكرها
هـاي معتبـر      آوري شاهدهاي مثال كتـاب      مهمترين آن جمع  . متيازاتي است اين كتاب داراي ا   

ف و قـدرت فهـم او در سراسـر          نظم ذهني مؤلّ  .  قبل از آن چنين كاري انجام نشده بود        واست  
 احاطة او بر كتب نحوي و ه، مشهود است و از منابعي كه در انتهاي هر شعر به دست داد     ،كتاب

  .شود بالغي و ادبي نيز دانسته مي
يابي و    ها از نظر معادل     اين ترجمه . اللفظي است ترجمة اشعار در اين كتاب به صورت تحت       

ق بوده است ولـي   مطلوب است و بايد انصاف داد كه مترجم در اين راه موفّ            ،حفظ امانت الفاظ  
در عين حال كه به متن اصلي وفادار مانده و امانت را حفظ كرده، از نثري رسا و شيوا و وفادار                     

ترجمة لفظ به لفظ ممكـن اسـت از نظـر دسـتوري در زبـان                .  برخوردار نيست  ، زبان مقصد  به
در ترجمة اين   . مقصد صحيح باشد ولي هرگز قادر به انتقال روح متن اصلي و آهنگ آن نيست              

ن مفاهيم متن به در نيامده و متن، طبق دستور زبان مبـدأ             درو جامة عاريتي زبان عربي از       ،اشعار
خوانندة فارسي زبان اگر با ادبيات عرب آشنايي نداشته باشد، از خواندن آن             . تترجمه شده اس  

شود كه شايد در برخي مواضـع فهـم مطلـب را              رو مي هكند و با متني روب      احساس دشواري مي  
 در صورتي كه مترجم بايد غرابت زبان متن مبدأ را كاسـته  ؛دشوار، بلكه غيرممكن ساخته است 

 ويژگي خاص خود را دارد، امانتـداري  ،از آنجا كه هر زبان. ن بيافرينداي سليس و روا     و ترجمه 
مترجمي كه  «. شود  در ساختار زبان مبدأ و انتقال آن به همان صورت به زبان مقصد توصيه نمي              

البتـه، شـكي    . كند نه تنها امين نيست حتي خيانتكـار اسـت           ساختار زبان مبدأ را وارد مقصد مي      
 ، ايـن ؛افتـد   به نحوي بر سر زبان مقصد مـي      ، ساختاري زبان مبدأ   ةينيست كه در هر ترجمه، سا     

 آن بخش از واردات ساختاري است كه زبان مقصد كـشش آن را دارد               ،منظور. امري ناگزير است  
هاي خـوب هرگـز    ترجمه«هاي زباني خاص خود را داراست و  هر زبان ظرف. )2()56، ص   جـو صلح(

، رمپاروتـادو (» .كننـد   گذار خـويش مـي    كس متن اصلي را منت    خيانتي به متن اصلي نيستند بلكه برع      
مترجم محترم كتاب جامع الشواهد، ترجمه را صرفاً برگردان دقيق آن چيزي دانسته كه در               . )90ص

متن آمده است و در بعضي موارد ترجمه ناممكن شده اسـت و خواننـده از خوانـدن آن سـودي                     
  .لي بخواند تا شايد مطلب را بهتر بفهمددهد متن را از زبان اص برد و ترجيح مي نمي

هاي زبان مقـصد در       اي شده كه در آن ويژگي        منجر به ترجمه   ،پايبندي مترجم به متن اصلي    
 مثالً فاصله فعل و مفعول يا فاعل با فعل در برخي مواقـع زيـاد بـوده و                   ؛نظر گرفته نشده است   

هـا،   كـه در ميـان ايـن ترجمـه    تـوان ادعـا كـرد     در حقيقت مي. درك متن را سنگين كرده است     
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 واحـد ترجمـه را      ،مترجم. هايي وجود دارد كه ترجمه به زبان واسط صورت گرفته است            نمونه
  . در صورتي كه واحد ترجمه بايد جمله باشد،»جمله«در نظر گرفته نه » كلمه«

در برخي اشعار، عناصر واژگاني از زبان مبـدأ بـه زبـان مقـصد نفـوذ كـرده كـه در بحـث                        
هر چند انتقال در مواردي كه معـادل دقيقـي در           . شود  ياد مي » انتقال«هاي ترجمه از آن به       نظريه

زبان مقصد وجود ندارد ضروري است ولي گـاهي ورود واژة ترجمـه نـشده بـه زبـان مقـصد                     
مترجم محترم بعضي از كلمات را يا به دليل كثرت استعمال، يا نيـافتن معـادل                . ضرورتي ندارد 

  .، ترجمه ننموده استدقيق آن در فارسي
  

  :مختصات سبكي، دستوري، لغوي و امالئي كتاب جامع الشواهد
  : امالئيـ الف

  : به عنوان مثال؛هاي حاضر متفاوت است  اندكي با كتاب،شيوة رسم الخط در اين كتاب
  اي نوشتن بهرة به جاي بهرهـ 1
  نوشتن گ با يك سركجـ  2
 »بدر ميĤورد«نند ب به صورت سر هم مانوشتن كلمات مركّـ  3
 »خاموشي«خواموشي به جاي ـ  4
 »برخاستن«برخواستن به جاي ـ  5
 .حذف همزه بعد از حروف اضافه، مثل ازين به جاي از اينـ  6
  مختصات سبكي و دستوري ـب
  »مر«استعمال حرف اضافه ـ  1
 »در«و » از«و » با«و » به«به معناي » را«استعمال ـ  2
 »همي«استعمال ـ  3
 »به سوي«و » به«در معناي » با«به كار بردن  ـ 4
 »جماعت گناهكاران«مطابقت صفت و موصوف در بعضي مواقع مثل ـ  5
 .كه جزء اصلي آنها شكل عربي دارد» كردن«به كار بردن افعال مركب با فعل ـ  6
 فاصله ميان فاعل و مفعول، فعل و فاعل، فعل و فاعل و مفعولـ  7
 » چنين صفت داردكه اين«ترجمه صفت ـ  8
 تكرار كلمات مترادف و در برخي موارد آوردن سه مترادف براي ترجمة يك كلمهـ  9
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 انتقال بعضي از كلمات به صورت مستقيم به زبان مقصدـ  10
 ارجاع نارواي ضمائرـ  11
 مورد افزودنيهاي بيـ  12
 »از حيثيت«جمة تميز با ذكر كلمة ترـ  13
 صلة ميان فعل مركبـ  14
 .نكره به صورت معرفه و بالعكسة جمترـ  15
   سجاوندي ـج

عدم استفاده از عالئم نگارشي كه وجود آنها در ترجمه، كمك شاياني در افـادة مـضمون و                  
  .باشد نمايد، يكي از مشكالت ترجمه اين كتاب مي رساندن پيام مي

ي عـصر قاجـار     الشواهد از جمله بهترين كتب ادب     الزم به ذكر است كه كتاب ارزشمند جامع       
كاهـد و سـعي مـشكور     رود و نقدي بر ترجمة اشعار آن از اعتبار ايـن كتـاب نمـي        به شمار مي  

سـازد، بلكـه اميـد        ارزش نمـي    شادروان ميرباقر شريف را در اين خدمت علمي و فرهنگي كـم           
  .رود با اصالح آنها بر اعتبار آن بيفزايد مي

ي كه مترجم براي آن در نظر       ياابتدا معن . گيرد  يرزيابي قرار م  ابياتي از اين كتاب اينك مورد ا      
باشد  گردد و سپس با ذكر نكاتي به برخي از اشكاالتي كه متوجه ترجمه مي            گرفته است ذكر مي   

  .گردد اشاره شده و سپس ترجمه پيشنهادي ارائه مي
* * *  

سي أهلُهـا احتَملـوا          و أمـ خَـالء تسأم 
  

  لَيهـــا الّـــذي أخْنَـــي عـــدِأخْنَـــي علَـــي اللّب 
  

  )117، ص 1ج  (
 گرديد آن منزل خالي از اهل و گرديدند اهل آن منزل كه كوچ كردنـد از آن منـزل و                     :معني

  .هالك گردانيد آنها را آن چنان چيزي كه هالك گردانيد ايشان را بر مال بسيار
  :نكته

را » لبـد «ؤلـف   به جاي أمسي و لُبد به جاي اللّبد آمده است م          » اضحي«در اصل اين مصراع     
كركس از هفت لُبد، نـام آخـرين        «اما در معني كلمة لُبد آمده است        . مال بسيار معني كرده است    

پنداشتند كه اين حكيم به اندازه هفت كركس عمر كـرده و              عربان مي . كركس لقمان بن عاد بود    
البـستاني،  (» .لُبـد دويـست سـال عمـر كـرد     . با مرگ آخرين آنها عمر او هم به پايان رسيده است     

  )291ص الغالييني،  ؛212ص
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، در اينجا براي تعديل به كار       »علي«ترجمه كرده در صورتي كه      » بر«را  » علي«مؤلف محترم   
  ؛أهلك: أخي علي. رفته است

 .ل و روشني نداردمعناي محص» گرديدند اهل آن منزل كه كوچ كردند از آن منزل«عبارت 
  : پيشنهاديةترجم

خود تهي شد و همه از آنجا كوچيدند و آنـان را همـان در رسـيد كـه                   زيستگاه مي از مردم     
كننـد و   ت مديـدي زيـست مـي   كنايه از اينكه هر چند آنان براي مـد . (هفتمين كركس لقمان را  

  .)چون كركسان قوي پنجه و تيزپرواز بودند، با اين همه از جهان رخت بربستند
* * *  

ــا    ــرْ جمــ ــم تَغْفِــ ــرِ اللّهــ  إن تَغْفِــ
  

 لمـــــــــاأَو أي عبـــــــــدٍ لَـــــــــك ال   
  )231، ص 1ج (   

اي است از براي تو كـه         آمرزي اي خداوند، بيامرز همه گناهان را و كدام بنده            اگر مي  :معني
  .نياورده باشد گناهي را

  :نكته
در اين بيت، براي رعايت وزن شعر، در وسط آمده و همان جـا هـم ترجمـه شـده                    » اللّهم«

  ؛ل جمله بيايددر او» خداوندا« است است، در صورتي كه بهتر
با توجه به ظاهر الفاظ، منظور شاعر، اشاره به كثرت گناهان اوست نه طلب مغفـرت بـراي                  

  .برد را به كار مي» فاغفِر«بايست فعل  همة گناهان، وگرنه مي
  : پيشنهاديةترجم

ن توسـت كـه بـه       بخشي و كدام بنده از بندگا       بخشي، گناهان فراواني را مي      اگر مي ! خداوندا
  درگاهت گناهي نكرده باشد؟

* * *  
ــيرها   ــنْ أســ ــرِ مِــ ــد أم الْعمــ  باعــ

  

ــصورِها    ــي قُـــ ــوابٍ علَـــ ــرّاس أبـــ  حـــ
  )296، ص 1ج (   

نـد بـر    وستي اوست پاسبانان درها كه موكل      دور كردند ام عمرو را از كسي كه اسير د          :معني
  .قصرهاي او

  : نكته
  ؛دأ صورت گرفته است و جمله با ترجمة فعل آغاز شده است بيت مطابق با دستور زبان مبةترجم
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  ؛كند اي است كه خواننده را گمراه مي فاصله ميان فعل و فاعل به اندازه
جـايي كـه محبوبـه در آن تحـت المراقبـه            . قصر در آن زمان به معناي سراپرده بوده اسـت         

 .باشد مي
  : پيشنهاديةترجم

  .سي كه اسير محبت اوست دور كردند ام عمرو، او را از كةنگهبانان سراپرد
* * *  

  تُـــسائِلُ عـــنْ حـــصينٍ كُـــلَّ ركْـــبٍ

  

    عِنْـــــد نَـــــةَ ويهقـــــينُ  جالخَبـــــرُ الي  
  

  )345، 1ج( 
پرسد آن صخره از حال برادر خود حصين هر يك هريك شتر سواران را و حـال                    مي :معني

شتم من او را و برداشتم مال او        آنكه نزد جهينه است خبر ثابت موافق واقع و آن اين است كه ك             
  .را

  :نكته
خواهر » صخره«باشد و ضمير آن به        تُسائل كه در باب مفاعله به كار رفته به معني تسئل مي           

  ؛گردد حصين برمي
.  ترجمه كرده كه اصطالحي فلسفي است      »خبر ثابت مطابق با واقع    « را   »يقين«مترجم محترم   

 در حالي كـه منظـور شـاعر         ،دانند   مي »م مطابق را واقع   اعتماد جاز  « را   »يقين« ،در اين اصطالح  
معناي عرفي آن است و شعر را بايد براساس مقـصود شـاعر ترجمـه نمـوده و از بـه كـاربردن               

عالوه مترجم توجه نداشته اسـت كـه يقـين در اينجـا             ه  ب. اصطالحات علمي در آن پرهيز نمود     
 و در قرآن كـريم هـم بـه همـين            يقين در اينجا به معني مرگ است      . صفت نيست و اسم است    

 است يعني خبري كه عبـارت اسـت از   »الخبر«يقين در اينجا تابع كلمه  .  به كار رفته است    يمعن
  ؛مرگ حصين

ي را  مـوارد  مترجم از روال ترجمه خارج شده، و حالت شرح پيدا كـرده و از خـود                  ةترجم
  ؛»مال او را برداشتم«از جمله . افزوده كه در متن نيست

 .كند  در عبارت، نه ضرورت دارد و نه متن عربي چنين معنايي را القا مي»هريك«تكرار 
 :ترجمه پيشنهادي

پرسد در حالي كه خبـر مـرگ        اي مي   حال برادرش را از هر سواره     ] صخره، خواهر حصين،  [
  ]آن اينكه جهينه برادر او را كشت و اموالش را غارت كرد[ برادرش پيش جهينه است و 
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* * *  
ــ ــي أشــجي و مــا بِــكِ تَعالَلْ ــةٌتِ كَ   عِلَّ

  

ــدينَ   ــتُريــ ــد ظَ قَتْلِــ ــذفَــــي قَــ  اكارتِ بــ
  

  )35، ص 1ج(   
 برخود بسته است درد و ناخوشي را به علت آنكه غمگـين شـوم مـن و حـال آنكـه                      :معني

نيست در تو دردي و ناخوشي و اراده داري كشتن مرا، به تحقيق كه ظفر يافته و رسيده به اين                    
  .امر

  : نكته
 در صورتي كه    »برخود بسته است  «:  فعل مخاطب را غايب معنا كرده است       »تِتَعالَلْ«رجم  مت

  ؛ را دارد»اي برخود بسته«معناي ) تِتَعالَلْ(باشد و   مي»تَعالَلَت«اين عبارت ترجمه فعل 
 مربـوط بـه نـوع نگـارش         واي،    اي، ظفريافته    به معناي رسيده   »ظفريافتة« و   »رسيدة«كلمات  
 ؛استزمان مولف 
 ؛»به درستي كه«تواند به شكل ديگري بيايد مثل   مي»به تحقيق كه«عبارت 

 .كاهد ، از زيبايي متن مي»ناخوشي«، »دردي«تكرار كلمات مترادف 
             مثالً در   ؛رد نظر قرار گي   در ترجمه از يك زبان بايد همواره قواعد آن زبان با نهايت دقت مد 

ت را به كار برده است، زيـرا در          علّ ةباشد مترجم كلم      كه به معناي تعليل مي      »كَي«مورد حرف   
اما همان طوري كـه     .  معناي تعليل دارد   ،ادبيات كالسيك اين چنين آموخته است كه اين حرف        

 در  »تـا « در واقع    .تر است    در اينجا مناسب   »تا« استعمال حرف    ، پيشنهادي لحاظ شده   ةدر ترجم 
 معنـاي تعليـل را      ، متـرجم  ة است ولـي در ترجمـ      ت غايي  در عربي براي علّ    »كَي«فارسي مانند   

ت براي علّ » يكَ«گونه كه    همان 2ها  ت معادل علت غايي است نه ديگر علّ       »تا«در واقع   . رساند  مي
 .رود غايي به كار مي

 :  پيشنهاديةترجم
تو قـصد   . اي تا من اندوهگين شوم، درحالي كه تو هيچ دردي نداري            خود را به بيماري زده    

  .اي را داري كه قطعاً به آن دست يافتهكشته شدن م
* * *  

   ــي قــــومِهِم ــم زادو أنّهــــم فــ  ثُــ
  

  ــب ــرٌ ذَنْـــــ ــرْغُفُـــــ ــرُ فُخُـــــ  هم غَيـــــ
  

  )374، 1ج (
 زيادتي دارند آن قوم بر من غير خود به اينكه به درستي كه ايشان در حـالتي كـه در                     :معني
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هكاران را و غيرفخـر كنندگاننـد       اند گناهان آن جماعت گن      اند آمرزنده و بخشنده     قوم خود چنين  
  .بر كسي در اين كار

  :نكته
  ؛ل زائد است اوة در جمل»من«

   ؛ تكرار شده و عبارت را دشوار كرده است»كه«حرف ربط 
 ؛وجود آورده استه  ابهام ب،اللفظي در متن تحتةمترجم در اين بيت با رعايت ترجم

بـه جـاي     فرد رعايت شود مثالً   در صفت و موصوف، در زبان فارسي الزم نيست جمع و م           
 . شودگذاشته »جماعت گناهكار« بهتر است ، كه مترجم آن را به كار برده»جماعت گناهكاران«

 »فخر فروش نيستند«توانست عبارت را منفي ترجمه كند   مي»غيرُ فُخُر« ةمترجم در ترجم
 : پيشنهاديةترجم

بخشند  كارانشان را ميگناهان گنههاي خود افزودند، كه  سپس آنان اين خصلت را بر ويژگي    
  .كنند فروشي نميو در اين كار فخر

* * *  
ــقيقٌ  ــاء شــ ــه جــ ــاً رمحــ   عارضــ

  

 ك فــــــيهم رِمــــــاحإنّ بنــــــي عمــــــ  
  

  )377، ص1ج( 
 آمد شقيق در حالتي كه به طرف پهناي و عرض گذارده بود زانويي خود نيزه خود را             :معني

ها ان است نيزه تو در دست ايشبه درستي كه پسران عم.  
  : نكته

   ؛ بدون ترجمه وارد زبان مقصد شده است»عم«كلمه 
 گوياي تصويري از قرار گرفتن نيزه در ذهن خود ايجـاد كـرده و               »زانو«مترجم با ذكر كلمه     

 ؛ زانو در متن نيستةآن را ذكر كرده در صورتي كه كلم
  ؛ ، عبارت را نازيبا كرده است»خود« ةتكرار كلم

  ؛ در زبان فارسي رايج نيست»انّ« ة براي ترجم»كهبه درستي «
هاي بدون تأكيد و يا قطعـاً و   إنّ در عربي كه براي تأكيد است، معادل آن در فارسي، عبارت       

  .شود  استفاده مي»همانا« لغت »إنَّ«امثال آن است و معموالً براي 
 
  



  ادب عربي/ 10

 : پيشنهاديةترجم
 بـود و حـال آنكـه پـسر عموهـاي تـو               خود را از عرض گرفته     ةشقيق آمد در حالي كه نيز     

دارانـي قابلنـد، و يـا       منظور شاعر اين است كـه خويـشاوندان تـو نيـزه           ( .هاي زيادي دارند    نيزه
  ).هاي زيادي دارند نيزه

* * *  
 خَليلـــي مـــا وافٍ بعهـــدِي أنتمـــا   

  

     ــاطِع ــنْ أقـ ــي مـ ــي علَـ ــا لـ ــم تكونـ  إذا لَـ
  

  )411،ص 1ج (  
د وفا كننده به عهد من شما دو نفر هر گـاه نبـوده باشـيد از                  اي دو دوست من، نيستن     :معني

  .كنم اورا براي نفع من بر ضرر كسي كه دور مي
  :نكته

 پيـشنهادي ايـن     ةطوري كه در ترجمـ    ل بايد شرط بيايد بعد جزا، همين       شرطي، او  ةدر جمل 
  ؛مطلب در نظر گرفته شده است

 مناسـب نيـست و   ، در ايـن سـاختار     ماضي التزامي است كه كاربردش     »نبوده باشيد «تركيب  
  .بايد ماضي ساده باشد

  
 : پيشنهاديةترجم

كـنم، همراهـي نكنيـد، بـه       اگر با من عليه كسي كه مـن از او دوري مـي  ! اي دو دوست من   
  .عهدتان با من وفادار نيستند

* * *  
 ذَكَرْتُـــكِ والْخَطِّّـــي يخْطُـــرُ بينَنـــا   

  

ــت مِ    ــد نَهِلَــ ــا وقَــ ــةُالمثقَّنّــ ــسمرُفَــ   الــ
  

  )13، ص2ج( 
كـرد در ميـان، و حـال          لرزيد و حركت مي      ياد كردم تو را وحال آن كه نيزه خطي مي          :معني

  .هاي راست خاكستري رنگ آنكه به تحقيق آشاميده بود از خونمان بر نيزه
  :نكته
  ؛ به صورت مترادف الزم نيست»لرزيد كرد و مي حركت مي« كاربرد افعال ةترجم

  ؛عناي گندمگون است كه خاكستري معنا شده است به م»سمر«
 . را معنا كرد»الخطي« خطي در ادبيات عرب وجود ندارد، بايد ةنيز
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 : پيشنهاديةترجم
هاي راسـت گنـدمگون، از        تو را ياد كردم در حالي كه نيزه در ميان ما در حركت بود و نيزه               

  .خون ما آشاميده بود
* * *  

ــشاً  ــا قريـ ــا حاشـ ــاس مـ ــت النّـ  رأيـ
  

ــ   ــضَلُهم فِ فإنّــــ ــنُ أفَــــ ــاالا نَحــــ  عــــ
  

  )16، ص 2ج  (
تر از ايشان هستيم از حيثيـت كـرم و            شناختم مردماني را پس به درستي كه ما فاضل         :معني

  .ترند كردار سواي قبيله قريش كه ايشان از ما فاضل
  :نكته
  ؛ نكره لحاظ شده است،باشد و در ترجمه  ناس در شعر معرفه ميةكلم

 ترجمـه كـرده   »از حيـث «خوانيم  اش كه در نحو مي  ه مطابق با معناي لغوي    تمييز را در جمل   
در زبان عربي تمييز يـك لفـظ مـستقل و    . است در حالي كه تمييز بودن را از معني بايد بفهميم        

  ؛مشخص از لحاظ معني و اعراب دارد
 در مـتن اصـلي در جـاي         »ما حاشا قريـشاً   «بر خالف روش معمول مترجم، جمله معترضه        

 ؛دش ترجمه نشده و به آخر منتقل شده استخو
 ةاي است عربي كه به زبان مقصد مستقيماً منتقل شده است و بهتـر بـود كلمـ                   كلمه» سوي«

 ؛برد  را به كار مي»بجز«
 ؛ آورده شده كه در متن نيست»كرم«در ترجمه 

منه ستثنيدر استثنا الزم نيست مفهوم م     .  ضرورتي ندارد  »ترند  همه ايشان از ما فاضل    «عبارت  
 .تكرار شود
 : پيشنهاديةترجم

  .جز قريش، برتريم مردم بهةديدم كه ما از جهت  عمل بر هم
* * *  

ــدٍ  ــةُرب رفْــ ــو هرَقْتُــ ــك اليــ   ذلــ
  

  ... ــالِ م ــشَرٍ أقيـــ ــنْ معـــ ــرَي مِـــ  و أســـ
  

  )20، ص2ج (
 يعنـي  هاي سري كه اين صفت دارد كه افكندم آن را يا چه بسيار عطايي كه   چه كاسه  :معني

خوني كه ريختم آن را در اين روز و چه بسيار اسيراني كه اين صـفت داشـتند كـه از گروهـي                       
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  .بودند كه اين صفت داشتند كه پادشاهان حمير يا آن كه دشمنان بودند كه مالك شدم ايشان را
  :نكته

هـاي سـري كـه ايـن          چه كاسـه  «گونه توصيف كرده است     طبق عادت، مترجم صفت را اين     
از گروهي بودنـد كـه ايـن صـفت          «،  »بسيار اسيراني كه اين صفت داشتند     « و يا    » كه صفت دارد 

  ؛»داشتند
 دو معني در نظر گرفته و هر دو را پشت سرهم آورده اسـت و بـا                  »رفد« ةمترجم براي كلم  

و بـار    كاسه سرر را يك با»رفد«ايشان .  هر دو معني مورد نظر را آورده است   »يا «آوردن حرف 
  .، و با هر دو معني دو بار ترجمه كرده استنستهداديگر عطاء 

ل ترجمه نشده و در جمالت بعدي لحـاظ          او ة كه داللت بر تكثير دارد، در جمل       »رب«كلمه  
 .ده استگردي

 هرقته آمده و اين كلمه به معناي ريختن آب است پـس             »رفد« ةبا توجه به اينكه بعد از كلم      
قته در موارد زيادي به ريخـتن خـون هـم اطـالق             هر. باشد   صحيح نمي  »هاي سر   كاسه« ةترجم
 ؛شود مي

  . كرده استنازيبا زياد استفاده شده و عبارت را »كه«در ترجمه از حرف ربط 
 

  : پيشنهاديةترجم
از خانـدان پادشـاهان     [هايي كه در آن روز ريختم و چه بسيار افراد بزرگـي               چه بسيار خون  

  .كه به اسارت درآوردم] حمير
* * *  

ــتُ ـــش زعمــ ــوتَكُم قُرَيـــ  م أنَّ إخْــ
 منـــوا خَوفـــاً و جوعـــاً  ؤاولئـــك أُ

  

  إلــــــف ـــــملَه لَكُــــــم لَيــــــسإ والف 
ــد ــو قَـــ ــافواوجاعوا بنـــ ــدٍ و خـــ   أســـ

  

  )35،ص2ج  (
گمان كرديد اين كه به درستي كـه بـرادران و يـاوران شـما ماننـد قـريش هـستند در                       :معني

قريش است اجتماع و الفتي در آن دو كوچ كردن معيني           شرافت و بلندي رتبه از براي جماعت        
كه از براي ايشان در تجارب كه رفتن به سوي يمن بوده باشد در تابستان و رفتن به شام بـوده                     
باشد در زمستان و نيست از براي شما آن دو اجتماع و الفـت در آن دو كـوچ كـردن معـين آن                     

انـد    رسنگي و به تحقيق كه گرسنگي خورده      اند از ترس و گ      جماعت قريش ايمن گردانيده شده    
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  .اند اسد و ترسيده قبيله بني
  : نكته

 توضـيح   » الصيف  رحلة« و   » الشتاء رحلة«: به معني ايالف است كه دو رحله داشت       » إلف «-
  ؛ مگر در داخل پرانتز اين دو رحله در متن ضروري نيست،

  ؛تركيب درستي نيست» گرسنگي خوردن «-
  ؛ ضرورتي ندارد»ياران« و »برادران« ترادف -
هـاي ويرايـشي و در        هاي تفصيلي خارج از ترجمه، درست نيست مگر با عالمـت             افزوده -

  .موارد خيلي ضروري
  : پيشنهاديةترجم

 كـوچ دارنـد و      ] دو نوع  [شما پنداشتيد كه برادران شما مانند قريش هستند، حال آنكه آنان            
در قـرآن اسـت كـه       »  الشتاء و الـصيف    رحلةيالفهم  اليالف قريش ا   «ةاشاره به آي  . (شما نداريد 

جماعـت  .) باشـد   اولي رفتن به سوي شام در زمستان و ديگري به سوي يمـن در تابـستان مـي                 
   .اسد گرسنه ماندند و در ناامني قريش از ترس و گرسنگي در امان بودند در حالي كه قبيله بني

* * *  
ــشايخ   ــا و مـ ــي بِالقَنـ ــأطْلُب حقَّـ  سـ

ــالٌ اذا  ــوا ثقـ ــاف اذا دعـ ــوا خِفـ  القـ
  

    ــرْد ــاالْتَثموا مــ ــولِ مــ ــنْ طــ ــأنَّهم مِــ  كــ
ــدوا  ــل إذا عـــ ــدوا قَليـــ ــرٌ اذا شَـــ  كَثيـــ

  

  )42، ص 2ج (
ها و بزرگـان سـالمندي چنـد كـه             زود باشد كه طلب كنم حق خود را به واسطه نيزه           :معني

و اين صفت دارند ريش هستند  هاي بي گويا ايشان از طول بستن نقاب در وقت جنگ مثل طفل
كه سنگين هستند هرگاه جنگ كنند با دشمنان سبك هستند هرگاه خوانده شوند به جهت ياري                

  .كردن بسيار هستند هرگاه حمله كنند در جنگ اندك هستند هرگاه شمرده شوند
  :نكته

  ؛ ضرورتي ندارد، كه به صورت صفت و موصوف آمده»بزرگان سالمند«ترادف 
  ؛نا شده كه درست نيستريش مع طفل بي) مرد(
داران است كـه     جمع مشيح به معني جنگجويان و دالوران و يورش برندگان و نيزه            »مشايح«

 .  تصور كرده است»مشايخ«مؤلف محترم آنرا 
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  : پيشنهاديةترجم
دالورانـي كـه بـه خـاطر        . ها و جنگجويان طلب خـواهم كـرد         به زودي حق خود را با نيزه      

-در هنگام جنگ و ستيز سنگين     . ريش هستند    مانند نوجوانان بي   ]رهبر چه [طوالني بستن نقاب    
-ند چون حمله كنند و اندك      هست  و فراوان  ،نداند و هنگامي كه به جنگ فراخوانده شوند سبك        ا
  .ند اگر شمرده شوندا

* * *  
ــي االَرض   ــا عل ــرِبنا و أهرَقن ــةشَ  ً جرْع

  

ــفِ   ــصيب  لـ ــرامِ نـ ــأسِ الْكِـ ــنْ كـ  ألرضِ مِـ
  

  )62ص ، 2ج  (
 آشاميدم شراب را و ريختم بر روي زمين جرعة و حصة اندكي را پس از براي زمين                  :معني

  .است از جام پاكيزه پر از شراب حصه و بهرة 
  :نكته

جمالت فعليه، فعليه ترجمه شده است، همچنان كه جمالت اسميه را هم به همـين شـكل                 
  ست؛ رسا نيدر حالي كهترجمه كرده 

الخط قديم نوشته شده است كه اكنـون بـه صـورت       رسم ةنيز به شيو  »  ةحص«و  »  بهرة«كلمة  
  ؛عالوه مترادف آوردن آنها ضرورتي ندارده ب. شود اي نوشته مي اي و حصه بهره

 ؛مفرد ترجمه شده در حالي كه بايد جمع ترجمه شود» اهرقنا«و » شربنا«الغير  هاي متكلم مع فعل
 ؛مده استدر شعر نيا )پر از شراب(معادل عبارت 

 »جام سـخاوتمندان  «آيد     درست به نظر نمي    »كاس الكرام « براي ترجمه    »جام پاكيزه «عبارت  
 .شود پيشنهاد مي
  : پيشنهاديةترجم

چـه اينكــه زمـين هــم از جــام   . اي از آن بــه زمـين ريختــيم  شـراب را آشــاميديم و جرعـه  
  . اي دارد سخاوتمندان بهره

* * *  
ــالي  ــبِ و حــــ ــدغُ الحبيــــ  صــــ

ــ ـــاءٍ و ثَغْـــــ ـــي صفـــــ  ـرُه فــــ
  

ــالي    ــا كَالليـــــــــــــ  كِالهمـــــــــــــ
 و أدمعـــــــــــــــي كَالّلئـــــــــــــــالي

  

هـاي او و       زلف دوست و حال من هر دوتاي مثل شبهاي هستند در سياهي و دنـدان               :معني
  .هاي مرواريد است هاي چشم در صفا مثل دندان اشك
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  : نكته
د ترجمه نمـوده    هاي مرواري   لئالي جمع لؤلؤ است و به معناي مرواريد است و مترجم دندان           

  ؛هاي مرواريد باشد كه غلط تايپي است شايد منظور مترجم دانه. است
در زبان فارسي به معني شفافي يا صاف بودن است كه به دليل اسـتعمال زيـاد ايـن           ) صفاء(

  ؛كلمه به همان صورت آورده شده است
روري در تشبيه زلف و حـال پريـشان، ضـ         » سياه «ةشب به سياهي معروف است و ذكر كلم       

 . سياهي نيامده است  كلمة،مخصوصاً اينكه در شعر. رسد به نظر نمي
  : پيشنهاديةترجم
هـاي مـن در       هاي او اشك    ند و دندان   هست هاي يار و حال و روز من هر دو مانند شب            زلف

  .زاللي و درخشندگي مانند مرواريدند
  

* * *                                                       
 روب بِنَـصلِ الـسيفِ سـوقَ سِـمانها        ضَ

  

ــاقِرُ     ــك عـــــ ــدِموا زاداً فَإنّـــــ   إذا عـــــ

  

  )73، ص 2ج  (
هاي پـاي شـتران چـاق را و هرگـاه معـدوم                او بسيار زننده است به دم شمشير ساق        :معني

ها قطعه طعامي را به واسطه خوردن ايشان آن طعام را پس به درستي كـه   سازند و نيابند ميهمان  
  .ندة و برندة قطعه ديگري از گوشت شتر را و حاضر كننده آن را نزد ايشانجراحت كن
  :نكته
در صورتي كـه    . هو ضروب .  ضروب را خبر براي مبتدأ محذوف گرفته است        ،ف محترم مؤلّ

ضروب بنصل السيف هـم مربـوط بـه مخاطـب اسـت و              » فانّك عاقر  « رسد به قرينة    به نظر مي  
  ؛كند ، شعر معناي درستي پيدا نمي»هو« ضمير با. مبتداي محذوف أنت است نه هو

اي و    جراحت كننـده  « ترجمه است بايد پرهيز نمود مانند        از آوردن كلمات مترادف كه مخلّ     
  ؛»اي برنده
» اي  حاضـر كننـده   «،  »اي  برنـده «. الخط آن زمان اسـت      مربوط به رسم  »  برندةو  حاضر كنندة   «

 ؛باشند متناسب قواعد اماليي زبان حاضر مي
 .شود ي در ترجمه محسوب ميجمه، به شرح تبديل شده است كه خلل جدتر
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  : پيشنهاديةترجم
 شمـشيرت شـتران فربـه را         گاه كه چيزي براي خوراكي يافت نشود اين تويي كه با تيغة             آن

  .نيكُ ميپي
* * *  

ـــا  ــونِ و نيلهـ ــإحرازِ الفنـ ــت بـ  طَويـ
ــا   ــون وحظََّهـ ــت الفُنـ ــين تعاطَيـ  فَحـ

  

ــباب   ــونُرِداء شـــــ ــون فُنُـــــ  ي و الْجنـــــ
ـــونُ    ــونَ جنــــ ــي أنَّ الفُنـــ ــين لـــ  تبـــ

  

  )80،ص 2ج (
ها و رسيدن به آن و تحصيل كردن آن جامـه              در هم پيچيدم به جمع كردن اقسام علم        :معني

هاي مختلف است، پس زماني كه فرا گرفتم اقـسام            جواني خود را و حال آنكه ديوانگي قسمت       
را ظاهر شد از براي من اينكه تحصيل كردن اقسام علوم محض            مند شدن از آنها       علوم را و بهره   
  .ديوانگي است

  : نكته
  ؛كافي بود» نَيلْها« براي ترجمه »تحصيل كردن آن« و »رسيدن به آن«يكي از دو عبارت 

تـوان آن را كنايـه از     اللفظي شده، در حالي كه مـي        معني تحت » طويت رداء شبابي  «در اينجا   
  ؛»ام را سپري كردم صيل علوم، جوانيتحبراي  «:اين جمله گرفت

 ي به وجود آمده است؛ فاصلة زياد،ميان فاعل و فعل و مفعول
  ؛حاليه نيست» والمجنون«واو 

 . ضروري نيست،در ترجمه» محض«كلمة 
  : پيشنهاديةترجم
ديـوانگي هـم فنـون و    . پيچيدمهم علوم و رسيدن به آنها در سب همةام را در ك    جواني  جامة

 ] تحـصيل [مند شدم برايم روشن شد كه   و بهره مو وقتي علوم و فنون را فرا گرفت       . ي دارد انواع
  .فنون گوناگون خود، جنون است

* * *  
دغَيكِ بالمِـسكِ       ناكِ في تشْبيهِ صـظَلَم 

  

 التّـــشبيهِ نقـــصانُ مـــا يحكـــي     ةفقاعِـــد  
  

  )82، ص 2ج  (
ترا به مشك پس قاعده تشبيه، نقصان        ظلم كرديم در حق تو در تشبيه كردن دو زلف            :معني

  .كنند او را به چيز ديگر و كمي آن چنان چيزي است كه تشبيه مي
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  :نكته
  ؛»نقصان و كمي«پرهيز از تكرار مترادف 

  ؛زيادي است» دو زلف ترا«در » را«واسطة  عالمت مفعول بي
 . باشد» فايده«ممكن است » قاعده«كلمة 

 :ترجمه پيشنهادي
 ايـن اسـت كـه       ،چون اصل در تـشبيه    . يت به مشك در حق تو جفا كرديم       ها  در تشبيه زلف  

ايـم، كـامالً      يعني تشبيه در رساندن آن مفهوم كه قصد كـرده         . ( حاكي از نقص شبه است     ،تشبيه
كند، و محبوبه آن قدر زلفهايش زيباست كه در تشبيه آن به              رسا نيست و حق مطلب را ادا نمي       

  ).ش كوتاهي شده استمشك، در حقّ
* * *  

ظــــيمع لــــمــــري أنْ يملَع ظــــيمع  

  

     ــليم ــام ســــ ــي و األنــــ ــĤل علــــ  بِــــ
  )91ص ،2ج(                                         

بزرگي است هر آينه بـه جـان خـودم قـسم اينكـه نـازل شـود امـر سـختي بـه                          امر :معني
  . ها و حال آن كه خالئق سالم باشند از ناخوشي) ع(طالب بن علي آل

  :نكته
 قـرآن ايـن     ةكيد در آن زمان، معمول بوده، مخصوصاً در ترجمـ         أبراي ت » هر آينه  «ةر كلم ذك

  ؛خورد كلمه زياد به چشم مي
 معترضه است، ولـي در ترجمـه بهتـر          ةاگرچه در وسط جمله آمده و جمل      » لعمري«عبارت  

  .نمايد كه در آغاز جمله بيايد مي
  : پيشنهاديةترجم

ـ الـسالم عليـه ـ طالب   ابي زرگي است كه به آل علي بنبه جان خودم سوگند، اين مصيبت ب   
  .مصيبتي بزرگ برسد در حالي كه همة مردم در سالمت باشند

* * *  
   ــيكُم ــب ف ــا المعاقَ ــي و أن ــري جن  غَي

  

  المتَنَّــــــدِمِ سبابــــــــةفَــكَـأنّنـــــــي   
  

  )118، ص 2ج (              
ه و گرفته شده به گناه هستم در ميـان       غير من گناه كرده است و من عقوبت كرده شد          :معني

گزد و حال آن      شما پس گويا كه مثل انگشت سبابه شخص پشيمان هستم كه او را به دندان مي               
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  .كه گناهي نكرده است آن انگشت
  :نكته

   ؛»عقوبت كرده شده و گرفته شده به گناه«هاي مترادف  استعمال عبارت
  .تكرار انگشت در پايان جمله زايد است

   : پيشنهاديةترجم
 ةكس ديگري گناه كرده، و من در ميان شما مجازات شدم، گويـا مـن ماننـد انگـشت سـباب                    

  ].شود  كه گناهي نكرده و مجازات مي[شخص پشيمان هستم 
* * *  

ــتَهم   ــاد اهللاُ نِعمـ ــد أعـ ــبحوا قَـ  فَأصـ
  

 إذ هـــم قُـــرَيش و إذمــــا مِـــثلُهم بــــشَرُ     
  

  )129، ص 2ج           (              
 پس گرديدند آن جماعت قريش كه به تحقيق بازگردانيد خداوند دولت ايشان را بـه                :يمعن

  .ايشان به علت آنكه قريش هستند و به علت آن كه نيست مثل ايشان در وجود انساني
  :نكته

كردن اسـت و حـال آنكـه در اينجـا فعـل             گرديدند، به معناي چرخيدن، دور زدن و گردش       
  . آن تصريح شودكمكي است و ضرورتي ندارد به

   : پيشنهاديةترجم
انـد و بـشري        قـريش  ةخداوند نعمت آن جماعت را به ايشان بازگردانيد، زيرا كه آنان قبيلـ            

  .همانند آن نيست
* * *  

ــوتِهِم   ــولَ  بيـ ــداجونَ حـ ــذُ هـ  قنافِـ
  

ـــم     ــانَ إياّهـــ ـــا كــ ــةُبِمــ ــوداعطيــ   عــ
  

  )297، ص 2ج                (              
اند به طريـق اضـطراب و         ط جرير خارپشتاني چند هستند كه بسيار راه رونده         اين ره  :معني

هاي اين جماعت به سبب آن چنان چيزي كـه بـود عطيـه پـدر جريـر                      ارتعاش در اطراف خانه   
  .عادت داده بود ايشان را

  :نكته
   ؛اي عربي است كه مستقيماً به زبان مقصد منتقل شده  كلمه،»رهط«
  ؛»هم قناقذ«وف است حذاي م خبر براي مبتد»قناقذ«
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 .ضروري نيست» اضطراب و ارتعاش«الفاظ مترادف 
  : پيشنهاديةترجم

شب را  ) آن جماعت (هاي آنان     قوم جرير مانند خارپشتاني هستند كه با لرز در اطراف خانه          
  .به آنها داده) پدر جرير(رسانند، به سبب عادتي كه عطيه  به صبح مي

* * *  
ــرِ   ــوب الطّي ــأنَّ قُل ــاًك ــســاً رطب و ياب  

  

  كْرِهـــا العالْبـــاليلَـــدي و ـــشفو الح نّـــاب 
  

  )297، ص 2ج               (              
 آن عقاب مثـل عنـاب و مثـل          ةهاي مرغان در حال تري و خشكي نزد آشيان           گويا دل  :معني

  .خرماي پوسيده است
  :نكته

  ت؛گردد كه در بيت قبل ذكر شده اس ميبه عقاب بر» وكرها«ضمير 
  ؛مناسب نيست» مثل خرماي پوسيده«و » مثل عناب« مثل ةتكرار كلم
 ؛شويم  با استعمال يكي از ديگري مستغني مييست؛الزم ن» مثل«به همراه » گويا «ةذكر كلم

 عنّاب صحيح است كـه مفـرد        ؛با فتحه آمده كه ظاهراً درست نيست      » عنّاب«،  در متن كتاب  
 .باشد مي» عنّابه«آن 

  :هادي پيشنترجمة
  .هاي مرغان در تري و خشكي، در كنار النة آن عقاب، گويي عنّاب و خرماي پوسيده است دل

  :نتيجه
در اين دوره . ترجمة اشعار از عربي به فارسي در عصر قاجار چندان مورد توجه نبوده است

. سـت اللفظي ا   اند و شيوة ترجمه آنها تحت       برخي از نويسندگان، خود به اين امر مبادرت نموده        
آيد و به نظر نگارنده براي جـاودان مانـدن    ها به شمار مي الشواهد يكي از اين نمونه  كتاب جامع 

اللفظـي    ترجمـة تحـت   .  در اين كتاب نگريـست     ة الزم است با نظري انتقادي به شيوة ترجم        آن
مترجم بايد واحد ترجمه را جمله در . شود براي ترجمه باالخص براي ترجمه شعر پيشنهاد نمي  

محمـدباقر شـريف    . هاي خاص هر زبان دست به ترجمه بزنـد          ر بگيرد و با توجه به ظرفيت      نظ
 ترجمه كرده كه در بسياري أهاي زبان مبد الشواهد را با توجه به ويژگي اشعار عربي كتاب جامع   

بررسي شيوة ترجمه و ذكر نكات الزم جهت اصالح .  مبهم و گنگ شده است، ترجمه ،از موارد 
  .رسد اي مخاطبان اين كتاب ضروري به نظر ميشيوة ترجمه بر
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  :هانوشتپي
  .)61، ص5آغا بزرگ طهراني، الذريعه، ج( هـ ق ذكر كرده است 1306مؤلف كتاب الذريعه، تاريخ وفات او را سال ـ 1
  .ت غايي و علّماديت ت صوري، علّت فاعلي، علّعلّ: شود ت نام برده ميعلّدر فلسفه از چهار نوع ـ 2
  

  :منابع
 .ش.هـ1364شهر اردكان، كانون كتاب، ، 1جسپهري اردكاني، علي، تاريخ اردكان،  ـ 1
 .56، ص 42 ش ،، مترجم»نگاهي به امانت در ترجمه«جو، علي،  صلح ـ 2
 .90، ص 2 ش ه،، مجلة ترجم»ترجمه يعني خيانت«رمپاروتادو، آلبير، مترجم كاظم كرداني،  ـ 3
 .بيروت، 1، جالحديثه، مجاني افرامالبستاني، فؤاد ـ 4
 . هـ ق1414الغالييني، مصطفي، رجال المعلقات العشر، القاهره،  ـ 5



  
  
  

  نگاه رضي و جامي ي استثنائيه از»االّ«
  غالمعباس رضايي  دكتر

  دانشگاه تهراندانشيار 
  و

  البنين قدرتي ام
  )40تا21از ص( 

  
  :چكيده

ضـي و شـرح جـامي ـ بـه      ـ شرح ر» كافيه «مقالة حاضر با تكيه بر دو شرح مهم 
آنچـه درايـن مقالـه،    . پـردازد  بحث پيرامون  استثناء و ركن اصلي آن يعني مستثني مـي          

ها و استفاده از اين كتب        مورد نظر بوده است تدقيق نظر در منابع گذشته، بازخواني آن          
هاي گرامـري ايـن       مرجع در جهت عمق بخشيدن به يادگيري زبان عربي و فهم فلسفه           

هـاي    هـا و تعليـل      هايي ازاين فلـسفه     نگارندگان درصددند با ذكرنمونه   . استزبان زنده   
تـوان آمـوزش زبـان را بـا       ، توجه خواننده را به اين موضوع جلب نمايند كه مي            نحوي

فلسفة آن درآميخت تا يادگيري زبان، آسان و عميق شده، معيارهاي ساختاركالم از اين              
  .ها استخراج گردد تعليل
  

، احكـام و اعـراب        ، انـواع اسـتثناء      ، جـامي    ، رضـي    »االّ«،     استثناء :ديهاي كلي   واژه
  .استثناء
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  :مقدمه
ـ  إنْ«استثناء درادبيات و روايات ديني به معناي گفـتن            امـري كـه خداونـد              ؛ اسـت  » اهللا اء شَ

ـ  نِّيءٍ إِ اْولَنَّ  لِشَ  ال تَقُ «: دهد  مي رسول خود را بدان  فرمان      ـ ٰ ذ لٌي فاعِ ـ  كلِ ـ  نْ  أَ  ٰالّ  اِ  داً غِ شَ ياهللاُ اء «  
   )23ـ24  آية/كهف ةسور(

)   ان شـاء اهللا   ( گفتن اسـتثناء    .»ناءثْتِسالِ اْ هلُخِد ي انَ االيم إنَّ«: محمدبن مسعود آورده است كه      
  :گويد  ميو موالنا) دكتر ابراهيم ديباجي ازتقريرات درس استاد ( كند  ميايمان را وارد قلب

ــد« ــدا خواهــ ــر»گرخــ ــد از بطــ   نگفتنــ
ــت   ــسوتي اسـ ــرادم قـ ــتثناء مـ ــرك اسـ  تـ
 اي بـــــسا نـــــĤورده اســـــتثنا بگفـــــت

  

 پـــس خـــدا بنمودشـــان عجـــز بـــشر   
 ني همين گفتن كه عارض حالتي اسـت        
ــت    ــت جف ــان استثناس ــا ج ــان او ب  ج

  

 مشيت خداوندي است و اينكـه       تعليق كارها به  ة  لئابيات فوق وجود دارد، مس     مطلبي كه در  
 دراعمـاق روح خـود     زبان آورند  استثناء رابر ة  كه كلم  بدون اين    يب به مقام ربو   عارف اشخاص

  :دانند كه مي
ــةُ ــ األُأزِمــــ ــدِه مــــ ــرّاً بِيــــ  ورِ طُــــ

  

  ــالْو ــستَمِدةٌلُّ كُــ ــنْمــ ــددِه مِــ  )1(  مــ
  

از آن مقـام ربـوبي بـراي        هـا     موجودات و پديده  ة  تمام امور به دست اوست و هم      ة  شتسر ر 
  )78، ص 3ججعفري، (.گيرند  ميوجود كمك

 كـسي يـا     ،بـا ايـن اسـلوب     .سخن است  مهم و معتبر  هاي    اما اسلوب استثناء يكي ازاسلوب    
ـ      .كنيم  مي حكمي كه بر افراد ديگر شده است خارج        چيزي را از   مثبـت يـا    ة   اين خروج  به گون

  .تواند بيان گردد  ميمنفي 
ـ    اهميت و عظمت كاربرد اين اسـلوب در         و فنـون،  ي و عمـومي رايـج درعلـوم         احكـام كلّ

 ةجاللة   كلم .ي بدون تخصيص و استثناء وجود ندارد       تا آنجا كه گفته شده هيچ عام       ؛آشكاراست
 نظـم و نثـر   ،  حـديث  ،   قرآن .باشد  مي  متضمن اين اسلوب   ،   كه اساس توحيد است    »ال اله اال اهللا   «

 آن مشحون است و طوري با بيان انساني عجين گـشته اسـت كـه گويـا از                  عربي و غيرعربي از   
  .)ابراهيم ديباجي  دكتر  استادتقريرات درس از ( .ضروريات كالم به شمارمي آيد

 نمـود   ،سـوي فقيهـان    احكـام دينـي از     صدور شرع و دين و   ة  حوز ويژه  در  ه  اين اسلوب ب  
كتاب و سنت وارد شده است كه به حال خود باقي مانـده و               بيشتري دارد چرا كه عموماتي در     

اي  دسـته  و) 20  آيـة /بقـره سـورة   (»ء قـدير إن اهللا علي كـل شـي      «: اند، مانند تخصيص نخورده 
 األنعام اال ما يتلي     مةيبهأحلّت لكم   «:  مانند ،اند حكم عام خارج شده     از  و تخصيص خورده ،ديگر
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يـك جـاي      عـام در   مـثالً ،    مولي است ها    و برخي ديگر كاشف آن    ) 1 آية /مائده  سورة   (»عليكم
  .)349، ص 1ظفّر، جم( جاي ديگر قرآن آمده و خاص در

زوايـاي   بالغيان و اصوليان مـورد توجـه بـوده و از   ،   اسلوب استثناء همواره ازسوي نحويان    
 الرسـالة «جملـه    انـد، از   اند و كتبي به رشـته تحريـر درآورده         مختلف به بررسي استثناء پرداخته    

  .ق.  هــ   1320گذشته به سـال     س األعرجي در   از شيخ علي بن محمد بن حسن مقد        »ةياالستثنائ
 ق؛. هــ  1311 درگذشـته بـه سـال        ،  شيخ احمد بن شيخ ابراهيم البحراني       از »هياالستثنائالرساله  «
كتاب   و نيز  ،مورد استثناء به بحث پرداخته است      لف اين كتاب، به سبك اصولي و نحوي در        ؤم
تمـام   بـه ا .ق.هـ 1287 از علي بن محمد بن حسن االعرجي كه آن را به سال           » المشتغلين تحفة«

و كوتاه سخن آنكه با توجه به اهميـت    ) از تقريرات درس دكتر ابراهيم ديباجي       (رسانيده است   
 گـستردگي موضـوع و انـواع آن ازحيـث ادوات و اقـسام مـستثني بـه تـدوين                    ،  اسلوب استثناء 

 تـا  بـه    ، ايـم  شرح رضي و جـامي پرداختـه    و مستثناي آن با تكيه بر    »االّ« ةنوشتاري كوتاه دربار  
شرح خود با پـرداختن      چرا كه رضي در    قواعد نحوي دست يابيم    ناخت گسترده و كاملي در    ش

و  گـشته  ديگـران متمـايز    شواهد شـعري فـراوان از      و بسيارهاي    نحو و آوردن تعليل   ة  به فلسف 
 قول و سخنش حجتي براي حل مـشكالت نحـوي بـوده             ،  »ةيائيالضالفوائد  «جامي نيز با كتابش     

 دربيان مطالب روي به تفصيل نهاده و جامي بـه           »رضي«با اين تفاوت كه     . )127حكمت، ص (است  
  .اختصار گذرانده است

 اسـت و    قـرار گرفتـه   با عناوين مختلف مـورد بررسـي        » االّ«تنها مستثناي به     اين نوشتار  در
 دراين نوشـته  .زبان رضي و جامي بيان شود  ازيبحث داليل و براهين تالش گرديده تا براي هر   

 الكتاب  ،  كتب نحوي معتبري چون شرح المفصل، مغني اللبيب        ر شرح رضي و جامي از     عالوه ب 
   .ايم جستهها  و غيره بهره

  
  :لغت و اصطالح   دراستثناء

     ة و از مـاد    .شود ي اطالق مي  قانون كلّ  استثناء در لغت به خارج كردن چيزي از يك قاعده و          
 هنگامي كه اسـب را از     )  ثني   ةماد؛    ابن منظور (. به معناي بازداشتن و منصرف كردن است       »ثَنْي«

استثناء ازآن جهت به ايـن نـام،         .»سِهِالنٌ عِنانَ فَرَ  ثَنَي فُ «شود    مي  گفته ،مسيري بازدارند  رفتن در 
 »العطف« به معناي    »ثني«ة  نيزماد. شود  مي منه خارج ناميده شده است كه مستثني ازحكم مستثني      

 استثناء ناميـده شـده كـه مـستثني          ،دراين صورت استثناء ازآن جهت     و   )141، ص 1، ج   الصبان( است
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    )2(. گيرد  ميشود و با اين خروج مورد توجه قرار  ميمنه خارجازحكم مستثني
حكم ماقبل    آن از  نظاير و»  االّ «بعد   خارج كردن اسم ما    اصطالح عبارت است از    استثناء در 

  .»اًلي ع االّمو ني القَاءج « مانند)3(؛آن باشد، خواه نباشدقبل  آن داخل ما  خواه اسم مابعدِ، »االّ«
  

  :استثناءمعناي 
اسـم   معتقد است كه استثناء تنهـا از      » كسائي«؛  معناي استثناء نظرات مختلفي وجود دارد      در

 شده است و    استثناء) القوم  ( اسم   از» زيد«؛ دراين مثال،    »قَام القَوم االّ زيداً   «: ؛ مانند گيردصورت مي 
اعتقاد دارد كه اسـتثناء از فعـل صـورت    » فراء«. نسبت به قيام زيد و ديگران خبري داده نشده است    

اما سيبويه اعتقـاد    . قيام زيد از قيام قوم استثناء شده است       » قَام القَوم االّ زيداً   «مثالً در جملة    . گيرد  مي
نسبت دادن اسـتثناء بـه    زيرا هيچ دليلي بر. كند اء ميفعل استثن اسم را از اسم، و فعل را از» االّ«دارد  

پس در مثال فوق، زيد را از قوم و قيام  او            . ، وجود ندارد    بدون ديگري ) اسم و فعل    (يكي ازآن دو    
  )513، ص المرادي(. ، سخن سيبويه است كنيم و سخن صحيح را از قيام قوم استثناء مي

  
  :اصطالحات 

. خاصي وجود دارد كه براي فهم احكام استثناء ضرورت دارد          اصطالحات   ،بحث استثناء  در
  :اين اصطالحات عبارتند از 

  .گردد  مي خارج و نظاير آن است كه ازحكم ما قبل االّ  اسم ما بعد االّ:ـ مستثني1
آن  باشد و مـستثني از      مي حكم آن است كه داخل در     و نظاير  االّ   قبل  اسم ما  :منه  ـ مستثني 2
 .گردد  ميخارج
 االّ  قَام القَـوم  «شود، مانند     مي منه خارج  مستثني مستثني از ها    آنة   به وسيل  :ـ ادوات استثناء  3
ادوات . باشـد  مـي از ادوات اسـتثناء     » االّ«مستثني و   » زيد «،  منه مستثني» قوم«،    اين مثال   در ؛»زيداً

  :استثناء دو نوع است
  ...ي وو سِ، ريغَ,  االّ ماننداند، ادوات مصطلح كه براي استثناء وضع شده) الف
اي مفـاد و         ولي بـه گونـه  ، اند حقيقت براي استثناء وضع نشده ادوات غيرمصطلح كه در   ) ب

تقريـرات   از (» اقتطف و خصوصاً   ، اصطفي ،اجتبي«:شود، مانند   مي فهميدهها    آن معناي استثناء از  
  )درس دكتر ابراهيم ديباجي

  . »ما راَيت أحداً االّ علياً«، مانند  شود منه در جمله ذكر مي ستثني آن است كه م:ـ استثناي تام4
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 مـراد از  ؛ م نـشده باشـد  نفي برآن مقد آن است كه نفي و شبه):مثبت( ـ استثناي موجب  5
   »عيداًس االّ الميذُ ني التّاءج «:، مانند)استفهام استنهي و (نفي شبه

:  ماننـد  ،  م گـردد  نفي برجملـه مقـد     است كه نفي و شبه      آن ):منفي  ( ـ استثناي غيرموجب  6
اين گونه استثناء يا لفظـي اسـت يـا           است كه نفي در     ذكر ةشايست. »زيداً   االّ   ماجاءني مِن أحد  «

ـ  أنْ االّ   ي اهللاُ أبي« : نفي لفظي همچون مثال پيشين و نفي معنوي مانند         .معنوي تِ يـ  م  سـوره  (»هور نُ
 نحويان فعل    .است ولي اين گونه نيست    ) مثبت( موجب   ،   استثنا ه ظاهراً در اين آي  )  31، ص توبه

»ياند ويل كردهأ ت»اليريد« را به فعل منفي »يأب.  
ص الطبِ «:  مانند)4(منه باشد  آن است كه مستثني بعضي ازمستثني      :ـ استثناي متصل  7 فَحـ  يـب
ايـن   است و در  ) الجسم(منه   جزاي مستثني ا جزئي از ) اليد( مستثني ،  اين مثال   در »دالي االّ   مسالجِ
اسـتثناي متـصل تعريـف        از »رضـي و جـامي    «. منه است  لف مستثني  مستثني درحكم مخا   ،حال
حكـم يـك متعـدد        آن اسـت كـه از      ، مستثناي متـصل   :گويد مي» رضي« .اند تري ارايه داده   كامل

الرضـي  (اسـت    رتقـدي  شـده و گـاهي در      اين متعـدد گـاهي ذكـر       شود و   مي خارج) منه مستثني(
شـده   ذكـر ) منـه  مستثني(اين مثال، متعدد      در »داًيز االّ   موني القَ جاء« : مانند .)76، ص 2، ج   االسترآبادي

ا م«: گونه  است   اين ،باشد و اصل جمله    مي تقدير  در ،   متعدد »ديز االّ   نيا جاء م« مثال است و در  
جاء ني أحاالّ د ز يباشـد،  ) منـه  مـستثني (متعـدد    داخل در  االّ   بعد اسم ما  اگر  به عبارت ديگر   .»د

  اسـتثناي حقيقـي اسـت و اصـل در          ،   متصل است و لذا گفته شده است استثناي متصل         ياستثنا
يـك متعـدد      آن اسـت كـه از      ، مستثناي متصل  :گويد  مي  نيز »جامي« .استثناء، متصل بودن است   

  خـواه آن متعـدد ذكـر   ، خارج شده اسـت ـ كه جزئيات يا اجزاء آن متعدد باشد  ـ) منه مستثني(
  . )150جامي، ص( »داًيز االّ دني أحما جاء«:  مانند.شده باشد خواه نشده باشد

ـ «:  ماننـد  .منه نباشد  مستثني  آن است كه مستثني بعضي از      ):منفصل( استثناي منقطع    ـ 8 جاء 
منه نيست كـه بخـواهيم       مستثني  در داخل،    حقيقت  در »حمار«اين مثال     در .»ماراًحِ االّ   موني القَ 

 ،  منه خارج شده است ؛ لـذا اسـتثناء         مستثني  از )آمدن(حكم   بلكه مستثني در  ،    آن را استثناء كنيم   
نه ،    شود  مي منه خارج   به عبارت ديگر مستثني ازحكم مستثني      ؛حكمي است ،  مستثناي منقطع  در
  درايـن آيـه    ،  )62آيـة / مـريم سورة  (»الّ سالماً إ واًغْ لَ ايه فِ نَعومسيالَ«ة  نيز مانند آي   منه و  مستثني از
  . نيست»سالم« بعضي از »لغو«

؛ در اين مثـال،     »ما قَام االّ زيد   «:  آن است كه مستثني منه حذف شده باشد، مانند         :ـ استثناي مفرّغ  9
  .»ام أحد االّ زيدما قَ«: گونه است جمله اين منه مقدر استثناء گرديده است و تقدير مستثني از مستثني
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و مـستثناي آن     » االّ«حال كه مصطلحات استثناء بـه اختـصار بيـان شـد بـه بحـث پيرامـون                   
  .پردازيم مي

  
  :صرفي و لغوي نظر  از»االّ«وضع 

بـراي اسـتثناء وضـع شـده         به اتفاق آراء نحويان يك حرف است كه با همين سـاختار           » اال«
 »إنْ« و اگر مركـب باشـد، از         )159، ص 1، ج  المنصف ،  منِّيالشُ(. باشد  مي اي بسيط  است و كلمه  

 از حروف جازمه است و دو فعـل را          ، تركيب يافته است و در اين صورت       »الي نفي «شرطيه و   
 » و مگـر   زءجـ « درلغت به معناي     »االّ«. )102 ص   ،1 ج   ،ابن هشام، مغني اللبيب   (كند   ميمجزوم  

ين صـورت       ا  كه در  »غير«جمله به معناي      از ،  ترفته اس  كاره  معناي ديگري ب   است و گاهي در   
  . صفت است نه استثناء»االّ«

  
  :»االّ«اعراب و احكام مستثني به 

  : سه حكم اعرابي خواهد داشتـنشود  تكرار االّ درصورتي كهـ » االّ«مستثناي به 
  ؛ مستثني واجب النصب استـ1
  ؛منه است  مستثني جوازا  منصوب  يا تابع مستثنيـ2
  .)غاستثناي مفرّ(پذيرد   مي مستثني برحسب عوامل اعرابـ3

  .پردازيم  مياين سه حكم حال به شرح و بررسي هريك از
النصب است  مواردي كه مستثني واجب:لحكم او:  

 »داًيز االّ   مواني القَ أتَ«:  مانند و مستثني متصل يا منقطع باشد،     ) مثبت(ـ كالم، تام موجب     1
  .)249آية/ بقرهسورة ( »ليالًقَ االّ هنْوا مِبرِشَفَ«ة و آي

 مانند بيت زير  ،    است ولي مستثني منصوب نيست    ) مثبت(ظاهر موجب   گاهي جمله در   :نكته
  :از أخطل نصراني تَغلبي

 ربِويالـــــصمِـــــنْةِم مهلٌ خَلَـــــقٌزِنْـــــ م 
  

      ــد ــؤْي و الوتِـ ــرَاال النُّـ ــافٍ تَغَيـ  )5(عـ
  

 ،  حال آن كه بايد منصوب باشد، زيـرا جملـه          ه مرفوع شده و    است ك  »النؤي« ةشاهد در كلم  
اند و   ويل كرده أ ت »هِي حالِ لَلَم يبقَ ع  « را به    »تَغَيرَ«اين مورد، فعل    ر  نحويان د . تام و موجب است   

فعـل   مـستتردر  ضـمير  بـدل از  (به عنوان بـدل     ) النؤي(مستثني   معنا منفي است و    لذا جمله در  
  .    )349، ص1، ج ؛ األزهري435، ص2األشموني، ج( مرفوع گرديده است )باشد  ميمنه كه مستثني »تغير«
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  :دليل وجوب نصب مستثني دركالم موجب
 ايـن امـر    بـر »رضي«  و »جامي« . منصوب است وجوباً، )مثبت(كالم تام موجب  مستثني در 

  مـستثني در   :گويـد   مي او. كند  مي شرح خود دليل آن را نيز بيان        در »رضي« ولي   ،  اند كيد كرده أت
تـوان  بـدل يـا تفريـغ          نمي،    كالم موجب   منصوب است، زيرا مستثني را در      كالم موجب وجوبًا  

توضـيح  . )83، ص 2شرح الرضي علي الكافيه، ج    (ماند    مي داد و لذا تنها منصوب شدن مستثني باقي        قرار
ـ  جـاء «شود    مي  وقتي گفته  .عامل است  مطلب اين است كه بدل درحكم تكرار       ـ ز االّ   مو القَ داًي« ،

 گونـه  آيـد و معنـا ايـن        مـي   برسر زيـد در    )جاء( عامل   ،دهيم  قرار »لقوما«چنانچه زيد را بدل از    
آمـدن    قصد داشتيم از   »داًيز االّ   مو القَ جاء« حال آن كه ما با بيان        . زيد آمد  :»ديني ز جاء«شود   مي

 پـس بـدل    .شـود   مـي  اين هـدف نقـض   ،  »زيد«دهيم، ولي با بدل قراردادن       قوم، بدون زيد خبر   
  .پذيرد مي اعراب كالم موجب جايز نيست و مستثني مستقالً قراردادن مستثني در

محـال   كالم موجب، به امـر  غ درنيست؛ زيرا مستثناي مفرّ  اما تفريغ نيزدركالم موجب جايز      
مـردم را   ة  ن است كه من هم     معنا اي  »داًيز االّ   تبرَضَ«: گفته شود  مثال اگر  طور به. گردد مي منجر

 ،  مـردم  ايـن كـه قـصد مـا از         اي دال بـر    زدم جز زيد را و اين امري محال است و وجود قرينه           
  .)604، 1، ج العقيلي الهمداني المصري (است  نادر، ايم جمعيت خاصي بوده يا قصد مبالغه داشته

 »مو القَداًيز االّ امقَ «ند مان)، مثبت  يا  منفي  باشد خواه متصل يا منقطع(ـ مستثناي مقدم 2
    .»مو القَداًيز االّ امما قَ«و 

 ؛  336، ص 2، ج   سـيبويه ( .)ص( گرامـي اسـالم       خطاب به پيـامبر    »كعب بن مالك  «و مانند سخن    
  .)37، 1، ج الشنتمري

ــا   ــيس لَنـ ــك لـ ــا فيـ ــب علينـ ــاس ألْـ  النّـ
  

 )6(الــــسيوف وأطــــراف القَنــــا وزراالّ   
  

 اصـل   .منـصوب اسـت    م گرديده و   مقد )وزر(برمستثني منه   ) السيوف( مستثني   ،يتاين ب  در
  .» االّ السيوفلَيس لَنا وزر«جمله چنين بوده است 

 بلكـه  ، كننـد  م را همواره منصوب نمـي  مستثناي مقد  ،الزم به ذكراست كه كوفيان و بغداديان      
، أوضـح     ابن هـشام  (دهند    مي نيز اجازه  تثني را  تابع بودن مس   ،   باشد )منفي(هرگاه مستثني غيرموجب    

د يز االّ ما جاء« : مانند، )452ـ449، صص2، ج ؛ األشموني 65،ص  2المسالك، ج  أحـ زيـد « در ايـن مثـال   ؛»د« 
 زيـد « در   )جـاء ( زيرا عامـل     ،  م است و بايد منصوب باشد ولي مرفوع شده است         مستثناي مقد« 

  را بـدلِ زيـد و مرفـوع قـرار          )احـد (منه    سپس مستثني  ،  داده عمل كرده و آن را فاعل خود قرار       
   .اند داده
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ـ  « :گويند ها مي    روايت كرده است كه بعضي ازعرب      »يونس«استاد خويش     از »سيبويه«  يما لِ
م اسـت و بايـد منـصوب        مستثناي مقد » أبوك  « در اين مثال،     .)337، ص 2، ج   سيبويه(»د أح أبوكاالّ  

 .انـد  داده بـدل و تـابع آن قـرار         را »أحـد « سپس   ؛اند وان مبتدا مرفوع كرده   باشد ولي آن را به عن     
 پـردازد و    مي  با مثالي ديگر به بيان مطلب      »يونس«روايت   ذكر  نيز در شرح خود پس از      »رضي«

 )أبـوك (مـستثني     را بـدل از    )أحد(منه     برخي مستثني   »د أح أبوك االّ   يما لِ  «مثال   در: گويد مي
 بـدل   »أحد«اين عبارت     در ؛»دٍٍ أح هِلِثْمِت بِ ررَما م «اين جمله است عبارت       و نظير  .دهند  مي قرار
  در ؛»ديقاً ص أبوك االّ   يما لِ «افزايد جايز است كه گفته شود         مي ادامه رضي در . )7( است »مثله«از  

ـ  أبـوك  االّ    لـي  منْ«حال است و نيز     » صديقاً«و  خبر  » لي « مبتدا، »أبوك«اين عبارت    در »ديقاً ص  
شرح الرضي علي   ( .حال است » صديقاً« و   »من« بدل از    »أبوك« خبر و    »لي«،     مبتدا »من«اين صورت   

  )83، ص2، ج الكافيه
  :باشد  ميشواهد شعري ديگر، بيت زير از

ــه     ــونَ مِنــ ــم يرجــ ــأ نّهــ ــفَاعةًلِــ  شَــ
  

ــن    ــم يكـ ــافِع   االّ إذا لَـ ــونَ شَـ  )8(النبيـ
  

 اصل عبـارت    . ولي مرفوع شده است    ،  شد  مي  است كه بايد منصوب    »النبيون»ة  در كلم  شاهد
توان مستثني   مي ،  استثناي متصل منفي   آنجا كه در    و از  .»النبيونَ االّ   إذا لَم يكُنْ شافع   «چنين بوده   

 )شـافع (منـه    مـستثني را تـابع مـستثني   ،ايـن عبـارت    در، داد منه قرار را منصوب يا تابع مستثني  
 كـه بايـد منـصوب   (انـد   م كـرده  را مقـد )النبيـون ( سـپس مـستثني      .اند فوع ساخته قرارداده و مر  

 اسـتثناء را    ،  )النبيون( زيرا پس از مقدم كردن مستثني        . ولي در اين بيت مرفوع است      ،  )گرديد مي
منـه   اند، سـپس مـستثني      مرفوع ساخته  »يكن« را به عنوان فاعل فعل       »النبيون«غ فرض كرده،    مفرّ

ايـن بيـت    است كه در الزم به ذكر . )451، ص 2، ج   األشـموني (اند   داده مستثني قرار   از  را بدل  )شافع(
بدل گرفتن   تا،    خاص شده است  ة   اراد »شافع«اند نه بدل بعض و از        داده  را بدل كل قرار    »شافع«
  .)355، ص 1، ج ؛  األزهري149 ص ،1 ج، الصبان(مستثني صحيح باشد  از

  
  :وجوب نصب مستثناي مقدم

م  مـستثناي مقـد  :گويـد  مـي » رضـي «،  درعلت نصب آن. منصوب است تثناي مقدم وجوباً  مس
؛ 85، ص2، ج  شرح الرضي علي الكافيه   (منه ممنوع است     مبدل م كردن بدل بر   شود، چون مقد    مي منصوب
منـه    اگر منصوب نباشـد، بـدل و تـابع مـستثني    ،  اين است كه مستثني    ، بيان مطلب  .)151جامي، ص 

رّد «.م شـود  تواند مقد   نمي )متبوع(منه   مبدل  بدل شد ديگر بر    ،  قتي مستثني  و .خواهد بود  بـنيـز   »م 
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مـستثني چيـزي    گـردد، چـون قبـل از     مـي  بدل بودن منتفي، هرگاه مستثني مقدم شود :گويد  مي
  .)613، ص 2المبرد ابوالعباس محمدبن يزيد، ج (آن گردد  نيست كه  تابع و بدل از

. »تَهمعتِأم االّ   موي القَ أتانِ«:، مانند )يا غيرموجب  كالم موجب باشد  خواه  (ـ مستثناي منقطع  3
) القـوم (منهمستثني باشد، زيرا بعضي از     مي  منصوب  مستثناي منقطع و وجوباً    »امتعة «دراين مثال، 

  .نيست
 بـه   »جـامي « اين دو وجه را      .ب مستثناي منقطع دو وجه قائل است      اعرا  در »تميم بني« :نكته

 مـستثني را بـه      ،تميم  بني :لا وجه او   ام ؛اند شواهد به تفصيل بيان كرده      با ذكر  »رضي« اختصار و 
  يعنـي اگـر    ،  منـه باشـيم    مستثني نياز از   به شرط آن كه بي     ؛شمارد  مي منه  تابع مستثني  ،  عنوان بدل 

 آيد و معنا صحيح است،     منه حذف گرديده و مستثني جانشين آن گردد، خللي پيش نمي           مستثني
ـ    ما جـاء  « :ندمان   را بـه رفـع           )حمـار (مـستثني   ،    ايـن مثـال    تمـيم در   بنـي .  »مـاراً حِ االّ مو نـي القَ
دهند، چـرا    مي قرار   »القوم « را بدل از   »حمار«ة  كلم ها آن. »مارحِ االّ   مو ني القَ  ما جاء « :خوانند مي

 نـي   مـا جـاء   « تـوان گفـت     مـي  باشـد و    مي كه با حذف آن و جايگزيني مستثني، جمله صحيح        
داده است بـه     منه قرار  تميم مستثناي منقطع را بدل از مستثني       شواهد شعريي كه بني    از. »االحمار

  :شود  ميابيات زير اشاره
  لــــــيس بِهــــــا أنــــــيس  ةٍوبلْــــــد

  

ــافِيرُوإالالعِيساالّ     )9(اليعــــــــــــــــ
  

  )80، ص2؛ ابن يعيش، ج365، ص1الشنتمري، ج(
 كانَهــــا ال تُغنــــي الرّمــــاح  م عــــشِية

  

ــلُ   ــا النَّب ــصمم  االّ و لَ الم  ــشْرَفِي 10(الم( 
  

  )290، ص3؛ البغدادي، ج366، ص1الشنتمري، ج(
  

ــا   ــي لِجــــــ ــرب اليبقَــــــ  و الحــــــ
ــصبارفي الاالّ  ــي الــــــــــ  الفَتَــــــــــ

  

    ــــــلُ و المِــــــراححِمِهــــــا التَخي 
 ــاح ــرس الوقـــ ــداتِ و الفَـــ  )11(نَّجـــ

  

  ) 289ـ366، صص همانجا(
ند و بايـد     هـست   مستثناي منقطـع   »المشرفي والفتي  اليعافير،«فوق به ترتيب كلمات     ابيات   در

شـواهد   امـا از  . اند مرفوع گرديده  »انيس، الرماح و التخيل   «منصوب شوند ولي به عنوان بدل از        
  :شود  مياشاره اند به آيات زير داده را بدل قرارها   آن»تميمبني«قرآني كه 

  :)19 ـ21آية/ليل سورة( »يلَ األعهِب رهِجاء وغِتِاب االّ زَي تُجنِعمةٍ نْه مِدنْ عِدٍا ألح مو« آية ـ1
 ــ   »نعمـة مـن  « آن را بـه عنـوان بـدل از         ، است كه به جاي نـصب      »ابتغاء«شاهد در اين آيه     
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  . اند  مرفوع كردهـخرؤمبتداي م
 ،اين آيـه   در): 65 آية /نحلسورة   (.»اهللا االّ   بيغَ ال ضِاألر و اتِموي الس  فِ م منْ لَع ي  الَ قُلْ«ـ  2
 نيـست ولـي     »من« مستثناي منقطع است و بايد منصوب شود، چون بعضي از            »اهللا«جالله  ة  كلم

تميم بـدل و تـابع        نيز اين آيه را مانند بني      »زمخشري« .اند  و مرفوع قرار داده    »من«آن را بدل از     
مـورد خداونـد مجـازي اسـت،         اين كه ظرفيت در     به اعتبار  استثناء را   برخي نيز  .قرارداده است 
 ابـن   ، )354، ص 1، ج   االزهـري ( .ندا  اند و اهللا را به عنوان بدل يا عطف بيان مرفوع كرده            متصل شمرده 

 بـدل   »غيـب « ،   مفعول و منصوب   »من« :گويد  مي  اعراب ديگري ذكركرده و    ،  هشام براي اين آيه   
، 2، ج   ، مغنـي اللبيـب      ابن هشام ( استثناي مفرغ است     ،   مرفوع و استثناء    فاعل و  »اهللا« ،  اشتمال و منصوب  

  ). 587ص
 هنگـامي   ،شمارد و آن    مي النصب  مستثناي منقطع را واجب    ،»تميم بني«وجه دوم آن است كه      

 ؛توان جانـشين مـستثني منـه قـرارداد        مستثني را نمي   جايز نيست و     ،منه است كه حذف مستثني   
 مـستثني   »من«اين آيه     در ؛)42آية/ هودسورة  ( » رِحم منْ االّ   اهللاِرِ أم  مِنْ مو الي ماصِال ع «ة  مانند آي 

 منـه   مـستثني جـنس    از باشد و   مي  به معناي مرحوم و معصوم     »من َرحِم « زيرا   ،  و منصوب است  
،   لتـصريح ، شـرح ا     ؛ االزهري 86، ص 2، ج   شرح الرضي علي  الكافيه    ( منقطع است    ،   پس مستثني  ،   نيست )عاصم(
  .)352، ص1ج

اين دو   در، »ا ضَرَّم االّ ا نَفَع زيدم«  و »ما نَقَص االّ الُازاد الم م«ة  اين قسم است دو جمل     از و
تـوان بـدل از      را نمـي  ها    آن  و )12(.شود  مي  منصوب   وجوباً  )»ما ضَرَّ « و   »مانَقَص«(مثال، مستثني   

  معنا صحيح نخواهد بود و در      ،  و جانشين شدن مستثني    منه  مستثنيداد زيرا با حذف        فاعل قرار 
انـد كـه      گمـان كـرده    »سيرافي و ابن مبرَمان   «اما    . »ص و نَفَع الضَرُّ   قْزاد النَّ  «شود  مي تقدير چنين 

  :گونـه اسـت    جمله اين  تقدير،  در .حذف شده است  ها    آن  مبتدا هستند و خبر    »مانَقَص و ماضَرَّ  «
»مازاد ذا ه شَ صانُقْ النُّ لكنِ الُالم  أنُه أو أم  و رُه م ز انَفَعلكنِ الضَّرُّ  ي د گمـان    نيـز  »شـلوبين « .شَأنُه

 االّ  ياًئْالُ شَ  الم ادازم«جمله چنين است      مفعول و منصوب است و تقدير      »مانَقَص«كرده است كه    
 چـون نـسبتي ميـان     ،  رد شده است  او   نظرالبته   .داده است   و لذا مستثني را متصل قرار      »انَصقْالنُّ

  .)همانجا(نقصان و زياده وجود ندارد 
  

  :دراستثناي منقطع االّ معناي
 شايسته است به بحث ديگري تحـت عنـوان معنـاي            ،بررسي اعراب مستثناي منقطع    پس از 
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  .استثناي منقطع بپردازيم  در»االّ«
عامل ماقبل خود منصوب ة يل مستثناي منقطع مانند مستثناي متصل به وس »سيبويه« به عقيده   

 عاطفه است و لذا هرگـاه حـرف مـشبه           »لكن« به معناي    »االّ «مفرد است و   االّ   بعد شود و ما    مي
 :، ماننـد  )ويـل رود  أتا بـه مفـرد ت     (گيرد واجب است به فتح خوانده شود          قرار »االّ«بعد از   ) ان(
»زيد أنَّ االّ    غَنِي شَقِي لكـن «است و » لكن«در استثناي منقطع به معناي   » االّ«بصريان  به عقيده   . »ه« ،

 االّ  ةُجـاء الـساد   «شـود     باشد؛ مـثالً هنگـامي كـه گفتـه مـي          مي)دفع توهم مخاطب  (مفيد استدراك   
لـذا  . ها نيز آمده اسـت      ، خدم و حشم آن      كند كه با ورود بزرگان      ، شنونده چنين تصور مي    »خَدمهم

 خَـدمهم    لكـن  ةُجاء الساد «:باشد، يعني   مي» لكن«ه است كه به معناي      آمد» االّ«براي دفع اين توهم     
نظر بصريان را   » رضي و جامي  «. است» سوي«به معني   » االّ«، اما كوفيان اعتقاد دارند كه         »لَم يجيئوا 

 زيـرا در اسـتثناي      نظـر و تأويـل بـصريان بهتراسـت        : گويد  در شرح خود مي   » رضي«پذيرند و     مي
. گونـه اسـت     ايـن » لكن«طوركه در     م است كه ما بعد االّ با ما قبل آن مخالف باشد همان            منقطع الز 
بـه معنـاي اسـتدراك اسـت و ايـن، همـان             » لكن«از طرفي   . مخالفت الزم نيست  » سوي«ولي در   

  .)151؛  جامي، ص83و82، ص2، ج شرح الرضي علي الكافيه(معناي استثناي منقطع است 
مـستثناي منقطـع     آن جهـت اسـت كـه در        يد استدراك اسـت، از     مف ،اين كه استثناي منقطع   

گيـرد و اسـتثناي چيـزي كـه  ازجـنس            صـورت نمـي    منـه   مـستثني درحقيقت استثنائي ازجنس    
م  بلكه براي دفع تـوه     ،  اصل براي استثناء نيست    در» االّ « لذا ما بعد   . نباشد، معنا ندارد   منه  مستثني

به معنـاي لكـن و مفيـد         االّ   منقطع و مفرد باشد،   ،    نيمستث  اگر .و به عبارتي براي استدراك است     
ـ «: كنـد، ماننـد     مـي   مابعد خود را منـصوب     »أَنْ«استدراك است و مانند      ـ  امنَ أص ح الب ـ اب االّ  تِي 

صغَ عنَ ":چنين است  تقدير  كه در  »داًرِّفُوراً م ام أص ح الب ابلكنَّ تِي  صغَ  عرِّفُوراً م  نَمي او امـ  » داً لَم 
 ي و لَّو تَ  منْ االّ طِرٍ بِمسي مهِيلَت ع سلَ«ة   مانند آي  ،   منصوب است  مستثني يك جمله باشد محالً     گرا
به اهللاُ ذِّيعفَرَ فَ كَي ولَّو تَمنْ «ة اين آيه جمل ، در)24و22 آية/غاشيةسورة (»ذاببه اهللاُ العذِّيعفََر  فَكَ
العفـاء    »فـاء «است و     خبر »يعذبه« مبتدا و    »من« . منصوب است  حالً مستثناي منقطع و م    »ذاب  ،
است كـه اسـتثناي منقطـع      الزم به ذكر)146 ـ 142، صـص  1؛ الصبان، ج115، ص ابن الناظم(. باشد  ميجزا
  ) 114، ص ابن الناظم(. آيد  ميگاهي به صورت جمله  مفرد است وغالباً
اعراب مستثناي    حال حكم دوم از    .لنصب بود مستثناي واجب ا  ة  چه تاكنون بيان شد دربار    آن

  .شود  ذكرمي»االّ«به 
آن زمـاني   باشـد و  منـه مـي   مستثني منصوب است يا تابع    »االّ«اعراب مستثناي به    : حكم دوم 
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د  أح ا قام م«: ، نفي لفظي مانند   )13( باشد )نفي و شبه نفي   (است كه كالم، تام متصل و غيرموجب        
ايـن آيـه    در): 66آية  / نساءسورة  ( »همنْ مِ ليلٌقَ االّ   لوهعافَم«شريفه  ة  و  مانند آي   .»داًيز االّ    و ديزاالّ  

استثناء منـصوب    است بنابر   است و جايز   »فعلوه«فعل    در »واو «ضمير ، مستثني و بدل از    »قليل«
  :)117، ص ابن الناظم(نفي معنوي مانند بيت زير. شود

   نْــــــهع ــــــبتَغَي ضــــــائِع ملَــــــد 
  

  ــوه ــدبور  االّ أقربـــ ــصبا والـــ  )14(الـــ
  

 )مثبـت (تـام و موجـب       ظـاهر  آنجا كه جملـه در     باشد و از    مي  مستثني »الصبا«اين بيت    در
بدين معنـا كـه   . اند ويل كردهأاي را به نفي ت    ولي نحويان چنين جمله   . شد  مي است بايد منصوب  

 )أقربـوه ( بـدل از )الصبا(باشد و   مي) منفي(مله  پس ج . است» لَم يحضُر «معناي    در »تَغَيب«فعل  
لٌ قَـلَّ ر  «:  همچنين جمالتي مانند   .جايز است ست و البته نصب آن نيز       بوده و مرفوع ا    جـ قُـولُ   ي

االّ   ذلك زيشرح خود بدان تـصريح دارد        در »رضي«ه  چشود، چنان   مي نفي وارد ة  حوز  نيز در  »د
معنا منفـي هـستند و       درها    كند، چرا كه آن     مي نفي وارد   را در  »لّ قَلَّما و أقَ   ،قَلَّ«و كلماتي مانند    

ـ ز االّ   قُـولُ ذلـك    ي جلٌ ر الَ« :تقديرچنين است  يرضـي «. )93، ص 2، ج   شـرح الرضـي علـي الكافيـه       ( .»د« 
ـ «ة  شمارد، مانند آيـ     مي  و متصرفاتش را گاهي، فعل نفي      »أبي«همچنين فعل    أْيتِ أنْ االّ ي اهللاُ ب يـ م 

آيات فوق   در). 89آية/ اسراءسورة  ( »كُفُوراً االّ   اسِرُالنّثَكْي اَ أب«ة  و آي . )33آية /توبهسورة  ( »هورنُ
 »رضـي «اسـت كـه       ذكـر  ة شايـست  . است »اليريد و ما أراد   «معناي نفي     در »يأب ي و أبي«دو فعل   

كند بلكـه    ويل نمي أ ت نوع جمله مثبت را به منفي      پذيرد و هر   الفاظ نمي ة  هم ويل به نفي را در    أت
 :گويـد   مـي شرح خود  چرا كه رضي در.)15(الفاظ خاصي است  ويل به نفي در   أمعتقد است كه ت   

است  نادر،  الفاظ ديگر  ويل در أشود و ت    مي ويل به نفي  أ و متصرفاتش گاهي ت    »أبي«الفاظي مانند   
ـ بوا مِرِشَفَ«ة جمله  آي  از، باشد  مي امري شاذ،آمده است و اگر  ـ ليـلٌ قَ  االّهنْ / بقـره سـورة  ( »همنْ مِ
 پـس جـايز     .انـد  ويل كـرده  أ ت »همنْ مِ ليلٌقَ االّ    يطيعوه ملَ« را به    »شربوا«اين آيه فعل      در ،  )240آية

همچنين بدل  . تأويل برده شود»زيداً االّ اسلَم يعِشِ النّ« به »زيداً االّ اس النّ مات« نيست  كه مثالً   
ـ  ام قَ إنْ « و »ديز االّ   مو القَ قُمِيلِ« :مانندهايي     پس جمله  ،  رط جايز نيست  ش امر و  در تفريغ، و أح د 

ـ  قُـم  ي الَ«:ماننـد ) نهـي ( و مثال شبه نفي    )95، ص 2همان، ج (باشد    صحيح نمي  »ت قُم ديزاالّ   أح االّ  د 
عممانند)استفهام( و »رو  :»االّ تيانُي الفَ أتَلْه امرٌع« .  

  
  :)نفي وشبه نفي(دركالم غيرموجب  ضمير ردن ازبدل آو

بـدل   «كنـد،   مي  مطرح )نفي و شبه نفي   (استثناي غيرموجب     در »رضي«جمله مباحثي كه     از
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  مـستثني را   ،كـالم غيرموجـب     توضيح مطلب آنكـه در     )92 ص ،2 ج همان،( . است »ضمير آوردن از 
كـه شايـستگي آن را دارد كـه          گردد  ضميري كه به اسمي بازمي     ؛داد قرار ضمير توان بدل از   مي

اين  در؛    »داًيز االّ   ما أحد ضَرَبتُه  «:  مانند ،نواسخ واقع گردد   مبدل منه باشد و مبتدا يا اسم يكي از        
 كه مبتدا اسـت     »أحد «به ضربته است و اين ضمير      در »ه«ضمير    مستثني و بدل از    »زيداً« ،  مثال
ـ م «:گردد زيرا معناي جمله اين گونه است       بازمي ـ  برَاضَ أح االّ   داًت ـ ز نفـي   حقيقـت    و در   »داًي  ، 
اظَنَنْـت  م«: گردد ماننـد    مي نواسخ باز  به اسم يكي از    يرد و آنجا كه ضمير    گ   مي بر  را نيز در   ضمير

أح داً ي االّ   قُولُ ذلك زيايـن   باشـد و   مـي » يقول«فعل   در ضمير  مستثني و بدل از    »زيد«ة  كلم،    »د
ـ ي ظَ  فِ قُولُ ذلك ايم«گوييم    مي معنا چون در  .گردد برمي) مفعول اول ظن  ( »احد«به   ضمير  االّ  ينِّ

زيغيرنواسخ را هم    ضمير در   برخالف نظر سيبويه  بدل آوردن از       »رضي« قابل ذكراست كه     .»د
ـ «: مانند. شمارد به شرط آنكه عامل ضمير نيز منفي گردد         مي جايز ـ لَّا كَ م ـ  م أح نْـصِفُن  تاالّ  يداً ي 

زيباشـد و معنـا      مـي » ينـصفني «فعـل    موجود در  ضمير  مستثني و بدل از    »زيد«اين مثال     در .»د
  :»بن زيد عدي«از   و مانند مثال فوق است بيت زير»ديز االّ تُهملَّد كَاأنْصفَنِي أحم«چنين است 

 هــــا أحــــداً ي بِ ال نَــــرَلَيلَــــةٍي فِــــ
  

  حــي ــايلَي عكِـــ ــا كَواكِ االّ نـــ  )16(بهـــ
  

  )318، ص3 ؛ البغدادي، ج888، ص2، ج ، مغني اللبيب ابن هشام (
 ،  مرفـوع گرديـده     اسـت و   »يحكي«در   مستتر ضمير  مستثني و بدل از    »كواكبها«اين بيت    در

بنـابراين  . هـم، منفـي اسـت     پـس ضـمير  .گـردد   كه منفي است برمي  »أحد«ة  زيرا ضمير به كلم   
  .مستتر، مرفوع شده است ضمير  به عنوان بدل از»كواكب«

  
   :بحثي پيرامون تعذر بدل

.  رجحـان دارد   )نفي وشبه نفي  (استثناي تام غيرموجب   دادن مستثني در   دانستيم كه بدل قرار   
ايـن    در ،  دهيم  قرار منه  مستثني عذري و مانعي نتوانستيم مستثني را تابع لفظ          ةحال اگر به واسط   

چهار مورد وجود دارد كـه       اين مانع در   دهيم و  رمي قرا منه  مستثنيصورت مستثني را تابع محل      
  :)156، ص ؛  جامي107، ص2، ج شرح الرضي علي الكافية( .پردازيم  ميبه بيان آن

ـ اءا جم«:  مانند؛ استغراقيه باشد»مِن «، مجرور به حرف جرمنه مستثني هرگاه   ـ1 ـ نْني مِ دٍ أح 
لفـظ    در »أحـد «است و بايد ماننـد      ) احد( منه  تثنيمس تابع   )زيد(اين مثال، مستثني      در ؛»ديزاالّ  

 اسـتغراقيه   »مـن « :گوينـد   مي بيان علت اين امر    نحويان در  .مجرور شود، ولي مرفوع شده است     
 »االّ«ما بعـد    ة  جمل» ديز االّ   دٍ أح نْني مِ اءا ج م «مثال   آنجا كه در   آيد و از    مي منفية  جمل تنها در 
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 را   )زيد(توان مستثني     نمي .آيد مثبت  نمي  ة   استغراقيه در جمل   »مِن« و   ،  )ديني ز جاء(مثبت است   
  )17(. كه فاعل و مرفوع است خواهد بود»احد« تابع محل »زيد« بلكه .داد قرار» أحد«لفظ  بدل از
ـ  يعبـأ  ئاًيشَ االّ   يءٍشَ بِ دي ز سيلَ «: مانند ، زائده باشد  »باء«، مجرور به    منه  مستثني هرگاه   ـ2   ؛»هِبِ

باشد و بايد مجـرور شـود ولـي منـصوب            مي» بشيء« مستثني و بدل از      »شيئاً«ة  دراين مثال كلم  
كيـد نفـي    أ استغراقيه بـراي ت    »من« زائده مانند    »باء«علت اين امرگفته شده كه        در .گرديده است 

ن آوردن   بنابراي ،   مثبت است  »االّ«بعد   مثال فوق ما   آيد و چون در     مي منفية  جمل است و تنها در   
 داد و   قـرار  »شـيء «بـدل از لفـظ        را »شيئاً«توان    پس نمي  ،   زائده بركالم مثبت جايز نيست     »باء«

 منـصوب    و  قرار داده  ) منصوب خبرليس و محالً   (»بشيء«مجرور كرد، بلكه آن را تابع از محل         
  :»طرفه «از زير اين قبيل است شعر و از كنيم مي

 أبنِـــــــي لُبينَـــــــي لَـــــــستُم بِيـــــــدٍ
  

ــضُد  الّ إ   ــا عــ ــست لَهــ ــداً ليــ  )18(يــ
  

  )91، ص2؛ ابن يعيش، ج362، ص1الشنتمري،  ج (
باشد و بايد مجرور شود، ولـي منـصوب          مي» بيد« مستثني و بدل از      »يدا«ة   كلم ،اين بيت  در

كالم منفـي آمـده و        در »بيد« در   »باء«علت چنانكه گفته شده آن است كه حرف         . گرديده است 
 »بيـد «لفظ تابع     در »يدا« لذا   ،  آيد  نمي مثبتة  جمل  در »باء« مثبت است و     »االّ«ما بعد   ة  چون جمل 

  . قرار گرفته و منصوب شده است)خبرليس (»بيد«گيرد، بلكه تابع محل   نميقرار
 لفـظ   ،  ايـن آيـه     در .)35 آيـة  /صافات  سورة  (»اهللاُ االّ   هلَ اِ الَ« مانند   ،   دراسم الي نفي جنس    ـ3

 آن است كـه الي      ، علت ؛ است و بايد منصوب شود، ولي مرفوع شده است          مستثني »اهللا«جالله  
 معرفـه   »اهللا«ة  اين آيه، كلمـ    در. سازد  مي آن را منصوب   كند و   مي  نكره عمل  اسمِ نفي جنس در  

داد و منـصوب      قـرار  »الـه «توان  تابع لفـظ        نمي پس اهللا را  . كند  نمي معرفه عمل   در »ال «است و 
قابـل  . كننـد   مـي مرفـوع  داده و  قرارـو مرفوع است    كه مبتداـ »اله« كرد، بلكه آن را تابع محل

 وجه صـورت   شوند بر دو    مي مانند آن كه مستثني واقع     و» اهللا« ةذكر است كه مرفوع كردن كلم     
ضـمير    بـدل از   ــ 2 .پيشينة   مانند آي  ،دگيرن  مي تابع محل اسم الي نفي جنس قرار         ـ1: گيرد مي

آنجا كه خبر حـذف     . خواه خبر حذف شده باشد يا نشده باشد        ؛دهند  مي  قرار »ال«مستتر در خبر    
است » موجود«ة  در كلم  ضمير مستتر  بدل از » اهللا« كلمه ،در آيه ،   االاهللا )موجود(الاله  : شده، مانند 

 زيد بدل از    ة كلم »زيد ال أحد فيها اال   «در عبارت   » فيها« مانند   ،  كه خبر حذف نشده است     آنجا و
  . است»يهاف «ضمير مستتر در

 ؛  ندرت ديده شده اسـت    ه  اما منصوب كردن مستثنايي كه بدل از اسم الي نفي جنس باشد ب            



 35/ ي استثنائيه از نگاه رضي و جامي»االّ«

  .)382، ص3؛ البغدادي، ج112، ص2، ج شرح الرضي علي الكافيه(»أسود بن يعفُر«مانند بيت زير ا ز 
 هــــامهامِهــــاً و خُروقــــاً  ال أنــــيس بِ  

  

ــا االّ    ــداء و البومـ ــضَوابح و األصـ  )19(الـ
  

 در  منـصوب شـده    ،لفظ در است و ) انيس(اسم ال    بدل از  مستثني و » الضوابح«اين بيت    در
كـه منـصوب كـردن      زيـرا ، است  نادر،اين امر  و مرفوع باشد  و» انيس« حالي كه بايد تابع محل    

  .شود  ميلفظ، اشتباه مستثني به عنوان استثنا با بدل از
ايـن مثـال جـايز       ، در »يعبـأ بِـهِ    لَا يءشَ االّ   ئاًي شَ ديا ز م «مانند،  خبر ماي شبيه به ليس      در ـ4

 آن اسـت كـه      ،علت. منصوب شود ) شيئاً (منه   مستثني به عنوان بدل از   ) شيء(نيست كه مستثني    
 چون در چنين مثالي مـا      و دهد  مي نصب خبر را  و كند  مي كالم منفي عمل   شبيه به ليس در   » ما«

تابع  توان بدل و    نمي را) شيء( پس مستثني    ،كند  نمي مثبت عمل   در »ما «مثبت است و  » االّ «بعد
امـا   .كنند  مي مرفوع داده و   قرار منه  مستثنيتابع محل    داد، بلكه آن را    قرار) شيئاً (منه  مستثنيلفظ  
نـوان   به ع  ـرا) شيء(تميم مستثني    بنية   قبيل »يعبأ بِهِ  ء لَا يشَ ءٍ االّ يت بِشَ ا أنْ م«اي مانند    جمله در

داننـد و    نمي را عامل»ما«تميم  كنند، زيرا بني  مي فقط مرفوعـاست   كه خبر بدل از محل بشيء
تـابع محـل     ، پس مستثني را   منه است   مستثنيلفظ    زائده مانع بدل قرار دادن مستثني از       »با«چون  
 پـس   ،  ننـد دا  مـي  عامـل  شبيه به لـيس را    » ما«حجازيان  . اند مرفوع ساخته  داده و   قرار منه  مستثني

تواند  عمـل      نمي» ما «شكند،  مي  را »ما« نفي   »االّ«آنجا كه     ولي از  ،  و منصوب است   خبر) بشيء(
) شيء(اين مثال    اما كوفيان در  . كنند  مي مرفوع پس در چنين مثالي حجازيان نيز مستثني را       . كند
 نكره باشـد    ،مستثنيبه شرط آن كه     . كنند  مي مجرور داده و   قرار )بشيء( منه  مستثنيتابع لفظ    را

  .ءٍ لَا يعبأ بِهِيشَ االّ يءٍت بِشَا أنْ م:گويند  مي پس.نه معرفه
ـ ج  غيـر موجـب   ،  هرگاه كـالم .، استثناي مفرغ است»االّ «اعراب مستثناي به  حكم سوم در 

 مستثني را بر حسب نيـاز عامـل،         ،   در جمله ذكر نشده باشد     منه  مستثني بوده و      )نفي وشبه نفي  (
ـ ا ر م«،    »ديز االّ   اما قَ م«: مانند ،نامند  مي غدهند و چنين مستثنايي را، مفرّ      ميعراب  ا أياالّ   ت ليـاً ع«  ، 
»م رَا مرزَبِ االّ تذكر نشده است، لذا براي كامل شدن معنا، نيازمنـد   منه مستثنياين مثالها   در، »دٍي 

 مـستثني را بـه ترتيـب بـه          ،  جمله وجود ندارد    در »االّ« پس با فرض اين كه       . هستيم »االّ«ما بعد   
  .دهيم  مي مفعول و مجرور، اعراب، عنوان فاعل

  
  :غوجه تسميه استثناي مفرّ

 فارغ شده   منه  مستثنينامند كه عامل از عمل كردن در          مي غاستثناي مفرغ را از آن جهت مفرّ      
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 كند و  مي در مستثنني عمل به عبارت ديگر، عامل؛و براي عمل كردن رو به مستثني آورده است  
  از »علـي «اين مثال    در. »يلِع  االّ اما قَ م «:مانند،    گيرد صورت مي   از يك اسم عام محذوف     ،  استثنا

  )154؛ جامي ص106، ص2، ج شرح الرضي(.ءگرديده است، استثنا»أحد« مثالً،  يك اسم عام محذوف
  

  :شرايط استثناي مفرغ
  . حذف شده باشد،منه مستثني ـ1
  . غير موجب باشد، كالمـ2
 ).35 آيـة  /احقافسورة  ( »وم الفاسقونَ القَ االّ    يهلَك لْه«:  مانند ، ادوات استثناء فعل نباشد    ـ3

يأ بي  «:  مانند ،شود  مي مثبت واقع ة  ندرت در جمل  ه  آيد و ب   ميكالم منفي     در غ غالباً مستثناي مفرّ 
بيـان علـت     در. رود  مي  تأويل )اليريد(به فعل منفي  » يأبي«، فعل   اين آيه   در ؛»أنْ يتِم نُوره   االّ   اهللاُ

 معنا اين   »زيد  االّ امقَ«اي مانند    جمله آيد گفته شده در     نمي مثبتة  غ در جمل  اين كه مستثناي مفرّ   
 اي كـه جماعـت خاصـي از    قرينـه   محال است و، و اين امر  »زيداً قام جميع الناس االّ   «است كه   

 در  ،غپس استثناي مفـرّ   . نظر باشد و زيد نيز از آنها باشد، وجود ندارد          وردمدر اين جمله     مردم
كـالم موجـب     غ در گفته شده كه اكثر نحويان معتقدند كه استثناي مفـرّ         .كالم مثبت ممنوع است   

توانـد در كـالم مثبـت         مـي  غاستثناي مفرّ » جامي رضي و «ة  شود، ولي به عقيد     نمي واقع )مثبت(
 فراگيـري وعموميـت     ،   زماني است كه مستثني    ، و آن  .معنا صحيح باشد  واقع شود به شرط آنكه      

اي جز در فـالن   خوانده روزها راة  يعني شما هم»ذام كَ وي االّ   قَرأت« مانند   ، را برساند  منه  مستثني
 از  شـود غالبـاً     مـي  غ در كـالم مثبـت واقـع        وقتي كه مستثناي مفـرّ     .پس معنا صحيح است   . روز
» با لـسوطِ   االّ   ضَرَبتُه«: مانند)  پيشين ،  همانجا(باشد مي ظرف و حال     ،  جرورم و مثل جار ها    فضله
 ، ممتنـع اسـت  » ماً عالِ  االّدي ز ازالَم«ة   جمل ،  آيد  مي كالم منفي  آنجا كه استثناي مفرغ در     از: نكته
گونـه   ينو معنا ا  ) مثبت= » نفي معنوي «زال  +  » حرف نفي «ما  ( .معناي مثبت دارد  » مازال«زيرا  

  . اين امر محال است و» مِلْ العِصِفةِي لَع  إالّفاتِ الصِّيعِمِي جلَ عديدام ز«است 
  

  :غه استثناي مفرّجايگا
 انـواع   ،  نائـب فاعـل   ،    توانـد فاعـل     مي شود و  اسميه و فعليه واقع مي    ة  جمل غ در استثناي مفرّ 

ـ ماضَـرَب إالز «: ماننـد )102، ص2فيـه، ج شرح الرضي علـي الكا (. خبر و نواسخ باشد ،   مبتدا ،  مفعول يو »د 
»م إالزيد االزيداً  «:انواع مفعول مانند  . »اضُرِب  تإالبزيدٍ « و     »ماضَرَب ترَرو   »مام » أيتُهاالّ   ما ر  يوم



 37/ ي استثنائيه از نگاه رضي و جامي»االّ«

يـان انـواع      در م   .)20()32آيـة /جاثيـه   سـورة   (» ظَنّـاً  االّ   إنْ نَظُنُّ « و »تأديباً االّ   ما ضَرَبتُه « و   »الجمعةِ
 »و زيـداً   االّ   ال تَمـشِ  «اي ماننـد     پـس جملـه   . شود  نمي معه مستثناي مفرغ واقع   مفعول،    ها  مفعول

ـ م« :شوند، مانند تمييز نيز مستثناي مفرغ واقع مي       حال و  .صحيح نيست  ا جاءإال  ع لـي و » بـاً اكِر
»َتأل اإلناءما اماالّ ماء «.  

 دي زكُنْ يم لَ، ديز  االّم ما قائِ، مقائِ  االديا زم« :غ در جمله اسميهاز استثناي مفرّهايي  اما نمونه
   .»بخيالً االّ ا ظَنَنْتُكمماً،  وعالِ االّ
ا            «: شود، مانند   ، مستثناي مفرّغ واقع مي      ، بدل و صفت      از ميان توابع      مـ و  ـهاالّ ثوب  زيـد لِبما س

نِي االّ ظَريف104همان ص(.شوند  ولي عطف بيان، عطف نسق و تأكيد، مستثني واقع نمي.»جاء(  
  

  :غاستثناي مفرّ در» االّ«واقع شدن جملة فعليه بعد از 
 »االّ «غ بعد از   اسم بيايد، ولي گاهي در استثناي مفرّ       »االّ «اصل در استثنا اين است  كه بعد از        

ـ  « مانند ،  ت يا حال و يا صفت     اس  فعل، يا خبر   ،اين صورت  آيد كه در    مي فعل مضارع  م  ا النـاس 
هـا،   اين مثـال   در؛  »عدقْي قُوم و ي االّ   جلٌ ر همنْي مِ نِا جاء م« و   »يضْحك االّ   نيا جاء م«،  »يعبرونَاالّ  
 »االّ«تواند بعـد از       مي فعليهة   پس جمل  ،  باشند  مي  خبر، حال و صفت    ،مضارع به ترتيب  هاي    فعل

مضارع باشـد، زيـرا فعـل مـضارع بـه اسـم       » االّ «غ و فعل بعد ازآنكه استثناء مفرّ بيايد به شرط    
  . شباهت دارد

شـرح  ( بيايـد    »االّ«از   نيست فعل ماضـي بعـد      كتاب خود آورده است كه جايز      ابن يعيش در  
  »قـد « فعل ماضي مقرون بـه       ـ1 :شمارد  مي  ولي رضي آن را با دو شرط جايز        ،  )93، ص 2، ج   المفصل
ـ « : فعل ماضي منفي باشد، ماننـد   »االّ« قبل از    ـ 2»  عبرُوا دقَ االّ   اسا النّ م «: مانند ،  باشد ا أنْمـ ع م ت

لَع138، ص2، ج شرح الرضي علي الكافيه( »شَكَرَ االّ ِهي.(  
  

  :نتيجه
توان دخل و تـصرفي       نمي ابواب نحوي  مسائل و  توان گفت اگرچه در     مي چه گذشت بنابرآن

 »رضـي و جـامي  «توان به بازخواني و مرور كتب جامع و مهمي هماننـد شـرح              مي نمود وليكن 
 كه بـا اهتمـام بـه        استاين امر آن    ة  فايد. ي تحصيلي گنجانيد  ها  آموزش را در ها    پرداخت و آن  

داليل و براهين نحـوي و        با ذكر   و  خود را مفهومي ساخته   هاي    توانيم آموزش  ميگونه كتب    اين
 بـه درك و يـادگيري        و   آموزش زبان را ملمـوس و آسـان نمـوده          ،  نقل معاني تقديري جمالت   
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هـا    جـان  در  بيـشتر  ،  چرا كه همراه كردن داليل و براهين با مطالب آموزشـي          . نيمعميق كمك ك  
  .ماند  ميبه يادگارها  نشيند و در ذهن مي

  
  :ها پي نوشت

  .ـ اين بيت از منظومة حاج مالّهادي سبزواري است1
ه براي الثني ذكرشده است ودر كتب ديگر كمتر بـاآن برخـورد كـرده ايـم  معنـايي اسـت كـه در                      ـ از جمله معاني ك    2

زيـد و عمـرو در      » خرج النـاس  «شود    مثالً هنگامي كه گفته مي    » تكرير الشيء مرتين  «يعني  » الثني«. مقاييس اللغه آمده است   
بـه همـين   . شود، پس زيد دوبار تكرار شده اسـت  ر مي بار ديگر زيد ذك   » االّ زيداً «ميان  اين مردم  هستند و چون گفته شود           

  .، خارج شده است اند مستثني اسمي است كه از آنچه داخل درآن بوده دليل نحويان گفته
  : ـ داخل نبودن اسم ما بعد االّ در ما قبل آن دو وجه دارد3

  »اًجاءني القوم االّ حمار«:، مانند از جنس ماقبل آن نيست» االّ«اسم ما بعد) الف
ماننـد  . فردي از افراد ما قبل آن نباشـد   » االّ«از جنس ماقبل آن است اما قصد شده است كه ما بعد             » االّ«اسم ما بعد    ) ب

، قومي است كـه زيـد         قصد ما ازقوم  (، اما داخل آن نيست، زيرا         ازجنس قوم است  » زيد«در اين مثال    » جاءني القوم االّ زيداً   «
  .ا قصد شده كه زيد درميان آن قوم نباشديعني  از ابتد) داخل آن نيست

منـه  اسـت يـا جزئـي از اجـزاي آن  و در بعـضي از        ، يا يكي از افراد مـستثني  آن است كه مستثني» بعضي«ـ مراد از  4
بهتـر از كلمـة جـنس    » بعض«ولي ذكركلمة . منه باشد تعاريف آمده كه مستثناي متصل آن است كه مستثني از جنس مستثني         

، 1، ج الـصبان (» قام بنوك االّ ابـن زيـد  «: ، مانند ، ولي استثناء منقطع است منه است   اهي مستثني از جنس مستثني    زيرا گ . است
  ).142ص

  .باشد و تغييريافته است مگرجوي اطراف خيمه و ميخ سراپردة آن منزلي دارند كه كهنه و مندرس مي» صريمه«ـ در 5
  .ها پناهي وجود ندارد اند و براي ما جز شمشيرها و نيزه ـ اي رسول خدا، مردم به خاطر تو مجتمع شده6
و تابع » احد«صفت براي » مثل«كلمة » ما مررت باحدٍ مثلِهِ«اين گونه بوده است   »  ما مررت بمثلِِهِ أحدٍ   «ـ اصل عبارت    7

گيـرد و سـپس       ي، اعـراب مـ      برحسب نياز عامـل   » بمثله«مقدم شد،   ) احد(بر موصوف   ) مثل(آن است، ولي وقتي كه صفت       
  ) .355، ص1، ج االزهري  خالد بن عبداهللا(گردد  ، تابع صفت مي به عنوان بدل» احد«

  .اميد شفاعت دارند آنگاه كه شفيعي جز پيامبران نباشد) پيامبر(ها ازاو  ـ شعرازحسان بن ثابت است؛ آن8
اي نيـست مگـر گاوهـاي         گيرنـده   ن انـس  معروف به جِرانُ العود است؛ بسا شهري كـه درآ         » عامربن حارث «ـ شعر از    9

  .وحشي و شتران سفيد مايل به سرخي
هنگـام كـه دو گـروه درهـم      نسبت داده شده است و شاعردرآن شدت جنگ را در شـب  » ضِراربن األزور «ـ شعر به    10
  .يبخشد جز شمشير تيزمشرف ها و تيرها سودي نمي شامگاهي كه نيزه: گويد كند و مي اند، توصيف مي آميخته

 ساخته نيست، بلكه در چنين جايي، كار       ،در ميدان جنگ، كاري از متكبر و خودخواه       ـ شعر از سعد بن مالك است؛        11
  .سم استپيكر و سختدر بند جوان دالور و اسب كوه

  .باشد صلة آن مي» نَقَص و ضَرَّ«مصدريه است و » ما«ـ 12
تواند لفظي يا معنوي باشد و مراد  ه مقدم شده باشد ونفي مي    ـ مراد از غيرموجب آن است كه نفي و شبه نفي برجمل           13

  .، نهي و استفهام است ازشبه نفي
خون پايمال شده، خون كسي است كه خويشانش از او دور : گويدگويندة اين بيت، روشن نيست؛ ظاهراً شاعر مي    ـ  14



 39/ ي استثنائيه از نگاه رضي و جامي»االّ«

، 2؛ يعقـوب، ج   338، ص 2العينـي، ج  .( اسـت  قرارگرفتـه ) بـاد غربـي   (و دبور   ) باد شرقي (اند و در معرض بادهاي صبا       شده
  ) 295؛ ابن الناظم، ص383ص

ولـي بـه نظـر      ) ؛ بخش زياده وتفـضيل    329، ص 2النحو الوافي، ج  : نك. (كند   تأويل به نفي را رد مي      حسن، ـ عباس 15
ـ « رسد كه رأي مؤلف  كند  به نظر مي در شرح خود بيان مي» رضي«نگارندگان با توجه به مطالبي كه   چنـدان  » وافي النحو ال

  .        باشد صحيح نمي
اي كـاش   . در ديوان عدي بن زيد اين بيت را نيافته اسـت           :گويد   األدب مي  خزانةـ الزم به ذكر است كه بغدادي در         16

  .ديد تا سخن ما را نقل كند مگر ستارگان آن شب رسيديم در آن شبي كه كسي ما را نمي من و مليكه به يكديگر مي
ما «تكرار شود و در تقدير چنين است » االّ«بعد از » من«آيد   بدل در نيت تكرار عامل است پس الزم ميـ از آنجا كه 17

تـوان    شود، پس مستثني را نمـي       بر آن وارد نمي   » من«، چون جملة پس از االّ مثبت است           »جاءني من احد االّ جاءني من زيد      
  . بدل از لفظ قرار داد

) نام زني است  (اي پسران لبيني    : گويد  كند و مي    ها را وصف مي      دوستان و ضعف آن    ـ شاعر در اين بيت، عدم ياري      18
  ).مفيد نيستند(شما دستي هستيد كه  بازو ندارد

آب و علف عبور كردم كه در آن هيچ انيس و مونسي جز حيوانات و پرنـدگا ن                    ـ  با شترم از سرزميني خشك و بي        19
  .و صداي شوم جغدها نبود

زيرا آغاز و پايـان     . »ماضربت االّ ضرباً  «: شود، مانند   دند مفعول مطلق تأكيدي، مستثناي مفرّغ واقع نمي       ـ نحويان معتق  20
كند و با آمدن ادوات نفي، وقوع فعـل منتفـي             داللت بر وقوع فعل مي    ) ضَرَب(جمله متناقض خواهد بود، بدين معنا كه فعل       

پـس تنـاقض در آغـاز و        . كند  مي) ضَرَب(كر شود داللت بر وقوع فعل     ذ» االّ«حال اگر مفعول مطلق تأكيدي بعد از        . شود  مي
إن نظـن االّ  «مفعول مطلق نوعي است و بـه   » ظناً« گفته شده كه     »وإن نظنُّ اال ظنّا    «در مورد آية  . شود  پايان  جمله حاصل مي    

به عقيدة رضي مفعول مطلـق      ) 388، ص 1هشام، مغني اللبيب، ج     ؛ ابن 456، ص 2األشموني، ج (تأويل شده است    » ظناً ضعيفاً 
  .شمارد هايي را كه درمورد اين آيه شده است تكلّف مي تواند مستثناي مفرّغ واقع شود و تأويل مي
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  لجاهلي في حقيقته مدحالشعر ا                                         
  الدكتور شاكر العامري

  سمنان ةعبجامأستاذ مساعد 
  و

  مهدي طاهري
  )58تا 41ص  از(

  
  :صةاخلال

فالمـدح بـين هـذه      .  عالقـات ووشـائج    الـشعرية  سـائر األغـراض      إنّ بين المدح و   
فإنّ الفخـر الفـردي     .  فيه وداخلة الفنون األخري، في الواقع، فرع له        وبقية أصل   األغراض

عثه إعجاب الشاعر بنفسه، وادعاؤه تفوقه علي من حوله وهذا الفخر يكـون، بطبيعتـه،      مب
واألول . والرثاء نوعان؛ فردي خاص وقَبلـي عـام       . جارفة حماسيةقبلياً تسيطر عليه روح     

وشـاع فـي الرثـاء      .  والطبـع  ةأصدق نوعيِ الرثاء، وأعلقهما بالنفس، وأقربهما إلى الفطـر        
وكـان الغـزل فـي العـصر        . ، والقبول بالقدر المقدور   القبيلةعام البكاء علي أبطال     القبلي ال 

، والغـزل   ة للمـرأ  الحسيةالغزل الصريح الذي يهتم باألوصاف      : الجاهلي علي ثالثة أنماط   
، والغزل الصناعي الـذي كـان بهـدف         ة للمرأ األخالقيةالعفيف الذي يهتم بذكر الصفات      

  . ةالقصيدالتمهيد للدخول في موضوع 
 ةفالفخر والرثاء والغزل كلّها مدح أو قسم منه، إذ ليس الغزل إالّ ذكر لمحاسن المرأ              

 أو مدحهما، ولـيس     القبيلة أو مدحهما، وليس الفخر إالّ ذكر لمحاسن النفس أو           والحبيبة
وما يميز بعضها من بعض هو الممدوح، فعنـدما         . الرثاء إالّ ذكر محاسن الميت أو مدحه      

لممدوح هو الشاعر نفسه أو قبيلته، يسمي هذا القسم من المدح فخـراً؛ وعنـدما               يكون ا 
وحتـى  .  الشاعر يسمي غزالً؛ ولو كان الممدوح ميتاً يـسمي رثـاءاً  حبيبةيكون الممدوح  

ويبقى الهجاء الذي   . الوصف، فإنّه مدح لما يراه الشاعر بعينه أو بقلبه من ظواهر ومظاهر أعجبته            
لكنّنـا لـو    .  أو ادعاءاً  حقيقة فيه   ةومناقض له، فهو تعداد لمثالب المهجو الموجود      هو ضد المدح    

. جاز لنا تقسيم المدح إلى قسمين رئسيين؛ مدح إيجابي ومدح سلبي لكان الهجاء مدحاً سـلبياً               
  .في الختام، يمكننا القول إنّ الشعر الجاهلي كلّه  مدح في حقيقته

  
 . الغزل، المجتمع القبليي، المدح، الفخر، الرثاء،الشعر الجاهل: كلمات مفاتيح
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  :املقدمـة    

 فـي ذلـك العـصر،       ة الحيـا  بسعةالشعر الجاهلي، كما هو معلوم لكلّ دارس له، واسع االمتداد              
متعدد األغراض بتعدد مناحيها لذلك استحقّ أن يكون ديوان العرب وسـجلّهم الـذي ضـم بـين                  

وقد كان  . ومĤخذهم ومثالبهم، وحسنهم وقبحهم، وأفكارهم وسجاياهم     دفّتيه مĤثرهم ومفاخرهم،    
          س القـواً يرى الفرد محور المجتمع، ويقداً وجدانيبكـلّ أشـكالها، ويتـأثّر       ةالشعر الجاهلي غنائي 

 من أشعار الجاهليين    واسعة مساحةوكان المدح في ذلك المجتمع الضيق يحتلّ        . بمظاهر الجمال 
  .ةإحساسهم بالجمال؛ مادياً كان أو معنوياً؛ ذاتياً أو غير ذاتي، ونظرتهم إلى الحياألنّه المعبر عن 

فالمدح، بين هـذه األغـراض،      . إنّ بين المدح وبين سائر األغراض الشعرية عالقات ووشائج        
ونحن هنا، لكي نبـين هـذه العالقـات    .  فيهداخلة الفنون األخري، في الواقع، فرع له و    بقيةأصل و 
 أوضح، البد أن نتناول تلك األغراض والفنون بنوع من التفصيل، موضّحين معانيها بشكل              بشكل
أخص.  
  

  :الفخر   
فقد أكثر الشعراء من الفخر بأحسابهم وأنـسابهم وأيـامهم          . الفخر باب كبير في الشعر الجاهلي        

ينطوي علـي    « شعري  فنّ و فه )51 -50، ص )بطرس(البستاني   و 313الخفاجي، ص : انظر(. وأبطالهم ومĤثرهم 
 )135م، ص 1992طليمـات،   (»  واإلعجـاب بالـذات    ةزهو الشاعر واعتزازه بنفسه وقومه، وهو وليد األثر       

إنّ الفضائل التي يفاخر بها الشاعر الجاهلي، وينافس بها غيره مـن             ف .ةيوقتربطه بالمدح صالت    و
 أو متكـسباً، معتـذراً أو مـستعطفاً،         الشعراء والقبائل، هي التي يمدح بها السادات والملوك شاكراً        

ألنّها خير ما يري من حميد المزايا ومكـارم األخـالق، فـي بـدوه وفـي حـضره، فأضـافها إلـي                       
ة عنـده    ة الشاعر الفارس في المباها مبالغةممدوحه مبالغاً في التحدث عنها       بها، وإن تكـن الحميـ 

ح والثناء، غير النفس التي تندفع حماسة أو        أخف منها عند اآلخر، ألنّ النفس التي تُدفع إلي المد         
  . أو القوم أو العنصرالقبيلةإذن، فالفخر هو مدح للنفس أو . فخراً

ذلـك   المجتمع القبلي أثرها القوي، في نزوع الشاعر الجاهلي، إلـي الفخـر،              لطبيعةوربما كان   
 على المـاء والكـأل،      لمزاحمةوا المخاطر،   مواجهة في العصر الجاهلي قامت على       القبلية ة الحيا نّأل

 الغارات، وتمجيـد     بالبطوالت وشنّ  كالتغني: ه بسبب صل من ذلك كلّ    في القتال، وما يتّ    والشجاعة
 الصريخ، والحفاظ على الشرف والجـار،       ة األقران، ونجد  ومنازلة،  ة العدد والعد  ةاالنتصارات، وكثر 
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ـ         باب التفـاخر والتبـاهي، منفـردين       رت لهـم أسـ    وهذه األمور جميعاً أذكت قرائح الـشعراء، ووفّ
، واالنفعال العميق، تبرز فيها الحقـائق       ةالقوي بالعاطفة ةومجتمعين، فانطلقت ألسنتهم بأشعار زاخر    

ةالتاريخي مجلبة بجلباب الخيال والمغاالةًب.  
  

  :أقسام الفخر   
ردي فمبعثـه إعجـاب     أما الفخر الفـ   . فخر فردي، وفخر قَبلي   : يمكن تقسيم الفخر إلي قسمين       

الشاعر بنفسه، وادعاؤه تفوقه علي من حوله، وقدرته علي تهديد الناس بسالح ال يملكون مثلـه،                
 واألهـل  بالعائلةوأما الفخر القبلي فهو فخر ) 79، ص3 جالرافعـي، : انظر(. يرفع به ويضع، ويعد ويتوعد 

  . التي يتقوى بها الشاعرالعصبة والجماعةو
والمجـد، وتحـرص علـى بنـاء        ة  ن الفخر ذاتياً ينبعث مـن نفـوس تهـوى العـزّ           وأكثر ما يكو  

 مـن الـشعراء الفرسـان       طائفـة ، ويبدو هذا الفخر الـذاتي لـدى         الفرديةالمكارم، والتّباهي بمĤثرها    
، والشعراء الـصعاليك كالـشنفرى، وتـأبط        )1(اإلطنابة، وحاتم الطائي، وعمرو بن      ةواألجواد، كعنتر 

 أصله، وطيب منبته، وما يتحلّى به عراقةحلو للشاعر أن يتحدث عن نفسه وخصاله، و شرّاً، وهنا ي  
 بـن العبـد،     طرفـة وفي معلقات   . الخلقية للجار، وغير ذلك من الفضائل       وحماية ةمن كرم ومروء  

 من هذا الفخـر الفـردي، تتالقـى         ة بن شداد، وعمرو بن كلثوم صور كثير       ة، وعنتر ربيعةولبيد بن   
 فـي   ةاحد، وقد وشّحها أولئك الشعراء بذكر القصف واللّهو، والفخر بشرب الخمـر           على صعيد و  

 )2(.معرض الحديث عن الكرم واإلكرام
  

   المعاني والصور في الفخر الفردي أهم:  
، والبطولـة  والـشجاعة ،  والفصاحةفالجاهلي افتخر بالشعر    . ومتنوعة ةمعاني الفخر بالنفس متعدد      

 الرأي، والخمـر،    حصافة، وطيب المحتد والشرف، والسؤدد، والكرم، والحلم، و       واإلقدام واالندفاع 
ا ال يمكـن           وحماية،  والعفّة الجار، والوفاء،    وحمايةوالصبر علي العسر،     العِرض، وغيـر ذلـك ممـ 

  . من هذه المعاني في أشعار الجاهلييناألمثلة ونكتفي هنا بذكر بعض )6شامي، ص: انظر(. حصره
الذبياني يزيد بن عمرو بن الصعق، وكالهما شاعر، فرماه بالـضّالل والزّيـغ عـن                النابغةفاخر  

  :قال.  علي صعقه وسحقهةالحقّ، وبالعجز عن الفخر، وهدده بقوافيه القادر
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 لعمـــرُك مـــا خَـــشيت علـــي يزيــــدٍ    
ــاتٍ   ــاض بمحكَمـــ ــسبك أن تهـــ  فحـــ
ـــي   ـــنيانُ عنّـــ ــشّاعرُ الثُّـــ ــصد الـــ  يـــ

  

 )3(مــضَلِّلِ مـــا أتــاني  مِــنَ الفَخـــرِ ال   
 )4(يمـــرّ بهـــا الـــرّوِي علــــي لِـــسـاني
 )5(صـــدود البكـــرِ عـــن قَـــرَمٍ  هِجـــانِ

  )121ص عبد الستّار،(   
  ):بشكل غير مباشر(وقال زهير بن أبي سلمي مفتخراً بجرأته وشجاعته 

 ومـــن لـــم يـــذُد عـــن حوضِـــهِ بـــسِالحِهِ
  

   ي ــاس ــمِ النّ ــن ال يظلِ وم مــد هــمِي  )6 (ظلَ
  

  ) 70، ص)زهير(طماس، (
  :وقال األعشي يفتخر بحرصه علي جمع المال مهما بعد مصدره وعسر

 ـــاقَه  وقــــــد طُفــــــت لِلمــــــالِ آفَــــ
 أَتَيـــــت النَّجاشِـــــي فـــــي أَرضِـــــهِ   
ــرٍ    ــن حِميـــ ــسرو مِـــ ــرانَ فَالـــ  فَنَجـــ

  

    فَأُورِيــــشَلِم  مـــــَانَ فَحِمــــص7(ع( 
الع ــيطِ وأرض ــم وأرض النَّبِـــ  )8(جـــ

   ملَـــــم أَر ـــــرامٍ لَـــــهم 9(فَــــأَي( 
  )  318الحتّي، ص(   

  :وقال حاتم الطائي يفتخر بالكرم والندي
   ـــه ــرّت كِالبـ ــاسِ هـ ــلُ النّـ ــا بخيـ  إذا مـ
 فـــإنّي جبـــانُ الكلـــبِ بيتـــي موطَّــــأٌ    
  تدــو ــرَّت وعــ ــد أَُهِــ ــي قــ  وإنَّ كالبــ

  

 )10( عقورهـا  وشقَّ علي الـضّيفِ الغريـبِ       
 )11(أجود إذا مـا النّفــس شَـح ضَـميرُها         
 )12(قليلٌ علـي مـن  يعتريــها  هريــرُها          

  

  )30 -31صصرشاد،  (
  :ويقول الشنفري في الفخر بنفسه وشجاعته

 ـــه ــشِّي سوامـــ ــافٍ يعــ ــست بمِهيــ  ولــ
ـــه    ــرب بعرسِـــ ــي، مــ ــأٍ أَكهــ  وال جبــ

 حـــتولَـــست بمِحيـــارِ الظـــالمِ، إذا انتَ  
  

ـــلُ     هــي  ب ـــها، وه ـــةً  سقبانُ ع13(مجد( 
 )14(يطـــالِعها فــي شأنـــِهِ كيــف  يفعـــلُ
لُ      وجـه اءهميفِ يلِ العِسوجي الهد15(ه( 

  )41 -40شكري فرحات، ص(             
  :الفخر القبلي وأهم معانيه وصوره   
 فـي العـصر الجـاهلي، وهـو مـا           البدوية ةمظاهر الحيا كان ارتباط الفرد بالقبيلة مظهراً قوياً من           

 القبائل  وحاجة التزاحم علي الموارد والمراتع،      ة الصراع بين القبائل المختلفة، وضراو     ةفرضته شد 
. المختلفـة  والمعنويـة  الماديـة  األسلحةفي هذا الصراع إلي تضامن أفرادها الشديد وإلي استخدام          

    أهم ا كان الشعر الحماسيوح المعارك، نـدب الـشعراء فـنّهم للقيـام            المعنوية األسلحة ولمفي س 
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 نـار   الغاضـبة ، وسـعروا بـصيحاتهم      الحميـة  روح   الملتهبـة بهذا الواجب القبلي، فبعثوا بأنفاسـهم       
 في االندفاع إلـي ميـادين القتـال مظلـومين أو ظـالمين، معتـدين أو                 القبيلة، ورغّبوا أبناء    العصبية
 ورد  ة، واإلغـار  والعـصبية ،  ةالنجد:  بشِيمٍ وقِيمٍ تزيدهم تالحماً، ومن هذه القيم       وافتخروا. منتقمين
 ة علي الملوك، واألنساب واألمجاد، والـسياد      ة، والقتال قبل السؤال، واألخذ بالثأر، والسطو      ةاإلغار
  ) وما بعدها147طليمات، ص: انظر(.  العدد، ومكارم األخالق، واألغراض األخرىةوكثر

  :مرو بن كلثوم بقومه في خطابه لعمرو بن هندويفخر ع
ــدٍ ــاأبـــــا هِنـــ   فَـــــالَ تَعجـــــل علَينَـــ

ــ ــبأنّــــ ــضاً وا نُــــ ــاتِ بِيــــ  رِد الرَايــــ
  

ــو   ـــأَنظِرنَـــ ــاليرك ا نُخَبـــ  )16(نَاـقِيـــ
ــا   ــد روِينـ ــراً قَـ ــصدِرهنَّ حمـ  )17 (ونُـ

  )178 -177صالزوزني، شرح المعلقات، (   
  :ويقول في موضع آخر من معلّقته

ــى ن ـــانا  متــ ــومٍ رحــ ــى قــ ــلْ  إلــ  نقُــ
ــا   ــاس عنّــ ــى النــ ــا تراخــ ــاعنُ مــ  نُطــ

  

ــا     ــا طحينـ ــاءِ لهـ ــي اللقـ ــوا فـ  ...يكونـ
 )18(ونــــضرب بالــــسيوفِ إذا غُــــشينا

        ) ،124، صمعلقاتالزوزني(  
  : قبيلته ويقولبشجاعةويفتخر األعشي 

ــوا    ــد علِمـ ــا فَقَـ ــدٍ عنّـ ــي أسـ ــائِلْ بنـ  سـ
ــي نُقَتِّلَـــــ    ـــَاتِلُهم حتّـــ ــا نُقـــ  ـهمأَنّـــ

  

 )19(أَنْ سـوف يأتِيـك مِـن أَنبائِنَـا شَـكَلُ           
م جهلُـوا          هـوا وـارم ج هـاللّقاءِ و 20(عِند( 

  

  )286الحتّي، ص(
أيام العرب، ومـا كـان يجـري فيهـا مـن            «ومما ساعد علي ازدهار الفخر في العصر الجاهلي         

 مفـاخرات ومنـافرات ال تقـلّ        مالحم يتطاحن فيها الفرسان، وينبري فيها الـشعراء للـشعراء فـي           
  )136م، ص1992طليمات، (. »احتداماً واضطراماً عن المعارك التي تسبقها وتلحقها

، وهـذا شـأنه دائمـاً فـي         جارفـة ة  اً تسيطر عليه روح حماسي     قبلي ، بطبيعته، وهذا الفخر يكون  
لموت عند الحـرب، إذ      ا واستطابةأر وتضييق الخناق على األعداء،      ، واألخذ بالثّ   والفرّ مواطن الكرّ 

ومن خيـر مـا     . كون من ذلك مزيج متالزم    ت، وي الحماسة من   ةقويينطوي شعر الفخر على دفقات      
ل فيها انتصارات قبيلته،     بن كلثوم التغلبي، التي سج     و عمر معلقة  الحماسي ليبل هذا الفخر القَ   يمثّ
نَوموإباءأنفة و يبةوه ة وإقدام، وسطوشجاعةى به أفرادها من تها، وما يتحلّع  .  

تهم وشـجاعتهم،    ال تحول دون إنصاف الشاعر ألعدائه، واإلقرار بقـو         ة المزهو الحماسةوهذه  
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وع       ومن أصحابها،»المنصفات«يت رفت في الشعر الجاهلي قصائد من هذا القبيل سم  :اس بن العب
رافـق ذلـك     وقـد ي   )12، ص )ت.د(شـامي،   : انظـر (. مرداس، وعوف بن األحوص، وخداش بـن زهيـر        

اإلنصاف إقرار بالفرار كما فعل عمرو بن معدي كرب حين لقي فرسـان عـبس وفـيهم سـيدهم                   
  :قال.  والبطش، فخافهم وهرببالشجاعةزهير وأوالده شاس ومالك وقيس، وكلّهم مشهور 
ــاً    ــاً ومالكـ ــاسٍ  وشاسـ ــا شـ ــت  أبـ  لقيـ
ــا بــــصـادقٍ    ــا، فــــضموا جانبينــ  لقونــ
ـــاحِهِ   ــيءِ رمـ ــت فـ ــا تحـ ــا دخلنـ  مولمـ

 ولــيس يعــاب المــرء مــن حــينِ يومِــهِ     
  

 )21(وقيساً، فجاشت مـن لقــائِهِم  نفـسي          
بسِ          من الطعنِ مثلِ النارِ فـي الحطَـبِ اليـ 

  )22(خبطْت بكفّي أطلب األرض باللّمسِ
 )23(إذا عرِفــت منــه الــشجـاعةُ باألمـــسِ

  

  )313، ص1ج، )فؤاد(البستاني(
، 3 ج الرافعـي، (. »ر هو المدح نفسه، ولكن الشاعر يخص نفسه وقومه        إنّ الفخ «: يقول ابن رشيق  

 بفضائل النفس، وتعـداد  ة كونه قائماً علي اإلشادلجهة ونحن نقول إنّ الفخر يضارع المدح        )78ص
مĤثرها ومناقبها، مع األخذ بعين االعتبار أنّ المدح يتوجـه بـه الـشاعر إلـي الـشخص الممـدوح                    

     الفخر علي امتداح الشاعر لنفسه، وتعظيمه صـفاتها أو امتـداح الـشاعر             الخارج عنه، فيما ينصب
  . لقبيلته
  

  :الرثاء   
 إذا بكاه بعد ومرثيةًرثي فالن فالناً يرثيه رثياً     «: جاء في لسان العرب   . الرثاء بكاء الميت ومدحه      

اً إذا بكيتـه، وعـددت      ورثوت الميت أيـض   .. ترثيةرثّاه يرثّيه   : فإنْ مدحه بعد موته قيل    : قال. موته
والرثاء يقترن بالموت وهو ذكر     ) رثي: ةلسان العرب، ماد  . (»وكذلك إذا نظمت فيه شعراً    . محاسنه

محاسن الميت من قِبل الشاعر، فيحاول أن يذكر كلّ ما يجده من المحاسن فـي الميـت بحيـث                   
 الراقية الميت   مكانةلي   مشاعر المخاطبين ويبكيهم في بعض األحيان حتي يشير إ         ةيؤدي إلي إثار  

كذلك كان هناك فريق من الشعراء رثوا أحباءهم بحسرة         «.  موته وكيفيةفي حياته وفي المجتمع،     
وإذا كان المدح تكسبياً في أكثـره، فـإنّ         . ة اهللا ونظام الحيا   لمشيةولكن باستسالم للقدر وبرضوخ     

صف ألمه وإحساسه بالعذاب لفقده مـن     الرثاء كان معظمه صادقاً ينجرف فيه الشاعر وراء قلبه في         
 إذن، فليس الرثاء إالّ جزء من المدح أو باألحري هو المدح نفـسه،             )5ــ 6ص  ، ص الرثاءمحمد،  (. »أحبه

 فصل إالّ أن يذكر فـي اللفـظ مـا           والمدحة المرثيةإنّه ليس بين    «: قدامةقال  . غير أنّه حدد بالميت   
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   )81الرافعي، ص(. »يدلّ علي أنّه لهالك
، وأن يحلّل تأثيرها في نفسه، وفي نفـوس         الفجيعةوأشيع المعاني في الرثاء أن يصور الشاعر        «

 والكـرم،   كالـشجاعة وأن يعـدد مناقبـه      .  أو نـسب   صـداقة  من   رابطةالناس الذين تربطهم بالفقيد     
 كـان   فـإن ... ة، والشرف، وأن يدعو له بالسقيا بعد الموت، كما كان يدعو له بها في الحيا              ةوالنجد

الفقيد قتيالً مضي الشاعر يهدد قَتَلَتَه، ويحرّض علي إدراك الثأر، وإن كان قد لقي الموت حتـف                 
  )195طليمات، ص(. »أنفه تجلّد، وتصبر، والتمس السلوان ومضي يقيس مصابه بمصاب اآلخرين

  
  :أنواع الرثاء   
 نـسب أو  بـصلة لين بالـشاعر    رثاء فردي يختص برثـاء المتّـص      : يمكن تقسيم الرثاء إلي نوعين       

  . وشخصياتها، أو هو رثاء خاص ورثاء عامالقبيلةسبب، ورثاء قَبلي يختص برثاء أفرد 
  

  :الرثاء الفردي   
وفي هذا .  والطبع ةيعد الرثاء الفردي أصدق نوعيِ الرثاء، وأعلقهما بالنفس، وأقربهما إلى الفطر             

يقول ابـن  .  النظم وعمق المعني، بل بصدق اإلحساس   ة ال بجود  النوع من الرثاء تبزّ النساء الرجال     
والنساء أشجي الناس قلوباً عند المصيبة، وأشدهم جزعاً علي الهالك لما ركّـب اهللا عـزّ                «: رشيق

 )153، ص5جالقيرواني، (. »العزيمةوجلّ في طبعهنّ من الخور وضعف 
.  األخت ألخيها، وبكاء البنت علـى أبيهـا        وندبةومن أهم صور مراثي النساء، رثاء األم لولدها،         

قالت في  . ومعاوية، مراثي الخنساء في أخويها صخر       الجاهليةوخير مثال لهذا النوع من الرثاء في        
  :رثاء صخر

  صــــــخراً لمِقــــــدام ، إذا ركِبــــــواوإنَّ
  بِـــــهِةُ الهــــــدامَتـــــأتَوإن صخــــــراً لَ

  

  ــار ــاعوا لَعقَّــ  )24(وإن صــــخراً، إذا جــ
  ـــار ـــهِ نـ ــي رأسِـ ـــم فـ ــه علَـ  )25(كَأنّـ

  

  )46 صديوان الخنساء،طماس،  (
 بالمـĤثر، صـادقاً فـي       ةأما رثاء الرجال للرجال فقد كان زاهداً في البكاء، حريصاً علي اإلشـاد            

مزجه الحزن بالفخر ألنّ الشاعر الجاهلي كان واقعياً في الرثاء كما كان واقعياً في المدح، فهو لـم                  
ختلق فضائل لم تؤْثر عن الفقيد، ولم يكن يخلع علي الصعلوك جالل الملوك، بـل كـان                 يكن ي 

199، صطليمات: انظر(. ت بما فيهيصف المي(  
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فحينما رثي امرؤ القيس أباه، لم يكن ليبكيه أو يستبكي الناس عليـه، ألنّ مكانتـه تجلّـه عـن                    
 مـن   العربيـة الملك، ويصور القبائـل     الدموع، بل فاخر به وبمكانته، وراح يباهي بموضع أبيه من           

  : وتميم وأتباعهما خدماً له وموالي تسعي إلي مرضاته، والتلقّط من فُتاتهربيعة
ــلّْْ  ـــلٍ أهــــ ــرقٍ بليــــ ــت لبــــ  أرقــــ

ــأينَ  ـــعةُفــــ ــا ربيــــ ــنْ ربِّهــــ    عــــ
 أال يحــــــــضرونَ  لــــــــدي بابِــــــــهِ

  

 يــــضيء ســــناه بــــأعلي الجبــــلْ     
ـــولْ    ــنَ الخَــ ــيم  وأيــ ــنَ تمــ  وأيــ

  مــــا أكــــلْ كمــــا يحــــضرونَ إذا 
  

  )53، ص1ج ، )فؤاد(البستاني(
  :ورثي تأبط شرّاً الشنفري ونوه بشجاعته وسرعته وصبره واحتماله الشدائد، فقال

 قـــضي نحبــــه  مـــستكثراً مـــن جميــــلِهِ 
  عنـــه ــــةَيفــــرّجغَم هالـــرَّوعِ عــــزم  

ـــةٌ ـــها ومرقبــ ـــيت فـوقَــ ــماء أقعــ   شــ
 إذ راع روع المــــــوتِ راع، وإن حمــــــي

  

 لّــاً مــن الفحــشاءِ والعِــرض وافــرُ    مقِ  
 وصفــــراء مِرنـــانٌ وأبـــيض بــــاترُ    
ـــائرُ  ــدرِك ثـــ ـــازٍ أو ليــ ــنم غــ  ليغــ
 حمـــي معـــه حـــرٌّ  كــــريم مـــصابـرُ

  

  )74صشكري فرحات،  (
 ةعلي أنّ الرثاء الجاهلي لم يبرأ من الغلو والشطط، لكنّ هذه المبالغات ال تشغل من القـصيد                

 النابغـة ومـن أوضـح أمثلتـه رثـاء         . ين، يخرج فيهما الشاعر عن المألوف      غير بيت أو بيت    الجاهلية
  : بن بدر الذي بالغ وغال في تصوير المصابحذيفةلحصن بن 

ــهم  ــأبي  نُفُوسـ ــم  تـ ــصنٌ ثـ ــون حِـ  يقولـ
ــزلْ     ــم تَ ــور، ول ــوتَي القب ــظِ  الم ــم تلفَ  ول
هنَعـــــي جـــــاش فعمـــــّا قليـــــل ثــــم 

  

     ــوح ــالُ جم ــصنٍ والجِب ــف بحِ  )26(وكي
ـــحيحص الـــسماءِ، واألديـــم 27(نجـــوم( 
    وهــو يـــنُوح الحــي 28(فظــلّ نَــدي( 

  )31صعبد الستّار، (   
    ليالرثاء القَب:  
، فهو في الـسلم لـسانها النـاطق بالمفـاخر، وفـي             ةإنّ ارتباط الشاعر بقبيلته حمله تبعات كثير         

: انظـر (. لـي القتلـي   رب نادبها الباكي ع   الحروب شعلتها التي تُضرم الغضب في النفوس، وبعد الح        
 )202 صطليمات،

 بالحروب، فقد كثر الرثاء فـي أشـعارهم، واتّخـذ           مقترنةً الجاهلية العرب في    ةولما كانت حيا  
، والقبـول بالقـدر   القبيلـة بعضه طابع الرثاء القبلي العام، وشاع في هذا الرثاء البكـاء علـي أبطـال              

  :يرثي الذاهبين من قومهقال عبيد بن األبرص . المقدور
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المـــذانب منـــه لمـــنْ طلـــلٌ لـــم تعــــف 
ــي   ـــبةَ األُلـ ــنِ ثعلـ ــعدِ بـ ــي سـ ــار بنـ  ديـ
ــبلَهم     ــاس قـ ــب النـ ــا أذهـ ــأذهبهم مـ  فـ

  

     ــب ــا  فواه ـــد تعفّ ــرٍّ  ق ــا حِبِ  )29(فجنب
 ــب ــاسِ رائ ــي الن ــرٌ عل ــم ده  )30(أذاع به
الحــروبِ والمنايــا العواقــب 31(ضِــراس( 

  )27-28صصناصيف، (   
، الـسابق (.  الذبياني والنابغةوأشهر شعراء الرثاء في العصر الجاهلي، المهلهل والخنساء واألعشي          

  . ونشير هنا إلي بعض نماذجه من شعر بعض هؤالء الشعراء)5ص
  :قالت.  ترثي بها أخاها صخراًةأنشدت الخنساء قصيد

 يــا عــينِ  مــا لَــكِ ال تَبكــينَ  تَــسكابا؟     
ـــامٍ    ـــاك  أليتــ ــي  أخــ ــةٍ،اِبكــ  وأرملَــ

 ،ـــه ـــود عِلّتَُــ ـــه، والجــ ـــد حلّتُــ  المجــ
  

ــا     ــدهرُ رياب ــانَ ال ـــرٌ، وك  )32(إذ راب ده
ــا   )33(وابكــي أخــاكِ، إذا جــاورتِ أجناب
ـــا   ــه هاب ـــه إن قِرنُ ــصدقُ حوزتُ  )34(وال

  

  )13ـ14صصطماس،  (
  : في رثاء النعمان بن الحارثالنابغةوقال 

ــو    ــرُ القـ ــام، وخيـ ــل للهمـ ــدقُهقُـ  لِ أصـ
ــرٍ      ــةٍ ذكـ ــن حيـ ــه مـ ــا بـ ـــاذا رزئنـ  مــ

  

 )35(والدهرُ يـومض بعـد الحـالِ  بالحـالِ           
 )36(نَــضنَاضةٍ  بالرزايــا صِــلِّ أصـــاللِ   

  
  

  )85صار، عبد الستّ (
  :وقال المهلهل في رثاء أخيه كليباً

 كليــب ال خيــرَ فــي الــدنيا ومــنْ فيـــها     
ــزٍّ    ــي  عِــ ـــب أي  فَتــ ـــةٍكليــ  ومكرُمــ

  كُلَيبـــاً لـــي فقُلــــت لهـــمةُنَعـــي النُعــــا
  

ـــها       ــنْ يخَلِّي ــي م ــا ف ـــت خَلَّيتَه  إنْ أن
افِيها        سـ علُـوكفاسِفِ، إذ يالـس ت37(تح( 
 )38(مالَــت بِنــا األَرض أو زالَــت رواسِــيها

  

  )89صحرب ، ( 
  :   الغزل   
. »، محـادثتهنّ ومـراودتهنّ    ..مغـازلتهنّ واللّهـو مـع النـساء و      .. الغزل، حديث الفتيان والفتيات   «   

 احتلّ هذا اللّون مكاناً بارزاً في الشعر الجاهلي حيث بـدأت بـه مطـالع                )108م، ص 1992طليمات،  (
 العربـي مـن   ة، وخلـو حيـا  ة المرأمكانة المعلّقات، ويرجع اهتمامهم بالغزل إلي   وبخاصةالقصائد  
 علي التالقي واالفتراق، مما يثير بواعث الـشوق إلـي            القائمة البدوية ة الحيا وطبيعة،  المتعةوسائل  
 والتغنّي بأوصافها، فهو يمدحها ويثني عليها، ولكنّه مدح يختلف عن المدح التقليـدي ألنّ               ةالمرأ
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  . دون الرجلةالممدوح فيه هو المرأ
  :أقسام الغزل    
  :كان الغزل في العصر الجاهلي علي ثالثة أنماط    

، والغزل العفيف الذي يهتم بذكر الصفات       ة للمرأ الحسيةيهتم باألوصاف   الغزل الصريح الذي    
: انظـر (. ة، والغزل الصناعي الذي كان بهدف التمهيد للدخول في موضوع القـصيد           ةاألخالقية للمرأ 
  )110المصدر السابق، ص

لـشاعر الـذي    اةوقد احتلّ الغزل حيزاً كبيراً من الشعر العربي والجاهلي الرتباطه الوثيق بحيـا          
 المدخل  -وكĤبة وحشة علي ما فيها من      -وقد كانت األطالل  . يهزّه الحب ويفيض قلبه بالعواطف    

ولما كان الطلل باب الغزل فقد كان       . الذي يفضي منه الشاعر الجاهلي إلي الغزل الرتباطها بأحبته        
 )8محمـد، ص  (.  من اآلفـات   ةبالسالمالشاعر يحييه، وهو في الحقيقة ال يحيي إالّ حبيبته، ويدعو له            

  :ةأال تري امرأ القيس كيف حيا ديار سلمي التي محت رسومها األمطار الغريز
ــالي     ــلُ البـ ــا الطَّلـ ــباحاً أيهـ ــم صـ  أال عِـ
ــال     ــذِي خـ ــات بـ ــسلمي عافِيـ ــار لـ  دِيـ

  

 )39(وهلْ يعِمنْ منْ كانَ في العصرِ الخالي        
ــلُّ  أســحم  هطّ  )40(ــــالِِألــح  علَيهــا  كُ

  

  )135المصطاوي، ص (
، ومـا المقـصود بالتحيـات       بالسالمة في الجواء فحياها وكلّمها، ودعا لها        عبلة بدار   ةومرّ عنتر 

  :عبلةوالدعوات إالّ 
ــي   ــالجِواءِ تَكَلّمـــ ــةَ بِـــ ــا دار عبلَـــ  يـــ

  

ــلِمي     ــةَ واس ــباحاً دار عبلَ ــي ص  )42(وعِم
  )197صشرح المعلقات، الزوزني، (            

فسألها عن أم أوفي، إذ ال فضل ألرض علي أرض إالّ في شيء             )  الدراج حومانة(ورأي زهير   
  :بالمحبوبةواحد، هو ارتباطها 

ــمِ   ــم تَكَلّــ ــةٌ لــ ــي دِمنَــ ــن أُم أوفَــ  أمِــ
  

ــالمتَثَلَّمِ    ــدراجِ فـــ ــةِ الـــ  )42(بحومانَـــ
  )64، ص)زهير(طماس، (             

  : آخروقال زهير بن أبي سلمي في موضع
 صحا القلب عـن سـلمي وقـد كـاد ال يـسلو            

  

ــلُ    ــلمي التّعــانيقُ فَالثّق ــرَ مــن س  )43(وأَقفَ
  

  )47المصدر نفسه، ص (
 ذات العربيـة  ةكما توقفوا عند وصف محاسن الجـسد ولقـاء الـشاعر بـصاحبته، إذ إنَّ المـرأ           

صـفراء، وبـادن القـد،      أو   ةبيـضاء البـشر   «، فهـي    ةجمال تام، فشبهوا أعضاء جسمها بأشياء كثيـر       
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 ريانة الذراعين،   ممتلئة الترائب، جماء التراقي، جيداء،      مصقولة، وهي   مشْرَئِبةوقامتها نياف، طويلة    
ولها شعر أسـود    . مفاضةلها خصر دقيق، وكشح هضيم، أملس ذو عكن وغير          . الساقين والقدمين 

 فيهما فتـور وحـور، وخـد أسـيل          وارد أثيث، ووجه أغرّ نقي اللون، غير مخدد، وعينان كحيالن         
  اء لمياء، لثاتها حمش، وأسنانها مؤشَّر        . أبلج، وأنف أشما .  رتل مفلجة بيض   ةوهي في فمها حوأم

، ة رؤدبهكنة برهرهةوأناملها سباط خضيب، وهي علي العموم . موشومة غير  رخصة فمخضبةكفّها  
وحـديثها  . ، من سروات النساء   ةمنعموهي نؤوم الضحي، راقدة الصيف      . هركولة رخصةخرعوب،  

          طليمات، ( )44(».وهي غير قطوب  . لذيذ، وصوتها خفيض، ال تفحش فيه، وال تنشر األسرار في الحي
  )119ـ118صص 

وصف المرقّش األصغر وجه صاحبته األبـيض وشـعرها األسـود، فـاكتفي بتـشبيه ضـفائرها                 
  :بالحبال

  ــه ــا بياضـــ ــه ترينـــ ــذا وجـــ  أال حبـــ
  

 )45(ثــــاني فَواحمــــاومنــــسدالتٍ كالم  
  )245الضبي، ص(   

  : بن العبد في هذا المعنيطرفةوقال 
ــرد، شــادنٌ  الم ــنفُض أحــوي ي وفــي الحــي 
 ووجـــهٍ كـــأنّ  الـــشّمس  ألقَـــت رِداءهـــا

  

 )46(مظــــاهِرُ ســـمِطَي لُؤلُـــؤِ وزبرجـــدِ  
ــددِ     ــم يتَخَ ــونِ، ل ــي  اللّ ـــهِ، نَقِ  )47(علي

  )57 -58صص، )فؤاد(البستاني(   
  :وقال امرؤ القيس في هذا المعني

 غَـــــدائرُه  مستَــــشزِرات  إلــــي  العــــال
  

ــلِ    رسمــي و ــضِلّ العِقــاص فــي مثنَّ  )48(تَ
  )43صالمصطاوي، (    

  :ةوقال األعشي في وصف هرير
  إنَّ الرَّكــــــب مرتحِــــــلُةَودع هرَيــــــرَ

ــها    ــصقُولٌ عوارِضُــ ــاء مــ ــرَّاء فَرعــ  غَــ
ــوم ــوِر إذَا تَقُــ ــسك أَصــ ــضُوع المِــ  ةً يــ

  

 )49(وهل  تُطيـقُ  وِداعـاً  أيــها الرَّجــلُ            
 )50(تمشِي الهوينَي كما يمشِي الوجي الوحِـلُ      
 )51(والزَّنبقُ  الورد  مِن أَردانهِــا شمِـــلُ        

  

  )278صالحتّي، ( 
 تـألف الغـزل   ــ  يتهـا  علـي جاهل  ـ  للغزل الصريح الماجن، فلم تكن نفوس العرببالنسبةأما 

، ولهـذا   الفاضـحة  ة علي العبار  الموحية ةالمكشوف، بل كانت تؤثر التلميح على التصريح، واإلشار       
 تفضي إلـي    ة من مراود  ةقلّ في غزلهم وصف السوءات، والحديث عما يجري بين الرجل والمرأ          
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جانّ مثل األعشي الـذي      في دواوين بعض الشعراء الم     قليلة فأبياتها   )335الخفاجي، ص : انظر(الوصال؛  
 في عطرها، فلبث يترصد من الرقيـب        غارقة بزينتها،   العناية علي   ة بشبابها الريان، متوفّر   ةفتنته امرأ 

  :، حتي إذا سنحت له في جوف الليل اقتحم عليها مخدعهاغفلة
ــةٍومِثلِــــــــكِ  ــشّبـَامعجبــــــ   بِالــــــ

ــةٌتَــــــــسديتُها عـــــــــادني   ظُلمــــــ
 الخَليفــــــةَفَبِــــــتــــــا مِــــــن زوجِه 

  

 )52(بِ صــــاك العبِيــــرُ بِأَجــــسادِها    
 )53( عـــــينٍ وإِيقادهـــــــا وغَفلَـــــةُ

  دـــــيســـــا«وا»  تَيهـــــستَادم54(و( 
  

  )122صالحتّي، ( 
ومثل امرئ القيس الفتي المزهو بشبابه الغارق في شهواته الذي طرده أبوه، حيث يقـول فـي                 

  : ةمعلقته في وصف اقتحامه هودج عنيز
خِــــــباؤهاو ـــــراميـــــضَةِ خِـــــدرٍ ال يب 

ــشَراً   ــا ومعــ ــاً إِلَيهــ ــاوزت أَحرَاســ  تجــ
  

ــلِ    عجــرَ م ــا غَي ــوٍ بهَِ ــن له  )55(تمَتَّعــت مِ
ــي    ــسرُّونَ مقتَلِ ــو ي ــاً ل ــي حِرَاص  )56(عل

  )38المصطاوي، ص: انظر و 24الزوزني، شرح المعلقات، ص(   
      ث الجاهليون أيضاً عن آرائهم في الحبالنـسب،   العربيـة  ة، وكان بعضهم يتغزّل بالفتـا     وتحد 

  )8محمد، الغزل، ص(.  في معلقتهطرفةوالبعض تغزّل بالقيان كما فعل 
 ة، قال علقمة الفحل مـن قـصيد  ة للمرأاألخالقيةوفي الغزل العفيف الذي يهتم بذكر الصفات  

  :في مدح الحرث الغساني
ــةٌ ـــهامنعمــــ    ال  يــــــسـتطاع  كالمــــ

 هــا البعــلُ لــم تُفــشِ سِــرّه    إذا غــاب عن
  

    ــزار ــن أنْ  تُ ـــابِها م ــى ب ــبعل  )57( رقي
البعــلِ حــينَ يــؤوب 58(وتُرضــي إيــاب( 

  

  )171ص، )فؤاد(البستاني( 
 مـن   الباقيـة    وهكذا رأينا أنّ الشاعر، في الغزل، يقوم بذكر محاسن حبيبته وبذكر األطـالل              

فيستعين في هذا السبيل بكلّ ما يستطيع ليرِي        . بيتها، علي نحو يريها للمخاطب بأحسن ما يكون       
، فيقوم بمدحها عبر ذكر محاسنها ومحاسـن قومهـا وذكـر النقـاط              ممكنة حالة في أفضل    الحبيبةَ

دد               . اإليجابية التي يجدها عندها    أو  بالحبيبـة إذن، فالغزل ليس إالّ قـسماً مـن المـدح الـذي حـ ،
  )59(.باألحري إنّ الغزل هو المدح نفسه
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  : البحثحصاد 
، ويـشغل   الطليعـة  بل هـو فـي       طالق،المدح أبرز الفنون الشعرية عند العرب علي اإل        يعتبر  .1    

 ونجده  . كما يرافق الوتر العود    ي رافق الشعر منذ نشأته األول     حيزاً كبيراً من مساحة األدب العربي،     
إهتمام الشعراء في كلّ العـصور،   إلي هذا العصر، حيث كان موضع      الجاهليةيلعب دوراً مهماً من     

وإذا أمعنّـا النظـر فـي تـاريخ المجتمعـات           .  لها قديمة عن جذور    ة ناشئة وال شك أنّ هذه الظاهر    
وينبغي لنا أن   .  بهم الخاصة، لوجدنا أنّ مرد هذا األمر إلي طبيعة العرب ومقتضيات حياتهم            العربية

 .عليل وجود المدح عندهم وكثرته العرب وميزاتها لنتمكّن من تةنرجع إلي بدايات حيا
ل الـذي   مـن التبـد    غمر وعلي ال  الشعرية العمليةغم من التطورات التي طرأت علي       رعلي ال   .2

             ام عـن مـسرح     أصاب الشعر من حيث المفاهيم والمقاييس، فإنّ المدح لم يغب في يوم من األي
ناوله الـشعراء ويـصرفون إليـه كـلّ         يت.  هي الفرع  الشعرية بل ظلّ هو األصل وسائر الفنون        ،الشّعر
لق ليكون مداحاً، فـإذا نظـم شـعراً فـي غيـر              واهتمام كأنّه استقرّ في أذهانهم أنّ الشاعر خُ        عناية

من هنا كان حلم كلّ شـاعر       .  عن إطار هدفها   ة بعيد طائشةالمدح كان كالرّامي الذي يرمي سهاماً       
بـع األدب    طُ ي، حتـ  ةباً للـرزق ومفتاحـاً للثـرو      أن يسخّر عبقريته في هذا االتّجاه فيجعل شعره با        

اً مـن العبـاقر               لـم يـصطنع المـدح،       ةالعربي بطابع المدح وبات من الصعب أن نجد شاعراً عربيـ 
الدواوين امـتألت بهـذا اللـون وغـدت قـصائدها تـشكّل القـسم الغالـب فـي نتـاج                      لدرجة أنّ 
 )60(.الشعراء

 كلّها مدح أو قسم من المدح، فليس الغزل إالّ ذكـر            يمكننا القول إنّ الفخر والرثاء والغزل       .3
 القبيلـة  أخري، وليس الفخر إالّ ذكر لمحاسن النفس أو          ة أو مدحها بعبار   والحبيبة ةلمحاسن المرأ 

وما يميـز   .  أخري ة أخري، وليس الرثاء إالّ ذكر محاسن الميت أو مدحه، بعبار          ةأو مدحهما، بعبار  
ما يكون الممدوح هو الشاعر نفـسه أو قبيلتـه، يـسمي هـذا     بعضها من بعض هو الممدوح، فعند   

 الشاعر يسمي هذا القسم من المدح غـزالً؛  حبيبةالقسم من المدح فخراً؛ وعندما يكون الممدوح    
 مـن   الثالثـة إذن فليست هـذه األنـواع       . ولو كان الممدوح ميتاً يسمي هذا القسم من المدح رثاءاً         

، والمدح أعم منها حيث يـضم كـلّ هـذه األنـواع             ة، غير أنّها محدود   الحقيقةالشعر، إالّ مدحاً في     
 .الثالثة
 جداً في العصر الجاهلي، ولو أضفنا تلك        ة للفخر والرثاء والغزل كثير    الشعريةإنّ النصوص   . 4
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وحتى الوصـف،  .  في ذلك العصر  الشعريةاألغراض إلى المدح لرأينا أنّها تشكّل أغلب النصوص         
، مدح لما يراه الشاعر بعينه أو بقلبه من ظواهر ومظاهر أعجبتـه حينـاً وتعجـب                 فإنّه، بشكل عام  

 أشـكاله ال    كافّةولم نُدرج الوصف ضمن الحديث على الفخر والرثاء والغزل ألنّ           . منها حيناً آخر  
ويبقى الهجاء الـذي هـو ضـد        . يمكن اعتبارها مدحاً للموصوف، وإن كان المدح هو الغالب فيه         

لكنّنـا لـو جـاز لنـا     .  أو ادعاءاًحقيقة فيه ةض له، فهو تعداد لمثالب المهجو الموجود  المدح ومناق 
 . تقسيم المدح إلى قسمين رئسيين؛ مدح إيجابي ومدح سلبي لكان الهجاء مدحاً سلبياً

وليس هذا القـول هـو      . في الختام، نستطيع القول إنّ الشعر الجاهلي كلّه  مدح في حقيقته           . 5
  .دقيق، بل هو من باب التغليبمن باب الت

  
  :الهوامش

اشتهر بنـسبته إلـى أمـه       . كان أشرف الخزرج  .  الكعبي الخزرجي، شاعر جاهلي فارس     ة هو عمرو بن عامر بن زيد منا       ـ 1
 وكـان علـى   بالمدينـة كانت إقامتـه  . الجاهلية من يعده من ملوك العرب في  ةوفي الروا . بنت شهاب، من بني القين    ) اإلطنابة(
لقد وضعت رجلي في الركاب يوم صفين وهممت بالفرار فما منعنـي إالّ           : معاويةقال  . أس الخزرج في حرب لها مع األوس      ر

  :اإلطنابةقول ابن 
  وأخذي الحمد بالثمنِ الربيحِ    أبت لي عفّتي وأبى إبائي    
  )، قرص مدمجالشعرية الموسوعة(              

وغـازي طليمـات، العـصر    .  ومابعـدها 78: 3 الرافعي، تـاريخ آداب العـرب،   صادق: لمعلومات أكثر في الفخر، راجع    ـ  2
ويحيي شامي، أروع ما قيل فـي       .  وما بعدها  5وسراج الدين محمد، الفخر في الشعر العربي، ص       .  ومابعدها 135الجاهلي، ص 
  . ومابعدها9وحنا الفاخوري، الفخر والحماسة، ص.  وما بعدها5الفخر، ص

 .ل صاحبه، أو الذي ينسب إليه الضَّاللالذي يضلّ: المضلِّلـ 3
 .ةحرف القافية في القصيد: الروي. كَسرٌ بعد جبرٍ:الهيضـ 4
وقـال فـي المعجـم     . اإلبل البيض : الهجان. الذي دون البدء، والبدء السيد في القوم، أو الفحل الكريم من اإلبل           : الثنيان ـ5
 )ثني: ةالمعجم الوشيط، ماد. ( الذي الرأي لهاإلمعة: الثُّنيان: الوسيط
 .أي يمنع ويردع: يذودـ 6
 .بيت المقدس: أورشليم. بالشام: حمص. باليمن: عمان ـ7
 ةالبـصر (قوم من األعاجم كـانو ينزلـون بـأرض تـدعي البطـائح بـين العـراقَين                  : النبيط. الحبشةلقب ملك   : النجاشيـ  8
 ).والكوفة
 . أراده وطلبه:رام الشيء. اسم موضع باليمن: نجران ـ9

 .الذي يجرح: العقور. صعب عليه: شقّ عليه ـ10
 .بخل: شح. مسهل: موطّأ.  عن الكرمكناية: جبان الكلب ـ11
 .جرت: أهرت ـ12
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: السقبان.  الغذاءسيئة: مجدعة. أي رعاها ليالً: البهائم، وعشّي السوام: السوام. الذي يشتد عطشه وسط النهار: المهياف ـ13
 . ال صرار لهاالناقة، باهلةجمع : البهل. ولد الناقةجمع سقب، 

 .زوجته: عرسه. مقيم ومالزم: مرب. ضعيف: أكهي. الجبان: الجبأ ـ14
. صحراء: يهماء. التائه: العسيف. المتسرّع، األحمق: الهوجل. قصدت، اعترضت: انتحت. ة من الحيرمبالغةاسم : محيار ـ15
 .مضيعة): الثانية(هوجل 
 .يا أبا هند ال تعجل علينا وانظرنا نخبرك باليقين من أمرنا وشرفنا، يريد عمروبن هند فكنّاه: وليقـ 16
نخبرك باليقين بأنّ نورد أعالمنا الحـروب بيـضاً، ونرجعهـا حمـراً قـد               : يقول. العلَم، والجمع الرايات والراي   : الراية ـ17

 .روين من دماء األبطال
 .أي نطاعنهم إذا ابتعدوا عنّا بالرماح ونضاربهم بالسيوف إن اقتربوا منّا. اإلتيان: الغشيان. البعد: التراخي ـ18
سل هؤالء جميعاً، فهم يخبرونك : يعدد الشاعر القبائل التي عادوها من قبل فقهروها، ويقول. المختلفةاألنباء : الشكل ـ19

 .عن قوتنا وبطشنا في الحروب
 .ناهم تقتيالً، وكانوا هم الجانين علي أنفسهم بما جاروا وبما سفهوا عليناكَنّا إذا قاتلناهم، قتّل: يقول ـ20
 .تحرّكت وتململت: جاشت ـ21
 )216المعجم الوسيط، ص. (ةضربت بشد: خبطت. ظِلّ: فيء ـ22
 . والهالكالمحنة: الحين ـ23
 . من أجل إطعام الجائعينخاصةكثير العقر، وذلك للنوق : العقّار ـ24
، ةمثل يضرب به في ذيـوع الـشهر       : علَم في رأسِهِ نار   . جمع هاد، وهو المرشد   : ةالهدا. إذا اهتدي به واقتدي   : بهيأتم  ـ  25

 .والعلَم هو الجبل
 .يريد أنّه مات حصن، وكيف يموت مثل حصن والجبال علي حالها لم تتصدع ولم تتفطّر ـ26
 .من األرض ما يلي وجهها: األديم ـ27
 .المجلس: الندي. تفعأي ار: جاش ـ28
 .موضعان: حِبِرّ وواهب. جمع المذْنب، وهو الذنب الطويل، ولعلّه يقصد زوائد الطلل أو ما حوله: المذانبـ 29
 .ذو رِيب، وهي صروف الدهر وحوادثه: رائب ـ30
 .، وهي آخر كلّ شيءالعاقبةجمع : العواقب. المهلكة ةجمع ضَروس، الشديد: ضِراس ـ31
 .الشر: والريب. إذا تغير عليك وأراك ما تكره: راب الدهر. أي صباً، وهو مصدر السكب: اتسكاب ـ32
 .الجنابةنعم القوم هم لجار : هم الغرباء، يقال: األجناب ـ33
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 .لشجاعةا
 . يأتي بشرّة يأتي بخير وتارةأي يلمع، يريد أنّه تار: يومض ـ35
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 .التراب: السافي. لتراب فارتفعجمع السفساف، وهو ما دق من ا: السفاسف ـ37
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  »ربيا «تحول معنايي                                       

 در بديع و دستور فارسي وتطبيق آن با شعر عربي و قرآن كريم
  نياباقر طاهريدكتر علي

  سينا همداندانشگاه بوعليدانشيار 
  و

  محمد مؤمني ثاني و مريم بخشي
  )72 تا59از ص (

  
  :چكيده

شاعران و نويسندگان بزرگ ادبيات فارسي و عربي، به مدد موهبت سرشار و ذوق              
ات واژگاني را، هم از لحاظ ساختاري و هم از حيث معنوي، متحول             هنري خود، تركيب  

ادات + يـارب   «ها، كاربرد تركيـب     در اين ميان، يكي از مصاديق اين خالقيت       . اندكرده
است كه براي ابراز تعجب همراه با اغراق يا غلو، نسبت به امري بـه         » استفهامي تعجبي 

ستفهامي تعجبي باشد، اغراق در تعجـب را        همراه ادات ا  » يارب«زماني كه   . رودكار مي 
دهد، چون در علم بديع، گاهي خود ندا براي تعجب و ابراز شگفتي اسـت و                نشان مي 

شـوند تعجبـي    مفيد تعجب است و زماني كه اين دو با هم تركيـب مـي             » سؤال«گاهي  
 در زبان اصلي  » رب يا«اين در حالي است كه تركيب       . شديد و غلوآميز به همراه دارند     

تـرين مفهـوم    كامـل . شودخود ساختاري ندايي دارد و مفهومي دعايي از آن مستفاد مي          
) يزدبنـام (، در زبان فارسـي، تركيـب        »ادات استفهام مفيد تعجب   + رب   يا«معادل براي   

اين مقاله، حاصل تحقيق در دو حوزة بديع و دستور زبان پارسـي و نيـز حـوزة                  . است
  .آن كريم استبالغت زبان عربي در شعر و نيز قر

  
  .يا رب، غلو، بديع معنوي فارسي، بالغت عربي :هاي كليدي واژه
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  :مقدمه
در اين مقاله، بررسي اين تركيب در شعر فارسي، در حـوزة بـديع و دسـتور زبـان فارسـي                     

اين بررسي بيشتر بر پاية شعر حافظ صورت گرفت و از ديگر شـعرا نيـز                . صورت گرفته است  
در بيان شيواي حافظ واژگان كامالً در خدمت شعر هستند واين بـه             . شواهدي آورده شده است   

 جانـشيني موفـق عمـل كننـد، زيـرا           توانند در محور  اي است كه واژگان معادل هرگز نمي      گونه
اي است كه هر واژه به لحاظ ساختاري، خالق يـك صـنعت بـديعي يـا                 مهندسي سخن به گونه   

معنـاي خـود نيـز، متفـاوت        ساختار و هم  گان هم بياني است و حتي در خلق اين صنعت، با واژ         
  :است؛ براي مثال در بيت زير

 دوش رفتم به در ميكده خـواب آلـوده        
  

ــوده     )1(خرقــه تــر دامــن و ســجاده شــراب آل
  

  )423ص(
دامـن  آلوده ، به معني ناپاك و    »دامنتر«هن را متوجه اصطالح كنايي      ذ،  »دامن«در كنار   » تر«واژة  

، از واژة خيس اسـتفاده شـود و از سـويي، بـه جـاي واژة                 »تر«ر به جاي واژة     حال آنكه اگ  . كندمي
اگـر در   . شـود مـي دگرگون  ) كنايه(آورده شود، صنعت بياني موجود در شعر        » پيرهن«، واژة   »دامن«

شد، در حالـت دوم،   مي  معناي آلودگي و ناپاكي مستفاد» تر، دامن«حالت اول از همنشيني واژگان    
  .شود، معناي گريان بودن و حتي پاكي دريافت مي»يس و پيرهنخ«از واژگان 

اي ديگـر از خالقيـت ديـده    ها، شيوه اين شكل هنرنمايي افزون بر در شعر بزرگان ادب پارسي،      
پردازنـد و بـه ايـن       گونه كه، با دگرگوني معناي واژگان به خلق واژگـان جديـد مـي             شود، بدين مي
  .هنددرتيب، دايرة واژگان را گسترش ميت

اين ساختار واژگاني، در زبان     . است» يا رب «يكي از اين واژگان و يا تركيبات واژگاني، تركيب          
. شـود ، منـاداي مـضاف محـسوب مـي        »رب«مادري خويش، اغلب ساختاري ندايي است و جـزء          

هاي آن فـراوان  شك نمونهساختار ندايي و دعايي مذكور در شعر فارسي نيز به كار رفته است و بي         
  :در زير، چند نمونه از حافظ آورده شده است. باشديم

 افــروز كــه منزلگــه انــسياي قــصر دل
  

ــا رب   ــت  يـ ــاد آفـ ــام مكنـ ــتايـ  )2( خرابـ
  

  )15ص(
  مگيرش ار چه دل چون كبـوترم       يا رب 

  

 افكند و كشت و عـزّت صـيد حـرم نداشـت             
  

  )78ص(
  سببي ساز كه يـارم بـه سـالمت         يا رب 

  

ــاز آيـــد و برهانـــدم از بنـــد مال       مـــتبـ
  

  )89ص(



 61/ در بديع و دستور فارسي و تطبيق آن با شعر عربي و قرآن كريم» يارب«تحول معنايي 

 مزد بود و منت هر خدمتي كه كـردم       بي
  

ــا رب   ــي  ي ــدوم ب ــس را مخ ــاد ك ــت مب  عناي
  

  )94ص(
 ياربغبار خط بپوشانيد خورشيد رخش      

  

 بقــاي جــاودانش ده كــه حــسن جــاودان دارد  
  

  )120ص(
  )226 و 199، 190، 162 صص: بنگريدو نيز(

     
  :زمينة بحث

ا دعايي است، با اين حال، در شـعر پارسـي و عربـي گـاهي                اگرچه اين ساختار معموالً، ندايي ي        
 .دعايي نيست و در واقع خالقيت شاعران بزرگ باعث شد تا در نقش ديگري از آن بهره برده شود                  

  .گيرددر اين مقاله، اين تحول در دو زبان فارسي و عربي مورد بررسي قرار مي
  

  :بررسي تحول اين تركيب در شعر فارسي   
، اين ساختار واژگاني به يـك قيـد         اي است كه در بيان بزرگان شعر پارسي       گونهحول به اين ت    
. ، تبديل شده است   )در حوزة بديع معنوي   (گونه  و شيوة بيان غلوآميز و اغراق     ) در دستور زبان  (

شاعر پارسي زبان، تنها با افزودن ادات استفهام مفيد تعجب، قيد تعجبي تازه همـراه بـا حالـت                   
كننـد و چنـان     هنر در اين است كه ايـن واژگـان مهـاجم را ترتيـب مـي               . كند، خلق مي  غلوآميز

اين قاعـدة بـديعي و گروهـي        . شوداي تازه در ادب فارسي خلق مي      نمايند كه واژه  دگرگون مي 
هاي بديع پارسي و بالغت عربـي و نيـز در منـابع دسـتوري مهـم                 قيدي، در هيچ يك از كتاب     
  .ل پژوهش در حوزة زبان پارسي و عربي استفارسي، نيامده است و حاص

شـود؛  يش از اين گفته شد كه ساختار مذكور باعث به وجود آمدن قيـدي در دسـتور مـي                  پ
  .اينك، به بررسي اين ساختار در دو حوزة دستور و نيز بديع فارسي خواهيم پرداخت

  : پارسيدر حوزة دستور زبان» ادات استفهام مفيد تعجب+ يارب«بررسي ساختار : الف
. اسـت » گروه  قيـدي اسـتفهامي تعجبـي       «: نام كامل اين قيد   . سازددر دستور، نوعي قيد مي    

  .شودبراي روشن شدن وجه تسميه، تعريفي جامع از قيد و گروه قيدي آورده مي
-اي است كه براي مقيد ساختن فعل يا شبه قيد، كلمه «: نويسد دكتر خيامپور مي   :تعريف قيد 

ها چيزي از قبيل زمان و مكان و كم         عبارت ديگر؛ بر معناي آن    شده باشد و به   فعل يا قيد، وضع     
  )89ـ88دستور زبان فارسي، صص(» .و كيف و ديگر اوصاف فعل بيفزايد
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  .آوردمي» گروه قيدي«ساختار قيد باال آن را در شمار 
ملـه  بخشي از سخن است كه فعل به آن نيازمند نيست و به همين دليـل از ج                «: گروه قيدي 

 و چون ايـن قيـد،       )104، ص ...وحيديان كاميـار و   (».گروه قيدي جنبة توضيحي دارد    . قابل حذف است  
قيد ممكـن اسـت     «از جهتي ديگر    . شوددر اصل براي اظهار شگفتي است قيد تعجب ناميده مي         

عالوه بر معناي اصلي خود، متضمن معني پرسش نيز باشـد؛ در آن صـورت بـر نـام وي لفـظ                      
؛ )قيد مكـان اسـتفهامي    (» كجا؟«؛  )قيد زمان استفهامي  (» كي؟«گردد؛ مانند   اضافه مي » استفهامي«
ترين نامي كه بايد براي در نتيجه؛ كامل) 99همان، ص()...قيد كيفيت يا حالت استفهامي   (» چگونه؟«

است ولي با اين تفاوت كه ايـن اسـتفهام، در           » گروه قيدي تعجبي استفهامي   «اين قيد ذكر كرد،     
ول براي ابراز تعجب است، در نگاه دوم نوعي سؤال بالغي است و بـه عبـارتي پرسـشي                   نگاه ا 

از اين منظر بـا ديگـر قيـود         . داند و نيازي به پاسخ ندارد     است كه پرسشگر، خود، جواب را مي      
  .استفهامي تفاوت دارد

 جبـين رخ؛ زهـره   آن شـاهوشِ مـاه     يارب
  

ــاي    ــهدر يكت ــة  ك ــك دان ــوهر ي ــست و گ  كي
  

  )63ص(
  قادر حكمت است   چه وين   يارب استغناست   چهاين

  

 كاين همه زخم نهـان هـست و مجـال آه نيـست              
  

  )71ص(
  :در حوزة بديع پارسي» ادات استفهام+ يارب «بررسي ساختار : ب

اي ثابـت، هرگـاه پـس از سـاختار واژگـاني بـاال، ادات               در حوزة بالغت، براسـاس قاعـده      
» يـارب « تعجبي غلوآميز است؛ اما تعجبي كه با آمدن واژة     استفهامي بيايد، روي هم مفيد معناي     

كند و اصوالً معادل دقيق و صـحيح        ي مرتبط و با آن يكسان مي      »بناميزد«در آن، مفهوم آن را به       
شـك؛  است چرا كه هر بنـاميزدي كـه بـر زبـان آورده شـود، بـي                » بناميزد«آن در فارسي همين     

ترسـد كـه   ويندة آن از شدت حيرت خـويش مـي  آور است و گبرخاسته از امري سخت حيرت   
  .آوردزدي برسد، نام خدا را بر زبان ميآور، چشممبادا به مورد حيرت

  دليرند به خـون    چه اين بچه تركان     يا رب 
  

 كــه بــه تيــر مــژه هــر لحظــه شــكاري گيرنــد  
  

  )185ص(
؛ در شگفتم   )برممياز شگفتي فراوان به خدا پناه       ! (بناميزد: گويدمثالً در اين بيت، حافظ مي     

  .هابچهآور اين تركاز زيبايي حيرت
اغـراق و  «الزم است براي درك صحيح و كامل بحث، به اجمال به بررسي اصطالح بالغـي     
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  .در شاخة بديع معنوي پرداخته شود» مبالغه
كردن و ستايش و نكوهش كسي يـا        مبالغه و اغراق، آن است كه در صفت        «:اغراق و مبالغه  

روي كنند، چنـدان كـه از حـد عـادت معمـول بگـذرد و بـراي شـنونده،              ط و زياده  چيزي، افرا 
اغـراق و  «تـرين حالـت، آن زمـاني اسـت كـه؛         و قوي )... 262همايي، ص (» .انگيز باشد شگفت

اي رسانده باشند كه در عقل و عادت، ممكن و باور كردني نباشد؛ آن را غلـو                 مبالغه را به درجه   
اي از علماي بالغت نيز براي آن، درجاتي ديگر قائل هستند بدين نحو             عده). همان(»...گويندمي
تر مبالغه نام دارد؛ يعني اگر نه با عقل         درجة عالي آن، غلو و بعد از آن اغراق و از آن پايين            «: كه

شود و اگر از نظر عقل محال نباشد اما از نظر عـرف،             و نه با عرف مطابقت كند، غلو ناميده مي        
پـذير باشـد،    شود و اگر از نظر عقل و عرف هـر دو امكـان            ق گفته مي  اول باشد، اغر  غيرقابل قب 

بديهي است براي تشخيص ميـزان و شـدت اغـراق در ايـن              ) 77بديع، ص (».گيردمبالغه نام مي  
اي حالي يا مقالي در بيت آمده باشد تا دريافت كه غلو شـده يـا بيـاني                  قاعدة بالغي، بايد قرينه   

  :ر بيت زيرد. آميز استاغراق
 !!!جـوهر دارد؟   چـه  اين آينه حسن     يارب

  

 كـــه در او آه مـــرا قـــوت تـــأثير نبـــود      
  

  )209ص(
    شاعر از جوهر آيينة حسن در شگفت است، بـا دانـستن قاعـدة بالغـي مـورد بحـث، دريافتـه                  

. ثأثير بودن آه است  قرينه در بيت، بي   . شود كه شاعر نسبت به جوهر آيينة حسن، غلو كرده است          مي
 آه بـا ايهـام، معنـاي       . تـأثير خواهـد بـود     ت باشد، بخار حاصل از آه، روي آن بـي         يآينه وقتي با كيف   

جا هدف حافظ ابـراز شـگفتي شـديد         اين. شك نفريني با بار معنايي مثبت     گونه دارد؛ البته بي   نفرين
گفت، غالباً با ان توبا اين همه، مي. تر گفته شد اين يارب معادل بناميزد است    پيش. است و نه نفرين   

  .شودانگيز اراده مياين قاعده، غلو در توصيف يك امر يا شيء اعجاب
 يـارب «: برفتم، دسـت و لـب خايـان كـه         

  

 »! تب بـود ايـن كـه در جانـان اثـر كـرد؟              چه  
  

  )842، ص2خاقاني، ج(
ـيش؟ چيستاين عشق  ! يارب  !، در پس و پ

  

 هــــيچ عاشــــق درِ حــــرم نــــزده اســــت  
  

  )800همان، ص(
 حشر از دل پير و جوان برخاستـست       شور م 

  

 تيــغ بيــداد؛ كــه يــارب از ميــان برخاستــست  
  

  )260حريرالهيجي، ص(
 گر دارد كه يارب دست و تيغ نـاز را     جلوه

  

ــست    ــيان برخاست ــرغ از آش ــينة م  دل ز دام س
  

  )5همان، ص(
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 :گفـت برخاسته بـودي و دلِ غمـزده مـي        
  

 يــارب كــه قيامــت زقيــام تــو چــرا خاســت؟  
  

  )209صخواجو، (
ــشت   ــدام به ــوري از ك ــن ح ــا رب اي  ي

  

ــم   ــست   ه ــرون جست ــن ب ــرغ از چم ــو م  چ
  

  )402همان، ص(
 هر لحظه دل بـه حلقـة زلـف كـشد مـرا            

  

 يا رب كمند زلـف سـياهت چـه دل كشـست           
  

  )218همان، ص(
بيشتر گفته شد كه معادل دقيق براي اين ساختار و قاعـدة بالغـي در بيـان و زبـان فارسـي                      

ادات پرسشي استفاده   + نكه در ادبيات، اگر به جاي بناميزد از ساختار يارب           چنا. است» بناميزد«
  .شودشود، كامالً يك مفهوم واحد مستفاد مي

 ي در كاسه چـشم اسـت سـاقي را بنـاميزد           مي
  

 بخشد خمـاري خـويش    كند با عقل و مي    كه مستي مي    
  

  )6ص(
ــت   ــم عافيـ ــيدلـ ــال را مـ ــمارد بـ  شـ

  

 !ســـتبنـــاميزد؛ ايـــن دل بالكـــش فتـــاده ا  
  

  )43خاقاني، ص(
از سويي، اگر در شواهد زير، به جاي ساختار مورد بحث، از بناميزد اسـتفاده شـود، همـان                   

  .ادات استفهام دريافت شده است+ شود كه از ساختار ياربمفهومي دريافت مي
 قانع بـه خيـالي زتـو بـوديم چـو حـافظ            

  

ــارب   ــه يـ ــهچـ ــداهمت و بيگانـ ــاديم گـ  نهـ
  

  )371ص(
ــاك  ــسما يح ــا مب ــي ي ــن الآلل ــا م  ي درج

  

  خـطِ هاللـي    شيارب چه در خور آمـدِ گـرد         
  

  )462ص(
  :گونه خواهد بودصورت فرمولي اين قاعده، اين

، گـروه   )بـديع (غلو يـا اغـراق در تعجـب       ←ادات استفهامي كه مفيد تعجب باشند       + يارب
  )دستور زبان(قيديِ تعجبي استفهامي 

 ي كه خـون خـم      غمزه كرد صراح   چه يارب
  

ــره    ــا نع ــست   ب ــو بب ــدر گل ــش ان ــاي قلقل  ه
  

  )30ص(
 كيـست  اين كعبة مقصود تماشـاگه       يارب

  

 كه مغيالن طريقش گـل و نـسرين مـن اسـت             
  

  )52ص(
 كيست اين شمع دل افروز ز كاشانه        يارب

  

 جان ما سـوخت بپرسـيد كـه جانانـة كيـست             
  

  )67ص(
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ـافظ           گفت و خوش گفت برو خرقه بـسوزان ح
  

 كـه آموختـه بـود      شناسـي ز   قلـب   ايـن  يارب  
  

  )211ص(
ــين   ــصلحت ب ــاري م ــدرد و ي ــي هم  دل
ــان    ــوي جان ــدر ك ــد ان ــايع ش ــن ض  زم

  

 كـــه اســـتظهار هـــر اهـــل دلـــي بـــود       
ــه ــر گ دامنچــ ــاربيــ ــود يــ ــي بــ   منزلــ

  

  )217ص(
ــا    ــته دل م ــل نورس ــي آن گ ــارباز پ  ي

  

  شد كه نديديم در اين چند گهش       كجا )3(خود  
  

  )289ص(
در بيت زير، شـاعر از      . شودي، به صورت طنز و تهكّم استفاده مي       گاهي از اين ساختار بديع    

طور از طـالع خـويش      اينكه كوكب بختش را هيچ منجمي نشناخته، در شگفت است ولي همان           
. هاي مثبت، سخت در شگفت بود     كند كه پيشترها از ديدن معشوق و وضعيت       اظهار شگفتي مي  

در علم بيان، اين جمله، استعارة تهكميه       . كنداري مي به عبارتي، در اين اندوه، بناميزد بر زبان ج        
  .و از فروع استعارة عناديه است

 كوكب بخت مـرا هـيچ مـنجم نـشناخت         
  

ــارب   ــالع زادم   ي ــه ط ــه چ ــي ب ــادر گيت   از م
  

  )317ص(
ــسان نَهمــت   ــرة ان ــه از زم ــه ك  علمــي ن
 نه علم و عمل، نه فضل و احـسان و ادب          

  

ــت       ــان نَهم ــل كريم ــه از اص ــه ك ــودي ن  ج
 ارب بــه كــدام تــرّه در خــوان نَهمــت    يــ

  

  )24الخير، صابوسعيد ابي(
  : عربين در زبارب يابررسي ساختار تركيب     
در ايـن مقالـه در      . در زبان عربي، بديع، بيان، معاني و دستور از هـم قابـل تفكيـك نيـستند                    

 بررسـي در    رب پرداخت، كه در بخش     توان آن گونه به بررسي تركيب يا      مبحث عربي آن، نمي   
در اين قسمت از مقالـه، بررسـي، بيـشتر از لحـاظ معـاني               . بديع و دستور فارسي، پرداخته شد     

  .است
چون زكي مبارك، ابراهيم ناجي و نازك المالئكه، بيشتر از ديگـر      در زبان عربي، شاعران هم    

چنـان كـه در زبـان        دارنـد، هـم    رغبـت  شعراي عرب زبان، به آوردن اين تركيب در شعر خود         
الخيـر و در عـصر مـا شـهريار، ايـن            فارسي در شعر شعرايي چون خاقاني، حافظ، ابوسعيد ابي        

گاهي الفاظ ندا، از معاني اصـلي خـويش خـارج           . تركيب از بسامد نسبتاً بااليي برخوردار است      
   گرايد، اين معاني از رونـد سـخن و بـه كمـك قرينـه دريافـت                 گردد و به معاني ديگري مي     مي
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  :اند ازشود عبارتمهمترين اغراضي كه از يارب دريافت مي)  التفتازاني، مطولنك( .شودمي
  :دارد، مانندكند و يا مخاطب را به شگفتي وا مي كه گوينده يا خود ابراز شگفتي مي:تعجب

، »قلب شاعر«(يا ربِّ خلَقتَنا .../ و آخرَ لِلحنينِ/ يوماً إلَي األحزانِ تأخذُنا / نَظِلُّ تَحملُنا السِنينُ  
  )www.adab.com، 2005/07/22فاروق جويره، 

برد و روزي در شور وشـادماني، از كيفيـت          سر مي  كه روزي در غم و حزن به      شاعر، از اين  
  .دهدخلقتش در شگفت است و شگفتي خويش را با اين عبارت، نشان مي

ولي در زبان فارسي   . در زبان عربي نيازي نيست اين ادات استفهام، حتماً مفيد تعجب باشند           
  .توانند شركت كننداگر اين ادات مفيد تعجب نباشند در امر بديعي اغراق، نمي

آيد و يا بر زندگي خود،     كه شاعر بر رخدادي كه برايش پيش مي        عبارت است از اين    :رتحس
هاي از دست رفتـة     خورد؛ مانند ابيات زير كه شاعر بر آروزهاي شيرين و شادكامي          افسوس مي 

  .باشدخورد و در جستجوي سعادت ميگي، حسرت و افسوس ميزند
 بتِـــساما اةِأيـــنَ مِـــن هـــذهِ الحيـــا   

ــست     ــسعيد و لَي ــا ال ــي فِيه ــف يحيِ  كَي
 طَـــاب بحثِـــي يـــا رب أيـــنَ تَـــري ذَا

  

ــشو    ــانِ و نـــــ ــر ةت االَمـــــ  احِ االفـــــ
 غيــــرُ بحــــرٍ تَحــــت الــــدجي والرِيــــاحِ

ــرا   ه؟ك الـــــسعيد الجـــــزالنَ أيـــــنَ تـــ
  

  )70ـ71المالئكه، صص(
كند كه شاعر از حوادث و آالم زندگي اظهار دردمندي مي:عتوج:  

 أيــنَ أمــضِي يــا ربِّ أم كَيــف أنجــو    
ــي  ــاقَ بِـ ـــ ضَـ ــسِيح فَيالِلـ ــالَم الفَـ   العـ

  

ــامِ      ــاءِ و االَيــــ ــودِ الغنــــ ــن قُيــــ  مِــــ
ــامِي؟    ــن آلَــ ــرُّ مِــ ــنَ المفَــ ــولِ، أيــ  هــ

  

  )213همان، ص(
كجا روم خدايا، چگونه رهايي يابم از       : كشدچنين به تصوير مي   خود را اين  شاعر، دردمندي   

فريـاد از ايـن دلهـره و        . دنياي گسترده بر مـن تنـگ شـده اسـت          . بند طرب و اين روزگار تلخ     
  .جا بگريزما سرپناهي است تا از دردهايم بدانكج. وحشت
كاري يا خطايي و يا گناهي به اين معني كه شاعر خود را از     . داشتن است ز به معناي با   :زجر
  :داردباز مي

ـــــاربيي حتـــــامـــــوأعـــــانِي اله  
 غَــارت فِــي الــشَّمسِ فَمِــن اَجــلِ ذَا    

  

ــا     ــربِ لَــ ــبٍ ذَالمغــ ــي ذَنــ ــيفِــ   أرتَقِــ
  ــع ــي اَطلُــ ــم تُبقِنــ ــشرِقِ لَــ ــي المــ   فِــ

  

  )www.adab.com، 2005/07/22اصفهاني، عمادالدين، » يارب«(
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نالد و بـه   و دلتنگي است؛ شاعر در ميان اشعارش از آن مي     همان سرگرداني  :تحير و تضجر  
  .كندوسيلة يارب اين حسن خود را همانند ابيات زير به مخاطب القا مي

ــو ــي و ارب عفـــ ــابياً لِحيرَتِـــ  رتيـــ
شَـــك ـــوـــا هالـــشِقاءِ م مـــسه ـــوه 
ــي    ــلُ حِينـ ــنَ منقَبِـ ــا رب أيـ ــنَ يـ  أيـ

  

 ددو ســـــؤالٍ فِـــــي جـــــانِحِي يتَـــــرَ     
  ــد ــدلُك أخلَـــــ ــورة فَعـــــ  الَ و الَ ثَـــــ

  بِحِلمِــــــي الموحــــــدِةاَلتَقــــــي مــــــر
  

  )302ناجي، ص(
  :البته گاهي نيز در يك ساختار ندايي، ممكن است چندين غرض دنبال شود، مثل

 أعِــــيش بِــــأرضِ مِــــصرَ لِــــأنَّ دارِي
  

    ــارب ــا يــ ــا بِهــ ــروب مــ ــذي الكُــ  هــ
  

  )www.adab.com، 2005/07/22زكي مبارك، » ...رأيت و من«(
كنـد و  هم اظهار دردمنـدي مـي  . كه شاعر از مصائب و مشكالتي كه برايش روي داده است 

  .هم اظهار تعجب
  

  :در قرآن كريم» رب يا«تركيب 
ل، مورد خطاب قـرار      حالت ندايي دارد و خداوند متعا      رب در قرآن كريم معموالً     تركيب يا 

اما در بعضي از آيات كريمـه اغـراض ديگـري كـه     . ي داردگيرد و اين ندا بيشتر حالت دعاي      مي
  .شودقبالً اشاره شد نيز دريافت مي

  )8آية / سورة مريم...(امرأتِي عاقِراً  لِي غُالم و كانَت قَالَ ربِّ أنَّي يكونُ
در اين آيه، تركيب مذكور براي بيان تعجب وضع شده است؛ آن هم از زني نـازا فرزنـددار                   

  )19، ص14باطبايي، جط: نك(.شوم
پروردگارا مـن آن    ) 36آيه  /  آل عمران  ةسور... (رب إنِّي وضَعتُها أُنثَي واهللاُ أعلَم بِما وضَعت       

اي اسـت خبـري ولـي منظـور از آن اظهـار             و اين سخن به ظاهر جمله     «. را دختر به دنيا آوردم    
  )169، ص3همان، ج(.»حسرت و اندوه است

»رب   شَرتَنِ لِمصيرا     حب قَد كُنت ي ودر اين آيـه بـرخالف زبـان        ) 125ص/ سورة طه (»ي أعم
گردد با حـال    انساني كه در قيامت نابينا محشور مي      «. اندفارسي، سؤال و تعجب با هم درآميخته      

كـه در دنيـا چـشم داشـتم و بينـا           خدايا چرا مرا كور محشور كردي در حـالي        : پرسدتعجب مي 
  )283، ص15همان، ج(».بودم
اين آيه از جمله آيـاتي      ) 30آية  / سورة فرقان (» خَذوا هذَا القُرآنَ مهجوراً   تَّيا رب إنَّ قَومِي ا    «
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: گويـد در روز قيامت به پروردگار خود بر سبيل گاليه و شكايت مي           ) ص(است كه رسول خدا   
ا توجـه بـه آيـة       ب )283، ص 15همان، ج : نك(. خدايا تو آگاهي كه قوم من اين قرآن را متروك كردند          

كند؛ گاليـه و شـكايت نيـز از جملـه        ، كه در آن پيامبر به نوعي از قوم خويش گاليه مي           مذكور
  .شودرب دريافت مي اغراضي است كه از تركيب يا

  
  :مقايسه اين تركيب در ادبيات فارسي و عربي و قرآن كريم

غيـر از نـدا باشـد،       آن هنگام كه دنبـال اغـراض ديگـري          » رب يا« در آيات قرآن تركيب      .1
به عبارت ديگر، منادا همـراه غـرض ثـاني          : گرددوجود منادا نيز عالوه بر غرض ثاني حس مي        

  )8 آية/سورة مريم(»مرَأتِِي عاقِراًي غُالم و كانَتِ انُ لِرب أنَّي يكو «آيةمثل . است
 عنـوان منـادا     باشد وجود خداوند به   كه روند سخن براي تعجب مي     در اين آيه عالوه بر اين     

  :گردد ولي در متون عربي و فارسي ممكن است فقط غرض ثاني مورد نظر باشدنيز حس مي
 يا رب اين كعبه مقصود تماشاگه كيـست       

  

 كه مغيالن طريقش گـل و نـسرين مـن اسـت             
  

مـورد  ) رب(در اين بيت، غرض اصلي كه همان تعجب است مورد نظر شاعر است و منادا                
  .نوعي خطاب نفس استتوجه نيست و در واقع 

. به همراه ادات استفهامي و مفيد تعجب اسـت    » رب يا« در ادبيات فارسي معموالً تركيب       .2
، گـروه قيـدي تعجبـي       )بـديع (غلو يا اغراق در تعجب      (هاي مورد بحث را در اين گفتار        قاعده

» رب يا« ممكن است تركيب   يكه در ادبيات عرب   دهد در حالي  شكل مي ) دستور زبان (استفهامي  
  .ولي اين حالت تعجب، داراي اغراق نيست. به تنهايي دربردارندة حالت تعجب و شگفتي باشد

  ــبِالد ــذِي الـ ــب هـ ــا أعجـ ــا رب مـ  يـ
  ــماد ــا ضـ ــي حِماهـ ــهٍ فِـ ــلُّ وجـ  و كُـ

  

   ــباح ــلُّ لَيـــــلٍ صـــ ــا كُـــ  لَاليـــــلَ فِيهـــ
 ــراح ــت إالّ الجِـــــ ــصرُ التَثبِـــــ  و مـــــ

  

  )www.adab.com»لليل في فينيسياا«، 2005/07/22ناجي، ابراهيم، (
دهد، همراه ادات استفهامي تعجبي باشد، اغراق در تعجب را نشان مي          » رب يا« زماني كه    .3

مفيـد  » سـؤال «چون در علم بديع، گاهي خود ندا براي تعجب و ابراز شگفتي اسـت و گـاهي                  
. يز به همراه دارند شوند تعجبي شديد و غلوآم    تعجب است و زماني كه اين دو با هم تركيب مي          

  :مانند
ــذِي    ــا هـ ــا رب مـ ــصبيةُفَيـ ــا الـ  إنَّهـ

  

  نـــــورٍ تَـــــشتَهِيها المجـــــازِفســـــبيكَةُ  
  

  )www.adab.com، 2005/07/22، مبارك، زكي، »...أمن اجل«(



 69/ در بديع و دستور فارسي و تطبيق آن با شعر عربي و قرآن كريم» يارب«تحول معنايي 

 ادات اسـتفهام  + رب يـا كه در آن، شاعر، شگفتي خود را از زيبايي معشوق خود در قالب              
  .كند نور تشبيه ميه شمشدارد و او را ببيان مي

 بـديع،  در حـوزة ) ه ادات اسـتفهامي ـ تعجبـي   به همرا( در ادبيات فارسي تركيب مذكور .4
ـ      . اغراق در تعجب و در حوزة دستور زبان، گروه قيـدي تعجبـي اسـت                يولـي در ادبيـات عرب

ننـد  ممكن است چنين تركيبي مفيد تعجب نباشد و اغراض ديگري را به همراه داشته باشـد، ما                
  :اين بيت كه در آن، غرض، بيان سرگرداني شاعر است

ــي    ــلُ حينِـ ــنَ منقَبِـ ــا رب أيـ ــنَ يـ  أيـ
  

  بِحِلمِــــــي الموحــــــدِةًاَلتَقــــــي مــــــرّ  
  

  )302ناجي، ص(
بـا سـاير ادوات تعجـب همـراه         » يـا رب  « در ادبيات عرب، گاهي اوقات تركيب نـدايي          .5
  :دهد؛ مانند اين مصرع نشان ميه را زيادترنمانگيزي متعجبود و شگفتش مي

بحارالبحارين«، 2005/07/22النواب، مظفر، (فَما أجملَ العينَ يا رب« www.adab.com(  
رود، مانند اين     كار مي   زمان تعجب و سؤال به      براي ابراز هم  » يا رب «در قرآن كريم تركيب         .6
  )125آية /سورة طه.(» بصِيراب حشَرتَنِي أعمي و قَد كنتر«: آيه

  
  : نتيجه   
در بيان بزرگان شعر پارسي، اين ساختار واژگاني براساس يك قاعده بـه يـك گـروه قيـدي                      

بديل پارسي ت ) بديع(گونه در بالغت      تعجبي استفهامي در دستور و حالت بيان غلوآميز و اغراق         
واهد داشت؛  ابت، در دستور و بديع، احكامي ثابت نيز وجود خ         اي ث   شده است و براساس قاعده    

  :فرمول اين قاعده
، گروه )بديع(غلو يا اغراق در تعجب ←ادات استفهامي كه مفيد تعجب باشند + يا رب 

  )دستور زبان(قيدي تعجبي استفهامي 
گاهي از ايـن    . است» بناميزد«،  »يارب«ترين مفهوم معادل براي       در ادبيات فارسي، غالباً كامل    

در علـم بيـان، ايـن جملـه، اسـتعارة       . شـود   عي، به صورت طنز و تهكّم استفاده مـي        ساختار بدي 
  .تهكّميه و از فروع استعارة عناديه است

 نه علم و عمل، نه فضل و احـسان و ادب          
  

ــت        ــوان نهم ــرّه در خ ــدام ت ــه ك ــا رب ب  ي
  

  )24الخير، ص ابوسعيد ابي(
 است كه عالوه بر اغراض معمـول كـه           اين تركيب توانايي آن را يافته      يدر زبان و ادبيات عرب    
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  . رودبه كار... ع ور، زجر و توجب، تحسچون تعج همان دعا و ندا هستند در اغراض ديگري هم
در قرآن كريم، گذشته از كاربردهاي دعايي آن، شاهد اغراض ديگري چون تعجب، تحسر،              

م كـه دنبـال اغـراض       آن هنگـا  » يـارب «در آيات قرآن، در تركيـب       . هستيم... گاليه، شكايت و  
گردد؛ در نتيجـه، جـزء رب، نقـش نـدايي             باشد، وجود منادا نيز حس مي       ديگري غير از ندا مي    

  .كند خود را حفظ مي
در ادبيات عرب گاهي نفس ندا، مفيد تعجب است و گاهي نفس سؤال، اما زماني كـه ايـن                   

  .آميز، به همراه دارند شوند تعجبي شديد و اغراق دو با هم تركيب مي
تر گفته شد به      همچنان كه پيش  » ادات استفهامي تعجبي  + رب   يا«در ادبيات فارسي تركيب     

 ممكن است چنين تركيبي مفيد      يسازد ولي در ادبيات عرب      لحاظ بديعي، اغراق در تعجب را مي      
  .تعجب نباشد و اغراض ديگري را برساند

  
  :ها نوشت پي

  .نقل شده است» قزويني ـ غني« تمام ابيات حافظ در اين مقاله، از نسخة ـ 1
  . در اين مقاله، ارجاع به ديوان حافظ، بدون ذكر نام وي ذيل شواهد آمده استـ 2
  

  :منابع
  . قرآن كريم ـ 1
  .ش.هـ1383ـ ابوالقاسمي، محسن، دستور تاريخي زبان فارسي، چاپ چهارم، انتشارات سمت، تهران، 2
عيد، با تصحيح و مقدمه و حواشي و تعليقـات سـعيد نفيـسي،             ـ ابوسعيد، ابوالخير، سخنان منظوم شيخ ابوس      3
  .ش. هـ1334، انتشارات كتابخانه شمس، تهران، 1 شمارة ةنشري
  .ش. هـ1374رضا، دستور زبان فارسي، نشر قطره،  ـ ارژنگ، غالم4
ران، تهـران،  كور ـ كتاب اي  ديگران، دستور زبان فارسي با يكصد مثل، چاپ دوازدهم، اپي... ـ بنان لطفعلي و5

  .ش. هـ1369
  .ش. هـ1363ـ تجليل، جليل، معاني و بيان، مركز نشر دانشگاهي، تهران، 6
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  سمات األدب الواقعي في شعر نزار قباني السياسي
  ر حسين شمس آباديوكتدال

   بسبزوار» تربيت معلم «بجامعة  مشاركاستاذ
  و

  مهدي شاهرخ
  )100 تا73از ص(

  
  :اخلالصه

 و شـعره  ةنزار قباني شاعر كبير بين الشعراء المعاصرين الـذي اشـتهر بـشعر المـرأ            
 مـن األدب الـواقعي و       القريبة الخاصة أما شعره السياسي فعليه بعض السمات        .السياسي
 تبحث هـذا الموضـوع فتهـدف هـذه المقالـة أن         مقالة كتابة علي   ينعت المؤلف التي شج 

 في شعر نزار قباني السياسي و تثبته مستخدماً سمات هذا المكتـب             األدبية الواقعيةتظهر  
 تؤكد بنماذج من شعرنزار السياسي      ان واحداً واحداً و يؤتي    ان فيذكرها المؤلف  الفنيةاألدبي  
  . رها هذه نظوجهة في المقالة نظرية
  

  . األدب الواقعي ، نزار قباني ،الشعر السياسي:حكلمات مفاتي
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   :املقدمة    
  :االتّجاه الواقعي في العالم العربي   
 في العالم العربي علـى إحـداث تغييـر فـي الخـطّ      الثانية العامليةأعانت ظروف ما بعد الحرب       

روف إحساس الجماهير بحاجتها إلى نـوع جديـد         الفكري الّذي يسير فيه األدب و أهم تلك الظ        
 أو غيـر  حماربـة  بعد معاينتها ألهوال الحرب الّتي اكتوت بها كلّ الشعوب سواء أكانـت            ةمن الحيا 
 علـى   الفكرية و   االجتماعية و   االقتصادية و   السياسية ة في تغيير الحيا   الرغبة و تناولت هذه     حماربة

 في العالم العربي في تعاون كامل       الرأمسالية مع القوى    الشيوعيةحد سواء و قد كان اللتقاء القوى        
 الّتي تريد فرض سيادتها على      عامة بصفة العسكرية الدكتاتوريةأو   الفاشية و   النازيةللوقوف أمام   

ل أعـداد مـن                   فلسفةالعالم عن طريق     نقاء الجنس و االستعالء على الشعوب ، أثر بـالغ فـي تقبـ 
 بعد أن كانـت     ة يطلّون منها على الحيا    ة جديد ةكان للفكر االشتراكي باعتباره نافذ    الناس في كلّ م   

 أو الـشيوعية  بكلمـة  في العالم العربي الّذي كان مجـرّد الـتلفّظ فيـه    خاصة في وجوههم و  مغلقة
 هـذا الفكـر المـذهبي و        طبيعـة  كبرى تستحقّ أقسى العقاب بغض النظـر عـن           جرمية االشتراكية

  .نسانيةاال الطبيعةالفكر اإلسالمي بل مع تعارضه مع 
 على أمرها أمالً جديداً في االستقالل و        املغلوبة للشعوب   الثانية العامليةكذلك أعطت الحرب    

د                 احلريةالتطلّع إلى    بعيداً عن أطماع العالمين الشرقي و الغربي و كان ذلك هو السبيل الّـذي مهـ 
 للتعبير عن وجود اتّحاد من الدول الّتي        السياسة بلغةيما يسمى    العالم الثالث ف   كتلةفيها بعد لقيام    

 و الّتي تجنّبت االنضمام إلى أحد المعـسكرين  الثانية العامليةنالت حريتها تباعاً منذ انتهاء الحرب       
الرئيسين في العالم حتى ال تصبح ذيالً من جديد تحرّكه الدول الكبرى و من أجل ذلك كثـرت                  

 االسـتعمار و حـدثت تحـوالت        ربقـة  الخالص مـن     حماولة في العالم العربي     وريةالثاالنتفاضات  
 فلسطين و بدأت ثمرات الفكـر االشـتراكي         ة الحكم و بوقوع مأسا    أنظمة فيه بتغيير بعض     رئيسية

 بين هذا الفكـر االشـتراكي الجديـد و بـين            املوازنة فرصة لتتيح   العربيةتدخل بعض المجتمعات    
 طويلة كذلك تأثّر العـالم العربـي بـذلك الفـيض            ةذي عرفه العالم العربي منذ فتر     الفكر الغربي الّ  

 الّتي زالت دواعي وجودها منذ زمن بعيد في أوروبـا و لكـن           املختلفة بيةاالدالزاخر من المذاهب    
اً أن      .الثانيـة  العامليـة تأخّر زوال تلك الدواعي في العالم العربي إلى ما بعد الحرب             و كـان طبيعيـ  

 الفرديـة  و التغنّـي بـالعواطف       الذاتيـة ينفر الجيل الجديد من الشعراء من االنكبات على القـضايا           
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 و فـي    العربيـة  ة و لم يقنعهم التجديد الجزئي الّذي أحدثه الرومنسيون في بناء القـصيد            الوجدانية
 ارتباطـه   مضمونها و قد آمنوا بأنّ الشعر العربي لم يعد قادراً علـى تقـديم مـضمون جديـد مـع                   

 الّتي كانت لب االتّجاه الرومانـسي و إحـالل          الذاتية إلى التخلّي عن     الواقعية في   التقليديةبالطرق  
 عـن   اخلارجـة  صـور األشـياء      مالحظة في الخلق األدبي محلّها كما دعت الشعراء إلى          املوضوعية

ة تجاربهم من مشكالت عصرهم ةنطاق الذات و اختيار ماداالجتماعي. 
  
  :يشعر نزار السياس في الواقعيةهار مالمح إظ
  :بتعاد عن الخيال و تصوير مشكالت الناس اال-1

 األدب الكالسـيكي جانبـاً و   مثاليـة إنّ الواقعيين ابتعدوا عن التحلّق في سماء الخيال و تركوا       
ر ذهبوا بشعرهم داخل المجتمع والشارع و المقهي بين الناس و هذا األمر يمكن فهمـه عنـد نـزا      

، الكاملـة  الـسياسية قباني،األعمـال   (" خبـز و حـشيش و قمـر          "من خالل عناوين شعره السياسي حيث       
 جنـدي فـي     رسـالة " و   )25نفـسه، ص  ( فلـسطين  قـضية  فـي    " راشـيل شـوارزنبرغ    قصة " و   )13ص

الحـب و   "و  )49نفـسه، ص  ( الجزائريـة  االستـشهادية  " بـوحيرد  جميلـة " و   )39نفسه، ص ( ، "السويس
و )59ص نفسه،(  منه في بلدان الخليج       السيئة االستفادة ةلّذي تكلّم فيها عن النفط و مأسا       ا "البترول

نفـسه،  ("االسـتجواب   " )99نفـسه، ص  ( ، "الممثلـون   " )69نفـسه، ص  ( ، " النكـسة  دفتـر     هوامش علي "
 و  )159نفسه، ص ("القدس" و   )149نفسه، ص (" المحتلةشعراء األرض   " و   )137نفسه، ص ("فتح" )121ص
 نفـسه، ("الفلـسطينية عـرس الخيـول     "ثـم   )165نفـسه، ص  ( " علي جدران اسـرائيل    فدائيةورات  منش"

 "حوار مـع أعرابـي أضـاع فرسـه     " )207نفسه، ص (" اصطياف للخامس من حزيران      ةدعو" )199ص
لصوص ") 327نفسه، ص ("طريق واحد   ")227نفسه، ص ( " شرف أمام المجهول     جريمة")215نفسه، ص (

خطـاب شخـصي إلـي      ")335نفسه، ص ( "تعريف غير كالسيكي للوطن     ")331نفسه، ص ( "المتاحف  
) 365نفـسه، ص  ("الهـرم الرابـع     " )353نفـسه، ص  ( "جمال عبدالناصر "و   )339نفسه، ص ( " شهر حزيران 

 ةمـن مفكـر   " )391نفـسه، ص  (" الشعر محكمة في   دةإفا")373نفسه، ص (" إلي جمال عبدالناصر   رسالة"
حـوار ثـوري    ")445نفسه، ص ( "ظات في زمن الحب و الحرب     مالح" )415نفسه، ص (" عاشق دمشقي 
 "مـوال دمـشقي     ")499نفـسه، ص  ( " قمر بغداد      إلي دمشقيةمواويل  " )469نفسه، ص ("مع طه حسين    

 " إسـبانية أوراق  ")527نفسه، ص ( " أندلسيةكرات  مذّّ" )591نفسه، ص ("موال بغدادي   " )515نفسه، ص (
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 ضائعةسبع رسائل   ")575نفسه، ص ( "يا ست الدنيا يا بيروت      ") 569نفسه، ص (" غرناطة")543نفسه، ص (
إلي بيـروت   ")609نفسه، ص ( "بيروت حبيبتي   .. .بيروت محظيكم ")591نفسه، ص ( "في بريد بيروت    

 و غيرهـا مـن      )629نفـسه، ص  (" متعـب بعروبتـي      صـديقة أنا يا   " )623نفسه، ص ("األنثي مع االعتذار    
  .الواقعيةاألسماء 

أو حتـي نـوازن     .  بين هذه األسماء و أسماء دواويـن األدب الرومانـسي          بموازنةوم  هذا إذا نق  
قباني، األعمال  ( " الشفقتين   أمية" ة أي قصائده في شعر المرأ     الذاتية و   الرومانسيةبأسماء قصائد نزار    

نفـسه،  ("   من خشب  ةحوار مع امرأ  "و   )115نفسه، ص ( " البحرية ةالمقبر"و  ) 109،ص2 ، ج  الكاملة الشعرية
 " الطويلـة المجـد للـضفائر     ") 464ص،  1 ، ج  الكاملـة  الـشعرية قباني، األعمـال    ( "الرسم بالكلمات   " )97ص

 النهدين  مصلوبة" )232ص نفسه،( "ثوب النوم الوردي    ") 245ص نفسه،( "أحمر الشفاه   " )506نفسه،ص(
 الفـستان   ةمـذعور " )90ص نفـسه، ( " نهـد    طفولة" ) 165ص نفسه،(" الضمائر   طائشة"  )172ص نفسه،("
 )69 صنفـسه، ( "نهداك " و )67ص  نفسه،(" النهد رافعة")42ص   نفسه،( " العينين   زيتية" ) 19ص نفسه،("

 الشاعر و رومانسيته و بعده من آالم الناس و مشكالتهم           ذاتيةو غيرها من األسماء الّتي تدلّ علي        
ا هنـاك تجديـد فـي        .  األدب الرومانـسي  ثم البعد عن المجتمع و انغزاله الّذي من خصائص           أمـ

 هـو اسـتمداد الموضـوعات مـن واقـع الـشعب داخـل المجتمـع و             الواقعيةالمضمون عند أدباء    
   عنـد نـزار حيـث يحتـلّ        ة أيضاً موجـود   السمة نري هذه    العربيةااللتفات بالوضع السياسي للبالد     

 "الحـب والبتـرول     "نـزار    و مسخه مع العـرب و ترسـيم صـورتهم فـي قـصائد                العروبةمفهوم  
 عاشـق   مفكـرة مـن   ")629ص نفسه،( " متعب بعروبتي    صديقةأنا يا   ")59 ص ،السياسيةالكاملةقباني،األعمال  (

 أضاعت  لعروبة العصر الّتي نتجت عن هذا الفهم األشوه         ةوصوالً إلي مأسا  )415ص نفسه،( "دمشقي  
 علي جـدران    فدائيةمنشورات  " )25ص نفسه،(" راشيل شوارزنبرغ    قصة"فلسطين و قد سجلها في      

 "القـدس   " )137ص نفـسه، ("فتح  ")149ص نفسه،( " المحتلةشعراء األرض   ")165ص نفسه،( "اسرائيل  
 و بـرغم    )325ص نفـسه، ("طريق واحـد    "و  )199ص نفسه،( " الفلسطينيةعرس الخيول   ")159ص نفسه،(

 نفـسه، ( "االسـتجواب   ")99ص فـسه، ن( "الممثلـون   " استمر الفكر السلطوي بعسفه يبرز في        ةالمأسا
الحـاكم و   ")297ص نفـسه، ( "مـورفين   " )259ص نفـسه، ("الخطـاب   " )247ص نفسه،(" الوصية")121ص

 نفـسه، ( " المجاذيـب أضـرحة  علـي    ةقـراء ")279ص نفسه،( "بانتظار غودو   " )241ص نفسه،(" العصفور
  )313ص نفسه،(."حوار مع ملك المغول "و )301ص
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خطاب شخصي إلي شهر حزيـران      " : طريقها إلي اإلنسان العربي في     يمةللهزهذا الفكر يرسم    
حوار مع عربي أضاع فرسه ")207ص نفسه،( " اصطياف للخامس من حزيران ةدعو" )339ص نفسه،("
 العربيـة  شـرف أمـام المحـاكم        جريمة")69ص نفـسه، ( " النكسةهوامش علي دفتر    " )215ص نفسه،("
 )485ص نفـسه، (" خالد بن الوليد بإقالةمرسوم " )331ص فـسه، ن("لصوص المتاحف  " )227ص نفسه،("

 لـم تمنـع مـصر عبدالناصـر مـن           الهزيمةعلي أنّ هذه    )343ص نفسه،( " اعتذار أبي تمام     ةقصيد"و  
 حملتها مصر و عبدالناصر حتي سـاعات        قضية الواقع العربي لتجاوزه في كلّ أحواله إلي         ةمجاهد
 نفــسه،( "جمــال عبدالناصــر " )381ص نفــسه،("م مــيالده إليــه فــي يــو" مــن حياتــه فــي ةاألخيــر

حوار ثـوري   " و   )373ص نفسه،( " إلي جمال عبدالناصر   رسالة")365ص نفسه،( "الهرم الرابع   ")353ص
  )469ص نفسه،(."مع طه حسين 

موال دمـشقي  " )499ص نفسه،(" إلي قمر بغداد دمشقيةمواويل " : كتب نزارةو في مسار الوحد   
 الّتي رأي فيهـا الـشاعر الطريـق إلـي           ة هذه الوحد  .)521ص نفـسه، ("موال بغدادي   ")515ص نفسه،( "

 )319ص نفـسه، ("إلي الجندي العربي المجهـول      " )49ص نفسه،( " بوحيرد   جميلة"النصر يرصده في    
 "مالحظات في زمن الحـب و الحـرب         "و  )427ص نفسه،( "ترصيع بالذهب علي سيف دمشقي      "
 كما لم ينزف من قبل يلـون  "بلقيس "نان عن أوراق الشاعر فنزف في    و لم يغب لب   )445ص نفسه،(

 قـضية ثـم تكلّـم عـن       )1ص بلقـيس،    ةقباني، قـصيد  (ةكلماته بلون دمه الّذي نشمه بين حروف القصيد       
 و " بندقية أريـد  " و تكلّم عن رفض محاوالت السالم في "سميتك الجنوب "جنوب لبنان في   

 أبنـاء بلـدان الخلـيج معـه و          معاملة طريقة النفط و    قضية و تكلّم عن     ةالنضاليغيرها من القصائد    
 و خمـول الـشعب وراء    العربيـة  ثم تكلّـم عـن تخلّـف المجتمعـات           االلهية ةإهدارهم هذه الثرو  

 مع الـشعب و عـن   القاسيةالوصول إلي التقدم و الرقي ثم عن استبداد الحكام العرب و معاملتهم           
 و عـن  االسـتكبارية سليمهم أمامهم ، تكلّم عن أمريكا و غيرهـا مـن القُـوي              الشعب و ت   استكانة

 ثم تكلّم عن وضع األدب العربي و شـعرائه ثقافيـاً و أشـاد بـشعراء                 الفلسطينية القضيهإسرائيل و   
 قـصائدهم و  نـضالية  أشـعارهم مـع مـشكالت الـشعب الفلـسطيني و       موافقـة  و   المحتلةاألرض  

 أو مشكلة الّتي تعتبر العربية في البدان المطروحةوم و غيرها من الموضوعات  الي ةمالئمتها مع حيا  
  . أمام شعوبهاعالقة مصيبة

 حتي تظهر في يـوم مـا        الحقيقةهو الشاعر الّذي يجب أن يقول ما يحسه صادقاً و يدافع عن             
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ض السلطه   مدعي النقد و الحرص علي األدب و الفنّ والشعر و الّذي يعملون لصالح بع              بمواجهة
  : كسب رخيص و هم في هذا أبعد ما يكونون عن الشعر و الشعراءبغاية

 »  ةيشتُمنِي األَقزام و الـسماسرَ    / و البرابره   .. .و التَتَارِ .. .حرب علَي المغُولِ  / ألنَّ شِعري كُلَّه    « 
  )7 ص ،الكاملة السياسيةقباني، األعمال ( 

 أن يشغله هم أمته في مجتمـع صـارت امرأتـه أمتـه و هـو ال                  و شاعر هذه سمته ليس كثيراً     
 الّتـي اتّـسم بهـا       المحبـة يريدها أن تكون إال اإلنسان الّذي ترتفع عالقات الناس بها إلي مستوي             

 بالممنوعات بل الشعر الّذي يسأل فيـه عـن          ة و المتاجر  السرقةشعره بصدقه و نقائه المترفّع عن       
 فنياً يخدر عـن   ألنّه صوت اإلنسان من داخل هذا الفنّ و ليس حشيشاً       مضمون إنساني يقرأ بعده     

 الغايـة  كسائر السراق و يقتل بالتـالي        الواهية و يسهم في سرقة القرّاء إلي األحالم         الحقيقةالقيم و   
  : و الشاعر محب صريحالمحبةمن الشعر و يقتل مشاعر الناس فيكون في عداء بين اإلنسان و 

/ لكِنَّنِي أَحببت فِي وضَحِ النَهار    / و ال سرَقت  وال قَتَلت     ../ .تاجِر مِثلَ غَيري بِالحشِيش   أَنَا لَم أُ  «
  )9 ص ،نفسه(» فَهل تَرانِي قَد كَفَرت ؟ 

 يطرح الصوت علي حال الخنوع و       " خبز و حشيش و قمر       " هذه يطلق نزار     ةو علي القاعد  
 يعيشونها حباً يجـسد اضـطهاد الخـائف أن ال           طقسيةلي  التراخي المستسلم للخرافة تجر الناس إ     

 الوجه اآلتي إذ اللون األبيض هو الال لون و الموت مادام يمثّل عند الشاعر الحيـاد و                  بركةتصيبه  
 النقمة مواجهةكما تصادم مع نزار الثراء الحادث ينفجر مع آبار النفط العربي فنقف في              . االستالب

 إلي عمق نفوسهم الّتي يدخلها المـوت يقتـل           ةذين تتغزّز فيهم المأسا   علي أصحاب هذا الثراء الّ    
  :كراماتهم و ال ينتهبون

  )59 ص،نفسه (» متَي تَفهم ؟ متَي يستَيقِظُ اإلنسانُ فِي ذاتِك/  لَيست بعض مأساتِكةتَنام كَأنَّما المأسا« 
الحاكم و العـصفور يتحـدث      "ذ في   و هكذا يستمد موضوعاته من واقع الشعب و مصائبهم إ         

 ، تلتصق بالعربي أساساً لكونه وباعتباره اإلسناد المتبادل بين األنا و            الكلمة تلتزم   واضحة بلغةنزار  
 بهذا التـرابط و     المستمرة الكتابة من   الغاية تؤدي   لحمة في   والكلمةاالمتناع يقوم الترابط بين الخبز      

 فـي   الـشعرية  الثقافـة  عنده يبرز إصـراره علـي فعـل          ةاألنا الشاعر فاالنطالق من   .  بانتهائه المنتهية
 الفضلي من وجوده و ترفعه عن أن يكون مجرّد أالعيب       الغايةجمهور قرّائها و توصل الشعر إلي       

  : ينسبها الشاعر لنفسه وحولهاذاتية
أَنَّ الـشِعرَ رغيـف يخبـزُ       / تَنِـع   فَأَنَـا مق  / لِأَقَرأ شِعري لِلجمهـور     / أَتَجولُ فِي الوطَنِ العرَبي     «
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  )246و 241 ص ص،نفسه (»  لِلجمهور 
 قمعه و كأنّـه غريـب عـن أبنـاء هـذه األرض و               السلطةيتأذي الشاعر لحال الشعر و تحاول       

 في ظلّ مجمع األوطان الّتي تـدعيها        الكلمةتطالب بما يعرف عنه في أسوأ ما يمكن أن تعامل به            
  : هذا الشعب و قدرهسمة الّتي هي الكلمةساب الوطن الواحد و علي حساب  علي حالسلطةهذه 
و / لكِـنَّ الـضابِطَ يـوقِفُنِي       / اًو أَنَا ال أَحمِلُ فِي جيبِي إال عـصفُور        / يرمِينِي العسكَرُ لِلعسكَر    «

  )نفسه(»لِجواز مرور/  فِي وطَنِي الكَلَمةتَحتاج / يريد جوازاً لِلعصفُور
 الشعر السياسي لنزار بحيث يدركها القارئ لشعره هـذا            علي للواقعية السمةلذلك تنطبق هذه    

  . منهة واحدة قصيدةبمجرّد قراء
  

  :االجتماعية و السياسيةحركات التحرر ة زرـ مؤا2   
 من صـدق و زيـف و تقـدم و           المختلفة بالواقع والتعبير عنه بوجوهه      المدرسةارتبط شعر هذه       
 كذا نراه يتكلّم عـن حركـات النـضال و           ةخلّف و فرح و يأس و غير ذلك من متناقضات الحيا          ت

 و عن فلسطين و عن الحركة     الجزائرية ةثورات التحرر ضد المستعمر األجنبي في الجزائر و الثور        
  .: فنراه هو مخالفاً لمفاوضات السالم في أوسلو والصلح مع االسرائيليينالعربية القومية
/  نَبلِعـه مِـن غَيـرِ مـاء           و هبونـا وطَنـاً    / خَرَجنَا عاقِرين   /  بعد هذا الغَزَلِ السِري فِي أُوسلُو     « 

  )71ص تاج الدين،  :نقالً عن(» كَحبوبِ أَسبِرين 
فيرفض توقيعات الصلح و معاهداته و يقف مع المقاومين الفلسطينين في رفض هـذا الوليـد       

  :معاهدات الصلح مع اسرائيلالمشوه الّذي ولدته 
ي كُلُّ  لَن تُساوِ .. / ./إِنَّه فِعلُ اغتِصابٍ    /  ذلِك الصلح الّذي أُدخِلَ كَالخَنجرِ فِينا      /  لَيس صلحاً «

 )72ص  ،نفسه( »  خَردلَه / وقِيعاتِ أُوسلُو تَ
نـراه مخالفـاً     مـن قبـل أمريكـا و قُـوي االسـتكبار العـالمي ف              ةإذ يري بأنّ هذا الصلح مؤامر     

  :لالستعمار الجديد و مخالفاً للتدخّل األجنبي في الشأن الفلسطيني و العربي
»  بجنا بِال حومٍ أَكَلَت     مِن األُنثَي / تَزَّوي نا/  الّتي ذاتنا / أَولَادادضَغَت َأكبأَخَذنَا إلي  / م شَـهرِ    و 

 الرِّقـة فَلَقَد غَاب عن  / أَو غَناء عرَبي  / و طَعام عرَبي  أَ/ لَم يكُن فِي العرسِ رقص عرَبي     .. / ./العسل
نَعت فِـي        .. / ./كانَ الخَاتِم الماسِي بِالـدوالر    / هرِ بِالدوالر كانَ نِصف الم  / أَوالد البلَد  كُلُّهـا قَـد صـ

لَـيس هـذا    /  العـرس عرسِـي    لَيس هذا .. / ./فِلِسطِينُ الفَرَح /  العرس و لَم تَحضُر     و انتَهي / أَمِريكا
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  )74 و73صص  ،نفسه(»  أَبداً يا أَمرِيكا / لَيس هذا العار عارِي/ الثُوب ثُوبِي
 الـشعب ليـست الخبـز و    مـشكلة  و يقول بأنّ   التحررية االجتماعية  والحركات   الحريةفهو مع   

 ولكـنّ الحكّـام     الحريـة  الّتي يبحـث عنهـا هـي         مشكلةالماء رغم أنّه يعيش علي الكفاف بل إنّ         
  :يعتقدون أنّ الشعوب عقولها في معدتها فيقول معبراً عنها

/ فَقَد رسمنا ما يلِي   / و الخُبزِ و الثِيابِ   / دالَهإلي الع  الشَعبِ    بِحاجة/  مِن ملَكِ الملُوكِ    تَحسساً«
  مِن وِزار طلَبه ةيالتِجار  / ما كِ   أَن تَمنَعأَي تُقنِ / تابٍ استِيراد وا النُخالَه    ودستَورأَن ي ارالتُج قبـاني،  (» ع

  )85ص ،الكاملة السياسيةاألعمال 
 الحركة حيث يشتد بهذه     "فتح  " ة في قصيد  السياسية و   االجتماعيةته الحركات   رزثم نري مؤا  

   : و نضالها ضد إسرائيلالفلسطينية
جاءت ... / مِن يأسِنا يئِسنَا  ... / و بعد ما  ... / عد أَن تُبنا و أَن كَفَرنَا     و ب / بعد أَن جِعنا و أَن عطِشنا       « 

 )145 صنفسه،(» كَنَبعِ ماءٍ بارِدٍ يرَوي صحارِي مِلح/  مِن جرح  طالِعة جمِيلَة ةكَورد/ إلينا فَتح 

  : فتح و يقولبحركةثم يشيد 
» عدِ     يا فَتحا فُقِدنا   يا شَاطِئَنا مِن بت    .. / . منِصفِ اللّيلِ الح ا شَمسانَنَا     .. / ... /.ييا حِـص يا فَتح

ا فَـتح   .. / ./  و القُدس و الطُيـور و الحقُـول      ةو غَزَّ / يحمِلُ فِي غُرَّتِهِ بِيسانَ و الجِيال       / الجمِيال   يـ
 )140ـ145 صص ،نفسه (»  ئِيلَ فِي ظُهورِنا و لَم يزِل خَنجرُ إسرا/ شَاب الدمع فِي عيونِنا 

  :ثم يقف مع المناضلين الفلسطينين و يهجم علي اإلسرائيليين بقوله
فَوقَ صـحارِي   / فَسوف تَهلكونَ عن آخِرِكُم     / و لَسنا كَالهنودِ الحمر     / ألَنَّكُم لَستُم كَأَمِرِيكا    « 
  )170، صنفسه (»  .. .مِصر

  : النضال والمناضلين الفلسطينينحمايةثم يشتد قوله في 
و يشتَكِي عذابـه    / يشحذُ خُبزَ العدلِ مِن موائِدِ الذُباب       / ظَلَّ الفِلِسطِينِي أَعواماً علَي األَبواب      «

/  الـسِرداب     فِـي  ة الملقـا  ةو زيت البارود  / أَخرَج مِن إِسَطبلِهِ حِصانَه     / و عِندما   / لِلخَالِقِ التَواب   
  )191 ص ،نفسه(» أَن يبدأَ الحِساب / أَصبح فِي مقدورِهِ 

 بل تقـف مـع الـشعراء الّـذين          االجتماعية و   السياسيةته هذه لم تقف عند الحركات       رزو مؤا 
  :بذلوا لسانهم و كلماتهم في سبيل الذود عن الوطن ويقول

يا مطَراً يـسقُطُ رغـم      /  الورد النَاِبت مِن أَحشَاءِ الجمر       يا شَجرَ .. / ./شُعراء األَرضِ المحتَلَه    « 
و .. .فَلَدينا قَـد مـات الـشُعراء      / نَتَعلَّم كَيف يكُونُ الشِعر     .. / ... /.نَتَعلَّم مِنكُم / الظُلمِ و رغم القَهر     
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  )154-153 ص ص،نفسه(»   الذِكر يتَرنَّح فِي حلَقَاتِ/ الِشعر لَدينا درويِش / مات الشِعر 
 كلّها و قـد يـري القـارئ هـذه فـي أرجـاء               السياسية في أشعار نزار     السمةو هكذا تبرز هذه     

  .دواوينه
  

  : األسلوب نثرية ـ3   
 للناس و شـعرهم أيـضاً   الطبيعية اللغةقد قُلنا سابقاً بأنّ الواقعيين يفضلّون النثر علي الشعر ألنّه          

  :" بوحيردجميلة" ةع النثرية كما في قصيديغلب عليه طاب
اثنانَ و  : و العمرُ / فِي السِجنِ الحربِي بوهيران     / تِسعونَا  : الزِنزَانَةرقَم  /  بوحِيرِد   جمِيلَة :سماال«

  )50 ص،نفسه (»  كَالصيفِ كَشَّاللِ األَحزان / و الشَعرُ العرَبي األَسود/عينانِ كَقِندِيلَي معبد/ عِشرُونا 
  : كما يقول أيضاًالقصة النثر و شاكلةحيث يتكلّم في قصيدته علي 

ي   / أَتعبت الشَمس و لَم تَتعِِب /.../ فِي المغرِب   أُغنِية أَجملُ   / بوحِيرِد   جميلَة :سماال«  بـا ر يـ 
»  تُـصلَب    ة مِن لَحمِ مجاهِد   /رِب    أَن يش   /... يرضَي أَن يأكِلَ   / يوجِد إنسان    /هل تَحت الكَوكَب    

  )53 ص ،نفسه (
  :"الخطاب"كما في قصيدته 

 لَم يزرنِـي    /  وحدِي      كُنت / سقَطَت تَحت نِعالِ المخبِرين      /و فِلِسطِينُ علَي األَرضِ حمامه    « 
 و ملوك الشَرقِ    /.. .نت وحدِي  كُ / جبُل الكِرمِلِ و البحرُ و شَمس الناصِرَه         /إال.. .أَحد فِي السِجنِ  

  )273 ص ،نفسه(» .. . فَوقَ مِياهِ الذّّاكِرَه/كانُوا جثَثاً 
  : الّتي قالتها عن جمال عبد الناصر"الهرم الرابع"كما الحال في قصيدته 

ل يـأتِي عبد  / :يا من يتَساءلُ / » أَينَ مضَي عبدالناصِر ؟ :يا من يتَساءلُ«  الناصِـر   هـ/  الـسِيِّد 
 و / مرسـوم فَـوقَ نُجـومِ الـصيف     / و فِي أَزهارِ أَوانِينا /موجود فِي أَرغِفَة الخُبز / .. .موجود فِينا

  )371 ص ،نفسه(» .. .فَوقَ رِمالِ شَواطِينا
  : يقول أسلوب في قوله الشعر حيثنثرية نري "أندلسية مذكّرات "ثم إذا ننتقل إلي قصيدته 

 / و الـرَّقص اإلسـبانِي هـو الـرَقص الوحِيـد             / تَقُولُ بِإِصبعِها كُلَّ شَيء      /.. .اإلسبانِية الراقِصة«
.. .و الغَـضَب  .. . و الرِضَي  / النِداء الساخِنُ والمواعِيد العطشَي      /الّذي يستَحِيلُ فِيهِ اإلِصبع إلي فَم       

الشَهو ال.. .ةو نِّي وقالُ /تَمذَا يبِشَهقَة كُلُّ هعع ة بِنَقرَ/.. . إِصب531 ص ،نفسه(»  إِصب(  
 ال تُحصي في شعره هذا و تمثّلنا هذا علي سبيل التمثيل طبعـاً              ة كثير األمثلةو بديهي أنّ هذه     
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ألمـر  ال علي سبيل الحصر إذ لو أردنا قول الفصل فيه و التفصيل و التطويل ليطول الكالم و هذا ا                  
  . في شعره هذاالواقعيةفي الموضوع هذا و غيره مما نورده في دراستنا في إظهار السمات 

  
  : االهتمام برسم و إبراز النموذج البطوليـ4   
 التـضحية  و الـوعي و      والـصالبة و هذا في إطار التالحم النضالي مع الجماهير و التصميم اإلرادي               

 بطوليـة  يحبونه و يقتدون به و هذا كثير عند نزار من مثل رسم              بحيث يصبح نمطه مثاالً للمناضلين    
وذج  تحت هذا اإلسم و رسمها كنمـ       ة الّتي تكلّم عنها في قصيد     الجزائرية المناضلة " بوحيرد جميلة"

نفسه ( ثم هكذا في جمال عبدالناصر كنموذج من سياسي شجاع وطني            )49نفسه ، ص  (ة مناضلة من امرأ 
الشاعر الفلسطيني كمال ناصر و كمال عدوان و إبي يوسـف  ة  في رسم صور ثم)390إلي353و353،صص

 م و تكلّم عنها     1973النجار و زوجته اللّذين اغتيلوا في منازلهم بشارع فردان في بيروت في نيسان              
و كمـا نـري     )199نفـسه ، ص   ( " الفلـسطينية عـرس الخيـول     " في قـصيدته     المقاومة ة من قاد  كنموذج

 كمنوذج بطولي من شاعر مسئوول وطني يبـذل كلماتـه فـي سـبيل             المحتلة نمذجته شعراء األرض  
 لكلّ شاعر معاصر مناضـل      كنموذج المحتلةالذود عن الوطن و رسمهم في قصيدته شعراء األرض          

  . في شعر نزار السياسية الّتي توجد بكثراألمثلةو غيرها من )149نفسه ص(
  

  : األديبرسالية المؤلّف و حيادية ـ5   
 ،إنّـه مـا كـان يـسارياً أو          التفرقة و رفض    العربية الشعوب   ةإنّ نزار رجل وحدوي يقول بوحد        

 رغـم   الـسياسية  األنظمـة   يمينياً أو ماركسياً أو شيوعياً أو رأسمالياً أو سياسياً بل هو بعيد عن كلّ             
ـ       رسـالية عمله في السلك الدبلوماسي السوري و هذا اليتنافي مـع            أنّ ميـزات    األديـب إذ قلنـا ب

 فـي   الفعالة أيضاً عدم األكتفاء بالتصوير بل البد من شعفه بالتحليل و استخالص العوامل              الواقعية
 و نـضالها العنيـد      اإلنـسانية  ة الكاتب و إعالء شأن اإلراد     رسالة المستقبل التقدمي إذ تبرز      صياغة

حيث الكاتب ال يبقي شاهداً     ضمن اإلطار الجماعي الطبقي لصنع المصير وفق المنطلق التاريخي          
 المؤلّـف و هـذا ال       حياديـة سلبياً بل يتدخّل لتغليب االيجابيات و تعزيز النضال ، و هذا الينافي             

 عن طريق   الحماية ولكن يجب أن تكون هذه       قضيةيمتنع طبعاً أن يقف الشاعر و الكاتب بجانب         
  :كن أن نذكرمر علي سبيل المثال ي من شعر نزابأمثلةو لونريد أن نعطي . السيكولوجيةالعلل 
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 و أُرخِيـت    / ضِـد مجهـول    الجريمـة  و سجلت    / لَم يكتَرِث أَحد   /و فَقَدتِ يا وطَنِي البِكَاره    « 
ا   ة والذُكُور األُنُوثَة تَشَابهت   /يت قبائِلُنا أَظَافِرَها   نَسِ /...السِتاره ظائِفِهــولُ إلـي      / فِي ولَـت الخُيوتَح  
  )229 ص،نفسه(».. . فَإِنَّ اللَحم قَد فَقَد اإلثَاره/ ةو ال لِلقَتلِ فَائِد... ة لَم تَبقِ لِألَمواسِ فَائِد/...حجاره

  : تشعر إلي الحياد كما في بطريقة ولكنّة خاصة نظريةكما هو معلوم هو أيد 
صلُّونَ   / حيثُ يبكِي الساذِجون     /ن   حيثُ يحيا النَاس مِن دونِ عيو      /.. .فِي بِالدِي «  يـ و . ../  و 
  )21 ص ،نفسه (» .. . يعيِشُونَ اتّكَال/ منذُ أَن كَانُوا /.. . و يحيونَ اتّكال/...يزنُونَ

 األدبيـة  األديب فنراها عند نزار حيث ينتقد الشعراء المشاركين في المهرجات            رساليةأما عن   
  : أمام تقليد التراث األعمي فيقول و استسالمهمالعربية
 »   ومةشِعرُنا اليجمه  اكتِشَاف ة ال خُطُوطٌ    / وكُوفِي  داءح اصِـرٍ       كُلّ /... وعفِيـه   .. .ُ شِـعرٍ م لَـيس/ 

 الشِعرُ؟   ما هو  / الخُلَفَاء   بِرَقصة يتَسلّي   / ما هو الشِعرُ ؟ إن غَدا بهلَوانَاً         /غَضَب العصرِ نَملَة عرجاء   
  )401ص ، نفسه (»  الخُبزِ همه و الغَداء ة كِسرَ/حِينَ يصبِح فَأراً 

 كناية بل يشير إليها     ةكما هو معلوم هو أيد نظريته و أدي رساليته ولكن بشكل يبتعد المباشر            
ا علي سبيل الخفاء و هذا السمة شائع في أكثر أشعاره و إن خرج عنها في بعض األحيان عند مـ                   

  . مثالً"النكسةهوامش علي دفتر "يغضب في 
  

  : االستعمارومقاومةـ االعتقاد بالنضال المسلح 6   
 الـشعب   قـضية خاصاً فـي الـشعر الـواقعي و قـد تـستحوذ               تشغل قضايا الوطن العربي مكاناً         

فهم الفلسطيني علي قدر كبير من اهتمام الشعراء الواقعيين فيعبر أكثر هـؤالء الـشعراء عـن مـوق                 
 الشعب الفلسطيني و من كفاحه السترداد حقّه المغتصب و رفض محاوالت السالم و              محنةتجاه  

 في جنوب لبنان و قد تجلي هذا في         المقاومةعمليات السالم في أوسلو ثم يمتّد شعر هؤالء إلي          
مـن   و سواهما  المتوالية لنزار ثم الوقوف مع الشعب العراقي في محنه          " سميتك الجنوب  "ةقصيد

 مقاتلة النضال المسلّح و     قضية عند نزار أما عن      ة األخري و نري هذه األمور بكثر      العربيةالشعوب  
  : من شعره علي سبيل المثالاألمثلةاالستعمار األجنبي نورد بعض 

 مِـن أَجـلِ   /ي رهنتُها دفَاتِر/ محفَظَتِي رهنتُها/ مِن أَجلِ بندقِيه  / خَاتِم أُمي بِعتُه   /...أُريد بندقِيه «
  )327 ص ،نفسه(» بندقِيه
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   رمز للكفاح المسلّح ثم يقف جنباً    هي بندقية أمام    ساوي درهماً ه الي إذ يعتقد بأنّ كلّ شي عند     
  :إلي جنب المناضلين المسلّحين ضد االحتالل

 و أَلـبس    /تَـرِش األَشـواك و الغُبـار         أَف / الثُوار   قَائِمة أَصبحت فِي    /أَصبح عِندِي اآلنَ بندقِيه     «
  )326ص ، نفسه (»  أَنَا الّذي أُغَيرُ األَقدار / مشيئَة األَقدارِ ال تَرِدني /المنِيه

  : و يقول ثم يرفض محاوالت السالم صريحاً
 حيـثُ  /.. . فِي بيت لَحـم /ر  فِي القُدسِ ، فِي الخَليلِ ، فِي بِيسانَ ، فِي األَغوا        /...يا أَيها الثُّوار  «

دلُ مـسرَحِيه       / الـسالمِ مـسرَحِيه      فَقِـصة  /.. . تَقَدموا /.. . تَقَدموا /...كُنتُم أَيها األَحرَار   العـ إلـي   / و 
 احِدرُّ مِن /فِلِسطِينَ طَريقٌ ومة يهفَوهقِيند330ص ،نفسه (» .. . ب( 

 البقر  ة رعا عملية و   العملية و يقارن بين هذه      المحتلّةهودي في األرض    ثم يرفض االستيطان الي   
  :في معاملتهم أمام الهنود الحمر في أمريكا

  )167 ص،نفسه (»  فَنَحنُ باقُونَ هنا / هنُودِ حمرٍ  شَعب/لَن تَجعلُوا مِن شَعبِنا «
  :ب هنود حمرثم يصرح في كالمه هذا و يرفض أن يكون العرب الفلسطينين شع

 فَوقَ صـحارِي    / فَسوف تَهلُكُونَ عن آخِرِكُم      / و لَسنَا كَالهنُود الحمر      /ألنَّكُم لَستُم كَأَمِرِيكا    «
 )170 ص ،نفسه (» .. .مِصرَ

 العرب تجاه المصائب في فلسطين و عـدم التفـاتهم ألعمـال المحتلـين و                المباليةثم يرفض   
  :المستعمرين

 و العـالَم العرَبِـي      /... و الفَرَزدقُ يغـرِز الـسِكِّينَ فِـي رِئَتَـي جريـرٍ            /...نُ و يذهِب  يأتِي حزَيرا «
عثَرَ   /.. .شَطرَنجبم ارأَحج أَوراقٌ تَطِيـر    /.. .ة و طـشَي     /.. . والخَيـلُ ع ال       .. . و و ارائِـلُ تُـستَجالقَب و
 و خَمسِ دقائَِق شَرَب اليهـود الـشاي فِـي           / األُولَي   الساعةنَّه فِي    النَاطِقُ الرَسمِي يعلِنُ أَ    /.. .تُجِير

 الِمِين /بِيرُوتوا سادع وا قَلِيالً فِي فَنَادِقِها وارتاح 235ص  ،نفسه(»  و(  
  :القضية لسانه من هذه لذاعةثم يشتد في كالمه و يكثر من 

فَبِالرِفـاهِ  .. . و مضُوا بِهِنََّ   /... أَنَّ اليهود تَزَوجوا زوجاتِنا    / :حِقٍالنَاطِقُ الرَسمِي يعلِنُ فِي بالغٍ ال     «
 )237 ص ،نفسه (» .. .و بِالبنين

  
  :السخريةـ 7   
 في  السياسية و   الدينية من بعض المظاهر     السخريةنري في شعر شعراء هذا االتّجاه اللجوء إلي            
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 ة للقضايا الّتي يبرزها في صـور ة الكاريكاتيريةذي يشبه شعره الصور العالم العربي فكذلك نزار الّ    
  : لتضخّم األخطاء حتي تلفت العيون ليكون هذا األمر سبيالً إلي الحلّسخرية

 /.../ مِـن خِطَـابٍ كـانَ يلقِيـه أَميرُالمـؤمِنين          / و أَنَا أَضحك كَـالمجنُونِ وحـدِي       /...أَوقَفُونِي«
 /...و عمن مولُـونِي   .. . و عن المالِ   /... فَضَحِكت /نَا فِي غُرفَة التَحقِيقِ عمن حرَّضُونِي      و أَ  /سأَلُونِي

  )263 ص ،نفسه (» فَضَحِكت 
  :ثم يواصل تصويره الكاريكاتيري و يقول

 »  دنِّي المام قَالَ عحِينَ اعتَقَلُونِي       /.. .عِي الع ندقَالَ الج و /   ـه   إنَّنِي ضِـدكُوملَـم أَكُـن     /.. . الح 
 لَـم أَكُـن أَعـرِف       /.. .و طَوابِـع  .. . و رسـومٍ   /.. . يحتاج لِتَرخِيصِ الحكُومه   /.. .حكأَعرِف أََنّ الض  

 ممكِـنٌ أَن يكتَـب اإلنـسانُ ضِـد          / فِي بِالدِي    /.. ./ أَو فُرمِ األَصابِع     /.. . عن غَسِيلِ المخِّ   /.. .شَيئَاً
 )263،ص نفسه (» .. . ال ضِد الحكُومه/.. .اهللاِ

سخريته هذه من الوضع المأساوي من عنف الفكر السلطوي و ضـيق مـدي              ة  فيصل إلي ذور  
  :الالإنسانية العرب تجاه أعمالهم مباليةلّين و ال  كذلك حين يتكلم عن اليهود المحتالحرية
»       قِيس ذرِيالع شِعرَه كتُبالَ يا زم/ وا ِلفَراشِ لَيلَي   ورَّبتَس ودهه اليامِرِيالع / يالح تّي كِالبح 

 و نَحـنُ ضَـاجعنا      / ال يسلَم الـشَرَف الرَفِيـع        / بندقِيه   رصاصة و لَم تُطلِق علَي الزانِي       /.. .لَم تَنبح 
رُوء  /   و ضَيعنَا العِفاف ثَـالثَ مـرّاتٍٍ   /... ثَالثَ مرّاتٍ  ةالغُزا عنَا المـشَـي الطُقُـوسِ   ة و راسِـمِ وبِالم 

  )231 ص ،نفسه (»   ال يسلَم الشَرَف الرُفِيع /العسكَرِيه
 وضع العرب و شعبهم و خمولهم و حكّـامهم و اسـتبدادهم و              سخريةو هكذا يكثر نزار من      

  ." و قمر خبز وحشيش" و"الهوامش " في قصيدتَيه خاصةجهلهم في أشعاره كلّها 
   

  :العامية أو نبيةاجلـ استعمال الكلمات 8   
 في  األجنبية أو   العاميةرأينا بأنّ أحد خصائص الشعر الواقعي هو اإلكثار من استخدام الكلمات               

 . المواطن العـادي   لغة لالقتراب من    المعجمية أو   الكالسيكية الكلمات   ةمحاولة للتخلّص من سيطر   
  :في كثير من شعر نزار هذا فنورد بعض األشعار علي سبيل المثال الخصوصيةفنري هذه 

/... /  سـوداء  ةدوا.. . عيـونُ مورِينـا روسـالِيا      / تَرُشّنِي بِالشُوقِ األَسود     /عيونُ مورِينا روسالِينا    «
 شَعرُ مِيراندا آالفِيدرا الكَثيف/  تَـنَفِّسـة  المـة  كَغابإِفرِيقِي  / تـرُكي ـة  الخَزانَـة  واجِيفِـي  /... َالزُج  

م هـذا يحـدثُ فِـي     /  … / لِيمشِي معي فِي بولفار الكالستيانا فِي مدرِيد / المتحفِ الحربِي نَعـ
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 فِـي  / القُـرطُ الطَوِيـلُ     /.. ./ بدلَاً مِن نُوار بِنتِ عمار       /سمها اآلنَ أَصبح نُورال آمارو       إِنَّ اِِ  /التارِيخ  
  )527ـ540 ص صنفسه،(»  دمعة تَرَكَت األُذُنَ منذُ قُرُون /ذُنِ آناليزا دوناليا أَُ

  : نحو  في قصائد أخرياألجنبيةثم نري هذه الكلمات 
 /.. . كُوريـدا /.. .كُوريـدا «  : و)551 ص ،نفـسه  (»  بِعينَينِ أَوسع مِن بادِيه /تَمزَّقَني دونيا ماريه « 

» الغافِيه الحانَة و تَـستَيقِظُ  /.. . فِالمِنكُو/.. .فالمِنكُو«  :  و)555 ص ،نفسه (» ور نَحو الرِداء ويندفِع الثُ
  )55 ص ،نفسه (

  : فنراه بين أشعار نزارالسوقية العاميةأما استخدام المفردات 
ي       و الرَم  /داف   سرَقُوا الكُورنِيش و األَص    / الزَعتَرِ مِن يدينَا     منقُوشَةسرَقُوا  « لَ الّذي كـانَ يغَطـِّ

  )598ـ599 ، صصنفسه(» جاءنِي هاتِفُكِ اليوم خَجوالً مِثلَ عِطرِ البرتُقَال / :يا رقِيقَة/ .. ./جسدنا 
  : الّتي ما رأيناها من قبل في مفردات األشعاروالعامية األجنبيةثم المفردات 

زنَ بِـالخَمرَ      /.. . مايفير لَندن  / و فِي    اإللِيزِيه فِي حي    ةالفَخمو حجزنَا الشُقَقَ    « لنا الحـغَس ة و  و 
 و افتَقَـدنَا زمـنَ الـدِفلِي        / أَخبار الـدِيار     – الرُولِيتِ   َة و تَذَكَّرنا علَي مائِد    /الجِنسِ وقاعاتِ القُمار  

  )612 ص ،نفسه(» لَما تَبكِي النِساء  و بكَينَا مِث/.. . و عصرَ الجلُّنار/بِلِبنان 
 فانصرفنا عن المزيد    السياسية في سائر أشعار نزار      األجنبية و   العاميةو هكذا ينتشر المفردات     

 و " دولتـشي فيتـا و مـاو والمـالبورو     " ما ذُكرت علي سبيل المثال و ما صرفنا عنـه مثـل      لكفاية
  )206 ص ،نفسه ( .غيرها
  

  :فضـ التمرّد و الر9   
إنّ التمرّد و الرفض من سمات األدب الواقعي فنورد بعض األشعار علي سبيل المثال هنا يقول     

  :السياسيةمعلّقاً علي أول أعماله 
ـ      ألنَّنِي أُقاوِم الطَ   / القَياصِرَه أَحذِيةألنَّنِي ال أَمسح الغُبار عن      « اصحـديِنَتِي المونَ فِي مألنَّ  /رَهاع 

  )7 ص،نفسه(»نِي األَقزام و السماسِرَه يشتُم/و البرابرَه .. .و التَتَارِ.. . حرب علَي المغُولِ/لَّهشِعرِي كُ
  :"النكسةهوامش علي دفتر "  انفعاله في ةو نري هذا التمرّد و الرفض في ذور

»     ، ربرنَا الحةالغَإذا خَسملِكُ   / ألنّنا نُدخِلُها    / رابا يـه          بِكُلِّ مواهِـبِ الخِطابمِـن م الشَرقِي ه/ 
اتِنا        /.. ./ و الرُبابـه     الطَبلَة بِمنطِقِ   / ألنَّنا نُدخِلُها    /بِالعنتَرِياتِ الّتي ما قَتَلَت ذُبابه       أسـالـسِرُّ فِـي م / 

 / تُوجِزُ فِي عِباره     / قَضِيةال خُالصة /.. . أَطولُ مِن قَاماتِنا   /.. . و سيفُنا  /صراخُنا أَضخَم مِن أَصواتِنا     
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  )77و 76و 75، صص نفسه(»  و الرُوح جاهِلِيه / الحِضَاره ةلَقَد لَبسنَا قِشر
  :ثم نري هذا الرفض في كالمه الالذع الّذي يرفض الواقع المأساوي للعالم العربي و شعوبه

 نُحطِّم الزُجاج و /نُمارِس السحلَ بِالتَبصر  / نَحمِلُ تَحت إبطِنا الحِباال /نَركُض فِي الشَوارِعِ  «
 نُشَطِّرُ / تَنابِالً كَسالَي / نَقعد فِي الجوامِعِ    /.. ./ نَجعلُ مِن أَقزَامِنَا أَبطَاال    / نَمدح كَالضَفَادِعِ    /األَقفَاال  

  )89 و 88 صص ،نفسه(» .. . مِن عِندِهِ تَعالَي/  و نُشحِذُ النَصرَ علَي عدونا/األَبيات أَو نُؤَلِّف األَمثاال 
  :فلذلك ينتابه غضب شديد منقطع النظير و يريد من كلّ شيء أن يكون غاضباً

 يا عقلَنـا    /.. . يا نَثرَنَا كُن غَاضِباً    /.. . يا شِعرِنَا كُن غَاضِباً    /دائِخِين  .. .نَرفُض أَن نَظِلَّ مسطُولِينَ   «
 كَـي ال نَـصيرَ كُلُُُّنـا    /كُـن حارِقـاً   .. . يا حقدنا/ فَعصرُنا الّذي نَعِيش عصرَ غَاضِبِين /.. .كُن غَاضِباً 

  )148 ص ،نفسه(» .. .قَطيع الجِئِين
 الّتي هي من الحـروف  ةو يشتد غضبه هذا حتي يصل إلي الغضب علي كلّ شيء حتي الهمز         

  :األبجدية
 و قَطَعـت أَصـابِع مـن        / أَسـنانَ الخُطَبـاءِ      الجمعـة قَطَعت نَهار    لَ / فِي وطَنِي    السلطَةلَو أُعطِي   «

 و /.. .  أَو صـحنَ حِـساء    /... و جلَدت جمِيع المنتَفَعِـين بِـدِينار       /.. . الخُلَفَاء أَحذِية بِالكَلَمةصبغُوا  
 )221 ص ،نفسه (»  و جلَدت الياء / فِي لُغَتِي ةجلَدت الهمزَ

  يرفض أبناء الخليج الّذين دوماً يهدرون النفط و بدالً أن يصرفونه في إعالء الشأن العربي               ثم
  :يهدرونه في سبيل ملذّاتهم

 لَـك البِتـرولُ،     / تَمرّغ فِي ضَـالالتِك    /...كَمِمسحة / فَوقَ وحولِ لَذّاتِك   /...تَمرِّغ يا أَميرَ النَفطِ   «
 علَـي أَقـدامِ   /.. . كُهوف اللَيلِ فِي باريس قَـد قَتَلَـت مرُوءاتِـك   /ك  علَي قَدمي خَليالتِ   /فَاعصِره  
 كَأَنَّ حِراب   / بِعت رِماد أَمواتِك     /  بِعت اهللاَ     /... فَبِعت القُدس  /.. . دفِنَت ثاراتِك  /.. . هنَاك مومِسة

 )67 و 66صص ،نفسه (» .. . و لَم تُهدِم منَازِلِنا/إسرائِيلَ لَم تُجهِض شَقِيقَاتِك 
ثم يأخذ عليهم هذا الغرور الكاذب الّذي هو موجود عند أبناء الخليج و إهدار األموال لسبيل                

 معاملتهم في العـيش علـي لـسان         طريقةلها و تخلّف مجتمعهم و فكرهم و        ة  األشياء الّتي ال فائد   
  :نسائي
و .. . بِنَفطِـك  /... و لَن تَتَملِّك الدنِيا/ أَو إماراتِك  بِجاهِك/...بِأَنُّك لَن تُخَدرنِي/ م ؟متَي تَفه«

ددٍ فَـأَينَ ظُهـور نَاقَاتِـك؟         /حها علَي قَدمي عشيِقَاتِك    و بِالعرُوباتِ تَطر   /امتِيازاتِك ا    /... بِال عـ أَيـ  
هنَ   /لزُوجات بعضَاً مِـن هِواياتِـك      و يا من صارت ا     /يا عبد انفِعاالتِك  ..  . القَدمينِ متَشَقِّق سـتَكَد 
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ـ  / ... فِـي جـدرانِ صـاالتِك   /... تُحنِّطُهنَ كَالحشَرات/بِالعشَراتِ فَوقَ فِراشِ لَذّاتِك تَـي تَفهم ؟م «
 )64 و 63 صص ،نفسه(

ثوري هـو    و هذا بإسم أبيه و المصلح ال       الشرقية في المجتمعات    الباليةثم يهاجم علي التقاليد     
  :نزار

 /مجموعة المسابِيحِ العاجِيـه / :  أَبِيع فِي المزادِ ما ورثتُه/ الوصِيه أُمزِّقُ /.. .أَفتَح صندوقَ أَبِي«
ـ   / أَسـحب سِـيفِي غَاضِـباً        /طُربوشِهِ التُركِي و السماورِ العتِيـقِ و الشَمـسِيه           ع الـرُؤوس و     و أَقطَ

ه المرخِيابِهِ /فاصِلَ الملَي أَصحالشَرقَ ع أَهدِم ة / وة.. .تَكِي249 ص ،نفسه(» .. .تَكِي(  
  : ال تعرف أي شيء سوي الغضب و الرفضثورية غاضبة بلهجةثم يصرح برفضه هذا 

ا      /ذي علَّمنِـي   و أَرفُض العِلم الّ    / و أَرفُض الثَوب الّذي أَلبسنِي     /أَرفُض مِيرَاثَ أَبِي  « كُـلَّ مـ و 
 /الـسِحِرِيه  ة و القُمقُم العجِيـب و المـارِد و الـسجاد          /...لَيلَة أَرفُض أَلف    /أَورثَنِي مِن عقَدٍ جِنسِيه   

   يفس ولَةالدأَرفُض غرُورالم  ...   ائِدالقَص ه الذَليِلَةوأُسرَتِي   / الغَبِي سمتِي  أَحرُقُ...  أَحرِقُ ريد أَبجـ ... «
 )252 ص ،نفسه (

 و مـصائبها و علـي       األمـة ثم يأخذ علي الحكّام الغارقين في الملذّات البعيـدين عـن قـضايا              
  :قعودهم من الجهاد

ضَاجِع  / سـبعة  منذُ قُرونٍ    / أَراه اليزالُ مِثلَما تَرَكتُه      /.. . الخَلِيفَه ةأَدخُلُ مِثلَ البرقِ مِن نَافِذَ    « اً  مـ
 عن الجِهادِ فِي سبِيلِ اهللاِ      / بِأَحرُفٍ كُوفِيه    مكتُوبة / أَقرأُ آياتٍ مِنَ القُرآنِ فَوقَ رأسِهِ        / رومِيه جارِية

 /.. . و األَثـداءِ /.. . تَبارك الجهاد فِي النُحورِ /: َأقولُ فِي سريرَتِي/.. .الحنِيفَة الشَرِيعة و /والرَسولِ 
  )253ـ254 ص ص،نفسه (» .. .و المعاصِمِ الطَرِيه

ا          بالنسبةهذا كان    إلـي خمـول الـشعب العربـي و تخلّـف            بالنـسبة  إلـي خمـول الحكّـام أمـ 
  : يقولالتنميةمجتمعاتهم و عن قعودهم نحو الرقي و 

صبِح ال    / حشِيشَة يمنُعها القَـانُون      / مدِينَةحِينَ يصيرُ الحرف فِي     « يـ غُـاء   /تَفكِيـر  وكَالب  . ../  و 
 ة ضَـفَادِعاً مفقُـود    / مدِينَـة  حِينَ يصيِرُ الناس فِي      / يطَالُها القَانُون    جرِيمة /.. . و األَفيون  /.. .اللَّواط

 ،نفـسه (» .. . مِـن صرصـار   أَذَلَّ/صبِح اإلنسانَ فِي موطِِنـهِ   ي/.. ./ فَال يثُورونَ و ال يشكُون      /العيون  
  )103 -104صص 

و هكذا يرفض خمول العالم العربي شعباً و حكّاماً و ال يبقي رفضه عند هذا الحد بل يتسرّي   
  :المقاومةليشتمل الشعراء و المثقفين القاعدين عن العمل الدؤوب و 
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اً       نَرفُض الشِعرَ  / الكِيمِياء   ة قَتَلَتنا القَصِيد  /نَرفُض الشِعرَ كِيمِياء وسِحرَاً     « لَكِيـاً مـسرَحمِـن   / م 
 نَـرفُض   /.. ./ و األَقوِيـاء     ة الطُغـا  يهِ يمتَطِ / نَرفُض الشِعرَ أَن يكُونَ حِصانَاً       /كُراسِيه يحرَم البسطَاء    

نَ أَيامِهِم و    دخا /.. . الشِعر ة نَرفُض العاطِلِينَ فِي قَهو    / ال طُموح لَه و ال أَهواء        /الشِعرَ أَرنَباً خَشَبِياً    
  )400و399 صص،نفسه(» ارتِخَاء 

 فلذلك نكفي لهـذا القـدر       السياسيةو إذا فرزنا كلّ شواهد الرفض يجب أن نورد كلّ أعماله            
  . علي رفضه و غضبهالدالةمن الشواهد 

  
  : و الماورائياتالغيبياتته و رفض ـ مادي10   
 فيه و   الفعالة المجتمع و العوامل     لبنيةخالل فهم عميق     تنطلق من الواقع المادي من       الواقعيةإنّ     

 جانبـاً ألنّهـا     الميتافيزيقيـة الصراعات الّتي ستقضي إلي التغيير منبوذاً كـلّ الماورائيـات و األمـور              
 و ظلـم    الحرية الفقر وضيق    ة الشمس و مرار   ةليست واقع حسي يلمسه اإلنسان كما يلمس حرار       

  :الطقوسيةويش في القيام بأعمالهم ار فنراه يرفض الدالحسيةالحكّام و غيرها من األمور 
 /... أَو رقص سـماع    /... و يظُنّونَك دروِيشَاً يهزُّ الرَأس     / رِيحانَاً و راح   جذ يفهمك الس  /وطَنِي«

  )335 ص،نفسه(» وِيل تُغنِّي لِلصباح  و موا/.. . و قَناتِي عرَقٍ/.. . مِن بزُقٍنَغمة /و يظُنُّوك فِي غَفَلتِهِم
  :ثم يشتد في كالمه و يقول بكالم ليس بصديد

»  ا حاً كُنْ ياره   /...زيِرانُ انفِجاجِمِنَا القَدِيممفِي ج .../. ../    اصاضِي الرَصلَي المكُـن   /.. . أَطلِقْ ع 
سدسه  /.. .المرِيمالج ش     /.. . ووتِ اهللاِ معدِ مدِينَه   /.. .نُوقَاً مِن بابِ الملَي بلَواتِ    لَم تَبقَ  /... علِلـص 

 )339 ص ،نفسه(» أَو لِلكُفرِ قِيمه .. . لِإليمانِ لَم يبقَ/.. .قِيمه
ه يحـاول أن يـستمد موضـوعاته مـن الواقـع الـسياسي و                       بدل هـذه األمـور الميتافيزيقيـ ثم

 " عرس الخيول الفلـسطينية      "عنه كما في قصيدته       االجتماعي و المعيشي الّذي كثيراً ما تكلّمنا        
 فـي هـذه      الّذي اغتيل  1973 الفلسطينيين في بيروت في نيسان       ةالّتي قالها في رفض اغتيال القاد     

  :يوسف النجار و زوجته فيقول كمال ناصر و كمال عدوان و أبوالحادثة
صِدِيقِي / .. ./تَها النَادِره ت  و تَختَار مِي/...متٍ بِص/مِيلَه نَ كَانَت تَموت الخُيولُ الجبِشَارِعِ فَردا«
 / أَكُلُّ الرَصاص الّذي أَطلَقُوه علَيك ؟        /و الكَلَماتِ الجدِيده    .. .و الحِبرِ ..  . صِدِيِقَ الدفَاتِرِ  /: كَمال

  )204 و 201 ، صنفسه(» لِقَتلِ القَصِيده 
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   : الكلماتبساطة  ـ11   
 األسلوب علي شعرهم و أتينا بنمـاذج مـن شـعر      نثرية غلبةأنّ من ميزات األدب الواقعي      قُلنا ب    

 غيـر   ة جديـد  ة األسـلوب هنـاك ميـز      نثريـة  معه بيد أنّ سـوي       الخصوصيةنزار يؤكّد تطابق هذه     
 و  الـصعبة  الكلمات إذ يبتعد الشاعر من استعمال الكلمـات          بساطة و هي     العاميةاستعمال الكلمات   

 فـي أشـعار نـزار       ة متفـشية   تُـسمي المفـردات األم  هـذه الميـز          بسيطةو يستعمل مفردات     الغامضة
 الّتي ذكرناها يمكن أن تكون مثاالً       األمثلة لهذا األمر بل كلّ      أمثلةالسياسي و النسائي فلذلك ال نورد       

 "لسويس ا جبهةرسالة جندي من    "لهذا القسم و الّذين يطلبون المزيد بإمكانهم الرجوع إلي قصائد           
  )99ص نفـسه، ( " الممثّلـون "و ) 591 صنفـسه، ( " في بريد بيـروت ضائعةسبع رسائل "و  )39صنفـسه،  (

  )609 صنفسه،(  ."بيروت محظيكم بيروت حبيبتي" و )485 صنفسه،( " خالد بن الوليدبإقالةومرسوم 
 

   :المحتلةـ التشييد بشعراء األرض 12   
 باعتبارهم  المحتلة يجيدون الكالم في شعراء األرض       العربيةبالد   في ال  الواقعيةقلنا بأنّ أصحاب       

 و مصائبها و مشكالت الشعب الفلسطيني فنري نزار األمةأنموذجاً يحتذي بها في االلتفات بواقع 
  : يتكلّم فيها عنهمة حيث يجعل هذا اإلسم علي قصيدالمحتلّةيشيد بشعراء األرض 

يـا مـن نَبـرات      /  و الطِّـين     مغَمـسة بِالـدمعِ   / ا من أُوراقَ دفَاتِرِكُم     ي/  شُعراء األَرضِ المحتَلّه  «
 »كَيف الحرف يكونُ لَه شِكلَ الـسِكِّين        / نَتَعلَّم مِنكُم   .. / ./ المشنُوقِين   حشرَجةتُشبِه  / حنَاجِرِكُم  

  )152 و 151 ص ،نفسه(
  : عدم اتباعهم من الشعراء الفلسطينين الشعراء العرب ومباليةثم يغضب من ال 

و صـالح   / حرُمات القُدسِ قَد انتُهِكَـت      / ماعاد ألَعصابِي أَعصاب    / شُعراء األَرضِ المحتَلَّه    «
 )157 ص ،نفسه(» و نُسمي أَنفُسنا كُتّاب ؟؟ .. / .الدِينَ مِن األَسالب

  : و يحييهمالكلمةين بسالح ثم يذكر إسم بعض هؤالء الشعراء المناضل
ا مـن تَبـرُونَ      / سالما  .. .يا فَدوي طُوقَان  / سالما  .. .وفِيقَ الزيادِ تَ/ سالماً  .. .محمود دروِيش « يـ

  )158 ص ،نفسه (» كَيف نُفَجرُ فِي الكَلَماتِ األَلغَاما/ نَتَعلَّم مِنكُم / علَي األَوضَاعِ األَقالما 
  : و يقول"كمال ناصر"ذكر الشاعر المناضل الفلسطيني الشهيد الّذي اغتيل في بيروت ثم ي

كُنت تُعلِّمنا كَيـف نُلغِـي      .. /./والكَلَماتِ الجدِيده .. .و الحِبرِ .. .صِدِيقَ الدفَاتِرِ / :صِدِيقِي كَمال «
الَ    / منَا يا صِـدِيقِي كُنت تُعلِّ../ .بينَ األَدِيبِ و بينَ المقاتِلْ  / المسافَة اغتِيـ ـستَطِيعال ي سدس أَنَّ المـ
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  )205 و 204ص ،نفسه (» البالبِل 
 

  :ـ التكرار13   
 التـدوير و    ة علـي فكـر    ةمن أحد خصوصيات المكتب الواقعي ، التكرار بشكل تقوم القـصيد             

 متّـصلة  ة جديد رؤيةليها   كلّ مقطع تكرار جملة ثم يضيف إ       بدايةالتكرار حيث يعاود الشاعر في      
  :السياسية و هكذا نزار في كلّ أشعاره األساسية دون الخروج عن فكرتها ةبموضوع القصيد

درٍ   /  السِنِين   ةيخرُج مِن عباء  / نَنتَظِرُ المسافِرَ الخَفِّي كَاألَقدار     / نَنتَظِرُ القَطَار   « مِن بـ خرُجي. / ..
 )281ص ، نفسه (» يخرُج مِن سيفِ صالحِ الدين .. / .ينمِن حِطِّ.. / .مِن اليرموكِ

  :ةكذلك األمر في نفس القصيد
 سِـكّة إلـي خُطُـوطِ     .. / .بالهـة نَنظُرُ فِـي    / و نَحنُ كَالدجاجِ فِي أَقفَاصِنا      /  العِشرِين   سنَةمِن  «

» ... الحدِيـد سِـكَّة مِثلَ خُطُـوطِ    /  أَيامنَا   ضَيِّقَة / ... الحدِيد سِكَّةمِثلَ خُطُوطِ   /  حياتُنَا   أُفُقِية/ الحدِيد
 )238 ص ،نفسه (

  :ةثم نري في نفس القصيد» ننتظر القطار « ة بعبارةو كذلك يبدأ كلّ قسم من هذه القصيد
ا    – خَمسِينَ عاماً .. / . تَأَخَّرَ القَطار  – ربما   –خَمسِينَ يوماً   .. / .انتَبِهوا.. / .انتَبِهوا« مـبتَـأَخَّرَ   – ر 
 )285 ص ،نفسه (» .. . تَأَخَّرَ القَطَار– ربما –خَمسِينَ قَرنَاً ../  .القَطَار

  :»هاجرت من  « ةكذلك التكرار في عبار
و / هاجرت مِن مدائِنِ المِلح     .. / .هاجرت مِن وِالدتِي  .. / .و مِن كِتَابتِي  / هاجرت مِن صوتِي    «

 )304 ص ،نفسه (» ن قَصائِدِ الفَخَّار مِ
«  و   )308ص  ،  نفـسه   ( ةفي القسم الرابـع مـن القـصيد       » يئست من    « ةو كذلك التكرار في عبار    

  )311 ص ،نفسه (. ةفي نفس القصيد»  وهاهنا 
 تكرار األساليب أيضاً في شعر نزار بدل العبارات مثل تكرار أسلوب النـداء فـي القـسم                   نري

  : مع تبديل الكلماتالجملة صيغة و كذلك التكرار "حوار مع ملك المغول " ةيدالثالث قص
و نُـؤمِنُ دونَ    / كَعادتِنَـا   .. / .و نَخُطـب دونَ أَسـنان     /  كَعادتِنَـا .. .إذا كُنّا سنَرقُص دونَ سِيقَان    «
 )346 ص ،نفسه (» كَعادتِنَا ../ .إيمان

  :" الهرم الرابع" ةفي قصيد» السيد نام« و تكرار 
الـسِيِد يرقُـد    /  السِيِد نام كَنَومِ السيفِ العائِِدِ مِن إحدي الغَزَوات       ../ .السِيد نَام ../  .السِيد نَام « 
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 )367 ص ،نفسه (» .. .السِيِد نَام/ مِثلَ الطِفلِ الغَافِيِ فِي حِضنِ الغَابات 
  :" إلي جمال عبدالناصرلةرسا "و يتكرر األساليب و الكلمات معاً في

صرِ   /  ؟  فِي عصرِ أَي ملْهمٍ   / فِي أَي عصرٍ عِشتُم ؟      / ؟    من أَنتُم / و عِندما يسأَلُنا أََََََولَادنَا     « فِي عـ
 )380 ص ،نفسه (»  فِي عصرِ عبدِالناصِر :نُجِيبهم/ أَي ساِحرٍ ؟ 

  :"الحب و الحربمالحظات في زمن "و هناك تدوير و تكرار في 
و / تَأخُذُ شَكالً جدِيـداً     /  بينِي و بينَكِ فِي زمنِ الحربِ        العالقَةأَالحظتِ أَنّ   / أَالحظتِ شَيئاً   «

و أَنِّي أُحِبكِ أَكثَـرَ مِـن أَي        .. / .و أنَّكِ أَصبحتِ أَجملَ مِن أَي يومٍ مضي       ../  .تَدخُلُ طَوراً جدِيداً  
كَأَنِّي .. / .كَيف اندفَعت إليكِ  .. .أَالحظتِ.. / ./أَالحظتِ كَيف احتَرَقنَا جِدار الزَمن ؟     .. / .مضَييومٍ  

و كَيـف اسـتَحلنَا     .. / .و كَيف عرِقنا  ../ .و كَيف لَهثنَا  .. / .أَالحظتِ كَيف انسجمنَا  / أَراكِ ألَوِل مرَّه    
 )447-449 ، صصنفسه (» ألَولِ مرَّه / كَأَنّا نُمارِس فِعلَ الغَرَام .. / .عِثنَاو كَيف ب.. / .رِماداً

  : الّتي ينقد فيها حكّام العرب الخمولين نقداً الذعاً" الممثلّون "كذلك األمر في قصيدته
...  يـشتُمونُ القَاعـة  فِي و الناس/ متَي ستَرحلُون؟ / نهار علَي رؤُوسِكُم  المسرَح اَ / متَي ستَرحلُون «

ة/ كانَت فِلِسطِينَ لَكُم  .../ بصِقُونَياججا الثَمِينَ تَأكُلُون    دكانَت فِلِسطِينَ لَكُـم   .../ ، مِن بِيضِه /  قَمِـيص
دودنا       .../ طُـوبي لَكُـم   / عثمانَ الّذي بِـهِ تُتَـاجِرُون      ت حـحيكُم أَصـبد لَـي يـقٍ  / عرمِـن و /...  فـأَلف

 )111 و110 ص ص،نفسه(» ...فَأَلف تُشكَرُون.../ مباحة ةامرَأَ/ علَي يديكُم أَصبحت بِالدنَا.../ رُونتُشكَ
كما قيل لكم يا     « جملةالجمع و تكرار    » ون  « و تكرار   » من قتل اإلمام     « جملةفهناك تكرار   

 ةملحـوظ فـي قـصيد     بـشكل   » سـادتي الكـرام     « و كـذلك    » الـشام   « و تكـرار    » سادتي الكرام   
 )130 و 123صص  ،نفسه ( "االستجواب "

  : فيالقويمة كذلك التكرار الّذي يخرج الشعر من حالته 
أُمارِس التَشخِيص / أُمارِس القِيام و القُعود    / أُمارِس الرُكُوع و السجود     .. / .مِن ربعِ قَرنٍ و أَنَا    «

  :يقُـول /  اليهـود    دولَـة   اللّهم امحِق     :أَقُول/ للّهم امحِق دولَة اليهود       ا  :يقُول/  اإلِمام   ةخَلف حضرَ 
  الّلهم اقطَـع     :أَقُول/   اللّهم اقطِع نَسلَهم      :يقُول/   اللّهم شَتِّت شَملَهم      :أَقول/ اللّهم شَتِّت شَملَهم    

ادتِي       /   أَغرِق حرثَهَم و زرعهم       :قُولأَ/    أَغرِق حرثَهم و زرعهم       :يقُول/  نَسلَهم   ا سـ هكَـذا يـ و
 )132 و131 صص ،نفسه(» قَضَيت عِشرِينَ سنَّه/ رَام الكِ

و نكتفي بهذا القدر من شواهد التكرار الّتي تكثر في شعر نـزار و الّـذي يريـد المزيـد عليـه                  
 فـي بريـد   ضـائعة  سـبع رسـائل   ـ العربية شرف في المحاكم جريمة ـ فتح  "الرجوع إلي قصائد 
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  . فيها بشكل جدير بااللتفاتة الّتي تظهر هذه الميز"بيروت 
  

  :التاريخيةـ استغالل التراث و استدعاء الشخصيات 14
 إليهـا  ة أو اإلشـار    القديمـة  العربيةقد قُلنا سابقاً بأنّه من ميزات الواقعيه تضمين قصص التراث           

 و اسـتدعاء بعـض   ة فـي الـشعر الحـرّ فـي مراحلـه األخيـر            مألوفـة من العبارات الّتي أصـبحت      
 حوار تـاريخي معهـم حـول أوضـاع الحاضـر و طغيـان                إقامة علي   العربية التاريخيةالشخصيات  
 علي سائر األبطال و الشخـصيات ثـم االهتمـام بـالرمز و الـصور و                 العربية التاريخيةالشخصيات  
  :ل عن القارئ من الغموض و االنغزاالسالمةاألساطير مع 

» اما تَمأَينَ تَكُونُ .. .أَب. .. الع ـديثُكـ أَينَ ح د مغَـامِرَ   /  ؟ رُطِ أَيـنَ يـ ةو    اهِيـلِ وجافِرُ فِـي متُـس 
ـ    .. / ./و أَرملَة كِتَابتُنَا    .. .أَرملَة قَصائِدنَا .. / .أَبا تَمام / ؟  ...تَبتَكِر ا تَمـام دار الـشِعرِ دورتِِ هِ أَبـ /  ثـار و
 إنَّ الشِعرَ   :أَباتَمام.. / ... /.فَكُلُّ قُصورِنَا ورقٌ  /  ال تَقرَأ قَصائِدنَا     :أَبا تَمام .. / ... /.و القَاموس .. .اللَفظُ

فَقَـد  / مِحنَا  سا.. / .أَميرَ الحرفِ .. / ./و كَشفٌ لَيس ينتظَرُ     ..  .و إبحار إلَي اآلتِي   / فِي أَعماقِهِ سفَر    
بِـأَن  / و نَقعد فِي بيـوتِ اهللاِ نَنتَظِـرُ         .. / ./إنَّ النَار تَأكُلُنَا    .. .أَبا تَمام .. / ... /. الحرفِ مِهنَةخُنّا جمِيعاً   

  لِيع امأتِي االمرُ     .. / .يمأتِي لَنَا عأتُوا  / أَو يلَن ي أتُوا    .. .ولَن ي و/. / .. ا تَمأَبـاتِ     :امبِالكَلَم إنَّ الناس 
  )352و348صص  ،نفسه(»  قَد كَفَرُوا 

  :ثم يشير إلي قتل أولياء اهللا و يشبه موت عبدالناصر بذلك
 و كَم مِن إمامٍ /.. . فَكَم مِن رسولٍ قَتَلنَا/ و األَولِياءالصحابةاغتِيالُ /  لَيس جدِيداً علَينَا/قَتَلنَاكِ«
 )255 ص،نفسه(» ...  وَ أَيامنَا كُلُّها كَربالء/... فَتارِيخُنَا كُلُّه مِحنُة/... العِشَاءةه و هو يصلِّي صالذَبحنَا

 العشاء ةحيث يشير إلي اغتيال الرسل ثم اغتيال أبي بكر صحابة الرسول في حال صالته صال     
ت جمال عبدالناصر من هذا النـوع ثـم          العرب و مو   خيانةثم يشير إلي كارثة كربالء و يقول بأنّ         

  :العربية األدبية أخري إلي الشخصيات ةيشير في قصيد
 يتَغَنّـي و  /فَهـذا جرِيـرٌ  ...  كُلُّ عامٍ نَأتِي/... / و علَينَا العمائِم الخَضرَاء/كُلُّ عامٍ نَأتِي لِسوقِ عكَاظ    «

ـ /... /هذِهِ الخَنساء صور   /... /  و مـات الخَلِيـلُ و الفَـرَّاء   /لُّ الفَـصاحات  سقَطَت فِي الوحولِ كُ يـا عـ 
  )393ـ399 صص ،نفسه (» و العنقَاء ...  حشِيش و الغُولُ/و الحرِيرِي ...  المقَامات لُعبة/... /المعلّقات مللَنا 

  :القديمة  يذكر أسماء القبائل والشخصيات" عاشق دمشقية من مفكر" ةثم في قصيد
» ينَا    .. .يا شَاما عمةأَينَ هاوِيعبا        / منكَبِ الشُهوا بِالممحن زأَينَ م انَ       / ومـدنِـي حولَ بفال خُي 
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 فَيرتَجِـف القَبـرُ مِـن       / و قَبرُ خالِدٍ فِي حِمـص نُالمِـسه          / زهواً و ال المتَنَبِي مالِيء حلَبا        / راقِصة
 )420 ص،نفسه(» ضَبازوارِهِ غَ

  :ثم يستدعي صالح الدين األيوبي و يشكو عليه التمرّد الصهيوني علي الوطن العربي
ا صـالح الـدِين        / الزَّهرَاء مِن بيتِ النَبِـي       فَاطَمة سرَقُوا   /سرَقُوا مِنّا الزَمانَ العرَبِي     « وا   / يــاعب 

 بـاعوا   / كَشَفُوا فِي أُحدٍ ظَهرَ رسـولِ اهللاِ         /زنَ فِي عينَي علِي      باعوا الح  / األُولَي مِن القُرآن     النُسخَة
 سموه  / عزَلُوا خَالِد فِي أَعقَابِ فَتحِ الشَام        /.. ./ و باعوا الياسمِينَ األَموِي      / فِي الشَام    السبعةاألَنهرَ  

» ياشِينَ أَقَالُوه مِن الجيشِ    أَخَذُوا مِنُه النَ   /هِ األَندلُسِي    سرَقُوا مِن طارِقٍ مِعطَفِ    /.. ./سفِيرَاً فِي جِنيف    
 )489 و 487 صص ،نفسه(

و صـالح الـدين األيـوبي فـاتح الحـروب           ) ع(و النبي   ) س  ( الزهراء   فاطمةحيث يشير إلي    
ليـد   اُحد ثم يشير إلي خالدبن الوةو إلي غزو) ع( و يستدعيه ثم يشير إلي القرآن و علي  الصليبية

الفاتح اإلسالمي في صدر اإلسالم ثم طارق فاتح األندلس في العصر العباسـي و كـلّ هـذا علـي               
  : الرمز ولكنه ليس غامضاً و هكذا يواصل هذا العملشاكلة
 و  /.. . أَحرَقُوا بيـت أَبِـي بكـر       / و المد الشُعوبِيِ القَوِي      / ة الرِد  هذا زمنُ  /.. .يا صالح الدين  «

حونَ األَجنَبِـي          / فَشَرِيفَات قُرَيشٍ    /لقُوا القَبض فِي اللَيلِ علَي آلِ النَبِي        أَ غـسِلنَ صـيـا   / صِـرنَ ي 
 نَسي اهللاُ  /و قَد   .. . و لِماذَا نَكتُب الشِعرَ    / فِي هذَا الزَمانِ الباطِنِي      الكَلَمة ماذَا تَنفَع    /.. .صالحِ الدين 

 )498 و 497 صص ،نفسه(» ؟ الكَالم العرَبِي 
  :" علي جدران إسرائيلفدائية منشورات "و هكذا عمله في

 / مِن خَلفِ كُلِّ منبرٍ مكـسور        /.. ./ فَسوف يأتِي عمرو     / إذا قَتَلتُم خَالِداً     /ال تَسكُرُوا بِالنَصر    «
    ذات اججالح خرُجيور  /.. .لَيلَةسنصالم خرُجوعِـد         رِ /.. ./.. . يونَ مـأتُونَ دالُنـا يفِـي غَـضَبِ     /ج 

 باقُونَ فِي شِعرِ امـرِئ      /... /... أَو سيفِ عمر   /.. . الرَسول ة يأتُونَ فِي عِباد   /و زخّاتِ المطَر    .. .الرَعدِ
  )169ـ182 صص، نفسه(» القِيسِ و فِي شِعرِ أَبِي تَمام 
  :ل الدجال اليهودي الّتي لم تأتِ بعد مثةثم يشير إلي األسطور

 )186 ص،نفسه(»  سوف يموت األَعور الدجال /سوف يموت األَعور الدجال «
  : حوار مع أعرابي أضاء فرسه يقولةأما في قصيد

 نَقـرَأُ  /  .../ .. . العبسِيةنَتَرَقَّب عنتَرَ/ .. ./ و نُفِيقُ علَي دمعِ الخَنساء /.. .نَنَام علَي هجوِ جرِير«
 داحِـسٍ   قِصة و   / و رجوع شَيخ     /.. . و نُكات جحا   / و نَقرَأُ أَخبار النُدماء      /.. ./معرُوف اإلسكَافِي   
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 )217ـ219  صص،نفسه(» و الغَبرَاء 
  : من التراث و يقولة المستمدالتاريخيةكذلك يعتمد علي الشخصيات 

  )23 ص ،نفسه(»  و اليهود تَسرَّبوا لِفَراشِ لَيلَي العامِرِيه /رِي قِيس مازالَ يكتُب شِعرَه العذ«
  :ثم يستفيد من شعراء قدماء و يرمز منهم

»  مِن ع رَبترو بنِ كُلثُوم   همِن /م ة وائِيق ِالطَويلَـه  رمِـن قِفَـا نَبـكِ   /.. ./ الفَرَزد مِـن  /.. . و و 
ادارةعِباألَحج  .../دن طَراوع أَن أُفَك لتاواة حهار304ـ305 صص ،نفسه( »  حِص(  

  
  :ـ أمله إلى المستقبل15   
 األديب و إيجابيتها و هي االتّجاه مع المجتمع لبناء مستقبل أفضل للجماهير ثم              رسالة جوهرية   

 لمـا يجـب أن      واضحة يةمستقبل رؤية ولذلك ال بد لهم من       البشريةإنّ األدباء هم مهندسو النفس      
 الّتي تتّجه دومـاً فـي       الجماهيرية ة لذلك يأتي تفاؤل هذا األدب الّذي تؤمن بانتصار اإلراد         .يكون

 بناء المجتمع الجديد نهائياً و هذا مع تشاؤمه من الوضع           ةطريق الخير و الحقّ و تتمكّن من إعاد       
  :ياسيةالحالي المأساوي للمجتمع و هكذا كان نزار في أشعاره الس

  )390 ص،نفسه(» ... سوف يظهِر.. .لَعلَ مسِيحاً ثانِياً/ إحبِلِي.. . يا أَرض الخُرَافَاتِ:و أَصرُخُ«
  : أخري كالماً يشعر باألمل إلي المستقبلةيقول في قصيد

ي فَسوف يبقَ  / ةردو إِن سحقتُم و   / رو  فَسوف يأتي عم  / لتُم خَالِداً   إذا قَتَ / ال تَسكُرُوا بِالنَصر    «
  )169 ص،نفسه(» .. .العِطْر

  :الّتي تدلّ علي االستقبال) لن  (بكلمة يأتي ةفكذلك في نفس القصيد
لَن تَـستَرِيحوا   /  الِنيلِ إلي الفُرَات     ضِفَةمِن   / بندقِيةفَكُلُّ بِيتٍ فِيه    .. / .لَن تُفلِتُوا .. / .لَن تُفلِتُوا «
  )174، صنفسه(» .. .يموت آالفَاً مِن المرّات/ يلٍ عِندنا كُلُّ قَتِ.. / .معنا

د بنصر العرب القادم و شديتهد قسوتهم في الثأرةثم :  
أَوالد .. .لِألَبـوابِ .. .لِلحـاراتِ .. .لِـألرضِ / لِمن قَتَلتُم فِي فِلِـسطِينَ صِـغَار سـوف يكبـرُون            «

 / لَحظَةأَي  .. .فِي أَي .. / .و هؤُالءِ كُلُّهم  .. / ./ تَجمعوا منذُ ثَالثِينَ سنَه      ...و هؤالءِ كُلُّهم  / سيكبرُون  
 ،نفـسه (» و نَحنُ باقُونَ هنَا     / سوف يموت األَعور الدجال     .. / ./مِن كُلِّ أَبوابِ فِلِسطِينَ سيدخُلُون      

 )186 و 184صص 
  :"النكسةهوامش علي دفتر " الملغمةثم يشتد أمله هذا في قصيدته 
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ـ          / :يا أَيها األَطفَالُ  « نَابِلُ اآلم حِـيطِ لِلخَلِـيجِ أَنـتُم سـالمِن الم /        كـسيأَنـتُم الجِيـلُ الّـذي س رُ و
/ حياتِنَا العقِيمه أَنتُم بذُور الِخصبِ فِي     / يا مطَرَ الرَبِيعِ يا سنَابِلَ اآلمال     / يا أَيها األَطفَال  .. / ./األَغالل

  )98و96 صص،نفسه ( .»و أَنتُم الجِيلُ الّذي سيهزِم الهزِيمه
 

  :شعورية دفقة الوزن إلى ة من وحدة و تحويل القصيدالداخليةـ الموسيقى 16   
 و شعر الحرّ فنبسط الكالم من اآلن فـصاعداً عـن الميـزات              الواقعية بين   العالقة عن   قد تكلّمنا    
 في شعر نزار الـسياسي و نـأتي         ة للقصيد الداخلية بين هذين الحركتين فنبدأ بالموسيقي       مشتركةال

بنماذج من شعره تدلّ علي هذا الموضوع مع علمنا بأنّ أكثر شعر نزار الّذي أوردناه سابقاً أم لـم                   
عار علـي    لهذا القسم و ما بعده فلذلك كلّما نقول و نـذكر مـن األشـ                نورده يمكن أن يكون مثاالً    

 ة و يقـسم القـصيد     الداخلية ةسبيل التمثيل فحسب أما عند نزار فهو يعتمد علي موسيقي القصيد          
 تبتـدأ وتنتهـي حـسب متطلّبـات المعنـي و            شعورية دفقة يمثّل كلّ واحدٍ منها      شعريةإلي مقاطع   

 تتكّـرر   موقّعـة  موسيقية نغمة ة الوزن إلي وحد   ة من عمود الشعر و وحد     ةتحويل موسيقي القصيد  
  :التفعيلة و الجو النفسي طوالً و قصراً و تسمي الشعورية فقةالدحسب 

»   نَاريا م ا قُدسا  /  الشَرائِع ةيمِيلَة طِفلَةيحرُوقَة جابِع مزِينَة/  األَصا    حينَاكِ يدِينَة عتُُـول  ما  /... /  الب يـ
  )163 و 162ص ص،نفسه(» من يوقِف العدوان؟/  فِي األَجفَان تَجولُة كَبِيرَدمعةيا /  األَحزَانمدِينةقُدس يا 

  ):نا ( ثم نري موسيقي ناتجة من تكرار ضمير
فَلَيتَـك  / بِسيفٍ أَسانَا    /  إلي أَن ذَبحنَاك ذَبحاً   / و انحِرَافَاتِنَا   .. .و أَحقَادنَا / أَتَينَا إليك بِعاهاتِنا    «

رتا ظَهسِوانَا. / ..فِي أَرضِنَا م نَبي كُنت لَيتَك 361 ص،نفسه(» .. .و(  
حيث يكـرّر   " الكلمات بين أسنان رجال المخابرات       " ة في قصيد  الداخلية الموسيقيةثم نري   

   : بعدها فيقولحالية بجملة بفعل ماضٍ و اإلتيان الخبرياألسلوب 
ضبِطُونِي     / قِ السِياسِي ثِيابِي    و أَنَا أَرهنُ فِي السو    / حاولُوا أَن يمسِكُونِي    « لُوا أَن يـاوأَنَـا   / ح و

و ال زورت شِـعرِي و      / لَم أَكُن يوماً مِن األَيامِ طَباالً       .. / ./أَقبض أَتعابِي علَي بيتٍ مِن الشِعرِ كَتَبتُه      
  )161 ص تاج الدين، : عننقالً(» شُعورِي 

  
   :املوضوعية ةحد و الوالعضوية ةـ الوحد17   
 من مقـاطع    متĤلفة حية بنية عندهم   ة بحيث صارت القصيد   العضوية ة، الوحد الواقعيةمن ميزات      
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أو جزئيات تعبر عن موقف نفسي واحد و يتّحد المضمون مع الشكل بكـلّ عناصـره بحيـث ال                   
لـة خالـد بـن       مرسـوم بإقا   "يكون هنالك أي توتّر بينهما و هكذا أشعار نزار كما فـي قـصيدته               

 نهايةحتي  » يا صالح الدين    « أو  » سرقوا منّا الزمان العربي      « ة حيث يبدأ كلّ مقطع بعبار     "الوليد
  :»يا صالح الدين «  نري يبدأ بـ   و في المقطع الخامس مثالًةالقصيد
أَكَلَـوا  / غَاءِ العلَنِي و هل تُصغِي إِلي هذَا الب     / هل تَسمع تَعلِيقَ اإلذَاعات؟   ../ . َيا صالح الدين    «
امالُوا   .. .الطَعب رَبِي   / ونفُوانِ العجهِ العسرَحِ؟    / فَوقَ ولَي المجرِي عا الّذي يخِيطـانَ    / م جذِبن يم

درِي  / من المخرِج؟ ال نَدرِي/ من هو الكَاتِب؟ ال نَدرِي   / السِتَارِ المخملِي؟  يـ ـورمهال الج ا  .. .و يـ
ْبين  .. / ./ نيالد الحا صي. /..   اذَا تَنفَعةماطِنِي    الكَلَمانِ البذَا الزَمالـشِعرَ      /  فِي ه اذَا نَكتُـب لِمـ و. .. و

  )498 و 497ص ص، السياسية الكاملةقباني ، األعمال (» ؟نَسي اهللاُ الكَالم العرَبِي/ قَد
 فيهـا حيـث ال يـتكلم        الموضـوعية  ةالوحـد  نـري    ة في هذه القصيد   العضوية الوحدةكما نري   

 طريق  " تفاصيل كما في قصيدته      ة إال عن موضوع واحد يتكّون من عد       ةالشاعر في هذه القصيد   
  :"واحد
ال  / إلي فِلِسطِينَ خُذُونِي معكُم  / أَصبح عِندِي اآلنَ بندقِيه   « ها الرِجـا أَيأَو   / ي أَن أَعِـيش أُريـد

 كَالرِج وتا    / ال  أَمفِي تُرابِه تأَن أَنب أُريد. ..  رتُقَال زِيتُونَة أَو حهر/ قلَ بهةأَو زن .. / . شَذِيقُوُلوا لِم
أَصبحت فِـي   /  عِندِي اآلنَ بندقِيه     أَصبح../ ... /.بارودتِي صارت هِي القَضِيه   .. / .يسأَلُ عن قَضِيتِي  

أَنَا الّذي اُغَيـرُ  /  األَقدارِ ال تَرِدني  مشِيئَة.. / .و أَلبس المنِيه  / رِش األَشواك و الغُبار   أَفتَ/  الثُّوار    قائِمة
 )329ص ، نفسه (» األَقدار 

 لـه و   و هكذا يتالحم الشكل و المضمون بأن يكون الشكل الفنّي تابعـاً للمـضمون و خادمـاً       
  . في النص الواقعي ، يرقي و يرتفعةالفنيبمقدار ما تتوافر هذه الخصائص 

  
  :القافيةـ التحرّر من أسر 18   
 و اإلتيـان بـه حيـث يتطّلبهـا المعنـي            القافيـة كذلك كان األدب الواقعي حيث تحرّر من قيود            

  : الّتي تجعل دائماً الشاعر في مضيقالرتيبة القاعدةوترك تكرار تلك 
 العِـشقِ و  لِمملِكَـة و كَيف رجعنَا أَخِيـرَاً     / بعد سِت سِنيِن ؟    / أَالحظتِ كَيف اكتَشَفنَا طُفُولَتَنا   «

و أَنَّ  / يحطُّونَ مِثلَ الحمامِ علَي راحتَينَا      / رجالَ المظَلّاتِ كانُوا    بِأَنَّ  .. .أَأَحسستِ مِثلِي / العاشِقِين  
عقُـود البنَفـسِجِ و     / أَالحظتِ كَيف نَثَرنَا علَيهِم     ../  .يدينَاجنود المغَاوِيرِ كَانُوا يمرُونَ فَوقَ عروقِ       
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 )453 و 452 صص،نفسه(» أَمام بنَادِقِهِم خَاشِعِين/ و كَيف انحنَينَا / و كَيف ركَضنَا إليهِم / الياسمِين؟
 تتّحدد فـي    افيةالق القديم و اختار شكال جديداً منها حيث نري          القافيةحيث ترك قواعد علم     

 يدينا  – راحتينا   –طفولتنا  «  بين   القافيةثم اتّحاد في    »  خاشعين   – الياسمين   – العاشقين   –سنين  «
 ثم ليس هناك ترتيب في اإلتيان بالقوافي بل         ةأي قافيتين في مقطع واحد من القصيد      »  انحنينا   –

  :"س القد"ثم نري نفس الطريق في قصيدته. نراها حيث يتطلبها المعني
» دِينَتِي   .. .يا قُدسا مي / ا قُدستِي  .. .يبِيبا حاً/ ياً...غَدون .. .غَدزهِرُ اللِيمينَابِلُ   / سالـس تَفـرُح و

و / إلي السقُوفِ الطـاهِرَه     / و تَرجِع الحمائِم المهاجِرَه     / ك العيون   و تَضح / لخَضرَاء و الغُصون    ا
السالمِ و يا بلَد .. .يا بلَدِي .. / .باكِ الزَاهِرَه علَي ر / ي اآلباء و البنُون     و يلتَقِ / الُ يلعبون   يرجِع األَطفَ 

 )164 ص ،نفسه (» .. .يتُونالزَ
 – العيـون    –صون   الغـ  – و الليمـون     " مـدينتي و حبيبتـي       « بـين    المشتركة القافيةحيث نري   

و كلّ هذا في مقطع واحـد     »  الزاهره   - الطاهره – المهاجره   « بين   ثم»  الزيتون   – البنون   –يلعبون  
 ، لكي يتّضح األمر بـشكل أحـس نـري بنمـوذج             ة فما بالك بالنسبة إلي كلّ القصيد      ةمن القصيد 

  :آخر
لـبِس  فِي هذِهِ األََرضِ الّتـي تَ     .. / .فَنَحنُ باقُونَ هنا  / شَعب هنُودٍ حمرْ    / لَن تَجعلُوا مِن شَعبِنَا     «

ا لَعبنَـا   / فِيها وجِـدنَا منـذُ فَجـرِ العمـر          / فَهذِهِ بِالدنَا   .. / . مِن زهر  ةأُسوار/ فِي مِعصمِها    فِيهـ. .. و
 )168 و 167، صص نفسه(» ... و كَتَبنَا الشِعر.. / .عشَقنَا

حمـر  «ثم بـين  »  عشقنا – بالدنا – معصمها – هنا –شعبنا «  المشتركه بين   القافيةحيث نري   
  .» الشعر – عمر – زهر –

  
  :ـ عدم تساوي الشطرين في عدد التفاعيل 19   
عدم تساوي الشطرين في عدد التفاعيل و عدم التقيد باإلتيان بعـدد معـين مـن التفاعيـل فـي                       

البيت أو السطر الشعري ثم ترك عمود الـشعر العربـي و جعـل البيـت الـشعري ذي الـشطرين                     
 بـشكل أخـص ، كـلّ هـذا مـن            التفعيلةين جانباً و االعتماد علي السطر الشعري و علي          المتساوي

 إلي شعر نزار يمكن أن يكون كلّ شـواهد ذكرناهـا حتـي اآلن               بالنسبةسمات األدب الواقعي أما     
        نماذج أخري من شعره السياسي تؤكّـد هـذا         ة  مثاالً لهذا القسم ولكن لمزيد من البحث نورد عد

  :شعرهالجانب من 
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قُومِي كَـي يبقـي     /   ، يا قِندِيالً ، مشتَعِالً فِي القَلب          ة ، يا نَوار   سلطَانَةيا  .. / .قُومِي مِن نَومِكِ  «
    يا بِيرُوت الَمو نَبقَي نَحنُ  / الع. / ..  ببقَي الحي ا أَحلَي لُؤلُؤ  .. .قَُومِي.. / .وحـر      ةيا الباآلنَ /  أَهـداه

ا مرَفنَا ماً فِي الفَجر ... / عنَيعصفُور583 ص ،نفسه( » أَن نَقتُلَ ع( 
حيث نري السطر األول قصيراً ثم الثاني طويالً ثم الثالث متوسطاً ثم الرابع و الخامس قـصيراً                 

  :كما في
/ ي كَجنُودٍ هارِبِين     نَبكِ الغُرفَةو تَسلَلْنا إلي خَارِجِ     .. / .إن تَرَكنَاكِ تَموتِينَ وحِيده   .. / .سامِحِينَا«

و بقَينَـا   .. / .و تَفَّرَجنَا عـن فِعـلِ الزِنَـا       / إن رأَينَا دمكِ الوردِي ينساب كَأَنهارِ العقِيق        .. / .سامِحِينَا
  )611 ص ،نفسه(» .. .ساكِنِين

  : أغني أن نتلفظ بشيءةحيث الصور
  

لشكل الفنّي تابعاً للمضمون و نـري تجديـداً   و هكذا نري تالحم الشكل و المضمون بأن يكون ا    
 عن التوتّر و التكلّف مـن       ة البعيد الواضحة المأنوسة اللغةفي مستويين الشكل والمضمون ثم رأينا       

و اختيار اللغة الـسهلة      ) المستحيلة البساطة لغة( جهة و عن اإلسفاف و االبتذال من جهة أخري          
األهداف دون حس مرهف و أداء فني فالمـضمون و الـشكل             الّتي ال تقيم ألدب يؤدي        المتداولة

متضامنان ال ينفصل أحدهما عن اآلخـر ثـم براعتـه فـي الوصـف و التـصوير علـي المـستويين                   
   . و حب اإلطالعممتعة مثيرة للدهشة جذّابةالداخلي والخارجي و نقل القارئ إلي عوالم 

 نضالها في سـبيل     ة قضايا الشعوب و وحد    ةحد األدب و عالميته الّتي تؤمن بو      إنسانيةأما عن   
 و التمييـز    الفرديـة التحرّر االجتمـاعي و الـسياسي و رفـض أشـكال االسـتعمار و االسـتغالل و                  

 كلّهـا تعـاني   اإلنـسانية إنّني ال أنكر أنّ  « :العنصري والديني فقد نكتفي بقوله و اعترافه نثراً يقول    
 و الجيـل    المميتـة  الفرويديةلذري والهواء الملّوث و العقد       مصير و أنّ جيلنا هو جيل الغبار ا        أزمة

 إنّني أعرف هـذا ولكنّنـي أعـرف أيـضاً أنّ            .المصلوب بالصليب ، المشوه من داخله منذ والدته       
 تتّـصل بـالرغيف و بالـداء و بـالعلم و بـسرطان              واقعيـة  و أزمات    الخاصةلإلنسان العربي أزماته    

 قمـة  الّتي ال تلتفت إليهـا الـشعوب إال و هـي فـي               الفلسفيةمجرّدات  إسرائيل أكثر مما تتّصل بال    
 )54 و 53 ، صص النثرية الكاملةقباني ، األعمال (» شبعها و بطرها الفكري 
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  : البحثحصاد
  :بعد بحثنا هذا عن شعر نزار السياسي من منظار األدب الواقعي استنتجت هذه النتائج

همـوم  ب  بـل اهـتم    ةقاصير النساء و أسيراً في براثن شـعر المـرأ         نزار ما كان دائماً سجيناً في م      
  .المجتمع العربي و قضاياه

 .شعر نزار السياسي شعر واقعي يمثّل بوضوح سمات هذا المكتب األدبي
  . و أثّر فيهةية الثانيالعالمتأثر نزار بالمسار الشعري بعد الحرب 
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   در شعر نزار قباني  فلسطين اب بازت  به نگاهي                             
  دكتر محمدحسن فؤاديان

  شگاه تهرانداندانشيار 
  و

  كيذقانيسيد مهدي نوري
  )118 تا101از ص(

  
  : چكيده

 و   سياسـي   شاعري  به67 ، بعد از ژوئن  عرب  ادبيات  بزرگ سراي   عاشقانه  نزار قباني 
 بـسيار تنـد    لحن.   پرداخت  عرب  جهان  و مسائل  فلسطين  هاي   غم   شد و به    مبارز تبديل 

ــدة اشــعار وي هــا  ، مخالفــت  آن  و ســران  از جامعــه عــرب  و انتقــاد شــديدش و گزن
 را ستودند     وي  برخي   كه     صورتي   به   برانگيخت،   وي   به   را نسبت    بسياري  هاي  وموافقت
 حاضر نـشدند      ديگر حتي    دانستند و برخي     جامعه   دردهاي   واقعي   را بازتاب   و شعرش 

 از   ناميدنـد كـه    ضد عـرب   قرار دهند و او را فردي  مقاومت  شعراي  شاعر را در رديف     
   ايـن    از تمـامي    اما جـداي  . برد   مي  ، لذّت   عربية   و جامع    ملت   عواطف  دار كردن   جريحه

   را شـامل     از آثـار وي      توجهي   قابل  بخش  آن      و مسائل    فلسطين  ، موضوع   آراء و نظرات  
  .شود مي

  
  .  از خود، مقاومت ژوئن، انتقاد ، شكست ، فلسطين  نزار قباني:  كليدي هاي واژه
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  : مقدمه    
اني؛ زندگي و شعرنزار قب  

  ادامـه   شـهر    خود را در همين      شد و تحصيالت     زاده   در دمشق  1923   مارس 21در  »  نزار قباني «
ة خارجـ    وزارت     بـه   بعد از آن  .  شد   التحصيل   فارغ   دمشق   حقوق ة از دانشكد  1945  داد؛ در سال  

   و مادريـد و پكـن        و آنكـارا و لنـدن        در قـاهره     ديپلماتيـك   ار سمتهاي د   و عهده    پيوست  وريهس
   بـه   انتـشاراتي     ة مؤسس   يك   استعفا داد و در بيروت       ديپلماتيك   از كارهاي  1966  در سال . گرديد

 در    عـراق    انفجار سـفارت    در حادثة  1982  در سال .  بپردازد  شعر   به   خود داير كرد تا يكسره      نام
 و  1337 و   1336  ، صـص    يعقـوب ( .  از دنيا رفـت    1988   در سال   وي.  داد   را از دست    سرش، هم   بيروت
  )15  ، ص الهواري

 چاپهـاي    . اسـت    معاصـر عـرب      شـاعران   ترين   و محبوب   ترين   از پرمخاطب    يكي  نزار قباني 
 از    حـاكي   ،ده ش   نوشته   و اشعارش    وي   پيرامون   كه   و نيز نقد و نظراتي       آثارش   مجموعه  درپي  پي  

دربارة آثاري كه پيرامون نقد و بررسـي شـعر نـزار    (.  است  معاصر عرب   شاعر در ادبيات     اين   جايگاه  اهميت
  )1336 - 1340  ، صصالنهضة الشعراء منذ عصر  معجم«:  نگاشته شده، نك

پـيش و بـيش از      . شـعر اوسـت   » زبان«و  » موضوع«اين شهرت و قبول عام عمدتاً به سبب         
زواياي ذهني  ة  نزار بازتاب هم  هاي  عاشقانه.  در اشعار او موضوعيت دارد     ،»عشق و زن   «هرچيز

. )461اسـوار، موسـي، ص    ( . شرقي مرد است  هاي  و ظرايف روانشناختي و زيباشناختي زن و ديدگاه       
كـه خـود مـي      ناست چنا » ربيعةابيعمربن ابن   « وي مؤسس دولت عشق در شعر عربي بعد از          

  :گويد
ــي  ــةُهـ ــستُها  الدولـ ــي أسـ ــب التـ  حـ

  

    ــواب ــدتِ األبــ ــي و ســ ــقَطت علــ  ســ
  

  )321خليل جحا، ص(
اين دولت عشق است كه من آن را تأسيس كردم، اين دولت بر مـن فـرو ريخـت و درهـا                  (

  .)بسته شد
    سـراي چنـد قـرن اخيـر در ادبيـات عـرب بـه شـمار                 در حقيقت وي را بزرگترين عاشقانه     

سياسـي بـه   ة  اشعار نزار صـبغ  67ست عربها از اسرائيل در ژوئن       اند و اگر چه بعد از شك      آورده
خود گرفت اما هيچگاه تا آخرين سالهاي عمر خود شعر عاشقانه را رها نكرد و جان و جمـال                   

  )461، ص  اسوار؛4خالد ابوعلي ، ص؛ 116شفيعي كدكني، ص: نك ( . اصلي شعر وي همان عشق و زن است
مخاطـب را مجـذوب     هـا   سهل و ممتنع اوست كـه ميليون      ويژگي ممتاز ديگر نزار زبان بس       
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 كـه در مـرز زبـان        -ترين زبانهاي شـعري را    نزار يكي از رقيقترين و لطيف     . شعر او كرده است   
برگزيده و بـا ايـن زبـان بـه وصـف             -وحشي مدرن و زبان ايستا و كليشه وار قديم قرار دارد            
وار وي زباني ميان زبـان      ان روزنامه زب. حاالت عشقي و تأمالت خود در باب زن پرداخته است         

فصيح و عاميانه است، وي سخنان ساده و روزمره را وارد شعر نمود و تعابيري را بـه كـار بـرد         
  )328 خليل جحا، ص؛115 شفيعي كدكني، ؛461اسوار ، ص ( . كه بي سابقه بود

جهـان   شعر نزار دگرگون شـد و بـه مـسائل       67بعد از شكست اعراب از اسرائيل در ژوئن         
 ةآميز به انتقاد از جامع   نزار با لحن تند و غضب آلود و گاهي تمسخر         . عرب و فلسطين پرداخت   

شعر سياسـي نـزار     . عرب و سران آن پرداخت و البته از دشمنان اصلي و متجاوز نيز غافل نشد              
ه  بحث قبل از پرداختن به اين مسألةانگيخت، در ادامبحث و نظرهاي زيادي را پيرامون خود بر      

  .نگاهي كوتاه به شعر مقاومت فلسطين داريم
  

  :شعر مقاومت فلسطين
ايـن  . اي برخـوردار اسـت  در ادبيات نوين عرب، ادبيات مقاومت از جايگاه و اهميت ويـژه      

گيرد، مشاركتي عظيم و سرشـار      ادبيات كه آثار نويسندگان داخل و خارج فلسطين را در بر مي           
ادبيات مقاومت در درجـه اول بـه رنـج و سـتيز              . رب دارد از پويايي و ابداع در فرهنگ نوين ع       

اند، وضعيتي كه به اجبـار و بـي         انسانهايي مي پردازد كه در دام وضعيت سياسي دشواري افتاده         
لذا اين ادبيات ارتباط مستقيم با زمان و مكـان دارد و بـا              . هيچ گناهي بر آنان تحميل شده است      

  )96، 95، 34 ،32سي، صصالجيو( .مسائل سياسي روز درگير است
در ادبيات مقاومت بيش از هر نوع شعر نمود دارد و پيشتاز است، زيـرا كـه شـعر در نفـوذ              

در كل شعر   . و شوراندن و به هيجان آوردن آنان از قدرت بيشتري برخوردار است           ها  ميان توده 
محتـواي  شود و اين بـه علـت        هنر مقاومت است و در هر صورتي كه باشد منتشر و فراگير مي            

و چينش آنها در كنار هم و نيز نيروي آن در انتقال سريع از زبان               ها  آهنگين آن در گزينش واژه    
بنابراين اين شعر است كه صالبت مقاومت مردمـي و          . به گوش و دل، و از دهان به دهان است         

حماسي را براي مبـارزان فلـسطيني بـه ارمغـان آورده اسـت، در حـالي كـه قـصه و                      هاي  شعار
اند، شايد هم بدين جهت است كه ايـن انـواع ديگـر در           شنامه و امثال آن نقش ثانوي داشته      نماي

  ) 38؛ فرزاد، ص 317؛ شكري، ص95الجيوسي، ص (. آيند ميادبيات عرب نوعي جديد به شمار
هـاي  شايد بزرگترين دستاورد شعر معاصر فلسطين ايـن باشـد كـه بـه نقـل صـرف درگيري                  
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شـناختي تـصويري دقيـق و بـديع از وضـعيت          دازد، بلكه از نظر زيبـا     پرسياسي يا تبليغاتي نمي   
  )96الجيوسي، ص(. دهد ميحقيقي موجود ارائه

هـايي  اند و بـراي هـر دوره ويژگـي   بندي نمودهمتفاوتي تقسيم هاي  شعر فلسطين را به دوره    
ا به سـه  توان اين شهر ر  مي ي بحث ما خارج است، ولي به طور خالصه        اند كه از حوصله   آورده

  :مرحله تقسيم كرد
سزاوار اسـت شـاعران     . 1948تا شكست فلسطين از اسرائيل در       ) بالفوروعدة  (1917 از   -1

    تـرين  شـاعران قـوي   . سـاالران شـعر معاصـر فلـسطين بـه حـساب آوريـم             اين مرحله را قافله   
يونيـسم  عرب فلسطين در نبرد عليه قيموميت و صه       ة  دادند و به حماس   آزادي را سر  هاي  سروده

شعر اين دوره بيشتر گرد مسائل روز مثل فروش زمين به يهوديـان، ماهيـت               . حرارت بخشيدند 
  )29 سليمان، ص ؛118سوافيري، ص ( .  چرخد مي...رهبران وقت، اعالميه ي بالفور، رثاء شهداء و 

شعر اين مرحله شعر رنج و بـدبختي و       . 1967 تا ژوئن    1948دوم پس از شكست     ة   دور -2
عالوه بر مضامين قبلي، موضوعاتي مثل آوارگان فلسطيني، اشـتياق بازگـشت بـه              .  است فاجعه

در شـعر  ... وطن، كينه نسبت به غاصبان، فاجعه و علل آن، فدائيان، دعوت به وحدت عـرب و   
  )132 سليمان، ص ؛131 -138صصسوافيري، ( . ظهور يافت

ين جنگ نـه تنهـا بـر شـعر،          شكست عربها در ا   . به بعد 1967سوم از جنگ ژوئن     ة  دور -3
اكثـر شـاعران از ايـن حادثـه تكـان      . ديگر ادبيات نيز تـأثير فـراوان گذاشـت        هاي  بلكه بر گونه  

آنها در بيان علل شكست، عوامل بنيادي ديگـري را كـه            . تر شد خوردند و افق ديد آنها گسترده     
. ين افزودنـد  ي عرب داشت به عوامل پيـش      ريشه در حيات سياسي، اقتصادي و اجتماعي جامعه       

  )236و 154سليمان، صص (
  

  : نزار  و تحول67   ژوئن شكست
در اين جنگ اسـرائيل و سـه كـشور عربـي            . جنگ ژوئن سومين جنگ عربها و اسرائيل است       

حجم هوايي اسرائيل به قاهره در      پرة  جنگ با حمل  . مصر و سوريه و اردن در برابر هم قرار گرفتند         
 شد و سه كشور مصر و سوريه و اردن يكـي پـس از ديگـري                  آغاز 1967 /5/6صبح روز دوشنبه    

اقتـصادي   اسرائيل به اهداف سياسي، نظامي و.  نيز جنگ خاتمه يافت6/ 10سقوط كرد و در روز  
  )453ـ463، صص3صفا تاج، ج: نك ( . خود دست يافت و عربها متحمل خسارت سختي شدند

وارد    عـرب      جهـان    بر پيكره    سخت  يا   ضربه   روزه   شش   در جنگ    عربها از اسرائيل    شكست
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 شد و    ل متحو   عرب   نوين  ، ادبيات    شكست   اين   دنبال  به.  بيدار كرد    غفلت   را از خواب    كرد و آن  
 خـود     بـه    ديگـري    داد و رنـگ      خـود اختـصاص      را بـه     از آن    بيشتري   صفحات   مقاومت  ادبيات
  بزرگ  سراي   عاشقانه»  نزار قباني «.   داشت  همراه   به   جدي   تحول   برخي   براي   شكست  اين.  گرفت
 خـود     آورد و چنانچـه      روي   شـعر سياسـي      بـه    داشت   شهرت   شاعر زن    به   زمان   تا آن    كه  عرب
 بـا كـارد     شد كه  تبديل  شاعري  به  و غزل  از شاعر عشق  آن  و حوادث  67  گويد بعد از ژوئن     مي
  :نويسد مي

  ْ  الحزين يا وطَني
  بلحظةٍٍ  حولتَني

  ْ ّ و الحنين ُ شعرَ الحب  شاعرٍ يكتب مِن
  )73  ، صالكاملة  السياسية  ، األعمال قباني(               ْ  ُ بالسِكّين لشاعرِ يكتب

سـرايد   مـي  عشق و احساس  ة  اي وطن غمين من، تو مرا در يك لحظه از شاعري كه دربار            (
  .)نويسد مي به شاعري تبديل كردي كه با كارد

 ' أنْعـي « با جملة  را سرود كه»  النكسة الدفتر   علي هوامش«، نزار شعر   بعد از شكست كمتر از دو ماه 
آلـود برخـوردار       بسيار تند و غضب     شود و از لحني     آغاز مي »  القديمة  اللغة يا اصدقائي      لكم  أنعي ...  لكم
   انتـشار سروصـداي     محـض    شـعر بـه       اين. كند  انتقاد مي    آن   و سران    عرب  ة از جامع    سختي   و به   است
 بـاد     شـاعر را بـه       شعر و هم     نيز هم    كردند و برخي     استقبال   از آن    برخي   كه   طوري   پا كرد به     به  زيادي

   از مقامـات   كـه  رسـيد تـا جـايي     اوج   مـصر بـه    و انتقاد در آثـار نويـسندگان       خشم  انتقاد گرفتند؛ اين  
   بـه   اي  بيند نامـه     مي   گونه   را اين    وضع  نزار كه .  شود   مصر جلوگيري    به   و آثارش  خواستند از ورود نزار   

 نيز بـا مطالعـة       دهد، جمال    مي   خود را شرح    نويسد و وضع    مي»  عبدالناصر  جمال « شعر به يك  ضميمة  
 طـور     به   نامه  متن با     ماجرا را همراه    نزار اين . دهد   محدوديتها را مي     نزار دستور لغو كليه     شعر و سخنان  

  ) بعد  به210   الشعر، ص  مع قصتي: نك(.   است  خود آورده  در كتاب مفصل
  : نزار  و فلسطيني  اشعار سياسي  محورهاي مهمترين     

 دو   ايـن   تجربـه   شـدند كـه    دو شكـست   پـذيرش   عربها مجبور به     سال   كمتر از بيست    در مدتي 
  : نمودار شد  چند صورت  به  دوره  آن  در شعر شاعران شكست

 رفتـه     از دست   بيني خوش   بازيابي -3   و عذاب    سرافكندگي   احساس -2 شكستها     مسئوليت -1«
» . از شكـستها     حاصـل    بـر نتـايج      عربهـا در غلبـه       توانايي   و اعتقاد به     از يأس،    از دورة كوتاهي    پس  

  )153  ، ص سليمان(
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  در دو محـور      بحـث  ة در ادامـ    شود كـه     مي   ديده   شاعران  قيه ب   مثل   ابعاد در شعر نزار هم      اين
  :  پرداخت  آنها خواهيم  به اساسي
  ) خود اتهامي ( . و نويسندگان ، روشنفكران  آن ، سران  عرب  انتقاد شديد از جامعه-1
  . بعد   نسلهاي  پيروزي  و اميد به  و مبارزه  مقاومت-2
   : خود اتهامي-1

نااميـد     عرب    گيرد، نزار از جامعه      خود مي    به   و غضب    خشم   رنگ 67  وئنشعر نزار بعد از ژ    
 .شود  و بيدار نمي  است  در خواب    عرب   جهان   نظر وي   داند، به    مي   شكست   را مسئول    آن  و  شده
  :  پديدار است  بعد از حادثه  شعرش  اولين  در همان  تلخ  لحن اين

  ْ  اإلحساسُ ميتةجلودنا 
  ْ  اإلفالس ا تشكُو مِنأرواحن

  )86  ،ص  الكاملة السياسية  قباني، األعمال(              ْ؟  ْ للناس  اُخرِجتٍ أمةُ خيرُ   نَحن هل
تي هـستيم   كند، آيا ما بهترين ام     مي پوستهايمان مرده است، روح هايمان از بيچارگي شكوه       (

  !)كه براي مردمان پديدار گشته است؟
  :كند  مي  بيان  گونه  عربها را از اين فاوتيت  ديگر بي در جاي
  ْ  إنتهت ُ حزيران حرب
  !ْ ُ طيبون ٍ بعدها و نحن  حرب فكّل

  ةٌأخبارنا جيد
  )114، ص  همان(               !   ْ ِ مايكون  أحسن  علي و حالنا و الحمد هللا

اخبـار مـا    ! خاطريم بعد از آن ديگر هر جنگي كه رخ دهد ما آسوده          . نبرد ژوئن پايان يافت   (
  .)بريم مينكوست، و ،خدا را شكر، در بهترين حالت به سر

  هـاي   ضـعف   را بپذيرنـد، مقهـور       نظـامي    شكـست    كه   از آن    پيش   اعراب   كه  شاعر معتقد است  
  :  است  و رواني  وفرهنگي  اجتماعي  باشد، شكستي  نظامي  كه  از آن  قبل  شكست  شدند و اين خويش

   حدودنا اليهود مِنَ  ما دخل
  وإنَّما

  )82  ، ص همان(                    عيوبنا     ِ مِن تَسرَّبوا كالنَمل
  .)از عيبهاي ما رخنه كردندها يهوديان از مرزهاي ما وارد نشدند، بلكه همچون مورچه( 

 عربها    وي   عقيده   به .كند   آنها مي    و سازشهاي    عربي   حكومتهاي   را متوجه   اش   دشنه  نزار نوك 
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  ثـروت   ايـن   ولـي   اسـت   عظـيم   ثروتي  نفت  از خود نيستند، مثالً اگر چه       و دفاع    فكر خيزش   به
  :رود  هدر مي  به  باشد بيهوده  دشمن  بر عليه  خنجري  اينكه  جاي  به عظيم 

    الصحارِي  في  نفطنا الدافق  بوسع كان
  ٍ و نارِ  لهب َ خِنجراً مِن  يستحيل أن
   نهلكّ

  )87  ، ص همان(                     الجوارِي َ أرجل  تحت يراقُ
اي از آتش و شراره بدل گـردد، امـا          توانست به دشنه   مي نفت ما كه در دشتها جاري است      ( 

  .)شود ميزير پاي زيبا رويان ريخته
اد  در بغـد   1962شـعر در    كه آن را در نهمـين جـشنوارة         » لشعر ا محكمة في   ةإفاد« وي در شعر    

آينـد و بـرايش   ساله مـي خواند، فلسطين را غرق در خون به تصوير مي كشد در حالي كه عربها هر              
  :شعر مي خوانند
   َ عطشَي ُ التزالين يا فلسطين

  ! ِ الصحراء  ِ نامت  النفط و علَي
  يا فلسطين ال تنادي عليهم 

و األحياء ي األمواتقد تساو  
  اًكم أعاني مما كتبت عذاب... 

 90 و 89ان، صص هم(             و يعاني في شرقنا الشرفاء(  
اي فلـسطين بـر آنهـا       . اي و دشت بر روي نفت خوابيده است       اي فلسطين، تو همچنان تشنه    (  

هاي خود رنج مي برم و در شرق ما         من چه بسيار از نوشته    . ها يكسانند ها و زنده  بانگ مزن كه مرده   
     .)هر فرد شريفي رنج مي برد

 بـاقي     مـردم    بـراي    بختـي    هـيچ    آنـان    كـه    معتقد اسـت     و مردم    عرب   رهبران  ارتباطة  نزار دربار 
  : كنند  بيان  آزاد برويند و عقايد خود را آزادانه  ندادند در اجتماعي  آنها اجازه نگذاشتند و به 

  ْ  لِسان َ له َ شعبنا ليس ّ نصف الن
  )92  ، ص همان(                    ْ  لِسان َ له  ليس ِ الَّذي ُ الشعب ما قيمه

  )دمي كه زبان ندارند چيست؟رچرا كه نيمي از مردم ما زبان ندارند، ارزش م( 
 چـشم     در آثار نـزار بـه       كند فراوان    مي   را بيان    و جو خفقان     استبداد حاكمان    اشعار كه    گونه  اين

  :خورد مي 
   يا سادتي



 ادب عربي /108

  ْ الحقيقَه   بحثاً عن التقلعوا أظافري
    إفادتي ُ مِن  ما النفع يا سادتي
  ْ َ تكتبون ُ سوف ُ أوما قلت  قلت ُ إن مادمتم
  )126 تا 124  ، صص همان(                ْ    تُفكّرون  عنّي ْ بلدي  منْذ حكمتم مادمتُم

مـن چـه    هـاي   اي سرورانم در جستجوي حقيقت ناخنهاي مرا مكشيد، اي سـرورانم حرف           ( 
شما بر  ة  ، مادامي كه از زمان سلط     !نويسيد مي د؟ مادامي كه چه بگويم چه نگويم شما       سودي دار 

  !)انديشيد ميميهنم به جاي من
،   تلخ كند و با طنزي      مي   اشاره   عرب   دولتهاي   داخلي   و اختالف    تفرقه   ديگر به   شاعر در جاي  

  : كند كه  مي بيان
  ٌ ُّ شطْرَنج ُ العربي العالَم

 ارجعثَرَو أحبةم ٌ  
  )235  ، ص همان(                        تَطيرْ   و أوراقٌ

  .)رود ميهايي كه به هوادنياي عربي شطرنجي است و سنگهايي پراكنده و برگ( 
  شـدت    شعراء نيز به     و از جمله     و انديشمندان    نويسندگان   يعني   روشنفكر جامعه   نزار از طبقة  

 و  جـاهلي   فكر  دارد و اين  تعلق عربة  و مرد  پيشين  دوران  به  آنان آثار  نظر وي  كند به   انتقاد مي 
  : انجاميد  شكست  به  بود كه  عرب نادرست
  ...ْ  الهزيمه  قاد إلي َ الفكرِ الَّذي ْ نهايه  لَكُم' أنعي

  ْ الحضارهةَ لقد لبسنا قشر
  )77 و 71  ، صص همان(              ْ     ُ جاهليه و الروح

 مـا پوسـت تمـدن بـر تـن          . آورم مي اي را كه به شكست انجاميد برايتان       مرگِ انديشه  پيام( 
  .)ايم و روحمان جاهلي استكرده

  ْ ِ الفكر عاطِلُون  رصيف' كتّابنا علَي
  )114  ، ص همان(                  ْ   يأكُلُون ِ السلْطَان  مطبخ مِن
  .)خورند مي، از مطبخ حاكمانديشه بيكارندهاي رونويسندگان ما در پياده( 
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  : بعد  نسلهاي  پيروزي  و اميد به  و مبارزه مقاومت
 تـا     مقاومـت   ، نـزار از اميـد و آرزوي          شكـست    و مصائب   در كنار انتقاد شديد و ذكر مشكالت      

كند  ي م  مبارزه  به داند و آنها را تشويق  اميد فردا مي  هاي   را بارقه    كودكان  كند؛ وي    ياد مي   پيروزي
كنـد،     مـي   تجليـل ... و»   طوقـان   فدوي«،  » زياد  توفيق» « محمود درويش  «  مثل   مقاومت  از شعراي 

  .دهد  را هشدار مي  و غاصبين ستايد و متجاوزين  را مي  جنوب  و سرزمين قدس
  زمـين    ميان     و پل    است   مسلمانان   اول   قبله  ، قدس    است   قائل   خاصي   حرمت   قدس  نزار براي 

  :  است  در اسارت  اينك  كه و آسمان
  ! يا قدس

   و السماء َ االرض  بين يا أقصر الدروب
  ْ  األجفان ُ في تجولة  كبيرً دمعة يا   األحزانمدينةُ يا  يا قدس

  )163 – 161صص  ،  همان(                    ْ؟    ُ العدوان  يوقف من
ها، اي اشـك  زمين، اي قدس، اي شهر غمميان آسمان و هاي ترين راهاي قدس، اي كوتاه  ( 

  )زند، كيست كه تجاوز را بازدارد؟ ميبزرگي كه در پلكها حلقه
  :دهد  قرار مي  خطاب  گونه  را اين  جنوب  سرزمين  ديني  از نمادهاي  ديگر با استفاده در جاي
  َ َ الجنُوب سميتك

باءنةَ يا البساً عيسالح   
  َ كربالء و شمس
  ٌ و أنبياء  قمح  تُرَابه ُ مِن  يطلعيا جسداً

  )115، ص  الدين تاج(           ْ     فاطمه  عيون ُ ليالً مِن  يطلع ِ الَّذي يا قمر الحزْن
و آفتـاب كـربالء، اي پيكـري كـه از           ) ع(عبـاي حـسين     ة  تو را جنوب ناميدم، اي پوشند     ( 

 .)آيدميبر) س(چشمان فاطمه رويد، اي ماه اندوه كه شبانه از  ميخاكش گندم و پيامبر
   اميد را در نـسل      هاي  كند اما روزنه     مي   و آنها را مالمت      خود اميد بريده     نزار از نسل    اگر چه 

» ... هـوامش  «  يعنـي   از شكـست   شـعر پـس    نخستين  اميد در همان بيند، اين  مي  و كودكان  بعدي
  :يابد  مي  اميد پايان  بود و به ز شدهآغا»   لكم أنعي«:  خورد، شعر با خبر مرگ  مي چشم به

  ْ يا أيها االطفّال
  ْ ُ اآلمال ُ سنابل أنتم
  ْ  سيكسرُ األغلَال ُ ألَّذي ُ الجيل أنتم
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  ْ  حياتنا العقيمه ِ في  بذور الخصب أنتم
  )98 تا 96  ، صص ه الكامل  السياسيه قباني، األعمال(                ْ   ُ الهزيمه  سيهزم ُ الذي  الجيل أنتم

شـكند،   مـي  راها  آرزوييد، شما نسلي هستيد كه غل و زنجير       هاي  اي كودكان، شما خوشه   ( 
يد، شـما نـسلي هـستيد كـه شكـست را درهـم              بارور در سرزمينِ سترون ما هست     هاي  شما دانه 

  .)خواهد شكست
بينـد،     عربهـا مـي     دگي در زن    دوباره   را حياتي    سازمان  ، ايجاد اين  » فتح« نزار در شعر      همچنين

  :  روييده  از زخمي كه گلي
  ْ ْ الينَا فَتْح جاءت
درح  منطالعةٍ جميلةٍٍ  ةكَورج  ْ .  

...  
  ...ً ةو فَجأ

  )140  ، ص همان(                   أكفانِنا و قُمنا    ' ثُرْنَا علَي
ايمان شوريديم و بـه     هآيد، و ناگهان بر كفن    فتح نزد ما آمد، چون گلي زيبا كه از زخمي بر          (

  .)پا خاستيم
  ، شـاعر بارهـا بـه     نيست  نيز غافل  آمريكا و اسرائيل  يعني  و متجاوزين   اصلي  نزار از دشمنان  

ـ    بـه    از اشعار با توجه     كند، در يكي     آنها ياد مي    تازد و از جنايات      مي   و صهيونيزم   اسرائيل  ة تجرب
  :  نيستيم  ما سرخپوست دهد كه  هشدار مي ل اسرائي ، به  سرخپوستان  به آمريكا نسبت 

   شَعبِنا  تَجعلُوا مِن لن
  َ هنُودٍ حمرْ شعب
   هنا ُ باقون فنحن
   بالدنا فهذه

  فيها وجدنا منذ فَجر العمرْ
  )167  ، ص همان(                    فيها لعِبنا و عشقنا    

كه مـا در ايـن سـرزمين     چراهرگز از مردم ما مردمي چون سرخپوستان نخواهيد ساخت،    (
ايم و عاشـق    ايم، در آن بازي كرده    ماندگاريم، اين سرزمين ماست، از سپيده دم عمر در آن بوده          

  .)ايمگشته
  بـراي   اي     فلسطينيها را وسيله     عام  كند و قتل     ياد مي    ديگر از پيوند آمريكا و اسرائيل       در جاي 
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در   كـه   »  و أخواتهـا    راشيل «  با عنوان    در شعري    وي داند  آمريكا مي ة  طلبان   سلطه     رؤياهاي  تحقق
  :گويد  مي  سروده  عمرش  سالهاي آخرين
   أمريكا ٍ في  حاكم ّ رئيس  كل ْ علي هل
  ْ  الرئاسه  حلم  أراد الفوز في إن

  ؟!ْ ُ العرَب قتلنا نحن
بايد ما عربها   آيا هر رئيس جمهور حاكم در امريكا براي پيروزي در رؤياي رياست طلبي،              ( 

  )را از ميان ببرد؟
 سـامان     و درد است     سراسر رنج    را كه    و تاريخمان   آييم   مي   ما روزي   سرايد كه    مي  و سرانجام 

  : بخشيم مي 
   نأتي
    نأتي  الحسين  وجع مِن
   الزهراء  فاطمه  أسي مِن
   ْ بدرٍ نأتي  اُحدٍ و مِن من

   كربالء ْ أحزان و مِن
  َ و االشياء َ التاريخ  نُصحح  لكي نأتي

رِي  الشوارع  من  الحروف و نطمسالعِب       اء198 و 197  ، صص السياسية الكاملة  قباني، األعمال(ّ االسم(  
آيـيم، و از     مي آييم، از احد و از بدر      مي )س( زهرا ةو اندوه فاطم  ) ع(آييم، از درد حسين   مي(
عبـري  هاي  و اشياء را سامان بخشيم، و از خيابانهايِ داراي اسم          آييم تا تاريخ   مي كربالء،هاي  غم

  .)حروف را بزداييم
  

  :نزار از منظر نقاد    
 در شـعر نـزار        آن   و مـسائل     فلـسطين    بازتـاب    چگونگي   به   تا حدي    گذشت   كه  در سطوري     

 شعر   عنوان  را به ندارند و آن   از شعر نزار را قبول  جنبه  اين  برخي  كه  اما بايد گفت  كرديم اشاره
 مـتهم   آزاري و ديگـر   و شـعوبيگري  هويتي  بي شناسند و نزار را به    نمي   و شعر فلسطيني    مقاومت

.   در مورد آنها داريم      و مختصر بحثي    آوريم   انتقادها را مي     از اين   كنند، ما در اينجا چند نمونه       مي  
  :گويد  مي  چنين ناقد مصري»   شكري غالي«دكتر 
، شـاعر      اسـت    ساديـسم    شـعر نـوعي     ايـن ...  نـدارد    شعر مقاومت    به   ربطي  »هوامش« شعر« 
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   اشـعار لـذت      گونه   از اين   برد حاال هم     مي   لذت   شعر جنسي    از سرودن    از اين    قبل   كه  همانگونه
  )398  شكري، ص(».برد مي

 و از طـرف      سـوار شـده   »  مناسـبت  «  بر موج    طرف   نزار از يك     كه   معتقد است    شكري  غالي
  ، نزار با ديگـر شـعراي    است  كرده  بسيار بزرگ  يا پيروزي  فكر و شعر را در شكست   ديگر نقش   

 خـود بـود، فلـسطين         و جنسي    در شعر زن     نزار غرق    كه   و زماني    نيست   سطح   در يك   مقاومت
  خارانـد و خـونين    را مي  عرب تازه  ، نزار زخم  است  بوده  مقاومت  شعر شعراي   محوري  موضوع  

  )407 تا 398  ، صص همان (.برد  مي كند و لذت مي
پـردازد    مـي   نـزار قبـاني    در ادبيات ) النرجسية (  خود شيفتگي    بررسي  به»  خريستو نجم «دكتر  

  :گويد  مي كند و در جايي  مي  نزار بحث  خود از اشعار سياسي  كتاب  پاياني  در قسمت وي
نزار .   جدا نيست   ِ وي    در اشعار قبلي    اش   و خودشيفتگي   تمسخرآميز نزار ، از ساديسم      لحن« 
   ساديـسم   آري... جويد   مي  سازد و بر آنها برتري       رها مي    ديگران   خود را از دردهاي      لحن،  با اين 

خريستو نجـم،   (» . هستند   شعر وي   دو محور اساسي   ) Masochism) (  آزاردوستي ( و مازوخيست 
  )367ص

   نزار هـستند و ايـن    اشعار سياسي  بارز اولين  مشخصه  و ناكامي  شكست  كه  معتقد است  وي
ـ      چيزي   تند و پرخاشگرانه    لحن  خـود و     هـا و گناهـان      ، نـزار كوتـاهي      خـود نيـست   ة   جـز تبرئ
   چيزي   كار در حقيقت    كند و اين     مي   را محكوم    عرب  شمارد و خود و سران       را برمي   عرب  جهان

   طلـب    نـوعي    دهـد و بـه       جلـوه   خواهد خـود را مظلـوم        نزار مي    از خود نيست     پنهان  جز دفاع 
خوانـد،    مـي   فرا   و مقاومت    و نبرد مسلحانه     مبارزه   نزار به    كه   هم  در اشعار بعدي  . نمايد  بخشش  

 و    سـاخته   بـون  را ز    وي   و صـلح     آشـتي    زبان   گذشته  هاي   در دهه    ندارد چرا كه    جز اين   اي  چاره
.   ببالـد   عـرب   قهرمانـان   اميـد دهـد و بـه     آينده  كند و به  دعوت   مبارزه   به  ناگزير است   حاال وي   

  )400 تا 396 و 355 تا 353  ، صص نهما(
  انجـام   با وي   شعر عرب  پيرامون  كه  نيز در گفتگويي    عرب  شاعر بزرگ »   البياتي  باعبدالوه«
  :گويد  مي شده
كنـد و آنهـا را         بر آنها فشار وارد مـي        و اقتصادي    سياسي  هاي   سرخوردگي   كه   عربي  جوانان«
 و   تلخـي  ، كـه   شـعر نـزار قبـاني     از نـوع   منحط  شعرهاي  سوي  به   كه   است  دهد، طبيعي    مي  رنج

 و   تغييـر كنـد      عـرب    در جهـان     شرايط   برند اما وقتي    كند، پناه    مي   را توصيف    دوره  اين  انحطاط  
  )35  ، ص   و بيدج حسيني(».رسد  مي  پايان  به  هم برقرار شود، شعر قباني دموكراسي 
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دهد    مي   آنها پاسخ    به   طور مفصل    خود به   پذيرد و در كتاب      را نمي    اتهامات  اما خود نزار اين   
  :گويد ي م  شده  با وي  كه  ديگر در گفتگويي  در جاي) بعد  به210   الشعر، ص  مع قصتي: نك (

ة  انگيـز    يـك   ، نتيجـه     نيـست    تحول   كه   اين   به   من  ، با اصرار هميشگي      سياست   به   من  تحول«
   كـه  هـايي   شكـسته   و از شيشه  شكست  را درهم  درونم هاي   كتيبه   همه   يكباره   به   كه  است  دروني  
 و   شـعر زن  «،    قبـاني (».. دم فريـاد بـرآور      ديگر گونه    گذاشت   بر جاي    حواسم   بر سرزمين   ژوئن  جنگ  
  )45   فرزاد، ص ، ترجمة عبدالحسين» انقالب

  :گويد و نيز مي
 نيافكنـد     آتـش    عمـومي    در وجـدان     كـه    نيفكنـد و شـعري       لـرزه    زمـين    بر سطح    كه  هنري«

 سـوار شـود و        بـر آن     نمانـد كـه      خـشم    اسـب    شاعر جز يك     براي  بعد از ژوئن  ... ندارد  ارزشي
  )220   الشعر، ص  مع ، قصتي انيقب(».بتازد
  

  : نزار  بر آراء منتقدين نقدي   
  :نمايد  مي  ضروري  ذكر دو نكته  نزار شده  به  كه ها و حمالتي گيري  موضع  به در پاسخ   

هـا و انتقـاد شـديد از           فلـسطيني   شـدن    عربها و آواره       از شكست    حاصل   و ناكامي    يأس -1
 در    پياپي   دو شكست    دنبال   به  . نزار نيست    و منحصر به     است   عام  اي  ده پدي   عرب   و سران   جامعه
   از آثـار ايـن       مثال   شدند، براي    و خشم    از شعراء دچار سرخوردگي     بسياري.  م 67 و   48 سالهاي
  اثـر شـاعر عراقـي     )   ژوئـن    بر آفتـاب    اي  سوگنامه(»   حريزان   شمس  بكائية الي  «  به  توان   مي  دوره

ة  از جامعـ     البيـاتي   رحمانـه   ، انتقاد بـي     سليمان. أ.  خالد   قول   به   كرد كه   اشاره»  البياتي  لوهابعبدا«
  :گويد  مي  در اين شعر چنين  البياتي)159  سليمان، ص(  تر است سخت  هم  از شعر نزار قباني عرب

  ْ  الشرق  مقاهي طَحنَتْنا في
  ْ ُ الكلمات حرب

  ْ ُ الخَشَبِيه والسيوف
  )111  ، ص2  ، ديوان، ج البياتي(               ْ      واألكاذيب

  .)چوبي و دروغ ما را له كردهاي و شمشيرها شرق، جنگ واژههاي در قهوه خانه(
  :نامد  مي  صدقات  و نسل  را مرده  عرب  شعر، نسل يو در ادامه

  ' ُ الموتي نحن
  ْ  بالمجان ُ الموتي  جيل نحن



 ادب عربي /114

  )112  ، ص همان(                            ْ   تُ الصدقَا جيل
  .)گان به رايگان، نسل صدقه هاما مردگانيم، نسل مرد( 

اثر شاعر  »  للعار  كلمة«،     راوي  اثر عدنان  »  أستغفراهللا «  شعرهاي   به  توان   ديگر مي   هاي  از نمونه 
  )161  سليمان، ص(.  كرد  اشاره  شاعر لبناني  حاوي اثر خليل»  الحزينةّ  األم«،   شوشه  فاروق مصري
داننـد دكتـر       مي   جامعه   دردهاي   واقعي  ستايند و بازتاب     اشعار نزار را مي      گونه   اين   برخي -2
  :گويد مي»   شعر نزار قباني  في  القومي  االلتزام مالمح «  در كتاب  احمد فقيه يونس
 و   از مرز نقد ابتـدايي   كه  قرار دارم اعري در برابر ش   ، من    خواندم   و تأمل   آثار نزار را با دقت    «

كنـد،    مـي  مطرح»  شاعر زن «  عنوان  به   يك طرفه    را با ديدگاه     وي   كه  ، نقدي    فراتر است   كالسيك
  را ادا    مطلب   نيز حق    و ملّي    سياسي   در حوادث    كه   است   نزار شاعري    نيست،   چنين   كه  در حالي 

  )6  فقيه، ص(» .كند مي
 بـه     كـه   پردازد و معتقد اسـت       مي   آن   در شعر نزار و تعهد نزار به         وطن   مسأله   بررسي  ه ب  وي

   اسـت    شـاعري    وي   يعنـي    اسـت    متفـاوت    نزار هم   ، قصائد سياسي     عرب   جهان   حوادث  تناوب  
  )بعد   به132  ، ص همان (.  است  رفته  پيش  به  و فلسطين  عرب  جهان  با حوادث  گام  به گام كه

  :گويد  نزار مي  شعر سياسي  نيز در بررسي الدين احمد تاج
     هجـو وي  ...  را در مـورد نـزار پـذيرفت       )   و ساديـسم    شـعوبيگري  (  دو اتهـام     اين  توان  نمي«
 خود به     از نسل    عربند اميد دارد وي      همگي   كه   آينده   كودكان   به   وي   چرا كه    نيست  ستيزي عرب

دارد    مـي   را بزرگ »   سنگ  كودكان « ، وي    و نژاد آن     جنس   سبب   به  كند نه   تقاد مي  ان  خاطر رفتارش   
  )110 و 109  تاج الدين، صص(» .ستايد  را مي  اشغالي  سرزمين  و شعراي  فتح  سازمان و مبارزه

پـردازد و شـعر     نيز در كتابي جداگانه بـه بررسـي فلـسطين در شـعر نـزار مـي                » دهان« خانم  
ي شـعر نـزار بعـد از    وي دربـاره . دهـد ار را از نظر فرم و محتوا مورد بررسي قرار مي   فلسطيني نز 

 ة توان گفت كه شعر نـزار عـالوه بـر عاطفـه و جنبـ              ي اين مرحله مي   درباره«: نويسد مي 67ژوئن  
وي به مردم عرب    . گرايي و روشمندي به سطح مطلوبي رسيده است       شعري از نظر عمق و عينيت     

انگيـزد و بـه     برابر اشغالگران صهيونيسم بر مـي      كند كه مردم را به مقاومت در      ميشعري را تقديم    
   پـردازد، بلكـه سـعي دارد در برابـر فئوداليـسم،            هاي سياسي و اجتمـاعي و فكـري نيـز مـي           آفت

  )70 و 69دهان، صص ( » .داري، سوء استفاده از مردم، فرقه گرايي و نيرنگهاي سياسي بايستدسرمايه
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  :  عرب  و جهان  فلسطين  با حوادث زار همراهشعر ن
  خـصوصيت    يـك     ، شعر وي   شده   شعر نزار مطرح     پيرامون   كه   آراء و نظراتي    با وجود تمامي  

 و در   كـرده   ديگـر حركـت    و مـسائل   فلـسطين   با حـوادث    همگام   كه   است   اين   دارد و آن    ويژه
  . بريم  مي  پايان  را به  بحث هايي  نمونهبا ذكر.   است  بوده  شريك  مردم  و غم شادي

   و تلخكـامي    را سـرود و يـأس     »   الدفتر النكسة    علي  هوامش« نزار شعر    67   ژوئن  با شكست 
  . تصوير كشيد كه مقاطعي از اين شعر در مباحث قبلي آمد را به حادثه 

 را    را سـتود و آن      ح فـت    سـازمان    و مبارزه   را سرود و مقاومت   »  فتح« نزار شعر    1969  در سال 
  .عربها خواندة احياگر دوبار

  و بعد ما قُتلنا 
  و بعد ما صلّوا علينا 

  و بعد ما دفنّا 
  »فتح« جاءت الينا ... 

   )139، ص السياسية الكاملةقباني، األعمال (             من جرحٍطالعةٍ حميلةٍ ةٍكورد
نماز گذاردند و بعد از آن كـه مـا را بـه     و بعد از آن كه كشته شديم، و بعد از آن كه بر ما               ( 

  .)خاك سپردند، فتح به سوي ما آمد، چون گلي زيبا روييده از زخمي
  سرود و از رفتار گذشـتة    ي مصر   در رثاء زعيم     اشعاري 1970در  »  عبدالناصر  جمال « با فوت 

  :  خواست  پوزش  وي  به  نسبت  عرب خود و قوم 
  َ يا آخرَ االنبياء قَتَلْنَاك

  )357 و 355  ، صصهمان(                   َ الكِبرِياء     َ يا جبل قَتَلْناك... 
  ) ا كشتيم اي كوه شكوه رتو را كشتيم اي آخرين پيامبران، تو( 

 را در رثـاء      ، نـزار اشـعاري    1982 در     همسرش   شدن   و كشته    بيروت   داخلي  بعد از جنگهاي  
  : تصوير كشيد  را به  آن آلود، مصائب  و غم  تلخ شهر سرود و با لحني اين 

  ! دنيا يا بيروتالَّ  ياست
  ْ  بالسكّين َ وجهك ْ شَطَّب من

  ...  يا بيروت ماذا نتكلّم
  )577-579  ، صص همان(        !     ْ ِ البشَريه  الحزنُ خالصةِ   عينيك و في

 اي بيروت ما همچنان  ات را با كارد خراشيد؟،    اي بانوي جهان اي بيروت، چه كسي چهره       ( 
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  )اندوه انسانيت نهفته است؟ة گوييم در حالي كه در چشمان تو خالص مي سخن
  : را كشتند  آن  مظلومانه كند كه  مي  تشبيه  و گنجشكي  ماهي  را به  ديگر بيروت در جاي

   أوراقنا ْ علي  كانت  الّتي  بيروت أين
  ْ  السمكَه ُ مثل ترقص
  ذَبحوها... ذَبحوها

   ْ، ياسيدتِي ضيعوا بيروت
  )605  ، ص همان(              .  ْ قَتَلُوها  أن' ٍّ إلَي  عصفُورٍ ربيعي طاردوها مثل

سر بريدند، اي ... رقصيد؟ او را سر بريدند     مي كجاست بيروتي كه بر برگهاي ما چون ماهي       (
  .)كردند تا سرانجام كشتندبانوي من بيروت را تباه كردند، آن را مثل گنجشك بهاري دنبال 

 از    نـزار در تجليـل       گرفـت   شـكل .  م1987در  )  ة الحجـار  ةثـور  (  سـنگ    انقالب   كه  هنگامي
  :گويد  مي  چنين اين»   الحجاره اطفال« را سرود؛ در شعر  ، اشعاري  دست  به  سنگ كودكان

  بهروا الدنَيا
    اال الحجاره  يدِهِم و ما في
  )63  ، ص» الحرية ايتها  تزوجتك « قباني،(                  قُتِلُوا     أن ا اليقَاتَلُوا عنَّ

دنيا را به شگفت آوردند در حالي كه در دستانشان جز سنگ نيست، به خاطر ما جنگيدند                 ( 
  .)تا كشته شدند
  ار سـاكت   داد نـز    رخ» قانـا «  بـه    اسرائيل   حمله   بار اول   براي.  م1996 در     كه   وقتي  و سرانجام 

  : تصوير كشيد را به» قانا «   و فاجعه  كشتار مردم  و در شعري ننشست
  ْ ِ يسوع  كما وجه ُ اللون شاحب» قانا«ُ  وجه

  ْ  الجائعه  الذئاب دخَلُوا قانا كأفواج... 
  ْ ِ مسيح  بيت  النار في يشعلون

  » حسين «  ثَوب  علي و يدوسون
  انا ق  تاريخ ُ عن  يكتب ّ من كل

  ْ» كربالء الثانيه «  أوراقِه سيسميها علي
گرسـنه وارد قانـا     هاي   گرگ ةقانا رنگ پريده است، چونان رخسار مسيح، همچون گل        ة  چهر(

كردند، هر كس بخواهـد   مي را لگد) ع( حسين ةافكندند و جام مي  مسيح آتشةشدند، در خان 
  .)خواهد ناميد» ي دومكربال«خود هاي  تاريخ قانا بنويسد آن را در برگةدربار
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 در مـورد    نبود تا شعري  ديگر نزار زنده   2006   قانا در سال     به   دوم   در حمله    كه   افسوس  ولي
  .بسرايد آن 

  
  : نتيجه   
   نـزار بـا ديگـر شـعراي          حادثـه   بعد از اين  .  داد   ديگر از شعر نزار ارائه      اي   چهره   ژوئن،  جنگ   

 از رمز و راز و   وي اشعار سياسي.  شد  و مبارز تبديل    سياسي  ري شاع   و به    همنوا گشت   مقاومت
 نثر    به   و حتي گاهي     است  پرده   و بي    و روان    بسيار ساده    و به عكس     برخوردار نيست   يا غموض 
  را در برابـر      آن   و سـران     عـرب    جهـان    و سـستي    تفـاوتي   نزار بـي  . كند   پيدا مي    شباهت  معمولي
 بعـد از      شعرهايش  از اولين )  خود اتهامي  (  تند و گزنده     لحن  گيرد و اين    نتقاد مي  باد ا    به  فلسطين
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 آنهـا     به  هگا  برد و      مي   پيش   به   عرب   و جهان    فلسطين   را با حوادث    ستايد و شعرش     را مي   مردمي
  .كند  مي  خود اين حوادث را تحليل  شعري كند و با زبان  مي اشاره

محمـود درويـش، سـميح القاسـم،        « اگرچه در شعر مقاومت نزار هم سطح شعرايي چـون           
ـ     » ... فدوي طوقان و   خـود سـهمي در آن دارد، خاصـه آن كـه روي آوردن               ة  نيست، اما بـه نوب

. زيـادي را متوجـه او و شـعر مقاومـت نمـود           هـاي    نگاه او به شعر سياسـي و فلـسطين       ة  يكبار
  خـاطر كـه      اين   را به    و وي    نياوريم   حساب   به   مقاومت   را جزء ادبيات     شعر وي    كه  ، اين   بنابراين

 در بيـان     چرا كه    دور است    به  ، از نقد منصفانه      كنيم   محروم   از شعر مقاومت     بوده است   شاعر زن 
  . خود را دارد  خاص  ويژگي شاعريو حوادث، هر ها ماجرا
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  فنّ االلتفات في القرآن الكريم
  زادهدكتر جواد سعدون

   تشمران بأهوازبجامعةاستاذ مساعد 
  )135 تا119از ص(

  
  :هالصخلا

اقش هـذا   ينـ البدايـة فـي  . »فنّ االلتفات في القرآن الكـريم «موضوع هذا المقال هو  
 علـي هـذا   المترتبةالبحث المعني اللّغوي و االصطالحي لفن االلتفات كما يبين الفوائـد     

فـي اثنـاء البحـث تُقَـدم أنـواع      .  الستخدام فن االلتفـات   الالزمةالفن و يعرض الشروط     
 بتحليل في هـذا الـشأن و ذلـك عـن طريـق اآليـات                ممزوجة لمتنوعةا وصيغها   مختلفة
 من حيث الزمان و العدد، كما نبين شأنها و          الصنعةو في الختّام نذكر جانباً لهذه       . القرآنية

  .بالغةً و فصاحةًمقامها في القرآن 
  

  .، القرآن الكريم، االلتفاتالبالغة :حتيافكلمات م
  



 ادب عربي/ 120

   مهالمقد:  
و من تدبر و فكّر فيـه فبإمكانـه أن          . الجمةحرٌ زاخرٌ ومنهلٌ روي للعلوم و فروعها        إن القرآن ب     

فمـن خاللهـا    .  وصل بيننا و بين العليم الحكيم      حلقةو دراسته تعتبر    .  بوضوح الحقيقةيلمس هذه   
  . الوحي العظيمة، و معجزة و حقائق النبو تنكشف لنا حقائق اإليمان

 ة و يتطلّـب المـصادرالكثير     ة كبيـر  مهمـة  في بالغته    خاصةً و    وجدت البحث في علم القرآن    
 في آيات القرآن الكـريم      ةتفات ورد بكثر  نّ اال ، ألنّ ف  االلتفاتفتناولت جانباً من بالغته و هو فنّ        

كتاب واحد، فرأيت   حيط به   و هذا الحجم الكبير من اآليات مع بيان النكت و فوائد االلتفات ال ي             
  . عض النماذج من هذا الفن مع بيان فوائدها و غاياتها أنْ أتناول بةًضرور

 حقيقـة  و اصـطالحاً و مـن ثـم بينـت            لغـةً   المقال تطرقت إلي تعريف فنّ االلتفات      بدايةفي  
  .االلتفات و فوائده و شروطه

و في خالل البحث بينت أقسام االلتفات من حيث الصيغ و أتيت بشاهد و نموذج لكل قسم                 
  .اللتفات فيهمشيرا ً إلي فنّ ا

  .بعد ذلك ذكرت أقسام االلتفات من حيث الزمان و التعداد كما ذكرت نماذج لكلّ قسم منها
 فـنّ االلتفـات فـي       خاصـةً  البالغة و   الفصاحة أهمية نوهت فيها إلي     بنتيجةو في الختام أتيت     

  . القرآن الكريم
  

  :اللغةااللتفات من حيث    
  :في القرآن الكريم منه قوله تعالية  عديدوردت مشتقات كلمة االلتفات مرات   

»     فِت مِـنْكُم أحـد وامـضواحيثُ تُـؤْمرونَ        ارهم و اليلْتَ  فَأَسرِ بِأَهلِك بِقِطَعٍ من الّليل واتَّبِع أدب      «
  )65 اآلية /الحجر ةسور(

  :الكلمةكما ورد في معاني مشتقات هذه 
صـرَف  : ه والْتَفَت التفاتاً و التَّلَفُّت أكثرُ منه والْتَفَـت إليـه          صرَفَ: لَفَت وجهه عن القوم   ) لفت(«

  .وجهه إليه
لتفاتِ لئال ُيري عظيم ما ينْـزِلُ       أ ُُمِرَ بِتَْركِ اال   » امرأتَكوال يلْتَفِت مِنكُم أحد إالّ    «: و قوله تعالي  
أراد أنَّـه ال    » لتَفَـت جميعـاً   فـإذا ا  «) ص( الرسول األكرم    صفةو في الحديث في     . بهم من العذاب  

  )»لفت«ةماد: ابن منظور(» إذا نَظَر إلي الشيءيسرَةً و يمنةًيسارِقُ النظر و قيل أراد ال يلْوي عنُقَه 
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  . لًواه علي غير جهتِه: لَفَتَه يلْفتُه لَفْتاً«
  ..لفِتَهِلي الشيء عن جهتِهِ كَما تَقبض علي عنُق إنسان فَتَ: و اللَّفْت

  صرفَه : لَفَتَه عن الشي  يلفَتُه لفتاً: الصرف يقال: اللَّفت: يقَالُ
: الـصرف  يقـال    : الّلفْت: »أجِئتَنا لِتَلْفِتَنَا عما وجدنا عليه آباء نا      «: قال الفَرّاء في قوله عزّ و جلّ      

  ما لَفََتَك عن فُالنٍ؟ أي ما صرَفَك عنْه؟
  .صرَفَه: و من المجاز، لَفَتَه عن رأيِهِ.  ُ أن تَرْمِي بِه إلي جانِبِكاللّي:و قيل

حم: نَبات معروف كما في المِصباح و يقال لَه: و اللّـفت بالكسر السـ.  
  .الملتوي أَحد قرنيهِ علي اآلخِر و هوبينَ اللَّفت كما في الّصحاح: واأللْفَت من التيسِ

لوِيهال: األَلفَتأي ي هالَجمن ع لفِتد الّذي يالي ةالزبيدي، ماد( »قوي»لَفَت«(  
  )»لَفَت«ةالفراهيدي، ماد( .»الكثير اإلاتفات إلي الرّحال: اللّفوت:يقال«
إنَّ من أقرَيءِ النّاس للقرآن منا فقاً ال يدع منـه واواً و ال              :  رضي اهللا عنه   حذيفةفي حديث   « و

  . الخلي بلسانهاةكما تلفت البقرألفاً يلفته بلسانه 
  . صرَفه: و لفت وجهه عنه
  . صرَفه: و لفته عن رأيه

  )308محمد بن عبدالقادر، ص (» و التَفَت إلتفاتاً و التفّت أكثر منه) ضَرَب(و بابه 
ازي، األهـو  (»المغلظة ةالعصيد: اللفتيةو  ] اللّفيتة[لحم المتن تحته العقب، من لحوم اإلبل       :اللّفيتة«

  )335ابن السكيت، ص 
الفراهيـدي،   (»من النّساء التي لها زوج و ولَد من زوج آخر، فهي تَلتَفِت إلـي الولَـد               : اللّفوت«و  

  )»لَفَت«ةماد
الناقة الضجور عند الحلب تلتفت إلي الحالب فَتَعضُّه فينهزها بيده فتـدر، تفتـدي         : اللّفوت«و  

  )3279 األزهري، ص (»باللّبن من النّهزِ
  

  :لتفاتتعريف فنّ اال   
 الكالم لمقتضي الحـال ولكـن       مطابقة علي   متوقفة البالغة«و  . البالغةلتفات هو نوع من عِلم      اال   

قد يعدل عما يقتضيه الظاهر إلي خالفه، مما يقتضيه الحال في بعض مقامات الكالم، العتبـاراتٍ                
    )  248لهاشمي، ص ا( » فن االلتفاتيراها المتكلم و من هذا القبيل

من سنن العرب أن تخاطب الشاهد، ثم تُحول الخطاب إلي الغائب، أو تخاطب الشاهد، ثم               «و
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تُحول الخطاب إلي الغائب، أو تخاطب الغائب، ثُم تحولـه إلـي الـشاهد، و هـو االلتفـات، و أن                     
  )37صالسيوطي، ( »تخاطب المخاطب ثم يرجع الخطاب لغيره

 ألـي آخـر منهـا       الغيبةمن أسلوب إلي آخر أعني من المتكلم أو الخطاب أو           هو نقل الكالم    «
   )3ج السيوطي،( .»بعد التعبيرباألول

هو نقل «: ، و قيل أيضاً في حقيقتهروعةو قد ازدحمت فيه أذهان العلماء لما فيه من جمال و 
 لخـاطره   صيانةًطه و    و استدراراً للسامع و تجديداًً لنشا      ريةًآخرتطالكالم من أسلوب إلي أسلوب      

من المالل و الضجر بدوام األسلوب الواحد علي سـمعه كمـا قيـل ال يـصلح الـنفس إن كانـت                      
يـسأُمون االسـتمرار    ] البلغاء: [قال حازم في منهاج البلغاء    . مصرفة إلي التنقل من حال إلي الحال      

يـضاً يتالعـب     و كـذلك أ    الغيبةعلي ضمير المتكلم أو ضمير مخاطب فينتقلون من الخطاب إلي           
 يجعله كافاً فيجعل    ةالتاء علي جهة اإلخبار عن نفسه و تار       ] ضمير[يجعله  ةً  المتكلم بضميره فتار  

 يجعله هاء فيقيم نفسه مقام الغائب فلذلك كان الكالم المتـوالي فيـه ضـمير      تارةًنفسه مخاطباً و    
ض و هو نقل معنوي ال المتكلم و المخاطب ال يستطاب و إنّما يحسن االنتقال من بعضها إلي بع           

  )314، ص3الزركشي، ج( .»لفظي
الـتكلّم و  : الثالثةو المشهور عندالجمهور أنّ االلتفات هو التعبير عن معني بطريق من الطرق     «

، بعد التعبير عنه، أي عن ذلك المعني، بĤخر منها، أي بطريق آخـر مـن الطـرق                  الغيبةالخطاب و   
  )77التفتازاني، ص( »الثالثة
  

  : االلتفات و أسبابهفوائد   
التفـنن و االنتقـال     : العامة وقعت في القرآن الكريم، فمن فوائده        خاصةلهذا الفن فوائد عامه و         

من أسلوب إلي آخر لما في ذلك من تنشيط السامع و استجالب صفائه و اتساع مجاري الكالم،                 
 مـن   الـسالمة جر و المـالل و       السمع عن الـض    صيانة الكالم، و    وتطرية،  القافيةو تسهيل الوزن و     

  .االستمرار علي منوال واحد
  :  يختص كل موضع بنكت و لطائف باختالف محله، منهاالخاصةو من فوائده 

 و تعظـيم شـأن   بالمواجهـة  تخـتص  عنايـة حثّ السامع و بعثه علي االستماع، و إعطاء فضل  
 رحمـة ث شـفقه و  المخاطب و تعميم األمـر للغائـب و للحاضـر و التلطيـف فـي الكـالم و بعـ        

 و التعجـب مـن صـنع و تتمـيم المعنـي و قـصد             بصفةب، و التنبيه علي تخصيص الشئ       المخاط
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 علي االختصاص، و منها قصد االهتمام، ومنها التوبيخ و التأدب و التّعجب             الداللة و قصد    المبالغة
  )  325ـ330صص، 3الزركشي، ج ( .من صنع المخاطب

  
  :شروط وقوع االلتفات   
  :ك شروط للعدول من ضمير إلي ضمير حتّي يدخل في فن االلتفات، منهاهنا   

أن يكون الضمير في المنتقل إليه عائداً في نفس األمـر إلـي المنتقـل عنـه و أن يكـون فـي                      «
  )293ص، 3السيوطي، ج(» جملتين

  :و أيضاً قيل في ذلك 
:  عنـه ليخـرج منـه نحـو    أن يكون الضمير في المنتقل إليه عائداً في نفس األمر إلي الملتفت         «

، 3الزركـشي، ج  ( .»، فضمير أنت الذي هو في أكرم غيـر الـضمير فـي إليـه              )أكرم زيداً وأحسن إليه   (
   ) 314ص

أن يكون في جملتين أي كالمين مستقلين حتي يمتنع بين الشرط و جوابه و في هذا الـشرط                  «و  
 الجملة،  و إن لم يكن بين جزأي         نظر، فقد وقع في القرآن مواضع، االلتفات فيها وقع في كالم واحد           

  )23 اآلية /العنكبوت ةسور.(»كفروا بĤيات اهللا و لقائه اولئك يئسوا من رحمتي«: كقوله تعالي
. »و ما كان ربك مهلك القـري حتـي يبعـث فـي أمهـا رسـوالً يتلـو علـيهم آياتنـا                      «: و قوله 

  )  59 اآلية /القصصةسور(
 ةالتقديرإن وهبت امرأ  » أحللنالك«: من بعد قوله  » نبي إن وهبت نفسها لل    مؤمنة ةوامرأ«:و قوله 

  )  50 ةاآلي /األحزاب ةسور( .نفسها للنّبي أحللنا لك هذه و جملتا الشرط و الجزاء كالم واحد
  )  17 اآلية/ الفرقان ةسور( .»و يوم يحشرهم و ما يعبدون من دون اهللا« : و قوله
قيـل فيـه التفاتـان      » اً و نــَذِيراً لِتــُؤمِنوا بـاهللاِ ورسـولِهِ         إنّا أرسلناك شاهـِداً و مبشِّر    «: و قوله 
و كـل منهمـا فـي       ) الكاف في أرسلناك ورسـوله    (بين  : و الثاني ) الجاللةأرسلنا و   (بين  : أحدهما

  )  8يةاآل/الفتح ةسور.(كالم واحد
ـ     سنُلقي في قـُلوبِ الذينَ كـَفـَرُوا الرُّعـْ     «: و قوله   /آل عمـران   ةسـور .(»رَكُوا بـاهللاِ  ب بمـا أ َشْ

  )  151يةاآل
  ).اهللا(إلي إسم الجالله ) سنُلقي(وقع االلتفات عن ياء الضميرفي 

و جـوز الزمخـشري فيـه أن        » فمن تـَبـِعك مِنهم فإنّ جهنـَّم جزاؤُكُم جزاء موفورا ً        « :و قوله 
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  )314، ص3سه، جالمصدر نف: أنظر(. يكون ضمير جزاؤكم يعود علي التابعين علي طريق االلتفات
  

  :أقسام االلتفات من حيث الصيغ
  :أقسامه من حيث الصيغ، هي

 ةسور( ).لنا(واألصل  » إنا أعطيناك الكوثر فصلّ لربك    «: كقوله تعالي  الغيبةمن المتكلم إلي     :األول
  )1يةاآل/الكوثر

 و األصـل   » حتي إذا كنـتم فـي الفلـك و جـرين بهـم            «:  كقوله الغيبةمن الخطاب إلي    : الثاني  
  ) 22يةاآل /يونس ةسور( ).بكم(

» و أوحي في كلّ سماء أمرَها و زينا السماء الـدنيا          «: إلي التكلم كقوله تعالي      الغيبةمن  : الثالث
  )12يةاآل /فصلت ةسور).(زينَ(و األصل 
» و قالوا اتّخذ الرحمن ولدا ً لقد جئتم شـيئاً إداً            «: إلي  الخطاب كقوله تعالي       الغيبةمن  : الرابع
  )317-322، صص1المصدر نفسه، ج: أنظر( )89يةاآل /مريم ةسور).(لقد جاءوا( و األصل 

و مـالي ال أعبـد الـذي فَطــَرَني و إليـه             «:من المتكلم إلي الخطـاب كقولـه تعـالي        : الخامس
  )289، ص3السيوطي، ج( )22يةاآل/ يس ةسور( ).إليه أرجع(و األصل » تُرجعونَ

ي رحـيم    «لم كقوله تعالي  من الخطاب إلي التك   : السادس و استغفروا ربكم ثم توبوا إليه إنّ ربـ
  )249الهاشمي، ص( )90يةاآل/ هود ةسور( ).ربكم(و األصل  » ودود
  

  :نماذج من االلتفات في القرآن الكريم
  : إلي التكلّمبةيالغ االلتفات من ـ1

تكلم أقبـل عليـه و      من فوائد هذا النوع من االلتفات، حثّ المخاطب علي االستماع، ألنّ المـ            
، مما يدلُّ علـي علـو شـأن المخاطـب عنـد             بالمواجهةً و خصصه بكلّ وضوح      كاملةً  عنايةأعطاه  

 ً إلي ما فيه من تجديد نشاط السامعين حمال ً لهم علـي   إضافة به،   العنايةالمتكلم، و إظهار كمال     
  . اإلصغاءةزياد

  : النموذج
دد                ألم تَرَ أنَّ اهللاَ أنزلَ من السماءِ      « فأخرجنا بِهِ ثمـراتٍ مختلفـاً ألوانُهـا و مِـنَ الجبـالِ جـ ماء 
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ودس ألوانها وغرابيِب رٌ مختلِفمو ح 27يةاآل /فاطر ةسور( »بيض(  
  :اآلية في  االلتفاتفنّ

 التعظـيم  بـصيغة إلـي الـتكلم   » أنْـزَلَ  «الغيبـة  من  االلتفاتعلي أسلوب » فأخرجنا«:جاء قوله   
، و ألن   الحكمـة  و   ةعتناء بالفعل لما فيه من الصنع البديع المنبيء عن كمال القدر          إلظهار كمال اال  

  : باإلخراج أبلغ من إنزال الماء و نظيره في القرآن قوله تعاليالمنة
»                    مِنْـه خَـضِراً نُخْـرِج كلِّ شئ ٍفأخرجنا منه فأخرجنا به نبات ماء ماءو هو الّذي أنزل من الس

  )  99يةاآل/ األنعام ةسور( »حباً متَرَاكباً
و لو جري الكـالم علـي       ) أخرجنا(إلي التكلم في    ) أنزل(فوقع االلتفات من ضمير الغيبة في       

  . فأخرج: أصله، لقيل
أَمن خَلَق السماوات و األرض وأنزَلَ لـَكُم من السماء مـاء فأنبتنـا بـه حـدائقَ ذات                  «:و قوله   

  )60يةاآل /النّمل ةسور(» بهجةٍ
 إنبـات النّبـات     فـي  هذه اآليات كلّها     في التعظيم   بصيغة إلي التكلّم    الغيبة من   االلتفاتهذا   و  

يدلّ علي تعظيم شأن إنبات النبات ألنه لولم ينزل الماء و لم ينبت شيئاً ليهلـك النّـاس جوعـاً و          
. لّ و عال   احتياج الخلق إليه و لزوم طاعتهم له ج        ةفهو يدلّ علي عظمته جلّ و عال، و شد        . عطشاً

  )  96، ص4الترمذي، ج(
  )347، ص4الشوكاني، ج( . بالفعل لما فيه من الصنع البديعالعنايةو إظهار كمال 

  
  :بةالِغ االلتفات من التكلّم إلي ـ2

 و تأكيـد    المهابة تربيةُ و   الربوبيةالتعرّض لعنوان   :  هي الغيبةمن وجوه االلتفات من التكلّم إلي       
 و اإليذانُ بكمال السخط و تأكيـد االعتنـاء و           الفخامةلي، و الداللة علي     استقالل االعتراض التذيي  

  .  في إيجاب االمتثالالمبالغة علي اإلختصاص و تعميم األمر للغائب و للحاضرو الداللة
  :  النموذج

»   ها الناسميعاً ال    اهللاِ  إنّي رسولُ  قُلْ يا أيج ـّ إليكُم  ذي له ملك   إالّ الـسماوات و األرض ال إلـه  
وه        منوا باهللا و رسولِهِ النّبيĤميت فيي و يحي يلـ         ـّلا  األملَع ؤمنُ باهللا و كلماتِـهِ واتّبعـوهكُم ـّذي ي

  )158يةاآل /األعراف ةسور. (»تهتدون
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  :ةياال في االلتفاتفنّ 
تفات، و لو جري    من باب االل  »   النّبي األمي  و رسولهِ  «الغيبةإلي  »إنّي«وقع االلتفات من التكلّم     

  .»آمنوا باهللا و بي«: الكالم علي أصله، لقيل
 لهـا، و األخـري تنبـيههم علـي          بالعـصبية عن نفسه    التهمةإحداهما دفع   : و عدل عنه لنكتتين   

الـسيوطي، جـالل الـدين،      (.ة و الخصائص المتلو   ةاستحقاقه االتباع بما اتصف به من الصفات المذكور       
  )290هـ، ص1363، 3ج

  )73، ص9اآللوسي، ج( . في إيجاب االمتثالغةللمبالو 
  .ضميرالغيبةفوقع العدول و  االلتفات من ضمير التكلّم إلي 

  
  : االلتفات من التكلّم إلي الخطابـ3

 علـي الفََـرْق بـين حـالتي الكفـر و         الداللـة : من وجوه االلتفات من التكلّم إلي الخطاب هـي        
لمـؤمن قريـب حاضـر و ذم الـشئ بعـضه بـبعض و               اإليمان و تقريره أنّ الكافر بعيد غائـب و ا         

 والتخويف و التلطف فـي  بالمواجهةاالعتراف و تأكيد المدح و الذم و إعطاء فضل عناية تختص       
  .الفخامة و تأكيد النفي و التّرجي و التعليل و صفةاالرشاد و التقريع علي ترك 

  : النموذج
دانا اهللاُ كالّـذي               قُلْ أندعوا مِنْ دونِ اهللا ما لَا ينفَعنا و ال         « إذْ هـ د عـقَابِنَـا بعلي أع ضُرُّنا و نُرَدي 

                    ـوي اهللا هد ي ائتنـا قُـل إنّ هـدإلي اله ونَهدعي أصحاب رَانَ لَهيالشّياطينُ في األرض ح تْهاستهو
 ةسـور .(» و هو الذي إليه تحشرونَو أن أقيموا الصالةََ واتَّقُوه. الهدي و أُمرنا لِنُسلِم لِرَب العالمينَ     

  )72و 71تان  آي/األنعام
  :اآلية في االلتفاتفنّ 

و لو جري الكالم علي أصله،      » ةََأقيموا الصال  «إلي الخطاب   »لِنُسلِم« وقع االلتفات من التكلّم     
و أُمرنا  : قوله واتَّقُوه، علي    ةأن أقيموا الصال  : كيف حسنَ عطف قوله   : ، فإن قيل  ةلنقيم الصال : لقيل

  :لِنُسلِم لِرَب العالمينَ؟ فالجواب من وجهين
  .ةو أُمرنا لِنُسلِم لِرَب العالمينَ، وألن نقيم الصال: أنْ يكون التقدير: األول
: فـالجواب ة  و أمرنا فقيل لنا أسلموا لِرَب العالمينَ، و أقيمـوا الـصال           : أنْ يكون التقدير  : الثاني

علي كُفره كان كالغائب األجنبي، فالجرم خُوطِب بخطاب الغائبين، فيقال ] يبقي[مادام ألن الكافر  
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و دخَلَ في اإليمان صـار كالقريـب الحاضـر         ] و آمن [و أُمرنا لِنُسلِم لِرَب العالمينَ فإذا أسلم        :  له
لمقـصود مِـنْ ذِكـر      أن أقيموا الصالة واتَّقُـوه، فا     : فالجرم خُوطِب بخطاب الحاضرين، و يقال له      

                هذين النوعين من الخطاب للتنبيه علي الفرْق بين حالتي الكفرو اإليمان، و تقريره أنّ الكافر بعيد
  )5000، ص 6ابن عادل، ج ( .غائب، و المؤمن قريب حاضر

  :بةيالغ االلتفات من الخطاب إلي ـ4
 رتبةلتعظيم واإلسقاط عن    التحقير والتفخيم و ا   : هي الغيبةمن وجوه االلتفات من الخطاب إلي       

 في الـذم و التّعجـب مـن صـنع المخاطـب و التـوبيخ و            المبالغةالخطاب بسبب الصنع الفظيع و      
  . والتأدبالمعرفة للمخاطب و تعظيم الموعود و إظهار التسلية في بيان الضالل و المبالغة

  : النموذج
 »         مِكُموي نَنْساكم كما نَسيتُم لِقاء موالكُم من ناصـرينَ       و قيلَ اليم اكُم النّار وأوذَلكـم   -هذا وم 

  .»عتَبونستَ الدنيا فاليوم ال يخْرَجونَ مِنها و ال هم يةُبأنّكم اتّخَذتُم آياتِ اهللاِ هزُواً و غَرَّتْكُم الحيا
  )35  و34تان ياآل/ الجاثية ةسور (

  :اآلية فيااللتفاتفنّ 
 و كـان    الغيبـة بيـاء   » ال يخْرِجـونَ   « الغيبةإلي  » ذتُم، غَرَّتْكُم   اتّخَ« وقع االلتفات من الخطاب     

 الطريقـة  ولكنّ عـدل عـن       السابقةبأسلوب الخطاب مثل    » ال تُخْرِجونَ « المقتضي الظاهر أن يقال   
  .االلتفات علي وجه الغيبةالخطاب إلي 

 اإلخبار عـنهم    بقية  و يحسنه هنا أنّه تخييل لإلعراض عنهم بعد توبيخهم و تأنيبهم و صرف            
  ) 338ص ، 13إبن عاشور، ج ( . أمرهم تحقيراً لهمببقيةإلي مخاطب آخر ينبئ 

  
  : االلتفات من الخطاب إلي التكلّمـ5

في بحث االلتفات من الخطاب إلي التكلّم زعم البعض أنّه لم يقع في القرآن لكنّما في بعض                 
: و مثّـل لـه بعـضهم بقولـه        « و هميـان الـزاد       غةالبالالكتب ورد هذا النوع من  االلتفات كجواهر         

و هذا المثال ال يصح ألنّ شرط        ]  الدنيا إنا آمنا بربنا    ةفاقض ما أنت قاض إ نّما تقضي هذه الحيا        [
  ) 290، ص 3جالسيوطي، ( »االلتفات أن يكون المراد به واحداً

احداً فأما مـن اشـترطه      و هذا إنما يتمشي علي قول من لم يشترط أن يكون المراد بااللتفات و             « 
] سرع مكراً إنّ رسلنا يكتبون مـا تمكـرون  اهللا أ: [كن أن يمثل بقوله تعالي   فال يحسن أن يمثل به ويم     
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  ) 317، ص 3الزركشي، ج (»  المخاطبمنزلةعلي أنه سبحانه نزّل نفسه 
  .ةوالمداراة التلطيف في الدعو: و من وجوهه هي 

  
  : النموذج   

 اتَّبعوا من ال يسألُكُم أجـراً و        - رجلٌ يسعي قالَ يا قَوم اتَّبعوا المرْسلينَ       مدينةِالو جاء منْ أقْصي     «
 أًأْتَّخِـذُ مـن دونِـهِ آلهـةَ ان يـرِدن       – و مالي ال أعبد الذي فَطَرني و إليه ُترْجعـون            –هم مهتَدون   

   ) 23-20تانياآل/ يس ةسور( »ذ ُونينْقِغْنِ عنّي شفاعتُهم شيئاً و الالرّحمنُ بضُرٍّ ال تُ
  :يةآلا في  االلتفاتفنّ 

د الـذي        « إلي التكلّم   » يا قَوم اتَّبعوا  « وقع االلتفات في هذه اآلية من الخطاب         و مـالي ال أعبـ
علي لسان حبيب النّجارطريق  االلتفات من الخطاب إلي الـتكلّم وأيـضاً فيـه  االلتفـات                  » فَطَرني

» الذي فَطَرنـي « :من التكلّم إلي الخطاب و قد مرّذكره في القسم الثالث في قوله تعالي           آخر و هو    
 مـا   في دعائهم إلي الحق إذ لـم يقـل  من الخطاب إلي التكلّم تلطفاً    «  التفات    اآليةلكنما في هذه    

 نفـسه   مناصـحة ابرز مناصحتهم في معرض     ةلكم ال تعبدون الذي فطركم و ذلك من باب المدارا         
 بهم فإن هذا أذهب لنفارهم و غضبهم و أجلب إذ لوح لهم أنه أراد لهم ما يريد لنفسه و                    تعريضاً

 وحدها تبطـر    السهولة فإن   الخشونةعاد إلي الخطاب تهديداً لهم ليكون قد أخلط السهولة ببعض           
هـو   و   النعمة أثر   ةألن الفطر »و إليه ترجعون  «و يتبعهم في    » ....ومالي« و تكسل و لم يخاطبهم في     

عليه أظهر و الرجوع زجر و هو بهم أجدر و لوال ذلك لقال و إليـه أرجـع و يـسمي ذلـك مـن                   
الكالم المنصف ألن من سمعه يقول لمخاطب قد أنصفك و ألن المتكلّم قد أنصف من نفسه إذ                 
حط مرتبته عن مرتبة المخاطب و يسمي أيضاً استدراجاً الستدراجه الخصم إلي اإلذعـان و فـي                 

إلتفات إلي الخطاب من التكلم قبله و ال يقال ليس فيه التفات ألنّه لـيس خطابـاً                 » ونترجع«قوله  
مـا  »«وما لي الاعبد الذي فطرني    «لنفسه فيكون المعبر عنه واحداً ألنّنا نقول كما مرّ أنّ المراد بقوله           

  .فالمعبرعنه في الجميع هم المخاطبون» لكم ال تعبدون الذي فطركم
تكلّـم  » فطرنـي « الظاهرألنّنا نقول  االلتفـات أمـر لفظـي و ال يخفـي،              إذاً وارد علي مقتضي     

 الخطاب ثم رجع إلي الـتكلّم فـي         نية في   ةخطاب و لو كانت ألفاظ التكلّم المذكور      » ترجعون«و
 و قد اشتد حبهم لهـا و لـو خـاطبهم بهـا و               اآللهةألنّه تكلّم في امر     » آلهةأًأْتَّخِذُ من دونِهِ    « قوله  

زدادوا غضباً و نفاراً عن الحقّ و لهذا االستفهام و الذي تقدم انكاريـاً أو توبيخـاً و فـي                    نقصهم ال 
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  )www. altafsir.com من موقع ( )226ص، 11إباضي، ج( .»الهمزتين ما مرّ في أءنذرتهم
  :النموذج

» ودي رحيم ودتوبوا إليه إنّ رب ثُم كُم90يةاآل /هود ةسور( .»واستَغْفِروا رب(  
 :اآليةفن االلتفات في 

  و الثانيـة  و العشرين و     ة الواحد اآليةها تشبه   انلرأي و سياقها    اآلية النظر إلي إطار هذه      نالفتلو  
سألُكُم أجـراً و هـم مهتَـدون             « يس   ةالعشرين من سور   وا من ال يـالـذي         –اتَّبع د و مـالي ال أعبـ 

و مـالكم ال    : طّفاً في دعائهم إلي الحقّ إذ لم يقل       من حيث السياق إذ يقع االلتفات إنّه تل       » فَطَرني
 صحبتهم و غضبهم و أجلب إذ لوح لهـم           ابرز من  ةتعبدون الذي فَطَركم و ذلك من باب المدارا       

  .إذ أراد لهم ما يريد نفسه
وقـع االلتفـات مـن      » واستَغْفِروا ربكُم ثُم توبوا إليه إنّ ربي رحـيم ودود           « :اآلية و في هذه    

إذ لـو   » ذلكـم اهللا ربكـم    « علي طريق االلتفات و التقـدير     » ربي  « إلي التكلّم » اختلفتم  « خطاب  ال
جري الكالم علي أصله فالتفت من الخطاب إلي التكلّم  تلطفاً في دعـاء المخـاطبين و دعـوتهم                   

  .ةو ذلك من باب المدارا» ربكم«إلي طريق النور و الحق إذ لم يقل 
  
  : إلي  الخطابهيبالغااللتفات من  ـ 6

 و التـوبيخ و     المخاطبـة  علـي شـرف      الداللـة :  إلي الخطاب هي   الغيبةمن وجوه االلتفات من     
 في التحـريض    المبالغة و   المعاتبة في   المبالغة  و  في الوعيد و التشجيع    والمبالغة في التهديد    المبالغة

  .و الداللة علي التكريم
  : النموذج

 - مالـكِ يـوم ِ الـدين       - الرّحمن الـرّحيم   - رب العالمينَ   الحمدهللا -بسم اهللا الرحمن الرحيم   «
  )1ـ5 ياتاآل /ةالفاتحسورة . (»إياك نعبد و إياك نستعينُ

  :اآليةااللتفات في فنّ
 إلي الخطاب، إذ لو جـري الكـالم علـي أصـله،         الغيبةالتفات من   » إياك نعبد « في قوله تعالي  

 إلـي الـتكلّم، و   الغيبـة ، لكنّما وقع االلتفات و العدول من طريق الحمد هللا، ثم قيل إياه نعبد   : لقيل
، ألنّـك   الرتبة في   ة الحمد دون العباد    إلي أنّ  ة الخطاب، لإلشار  ةاختير لفظ الغيبة للحمد و للعباد     «

 مـن  العظيمـة تحمد نظيره و ال تعبده، و قيل ألنّه لما ذكر الحقيق بالحمد و أجري عليه الـصفات   
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لمين و رحماناً و رحيماً و مالكاً ليوم الدين تعلق العلم بمعلوم عظيم الـشأن حقيـق                 كونه رباً للعا  
 تعظيماً لـشأنه    ةبأن يكون معبوداً دون غيره مستعاناً به، فخوطب بذلك لتمييزه بالصفات المذكور           

  . ال غيرك االستعانة و ةإياك يا من هذه صفاته تخص بالعباد: حتّي كأنّه قيل
 منهم عنه سبحانه و تعالي و قصورهم عـن          للغيبة الخلق    التنبيه عن أن متبدأ     و من لطائفه   قيل

 عليهم فإذا عرفوه بما هو لهم و توسلوا للقرب بالثنـاء            العظمةمحاضرته و مخاطبته و قام حجاب       
 إياك نعبد «: عليه و أقرّوا بالمحامد له تعبدوا له بما يليق بهم و تأهلوا لمخاطبته و مناجاته فقالوا               

  )293-292، صص 3السيوطي، ج( .»و إياك نستعينُ
القصد تعظيم شأن المخاطب في الحمدهللا الرب العالمينَ فإنّ  العبد إذا افتتح حمد مـواله                «و  

عليـه سـبحانه فـإذا      قبال  لإلبقوله الحمدهللا الدال علي اختصاصه بالحمد وجد من نفسه التحرك           
وبيته لجميعهم قوي تحركه فإذا قال الرحيم الدِال علي أنّـه           انتقل إلي قوله العالمين الدال علي رب      

 الـصفات  خاتمـة منعم بأنواع النعيم جليلها و حقيرها تزايد التحرك فإذا وصل ليوم الدين و هـو         
 الخـضوع  بغايـة اء فيتأهب قربه و يتقن األقبال عليه بتخصيصه   علي أنّه مالك األمريوم الجز     الدالة

  )326، ص 3الزركشي، ج(. » في المهماتاالستعانة
و لما ذكر الحقيق بالحمد و وصف بصفات عظام تميز بها عن سـائر الـذوات تعلـق العلـم                    «

بمعلوم معين خوطب بذلك ليكون أدل علي األختـصاص و الترقـي مـن الرهـان إلـي العيـان و                     
 حـضوراً، و     إلي الشهود و كأنّ المعلوم صار عياناَ و المعقول مشاهداً و الغيـب             الغيبةاالنتقال من   

إليمان و اإلسـالم مـن عنـده        ه و أفاض علي قلبه و قالبه نور إ        قيل لما شرح اهللا تعالي صدر عبد      
أن تعبـد اهللا تعـالي كأنّـك        :  الحمد المستجلب لمزيد النعم إلي رتبة اإلحسان و هو         بذريعةترقّي  

 أحايين  األبد علـم أنّ       تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك و أيضاً لما تبين أنّه ملك في األزل ما في                
 إليه علي حد سواء فلذلك عدل علي الغيبة إلـي           بالنسبةالشاهد و الغائب و الماضي و المستقبل        

 أولي و   الغيبةإلي هنا ثناء و الثناء في       ة  الخطاب و يحتمل أن يكون السرّ أنّ الكالم من أول السور          
  .  ي حي كريممن هنا إلي آخر دعاء و هو في الحضور أولي و اهللا تعال

 أدخـل و أتـم و كانـت         الغيبـة  مالحظة و حضوراً بل هو مع       غيبةو لما كان الحمد اليتفاوت      
  :العبادة إنما يستحقها الحاضر الذي اليغيب كما حكي سبحانه عن إبراهيم عليه السالم

  )76يةاآل /األنعام ةسور.(»فلينما أَفَلَ قَالَ ال أحِب اآلفلَ«
 و عنها بطريق الخطاب إعطاء لكلّ منهما ما         الغيبةه و تعالي عن الحمد بطريق       ال جرم عبرسبحان  
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يليق من النسق المستطاب و أيضاً من تشبه بقوم فهو منهم، فالعابـد لمـا رام ذلـك سـلك مـسلك                  
القوم في الذكر و مزج عبادته بعبادتهم و تكلّم بلسانهم و ساق كالمه علي طبق مـساقهم عـسي أن                    

  )83-84، صص 1اآللوسي، ج (.»ي عدادهم مندرجاَ في سياقهميصير محسوباً ف
  :االلتفات من حيث الزّمان

  .يقرب من االلتفات أيضاً هو االنتقال من الماضي أو المضارع أو األمر إلي آخر
  :النماذج
  : من األمر إلي الماضي: األول

»            نا إلي إبراهيم هِدلَّي و عصم قَام ِ إبراهيمرا بيتـي     واتّخذوا من مةسـور . (»و إسماعيلَ أن طَه 
  )125 يةاآل /البقره

 عدولٌ ما يقرّب هذا األسلوب من صورااللتفات، حيث عدل المتكلم فـي             اآليةوقع في هذه    
  .الكريمة اآليةفي ) عهـِدنا (إلي الماضي في ) واتّخذوا(سياق الجملة عن األمر في 
  :من األمر إلي المضارع

  )72يةاآل /األنعام ةسور.(»و اتّقُوه و هوالذي إليه تُحشَرونَ ةو أَن أقيموا الصال«
  )295، ص3السيوطي، ج: انظر().تُحشرون(إلي المضارع في) أقيموا(وقع العدول عن األمر 

  :  من الماضي إلي األمر : الثاني
  )29يةاآل/ األعراف ةسور ( .»قُلْ أَمرَ ربي بالقسطِ  وأقيموا وجوهكُم عند كُلِّ مسجِدٍ وادعوه«

  ).و أقيموا(إلي األمر في ) أمر(وقع االلتفات و العدول عن الزمن الماضي في 
  ).و اُشهدكم(بدال ً من ) واشهدوا: ( قال تعالي

  :  من المستقبل إلي األمر : الثالث 
نـا  قالوا يـا هـود مـا جِئتَ   « هودةفي سور: تعظيما ً لحال من أجري عليه المستقبل كقوله تعالي       

  )53 اآلية(.» و ما نَحنُ بتاركي آلهتنا عن قولك و ما نحن لك بمؤمنينَببينَةٍ
  )54 اآلية. (»شْهدوا أنّي برئٌ مما تُشْرِكونَقال إنّي أشهد اهللاَ و اُ«: هإلي قول

 دكم، ليكون موازناً له فلذلك عـدل عـن لفـظ          هللاَ و أُشْهدوا و لم يقل أُشْهِ      إنّه قال إنّي أُشهد ا    
  .األمركما تقول للرجل منكراً أشهد علي آنّي أحبك

  :من الماضي إلي المستقبل: الرابع
  )9يةاآل /فاطر ةسور( .»اهللا الذي أرسل الرياح فتثير سحاباً«
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  )31يةاآل /الحجةسور.(»فكأنّما خرّ من السماء فتخطفه الطّير«
  )25 يةاآل /الحج ةسور.(»إنَّ الذين كَفَروا و يصدونَ عن سبيل اهللا«

 في هذه أن الكفر لما كان شأنه إذا حصل أن يستمر حكمه، فعبر عنه بالماضي يفيد                 والحكمة
 مع كونه نافياً أنّه قد مضي عليه زمان و كذلك  الصد عن سبيل اهللا فإن حكمه إنمـا ثبـت    ذلك

  .حال حصوله مع أن في الفعل المستقبل إشعاراً بالتكثير
  .نّه في كلّ وقت بعد ذلك و لو قال و صدوا ألشعر بانقطاع صدهمأ» و يصدونَ«فيشعر قوله 

  : من المستقبل إلي الماضي: الخامس
  )87يةاآل /النمل ةسور( .»و يوم ينْفَخُ في الصورِ فَفَزِع منْ في السماواتِ و منْ في األرض«
 »بارِز ضرالجبالَ و تَرَي األرينُس موي شَرْ ةًوم و ح47يةاآل /الكهف ةسور( .»نَاه(  

 و أعظم موقعـاً     ستقبل الذي لم يوجد أنّه أبلَغ      في الفعل الماضي إذا أخبر به عن الم        ةو الفائد 
 الفعـل باستحـضار     هيئةن  يبيبل إذا أخبر به عن الماضي لت       في المستق  ة الواقع و الفائد   منزلةلتنزله  

ي األمر بالتوبيخ بالماضي بعد قوله لإلشعار بتحقيق        صورته ليكون السامع كأنّه شاهد و إنّما عبر ف        
  )336ـ337الزركشي، صص( .محالةالوقوع و ثبوته وأنه كائن ال 

  
  : حـيـث التّـعــدادمنااللـتـفـات  

خطاب آخـر    الواحد و االثنين و الجمع إلي         يقرب من االلتفات أيضاً هو االنتقال من خطاب       
  : أقسامستةو هو 

  :النماذج
  :االنتقال من خطاب الواحد: األول

ا          « ـنُ لَكُمـفي األرضِ و ما نَح رياءا الكِبنَ لَكُمنَا وتَكواءه آبلَينا عدجا ومقالُوا أجِئتَنَا لتَلْفـِتَنَا ع
  )78يةاآل /يونس ةسور( .»بِمؤمِنينَ
  :خطاب الواحد إلي الجمع: الثاني

  )1يةاآل /الطالق ةسور. (»ساء فطلّقوهنُّ لِعِدتهِنَّيا أيها النّبيِ إذا طَلَّقْتُم النِّ«
  :من االثنين إلي الواحد: الثالث

ــا مِــنَ « نَّكُمخْرِجــرَي- فَتَــشْقيالجنّــةفــال يفيهــا وال تَع ــوعطــه ةســور( .» إنّ لــك أالّ تَج/ 
  )118و117انتاآلي
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  :من االثنين إلي الجمع: الرابع
  :كقوله إلي موسي و أخيه

 ة و أقيموا الـصال قِبلَةً لقومكُما بِمِصرَ بيوتاً واجعلوا بيوتكم ا إلي موسي و أخيهِ أن تَبوءا وأوحين«
  )335-334، صص 3الزركشي، ج() 87يةاآل /يونسسورة . (»نَو بشّرِالمؤمني
  :من الجمع إلي الواحد: الخامس

  )87يةاآل /يونس ةسور( .»نَ  و بشّرِالمؤمنيةواقيموا الصال«
  : التثنيةمن الجمع إلي : ادسالس

ـ          ذُيا معشَرَ الجِنّ و اإلنْسِ إنْ استطعتُم أن تَنْفُ        « وا ال  ذُوا مِـنْ أقْطَـار الـسماوات و األرضِ فأنفُ
  )33يةاآل /الرّحمن ةسور( .»ونَ إلّاَ بِسلطَانٍذُتَنفُ

  )295، ص3 ج،السيوطي( )34يةاآل /الرحمن ةسور( .»فَبِأي آلَاءِ ربِّكُما تُكَذِّبان «: إلي قوله
  

  :حصاد البحث   
 فـي بنائـه الكالمـي و    الجمالية النزّعةلّت فيه    في المعني قد تَج    ةٌ إالهية ال شك أَنّ القرآن معجز       

 المعني بلـغ إلـي أعمـق    ناحية الحسن و الجمال و من ة مما بلغ به ذرو   الخلّابة البيانيةفي أساليبه   
وال شك أنّ القرآن قد أسـس       . أحد أن يصل إلي قعرها و أعماقها      المعاني اإللهية التي لم يستطع      

 لكلّ لبيب و أديب يشرب مـن منهلـه الـصافي و يغـذّي               ةًكثيراً من أساليب التخاطب فصار قدو     
  .حكمته و فصاحته

 حالـة  و من هذه األساليب التي تأخذ بمجامع قلب المخاطب هو فنّ االلتفات فاالنتقال مـن                
 فـي ذهـن     فجائيـة  و   خاطفـة  ةلكالم و بشكل مفاجئ يجعل المعني يتردد بصور       إلي أخري في ا   

  .المخاطب
و هذا االنتقال المفاجِئ يرسخ المعاني في ذهن الحاضر ترسيخاً قوياً يمكِّنَه مـن االسـتماع و           

 مـن   البالغـة  بالمتعـة  المتكلّم دون ملل و سأم و يجعلـه يـشعر            غايةاإلمعان في المعني الذي هو      
  .ث ال يشعرحي

 .يجد الجمال قد احاط بقلبه و كيانه و هـو ال يعـرف مـن أيـن ضـمه هـذا الجمـال الهائـل                        
 و  البالغـة  و   الفصاحةوافرٍ في    التي لم يتذوقها إلّا ذو حظّ        الجمالية الغايةفااللتفات فيه ما فيه من      

  .األدب
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 الجماليـة  في آياتـه  وما رسمه الوحيب هذا المذهب السامي فعليه أن يخذ     و من أراد أن يذه    
  .في هذا الباب
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  البالغه  خالّق از منظر نهجتفكّرورزي و  انديشه
   نزهت ابراهيمدكتر

   دانشگاه تهراناستاديار
  )154 تا137از ص(

  
  
  

  :چكيده
نيـست، بلكـه    هاي معارف بشري      منزلت هر فرد در كسب انبوه اطالعات در زمينه        

 در مـسائل، كيفيـت تحليـل در نظـرات و عقايـد و نيـز                 تفكّرآنچه اهميت دارد نحوة     
  .خالّقيت و نوآوري اوست

دانـش    در عصر بي  ) ع(اگر دانشمندان، امروز بر اين باورند، امام علي بن ابي طالب          
  .تفكّراند كه العلَم كَال بر اين نكته ظريف تأكيد نموده

 كـاربردي كـه     تفكّـر يكـي   :  اهميـت ويـژه دارد     تفكّـر و نـوع     د تفكّراز ميان انواع    
گيرنـد و     ورزان براي حل مسائل و مشكالت روزمره و زودگذر از آن بهره مـي               انديشه

 خالّق و توليدگر كه از نگاه امام حضرت امير در اين مقالـه مـورد توجـه        تفكّرديگري  
  .قرار گرفته است

  
  .ح پرسشگري، استنتاج، سمبل خالّق، فرضيه، روتفكّر: ي كليديها واژه
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   مهمقد:  
هـاي خـود را ايفـا         هـا، مـدلول     ت عقالني است كه با ابزارهـا و سـمبل          عبارت از فعالي   تفكّر،   
  .ها داللت دارند هايي هستند كه در عمل انديشيدن بر واقعيت  سمبل،مثالً الفاظ؛ كند مي

. شود   ناميده مي  تفكّر ه روانشناسان، هر نوع فعاليت عقالني كه مشكلي را حل نمايد از ديدگا          
كنجكاوي، عالقه به حـل مـسائل و        توان به   ميها،    هايي دارد كه از ميان آن       ورزي، انگيزه   انديشه

  .اشاره كردمشكالت و رغبت نمادين 
هايي است كه رغبت زياد به بررسـي و تحقيـق، ترديـد                و روح فلسفي، داراي ويژگي     تفكّر
شيابي مـستمر از جملـه      ي، آزادانديشي، شجاعت و شهامت، و ارز       پرسشگر ةبينانه، روحي   خوش
  .دباش آنها مي
اي از متخصصان تعليم و تربيت، بين انديـشيدن و كـسب علـم، انديـشيدن را تـرجيح                     پاره

 است، اما برخي ديگر معتقدند كـه        تفكّر نيروي   ش وسيله پرور  زيگويند علم آمو    دهند و مي    مي
 تفكّرم آموخت و نظريات علمي را فرا گرفت و پس از آن به              در مدرسه بايد درس خواند و عل      

  .پرداخت
البته روشن است كه هدف از تحصيل در هر رشته، بـاال بـردن سـطح اطالعـات خـود، در                     

 و كيفيـت تحليـل نظـرات و         تفكّـر  ةهاي معارف بشري نيست و آنچه اهميت دارد، نحـو           زمينه
  .عقايد و مسائل است

هـاي    قط انبوه اطالعات وسيعي نيست كـه در مـورد مكتـب           ارزش يك فرد تحصيل كرده ف     
 وابسته به اين است كه تا       ،هاي گوناگون در سينه دارد، بلكه منزلت چنين فردي          فكري در زمينه  

و پذيرش آنها اقدام نموده استچه حد عقايد و نظرات را مورد بررسي قرار داده و در رد .  
در عـصر جهـل و      ) ع(ابيطالـب   ابـن   اند، علـي    يده لطيف رس  ةاگر دانشمندان امروز به اين نكت     

 تفكّر هيچ علمي مانند ؛»تفكّرال علم كال«:  كه است   ظريف تأكيد فرموده   ةدانشي، بر اين انديش     بي
  .نيست

، در تـاريخ انديـشه      ةبرخي از محققـان، وي را نخـستين منـادي عقالنيـت و آزادي انديـش               
به نحـوي    فضل و امتيازي دارند،      ،زله، در اين زمينه   هايي مانند معت    اند و اگر نحله     اسالمي دانسته 

  .اند آموخته) ع(آن را از امام علي
ورزي    تأمـل و انديـشه     ة و شايـست   تفكّـر  اين است كه دين را قابـل         ايشاناز ديگر امتيازات    

  .اند اد، به او پدر علم كالم لقب دادهداند و از اين جهت، برخي دانشمندان مانند عقّ مي
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و  باشـد   ميتفكّرهاي بارز  از نمونه) ع(هاي آن، در ديدگاه امام علي ر و جلوه  طبيعت و مظاه  
 ة جهت كـشف قـوانين و شـناخت حاكميـت اراد           ،برخي از موضوعات طبيعت را براي مطالعه      

   .برد خداوند بر طبيعت نام مي
 تفكّر  يكي؛ورزان را به خود جلب نموده است شهي، نظر اندتفكّر، دو نوع تفكّراز ميان انواع    

كاربردي است كه صاحبان انديشه براي حل مسائل و مشكالت روزمره و زودگذر از آن كمك                
 خالّق و توليدگر است كه هدف از آن، حل مشكالت بزرگ و پيچيده              تفكّرگيرند و ديگري      مي
ن شـگرف  انجامـد و توسـعه و تمـد      ل مـي  هايي به ابتكار، ابداع و تحو       باشد، و چنين انديشه     مي

  .هاست ين نوع انديشههمها، در پرتو  ن جامعهامروزي
 احساس وجود مـشكل، تعيـين       ؛ مرحله جق را در پن    خالّ تفكّرجان ديوئي، عملكرد تحليلي     

حدود و اجزاء آن، گردآوري معلومات، طرح فرضيه از مجموع معلومات، آزمايش فرضـيات و               
  .داند  عمومي ميةهاي موفق براي وصول به قاعد تكرار تجربه

ق  خـالّ  تفكّـر البالغه عالوه بـر اينكـه فرزنـدش را بـه               نهج 31 ةدر نام ) ع(طالبابي  ابن علي
ـ    مي ان و متـصديان امـور سياسـي، تربيتـي و فرهنگـي را در قـرون و اعـصار، بـه         خوانـد، مربي

  .نمايد ق در جامعه دعوت مي خالّةريزي براي تحقق انديش سازي و برنامه زمينه
ها و ملـل ديگـر، تعمـق و            بشري شخصيت  ةعقالنيت و تجرب  فضاسازي مناسب، استفاده از     

 از رهنمودهاي مؤثر پرورش انديشة زايشگر در جامعه است          تفكّرنگري، و آزادي عقل و        ژرف
اي  قلب و انديشه جامعه است كه يرا برانگيخته، نسل) ع(و مهمترين قشري كه دغدغة امام علي      

 يـك نـسل داراي انديـشة پويـشگر و            داشـتنِ   آرزوي او،د و تربيت و تجهيز      پاك و مستعد دار   
  . اسالم را برآورده خواهد ساختمتعهد، و رسيدن به جامعة پويا و مطلوبِ

 كـه بـا ابزارهـا و        )1(از هر فعاليت عقالني است      عبارت ، و انديشيدن  چنانكه گفته شد تفكّر   
به جاي واقعيت  منظور از سمبل هر چيزي است كه     و كند  هاي خود را ايفاء مي      ها، مدلول   سمبل
هايي هستند كـه در عمـل         هاي ذهني و الفاظ سمبل       مثالً صورت  ؛نشيند، و بر آن داللت دارد       مي

  .كنند ها داللت دارند و اشاره مي انديشيدن بر واقعيت
ر، ر، تخيـل، تـذكّ  هـاي عقالنـي، تـصو     فعاليـت ةپس انديشيدن به معناي وسيع، شـامل همـ       

  .ريزي خواهد شد عميم و برنامهنگاري، استدالل يا تجريد، ت خاطره
، هر نوع فعاليت عقالني است كه به نوعي مـشكل را حـل نمايـد و بـه                   تفكّر ،به اين جهت  

 اسـاس   تفكّر،به اين معني،    . ناميم   استداللي مي  تفكّر را   تفكّر روشني دست يابد و اين نوع        ةنقط
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 بحرانـي در شـرح جملـة        ميثم  ابن. و پاية هر نوع كشف كردن، ابداع، تصوير و انديشيدن است          
  : نويسد  مي)2()ع(امام اميرالمؤمنين

- فكر و گاهي به معنـاي فكركـردن و گـاه بـه معنـاي ديگـر بـه                   ةگاهي به معناي قو   ،  فكر«
 شـفاف تعبيـر شـده       ة است و از آن رو از فكر، به آينـ          تفكّر ةرود و در اينجا به معناي قو        كارمي
 يعنـي از  ؛دهـد  گـردد نـشان مـي     كه به آن عرضه مي فكر همچون آئينه، مطالبي راو اينكهاست  
  .رساند  انسان را به مراد مي،مبادي
  
  :هاي انديشيدن انگيزه

  :توان در عوامل زير خالصه نمود انگيزهاي انديشيدن را مي
  :كنجكاوي) الف

همين ميل و استعداد اسـت      سبب  باشد، به      اصلي هرگونه علم و معرفت مي      ةكنجكاوي، پاي 
ماهيـت آنهـا چيـست؟ و    و اند  هاي جهان چگونه پيدا شده خواهد دريابد كه پديده كه انسان مي 

ها، موجب رضـايت خـاطر انـسان          ميان آنها چه روابطي وجود دارد؟ فهميدن پاسخ اين پرسش         
  .آورد  امكان آن را براي آدميان فراهم مي، انديشيدنةگردد و فلسف مي

  : آدمي استنيازهاي زير ناشي از كنجكاويِ
  نياز به دانستن ـ1
 نياز به فهميدنـ 2
 نياز به توجيه و تبيينـ 3
 نياز به شرح و توضيحـ 4

هايي قرار دارد كه چرا چنين است؟ چرا بايد چنين باشد؟ اگر غير از                انسان، در برابر پرسش   
انديشند؟ چرا مـردم موضـوعي را پـيش از            شد؟ چرا مردم اينچنين يا آنچنان مي        اين بود چه مي   

 افكـار و    ،پندارند؟ فيلسوف عالوه بر پاسخ به اين سؤاالت، مـدام            ديگر حقيقت مي   موضوعات
 تفكّـر هايي تازه را بـه وسـيلة    حل  عقايد پذيرفته شده و رايج را در مورد پرسش قرار داده و راه            

  .كند جستجو مي
  :عالقه به حل مسائل) ب

كند تـا از آن وضـع         ميششود و تال    مياي مواجه   كنندههاي سردرگم و گيج     آدمي با موقعيت  
ها طبعاً نتيجـه افكـار و عقايـد نادرسـت اسـت كـه بـا تحليـل                     بعضي از دشواري  . خارج گردد 
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 ؛توان آن افكار و عقايد را اصالح كرد، و اين يكي از وظايف فلسفه است هاي ضعيف مي  فرض
ت و  و ميزان صحتوان در فلسفه مورد بررسي و انتقاد قرار داد        يعني افكار و عقايد متضاد را مي      

  .سقم آنها را دريافت
  :رغبت نمادين) ج

 ؛ها يا نمادها اسـت   ديگر انسان به فلسفه و انديشيدن، عالقة طبيعي او به كاربرد نشانه         ةعالق
بـه ويـژه نمادهـاي    (هـاي گونـاگون درآورد،       هـا و قالـب      خواهـد آنهـا را بـه شـكل          انسان مـي  

فكري و عاطفي برقرار كنـد و بـه توضـيح و توجيـه              هاي ديگر روابط      تا با انسان  ) شناختي  زبان
  )62نژاد، صشعاري(.هاي جهان بپردازد پديده
  

  :هاي انديشيدن و روح فلسفي ويژگي
 روح فلـسفي    ،هاي روح فلسفي را برشماريم تا در صـورت امكـان            تناسب نيست كه ويژگي     بي

  ؛خود را بيازماييم
  ؛معرفترغبت زياد به تحقيق و كوشش مداوم براي كسب ـ 1
 ؛بينانه در كم و كيف معارف بشري موجود ترديد خوشـ 2
روح فلسفي هميشه پرسشگر است و فيلـسوف همچـون كـودك خردسـالي اسـت كـه                  ـ  3

 ؛پرسد بدون اينكه منتظر پاسخ قطعي باشد پيوسته مي
  ؛ خوابيده است،روح فلسفي دائماً به دنبال مسائل و مشكالت پوشيده يا به اصطالحـ 4
  ؛ آزادانديش است،لسفيروح فـ 5
 ؛ معتقد است كه روابط انساني بايد بر تفاهم مبتني باشند نه دشمني و نـزاع               ،روح فلسفي ـ  6

 ؛پذيري بايد جاي خود را به بردباري بسپارد جويي و سلطهيعني سلطه
روح فلـسفي از شـجاعت و شـهامت برخـوردار اسـت و شـجاعت را نخـستين عامـل                     ـ  7

 ؛داند يضروري براي آزادانديشي م
داند و    روح فلسفي، در اين حال كه استقالل فكري دارد خود را جدا و دور از مردم نمي                ـ  8

 ؛كوشد ها مي براي خير و صالح آن
 )87همان، ص(.دهد روح فلسفي پيوسته خود را در مورد ارزشيابي قرار ميـ 9

ـ              ها، نشان مي    اين ويژگي  د همـواره بـا     دهد كه عقل و فعاليت عقالني فقط آن نيست كـه باي
مشكالت و مسائلي مواجه شود تا با انديشيدن حل مشكل نمايد بلكه عقل، آن دستگاه مجهز و              
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 مادام كه انسان در بيـداري و هوشـياري و در حيـات         ؛پويايي است كه همواره در فعاليت است      
  . باشد مي

  . توانايي انسان بر انديشيدن تنها امتياز انسان، بر ساير جانداران است
  

  :تفكّرعلم و    
اي    اين است كه آيا كسب علم مهمتر است يا انديشيدن؟ به نظـر پـاره               ،يكي از مسائل تربيتي      

 بايـد در مدرسـه      ؛ جـاي درس خوانـدن و علـم اسـت          ،از متخصصان تعليم و تربيت، مدرسـه      
 پرداخت، و بعضي با اين      تفكّرهاي آموزشي به      نظريات علمي را فرا گرفت، و بعد از طي دوره         

  . استتفكّر، وسيلة پرورش زيآموگويند علم نظر مخالف هستند و مي
تواند بـه مطالعـة آن        ها تدوين شده است و فرد با اندك فعاليتي مي           ها و كتاب    علم، در مجلّه  

 چيزي نيست كه از كتاب و مطالعه به دست آيد،           تفكّراما انديشيدن و پرورش نيروي      . كنداقدام
شناسي آمده، همان قواعد و اصول انديشيدن و تحقيق اسـت،             روشهاي منطق و      آنچه در كتاب  

 است و در مراحلي از رشد بايـد بـا كمـك مربـي انجـام                 تفكّرو تربيت واقعي، پرورش نيروي      
  .گيرد

هـاي     سطح اطالعـات خـود را در زمينـه         ، اين نيست كه فرد    ،هدف از تحصيل در هر رشته     
ارزش . باشد   يا چگونگي بررسي عقايد مي     تفكّر ةو آنچه اهميت دارد نح    .معارف انساني باال برد   

كرده در اين نيست كه چه مقدار اطالعات ضبط شـده در كتابهـا را بـه خـاطر                     يك فرد تحصيل  
هاي مخالف آشنايي دارد، بلكـه قـدر و    هاي فكري در زمينه     يا تا چه حد به مكتب     . سپرده است 

ايد را مورد بررسي قرار داده و در رد          عق ،اهميت چنين فردي وابسته به اين است كه تا چه حد          
گرچه امروز دانشمندان بـه ايـن نكتـة ظريـف دسـت             . و پذيرش آنها منطقي عمل نموده است      

 بر اين جوهر تابناك انسان تأكيـد كـرده          ،چهارده قرن قبل  ) ع(طالبابي  ابن  اند، اما امام علي     يافته
  .»يست هيچ علمي مانند انديشيدن نتفكّر؛م كالال علَ«: است كه

كه از اسالم، با منطق عقل، دفاع كـرده و بـه   است او نخستين شخصيت پس از پيامبر اسالم  
  .ورزان پاسخ گفته است شبهات شك

دانم مدرك اين سـخن چيـست كـه     من نمي: گويد دانشمند فقيد لبناني محمدجواد مغنيه مي     
ستين داعيـان عقالنيـت و      ترنـد و آنهـا نخـ         و عقالنيت در اسالم، با سابقه      تفكّرمعتزله در عمل    

 باشـند قطعـاً آن را از   اگر معتزله در اين زمينه، فضل و امتيـازي داشـته        . باشند  آزادي انديشه مي  
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  )70علي و فلسفه، ص(.اند طالب گرفتهابي بن امام علي
 و  تفكّـر اين است كه او اساساً دين و تفهم ديني را موضوعي            ) ع(از امتيازات مهم امام علي    

پدر علـم كـالم در جهـان اسـالم          ) ع(توان ادعا كرد كه علي       و از اين نقطه نظر مي      داند  تأمل مي 
هـاي    هاي خود را بر مبناي عقايد و انديشه         زيرا همه متكلّمان، عقايد و انديشه      )42عقاد، ص (.است

ترين متكلّم معتزلي شاگرد      واصل بن عطاء، بزرگ   «: گويد  الحديد مي    ابي  ابن. اند  امام استوار كرده  
پسر محمد حنفيه است و ابوهاشم شاگرد پدرش محمد حنفيه و او شاگرد امام              ... هاشم عبدا   ناب

 ابوالحسن هستند و ايـن ابوالحـسن          ابن  اما اشاعره منسوب به ابوالحسن علي     . باشد  مي) ع(علي
) ع(شاگرد ابو علي حيائي و او يكي از مشايخ بزرگ معتزلي است كه شاگرد امام جعفر صـادق                 

  ) 42البالغه، صشرح نهج( .طالب علم را فرا گرفته استابي بن علي  از پدران خود از اماماست و او
ي است كـه بايـد در آنهـا         ات در موضوع  تفكّربدانها عنايت دارد    ) ع(از مسائل مهمي كه علي    

كـشف قـوانين و     .  اسـت  تفكّرهاي بارز     ها و مظاهر آن، يكي از نمونه         طبيعت، جلوه  ؛ كرد تفكّر
و ...  ابر، زراعت و حيوانات مختلف مانند طـاووس، مورچـه و           ة خداوندي دربار  ةرادحاكميت ا 

هايي هستند كه امام دربارة آنهـا       تحليل اوضاع و شرايط اجتماعي و زندگي اين جانداران، نمونه         
  . داده استتفكّردستور 

داري را  پردازد و ميزان شناخت هدفـ       به هدفمندي زندگي و انسان مي     ) ع(ابتدا اميرالمؤمنين 
 هـيچ   ؛)362حكمـت   /البالغـه   نهج(» تُرِك سدي فَيلْغُوا  لق امرُء عبثَا فيلْهو و ال     فما خُ «. داند  انديشه مي 

  .ارزش بپردازد كس بيهوده آفريده نشده است تا به كارهاي لغو و بي
هاي   افقاند به سوي      ات، گرفتار آمده  هايي را كه در زندان تاريك مادي        در عبارتي ديگر انسان   

ا  همهـ  المربوطـة  كالبهيمـة  الطيبـات    شغَلَني اكـلُ  ي ل فما خُلقت «. خواند   فرامي و تفكّر بلند انديشه   
  )45نامه / البالغه نهج(»  من اعالفها و تَلْهو عما يرادبهاما تَكْتَرِشُلُها تقمهعلفُها اَوِ الْمرسلَةِ شُغُ

خوردن چرب و شيرين او را بـه خـود مـشغول            آفريده نشده است تا خوب بخورد و          انسان
 همانند چهارپايي كه او را به آغل بسته و كاه و علف جلـويش ريختـه باشـند كـه تمـام                       ؛سازد

-اي كه تمام وقت خود را صـرف بـرهم           تالش و هدفش همان است، و يا حيوان افسارگسيخته        
 يعنـي   ؛بـر اسـت   خ  كند، ولي از سرنوشـت خـويش بـي          ها براي پر كردن شكمش مي       زدن زباله 

  شود؟ داند براي چه پروار مي نمي
هاي خودساخته، محور انديشه و حركت انسان، بيـشتر مانـدن و بيـشتر از                 در ديدگاهِ انسان  

  .غرائز، بهره بردن نيست، بلكه رشد و معراج او اساس است
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  بـند تـنم تخـتِ        چگونه طوف كنم در فضاي عالم قدس                       كه در سراچـة تركيب
  )39حافظ، ص(

  گه چه افتادست             ندانمت كه در اين دامزننـد صـفيـر                   تـرا ز كنـگرة عـرش مي
  )243همان، ص(

 انديشه و ة كورِ مشكالت و مجهوالت با سرپنج هانساني كه ويژگي چشمگير او، گشودن گر      
 ةار و باطن عالم هستي است، آيا ممكن اسـت دربـار            است و عظمت او در آشنايي به اسر        تفكّر

  ! امور قرار ندهد؟ةاصل هستي و هدفداري آن نينديشد و اين انديشه را در رأس هم
فـانظُر الـي الـشّمس و القمـر و          «: كند  به اين راز بزرگ هستي، چنين اشاره مي       ) ع(امام علي 

و تفرّق هذه اللُغـاتِ و الْاَلـسنِ   ... لليل و النّهارالنّباتِ و الشّجر، و الماءِ و الْحجرِ و اختالف هذَا ا 
      دحو ج رقدرُ المختلفاتِ، فالويلُ لمنْ انكَرَ الموا انّهم كالنّ  !  المدبمعو هـل   ... اتِ ما لهـم زارع      بز

  )185خطبة /البالغه نهج(»  من غير جان؟ةٌجنايكون بِناء من غير بانٍ او ي
     ا و درخـت، آب و سـنگ، رفـت و آمـد، شـب و روز، و                  هـ   به خورشـيد و مـاه، روييـدني       

پس واي بر آن كس كه آفريدگار را منكر شود و مـدير           ! نديشها، بي   گونِگي لغات و گويش   گونه
چه گمان باطلي است كه جهـان را چونـان گيـاه خـودرويي     ، اين! و مدبر عالم هستي را نپذيرد 

ر اسـت كـه بـدون       چگونـه قابـل تـصو     !  است؟ اند كه دست باغبانِ هستي بدان نرسيده        پنداشته
آفـرين،    اي بدون انتساب به جنايتگر يا حادثـه         سازنده، ساختماني پديد آيد و يا جنايت و حادثه        

  شكل گيرد؟
 ولو فكّروا في    :داند   و انديشه مي   تفكّركه رمز زندگي و سعادت را       ) ع(چه زيباست سخن امام   

اال ينظـرون الـي     ... وا الي الطّريق، و خـافُوا عـذاب الحريـقِ، و          ، لَرَجع النِّعمةِ، و جسيم    ةعظيم القدر 
صغير ما خََلَقَ كيف اَحكَم خَلْقَه، واَتْقَنَ تركيبه و فَلَقَ لـه الـسمع و البـصرَ، و سـوي لـه العظْـم و                         

؟ و اگر مردم در عظمـت توانـايي خداونـد و نعمـت انبـوه او بينديـشند بـه راه سـعادت                        ...البشَرَ
انديـشند و مخلوقـات    چـرا مـردم نمـي   . اهند گشت و از عذاب سوزان بيم خواهند داشـت         بازخو

كه چگونه  ! كنند؟  بينند و در ترازوي انديشه، سبك و سنگين نمي          كوچك و ظريف آفرينش را نمي     
دست قدرت خدا، خلقت آن را محكم و متين قرار داده و تركيب و جنبش آن را حساب شـده و                     

  ، گوش و چشم گشوده و پوست و استخوان ترتيب داده است؟دقيق ساخته و براي آن
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  : در مخلوقات ظريفتفكّرانديشه و 
شايد دربارة مورچه، كمتر كسي به فكر فرو رود و از انديشه در راه تعيين سرنوشـت خـود، از                    

اي دارد؛ اگـر دربـارة ايـن حيـوان كوچـك عجيـب،           امر به چنين انديشه   ) ع(امام. آن الهام گيرد  
 كوچـك، همـان     ةرسي كـه آفريـدگار مورچـ        آيي و سرانجام به آنجا مي       شي به شگفت مي   بيندي

ظ      ال هيئتها،   لطافة في صغر جثّتِها و      النّملة الي   اانظُرو«. آفريدگار نخل تناورست   تكـاد تُنـال بلَحـ
 و لو ضَـرَبت     ...و لو فكّرت في مجاري اكلِها في علوها و سفْلِها         ... البصرِ، و ال بمستدركِ الفِكَرِ      

. »النّخلـة  هـو فـاطِرُ      النّملـةِ  االّ علـي اَنَّ فـاطرَ        الداللـة في مذاهب فكرك لتبلغَ غاياتِهِ مـا دلَّتْـك          
  )ترجمه دشتي/ 185/ البالغه نهج(

هاي تأمين زندگي و تغذية او، اگر افكار خود            به راه  ؛ثّة او  به كوچكي ج   ؛به مورچه نگاه كن   
  .جز اين نرسي كه آفريدگار مور، همان آفريدگار نخل استرا متمركز كني به جايي 

 يعنـي  ؛تكيه كرده است» فكر«و » انظُر«بارها روي كلمة ) ع( سراسر دانش، امامةدر اين خطب  
هـا    پديـده ةسازِ زندگي است به طوري كه در پرتو آن، هم  انديشه، از مهمترين مسائل سرنوشت    

  . گردد حجت و دليل روشنگر انسان مي
بـه مورچـه و     : آوريـم   البالغه در مورد مورچه را مـي         نهج 185 بخشي از خطبة     ةك ترجم اين

. شـود   انـسان درك نمـي  ةة آن بنگريد كه چگونه لطافت خلقت او با چشم و انديش     كوچكي جثّ 
كنـد؟     خود تـالش مـي     دست آوردن روزيِ  ه  رود و براي ب     چگونه روي زمين راه مي    ! نگاه كنيد 

 در فصل گرمـا بـراي   ؛دارد سازد و در جايگاه مخصوص نگه مي  منتقل مي خود ةها را به الن     دانه
 مورچـه   روزيِ. كنـد    بيرون آمدن را فراموش نمـي      ،زمستان تالش كرده و به هنگام درون رفتن       

 خداونـد منـان از او غفلـت    ؛تضمين گرديده و غذاهاي مناسب با طـبعش آفريـده شـده اسـت     
 گرچه در دل سنگي سخت و صاف يـا      ؛سازد  مش نمي دهنده، محرو   كند، و پروردگار پاداش     نمي

هـاي بـاال و پـايين دسـتگاه       اگر در مجاري خـوراك و قـسمت  ؛اي خشك باشد    در ميان صخره  
هاي آويخته به دنده تا شكم، و آنچه در سر اوسـت              گوارش و آنچه درون شكم او از غضروف       

ه و از وصـف او بـه         دچـار شـگفتي شـد      ،نمايي، از آفرينش مورچـه      از چشم و گوش، انديشه      
پس بزرگ است خدايي كه مورچه را بر روي دست و پايش برپا داشت و           ؛زحمت خواهي افتاد  

 هيچ قدرتي او را ياري نـداد و هـيچ         ، در آفرينش آن   ؛پيكرة وجودش را با استحكام نگاه داشت      
  .اي كمكش نكرد آفريننده

ئل روشن به تو خواهنـد گفـت        كارگيري تا به راز آفرينش پي ببري، دال       ات را به    اگر انديشه 
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كه آفرينندة مورچه كوچك، همان آفريدگار درخت بزرگ خرما است، به جهت دقتي كه جـدا                
اي كـه در خلقـت هـر     هاي پيچيده جدا در آفرينش هر چيزي به كار رفته و اختالفات و تفاوت         

عيف،  موجودات سنگين و سبك، بزرگ و كوچك، نيرومند و ض          ةپديدة حياتي نهفته است، هم    
   )3(. يكي است،در اصول حيات و هستي يكسانند، و خلقت آسمان، هوا، بادها و آب

  
  :تفكّرانواع    
  : و انديشيدن در زندگي آدمي به چند صورت تحقق پذيردتفكّرممكن است    

 خود را دور از واقع نگهـدارد و از كـاهي         ةانگارانه كه صاحب انديش      ساده تفكّريك نوع   ـ  1
  ؛ر نمايد كه خيالي بيش نيستمثالً يك فرد عادي خود را بزرگ تصو ؛كوهي بسازد

 كاربردي اسـت كـه صـاحب انديـشه را تنهـا در حـل                تفكّر و انديشيدن،    تفكّر ومنوع د ـ  2
 ؛مسائل و مشكالت روزمره و زودگذر كمك نمايد

حيانـاً  گرانه، كه آدمي خود را در برابر كارهاي انفعـالي و ا             ي است توجيه  تفكّرنوع سوم   ـ  3
 »القي معاذيره ان االنسان علي نفسه بصيره و لو« خود، توجيه نمايد ةتجاوزكاران

اي است كه هدفش حل مـشكالت بـزرگ و            كننده   خالق و توليد   ـ نوعي ديگر و آن تفكّر     4
 .انجامد ل ميهايي است كه به ابتكار، ابداع و تحو باشد و چنين انديشه پيچيده مي

    هاي خالق    ها، تنها در پرتو چنين انديشه       ها و تكامل جامعه     ل ملت البته طبيعي است كه تحو
 .اي بوده است و آفريننده

  
  :ق خالّةتحليل انديش   
 انسان را حل كنـد      ةلئترين مس   ق باشد كه بتواند مشكل    تواند خالّ   ي مي تفكّربديهي است آن        

مربيـان و روانـشناسان قـرار        است كه مورد عنايت      تفكّرو راه حل نشان بدهد و دقيقاً اين نوع          
  .باشد مي) ع( عنايت امام عليهمين موردگرفته است و 

.  حائز اهميت اسـت    ،هايي كه از طرف دانشمندان علوم تربيتي در اين زمينه ارائه شده             روش
س و همچنـين عالمـه محمدرضـا مظفـر در منطـق صـوري را در اينجـا                   يي و وال  يديو  نظر جان 

  :را در عملكرد آن به پنج مرحله تقسيم كرده است» ق خالّتفكّر«جان ديوئي : آوريم مي
  ؛احساس وجود مشكلـ 1
 ؛يل اجزاي آنمشخص كردن و تعيين حدود و تحلـ 2
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 ؛گردآوري معلومات از ابعاد مختلف كه مربوط به مشكل استـ 3
 ؛طرح چند فرضيه از مجموع معلومات گردآوري شده كه در حل مشكل دخالت دارندـ 4
ا كه بتواند پاسخگوي كامـل حـل        فرضيات، يكي از ديگري و اثبات يكي از آنه        آزمايش  ـ  5
 ؛ و مشكل باشدمسئلة
 .ها  استنتاج قاعدة عمومي از تجربهه،تكرار تجربة موفق به تعداد زياد و در نتيجـ 6
  

  : عالمه محمدرضا مظفر ةنظري   
ـ    استاد مظفر در منطق صوري، اين روش را طرح كرده و آن را مانن                 ي فقيـد   د جان ديوئي مرب

  :كند تعليم و تربيت در پنج مرحله خالصه مي
  ؛)مشكل(مواجهه با مجهول ـ 1
 ؛شناخت نوع مشكلـ 2
 ؛حركت ذهن از مجهول به طرف معلومات موجود در ذهنـ 3
گردش ذهن در ميان معلومات موجود و پيدا كردن معلومات مناسـب بـا حـل مجهـول                  ـ  4

 ؛)اي حركت دائره(
توانـد مجهـول را حـل نمايـد            ذهن در مرحله سوم از معلومات متناسب كه مـي          گردشـ  5

 ؛)حركت بازگردي(
  :كند  چهار مرحله را پيشنهاد مي، خالقةاما واليس در تحليل انديش

  ؛سازي زمينهـ 1
 ؛پرورش دادنـ 2
 .جوشش و انفجارـ 3

را به عناصر تـشكيل     كند و آن      ق، مجهول و مشكل را تعيين و تبيين مي        ل، محقّ  او ةدر مرحل 
  .نمايد اش تجزيه مي دهنده

آوري نموده و بـه    جمع،اند  بعد، اطالعاتي را كه ديگران در اين زمينه انجام داده  ةو در مرحل  
  .پردازد ها مي بررسي آن

زننـد و مجبـور    ق خـود ضـرر مـي    خـالّ ةان در اين مرحله به انديـش    تفكّرآنند كه م  برخي بر 
 خـالق از      اين است كه انديـشة     ،باس رو آورند، در حالي كه حقيقت      شوند كه به تقليد و اقت       مي

  .نمايد هاي ديگران استفاده كرده و خود را تقويت مي ذخائر و اندوخته
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بدان آنچه بيشتر دوست دارم     !  پسرم )4(:فرمايد  به اين نكته اشاره مي    ) ع(طالبابي  بن  امام علي 
كـه پـدرانت و     اسـت   جبات و پيمودن راهي     كارگيري، ترس از خدا و انجام وا      هاز وصيت من ب   

كنـي، در امـور       اند زيرا آنان آنگونه كه تو در امور خويـشتن نظـر مـي               صالحان خاندانت پيموده  
 آنچـه    ازخويش نظر داشتند و تالش آنان در اين بود كـه آنچـه را شـناختند انتخـاب كننـد، و                      

  .تكليف ندارند روي گردانند
 ،و هـر انـدازه  » يابـد   به عناصر تشكيل دهنـده پايـان مـي   با تحليل و تجزيه«مرحلة پرورش   

لـذا بهتـر اسـت      . مشكالت و مجهوالت دشوار باشند نياز به وقت بيشتر و تأمل زيـادتر اسـت              
 موضـوع   ،، در حل مشكالت و مجهوالت، تأني و درنگ نمايد تا با آگاهي و ادراك كامل               تفكّرم

  .را بررسي نموده و به حل تفصيلي برسد
 ؛جوشـد   زند و مـي     مات موجود سر مي    مطلوب، از مقد   ةسوم، حل مشكل و نتيج     ةدر مرحل 

 مجهول بينديـشد و     ةآنكه دربار    بي تفكّرد و گاهي م   اينم  مه ممكن مي  مقد   بي ،گاهي اين جوشش  
 ة ايـن جوشـش نتيجـ   ، اما بـه هـر حـال   افتدميدر حال خواب يا سكوت باشد، جوشش اتفاق      

اي اسـت كـه بـا          و معلومـات موجـود و ذخيـره شـده          ماتنيست بلكه محصول مقد   » تصادف«
  . آوري شده است  محقق، جمعةهاي زياد و فراوان، به وسيل زحمت

رسد و اين نتيجه ممكن است مثبت يا منفـي             به نتيجه مي   تفكّر چهارم، سرانجام م   ةدر مرحل 
  .باشد

آنجا .  كرد جستجو) ع(توان در كالم اميرالمؤمنين     ها و مراحل را مي      نكات حساس اين روش   
فان ابت نفسك ان تقبل ذلك دون ان تعلم كما علموا فليكن طلبك ذالك بـتفهم           «: فرمايد  كه مي 

 الرغبـة و تعلم البتورط الشبهات و علوالخصمات و ابدأ قبل نظرك في ذلك بالستعانه بالهك و                
  »...اليه في توفيقك و ترك كل شائبه او لجتك في شبهه، او اسلمتك الي ضالله

سرباززد و اصرار   ) پذيرفتن عمل گذشتگان  ( همه، اگر نفس تو، از پذيرش اين توصيه          با اين 
يابي و دانش جـويي را بـر         بكوش كه آهنگ فهم    ،ورزيد كه آنچه را آنان شناختند خود بشناسي       

 پيش  .ها دامن زني    ها فرو غلتي و به خصومت       اين تكاپو حاكميت بخشي نه اينكه در موج شبهه        
اي، و به عنوان تنها ياور به خداي خويش تكيه كن و با راز و نياز، از او                    العهاز هر بررسي و مط    

كشاند،   ات مي   افكند و به گمراهي     ات مي    از هر ناخالصي كه در شبهه      .توفيق بخواه و كمك بگير    
ات به كمال و   پس چون يقين كردي كه قلب صفا يافته، خاشع شده است و انديشه    .بركنار باش 

ست  در اين راه يك هدف بيش نداري، يك بار ديگـر بـه آنچـه پـيش از ايـن                     انسجام رسيده ا  
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ات حاصـل   داري از آسودگي نظر و انديـشه        برايت تفسير كردم بينديش اما اگر آنچه دوست مي        
اي، و كسي     ها فرو رفته    اي هستي، و در امواج تيرگي       نشد بدان كه در حركت كور و چشم بسته        

توانـد جـستجوگر ديـن باشـد و           گي فكـر گرفتـار آيـد نمـي        كه به آشفتگي ذهن و درهم ريخت      
  )31غروب، نامةمعاديخواه، خورشيد بي(.شناسي خردپذيرتر باشد خودداري از چنين دين

 در جامعـه،  خالّقق انديشه براي تحقّ) ع(طالبابي ابن اينك توجه كنيم كه حضرت امام علي 
واليان و متصديان امور سياسي، و مربيان       سازي دارد، و احكام وي براي         ريزي و زمينه    چه برنامه 

  تربيتي و فرهنگي چيست؟
  

  :واليان و مربيان، )ع(امام علي   
                      ر اسـت  هر تغيير و تحول خرد و كالن، در سطح فرد و جامعه، با تغيير فكر و انديـشه ميـس. 

     ه رفتـار   ل رفتاري در آنان، بايد از فكر آنان شـروع كـرد، چـ             براي سازندگي افراد، و ايجاد تحو
 نظر ما را به خـود       ،براي رسيدن به چنين هدفي چند نكته      . آدميان برخاسته از انديشة آنان است     

  :نمايد جلب مي
 :ـ ايجاد فضاي مناسب و مؤثر براي انديشة خالّق1

الزم است در عمـل، راه تربيتـي و سياسـي او را پـيش گيـريم و فـضاي                    ) ع(ما پيروان علي  
 در نسل نوخاسته، فراهم نماييم و بر        خالّق ةا براي پرورش انديش   اجتماعي، تربيتي و فرهنگي ر    

كي بر خود و مستقل و مانـدگار باشـد، بايـد در آن              اين نكته تأكيدكنيم كه اگر ملتي بخواهد متّ       
وجود آيد و آحاد مـردم نـسبت بـه موضـوعات اجتمـاعي،         ه و توليدگر، ب   خالّق ة انديش ،جامعه

وجود آيد، و  ه آنكه فضايي آزاد، عالمانه و حكيمانه در جامعه ب          براي .نظري آگاهانه داشته باشند   
 مدارسةو اكثر   «: دهد  به مالك اشتر چنين دستور مي     ) ع(يت، رشد و پرورش يابد، امام علي      خالّق

  )5(». الحكما في تثبيت ما اصلح عليه امر بالدك و اقامه ما استقام به الناس قبلكمنافثةالعلماء و 
 ايـن مـذاكرات، كـار       ةكـارگيري نتيجـ   ه ب .زانگان، فراوان به گفتگو بنشين    با دانشمندان و فر   

. گـردد   انـد برقـرار مـي       شهرها را سامان خواهد داد و نظمي كه مردم پـيش از تـو بـر آن بـوده                  
 و  هاي علمي و طـرح مـسائل مهـم و دقيـق اجتمـاعي               مجالست با دانشمندان و برپايي همايش     

مباحثـه و محادثـه و      .  اسـت  خالّق تفكّرها و توليد      ديشه مهمي براي تحريك ان    ةفرهنگي، انگيز 
 راه ديگـري اسـت كـه ممكـن اسـت از راه نقـد و بررسـي               ،ورزان  مناقشه با حكيمان و انديشه    

  .ها، عامل تقويت عقالنيت شود انديشه
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 :ها و تجارت اجتماعي ملل ديگر ـ استفاده از تجربة شخصيت2
. ن بشر است  ي تمد  رشد و ترقّ    و كامل و تعالي انساني   اين راه نيز از مؤثرترين راهها، براي ت       

والواجب عليك ان تتذكر ما مضي لمن      «: فرمايد   والي مصر چنين مي    ،به مالك اشتر  ) ع(امام علي 
؛ بـر تـو      كتـاب اهللا    فـي  فريضةاو  ) ص(، او اثر عن نبينا    سنة فاضلة ، او   حكومة عادلة تقدمك من   

هـاي  تاي كه گذشـتگان داشـتند و سـنّ          عادالنهواجب است كه همواره به ياد آوري، حكومت         
آنچـه  به  دا كن   ت پس اق  ،و واجباتي كه در كتاب خدا است      ) ص(باارزش آنان را، ونيز آثار پيامبر     

  . تو نهادم كوشش كنةما عمل كرديم و در پيروي آنچه در اين عهدنامه به عهد
  :ق در امور و تعمتأملـ 3

 است كه با تأمل و درنگ، مـسائل را دنبـال كنـد و از                 شايسته تفكّر،ق و م  ي، محقّ حاكم، مرب 
  .دمورد پرهيز نماي  عجله و شتاب بيهرگونه

مبادا هرگز در كاري كه وقت آن فرا نرسيده شتاب كني، يا كاري كه : فرمايد  مي) ع(امام علي 
جـويي نمـايي و يـا در          وقت آن رسيده، سستي ورزي، و يا در چيزي كه روشن نيـست سـتيزه              

وشن كوتاهي كني، تالش كن تا هركاري را درجاي خود و در زمـان مخـصوص بـه                  كارهاي ر 
  )6(.خود، انجام دهي

  :ـ آزادي عقل و تفكّر4
كند كه فرد بتواند قضاياي مختلف را مـورد بررسـي دقيـق           تحقق پيدا مي  ي  آزادي عقل، وقت  

سـايل مقتـضي    هدفهاي اساسي و با ارزش براي خود انتخاب كند و بـا اسـتفاده از و               . قرار دهد 
هـايي    ي آزاد ؛كند  جان ديويي، از دو نوع آزادي بحث مي       . براي نيل به هدفهاي خود اقدام نمايد      

  . يعني آزادي فكر و هدف؛ درونيكه مربوط به محيط خارجي فرد هستند و آزاديِ
بـردن    در اين زمينه از بين.وي معتقد است كه اين دو نوع آزادي كامالً با هم مربوط هستند        

  : زيادي دارداهميتوديتهاي خارجي و آزاد گذاردن افراد، محد
تواند موجبات    م مي سازد و معلّ    فرد با استفاده از اين آزادي، طبيعت خود را آشكار مي          ) الف

  . شخصي و اجتماعي فراهم كندةرشد بيشترين را در زمين
 انفعـالي يـا    حالـت ،شاگردان در جريان يـادگيري .  ديگر مربوط به يادگيري است ةفايد) ب

ثر اسـت ولـي بايـد       مـؤ  آنها   ةها در سالمت و تقويت روحي       آزادگذاردن بچه  و پذيرندگي دارند 
نفـسه مطلـوب نيـستند و تنهـا آزادي، آزادي عقـل       ها في توجه داشت كه هيچيك از اين آزادي     

كنـد ولـي      ي مي  سطحي تلقّ  ،رجي است و اثر آن را در رفتار فرد        اي مخالف كنترل خ   يودي .است
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 اگر كسي خـود را  . مستلزم تسليم در برابر اميال نيست،ي از كنترل خارجييتقد است كه رها   مع
صـورت عامـل خطرنـاكتري را       جي رها سازد و تسليم هوسها شود در اين        راز كنترل عوامل خا   

ي از كنترل خارجي وقتي مفيد است كه خود فرد حاكم           ي رها .حاكم بر اعمال خود ساخته است     
  )48ديويي، ص(.هاي خود باشدبر تمايالت و هوس
را به حرمت و آزادگي عقالني و انـساني          خطاب به فرزندش او    31در نامه   ) ع(اميرالمؤمنين

فرزندم نفس خود را از هرگونه پستي بازدار، هرچند تو را به اهداف رسـاند زيـرا                 : خواند  فرامي
كـه  !  برده ديگري مباش   ؛دهي، بهايي به دست آوري      آبرويي كه از دست مي    ة  تواني به انداز    نمي

خداوند تو را آزاد آفريده است، و آن نيك، كه جز با شـر بـه دسـت نيايـد نيكـي نيـست و آن             
  )31ةالبالغه، نامـنهج(.هاي فراوان به دست آيد، آسايش نخواهد بود با سختيجز راحتي كه 

  :ورزي تاريخ و انديشهـ5
 و ان   يبنـ اي  ! فرزندم چنين باش  : دفرماي  خطاب به فرزندش امام حسن مي     ) ع(اميرالمؤمنين

لم اكُن عمرت عمرَ من كان قبلي فقد نظرت في اعمالهم و فكّرت في اخبـارهم، و سـرت فـي                     
ي الي من امورهم قد عمرت مع اولهم الي آخرهم          ي عدت كاحدهم، بل كانّي بما انته      آثارهم حتّ 

  .فعرفت صفو ذلك مِنْ كَدره، و نفعه من ضرره
 فرزندش را بـراي     )21پرور، ص     دين(ح به ديد تاريخي     مي فكور و مسلّ   چون معلّ ) ع(امام علي 

اين تربيت و توصيه هنگامي صورت گرفت كـه فرزنـدش امـام             . خواند  انديشه در تاريخ فرامي   
  )492، ص 3مغنيه، ج(. ساله بود ، سي)ع(حسن
ام اما در كـار و        كرده تمامي نسلهاي گذشته عمر ن     ةاي فرزند عزيزم، هرچند كه من به انداز       «

 .ام  شان گرديده    در ميان آثار به جاي مانده       و ام   در اخبارشان انديشيده   ؛ام  كردارشان نيك نگريسته  
توانم ادعا كنم كه چون جريان گذشتگان به مـن            ي مي  حتّ .ام  آن چنان كه خود يكي از آنان شده       

را هاي زالل و سـودمند تـاريخ          ش بخ ؛ام  انجاميده است، گويي با اولين تا آخرين فردشان زيسته        
گلچين تو  ام، و از هر جريان، گزيده و زيبايش را براي             هاي تيره و زيانبارش بازشناخته      از بخش 

؛ 1152 فرهنـگ آفتـاب، ص     معـاديخواه، (. ام  اش را بـه كنـاري زده        هاي ناشناختني   ام و بخش    و جدا كرده  
  )12، ص 20الخويي، ج 

هايش، تنها يك موهبت الهـي نيـست و نيـز از              ا و بدي  ه  معرفت و شناخت و حيات، خوبي     
، بصيرت و تمرين فـراوان قابـل دسترسـي          تفكّرآيد بلكه فقط از راه        دست نمي ه  عمر طوالني ب  

ي بـيش از    تفكّرتجربه و   ) ع( اما امام  ،اند  زيسته) ع(طالبابي  بن  است، گرچه افرادي بيش از علي     
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       ل تا آخر با آنان مي       ل كرده آنان دارد و چنان در احوال گذشتگان تأمزيسته اسـت  كه گويا از او .
  )492مغنيه، ص (

 از يـك اعتـراض   جـواب البالغه در مقام   نهج31 ةاين فراز از نام : نويسد  ميثم بحراني مي    ابن
آيد؟ بـا توجـه    ها به دست مي پرسد چگونه علوم، از تجربه  گويا شخصي از امام مي     ؛ر است مقد

به عمر طوالني دارد كه انـسان، تحـوالت امـور، و تطـورات روزگـاران را                 به اينكه تجربه، نياز     
  )12، ص 5ميثم، ج  ابن(مشاهده نمايد 

در آغـاز عـزم     ) ع(امـام . دانـد   الحديد اين فصل از كالم امام را نهي از علم كالم مـي              ابن ابي 
 اما خـوف    داشت تا قرآن و تفسير و فقه و معرفت به احكام شريعت را به فرزند آموزش دهد،                

 بـه   ول عـدول نمـوده   لـذا از تـصميم او     .  اصـلي او پديـد آيـد       ةاي در عقيد    آن داشت كه شبهه   
  )67، ص 16الحديد، جزء  ابن ابي(. وصايايي روي آورد كه به اصول دين ارتباط داشت

  
  :نتيجه   
قت انسان  با ظهور خلتفكّرورزي و ورزي اوست، تاريخ انديشه   مهمترين امتياز انسان، انديشه      

 در اين .ي است، تمدن بشرخالّقهاي    انسان تفكّرِ محصول اين    . خاكي آغاز گرديد   ةبر روي كر  
مندي به حلّ مـسائل، از رهنمودهـاي           كنجكاوي و عالقه   ة تالش صورت گرفت تا انگيز     ،نوشته

ق  خلـ ة در پرتو رهنمودهاي آن خدامرد، دعوت به پرستش دربار   .استفاده گردد ) ع(اميرالمؤمنين
خورد كه با ايجاد انگيزه، كنجكـاوي و ميـل بـه حـلّ معـضالت را در انـسان                      خدا به چشم مي   

  .سازد بيدارتر مي
 طبيعـت و كـشف   ة همانگونـه كـه دربـار   ؛دانـد  ي ميتفكّرمقولة دين را مقولة    ) ع(امام علي 

در . ست داده ا  تفكّرها و مظاهر آن، نظير ابر، زراعت، حيوانات مختلف، دستور             قوانين آن جلوه  
سـابقه و تقـدم     ) ع( تطبيقـي، ديـدگاه امـام علـي        ة، با عنايت بـه دو نظريـ       خالّق ةتحليل انديش 
  .چشمگير دارد
 انسان را حلّ نمايد و اين نـوع  ةلئترين مس تواند مشكل  و توليدگر، ميخالّق تفكّرانديشه و   

  . مورد توجه مربيان و روانشناسان قرار گرفته است، به همين سببتفكّر
  
  :هانوشتپي

برداري از واحدها و قضاياي شناخته شده براي تشخيص ضرورت يا امكان يا               بهره«ـ فعاليت عقالني عبارت است از       1
  .، محمدتقي جعفري88 و مذهب، ص خالّق، ا»امتناع قضية مفروضي
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 حركـة  و قـديراد بـه       ةمفكر ال ة قديراد به القو   صافية ةو الكفر مرآ  «،  24، ص   5البالغه، ج     ابن ميثم بحراني شرح نهج    ـ   2
  »... نفسها و استعار لها لفظ المراه ة كنانت و قديراد به معني آخر و به معني هذالقوحركة ايه  مطلقاًةهذه القو

انظروا الي النمله في صغر جثتها و لطافه هيئتها ال تكاد تنال بالحمل البصر و               «. 270البالغه، ص     صبحي الصالح، نهج  ـ  3
تجمـع فـي حرهـا    . كيف دبت علي ارضها  صبت علي رزقها تنقالله نوالي حجرها و تعدها في مـستقرها             ال مستدرك الفكر    

لبردها و في وردها لصدرها مكفول برزقها مرزوقه بوقفها اليغفلها المنان و اليجرمها الديان و لو في الصفا اليابيس و الحجـر                      
  »....و لو فكرت في مجاري اكلها في علوها و سفلها! الجامس

... ا  واعلم يا بني ان احب ما انت آخذ به الي من وصيتي تقوي اهللا و االقتصاد علـي مـا فرضـه                     «: 31البالغه، نامة     نهجـ  4
عليك، و االخذ بما مضي عليه االولون من آبائك، و الصالحون من اهل بيتك فانهم لم يدعوا ان نظـروا النفـسهم كمـا انـت                     

  .»ناظر و فكروا كما انت مفكر
؛ كتاب اهللا فتقتدي بما شاهدت مما علمنا به فيها و تجتهد لنفسك في اتباع ما عهدت اليك فـي                    53لبالغه، نامه   ا  ـ نهج 5

  .عهدي هذا
قط فيها عند امكانها و اللجاجه فيها اذا تنكرت اولـوهن عنهـا اذا استوضـحت                ااياك والعجله باالمور قبل اوانها والتس     ـ  6
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