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                                        المحاجة عند ابن حزم االندلسي
                                                    ابتهال عبد الكريم فيصل السعدون  م.م.

 كلية التربية للبنات/ جامعة تكريت 

 ملخص

نظرا لألهمية البالغة لنظرية الحجاج الحديثة في استقراء تراثنا العربي ارتأينا     
البحث في آليات تطبيقها على شعر أحد ابرز اعالم الفكر االندلسي وهو ابن حزم 
االندلسي الظاهري  في محاولة منا لرصد كيفية اقناع المتلقي والبحث في مكامن 

 . في اغراض الشعر لدى ابن حزماغراض الشعر والطاقات الحجاجية 

ان المحاجة وسيلة فنية كما انها اسلوب بالغي تداولي يوظفه الشاعر في بناء   
خطابه الشعري وبها يستفز متلقيه ويدفعه الى تكثيف البحث عن المعاني الخفية التي 
يحاول الشاعر توصيلها ،كما انها خصيصة لغوية تجمل القول وتجعله يرقى الى 

زية بالدرجة االولى تهدف الى االخبار كما مصاف الشعرية ،فاللغة الشعرية لغة مجا
تفعل جانب اإللذاذ واإلمتاع وذلك بتجاوزها للثابت والمعتاد واإلنزياح عنهما بطريقة 
رائعة ال نكاد نلمس فيها ابهاما وال تعقيداً، وعليه تحقق المحاجة هذين الهدفين 

وعلى النظير قد  )اإلقناع واإلمتاع (وبها تظهر كفاءة الشعراء وبها يتفاضل الشعر
 تكون ميزة مشينة للكالم بحيث تحوله الى احاجي والغاز

األهمية في دعم القوة الحجاجية للقول، إذ  بالغ لألساليب البالغية دورا ومن هنا فإن
 ال يستعملها 

الشاعر من أجل إضفاء المسحة الجمالية فحسب؛ بل كذلك من أجل اإلقناع والتأثير، 
اع الحجج المستعملة في الشعر يمكن لنا التمييز بين الشعر وعن طريق البحث في أنو

والتي يسميها -الحجاجي والشعر غير الحجاجي. كما تضطلع األساليب اإلنشائية
نها واألساليب المغالطية بوظيفة حجاجية؛ لكو -التداوليون اليوم األفعال اإلنجازية

 .تدفع المتلقي لإلنجاز والعمل
 ، المحاجة، إبن حزم.الكلمات المفتاخية: الشعر

 تمهيد

لطالما اعتبر الشعر واغراضه محط اهتمام دارسي االدب وميدانا خصبا للنقاد       
فكار ،ولكن قل أحوته من  والباحثين على حد سواء فدرست االغراض الشعرية وما

من نجد يسلط الضوء على المحاجة ،والقدرة البالغية التي تتضمن هدف االقناع 
 .المتواجد في االغراض الشعرية 

مما ال شّك فيه أن الشاعر األندلسي لم يقف في مسيرته اإلبداعيّة عند حدود ف 
عره، التجديدات الموضوعيّة التي أدخلها على الموضوعات الشعرية الموروثة في ش
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ً بريشته المبدعة أروع صور اإلبداع والتجديد  إذ أنّه أنتج  ،بل تعّدى ذلك راسما
تجديًدا آخر في تلك الموضوعات العاّمة وهو ما وسمه البحث بـ"المحاجة عند ابن 
،  حزم" ويريد بها تلك المحاجة التي تفّرعت من أصول الموضوعات الشعرية العامة

ً الفت وكان لتلك التجديدات  ا للنظر في دراسات المحدثينوشّكلت المحاجة موضوعا
صًدى واسع في دراسات الُمحدثين فلم يكتفوا برصد تجديدات األندلسيين في 
الموضوعات الشعرية، بل راحوا يُقَلِّّبون النظر في االساليب البالغية في محاولة 

لتجديد، منهم الستكشاف مناطق اإلبداع فيها، وقد نجح معظمهم في إبراز مواطن ا
وقد كشف أكثر من ، وإظهار مناطق اإلبداع التي برزت على ساحة الشعر األندلسي 

ومساحات اإلبداع في "المحاجة" التي برزت في  ،دارس عن أماكن التجديد
التي ظهرت بوضوح على  الحجاجيةالظواهر  كذلك فيو موضوعات الشعر التقليدية

لموضوعات المَوسَّعَة، وقد حازت "المحاجة" التي ُكشِّف عنها في اسطح 
 بين الظواهر الشعر التي تناولها ابن حزم االندلسي .   من الموضوعات الشعرية مكان 

الشاعر يخاطب عاطفة المتلقي ، ويحاول حمله على االذعان مستعمال في ذلك ف
هو يحرص على ان يظهر بمظهر أساليب االغراء المتنوعة ليحقق االثارة والتأثير ف

 0يعينه على بلوغ قصده

فغاية المحاجة هي االقناع والتأثير على الغير ،وجعل المتلقي يذعن لرأي المتكلم 
ويقبل به وهذه العملية التأثيرية تدعى المحاجة ،حيث ان كل خطاب يرمي الى تحقيق 

د اقناع مخاطبه بأفكاره غاية معينة ويسعى الى التأثير على الغير ،والشاعر بدوره يري
ً لذلك ، ومن هنا فان الخطاب الشعري يولكي يحقق هذا المقصد فانه   قدم حججا

يؤدي وظيفة إقناعيه حجاجية فهو يؤثر في المتلقي بالصورة الجمالية واللغة وااليقاع 
 . (1) ،وفيه مزج بين االقناع واالمتاع

استراتيجية معينة في الربط بين  والشاعر بدوره ال يقوم بحشد الحجج بل يعتمد على 
حججه، ويستطيع بذلك تحريك مشاعر المتلقي ويحدث انفعاله وبالتالي اقناعه ومدى 
مطابقة الوزن الشعري والقافية ومدى تأثيرهما في المتلقي ،وبالتالي تسليمه وأقناعه 

حبيبه بالفكرة القائمة ،فالشعر )كالم موزون مقفى شأنه أن يحبب الى النفس ما قصد ت
تكريهه اليها لتحمل بذلك على طلبه او الهرب منه بما  داليها ،ويكره اليها ما قص

يتضمن من حسن تخييل له ومحاكاة مستقله بنفسها أو متصورة بحسن هيأة تأليف 
 و بمجموع ذلك، وكل ذلك يتأكد بما يقترن به من إغراب، فإنالكالم أو قوة صدقة

إذا اقترنت بحركتها الخيالية قوي انفعالها االستغراب والتعجب حركة للنفس 
 ( 2)(وتأثرها

لقد تحدث القدامى على قدرة الشعر على التأثير في النفوس حتى وسمو الشعر       
عد  العرب قديما من جهابذة فن الكالم و التخاطب خاصة البالغيين بالسحر ،لقد 

صار للفكرة بالحجة فكانت في لغتهم و فكرهم ميادين خصبة لفن االقناع و االنت
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البارزة و البرهان القاطع من خالل فصاحة فذة ، و ظهر هذا جليا عند المشتغلين 
بالفكر لدى النحل المختلفة و على راسها قاطبة "المعتزلة " المحتكمين دوما للعقل 

ومن بين اشهر علماء  وحكمه فكان مذهبهم مرتعا جيدا لنمو الحجاج وفن االقناع
  .السكاكيو ية القديمة لدى العرب هم الجاحظ و ابن وهبالبالغة االقناع

فالشعر ينبني بالمواد نفسها التي ينبني منها النثر والفارق هو ان كل منهما يغلب     
في تشكيله مقومات على اخرى ، وهذا ما يميز الجنس الشعري عن الجنس النثري 

ع النثر ولقد قام القدامى ويجعل كل منهما خطابا مميزا ،فالخطابة مثال نوع من انوا
بالتمييز بين الشعر والخطابة فكثيرا ما ربط الحجاج بالخطابة وربط الشعر بالعاطفة 
،لكن الحجاج قد يحضر بالشعر مثل حضوره بالخطابة دون ان يفقد شعريته وذلك ان 

حيث الشاعر قد يحاجج من أجل الدفاع عن فكرته ليقنع قارئه مثله مثل الخطيب،
على استراتيجية معينة، حيث يخطط ويختار الحجج شعره  حاجج فييعتمد الم

الحجاجي االساسية وهي االقناع ، وهذه  الغرض المناسبة التي تراعي غاية 
االستراتيجية هي )عملية تنظيم عملي يخضع لها المتكلم خطابه راصداً بواسطتها 

ً لذلك عملية واعية خطط لها المتكلم  وسائل مختلفة لخدمة غايات معينة، فتكون تبعا
فكل متكلم  (4)موجه تحكمه نتائج الخطاب وغايته الحجاجية ( وباختياربشكل دقيق 

 لتحقيق هدفه اإلقناعي . شعره  يحدد خطة محكمة في

البحث حول قدرة المحاجة في االغراض الشعرية ومدى تأثيرها على ذائقة فمدار     
ل الدراسة ليس في االقناع الضروري بقدر ماهي في )كشف المتلقي ،لكن اص

 المقنعات (كما يقول ارسطو، وفي هذا تركيز على الحجج ذاتها كوسيلة لألقناع 

وقد وقع االختيار على شعر ابن حزم الن شعره يتسم بعمق المعاني والميل الى     
الشعر في التعليل وترتيب االفكار وطرحها ووضوحها ،كذلك استعمال اغراض 

خدمة المحاجة ومدى موافقة الغرض الشعري للمحاجة التي تقضي الى أقناع االخر 
 وهو اسلوب بليغ من أساليب الحجة .

وببحثنا هذا عن المحاجة عند ابن حزم االندلسي فإننا نبحث عن زاوية ربط المحاجة 
 باإلقناع والتأثير في المتلقي .

 المحاجة لغة

حاجات ،المحاجة يكثر من مصدر حاج ، الجمع م ،محاجة المحاجة : )اسم (
 (أو سلسلة من االدلة تقضي الى نتيجة واحدة ،المجادلة

 حاج :) فعل (  محاجة وحجاجا ً 
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حاج الشخص : أقام الحجة والدليل ليثبت صحة امر ، برهن بالحجة والدليل ليقنع  
 االخرين 

 محاج )اسم(   محاج: فاعل من حاج ،

 جى محاج :فاعل من حا 

  ( 5)حاّج الشخص: جادله وخاصمه ،نازعه بالحجة ،ناظره

   صلاحفي اال  الُمحاجة

جاج، ومعناها أن يرّد كل شخص على غيره عند التحدث    هي نوعٌ من أنواع الحِّ
حول موضوع معين وإّن لفظة ُمحاجة تعتبر من األلفاظ المستخدمة بشكل واسع في 

إذ إنّها تهتم بإثبات أو نفي قضية ما باالعتماد على  والفلسفية العلوم اللغوية، والدينية
الُمحاجة حول مسألة قانونية  واللفظي ومن األمثلة عليها وسائل اإلقناع المنطقي

   باالعتماد على مصادر التشريع المختلفة
ويسعى المتكلم من خالل المحاجة الى تحقيق االقناع والتأثير بوصفها أهم غرضين 

او يقنعه فإنه يقوم بذلك من خالل التأثير  الشاعر ينتزع موافقة المتلقيوعلى  للمحاجة
في المتلقي و ال يكون االقناع بالضغط على المخاطب لضمان التأثير عليه بل البد 
من التهيئة واالستدالل على ما يقول حتى تصبح المحاجة وسيلة لتقاسم الرأي مع 

معينة يحاول المتحدث فيها إيصال فكل خطاب يهدف إلى اإلقناع بقضية ،  االخر
وتأتي الصياغة اللغوية  معنى إلى مخاطبيه مستخدما كل وسيلة ممكنة في إقناعهم

فاألديب  امتزاج عنصر اإلقناع بالتأثير،فنجد  البالغية لتساعد علي اإلقناع واإلمتاع
تمكين حينما يعبر عن حقيقة يحاول أن يؤثر في نفس المخاطب لتقبل هذه الحقيقة أو ال

لها  فالتأثير غايته تحقيق التعاطف لكسب موقف المخاطب  فهو نوع من االستمالة 
 العاطفيفهذا التأثير ذو الطابع  يكون المخاطب مستهدفا بهافالعاطفية الخالصة ، 

و بصفة عامة .الوجداني إنما هو السبيل الممهدة إلى االقتناع الذي هو ذو طابع عقلي
ادبي تكون له اي جانب الوظيفة الشعرية وظائف اخرى مثل  فان كل نص شعري او

 . و غيرها اإلقناعيةالوظيفة االنفعالية و الوظيفة التوجيهية 

جاج انتقلت إلى الثقافة العربية من الثقافات  تقول بعض آراء المؤرخين إّن فكرة الحِّ
جاج في األخرى باالعتماد على الترجمة من أجل تحقيق هدف ما وكثَُر استخدام ال حِّ

مفهوم والرّد على الوالمجادالت والمؤلفات الفلسفية والبالغية من أجل تثبيت  النقاشات
مّما أّدى إلى  وتختلف معه بالمعنى أو العكس بالفكرة االمفاهيم األخرى التي تشابه

جاج، مثل:)الُمحاجة(،  اشتقاق العديد من المصطلحات اللغوية المعتمدة على مفهوم الحِّ
  .، وغيرهماواالحتجاج
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ً هو مجموعة من النظريات التي والمحاجة مشتقه من الحجاج  ومن تعريفاته أيضا
والمعارف فتقيم عليها الدالئل لبيان مدى تماشيها مع الغرض  تهتم بكافة أنواع العلوم

 .المرتبطة فيه

جاج هيالومن    :خصائص  التي يتميز بها الحِّ

جاج قد ي ؤّدي إلى استنباط ُحجج أخرى أو نتائج جديدة التشابه مع السياق: أي إّن الحِّ
جٍة واضحٍة  من خالل دراستهِّ للسياق النصي وهكذا تحتوي العبارة الواحدة على حِّ

  .تُثبت القضية أو الفكرة المرتبطة بها

وقبولها فترتبط كل حجة بنتيجة  النسبية: أي إّن الحجة يجب أن تتميَّز بالقوةِّ لتأكيدها
شخٌص حجة حوَل موضوع ما ويُقدم شخٌص آخر حجة أخرى حول فمثالً يُقدم  معينة

  .الموضوع ذاته فتُعتمد الحجة األقوى وتُهمُل الحجة األضعف بينهما

القابلية للتبديل: أي إّن كّل حجة قابلة للتغيير بما يتناسب مع السياق واالتفاق 
مفعول الحجة  والبراهين والدالئل المستحدثة وخصوصاً عندما تأتي حجة جديدة تُبطلُ 

 السابقة لتحل محلها

ان الحديث على قضية التنوع في ايراد المصطلحات السيما مصطلح المحاجة حديث 
قديم في تراثنا البالغي الذي برع انصاره في تقديم الحجج بغية اقناع الخصوم و 
افحامهم كما انها قضية قامت على انقضاها مدارس واثيرت حولها الخصومات وهو 

 الى تشتت هذه المصطلح وتداخله مع مصطلحات بالغية كثيرة.ما ادى 

(  684ومن النقاد العرب القدامى من تطرق الى هذه الظاهرة حازم القرطاجني) ت
تحت ما سماه الحيل الشعرية وحديث عن التمويه والمخاتلة ولعل تركيزه كان اكمال 

قناع التي ال يتقنه ق.م( وعده وسيلة من وسائل اال 322للجهد الذي بذله ارسطو )ت
اال فحول من شعراء ممن لهم قدرات عالية  ذلك ان الحيل تعين الشاعر على تحقيق 

 وظيفته وتأدية مهمته وتمكنه من النجاح في االغراض الشعرية

فليس المطلوب في الشعر ان يكون صادقا او كاذبا وانما كيف يمكن ان يؤدي هذه  
لتي يريد الشاعر معالجتها للوصول الى االفهام ، الكالم بتناسق وانسجام مع القضية ا

لذلك نجد حازم القرطاجني ينصح الشعراء على تنويع اساليب الكتابة الشعرية فذائقة 
النفسية تنفر من المعتاد وتحاول اكتشاف اساليب اخرى لتصل في االخير الى معنى 

 .  (6)لم يكن ليرى من اول وهله

لوب البالغي ويبلغه فائدة هذا الكالم والشعر لن يفهم يوهم متلقية بهذا االس رفالشاع
مالم يأخذه قارئ متمكن يعيد تشكيلة من جديد فيفهم مقصود الشاعر منه ، والمحاجة 
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موجودة في الشعر كما موجودة في النثر اال ان انها في الشعر امتع وابلغ، وما ذلك 
اسلوب بالغي يوظفه الشاعر  اال الن الشعر مادته التخييل، وهي وسيلة فنية كما انها

في بناءه خطابة الشعري وبها يستفز متلقيه ويدفعه الى تكثيف البحث عن المعاني 
الخفية التي يحاول الشاعر توصيلها ، كما انها خصيصة لغوية تجمل القول وتجعله 
يرقى الى مصافي الشعرية فاللغة شعرية لغة مجزية بالدرجة االولى تهدف الى 

 تفعل جانب االمتاع .االخبار كما 

  االندلسي حزم ابن 
 

 قرطبة في ولد محمد ابو المكنى الظاهري حزم بن سعيد بن احمد بن علي هو     
 وزيرا ابوه وكان وسلطة وترف وثروة جاه بيت في (هجري456-384) سنة

 وعالما فقيه للحديث حافظا التفسير في قديرا حزم ابن كان عامر ابي ابن للمنصور
 من كثير ان غير والمجلدات الكتب من ركثيال وله رصين ومفكر بارع ومؤرخ لغويا
 (7)قرطبة في وقعت التي والنكبات الفتن اثر ضاع كتبه

 
 من الرغم على األدبي، واإلبداع بالشاعرية له حزم ابن عن كتبوا الذين شهد لقد

 ،الناس أذهان عن تغيب الحزمية األدبية الناحية كادت حتى الشرعي بالفقه شهرته
 وقد والفن. األدب ورقة الفكر قوة بين جمعوا الذين القالئل العلماء من حزم ابن ويُعدّ 
 الذي  الحمامة( )طوقمؤلَّفُه المثال سبيل فعلى الباقية، آثاره من كثيرٍ  في ذلك ظهر
 على كتبه أهم هو بل واألاُّلف، األُلفة موضوع في والشعري النثري اإلبداع بين جمع
 تحليالت ومن الموضوع، في جدة من يحتويه ما إلى إضافة الميدان. هذا في طالقاإل

 والتحليل. العرض في مبتكرة منهجية ومن إليها، يُسبق لم عميقة أخالقية نفسية
 الوصف ودقة التدفق، قوة بين بالجمع الفريد المؤلف هذا في النثري أسلوبه ويمتاز

 من الكثير على يأخذ كان إذ والصنعة، كلّفالت عن والبعد السبك ومتانة والتحليل
 . أشعارهم بها ينظمون أو بها، يكتبون كانوا التي الصنعة معاصريه

 
 بيت في يعيش المال موفور عالًما والده وكان والجاه، بالعلم معروف بيت في نشأ  

 حياة حزم البن ذلك فهيأ بعده، من المظفر وابنه المنصور وزراء من الوزارة،
 وتعلم والشعر للقرآن حفظ من األكابر أبناء األولى علم حياته في فتعلم الرفاهية،

 الرحمن لعبد وزيًرا ذلك بعد فأصبح والجاه الشرف أبيه عن وورث والكتابة، للخط
 شديًدا العلم طلب على إقباله كان.بعده من باهلل المعتضد لهشام ثم باهلل، المستظهر

 العلم، وهو لنفسه شيء أقرب عن والجاه المال طلب يشغله فلم عالية، همته وكانت
 عديدة، مصنفات فيها وصنف الشرعية العلوم في أوغل ثم فيه فألف بالمنطق عني
 إلى عنه عدل ثم الشافعي، إدريس بن محمد مذهب إلى حياته بداية في يميل وكان
 .الظاهري داود المذهب صاحب شهرة على شهرته الظاهر وغلبت أهل رأي
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 الفقهاء لتأليب وذلك ؛ المعتضد عهد في كتبه وحرقت كثيرة لمحن حياته في تعرض
 ما ذلك سبب يكون وربما العلم، سياسة يجيد ال إنه وقيل األمراء، وتحريضهم عليه

 456 سنة توفي األئمة بعض في ووقوعه نقده وقسوة لسانه حدة من به اشتهر
 كل تزداد ساحة المفكرين اهتمام من يشغل وبدأ أيامه على الدنيا شغل وقد ،هجريه

 (8)والشجاعة والصدق والتجدد األصالة من به تميز لما تساًعا يوم

 

ونالحظ أنه بعد انقطاعه للعلم والتأليف ، كان ينظر إلى الشعر من حيث ) هو ميدان 
وإن الناظر الى ابن حزم ونشأته االولى ثم حاله بعد ذلك ) ( 9)للنزعة الروحية ( 

ليدهش لما أصابه من تقلبات في االحوال وعدم تخاذله أمامها ويدرك أن حياته 
 المعنى فيه يغلب جزل متين شعره ان ونجد  (10)صورة لإلرادة التي ال تعرف التردد(

 في شعرية مقطعات ومنها قصائد منها قصيدة مئة من اكثر له رصدت وقد لفظال على
   متنوعة اغراض

 (11)خصائص التاليةاتسم شعر ابن حزم بال

 التعمق بالمعاني وتوليها بعضها من بعض أكثر من العناية باأللفاظ -1
 كثرة الحكم في شعره -2
 الروح الجدلية في شعره  -3
 كثرة المصطلحات في شعره من مصطلحات فقهية وفلسفية وغيرها -4

ً بأكثر ميادين المعرفة ،حتى اننا نستطيع ان نعده ظاهرة  كان موسوعي الثقافة ملما
ومن القدماء من وصفه )اجمع اهل االندلس قاطبة ،  فكرية متميزة في تراث االندلس

لعلوم االسالم  وأوسعهم معرفة مع توسعه في علم اللسان ووفور حظه من البالغة 
 ( 12)(والشعر والمعرفة بالسيرواالخبار

 

 المحاجة العالفية

 الحالة عن والمعبر العربي اإلنسان لحياة الموحي النبض زال وال الشعر كان    
ً  نفسه مكنونات عن النفسية يكشف  هنا من المتلقي إلى إحساسه يوصل ما بكل مستعينا

 الضعف من نفسه مكنون عن تارة وتعلن الفراق تشكو حزم  ابن دموع كانت
 الفراق إحساس لمشاركته المتلقي دفع إلى الشاعر عمد كما أخرى تارة لتستعطف
ً  بعداً  النص على أضفى الذي الحوار توظيف خالل من ولوعته  لدى اشد تأثيريا
المحاجة تعتمد في شكلها على اإلقناع ألنها تعمد على وسائل احتيالية ،فنجد  المتلقي

بقصد اقناع المخاطب للوصول للهدف المطلوب ومنها المحاجة التي تعتمد على 
 .الترغيب والعاطفة 
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المرأة كما لم يفعل فقيه من قبله وال من بعده ابن حزم عن مشاعره تجاه عبر لقد 
فهو لم  عاطفة المحبة بين الرجل والمرأة نعمة من هللا تعالى وصراحة واعتبر بصدق

يكن فقيها جافي العواطف أو مرائيا يتنكر لما بث هللا في قلبه من عواطف إنسانية 
حون لغتهم الغزلية مما كما أنه لم يكن كبقية شعراء الغزل التقليديين الذين يستو نبيلة

يحفظون من شعر وهم يرددون أوصافا لنساء ال وجود لهن في الواقع جريا على 
تجربة حية وتحدث عن نساء واقعيات من مجتمعه  بل إنه صدر عن، العادة والتقليد

 :(13)فيقول  ،وذكر بعضهن بأسمائهن الحقيقية
 ددــــل ممــلطان وظـــل ســيـولل       أتى طيف نعم مضجعي بعد هدأة       
 وجاءت كما قد كنت من قبل أعهد     وعهدي بها تحت التراب مقيمـــة        

 ود أحمــــدــل والعـدناه قبـقد عه   فعدنا كما كنا وعاد زماننـــــــــــا كما      
أسس ابن حزم لغة غزلية أخرى مخالفة لما كان معهودا لدى معظم الشعراء وهي لقد 
كما أن المرأة  بها قائمة على الصدق والواقعية وعلى تجارب عاطفية حقيقية مرَّ لغة 

 أو يصف حبه لها امرأة واقعية معينة. التي يصفها
 )طوق رسالته خالل من األندلس في العفيف الحب بتقنين قام من أول حزم ابن ويعد

 آسين" اإلسباني الراهب ويقول( 14)سمغو غارسيا إليه أشار ما هذا )الحمامة
ً  حزم ابن اعتبار يمكن"(بالثيوس  علماء يسميه الذي العفيف الروحي للحب نموذجا
 كثيرة حزم ابن شعر في العفة فمظاهر(15)(الرومانتيكي أو األفالطوني الحب النفس
 بالعذاب ورضاها بالنظر الى المحبوبة واكتفائها وقناعتها النفس لعفة تصويرهو  جًدا

 :(16)يقولحيث   والمعاناة
 َوصلُ  يَُكن   لم إن العَينِّ  بلحظ سأرضى     فإنني بالوصال َعنِّّي تنأ فإن
 

 ألبسها فقد العفة قمة وهذه الجسد وصل من مرة ألف ألطف الروح وصل أن ويرى
ً  ثوبًا  :(17)يقول مالئكيا

ن    َوقَعاً   فيكَ  ألطف الروح ووصلُ  سم مِّ ل الجِّ  ضعفِّ  ألف المَواصِّ

شعره العاطفي يقول د.خليفة : )وشعره الذي يتحدث فيه عن ذاته كثير وعن وصف 
 (181،وجميعه ينبض بالحياة ،ويعبر عن إحساسات مرهفة و مشاعر صادقة (

فيقولوالقضايا التي سبقت نضمها ابن حزم شعرا 
(19 : ) 

 أهوى الحديث إذا ما كان يذكر لي                       فيه ويعبق لي عن عنبر أرج

 إن قال لم استمع ممن يجالسني                           إلى سوى لفظة المستطرف الغنج

 ولو يكون أمير المؤمنين معي                            ماكنت من أجله عنه بمنعرج 

 فإن أقم عنه مضطراً فإني ال                              أزل ملتفتاً والمشي مشي وجي 

 وجسمي عنه مرتحل                        مثل ارتقاب الغريق البر في اللجج عيناي فيه

 كر تباعده                           كمن تثاءب وسط النقع والوهج 1أغص بالماء إن أن

 وإن تَقُل ممكن قصد السماء أقُل                         نعم وإني ألدري موضع الدرج 
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االحترام ألمير المؤمنين و ما بين تعلقه  نالمقايسة ما بي وهو في غزله يلجأ الى

بحبيبته وهو يلجأ الى بيان معزة الحبيب بهذه المقارنة اشعارا بوضع حجة امام المتلقي 

بان الحبيب افضل من كل الناس وقدره اعلى قدرا من امير المؤمنين ، ويلحق بهذا 

يضاح مما له تعلق بالحياة المتناقضة التصوير إلقامة الحجة كل ماله صلة بالبيان واال

وان كانت هذه الصورة غير بعيدة عن متناول الشعراء ، ولكن ابن حزم بما عرف 

شخصية يميل الى االدلة المقنعة التي هي انعكاس لثقافته وثقافة عصره وبما انه رجل 

 فقه يضع الدليل على ما يطرحه من قضايا تحتاج الى دليل.

يتكأ على ثقافته لكي يثبت تعلقه بالمحبوب في نقل مشاعره   ونراه في أبيات أخرى

الخاصة جراء وقوعه في الحب ويأتي بالحجة على ذلك فيصور ان هذا امر مكلف به 

وهو يطارد النجوم في صور تتداخل فيها الرؤيا حتى يصل الى تحرك النجوم 

نه اقوى منه على واسمائها ومنازلها ويسند ذلك الى العالم الفلكي  بطليموس، حيث ا

تحمل السهر والمراقبة وذلك في حجته هذه كثر ذكر النجوم وثبوتها وتحركها 

فيقول
(20 )

 : 

 أرعى النجوم كأنني كلفت أن                      أرعى جميع  ثبوتها ثبوتها والخنسي 

 فكأنها والليل نيران الجوى                         قد أضرمت في فكرتي من حندس

 ســـها بالنرجـح نبتـــكأني أمسيت حارس روضة                      خضراء وشو

 لو عاش بطليموس أيقن أنني                       أقوى الورى في رصد جرى الكنس

نالحظ الشاعر يستعمل الفاظ للداللة على الشكوى من الحبيبة والرعاية المستمرة لها  

االفعال مثل هذه أمسيت ،أيقن ،رصد (،فإسناد فيدعمها بحركة االفعال )أرعى ،

الن  االسماء أنتج لنا عواطف دالة على ثبوت ما هو فيه مع وضوح الحجة والبرهان .
ً  صياغتها بعد وأفكاره مشاعره في يشركنا من هو المبدع الشاعر  يجعلنا ثم ومن فنيا
 لجفاء معاناته ليعرض وهو يحاور تعاطفنا ومدركاته ونمنحه إحساسه نشاطره

 المحبوب .
ى ال مجال فيها للعبث بصورة المرأة التوتتسم أشعاره في هذا الباب بالنزعة العذرية 

ولذلك تجده يفرق بين الحب الحقيقي وبين مجرد االستحسان الجسدي  ،أو قيمة العفة
 (:21: )ويحتج على من يزعم كونه يحب اثنين في آن واحد قائال

 
 حتمــــا         مثل ما في األصول أكذب مــانيكذب المدعي هوى اثنين 

 ليس في القلب موضع لحبيـــــبيـ          ن وال أحدث األمور بثانـــــــي
 فكما العقل واحد ليس يــــــدري            خالقا غير واحد رحمـــــــــــان

 مــــــــــدانفكذا القلب ليس يهـــــــــــــوى               غير فريد مباعد أو 
 هو في شرعة المودة ذو شـــــــــك          بعيد من صحة اإليمــــــــــــان
 وكذا الدين واحد مستقيــــــــــم              وكفور من عنده دينـــــــــــــان
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و يستنكر أن يحب الرجل   فهو يعد التعدد في الهوى كفرا وعدوال عن الوفاء
عد ذلك من قبيل الشهوات الجسدية ليس إال، وهي من صفات شخصين دفعة واحدة وي

وليس هذا من … الرجل الملول الذي يتقلب في أهوائه وال يستقر على عاطفة واحدة
الحب الحقيقي الذي هو أوال وقبل كل شيء تشاكل بين النفوس وتوحدها في 

 كما فصل ذلك في طوق الحمامة.…خصائص معينة
المحبة التي تربط الرجل بالمرأة باألخالق، بل إنه يربط وهكذا يربط ابن حزم عاطفة 

فالصدق والعفة … األخالق في كل ما يصدر عن اإلنسان من مشاعر وأفعال وأفكار
 والوفاء قمة القمم في السلوك البشري.

إذا فهو يرى بأن قمع هذه العواطف أو إخفاءها يعد نوعا من الكذب والرياء كما أنه 
ا ازدواجيا وهو الغالب على المجتمع األندلسي، حيث التدين ال يود أن يسلك مسلك

والتقوى في الجانب الظاهري واالنحالل والشذوذ في الجانب السري من حياتهم، وأن 
 اذ  الذين يلومونه رجال لم يعرفوا معنى المحبة قط ولم تنفذ أشعتها إلى قلوبهم الجافة

 : (22)يقول
 

 وسيان عندي فيك الح وساكــت           يلوم رجال فيك لم يعرفوا الهـــوى

 وأنت عليهم بالشريعة قانـــــــت            يقولون: جانبت التصاون جملـــة 

 صراحا وزي للمرائين ماقـــــــت             فقلت لهم، هذا الرياء بعينـــــــه 

 ـتوهل منعه في محكم الذكر ثابــ         متى جاء تحريم الهوى عن محمـد 

 مجيء يوم البعث والوجه باهـــت           بـــــــــه إذا لم أواقع محرما أتقي 

 ـتفسواء لعمري جاهز أو مخا         فلست أبالي في الهوى قول الئـــــم

  وهل بخبايا اللفظ يؤخذ صامــــت ه          اختيـــــار االوهل يلزم اإلنسان 

 

ويبين لهم أن القلوب ..فما كان منه إال أن يرد عليهم مجادال ومدحضا أقوالهم بالحجة 
بيد هللا تعالى وما يلزم اإلنسان سوى معرفة الصواب من الخطأ في ذلك، فالمحبة 

خصوصا وأنه وهب من رقة  ،فطرة وخلقة وإنما يملك اإلنسان جوارحه المكتسبة
 .المشاعر وحب األلفة شيئا كثيرا

نطالقا من هذا الفهم العنيف لعاطفة المحبة، فإنه لم يجد حرجا في التعبير عن وا
عواطفه، الصادقة ومشاعره تجاه المرأة التي أحبها ولعل من أروع شعره في هذا 

 :(23)المجال األبيات التالية
 

 وددت بأن القلب شق بمديــــــــة        وأدخلت فيه ثم أطبق في صــدري
 تحلين غـيــــــره        إلى ملتقى يوم القيامة والحشــــــرفأصبحت فيه ال 

 رسكنت شغاف القلب في أحكم التب    ن فيه ما حييت فإن أمــــت تعيشي
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نادرا ما صدر عن الشعراء   فهذا الفيض من المشاعر الصافية وهذا التدفق العاطفي
له عندما نعي إليه من وعلى غرار األبيات السابقة ما قا في أشعارهم الغزلية العرب

متلهفا على  حيث أنشد هذه األبيات متحسرا نحو المقابر  فقام فارا بنفسه كان يحب
 :( 24) المحبوبة الفقيدة

 
 وددت بأن ظهر األرض بطـــــــن      وأن البطن صار منها ظهـــــــرا
 راوأني مت قبل ورود خطـــــــــب         أتى فأثار في األكباد جمـــــــ

 وأن دمي لمن قد بان غســــــــــل       وأن ضلوع صدري كن قبـــــــرا
 
أن الشاعر يستثمر حججا ويوظفها في شعره؛ ويوجه المتلقي نحو النتيجة التي  رىن

تبحث في مقاصد  محاجةيبتغيها، حينما يريد إقناعه بأفكاره والتأثير فيه، ولكون ال
المتكلمين، فال تقتصر الدراسة فيها على اللغة العادية فحسب؛ بل يمكن تطبيقها كذلك 

وانطالقا من هذا الفهم الراقي عند ابن حزم لعاطفة المحبة، ،  على الخطاب الشعري

فإن صورة المرأة ترد في أشعاره مشرقة ومشرفة، في كثير من قصائده ومقطوعاته 

منها على سبيل المثال هذه األبيات التي يصف ،  تاب طوق الحمامةالتي يتضمنها ك

في  المحاجة تبرز فيها طريقة مشيها، وصفا رقيقا ودقيقا ينم عن دقة مالحظة وبراعة

التشبيه والتصوير
(25 )

: 
 

 كأنها حين تخطو في تأودهــــــــا         قضيب نرجسة في الروض ميـاس
 ـــا         ففيه من وقعها خطر ووســـــواسكأنما خلدها في قلب عاشقهــــ

 كأنما مشيها مشي الحمامــــــة            ال كد يعاب وال بطء به بــــــــــاس
 

فانظر إلى هذه الدقة في تشبيه مشية هذه المرأة، فتارة هي قضيب نرجسة مياسة، 

خاطرة أو وسواس )فكرة( بقلب عاشقها وتارة  كأنهاوتارة يشبه وقع خطواتها لخفتها 

فتشبيه الشاعر ،  حيث ال كد أو تعب أو سرعة وال بطء به باس يشبهها بمشية الحمامة

هنا هو ان يماثل بين المشبه والمشبه به ،فيجعل المتلقي يعقد مقارنة بينهما ويحاول 

ع المتلقي بما يقول معرفة وجه الشبه بينهما ،فأن أحسن الشاعر في ذلك أسهم في أقنا

،ذلك ان التشبيه )يقع بين شيئين بينهما اشتراك في معان تعمهما ،فأحسن التشبيه ما 

وقع بين الشيئين اشتراكهما في الصفات اكثر من انفرادهما فيه حتى يدني بهما الى 

حال االتحاد (
(26) 

، وقد كان ابن حزم جدليا يحب االنتصار والغلبة ويميل الى االفحام 

القناع ، وقد تسرب ذلك الى شعره فيقول في معنى انتظار الزيارة وا
(27) 

 

ً  الليل جاءني أن الى أقمتُ    االمل غاية ويا سؤلي يا لقاءك               راجيا
ً  يأس ال                 أكن ولم عنك اإلظالم فأيأسني   يتصل الليل بدا إن يوما
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 يستدل االمر مشكل في بأمثاله                  خبره يكذب ليس دليل وعندي
 يزل ولم فينا النور ودام ظالم                   يكن لم الزيارة رمت لو ألنك

  

فابن حزم يريد ان يصف جمال المحبوبة باإلضاءة حتى يتبدد ظالم الليل ونجد 
االساليب تليق المحاجة في االلفاظ )وعندي دليل،مشكل االمر،ألنك لو(وكل هذه 

بالمناظرة والحجاج فالشعر اليكون شعرا اال بقدر اقترابه من تكوين صورة فنية يتم 
 حيث تمتلك األنغام األسماعفيها التجريد العيني والتصوير الفني واالنتقال الى المجاز،

فتستولي على النفس بإبداع وتؤثرعليها لتحدث اإلمتاع فالطابع اإليقاعي يحدث 
ومن ميله اال االفحام  ذهن المتلقي فيكسب الخطاب نفسية حجاجية قوية االنفعال في

 :(28)والغلبة وقوله فيمن أحب في محبوبة صفة لم يستحسن بعدها غيرها
 

 يعيبونها عندي بشقرة شعرها               فقلت لهم هذا الذي زانها عندي 

 غواية ممتديعيبون لون النور والتبر ضلة              لرأي جهول في ال

 ولون النجوم الزاهرات على البعد     عائب هل عاب لون النرجس الغضو

 وأبعد خلق هللا من كل حكمة               مفضل جرم فاحم اللون مسود

 به وصفت الوان اهل جهنم               ولبسة باك مثكل االهل محتد 

  سبيل الى الرشدومذ الحت الرايات سودا تيقنت          نفوس الورى ان ال

نجد الشاعر يرغب صفة الشقرة في محبوبته لفرض مشاعره وايرادها بالوجه المؤثر 
لفرض فكرته التي أراد ان ينظمها في شعر وقدرته على التوظيف الجزئي للمحاجة 

 والتي من ضمنها  انتقاد لجماعة الرايات السود في المشرق .

ن حزم ،فقد جاءت معظمها بغير تكلف بل فهذه أهم عناصر التجربة العاطفية لدى اب
كانت نتائج بالغة عفوية وفصاحة لسان مع تضمين المحاجة في اغلب االبيات للتأثير 

 في المتلقي وبالتالي اقناعه .

 المحاجة السياسية

ولئن كانت هذه المحن نموذج  تعرض المفكر والفقيه في مدينة قرطبة المحن والفتن 
عندما تضطرم في جوانبها نار الحقد والضغينة ، فأن من ادران النفس البشرية 

ضررها يصيب االفراد من االمة والجماعة منها لذا يمكن ان نعتبر الضرر محدودا 
زمانا ومكانا ، لكن هناك ضرب آخر من المحن يتمثل في حرق كتب المفكرين 
ل وابداعات المبدعين ومصنفات العلماء وهذا اشد انواع البالء الن ضرره يشم
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المجتمع بأكمله واالمة باسرها بل االنسانية قاطبة حاضرا ومستقبال اليس في حرق 
الكتب محاولة إليقاف نمو العقل البشري وبالتالي ايقاف التطور الفكري والحضاري؟ 
انها بحق الجريمة الكبرى ضد االنسانية جمعاء وفي االندلس تعرض العقل البشري 

عياء الفكر سهامهم نحو انتاج العقول النيرة  للمصادرة ، وقف المنافقون من اد
فأصبح مستهدفآ ألنه يفضح زيفهم ويكشف خداعهم  فعمدوا نكايته وتشفي الى دسائس 

النار إلطفاء نور المعرفة  ايحيكونها وحفالت الحرق يقيمونها قربان لشهواتهم فأشعلو
ً وهذا سر من  اسرار افول واخماد نور العقل وهكذا احرقت كتب ابن الحزم افكا

االندلس سياسيآ واجتماعيآ وبقاءها نسيبيا وحضاريا وفكريا وهو سر قد ال نكون 
 :(29) فهمناه نحن العرب الى اليوم، يقول عند احراق كتبه محتجا

 فإن تحرقوا القرطاس ال تحرقوا الذي          تضمنه القرطاس بل هو في صدري 

 ويُنزل إن أنزل ويدفن في قبرييسير معي حيث استقلت ركائبي              

 دعوني من إحراق رٍق وكاغٍد                وقولوا بعلٍم كي يرى الناس بدري

 وإال فعودوا في المكاتب بدأة                  فكم دون ما تبغون هلل من سترِّ 

وقد كان ابن حزم قد شكا من تحول أخالق الناس ومن مضايقة أهل زمانه وكيدهم،  
لك عدة قصائد، منها هذه االبيات  التي ظاهرها االفتخار وباطنها محاجة وله في ذ

  :(30) دتفضي الى أسى مرير وحسرة مؤلمة  لما قوبل به علمه من إنكار وجحو

  ولكن عيبي أن مطلعي الغــــــــرب  أنا الشمس في جو العلوم منـيــــرة          
 لجد على ما ضاع من ذكري النهــب    ولو أنني من جانب الشرق طالـــع         

 ال غرو أن يستوحش الكلف الصـبو         ولي نحو أكناف العراق صبابــــــة   
 فحينئذ يبدو التأسف والكـــــــــرب     فإن ينزل الرحمن رحلي بينهــــم          
 وأطلب ما عنه تجيء به الكتــــــب   فكم قائل أغفلته وهو حاضــــــــر           
 وأن كساد العلم آفته القــــــــــــرب   هنالك يدري أن للبعد قصـــــــــة            

على ضياع علمه وسط  حسرته إن حسرة ابن حزم تبدو واضحة في هذه القصيدة
ن إ، يقدرونه حق قدره وفي القصيدة شوق الرحيل إلى العراق كبديل آخر أناس ال

لقدروا علمه   أزمته مع أهل عصره كونه يعيش بينهم فلو كان بروزه من جهة الشرق
قصد اإليقاع به لدى  وتسقطوا أخباره في فضول عجيب لقد امتحن ابن حزم بالناس، 

 الحكام.
)لعل أحفل شعر أبن حزم أخصبه عناصر القصائد التي يفخر فيها بنفسه ويدافع عن 

 (31)على النيل منه والحط من قدره(غاياته ويصف تواطؤ الخصوم 

ومما قاله في هذا الصدد قصيدة، نقتصر فيها على هذه األبيات التي تتسم لهجتها 
 (:32)باالحتجاج ولغتها بالغضب واالستنكار
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 احسرتا إنني بالناس ممتحــــن إني ألعجب من شأني وشأنهـــم             و
 وطارت به األضعان والسفــن إال         ما إن قصدت ألمر قط أطلبـــــــه 

 أما لهم شغل عني فيشغلهـــــــم أو           كلهم بي مشغول ومرتهــــــن
 دعوا الفضول وهبوا للبيان لكـــي           يدري مقيم على الحسنى ومفتتن

 حـــــــــنموال موحسبي هللا في بدء وفي عقــــــب           بذكره تدفع الغما
 

فالحسد والنميمة والفضول في تسقط األخبار رذائل تثير حفيظة ابن حزم، وتثير 
مشاعر الغضب في نفسه، وقد عملت أساليب النداء واألمر والتعجب وغيرها من 
األساليب اإلنشائية على إبراز هذا الجانب االنفعالي في نفسه اتجاه تلك الفئة من 

ير من مؤلفاته وأورد األمثال والحكم في ، وقد أشار إلى هذه الظاهرة في كثالناس
منها: "أزهد الناس في عالم أهله" ويأتي بقول عيسى عليه السالم: "ال يفقد النبي   ذلك

آخر هذا في كتبه المتفرقة وإذا كان ابن حزم، قد شكا من إلى  (33)(حرمته إال في بلده
من القيم كقيمة بعض الحساد والمناوئين من أهل عصره، وتحسر على افتقاد كثير 

 ….بين الناس والعلم0المحبة والوفاء والمودة 
ساعيا الى تبليغ خطاب ما  راميا الى التخاطب معاناته، يكلما كان الشاعر صادقا فً )

والتواصل مع االخرين له غاية واضحة وهدف محدد يرمي اليه كلما كان شعره اكثر 
  (34)حجاجية (

به في خضم أحداث جسام فإنه بالمقابل، له وعندما تروض االقدار الشاعر وتلقي 
أشعار في تمجيد الصداقة والمودة التي مازالت تربطه ببعض رجاالت وأدباء 
عصره، منهم عبيد هللا بن عبد الرحمن بن المغيرة )ابن أمير المؤمنين الناصر( وكان 
دة صديقا البن حزم، ومما قاله، موجها الخطاب لهذا الصديق، مؤكدا فيه على المو

 : ( 35)التي تجمع بينهما، هذه األبيات

 أودك ودا ليس فيه غضاضـــــــــــة           وبعض مودات الرجال ســـــراب
 وأمحضك النصح الصريح وفي الحشا         لودك نقش ظاهر وكتـــــــــــاب

 ـــابومالي غير الود منــــــــــــك إرادة            وال في سواه لي إليك خطـــــ
فالشاعر  يحاول إظهار  شعور الود والنصح  في قلب صديقه ابن الخليفة وذلك من 

في السامع مما حجاجية خالل سبك لفظي وحبك للمعاني التي أدت وظيفة تأثيرية 
يؤدي به إلى الوصول إلى درجة من االقتناع الباطن بما يقول، وبذلك يصل ابن حزم  

 وهوتواصليا مع اآلخر هذه األلفاظ قد أدت بعدا إلى مقصديته من نظمه وبهذا تكون
 . المتلقي

 المحاجة الفلسفية 

جاج ويُسّمى بفن اإلقناع العقلي إذ يعتمد  ةالمحاجة  الفلسفي   هو نوٌع من أنواع الحِّ
على حجج منطقية ويطلق عليها ُمسّمى االستدالل كما أنّه يسعى لوصف وتوضيح 
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الحجاجي للتأكد من ترابط عناصره معاً، لذلك الخاص في الخطاب  المنطق الداخلي
يسعى المحاجة الفلسفية إلى تطبيق االعتماد المباشرعلى منطق العقل في طرح 

ومادام ابن حزم يغلب في شعره عن عاطفة أو تجربة  صادقة فال بد من أن ،  الحجج
عر صادر شعره أو بمعنى اخر هذا الش هناك أثراً لصناعة االتجاه العقلي والفلسفي في
 .عن ثقافة ابن حزم معبر عن اتجاهاته العلمية

وقد كان ابن حزم صاحب منهج عقلي حيث يقول:)ان المرجوع اليه حجج العقول 
وموجباتها فان العقل انما هو مميز بين صفات االشياء الموجودات ،وموقف المستدل 

الناظر في شعر و (36)به على حقائق كيفيات االمور الكائنات وتمييز المحال منها (
ابن حزم الذي تضمنه طوق الحمامة يجد تأثيرا واضحا بالمصطلحات الدينية 
واللغوية والفلسفية والحكمة ،وميال الى الجدل والمحاجة التي تؤدي الى االقناع ،وهي 

  :(37)المالمح المميزة لشعر ابن حزم ،فمن تأثره بالفقه وأصوله وعلوم الدين قوله

 ه أشقى وأتعبـــُد وإني فيـــأري      سي في الذي       وأعدل في اجتهاد نف
 واها صح ما أنا أرغب ـوأصرف نفسي عن وجوه طباعها            إذا في س

 رب ــا هو أدنى للصالح وأقــــبمنا                   ـرائع قبلـــكما نسخ هللا الش
 وألقى سجايا كل خلق بمثلها                    ونعت سجاياي الصحيح المهذب 

 كما صار لون الماء لون إنائه                 وفي االصل لون الماء ابيض معجب  
 
 بتكراره جموده طوق كسر الشاعر أن إال اإلنشائي األسلوب غلبة من الرغم علىو

 للشاعر النفسي الجانب عن كشف مجرد يكن الفلسفية لم ألفاظ للقافية، فتكرار وكسره
 بلغا أثرها وليكونها وتأكيد المعنى لتقوية وظف عندما النص في فنية قيمة أضاف بل
 على أضفى يتال عن الصورة الفنية فضال االستجابة تحقيق إلى وادعى المتلقي في

ً  النص فنراه  يجنح الى الجدل وابداء الحجج وعيب ، حجاجيا مؤثرا في المتلقي  طابعا
الرأي المخالف ومن ذلك اللون االحتجاج الفلسفي ويتخذ التصوير وسيلة لإليحاء 

 : (38)فيقول
 

 ويامن المني في حب        من لم يره طرفي 

 لقد افرطت في وصفك     لي في الحب بالضعف

 فقل هل تعرف الجنة       يوماً بسوى الوصف 

يوظف ثقافته الدينية ليحتج الن الوصف مقبول ومحبب ، فابن حزم قد   فشاعرنا
أحب جارية وأخذ يصفها ويصف حالته معها ،فإذا بالعاذل يقف له بالمرصاد فيقول 
له ما فائدة الوصف وما داللته على الواقع ؟ فيأتي بالحجة الدامغة مستندا الى ثقافته 

الوصف ولذلك قال في من المه في حبه  الدينية فإن الجنة لم تعرف اال من خالل 
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لشخص لم يره وبال شك ان الوصف قد يحدد كثيرا من المالمح وينقل بعض اجزاء 
 الحقيقة ان لم يكن جلّها .

وإذا قلنا ان ابن حزم رجل فقيه يأتي بالحجة تلو الحجة ليثبت قوله فانه  جعل ذلك 
  ( : 39)ديدن في كل شعره يقول 

 ضائل             عدل وفهم وجود وباس زمام أصول جميع الف

 فعن هذه ركبت غيرها فمن             حازها فهو في الناس راس 

 كذا الرأس فيه االمور التي            بإحساسها يكشف االلتباس 

وله ابيات اخرى في المحاجة العقلية فهو يجعل التفكر بالعقل اساس الحياة إذا كان 
 :  ( 40)ة والعلممحصناً باإلخالق الحميد

 إنما العقل أساس                      فوقه االخالق سوُر 

 فتحلَّ العقل بالعلم                    وإال فهو بورُ 

ثم يدعم ابن حزم خطابه الفلسفي بأبيات شعرية يحكيها عن نفسه تحمل في طياتها 
 :( 41)رؤى محاجة فلسفية خاصة البيت الرابع منها

 الباقي على حسب كونه                 تناهى فلم ينقص ولم يزدودادي لك 

 وليست له غير االرادة علة                        وال سبب حاشاه يعلمه احد

 إذا ما وجدنا الشيء علة نفسه                      فذاك وجود ليس يفنى على االبد

 فإعدامه في عدمنا ماله وجد  وإما وجدناه لشيء خالفه                         

فكانت االبيات الشعرية فلسفية أال انها واضحة باعتبارها مقدمة بكالم نثري يشرحها 
 لتأتي بدورها وتجعل منه شعرا ًفلسفياً بعد ان كان نثرا ضمن الخطاب الفلسفي .

تبقى المحاجة مثيراً اسلوبيا يقوم على االنحراف والغموض والتكثيف وهو مايجعل 
خطاب الشعري مفتوح على تأويالت كثيرة يحاول كل قارئ فيها الوصول الى ال

 المعنى ومتى أدركه شعر بلذة الخطاب الشعري

 المحاجة الدينية 
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عن نظراته في الدهر والزمان وتأمالت في أخالق  هي خالصة تجاربه وتعبير   
وهي قصائد طويلة نسبيا قياسا مع أشعاره ، الناس وفي الحياة والموت وما بعد الموت

يقول د.عبد الكريم خليفة:)وإذا ما تتبعنا  الموضوعات التي سلف عرضهافي األخرى 
ابن حزم في أشعاره في الحب وجدناه يبلغ حد الرمزية الصوفية وهو الظاهري 

لما وكأن ابن حزم  يهرب إلى هذا الجانب الروحاني الغيبي ك( 42)المتشدد في مذهبه (
 ضاقت نفسه ذرعاً بالتشدد في االخذ بالظاهر

معتبرا ما دونهما من  يؤكد فيها على قيمة الدين وقيمة العرض التياألبيات ومن 
 :(43)  قائال أمور الحياة  يسير ألنها ال تدوم

  جعلت اليأس لي حصنا ودرعــــا       فلم ألبس ثياب المستضــــــام
 عنـــــدي        يسير صانني دون األنـــــــاموأكثر من جميع الناس 

 إذا ما صح لي ديني وعرضــــــي      فلست لما تولى ذا اهتمــــــــام
 تولى األمس والغد لســــت أدري      أأدركه ففيما ذا اغتمـــــــــام

 
فيما يتعلق  ومن أجمل قصائده في هذا الباب هذه القصيدة التي أوردها الحميدي

دهر وصراع اإلنسان معه والذي ال يذيقه سوى الندم والهم والحسرة بعد أن تذهب بال
 :(44) اللذات وتزول المتع

 فجائعه تبقى ولذاته تفنـــــــــــى             هل الدهر إال ما عرفنا وأدركنــــا 
 كمر الطرف واستخلفت حزنات تول               إذا أمكنت منه مسرة ساعــــــــة 

 نود لديه أننا لم نكن كنـــــــــــــا            إلى تبعات في المعاد وموقـــــــــف 
 وفات الذي كنا نلذ به عنـــــــــــا              حصلنا على هم وإثم وحســـــــرة 
 وغم لما يرجى فعيشك ال يهنـــــــا             حنين لما ولى وشغل بما أتــــــــى 

 إذا حققته النفس لفظ بال معنـــــى                كنا نسر بكونــــــــــه كأن الذي 
لما فيه من صدق وإيجاز  -في رأينا-ل أبيات الحكمة موهذا البيت األخير من أج

 وتكثيف للمعنى.
الشاعر ف ،وفيها تكرار للمعنى بصور مختلفة بغية تثبيته في الوجدان واألذهان معا

حينما يريد  ويوجه المتلقي نحو النتيجة التي يبتغيها في شعره يستثمر حججا ويوظفها
تبحث في مقاصد المتكلمين فال تقتصر  محاجةإقناعه بأفكاره والتأثير فيه، ولكون ال
 بل يمكن تطبيقها كذلك على الخطاب الشعري الدراسة فيها على اللغة العادية فحسب

ججه، فالشاعر يمتلك طاقات أساليب إقناعية توظيفا يدعم ح بن حزم وظف احيث 
تعبيرية فذة، كما استخدم ألوانا بيانية أضافت لجمالية القول الشعري قوة حجاجية 

 . فكانت سبيال في تحقيق اإلمتاع واإلقناع
قد ال يتفطن المتلقي إلى الحجة  قد تختفي الحجة في الشعر وراء المعاني المجازية)و

ويمكن تحديدها  لمجازية في حد ذاتها حججاوقد تكون هذه المعاني ا وراءها الكامنة
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وهذا ما ، (45()عن طريق تحليل المعنى وفهم مقاصد الشعراء وأهدافهم اإلقناعية
من المعاني المجازية التي تضفي مسحة الزهدية والوعظية  ابياته  في هنالحظ

الفانية كالقصيدة السابقة تحذير للنفس من اإلنسياق وراء ملذات الدنيا هي وحجاجية ،
وعدم االغترار بما قد يبدو من غضارة العيش فيها فهي غضارة ستذوي سريعا 
ويمحي لونها األخضر بعد هذا القسم الخبري ينتقل إلى التعجب، تعجبه من ذلك 
اإلنسان المغتر بالدنيا وبمتع الحياة مع أن الموت يالحقه، فتبا لنفس ال ترعوي قادها 

 :(46)لهو ساعة إلى العذاب
 غضارة عيش سوف يذوي اخضرارها      رتك دنيا، مسترد معارهـــــــا أعا

 وقد حان من دهم المنايا مزارهـــــــا      وهل يتمنى المحكم الرأي عيشــة 
 وقد طال فيما عاينته اعتبارهــــــــا       وكيف تلذ العين هجعة ساعـــــة 

وقد ساعد على ذلك إيقاع القصيدة فيها نفس وعظي حزين، كأنه وتر جنائزي، 
القصيدة الذي يمتد بطيئا وحركة المد التي أشبع بها الروي "الهاء" مما جعل إيقاعها 

تكرار التوبيخ للنفس اإلنسانية وهي عند ابن حزم  بيات وفي هذه اال مردودا وممتدا
كما أنها عمياء في  ،نفس أمارة بالسوء ميالة دوما إلى األهواء والرغبات المادية

هكذا يمضي ، ها بالعقل وألجمها بالتبصر في عواقب األمورحيولها إال من كبح جمام
يقرع تلك النفس التي تنساق دوما وراء الملذات والمكاسب الفانية ضاربا  بياتهفي ا

 األمثلة باألمم البائدة.
ثم ينتقل إلى تحليل االضطرابات النفسية لذلك الشخص الذي ال يستطيع التحكم في 

 إما ضعفا أو خوفا من سلطة دنيوية وكأن ابن حزم يستبطن دواخله وميوله نوازعه
وال عجب، فقد ألف رسالته مداواة النفوس وفيها استشفاف باطني لكل أحوال النفس 

مع  االنسياق البشرية وأهوائها وتقلباتها بين الحسد والطمع والرياء والنفاق و
 :(47)هأبيات هامنو وكل األمراض النفسية تالشهوا

 على أنها باد إليك ازورارهــــــــا        أراك إذا حاولت دنياك ساعيــــا 
 وتبدي أناة ال يصح اعتذارهـــــــا     وفي طاعة الرحمن يقعدك الونـــى 
 وتنسى التي فرض عليك حذارهـا       تحاذر إخوانا سنفنى وتنقضـــــي 
 مبينا إذا األقدار حل اضطرارهـا        كأني أرى منك التبرم ظاهـــــــرا

 مضت كان ملكا في يدي خيارهــا    هناك يقول المرء من لي بأعصـــــر 
وهكذا يمضي ابن حزم في تحليل مشاعر الندم والحسرة التي قد تنتاب هذا اإلنسان 

وقد بقي وحيدا يواجه ربه بعد أن تبرأ منه كل الخلطاء يواجه ظلمة  االحتضار ساعة
 ستحضر يوم البعث مترقبا يوم الجزاء.وي القبر

ريو المحزن والمفجع للمصير يناوكأننا عندما نقرأ هذه القصيدة نتتبع مع الشاعر الس
وانغماسه فيها إلى آخر رمقه، بل كأننا نشاهد  اإلنساني منذ شبابه وإقباله على الدنيا

اعده على وقد س البشرية يعرضه ابن حزم أمام شاشة مكبرة سألطوار النفشريطا 
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ذلك توظيفه لكثير من األساليب اإلنشائية كالنداء والتعجب واالستفهام اإلنكاري 
 الخ.…واألمر والنهي والتقريع

بين اإلخبار والطلب، مما منحها حيوية وإقناعا المحاجة الدينية كما تراوح أسلوب 
ين في كما أن هذه األساليب كلها تكشف عن توتر الشاعر وعن مشاعر التد، وتأثيرا
 .نفسه
 

 الخاتمة

يكتسب الخطاب الشعري المبني على المحاجة تعدد القراءات  اذ ان كل قراءة له     
هي إضاءة       لجانب من جوانبه وكل تأويل هو محاولة لتقريب المعنى ، الن 
المحاجة في هذا الفهم جوهر االبداع وذلك من قبيل المحاورة التي تعكسها بين الذات 

خران فهي تعكس رؤية مثالية للواقع وما يجب ان والموضوع االخر الذي يتنازعه اال
يكون عليه الواقع فالشاعر يغالط من اجل اثبات شيء هو موجود بالضرورة اال ان 
اختالف اآلراء حالت بينه وبين االدراك واتضح ان الشاعر في المحاجة اليسعى الى 

ا يجعل بناء نظرية مشتركة وإنما يسعى إلى اثارة انفعال الطرف االخر وهذا م
 الحجاج فيها انفعاليا يحافظ على االختالف بين الطرفين 

األهمية في دعم القوة الحجاجية للقول، إذ ال  بالغ لألساليب البالغية دور ومن هنا فإن
 يستعملها 

الشاعر من أجل إضفاء المسحة الجمالية فحسب؛ بل كذلك من أجل اإلقناع والتأثير، 
المستعملة في الشعر يمكن لنا التمييز بين الشعر  وعن طريق البحث في أنواع الحجج

والتي يسميها -الحجاجي والشعر غير الحجاجي. كما تضطلع األساليب اإلنشائية
واألساليب المغالطية بوظيفة حجاجية؛ لكونها  -التداوليون اليوم األفعال اإلنجازية

لتي يدفعون بها لذلك يكثر الشعراء من المغالطات  ا تدفع المتلقي لإلنجاز والعمل
 هدفي محاجة اسلوب اللذلك نرى ان المتلقي الى بحث وتأمل والتعمق في فهمها ،

العاطفي " و بهذا  التأثيراالقناع انه " اسلوب يعتمد على المحسنات اللفظية و  الى
 التأثيربغرض شاعر بحد ذاته يعد من تقنيات المحاجة ، التي يتوسل بها ال فاألسلوب
 في المتلقي  التأثيرالغرض منه االمتاع و  سلوبفاألو االقناع 

براهين مباشرة و غير مباشرة مما يجعل المتلقي يولي   هفي شعرابن حزم اعتمد  
اهتماما لشعره ، فانجع الحجاج ما وفق في جعل حدة االذعان تقوى درجتها لدى 
السامعين المهيئين لذلك العمل في اللحظة المناسبة و المقام المناسب و هذا ما قمنا 

 ةبمالحظته في المتون الشعري

استيحاء من المواقف النفسية التي كانت تعرض له ابن حزم يقول الشعر واتضح ان 
لم يكن الشعر تهويما خياليا فحسب أو مجرد حيث  التجارب الحية التي يمر بها ومن
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 الن  صنعة فنية أو تقليدا لتجارب اآلخرين، بل هو سرد أدبي للواقع وتسجيل فني له
 ة غزلية أخرىلغ -في رأينا-أسس ابن حزم حيث ، الشعر عنده يكاد يطابق الحياة

وهي لغة قائمة على الصدق والواقعية  مخالفة لما كان معهودا لدى معظم الشعراء
 وعلى تجارب عاطفية حقيقية مر بها.

نتيجة  التحليل والتفريع في شعرهونالحظ ان المحاجة يسعى من خاللها الشاعر الى 
سير المتبحرة الواسعة كاألصول والجدل على الخصوص والفقه والتف ثقافته

 الخ خصوصا تلك األشعار التي واجه ببها خصومه مجادال.… والتاريخ
وهناك إضافة إلى هذا عدة جوانب وصور يمكن التقاطها من شعره، جوانب أخالقية 

 .صره وسلوكات بعض أفراد المجتمع األندلسي وطريقة تفكير أهل ع

وختاما نشير الى ان الجمل في استعمالها ال تتحدّد بظاهر داللتها دائما ،إذ يمكن ان 
يتخذ الظاهر ذريعة لتأويل تشترك فيه عدد من المعطيات الداخلة في الخطاب  
الشعري ،ذلك انه ينبغي التنبيه الى ان للجملة وظيفتين دالليتين وظيفة اصلية قارة في 

متغيرة تبعا لتغير ظروف االستعمال وهي وظيفة ال القواعد المضبوطة  ووظيفة 
 يمكن ان تقنن إال حسب الظرف االستعمالي للمتكلم والمستمع والمقام. 
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Abstract 

     Because of the importance of the theory of modern argument 

(Almuhajja) in the extrapolation of our Arab heritage, we decided 

to research the mechanisms applied to the poetry of one of the most 

outstanding figures of Andalusian thought, bin Hazm Al-Dhahiri of 
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Andalusia in an attempt to convince the recipient and to explore the 

purposes of poetry and the power of argument in the purposes of 

Ibn Hazm's poetry. 

     Argument is an artistic device and it is a rhetorical pragmatic 

technique employed by the poet in building his poetic discourse to 

provoke the recipient and drive him to intensify the search for the 

implicit meanings that the poet tries to communicate. It is also a 

linguistic feature that gives beauty to what is said and endows it 

with poetic nature. The poetic language is primarily metaphorical 

language aiming at stating as well as giving enjoyment by 

defamiliarization without ambiguity and sophistication. Argument, 

therefore, achieves two aims: (conviction and pleasure) which 

show the poet's ability and difference between poetry and non-

poetry and it may be a disgraceful feature of discourse turning it 

into riddles. 

     Thus, rhetorical techniques play a very important role in 

supporting argument, which is not used by the poet just for the sake 

of aesthetic beauty only; it is used for affecting and convincing the 

reader. Researching in the types of argument used in poetry, we can 

distinguish between argumentative and non-argumentative poetry.   

Key Words: Poetry, argument, Ibn Hazm. 
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 البنية الدرامية في شعر حكيم الداوودي
 الم عامل هزاعاح د. م. . أ

 جامعة تكريت / كلية التربية للبنات
 

 الملخص
البنية الدرامية في الشعر تعني فيما تعنيه حضور أكبر قدر ممكن من عناصر البناء     

الشعري، إذ ال بد من وجود عناصر الزمان والمكان الدرامي المعروفة في العمل 

والحدث والشخصية والصراع والحراك الفعلي الدرامي لألفعال الشعرية والصور 

نص شعري بشكل عام إال  م من وجود المالمح الدرامية في أيالشعرية، إذ على الرغ

أن الوجود الدرامي المقصود هنا هو وجود واع ومقصود، أي أن الشاعر يتعمد 

استحضار القيم الدرامية كي يجعلها تعمل في قصيدته بصورة واضحة، بما يطور بنية 

قصيدته ويعمق حضورها الشعري. وتظهر هذه العناصر الدرامية في العمل الشعري 

لشكل العام للجنس األدبي الشعري بحيث يتحول إلى مسرحية من دون أن تؤثر في ا

مثالً، بمعنى أن الشعر يبقى شعرا مهما استخدم من عناصر وقيم درامية في قصيدته، 

وهذه العناصر الدرامية تعمل على تعضيد البنية الشعرية بمالمح وعناصر تشكيل وبناء 

اشمل وأكثر قدرة على القارئ درامية، تجعل من النص الشعري ذا قيمة تركيبية أهم و

شعر حكيم الداوودي بشكل عام حافل بالكثير من عناصر البنية الدرامية  والمتلقي دائماً.

التي تشكل فضاء يعمق في قصائد الشاعر روح الحركة والفعل والتطور الدرامي 

والصراع اللغوي والصوري، وسنحاول انتخاب مجموعة من قصائده ذات الطبيعة 

الواضحة من مجموعتيه الشعريتين )زمن الجوى(، و )حين في الغربة(، الدرامية 

وتحليلها بما يوضح القيمة التعبيرية الفنية والجمالية لحضور البنية الدرامية في هذه 

 القصائد. 

 م الداووديالمفتاحية: البنية، الدرامية، حكيالكلمات 

 

 تداخل األجناس األدبية في الشعر:
من الفنون اإلبداعية التي تستوعب حضور الفنون األخرى فيه بشكل يعدّ فن الشعر     

واسع فيما يصطلح عليه بتداخل األجناس، حيث إن الشعر أحد أهم األجناس في األدب 

العربي وال بد له كي يتطور أكثر أن يقبل هذا التداخل مع الفنون األخرى القريبة منه، 

غيرها، وربما يأتي فن الدراما )المسرح( ومن هذه الفنون الدراما والسرد والتشكيل و

في مقدمة الفنون التي يقبلها الشعر لوجود عالقة وطيدة بين الفنين، وطالما أن مسألة 

( فهذا يعني أنها ضرورية 1)))مجرد مشكلة تصنيف(( األجناس األدبية وتداخلها ليست

الجمالية ذلك وحاسمة وال يمكن التغاضي عن ضرورتها، حين تستدعي الحاجة الفنية و
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من أجل قوة أكبر للنص الشعري طالما أنها داخلة في صميم النسيج الشعري وطبقاته 

 .النصية

يدان هذه األفكار من مهو أول من نقل الناقد والمؤرخ الفرنسي برونتير إن     

األدبي فصارت جزّء مهما من الثقافة النقدية المنهجية  البيولوجيا إلى ميدان النقد

األدب حيث استعمل مصطلح نوع  ي تاريخ))فألف كتابه عن تطور األنواع فالحديثة، 

genre   ليصف من خالله خصائص األدب وتطوره. ورغم ظهور مصطلحات أخرى

من  أخوذةم "جنس" فكلمة genre))(2،) نوع والمرادفة لكلمة kindوtype كنمط 

هذه  عندما قاربيتور، ". إال أن كارل فمصطلح  "نوعوكذلك بيعية، العلوم  الطقاموس 

بدأ بتحديد ماهية األشياء تبعاً لخصائصها مستنداً إلى التصنيف العلمي  ،نقديا اإلشكالية

" باعتباره الوحدة "الجنس، لذا نجد عنده مصطلح الطبيعية المستخدم في العلوم

(، فالجنس يضم في داخله مجموعة أنواع ألنه هو المصطلح الحاوي والنوع 3)األوسع

  ء منه.هو جز

قوانينها الخاصة صيغ فنية عامة لها مميزاتها و)) وتوصف هذه المصطلحات بأنها    

 فيها من أو مجموعات ينتظم خاللها اإلنتاج الفكري على ما وتحتوي على فصول

(، وهي كثيرة في ميدان العمل النقدي لكن مصطلحي الجنس 4(()اختالف وتعقيد

في الدرس النقدي الحديث، إذ أخذ هذان  والنوع هي األكثر تداوال واستخداما

المصطلحان دوريهما على أوسع وأشمل نطاق في الدراسات النقدية الحديثة لمجمل 

الفنون األدبية، ومنها الشعر والسرد على اختالف أنواعهما داخل إطار كل جنس منهما، 

تقد بوجود وبقي الخالف حولهما ساري المفعول في المدونة النقدية العربية بين من يع

فارق بين الجنس والنوع، ومن يعتقد بعدم وجود فارق، لكن الرأي الغالب هو في صالح 

كون الجنس هم المصطلح األعم واألشمل والنوع هو جزء من أجزءا الجنس، بما يحقق 

 العالقة الكلية والجزئية بين المصطلحين.

يعود أخرى متعددة، و وكما أن للمصطلح إشكالية فإن لطريقة التصنيف إشكاليات     

في  يواجهناما لعل أبرز السبب في ذلك إلى اختالف المنهج المتبع في شرح النظرية. 

سياق النظر في إشكاليات هذه المصطلحات الحديثة المنقولة من حقول معرفية أخرى 

ي تعريف فالذي يستخدمون هذه المصطلحات هو اختالف النقاد إلى حقل النقد األدبي 

تحتاج إلى نوع من   (5(()جملة من الصفات األسلوبيةبال شك ))دبية، فهي األجناس األ

حقل النقد األدبي بما يجعلها صالحة للعمل بصورة  التوطين االصطالحي والداللي في

 جيدة.

 

 البنية الدرامية في الشعر:
ن الشعر والدراما فنان متالزمان منذ نشأتهما األولى، فثمة عالقة وطيدة بين الفني    

على أشكال مختلفة، وربما كان من أبرز نماذج هذه العالقة أن األشعار لدى كثير من 

دراما  أمم األرض كانت تكتب على شكل مسرحيات شعرية، وال شك في أن مفردة
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(، وهو ما يتالءم 6)مصدر الفعل أو العمل أو األداءتعني في معناها البسيط غريقية اإل

أو األداء الشعري بوصفه تعبيرا عن حساسية فعلية  كثيرا مع طبيعة الفعل أو العمل

عملية أدائية معينة، على الرغم من أن اإلنسان بطبيعة الحال عرف الدراما قبل 

( بحكم قرب الفعاليات الدرامية بكل منظوماتها إلى طبيعة اإلنسان من حيث 7الشعر)

  الحركة والفعل والتمثيل وغيرها.

تعني فيما تعنيه حضور أكبر قدر ممكن من عناصر البناء  البنية الدرامية في الشعر    

الدرامي المعروفة في العمل الشعري، إذ ال بد من وجود عناصر الزمان والمكان 

والحدث والشخصية والصراع والحراك الفعلي الدرامي لألفعال الشعرية والصور 

ي ما لم تتوافر ليس من السهل أن يتحقق الطابع الدرامي في عمل ٍشعرالشعرية، إذ ))

... فاإلنسان والصراع ية التي ال تتحقق الدراما بدونهاوراءه أو فيِه العناصر األساس

(، إذ 8(()كل قصيدة لها هذا الطابع الدراميوتناقض الشعرية: هي العناصر األساسية ل

على الرغم من وجود المالمح الدرامية في أن نص شعري بشكل عام إال أن الوجود 

قصود هنا هو وجود واع ومقصود، أي أن الشاعر يتعمد استحضار القيم الدرامي الم

الدرامية كي يجعلها تعمل في قصيدته بصورة واضحة، بما يطور بنية قصيدته ويعمق 

 حضورها الشعري.

وتظهر هذه العناصر الدرامية في العمل الشعري من دون أن تؤثر في الشكل العام     

ول إلى مسرحية مثالً، بمعنى أن الشعر يبقى شعرا للجنس األدبي الشعري بحيث يتح

مهما استخدم من عناصر وقيم درامية في قصيدته، وهذه العناصر الدرامية تعمل على 

تعضيد البنية الشعرية بمالمح وعناصر تشكيل وبناء درامية، تجعل من النص الشعري 

 ماً.ذا قيمة تركيبية أهم واشمل وأكثر قدرة على القارئ والمتلقي دائ

إن الغرض األساسي من هذا التداخل األجناسي بين جنس الشعر وجنس الدراما هو     

إذ أّن كل نّص توفير فرصة جديدة لتعميق شعرية النص في كل طبقاته ومستوياته، ))

 الشعرية تُحاول فرز هذه الطبقات فإنّ  ،ن طبقات متعددة ومستويات متفاعلةيتكون م

ين المستويات المتداخلة في النّص الواحد من خالل نصوص وتحديد العالقات القائمة ب

ً عن اللسانيات ،متعددة دون  التي تكتفي بالوصف اللغوي البحت وهذا ما يميزها أيضا

(، فالشعرية على هذا األساس 9(()لتعدد والتفاعل في هذه المستوياتاستكناه التداخل وا

ي والجمالي للنص الشعري، وهي ال تعد أعلى فعالية بنائية ممكنة لتعزيز الحضور الفن

تكتفي كما تعمل اللسانيات بالوصف اللغوي المحض لمكونات القصيدة بل تنتقل إلى 

طبقاتها العليا كي تحلل شعريتها، وتكشف عن النظام الفني والجمالي الذي تعمل عليه 

 القصيدة الشعرية. 

 تواصالون األخرى تمثل وعلى الرغم من أن القصيدة الحديثة في تفاعلها مع الفن    

ألنواع األدبية تؤدي وظيفة ا ، غير أنمسرحية والرواية والشعر والملحمةبين ال اعميق

وهي نبش الدرامية المبثوثة في الوجود والمجتمع والنفس في جوهرها أال  واحدة

ن هي من أولى ثمار (، بمعنى أن الكشف عن الروح الدرامية العميقة للفنو10)البشرية
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التداخل، وربما يكون الشعر هو من أكثر هذه الفنون احتواء على هذه الروح هذا 

 الدرامية في أعماقه الشعرية.

الشاعر حكيم نديم الداوودي من الشعراء المحدثين الذين تحفل قصائدهم الشعرية بالكثير 

من عناصر الدراما، على النحو الذي اخترناه مثاالً لتكون قصائده مسرحا لدراستنا 

  كاشفة عن قيمة العالقة بين فنه الشعرية وعناصر الدراما المتنوعة.ال

 

 شعر حكيم الداوودي:
شعر حكيم الداوودي بشكل عام حافل بالكثير من عناصر البنية الدرامية التي تشكل     

فضاء يعمق في قصائد الشاعر روح الحركة والفعل والتطور الدرامي والصراع اللغوي 

والصوري، وسنحاول انتخاب مجموعة من قصائده ذات الطبيعة الدرامية الواضحة من 

)حين في الغربة(، وتحليلها بما يوضح القيمة  مجموعتيه الشعريتين )زمن الجوى(، و

 التعبيرية الفنية والجمالية لحضور البنية الدرامية في هذه القصائد. 

(( يستفيد الشاعر من داللة العنوان كثيراً كي يحيل على الماءُ في قصيدته التي عنوانها ))

المتعددة على مستوى الصورة الدرامية للقصيدة من بدايتها، فلفظة )الماء( بحكم معانيها 

المعنى المباشر والرمزي واألسطوري وغيره تقدم من عتبة العنوان رؤية درامية، 

فالماء صورة وحركة ومعنى وأمل وحياة وفعل وإنتاج وخصب، وكل هذه المعاني 

 والدالالت حاضرة في الطاقة اإليحائية للمفردة على رأس القصيدة وعنوانا لها.

وصفي يشبه ديكور المسرح، يصف الشاعر فيه مجموعة من  تبدأ القصيدة بمقطع    

الوحدات الدرامية داخل مشهد )الماء( العام، فالماء هنا بمثابة مسرح القصيدة الذي 

 يمكن أن تجري فيه األحداث المحتملة التي تحملها القصيدة:

 

 أطّل علينا مركب  

 غامت خطاه في األثير

 أطّل الهجيرُ 

 يجرُّ ذوائبَه            

موِش وأنَت بال خلٍّ    فوَق الرُّ
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الوحدات الدرامية التي يقدمها هذا المشهد الوصفي االفتتاحي للقصيدة تبدأ بـ )مركب(، 

وتبدو صورة هذا المركب واضحة للعيان بداللة الجملة الشعرية )أطّل علينا( بمعنى أنه 

شعرية رمزية هي )غامت خطاه في األثير( صار بمستوى نظر الرائين، وله صورة 

تعبيراً عن بعده عن خط الرؤية الواضحة التامة، والوحدة الثانية هي صورة )الهجير( 

التي تعني شدّة الحّر في نصف النهار، مقرونة بالصورة االستعارية )يجّر ذوائبه/فوق 

لنوم بسبب الرموش( تعبيرا عما يصيب المرء من كسل وضعف ورغبة في االستسالم ل

شدة الحّر، وهي صورة درامية في جوهرها، ثم تظهر شخصية درامية يخاطبها الراوي 

 )وأنت( موصوفا بالوحدة والضياع )بال خّل(.

شخصية اآلخر )الُمخاَطب( هي الشخصية الشعرية الدرامية المركزية في القصيدة، 

الراوي الشعري، والسيما حين تخضع هذه الشخصية لمحاورة من طرف واحد يقوم بها 

 حين يسائل هذه الشخصية الراِحلة ويرسم لها طريقها ويدعوها لنجدته:

حاَل إلى أين؟  تشدُّ الّرِ

 فما بقَي لديك من الحزن

 ال يكفي فخْذ بيدي

 رّمْم صدى مسلكي

 غط ِّ حوافي شغفي 

 تتشظَّى ما بين السَّديم  واليقظة

 

في عرض الماء والهجير الذي  فهو يسأله في ظّل ما سبق من وصف لصورة المركب

حاَل إلى أين؟يبعث على الضعف ) (، وكأنه ال يوجد طريق للخالص من هذه تشدُّ الّرِ

األزمة التي يعيشها، بدليل أن الجمل الشعرية الالحقة التي يخاطب فيها الراوي هذه 

 (، حتى الحزنال يكفي/فما بقَي لديك من الحزنالشخصية تدل على الضياع والتالشي )

الذي يمكن أن يساعد المرء في مقاومة المحنة والصراع مع األزمة أوشك على النفاد، 

 فال حّل سوى باالقتراب من شخصية الراوي واألخذ بيده كي تصبح القوة الواحدة قّوتين

غط ِّ /رّمْم صدى مسلكي/فخْذ بيديصالحتين للمقاومة والصراع الدرامي مع الحياة )

(، فالدعوة تشير إلى أن شخصية الراوي ين السَّديم  واليقظةتتشظَّى ما ب/حوافي شغفي
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الشعري هي الشخصية الدرامية المركزية في القصيدة، وشخصية اآلخر هي شخصية 

ثانوية لتعزيز صورة شخصية الراوي وعرض محنته في الحياة والوجود، وما وجود 

أساة الشخصية المسرح المائي في عتبة العنوان )الماء( سوى دليل حي على عمق م

وقوة صراعها مع الحياة من أجل الوجود، لذا جاءت الدعوة لألخذ بيده وترميم صدى 

 مسلكه وتغطية حوافي شغفه سوى وسيلة لتخليصه من محنته المأساوية التي يعيشها.

تعقبها صورة وصفية تقوم بها شخصية الراوي الشعري بتوجيه فضاء االهتمام الدرامي 

و يخاطبه ويرسم عالقته بنفسه وبمحيطه على هذا النحو، وهو نحو شخصية اآلخر وه

 يمثل حالة من حاالت التطور الدرامي في القصيدة:

 

 تُسربل وجَهك 

باق  ياق والّسِ  خلَل الّسِ

 فهُم أهلوك 

 لهم سكاكينهم الُمخّضبة

 بالنَّياشين وبالشَّناءة

بح يُجْل بك   خْذ بيد الصُّ

 بين األقاصي 

 فال يُشمُّ فيه 

قاق   عبيُر الّشِ

 سوى ما تتبضَّعه 

 أنفاُسك 

راخ واللِّهاث  بين الّصِ
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فهو أوالً يسعى إلى تذكيره بصورة وجهه في خضم الصراع الدامي المأساوي مع 

باق/تُسربل وجَهكاألشياء ) ياق والّسِ (، وثانياً يضيف له صورة جديدة عن خيانة خلَل الّسِ

بالنَّياشين  فهُم أهلوك لهم سكاكينهم الُمخّضبةوالهجير )األهل وتركهم له يضيع بين الماء 

(، مما يضاعف حالة الصراع التي تعيشها الشخصية مع محيطه االجتماعي وبالشَّناءة

القريب، وهو ما يستدعي تطورا جديدا في البنية الدرامية للصورة الشعرية في تعامل 

بح يُجْل بك بين األقاصيخْذ بيد االشخصية مع المحيط الطبيعي الذي يحيط به ) (، لصُّ

من أجل التوحد مع الطبيعة وتسخير الزمن لخدمته في ظل ضياع المكان وتالشيه، ومن 

أجل توفير قناعة شخصية بأن سبل الخالص هي محدودة جدا أمام حركة الشخصية 

قاقفال يُشمُّ فيه وفعلها ) راخ واللِّ /عبيُر الّشِ (، هاثسوى ما تتبضَّعه أنفاُسك بين الّصِ

بحيث تحتاج إلى قوة جديدة للمقاومة والصراع تجعل كل أدوات البنية الشعرية الدرامية 

 تتحرك على نحو أوسع.

وهنا بالذات تصل شخصية اآلخر الُمخاطب إلى مرحلة مهمة من مراحل التطور 

الدرامي بحيث تصبح قريبة من شخصية الراوي الشعري، أو أن الراوي الشعري نفسه 

حريك شخصية اآلخر بحيث تصبح قريبة من شخصيته كي يتحقق نوع من عمل على ت

التفاعل الدرامي بين الشخصيتين، وهو ما يجعل شخصية الراوي الشعري تعترف في 

نهاية المشهد الدرامي الشعري في القصيدة بأن شخصيته قريبة من هذه الشخصية التي 

 يصورها:

 أنا مثلك أعشُق وحدتي  

 ئنأدّب فوق ترب المدا

 أعقُر غربتي والمتاه

حيث تطرح شخصية الراوي الشعري نموذجها الدرامي بصورة متساوية تقريبا مع 

الشخصية األخرى المناظرة لها )أنا مثلك(، ومن ثم تأتي الصورة الدرامية الشعرية من 

فوق ترب  أدب  /وحدتي أعشق  )خالل حركة األفعال كي تكّون نموذج الشخصية 

(، فاألفعال الثالثة )أعشق/أدّب/أعقر( ذات طبيعة درامية غربتي والمتاه أعقر  /المدائن

في تالحقها وتسلسلها وهي تؤلف صورة معينة للشخصية، ولعل األلفاظ األخرى التي 

تظهر بين حركة هذه األفعال )وحدتي/ترب المدائن/ غربتي/المتاه( تبيّن مدى حالة 

الحالة التي تستدعي الطلب من  الصراع الدرامي التي تعيشها الشخصية، وهي



              2018( شتاء 2( العدد )1مجلة بحوث اللغات المجلد )              
 
 

  

31 
 

الشخصية المناظرة لها أن تأتي إلى فضاء المشهد كي يحصل نوع من التفاعل بين 

 الشخصيتين من أجل إنتاج حالة جديدة:

 

 تعاَل فلي أخدان  بُعثروا 

يح في األفق المضاع  كالّرِ

 تعاَل أدّس في جيبك زيفي

 جارياً فوق المياه وفوق الهضاب 

 

بال شك هي أسلوب درامي يسعى فيه إلى تحريك المشهد الشعري باتجاه وهذه الدعوة 

مسار جديد يخرج به من المسار الحالي الذي أوشك دراميا على الجمود، إذ تصبح 

 الدعوة للمجيء وسيلة من وسائل الخالص النهائي من المحنة:

 

 سيأخذنا صديقين لنا نجوانا واألمانُ 

 ومتنا تعاَل نطوي صفحة الحلم نعيُش ديم

 نصحو ونسبُُت بال انتظار العاقبة

 (11)    ت..ع...ا  َل ... تعاَل ...

 

( بمثابة نداء صوتي يهز أركان ت..ع...ا  َل ... تعاَل ...فتكون الصيحة األخيرة )

المسرح الشعري للقصيدة من أجل الخالص، بحيث يتحول الماء إلى وسط ينطوي على 

   طاقة سلبية.طاقة درامية شعرية إيجابية وليست 

أما قصيدة ))صباح(( التي تكتسب صفتها الدرامية من خالل بعدها الزمني في الداللة 

اإليجابية على بداية زمن النهار، وقد جاءت العنونة هنا نكرة مفردة للداللة على ديمومة 

الحالة الزمنية التي تأتي كل يوم بال انقطاع، فهي تحاول أن ترسم الصورة الدرامية 

 لى من خالل حضور عنصر الزمن الدرامي الدال على البداية واالنطالق:األو

 

 يشربني 
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 قبل الفطورِ 

 يُلغي موعد الكسل

 وعنادي 

 يتجحفُل فيّ 

 يُدحِرُجني كرة َإصرار. 

 

بداية المشهد تحّول الصباح إلى شخصية، ويصور فيها الراوي الشعري بوصفه 

حالته مع الصباح، فاألفعال الدرامية الشخصية األساس في المشهد الدرامي الشعري 

التي تقوم بها شخصية الصباح على شخصية الراوي الشعري 

)يشربني/يلغي/يتجحفل/يدحرجني( تسير باتجاه تفعيل المشهد الشعري الدرامي، إذ إن 

( بعد الفعل )يدحرجني( ويسبقه كرة َإصرارالمفعول به في الجملة الشعرية األخيرة )

ل بالحال الدرامية الشعرية إلى أقصى درجات الفعل، وهو ينطوي الفعل )يتجحفل( يص

على حالة صراع عنيف مع الزمن ومع الحالة التي عبرت عنها شخصية الراوي 

الشعري بـ )موعد الكسل/وعنادي(، وذلك ألن شخصية الراوي الشعري تعيش أزمة 

 داخلية ذات طبيعة روحية ومكانية في وقت واحد:

 

 ارِ ال في صحِن الدَّ 

 بل خلَل الُمهج 

 منسيَّاً كماِء النَّبعِ أجري 

 قدماَي تتعثَُّر بغياٍب قسري.

 

ففي المشهد نفي للمكان الطبيعي وإحالة على المكان العاطفي الوجداني في تصوير 

(، ومن ثم تشبيه بل خلَل الُمهج/ال في صحِن الدَّارِ داخلي نفسي لحالة الشخصية )

(، حيث تأتي حالة منسيَّاً كماِء النَّبعِ أجريالنسيان والغيبوبة )بالطبيعة المائية في حالة 
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الغياب بوصفها حالة مصيرية درامية ال تقوى الشخصية على الهرب منها أو تجاوزها 

(، ومن ثم يصور حالة مشهدية ذات طبيعة درامية كاملة قدماَي تتعثَُّر بغياٍب قسري.)

 ما تنتجه من حالة ورؤية وموقف:من خالل عمل األفعال الدرامية الشعرية و

 

 هرَب طلّي وظلّي

 تركاني وحدي 

 فيئاً آخرَ 

 حجاِم. قداِم واإلأتقلَُّب بين اإل

المشهد هنا في حالة حراك درامي شعري متكامل، فالجزء األول من الصورة الدرامية 

 (، فحين يهرب الطّل والظّل ال يبقى شيئا للشخصيةهرَب طلّي وظلّيتتمثل في جملة )

وكأنها تصبح بال زمن وال مكان، وهي حالة درامية مأساوية، لتأتي الجملة الثانية التي 

(، والوحدة هنا تركاني وحديهي نتيجة للجملة األولى على المستوى الشعري الدرامي )

في غاية القسوة ألنها تجعل الشخصية عزالء في حالة عزلة كاملة خالية من المكان 

( في محاولة للعثور على هاجس زمني أو مكاني فيئاً آخرَ ثل )والزمن، وهذه الوحدة تم

قداِم أتقلَُّب بين اإلما يصلح للحياة، غير أن الحالة المأساوية التي تكون عليها الشخصية )

( تضعها في حالة عظيمة من الحيرة وعدم القدرة على اتخذا قرار، وهي حالة حجاِم.واإل

حيرتها بين إقدام وإحجام ال يمكنها حسم موقفها  درامية مأساوية تجعل الشخصية في قمة

  بسهولة.

الصورة الشعرية الالحقة هي صورة درامية متكاملة تنهض بها شخصية الراوي 

 الشعري وهي تصور ذاتها الشعرية من خالل بنية مونودرامية تهيمن عليها الشخصية:

 لدّي حذاء تمّزَق 

 سأجري 

 حافياً مثَل مبتدأ السَّيِل 

 ... أتمّوُج ثّم  

 أخّب  
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 أجرُف الصَّخَر الوعرَ  

 وحواشي الغربة  

 واللَّيَل إذا َعْسعَسَ  

  .... 

(، وهذه الصورة الدرامية لدّي حذاء تمّزقَ تبدأ الصورة من أسفل عمود الشخصية )

(، غير حافياً مثَل مبتدأ السَّيلِ األرضية تستدعي الفعل الالحق )سأجري( بحاله الطبيعي )

ة التشبيهية تعطي للحالة الدرامية زخما كبيرا في ما تعنيه داللة )مبتدأ أن الصور

السيل(، إذ هو بما ينطوي عليه من حركة وفعل بالغ القوة واالندفاع فإنه يفتح الصورة 

ثّم  الشعرية الدرامية على آفاق جديدة، كما حصل في التتابع الصوري للمشهد الدرامي )

(، كي وحواشي الغربة واللَّيَل إذا َعْسعََس.... خَر الوعرَ أجرُف الصَّ /أخبّ /... أتمّوجُ 

تتالءم خاتمة القصيدة بحراكها الدرامي مع عنوان القصيدة )صباح( وبداية استهاللها 

  في الداللة على الحركة والنمو والتطور، بما يحقق للقصيدة تطورا شعريا دراميا الفتاً.

بعض الشيء عن حركة دراما القصيدة جاءت  غير أن خاتمة القصيدة التي تبدو منفصلة

على شكل مفارقة حين صورت شخصية الراوي الشعري نهاية القصيدة، وهي نهاية 

 تحاول التخلص من البداية الدرامية اإليجابية للقصيدة وتنتهي نهاية سلبية:

  

 أنا في معمعاِن الوقِت  

 مواقيتي ضائعة . 

 وقامتي 

 (12)تُدنُّس واجهةَ المشهِد ..    

فالدالالت التي تحيط بمشهد خاتمة القصيدة حول شخصية األنا الشاعرة )أنا( تأتي 

 قامتي/مواقيتي ضائعة ./معمعاِن الوقتِ مسحوقة تحت وطأة الحركة الدرامية السلبية )

وال في عتبة (، وتؤدي بالضرورة إلى غياب الصباح الذي ظهر أتُدنُّس واجهةَ المشهِد ..

عنوان القصيدة، ليهيمن الغياب بصورته الدرامية السلبية على المشهد الشعري الدرامي 

    ويغيب معه الشخصية والزمن والمكان وكل عناصر البنية الدرامية األخرى.
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تعبر قصيدة )طنين( من عتبة عنوانها عن نوع من الحراك الصوتي ذي الصفة السلبية 

صوت الذباب، والذباب حشرة مزعجة بصوتها الطنيني ونقلها المزعجة، فالطنين هو 

لألمراض وغير ذلك مما يجعلها حشرة ضارة، بمعنى أنه تنطوي على صراع ما مع 

اإلنسان الذي يحاول أن يتخلص منها بما حظي به من وسائل مكافحة معروفة، ومن هنا 

معنى، وتبدأ القصيدة يمكن أن ينطوي هذا الصوت على فعالية درامية تتأتى من هذا ال

بداية وصفية للمشهد الشعري الدرامي المكاني الموسوم بالحانة بوصفها تجمعا لفئة 

 معينة من الناس:

 

 زبائَنَه تهجُر الحانةُ 

 تُغادرهم

 قامات  تترنّح     

 في دروُب الظالم            

 كانوا سكارى من التعب

 معاطفُهم

 عرق  وغبار      

 دفنوا هياكلهم

 جحيم أوهامهمفي 

 نفضوا

 عن كواهلهم     

 ضجيَج نهاٍر ممل         

 

المعطى المكاني الدرامي في هذا المشهد هو )الحانة( التي هي مركز تجّمع فئة معينة 

من البشر يجتمعون على حالة إنسانية معينة، وتبدأ الصورة الدرامية بفعل الهجر 
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ي حالة يومية ينتهي فيها المكان إلى والمغادرة للمكان، وحالة مغادرة هذا المكان ه

(، ومن ثم في دروُب الظالم/قامات  تترنّح/تُغادرهم/زبائَنَه تهجُر الحانةُ الخواء والفراغ )

يحاول وصف شخصيات المكان بعد وصف حالة خواء المكان، وهم شخصيات لهم 

رى من كانوا سكامالمح وصفات معينة تتكرر كل يوم ألن لها عالقة بطبيعة المكان )

(، هذا على المستوى الشكلي الخارجي الذي يقابله مستوى عرق  وغبار/معاطفُهم/التعب

في جحيم /دفنوا هياكلهمداخلي نفسي عميق يستكمل صورة الشخصية خارجيا وداخليا )

(، بحيث تتجسد طبيعة هذه الشخصيات ضجيَج نهاٍر ممل/عن كواهلهم/نفضوا/أوهامهم

ذات صورة مجتمعية درامية تقليدية، تتكرر دائما في كل على وفق رؤية درامية معينة 

زمان ومكان طالما حضرت صورة )الحانة( في المشد الشعري الدرامي، وربما تتغير 

بين مكان وآخر تغيرات جزئية بسيطة بحسب حالة الشخصيات المؤلفة للمشهد )رّواد 

 الحانة الدائميين(.

نحو بؤرة درامية تشكل صورة يظهر فيها ينتقل المشهد الدرامي الشعري في القصيدة 

عنصر المكان ضمن حدود صورية شبه ثابتة تنحو الصورة الدرامية فيها نحوا حكمياً، 

تكون الحكمة على شكل مشهد درامي شعري متحرك عن طريق رمزية البؤرة الشعرية 

 التي تتحرك في جسد القصيدة على شكل رؤية شعرية مكثفة:

 هنا

 في ُسّرة الليل

 يتطّهُر الجسدُ         

 وكأّن كلَّ أحد

 حبة ُ رمل            

 في مسيل ماء

......... 

الصورة الشعرية تتمركز حول بؤرة مكانية ظرفية )هنا( في محاولة لرصد الرؤية 

الشعرية التي تأخذ مسارا صوفيا في تشكيلها الشعري الدرامي، وهي تهيئ المناخ 

الشعري الدرامي العام في القصيدة إلى اقتراح صور درامية أخرى تضيف إلى المشهد 

العام بعدا جديدا، من خالل استغالل المكان )الحانة( بوصفها المركز المكاني األصل في 
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المشهد الشعري الدرامي العام في القصيدة، ومن خالل حضور عناصر البنية الدرامية 

 لبث أن تتجلى بين آونة وأخرى بصيغ مختلفة:  الشعرية األخرى التي ما ت

 

 عصفور  

 قبَرتْه        

 زوبعة                

  هنا الحانة ُ 

 ريحانة ُ      

 حشرجات غناء           

 رخيص                     

 ففي كل ّصدر

 بّحة ُحزن        

 َجمرة ُِغْسِلين             

....... 

 

الحانة( هي مركز الصورة الشعرية الدرامية تسبقها صورة فالجملة الظرفية )هنا 

(، والجملة االسمية التي بعدها ترسم صورة ذات مستوين زوبعة قبَرتْه عصفور  )

( مكّون من ثالث وحدات رخيص/حشرجات غناء/ريحانةمتوازيين، المستوى األول )

ففي الثاني )صورية متفاوتة في داللتها على صعيد اإليجاب والسلب، أما المستوى 

( فهو مكّون من صورة شعرية واحدة متالحمة ذات َجمرة ُِغْسِلين/بّحة ُحزن/كل ّصدر

 طبيعة درامية تنعكس على مجمل المشهد الدرامي العام في القصيدة.
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تعود عتبة العنوان )طنين( كي نظهر من جديد بصورة أخرى أكبر وأوسع حين يتحول 

جثث مستيقظة ألنها باقية في أماكنها ليس ثمة من الذباب المقتول حول الموائد إلى 

 يدفنها، وهو ما يحيل على جملة دالالت درامية تعمل في أكثر من سياق:

 هنا حوَل الموائد

 جثث  ال تنام            

 

وعلى إثر ذلك يتحول مكان المتعة إلى مقبرة مشحونة بالسراب والندم ألن كل شيء 

 والغياب والنسيان:فيها ينذر بالموت والفجيعة 

 هنا الحانة ُ 

 مقبرة               

 تجرُع كائناتُها

 بقايا سراب         

 بقايا ندم

 

يتعمق المشهد الدرامي في خاتمة القصيدة حين يتحول المكان الشعري المركزي إلى 

حكاية أو مجموعة حكايات قابلة ألن تروى، وبذلك يتصاعد الحس الدرامي حين يعمل 

رامي والمكان الدرامي إلى فعالية شعرية مشحونة بالمأساة، والبعد المأساوي الزمن الد

 هنا هو بعد درامي بامتياز من حيث تفوق حالة السلب على اإليجاب:

 

 هي اآلن محضُ 

 حكايات ذابلة           

 وفي
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 صباح غد جديد      

 تقحُل الذاكرة                  

 إالّ ِمْن طنيٍن هزيل

 هو كّل ما بقي          

 من أبهة الليل                  

 في الحانة 

 (13)    الغاربة                 

 

حكايات  هي اآلن محضُ فالصورة الشعرية الدرامية تتحدد في الداللة الحكائية للمشهد )

تقحُل  صباح غد جديد وفي(، التي تتحول في الذاكرة إلى قحط خال من األمل )ذابلة

ً )(، الذاكرة إالّ ِمْن طنيٍن وال يبقى فيها سوى صوت الذباب المقتول الذي ال يثير شيئا

(، بحيث يكون المكان المركزي في الحانة الغاربة/من أبهة الليل هو كّل ما بقي/هزيل

في القصيدة )الحانة( في نهاية القصيدة مقترنا بصفة )الغاربة( كناية عن الغياب 

ى مفردة )طنين( العنوانية اآلن بمنظور درامي والرحيل والموت، ويمكن النظر إل

         مأساوي في كل األحوال ألن تطورات البنية الشعرية الدرامية قادت إلى ذلك.

التي تعبر عن حالة وجدانية انفعالية تجاه موقف معين بوسعها أن  قصيدة ))دهشة((

وجود مسبب لحالة تكون حالة درامية متكاملة، فحصول فعل الدهشة إنما هو تعبير عن 

الدهشة، وفعل يسبب الدهشة، وشخصية تتقبل هذه الدهشة أو تنفعل بها أو تشكل موقفا 

معينا تجاهها، وهي على هذا النحو صورة درامية متكاملة، أما هنا في متن القصيدة 

وفضائها الشعري الدرامي فإن الحالة تأخذ مسارات أخرى، وتبدأ القصيدة بنوع من 

امية الشعرية بين شخصية الراوي الشعري وشخصية أنثوية حاضرة في المحاورة الدر

  المشهد على النحو اآلتي:

 وجُهك 

 الُملتفُّ        

 بالقتر              
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 يقترُب مني 

 ويبتعدُ               

 يجفُل 

 حيَن أطّل     

  ويرتعبُ               

التي تسهم في إعالء شأن حضور القيم سلسلة األفعال الدرامية الشعرية المتالحقة هي 

والعناصر الدرامية في المشهد، فاألفعال التي تعود على جزء جسدي من الشخصية 

(، تتحرك باتجاه شخصية الراوي بالقتر الُملتفُّ ( الموصوف بـ )وجُهكاألنثوية وهو )

الشعري وهو يصف بها حركة الوجه قياسا بوجوده في المكان والزمن، وهي 

( بينما هناك فعل واحد يعود على شخصية الراوي الشعري يرتعبُ /يجفلُ /يبتعدُ /يقتربُ )

( المسند إلى )حين( الظرفية، لكن األفعال المضارعة ذات الطبيعة حيَن أطلّ هو )

تصور حالة الشخصية وهي تؤسس موقفها الدرامي استنادا إلى  الحركية الدرامية

ل واالرتعاب، وما تتمخض عنه من حركية هذه األفعال، في القرب والبعد والجف

 معطيات داللية لكال الشخصيتين.

ثّم في صورة استفهامية درامية تحاول شخصية الراوي الشعري فيها االستفسار من 

ذاتها عن طبيعة كنهها في حوار ذاتي يشبه المونولوج الداخلي، وينطوي على قدر كبير 

 ية العالية:من اإلنصات إلى صوت الذات بهذه الحساسية الدرام

 

 أنا   أقاُع ليلٍ 

 أم عثاُر مصادفة         

 غيُر ُمعلن؟                      

وتقود هذه المحاورة الذاتية في تطور شعري درامي إلى قيام شخصية الراوي الذاتي 

بمحاولة االستنجاد بالشخصية األنثوية من أجل الوصول إلى حالة من االستقرار 

باسم الشخصية األنثوية في دعوة للخالص من عدم الوضوح المنشود، ويصرح هنا 

 والسقوط في فضاء الصراع مع الذات ومع اآلخر بهذه الصورة المأساوية:
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 ُخذي بيدي  

 يا ياسمينة َ        

  تطلعاتي                  

 الموشاة بالوجلِ                       

 أبعديني 

 عن فوضى دهشتك        

 وأرقك الساجي                   

 غماضتيإلصق َ                         

........... 

 

إن الصورة األنثوية التي تحاول شخصية الراوي الشعري بناءها في المشهد الشعري 

الدرامي تنطوي على قدر معين من القدسية، وتظهر هنا صورة العنونة )دهشة( في 

الصورة إلى أقصى درجات الحركة ( حيث تتحول عن فوضى دهشتك أبعدينيجملة )

والفعل بداللة )فوضى( المضافة إلى )دهشتك(، وقد أسندت كلمة )دهشة( إلى الشخصية 

األنثوية وأصبحت جزءا منها بعد أن اقترنت بالفوضى فصارت مثيرة لالنتباه والحذر، 

مثل على النحو الذي تدعو فيه شخصية الراوي الشعري إلى إبعادها عن هذا الجحيم المت

  بفوضى الدهشة، والبحث عن مصير آخر مختلف عن هذا المصير.

تبقى شخصية الراوي الشعري في حالة محاورة شعرية درامية مع الشخصية األنثوية 

وقد تحولت إلى شخصية إشكالية غامضة، والسيما في الصورة القادمة وهي تحاكي 

 نثوية:العالقة الجدلية بين الحلم واليقظة في صورة الشخصية األ

 

 ُحلم   

 يجيءُ 
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 من ِغسلين يقظتك        

 ِمن ُجرف البلِه                 

 ِمْن حماقتك الطريّة                        

   

 ولك

 نافذةُ أمان ٍ  

 تُصافحُ                    

 السديم القاحل                           

 وشرفة ُأشواق

 تشرئُب على        

 غيهبك القسري                 

 

ولو تمعنّا في التشكيالت الكالمية الشعرية التي انبنت عليها صورة المشهد الشعري هنا 

حماقتك /ُجرف البلهِ /ِغسلين يقظتكألدركنا عمق هذه الصورة في إشكاليتها وتعقيدها )

ي كل تشكيل من (، ففغيهبك القسري/شرفة ُأشواق/السديم القاحل/مان ٍ نافذةُ أ/الطريّة

هذه التشكيالت رؤية درامية عميقة تخصب المشهد الشعري الدرامي وتزيد من فاعليته 

باتجاه تطور درامي خاص، يوّحد بين الشخصيتين ويقودهما نحو تشكيل فضاء درامي 

شعري مشترك ينتصر على حالة الخذالن، ويخرج الشخصيتين من عتبة االنسحاق 

جسدي العارم إلى نوع من الرفاهية القادرة على إنهاء تحت وطأة الضغط النفسي وال

  حالة الصراع: 

 

 هلمّ 

 نشربُ    
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 نخبَ          

 شغفٍ               

 ذابٍل فينا                   

  نُلّوْن مواجعَنا 

 وِوْجدُنا الباهُت          

 الضباب  أرديةطّي               

 فلنحرْق َسذاجتنا

 نُضرْم في دمها          

 (14)            زوبعة َأشواق                  

 

تعمل األفعال الشعرية الدرامية هنا على نقل الفعالية الشعرية المشهدية من حال إلى 

حال، وذلك من خالل قدرتها على اإلنجاز الداللي النوعي في مجالها الكالمي 

الفعل االستئنافي )فلنحرق( نتيجة فعلية لعبور  (، بحيث يأتيفلنحرقْ /نُلّونْ /نشربُ )

نُضرْم في دمها ) ( بما تيّسر من قوة العاطفة وجبروتهاَسذاجتنامرحلة السذاجة )

(، من أجل االنتصار على الشغف الذابل والمواجع والوجد الباهت، زوبعة َأشواق

الصراع  واالنتقال من فضاء السلب إلى فضاء اإليجاب في إنهاء لحالة من حاالت

الدرامي بين الشخصية ومحيطها، بين الشخصية وأفكارها، بين الشخصية وأحالمها، 

لتحقيق حالة الدهشة التي اقترحتها عتبة عنوان القصيدة بوصفها وسيلة درامية شعرية 

 من وسائل الخالص من المحنة.
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The Dramatic Structure in Hakim Al-Dawudi's Poetry 

Asst. Prof. Ahlam 'Amil Hazza'                                              

College of Education for Women 

Abstract 

    The dramatic structure in poetry means the employment of as 

much as possible of the elements of drama such as time, place, 

action, characters, conflict and the actual use of dramatic verbs and 

poetic images. Though dramatic elements can be generally found in 

any poetic text, what is meant by the dramatic structure here is the 

conscious and intentional existence, i.e. the poet intentionally uses 

the dramatic values and makes them evidently functional to develop 

his poem's structure and deepen its poetic expression. These dramatic 

elements may appear in the poetic work without affecting the form of 

the literary genre or changing it into a play, for instance. This means 

that a poem remains a poem whatever dramatic elements were 

employed in it. Hakim Al-Dawudi's poetry is rich with elements of 

the dramatic structure which deepens movement, action, dramatic 

development and the linguistic and imagist conflict. In this paper, 

some of his poems of dramatic nature are selected for analysis from 

his two collections The Time of Love and A Time as Stranger. 

Key Words: dramatic, structure, Hakim Al-Dawudi 
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داللـــــة لفظة ] بَـــدََّل [ في السياق 

 القرآني
                                  

 جامعة تكريت/كلية اآلداب/ قسم اللغة العربية           مد المفرجي سعد صالح اح أ.م.د.

 جامعة تكريت/كلية اآلداب/ قسم اللغة العربيةم.د. احمد عكاب داحور الجبوري 

     
 

 الملخص 

 

تعد الدراسة السياقية والداللية من اهم الدراسات اللغوية ، خاصة اذا كان ميدان هذه     

الدراسة هو القرآن الكريم ، ولهذا السبب كنت ارغب بدراسة سياقية داللية في القرآن 

الكريم ، ولهذا اخترت موضع هذا البحث بعنوان ) داللة لفظة بدّل في السياق القرآني 

سة هذا الموضوع ان لفظة ) بدّل ( في السياق القرآني بمدلوالت ( وتبين لنا من درا

ومعاني متعددة ، فقد جاءت بمعنى التغيير ، وبمعنى الهالك ، والنسخ ، وتجديد الحالة 

، واالختيار ، والعطاء والعوض ، واالخذ واالستبدال ، وشملت هذه الدالالت الثابت 

ة سياقية داللية وقارنت بين اقوال والمتحرك ، ثم قمت بدراسة هذه االيات دراس

 العلماء والمفسرين . 

  سياقية، داللية. بدل، القرآن. الكلمات المفتاحية:

 

 المقدمة

الحمدددُ ر رّبِ العددالمين ، والصددالة والسددالم علددى خدداتم االنبيدداء والمرسددلين نبينددا 

ورسولنا الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه المنتخبدين ، ومدن تدبعهم بإحسداٍن الدى 

 يوم اللقاء الدين . 

 أما بعد : 

ِْ اْختاَْلف وا   ﴿فقد قال تعالى    ْ لََوَجود وا فْيو ََّ وَن اْلق ْرآََن َولَوْو َكواَن ْموْع ْعْنوْد َرْيوْر  أَفاََل يَتََدبَّر 

ا  [ ، ليسدددت دراسدددة ، مفدددردات القدددرآن الكدددريم بالدراسدددة  82] النسددداء /        ﴾ َكثْيووور 

ريم ، الحديثة ، أي وليدة هذا العصدر ، بدل هدي قديمدة موجدودة مندذ أْن ندزل القدران الكد

حين كان الرسول ]صلى هللا عليه وسلم[ يفسرهُ لصحابته ويوضح معانيه ، ثُــمَّ تشعبت 

هددذه الدراسددات بمددرور الددزمن وتنوعددت ، حتددى ُوِضددعَْت فددي ذلددك الكتددب َوُصددنفَْت     

 التصانيف . 
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وتأسياً بتلك الدراسات وجدنا أنَّ مدن المناسدب ان نجعدل مدن لفدظ ] بَـدـدََّل [ ومشدتقاته   

ساحةً لهذه الدراسة ، لما رأينا فيه من دالالت مختلفة ، وقد كدان الدنص القرآندي حديقدةً 

خصبةً لهذا البحث ، وللخوض في معداني هدذه اللفظدة واشدتقاقاتها واسدتعمالها األسدمي 

والفعلي في اآليات الكريمة ، وقد لحظنا أنَّ لفظدة ] بَـدـدََّل [ فدي السدياق القرآندي وردت 

ان ومتعدددة ، وقدد جداءت بمعندى التغييدر ، وبمعندى الهدالك ، والنسدخ ، بمدلوالٍت ومعد

وتجديد الحالة ، واالختيار ، والعطاء والعوض ، وبمعندى االخدذ واالسدتبدال ، وشدملت 

 هذه الدالالت الثابت والمتحرك . 

 وقد وجدنا أنَّ هذا البحث يمكن ان يكون في مبحثين فجعلناهُ كذلك ، وهما :     

/ اسددتقراء سدياق ورود لفظددة ] بَـدـدََّل [ فددي القدرآن الكددريم ، 1الول : ويشدمل المبحدث ا

 /بين يدي المفردة . 2

المبحث الثاني : درسنا فيه الحقول الداللية لهذا اللفدظ واشدتقاقاته فدي السدياق القرآندي ، 

ليشمل داللة التغيير والهالك ، والنسدخ ، وتجديدد الحالدة واالختيدار والعطداء والعدوض 

 االخذ واالستبدال ، مع أشاراٍت الى االغراض والنكت البالغية التي ذكرها العلماء .و

وأخيراً هذا ما يسره هللا تعالى لنا ، وعسى أن نكون قد َوفينا في هذا البحدث حقده ،      

وأخددر دعوانددا أن الحمدددُ ر رب العددالمين ، وصددلى هللا تعددالى علددى نبينددا الكددريم محمددد 

 أجمعين .  وعلى الِه وصحبهِ 

 

 

 المبحث األول

 ــــ آستقراء ورود لفظــة ] بَــدََّل [ . 1

أتى لفظ التبديل في السياق القرآني كثيراً ، غالبهُ من الفعل ، ماضياً كان هذا الفعدل أم     

مضددارعاً أم أمددراً فقددد جدداء بصدديغة الماضددي أحدددى عشددرة مددرة ، وبصدديغة المضددارع 

عشرين مرة ، وجاء بصيغة االمر في موضع واحد 
(1)

 . 

] بددالً [ وذلدك فدي سدورة الكهدف اآليدة أما المواضع األُخرى فقد جاء فيها اسماً ثالثيداً    

، ومددرة جدداء مصدددراً ] اسددتبدال [ للفعددل الثالثددي المزيددد بددالهمزة والسددين والتدداء ،  50

ل ( فدي ثالثدة  وجاء مصدراً كذلك ] تبديل [ في سبعة مواضع ، وجاء اسدم فاعدل ) ُمبددِّ

مواضع 
(2)

 . 

اء كثيرة ، من تبدديل للجلدود ولم يقتصر السياق القرآني على شيٍء معين ، بل شمل اشي  

ل ووود ا َرْيَرَهووا  ﴿ التددي هددي بعددض  مددن االنسددان ، كمددا فددي قولدده تعددالى : ْلنَاه ْم ج  ]     ﴾ بَوودَّ

فَأََرْدنَا  ﴿ [ ، وتبديل االنسان نفسهُ بوصفِه فرداً ابناً ، كما في قوله تعالى :  56النساء : 

ا ْمْنِ  زَ  َما َخْير  َما َربُّه  َعَسى  ﴿[ ، أو زوجاً كقوله تعالى :  81] الكهف :  ﴾ َكاة  أَْن ي ْبْدلَه 

ا ْمْنك عَّ  ا َخْير  َوإْْن   ﴿  [ ، وقولده تعدالى  5] التحريم :  ﴾ َربُِّ  إْْن َطلَّقَك عَّ أَْن ي ْبْدلَِ  أَْزَواج 
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اَل يَْحوولُّ لَووَ    ﴿[ ، وقولدده تعددالى  20] النسدداء :   ﴾ أََرْدت ووم  اْسووتْْبَداَل َزْوَك َمَكوواَن َزْوَك   

َل بْْهوووعَّ ْموووْع أَْزَواَك   [ ، أو بوصدددفه  52] االحدددزاب :  ﴾ الن َْسووواء  ْموووْع بَْعووود  َواَل أَْن تَبَووودَّ

ا َرْيوَرك ْم      ﴿جماعات إنسية كقوله تعالى  ا َويَْستَْبْدْل قَْوم  ْبك ْم َعذَاب ا أَْليم  وا ي عَذ ْ  ﴾إْالَّ تَْنْفر 

[  28، واالنسان :       41، والمعارج :  61، والواقعة  38د : ، و محم 39]التوبة : 

 . 

يَّتَِ  أَْوْليَاَء ْمْع د ونْي َوه ْم لَك ْم َعد وٌّ   ﴿  أو جماعات جنــية كقوله تعالى     َّْخذ ونَِ  َوذ ر ْ أَفَتَت

 [ .  50] الكهف :   ﴾ بْئَْس ْللظَّاْلْميَع بََدال  

ْلنَاه ْم بَْجنَّتَوْيْهْم َجنَّتَوْيْع    ﴿  وشمل التـبديـل النعــم ، كتبديـدـل الجندة كقـدـوله تعدـالى      َوبَودَّ

  ﴿ [ ، أو تبديل الحسنات بسيئات كقوله تعالى 32، والقلم  61، البقرة  16] سبأ :      ﴾

ْسون ا بَْعوَد س ووءك  مَّ بَودََّل ح  [ ، أو تبدديل  70، والفرقدان  95، واالعدراف  11] النمدل  ﴾ ثـ 

يَموانْ    ﴿الكفر باإليمان ، كقوله تعالى  ْل اْلك ْفوَر بْاْيْ ،  211،  108] البقدرة  ﴾ َوَموْع يَتَبَودَّ

ْم ْموْع بَْعوْد َخوْوفْْهْم   "[ ، أو تبدديل األمدن بدالخوف كقولده تعدالى  28وإبراهيم  لَنَّه  َولَي بَود ْ

 [ .  55] النور :  "أَْمن ا

ْلنَا آَيَة  َمَكاَن  ﴿ء التبديل في آيات الكتاب العزيز بمعنى النسخ ، كقوله تعالى وجا   َوإْذَا بَدَّ

 [ . 101] النحل :  ﴾ آَيَةك 

وهذا التبديل ال يترك شيئاً من غير أن يمسهُ ويـغيرهُ ، فهذه االرض بمدا فيهدا مدن خلدٍق   

وقل مثل ذلك في السدماء ومدا فيهدا من جبال وأودية وبحار وانهار ، كلها آيلة للتبديل ، 

َْ  ﴿مددن كواكددب ونجددوم وشددمس ، فقددال سددبحانه وتعددالى  َ  َرْيووَر اأْلَْر يَووْوَم ت بَوودَّل  اأْلَْر

 [ . 48] ابراهيم  ﴾"َوالسََّمَوات  

ومْ   "وشمل التبديل القول ، كقوله تعالــى    وا قَْوال  َرْيوَر الَّوْذي قْيوَل لَه  َل الَّْذيَع َظلَم   " ﴾ فَبَدَّ

[ ، أمدددا إذا كدددان القدددول مدددن عندددد هللا سدددبحانه  162، واالعدددراف  181،  59]البقدددرة 

مك ْلْلعَبْيودْ   ﴿"وتعالى فذلك الذي ال يبدل ، كقوله تعالى   َما ي بَدَّل  اْلقَوْول  لَوَديَّ َوَموا أَنَوا بَْظوالَّ

 [ . 29] ق :  "﴾

اَل  ﴿ "وإذا كان القران قد أثبت تبديل القول فإنه نفــاهُ عن كلماته سبحانه ، كقولده تعدالى  

 ْ ََّ ْ   ﴿"[ ، وقوله  64] يونس  ﴾" تَْبْديَل ْلَكْلَماْت  ََّ بَـْدَل ْلَكْلَماْت  ،  34] االنعدام  "﴾ اَل م 

ْ ي ْريود و  ﴿ "[ ، ومثل الكلمات كدالم هللا ، كقولده تعدالى  115 ََّ ل وا َكواَلَم  ]  ﴾" َن أَْن ي بَود ْ

 [ ، فأثبت لهم االرادة أي هم يريدون ذلك ، ولكنه لم يثبْت أنَّ إرادتهم تقع .  15الفتح 
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ووَن   ﴿"ومثلهُ محاولة تبديل كالم هللا الذي التبديل له  ، كقولده تعدالى    قَواَل الَّوْذيَع اَل يَْرج 

لَوِ  ْموْع تْْلقَواْء نَْفْسوي  ْلقَاَءنَا ائْوْت بْق وْرآَنك َرْيورْ  ْلوِ  ق وْل َموا يَك وون  ْلوي أَْن أ بَد ْ ]  "﴾َهوذَا أَْو بَد ْ

 [ . 15يونس 

          وتحدددث القددران عددن سددنن هللا التددي ال تتددـبدل ، ألنهددا مددن الثـددـابت ، كقولدده تعدددالى     

ْ تَْبوْديال     ﴿" ََّ [ ، وهدذه  23، والفدتح  43اطر ، وفد 62] االحدزاب  "﴾َولَْع تَْجَد ْلس ونَّْة 

 السنن متعلقة بالكافرين والمنافقين وهم َمـــغلوبون ملعونون .  

ــهُ ال يتبدل ، كقوله تعالى   ْ   ﴿ "وتحدَث القران أيضاً عن خلِق هللا وأنَـّ ََّ  اَل تَْبْديَل ْلَخْلوْق 

 [ . 30] الروم  "﴾

ومما ال يتبدل ما عاهدَ عليه المؤمنون به هللا من الصدق والصبر في السراء والضدراء   

ْم َموْع قََ وى  ﴿   "، كقوله تعالى  ِْ فَْموْنه  َ َعلَْيو ََّ ْؤْمنْيَع ْرَجاٌل َصَدق وا َما َعاَهد وا  ْمَع اْلم 

ل وا تَْبْديال   ْم َمْع يَْنتَْظر  َوَما بَدَّ  [ . 23] االحزاب  "﴾ نَْحبَِ  َوْمْنه 

البَــدَل بفتحتين : ـو بكسر وسكون ، والبديل كلها بمعنى واحدد ــــ بيع يدي المفردة :  2

هـو الخلف من الشيء
(3)

. إذ أنَّ ] البداء ، والددال والدالم أصدل  واحدد  وهدو قيدام الشديء  

مقام الشيء الذاهب [ 
(4)

 . 

بدلهُ منهُ بغيرِه وبدّلهُ منه ، كلهدا بمعندى اتخدذ وتبدّل الشيء وتبدّل بِه واستبدله وبِه ، وا   

منهُ بدالً 
(5)

. وتبديل الشيء تغييدرهُ وإْن لدم تدأِت لده ببددل  
(6)

. ألنَّ التبدديل فدي األصدل  

تغيير الصورة الى صورةٍ أخرى والجوهرة بعينها ، فيقدال :) ) بددّلُت الخداتم بالحلقدة ، 

الخاتم ، إذا اذبتها وجعلتها خاتما ((إذا أذبتهُ وسويته حلقة ، وبدلت الحلقة ب
(7)

  . 

أما االبدال فهو تنحية شيء واستئناف شديء  اخدر ، فيقدال : أبددلُت الخداتم بالحلقدة ، إذا    

نحيت هذا وجعلت هذا مكانه ، ومنه قول أبي النجم العجلي 
(8)

 : 

عـــــزل األمير لألمـــــير المبــــدِل     
 (9)

 . 

ََّ  َسوي ْئَاتْْهْم ﴿"وقد تجعل العرب ] بدَّل [ مكان أبدل كمدا فدي قولده تعدالى    ل   فَأ ولَئْوَ  ي بَود ْ

"﴾َحَسنَاتك 
 

[ ، فأزاَل هللاُ السيئات وجعل مكانها حسنات  70] الفرقان 
(10)

  . 

بدل ،  والبدُل قريب  من العوض ، إالَّ أنَّ البدل أعم تصرفاً من العوض ، إذ كـلُّ عوٍض   

 ً ولدديس كددُل بدددٍل عوضددا
 (11)

، وبادلددت الرجددل مبادلددةً وبِـددـدالً ، أي اعطيتدده شددروى مددا  

أخذُت منه
 (12)

 . 
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والبَــدَل والبِــْدل الرجل الكريم الشريف ، والبَــدَل َوَجـدـع المفاصدل واليددين والدرجلين  
 

(13)
   . 

] تبددّل [  او] اسدتبدل [ ،  وتدخل الباء على الذاهب المتروك من معمدولي ] بـدـدَّل [ أو

وهـددـو مددا جدداء بدده القددران الكددريم وهددو بحسددب رأي جمهددور اللغددويين
 (14)

، فددي حددين  

فــددـّرَق فريددق  مددن اللغددويين فددي ذلددك فددذكر انَّ البدداء تدددخل علددى المتددروك مددع التبدددل 

ي واالستبدال، وتدخل على المأخوذ مع التبديل واإلبدال ، وأحياناً ال تدخل البداء علدى أ

منهما ، فيتعدى الفعل بنفسه الى المفعولين
 (15)

 . 

وهنا ال بدَّ من االشارة الى مسألتين ، االولى : إنَّ الباء في القران الكريم لم ترْد داخلدة    

علددى المددأخوذ ، وأمددا الثانيددة فددأنَّ  مددا ذكددروهُ مددن أنَّ الفعددل ] بـددـدَّل [ قددد يتعدددى الددى 

مدن المفسدرين علدى حدذف البداء ، قدال أبدو حيدان : ) )  المفعولين بنفسده قدد قددّرهُ كثيدر  

الثاني أصله حرف جر : بدلت ديناراً بدرهم .... ، وقدد يجدوز حدذف حدرف الجدر لفهدم 

ل  َسي ْئَاتْْهْم َحَسنَاتك ﴿المعنى، قال تعالى  "﴾ فَأ ولَئَْ  ي بَد ْ
( ))16)

 [ .  70] الفرقان  

وقد يُــجر المعمول الثداني بحدرف الجدر ] مدن [ الدذي بمعندى بداء البدليدة ، كقدول أبدي  

الشيص
(17)

 : 

 بُــدُّلُت من بُرد الشباب مالءةً َخـلَقاً وبئس مثوبة المقــتاِض        

وقد يُعدل عن تعديــه الفعل الى الشيء المعوض ، ويُعدى الى أخذ العدوض فيكدون مدن   

مفعوالن ، وينبه على المتروك  بما يدُل عليه كــدـ ] مدن كدذا ، أو  باب أعطى فيكون له

ْم ْموْع بَْعوْد َخوْوفْْهْم أَْمن وا  "﴿بعد كذا [ ، كمدا فدي قولده تعدالى  لَنَّه   " ﴾َولَي بَود ْ
(18)

، ] الندور  

 [ ، وإذا لم يُذكــر إال مفعول  واحد  فهو المأخوذ ، كقول امرئ القيس : 55

لت قـرح   اً دامياً بــعد صحٍة          فيالك من نعمى تبدلت أبـــُؤساً  وبُــدِّ
(19)

 . 

ْسن ا بَْعوَد س ووءك   ﴿"وكذلك قوله سبحانه وتعالى    [ ، ألنَّ كلمدة ]  11] النمدل  "﴾ث مَّ بَدََّل ح 

بعد [ تدل على أنَّ ما اضيفت إليه هــو الذي كان ثابتاً ثم زال وخلفـهُ غيرهُ ، وكذلك ما 

ْلنَا َمَكواَن السَّوي ْئَْة  "﴿بمعنى ] بعد [ نحو ] مكدان [ كـدـقوله سدبحانه وتعدالى يكون  ث ومَّ بَودَّ

"﴾ اْلَحَسنَةَ 
 (20)

[ 95] االعراف  
 
 . 

ختاماً أنَّ التبديل هو التغيير ، فهو عام في أخذ شديء وإعطداء شديء أخدر ، وفدي طلدب   

ل ، واالستبدال ال يعندي طلدب البددل ما ليس عندهُ وترك ما عندهُ ، والتبديل هو االستبدا

، فكل تبـــدُّل تبديل ، وليس كل تبديل تبدالً 
 (21)

  . 
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 المبحث الثاني

 الحقول الداللية التي جاءت بها لفظــة ] بــدَّل [ واشتقاقاتها  في السياق القرآني

لقد تنوع االستعمال القرآني مع لفظ ] بــدَّل [ ، فقد ورد هدذا اللفدظ فدي السدياق القرآندي   

 بمدلوالت ومعاني متعددة ، ومن هــذه المعاني :

 ــ التبديل بمعنى التغييــر : 1

كنا قد ذكرنا في موضعٍ سابق أنَّ التبديل يدأتي مدراداً بده التغييدر ، إالَّ أنَّ التغييدر يكدون 

ن التبديل ، وقَـــد ُوِجـــدَ شيء  من هذا في القران الكريم في عدة مواضدع ، ومدن اعم م

 هذه المواضع :

ْ ذَْلَ  ه َو اْلفَْوز  اْلعَْظيم    "﴿أ ــ قوله تعالى  ََّ  [ 64] يونس  "﴾اَل تَْبْديَل ْلَكْلَماْت 

يع    "﴿قوله تعالى  ْ ذَْلَ  الد ْ ََّ  [ ،  30] الروم  " ﴾اْلقَي ْم  اَل تَْبْديَل ْلَخْلْق 

ْ  ﴿ "فقد جاء في التفسير أنَّ معنى  ََّ هنا ، أي : ال تغيير لقوله عمدا  " ﴾اَل تَْبْديَل ْلَكْلَماْت 

قددال ، وال إخددالف لمواعيدددِه التددي وعددد
 (22)

، ومواعيدددهُ هددي بشددرى المتقددين بـددـأنَّ لهددم  

الـــنعيم ، فنفى هللا سبحانه وتعالى أْن تتغــيرَّ أقــدـواله ، ألنَّ المدراد بعددم تبدديل كلماتده 

ليس عدم الخلف بينها وبين نتائجها في الدنيا ، بل عددم الخلدف بينهدا وبدين مدا دل علدى 

ثبوتها ووقوعها 
(23)

 . 

ْ   ﴿"له تعالى ومثلهُ في تفسير قو    ََّ ، أي : ال تغيير لدين هللا ، أي ال  "﴾اَل تَْبْديَل ْلَخْلْق 

يصلح ذلك وال ينبغي 
(24)

 . 

ــــهُ قولهُ  ، أي دخدول ) ال (  "﴾اَل تَْبْديَل  ﴿ "وثمــة أمر اشتركت فيه هاتان اآليتان ، إنَـّ

نفددي الجددنس  ( هددذه تفيددد النافيددة للجددنس علددى المصدددر ] تبددديل [ فمددن المعلددوم أنَّ ) ال

، ُعـدـِلَم ان ال  )  اَل تَْبوْديَل (، وأنَّ المصدر يفيد الحدث غير مقيد بزمن ، فدإذا قدال عامةً 

صغـير من التبديـل يقع وال كبير وال قليل وال كثير فدي كـدـّلِ زمدٍن مدن االزمدان ، ومدا 

ْ   ﴿"يختلفددان فيدده أنَّ قولدده  ََّ ، لفظددهُ الخبددر ومعندداهُ النهددي ، أي : ال  " ﴾اَل تَْبووْديَل ْلَخْلووْق 

تبدلوا دين هللا 
 (25)

. ولعل ما جعل المفسرين يذهبون هذا المدذهب أنهدم وجددوا السدياق  

ْ الَّتْوي فََةوَر   "﴿سياق أمدـر  ونهدي ، مدن نحدو قولده   ََّ يْع َحنْيف وا فْْةوَرةَ  فَوأَقْْم َوْجَهوَ  ْللود ْ

ووَن )النَّاَس َعلَْيَها اَل تَْبوْديَل  يع  اْلقَوي ْم  َولَْكوعَّ أَْكثَوَر النَّواْس اَل يَْعلَم  ْ ذَْلوَ  الود ْ ََّ ( 30ْلَخْلوْق 

ْشْرْكيَع  اَلةَ َواَل تَك ون وا ْمَع اْلم  وا الصَّ ِْ َواتَّق وه  َوأَقْيم  نْيبْيَع إْلَْي ، [31 - 30] الروم  " ﴾م 

ْ   "﴿أما قوله  ََّ فلفظها الخبر ومعناها الخبر ، والسياق هو ما حكدم  " ﴾اَل تَْبْديَل ْلَكْلَماْت 

 بذلك . 
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ْ ََ   "﴿وكاآليتين السابقتين ما جاء من قوله تعالى    ََّ َل ْلَكْلَماْت  بَد ْ ، [34] االنعام  "﴾اَل م 

ِْ ََ   "﴿وقوله تعالى أيضاً  َل ْلَكْلَماتْـوـ بَد ْ اَل ََ   "﴿[ ، وقولدهُ تعدالى  115] االنعدام  " ﴾اَل م 

 ِْ َل ْلَكْلَماتْــ بَد ْ  [ . 27] الــكهف  " ﴾م 

ــهُ كائن ال محالة ، وال مغـيـّرِ لُحكمدِه    والمعنى في كــِل ذلك ال مغيّرِ لما اخبَر به هللا أّنَـّ

وال خلف لموعده
 (26)

     . 

وهـــذه اآليات الثالث تختدـلف عدن اآليتدين السدابقتين فدي أنَّ اسدم ) ال ( النافيدة للجدنس 

ل [ ، وهناك مصدر كما ذكرندا ، وإنمدا اسدتعمل اسدم الفاعدل هندا  هنا اسم فاعـل ] ُمـبـدِّ

ألنَّ السياق هنا سياق حديث عن االقوام التي انكرت البعث وكذبت الرسل وحداربتهم ، 

س وٌل ْموْع   "﴿حتى جاءهم نصُر هللا الدذي وعـدـدهم بده   والرُسل صابرون بَْت ر  َولَقَوْد ك وذ ْ

َل ْلَكْلَماتْ  بَد ْ نَا َواَل م  ب وا َوأ وذ وا َحتَّى أَتَاه ْم نَْصر  وا َعلَى َما ك ذ ْ ، فجاء باسم  "﴾قَْبْلَ  فََصبَر 

ـدـهُ ال أحدد يُغيِّـدـر وعدد هللا أو يخلفد ه ، مدن جهدة أن اسدم الفاعدل الفاعل ليشير بِه إلى أنَـّ

يدُل على الذات ، أما في سورة الكهف فقد كان الكالم علدى أهدل الكهدف وعدددهم ومددة 

ل [ منفيدداً بددال النافيددة للجددنس ، وفددي هددذا إشددارة الددى  لبددثهم ، فددأتى باسددم الفاعددل ] ُمـددـبدِّ

لتهم هذه محاولة المتنازعين في أهل الكهف تغيير أخبارهم وتحريفها ، فأبطل هللا محاو

بأْن أوحى إلى رسوله الكريم إنه ال مبدل لكلماته 
(27)

ل إشارة الى نفي   ، وفي نفي المبدِّ

التبديل ، ألنَّ التبديل ال يكون إال بمبدل ، وهدذا يعندي أنَّ غيدره عداجز عدن تبدديل مدراد 

هللا ألنَّ هللا أراد أن ال تُبدَّل كلماتِه 
(28)

ل أ  حد  كلمات هللا ، فهو نفي اإلذن في أن يُبدِّ
(29)

 

. 

ْم َداَر اْلبََوارْ   "﴿ب ــ  قوله تعالى  ا َوأََحلُّوا قَْوَمه  ْ ك ْفر  ََّ ل وا نْْعَمةَ    "﴾أَلَْم تََر إْلَى الَّْذيَع بَدَّ

 [ . 28] إبراهيم 

جاء بالتفسير أنهم غيروا نعمة هللا بالكفـــر  
(30)

، وهذا يحتمدل وجهدين : أحددهما أنهدم  

عمة هللا في الرسالة بأْن كـــذَّبوا النبي محمد ] صلى هللا عليه وسلم [ حين بعثدهُ غيروا ن

هللا تعددالى مددنهم وأنعددم علدديهم بدده ، واآلخـددـر غيددروا نعدديم الدددنيا بجحددـيم اآلخددرة 
(31)

  ،

ويترتب على هذا أنَّ تكذيبهم لده ] صدلى هللا عليده وسدلم [ تغييدر فدي الوصدف والنعمدة 

ة بالكفـــر ، أما تغييرهم لنعيم الدنيا فهو تغييدر فدي الدذات والنعمدة باقية لكونها موصوف

ــهم لما كفروا ُسلبْت هذِه النعمة منهم  زائلة مبدلة بالكفر ألنَـّ
(32)

 . 

   ﴾"أَلَووْم تَوورَ   "﴿وعنددد النظددر إلددى هددذه اآليـددـة تبدددو لنددا دالالٍت كثيددرة ، فقددد بدددأت بقولدده    

ل ، وهدذا يعندي أن الرؤيدة بصدرية هــذا االستفهام المستعمل في ا لتشويق لرؤية الُمـدـبدِّ

والمرئددي قريددب 
(33)

ا  "﴿، وفددي قولدده   ْ ك ْفوور  ََّ ، ُمددـْحَسُن اإلحتبدداك  " ﴾نْْعَمووةَ 
(34)

، أذ  

التقدير ] بدلوا نعمِة هللا وشكرها كفراً بها ونقمة منهُ [ 
(35)

[ الدى  نْْعَمةَ ، وفي إضافة ]  

ْ لفظ الجاللة ]  ا[ وتقديمها على ]  ََّ [ عناية وتشريف كبير ، وكأنده يشدير إلدى مدا  ك ْفر 



              2018( شتاء 2( العدد )1مجلة بحوث اللغات المجلد )              
 
 

  

54 
 

ــدـهُ تعدالى ذكدرهُ أسدكنهم حرمده  هم فيه من نعمدة البيدت الحدرام اآلمدن ، ويشدير إلدى أنَـّ
(36)

ْ ، وثمةَ أمر  أخر وهو حذف حرف الجر الباء من المفعول الثاني ]  ََّ [ أي :  نْْعَموةَ 

اً ، ألنَّ المنصددوب هــددـو الحاصددل والمجددرور بالبدداء أو المنصددوب علددى بنعمددة هللا كفددر

أسقاطها هو الذاهب 
(37)

إشدارة الدى تدركهم هدذه  –البداء  –، ولعدل حدذف حدرف الجدر  

 النعمة وتبديلها وحذفها .

وقددد تضددمنت هددذه اآليددة ضددروباً مددن البالغددة وهددو االسددتفهام التعجبددي ، ففيدده تعجيددب     

 عليه وسلم [ ولكّلِ واحٍد مما صنع هـــؤالء الكفرة من األباطيدل لرسول هللا ] صلى هللا

التي ال تكاد تصدُر عمن له أدنى إدراك ، وكدذلك تضدمنت اإليجداز بالحدذف ، فالتقددير 

ْ   ﴿"في قوله تعالى  ََّ ل وا نْْعَمةَ  أي : بدلوا شكر نعمة هللا  "﴾ بَدَّ
(38)

 . 

ََّ  َسي ْئَاتْْهْم َحَسنَاتك أ ولَئَْ    "﴿جـــ ـــ قوله تعالى  ل    [ . 70] الفرقان  " ﴾ي بَد ْ

ومعنددى ] يبدددل [ هنددا أنَّ هللا سددبحانه وتعددالى يغيِّـددـر مكددان أعمددالهم السدديئة التددي كددانوا   

يعملونها في الشرك باألعمال الصالحة بعد أْن دخلوا االسالم ، فيبدل مكان القتل الكدف 

العفاف ، ومكان المعصية الطاعة ، فعملوا أعماالً صالحة  عن الدماء ، ومـــكان الزنى

أبطلت ما فعلوا من قبل من أعماٍل سيئة 
(39)

، وهذا التبديل جاء مجمدالً وهدو تبدديل لده  

أثره فدي اآلخدرة ، بدأن يغيدر هللا جدلَّ وعدال تلدك السديئات حسدنات خدالف تلدك السديئات 
(40)

ر : بسيئاتهم حسنات ، وال يجدوز تقدديرهُ ، وفي هذا النص داللة الحذف إذ أنَّ التقدي

: سديئاتهم بحسدنات ، ألَن البداء تددخل علدى الدذاهب المتدروك ، قدال أبدو حيدان : )) وال 

يصح أن يكون التقدير : سيئاتهم بحسنات ، فتكون السيئات هي البدل ، والحسنات هدي 

ا  "﴿المبددددل ، ألنَّ ذلدددك ال يترتدددب علدددى قولددده    ﴾"إْالَّ َموووْع تَووواَب َوآََموووَع َوَعْموووَل َصووواْلح 

[  70] الفرقان 
(41)

، وفدي الدنص كدذلك داللدة التقدديم والتدأخير ، أعندي تقدديم الدذاهب  

، وذلك ألنَّ هذه اآليدة نزلدت فدي نداٍس مدن  "َحَسنَاتك  "وتأخير  "َسي ْئَاتْْهْم   "المتروك 

ان منده ذندوب فخدافوا أاّل يدنفعهم إسدالمهم المشركين أرادوا الدخول في االسالم ممن كد

مع تلك الذنوب ، فاسدتفتوا رسدول هللا ] صدلى هللا عليده وسدلم [ فدأنزل هللا سدبحانه هدذه 

اآلية 
(42)

، وهذا يعني أّن السيئة سابقة للحسنة في حياتهم ، إذ هم أهدل شدرك ومعداٍص  

  "هندا وتدأخير  "ي ْئَاتْْهْم  َسو  "فقدم السيئات ، وهذه تخالف اآلية السابقة من حيث تقدديم 

ْ    "، وتقديم  "َحَسنَاتك    ََّ ا   "هنداك وتدأخير  "نْْعَمةَ  ْ     "، فتقدديم  " ك ْفور  ََّ  "نْْعَموةَ 

ا   "وهـددـي توافددق  "َسووي ْئَاتْْهْم  "، وتقديــددـم "َحَسوونَاتك     "وهددي توافددق  ، فيدده  " ك ْفوور 

إشددارة الددى السددبق واألصددل عنددد أولئددك األقددوام ، وتوافقهددا مددن حيددث تقددديم الددذاهب 

المتروك المجرور بالباء المقدرة ) بنعمة هللا ، بسديئاتهم ( ، وفدي اآليدة الكريمدة ضدرباً 

 "َحَسنَاتك     "و  "َسي ْئَاتْْهْم    "من ضروب البالغة وهو الطباق إذ طابق بين 
(43)

 . 

َْ َوالسََّمَوات    "﴿تعالى د . قال  َ  َرْيَر اأْلَْر  [ . 48] إبراهـــيم  "﴾يَْوَم ت بَدَّل  اأْلَْر
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فقد ذكر العلمداء أنَّ المعندى هندا هدو : يدوم تبـدـدَّل َوتُغيــدـرَّ هدذه األرض أرضداً أخدرى    

غير هذه المعروفة ، فالتبديل هنا يحتمل التغيير 
(44)

:  ، وهذا كما يقدول الرجدل للرجدل 

تبدلت بعدي ، أي تغيرت هيأتك وحالك 
(45)

، وهذا تغيير في الصفات ، ألنَّ الحال هو  

) الصفة التي عليها الموصوف ( 
(46)

 ، وهذا يقتضي وجود ذات . 

وقيددل إنهددا تُبدددل بددأرٍض غيرهددا بيضدداء كالفضددة   
(47)

، وعددن ابددن عبدداس ) رضددي هللا  

صفات ، ورواية تشير إلى أنهُ تغيير ذات  عنهما ( روايتان : رواية تشير إلى أنه تغيير
(48)

، ويجمع بينهما أن األرض تبدل صورتها أول مرة بتسديير جبالهدا ودكهدا وتفجيدر  

بحارها وتسجيرها وتــكون األرض مستوية ال عدوج فيهدا وال أْمـدـت 
(49)

، ثُــدـم تبددل  

 فتكون فضة . 

س فيده داللدة قاطعدة علدى هدذا أو ولفظ ) تبدل ( يحتمل تبديل الدذوات والصدفات ، ولدي   

ذاك 
(50)

، وجملة القول أنَّ التبديل واقع ، وهو استبدال العالم المعهود بعالم جديد  
(51)

 ،

وإنمدا قدددم األرض لقربهددا مندا وألنَّ تبددديلها أعظددُم خطدراً وأكثددُر أثددراً بالنسدبِة إلينددا مددن 

تبديل السموات 
(52)

 . 

  ﴿"الغة وهو االيجاز بالحذف ، فقد قال تعالى وفي اآلية الكريمة ضرب من ضروب الب 

ووووَمَوات   َْ َوالسَّ َ  َرْيووووَر اأْلَْر ، فاآليددددة فيهددددا حددددذف ، والتقدددددير :  " ﴾يَووووْوَم ت بَوووودَّل  اأْلَْر

والسموات غير السموات ، فحذفها لداللة ما سبق عليها 
(53)

 . 

ْم َموْع قََ وى   ﴿"و ــ قال تعالى  ِْ فَْموْنه  َ َعلَْيو ََّ ْؤْمنْيَع ْرَجاٌل َصوَدق وا َموا َعاَهود وا  ْمَع اْلم 

ل وا تَْبْديال   ْم َمْع يَْنتَْظر  َوَما بَدَّ  [ . 23] االحزاب  "﴾نَْحبَِ  َوْمْنه 

لقد ذهب المفسرون الى معنى ) التبديل ( في هدذه اآليدة ، أي : أنَّ المدؤمنين مدا غيدروا 

هُ المعوقون الذين قدالوا إلخدوانهم هلدمَّ ع هدهم الذي عاهدوا عليه ربهم تغييراً ، كما غيرَّ

وا ولدم ينكثدوا بدالفرار  إلينا ، فلم يُغيرَّ
(54)

، فهدم قدد ثبتدوا راغبدين فدي عهددهم مدراعين  

لحقِه على أحسن حال ، والضمير في ] بدلوا [ يمكن أن يكون للفريق األول مع ظهور 

ك لإليدذان بمسدداوة الفريدق الثدداني لهدم ، ويجددوز أن يكدون للفريددق الثدداني ] حدالهم ، وذلدد

المنتظرين [ بناًء على أنَّ المحتاج إلى البيدان لحدالهم 
(55)

مفعدول  "تَْبوْديال    "، وقولده   

مطلق مؤكد للفعدل ) بددّلوا ( المنفدي ، ولعدل هدذا التوكيدد تعريضداً بالمندافقين ومرضدى 

روا بعد أْن عاهدوا ال يولون األدبار القلوب الذين بدلوا وغي
(56)

 . 

وقد تضمنت هذه اآلية ضروباً من البالغة ونوعاً مدن الفصداحة والبيدان ، وهدو جنداس   

ل وا تَْبْديال    ﴿"االشتقاق في قوله تعالى  ، وفيه تعريض  بالمنافقين الذين غيروا  " ﴾َوَما بَدَّ

العهد 
(57)

 . 
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 ـــ التبديل بمعنى : الموت والهالك  2

يمثل المدوت أكبدر تهديدد لحيداة االنسدان ، فيده يفقدد االنسدان مالدهُ وولددهُ وأهلدهُ ويفدارق   

صديقهُ ، ويرحل عن هذه الحيداة تاركداً فديمن أحبدوه لوعدةً وحسدرةً ، لدذا رأى األنسدان 

هم : ) شر  من الموت مدا الموت شراً كبيراً ، فجرى في إشعارهم وأمثالهم حتى قال قائل

ـى معهُ الموت (  يُتَمنَـّ
(58)

 ، وقال شاعرهم : 

 ال أرى الموت يسبق الموت شــيء    

ـص الموُت ذا الِغنَـــى والفــقيرا                                   نغَـّ
(59)

 . 

فذكر الموت ثالث مرات ليددل علدى عظديم خطدره وأنـدـهُ ال يفلتدهُ شديء ، وأندهُ يدنغص   

حياة الغني والفقـــير ، ونظرةً عجلدى فدي كتدب اللغدة تطلعندا علدى كثدرة أسدماء المدوت 

عندهم 
(60)

 . 

وقد ذكر القرآن الكريم الموت كثيراً ، مرةً علدى أنده حقيقدة يدراد بهدا اإلخبدار ال غيدر ،   

يُراد بها التهديدد والوعيدد ، وكمدا تعدددت أغدراض ذكدره تعدددت ألفاظــدـهُ ، فهدو  ومرةً 

 الموت والهالك واألجل والوفاة .

وقد استعمل القرآن الكريم لفظ ) بـــدَّل ( وما يشتُق منه وهـــو يريد بِه المدوت ، ومدن  

 هذه اآليات : 

وا َرْيوَرك ْم ث ومَّ اَل يَك ون ووا أَْمثَوالَك ْم َوإْْن تَتََولَّوْوا يَْسوتَْبْدْل  ﴿ "أ .. قال تعالى  ] محمدد  " ﴾قَْوم 

38  ] 

لقد جاءت لفظة ] يستبدل [ في سياق هدذه اآليدة الكريمدة بمعندى الهدالك ، فدإنَّ المعندى  

هــنا هو : فإن تتولوا أيها الناس عدن هدذا الددين الدذي أتداكم بده محمدد ] صدلى هللا عليده 

ي بقوٍم آخرين غيركم بدالً مدنكم وسلم [ فسيهلككم هللا ويأت
(61)

، وفدي هدذه اآليدة إخبدار  

عن قدرته تعالى وتخويف للناس من اإلعراض عن دين هللا ألنه لديس فدي الوجدود مدن 

هــو خير  من أصحابه ] صلى هللا عليه وسلم [ 
(62 )

. 

وقددد بددددأت اآليددة الكريمدددة بدددأداة الشددرط ) إْن ( التدددي تسدددتعمل فددي المعددداني المحتملدددة   

والمشكوك في وقوعها والمستحيلة والنادرة 
(63 )

ثم جاء فعل الشرط ] تتولوا [ بتاءين ، 

من غير حذف ألن المقصود هنا هو التولي عن اإليمان والتقوى 
(64)

. وألنَّ المخاطب  

اَلْء ت وْدَعْوَن ْلت ْنْفق ووا فْوي   ﴿"ون كافة بداللدة قولده تعدالى بهذه اآلية هم المؤمن َهواأَْنت ْم َهوؤ 

ََّ  اْلغَنْويُّ َوأَْنوت م  الْ  ِْ َو ْ فَْمْنك ْم َمْع يَْبَخل  َوَمْع يَْبَخْل فَْإنََّما يَْبَخل  َعوْع نَْفْسو ََّ ف قَوَراء  َسبْيْل 



              2018( شتاء 2( العدد )1مجلة بحوث اللغات المجلد )              
 
 

  

57 
 

ا فقوله : ها أندتم تددعون : أي :  ﴾"َرْيَرك ْم ث مَّ اَل يَك ون وا أَْمثَالَك ْم  َوإْْن تَتََولَّْوا يَْستَْبْدْل قَْوم 

 أيها الناس المؤمنون كلكم مدعوون ، ثم أعقبه بـــ ) منكم ( ، أي : فريق    منكم .

والمقصود بالتولي هنا العصيان وعدم قبول دعوته ] صلى هللا عليه وسلم [   
(65 )

 . 

ا َرْيوَرك ْم    ﴿"ثم يأتي جواب الشرط    ، فدإذا كدان االسدتبدال هـدـو التبدديل  ﴾"يَْستَْبْدْل قَْوم 

فالسين والتداء تفيددان المبالغدة فدي الفعدل 
(66)

. ويبددوا أنَّ المقصدود مدن االسدتبدال هندا  

استبدال الصفات ال الذوات ، ونعني بالصفات هنا الصفات الُخلُقية ال الَخـدـْلقية ، وذلدك 

 جو السورة مشحون بالكالم على أفعال الناس ، فقد بدأت بــــ   ألمور منها : أنَّ 

وا" ، أي هم  "َرْيَرك ْم    "، ومنها أنه وصف اآلتـين بقوله  "الَّْذيَع آََمن وا"و  "الَّْذيَع َكفَر 

مغايرون لكم في الصفات ، جاء في التفاسير أنهم األنصار أو كندة والنخع أو العجم أو 

فارس والروم 
(67)

، أي  "﴾ث ومَّ اَل يَك ون ووا أَْمثَوالَك ْم  "﴿، ثم أنه عطف بـــــ ) ثدم ( فقدال :  

فدي البخددل باإلنفدداق فددي سددبيله تعددالى ، بددل يكونددون أطددوع رِ مددنكم وأمثددل 
(68)

، وهددذه  

 صفات ال ذوات .

وممدددا يالحدددظ هندددا أنددده حدددذف المجدددرور بالبددداء ألنَّ المدددراد المقصدددود هدددم المؤمندددون   

بون ، روَي أنه لما نزلت هذه اآلية كان سلمان الى جنب رسول هللا ] صدلى هللا المخاط

عليه وسلم [ ، فقالوا : يا رسول هللا من هدؤالء القدوم الدذين أن توليندا اسدتبدلوا بندا ... ، 

فضرب رسول هللا ] صلى هللا عليه وسلم [ على منكب سلمان فقال : هذا وقومِه 
(69)

 . 

ْرنَا بَْيوونَك م  اْلَمووْوَت َوَمووا نَْحووع  بَْمْسووب وقْيَع )  "﴿ب .. قددال تعــددـالى  ( َعلَووى أَْن 60نَْحووع  قَوودَّ

ونَ  َل أَْمثَالَك ْم َون ْنْشئَك ْم فْي َما اَل تَْعلَم   [ . 61 – 60] الواقعة  "  ﴾ن بَد ْ

إذا علمنددا أَن هددذه السددورة مكيددة كمددا قددال بددذلك العلمدداء   
(70)

، جدداز لنددا أن نحكددم علددى  

لتبديل الدذي هدو الهدالك هندا بأنده تبدديل الدذوات والصدفات الَخــدـْلقية ، يعينندا فدي ذلدك ا

 "نَْحووع  َخلَْقنَوواك ْم  "جملددة أمددور مددن السددورة نفسددها ، أولهددا أّن الكددالم عددن بدددء الخلددق 

)وخلددق هللا الشدديء يخلقددهُ خـددـْلقاً أحدثددهُ بعددد أن لددم يكددن ( 
(71)

، وهددذا ذات ألن االيجدداد  

يعندي بده المندي ، والمندي )  "أَفَوَرأَْيت ْم َموا ت ْمن ووَن   "الً ، وثانيداً أنَّ قولده تعدالى للذات أو

مقدار صحيح لتصوير الخلقة ( 
(72)

  "﴿، وهذا أول الخلق ، فهدو ذات الصدفة ، ثدم قدال  

ْرنَا بَْينَك م  اْلَمْوَت  وهذا بيان لنهاية الذوات ، فليس هنا صفة ، وإذا كاندت ثمدة  "﴾نَْحع  قَدَّ

تكدون جمعداً  "أَْمثَواَل "صفة هنا أشار إليها قسم  من المفسرين مستندين في ذلك إلدى أَن 

لــــ ) مثْـل ( و ) َمــثَل ( 
(73)

. فإنَّ تبديل تلك الصفة تعني الصفة الَخدـْلقية ال الُخلُقيدة ،  

التفسير من أنَّ المراد بذلك هدو أْن نجعلهدم قدردة وخندازير أو  يدل على ذلك ما ورد في

نجعلهم في حواصل طير سود ، أو نجعل أرواحهم فيما ال يعلمون 
(74)

  . 
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وثمدة نكتددة هندا تجدددر االشدارة إليهددا ، وهدي حددذف المجدرور وهددو المتدروك مددع الفعددل   

]نبدّل[ ، والتقدير نستبدل بكم أمثالكم 
(75)

مثدالكم ، أو نبدل بكم أ 
(76)

، وكدأن فدي حذفده  

إشارة إلى يسر إهالكهم وسهولته 
(77)

   . 

 

)) النون والسين والخاء أصل واحد ... قدال قدوم قياسدهُ ــــ التبديل بمعنى : النسخ :  3

رفع شيء وإثبات غيرهُ مكانهُ ، وقال آخدرون قياسدهُ تحويدل شديء إلدى شديء (( 
(78)

  ،

مقامه فهو إبطال الشيء وأقامة شيء أخر 
(79)

 . 

يقاُل نسخُت الريح آثار الدار إذا غيرتهُ ، وكذلك نسخت الشدمس الظدل إذا أزالتده   
(80)

  ،

 هذا في اللغة .

أما في االصطالح ، فهو : )) رفع حكم شرعي بدليل شدرعي متدأخر (( 
(81)

، والددليل  

 -و الشددرعي المتددأخر ال يكددون إال متراخيدداً عددن األول ومقتضددياً لخددالف حكمدده ، وهدد

تبديل ، وبالنظر إلى علم هللا بيان لمدة الحكم  –بالنظر إلى علمنا 
(82)

 . 

والنسخ ال يكون إال لمصلحة العباد بحسب أحوالهم المتقلبة المتغيرة ، وال يكون النسدخ   

فددي االخبددار والقصددص والعقائددد كاإليمددان والكفددر ، بددل يكددون فددي فددروع العبددادات 

والمعامالت 
(83)

 . 

وقددد جدداء التبددديل فددي القددران الكددريم مددراداً بدده النسددخ كمددا ذكددر ذلددك المفسددرون فددي   

 تفاسيرهم ، ومن هذه اآليات :

ْلِ  ق ْل َما يَك ون    "﴿أ ـــ قال تعالى  وَن ْلقَاَءنَا ائْْت بْق ْرآَنك َرْيْر َهذَا أَْو بَد ْ قَاَل الَّْذيَع اَل يَْرج 

لَِ  ْمْع تْلْ   [   15] يونس  "  ﴾قَاْء نَْفْسيْلي أَْن أ بَد ْ

والتبديل الذي سألوه هنا هو أن يجعل آيدة العدذاب آيدة رحمدة ، وآيدة الوعيدد آيدة وعدد ،   

والحرام حالالً والحالل حراماً ، فالتبدديل هدو بنسدخ آيدات القدرآن ووضدع آيدات أخدرى 

يخبددرهم أندده  مكانهددا ، فددأمر هللا تعددالى نبيدده الكددريم محمددد ] صددلى هللا عليدده وسددلم [ أن

رسدول  مبلدغ مدأمور ، وأَن التبددديل لديس لده 
(84)

، ومدا كددان سدؤالهم هدذا إال علدى وجدده  

التعنت والتهكم ال على طلب العلم لإليمان ، ألنهم لم يجدوا سبباً يتعلقون به إال هدذا
(85)

 

 ، فجعلوا سؤالهم بشقين ، أحدهما : اآلتيان بغير هذا ، واألخر هو التبديل ، وهدذا يعندي

أنَّ ثمة فرقداً بدين هدذين الشدقين  فاالتيدان بغيدرِه يجدوز أْن يكدون معده ، أمدا التبدديل فدال 

يجوز أْن يكون معه 
(86)

 . 
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والتبديل يكون في الذات بأن تبدل ذات بذاِت أخرى ، ويكون في الصدفة وهدو أْن يدزال   

بعض نظمه بأن يجعل مكان آية العذاب آية رحمة 
(87)

      . 

وال بمقددوره لدم يحدتج إلدى  تيدان بقدرآن غيدر هدذا لديس باسدتطاعة اإلنسدانولما كدان اإل

، ونفى ما هو مقدور عليه ومستطاع من قبل االنسان ، وإن كان مستحيالً ذلك فدي نفيـهِ 

حقدده ] صددلى هللا عليدده وسددلم [ 
(88)

لَووِ  ْمووْع  "﴿، فجدداء الجددواب   ق ووْل َمووا يَك ووون  ْلووي أَْن أ بَد ْ

، أي ما يصح وما يستقيم لي  "﴾تْْلقَاْء نَْفْسي  
(89)

  . 

وهذا ابلغ جواب ألنه نفي للكون أي لكون الفعل أي وجوده ، فال يمكن أن يقع مني هذا   

الفعل ، ألن هذا نفي تام وهو ممتنع شرعاً 
(90)

   . 

ــددـهُ يشدير بهددذه الندددرة الددى    دـه جدداء بالمصدددر ) تِلقداء ( النددادر ، كــأنَـّ يدزاد علددى هددذا أنَـّ

َّبْع  إْالَّ َما ي وَحى إْلَيَّ   ﴿"انتفاء هذا الفعل ، ثم أكده بقوله  ، فإذا كان تبديل بعض  " ﴾إْْن أَت

متنداع ، لدذلك جداء الكلمات ممتنعاً ، فكان إبطال جميع القران واإلتيان بغيره أجددر باال

الجواب بأبلغ صيغ النفي 
(91)

، وكل ذلك هو من باب مجاراة السفهاء ، ألنده ال يصددر  

مثل هذا االقتراح عن العقالء 
(92)

   . 

فْ   ﴿"ب ـــ قال تعالى  ل  قَوال وا إْنََّموا أَْنوَت م  ََّ  أَْعلَوم  بَْموا ي نَوز ْ ْلنَا آَيَة  َمَكاَن آَيَةك َو تَورك  َوإْذَا بَدَّ

 [        101] النحل  "﴾

والمعنى هنا رفعناها فأنزلنا غيرها ، أو نسخناها وأنزلندا غيرهدا   
(93)

.  فدإذا مدا نسدخنا  

حكدم آيدة أبددلنا مكانده حكمدداً آخدر وهللا اعلدم بمدا يغيِّدر ويبدددل بمدا هدو أصدلح للعبداد مددن 

االحكام 
(94)

  . 

مكانه ، وتبديل اآليدة رفعهدا بايدة أخدرى ومن المعلوم أنَّ التبديل رفع شيء ووضع آخر  

فهو نسخ باية سواها 
(95)

. والتبديل يشتمل على رفع وإثبات ، والمرفدوع إمدا تدالوة أو  

حكددم ، وأيدداً كددان فهددو رفددع  ونسددخ 
(96)

، وهللا سددبحانه ينسددخ الشددريعة بالشددريعة واآليددة  

باآلية بما يصلح للناس فيُــثْبِْت  ويمحو 
(97)

 . 

ل إنمدا هدو افتدراء مدن محمددوكان كفدار     مكدة قدد قدالوا لدو كدان هدذا مدن عندد هللا لدم يُبددِّ

صلى هللا عليه وسلم()
(98)

، فنزل الجدواب مفتتحداً بدأداة الشدرط ] إذا [ التدي تكدون لمدا  

يقطع بوقوعه  
(99)

  "﴿، وهذا حال النسخ في الشريعة فإنه قد وقع ، ثم جاء قوله تعدالى  

ل   ََّ  أَْعلَم  بَْما ي نَز ْ جملة معترضدة بدين فعدل الشدرط وجدواب الشدرط ، وهدذه الجملدة  "َو

تفيد الكالم قوةً وسداداً 
(100)

، أي إنَّ هللا عالم بدأن مدا ينزلده إنمدا هدو لمصدلحة الخلدق ،  

ْفتَورك   ﴿" أما جواب الشدرط فهدو  وكأندهُ ال  ، قصدروه علدى االفتدراء "﴾قَوال وا إْنََّموا أَْنوَت م 
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وونَ  ﴿ "عمل له إال أن يفتري الكذب ، فأبطل هللا دعدواهم بقولده  ه ْم اَل يَْعلَم  ،  "﴾بَوْل أَْكثَور 

فأخبر نبيه أنهم ال يعلمون حقيقة القرآن وفائدة النسخ 
(101)

  . 

والمراد من التبديل هنا هو مطلدق التغداير بدين االغدراض والمقامدات ، أو التغداير فدي    

المعاني واختالفها بداختالف المقاصدد ، مدع وضدوح الجمدع بدين محاملهدا ، فالتبدديل لدم 

يكن عن الهوى بل لحكمٍة اقتضتهُ ودعت إليه من تغيير األحوال واألزمان 
(102)

  . 

 عةاء والعوَ ـــ التبديل بمعنى : ال 4

)) العين والطاء والحرف المعتل أصل صحيح يدل على أخٍذ ومناولة (( 
(103)

   . 

هذه هي حروف العطاء ، فاإلعطاء والعطاء معناهما واحدد هدو المناولدة ، أي أن تعطدي 

أحداً شيئاً ما 
(104)

، والعطاء والعطية اسدم لمدل يُعَطــدـى  
(105)

، فهدو علدى هدذا بمعندى  

 .  اسم المفعول

أما العوض فهو واحد  األعدواض ، فعاضدني وأعاضدني اعطداني العدوض 
(106)

، فهدو  

يشددبه البدددل ، لكددن بينهمددا فرقدداً ، هددو أن العددوض يكددون مثامنددة ، نقددول : هددذا الدددرهم 

عدوض عدن خاتمدك ، وهدذا الددينار عدوض عدن ثوبدك ، أمدا البددل فعلدى جهدة التعاقدب 
(107)

  ً مدن العدوض ، فكدل عدوض بددل ، ولديس كدل  ، فعلى هذا يكون البدل أعم تصرفا

بدل عوضاً 
(108)

 . 

ولما كان العوض على جهة المثامنة قيدل : )) لديس للددين عدوض ، وال للبددن خلدف ،    

وال لليـــوم بدل (( 
(109)

  . 

 ومما جاء على هذا المعنى في القرآن الكريم ، هـــو :   

وافَأََرْدنَا أَْن ي ْبوْدلَ  ﴿ "أ ــ قال تعالى  ْحم  ا ْمْنوِ  َزَكواة  َوأَْقوَرَب ر  َموا َخْيور  َما َربُّه  ] الكهدف  "﴾ه 

81 ] 

ومعنى يبدلهما ربهما ههنا يعطيهما هللا ويرزقهمدا ذريدةً صدالحة غيدر هدذا الولدد تكدون   

أفضل منه 
(110)

، فيروى أنَّ هللا رزقهما جارية تزوجها نبي  مدن االنبيداء ، أو رزقهمدا  

غالماً صالحاً 
(111)

 . 

َما   ﴿"وقد اختلف القراء في قراءة قوله تعالى   َما َربُّه  ، فقدرأ جماعدة مدن أهدل  "﴾ي ْبْدلَه 

ل يبددّل ، وقدرأ أهــدـل الكوفدة مكة والمدينة والبصرة ] يبدّلهما [ بتشديد الدال مدن بـــدـدَّ 

يُبــِدلهما [ بتخفيف الدال ]
(112)

  . 



              2018( شتاء 2( العدد )1مجلة بحوث اللغات المجلد )              
 
 

  

61 
 

دداً في القرآن عامة ، وكدان نفدر  مدن اهدل اللغدة وعللوا لوجه قراءة التشديد أنه ُوجد مش  

ال يفرقون بين التشديد والتخفيف ويرونهما بمعنى واحد ، وهذا يقتضي اتحادهما معنى 

ال اختالفها 
(113)

، في حين فّرق آخدرون فدذكروا أنَّ التبدديل تغييدر الشديء ، أي تغييدر  

ء آخدر  مكانده حاله وعدين الشديء قائمدة ، امدا اإلبددال فرفدع شديء ووضدع شدي
(114)

  ،

ولعددل هددذا هددو االصددل لمددا ذكرنددا ، قيددـل أن العددرب تجعددل ) بدددَّل ( مكددان أبدددل 
(115)

  ،

وذلك مدن اتسداعها فدي لغتهدا ، والقراءتدان متفقتدان فدي المعندى صدحيحتان ، قدـرأ بكدّلِ 

أصاب  اءةٍ قرأ القارُئ فـــقدواحدةٍ منهما جماعة من القُـــراء ، فبإي قر
(116)

 . 

وفي هذه اآلية ضروب من النكت اللغوية ، فمنها الحذف ، وهو حذفان ، أحدهما حذف   

الذاهب المتروك الذي هو الغالم المقتول ، وهو ما تدخل عليده البداء ، واآلخدر المولدود 

الددذي سدديأتي ، وهددو الحاصددل المنصددوب ، وهددو الموصددوف ، فحذفددهُ وبقيددت صددفتهُ ، 

ا ربهما بالغالم مولدوداً خيدراً منده ، فحدذف ) بدالغالم ( وتقدير الكالم : فأردنا أن يبدلهم

ألنهُ قد قُـتَِل وذهب ، وحذَف ) مولوداً ( ألنهُ سيكون فدي المسدتقبل ، وأبقدى لكدل منهمدا 

أثراً ، فأبقى للغالم الضمير في ] منه [ ، وأبقى للمولود صفتهُ     ] خيراً [ 
(117)

 . 

ومن هذه النكت نكتة بيانية هي االشتراك في العمل ، وهو قتل الغالم واالبددال ، وفدي  

هذا إشارة الى أن هللا معه فهي ليست إرادتدهُ إنمدا هدي أرادة هللا تعدالى ، وهدو لهدا ُمتبدع 

َما   "﴿ومنفددذ ، فكأندده مشددارك فددي االرادة ، أمددا االبدددال فجعلدده ر وحددده بقولدده  ي ْبووْدلَه 

مَ  َموا  "، ألنه لم يكدن لده فيده شديء ، ونسدبهُ الدى  "﴾اَربُّه  لمدا فدي كلمدة ]رب[ مدن  "َربُّه 

االصطالح والتربية ، ولما فيه من الداللة على وصول الخير إليهما 
(118)

  . 

ٍك َوأَثْولك َوَشوْيءك ْموْع ْسوْدرك  ﴿ "ب ـــ قال تعالى  ْلنَاه ْم بَْجنَّتَْيْهْم َجنَّتَْيْع ذََواتَْي أ ك لك َخْمو َوبَدَّ

 [  16] سبأ  "﴾قَْليلك  

والمعنى أعطيناهم أشجاراً خمطاً  وأثالً عوضاً عن جنتيهم ، فأعطيناهم جنتين ال خيدر   

فيهما وال فائدة فيما هو ثابت فيهما 
(119)

  . 

التبديل من باب أذهاب النعم وجلب النقم  وهذا  
(120)

، فهو تعويض لما ذهدب ، كمدا هدو  

معروف في باب التبديل ، ولما كان فعل التبديل يقتضي متعلقين ، أي يتعدى لمفعدولين 

أحــدهما بنفسدِه واآلخدر بالبداء التدي هدي بداء العدوض التدي تددخل علدى الدذاهب الزائدل 
(121)

، كان ذكرها هنا يفيد التوكيد ، ألنها لمدا ظهدرت مدع امكدان االسدتغناء عنهدا علدم  

أنها للتوكيد 
(122)

 . 

وإذا علمنا أن التبديل نوعان : تبديل صفات بصفات أخرى والذات باقية ، وتبديل ذات    

بددأن تفنددى ذات وتحدددث ذات أخددرى ، فددإذا علمنددا هددذا كددان لنددا أن نميددل الددى أنَّ التبددديل 



              2018( شتاء 2( العدد )1مجلة بحوث اللغات المجلد )              
 
 

  

62 
 

بديل ذات ت
(123)

، ألن جندتهم تلدك قدد ذهبدت وحلدت محلهدا جندة جديددة ، وسدميت جندة  

 على سبيل المشاكلة والتهكم ال على الحقيقة ، وهي كقول عمرو بن كلثوم :

بـــحِ ِمـــردادةٍ طحونا     لنا قِـــراُكم                 قُبَيَل الصُّ قَـــْريناكم  فعجَّ
(124)

  

وأثالً ال يسمى جنة ، ألنها أشجار ال ينتفع بها ألن ما كان خمطاً  
(125)

  . 

ْلنَا َمَكاَن السَّي ْئَْة اْلَحَسنَةَ َحتَّى َعفَْوا   ﴿"جــــ قال تعالى   [  95] االعراف  "﴾ ث مَّ بَدَّ

لقد ذكدر المفسدرون أنَّ المعندى هندا : أعطينداهم بددل مدا كدانوا فيده مدن الدبالء والمحندة  

الصحة والسعة والشدة والرخاء و
(126)

 . 

، دى لمفعولين ، ينصب أحدهما بنفسهأَن الفعل ) بدّل ( يتع –كما مرَّ بنا  –من المعلوم    

وهدو المتدروك ، والمدأخوذ هندا هدو وهذا هو المدأخوذ ، ويكدون اآلخدر مجدروراً بالبداء 

عاراً الحسنة ( والمتروك هو ) مكان السيئة ( ، وقد عدل عن الباء الى لفظ )مكان( إشد)

بتمكن البأساء منهم ، كأنه قد صار لها مكان عنددهم 
(127 )

، فكدأن األصدل بددلنا بالسديئة 

الحسنة ، وعدل عن الباء البدلية إلى لفظ يؤدي مؤداها وهو لفظ ، ألن الخلف يحدُل فدي 

مكددان المخلددوف عندده ، و ) مكددان ( منصددوب علددى الظرفيددة مجددازاً ، أي بدددلناهم حالددةً 

ة حسنةً بحالِة سيئ
(128)

 . 

وإنَّ نصبه على الظرفية أضعف أحد الوجهين ذكرهما النحداة ، واآلخدر أنده مفعدول بده   
(129)

نوا ] بددلنا [   ، ويبدو أنَّ ما سّوغ للنحاة أْن يعربوا ) مكدان ( مفعدوالً بده أنهدم ضدمَّ

معنى ] اعطينا [ فأخذت مفعولين ، وهما كما ذكرنا ، ولكن ما يُرد على قول النحدويين 

أن ] أعطى [ يأخذ مفعولين من غير واسطة ، ومن غير تقددير محدذوف ، كمدا تقدول : 

فــدـ ) زيدداً ( وإن كدان مفعدوالً أول ، فهدو فاعدل فدي المعندى ألنده أعطيُت زيداً عمراً ، 

أخذ لـــ ) عمراً ( وليس األمر كذلك في اآلية ، هدذا أمدر ، واآلخدر أن النحدويين قددروا 

حرف جر محذوف هو ) فـــي ( 
(130)

، التي هي ظرفية وإْن اتسع فيها  
(131)

 . 

ت لكثرة استعماله فانتصب انتصابها ثــم إَن لفظ ) مكان ( ُحمل على الجهات الس  
(132)

 . 

 ـــ التبديل بمعنى : االختيار  5

يُقال خايرُت فالناً خيراً ، وهللا سبحانه يخيِّر لإلنسان إذا استخاره ، وخار هللا لنا ما هدو   

خيددر ، يُقددال هددذا خيرتددي ، أي : اختيدداري ، وانددت بالخيددار وبالمختددار 
(133)

. وخددرت  

تدهُ بدين هدذا وذاك ، أي فوضدت إليده الرجل على الرجل  أخيره إذا فضلتهُ عليده ، وخيّرِ

االختيددار فاختددار أحدددهما وتخيّـددـر 
(134)

، فاالختيددار ال يكددون إال مددن اثنددين فصدداعداً ،  

وووال     "﴿كقولــدددـه تعدددالى  وَسوووى قَْوَموووِ  َسوووْبْعيَع َرج  [  ،  155] االعدددراف  "﴾َواْختَووواَر م 
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و خير  وفعله ، وقد يقال لما يراه اإلنسان خيراً وإْن لم يكن فاالختيار هو : )) طلب ما ه

خيراً (( 
(135)

، والخيار عكس االشرار ، والخيار اسم  من االختيار  
(136)

   . 

 ومما جاء على هذا المعنى في القرآن الكريم ، هـــو : 

 [  61] البقرة  ﴾"قَاَل أَتَْستَْبْدل وَن الَّْذي ه َو أَْدنَى بْالَّْذي ه َو َخْيٌر    ﴿"ا ـــ قال تعالى 

لقد أنزل هللا سبحانه وتعالى الماء فاهتزت األرض وربت وانبتت من كل زوجٍ بهيج ،  

وكان من هذا الماء حدائق ذات بهجة واصناف من الطعام الدذي يؤكدل وبده قدوام البددن 

وحياته 
(137)

وهذا الطعدام يفضدل بعضدهُ علدى بعدض ، ولإلنسدان ان يختدار مدن هدذا ،  

الصنف أو ذاك ، وهو ما ذكرهُ القرآن الكريم حين حكى لندا عدن بندي اسدرائيل وطلدبهم 

مددن موسددى ] عليدده السددالم [ طعامدداً غيددر مددا كددان عندددهم مددن المددّنِ والسددلوى ، فقددالوا  

ووا ت  "﴿ َْ لَنَووا ْممَّ َ  ْمووْع بَْقْلَهووا َوقْثَّائَْهووا َوف وْمَهووا َوَعَدْسووَها اْدع  لَنَووا َربَّووَ  ي ْخووْر ْنبْووت  اأْلَْر

، فذكر متقابلين هما ] أدنى [  "﴾َوبََصْلَها قَاَل أَتَْستَْبْدل وَن الَّْذي ه َو أَْدنَى بْالَّْذي ه َو َخْيٌر 

، وقدد  و ] خير [ ، وهذا المتقابالن أحدهما البقل والقثاء ..... ، وهو طلب بني اسرائيل

وصفه القرآن الكريم بأنه أدنى ، واآلخُر هو المنُّ والسلوى ، وهومن عندد هللا ووصدفهُ 

القرآن بأنه خير ، ولما أعرض بنو اسرائيل عما عندهم مدن الخيدر وطلبدوا أشدياء أُخدر 

  "كان هذا اختياراً منهم ، وهو ما جعل العلماء والمفسرين يذهبون إلدى أنَّ قولده تعدالى 

،  بمعنى : تختارون  " ْبْدل وَن أَتَْستَ 
(138)

  . 

واالسددتبدال هددو أْن تتددرك شدديئاً آلخددر غيددرهُ مكددان مددا تركددت 
(139)

، وهددذا يعنددي أندده  

، ألنهم رجحوا أمراً على أمٍر آخر غيرهُ وهو ما يُعرف باالختيار اختيار
(140)

  . 

وقد حشد القرآن الكريم لفعلهم هذا أيما حشد ، فبدأ باالستفهام اإلنكاري والتدوبيخي لهدم   

على صنيعهم هذا 
(141)

. وهذا االستفهام داخل على الفعل : ) تستبدلون = تسدتفعلون (  

التي من معانيها الطلب 
(142)

، كما في هذه اآلية ، ال تأكيد الحدث كما ذهب إليه بعض  

المفسرين 
(143)

  . 

أي هو دنيء بيّن الددناءة ، ويؤيدد  "الَّْذي ه َو أَْدنَى    "وقد قــدّمهم هنا مــا طلبوا وهو  

ذلك قراءة زهير الفرقي ] أدنأ [ بالهمز 
(144)

 . 

وفي هذا التقديم إشارة إلدى شددة رغبدتهم فيمدا طلبدوا وانتظدارهم لده ، وإعراضدهم عمدا   

وأدخل عليه حرف الجدر البداء الدذي ال     "  ه َو َخْيٌر  بْالَّْذي  "سواه ، وأخر ما تركوا 

ينفك عن االلصداق 
(145)

، كدأنهم يقولدون هدو الصدق بندا غيدر مفارقندا ، وال يجدوز أْن  

تكون ) تستبدلون ( بمعنى ) تبدلون ( ، وإْن جاءت به قراءة أبي بدن كعدب 
(146)

، ألنَّ  

هو ر تعالى  التبديل ليس لهم حقيقة إال عن طريق المجاز ، بل
(147)

   . 
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َل بْْهووعَّ ْمووْع أَْزَواَك  ﴿  "ب ــددـ قددال تعددالى  ]  " ﴾اَل يَْحوولُّ لَووَ  الن َْسوواء  ْمووْع بَْعوود  َواَل أَْن تَبَوودَّ

 [ 52االحزاب 

الددزواج سددنة هللا فددي خلقدده ، فيدده يحفددظ الجددنس ويدددوم ، وقددد كددان الرسددل واالنبيدداء   

وْم ﴿  "يتزوجون ويطلبون الذرية ، كقوله تعالى  س ال  ْموْع قَْبْلوَ  َوَجعَْلنَوا لَه  َولَقَْد أَْرَسْلنَا ر 

يَّة   ا َوذ ر ْ َوالَّوْذيَع  ﴿"[ ، والزوج الصالح قرة العين ، كقوله تعالى  38] الرعد  "﴾أَْزَواج 

ةَ أَْعي عك  يَّاتْنَا ق رَّ [ ، ومدا ذلدك إال  74] الفرقان  "﴾يَق ول وَن َربَّنَا َهْب لَنَا ْمْع أَْزَواْجنَا َوذ ر ْ

ِْ أَْن َخلَوَق لَك وْم َوْمْع آَيَا ﴿ "ألنها سكن  للنفس ، وما ذلك إال ألنها منها ، أي من النفس  تْو

ا ْلتَْسك ن وا إْلَْيَها   [ ، وهدذا كلده عظديم عنايدة واهتمدام  21] الدروم  ﴾"ْمْع أَْنف ْسك ْم أَْزَواج 

كبيددر بهددذه العالقددة ، وقددد جدداءت كلمددة ) تتبدددل ( فددي سددياق الحددديث عددن ازواج النبددي 

أنَّ هدذِه اآليدة نزلدت  ]صلى هللا عليه وسلم [ ، فدي اآليدة الكريمدة ، فقدد ذكدر المفسدرون

ُمجددازاةً ألزواج النبددي ] صددلى هللا عليدده وسددلم [ لحسددن صددنيعهن فددي اختيددارهن هللا 

ورسوله والدار االخرة حين خيرهن رسول هللا ] صلى هللا عليه وسدلم [ فاخترندهُ علدى 

الدنيا الفانية 
(148)

   . 

مدن غيدرهنَّ كاليهوديدات فليس لك أيها النبي أْن تختار غيرهن سدواًء مدن المسدلمات أو   

او النصددرانيات أو المشددركات 
(149)

، ولددو أعجبددَك حسددنهنَّ ، أي وإن كددان لهددنَّ مددن  

الحسن ما لهنَّ ، فال يحدُل لدك مدن بعدد المسدلمات ال يهوديدة وال نصدرانية وال غيرهدا ، 

لئال تكون أماً للمدؤمنين . وال يحدل لدك أْن تبددل بأزواجدك غيدرهْن بدأن تطلقهدن وتدنكح 

رهن غي
(150)

  . 

فاللفظددة هنددا فددي السددياق تدددل علددى التخييددر ، يدددل علددى ذلددك قولدده تعددالى فددي هددذه هددذه   

ْنيَا َوْزينَتََهوا فَتَعَوالَْيَع   "﴿السورة  يَوا أَيَُّهوا النَّبْويُّ ق وْل ألَْزَواْجوَ  إْْن ك ْنوت عَّ ت وْرْدَن اْلَحيَواةَ الودُّ

ا  ْحك عَّ َسوَراح  َ َوَرس وولَِ  َوالودَّاَر اآْلَْخوَرةَ 28َجْمويال  )أ َمت ْْعك عَّ َوأ َسور ْ ََّ ( َوإْْن ك ْنوت عَّ ت وْرْدَن 

ووا   ا َعْظيم  ْحْسوونَاْت ْمووْنك عَّ أَْجوور  َ أََعوودَّ ْلْلم  ََّ [ ، وكددن قددد  29-28] االحددزاب :  "﴾فَووْإنَّ 

اختددرن هللا ورسدددوله والددددار اآلخدددرة 
(151)

قدددال ، فجددزاهن هللا خيدددراً لهدددذا الصدددنيع ، ف 

َل بْْهعَّ ْمْع أَْزَواَك    ﴿"مخاطباً رسوله الكريم  ،  "﴾اَل يَْحلُّ لََ  الن َْساء  ْمْع بَْعد  َواَل أَْن تَبَدَّ

فبدأ أداة النفي ] ال [ التي هي أقدم أدوات النفي في العربية ، واوسعها استعماالً 
(152)

  ،

سم المعرفة والنكرة ألنها تدخل على الفعل الماضي والمضارع وتدخل على اال
(153)

 . 

هذا من جهة ومن جهة أخرى أنه قد فَصل بين الفعل] يـدـحلُّ [ والفاعدل ] النسداء [ فدي   

إشارة إلى فصل هذا الفعل عنه ] صلى هللا عليه وسدلم [ ، وال سديما أنده قدد ذكدر الفعدل 

[ عدم الحلية ، وقال كذلك ] تبدّل وفاعله مؤنث فخالف بينهما ، ليدل بهذه المخالفة على

بحذف إحدى التاءين واصله تتبدل 
(154)

، ألن هذه اآلية حكمها مقصدور عليده ] صدلى  

هللا عليدده وسددلم [ ألندده منهددي عددن أْن يتبدددل بهددن أزواجدداً 
(155)

ددـهُ قدددم الجددار   . ثددم أنَـّ
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مددام بدده والمجددرور ] بهددن [ وهددو المتددروك المددذهوب بددِه مددع الفعددل ] تبدددل [ ، لالهت

والعناية ، ألنه يعود الى ازواجه ] صلى هللا عليه وسلم [ ولم يقُدم مع الفعل ] بدل [ إال 

في موضعين هذا أحدهما ، وإنما تقدم ألنَّ قسماً مدن جـدـو السدورة مبندي  علدى النسداء ، 

[ ، إلى قولده  28] االحزاب :  "يَا أَيَُّها النَّبْيُّ ق ْل ألَْزَواْجَ     ﴿"بدًء من قوله جل وعال 

ووْؤْمنْيَع ي ووْدنْيَع َعلَووْيْهعَّ ْمووْع   "تعددالى  يَووا أَيَُّهووا النَّبْوويُّ ق ووْل ألَْزَواْجووَ  َوبَنَاتْووَ  َونَْسوواْء اْلم 

ووا  ا َرْحيم  ََّ  َرف ووور  ] االحددزاب    "﴾َجالبْيووبْْهعَّ ذَْلووَ  أَْدنَووى أَْن ي ْعووَرْفَع فَووال ي ووْؤذَْيَع َوَكوواَن 

السدياق أْن يقددم الجدار والمجدرور، داللدة علدى أندهُ أهدل ألن يحفدظ ، [، فناسب هذا 59

وهذا الجار وهو ] البداء [ يفيدد االلصداق الدذي ال يفدارق البداء 
(156)

، فكأندهُ ألمداح  الدى  

 لصوقهن به وأنهن غير مفارقاٍت لــه . 

لتحريم يزاد على ذلك مجــيء ] من [ الزائدة لتوكيد النفي واستغراق جدنس االزواج بدا  

مما يزيد من حرمة التبديل 
(157)

 . 

يزاد على ذلك أيضاً أنَّ اللفظ هنا لفظ الخبر ، والمراد بده النهدي وهدو أبلدغ مدن صدريح   

النهي 
(158)

 . 

 ــــ التبديل بمعنى : األخذ والسلب  6

األخذ األصل فيه حوز الشيء وجمعه ، فأخذت الشيء أخذهُ أخذاً ، أي تناولتدهُ    
(159)

  ،

واألخذ التناول وهو خالف العطداء 
(160)

، وأخدذ مدن الشدعر قدصَّ مندهُ ، وأخدذ الخطدام  

وبالخطام ، وأخذهُ هللا تعالى أهلكه ، وأخذَه بذنبِه مؤاخذةً عاقبهُ 
(161)

  . 

وأخذتهُ كــأسرتهُ في الوزن والمعنى ، فهو أخيذ ، أي : اسير 
(162)

  . 

لباً ، إذا أخذهُ بخفٍة واختطاف أما السلب فهو من َسلََب يسلُُب س  
(163)

، والَسلَب بفتحتدين  

ما يُْسدلَب ، وجمعدهُ أسدالب ، وكدل مدا علدى اإلنسدان مدن اللبداس َسدلَب 
(164)

، واسدتلبهُ  

كاختلسهُ ، واالستالب كاإلختالس 
(165)

 . 

 ومما جاء على هذا المعنى في القرآن الكريم ، هــو :

ل وا اْلَخبْيَث بْالةَّي ْْب َوآَت وا اْليَ ﴿  "أ.. قال تعالى  ْم َواَل تَتَبَدَّ  [  2] النساء  " ﴾تَاَمى أَْمَوالَه 

والمعنددى هنددا كمددا ذكددر المفسددرون أخددذ واسددتبدال ، أي : ال تتبدددلوا الحددرام علدديكم مددن   

أموالهم بأموالكم الحالل لكم ، بأْن يأخذ أحدهم الشاة السمينة ويجعل مكانها المهزولدة ، 

جيد ويجعل مكانهُ الرديء أو يأخذ ال
(166)

 . 
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وقوله ] تتبدلوا [ من التبدُّل الذي هو أخذُ شيء ووضع شيء أخر مكانه ، والتبدل هندا    

بمعنى االستبدال كالتعجل بمعنى االستعجال والتأخر بمعنى االستئخار ، كما ذهب الدى 

ل بمعنى االستفعال غير عزيز  ذلك المفسرون ، ورأوا أنَّ التفــعُـّ
(167)

، ولعدلَّ مدا دفدع  

المفسددرين لهددذا القددول أنَّ مددن معدداني االسددتفعال طلددب الشدديء 
(168)

، ولمددا كددان هددذا  

الخطاب ] وال تتبددلوا [ عامداً لكدل المسدلمين فدي كدل العصدور ، جداء بالتداء مدع الفعدل 

اَل يَْحوولُّ لَووَ    "﴿المضددارع ، بخددالف خطابدده للنبددي ] صددلى هللا عليدده وسددلم [ بقولدده : 

َل بْْهووعَّ ْمووْع أَْزَواَك  ال [ ، فإنهددا مقصددورة  52] االحددزاب  "﴾ن َْسوواء  ْمووْع بَْعوود  َواَل أَْن تَبَوودَّ

عليه ] صلى هللا عليه وسلم [ 
(169)

 . 

وظاهر هذا النهي أنده فدي وصدف االجدرام المتبدلدة والمتبددل بدِه ، فهمدا بدـإعتبار اللغدة   

تبار الشرع بمعنى الحرام والحالل بمعنى الــــكرية المتناول واللذيذ ، وباع
(170)

  . 

وقد تضمنت هذه اآلية من فنون البالغة إال وهو الطباق ، وذلك في لفظتدي ] الخبيدث ،   

 والطيب [ .

يَّتَِ  أَْوْليَاَء ْمْع د ونْي َوه وْم لَك وْم َعود وٌّ بْوئَْس ْللظَّواْلْميَع   "﴿ب.. قال تعالى  َّْخذ ونَِ  َوذ ر ْ أَفَتَت

 [ . 50] الكهف      "﴾ال   بَدَ 

لقد جاءت لفظة ] بــدالً [ في سياق هذه اآلية الكريمة بمعنى : االسدتبدال ، أي : بدئس     

ما استبدلوا عبادة الشيطان بعبادة هللا ، أو بئس مدا اسدتبدلوا طاعدة ابلديس وذريتدهُ علدى 

طاعة ربهم 
(171)

 . 

التدي أفدادت اإلنكدار والتعجيدب مدن هدذا  وما يلحظ على هذه اآليدة أنهدا ابتددأت بدالهمزة  

الفعددل ، والفدداء التددي جدداءت للتعقيددب ، أي : أعقددب علمكددم بصدددور تلددك القبددائح مندده 

تتخذونه وذريته أولياء من دوني 
(172)

، وثنَّْت بجملٍة اسميٍة تكون حاالً وهي قـوله    ]  

الجماعدة ] هدم [  وهم لكم عدو [ ، أي وهذه حالهم ، وأخبر عن المبتدأ الذي هو ضمير

إلددى أنهددم فددي شدددة علددى قلددٍب  بصديغة المبالغددة ] فَعددول [ ، وأفددردَ فلددم يجمددع فددي إشددارةٍ 

واحد
(173)

 . 

ولما كان اتخاذهم المذكور قد بلغ الغاية في الشناعة والقبح فقد ثـلََّث في االيدة بفعدل الدذم  

، أي بدئس للواضدعين الشديء فدي غيدر  "بْئَْس ْللظَّاْلْميَع بََدال    "والتشنيع عليهم ، فقال 

موضعه 
(174)

، وثمة أمر أخر صحب الفعل هذا وهو حذف الفاعدل وتفسديره بتمييدز ،  

وأياً كان الفاعل المحذوف ] االتخاذ او الشيطان أو الشيطان الذرية [ 
(175)

، فإنه حذفه  

لدة االنشداء لقصد االستغناء عنه بالتمييز َوِلــنقل الفعل من داللة االخبار الى دال
(176)

  ،

ولددم تخددِل اآليددة مددن نكددت البالغددة ففيهددا االلتفددات مددن الخطدداب الددى الغيبددة فددي قولدده ] 
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افتتخذوندده .... [ وقولدده ] وهددم لكددم عدددو [ ، فوضددع الظدداهر موضددع المضددمر ، وذلددك 

يعني عظيم السخط عليهم ، وأنَّ ما فعلوهُ ظلم  قبيح وهو ذم        لهم 
(177)

 . 

 ل بمعنى : تجديد الحالة : ـــ التبدي 7

من معداني الجديم والددال القطدع ، يقدال : جدددُت الشديء جدداً فهدو مجددود وجديدد ، أي  

مقطوع ، وقولهم : ثوب جديد من هذا ، كـأنَّ من نسجهُ قطعهُ اآلن ، ثم اتسع فيه فسمي 

كل شيء لم تأت عليه األيام جديداً 
(178)

، وجدد فالن األمر واستجده إذا أحدثده  
(179)

  ،

وأجدَّ الثوب وتجدد الثوب والشيء أي صار جديداً 
(180)

، يقال : ُكِسَر فالن ثدم أصداب  

فرحددةً وسددروراً فجددد جدددةً كأندده صدداَر جديددداً 
(181)

، وفددي حددديث الحسددن ] لددو كشددف  

رطيل شعرالغطاء لشغل ُمحسن بإحسانِه وُمسيء بإساءتِه عن تجديد ثوب وت
(182)

 . 

ك لََّموا   "﴿وقد ورد هذا المعنى في موضعٍ واحد من القدرآن الكدريم ، وهـدـو قولده تعدالى   

ل ود ا َرْيَرَها ْليَذ وق وا اْلعَذَابَ  ْلنَاه ْم ج  ل ود ه ْم بَدَّ  [ 56] النساء  ﴾"  نَْ َجْت ج 

لقد جاءت لفظة ] بددلناهم [ فدي سدياق هدذه اآليدة الكريمدة بمعندى : تجديدد الحالدة ، ومدا   

ذهب إليه المفسرون ، فذكروا أنَّ المعنى هنا هو : أي كلما احترقت جلودهم جددنا لهدم 

جلوداً غيرها ، ألنهم اذا احترقدوا خبدت عدنهم السداعة فبددلوا خلقداً جديدداً ، أي : جلدوداً 

عر باأللم وتَُحـسُّ بالعذاب أخرى حيةً تش
(183)

، وذكر ابن منظور أنَّ حقيقة التبديل هنا  

ل وود ا   "   هو تغيير الصورة الى صورةٍ أخرى والجوهرة بعينها ، ففدي قولده ْلنَاه ْم ج  بَودَّ

، هذه هي الجوهرة ، وتبديلها تغييدر صدورتها إلدى غيرهدا ألنهدا كاندت ناعمدة  "َرْيَرَها

، فالجوهرة واحدة والصورة مختلفة  فاسودت من العذاب
(184)

. وتبديل الجلود في هذه  

اآلية فيه قوالن : األول أنه يُعاد ذلك الجلد بعينه على صورةٍ أخرى ، كقولك : صدنعُت 

من خاتمي خاتماً آخر ، إذا خالفت بين الصورتين ، فالغيريدة عائددة الدى الصدفة ال إلدى 

داً إذا نضجت جلودهم فهي غيرها حقيقة ، فالعدذاب الذات ، والثاني : أنه يخلق لهم جلو

وااللم لم يصل الى ما تحت الجلود من الروح وغيرها بواسطة الجلدود ، كوصدِل الندار 

إليده بواسددطة سدرابيل القطددران 
(185)

، وقدد رجددح أبدو حيددان القدول الثدداني ، بقولدده : ))  

والظاهر في اآلية هو المعندى الثداني (( 
(186)

ل التبدديل كمدا هدو معلدوم ، وذلدك الن فعد 

يقتضي المغايرة ، فقوله ] غيرها [ هو تأكيد لما دلَّ عليه فعُل التبديل 
(187)

 . 

في حين رجح االخفش وغيرهُ القول االول ، وهو أنَّ الذات واحدة والمتبدل هو الصدفة 
(188)

يقال  ، وهذا كله يمكن أن يقال عنه وهو استعارة  عن الدَّوام وعدم االنقطاع ، كما 

لمن يُراد وصفهُ بالدوام : كلما انتهدى فقدد ابتددأ ، وكلمدا وصدل الدى اخدره فقدد ابتددأ مدن 

ـدـوا أنهدم نضدجوا واحترقدوا وانتهدوا الدى  أوله ، فيكون على هذا معنى اآليدة : كلمدا ظنَـّ

ثوا وُجددددوا ،  ـدـوا أنهدم اآلن ُحــدـدِّ الهدالك اعطينداهم قدوةً جديددةً مدن الحيداة ، حتدى يظنَـّ

المقصود به بيان دوام العذاب وعدم انقطاعِه ف
(189)

 . 
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ومما يقوي داللة التجدد في هذه اآليدة ، هدو مدا روي عدن جدابر بدن عبددهللا قولده : قدرأ   

رسول هللا ] صلى هللا عليه وسلم [ هذه اآليدة فبكدى واشدتدَّ بكداؤهُ ، فبكيندا لبكائدِه ، فلمدا 

 افاق قال : تبـــدُُّل ليجدد لهُم العذاب
(190)

 . 

 

 الخاتمة

ومددا يشددتق منهددا فددي السددياق بعددد هددذا العددرض والدراسددة السددتعمال لفظددة ] بـددـدَّل [    

، ينبغي علينا أْن نذكر شيئاً من النتائج التي توصلنا إليها أثناء البحث فضالً عما القرآني

 عرضناه في صفحات هذا البحث ، ولعل من أبرزها : 

ـــ تنوع النص القرآني في استعمال لفظ ] بــدَّل [ ليشمل المعاني والددالالت اآلتيدة :  1

التغييددر والهددالك والنسددخ ، والعطدداء والعددوض ، واالختيددار واالخددذ والسددلب ، وتجدددد 

 الحالة .  

ــــ التوافق بين المعاني والدالالت التدي ذكرهدا المعجميدون السدتعمال لفظدة ] بـدـدَّل [  2

 االستعمال القرآني . مع 

ـــ لم يقتصر السياق القرآني في استعمال لفظة ] بــدَّل [ علدى صديغة واحددة بدل شدمل  3

 الصيغة الفعلية بأنواعها واالسم كذلك .  

ــددـ أذا مددا جدداء الفعددل ] بـددـدَّل [ بصدديغة ) الماضددي أو المضددارع ( فإندده يتعدددى الددى  4

أخوذ ، واآلخر بحرف الجدر وهدو المجدرور مفعولين أحدهما بنفسِه وهو المنصوب الم

 المتروك . 

ـــ لم يقتصر التبديل على شيء دون شيء أخر ، بل شمل المعندوي كدـاألمن والخدوف  5

والدددين ، والحسددي الددذي يشددمل الثابددت والمتحددرك ، فالثابددت هددو االرض ومددا فيهددا ، 

 . والسماء وما فيها ، والمتحرك هو االنسان بوصفِه أفراداً وجماعات 

ــــ قسم من االساليب كالحذف والتأكيد واالستفهام والنفي ، زاد من قوة الداللة وكشف  6

 معاني لفظة ] بــدَّل [ وداللتها في السياق القرآني . 

ــــ لقد ساعدت بعض القراءات القرآنيدة علدى كشدف معداني لفظدة ] بـدـدَّل [  وداللتهدا  7

 في السياق القرآني .

اق القرآني عن فروٍق لغويدة دقيقدة بدين ) البداء ( و ) بعدد ( و ) مكدان ( ــــ َكشَف السي 8

في االستعمال القرآني مع الفعل ] بــدَّل [ ، فالباء مثالً تفيد لصوق الشيء بشيٍء أخر ، 
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وأنهُ ليس بينهما بون واسع ، و ) بعد ( تفيد أنَّ بين المبدل والمبدل منده بونداً يُفهدم ذلدك 

 أما ) مكان ( فيشار به الى التمكن من ذلك الشيء والقدرة عليه .   من لفظة ) بعد ( ،

ــدـ أكثدر المعداني والددالالت التدي دلدت عليهددا لفظدة ] بـدـدَّل [ فدي السدياق القرآندي هددو  9

 معنى التغيير، وهو المعنى لهذه اللفظة في اصل اللغة  .

ـــددـ لددم يخددل هددذا البحددث مددن االشددارات والنكددت البالغيددة فددي االسددتعمال القرآنددي  10

 كالجناس والطباق وااللتفات والخبر الذي يراد به التهديد والتهكم والمقابلة . 
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، والتحريدر  2/190، والسراج المنير  11/415. ينظر : اللباب في علوم الكتاب  123

 . 13/252والتنوير 

 . 296. البيت لعمرو بن كلثوم التغلبي ، وهو في جمهرة اشعار العرب  124

 7/260، والبحدر المحديط  3/586كشاف ، وال 4/327. ينظر : تفسير السمعاني  125

 . 22/171، والتحرير والتنوير 

، والسدراج المنيدر  2/125، والكشاف  2/389. انظر : التفسير الوسيط للواحدي  126

1/496 . 

 . 4/349. البحر المحيط  127

 . 18-9/17. التحرير والتنوير  128

، واللبدداب فددي علددوم  5/388، والدددر المصددون   4/349. ينظددر : البحددر المحدديط  129

 . 9/233الكتاب 

 . ينظر : المصادر نفسها . 130

 . 3/50. ينظر : معاني النحو  131

 . 1/487. ينظر : شرح الرضي على الكافية  132

 . 7/223. ينظر : تهذيب اللغة  133

 . 1/389، والقاموس المحيط  1/185. ينظر : المصباح المنير  134

 . 217،  41وينظر : التوقيف ،  62. الكليات  135

 . 2/651. ينظر :  الصحاح  136

 . 2/557. ينظر :  المعجم الوسيط  137

 . 1/34، والفواتح االلهية  1/86، وتفسير السمعاني  1/84. ينظر :  بحر العلوم  138

، وفدتح القدددير  1/428، والجدامع الحكدام القدران  2/130. ينظدر :  جدامع البيدان  139

1/107 . 

 . 1/44. ينظر :  دستور العلماء  140

 . 1/34، والفواتح االلهية  395و  1/393. ينظر : البحر المحيط  141

 . 4/70. ينظر : الكتاب  142

 . 1/523. ينظر : التحرير والتنوير  143

 . 1/88، والمحتسب  1/24. ينظر : معاني القران للفراء  144

 . 1/197اللبيب ، ومغني  4/217. ينظر : الكتاب  145

 . 1/395، والبحر المحيط  3/532. ينظر : مفاتيح الغيب  146
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 . 1/395. ينظر : البحر المحيط  147

 . 6/396، وتفسير ابن كثير  20/253. ينظر : جامع البيان  148

 . 417 – 4/416. ينظر : النكت والعيون  149

، والتفسدير الوسدديط  3/65، وبحدر العلدوم  301-20/300. ينظدر : جدامع البيدان  150

 . 3/478للواحدي 

 . 25/177، ومفاتيح الغيب  20/253. ينظر : جامع البيان  151

 . 1/235. ينظر : معاني النحو  152

 . 4/175. ينظر : معاني النحو  153

 . 11/241، وروح المعاني  7/111. ينظر : ارشاد العقل السليم  154

 . 12. ينظر : بالغة الكلمة  155

 . 1/197، ومغني اللبيب  4/217. ينظر : الكتاب  156

 . 3/562. ينظر : الكشاف  157

 . 3/252. البرهان في علوم القران  158

 . 1/6، والمصباح المنير  1/68. انظر :  مقاييس اللغة  159

 . 7/216. تهذيب اللغة  160

 .1/330حيط ، والقاموس الم 1/6نير ، والمصباح الم 2/559. ينظر :  الصحاح  161

 . 1/330، والقاموس المحيط  1/6. ينظر : المصباح المنير  162

 . 1/97، والقاموس المحيط  3/92. ينظر : مقاييس اللغة  163

 .  149- 1/148، والصحاح  12/301. ينظر : تهذيب اللغة  164

 . 1/284، والمصباح المنير  8/504، والمحكم  1/148. ينظر : الصحاح  165

، والجامع الحكدام القدران  1/562، ومعالم التنزيل  7/525نظر : جامع البيان . ي 166

5/11 . 

،  9/484، ومفداتح الغيدب  1/328، ومددارك التنزيدل  1/455. ينظر : الكشاف  167

 . 3/224والبحر المحيط 

 . 4/71. ينظر : الكتاب  168

 . 12. ينظر : بالغة الكلمة  169

 . 3/168. ينظر : البحر المحيط  170

، ومعدالم التنزيدل  1/191، وتفسير يحيدى بدن سدالم  2/350. ينظر : بحر العلوم  171

 . 4/437، وغرائب القران  3/200

 .6/42، والتفسير المظهري  3/279، والبحر المديد  2/769. ينظر : الكشاف  172

 . 4/476. ينظر : نظم الدرر  173

 . 3/279المديد ، والبحر  3/293. ينظر : فتح القدير  174

 . 3/90. ينظر : زاد المسير  175

 . 2/61، ومعاني النحو  15/342. ينظر : التحرير والتنوير  176
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 . 15/342، و التحرير والتنوير  3/279. ينظر : البحر المديد  177

 . 409- 1/406. ينظر : مقاييس اللغة  178

 . 1/92. ينظر : المصباح المنير  179

 . 3/111، ولسان العرب  2/454صحاح . ينظر : ال 180

 . 10/248. ينظر : تهذيب اللغة  181

 . 233- 2/232. ينظر : النهاية في غريب الحديث  182

، وبصدائر ذوي التمييدز  1/366، ومددارك التنزيدل  1/311. ينظر : بحر العلوم  183

 . 5/118، والتفسير المنير للزحيلي  2/216

 . 11/48مادة ) بدل ( . ينظر : لسان العرب ،  184

، والبحددر  1/422، وزاد المسددير  3/1279. ينظدر : تفسددير الراغددب االصدفهاني  185

 . 3/390المحيط 

 . 3/390. ينظر : البحر المحيط  186

 . 5/89. التحرير والتنوير  187

 6/138، وتفسير حدائق الروح والريحان  195. انظر : معاني القران لألخفش :  188

. 

 . 10/106نظر : مفاتح الغيب . ي 189

 .  2/69. التفسير الوسيط للواحدي  190

 

 

 

 قائمة المصادر والمراجع

 ـــ القران الكريم 

هدـ ( ، تحقيدق : 370. أحكام القرآن : احمد بن علي الرازي ، ابو بكر الجصاص ) ت 1

 هــ . 1405دار إحياء التراث العربي ، بيروت ،    لبنان ، محمد صادق القمحاوي ، 

. ارشاد العقل السليم الى مزايا الكتاب الكدريم : أبدو السدعود العمدادي محمدد بدن محمدد  2

دار إحياء التراث العربي ، بيدروت ،    لبندان )د.ت( ، ) هــ ( ، 982بن مصطفى ) ت

 د.ط( .

اصدر الددين أبدو الخيدر عبددهللا بدن عمدر بدن محمدد . أنوار التنزيل وأسرار التأويدل : ن 3

هـ( ، تحقيق : محمد عبد الدرحمن المرعشدلي ، 685الشيرازي الشافعي البيضاوي )ت

  هــ .1418،  1دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان ، ط

هـ( تحقيدق : 373بحر العلوم : أبو الليث نصر بن محمد بن ابراهيم السمرقندي ) ت.  4

 بيروت ) د.ط( . -حمود مطرجي ، دار الفكر د . م
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. البحر المحيط : أثير الدين محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بدن حيدان اثيدر الددين  5

هـ( تحقيق : الشيخ عدادل احمدد عبدد الموجدود ، والشديخ علدي محمدد 745األندلسي )ت

 . م 2001-هـ 1422 ،1لبنان ، ط -عوض وآخرين ، دار الكتب العلمية ، بيروت 

. البحر المديد في تفسير القران المجيد : أبو العباس احمد بن محمد بن المهدي الفاسي  6

هـددـ ( ، تحقيددق : احمددد عبدددهللا القرشددي  1224الصددوفي المعددروف بددابن عجيبددة ) ت 

 هـــ .1419،  1رسالن ، والدكتور حسن عباس زكي ، القاهرة . ط

هـددـ( ، 749محمدد بددن عبددهللا الزركشدي )ت. البرهدان فدي علدوم القددرآن : أبدو عبددهللا  7

تحقيق : محمد ابي الفضل ابراهيم ، دار احياء الكتب العربية ، عيسى البدابي الحلبدي ، 

 م . 1975 -هـــ 1376،  1ط

. بصددائر ذوي التمييددز فددي لطددائف الكتدداب العزيددز ، مجددد الدددين ابددو طدداهر محمددد بددن  8

محمدد علدي النجدار ، المجلدس االعلدى  هـ ( ، تحقيق :817يعقوب الفيروز أبادي ، )ت

 م .  1996 -هــ 1416للشؤون االسالمية ، لجنة احياء التراث االسالمي ، القاهرة ، 

. بالغددة الكلمددة فددي التعبيددر القرآنددي ، د . فاضددل صددالح السددامرائي ، شددركة العاتددك  9

 م. 2006 –ه 1427،  2لصناعة الكتاب ، القاهرة ، ط

: د . احمدد مطلدوب ، و د . حسدن البصدير ، دار الكتدب للطباعدة . البالغة والتطبيق  10

 م .  1999،  2والنشر ، جامعة الموصل ، ط 

. تاج العروس من جدواهر القداموس : محمدد بدن محمدد بدن عبدد الدرزاق الحسديني ،  11

هددـ ( ، تحقيددق : مجموعددة مددن المحققددين ، دار 1205الملقددب بمرتضددى الزبيدددي ) ت 

    الهداية ، ) د.ط( .

. التحريدددر والتندددوير : محمدددد الطددداهر بدددن محمدددد الطددداهر بدددن عاشدددور التونسدددي  12

 م .  1984هـــ ( ، الدار التونسية للنشر ، تونس ، 1393)ت

. التسهيل لعلوم التنزيل : أبو القاسم محمد بن احمد بن محمد ، ابن جزي  الغرناطي  13

رقدم ابدن ابدي االرقدم ، بيدروت ، هــ( ، تحقيدق : د . عبدد هللا الخالددي ، دار اال741)ت

 هــ .  1416،  1ط

هـ( ، ضبطه وصدححه جماعدة مدن 816علي بن محمد الجرجاني )ت. التعريفات :  14

 م . 1983 -هــــ 1403،  1العلماء ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ،  ط

د المروزي . تفسير السمعاني : أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار بن احم 15

هــ( تحقيق : ياسر ابراهيم ، وغنيم بن عباس بن غنيم ، دار الدوطن 489السمعاني )ت

 م .1997 -هـــ 1418،  1، الرياض ، السعودية ، ط

هـ( ، تحقيدق 774. تفسير القران العظيم : ابو الفداء اسماعيل بن عمر بن كثير ) ت 16

 م .1419،  1لبنان ، ط  : محمد حسين شمس ، دار الكتب العلمية ، بيروت ،

هـدـ ( ، تحقيدق : غدالم 1225. تفسير المظهري : محمد ثناء هللا المظهري ) ت بعد  17

 هـــ .1412،  1نبي التونسي ، مكتبة الرشدية ، الباكستان ، ط
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. التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج : الدكتور وهبة بن مصطفى الزحيلدي  18

 ار الفكر المعاصر ، دمشق .هــ ، د1418،  2، ط

هــ( ، تقديم 200. تفسير يحيى بن سالم : يحيى بن سالم بن ابي ثعلبة االفريقي )ت  19

 -ه1425،  1وتحقيدددق : د . هنددددة شدددلبي ، دار الكتدددب العلميدددة ، بيدددروت ، لبندددان ، ط 

 م . 2004

بدي طداهر هـ ( ، جمعده : مجدد الددين ا68. تنوير المقباس من تفسير ابن عباس ) ت 20

هـ ( ، دار الكتدب العلميدة ، بيدروت ، لبندان ، 817محمد بن يعقوب الفيروز ابادي ) ت

 ) د.ط( ، ) د.ت( .

هـ( ، تحقيق : محمدد 370. تهذيب اللغة : محمد بن احمد ابو منصور االزهري ) ت 21

 م . 2001،  1عوض مرعب ، دار احياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان ، ط

هدـ( ، 1031. التوقيف على مهمات التعاريف : عبد الدرؤوف بدن علدي المنداوي )ت 22

 م . 1990 -هـ 1410،  1عالم الكتب ، القاهرة ، ط

. جامع البيان في تأويل القران : ابو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الطبري  23

 -هــدـ 1420،  1طهـــ ( ، تحقيق : احمد محمد شاكر ، مؤسسدة الرسدالة ،  310) ت 

 م. 2000

. الجدددامع ألحكدددام القدددران : ابدددو عبددددهللا محمدددد بدددن احمدددد االنصددداري القرطبدددي  24

هـدـ( ، تحقيددق : هشدام سددمير البخداري ، عددالم الكتدب ، الريدداض ، السددعودية ، 671)ت

 م .2003 -هــ 1423

،  2. الجملة العربية والمعنى ، د . فاضل صالح السامرائي ، دار الفكر ، عمدان ، ط 25

 م .  2009 –ه 1430

ه( ، حققده 170. جمهرة اشعار العرب : ابو زيد محمد بن ابي الخطاب القرشدي )ت 26

 وضبطه : علي محمد البجاوي ، دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع ، )د.ط( . 

هدـ( ، تحقيدق : 321ة اللغة : ابو بكر محمد بدن الحسدن بدن دريدد االزدي )ت. جمهر 27

 م .  1987 -ه 1407،  1رمزي منير بعلبكي ، دار العلم للماليين ، بيروت ، لبنان ، ط

هـدـ( ، تحقيدق : 403. حجة القراءات : عبد الرحمن بن محمد ابدو زرعدة ) ت نحدو  28

 د.ط( . سعيد االفغاني ، دار الرسالة )د.ت( ، )

. حدائق الروح والريحان في روابي علوم القران : الشيخ العالمدة محمدد االمدين بدن  29

عبدددهللا االرمددي العلددوي الشددافعي ، راجعدده : الدددكتور هاشددم محمددد  علددي ، دار طددوق 

 م . 2001 -هـــ 1421،  1النجاة ، بيروت ، لبنان ، ط

در بددددن عمددددر البغدددددادي . خزانددددة االدب ولددددب لبدددداب لسددددان العددددرب : عبددددد القددددا 30

هــ( ، تحقيق وشرح : عبد السالم محمد هارون ، مكتبدة الخدانجي ، القداهرة 1093)ت

 م .1997 -هـــ 1418، 4، ط
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. الدر المصون في علوم الكتاب المكنون : أبو العباس شهاب الدين احمد بن يوسدف  31

ط ، دار القلدم ، هـ( ، تحقيق : د . احمد محمد الخدرا756المعروف بالسمين الحلبي )ت

 دمشق ، ) د.ط( ، ) د.ت( .

. دستور العلماء : القاضي عبد النبي بن عبد الرسول االحمد تكري ، َعرب عباراته  32

 . م2000 –ه 1421،  1لبنان ، ط –وت :حسن هاني مخص ، دار الكتب العلمية ، بير

بني آكل المرار . ديوان أمرئ القيس : أمرُؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندي من  33

،  2هـ( ، اعتنى به : عبدد الدرحمن المصدطاوي ، دار المعرفدة ، بيدروت ، ط545) ت

 م .  2005  -ه 1425

. روح المعاني في تفسير القران العظيم والسبع المثاني : أبو المعالي محمود شكري  34

، اري عطية( ، تحقيق : علي عبد البهـــ  1270بن عبدهللا بن أبي الثناء االلوسي ) ت 

 هـــ. 1415،  1دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط

. زاد المسير في علم التفسير : جمال الدين ابو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد  35

هــددـ ( ، تحقيددق : عبددد الددرزاق المهدددي ، ، دار الكتدداب العربددي ، 597الجددوزي ) ت

 هـــ . 1422،  1بيروت ، ط

بددددن احمددددد بددددن مصددددطفى ، المعددددروف بددددابي زهددددرة  . زهددددرة التفاسددددير : محمددددد 36

 هــ( ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، )د.ط ( .1394)ت

. السبعة فدي القدراءات : احمدد بدن موسدى بدن العبداس ابدو بكدر بدن مجاهدد البغددادي  37

 هــ .1400، 3مصر ، ط –هـ( ، تحقيق : د . شوقي ضيف ، دار المعارف 324)ت

عانددة علدى معرفددة بعددض كددالم ربندا الحكدديم الخبيددر : شددمس . السدراج المنيددر فددي اال 38

هــددـ( ، مطبعددة بددوالق ، 977الدددين محمددد بددن احمددد الخطيددب الشددربيني الشددافعي )ت

 هــــ . 1285القاهرة ، 

هـ( ، تحقيق : احمد محمد شاكر 279. سنن الترمذي : محمد بن عيسى الترمذي )ت 39

 ، لبنان ، ) د.ط( ،         ) د.ت( .  وآخرين ، دار احياء التراث العربي ، بيروت

هـددـ( ، تصددحيح 686. شددرح الرضددي علددى الكافيددة : رضددي الدددين االسددتراباذي )ت 40

 م . 1978 -هـــ 1398وتعليق : يوسف حسن عمر ، جامعة قــار يونس ، بنغازي ، 

. الصددحاح تدداج اللغددة وصددحاح العربيددة : ابددو نصددر اسددماعيل بددن حمدداد الجددوهري  41

،  4،تحقيددق : احمددد عبددد الغفددور عطددا ، دار العلددم للماليددين ، بيددروت ، ط ه(393)ت
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studies especially if the scope of this study is the Glorious 
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شواطئ الدم...  "الكون الروائي  في رواية

 شواطئ الملح "للكاتب : إبراهيم حسع ناصر

 أ.م.د. عبدهللا حسع جميل  أ.م.د. سعد ياسيع لةيف                              

 جامعة تكريت، التربية للبناتكلية                جامعة تكريت، للبناتالتربية كلية 

 

 الملخص

قام هذا البحث الموسوم الكون الروائي  في رواية " شواطئ الدم... شواطئ الملح "  

للكاتب : إبراهيم حسن ناصر ( على دراسة الكون الروائي والذي يرتكز على العناصر 

دث ، الشخصية ، الزمان ، المكان ( في رواية شواطئ الدم المشيدة للبناء الروائي ) الح

.. شواطئ الملح  للكاتب إبراهيم حسن ناصر ، وهي من  روايات الحرب في األدب 

 العراقي المعاصر .

وقد عمدت الدراسة إلى مقاربة الحدث ونسقه وتشكيله ، والشخصية بأنماطها  

الزمنية ، وأخيراً عنصر المكان وما وسماتها السردية ، والزمن ضمن حركتي المفارقة 

 يطبع به في رواية الحرب .

وقد سعت هذه الدراسة في مقارباتها إلى الكشف عن غنى هذه العناصر ودورها  

 الفاعل في إثراء الكون الروائي . 

 الكلمات المفتاحية: الكون الروائي، الزمان، المكانز

 المدخل :

أو متشظياً، متواتراً أو متداخالً، وفي أية حالة ينجز الحدث متصاعداً نحو ذروته     

من حاالت اإلنجاز هذه تتكاثر جزيئات الحدث، أو األحداث الثانوية األدنى، تتفاعل 

وتتقدم نحو لحظة خاصة، ذروة، أو منعطف... وكل ذلك يجري في نسق معين يرسم 

 الحدث الروائي.

دون فاعل له، وقد يكون  فعل من /يرتبط الحدث بالشخصية، فال يوجد حدث     

الفاعل شخصية واحدة، أو مجموعة  شخصيات، معرفة أو نكرة. وبما أن لكل حدث 

أساسي أو جزئي فاعله تتكاثر الشخصيات أو تقل، وتتفاوت أدوارها، وتختلف سماتها 
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بين شخصيات رئيسة وأخرى ثانوية... نامية أو مسطحة. يقترن وجود الشخصية 

فيه وتتفاعل من خالله مع األحداث، وقد يكون المكان، غرفة،  بوجود مكان لها تتحرك

أو بيت، شارع، أو قرية، وقد أفرزت رواية الحرب أمكنة محددة وهي، الملجأ 

 والموضع والخندق... الخ.

يقدم المكان بوساطة الوصف في الغالب األعم، يبنى على أساس من التخيل 

لم يتماثل بدرجة أو بأخرى مع العالم المحض، لكنه اليكتسب مالمحه وأهميته إذا 

 الحقيقي خارج النص.

ً أليفاً  تنعكس طبيعة المكان وظروفه المختلفة على الشخصية فهو إما يكون مكانا

فتعيش الشخصية وتحيا فيه بألفة وانسجام، وإما يكون مكاناً معادياً بسبب طبيعة المكان 

 الة من الكراهية والنفور. ذاته أو بسبب ظروف تحل فيه فتحيا الشخصية فيه بح

 ينهض الكون الروائي على العناصر المشيدة للبناء الروائي وهي :  

 ) الحدث ، الشخصية ، الزمان ، المكان ( .

 

 الحدث وتشكيله: -1

يمثل الحدث عنصراً مهما من عناصر الرواية وأساس تكوينها، ويعرف بأنّه 

الزمان، وتكتسب تلك الوقائع  مجموعة من الوقائع المنتظمة أو المتناثرة في

خصوصيتها من خالل تواليها في الزمان على وفق نظام معين. ومجيء األحداث 

وترتيبها على وفق نظام معين هو مسؤولية الراوي الذي يقوم بمهمة رواية الحدث، 

ً أو  ً أو متناوبا ً متوازيا ً متتاليا وكيفية ترتيب الوقائع التي تشكل مهمة الحدث ترتيبا

اخالً. إن العناية باألنساق البنائية لألحداث وكيفية انتظامها انبثقت مع الجهود التي متد

قام بها الشكالنيون الروس في تمييزهم بين المتن الحكائي والمبنى الحكائي والقضايا 

المتعلقة باألعمال األدبية بشكل عام. وقد كشفت دراساتهم عن وجود أنساق بنائية 

 .(i) والتضمين والتنضيد والتوازي والدائري ونسق الخلط عديدة أهمها، التتابع

تعتمد رواية ))شواطئ الدم...شواطئ الملح( في تشكيل أحداثها على النسق 

المتداخل، وهو النسق الذي تتداخل فيه األحداث من دون االهتمام بتسلسل زمنها 

دون االهتمام المنطقي، إذ )) تتقاطع األحداث وتتداخل، دون ضوابط منطقية وتقدم 

، فال يوجد نظام يوجه سير األحداث أو أن يكون  (ii) بتواليها، إنما بكيفية وقوعها((
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ضابطا لها على وفق نهج معين، إنما تكون األحداث على شكل متناثر ال يعتمد السببية 

في ترتيبها ، ألن هدف هذا النوع من األنساق هو تداخل مستويات الزمن)حاضر، 

ما يسهل لألحداث أن توظف تبعاً للغاية التي يهدف الكاتب تحقيقها. ماضي، مستقبل( م

وللكاتب تقنياته الخاصة في خلخلة التتابع الزمني لألحداث وخلق التداخل بينها، كأن 

ً أو أمراً وقع لها في الماضي فتحكي  يجعل الشخصية تعيش حاضراً ما، تتذكر حادثا

ً تاريخية عنه، أو يورد في سياق حاضر قصه، وعلى سبي ل التدليل والشهادة أحداثا

، أو قد يتم القفز من حاضر األحداث إلى مستقبلها، (iii) وقعت في زمن سابق

واستشراف المستقبل لإلعالن أو التكهن عما سيشهده الواقع السردي من أحداث تقع 

 فعالً أو لم تقع.

مالزم مراد  يبدأ الحدث الروائي في رواية شواطئ الدم... شواطئ الملح عند تسلم

مهام مسؤوليته آمر ألحد الفصائل القتالية في الخطوط األمامية من ساحة المعركة، 

بوصفه ضابطاً مجنداً قادماً من مركز تدريب فايدة. فتسلم مالزم مراد مهام الواجبات 

يمثل نقطة البداية لحاضر السرد الذي انطلق منه الراوي لرواية األحداث، وكيف أن 

ت جسيمة ومريرة على مالزم مراد تتعلق بالحياة والمصير، وهول المسؤولية كان

الحرب، وشدة ضراوتها، وما تفرضه ظروف الحرب الشرسة على مالزم مراد من 

ضرورات وجوب االلتزام بها، فضالً عن الحيطة والحذر الشديدين. أول عمل قام به 

ت الملقاة على عاتقهم مالزم مراد هو التعرف على جنوده، عددهم، وأسمائهم، والواجبا

، وأماكن تموضعهم، مدنهم ومناطق سكناهم، يسمع طلباتهم، ويكشف معنوياتهم من 

خالل غناء بعضهم المشحون بالحزن والشوق والذي يصدر بشكل عفوي داخل 

 المالجئ وأثناء التجمعات.

يعيش مالزم مراد معهم قسوة الحرب بمختلف ظروفها، إذ يشتد عليهم القصف 

ً لساعات عدة، يعقبه القنص الدقيق في الساعات األخرى المتبقية من   المدفعي يوميا

النهار، يودع العديد من جنوده بين شهيد وجريح، يقضون جل وقتهم في المالجئ، 

والسيما أثناء النهار، ويأخذ الحدث الروائي بالتصاعد المتتابع في الحاضر السردي. 

يلية على العدو لجمع المعلومات عنه، من حيث تصدر لهم األوامر بتكثيف الدوريات الل

القوة والعدد واآلليات وحالة استعداده ... إلخ، تنفذ الدوريات الليلية باستمرار بإمرة 

مالزم مراد، يعود مالزم مراد في إحدى هذه الدوريات متعباً، يجلس في ملجأه 

تعود به المخصص له، ينظر إلى مصدر ضوئه داخل الملجأ، وهو فانوس أزرق، ف

الذاكرة إلى الماضي البعيد، فيبحر في الماضي ومدياته... الماضي البعيد... والبعيد 
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جداً، إلى زمن الطفولة وكيف أن مالزم مراد عندما كان صغيراً وهو تلميذ في 

 االبتدائية يتجمع هو وإخوانه الصغار حول الفانوس ... .

انوس أزرق وعليه عالمة يقول الراوي: )) أطلقت نظري نحو مصدر الضوء : ف

الخفاش التي جرتني بعيداً .. كنا صغاراً أنا وإخواني الثالثة نتجمع حوله مثل حشرات 

نقلب أوراق كتبنا المدرسية... ونبلل أوراق الرسم بزيته لنطبع صورة القراءة الجميلة. 

حظة. أنا كنت شغوفاً برسم الجبال.. ال أعلم لماذا، ربما ألن جبل مكحول أمامي كل ل

أما عبد الذي مات بالسحايا فقد برع برسم عباد الشمس كان يمتلك حساسية فنية 

 .(iv) ورهافة عالية.. اللعنة لهذا المرض.. مات وعمره أربعة عشر عاماً... ((

فالفانوس الذي يضيء الملجأ حفز ذاكرة مالزم مراد على تقليب صفحات الماضي، 

فولة البريئة وحياة البساطة والفطرة.. ويجر وتلك السنين وأيامها الجميلة وحيث الط

تذكر مالزم مراد للطفولة إلى تذكر والده الشيخ الذي تجاوز عمره السبعين أنذاك، 

فيسرد جانباً كبيراً من حياته، فهو المالذ اآلمن والكنف المعز والحنو الطيب الذي نمت 

ليل يتعامل معهم وترعرعت في ظله طفولة مالزم مراد، وكيف كان هذا الوالد الج

بلطف وطيب مفعم بالعطف األبوي.. كان يقضي جل وقته في الزراعة والسعي الدائم 

وراء كسب لقمة العيش لسد رمق أطفاله الصغار، أما فراغه المحدود فيقضيه بالتسبيح 

ً ألكل الخبز الحار الذي كان كثيراً ما  والتحميد، وهو يداعب حجر مسبحته... محبا

الموقد، وكان كثيراً مايرسل إليه مراد فيجلب الخبز من داخل البيت يدفئه على جمر 

إلى مكان جلوسه... تذكر مالزم مراد لوالده يجره إلى حادثة جرت له مع أبيه، حين 

سمع أسوة بأبناء القرية من المذياع بانتصار العرب على اليهود، وتمكنهم من إسقاط 

حقل القطن، فحمل مراد حينها الغداء عدد من طائراتهم عندما كان والده يسقي في 

ً إلى الحقل وحيث والده، وهو يمأل قلبه الفرح والحبور ليوصل  ألبيه وسار مسرعا

 الغداء لوالده ويبشره بنصر العرب. يقول الراوي:

))حملت غداء أبي وانطلقت نحوه كالحصان الجامح، ألبشره بنصر العرب، ومثل 

ألبي والفرح يغمرني: أبي.. أبي لقد أسقطنا مائة  أرنب أنط بين الحقول والسواقي، قلت

طائرة يهودية وتتقدم اآلن جيوش العرب الحتالل إسرائيل وتحرير فلسطين، لم ينتبه 

أبي لي واستمر يداور الماء في الحقل ثم نظر إلي بال مباالة وداوم بعمله... ساعتها 

كي لكني لم أستطع شعرت وكأن نصفي دخل األرض وأني بارد كالثلج.. أردت أن أب

 كان وجهي أحمر محتقناً. غرس أبي مسحاته في األرض واحتضنني وقال:

 لقد سمعت هذا الكالم كثيراً. -
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 العرب جميعهم هذه المرة ياأبي. -

 .(v) وهذه هي المصيبة... يابني إنهم يقاتلون بالمذياع فقط(( -

ة في ساحة الحرب، فسحة الهدوء تدفع للتأمل والتذكر، والسيما الهدوء والسكين

فالنفس تتمرد على واقعها ) واقع الحرب ( وتحاول اإلفالت منه عن طريق الحلم 

والتذكر، لتعود إلى ماضيها، وأجمل أيامه، وهو زمن الطفولة، البراءة، والفطرة، 

العنفوان، والشبائب، الحنان والطيب األصليين.. وكم كان حب إيصال األخبار المفرحة 

نت قناعات اآلباء راسخة ال تهتّز.. تتوق نفس مراد إلى تلك العوالم لآلباء، وكم كا

فيبحر بها... إال أن تقطع أصوات المدفعية وهدير الرشاشات الذي طرق أذني مراد 

دفعه إلى قطع صلته بالماضي ليعود إلى حاضره السردي، وحيث ظروف الحرب، 

ي حوارات مختلفة مع فيروي ما يواجه من أحداث، يلتقي عدداً من الجنود، يجر

بعضهم، يقدم للمروي له الكثير من الشخصيات العسكرية وعن حياة بعض أسرهم، 

 تلك الشخصيات التي كان لها دور في الحدث الروائي.

ويستمر الحدث الروائي بالتدفق المتتابع في حاضره السردي.. الحرب وأحداثها 

د من المقاتلين، من بينها لقاء المختلفة، قصف مستمر، لقاءات وحوارات مختلفة مع عد

مع عريف هاشم الذي كان يتميز ببياض البشرة وخفة الظل، تلك المالمح ذكرت مالزم 

مراد بزميلته أيام الدراسة الجامعية، عالية اليعقوبية، مما دفع مالزم مراد إلى الهروب 

ية الجميلة من لحظته اآلنية والعودة إلى الماضي واستذكار بعض من أيام حياته الجامع

 وماجرى لزميلته في الدراسة عالية اليعقوبية.

 -عاليه–يقول مالزم مراد: ))تأملت هاشم.. أبيض البشرة .. خفيف الظل.. تذكرت 

اليعقوبية التي كانت أشدنا ذكاًء وحيوية في الجامعة.. جميلة يتدلى شعرها الذهبي نحو 

لقد أحسنت اختيار المظهر..  ردفها.. تعلقت بطالب أردني اسمه زيد.. كان وسيماً،

 .(vi)تظاهر بأنه يحبها.. لكنه في النهاية تركها وعاد دون أن يتزوج منها(( 

يستمر مالزم مراد بتمسكه بالماضي، فواقع مالزم مراد المعيشي مرير يخيم عليه 

الموت والدمار والعذاب الذي الخالص منه إال بالحلم والتذكر والعيش على صور 

كر مالزم مراد لعالية اليعقوبية لم ينقطع من ذاكرته، فهو ينتقل في الذكريات، وتذ

ذكرياته من الماضي البعيد وأيام الدراسة الجامعية إلى الماضي القريب، وتذكره للقاء 

الذي جمعه معها بالصدفة في مرأب النهضة، في إحدى إجازاته العسكرية، وكيف أن 

يام الدراسة الجامعية، وحاضرهما وهما كل الحوار قادهما إلى تذكر الماضي البعيد وأ
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يواجه ظرف حياته المعيشي. تبقى عالية اليعقوبية شاغلة ذاكرة مالزم مراد في لحظته 

اآلنية حتى عند انقطاعه من الماضي والعودة إلى حاضره السردي، فنسي نفسه وسأل 

لية هاشم الجندي الذي حفزت مالمح وجهه وبياضه ذاكرة مالزم مراد لتذكر عا

عن عالية اليعقوبية، األمر الذي أثار غرابة وتعجب الجندي هاشم من هذا  -اليعقوبية 

السؤال الذي وّجهه له مالزم مراد، إن كان يعرف عالية اليعقوبية أم ال؟ وأي عالية !! 

ففي ظروف الحرب ال مكان للنساء وال حتى ذكر أسمائهن ، ليتمكن مراد من معالجة 

طبيبة نسائية من أقربائه تقيم في ديالى، وذكر مدينة ديالى، كونها  نسيانه بالقول إنها

 مدينة الجندي هاشم ليبعد الشك واالستغراب عن نفس الجندي ويزيل تعجبه.

يعود مالزم مراد بعدها إلى ملجئه، يجلس يحاول الهروب من حياة الحرب 

ها العديد من جنوده والعسكرية ونسيان حياة المالجئ، والسيما بعد جولة متعبة زار في

في مواضعهم، فيعمد إلى القراءة في المجالت التي يغتنمها، يأخذ إحداهن، يقلب 

أوراقها، يقرأ عناوينها، يتوقف عند صورة لفتاة ملونة، يتأملها، تذّكره بمعلمة قريته 

إيمان الموصلية، التي كانت تربطه بها عالقة حب، أيام كان طالباً جامعياً ، فتعود به 

ذاكرة إلى ذلك الماضي، وأحداثه الواسعة، وكيف كانت القرية بفضائها الواسع ال

منتزهاً جميالً، والسيما وقت الربيع، فيصف لنا مالزم مراد ذلك الفضاء بفن وجمالية، 

إذ يمتد فضاء القرية األخضر حتى األفق، فتغرق البيوت الطينية في بحر الخضرة، 

طع الغيوم المتفرقة، تداعب مكونات الفضاء نسمات تحت سماء زرقاء فاتحة، تتخللها ق

الهواء الربيعي الدافئ، وهو يعبق برائحة الرشاد، والفطر، والنوار، والخضرة... األمر 

ً من  الذي كان يدفع معظم سكان القرية إلى الخروج من مساكنهم آخذين معهم بعضا

جبن مساحات الحنطة مواشيهم ، متوزعين في فضاء القرية الواسع، وفتيات القرية ي

 والشعير، يتفسحن ويبحثن عن )الخباز( الذي كان وجبة أهل القرية اليومية في الربيع.

إضفاء الربيع للجمال اآلسر على القرية ولد في النفوس توقاً للعيش بين جنباته، في 

وسط خضرته، وتنسم عبير هوائه، والتمتع به بكثب، األمر الذي دفع معلمة القرية 

إلى التمتع بجمال الربيع، من خالل قيامها  -أسوة بأهل القرية -لموصلية حينهاإيمان ا

بتنظيم سفرات مدرسية لتالميذها شبه يومية تقريباً إلى حيث الخضرة والربيع الطلق، 

في الفضاء المفتوح وهو ما هيأ لمراد الطالب الجامعي آنذاك الذي اعتاد أثناء نزوله 

قرية القراءة في فضاء القرية أن يلتقي بالمعلمة إيمان مع األسبوعي من الجامعة إلى ال

تالمذتها في إحدى سفراتهم، ويجري بينهما حوار طويل. كان اللقاء نقطة البداية 
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للقاءات عديدة، تشغل ذاتية مالزم مراد وذاكرته وتحتل مساحة واسعة من األحداث 

 الروائية. يقول مالزم مراد:

تي عند عودتي من الجامعة هي شيء جاء ولم يتكرر.. ))كانت إيمان ملتقاي في قري

كانت ومضة مضيئة أبعدتني عن وجودية وعبث المعري، التصقت بقريتي ألنها فيها.. 

خرجنا إلى الحقول معاً.. وركضنا وراء صغار الطير تجادلنا في األدب العظيم للعالم 

اتي... وحين عدت من وثوراته األصيلة... إنها المرأة الوحيدة التي تمنيتها في حي

الجامعة في مساء أحد األيام إلى قريتي" اسديرة " سألت عنها، قالوا إنها نقلت إلى 

 .(vii) مدينتها نينوى ولم ألتق بها..((

إّن اشتداد القصف المعادي وبصورة مركزة على مالجئ مالزم مراد وجنوده دفع 

العصيب، إلى حاضره السردي، مالزم مراد إلى قطع تذكر الماضي، ليعود إلى ظرفه 

والقصف المعادي الشديد الذي لم يتوقف حتى تم الطلب بالرد عليه من المدفعية 

المساندة لفصيل مالزم مراد. بعدها يهدأ القصف يخرج مالزم مراد من ملجئه يزور 

جنوده، يدخل ملجأ مناحي قنيان، يسرد مالزم مراد سيرة مناحي الذاتية )قوته، 

و ابن الصحراء الغربية من العراق، ابن مدينة الرمادي. تختم الزيارة خشونته..( فه

بهدية مناحي ناب ذئب لمالزم مراد، يفسح مالزم مراد مجاالً لمناحي قنيان لسرد 

حكاية الذئب، وكيف أن زوجته تمكنت من قتله عندما هجم على قطيعهم في البيت 

 عندما كان هو في العسكرية.

م مراد بزميل مناحي، وهو كاكه رشيد، الذي استشهد في لقاء مناحي ذّكر مالز

معارك ماضية، فيعود مالزم مراد باسترجاع داخلي أي في ماضي الحدث الروائي، 

فيستذكر سيرة كاكه رشيد الحسنة طوال المدة الماضية من الحرب، وكيف أنه كان 

 ابين.شجاعاً، وذا مروءة ونخوة تجاه إخوانه الجنود والسيما الجرحى والمص

يودع مالزم مراد مناحي، ليلتقي بالمخابر كريم الذي اتصل به اآلمر مقدم هذّال 

ً له الطريق والكيفية على وفق خطة  ً منه تبليغ مالزم مراد بتنفيذ كمين موضحا طالبا

مرسومة ومدروسة من كل جوانبها، ينفذ الكمين، ويستغرق زمن تنفيذه طوال الليل، 

ر، والواجب يتطلب كتابة برقية إلى آمر الفوج مقدم هذّال تمت العودة منه قبيل الفج

يُبين فيهما كل ما تحقق في الواجب، يكمل مالزم مراد كتابة البرقية، ينظر إلى التقويم 

يؤرخ البرقية، يتبين أن التاريخ هو الثاني عشر من آذار. يذّكره هذا التاريخ بموعد 

األهل، البيت، القرية، جبل مكحول وهو  اإلجازة والذي بقي عليه يومان، فيبدأ بتذكر
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يجثم غرب القرية... بيوت القرية المتناثرة بال انتظام، دجاجها... وأبقارها، تذّكر 

 القرية يجر مالزم مراد كثيراً إلى الماضي...

يتذكر شجرة الصغر التي كان يلعب عليها وفي ظلها، يقول: ))هي شجرتي.. في 

العصافير، تخدشني أسنانها وأجلب من جذعها  الصغر أختبئ فيها ألصطاد صغار

 .(viii) حبات الصمغ. وأصنع منها الصمغ، أستعمله لدفاتري((

وتستمر الذاكرة في استرجاع الماضي البعيد.. القريب.. يتذّكر المدرسة والسنين 

التي قضاها فيها... تذكر المدرسة يقوده إلى تذكر معلميها عندما كان طالباً، تذكر 

يدفعه إلى تذكر لقاء الماضي القريب وهو يقع في حدود زمن الحدث الروائي المدرسة 

وهو يتعلق بالحرب، وهو اللقاء الذي جرى بين مالزم مراد ومعلمة المدرسة رمزية 

في إجازته الماضية، وكيف أن الحرب سلبت منها زوجها الشهيد كاظم، الذي كان 

ً لمالزم مراد، إذ تمتد عالقتهما ً حميما إلى زمن الطفولة وسنين الدراسة  صديقا

االبتدائية، والثانوية، فيجري بينهما حوار طويل عن طفولة الشهيد كاظم، وشبابه.. إلخ. 

 إذ يشغل حوارهما مساحة واسعة من الحدث الروائي.

يتصل قائد الفرقة بالسرايا والفصائل األمامية، يشد على أيديهم، يحذرهم من تقّرب 

إلى مالزم مراد، حينها يقطع مالزم مراد صلته بالماضي،  العدو... يصل االتصال

فيعيش حاضره السردي، يتقرب العدو، تشتد المعارك أليام عّدة، بعدها تهدأ األوضاع، 

استشهد من استشهد، وجرح من جرح، وأسر من أسر، تغيرت المواضع واألمكنة. 

صوت الربابة وهو هدوء الوضع دفع مالزم مراد إلى زيارة مواضع جنوده، يستجلبه 

 ينبثق من أحد المالجئ.

يقول الراوي: )) أدفع الخطوات بين المالجئ التي تثير فَي الغثيان حين اليكون 

هناك قصف، أشم رائحة هي مزيج من البارود ودخان السكائر وتعرق الجنود وملح 

األرض، رائحة حامضية تثير فيك تساؤل التائه...يدخل في مسمعي صوت ربابة... 

 .(ix) سيقى األطالل المهدمة هنا تصدح أو تتأوه المهم أنها تثيرني...((مو

فصوت الربابة الشجي في عالم ال يعرف الفرح وال السعادة، بل حتى وإن وجد 

ً إال بعد ضريبة دم  الفرح في معركة تتحقق فيها أهداف مرسومة، فال يكون فرحا

وتدفن أحالماً كبيرة.. فمالزم مراد كبيرة، تدفع فيها أرواح شبان، وتدمى كلوم زكية... 

الخارج من معركة للتو هو ملتهب المشاعر، مرهف اإلحساس والوجدان، فصوت 

الربابة الحزين يتناغم مع إحساسه الذي يشوبه الحزن بسبب فراق األحبة من أصدقائه 
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الجنود، حبيبته، فراق األهل، المصير المجهول... يدخل الملجأ، يتعرف على صاحب 

ابة، الجندي أحمد الصويلح، يجري بينهما حوار طويل يجري معظمه حول حياة الرب

الجندي أحمد الصويلح وما واجهه في طفولته وأسباب تمسكه بالربابة، هذا اللقاء وهو 

 األول يؤسس للقاءات قادمة في مسار السرد الروائي وإلى عالقة متينة بينهما.

اضر السردي، إذ ينوي أحمد الصويلح تأخذ األحداث في التدفق المتنامي في الح

الزواج، وفي إحدى إجازاته يكمل خطوبته وبعدها يخبر مالزم مراد بالخطوبة، وعقد 

القران، ثّم يخطط لحفلة الزفاف ومراسيم العرس، تشتد المعارك مرة أخرى يجرح 

أحمد الصويلح بجروح خطرة ينقل إلى مستشفى البصرة، وبعدها علم مالزم مراد، 

يتابعه عن بعد ويستمع إلى أخباره، ويتحين الفرصة لزيارته إلى المستشفى، ثّم فأخذ 

تأخذ األحداث بالتصاعد في حاضرها السردي، ويصل خبر لمالزم مراد عن أحمد 

الصويلح إنه أخذ يتماثل للشفاء، إال أن مالزم مراد أصر على أن يزوره في 

كان رقوده ويفاجأ بعدم وجوده، المستشفى، فيزوره مالزم مراد إلى المستشفى في م

فيسأل عنه وإذا هو قد انتحر في تلك الليلة، على الرغم من تحسن حالته الصحية، ألنه 

كان يدرك أن جروحه قد التحمت وأنه شفي منها، إال أن اإلصابة أعطبت فيه جهازه 

ت الذكري وبذلك فإّن مشروع حياته المستقبلي يعّد فاشالً ، وهو الزواج وحلم البي

 وجمال األبناء .

فالحدث تبعاً للتسلسل الزمني الذي يفهم من سياق النص هو: مراد صغير السن، ثم 

تلميذ في االبتدائية يعيش مع إخوته الصغار في كنف والدهم الرجل العجوز، يكبر 

مراد، يأخذ بمساعدة والده في بعض أعمال الزراعة مع مواصلته للدراسة، يكمل 

والثانوية ، يلتحق بالدراسة الجامعية، يرتبط في الجامعة بعالقة حب الدراسة االبتدائية 

مع الطالبة )عالية اليعقوبية( ، لم تدم تلك العالقة ألن الطالبة تركت مراد وارتبطت 

 بطالب أردني.

أثناء نزول مراد األسبوعي من الجامعة إلى القرية يلتقي بمعلمة مدرسة قريته، 

مها بسفرة لتالميذها في فضاء القرية في فصل الربيع، )إيمان الموصلية( أثناء قيا

أعجب أحدهما باآلخر، بعدها نمت بينهما عالقة حب إال أنها لم تكلل بالنجاح، إذ نقلت 

إيمان إلى مدينتها الموصل، ومراد أكمل دراسته الجامعية وسيق إلى الخدمة العسكرية، 

األمامية من ساحة الحرب. بصفة ضابط مجند، كلف بقيادة فصيل مشاة في الخطوط 

ً عديدة، يلتقي خاللها العديد من الجنود والضباط واآلمرين.  في المعركة يواجه أحداثا

ً للجندي أحمد الصويلح عازف الربابة،  ً حميما حبه لسماع عزف الربابة جعله صديقا



              2018( شتاء 2( العدد )1مجلة بحوث اللغات المجلد )              
 
 

  

93 
 

ويقضي جل فراغه معه في ملجئه. يعمد أحمد الصويلح إلى الزواج، يكمل الخطوبة، 

الزفاف، إال أن اشتداد المعارك حال دون ذلك، يتعّرض أحمد الصويلح لجروح  ينوي

خطرة، ينقل عندها إلى مستشفى البصرة العسكري، فيعلم مالزم مراد به ثّم يقرر 

زيارته إلى المستشفى وعند وصوله يجده قد انتحر، ألن تلك اإلصابة قد أعطبت 

 جهازه الذكري.

وقائع بصورة مغايرة لزمن وقوعها، فواقعة تسلّم مراد لكن السرد في الرواية يقدم ال

لمهامه كآمر ألحد الفصائل األمامية في الجبهة، هي من الوقائع األخيرة في الحدث 

طبقاً لوقوعها في الزمن، لكنها تأتي في السرد فاتحة الوقائع، ثم تندفع الوقائع األخرى 

ث زمن طفولة مراد والدراسة في دونما ترتيب متنقلة ما بين الماضي البعيد جداً حي

االبتدائية، والماضي البعيد والعيش في كنف الوالد، ومن ثم الدراسة الجامعية، 

والماضي القريب، حيث االرتباط بعالية اليعقوبية في الجامعة، ومن ثم بمعلمة مدرسة 

قريته إيمان الموصلية، ليعود إلى حاضره السردي حيث ظروف المعركة، والشهداء، 

للقاء مع المعلمة األخرى رمزية زوجة صديقه الشهيد كاظم في إحدى اإلجازات، وا

 وأخيرا التعّرف على الجندي عازف الربابة أحمد الصويلح ... الخ .

معتمداً أساس الزمن الحاضر في روايتها وهذا يبرز التباين بين زمن السرد الذي 

فأحداث الرواية إذاً تتوالى هو الحاضر وزمن الحدث الذي يمتد طويالً في الماضي، 

وتتداخل فهي متناثرة في الزمن ما بين الحاضر والماضي ومدياته المختلفة، وهي 

منفصلة عن بعضها، إذ أنها لم تخضع لترتيب زمني مترابط لكنها تخضع لترتيب آخر 

يراعى بصرامة وهو الترتيب السردي الذي ينهض على تداخل مستويات الزمن ما بين 

 ضره.ماضيه وحا

 

 الشخصيات وأنمالها: -2

النص الروائي عالم يكتنفه الكثير من الشخصيات، حيث الصراع والتفاعل فيما  

بينها، فهناك شخصية لها دور كبير في الصراع تؤثر وتتأثر مع األحداث والشخصيات 

األخرى، في حين هناك شخصية دورها محدود وقد ال تتغير البتة، بل تبقى على 

ذا المنطلق قّسم الدارسون الشخصية الروائية على قسمين هما ، حالها، ومن ه

الشخصية الرئيسة والشخصية الثانوية، وهذه الشخصيات منها ما يتغير وينمو انفعالياً 
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ً فتسمى بالشخصيات النامية، ومنها ما تالزم حالة واحدة وتسمى بالشخصيات  وفكريا

 .(x) المسطحة

رواية شواطئ الدم.. ارتأينا تقسيمها على ومن خالل مقاربتنا للشخصيات في  

حسب تباين أدوارها وطبيعة تفاعلها في دفع الحدث الروائي وتطويره من شخصيات 

 رئيسة وثانوية، ونامية ومسطحة.

 

 الشخصيات الرئيسة -أ

وهي الشخصيات التي تشكل ديناميكية الصراع ومحور استقطاب حركة األحداث، 

قوة األحداث، وحركة الصراع مركزة عليها، فهي  فهي تقوم ))بدور رئيس وتكون

نقطة ارتكاز البنية الروائية ومنها تنطلق الفعاليات المختلفة حيث يتجلى دورها في 

 .(xi) إثراء الحدث ونحو الفكرة وتدعيمها((

تمتاز هذه الشخصيات بالحضور السردي الطويل الذي تقطعه في المساحة السردية، 

ً على  بقية الشخصيات، وهي تظهر في مراحل مختلفة من السرد، فتفوق بذلك زمنيا

وكثيراً ما تكون العنصر األهم في الرواية، ولهذا تكون هي المحور الذي تدور حوله، 

وكل ما تدور حوله الرواية من أحداث البد من أن يمّسها من قريب أو بعيد. 

قف إيجابية، والشخصيات الرئيسة في رواية شواطئ الدم.. شواطئ الملح ذات موا

دورها التضحية والعزم والحزم وتوجيه المقاتلين ومساندتهم، والتعلّق بهم، والجميع هم 

يعيشون تحت الظروف نفسها، في ظل وطأة الحرب وقساوتها. والكاتب كان له قدرة 

متميزة في تركيب شخصيات تشد القارئ وتجعله متعاطفاً معها في كثير من األحيان، 

وبحسب ما تفرزه طبيعة المواقف واألحداث. ومن الشخصيات  يتحّسس معاناتها،

الرئيسة في الرواية شخصية )مالزم مراد( الذي أسندت إليه رواية األحداث بسبب 

 دوره الفاعل في سيرها داخل النص الروائي.

وشخصية مالزم مراد ذات بعد عسكري واقعي، فهو أحد الفصائل في خطوط 

ستالمه لألوامر والتوجيهات من مراجعه العسكرية العليا المواجهة مع العدو، ومن ثم ا

وتنفيذها مع جنوده بكل دقة ومهنية، ومتابعة الجنود والعيش بينهم، إلى المالزم 

المنضبط الممتهن للعسكرية وقوانينها الصارمة. فمالزم مراد مركز سير األحداث 

لفصائل القتالية، ومحور استقطاب الصراع. فهو مالزم أنيطت به مهام آمر ألحد ا
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والذي تبدأ مهامه في قيادة الفصيل مع بداية انطالق الحدث الروائي. يقول الراوي آمر 

 السرية:

كان قبل أن يأتي إلى هنا في معسكر تدريب " فايدة "...  -مجند-))إنه المالزم مراد

مه فمالزم مراد سعى ومنذ تسلم مها .(xii) سيتولى مهامه من اليوم فسّهلوا مهمته..((

األولى في قيادة الفصيل المتماس وجوده مع العدو إلى التعرف على مواقع مالجئ 

جنوده. وواجبات كل منهم، بل وأسمائهم وحتى كشف معنوياتهم. وفي المقابل كان 

ً لتعريف نفسه على جنوده، وفي كل ذلك أمر البد منه، وإال كيف سيتم  ً محبا أيضا

يقول  -والتوجيهات في ظروف حرجه للغاية التعامل فيما بينهم، وإصدار األوامر

الراوي: ))مشيت في الخندق أريد أن أعرف مواضع الفصيل كلها.. يتبعني عريف 

الفصيل. دخلت موضع قاذفة أربعين مليم، فجأة سمعت أحد الجنود يغنّي غناًء يوحي 

. وقلت بالشوق.. قطع غناءه وأستعّد معتذراً.. ابتسمت.. وقلت: إذا طابت النفوس غنّت.

في نفسي إنه مطمئن وهذا يعني أنه كان على قدر كبير من المعنويات، لم ألبث كثيراً 

بل لحظة وتركت موضع القاذفة إلى المواضع األخرى، استطعت أن أدخل مواضعهم 

جميعاً لكني لم أتمكن من معرفة أسمائهم بسرعة ولم أستطع أن أكمل ترتيب مواضعي 

 .(xiii) محالة في األيام القادمة((الدفاعية، لكني سأعرفها ال 

يعيش مالزم مراد بين جنوده، وهم شركاء في المصير المشترك، تحت وطأة 

الحرب وظروفها بين الحديد والنار بل بين الحياة والموت... لوعة الحرب ونارها 

المستعرة تجعل مالزم مراد متقد الجوى وهو يحّن إلى الحياة المدنية حياة الحب 

سالم، حياة االستقرار والطمأنينة والحرية، فتعود به الذاكرة إلى قريته والتفاهم وال

ً في حقول  الريفية الجميلة بفضائها الرحب، وفطرة أهلها، يقول الراوي: ))كنت هائما

قريتي" اسديرة ".. القمح مدًى أخضر يمتد حتى األفق.. ومستعمرات األقحوان تتخلل 

. البيوت الطينية تغرق في بحر الخضرة... البقع غير المزروعة بالقمح والشعير.

 . (xiv) والماشية مضطجعة.. تجتر أكلها بتكاسل((

لكن التأمل والركون إلى الذاكرة ال يمكن له أن يستمر ويصمد من دون أن يقطعه 

هدير المدفعية وأصوات الرشاشات ، فيعود مالزم مراد إلى واقعه الحقيقي، واقع 

معادي بفعل مضاد له يقل أو يزيد حسب طبيعة الحرب يواجه الفعل الحربي ال

المعركة، يحتل أراٍض، وتحتل منه أراٍض، يأسر من جنوده، يستشهد البعض اآلخر، 

تصدر له األوامر في القيام بكمين ليلي في بحيرة األسماك ثّم يتعرض الفصيل إلى 

ز قصف مدفعي شديد يحول دون تنفيذ الكمين، يقول الراوي: ))قصف معادي مركّ 
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لمالجئنا.. اهتزاز في هذه الجحور التي ال تسكنها حتى الثعالب، غبار، دخان يصعد 

إلى السماء.. تسقط شظية عند باب ملجأي.. الهول الهول لمن بقي حياً.. يستمر 

القصف المعادي.. صاح أحد الجنود من ملجأه لن يتوقفوا إال إذا رّدت عليهم مدفعيتنا.. 

ية لقول الجندي.. وتهدر المدفعية ونكون أرض حرام لحظات ويستجيب رجال المدفع

 .(xv) بين المدفعية المتقابلة التي تناطح بعضها بعضاً((

تطورات الموقف في ساحة المعركة ، وتبادل القصف المدفعي الكثيف يقود إلى 

تصادم شرس تخوضه عدد من الوحدات العسكرية وفي مقدمتها الوحدة العسكرية التي 

زم مراد ، والسيما فصيله الذي بإمرته. يقول مالزم مراد: ))معركة ينتمي إليها مال

الفاو الشرسة لم تتوقف ولم تهدأ. إنها معركة اليمكن أن تستوعبها ساعات النهار وليس 

لنارها أن تخمد بأيام وأسابيع، يالهولها!! فمنذ أكثر من شهر ولغة الحديد والنار تنطلق 

قتال المريع. هي محرقة بكل ما فيها، ومن المنطقي والبيانات العسكرية تحكي قصة ال

 . (xvi) أن تحتاج إلى الكثير من الرجال((

تنتهي المعركة ومالزم مراد وجنوده مسلّمين بما كتب عليهم من خسارة أو نصر، 

إال أن عيونهم ترنوا إلى المستقبل ماذا سيواجههم في قابل األيام. تكبد الجانب المعادي 

سائر كبيرة، وفي الوقت نفسه وّدع مالزم مراد عدداً من مقاتليه، في هذه المعركة خ

منهم إلى مثواه األخير، والبعض فيه جروح خطرة تحتاج إلى عالج في المستشفيات، 

أو الركون إلى البيت.. فضالً عمن أسر أو فقدت أخباره، والحرب ال رابح فيها، وهي 

قباها، األمر الذي دفع مالزم مراد استنزاف خطير تجّر البالد إلى ويالت ال تحمد ع

إلى التفكير في نهاية الحرب، هذه الحرب التي وقودها البشر وهي في سعير متزايد، 

 فراح يتأّمل ويفكر في نهاية الحرب. يقول الراوي:

)) هاجس انتهاء الحرب، بداية لعهد التفاهم. ماذا في حلمي غير هذا...؟ وبأي شيء 

أنا عائد إلى ظالل النخيل، وبساط عشب البراري اآلمنة؟ يمكن أن أشغل أفكاري، هل 

أم أني أنساق نحو جحيم المصير، كل ما في مجموعة تناقضات األولى ضدي 

 . (xvii) واألخرى معي، وأنا لست بمخيّر االنتقاء ((

يستمر السرد حتى يصل إلى نبأ جرح المقاتل أحمد الصويلح الجندي الذي يجيد 

لربابة والذي كان له مكانة في نفس مالزم مراد، بسبب حبّه العزف بمهارة على آلة ا

لعزف الربابة ولحنها الحزين، الذي كان يثير مشاعر مالزم مراد كثيراً، أحمد 

الصويلح كان على أبواب الزواج، كان قد أكمل مراسيم الخطوبة وهو ينتظر موعد 

راد أحد المدعوين للعرس إجازته القادمة ليتم فرحته بالزواج من حبيبته. وكان مالزم م
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وهم على أبواب العرس، إال أن إصابة أحمد الصويلح بجروح خطيرة حال دون ذلك. 

نقل أحمد الصويلح إلى مستشفى البصرة، وبقي مالزم مراد يتابع أخباره ويراسله 

ويتحيّن الفرص لزيارته للمستشفى، وقد سمع مالزم مراد من الجنود الذين زاروه في 

قد اكتسب الشفاء التام، إال أنه يقرر إال أن يزوره في المستشفى وفاًء  المستشفى أنه

للصداقة التي تربطهما. وعندما يصل مالزم مراد إلى المستشفى فإنه يجد أحمد 

الصويلح أثناء الليل قد أقدم على االنتحار بتناول كمية من الحبوب، بعدما وجد جروحه 

 الذكري، وبذلك تحّطم مشروعه المستقبلي.قد شفت إال أن اإلصابة قد أعطبت جهازه 

فشخصية مالزم مراد إذاً تمثل انطالق األحداث ونقطة الصراع والتفاعل مع 

الشخصيات األخرى في الرواية، وأن أي فعل يحدث البد أن يكون لمالزم مراد دور 

فيه من قريب أو بعيد. وتعبّر شخصية مالزم مراد عن الشعور بالمسؤولية الذي يعّزز 

التالحم والمحبة السيما بين الضابط وجنوده األمر الذي يعزز وحدة المصير وقوة 

 التالحم في ظرف يعّد غاية في الخطورة وهو الحرب.

ومن الشخصيات األخرى في الرواية تطالعنا الشخصية الرئيسة هي شخصية )مقدم 

يه مالزم مراد هذّال( آمر الفوج الذي ينتمي اليه فصيل مالزم مراد، فأي فعل يقدم عل

البد أن يكون تحن علم مقدم هذّال أو بأمر منه بوصفه اآلمر المباشر لمالزم مراد. 

ً لمقدم هذّال بالقول: ))مقدم هذّال اسم يوحي بالصرامة والحزم..  يقدم الراوي وصفا

رجل أبيض البشرة أشقر الشارب تبدو عليه بعض عالئم التعب، فقد كان من أوائل 

 . (xviii) يطت بهم قيادة المقاتلين في الحرب...((الضباط الذين أن

ً من اآلمر المباشر جمع ضباطه وتوجيههم،  تتطلب ظروف المعركة أحيانا

واالستماع إلى آرائهم، فاآلمر ال يتولى منصبه إال بعد خدمة طويلة ورتبة عالية تؤهله 

بإمرته، يعرض التخاذ القرار في أهلك الظروف. يجمع المقدم هذّال الضباط الذين 

الخارطة العسكرية أمامهم ويأخذ بالشرح والتوضيح عليهما، يقول الراوي: ))وقف 

المقدم هذّال أمام اللوحة الخشبية السوداء يؤشر بالعصا اتجاه الجبهة على خريطة 

وضعت فوقها.. وبيده اليمنى قالب طباشر يستعين به لتوضيح أي التباس يعترض 

ب والخليج وجزء من جزيرة بوبيان ورأس البيشة ضباط فوجه.. وظهر شط العر

بعد توضيح مقدم هذّال لضباطه  .(xix) والمملحة.. كل المعالم ظهرت على التربيعات((

عن المواقع واألهداف وطبيعة األرض، وإصدار األوامر والتوجيهات بصدد ذلك 

ن والهجوم وتقسيم الواجبات، ليأخذ كل دوره ومهامه، ويبدأ بتنفيذ الدوريات والكمائ

على مواقع العدو، وصد الهجوم ورصد تحركات العدو. يواجه المقاتلون ظروفاً 
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مختلفة، قصف مدفعي شديد، خروقات خط المواجهة، والسواتر األمامية ، تبقى 

ظروف المعركة في تصاعد مستمر، وأحداث مريرة يواجهها المقاتلون جراء القصف، 

وتهديم المالجئ، وانقطاع التموين بما فيه  بين جروح خطرة، وبتر األطراف واألسر،

ماء الشرب والغذاء والتعزيزات األخرى... وفي أدق الظروف وأهلكها يبقى مقدم 

هذّال على اتصال مستمر بضباطه وجنوده، في الكمائن والدوريات، والتعّرضات في 

اليها، النهار أو في ساعات متأخرة من الليل. ويستمر السرد في متابعة األحداث وتو

وتوجهات مقدم هذّال واتصاله المستمر بالجنود ومتابعته أدق التفاصيل عن طريق 

االتصال السلكي. وأخيراً يصدر مقدم هذّال األوامر لمالزم مراد والضبّاط اآلخرين 

باالنسحاب تنفيذاً ألوامر المراجع العليا وما تفرضه متطلبات الحرب. يقول الراوي: )) 

 التقط الحاكية. يرن جرس التلفون...

 نعم.. مقدم هذّال... أهالً سيدي. -

 هيء نفسك وجماعتك لالنسحاب. -

 االنسحاب؟ -

 نعم ... -

 .(xx) أمرك سيدي.(( -

وقد عبر مقدم هذّال أحد الشخصيات الرئيسة في الرواية عن حالة اإلحساس 

والمتابعة الميدانية والشعور بالمسؤولية من خالل الدور الفعّال الذي قام به في التوجيه 

المستمرة، وتلك قيمة عليا يتحلّى بها اإلنسان المسؤول السيما إذا توج هذا الشعور 

بالمساندة والوقوف بجانب الرعية وتلمس جراحهم ومعاناتهم ومشاركتهم أفراحهم 

 وأحزانهم .

 

 ب_الشخصيات الثانوية:

ل في حركة وهي الشخصيات التي تساند الشخصيات الرئيسة ولها دور فاع

ً ما تلقى هذه الشخصيات الضوء على جوانب  الصراع، وسير األحداث، وغالبا

. وإذا كانت الشخصيات الرئيسة مركز الصراع فإن الشخصيات (xxi)الشخوص األخرى

ً في تعزيز ذلك الصراع من خالل تفاعلها مع الشخصيات الرئيسة  الثانوية تسهم فعليا

خصيات الثانوية ال تقل أهميتها عن الشخصيات وإبراز أفعالها وكشف غموضها، والش
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الرئيسة فهي تسهم مساهمة فعالة في بناء ومؤازرة الشخصيات األساسية وفي دفع 

حركة الحدث إلى أمام. يهتم الكاتب بهذه الشخصيات، على الرغم من اهتمامه 

، بالشخصيات الرئيسة أكثر، ولكن هذا ال يعني عدم إعطائها حقها في النص الروائي

يعتمد عليها في كثير من األحداث، وقد يحملها آراء ونظرات هي من واجبات  بل

الشخصية الرئيسة . ومن الشخصيات الثانوية في رواية شواطئ الدم... شخصية مالزم 

أول علي، تسهم هذه الشخصية في صيرورة األحداث ونمو حركتها إلى أمام من خالل 

فمالزم أول علي يعيش تحت الظروف نفسها  تفاعلها مع العناصر الروائية األخرى.

التي يعيشها مالزم مراد، واقع الحرب وويالتها، وهو قريب من مالزم مراد في ساحة 

المعركة وعلى اتصال دائم به، بوصفه اآلمر المباشر لمالزم مراد، فكثيراً ما يتلقى 

أخذ مالزم مراد مالزم أول علي األوامر من المراجع العليا ويوجه بها مالزم مراد، وي

على عاتقه تنفيذ األوامر والتوجيهات فضالً عن رواية األحداث بوصفه شخصية 

 رئيسة موظفة في الرواية.

فمالزم أول علي يرفد ديمومة الحدث ونموه إلى أمام باعتباره مركز تلقي األوامر 

، وفي من الجهات العليا وتوجيه مالزم مراد بها، وهذا التوجيه يسهم في بلورة الحدث

 دفع عجلته إلى أمام في نوع من المؤازرة مع الشخصية الرئيسة.

يقول الراوي: ))قرأ مالزم أول علي بإيجاز البرقية الفورية التي تأمر لوائنا 

بالهجوم المقابل على العدو.. بسرعة تقف سيارات الـ " ايفا " برتل ويبدأ الجنود 

تؤكد على ضرورة عدم جعل العدو  بالركوب فيها لكل سرية سيارتين. كانت األوامر

 . (xxii) يستفيد من موطئ القدم الذي حصل عليه((

فمالزم أول علي شخصية منضبطة عسكرياً، يتلقى األوامر وينفذها بمهنية عالية 

ً الظروف  في االستناد إلى اإليجاز والدقة وتنفيذ األوامر وهو ما تفرضه  مراعيا

 ظروف الحرب وتغيّراتها المختلفة.

ر األحداث بالنمو والتصاعد حتى تصل إلى ظروف وأحداث تتطلب من مالزم تستم

أول علي ان ال يقف عند حد تبليغ االوامر من المراجع العليا او اصدار التوجيهات، بل 

تتطلب الظروف التدخل الفعلي في األحداث والمواجهات في فعل يؤازر الشخصية 

د هجوم وتعرض شرس يتعرض له الرئيسة من خالل قيادة مجموعة من الجنود لص

مالزم مراد، وهو ماتتطلبه ظروف الحرب وظروفها المتغيرة. يقول الراوي: ))انطلق 

مالزم أول علي بمجموعته حيث قسمت السرية إلى قسمين متساويين.. الدخان يتصاعد 

في كل االماكن وصوت االنفجارات يتزاحم في الرأس. يلتصق الجنود باألرض التي 
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قذائف دون وعي. تشاكس سطحها الريح الثقيلة. تتوزع مجموعتي بمحاذاة تصعقها ال

. ومن خالل األحداث (xxiii) الشارع وهم يحتمون بالحفر من الرصاص والقنابل...((

نتعرف على شخصية مالزم أول علي وعن دوره العسكري في التوجه والمشاركة 

شجاعته ومهنية عاليتين من الفعلية، فهو مالزم أول جلد وشجاع، يأمر ويأتمر ويقاتل ب

دون خوف او تردد. يقول الراوي: ))أرى مالزم أول علي من وراء كيس ممزق 

يقذف الرصاص على العدو الذي احتمى بالمالجئ المحطمة.. وهو ينزف دماً. حسبت 

 انه اليعلم، وصحت به:

 انك جريح -

 اعلم ذلك -

مة عنيفة استطاعوا إزاحة واصل قذف الرمانات على العدو وتقدم جنودنا بعد مقاو

 . (xxiv) المقاومة. بعدها قال لي والتعب باد في وجهه: لقد كسرت شوكتهم((

وقد كشف الراوي وهو مالزم مراد عن دور مالزم أول علي في ظروف الحرب 

وعن صبره الذي ال يلين وقتاله المستميت في تعزيز الشخصية األساسية وتعميق 

رأس الحربة في عمليات المواجهة مع العدو،  دورها في صراع األحداث، بوصفها

 وفي بلورة األحداث وروايتها.

ويستمر الحدث بالتصاعد حتى تصل األحداث إلى تفاقم دفع مالزم أول علي إلى 

انسحابه بسبب إصابته الخطيرة، ليأخذ مالزم مراد )الشخصية الرئيسة( على عاتقه 

 وشاهد على األحداث. الصراع مع األحداث وروايتها بوصفه راٍو مشارك

 

 الشخصيات النامية والشخصيات المسلحة: -ج

يعتمد الكاتب طريقة عرض معينة، يعرض من خاللها شخصياته، فقد نجد بعض 

الكتاب، ))يعرض لنا شخصياته بصراعها، وبالظروف المعقدة التي تحيط بها، فيكمل 

الفنان ممن يقدم  بذلك مالمح كل شخصية وسماتها الوجدانية والنفسية، وقد يكون

شخصية ذات جانب واحد ال غير فيجتزئ، بأقل األحداث تعقيداً في رسم شخوصه، 

وقد يكون الفنان ممن يعنى برسم الشخصيات المعقدة المصطرعة الوجدان ذات 

. واعتماد الكتاب هذه المنهجية في عرض الشخصيات،  (xxv)  الجوانب العديدة الكثار((
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خصيات بحسب آلية عرضها إلى نوعين هما ))الشخصية دفع النقاد إلى تصنيف الش

 . (xxvi) الجاهزة )الثابته( والشخصيات النامية المتطورة((

وعند متابعتنا للشخصيات في رواية شواطئ الدم... الحظنا أن بعض هذه 

الشخصيات نامية )متطورة(، وبعضها اآلخر ثابتة )مسطحة( وهذه السمات ليست 

 ة والثانوية بل إنها متداخلة معها وهي " صفات لها "بمعزل عن الشخصيات الرئيس

(xxvii). 

 الشخصيات النامية: -1

تقودنا التسمية إلى طبيعة هذه الشخصية، فالنمو دليل التطّور والتغيّر، فهذه 

الشخصيات ))تتطور من موقف إلى موقف بحسب تطور األحداث، وال يكتمل تكوينها 

ال تبدو للقارئ دفعة واحدة، بل  . فهذه الشخصيات (xxviii)حتى تكتمل قصتها((

ً نتيجة  ً فشيئاً، وتتطور بتطّور القصة وأحداثها، ويكون تطورها غالبا ))تتكشف شيئا

. فالشخصية النامية شخصية متغيّرة الجوانب (xxix) تفاعلها المستمر مع الحوادث((

بحكم صراعها مع األحداث، وهي تصل في نهاية األحداث بعيدة عن حالها التي 

نا به مع بداية األحداث، إذ تتكشف كلما تقدمت في الرواية وتحمل المفاجأة بما طالعت

من تحوالت مفاجئة تطرأ عليها  (xxx)تعنى به من جوانبها وعواطفها اإلنسانية المعقدة 

 في مسارها السيروي.

ومن الشخصيات النامية في الرواية شخصية )أحمد الصويلح(، نتعرف عليها من 

األحداث والشخصيات األخرى، ومدى تأثيرها فيها. ويظهر هذا في خالل تفاعلها مع 

عالقتها وتصرفاتها وردود أفعالها المختلفة . فشخصية أحمد الصويلح تظهر في بداية 

 الحدث بصورة مبهمة يتضح ذلك من خالل تقديم الشخصية لنفسها.

دته، وتولّت فأحمد الصويلح عاش منذ بداية حياته يتيم األبوين، توفيت أمه يوم وال

ً عن المأكل  رعايته ورضاعته نساء الغجر الالتي كَن يجبن القرى واألرياف بحثا

والمشرب والمأدب والفرح ...إلخ أما والده فهو لم ير وجهه مطلقاً، قيل إنه كان فدائياً 

في الجيش الفلسطيني وقطعت أخباره وأغلب الظن أنه استشهد هناك. يقول الراوي: 

يا ماتت أمي التي لم يكن لها أقرباء... يقال إنها ابنة أحد الرعاة الذين ))يوم جئت للدن

ماتوا وهم حفاة وراء الماشية... أما أبي فلم أَر وجهه إطالقاً، يعتقد أنه تزوج فلسطينية 

 .(xxxi) ويظن أنه قتل في حيفا(( 1948وبقي هناك عندما كان في الجيش عام 



              2018( شتاء 2( العدد )1مجلة بحوث اللغات المجلد )              
 
 

  

102 
 

عليها، وهذا الحب أخذ ينمو ويكبر يوما بعد أحمد الصويلح أحب الربابة والعزف 

آخر، مع تقدم أحمد في السن، حتى أصبحت آلة الربابة في نهاية المطاف أليفه ورفيقه 

ً آلته وهو يبحث عن الفرح  الدائم فراح يزور القرى واألرياف البعيدة مصطحبا

 ً وجمالية  ومناسباته المختلفة، أو يلبّي دعوة وجهت له، ليضفي على المناسبة فرحا

بغنائه وعزفه لأللحان الجميلة. وعلى حين غفلة يدق ناقوس الحرب بابه فينخرط في 

صفوف الجيش ألداء خدمة العلم، فريضة أم ضريبة تفرضها أعظم دول العالم على 

أبنائها. لم يتخّل أحمد الصويلح عن آلته في العسكرية في أشد ظروف القتال وعن 

ً شجياً، السيما بعد أن أصبحت نفسه المرهفة التواقة عزفه لأللحان التي أخذت منح ا

للحرية والتنقل في شعاب الريف وسهوبه، في ضيق والتياع مستمر وهي تعيش 

ساعات الموت والدمار، وتوديع الشهداء من األصدقاء. لحنه الحزين الذي يعزفه في 

توديع ساحة المعركة، في المالجئ الغائرة في األرض بين أنين الجرحى وحزن 

األصدقاء من الشهداء أصبح محط اهتمام ومحبة الكثير من الجنود والضباط الذين 

راحوا يتجمعون كلما سمحت لهم الظروف في هذا الملجأ أو ذاك، وهم يدفعون الزمن 

 الثقيل القاتل، ويؤججوا المشاعر الملتهبة.

ما أتت ساعات وقد يخرج أحمد الصويلح أحياناً في ألحانه إلى العزف والطرب إذاً 

 تشرق الروح فيها، عندما تطلق اإلجازات أو ورود خبر سار.

الموسيقى غذاء الروح .. ورسالة السالم، فألحان الفرح والسرور تنسي الجنود 

 الحرب ومآسيها ولو لساعات قليلة.

عزف الجندي أحمد الصويلح المستمر في أماكن ال تعرف اللحن والفن والجمال، 

ن األصدقاء والمحبين التواقة نفوسهم للفن والجمال، فراحوا يحبّون أوجد له الكثير م

أحمد الصويلح، يتمنون له الفرح الدائم والخير، وأخذوا يلحون عليه ويدفعونه للزواج 

اعتزازاً منهم به، وحبهم التعاون معه لعمل عرس بهيج وفرح كبير يليق به. ولكثرة 

الراوي: ))بعد كل هذا. أفكر بالزواج... ألني  الحاح محبيه دفعه للتفكير بالزواج، يقول

أعتقد أني لم أعد قادراً على السفر الدائم أحتاج إلى بعض االستقرار وقد وجدت المرأة 

 . (xxxii) التي أبحث عنها((

الكاتب يدفع الشخصية من موقف إلى موقف آخر عن طريق نمو الحدث، إذ تنمو 

ً فشيئاً. يعمد أحمد ا لصويلح للزواج، إذ يقترن بامرأة أحبها الشخصية وتنكشف شيئا

قلبه، ثّم يطلب يدها فتتم الموافقة، وبعدها تتم الخطوبة، يبقى بعدها يتحين الفرصة 
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للزواج، يلتقي مالزم مراد بأحمد الصويلح في الجبهة، يسأله عن الزواج . يقول 

 الراوي مالزم مراد:

 )) أحمد الصويلح يظهر أمامي، يبتسم لي.

 عدك أحمد...هللا يسا -

 أهالً سيدي. -

 متى تتزوج؟ -

 . (xxxiii) بعد انتهاء معركة الفاو(( -

الحوار يسهم وبشكل فعّال في حركة األحداث ونموها، وفي الكشف عن خبايا 

النفوس الداخلية وتطلعاتها. أحمد الصويلح بعد ارتباطه بالخطيبة من جهة واشتداد 

مشروعه أخذ يعيش في صراعات مختلفة، المعارك التي كانت تقف حائالً دون إكمال 

صراع مع الذات بسبب رغبته في إتمام مشروع الزواج وصراع مع الخارج المعاش 

بسبب شراسة الحرب وتفاقم أمرها التي هي في حقيقة أمرها ضد اإلنسانية واستقرار 

 الحياة والسالم.

باتجاه قوة مالزم  تشتد المعارك بين الجانبين، ويشتد أوارها، يتقدم الجانب المعادي

مراد وجنوده، ويقاتل أحمد الصويلح بشراسة السيما بعد مقتل أحد أصحابه، يتحّمس 

بفقد سيطرته على أعصابه، ثّم يخرج من الساتر ويقاتل لألخذ بثأر صاحبه، يطلق 

الرصاص والرصاص، حتى تمكن عدوه من إصابته بجروح خطرة بين ساقيه... يقول 

 الراوي:

أحمد ... انزل إنك مكشوف حتى قدميك.... ال ينتبه لي، يقذف أحمد ...  -))

 المخزن الفارغ بعيداً ويركب المآلن كأنه إنسان ألي وهو فوق الساتر...

انزل... انزل... إن العدو يرد عليك يركز باتجاهك. ال يأبه لكالمي لندائي، أو ال 

ً خط يسمعني من شدة الرمي إنه يطلق الرصاص وهو في العراء بال ست ر قاطعا

األفق.. ينتزع المخازن من أحزمته ويركبها في بندقيته التي تلتهم العتاد.. وتطلق 

الرصاص باتجاه العدو.. باتجاه الموضع المعادي الذي جاءت منه طلقة القناص التي 

قتلت هاشم.. أفقد أعصابي اركض نحوه ألنزله عن الساتر، تسقط قذيفة معادية بين 

اب والبارود والدم. أقلّبه.. دم ينزف من بين فخذيه ومن أماكن أقدامه ويغمره التر

 . (xxxiv) أخرى((
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فشخصية أحمد الصويلح تنمو في االتجاه اإليجابي المتفاعل مع الحياة ومتغيراتها، 

والمؤمن بكل خفايا القدر، فهو لم يتراجع في لحظة أو تهرب من الواقع، ولم تبعده 

بالحياة وتطلعاتها والسعي إلى تحقيق األهداف ويالت الحرب ومخاطرها عن اإليمان 

والمشاريع اإلنسانية . يُنقل أحمد الصويلح بعد إصابته إلى المستشفى للمعالجة ، يزوره 

معظم أصدقائه ، تأخذ جروحه بالتماثل للشفاء، يكشف في النهاية أن جروحه قد شفيت 

إّن ذلك قد دّمر حلمه في والتحمت إال أن اإلصابة قد أعطبت عليه ذكوريته وبالتالي ف

مشروع الزواج واإلنجاب والعيش في ظل بيت كريم مستقل، تثور نفسه فيُقدم على 

 االنتحار بتناول كمية من األقراص المنّومة.

ً تطالعنا أوالً  ً فشيئا فــ )أحمد الصويلح( شخصية نامية متطورة أخذت تتكّشف شيئا

اليتم، ثم تعلّم العزف على الربابة،  في بداية حياته، بعد الوالدة مباشرة، وحالة

واالنخراط في صفوف الجيش، ومن ثم الخطوبة ومشروع الزواج، ومقاتلة العدو 

بشراسة واحتدام، وبعدها اإلصابة التي قادت إلى االنتحار... فحالة التغيير والنمو 

 تالزم الشخصية ، فضالً عن إثارتها الدهشة فينا وبشكل يثير للتعاطف معها.

 الشخصيات المسلحة : -2

وهي الشخصيات التي تتصف بحالة من الثبات والجمود خالل سير األحداث 

القصصية ))وهذه الشخصيات في أدق أشكالها تدور حول فكرة أو صفة... ويمكن 

. ومثل هذه الشخصية يأتي بها الكاتب جاهزة على ( xxxv) التعبير عنها بجملة واحدة((

التي ))تغادر الرواية على الحال التي دخلتها أول  الورق من دون بذل أي جهد، وهي

، ويتعرف ( xxxvi) مرة ، وال تفهم باعتبارها جزءاً من العقدة وتتمتع بوجود مستقل((

القارئ عليها منذ البداية، من دون أن يتتبعها في األحداث الروائية، ولها جانب واحد ال 

األحداث، حسب توظيفها يتغيّر في سير األحداث. وظهور هذه الشخصيات في مسرح 

وطبيعة الدور الذي يوكل لها، فقد تظهر مرة واحدة، وال تظهر بعدها ، أو ))قد تنطق 

 .( xxxvii) الشخصية بأشياء لمجرد أن يخبر القارئ بأمر ما((

ً كان ظهورها، فهي عنصر من العناصر التي تسهم في  والشخصية المسطحة أيا

 تنفيذ البناء الروائي.

م.. تعج بالشخصيات المسطحة المختلفة، مابين الجندي، ورواية شواطئ الد

والضابط في ساحة المعركة والمدنيين خارج هذا اإلطار. ومن الشخصيات المسّطحة 

شخصية المخابر كريم، وهذه الشخصية ترافق الشخصية الرئيسة )مالزم مراد( ، 
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الراوي: ))من واجبها هو تأمين االتصال له مع مقدم هذّال والضباط اآلخرين؛ يقول 

موضع الرشاشة المتوسطة رّن جرس التلفون.. رفع السماعة المخابر كريم. أعطاني 

 ذراع التلفون قائالً:

 اآلمر يطلبك. -

ً في أذني...(( . والملحوظ  (xxxviii) التقطت السماعة.. وتهادى كالم اآلمر متقطعا

الحدث الروائي، على شخصية كريم أنه يبقى مخابراً ومرافقاً لمالزم مراد حتى نهاية 

أي أنه مختص بجانب واحد هو تأمين االتصال، من دون أن يكون له دور فعّال في 

 بناء األحداث.

ومن الشخصيات األخرى المسطحة عدد من الجنود، يقول الراوي مالزم مراد: 

))عرفت من الجنود هاشم النحيل.. لكنه نشط.. وعبد الحسين صاحب الصوت الجميل، 

وعريف الفيصل سلمان وغازي، ولم تمضِّ أيام إال وعرفت أسماءهم  ومحمد الباقر...

. وهذه الشخصيات ال تظهر سوى مرة واحدة ولم تتغير، والكاتب يسعى (  xxxix) كلها((

في مجيئه لهذه الشخصيات هو الكشف عن بعض جوانب الشخصية الرئيسة )مالزم 

تنفذ، ودور مالزم مراد مراد( وعن الجنود الذين يأتمرون بإمرته، وعن المهام التي 

فيها، بوصفه شخصية رئيسة تنهض بمهام جزء كبير من الحدث الروائي. وفي جانب 

من إضاءة ماضي مالزم مراد بوصف ذلك الماضي متواشج مع الحاضر، فمالزم 

مراد مجند في حاضره الروائي، وهو قبل هذا مر بأعوام دراسية عديدة، وقنوات 

سة االبتدائية، وبعدها المرحلة الثانوية، ومن ثم الدراسة علمية مختلفة، بدءاً بالدرا

الجامعية، تلك السنوات التي تهفو إليها نفسه كلما تقدم في حاضره المليء بالويالت 

والمصائب لما في تلك السنين واأليام من أحالم بريئة، وتطلعات جميلة وحرية صافية 

خصيات )األحباب، واألصدقاء، مطلقة. والماضي الذي عاشه مالزم مراد فيه من الش

وحتى األعداء منهم( ويعمد الكاتب إلى المجيء بهذه الشخصيات للكشف عن ماضي 

مالزم مراد، وعن طبيعة حياته وعن عالقاته، ولربط ذلك الماضي بكل ما يحمل من 

أحالم عريضة وجمال ونشوة بالحاضر المفعم بالمصائب والويالت. ومن هذه 

دير المدرسة االبتدائية )محجوب(، ومعلم المدرسة )ريمون(، الشخصيات المسّطحة م

يقول الراوي: ))شبح المدير محجوب يطاردني.. هيكل كبير به بعض الترهل.. ال 

، وقوله: ))يأتي المعلم ريمون، مسيحي من قرقوش.. يحب (  xl) أذكر أنه أبتسم يوماً((

ك زميالت الدراسة الجامعية، ، وكذل( xli) الرياضة كثيراً.. يسحرنا بحركاته وكالمه((

 . (xlii) والحياة المدنية التي صارت حلماً مفقوداً 
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وهذه الشخصيات ثابتة ال تتغير، والكاتب جاء بها ليبيّن حالة المعاناة التي يعيشها 

مراد في حاضره السردي مقارنة مع ماضيه الجميل. فمالزم مراد لم يعد نفسه للعسكر 

قدره زج به إلى هذه المحرقة رغماً عنه . ويعمد الكاتب والحرب، والقتل والدمار، لكن 

ً إلى المجيء ببعض الشخصيات من العسكريين للكشف عن ظروف المعركة  أحيانا

 ومعاناتها، من ذلك رأس عرفاء عكموش:

. وهذه ( xliii) ))يأتيني رأس عرفاء عكموش بكيسين فيهما عشر قناني من الماء..((

التفاعل مع الشخصيات األخرى، وقد جاء بها الكاتب  الشخصية ثابتة التتغير، وقليلة

لتبليغ الجنود وتهيئتهم للدخول في معركة كبيرة لها دور فعال في مجرى األحداث 

 الروائية.

فيما يعمد الكاتب أحياناً إلى وصف الشخصية المسّطحة وربطها ببيئتها، مثل : ماجد 

دخل ملجأ مناحي قنيان ... اسم . يقول الراوي: ))أ(xlv) ، ومناحي قنيان( xliv) البصري

بدوي يوحي بالبيئة التي هو فيها.. مالمح صلبة ووجه صقر جائع، رجل شوكي من 

صحراء العراق الغربية... مناحي قنيان تعابير وجهه القاسية وشاربه الكث يوحيان 

 . (xlvi)بالكثير من التجارب((

حداث، وقليلة وماجد البصري، ومناحي قنيان شخصيات مسّطحة ال تتغير مع األ

التفاعل مع الشخصيات األخرى، والكاتب جاء بها ووصفها للكشف عن معنويات 

الجنود، وقابلياتهم البدنية والتحملية، وقدرتهم على تحمل أقسى الظروف وأهلكها، وعن 

 دور البيئة في إعداد أبنائها على التحّمل والصبر في أعقد الظروف وأصعبها.

لها دور يذكر في األحداث بل حتى ظهورها في مسرح وهذه الشخصيات لم يكن 

 األحداث كان قليالً جداً.

والشخصيات المسّطحة في رواية شواطئ الدم.. هي شخصيات ثابتة ال تتغير، وال 

يهتم الكاتب بتطويرها بقدر الكشف عنها وتوضيح أبعادها، وكثيراً ما توّظف هذه 

طريق التفاعل والمؤازرة أو  الشخصيات للكشف عن دور الشخصية الرئيسة عن

 الكشف عن الظروف المخيمة على المقاتلين وما تحمله من تغيّرات وأحداث مختلفة.
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 الزمن -3

 الترتيب الزمني:    

ويتمثل الترتيب الزمني في هذا اإلطار بـ ))المسار الزمني في سياق الرواية من 

أي تداعي  -واالستباق -أي استحضار الماضي في زمن الحضور -حيث االستحضار

، فالترتيب الزمني في شواطئ الدم .. شواطئ ( xlvii) المستقبل في زمن الحضور((

 الملح ينهض على تقانتي:

 االسترجاع -أ

 االستباق. -ب

: هي تقانة زمنية تتمثل في أحداث ماضية يتم استرجاعها إلى االسترجاع -

ألول ليعود إلى بعض الحاضر، ويتم ذلك عن طريق ))ترك الراوي مستوى القص ا

، لتنشأ المفارقة الزمنية  (xlviii) األحداث الماضية ويرويها في لحظة الحقة لحدوثها((

بين الماضي والحاضر، لذا ))فإن كل عودة للماضي تشّكل بالنسبة للسرد، استذكاراً 

يقوم به لماضيه الخاص، ويحيلنا من خالله على أحداث سابقة عن النقطة التي وصلتها 

. أما الكيفية التي يتم بها االسترجاع، فإن ثمة طرٍق متعددة لذلك، فهو  (xlix) القصة((

))إما يتم بطريقة السرد التقليدي بأن يعود راوي األحداث إلى رواية األحداث الماضية 

التي وقعت قبل بدء أحداث القصة، أو قبل بعض األحداث التي رواها أو عن طريق 

االستعانة بالوسائل الفنية المعروفة في رواية )تيار  الشخصية نفسها، وعند ذلك البد من

. يعتمد ( l) الوعي( من )االرتداد( إلى الماضي لرواية أحداث وقعت في الماضي

االسترجاع بشكل أساس على نشاط الذاكرة، إذ تعمل بأقصى طاقتها الستعادة أحداث 

عمل الذاكرة على من الماضي، واستدراجها في اللحظة الزمنية في حاضر السرد، إذ ت

استدعاء شريط الماضي بأحداثه وتأمالته وذكرياته في لحظتها الراهنة وعرض من 

هذا الشريط الذاكراتي ما يرتبط بعامل االستدعاء من أحداث ماضوية تطلبها الحاضر 

 السردي، يقول الراوي:

))أطلقت نظري نحو مصدر الضوء: فانوس أزرق وعليه عالمة الخفاش التي 

ً أنا وإخوتي الثالثة نتجمع حوله مثل حشرات نقلّب أوراق جّرتني  كثيراً.. كنا صغارا

كتبنا المدرسية.. ونبلّل أوراق الرسم بزيته لنطبع صور القراءة الجميلة . أنا كنت 

شغوفاً برسم الجبال.. ال أعلم لماذا.. كان أبي يتأملنا، شيخ كبير تجاوز عمره السبعين، 

ر مسبحته، ويحب أكل الخبز الحار الذي يدفئه على جمر كأني أراه اآلن يداعب صخ
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الموقد، كان يرسلني لكي أجلب له رغيف الخبز... مرة، مازلت أذكرها، كان أبي 

يسقي القطن الذي كنا نعول عليه كثيراً وكعادتها أمي أعطتني غداء أبي ألحمله له.. 

حرب تشرين عام  -في ذلك اليوم سمعت األخبار الكثيرة عن حرب العرب واليهود

تناقلت األخبار أن العرب أسقطوا مائة طائرة يهودية، كانت الفرحة  -ثالثة وسبعين

تغمرني واآلمال تمأل قلبي وأنا فتى، كنت أتجمع مع القرويين حول المذياع نسمع 

 .( li) انتصارات العرب على اليهود((

ن يصنف هذا النص ضمن االسترجاعات الطويلة، وقد شغل مساحة صفحتي

وسطور عدة، تناول فيها الراوي سرد جانب من حياته في زمن الطفولة وبعض 

األحداث التي وقعت له. وكيف أنه كان يعيش بين إخوته الثالث الذين هم في سن 

الدراسة االبتدائية ، يتجمعون ليالً حول الفانوس يطالعون في كتبهم المدرسية، معجبين 

لبعض منهم رسمها، فيما كان مراد، شغوفاً برسم ببعض صور القراءة الجميلة محاوالً ا

الجبال ويعزو ذلك إلى قرب جبل مكحول وماله من جمالية على البيئة... ثم ينتقل مراد 

للكشف عن جانب من حياة األب ذلك الرجل الشيخ الذي تجاوز عمره السبعين، وكيف 

األب كأكثر أهل كان يتأمل أوالده وهم يمارسون هواياتهم الفنية في الرسوم. كان 

ً ألكل الخبز الحار، الذي كان يدفئه على جمر الموقد، ويختم مراد  الريف محبا

استرجاعه بالحادثة التي جرت له مع أبيه في الماضي. عندما كان متجهاً من البيت إلى 

أبيه حامالً له الغداء عندما كان يسقي القطن في الحقل، وكان مراد فرحاً بالخبر الذي 

لمذياع في البيت عن انتصارات العرب وتمّكنهم من إسقاط مائة طائرة سمعه من ا

للعدو، وكم كان بوّده أن يعلم أباه بهذا الخبر السار، إال أن مراد عند وصوله إلى أبيه 

وإعالمه بالخبر تلقّى األب الخبر ببرودة أعصاب ومن دون أن يعيره أية أهمية، مبرراً 

 لمذياع فقط.ذلك بقتال العرب وانتصاراتهم با

وهو من االسترجاعات الخارجية التي كانت عالقاتها غير مباشرة بالحدث الذي 

استدعى هذا االسترجاع وهو يلون مناخ الحدث ويعزز تشكيله السردي، ويجعله قابالً 

 للتلقي وعلى نحو مقبول.

اقعة إن الذاكرة هنا هي التي تعمل بهذه الطريقة التي تسترجع حدثاً منتخباً يخدم الو

 ً هي التي كانت تمارس  -السردية في الرواية، وذاكرة )مراد( التي تفاعلت سرديا

دورها طوال سنوات عمره الماضية، وهو يمر بمراحل الحياة ويتشبث بأحالمها 

وطموحاتها المشروعة باألمل بالمستقبل، الذي أثقل كاهل مراد بعد أن طوى الكثير من 

أحالمها وألقاها في سجل الماضي. وما إن فرض سنين العمر بعنفوانها وبراءتها و
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الحاضر سطوته على ذاته بسبب ظروف الحرب حتى استدرج الوعي بالذهاب إلى 

المنطقة الحساسة من الذاكرة والعودة إلى الماضي وسنين الطفولة والبراءة واألحالم 

التي ذهبت سدى ليصطدم بالحاضر المؤلم! فيتصل الماضي بالحاضر في وعيه، 

لماضي يتالشى أمام سطوة الحاضر ويختفي وال يبرز إال من خالل استرجاع وا

 الذاكرة.

يلجأ الكاتب عند تقديم االسترجاع، واإلبالغ عن اللحظة المناسبة لتنحي السرد مؤقتاً 

عن دوره ليحل االسترجاع مكانه إلى استخدام بعض األلفاظ التي تعلن عن اشتغال آلية 

رة في بناء الحدث منها: أتذكر، أذكر، تتذكر وقد يلجأ الكاتب االسترجاع واعتماد الذاك

إلى ربط االسترجاع بالحادثة السابقة من دون اإلعالن عنه كما في استرجاع الراوي 

مراد لمواقف وبطوالت مناحي قنيان وكاكه رشيد في معارك سابقة، والذي دفعه لهذا 

ع مالزم مراد، ومواجهتهم االسترجاع لتلك المواقف اندفاعهم في حاضر السرد م

 لرصاصات رشاشة موجهة إليهم من دون أن يأبهوا بها، يقول الراوي:

ً رصاصات رشاشة.  ))يبدو أن العدو قد اكتشفنا في الملجأ.. بدأت تتساقط قريبا

إحداهن وقعت باردة بين أقدام مناحي.. ابتسم ولم يعر لألمر أهمية... في معارك 

أسابيع... قالوا أن مناحي بقي يقاتل لمدة أسبوع في أعلى بنجوين التي استمرت ثالثة 

قمة الجبل، كان معه في الربية أحد الفرسان اسمه كاكه رشيد... لم ينسحب مناحي 

على الرغم من شدة القصف وتراجع الجنود واستشهاد آمر الفصيل .. بقي هناك يقاتل 

قية الجبل واستطاعت أن مع كاكه رشيد محاصرين، وبعد أسبوع استعادت القوات العرا

 . (lii) تطرد العدو((

وهذا االسترجاع يعد من االسترجاعات الداخلية التي لها عالقة مباشرة وحيوية 

بالحدث الذي استدعى مثل هذا االسترجاع، من أجل تعزيز اللحظة السردية وجعلها 

 أكثر حيوية في التلقي.

ً يخدم الواقعة فالذاكرة هنا هي التي تعمل بهذه الشاكلة التي تست  ً منتخبا رجع حدثا

السردية في الحاضر السردي. وذاكرة مراد هي التي كانت تمارس دورها في المرحلة 

الماضية التي قضتها في الجبهة، وما واجهته من ظروف ومواقف وبطوالت ومختلف 

 الظروف السيما في بداية المعارك.
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ً في ذاكرة مراد،  فظروف الحرب الماضية ومواقف الجنود المختلفة حاضرة دوما

وهي ما تستفزه مالبسات حاضره، بوصفه ال يزال في ساحة الحرب ويعيش المعاناة 

 اليومية لحظة بلحظة.

وقد يعمل الوعي السردي  في تحفيز الذاكرة بعد اختيار اللحظة المناسبة 

 لالسترجاع، تلك اللحظة التي تدعو الشخصيةُ الوعَي الباطن من خاللها في استدعاء

مخزون الذاكرة، واجتزاء ما تطلب استحضاره من الحاضر السردي ، فيأتي 

االسترجاع على شكل انثياالت سردية من دون إعالن أو تمهيد، كما فعل أحمد 

الصويلح، عندما راح يسرد جوانب من ماضي حياته على أثر سؤال مالزم مراد له 

ً بعزفه على آلة الربابة ومحاولة استف ساره عن اآللية التي مّكنته من الذي كان معجبا

 المهارة في العزف.

فاستفز السؤال وعي أحمد الصويلح وذاكرته فشرع  يسرد ماضيه الذي روت له  

بداياته امرأة عجوز من قريته، من أن والده تطوع للمشاركة في حرب فلسطين 

مد، ، بعد والدته بشهور قلة وقطعت أخباره، أما األم فتوفيت ساعة والدة أح1948

وهي ليس لها أقرباء في القرية، فتكفل رعايته النساء الغجريات الالتي كّن يخيّمن في 

القرية، ثم تعلّق بالغجر وأحبهم حتى أخذ أحياناً ينسب إليهم، تعلم العزف على الربابة 

 منهم، وراح يتنقّل معهم في القرى المختلفة بحثاً عن الوالئم والمناسبات.

في استرجاعه الطويل وما تسعفه به الذاكرة عما روي له  ويسترسل أحمد الصويلح

 أو عاشه فعالً في ماضيه المرير.

: وهي تقانة زمنية تستشرف مستقبل األحداث وتقرأ القادم منها ))فتخبر االستباق -

 (liii) صراحة أو ضمناً عن أحداث أو أقوال أو أعمال سيشهدها السرد في وقت الحق((

. 

يسعى صعوداً من الحاضر إلى المستقبل، ويتم ذلك من خالل   فالسرد في هذه التقانة

)) القفز على فترة ما من زمن القصة وتجاوز النقطة التي وصلها الخطاب الستشراف 

، فالتوجه ( liv) مستقبل األحداث والتطلّع إلى ما سيحصل من مستجدات الرواية((

جاع، فمثلما يرجع زمن القص الزمني لهذه التقانة هو معاكس تماماً لتوجه تقانة االستر

السترجاع األحداث الماضية يقفز إلى األمام متخطياً اللحظة التي وصل إليها الستقدام 

 أحداث ال تزال في حكم المجهول.
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ويلجأ الراوي في اإلعالن عن االستباق إلى استخدام الفعل المضارع الدال على 

في مثل هذه التقانة الزمنية، وهو  المستقبل، وهو الفعل األصلح عملياً للتشكيل السردي

ً ما يأتي تمهيداً لحادثة معينة سواء تحقق حدوثها، أم لم يتحقق فهي لها عالقة  غالبا

 بأحداث الرواية.

وبشكل  -وفي رواية شواطئ الدم استباقات أقل من االسترجاعات، واالستباق فيها

 يشكل مساحة ضئيلة من مساحة النص الروائي. -عام

الراوي: ))أحمد الصويلح ستتزوج بعد شفائك... ستعزف أحلى ألحانك، يقول 

سيغني لك في العرس كل أهل قريتك الذين لم يعرفوك حتى هذه اللحظة.. كل الغجر 

الذين خاصموك... سيغني لك كل من يحضر.. من هي صاحبة الحظ التي ستكون لك 

 . (lv) وتكون لها.. من ستغني لها أحلى ألحانك((

ص من االستباقات الطويلة في الرواية يكشف فيه الراوي عن أفكار مالزم هذا الن

مراد أثناء دخوله المستشفى وهو قادم لزيارة أحمد الصويلح الراقد في المستشفى بعد 

إصابته في ساحة المعركة، وفراقه ألحبته من الجنود والضباط والسيما مالزم مراد، 

يستمعون لصوت الربابة ولحنها الحزين، الذين كانوا يقضون فراغهم في المالجئ 

وبعدما أطلعهم أحمد الصويلح على ماضيه الصعب، ونيته للزواج وقد أكمل الخطوبة، 

وعقد القران وكان يتحين الفرصة وهي أقرب إجازة للزفاف، ودعى كل محبيه لكن 

اإلصابة حالت دون ذلك . فاألفكار انثالت على مالزم مراد عند وصوله المستشفى، 

على أن هذه األفكار ستعقبها أفكار أخرى تتسم بالحزن والمرارة واأللم في قادم السرد 

عندما يصل مالزم مراد إلى مكان رقوده في ردهة المستشفى ويجد أن صديقه الحميم 

أحمد الصويلح قد انتحر مساء الليلة الماضية بعدما عرف أنه قد تماثل للشفاء، إال أن 

ته، وبالتالي فإّن هذا يعني فشل مشروع حياته المستقبلي اإلصابة قد أعطبت ذكوري

الذي كثيراً ما انتظره وحلم به، فأقدم على االنتحار، والراوي إذ يكشف عن أفكار 

مالزم مراد فإنه يخترق جمجمته ويرتقي إلى رؤاه وخياله ليسرد لنا ما يشغل فكره وما 

 يدور بذاته من أفكار وهواجس.

وفق آلية السرد الموضوعي وإن كان مالزم مراد هو فالسرد هنا يسير على 

 المفكر،

يقول الراوي: ))إن العدو سيكرر هجماته طالما أنه في خانق الفاو، ونحن البد أن 

 نحررها.
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 هذا صحيح، وسيتم عاجالً أم آجالً. -

 . (lvi) سننسحب نهاية الضياء األخير.. سأعود إلى ملجأي (( -

عن جانب مما خبره عن الحرب، ومغامرات في هذا النص يكشف مالزم مراد 

عدوه وأفعاله من خالل معايشته لواقع الحرب لمدة ليست بقليلة، وعن قرار سعيه 

لالنسحاب والعودة إلى ملجــئِّه المخصص للراحة وبعد أن أنهكت النفوس واألجســاد 

مع  أليام عّدة من المـواجـهة المـحتدمة، هو وجنوده في هجومات ومواجهات مختلفة

الجانب اآلخر، على أن هذه األفكار واألحالم في الركون إلى الراحة، ولو لساعات 

قليلة من خالل االنسحاب إلى الخلف لم تتحقق بسبب مواصلة الجانب اآلخر الهجوم 

والقصف العشوائي حتى شلّت الحركة تماماً، والراوي مالزم مراد إذ يكشف عن 

إنما يعلن ذلك صراحة وعلناً بنفسه فيسرده بطريقة أفكاره وآرائه ولكل ما يخطط لفعله 

 مباشرة من دون وسيط.

يقول الراوي: ))الحظت عمل الهندسة العسكرية فقد فتحت لكم ثغرة في الماء 

ً عند خروج الكمين.. وستكون أنت آمر الكمين وتأخذ معك جنديين  لتكون لكم طريقا

 . (lvii) ذونه معكم((وسأكون على اتصال بكم عن طريق التلفون الذي ستأخ

في النص يكشف الراوي مقدم هذّال عن أفكاره وما يخطط له، وهو القيام بكمين 

تجاه العدو من خالل األمر للمالزم مراد بتنفيذه، بوصف مالزم مراد في خط التماس 

والمواجهة مع العدو، ومقدم هذّال هو آمر السرية فهو يخطط ويفكر بحسب ما تمليه 

وذاكرته العسكرية، ومالزم مراد وجنوده هم أداة التنفيذ، عليه ظروف الحرب 

ً بذاته  والراوي إذ يكشف هذه األفكار فإنه يستخدم مركزه العسكري فيسرد ذلك علنا

 وبطريقة مباشرة.

 المكان -4

ً من عناصر الرواية، بوصفه مسرح األحداث، أو الحيز  يعد المكان عنصراً مهما

الذي تتحرك فيه الشخصيات أو تقيم فيه، فتنشأ بذلك عالقات متبادلة بين الشخصية 

والمكان، إذ أصبح المكان))وسطاً ديناميكياً تتجسم من خالله تلك الشخوص التي تأخذ 

ً متناقضاً، ً مزدوجا ً تبدو في حال من التداخل، والتشابك  في مسارها خطا فهي حينا

ً آخر تتنافر، وتتباعد، فتبدو في شكل وحدات درامية منفصلة، توحي بمدى ما  وحينا

تتميز به كل شخصية من استقالل واكتفاء، وبالتالي فهي رهينة عالمها الخاص.. 

يها الروائي ، فالمكان هو األرضية التي يشيد عل(lviii) وتجربتها اإلنسانية الفريدة((
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بناءه، ومهما يكن من شيء، فإن الرواية البد أن ترتبط بشكل من األشكال على 

اختالف قيمة المكان ودوره في بنية العمل، فالمكان وعاء الحدث والشخصية أو إطار 

 . (lix) لهما ولغيرهما من عناصر الرواية

ً حقيقياً، وإنما هو مكان متخيل مصاغ من ألفاظ،  إن المكان في الرواية ليس مكانا

يعتمد الروائي في صياغته على ما هو مخزون في ذاكرته من صور األمكنة التي 

عرفها أو عاش فيها، فهو يبنى ))على أساس من التخيّل المحض لكنه ال يكتسب 

مالمحه وأهميته بل وديمومته إذا لم يتمثل بدرجة أو بأخرى مع العالم الحقيقي خارج 

ً فهو ينمو في ذهن الكاتب، ويتبلور في النص، ، فهو مكان  (lx) النص(( ليس عاديا

ويتصوره القارئ ذهنياً، وهو ))يجعل القصة المتخيلة ذات مظهر مماثل لمظهر 

، ذلك ألن المكان عنصر فاعل وبشكل كبير في ربط اإلحساس بمظاهر  (lxi) الحقيقة((

 الحياة وجوانبها المختلفة.

ي رواية حرب وهي إلى حد كبير رواية ورواية شواطئ الدم.. شواطئ الملح، ه

مكان، ذلك ألن الحرب تنطوي على الفعل العسكري الذي يرتكز في وجوده على 

وسائل التدمير العسكرية المختلفة من أسلحة وأعتدة وحركة جيش بآلياته ومعداته، وكل 

ذلك مقترن بالمكان الذي عادة ما يكون في العراء، والذي اصطلح على تسميته 

هوم العسكري )جبهة القتال(، وقد برز المكان في رواية شواطئ الدم مطبوعاً بالمف

بطابعين األول: مكان طارئ غير أليف، وغير آمن بفعل مؤثرات الحرب بوصف 

ً عليه القصف المعادي والقنص والتأهب  ً للعمليات العسكرية، مخيما المكان مسرحا

آخر، وبذلك تميّز المكان بفقدانه  المستمر للرد على األسلحة أو االنتقال إلى مكان

األليف اآلمن، البيت أو القرية  -لمستلزمات األمن واالستقرار. والثاني: المكان األصلي

أو المدينة، تلك األمكنة التي ينتمي إليها الجنود، فوجود الجندي في ساحة المعركة كان 

ساحة المعركة، فهو البد طارئاً، إذ أنه ليس إنساناً مقطوع الجذور، بل لم تلده أمه في 

 أن يكون مرتبطاً بمكان آخر آمن عاش فيه وترعرع فيه وارتبط به روحاً وجسداً.

بحسب ما طبع في  –ومن هذين المنطلقين ارتأينا تصنيف المكان إلى نمطين 

 المكان اآلمن األليف. –المكان غير اآلمن المعادي. ب -أ –الرواية 

 المكان المعادي: -أ

ن الذي ال يشعر اإلنسان نحوه باأللفة، بل على العكس من ذلك، إذ يشعر وهو المكا

نحوه بالعداء، وهو كل مكان يقيم فيه اإلنسان مرغماً كالسجون والمعتقالت أو أن خطر 
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الموت يكمن فيها لسبب أو آلخر، والمكان المعادي في الرواية هو المكان الغالب األعم 

رتكز على فعل الحرب وظروفها المختلفة، بسبب طبيعة الحدث الروائي الذي ي

وحضور الموت الدائم، وما يعكسه ذلك من تأثير على المكان، يقول الراوي: ))أرض 

الخندق الشقي طينية تتماوج فوقها كأننا نمشي على أرض الصابون.. أزيز الرصاص 

يمرق من فوق الرؤوس التي تنحني وهي تعدو بتعب ولهاث.. الشظايا تتساقط في 

شق وعلى الجوانب تثير في القلب االضطراب، للقذائف التي تجتازنا صوت يوقف ال

. ومن البديهي أن الحرب تدور في العراء، ففي خطوط المواجهة ( lxii) النبض((

األمامية ال يستطيع الجندي من أي طرف الصمود أمام النار المعادية، فيلجأ الجنود إلى 

ء في بطونها من النار المقابلة، إال أن هذا الشق حفر الخنادق الشقية والمالجئ واالحتما

الذي عادة ما يستخدم للرصد والرد على الجانب اآلخر، والمرابطة المستمرة، فيكون 

ً أمام ظروف المناخ المختلفة، وعادة ما تمأله مياه األمطار فيصبح مكاناً غير  مكشوفا

فإّن الشخصية تلجأ  صالح للسير، والمرابطة أو الحركة ولكن بسبب خطورة الظرف

إليه، ومع ذلك تعيش في حالة من الذعر والقلق أمام الشظايا المنهمرة كالمطر، 

وصوت القذائف الذي يوقف وجيب القلب، فالمكان تستودع فيه الشخصية كل إحساسها 

 باإلحباط والقهر والتعب وانعدام األمن واالستقرار.

هتزاز في هذه الجحور التي ال يقول الراوي: ))قصف معادي مركز لمالجئنا.. ا

تسكنها حتى الثعالب، غبار، دخان، يصعد إلى السماء.. تسقط شظية عند باب ملجأي.. 

 . (lxiii) الهول الهول لمن بقي حياً((

فالمكان كان مسرحاً للعمليات العسكرية، وهو معّرٌض لشتى المؤثرات المميتة التي 

ادي للمكان فيحيله إلى أرض تفرض هيمنتها على الشخصية إذ يؤثر الرصد المع

مكشوفة أمام العدو، وعليه فإنّه مساحة مفضوحة ومكشوفة أمام العدو، على الرغم من 

صغر المالجئ وضيقها، وقد شبهها الراوي بجحور الثعالب، وهو وصف جاء من 

منظور الشخصية ذاتها )مالزم مراد( ، ورؤيتها الذاتية للمكان فهو يعكس إيقاعها 

خب وإحساسها الرافض للمكان واستحالة قدرتها على التكيف واالنسجام النفسي الصا

معه، فهو مكان ال يصلح للوجود اإلنساني لفقدانه كل مستلزمات الحياة اآلمنة الحرة 

 الكريمة، فضالً عن كونه مهدد بخطر الموت في كل لحظة.

ة من وكثيراً ما يرسل المكان / األرض في الحرب والسيما عندما تسنح الفرص

لتأّمله رسالة ملؤها الحزن واإلحساس بالضياع، والتسليم  -القصف ولو كان ذلك خلسة 

بالمصير المحتوم، فهي أرض لم يسلم منها شبر من دون أن يناله القصف المعادي، بل 
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أّن كل مساحات أرض المعركة محروق بالكامل فكيف لإلنسان البقاء فيه؟ يقول مالزم 

ألرض ينكمش قلبك فزعاً، إنها مقلوبة. إنها منفوشة مراد: ))حين تحدق في ا

ومحروقة، مسودة.. من كثرة ما وقع عليها من قنابل. لم يتوقف القصف ال ليل وال 

. فالمكان/ األرض غير آمن، يكتنفه الخوف والقلق والموت بسبب وجود ( lxiv) نهار((

 عوامل الدمار التي تركت فيه آثاراً مباشرة.

المفتوحة تضيق أمام الشخصية فتلجأ إلى األماكن الضيقة )المالجئ( وهذه األرض 

المغروسة في األرض، وهي ضيقة جداً لكنها تصبح واسعة لحظة اشتداد القصف 

المعادي، يقول الراوي: ))الملجأ ال يسع إال لي.. لكنه في أثناء القصف يكون بحجم 

 . (lxv) من متر((القصور وبدفئها الجميل.. كان طوله متران وعرضه أقل 

فالمكان هنا ضيق يقيد الشخصية في حركتها ، وهي تلجأ إليه مرغمة لتحمي نفسها 

من القصف المعادي، وهو مغلف باألسرار التي كثيراً ما تكون مؤلمة، مثل انهيار 

 الملجأ أمام القصف، أو السيطرة عليه من قبل أفراد دوريات العدو... إلخ.

م.. في أغلبه كان غير آمن يلفه القلق والخوف، ويكتنفه المكان في رواية شواطئ الد

الموت والذعر بسبب وجود عوامل الحرب والدمار التي تركت فيه فعلها المباشر 

ً للشخصية إال أن الشخصية مضطرة إلى  ً معاديا فوسمته بسمة خاصة جعلته مكانا

 الوجود فيه، لتدافع عن ُمثلَها وقيمها المقتنعة بها.

: وهو المكان الذي ننسجم معه ونشعر فيه بالراحة والسكينة، ألليفالمكان ا -2

ويتمثل في كل مكان))عشنا فيه وشعرنا بالدفء والحماية، بحيث يشكل هذا المكان 

، فهو  (lxvi) مادة لذكرياتنا، ويعد البيت والسيما بيت الطفولة أشد أنواع المكان أُلفة((

ديدة بوصفه مكان الطفولة والشباب، المأوى عالم اإلنسان األول، ومنه تنطلق حياته الج

 األول ومهد الفضيلة، فمنه تنطلق أعظم العالقات اإلنسانية.

وال تقتصر األلفة على البيت الذي ولدنا فيه أو عشنا فيه فحسب، بل على كل مكان 

 نحس بأُلفة إزاءه سواء أكان عاّماً أم خاصاً، ضيقاً أو واسعاً، مدينة أو حارة، شارعاً أو

مقهى أو أي مكان نحسُّ فيه بالطمأنينة واألمل ، ونشعر))بأن ثمة حماية لهذا المكان 

 . (lxvii) من الخارج المعادي وتهديداته، ويمنح هذا المكان الفسحة للحلم والتذكر((

إن أُلفة المكان هي عقد نوع من الصلة التي تربط اإلنسان بالمكان، التي تظهر من 

واألحاسيس التي تجيش بها ذات اإلنسان تجاه المكان، خالل العواطف واالنفعاالت 
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والتي تكشف عن صدق الصلة وعمق االرتباط بينهما ومدى تأثير كل منهما على 

 اآلخر.

ذكرنا سابقاً ان رواية شواطئ الدم .. شواطئ الملح، هي رواية حرب، والمكان في 

نائية، فوجود المقاتل الحرب عادة ما يكون مكاناً طارئاً نتج وتعين بسبب ظروف استث

في ساحة المعركة وفي أي شبر منها، استقراره.. تنقله.. تقدمه.. تراجعه مرهون 

بأوامر عسكرية وسلطوية، وهي بمجملها ترتبط بأمر استثنائي، ال يشكل قاعدة عامة 

في الحياة. فالمكان في الحرب يبرز مع اشتعال فتيل الحرب وال ينجلي إال بزوالها. 

م فالبد للحرب من نهاية، ومهما يكن فالمقاتل نشأ وتربى في أحضان وعلى العمو

المدنية: البيت ، القرية أو المدينة المكان األصلي ، أما عن مكانه في ساحة المعركة 

فهو مكان طارئ والمقاتل حتى في وقت استمرار الحرب فهو يتحين الفرصة أو 

انتهت الحرب وظروفها فترى المقاتل اإلجازة للعودة لمكانه األصلي الطبيعي، وإذا ما 

 عاد إلى مكانه األصلي، ملتصقاً به روحاً وجسداً، فكراً وأمالً.

يقول الراوي: ))الندى أجراس لؤلؤ على العشب .. والمدى أزرق ومكحول يجثم 

ً ال شجر يغطيه.. أسميه الجبل الحزين.. قرية اسديرة مفروشة في  ً أسوداً داكنا غربا

الواسعة، أهيم في أجوائها ودروبها.. الزمن يضع بصماته على جوف حقول القمح 

بيوت الطين خدشاً.. جرفان السيول يترك أخاديد، على أسقف وجدران البيوت ، 

تنغرس بين السقف والجدران...أعشاش   العصافير والفئران وفي داخل البيوت وعلى 

قار تجوب األزقة بعبث أعمدة السقوف المعوجة يعشعش الخفاش الذي يأتي موسمياً.. أب

 .( lxviii) ... قطعان من األغنام الهائمة في صمتها متوجهة نحو البراري المحيطة((

الراوي هو مالزم مراد العائد إلى مكانه األصلي القرية ، بإجازة من جبهة القتال، 

وقد عمد أوالً وهو في إطار الوصف لقريته أن يبرز اسم القرية )اسديرة( الذي أضفى 

ً قد يعود بها إلى مرجعية حقيقية في الجغرافية اإلنسانية على القر ية بعداً واقعيا

الطبيعية، ثم عمد إلى وصف القرية، ظروفها، وأبعادها وأجوائها البيئية وبشكل واسع 

ودقيق، فهو يبرز جمال القرية وهدوئها الوريف اللذين يفرضان على القرية طابع 

لقرية )اسديرة( يلتصق بذاتية مراد وبوجدانه األلفة، وحالة االنسجام، فالمكان / ا

ً ال يمكن الفصل بينهما، وقد أفصح الراوي عن ذلك من خالل رؤيته الذاتية،  التصاقا

وهو يجوب دروب القرية اآلمنة المستكنة ، بأروقتها المشغولة بمختلف المواشي 

الحياة فيها  والطيور الداجنة، محاوالً الكشف عن عمق انتمائه المصيري الحي لحرارة
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ودفقها، فهي مكانه الذي يضرب فيه بجذوره وتتأصل فيه هويته الريفية، يحيى فيه 

 بأمن وأمان بعيداً عن هول الحرب، فهو مرتع الصبا ونشوة الطفولة وفيه عبق السنين.

وقد يبرز المكان األليف الذي تتوق له النفس اإلنسانية، وتنشد إليه إذا ما توفرت فيه 

ً ألرض المعركة، فاألرض في  سبل الراحة واألمان والجمال حتى وإن كان محاذيا

ً إلى ماال نهاية، وهذا ال يعني كل مكان  ً وغربا المعركة مفتوحة شماالً وجنوباً، شرقا

قريب / بعيد عن ساحة المعركة يطبع بطابعها ويتسم بمميزاتها، فالمكان / األرض 

عسكري وفيه ما يبعث الراحة والطمأنينة الذي هو في مأمن من القصف وآلة التدمير ال

ً منها ، بل العكس تماماً،  ال تسمه النفس اإلنسانية بسمة الحرب حتى وإن كان قريبا

فالحرب طارئة في مكانها المخصص وهي قابلة للزوال وال يمكن أن تستمر إلى ما ال 

بعه نهاية، وأي مكان آخر حتى وإن كان على مقربة من المعركة فإنّه يفرض طا

المتّسم به على النفس اإلنسانية، فإذا ما اتسم ذلك المكان بالهدوء واألمن والجمال 

فرض على الذات اإلنسانية ومن الالشعور السكينة واالرتياح النفسي، يقول الراوي 

مالزم مراد في وصف المكان الذي يقع على مقربة من الخطوط الخلفية: ))األرض 

ب وورود باأللوان كلها.. الربيع سيدنا هنا.. التالل اخضرار كبير.. المدى قمح وعش

المتموجة.. بساط الخضرة والزهر.. ال شيء سوى زرقة السماء واخضرار لونان 

، فالحرب قد ألهبت مشاعر وأحاسيس  (lxix) هادئان.. يبعثان في النفس االرتياح((

المسكونة  مراد، وهو يواجه هول الحرب والدمار يومياً، ويعيش في المالجئ الضيقة

بالروائح النتنة، لذلك أصبحت نفسه تتوق إلى كل مكان ينعم بالحرية واألمن 

ً من الطمأنينة، فإذا ما سمحت الفرصة  واالستقرار ويستودع الذات اإلنسانية جانبا

إلى  -ولو أليام قليلة  -للمالزم مراد أن يبعد عن خط المواجهة الصميمي إلى الخلف 

مان المؤّطر بجمال الربيع الموشى بألوان الزهور المتنوعة مكان / األرض، ففيها األ

تنشد له نفسه وتنسجم حتى راح ذلك المكان / األرض وبجماله اآلسر أن يحفز ذاكرة 

مالزم مراد ليتذكر أماكن الطفولة ومرتع الشباب أماكن األمل والحب في ربوع قريته 

ير، إلى ماليين الورود.. إلى الجميلة، يقول الراوي: ))انظري إلى حقل القمح الكب

مكحول.. وإلى كل كائنات السهول المترامية... الفضاء الكبير يطبق على بساط 

ثمة نسر يحلق في األعالي يؤنس وحدته.. قد  –الخضرة.. مكحول عالياً يصعد بصمت 

يغني مواالً للربيع.. أضطجع على القمح.. وأغمض الجفون.. تداعب شعري.. تقبل 

جهها صورة في السماء وشعرها يتدلى فوق صدري ويديها تنغرزان في عيني..أرى و

، القرية مكان األلفة والحميمة والسكينة، وفيها تتجلى أنا اإلنسان ومنها  (lxx)األرض((

ً وأصالة في الوجدان، فهي وطن األلفة واالنتماء الذي يمثل حالة  يشع شعوره عمقا
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الذي عاش وتربى في أحضان قريته  االرتباط المشيمي برحم األرض، فمالزم مراد

الريفية )اسديرة(، خبر سهولها ورباها، خضرتها وجمالها، فهي راسخة في وجدانه، 

ومنها انطلق في تجارب حياته المختلفة والسيما عالقة الحب لمعلمة المدرسة إيمان، 

ً في ربوع القرية الجميلة  وسط فجلسا سوية وتبادال الحوارات العاطفية، وتفّسحا معا

مزارع الحنطة والشعير وخضرتها الزاهية، وهم يرسمون أحالماً عريضة لم يكتب لها 

ً مجنداً،  في النهاية النجاح، بسبب دعوة مراد ألداء الخدمة العسكرية بوصفه ضابطا

 وانتقال المعلمة إيمان إلى مدينتها )الموصل(.

د ساحة الحرب كان إن انتقال مراد من مكانه األصلي / القرية إلى المكان الجدي

سبب إجهاض مشروعه المستقبلي بالزواج من إيمان ، فترك هذا األمر فيه جرحاً 

غائراً لم يستطع أي شيء طمره ، ليبقى مراد ينكأ جرحاً دامياً وهو موجود في حدود 

الوطن الملتهبة، فيبقى يحن إلى مكانه / القرية التي تتعلّق بها ذكريات الطفولة والحب 

ما حفز باعث ذاكرته السردية ليعود بحنينه المتجذّر في أعماقه إلى مكانه الجميل كل

 األصلي / القرية التي عاش فيها وترعرع وارتبطت بفضائها روحه وذاكرته.

 الخاتمة

 يمكن أن نستنتج مما سبق ما يلي من نتائج : 

تعتمد رواية شواطئ الدم ... شواطئ الملح في تشكيل أحداثها على النسق . 1

المتداخل ، وهو النسق الذي تتداخل فيه األحداث من دون االهتمام بتسلسل زمنها 

 المنطقي .

أحداث الرواية تتوالى وتتداخل فهي متناثرة في الزمن ما بين الحاضر إّن .2

تخضع لترتيب  والماضي ومدياته المختلفة، وهي منفصلة عن بعضها، إذ أنها ال

ر يراعى بصرامة وهو الترتيب السردي الذي زمني مترابط لكنها تخضع لترتيب آخ

 ينهض على تداخل مستويات الزمن ما بين ماضيه وحاضره.

، وبعضها اآلخر  شخصيات نامية )متطورة(شخصيات الرواية هي بعض  إنّ .3

وهذه السمات ليست بمعزل عن الشخصيات الرئيسة والثانوية بل ، ثابتة )مسطحة( 

 . إنها متداخلة معها

ثابتة بقدر الكشف عنها وتوضيح أبعادها، الشخصيات الال يهتم الكاتب بتطوير .4

وكثيراً ما توّظف هذه الشخصيات للكشف عن دور الشخصية الرئيسة عن طريق 
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وما  األخرى التفاعل والمؤازرة أو الكشف عن الظروف المخيمة على الشخصيات

 تحمله من تغيّرات وأحداث مختلفة .

يلفه القلق والخوف، و.. في أغلبه كان غير آمن  ة شواطئ الدمالمكان في رواي.5

ويكتنفه الموت والذعر بسبب وجود عوامل الحرب والدمار التي تركت فيه فعلها 

ً للشخصية إال أن الشخصية والمباشر فوسمته بسمة خاصة  ً معاديا جعلته مكانا

 ها .بتنعة تدافع عن ُمثلَها وقيمها المقفي سبيل لوجود فيه، هنا لمضطرة 
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The Setting in Ibrahim Hassan Nasser's                                       

Blood Beaches... Salt Beaches 
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Abstract 

 This research is based on the study of the novel universe, which is based 

on the elements of novel construction (event, character, time and place) in 

Ibrahim Hassan Nasser’s Blood Beaches… Salt Beaches. One of the novels of 

war in contemporary Iraqi literature. 

 The study was based on the analysis of the event of the novel, its 

coordination and composition, personality patterns and narrative features, 

time paradox, and finally the element of place and its effect on a war novel. 

 This study seeks to reveal the richness of these elements and their 

effective role in enriching the setting. 

Key Words: setting, time, place. 
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