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Abstract

تعــرض هــذه الدراســة الوصفيــة أهــم دوافــع عمــل املــرأة يف
التجــارة املنزليــة ،والتعــرف عــى أنــواع األعــال التــي تقــوم
هبــا ،وأهــم اآلثاراالجيابيــة واآلثــار الســلبية التــي نتجــت مــن
هــذا العمــل ،وأهــم املعوقــات التــي واجهتهــا ،اســتخدمت
الدراســة منهــج املســح االجتامعــي بطريقــة العينــة ،مــن خــال
تطبيــق عينــة كــرة الثلــج مــن النســاء الــايت يعملــن مــن املنــزل
يف مدينــة الريــاض ،وبحجــم ( )80مفــردة ،طبقــت عليهــن أداة
االســتبيان.
توصلــت الدراســة احلاليــة إىل وجــود دوافــع اقتصاديــة،
واجتامعيــة ،وشــخصية ،ســامهت بعمــل املــرأة مــن املنــزل،
وأن الدافــع االقتصــادي يمثــل الدافــع الرئيــس لعمــل النســاء
مــن املنــزل .وقــد توصلــت الدراســة إىل أن املــرأة اضطــرت
للعمــل مــن املنــزل لعــدة دوافــع أمههــا :مســاعدة أرسهتــا
ماديــ ًا ،ومرونــة وقــت العمــل ،وعــدم االرتبــاط باالجــراءات
الرســمية ،واســتغالل املوهبــة ،وممــا شــجع عــى ذلــك صعوبــة
توفــر وســائل املواصــات بشــكل دائــم ،وتوفــر شــبكات
التواصــل احلديثــة .أمــا أبــرز النشــطات التــي تعمــل فيهــا املــرأة
فمــن أمههــا الطبــخ ،وتصميــم وخياطــة املالبــس والطــرح.
وتوضــح الدراســة أن غالبيــة املبحوثــات عملــن ملــدة مخــس
ســنوات أو أقــل ،ومــن اآلثــار االجيابيــة التــي ســجلتها الدراســة
زيــادة عالقاهتــن االجتامعيــة ،وزيــادة خرباهتــن .مــا يشــرإىل
اســتفادهتن مــن التجــارة املنزليــة ،وممــا يؤكــد ذلــك قلــة اآلثــار
الســلبية هلــذا العمــل .ولوحــظ قلــة يف معوقــات عمــل املــرأة
مــن املنــزل ،وأبــرز ماوجــد متثــل بـــ :قلــة العاملــة ،وصعوبــة
التســويق ،واجلمــع بــن مهامهــا األرسيــة والعمليــة .وتوصلــت
الدراســة إىل أن نجــاح املــرأة بالتجــارة املنزليــة يســاعدها عــى
حتقــق ذاهتــا ،ويؤكــد قدرهتــا عــى االســتقالل ،ويســاعدها عــى
القيــام بمســؤولياهتا جتــاه نفســها ،وأرسهتــا ،وجمتمعهــا .توصلــت
الدراســة إىل أن إىل إن عمــل املــرأة مــن املنــزل حيقــق التــوازن
بــن أدوار املــرأة ،ممــا يســاعد عــى التامســك ،واالســتمرارية،
واالســتقرار ،وأن التكنولوجيــا احلديثــة قــد ســاعدت عــى
إحــداث نــوع مــن التــوازن بــن القيــم االجتامعيــة الســعودية
ومتطلبــات احليــاة احلديثــة.

This descriptive study clarifies the motives
behind home- based trade for Saudi women,
types of work, positive and negative aspects,
and difficulties facing participants. Using
social survey method; 80 subjects were
reached by snow- balling, using Questionnaire
to collect data.
Findings revealed economic, social and
personal motives were behind home-based
trade, while economic motive hold the
strongest effects, most importantly to help
with the family budget, flexibility of time,
freedom from red tape, and taking advantage of
personal talent. Other factors include mobility
restrictions due to lack of proper transportation
and the availability of social media. The study
found that cooking, designing and tailoring
clothes and veils were the most dominant types
of work done by participants. The study reveals
that the majority of women have worked for five
years or less, Positive effects for home based
work were high, due to the boosting of social
contacts and gaining experience in business,
while negative effects were low. Obstacles
faced by participants were minimal, mainly
scarcity of labor, difficulties in marketing, and
coordinating work with family responsibilities.
The study concluded that home-based- work
allows Saudi women to improve self esteem
and independence that will lead to share in
responsibility to words herself, her family and
society. It helps achieve balance between her
roles; it contributes in cohesion, stability, and
continuity of the family. Using Technology in
trade has helped in reaching balance between
Saudi social values and modern life needs.
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مقـدمة

املســؤوليات واألعــال يف ديننــا اإلســامي منوطــة
بالرجــل واملــرأة عــى حــد ســواء ،لــذا نجــد
التوجهــات واضحــة للعنايــة هبــا وتأهيلهــا يف
احليــاة ،وجــاء اخلطــاب القــرآين يؤكــد أن التاميــز
بينهــا يف العمــل دون تفضيــل .ومــن يتتبــع تارخينــا
يلحــظ حضــور ًا بــارز ًا للمــرأة يف املجــاالت كلهــا؛
يف إدارة شــؤون البيــت ،ويف التجــارة ،والتطبيــب،
واالستشــارة ،والتعليــم ،منــذ العهــد النبــوي وعــى
امتــداد تارخينــا ،فاملــرأة هــي أســاس األجيــال ،وهــي
قــوة برشيــة ســواء بقيــت ربــة منــزل أو كان هلــا إىل
جانــب ذلــك مشــاركات أخــرى تعــود عليهــا وعــى
جمتمعهــا بالنفــع.
تعــد نســبة مشــاركة املــرأة الســعودية يف قــوة
العمــل منخفضــة عنــد مقارنتهــا باحلجــم اإلمجــايل
لقــوة العمــل ،لــذا فقــد أصبحــت قضيــة إجيــاد العمل
امللحــة يف
املناســب للمــرأة الســعودية مــن القضايــا ّ
الوقــت احلــارض ،وغــدت جمــاال للمناقشــة واحلديــث
عــى املســتويات كافــة؛ الرســمية وغــر الرســمية ،يف
حماولــة للبحــث عــن بدائــل مناســبة لالســتفادة مــن
هــذه الرشحيــة املجتمعيــة ،ومشــاركتها يف التنميــة
بشــكل فعــال .ويوضح تقرير االقتصاد الســعودي
لعــام 2014م أن الســعوديات يشــكلن  %70مــن
إمجــايل الســكان الســعوديني خــارج قــوة العمــل
(وزارة االقصــاد والتخطيــط2014،م ،)45 :كــا
يوضــح التقريــر أن الســعوديني غــر الراغبــن بالعمــل
الــذي يعــرض عليهــم قــد زاد مــن ( )14.103عــام
2013م إىل ()55.985عــام2014م ،وأن الشــباب
الســعوديني (ذكــور ًا وإناثـ ًا) يعزوفــون عــن الوظائــف
غــر املاهــرة التــي تعــرض عليهــم والتتناســب مــع
مؤهالهتــم ،فاألغلبيــة منهــم حاصلــن عــى التعليــم
اجلامعي ،تشــكل اإلنــاث  %57منهــم (وزارة االقصاد
والتخطيــط2014 ،م .)45 :كــا يوضــح التقريــر أن
نســبة توظيــف اإلنــاث يف القطــاع احلكومــي لعــام
2014م كان أعــى مــن نســبة توظيــف الذكــور ،وهــي
 %58مقابــل  ،%42بينــا يف القطــاع اخلــاص كان %12
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لإلنــاث مقابــل  %88للذكــور (وزارة االقتصــاد
والتخطيــط2014 ،م .)48 :ويوضــح تقريــر وزارة
اخلدمــة املدنيــة أن نســبة مشــاركة املــرأة الســعودية يف
قــوة العمــل احلكومــي للعــام املــايل 1437-1436هـ
بلغــت ( )%39.8مــن جممــوع املوظفــن الســعوديني،
ونســبة ( )%37.5مــن إمجــايل املوظفــن يف القطــاع
احلكومــي يشــمل الســعوديني وغــر الســعوديني
(وزارة اخلدمــة املدنيــة2015 ،م.)27 :
يضــاف إىل انخفــاض نســبة مشــاركة املــرأة
انخفــاض املجــاالت املتاحــة لعمــل املــرأة الســعودية،
ســواء يف املــدن ،أو القــرى ،مقارنــة بالرجــل،
عــى الرغــم مــن أن القــرى يف أمــس احلاجــة إىل
أعــداد كبــرة مــن النســاء العامــات؛ كاملعلــات،
والطبيبــات ،واألخصائيــات ،واملرشفــات ،وهــذا
يتطلــب أن تكــون العاملــة يف تلــك املجــاالت مــن
أبنــاء املناطــق نفســها ،أو مــن خارجهــا ،إال أهنــا
تواجــه عقبــات؛ أبرزهــا :عــدم تقبــل الفتــاة العمــل
بعيــد ًا عــن مقــر أرسهتــا يف ظــل التقاليــد االجتامعيــة،
إضافــة إىل صعوبــة املواصــات.
يــرر تقريــر االقتصــاد الســعودي لعــام 2014م
انخفــاض حجــم الســعوديني يف القطــاع اخلــاص
بــأن هــذا القطــاع حمــدود القــدرة عــى توظيفهــم
حســب هيكلتــه احلاليــة لســببني؛ األول :أن غالبيــة
الوظائــف فيــه غــر ماهــرة ،واليتطلــب مســتوى
تعليمــي مرتفــع ،بينــا العاطلــون أغلبهــم مــن محلــة
الشــهادات اجلامعيــة .والثــاين :أن جمــاالت فــرص
العمــل يف القطــاع اخلــاص حمــدودة بالنســبة لإلنــاث،
فنســبة الداخــات لســوق العمــل يف القطــاع
اخلــاص لعــام 2014م مل تــزد عــن  %12مــن جممــوع
الداخلــن .لــذا فــإن معــدل البطالــة لنفــس العــام بلــغ
لــدى اإلنــاث  %32.8بينــا الذكــور  ، %5.9عــى
الرغــم أن التقريــر يشــر إىل زيــادة معــدل مشــاركة
اإلنــاث يف قــوة العمــل مــن  %16.4لعــام  2013إىل
 %17.7لعــام 2014م (وزارة االقصــاد والتخطيــط،
2014م  .)39:إال أننــي أرى أن نســبة مشــاركة املــرأة
يف العمــل الرســمي التــزال منخفضــة جــد ًا.
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مشكلة الدراسة:

تتزايــد أعــداد خرجيــات اجلامعــات الســعوديات كل
عــام ،فقــد بلغــت عــام 1435-1434هـــ ،%49.6
يشــمل مجيــع املراحــل الدراســية مــن دبلــوم متوســط
إىل دكتــوراة .وبلغــت إحصائيــات اخلرجيــن للدبلــوم
املتوســط ،والبكالوريــوس ،والدراســات العليــا
للعــام 1436-1435هـــ ( )93248للذكــور ،مقابل
( )91874لإلنــاث ( وزارة التعليــم2015،م).
وهــذه اإلحصائيــات تؤكــد عــى وجــوب حصــول
املــرأة عــى نســب أعــى يف العمــل الرســمي؛ بســبب
تأخــر توظيفهــا مقارنــة بالرجــل.
وتوضــح إحصائيــات وزارة اخلدمــة املدنيــة أن
توظيــف اإلنــاث يف القطــاع احلكومــي قــد ارتفــع
يف الســنوات اخلمــس املاضيــة مقارنــة بتوظيــف
الذكــور؛ فاملرشــحات لوظائــف الدولــة مــن خرجيــي
مرحلــة البكالوريــوس للعــام 1437-1436هـــ
زادت  %18عــن العــام الــذي يســبقه (وزارة اخلدمــة
املدنيــة2015 ،م .)81:وعــى الرغــم مــن تزايد نســبة
مشــاركة املــرأة الســعودية يف قطــاع العمــل الرســمي
إال أنــه يف املجمــل يعــد منخفضــ ًا مقارنــة بالرجــل،
فعمــل املــرأة يف القطاعــات الرســمية يواجهــه عــدة
عقبــات؛ منهــا مايتعلــق بالتوظيــف ،ومنهــا مايتعلــق
بالقيــم واملهــارات.
إن التغــرات التــي جتتــاح املجتمــع الســعودي
مســتمرة ورسيعــة ،والواقــع املعيــي تــزداد متطلباتــه
املاديــة وترتفــع تكاليفــه ،فمتوســط معــدل التضخــم
لعــام 2014م بلــغ ( ،)2.7وللعــام 2015م بلــغ
( )2.2بينــا ارتفــع يف 2016م إىل ( ( )3.65
موسســة النقــد العــريب الســعودي .)2016،إن ارتفاع
معــدل التضخــم يفــرض مزيــد ًا مــن الضغــط عــى
ميزانيــة األرسة ،ممــا يفــرض عــى األرسة البحــث عــن
مصــدر دخــل آخــر .ومــع ظهــور وســائل االتصــال
االجتامعــي مل تعــد املــرأة معزولــة عــن بيئتهــا
اخلارجيــة ،فهــي تتطلــع للحصــول عــى مطالبهــا
ومطالــب أفــراد أرسهتــا املتجــددة.
إن الــايت حيملــن شــهادات علميــة ومل ينخرطــن

بالعمــل الرســمي -إمــا ملحدوديــة املجــاالت املتاحــة
هلــن ،أو لعوامــل اجتامعيــة واقتصاديــة أخــرى،
إضافــة إىل عــدم امتالكهــن املهــارات الالزمــة للبحث
عــن عمــل حيميهــن مــن الفقــر والعــوز -قــد ســعني
إلجيــاد بدائــل عــن العمــل الرســمي للحصــول
عــى دخــل مســتقل؛ ومــن هــذه البدائــل العمــل يف
القطــاع غــر الرســمي (العيــدان2013،م) .ومــن
أنــواع األعــال التــي امتهنتهــا املــرأة يف القطــاع غــر
الرســمي التجــارة املنزليــة ،فقــد جلــأت إليــه النســاء
الســعوديات عــى اختــاف مســتوياهتن االجتامعيــة
واالقتصاديــة .وتــرى «املالحــي»(2014م) أن عمــل
املــرأة مــن املنــزل يســاعد عــى خلــق تــوازن بــن
أدوارهــا املتعــددة ،وأن نجاحهــا بالتجــارة املنزليــة
قــد يســاعدها عــى حتقــق ذاهتــا ،ويؤكــد قدرهتــا عــى
االســتقالل ،خاصــة مــع تطــور وســائل االتصــال
احلديــث التــي ســاعدت عــى تســهيل التســويق،
وإحــداث نــوع مــن التــوازن بــن متطلبــات احليــاة
احلديثــة (املالحــي2014 ،م) .وقــد لوحــظ تنــوع
جمــاالت العمــل التجــاري مــن املنــزل ،ممــا يشــر
إىل انتشــار هــذه الظاهــرة ،فهنــاك مــن ختصصــت
باألزيــاء؛ كخياطــة فســاتني الســهرة ،أوالعبــاءات،
أوالطــرح والشــاالت ،أوصناعــة العطــور ،أو صناعــة
احللويــات ،وهنــاك مــن تقــوم ببيــع املنتجــات
املســتوردة؛ كامللبوســات ،والبهــارات ،وأدوات
الطبــخ .وتعــد التجــارة االلكرتونيــة أيضـ ًا واحــدة من
التغــرات اجلديــدة التــي قبــل هبــا املجتمــع وســاعد
عــى انتشــار ظاهــرة العمــل مــن املنــزل.
وقــد أثــارت تلــك األوضــاع تســاؤالت كثــرة؛
أبرزهــا :ملــاذا تقوم املــرأة الســعودية بالعمل مــن املنزل
يف جمتمــع يؤمــن بــأن الرجــل ويل أمــر املــرأة حتــى لــو
كانــت والدتــه ،فالواليــة تتبعهــا النفقــة ،لــذا فــإن هذه
الدراســة تبحــث يف دوافــع عمــل املــرأة يف التجــارة
املنزليــة يف املجتمــع الســعودي ،ومــا اآلليــة التــي
تعمــل هبــا هــذه املــرأة؟ ومــا آثــار هــذا العمــل عليها؟
ومــا املعوقــات التــي تواجههــا أثنــاء تأديتهــا لعملهــا؟

عزيزة النعيم  /مها عبداهلل العيدان  :دوافع ومعوقات ممارسة املرأة السعودية للتجارة املنزلية (دراسة ميدانية عىل عينة يف مدينة الرياض)

3

جملة العلوم اإلنسانية واإلدارية  ،العدد ( )15اجلزء الثاين  ،ربيع األول 1440هـ  -ديسمرب 2018م
أمهية الدراسة:

تكتســب هــذه الدراســة أمهيتهــا العلميــة
مــن تناوهلــا لظاهــرة جمتمعيــة متزايــدة ،هلــا ارتبــاط
بظواهــر اجتامعيــة أخــرى؛ ومــن ذلــك :مشــكلة
البطالــة بشــكل عــام ،وبطالــة النســاء بشــكل خــاص،
والتــي بلغــت عــام 2014م ( )%11.7و()32.8
عــى التــوايل (وزارة االقتصــاد والتخطيــط.)2014،
وتعــد مشــكلة بطالــة النســاء مــن أبــرز املشــاكل
التــي صاحبــت النمــو احلــري؛ ألن بقــاء املــرأة مــن
غريعمــل يعنــي تعطيل نصــف طاقــة املجتمــع ،إضافة
إىل زيــادة متطلبــات احليــاة ،وارتفــاع التضخــم ،وقــد
نتــج عــن ذلــك تزايــد العمــل غــر الرســمي ،ويزيــد
هــذا املوضــوع أمهيــة نــدرة البحــوث والدراســات
العلميــة التــي تناولــت ظاهــرة العمــل غــر الرســمي
مــن املنــزل يف املجتمــع الســعودي ،وســوف تســهم
هــذه الدراســة يف إثــراء بحــوث كل مــن علــم
االجتــاع احلــري ،وعلــم االجتــاع االقتصــادي،
وعلــم اجتــاع املــرأة.
أمــا أمهيتهــا العمليــة فتظهــريف الكشــف عــن مــدى
إقبــال النســاء عــى هــذا النــوع مــن العمــل املنــزيل،
فهــو خيلــق هلــا فــرص عمــل وفــرص احلصــول عــى
دخــل مســتقل ،باعتبــار أن املــرأة قــوة برشيــة تســاهم
بأدوارهــا العديــدة يف املجتمــع وهنضتــه ،إضافــة إىل
حاجــة املجتمــع خلدماهتــا يف قطــاع العمــل؛ لتحســن
املســتوى االقتصــادي واالجتامعــي والثقــايف لــأرسة،
وانعــكاس ذلــك عــى املجتمــع كلــه ،وقــد يســاعد
عملهــا مــن املنــزل عــى تقليــص نســبة فقــر وعــوز
النســاء .يضــاف إىل ذلــك أن هــذه الدراســة قــد
تســاعد عــى توعيــة أجهــزة املجتمــع وأفــراده بانتشــار
هــذه الظاهــرة ،ومــا قــد حتملــه مــن خماطــر لبيئــة
العمــل داخــل املنــزل ،وخماطــر بيــع منتجاتــه؛ ألن
هــذا النــوع مــن العمــل الخيضــع للرقابــة الصحيــة،
أو البيئيــة .ويؤمــل أن تســتفيد منــه اجلهــات املعنيــة يف
تقنــن هــذا العمــل ،ووضــع اللوائــح املنظمــة لــه ،بــا
يضمــن احلقــوق للعامــات ،واملســتفيدين.
4

أهداف الدراسة:

1ـ التعــرف عــى خصائــص املــرأة العاملــة يف التجــارة
املنزلية.
2ـ التعــرف عــى جمــاالت عمــل املــرأة يف التجــارة
املنزليــة.
3ـ التعــرف عــى آليــة عمــل املــرأة يف التجــارة املنزلية .
 -4التعــرف عــى دوافــع عمــل املــرأة يف التجــارة
املنزليــة.
5ـــالتعرف عــى اآلثــار االجيابيــة لعمــل املــرأة يف
التجــارة املنزليــة.
6ـــالتعرف عــى اآلثــار الســلبية لعمــل املــرأة يف
التجــارة املنزليــة.
-7التعــرف عــى املعوقــات التــي تواجههــا املــرأة
العاملــة يف التجــارة املنزليــة.

متغريات الدراسة:

1ـ مفهــوم العمــل :يعرفــه ( اجلويــر)18 : 1995،
«بأنــه اجلهــد الــذي يبذلــه اإلنســان ،ســواء كان
عقليــ ًا ،أو جســدي ًا؛ بمعنــى اســتخدام الفــرد لقــواه
املختلفــة مــن أجــل حتقيــق منفعــة».
إجرائي ـ ًا :هوالعمــل التجــاري الــذي تقــوم بــه املــرأة
الســعودية املتعلمــة وغــر املتعلمــة مــن داخــل املنــزل
بــدون دخــل ثابــت.
2ـ القطــاع غــر الرســمي :تعرفــه (العيــدان:2013 ،
« )29-28بأنــه األنشــطة االقتصاديــة التــي تتــم
خــارج دائــرة وأنظمــة وقوانــن العمــل الرســمية ،وال
خيضــع العاملــون فيه لنظــام التأمــن االجتامعــي ،وهو
اقتصــاد متنــوع األشــكال ومتعــدد الغايــات ،وهــو
وســيلة تلجــأ لــه عــادة النســاء؛ بحكــم أن مــا هــو
متــاح هلــا مــن عمــل رســمي يعــد قلي ـ ً
ا مقارنــة بــا
هــو متــاح للرجــل خاصــة يف املجتمعــات املحافظــة،
وعــادة يرتبــط باملــرأة الفقــرة واملعيلــة».
إجرائيــ ًا :نشــاطات جتاريــة غــر خاضعــة للرقابــة،
تقــوم هبــا املــرأة الســعودية مــن داخــل املنــزل ،هبــدف
الربــح املــادي ،ودون احلصــول عــى ترخيــص مــن
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قبــل اجلهــات املعنيــة.
 -3املشــاريع الصغــرة :تعــرف بأنــه كل عمــل
مســتقل يف امللكيــة واإلدارة يف بيئــة حمليــة وعنــارص
إنتــاج حمــدودة ( الصيــاد.)2006 ،
وتعــرف التجــارة املنزليــة بأهنــا «جــزء مــن القطــاع
غــر الرســمي ،وأهنــا غريمرئيــة ،والتقــاس بشــكل
دقيــق ،وبــدون ســجالت رســمية» (الطريــف2012،
)89:
إجرائي ـ ًا :كل نشــاط أو جهــد تقــوم بــه أي إمــرأة يف
املنــزل مقابــل أجــر ،مهــا كان نوعــه ،ويقبلــه املجتمع،
وتقــوم بــه املــرأة الســعودية مــن منزهلــا دون ترصيــح
رســمي ،وتكســب مــن خاللــه مــاالً خاصــ ًا هبــا،
ســواء تــم بيــع منتجاهتــا يف املنــزل ،أو خــارج املنــزل،
أو مــن خــال االنرتنــت ،وشــبكات التواصــل
االجتامعــي.

اإلطار النظري:

املــرأة مكــون اجتامعــي فعــال ،تشــكل نصــف
املجتمــع ،وتســهم يف تأهيــل النصــف اآلخــر،
وتعــرف املجتمعــات رســمي ًا بأمهيــة مشــاركة النســاء
يف التنميــة .وتعــد مســامهة املــرأة يف ســوق العمــل
يف الــدول الناميــة مــن أهــم القضايــا التــي تضطلــع
هبــا هــذه الــدول ،فــا زال هنــاك عوامــل اجتامعيــة
وثقافيــة تؤثــر يف مــدى مســامهتها يف التنميــة.

تاريخ عمل المرأة:

أظهــر تقريــر منظمــة العمــل الدوليــة املعنون
«املــرأة يف اجتاهــات 2016م»« ،أن املــرأة عامليــ ًا ال
تــزال تواجــه عوائــق هامــة حتــول دون وصوهلــا إىل
الوظائــف الالئقــة ،ومنــذ انعقــاد املؤمتــر العاملــي
الرابــع املعنــي باملــرأة يف بيجــن عــام 1995م مل يتحقق
ســوى حــاالت حتســن طفيفــة ،وال تــزال تعــاين املــرأة
مــن حالــة عــدم املســاواة بينهــا وبــن والرجــل يف
الفــرص واملعاملــة والنتائــج ،وأن التقــدم الــذي
أحرزتــه عامليـ ًا يف التحصيــل العلمــي خــال العقديــن
األخرييــن مل يــؤ ّد إىل حتســن مماثــل يف وضعهــا العمــي.
ويرجــح التقريــر أن تــزداد حالــة البطالــة عنــد املــرأة

مقارنــة بالرجــل ،وغالبــ ًا مــا تكــون مرغمــة عــى
قبــول وظائــف أقــل جــودة ،وأوضــح التقريــر أن
التقــدم للتغلــب عــى هــذه العوائــق بطــيء وحمصــور
يف مناطــق قليلــة يف العــامل ،وال تــزال نوعيــة وظائــف
املــرأة أمــر ًا يثــر القلــق ،حتــى يف العديــد مــن تلــك
البلــدان التــي تقلصــت فيهــا فجــوات املشــاركة يف
القــوى العاملــة ،ويؤكــد التقريــر أنــه الزال هنــاك
فجــوات كبــرة جيــب أن يشــملها تنفيــذ خطــة التنميــة
املســتدامة لعــام(2030م) التــي اعتمدهتــا األمــم
املتحــدة يف عــام 2015م( منظمــة العمــل الدوليــة،
.)2016
عمل املرأة يف البلدان العربية:
يــرى (الدقــس ) 2007 ,أن املــرأة العربيــة مارســت
العمــل منــذ القــدم ,وال زالــت تعمــل إ ّمــا داخــل
بيتهــا أو خارجــه أو فيهــا معــ ً,ا كامعملــت يف مهــن
يدويــة مــن غــر أن حتصــل عــى أجــر ،ووجــد
نســاء يعملــن مقابــل أجرمنخفــض يف مهــن تتســم
بالدونيــة؛ مثــل :خدمــة البيــوت ،ومــع تغــر وضــع
املــرأة الثقــايف املصاحــب لتغــر البنــاء االجتامعــي
واالقتصــادي للمجتمــع ككل بــدأت تتخــى عــن
تلــك األعــال (الدقــس2007 ،م) .وقــد شــهدت
حركــة املــرأة العربيــة صعــود ًا منــذ منتصــف القــرن
العرشيــن؛ متثــل ذلــك يف ظاهرتــن :إحدامهــا :اتســاع
حجــم مشــاركتها يف مياديــن العمــل ،وارتفــاع نســبة
مســامهتها يف النشــاط االقتصــادي والعلمــي والثقايف،
مصحوبــ ًا بارتفــاع أعــداد املتعلــات ،والظاهــرة
األخــرى :زيــادة وعــي املــرأة العربيــة بحقوقهــا
ومكتســباهتا ،والدفــاع عــر املؤسســات احلقوقيــة
واملهنيــة بشــكل عــام وعــى أســاس مبــدأ املســاواة
(الفــوزان2012،م).
إن معــدل مشــاركة املــرأة العربيــة يف القــوى العاملــة
ال يــزال هــو األدنــى يف العــامل ،بحســب وثيقــة
مشــركة بــن منظمــة العمــل الدوليــة وبرنامــج
األمــم املتحــدة اإلنامئــي عــن النمــو االقتصــادي يف
املنطقــة العربيــة؛ إذ يبلــغ هــذا املعــدل ( )%26مقارنــة
باملعــدل العاملــي الــذي يبلــغ ( ( )%56منظمــة العمــل
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الدوليــة2016 ،م).
وإذا نظرنــا إىل وضعهــا يف املجتمــع العــريب اخلليجــي
نجــد أهنــا مل تكــن بمعــزل عــا طــرأ عــى جمتمــع
دول اخلليــج مــن تغــرات عــى املســتوى الســيايس
واالجتامعــي واالقتصــادي بعــد ظهــور النفــط ،بــل
كان هلــا حضــور فاعــل يف تنميــة جمتمعهــا؛ مــن خالل
التعليــم والعمــل ،بشــكل حافــظ عــى خصوصيــة
املجتمــع وثقافتــه .وقــد شــقت املــرأة اخلليجية بشــكل
عــام واملــرأة الســعودية بشــكل خــاص طريقهــا نحــو
العمــل إىل جانــب الرجــل ،إال أن مســامهتها يف قــوة
العمــل الوطنيــة الزالــت حمــدودة ،وهــي األقــل بــن
مجيــع دول العــامل .ويــرى (النمــر1988 ,م-22 :
 )35أن خــروج املــرأة للعمــل مل يعــد ترفــ ًا يف حــد
ذاتــه ،وإنــا هــو مــن أجــل مواجهــة احليــاة املتغــرة،
واالكتفــاء الــذايت؛ لتكــون عنــر ًا فعــاالً تســهم
يف هنضــة املجتمــع ونمــوه ،وعــى الرغــم مــن ِقــدم
هــذا الطــرح وبيــان أمهيــة عمــل املــرأة إال أنــه مل جيــد
اســتجابة بشــكل كاف ،ولــذا نجــد الدعــوات نفســها
قائمــة.

عمل املرأة العربية يف القطاع غري الرسمي:

إن ظاهــرة العمــل يف القطــاع غــر الرســمي تنتــج
لظــروف اقتصاديــة واجتامعيــة تؤثرعــى األوضــاع
املعيشــية ،وتوضــح دراســة ( املتــويل2005 ،م (
مــدى تأثــر هــذه الظــروف عــى وضــع النســاء،
ممــا يدفعهــن للعمــل غــر الرســمي متــى تعــذر
احلصــول عــى القنــوات الرســمية لســبب أو آخــر؛
كانخفــاض مؤهــات النســاء ،أو عــدم توفــر فــرص
عمــل تتوافــق مــع ظــروف املــرأة ،خاصــة التــي تعيــل
أرسهتــا ،وتعمــل املــرأة هبــذا القطــاع عــى الرغــم مــن
ســلبياته؛ كعــدم رشعيتــه ،وتــدين أجــوره ،وعــدم
اســتمراريته.
كــا عقــدت املؤمتــرات لبحــث أوضــاع النســاء
العامــات عــى املســتوى الــدويل والعــريب ،وأول
مؤمتــر دويل خــاص باملــرأة يف املكســيك عــام 1975م،
تــاه مؤمتــر يف نــرويب عــام 1985م ،وآخــر يف بكــن
عــام 1995م (عبداحلميــد1996،م .)123 :أمــا عــى
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املســتوى العــريب فقدعقــد مؤمتــر لــوزراء الشــؤون
عــان األردن لبحــث قضايــا
االجتامعيــة العــرب يف ّ
املــرأة ،وتــم فيــه تســليط الضــوء عــى قضايــا املــرأة
الفقــرة (العيــدان2013،م  .)60:ويشــر تقريــر
النــدوة النقابيــة حــول عمــل املــرأة يف القطــاع غــر
الرســمي الــذي عقــد يف صنعــاء أن نســبة النســاء
العامــات يف هــذا القطــاع تبلــغ يف تونــس ،%36
ويف املغــرب  ،%56ويف مــر ( %43منظمــة العمــل
الدوليــة2004 ،م) .أمــا عــن أســاب انخــراط النســاء
يف هــذا القطــاع فقــد أوضــح «مركــز دراســات أمــان»
(2001م) أن اجلهــل وافتقــاد املهــارات التدريبــة
احتلــت مــا نســبته  %46مــن األســباب ،تالمهــا األمية
بنســبة  ،%35وبلغــت نســبة الدافع االقتصــادي ،%25
وعــدم توفــر رأس املــال ( %16مركــز دراســات أمان،
2001م) .ويــرى «احلمــاوي» (2010م) أن العمــل
يف هــذا القطــاع اليتطلــب تصاريــح رســمية ،وال
حتديــد ًا يف األجــور ،ويتميــز أيضـ ًا باملرونة يف ســاعات
العمــل ،وتغيــر النشــاط حســب متطلبــات الســوق
والظــروف الشــخصية .ويضيــف احلمــاوي»أن
األميــة املنتــرة بــن النســاء يف مــر تعــد إحــدى
معوقــات التحاقهــن بســوق العمــل الرســمي ،ويشــر
أن نســبة األميــات يف مــر بلغــت  %62مــن إمجــايل
النســاء ،وأشــار كذلــك إىل حمدوديــة فائــدة الربامــج
التدريبيــة التــي تقدمهــا مؤسســات املجتمــع املــدين،
ويضيــف إىل ذلــك منظومــة القيــم االجتامعيــة
والثقافيــة التــي ال متــد املــرأة العاملــة بالثقــة واحلريــة
يف اختيــار مــا يناســبها مــن برامــج تدريبــة ،إضافــة إىل
عائــق النظــرة الســلبية لعمــل املــرأة الــذي يكســبها
اســتقالالً اقتصادي ـ ًا يؤثــريف تبعيتهــا للرجــل .وتــرى
«العيــدان» (2013م) أن مــا يؤكــد رغبــة الثقافــات
العربيــة يف اســتمرارية تبعيــة املــرأة للرجــل هــو
حــرص بعــض املجتمعــات عــى طلــب موافقــة ويل
األمــر اللتحاقهــا بالعمــل والدراســة.

واقع عمل املرأة السعودية:

كانــت املــرأة قبــل عرصالطفــرة -التــي بــدأت يف
الســبعينيات مــن القــرن العرشيــن -تعمــل يف جمــاالت
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حمــدودة جــد ًا ،وال تعــد مشــاركتها يف احليــاة العمليــة
مشــاركة فعليــة؛ ألهنــا كانــت تعــاين مــن ضغــوط
اجتامعيــة وعــادات وتقاليــد تفــرض عليهــا قيــود ًا
كثــرة ،ممــا أدى إىل تأخرهــا علميــ ًا وعمليــ ًا مقارنــة
بغريهــا مــن النســاء العربيــات .لقــد كان املســتوى
االقتصــادي متدنيـ ًا يف شــبه اجلزيرة -خاصــة األرياف
والبــوادي -فقــد كانــت املــرأة تعمــل مــع رب املنــزل
يف الزراعــة ،وتقــوم برعــي األغنــام ،إضافــة إىل بيعهــا
مســتلزمات نســائية يف أســواق تقترصعــى النســاء،
وبحلــول عــر النهضــة حرصــت اململكــة العربيــة
الســعودية عــى تســليح املــرأة بالعلــم ،فــكان التعليــم
هواملجــال الــذي انطلقــت منــه املــرأة للمجــاالت
العلميــة والعمليــة األخــرى (الدخيــل.)47:2000,
فأصبحــت املــرأة معلمــة ،وطبيبــة ،وشــاركت يف
ســوق العمــل ،ودخلــت يف جمــال التجــارة بــكل
قــوة ،ســواء مــن إنتاجهــا بنفســها ،أو عــن طريــق
مشــاريع قامــت بتأسيســها ،يضــاف إىل ذلــك أهنــا
أصبحــت تشــارك يف جمــاالت جديــدة؛ كالقانــون،
واهلندســة ،والديكــور ،واإلعــام ،واالتصــاالت.
وارتفعــت نســبة التحــاق الســعوديات باملؤسســات
التعليميــة والتأهيليــة الســتخدام أنظمــة وتطبيقــات
املعلومــات والشــبكات العنكوبتيــة كنتيجــة حتميــة
للرغبــة النســائية يف االندمــاج مــع التطــورات التقنيــة،
فاملعطيــات احلاليــة واملســتجدات املســتقبلية باتــت
تتطلــب التســلح بالتعليــم العــايل والتأهيــل احلديــث،
والــذي أصبــح مــن ســمة القــرن احلــادي والعرشيــن
الــذي يلبــي طموحــات املــرأة الســعودية؛ لالســتفادة
مــن املنظومــة املعلوماتيــة التــي تتوافــق بدورهــا مــع
ثقافــة املجتمــع الســعودي لوضع النســاء الســعوديات
(املشــوح2006,م).
يالحــظ مــن الطــرح الــذي يتنــاول خــروج املــرأة
الســعودية للعمــل ،أن هنــاك رؤيتــن متناقضتــن
لفريقــن ،فريــق يــرى عــدم نــزول املــرأة إىل ميــدان
العمــل بتاتًــا ،فعملهــا خــارج املنــزل ال أمهيــة لــه
(الفــوزان2012 ،م ،)175 ،164 :ويعــد عملهــا
يف نظرهــم خطــر ًا هيــدد املجتمــع ،فخروجهــا مــن

بيتهــا ســيؤدي يف نظرهــم إىل تفــكك األرسة ،وإىل
االختــاط .أمــا الفريــق اآلخــر فيؤيــد خــروج املــرأة
للعمــل دون قيــد أو رشط ،ويعــد ذلــك مــن حــق
املــرأة ممارســة العمــل يف شــتى املجــاالت؛ لكســب
قوهتــا ،ولتحمــي نفســها وأفــراد أرسهتــا ،ولتدخــر
جــزء منــه لشــيخوختها (الفــوزان2012 ،م.)33 :
ويؤكــد (النمــر1988،م )227 :أن مــن مســؤوليات
املــرأة تنميــة جمتمعهــا شــأهنا شــأن الرجــل ،فــا رضر
أن تقــوم بواجباهتــا املنزليــة وباملشــاركة يف تنميــة
املجتمــع يف الوقــت نفســه؛ فهــي تســهم يف اخلدمــات
التعليميــة واالجتامعيــة التــي متثــل قــوة العمــل
النســائية .وتوضــح دراســتي (العيــدان2013،م؛
املالحــي )2014،حــرص املــرأة الســعودية عــى
العمــل ،وعــى األخــص ذوات اخللفيــة الثقافيــة
واالقتصاديــة املنخفضــة.
ويذهــب (بوعــي2008 ،م) إىل أن عمــل املــرأة
لــه إجيابياتــه وفيــه ســلبياته ،فهــو رضورة لتحقيــق
التــوازن يف ســوق العمــل ،وأن هنــاك أســباب ًا اقتصادية
واجتامعيــة لعملهــا ،وأهــم أســباب خروجهــا للعمــل
هــو حتقيــق رغبــة ذاتيــة؛ إذ بلغــت نســبة املوافقــة
 ،%٨9ويــأيت يف املرتبــة الثانيــة الرغبــة يف االســتقالل
املــادي ،واالرتقــاء بمســتوى املعيشــة مــن أهــم
أســباب خروجهــا للعمــل بموافقــة  ،%85ويف املرتبــة
الثالثــة يــأيت احلصــول عــى مركــز اجتامعــي بنســبة
 ،%82ويــرى أنــه مــع تزايــد أعــداد اخلرجيــات فقــد
يكــون االســتثامر اخلــاص هــو أحــد جمــاالت العمــل
املهمــة للمــرأة الســعودية.
إن نســبة تواجــد املــرأة الســعودية يف قطاعــات
العمــل الرســمي خيتلــف مــن قطــاع آلخــر فهــي
غالب ـ ًا -يف القطــاع احلكومــي املــدين ،وحتتــل مهنــةالتدريــس واألعــال اإلداريــة املرتبــة األوىل ،يليهــا
العمــل يف املجــال الصحــي ،يليــه العمــل يف القطــاع
اخلــاص ،وغالبــ ًا تعمــل يف البنــوك ،والــركات
الكــرى ،واملستشــفيات اخلاصــة ،وظهــرت ســيدات
أعــال يقمــن بمشــاريع جتاريــة متنوعــة يف خمتلــف
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مناطــق اململكــة ،وهلــن احلــق يف عضويــة جمالــس
الغــرف التجاريــة والــركات اخلاصــة ،أمــا القطــاع
العســكري فيقتــر دورهــا عــى أعــال إداريــة
وبشــكل حمــدود جــد ًا.
وقبــل انتشــار التعليــم يف اململكــة يف املجتمــع
الســعودي عملــت املــرأة الســعودية يف القطــاع غــر
الرســمي والزالــت تعمــل بــه ،وإذا كانــت بعــض
التقاريــر قــد ســجلت نســب العامــات يف بعــض
البلــدان إال أننــا نجــد صعوبــة يف حــر حجم النســاء
الســعوديات العامــات يف هــذا القطــاع؛ لعــدم توفــر
إحصائيــات رســمية ،وبالتــايل اليتوفــر بيانات رســمية
عــن طبيعــة األعــال التــي تقــوم هبــا املــرأة الســعودية،
والفئــات العامــات فيهــا بشــكل دقيــق ،وإن كان
بشــكل إمجــايل واضحــة للمجتمــع ،ويســتفيد منهــا
خمتلــف الفئــات االجتامعيــة تقريب ـ ًا ،ماعــدا دراســات
علميــة حمــدودة متــت يف بعــض املــدن مثــل دراســة
(العيــدان2013 ،م).
إن عمــل املــرأة الســعودية يف القطــاع غــر الرســمي-
ســواء مــن املنــزل أو خارجــه -يشــر إىل اختــال يف
املعايــر االجتامعيــة ،خاصــة عندمــا تكــون املــرأة حتت
وصايــة رجــل ،لــذا ســتوضح هــذه الدراســة عــن
دوافــع عمــل النســاء يف قطــاع العمــل مــن املنــزل هــل
هــي دوافــع اقتصاديــة بحتــة ،أو اجتامعيــة ،أو ذاتيــة؟
وهــل يمكــن أن تكــون جمتمعــة؟

النظريات املوجهه للدراسة:

اختيــار املداخــل النظريــة املوجهــة ســر الدراســة
مهــم جــد ًا لتفــر ظاهــرة االقتصــاد غــر الرســمي أو
االقتصــاد اخلفــي يف دولــة ذات دخــل مرتفــع ،وقــد
تــم اختيــار االجتاهــات الكالســيكية؛ مثــل :اجتــاه
اإليكولوجيــا البرشيــة الــذي اســتنتج أن االقتصــاد
اخلفــي يف املــدن ينتــج عــن التضخــم احلــري ،و
تــم أيض ـ ًا اختيــار نظريــات تفــر :ملــاذا تقــوم املــرأة
الســعودية بالعمــل مــن املنــزل يف جمتمــع يؤمــن بــأن
الرجــل ويل أمــر املــرأة حتــى لــو كانــت والدتــه
8

فالواليــة تتبعهــا النفقــة -كنظريــة البنائيــة الوظيفيــةونظريــة الــدور اللتــن متيزاتــا بتفســر ســلوكيات
الوحــدات الكــرى والصغــرى ،ومــن هــذه النــاذج
ســنلقي الضــوء عــى نتائــج الدراســة احلاليــة؛ لتفســر
وضــع املــراة التــي تعمــل يف التجــارة املنزليــة.
اجتــاه اإليكولوجيــا البرشيــة :يربــط هــذا االجتــاه
بــن األســاس البيولوجــي للظواهــر االجتامعيــة
والبيئــة اجلغرافيــة مــن ناحيــة أخــرى ،ويعنــى
بدراســة الظواهــر االجتامعيــة التــي تتمثــل يف اعتــاد
الفــرد عــى مــوارد حمــدودة يف إشــباع حاجاهتــم.
ومــن أشــهر علامئهــا« :روبــرت بــارك» ،و»أرنســت
بريجــس» ،و»أمــوس هــاويل» ،و»فيليــب هــاورس»،
و»جيمســس دنــكان» .ويف كتــاب «هــاويل» الــذي
نــره عــام 1950م عــن اإليكلوجيــا البرشيــة
قــدم فيــه متييــز ًا ملســتويات التفاعــل االجتامعــي
العــام واالجتامعــي اخلــاص ،فالبــر ينتظمــون
عــى مســتويني :البيولوجــي ،والثقــايف ،فاملســتوى
البيولوجــي -وهواألدنــى -يتضمــن توافقــ ًا غــر
مقصــود يظهــر خــال الــراع ،أمــا املســتوى
الثقايف-وهواألعــى -فيســتند عــى التفاعــل الواعــي
املقصــود .ويرى»هــويل» أن أهــم واجــب لإليكلوجيــا
البرشيــة هــو حتليــل بنــاء املجتمــع املحــي يف صياغــة
تقســيم العمــل.
مــن وجهــة نظــر اإليكلوجيــن فــإن بنــاء املجتمــع
املحــي يتضمــن منظمــة نشــاطات متكينيــة ،وهــو
كيــف ينظــم النــاس أنفســهم للبقــاء يف بيئــة معينــة،
وينتــج عــن التوزيــع املــكاين صياغــة جديــدة
لإليكولوجيــا مؤداهــا أن املحــدد األســايس
للتنظيــم االجتامعــي والســلوك هوالتأثــر الــذي
حيدثــه املجتمــع احلــري ،وأن مــن أهــم ســات
هــذا التنظيــم نمــو اجلامعــات الثانويــة ،وتزايــد
تقســيم العمــل ،وعــدم وضــوح املعايــر ،وشــدة
احلــراك االجتامعــي ،والــراع مــن أجــل البقــاء
( .)222 -1976:218,Timasheff,et alويرتبــط
باإليكلوجيــا البرشيــة دراســة التحــر والتضخــم
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احلــري اللذيــن يفــران وجــود القطــاع االقتصادي
غريالرســمي يف الدولــة احلديثــة؛ مــن خــال الزيــادة
الســكانية يف املــدن ،والتــي ســاعدت عليهــا اهلجــرة
مــن الريــف والباديــة واهلجــرة الدوليــة ،باإلضافــة
إىل الزيــادة الطبيعيــة للســكان (,Timasheff,et al
.)225 :1976
إن املهاجريــن الريفيــن واملهاجريــن مــن الباديــة
غالب ـ ًا مــا يفتقــرون للمهــارات التــي حيتاجهــا ســوق
العمــل يف املــدن ،فعنــد وصوهلــم املدينــة يضطــرون
للســكن يف األحيــاء الشــعبية أواألحيــاء العشــوائية،
كــا ينخرطــون بأعــال دون ترصيــح رســمي؛ إمــا
ا باألنظمــة أو جتاهــ ً
جهــ ً
ا هلــا ،ممــا يؤثرعــى نمــط
معيشــتهم ،فالتدفقــات املاليــة غــر مضمونــة ،وقــد
الحيــدث تغــر يف أوضاعهــم االقتصاديــة واالجتامعية
إال يف اجليــل الثــاين أو الثالــث .ويتشــاءم االقتصاديون
الكالســيكيون مــن العمــل غــر الرســمي ،ويســمونه
«االقتصــاد األســود» ،فهــم يــرون أن األفــراد الذيــن
يامرســون العمــل بشــكل غــر قانــوين يتهربــون مــن
رســومات اإلجــراءات احلكوميــة؛ كالرضائــب ،ومــن
تبعــات االقتصــاد الرســمي؛ كإجيــارات املحــات،
وفواتــر اخلدمــات العامــة .وبالنظــر ملدينــة الريــاض
أن معــدل التحــر فيهــا مرتفــع جــد ًا مقارنــة بمــدن
ســعودية أخــرى أو مدنــ ًا عربيــة ،وتعــزى ظاهــرة
اســتمراراألحياء الشــعبية فيهــا إىل اســتمراراهلجرة
الريفيــة والبدويــة (النعيــم2004 ،م) ،وقــد
أوضحــت (النعيــم2004،م) أن املهاجريــن اجلــدد
يف هــذه األحيــاء يعملــون بأعــال هامشــية فــرة مــن
الزمــن ،كــا وجــد نســاء مطلقــات ومهجــورات
وأرامــل يامرســن التجــارة دون ترصيــح رســمي،
ســواء قمــن ببيــع منتجاهتــن مــن املنــزل أو بالتجــوال
أو يف بســطات عــى أحــد أرصفــة األســواق التجارية.
نظريــة البنئايــة الوظيفيــة :أضــاف منظــرو البنائيــة
الوظيفيــة -أمثــال تالكــوت بارســونز -كثــر ًا مــن
التحليــات التــي ســاعدت عــى تفســر الظواهــر
االجتامعيــة ،وحســب هــذه النظريــة يعــد النظــام
االقتصــادي جــزء ًا مــن البنــاء االجتامعــي الــكيل،

وأنــه بــدوره ينقســم إىل أجــزاء ،وكل جــزء لــه دوره
ونشــاطاته ووظائفــه التــي يلبيهــا أفــراد املجتمــع،
فهــو نظــام تفاعــات يتجســد يف وحــدات بنائيــة
ختــدم كل منهــا األخــرى ،وكــا أن البنــاء االجتامعــي
يقــر االقتصــاد احلديــث بإجراءاتــه الرســمية وقوانينه،
وهييــئ أفــراد املجتمــع لتطبيــق هــذه الترشيعــات،
إال أن ظاهــرة االقتصــاد املخفــي تعــد أيضــ ًا جــزء ًا
مــن البنــاء االجتامعــي ،فبعــض األفــراد ال تســمح
أوضاعهــم املعيشــية بتلبيــة رشوط وقوانــن االقتصــاد
الرســمي وقوانينــه ،ورغبــة منهــم يف التكيــف مــع
ظروفهــم الشــخصية ،فإهنــم يلجــأون للعمــل بشــكل
غــر رســمي؛ إمــا اعتــاد ًا كليـ ًا يف معيشــتهم عــى هــذا
العمــل ،وإمــا رغبــة يف زيــادة دخلهــم إن كان العمــل
الرســمي ال يفــي بجميــع احتياجاهتــم ،وكنــوع مــن
إعــادة التــوازن ألوضاعهــم املعيشــية.
 -3نظريــة الــدور :تتبنــى نظريــة الــدور اجتــاه أن
األفــراد يلعبــون أدوار ًا اجتامعيــة خمتلفــة عــى امتــداد
حياهتــم منــذ الــوالدة حتــى الوفــاة ،وتركــز عــى
أن ســلوك الفــرد وعالقاتــه االجتامعيــة تعتمــد عــى
الــدور أو جمموعــة األدوار االجتامعيــة التــي يشــغلها
يف املجتمــع ،فضــ ً
ا عــن أن منزلتــة ومكانتــه تعتمــد
عــى هــذه األدوار التــي تنطــوي عــى عــدة واجبــات
وحقــوق اجتامعيــة؛ فواجبــات الفــرد حتددهــا أدواره
التــي يشــغلها ،أمــا حقوقــه فيحصــل عليهــا مــن
املهــام التــي ينجزهــا يف املجتمــع ،والــدور هــو حلقــة
الوصــل بــن الفــرد واملجتمــع ،ويشــغل الفــرد عــدة
أدوار تقــع يف مؤسســات رســمية وغــر رســمية،
واألدوار يف املؤسســة الواحــدة ال تكــون متســاوية
بــل تكــون خمتلفــة؛ فهنــاك أدوار قياديــة ،وأخــرى
وســيطة ،وأدوار قاعديــة ،ويعــد الــدور الوحــدة
البنائيــة للمؤسســة ،واملؤسســة هــي الوحــدة البنائيــة
للرتكيــب االجتامعــي (احلســن2005،م).
إن املــرأة الســعودية تلعــب أدوار ًا اجتامعيــة خمتلفــة
حســب منزلتهــا يف األرسة واملجتمــع ،وتعتمــد
أدوارهــا حســب مايتوفــر هلــا مــن بيئــة وفــرص
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مناســبة لطبيعتهــا ،كــا أهنــا تعــي أن هلــا حقوقــ ًا
وعليهــا واجبــات ،فمــن حقوقهــا أن يكفــل هلــا ويل
أمرهــا دخــ ً
ا تلبــي بــه احتياجاهتــا حســب نظــام
النفقــة ،وعــدم توفــر هــذا الدخــل أو لوجــود قصــور
يف معيشــتها ومعيشــة أفــراد أرسهتــا ،فإهنــا ســتلجأ
للبحــث عــن عمــل ،واحلصــول عــى دخــل مســتقل،
واإلحســاس بذاهتــا ،وتنميــة مواهبهــا ،وهــذا مــن
حقوقهــا.
إن عــدم توفــر فــرص عمــل مناســبة ســيدفعها
للعمــل يف القطــاع غــر الرســمي ،وتعــد التجــارة
املنزليــة مــن البدائــل التــي تســتطيع هبــا املــرأة أن
تلبــي أدوارهــا املختلفــة؛ لتصبــح عضــو ًا فعــاالً
داخــل أرسهتــا وجمتمعهــا .إن جلــوء املــرأة للعمــل
بشــكل غــر رســمي -ويف التجــارة املنزليــة بالــذات-
يتــم لعــدة دوافــع ،وهــذا مــا ســتحاول هــذه الدراســة
توضيحــه مــن واقــع العامــات أنفســهن.

الدراسات السابقة:

هنــاك عــدد مــن الدراســات التــي تناولــت
االقتصــاد غــر الرســمي؛ منهــا :مــا تناولــت
هــذا القطــاع بشــكل عــام ،ومنهــا مــا ارتبــط
بالنســاء فقــط ،كــا ظهــرت عــدة دراســات عنيــت
باملرشوعــات الصغــرة ،إال أن دراســات العمــل مــن
املنــزل بشــكل غــر رســمي نــادرة ،وهــي جتمــع بــن
الظاهرتــن ،فهــي تابعــة لالقتصــاد غــر الرســمي؛
ألن املــرأة تعمــل دون ترصيــح رســمي للعمــل ،وتتبع
املرشوعــات الصغــرة ،لكنهــا ختتلــف عنهــا بأهنــا
غــر رســمية وغــر ممولــة .ومــن أهــم الدراســات
املحليــة املرتبطــة بموضــوع الدراســة دراســة
(املالحــي2014 ،م) عــن عمــل املــرأة الســعودية يف
املشــاريع املنزليــة الصغــرة يف مدينــة الريــاض ،إال
أهنــا ختتلــف عــن الدراســة احلاليــة يف أهنــا أضافــت
مــن حصلــن عــى متويــل رســمي .أمــا الدراســات
الســابقة األخــرى فقــد تنوعــت بــن دراســات تتعلــق
بالعمــل عن بعــد؛ مثــل :دراســة (العيســى1418،هـ،
،2004,Crosbie&Moore ، 2006,Feistead et al
الرشــيد2009،م ،)2012,Mallett ،أو دراســات
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تتعلــق بالعمــل غريالرســمي خــارج املنــزل؛ مثــل:
دراســة (العيــدان2013،م ،الرتكــي2005،م،
املتــويل2005،م) ،أو دراســات تتعلــق بالعمــل
يف مرشوعــات صغــرة ممولــة؛ مثــل :دراســة
الغامــدي2011،م،
(املالحــي2014،م،
ا لسبيعي 2 0 1 3 ،م  ،ا لشــلهو ب 2 0 0 9 ،م ،
القــايض2011،م ،محــزة2010،م) .وجتمــع عينــة
“ ”Crosie& Mooreاملكونــة مــن ( )45مفــردة
بــن الذيــن يعملــون مــن املنــزل كموظفــن والذيــن
يقومــون بأعــال خاصــة هبــم  ،self employedكــا
اختلفــت طريقــة مجــع البيانــات مــن دراســة ألخــرى،
فبعضهــم اســتخدم املقابلــة واملالحظــة كدراســة
( العيــدان2013،م) بينــا اســتخدم (&Crosie
 )2004,Mooreاملقابلــة الفرديــة واملقابلــة اجلامعيــة
 ،focus groupوقــد مجعــا يف دراســتهام بــن خمتلــف
الفئــات االجتامعيــة واالقتصاديــة ،وطبقــت معظــم
الدراســات الســابقة عــى النســاء ،ماعــدا دراســة
( )2004,Crosie& Mooreشــملت الذكــور.
ختتلــف خصائــص النســاء العامــات بالعمــل
غــر الرســمي باختــاف املناطــق والــدول ،وقــد
أوضحــت نتائــج بعــض الدراســات التــي تناولــت
العمــل غــر الرســمي خــارج املنــزل مثــل (العيــدان،
2013م ،محــزة2010،م ،الرتكــي2005،م ،املتــويل،
2005م) أن أكثــر مــن ثلــث عينــة الدراســة أميــات،
ومــن خمتلــف الفئــات العمريــة ،وأغلبهــن مهاجــرات
مــن الريــف أو الباديــة ،وبينهــن مطلقــات وأرامــل
ومهجــورات ،وأهنــن يواجهــن ظروفــ ًا اقتصاديــ ًة
صعبــة .أمــا دراســة (الســبيعي2013،م) فبينــت
أن الــايت يعملــن يف املرشوعــات الصغــرة تقــع
أعامرهــن بــن (40-25ســنة) ،وأكثرهــن مطلقــات
أو أرامــل أو مل يســبق هلــن الــزواج ،وأن أغلبهــن
حاصــات عــى تعليــم فــوق الثانــوي ،كذلــك أكدت
دراســة ( املالحــي2014 ،م) أن العامــات مــن
املنــزل يف مدينــة الريــاض تتســاوى نســب تواجدهــن
يف الفئــات العمريــة مــن  26عامــا وحتــى  45عامــ ًا
فأكثــر ،مــا عــدا الــايت تقــل أعامرهــن عــن  26عامـ ًا
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فتبلــغ نســبتهن ( )%16.9فقــط ،وبــررت ذلــك
بانشــغال هــذه الفئــة بالتحصيــل العلمــي ،وتبلــغ
نســبة املتزوجــات يف دراســة «املالحــي» ( ،)%54أمــا
املطلقــات فنســبتهن ( )%15ونســبة اجلامعيــات بلغت
( ،)%42.7وأن األميــات يف دراســتها اليشــكلن أكثر
مــن( ،)%8.9ويالحــظ ارتفــاع نســب املتزوجــات
واجلامعيــات؛ وهــذا يشــر إىل أن االلتزامــات قــد
تكــون دافعــ ًا ملامرســة هــذا العمــل.
أمــا مــن ناحيــة الدخــل فجميــع الدراســات الســابقة
اســتنتجت انخفــاض الدخــل الشــهري لــأرسة،
إضافــة إىل تأكيدهــا عــى انخفــاض الدخــل مــن
العمــل غــر الرســمي ،ماعــدا دراســة «العيــدان»
التــي اســتنتجت أن الــايت يعملــن يف جمــال الغنــاء
«الطقاقــات» حيصلــن عــى دخــل مرتفــع مقارنــة
بمــن يعملــن يف «البســطات» أو مــن يعملــن يف
صــب القهــوة «الصبابــات» .أمــا دراســة «املالحــي»
فلــم تبحــث يف مقــدار دخوهلــن مــن العمــل غــر
الرســمي ،ومل توضــح إن كــن يعملــن يف قطاعــات
رســمية إىل جانــب العمــل مــن املنــزل أو ال .وبينــت
دراســة ( )2004,Crosbie & Mooreأن %70
مــن مفــردات الدراســة نســاء ،ويســتغرق العمــل 20
ســاعة أو أكثــر يف األســبوع ،وأن هلــم أكثــر مــن ســنة
يف نفــس العمــل ،وأهنــم مجيع ـ ًا يعيشــون مــع رشيــك
فقــط ،أو مــع رشيــك وأبنــاء ،أمــا أنــواع األعــال
التــي يقومــون هبــا ،فــإن ثلثهــم يعملــون بمهــن
ذات مهــارة عاليــة؛ مثــل :مصمــم أو مديــر ،والثلــث
اآلخــر يعمــل بمهــن شــبه فنيــة؛ مثــل :الطباعــة أو
اخلياطــة أو امليكانيــكا ،أمــا الثلــث اآلخــر فيعمــل
بأعــال غــر ماهــرة؛ مثــل :تعبئــة املنتجــات.
أمــا دوافــع العمــل يف القطــاع غــر الرســمي ،فقــد
أمجعــت الدراســات أن الدافــع االقتصــادي لــه الــدور
األكــر ،فدراســة «املالحــي» أوضحــت أن ()%86
مــن عينــة الدرايــة كان دافعهــن الرغبــة يف االســتقالل
املــادي ،وأضافــت «املالحــي» أن ( )%84وافقــن عــى
أن ســبب شــغل وقــت الفــراغ مــن األســباب التــي

تدفــع املــرأة للعمــل يف مشــاريع صغــرة مــن املنــزل،
و( )%84عملــن لتحقيــق الــذات ،وأن ( )%82أجبــن
للمحافظــة عــى خصوصيــة املــرأة ،و( )%75للتوفيــق
بــن املهــام األرسيــة والعمــل الشــخيص .واســتنتجت
(القــايض2011 ،م) أن مــن أســباب العمــل يف
املرشوعــات الصغــرة حتقيــق الــذات ،وتفعيــل
القــدرات وإظهــار اإلبــداع وممارســة اهلوايــة.
إن العمــل بالقطــاع غريالرســمي الخيلــو مــن
العقبــات والصعوبــات بشــكل عــام ،ممــا يؤثــر عــى
إنتاجيــة العمــل واســتمراريته ،وبالنســبة للمــرأة فــإن
هــذه العقبــات تتعاظــم ألســباب أرسيــة وجمتمعيــة،
وألســباب اقتصاديــة أيضــ ًا .وقــد طرحــت أهــم
املعوقــات التــي تواجههــا النســاء العامــات يف
القطــاع غــر الرســمي وعــى األخــص العامــات
مــن املنــزل؛ مــن ذلــك دراســة «املالحــي»(2014م)؛
حيــث أوضحــت أن ارتفــاع أجــور العاملــة ،وعــدم
توفــر عــدد كاف مــن العاملــة ،وعــدم وجــود خــرة
تســويقية ،تعــد مــن أهــم العقبــات التــي تواجههــا
املــرأة ،واســتنتج (الرشــيد2009 ،م) أن أهــم العقبات
التــي تواجــه النســاء العامــات عــن بعــد هــي
انخفــاض مســتوى اإلنجــاز؛ لعــدم وجــود إرشاف
ومتابعــة ،ممــا قــد يتســبب يف انخفــاض دخوهلــن مــن
العمــل .أمــا دراســة «العيــدان»(2013م) فتوصلــت
إىل أن العامــات يف جمــال الغنــاء «الطقاقــات»
يواجهــن بوصــم اجتامعــي؛ بســبب املوقــف الســلبي
لثقافــة املجتمــع الســعودي مــن مهنــة الغنــاء،
وبالنســبة للعامــات يف صــب القهــوة «الصبابــات»
فيواجهــن صعوبــة مزامحــة غــر الســعوديات
ملهنتهــن ،وصعوبــة التنقــل ،وبالنســبة لــايت يبعــن
يف البســطات فيواجههــن صعوبــة مالحقــة اجلهــات
الرســمية هلــن ،إضافــة إىل أن املــردود املــادي لعملهــن
منخفــض .وتوصلــت دراســة (محــزة2010 ،م)
عــى النســاء العامــات يف املرشوعــات متناهيــةالصغــر يف الســودان -إىل أن مــن العقبــات التــي
تواجههــا النســاء حمدوديــة األســواق ،وارتفــاع أجــور
العاملــة ،ومعوقــات مرتبطــة بالالوائــح التنظيميــة
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والقانونيــة .وأكــدت دراســة (الغامــدي2011 ،م)
والتــي تبحــث يف املعوقــات التــي يواجههــا أصحاباملرشوعــات الصغــرة -أن مــن املعوقــات التنظيميــة
تعــدد إدارات احلصــول عــى قــرض ،وعــدم وجــود
أمــن وظيفــي ،ومــن املعوقــات الثقافيــة اخلــوف
مــن فشــل مرشوعاهتــم ،أمــا املعوقــات التعليميــة
والتدريبيــة فأبرزهــا صعوبــة احلصــول عــى استشــارة
علميــة ،وضعــف التدريــب والتأهيــل ،إضافــة إىل
صعوبــة التســويق.
وبينــت دراســة ( )2004,Crosbie & Mooreأن
الصعوبــات اختلفــت بــن مفــردات الدراســة حســب
اختــاف مهنهــم ومداخيلهــم ،وحســب اجلنــس،
وقــد اســتنتجا أن الذكــور أقــل رصاع ـ ًا بــن األدوار،
إال أهنــا أكــدا أن مــن أهــم الصعوبــات التداخــل
بــن العمــل ومهــام املنــزل ،ممــا جيعــل العمــل
يســتغرق وقتــ ًا أطــول .وأوضحــا أن هنــاك نتائــج
ذاتيــة وســيكولوجية للعمــل مــن املنــزل ،ويشــمل
الشــخصية ،واإلســراتيجيات التــي تســتخدم للعمــل
مــن املنــزل ،وأوضحــا أن كثــر ًا مــن مفــردات
الدراســة اســتطاعوا تبنــي عــدد مــن اإلســراتيجيات
للتعامــل مــع الدوافــع ،واالنعــزال ،والشــد؛ مثــل:
تطويــر شــبكة دعــم مــع األصدقــاء ،وحتديــد أهــداف
الســتكامل العمــل ،وحتديــد مواعيــد لالجتــاع
باألصدقــاء واألقــارب ،واملشــاركة املســتمرة يف
النشــاطات االجتامعيــة خــارج املنــزل ،وحتديــد
جــدول زمنــي يومــي أو أســبوعي للعمــل.
وللعمــل يف القطــاع غــر الرســمي والعمــل
يف املرشوعــات الصغــرة آثارعــى املســتويني:
االجيــايب والســلبي ،وقــد أكــد “& Crosbie
 ”2004,Mooreأن مفــردات دراســتهام أوضحــت
أن مــن مزايــا العمــل عــن بعــد :الراحــة ،واأللفــة،
واملرونــة ،وإدارة الوقــت ،وعــدم رضورة الســفر،
والبقــاء قريبــ ًا مــن األطفــال أو الــزوج أو كبــار
الســن أو مــن حيتاجــون عنايــة ،باإلضافــة إىل حريــة
القــرار باالســتمرار أو االنقطــاع عــن العمــل حســب
12

احلاجــة ودون اســتئذان ودون أوراق رســمية .و
اســتنتجت «املالحــي» (2014م) أن هــذا العمــل
يســاعد عــى حتقيــق عائــد مــادي يكــون رسيعــ ًا
يف بعــض احلــاالت؛ حيــث يتــم احلصــول عليــه
بشــكل يومــي أو أســبوعي .ومنهــا التمتــع بالثقــة،
والشــهرة ،وحتقيــق شــخصية مســتقلة للمــرأة ،كــا
أهنــا تســاعد عــى املشــاركة يف اختــاذ القــرارات
األرسيــة ،فهــذه املشــاريع تســمح بمرونــة أكثــر مــن
ناحيــة أوقــات العمــل .وتــرى (الشــلهوب2009 ،م)
أن املرشوعــات الصغــرة أســهمت يف حتســن أوضــاع
الشــباب ،ورفــع معــدالت االدخــار ،وحتســن
مســتوى التــزود باخلــرة واملعــارف ،كــا أهنــا تســهم
يف حتســن اجتاهــات الشــباب نحــو العمــل احلــر،
وحتســن الثقــة بالنفــس ،وحتمــل املســؤولية .وتوضــح
دراســة ( القــايض2011 ،م) أن املرشوعــات الصغــرة
زادت مــن العالقــات االجتامعيــة ،ورفــع الوجاهــة
االجتامعيــة ،واتســاع دائــرة العالقــات ،واكتســاب
مهــارة االتصــال باآلخريــن .وتؤكــد «محــزة» أن
املشــاريع الصغــرة أســهمت يف حتســن الوضــع
املعيــي للمــرأة الســودانية وأرسهــن ،فقــد اســتطاع
( )%52منهــن إدخارأمــوال من املشــاريع .أما بالنســبة
لآلثــار الســلبية فأمههــا :ضيــاع احلقــوق بســبب عــدم
توفــر ترخيــص رســمي ،والنظــرة الدونيــة مــن أفــراد
املجتمــع للعاملــن يف املرشوعــات الصغــرة وبالــذات
احلرفيــة منهــا ،وخاصــة يف الثقافــة املحليــة الســعودية.
يتضــح مــن نتائــج الدراســات الســابقة أن النســاء
العامــات يف القطــاع غــر الرســمي تتشــابه خلفياهتن
الثقافيــة واالجتامعيــة عــى الرغــم مــن اختــاف
البيئــات االجتامعيــة ،فهــن غالبــ ًا ذوات تعليــم
منخفــض ،ومهاجــرات ،وبينهــن نســبة عاليــة
مــن غــر املتزوجــات واملطلقــات ،ماعــدا دراســة
(املالحــي2014 ،م) التــي أوضحــت وجــود نســبة
عاليــة مــن املتعلــات تعليــ ًا عاليــ ًا ،يرجــع ذلــك
الختــاف طبيعــة العمــل واملــكان ونــوع اخلدمــة
املقدمــة.
وتشــرك مجيــع تلــك الدراســات يف الدافــع األســايس
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لللعمــل بالقطــاع غــر الرســمي ،وهــو الدافــع
االقتصــادي ،وتتفــق أيضـ ًا عــى تأكيــد وجــود عقبات
تواجــه العمــل يف هــذا القطــاع ،وأن هنــاك كثــر ًا
مــن النســاء ال جيــدن وظائــف يف القطــاع العــام أو
اخلــاص؛ نتيجــة تــدين مؤهالهتــن واخلــرات املطلوبــة
لقبــول التوظيــف ،يضــاف إىل ذلــك أن وجــود الــزوج
واألبنــاء يضيــف عبئ ـ ًا اقتصادي ـ ًا يدفــع املــرأة لزيــادة
دخــل األرسة عــن طريــق القيــام بــأي عمــل جتيــده،
ومــع املعوقــات التــي تواجههــا قــد تتجــه إىل العمــل
يف املنــزل بجانــب االلتــزام بواجباهتــا جتــاه زوجهــا
وتربيــة أوالدهــا ،وأحيانـ ًا قــد يكــون الدخــل الناتــج
عــن العمــل يف املنــزل لــه الــدور األكــر يف رفــع
دخــل األرسة أكثــر مــن الدخــل األســايس لــأرسة.
وقــد أوضحــت نتائــج الدراســات أن هنــاك دوافع ـ ًا
خمتلفــة ومتعــددة تدفــع املــرأة يف االجتــاه نحــو العمــل
يف املنــزل ،وأن عملهــا هــذا الخيلــو مــن معوقــات
وآثــار اجتامعيــة واقتصاديــة إجيابيــة أوســلبية.

اإلطار املنهجي:

وتعــد هــذه الدراســة وصفيــة ،اســتخدم فيها منهج
املســح االجتامعــي بطريقــة العينــة ،ويتكــون جمتمــع
الدراســة مــن املــرأة الســعودية التــي تعيــش يف مدينــة
الريــاض ،وتعمــل يف التجــارة املنزليــة لتبيــع منتجــات
صنعتهــا بنفســها أو تســوق منتجــات آخريــن ،تــم
اختيارهــن مــن خــال منتجاهتــا وبضاعتهــا التــي
تنتــر بــن النســاء واألرس ،وقــد اشــرط أن تكــون
قــد عملــت ملــدة ســتة أشــهر فأكثــر؛ لكــي تتضــح
اآلثــار املطلوبــة البحــث فيهــا يف هــذه الدراســة.
وقــد تــم التوصــل هلــن مــن خــال املســتفيدين،
ومــن ناشــطات بالعمــل املنــزيل ،ولصعوبــة اســتخدام
العينــة االحتامليــة فــإن الباحثــة جلــأت الســتخدام
عينــة كــرة الثلــج ،فهــي األنســب هلــذه الفئــة،
ولصعوبــة العثورعــى هــذه الفئــة قامــت الباحثــة
باالســتعانة بمســاعدات باحــث جلمــع البيانــات
بعــد تدريبهــن ،تــم التواصــل مــع ( )80إمــرأة مــن
العامــات يف مشــاريع يف املنــزل يف جهــات خمتلفــة

مــن مدينــة الريــاض ،وتوقفــت الدراســة عــن مجــع
البيانــات بعــد ثالثــة أشــهر بســبب انخفــاض معــدل
احلصــول عــى نســاء عامــات .وقــد واجــه البحــث
صعوبــات يف مجــع البيانــات؛ مثــل :ختــوف املبحوثات
بســبب عــدم امتالكهــن الرتخيــص للعمــل ،وصعوبــة
تقديــر الدخــل الشــهري للمبحوثــة ،ممــا أثــر عــى
انخفــاض حجــم العينــة ،وقــد جــرى مجــع البيانــات
امليدانيــة يف هنايــة العــام 1435هـــ.

أداة الدراسة :

اســتخدم يف هــذه الدراســة أداة االســتبيانة -وبســبب
وجــود عامــات غــر متعلــات فقــد تــم تعبئــة
االســتبيان مــن خــال مســاعدة الباحثــة -التــي
تتكــون مــن جزأيــن؛ األول :يتكــون مــن أســئلة عــن
البيانــات األوليــة للمــرأة وأرسهتــا ،وأســئلة عــن
اآلليــة التــي تعمــل هبــا؛ مثــل :جمــاالت اإلنتــاج التــي
تقــوم هبــا ،وطريقــة التســويق وســاعات العمــل،
واجلــزء الثــاين يتكــون مــن عبــارات بعــدد ()33
عبــارة مقســمة عــى أربعــة حمــاور؛ األول :يتنــاول
دوافــع اختــاذ قــرار العمــل يف التجــارة املنزليــة،
ويتكــون مــن ( )10عبــارات ،والثــاين يتنــاول اآلثــار
اإلجيابيــة التــي وقعــت عــى املــرأة ملزاولتهــا العمــل
يف التجــارة املنزليــة ،ويتكــون مــن ( )7عبــارات،
والثالــث يتنــاول اآلثــار الســلبية التــي وقعــت عــى
املــرأة ملزاولتهــا العمــل يف التجــارة املنزليــة ،ويتكــون
مــن ( )6عبــارات ،والرابــع يتنــاول املعوقــات التــي
تواجههــا املــرأة العاملــة مــن املنــزل ويتكــون مــن
( )10عبــارات.
وقــد تــم ترميــز خاليــا العبــارات بحســاب
املــدى ( ،)2 =1 -3ثــم تقســيمه عــى عــدد اخلاليــا؛
للحصــول عــى طــول اخلليــة الصحيــح ،وأصبــح
طــول اخلاليــا كاآليت :غــر موافــق (مــن ،)1.66-1
موافــق إىل حد مــا ( ،)2.33-1.67موافــق (2.34
.)3-

الصدق والثبات:

-1الصــدق :اســتخدم الصــدق الظاهــري بعرضهــا
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عــى ثامنيــة حمكمــن مــن أســاتذة قســم الدراســات
االجتامعيــة ،كــا تــم اســتخدام صــدق االتســاق
الداخــي للمقيــاس مــن خــال توزيــع ()20
اســتبانة عــى نســاء ســعوديات لدهيــن مشــاريع
يعملــن هبــا مــن املنــزل بشــكل غــر رســمي ،ومــن
خــال برنامــج ال (  ) SPSSتــم اســتخراج معامــل
بريســون( ) Personبــن كل فقــرة مــن فقــرات البعد
وإمجــايل البعــد الــذي تنتمــي إليــه ،وكانــت النتائــج أن
مجيــع العبــارات دالــة عنــد مســتوى الداللــة ( )0.01
بعــد حــذف العبــارات منخفضــة القيمــة؛ أي :أن
نتائــج الصــدق مرتفعــة ،ممــا يزيــد الثقــة يف تطبيــق
األداة.
الثبــات :تــم الكشــف عــن مــدى ثبــات املحــاور
مــن خــال اســتخدام معامــل الثبــات ألفاكرونبــاخ،
ويوضــح اجلــدول اآليت قيــم معامــل الثبــات:
جدول رقم( )1قيم معامل الثبات
البعد

قيمة
ألفاكرونباخ

دوافع العمل في التجارة المنزلية

0.870

اآلثار اإليجابية المترتبة على العمل في
التجارة المنزلية

0.785

اآلثار السلبية المترتبة على العمل في التجارة
المنزلية

0.776

المعوقات التي تواجهها المرأة العاملة في
التجارة المنزلية

0.767

العبارات ككل

0.798

مــن بيانــات جــدول رقــم ( )1يتضــح أن العبــارات
تتمتــع بثبــات مقبــول إحصائي ـ ًا؛ حيــث بلغــت قيمــة
ألفــا للعبــارات ككل (  ،)0.798وهــي درجــة ثبــات
عاليــة ،وتراوحــت معامــات الثبــات للمحــاور بــن
( ،)0.767 -0.870وهــي قيمــة ثبــات مرتفعــة،
لــذا يمكــن الوثــوق هبــا وتطبيــق األداة عــى جمتمــع
الدراســة.
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أوال :خصائص العينة:

توصلــت الدراســة إىل أن  %78مــن
املبحوثــات يف مدينــة الريــاض تنتمــي أصوهلــن إىل
املنطقــة الوســطى ،وغالبــ ًا مــن وادي الــدوارس،
ومــن مــدن صغــرة أوقــرى ،أو هجــر ،و ( )%22مــن
خــارج املنطقــة الوســطى ســواء تعــد هــي مهاجــرة
أو مــن اجليــل الثــاين .ويبلــغ املتوســط احلســايب
ألعامرهــن ( 36.5ســنة) بانحــراف معيــاري قــدره
(11.7ســنة) .وحتتــل الفئــة العمريــة ( 25ســنة
فأقــل) أعــى نســبة ،فقــد بلغــت ( ,)%25يليهــا نســبة
( )%19ملــن تــراوح أعامرهــن مــن (30-26ســنة),
أمــا فئــة العمر(46ســنة فأكثــر) فكانــت نســبتها
()%15؛ أي :أن الفئــات العمريــة األكــر مــن  26عام ًا
هــي األغلــب ،وهــي الفــرة التــي ظهــر فيهــا جتمــد يف
التعيينــات احلكوميــة للمــرأة ،ممــا أجربهــن نحــو
العمــل مــن املنــزل .ومــن ناحيــة احلالــة الزواجيــة
فقــد بلعــت نســبة املتزوجــات يف العينــة (,)%55
والعازبــات ( ،)%26.8أمــا املطلقــات فنســبتهن
( ،) %8.2مقابــل (  ) %7مــن األرامــل ،يف حني بلغت
نســبة املنفصــات (  .)%3وتشــر هــذه النتيجــة إىل مــا
طرحتــه نتائــج الدراســات الســابقة مــن أن الــزوج
ووجــود أبنــاء يمثــل يف أغلــب األحيــان دافع ـ ًا وراء
البحــث عــن فــرص عمــل بســبب زيــادة االلتزامــات
االقتصاديــة .وحتتــل ذوات التعليــم اجلامعــي أعــى
نســبة ( ،)%32.3يليهــن نســبة ( )%30.7حيملــن
الشــهادة الثانويــة ،ونســبة ( )%14,5حيملــن الشــهادة
املتوســطة ،يف حــن أن احلاصــات عــى الشــهادة
االبتدائيــة بلغــت نســبتهن ( ،)%9واحلاصــات عــى
الدبلــوم ( ،)%7.5بينــا بلغــت نســبة األميــات ()%6
وهــن مــن كبــرات الســن.
بلــغ املتوســط احلســايب لعــدد أفــراد األرسة
(6.4فــرد) ،وتوصلــت الدراســة إىل أن ( )%84مــن
املبحوثــات يبلــغ عــدد أفــراد أرسهــن مــن ( 8أفــراد
فأقــل) ،تتــوزع نســبهن عــى فئــة ( 8-7أفــراد) بنســبة
( ،) %27.9و فئــة ( 6-5أفــراد) بنســبة (.)%29
ويبلــغ املتوســط احلســايب لدخــل ألرسة التــي تعيــش
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فيهــا املبحوثــة ( 9510ريــال) بانحــراف معيــاري
قــدره ( 7.920ريــال) ،وأن الــايت يقــع الدخــل
الشــهري ألرسهــن يف فئــة ( 5000ريــال فأقــل)
نســبتهن ( ،)%33وتعــد هــذه النســبة مرتفعــة؛ بســبب
حاجتهــن لزيــادة دخوهلــن ،فيلجــأن إىل عمــل إضــايف
لزيــادة هــذا املبلــغ ،أمــا الــايت يقــع الدخــل الشــهري
ألرسهــن يف فئــة ( 10.000 -5001ريــال ) بلغــت
نســبتهن ( ،)%29.3يليهــا فئــة دخــل (10.000
 15.000ريــال ) ونســبتهن ()% 16,7؛ أي :أن( )%79مــن املبحوثــات يبلــغ الدخــل الشــهري
ألرسهــن ( 15000ريــال فأقــل) ،وقــد رصــدت
الدراســة دخــل بعــض األرس يزيــد عــن ( 50ألــف
ريــال) شــهري ًا ،فهــل الدافــع هنــا اقتصــادي؟ أم رغبــة
يف حتقيــق الــذات؟ أم رغبــة يف شــغل وقــت الفــراغ؟
تســكن( )%28مــن املبحوثــات يف أحيــاء شــال
الريــاض ،و( )%31يســكن يف أحيــاء رشق الريــاض،
و( )%21يف أحيــاء جنــوب الريــاض ،و( )%15يف
أحيــاء غــرب الريــاض ،و( )%5يف أحيــاء وســط
الريــاض .أمــا نــوع الســكن فنســبة ( )%58منهــن
نــوع ســكنهن في ـا ,و نســبة ( )%26يســكن يف شــقق,
و( )%13يســكن يف دبلوكســات ,وتنخفــض نســبة مــن
يســكن يف بيــت شــعبي إىل (  .)%3وبالنســبة مللكيــة
الســكن وجــدت الدراســة أن ( )%49يســكن يف بيــت
ملــك ,تليهــا ممــن يســكن باإلجيــار ونســبتهن(,)%39
و( )%12منهــن يوفــر هلــن الســكن مــن جهــة عمــل
الــزوج.
أجابــت ( ) %17.6مــن املبحوثــات أن لدهيــن وظيفة
إىل جانــب عملهــن يف املنــزل )%11.4( :يف القطــاع
العــام ،و( )%6.2يف القطــاع اخلــاص؛ حيــث تســاعد
ســاعات دوام القطــاع العــام عــى توفــر وقــت للعمل
اإلضــايف ،وقــد يكــون ذلــك ســبب ًا لعــدم احلصــول
عــى ترخيــص ،فقوانــن اخلدمــة املدنيــة التســمح ملــن
يعمــل يف القطــاع العــام أن يســتخرج ســج ً
ال لعمــل
خــاص .أمــا أنــواع املهــام التــي يقمــن هبــا يف وظيفــة
القطــاع العــام ،فهــي غالبــ ًا أعــال إداريــة ،ومنهــا

أيضـ ًا :معلمــة ،ومرشفــة ،وأخصائيــة ،ومســتخدمة يف
املــدارس ،أمــا القطــاع اخلــاص فبعضهــن يعملــن يف
البيــع ،أو يف البنــوك ،أو يف مركــز استشــارات.
يبلــغ املتوســط احلســايب لدخــل املــرأة املبحوثــة
مــن الوظيفــة ( 5980ريــال) ،وأن الــايت حصلــن
عــى فئــات دخــل ( 3500ريــال فأقــل) ,و(3501
6500ريــال) ،و(9000-6501ريــال) كانــتنســبتهن ( )%2يف كل فئــة ،والنســاء الــايت رواتبهــن
ضمــن فئــات الدخــل (12500 -9501ريــال)
و (15500-12501ريــال) و (-15501
18500ريــال) تشــكل نســبتهن ( )%3,7لــكل فئــة.

ثاني ًا :آلية العمل من املنزل:

يبلــغ املتوســط احلســايب للعائــد مــن العمــل الــذي
تقــوم بــه املــرأة مــن منزهلــا ( )3200ريــال شــهري ًا،
بانحــراف معيــاري قــدره ( )2.305ريــال ،كــا يبلــغ
الوســيط ( )2800ريــال ،ويالحــظ أن أكــر قيمــة
كانــت ( )20000ريــال ،بينــا أقــل قيمــة () 200
ريــال .أمــا فئــات تقديــر الدخــل العائــد مــن العمــل
داخــل املنــزل فتــوزع عــى النحــو اآليت)%49 ) :
يقــدر دخــل الواحــد منهــن بـــ( 3000ريــال فأقــل)،
و( )%25يقــدر بـــ ( 6000 -3001ريــال) ،و()%7,8
يقــدر بـــ (9000-6001ريــال)  ،ونســبة ()%11.4
يقــدر بـــ ( 12000- 9001ريــال) ،و ( )%5.8يقدر
بـــ ( 15000 - 12001ريــال) ,و ( )%1فقــط يقــدر
بـــ ( 15001ريــال فأكثــر) .وفيــا يتعلــق بتحصيــل
أجرهــا مــن العمــل يف املنــزل ،فقــد أجابــت ()%72
أهنــن حيصلــن عــى أجرهــن فــور تســلم البضاعــة مــن
املشــري ،و( )%21تســتلمها أســبوعي ًا ،واملبحوثــات
األخريــات يســتلمن حتصيــل أجرهــن شــهري ًا.
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أنــواع النشــاطات التــي تعمــل فيهــا املــرأة مــن
املنــزل:
جدول رقم ( )2يوضح النشاطات التي تعمل فيها
املرأة من املنزل
النوع

ك

%

الطبخ

34

42.5

تصميم المالبس والطرح

15

18.8

تصميم الديكورات

3

3.8

تصميم اإلكسسوارات والمجوهرات

7

8.7

المكياج وتصفيف الشعر

3

3.8

تجهيز الحفالت

3

3.8

تصميم اإلعالنات والمواقع

2

2.5

تغليف الهدايا

4

5.2

األشغال اليدوية للمفارش والسجاد

7

8.7

بيع فساتين السهره

1

2.2

المجموع

80

100.0

أعــى نســبة مــن بــن أفــراد العينــة ،يليهــا فئــة (من-6
 10ســنوات) بنســبة ( ،)%18.8و( )%5.0منهــن
عملــن ملــدة (مــن15 -11ســنة) ،ونســبة ()%16.2
عملــن (مــن 16ســنة فأكثــر) .أمــا الوقــت املفضــل
للعمــل مــن املنــزل ،فأغلبيــة املبحوثــات يعملــن يف
أوقــات متقطعــة مــن اليــوم بنســبة ( ,)%57و()%28
مــن املبحوثــات يعملــن يف الفــرة املســائية ،و()%15
يعملــن يف الفــرة الصباحيــة .وتســتعني املبحوثــات
بمســاعدات إلنجــاز عملهــن ،فقــد أجــاب ()%62
منهــن أهنــن يقمــن بذلــك لعــدة أســباب؛ مــن ذلــك:
اختصــار ًا للوقــت واجلهــد ،أو املســاعدة يف توصيــل
املنتــج ،أو املســاعدة يف الرتتيب والتنظيف .وبالنســبة
ألماكــن بيــع املنتجــات ،حصلــت فئــة البيــع مــن
داخــل املنــزل عــى نســبة ( ،)%51.0يليهــا نســبة
( )%22.5للبيــع يف مراكــز التســوق ،و()%10.0
يف البــازارات واملهرجانــات ،و( )%8.8يف املشــاغل،
و( )%7.5يف احلدائــق العامــة ،و( )%6.3مــن خــال
اإلنرتنــت ،و( )%5.0يتنقلــن بــن املنــازل.

توصلــت الدراســة ألنــواع األعــال التــي تقــوم
هبــا النســاء يف منازهلــن ،وســجلت الدراســة ثــاث
مبحوثــات يقمــن بأكثر مــن نوع مــن هذه النشــاطات؛
مثــل :اخلياطــة والطبــخ ،ويالحــظ أن نســبة النســاء
الــايت يعملــن يف جمــال الطبــخ مرتفعــة ،فقــد بلغــت
( )%42.5مــن جممــوع العينــة ,وأن نســبة النســاء
الــايت طبيعــة عملهــن (تصميــم املالبــس) نســبتهن
( ,)%18.8وتتــوزع النســب الباقيــة عــى نشــاطات؛
مثــل( :تصميــم اإلكسســوارات واملجوهــرات)،
و(األشــغال اليدويــة للمفــارش والســجاد) ،و(تغليف
اهلدايــا) ،و(تصميــم الديكــور) ،و(عمــل املكيــاج
وتصفيــف الشــعر) ،و(جتهيــز احلفــات) ،و(تصميــم
اإلعالنــات واملواقــع) ،و(بيــع فســاتني الســهرة).
بلــغ املتوســط احلســايب ملــدة ســنوات العمــل
( )3.89ســنة ،ويتوزعــن كاآليت )%60( :مــن
املبحوثــات عملــن ملــدة ( 5ســنوات فاقــل) ،وهــي
16
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ثالث ًا) دوافع العمل يف التجارة املنزلية:
جدول رقم ( )3يوضح الدوافع التي سامهت بعمل املرأة يف التجارة املنزلية
أسباب العمل في التجارة المنزلية

أوافق

ال أوافق

أوافق إلى حد ما

م

ع

الترتيب

0.93

2
6

ك

%

ك

%

ك

%

لمساعدة أسرتي ماديا ً

43

53.8

28

35.0

9

11.2

2.54

صعوبة المواصالت

28

35.0

36

45.0

16

20.0

2.15

1.20

رغبتى بتحقيق استقالل مادي

37

46.2

30

37.5

13

16.3

2.30

1.65

5

لشغل وقت فراغي

12

15.0

31

38.8

37

46.2

1.68

0.97

9

استغالل الموهبة التي أمتلكها

48

60.0

23

28.8

9

11.2

2.48

0.87

4

محدودية الوظائف المناسبة لي

30

37.5

28

35.0

22

27.5

2.10

1.30

7

ألبقى قريبة من أبنائي*
ولي أمري يفضل عملي داخل المنزل

27
13

39.1
16.3

6
12

8.7
15.0

36
55

52.2
68.8

1.87
1.47

1.21
0.303

8
10

عدم االرتباط بإجراءات رسمية

51

63.8

21

26.3

8

10.0

2.53

0.42

3

مرونة وقت العمل

62

77.5

12

15.0

6

7.5

2.70

0.271

1

2.17

0.912

-
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املجموع= *69
يتضــح مــن اجلــدول رقــم ( )3أن املتوســط العــام
ملحــور دوافــع عمــل املــرأة الســعودية بمشــاريع مــن
املنــزل وبشــكل غــر رســمي قــد بلــغ (،)2.17
وبانحــراف معيــاري قــدره ()0.85؛ أي :أن
االســتجابات تقــع يف وزن «موافــق إىل حــد مــا».
وبالنظــر للعبــارات ،نجــد أن عبــارة مرونــة وقــت
العمــل حصلــت عــى موافقــة مرتفعــة ،ممــا يؤكــد أن
حريــة املــرأة يف التــرف يف وقــت عملهــا لــه الــدور
األكــر يف قــرار العمــل مــن املنــزل ،يليهــا مســاعدة
أرسهتــا مــن خــال احلصــول عــى مــردود مــادي مــن
هــذا العمــل .وممــا ســاهم يف اختــاذ القــرار أيضـ ًا عــدم
االلتــزام بإجــراءات رســمية ،أمــا عبــارة اســتغالل
املوهبــة التــي متتلكهــا املــرأة حصلــت عــى الرتتيــب
الرابــع ،ممــا يوضــح أن امتــاك موهبــة يف إنتــاج عنرص
حيتاجــه اآلخــرون يمنــح املــرأة ثقــة للبــدء يف مــروع
تــدر منــه دخـ ً
ا ألرسهتــا ولنفســها .وأجابــت النســاء
أهنــا توافــق إىل حــد مــا عــى أن رغبتهــا يف حتقيــق
اســتقالل مــادي دافــع هلــذا العمــل ،وتــأيت صعوبــة
املواصــات يف املرتبــة السادســة ،ومتيــل إجابــات
النســاء إىل احليــاد ،ومل يكــن شــغل وقــت الفــراغ

دافع ـ ًا هلــذا العمــل لـــ ( )%46منهــن ،كــا مل توافــق
معظــم النســاء عــى أن ويل أمرهــا يفضــل عملهــا مــن
داخــل املنــزل.
ويالحــظ مــن البيانــات الســابقة أن حمــاوالت البحــث
عــن وظيفــة مل تكــن جــادة لــدى الثلــث منهــن،
فالــايت وافقــن عــى عبــارة «عــدم توفــر وظائــف»
بلغــت نســبتهن ( ،)%37.5باإلضافــة إىل نســبه
(« )%35وافقــن إىل حــد مــا» ،وهــذا يؤكــد أن املــدن
تتشــبع بالوظائــف التقليديــة؛ كالتدريــس واألعــال
اإلداريــة ،ومــع عــدم توفــر الرغبــة للعمــل يف مناطــق
خــارج مدينــة الريــاض يصبــح خيــار عمــل مــروع
مــن املنــزل -حتــى لــو كان بشــكل غــر رســمي -هــو
األقــرب واألســهل.
كشــفت البيانــات الســابقة أن مرونــة وقــت العمــل
واحلصــول عــى دخــل هلــا الدوراألكــر يف حــث
املــرأة عــى التجــارة مــن املنــزل ،وأن رغبــة ويل األمــر
التأخذهــا املــرأة يف احلســبان حينــا تقــرر العمــل مــن
املنــزل ،وأن هنــاك دوافعــ ًا أهــم للعمــل ،وأكــدت
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رابعــ ًا :اآلثــار اإلجيابيــة والســلبية للعمــل يف
التجــارة املنزليــة عــى املــرأة الســعودية:

الدراســة أن العمــل لشــغل وقــت الفــراغ ال يعــد
دافعــ ًا قويــ ًا للعمــل بمــروع مــا يف املنــزل مقارنــة
بالدوافــع األخــرى.

توضــح البيانــات التاليــة مــا نتــج عــن عملهــا يف
التجــارة املنزليــة مــن آثــار إجيابيــة:

جدول رقم ( )4اآلثار اإلجيابية عىل املرأة من التجارة املنزلية
أوافق

اآلثار اإليجابية

ال أوافق

أوافق إلى حد ما

ك

%

ك

%

ك

%

م

ع

الترتيب

ساعدني على االستقالل ماديا ً

24

30.0

23

28.8

33

41.2

1.88

1.26

7

يساهم عملي بدفع مصاريف أسرتي

43

53.8

18

22.5

19

23.7

2.30

0.89

4

رفع من شأني لدى أسرتي

33

41.3

25

31.2

22

27.5

2.14

1.10

6

زاد من اعتمادي على نفسي

38

47.5

23

28.8

19

23.7

2.27

1.01

5

زاد من عالقاتي االجتماعية

55

68.8

14

17.5

11

13.7

2.55

1.24

2

زاد من خبرتي

40

50.0

25

31.3

15

18.7

2.31

0.97

3

أشغلت وقتي بما هو مفيد

49

61.2

28

35.0

13

16.3

2.7

0.92

1

2.60

1.05

المتوسط العام

يالحــظ مــن بيانــات اجلــدول رقــم ( )4أن املتوســط
العــام ملحــور اآلثاراإلجيابيــة لعمــل املــرأة الســعودية
بمشــاريع مــن املنــزل -وبشــكل غــر رســمي -قــد
بلــغ ( ،)2.6وبانحــراف معيــاري قــدره ()1.05؛
أي :أن االســتجابات تقــع يف وزن «موافــق» .وقــد
حصــل أثــر إشــغال وقتهــا بــا هــو مفيــد ،عــى
موافقــة ،ممــا يؤكــد أن املــرأة ترغــب بالتــرف بوقتهــا
بــا هــو نافــع هلــا وألرسهتــا ،وحصــل أثــر زيــادة
عالقاهتــا االجتامعيــة عــى الرتتيــب الثــاين ،وتقــع
اســتجابات باقــي اآلثــار اإلجيابيــة يف وزن «موافــق إىل
حــد مــا» ،وقــد وافــق نصــف النســاء عــى أثــر زيــاد
اخلــرة مــن هــذا العمــل ،كــا أن أثرمســامهتها بدفــع
مصاريــف أرسهتــا مــن عملهــا حصــل عــى الرتتيــب
الرابــع ،ممــا يؤكــد أنــه كان دافعــ ًا رئيســ ًا للعمــل
مــن املنــزل ،وقرابــة نصــف النســاء أجبــن بــأن هــذا
العمــل زاد مــن اعتامدهــا عــى نفســها ،ويــأيت أثــر
االســتقالل املــادي يف املرتبــة األخــرة.
نســتنتج مــن البيانــات الســابقة أن املــرأة حصلــت
عــى عــدة فوائــد مــن عملهــا بالتجــارة املنزليــة،
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وأقــوى اآلثــار هــو شــغل وقتهــا بــا هونافــع ،عــى
الرغــم أنــه مل يكــن دافعــ ًا قويــ ًا لالنخــراط يف هــذا
العمــل ،إضافــة إىل أن أثــر زيــادة عالقاهتــا االجتامعيــة
جــاء يف الدرجــة الثانيــة ،ممــا يشــر إىل اســتفادهتا مــن
املــروع ،ليــس فقــط مــن جوانــب اقتصاديــة بــل مــن
جوانــب اجتامعيــة وذاتيــة أيض ـ ًا.
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 -2توضح البيانات التالية ما نتج من عملها من آثار سلبية:
جدول رقم ( )5اآلثار السلبية عىل املرأة من التجارة املنزلية
اآلثار السلبية

أوافق

ال أوافق

أوافق إلى حد ما

الترتيب

م

ع
1.21

3
6

ك

%

ك

%

ك

%

التداخل بين العمل وعملي كربية بيت

31

38.7

13

16.3

36

45.0

1.94

التداخل بين هذا العمل ووظيفتي خارج المنزل

20

25.0

23

28.8

37

46.2

1.53

1.12

التقطيع المستمر خالل العمل

25

31.2

19

23.7

36

45.0

1.86

1.23

4

التدخل المستمر من أفراد األسرة

19

23.7

21

26.3

40

50.0

1.74

0.96

5

عدم مراعاة اآلخرين ألهمية عملي

36

45.0

28

35.0

16

20.0

2.25

1.07

1

عدم قدرتي على التمتع بإجازة ألنه أمر راجع لي

29

36.2

31

38.8

20

25.0

2.11

0.87

2

1.905

1.07

المتوسط العام

يالحــظ مــن بيانــات اجلــدول رقــم ( )5أن املتوســط
العــام ملحــور اآلثــار الســلبية لعمــل املــرأة الســعودية
بمشــاريع مــن املنــزل -وبشــكل غــر رســمي -قــد
بلــغ ( ،)1.91وبانحــراف معيــاري قــدره ()1.07؛
أي :أن االســتجابات تقــع يف وزن «موافــق إىل حــد
مــا» ،يضــاف إىل ذلــك أن مجيــع عبــارات هــذا املحــور
تقــع يف وزن «املوافقــة إىل حــد مــا» ،وقــد حصــل أثــر
عــدم مراعــاة اآلخريــن ألمهيــة عملهــا عــى موافقــة
مرتفعــة مــن املبحوثــات ،ممــا يؤكــد قــوة إرصارهــا
عــى االســتمرار بالرغــم مــن عــدم مراعــاة اآلخريــن
ألمهيــة عملهــا .وحصــل أثــر عــدم قدرهتــا عــى
التمتــع بإجــازة ألنــه أمــر راجــع هلــا عــى الرتتيــب
الثــاين .وال توافــق معظــم املبحوثــات عــى عبــارة أثــر
التداخــل بــن عملهــا الــذي تكســب منــه وعملهــا
كربيــة بيــت ،أمــا أثــر التقطيــع املســتمر يف العمــل
فلــم توافــق عليــه معظــم املبحوثــات ،ولــذا جــاء
ترتيبــه الرابــع ،كــا مل توافــق نصــف النســاء عــى
أثــر التدخــل املســتمر مــن أفــراد األرسة وعــى أثــر
التداخــل بــن عملهــا ووظيفتتهــا خــارج املنــزل؛
ألن بعــض النســاء ليــس لدهيــن وظيفــة أخــرى غــر
العمــل مــن املنــزل.

نســتنتج مــن البيانــات الســابقة أن املــرأة ال جتــد آثــار ًا
ســلبية قويــة مقارنــة باآلثاراإلجيابيــة لعملهــا بمرشوع
مــن املنــزل ،وقــد أكــدت البيانــات أن اآلثارالســلبية
متيــل إىل احليــاد ثــم النفــي ،وهــذا يشــر إىل أن فوائــد
عملهــا مــن املنــزل أكثــر مــن مســاوئه.
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خامس ًا :معوقات العمل يف التجارة املنزلية:
جدول رقم ( )6يوضح معوقات العمل يف التجارة املنزلية
األسباب

أوافق

ال أوافق

أوافق إلى حد ما

م

ع

الترتيب

0.99

6
3

ك

%

ك

%

ك

%

صعوبة توفر بعض مستلزمات العمل

25

31.2

22

27.5

33

41.3

1.90

صعوبة الحصول على سجل تجاري

44

55.0

9

11.3

27

33.7

2.21

0.77

خطورة بيئة العمل بوجود األبناء

21

26.2

20

25.0

39

48.8

1.77

1.02

7

بيئة محدودة للعمل

16

20.0

23

28.8

41

51.2

1.68

0.89

8

بيئة غير مريحة للعمل

14

17.5

19

23.7

47

58.8

1.58

0.69

9

معارضة أحد أفراد األسرة

22

27.5

28

35.0

30

37.5

1.90

0.98

6م

صعوبة التمويل

22

27.5

31

38.8

27

33.7

1.93

0.95

4

وجود منافسات غير سعوديات

31

38.8

11

13.7

38

47.5

1.91

1.03

5

صعوبة التسويق

45

56.3

19

23.7

16

20.0

2.36

0.73

2

قلة العمالة

51

63.8

21

26.2

8

10.0

2.54

0.45

1

1.98

0.75

المتوسط العام

ال يوجــد عمــل مــن غــر أن تعرتضــه معوقــات
وحتديــات ،خاصــة يف بدايــة مزاولــة العمــل ،لكنهــا
مــع االســتمرار والتخطيــط والدراســة تبــدأ بالــزوال،
أو يتعامــل معهــا الفــرد حســب احلاجــة واملوقــف،
وممــا يقلــل مــن مســاوئ املعوقــات النتائــج اإلجيابيــة
للعمــل .ويالحــظ مــن بيانــات اجلــدول رقــم ()6
أن املتوســط العــام ملحــور معوقــات عمــل املــرأة
الســعودية مــن املنــزل قــد بلــغ ( ،)1.98وبانحــراف
معيــاري قــدره ()0.75؛ أي :أن االســتجابات تقــع
يف وزن «موافــق إىل حــد مــا»؛ ألن ســبع عبــارات
وقعــت يف وزن «املوافقــة إىل حــد مــا» ،ويالحــظ أن
أغلبيــة النســاء وافقــن عــى عبــاريت « قلــة العاملــة»
و»صعوبــة التســويق» ،أمــا عبــارة «بيئــة غــر مرحيــة
للعمــل» حصلــت عــى أغلبيــة غــر موافقــة ،ووقعت
يف الرتتيــب األخــر بــن العبــارات.
مناقشة النتائج:
أوضحــت الدراســة احلاليــة الدوافــع التــي أســهمت
بقيــام املــرأة الســعودية بالتجــارة املنزليــة يف جمتمــع
يؤمــن بــأن الرجــل ويل أمــر املــرأة ،واآلليــة التــي
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تعمــل هبــا هــذه املــرأة ،وآثــار هــذا العمــل عليهــا،
واملعوقــات التــي تواجههــا أثنــاء تأديتهــا لعملهــا.
وقــد توصلــت الدراســة أن الــايت يعملــن مــن
املنــزل هــن مــن فئــة الشــباب ،وغالبــ ًا جامعيــات؛
لعــدم توفــر وظائــف رســمية تناســب مؤهالهتــن،
تتفــق هــذه النتيجــة مــع مــا اســتنتجته «املالحــي»
(2014م) ،يف حــن اختلفــت مــع نتيجــة دراســة
«العيــدان» (2013م) التــي شــملت خمتلــف األعــار،
وهــذا راجــع لطبيعــة األعــال التــي قمــن هبــا يف
دراســة «العيــدان» ،فعــى الرغــم أهنــن يقعــن ضمــن
«االقتصــاد اخلفــي» إال أنــه خــارج املنــزل.
إن احلالــة االقتصاديــة للمــرأة قــد تدفعهــا لعمــل
مرشوعــات ومنتجــات وخدمــات تقدمهــا مــن
املنــزل ،وحتقــق هلــا منفعــة ماديــة ،يضــاف إىل ذلــك أن
لدهيــا رغبــة لتحقيــق ذاهتــا وحتقيــق مكانــة اجتامعيــة،
فهــي ترغــب أيضـ ًا بمســح الصــورة التقليديــة عنهــا،
وحتــاول اإلســهام بــا لدهيــا مــن قــدرات وإمكانــات،
وقــد أدت هــذه الدوافــع يف الســنوات األخــرة
إىل انتشــار ظاهــرة عمــل املــرأة مــن منزهلــا ،وهــو
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عمــل حيقــق هلــا البقــاء يف املنــزل ،ورعايــة شــؤونه،
وهــو يتناســب مــع وضعهــا االجتامعــي يف املجتمــع
الســعودي ،ويف الوقــت نفســه حيقــق هلــا ربح ـ ًا ناجت ـ ًا
مــن جهدهــا وموهبتهــا .إن مشــاركة املــرأة يف ميــدان
العمــل وإســهامها يف قطاعــات اإلنتــاج -ســواء
مــن املنــزل أو خــارج املنــزل -ينطــوي عــى تعبئــة
كل طاقــات العمــل البــري وخدماتــه اإلنتاجيــة يف
عمليــة تطوريــة للنهــوض باملجتمــع ،وهــذا الوضــع
يــؤدي إىل تغيــر مركــز املــرأة االجتامعــي ووظائفهــا
االجتامعيــة ،وقــد أكــدت هــذه الدراســة عــى مــا
اســتنتجته دراســة «املالحــي»(2014م) عــى أن
الدافــع االقتصــادي املتمثــل بمســاعدة األرسة مادي ـ ًا،
والرغبــة يف االســتقالل املــادي كانــا مــن أهــم دوافــع
امتهــان املــرأة للعمــل مــن داخــل املنــزل ،وقــد شــجع
عــى ذلــك عــدة مــن العوامــل؛ منهــا :عــدم االرتبــاط
بإجــراءات رســمية ،وتوفرشــبكات التواصــل احلديثــة
التــي تســاعد عــى تكويــن االجتــاه نحــو العمــل مــن
املنــزل ،وهــذا يؤكــد مايــراه (العيســى1418 ،هـــ) أن
إمكانيــة تطبيــق أســلوب العمــل عــن بعــد يوجــد
فرصــ ًا وظيفيــة للمــرأة الســعودية.
واتضــح مــن النتائــج أيض ـ ًا أن اســتغالل املوهبــة لــه
دور يف احلــث عــى العمــل مــن املنــزل ،ممــا يؤكــد
نتيجــة «القــايض» (2011م) ،واليمكــن لعمــل
أن يســتمر دون ملــس آثــار اجيابيــة .ومــن النتائــج
اإلجيابيــة لعمــل املــرأة مــن منزهلــا -إىل جانــب
احلصــول عــى دخــل -أنــه يمكنهــا مــن التوفيــق
بــن مهــام األرسة ومهــام العمــل ،ممــا يؤكــد نتيجــة
«املالحــي»(2014م) ،كــا أنــه يوســع مــن شــبكة
العالقــات االجتامعيــة ،ويزيــد مــن اخلــرة ،وهــذا
اليعنــي خلــوه مــن املعوقــات ،فعمــل املــرأة ينطــوي
عــى حتديــات وعقبــات أكثــر مــن الرجــل ،فهنــاك
عــدد مــن املعوقــات التــي تواجهــا املــرأة العاملــة
بشــكل عــام؛ مــن ذلــك :اجلمــع بــن مســؤولياهتا
داخــل األرسة ومهــام عملهــا الــذي جتنــي مــن ورائــه
دخــ ً
ا ماليــ ًا ،فازدواجيــة املهــام اليوميــة تــؤدي إىل
عــدة مشــاكل اجتامعيــة ،وصحيــة ،ونفســية .وتعــاين

املــرأة الســعودية بالــذات مــن املواصــات؛ حيــث
يتطلــب خروجهــا االعتــاد عــى رجــل للوصــول إىل
مقــر عملهــا ،وبعــض النســاء ال جيــدن من يســاعدهن
يف حــل هــذه املشــكلة مــن أفــراد أرسهــن ،خصوصـ ًا
وأن العالقــات العائليــة أصبحــت أقــل ترابطــ ًا كــا
رآهــا «النمر»(1408هـــ )229- 227:قبــل ثالثــن
عامــ ًا ،والوضــع احلــايل يؤكــد ذلــك ،لــذا فــإن
العمــل مــن داخــل املنــزل يســاعد عــى حــل مشــكلة
املواصــات .إن جلــوء بعــض النســاء الســعوديات
للعمــل مــن املنــزل تقــف وراءه دوافــع عــدة؛ منهــا:
عوامــل ذاتيــة ،وأخــرى اجتامعيــة واقتصاديــة؛ ومــن
أمههــا :رغبــة النســاء يف التحكــم بأوقاهتــن ،وعــدم
االرتبــاط بمواعيــد رســمية ،إضافــة إىل اســتغالل
مواهبهــن ،وتوفــر دخــل إضــايف ألرسهــن ،خاصــة
يف زمــن انخفــاض فــرص التوظيــف يف القطاعــن
العــام واخلــاص بــا يتناســب مــع مؤهالهتــن ،وأن
ظروفهــن هلــا الــدور األكــر يف دفعهــن للعمــل يف
املنــزل.

مناقشة النتائج يف ضوء نظريات الدراسة:

لقــد أثــر التطــور االقتصادي يف املجتمع الســعودي،
والتحديــث عــى اجلوانــب الثقافيــة ألفــراده ،فارتفــاع
دخــل الدولة مــن النفــط ،وتطــور املجتمــع ،جعل كل
فــرد يطمــح إىل أن يطــور نفســه ،وهــذا التطورشــمل
املــرأة الســعودية كــا شــمل الرجــل ،فنتيجــة هلــذا
التحديــث بــدأت تســعى إىل تطويــر نفســها ماديــ ًا
ومعنويــ ًا ،واجتهــت للبحــث عــن عمــل ،فــإن مل
يتوفــر هلــا العمــل الرســمي مارســت العمــل الــذي
يــدر عليهــا دخ ـ ً
ا وهــي يف منزهلــا -وإن كان بــدون
ترصيــح ،-وهبــذا العمــل جتمــع بــن أداء وظيفتهــا
كربــة منــزل ،وبــن إجيــاد مصــدر دخــل إضــايف
لعائلتهــا ،وهــي بذلــك تســاعد عــى اســتمرار األرسة
ومتاســكها وتكاملهــا واســتقرارها .وباعتامدهــا عــى
نفســها تكــون قــد حققــت ذاهتــا ،وحتــررت مــن قيــود
ويل األمــر ،وبذلــك تســاعد عــى رفــع قيمــة املــرأة
عــن طريــق تأكيــد قدرهتــا عــى االســتقالل ،وعــدم
االتــكال عــى الرجــل ،وأيضــ ًا تســاعد عــى إعــادة
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التــوازن الــذي حيــدث بســبب ختــي ويل األمرعــن
مســؤولياته ،أو ختــي املجتمــع عــن واجباتــه جتــاه
املــرأة ،وخللــق التــوازن بــن متطلبــات احليــاة املاديــة
ومتطلبــات الــدور الثقــايف واالجتامعــي احلديــث.

االتصــال االجتامعــي اســتطاعت بعــض النســاء
نــر منتجاهتــن ،وأصبــح هلــن مســتفيدون (زبائــن)،
وهــذا يوفــر عــى البعــض كثــر ًا مــن اجلهــد واملــال،
ويشــجعها عــى االســتمرار يف العمــل مــن املنــزل.

ويمكــن االســتفادة مــن النظريــة البنائيــة الوظيفيــة
بالنســبة لعمــل املــرأة مــن داخــل املنــزل؛ حيــث
إن البنائيــة الوظيفيــة تــرى أن املجتمــع عبــارة عــن
نســق ،ويتحقــق التــوازن يف هــذا النســق إذا أدى كل
جــزء فيــه وظيفتــه ،وبــا أن األرسة هــي اخلليــة األوىل
يف املجتمــع ،وأن املجتمــع يتكــون مــن جمموعــة مــن
الوحــدات أو األنســاق التــي تكمــل بعضهــا البعــض،
وأن املــرأة رشيــك يف األرسة ويف تنشــئة أفرادهــا،
لذلــك ُيعــد عمــل املــرأة مــن املنــزل أحــد األمــور
التــي تســهم يف أداء الوظيفــة االقتصاديــة التــي تســهم
يف التنشــئة الصحيحــة؛ ألهنــا تعمــل عــى إنعــاش
احلالــة االقتصاديــة لــأرسة ،ممــا يســهم يف تنميــة
مــوارد األرسة ،ومــن ثــم تســتطيع تلبيــة احتياجاهتــا
واحتياجــات أفــراد أرسهتــا ،وتكــون بذلــك قــد
نجحــت يف أداء وظيفتهــا التــي جيــب عليهــا أداؤهــا،
ونجحــت يف الوقــت نفســه عــى تدعيــم إحــدى
وحــدات املجتمــع ،ممــا يــؤدي إىل دعــم املجتمــع
ككل ،وحتقيــق التــوازن العــام يف النســق ،يضــاف
إىل ذلــك أن تكنولوجيــا العــر قــد ســاعدت عــى
إحــداث نــوع مــن التــوازن بــن القيــم ومتطلبــات
احليــاة احلديثــة.

ونالحــظ أيضــ ًا أنــه قــد يكــون هنــاك خلــل يف
تــوازن النســق؛ ألن الوظيفــة االقتصاديــة يف املجتمــع
الســعودي مــن وظائــف الرجــل ،وقــد يكــون قــد
قــر يف أدائهــا ،أو مل يســتطع تلبيــة االحتياجــات
املتجــددة ألفــراد أرستــه ألســباب خمتلفــة ،لــذا
اســتدعى البحــث عــن وســائل أخــرى؛ لتحقيــق
هــذه املتطلبــات املتجــددة ،متثــل ذلــك يف بحــث املــرأة
عــن عمــل مــن املنــزل ،وقــد ســاعدت التكنولوجيــا
احلديثــة عــى إحــداث نــوع مــن التــوازن بــن القيــم
االجتامعيــة الســعودية ومتطلبــات احليــاة احلديثــة
ألفــراد األرسة ،ومــا تقــوم بــه املــرأة هــو أســاس
حتقيــق انســجام بــن مكونــات البنــاء االجتامعــي
والتكامــل بــن الوظائــف األساســية.

إن التوجــه نحــو التقنيــة والتعامــل الرسيــع مــع
التطــور التكنولوجــي لــه جانبــان؛ أحدمهــا :أدى
إىل تقليــل فــرص احلصــول عــى وظائــف بالنســبة
للحاصــات عــى املؤهــات املتوســطة واجلامعيــة؛
بســبب خلــل نظــم التعليــم التــي ال يوجد هلــا جوانب
تطبيقيــة ،وأن الفتيــات احلاصــات عــى املتوســطة
الفنيــة هــن األقــل يف احلصــول عــى فــرص عمــل.
واجلانــب اآلخــر :أن التكنولوجيــا ســاعدت عــى نرش
إنتــاج عمــل املــرأة مــن املنــزل ،فبواســطة وســائل
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وتبــن أيض ـ ًا إمكانيــة تطبيــق نظريــة الــدور يف عمــل
املــرأة مــن املنــزل ،انطالقــ ًا مــن الــدور اخلــاص
باملــرأة؛ حيــث تســعى املــرأة نحــو أداء دورهــا
بمامرســة هــذا العمــل؛ لتعزيــز مكانتهــا االجتامعيــة
التــي تنــادي هبــا هــذه النظريــة ،واحلــد مــن املشــاكل
أو الرصاعــات التــي تنتــج عــن نقــص يف االحتياجات
املاليــة ،وبذلــك حيافــظ عمــل املــرأة داخــل األرسة
عــى املكانــة االجتامعيــة لــأرسة ،ويعــزز الــدور
اخلــاص باملــرأة بقيامهــا بمســؤوليتها جتــاه أبنائهــا،
وجتــاه أرسهتــا ،وجتــاه املجتمــع.
ونالحــظ أيضــ ًا أن قيامهــا بــدور العاملــة مــن
منزهلــا تكــون قــد حققــت ذاهتــا ،وعــززت مكانتهــا
االجتامعيــة ،ودعمــت اســتقالليتها ،وقللــت مــن
اعتامدهــا عــى الرجــل ،وحاولــت مواكبــة العــر بــا
يتناســب مــع القيــود االجتامعيــة املفروضــة عليهــا،
كــا أن ذلــك يســاعدها عــى التغلــب عــى كثــر
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مــن معوقــات العمــل ومصاعبــه التــي تعــاين منهــا
املــرأة العاملــة؛ كمشــاكل املواصــات ،ومــن ذلــك
االســتغناء عــن الســائق الــذي يرهــق وجــوده ميزانيــة
األرسة ،ويف قيامهــا بوظيفتهــا مــن منزهلــا تكــون قــد
حققــت التــوازن يف املســتوى االقتصــادي ،وجنبــت
أرسهتــا الوقــوع يف الفقــر ،ويف اســتغالهلا لوقتهــا
ومهاراهتــا التــي متتلكهــا ،ســواء كانــت مهــارة الطبخ،
أو اخلياطــة ،أو تصميــم األزيــاء والديكــورات ،أو
التجميــل ،أو القيــام بالدراســات وطباعــة البحــوث،
وبقيامهــا هبــذه األعــال تكــون قــد أســهمت يف وجود
حــل ملشــكلة البطالــة التــي تعــد ظاهــرة خطــرة يف
جمتمعنــا الســعودي يف وقتنــا احلــارض.

توصيات الدراسة:

تشــجيع العمــل مــن املنــزل للمــرأة ،وحديثــي
التخــرج مــن اجلنســن ،خاصــة يف أوقــات انخفــاض
فــرص العمــل الرســمي ،مــن خــال وســائل
اإلعــام واجلهــات احلكوميــة املعنيــة ،ومؤسســات
املجتمــع املــدين.
تشــجيع اإلنتــاج مــن التجــارة املنزليــة مــن خــال
اســتقطاهبا للمهرجانــات ،والبــازارات ،واالحتفاالت
الرســمية.
اســتقطاب العاملــن مــن املنــزل لعــرض جتارهبــم عىل
طلبــة اجلامعــات ،ويف الربامــج التلفزيونيــة املختلفة.
تقنــن العمــل مــن املنــزل لــكال اجلنســن مــن خــال
وزارة الصناعــة والتجــارة؛ حلاميــة صاحــب العمــل
واملســتهلك.
مراقبــة املنتــج ،والبيئــة ،والعاملــن؛ مــن خــال
البلديــات املحليــة ومحايــة املســتهلك ،وإنشــاء جلنــة
متخصصــة لــإرشاف عليهــم.
توعيــة املســتهلكني لتجنــب األرضار التــي قــد حتــدث
مــن منتجــات ال ختضــع للقوانني.
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املراجع
بوعيل ,عبـــد اهلل جـــواد ( )2008دور عمل املرأة يف
اقتصاد الســـعودية :دراســـة تطبيقية ملوظفات املنطقة
ا لرش قية .
رســالة ماجســتري غــر منشــورة ،كليــة إدارة
األعــال ،جامعــة امللــك ســعود ،الريــاض.
الرتكــي ،عــاد ( )2005تشــغيل اإلنــاث يف القطــاع
غــر املنظــم بتونــس .منظمــة العمــل العربيــة.
اجلويــر ,إبراهيــم مبــارك ( )1416عمــل املــرأة يف
املنــزل وخارجــه .الطبعــة األوىل ،الريــاض :العبيكان.
احلســن ,إحســان( )2005النظريــات االجتامعيــة
املتقدمــة .عــان :دار وائــل للنــر.
محــزة ،أمــرة عبــداهلل (  )٢٠١٠واقع مرشوعــات املرأة
نموذجا.
متناهيــة الصغــر يف الســودان واليــة هنرالنيــل
ً
جملــة دراســات جمتمعيــة ،العــدد الســادس.29-1 ،
احلمــاوي ،صالــح عبداملعتمــد ( )2010احلاميــة
االجتامعيــة والضامنــات القانونيــة الواجــب توفرهــا
للمــرأة العاملــة يف قانــون العمــل.

www.arabpsycho.blogspot.com

احلمــودي ،غــادة صالــح ( )2008جمــاالت
العمــل املمكنــة أمــام املــرأة يف القطــاع اخلــاص.
رســالة ماجســتري غــر منشــورة ،كليــة العلــوم
اإلداريــة ،جامعةامللــك ســعود ،الريــاض.
الدخي ـل ,وفيقــه عبــد املحســن ( )2000عمــل املــرأة
الســعودية :دراســة لتطــور وضعهــا الوظيفــي يف
القطــاع احلكومــي يف اململكــة العربيــة الســعودية.
مكتبــة امللــك عبدالعزيــز العامــة.
24

الدقــس ،حممــد ( )2007إشــكالية عمــل املــرأة
العربيــة وأبعادهاالجتامعيــة واإلقتصاديــة.

http://www.amanjordan.org/aman_studies/
wmview.php?ArtID=1222

الساعة  8:08مسا ًء .مارس .)2015( 23
الرشــيد،غادة عبــداهلل ( )2009مــدى إقبــال املــرأة
الســعودية عــى العمــل يف القطــاع اخلــاص.
كليــة العلــوم اإلدارية .رســالة ماجســتري غري منشــورة،
قســم إدارة األعــال ،جامعــة امللــك ســعود ،الرياض.
الســبيعي ،هنــاد عمــر ( )2013دور املرشوعــاتالنســائية الصغــرة يف حــل مشــكلة البطالــة يف اململكــة
العربيــة الســعودية.
رســالة دكتــوراة غــر منشــورة ،كليــة اإلدارة
واالقتصــاد ،األكاديميــة العربية املفتوحــة يف الدنامرك.
الشــلهوب ،هيفــاء عبــد الرمحــن (  ) ٢٠٠٩دور
املرشوعــات الصغــرة يف حتســن نوعيــة احليــاة
للشــباب :دراســة وصفيــة مطبقــة عــى صنــدوق
املئويــة يف مدينــة الريــاض.
املؤمتــر الــدويل العلمــي الثــاين والعــرون ،كليــة
اخلدمــة االجتامعيــة ،جامعــة حلــوان ،جملــد  ، ١١ص
ص .5297 - ٥٢٤0
الصيــاد ،حممــد حامــد ( )2006شــمول أصحــاب
املرشوعــات الصغــرة واملتوســطة بمظلــة التأمينــات
االجتامعيــة .منظمــة العمــل العربيــة ،اخلرطــوم:
املركــز العــريب للتأمينــات االجتامعيــة.
العيــدان ،مهــا عبــداهلل ( )2013املــرأة الســعودية
العاملــة يف قطــاع االقتصــاد غــر الرســمي :دراســة
لعينــة مــن الســيدات ذوات املهــن اهلامشــية يف مدينــة
الريــاض.
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رســالة دكتــوراة غــر منشــورة ،قســم الدراســات
االجتامعيــة ،جامعــة امللــك ســعود ،الريــاض.

منظمــة العمــل الدوليــة .)2004( .تقريــر النــدوة
النقابيــة حــول عمــل املــرأة يف القطــاع غــر الرســمي.
صنعــاء.

العيســى ،خالــد عبدالرمحــن (1418هـــ) إمكانيــة
تطبيــق أســلوب العمــل عــن بعــد للمســامهة يف إجيــاد
فــرص وظيفيــة للمــرأة الســعودية العاملــة  :رســالة
ماجســتري غــر منشــورة .كليــة اإلدارة ،جامعةامللــك
ســعود ،الريــاض.

http://www.ilo.org/beirut/areasofwork/
equality-discrimination/lang--ar/index.htm

الغامــدي ،حممد عيل (1432هـ) املعوقــات االجتامعية
والتنظيميــة للمرشوعــات الصغــرة .رســالة ماجســتري
غــر منشــورة ،كليــة العلــوم االجتامعيــة ،جامعــة
اإلمــام حممــد بــن ســعود اإلســامية ،الريــاض.

http://www.ilo.org/beirut/publications/
WCMS_457095/lang--ar/index.htm

الطريــف ،غــادة عبدالرمحــن( )2014األرس املنتجــة
واملشــاريع الصغــرة :الواقــع والطمــوح .الريــاض:
النــارش املؤلــف.
القــايض ،ازدهــار عبدالرمحــن ( )2011املرشوعــات
الصغــرة وتنميــة املــرأة الســعودية .رســالة ماجســتري
غــر منشــورة ،كليــة اللغــة العربيــة والدراســات
االجتامعيــة ،جامعــة القصيــم .
الفوزان،حممــد بــن بــراك ( )2012عمــل املــرأة يف
اململكــة العربيــة الســعودية .الريــاض :مكتبــة القانــون
واالقتصــاد .الطبعــة األوىل .
املتــويل ،منــى حممــد (  )2005املــرأة يف ســوق العمــل
غــر الرســمي يف مدينــة القاهــرة .دراســة ميدانيــة،
رســالة ماجســتري غــر منشــورة .جامعــة عــن
شــمس ،القاهــرة.
مركز دراسات أمان.)2001( .

www.alamuae.com

املشــوح ،ســامي عبدالعزيــز .)2006(.موســوعة
األرسة الســعودية،كريس األمــرة صيتــه بنــت
عبدالعزيــز ألبحــاث األرسة ،الريــاض.

منظمــة العمــل الدوليــة .)2016 ( .تقريــر املســاواة
بــن اجلنســن وعــدم التمييــز.

منظمــة العمــل الدوليــة .)2016 ( .املــرأة يف العمــل:
اجتاهــات .2016

املالحــي ،وضحــى ســلامن .)2014( .عمــل املــرأة
الســعودية يف املشــاريع املنزليــة الصغــرة يف مدينــة
الريــاض .رســالة ماجســتري غــر منشــورة ،كليــة
اآلداب ،جامعــة امللــك ســعود ،الريــاض.

مؤسســة النقــد العــريب الســعودي .)2016(.معــدل
التضخــم -22 ،ديســمرب.2016 -

http://www.sama.gov.sa/

النعيــم ،عزيــزة عبــداهلل .)2009( .اهلجــرة الداخليــة
وارتباطهــا بالفقــر احلــري يف بعــض األحيــاء
الشــعبية يف مدينــة الريــاض .رســالة دكتــوراة
منشــورة ،مركــز دراســات الوحــدة العربيــة ،بــروت.
النمــر ،ســعود حممــد .)1988( .املــرأة الســعودية
العاملــة .رســالة ماجســتري ،كليــة اآلداب ،جامعــة
امللــك ســعود ،الريــاض.
وزارة اخلدمــة املدنيــة .)2015( .اخلدمــة املدنيــة
باألرقــام للعــام املــايل 1437-1436هـــ .

https://www.mcs.gov.sa/Ministry/Statistics/
Documents/e1436_1437.pdf
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عزيزة النعيم  /مها عبداهلل العيدان  :دوافع ومعوقات ممارسة املرأة السعودية للتجارة املنزلية (دراسة ميدانية عىل عينة يف مدينة الرياض)

25

م2018  ديسمرب- هـ1440  ربيع األول، ) اجلزء الثاين15(  العدد، جملة العلوم اإلنسانية واإلدارية
.م2014 االقتصــاد الســعودي لعــام
http://www.mep.gov.sa/wp-content/plugins/
pdf-viewer-for-wordpress/web/viewer.
php?file=/wp-content/uploads/201603 //
arabicsecor.pdf

 إحصائيــات التعليــم.)2015( .وزارة التعليــم1 -1
.2015-2014 العالــي للعــام
http://departments.moe.gov.sa

33-Crosbie, T., & Moore, J. (2004). WorkLife Balance and Working from Home, Social
Policy and Society, V (3) Issue (03) July 223233.
Feistead, A., & Jewson, N. et al (2006).
Working at Home: statistical Evidence for
Seven Key Hypothesis, Employment &
Society, March 20 : 16717935 – Oliver, M. (2012). The Spatial
Implications of Home Working: a lefebvrian
approach to the rewards and challenges of
home-based work Organization, January Vol.
19 no 1 637936-Timasheff, N.,& Hteodorson, G.(1976).
Sociological Theory: its nature and growth.
Fourth edition, Random house, New York.

) دوافع ومعوقات ممارسة املرأة السعودية للتجارة املنزلية (دراسة ميدانية عىل عينة يف مدينة الرياض:  مها عبداهلل العيدان/ عزيزة النعيم

26

جملة العلوم اإلنسانية واإلدارية  ،العدد ( )15اجلزء الثاين  ،ربيع األول 1440هـ  -ديسمرب 2018م
شعرية االنزياح
في الشعر النسائي السعودي دراسة أسلوبية
د.عبداهلل السويكت

استاذ مشارك اللغة العربية
كلية الرتبية بالزلفي  -جامعة املجمعة

امللخص

حظيــت ظاهــرة االنزيــاح باهتــام كبــر مــن قبــل النقــاد وداريس

الظواهــر األســلوبية يف الشــعر قديــ ًا وحديثــ ًا عــى اختــاف

مســمياته ،وأولــوه عنايتــه املســتحقة مــن الدراســة والتحليــل؛

املتحــرف إىل غــر مــا هــو مألــوف مــن
ألن هــذا األســلوب
ِّ
الــكالم -حتــى ولــو كان شــعر ًا -يمنــح النــص وأبنيتــه النحويــة
وأســاليبه الرتكيبيــة أثــر ًا مجاليــ ًا و ُبعــد ًا إحيائيــ ًا ،وهبــذا املفهــوم

هييمــن االنزيــاح عــى النــص ليغــوص بــه مــن الســطحية إىل

ـأول
العمــق ،وحيرفــه مــن اللغــة املبــارشة إىل اللغــة الفنيــة؛ كــي يتـ َّ
ٍ
معــان أخــرى تســترت خلــف النــص.
القــارئ
ويف الشــعر الســعودي أمثلــة جديــرة بالدراســة والتأمــل
وخصوصــ ًا الشــعر النســائي منــه ،حيــث بــرزت العديــد مــن

االنتهــاكات للســائد املألــوف يف األلفــاظ والرتاكيــب ،وعندمــا

ختــرج تلــك عــن نمطهــا االعتيــادي فإهنــا تدخــل يف بــاب
االنزيــاح الــذي يعمــد إىل كــر النظــام املتــداول؛ هبــدف فتــح

النــص واقتنــاص أكــر عــدد مــن الــدالالت املمكنــة ،واالبتعــاد
بالنــص عــن املعنــى األصــي إىل االختفــاء خلــف النــص عنــد
إرادة التعبــر عــن أمــر يتعلــق باملــرأة وخصوصــ ًا إذا كان عــى

ســبيل املطالبــة باحلقــوق والتنديــد هبيمنــة الرجــل وتســلطه
أحيانــ ًا.

مقدمة

ُيعــد االنزيــاح واحــد ًا مــن القضايــا التــي تتعلــق
باملعنــى ،وينــدرج حتــت الدراســات األســلوبية؛ كــون
املبــدع يســتعمل لغــة وتراكيــب وصــور ًا خيــرج هبــا
عــن االســتخدام املألــوف؛ وفقــ ًا ملــا يمتلكــه مــن
تفــرد وإبــداع وجــذب؛ هلــذا لقيــت ظاهــرة االنزيــاح
اهتاممــ ًا كبــر ًا مــن قبــل النقــاد وداريس الظواهــر

Abstract
The deviation phenomena has a great care
from the critics and stylistics in the modern
and old poetry as they paid attention to
it from study and analysis. This deviated
style gives the text and its structures and
syntactical schemes a crucial and beautiful
influence. By this concept, the deviation
dominates the text and plows it from surface
to deep and from direct language to technical
one. The reader depicts another meanings
beyond the text. In the Saudi poetry, too
`many examples especially the female
poetry as too many familiar violations in
lexical and syntactical structures, when
these violations get out of its scheme, it
enters the deviation form which breaks the
handle system aims at text opening and
hunts too many lexis especially when it
tackles topics such as male domination and
voting for women›s› rights.

األســلوبية يف الشــعر قديــ ًا وحديثــ ًا عــى اختــاف
مســمياته ،وأولــوه عنايتــه املســتحقة مــن الدراســة
والتحليــل؛ ألن هــذا األســلوب يمنــح النــص وأبنيتــه
النحويــة وأســاليبه الرتكيبيــة أثــر ًا مجاليــ ًا و ُبعــد ًا
إحيائي ـ ًا ،وهبــذا املفهــوم هييمــن االنزيــاح عــى النــص
ليغــوص بــه مــن الســطحية إىل العمــق ،وحيرفــه مــن
ـأول القــارئ
اللغــة املبــارشة إىل اللغــة الفنيــة؛ كــي يتـ َّ
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معــاين أخــرى تســترت خلــف النــص.
ويف الشــعر الســعودي أمثلــة جديــرة بالدراســة
والتأمــل وخصوصــ ًا الشــعر النســائي منــه ،حيــث
بــرزت العديــد مــن االنتهــاكات للســائد املألــوف
يف األلفــاظ والرتاكيــب ،وعندمــا ختــرج تلــك عــن
نمطهــا االعتيــادي فإهنــا تدخــل يف بــاب االنزيــاح
الــذي يعمــد إىل كــر النظــام املتــداول؛ هبــدف
فتــح النــص واقتنــاص أكــر عــدد مــن الــدالالت
املمكنــة ،واالبتعــاد بالنــص عــن املعنــى األصــي إىل
االختفــاء خلــف النــص عنــد إرادة التعبــر عــن أمــر
يتعلــق باملــرأة وخصوصـ ًا إذا كان عــى ســبيل املطالبــة
باحلقــوق والتنديــد هبيمنــة الرجــل وتســلطه أحيان ـ ًا.
وســتحاول هــذه الدراســة حتليــل النصــوص الشــعرية
التــي أنتجتهــا الشــاعرة الســعودية يف العــر احلديث؛
الــذي يبــدأ مــن «صــدور أول ديــوان شــعري نســائي
متفــق عليــه يف اململكــة العربيــة الســعودية ،وذلــك
عــام 1383هـــ»( .)1حتــى عــام 1435هـــ وفقــ ًا
للمنهــج األســلويب الــذي يتخــذ ظاهــرة االنزيــاح
طريقتــه يف التنــاول؛ هبــدف الوصــول إىل املعــاين
واألفــكار املختبئــة خلــف النــص ،وقــد ال يكــون
بمقــدور الشــاعرة اإلفصــاح عنهــا ألســباب متعــددة
أمههــا العامــل االجتامعــي .وستقســم الدراســة إىل
قســمني :األول :االنزيــاح الرتكيبــي ،وهــو حيــدث
مــن خــال الربــط بــن الــدوال ببعــض يف العبــارة
الواحــدة ،أو يف الرتكيــب ،أو الفقــرة ،وســتتم
دراســته مــن خــال أربعــة انزياحــات عــى النحــو
اآليت :التقديــم والتأخــر ،واالعــراض ،واحلــذف،
واالنحرافــات عــن القواعــد النحوية .والقســم الثاين:
االنزيــاح االســتبدايل ،وهــو الــذي يتــم عــن طريقــه
اســتبدال املعنــى احلــريف املعجمــي للكلمــة باملعنــى
املجــازي اإلحيائــي ،فيتــم التحــول مــن املدلــول
األول إىل املدلــول الثــاين ،وحتــت هــذا القســم أربعــة
والكنايــة .وقــد اقتــرت الدراســة عــى هذيــن
( )1د.فــواز بــن عبدالعزيــز اللعبــون ،شــعر املــرأة الســعودية
املعــارص ،دراســة يف الرؤيــة والبنيــة ،الطبعــة األوىل،
1430هـــ2009/م ،سلســلة الرســائل اجلامعيــة ،جامعــة
اإلمــام حممــد بــن ســعود اإلســامية ،ص . 10
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انزياحــات :االســتعارة ،واملفارقــة ،واملجــاز املرســل،
النوعــن مــن االنزيــاح ألهنــا األشــهر يف الدراســات
األســلوبية التــي ختصصــت يف االنزيــاح ،ومهــا
اللــذان اســرعيا نظــر أكثــر الدارســن والنقــاد مــن
الغــرب كجاكبســون ( ،)2والعــرب كأمحــد ويــس(،)3
وغريهــم كثــر .ثــم ســينتهي البحــث بأبــرز النتائــج
التــي توصلــت إليهــا الدراســة ،ثــم ثبــت باملصــادر
واملراجــع.
هــذا واهلل أســال أن يوفقنــا إىل كل خــر ،وهــو اهلــادي
إىل ســواء الســبيل .

االنزياح يف اللغة:

مفهوم االنزياح

االنزيــاح يف اللغــة :زيــح :زاح يزيــح زحيــ ًا وزيوحــ ًا
وزحيان ـ ًا ،وانــزاح :ذهــب وتباعــد ،وأزحتــه وأزاحــه
غــره .ويف التهذيــب :الزيــح ذهــاب الــيء(.)4

االنزياح يف اصطالح النقاد:

شــاع املفهــوم االصطالحــي لالنزيــاح؛ نظــر ًا لعراقــة
وجــوده يف الدراســات النقديــة القديمــة وكثــرة
تداولــه يف الدراســات األســلوبية احلديثــة ،ولــن أقــف
عنــد املفهــوم كثــر ًا؛ ألين لــن أضيــف عــى ماجــاء بــه
أولئــك شــيئ ًا ذا بــال ،وحســبي هنــا الوقــوف عنــد
املفهــوم وقفــة تفصــح عــن مــراده االصطالحــي.
ٍ
عجــل -التطــور التارخيــي هلــذا
ولــو تتبعنــا -عــى
املصطلــح لوجدنــا أن لــه جــذور ًا ضاربــة يف عمــق
النقــد ،لكنــه يف غــر مســاه الــذي اســتقر عليــه اآلن.
ومهــم هنــا أن نشــر إىل التحــوالت املصطلحيــة
( )2انظــر :د.مســعود بودوخــة ،األســلوبية وخصائــص اللغــة
الشــعرية ،الطبعــة األوىل2011 ،م ،عــامل الكتــاب احلديــث،
األردن ،ص.43
( )3انظــر :د.أمحــد حممــد ويــس ،االنزيــاح مــن منظــور
الدراســات األســلوبية ،سلســلة كتــاب الريــاض الشــهري،
الطبعــة األوىل ،أبريــل 1424هـــ2004/م ،مؤسســة الياممــة
الصحفيــة ،الريــاض ،ص .111
( )4انظــر :حممــد بــن جــال الديــن ابــن منظــور ،لســان
العــرب( ،د.ت) ،دار صــادر ،بــروت ،مــادة زيــح.
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والتقلبــات اللفظيــة التــي مــرت عــى هذا األســلوب؛
انطالقــ ًا مــن تراثنــا النقــدي والبالغــي ،وانتهــا ًء
بالدراســات األســلوبية احلديثــة؛ ألن للشــعر مزيــد
مزيــة عــى غــره مــن الــكالم املألــوف خلصائــص
معينــة يتكــئ عليهــا حمقق ـ ًا مــن خــال ذلــك وظيفــة
بنائيــة داخــل النــص عــى مســتوى اللفــظ والرتكيــب،
وهــو الــرزخ بــن الشــعر والنثــر املــوزون.
وتأسيس ـ ًا عــى ذلــك ،فقــد فطــن لظاهــرة االنزيــاح
عــدد مــن نقادنــا القدامــى وكانــت تســمى يف كتبهــم
بغــر مســاها احلــايل ،وقــد أفــاض د.أمحــد ويــس
احلديــث عــن مصطلــح العــدول يف تراثنا النقــدي ،ثم
اختــر عالقتــه بظاهــرة االنزيــاح بقولــه« :وربــا كان
مصطلــح العدول هـــو أقـــوى املصطلحات البالغيـــة
القديــــمة تعبـــر ًا عــن مفهـــوم االنزيــاح»()5؛ التفاق
مفهومــه اللغــوي مــع معنــى االنزيــاح ،فعــدل عــن
الــيء يعــدل عــدالً وعــدوالً :حــاد ،وعــن الطــرق
جــار( ،)6وبــا تتيحــه متطلباتــه الفنيــة مــن قــدرة عــى
التشــكل األســلويب املعتمــد -يف أغلــب أحوالــه -عىل
عنــر املفاجــأة والتأثــر ،فقــد ورد العــدول عنــد ابــن
جنــي يف كتابــه «اخلصائــص» يف قولــه« :ونحــو مــن
تكثــر اللفــظ لتكثــر املعنــى العــدول عــن معتــاد
لفظــه»( ،)7وورد العــدول لديــه يف معــرض حديثــه
عــن املجــاز بقولــه« :وإنــا يقــع املجــاز ويعــدل
إليــه عــن احلقيقــة ملعــان ثالثــة ،وهــي :االتســاع،
والتوكيــد ،والتشــبيه»(.)8
واســتخدمه عبدالقاهــر اجلرجــاين عنــد حديثــه عــن
تقســيم الــكالم الفصيــح بقولــه« :اعلــم أن الــكالم
الفصيــح ينقســم قســمني :قســم تعــزى املزيــة
واحلســن فيــه إىل اللفــظ ،وقســم يعــزى ذلــك فيــه
إىل النظــم .فالقســم األول :الكنايــة واالســتعارة

والتمثيــل الكائــن عــى حــد االســتعارة ،وكل مــاكان
فيــه عــى اجلملــة جمــاز واتســاع وعــدول باللفــظ عــن
الظاهــر»( ،)9كــا ورد اســتعامل مصطلــح العــدول عند
كثــر مــن النقــاد القدامــى كالقــايض اجلرجــاين ،وأيب
هــال العســكري ،والزخمــري ،وغريهــم.
واســتُعمل لــدى النقــاد القدامــى عــدد مــن
املصطلحــات التــي تقــرب كثــر ًا مــن االنزيــاح؛
وقــد رصــد د.أمحــد ويــس عــدد ًا مــن املصطلحــات
التــي اســتخدمها النقــاد القدامــى يف كتبهــم داللــة
عــى االنزيــاح ومنهــا :االنحــراف ،والتحريــف،
واالخــراع ،واالبتــكار ،والتغيــر ،واخلــروج،
واللحــن( ،)10وال أود االســتطراد يف تفاصيلهــا؛ ألهنــا
موجــودة يف مظاهنــا.
أمــا يف العــر احلديــث فقــد اهتمــت الدراســات
األســلوبية هبــذه الظاهــرة ،ودرســها عــدد مــن
نلــم
الباحثــن ،وال تســعنا طبيعــة هــذا البحــث أن َّ
هبــا؛ ألن نظرهتــم تباينــت واختلفــت باختــاف
تصوراهتــم ،وأيــا كان ذلــك االختــاف ،فهــم
يتفقــون يف حمصلــة الــرأي عــى أن االنزيــاح يقــوم
عــى االنحــراف واالبتعــاد عــن معتــاد الــكالم إىل
الــكالم الفنــي ،لكــن هــذا االتفــاق يف املفهــوم العــام
مل يمنــع مــن تعــدد املصطلــح لدهيــم« ،فعــدم الدقــة يف
الرتمجــة والنقــل مــن الثقافــات األخــرى أدى إىل نــوع
مــن الغمــوض واالضطــراب يف قضايــا املصطلــح،
فضــ ً
ا عــن اختــاف الثقافــات وتعــدد املــدارس
واالجتاهــات الفكريــة والفلســفية؛ ممــا أدى إىل
اإلشــكالية يف املصطلــح؛ ليكــون للمصطلــح الواحــد
أكثــر مــن لفظــة وعــدة مرادفــات»( ،)11وهــذا مــا
دعــا د.أمحــد ويــس يف كتابــه «االنزيــاح يف منظــور
الدراســات األســلوبية» أن حيــي أكثــر مــن أربعــن

( )5د.أمحــد حممــد ويــس ،االنزيــاح يف الــراث النقــدي
والبالغــي2002 ،م ،منشــورات احتــاد الكتــاب العــرب،
ســورية ،ص .37
( )6انظر :ابن منظور ،لسان العرب ،مادة «عدل».
( )7ابــن جنــي ،أبــو عثــان النحــوي ،اخلصائــص ،حتقيــق:
حممــد عــي النجــار( ،د.ت) ،دار الكتــاب العــريب ،بــروت،
. 267/3
( )8املرجع السابق. 442/2 ،

( )9عبدالقاهــر اجلرجــاين ،دالئــل اإلعجــاز ،حتقيــق :حممــود
شــاكر ،الطبعــة الثالثــة1413 ،هـــ ،1992/دار املــدين  ،جــدة،
ص.430-429
( )10انظــر :د.أمحــد حممــد ويــس ،االنزيــاح يف الــراث
النقــدي والبالغــي.50-35 ،
( )11عبــداهلل خــر محــد ،أســلوبية االنزيــاح يف شــعر
املعلقــات2013 ،م ،عــامل الكتــب احلديــث ،األردن ،ص .41
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جملة العلوم اإلنسانية واإلدارية  ،العدد ( )15اجلزء الثاين  ،ربيع األول 1440هـ  -ديسمرب 2018م
مصطلحــ ًا مســتخدم ًا يف النقــد العــريب احلديــث:
كالتجــاوز ،واملخالفــة ،واالنتهــاك ،والتحريــف،
واإلزاحــة ،واالنكســار ،واملفارقــة ،واالختــاف،
والتغريــب ،وغريهــا(.)12
أمــا عبدالســام املســدي فقــد ذكــر أن مصطلــح
املعــر عنــه يف الفرنســية
االنزيــاح «»L›écart
َّ
عســر الرتمجــة؛ ألنــه غــر مســتقر يف متصــوره؛
لذلــك مل يــرض بــه كثــر مــن رواد اللســانيات
واألســلوبية فوضعــوا مصطلحــات بديلــة عنــه،
وعبــارة انزيــاح ترمجــة حرفيــة للفظــة « ،»Ecartعىل
أن املفهــوم ذاتــه قــد يمكــن أن يصطلــح عليــه بعبــارة
التجــاوز ،أو أن نحيــي لــه لفظــة عربيــة اســتعملها
البالغيــون يف ســياق حمــدد وهــي عبــارة «العــدول»،
وعــن طريــق التوليــد املعنــوي قــد نصطلــح هبــا
عــى مفهــوم العبــارة األجنبيــة()13؛ وبنــا ًء عليــه
أحــى د.املســدي اثنــي عــر مصطلحــ ًا لالنزيــاح
ناســب ًا إياهــا إىل مــن بــادروا ببثهــا ســواء أكانــوا مــن
األســلوبيني املعارصيــن أو ممــن ســبقوهم ،كالتجــاوز،
واالنحــراف ،واالختــال ،واإلطاحــة ،واملخالفــة،
والشــناعة ،واالنتهــاك ،وخــرق الســنن ،واللحــن،
والعصيــان ،والتحريــف(.)14
ولعــل أقــرب املفاهيــم التــي تســتجيل املــراد مــن
االنزيــاح وتؤســس فلســفته مــا ذكــره د.أمحــد حممــد
ويــس بقولــه« :اســتعامل املبــدع للغــة مفــردات
وتراكيــب وصــور ًا اســتعامالً خيــرج هبــا عــا هــو
معتــاد ومألــوف بحيــث يــؤدي مــا ينبغــي لــه أن
يتصــف بــه مــن تفــرد وإبــداع وقــوة جــذب وأرس،
وهبــذا يكــون االنزيــاح هــو فيصــل مــا بــن الــكالم
الفنــي وغــر الفنــي»( ،)15وذاك هــو الفــارق اجلوهري
( )12د.أمحــد حممــد ويــس ،االنزيــاح مــن منظــور الدراســات
األســلوبية ،ص .65-64
( )13انظــر :د.عبدالســام املســدي ،األســلوبية واألســلوب،
الطبعــة الثالثــة(د.ت) ،الــدار العربيــة للكتــاب ،ص -162
.163
( )14انظر :املرجع السابق ،ص . 101-98
( )15د.أمحــد ويــس ،االنزيــاح يف منظــور الدراســات
األســلوبية ،ص .8
30

الــذي يعــد اللغــة الشــعرية لغــة نفاثــة تتغلغــل يف روع
املتلقــي وتعكــس قــدرة املبــدع عــى اســتخدام اللغــة
وتوليــد أســاليبها التأثرييــة.
ويف هــذا الســياق ســأقف عنــد تصــور جــان كوهــن
الــذي أســس توجهاتــه املنهجيــة وتأصيلــه لالنزيــاح
مكتفيــ ًا بــه كنمــوذج للنقــاد الغربيــن ،إذ يــرى أن
االنزيــاح مفهــوم واســع جــد ًا ،ويصعــب ختصيصــه،
وذلــك بالتســاؤل عــن علــة كــون بعــض أنواعــه
مجاليــ ًا والبعــض اآلخــر ليــس كذلــك؛ ألنــه يعتــر
اللغــة الشــعرية كواقعــة أســلوبية يف معناهــا العــام،
واألمــر األويل الــذي ســيبني عليــه هــذا التحليــل
هــو أن الشــاعر ال يتحــدث كــا يتحــدث النــاس
مجيعـ ًا بــل إن لغتــه شــاذة ،وهــذا الشــذوذ هــو الــذي
يكسبها أسلوبــــ ًا ،فالشعــــرية هي علــــم األسلوب
الشــعري( ،)16ويؤصــل لرؤيتــه بــا يســميه باالســتعارة
الشــعرية ،التــي يعرفهــا بأهنــا «انتقــال مــن اللغــة
ذات اللغــة املطابقــة إىل اللغــة اإلحيائيــة ،انتقــاالً
يتحقــق بفضــل اســتدارة كالم معــن يفقــد معنــاه
عــى مســتوى اللغــة األوىل؛ ألجــل العثــور عليــه يف
املســتوى الثــاين»( .)17
وهبــذا التصــور يكــون االنزيــاح قــد بــدا واضحـ ًا من
حيــث أنــه ظاهــرة أســلوبية ختــص اللغــة الفنيــة ،بــا
يمتلكــه مــن انزياحــات ناجتــة عــن خــرق القواعــد
املعتــادة يف الــكالم ســواء أكانــت نحويــة أم تركيبيــة،
ومــدى هيمنــة الوظيفــة اإلبالغيــة عــى أســاليب
اخلطــاب الشــعري.

شعر املرأة السعودية:

الشــك أن ظاهــرة االنزياح الشــعري إحــدى الظواهر
التــي ُدرســت مــن قبــل كثــر مــن النقــاد يف القديــم
واحلديــث ،ولعــل اجلديــد يف هــذه الدراســة أهنــا
مقصــورة عــى الشــعر النســائي وخصوص ًا الســعودي
منــه ،وجعلــت هــذه الدراســة بــؤرة الرتكيــز
( )16جــان كوهــن ،بنيــة اللغــة الشــعرية ،ترمجــة حممــد الــويل،
وحممــد العمــري ،الطبعــة األوىل1986 ،م ،دار توبقــال للنــر،
الــدار البيضــاء ،املغــرب ،ص.15
( )17املرجع السابق ،ص .206
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موجهــة إىل الشــعر النســائي؛ ألنــه -كــا يــرى
بعــض الدارســن -لــه خصوصيتــه التــي متيــزه عــن
أدب الرجــل؛ ذلــك أن أدب املــرأة نشــاط وجــداين
ذايت ،خيتلــف عــن باقــي العلــوم مــن هــذه الناحيــة،
فكيــف ال ختتلــف األديبــة عــن األديــب ،وبينهــا مــا
نعلــم مــن فــروق جوهريــة يف التكويــن ،واملــزاج،
والنظــرة إىل الكــون ،وكل مــا هــو عنــر مــن
عنــارص الشــخصية ،التــي كــون هبــا الرجــل رج ـاً،
واملــرأة امــرأة ،فليســت القضيــة قضيــة فصــل لنتــاج
اجلنســن ،بقــدر ماهــي قضيــة تتبــع أثــر الفــروق
اجلنســية عــى نتاجهــا األديب(.)18
ويف هــذا الســياق يطــرح د.عبــداهلل الغذامــي ســؤاالً
عريضــ ًا قائــاً :هــل انحــازت اللغــة إىل الرجــل؟
وهــل تــم تذكــر اللغــة تذكــر ًا هنائيــ ًا؟ أم أن هنــاك
جمــاالً للتأنيــث؟( ،)19ثــم جييــب عنــه بعــد حــن
مقــرر ًا «أن طريــق املــرأة إىل موقــع لغــوي لــن يكــون
عــر املحاولــة الواعيــة نحــو تأســيس قيمــة إبداعيــة
ألنوثــة تضــارع الفحولــة وتنافســها ،وتكــون عــر
كتابــة حتمــل ســات األنوثــة وتقدمهــا يف النــص
اللغــوي ال عــى أهنــا اســرجال ،وإنــا بوصفهــا قيمــة
إبداعيــة جتعــل األنوثــة مصطلح ـ ًا إبداعي ـ ًا مثلــا هــو
مصطلــح الفحولــة»(.)20
وهنــا ثمــة أســئلة أخــر يطرحهــا د.حســن املنــارصة:
هــل ختتلــف لغــة املــرأة عــن لغــة الرجــل بالغي ـ ًا؟!
بمعنــى هــل لغــة الرجــل أبلــغ وأقــوى مــن لغــة
املــرأة التــي قــد تتصــف بالثرثــرة والضعــف والتفاهــة
عــى حــد تعبــر بعضهــم؟! أم أن لغتهــا هــي األقــدر
عــى توصيــف األشــياء ،ومــن ثــم االبتعــاد عــن
الشــاعرية أو اخلطابيــة أو الشــكالنية الذكوريــة؟!
وهــل لغــة املــرأة هــي لغــة الفجــوات أو املســكوت
عنــه أو اهلامــس الــذي ال تســلط عليــه األضــواء يف

الوعــي الذكــوري؟( ،)21ومــن هنــا أرى أن للمــرأة
نفثتهــا اللغويــة اخلاصــة وأســاليبها املجدولــة يف
تفاصيــل األنثــى؛ ألن لغــة األنثــى باتــت ذات حقــول
دالليــة تالمــس قضيتهــا وتعالــج واقعهــا الــذي حجم
فرصهــا يف اإلبــداع ،وحــدَّ مــن حريتهــا يف التعبــر عام
تريــد ،وكان خمــاض ذلــك أن صاحــب ذلــك حمدوديــة
يف االنفتــاح عــى عــامل اإلبــداع ،فلجــأت إىل التعبــر
عــن ذلــك كلــه حتــت ســتار االســم املســتعار ملــدة
مــن الزمــن كالــذي رأينــاه لــدى بعــض الشــاعرات
الســعوديات.
ويــرى د.عيســى برهومــة أن تبايــن الســلوك اللغــوي
لــدى اجلنســن يظهــر تبعـ ًا لألثــر االجتامعــي املــارس
عــى اجلنســن ،فاملجتمعــات التــي تــرب حجبهــا
عــى األنثــى يــزداد فيهــا التبايــن بــن لغــة األنثــى
ولغــة الذكــر ،أمــا املجتمعــات التــي تتيــح للجنســن
التفاعــل واالختــاط ،فــإن الســلوك اللغــوي يتضــام
يف شــكل اخلطــاب ،واختيــار املفــردات ،بــل قــد
يتقــارب يف األداء اللغــوي ( ،)22فنظــرة د.برهومــة
نظــرة متوازنــة ألهنــا ربطــت الســلوك اللغــوي باألثــر
االجتامعــي املــارس عــى اجلنســن ،فمتــى مــا كان
قوي ـ ًا كان التبايــن شــديد ًا ومــا ال فــا !
أمــا يف اخلليــج واجلزيــرة العربيــة ،فــرى د.ســهام
الفريــح أنــه عــى الرغــم ممــا اكتســبته املــرأة مــن
حقــوق بعــد التطــور الــذي أصــاب املنطقــة منــذ
بدايــة اخلمســينات ،تفاوتــت فيــه مظاهــر هــذا التطور
بــن بلــد وآخــر ،لكنهــا بقيــت حمكومــة ببعــض
األعــراف والتقاليــد التــي حتــرم عــى بعــض النســاء
أبســط احلقــوق ،وقــد بقيــت هــذه النظــرة ســائدة يف
جمتمعــات اخلليــج واجلزيــرة العربيــة بقــدر متفــاوت
بــن جمتمــع وآخــر ،أو قــد تنعــدم يف بعــض جمتمعاتــه،
حتــى ه َّبــت ريــاح التغيــر بفضــل االنفتــاح
عــى العــامل ،وتكويــن العالقــات احلضاريــة بــن دول

( )18انظــر :عائشــة عبدالرمحــن ،األدب النســوي املعــارص،
مؤمتــر رومــا 1961م ،ص .133
( )19د.عبــداهلل الغذامــي ،املــرأة واللغــة ،الطبعــة الثالثــة
2006م ،املركــز الثقــايف العــريب ،الــدار البيضــاء ،ص .46
( )20املرجع السابق ،ص .55

( )21انظــر  :د.حســن املنــارصة ،النســوية يف الثقافــة واإلبداع،
2008م  ،عــامل الكتب احلديــث ،األردن ،ص .169-168
( )22انظــر  :د.عيســى برهومــة ،اللغــة واجلنــس ،حفريــات
لغويــة يف الذكــورة واألنوثــة ،الطبعــة األوىل2002 ،م ،دار
الــروق ،عــان ،ص.40
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جملة العلوم اإلنسانية واإلدارية  ،العدد ( )15اجلزء الثاين  ،ربيع األول 1440هـ  -ديسمرب 2018م
املنطقــة والــدول العربيــة مــن جانــب ،وبينهــا وبــن
دول العــامل املتحــر مــن جانــب آخــر ،إضافــة إىل
ذلــك انتشــار التعليــم ،ومشــاركة املــرأة يف عــدد مــن
جمــاالت العمــل العــام والعمــل التطوعــي.
وعندمــا بــرزت احلركــة الفنيــة يف املنطقــة ،وبــرزت
بعــض النســاء فيهــا بنظــم الشــعر كان يغلــب عــى
أشــعارهن الشــكوى مــن ضيــاع احلقــوق كاختيــار
الــزوج وحــق العمــل ،وتعرضــت بعضهــن إىل قضيــة
تعــدد الزوجــات ،وقضايــا الطــاق؛ التــي يكــون
الــزوج يف غالبهــا متجــر ًا فيبخــس الزوجــة حقهــا يف
هــذا الشــأن (.)23
أمــا يف اململكــة العربيــة الســعودية فيــراءى للدكتــور
راشــد عيســى أن صــدور ديــوان «عبــر الصحــراء»
للشــاعرة ســلطانة الســديري عــام 1956م يعــدُّ
مغامــرة وإنجــاز ًا جريئــ ًا للشــاعرة ،إذ كان الشــعر
الذكــوري ســيد الســاحة ،الفصيــح منــه والشــعبي،
لكــن نشــأة الشــاعرة يف بيئــة ثقافيــة تشــجع التعليــم
ويف أرسة هلــا حظــوة اجتامعيــة ومكانــة معروفــة حتــب
األدب والســيام يف الشــعر ،إضافــة إىل اليــر املــايل،
فــإن هــذه العوامــل أســهمت يف إخــراج الديــوان إىل
النــور .ويؤكــد د.راشــد عيســى أن ثمــة شــاعرات
أخريــات كتبــن الشــعر العــريب الفصيــح يف ذلــك
الوقــت ،لكــن ظروفهــن االجتامعيــة املتعــددة حالــت
دون نــره حتــى يف الصحــف؛ ألن ظهــور اســم املــرأة
يف الصحــف أو عــى غــاف كتــاب كان جــزء ًا مــن
ثقافــة العيــب الســائد آنــذاك(.)24
واحلــق أن أوســع دراســة تناولــت شــعر املــرأة
د.فــواز بــن عبدالعزيــز اللعبــون ،حيــث اشــتملت
الســعودية املعــارصة هــي الدارســة التــي قدمهــا
( )23انظــر :د.ســهام عبدالوهــاب الفريــح ،املــرأة العربيــة
واإلبــداع الشــعري ،الطبعــة األوىل1431 ،هـــ2010 /م ،دار
جريــر للنــر والتوزيــع ،عــان ،ص .163-162
( )24انظــر :د.راشــد عيســى ،قصيــدة املــرأة يف اململكــة
العربيــة الســعودية مقاربــة تطبيقيــة ،الطبعــة األوىل2010 ،م،
مــن منشــورات نــادي حائــل األديب ،دار االنتشــار العــريب،
بــروت ، ،ص .22-21
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معــارصة ،قامــت عــى انتقــاء النــاذج الشــعرية عــى
دراســة اثنتــن ومخســن شــاعرة ســعودية الســائدة
املعــرف هبــا شــك ً
ال وفنــ ًا ،وقــد خلصــت تلــك
الدراســة إىل مجلــة مــن النتائــج مــن أمههــا انطــواء
كثــر مــن الشــاعرات عــى مفــردات ذواهتــن يف
مجلــة مــن مناحــي وجدانياهتــن وتأمالهتــن ،ومــن
القليــل أن ُيرشكــن مفــردات خارجيــة يبادلنهــا األمل
أو االســىتغراق ،إضافــة إىل شــعور كثــر منهــن أن
هــذا العــامل ليــس عاملهــن ،وبنــا ًء عــى ذلــك عانــى
كثــر منهــن مــن الوحشــة واالغــراب ،وتصويــر
الرجــل -عــدا األب -يف كثــر مــن مضامينهــن
إمــا خصــم لــدود ،أو مــراوغ ماكــر ،أو انتهــازي
رشس ،أو منافــس مغــرور( ،)25وغــر ذلــك مــن
النتائــج ،التــي تظهــر قــدرة الشــاعرات الســعوديات
عــى اإلبــداع الشــعري؛ نظــر ًا «النعــكاس نزعتهــن
الفطريــة يف التأنــق والظهــور بمظهــر حســن عــى
مجلــة مــن نصوصهــن احلــرة» ( ،)26وهــو ماستعكســه
هــذه الدراســة مــن خــال ظاهــرة االنزيــاح يف الشــعر
النســائي الســعودي.

االنزياحــات األســلوبية يف الشــعر النســائي
الســعودي:

تضمنــت التجــارب الشــعرية للمــرأة الســعودية
الكثــر مــن املعطيــات الفنيــة ،واألدوات التعبرييــة،
والتصويــرات املتوهجــة التــي ميــزت شــعرها عــن
غــره ،حيــث بــرزت العديــد مــن املتشــاهبات الذاتيــة
ذات املدلــول االنفعــايل واملعنــى الشــعري املفصــح
عنــه حين ـ ًا واملنــزاح أحيان ـ ًا ُأخــر ،وبذلــك اســتندت
الشــاعرة الســعودية يف كثــر مــن مدلوالهتــا إىل
اخلــروج عــن املعــروف وكــر نظــام املألــوف؛ هبــدف
فتــح النــص واقتنــاص أكــر عــدد مــن الــدالالت
املمكنــة ،واالبتعــاد بالنــص عــن املعنــى األصــي إىل
االختفــاء خلــف النــص عنــد إرادة التعبــر عــن أمــر
يتعلــق باملــرأة وخصوصـ ًا إذا كان عــى ســبيل املطالبــة
( )25انظــر :د.فــواز اللعبــون ،شــعر املــرأة الســعودية املعارص،
ص . 638-637
( )26املرجع السابق ،ص.640
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جملة العلوم اإلنسانية واإلدارية  ،العدد ( )15اجلزء الثاين  ،ربيع األول 1440هـ  -ديسمرب 2018م
باحلقــوق ،أو التنديــد هبيمنــة الرجــل وتســلطه -مــن
وجهــة نظــر بعــض الشــاعرات-؛ ولذلــك يــرى
د.معجــب الزهــراين ،أن عــدد ًا قليـ ً
ا مــن الشــاعرات
مــن اجليــل اجلديــد حتديــد ًا -ينــزع اخلطــاب إىلالتــواري يف خلفيــة النــص الشــعري ممــا يــدل عــى أن
الوعــي االختــايف باهلويــة اخلاصــة مل يعــد جمــال شــك
يتطلــب اإلعــان عنــه والتأكيــد عليــه ،بــل أصبــح
حمايث ـ ًا للغــة الشــعرية وموجه ـ ًا عميق ـ ًا للــرؤى التــي
تنطــوي عليهــا( ،)27وهــو األمــر الــذي جعــل ظاهــرة
االنزيــاح تــرز بصــورة جليــة يف كثــر مــن املواقــف
التــي تصوغهــا املــرأة الســعودية شــعر ًا.
وقــد جتلــت مظاهــر هــذا االنزيــاح يف شــكلني
أساســن ســترتكز الدراســة عليهــا ،ومهــا اللــذان
ركــز عليهــا جاكبســون ،حيــث قســم االنزياحــات
«إىل انزياحــات تركيبيــة وأخــرى اســتبدالية»(،)28
فقــد اســرعيا نظــر الدارســن عندمــا يركــزون يف
دراســاهتم عــى االنزيــاح.

األول  :االنزياح الرتكيبي:

يالحــظ أن أهــم شــكل انزياحــي اســرعى نظــر
الدارســن هــو االنزيــاح الرتكيبــي ،وأبــرز تقنياتــه
احلــذف والزيــادة وتغيــر الرتــب( ،)29وغريهــا ممــا
ســتتناوله هــذه الدراســة.

( )27انظــر :د.معجــب بــن ســعيد الزهــراين ،أشــكال التفاعــل
بــن اخلطــاب النســوي واخلطــاب الشــعري ( حتليــل لنصــوص
الشــاعرات مــن اململكــة العربيــة الســعودية ومنطقــة اخلليــج)،
جملــة عــامل الكتــب ،مــج  ،25ع  ،6-5الربيعــان ،اجلامديــان،
1425هـــ /مايــو -يونيــو /يوليــو -أغســطس 2004م،
ص.480
( )28د.مســعود بودوخــة ،األســلوبية وخصائــص اللغــة
الشــعرية ،ص .43
( )29انظــر :إيفانكــوس ،نظريــة اللغــة األدبيــة ،ترمجــة حامــد
أبــو أمحــد1992 ،م ،مكتبــة القاهــرة ،ص .188

وحيــدث مثــل هــذا االنزيــاح مــن خــال طريقــة
يف الربــط بــن الــدوال بعضهــا ببعــض يف العبــارة
الواحــدة أو يف الرتكيــب والفقــرة ،ومــن املقــرر
أن تركيــب العبــارة األدبيــة عامــة والشــعرية منهــا
خاصــة ،خيتلــف عــن تركيبهــا يف الــكالم العــادي أو
يف النثــر العلمــي ،فحــن ختلــو كلــات هذيــن
األخرييــن إفــراد ًا أو تركيبــ ًا مــن كل فقــرة أو قيمــة
مجاليــة ،فــإن العبــارة األدبيــة أو الرتكيــب األديب قابــل
ألن حيمــل يف كل عالقــة قيمــة أو قيــ ًا مجاليــة(.)30
وإذا اســتقرأنا قصيــدة املــرأة الســعودية مــن نافــذة
انزياحهــا الرتكيبــي ســنجد بــن جنباتــه خطابــ ًا
يتهــادى حام ـ ً
ا كثــر ًا مــن الفــرادة ،بــا يتبــدى فيــه
مــن اســتعامل تطويعــي ملواطــن اجلــال بوســاطة
كلــات متمــردة وتراكيــب متفــردة هتــدف إىل ردم
اهلــوة بــن جســد املــرأة ولغــة هــذا اجلســد الــذي
حيــاول جاهــد ًا أن يعيــد صحــوة العقــل للرجــل،
ويســتعيد بعــد ذاك احلقــوق الطبيعيــة التــي تــرى
املــرأة أن الرجــل قــد صادرهــا!
ويف مضامــن الشــعر األنثــوي تتعــاىل عــى الــدوام
رصخــة االحتجــاج ،ويتــواىل اخلطــاب النســائي
الواعــي بالــذات املبدعــة لدهيــا ،والنازعــة يف كثــر
مــن مواقفهــا عــن التعبــر عــن هضــم حقوقهــا –
وفق ـ ًا لرؤيتهــا -التــي ظهــرت يل مــن خــال بعــض
النصــوص.
ويف هــذا املــكان «ترتبــط دراســة تراكيــب اجلمــل
الشــعرية بطبيعــة املوضــوع الــذي تتضمنــه تلــك
الرتاكيــب ،فضــ ً
ا عــن شــدة الدفــق االنفعــايل
()31
لــدى الشــاعرة»  ،ولــو دقــق القــارئ فيــا يقــف
عليــه مــن شــعر ســيجد أنــه تضمــن كثــرا ًمــن
التجــارب التــي أدت باالنزياحــات الرتكيبيــة أن
تتصــل بالسلســلة اخلطيــة لإلشــارات اللغويــة
عندمــا ختــرج عــن قواعــد النظــم والرتكيــب،
( )30انظــر :د.أمحــد حممــد ويــس ،االنزيــاح مــن منظــور
الدراســات األســلوبية ،ص .119-113
( )31فاطمــة حســن العفيــف ،لغــة الشــعر النســوي العــريب
املعــارص ،الطبعــة األوىل2011 /م ،عــامل الكتــب احلديــث
للنــر والتوزيــع ،إربــد ،األردن ،ص.259
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جملة العلوم اإلنسانية واإلدارية  ،العدد ( )15اجلزء الثاين  ،ربيع األول 1440هـ  -ديسمرب 2018م
وهــذا مــا ســتعاجله الدراســة مــن خــال بعــض
األســاليب اآلتيــة:

-1التقديم والتأخري:

وقــد يعلــو صــوت الشــاعرة الســعودية خارقـ ًا جــدار
الصمــت عندمــا تكــون املشــكلة التــي تــود التعبــر
عنهــا مشــكلة عامــة ،فتســتخدم أســلوب التقديــم
والتأخــر تعبــر ًا عــن تفاقــم املأســاة ،وقســوة األمل،
واشــتداد الشــكوى ،فالشــاعرة مريــم البغــدادي يف
قصيدهتــا «مأســاة برعــم» ترســم شــكوى فتــاة هربــت
مــن ظــروف أرسهتــا املفككــة واألب املشــغول واألم
املغلــوب عــى أمرهــا بكثــرة الرضائــر ،فــا كان مــن
تلــك الفتــاة إال أن تزوجــت مرغمــة مــن رجــل
يكربهــا بســنني عــاوة عــى بخلــه ،تقــول :

يعــد التقديــم والتأخــر ظاهــرة أســلوبية هلــا أمهيتهــا
يف إثــراء اللغــة الشــعرية وإغنــاء نســيجها بمســاحة
مــن احلريــة التــي تظهــر قــدرات املبــدع يف توليــد
معـ ٍ
ـان بالغيــة جديــدة مل تكــن لتؤدهيــا لــو ســار عــى
نظــام اجلملــة املعتــاد ،وهــو رس مــن أرسار بالغــة
اللغــة العربيــة.
ومعــروف أن أي تغيــر يف بنيــة الرتكيــب األســايس
والرتتيــب املعتــاد ،يعــد انزياحــ ًا عــن األصــل
واخرتاقــ ًا للحركــة األفقيــة للنــص التــي ينتظمهــا
تقديــم الفعــل عــى الفاعــل أو املبتــدأ عــى اخلــر،
فالشــاعرة الســعودية هتــدف يف معظــم انزياحاهتــا
عــن هــذا النظــام وعدوهلــا عــن الرتتيــب إىل أن املــرأة
جيــب أن يكــون هلــا هامــش كبــر مــن احلريــة للتعبــر
عــا تريــد بالطريقــة التــي تريــد ،وربــا وجــدت يف
التقديــم والتأخــر مقتضيــات تغ َّيتهــا؛ ألهنــا ل َّبــت
كثــر ًا مــن احتياجاهتــا احلياتيــة ،وفتحــت مســارات
واســعة مــن التعبــر.
والالفــت للنظــر يف هــذا النــوع مــن التعبــر أن
«العالقــة التــي تؤســس لشــعرية التقديــم والتأخــر ال
تكمــن يف جمــرد خــرق الرتــب ،بــل يمكــن رد ذلــك
إىل دخــول الداللــة –وهــي يف مســتوى معــن مــن
الرتكيــب -يف حيــز التحــول والوصــول باللغــة إىل
قمــة الشــعرية»(.)32
وقــد وجدنــا أن أكثــر أســلوب انزياحــي اســتهوى
َّ
واســتلذت التعبــر مــن خاللــه
الشــاعرة الســعودية
هــو أســلوب التقديــم التأخــر؛ ألن لــه دور ًا هامــ ًا
يف تنشــيط احلركــة الذهنيــة لدهيــا ،وأضحــى مــاذ ًا
تتخفــى خلفــه عنــد التعبــر عــن غــرض يصعــب
الترصيــح بــه أحيانــ ًا.

عمــدت الشــاعرة إىل أســلوب االنزيــاح ممثــ ً
ا
بأســلوب تقديــم اجلــار واملجــرور عــى معمولــه
يف موضعــن ،األول يف قوهلا«:مــن بخلــه ذابــت
عظامــي» ،والثــاين قوهلا«:وليــت لــه مجــاالً»؛ وهنــا
تكامــل املنتــج اإلبداعــي لــدى الشــاعرة بصــورة
مغايــرة للمعهــود يف نظــام اجلملــة ،وكأن يف ذلــك
إحيــا ًء بــأن مــا حــدث هلــذه الفتــاة إنــا هــو خمالــف
ومغايــر للبرشيــة الســوية التــي حتافــظ عــى أبنائهــا
وبناهتــا مــن الضيــاع والتفــكك األرسي ،فمســتوى
التحــول يف تركيبــة البنيــة العميقــة هلذيــن البيتــن
ُيقصــد مــن ورائــه التعبــر عــن حالــة خاصــة لكنهــا
حتمــل ضمــر ًا مجعيــ ًا لكثــر مــن الفتيــات الالئــي
مــررن بمثــل هــذه املأســاة التــي يف غالــب أحواهلــا
تكــون مآالهتــا إىل الطــاق واالنفصــال ،فاالنزيــاح
يف الرتكيــب مطابــق لالنزيــاح البــري عــن الفطــرة
الســوية.

( )32د.خــرة محــر العــن ،شــعرية االنزيــاح ،دراســة يف
مجاليــات العــدول ،الطبعــة األوىل2001 ،م ،مؤسســة محــادة
للدراســات اجلامعيــة والنــر والتوزيــع ،إربــد ،ص.41

( )33د.مريــم بغــدادي ،ديــوان «عواطــف إنســانية» ،الطبعــة
األوىل1400 ،هـــ1980/م ،هتامــة ،جــدة ،ص .122
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جملة العلوم اإلنسانية واإلدارية  ،العدد ( )15اجلزء الثاين  ،ربيع األول 1440هـ  -ديسمرب 2018م
بــ«ســاؤها»؛ داللة
وهلــدى الدغفــق قصيــدة عنونتهــا
َ
عــى صفــاء الفضــاء األرسي عندمــا تكــون األرسة
مســتقرة ال خيالــط صفوهــا كــدر ،فكــا أن العالئــق
متتــد بــن األرض والفضــاء الصــايف ،إذن البــد أن
يمتــد ذلــك الصفــاء إىل حميــط العالقــات الزوجيــة،
تقــول:
َتفت َ
ريشتيها ال ُعصفور ُة
ن ْ
ناولتهام إياه
ُ
َط َارتا
يدا ُه َجنَاحان.)34(...
نــص قصــر متكامــل خيتــزل قصــة احليــاة الزوجيــة يف
عمرهــا الطويــل ،ويســتبطن عــوامل النجــاح األرسي،
فجــال االنزيــاح هنــا مقصــود لذاتــه ولغــره ،فعنونــة
القصيــدة بـ«ســاؤها» والتعبــر عــن بطلــة القصــة
«العصفــورة» هنــا بضمــر الغيبــة «هــا» يف العنــوان
يتيــح للشــاعرة أن تزيــح تلــك البطلــة عــن مكاهنــا
وتؤخرهــا يف متــن النــص ،وهنــا اســتحضار للفعــل
«نتفــت» ومتعلقــه «ريشــتيها» قبــل حضــور الفاعــل
«العصفــورة» ،فالتأخــر خــر هلــا ليــزداد الشــوق
إليهــا ،فالضيــف دائــ ًا حيــر متأخــر ًا لترشئــب لــه
األعنــاق ،وهــذا مــا تقصــده الشــاعرة ،فبمجــرد
حضورهــا إليــه بعــد طــول انتظــار هــا هــي تناولــه
ريشــتيها ليطــرا معـ ًا إىل ســاء احلــب واحلنــان معلنــن
بــدء الرحلــة الفضائيــة يف حيــاة مشــركة ،فمكمــن
االنزيــاح هنــا يف تقديــم الريشــتني اللتــن نتفتهــا املرأة
مــن جســدها الناعــم بطوعهــا وحمــض إرادهتــا عندمــا
قبلــت الــزواج بــه ،وكأهنــا منحــت زوجهــا أغــى مــا
متلــك يف جســدها بــل ويف حياهتــا ،فلــم يــأت هــذا
التقديــم كنــوع مــن التقديــم الســطحي الــذي ليــس
لــه أبعــاد ،عــى العكــس مــن ذلــك ،فالريشــتان مهــا
رمــز العالقــة املرهفــة احلانيــة الناعمــة التــي تتطلــب
من الرجل أن يراعيها عىل الدوام.
( )34هــدى الدغفــق ،ديــوان «امــرأة مل تكــن» ،الطبعــة األوىل،
2008م ،دار الفــارايب ،بــروت ،ص .62

ويف قصيــدة لثريــا العريــض بعنــوان «ال وقــت
لالنتظــار» نجــد أهنــا تســتفتح كل مقطــع مــن تلــك
القصيــدة برتنيمــة املــايض البســيط املتقــدم معمولــه
عليــه ،تقــول يف املقطــع األول:
َرفِ ِ
يقني ُكنَّا

بحمل َط ِ
ِ
الس ِم ِه َ ..و َعامه
ك ٌُّل ينو ُء

يكَرر يف ال ُّظ ُل ِ
امت ُخطاه
ُ ِّ ُ
ِ
فيقني يف ِر ِ
َر ِ
االنحدَ ار
حلة
اصيل ِ
ِ
اسمك
أعرف حتى ت َف
ُنت
ُ
َماك ُ
أنت ت ِ
َعر ُفني .)35(..
وال َ

القصيــدة بمقاطعهــا حتكــي أنموذجـ ًا لبعــض األزواج
الذيــن تســر حياهتــم يف غــر اجتاههــا الصحيــح،
فتــدرج املقاطــع ينبــئ عــن أن هنالــك تأزمـ ًا يف العالقة
ـرت عنهــا بـ«رفيقــن» ،فال
بــن الزوجــن اللذيــن عـ َّ
وقــت لالنتظــار مــع تســارع احليــاة وديناميكيتهــا،
عــى الرغــم مــن أن القصيــدة كتبــت قبــل حــوايل ربــع
قــرن فــاذا ســتقول لــو كتبتهــا اليــوم؟!
واضــح أن القصيــدة تتــأزم يف كل مقطــع منهــا -كــا
ســيأيت-؛ نظــر ًا هلشاشــة العالقــة؛ لــذا كان لزامــ ًا
أن يكــون هنالــك أســلوب يبطــئ ذلــك التســارع
ويلطــف ذلــك التــأزم ،ليجــيء االنزيــاح بوظيفتــه
التأثرييــة مــن خــال تقديــم الرفقــة بقوهلــا:
َر ِ
فيقني ُكنَّا
وليتذكــر املخاطــب أن احلكــم عــى احليــاة -اآليت
بعــد قليــل -مل يكــن عــن جهــل بعــوامل شــخصية
اآلخــر ،والعــن تــرع ،بــل كان بعــد طــول رفقــة
وجتربــة وطــول ِعــرة ،لكنهــا بالفعــل كانــت عــرة
( )35د.ثريــا العريــض ،ديــوان «عبــور القفــار فــرادى»،
الطبعــة األوىل1414 ،هـــ ،مطبوعــات نــادي الطائــف األديب،
ص .26
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غامضــة ،كل خيفــي عــن صاحبــه شــيئ ًا بــل أشــياء،
فهــذا الغمــوض الــذي يلــف الرفقــة إىل حــد أثقلهــا
بحمــل الطالســم والســر يف الظلمــة وبلــغ هبــا إىل حد
مل تكــن تعــرف حتــى اســمه وال هــو يعرفهــا ،أقــول:
بعــد ذلــك الغمــوض يف الرفقــة تريــد أن جتعلهــا يف
طــي املــايض ليجــيء الفعــل «كنــا» ،مؤخــر ًا عــى
معمولــه ،فهــي الصياغــة الكفيلــة بامتــاك الداللــة
التــي تريــد ،فمخالفــة االســتعامل الشــائع املألــوف
و َّلــد الشــعرية وغشــاها بالقيمــة اجلامليــة.
ثــم يتــأزم األمــر وتريــد إقناعــه أيضــ ًا أن تلــك
الصحبــة مل تكــن صحبــة عابــرة مســتجدة ،بــل كانــت
قبــل قــرون ،لكنهــا طيلــة تلــك املــدة كان يلفهــا
الصمــت وحماولــة اجلــري خلــف طيــوف املحــال
والوهــم الــذي أســلمهم إىل الضيــاع ،تقــول :

اســم رفيقــه ،لينطلــق احلكــم مدويـ ًا بــأن احليــاة ُمـ َّـرة

رون من ال ُع ِ
ُق ٌ
كانت !..
مر ْ

ويلحــظ عــى بعــض النصــوص االنزياحيــة أهنــا تــأيت

املر عىل احلياة قائلة:
ثم يأيت احلكم النهائي ّ
ُق ٌ
رون م َن ا ُمل ِّر كَانت

ُق ٌ
رون م َن ال َغ َثيان(.)37

بــؤرة االرتــكاز املنزاحــة هــي «كنــا ،كانــت» ،تتكــرر
يف مطلــع كل مقطــع ،جتــيء هــذه املــرة لتعلــن احلكــم

النهائــي بــأن احليــاة باتــت مــرة ،بــل وصلــت إىل
حــد الغثيــان ،فالتحــول يف التعبــر عــن احليــاة بعــد
الصمــت الــذي بلــغ حــد عــدم معرفــة كل واحــد

فــا وقــت لالنتظــار.

رون من الص ِ
ُق ٌ
واالنفصال
مت
َ
َّ
لف ُط ِ
يوف ا ُمل َحال
م َن اجلري َخ َ
ِ
هم يف
الضياع(.)36
بؤرات َّ
ي َث ِّبتنا َ
الو ُ

شــعر املــرأة الســعودية بقولــه« :ونطالــع أيضــ ًا

فالشــاعرة بــدالً مــن أن تتبــع األســلوب املألــوف

التدبــر يف آليــة التقديــم والتأخــر»( .)38وقــد جتــيء

داللتــه إىل ُبعــد واحــد ،نراهــا تعــدل إىل االنزيــاح

يضيــف فيــه االنزيــاح ســوى تقديــم معمــول عــى

الــذي قــد ال خيــدم شــعرية النــص ،وقــد يقــزم مــن

بتقديــم «قــرون» عــى عاملــه «كانــت» ،فمــن خــال
حركــة الذهــن الداخليــة تنــزاح تلــك القــرون عــن
مكاهنــا الطبيعــي لتمثــل نقطــة االهتــام التــي تفجــر

خافتــة فن ـ ًا ،باهتــة معنــى ،مرتبكــة الرتتيــب أحيان ـ ًا،

وهــو مــا يعنيــه د.فــواز اللعبــون عندما درس أســلوب
اعتباطيــة بالغــة اخلــواء ،وبعضهــا ناجــم عــن ســوء

بعــض أشــعارهن نوع ـ ًا مــن القــول املكــرر الــذي ال
عاملــه فحســب ،ومــن ذلــك قصيــدة «خلقــت مثــل
األمــواج» للشــاعرة أحــام القحطــاين حــن تقــول:

الداللــة وجتعلهــا تعــود إىل العنــوان «ال وقــت

لالنتظــار» وهنــا جيــب اختــاذ القــرار باالنفصــال ألن
حياهتــم جتــري خلــف طيــوف املحــال وقــد تســلمهم

إىل الوهم املفيض إىل الضياع.
( )36املصدر السابق ،ص.27
36

( )37املصدر السابق ،الصفحة نفسها.
( )38د.فــواز بــن عبدالعزيــز اللعبــون ،شــعر املــرأة الســعودية
املعــارص ،ص .455
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َفهم َم ِ
اجيري
َأبد ًا ل ْن ت َ

ِ
حتاج
َأ ِف َقلبي ا َمللهوف ا ُمل ْ

هم َما َأعنِي
َأبد ًا لن َت ْف َ
ِ
حتاج
		
ْأو ما َأبغيه وما َأ ْ
َفه َم َّ
أن األُن َثى
ل ْن ت َ
		

ُخ ِل َقت َ
األمواج
مثل
ْ

()39

فاالنزيــاح الكامــن يف تقديــم «أبــد ًا» املســتغرق يف
املســتقبل يف مســتهل البيــت األول والثــاين مــا هــو إال
رياضــة كالميــة مكــررة معنــى وبعــض مبنــى ،كــا أن
ختــام البيتــن األول والثــاين متطابــق (املحتــاج  ،ومــا
أحتــاج) ،ومــا أبعــد التشــبيه يف البيــت الثالــث!
ولربــا جــاء األســلوب االنزياحــي يف الرتكيــب
املقــدم داللــة عــى احلــزن واألســى عــى الواقــع
الــذي تعيشــه الشــاعرة ،كــا يف قــول منــى الغامــدي
يف قصيدهتــا «فقــط أرجتــف»:
َ
أسى -ج َّفت َم َسار ُبه
ياخافق ًا – م ْن ً
()40
عاتب َدمعي ال ُأعات ُبه
َمايل ُأ ُ
هنــا نجــد أســلوب التقديــم حــارض ًا ،حيــث قدمــت
الشــاعرة اجلــار واملجــرور «مــن أســى» ،فالتقديــم
مل يــأت عبثــ ًا ،بــل إن لــه داللــة كامنــة ،فإحســاس
الشــاعرة حمبــط حزيــن ،وخافقهــا جفــت مســاربه،
لكنهــا يف عــراك داخــي ورصاع خانــق ،فلمــن توجــه
العتــاب؟ أإىل الدمــع الــذي يعــد نتيجــة ظاهريــة
لذلــك األســى؟ أم إىل اخلافــق املختفــي الــذي يعــد
املســؤول األول عــن احلــزن؟ فالشــاعرة متــارس نوعـ ًا
مــن التامســك الظاهــري ،لكنهــا ال تلبــث أن تنهــار
( )39أحــام بنــت منصــور احلميــد القحطــاين ،ديــوان «أنــا
مــن خيــال» ،الطبعــة األوىل1429 ،هـــ2008/م ،دار املفــردات ،
الريــاض ،ص.25
( )40منــى الغامــدي ،ديــوان «عطــش» ،الطبعــة األوىل ،
1430هـــ ،النــادي األديب بجــدة ،ص .141

مرصحة بكل ما تعانيه قائلة:
جر -من َأحزانِ ِهَ -ط َل ً
ال
ت َّ
َوضأ ال َف ُ

َي ُ
ه ًا َويشكو اهل َ َّم نَاص ُبه
يش َ َّ

()41

قدمــت الشــاعرة اجلــار واملجــرور «مــن أحزانــه»
عــى املفعــول بــه «طل ـاً» ،لكــن بــؤرة الرتكيــز التــي
ســأتعمق فيهــا هــي الفصــل بــن الفعــل وفاعلــه
باملفعــول بــه «اهلــم» ،فمــن الطبعــي أن تُقــدم اهلــم
ألنــه هــو األهــم ،وألمهيتــه كررتــه مرتــن يف الشــطر
عرفـ ًا مــرة أخــرى ،وهــو تقديــم
الثــاين ُمن َّكــر ًا مــرة و ُم َّ
يتناغــم مــع الداللــة اجلســيمة التــي يتضمنهــا اهلــم بــا
حيملــه مــن شــعور نفــي يتمثــل يف انقبــاض املــزاج
وفقــد للمتعــة واملهجــة وضيــق يف الصــدر؛ ولــذا فــإن
الشــاعرة تعيــش حالــة «اهلــم» ،وهــو ضيــق الصــدر
الــذي ســببه مــا تظنــه وتتوقعــه يف املســتقبل ،فاحتجاز
الشــاعرة يف هــذه احلالــة كفيــل أن ينتــج مثــل هــذا
االهتــام باملقــدم؛ إرســاء لداللــة الضغــط النفــي
الــذي متــر بــه الشــاعرة.
وحــن ُّ
حيــل اجلفــاف ،وحتــارص الضلــوع اجلــراح،
ويلفــح الــرد النــاس ،يتــواىل «غيــث األمــل» ،وهــو
عنــوان قصيــدة للشــاعرة ناديــة البــويش ،التــي
ينســاب األمــل بــن حــروف شــعرها ،تقــول:
ِ
َ ِ
اف
جل َف ْ
وحني حي ُّل بروحي ا َ

الض ُلو ِع ِ
َ
وت ُ
راح ...
بني ُّ
تال َ
اجل ْ

العمر
وي ْل َف ُحني َبر ُد َأعتى ْ

جيي ُء ُش َ
وقك وج َه َربيع

فت ِ
َهمي  ..عيل ..

ُم ُ
زون األ َم ْل (.)42

( )41املصدر السابق ،ص .142
( )42ناديــة البــويش ،ديــوان «فتنــة البــوح» ،الطبعــة األوىل،
1430هـــ2009/م  ،دار املفــردات ،الريــاض ،ص .38
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الشــاعرة حققــت ُبعــد ًا تصويريـ ًا خــال تقديــم اجلــار

جنــي« :واالعــراض يف شــعر العــرب ومنثورهــا
كثــر وحســن ،ودال عــى فصاحــة املتكلــم وقــوة
َن َفســه»( ،)43وهــو نــوع مــن أنــواع االنزيــاح الرتكيبــي؛
ألن لــه دور ًا يف «حتويــل أحــد عنــارص الرتكيــب عــن
منزلتــه وإقحامــه بــن عنــارص مــن طبيعتها التسلســل،
كــا يكــون بزيــادة عنــر أو أكثــر مــن عنــر أجنبــي
متامــ ًا عــن الرتكيــب بقطــع ذلــك التسلســل»(،)44
وكثــر ًا مــا يــأيت االعــراض ســد ًا مانعــ ًا يقــف يف
جمــرى النســق الرتكيبــي ،وحيــول دون أن تتصــل
أجــزاؤه بعضهــا ببعــض اتصــاالً تتحقــق بــه مطالــب
التضــام النحــوي فيــا بينهــا(.)45
واالعــراض نــوع مــن أنــواع الفصــل ،ويــأيت يف شــعر
املــرأة الســعودية بكثــرة؛ ملــا حيملــه مــن قيمــة دالليــة
تكمــن وراء توظيفــه وســوقه بكثــرة يف أرجــاء النــص،
وكثــر منــه ال يــأيت عــى عواهنــه دون قصــد أو غاية أو
قيمــة ذات داللة(.)46
وال شــك أن «الوصــل بــن املتالزمــن أمــر واجــب
احلفــاظ عليــه ،التزامــ ًا باتســاق اخلطــاب نحويــ ًا،
ولكــن الشــعراء ال هيمهــم مــن اللغــة أن تــؤدي مــا
تؤديــه بوصفهــا معياريــة ،وإنــا هيمهــم منهــا أن حتمل
مكنونــات نفوســهم مــن جهــة ،وأن حتقــق قــدر ًا مــن
اجلامليــة يبتعــد فيهــا عــن العــادي واملألــوف ،إىل لغــة
االنتهــاك والــرخ مــن جهــة أخــرى ،تلــك اللغــة
التــي تزيــد مــن مســافة التوتــر لــدى القــارئ لتجعلــه
دائــم التواصــل معهــا ،باحث ـ ًا عــن تأويــل للمشــكل
منهــا ،وغــر املؤتلــف»(.)47

اللفــظ بصــورة تتجــاوز بــه إطــار املألــوف فلــن يكون

( )43ابن جني ،اخلصائص.241/1 ،
( )44حممــد اهلــادي الطرابلــي ،خصائــص األســلوب يف
الشــوقيات1981 ،م ،املطبعــة الرســمية للجامعــة التونســية،
تونــس ،ص.290
( )45انظــر :متــام حســان ،البيــان يف روائــع القــرآن ،الطبعــة
األوىل1993 ،م ،عــامل الكتــب ،القاهــرة ،ص .183
( )46بتــرف ،د.عبدالكريــم جماهــد ،االنزياحــات األســلوبية
يف لغــة عــرار مــن خــال ديوانه»عشــيات وادي اليابــس»،
املجلــة العربيــة للعلــوم اإلنســانية ،جامعــة الكويــت ،العــدد
 ،82ربيــع 2003م ،ص .115
( )47د.عبدالباســط حممــد الزيــود ،مــن دالالت االنزيــاح
الرتكيبــي ومجالياتــه يف قصيــدة الصقــر ألدونيــس ،بحــث يف
جملــة جامعــة دمشــق ،جملــد  ،23ع  ،2007 ،1ص .181

واملجــرور «بروحــي» ،والظــرف «بــن الضلــوع»،

فــاألول فاصــل خفــي معنــوي ال يــرى ،والثــاين

حــي يمكــن رؤيتــه ،والفاعــل يف كال احلالتــن غــر
مرغــوب فيــه ،فــا اجلفــاف مرغــوب ،وال اجلــراح

تبتغــى ،لــذا كان لزامـ ًا عــى الشــاعرة أن تقــدم اجلــار
واملجــرور ألن حالتهــا بــدأت تتــأزم وروحهــا بــدأت

تضيــق ،واجلــراح تســتعيص ،لكــن هــا هــو غيــث
األمــل جــاء هيمــي بمزنــه وجيلــب بامئــه فيــرق وجــه

الربيــع ،وهنــا تســتخدم الشــاعرة أســلوب تقديــم
«عــي» -أيضــ ًا -عندمــا تفصــل
اجلــار واملجــرور
َّ

هبــا بــن الفعــل «هتمــي» وفاعلــه «مــزون» كنــوع
مــن التجــاوب النفــي بــن اجلفــاف ونــزول املــزن؛

ليــأيت التقديــم مــرز ًا التحــول املذهــل بــن اجلفــاف
وإرشاق وجــه الربيــع ،يف حالــة مــن حتــدي الــذات

لــدى الشــاعرة والصــر حتــى انفــراج الكُــرب.

وهكــذا رأينــا أن تركيــب العبــارة األدبيــة بعامــة
والشــعرية منهــا بصفــة خاصــة ،ختتلــف عــن تركيبهــا

يف الــكالم العــادي وخصوصــ ًا يف أســلوب التقديــم
والتأخــر ،فــإذا مل تتولــد عالقــة محيميــة بــن املتقــدم
واملتأخــر حيــدث مــن وراء ذلــك قــدرة عــى تشــكيل

لــه قيمــة مجاليــة.

-2االعرتاض :

اهتــم النحــاة باالعــراض وباجلملــة املعرتضــة،
وأشــاروا إليهــا يف مصنفاهتــم عــى اعتبــار أن اجلملــة
املعرتضــة صيغــة جيــوز الفصــل هبــا بــن متالزمــات
اجلملــة؛ لغــرض يقصــده الشــاعر؛ وهلــذا قــال ابــن
38
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وقــد طرقــت الشــاعرة الســعودية كثــر ًا مــن أســاليب
الفصــل يف قصائدهــا ،مراوحــة بــن الفصــل بــن
املســند واملســند إليــه ســواء أكان مبتــدأ أو خــر ًا  ،أم
ا وفاع ـ ً
فع ـ ً
ا مــن خــال مجلــة معرتضــة ،أو مجلــة
حالية ،أو جار ًا وجمرور ًا ،وغري ذلك.
ويتكــرر الفصــل باجلملــة املعرتضــة يف كثــر
مــن املواضــع ،وقــد يكــون أكثــر أنــواع الفصــل
اســتخدام ًا ،وتــكاد تكــون الشــاعرة فاطمــة القــرين
مــن أكثــر الشــاعرات اســتخدام ًا لــه ،فعــى ســبيل
املثــال نــراه يتكــرر ثــاث مــرات يف ثالثــة أبيــات
متتاليــة يف قصيدهتــا «وشوشــة» ،تقــول:

بشــفراته الكامنــة ،وعاكس ـ ًا احلالــة النفســية املفككــة
وســكر ،وهجــاء،
التــي ختيــم عليــه ،فهنــاك فقــدٌ ُ ،
وهاجــس قــد تأبــط رش ًا ،وكلهــا دوال عــى التفــكك
الــذي ألقــى بظاللــه عــى النــص.
ويف بعــض املواضــع يــأيت االعــراض لــدى الشــاعرة
الســعودية داللــة عــى رؤيــة الشــاعرة احلزينــة الكئيبــة
التــي تــرى أن املجتمــع قــد تعــدى عليهــا ،فباتــت
يف تيــه ورشود ،فيــأيت أســلوب االعــراض منبئــ ًا
عــن حالــة االعــراض الــذي تتبنــاه الشــاعرة ،ففــي
قصيــدة للشــاعرة هيــام عــودة العطــوي بعنــوان
«لوعــة ورشود» ،تقــول:

لِكَي َأصحو ..وإالَّ َف ِ
اتركيني
ُ
ِ
كرى
ُأغنِّى فقدَ ُه
		
–ماع ُ
شتَ -س َ

ها أنا –يا ُ
اجلراح
أبتاع
ْ
ليلُ -

احلزن َخ ِ
َ
لفي
وأج ُّر
ُ

لتَ :
«خ ِّليني» وإالَّ ..
َفكا َدت! ُق ُ

كل ما ِ
ًّ
ف ْ
ُّواح
أعر ُ
ليس ُيديني الن ْ
أن َ

		

ت َ
شا
َأبط َهاجيس
ُ
–ياأختَّ َ -

َه َج َ
اك  ..و َمن تال جدَّ ا  ..و َمن َم ْن ..

		

وه ُل َّم َج َّرا
توه َم – َصدِّ قيَ -
َّ

()48

يف البيــت األول فصلــت اجلملــة املعرتضــة بــن الفعل
واحلــال بفعــل ،ويف البيــت الثــاين فصلــت بــن الفعــل
ومفعولــه بالنــداء ،ويف البيــت الثالــث فصلــت بــن
مجلتــن مكتملتــن بفعــل األمــر «صدقــي» ،فتــوايل
اجلمــل املعرتضــة الفاصلــة بــن العامــل ومعمولــه
الشــك أنــه لــه دالالت هلــا أبعــاد نفســية تســيطر عــى
الشــاعرة أثنــاء اســتحضار القصيــدة ،فهــي عبــارة عن
«وشوشــة» -كــا يظهــر مــن عنواهنــا -والوشوشــة
تقتــي أن يكــون هنالــك رس ينبغــي عــدم البــوح بــه،
ليــأيت الفصــل باجلملــة املعرتضــة كأداة تعمــل عــى
تفكيــك النــص رغبــة يف تأخــر إحســاس املتلقــي
( )48فاطمــة القــرين ،ديــوان مطــر ،الطبعــة األوىل،
1430هـــ2009/م ،مطبوعــات النــادي األديب بالريــاض ،ص
.2 0

ِ
ُستباح
ودمائي ت
ْ

()49

تتجــى مجاليــة االنزيــاح مــن خــال االعــراض بــأداة
النــداء واملنــادى «يــا ليــل» ،حيــث ُأقحــا معرتضــن
بــن املبتــدأ واجلملــة اخلربيــة ،وقــد اختارت الشــاعرة
الليــل لتناديــه ألنــه هــو مســتودع األرسار ،وأنيــس
املحــزون ،ومضمــد اجلــراح ،فالشــاعرة تشــكو
إىل هــذا الليــل ثــاث حــاالت كل حالــة أصعــب
مــن أختهــا :تبتــاع اجلــراح –أي تشــرهيا ،-وجــر
األحــزان ،واســتباحة الدمــاء؛ لكنهــا ختتــم ذلــك
أنــه مهــا كانــت حالتهــا فــإن نواحهــا وشــكواها لــن
جتــدي ،هلــذا جلــأت إىل الليــل ختاطبــه شــعر ًا بأســلوب
معــرض معنــى ومبنــى.

( )49ســارة األزوري ،ديــوان الشــاعرات يف اململكــة
العربيــة الســعودية ،ســرة ونصــوص ،الطبعــة األوىل،
1432هـــ2001/م ،دار املفــردات للنــر والتوزيــع ،الرياض،
ص .629
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ويــرى بعــض الدارســن أن االعــراض يــأيت نتيجــة
التفاعــل املثمــر للعمليــة الذهنيــة (البنيــة العميقــة)،
داخــل ذات املبــدع( ،)50وهــذا مــا يبــدو لنــا مــن
قصيــدة «أغنيــة البــن فرنــاس» ،لثريــا العريــض،
حينــا وظفــت شــخصية عبــاس بــن فرنــاس انعكاسـ ًا
لنفســيتها التــي تــود التحليــق يف جــو الســاء خروجـ ًا
مما تعانيه من انكسارات وإحباطات ،تقول:
ِ
ِ
األرض ُح َ
لمك
وترمي َعىل
أنت ال تسرتيح
َ

شئت -أو تَق ُت َل ْه ...
إن ََ
ُّ
تدعوك
املسافات
تظل
ُ

واالضطراب
والريح
واألفق
ُ
ْ
ُ

ُ
الغياب
نحو
أنت
وها َ
ْ
ترحل َ

()51

اجلملــة الرشطيــة املعرتضــة «إن شــئت» باعــدت بــن
اجلملــة املعطوفــة واجلملــة املعطوفــة عليهــا ،وذاك
يعــد انزياحــ ًا عــى مســتوى الرتكيــب ،وقــد جــاء
االعــراض هنــا ليــؤدي دور ًا إيقاعيــ ًا يقــي البيــت
مــن الكــر ،لكنــه يــي بحالــة مــن االنكســار
والفشــل الــذي تكابــده الشــاعرة ،فهــي ختاطــب هــذا
املحلــق يف الســاء أن يرمــي عــى األرض حلمــه ،أو
يقتلــه ،فهــو يف ســفر دائــم ال يســريح ،وهــل يف هــذه
الدنيــا مــن مســريح؟!

-3احلذف :

كثــر ًا مــا يكــون احلــذف أبلــغ مــن الذكــر؛ ألن
احلــذف جيعــل النــص منفتحــ ًا أمــام كثــر مــن
التأويــات املحتملــة؛ التــي تلعــب دور ًا كبــر ًا يف
إثــراء دالالت النــص وتعدديــة إحياءاتــه ،كــا أنــه
حيقــق شــيئ ًا مــن اإلمتــاع الفنــي الــذي حيفــز الذهــن
( )50انظــر :بيــر جريو،تــر ،منــذر العيــايش ،األســلوب
واألســلوبية( ،د.ت) ،مركــز اإلنــاء القومــي ،بــروت ،ص
.8 0
( )51د.ثريــا العريــض ،ديــوان «عبــور القفــار فــرادى»،
ص .75
40

إىل اســتحضار املحــذوف الغائــب مــن خــال القــراءة
العميقــة للنــص؛ لــذا يــرى بعــض النقــاد أنــه ليس كل
حــذف ُيعــد انزياح ـ ًا؛ ألن احلــذف يوجــد يف الــكالم
العــادي أيضـ ًا؛ لذلــك ال يعــد احلــذف انزياحـ ًا إال إذا
حقــق الغرابــة واملفاجــأة أو محــل قيمــة مجاليــة(.)52
وعليــه؛ فــإن القــراءة فعــل اســتمتاع وإحســاس
وتــذوق؛ ولــذا فــإن احلــذف يــدرك بحــدس خــاص،
فــا يكفــي أن ينظــر يف كيفيــة تفــادي إظهــار
املحــذوف ،بــل ينبغــي تأملــه بقصــد استشــعار
اللــذة ،واســتكامل احلــذف حركيــة حتوليــة تــرز
املعنــى املحتمــل الــذي ال حيتويــه النــص مبــارشة،
وإنــا ســوف يتــم اســتحضاره عــر التلقــي ،فجامليــة
احلــذف إذن ،تكمــن يف البنــاء عــى اإلضــار(،)53
وهلــذا الغــرض حــاول القدمــاء – وعــى رأســهم
اجلرجــاين والســكاكي-تفهم هــذا البعــد ومل ُ
ختــل
جــل كتبهــم مــن احلديــث عنــه؛ رغبــة يف اســتخالص
مــا يف النصــوص مــن ألــوان اجلــال الكامــن ،ورصــد
مقومــات اإلمتــاع واإلبــداع فيــه.
وقــد منحــت املــرأة الســعودية قصيدهتــا توســع ًا
شــمل كل أســاليب احلــذف؛ ألن املــرأة يف كثــر مــن
أشــعارها تبحــث عــن إيقــاع مفقــود يتناغــم مــع
نعومــة نســقها األنثــوي ،ومــر ُّد ذلــك إىل أن املــرأة
ال جتيــد –يف كثــر مــن املواقــف -بالغــة اإلفصــاح
الــذي تتوجــس مــن ورائــه تفســرات مل ختطــر هلــا
عــى بــال ،فخالطهــا شــعور أفــى هبــا إىل امتطــاء
أســلوب االنزيــاح املتمثــل يف احلــذف ،ومــن أمثلــة
ذلــك قصيــدة بعنــوان «انتظــار» للشــاعرة هيــام محــاد،

( )52انظــر :د.حممــد عبداملطلــب ،البالغــة واألســلوبية،
1984م ،مطابــع اهليئــة املرصيــة العامــة للكتــاب ،ص .322
( )53انظــر :د.خــرة محــرة العــن ،شــعرية االنزيــاح ،دراســة
يف مجاليــات العــدول ،ص .30
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حيث تقول:
نح ُن ُكنَّا ...

هر َما ُكنَّا ...
َليتَنا يا َد ُ

باح (.)54
الص ْ
َق َبل أن يأيت َّ

احلــذف هنــا يكمــن يف خــر «كنــا» يف الســطرين األول
والثــاين ،وهــذا احلــذف يمثــل انزياح ـ ًا عــى مســتوى
الرتكيــب؛ ألن الشــاعرة ال تــود لفــت انتبــاه املتلقــي
إىل اخلــر ،فقــد أفصحــت عنــه يف املقطــع الــذي ســبقه
يف قوهلــا:

وأيضـ ًا نــرى فاطمــة القــرين تســر عــى املنهــج نفســه
يف احلــذف ،لكــن الغــرض خمتلــف بينهــا ،فتقــول يف
قصيدهتــا «أخــي»:
روف ..
حل ْ
وحتَّى َمتى يا َر َ
فيق ا ُ
عيش ال َّليايل ُ ...أ ِ
َأ ُ
ناجيك..
ُأ ُ
رسل نَجم َة َشوقي إل ْيك ..
ُتتَمتِم ْ :
هل من َرسول ..؟
ْ
وهل من َقصيدْ ..؟
وهل من ب ِ
قية ٍ
ْ
فأل ُي َع ِّزي  ..؟!
َ
وتسأل هل من  ..؟!

اشقني
نح ُن ُكنَّا َع
ْ

ن َْم ُ
ابتساما
أل الدُّ نيا َ

وسالما
ُ
وحبور ًا َ ...

َحض ُن ال َّط َري ُن َغنِّي ...
ن ُ

هر َما كُنا ال َت َقينا (.)55
ليتَنا يا َد ُ

فحــن أعادتــه آثــرت االنزيــاح عنــه إىل احلــذف
واالســتعاضة عنــه بالنقــط الثــاث؛ داللــة عــى أن
هنالــك شــيئ ًا مســكوتا ًعنــه عنــوةً؛ ألننــا حــن ندقــق
يف املحــذوف ســنلفيه مــن املفــردات التــي تتوخــى فيه
املــرأة –أحيان ـ ًا -بالغــة الصمــت ،وحتــاذر اإلفصــاح
عنــه ،وحينهــا ختفــق يف ســبيل البــوح فيــه ،صحيــح
أهنــا باحــت بــه يف املقطــع الســابق لــه وعرفنــا أن
املحــذوف يف الســطر األول هــو «عاشــقني» ،ويف
الثــاين «التقينــا» ،لكنهــا هنــا جتيــد صنعــة احلــذف
الــذي فجــر الطاقــة الشــعرية يف املقطــع.

( )54هيــام محــاد ،ديــوان «حلــن يف أعــاق البحــر» ،هتامــة
للنــر واملكتبــات (د.ت) ،ص .38
( )55املصدر السابق ،الصفحة نفسها.

وينهب غازيك حتى السؤال .)56( ..

الشــاعرة هنــا حذفــت االســم املجــرور يف «وتســأل
هــل مــن  ..؟!» ،والســبب ُت ِّليـ ِ
ـه مفــردات الصمــت
التــي غــزت املقطــع مــن أوله حتــى هنايتــه ،فالشــاعرة
كانــت هتيــئ هلــذا احلــذف مــن بدايــة املقطــع؛
ألهنــا يئســت مــن اجلــواب؛ لــذا حذفــت جــزء ًا
مــن الســؤال ،وكان التــدرج واضحــ ًا عندمــا بدأتــه
بالســؤال «حتــى متــى  »..الــدال عــى االســتبطاء،
ثــم أتبعتــه باملناجــاة ،وغالــب املناجــاة متيــل إىل
اهلمــس وإىل الصمــت أحيان ـ ًا« ،واملطلــع عــى إنتــاج
الشــاعرات الســعوديات يلحــظ أهنــن يطمئ ـ َّن كثــر ًا
إىل أحاديــث البــوح األحاديــة اجلانــب ،كــا يرحتــن
أيضــ ًا إىل تبــادل اهلمــس مــع مــن جيــدن فيــه مــاذ ًا
آمنــ ًا»()57؛ وهلــذا فــإن بعــض البــوح تتلــوه متتمــة،
والتمتمــة بدايــة الصمــت ،وإحــدى آياتــه الواضحــة،
ثــم يــأيت احلــذف التــام يف قوهلــا  :وتســأل هــل
مــن ...؟! هنــا تقــف املناجــاة ،وتتوقــف التمتمــة،
ليعلــن احلــذف حلولــه يف النــص ،وبــذكاء الشــاعرة
وتفســرها هلــذا احلــذف تتبعــه بســطر خيتــم املقطــع
( )56فاطمة القرين ،ديوان «مطر» ،ص . 97
( )57د.فــواز اللعبون ،شعــــر املــــرأة السعوديــــة املعـــارص،
ص .72
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حني تقول:
الس ْ
وينهب َغ َ
ؤال ..
ُ
ازيك حتَّى ُّ
الســؤال الشــعري هنــا منهــوب ،لكنــه ُشــحذ
بمســاحة العــدم املتناهــي يف الفــراغ الــداليل الــذي
تتناســل عــى إثــره أســئلة الكتابــة وتلقيهــا يف مظــان
النــص ويف خطاباتــه اإلحيائيــة ،وهنــا تكمــن بالغــة
االنزيــاح الــذي جعــل احلــذف خــر شــاهد عليــه،
لكنــه حــذف يفتــح األفــق نحــو ماهيــة هــذا الســؤال
املنهــوب ،وحينهــا تتعــدد األســئلة وتكثــر ،ويبقــى
الســؤال احلقيقــي كامنــ ًا لــدى الشــاعرة! وحتــى
تقطــع الطريــق عــى مــن يــود استكشــاف املحــذوف
تلــوذ بالصمــت يف ختــام القصيــدة قائلــة:
الصمت ..
َي َه ُرين َّ
رجع َم ُذول ًة َخائبه !!! (.)58
َأ ُ
جتمــع الشــاعرة بــن متناقضــن بــن اجلهــر
والصمــت ،وكأهنــا تريــد إعــادة تشــكيل النــص مــن
خــال املفارقــة التــي مل جتعــل للصمــت ســبي ً
ال إىل
إكــال تلــك احلالــة؛ لــذا كان علــو الصــوت اخلارجــي
وانكشــاف املســكوت عنــه هــو الدافــع األول إىل
العــودة حمملــة باخليبــة واخلــذالن.
ويظــل الصمــت املنقــذ األول للشــاعرة الســعودية يف
كثــر مــن مواقفهــا ،ففــي قصيــدة لثريــا العريــض يف
قصيدهتــا «اكتــال القمــر» ،تلــوذ بالصمــت يف حــذف
خــر «كنــت» يف قوهلــا:
كان أ ْمس اكتِ ُ
َ
امل ال َق َمر
كنت ! ..
وما َ
ك ُُّل النُّجو ِم التي َع ِش َقتها ُحروفك
َأهنَكَها اليو َم ُط ُ
الس َهر
ول َّ
كنت .)59( ! ..
وما َ

( )58فاطمة القرين ،ديوان «مطر» ،ص .98
( )59ثريا العريض ،ديوان «عبور القفار فرادى» ،ص . 48
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يســتند احلــذف هنــا إىل وظيفــة دالليــة حيكمهــا
التذوقــي لــدى املتلقــي ،فــكأن الشــاعرة
احلــدس
ّ
تعمــد إىل فعــل االقتصــاد البالغــي الــذي ينــزاح
بالنــص عــن بالغــة اإلفصــاح إىل بالغــة الصمــت
يف اســتحضار املحــذوف الــذي يندمــج مــع احلالــة
التــي ترمــي إليهــا الشــاعرة ،وكأهنــا ال تريــد البــوح
بــا لدهيــا تاركــة التفســر اخلفــي للمتلقــي ،فتقــول :
باألمــس كان اكتــال القمــر ،وماكنــت  ..ثــم ســكتت،
فــكأن هنالــك شــعور ًا تريــد التعبــر عنــه لكنهــا
آثــرت الصمــت؛ ألهنــا قبــل هــذا تقــول :
أتيتك َأ ُ
َ
محل أشال َء َصمتي

وأصدَ ا َء َص ِ
وت(.)60
ْ

الصمــت املعتمــد عــى احلــذف هنــا يمكــن اعتبــاره
ناطق ـ ًا رســمي ًا عــن لغــة مشــفرة قــد يكــون انقطــاع
احلديــث هبــا فجــأة معــر ًا عــن ٍ
ذات ُمبــة ،لكنهــا
تــود املقارنــة بــن حالــن :حالــة مثبتــة رصحــت
هبــا ،وحالــة منفيــة حذفــت جــزء ًا رئيس ـ ًا منهــا وهــو
خــر «كنــت»؛ ألهنــا قــد ال تقــوى عــى التعبــر عنــه،
فعنــد اإلفصــاح عنــه قــد يكــون مؤملــ ًا؛ لــذا آثــرت
الصمــت ،فــكان احلــذف الطريــق األســهل واألمثــل
إىل ذلــك !
أمــا الشــاعرة بديعــة كشــغري يف قصيدهتــا «لــو
أننــي» ،فقــد تكــرر حــذف خــر «أن» ابتــدا ًء بعنــوان
القصيــدة وانتهــاء باملقطــع األخــر فيهــا ،تقــول يف

بعــض مقاطعهــا:

َل ْو َأنَّنِي
َل ْو َأنَّنِي ...
وتيبني َع ِ
ْ
ات
األوان»! (.)61
يناك »:ما َف َ
ُِ ُ
( )60املصدر السابق ،ص .46
( )61بديعــة كشــغري ،ديــوان «إيقاعــات امــرأة رشقيــة»،
1988م ،دار البيــان ،ماربــروغ ،أملانيــا ،ص .30
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يف بدايــة كل مقطــع كانــت الشــاعرة تــرح باخلــر،
لكنهــا يف النهايــة حذفتــه واثقــة بفهــم القــارئ للخــر
املحــذوف ،لكــن هــذا احلــذف مل جيــئ اعتباطـ ًا ،وإنــا
جــاء يف حلظــة توتــر املوقــف وطغيــان الشــعور باليأس
الــذي أحدثتــه «لــو» وأشــاعت يف النــص جــو التحرس
واألســى ليجــيء جــواب العينــن ســاحق ًا لــكل ذلــك
األســى ،ومعلنـ ًا حالــة مــن التفــاؤل قائـاً« :مــا فــات
األوان» ،وكل مــا عليــك هــو االســتئناف.
وبــن يــدي العديــد مــن النصــوص التــي توظــف
نقــاط احلــذف بشــكل الفــت للنظــر ،وقــد أدى
ذلــك ببعــض الشــاعرات إىل الوقــوع يف بعــض
املزالــق الدالليــة التــي أغمضــت املعنــى ،وأخرجــت
«اإلبــداع عــن مدارجــه اإليقاعيــة والدالليــة ،ممــا
كان لــه األثــر الــيء :اضطراب ـ ًا يف البنــاء ،وضبابيــة
يف املعــاين والــدالالت ،وتشويش ـ ًا عــى املتلقــن»(،)62
ولذلــك نــاذج قــد يضيــق املقــام بذكرهــا.

-4االنحرافات عن القواعد النحوية:

هــذا النــوع مــن االنحرافــات األســلوبية التــي قــد
يرتكــب مــن أجــل الــرورة الشــعرية ،وقــد تكــون
عفويــة لكنهــا عنــد بعــض الشــعراء حتتمــل أكثــر مــن
معنــى ()63؛ هلــذا «أمجــع معظــم اللغويــن والنحــاة عىل
التأكيــد عــى ازدواجيــة اللغــة ،والحظــوا أن نظــام
اللغــة الشــعرية إنــا يكمــن يف وظيفتهــا التحويليــة؛ ملــا
تضمــره مــن مبــادئ اخلــروج والتجــوز واالتســاع ،إال
أن حــدود انتهــاك قوانــن اللغــة /األصــل يتضمــن
رشوطــ ًا وإمكانــات أوجزوهــا يف الــرورة التــي
تتيــح للشــاعر مــامل تســمح بــه لغــره مــن أســاليب
وتراكيــب»(.)64
( )62د.عبــداهلل بــن ســليم الرشــيد ،الصمــت يف القصيــدة
احلديثــة ،دراســة ضمــن جملــة قوافــل ،العــدد،18 :
1422/10هـــ2002/12 ،م ،ص .36
( )63انظــر :عبدالكريــم جماهــد ،االنزياحــات األســلوبية يف
لغــة عــرار بــن خــال ديوانــه «عشــيات وادي اليابــس» ،ص
.120
( )64د.خــرة محــرة العــن ،شــعرية االنزيــاح ،دراســة يف
مجاليــات العــدول ،ص . 15

ويقــع الباحــث عــى نصــوص جيــدة وظفــت
االنحــراف اللغــوي توظيفــ ًا يقــرن مــع حاجــة
اقتضتهــا طبيعــة اإليقــاع أحيانــ ًا ،فخرجــت بذلــك
عــن القواعــد املألوفــة.
فمــن ذلــك االنزيــاح الــذي أدى إىل االنحــراف
اللغــوي ،قــول نجــاء الســويل:
أن الدُّ موع لِو ِ
ال َأعتقدْ َّ
حدها
َ َ
َتك ِْفي َلت ُصدَ َواقع ًا ُي ْس َتن َْش ُق

()65

جزمــت الشــاعرة الفعــل «أعتقــد» مــع عــدم وجــود
جــازم قبلــه ،وتفســر ذلــك عــى وجهــن ،إمــا خلــط
الشــاعرة بــن ال النافيــة وال الناهيــة التــي تعمــل
اجلــزم يف املضــارع ،أو أن الــرورة أجلــأت الشــاعرة
إىل هــذا االنزيــاح دون الســعي إىل البحــث عــن خمــرج
آخــر ،ولعــل التفســر األخــر هــو األحــرى.
عــى أن أشــهر االنحرافــات األســلوبية التــي تــرد
بشــكل الفــت للنظــر عنــد كثــر مــن الشــاعرات
هــو رصف املمنــوع مــن الــرف ،ومنــه قــول عبــر
احلمــد:
َ
تعال
وا ْلـ اليش َء

األشباح
َ
نُسامل ُ

ِ
َوابيس ًا
نح ُن بِ ُحمقنا ُص ْغنا ك َ
ِ
(.)66
اليشء أشيا َء!
أوجدنَا من ا ْلـ
َو َ

( )65نجــاء الســويل ،ديــوان «عــى مرافــئ الســمر» ،الطبعــة
األوىل1414 ،هـــ1995/م ،دار العلــاء للطباعــة والنــر،
الريــاض ،ص .27
( )66عبــر حممــد احلمــد ،ديــوان «يــا طــول مــا تغيــب «،
الطبعــة األوىل1432 ،هـــ2011/م ،دار االنتشــار العــريب ،من
مطبوعــات النــادي األديب يف منطقــة الباحــة ،ص .83-82
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يف هــذا املقطــع تبــدو أســلوبية االنزيــاح بــارزة يف
رصف «كوابيســ ًا» حــن نونتهــا ،ويف حقيقتهــا أهنــا
ممنوعــة مــن الــرف؛ ألهنــا مــن صيــغ منتهــى
ـس» ،ويف
اجلمــوع ،فحقهــا املنــع مــن الــرف «كوابيـ َ
انزياحهــا عــن املنــع مــن الــرف وارتكاهبــا اخلطــأ
اللغــوي كأهنــا أطلقتهــا لتشــمل كل مــا ينقــدح يف
الذهــن مــن تلــك الكوابيــس ،ولتتــاءم مــع حالــة
احلمــق التــي قادهتــا إىل صياغــة تلــك األشــباح
اهلالميــة التــي فرسهتــا فيــا بعــد بأهنــا ال يشء!
وفيــه انزيــاح لغــوي آخــر يتمثــل يف إدخــال (أل)
عــى مــا ال جيــوز دخوهلــا عليــه؛ كاألفعــال واحلــروف
وغريهــا؛ ألهنــا خمتصــة باألســاء فقــط ،ودخوهلــا عىل
مــا ســواها رضورة ،وهــو انزيــاح شــائع جــد ًا لــدى
كثــر مــن الشــاعرات الســعوديات وهنــا أدخلــت
(أل) عــى حــرف النفــي (ال) وتكــرار ذلــك مرتــن يف
قوهلــا « :الـــ ال يشء» ،ويف نظــري أن الشــاعرة أرغمت
نفســها عــى ارتــكاب هــذا االنزيــاح اللغــوي؛ ألن
الصياغــة التــي أوجدهتــا قــد ال تغنــي عنهــا صياغــة
أخــرى تفــي بمؤداهــا ،لكننــا إن أوجدنــا هلــا العــذر
هنــا فقــد ال نجــد هلــا العــذر يف إدخــال (أل) -أيضـ ًا-
عىل الفعل املايض يف قوهلا:
مز يف النُّوت ِ
بالر ِ
َات
َم ِن ا ْلـ َأ َ
وحى هلَا َّ
َم ْن ؟ (.)67

من حب َك ال َّط ِ
الس َم
َ ْ ََ

فاملشــتهر عنــد علــاء اللغــة دخــول (أل) عــى الفعــل
املضــارع بمعنــى ( الــذي) ،لكــن دخوهلــا عــى الفعــل
املــايض مل يكــن مألوف ـ ًا ،كــا يالحــظ أن إدخــال (أل)
يف هــذا املوضــع تســبب صعوبــة يف النطــق ،وكان
حجــر عثــرة دون وصــول املوســيقى بعذوبــة إىل أذن
املتلقــي.

( )67املصدر السابق ،ص .79
44

وعــى عكــس ما ســبق ،قــد تنــزاح بعــض الشــاعرات
إىل املنــع مــن الــرف لالســم املــروف ،ومنــه قــول
ثريــا العريض:
يعود عوي ً
ال

بال وزن أو قافية

إسم أنت (.)68
 ...بال َ

هنــا انزياحــان ،أوهلــا  :منــع كلمــة ( اســم ) مــن
الــرف ،والثــاين :قطــع ألــف الوصــل فيهــا ،وقــد
أجلأهتــا إىل ذلــك الــرورة الشــعرية؛ التــي تعــد
مــن «الســات املميــزة للغــة الشــعر ،وقــد اقرتنــت
بالشــعر؛ فليــس هلــا وجــود إال فيــه ،إذ اقتضتهــا
طبيعــة صناعتــه ،والســيام املتمثلــة باإليقــاع»(،)69
فهــي رمحــة اهلل التــي أنزهلــا عــى الشــعراء!
ومــن دخــول (أل) عــى الفعــل املــايض قــول فاطمــة
القــرين:
َف ِر َح الز َم ُ
مات ...
ان ا ْلــــ َ
َهذي َأنا .)70( ..

منَّتني بأحىل م ٍ
وعد !
َ

وقد ت ُ
ُدخل (أل) عىل اسم االستفهام كقوهلا:
ت ِ
َنتش َهذي الــ ماذا

ُك َّلام َح َّل ال َّظال ْم ؟!!(.)71

( )68د.ثريا العريض ،ديوان «امرأة دون اسم» ،ص . 52
( )69عبــداهلل خــر محــد ،أســلوبية االنزيــاح يف شــعر
املعلقــات ،ص .308
( )70فاطمة القرين ،ديوان «مطر» ،ص .83
( )71املصدر السابق ،ص .93
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ومثــل هــذه االنزياحــات األســلوبية -كــا ذكــرت-
مــرددة كثــر ًا يف أشــعارهن ،ويف ظنــي أن كثــر ًا مــن
هــذه االنزياحــات كان بمقــدور الشــاعرات تالفيهــا،
لكــن بعضهــن قــد ترتكبهــا ألهنــا جتــد فيهــا نوعــ ًا
مــن التنفيــس ،فكأنــه يمثــل صــدى لتمــرد داخــي
انعكــس عــى لغتهــن ،ممــا يمكــن تأويلــه عــى أنــه
نــوع مــن االحتجــاج والعصيــان(.)72
لكــن بعــض هــذه االنحرافــات أدت إىل الوقــوع يف
أخطــاء لغويــة ال يمكــن الســاح هبــا ،ومــرد ذلــك إىل
طغيــان العاطفــة ونســيان أو تنــايس النظــام اللغــوي
الــذي حتكمــه قواعــد ال يمكــن احليــاد عنهــا ،ويعــد
اخلــروج عنهــا خطــأ جيــب تصويبــه؛ وهلــذا يــرى
ِ
تــول
د.فــواز اللعبــون أن الشــاعرة الســعودية مل
النظــام النحــوي والــريف رعايــة كافيــة ،يف احلــن
الــذي جيــب أن يكــون فيــه عــى رأس أولوياهتــا.
ومــن خــال رصــده لبعــض نصوصهــن يــرى أنــه
مل يكــد نــص واحــد خيلــو مــن مآخــذ لغويــة بدائيــة،
فضــ ً
ا عــن افتقــار معظــم نصوصهــن إىل تشــكيل
()73
مجــايل مــرده إىل اللغــة  .وســأكتفي بمثــال واحــد
يبــن الوقــوع يف اخلطــأ الــذي ال يقبــل ،فعنــد نجــاء
الســويل يــرد نصــب املعطــوف عــى املجــرور يف
قوهلــا:
تهني اإل ْقتِ َحا َما
إىل َما ت َْس ُ
()74
تبعث باخلَ ِ
َف ُ
والس َها َما
		
ناجر ِّ
مــن املعلــوم أن املعطــوف يأخــذ حكــم مــا ُعطــف
عليــه ،فـ«الســهام» عطفت عــى «اخلناجــر» املجرورة،
فحكمهــا اجلــر قــوالً واحــد ًا ،وال جيــوز االنحــراف
عنهــا إىل موقــع إعــرايب آخــر ،لكــن القافيــة أجلــأت
الشــاعرة مضطــرة يف أثنــاء توزيعهــا النحــوي جلملــة

( )72انظــر :عبدالكريــم جماهــد ،االنزياحــات األســلوبية يف
لغــة عــرار مــن خــال ديوانــه «عشــيات وادي اليابــس» ،ص
.120
( )73انظــر :د.فــواز اللعبــون ،شــعر املــرأة الســعودية املعارص،
ص .432
( )74نجالء السويل ،ديوان «عىل مرافئ السمر» ،ص .41

القافيــة ،فقــد حاولــت حتقيــق ماجيــب أن يلتــزم بــه
مــن رشوط القافيــة لكنهــا أخفقــت هنــا ،إضافــة إىل
قطــع مهــزة الوصــل يف «االقتحامــا» ،فلئــن ُقبلــت يف
األوىل فلــن تقبــل يف الثانيــة!

الثاين  :االنزياح االستبدايل :

ويــدرس هــذا النــوع صــور البيــان البالغــي مــن
اســتعارة ،وتشــبيه ،وجمــاز مرســل ،وكنايــة ،وهــو
عنــد بعــض الدارســن «إعطــاء داللــة جمازيــة للفظــة،
ومتثــل االســتعارة عــاد هــذا النــوع مــن االنزيــاح،
حيــث يتــم فيهــا اســتبدال املعنــى احلــريف املعجمــي
للكلمــة باملعنــى املجــازي اإلحيائــي ،فيتــم التحــول
مــن املدلــول األول إىل املدلــول الثــاين»( .)75وإذا
كانــت االنزياحــات الرتكيبيــة التــي حتدثنــا عنهــا
ســابق ًا بشــتى صورهــا تتصــل بالسلســلة اخلطيــة
لإلشــارات اللغويــة عندمــا ختــرج عــن قواعــد النظــم
والرتكيــب ،فــإن االنزياحــات االســتبدالية ختــرج عــن
قواعــد االختيــار للرمــوز اللغويــة؛ مثــل وضــع املفــرد
مــكان اجلمــع ،أو الصفــة مــكان املوصــوف ،أو اللفــظ
الغريــب بــدل املألــوف(.)76
وقــد حظــي االنزيــاح االســتبدايل باهتــام أكــر
مــن قبــل داريس األســلوب ،وعــى رأســهم ـ«جــان
كوهــن» ،فقــد درس العالقــة بــن الــدال واملدلــول،
ورأى أهنــا عالقــة متغــرة ،واألمــر هبــذا التغيــر ينتــج
أنواع ـ ًا خمتلفــة مــن املجــازات .فــإذا كانــت العالقــة
هــي املشــاهبة نكــون بصــدد االســتعارة ،وإذا كانــت
العالقــة هــي املجــاورة نكــون بصــدد الكنايــة ،وإذا
كانــت العالقــة هــي اجلزئيــة والكليــة نكــون بصــدد
املجــاز املرســل .ثــم يتســاءل ملــاذا هــذا االســتبدال؟
ملــاذا ال يكتفــي مفــكك الرســالة باخلضــوع للقانــون
اللغــوي الــذي يســتلزم لــكل دال مدلــوالً معينــ ًا؟
( )75عبــداهلل خــر محــد ،أســلوبية االنزيــاح يف شــعر
املعلقــات ،ص .51
( )76انظــر :هنــداوي عبداحلميــد ،اإلعجــاز الــريف يف
القــرآن1423 ،هـــ2002/م ،املكتبــة العرصيــة ،صيــدا،
بــروت ،ص .17
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ملــاذا يلجــأ إىل التفكيــك الثــاين؟ ثــم جييــب عــن ذلــك
بــأن االقتصــار عــى املعنــى األول جيعــل الكلمــة
منافــرة ،بينــا يســتعيد هــذه املالءمــة بفضــل املعنــى
الثــاين .االســتعارة تتدخــل ألجــل نفــي االنزيــاح
املرتتــب عــى هــذه املنافــرة ،فاملنافــرة تعتــر خرقــ ًا
لقانــون الــكالم .إهنــا تتحقــق عىل املســتوى الســياقي،
واالســتعارة خــرق لقانــون اللغــة .إهنــا تتحقــق يف
املســتوى االســتبدايل(.)77

السياق الكامل للعمل الشعري أو األديب»(.)79
واحلــق أن االســتعارة لــدى كثــر مــن الشــاعرات
الســعوديات حتمــل شــيئ ًا مــن اخلصوبــة واإلغنــاء،
وتصنــع مــن بعــض الكتــل اجلامــدة كائنــات ذات
شــعور يمكــن تأملــه والتفاعــل معــه ،ويلفــت النظــر
لــدى بعضهــن الرتكيــز -مــن غــر شــعور -عــى
صــورة اســتعارية معينــة تســقط عليهــا الكثــر مــن
انكســاراهتا وأشــواقها وعواطفهــا ،تلــك هــي صــورة
اشــتعال النــار ،وقــد تكــون صــورة اشــتعال الشــيب
الــواردة يف القــرآن هــي العامــل املؤثــر فيهــا ،فمنهــن
الشــاعرة أحــام القحطــاين ،تقــول يف قصيــدة «مرهق
أال أراك»:

يعــدُّ التشــكيل االســتعاري أهــم املظاهــر األســلوبية
مــر مفهــوم
التــي تقــوم عــى نظــام االنزيــاح ،وقــد َّ
االســتعارة بتحــوالت عديــدة عــر تارخيــه الطويــل
ابتــدا ًء بمؤلفــات النقــاد القدامــى وانتهــاء باملحدثــن،
وكلهــا تــدور حــول مفهــوم واحــد خمتــر مفــاده أنــه
تشــبيه حــذف أحــد طرفيــه(.)78

يظات اللقا ْء ..
ل ُ
ليتَها َط ْ
الت ُ َ

وســيتناول هــذا القســم االنزياحــات االســتبدالية
وفقــ ًا ألربعــة حمــاور عــى النحــو اآليت:

-1االستعارة :

وتكمــن زينــة االســتعارة يف أهنــا تقــوم عــى عمليــة
االســتبدال بــن الــدالالت الثابتــة عــر عــدد مــن
الكلــات املغايــرة هلــا عــى أســاس التشــابه ،ففــي
االســتعارة تتجــدد األوصــاف ،وتتجســد املعنويــات،
وتتشــخص اجلــادات ،وتتحــرك الســواكن ،ويشــعر
مــن الشــعور لــه ،بفعــل خيــال الشــاعر اخلــاق،
حينهــا ســنكون «إزاء طرفــن يتفاعــل كل منهــا
يف اآلخــر ،ويعــدل عنــه إن كل طــرف مــن طــريف
االســتعارة فقــد شــيئ ًا مــن معنــاه األصــي ،و يكتســب
معنــى جديــد ًا نتيجــة لتفاعلــه مــع الطــرف اآلخــر
داخــل ســياق االســتعارة الــذي يتفاعــل بــدوره مــع
( )77انظــر :جــون كوهــن ،بنيــة اللغــة الشــعرية ،ترمجــة حممــد
الــويل وحممــد العمــري ،الطبعــة األوىل1986 ،م ،مكتبــة األدب
املغــريب ،دار توبقــال للنــر ،الــدار البيضــاء ،ص .109
( )78انظــر :أمحــد اهلاشــمي ،جواهــر البالغــة يف املعــاين
والبيــان والبديــع1963 ،م ،دار إحيــاء التــــراث ،بيــــروت،
ص .303
46

ف ..
ليت ُه
الوقت ت ََو َّق ْ
ُ
عينيك ِع ِ
َ
ل َيتني َأش َع ْل ُت يف
شقي(.)80
ويف قصيدة أخرى بعنوان «ومم أخاف؟» تقول:
وأش َع َل ُحب ًا حي ِّي ًا  ..وطاف ..
فال ت ِ
َعذلينِي إذا َما َبكَيت
لت
أخاف .)81( ..
ْ
و ُق ُ
ويف قصيدة «بريق األمل» ،تقول:
ِ
حل ُ
ُم ُ
حشائ ِه
زن يف َأ
نذ َطواين ا ُ
ِ
يب ُّ
الش َع ِل
		
و َأنا ْأشكُو هل َ

()82

( )79د.جابــر عصفــور ،الصــورة الفنيــة للــراث النقــدي
والبالغــي ،الطبعــة الثالثــة1992 ،م ،املركــز الثقــايف العــريب،
بــروت ،ص .226
( )80أحــام منصــور القحطــاين ،ديــوان «أنــا مــن خيــال»،
ص .40
( )81املصدر السابق ،ص .43-42
( )82املصدر السابق ،ص .99
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النصــوص الثالثــة تتضمــن انزياحــ ًا اســتبدالي ًا مــن
خــال النســق االســتعاري لصــورة النــار باشــتعاهلا،
وهليبهــا ،وهــي بذلــك تعمــد إىل توظيــف حرارهتــا
التــي ال تطــاق تعبــر ًا عــن احلــب املحــرق الــذي
تشــعر بــه جتــاه حمبوهبــا ،ففــي املقطــع األول أمنيــة مل
حتــدث ،ويف الثــاين فعــل حــدث وانتهــى وقــد تكــون
حــب اليــزال حيــ ًا بداللــة
لــه بقايــا ،ويف الثالــث
ُّ
«منــذ».
ومثلــه قــول مريــم بغــدادي يف قصيدهتــا «طعــم
اهلــوى»:

ومــن صــورة احلــرق إىل صــورة الغــرق ،ومــن
صــورة النــار إىل صــورة البحــر ،فاملــاء يطفــئ هليــب
النــار ،تلــك صــور تتصــدر كثــر ًا مــن جتــارب املــرأة
الســعودية يف أشــعارها ،ونظــر ًا حلــدوث بعــض
اإلخفاقــات لــدى املــرأة يف حياهتــا عــن طريــق
العالقــة بالرجــل حبــ ًا أو زواجــ ًا ،ونظــر ًا لفشــل
بعضهــا تلجــأ كثــر مــن الشــاعرات إىل التعبــر عــن
تلــك احلالــة إمــا عــن جتربــة شــخصية ،أو تقمصــ ًا
حلالــة أنثــى أخــرى تفاعلــت معهــا ،فالشــاعرة مريــم
بغــدادي يف قصيدهتــا «هليــب الصمــت» تقــول:

َو َدعني ُأ ِ
ناج َ
يك يا َفاتِنِي

ان ُح ِّب َك َل َي ْ
ُق ْر َص ُ
رتك َشواطِ َئها

		

َو َدعني إِىل َو ِ
جهكُم َأ ْن ُظ ُر

ِ
نار اجلَوى َل ْو َعتي
ألُطف َئ َ

		

باألش ِ
َب ِّر ًا َو َبحر ًا َو ْ
وها
واق َي ْغ ُز َ

مواج َغ َ
فني َلا
الس َ
َأ ُ
درك َل ُت ْب ِق َّ

		تو ُم بِ َقلبي َوالت َْص ِب
َُ

ُ()83

فاملشــهد االســتعاري الــذي رســمته صــورة النــار
باشــتعاهلا وهليبهــا لــه مدلــول مجعــي حيفــز املتلقــي إىل
رصــد انزياحــه األســلويب؛ كــون الكثــر عــارصه ومـ َّـر
بــه ،فعالقــة املشــاهبة بــن حــرارة اللقــاء وحــرارة
احلــزن وحــرارة احلــب مــن جهــة وبــن حــرارة النــار
مــن جهــة أخــرى هــي عالقــة تســتفزها التجــارب
الشــخصية لــدى كثــر مــن األشــخاص الكتومــن
فضـ ً
ا عــن الشــعراء الذيــن يبوحــون بــا لدهيــم مــن
مشــاعر ويتلقاهــا النــاس وترســخ أحيانـ ًا يف ذاكراهتم،
فالشــاعر –واألنثــى عــى وجهــة اخلصــوص -تــرى
بــن األشــياء صــات تســتفز الشــعور فتجــري
عالقــات بــن طرفيهــا هــي صلــب مــايف االســتعارة
مــن انزيــاح.

( )83مريم بغدادي ،ديوان «عواطف إنسانية» ،ص .23

ريم ِف األ ْم ِ
واج ت َْر ِم َيها
َأحال ُم َم َ

()84

اســتطاعت الشــاعرة أن توظــف االنزيــاح االســتبدايل
املتمثــل بعقــد املشــاهبة بــن مشــبهني متباعديــن ملشــبه
بــه واحــد ،فاملشــبه بــه املشــرك هــو البحــر بــا فيــه
مــن قرصــان ،وشــواطئ ،وأمــواج ،وســفني ،واملشــبه
يف البيــت األول هــو احلــب ،ويف البيــت الثــاين الغــدر،
وبينهــا مفارقــة تصويريــة ،وقــد عمــدت الشــاعرة إىل
اجلمــع بــن احلالــن املتضادتــن ملشــبه بــه واحــد يف
هــذه االســتعارة كــي تذيــب الفــوارق بينهــا ،فاحلــال
يف شــقاء حــن احلــب وحــن الغــدر ،ففــي حــال
احلــب هــذا هــو القرصــان املخيــف يغــزو شــواطئها،
ويف حــال الغــدر هــا هــي األمــواج حتطــم الســفني
وتضطرهــا إىل رمــي مجيــع أحالمهــا يف البحــر لتبتلعها
األمــواج ،فاحلــاالن منصهرتــان يف البحــر وهنــا
يكمــن مجــال إذابــة املــواد املتضــادة لتنــزاح خمتلطــة
ببعضهــا يف ســائل واحــد هــو مــاء البحــر ،وهنــا
يتجــى اإلهبــار وخــرق املألــوف يف رســم العالقــات
التشــاهبية بــن املشــاعر احليــة لــدى البــر.

( )84املصدر السابق ،ص .56
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جملة العلوم اإلنسانية واإلدارية  ،العدد ( )15اجلزء الثاين  ،ربيع األول 1440هـ  -ديسمرب 2018م
ونــرى الشــاعرة أمــل القثامــي يف قصيدهتــا «احلــب
حيــث أنــا» تنتقــد تقاليــد القبيلــة التــي حتــرم احلــب أو
حتــى احلديــث عنــه ،مســتعينة ببعــض االســتعارات،
تقــول:
ِ
ِ
اليــد ال َقبيلــة ،و ُع ِ
ِ
َف َ
نوثــة
اخلــوف ،و ُأ
زلــة
ــوق َت َق

احلن َظــل

وق ِّ
َف َ
كل ما َت َع َّلمنا ُه عن ال َغيب
احلب ُ
حيث َأنا ..
كَان ُّ

َ
احلــب َحــرا ٌمَّ ،
َع َّلمتنــي ُأ ِّمــي َّ
احلديــث عنــ ُه
وأن
أن
َّ
ُ
يــرك نُدَ بــ ًا
جاج ال ُع ِ
َسودا َء عىل ُز ِ
مر .)85( ..

بــا أن الشــعر -بعامــة  -هــو صــوت املجتمــع،
فليــس بالــرورة أن تتحــدث الشــاعرة عــن نفســها
أو عــن معانــاة مــرت هبــا ،بــل تعالــج قضيــة اجتامعيــة
متــر هبــا بنــات جنســها ،وهنــا يكمــن االنزيــاح يف
قــول الشــاعرة « :وأنوثــة احلنظــل» ،وهــل لألنوثــة
حنظــل؟ لكــن الشــاعرة و ّظفــت هــذا اإلضافــة
تعبــر ًا عــن املــرارة التــي تعيشــها املــرأة حتــت وطــأة
تقاليــد القبيلــة وســطوة العــادات -حســب رأي
الشــاعرة ،-إذ نلمــح إبــداع الشــاعرة يف انزياحهــا
ـص وداللتــه ،وظهــرت
الــذي بــه حتققــت مجاليــة النـ ّ
إمكانيتــه التــي ولدهــا انزياح املعنــى ،فواضح جــد ًا أن
األنوثــة ليــس هلــا حنظــل بــل عــى العكــس مــن ذلك
هــي عذوبــة العمــر كلهــا ،لكنهــا أرادت أن تؤثــر يف
ذهنيــة الســامع لتســكب يف عقلــه املــرارة التــي تلقاهــا
املــرأة حــن تتعــرض ملثــل هــذا الظلــم فهــي تتحــول
إىل مــرارة واختــارت احلنظــل ألنــه ال يوجــد مــا هــو
أمـ ُّـر منــه يف الوجــود ،واختــارت املــرارة دون غريهــا
مــن احلــواس؛ ألن املــرارة داخليــة قــد ال يشــعر هبــا
إال مــن يتذوقهــا ،وليســت مرضــ ًا أو حالــة يمكــن
التعــرف عليهــا مــن أول نظــرة! بــل هــي إحســاس
( )85ســارة األزوري ،ديــوان الشــاعرات يف اململكــة العربيــة
الســعودية ،ص .85
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داخــي قــد حتملــه ذائقــه ويســكت ،وقــد ال يتحملــه
فيــرخ مــن شــدة مــا يلقــاه! وهكــذا الظلــم والقهــر
إحساســان داخليــان ويشــتد ذلــك عنــد املــرأة؛ ألهنــا
كائــن رقيــق قــد يصعــب عليــه حتمــل ذلــك .
واســتعارة أخــرى يف النــص تكمــن يف قوهلــا عــن
احلــب« :وأن احلديــث عنــه حــرام يــرك ندبـ ًا ســوداء
يف زجاجــة العمــر» ،بالفعــل ،إنــه إبــداع شــعري
ختييــي بحــت ،إذ انزاحــت املعــاين عــن الوضــوح
واملبــارشة إىل الشــعرية والتلميــح ،فابتعــاد الشــاعرة
مــن الترصيــح يف لفــظ «الســمعة الســيئة للفتــاة» ،إىل
التلميــح ،فاســتعارت النــدب الســوداء تعبــر ًا عــن
الســمعة الســيئة ،وزجاجــة العمــر تعبــر ًا عــن معنيــن
خمفيــن ،األول :أن رشف املــرأة كاملــرآة إذا انكرست ال
تعــود كــا كانــت ،واملعنــى الثــاين :اإليــاءة إىل قــول
النبــي -صــى اهلل عليــه وســلم«:-رفق ًا بالقواريــر»،
فالدهشــة االســتعارية هنــا الشــك أن هلــا إيقاعـ ًا يؤثــر
يف خميلــة املتلقــي؛ لــذا عمــدت الشــاعرة إىل ذلــك
النــص.
االنزيــاح اللفظــي املختبئــة داللتــه يف بنيــة
ّ
أمــا الشــاعرة ناديــة البــويش فقــد وصفــت يــوم
عملهــا الشــاق وتــرك أطفاهلــا لــدى اخلادمــة بمشــهد
اســتعاري مؤثــر ،تقــول فيــه:
أخلع َقلبي
صحو َصباح ًا َف ُ
َأ ُ
َغري ِ
الذي كاااااان ....
َ

وألبس َشيئ ًا َغريب ًا
ُ

يف َل ِ
يلة البارح ْه
ِ
احلواصل َع ْج َل
ب
ُأ َو ِّد ُع ُز ْغ َ
وأتركُهم ي ِ
ستع َ
ريون ُأ َّما
َ
َ
لِ ِ
نصف َحياهتم ال َغ َّض ِة النَّاعم ْه(.)86

( )86نادية البويش ،ديوان «فتة البوح» ،ص .105
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اســتطاعت الشــاعرة بمهــارة عاليــة أن جتعلنــا نعايــش
إحساســها جتــاه أبنائهــا الذيــن تغادرهــم كل يــوم عــر
التخييــل االنزياحــي ،بــل وجتعلنــا نمعــن النظــر يف
األثــر الــذي ترتكــه يف نفــوس أبنائهــا يف الوقــت الذي
ال تكــون عندهــم ،ولعــبء الزمــن حتولــت جتربــة
الشــاعرة اخلاصــة إىل إحســاس مجعــي مــن خــال
اللغــة املشــهدية التــي تتجــى عربهــا االســتعارة ،ففــي
قوهلــا « :فأخلــع قلبــي وألبــس شــيئ ًا غريب ـ ًا» صــورة
اســتعارية صــورت فيــه قلبهــا بالثــوب الــذي يتغــر
كل صبــاح ،وفيــه تعبــر عــن تغيــر حاهلــا صباحــ ًا
مــن أ ٍّم حتكمهــا العاطفــة والــروح احلانيــة ،إىل موظفــة
حتكمهــا األنظمــة ومــا ســنّت ُه دائرهتــا مــن قوانــن،
القلــب واحــد لكهــا احلــال خمتلفــة ،ففــي البيــت قلب
ويف العمــل قلــب آخــر وشــتان مــا بــن القلبــن! ويف
قوهلــا »:وأتركهــم يســتعريون أمــ ًا لنصــف حياهتــم
الغضــة الناعمــة» ،اســتعارة األم كنايــة عــن تركهــم
للعاملــة املنزليــة التــي تتــوىل تربيتهــم أثنــاء غياهبــا،
ويف قوهلــا« :يســتعريون» أيض ـ ًا داللــة عــن أهنــم لــن
جيــدوا الــدفء واحلنــان احلقيقــي الــذي جيدونــه مــن
أمهــم احلقيقيــة .وحتمــل هــذه الصــورة االســتعارية
رســالة إىل كل األمهــات الالئــي يغبــن عــن أبنائهــن
مــدة طويلــة مــن اليــوم منغمســات يف العمــل أن
أبناءكــن بحاجــة إىل قربكــن منهــم ،ولــن يفــي بحــق
األمومــة إال أنت ـ َّن.
وقــد تأخــذ الصــورة االســتعارية عنــد بعــض
الشــاعرات شــيئ ًا مــن الغرابــة يف املعنــى ،وجديــة يف
الصياغــة ،وتتابعــ ًا يف الصــور ،ففــي قصيــدة لســارة
اخلثــان بعنــوان «أغــان يف شــفاه الليــل» ،تقــول:
ِ
مع أ َغانينَا ن ُ
حور
َونمض ْ
َبحث عن َن ٍر َم ْس ْ
مواج ُه م ْن ِع ٍ
طر َوضيا ْء
َأ ُ
وي ِ
واج
نادينا َص ٌ
وب األ ْم ْ
يلبس َث َ
وت ُ
َُ

صبــح َشــ َّفاف ًا
األمــواج ُي
ــس َهــذي
ُ
َ
يلم ُ
َمــن َ
كَا لب َّلــو ْر ( . )8 7

( )87ســارة حممــد اخلثــان ،ديــوان «وهتــب البحــر» ،الطبعــة
األوىل2000 ،م ،دار ســاء للنــر والتوزيــع  ،القاهرة ،ص .55

جتســد االســتعارة احلالــة الرامــزة للعالقــة بــن الرجل
واملــرأة ،تلــك العالقــة املعطــرة بعبــر التفاهــم،
واملضــاءة بــدرب الوضــوح ال اخليانــة ،وهكــذا
متــي هبــم احليــاة يف درب يبحثــون مــن خاللــه
عــن هنــر ســاحر بجاملــه كــي يشــاركهم الســعادة،
وتبــدو االســتعارة بانزياحهــا التصويــري مثــرة حــن
تشــخص الصــوت وتلبســه لبــاس األمــواج ،وكأن
ذلــك النهــر املســحور خيــرج حوريتــه لتنادهيــم طالبــة
منهــم مشــاركتها يف ركــوب األمــواج ولينغمســوا يف
عاملهــا البلــوري الشــفاف.
وجتمــل االســتعارة حــن يتأنســن الصــوت ،ويتحــول
الصائــت إىل يشء حمســوس يمكــن مشــاهدته لكــن
بصورتــه الشــفافة ،وهنــا جعلــت هنالــك تفاعــ ً
ا
بــن الصــوت والصــورة مــن خــال ذلــك االنزيــاح؛
هادفــة مــن وراء ذلــك إىل أن املجتمــع ليــس كــا
يصــوره البعــض مفــكك ًا يعيــش حالــة مــن التشــتت.
والبــد أن تكــون االســتعارة معــرة عــن شــعور
داخــي لــدى الشــاعرة جتــاه بعــض الوجــوه التــي
تقابلهــا أو ختتلــط معهــا ،تقــول زينــب غاصــب :
وكَم أ ْث َخنَتْنِي
األس ِ
ارير(.)88
ُس ُ
يوف َ

بديعـ ٌة تلــك االســتعارة ،ومعــرة بدقــة عــن أثــر تلــك
النظــرات احلــادة كحــدة الســيف التــي تتعقبهــا ،فكــم
أثخنــت فيهــا اجلــراح! ألن كثــر ًا مــن النظــرات جترح
وإن مل ينطــق صاحبهــا بــيء ،فهــذا االنزيــاح الرسيــع
الكامــن يف أربــع كلــات يف ســطرين اختــر ترصف ـ ًا
أرعــن يرتكبــه بعــض احلمقــى مــن النــاس عــن قصــد
أو عــن غــر قصــد فيجــرح بــه اآلخــر ،ونحــن إزاء
حالتــن قــد تعنيهــا الشــاعرة ،احلالــة األوىل :شــكواها
أو خوفهــا مــن اإلصابــة بالعــن؛ ألن العــن حــق،
تــورد اجلمــل القــدر والرجــل القــر ،وفيهــا ســيوف
مثخنــة وأي ســيوف! واحلالــة الثانيــة :هــي النظــرات
( )88زينــب غاصــب ،ديــوان «لألعــراس وجههــا القمــري»،
الطبعــة األوىل1421 ،هـــ ،رشكــة املدينــة املنــورة للطباعــة
والنــر ،جــدة ،ص.119
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الســاخرة التــي تتلقــى ســهامها مــن اآلخريــن يف
بعــض املواقــف ،وهــي األخــرى جارحــة ومدميــة
للشــعور!
ومــن بــن جمموعــة الشــاعرات اللــوايت عاجلــن قضايا
كثــرة لــدى املــرأة الســعودية الشــاعرة أشــجان
هنــدي ،فلهــا قصيــدة بعنــوان «إحبــاط» ،تقــول فيهــا:
ِ
كس ِم ْ َ
زيمتِها
راث َع َ
َلو َل ْ َي ْ
ال ْقتل َع ْت ِج ْذ َر َه ِزيمتِها،
رت بذر الكت ِ
َّان،
و َلنَ َث ْ َ
وإِبر األغص ِ
ان
َ
َ
عىل ُعرى ُمصيبتِها (.)89
تعلــن االســتعارة حالــة مــن اإلحبــاط الــذي تعيشــه
بعــض الفتيــات يف هــذا الزمــن ،فاألنثــى تعــاين مــن
تســلط الرجــل الــذي «كــر حمــراث عزيمتهــا» ،وهنا
تكمــن االســتعارة ،فلقــوة عزيمتهــا كأن هلــا حمراثــ ًا
تــود لــو تــزرع مــن خاللــه أملهــا وصــورة مســتقبلها،
لكــن الســلطة الذكوريــة حطمــت ذلــك املحــراث،
فلــو مل يكــن ذلــك القتلعــت جــذور اهلزائــم وختطــت
الصعــاب وكان ذلــك املحــراث فاعـ ً
ا يف بــذر الكتــان
الــذي ســيمهد الطريــق نحــو مســتقبلها.
ومــن االســتعارات مــا يبــدو مألوفــ ًا يف موضوعــه
بديعـ ًا يف تناولــه ،ومــن ذلــك قــول منــى الغامــدي يف
قصيدهتــا «حلمــي الوليــد»:
يف َق ِدي ِم األَ َسى َ ِ
شبت ا ْغ ِتايب
		

يت ال َّظام بِ َقلبي ال َع ِات
رو ُ
َف َّ

()90

( )89د.أشــجان هنــدي ،ديــوان «مطــر بنكهــة الليمــون»،
الطبعــة األوىل2007 ،م ،النــادي األديب بالريــاض ،ص .43
( )90منى الغامدي ،ديوان «عطش» ،ص .138
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االغــراب شــعور داخــي ينتــج عــن غربــة جســدية أو
نفســية ،واألخــر هــو األقــرب للشــاعرة ،فاالســتعارة
هنــا يف «رشبــت اغــرايب» ،انزاحــت الشــاعرة هبــا
مــن الشــعور النفــي غــر امللمــوس إىل الــرب
املحســوس الــذي يــروي اجلســد بعــد الظمــأ ،فكأهنــا
اعتــادت الغربــة حتــى أصبحــت تتغذاهــا مــن
الصغــر .والفــت للنظــر يف هــذا االنزيــاح أن الشــاعرة
مل تــرد املواجهــة املعلنــة يف مواجهــة الســلطة اخلاصــة
التــي عمقــت مــن معاناهتــا ،بــل اجتهــت إىل اخلطــاب
املنــزاح تعبــر ًا عــن الشــكوى مــن احلالــة اجلاريــة.
وبــن يــدي صورتان اســتعاريتان مشــاهبتا االســتخدام
خمتلفتــا الغــرض واملعنــى ،فــاألوىل تتقاســم ســابقتها
يف أمل الغربــة ،تقــول فاطمــة القــرين يف قصيــدة هلــا
بعنــوان «أخــي»:
ِ
أخي
لم ُت َ
بأنك ِج ْئ َت
كَم َح ْ
َّكأت عىل حدِّ س ِ
يف ِ
()91
اغت ْ
ابك
ات َ
َ َ

الصــورة االســتعارية مؤملــة جــد ًا حــن جعلــت الغربة
كحــد الســيف يتكــئ عليــه مــن العجــز واهلــزال الذي
أصابــه بســبب الغربة.
وأمجــل منــه تصويــر الشــاعرة مزنــة املبــارك القلــم
بالعــكاز الــذي تتكــئ عليــه يف رســم أفكارهــا ،تقــول
يف قصيدهتــا «عــكاز قلبــي»:

َّاز َقلبي َأ ُّيا ال َق َل ُم
ُعك َ
الزم ُف َؤ ِ
ادي إِ َّن ُه َه ِر ُم
		
َ ْ

()92

اســتعارت صــورة العــكاز للقلــم؛ ألنــه هــو املتــكأ
الــذي تســتعني بــه عنــد نســج أفكارهــا ،وصياغــة
أشــعارها ،وتناديــه بــأن عليــه أن يلــزم فؤادهــا ألنــه
كــر وشــاخ ،فهــو بحاجــة إىل عــكاز يســتعني بــه عنــد
القيــام والوقــوف ،بالفعــل إهنــا صــورة اســتعارية
معــرة كل التعبــر عــن حالــة الشــاعرة.
( )91فاطمة القرين ،ديوان «مطر» ،ص .95
( )92ســارة األزوري ،ديــوان الشــاعرات يف اململكــة العربيــة
الســعودية ،ص .466
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-2املجـــاز املرسل :

شـكَّلت قضيــة احلقيقــة واملجــاز أزمــة أفــق يف التفكري
اللغــوي عنــد العــرب( ،)93منــذ القــدم ،وتناوهلــا
بالدراســة جــل علــاء اللغــة ،وتباينــت تعريفاهتــم
لــه ،وربــا كان تعريــف الســكاكي لــه أقــرب تلــك
التعريفــات مــن حيــث الدقــة والوضــوح ،فهــو
عنــده «الكلمــة املســتعملة يف غــر ماهــي موضوعــة
لــه بالتحقيــق اســتعامالً يف الغــر بالنســبة إىل نــوع
حقيقتهــا مــع قرينــة مانعــة عــن إرادة معناهــا يف ذلــك
النــوع»( ،)94إذن فاملجــاز املرســل كالم مســتعمل يف
غــر ماوضــع لــه لوجــود قرينــة مانعــة مــن إرادة
املعنــى احلقيقــي .تنظــر إليــه األســلوبيات احلديثــة
عــى أنــه وجــه مــن أوجــه االنزيــاح يف النظــام
اإلدراجــي؛ ألن التصــادم بــن القوانــن مــن حيــث
االســتبدال حتقــق للشــعر شــعريته(.)95
وهــو كثــر رائــج يف أشــعار الســعوديات ،وتســتلذه
الشــاعرات ألن بــن ســطوره كالمـ ًا خمبــوء ًا قــد يتعذر
البــوح بــه إال عــن طريــق املجــاز املرســل ،ومــن ذلــك
قــول أشــجان هنــدي يف قصيدهتــا «الشــبيه»:
وارع باردةٌ،
َش ُ

لب ٍ
َك َق ِ
هنر

وج ُه لل َغيم (.)96
تعرى َم ُ
َي َّ

ويكمــن املجــاز املرســل يف قوهلــا «شــوارع بــاردة»،
فالشــوارع ال تــرد وإنــا اجلو هــو الــذي يكون بــارد ًا،
فالعالقــة هنــا هــي العالقــة املح ِّليــة؛ ألن الشــاعرة
أطلقــت املحــل وأرادت احلـ ّ
ـال ،لكــن مــا هــو ذلــك
( )93انظر :د.خرية محرة العني ،شعرية االنزياح ،ص .15
( )94يوســف بــن أيب بكــر الســكاكي ،مفتــاح العلــوم ،الطبعــة
الثانيــة1407 ،هـــ1987 /م ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت،
ص .359
( )95انظــر :د.حممــد محاســة عبداللطيــف ،اجلملــة يف الشــعر
العــريب1990 ،م ،مكتبــة اخلانجــي ،القاهــرة ،ص .15
( )96أشجــــان هنــــدي ،ديــــوان «مطــر بنكـــهة الليمون»،
ص .81

احلـ ّ
ـال يــا تــرى؟ إهنــا رس املجــاز! الشــاعرة قطع ـ ًا ال
تعنيهــا الشــوارع ومل تعبــأ بربودهتــا ،لكننــا لــو أكملنــا
القصيــدة لوجدناهــا تصــور قصــة حــب مــن طــرف
واحــد ،وتعــر عــن بــرود قلــب الصاحــب عنــد
اللقــاء ،وعــدم اكرتاثــه هبــا وكل مهــه أيــن الشــارع
املــؤدي إىل الفــرار الــذي عــرت عنــه يف ختــام
القصيــدة ،وجيمــل املجــاز حــن تصــف هــذا الــرود
بقلــب النهــر الــذي عــرى أمواجــه للغيــم يف يــوم
بــارد ،ولــك أن تســأل كيــف ســتكون برودتــه؟ إهنــا
كــرودة قلــب ذلــك املعشــوق.
ويف قصيــدة اجتامعيــة لفاطمــة القــرين بعنــوان «أختــاه
نــادي األمــس» ،تقــول فيهــا :
َوارتدَّ يل َط ْر ِف َق ِرير ًا ُم ْف َع ًام

		

َّقد ِير ِ
باحلب والت ِ
والعر َف ِ
ان
ُ ِّ

()97

القصيــدة مليئــة باألخــوة واملحبــة واأللفــة التــي
تســتجلب اهلــدوء والقــرب واالســتقرار؛ وهلــذا
عــرت الشــاعرة هبــذا املجــاز الــذي يصــف تلــك
احلالــة ،فاملجــاز يف قوهلــا« :طــريف قريــر ًا» ،وعالقتــه
اجلزئيــة؛ ألن الــذي هيــدأ ويقــر النفــس واجلســم ال
العــن؛ وهلــذا أطلقــت اجلزء وهــو «الطــرف» وأرادت
الــكل وهــو النفــس واجلســم والــروح ،وآيــة ذلــك
مــا جــاء يف الشــطر الثــاين ،حيــث النفــس مفعمــة
باحلــب والتقديــر والعرفــان ،وأمــا العــن فــا تفعــم
بــكل ذلــك.
وكثــر ًا مــا تســتخدم الشــاعرات الســعوديات اخلُطــا
تعبــر ًا عــن بعــض احلــاالت اخلاصــة التــي حتــدث
هلــن ،ومــرد ذلــك أن اخلُطــا هي الســبب يف كل شــأن؛
ألهنــا الناقــل الرســمي لذلــك ،فهــي تــرد جمــاز ًا،
ومــن ذلــك مــا جــاء يف القصيــدة الســابقة لفاطمــة
القــرين يف قوهلــا:
َه ْل تذكُري َن َغريب ًة َجاءت ُهنا

ِ
األشجان؟
وصول ُة
َح َريى اخلُ َطا َم ُ

()98

( )97فاطمة القرين ،ديوان»مطر» ،ص .100
( )98املصدر السابق ،الصفحة نفسها.
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املجــاز هنــا يف قوهلــا« :حــرى اخلطــا» ،وعالقتــه
اجلزئيــة؛ ألهنــا أطلقــت اخلطــا وهــي جــزء مــن
الشــخص وأرادت الــكل وهــي تلــك الغريبــة،
فاحلــرى ليســت اخلطــا وإنــا صاحبــة اخلطــا هــي
احلائــرة؛ ألهنــا ال تــدري أتقــدم أم ال ؟
وأمجــل منــه معنــى ومبنــى عنــد منتهــى القريــش ،يف
قصيدهتــا «ريــا» ،حــن تقــول:
َفوق ْ ِ
الضياع
أشالء َّ

ؤس
َفإذا باهل َ ِّم ُب ٌ
ِ
َف َ
حضان ال َّليايل َيتَخ َّثر
وق َأ
ِ
لس ًة َتيش ُخ َطانا
خ َ
َحو ُحل ٍم ُم ْست ْ
َحيل(.)99
ن َ

وقــد يــأيت املجــاز لــدى الشــاعرة الســعودية خمتلط ـ ًا
بالصــورة ،ومــن ذلــك قــول هــدى الدغفــق يف
قصيدهتــا «عــدم»:
اي َّملا نَا َمتا
َك َّف َ
رأيت ؟
َماذا َ

َش ٌئ َغ َفا

ماذا َيرى األَ ْع َمى؟
ِ
يت
ْطفئ َز ٌ
جل ْم َر من َعينيه كَي ال ين َ
َلَب ًا َي ُشدُّ ا َ
ان من َّ ِ ِ ِ
س ُه (.)100
وأغص ٌ َ
َ
الزيتون تُشعل َّ
املقطــع يتضمــن صــورة وجمــاز ًا يف قوهلــا« :كفــاي ملــا
نامتــا» ،الــذي هنتــم بــه هنــا هــو املجــاز؛ فالكفــان ال
تنامــان ،وإنــا ينــام اجلســد ،ومهــا بعــد ذلــك يتبعانــه
يف اخلمــود وعــدم احلركــة ،والــذي هنتــم بــه أيضـ ًا مــا
داللــة هــذا املجــاز؟ فالشــاعرة حتــاول اللجــوء إىل
الرسياليــة والغمــوض كــي جتعــل القصيــدة منزاحــة
عــن الواقــع ،ولكــن هلــا بعــد مجــايل لــواله لكانــت
القصيــدة باهتــة ،وهبــذا الغمــوض يكــون النــص
قابــ ً
ا للتأويــل ومنفتحــ ًا عــى كل األذواق ،وتكمــل
املشــهد الغامــض بمجــاز آخــر حــن تقــول:

الشــاعرة عدلــت مــن احلقيقــة إىل املجــاز يف قوهلــا:
«خلســة متــي خطانــا» ،وهــو جمــاز عالقتــه املســببية،
حيــث حذفــت األقــدام التــي هــي يف احلقيقــة متــي
وبمشــيها تُســ ِّبب اخلطــا ،والصــورة التــي ســبقت
هــذا املجــاز هــي التــي أكملــت املشــهد ،فــكأن
الشــاعرة أرادت أن تنفــي املــي عــن أقدامهــا التــي
هــي جــزء منهــا ،وتنســبها إىل اخلطــا؛ ألن هــذا
املــي حيمــل الكثــر مــن معــاين الضيــاع والبــؤس؛
ولذلــك فاملــي يكــون خلســة كــي ال حيــس بــه
أحــد؛ ألنــه مــي فــوق أشــاء الضيــاع وفــوق
أحضــان الليــايل ،ومــن الطبعــي أن تكــون هنايتــه إىل
ال يشء ،وســوف يســلمه إىل حلــم مســتحيل ،وهــذا
هــو الســبب يف نفــي املــي عــن نفســها ونســبته إىل
اخلطــا ،والشــاعرة مــن خــال هــذا املجــاز املقــرن
بالصــورة التائهــة تعالــج قضيــة اجتامعيــة ،وتثــر
يف نفــوس املتلقــن مــا قــد متــر بــه بعــض الفتيــات
مــن الضيــاع النفــي والتــرد الذهنــي -واجلســدي
أحيانــ ًا -ســببه بعــض العالقــات املحــذورة التــي
قــد تســلمها يف النهايــة إىل حلــم مســتحيل ،والشــك
ٍ
معــان عريضــة تنطــوي حتتهــا !
أن لكلمــة «خلســة»

املجــاز اآلخــر يف قوهلــا « :أذنــاي مــا غفتــا» ،لكنــه
جمــاز مغايــر لســابقه ،فالكفــان نامتــا وبعدمهــا كل
ٌ
يشء غفــا ،ماعــدا األذنــن مــا غفتــا ،فكأهنــا تتظاهــر

( )99ســارة األزوري ،ديــوان الشــاعرات يف اململكــة العربيــة
الســعودية ،ص.499

( )100هدى الدغفق ،ديوان «امرأة مل تكن» ،ص .39
( )101املصدر السابق ،ص .40
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انبس َطت َ ..ه َّب ْت
و َّملا َأ ُ
رجيل َ
ناي َما َغ َفتَا
ُأ ُذ َ

ِ
بني َ َتاي َلت
هور
بعض األ ْق َر َ
َو ُظ ُ
أيض ًا(.)101
َ

َآمر ْت
َّملا ال َّط ُ
ريق ت َ
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بالنــوم لتســمع مــا يقــال عنهــا ،ألن هنالــك مؤامــرة
وحتايـ ً
ا مــن بعــض األقربــن تريــد كشــفه ،وهــذا هــو
تفســر مــا جنحــت إليــه الشــاعرة مــن الغمــوض نراه
يتجــى هنــا ،فالقصيــدة تذكــر بعــض األقربــن مــن
األصدقــاء أو غريهــم ،وهــو أمــر حمــزن حقـ ًا ! وبام أن
املجــاز وســيلته املثــى يف توصيــل املعنــى هــو االنزيــاح
عــن املعنــى احلقيقــي إىل تفســر خفــي يفهــم مــن
ســياق الــكالم ،فــإن الشــاعرة ثريــا العريــض
تســتخدم لغــة العيــون عنــد الســؤال ،فتقــول يف
قصيدهتــا «أمــوت أنــا مرتــن»:

املجــاز هنــا يف قوهلــا « :أهازيــج احلقــول» ،مــن املؤكــد
أن الشــاعرة مل تكــن لتقصــد أن للحقــول أهازيــج،
وإنــا األهازيــج تصــدر مــن ســاكنيها ســواء أكانــوا
بــر ًا أم طيــور ًا ،فالشــاعرة أطلقــت املــكان وأرادت
صاحــب املــكان ،لكنهــا يف النهايــة التقصــد احلقــول
بذاهتــا ،وإنــا أوردهتــا عــى ســبيل املقارنــة ،فــإذا
كانــت املحبوبــة ال تســمع الصــوت اجلميــل الصــادر
مــن املحــب ،فإهنــا كاملوتــى الذيــن ال يســمعون
أهازيــج احلقــول الغنــاء ،فاحلــال واحــدة ،وكان
املجــاز االنزياحــي خــر مـ ٍ
ـؤد للمعنــى بــكل اقتــدار.

ُأ َس ُ
ينيك َ
ائل َع َ
عنك  ..و َعنِّي

-3الكناية :

تهر ُب ِمنِّي !..
َف ُ

ال أنَا َ
أنت ِمنِّي(.)102
منك  ..وال َ

حــوار يتبنــاه االنزيــاح وســبيله إىل ذلــك املجــاز
املنحــر يف قوهلــا« :أســائل عينيــك عنــك وعنــي»،
فتوجيــه الســؤال إىل العينــن حيمــل قيمــة جمازيــة تنــم
عــن حجــم التوتــر والتباعــد ،فالســؤال يوجــه إىل
الشــخص نفســه ال إىل عينيــه ،وبــا أن العينــن قــد
تفصحــان عــن املكنــون وجهــت إليهــا الســؤال،
وقــد يكمــن الــر يف توجيــه الســؤال إىل العينــن
عائــد إىل وجــود تباعــد وهتـ ُّـرب مــا بــن الطرفــن أو
أحدمهــا؛ ألن اخلامتــة كانــت فراقـ ًا ب ِّينـ ًا مفصحـ ًا عنــه
دون مواربــة :ال أنــا منــك وال أنــت منــي!
ويف قصيــدة للشــاعرة لطيفــة قــارئ بعنــوان« :قــل مــا
تريــد» ،تقــول:
الذ ْ
وت َي ِري يف َد ِمي َيرتا ُد َأقب َي َة ُّ
هول
الص ُ
َّ
ِ
تسمعني
َه ْل َ
ْ
احلقول
ازيج
َه ْل
يسمع املوتَى َأ َه َ
ُ
اهلوى(.)103
َد َار َ

( )102ثريـــا العريـض ،ديـــوان «عــبـور القفــــار فــرادى»،
ص .55
( )103ســارة األزوري ،ديــوان الشــاعرات يف اململكــة العربيــة
الســعودية ،ص .426

الكنايــة يف أساســها قائمــة عــى االنزيــاح؛ ألهنــا أحــد
األســاليب البالغيــة التــي يقــوم عليهــا ،وإن الصــورة
الكنائيــة يف أي عمــل أديب تقــوم عــى اإلحيــاء؛ ألن
الكنايــة يف مفهومهــا املتــداول الــذي اختــره لنــا
عبدالقاهــر اجلرجــاين هبــذا التعريــف:
«أن يريــد املتكلــم إثبــات معنــى مــن املعــاين ،فــا
يذكــره باللفــظ املوضــوع لــه يف اللغــة ،ولكــن جيــيء
إىل معنــى هــو تاليــه وردفــه يف الوجــود ،فيومــئ بــه
إليــه ،وجيعلــه دليــ ً
ا عليــه»(.)104
وكثــر ًا مــا يعلــن النــص الكنائــي لــدى الشــاعرة
الســعودية تعبــره عــن مشــاعر قائلتــه وأحاسيســها
جتــاه الرجــل خمتفيــ ًا يف غياهــب ذاهتــا األنثويــة،
حمتبســ ًا يف نفســها؛ لــذا فــإن الرجــل عندهــا جمــرد
رمــز يكتنفــه الغمــوض؛ ألن صورتــه حفظتهــا ذهنيــة
الشــاعرة ،وأغلقــت عليهــا بإحــكام شــديد ،فلــم
تربزهــا إال ببخــل شــديد ،لكــن اليــوم قــد تصادفنــا
البعــض منهــن يكــون احلديــث عــن ا حلــب عامــة
ســاحتهن يف التعبــر عــن عواطفهــن جتــاه الرجــل
دون مواربــة بالرمــز املوحــي أو اإليــاءات املكشــوفة
التــي رســمت نتاجــات هــؤالء الشــاعرات يف الســاحة
الشــعرية (.)105
( )104دالئل اإلعجاز ،عبدالقاهر اجلرجاين ،ص.66
( )105انظــر :ســهام عبدالوهــاب الفريــح ،املــرأة العربيــة
واإلبــداع الشــعري ،الطبعــة األوىل1431 ،هـــ2010/م ،دار
عــان ،ص .181-180
جريــر للنــر والتوزيــعَّ ،
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ويف حلظــة مــن اللحظــات تتخيــل الشــاعرة نفســها
وحيــدة عــى الرغــم مــن أن البيــت يضــج بســاكنيه،
فللشــاعرة هــدى الدغفــق قصيــدة توحــي بذلــك مــن
عنواهنــا «ملــاذا تغــادرين األمكنــة؟» ،تقــول:
يزور املكان
بار ُ
ال ُغ ُ

امل َقاعدُ َهتوي
دارت َعىل نِ ِ
صفها
املوائدُ
ْ

فوق ِح ِ
هور انحن َْت َ
يطانا
ُّ
الز ُ

تنغلق َ
ُ
اآلن
شبابيك
َو
ُ

منغلق
يب
ٌ
ُ
بعض ما َ

والنُّجو ُم  ..أو َدعتني ال َّظالم،
غادر هذا املكان ! (.)106
َ
كيف يل أن ُأ َ

بيــت القصيــد قوهلــا« :بعــض مــا يب منغلــق» ،وهــذا
بفعــل انعــكاس املــكان عــى صاحــب املــكان،
فالشــاعرة عــرت بوســاطة أســلوب االنزيــاح
الكنائــي عــن كل مــا يعــري كوامنهــا الداخليــة ،متثــل
ذلــك يف الوحشــة ،واخللــو الروحــي ،والوحــدة،
وفقــد احلبيــب ،ونتيجــة لذلــك مغــادرة األماكــن هلــا
قبــل أن تغادرهــا هــي ،وهــو تعبــر أشــد وقع ـ ًا عــى
صورتــه الشــاعرة لنــا بفعــل عــدة
النفــس ،كل ذلــك َّ
ـون يف النهايــة مــا
كنايــات تدافعــت داخــل النــص لتكـ ِّ
ختمــت بــه القصيــدة بأهنــا لوحــة نفــس هــذا الزمــان
لكــن وجههــا ال يــرى ،فهــي خيــاالت وتومهــات
نفســية ،وأوىل تلــك الكنايــات« :الغبــار يــزور
املــكان» ،فرتاكــم الغبــار كنايــة عــن هجــره وعــدم
تــردد ســاكنيه إليــه ،والثانيــة« :املقاعــد هتــوي»،
كنايــة عــن أنــه مل يقعــد عليهــا أحــد منــذ مــدة،
والثالثــة« :املوائــد دارت عــى نفســها» ،كنايــة عــن
عــدم وجــود أحــد يرتبهــا فانكفــأت عــى نفســها،
والرابعــة« :الزهــور انحنــت فــوق حيطاهنــا» كنايــة
( )106هــدى الدغفــق ،ديــوان الظــل إىل أعــى ،الطبعــة
األوىل1413 ،هـــ ،دار األرض للنــر واخلدمــات اإلعالميــة،
الريــاض ،ص .67-66
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عــن عطشــها فالذيــن كانــوا يســقوهنا هجــروا املــكان،
واخلامســة« :شــبابيك تنغلــق اآلن» ،كانــت مفتوحــة
يدخــل منهــا الغبــار ،وهــا هــو اآلن يغلقهــا ،حــن مل
جتــد هلــا أحــد ًا يغلقهــا وحيافــظ عــى نظافــة املــكان،
تلــك مخــس كنايــات تامــة تتابعــت مل يشــعر القــارئ
بثقلهــا عــى تفكــرهَّ ،
إن ذلــك جيـ ِّ
ـي إبــداع الشــاعرة
يف لعبــة األلفــاظ والتمكــن مــن تشــكيل انزياحاهتــا
مجــل النــص
مــن الترصيــح إىل التلميــح ،وهــذا مــا َّ
وأضفــى عليــه اخلفــة ،والقيمــة الدالليــة.
ومــع مشــاعر األمومــة تتجــى إنســانية املرأة الســعودية
«بــأروع صورهــا ،فتبــدو قيــم املحبــة والتضحيــة
والعطــاء حيــة متجــددة ال تعــرف النفــاد! هلــذا ليــس
غريبـ ًا أن نجــد املــرأة كثــر ًا مــا تلغــي حياهتــا اخلاصــة
مــن أجــل أوالدهــا!» ( ،)107وهــذا مارأينــاه يتضــح
جليــ ًا يف قصيــدة «حمــاق األمومــة» لناديــة البــويش،
التــي وصفــت فيــه حيــاة املــرأة املوظفــة ،وغاصــت
يف أدق التفاصيــل ،ابتــدا ًء مــن خروجهــا مــن البيــت
وتــرك أطفاهلــا عنــد العاملــة ،ومــرور ًا بانغامســها
يف العمــل ،وانتهــا ًء بعودهتــا منــه ،فقــد وصفتــه يف
كنايــات جتســد احلــال بدقــة متناهيــة ،واصفــة رحلتهــا
يف العمــل بعيــدة عــن أطفاهلــا ،فهــا هــو ذا النهــار
ينتصــف ،ويبــدأ الشــوق ،واللهفــة إىل لقائهــم تزيــد،
فقــد ذاب االصطبــار:
ِ
َوإ ْذ «ت ُ
َعدل َّ
يزانا»
الش ُ
مس م َ
متلم َل َقلبي
َ
اب اصطِباري
و َذ َ
الش ُ
ني َّ
وق
َو َح َّث َ
نَحو ِصغاري

َفهذا ُ
أوان « َدوا ِم»
ُأمومتي الــ ِ
َّنائ َم ْه (.)108
َ َ

( )107حممــد الشــايع ،مــن الشــعر النســوي الســعودي
احلديــث ،جملــة املوقــف األديب ،الســنة  ،31العــدد  ،361أيــار
2001م ،ص .43
( )108نادية البويش ،ديوان «فتة البوح» ،ص .106
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ففــي قوهلــا« :وإذ تعــدل الشــمس ميزاهنــا» كنايــة
عــن انتصــاف النهــار الــذي عــى إثــره يزيــد التوتــر
والتملمــل ويــزداد الشــوق ،فتجــاوز اللفــظ املبــارش
«انتصــف النهــار» يمنحــه قيمــة فنيــة خياليــة أرقــى؛
والســيام أن األمــر منعقــد عــى أن املجــاز بــا شــك
أبلــغ مــن احلقيقــة.
وللشــاعرة ســارة الصــايف صــورة كنائيــة تصــور حــال
الفقــراء البســيطة يف حقوهلــم تصويــر ًا يبتعــد عــن
املبــارشة التــي قــد جتــرح مشــاعرهم ،وبأســلوب ال
يســتدعي مــن القــارئ مصارعــة خيالــه كــي يصــل
إىل املعنــى املــراد ،تقــول يف قصيــدة بعنــوان «الفــاح»:
ال َغيم ُة

الح
وال َف ُ
وب َقايا من ُخ ٍبز َأ ْس َم َر
ِ
بندورة
وقط ٍع من
َ
ُحلوة
ِ
غري
حيم ُلها َّ
الص ُ
إىل ِ
أبيه

ُ
يفرش ِمندي ً
أخض
ال َ
يرشب من فِ ٍ
نجان بال ُعروة (.)109
ُ

صــورة حبــى باأللــوان «الغيمــة الزرقــاء ،واخلبــز
األســمر ،والبنــدورة احلمــراء ،املنديــل األخــر»،
كلهــا ذات دالالت هلــا معنــى يف خميلــة الشــاعرة،
لكــن الــذي يعنينــا هنــا هــو اإلبــداع الــذي جتــى حينام
تركــت الشــاعرة الترصيــح باملعنــى والتعبــر عنــه بــا
هــو مــرادف هلــا باإليــاء ،فالشــاعرة أرادت أن تعــر
عــن احليــاة الفقــرة البســيطة لذلــك الفــاح ،ففــي
( )107حممــد الشــايع ،مــن الشــعر النســوي الســعودي
احلديــث ،جملــة املوقــف األديب ،الســنة  ،31العــدد  ،361أيــار
2001م ،ص .43
( )108نادية البويش ،ديوان «فتة البوح» ،ص .106
( )109ســارة األزوري ،ديــوان الشــاعرات يف اململكــة العربيــة
السعودية ،ص.268

قوهلــا« :الغيمــة والفــاح» كنايــة عــن شــح األرض
باملــاء فلجــأ إىل الغيمــة عســى أن تســقي حقلــه ،ويف
قوهلــا« :بقايــا مــن خبــز أســمر» كنايــة عــن الفقــر
فهــو ال يــأكل ســوى بقايــا وليــس لديــه خبــز كامــل،
ثــم إنــه أســمر ،واخلبــز األســمر هــو مــا يتوفــر لــدى
الفقــراء ،أمــا األبيــض فهــو للمرتفــن ،ويف قوهلــا:
«قطــع مــن بنــدورة» ،البنــدورة صغــرة فكيف هبــا إذا
قطعــت ســتكون كذلــك أصغــر ،لكــن أرض الفــاح
شــحيحة فــا مــاء مــن األرض فهــو ينتظــر املــاء مــن
الســاء ،إذن فليســت أرضــه منتجــة؛ لذلــك فإنــه ال
يــأكل إال قطعــ ًا مــن نواجتهــا ،وإذا مجعنــا الكنايتــن
مــع بعضهــا أنتجــت لنــا كنايــة أخــرى وهــو أن زاد
هــذا الفقــر قطــع مــن خبــز أســمر ملفــوف بداخلــه
قطــع مــن بنــدورة ،ذاك هــو الــزاد الرئيــس ،فليــس
لديــه حلــم يأكلــه ،وال يتغــذى إال مــن ناتــج أرضــه.
وكنايــة ثالثــة يف قوهلــا« :يفــرش منديــ ً
ا أخــر»
كنايــة عــن أن هــذا الفقــر ليــس لديــه بســاط كبــر
جيلــس عليــه حــن األكل ،ثــم إنــه أخــر مــن كثــرة
الغســل واالســتعامل ،فليــس لديــه غــره ،وكنايــة
رابعــة« :يــرب مــن فنجــان بــا عــروة» كنايــة عــن
أن هــذا الفقــر ال يمتلــك غــر ذلــك الفنجــان الــذي
انكــرت عروتــه.
ـص مجيــل بــكل تفاصيلــه ،إذ تدافعــت كل كناياتــه
النـ ّ
بأســلوب انزياحــي داليل مجيــل ،و ّلــد لنــا داللــة
َ
مكتشــف ،فهــذا املعنــى اجلديــد
جديــدة ومعنــى آخــر
ـص ،وتــرك مجاليــة أدبيــة يف
هــو مــا و ّلــده انزيــاح النـ ّ
ثنايــاه ،لكــن الــذي أضعفــه -إىل حــد ما -أن الشــاعرة
مل تــرك االســتنتاج مــروك ًا لفهــم القــارئ ،وإنــا
رصحــت بــه يف النهايــة ،وكأهنــا تقــول لــه تلــك هــي
حيــاة الفقــراء الذيــن ال يســألون النــاس إحلافـ ًا ،وإنــا
يتكففــون مكتفــن بمحصــول حقوهلــم (.)110

( )110انظر بقية النص :املصدر السابق ،الصفحة نفسها.
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-4املفارقة :

يقــوم أســلوب املفارقــة التصويريــة -كــا يــرى د.عــي
عــري زايــد -عــى إبــراز التناقــض بــن طرفــن
متقابلــن بينهــا نــوع مــن التناقــض ،واملفارقــة تكنيك
خمتلــف متامــ ًا عــن الطبــاق واملقابلــة ،ســواء مــن
ناحيــة بنائــه الفنــي ،أو مــن ناحيــة وظيفتــه اإلحيائيــة؛
وذلــك ألن املفارقــة التصويريــة تقــوم عــى إبــراز
التناقــض بــن طرفيهــا ،هــذا التناقــض قــد يمتــد
ليشــمل القصيــدة برمتهــا ،فتقــوم كلهــا عــى مفارقــة
تصويريــة كبــرة( ،)111ومــن هــذه املفارقــة التــي تقــوم
عــى التناقــض يتولــد االنزيــاح ،ويــأيت اإلدهــاش.
ففــي قصيــدة للشــاعرة بديعــة كشــغري بعنــوان:
«ملحــار الكــون إبحــاري» ،تقــول:
َت ْظ ُ
مأ ُسنْ ُب َلتي

خيتنق َه ُ
الر ِ
وح
ُ
ديل ُّ

َأحز ُم َأمتِ َعتي
َهف الص ِ
ومن ك ِ
ِ
مت
َّ
رت
اإلبحار (.)112
َق َّر ُ
َ

تتشــكل هــذه املفارقــة مــن حالتــن متناقضتــن،
فالشــاعرة مــن بدايــة القصيــدة أرادت لقصيدهتــا أن
تكــون كذلــك؛ لذلــك قدمــت هلــا بمدخــل قالــت
فيــه« :الشــعراء هــم أولئــك الذيــن حكمــت أقدارهــم
بــأن يولــدوا عــى النقيــض مــن البــر)113( »...؛
واســتجابة هلــذه الطبيعــة التــي ألبســتها الشــعراء،
نراهــا تصنــع مفارقــة بــن حالتــن لشــعرها احلالــة
األوىل :كهــف الصمــت واحلالــة الثانيــة :اإلبحــار،
وتكــون املفارقــة أن الشــاعرة قــررت حــزم أمتعتهــا
واإلبحــار عــن طريــق كهــف الصمــت ،والكهــف
( )111انظــر :د.عــي عــري زايــد ،اســتدعاء الشــخصيات
الرتاثيــة يف الشــعر العــريب املعــارص1417 ،هـــ1997 /م ،دار
الفكــر العــريب ،القاهــرة ،ص.130
( )112بديعــة كشــغري ،ديــوان «إيقاعــات امــرأة رشقيــة»،
ص .77
( )113املصدر السابق ،الصفحة نفسها.
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ال يكــون إال يف صحــراء قاحلــة فكيــف هلــا أن تبحــر
منــه؟ لكــن هــذه املفارقــة يف نمطهــا القائــم عــى
االنزيــاح جتعــل كل طــرف يف مواجهــة الطــرف الثاين،
ومــن خــال تصــور عــدم انســجام أحدمها مــع اآلخر
حتــدث املفارقــة ،والشــك أن هــذه املفارقــة ماهــي إال
انعــكاس للتناقــض الــذي تعيشــه الشــاعرة ،فهــي يف
تفســرها للتناقــض الــذي يتولــد لــدى الشــاعر نراهــا
توضــح ذلــك بقوهلــا« :فــا يتلقونــه -أي الشــعراء-
مــن دروس عــر املعانــاة  ..ينشــدونه لآلخريــن أحلنـ ًا
مغنــاة»( ،)114فاملعانــاة الداخليــة تنــزاح عندمــا حيوهلــا
الشــعراء إىل أحلــان مغنــاة ،هــذا هــو التناقــض الــذي
يولــد املفارقــة.
وشــبيه بتلــك املفارقــة قــول الشــاعرة أحــام
القحطــاين يف قصيدهتــا« :أتعاقبــن؟!»:
جلفاف ..
و َم ُ
بحر يف ا َ
ضيت ُأ ُ

َجدبا ُء ُروحي َبعدما ..

َقد َه َّزها َم َط ٌر َعنيف .)115( ..

املفارقــة يف قوهلــا« :ومضيــت أبحــر يف اجلفــاف»،
فاملقطــع ذو بنــاء مفــارق صنعــه االنزيــاح ،فمــن
جفــاف املشــاعر وجتمــد القلــب الرطيــب باتــت تبحر
يف جفــاف ،واملعــروف أن اإلبحــار ال يكــون إال يف
ميــاه عميقــة؛ ألنــه يعــر عــن رحلــة طويلــة ليتفاجــأ
القــارئ أنــه يف جفــاف! فالكشــف عــن شــعرية
املفارقــة هــو يف البحــث عــن حدودهــا الدالليــة
النابعــة مــن ذات الشــاعرة التــي تســتمد مــن األلفــاظ
وإمكاناهتــا الدالليــة القــدرة عــى إحــداث نــوع مــن
املفاجــأة العقليــة التــي تصــدم وعــي القــارئ وترتكــه
حائــر ًا قبــل أن حتفــز ذهنــه لتجــاوز املعنــى الظاهــري
للعبــارة وصــوالً إىل مــراد الشــاعر ،فكيــف يكــون
اإلبحــار يف اجلفــاف واألرض اجلدبــاء؟ فإحســاس
القــارئ باملغايــرة أمــر يســوغه االنزيــاح الــذي جيعــل
اإلبحار مستساغ ًا يف اجلفاف.
( )114املصدر السابق ،الصفحة نفسها.
( )115أحالم القحطاين ،ديوان «أنا من خيال» ،ص .44
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وتصنــع املفارقــة مفاجــأة أخــرى لــدى الشــاعرة مريم
بغــدادي يف قصيدهتــا «لــن أخــون» ،حيــث تقول:
َع َجب ًا َملن أهدَ ى ُف َؤادي َط ْعنَ ًة

		

حسانا
وهد َّيتي ْ
َ
كانت ل ُه إِ َ

()116

املفاجــأة التــي صنعتهــا املفارقــة تكمــن يف «أهــدى
فــؤادي طعنــة» ،فاهلديــة ال تــأيت إال مــن صديــق
حمــب ،يف حــن أن الطعنــة ال تــأيت إال مــن عــدو
مبغــض ،فكيــف يكــون ذلــك؟! الشــاعرة مــن رحــم
األمل تريــد أن تو ِّلــد معنــى جديــد ًا ينــزاح باهلديــة
مــن معناهــا احلقيقــي املبنــي عــى احلــب إىل املعنــى
الســاخر ،لكــن الشــاعرة كأهنــا متهــد هلــذه املفارقــة يف
بدايــة البيــت بقوهلــا« :عجبـ ًا» فلتســتعد أهيــا القــارئ
ألمــر عجــب !
وقريــب منــه يف اســتخدام اللفــظ يف غــر حملــة ابتغــاء
املفارقــة قــول فاطمــة القــرين يف قصيدهتــا« :أخــي»،
تقــول:

َواريت َعن و ِ
جه َل َيل ..
وكيف ت
َ
َ
َ
مت َأن ََّك ت َ
َعش ُق َل َيل ؟!
وأقس َ
َ
الصدَّ !..
مهر َهتا َّ
و َأ َ

امله َر
أعس ْ
َما َ َ
ُ
َّهاجر..
حني
َ
يكون الت ُ

حليا ْة !! (.)117
بدْ َء ا َ

املقطــع يتضمــن مفارقــة مجيلــة مبنــى ،مؤملــة معنــى،
فهــي يف قوهلــا« :وأمهرهتــا الصــد» ،انزاحــت بمعنــى
املهــر مــن الــرىض والشــوق إىل الغضــب والفــراق،
فاملعــروف أن املهــر يكــون ليــوم اللقــاء ويــوم الفــرح
املرتقــب ،لكــن املفاجــأة هنــا أن املهــر صــار صــد ًا
واختــارت الصــد ألنــه أنكــى يف الفــراق ،فهــو غالب ـ ًا
يكــون عنــد املواجهــة وهــو أوجــع وأنكــى ،وهنــا
( )116مريم بغدادي ،ديوان «عواطف إنسانية» ،ص .13
( )117فاطمة القرين ،ديوان «مطر» ،ص .96

تكــون املفارقــة! لكننــا مل نفاجــأ –إىل حــد مــا -بــأن
املهــر ســيكون صــد ًا؛ ألن الشــاعرة بــدأت املقطــع
بالصــد يف قوهلــا« :كيــف تواريــت عــن وجــه ليــى»،
ثــم جــاءت بالصــد يف وســطها ،ثــم ختمتهــا بالصــد
أيضــ ًا بقوهلــا« :حــن يكــون التهاجــر» ،فالتــواري
والصــد والتهاجــر مرتادفــات حتمــل معنــى الصــدّ .
وتتمثــل املفارقــة يف قصيــدة هلــدى الدغفــق بعنــوان:
«زمــن داخــل  ...زمــن خــارج» ،حــن تقــول:
ِ
ِ
احلي
مر َو ٌ
الراكد ِّ
قف عىل َّ
م ْن َمتى ال ُع ُ
ِ
بحر الكَآ َبه
ِ
ِ
باملثول َ
املخ َّبأ يف
رهو َن ٌة
ُسع ٌة َعذبة ال ُبطء َم ُ
احلس.
ك ََس ِل ِّ
المبتد ًا ِ
يبتدهيا ،وال ُمنتَهى
ُ
ِ
ِ
ُمهر ٌة تَعتل َصهو َة ِ
الفار ِ
الغر
س الغ ِّر وال َف ُ
ارس ُّ
بالذ ْ
تلئ ُّ
هول(.)118
ُم ٌ

الشــاعرة تعالــج قضيــة اجتامعيــة متــارس حين ـ ًا ضــد
املــرأة وهــي وقــف الفتــاة وحجــر زواجهــا عــى ابــن
ـك كفــأ هلــا أو مل تـ ُ
عمهــا أو قريبهــا ،حتــى ولــو مل يـ ُ
ـك
كفـ ًـأ لــه ،لكــن املفارقــة هنــا تكمــن يف قوهلــا« :املثــول
املخبــأ» ،كيــف يكــون ماثــ ً
ا وهــو خمبــأ ؟! هنــا
تكمــن املعانــاة ،فهــو ماثــل أمــام الفتــاة يف جســده،
لكنــه خمبــأ عنهــا لــن تســتطيع الوصــول إليــه ألنــه
كــا ذكــرت عنــه« -فــارس غـ ٌّـر ممتلــئ بالذهــول»،و «راكــد حــي» ،إذن فهــو صغــر ،مشــغول بحيــاة
الصبيــان ،إحساســه كســول ،غــر آبــه هبــا ،ال يفكــر
يف الــزواج اآلن ،فعذاهبــا أهنــا ســتظل مرهونــة طــول
العمــر باملثــول املخبــأ ،وحينهــا ســتتحول حياهتــا إىل
بحــر مــن الكآبــة!
فالشــاعرة هنــا مل تــرح بابــن العــم ،وال بالعــادات،
بــل انزاحــت بألفاظهــا إىل مــا وراء اللفــظ مــن خــال
هــذه املفارقــة ،وهنــا تكمــن تناقضيــة النــص حــن
( )118هدى الدغفق ،ديوان «الظل إىل أعىل» ،ص .59
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ينشــئ معنــى جديــد ًا يشــف عــن إحســاس عميــق
بــاألمل واحلرمــان بشــكل يتنــاىف ومــا ُجلبــت عليــه
املــرأة مــن حريــة االختيــار ،ورشعيــة االســتئامر
للثيــب أو االســتئذان للبكــر ،فقــد جعــل الــرع
لــكل منهــا طريقــة عنــد الــزواج !

اخلامتة

فيــا تقــدم مررنــا عــى عــدد مــن دواويــن الشــاعرات
الســعوديات لنســتخلص منهــا االنزياحــات
األســلوبية بقســميها الرتكيبــي واالســتبدايل ،وقــد
تبــدّ ت لنــا بعــض املالمــح األســلوبية التــي حاولنــا
تفســرها تفســر ًا ســياقي ًا متعلقـ ًا بظــروف الشــاعرات
الســعوديات .وقــد انتهــت الدراســة إىل عــدد مــن
النتائــج يمكــن إمجاهلــا فيــا يــي:
 .1تفــاوت الشــاعرات يف مســتوى التوظيــف
االنزياحــي ،فبعضهــن لدهيــا احرتافيــة عاليــة يف
توظيفــه التوظيــف الذي تســتطيع مــن خاللــه التخفي
وراءه والتعبــر عــن رؤيتهــا حــول موضــوع معــن
بنجــاح ،والبعــض اآلخــر منهــن ال متتلــك األدوات
الالزمــة هلــذا الفــن فيــأيت مكشــوف ًا الرواء فيــه.
 .2حفلــت الدراســة بتحليــل نصــوص لشــاعرات
مغمــورات مل ينلــن حظهــن مــن الدراســة أو التحليل،
وأظهــرت الدراســة وجــود انزياحــات أســلوبية
واســتبدالية بصــورة تفــوق بعــض الشــاعرات
املشــهورات.
 .3انطــواء بعــض أشــعارهن عــى معــاين احلــب
والتوجــس مــن اآلخــر؛ وهــذا مــا أجلــأ الكثــر منهــن
إىل التعبــر عــن ذلــك بمضامني مســتغرقة يف الوحشــة
واالغــراب من خــال بعــض التقنيــات االســتعارية،
أو االســتخدامات املجازيــة.
 .4تنديــد الشــاعرة الســعودية هبيمنــة الرجــل
وســلطته الذكوريــة ،وغلبــة العــادات االجتامعيــة
والقبليــة بشــكل مســتمر ،وجلــأ كثــر منهــن إىل بعــض
احليــل اللفظيــة التــي تنــزاح بخطاهبــن مــن املبــارشة
إىل املاورائيــات النصيــة.
 .5عــا صــوت املــرأة الســعودية يف بعــض أشــعارها
خارقــ ًا جمــال الصمــت وهادمــ ًا ُجــدر التخفــي ،فــا
58

عــادت امــرأة األمــس هــي امــرأة اليــوم ،ويلحــظ
ذلــك لــدى بعــض شــاعرات اجليــل اجلديــد أو
مــا يســمني بالشــاعرات التحديثيــات ،إذ أفصحــن
بصــورة مبــارشة عــن تفاصيــل احلــب والرغبــة يف
اللقــاء العفيــف ،واختــذن مــن بعــض األســاليب
ال ســه ً
االنزياحيــة وخصوص ـ ًا –االســتعارة -ســبي ً
ال
إىل ذلــك ،وســاعدهن عــى ذلــك اعتباطيــة التصويــر،
واخليــال الشــعوري املكثــف.
 .6منحــت الشــاعرة الســعودية قصيدهتــا قــدر ًا كبــر ًا
مــن األناقــة واجلــال ،وتوســعت يف بعضهــا توســع ًا
شــمل كل أســاليب االنزيــاح ســواء أكان تركيبيــ ًا أم
اســتبدالي ًا ،وتناغمــت تلــك االنزياحــات مــع إيقــاع
يراعــي أنوثتهــا وخصوصيتهــا االجتامعيــة.
 .7اســتطاعت الشــاعرة الســعودية بــذكاء توظيــف
بعــض االنزياحــات اللغويــة التــي تعتمــد عــى
ارتــكاب بعــض املخالفــات املســموح هبــا كالــرورة
الشــعرية وغريهــا لتمريــر فكرهتــا دون حماســبة،
وأخفقــت بعضهــن يف ذلــك عندمــا انتهكــت القواعــد
النحويــة والرصفيــة انتهــاك ًا مل جيــد الباحــث لــه أي
مــرر إال اجلهــل بالقواعــد النحويــة.
 .8تعــددت األوصــاف ،وجتســدت املعنويــات،
وتشــخصت اجلــادات ،وحتركــت الســواكن ،وشــعر
مــن الشــعور لــه ،بفضــل االنزيــاح االســتبدايل الــذي
أتــاح للشــاعرة أن تســتبدل املعنــى احلــريف املعجمــي
للكلمــة باملعنــى املجــازي اإلحيائــي.
 .9أعلنــت الكنايــة -كجــزء مهــم يف االنزيــاح
االســتبدايل -عــن كثــر مــن األحاســيس الكامنــة
لــدى الشــاعرة الســعودية ،التــي متثلــت يف الوحــدة،
والشــكوى ،وفقــد احلبيــب ،واخللــو الروحــي،
وبعــض تفاصيــل حياهتــا اخلاصــة كمشــاعر األمومــة،
والعالقــات الزوجيــة ،وغريهــا.
 .10أظهــرت املفارقــة التصويريــة مــدى التناقــض
الداخــي الــذي تعيشــه الشــاعرة الســعودية يف بعــض
شــؤون حياهتــا ،فلجــأت إىل إحــداث نــوع مــن
املفاجــأة التــي قــد تصــدم وعــي القــارئ وترتكــه
حائــر ًا قبــل أن حتفــز ذهنــه لتجــاوز املعنــى الظاهــري
إىل املعنــى املــراد.
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ثبت املصادر واملراجع

واألســلوبية( ،د.ت) ،مركــز اإلنــاء القومــي،
بــروت.

 .1إبراهيــم مصطفــى وآخــرون ،املعجــم الوســيط،
الطبعــة الرابعــة1425 :هـــ2004/م ،مكتبــة الرشوق
الدوليــة ،مــر.

 .11ثريــا العريــض ،ديــوان «عبــور القفــار فــرادى»،
الطبعــة األوىل1414 ،هـــ ،مطبوعــات نــادي الطائــف
األديب.

 .2ابــن جنــي ،أبــو عثــان النحــوي ،اخلصائــص،
حتقيــق :حممــد عــي النجــار( ،د.ت) ،دار الكتــاب
العــريب ،بــروت.

 .12جابــر عصفــور ،الصــورة الفنيــة للــراث النقــدي
والبالغــي ،الطبعــة الثالثــة1992 ،م ،املركــز الثقــايف
العــريب ،بــروت.

 .3أحــام بنــت منصــور احلميــد القحطــاين ،ديــوان
«أنــا من خيــال» ،الطبعــة األوىل1429 ،هـــ2008/م،
دار املفــردات ،الريــاض.

 .13جــان كوهــن ،بنيــة اللغــة الشــعرية ،ترمجــة حممد
الــويل ،وحممــد العمــري ،الطبعــة األوىل1986 ،م ،دار
توبقــال للنــر ،الــدار البيضــاء ،املغرب.

 .4أمحــد اهلاشــمي ،جواهــر البالغــة يف املعــاين والبيان
والبديــع1963 ،م ،دار إحياء الــراث ،بريوت.

 .14حســن املنــارصة ،النســائية يف الثقافــة واإلبــداع،
2008م  ،عــامل الكتــب احلديــث ،األردن.

 .5أمحــد حممــد ويــس ،االنزيــاح يف الــراث النقــدي
والبالغــي2002 ،م ،منشــورات احتــاد الكتــاب
العــرب ،ســورية.

 .15خــرة محــر العــن ،شــعرية االنزيــاح ،دراســة يف
مجاليــات العــدول ،الطبعــة األوىل2001 ،م ،مؤسســة
محــادة للدراســات اجلامعيــة والنــر والتوزيــع ،إربــد.

 .6أمحــد حممــد ويــس ،االنزيــاح مــن منظــور
الدراســات األســلوبية ،سلســلة كتــاب الريــاض
الشــهري ،الطبعــة األوىل ،أبريل 1424هـــ2004/م،
مؤسســة الياممــة الصحفيــة ،الريــاض.

 .16عبدالقاهــر اجلرجــاين ،دالئــل اإلعجــاز ،حتقيــق
د.حممــد رضــوان الدايــة و د.فايــزة الدايــة ،الطبعــة
األوىل1983 ،م ،دار قتيبــة.

أوالً  :الكتب:

 .7أشــجان هنــدي ،ديــوان «مطــر بنكهــة الليمــون»،
الطبعــة األوىل2007 ،م ،النــادي األديب بالريــاض.
 .8إيفانكــوس ،نظريــة اللغــة األدبيــة ،ترمجــة حامــد
أبــو أمحــد1992 ،م ،مكتبــة القاهــرة.
 .9بديعــة كشــغري ،ديــوان «إيقاعــات امــرأة رشقية»،
1988م ،دار البيــان ،ماربــروغ ،أملانيا.
 .10بيــر جــرو ،تــر ،منــذر العيــايش ،األســلوب

 .17راشــد عيســى ،قصيــدة املــرأة يف اململكــة العربيــة
الســعودية مقاربــة تطبيقيــة ،الطبعــة األوىل2010 ،م،
االنتشــار العــريب ،بــروت ،مــن منشــورات نــادي
حائــل األديب.
 .18زينــب غاصــب ،ديــوان «لألعــراس وجههــا
القمــري» ،الطبعــة األوىل1421 ،هـــ ،رشكــة املدينــة
املنــورة للطباعــة والنــر ،جــدة.
 .19ســارة األزوري ،ديــوان الشــاعرات يف اململكــة
العربيــة الســعودية ،ســرة ونصــوص ،الطبعــة األوىل،
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1432هـــ2001/م ،دار املفــردات للنــر والتوزيــع،
الريــاض.
 .20ســارة حممــد اخلثــان ،ديــوان «وهتــب البحــر»،
الطبعــة األوىل2000 ،م ،دار ســاء للنــر والتوزيــع ،
القاهــرة.
 .21ســهام عبدالوهــاب الفريــح ،املــرأة العربيــة
واإلبــداع الشــعري ،الطبعــة األوىل1431 ،هـــ/
2010م ،دار جريــر للنــر والتوزيــع ،عــان.
 .22عائشــة عبدالرمحــن ،األدب النســائي املعــارص،
مؤمتــر رومــا 1961م.
 .23عبدالباســط حممــد الزيــود ،مــن دالالت
االنزيــاح الرتكيبــي ومجالياتــه يف قصيــدة الصقــر
ألدونيــس ،بحــث يف جملــة جامعــة دمشــق ،جملــد ،23
ع 2007 ،1م.
 .24عبدالســام املســدي ،األســلوبية واألســلوب،
الطبعــة الثالثــة(د.ت) ،الــدار العربيــة للكتــاب.
 .25عبدالقاهــر اجلرجــاين ،دالئــل اإلعجــاز ،حتقيــق:
حممــود شــاكر ،الطبعــة الثالثــة1413 ،هـــ،1992/
دار املــدين ،جــدة.
 .26عبــداهلل الغذامــي ،املــرأة واللغــة ،الطبعــة الثالثــة
2006م ،املركــز الثقــايف العــريب ،الــدار البيضــاء.
 .27عبــداهلل خــر محــد ،أســلوبية االنزيــاح يف شــعر
املعلقــات2013 ،م ،عــامل الكتــب احلديــث ،األردن.
 .28عبــر حممــد احلمــد ،ديــوان «يــا طــول مــا تغيــب
« ،الطبعــة األوىل1432 ،هـــ2011/م ،دار االنتشــار
العــريب ،مــن مطبوعــات النــادي األديب يف منطقــة
الباحــة.
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 .29عــي عــري زايــد ،اســتدعاء الشــخصيات
الرتاثيــة يف الشــعر العــريب املعــارص1417 ،هـــ/
1997م ،دار الفكــر العــريب ،القاهــرة.
 .30عيســى برهومــة ،اللغــة واجلنــس ،حفريــات
لغويــة يف الذكورة واألنوثــة ،الطبعــة األوىل2002 ،م،
دار الــروق ،عــان.
 .31فاطمــة القــرين ،ديــوان مطــر ،الطبعــة األوىل،
1430هـــ2009/م ،مطبوعــات النــادي األديب
بالريــاض.
 .32فاطمــة حســن العفيــف ،لغــة الشــعر النســائي
العــريب املعــارص ،الطبعــة األوىل2011 /م ،عــامل
الكتــب احلديــث للنــر والتوزيــع ،إربــد ،األردن.
 .33فــواز بــن عبدالعزيــز اللعبــون ،شــعر املــرأة
الســعودية املعــارص ،دراســة يف الرؤيــة والبنيــة،
الطبعــة األوىل1430 ،هـ2009/م ،سلســلة الرســائل
اجلامعيــة ،جامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود
اإلســامية.
 .34حممــد بــن جــال الديــن ابــن منظــور ،لســان
العــرب( ،د.ت) ،دار صــادر ،بــروت.
 .35حممــد محاســة عبداللطيــف ،اجلملــة يف الشــعر
العــريب1990 ،م ،مكتبــة اخلانجــي ،القاهــرة.
 .36حممــد عبداملطلــب ،البالغــة واألســلوبية،
1984م ،مطابــع اهليئــة املرصيــة العامــة للكتــاب.
 .37مريــم بغــدادي ،ديــوان «عواطــف إنســانية»،
الطبعــة األوىل1400 ،هـــ1980/م ،هتامــة ،جــدة.
 .38مســعود بودوخــة ،األســلوبية وخصائــص اللغــة
الشــعرية ،الطبعــة األوىل2011 ،م ،عــامل الكتــاب
احلديــث ،األردن.
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 .39منــى الغامــدي ،ديــوان «عطــش» ،الطبعــة األوىل
1430 ،هـــ ،النــادي األديب بجدة.
 .40ناديــة البــويش ،ديــوان «فتنــة البــوح» ،الطبعــة
األوىل1430 ،هـــ2009/م  ،دار املفــردات ،الرياض.
 .41نجــاء الســويل ،ديــوان «عــى مرافــئ الســمر»،
الطبعــة األوىل1414 ،هـــ1995/م ،دار العلــاء
للطباعــة والنــر ،الريــاض.
 .42هــدى الدغفــق ،ديــوان «امــرأة مل تكــن» ،الطبعــة
األوىل2008 ،م ،دار الفــارايب ،بــروت.

 .3حممــد الشــايع ،مــن الشــعر النســائي الســعودي
احلديــث ،جملــة املوقــف األديب ،الســنة  ،31العــدد
 ،361أيــار 2001م.
 .4معجــب بــن ســعيد الزهــراين ،أشــكال التفاعــل
بــن اخلطــاب النســائي واخلطــاب الشــعري ( حتليــل
لنصــوص الشــاعرات مــن اململكــة العربيــة الســعودية
ومنطقــة اخلليــج) ،جملــة عــامل الكتــب ،مــج ،25
ع  ،6-5الربيعــان ،اجلامديــان1425 ،هـــ /مايــو-
يونيــو /يوليــو -أغســطس 2004م.

 .43هــدى الدغفــق ،ديــوان الظــل إىل أعــى ،الطبعــة
األوىل1413 ،هـــ ،دار األرض للنــر واخلدمــات
اإلعالميــة ،الريــاض.
 .44هنــداوي عبداحلميــد ،اإلعجــاز الــريف يف
القــرآن1423 ،هـــ2002/م ،املكتبــة العرصيــة،
صيــدا ،بــروت.
 .45هيــام محــاد ،ديــوان «حلــن يف أعــاق
البحــر»(،د.ت) ،هتامــة للنــر واملكتبــات ،الريــاض.
 .46يوسف بن أيب بكر السكاكي ،مفتاح العلوم،
الطبعــة الثانيــة1407 ،هـــ1987 /م ،دار الكتــب
العلميــة ،بــروت.

ثاني ًا  :املجالت والدوريات:

 .1عبدالكريــم جماهــد ،االنزياحــات األســلوبية
يف لغــة عــرار مــن خــال ديوانــه «عشــيات وادي
اليابــس» ،املجلــة العربيــة للعلــوم اإلنســانية ،جامعــة
الكويــت ،العــدد  ،82ربيــع 2003م.
 .2عبــداهلل بــن ســليم الرشــيد ،الصمــت يف القصيــدة
احلديثــة ،دراســة ضمــن جملــة قوافــل ،العــدد،18 :
1422/10هـ2002/12 ،م.
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اختيارات ابن القيم الفقهية في الجهاد
د .فايز بن عبد الكريم بن حممد الفايز
أستاذ مساعد  -جامعة شقراء

امللخص
ملخــص ماتوصلــت إليــه ،مــن اختيــارات اإلمــام العالمــة
ابــن القيــم رمحــه اهلل يف بــاب اجلهــاد مــن خــال مؤلفاتــه
وهــي عــى النحــو التــايل :
1ــــ أن جنــس اجلهــاد فــرض عــن إمــا بالقلــب ،وإمــا
باللســان ،وإمــا باملــال ،وإمــا باليــد.،
واجلهــاد بالنفــس فــرض كفايــة ،هــذا إذا مل يكــن فيــه موضــع
مــن املواضــع التــي يصــر فيهــا اجلهــاد فــرض عــن .
2ـ جــواز القتــال يف الشــهر احلــرام إذا بــدأ العــدو ،و ابتــداء
القتــال فيهــا مــن املســلمني حمــرم .
3ـ قتــل اجلاســوس راجــع إىل رأي اإلمــام ،فــإن رأى يف قتلــه
مصلحــة للمســلمني قتلــه ،وإن كان اســتبقاؤه أصلح اســتبقاه.
4ـ أن السلب كله للقاتل ،وأنه ال خيمس .
5ـ حتريــق رحــل الغــال ومتاعــه مــن بــاب التعزيــر،
والعقوبــات املاليــة الراجعــة إىل اجتهــاد األئمــة بحســب
املصلحــة ،وليــس بحــد ،وال منســوخ .
6ـ اإلمــام ُيــر يف األرسى بــن الفــداء ،واملــن ،والقتــل،
واالســتعباد ،حيــث قــال« :وهــذا هــو احلــق الــذي ال قــول
ســواه».
7ـ جــواز اســرقاق العــرب وهــذا الــذي كان عليــه هديــه ، -
وهــدي أصحابــه اســرقاق العــرب ،ووطء إمائهــن املســبيات
بملــك اليمــن مــن غــر اشــراط اإلســام .
8ـ أن الطفــل إذا ُســبي فإنــه حيكــم بإســامه تبعــ ًا لســابيه
مطلقــ ًا ،ســواء أكان منفــرد ًا عــن أبويــه ،أو مــع أحدمهــا ،أو
كان مــع األبويــن .
الصلح ًا،وكذلــك خيــر فتحــت
9ـ أن فتــح مكــة كان عُنــو ًة ُ
عنــوة .
10ـ جــواز صلــح أهــل احلــرب عــى وضــع القتــال أكثــر
مــن عــر ســنني للحاجــة ،واملصلحــة الراجحــة  ،كــا إذا كان
باملســلمني ضعــف وعدوهــم أقــوى منهــم ،ويف العقــد ملــا زاد
عــن العــر مصلحــة لإلســام .
11ـ جــواز صلــح اإلمــام لعــدوه مــا شــاء مــن املــدة مــن غــر
توقيــت ،ولــه فســخ عقــد الصلــح متــى شــاء.
12ـ جــواز رشاء أوالد أهــل اهلدنــة مــن آبائهــم  ،ألهنــم مل
يلتزمــوا أحــكام اإلســام.
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Abstract
A summary of the findings, the Imam Ibn alQayyim God›s mercy choices in the door of jihad
through his compositions are as follows:
1 to sex Jihad an individual duty either the heart, or
tongue, or money, either by hand,.
Jihad self-obligation, if it was not the subject of the
places where jihad becomes an individual duty.
2 passport fighting in the sacred months if the enemy
began starting fighting the Muslims Muharram.
3 killed spy refer to the opinion of the Imam, the
saw in the killing of interest for Muslims to kill
him, though it retained the fittest Astbakah.
4 that the whole robbery of a murderer, and he does
not khums.
5 diversion gone Gallic and luggage from the door
discretionary, financial sanctions owing to the
discretion of the imams, according to interest, not
itself, is not abrogated.
6 imam in the choice of prisoners between
redemption, aphids, murder, enslavement, where
he said: «This is the right from which no one else
»to say.
7 passport enslaved Arabs and this that it was a gift
pbuh, and the guidance of his companions enslaved
Arabs, and trampling Amaihn Almspaat slave
women is not a requirement of Islam.
8 that the child if it is judged captivity Bisalamh
depending entertained for Sabiah, whether solo
from parents, or with one of them, or was with the
parents.
9 to Mecca was later opened to forcibly repaired, as
well as the Khyber forcibly opened.
10 passport reconcile the people fighting the war
on the development of more than ten years of the
need for, and interest paramount, as if the weakness
of the Muslims and their enemies are stronger than
them, and in what decade exceeds ten interest of
Islam.
11 passport Magistrate Imam enemy wills of the
period is the timing, with the dissolution of the
Magistrate contract whenever he wants.
12 passport buy children the people of the truce
from their parents, because they did not abide by
the provisions of Islam.
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املقدمة

()1

احلمــد هلل رب العاملــن ،مــوىل املتقــن ،ونــارص
املســتضعفني ،ومعــي رايــة اإلســام يف العاملــن،
وأشــهد أن ال إلــه إال اهلل وحــده ال رشيــك لــه ،
وأشــهد أن حممــدً ا عبــده ورســوله  ،خــر مــن جاهــد
يف ســبيل ربــه ،صــى اهلل عليــه وعــى آلــه وصحبــه
كثــرا ،وبعــد:
تســليم
وســلم
ً
ً
فاجلهــاد ســنَّة اهلل املاضيــة ،وهــو ُذروة ســنام
اإلســام ،وطريــق العــزة والرفعــة بــن األنــام ،كتبــه
اهلل عــى عبــاده املؤمنــن؛ لنــر دعــوة اإلســام ،
ومحايــة بيضــة املســلمني .
سنســلط الضــوء عــى اختيــارات اإلمــام ابــن القيم
يف بــاب اجلهــاد ،وهومــن املحققــن املجتهديــن  ،وقــد
خلــص اإلمــام ابــن القيــم ـ رمحــه اهلل  -ســياق اجلهــاد
يف اإلســام يف «زاد املعــاد» يف الفصــل الــذي عقــده
باســم»:فصل يف ترتيــب ســياق هديــه مــع الكفــار
واملنافقــن مــن حــن بعــث إىل حــن لقــي اهلل -عــز
وجــل -ويف غريهــا مــن كتبــه .
واحلاجــة ماســة إلظهــار ترجيحــات هــذا اإلمــام
وإبرازهــا  ،الســيام يف هــذا الزمــن الــذي كثــر فيــه
املتعاملــون وأنصــاف املتعلمــن  .ويف إبــراز اختيــارات
األئمــة األعــام منــارات هيتــدي هبــا املجاهــدون يف
ســبيل اهلل  -تعــاىل -وطالبــو احلــق يف هــذا البــاب .
وقــد ســميته(اختيارات ابــن القيــم الفقهيــة يف
اجلهــاد) فأســأل اهلل أن ينفــع هبــذا البحــث كاتبــه
ومصوبــه وقارئــه .
منهجــي يف البحــث يف عــرض اختيــارات اإلمــام
ابــن القيــم يتلخــص يف اآليت :
 .1حتديــد أصــل املبحــث ،بوضــع عنــوان مناســب
يتعلــق بموضــوع اجلهــاد ؛وأعنــي بذلــك املواضيــع
التــي اعتمدهــا اإلمــام ابــن القيــم لبيــان مــا ذهــب
إليــه .
( )1وفيها بيان أمهية املوضوع .

 .2بيــان اختياراإلمــام ابــن القيــم ،وذكــر النــص مــن
كتبــه الــذي يــدل عــى اختيــاره.
 .3ذكــر أقــوال الفقهــاء يف املبحــث  ،و باألخــص
احلنفيــة واملالكيــة والشــافعية واحلنابلــة والظاهريــة
(يف اهلامــش)؛ ألن األصــل ذكــر اختيــار اإلمــام .
 .4ذكرأدلــة اإلمــام ابــن القيــم ،مــع ذكــر توجيهــات
اإلمــام لبعــض األدلــة إن وجــد.
 .5ذكر تراجم األعالم يف اهلامش .
 .6توثيق األقوال من كتب أهل املذهب نفسه .
 .7ترقيم اآليات وبيان سورها .
 .8ختريــج األحاديــث وبيــان مــا ذكــره أهــل الشــأن يف
درجتهــا  ،إن مل تكــن يف الصحيحــن أو أحدمهــا  ،فــإن
كانــت كذلــك فأكتفــي حينئــذ بتخرجيهام .

خطة البحث :
وقــد جــاء البحــث يف متهيــد  ،وثالثــة عــر مبحثــا
 ،وخامتــة .
التمهيد :وفيه ثالثة مطالب :
املطلب األول :التعريف باإلمام ابن القيم .
املطلب الثاين :منهجه يف البحث  ،والتأليف .
املطلــب الثالــث :األســس التــي بنــى عليهــا ابــن
القيــم اختياراتــه.
املبحث األول  :حكم اجلهاد.
املبحث الثاين  :القتال يف األشهر احلرم.
املبحث الثالث :قتل اجلاسوس.
املبحث الرابع :ختميس السلب.
املبحث اخلامس :حتريق رحل الغال ومتاعه.
املبحث السادس :حكم األرسى.
املبحــث الســابع :اســرقاق عبــدة األوثــان مــن
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العــرب وغريهــم.
املبحــث الثامــن :إســام مــن ســبي مــن أطفــال
الكفــار منفــر ًدا عــن أبويــه ،أو مــع أحدمهــا ،أو معهام.
املبحث التاسع :فتح مكة.
املبحث العارش :فتح خيرب.
املبحــث احلــادي عــر :صلــح أهــل احلــرب عــى
وضــع القتــال فــوق عــر ســنني.
املبحــث الثــاين عــر :فســخ اإلمــام لعقــد الصلــح
مــع عــدوه متــى شــاء.
املبحــث الثالــث عــر :رشاء أوالد أهــل اهلدنــة مــن
آبائهــم.
اخلامتة  :ذكر أهم النتائج التي توصلت إليها .

املطلب األول

التعريف باإلمام ابن القيم ـ رمحه اهلل ـ

()2

أبوعبــداهلل شــمس الديــن حممــد بــن أيب بكــر بــن
أيــوب بــن ســعد بــن حريــز بــن مكــي زيــد الديــن
الزرعــي ثــم الدمشــقي احلنبــي الشــهري بابــن قيــم
ُّ
()3
اجلوزيــة .
وقيــم اجلوزيــة هــو والــده ـ رمحــه اهلل ـ فقــد كان قيــا
عــى املدرســة اجلوزيــة بدمشــق مــدة مــن الزمــن (.)4
مولــده ونشــأته  :ولــد يف اليــوم الســابع مــن شــهر
صفــر لعــام 691هـــ  .قيــل إنــه ولــد يف زرع  ،وقيــل
يف دمشــق .
( )2بإجياز ألن البحث ال حيتمل اإلطالة .
()3ينظــر :ذيــل طبقــات احلنابلــة () 447/2البــن رجــب
 ،ذيــل العــر ( )282/5للذهبــي  ،املقصــد األرشــد (/2
 )384البــن مفلــح  ،الــدر املنضــد للعليمــي ( )521 /2املنهج
األمحــد ( )92/5للعليمــي  ،معجــم املؤلفــن (، )164/3
التســهيل برقــم  ،1779 :ابــن القيــم حياتــه وآثــاره ملعــايل
الشــيخ بكــر أبــو زيــد  ،وأكثــر النقــل عنــه  ،علــاء احلنابلــة ـ
لبكــر أبــو زيــد برقــم . 2109 :
( )4وأطلــق عليــه زاهــد الكوثــري اجلهمــي اهلالــك ابــن زفيــل
 ،وكان يســبه كثــرا ووقفــت عــى كتــاب الــرد عــى أحــكام
الطــاق وقــد أكثــر مــن ســب الشــيخ اإلمــام بأقبــح الســباب
فيقــول  :محــار وكلــب وغريهــا  ،وكــا قيــل كل إنــاء بــا فيــه
ينضــح  ،وقــد ســب غــره مــن علــاء الســلف ـ رمحهــم اهلل ـ
وعامــل الكوثــري بعدلــه .
64
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عبادتــه وزهــده  :قــال ابــن رجــب ـ رمحــه اهلل ـ  :وكان
ـ رمحــه اهلل تعــاىل ـ ذا عبــادة وهتجــد وطــول صــاة
إىل الغايــة القصــوى  ،وتألــه وهلــج بالذكــر وشــغف
باملحبــة  ،واإلنابــة واالســتغفار ،وقــد امتحــن وأوذي
مــرات  ،وحبــس مــع الشــيخ تقــي الديــن يف املــرة
األخــرة بالقلعــة منفــردا عنــه  ،ومل خيــرج إال بعــد
()5
مــوت الشــيخ ).
وقــال ابــن كثــر ـ رمحــه اهلل ـ(:الأعــرف يف هــذا العــامل
()6
يف زماننــا أكثــر عبــادة منــه).
اتصاله بشيخ اإلسالم ـ رمحهام اهلل وغفر هلام ـ :
اتفقــت كلمــة املؤرخــن عــى أن تاريــخ اللقــاء كان
منــذ ســنة 712هـــ  ،وهــي الســنة التــي عــاد فيهــا
شــيخ اإلســام ـ رمحــه اهلل ـ مــن مــر إىل دمشــق ،
واســتقر فيهــا إىل أن مــات ـ رمحــه اهلل ـ ســنة 728هـــ .
وقــد تــاب ـ رمحــه اهلل ـ عــى يــد شــيخ اإلســام ـ
رمحــه اهلل ـ قــال :
يــا قــوم واهلل العظيــم نصيحــة *** مــن مشــفق وأخ
لكــم معــوان
جربــت هــذا كلــه ووقعــت يف *** تلــك الشــباك
وكنــت ذا طــران
حتــى أتــاح يل اإللــه بفضلــه *** مــن ليــس جتزيــه
يــدي ولســاين
بفتــى أتــى مــن أرض حــران فيــا *** أهــا بمــن قــد
جــاء من حــران
فــاهلل جيزيــه الــذي هــو أهلــه *** مــن جنــة املــأوى
مــع الرضــوان
أخــذت يــداه يــدي وســار فلــم يــرم *** حتــى أراين
مطلــع اإليــان
ورأيــت أعــام املدينــة حوهلــا *** نــزل اهلــدى
وعســاكر القــرآن
ورأيــت آثــارا عظيــا شــأهنا *** حمجوبــة عــن زمــرة
ا لعميا ن
( )5منادمــة األطــال ـ عبدالقــادر بــدران ـ املكتب اإلســامي
ـ  227ذيــل طبقــات احلنابلــة  . 448/2 ،ابــن القيــم حياتــه
وآثــاره ـ . 28
( )6البداية والنهاية 202/14 ،
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مؤلفاته ـ رمحه اهلل ـ ونذكر منها :

بلــغ هبــا معــايل الشــيخ بكــر أبــو زيــد ـ رمحــه اهلل ـ 98
مؤلفا :
وفاتــه  :تــويف ـ رمحــه اهلل ـ يف ليلــة اخلميــس
751/7/13هـــ بعــد أن كمــل مــن العمــر ســتني
ســنة .

املطلب الثاين
منهجه يف البحث والتأليف

ابــن القيــم  -رمحــه اهلل تعــاىل  -متيــز بالســعة،
والشــمول يف التأليــف ،وهــذا يظهــر جل ّيــا إذا
بحــث مســألة مــن املســائل ،فإنــه يســتوعب
الــكالم فيهــا مــن مجيــع نواحيهــا.

3ــ السعة والشمول .
4ــ حرية الرتجيح واالختيار.

وإن كان ابــن القيــم  -رمحــه اهلل تعــاىل  -حنبــي
املذهــب فقــد عرفنــا بأنــه هنــج يف ذلــك منهــج
احلرالطليــق الــذي اليتقيــد فيــه بمذهــب إال إذا وافــق
الدليــل (.)10

5ــ االستطراد التناسبي .
6ــــ مظهــر االنطبــاع بتفهــم حماســن الرشيعــة ،
وحكمــة الترشيــع.
7ــــ احليويــة  ،واملشــاعر الف َّياضــة بأحاســيس
جمتمعــه.

وكل مــن قــرأ كتبــه  -رمحــه اهلل تعــاىل  -يمكنــه معرفــة
املنهــج الــذي ســلكه يف البحــث والتأليــف ،ولكنــي
ارتأيــت أن أكتفــي بــا ذكــره فضيلــة الشــيخ بكرأبــو
زيــد  -رمحــه اهلل -يف هــذا اجلانــب )7( ،فحســب علمي
أنــه قدأتــى عــى بيــان منهــج ابــن القيــم يف مؤلفاتــه
بشــكل متكامــل  ،وقــد ذكــر  -حفظــه اهلل  -إحــدى
عــرة خصيصــة ،أوجزهــا فيــا يــي :

10ـ ظاهرة التواضع والرضاعة واالبتهال.

1ـ االعتامد عىل األدلة من الكتاب والسنة(. )8

11ــ التكرار(.)11

2ـ تقديــم أقــوال الصحابــة  -ريض اهلل عنهــم
-عــى مــن ســواهم(. )9

( )7بكونــه أكثــر مــن اهتــم بابــن القيــم ،ومؤلفاتــه  ،حيــث
كتــب عنــه عــدة مؤلفــات :كالتقريــب لفقــه ابــن القيــم ،وابــن
قيــم اجلوزيــة حياتــه وآثــاره ،ومــوارد ابــن القيــم ،وغــر ذلــك
 ،فيعتــر يف هــذا اجلانــب صاحــب اليــد الطــوىل عــا خيتــص
بابــن القيــم ،حيــث ذكــر عــن نفســه أنــه قــرأ مجيــع مؤلفــات
ابــن القيــم املطبوعــة .ينظــر :التقريــب لفقــه ابــن القيــم،
القســم األول ،ص .15
( )8ينظــر :ابــن قيــم اجلوزيــة ،بكــر أبــو زيــد49 ،48 ،
(بتــرف).
( )9املرجع السابق.51 ،

8ــ اجلاذبية يف أسلوبه وبيانه .
9ــ حسن الرتتيب  ،والسياق.

املطلب الثالث

األسس التي بنى عليها ابن القيم اختياراته
عرفنــا ممــا تقــدم أن ابــن القيــم  -رمحــه اهلل تعــاىل -
حنبــي املذهــب ،لكنــه هنــج منهــج احلريــة املطلقــة
يف الرتجيــح واالختيــار ،التــي جتعلــه ال يتقيــد فيــه
بمذهــب احلنابلــة  ،إال إذا وافــق الدليــل ،فإنــه
ينشــد متابعــة الدليــل ،ومــن املعلــوم أن ابــن القيــم
لــه اجتهاداتــه املطلقــة ،التــي قــد خيــرج فيهــا عــن
املذهــب ،إال أنــه مل خيــرج عــن أصــول مذهــب اإلمــام
أمحــد  -رمحــه اهلل -فقــد بنــى ابــن القيــم اختياراتــه،
()12

( )10املرجع السابق ،ص .59
( )11ابن قيم اجلوزية ،بكر أبو زيد  ،ص( 73بترصف).
( )12أو منهجه يف االختيار.
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واســتنباطه لألحــكام عــى أســس ال يمكنــه أن ينتقــل
مــن أس إىل الــذي بعــده  ،إال إذا مل جيــده يف الــذي
يقدمــه ،وهــذه األســس مــا يــي :

أوال  :نصوص الكتاب الكريم .
ثانيا  :نصوص السنة املطهرة .

والتــي تعتــر األصــل الثــاين بعــد كتــاب اهلل يف بنــاء
اختيــاره عليهــا ،وتعتــر خمصصــة لدليــل الكتــاب
العــام ،ومقيــدة للمطلــق منــه ،وال يأخــذ باحلديــث
املرســل إال إذا عضدتــه آثــار صحيحــة رصحيــة(.)13

ثالثا :اإلمجاع:

ويعطيــه املرتبــة الثالثــة بعــد الكتاب،والســنة ،ويقصــد
بذلــك اإلمجــاع الــذي مل يعللــه خمالــف كإمجــاع
الصحابــة ،أمــا اإلمجــاع الــذي بمعنــى اتفــاق جمتهــدي
األمــة عــى احلكــم فإنــه يســتبعده (.)14

رابعا :أخذه بفتوى الصحابة.
خامسا :القياس :

إذا مل جيــد ابــن القيــم يف املبحــث دليــا ال مــن كتــاب،
وال ســنة ،وال إمجــاع  ،وال فتــوى صحــايب؛ انتقــل إىل
األخــذ بالقيــاس ،حيــث أخــذ بقيــاس ال َّطـ ْـر ِد :وهــو
إثبــات حكــم األصــل للفــرع الشــراكهام يف العلــة
التــي بنــى عليهــا احلكــم يف األصــل .

سادسا :أخذه باالستصحاب(.)15
سابعا :املصالح املرسلة(.)16
()13ينظــر :ابــن قيــم اجلوزيــة ،عبدالعظيــم رشف الديــن ،ص
.244 ،237 ،236 ،219 ،216 ،211 ،179
( )14ينظــر :املرجــع الســابق ص  ،251 ،248مقدمــة إعــام
املوقعــن /1ح تعليــق عبدالــرؤوف طــه.
( )15ينظــر :ابــن قيــم اجلوزيــة ،عبــد العظيــم رشف الديــن
ص 305ـ  ،329 ،325 ،321 ،317 ،316 ،307مقدمــة
إعــام املوقعــن /1ح.
( )16املرجع السابق.
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ثامنا :سد الذرائع.
تاسعا :العرف.
 -9مؤلفاته  -رمحه اهلل تعاىل : -

لقــد كان ابــن القيــم  -رمحــه اهلل تعــاىل  -مــن العلــاء
املجتهديــن األفــذاذ ،حيــث صنــف التصانيــف
املتعــددة يف شــتى العلــوم املختلفــة ،حيــث أثــرى
املكتبــة اإلســامية بكتبــه القيمــة  ،ذات األســلوب
العلمــي الســهل املبســط ،املتميــز بالطابــع اجلــذاب،
املحبــب للنــاس ،ممــا جيعــل النــاس يميلــون إىل الرغبة
الشــديدة يف قــراءة كتبــه.

مدخل اجلهاد وما يتعلق به من أحكام
يعتــر اجلهــاد يف ســبيل اهلل الــذروة العليــا لإلســام
وقبتــه ؛ لقــول النبــي ﷺ «رأس األمــر اإلســام،
وعمــوده الصــاة ،وذروة ســنامه اجلهــاد( »)17ومنــازل
أهلــه أعــى املنــازل يف اجلنــة ،كــا هلــم الرفعــة يف
الدنيــا ،فهــم األعلــون يف الدنيــا واآلخــرة.
وقــد رغــب اهلل ســبحانه وتعــاىل عــى لســان نبيــه ﷺ
يف اجلهــاد يف أحاديــث كثــرة نقتــر منهــا عــى مــا
يــي:
 -1قــول النبــي ﷺ «مثــل املجاهــد يف ســبيل اهلل
كمثــل الصائــم القائــم القانــت بآيــات اهلل ال يفــر مــن
صيــام ،وال صــاة حتــى يرجــع املجاهــد يف ســبيل اهلل
تعــاىل»(.)18
( )17ســنن الرتمــذي بلفظــه ،13/5 ،كتــاب اإليــان ،بــاب:
مــا جــاء يف حرمــة الصــاة ،قــال الرتمــذي( :هــذا حديــث
حســن صحيــح).
( )18صحيــح البخــاري بلفظــه ،1027/3 ،كتــاب اجلهــاد،
بــاب :أفضــل النــاس مؤمــن جياهــد بنفســه ومالــه يف ســبيل
اهلل ،صحيــح مســلم بلفظــه ،1498/3 ،كتــاب اإلمــارة ،بــاب:
فضــل الشــهادة يف ســبيل اهلل تعــاىل.
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 -2عــن أنــس بــن مالــك  -عــن النبــي ﷺ قــال:
«لغــدوة( )19يف ســبيل اهلل أو روحــة( )20خــر مــن الدنيا
ومــا فيهــا»(.)21

ثانيا :تعريفه عند املالكية:

ٍ
بتعريفات منها ما ييل:
عرف املالكية اجلهاد

وبعــد أن عرفنــا فضــل اجلهــاد ،ومنزلتــه ،ومنزلــة
أهلــه ،رأيــت أن أعرفــه فيــا يــي:

 -1اجلهــاد يف الــرع« :املبالغــة يف إتعــاب األنفــس يف
ذات اهلل ،وإعــاء كلمتــه التــي جعلهــا اهلل طريقــا إىل
اجلنــة ،وســبيال إليهــا»(.)25

أوال :يف اللغة:

 -2اجلهاد رشعا« :بذل اجلهد يف قتال الكفار»(.)26

اجلهــاد يف اللغــة «حماربــة األعــداء ،وهــو املبالغــة
واســتفراغ مــا يف الوســع والطاقــة مــن قــول ،أو
فعــل»( .)22أو« :املبالغــة ،واســتفراغ الوســع يف
احلــرب ،أو اللســان ،أو مــا أطــاق مــن يشء»(.)23

اجلهــاد يف الشـــرع « :قتـــال الكفــــار لنصــــرة
اإلســــام» ( . )27

ثانيا :يف الرشع:

رابعا :تعريفه عند احلنابلة:

ــرف اجلهــا ُد يف الــرع بعــدة تعريفــات عنــد
ُع ِّ
املذاهــب األربعــة ،نقتــر منهــا عــى مــا يــي:

أوال :تعريفه عند احلنفية:

عــرف احلنفيــة اجلهــاد بتعريفــات منهــا مــا يــي:
اجلهــاد يف الــرع« :بــذل الوســع والطاقــة بالقتــال يف
ســبيل اهلل -عــز وجــل  -بالنفــس ،واملــال ،واللســان،
أو غــر ذلــك»(.)24

( )19لغــدوة :الغــدوة( :املــرة مــن الغــدو ،وهــو ســر أول
النهــار) ،لســان العــرب البــن منظــور ،118/15 ،بــاب:
الــواو ،واليــاء مــن املعتــل ،فصــل الغــن املعجمــة.
( )20روحــة :الــرواح (مــن لــدن زوال الشــمس إىل الليــل،
يقــال :راحــوا يفعلــون كــذا وكــذا  ،ورحنــا رواحــا ،يعنــي
الســر بالعــي) ،لســان العــرب ،464/2 ،كتــاب احلــاء
املهملــة ،فصــل الــراء املهملــة.
( )21صحيــح البخــاري بلفظــه ،1029/3 ،كتــاب اجلهــاد،
بــاب :الغــدوة والروحــة يف ســبيل اهلل ،صحيــح مســلم
بلفظهــن  ،1499/3كتــاب اإلمــارة ،بــاب :فضــل الغــدوة
والروحــة يف ســبيل اهلل.
( )22لســان العــرب ،البــن منظــور ،135/3 ،حــرف الــدال
املهملــة ،فصــل اجليــم.
( )23املرجع السابق.
( )24بدائع الصنائع ،للكاساين.97/7 ،

ثالثا :تعريفه عند الشافعية:

اجلهاد يف الرشع« :قتال الكفار خاصة» .
هــذه التعريفــات أهــم مــا عــرف بــه اجلهــاد يف الــرع
يف كتــب املذاهــب األربعــة التــي اطلعــت عليهــا ،واهلل
أ علم .
()28

( )25املقدمات ،البن رشد.259/1 ،
( )26رشح الزرقاين عىل موطأ مالك.2/3 ،
( )27حاشية الرشقاوي.391/2 ،
( )28املطلــع عــى أبــواب املقنــع ،حممــد البعــي،209/11 ،
كشــاف القنــاع ،للبهــويت ،32/3 ،وينظــر :املبــدع ،البــن
مفلــح املــؤرخ احلنبــي.307/3 ،
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املبحث األول
حكــــم اجلــــهاد

ذكــر -رمحــه اهلل تعــاىل  -اخلــاف يف حكــم القتــال
جلميــع املرشكــن عــى قولــن( ،)29واختــار أن جنــس
اجلهــاد فــرض عــن :إمــا بالقلــب ،وإمــا باللســان،
وإمــا باملــال ،وإمــا باليــد(.)30
حيــث قــال« :والتحقيــق أن جنــس اجلهــاد فــرض
عــن إمــا بالقلــب ،وإمــا باللســان ،وإمــا باملــال ،وإمــا
باليــد ،فعــى كل مســلم أن جياهــد بنــو ٍع مــن هــذه
األنــواع»(.)31
ولعــل ابــن القيــم  -رمحــه اهلل تعــاىل  -يقصــد بقولــه
واختيــاره هــذا أن اإلنســان ال يعجــز عــن واحــدة
منهــا ،حتــى ولــو عجــز عــن مجيعهــا بقــي لــه مرتبــة
واحــدة ،وهــي اجلهــاد بالقلــب ،وهــذه املرتبــة ال
يعجــز عنهــا أي إنســان مطلقــا.

( )29اختلــف أهــل العلــم يف حكــم اجلهــاد يف ســبيل اهلل عــى
قو لني :
األول :اجلهــاد فــرض كفايــة  ،إذا قــام بــه مــن يكفــي ســقط
عــن الباقــن ،وإال أثــم مجيــع النــاس برتكــه ،وهــذا إذا مل يكــن
فيــه حالــة يكــون اجلهــاد فيهــا فــرض عــن عــى كل قــادر
عليــه  .وبفــرض الكفايــة قــال األئمــة األربعــة  ،وهــو قــول
عامــة أهــل العلــم ،بــل ذكــر ابــن رشــد اإلمجــاع عــى ذلــك،
ومل يعتــد بقــول مــن خالــف ذلــك.
ينظــر :املبســوط ،للرسخــي ، ،3 ،2/10 ،بدائــع الصنائــع
للكاســاين ،98/7 ،الــكايف ،البــن عبــد الــر ،462/1 ،املنتقى
للباجــي ،213 ،159/3 ،املقدمــات ،البــن رشــد،263/1 ،
القوانــن الفقهيــة ،البــن جــزي ،297 ،خمتــر خليــل ،ص
 ، ،103األم للشــافعي ،167 ،162/4 ،املهــذب للشــرازي،
 ،227/2روضــة الطالبــن ،للنــووي ،208/10 ،اإلفصــاح،
البــن هبــرة ،273/2 ،املغنــي ،البــن قدامــة  ،6/13املقنــع،
البــن قدامــة ،ص  .86بدايــة املجتهــد ،278/1 ،والــذي مل
يعتــد بقولــه هــو :عبــد اهلل بــن احلســن.
القــول الثــاين :اجلهــاد يف ســبيل اهلل فــرض عــن ،وبــه قــال
ســعيد بــن املســيب.
ينظــر :القوانــن الفقهيــة ،البــن جــزي ،ص  ،297اجلامــع
ألحــكام القــرآن ،للقرطبــي  ،38/2املغنــي ،البــن قدامــة،
 ،6/13الــرح الكبــر مــع املغنــي ،البــن قدامــة،365/10 ،
رمحــة األمــة ،حممــد عبــد الرمحــن الدمشــقي ،ص  ،306نيــل
األوطــار ،للشــوكاين.214/7 ،
( )30ينظــر :زاد املعــاد ،58/2 ،دار الفكــر .72/3 ،حتقيــق:
األرنــؤوط .
( )31املرجع السابق ،58/2 ،أو،72/3 ،
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فــإذا وجــد اجلهــاد املتعــن عــى كل شــخص  ،لزمــه
اجلهــاد باليــد  ،عنــد القــدرة عــى ذلــك ،فــإن عجــز
عــن ذلــك انتقــل إىل اجلهــاد باملــال ،الــذي هــو شــقيق
اجلهــاد بالنفــس وقرينــه .فــإن مل يكــن لديــه القــدرة
عــى اجلهــاد بالنفــس واملــال انتقــل إىل املرتبــة الثالثــة
وهــي :اجلهــاد باللســان ،فــإن عجــز عــن ذلــك
انتقــل إىل اجلهــاد بالقلب،وهوإنــكار املنكــر والكبــرة
واملعصيــة ،وبغضهــا بقلبــه ،فيعتــر ذلــك منــه جهــادا،
وهــو أضعــف اإليــان ،فمــن مــات ،ومل يغــز بإحــدى
هــذه املراتــب ،أو حيــدث نفســه بالغــزو هبــا مــات عىل
شــعبة مــن شــعب النفــاق  ،كــا ذكــر ذلــك  -رمحــه
اهلل تعــاىل  -عندمــا تكلــم عــن مراتــب اجلهــاد ،
وعدهــا ثــاث عــرة مرتبــة ،ثــم قــال( :هــذه ثــاث
عــرة مرتبــة مــن اجلهــاد ،و«مــن مــات ومل يغــز،

ومل حيــدث نفســه بالغــزو ،مــات عــى شــعبة مــن
النفــاق»)(.)32

ثانيــا :واختــار -رمحــه اهلل  :-أن اجلهــاد بالنفس فرض
كفايــة ،واجلهــاد باملــال ذكــر اخلــاف يف وجوبــه عــى
قولــن  ،واختــار القــول بوجوبــه ،ويقصــد بوجــوب
اجلهــاد باملــال وجــوب الكفايــة؛ ألنــه ســاواه باجلهــاد
بالنفــس ،ورصح :أن اجلهــاد بالنفــس فــرض كفايــة،
وهــذا إذا مل يكــن فيــه موضــع مــن املواضــع التــي
يصــر فيهــا اجلهــاد فــرض عــن (.)33

واستدل الختياره بام ييل:
الدليل األول :

ِ
ِ
ِ
ــال وج ِ
اهــدُ وا
ــروا خ َفا ًفــا َوث َق ً َ َ
قــول اهلل تعــاىل( :انْف ُ
ِ
ِ
ـم َو َأ ْن ُف ِس ـك ُْم ِف َســبِ ِ
ـم
ـر َل ُكـ ْ
يل اللَِّ َذل ُكـ ْ
بِ َأ ْم َوال ُكـ ْ
ـم َخـ ْ ٌ
ُــم َت ْع َل ُم َ
ــون )(.)34
إِ ْن ُكنْت ْ

( )32زاد املعــاد ،11/3 ،واحلديــث رواه مســلم عــن أيب
هريــرة برقــم .1910
( )33ينظر :زاد املعاد.558/3 ،
( )34سورة التوبة ،اآلية.41/
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وجه الداللة:

يف هــذه اآليــة الداللــة عــى وجــوب اجلهــاد باملــال؛
ألن األمــر باجلهــاد بــه وبالنفــس يف القــرآن ســواه(.)35

الدليل الثاين:

قولــه تعــاىلَ ( :يا َأ ُّ َيــا ا َّل ِذيــ َن آ َمنُــوا َه ْ
ُــم
ــل َأ ُد ُّلك ْ
ــى ِ َت ٍ ِ
ــذ ٍ
اب َألِيــ ٍم * ت ُْؤ ِمن َ
ُــم ِمــ ْن َع َ
َع َ
ُــون
ــارة ُتنْجيك ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ون ِف َســبِ ِ
بِــاللَِّ َو َر ُســوله َو ُ َتاهــدُ َ
ُــم
يل اللَِّ بِ َأ ْم َوالك ْ
ِ
ِ
ُــم َت ْع َل ُم َ
ــون *
ُــم إِ ْن ُكنْت ْ
ــر َلك ْ
َو َأ ْن ُفســك ُْم َذلك ْ
ُــم َخ ْ ٌ
ي ْغ ِفــر َلكُــم ُذنُوبكُــم ويدْ ِخ ْلكُــم جن ٍ
َّــات َ ْت ِ
ــري ِمــ ْن
ْ َ
ْ َ ْ َُ
َ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ـار َو َم َســاك َن َط ِّي َب ـ ًة ف َجنَّــات َعــدْ ن َذلـ َ
ـك
َ ْتت َهــا ْالَ ْنَـ ُ
ِ
يــم) (.)36
ا ْل َف ْ
ــو ُز ا ْل َعظ ُ

وجه الداللة:

علــق اهلل ســبحانه وتعــاىل يف هــذه اآليــة النجــاة مــن
النــار ،ومغفــرة الذنــب ،ودخــول اجلنــة باجلهــاد يف
ســبيله باملــال ،والنفــس ،وأخــر أهنــم إن فعلــوا ذلك،
أعطاهــم مــا حيبون مــن النــر ،والفتــح القريــب(،)37
ِ
ونَــا) ( )38أي :ولكــن خصلــة
فقــالَ :
ــرى ُت ُّب َ
(و ُأ ْخ َ
ِ
َــر مــ َن اللَِّ
أخــرى حتبوهنــا يف اجلهــاد ،وهــي( :ن ْ ٌ
يــب) (.)39
ْــح َق ِر ٌ
َو َفت ٌ

ثالثــا :واختــار -رمحــه اهلل تعــاىل  : -أن اجلهــاد يف
ســبيل اهلل يكــون فــرض عــن يف ثالثــة مواضــع :
املوضــع األول :إذا اســتنفر اإلمــام اجليــش
جيــز ألحــد التخلــف إال
لزمهــم النفــر ،ومل
ْ
بإذنــه ،وال يشــرط يف وجــوب النفــر تعيــن
كل واحــد منهــم بعينــه ،بــل متــى اســتنفر
اجليــش لــزم كل واحــد منهــم اخلــروج معــه.
املوضع الثاين :إذا دهم العدو البلد.
()40
املوضع الثالث :إذا حرض بني الصفني .
( )35ينظر :زاد املعاد.72/3 ،
( )36سورة الصف ،اآلية.12-10/
( )37ينظر :زاد املعاد.73/3 ،
( )38سورة الصف ،من اآلية.13/
( )39سورة الصف ،من اآلية.13/
()40ينظر :زاد املعاد.558/3 ،

رابعــا :واختــار -رمحــه اهلل تعــاىل  -وجوبــه عينيــا إذا
اســتنفر اإلمــام اجليــش للجهــاد يف ســبيل اهلل ،ملــن مل
يقــدر عــى اجلهــاد بالبــدن(.)41
واستدل بقول رسول اهلل ﷺ

«من جهز غازيا فقد غزا»(.)42
وجه الداللة:

يف هــذا احلديــث الداللــة عــى وجــوب اجلهــاد باملــال
ملــن قــدر عليــه ،كــا جيــب عــى القــادر بالبــدن(.)43
وملــا تكلــم ابــن القيــم  -رمحــه اهلل تعــاىل  -عــن غــزوة
تبــوك أشــار إىل بعــض مــا تضمنتــه هــذه الغــزوة مــن
الفقــه  ،ذكــر منهــا اجلهــاد باملــال حيــث قــال :
«ومنهــا :وجــوب اجلهــاد باملــال ،كــا جيــب بالنفــس،
وهــذا إحــدى الروايتــن عــن أمحــد ،وهــي الصــواب
الــذي ال ريــب فيــه ،فــإن األمــر باجلهــاد باملــال
شــقيق األمــر باجلهــاد بالنفــس يف القــرآن ،وقرينــه،
بــل جــاء مقدمــا عــى اجلهــاد بالنفــس يف كل موضـعٍ،
إال موضعــا واحــدا ،وهــذا يــدل عــى أن اجلهــاد بــه
أهــم ،وآكــد مــن اجلهــاد بالنفــس ،وال ريــب أنــه أحد
اجلهاديــن ،كــا قــال النبــي ﷺ «مــن جهــز غازيـ ًا فقــد
غــزا»( ،)44فيجــب عــى القــادر عليــه ،كــا جيــب عــى
القــادر بالبــدن ،وال يتــم اجلهــاد بالبــدن إال ببذلــه،
وال ينتــر إال بال ُعــدد وال َعــدد ،فــإن مل يقــدر أن يكثــر
العــدد ،وجــب عليــه أن يمــد باملــال والعــدة ،وإذا
وجــب احلــج باملــال عــى العاجــز بالبــدن ،فوجــوب
اجلهــاد باملــال أوىل وأحــرى»(.)45

()41ينظر :زاد املعاد ،558/3 ،بدائع الفوائد.78 ،77/1 ،
( )42صحيــح البخــاري ،1046/3 ،كتــاب اجلهــاد ،بــاب:
فضــل مــن جهــز غازيــا أو خلفــه بخــر صحيــح مســلم،
 ،1507/3كتــاب اإلمــارة ،بــاب :فضــل إعانــة الغــازي يف
ســبيل اهلل صحيــح البخــاري( ،) 2843صحيــح مســلم،
(.)5011
( )43ينظــر :زاد املعــاد ،559 ،558/3 ،بدائــع الفوائــد،
( ،77/1بتــرف).
( )44تقدم خترجيه ،ص ()12من هذا البحث .
( )45زاد املعاد.559 ،558/3 ،
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املبحث الثاين
القتال يف األشهر احلرم

()46

جــواز القتــال يف الشــهر احلــرام ؛ إذا بــدأ العــدوَ ،
وأن
ابتــداء القتــال فيهــا مــن املســلمني حمــرم( ،)47وبــه قــال

واستدل الختياره بام ييل:

الدليــل األول :قولــه تعــاىلَ ( :ي ْسـ َـأ ُلون ََك َعـ ِ
ـن َّ
ـه ِر
الشـ ْ
ــل ِقت ٌ ِ ِ
َــال فِ ِ
الــرا ِم ِقت ٍ
يــه ُق ْ
ــر َو َصــدٌّ َعــ ْن
َْ َ
َــال فيــه كَبِ ٌ
َســبِ ِ
يل اللَِّ) (.)50

وجه الداللة:

أن القتــال يف الشــهر احلــرام أمــر كبــر مســتنكر،
وأنزلــت هــذه اآليــة عــى النبــي ﷺ ملــا عــر املرشكون
املســلمني بقتاهلــم يف أول رجــب ،وقالــوا :اســتحل
حممــد الشــهر احلــرام ،فأخــر اهلل  -ســبحانه وتعــاىل
 أن القتــال يف الشــهر احلــرام أمــر كبــر مســتنكر؛ولكــن مــا فعلــه الكفــار مــن الصــد عــن ســبيل اهلل،
والكفــر بــاهلل ،وإخــراج رســول اهلل ﷺ وأصحابــه من
املســجد احلــرام أكــر جرمــا عنــد اهلل مــن القتــال يف
الشــهر احلــرام ،فيكــون بذلــك أن املســلمني مل يبــدؤوا
بالقتــال يف الشــهر احلــرام ،وإنــا بــدأ بــه الكفــار ،وال
خــاف يف جــواز ذلــك(.)51

الدليل الثاين:

( )46ال خــاف بــن العلــاء يف جــواز القتــال يف األشــهر
احلــرم إذا بــدأ العــدو.
ينظر :زاد املعاد .340/3 ،
( )47ينظر :زاد املعاد.502 ،391 ،341 ،340/3 ،

عطاء )48(،وهو خالف قول األئمة األربعة (.)49

( )48وقــال عطــاء أيضــا  :إن ابتغــاء القتــال يف الشــهر احلــرام
حــرام ،وإنــه مل ينســخ حتريــم الشــهر احلــرام .
ينظر:جامــع البيــان ،للطــري ،353/2 ،املبســوط
للرسخــي ،26/10 ،اإليضــاح لناســخ القــرآن ومنســوخه،
مكــي بــن أيب طالــب القيــي ،ص  ،160اجلامــع ألحــكام
القــرآن ،للقرطبــي ،134/8 ،43/3 ،تفســر القــرآن العظيــم،
البــن كثــر ،369/2 ،زاد املعــاد ،141/2 ،دار الفكــر ،أو،
 ،340/3/3حتقيــق :األرنــؤوط ،إعــام األعــام بقتــال مــن
انتهــك حرمــة البيــت احلــرام ،للبهــويت ،ص .47
( )49حيــث قالــوا بتحريــم ابتــداء القتــال يف األشــهر احلــرم
وأنــه منســوخ ،وأن قتــال املرشكــن فيهــا مبــاح ،وهــو قــول:
ابــن عبــاس ،وقتــادة ،واألوزاعــي ،وســعيد بــن املســيب،
وعطــاء ،والزهــري ،وســفيان الثــوري ،وهــو قــول مجهــور
العلــاء .ينظــر :املرجــع الســابق ،141/2 ،دار الفكــر ،أو،
 ،.340/3الســر الكبــر ،ملحمــد بــن احلســن،93/10 ،
واملبســوط ،للرسخــي ،26/10 ،بدائــع الصنائــع ،للكاســاين،
 ،100/7تبيــن احلقائــق ،للزيلعــي ،241/3 ،اجلامــع ألحكام
القــرآن ،للقربطــي ،134/8 ،43/3 ،تفســر القــرآن العظيــم،
البــن كثــر ،369/2 ،إعــام األعــام بقتــال مــن انتهــك
حرمــة البيــت احلــرام ،للبهــويت ،ص  ،47اإليضــاح لناســخ
القــرآن ومنســوخه ،أليب حممــد القيــي ،ص .275 ،160
( )50سورة البقرة ،آية .217/
70

قولــه تعــاىل( :يا َأيــا ا َّل ِذيـن آمنُــوا َل ُ ِ
ت ُّلــوا َشـ َع ِائ َر ا َِّ
لل
َ َ
َ ُّ َ
ِ
()52
َو َل َّ
الـ َـرا َم َو َل ْالَــدْ َي َو َل ا ْل َق َلئــدَ ) .
الشـ ْ
ـه َر ْ َ

وجه الداللة:

يف هــذه اآليــة الداللــة عــى حتريــم ابتــداء القتــال يف
الشــهر احلــرام ،وأن حتريمــه مل ينســخ.
وبعــد أن ذكــر ابــن القيــم هاتــن اآليتــن قــال :
«فهاتــان آيتــان مدنيتــان ،بينهــا يف النــزول نحــو
ثامنيــة أعــوام ،وليــس يف كتــاب اهلل ،وال ســنة رســوله،
ناســخ حلكمهــا ،وال أمجعــت األمــة عــى نســخه،
تعاىل(:و َقاتِ ُلــوا
ومــن اســتدل عــى نســخه بقولــه
َ
ا ُْل ْ ِ
ـن كَا َّفـ ًة )( )53ونحوهــا مــن العمومــات ،فقــد
ش ِكـ َ
اســتدل عــى النســخ بــا ال يــدل عليــه»(.)54
ويؤيــد هــذا االختيــار أيضــا قولــه  -رمحــه اهلل تعــاىل -
« :مل حيفــظ عــن النبــي ﷺ أنــه غــزا يف الشــهر احلــرام،
وال أعــار فيــه ،وال بعــث فيــه رسيــة»(.)55

( )51ينظر :زاد املعاد.502 ،391 ،341/3 ،
( )52سورة املائدة ،اآلية.2 /
( )53سورة التوبة ،اآلية .36/
( )54زاد املعاد.341/3 ،
( )55زاد املعاد.391 ،390/3،
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أوال :رد ابــن القيــم عــى بعــض أدلــة مــن حــرم
القتــال يف األشــهر احلــرم:
ذكــر أن مــن أدلــة مــن قــال بتحريــم القتــال يف
ــه ُر
األشــهر احلــرم قولــه تعــاىلَ ( :فــإِ َذا ان َْســ َل َخ ْالَ ْش ُ
ــر ُم َفا ْق ُت ُلــوا ا ُْل ْ ِ
ــن َح ْي ُ
ــم) (.)56
ش ِك َ
ــث َو َجدْ ُت ُ ُ
وه ْ
ال ُ
ُْ
ورد عــى اســتدالهلم هبــا بقولــه« :وال حجــة يف
هــذا؛ ألن األشــهر احلــرم هاهنــا هــي أشــهر التســيري
األربعــة ،التــي ســر اهلل فيهــا املرشكــن يف األرض
يأمنــون فيهــا ،وكان أوهلــا يــوم احلــج األكــر  ،عــارش
ذي احلجــة ،وآخرهــا عــارش ربيــع اآلخــر ،هــذا
هــو الصحيــح يف اآليــة لوجــوه عديــدة ،ليــس هــذا
موضعهــا»(.)57
ثانيــا  :رده عــى مــن جــوز القتــال يف األشــهر احلــرم:
ذكــر ابــن القيــم  -رمحــه اهلل تعــاىل  -مــن أدلــة مــن
جــوز القتــال يف األشــهر احلــرم حصــار النبــي ﷺ
للطائــف.
ورد بقولــه« :فهــذا احلصــار وقــع يف ذي القعــدة بــا
ريــب ،ومــع هــذا فــا دليــل يف القصــة؛ ألن غــزو
الطائــف كان مــن متــام غــزوة هــوازن ،وهــم بــدؤوا
رســول اهلل ﷺ بالقتــال ،وملــا اهنزمــوا دخــل ملكهــم،
وهــو مالــك بــن عــوف النــري مــع ثقيــف يف حصن
الطائــف حماربــن رســول اهلل ﷺ  ،فــكان غزوهــم مــن
متــام الغــزوة التــي رشع فيهــا ،واهلل أعلــم»(.)58

( )56سورة التوبة ،آية .5/
( )57زاد املعاد.391/3 ،
( )58زاد املعاد.341/3 ،

املبحث الثالث
قتل اجلاسوس

()60()59

بعــد أن ذكــر -رمحــه اهلل تعــاىل -اختــاف الفقهــاء يف
هــذه املبحــث قــال« :والصحيــح :أن قتلــه راجــع إىل
رأي اإلمــام ،فــإن رأى يف قتلــه مصلحــة للمســلمني
قتلــه ،وإن كان اســتبقاؤه أصلــح اســتبقاه ،واهلل
)62(.)61
أعلــم»(
()63
وقوى  -رمحه اهلل تعاىل -علة من رأى قتله .
( )59التجســس ،باجليــم :التفتييــش عــن بواطــن األمــور،
ِ
الــر) لســان العــرب ،البــن
س َّ
واجلاس ُ
ُ
ــوس ( :صاحــب ِّ
منظــور ،38/6 ،حــرف الســن املهملــة ،فصــل اجليــم.
( )60اختلــف األئمــة األربعــة يف عقوبــة مــن جــس عــى
املســلمني عــى أربعــة أقــوال:
القــول األول :اجلاســوس إذا مل يبعثــه أهــل احلــرب ليطلــع
عــى أخبــار املســلمني مل ينتقــض عهــده ،ويوجــع عقوبــة،
ويطــال حبســه ،أمــا إذا بعثــوه لذلــك فإنــه انتقــض عهــده،
ويقتــل ،وهبــذا قــال أبــو حنيفــة  -رمحــه اهلل تعــاىل. -
القــول الثــاين :يقتــل اجلاســوس مطلقــا ،وهبــذا قــال :مالــك
 رمحــه اهلل تعــاىل. -القــول الثالــث :إن مل يشــرط عليهــم الكــف عــن التجســس
يف العقــد  ،مل ينتقــض العهــد ،وعقوبتــه التعزيــر ،واحلبــس
عقوبــة ،وهبــذا قــال الشــافعي  ،وروايــة عــن اإلمــام أمحــد.وإن
رشط عليهــم الكــف عــن ذلــك يف العقــد ،ففيــه وجهــان عنــد
الشــافعية .األول :أنــه ال ينتقــض بــه العهــد ،ويعــزر ،وحيبــس
عقوبــة.
الثــاين :ينتقــض عهــده ،واإلمــام خمــر فيــه بــن االســرقاق،
أو القتل.
القــول الرابــع :مــن جتســس عــى املســلمني :ينتقــض عهــده
بذلــك ســواء رشط عليــه يف العقــد ،أو مل يــرط ،وعقوبتــه
ختــر اإلمــام يف ذلــك بــن القتــل ،واالســرقاق ،واملــن،
والفــداء بمســلم أو مــال ،وهبــذا قــال :اإلمــام أمحــد يف روايـ ٍ
ـة
عنــه ،وهــو املذهــب ،واملنصــوص ،واملختــار لألصحــاب .
ينظــر :املبســوط ،للرسخــي ،86 ،85/10 ،أحــكام القــرآن،
البــن العــريب ،1783/4 ،اجلامــع ألحــكام القــرآن للقرطبــي،
 .53/18األم ،للشــافعي ،250 ،206/4 ،حليــة العلــاء،
للشــايش .711/7 ،املغنــي ،البــن قدامــة،239/13 ،
الفــروع ،البــن مفلــح .285/6 ،حليــة العلــاء، .711/7 ،
املبــدع ،البــن مفلــح ،435-433/3 ،اإلنصــاف للمــرداوي،
.257 ،253 ،130/4
( )61زاد املعاد،وفيــه بــدل« :اســتبقاؤه» «بقــاؤه» ،زاد املعــاد ،
.423/3
()62وهذاهو املذهب ينظر :اإلنصاف.257 ،130/4 ،
( )63ينظر :زاد املعاد.123/3،
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املبحث الرابع

واستدل الختياره بام ييل :

اختــار -رمحــه اهلل تعــاىل : -أن الســلب كلــه للقاتــل،
وأنــه ال خيمــس( ،)65وهــذا هــو املذهــب(.)66

الدليل األول :قوله ﷺ

ختميس السلب

()64

ـن يف احلــرب مــن ِقرنِـ ِ
( )64الســلب هــو« :مــا يأخــذه أحــد ِ
الق ْر َنـ ِ
ـه
ْ
ممــا يكــون عليــه ،ومعــه مــن :ثيــاب ،وســاح ،ودابــة» ،لســان
العــرب ،البــن منظــور ،471/1 ،حــرف البــاء املوحــدة ،فصــل
الســن املهملــة.
( )65ينظر :زاد املعاد .75-72/5 ،494 ،493/3 ،
اختلــف العلــاء رمحهــم اهلل تعــاىل يف ســلب املقتــول هــل يأخــذه
قاتلــه ،أم البــد مــن ختميســه؟ عــى ثالثــة أقــوال:
القــول األول :أن ســلب املقتــول ال يســتحقه القاتــل بــل هــو كســائر
الغنيمــة خيمــس ،وهــو للقاتــل وغــره ،ال خيتــص بــه القاتــل إال أن
ا فلــه ســلبه ،فحينئـ ٍ
يقــول اإلمــام :مــن قتــل قتيـ ً
ـذ يكــون لــه ،وبــه
قــال أبــو حنيفــة ،وأبــو يوســف ،وحممــد ومالــك ،إال أنــه ال جيــوز
النــداء بذلــك قبــل القتــال ،بــل بعــد أن يــرد القتــال ،فلــو كان
قبلــه مل جيــز ذلــك ،وهبــذا القــول قــال الشــافعي يف أحــد قوليــه ،
واإلمــام أمحــد يف روايــة عنــه ،وهــذا مذهــب ابــن عبــاس ،وبــه قــال
األوزاعــي ،ومكحــول.
ينظــر :الســر الكبــر ،حممــد بــن احلســن ،704/2 ،معــاين اآلثــار،
للطحــاوي ،231/3 ،املبســوط ،للرسخــي ،47/10 ،املدونــة،
ملالــك ،390/1 ،التفريــع ،البــن اجلــاب ،358/1 ،الــكايف ،البــن
عبــد الــر ،،477 ،476/1 ،القوانــن الفقهيــة ،البــن جــزي ،ص
.99روضــة الطالبــن ،للنــووي ،375/6 ،هنايــة املحتــاج للرمــي،
.146/6اإلفصــاح ،البــن هبــرة ،280/2 ،اإلنصــاف ،للمرداوي،
.148/4حليــة العلــاء ،للشــايش ،668/7 ،املغنــي ،البــن قدامــة،
 ،69/13املنتقــى ،للباجــي ،191/3 ،املغنــي ،69/13 ،زاد املعــاد،
.493/3
القــول الثــاين :يســتحق القاتــل ســلب مقتولــه ســواء رشط اإلمــام
ذلــك بقولــه :مــن قتــل قتيـ ً
ا فلــه ســلبه ،أم مل يرشطــه ،وال خيمــس،
وبــه قــال الشــافعي يف املشــهور عنــه ،وأمحــد يف إحــدى روايتيــه،
وهــو املذهــب نــص عليــه ،وعليــه األصحــاب ،وروي ذلــك عــن
ســعد بــن أيب وقــاص ،وبــه قــال :ابــن املنــذر ،وابــن جريــر.
ينظــر :األم ،للشــافعي ،143/4 ،معرفــة الســنن واآلثــار للبيهقــي،
 ،226/9املهــذب للشــرازي ،238/2 ،حليــة العلــاء ،للشــايش،
 ،658/7صحيــح مســلم بــرح النــووي ،67 ،59/12 ،روضــة
الطالبــن ،للنــووي ،376 ،375/6 ،هنايــة املحتــاج ،للرمــي،
 ،146/6رمحــة األمــة ،للدمشــقي ،ص.308اإلفصــاح ،البــن
هبــرة ،280/2 ،املغنــي ،البــن قدامــة ،69-63/13 ،الــكايف،
البــن قدامــة ،293/4 ،الفــروع ،البــن مفلــح ،225/6 ،اإلنصاف،
للمــرداوي.148/4 ،حليــة العلــاء ،658/7 ،املغنــي.69/13 ،
القــول الثالــث :إن اســتكثر اإلمــام الســلب مخســه ،وإن اســتقله
مل خيمســه وبــه قــال إســحاق ،وفعلــه عمــر بــن اخلطــاب ريض اهلل
عنــه .ينظــر :املغنــي ،69/13 ،زاد املعــاد.494/3 ،
( )66ينظر :اإلنصاف ،للمرداوي.148/4 ،
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«من قتل قتيال له عليه بينة ،فله سلبه» .
()67

الدليــل الثــاين :قولــه ﷺ لســلمة بــن األكــوع ملــا
قتــل قتيــا لــه « :لــه ســلبه أمجــع»(.)68

الدليل الثالث:

مــا ذكــره البخــاري يف صحيحــه :أن معــاذ بــن عمــرو
بــن اجلمــوع ،ومعــاذ بــن عفــراء األنصاريــن رضبــا
أبــا جهــل بــن هشــام يــوم بــدر بســيفيهام حتــى
قتــاه ،فانرصفــا إىل رســول اهلل ﷺفأخــراه ،فقــال:
«أيكــا قتلــه»؟ فقــال :كل واحــد منهــا :أنــا قتلتــه،
فقــال« :هــل مســحتام ســيفيكام»؟ قــاال :ال ،فنظــر
وسـ َل ُبه ملعــاذ بــن
إىل الســيفني ،فقــال« :كالكــا قتلــه» َ
عمــرو بــن اجلمــوح»(.)69

الدليل الرابع:

عــن خالــد بــن الوليــد ،أن رســول اهلل ﷺ قــى
بالســلب للقاتــل ،ومل خيــص الســلب»(.)70

وجه الداللة:

يف هــذه األحاديــث الداللــة الصحيحــة الرصحيــة عىل
أن مجيــع ســلب املقتــول كلــه لقاتلــه ،وأنــه ال خيمس.

( )67صحيــح البخــاري ،1145/3 ،أبــواب اخلمــس،
بــاب :مــن مل خيمــس األســاب ،ومــن قتــل قتي ـ ً
ا فلــه ســلبه
مــن غــر أن خيمــس ،وحكــم اإلمــام فيــه ،صحيــح مســلم،
 ،1371/3كتــاب اجلهــاد والســر ،بــاب :اســتحقاق القاتــل
ســلب القتيــل.
( )68ســنن أيب داود ،49/3 ،كتــاب اجلهــاد ،بــاب :يف
اجلاســوس املســتأمن ،)2654( ،قــال األلبــاين عنــه( :حســن).
صحيــح ســنن أيب داود.)504/2( ،
( )69صحيــح البخــاري ،1144/3 ،أبــو اخلمــس ،بــاب:
مــن مل خيمــص األســاب ،صحيــح مســلم ،1372/3 ،كتــاب
اجلهــاد والســر ،بــاب :اســتحباب القاتــل ســلب القتيــل،
(.)1752
( )70ســنن أيب داود ،72/3 ،كتــاب اجلهــاد ،بــاب :يف الســلب
ال خيمــس ،)2721( ،مســند اإلمــام أمحــد،26/6 ،90/4 ،
قــال عنــه األلبــاين( :صحيــح) ،صحيــح ســنن أيب داود،
.520/2

فايز بن عبد الكريم بن حممد الفايز :اختيارات ابن القيم الفقهية يف اجلهاد
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املبحث اخلامس
()73
حتريق رحل( )71الغال( )72ومتاعه
( )71الرحــل« :مســكن الرجــل ومــا يســتصحبه مــن األثــاث،
أيضــا :رحــل البعــر ،وهــو أصغــر مــن القتــب».
والرحــال ً
الصحــاح للجوهــري ،1707 ،1706/4 ،بــاب :الــام ،فصــل
الــراء.
( )72غــل الرجــل :خــان .الصحــاح ،1784/5 ،بــاب :الــام،
فصــل الغــن ،لســان العــرب ،البــن منظــور،500 ،499/11 ،
حــرف الــام ،فصــل الغــن املعجمــة.
( )73اتفــق املســلمون عــى حتريــم الغلــول  ،وذكــر صاحــب
القوانــن الفقهيــة اإلمجــاع يف حتريــم ذلــك .
ينظــر :بدايــة املجتهــد ،البــن رشــد ،288/1 ،املبســوط،
للرسخــي ،27/10 ،الــكايف ،البــن عبــد الــر،472/1 ،
األم ،للشــافعي ،251/4 ،اإلقنــاع ،موســى احلجــاوي.30/2 ،
القوانــن الفقهيــة البــن جــزي ،ص .99
واختلفوا يف عقوبة الغال عىل ثالثة أقوال:
القــول األول :يعــزر الغــال بقــدر حالــه عــى مــا يــراه اإلمــام،
وال حيــرق متاعــه ،وبــه قــال أبــو حنيفــة ،ومالــك ،والشــافعي،
وروايــة عــن أمحــد ،وهــو قــول مجهــور العلــاء ،ومجاعــة كثــرة
مــن الصحابــة ،والتابعــن فمــن بعدهــم.
ينظــر :الســر الكبــر ،ملحمــد بــن احلســن ،1206/4 ،املبســوط،
 ،51/10الــكايف ،473 ،472/1 ،املنتقــى ،للباجــي،204/3 ،
القوانــن الفقهيــة ،ص ،99األم ،251/4 ،رمحــة األمــة ،حممــد
بــن عبــد الرمحــن الدمشــقي ،ص .317حاشــية الــروض املربــع،
البــن القاســم ،.284/4 ،تفســر القــرآن العظيــم.433/1 ،
القــول الثــاين :جيــب حــرق رحــل الغــال ،ومتاعــه كلــه إال
الســاح واملصحــف ،بآلتــه مــن :رسح ،وجلــام ،ونحــوه ،وعلفــه،
ويعــزره الغــال أيضــ ًا مــع إحــراق رحلــه بالــرب ،ونحــوه
لكــن ال ينفــى ،وهبــذا قــال :اإلمــام أمحــد ،وهــو املذهــب ،وعليــه
مجاهــر األصحــاب ،وبــه قــال :احلســن ،واســتثنى مــن احلــرق
املصحــف ،واحليــوان :إســحاق ،واألوزاعــي ،واســتثنى :ســاح
الغــال ،وثيابــه.
وأضــاف صاحــب املغنــي ،ومــن وافقــه إىل هذه األشــياء املســتثناة
مــن احلــرق :نفقــة الغــال ،وكتــب علــم ،ومــا ال تأكلــه النــار فلــه،
ومــا غلــه؛ ألنه مــن غنيمــة املســلمني.
ينظــر :اإلفصــاح ،البــن هبــرة ،290/2 ،املغنــي ،البــن قدامــة،
 ،168/13اإلنصــاف ،للمــرداوي ،185/4 ،عمــدة القــاري،
 ،142/12أحــكام القــرآن ،البــن العــريب ،301/1 ،اجلامــع
ألحــكام القــرآن ،للقرطبــي.260/4 ،
القــول الثالــث :أن حتريــق رحــل الغــال مــن بــاب التعزيــر ال
احلــد الواجــب ،فيجتهــد اإلمــام فيــه بحســب املصلحــة ،وبــه
قــال :شــيخ اإلســام ابــن تيميــة ،وبعــض املتأخريــن.
ينظــر :جمموعــة فتــاوى ابــن تيميــة (الكــرى)،186/4 ،
االختيــارات الفقهيــة مــن فتــاوى شــيخ اإلســام ابــن تيميــة،
للبعــي ،ص  ،539الفــروع ،البــن مفلــح ،237/6 ،اإلنصــاف
للمــرداوي ،185/4 ،كشــاف القنــاع ،للبهــويت.92/3 ،

اختــار  -رمحــه اهلل تعــاىل -أن حتريــق متــاع الغــال
مــن بــاب التعزيــر ،والعقوبــات املاليــة الراجعــة إىل
اجتهــاد األئمــة بحســب املصلحــة ،وليــس بحــد ،وال
منســوخ(.)74
قــال« :وقيــل ـ وهــو الصــواب ـ إن هــذا مــن بــاب
التعزيــر ،والعقوبــات املاليــة الراجعــة إىل اجتهــاد
األئمــة بحســب املصلحــة ،فإنــه حــرق ،وتــرك ـ
يعنــي بذلــك النبــي ﷺ ( ،)75وكذلــك خلفــاؤه مــن
بعــده ،ونظــر هــذا قتــل شــارب اخلمــر يف الثالثــة أو
الرابعــة  ،فليــس بحــد ،وال منســوخ ،وإنــا هــو تعزيــر
يتعلــق باجتهــاد اإلمــام»(.)76
( )74ينظر :زاد املعاد.109/3 ،
وهبــذا قــال شــيخ اإلســام ابــن تيميــة ،وهــو خــاف املذهــب.
ينظــر :اإلنصــاف.185/4 ،
()75منهــا مــا روى صالــح بــن حممــد بــن زائــدة ،قــال :دخلــت
مــع مســلمة أرض الــرومُ ،
فــأيت برجــل قــد َّ
غــل ،فســأل ســامل ًا
عنــه ،فقــال :ســمعت أيب حيــدث عــن عمــر بــن اخلطــاب -ريض اهلل
عنــه -عــن النبــي ﷺ قــال« :إذا وجدتــم الرجــل قــد غــل ،فأحرقــوا
متاعــه ،وارضبــوه» ،قــال :فوجدنــا يف متاعــه مصحفــا ،فســأل ســاملا
عنــه ،فقــال :بِ ْع ـ ُه ،وتصــدق بثمنــه».
ســنن أيب داود ،69/3 ،كتــاب اجلهــاد ،بــاب :يف عقوبــة الغــال،
ســنن الرتمــذي ،50/4 ،كتــاب احلــدود ،بــاب :مــا جــاء يف الغــال
مــا يصنــع بــه ،وقــال عنــه« :هــذا احلديــث غريــب ال نعرفــه إال مــن
هــذا الوجــه» ،الســنن الكــرى ،للبيهقــي ،103/9 ،كتــاب الســر،
بــاب :ال يقطــع مــن غــل مــن الغنيمــة وال حيــرف متاعــه ،ومــن
قــال :حيــرق  ،املســتدرك للحاكــم ،128/2 ،كتــاب قســم الفــيء،
وقــال عنــه« :هــذا حديــث صحيــح اإلســناد ومل خيرجــاه» ،قــال
األلبــاين عــن هــذا احلديــث( :ضعيــف) .ضعيــف ســنن أيب داود،
ص  ،265كتــاب اجلهــاد ،بــاب :عقوبــة الغــال ،ضعيــف ســنن
الرتمــذي ،ص  ،168أبــواب احلــدود ،بــاب :مــا جــاء يف الغــال مــا
يصنــع بــه ،ضعيــف اجلامــع الصغــر ،ص .102
فيــه داللــة :عــى وجــوب حــرق متــاع الغــال ،ورضبــه ،وبيــع
املصحــف والتصــدق بثمنــه إذا وجــد يف املتــاع.
وأجيــب عنــه :بــأن هــذا احلديــث ضعيــف؛ ألن فيــه صالــح بــن
حممــد بــن راشــدة  ،ضعيــف ال حيتــج بحديثــه.
قــال عنــه البخــاري« :منكــر احلديــث» ،وقــال النســائي« :ليــس
بالقــوي» وقــال أبــو حاتــم الــرازي« :ليــس بقــوي احلديــث...
منكــر احلديــث» .وممــن ضعفــه أيضــ ًا الدارقطنــي ،وابــن حجــر.
التاريــخ الكبــر ،291/4 ،كتــاب الضعفــاء الصغــر ،ص.121
كتــاب الضعفــاء واملرتوكــن ،ص .135اجلــرح والتعديــل ،البــن أيب
حاتــم.412/4 ،تقريــب التهذيــب.362/1 ،
( )76زاد املعاد.109/3 ،
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املبحث السادس
حكــــــــم األســــــــــــرى

()77

اختــار  -رمحــه اهلل تعــاىل -أن اإلمــام ُيــر يف األرسى
بــن الفــداء ،واملــن ،والقتــل ،واالســتعباد( ،)78حيــث
قــال« :وهــذا هو احلــق الذي ال قــول ســواه»(. )80(،) 79

( )77اتفــق األئمــة األربعــة  -رمحهــم اهلل تعــاىل : -عــى أن
اإلمــام خمــر يف األســارى بــن القتــل ،واالســرقاق .
ينظــر :اإلفصــاح ،البــن هبــرة ،281/2 ،رمحــة األمــة،
للدمشــقي ،ص  ،311اهلدايــة ،للمرغينــاين ،141/2 ،الــكايف،
البــن عبــد الــر ،467/1 ،املنتقــى ،للباجــي ،169/3 ،بدايــة
املجتهــد ،البــن رشــد ،279/1 ،القوانــن الفقهيــة ،البــن
جــزي ،ص  ،99األم ،للشــافعي ،260 ،251/4 ،حليــة
العلــاء ،للشــايش ،653/7 ،مغنــي املحتــاج ،حممــد اخلطيــب
الرشبينــي ،228/4 ،الــكايف ،البــن قدامــة ،270/4 ،الفــروع،
البــن مفلــح ،213/6 ،اإلنصــاف ،للمــرداوي-130/4 ،
.257 ،140 ،1323
واختلفــوا يف اإلمــام هــل هــو خمــر فيهــم بــن الفــداء ،واملــن
عــى قولــن :
القــول األول :ال جيــوز املــن عــى األســارى ،وال يفــادى هبــم،
وبــه قــال :أبــو حنيفــة ،وروايــة عــن اإلمــام أمحــد يف الفــداء
باملــال .
ينظــر :الســر الكبــر ،حممــد بــن احلســن ،1024/3 ،عمــدة
القــاري ،للعينــي ،85/12 ،اهلدايــة.143-141/2 ،
املقنع ،البن قدامة ،ص ،87اإلنصاف.130/4 ،
القــول الثــاين :خيــر اإلمــام يف األســارى بــن الفــداء باملــال،
وباألســارى ،وبــن املــن عليهــم  ،وبــه قــال مالك ،والشــافعي،
وأمحــد ،وهــو املذهــب.
انظــر :التفريــع ،البــن اجلــاب ،361/1 ،الــكايف،467/1 ،
املنتقــى ،169/3 ،بدايــة املجتهــد ،279/1 ،القوانــن
الفقهيــة ،ص .99األم ،260 ،251/4 ،معرفــة الســنن
واآلثــار ،للبيهقــي ،243/9 ،حليــة العلــاء ،653/7 ،رمحــة
األمــة ،ص  ،311مغنــي املحتــاج.259 ،228/4 ،املغنــي،
البــن قدامــة ،44/13 ،الــكايف ،270/4 ،املقنــع ،ص ،87
الفــروع ،213/6 ،اإلنصــاف.257 ،140 ،132-120/4 ،
( )78ينظر :زاد املعاد.67-65/5،
( )79املرجع السابق.66/5 ،
( )80وهــذا هــو املذهــب .ينظــر :اإلنصــاف ،للمــرداوي،
.257 ،140 ،132-130/4
74

املبحث السابع
اسرتقاق عبدة األوثان من العرب وغريهم

()81

اختــار -رمحــه اهلل تعــاىل -جــواز اســرقاق العــرب
حيــث قــال« :فالصــواب الــذي كان عليــه هديــه،
وهــدي أصحابــه اســرقاق( )82العــرب ،ووطء
إمائهــن املســبيات بملــك اليمــن مــن غــر اشــراط
اإلســام»(.)83

واستدل الختياره بام ييل:
الدليل األول :

قولــه ﷺ لعائشــة  -ريض اهلل عنهــا  -عندمــا كان
عندهــا ســبية مــن العــرب« :اعتقيهــا فإهنــا مــن ولــد
إســاعيل»(.)84
()81اختلــف األئمــة األربعــة  -رمحهــم اهلل تعــاىل  -يف
اســرقاق مــن ال كتــاب لــه ،وال شــبهة كتــاب :كعبــدة
األوثــان ،ومــن عبــد مــا استحســن  ،عــى أربعــة أقــوال:
القــول األول :جيــوز اســرقاق العجــم مــن عبــدة األوثــان دون
العــرب ،وبــه قــال أبــو حنيفــة -رمحــه اهلل تعــاىل.-
ينظــر :املبســوط ،للرسخــي ،118/10 ،اإلفصــاح ،البــن
هبــرة ،276/2 ،أحــكام القــرآن ،للجصــاص.283/4 ،
القــول الثــاين :جيــوز اســرقاقهم عــى اإلطــاق ،إال قريشــا
خاصــة ،وبــه قــال مالــك  -رمحــه اهلل تعــاىل .-
ينظر :اإلفصاح.276/2 ،
القــول الثالــث :جيــوز اســرقاقهم ســواء يف ذلــك العجــم،
والعــرب ،وبــه قــال الشــافعي يف اجلديــد ،والصحيــح مــن
مذهبــه ،وبــه قــال اإلمــام أمحــد يف روايــة عنــه.
ينظــر :املهــذب ،للشــرازي ،236/2 ،روضــة الطالبــن،
للنــووي ،251/10 ،رمحــة األمــة ،للدمشــقي ،ص .308
اإلفصــاح ،276/2 ،املغنــي ،البــن قدامــة،47 ،44/13 ،
 ،50الــكايف ،البــن قدامــة.276/2 ،
القــول الرابــع :ال جيــوز اســرقاقهم عــى اإلطــاق ،وبــه قــال
الشــافعي يف القديــم ،وروايــة عــن اإلمــام أمحــد.
ينظــر :املهــذب ،236/2 ،روضــة الطالبــن ،251/10 ،رمحــة
األمــة ،ص  ،308اإلفصــاح ،276/2 ،املغنــي،47 ،44/13 ،
 ،50الــكايف.271/4 ،
( )82ينظر :زاد املعاد.114/3،
( )83املرجع السابق.114/3 ،
( )84صحيــح البخــاري ،898/2 ،كتــاب العتــق ،بــاب:
مــن ملــك مــن العــرب رقيقــا ،فوهــب وبــاع وجامــع وفــدى
وســبي الذريــة ،صحيــح مســلم ،1957/4 ،كتــاب فضائــل
الصحابــة ،بــاب :مــن فضائــل غفــار وأســلم وجهينــة وأشــجع
ومزينــة ،ومتيــم ،ودوس وطــي.
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والدليل الثاين:

ملــا قســم النبــي ﷺ ســبايا بنــي املصطلــق ،وقعــت
جويريــة بنــت احلــارث( )85يف الســبي لثابــت بــن
قيــس بــن شــاس( ،)86فكاتبتــه عــى نفســها ،فقــى
َــق بِت ََزو ِج ِ
ــه
رســول اهلل ﷺ كتابتهــا ،وتزوجهــاُ ،فأعت َ
ُّ
إِياهــا مائــة مــن أهــل بيــت بنــي املصطلــق إكرامــا
لصهــر رســول اهلل ﷺ(.)87

الدليل الثالث:

ويف الطــراين مرفوعــا« :مــن كان عليــه رقبــــة مــــن
ولــــد إسامعــــيلَ ،ف ْليــَعتِــ ْ ِ
ـر »(.)88
ْ
ـق مـ ْن َب ْل َعنْـ َ َ

وجه الداللة:

يف هــذه األدلــة الداللــة عــى جــواز اســرقاق ســبي
العــرب ،كــا يســرق غريهــم مــن أهــل الكتــاب.

( )85جويريــة بنــت احلــارث بــن أيب ِضار اخلزاعيــة ،أم
املؤمنــنَ ،ســ َباها النبــي  -صــى اهلل عليــه وســلم -يف غــزوة
املريســيع ،ثــم تزوجهــا ،وماتــت ســنة مخســن عــى الصحيــح.
(التقريــب ص  ، )745هتذيــب الكــال يف أســاء الرجــال (/1
.)204
()86ثابــت بــن قيــس بــن شــاس اخلزرجــي األنصــاري
صحــايب وخطيــب ،شــهد مــع رســول اهلل  -صــى اهلل عليــه
وســلم -أحــدا واملشــاهد التــي بعدهــا ،وقــد قتــل يــوم الياممــة
شــهيدا ســنة اثنتــي عــرة .صفــة الصفــوة (. )257 /1
( )87ســنن أيب داود ،22/4 ،كتــاب العتــق ،بــاب :يف بيــع
املكاتــب إذا فســخت الكتابــة ،مســند اإلمــام أمحــد،277/6 ،
قــال األلبــاين عــن هــذا احلديــث( :حســن) ،صحيــح ســنن
أيب داود ،745/2 ،كتــاب العتــق ،بــاب :يف بيــع املكاتــب إذا
فســخت الكتابــة.
( )88املعجــم الكبــر ،للطــراين ،267/5 ،حديــث (،)5298
قــال اهليثمــي« :فيــه عبــد اهلل بــن زبيــب ،وبقيــة رجالــه ثقات».
جممــع الزوائــد ،47/10 ،وبلعنــر :هــم بنــو العنــر ،والعنــر:
حــي مــن متيــم ،وهــو العنــر بــن عمــرو بــن متيــم،
أبــو
ٍّ
الصحــاح ،للجوهــري ،759/2 ،بــاب الــراء ،فصــل العــن.

املبحث الثامن
إســام مــن ُســبي
()90
أو مــع أحــد أبويــه
()89

مــن أطفــال الكفــار منفــردا،

ـدو َس ـ ْب ًيا َو ِس ـ َبا ًء ،إذا
س ،وقــد َس ـ َب ْي ُت العـ َّ
الس ـ ْب ُي ِّ
(َّ )89
والس ـ َبا ُء« :األَ ْ ُ
صتَــ ُه» .الصحــاح للجوهــري ،2371/6 ،بــاب :الــواو ،واليــاء،
َأ َ ْ
فصــل :الســن ،وينظــر :لســان العــرب ،البــن منظــور،267/14 ،
بــاب :الــواو واليــاء مــن املعتــل ،فصــل :الســن املهملــة.
ً
( )90إذا ســبي مــن مل يبلــغ مــن أوالد الكفــار صــار رقيقــا وال خيلــو
احلكــم بإســامه مــن ثالثــة أحــوال:
احلالة األوىل :أن يسبى الطفل منفردا عن أبويه:
اختلــف العلــاء  -رمحهــم اهلل تعــاىل  -يف الطفــل إذا ُســبي منفــردا عــن
أبويــه عــى قولــن:
القــول األول :إذا ُســبي الطفــل منفــردا عــن أبويــه فهــو مســلم تبعــا
لســابيه املســلم ،وهبــذا قــال أبــو حنيفــة ،ومالــك يف روايــة عنــه،
والشــافعية يف أحــد الوجهــن ،وأمحــد ،يف روايــة عنــه ،وهــو املذهــب،
وعليــه مجاهــر األصحــاب ،وحكــى ابــن قدامــة هــذه احلالــة إمجاعــا.
ينظــر :خمتــر الطحــاوي ،ص  ،289املبســوط ،للرسخــي،63/10 ،
بدائــع الصنائــع ،للكاســاين،104/7 ،
الــكايف ،البــن عبــد الــر.468/1 ،املهــذب ،للشــرازي،239/2 ،
حليــة العلــاء ،للشــايش ،663/7 ،روضــة الطالبــن ،للنــووي،
.252/10املغنــي ،112/13 ،الــكايف ،البــن قدامــة،278/4 ،
اإلنصــاف ،للمــرداوي.134/4 ،
القــول الثــاين :أنــه يبقــى عــى حكــم كفــره ،وال يتبــع الســايب يف
اإلســام ،وبــه قــال مالــك يف املشــهور عنــه حتــى يبلــغ ،ويعــر عنــه
لســانه باإلســام ،والشــافعية يف أحــد الوجهــن ،وأمحــد يف روايـ ٍ
ـة عنــه.
ينظــر :التمهيــد ،البــن عبــد الــر ،141 ،136 ،135/18 ،الــكايف،
البــن عبــد الــر 467/1 ،املهــذب ،للشــرازي ،239/2 ،حليــة
العلــاء ،للشــايش 663/7 ،اإلنصــاف ،للمــرداوي.134/4 ،
احلالة الثانية :أن ُي ْس َبى الطفل مع أحد أبويه:
اختلــف العلــاء  -رمحهــم اهلل  -يف الطفــل إذا ُســبي مــع أحــد أبويــه
عــى ثالثــة أقــوال:
القــول األول :إذا ســبي الطفــل مــع أحــد أبويــه تبعــه يف اإلســام،
والكفــر ،وال يتبــع ســابيه املســلم ،وبــه قــال أبــو حنيفــة ،والشــافعي،
وأمحــد يف روايــة عنــه.
ينظــر :فتــاوى قاضيخــان ،571/3 ،املبســوط ،للرسخــي،62/10 ،
 ، 63املهــذب ،239/2 ،التنبيــه ،للشــرازي ،ص .233اإلنصــاف،
.135/4
القــول الثــاين :إن ُســبي مــع أبيــه تبعــه عــى دينــه ،إن أســلم أبــوه صــار
مســلام بإســامه ،وإن ثبــت عــى الكفــر ،فهــو عــى دينــه ،وإن ُســبِي مــع
أمــه تبــع ســابيه املســلم ،وال يعتمــد منــه بديــن األم عــى حــال؛ ألن
الطفــل ال ينســب إليهــا ،وإنــا ينســب إىل أبيــه ،وبــه يعــرف ،وهبــذا قــال
مالــك ،وأمحــد يف روايــة عنــه.
ينظــر :التمهيــد ،136 ،135/8 ،الــكايف ،البــن عبــد الــر.468/1 ،
اإلنصــاف.135/4 ،
القــول الثالــث :إذا ُســبِي مــع أحــد أبويــه فهــو مســلم تبعــا لســابيه ،وبــه
قــال اإلمــام أمحــد ،يف روايـ ٍ
ـة عنــه ،وهــو الصحيــح مــن املذهــب ،وبــه
قــال األوزاعــي.
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اختــار  -رمحــه اهلل تعــاىل  -أن الطفــل إذا ُســبي
فإنــه حيكــم بإســامه تبعــا لســابيه مطلقــا( ،)91ســواء
أكان منفــردا عــن أبويــه ،وهــو املذهــب( ،)92أو مــع
أحدمهــا ،وهــو الصحيــح مــن املذهــب( ،)93أو كان
مــع األبويــن ،وهــو خــاف املذهــب(.)94

فـتـــــــح مكـــــــــة

اختــار  -رمحــه اهلل تعــاىل  -أن فتــح مكــة كان ُعنــو ًة
ال ُصلحــا ،وهــو الظاهــر من مذهــب اإلمام أمحــد .

وع َّلل اختياره بام ييل:

واستدل الختياره باألدلة اآلتية:

أوال :أن الســايب للطفــل أحــق بــه مــن أبويــه ،وقــد
انقطعــت تبعيتــه لألبويــن بســباء املســلم لــه ،وهــو
مولــود عــى الفطــرة ،وإنــا جعــل عــى ديــن أبويــه
تبعــا هلــا ،فــإذا زالــت التبعيــة صــار مالكــه أوىل بــه،
وصــار تابعــا لــه(.)95
ثانيــا :أنــه حيكــم بإســامه َت َبعــا لســابيه ُمطلقــا؛
ألنــه مولــود عــى الفطــرة ،وإنــا ُحكــم بكفــره تبعــا
ألبويــه؛ لثبــوت واليتهــا عليــه ،فــإذا انقطعــت
واليتهــا بالســباء عمــل مقتــى الفطــرة عملــه  ،إذا
مل يبــق لــه معــارض ،فكيــف حيكــم بكفــره؟ وقــد
زال حكــم ْالَب ِويـ ِ
ـة عنــه ،وهــو مل يصــف الكفــر ،ومل
َ َّ
يعرفــه ،وإنــا كان كافــرا تبعــا هلــا ،واملتبــوع قــد زال
حكــم اســتتباعه إذ مل يبــق لــه تــرف يف نفســه ،وال
واليــة عــى ولــده(.)96

( )91ينظــر :أحــكام أهــل الذمــة ،البــن القيــم اجلوزيــة،
.510 ،509/2 ،371/1
( )92ينظر :اإلنصاف.134/4 ،
( )93ينظر :املرجع السابق.135/4 ،
( )94ينظر :املرجع السابق.135/4 ،
( )95ينظــر :أحــكام أهــل الذمــة ،البــن قيــم اجلوزيــة،
.371 /1
( )96ينظر :املرجع السابق.510/2،
76

()97
()98

()99

الدليل األول:

أن النبــي ﷺ قــال« :إن اهلل حبــس عــن مكــة الفيــل،
وســلط عليهــا رســوله واملؤمنــن ،وإنــه أذن يل فيهــا
ٍ
ألحــد
ســاعة مــن هنــار» ،ويف لفــظ« :إهنــا ال حتــل
قبــي ،ولــن حتــل ألحــد بعــدي ،وإنــا أحلــت يل
ســاعة هنــار»(.)100

()97اختلــف أهــل العلــم  -رمحهــم اهلل تعــاىل  -يف مكــة هــل
ُفتحــت عنــوة ،أو ُصلحــا؟ عــى قولــن:
القــول األول :مكــة فتحــت عنــوة ،وبــه قــال :أبــو حنيفــة،
ومالــك ،وأمحــد يف أظهــر الروايتــن عنــه ،واألوزاعــي،
وســفيان بــن ســعيد الثــوري ،وأبــو يوســف ،وحممــد بــن
احلســن  -رمحهــم اهلل . -
ينظــر :رشح معــاين اآلثــار ،للطحــاوي ،211/3 ،أحــكام
القــرآن للجصــاص ،271/5 ،املبســوط ،للرسخــي،
 ،37/10تبيــن احلقائــق ،للزيلعــي ،272 ،249/3 ،املنتقــى،
للباجــي.220/3 ،األحــكام الســلطانية ،أليب يعــى ،ص ،188
 ،189اإلفصــاح ،البــن هبــرة ،285/2 ،الفــروع ،البــن
مفلــح ، .243/6 ،املنتقــى.220/3 ،
القــول الثــاين :إهنــا فتحــت ُصلحا ،وبــه قــال الشــافعي،ورواية
عــن اإلمــام أمحد.
ينظــر :األحــكام الســلطانية ،للــاوردي ،ص  ،207حليــة
العلــاء ،للشــايش ،725/7 ،صحيــح مســلم بــرح النــووي،
 ،130/12منهــاج الطالبــن مــع مغنــي املحتــاج.236/4 ،
األحــكام الســلطانية ،أليب يعــى ،ص  ،189 ،188اإلفصــاح،
.285/2
( )98ينظــر :زاد املعــاد-429 ،332-328 ،122-118/3 ،
.434
( )99ينظر :اإلفصاح ،285/2 ،الفروع.243/6 ،
( )100صحيــح البخــاري ،53/1 ،كتــاب العلــم ،بــاب:
كبابــة العلــم ،صحيــح مســلم ،989 ،988/2 ،كتــاب احلــج،
بــاب :حتريــم مكــة وصيدهــا وخالهــا وشــجرها ولقطتهــا ،إال
ملنشــد عــى الــدوام (.)1355
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ويف لفــظَ « :فـإِ ْن َأ َحــدٌ ترخــص لقتــال رســول اهلل ﷺ
فقولــوا :إن اهلل أذن لرســوله ،ومل يــأذن لكــم ،وإنام أذن
يل ســاعة هنــار ،وقــد عــادت حرمتهــا اليــوم كحرمتهــا
باألمس» (.)101

وجه الداللة:

يف هــذا احلديــث الداللــة الرصحيــة يف أن مكــة فتحــت
عنوة (.)102

الدليل الثاين:

مــا ثبــت يف الصحيــح :أنــه جعــل يــوم الفتــح خالــد
بــن الوليــد عــى املجنبــة اليمنــى ،وجعــل الزبــر عــى
()103
ـر
حلـ َّ
املجنبــة اليــرى ،وجعــل أبــا عبيــدة عــى ا ُ
وبطــن الــوادي ،فقال« :يــا أبــا هريــرة ادع يل األنصار»
فجــاؤوا هيرولــون ،فقــال« :يــا معــر األنصــار ،هــل
تــرون أوبــاش( )104قريــش؟» قالــوا :نعــم ،قــال:
«انظــروا إذا لقيتموهــم غــدا أن حتصدوهــم حصــدا،
وأخفــى بيــده ،ووضــع يمينــه عــى شــاله ،وقــال:
«موعدكــم الصفــا» قــال :فــا أرشف يومئـ ٍ
ـذ هلــم أحــد
إال أنامــوه ،وصعــد رســول اهلل ﷺ الصفــا ،وجــاءت
األنصــار ،فأطافــوا بالصفــا ،فجــاء أبــو ســفيان فقــال:
يــا رســول اهلل ُأبِيــدت خــراء قريــش ،ال قريــش
بعــد اليــوم ،فقــال رســول اهلل ﷺ «مــن دخــل دار أيب
ســفيان فهــو آمــن ،ومــن ألقــى الســاح فهــو آمــن،
ومــن أغلــق بابــه فهــو آمــن»(.)105

( )101صحيــح البخــاري ،51/1 ،كتــاب العلــم ،بــاب:
ليبلــغ العلــم الشــاهد الغائــب ،صحيــح مســلم،987/2 ،
 ،988كتــاب احلــج ،بــاب :حتريــم مكــة وصيدهــا وخالهــا
وشــجرها ولقطتهــا ،إال ملنشــد عــى الــدوام (.)1354
( )102ينظــر :زاد املعــاد ،120/3،حتقيــق :األرنــؤوط
(بتــرف).
ـر( :هــم الذيــن ال دروع هلــم) ،لســان العــرب،
(ُ ْ )103
الـ َّ ُ
البــن منظــور ،187/4 ،حــرف الــراء ،فصــل احلــاء املهملــة.
(ْ )104أو َبــاش قريــش :الــروب املتفرقــون ،لســان العــرب،
 ،267/6حــرف الشــن املعجمــة ،فصــل الــواو.
( )105صحيــح مســلم ،1406 ،1405/3 ،كتــاب اجلهــاد
والســر ،بــاب :فتــح مكــة ،)1870( ،اإلمــام أمحــد.538/2 ،

الدليل الثالث:

أن أم هانــئ أجــارت رجــا ،فــأراد عــي بــن أيب
طالــب قتلــه ،فقــال رســول اهلل ﷺ «قــد أجرنــا مــن
أجــرت يــا أم هانــئ».
ــر ُت
ويف لفــظ عنهــا :ملــا كان يــوم فتــح مكــةَ ،أ َج ْ
رجلــن مــن أمحائــي( ،)106فأدخلتهــا بيتــا ،وأغلقــت
عليهــا بابــا ،فجــاء ابــن أمــي عــي فتفلــت( )107عليهــا
بالســيف ،فذكــرت حديــث األمــان ،وقــول النبــي ﷺ
«قــد أجرنــا مــن أجــرت يــا أم هانــئ»( )108وذلــك
ضحــى بجــوف مكــة بعــد الفتــح.

وجه الداللة:

يف هــذا احلديــث الداللــة عــى أن إجــارة أم هانــئ
للرجــل ،وإرادة عــي  -ريض اهلل عنــه  -قتلــه،
وإمضــاء النبــي ﷺ إجارهتــا رصيــح يف أن مكــة
فتحــت عنــوة(.)109

( )106محــو املــرأة :كل مــن ويل الــزوج مــن ذي قرابتــه ،لســان
العــرب ،البــن منظــور ،197/14 ،بــاب الــواو ،واليــاء مــن
املعتــل ،فصــل :احلــاء املهملــة.
ـت :نــازع ،لســان العــرب ،66/2 ،حــرف التــاء،
(َ )107ت َف َّلـ ْ
فصــل :الفــاء.
( )108صحيــح البخــاري ،141/1 ،كتــاب الصــاة ،بــاب:
الصــاة يف الثــوب الواحــد ملتحفــا بــه ،1157/3 ،كتــاب
اجلهــاد ،أبــواب اجلزيــة ،بــاب :أمــان النســاء وجوارهــن،
صحيــح مســلم ،498/1 ،كتــاب صــاة املســافرين وقرصهــا،
بــاب :اســتحباب صــاة الضحــى ،وأن أقلهــا ركعتــان،
وأكملهــا ثــان ركعــات ،وأوســطها أربــع ركعــات ،أو ســت،
واحلــث عــى املحافظــة عليهــا.
( )109ينظر :زاد املعاد.121/3 ،
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الدليل الرابع:

ٍ
بإســناد صحيــح« :أن النبــي
مــا جــاء يف الســنن
ﷺ ملــا كان يــوم فتــح مكــة ،قــالَ « :أ ِّمنُــوا النــاس
إال امرأتــن( ،)110وأربعــة نفــر( ،)111اقتلوهــم وإن
وجدمتوهــم متعلقــن بأســتار الكعبــة»(.)112

الدليل اخلامس:

املبحث العارش
فتـــــــح خيبـــــــــــــر

اختار  -رمحه اهلل تعاىل  -أن خيرب فتحت عنوة(.)115
واستدل بام ييل :

الدليل األول:

مــا روى أبــو داود مــن حديــث أنــس  -ريض اهلل عنــه
« :أن رســول اهلل ﷺ غــزا خيــر فأصبناهــا عنــوةفجمــع الســبي»(.)116

أنــه مل ينقــل أحــد قــط أن النبــي ﷺ صالــح أهلهــا
زمــن الفتــح ،وال جــاءه أحــد منهــم صاحلــه عــى
البلــد ،وإنــا جــاءه أبــو ســفيان ،فأعطــاه األمــان ملــن
دخــل داره ،أو أغلــق بابــه ،أو دخــل املســجد ،أو
ألقــى ســاحه.
ولــو كانــت قــد ُفتحــت ُصلحــا ،مل يقــل :مــن دخــل
داره ،أو أغلــق بابــه ،أو دخــل املســجد فهــو آمــن،
فــإن الصلــح يقتــي األمــان العــام»(.)113

مــا ذكــر أبــو داود أيضــ ًا عــن أيب شــهاب قــال:
بلغنــي أن رســول اهلل ﷺ افتتــح خيــر عنــوة بعــد
القتــال ،ونــزل مــن نــزل مــن أهلهــا عــى اجلــاء بعــد
القتــال»(.)117

الدليل السادس:

وجه الداللة:

أن النبــي ﷺ أمــر بقتــل قيــس بــن ُصبابــة ،وابــن
خطــل وجاريتــن ،ولــو كانــت ُفتِ
حــت صلحــا ،مل
ْ
َ
هــؤلء
يأمــر بقتــل أحــد مــن أهلهــا ،ولــكان ذكــر
مســتثنى مــن عقــد الصلــح(.)114

وأرنبــة،
( )110املرأتــان مهــاُ :قرينــا ،و ُقريبــة ،ويقــالَ :ف ْرتنــاْ ،
قينتــن البــن خطــل .ينظــر :املغــازي ،للواقــدي،825/2 ،
 ،860الطبقــات الكــرى ،البــن ســعد.136/2 ،
( )111األربعــة نفــر هــم :عكرمــة بــن أيب جهــل ،وعبــد اهلل
بــن خطــل ،ومفيــس بــن صبابــة ،وعبــد اهلل بــن ســعد بــن أيب
الــرح ،ينظــر :ســنن النســائي ،105/7 ،الســنن الصغــرى،
للبيهقــي ،406/3 ،املغــازي ،860 ،825/2 ،الطبقــات
الكــرى.136/2 ،
( )112ســنن أيب داود ،60 ،59/3 ،كتــاب اجلهــاد ،بــاب:
قتــل األســر وال يعــرض عليــه اإلســام ،ســنن النســائي،
 ،106 ،105/7كتــاب حتريــم الــدم ،بــاب :احلكــم يف املرتــد،
الســنن الكــرى ،للبيهقــي ،120/9 ،كتــاب الســر ،بــاب:
فتــح مكــة حرســها اهلل تعــاىل ،الســنن الصغــرى ،للبيهقــي،
 ،407 ،406/3كتــاب الســر ،بــاب :مــا يســتدل بــه عــى أن
مكــة فتحــت صلحــا ،وأنــه جيــوز بيــع رباعهــا ،وكراؤهــا .قــال
عنــه األلبــاين( :صحيــح) ،صحيــح ســنن النســائي،853/3 ،
كتــاب حتريــم الــدم ،بــاب :احلكــم يف املرتــد.
( )113زاد املعاد.120/3 ،
( )114ينظر :زاد املعاد.122/3 ،
78

الدليل الثاين:

يف هذيــن احلديثــن الداللــة الرصحيــة يف أن خيــر
ُفتحــت عنــوة ال صلحــ ًا.
وقــال ابــن القيــم  -رمحــه اهلل تعــاىل « :-ومــن تأمــل
الســر ،واملغــازي حــق التأمــل ،تبــن لــه أن خيــر
إنــا فتحــت عنــوة ،وأن رســول اهلل ﷺ اســتوىل عــى
أرضهــا كلهــا بالســيف عنــوة ،ولــو فتــح يشء منهــا
صلحـ ًا ،مل ُ ِ
ـم رســول اهلل ﷺ منهــا ،فإنــه ملــا عــزم
ْ
يل ِهـ ْ
عــى إخراجهــم منهــا ،قالــوا :نحــن أعلــم بــاألرض
منكــم ،دعونــا نكــون فيهــا ،ونعمرهــا لكــم بشــطر مــا
خيــرج منهــا.

( )115ينظر :زاد املعاد ،351 ،329/3 ،حتقيق :األنؤوط.
( )116ســنن أيب داود ،)3009( ،159/3 ،كتــاب اخلــراج
واإلمــارة والفــيء ،بــاب :مــا جــاء يف حكــم أرض خيــر ،قــال
األلبــاين عنــه( :صحيــح) ،صحيــح ســنن أيب داود.584/2 ،
( )117ســنن أيب داود ،بلفظــه ،161/3 ،كتــاب اخلــراج
واإلمــارة والفــيء ،بــاب :مــا جــاء يف حكــم أرض خيــر ،رقــم
( ،)3018قــال عنــه األلبــاين( :صحيــح) ،صحيــح ســنن أيب
داود ،586/2 ،كتــاب اخلــراج واإلمــارة والفــيء ،بــاب :مــا
جــاء يف حكــم أرض خيــر.
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وهــذا رصيــح جــد ًا يف أهنــا إنــا فتحــت عنــوة ،وقــد
حصــل بــن اليهــود واملســلمني هبــا مــن احلــراب،
واملبــارزة ،والقتــل مــن الفريقــن مــا هــو معلــوم،
ولكــن ملــا أجلئــوا إىل حصنهــم ،نزلــوا عــى الصلــح
الــذي بذلــوه ،أن لرســول اهلل ﷺ الصفــراء(،)118
والبيضــاء( )119واحللقــة( ،)120والســاح( ،)121وهلــم
رقاهبــم وذريتهــم ،وجيلــوا مــن األرض ،فهــذا كان
الصلــح ،ومل يقــع بينهــم صلــح أن شــيئا مــن أرض
خيــر لليهــود ،وال جــرى ذلــك البتــة ،ولــو كان
كذلــك ،مل يقــل« :نقركــم مــا شــئنا»( ،)122فكيــف
يقرهــم يف أرضهــم مــا شــاء؟ وملــا كان عمــر أجالهــم
كلهــم مــن األرض ،ومل يصاحلهــم أيضــا عــى أن
األرض للمســلمني ،وعليهــا خــراج يؤخــذ منهــم،
هــذا مل يقــع ،فإنــه مل يــرب عــى خيــر خراجــا البتــة.

املبحث احلادي عرش
صلــح أهــل احلــرب عــى وضــع القتــال فــوق
()124
عــر ســنني

اختــار  -رمحــه اهلل تعــاىل  -جــواز صلــح أهــل
احلــرب عــى وضــع القتــال أكثــر مــن عــر ســنني
للحاجــة ،واملصلحــة الراجحــة( ،)125وهــو الصحيــح
مــن املذهــب(.)126
«وفيهــا جــواز صلــح أهــل احلــرب عــى وضــع
القتــال عــر ســنني ،وهــل جيــوز فــوق ذلــك؟
الصــواب :أنــه جيــوز للحاجــة واملصلحــة الراجحــة،
كــا إذا كان باملســلمني ضعــف وعدوهــم أقــوى
منهــم ،ويف العقــد ملــا زاد عــن العــر مصلحــة
لإلســام»(.)127

فالصــواب الــذي ال شــك فيــه :أهنــا فتحــت
عنــوة.)123( »...
( )118الصفــراء :الذهــب ،لســان العــرب،ن البــن منظــور،
 ،460/4حــرف الــراء ،فصــل الصــاد املهملــة.
( )119البيضاء :الفضة ،لسان العرب.460/4 ،
( )120احللقــة :الســاح عامــا ،وقيــل :هــي الــدروع خاصــة،
لســان العــرب ،65 ،64/10 ،حــرف القــاف ،فصــل احلــاء.
( )121الســاح :موضــع قريــب مــن خيــر ،لســان العــرب،
 ،488/2كتــاب احلــاء ،فصــل الســينن ويف معجــم البلــدان،
 :233/3صــاح( :موضــع أســفل مــن خيــر).
وهــذه األلفــاظ الســابقة عــدا لفــظ :الســاح تشــر
إىل احلديــث الــذي أخرجــه أبــو داود ،عن ابــن عمــر« ،أن النبي
قاتــل أهــل خيــر فغلــب عــى النخــل واألرض ،وأجلأهــمإىل قرصهــم ،فصاحلــوه عــى أن لرســول اهلل  -الصفــراء،
والبيضــاء ،واحللقــة ،وهلــم مــا محلــت ركباهــم »...احلديــث.
ســنن أيب داود  ،158 ،157/3كتــاب اخلــراج،
واإلمــارة ،والفــيء ،بــاب :مــا جــاء يف حكــم أرض خيــر،
قــال األلبــاين عنــه( :حســن اإلســناد) .صحيــح ســنن أيب داود،
.584 /2
( )122صحيــح البخــاري بلفــظ« :نقركــم عــى ذلــك مــا
شــئنا» ،1149/3 ،كتــاب اجلهــاد ،أبــواب :اخلمــس ،بــاب:
مــا كان النبــي  -يعطــي املؤلفــة قلوهبــم وغريهــم مــن اخلمــس،
ونحــوه ،صحيــح مســلم ،1188/3 ،كتــاب املســاقاة ،بــاب:
املســاقاة ،واملعاملــة ،بجــزء مــن الثمــر ،والــزرع.
( )123زاد املعاد.329/3 ،

( )124اختلــف األئمــة األربعــة  -رمحهــم اهلل تعــاىل  -يف عقــد
اهلدنــة أكثــر مــن عــر ســنني للحاجــة واملصلحــة الراجحــة
عــى قولــن:
القــول األول :جــواز عقــد اهلدنــة أكثــر مــن عــر ســنني
للحاجــة واملصلحــة الراجحــة ،كــا إذا كان باملســلمني ضعــف،
وعدوهــم أقــوى منهــم ،ويف العقــد ملــا زاد عــن العــر
مصلحــة لإلســام ،وبــه قــال أبــو حنيفــة ،وأمحــد يف روايــة
عنــه ،وهــو الصحيــح مــن املذهــب.
ينظــر :رشح فتــح القديــر ،البــن اهلــام ،456/5 ،اإلفصــاح،
البــن هبــرة ،296/3 ،املغنــي ،البــن قدامــة،155/13 ،
الــكايف ،البــن قدامــة ،339/4 ،الفــروع ،البــن مفلــح،
 ،253/6اإلنصــاف ،للمــرداوي.212/4 ،
القــول الثــاين :جيــوز عقــد اهلدنــة إىل مــدة تدعــو إليهــا احلاجــة،
وأكثرهــا عــر ســنني ،وال جيــوز أكثــر مــن العــر ،وبــه قــال:
مالــك ،والشــافعي ،وروايــة عــن اإلمــام أمحــد.
ينظــر :اإلفصــاح ،296/2 ،خمتــر املــزين ،ص ،279
املهــذب ،للشــرازي ،260/2 ،حليــة العلــاء ،للشــايش،
 ،719/7روضــة الطالبــن ،للنــووي ،335/10 ،منهــاج
الطالبــن ،للنــووي ،مــع مغنــي املحتــاج.261/4 ،
ينظــر :املغنــي ،155/13 ،الــكايف ،339/4 ،الفــروع،
 ،253/6اإلنصــاف.212/4 ،
( )125ينظر :زاد املعاد.431/3،
( )126ينظر :اإلنصاف ،للمرداوي.212/4 ،
( )127زاد املعاد.421/3 ،
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املبحث الثاين عرش
فسخ اإلمام لعقد الصلح مع عدوه متى شاء

اختــار -رمحــه اهلل تعاىل  : -جــواز صلح اإلمــام لعدوه
ما شــاء من املــــدة مــــن غيــــر توقيــت( )129(،)128وله
فســخ عقــد الصلح متــى شــاء (. )131()130
ويف عنــد كالمــه عــى صلــح احلديبيــة قــال« :ويف
القصــة دليــل عــى جــواز عقــد اهلدنــة ()132مطلقــ ًا
مــن غــر توقيــت ،بــل مــا شــاء اإلمــام ،ومل جيــئ
بعــد ذلــك مــا ينســخ هــذا احلكــم البتــة ،فالصــواب
جــوازه ،وصحتــه»(.)133

وقــال أيضــا « :وثبــت عنــه ـ أي النبــي ﷺ أنــه صالــح
اليهــود  ،وعاهدهــم ملــا قــدم املدينــة ،فغــدروا بــه،
ونقضــوا عهــده مــرارا ،وكل ذلــك حيارهبــم ،ويظفــر
هبــم ،وآخــر مــا صالــح هيــود خيــر عــى أن األرض
لــه ،ويقرهــم فيهــا عــاال لــه مــا شــاء ،وكان هــذا
احلكــم منــه فيهــم حجــة عــى جــواز صلــح اإلمــام
لعــدوه مــا شــاء مــن املــدة ،فيكــون العقــد جائــزا
لــه فســخه متــى شــاء ،وهــذا هــو الصــواب ،وهــو
موجــب حكــم رســول اهلل  -الذي ال ناســخ لــه»(.)134

املبحث الثالث عرش
رشاء أوالد أهل اهلدنة من آبائهم

( )128ينظــر :زاد املعــاد .93/5 ،347 ،146/3 ،حتقيــق:
األرنــؤوط.
( )129ينظــر :وهــذا خــاف املذهــب  .املغنــي ،البــن قدامــة،
 ،154/13الــكايف ،البــن قدامــة ،339/4 ،اإلنصــاف،
للمــرداوي.212/4 ،
( )130ينظــر :زاد املعــاد .93/5 ،347 ،146/3 ،حتقيــق:
األنــؤوط.
( )131وهــو خــاف الصحيــح مــن املذهــب  .ينظــر:
اإلنصــاف،ن .213/4
ويفسخ العقد متى شاء قال به احلنفية ،والشافعية.
ينظــر :املبســوط ،للرسخــي ،87 ،86/10 ،اهلدايــة،
للمرغينــاين ،138/2 ،خمتــر املــزين ،ص  ،279املهــذب،
للشــرازي ،260/2 ،معرفــة الســنن واآلثــار ،للبيهقــي،
 ،408/13منهــاج الطالبــن مــع مغنــي املحتــاج للنــووي،
.261 /4
( )132اهلدنــة يف اللغــة :املصاحلــة بعــد احلــرب ،لســان
العــرب ،البــن منظــور ،434/13 ،حــرف النــون ،فصــل
اهلــاء.
اهلدنــة يف الــرع :أن يعقــد اإلمــام أو نائبــه ألهــل احلــرب
عقــدا عــى تــرك القتــال مــدة معلومــة ،ولــو طالــت بقــدر
احلاجــة بعــوض ،وبغــر عــوض .ينظــر :املغنــي ،البــن
قدامــة ،154/13 ،املبــدع ،البــن مفلــح  ،398/3 ،اإلقنــاع
للحجــاوي ،40/2 ،الــروض املربــع ،للبهــويت.159/1 ،
وقيــل« :مصاحلــة أهــل احلــب عــى تــرك القتــال مــدة معينــة
بعــوض أو غــره  ،ســواء منهــم مــن يقــر عــى دينــه ومــن مل
يقــر» مغنــي املحتــاج ،حممــد الرشبينــي ،460/4 ،وينظــر:
حتفــة الطــاب بــرح حتريــر تنقيــح اللبــاب ،أليب حييــى زكريــا
األنصــاري مــع حاشــية الرشقــاوي ،417/2 ،هنايــة املحتــاج،
للرمــي.106/8 ،
( )133زاد املعاد.146/3 ،
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()135

ذكــر  -رمحــه اهلل تعــاىل  -يف هــذا املبحث وجهــن
مها :

()136

الوجه األول :اجلواز.
الوجه الثاين :عدم اجلواز.
واختــار جــواز رشاء أوالد أهل اهلدنة منهــم . ،
قــال  -رمحــه اهلل « : -واجلــواز أظهــر ،فإهنــم مل يلتزموا
أحــكام اإلســام؛ ومــن منــع الــراء منهــم قــال :قــد
أمنــوا باهلدنــة مــن الســبي ،وهــذا يف حكــم الســبي،
والفــرق بينهــا ظاهــر .واهلل أعلــم»(.)139
()138( )137

( )134املرجع السابق ،224/3 ،أو.94 ،93/5 ،
( )135اختلفــت الروايــة عــن اإلمــام أمحــد يف رشاء أوالد أهــل
اهلدنــة منهــم عــى روايتني:
الروايــة األوىل :جــواز رشاء أوالد الكفــار املهادنــن منهــم،
وأهليهــم ،كحــريب بــاع أهلــه ،وأوالده ،وهــي الصحيــح مــن
املذهــب .الروايــة الثانيــة :حيــرم رشاؤهــم كذمــي باعهــم.
ينظــر :اإلنصــاف ،للمــرداوي.215/4 ،
( )136ينظــر :أحــكام أهــل الذمــة ،البــن قيــم اجلوزيــة،
.134 /1
( )137ينظر :املرجع السابق.134/1 ،
( )138وهــو الصحيــح مــن املذهــب  .ينظــر :اإلنصــاف،
.215/4
( )139أحكام أهل الذمة.134/1 ،
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اخلـامتــة
احلمــد هلل أوالً وآخــر ًا  ،وظاهــر ًا وباطن ـ ًا  ،كــا حيــب
ربنــا ويــرىض.
أمــا بعــد  :فهــذه خامتــة الرســالة ،معقــودة يف أهــم
وأبــرز نتائجهــا التــي توصلــت إليهــا ،مــن خــال
عــرض اختيــارات اإلمــام العالمــة ابــن القيــم  -رمحه
اهلل تعــاىل  -وهــي عــى النحــو التــايل :
1ــــ أن جنــس اجلهــاد فــرض عــن إمــا بالقلــب،
وإمــا باللســان ،وإمــا باملــال ،وإمــا باليــد ،فعــى كل
مســلم أن جياهــد بنــو ٍع مــن هــذه األنــواع ،فــإذا وجــد
اجلهــاد املتعــن عــى كل شــخص لزمــه اجلهــاد باليــد
عنــد القــدرة عــى ذلــك.
واجلهــاد بالنفــس فــرض كفايــة ،وهــذا إذا مل يكــن
فيــه موضــع مــن املواضــع التــي يصــر فيهــا اجلهــاد
فــرض عــن  :ومــن ذلــك إذا اســتنفر اإلمــام اجليــش
إذا دهــم العــدو البلــد ،وإذا حــر بــن الصفــن ،
واختــار :وجــوب اجلهــاد باملــال وجوبــا عينيــا إذا
اســتنفر اإلمــام اجليــش للجهــاد يف ســبيل اهلل ،ملــن مل
يقــدر عــى اجلهــاد بالبــدن.
2ـ جــواز القتــال يف الشــهر احلــرام إذا بــدأ العــدو،
وأن ابتــداء القتــال فيهــا مــن املســلمني حمــرم .
3ـ قتــل اجلاســوس راجــع إىل رأي اإلمــام ،فــإن رأى
يف قتلــه مصلحــة للمســلمني قتلــه ،وإن كان اســتبقاؤه
أصلــح اســتبقاه.
4ـ أن السلب كله للقاتل ،وأنه ال خيمس .
5ـ حتريــق رحــل الغــال ومتاعــه مــن بــاب التعزيــر،
والعقوبــات املاليــة الراجعــة إىل اجتهــاد األئمــة
بحســب املصلحــة ،وليــس بحــد ،وال منســوخ .
6ـ اإلمــام ُيــر يف األرسى بــن الفــداء ،واملــن،
والقتــل ،واالســتعباد ،حيــث قــال« :وهــذا هــو احلــق
الــذي ال قــول ســواه».
7ـ جــواز اســرقاق العــرب  ،وهــذا الــذي كان عليــه
هديــه  ، -وهــدي أصحابــه اســرقاق العــرب ،ووطء
إمائهــن املســبيات بملــك اليمــن مــن غــر اشــراط
اإلســام .
8ـ أن الطفــل إذا ُســبي فإنــه حيكــم بإســامه تبعــا

لســابيه مطلقــا ،ســواء أكان منفــردا عــن أبويــه ،أو
مــع أحدمهــا ،أو كان مــع األبويــن .
الصلحا،وكذلــك خيــر
9ـ أن فتــح مكــة كان ُعنــو ًة ُ
فتحــت عنــوة .
10ـ جــواز صلــح أهــل احلــرب عــى وضــع
القتــال أكثــر مــن عــر ســنني للحاجــة ،واملصلحــة
الراجحــة  ،كــا إذا كان باملســلمني ضعــف وعدوهــم
أقــوى منهــم ،ويف العقــد ملــا زاد عــن العــر مصلحــة
لإلســام .
11ـ جــواز صلــح اإلمــام لعــدوه مــا شــاء مــن املــدة
مــن غــر توقيــت ،ولــه فســخ عقــد الصلــح متــى
شــاء.
12ـ جــواز رشاء أوالد أهــل اهلدنــة مــن آبائهــم ،
ألهنــم مل يلتزمــوا أحــكام اإلســام.
واحلمدهلل رب العاملني عىل ماوفق وسدد .
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فهرس املصادر واملراجع
أحــكام أهــل الذمــة الطبعــة األوىل بمطبعــة جامعــة
دمشــق ســنة 1381هــ ,حتقيــق األســتاذ :صبحــي
الصالــح.
إعــام املوقعــن عــن رب العاملــن ابــن القيــم اجلوزيــة
النــارش  :دار اجليــل  -بــروت 1973 ،حتقيــق  :طــه
عبــد الــرءوف ســعد
بدائــع الفوائــد ابــن القيــم اجلوزيــة الطبعــة املنرييــة
بم ـر ,بــا تاريــخ.
البحــر الرائــق رشح كنــز الدقائــق إلبراهيــم بــن حممــد
الشــهري بابــن نجيــم دار املعرفــة  -بــروت  -لبنــان ط
 :الثانيــة .
هتذيــب خمتــر ســنن أيب داود ومعــه معــامل الســنن
للخطــايب ,بتحقيــق :حممــد حامــد الفقــي ,وأمحــد
شــاكر .طبع ســنة 1368هـــ بمطبعــة الســنة املحمدية.
ختريــج أحاديــث إحيــاء علــوم الديــن املؤلفــون:
ِ
ِ
خراج:
العراقــي  ،ابــن الســبكى ،الزبيــدي  .اســت َ
حلــدّ اد النــارش :دار
أيب عبــد اللَّ َم ُمــود بِــن ُم َ ّمــد ا َ
العاصمــة للنــر  -الريــاض الطبعــة :األوىل1408 ،
هـــ  1987 -م
التمهيــد ملــا يف املوطــأ مــن املعــاين واألســانيد أليب
عمــر يوســف بــن عبــد اهلل بــن حممــد بــن عبــد الــر
النمــري وزارة عمــوم األوقــاف والشــؤون اإلســامية
 اململكــة املغربيــة  -ت  :مصطفــى بــن أمحــد العلويوحممــد عبــد الكبــر البكــري.
حتفــة املحتــاج بــرح املنهــاج أليب العبــاس أمحــد بــن
حممــد بــن حجــر اهليتمــي دار صــادر  -بــروت -
لبنــان .
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تفســر القرطبــي أليب عبــداهلل حممــد بــن
أمحــد القرطبــي دار الشــعب  -القاهــرة . -
تفســر القــرآن العظيــم أليب الفــداء إســاعيل بــن
كثــر دار الفكــر -بــروت  -س 1401 :هــــ .
حاشــية اإلمــام الرهــوين عــى رشح الزرقــاين ملختــر
خليــل وهبامشــه حاشــية املــدين عــى كنــون حممــد
بــن أمحــد بــن حممــد بــن يوســف الرهــوين -عبــد
الباقــي الزرقــاين  -حممــد بــن املــدين  -كنــون .
األحــكام الســلطانية أبــو احلســن عــي بــن حممــد
بــن حممــد بــن حبيــب البــري البغــدادي ،الشــهري
باملــاوردي النــارش :دار احلديــث  -القاهــرة.
احلــاوي الكبــر أليب احلســن عــي بــن حممــد
املــاوردي البــري دار الكتــب العلميــة  -بــروت
 لبنــان ط  :األوىل س 1414 :هـــ ت  :عــيحممــد معــوض  ،وعــادل أمحــد عبــد املوجــود .
االختيــار لتعليــل املختــار أليب الفضــل عبــد اهلل بــن
حممــود بــن مــودود املوصــى مطبعــة مصطفــى البــايب
احللبــي  -القاهــرة  -ط  :األوىل س 1355هـــ .
الذخــرة أليب العبــاس أمحــد بــن إدريــس
الصنهاجــي املشــهور بالقــرايف مطبعــة املوســوعة
الفقهيــة  -الكويــت  -ط  :الثانيــة س 1402هـــ .
زاد املعــاد يف هــدي خــر العبــاد أليب عبــد اهلل
حممــد بــن أيب بكــر الزرعــي املعــروف بابــن القيــم
مؤسســة الرســالة ط :الرابعــة عــر س 1407هـــ
ت  :شــعيب األرنــؤوط وعبــد القــادر األرنــؤوط .
ســنن أيب داود أليب داود ســليامن بــن األشــعث
السجســتاين األزدي دار الفكــر  ،تعليــق
ومراجعــة حممــد حميــي الديــن عبــد احلميــد .
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ســنن ابــن ماجــه أليب عبــد اهلل حممــد بــن يزيــد
القزوينــي ابــن ماجــه دار إحيــاء الــراث العــريب
س 1395هـــ ت  :حممــد فــؤاد عبــد الباقــي .
ســنن الرتمــذي أليب عيســى حممــد بــن عيســى بــن
ســورة مطبعــة مصطفــى البــايب احللبــي وأوالده مرص .
ســنن الدارقطنــي وبذيلــه التعليــق املغنــي لعــي
بــن عمــر الدارقطنــي عــامل الكتــب بــروت .

الفكــر  -دمشــق  -ط :الثالثــة س 1409هـــ .
الفتــاوى اهلنديــة يف مذهــب أيب حنيفــة للشــيخ نظــام
ومجاعــة مــن علــاء اهلنــد األعــام املكتبــة اإلســامية
ديــار بكــر  -تركيــا ط :الثالثــة س 1393هـــ .
فتــاوى اللجنــة الدائمــة مجــع وترتيــب :أمحــد بــن
عبــد الــرزاق الدويــش النــارش :رئاســة إدارة البحــوث
العلميــة واإلفتــاء  -اإلدارة العامــة للطبــع  -الرياض.

ســنن الدارمــي أليب حممــد عبــد اهلل بــن عبــد الرمحــن
الدارمــي الرئاســة العامــة للبحــوث العلميــة واإلفتــاء
والدعــوة واإلرشــاد ت  :عبــد اهلل هاشــم يــاين مدين .

فتــاوى ابــن رشــد حممــد بــن أمحــد بــن أمحــد بن رشــد
القرطبــي املالكــي أبــو الوليــد املحقــق :املختــار بــن
طاهــر التليــي  ،دار الغرب اإلســامي الطبعة  :األوىل.

الســنن الكــرى أليب بكــر أمحــد بــن احلســن بــن عــي
البيهقــي دار املعرفــة  -بــروت  -لبنــان س 1413هـ .

الفروســية ابــن القيــم اجلوزيــة تصويــر دار الكتــب
العلميــة ســنة 1360هــ ,حتقيــق  :عــزت العطــار.

ســنن النســائي بــرح الســيوطي أليب عبــد
الرمحــن أمحــد بــن شــعيب بــن عــي بــن بحــر
النســائي دار الكتــاب العــريب  -بــروت . -

الفوائــد ابــن القيــم اجلوزيــة طبــع دار مــر
للطباعــة ,بــا تاريــخ ,تصحيــح :عمــر عبــد اجلبــار.

صحيــح البخــاري أليب عبــد اهلل حممــد بن إســاعيل بن
إبراهيــم البخــاري اجلعفــي دار ابــن كثــر -بــروت-
ط :الثالثــة س 1407 :هـــ ت  :د مصطفــى البغــا.
صحيــح مســلم أليب احلســن مســلم بــن احلجــاج
القشــري النيســابوري دار إحيــاء الــراث العــريب
بــروت  -ت  :حممــد فــؤاد عبــد الباقــي .
الصحــاح  :تــاج اللغــة  ،وصحــاح
العربيــة أليب نــر إســاعيل بــن محــاد
اجلوهــري ت  :أمحــد عبــد الغفــور عطــار.
الطــرق احلكميــة يف السياســة الرشعيــة مطبعــة
االحتــاد الرشقــي ســنة 1375هـــ بدمشــق.
الفقــه اإلســامي وأدلتــه د.وهبــه الزحيــي دار

القواعــد البــن رجــب زيــن الديــن عبــد الرمحــن بــن
الســامي ،البغــدادي،
أمحــد بــن رجــب بــن احلســنَ ،
ثــم الدمشــقي ،احلنبــي النــارش :دار الكتــب العلميــة.
القامــوس املحيــط جمــد الديــن أبــو طاهــر حممــد
بــن يعقــوب الفريوزآبــادى النــارش :مؤسســة
الرســالة للطباعــة والنــر والتوزيــع ،بــروت -
لبنــان الطبعــة :الثامنــة 1426 ،هـــ  2005 -م.
السياســة الرشعيــة املؤلــف  :تقــي الديــن أبــو العبــاس
أمحــد بــن عبــد احلليــم بــن تيميــة احلــراين (املتــوىف :
728هـــ) الطبعــة  :األوىل النــارش  :وزارة الشــئون
اإلســامية واألوقــاف والدعــوة واإلرشــاد  -اململكــة
العربيــة الســعودية تاريــخ النــر 1418 :هـــ .
الســنن الكــرى املؤلــف  :أبــو عبــد الرمحــن أمحــد
بــن شــعيب بــن عــي النســائي ط مؤسســة الرســالة
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حتقيــق  :حســن عبــد ا ُملنعــم حســن شــلبي .

لبنــان  .ط  :األوىل س 1408هـــ .ت  :ســعيد أمحــد .

رشح منهــج الطــاب املعــروف بحاشــية اجلمــل
املؤلــف :ســليامن بــن عمــر بــن منصــور العجيــي
األزهــري ،املعــروف باجلمــل ،النــارش :دار الفكــر.

اإلنصــاف يف معرفــة الراجــح مــن اخلــاف لعــي
بــن ســليامن املــرداوي دارإحيــاء الــراث العــريب ـ
لبنــان ـ ط  :األوىل س 1378هـــ ت  :حممــد الفقــي .

الكبائــر لشــمس الديــن أيب عبــد اهلل حممــد
بــن أمحــد بــن عثــان بــن َقا ْيــاز الذهبــي
(املتــوىف748 :هـ)النــارش :دار النــدوة اجلديــدة
 -بــروت .كشــاف القنــاع عــن متــن اإلقنــاع

النهايــة يف غريــب احلديــث واألثــر جمــد الديــن
بــن األثــر دار الكتــب العلميــة ط  :األوىل.
ت :صــاح حممــد عويضــة  .س1997 :م .

ملنصــور بــن يونــس بــن إدريــس البهــويت مكتبــة النرص
احلديثــة  .لســان العــرب أليب الفضــل مجــال الديــن
حممــد بــن مكــرم بــن منظــور دار صــادر  -بــروت . -
معجــم املصطلحــات املاليــة واالقتصاديــة يف
لغــة الفقهــاء نزيــه محــاد النــارش :دار القلــم -
الــدار الشــامية ســنة النــر.2008 - 1429 :

هنايــة املحتــاج إىل رشح املنهــاج ملحمــد بــن أمحــد بــن
محــزة بــن شــهاب الديــن الرمــي مطبعــة مصطفــى
البــايب احللبــي وأوالده بمــر س 1357هـــ .
واحلمــدهلل رب العاملــي ،وصــى اهلل وســلم عــى نبينــا
حممــد . -

املوســوعة الفقهيــة الكويتيــة صــادر عــن :وزارة
األوقــاف والشــؤون اإلســامية  -الكويــت
،الطبعــة الثانيــة ،طبــع الــوزارة املحــى.
أليب حممــد عــي بــن أمحــد بــن ســعيد بــن حــزم دار
الــراث  -القاهــرة  -ت :أمحد حممد شــاكر  .املجموع
أليب زكريــا حميــي الدين بــن رشف النووي مــع تكملته
للســبكي واملطيعي املطبعة الســلفية  -املدينة املنورة . -
املعيــار املعــرب ألمحــد بــن حييــى الونرشيــي دار
الغــرب اإلســامي  -بــروت  -س 1401هـــ .
جممــوع فتــاوى شــيخ اإلســام ابــن تيميــة لعبــد
الرمحــن بــن حممــد بــن قاســم العاصمــي ط
الرئاســة العامــة لشــؤون احلرمــن الرشيفــن .
املقدمــات املمهــدات أليب الوليــد حممــد بــن أمحــد بــن
رشــد القرطبــي دار الغــرب اإلســامي  -بــروت -
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أثر استخدام التعلم اإللكتروني المدمج في تدريس العلوم على تنمية التحصيل
الدراسي لدى طالب المرحلة المتوسطة
د .عبد اهلل عواد احلريب
أستاذ املناهج وطرق التدريس املساعد
جامعة املجمعة

امللخص

Abstract

هــدف البحــث احلــايل إىل تقــي أثــر اســتخدام التعليــم
اإللكــروين املدمــج عــى عينــة مــن طــاب املرحلــة املتوســطة،
بلــغ عددهــا ( )55طال ًبــا  ،وذلــك مــن خــال الربجمــة للوحــدة
الدراســية املقرتحــة لوحــدة طبيعــة العلــم بالكتــاب املــدريس
املقــرح لطــاب الصــف الثــاين املتوســط ،وذلــك مــن خــال
برجميــة تعليميــة متعــددة الوســائط عــى هيئــة كتــاب إلكــروين
مصمــم باســتخدام الوســائط والنصــوص فائقــة التداخــل.
اعتمــد البحــث احلــايل عــى املنهــج التجريبــي ،وشــمل التصميــم
التجريبــي ثــاث جمموعــات ،جمموعتــن جتريبيتــن وجمموعــه
ضابطــة ،وتــم تطبيــق البحــث باملــدارس املتوســطة بمحافظــة
الزلفــي .وباســتخدام (اختبــار حتصيــي يف الوحــدة املربجمــة ،
وبطاقــة املالحظــة لقيــاس اجلانــب األدائــي للمهــارات املتضمنــة
يف وحــدة طبيعــة العلــم) أســفرت نتائــج البحــث عــن وجــود
فــروق دالــة جوهريــة بــن متوســطي درجــات طــاب املجموعــة
التجريبيــة األوىل والتجريبيــة الثانيــة يف التطبيــق البعــدي الختبــار
التحصيــل العلمــي ككل لصالــح املجموعــة التجريبيــة األوىل،
ارتفــاع متوســط درجــات طــاب املجموعــة التجريبيــة األوىل
يف التطبيــق البعــدي لالختبــار التحصيــي ككل عــن متوســط
درجــات طــاب املجموعــة التجريبيــة الثانيــة ،بفــروق دالــة
إحصائ ًيــا ،عنــد مســتوي (  ) 0.05لصالــح طــاب املجموعــة
التجريبيــة األوىل .ارتفــاع متوســط درجــات طــاب املجموعــة
التجريبيــة األوىل يف التطبيــق البعــدي لالختبــار التحصيــي
بفــروق دالــة إحصائ ًيــا عنــد مســتوي ( ،)0.001وجــود فــروق
جوهريــة بــن متوســطي درجــات طــاب املجموعــة التجريبيــة
الثانيــة يف التطبيــق القبــي و البعــدي لبطاقــة املالحظــة للجانــب
املعــريف للمهــارات العلميــة الثــاث لصالــح التطبيــق البعــدي
لوحــدة «طبيعــة العلــم».
ويــويص البحــث يف ضــوء النتائــج بتوجيــه االهتــام الســتخدام
التعلــم املمــزوج بالتعلــم التعــاوين يف تدريــس العلــوم ،واالهتامم
بالتعلــم اإللكــروين يف التعليــم العــام ,وحماولــة إجيــاد الســبل
املثــى التــي تســاعد عــى مزجــه بفاعليــة مــع اســراتيجيات
التدريــس التــي تتــم داخــل حجــرة الدراســة ،مــع أمهيــة تدريــب
الطــاب املعلمــن بكليــات الرتبيــة قبــل اخلدمــة عــى اســتخدام
التعلــم اإللكــروين بأنامطــه املختلفــة يف العمليــة التعليميــة،
وتدريبهــم عــى اســتخدامه مــع طالهبــم أثنــاء أدائهــم الرتبيــة
العمليــة يف املــدارس.

The research aims at the effect of the
Compact E- Learning on the learners through
a suggestive study unit programming by an
electronic book designed by interval means
and texts. The researcher used the following
researchable methods « Programming Unit
achievement The Reservation Card for
Measuring the Performance Aspect for
Skills».
The current research depends on
experimental curriculum, the experimental
design contains three groups. Two
experimental groups and one control
group. The research is applied at Az-Zulfi
governorate Prep Schools. The results
show crucial differences among the first
experimental group students› marks
and the second group in the scientific
understanding application as a whole for
the first experimental group marks by
statistical differences at level ( 005) for
the First experimental Group, upping the
average of marks of the experimental Group
students by statistical differences at level
(001). Some crucial differences among the
experimental group students in the back
and front application for the reservation
card for the cognitive and skill aspect.
The research recommends to apply ELearning at all school stages and the
importance of the mixed teaching with cooperative one in Science courses teaching.
It also recommends to train students of
College of Education to use E- Learning
with its different types in Educational
Process.
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مقدمة
ممــا الشــك فيــه أننــا نعيــش عــر العلــم
والتكنولوجيــا ،وثــورة االتصــاالت واملعلومــات،
مصدرا
حيــث أصبحت شــبكة املعلومــات internet
ً
أساســ ًيا مــن مصــادر احلصــول عــى املعلومــات
بســهوله ويــر ،ولقــد تزايــدت املعرفــة اإلنســانية
يف شــتي جمــاالت احليــاة يف الربــع األخــر مــن
القــرن العرشيــن ،حتــى أصبــح اإلنســان يف جمتمــع
املعلومــات غــر قــادر عــى متابعــه املســتجدات إال
بمســاعدة التقنيــات احلديثــة واإلنرتنــت .وتفــرض
تلــك التغــرات رضورة تطويــر مفهــوم التعليــم،
وأهدافــه ،ومناهجــه الدراســية ملواجهــة هــذه
التحديــات واملتطلبــات؛ وذلــك إلكســاب املتعلمــن
املهــارات املختلفــة التــي متكنهــم مــن مســايرة جمتمــع
املعرفــة؛ لــذا اهتمــت العديــد مــن الــدول املتقدمــة
بتطويــر أهــداف العمليــة التعليميــة بــا يســاهم
يف إعــداد أجيــال قــادرة عــى التعامــل مــع جمتمــع
املعلومــات يف معظــم جوانبــه.
ويشــهد التعليــم ومؤسســاته تطــورات رسيعــة
ومتالحقــة يف مجيــع عنــارص منظومتــه ،حيــث
تــم تعزيــز الطرائــق التدريســية يف كافــة املراحــل
بتقنيــات حديثــة  ،يعتمــد بعضهــا عــى التعليــم
اإللكــروين وأســاليبه ووســائطه ،لغــرض االســتفادة
مــن املميــزات التــي تتمتــع هبــا هــذه التقنيــات،
بغيــة تطويــر العمليــة التعليميــة وحتســن مســتوى
التحصيــل الــدرايس  .وتتنــوع ســبل االســتعانة
بالتقنيــات احلديثــة لتحقيــق أهــداف التعليــم عــى
وجــه أفضــل ،وبأفضــل املســتويات املمكنــة ،وذلــك
ملــا الســتخدام التقنيــات مــن أثــر فعــال يف اســتيعاب
املتعلــم املعــارف واكتســابه املهــارات (زيــن الديــن؛
الظاهــري .)2010 ،
وتعــد العلــوم الطبيعيــة مــن أهــم العلــوم التــي يمكن
توظيــف التعليــم اإللكــروين يف تدريســها ؛ كــون
العلــوم الطبيعيــة حتمــل جوانــب يمكــن للتعليــم
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اإللكــروين أن يســهم يف إيصاهلــا للطالــب بصــورة
أفضــل  ،مثــل القيــام بتطبيــق التجــارب العلميــة
اخلطــرة مــن خــال املعامــل االفرتاضيــة ،وكذلــك
الوصــول إىل أماكــن ال يمكــن للطالــب الوصــول
إليهــا مثــل الفلــك أو اخلليــة  ،وذلــك مــن خــال
الرســوم الكمبيوتريــة التــي حتاكــي الواقــع ،كذلــك؛
فــإن العلــوم الطبيعيــة هــي أصــل التقــدم التقنــي،
فهــي أحــق بتوظيفــه يف خدمتهــا ،وهــذا مــا أوصــت
بــه دراســة احلذيفــي (١٤٢٨هـــ) مــن وجــوب
تدريــس مقــررات العلــوم باســتخدام التعليــم
اإللكــروين .وأكــد ذلــك أيضــا املوســى (. )2002
فاســتخدام احلاســوب مثــا يف تعلــم املفاهيــم يلعــب
دورا بــارزا حيــث يعــرض املوضوعــات ذات املفاهيــم
املرئيــة أو املصــورة Visual Conceptsبألواهنــا
الطبيعيــة وبالبعــد الثالــث ،إذ إن تدريســها بالطــرق
التقليديــة قــد ال حيقــق اهلــدف مــن دراســتها.
ويعــد التعليــم اإللكــروين مــن الطــرق اإلجيابيــة التي
تســاعد املتعلــم عــى التفاعــل املســتمر مــن خــال مــا
يتضمنــه مــن وســائط تعليــم إلكرتونيــة حتتــوى عــى
أدوات تتطلــب مــن املتعلــم القيــام ،بمهــام وأنشــطة
تفاعليــة متعــددة ومتنوعــة .وأكــد (أبــوراس)٢٠٠٨ ،
أمهيــة إســهام التعليــم اإللكــروين يف زيــادة الثقــة
حمــورا للعمليــة
بالنفــس لــدى املتعلــم الــذي يعــد
ً
التعليميــة .تعــددت األدبيــات الرتبويــة املؤكــدة أمهيــة
تطويــر منظومــة التعليــم وتفعيــل اســتخدام التقنيــة
يف طرائقهــا وأســاليبها ،كــا حرصــت وزارة الرتبيــة
والتعليــم يف اململكــة العربيــة الســعودية عــى تفعيــل
األســاليب اإللكرتونيــة يف تعليــم املناهــج التعليميــة
املختلفــة يف كافــة مراحــل التعليــم ؛ لتطويــر العمليات
واالرتقــاء بمســتوى املخرجــات .ويف ظــل تطبيقــات
تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت يف الرتبيــة،
باتــت احلاجــة ماســة للنظــر يف كل مــا مــن شــأنه
أن يســاعد الطــاب عــى تغيــر اســتيعاب املفاهيــم
بشــكل علمــي ســليم باســتخدام الربامــج املحوســبة
يف تدريــس العلــوم ،والــذي مــن املمكــن أن يعمــل
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عــى تكويــن اجتاهــات إجيابيــة نحــو تعلــم العلــوم
لدهيــم  .ويتــم ذلــك مــن خــال مــا توفــره مــن متعــة
أثنــاء تنفيــذ األنشــطة املصممــة عــى احلاســوب،
باإلضافــة إىل إتاحــة الفرصــة أمامهــم لبنــاء معرفتهــم
بأنفســهم ،وقــد لوحــظ أن توظيــف نظــام الوســائط
املتعــددة التــي يمثــل احلاســوب عمودهــا الفقــري
مــن أبــرز االســراتيجيات احلديثــة يف جمــال تدريــس
العلــوم ،حيــث يمثــل اســتخدام احلاســوب ثــورة
تقنيــة كبــرة يف عــامل البيانــات ومعاجلــــة املعلومـــات
( الشــناق ،وأبــو هــوال ،والبــواب.)2004،
ومــن هــذا املنطلــق فــإن العمليــة التعليميــة يف الوطــن
العــريب يف أمــس احلاجــة إىل البــدء ليــس فقــط يف
تطويــر املناهــج الدراســية وطــرق تدريســها ،وإنــا
إىل االســتفادة مــن تكنولوجيــا الوســائط املتعــددة و
التعلــم اإللكــروين  ،E Learningوذلــك حتــى
يمكــن تنميــة وعــي ومهــارات املتعلمــن للتعامــل
مــع التكنولوجيــات احلديثــة واملســتقبلية ،ســواء
األجهــزة التكنولوجيــة Hardwareأو الربامــج
التعليميــة  ، Softwareوهــو مــا يمكــن أن يتــم
مــن خــال اســتخدام أســاليب تدريــس قــادرة عــى
اســتيعاب تكنولوجيــا التعليــم والتعلــم ،وتكنولوجيــا
املعلومــات والتكنولوجيــات ذات الصلــة كالتعلــم
اإللكــروين  ،E learningوالتأليــف والنــر
اإللكــروين ،والتعلــم عــن بعــد وصـ ً
ـول إيل الفصــول
واملــدارس االفرتاضيــة يف املســتقبل .ومــن هنــا
جــاء توجــه البحــث احلــايل إىل اســتخدام التعلــم
اإللكــروين املدمــج بالتعلــم التعــاوين يف تعليــم وتعلم
العلــوم باملرحلــة املتوســطة ،كأحــد املداخــل التعليمية
اجلديــدة التــي تتــايش مــع توظيــف وتكامــل تقنيــة
املعلومــات واالتصــاالت ،يف بيئــة التعلــم التعــاوين
وجهــا لوجــه داخــل حجــرة الدراســة.
ً

مشكلة البحث

نبعــت مشــكلة البحــث احلــايل أثنــاء إرشاف
الباحــث عــى طــاب دبلــوم الرتبيــة العــام ،ومتابعتــه
ألداء الطــاب يف حصــص الرتبيــة امليدانيــة املقدمــة

لطــاب الصــف الثــاين ببعــض املــدارس املتوســطة
بمحافظــة الزلفــي للعــام الــدرايس 1434 /1433
هـــ ،حيــث الحــظ الباحــث قصــور األداء التحصيــي
لطــاب الصــف الثــاين املتوســط يف مقــرر العلــوم،
حيــث الحــظ عــدم متكــن العديــد مــن الطــاب
إلتقــان املهــارات العلميــة املرتبطــة بوحــدة طبيعــة
العلــم ،قــام عــى أثرهــا الباحــث بعمــل دراســة
اســتطالعية عــى عينــة مــن طــاب الصــف الثــاين
املتوســط – عددهــا  55طالبــا – مــن اخلاضعــن
لــدروس التدريــب امليــداين مــن قبــل طــاب دبلــوم
الرتبيــة العــام ؛هبــدف الوقــوف عــى مســتوى األداء
التحصيــي هلــم يف «وحــدة طبيعــة العلــم» ،إذ قــام
الباحــث بتطبيــق اختبــار حتصيــي عــى عينــة الطــاب
لتحديــد جوانــب املشــكلة ،وقــد أســفرت النتائــج
الدراســة االســتطالعية عــن انخفــاض عــام يف
مســتوى األداء التحصيــي يف الوحــدة املختــارة.
ويوضــح جــدول ( )1ملحــق رقــم ( )1نتائــج
الدرجــات التــي حصــل عليهــا الطــاب يف الدراســة
االســتطالعية.
كــا أجــرى الباحــث العديــد مــن املقابــات مــع
معلمــي العلــوم باملــدارس التــي ُأخــذت منهــا عينــة
الطــاب ،كــا أجــرى مقابــات مــع بعــض مــن
مســؤويل التعلــم النشــط هبــذه املــدارس  ،ومــريف
وأســاتذة طــرق تدريــس العلــوم بكليــة الرتبيــة،
وتبــن مــن آرائهــم أن هــذه املشــكلة قــد تكــون
ناجتــة إىل قصــور يف اســتخدام األســاليب والوســائل
التكنولوجيــة احلديثــة  ،والتــي مــن شــأهنا أن تســاعد
الطــاب عــى عمليــة التعلــم وتنميــة التحصيــل
الــدرايس لدهيــم ،وهــو مــا أكدتــه نتيجــة دراســة
(الدرديــري )2002 ،عــى وجــود مشــكالت ترتبــط
بطبيعــة مقــرر العلــوم  ،وعــدم فعاليــة األنشــطة
الفتقادهــا التشــويق واإلثــارة ،والتــي أوصــت
بــرورة اســتخدام األســاليب التكنولوجيــة احلديثــة
يف تدريــس العلــوم إلكســاب املتعلمــن املهــارات
املختلفــة للتعامــل مــع التكنولوجيــا احلديثــة ،وتفعيــل
عمليــة التعلــم.
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ممــا ســبق نخلــص إىل وجــود حاجــه ملحــة إىل
توظيــف التعلــم اإللكــروين يف مناهــج العلــوم
وطــرق تدريســها ،وأســاليب تقويمهــا ،وإىل تفعيــل
التكنولوجيــا املتاحــة يف أســاليب التعليــم والتعلــم
والتقويــم بــا يتناســب مــع املتطلبــات احلاليــة
واملســتقبلية .
وتتحدد مشكلة البحث يف التساؤل الرئيس التايل:
مــا أثــر اســتخدام التعليــم اإللكــروين املدمــج يف
تنميــة التحصيــل الــدرايس يف مقــرر العلــــوم لــدى
طــاب املرحلــة املتوســطة «لوحــدة طبيعــة العلــم »؟
ويتفرع من هذا السؤال األسئلة الفرعية التالية :
 -1مــا أثــر اســتخدام التعلــم اإللكــروين املدمــج
عــى التحصيــل العلمــي يف وحــدة «طبيعــة العلــم ».
 -2مــا أثــر برجمــة وحــدة طبيعــة العلــم عــى هيئــة
كتــاب إلكــروين مصمــم باســتخدام الوســائط
والنصــوص فائقــة التداخــل & Hypertext
.Hypermedia
 -3هــل توجــد فــروق دالــة بــن التعلــم املدمــج
والتعلــم باســتخدام الوســائط اإللكرتونيــة يف حتصيــل
الطــاب لوحــدة طبيعــة العلــم بــادة العلــوم.

أهداف البحث :

هيدف البحث احلايل إىل :

 .1تقــي أثــر اســتخدام التعلــم اإللكــروين املدمــج
عــى التحصيــل الــدرايس لوحــدة «طبيعــة العلــم».
 .2التعــرف عــى فعاليــة برجمــة وحــدة طبيعــة العلــم
عــى هيئــة كتــاب إلكــروين مصمــم باســتخدام
الوســائط والنصــوص فائقــة التداخــل Hypertext
 .& Hypermediaعــى التحصيــل الــدرايس
للطــاب لوحــدة طبيعــة العلــم بــادة العلــوم.
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 .3الوقــوف عــى الفــرق بــن التعلــم باســتخدام
التعلــم اإللكــروين املدمــج والتعلــم باســتخدام
الوســائط اإللكرتونيــة عــى التحصيــل الــدرايس
للطــاب لوحــدة «طبيعــة العلــم».

أمهية البحث:

تتمثل أمهيه البحث احلايل يف أنه قد يسهم يف :
 -1توجيــه نظــر خمططــي ومطــوري املناهــج إىل أمهيــة
التعلــم اإللكــروين املدمــج يف تعليــم وتعلــم العلــوم،
و أمهيــة االســتفادة مــن املســتحدثات التكنولوجيــة
يف جمــال تعليــم العلــوم؛ ملــا يمكــن أن توفــره مــن
إمكانــات هائلــة يمكــن االســتفادة منهــا يف عمليتــي
التعليــم والتعلــم ،ومــا يســاهم بــه يف تنميــة العديــد
مــن املهــارات التكنولوجيــة لــدى املتعلمــن .
 -2تقديــم نمــوذج مقــرح قائم عــى اســتخدام التعلم
اإللكــروين املدمــج بالتعلــم التعــاوين يف تعليــم وتعلم
العلــوم ،ويســمى بالنمــوذج التعــاوين التفاعــي ،األمر
الــذي قــد يفيــد املهتمــن هبــذا املجــال .
 -3تقديــم برجميــة كتــاب إلكــروين مــدريس لوحــدة
طبيعــة العلــم مصممــة باســتخدام الوســائط املتعــددة
و النصــوص فائقــة التداخــل  ،ومرتبطــة ببعــض
املواقــع اإللكرتونيــة العلميــة التعليميــة املتاحــة عــى
الويــب ،بروابــط فائقــة التداخــل

مصطلحات البحث:

 .1التعلم اإللكرتوين. Electronic learning
يــرى اخلــان (  )٢٠٠٥أن التعليــم اإللكــروين «هــو
طريقــة إبداعيــة لتقديــم بيئــة تفاعليــة ،متمركــزة حول
املتعلمــن  ،ومصممــة مســبقا بشــكل جيــد ،وميــرة
ألي فــرد ويف أي مــكان وأي وقــت ،باســتعامل
خصائــص ومصــادر اإلنرتنــت والتقنيــات الرقميــة
بالتطابــق مــع مبــادئ التصميــم التعليمــي املناســبة
لبيئــة التعلــم املفتوحــة ،واملرنــة ،واملوزعــة « .
التعلم اإللكرتوين املدمج Blended learning.
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يعــرف إجرائ ًيــا بأنــه :دراســة طــاب الصــف الثــاين
املتوســط جلوانــب التعلــم املتضمنــة يف وحــدة طبيعــة
العلــم ،باســتخدام التعلــم املدمــج القائــم عــى املــزج
وجهــا لوجــه داخــل حجــرة
بــن التعلــم التعــاوين ً
الدراســة التقليديــة ،والتعلــم اإللكــروين املعتمــد عىل
الكمبيوتــر (باســتخدام برجميــه وســائط ونصــوص
فائقــة التداخــل Hypertext & Hypermedia
حمملــه عــى اســطوانة  ،CDتــم تصميمهــا مــن
قبــل الباحــث ،تتنــاول عــرض الوحــدة املقرتحــة
باســتخدام وســائط تعليميــة متفاعلــة فائقــة التداخــل
 Hypermediaبــا تتضمنــه مــن نــص وصــوت
ورســوم متحركــة وثابتــة) ،والتعلــم اإللكــروين
املعتمــد عــى اإلنرتنــت عــى املســتوى اإلثرائــي (مــن
خــال املواقــع التعليميــة املتاحــة عــى الشــبكة ذات
الصلــة بالوحــدة املقرتحــة) هبــدف إثــراء التعلــم
وحتســن جودتــه ،وتنميــة املهــارات التكنولوجيــة
احلديثــة لــدى طــاب.
 .2الكتاب اإللكرتوينElectronic book
ويمكــن تعريفــه إجرائيــ ًا بأنــه  :برجميــة كمبيوتريــة
حمملــة عــى اســطوانة  ،CDتــم تصميمهــا مــن قبــل
عرضــا للكتيــب املــدريس اخلــاص
الباحــث ،تتنــاول ً
بالوحــدة املقرتحــة ،التــي تــم تدريســها لطــاب
الصــف الثــاين املتوســط ،يف صــورة كتــاب إلكــروين
تتمتــع صفحاتــه بمواصفــات صفحــات الويــب ،بــا
يتضمنــه مــن نصــوص ،ووســائط تعليميــة متفاعلــة
فائقــة التداخــل Hypertext & Hypermedia
مــن :صــوت ،ورســومات متحركــة وثابتــة ،ثنائيــة
وثالثيــة البعــد ،ومقاطــع فيلميــه ،ومؤثــرات صوتيــة،
وروابــط فائقــة التداخــل  ، Hyperlinksوتدريــب
ً
فضــا عــن إتاحــة
الطــاب عــى التعامــل معهــا،
اإلمكانيــة للمتعلــم للتجــول واإلبحــار عــر صفحاته
والتفاعــل معهــا.
اإلطار النظري والدراسات السابقة:
يشــر التعلــم اإللكــروينElectronic Learning
إىل اســتخدام تكنولوجيــا الوســائط املتعــددة
واإلنرتنــت لتحســن جــودة التعلــم ،وهــو الثــورة
احلديثــة يف أســاليب وتقنيــات التعليــم ،والتــي تســخر

أحــدث مــا تتوصــل إليــة التقنيــة ،مــن أجهــزة وبرامج
يف عمليــات التعليــم والتعلــم ،بــد ًءا مــن اســتخدام
وســائل العــرض اإللكرتونيــة إللقــاء الــدروس يف
الفصــول التقليديــة ،واســتخدام الوســائط املتعــددة يف
عمليــات التعليــم الصفيــة والتعليــم الــذايت ،وانتهــا ًء
ببنــاء املدرســة الذكيــة والفصــول االفرتاضيــة ،التــي
تتيــح للطــاب احلضــور والتفاعــل مــع حمــارضات
ونــدوات تقــام يف دول أخــرى ،مــن خــال تقنيــات
اإلنرتنــت والتلفزيــون التفاعــي.
ولقــد صنــف احللفــاوي (  ) ١٤٢٧التعليــم
اإللكــروين بحســب اعتــاده عــى اإلنرتنــت إىل :
 .١التعليــم اإللكــروين املعتمــد عــى اإلنرتنــت ،
وينقســم إىل نوعــن  :متزامــن :حيــث يقــوم مجيــع
الطــاب املســجلني يف املقــرر وأيضــا أســتاذ املقــرر
بالدخــول إىل املوقــع املخصــص لــه عــى اإلنرتنــت
يف الوقــت نفســه ،وغــر متزامــن  :حيــث يدخــل
الطــاب موقــع املقــرر يف أي وقــت كل حســب
حاجتــه والوقــت املناســب لــه.
 .٢التعليــم اإللكــروين غــر املعتمــد عــى اإلنرتنــت:
الــذي يشــمل معظــم الوســائط املتعــددة اإللكرتونيــة
املســتخدمة يف التعليــم مــن برجميــات وقنــوات فضائية
وكتــب إلكرتونيــة.
ويصنــف الشــهراين ( )1430التعليــم اإللكــروين
بحســب اســتخدامه يف قاعــة الدراســة إىل:
أ ( .التعليم اإللكرتوين الصفي املبارش) :
ويقــوم هــذا النــوع مــن التعليــم اإللكــروين عــى
اســتخدام تطبيقــات التعليــم اإللكــروين داخــل
الصــف الــدرايس  ،بحيــث يكــون هنــاك تفاعــل
مبــارش بــن املعلــم وطالبــه ،ويوظفــون التقنيــة يف هذا
التفاعــل لتحقيــق أكــر قــدر مــن الناتــج التعليمــي،
ومــن التطبيقــات املســتخدمة يف هــذا النــوع :الكتــب
اإللكرتونيــة ،والربجميــات ،والشــبكات الداخليــة،
واالتصــال باإلنرتنــت .ويتميــز هــذا النــوع الــذي
يــرى الباحــث أنــه أفضــل هــذه األنــواع بأنــه جيمــع
بــن ميــزات التعليــم اإللكــروين ومــا يوفــره مــن
جاذبيــة للطــاب ليتعلمــوا مــن خاللــه  ،ومــا يتيــح
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هلــم مــن فرصــة لالســتزادة حــول موضوعــات
الدراســة ،كــا أنــه جيمــع بــن املعلــم وطالبــه يف
املوقــف التعليمــي  ،األمــر الــذي لــه أمهيــة يف بنــاء
شــخصيات الطــاب ،ووجــود التغذيــة الراجعــة
املبــارشة ،كــا يتميــز بــأن التقويــم يف هــذا النــوع أكثــر
دقــة ومصداقيــة وفاعليــة مــن األنــواع األخــرى.
ب .التعليــم اإللكــروين الالصفي(غــر املبــارش):
وهــذا النــوع مــن التعليــم اإللكــروين يتــم خــارج
الصــف الــدرايس واملدرســة التقليديــة .
ويعــد التعليــم اإللكــروين مــن الطــرق اإلجيابيــة التي
تســاعد املتعلــم عــى التفاعــل املســتمر  ،مــن خــال ما
يتضمنــه مــن وســائط تعليــم إلكرتونيــة حتتــوى عــى
أدوات تتطلــب مــن املتعلــم القيــام بمهــام وأنشــطة
تفاعليــة متعــددة ومتنوعــة ،وأكــد (أبــوراس)٢٠٠٨ ،
أمهيــة إســهام التعليــم اإللكــروين يف زيــادة الثقــة
حمــورا للعمليــة
بالنفــس لــدى املتعلــم الــذي يعــد
ً
التعليميــة تعــددت األدبيــات الرتبويــة -التــي ســبق
عــرض بعــض منهــا -املؤكــدة أمهيــة تطويــر منظومــة
التعليــم وتفعيــل اســتخدام التقنيــة يف طرائقهــا
وأســاليبها ،كــا حرصــت وزارة الرتبيــة والتعليــم يف
اململكــة العربيــة الســعودية عــى تفعيــل األســاليب
اإللكرتونيــة يف تعليــم املناهــج التعليميــة املختلفــة يف
كافــة مراحــل التعليــم لتطويــر العمليــات واالرتقــاء
بمســتوى املخرجــات .ويف ظــل تطبيقــات تكنولوجيــا
املعلومــات واالتصــاالت يف الرتبية،باتــت احلاجــة
ماســة للنظــر يف كل مــا مــن شــأنه أن يســاعد الطــاب
عــى تغيــر اســتيعاب املفاهيــم بشــكل علمــي ســليم
باســتخدام الربامــج املحوســبة يف تدريــس العلــوم،
والــذي مــن املمكــن أن يعمــل عــى تســهيل فهــم
الطــاب للمفاهيــم العلميــة  ،واإلســهام يف تكويــن
اجتاهــات إجيابيــة نحــو تعلــم العلــوم لدهيــم  .ويتــم
ذلــك مــن خــال مــا توفــره مــن متعــة أثنــاء تنفيــذ
األنشــطة املصممــة عــى احلاســوب  ،باإلضافــة إىل
إتاحــة الفرصــة أمامهــم لبنــاء معرفتهــم بأنفســهم ،
وقــد لوحــظ أن توظيــف نظــام الوســائط املتعــددة
التــي يمثــل احلاســوب عمودهــا الفقــري مــن أبــرز
االســراتيجيات احلديثــة يف جمــال تدريــس العلــوم،
90

حيــث يمثــل اســتخدام احلاســوب ثــورة تقنيــة كبــرة
يف عــامل البيانــات ومعاجلــة املعلومــات ( الشــناق وأبــو
هــوال والبــواب.)2004،

دراسات سابقة

فيــا يــي عــرض ملــا أتيــح للباحــث مــن دراســات
عربيــة وأجنبيــة يف جمــال البحــث:
أمــا دراســة «راواشــدة واملؤمنــي» ( )2002فقــد
هدفــت إىل الكشــف عــن أثــر التدريــس بربنامــج
تعليمــي حموســب يف االكتســاب اآلين للمفاهيــم
الكيميائيــة  ،ومــدى االحتفــاظ هبــا لــدى طلبــة
الصــف العــارش بمحافظــة إربــد مقارنــة بالطريقــة
االعتياديــة يف التدريــس ،اســتخدم الباحثــان املنهــج
التجريبــي ،وباســتخدام برنامــج تعليمــي حموســب
يف موضــوع األلكانــات واأللكينــات مــن كتــاب
الكيميــاء وعلــوم األرض للصــف العــارش األســايس،
اختبــارا حتصيل ًيــا يف موضــوع الدراســة مــن
وأعــدا
ً
نــوع االختيــار مــن متعــدد مكــون مــن( )30فقــرة ،
وتكونــت عينــة الدراســة مــن ( )148طالبــا وطالبــة،
قســموا إىل جمموعتــن  :جتريبيــة  ،وضابطــة ،وقــام
الباحثــان بتطبيــق االختبــار املؤجــل بعــد ثالثــة
أســابيع مــن تاريــخ االختبــار البعــدي للتحقــق مــن
صــدق االختبــار  ،وأظهــرت نتائــج الدراســة وجــود
فــرق دال إحصائ ًيــا بــن متوســطي جموعتــي الدراســة
الضابطــة والتجريبيــة عــى كل مــن االختباريــن
البعــدي واآلين واالحتفــاظ باملعلومــات  ،وذلــك
لصالــح املجموعــة التجريبيــة.
وقامــت العبيديــن ( )2005بدراســة هدفــت إىل
الكشــف عــن فاعليــة طريقتــن يف العمــل املخــري ،
مهــا :طريقــة العــرض العمــي مــن قبــل املعلــم أمــام
الطلبــة  ،وطريقــة االســتقصاء املوجــه يف املختــر
يف اكتســاب مهــارات عمليــات العلــم والتحصيــل
العلمــي لــدى طالبــات املرحلــة الثانويــة يف مــادة
الكيميــاء .وتكونــت عينــة الدراســة مــن ( )52طالبة،
قســمن إىل جمموعتــن :جمموعــة درســت املختــر
بطريقــة االســتقصاء املوجــه ،وعــدد طالباتــه ()27
طالبــة ،وجمموعــة درســت املختــر بطريقــة العــرض
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العمــي  ،وعــدد طالباهتــا ( )25طالبــة  ،واســتخدمت
الباحثــة مقيــاس اكتســاب مهــارات عمليــات العلــم،
اختبــار حتصيــي يف املفاهيــم العلميــة .وأظهــرت
نتائــج هــذه الدراســة وجــود فــروق دالــة إحصائيــا
بــن متوســطات عالمــات جمموعتــي الدراســة عــى
مقيــاس اكتســاب مهــارات عمليــات العلــم لصالــح
املجموعــة التــي درســت بطريقــة االســتقصاء املوجــه،
ووجــود فــروق دالــة إحصائيــا بــن متوســطات
عالمــات طالبــات جمموعتــي الدراســة عــى اختبــار
حتصيــل املفاهيــم العلميــة لصالــح املجموعــة التــي
درســت بطريقــة االســتقصاء املوجــه.
أمــا دراســة «البشــايرة والفتينــات» ( )2009فقــد
هدفــت إىل اســتقصاء أثــر اســتخدام برنامــج تعليمــي
حموســب يف إجــراء التجــارب الكيميائيــة يف حتصيــل
طلبــة الصــف التاســع األســايس يف وحــدة نشــاط
الفلــزات مــن مبحــث الكيميــاء وعلــوم األرض ،
مقارنــة بالطريقــة التقليديــة إلجــراء التجــارب يف
املختــر ،وتكونــت عينــة الدراســة مــن ( )116طالبـ ًا
وطالبــة مــن الصــف التاســع األســايس يف مديريــة
الرتبيــة والتعليــم ملنطقــة القرص(،قســمت إىل أربــع
جمموعــات( ،اثنتــان ذكــور ،واثنتــان إنــاث) أجرينــا
التجــارب باســتخدام برنامــج تعليمــي حموســب
تــم التأكــد مــن صدقــه وثباتــه ،وأظهــرت نتائــج
الدراســة وجــود فــروق دالــة إحصائيــ ًا يف حتصيــل
طلبــة الصــف التاســع األســايس يف مبحــث الكيميــاء
وعلــوم األرض تُعــزى اىل طريقــة التدريس:اســتخدام
احلاســوب يف إجــراء التجــارب الكيميائيــة ولصالــح
املجموعــة التجريبيــة .كــا أظهــرت النتائــج عــدم
وجــود فــروق دالــة يف التحصيــل تعــزى إىل كل مــن
النــوع االجتامعــي والتفاعــل بــن طريقــة التدريــس
والنــوع االجتامعــي.

فروض البحث:

 -1توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى
(  ) 0.05بــن متوســط درجــات طــاب املجموعــة
التجريبيــة األويل ومتوســط درجــات طــاب
املجموعــة التجريبيــة الثانيــة يف التطبيــق البعــدي

لالختبــار التحصيــي لصالــح املجموعــة التجريبيــة
األوىل ،ويف مســتويات  :التذكــر ،والفهــم ،والتطبيــق،
والتحليــل لوحــدة ( طبيعــة العلــم ).
 -2توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى
(  ) 0.05بــن متوســط درجــات طــاب املجموعــة
التجريبيــة األوىل ومتوســط درجــات طــاب
املجموعــة الضابطــة يف التطبيــق البعــدي لالختبــار
التحصيــي لصالــح املجموعــة التجريبيــة األوىل ،ويف
مســتويات التذكــر ،والفهــم ،والتطبيــق ،والتحليــل (
طبيعــة العلــم ).
 -3توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد
مســتوى ( )0.05بــن متوســط درجــات طــاب
املجموعــة التجريبيــة األوىل ومتوســط درجــات
طــاب املجموعــة التجريبيــة الثانيــة يف التطبيــق
البعــدي لبطاقــة مالحظــة اجلانــب املعــريف للمهــارات
العلميــة « لوحــدة طبيعــة العلــم « لصالــح املجموعــة
التجريبيــة األوىل.
 -4إجراءات البحث:
منهــج البحــث :اتبــع البحــث احلــايل املنهــج
التجريبــي  ،حيــث يمثــل التعليــم اإللكــروين املتغــر
املســتقل والتحصيــل الــدرايس باملتغــر التابــع .

أدوات البحث:

اختبــار حتصيــي يف الوحــدة املقرتحــة وحــدة (طبيعةالعلــم ) مــن مقــرر العلــوم لطــاب الصــف الثــاين
املتوســط( .إعــداد الباحــث ).
بطاقــة املالحظــة لقيــاس اجلانــب األدائــي للمهاراتالعلميــة لوحــدة «طبيعــة العلــم» ،مــن مقــرر العلــوم
لطــاب الصــف الثــاين املتوســط (إعــداد الباحــث).

حدود البحث :تقترص حدود البحث عىل:

 -1احلــدود املكانيــة :بعــض مــدارس التعليــم العــام
املتوســط بمحافظــة الزلفــي.
 -2احلــدود البرشيــة :عينــة مــن طــاب الصــف
الثــاين املتوســط املقيديــن واملنتظمــن يف العــام
الــدرايس  1434 /1433بمــدارس التعليــم العــام
املتوســطة بمحافظــة الزلفــي.
 -3احلــدود الزمانيــة  :الفصــل الــدرايس األول مــن
العــام الــدرايس  1434 /1433ه.
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 -4احلــدود املوضوعيــة :املتغــر املســتقل التحصيــل
العلمــي  ،واملتغــر التابــع هــو التعليــم اإللكــروين
املدمــج لوحــدة طبيعــة العلــم.

التصميم التجريبي:

 اعتمــد البحــث احلــايل عــى املنهــج التجريبــي،بالتطبيــق عــى جمموعــة مــن طــاب الصــف الثــاين
املتوســط  ،والتــي تــم اختيارهــا بطريقــة عمديــة ممــن
خيضعــون للتدريــس مــن قبــل طــاب الدبلــوم العــام
الرتبــوي الذيــن يقومــون بالتدريــب امليــداين ،مقســمة
إىل ثــاث جمموعــات ،جمموعتــن جتريبيتــن ،إحدامهــا
 :جتريبيــة أوىل تــدرس الوحــدة موضــع التجريــب
باســتخدام التعلــم اإللكــروين املدمــج ،والتجريبيــة
الثانيــة تــدرس الوحــدة موضــع التجريــب باســتخدام
اســراتيجية التعليــم املــدار باحلاســوب ،أمــا
املجموعــة الثالثــة فهــي جمموعــة ضابطــة تــدرس
الوحــدة باســتخدام الطــرق التقليديــة ،وقــد اشــتمل
التصميــم البحثــي هلــذا البحــث عــى املتغــرات
التاليــة :
جدول (  )1املتغري املستقل واملتغريات التابعة للتصميم
التجريبي للبحث
 - 1املتغري املستقل  :له ثالثة أوجه :

 -2املتغري التابع

أ  -التدريس باستخدام نموذج قائم عىل التعلم
اإللكرتوين املدمج.

ب -التدريس باستخدام نموذج التعليم املدار
باحلاسوب «  »cdالقرص املدمج التفاعيل.

ج -التدريس باستخدام نموذج التعليم بطريقة
التدريس املتبعة يف الفصل الدرايس التقليدي.

إجراءات البحث:

إعداد االختبار التحصييل:
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التحصيل
الدرايس لوحدة
( طبيعة العلم )
يف مقرر العلوم.

 -1حتديــد اهلــدف مــن االختبــار  :وهــو احلصــول
عــى أداة صادقــة وثابتــة يمكــن االعتــاد عليهــا يف
توفــر بيانــات تتعلــق بالتحصيــل املعــريف لعينــة مــن
طــاب الصــف الثــاين املتوســط يف حمتــوى وحــدة
( طبيعــة العلــم ) ،وقــد اقتــر هــذا االختبــار عــى
املســتويات األربعــة األوىل لبلــوم ( ، ) Bloom
وهــي ( التذكــر ،والفهــم ،والتطبيــق ،والتحليــل ) ،
وقــد التــزم الباحــث بالتعريفــات التاليــة ملســتويات
االختبــار.
 -2مســتوى التذكــر واملعرفــة Recalling level
قصــد بــه القــدرة عــى تذكــر احلقائــق أو املفاهيــم
ُ :ي َ
أو املبــادئ أو القوانــن والنظريــات  ،ســواء بالتعــرف
عليهــا ،أو باســتدعائها مــن الذاكــرة بنفــس صورهتــا،
أو بشــكل يقــارب تعلمــه الســابق.
 -3مســتوى الفهــم Comprehension Level
قصــد بــه قــدرة املتعلــم عــى إدراك معنــى املقــرر
ُ :ي َ
املتعلــم ،ويظهــر ذلــك برتمجــة املقــرر املتعلــم مــن
صــورة إىل أخــرى ،والتفســر إمــا بالــرح أو
اإلجيــاز ،والتنبــؤ بالنتائــج واآلثــار ،مســتوى التطبيــق
 : Application Level :هــو خطــوة أبعــد مــن
التفســر ،حيــث يصبــح املتعلــم قــادر ًا عــى تطبيــق
املعلومــات التــي اكتســبها يف موقــف أو مشــكلة
جديــدة.
 -4مســتوي التحليــل : Analysis Level :
يشــر إىل قــدرة املتعلــم عــى حتليــل مقــرر التعلــم
إىل مكوناتــه اجلزئيــة بــا يســاعد عــى فهــم تنظيمهــا
البنائــي ،ويمكــن أن يشــمل ذلــك تعــرف األجــزاء أو
العنــارص ،وحتليــل العالقــات بــن األجــزاء ،وإدراك
العوامــل (عــي. )2000 ،

( )1حتديد مصادر مقرر االختبار:

مــن خــال فحــص حمتــوى وحــدة (طبيعــة العلــم)
للتعــرف عــى مــا تتضمنــه مــن موضوعــات ودروس
ومفاهيــم أساســية ،تــم حتليــل حمتــوى الوحــدة
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وحتديــد املفاهيــم والتعميــات واحلقائــق املتضمنــة يف
موضوعــات الوحــدة.

( )2إعداد جدول املواصفات:

إلعــداد جــدول مواصفــات االختبــار التحصيــي قام
الباحــث بتحديــد عــدد األســئلة واألوزان النســبية
لــكل موضــوع مــن موضوعــات الوحــدة املختــارة،
وحتديــد عــدد األســئلة واألوزان النســبية لــكل
مســتوى مــن املســتويات املعرفيــة األربعــة ( التذكــر
– الفهــم – التطبيــق -التحليــل) ،واعتمــد الباحــث يف
ذلــك عــى األهــداف املعرفيــة لــكل موضــوع ،وعــدد
الصفحــات التــي يشــملها كل موضــوع ،والزمــن
املخصــص لتدريــس كل موضــوع .وقــد بلــغ الــوزن
النســبي ملوضوعــات الوحــدة كــا يــى ( النظريــة
العلميــة  - %12القوانــن العلميــة  - %24املهــارات
العلميــة  - %32النــاذج العلميــة  -%20احلركــة
والقــوى واآلالت البســيطة  ) %12ويوضــح جــدول
( )2ملحــق رقــم ( )1مواصفــات املســتويات املعرفيــة
للوحــدة.

( )3حتديــد نــوع مفــردات االختبــار وصياغتهــا:
اســتخدم الباحــث االختبــار التحصيــي مــن نــوع
االختيــار مــن متعــدد رباعــي البدائــل  ،لقيــاس
حتصيــل الطــاب للمفاهيــم واحلقائــق والتعميــات
املتضمنــة يف الوحدتــن موضــع الدراســة عــى
مســتويات بلــوم األربعــة األوىل (التذكــر ،والفهــم،
والتطبيــق ،والتحليــل).

( )4حتديد صدق االختبار:

بعــد صياغــة أســئلة االختبــار وتعليامتــه ،وإعــداده يف
صورتــه األوليــة ،قــام الباحــث بعرضــه عــى جمموعــة
مــن املحكمــن املتخصصــن يف جمــال املناهــج وطــرق
التدريــس (●) وذلــك للتحقــق مــن مــدى صــدق
االختبــار يف اجلوانــب املختلفــة ،وقــد أقــر الســادة
املحكمــون بــا جــاء باالختبــار ،مــع اإلشــارة إىل
إجــراء بعــض التعديــات اخلاصــة بصياغــة بعــض
األســئلة ،وتغــر بعــض البدائــل ،وهــو مــا راعــاه

الباحــث عنــد إعــداد االختبــار يف صورتــه النهائيــة.

( )5التجريب االستطالعي لالختبار:

هتــدف التجربــة االســتطالعية يف االختبــار إىل
احلصــول عــى بيانــات متكــن مــن حتديــد اخلصائــص
اإلحصائيــة لالختبــار ،ولقــد قــام الباحــث بتطبيــق
اختبــار التحصيــل العلمــي يف وحــدة (طبيعــة العلــم)
عــى جمموعــة مــن طــاب الصــف الثــاين املتوســط
غــر جمموعــة البحــث األساســية بمدرســة «أنجــال
الزلفــي « املتوســطة ،وقــد بلــغ عددهــا (  ) 36ســتة
وثالثــون طالبــا وطالبــة ،وذلــك هبــدف حتقيــق مــا
يــي:
أ .حتديــد الزمــن املناســب لالختبــار :تــم حســاب
الزمــن الــازم لإلجابــة عــن أســئلة االختبــار ،وذلــك
بتســجيل الزمــن الــذي اســتغرقه أول طالــب انتهــي
مــن اإلجابــة ،وتســجيل الزمــن الــذي اســتغرقه آخــر
طالــب انتهــى مــن اإلجابــة ،ثــم حســاب متوســط
الزمنــن ،وقــد بلــغ الزمــن املناســب لتطبيــق االختبــار
(  ) 55دقيقــة.
ب .حســاب معامــل الســهولة والصعوبــة ملفــردات
االختبــار :بحســاب معامــل الســهولة لــكل مفــردة
مــن مفــردات االختبــارُ ،و ِجــد أن معامالت الســهولة
قــد تراوحــت بــن (  )0.7 – 0.15فيــا عــدا املفــردة
رقــم (  ) 24بلــغ معامــل ســهولتها ( ،)0.92وحيــث
إن املفــردة التــي هلــا معامــل ســهولة ( )0.1فأقــل
تعتــر مفــردة شــديدة الصعوبــة ،واملفــردة التــي هلــا
معامــل ســهولة ( ) 0.9فأكثــر تعتــر مفــردة شــديدة
الســهولة ،ممــا يــدل عــى مناســبة مفــردات االختبــار.
ج .حســاب معامــل التمييــز ملفــردات االختبــار:
املقصــود بمعامــل التمييــز ملفــردات االختبــار:
هــو قــدرة كل مفــردة عــى التمييــز بــن األداء
املرتفــع واألداء املنخفــض لطــاب عينــة التجربــة
االســتطالعية .وبحســاب معامــل التمييــز لــكل
مفــردة مــن املفــردات ُو ِجــد أن مفــردات االختبــار
مميــزة ،حيــث انحــرت قيــم معامــات التمييــز بــن
( . )4.4 ،0.6
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قصــد بثبــات
د .حســاب معامــل ثبــات االختبــارُ :ي َ
االختبــار أن يعطــي االختبــار نتائــج متقاربــة إذا
طبــق مــرة أخــري عــى نفــس األفــراد ،وحتــت نفــس
الظــروف ( .أبــو حطــب وآخــرون .)1999 ،وقــد
اســتخدم الباحــث برنامــج  SPSSحلســاب معامــل
ثبــات االختبــار عــدة طــرق ،وهــي  - :طريقــة ألفــا
كرونبــاخ ،والتأكــد مــن صــدق االتســاق الداخــي
لالختبــار - .طريقــة جتــان.

 حســاب ثبــات االختبــار باســتخدام طريقــة ألفــاكرونباخ:

باســتخدام برنامــج  ، SPSSومــن خــال املصفوفــة
االرتباطيــة التــي توضــح معامــل ارتبــاط درجــة كل
ســؤال بالدرجــة الكليــة ،تــم حســاب قيمــة ألفــا
كرونبــاخ وبلغــت  ، 0.916وهــي درجــة مقبولــة
مــؤرشا عــى ثبــات االختبــار .وللتأكــد مــن
وتعــد
ً
صــدق االتســاق الداخــي لالختبــار قــام الباحــث
بحســاب معامــات ارتبــاط كل بعــد مــن أبعــاد
االختبــار  -وهــي :الفهــم ،والتذكــر ،والتطبيــق ،و
التحليــل -بالدرجــة الكليــة ،والنتائــج موضحــة يف
اجلــدول التــايل:
جدول ( )2نتائج حساب معامالت ارتباط أبعاد
االختبار التحصييل بالدرجة الكلية
البعد

الدرجة الكلية

التذكر

** 0.836

الفهم

** 0.888

التطبيق

** 0.667

التحليل

** 0.640

مستوى الداللة
		
0.01

**دالة عند مستوى داللة ()0.001

وبمالحظــة قيــم معامــات االرتبــاط املوجــودة يف
اجلــدول الســابق ،يتضــح وجــود ارتباطــات دالــة
موجبــة عنــد مســتوى داللــة ( )0.01بــن كل بعــد
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والدرجــة الكليــة لالختبــار ،بــا يعنــي أن االختبــار
متجانــس داخل ًيــا ،و هــو مــا يــدل عــى أن االختبــار
يتمتــع بدرجــة مقبولــة مــن الثبــات.

 حســاب ثبــات االختبــار باســتخدام طريقــةجتــان:

باســتخدام برنامــج  ،13.0 SPSSومــن خــال
املصفوفــة االرتباطيــة التــي توضــح معامــل ارتبــاط
درجــة كل ســؤال بالدرجــة الكليــة ،تــم حســاب قيمة
جتــان وبلغــت  ،0.96وهــي درجــة مقبولــة ،و ُت َعــد
ـؤرشا عــى ثبــات االختبــار .ممــا ســبق ُيســتدَ ل عــى
مـ ً
أن االختبــار يتمتــع بدرجــة مقبولــة مــن الثبــات.

( )6الصورة النهائية لالختبار:

يتكــون اختبــار التحصيــل العلمــي لوحــدة (طبيعــة
العلــم) يف صورتــه النهائيــة مــن ( )50مفــردة موزعــة
عــى املســتويات املعرفيــة األربعــة كــا يــى (التذكــر
 -%56الفهــم  - %32والتطبيــق  - %4التحليــل
 ،)%8ويوضــح جــدول رقــم ( )3ملحــق رقــم ()1
ترتيــب مفــردات االختبــار التحصيــي يف صورتــه
النهائيــة بعــد حســاب معامــات الســهولة والصعوبــة
وتوزيعهــا عــى املســتويات املعرفيــة األربعــة.
برجمــة وحــدة «طبيعــة العلــم» يف صــورة كتــاب
مــدريس إلكــروين  E-textbookحممــل عــى
قــرص مدمــج  :CDقــام الباحــث بإعــداد وتصميــم
وبرجمــة الوحــدة يف صــورة برجميــة كمبيوتريــة لكتــاب
مــدريس إلكــروين  E-textbookحممــل عــى
قــرص مدمــج  ،CDواعتمــد يف تصميمــه للكتــاب
املــدريس اإللكــروين عــى اســتخدام النصــوص فائقــة
التداخــل  ، hypertextوالوســائط املتعــددة فائقــة
التداخــل  hypermediaمــن  :صــور ورســومات
ثنائيــة وثالثيــة البعــد 3D& 2Dمتحركــة وثابتــة،
ومشــاهد فيلميــه ،ومؤثــرات صوتيــة مــن موســيقي،
وحــوارات صوتيــة ،ومقاطــع ألدعيــة وآيــات قرآنيــة.
واهلــدف مــن اســتخدام النصــوص والوســائط فائقــة
التداخــل يكمــن يف مســاعدة الطالــب عــى اإلبحــار
والتجــول  Navigationعــر شاشــات الكتــاب
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اإللكــروين  ،تتيــح للطالــب التجــول واإلبحــار مــن
خالهلــا عــر شاشــات الكتــاب اإللكــروين املختلفــة
 ،والتــي تعــرض حمتــوى إلكرتونيــا E content
 ،ويتضمــن املحتــوى اإللكــروين E content
موضوعــات ودروســا ومعلومــات  ،ومشــاهد فيلميــه
 ،وصــورا متحركــة وثابتــة  ،ومواقــع إلكرتونيــة
متاحــة عــى الويــب مرتبطــة بالنــص أو الوســيط
املتعــدد ،الــذي قــام الطالــب باإلبحــار مــن خاللــه،
مــع إمكانيــة عودتــه مــرة أخــرى متتب ًعــا وصــات
الرتابــط باســتخدام األزرار املخصصــة لذلــك
واملوجــودة أســفل كل شاشــة ،ســواء باســتخدام زر
رجــوع أو زر القائمــة الرئيســة.
قــام الباحــث بفحــص العديــد مــن الكتابــات
والدراســات العربيــة واألجنبيــة التــي اهتمــت باقرتاح
معايــر خاصــة بتقويــم الربجميــات الكمبيوتريــة
التعليميــة ،ومنهــا دراســة كل من(الفــار،2000 ،
 ( ):اهلابــس ،الكنــدري( )2000 ،بديــر،)2004 ،
 .))2003,4:8,Lewisومنهــا خلــص الباحــث إىل
جمموعــة مــن املعايــر واألســس التــي يتــم يف ضوئهــا
إعــداد وتصميــم الربجميــة الكمبيوتريــة باســتخدام
النصــوص والوســائط فائقــة التداخــل Hypertext
 ،& hypermediaواعتربهتــا بمثابــة األســس التــي
يتــم يف ضوئهــا إعــداد وتصميــم برجميــة الكتــاب
املــدريس اإللكــروين لوحــدة « طبيعــة العلــم .

إعداد دليل املعلم.
 -1حتديد أسس بناء الدليل:

تــم حتديــد جمموعــة مــن األســس التــي ُت َعــد بمثابــة
ضوابــط حتكــم عمليــة إعــداد دليــل املعلــم ،ومــن
خــال مــا تــم عرضــه يف هــذا البحــث مــن إطــار
نظــري ودراســات مرتبطــة بالتعلــم اإللكــروين
والتعلــم اإللكــروين املمــزوج ،ويف ضــوء كل مــن
اســراتيجية التعلــم التعــاوين وأسســها ومدخــل
املهــارات الســت الكــرى لتدريــس املهــارات
التكنولوجيــة احلديثــة يف ســياق املنهــج الــدرايس ؛
أمكــن للباحــث حتديــد جمموعــة مــن األســس التــي
يتم يف ضوئها بنــــاء الدليـل ،ويمكـــن إمجاهلا فيام ييل :

( )1-1إعــداد الدليــل يف ضــوء النمــوذج التعــاوين
التفاعــي املقــرح الســتخدام التعلــم املمــزوج يف
تعليــم وتعلــم العلــوم باملرحلــة املتوســطة .
(  ) 2-1مراعــاة األســس واملبــادئ التــي تقــوم عليهــا
اســراتيجية التعلــم التعاوين.
(  ) 3-1اختيــار أدوات التعلــم اإللكــروين املناســبة
لطــاب الصــف الثــاين املتوســط يف بيئــة التعلــم
اإللكــروين املمــزوج بالتعلــم التعــاوين ،وذلــك
باســتخدام الكمبيوتــر يف برجميــة الكتــاب املــدريس
اإللكــروين و التفاعــل مــع شاشــاهتا ،ويف التفاعــل
مــع برناجمــي معالــج النصــوص و الكلــات word
 ،و العــروض التقديميــة  Power Pointيف إنجــاز
الطــاب ملهامهــم التعليميــة .واقتــر اســتخدام
شــبكة اإلنرتنــت عــى املســتوى اإلثرائــي ،وذلــك
بتصفــح بعــض املواقــع التعليميــة املتاحــة عــى
الويــب ،مــن خــال عناويــن تلــك املواقــع املتاحــة
عــى شاشــات الربجميــة.
(  ) 4-1املــزج  /اخللــط  Blendingبــن التعلــم
اإللكــروين والتعلــم التعــاوين يف كل عنــر مــن
عنــارص الــدرس بــد ًءا من إعــداد األهــداف الســلوكية
ومــرورا بمرحلتــي التهيئــة وتنفيــذ الــدرس يف
،
ً
صــورة أنشــطة تعاونيــة ،ووصـ ً
ـول ملرحلــة التقويــم.
(  ) 5-1اختيــار وتنظيــم حجــرة الدراســة بام يتناســب
مــع بيئــة التعلــم اإللكــروين املمزوج.
(  ) 6-1تقســيم الــدرس إىل جمموعــة مــن املهــام
واألنشــطة ،التــي تتــوىل كل جمموعــة أداءهــا
بصــورة تعاونيــة إلكرتونيــة  ،حتــت إرشاف وتوجيــه
املعلــم ،مــن خــال تفاعلهــم مــع شاشــات الكتــاب
اإللكــروين املتــاح عــر شاشــة الكمبيوتــر.
(  ) 7-1اســتخدام أســاليب تقويــم تتناســب
مــع بيئــة التعلــم اإللكــروين املمــزوج  ،وهــي :
(تقويــم إلكــروين (فــردي) – تقويــم إلكــروين
(تعــاوين -تقويــم تعــاوين شــفهي للمجموعــة ككل
 -تقويــم فــردي يتــم بصــورة حتريريــة لــكل طالــب يف
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املجموعــة) ويتضــح ذلــك تفصيليــا يف جــدول رقــم
( )1ملحــق رقــم (.)2
 -1حتديــد مكونــات الدليــل :قــد اشــتمل الدليل عىل
جمموعــه مــن املكونــات األساســية تتمثــل يف (مقدمــة
الدليــل -األســاس الــذي يقــوم عليــه الدليــل -أدوار
املعلــم واإلرشــادات العامــة التــي جيــب مراعاهتــا
عنــد إدارتــه للتعلــم يف بيئــة التعلــم اإللكــروين
املمــزوج مــع التعلــم التعــاوين -األهــداف العامــة-
أدوات التعلــم اإللكــروين املســتخدمة يف التعلــم-
أســاليب التقويــم املســتخدمة وكيفيــة تنفيذهــا).
 .1ضبط دليل املعلم.
وذلــك بعــرض الدليــل عــى جمموعــة مــن املحكمــن
يف جمــال املناهــج وطــرق تدريــس العلــوم للحكــم عىل
صالحيتــه يف التدريــس  ،وإدارة التعلــم يف بيئــة التعلــم
اإللكــروين املمــزوج بالتعلــم التعــاوين للتعــرف عــى
آرائهــم فيــا يرتبــط باجلانــب املوضوعــي والشــكيل
للدليــل ،ونتــج عــن ذلــك إجــراء بعــض التعديــات
بنــاء عــى آراء الســادة املحكمــن ،وراعــى الباحث كل
املالحظــات واالقرتاحــات والتوجيهــات  ،وأخــذت
منهــا مــا يناســب طبيعــة الدراســة يف إعــداد الصــورة
النهائيــة للدليــل (*) ،وذلــك متهيــدً ا إلعــداد أوراق
وملفــات عمــل الطــاب اإللكرتونيــة واملطبوعــة .
هنــا البــد مــن توضيــح كيــف قمــت بإعــداد بطاقــة
املالحظــة لــأداء كــا رشحــت بشــكل تفصيــي؟
كيــف أعــددت االختبــار التحصيــي؟ وكيــف قمــت
بإعــداد الكتــاب اإللكــروين؟

إجراءات تنفيذ جتربة البحث:
 .1التطبيق القبيل ألدوات البحث:

تــم تطبيــق األدوات املســتخدمة يف البحــث
عــى جمموعــة البحــث بصــورة قبليــة لــكل مــن
املجموعتــن التجريبيتــن واملجموعــة الضابطــة يف
بدايــة الفصــل الــدرايس األول مــن العــام الــدرايس
 1435 -1434هـــ .وذلــك هبــدف حتديــد الدرجــة
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القبليــة الكليــة لــكل طالــب يف التطبيــق القبــي
ألدوات البحــث ،وقــام الباحــث بقــراءة وتوضيــح
ورشح التعليــات اخلاصــة بــكل أداة للطــاب قبــل
وأثنــاء التطبيــق .وقــد اســتغرقت مــدة التطبيــق القبــي
لــكل مــن االختبــار التحصيــي واختبــار املواقــف
املصــور ( )4حصــص ،بواقــع حصتــن لــكل منهــا،
و اســتغرقت مــدة التطبيــق القبــي لبطاقــة املالحظــة (
 ) 8حصــص ،عــى مــدار أربعــة أيــام بواقــع حصتــن
يوم ًيــا لــكل مــن املجموعتــن التجريبيتــن والضابطة.
 نتائج التطبيق القبيل :بعــد تصحيــح أدوات البحــث القبليــة (االختبــار
التحصيــي ،واختبــار املواقــف ،وبطاقــة املالحظــة)
للمجموعتــن التجريبيتــن والضابطــة ،تــم التأكــد
مــن تكافــؤ جمموعــات البحــث يف متغــرات البحــث
باســتخدام أســلوب حتليــل التبايــن «ف» One
 ،Way ANNOVAيف التطبيــق القبــي عــى أدوات
البحــث ،ثــم حســاب الداللــة اإلحصائيــة لقيمــة
«ف» ملعرفــة مــا إذا كانــت الفــروق دالــة إحصائيــا ،
حيــث يمكــن إجيازهــا فيــا يــي.

أوال :فيام يتعلق باالختبار:

للتأكيــد عــى عــدم وجــود فــروق بــن املجموعــات
الثــاث قبــل التطبيــق ،والتدليــل عــى أن املجموعات
متجانســة ،قــام الباحــث بحســاب داللــة الفــروق
بــن املجموعــات الثــاث باســتخدام اختبــار حتليــل
التبايــن (ف) ،ويوضــح جــدول رقــم ( ، )4ملحــق
رقــم ( )1نتائــج التحليــل اإلحصائــي (قيمــة «ف»)
لــدى أفــراد املجموعتــن التجريبيــة األوىل والثانيــة
 ،واملجموعــة الضابطــة يف االختبــار التحصيــي عــى
مســتويات (التذكــر  -الفهــم  -التطبيــق -التحليــل)،
وقــد أشــارت النتائــج إىل عــدم وجــود فــروق ذات
داللــة إحصائيــة بــن املجموعــات الثــاث يف التطبيــق
القبــي لالختبــار التحصيــي عنــد مســتوى () 0.05
عــى أبعــاد االختبــار ،وعــى االختبــار ككل  ،ممــا يــدل
عــى جتانــس املجموعــات قبليــا.
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ثانيا :فيام يتعلق باملالحظة:

يوضــح جــدول رقــم ( ، )5ملحــق رقــم ( )1نتائــج
التحليــل اإلحصائــي (جممــوع املربعــات ،متوســط
املربعــات ،وقيمــة «ف») لــدى أفــراد املجموعتــن
التجريبيــة األوىل والثانيــة  ،واملجموعــة الضابطــة
عــى بطاقــة املالحظــة ،إذ أوضحــت النتائــج عــدم
وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن املجموعــات
الثــاث يف التطبيــق القبــي لبطاقــة املالحظــة عنــد
مســتوى ( )0.05عــى أبعــاد البطاقــة ،وعــى البطاقــة
ككل  ،ممــا يــدل عــى جتانــس املجموعــات قبليــا.

 .2تدريس الوحدة ملجموعات البحث:

قــام الباحــث بالتدريــس لــكل مــن املجموعتــن
التجريبيتــن والضابطــة ،بعــدد مــن املدارس املتوســطة
بمحافظــة الزلفــي ،والتــي اختــرت عشــوائيا ،وهــي
مدرســة عــى بــن أيب طالــب املتوســطة ،ومدرســة
األندلــس املتوســطة  ،مدرســة امللــك فيصــل.
واســتغرقت مــدة التدريــس شــهرين تقريبــا ،وفقــا
للجــدول املــدريس املوضــوع مــن قبــل املدرســة
لتدريــس الفصــل الــدرايس األول ( 8أســابيع) بواقــع
ثــاث حصــص أســبوعيا  ،ويوضــح جــدول رقــم
( )1ملحــق رقــم (  )2اإلجــراءات التــي تــم اتباعهــا
لتدريــس الوحــدة ملجموعــة البحــث.

 .3التطبيق البعدي ألدوات البحث:

تــم تطبيــق أدوات البحــث عــى جمموعــة البحــث
بصــورة بعديــة لــكل مــن املجموعتــن التجريبيتــن
واملجموعــة الضابطــة يف هنايــة الفصــل الــدرايس
األول مــن العــام الــدرايس 1435 - 1434هــــ.
وذلــك هبــدف حتديــد الدرجــة البعديــة لــكل طالــب
يف التطبيــق البعــدي ألدوات البحــث ،وقــام الباحــث
بقــراءة وتوضيــح التعليــات اخلاصــة بــكل أداة
للطــاب قبــل وأثنــاء التطبيــق .وقــد اســتغرقت مــدة
التطبيــق البعــدي لــأدوات (  ) 4حصــص  ،بواقــع
حصتــن لــكل مــن االختبــار التحصيــي واختبــار
املواقــف املصــور ،و( )8حصــص لبطاقــة املالحظــة
لــكل مــن املجموعتــن التجريبيتــن والضابطــة.

نتائج البحث  ...مناقشتها وتفسريها:
إلجــراء املعاجلــة اإلحصائيــة اســتخدم الباحــث
باســتخدام برنامــج  * +SPSS/PCاإلصــدار 13
 for Window 13.0 SPSSوفيــا يــي عــرض
لنتائــــج البحـــث ومناقشــتها يف ضـــوء فــــروض
البحــث :

أوال :اختبار الفرض األول:

(توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى
( )0.05بــن متوســط درجــات طــاب املجموعــة
التجريبيــة األوىل (التعلــم املدمــج) ومتوســط درجات
طــاب املجموعــة التجريبيــة الثانيــة (التعليــم املــدار
باحلاســوب) يف التطبيــق البعــدي لالختبــار التحصيــي
لصالــح املجموعــة التجريبيــة األوليى ،ويف مســتويات
التذكــر ،والفهــم ،والتطبيــق ،والتحليــل لوحــدة «
طبيعــة العلــم»).
الختبــار صحــة هــذه الفــروض قــام الباحــث
بحســاب الفــروق بــن متوســطات درجــات
املجموعتــن التجريبيتــن يف التطبيــق البعــدي الختبار
التحصيــل العلمي باســتخدام اختبــار «ت» T - test
للعينــات املســتقلة Independent Samples T
 testلداللــة الفــروق بــن املتوســطات ،ثــم حســاب
الداللــة اإلحصائيــة لقيمــة «ت» ملعرفــة مــا إذا كانــت
الفــروق دالــة إحصائيــا ،ويوضــح جــدول ( )3هــذه
النتائــج.

عبد اهلل عواد احلريب :أثر استخدام التعلم اإللكرتوين املدمج يف تدريس العلوم عىل تنمية التحصيل الدرايس لدى طالب املرحلة املتوسطة
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جدول ( )3نتائج اختبار « ت » للفروق بني متوسطات درجات املجموعتني التجريبيتني يف اختبار التحصيل العلمي
البعدي عند مستويات(التذكر  -الفهم  -التطبيق  -التحليل -الدرجة الكلية للتحصيل)
البعد
التذكر
الفهم
التطبيق
التحليل
التحصيل

املجموعة

ن

املتوسط
(م)

االنحراف
املعياري
(ع)

التجريبية1
التجريبية2
التجريبية1
التجريبية2
التجريبية1
التجريبية2
التجريبية1
التجريبية2
التجريبية1
التجريبية2

43
45
43
45
43
45
43
45
43
45

23.84
23.49
13.02
8.40
16.0
6.9
3.28
1.00
41.74
33.26

5.76
4.14
3.64
4.72
0.66
0.73
1.05
1.08
10.72
8.71

** دالة عند مستوى ( ) 0.05

يف ضوء البيانات التي يظهرها اجلدول ُيالحظ:

 ال يوجــد فــرق ذو داللــة إحصائيــة بــن متوســطدرجــات طــاب املجموعــة التجريبيــة األوىل
ومتوســط درجــات طــاب املجموعــة التجريبيــة
الثانيــة يف مســتوى التذكــر عنــد مســتوى داللــة
إحصائيــة (.)0.05
 يوجــد فــرق ذو داللــة إحصائيــة بــن متوســطدرجــات طــاب املجموعــة التجريبيــة األوىل
ومتوســط درجــات طــاب املجموعــة التجريبيــة
الثانيــة يف مســتوى الفهــم عنــد مســتوى داللــة
( )0.05لصالــح املجموعــة األوىل األعــى متوســطا.
 يوجــد فــرق ذو داللــة إحصائيــة بــن متوســطدرجــات طــاب املجموعــة التجريبيــة األوىل
ومتوســط درجــات طــاب املجموعــة التجريبيــة
الثانيــة يف مســتوى التطبيــق عنــد مســتوى داللــة
( )0.05لصالــح املجموعــة األوىل األعــى متوســطا.
 يوجــد فــرق ذو داللــة إحصائيــة بــن متوســط98

حجم
التأثري
d

مقداره

صغري

د.ح

ت وداللتها
اإلحصائية

الدرجة
الكلية
لالختبار

n2

86

0.327

28

0.001

0.1

86

**5.130

16

0.23

1.33

كبري

86

**6.150

2

0.31

1.35

كبري

86

**11.361

4

0.60

2.57

كبري

86

**4.081

50

0.16

0.88

كبري

درجــات طــاب املجموعــة التجريبيــة األوىل
ومتوســط درجــات طــاب املجموعــة التجريبيــة
الثانيــة يف مســتوى التحليــل عنــد مســتوى داللــة
( )0.05لصالــح املجموعــة األوىل األعــى متوســطا.
 يوجــد فــرق ذو داللــة إحصائيــة بــن متوســطدرجــات طــاب املجموعــة التجريبيــة األوىل
ومتوســط درجــات طــاب املجموعــة التجريبيــة
الثانيــة يف التحصيــل بشــكل عــام عنــد مســتوى داللــة
إحصائيــة ( )0.05لصالــح املجموعــة األوىل والتــي
هــي أعــى متوســطا.
وعليــه يمكــن القــول  :إن هنــاك فروقــا جوهريــة
بــن متوســطي درجــات طــاب املجموعــة التجريبيــة
األوىل والتجريبيــة الثانيــة يف التطبيــق البعــدي الختبار
التحصيــل العلمــي ككل لصالــح املجموعــة التجريبية
األوىل  ،والتــي قــام تعليمهــا عــى أســاس التعلــم
املدمــج .ويتضــح ذلــك مــن ارتفــاع متوســط درجات
طــاب املجموعــة التجريبيــة األوىل يف التطبيــق
البعــدي لالختبــار التحصيــي عنــد مســتويات  :الفهم
والتطبيــق والتحليــل عــن متوســط درجــات طــاب
املجموعــة التجريبيــة الثانيــة ،بفــروق دالــة إحصائيــا
عنــد مســتوي داللــة ( )0.05لــكل مســتوى عــى
حــدة لصالــح طــاب املجموعــة التجريبيــة األويل.
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وأيضــا ارتفــاع متوســط درجــات طــاب املجموعــة
التجريبيــة األوىل يف التطبيــق البعــدي لالختبــار
التحصيــي ككل عــن متوســط درجــات طــاب
املجموعــة التجريبيــة الثانيــة ،بفــروق دالــة إحصائيــا،
عنــد مســتوى ( )0.05لصالــح طــاب املجموعــة
التجريبيــة األوىل.
ومما سبق يتم
 قبــول الفــرض الفرعــي األول ،والــذي ينــصعــى أنــه« :ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة
عنــد مســتوى داللــة ( )0.05بــن متوســط درجــات
طــاب املجموعــة التجريبيــة األوىل ومتوســط
درجــات طــاب املجموعــة التجريبيــة الثانيــة يف
التطبيــق البعــدي لالختبــار التحصيــي عنــد مســتوي
التذكــر ،حيــث قيمــة «ت» املحســوبة غــر دالــة
إحصائيــا عنــد مســتوى (.)0.05
 رفــض الفــرض الفرعــي الثــاين والــذي الــذي ينصعــى أنــه« :ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة
عنــد مســتوى داللــة ( )0.05بــن متوســط درجــات
طــاب املجموعــة التجريبيــة األوىل ومتوســط
درجــات طــاب املجموعــة التجريبيــة الثانيــة يف
التطبيــق البعــدي لالختبــار التحصيــي عنــد مســتوى
الفهــم ،حيــث قيمــة «ت» املحســوبة دالــة إحصائيــا
عنــد مســتوى (.)0.05
 رفــض الفــرض الفرعــي الثالــث والــذي الــذيينــص عــى أنــه« :ال توجــد فــروق ذات داللــة
إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة ( )0.05بــن
متوســط درجــات طــاب املجموعــة التجريبيــة األوىل
ومتوســط درجــات طــاب املجموعــة التجريبيــة
الثانيــة يف التطبيــق البعــدي لالختبــار التحصيــي عنــد
مســتوى التطبيــق ،حيــث قيمــة «ت» املحســوبة دالــة
إحصائيــ ًا عنــد مســتوى (.)0.05
 رفــض الفــرض الفرعــي الثالــث والــذي الــذيينــص عــى أنــه« :ال توجــد فــروق ذات داللــة
إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة ( )0.05بــن

متوســط درجــات طــاب املجموعــة التجريبيــة األوىل
ومتوســط درجــات طــاب املجموعــة التجريبيــة
الثانيــة يف التطبيــق البعــدي لالختبــار التحصيــي عنــد
مســتوى التحليــل ،حيــث قيمــة «ت» املحســوبة دالــة
إحصائيــا عنــد مســتوى (.)0.05
وبذلــك يمكــن قبــول الفــرض الرئيــي األول
جزئيــا .وبالرغــم مــن وجــود داللــة إحصائيــة للفــرق
بــن متوســطي درجــات املجموعتــن عنــد مســتوى
( )0.05إال أنــه ال يوضــح حجم تأثري املتغري املســتقل
(التعلــم املمــزوج) عــى املتغــر التابــع (التحصيــل
العلمــي) ،ومــن هنــا تظهــر احلاجــة لقيــاس ما يســمى
بحجــم التأثــر؛ لــذا اســتخدم الباحــث هلــذا الغــرض
حســاب (  ،)n2ويتضــح مــن اجلــدول الســابق
أن قيمــة  n2تــكاد تكــون معدومــة عنــد مســتوى
التذكــر ،حيــث تصــل قيمتهــا إيل  ،0.001وقيمــة
 n2عنــد مســتوى الفهــم تســاوي  ،0.23وهــذا
يــدل عــى أن  %23مــن التبايــن احلــادث يف درجــات
الطــاب عــى مســتوى الفهــم يرجــع إىل اســتخدام
التعلــم املمــزوج ،وقيمــة  n2عنــد مســتوى التطبيــق
تســاوي  ،0.31وهــذا يــدل عــى أن  %31مــن
التبايــن احلــادث يف درجــات الطــاب عــى مســتوى
التطبيــق يرجــع إىل اســتخدام التعلــم املمــزوج ،بينــا
كانــت قيمــة  n2عنــد مســتوى التحليــل تســاوي
 ،0.60وهــذا يــدل عــى أن  %60من التبايــن احلادث
يف درجــات الطــاب عــى مســتوى التحليــل يرجــع
إىل اســتخدام التعلــم املمــزوج .أمــا قيمــة  n2عنــد
الدرجــة الكليــة لالختبــار فكانــت تســاوي ،0.16
وهــو مــا يــدل عــى أن  %16مــن التبايــن احلــادث يف
درجــات الطــاب عــى مســتوى االختبــار التحصيــي
ككل يرجــع إىل اســتخدام التعلــم املمــزوج ،بمعنــي
أن املتغــر املســتقل (التعلــم املمــزوج ) يؤثــر عــى
املتغــر التابــع (التحصيــل العلمــي ) وللتعــرف
عــى قيمــة حجــم التأثــر ،حيــث كانــت قيمتهــا
املحســوبة عــى مســتوى التذكــر  ،0.1وهــي ُت َعــد
قيمــة صغــرة بمقارنتهــا باجلــدول املرجعــي لكوهــن
( )1988.26,Cohenواملوضــح يف اجلــدول رقــم
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( ،)18وبلغــت قيمــة  dاملحســوبة عــى مســتوى :
الفهــم ،التطبيــق ،التحليــل عــى الرتتيــب ،1.33
 ،0.89 ،2057 ،1.35وبمقارنتهــا مجيعــا باجلــدول
املرجعــي لكوهــن رقــم ( )18يتضــح أهنــا قيــم
كبــرة.
وبــا أن حجــم تأثــر التعلــم املمــزوج عــى التحصيــل
العلمــي ككل كبــر ألنــه يســاوي  ،0.89وهــو
مــا يــدل عــى فعاليــة التعلــم املمــزوج يف زيــادة
التحصيــل العلمــي يف مقــرر العلــوم .

ويمكن تفسري النتائج السابقة كام ييل :

فيــا يتعلــق بنتائــج الفــرض الفرعــي األول اخلاصــة
بنتائــج مســتوى التذكــر يف االختبــار التحصيــي :
 أســفرت النتائــج عــن ارتفــاع متوســط درجــاتاملجموعــة التجريبيــة األوىل ،وذلــك باملقارنــة
بمتوســط درجــات املجموعــة التجريبية الثانيــة ،إال أن
الفــروق بــن متوســط درجــات املجموعــة التجريبيــة
األوىل ومتوســط درجــات املجموعــة التجريبيــة الثانية
غــر دالــة إحصائيــا عنــد مســتوى ( ،)0.05ممــا يــدل
عــى عــدم إبــداء التعلــم اإللكــروين املمــزوج بالتعلم
التعــاوين لفاعليــة كبــرة يف تنميــة التذكــر ،أو تســاوي
األثــر الناتــج عــن اســتخدام التعلــم اإللكــروين
املمــزوج بالتعلــم التعــاوين مــع األثــر الناتــج عــن
اســتخدام اســراتيجية التعلــم التعــاوين يف تدريــس
العلــوم عــى تنميــة التذكــر ،وقــد يرجــع ذلــك إىل:
 أن التذكــر عمليــة عقليــة يتــم تدريــب الطــابوتنشــئتهم عليهــا منــذ بدايــة تعلمهــم يف الســنوات
الدراســية األوىل ،وبالتــايل فــإن مســتوى التذكــر
املعــريف لــدى الطالــب ال يعتمــد عــى اســتخدام
أدوات التعلــم اإللكــروين يف بنــاء خــرات التعلــم
أو عــى اســتخدام اســراتيجية بعينهــا ،وإنــا ترجــع
إىل طريقــة وعــادات االســتذكار لــدى الطالــب ،
والتعامــل مــع احلقائــق واملفاهيــم واملعلومــات
املتضمنــة يف وحــدات الدراســة.
 قــد يرجــع عــدم وجــود فــروق ذات داللــةإحصائيــة يف مســتوى التذكــر املعــريف بــن طــاب
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املجموعتــن التجريبيــة األوىل والتجريبيــة الثانيــة
إىل تطبيــق االختبــار التحصيــي البعــدي يف موعــد
اقــرب مــن موعــد انعقــاد اختبــارات هنايــة العــام
الــدرايس ،األمــر الــذي ُي َفــر ارتفــاع درجــات
حتصيــل الطــاب عــى مســتوى التذكــر املعــريف لــكل
مــن املجموعتــن .وبالتــايل مل يبـ ِ
ـد التعلــم اإللكــروين
ُ
املمــزوج فعاليــة كبــرة يف تنميــة مســتوى التذكــر
املعــريف لــدى الطــاب باملقارنــة بالتعلــم التعــاوين.
فيــا يتعلــق بتفــوق املجموعــة التجريبيــة األوىل
عــى التجريبيــة الثانيــة يف كل مــن مســتوى  :الفهــم
والتطبيــق والتحليــل ،وقــد يرجــع ذلــك إىل:
 طبيعــة التعلــم اإللكــروين املمــزوج بالتعلــمالتعــاوين ،والتــي تعتمــد عــى قيــام املتعلمــن بالعديــد
مــن األنشــطة التــي ترتبــط بالبحــث عــن املعرفــة
 ،وتفســرها واكتشــاف العالقــات بينهــا  ،ونقــد
األفــكار  ،وتوظيــف املفاهيــم  ،وربطهــا باملواقــف
احلياتيــة  ،باإلضافــة إىل تبــادل اخلــرات بــن
املتعلمــن ،ممــا يــؤدي إىل تثبيــت املعلومــات وإعــال
العقــل عنــد مســتويات عقليــة عليــا مثــل :الفهــم
والتطبيــق والتحليــل.
 قــد يرجــع االرتفــاع يف حتصيــل طــاب املجموعــةالتجريبيــة األوىل ،وذلــك باملقارنــة باملجموعــة
التجريبيــة الثانيــة عنــد مســتوى التطبيــق إىل تصميــم
أنشــطة املحتــوى عــى هيئــة مواقــف يتــم عرضهــا
وتفاعــل الطــاب معهــا إلكرتونيــا ،ممــا يســاعد
عــى تنميــة قــدرة الطــاب عــى فهــم الظواهــر
املختلفــة ووصفهــا ،وحتليلهــا إىل عنارصهــا املختلفــة،
واســتنتاج العالقــات بينهــا وتوظيفهــا يف املواقــف
املختلفــة بــا يســاهم يف تنميــة القــدرة عــى التطبيــق.
 يمكــن إرجــاع تفــوق طــاب املجموعــة التجريبيــةاألوىل باملقارنــة بطــاب املجموعــة التجريبيــة الثانيــة
عنــد مســتوى التحليــل إيل نمــوذج التصميــم التعليمي
لربجميــة الكتــاب اإللكــروين ،التــي اعتمــد تصميمهــا
عــى اســتخدام النصــوص و الوســائط املتعــددة فائقــة
التداخــل  ،Hypertext & Hypermediaومــا
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تتيحــه للطــاب من إمكانيــة تتبع املعلومــات واملفاهيم
وربطهــا ببعضهــا البعــض ،وحتليلهــا للتعــرف عىل كل
جوانبهــا ،واحلصــول عــى املعلومــات مــن مصادرهــا
اإللكرتونيــة املختلفــة ،واكتشــافها بأنفســهم  ،و ذلــك
باختيارهــم للمســار الــذي يالئمهــم ،ويصــل هبــم
للمعلومــات التــي حيتاجــون إليهــا ،فضــا عــن تنميــة
قدرهتــم عــى االنتبــاه والرتكيــز بــا يلــزم لتتبعهــم
الرســومات والصــور الفائقــة التداخــل ،ومتابعتهــم
املشــاهد الفيلميــة واملقاطــع الصوتيــة الســتخالص
املعلومــات واحلقائــق واملفاهيــم املتاحــة مــن خالهلــا،
وربطهــا ببعضهــا مــن خــال تتبعهــم للروابــط
فائقــة التداخــل  ،hyperlinksواســتخدام أنشــطة
املحــاكاة الكمبيوتريــة  ،Simulationممــا يتطلــب
مــن املتعلمــن الرتكيــز والتخطيــط ملتابعــة ودراســة
جوانــب التعلــم املتضمنــة بالربجميــة  ،وهــو مــا
يتفــق مــع دراســة كل مــن ()16-2005,1,Lewis
و( )1 6 -2 0 0 5 , 1 ,G e o & Z L e h a m a n
التــي توصلــت نتائجهــا إىل فعاليــة التعلــم
اإللكــروين ،يف تنميــة حتصيــل املتعلمــن  ،و

هــو مــا أكــده ( أمحــد حممــد ســامل.)2004،

ثانيا :اختبار الفرض الثاين:

(توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى
( )0.05بــن متوســط درجــات طــاب املجموعــة
التجريبيــة األوىل (التعلــم املدمــج) ومتوســط درجات
طــاب املجموعــة الضابطــة (التعلــم العــادي) يف
التطبيــق البعــدي لالختبــار التحصيــي لصالــح
املجموعــة التجريبيــة األوىل ،ويف مســتويات التذكــر،
والفهــم ،والتطبيــق ،والتحليــل «طبيعــة العلــم»)
الختبــار صحــة هــذا الفــرض قــام الباحــث بحســاب
فــروق املتوســطات بــن درجــات املجموعــة التجريبية
األوىل واملجموعــة الضابطــة يف التطبيــق البعــدي
الختبــار التحصيــل العلمــي باســتخدام اختبــار «
ت «  T - testللعينــات المســتقلة Independent
 Samples T testلداللــة الفروق بني املتوســطات،
ثــم حســاب الداللــة اإلحصائيــة لقيمــة « ت « ملعرفــة
مــا إذا كانــت الفــروق دالــة إحصائيــا.

جــدول ( )4نتائــج اختبــار « ت « للفــروق بــن متوســطات درجــات املجموعــة التجريبيــة األوىل و املجموعــة
الضابطــة  ،و حجــم تأثــر التعلــم املمــزوج يف اختبــار التحصيــل العلمــي البعــدي عنــد مســتويات(التذكر – الفهــم
– التطبيــق – التحليــل -الدرجــة الكليــة للتحصيــل).
البعد

املجموعة

ن

املتوسط

االنحراف
املعياري ع

التذكر

التجريبية1

43

23.84

5.76

الضابطة

49

8.9

0.79

التجريبية1

43

13.02

3.64

الضابطة

49

4.3

0.54

التجريبية1

43

1.60

0.66

الضابطة

49

1.00

0.00

التجريبية1

43

3.28

0.14

الضابطة

49

1.50

1.08

التجريبية1

43

41.74

10.72

الضابطة

49

12.50

0.81

الفهم
التطبيق
التحليل
التحصيل

د.ح

ت
وداللتها
اإلحصائية

الدرجة
الكلية
لالختبار

n2

حجم
التأثري d

مقداره

90

**27.58

28

0.89

5.73

كبري

90

**23.93

16

0.86

5

كبري

90

**17.04

2

0.76

2.01

كبري

90

**21.44

4

0.89

4.6

كبري

90

**26.32

50

0.89

5.69

كبري
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** دالة عند مستوى ( ) 0.05
يف ضوء البيانات التي يظهرها اجلدول يالحظ:
 يوجــد فــرق ذو داللــة إحصائيــة بــن متوســطدرجــات طــاب املجموعــة التجريبيــة األوىل
ومتوســط درجــات طــاب املجموعــة الضابطــة
يف مســتوى التذكــر عنــد مســتوى داللــة ()0.05
لصالــح املجموعــة األوىل األعــى متوســطا .
 يوجــد فــرق ذو داللــة إحصائيــة بــن متوســطدرجــات طــاب املجموعــة التجريبيــة األوىل
ومتوســط درجــات طــاب املجموعــة الضابطــة يف
مســتوى الفهــم عنــد مســتوى داللــة ( )0.01لصالح
املجموعــة األوىل األعــى متوســطا .يوجــد فــرق
ذو داللــة إحصائيــة بــن متوســط درجــات طــاب
املجموعــة التجريبيــة األوىل ومتوســط درجــات
طــاب املجموعــة الضابطــة يف مســتوى التطبيــق عنــد
مســتوى داللــة ( )0.01لصالــح املجموعــة األوىل
األعــى متوســطا.
 يوجــد فــرق ذو داللــة إحصائيــة بــن متوســطدرجــات طــاب املجموعــة التجريبيــة األوىل
ومتوســط درجــات طــاب املجموعــة الضابطــة يف
مســتوى التحليــل عنــد مســتوى داللــة ()0.01
لصالــح املجموعــة األوىل األعــى متوســطا .
 يوجــد فــرق ذو داللــة إحصائيــة بــن متوســطدرجــات طــاب املجموعــة التجريبيــة األوىل
ومتوســط درجــات طــاب املجموعــة الضابطــة يف
التحصيــل بشــكل عــام عنــد مســتوى داللــة ()0.01
لصالــح املجموعــة األوىل األعــى متوســطا  .يف ضــوء
ما ســبق يتــم قبــول الفــرض الثــاين للبحــث .وبالرغم
مــن وجــود داللــة إحصائيــة للفــرق بــن متوســطي
درجــات املجموعتــن عنــد مســتوى ( ،)0.001إال
أنــه ال يوضــح حجــم تأثــر املتغــر املســتقل (التعلــم
املمــزوج) عــى املتغــر التابــع (التحصيــل العلمــي).
وللتعــرف عــى فعاليــة املتغــر املســتقل أو حجــم
تأثــره عــى املتغــر التابــع (التحصيــل العلمــي
بمســتوياته األربعــة  :التذكــر ،الفهــم ،والتطبيــق،
والتحليــل) ،ومنهــا حســاب قيمــة حجــم التأثــر
والتــي يســتدل منهــا عــى مقــدار حجــم التأثــر.
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واجلــدول الســابق يوضــح نتيجــة ذلــك.
كــا يتضــح مــن اجلــدول الســابق أن قيمــة  nعنــد
مســتوى التذكــر تســاوي  ،0.89وهــذا يــدل عــى
أن  %89مــن التبايــن احلــادث يف درجــات الطــاب
عــى مســتوى التذكــر يرجــع إىل اســتخدام التعلــم
املمــزوج ،أمــا قيمــة  n2عنــد مســتوى الفهــم
فتســاوي  ،0.86وهــذا يــدل عــى أن  %86مــن
التبايــن احلــادث يف درجــات الطــاب عــى مســتوى
الفهــم يرجــع إىل اســتخدام التعلــم املمــزوج ،و
قيمــة  n2عنــد مســتوى التطبيــق تســاوي ،0.76
وهــذا يــدل عــى أن  %76مــن التبايــن احلــادث يف
درجــات الطــاب عــى مســتوى التطبيــق يرجــع
إىل اســتخدام التعلــم املمــزوج ،بينــا كانــت قيمــة
 n2عنــد مســتوى التحليــل تســاوي  ،0.84و هــذا
يــدل عــى أن  %84مــن التبايــن احلــادث يف درجــات
الطــاب عــى مســتوى التحليــل يرجــع إىل اســتخدام
التعلــم املمــزوج .أمــا قيمــة  n2عنــد الدرجــة الكليــة
لالختبــار فكانــت تســاوي  ،0.89وهــو مــا يــدل
عــى أن  %89مــن التبايــن احلــادث يف درجــات
الطــاب عــى مســتوى االختبــار التحصيــي ككل،
يرجــع إىل اســتخدام التعلــم املمــزوج ،بمعنــى أن
املتغــر املســتقل (التعلــم املمــزوج ) يؤثــر عــى املتغــر
التابــع (التحصيــل العلمــي).
وممــا ســبق يتضــح تــراوح نســب التبايــن يف قيــم
حجــم تأثــر التعلــم املمــزوج عــى مســتويات التذكر،
والفهــم ،والتطبيــق ،والتحليــل ،واالختبــار ككل مــا
بــن ، % 89: %76وهــي نســب كبــرة ،بنــاء عــى
مــا أشــار إليــه (أبــو حطــب ،صــادق )1996 ،بــأن
التبايــن الــذي يفــر حــوايل  %15مــن التبايــن الــكيل
ُي َعــد تأثــرا كبــرا  .و هــو مــا أكــده حســاب قيمــة
حجــم التأثــر ( ،* )dومقارنتهــا باجلــدول املرجعــي
لكوهــن ( )1988.26,Cohenو املوضــح يف
اجلــدول رقــم ( ،)18وكانــت قيمــة  dاملحســوبة
عــى مســتوى التذكــر ،والفهــم ،التطبيــق ،التحليــل،
عــى الرتتيــب هــي ،4.6 ،2.01 ،5 ،5.73 :و
بمقارنتهــا مجيعــا باجلــدول املرجعــي لكوهــن رقــم
( )18يتضــح أهنــا قيــم كبــرة ،كــا يتضــح أن حجــم
2
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تأثــر التعلــم املمــزوج عــى التحصيــل العلمــي ككل
كبــر ألنــه يســاوي  ،5.69وهــو مــا يــدل عــى
فعاليــة التعلــم املمــزوج يف زيــادة التحصيــل العلمــي
الــدرايس يف مقــرر العلــوم لوحــدة « طبيعــة العلــم «.
ثالثا :اختبار صحة الفرض الثالث:
(توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى
( )0.05بــن متوســط درجــات طــاب املجموعــة
التجريبيــة األوىل ومتوســط درجــات طــاب
املجموعــة التجريبيــة الثانيــة يف التطبيــق البعــدي
لبطاقــة مالحظــة اجلانــب املعــريف للمهــارات
العلميــة « لوحــدة طبيعــة العلــم « لصالــح املجموعــة

التجريبيــة األوىل).
الختبــار صحــة هــذه الفــروض قــام الباحــث
بحســاب فــروق املتوســطات بــن درجــات
املجموعتــن التجريبيتــن يف التطبيــق البعــدي لبطاقــة
املالحظــة للجانــب املعــريف للمهــارات العلميــة
باســتخدام اختبــار( ت )  T - testللعينــات املســتقلة
 Independent Samples T testلداللــة
الفــروق بــن املتوســطات ،ثــم حســاب الداللــة
اإلحصائيــة لقيمــة « ت « ملعرفــة مــا إذا كانــت الفروق
دالــة إحصائيــا ،ويوضــح جــدول ( )6هــذه النتائــج.

جدول ( ) 6نتائج اختبار «ت» للفروق بني متوسطات درجات املجموعتني التجريبيتني يف التطبيق البعدي لبطاقة
املالحظة للجانب املعريف للمهارات العلمية أبعاده الثالثة و االختبار ككل:
البعد

املجموعة

ن

املتوسط
م

االنحراف
املعياري ع

البعد األول

التجريبية1

43

28.23

1.84

جتريبية2

45

8.800

3.73

التجريبية1

43

10.56

1.34

جتريبية2

45

1.93

1.36

التجريبية1

43

13.39

1.29

جتريبية2

45

1.82

1.57

التجريبية1

43

51.26

3.39

جتريبية2

45

12.800

5.11

البعد الثاين
البعد الثالث
االختبار ككل

** دالــــة عنــــد مستــــوى (  ،) 0.05عند مســتوى
( ) 0.001

يف ضوء البيانات التي يظهرها اجلدول ُيالحظ:

وجــود فــروق جوهريــة بــن متوســطي درجــات
املجموعتــن التجريبيــة األوىل والثانيــة يف التطبيــق
البعــدي ألداة قيــاس اجلوانــب املعرفيــة للمهــارات
العلميــة احلديثــة (اختبــار املواقــف) لصالــح
املجموعــة التجريبيــة األوىل ،حيــث توضــح النتائــج
ارتفــاع متوســط درجــات طــاب املجموعــة

درجة احلرية د.ح

ت
وداللتها
اإلحصائية

الدرجة الكلية

86

**30.76

30

86

**26.44

11

86

**37.63

14

86

**41.43

55

التجريبيــة األوىل عــن متوســط درجــات طــاب
املجموعــة التجريبيــة الثانيــة يف التطبيــق البعــدي
الختبــار املواقــف عــى أبعــاده الثالثــة عنــد مســتوي
( )0.05لصالــح طــاب املجموعــة التجريبيــة
األوىل .كــا ُيالحــظ ارتفــاع متوســط درجــات
طــاب املجموعــة التجريبيــة األوىل عــن متوســط
درجــات طــاب املجموعــة التجريبيــة الثانيــة يف
التطبيــق البعــدي لبطاقــة املالحظــة للجانــب املعــريف
للمهــارات العلميــة ككل بفــروق دالــة إحصائيــا
عنــد مســتوى ( )0.05لصالــح طــاب املجموعــة
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التجريبيــة األوىل .وتوضــح هــذه الفروق الدالــة التأثري
الكبــر للعامــل املســتقل وهــو التعلــم اإللكــروين
املمــزوج عــى تنميــة اجلوانــب املعرفيــة للمهــارات
العلميــة ،حيــث كانــت قيــم» ت « دالــة عنــد مســتوى
( ،)0.05كــا كانــت قيــم» ت « دالــة عنــد مســتوى
( .) 0.001وبالرغــم مــن وجــود داللــة إحصائيــة
للفــرق بــن متوســطي درجــات املجموعتــن عنــد
مســتوى ( )0.001إال أنــه ال يوضــح حجــم تأثــر
املتغــر املســتقل ( التعلــم املمــزوج) عــى املتغــر
التابــع (اجلوانــب املعرفيــة للمهــارات العلميــة ) عــى
أبعادهــا الثالثــة والدرجــة الكليــة لوحــدة ( طبيعــة
العلــم ).

توصيــات البحــث  :يف ضــوء مــا أســفرت عنــه
نتائــج البحــث احلــايل يــويص الباحــث بــا يــي :

 اســتخدام التعلــم املمــزوج بالتعلــم التعــاوين يفتدريــس العلــوم ،وذلــك ملــا تنتجــه اســراتيجية
التعلــم التعــاوين مــن تعــاون ومشــاركة إجيابيــة
للطــاب يف عمليــة التعلــم والتعليــم ،ويف التفاعــل
معــا مــن أجــل حتقيــق األهــداف املرجــوة مــن املقــرر.
 إجــراء املزيــد مــن الدراســات حــول التعلــماإللكــروين ملعرفــة فعاليــة اســتخدام أنامطــه املختلفــة
يف مراحــل التعليــم العــام ،ويف جمــاالت أكاديميــة
أخــرى غــر العلــوم.
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املراجع
أوال  :املراجع العربية:

 )1أبــو هــوال ،امفــي ،والبــواب ،عبــر ،والشــناق،
قســيم( .)2004أثــر اســتخدام احلاســوب يف تدريــس
الكيميــاء املختــر اجلــاف عــى االجتاهــات العلميــة
لطــاب كليــة العلــوم باجلامعــة األردنيــة ،دراســات،
العلــوم الرتبويــة.432 -409 ،31 ،
 )2زيــن الديــن ،حممــد حممــود؛ الظاهــري  ،حييــى
محيــد ( .)2010فاعليــة برنامــج تدريبــي مقــرح يف
تنميــة مهــارات اســتخدام بعــض وســائط التعليــم
اإللكرتونيــة يف تعليــم العلــوم لــدى معلمــي املرحلــة
االبتدائيــة يف منطقــة مكــة املكرمــة ،النــدوة األوىل يف
تطبيقــات تقنيــة املعلومــات واالتصــال يف التعليــم
والتدريــب خــال الفــرة  14-12أبريــل  ،جامعــة
امللــك ســعود ،كليــة الرتبيــة ،قســم تقنيــات التعلــم.
 )3املوســى ،عبــد اهلل بــن عبــد العزیــز (.)2002
اســتخدام احلاســب اآليل يف التعليــم  .ط  . ٢الریــاض
 :فهرســة مكتبــة امللــك فهــد الوطنيــة أثنــاء النــر.
 )4احلذيفــي ،خالــد بــن فهد(١٤٢٨هـــ) .أثــر
اســتخدام التعليــم اإللكــروين عــى مســتوى
التحصيــل الــدرايس والقــدرات العقليــة واالجتــاه
نحــو مــادة العلــوم لــدى تالميــذ املرحلــة املتوســطة،
الريــاض :جملــة جامعــة امللــك ســعود ،م (،)٢٠
العلــوم الرتبويــة والدراســات اإلســامية .
 )5أبــو راس ،عبــد اهلل بــن ســعيد ( .)2008التعليــم
بواســطة احلاســب اآليل .جملــة التوثيــق الرتبــوي،
الريــاض :مركــز املعلومــات والتوثيــق العــريب  ،ع ٣٥
 ،ص .44
 )6الدرديــري ،إســاعيل حممــد( .)2002برنامــج
مقــرح لتدريــب معلمــي العلــوم عــى اســتخدام
التداخــل بــن العلــم والتكنولوجيــا واملجتمــع يف
تدريــس العلــوم ،جملــة البحــث يف الرتبيــة وعلــم
النفــس .مــج ،15 .ع .4 .ص.268 – 240 .
 )7ســامل ،أمحــد ( .)٢٠٠٤تكنولوجيــا التعليــم
والتعليــم اإللكــروين .الريــاض :مكتبــة الرشــد.
 )8عــز الديــن ،وهــدان ( 1426هـــ) .التعليــم

اإللكــروين ليــس تعليــا افرتاضيــا ،جملــة املعرفــة ،ع
 ،١٢٥ص .99- ٩٤
 )9اخلــان ،بــدر ( .)٢٠٠٥اســراتيجيات التعليــم
اإللكــروين .ترمجــة املوســوي ،عــي بــن رشف،
وآخريــن ،ســوريا :شــعاع للنــر والعلــوم .
 )10املوســى ،عبــد اهلل بــن عبــد العزیــز (.)2002
اســتخدام احلاســب اآليل يف التعليــم  .ط  . ٢الریــاض
 :فهرســة مكتبــة امللــك فهــد الوطنيــة أثنــاء النــر.
 )11احللفــاوي ،وليــد بــن ســامل (.)1427
مســتحدثات تكنولوجيــا التعليــم يف عــر
املعلومــات .ط. 1األردن :دار الفكــر .
 )12املومنــي ،إبراهيــم ( .)2002فاعليــة املعلمــن
يف تطبيــق نمــوذج بنائــي يف تدريــس العلــوم للصــف
الثالــث األســايس يف األردن ،دراســات ،العلــوم
الرتبويــة.)1(29،
 )13الشــهراين ،نــارص بــن عبــد اهلل (1430هـــ).
مطالــب اســتخدام التعليــم اإللكــروين يف تدريــس
العلــوم الطبيعيــة بالتعليــم العــايل مــن وجهــة نظــر
املختصــن» رســالة دكتــوراه غــر منشــورة ،جامعــة
أم القــرى  ،كليــة الرتبيــة  ،قســم املناهــج وطــرق
التدريــس.
 )14احلذيفــي ،خالــد بــن فهد(١٤٢٨هـــ) .أثــر
اســتخدام التعليــم اإللكــروين عــى مســتوى
التحصيــل الــدرايس والقــدرات العقليــة واالجتــاه
نحــو مــادة العلــوم لــدى تالميــذ املرحلــة املتوســطة،
الريــاض :جملــة جامعــة امللــك ســعود ،م (،)٢٠
العلــوم الرتبويــة والدراســات اإلســامية.
 )15الفــار ،إبراهيــم  ،شــاهني ،ســعاد (: )2001
املدرســة اإللكرتونيــة « E-schoolرؤى جديــدة
جليــل جديــد» ،املؤمتــر العلمــي الســنوي الثامــن,
اجلمعيــة املرصيــة لتكنولوجيــا التعليــم باالشــراك
مــع كليــة البنــات ،جامعــة حلــوان 31 : 29 ،أكتوبــر.
 )16الفــار ،إبراهيــم عبــد الوكيــل (: )2000
تربويــات احلاســوب وحتديــات مطلــع القــرن احلــادي
والعرشيــن ،الطبعــة الثانيــة ،دار الفكــر العــريب،
القاهــرة.
 )17اهلابــس ،عبــد اهلل  ،الكنــدري ،عبــد اهلل ()2000
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 :األســس العلميــة لتصميــم وحــدة تعليميــة عــر
اإلنرتنــت ،املجلــة الرتبويــة ،الكويــت ،املجلــد
اخلامــس عــر ،العــدد ( ،)57ص ص .199 : 167
 )18املوســى ،عبــد اهلل عبــد العزيــز (: )2002
التعليــم اإللكــروين ( مفهومــه  -خصائصــه -
فوائــده  -عوائقــه ) ورقــة عمــل مقدمــة إىل نــدوة
مدرســة املســتقبل بجامعــة امللــك ســعود ،يف الفــرة
مــن  17 – 16رجــب  23 : 22 / 1423أكتوبــر
ومتــاح عــى املوقــع التــايلhttp://wwww.ksu..
edu.sa/seminars/future-school/ Papers
/Almosa Papers. rtf
 )19مصطفــي ،فهيــم ( : )2004مهــارات
القــراءة اإللكرتونيــة رؤيــة مســتقبلية لتطويــر أســاليب
التفكــر يف مراحــل التعليــم العــام ريــاض األطفــال –
املتوســط – اإلعــدادي – الثانــوي ،الطبعــة األويل ،دار
الفكــر العــريب ،القاهــرة.
 )20أبــو حطــب ،فــؤاد  ،صــادق ،آمــال ( ) 1996
 :مناهــج البحــث وطــرق التحليــل اإلحصائــي يف
العلــوم الرتبويــة والنفســية واالجتامعيــة ،القاهــرة،
مكتبــة األنجلــو املرصيــة .
 )21بدير،كريــان حممــد عبــد الســام ( : )2004دور
الربجميــات اإللكرتونيــة يف تثقيــف الطفــل يف الروضة،
جملــة القــراءة واملعرفــة ،كليــة الرتبيــة ،جامعــة عــن
شــمس ،العــدد  ،35يونيــة ،ص ص .65 : 15
 )22العبيديــن ،مهــا( .)2005أثــر طريقتــي تدريــس
يف العمــل املخــري يف اكتســاب مهــارات عمليــات
العلــم وحتصيــل املفاهيــم العلميــة لطالبــات املرحلــة
الثانويــة يف مــادة الكيمياء يف األردن ،رســالة ماجســتري
غــر منشــورة ،جامعــة عــان العربيــة ،عــان ،األردن.
 )23عــي ،حممــد الســيد ( : )2000مصطلحــات
يف املناهــج و طــرق التدريــس ،الطبعــة الثانيــة،
املنصــورة ،عامــر للطباعــة و النــر.
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صورة المرأة في مدح ابن حمديس
دراسة موضوعية فنية
د /أنور يعقوب زمان

أستاذ مساعد جامعة طيبة
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية قسم اللغة العربية

امللخص

جــاءت هــذه الدراســة يف متهيــد وفصلــن ،تناولــت يف التمهيــد
احلديــث عــن غــريض املــدح والغــزل عنــد ابــن محديــس،
وهدفــه مــن املــدح ،وغايتــه مــن الغــزل ،ومــا متيــز بــه غزلــه.
ثــم تــرع الدراســة يف الفصــل األول وهــو الدراســة املوضوعيــة
لصــورة املــرأة يف قصائــد مديــح ابــن محديــس ،وهــو عبــارة
عــن مبحثــن :األول األوصــاف احلســية ،والثــاين األوصــاف
املعنويــة ،فتنــاول يف األوصــاف احلســية الشــعر والعينــن
واجلفــون ،واخلــد والفــم ومــا يتعلــق بــه ،والرقبــة ثــم
اخلــارصة ومــا حوهلــا ،والســاقني ،والرائحــة والقــوام عمومــا.
ويف املبحــث الثــاين تــم احلديــث عــن األمــور املعنويــة التــي
وصــف هبــا ابــن محديــس املحبوبــة يف قصائــد املديــح ،ومنهــا:
الشــوق هلــا ،وعــدم التمكــن مــن الوصــول إليهــا ،وعتاهبــا،
وصدودهــا وتعذيبهــا ،غرورهــا وغدرهــا ،وغري ذلك مــن أمور.
ويف الفصــل الثــاين انتقلــت الدراســة للحديــث عــن اجلوانــب
الفنيــة لصــورة املــرأة يف قصائــد مديــح ابــن محديــس،
وبــدأت باحلديــث عــن اللغــة ومــا فيهــا مــن ألفــاظ ،وبيــان
مــا اســتخدمه الشــاعر يف هــذا املجــال مــن ألفــاظ مــن
حيــث الليونــة والســهولة واأللفــة ،وأنــه اســتطاع توظيــف
األلفــاظ حســب مقتــى املقــام والســياق ،وتــم احلديــث عــن
األلفــاظ كذلــك مــن حيــث الغرابــة واجلزالــة ومــا غلــب
عليــه مــن وضــوح إال يف مواضــع اقتــى املقــام خالفــه.
ويف املبحــث الثــاين :جــرى احلديــث عــن الرتاكيــب،
وتــم فيــه احلديــث عــن التقديــم والتأخــر ومــا
كان هلــا مــن أثــر فيــا قصــده الشــاعر منهــا.
ويف املبحــث الثالــث تــم احلديــث عــن األســاليب،
وانــدرج حتتــه جمموعــة مــن العناويــن :فبــدأ احلديــث
عــن احلــوار وبيــان مــا فيــه مــن تشــويق وإثــارة للمتلقــي،
ثــم احلديــث عــن األســاليب اإلنشــائية مــن اســتفهام
ونــداء ،ومــا كان للشــاعر مــن براعــة يف اســتخدامهام.
ويف املبحــث الرابــع جــرى احلديــث عــن مصــادر الصــورة
الفنيــة ،ومنهــا الطبيعــة بنوعيهــا املتحركــة والصامتــة ،ثــم
احلديــث عــن املــوروث الثقــايف وتوظيــف ابــن محديــس لــه
يف هــذا الغــرض ،ثــم تــم احلديــث عــن وســائل تشــكيل
الصــورة الشــعرية ،مــن تشــخيص وجتســيد وتشــبيه،
فاحلديــث عــن التكــرار ،ومــن اجلوانــب التــي تناوهلــا مبحــث
الصــورة املفارقــة التصويريــة ومــا فيهــا مــن طبــاق ومقابلــة،
وآخــر مــا حتــدث عنــه هــذا املبحــث التصويــر باحلقيقــة.
ويف املبحــث اخلامــس واألخــر تــم احلديــث عــن
املوســيقى الداخليــة عمومــا ،واجلنــاس خصوصــا.
وآخــر مــا تعرضــه الدراســة النتائــج والتوصيــات.

Abstract
This study consists of an introduction, followed
by two chapters: the introduction sheds light
on the themes of panegyric and love poetry
of Ibn Ḥamdīs, focusing on his works’ goals
and characteristics. Then, the first chapter
contains two parts: the first highlights the
poetry’s description of the woman’a physical
appearance, such as her hair, eyes, eyelids,
cheeks, lips and nick, while the other studies
some moral attitudes, for example his passion
and inability to win her heart, her admonition and
neglection of him, besides her sweet arrogance.
The second chapter, which is divided into
six parts, studies the technical aspects of the
woman’s image in Ibn Ḥamdīs poetry beginning
by his poetic language; it shows how he tends
to appropriately employ kind and soft words
in the context, This section also analyses the
poet tendency to choose uncomplicated words,
except in some occasions. The second part of this
chapter deals with the sentences, and the impact
of anastrophe on the poet’s intentions. Then
comes the third part which discuss the poets
styles such as: using dialogue and questions to
attract the readers, while the fourth part surveys
the rhetorical image and its sources, for instance:
the static and motion nature, and how Ibn Ḥamdīs
relied on his cultural background to constitute
his poetry imagery using similes, metaphor and
metonymy. The final two parts deal with the
structure of Ibn Ḥamdīs’s poem and its internal
rhythm (music), while the conclusion sums up
the findings and recommendations of the study.

أنور يعقوب زمان :صورة املرأة يف مدح ابن محديس دراسة موضوعية فنية

107

جملة العلوم اإلنسانية واإلدارية  ،العدد ( )15اجلزء الثاين  ،ربيع األول 1440هـ  -ديسمرب 2018م
ُجبلــت النفــوس عــى حــب النســاء ملــا فيهــن مــن
مجــال ورقــة ودالل ،ولذلــك وجــد هلــن غــرض
كامــل يف األدب العــريب وهــو الغــزل ،وارتبــط هــذا
الغــرض بغــرض آخــر وأصبــح شــبه مــازم لــه وهــو
غــرض املديــح ،واختــذ بعــض الشــعراء صــورة املــرأة
مدخــ ً
ا للممــدوح لنيــل املــراد منــه ،لذلــك يقــوم
هــذا البحــث عــى بيــان الصــورة التــي رســمها ابــن
محديــس للمــرأة مــن خــال نــوع حمــدد مــن الشــعر،
وهــو شــعر املديــح.
ومــا هــدف إليــه البحــث هــو بيــان مــا متيــزت بــه
صــورة املــرأة يف املدائــح احلمديســية ،وأهنــا خمتلفــة
عــن تناوهلــا يف شــعر الغــزل.

والذي حفزين الختيار هذا املوضوع:

ارتبــاط ابــن محديــس بمجموعــة مــن النســاء ،ممــاو ّلــد لديــه نظــرة خاصــة للمــرأة يف حــال مــن التوقــر،
وليــس اللهــو والعبــث.
كثــرة القصائــد املدحيــة التــي حتــدث فيهــا ابــنمحديــس عــن املــرأة.
واملصــدر الرئيــس يف هــذه الدراســة هــو ديــوان
الشــاعر ،يــي ذلــك مــا كتــب حولــه مــن دراســات،
وأمههــا كتــاب مــن أدبــاء املغــرب واألندلــس :ابــن
محديــس الصقــي شــاعر ًا ،للدكتــور ســعد إســاعيل
شــلبي ،إضافــة إىل مــا يتعلــق بالنواحــي النقديــة،
واحلديــث منهــا بالــذات.
واملنهــج الــذي تســر عليــه الدراســة هــو املنهــج
التحليــي الفنــي ،حيــث تتــم معاجلــة النصــوص مــن
خاللــه ودراســة مــا فيهــا مــن قيــم فنيــة.
وســتتكون هــذه الدراســة مــن متهيــد وفصلــن
وخامتــة.
يتناول التمهيد املدح والغزل عند ابن محديس.
والفصــل األول عبــارة عــن دراســة موضوعيــة
تتنــاول اجلوانــب التــي ذكرهــا ابــن محديــس يف
حديثــه عــن املــرأة ،فتبــدأ بالوصــف الظاهــري مــن
األعــى لألســفل ،ثــم تنتقــل للحديــث عــن األمــور
املعنويــة.
ويتحــدث الفصــل الثــاين عــن النواحــي الفنيــة
لصــورة املــرأة يف مدائــح ابــن محديــس مــن حيــث:
108

اللغــة ،والرتاكيــب ،والصــور الفنيــة ،واملوســيقى.
أمــا اخلامتــة ف ُيذكــر فيهــا أهــم النتائــج والتوصيــات
التــي خلــص إليهــا البحــث.

التمهيد:

أكثــر ابــن محديــس يف ديوانــه مــن املديــح ،حيــث
وصلــت قصائــد مدحيــه إىل حــوايل  ،%50وهــذا إذا
عددنــا املقدمــات اخلمريــة والغزليــة مــن املديــح؛
ألهنــا وســيلة إليــه ،أمــا غزلــه اخلــاص بمقطوعاتــه
وقصائــده املســتقلة فقــد بلغــت نســبته  ،)1(%9و هــذا
البحــث ال يتحــدث عــن الغــزل وإنــا يتنــاول صــورة
املــرأة يف تلــك املدائــح.
وتــوزع مدحــه عــى منطقتــن :إفريقيــة واألندلــس.
ففــي األندلــس مل يمــدح إال املعتمــد وابنــه الرشــيد
فقــط(.)2
ويف إفريقيــة اتصــل ببنــي علنــاس وبنــي زيــري وبنــي
خراســان( ،)3واتصــل باألمــر متيــم( ،)4وديوانــه خيلــو
مــن مدحــه( ،)5لكنــه مــدح ابنــه حييــى ،فابنــه عــي
وأكثــر مــن مدحــه ،وكأنــه أحــس يف موقفــه ذلــك
تعويض ـ ًا عــا فاتــه مــن الدفــاع عــن صقليــة( ،)6وقــد
أكثــر ابــن محديــس مــن مــدح العــرب والفخــر هبــم
ووصــف حياهتــم( .)7يظهــر مــن ذلــك أن كان خيتــار
الرمــوز التــي متثــل العــزة والشــموخ والتــي يمكــن أن
تعيــد لــه بلــده صقليــة.
( )1انظــر :شــلبي ،ســعد إســاعيل ،مــن أدبــاء املغــرب
واألندلــس :ابــن محديــس الصقــي شــاعر ًا ،القاهــرة :دار
الفكــر العــريب ،ص.9
(  )2انظــر :ابــن محديــس ،ديــوان ابــن محديــس ،صححــه
وقــدم لــه :إحســان عبــاس ،بــروت :دار صــادر و دار بــروت،
1379هـــ1960-م ،املقدمــة ،ص.8
( )3انظر :نفسه ،ص.12
( )4انظــر :محــادة ،حممــد كــال ســليامن ،اخلطــاب الشــعري
عنــد ابــن محديــس الصقــي -دراســة أســلوبية ،ماجســتري،
قســم اللغــة العربيــة ،كليــة اآلداب ،اجلامعــة اإلســامية،
غــزة ،إرشاف :أ.د .يوســف شــحدت الكحلــوت1433 ،هـــ-
2012م ،ص.13
( )5انظر :نفسه ،ص.22
( )6انظــر :الــركايب ،جــودت ،يف األدب األندلــي ،دار
املعــارف ،ص.101
( )7انظر :الديوان ،املقدمة ،ص.14
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ويف ضــوء هــذه النســبة الكبــرة مــن شــعر املديــح
عنــد ابــن محديــس ُيعتقــد أنــه مــن الشــعراء الذيــن
أراقــوا مــاء وجههــم يف ســبيل الكســب املــادي ،لكــن
احلقيقــة أن هنــاك جانب ـ ًا ُخلقي ـ ًا أراده الشــاعر :وهــو
رســم النمــوذج الكامــل ملــا ينبغــي أن تكــون عليــه
الشــخصية الفاضلــة ،فهــو بذلــك يدفــع املجتمــع
إىل األمــام ورفــع مســتواه اخللقــي واالجتامعــي(،)8
كــا أنــه كان هيــدف إىل الســمو والرفعــة األدبيــة(،)9
وال شــك أن املنافســة قــد محلتــه عــى جتويــد قصائــده
ومدائحــه يف األندلــس( .)10ومعلــوم أنــه كان دائــم
الشــوق لصقليــة ،فكأنــه يبحــث عــن احلاكــم القائــد
الــذي يريــد أن يســتبي قلبــه ليعينــه عــى التخلــص
مــن النورمانديــن الذيــن اســتولوا عــى بلــده ،ويعينــه
عــى طردهــم منهــا .و»مل تفــارق صقليــة ذهــن
الشــاعر وال خيالــه ،وهــذا مــا يعرضــه شــعره ويظهــر
يف أغراضــه كلهــا»( .)11فابــن محديــس مل يمــدح ويــرق
مــاء وجهــه إال لغايــة نبيلــة يريدهــا وهــي اســتعادة
وطنــه ونــرة عشــرته.
ويذكــر ســعد شــلبي أن ممــا متيــز بــه ابــن محديــس يف
مدحيــه أنــه أدخــل يف قصائــد مدحــه قصائــد جديــدة
كالغــزل والوصــف والفخــر ،وبذلــك خيتلــف مدحــه
عــن مــدح الســابقني الــذي يدعــو إىل امللــل(.)12
وحقيقــة إن معظــم الشــعراء فعلــوا ذلــك ،وســيحاول
البحــث إيضــاح ذلــك عنــد ابــن محديــس مــن خــال
بيــان الصــور التــي ذكرهــا للمــرأة يف مدائحــه ممــا كان
جيــذب إليــه األســاع ،وبذلــك يكــون مــا فعلــه مزيــة
وليــس عيب ـ ًا.
( )8انظــر :شــلبي ،ســعد ،مــن أدبــاء املغــرب واألندلــس،
ص.20-19
( )9انظــر :محــادة ،ســليامن ،اخلطــاب الشــعري عنــد ابــن
محديــس ،ص.20
( )10انظر :الديوان ،املقدمة ،ص.11
( )11اســتيتي ،رأفــت حممــد ســعد ،ألفــاظ البيئــة الطبيعيــة
يف شــعر ابــن محديــس ،ماجســتري ،كليــة الدراســات العليــا،
جامعــة النجــاح الوطنيــة ،نابلــس2007 ،م ،إرشاف :أ.د.
حييــى جــر ،ص.15
( )12انظــر :شــلبي ،ســعد ،مــن أدبــاء املغــرب واألندلــس،
ص.20

واضطــر ابــن محديــس إىل ســلوك فــن املــدح وأن ينهل
منــه وهــو أبغــض املــوارد إليــه ،ولذلــك وجــد لزامـ ًا
جيمــل هــذا املــورد لنفســه وللنــاس
عــى نفســه أن ّ
مــن حولــه ،مــن خــال اإلرساف يف املقدمــة الغزليــة
واخلمريــة ،وليســتثري نشــاط نفســه(.)13
وألنــه يــرى املديــح صناعــة ،فــا ُيســتغرب افتنانــه
فيــه ،فيبــدؤه وجيملــه بالغــزل( .)14ويعــد هــذا إبــداع
مــن الشــاعر ،حيــث يســتعمل األســلوب األرقــى
لغايتــه حيــث يطلــب مــا يريــد بحســن تلطــف
وعــرض مجيــل.
واحلقيقــة أن ابــن محديــس مل يكــن مطبوع ـ ًا -غالب ـ ًا-
عندمــا قــال شــعر ًا يف املديــح بــل كان رجــل صنعــة،
وذلــك ليحقــق هدفــن :فحــاول أن يغــري نفســه
مــن جهــة لتقبــل عــى املــدح ،ويطلــع ســامعيه عــى
بواعثــه الفنيــة مــن جهــة أخــرى ،فذهــب إىل ألــوان
مــن املقدمــات حققــت لــه هذيــن اهلدفــن(.)15
وتظهــر شــخصية ابــن محديــس يف مقدماتــه الغزليــة
شــاكية متهالكــة( ،)16وهــذا الغالــب عــى مقدمــات
مدائحــه الغزليــة ،ولعــل الســبب يف ذلــك هــو أن
يظهــر نفســه حمتاجــ ًا ملعونــة اآلخريــن وعطفهــم،
فيظهــر تذللـــه للممــدوح ل ُيقبــل عليــه ويعينــه عــى
اســرداد بلــده املنكــوب.
إن غزل ابن محديس قسامن:
تقليــدي ،وهــو مــا يطلــق عليــه النســيب ،وهــو الــذي
يــأيت يف مقدمــات قصائــده.
()17
والثــاين؛ الغــزل الالهــي أو احلــي  ،الــذي
خصــص لــه قصائــد خاصــة ،وســيهتم البحــث
بالنــوع األول.
وهــذان القســان مــن غــزل ابــن محديــس توزعــا يف
ثالثــة مواضــع:
يف الشــعر الــذي أنشــده للغــزل ،وغالبــ ًا مــا يكــون
مقطوعــات.
( )13انظر :نفسه ،ص.22
( )14انظر :نفسه ،ص.23
( )15انظر :نفسه ،ص.27
( )16انظر :نفسه ،ص.44
( )17انظر :نفسه ،ص.92
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ويف بعــض املقطوعــات التــي أنشــدها يف جمالــس
األنــس واللهــو.
ويف بعــض مقدمــات املديــح ،وغالبـ ًا مــا يســهب فيهــا
الشــاعر يف بيــان عواطفــه نحــو املــرأة(.)18
والنســيب الــذي يذكــره ابــن محديــس يف مقدمــات
مدائحــه نوعــان:
نــوع تقليــدي ال يقصــد بــه التعبــر عــن عاطفتــه بقدر
مــا يقصــد الوفــاء للقيــم األدبيــة املعــرف هبا.
وقصائــد تنــم عــن عاطفــة رقيقــة ،أفصحــت عــن
حبــه الصــادق للفتــاة التــي هيواهــا حقيقــة ،وهــي
الفتــاة التــي عشــقها يف صقليــة ،وإن تعــددت
األســاء ،وهــذا يــدل عــى أنــه مــر بتجربــة حقيقيــة.
ولكــن هــذه املقدمــات املشــتعلة شــوق ًا بــدأت بصفــة
عامــة ختمــد جذورهــا وتفقــد شــحنتها العاطفيــة
شــيئ ًا فشــيئ ًا( ،)19فعــادت إىل النــوع األول.
ويظهــر أن غــزل ابــن محديــس يف مقدمــات مدائحــه
خيتلــف كليـ ًا عــن غزلــه يف القصائــد اخلاصــة بذلــك،
ً ()20
ـى حســيا»
فالنــوع الثــاين «وجدنــاه ينحــو بــه منحـ ً
وهــذا ال ينطبــق أبــد ًا عــى غزلــه يف مقدمــات مدائحه.
ولعــل مــن أســباب عــدم انحطــاط حديثــه عــن املــرأة
يف مقدمــات مدائحــه إىل جانــب احرتامــه وتوقــره
للممــدوح «رقــي املجتمــع وتطــوره واالرتقــاء
بالــذوق ورقــة املشــاعر وتيســر ســبيل االلتقــاء»(.)21
فتحولــت نظــرة الرجــل للمــرأة مــن الشــهوة واملتعــة
إىل أهنــا املشــاركة يف اهلمــوم.
«إن إرساف ابــن محديــس يف النســيب يف مقدمــات
مدائحــه دليــل عــى رواســب حــب يف قلبــه ،ويظهــر
أهنــا رواســب حبــه لصقليــة»( ،)22وقــد يطيــل يف ذلــك
النســيب( .)23لشــدة شــوقه لبلــده الســليب.

واستَو َث َقت من ٍ
نقاب َف َ
وق َوجنَتِها
َ ()25
ت َأ ْن َأل ُث َم َّ
الشفقا
َوإِنَّام َأ ْش َف َق ْ

( )18انظر :نفسه ،ص.93
( )19انظر :نفسه ،ص.97-96
( )20نفسه ،ص.103
( )21نفسه ،ص.106
( )22نفسه ،ص.108
( )23ضيــف ،أمحــد ،بالغــة العــرب يف األندلــس ،ط،2
تونــس :دار املعــارف للطباعــة والنــر1998 ،م ،ص.163

( )24الديوان ،ص.372
( )25الديوان ،ص.336
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املوضوعــات التــي تناوهلــا ابــن محديــس باحلديــث
عــن املــرأة يف مدائحــه ذات شــقني :حمسوســة
ومعنويــة ،ولذلــك ينقســم هــذا الفصــل إىل مبحثــن:
أوصــاف حســية ،وأوصــاف معنويــة.

املبحث األول :الوصف احليس:

مــن األمــور املحسوســة التــي ذكرهــا ابــن محديــس
عــن املــرأةَ ،
الشــعر ،حيــث مل يكثــر ابــن محديــس
احلديــث عــن َشــعر املــرأة يف مدائحــه ،فهــو يصــف
هــذا الشــعر بشــدة الســواد ،وهــذا دليــل عــى عــدم
كــر ســنها:

َوك ََأنَّام َ
ت َذوائِ ُبها
خاض ْ

من جفنها يف ِصب ِ
ِ
الكحل
غة
ْ

()24

وهــذا الشــعر لشــدة ســواده ٌ
ليــل ،فاملحبوبــة جتمــع
بــن ضديــن :شــدة ســواد الشــعر ،وشــدة بيــاض
اجلبــن ،بــل ســواد شــعرها جيعلهــا حمســودة .وال
يكتفــي بوصــف الشــعر بالســواد فحســب ،بــل يصفــه
بالطــول ،وطيــب الرائحــة.
وحتــدث عــن جبــن املوصوفــة وشــبهه بالشــفق،
وذكــر أهنــا تســره بنقاهبــا كــي ال يظهــر منــه يشء
فيقــدم الشــاعر عــى لثمــه.

إن أكثــر موضــوع حتــدث عنــه ابــن محديــس يف املــرأة
هــو عيناهــا ،فالعيــون أداة حــرب قاتلــة ،فهــي تــارة
أســهم تتتابــع عــى اجلــرح مــرار ًا ،بــل كأن هــذه
العيــون داخلهــا را ٍم مــن بنــي ثعــل .ومــن عجــب
رميهــا أهنــا ترمــي ســهمني مــن نصــل واحــد وكال
الســهمني أصــاب مقتــا .ويــرى الشــاعر أن القاتــل
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هــو طــرف ِ
املحــب ،وليــس طــرف املحبوبــة الســاحر،
ودليــل ذلــك أن رامــي الســهام إذا أخطــأ الرميــة
وعــاد ســهمه عليــه فــإن جرحــه ســيكون عظي ـ ًا:
َغ َرضــ ًا لــه
الرامــي بــه
وإذا انثنــى
ســهم عــى ّ
ٌ
()26
جبــار
ــر ُح منــه
ُ
جل ْ
فا ُ
وهــذه احلســناء ث ّبتــت نصــل ســهم عينيهــا لتقتــل
عاشــقها بعيــون ســاحرة.
والعينــان تــارة رمــاح طاعنــة ال ينفــع معهــا مطاعنــة،
وتــارة ســيوف قاتلــة ال ينفــع معهــا حــذر .وهــذه
األســلحة فاتكــة ولكــن نظــرات اجلميلــة أفتــك منهــا
وتصيــب إصابــات دقيقــة.
وخياطــب الالعــب بجميــع أنــواع األســلحة املاهــر يف
اســتخدامها ،بــأن العيــون اجلميلــة تلعــب بــه وتفتك،
فــا يغــر بقوتــه ومهارتــه.

ِ
واألس ِل
ب البيض بني البيض
ُمالع َ
َ
ِ ()27
ِ
األعني الن ُُّجل
ور
ْ
تالعبت بك ُح ُ

بــل يــرى أن أفتــك القتلة هن النســاء مجيــات العيون.
والعيــون مجيلــة واســعة ،تشــبه مــا ترتكــه يف قلــوب
الناظريــن مــن جــراح ،والعيــون وســيلة املــرأة يف
نقــل ســحرها ،ســاحرة يف حــال فتورهــا ،فكيــف
يف حــال متــام انفتاحهــا .وهــذه العيــون الســاحرة
تصيــب الصحيــح فتمرضــه وال يأتيهــا املــرض،
وتســحر احلليــم العاقــل ،والعابــد املتديــن .ومــن
حيــاول ســحر العيــون وصاحبتهــا فــإن العيــون
اجلميلــة تــرد الســحر يف نحــر ســاحرها ،بــل إهنــا
تســحر هــاروت ومــاروت ،وذلــك كلــه بنظــرة
دون حاجــة إىل نفــث أو غــره ،وهــذه العيــون
مــن شــدة إتقاهنــا للســحر كأهنــا مــن أرض بابــل:

ِ
احلسناء مقل ُة جؤ َذ ٍر
ويف ُب ْر ُق ِع
هاروت وماروت َط ْر َف ُه
ولو شا َم
ٌ
َحر بابِلهِ
السحر يف ن ِ
ِ
هبا ُر ّد كيدُ
َ
نييص حبائِلِه(.)28
َلا أص َبحا إِ ّل َق ْ
( )26الديوان ،ص.259
( )27الديوان ،ص.391
( )28الديوان ،ص.369-368

وعيوهنــا ليســت ســاحرة فحســب بــل ُمســكرة أيضـ ًا،
وينــدر أن يفيــق مــن ســكرها أحــد ،فعيوهنــا يمتــزج
فيهــا الســحر بالســكر ،ومــن يــرب مــن ســكر
العيــون اجلميلــة يف صغــر ســنه وهلــوه يبقــى أســر ًا
هلــا طــول عمــره ،وال ُيفــك مــن هــذا القيــد وال جيــد
تفرجي ـ ًا هلــذا الكــرب:

الصبا
َفام تَرى من رشهبا يف ّ
()29
ِ
ساح
يف ِر ْب َق ِة
السكر فهل من َ َ
وعيناهــا المعتــان كالــرق ،كــا أن عيوهنــا اجلميلــة
أداة صيــد وشــباك ألقــوى احليوانــات األســود ،بــل
يف موقــف آخــر يذكــر أهنــا تقنصــه يف حبهــا دون
أن تســتخدم أي رشك إال نظراهتــا .فعيناهــا فاتكــة
باألســود فكيــف ببنــي البــر ،فالظبــاء تقتــل بلحــظ
عيوهنــا ،ومــع ذلــك ال ُيقتــص منهــا وال جتــب عليهــا
ديــة ،وال يــدرك الثــأر منهــا.
كــا أن عيــون اجلميــات حتلــب دمــوع العشــاق،
وتورثهــم الكــرب واهلــم.
وبلغــة العيــون يطلــب منهــا الشــاعر الوصــل ،فتصده
باللغــة نفســها مشــرة بعينهــا رافضــة ذلــك الوصــل،
وتلــك العيــون احلســان جتعــل اجلســم يضعــف.
ونظراهتــا الســاحرة تغــور يف العقــول فــا ينفــع
معهــا تعقــل ،فنظــرة واحــدة كافيــة إلطــارة القلــوب
والعقــول ،فالنظــرة تقــدم الصبــوة واللهــو وتأخــذ
العقــل:

أظنّك مل ُت ْفت َْح عليك نواظِ ٌر
()30
طت صبو ًة َ
أخذ ْت عقال
إذا هي أ ْع ْ
ودمــوع املحبوبــة كأهنــا در جيــري عــى الــورد وهــي
خدودهــا.

( )29الديوان ،ص.98
( )30الديوان ،ص.375
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ومــن الصــور الطريفــة التــي صــور هبــا عينــي
املحبوبــة أهنــا مــن ســهام امليــر ،وقلبــه هــو اجلــزور
التــي ســتنحر ،فقلبــه معــذب مــن هاتــن العينــن
احلســناوين:

ويذكــر ســبب ًا آخــر المحــرار خــدود املحبوبــة كأهنــا
الياقــوت ،ومــا ذاك إال بســبب خجلهــا ،بــل إنــه
يراهــا حممــرة بســبب كثــرة الدمــاء ،دمــاء العاشــقني
الذيــن مل يتمكنــوا مــن الوصــول لقلبهــا ،وخاصــة
دمــه هــو.
وهــي هتتــم بجــال خدهــا فتضــع عليــه خليط ـ ًا مــن
الطيــب جيمــع بــن الكافــور واملســك.

وهــذه الصــورة مــن آثــار الثقافــة اجلاهليــة التــي
بقيــت آثارهــا حتــى ذلــك الوقــت.
ويــرى الشــاعر أن ممــا يضاعــف مــن نشــوة اخلمــر أن
تقدمهــا نســاء حســناوات العيــون .وعيــون اجلميالت
حلســنها ومالحتهــا يديــم النظــر إليهــا العاشــقون.
ليســت عيوهنــا فقــط املغريــة فحســب ،بــل كذلــك
جفوهنــا التــي تغطــي عينيهــا داعيــة للحــب مؤثــرة يف
القلــوب ،ومــا ســموها جفونـ ًا إال تشــبيه ًا هلــا بجفــن
الســيف ،فالعيــون ســيوف جارحــة حتتــاج إىل مــا
حيجزهــا عــن جــرح اآلخريــن ،ولذلــك فــإن أكثــر
ـارب هبــا
الســيوف ارتــواء مــن دمــاء النــاس التــي ُيـ َ
كثــر ًا ،وكذلــك أكثــر العيــون فتــكا بالنــاس كثــرة
نظــر النــاس إليهــا ،ولذلــك فاجلفــون ال يأمنهــا أحــد.
وهــي ترمــي حمبهــا بنظــرة جتعلــه خيــذل ويندحــر
عنــد القــرب منهــا ،فهــي نظــرة تنــم عــن اهلجــر،
ثــم تذهــب وتغــط يف ســبات عميــق مــن النــوم غــر
مكرتثــة بعاشــقها:

َت
تطوف هبا َمشو َق ُة القدّ زَر َفن ْ
ُ
من امل ِ ِ
َّ َ ()33
سك يف الكافور ُصدْ غ ًا ُم َعطفا

ومها ّ
والرقيب وإنّام
املعل
ُ

قلبي َّ
أعشار
املعذ ُب منهام
ُ

ٍ
ِ
ور َمت َ
خاذلة
بمقلة
ْك
َ

ِ
َه َج َرت َ
الوسنَا
ْك
وعاودت َ
َ

()31

()32

وهــذه املــرأة حريصــة عــى تغطيــة خدهــا اجلميــل،
فتصبــح صورهتــا مثــل الشــمس عندمــا تغطيهــا
الســحب.
ووصــف اخلــدود باالمتــاء ،وشــبهها بالــورد ،كــا أن
مجــال هــذه املــرأة وحســنها يظهــر يف خدهــا.
وفيــا يتعلــق باحلديــث عــن منطقــة الفــم عنــد
املوصوفــة ،وهــي مــن األمــور التــي أكثــر ابــن
محديــس احلديــث عنهــا بعــد العينــن يتحــدث عــن
أمــور عــدة أمههــا:
وصــف هــذا الفــم عموم ـ ًا بالضيــاء كأنــه شــمس أو
كوكــب منــر ،جيــذب النــاس إىل النظــر إليــه .وهــو
األقــاح ،الشــجر طيــب الرائحــة.
كام يصف شفتها بالسمرة واجلامل:

أشن ٍ
ملياء تبدي الدّ ر من ْ
َب
ُ

حيرق باألنوار ُجن َْح ال ُّظ َلم

()34

وتعــرض ابــن محديــس للحديــث عــن خــد املحبوبــة
ووجنتهــا ،فخدهــا غــض طــري ناعــم ،يشــبه شــقائق
النعــان ،بــل لشــدة نعومتــه لــو أن مق ّبــ ً
ا قبلــه
جلرحــه ،ولشــق خدهــا ،ومــع تشــقق خدهــا ال خيــرج
منــه دم وال يصبــح كرهيــ ًا ،بــل يصبــح هــذا اخلــد
الناعــم اجلميــل كالنبــت طيــب الرائحــة (األقــاح).

أمــا أســناهنا فيصفهــا بأهنــا در وحــى وبــرد،
ووصــف األســنان بالبيــاض ،وهــو بيــاض كبيــاض
يــد كليــم اهلل موســى ،وكبيــاض الزهــر ،ويصــور
هــذه األســنان بأهنــا نبــت األقــاح الطيــب الرائحــة،
وأن هــذه األســنان مضيئــة ،ولشــدة بياضهــا فإهنــا
حتــرق الظــام وجتعــل الكــون يشــع نــور ًا ،وشــبه

( )31الديوان ،ص.259
( )32الديوان ،ص.509

( )33الديوان ،ص.317
( )34الديوان ،ص.473
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أسناهنا بخطي در منريين كالربق:

أما تأ ّل َق من ِس ْم َط ْي َت َب ُّسمها

ٌ
ناظر برقا
برق إذا ما رآ ُه ٌ

()35

وممــا وصفــه ريقهــا ورضاهبــا ،وأنــه طيــب الطعــم
حلــو ،يســتطيب اجتنــاءه ،فطعمــه كاخلمــر والعســل
يــروي الظمــآن ،بــل إن مــن رشب منــه لــن جيــد
ظمــأ أبــد ًا ،وأن رشبــه مــن هــذا الرضــاب ســيوقعه
يف العشــق والولــع ،وهــذا ســيجر عليــه رش ًا دائــ ًا
وعذابـ ًا ،وســيصبح غارمـ ًا مدينـ ًا مــن رشب رضاهبــا،
ويصــف رضاهبــا بأنــه شــفاء للمريــض ،بــل إنــه حيــاة
للنــاس فمــن مل يــرب منــه يمــوت ،وأنــه مــاء عــذب
زالل بــارد ،بــارد حســ ًا وبــارد عــى القلــب ُيدخــل
عليــه الــرور ،وال ينضــب أبــد ًا ،ويصــف ريقهــا
بأنــه مثــل الطــل ،وهــو أضعــف املطــر.

فأمسيت منها ِ
بامء اللمى
ُ
()36
ُأ َر ّوي ُأوام ًا ْ
وأشفي سقاما

بــل إن ريقهــا ليعيــد احليــاة والنضــارة للجــادات،
فلــو اســتاكت بعــود يعــود خمــر ًا بســبب مالمســته
للــاء العــذب الــذي هــو كالعســل .بــل يســميها
يف بعــض أشــعاره (ر ّيــا) رغبــة يف أن يرتــوي مــن
رضاهبــا ،ولكنهــا تضــن بــه وتبخــل عــى عاشــقها.
وهــذا الريــق مــن أصفــى املــاء ،فهــو نــدى خــارج
مــن األقــاح.
وممــا تعــرض لــه ال ُقبــل التــي متنحهــا هــذه املحبوبــة،
فهــي ال تقــدم إال القبــل ،وال تفــي بــا عليهــا مــن
ديــون ومواعيــد للعاشــقني:

اعرتفت هبا
ديون ما
ُ
ِق َبيل ٌ

متَنى ُق َبيل
إال ألمن ََح ُ ْ

()37

ومقبلها خيرب بربودة وعذوبة ذلك التقبيل.
( )35الديوان ،ص.336
( )36الديوان ،ص.452
( )37الديوان ،ص.372

وعنــد احلديــث عــن كالمهــا يــرى ابــن محديــس أن
كالم هــذه املوصوفــة لعذوبتــه ورقتــه يســبي أهــل
العقــول ،بــل ينــزل الطيــور القويــة التــي تســكن يف
األماكــن العاليــة ،والتــي ال تنــزل إال ألمــر مهــم،
تنــزل مــن جباهلــا اســتعذاب ًا هلــذا الصــوت الرخيــم
والــكالم العــذب .وهــي ال تتكلــف وال تتغنــج
يف هــذا الــكالم ،بــل تتكلــم بطبيعتهــا ومــع ذلــك
يكــون هــذا الــكالم عذبــ ًا فاتنــ ًا .وكالمهــا لتنوعــه
وعذوبتــه كأنــه البســتان املرتــوي املــيء باألطايــب.
بــل إنــه عندمــا وصــف َركــب النســاء صــور حديثهــن
وعذوبتــه أن احليوانــات الشــاردة النافــرة تتقــرب
منهــن لتســمع هــذا احلديــث العــذب .ووصــف
حديثهــا بأنــه ســاحر لســامعه:

ف ُق ٍ
َو َع ْط ُ
لوب من ُد َماها بِ َمنطِ ٍق
ِ
ِ ِ()38
َفيل بِ
ِ
ك ٌ
الظباء الشوارد
تأنيس

وممــا تناولــه ابــن محديــس باحلديــث النَ َفــس ،ووصفــه
بأنــه شــديد الطيــب دائــ ًا ،بــل حتــى يف األوقــات
التــي تُكــره فيــه هــذه الرائحــة وهــو عنــد القيــام
مــن النــوم ،تكــون أنفاســها زكيــة كأن فيــه عطــر ًا.
بــل إن نفســها حيمــل أمــر ًا معنويــ ًا إىل جانــب كونــه
طيــب الريــح كاملســك فإنــه ُيشــعر باألمــن والســام،
ولطيــب هــذا النفــس فإنــه يدعــو النــاس إىل القــرب
منــه وشــمه.
كــا وصــف هــذه املحبوبــة يف حــال تبســمها وأن هــذا
التبســم منــر يظهــر وســط الظــام ،وأنــه يدخــل
األمــن والســكون عــى ناظــره حتــى لــو كانــت
النعامــة النافــرة.
ونــدر حديثــه عــن رقبــة املحبوبــة ،فوصفهــا بالبيــاض
ومجــال الرائحــة ،وأن املحــب مريــض القلــب
يشــتهيها ،فقــال:

يا َ
عليل القلب كم ذا تشتهي
()39
ِ
ّاب البنان
َس ْو َس َن
النحر َو ُعن َ

( )38الديوان ،ص.134
( )39الديوان ،ص.503
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وتعــرض ابــن محديــس إىل وصــف يــد املحبوبــة،
فأطــراف يدهــا تشــبه األغصــان اللينــة اجلنيــة املثمــرة.
وهــي طيبــة الريــح ،ويصــف بناهنــا بأنــه أبيــض مجيــل
حتــى يف حــال احلــزن.
وأنــه يــرب مــن يدهــا اخلمــر؛ ألهنــا خبــرة يف
تقديمهــا وســقيها ،وهــذه اليــد لبياضهــا ومجاهلــا
كأهنــا حــن تقــدم اخلمــر مثــل األزرار البيــض للثــوب
األمحــر.

فتجلوهم أيدي السقاة عرائس ًا
ُ

ترى الدّ ّر أزرار ًا ألثواهبا ُ
احلمر

ِ()40

وكثــرا مــا مجــع ابــن محديــس احلديــث عــن الصــدر
والــردف معــ ًا ،واجلامــع بينهــا االمتــاء ،ففــي
الصــدر يذكــر أنــه ممتلــئ بــا يقتــل القلــوب ،فهــو مثل
الرمــان والتفــاح ،بــل يصــور قامتهــا شــجرة وثامرهــا
الرمــان الــذي عــى صدرهــا ،فهــي جنــة وصدرهــا
رمــان مل تصــل إليــه يــد اجلــن فضــ ً
ا عــن اإلنــس،
ويؤكــد عــى حرصهــا أال يمــس أحــد هندهيــا ،فهــا
مثــل قلبهــا إن ملســه المــس ماتــت ،ولذلــك يتعجــب
مــن وجــود شــجرة جتــد أمل القطــف ،حيــث تتــأمل إن
حــاول أحــد ملــس هندهيــا.

ٍ
رم ُانا
يا هلا من جنّة ّ

ملس ُه راح ُة جان
ما َد َر ْت ما ُ

()41

ويصــف ابــن محديــس جيــد املــرأة ويذكــر نعومتهــا،
حيــث إن صغــار الــذر لــو مــر عــى جســمها جلرحــه.
وجلدهــا رقيــق لــو لبســت أرق املالبــس فإنــه يؤثــر
فيــه وإذا ُأريــد النقــش عــى جيدهــا اســتغربت،
لعلمهــا أنــه ال ينقــش عــى احلريــر لنعومتــه ورقتــه:

جسمها
جيرح
الذر ُ
َ
يكا ُد وليدُ ِّ
()42
صافحت منها أنامله اإلتبا
إذا
ْ

وهي صورة نادرة يف الشعر العريب عموما.
( )40الديوان ،ص.214
( )41الديوان ،ص.502
( )42الديوان ،ص.50
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وهــو ينظــم يف جيــد املــرأة الغــزال أمجــل الغــزل.
وهــذا اجليــد يف لونــه أبيــض مصفــر كالذهــب.
وخارصهتــا ضامــرة خفيفــة اللحــم لطيفــة اجلســم،
فهــي هيفــاء ،وهــي لشــدة ضمورهــا ال تثبــت
مالبســها عليهــا ،والضمــور مــن الصفــات اجلميلــة
املحبوبــة عنــد العــرب« .ولقــد كان التبايــن الظاهــر
بــن الــردف الثقيــل واخلــر النحيــل أكــر مواضــع
مجــال اجلســد األنثــوي عنــد شــعراء األندلــس»(،)43
ولذلــك فردفهــا ممتلــئ ،فهــو مثــل كثيــب الرمــل
(النقــا) ،وهــذا الــردف رداح ثقيــل ،واســتطاع أن
جيمــع يف بيــت واحــد وصــف خارصهتــا وردفهــا
فقــال:

وا رمحتا للصب من َل ٍ
وعة
ّ

بكل ر ّيا احلقف ِص ِ
ّ
فر الوشاح

()44

وبالنــزول يف جســم املوصوفــة أخــر ًا ،نجــده يصــف
ســاقيها باجلــال والضمــور ،ولكنــه ال يركــز عــى
شــكلها الظاهــري بــل هيتــم كثــر ًا بطريقــة مشــيها،
فمشــيتها مشــية متميــزة فيهــا اختيــال ،فهــي تشــبه
مــي الطيــور وخاصــة القطــاة ،بــل جلــال مشــيتها
ظهــر مــي الطيــور بجانبهــا قبيحــ ًا:

ُ
اختيال التيه يف مشيها
يميش

ش ِ
قطاة البطاح
فعدِّ عن َم ْ ِ

()45

وأخــر ًا فقــد وصــف ابــن محديــس املــرأة بأهنــا مجيلــة
عمومـ ًا ،وحديــث ابــن محديــس عــن اجلــال وأثــره يف
النفــس جعلــه متميــزا يف هــذا املجــال ،حيــث حــاول
اخلــروج مــن الوجدانيــات إىل الــكالم عــا جيــول يف
النفــوس ،ال مــن جهــة اخليــال ومــا بــه مــن اجلــال
( )43بالنثيــا ،آنخــل جنثالــث ،تاريــخ الفكــر األندلــي ،نقلــه
عــن اإلســبانية :د :حســن مؤنــس ،ط ،2القاهــرة :مكتبــة
الثقافــة الدينيــة1429 ،هـــ2008-م ،ص.64
( )44الديوان ،ص.98
( )45الديوان ،ص.99
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ال غــر ،بــل مــن جهــة التفكــر أيض ـ ًا ومــا يمــر بــه
اإلنســان ومــا يشــعر وحيــس مــن حــوادث احليــاة
وأشــكاهلا( ،)46فصورهتــا اجلميلــة حتــول العاقــل مــن
التعقــل إىل الطيــش ،وتــرد التائــب عــن توبتــه ،بــل
مجاهلــا يمنــع ناظرهــا مــن هجرهــا ،والناظــر إليهــا ال
يرجــع منهــا بعيــب ،وهــي مجيلــة كغصــن الروضــة،
بــل إهنــا جممــع احلســن فهــي بســتان متكامــل ،ومجاهلا
كأنــه يقــول لناظــره ال جنــاح وال إثــم عــى عابــد
اجلــال ،وال مــام عليــه ،بــل هــي معجبــة بجامهلــا.
واجلميــات ال غنــى للمــرء عــن وصلهــن ،فهــن
كاملــاء ال ارتــواء إال هبــن .ومجــال جســمها يشــبه
الغــزال ،ولكنــه ينبــه إىل عــدم التأمــل يف هــذا اجلــال؛
ألنــه قاتــل مثــل الفراشــة التــي تقصــد املصبــاح وفيــه
هالكهــا:

تقتبس من نور وجنتها سن ًا
ال
ْ

املصباح
إن الفراش َة َحت ُفها
ّ
ُ

وأمجــل اجلميــات جــوار املوصوفــة كالنعــل هلــا .كــا
وصــف جســمها بأنــه فضــة ،فالشــاعر مفتــون مقتــول
هبــذا اجلــال .واجلميــات أغرقنــه يف هــم احلــب.
أمــا قوامهــا ،فقوامهــا غصــن مســتقيم ،كعــود األراكة
وحولــه حــى مبتلــة ،ال باملــاء وإنــا بدمــوع املحبــن،
وجســمها خصــب ممتلــئ يــؤدي إىل هــزال ناظــره،
بــض يــودع حمبــه النحــول:

شاحب اجلس ِم ِ
ِ
ناحلِه
ب
لتوديع َص ٍّ

()48

وهــذا اجلســم يتثنــى أثنــاء قيامــه ممــا يغــري ناظــره،
وهــي ممشــوقة القــوام.

( )46ضيف ،أمحد ،بالغة العرب يف األندلس ،ص.151
( )47الديوان ،ص.102
( )48الديوان ،ص.398

ِ
ت
رحيان ٌة يف
لطيف الروح قد ُغ ِر َس ْ
()49
النسيم الذي ُتيي به النّسام
هلا
ُ
ورائحتهــا الطيبــة تكشــف عــن مــكان وجودهــا ،فــا
تســتطيع أن ختتبــئ عــن حمبيهــا.
وممــا ذكــره يف وصــف النســاء ،وصــف بنــات األعالج
الســبايا ،فمــن صفاهتــن أهنــن بيــض ،كغصــن البــان،
ووصــف شــعورهن بالعظيــم مــن احليــات (أســاود)
لعبــت هبــا خمالــب األســود:

عالج َس ْب َي َب ِ
ناتا
َهل تَذك ُُر األَ ُ
الرتائب ٍ
ِ
ِ
غادة
بيضاء
ِمن ك ُّل

()47

ووقفة ٍ
ِ
بض ِة اجلسم َغ ّض ٍة
رود ّ

وباحلديــث عــن رائحتهــا ،فاملوصوفــة طيبــة الريــح،
كأهنــا مغموســة يف مــاء ورد ،وشــبهها بالرحيانــة
املعروفــة بطيــب الريــح ،وشــبهها باملســك ،بــل
رائحتهــا حتيــا هبــا النفــوس:

ٍ
ٍ
ٍ
كأساود
بذوائب
جمذوبة
ِ
األجياد
		.
بى ُج ِع ْل َن قالئدَ
ب ُظ ً
متيش َكغُص ِن البان َِة املي ِ
اد
ْ
ّ
ِ
براثن
هبن
اآلساد(.)50
َع َب َث ْ
ُ
ت ّ
املبحث الثاين :الوصف املعنوي:

وبعــد هــذا الوصــف احلــي اجلســدي ألعضــاء
حمــددة للموصوفــة ،نجــد أن ابــن محديــس ذكــر
أوصافــ ًا معنويــة ممــا يتعلــق باملوصوفــة مــن ذلــك:
شــوقه هلــا :فقلبــه صــار لــه أجنحــة ويطــر إىل ذلــك
احلســن ،ولشــدة شــوقه هلــا يبكــي ،وبــكاؤه هييــج
العصفــور ،وعــى الرغــم مــن شــوقه الشــديد هلــا
فإنــه إذا التقــى هبــا يســكت وال يســتطيع الــكالم،
ولكــن شــوقه متكلــم أبــد ًا ،ولشــدة شــوقه هلــا
أصابــه اجلنــون ،وســالت امليــاه مــن عيونــه موقــدة
( )49الديوان ،ص.470
( )50الديوان ،ص.146
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الشــوق ،وقلبــه بــن علــو وانخفــاض لشــوقه إليهــا،
ولشــدة تعلقــه هبــا لــن ينشــغل عــن حبهــا .ويطلــب
مــن الريــح أن تعللــه ،فهــو ســاهر واملحبوبــة نائمــة،
والنــاس يلومونــه عــى هــذا الشــوق رغــم كــر ســنه،
لكــن غرامــه غــرام الصغــار:

قالوا َص َبا يا َمن رأى مستها ْم
ِ
()51
كه ٌل َو َه َوا ُه ُغال ْم
حجا ُه ْ
ويــزداد شــوقه كلــا رأى بيــاض بــرق أو ســمع
صــوت محــام أو شــم رائحــة بســتان.
وممــا ذكــره عــدم متكنــه مــن الوصــول إليهــا ،فرغــم
تقــارب الداريــن إال أنــه حيــس بالبعــد ،فدوهنــا أمواج
البحــار مــن املخاطــر والرقبــاء والوشــاة ،ولكــن عــى
الرغــم مــن ذلــك تتواصــل األرواح ،ورس اهلــوى
مكتــوم بــن الشــاعر واملوصوفــة:

األرواح ما بيننا
تسافر
ُ
ُ

والس فيام بيننا ذو اكتتام
ّ

()52

وممــا ذكــره ابــن محديــس مــن األمــور املعنويــة عــن
املوصوفــة عتاهبــا لــه عــى حبــه هلــا ،حيــث إن ذلــك
احلــب ســيقود إىل ذكرهــا والتولــه هبــا ،وهــي امــرأة
ختشــى مقالــة النــاس ،بــل إنــه متــادى بإرســال اهلدايــا
ممــا دفعهــا إىل رد هدايــاه وقادهــا إىل القــدوم بنفســها
وقــرع ســمعه بعتاهبــا ،ولكــن ذلــك العتــاب والقــرع
وقــع عــى أذنــه خفيفـ ًا لطيفـ ًا؛ ألنــه صــوت املحبوبة:

أقارع ًة سمعي بِثِ ْق ِل ِ
عتابا

ّ
سامع ال ّثقائِ ِل
خيف عىل سمعي ُ

()53

ووصــف إحــدى النســاء بأهنــا ال تعاتبــه ،ورأى
يف عــدم العتــاب انعــدام املحبــة ،فهــو يرجــو
منهــا العتــاب ليكــون دليــ ً
ا عــى حبهــا لــه:
( )51الديوان ،ص.459
( )52الديوان ،ص.460
( )53الديوان ،ص.394
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َصدّ ْت سليمى فام تأيت معاتب ًة

عتاب إذا ُ
حبل اهلوى انرصما
وال
َ

()54

وذكــر صدودهــا وإعراضهــا عنــه ،فاملوصوفــة ال
تلتفــت إىل حبــه هلــا ،فهــي صعبــة الوصــال ،ولذلــك
فهــو يطلــب منهــا أن تلتفــت لــه التفــات عطــف
وحنــان كــا تلتفــت الظبيــة لولدهــا« ،وعــدد قليــل
مــن الشــعراء التفــت إىل حبيبتــه فأشــار إىل حبهــا،
ونقــل صــورة خاطفــة مــن عاطفتهــا وأملــح إملاحــة
خفيفــة إىل غرامهــا»(.)55
ولصدودهــا ســبب ،فهــي تصــد وتنفــر مــن شــبيهها،
حيــث إهنــا بيضــاء وحمبهــا أبيــض الشــعر ،فاملفــرض
أن يكــون بينهــا انجــذاب ولكــن الواقــع بالضــد.
وهــذا دليــل عــى كــر ســنه ،لذلــك تعــرض عنــه.
وكان اســوداد شــعره يف الســابق يقودهــا إليــه لكــن
املشــيب قطــع حبــال الوصــل .ومتنــى لــو كان هــذا
اهلجــر يف وقــت اســوداد شــعر رأســه وشــبابه ،إذ إن
الشــيب مل جيعــل لــه قيمــة عنــد النســاء ،مثــل الصفــر
املهمــل ،ففــي شــبابه كان يتقــن احلديــث للحســان،
وجييــد اللهــو ،وأســبابه قريبــة منــه .ويــرى يف وصلهــا
إبقــاء حلياتــه ،ولعلمهــا بذلــك فإهنــا تتعمــد الصــدود
عنــه لتقتلــه.

ِ
صدّ ت ُ
البيض أما
البيض عن

بني َ
بيهني انجذاب
َ
الش َ
كان ما َ

()56

وهــي ال تصلــه بــل تتابــع اهلجــر ،واهلجــر ال ُينــى
منــه الثمــر ،إنــا جينــى الثمــر يف وقــت الوصــال.
ومــن أظهــر صفاتــه النفســية تعاســة النفــس واحلنــن،
والســبب يف ذلــك اضطــراره إىل اهلجــرة مــن وطنــه،
وأنــه مهــا حــاول اخلــروج مــن ذلــك فإنــه يظهــر
عــى شــعره(.)57
( )54الديوان ،ص.470
( )55أمــن ،بكــري شــيخ ،مطالعــات يف الشــعر اململوكــي
والعثــاين ،ط ،15بــروت :دار العلــم للماليــن2009 ،م،
ص.123
( )56الديوان ،ص.64
( )57ضيف ،أمحد ،بالغة العرب يف األندلس ،ص.148
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ولذلــك أكثــر مــن احلديــث عــن اهلجــر واحلرمــان.
«فهــو يشــعر بتأنيــب الضمــر؛ ألنــه تــرك وطنــه وهــو
يف حالــة حــرب»( )58ولذلــك يصــور املحبوبــة هاجــرة
لــه كــا هجــر هــو وطنــه ،فرييــد مــن املمــدوح أن
يعيــد الوئــام بينــه وبــن املحبوبــة ،يريــده أن يعيــد لــه
وطنــه.
وهــي يف إعراضهــا وصدودهــا مثــل األمــاين ،ولــو
جاءتــه بالوصــل جلاءتــه الدنيــا.
ويــرى أن وصــل اجلميــات جيعــل الوقــت يمــر
رسيع ـ ًا .ويــرىض منهــا بالوصــل حتــى لــو يف املنــام.
ويتعجــب أهنــا تغريــه ثــم هتجــره .وهــي تُعـ ِ
ـرض عنــه
وهــو يف حــال مــن الــذل ،ويتلطــف يف قولــه لعلهــا أن
تشــفق عليــه.
وحتــدث ابــن محديــس عــن تعذيــب املحبوبــة ملحبهــا
واســتلذاذها بذلــك ،بــل تنــام قريــرة العــن غــر
ملتفتــة ملــن يبيــت مريضــ ًا مــن هــذا احلــب ،ومــع
عــذاب حــب اجلميــات فإنــه يــراه عذبـ ًا .ويف موطــن
آخــر يتحــول العــذب إىل مــر ،وذلــك بســبب صغــر
ســنه.

ِ
القياس َم َع اهلوى
جت عىل َحدِّ
َخ َر ُ
()59
ْ
الكأس من بعد ما أحىل
فقل َمن َأم ّر
َ

ويســأهلا هــل ســتفدي قلــب عميــد هــده العشــق
أم هــي فاتكــة ال ختــاف مــن قتــل العبــاد وال ختــاف
عقوبــة املعبــود.
وممــا تناولــه ابــن محديــس باحلديــث ،ذكــر دالل
املوصوفــة وغنجهــا عــى عاشــقها ،فهــي تــرى يف
حســن َخلقهــا مســوغ ًا لذلــك الغنــج ،فهــي تغــر
وختتــال بذلــك اجلــال ،وتتدلــل كاألطفــال ،وهــي
غيــداء متــرض غريهــا بحســنها ودالهلــا ،وال يتعجــب
منهــا أن تكــون ظاملــة ،فالــذي دفعهــا إىل ذلــك
نعومتهــا ودالهلــا .ورغــم ظلمهــا البــن لــه ال جيــد
نــارصا.

( )58محــادة ،حممــد ،اخلطــاب الشــعري عنــد ابــن محديــس،
ص.17
( )59الديوان ،ص.375

ِ
غيداء ي ِ
باملالحة َد َُّلا
سق ُم
ُ ُ
ِجسم الع ِ
ِ ()60
َذاك ّ
ميد ك َ
دل الغيد
َ َ

وهــذه املوصوفــة مغــرورة بحســنها ومجاهلــا ،ولذلــك
ختضــع هلــا القلــوب رغــم صعوبــة أخالقهــا،
ولغرورهــا بجامهلــا فإهنــا ال تتكــرم بااللتفــات إىل
حمبهــا وال تصلــه ،وبســبب غرورهــا بجامهلــا وحســن
قوامهــا فإنــه ال حيــاول أن حيــب ردفــ ًا يصعــب
الوصــول إليــه.

بردف َغ ِري مرتَدَ ٍ
ٍ
ف
نت
فام ُفتِ ُ
ُْ
ِ ()61
ْت بِخَ ٍ
رص َغ ِري ُ ْ
مت ََص
وال ُجنِن ُ
وتنــاول باحلديــث غــدر املــرأة ،فهــي رسيعــة الغــدر،
تتقلــب مــن حمبــوب آلخــر ،ومــا ذلــك إال لثقتهــا
بحســنها ومجاهلــا ،فاحلســناوات حيســ ّن التــودد
والتلطــف ،فتعطــي بلســاهنا مــا ليــس يف قلبهــا ،وال
تكتفــي بالســكوت بــل تدعــي حبهــا لــه ،وليــس
عليهــا يشء مــن آثــار العشــق:

ِ
عني الوجدَ عار َي ًة
يا َهذه تَدَّ َ
ِ ()62
ِم َن الضنى َفدَ عي الشكوى َل ِن َعشقا
وهــي التــي تعــده ثــم ختلــف .لذلــك يطلــب مــن
أهــل احلــزم والعقــل أال يأمنــوا النســاء يف احلــب،
فهــن ُيدخلــن اجلنــون عــى اإلنســان وخيدعنــه،
خيدعــن حمبيهــن بالوعــود الكاذبــة ،بــل هــي التــي
ترســل لــه تفاحــة ق ّبلتهــا وعضــت جانبــ ًا منهــا
تشــويقا لــه ثــم ختــون وتغــدر .فهــي تســقي احلــب
ســ ًا ويظنــه شــاربه عســاً.
وهــي ال تفــي بمواعيدهــا بــل تؤجــل ومتاطــل،
ُ
وخلفهــا ذلــك مســتمر متتابــع ،ولــو وفــت وزارت
( )60الديوان ،ص.129
( )61الديوان ،ص.205
( )62الديوان ،ص.336
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فإهنــا تكــون زيــارة خفيفــة رسيعــة ،كجلســة اخلطيــب
بــن اخلطبتني:

زار ْت خلتَها مستعري ًة
وإن هي َ
()63
َلا ِمن َخ ِ
ِ
لستَه ال َع ْجىل
طيب
احلفل َج َ

كــا حتــدث ابــن محديــس عــن أمــور أخــرى ممــا
يتعلــق بوصــف املــرأة:
ففــي بعــض املواطــن ذكــر أن هــذه املوصوفــة تــزور
وال ختــاف الرقيــب ،وال يردعهــا لــوم الالئمــن.
ورغــم جلوســه معهــا أحيانــ ًا فــإن نــار احلــب ال
تنطفــئ وإنــا تتقــد وتــزداد اشــتعاالً ،وعــى الرغــم
مــن ذلــك فإنــه مل يفعــل معهــا حمرمــا ،مثــل الصائــم
الظامــئ ،إذا ُوجــد مــاء يف فمــه فإنــه ال يبتلــع منــه
شــيئ ًا.
كــا وصــف املــرأة الســاقية وأن مــا يف يدهــا حمــرق
لــكل هــم.
وإن مل يســتطع أن يلقــى حمبوبتــه يف أرض الواقــع فإنــه
جيتمــع هبــا يف أرض األحــام وحيقــق أمانيــه ،وال
يســتطيع أحــد أن يلومــه هنــاك ،وإذا كاد أن يصحــو
مــن منامــه وصلــه بمنــام آخــر كــي ال ينقطــع الوصل.
بــل إنــه حتــى يف أحالمــه عفيــف ال يقــرب ذنب ـ ًا.

لطائف أر ِ
واحنا
َو َم ّر ْت
ُ ْ
()64
بِ َلغ ِْو َاهل َوى ُ
حيث َم ّر ْت كراما

ٍ
راض بطيــف املحبوبــة ويشــبهه بأنــه مثــل
وهــو
الطيــب إن مل جتــد عينــه فإنــك واجــد رائحتــه.
وقــد يلتقــي بطيــف املحبوبــة ال يف منامــه وإنــا يف
ومهــه وخيالــه ،وهــذا الوهــم واخليــال جيعلهــا كأهنــا
متمثلــة أمــام عينيــه ،فــا يــدري مــا يــراه صدق ـ ًا أم
كذب ـ ًا .فذلــك اخليــال يصيبــه بــاألرق؛ ألنــه مشــتاق
للقياهــا .وحديــث ابــن محديــس عــن طيــف اخليــال
بكثــرة أثــر مــن آثــار معشــوقته الصقليــة ،وكأنــه وقــد
اســتعىص عليــه أن يزورهــا أو تــزوره حقيقــة جيــد
( )63الديوان ،ص.376
( )64الديوان ،ص.453
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العوض عنها يف طيف خياهلا(.)65
ويصفهــا بالعفــاف ،ودليــل ذلــك أهنــا ال تعــرف مــن
حيبهــا ممــن ال حيبهــا.

وهي من العفة مل تَدْ ِر َم ْن
()66
دون الغواين وهام
ُج ّن هبا َ

وهنــاك مــن يــرى أنــه لــو تــرك هــذه املقدمــات
الغزليــة لــكان خــر ًا لــه؛ ألهنــا ال حتمــل مــن جتاربــه
ومشــاعره إال القليــل ،وأهنــا تــرداد لصفــات العــذل
التــي توارثهــا الشــعراء مــن قبــل ،وإن وجــد فيهــا
نزعــة وجدانيــة كان ذلــك اســتجابة ملاضيــه وتأثــر ًا
بــه ال إخالصــ ًا حلــارضه واندماجــ ًا يف مفاتنــه(.)67
وكــا ذكــر بكــري شــيخ أمني أنــه ال يــكاد «شــاعر من
القدمــاء يشــذ عــن هــذه األوصــاف ،ولعــل الفــرق
الوحيــد بــن الشــعراء أن منهــم مــن وصــف اجلســد
كامـاً ،ومنهــم مــن اكتفى برســم بعــض أعضائهــا ،أو
تصويــر حديثهــا أو خلقهــا فاقتــر عــى أمــور جزئيــة
يف الوقــت الــذي حــاول غــره أن يتعــرض ألوصــاف
أكثــر وأشــمل وأعــم»(.)68
إن غــزل ابــن محديــس ووصفــه يتســم بالعفــة ،فهــو
مــن الغــزل العــذري ،ولعــل ســبب ذلــك أمــران:
احرتامــه وتوقــره للمــدوح ،إذ إن مثــل هــذا الغــزل
الفاحــش ال يليــق .والثــاين نظرتــه وتقديــره للمــرأة،
فهــو قــد عــرف املــرأة ذات رشف ومكانــة ،فبعــد
أن فقــد أمــه يف صغــره تولــت تربيتــه عمتــه التــي
كــ ّن هلــا غايــة االحــرام والتبجيــل ،ثــم تــزوج
بجاريــة عرفــت حقــوق الزوجيــة ،لكنــه فجــع
بغرقهــا ،كــا أنــه رأى مــن البنــت الوفــاء واملحبــة
ألبيهــا ،عندمــا ُأشــيع عنــه أنــه تــويف فحزنــت
ابنتــه لذلــك حزنــ ًا شــديد ًا أودى بحياهتــا .لذلــك
كانــت نظرتــه للمــرأة نظــرة إجــال وإكبــار.
( )65انظــر :شــلبي ،ســعد ،مــن أدبــاء املغــرب واألندلــس،
ص.107-106
( )66الديوان ،ص.460
( )67انظــر :شــلبي ،ســعد ،مــن أدبــاء املغــرب واألندلــس،
ص.24
( )68أمــن ،بكــري شــيخ ،مطالعــات يف الشــعر اململوكــي
والعثــاين ،ص.119
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وابــن محديــس يف مدائحــه تلــك عنــد حديثــه عــن املــرأة،
ال ُيبــن عــن حقيقــة هــذه املــرأة ومــن هــي ،فهــو ال يتغــزل
بامــرأة بعينهــا ،حتــى عندمــا يتحــدث عــن جمموعــة مــن
النســاء فإهنــن ال ُيعرفــن ،وإنــا حديثــه حديــث عــام.

الدراسة الفنية

الفصل الثاين

إن ممــا يتعلــق بالدراســة الفنيــة لصــورة املــرأة يف
مدائــح ابــن محديــس ،أمــور عــدة وهــي :اللغــة،
الرتاكيــب ،األســاليب ،الصــورة الفنيــة ،املوســيقى.
ونبــدأ باحلديــث عــن:

املبحث األول :اللغة:
األلفاظ:

إذا كانــت العاطفــة واخليــال مهــا جوهــري الصــورة
فــإن اللغــة بموســيقاها وكلامهتــا وصيغهــا وتراكيبهــا
ودالالهتــا هــي الوســيلة التــي تربزمهــا( ،)69فالصــورة
الشــعرية هــي الشــكل الفنــي الــذي تتخــذه األلفــاظ
والعبــارات بعــد أن ينظمهــا الشــاعر يف ســياق بيــاين
خــاص ليعــر عــن جانــب مــن جوانــب التجربــة
الشــعرية الكاملــة يف القصيــدة ،مســتخدم ًا طاقــات
اللغــة وإمكاناهتــا ،فاأللفــاظ والعبــارات مادة الشــاعر
األوىل التــي يصــوغ منهــا ذلــك الشــكل الفنــي(،)70
واألســلوب هــو طريقــة التعبــر ،فيجــب أن يكــون
العــرض مجي ـ ً
ا وليــس عرض ـ ًا جامــد ًا لألفــكار(،)71
فاألســلوب اجلميــل ممــا ُي ِ
ظهــر قــوة عاطفــة الشــاعر
وعمــق تفكــره ،والعكــس بالعكــس فاألســلوب
الــرديء يعيــب هــذه األشــياء( ،)72والــذي حيــدد قيمــة
( )69انظــر :الشــورى ،مصطفــى عبــد الشــايف ،شــعر الرثــاء
يف العــر اجلاهــي دراســة فنيــة ، ،بــروت :الــدار اجلامعيــة،
1983م ،ص.248
( )70انظــر :القــط ،عبــد القــادر ،االجتــاه الوجــداين يف الشــعر
العــريب املعــارص ،بــروت :دار النهضــة العربيــة1978 ،م،
ص.435
( )71انظــر :أبــو شــارب ،مصطفــى ،الشــعراء املروانيــون يف
األندلــس ،ط ،1الريــاض :دار املفردات1418 ،هـــ1998-م،
ص.290
( )72انظــر :الســلمي ،عبــد الرمحــن بــن رجاء اهلل ،شــعر األرس
بــن أيب فــراس احلمــداين واملعتمــد بــن عباد-دراســة ِ
موازنــة،
ماجســتري ،قســم األدب والبالغــة ،كليــة اللغــة العربيــة،
اجلامعــة اإلســامية ،املدينــة املنــورة1424/1423 ،هـــ،
إرشاف :د :حممــد فايــد هيــكل ،ص.355

األلفــاظ العاطفــة أو احلركــة التــي يســبغها الشــاعر
عليهــا ،فالشــعر لــه لغتــه اخلاصــة ،وليــس عرضــ ًا
لألفــكار فقــط ،بــل هــو عــرض مجيــل(.)73
ذهــب النقــاد إىل أن أفضــل األلفــاظ مــا كان
ســمح ًا ســهل خمــارج احلــروف مــن مواضعهــا(،)74
والســهولة مــع عــدم االبتــذال عنرص مهـــم يف إبـــداع
املبدعــن( ،)75وقــد كان ابــن محديــس حريصــ ًا عــى
األلفــاظ العذبــة الرقيقــة التــي يالئــم بعضهــا بعضـ ًا،
وتتجــاور يف نســق موســيقي أخــاذ(.)76
ويتــرب اجلــال إىل اللفــظ مــن األصــوات التــي
تتكــون منهــا ،ويــري مــن اللفــظ إىل البيــت ومــن
البيــت إىل القصيــدة إذا توافــر بينهــا مجيعــ ًا حســن
جــوار ،وعندئــذ تســتدعي اللفظــة صــور ًا تســتطيع
اإلحيــاء الكامــل(.)77
إذن فلــكل شــاعر هــدف واحــد يف قصيدتــه ،هــو
رصــد الكلــات وبنــاء اجلمــل هبــا بطريقــة تضمــن
هلــا االنســجام حتــى لــو كان العــرف اللغــوي يقــف
عنــد حــدود معينــة(.)78

السهولة واللني واأللفة:

األلفــاظ تنقســم يف االســتعامل إىل جزلــة ورقيقــة
ولــكل منهــا موضــع حيســن اســتعامله فيــه،
فالرقيــق يســتعمل يف وصــف األشــواق وذكــر أيــام
البعـــاد ويف اسـتـجــــاب املــــودات ومـالينــــات

( )73نفسه ،ص.354
( )74انظــر :الرباعــي ،عبــد القــادر ،الصــورة الفنيــة يف النقــد
الشعري-دراســة يف النظريــة والتطبيــق ،ط ،1الريــاض :دار
العلــوم1405 ،هـــ1984-م ،ص.22
( )75انظــر :اهلليــل ،عبــد الرمحــن ،عمــرو بن مسعدة-ســرته،
وتراثــه النثري-دراســة ومجعــ ًا وتوثيقــ ًا ،ط1422 ،1هـــ-
2001م ،ص.66
( )76انظــر :شــلبي ،ســعد ،مــن أدبــاء املغــرب واألندلــس،
ص.197
( )77انظــر :شــلبي ،ســعد ،مــن أدبــاء املغــرب واألندلــس،
ص .202نقــ ً
ا عــن :الشــعر والفنــون اجلميلــة ،ص.20
(هكــذا وجدتــه يف األصــل ،واألصــل ال توجــد فيــه قائمــة
مراجــع ،ومؤلفــه إبراهيــم العريــض ،دار املعــارف1952 ،م).
( )78انظــر :الشــورى ،مصطفــى ،شــعر الرثــاء يف العــر
اجلاهــي ،ص.245
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االستعــطــاف(.)79
أي التعبــر عــن العواطــف الرقيقــة اللينــة ،ومــن
أمههــا الغــزل .وليــس معنــى الرقيــق أن يكــون
ركيــك ًا سفســف ًا وإنــا هــو اللطيــف الرقيــق احلاشــية
الناعــم( .)80يقــول ابــن محديــس يف مطلــع قصيــدة
يمــدح فيهــا املعتمــد:

يتابــع الشــاعر التعبــر برقــة باســتخدام (الرشــفات
مرويتــي) ومــا فيهــا مــن ترقــق مؤثــر عــى الســامع،
ومــا يــدل عــى تلــذذه بذلــك إضافــة التلــذذ لضمــر
املتكلــم .ورغــم أن الشــاعر انتقــل للحديــث عــن
الغــدر واهلجــران إال أنــه مل يســتخدم لفظــة عنيفــة،
وإنــا اســتخدم لفظــة (حلظــات) ومــا تدخلــه يف نفــس
الســامع مــن ّ
دل وغنــج .ثــم يتابــع أن تلــك املقلــة
الســكر واخلبــل عــى الناظــر .ويالحــظ عــى
تدخــل ُ
هــذه األلفــاظ رقتهــا وعــدم ركاكتهــا فهــي قــادرة
عــى «جتــاوز ســمع املتلقــي إىل التغلغــل يف وجدانــه
وحتــرك املشــاعر واألحاســيس الغافيــة فيــه»(.) 82

و َل َق َّلام يصحو امرؤ حك ََمت

فألفــاظ النــص موحيــة بــا جيــده الشــاعر مــن مجــال
هلــذه املوصوفــة وعشــقه هلــا املؤثــر يف عقلــه وفكــره،
وعــدم متكنــه مــن الوصــول إليهــا.

ِ
ونرجس ا ُمل َق ِل
اخلدود
ور ُد
ُ
ْ

وموارد الر َش ِ
فات ُم ْر ِو َيتي
ُ ّ
ظات ِ
ْك بال ّلح ِ
َخ َذ َلت َ
خاذ َل ٌة
َ
ِم ْن ُم ْق َل ٍة َن َق َلتْك قهوهتا
أنظم يف
ّإن امرؤ ما ُ
زلت ُ

ّت عىل نظري
وجن ّي ٍة َضن ْ

َت غالل َة خدّ ها بدمي
َص َبغ ْ
عدَ ال ِ
بسام َعتي َع ِن ال َع َذ ِل
َ
ُ
حيث امليا ُه مثري ٌة ُغ َليل
األج ِل
يف اإلجل ْترسل أسهم َ

بالسك ِْر من َخ َب ٍل إىل َخ َب ِل
ُّ
ِ
ُؤوس األَ ُ ِ
عي الن ُُّج ِل
فيه ك ُ
ِ
ِ
الغزل
جيد الغزال قالئدَ

اخل ِ
جني َو ْر ِد الوجن َِة َ
ضل
بِ ّ
ِ ()81
إن مل يكن فبِ َعندَ ِم اخلجل

يفتتــح الشــاعر قصيدتــه بلفظــة (ورد) التــي تــدل عىل
اللطــف واجلــال ،وأضافهــا إىل اخلــد ،ثــم عطــف
عليهــا كلمــة النرجــس املوحيــة بالرقــة واجلــال ،ثــم
( )89انظــر :ابــن األثــر ،املثــل الســائر ،قدمــه وعلــق عليــه :د:
أمحــد احلــويف و د :بــدوي طبانــة ،ط ،2دار هنضــة مــر للطبــع
والنرش.185/1 ،
( )80نفسه.186-185/1 ،
( )81الديوان ،ص.372-371
120

والســهولة معناهــا أال تكــون الكلمــة مكونــة مــن
حــروف متنافــرة يصعــب عــى اللســان النطــق هبــا،
واأللفــة أن تكــون الكلمــة واضحــة املعنــى ال حتتــاج
إىل بحــث وتنقيــب ليفهــم الســامع مــاذا يريــد الشــاعر
أن يقــول( .)83ولذلــك يقــال عمومــ ًا يف أبيــات ابــن
محديــس عندمــا حتــدث عــن املــرأة يف مدائحــه أن
ألفاظهــا ســهلة بينهــا ألفــة ،وتقــل فيهــا الغرابــة.

الغرابة(*) واجلزالة:
إن الغرابــة املوجــودة يف الشــعر األندلــي يف الغالــب
ليســت مــن احلوشــيات املغلقــة التــي حيتــاج اســتبطان
( )82ســيد ،مفــرح إدريــس أمحــد (( ،صــورة اليتيــم يف الشــعر
الســعودي  -دراســة حتليليــة)) ،جملــة جامعــة طيبــة ،كليــة
اآلداب والعلــوم اإلنســانية ،املدينــة املنــورة :الســنة ،1 :العــدد:
( ،1شــعبان 1432هـــ) ،ص.219
( )83انظــر :بــدوي ،أمحــد امحــد ،أســس النقــد عنــد العــرب،
القاهــرة :دار هنضــة مــر ،ص.458
(*) اللفــظ الغريــب هــو اللفــظ غــر املألــوف والنــادر
املهجــور .معجــم املصطلحــات العربيــة يف اللغــة واألدب،
وهبــه ،جمــدي و كامــل املهنــدس ،ط ،2بــروت :مكتبــة لبنــان،
1984م ،ص.319
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نصهــا إىل مطالعــة املعاجــم وال يفلــح الســياق يف حــل
مغاليقها ( . )84
والغالــب عــى الشــعر املتعلــق بالنســاء الرقــة والليونة
والبســاطة ،وقــد خيــرج إىل اجلزالــة والقــوة إذا اقتــى
املوقــف ،وصياغــة ابــن محديــس تــردد بــن البســاطة
والســهولة عندمــا يــرك نفســه عــى ســجيتها ،وبــن
اجلنــوح إىل الغريــب عندمــا يقصــد إىل التحســن
والتجميــل وجتليــة براعتــه ،وكثــر ذلــك يف مدائحــه و
يف التمهيــد هلــا خاصــة( .)85فابــن محديــس مل يتجنــب
الغرابــة أو اجلزالــة دائ ـ ًا ،حيــث نــراه يقــول يف مــدح
أيب احلســن عــي بــن حييــى عنــد واليتــه ســفاقس:

ِ
واألس ِل
ب البيض بني البيض
ُمالع َ
َ

حر ِ
ب املها ِع َوض ًا
الر ْمحِ يف ْ
َفخُ ْذ من ّ
ِ
رأيت هبا
للعالقة من هيجا
كم
َ
ِ
غزالة إن ٍ
ت جسدي
وكم
ْس أنْح َل ْ
ت عن ِح ْلمي إىل َس َفهي
ممشوق ًة م ْل ُ
تصدّ بالنفس عن سلواهنا هبوى
ِ
باآلمال مرسل ٌة
الصب
خداع ُة
ّ

ِ
الوجد منّي ال يك ِّل ُم ُه
وناطق
ُ
يا َه ِذ ِه ونِدائي ُد ْم َي ًة َط َم ٌع
حلاظ ِ
ٍ
منك ت َْر ُش ُقني
أرى ِسها َم
ِ
ِ
بل َض ْع ُ
الدماء له
سفك
ف طرفك يف
ٍ
حمافظة
إِ ِّن امرؤٌ يف ودادي ذو

ِ
األعني الن ُُّج ِل
ور
ْ
تالعبت بك ُح ُ
ِ
باملقل
غري ال ّط ْع ِن
ُ
فالطعن ّ
بالس ْم ِر ُ
( )84انظــر :اهلرامــة ،عبــد احلميــد عبــد اهلل ،القصيــدة
األندلســية خــال القــرن الثامــن اهلجــري الظواهــر والقضايــا
واألبنيــة ،ط ،2طرابلــس :دار الكاتــب1429 ،هـــ1999-م،
.296/2
( )85انظــر :شــلبي ،ســعد ،مــن أدبــاء املغــرب واألندلــس،
ص.209

ِ
الكلل
رضاغم الغيل َقتْىل من مها
َ
ِ
بِ
اهلجر َحتَّى َحكى ما ّ
رق من َغز َِل
منها بقدّ مقي ِم احلسن يف ا َمل َي ِل
ٍ
ِ
بالكحل
السحر
تكحل فيها
عني ّ
ُ
ّ
بالعض يف الت ّفاحِ وال ُق َب ِل
إيل
ّ

ساكت ِ
امللل
منها إذا ما التقينا
ُ
ِ
اللب ُ ْ
م َتبِ ِل
يف نطقها من فقيد ِّ
أيف ج ِ
فونك را ٍم من بني ُث َع ِل
ُ
واألس ِل
أضعاف ما لل ُّظبا والنّ ْب ِل
ُ
َ

فام َي َرى يف وفائي ُّ
اخلل من خ َل ِل

()86

فبعــض ألفــاظ النــص فيهــا غرابــة ،معلــوم أنــه
ُيفهــم معناهــا مــن الســياق ولكــن حتتــاج إىل معرفــة
دقيقــة لداللتهــا ،فمثــ ً
ا كلمــة (األســل) معطوفــة
عــى البيــض وهــي الســيوف ،إذن هــي نــوع مــن
األســلحة ،ولكــن مــا هــو؟! إهنــا الرمــاح ،وكذلــك
(النجــل) .فاأللفــاظ بينهــا ألفــة جتعــل «اســتجابة
الســامع للشــاعر رسيعــة ال حيــول بينهــا أن تكــون
الكلمــة غــر واضحــة املعنــى حتتــاج إىل بحــث
وتنقيــب ،ليفهــم الســامع مــاذا يريــد الشــاعر أن
يقــول»(.)87
وكذلــك يســتخدم الشــاعر اجلزالــة يف بعــض األلفاظ،
فكلمــة (الطعن-هيجا-اهلجــر) يف هــذا املوضع جزلة.
واجلــزل مــن األلفــاظ مــا يســتعمل يف وصــف مواقف
احلــروب ويف قــوارع التهديــد والتخويــف وأشــباه
ذلــك( .)88وإن كان انتقــل بعــد ذلــك للحديــث
عــن الغزالــة إال أن اجلزالــة اســتمرت معــه ،فكلمــة
(العض-ترشقني-ســفك الدمــاء) مشــعرة بالقــوة
والعنــف ،فاملوقــف موقــف قــوة وواليــة وهــذا
اقتــى مثــل هــذه األلفــاظ .ويف عبــارات الشــاعر
( )86الديوان ،ص.392-391
( )87بــدوي ،أمحــد ،أســس النقــد األديب عنــد العــرب،
ص .458
( )88انظر :ابن األثري ،املثل السائر.185/1 ،
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كثــر مــن أصــداء غربتــه عــن وطنــه وحزنــه عــى
فــراق أهلــه( ،) 89وهــذا مــا جعلــه يســتعمل أمثــال
هــذه األلفــاظ اجلزلــة.
وربــا الــذي دفعــه إىل هــذه اجلزالــة والغرابــة هــو
ضعــف عاطفتــه فـــ «املقدمــات املشــتعلة شــوق ًا وحبـ ًا
بــدأت بصفــة عامــة ختمــد جذورهــا ،وتفقــد شــحنتها
العاطفيــة شــيئ ًا فشــيئ ًا عــى مــدى األيــام ،حتــى
أســلمتنا إىل مــا ســميناه النســيب الــذي ال عاطفــة
وراءه»( ،)90فيظهــر أن الشــاعر حــاول أن يغطي ضعف
عاطفتــه هبــذه األلفــاظ اجلزلــة الغريبــة ،كــي يشــغل
الســامع هبــا وبفهــم معانيهــا عــن تتبــع العاطفــة فيهــا.
وعــى الشــاعر أن هييــئ لأللفــاظ نظامـ ًا ونســق ًا وجــو ًا
يســمح هلــا بــأن تشــع أكــر شــحنتها مــن الصــور
والظــال واإليقــاع ،وأن تتناســق ظالهلــا وإيقاعاهتــا
مــع اجلــو الشــعري الــذي تريــد أن ترســمه( .)91وإذا
َفقــدت اللغــة بألفاظهــا وتراكيبهــا عنــر اإلحيــاء
هبطــت داللتهــا الفنيــة وأصبحــت لغــة إيصاليــة
موضوعيــة أكثــر منهــا ختيليــة أو إحيائيــة فنيــة(،)92
ومــن أمثلــة الكلــات املوحيــة عنــد ابــن محديــس قوله
يف مــدح القائــد مهيــب بــن عبــد احلكــم الصقــي:

َغ ّ َي ْت ُه ِغ َ ُي الدّ ِ
فشاب
هر
ْ
()93
ورمته ُّ
باجتناب
كل خود
ْ
يفتتــح الشــاعر قصيدتــه هبــذا البيــت ،وقــد هيــأ
الشــاعر يف اســتخدامه لكلمــة (فشــاب) ألفاظـ ًا قبلهــا
لتؤكــد عــى داللتهــا وهــو التبــدل والتغــر فذكــر
ِ
ــر الدّ ِ
هــر) ،وتســكني الشــاعر هلــا يــدل
( َغ ّ َي ْت ُه-غ َ ُ
عــى العجــز والضعــف ،فمــن شــاب ال يســتطيع
العمــل والســعي ،بــل يدركــه الضعــف ،ومــن
( )89انظــر :شــلبي ،ســعد ،مــن أدبــاء املغــرب واألندلــس،
ص.210
( )90نفسه ،ص.97
( )91انظر :نفسه ،ص.107
( )92انظــر :اهلليــل ،أ.د .عبــد الرمحــن عثــان ،اهلمــس يف
الشــعر الســعودي ،ط1426 ،1هـــ2005-م ،ص.103
( )93الديوان ،ص.63
122

شــاب تتبــدل أحوالــه ،وخاصــة يف العشــق ،فبعــد أن
كانــت النســاء يتــوددن إليــه ويتقربــن ،تبدلــت احلــال
وأصبحــن يبتعــدن عنــه ،ذلــك مــا يوحــي بــه لفــظ
(فشــاب) .ويف آخــر أبيــات الغــزل بعــد حــوايل
عرشيــن بيت ـ ًا ذكــر الشــيب والشــباب ،بعــد أن ذكــر
كثــر ًا مــن األمــور واألحــوال التــي تبدلــت بينــه
وبــن مــن يعشــقهن فقــال:

ك َ
َيف ال َأبكي ِبذا ك ّل ِه

ِ
صدّ ت ُ
البيض أما
البيض عن

أفال أبكي شباب ًا َف ْقدُ ُه
َأخ َط َأ َ
والصبا
باء ِّ
الش ُ
يب ُظ ً

ريعان َ
الشباب
وأنا الفاقدُ
َ

بني َ
بيهني انجذاب
َ
الش َ
كان ما َ
ٍ
ساب
َق َل َ
ب َ
املاء لظمآن َ َ
لو رماها َخ َذ ٍ
()94
فات ألَصاب

فهــو يبكــي مــا فقــد مــن مجــال هــؤالء احلســناوات
بســبب فقــده (ريعــان الشــباب) ،وأعــرض عنــه
البيــض لبيــاض شــعره .فإحيــاء كلمــة الشــيب ومــا
ذكــره مــن أمــور تغــرت عليــه ،كل ذلــك ليؤكــد
الشــاعر حرستــه وحزنــه عــن بعــد اجلميــات عنــه،
الشــاعر عــى إيصــال ذلــك مــا توحــي بــه
وســاعد
َ
كلمــة الشــيب بدايــة والشــباب مــن بعــد.
وممــا يتعلــق باأللفــاظ دقــة الشــاعر يف اختيــار ألفاظــه
لتــؤدي املعنــى الدقيــق الــذي يريــده ،فمــن ذلــك
قــول ابــن محديــس عندمــا مــدح األمــر حييــى بــن
متيــم بــن املعــز:

ت ت َْسعى هبا ُخ َْصا َن ٌة
أق َب َل ْ

عم منها ُح ْسنُها خلق ًا عميم
ّ

( )94الديوان ،ص.64
( )95الديوان ،ص.449
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(خ َصانَــ ٌة) التــي تــدل
فاختيــار الشــاعر لكلمــة ُ ْ
عــى ضمــور البطــن ودقــة خلقتــه ،دون غريهــا مــن
الكلــات مثــل النحالــة أو الضآلــة ،ملــا تشــعران بــه
مــن الفقــر واحلاجــة ،أمــا مخصانــة فهــي تشــعر رغبــة
هــذه الســاقية أن تكــون هبــذا الوصــف وحرصهــا عىل
هــذا اجلــال يف اخلــر ،وهــذا احلســن رآه كثــر مــن
النــاس لعشــقهم لــه .واختيــار الشــاعر خلمصانــة
يمهــد ملــا يريــده الشــاعر يف البيــت الــذي يليــه وهــو
التثنــي وامليــل ،الــذي ال تتقنــه البدينــة ،وال تســتطيعه
الضعيفــة:

ت
كلام قامت ت َثنّى َخ َل َع ْ
مي َل التيه عىل ُخ ٍ
()96
وط قويم
ََ
املبحث الثاين :الرتاكيب

إن تفــاوت التفاضــل بــن الشــعراء يقــع يف تركيــب
األلفــاظ أكثــر ممــا يقــع يف مفرداهتــا؛ ألن الرتكيــب
أعــر وأشــق( ،)97وســأقترص عــى التقديــم والتأخــر
ملــا متيــز بــه هــذا الرتكيــب عنــد ابــن محديــس يف
مدائحــه وحديثــه عــن املــرأة.
التقديم والتأخري:
أبــرز الرتاكيــب التــي اســتخدمها ابــن محديــس عنــد
حديثــه عــن املــرأة التقديــم والتأخــر ،وهنــاك مــن
يــرى أن التقديــم والتأخــر «يــؤدي إىل تعقيــد الــكالم
تعقيــد ًا ت َِضـ ُّـل فيــه املعــاين»( ،)98ولكــن ذلــك ال يظهــر
يف شــعر ابــن محديــس يف هــذا املجــال ،بــل إن الشــاعر
يف تقديمــه وتأخــره ُيظهــر مــا هيتــم بــه ويشــغل بالــه،
يقــول ابــن محديــس يف مــدح اإلمــام أيب احلســن عــي
بــن حييــى:

وأو َر َ
رس البني حني فشا
ث
َ
ْ
املوت ُّ
()99
ٍ
أور َ
ث الصمام
عندي وعند
حبيب َ

( )96الديوان ،ص.449
( )97انظر :ابن األثري ،املثل السائر.166/1 ،
( )98اجلهنــي ،زيــد بــن حممــد بــن غانــم ،شــعر احلــرب بــن
البحــري واملتنبــي ،ماجســتري ،قســم األدب والبالغــة ،كليــة
اللغــة العربيــة ،اجلامعــة اإلســامية ،املدينــة املنــورة1410 ،هـ،
إرشاف :أ.د .طــه مصطفــى أبــو كريشــة ،ص.439
( )99الديوان ،ص.470

يؤكــد الشــاعر مجــود عاطفــة املوصوفــة جتاهــه ،وأنــه
بعــد افتضــاح رس حمبتــه هلــا ،وانتهــاء تلــك املحبــة
ـوت ،فقــدم الشــاعر املفعول
ـاعر املـ ُ
بالفــراق أدرك الشـ َ
بــه (املــوت) الهتاممــه واغتاممــه بــه؛ ألنــه ســيؤدي إىل
بعــده عــن املحبوبــة ،فقدمــه عــى الفاعــل وتوابعــه
(رس البــن حــن فشــا) ،حيــث إنــه غــر مكــرث
بكــون املحبــة رس ًا أو جهــر ًا ،ولكنــه ُصــدم أن هــذا
النبــأ مل يؤثــر يف املحبوبــة بــل عــى العكــس تغافلــت
عنــه وجتاهلتــه.
فالتقديــم أثــر يف املعنــى تأثــر ًا فنيــ ًا وهــو تركيــز
الشــاعر عــى نتيجــة البعــد والفــراق وهــو املــوت،
ولكــن الشــاعر يف الشــطر الثــاين حــذف الفاعــل
املكــروه إىل نفســه هنائيــ ًا (املــوت) ،وذكــر املفعــول
الــذي صدمــه ومل يتوقــع صــدوره مــن املحبوبــة وهــو
صممهــا وجتاهلهــا هلــذا اخلــر املريــع ،وقــدم قبــل
ذلــك الظــرف الفضلــة (وعنــد حبيــب)؛ النشــغاله
هبــذا احلبيــب ،وليجعــل نفســه (عنــدي) يقــرب
املحبوبــة (وعنــد حبيــب) حتــى ولــو يف اللفــظ.
ويف موطــن آخــر يتحــر ابــن محديــس عــى ذهــاب
باحلســناوات عنــه فيقــول:

فغدا عند الغواين ساقطا

كسقوط الصفر من عد احلساب

()100

يذكــر ابــن محديــس اجتنــاب النســاء اجلميــات
لــه بســبب شــيبه ،فالــذي أثــر فيــه ليــس ســقوطه
مــن األعــن والقلــوب ،بــل آملــه هــو ســقوطه عنــد
الغــواين ،لذلــك قدمــه الهتاممــه بــه.
وكذلــك ممــا يؤملــه إىل جــوار اجتنــاب النســاء لــه
احتجاهبــن عنــه:

ثم غطت بنقاب خدها

من رأى الشمس توارت باحلجاب

()101

( )100الديوان ،ص.63
( )101الديوان ،ص.64
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فهــذه اجلميلــة اختفــى خدهــا عــن ناظريــه ،لكــن
املــؤمل أنــه اختفــى بســاتر مســتمر مقصــود وليــس
عــارض زائــل ،فهــي تعمــدت إخفــاء خدهــا بواســطة
النقــاب فقدمــه عــى اخلــد ،فقــد يكــون املانــع مــن
رؤيــة اخلــد أمــر عــارض كيدهــا أو مــا تتحجــب بــه،
لكــن املانــع متعمــد مقصــود وهــو النقــاب .وجيعــل
مســتمعه يشــاركه احلــرة واألمل بتســر هــذه املــرأة
عنــه بــأن شــبه األمــر واحلــال مثــل اختفــاء الشــمس
وضوئهــا رغــم حاجــة النــاس هلــا.
وألن الغالــب عــى شــعر الغــزل واحلديــث عــن املــرأة
أنــه يعتمــد عــى البســاطة والبعــد عــن التعقيــد فقــد
قـ ّـل التقديــم والتأخــر يف هــذه األشــعار.

املبحث الثالث :األساليب

إن األســلوب يتكــون مــن لبنــات هــي املفــردات،
وقــف عندهــا نقــاد العــرب طويــاً ،يتبينــون
األســباب التــي هتــب الكلمــة اجلــال لتــؤدي دورهــا
يف األســلوب أداء كامـاً ،ولتقــوم بنصيبهــا يف التأثــر
النفــي تأثــر ًا بالغــ ًا(.)102

احلوار:

اســتخدم ابــن محديــس أســلوب احلــوار يف شــعره
الــذي حتــدث فيــه عــن املــرأة ،ولكنــه مل يكــن بتلــك
الكثــرة ،رغــم أن احلــوار فيــه إخــراج مكنــون النفــس
مــن اهلــم والغــم ،وبذلــك ُتنَ ِّفــس عــا بداخلهــا فتجــد
راحــة ورسور ًا ،واختــذ احلــوار ليظهــر براعــة ومهــارة
أمــام املتلقــي ،ويومهــه باجلــدة واالبتــكار ،وهــو
حــوار ممتــع ،فيــه مجــال الواقعيــة( .)103ومــن ذلــك
قولــه يف مــدح عــي بــن حييــى مهنئـ ًا لــه بدخــول عــام:

اللثم ال أرا ُه َحالالً
قالت ُ

غري ّأن
قلت هذا علم ُت ُه َ

فاجعيل ال َّل َ
حظ زا َد جس ٍم سيبقى

( )102انظر :بدوي ،أمحد ،أسس النقد األديب ،ص.452
( )103انظــر :شــلبي ،ســعد ،مــن أدبــاء املغــرب واألندلــس،
ص.22-21
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والعناق ٌّ
ُ
كبري
بيننا
حظ ُ
ُ
يضري
أسأل اليو َم منك ما ال
ُ
ِ
()104
سري
ُ
روح ُه يف يديك ُث َّم َي ُ
إن الشــاعر ال يســتطيع الوصــول إىل يشء مــن هــذه
املحبوبــة ،فيقــدِّ ر حــوار ًا خفي ـ ًا غــر ظاهــر يستشــفه
املتلقــي مــن حديثهــا ،وهــو أنــه طلــب منهــا أن
يعانقهــا ويقبلهــا ،ولكنهــا ترفــض ذلــك ،وتــرى
حرمــة هــذا العمــل ،بــل الوصــول إليــه ال ينالــه إال
صاحــب احلظــوة ،والعاشــق ليــس منهــم ،ويظهــر أن
العاشــق عمــد إىل حيلــة ،حيــث طلــب مــا يعلــم أهنــا
ـره ،فهــو يعلــم أهنــا لن
ترفضــه لينــال منهــا شــيئ ًا يصـ ّ
تكــرر الرفــض فأتــى هلــا باألعظــم لتعطيــه األدنــى،
ولذلــك قــال هلــا واعــرف فقــال (هــذا علمتــه) فهــو
يقــر بحرمــة ذلــك ورفضهــا لــه ،ولذلــك طلــب منهــا
مــا ال يرضهــا .وعلــة عــدم وجــود الــرر يف ذلــك أن
التقبيــل والعنــاق يظهــر أمــام النــاس أن هلــا مشــاركة
فيــه ،أمــا اللحــظ والرؤيــة فيكــون دون علــم منهــا
وال مشــاركة ،فــا يقــع لــوم عليهــا.
ومــن نــاذج املحــاورة قولــه يف قصيــدة مــدح هبــا
املعتمــد:

َوك ََأنَّام َ
ت َذوائِ ُبها
خاض ْ
يا َه ِذ ِه استَبقي عىل َر ُج ٍل
ِ
اهلوى َو َسيل
ال تسأليه عن َ
وقالت ُر َّب ذي ٍ
أمل
ت
ْ
َع َط َف ْ
اعرتفت هبا
ديون ما
ُ
ِق َبيل ٌ
من جفنها يف ِصب ِ
ِ
الكحل
غة
ْ
ِِ
الر ِج ِل
أفحمته بالفاح ِم ّ
عنه إشار َة َد ْم ِع ِه َاهلطِ ِل
ِ
األم ِل
ْ
ظفرت يداه بطائ ِل َ
()105
متَنى ُق َبيل
إال ِلَمن ََح ُ ْ
( )104الديوان ،ص.246-245
( )105الديوان ،ص.372
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يبــدأ الشــاعر مقطعه بالنــداء املوجــه إىل خماطبــة أمامه،
مل حيــدد اســمها وإنــا حــدد قرهبــا (يــا هــذه) ،يطلــب
منهــا ويســتجدهيا أن تبقــي عــى مــن يتصــف بصفــة
الرجولــة والقــوة ،ولكــن أدركــه الضعــف واملهانــة،
لذلــك هــو يطلــب ويســرحم ،ويذكــر شــيئ ًا ممــا أدى
إىل ضعفــه أمــام هــذه املــرأة وهــو شــعرها األســود
الطويــل اجلميــل املرجــل غــر الشــعث ،فهــذا الشــعر
منعــه ودهشــه عــن قــول الشــعر جلاملــه.

اســتفهام ونــداء وأمــر وهنــي كأنــه يريــد أن ينقــل
املســتمع مــن حــال إىل حــال حتــى ال يتــرب الســأم
إىل نفــس املتلقــي( ،)106وإثــارة الســؤال ســبيل إىل
توطيــد املعنــى ،ودفــع ل ّلبــس الــذي قــد يتبــادر
إىل الذهــن ،وهــو وســيلة يف الغــوص عــى املعنــى
وتعمقــه ،وأغلــب مــا يكــون اســتخدام االســتفهام
فيــا يكــون ظاهــره التناقــض( ،)107واالســتفهام حيمــل
املســتمع عــى التفكــر وااللتفــات ،فيمــي املســتمع
هلــذا الشــعر وال تــزال تلــك اإلثــارات عالقــة يف
نفســه( ،)108ويف اللجــوء إىل االســتفهام ختفيــف مــن
اآلالم ،والتســي عــن األحــزان( ،)109التــي جيدهــا يف
نفســه واحلرقــة املكبوتــة يف صــدره ،فعندمــا يقــول
ابــن محديــس:

لقــد كان حديــث الشــاعر كأنــه متوجــه إىل صخــرة
صــاء ،فهــي ال تعــر حديثــه أي اعتبــار ،يتحــدث
إليهــا وهــي معرضــة ،بدليــل قولــه (عطفــت) ،أي
مالــت والتفتــت إليــه مرسعــة ،ولذلــك عــر بعدهــا
بـ(وقالــت) ،فكأهنــا قالــت عــى وجــه الرسعــة ،ثــم
ذكــرت لــه حكمــة تــدل عــى رجاحــة عقلهــا وعــدم
انشــغاهلا بالعشــق واهلــوى ،وهــي أنــه مــن القليــل
النــادر أن يفــوز اإلنســان بــا يأملــه ويظــن فيــه فائدته.
ثــم توضــح لــه اســتحالة وصولــه إليهــا ونيلــه مــا
يريــده منهــا بصــورة مجيلــة ،وهــي أهنــا وعــدت كثــر ًا
مــن النــاس بإعطائهــم مــا يريــدون ولكنهــا جحــدت
تلــك الوعــود.

بأن ُفت َ
ّاك اهلوى
َأو ما
َ
علمت ّ

ثــم ينهــى الشــاعر املخاطبــة عــن ســؤاله عــن عشــقه
وغرامــه ،فهــو ال يســتطيع الــكالم النشــغاله بالبــكاء،
ولكــن جــواب الســؤال واضــح يف دموعــه املتتابعــة
مــن عينيــه.

فاســتخدام الشــاعر للحــوار بينــه وبــن هــذه املــرأة
ليظهــر مكنــون نفســه ،وليلقــي عــى لســاهنا حكمــة
عامــة يســتفيد منهــا أي ســامع ،وليعلــل ســبب
إعراضهــا عنــه ،كل ذلــك اســتطاع الشــاعر أن يقدمــه
بصــورة حواريــة ،وليســت تقديــ ًا مبــارش ًا جافــ ًا.

األساليب اإلنشائية
االستفهام:

إن تنقــل الشــاعر بــن األســاليب اإلنشــائية مــن

ِ
الح
ور
تكافح بالعيون م ُ
ُ
ُح ٌ

()110

يريــد املخاطبــة واحلديــث واملشــاركة يف املصيبــة التــي
نزلــت بــه ،وهــي أن مجيــات العيــون هــن اجلريئــات
عــى العشــق والغــرام.
وتــارة أخــرى يســأل خما َطبــه لبيــان صفــات مجيلــة
تتعلــق باملحبوبــة ،فيقــول:

َ
لمها
ُتري
األراك عىل األقاح و َظ ُ

الشهدَ ِ
ت َّ
واجلرياال
ريق أ ُذ ْق َ
ٌ

()111

( )106انظــر :الــدش ،حممــد ،أبــو العتاهيــة :حياتــه وشــعره،
القاهــرة :دار الكاتــب العــريب1388 ،هـــ1968-م ،ص.290
( )107انظــر :عبــد الرحيــم ،مصطفــى عليــان ،تيــارات النقــد
األديب يف األندلــس يف القــرن اخلامــس اهلجــري ،ط ،1بــروت:
مؤسســة الرســالة1404 ،هـ1984-م ،ص.193-192
( )108انظــر :أبــو األنــوار ،حممــد ،يف تاريــخ األدب العبايس-
الشــعر والشــعراء ،املنرية :مكتبــة الشــباب1987 ،م ،ص.176
( )109انظــر :اهلليــل ،عبــد الرمحــن عثــان ،التكــرار يف شــعر
اخلنســاء دراســة فنيــة  ،ط ،1الريــاض :دار املؤيــد1419 ،هـــ-
1999م ،ص.101
( )110الديوان ،ص.102
( )111الديوان ،ص.387
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يتحــدث الشــاعر عــن مجــال هــذه املــرأة ،وكيــف
أهنــا متــرر أصابعهــا التــي هــي مثــل شــجر األراك،
متررهــا عــى فمهــا الــذي هــو مثــل ورد األقــاح،
ومــا ُء أســناهنا الرباقــة عــذب حتــى لــو مل تطعــم
شــيئ ًا ،ثــم يريــد أن يقــرب الصــورة لســامعه ،ويريــد
منــه املشــاركة يف اللــذة واملتعــة التــي جيدهــا فيســأله
وخياطبــه بتــاء املخاطــب للداللــة أن اخلطــاب لــه،
فيســأله باهلمــزة التــي تفيــد هنــا التصديــق ال التصور،
ليجيــب الســامع :نعــم أعــرف طعــم الشــهد وأنــه
لذيــذ .والــذوق يكــون بطــرف اللســان وعــى وجــه
الرسعــة ،هــل ذقــت العســل الــذي يف شــمعه قبــل
أن يص ّفــى ،فهــو طــازج مل تدخــل فيــه يــد صنعــة
بعــد ،واختــار الشــاعر الشــهد التــي تذكــر بالشــهادة
واملعاينــة ،فاإلنســان ال يشــهد عــى يشء إال وهــو
متيقــن منــه ومتأكــد ،و»اشــراك الكلــات يف أكثــر
حــروف املــادة جيعــل إحداهــا عنــد ســاعها تذكــر
باألخــرى»( .)112ويؤكــد عــى لــذة هــذا الرضــاب
ومجالــه ،وأنــه مــع طعمــه اللذيــذ فهــو مجيــل اللــون
مثــل اخلمــر.
ويف أحيــان أخــرى يتوجــه الشــاعر باســتفهامه إىل
املحبوبــة نفســها ،فيقــول:

ِ
هل ِ
ْ
عميد
أنت فاد َي ٌة فؤا َد
أنت يف ال َفت ِ
أم ِ
َكات ال َ
ني يف
ختش َ
ذات و ُق ِ
لوعة يف الصدْ ِر ِ
ٍ
ود
من
َ
ّ
ِ
ِ()113
َق ِ
العباد ُعقوب َة ا َملعبود
تل
لقــد افتتــح الشــاعر قصيدتــه هبذيــن البيتــن ،وبدأهــا
بالســؤال املبــارش للمــرأة ،ويطلــب منهــا أن تعتــق
قلــب صاحــب املكانــة العاليــة؛ ألن صــدره مشــتعل
مــن حبهــا وغرامهــا .ثــم يعقــب بســؤال آخــر وهــو
يف حالــة مــن الدهــش أن هــذه املــرأة مــن اجلــرأة
( )112حســان ،متــام ،البيــان يف روائــع القــرآن  -دراســة
لغويــة وأســلوبية للنــص القــرآين ،ط ،3القاهــرة :عــامل الكتب،
1430هـــ2009-م.210/1 ،
( )113الديوان ،ص.129
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والقــوة أهنــا ال ختــاف مــن قتــل النــاس وال تــرى يف
ذلــك مــن ســينزل عليهــا عقوبــة عــى ذلــك القتــل.
وخياطبها بأهنا قاتلة بنظراهتا فيقول:

حلاظ ِ
ٍ
منك ت َْر ُش ُقني
أرى ِسها َم
أيف ج ِ
ُ ِ ()114
فونك را ٍم من بني ث َعل
ُ
فنظــرة وجيــزة منهــا تُنــزل عليــه ســي ً
ال مــن الســهام
املســتمرة ،ولذلــك عــر باملضــارع للداللــة عــى
الــدوام واالســتمرار (ترشــقني) ،ثــم يســأهلا :هــل يف
عينيــك رام للســهام مــن بنــي ثعــل؟ وقــدم الشــاعر
اجلــار واملجــرور للداللــة عــى اإلحاطــة والشــمول
لــكل جــزء مــن عينيهــا وأنه قاتــل ،ونكــر كلمــة (رام)
إشــارة أن أي شــخص مــن هــذه القبيلــة معــروف
بدقــة الرمــي.
وقــد اســتخدم الشــعراء قبــل ابــن محديــس رضب
املثــل يف دقــة الرمــي ببنــي ثعــل ،فهــذا امــرؤ القيــس
يقــول:

ريانا َو ُح ُاتا
َبنو ُث َع ٍل ِج ُ
ماة س ٍ
ِ
ِ
ِ ِ ()115
عد َونائل
َو َتن َُع من ُر َ

والبحرتي يقول:

َأرمي بِ َظنّي َفال َأعدو َ
طاء بِ ِه
اخل َ
ِ
ُ ِ ()116
اعجب ِلَ
خطاء را ٍم ِمن َبني ث َعل
َ
وغريمهــا مــن الشــعراء ،لكــ ّن قليــ ً
ا مــن الشــعراء
وظــف هــذه الصــورة يف نظــرات املــرأة ،وممــن
فعــل ذلــك قبــل الشــاعر ،التهامــي حيــث يقــول:
( )114الديوان ،ص.392
( )115ديــوان امــرئ القيــس ،ضبطــه وصححــه :أ /مصطفــى
عبــد الشــايف ،ط1425 ،5هـــ2004-م ،بــروت :دار الكتــب
العلميــة ، ،ص.136
( )116ديــوان البحــري ،رشحــه وعلــق عليــه :د :حممــد
التونجــي ،ط1414 ،1هـــ1994-م ،بــروت :دار الكتــاب
العــريب ،ص.1021
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ما ُ
بال طرفك ال تنمي َرم َّيته
ُ ِ ()117
هو رام ِمن َبني ث َعل
ك ََأنَّام َ
فالشــاعر يذكــر أهنــا تقتــل بنظرهتــا مبــارشة ،وليــس
جتــرح املصيــد فقــط.
والرشيف املرتىض يقول:

ٍ
عمرو
نساء من بني ُث َع ِل بن
ٌ

يصبن هناك أفئد َة الر ِ
جال
ّ

()118

فجعلهــن نســاء راميــات مــن بنــي ثعــل ،فدقــة الرمــي
ليســت عنــد الرجــال فقــط ،بــل حتــى عنــد النســاء،
ولكنهــن يصبــن القلــوب بالعشــق.
ورصدر بــن رصبعــر يذكــر أنــه يف عــن كل حســناء
كنانــة لبنــي ثعــل ،فيقــول:

ٍ
كأنام بني َج ْفن ََى ّ
ناظرة
كل
ُ ِ ()119
ِ
ترنو كنان ُة را ٍم من بنى ث َعل
وبعــد ابــن محديــس اســتخدمها لســان الديــن ابــن
اخلطيــب يف الغــزل باملذكــر فقــال:

ِ
ِ
ملح ُة َط ْرفِ ِه
فمن ُث َع ِل الز ّْوراء َ
احلم ِ
ِ()120
ومن ُم َ ِ
راء َص ْف َح ُة خدِّ ه
ْ
ض َ ْ
( )117اجلــراوي ،أمحــد بــن عبــد الســام ،احلامســة املغربيــة
خمتــر كتــاب صفــوة األدب ونخبــة ديــوان العــرب ،حتقيــق:
د :حممــد رضــوان الدايــة ،ط ،1دمشــق :دار الفكــر  -بــروت:
دار الفكــر املعــارص1411 ،هـــ1991-م ،ص.1029
( )118الرشيــف املرتــى ،الديــوان ،حققــه :رشــيد الصفــار،
دار إحيــاء الكتــب العربيــة ،القســم األول ص.85
( )119رصدر ،الديــوان ،حتقيــق ودراســة :د :حممــد ســيد عبــد
العــال ،ط ،1القاهــرة :مكتبــة اخلانجــي1429 ،هـــ2008-م،
ص.31
( )120لســان الديــن بــن اخلطيــب ،الديــوان ،حققــه :د :حممــد
مفتــاح ،الــدار البيضــاء :دار الثقافــة1409 ،هـــ1989-م،
.84/1

فإثــارة الســؤال ســبيل إىل توطيــد املعنــى ،ودفــع
للبــس الــذي قــد يتبــادر إىل الذهــن ،وهــو وســيلة
يف الغــوص عــى املعنــى وتعمقــه ،وأغلــب مــا
يكــون اســتخدام االســتفهام فيــا يكــون ظاهــره
التناقــض( ،) 121واالســتفهام حيمــل املســتمع عــى
التفكــر وااللتفــات ،فيمــي املســتمع هلــذا الشــعر
وال تــزال تلــك اإلثــارات عالقــة يف نفســه(.) 122
عندمــا خياطــب الشــاعر ســامعه باالســتفهام ال يريــد
منــه الــرد ،وإنــا يريــد التخفــف مــن بعــض املعانــاة
العاطفيــة( ،)123فقــد بــدأ ابــن محديــس إحــدى قصائده
بخمســة أبيــات اســتفهامية ،وكأن الشــحنة العاطفيــة
لديــه كبــرة جــد ًا فيقــول يف مــدح أيب احلســن عــي
بــن حييــى:

متى صدَ رت ع ِ
يناك عن أرض ِ
بابل
َ َ َ َ

عجبت لرا ٍم َ
أنشب منهام
كيف
ُ
َ
َأ َأ ِ
نت ا َّلتي َس َّقيتِني َس ّم ح ّي ٍة
ِ
ترضم ًا
فيا َ
نار وجدي كيف عشت ّ
وخ ْف َضها
ويا َر ْف َع أشواقي لقلبي َ
َف ِسحر ُها يف ال َّل ِ
حظ بادي ا َملخايِ ِل
ُ
بسهمني ن َْص ً
ال واحد ًا يف مقاتيل
وخي ِ
ِ
عاسل
لت عندي أنّه َش ْهدُ
َ ّ
ٍ
بامء من األجفان للنّار ِ
قاتل
ِ
ِ
لألشواق ُ
العوام ِل
فعل
متى كان

()124

والصــور املذكــورة مكــررة عنــد الشــاعر مــن قبــل،
ويظهــر التالعــب باأللفــاظ عنــد الشــاعر حيــث إن
الشــاعر طابــق بــن أدوات االســتفهام ،فالبيــت األول
( )121عبدالرحيــم ،مصطفــى ،تيــارات النقــد األديب يف
األندلــس ،ص.193-192
( )122أبــو األنــوار ،حممــد ،يف تاريــخ األدب العبــايس الشــعر
والشــعراء املنــرة :مكتبــة الشــباب1987 ،م ،ص.176
( )123اهلليــل ،عبدالرمحــن ،التكــرار يف شــعر اخلنســاء،
ص .73
( )124الديوان ،ص.394
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واخلامــس (متــى) ،والثــاين والرابــع (كيــف) والثالــث
الوســط (اهلمــزة) ،واســتطاع الشــاعر توظيفهــا
برباعــة ومجــال.

النداء

مل يكثــر اســتخدام أســلوب النــداء عنــد ابــن محديــس
عنــد حديثــه عــن النســاء يف قصائــد املديــح ،ولكــن
ملــا فيــه مــن مــد للصــوت ،ومــا حيملــه هــذا املــد مــن
تفريــغ لشــحنة احلــزن واألمل املعتلجــة يف النفــس ،كان
ســبب ًا وراء ظهــوره يف شــعره ،باإلضافــة إىل مــا يقــوم
بــه النــداء مــن وظيفــة دالليــة هــي التفاعــل بــن
ِ
املنــادي واملنــا َدى عليــه ،تفاعــ ً
ا يبعــث عــى إجيــاد
حركــة يكــر هبــا الشــاعر وحشــة احلــزن وأملــه(،)125
فالوصــال والتفاعــل هــو رغبــة الشــاعر ،ولذلــك
حــرص عــى النــداء.
وأكثــر لفظــة اســتخدمها يف ذلــك هــو منــاداة املــرأة
باســم اإلشــارة (هــذه)« ،ســواء كانــت راقصــة أم
غانيــة أم حمبوبتــه»( ،)126فالنــداء باإلشــارة يــدل عــى
وجــود املشــار إليــه أمــام املشــر حقيقــة ،أو حضــوره
يف عقلــه وقلبــه ،فهــو يتمنــى أن تكــون موجــودة
أمامــه لتســمع كالمــه ويســمع كالمهــا ،وليتمتــع
برؤياهــا ،يقــول:

َأيا ه ِ
ذه استَبقي َعىل ِ
اجلس ِم إِنَّني
َ

َثري َسقامي َح ُ
يث َق َّلت َعوائِدي
ك ٌ

ِِ
ربيت
يا َهذه ال تَسأيل عن َع َ

()127

ِ
َغار
َعيني عىل َعيني َع َليك ت ُ
ِ
عني الوجدَ عار َي ًة
يا َهذه تَدَّ َ
ِ ()129
ِم َن الضنى َفدَ عي الشكوى َل ِن َعشقا
()128

( )125انظــر :الرسحيــي ،صلــوح بنــت مصلــح ،الصــورة يف
شــعر الرثــاء اجلاهــي ،دكتــوراه ،كليــة الرتبيــة للبنــات بجــدة،
1419هـــ1998-م ،إرشاف :أ.د .أمحــد ســيد حممد ،ص.302
( )126محــادة ،حممــد ،اخلطــاب الشــعري عنــد ابــن محديــس،
ص.145
( )127الديوان ،ص.135
( )128الديوان ،ص.259
( )129الديوان ،ص.336
128

يا َه ِذ ِه ونِدائي ُد ْم َي ًة َط َم ٌع
ِ
ْ ِ ِ ()130
اللب ُم َتبل
يف نطقها من فقيد ِّ
إن ِ
بىل
أراك
يا هذه ْ
ُ
الدهر ّيف ً
()131
َفجدّ ُة ال َّث ِ
وب َت ْبىل كلام قدُ ما

وممــا يلفــت يف اســتخدامه للنــداء أن نــادى املحبوبــة
بوصــف غريــب فقــال:

أقارع ًة سمعي بِثِ ْق ِل ِ
عتابا
ّ ِ ِ ()132
ّ
سامع الثقائل
خيف عىل سمعي ُ

ونــداء الشــاعر املحبوبــة بـ(قارعــة) يــدل عــى علــو
مكانتهــا يف قلبــه ،فاملقــروع ذليــل والقــارع عزيــز،
ولذلــك اســتخدمها بصيغــة (فاعــل) ليدلــل عــى
عزهتــا ،وهــي تــرب ســمعه بقــول غليــظ شــديد،
ومــع ذلــك فــإن هــذا القــول الثقيــل خفيــف عــى
أذنــه؛ ألنــه صــادر عــن املحبوبــة العزيــزة.

املبحث الرابع :مصادر الصورة الفنية:

إن مصــدر الصــورة هــو الــيء الــذي يتكــئ عليــه
الشــاعر يف إبــداع صــوره ،وهــذه الصــور الفنيــة إمــا
أن تكــون حمسوســة كالبيئــة التــي يعيــش فيهــا الشــاعر
أو غــر حمسوســة كثقافــة الشــاعر وجتاربــه(.)133
وقــد اســتأثرت الطبيعــة بنوعيهــا (املتحركــة
والساكــــنة) بمســـاحة واسـعــــة يف صــــور
الشــاعــــر( ،) 134ولعــل مــرد ذلــك إىل مالءمة عنارص
الطبيعــة املختلفــة للموضــوع الــذي انشــغل بــه
الشــاعر ،ومــن جهــة أخــرى قدرة تلــك العنــارص عىل
جتســيد املشــاهد واألحاســيس التــي يعــر عنهــا(.)135
( )130الديوان ،ص.392
( )131الديوان ،ص.471
( )132الديوان ،ص.394
( )133الغنيــم ،إبراهيــم بــن عبــد الرمحــن ،الصــورة الفنيــة يف
الشــعر العريب-مثــال ونقــد ،ط ،1القاهــرة :الرشكــة العربيــة،
1416هـ1996-م ،ص.39
( )134توجــد دراســة بعنــوان :ألفــاظ البيئــة الطبيعيــة يف شــعر
ابــن محديــس ،إعــداد :رأفــت حممــد ســعد اســتيتي ،ماجســتري،
كليــة الدراســات العليــا ،جامعــة النجــاح الوطنيــة ،نابلــس،
2007م ،إرشاف :أ.د .حييــى جــر.
( )135ســيد ،مفــرح إدريــس أمحــد (( ،صــورة اليتيــم يف
الشــعر الســعودي)) ،ص.243
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الطبيعة بنوعيها:

إن الطبيعــة هــي املصــدر األول إلهلــام الشــاعر ،فهــي
أول مــا يبــر الشــاعر أمامــه ،وقــد اســتفاد ابــن
محديــس مــن الطبيعــة األندلســية عنــد حديثــه عــن
املــرأة يف مدائحــه ،فالصفــة املشــركة بــن كليهــا هــي
اجلــال يف أحيــان كثــرة ،والتعــب والعنــاء يف أحيــان
أخــر.
وأبــدأ باحلديــث عــن الطبيعــة الصامتــة ،وقــد ســاعد
ـاعر عــى التفــوق واإلبــداع يف حديثــه عنهــا مــا
الشـ َ
تتميــز بــه األندلــس مــن طبيعــة خالبــة ،حتــدث فيهــا
الشــاعر عــن :الطبيعــة النباتيــة ،والطبيعــة البيئيــة،
والطبيعــة اجلغرافيــة ،فذكــر أمــور ًا كثــرة مــن الطبيعــة
النباتيــة منهــا :الثــار :كالتفــاح والرمــان ،الــروض
والــورود بأنواعهــا ،ومــن الطبيعــة البيئيــة :الليــل
والنهــار والشــمس والقمــر واألنجــم ،وغريهــا .ومن
الطبيعــة اجلغرافيــة :املــاء املتفجــر والبحــر ،الصحــراء
واحلــى والــدر وغريهــا.
والغصــن أكثــر مــا ذكــره الشــاعر يف هــذا الغــرض،
يقــول:

الرتائب ٍ
ِ
ِ
غادة
بيضاء
ِمن ك ُّل
ِ()136
متيش َكغ ُْص ِن البان َِة امل ّياد

الناظــر عــن ُبعــد ،والقــوام أول مــا يلفــت يف املــرأة
للوهلــة األوىل .فيــرح أهنــا تشــبه الغصــن ،ولكــن
ليــس أي غصــن بــل غصــن شــجر طيــب الريــح
وهــو (البــان) ،وي ِ
دخــل عــى الصــورة حركــة تقــرب
ُ
صــورة هــذه املــرأة للذهــن ،فهــي غصــن متحــرك
(ميــاد) يلفــت أنظــار النــاس إليــه بحركتــه ،وهبــذه
احلركــة ينتــر عبقــه أيضــ ًا.
وإذا كان الشــاعر قــد أفــرد تشــبيه املــرأة بالغصــن
فقــط يف بيتــه األول ،فإنــه قــد شــبهها بأمــور عــدة
مــن الطبيعــة مــن بينهــا الغصــن ،فقــد جعــل قامتهــا
تشــبه الغصــن بعــد ّ
أن ذكــر أن مجاهلــا وضياءهــا جيعــل
القمــر املكتمــل خجــوالً ويــرى نفســه قبيحـ ًا أمامهــا،
ثــم ذكــر أن مؤخرهتــا تشــبه كثيــب الرمــل بامتالئهــا.
وكذلــك يف بيتــه الثالــث مل يفــرد الشــاعر احلديــث
عــن الغصــن وإن كان جعلــه التشــبيه األول عــى
عكــس البيــت الثــاين حيــث جعلــه الصــورة األخــرة،
فقوامهــا يشــبه يف حســنه الغصــن ،ومؤخرهتــا تشــبه
الكثيــب ،وثغرهــا يف طيبــه يشــبه نبــت األقــاح
الطيــب الريــح ،ورضاهبــا -مــاء فمهــا -يشــبه املطــر
الضعيــف يف عذوبتــه ومجــال وقعــه عــى األرض.
كــا أكثــر مــن ذكــر نبــت األقــاح املعــروف بطيــب
الرائحــة ،يقــول:

وإذا ما الثِ ٌم َق ّب َلها

ويقول:

حسن ُت ِ
ٍ
بالسنَا
فريد ُة
البدر ّ
ج ُل َ
ِ
ِ
()137
ُصن بالقدِّ
بالردف والغ َ
ود َ
عص النقا ّ
ويقول:

شق بال ّلث ِم شقيق ًا عن أقاح
ّ
ِ
ونور
لألقاحي بفيك ن َْو ٌر ُ
()140
ور
ما كذا ت َْسن َُح املها ُة النّ ُف ُ

()139

يركــز الشــاعر عــى حســن قوامهــا الــذي جيــذب

فهــو يؤكــد عــى طيــب رائحتهــا كــا طــاب قوامهــا
وقدهــا .فأشــار الشــاعر يف بيتــه األول إىل شــدة
نعومتهــا ورقتهــا ،فلــو أن أي (الثــم) مقبــل قبلهــا،
ومعلــوم أن القبلــة عــادة تكــون برقــة وحنــان ،ومــع
ذلــك لــو قبلهــا فإنــه يشــق وجيــرح خدهــا ،والشــق

( )136الديوان ،ص.146
( )137الديوان ،ص.150
( )138الديوان ،ص.64

( )139الديوان ،ص.95
( )140الديوان ،ص.244

والردف النَّقا
فالقوا ُم الغ ُْص ُن ِّ

الرضاب
ُ
واألقاح ال َّثغ ُْر وال َّط ُل ُّ

()138
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فيــه عنــف وقــوة ،والقــاف يف (شــق) رغــم أهنــا يف
الكتابــة حــرف واحــد لكنهــا يف النطــق حرفان إشــارة
إىل أن املكتــوب مثــل خدهــا ،ولكــن املنطــوق مثــل
اجلــرح الــذي أصابــه .وقــد كــرر الشــاعر كلمــة اللثــم
ليؤكــد شــدة ولــه وحمبــة هــذا املق ِّبــل ،فهــو حريــص
عــى عــدم إيــذاء املحبوبــة ومــع ذلــك جرحهــا وجعل
خدهــا حممــر ًا خجـ ً
ا وصــار كلــون الشــقيقة شــديدة
احلمــرة.
وقــد مجــع الشــاعر يف البيــت الثــاين بــن الطبيعــة
الصامتــة والطبيعــة املتحركــة ،فجعــل هــذا النبــت
الطيــب الرائحــة يف فمهــا مثمــر ًا ومضيئ ـ ًا ،ثــم شــبه
املــرأة باملهــاة الســانح التــي تعــرض ومتــر باإلنســان
مــن اليســار إىل اليمــن ،وهــي ممــا يتيمــن بــه ،فهــو
يتعجــب كيــف أهنــا نفــور وتقــرب منــه.
وممــا أكثــر عنــه ابــن محديــس احلديــث مــن الطبيعــة
الليــل والصبــاح:

ٍ ِ
من ّ
ي حسنها
كل ُم ْصبِ َية بِضدّ ْ

فال َف ْر ُع ٌ
صباح
واجلبني
ليل
ُ
ُ
َ ِ
ش َق الظال ُم تأ ّلق ًا بضيائها
()142
فكأنّام َ ِ
باح ا ُملسفرا
الص ُ
ش َب َّ
()141

فكــا هــو معــروف أن الضــد يظهــر حســنه الضــد،
وكــا أشــار إليــه الشــاعر ،فالضيــاء والظــام ،والليــل
والنهــار ،يظهــران حســن هــذه املحبوبــة .فشــعرها
شــديد الســواد ،وجبينهــا شــديد البيــاض.
ومــن الصــور اجلميلــة التــي ذكرهــا الشــاعر يف ذلــك
قولــه:

ت
السافرات شموس ًا ك َّلام ان َت َق َب ْ
ُ
ِ ()143
األنج ِم الز ُُّهر
هات
ت ُم ْشبِ ُ
ترب َج ْ
ُ
ّ
( )141الديوان ،ص.102
( )142الديوان ،ص.232
( )143الديوان ،ص.204
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فهــو يتحــدث عــن جمموعــة مــن النســوة ،ويذكــر أهنن
إذا كشــفن وجوههــن فهــن شــموس يف اجلــال ،وإذا
أردن التســر واحلجــاب فإهنــن كذلــك يفتــن و ُي َريــن
متربجــات ،وكلمــة (انتقبــت) عــى وزن افتعــل،
تــدل عــى التكلــف واملبالغــة يف التســر والتصــون
وعــدم إظهــار يشء مــن اجلــال ،ومــع ذلــك يظهــر
ذلــك اجلــال ،وهــن مثــل النجــوم املضيئــة ليـ ً
ا فإهنــا
تكــون ظاهــرة بــارزة بيضــاء.
و الطبيعــة املتحركــة عنــد ابــن محديــس عــن املــرأة يف
قصائــد مدحــه فذكــر أمــور ًا كثــرة ،منهــا :الريــاح،
والعصــم ،واحلــام ،والقطــاة ،واخليــول ،واحليــات،
قــال ابــن محديــس:

بِكَال ٍم َي ْستَبي َ
أهل النّهى
وحي ّط العصم من ُشم ِ
()144
اهلضاب
ُ
ّ
ُ ْ َ
يذكــر الشــاعر أن هــذه احلســناء كالمهــا الرقيــق
الناعــم ليــس (يســبي) ســامعه وإنــا (يســتبي) وهــي
عــى وزن يفتعــل وهــي صيغــة حتمــل يف طياهتــا صفــة
التكلــف يف العمــل واحلــرص ،إىل جانــب أهنــا جاءت
عــى صيغــة املضــارع ومــا حيملــه مــن داللــة عــى
االســتمرار والتجــدد يف احلــدث .فهــذا الــكالم الغــر
متكلــف يف التغنــج والــدالل جيــر ســامعه أن يــؤرس
لــه ،وهــذا الــكالم رغــم رقتــه ونعومتــه فإنــه يصــل
إىل الغربــان يف األماكــن املرتفعــة وجيعلهــا تنحــط
وتنــزل رسيع ـ ًا بشــوق وهلفــة لســاع هــذا الصــوت،
فالصــوت وصــل غربــان ،وهــي معروفــة بنفرهتــا
تســمعت
وبعدهــا عــن اإلنســان ،ورغــم بعدهــا
ّ
وأصغــت هلــذا الصــوت الرقيــق الناعــم وأقبلــت
عليــه ،وهــي التــي كانــت تأبــى النــزول ألي عــارض.
ويالحــظ أنــه أكثــر مــا ذكــر ابــن محديــس
مــن احليــوان الغــزال بمفرداتــه املختلفــة،
وأكثــر هــذه الصــور التــي ذكرهــا لــه مقرتنــة
باألســد ،فمــن الصــور املفــردة للغــزال قولــه:
( )144الديوان ،ص.64
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والظباء ُ
ت
ور إِ ّما َق َت َل ْ
احل ُ
ُ
ِ ()145
ظات ال َع ِ
ني ِمنها ال تَدي
َل ُ
ني من ِ
لني ِجسمها
َمها ٌة تَكا ُد ال َع ُ
ِ ()146
خرض يف َ
َ
الصلد
تَرى
احل َج ِر ّ
الورق ا ُمل َّ
َأ َسفي لِ ِف ِ
ِ
راق زَمان صبا
ُ ِ()147
وركويب َق ْيدَ َم َها اخل ُرد

فهــي ظبيــة تقتــل بنظراهتــا ،ومــع ذلــك ال يقــع عليهــا
قــود هبــذا القتــل ،وهــي مهــاة يف جســمها.
كــا أنــه يأســف ألمريــن :كــر ســنه ،ووقوعــه أســر ًا
للحســناوات احلييــات الــايت هــن يف حســنهن
كاملهــاة.
ومن الصور املقرتنة باألسد قوله:

بي َعريكَتي
رو إِن النَت لِ َظ ٍ
َفال َغ َ
()148
الظبي َصائِدي
َأنا صائِدُ الرضغا ِم َو
ُ

ما ا َّلذي ُي ْبكي بِ ُح ٍ
زن َظبي ًة
ِ ُ ِ ()149
َت ُمق َلتُها باألسد
َف َتك ْ
ِ
كل ٍ
من ّ
كالغزالة ِق ْر ُنا
خود
ِ
()150
داح
وإنا َل َر ُ
أسدٌ ُأذ ّل ّ
َ

فهــو يقــرن بــن الغزالــة واألســد يف صــورة الصيــد،
فهــو يتعجــب مــن نفســه وضعفــه ،فهــو الشــجاع
القــوي القلــب الــذي ال هيــاب مــن صيــد األســود،
أســود البــر وأســود احليــوان ،ومــع ذلــك فقــد وقــع
يف أرس هــذه الظبيــة احلســناء ،ومل يتــم ذلــك هبجومهــا
عليــه أو مالحقتهــا لــه ،وإنــا فقــط بلحظهــا لــه.
وأبــدع الشــاعر بتكــراره لكلمــة الظبــي ،فهــي مركــز
( )145الديوان ،ص.138
( )146الديوان ،ص.150
( )147الديوان ،ص.158
( )148الديوان ،ص.135
( )149الديوان ،ص.138
( )150الديوان ،ص.102

البيــت ،وقــد جعــل األوىل نكــرة والثانيــة معرفــة،
فهــو يلــن ألي حســناء ،وهــذه احلســناء تصيــده .كــا
كــرر الشــاعر كلمــة صائــد وجعــل احليوانــات بــن
اللفظتــن املكررتــن ،فالصائــد وهــو اإلنســان مصيــد
مــن قبــل الغزالــة ،والغزالــة التــي هــي يف األســاس
هــدف للصائــد صــارت صائــدة ،فالــكل حمصــور بــن
صائــد ومصيــد.
ويف البيــت الثــاين يذكــر الشــاعر طريقــة صيــد هــذه
الغزالــة لفرائســها ،فهــي جريئــة تتعمــد قتــل الناظــر
إليهــا بدهلــا وغنجهــا يف نظراهتــا.
ويف البيــت الثالــث جعــل قــرن الغزالــة أســد ًا يصيــد
ويــذل مــن حولــه ،ومــع ذلــك يضيــف إىل صفــة
اإلذالل صفــة أخــرى وهــي امتــاء مؤخرهتــا،
فامتــاء املؤخــرة جيعــل انغــراز القــرن قوي ـ ًا وقات ـاً.
وهــذه الصــور التــي صورهــا ابــن محديــس للغزالــة
واألســد ومــا فيهــا مــن عنــف وقــوة إنــا اكتســبها
ممــا عاشــه هــو مــن حــروب ،فقــد كان مقاتـ ً
ا جماهــد ًا
شــاهد ًا للمعــارك واحلــروب ،فتأثــر هبــذه الصــور
احلربيــة .فابــن محديــس اســتعار «أجــزاء صــوره مــن
ميــدان احلــرب وآلتــه؛ ألهنــا اســتولت عــى مشــاعره
وملكــت عليــه زمــام نفســه ،ويعــد هــذا نتيجــة طبيعية
ملــا اســتقر يف منطقــة الالشــعور مــن رواســب ماضيــة
 ...حتــى الغــزل جعــل منــه ميــدان حــرب ونــزال.
خالفـ ًا ملــا ادعــاه بعــض الباحثــن مــن أن هــذا ناشــئ
عــن تقليــده لشــعراء ســبقوه يف هــذا املجــال»(.)151
وكان يغلــب عــى شــعره الــذي قالــه يف عنفــوان
الشــباب الفتــك والطعــن ،والــرب والقــوة ،حتــى
يف عالقاتــه الغراميــة(.)152
إن حديــث الشــاعر عــن البيئــة مــن حولــه يــدل عــى
شــدة تفاعلــه مــع البيئــة بجميــع أشــكاهلا مــن حولــه.

املوروث الثقايف:

ومــن املــوروث الثقــايف الــذي اســتخدمه ابــن محديس

( )151ســامه ،عــي حممــد ،األدب العــريب يف األندلــس-
تطوره-موضوعاتــه وأشــهر أعالمــه ،ط ،1بــروت :الــدار
العربيــة للموســوعات1989 ،م ،ص.98-97
( )152نفسه :ص.323
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يف حديثــه عــن املــرأة يف قصائــد مدحــه ،اســتخدامه
لبعــض الصــور الدينيــة ،فقــد نشــأ وترعــرع «يف
أرسة عرفــت بالعلــم والتقــوى»( ،)153وهــذا يؤكــد أن
حديثــه عــن املــرأة مل يكــن فاحشـ ًا ،وإنــا هــو حديــث
عفيــف أو معتــدل ،ولذلــك اســتطاع إدخــال الصــور
الدينيــة عليــه ،واســتخدامه هلــذه الصــور دليــل عــى
ســعة ثقافتــه الدينيــة «فهــو مــن عائلــة حمافظــة فيهــا
وتــر مــن التديــن ،ووتــر آخــر مــن الثقافــة الدينيــة
واحلكميــة»( ،)154ودليــل كذلــك عــى مهارتــه يف
توظيــف هــذه الصــور التوظيــف الــذي يتناســب مــع
املوقــف ،وعمومــ ًا هــذه الصــور قليلــة ،منهــا قولــه
عــى لســان املحبوبــة:

قا َلت ملنشدها نسيبي ما ل ُه
ٍ
شاعر
فإالم ينشدين تغز َّل
ِ
بنسيب
ليس النّسيب ملثله
ِ
ِ ()155
بوعظ خطيب
ما كان أواله

فهــذه املــرأة ختاطــب مــن ينشــد وينقــل أشــعار غزلــه
فيهــا ،وختــره بأســلوب االســتفهام ثــم النفــي (مــا
لــه) ،تتعجــب مــن حالــه ،فشــعر الغــزل ال يناســب
ســنه وال مكانتــه ،فــا يالئمــه هــو الوعــظ والتذكــر
ال النســيب والغــزل ،فهــي تــراه واعظــ ًا دينــ ًا ،وال
تــراه يصلــح ألمــور الغــزل والعشــق.
ويذكــر صــورة وأســلوب ًا اعتــاد الشــعراء اســتخدامه
وهــو عبــادة اجلــال ،واملــراد بالعبــارة هنــا معناهــا
اللغــوي ال معناهــا االصطالحــي ،فالعبــادة أي احلــب
الشــديد:

وكأن ُ
احل ْس َن منها قائِ ٌل
ّ

ما عىل من َع َبدَ ُ
احل ْس َن ُجنَاح

()156

( )153انظــر :شــلبي ،ســعد ،مــن أدبــاء املغــرب واألندلــس،
ص.3
( )154الديوان ،ص.3
( )155الديوان ،ص.58
( )156الديوان ،ص.96
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فالشــاعر جعــل ذكــر هــذه العبــارة عــى لســان مجاهلــا
وحســنها ،وقــدم العبــارة مجلــة خربيــة داللــة عــى
تقريريتهــا وأهنــا ال تقبــل النقــاش أو احلــوار ،وجعلهــا
مجلــة منفيــة ،نافيــة لــكل شــك أو ريــب يف إيقــاع
العتــب عــى عابــد اجلــال ،ولكــي ال يتهمــه أحــد يف
عقيدتــه أو يشــكك يف تدينــه فإنــه خفــف مــن صــورة
العبــادة ،حيــث بــدأ البيــت بالتشــبيه (كأن) ،كــي ال
ُيتهــم باملبالغــة والكفــر.
بــل يف صــورة أخــرى يشــبه اللــذة واملتعــة التــي
جيدهــا مــن يرشــف مــن رضاهبــا العــذب البــارد،
وأنــه يشء مجيــل ،يشــبهه باللحظــة التــي انتــر فيهــا
موســى وأيــده اهلل فيهــا باآليــات املعجــزة التــي ردت
فرعــون خاســئ ًا ،يقــول:

املاء ِ
ورضاب ِ
بفيك َج َرى
ُ
َليم اللَّ َبدا
وك ََأ َّن ك َ
الص ِد
يف جوهره َع َر ُض َّ َ
ِ ()157
منه يف األ ْف ِق ُ
بياض َيد
ويف صــورة غريبــة تــدل عــى دقــة ابــن محديــس يف
اســتلهام الصــور مــن واقعــه الــذي يعيشــه وحياتــه
الدينيــة ،يقــول مصــور ًا رسعــة زيــارة املحبوبــة:

زار ْت خلتَها مستعري ًة
وإن هي َ
()158
َلا ِمن َخ ِ
ِ
لستَه ال َع ْجىل
طيب
احلفل َج َ
يفــرض الشــاعر لــو أن هــذه املحبوبــة زارتــه
وهــذا أمــر مســتحيل ،ولذلــك أكــد ذلــك بالضمــر
املنفصــل (هــي) لتأكيــد أن املحبوبــة هــي التــي زارت
ال غريهــا ،ثــم اســتعمل فعــل الرجحــان (خــال) أي
قــرن مشــاهبة بــن زيارهتــا الرسيعــة وجلســة مــن
خيطــب النــاس املجتمعــن للهــو واملتعــة فإنــه ال يطيل
املكــوث عندهــم وإنــا جيلــس قليــا ويلقــي خطبتــه
( )157الديوان ،ص.158
( )158الديوان ،ص.376
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رسيعــا ثــم خيــرج مــن عندهــم؛ كــي ال يقطعهــم عــن
متعتهــم ،ويف اســتخدام كلمــة العجــى بحروفهــا
وســكون وســطها مــا يصــور رسعــة هــذه اجللســة،
فالعــن حــرف مــن آخــر احللــق يشــر إىل اجللســة،
ثــم الســكون الــذي يــدل عــى اســتقرار اللســان
واســتقرار اجلالــس ،ثــم يرتفــع اللســان بحــرف الــام
واملــد ليــدل عــى قيامــه مــرة أخــرى.
ومن صوره الطريفة يف ذلك قوله:

النار يف القلب ُح ُّبها
َ
فبات َي ُش ّ
ب َ

عىل ّأنا كاملاء يف فم صائم

()159

ويف ذلــك لفتــة نفســية دقيقــة ،فحبهــا يف قلبــه
مشــتعل متقــد ،يــزداد وال خيمــد ،ومــع ذلــك فــإن
إيامنــه يمنعــه عــن اقــراف املحــرم ،ويصــور ذلــك
بصــورة مألوفــة شــائعة عنــد أغلــب املســلمني ،وهــي
صــورة الصائــم عنــد الوضــوء أو عنــد إرادة املســلم
التربيــد عــى نفســه بــأن جيعــل مــا ًء يف فمــه ،فــإن هــذا
املــاء ال يصــل إىل جوفــه ،ويســعى إىل عــدم ذلــك.
واســتخدامه هلــذه الصــورة املألوفــة الشــائعة للتأكيــد
أنــه ال يمكــن أن يقــرب املحــرم.
ومل يظهــر يف صــوره االقتبــاس املبــارش مــن القــرآن
والســنة ،حيــث إهنــا امتزجــا يف عقلــه واســتطاع أن
خيــرج معانيهــا يف صــور وأشــكال جديــدة.
ومــن موروثــه الثقــايف اســتخدامه بعــض الصــور
العلميــة ،فمــن ذلــك اســتخدامه التوريــة بأســاء
الكتــب ،حيــث يقــول:

قلوب العدى
لو محلت منه
ُ

ش َح ُه
وجدي
ٌ
غريب ما أرى َ ْ
جراح ٍ
ح ْل َن اجلراح
َ
قلب ما َ َ
()160
وجدُ يف ال َع ِ
الصحاح
ني وال يف ّ
ُي َ

ورى الشــاعر يف كلمــة الصحــاح ،حيــث ذكــر يف
فقــد ّ
البيــت قبلــه اجلــراح.
( )159الديوان ،ص.445
( )160الديوان ،ص.99

وقد استخدم الشاعر علم النحو يف صوره فقال:

ِ
ترضم ًا
فيا َ
نار وجدي كيف عشت ّ

وخ ْف َضها
ويا َر ْف َع أشواقي لقلبي َ
ٍ
بامء من األجفان للنّار ِ
قاتل
ِ ِ ()161
ِ
لألشواق ُ
فعل العوامل
متى كان
فشــوقه يرفــع قلبــه وخيفضــه ،ويتعجــب كيــف أن
املحبــة والشــوق تعمــل يف اإلنســان مثــل العوامــل يف
النحــو التــي تؤثــر يف غريهــا.
بــل إن الشــاعر ال يكتفــي باألخــذ مــن الثقافــة
األدبيــة ،بــل يأخــذ مــن الصــورة العلميــة فيقــول:

َغ ّ َي ْت ُه ِغ َ ُي الدّ ِ
فشاب
هر
ْ
فغدا عند الغواين ساقط ًا

ورمته ُّ
باجتناب
كل خود
ْ
()162
احلساب
الص ْف ِر من عدّ
ْ
كسقوط ّ
فالشــاعر يتحــدث عــن شــيبه ،وأن اجلميــات
هجرنــه وال يلتفتــن إليــه ،وذلــك مثــل حــال الرقــم
صفــر ،فإنــه إذا جــاء مفــرد ًا ال قيمــة لــه ،ولــو جــاء
يف يســار األعــداد مل يكــن لــه وزن ،وكذلــك الشــاعر
لشــيبه مل يعــد اجلميــات احلســان يلتفتــن إليــه بــل
رصن جيتنبنــه.

وسائل تشكيل الصورة الشعرية:

اعتمــد ابــن محديــس يف جتســيد صــورة املــرأة يف
شــعره املدحــي جمموعــة مــن الوســائل واألدوات،
مــن أبرزهــا وأقدرهــا عــى محــل جتربتــه ونقــل
عواطفــه :التشــخيص والتجســيم ،التشــبيه ،املفارقــة
التصويريــة.
( )161الديوان ،ص.394
( )162الديوان ،ص.63
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التشخيص والتجسيد(*):

واالعتــاد عــى االســتعارة باعتبارهــا وســيلة مــن
وســائل التصويــر التــي تعــن عىل إبــراز :التشــخيص،
والتجســيم( ،)163ففيهــا تشــخيص للجــادات وجتســيد
للمعنويــات( ،)164ومهــا أرقــى أنــواع اخليــال،
وصورهتــا مــن أحيــا أنــواع الصــور( ،) 165وإن كانــا
قليلــن جــد ًا يف هــذا املجــال عنــد ابــن محديــس ،فمــن
التجســيد قولــه:

قالوا َص َبا يا َمن رأى مستها ْم
ِ
()166
كه ٌل َو َه َوا ُه ُغال ْم
حجا ُه ْ
فالصبــوة والعشــق ال تعــرف عمــر ًا ،فرغــم أن تفكــره
تفكــر الكبــار العقــاء ،إال أن عشــقه عشــق الفتيــان
العاشــقني ،وقــد حــول الشــاعر العقــل إىل كهــل كبــر
يف الســن ،فالواجــب عليــه التعقــل يف الترصفــات،
ومــع ذلــك فقــد وقــع يف اهلــوى ،فحبــه حــب طائــش
متهــور كتهــور الشــباب وطيشــهم.
ويف صــورة أمجــل ،يبــن فيهــا الشــاعر غــدر
هــذه املــرأة يف مواعيدهــا وعــدم وفائهــا بموعــد:
(*) ومهــا نســبة صفــات البــر إىل أفــكار جمــردة أو إىل أشــياء
ال تتصــف باحليــاة .وهبــه ،جمــدي  -كامــل املهنــدس ،معجــم
املصطلحــات العربيــة يف اللغــة واألدب ،ط ،2بــروت :مكتبــة
لبنــان1984 ،م ،ص.102
( )163انظــر :الرقيــب ،ســلطان ســعد عقيــل ،رثــاء األدبــاء
عنــد شــعراء احلجــاز يف العــر احلديــث مــن عــام 1351هـــ
إىل عــام 1420هـــ قضايــاه وتشــكيالته ، ،ماجســتري ،قســم
الدراســات العليــا فــرع البالغــة والنقــد األديب ،كليــة اللغــة
العربيــة ،جامعــة أم القرى ،مكــة املكرمة1430 ،هـــ2009-م،
إرشاف :أ.د .يوســف عبــد اهلل األنصــاري ،ص.268-266
( )164انظــر :اهلرامــة ،عبــد احلميــد ،القصيــدة األندلســية
خــال القــرن الثامــن اهلجــري.372/2 ،
( )165انظــر :الفــويت ،وفــاء عمــر ،قصيــدة الرثــاء عنــد ابــن
الرومــي -دراســة موضوعيــة ،ماجســتري ،قســم الدراســات
العليــا فــرع البالغــة والنقــد األديب ،كليــة اللغــة العربيــة،
جامعــة أم القــرى ،مكــة املكرمــة ،إرشاف :د :حممــد مريــي
احلارثــي ،ص.205
( )166الديوان ،ص.459
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نيط ِمنها م ِ
غا َد ٌة إِن َ
وعدٌ
َ
ِ
ِ
ٍ
()167
بِغَد َف َّر إِىل َبعد َغد

فهــي امــرأة مجيلــة ناعمــة ،وعــى فــرض أهنــا رضبــت
موعــد ًا لعاشــق مــن عشــاقها -وهــذا أمــر مســتبعد-
فإهنــا لــن تفــي بــه ،ويف جتســيد الشــاعر للموعــد
بمــن يفــر تقريــب للصــورة للمتلقــي ،وكأنــه يراهــا
عيانــ ًا أمامــه ،مثــل احليــوان الــذي يفــر أو اإلنســان
الــذي يفــر مــن مالحقــه ،وذلــك يوحــي ويــدل عــى
مــا يقصــده الشــاعر مــن عــدم وفائهــا بمواعيدهــا،
وحــزن الشــاعر عــى ُخلــف هــذه املواعيــد وعــدم
قدرتــه للوصــل إليهــا.
ومــن نــاذج التشــخيص التــي اســتخدمها الشــاعر
تصويــره جلــال املــرأة التــي يتحــدث عنهــا ،فجامهلــا
األخــاذ املــيء جيعــل الظــام يغــص مــن ذلــك
اجلــال

َ ِ
ش َق الظال ُم تأ ّلق ًا بضيائها
()168
فكأنّام َ ِ
باح ا ُملسفرا
الص ُ
ش َب َّ
فجعــل الشــاعر الظــام شــخص ًا ،والصبــاح شــخص ًا
آخــر ،وكل ذلــك ليــدل عــى شــدة مجاهلــا ،وتعلــق
القلــوب واألبصــار هبــا.
وهــذا التجســيم والتشــخيص مــا هــو إال دليــل عــى
رغبــة الشــاعر مشــاركة هــذه األمــور مهــه بفقــد
املحبوبــة وإبــراز مــا تتميــز بــه فتعلــق قلبــه هبــا.

التشبيه:

إن اجلانــب الــذي جيســد عبقريــة الفنــان واألديــب
يــرز عــن طريــق التشــبيه واالســتعارة( ،)169والتشــبيه
مــن أشــد مــا ُيك ِّلــف الشــاعر صعوبــة ،ملــا حيتــاج
( )167الديوان ،ص.138
( )168الديوان ،ص.232
( )169انظــر :عبدالرحيــم ،مصطفــى ،تيــارات النقــد األديب يف
األندلــس ،ص.283
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إليــه مــن شــاهد العقــل ،وال ينبغــي للشــعر أن يكــون
خاليــ ًا مــن هـــذه احلـــي( ،)170ولكــن االستـعـــارة
أكـثـــــر قــــــدرة علـــى جـمـــــع املــضـــــادات
مــــن التـشـبـيــــه( ،) 171وســبق احلديــث عــن يشء
مــن االســتعارة عنــد احلديــث عــن التشــخيص
والتجســيد ،أمــا التشــبيه عنــد ابــن محديــس فقــد
كثــر اســتخدامه لــه ،فقــد كان عقلــه « ميــاالً إىل إدراك
األشــياء واملعــاين إدراك مــن حيــاول فهــم مــا يــرى
ويفكــر ،فقــد كان يرغــب دائ ًام يف تشــبيه املحسوســات
باملعقــوالت ،واملعقــوالت باملحسوســات ،وهــذه
طريقــة مــن طــرق املحاولــة يف اإلدراك ،وأكثــر
اهتاممــه يف تشــبيهاته موجــه إىل وصــف املرئيــات
وإدراكهــا»( ،)172فهــو يشــبه القــد بال ُق ُضــب ،ويشــبه
طرفهــا بالســحر ،وشــعرها األســود كأنــه مصبــوغ يف
الكحــل ،وغــر هــذه مــن الصــور.
والشــاعر يســتخدم التشــبيه ليؤكــد أنــه مل يرتكــب مــا
يشــينه ومل يقــرب حمرمـ ًا ،وإنــا هــذا كلــه خيــال ،فمــا
يقــول يف ذلــك:

كأن يف فيها عبري ًا إذا
ّ

النور وغار الظالم
ّ
تفج َر ُ

()173

خيرب من فاز بتقبيلها
ُ
عن بر ٍ
()175
تنبع منه ُمدام
د
ُ
ََ

فالشــاعر ينفــي عــن نفســه هتمــة اقرتافــه حمــذورا،
فليــس هــو الــذي خيــر عــن جتربــة ،بــل الشــاعر
ناقــل ،واملخــر هبــذا الــذي فــاز بتقبيلهــا.
ولكــن الشــاعر يصــدم قارئــه يف القصيــدة التــي مــدح
هبــا حييــى بــن متيــم بــن املعــز بــا خيالــف الســابق
فيقــول:

هلا َعن ٌَم يف ُغ ُص ِ
ون البنان
َض َة ُ
احل ْس ِن يف َخدّ ها
ترى ن ْ َ
ِ
بالبدر ُغ ْصن ًا رطيب ًا
ت ََرن ُّح
فأمسيت منها ِ
بامء اللمى
ُ
حال يل وأسكرين ريقها
صواعدُ أن ِ
ِ
ْفاسها
تالقت
ْ
قح ٍ
وان بشاما
َي ُع ّل نَدى ُأ ُ
ِ
ضاما
َت َ ّي ُع ً
ماء وت ُْذكى َ
ِ
السري ِد ْعص ًا ركاما
وترتج يف
ّ
ُأ َر ّوي ُأوام ًا ْ
وأشفي سقاما

ي منْ ُه املداما
فهل
األر ُ
خامر ْ
َ
()176
السلو الغراما
فامز ََج منها
ُّ

وتتمثــل فائــدة التشــبيه يف تقريــب املشــبه مــن
فهــم الســامع وإيضاحــه لــه( ،)174فالشــاعر يذكــر
طيــب رائحــة فمهــا ويشــبهه (كأن) فمهــا فيــه
عبــر ،ولينفــي عنــه هتمــة أن يكــون قــد اقــرب
منهــا اقرتابــ ًا شــديد ًا حتــى أنــه شــم رائحــة فمهــا
قــال (كأن) .والشــاعر قبــل هــذا ببيتــن قــال:

ويســتمر الشــاعر يف هــذا الوصــف الرصيــح حتــى
يصــل إىل حــل احلــزام ،ولكــن الشــاعر بعــد أن يرتفــع
هــذا االرتفاع بمســتمعه ،وشــوقه هــذا التشــويق الذي
يرتقــب املتلقــي ما بعــده ،ويعــود ويؤكد أن ذلــك كله:

( )170انظــر :ابــن رشــيق ،احلســن ،العمــدة يف حماســن
الشــعر وآدابــه ونقــده ،حتقيــق :د عبــد احلميــد هنــداوي،
ط ،1بريوت-صيــدا :املكتبــة العرصيــة للطباعــة والنــر،
1422هـــ2001-م.251/1 ،
( )171انظــر :الرباعــي ،عبدالقــادر ،الصــورة الفنيــة يف النقــد
الشــعري ،ص.96
( )172ضيف ،أمحد ،بالغة العرب يف األندلس ،ص.148
( )173الديوان ،ص.460
( )174انظر :ابن رشيق ،العمدة.254/1 ،

( )175الديوان ،ص.459
( )176الديوان ،ص.453-452
( )177الديوان ،ص.453

ِ
االنتباه
وملا أتانا من
تزاو َرنا يف الكَرى
جعلنا ُ
دخلنا له بالوصال املناما
()177
فام َنتّقي من َملو ٍم َمالما
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فــكل ذلــك كان طيفـ ًا وخيــاالً ،وقــد ذكــر هــو قبيــل
هــذه األبيــات:

ومن ُص َو ِر الفكر حمبوب ًة

يعو ُد علي ً
ال هبا مستهاما

()178

فقــد رصح الشــاعر أنــه (مــن صــور الفكــر) ،فهــو
خيــال ال حقيقــة ،ولكنــه يف اثنــي عــر بيت ـ ًا أدخــل
ســامعه يف حالــة وكأن الشــاعر اقــرف تلــك األمــور
التــي ذكرهــا.
والتشــبيه تصويــر يكشــف عــن حقيقــة املوقــف
الشــعوري أو الفنــي الــذي عانــاه الشــاعر أثنــاء
عمليــة اإلبــداع كــا يرســم أبعــاد ذلــك املوقــف عــن
طريــق املقارنــة بــن طــريف التشــبيه مقارنــة ال هتــدف
إىل تفضيــل أحــد الطرفــن عــى اآلخــر ،بــل ترمــي إىل
الربــط بينهــا يف حالــة أو صيغــة أو وضــع يكشــف
جوهــر األشــياء وجيعلهــا قــادرة عــى نقــل احلالــة
الشــعورية أو اخلــرة اجلامليــة التــي امتلكــت ذات
الشــاعر وســيطرت عــى أدواتــه( .)179فابــن محديــس
عنــد قولــه:

ِ ِ
ِ
الورى َ
لك غا َد ٌة
َومن الفواتك بِ َ
()180
ِ
ت ِ
أحورا
بمثل
ك ََح َل ْ
السحر طرف ًا َ
فالشــاعر يريــد أن ينقــل شــدة تأثــر مجــال عينيهــا،
فشــبهها بالســحر ،وربــط بــن املشــبه واملشــبه بــه
ليكشــف ويدلــل عــى تأثــر هاتــن العينــن يف الناظــر
إليهــا.

( )178الديوان ،ص.452
( )179انظــر :ســيد ،مفــرح إدريــس أمحــد (( ،صــورة اليتيــم
يف الشــعر الســعودي)) ،ص .253نقــا عــن :قاســم ،عدنــان
حســن ،التصويــر الشــعري ،ط ،1املنشــأة الشــعبية للنــر
والتوزيــع واإلعــان1980 ،م ،ص.40
( )180الديوان ،ص.232
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التكرار:

«التكــرار يعنــي تنــاوب األلفــاظ وإعادهتــا يف
ســياق التعبــر بحيــث تشــكل نغــ ًا موســيقي ًا
يتقصــده الناظــم»( ،)181إن الفائــدة العظمــى مــن
التكــرار التقريــر ،لذلــك قــال العلــاء :الــكالم
إذا تكــرر تقــرر( ،)182والتكــرار ظاهــرة مجاليــة
ودالليــة( ،)183وهــو ال ينقــص مــن درجــة الصــدق
واإلخــاص( ،)184والنقــاد يــرون التكــرار يف حقيقتــه
إحلاحــ ًا عــى جهــة هامــة يف العبــارةُ ،يعنــى هبــا
الشــاعر أكثــر مــن عنايتــه بســواها ،فالتكــرار يســلط
الضــوء عــى نقطــة حساســة يف العبــارة ،ويكشــف
عــن اهتــام املتكلــم هبــا ،فهنــا تركيــز واضــح عــى
الباعــث النفــي للتكــرار ،ممــا جعلــه ذا داللــة نفســية
ق ّيمــة تفيــد الناقــد األديب الــذي يــدرس األثــر وحيلــل
نفســية كاتبــه( ،)185وتتنــاول الدراســة التكــرار يف
مدائــح ابــن محديــس وحديثــه عــن املــرأة فيهــا عــى
مســتوى قصائــد املديــح مــن جانبــن ،األول تكــرار
بعــض األلفــاظ ،وهــذه األلفــاظ هــي التــي تــدل عــى
الشــقاء والعــذاب ،ومنهــا:

تعذيب :يقول ابن محديس:
ليايل تعذيبي من الوجد مقلقي
َ

الريق غارمي
ورشفي اللمى من عذبة ِّ

()186

يذكــر الشــاعر أن عذابــه ليــس فــرة وجيــزة ،وإنــا هو
مــدد طويلــة (ليــايل) ،وأكــد شــدة العــذاب عىل نفســه
( )181هــال ،ماهــر مهــدي ،جــرس األلفــاظ وداللتهــا يف
البحــث البالغــي والنقــدي عنــد العــرب ،بغــداد :دار احلريــة،
1980م ،ص.239
( )182انظــر :العمــري ،أمحــد مجــال (( ،التكــرار يف القــرآن
العظيــم)) ،جملــة اجلامعــة اإلســامية ،املدينــة املنــورة :العــدد:
 ،39ذو احلجــة  ،1397صفحــات املقــال مــن .19-9
( )183انظــر :الســلمي ،عبدالرمحــن(( ،شــعر األرس))،
(ماجســتري) ،ص.378-377
( )184انظــر :اهلليــل ،عبدالرمحــن ،التكــرار يف شــعر اخلنســاء،
ص.67
( )185انظر :نفسه ،ص.19
( )186الديوان ،ص.443
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حيــث أضــاف الضمــر إىل نفســه (تعذيبــي) ،وأن
احلــب أدخــل عــى نفســه احلــزن والقلــق ،وقــد جعــل
التعذيــب والقلــق اســمني داللــة عــى اســتمرارمها
ودوامهــا وعــدم انفكاكهــا عنــه ومالزمتهــا لــه .وأن
امتصاصــه ورشبــه مــن املــرأة الطيبــة الفــم يوقعــه يف
الدَ ْيــن ،وال يقصــد الديــن املــايل وإنــا يريــد أنــه يأخــذ
املتعــة واللــذة ثــم ســيعيد ســداد ذلــك عذابــا وتعبــا
لقلبــه.
ويف قصيــدة أخــرى يفتتــح ابــن محديــس القصيــدة
بقولــه:

كان ُ
يعذ ُب عندها تعذيبي
َمن َ
()187
َأنّى ت ّ
َرق لِعربيت ونَحيبي
ويقول يف أخرى:

مهت من الغيد بمن
ها َم ال َ

ُح ّبها َع ْذ ٌب وإن كان عذاب

()188

وقــد جانــس الشــاعر بــن كلمتــي (يعــذب) و
(تعذيبــي) ،مــع شــدة الفــرق والتبايــن بــن املعنيــن،
فقــد مجــع بينهــا اجلــذر اللغــوي ،وكأن الشــاعر
يتعجــب كيــف أن املحبــة والعشــق ينتــج عنهــا األمل
والعــذاب .ثــم ينفــي عنهــا الشــاعر أن تتعطــف
وتتحنــن عليــه وهــو الدامــع العــن الرافــع الصــوت
بالبــكاء ،واســتخدم للداللــة عــى دوام جفوهتــا
باملضــارع (تــرق) ،فهــي لــن تشــفق عليــه أبــد ًا.
واجلانــب الثــاين مــن أنــواع التكــرار هــو تكــرار
الصــور ،فالشــاعر قــد يكــرر بيتــ ًا أو صــورة معينــة
بألفاظهــا وصياغتهــا يف غــر موضــع مــن شــعره،
والســبب يف ذلــك أن الشــاعر جيــد وقعــ ًا خاصــ ًا
معينــ ًا ملثــل هــذه األبيــات(.)189
( )187الديوان ،ص.58
( )188الديوان ،ص.63
( )189انظــر :محــوده ،ســعد ســليامن ،لغــة التصويــر الفنــي يف
شــعر النابغــة الذبيــاين ،اإلســكندرية :دار املعرفــة اجلامعيــة،
2002م ،ص.38-37

فمــن الصــور املتكــررة يف شــعره املدحــي عــن املــرأة،
انجــذاب املخلوقــات إىل صوهتــا وحديثهــا ،فيقــول:

بِكَال ٍم َي ْستَبي َ
أهل النّهى
وحي ّط العصم من ُشم ِ
()190
اهلضاب
ُ
ّ
ُ ْ َ
ويقول:

وهي ال تَستَبي بِ َل ٍ
فظ َرخي ٍم
َ
ُ ()191
ور
وهي يف الطود ف ُ
ُي ِنز ُل ال ُع ْص َم َ
فتكــرار الشــاعر لصــورة أن صــوت املحبوبــة ينــزل
هــذه الطيــور املعتصمــة باجلبــل التــي ال تنــزل منــه
إال لألمــور املهمــة ،تنــزل لتســتمتع بســاع صوهتــا
وكالمهــا ،كل ذلــك يــدل عــى إعجــاب الشــاعر
هبــذه الصــورة ،ولذلــك كررهــا.
ومــن الصــور التــي كررهــا أن هــذه املــرأة كالســاحرة،
يقو ل :

ٍ
بناظرة
السحر
َم ْن تُوحي
َ

ال ُتنْ َف ُ
ث منه يف ال ُع َق ِد

()192

ويقول:

ٍ
ٍ
وماروت هبا
هاروت
ِس ْح ُر
ِ
ِ
()193
يف فت ِ
الرخيم
ُور اللحظ واللفظ ّ
ويقول:

هاروت وماروت َط ْر َف ُه
ولو شا َم
ٌ
ِ ِ ()194
َ
نييص حبائله
َلا أص َبحا إِ ّل َق ْ
( )190الديوان ،ص.64
( )191الديوان ،ص.244
( )192الديوان ،ص.158
( )193الديوان ،ص.449
( )194الديوان ،ص.369
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الطباق(*) واملقابلة(**):

ويقول:

ٍ
بحديث ُي ْس َح ُر السحر به

َيتمنَّاه ُم َعاد ًا أن َيعود

()195

ويقول:

ِ
عني مريض ٌة
هلا من ُفتون
السحر ٌ

ب من أجفاهنا الدمع والكربا
حت ّل ُ

()196

وغريها كثري.
وهنــاك صــور أخــرى كثــرة كررهــا الشــاعر ،منهــا
وصفــه لعيــون املحبوبــة بالســهام ،ووصفهــا بأهنــا
ظبيــة تصيــد األســد ،ووصــف مؤخرهتــا بالكثيــب،
وغريهــا مــن الصــور التــي كررهــا الشــاعر لبالــغ
أمهيتهــا يف نفســه.

املفارقة التصويرية:

وهــي مــن الوســائل الفنيــة التــي جنــح إليهــا ابــن
محديــس يف تصويــره للمــرأة يف مدائحــه ،وهــي عبــارة
عــن إبــراز التناقــض بــن طرفــن أو وضعــن كان
املفــروض أن ال خيتلفــا ،أو أن يقــع بينهــا التناقــض،
والغايــة مــن ذلــك هــي اســتنكار هــذا التناقــض أو
التعجــب منــه أو تعميــق اإلحســاس بــه(.)197
وأرى أن مــا يعــرف بالطبــاق واملقابلــة جــزء مــن هــذه
املفارقة.

( )195الديوان ،ص.154
( )196الديوان ،ص.50
( )197انظــر :ســيد ،مفــرح إدريــس أمحــد (( ،صــورة اليتيــم
يف الشــعر الســعودي)) ،ص .256نقــا عــن :حســن ،عبــد
الباقــي حممــد ،ســيد قطــب حياتــه وأدبــه ،ط ،1دار الوفــاء
للطباعــة والنــر والتوزيــع1406 ،هـــ1986-م ،ص.241
138

ومهــا مــن املوســيقى الداخليــة( ،)198واملطابقــة مــن
أكثــر البديــع دورانــ ًا بعفويــة يف الشــعر( ،)199وهــي
ســبيل إليضــاح املعنــى؛ ألن عــرض املتضــادات
يكشــف أحواهلــا ويــرز الفــوارق بينهــا( ،)200فاجلمــع
بــن األمــور املتضــادة يكســو الــكالم مجــاالً ويزيــده
هبــاء( ،)201واملفارقــات تثــر العواطــف( ،)202وابــن
محديــس يعتمــد عــى بعــض املحســنات البديعيــة مــن
غــر تكلــف ،فيكثــر مــن الطبــاق الــذي يزيــد معانيــه
وضوحــ ًا ،فضــ ً
ا عــن اجلــال املوســيقي(.)203
وقــد متكــن ابــن محديــس مــن خــال ذلــك تصويــر
الشــدة التــي يعانيهــا مــن ُبعــد املحبوبــة عنــه ،يقــول:

ِ
اقرتاب الدّ ِار َأشكو ُبعدها
يف
()204
باهل ِ
واقرتاب الدّ ِار َ
جر انتِزاح
ُ

ففــي قربــه مــن بيتهــا خيــر بــا جيــده مــن أمل بعدهــا،
حيــث إهنــا قريبــة منــه جســد ًا وروحـ ًا ومــع ذلــك ال
يســتطيع الوصــول إليهــا ،واملفــرض أن ينتــج عــن
قربــه مــن دارهــا وصـ ٌـل ،ولكــن الواقــع هــو زيــادة
يف اهلجــر والبعــد .فاملعانــاة التــي يعانيهــا الشــاعر مــن
عــدم متكنــه للوصــول إىل املحبوبــة أظهرهتــا املفارقــة
بصــورة جليــة ،فهــو ال يقصــد الوصــول احلــي
اجلســدي فهــو ممكــن ،ولكــن يريــد الوصــول املعنوي
العاطفــي ،ويكــون األمــر أشــد أملــ ًا للنفــس إذا كان
(*) اجلمع بني اليشء وضده .عتيق ،علم البديع ،ص.77
(**) أن يؤتــى بمعنيــن متوافقــن أو أكثــر ثــم بــا يقابــل
ذلــك عــى الرتتيــب .عتيــق ،علــم البديــع ،ص.86
( )198انظــر :بــكار ،يوســف ،بنــاء القصيــدة العربيــة،
ص .259
( )199انظــر :عبدالرحيــم ،مصطفــى ،تيــارات النقــد األديب يف
األندلــس ،ص.174
( )200انظــر :الغنيــم ،إبراهيــم ،الصــورة الفنيــة يف الشــعر
العــريب ،ص.262
( )201انظر :نفسه ،ص.268
( )202انظــر :الســلمي ،عبدالرمحــن(( ،شــعر األرس))،
(ماجســتري) ،ص.289
( )203انظــر :شــلبي ،ســعد ،مــن أدبــاء املغــرب واألندلــس،
ص.207
( )204الديوان ،ص.96
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يتمكن من رؤيتها وال يستطيع الوصول إليها.
ومــن املفارقــات التــي تعــرض هلــا ابــن محديــس
املفارقــة الشــديدة بــن حالــه وحــال املحبوبــة ،يقــول:

ب و ِمن ٍ
ِ
تيه َلا
وهي من ُع ْج ٍ َ
َ

ُرحم منها كبدي
كبدٌ ت ُ

()205

فهــي ترتفــع عليــه وتتكــر ،ومــع ذلــك فهــو يســتحق
العطــف والرمحــة منهــا ،ويــرق ويعطــف عليهــا،
رغــم أنــه مــن املفــرض أن يتعامــل اإلنســان مــع مــن
يرتفــع عليــه أن يشــمخ بأنفــه هــو أيضــ ًا وال يتذلــل
لــه ،لكــن ألنــه عاشــق حمــب يــرق هلــا ويــذل ،رغبــة
يف وصلهــا ،وممــا يــدل عــى شــدة ترفعهــا عليــه أنــه
وصفهــا بصفتــن مــن صفــات االســتعالء والتكــر
(عجــب ،تيــه) فــاألوىل تــدل عــى الزهــو بالنفــس،
والثانيــة تفيــد التكــر والتمســك بالــرأي .وقــد عــر
الشــاعر بالكبــد التــي تــدل عــى الرقــة والعطــف،
وتوجــه بــاألوىل للمحبوبــة ،ونكرهــا إشــارة إىل شــدة
رمحتــه هلــا ،وأطلــق الثانيــة وأراد هبــا نفســه ،ورصح
بذلــك بإضافتهــا إىل يــاء املتكلــم .وكلمــة (كبِــد) مــن
نفــس مصــدر ( َك َبــد) التــي تدل عــى العنــاء واملشــقة،
فهــو جيــد تعبـ ًا يف تكــر املحبوبــة عليــه وبعدهــا عنــه،
فريجــو أن حيصــل عــى مقابــل ذلــك وهــو الرقــة
والعطــف التــي تفيــده (الكبِــد).

التصوير باحلقيقة:

اســتطاع ابــن محديــس تصويــر جتاربــه وإثرائهــا
باإلحيــاءات البالغــة الغنــى عــن طريــق مــا يعــرف
بالتصويــر باحلقيقــة ،ولعل ذلــك يعــود إىل أن التصوير
باحلقيقــة يعتمــد عــى رســم منظــر ديناميكــي متحــرك
يف شــكل قصــي أو حــوار درامــي ،تتجــه أحداثــه
وخطوطــه وتتقــدم بشــكل جيعلهــا قــادرة عــى جتســيد
تلــك اإلحساســات التــي تطفح مــن معينــات التجربة
الشــعورية( .)206والناظــر لقــول ابــن محديــس:
( )205الديوان ،ص.138
( )206انظــر :ســيد ،مفــرح إدريــس أمحــد (( ،صــورة اليتيــم
يف الشــعر الســعودي)) ،ص .260-259نقــا عــن :قاســم،
عدنــان ،التصويــر الشــعري ،ص.183

وقالواِ :قفوا كَي تَسمعوا حدو ِ
عيسهم
َ َ
َ

اهلوى
باهلوى َم ْقت ََل َ
َو َق ْفنَا ن َُرامي َ
ِ
ِ
اخلدور ُعقولنا
سب ًا يف
ون ُ
َرقب ْ
بعاجل ما ُي ْردي النفوس ِ
ِ
وآجلِه
ون ْق ُ
رأ يف األحلاظ َو ْح َي رسائِلِه
ِ ِ ()207
مبدّ د ٌة للبني بني عقائله

يصــور الشــاعر شــيئ ًا مــن البيئــة األندلســية التــي
كانــت معروفــة بــيء مــن التحــرر ،فقــد اجتمــع
جمموعــة مــن الشــباب ليتســمعوا إىل غنــاء الركــب
املســافرين ،مــع علمهــم أن مــا ســرونه ســيحرق
قلوهبــم ويقتلهــم حــال النظــر إليــه وبعــد ذلــك
عنــد اســرجاع تلــك اللحظــات حلظــات الرؤيــة
واملشــاهدة.
والشــاعر جيعــل نفســه مشــارك ًا هلــؤالء الشــباب
العشــاق ،وكل منهــم يفعــل مــا يفعلــه الشــباب إىل
اليــوم بــأن يقــول ملرافقــه :انظــر إىل تلــك اجلميلــة،
بــل انظــر إىل الثانيــة ،وانظــر إىل الثالثــة ،وهكــذا،
فــرد عليــه األول :ال انظــر إىل هــذه ،وانظــر إىل تلــك.
وهــذا مــا فعلــه العشــاق كل يــدل اآلخــر عــى مجيلــة
مــن اجلميــات ،ولذلــك عــر الشــاعر بـ(نرامــي).
والرمــي تفيــد أن الــيء يلقــى فريمتــي وينســاب بكل
ســهولة ،فهــم ال يتقصــدون تتبــع احلســناوات ،وإنــا
تنســاق العيــون إليهــا دون شــعور أو إحســاس .وهــذا
مــا يدفــع هبــم إىل املــوت واهلــاك ،ويــرون عالمــات
القتــل واملــوت يف أعــن ونظــرات اجلميــات.
وجيتمــع هــؤالء الفتيــة مجيع ـ ًا يرتصــدون وينتظــرون
باهتــام وتأمــل ركــب احلســناوات ،رغــم أهنــن يف
اخلــدور ،والغالــب ال يظهــر منهــن يشء ،ولكــن
لعلهــم يظفــرون بظهــور يشء .وهــذا الرتصــد
خيرجهــم عــن حــد التعقــل ،فــا يرونــه مــن اجلــال
أطــاش وأطــار عقوهلــم.

( )207الديوان ،ص.368
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املبحث اخلامس :املوسيقى:
املوسيقى الداخلية:

إن «أبــرز مظاهــر املوســيقى الداخليــة مــا يعــرف
باملحســنات اللفظيــة كالطبــاق واملقابلــة والتقســيم،
ممــا يســاعد عــى إحــكام بنــاء القصيــدة وتوفــر
قــدر كاف مــن الرنــن»( ،)208فاملوســيقى الداخليــة أو
املوســيقى اخلفيــة «تنبــع مــن انتقــاء األلفــاظ ومــدى
مالءمتهــا للمعنــى ومــدى مــا تضفيــه مــن دالالت
موحيــة تتغلغــل وتتناغــم مــع أعمــق أعــاق النفــس
اإلنســانية ،فهــي تضفــي حســن األداء وترابــط
األفــكار ومجــال التصويــر عــى العمــل األديب بــا
جيعلــه يصــل إىل حبــات القلــوب»( .)209وهنــاك مــن
يعرفهــا بأهنــا «اختيــار الكلــات وترتيبهــا واملواءمــة
ّ
بينهــا وبــن املعــاين التــي تــدل عليهــا ،والكشــف عــن
إحياءاهتــا وإيقاعاهتــا املختلفــة»(.)210
إن املوســيقى الداخليــة ذات أمهيــة كــرى فهــي
تكســب النــص الشــعري بعــد ًا تأثرييــ ًا قــادر ًا عــى
شــد الســامع والقــارئ إليــه ،واإليقاعــات الداخليــة
تُظهــر قــدرة الشــاعر عــى انتقــاء كلامتــه واملالءمــة
بينهــا ،وتُظهــر اهتاممــه باجلــرس اللفظــي للكلــات
الــذي تنبعــث عنــه النغــات املوســيقية العذبــة
الشــجية .وعنــر املوســيقى الشــعرية يف القصيــدة لــه
شــأن كبــر يف الداللــة عــى مــدى تدعيــم العالقــات
الداخليــة بعضهــا لبعــض ،كــا أن لــه دوره الضخــم
يف التعبــر والتأثــر( ،)211واملوســيقى الداخليــة تقــوم
بتحديــد دقيــق لنــوع االنفعــال الــذي يعتمــل داخــل
( )208الــريف ،أمحــد بــن عــي نــارص ،شــعر الرثــاء يف عهــد
النبــوة واخلالفــة الراشــدة دراســة توثيقيــة موضوعيــة فنيــة،
ماجســتري ،قســم الدراســات العليــا فــرع البالغــة والنقــد
األديب ،كليــة اللغــة العربيــة ،جامعــة أم القــرى ،مكــة املكرمــة،
1414هـــ1994-م ،إرشاف :د :صالــح آدم بيلــو ،ص.358
( )209أبــو الســعود ،أبــو الســعود ســامه ،اإليقــاع يف الشــعر
العــريب ،اإلســكندرية :دار الوفــاء ،ص.103
( )210الــريف ،أمحــد ،شــعر الرثــاء يف عهــد النبــوة واخلالفــة
الراشــدة ،ص.357
( )211انظــر :الشــورى ،مصطفــى ،شــعر الرثــاء يف العــر
اجلاهــي دراســة فنيــة ،ص.272
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الشــاعر والــذي يريــده أن ينتقــل عــر عملــه األديب،
فموســيقى الشــعر مل يضبــط منهــا إال ظاهرهــا وهــو
مــا تضبطــه قواعــد علمــي العــروض والقافيــة ،ووراء
هــذه املوســيقى الظاهــرة موســيقى خفيــة تنبــع مــن
اختيــار الشــاعر لكلامتــه ومــا بينهــا مــن تــاؤم يف
احلــروف والكلــات ،فــكأن للشــاعر أذنــ ًا داخليــة
وراء أذنــه الظاهــرة( ،)212ولذلــك فــإن املوســيقى
الداخليــة هــي التــي تفــرق بــن بيــت وبيــت يف
قصيدتــن مــن وزن واحــد وقافيــة واحــدة(.)213
وقــد ســبق احلديــث عــن عنرصيــن منهــا يف املفارقــة
التصويريــة ،ومهــا الطبــاق واملقابلــة ،وســيأيت اآلن
احلديــث عــن اجلنــاس.

اجلناس(*):

تطــرب اآلذان للجنــاس؛ ألن لــه أثــر ًا موســيقي ًا
قويــ ًا ينبــع مــن ترديــد احلــروف وتقابــل األلفــاظ
املتشــاهبة( ،) 214فالتجــاوب املوســيقي الصــادر عــن
ا كامــ ً
متاثــل الكلــات متاثــ ً
ا أو ناقصــ ًا تطــرب لــه
أوتــار القلــوب فتتجــاوب يف تعاطــف مــع أصــداء
بنيتهــا( ،)215وال يقتــر مجالــه عــى اللفــظ فقــط بــل
هنــاك مجــال مرجعــه املعنــى وداللــة األلفــاظ(.)216
وقــد اســتخدمه ابــن محديــس إلبــراز مجــال املحبوبــة،
وأملــه الــذي يعانيــه مــن عــدم متكنــه الوصــول
إليهــا ،ولذلــك فهــو يرجــو أن ترمحــه وتصلــه،
بــل يتمنــى دوام املحبــة بينهــا .يقــول يف مجاهلــا:
( )212انظــر :ضيــف ،شــوقي ،يف النقــد األديب ،ط ،3القاهرة:
دار املعارف1962 ،م ،ص.97
( )213انظر :نفسه ،ص.113
(*) تشــابه اللفظــن يف النطــق واختالفهــا يف املعنــى .عتيــق،
علــم البديــع ،ص.196
( )214انظــر :الغنيــم ،إبراهيــم بــن عبــد الرمحــن ،الصــورة
الفنيــة يف الشــعر العريب-مثــال ونقــد ،ط ،1القاهــرة :الرشكــة
العربيــة1416 ،هـــ1996-م ،ص.261
( )215انظــر :فيــود ،بســيوين عبدالفتــاح ،علــم البديــع-
دراســة تارخييــة وفنيــة ألصــول البالغــة ومســائل البديــع ،ط،2
القاهــرة و األحســاء :مؤسســة املختــار و دار املعــامل الثقافيــة،
1418هـــ1998-م ،ص.294
( )216انظــر :أنيــس ،إبراهيــم ،موســيقى الشــعر ،ط،7
القاهــرة :مكتبــة االنجلــو املرصيــة1997 ،م ،ص.46-45
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غنى عن َوصلها
والغواين ال ً
ِ
اي من ِص ْف ِر الوشاح
َصف َر ْت َك ّف َ
أبِغ ِ
َري املاء َي ْر َوى ذو التِياح
()217
وهفا حلمي ِ َبيفاء رداح
َ
فهــي مجيلــة كاملــة اجلــال ،مســتغنية عــا يتجمــل
بــه النســاء ليصبحــن مجيــات ،وكوهنــا مجيلــة جيعــل
اإلنســان حمتاجــ ًا إىل معرفتهــا وعمــل عالقــة معهــا،
ثــم وبأســلوب االســتفهام يؤكــد الشــاعر عــدم ري
اإلنســان الــذي يعطــش رسيعــ ًا إال برشبــه املــاء،
وكذلــك اجلميلــة ال يســتطيع اإلنســان إال أن يعشــقها
وحيبهــا .فــإن كانــت كلمتــا (الغــواين) و (غنــى)
ـم يف حبهــا
بينهــا تشــابه والتبــاس ،فــإن اجلميلـ َة احلكـ ُ
وعشــقها مقطــوع بــه ،وهــو أنــه واجــب ال يســتغني
اإلنســان عنــه.
ثــم يتابــع الشــاعر وأنــه فقــد حلمــه يف احليــاة،
والســبب فقــده هلــذه اجلميلــة وعــدم متكنــه مــن
وصلهــا ،فــإن كان الشــاعر أكــد يف البيــت األول أن
تقــارب اللفظتــن ال يــدل عــى تقــارب املعنيــن ،فإنــه
هنــا يؤكــد كذلــك عــى ذلــك املعنــى ،فكوهنــا هيفــاء
ضامــرة اخلــر ،ثقيلــة األوراك تامــة اخللــق ،وهــذه
الصفــات اجلميلــة جعلــت حلمــه وتعقلــه يذهــب يف
اهلــواء ويطــر .والقيمــة الصوتيــة لكلمــة (هفا) تشــعر
بــا آل إليــه حلــم الشــاعر مــن خفــة ،فصــار حتــى لــو
أنــه نفــخ فيــه لطــار رسيعــ ًا ،فالكلمــة ابتــدأت مــن
أقــى احللــق ،ثــم احتبــس اهلــواء مــع حــرف الفــاء
وجتمــع ،ثــم انطلــق بقــوة باملــد ،فــأزال وأذهــب
حلمــه.
واســتخدم الشــاعر اجلنــاس للداللــة عــى رغبتــه يف
بقــاء الــود بينــه وبــن املحبوبــة فيقــول:

َعسى بينُنا ُي ْبقي ا َمل َو َّدة َبينَنا

وال ينتهي منّا إىل ٍ
عمر
أجل ُ

( )217الديوان ،ص.95
( )218الديوان ،ص.241

()218

يبتــدئ الشــاعر بيتــه برجــاء أن مــا حصــل بينــه وبــن
املحبوبــة مــن فــراق وبعــد ،يــؤدي إىل عكــس ذلــك
وهــو دوام وبقــاء املحبــة بينــه وبينهــا (بينُناَ -بينَنــا)،
وقــد اختــار الشــاعر لفظــة (املــودة) التــي تــدل عــى
احلــب الــذي يكــون يف مجيــع مداخــل اخلــر ،فهــو
يؤكــد أن حبــه ليــس حب ـ ًا جســدي ًا حســي ًا ،وإنــا هــو
حــب ترتفــع بــه النفــوس عــن شــهوانيتها .ويالحــظ
عــى البيــت تركيــز الشــاعر فيــه عــى ضمــر املتكلمني
(بينُنــا  -بينَنــا  -منــا) فهــذا املــودة بينــه وبــن املحبوبــة
مرتابطــة متشــابكة يرتضيهــا كل منهــا مــع اآلخــر.

اخلامتة

يف خامتــة هــذه الدراســة أعــرض بإجيــاز ألهــم مــا
جــاء فيهــا ،والنتائــج والتوصيــات التــي خلصــت
إليهــا:
جــاءت هــذه الدراســة يف متهيــد وفصلــن ،تناولــت
يف التمهيــد احلديــث عــن غــريض املــدح والغــزل
عنــد ابــن محديــس ،وهدفــه مــن املــدح ،وغايتــه مــن
الغــزل ،ومــا متيــز بــه غزلــه.
ثــم تــرع الدراســة يف الفصــل األول وهــو الدراســة
املوضوعيــة لصــورة املــرأة يف قصائــد مديــح ابــن
محديــس ،وهــو عبــارة عــن مبحثــن :األول األوصاف
احلســية ،والثــاين األوصــاف املعنويــة ،فتنــاول يف
األوصــاف احلســية الشــعر والعينــن واجلفــون،
واخلــد والفــم ومــا يتعلــق بــه ،والرقبــة ثــم اخلــارصة
ومــا حوهلــا ،والســاقني ،والرائحــة والقــوام عمومــا.
ويف املبحــث الثــاين تــم احلديــث عــن األمــور املعنويــة
التــي وصــف هبــا ابــن محديــس املحبوبــة يف قصائــد
املديــح ،ومنهــا :الشــوق هلــا ،وعــدم التمكــن مــن
الوصــول إليهــا ،وعتاهبــا ،وصدودهــا وتعذيبهــا،
غرورهــا وغدرهــا ،وغــر ذلــك مــن أمــور.
ويف الفصــل الثــاين انتقلــت الدراســة للحديــث عــن
اجلوانــب الفنيــة لصــورة املــرأة يف قصائــد مديــح ابــن
محديــس ،وبــدأت باحلديــث عــن اللغــة ومــا فيهــا
مــن ألفــاظ ،وبيــان مــا اســتخدمه الشــاعر يف هــذا
املجــال مــن ألفــاظ مــن حيــث الليونــة والســهولة
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واأللفــة ،وأنــه اســتطاع توظيــف األلفــاظ حســب
مقتــى املقــام والســياق ،وتــم احلديــث عــن األلفــاظ
كذلــك مــن حيــث الغرابــة واجلزالــة ومــا غلــب عليــه
مــن وضــوح إال يف مواضــع اقتــى املقــام خالفــه.
ويف املبحــث الثــاين :جــرى احلديــث عــن الرتاكيــب،
وتــم فيــه احلديــث عــن التقديــم والتأخــر ومــا كان
هلــا مــن أثــر فيــا قصــده الشــاعر منهــا.
ويف املبحــث الثالــث تــم احلديــث عــن األســاليب،
وانــدرج حتتــه جمموعــة مــن العناويــن :فبــدأ احلديــث
عــن احلــوار وبيــان مــا فيــه مــن تشــويق وإثــارة
للمتلقــي ،ثــم احلديــث عــن األســاليب اإلنشــائية
مــن اســتفهام ونــداء ،ومــا كان للشــاعر مــن براعــة يف
اســتخدامهام.
ويف املبحــث الرابــع جــرى احلديــث عــن مصــادر
الصــورة الفنيــة  ،ومنهــا الطبيعــة بنوعيهــا املتحركــة
والصامتــة ،ثــم احلديــث عــن املــوروث الثقــايف
وتوظيــف ابــن محديــس لــه يف هــذا الغــرض ،ثــم تــم
احلديــث عــن وســائل تشــكيل الصــورة الشــعرية ،من
تشــخيص وجتســيد وتشــبيه ،فاحلديــث عــن التكــرار،
ومــن اجلوانــب التــي تناوهلــا مبحــث الصــورة املفارقة
التصويريــة ومــا فيهــا مــن طبــاق ومقابلــة ،وآخــر مــا
حتــدث عنــه هــذا املبحــث التصويــر باحلقيقــة.
ويف املبحــث اخلامــس واألخــر تــم احلديــث عــن
املوســيقى الداخليــة عمومــا ،واجلنــاس خصوصــا.
وآخر ما تعرضه الدراسة النتائج والتوصيات:

النتائج

 أراد ابــن محديــس مــن الغــزل يف مدائحــه اســتاملةاملمــدوح علــه يســاعده يف ختليــص بلــده مــن
املحتلــن.
 مل يقــدم ابــن محديــس صــورا للمــرأة متميــزة عــنصــور الشــعراء الســابقني لــه إال يف القليــل النــادر مثل
تشــبيهه رقــة جيــد املحبوبــة بالنقــش عــى احلريــر .أما
بقيــة صــوره فهــي مكــرورة عنــد الشــعراء الســابقني
مــن مرشقيــن وأندلســيني.
 متيــز ابــن محديــس عنــد حديثــه عــن املــرأة بنظرتــههلــا بكثــر مــن التوقــر والعفــة ،ال اللــذة واملتعــة.
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 راوح ابــن محديــس يف ألفاظــه الغزليــة يف قصائــداملــدح بــن الســهولة واللــن وبــن الغرابــة واجلزالــة،
فــاألوىل ليفهــم املتلقــي ،والثانيــة ليظهــر مكانتــه
ومقدرتــه ،وإن كانــت الســهولة والليونــة هــي
األغلــب.
 األكثــر اســتخداما من أســاليبه اإلنشــائية االســتفهاموالنداء.
 كانــت مصــادر صــوره الشــعرية مســتمدة مــنالبيئــة التــي عــاش فيهــا ،ســواء البيئــة الطبيعيــة ،أو
البيئــة الثقافيــة.
 اعتمــد ابــن محديــس يف تشــكيل صــوره عــىالتشــخيص والتجســيد ،والتشــبيه واالســتعارة،
والتكــرار.
 اســتخدم املفارقــة التصويريــة مــن طبــاق ومقابلــة،كــا اســتخدم التصويــر باحلقيقــة.
 يف املوســيقى الداخليــة جلــأ ابــن محديــس للجنــاسملــا لــه مــن أثــر يف حتريــك العقــل والذهــن.

التوصيات:

 يمكــن إجــراء دراســة تقــارن بــن صــورة املــرأة يفغــزل ابــن محديــس وصورهتــا يف مدائحــه.
 املجــال خصــب لدراســة عالقــة صــور املــرأة يفقصائــده املدحيــة بصــورة املمــدوح ذاتــه.
وأخــر ًا أســأل اهلل أن أكــون قــد وفقــت إىل تقديــم
هــذه الدراســة بالشــكل املناســب الــذي يفيــد القــارئ
والباحــث ،وصــى اهلل وســلم عــى نبينــا حممــد وعــى
آلــه وصحبــه أمجعــن.
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قائمة املراجع

 .1ابــن األثــر ،املثــل الســائر ،قدمــه وعلــق عليــه :د
أمحــد احلــويف و د بــدوي طبانــة ،ط ،2دار هنضــة مــر
للطبــع والنــر.
 .2ابــن محديــس ،ديــوان ابــن محديــس ،صححــه
وقــدم لــه :د إحســان عبــاس ،بــروت :دار صــادر و
دار بــروت1379 ،هـــ1960/م.
 .3ابــن دقيــق العيــد ،إحــكام األحــكام رشح عمــدة
األحــكام ،بــروت :دار الكتــب العلميــة.
 .4ابــن رشــيق ،احلســن ،العمــدة يف حماســن الشــعر
وآدابــه ونقــده ،حتقيــق :د عبــد احلميــد هنــداوي،
ط ،1بريوت-صيــدا :املكتبــة العرصيــة للطباعــة
والنــر1422 ،هـــ2001-م.
 .5أبــو األنــوار ،حممــد ،يف تاريــخ األدب العبــايس-
الشــعر والشــعراء ،املنــرة :مكتبــة الشــباب1987 ،م.
 .6أبــو الســعود ،أبــو الســعود ســامه ،اإليقــاع يف
الشــعر العــريب ،اإلســكندرية :دار الوفــاء.
 .7أبــو شــارب ،مصطفــى ،الشــعراء املروانيــون يف
األندلــس ،ط ،1الريــاض :دار املفــردات1418 ،هـــ-
1998م.
 .8اســتيتي ،رأفــت حممــد ســعد ،ألفــاظ البيئــة
الطبيعيــة يف شــعر ابــن محديــس ،ماجســتري ،كليــة
الدراســات العليــا ،جامعــة النجــاح الوطنيــة ،نابلس،
2007م ،إرشاف :أ.د .حييــى جــر.
 .9امــرئ القيــس ،الديــوان ،ضبطــه وصححــه :أ
مصطفــى عبــد الشــايف ،ط1425 ،5هـــ2004-م،
بــروت :دار الكتــب العلميــة.
 .10أمــن ،بكــري شــيخ ،مطالعــات يف الشــعر
اململوكــي والعثــاين ،ط ،15بــروت :دار العلــم
للماليــن2009 ،م.
 .11أنيــس ،إبراهيــم ،موســيقى الشــعر ،ط،7
القاهــرة :مكتبــة األنجلــو املرصيــة1997 ،م.
 .12بالنثيــا ،آنخــل جنثالــث ،تاريــخ الفكــر
األندلــي ،نقلــه عــن اإلســبانية :د حســن مؤنــس،
ط ،2القاهــرة :مكتبــة الثقافــة الدينيــة1429 ،هـــ-
2008م.
 .13البحــري ،الديــوان ،رشحــه وعلــق عليــه :د

حممــد التونجــي ،ط1414 ،1هـــ1994-م ،بــروت:
دار الكتــاب العــريب.
 .14بــدوي ،أمحــد أمحــد ،أســس النقــد عنــد العــرب،
القاهــرة :دار هنضــة مــر.
 .15اجلــراوي ،أمحــد بــن عبــد الســام ،احلامســة
املغربيــة خمتــر كتــاب صفــوة األدب ونخبــة ديــوان
العــرب ،حتقيــق :د حممــد رضــوان الدايــة ،ط،1
دمشــق :دار الفكر-بــروت :دار الفكــر املعــارص،
1411هـــ1991-م.
 .16اجلهنــي ،زيــد بــن حممــد بــن غانــم ،شــعر
احلــرب بــن البحــري واملتنبــي ،ماجســتري ،قســم
األدب والبالغــة ،كليــة اللغــة العربيــة ،اجلامعــة
اإلســامية ،املدينــة املنــورة1410 ،هـــ ،إرشاف :أ.د.
طــه مصطفــى أبــو كريشــة.
 .17حســان ،متــام ،البيــان يف روائــع القرآن-دراســة
لغويــة وأســلوبية للنــص القــرآين ،ط ،3القاهــرة :عــامل
الكتــب1430 ،هـ2009-م.
 .18محــادة ،حممــد كــال ســليامن ،اخلطــاب الشــعري
عنــد ابــن محديــس الصقيل-دراســة أســلوبية،
ماجســتري ،قســم اللغــة العربيــة ،كليــة اآلداب،
اجلامعــة اإلســامية ،غــزة ،إرشاف :أ.د .يوســف
شــحدت الكحلــوت1433 ،هـــ2012-م.
 .19محــوده ،ســعد ســليامن ،لغــة التصويــر الفنــي
يف شــعر النابغــة الذبيــاين ،اإلســكندرية :دار املعرفــة
اجلامعيــة2002 ،م.
 .20الــدش ،حممــد ،أبــو العتاهيــة :حياتــه وشــعره،
القاهــرة :دار الكاتــب العــريب1388 ،هـــ1968-م.
 .21الرباعــي ،عبــد القــادر ،الصــورة الفنيــة يف
النقــد الشعري-دراســة يف النظريــة والتطبيــق ،ط،1
الريــاض :دار العلــوم1405 ،هـــ1984-م.
 .22الرقيــب ،ســلطان ســعد عقيــل ،رثــاء األدبــاء
عنــد شــعراء احلجــاز يف العــر احلديــث مــن عــام
1351هـــ إىل عــام 1420هـــ قضايــاه وتشــكيالته،
ماجســتري ،قســم الدراســات العليــا فــرع البالغــة
والنقــد األديب ،كليــة اللغــة العربيــة ،جامعــة أم
القــرى ،مكــة املكرمــة1430 ،هـــ2009-م ،إرشاف:
أ.د .يوســف عبــد اهلل األنصــاري.
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 .23الــركايب ،جــودت ،يف األدب األندلــي ،دار
املعــارف.
 .24الرسحيــي ،صلــوح بنــت مصلــح ،الصــورة يف
شــعر الرثــاء اجلاهــي ،دكتــوراه ،كليــة الرتبيــة للبنــات
بجــدة1419 ،هـــ1998-م ،إرشاف :أ.د .أمحــد ســيد
حممــد.
 .25ســامه ،عــي حممــد ،األدب العــريب يف
األندلس-تطوره-موضوعاتــه وأشــهر أعالمــه ،ط،1
بــروت :الــدار العربيــة للموســوعات1989 ،م.
 .26الســلمي ،عبــد الرمحــن بــن رجــاء اهلل ،شــعر
األرس بــن أيب فــراس احلمــداين واملعتمــد بــن عبــاد-
دراســة ِ
موازنــة ،ماجســتري ،قســم األدب والبالغــة،
كليــة اللغــة العربيــة ،اجلامعــة اإلســامية ،املدينــة
املنــورة1424/1423 ،هـــ ،إرشاف :د حممــد فايــد
هيــكل.
 .27ســيد ،مفــرح إدريــس أمحــد (( ،صــورة اليتيــم يف
الشــعر الســعودي  -دراســة حتليليــة)) ،جملــة جامعــة
طيبــة ،كليــة اآلداب والعلــوم اإلنســانية ،املدينــة
املنــورة :الســنة ،1 :العــدد( ،1 :شــعبان 1432هـــ).
 .28الــريف ،أمحــد بــن عــي نــارص ،شــعر الرثــاء
يف عهــد النبــوة واخلالفــة الراشــدة دراســة توثيقيــة
موضوعيــة فنيــة ،ماجســتري ،قســم الدراســات العليــا
فــرع البالغــة والنقــد األديب ،كليــة اللغــة العربيــة،
جامعــة أم القرى ،مكــة املكرمة1414 ،هـــ1994-م،
إرشاف :د صالــح آدم بيلــو.
 .29الرشيــف املرتــى ،الديــوان ،حققــه :رشــيد
الصفــار ،دار إحيــاء الكتــب العربيــة.
 .30شــلبي ،ســعد إســاعيل ،مــن أدبــاء املغــرب
واألندلــس :ابــن محديــس الصقــي شــاعر ًا ،القاهــرة:
دار الفكــر العــريب.
 .31الشــورى ،مصطفــى عبــد الشــايف ،شــعر الرثــاء
يف العــر اجلاهــي دراســة فنيــة ،بــروت :الــدار
اجلامعيــة1983 ،م.
 .32رصدر ،الديــوان ،حتقيــق ودراســة :د حممــد
ســيد عبــد العــال ،ط ،1القاهــرة :مكتبــة اخلانجــي،
1429هـــ2008-م.
 .33ضيــف ،أمحــد ،بالغة العــرب يف األندلــس ،ط،2
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تونــس :دار املعــارف للطباعة والنــر1998 ،م.
 .34ضيــف ،شــوقي ،يف النقــد األديب ،ط ،3القاهــرة:
دار املعــارف1962 ،م.
 .35عبــد الرحيــم ،مصطفــى عليــان ،تيــارات النقــد
األديب يف األندلــس يف القــرن اخلامــس اهلجــري ،ط،1
بريوت :مؤسســة الرســالة1404 ،هـــ1984-م.
 .36عتيــق ،عبــد العزيــز ،علــم البديــع ،بــروت :دار
النهضــة العربية1405 ،هـــ1985-م.
 .37العمــري ،أمحــد مجــال (( ،التكــرار يف القــرآن
العظيــم)) ،جملــة اجلامعــة اإلســامية ،املدينــة املنــورة:
العــدد ،39 :ذو احلجــة 1397هـــ ،صفحــات املقــال
مــن .19-9
 .38الغنيــم ،إبراهيــم بــن عبــد الرمحــن ،الصــورة
الفنيــة يف الشــعر العريب-مثــال ونقــد ،ط ،1القاهــرة:
الرشكــة العربيــة1416 ،هـــ1996-م.
 .39الفــويت ،وفــاء عمــر ،قصيــدة الرثــاء عنــد
ابــن الرومي-دراســة موضوعيــة ،ماجســتري ،قســم
الدراســات العليــا فــرع البالغــة والنقــد األديب ،كليــة
اللغــة العربيــة ،جامعــة أم القــرى ،مكــة املكرمــة،
إرشاف :د حممــد مريــي احلارثــي.
 .40فيــود ،بســيوين عبدالفتــاح ،علــم البديع-دراســة
تارخييــة وفنيــة ألصــول البالغــة ومســائل البديــع،
ط ،2القاهــرة و األحســاء :مؤسســة املختــار و دار
املعــامل الثقافيــة1418 ،هـــ1998-م.
 .41القــط ،عبــد القــادر ،االجتــاه الوجــداين يف الشــعر
العــريب املعــارص ،بــروت :دار النهضــة العربيــة،
1978م.
 .42لســان الديــن بــن اخلطيــب ،الديــوان ،حققــه :د
حممــد مفتاح ،الــدار البيضــاء :دار الثقافــة1409 ،هـ-
1989م.
 .43اهلرامــة ،عبــد احلميــد عبــد اهلل ،القصيــدة
األندلســية خــال القــرن الثامــن اهلجــري الظواهــر
والقضايــا واألبنيــة ،ط ،2طرابلــس :دار الكاتــب،
1429هـــ1999-م.
 .44هــال ،ماهــر مهــدي ،جــرس األلفــاظ وداللتهــا
يف البحــث البالغــي والنقــدي عنــد العــرب ،بغــداد:
دار احلريــة1980 ،م.
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جملة العلوم اإلنسانية واإلدارية  ،العدد ( )15اجلزء الثاين  ،ربيع األول 1440هـ  -ديسمرب 2018م
 .45اهلليــل ،عبــد الرمحــن عثــان ،اهلمــس يف الشــعر
الســعودي ،ط1426 ،1هـــ2005-م.
 .46اهلليــل ،عبــد الرمحــن عثــان ،التكــرار يف شــعر
اخلنســاء دراســة فنيــة  ،ط ،1الريــاض :دار املؤيــد،
1419هـــ1999-م.
 .47اهلليــل ،عبــد الرمحــن ،عمــرو بــن مســعدة-
ســرته ،وتراثــه النثري-دراســة ومجعـ ًا وتوثيقـ ًا ،ط،1
1422هـــ2001-م.
 .48وهبــه ،جمــدي و كامــل املهنــدس ،معجــم
املصطلحــات العربيــة يف اللغــة واألدب ،ط،2
بــروت :مكتبــة لبنــان1984 ،م.

مصادر نق ً
ال عن:

 .49الشــعر والفنــون اجلميلــة ،مل تذكــر بياناتــه يف
األصــل ،ومل أســتطع احلصــول عليــه.
 .50قاســم ،عدنــان حســن ،التصويــر الشــعري،
ط ،1املنشــأة الشــعبية للنــر والتوزيــع واإلعــان،
1980م.
 .51حســن ،عبــد الباقــي حممــد ،ســيد قطــب حياتــه
وأدبــه ،ط ،1دار الوفــاء للطباعــة والنــر والتوزيــع،
1406هـ1986-م
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