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 األّول  كلمة العدد 
الحمد اهلل الذي بمّنته وفضله تتم   

الصالحات، وصّلى اهلل وسّلم على سّيد األنام  
صاحب املعجزات، والهادي إىل خري الجّنات،  

 أّما بعد: 
غراس  وتوفيقه بحمد اهلل تعاىل تّم  

املشكاة للدراسات  من مجلة ول العدد األ
ويسّر القائمني عليها، أن  اللغوية والقرآنية، 

ا النتاج العلمي، يف ثوب  يقّدموا لكم هذ
بإذن املوىل عّز   جديد ومتجدد مع كّل عدد

د املعارف والرؤى اللغوية،  جّدأن ن، آملني وجّل
وقد ضّم هذا العدد املتمّيز،  لدى كّل قارئ، 

جموعة من  تمّيز من شارك يف خّط مقاالته، م
الدراسات  عت بني البحوث الرصينة، تنّو

 القرآنية واللغوية، واألدبّية.
: أثر رسم  هذا العدد  مقاالتعالجت  

توجيه   -املصحف يف توجيه القراءة القرآنية 
القراءات السبع يف حجة أبي علّي الفارسي  

تطبيقية،  ، يف دراسة –ه( نموذجا 377)ت
أظهرت جوانب مهمة لخط املصحف يف بيان  

النسق  وعرجت أخرى على وجه القراءة، 
لتكشف عن ذلك  ؛ الصوتي يف القرآن الكريم

هو أول شيء أحسته  النظام التوقيفي فيه، و
ثم الحديث عن  اآلذان العربية أيام نزوله، 

كما  السخرية و تجلياتها يف القرآن الكريم 
دور الفلسفة التحليلية يف  أبانت أيضا عن 

نشأة الدرس التداولي، التي كشفت عن فهم  
عميق ألصحاب األصول لنصوص القرآن يف  

ولم يغّيب هذا العدد  ضوء السنة النبوية، 

تفاعلية املتلقي املقصود   نالحديث ع
من خالل دراسة   ومرجعيات الجماعة املفسرة

وكشفت  ، رواية خرائط النسيان تطبيقية يف 
االغرتاب يف   قضية  بعض مقاالت العدد، عن

املصطلح النقدي، من خالل قراءة متأنية يف  
الجذور، واملاهية واألنواع، كما جاء يف العدد  

شعرية دراسة تطبيقية أخرى أبرزت 
شخصية املرأة من خالل رواية غادة أّم القرى  

 ألحمد رضا حوحو. 
ويف األخري تتقدم أسرة املجلة بجزيل  

م يف  الشكر ووافر االمتنان إىل كّل من ساه
إنجاز هذا العدد، وإىل امللتقى يف أعداد أخرى  

   بحوله تعاىل. 
 
 
 

 رئيس التحرير 
 أ.د :دريم نورالدين 
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 جماعة املفسرة  مرجعيات التفاعلية املتلقي املقصود و

 انموذجاخرائط النسيان  رواية  

 1د. محمود خليف خضري الحياني 

 ( العراق )الجامعة التقنية الشمالية 

emaf_1979@yahoo.com 

 د.صابرة بن قرماز 

 جامعة الشلف / الجزائر

 :    ملخص

فلسفات ما بعد الحداثة   ا حدثتهأ ت الثورة الكبرية يف النقد االدبي ونظرياته التي شكل
  املتجلي يف ىل انفتاح النصوانغالقه إ ، أسجنه  ، و االنتقال من مقصدية النصمن حيث 

،  نتاج املعاني إ مقصدية املتلقي نوعا من الحرية التي تم استثمارها من قبل املتلقي يف 
م هذه  ما وأ والجماعة املفسرة ،  ،  حدود وتخوم ال تخضع لسلطة امللتقي ىلوانفتاح الداللة إ 

بحث عن القارئ ودوره الكبري  ، وفلسفاته تالخطاب النقدي  السلطة الجديدة للمتلقي بدأ
ذلك تم انتاج قراء متنوعني ومختلفني منهم القارئ   فقو وعلى ، يف النص االبداعي 

.. إلخ من   (1) واملطلع والفعلي، والجمع ، ملثالي وا، واملعاصر ، واملقصود  ،  الضمني 
املصطلحات التي حاولت ضبط ايقاع النص واسرتاتيجيته، وانغالقه  الداللي لكي تتم  
قراءة النص على وفق شروط وقوانني تخرجه من االعتباطية واالضطراب حتى إنه تم  
توسيع القراء ليكون هناك جماعة مفسرة تعمل على تحديد املقبول أو املرفوض من حيث  

ن حتى هذه الجماعة لم يتم االتفاق عليهم من حيث مجال عملهم ،  ما يتم قراءته ، ولك
وشكاللطبقة التي  تمثلهم ، فكاناالختالف يف تحديد سلطة املتلقي ، ومصداقيته بني  

من التحديدات لهذه الجماعة ، وبذلك فالبد من التنويه إىل    (2)املثقفني واالكاديميني ..إلخ 
عة من الجمهور املتخيلني ، أو الحقيقيني ، أو من طبقات  أن  ما يمكن االتفاق عليه بوجد جما 

متنوعة يخاطبها املبدع ، وهي موجودة بفكره يف اثناء كتابته العمل االبداعي ، وعلى ضوء  
ذلك نجد أن رواية خرائط النسيان تعنتي بالجمهور ، والجماعة املفسرة وهيمنتها بوصفها  

 
  املؤلف املرسل 1
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سواء أ كانت متخيلة ، أم حقيقية  ؟! وعلى وفق    بؤرة مهمة ، ولها دور يف أحداث الرواية ، 
ذلك تم اختيار موضوع الخيانة التي تمارسها الجماعة املفسرة يف استقبال  النص  

 االبداعي ملعالجتها يف هذهالدراسة  . 

 الكلمات املفتاحية : 

 القارئ الضمني ، الجماعة املفسرة ، املرجعيات ، الخيانة .

Summary  :  

The great zigzag created by postmodern philosophies in terms of moving from the 

intent of the text or its imprisonment and closure to the openness of the text to the 

intention of the recipient formed a kind of freedom that was invested by the recipient 

in the production of meanings and the openness of connotation to limits and 

boundaries not subject to the authority of the forum and the interpreted community, 

and in front of this The new authority of the recipient has begun critical discourse, 

and his philosophies are looking for the reader and his great role in the creative text, 

and accordingly, various and different readers have been produced, including the 

implicit reader, the intended reader, the contemporary, the idealist, the plural, the 

informed and the actual () ... etc. The text, its strategy, and its semantic closure in 

order for the text to be read according to the conditions and laws that take it out of 

arbitrariness and turmoil, so that the readers have been expanded so that there is an 

interpretative group working to define what is acceptable or rejected in terms of what 

is read, but even these groups were not agreed upon in terms of their field of work 

and form The class that represents them, so the difference between intellectuals, 

academics, etc. () was one of the limitations for this group, and it must be noted that 

what we can agree on is that there is a group of the public The imaginative, the real, 

or of various classes the creator addresses, which is present in his thought during his 

writing the creative work, and in light of this we find that the novel Maps of 

Forgetting deals with the audience, and the interpreted group and its dominance as 

an important focus and has a role in the events of the novel, whether it is imagined or 

Real ?! Accordingly, the topic of betrayal practiced by the group interpreted in the 

creative text was chosen to be addressed in this study. 

key words  :  

Implicit Reader, Interpreting Community, References, Betra 
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 املقدمة  

تتناول هذه املقاربة فكرة أساسية ترتبط  
بالسياق السوسيولوجي للقراءة ،  

للقراءة تعود   فالطبيعة السوسيولوجية 
على يد   1929يف األصل إىل عام 

دوغالس والبس ، والتي كانت فكرتها  
تدور حول ظاهرة االنحراف االجتماعي ،  
واالخالقي يف الواليات املتحدة االمريكية  
خالل العشرينيات ، اذ لفت العناية إىل  
أن عملية القراءة تعّد عامال تربويا يمكن  

اعية وما  على ضوئه قياس اآلثار االجتم 
تفرضه على النصوص االبداعية من  
أيديولوجيا سائدة التي يحاول املبدع  
خدمتها ، وتمارس بدورها سيطرتها  
عليه من حيث التوجه، واملقصدية ،  
متجاوزة بذلك ما نتلمسه يف القارئ  
الضمني والقراء اآلخرين الذين انتجتهم  
نماذج اللسانيات من حيث وصفها بنية  

لنص الذي يتبلور حول  نصية دورها يف ا
التوجيه ، والتنظيم ، والتي خالفتها  
القراءة السوسيولوجية التي اتكأت على  
مقصدية القارئ الحقيقي، أو املقصود يف  
كون الكاتب، أو املؤلف عندما ينتج عمله  
يتجه إىل جمهور حقيقي يتفاعل معه ،  
وهو ما يمكن أن نتلمسه يف رواية  

جمهورا  خرائط النسيان التي خاطبت 

واسعا ، وحقيقيا، مختلفا، ومتنوع  
 التوجهات ،واألفكار . 

 املبحث األول  

 الخيانة املبدعة مرجعية مزيفة

يثري مصطلح الخيانة امُلبدعة التي  
ارتبطت بنظرية سوسيولوجيا القراءة 
وسياقتها ومرجعياتها التي ظهرت يف  
امريكيا على يد دوغالس، والبس ، والتي  

بالقارئ الفعلي ودور املرجعيات يف  تعتني 
تحديد القيم الثقافية ، والجمالية ،  
واالجتماعية ، واملعرفية للعمل االبداعي،   
فسياق القارئ الفعلي هو الذي يحدد  

، ولعل ما طرحه   (3) الداللة واملعنى
اسكاربيت بخصوص الخيانة املبدعة التي  
يقدمها الجمهور الواسع الذي يتلقى  

اعي من حيث إن هذا الجمهور  العمل االبد 
الواسع يتجاوز مفهوم القارئ الضمني أو  
القارئ املقصود الذي يتوجه الكاتب أو  
املبدع اليه يف الكتاب ، فالقارئ املتخيل  
الذي يفرضه النص بحيله التي تم تجاوزه  
يف هذه النظرية السوسيولوجيا؛ إذ إن  

ليس للنص وحده اسطورته املتخيلة   
وثة فيه ، إنما للجمهور  التي تكون مبث 

،وقدرتهم   (4)الواسع لهم خيانتهم املبدعة
يف التأويل، و انتاج معان متخلية ترتبط  
بتوجهاتهم وايديولوجياتهم ،فالقراءات 
التي يتلقاها النص من القارئ الفعلي لن  
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تكون يف نظر اسكاربيت اال مشوهة  
ومنتجة لألساطري؛ ألن للجماهري االجنبية  

اعيا وتاريخا لها سياقاتها  ثقافيا واجتم
الخاص التي تمارس دورها يف أن  
تستبدل اسطورة املبدع بأسطورة أخرى  
ذاتية تعمل على أن تحل محلها ،  
وبواسطة الخيانة املبدعة التي تمارسها  
الجماهري على العمل االدبي ، فإن نجاح  
املؤلف أو النص خارج الجمهور ــ الوسط  

وإنما هو  هو ليس نجاحهما يف االصل ، 
نجاح األسطورة التي يتخيلها الجمهور  
الذي وضع العمل االبداعي يف نسق  

 .  (5)مرجعي لم يوضع من أجله أصال

فالخطاب الجماهريي ، أو الشعبي الذي  
نتلمسه يف رواية خرائط النسيان ينطلق  
من ما تم تحشيده من مرجعيات  
متصارعة لعّدة وجهات نظر للجمهور  

لسردي، أو للجمهور  الضمني داخل املتن ا
املقصود ، والفعلي ، فقد عانت  
الشخصية الرئيسة يوسف املعني من  
خيانة شعبية ، أو جماهرية واسعة من  
حيث ما تمثل يف متخيله الروائي ، وما  
يمكن أن نتلمسه من مقصدية املؤلف  
محمد رفيع الذي حاول يف كثري من  
االحيان أن يفرض رؤيته االيديولوجية  

حداث سياسية كان لها تأثريا  بالنسبة أل
ملموسا على الواقع العربي بكل تفاصيله  
التي تبلورت يف  حادثة احتالل العراق  

واحتالل العرق من   1990للكويت يف عام  
، فاملدة   2003قبل ) االمريكان( يف عام 

الزمنية ما بني هذين االحتاللني  حاولت  
الرواية أن تعالجهما من حيث  قضية  

الجتماعي ، واالخالقي يف  االنحراف ا 
الواقع العربي،وما رافقه من تحوالت  
وتغريات يف املفاهيم االجتماعية، فضال  
الفساد الذي اصاب الذاكرة العربية ،  
والتحول الذي اصاب الوعي  العربي أو  
الجماهري العربي املتبلور يف  دور جديد  
تجلى يف دور املتفرج ، أو املشاهد ،  

حاول الكاتب أن  فالفرجة بحد ذاتها 
ينتقدها ، والسيما عندما اختار أن يكون  
هناك عرض غري مكتمل ملسرحية العتبة  
التي لم يتم عرضها بسبب السلطة  
السياسية وسطوتها ، وقراءتها  
االقصائية للمسرحية ، فعنصر الخيانة  
املجتمعية ، والصراع الثقايف الذي كشفه  
الكاتب يف هذه الرواية يفضح مجتمعا  

 تخاذل ، ولم يستطع أن يحاول  كامال 
تغري واقعه ، حتى إن هذا املجتمع ،أو  
الجماعة الخائنة لشرفها ، وشجاعتها ،  
ومروءتها خانت نفسها، وذاتها ،  
وذاكرتها عندما بدأت تفسر حادثة العتبة  
يف القاهرة على وفق تربيرات  

 أيديولوجيةمزيفة للواقع : 

لعتبة  " نعم يف )) العتبة (( يف )) ميدان ا
(( وعلى رصيف )) االتوبيس (( ويف شهر  
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رمضان املبارك . والبشر هناك كانوا  
 ركيوم الحش

)) ... فوجئت بيد تمسكني من الخلف .  
فتملكني الفزع . وقبل أن استدير ال أرى  
من يفعل ذلك ، امسكني شابان من  

 كتفي ((  

)) ... توقعت ، يف البداية ، أنهما  
فوجئت بأثنني  سيبعدانني عنه . ولكنني 

 آخرين يشالن حركتي . أمسكاني (( 

غامت الدنيا يف عيني للحظات . ثم  
 ادركت طبيعة املوقف .  

 فتملكني رعب شديد . 

 )) صرخت بقوة الحقوني !  

ولم يستجب أحد .. وحملوني إىل خارج  
االتوبيس . واثناء ذلك قطعت مالبسي  
الداخلية ، واصبح نصفي عاريا تماما . يف  

 عدة ثوان ((  اقل من 

تشنج جسدي . واستيقظت يف قوة  
غريبة . بدأت الطمهم بيدي . غري أن  
جسدي كان كطائر صغري ، وقع يف براثن  
اربعة كائنات ضخمة . بدأت أرى  
يتكاثرون )) ولم ينقطع صراخي . ولم  
استوعب املوقف تماما . والناس يقفون  
حولي ، كأنما يشاهدون فليما سينمائيا ((  

" !(6). 

املشهد الدرامي يف هذا الحدث السردي  ف
ينطوي على عملية اغتصاب جماعية من  
قبل جمهور العتبة للفتاة ) فاتن (، ولكن  
لو اردنا أن نحاول أن نفسر ردة فعل  
الجمهور ، و الجماعة ، والسياق العام  
للحدث ، فإن الزمان أو الشهر الذي  
حدثت به الحادثة ،  واملكان ال يسمح ملثل  

مال شنيعا، وفاضحا ، فكل الداللة  هكذا ع
والعالمات السيميائية تشري إىل أن  
هناك حرمة زمانية لكونه حدث يف شهر  
رمضان، فضال عن حرمة املكان  
؛ألنهحدث يف مكان عام يوجد فيه ناس  
كثريون، وبهذا فإن االنتهاك  تم يف  
سياقني : السياق الزماني )املحرم (، و  

( ، فاالستالب   السياق املكاني ) مكان عام 
واالنتهاك الجسدي  التي عانت منه  
الفتاة ) فاتن الخزندار ( من حيث إن  
القيم ، واملروءة العربية لم تمارس دورها  
يف الدفاع عن هذه الفتاة ، فقد تحول دور  
الجمهور اىل متفرج أو مشاهد،  ولعل  
هذه السلبية التي تمثلت يف ردة فعل  

سبب  الجمهور على هكذا حدث كانت ب
عدم تدخلهم  يف حماية هذه الفتاة ، فقد  
كان  دورهم هامشيا يف هذا املشهد  
السينمائي كما وصفته فاتن , ولكونه 
حدثا شنيعا، و بمثابة تغري خطري حدث  
للذاكرة العربي ، والسيما ما سجلته لنا  
املدونات العربية القديمة من أن الشجاعة  
ترتبط بالشرف ، وأن كل فعل أو قيمة  
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مسك بها العربي االصيل تعود اىل  يت
الشرف ،فاملرأة شرف ، والكلمة شرف ،  

 والشجاعة شرف . 

و ما حاول أن يفرضه هذا املشهد الذي   
بدأ به املبدع روايته إنما مثل عتبة أو  
مقدمة استهاللية فسرت حالة الخنوع  
وممارسة دور الفرجة بصورة عامة يف  
الواقع  العربي ، وخصوصا املواطن  

ربي الذي نظرا لفقدانه اإلرادة ،  الع
والشجاعة ، والقوة ، والتي أدت  فقدان  
املروءة ، والشرف. فالشجاعة ، والشرف  
مرتادفني لغويتني يف القاموس العربي  
الواحد يكمل كالهما  معنى اآلخر يف  
اللسان العربية  ، فال تكتمل الرجولية اال  
بحضور اآلخر ) الشرف (، ولعل ما يمكن  

تشفه يف أن ضياع الشرف العربي  أن نك
ال يمكن أن ينطوي على هذا الحادث  
الصغري يف العتبة ) حسب ما يذكره  
الراوي (، إنما يرتبط بسياق عام سياسي  
متداخالاجتماعيا، ففي تلك السنة كان  
هناك انتهاكا آخرا للشرف العربي  
وبكارة الحدود العربية ، فالعراق يخون  

لها، وحكام  الكويت ، ويغدر بها ويحت
العرب تساعد االمريكان على تدمري  
العراق يف حرب الخليج الثانية ، وخروج  
العرق من الكويت مهزوما مكسورا  
متحطما محاصرا ،  ففعل الغدر، والخيانة  
اصبح مباحا، ومتعة الفرجة التي عاشها  

املواطن العربي يف اثناء مشاهدته لعملية  
ت  ضرب العراق عرب وسائل التلفاز اصبح

ممارسة جماعية تم ادخالها اىل منظومة  
 القيم العربية الجديدة .

فالخيانة التي تم تغليفها وتقنيها من  
حيث تغري بوصله الحدث أو الواقع  
لصالح املتلقي،  وما ينتجه من معان ،  
ودالالت يحاول عن طريقها تشكيل نسق  
وأيديولوجية تربيرية تريح الضمري  

تربير للواقع   والنفس ، فاملشهد العام هو
وصنع قيما واخالقا وهمية ، فتغري  
االسطورة القديمة أدى إىل تغيري  
االهداف فكل فرد يؤول وينتج اسطورته  
التي تقوم على متعة املشاهدة ولذتها ،  
ولكي يتم معاقبة هذا الذات املكسورة  
فقد كشفت هذه الرواية أو املتخيل  
السردي الجانب املشوه واملعكوس من  

، وبدأ يفضح الجماعات املفسرة   الثقافة 
املتنوعة التي كان لها صوتا قويا يف النص  

 االبداعي 

 املبحث الثاني  

 الجماعة املفسرة والفرجة  

ارتكز مفهوم الفرجة يف ذاكرة يوسف  
العنبي وذاكرة النص السردي بوصفها  
بؤرة مهيمنة نسج على ضوئها النص  
السردي احداثه ، فكل احداث الرواية  
تحاول أن تعيد سيناريو الفرجة من حيث  
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عملية التأثر،والتأثري على الجمهور ، فهي  
حالة من  الفالش باك التي تنطوي على  

ن تفسر الجوانب  مقصدية تحاول أ
املظلمة يف داخل الفرد العربي ،  أو  
الجمهور الذي بعد عشرة سنوات من  
الحادثة يحاول أن ينسى ، فالنسيان  
اصبحت صفة مالزمة للعقل العربي ، وأن  
حضور عنصر الفرجة يشكل حضورا  
للجانب املرائي ،  والبصري ، فالتداخل  
بني تقنيات املسرح،  والسرد الروائي تم  

حايل عليها يف هذه الرواية لصالح  الت
الحدث األكرب إال وهو حدث الرواية  
الذيينتقد ما وصل إليه الوضع العربيالذي  
 انتهى باحتالل العراق من قبل االمريكان . 

وملا كانت أحداث الرواية كلها تقوم على  
تقنيات الفرجة واملشاهدة ،فإننا نالحظ  
أن حاسة البصر، واملراقبة البصرية ،  

علقاتها كان لها حضور على حساب  وت
 الحواس األخرى يف املتن السردي . 

وقبل الولوج إىل عملية الكشف عن  
عناصر الفرجة ، وهاجس  

للجماعة املفسرة ، فإنه   التفسرياملنطوي 
البد من أن نعالج فكرة اختيار الراوي  

 لكلمة الفرجة ، ومّسرحة الواقع العربي . 

تحيلنا كلمة الفرجة إىل البدايات األوىل  
لتأسيس املسرح ، وارتباطه الوثيق  
بالجمهور، ودور عنصر الفرجة من حيث  

التأثريوالتأثر عليه ، فاملسرح اليوناني مر  
لة  لكي يتم تقنينه وتقعيده  بمراحل طوي

يف فن الشعر عند أرسطو فقد عمل  
أرسطو يف الكشف عن عنصرين  
أساسني يمكن أن تمثل لحظة تكشف لنا  
ملاذا اختار يوسف العنبي ومن ورائه  
الكاتب لقضية املسرح وعنصر الفرجة   
مهيمنة نصية يف النص االبداعي؟ !، ففن  
املسرح األرسطي يتكأ على عناصر  

ة منها األبعاد الرتاجيديا ، أو  أساسي
املأساويةلألحداث، فاملسرح ال يحاكي  
الواقع، إنما يحاكي الفعل االنساني من  
حيث املآسي ، والحزن، والشفقة،  فضال  
عن أن ممارسة املحاكاة يف املسرح لها  
تأثري ساحرا على املتلقي من حيث  
ممارسة التطهري النفسي لديه التي تعيد   

ه التي فقدها يف ظل مشاغل  إليه إنسانيت
الحياة ، فيتأثر، ويشعر بالشفقة ،  
والرحمة ، والحزن ، والخوف ، والتي تعّد  

وهو ما نتصوره   (7) من املأساة اإلنسانية 
يف محاولة يوسف العنبي يف  البحث عن  
الجانب اإلنساني من الشخصية العربية  
التي أحس ، وشعر ، بأنها قد ضاعت يف  

، ومشاكلها التي   ظل مشاغل الحياة 
حولته من إنسان إىل شهواني، وغرائزي ،  
فالتطهري الذي يبحث عنه يف وسط  
عمان ، وتحديدا يف املسرح الواقعي هو  
عملية بحث عن االنسان العربي وذاكرته  
التي تم تغيبها ومحوها نهائيا ، ولكن  
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للفرجة يف هذه الرواية خصوصيتها من  
فها  ،  حيث املستويات الكثرية التي تكش

والتي بدورها تكّون وجهات نظر متنوعة  
ومختلفة ، فالفرجة األوىل التي تتجلى يف  
هذه الرواية هي عملية الفرجة التي يقوم  
بها الساحر عن طريق ثقب الباب  

 االسطوري : 

 " مارأه الساحر ) من ثقب الباب (  

.. أما الساحر الخبيث فوحده ، ظل  
  يستطيع مراقبة الناس خلف املتوسط 

 من ثقب الباب .. فرأى وحدث وقال : 

 )) من ثقب الباب .. 

أرى الجريمة يف الشارع . واملوت يتحول  
 إىل حادثة فرعية . 

أرى ضحايا يقادون إىل موتهم بخداع  
 فريد .. 

أرى قتلة ، من فرط انهماكهم , ال يرون  
 وجوه قتالهم . 

أرى رصاصة تبحث ، كولد مذعور ، عن  
 إي صدر أو ظهر عابر . 

ى احباطا ، قبيحا ، يسرى يف عيون  أر
 األطفال واوصالهم . 

أرى أوطانا ، تطلق الرصاص على نفسها  
، وتنتظر ، محدقة ببالهة ، رصاص  

 اعدائها . 

أرى أناسا تحول النهار ، فيهم ،  
والشمس ساطعة ، إىل موضوع قابل  

 للخالفة واالختالف ...؟!  

أرى حاكما يتحول إىل مبشر بانهيار  
 ته . سلطته ودول 

أرى مثقفا يتحول إىل منظر لحروب بعد  
أن تسللت إىل نفوسهم ، وحياتهم  
 اليومية ، عادات تعميم الشك والشبهة . 

أرى محاربني قدامى ، يستبدلون )  
 الخاكي ( العسكري بباقات اوروبية . 

ارى ثوارا جددا يلتحفون عباءات ) انبياء  
 غاصبني ..(

 ية .وتحتها قيافة )يانكي...(امريكية رسم
 أرى عبيدا يتظاهرون باالنحناء .

 (8) من ثقب الباب ... أرى ، "

تسجل لنا  هذه العتبة ،  أو االستالل  
الذي يبدأ به الراوي بنبوءة ساحر  
يستطيع أن يشاهد أشياء ال يمكن أن  
يشاهدها غريه ؛ ألنه ينظر من خالل  
ثقب باب أسطوري ، ولكن هناك سؤال  
يطرح نفسه من خالل  هذا الساحر الذي  
استطاع  الرؤية عن طريق ثقب الباب أن  

ين غريه يستخدمون  يرى ما ال يراه كثري
كل حواسهم ، فاختيار الساحر للجانب  
املعاكس للمتوسط معناه أن يجلس يف  
جهة مقابلة للمتوسط  ، فاملراقبة من  
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جهته كانت واضحة حتى ، وأن كانت  
عنطريق ثقب الباب الذي يساعده على  
صف الواقع العربي ، وما يحمله من  
مشاكل سياسية ، واجتماعية ، وثقافية  

حالة الضعف ، واالنهيار الذي   تعربعن
يعانيه ، وثمة حقيقة واضحة يف هذا  
النص تجلت يف سؤال كبري ،  ملاذا كانت  
الرؤية من ثقب باب والثقب يمثل فسحة  
ضيقة هل هو خوف الساحر ، أو محاولة  
اخفاء هويته ، أو ألنه ال يريد أن يراه  
احدا ؟! ، فهذه الفرجة التي تقوم على  

لم سكان املتوسط بها  التجسس  بدون ع 
، والتي عملت على فضح هذا الواقع الذي  
يعيشه الواقع العربي ،  فالساحر هنا  
يتنبأ بالواقع العربي ، وما سوف يحدث  
له ، وكأن الساحر هناهو يمثل الدور  
الذي يمكن أن يقوم به املثقف الحقيقي  
يف محاولة رصد االمراض االجتماعية ،  

سد االجتماعي  والفريوس الذي ينخر بالج 
العربي ، فالعتبة التي قدمها الراوي  
كشفت لنا عن حالة من التبعثر والتفكك  
، والتي يمكن بدورها أن تساعد على  
االنهيار االخالقي ، واالنحراف يف القيم  
واالخالق ،  والتي صدمت املتلقي عن  
طريق افتتاح الحدث الثاني لفرجة ،  
والتي هي  من نوع جديد اال ، وهي  

ادثة العتبة ، فالفرج السلبية التي  ح
تمثلت يف حضور الحشد، أو القطيع  
العربي ، وحالة االنكسار واالنهزام التي  

يعاني منها عملت على أن يتحول من دور  
البطولة ، واالقدام إىل دور الفرجة ، ولكي  
يعزز الراوي من دور الفرجة ، ويعمل على  
تشغيل وتوظيف هذه الحاسة نجد أن  

صف السردي حتى لغة الحوار  كل الو
كانت لغة تعتمد على حاسة البصر ، أو  
اللغة البصرية ، فالسيد العيتاني يف اثناء  
قراءة حدث العتبة احتاج إىل إن يفتح  

 النافذة املغلقة : 

لم ينتبه السيد العيتاني اثناء القراءة ،  
إىل نوافذ املكتب املغلقة ، ما جعل الدخان  

يفة ، سحب  يكتظ ، مشكال سحابة خف
الورقة التالية ، من املغلف الثقيل ، امللقى  
على املكتب ، وقبل أن يواصل القراءة  
انتبه إىل النوافذ املغلقة ، واحس بحاجة  

 (9)إىل هواء نقي ، وقام بفتح النافذة "

فحاسة البصر هنا عملت على أن يرى  
النافذة املغلقة،ويبحث عن فتحها ،  

لحظة   وكذلك ما يمكن أن نتلمسه من
املشاهدات التي تكون يف معظمها أمام  
النافذة املفتوح ، فإنه تقريبا يف هذه  
الرواية فضاء النافذة ، أو الشباك له  
حضور مهيمن على االماكن ، أو الفضاءات  
األخرى ، فمثال كان يوسف املعني  

 يشاهد عمان من شرفة بيته : 
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" من شرفة املقعد الوثري ، أنساح قاع  
عمان أمامه ، وتبدت ) ساحة   املدينة ، يف
 (10)فيصل ( .."

وهناك نصوص أخرى كانت  فيها  
املشاهدة ضبابية وغري واضحة،وكأنها  

 تهيء ملشهد درامي : 

" تسلق تشرين بضبابه ، كامل السفح  
الذي يطل عليه شرفة بيت يوسف  
املعني ، وبدأ الضباب يغمر زجاجها لم  
  يعد مايرى من املدى ، أو من املدينة سوى 

 (11)أمتار قليلة"

فضبابية الوضع العربي ، والغموض ،  
والتداخل الذي يشهده املواطن ،  
والجمهور العربي من حيث الزحف ،  
واالنحدار الذي حدث للقيم ، واالنقالب  
االخالقي، كلها وبصورة عامة  تدل على  
لحظة انتقال ونكوص واستالب ، بدأ  
االنسان العربي يعاني منها حتى إنه  

أن يعمل على نسيان كل شيء من  يحاول 
حوله ، وتجاوزه ، وهو ما يمكن أن نجده 
يف شخصية يوسف العنبي الذي يعاني  
من مرض نفسي بسبب ما شاهده من  
انتهاك شرف خطيبته أمامه يف العتبة  
مما تسببت له حالة من الصدمة الكبرية  
افقدته عملية التمييز بني الواقع والخيال ،  

ش يف عزلة حاول عن  والتي على أثرها عا
طريقها االبتعاد عن الناس، وعدم  

االختالط بهم ،  ولكن محاولة فريد  
صديقه يف اقناعه يف اخراج مسرحية  
لتساعده من الخروج من هذه الحالة 
النفسية، والعزلة ، والتي كانت من  
مستلزمات عالجه بأن يعاد مشاهدة  
خطيبته مرة أخرى  بعد عشرة اعوام ؛  

صدمة أخرى يمكن أن  لكي تمثل له 
تساعده يف الخروج من عوامله الصوفية ،  
أو العزلة االخالقية ضد املجتمع التي  
سجن نفسه بها فكان سيناريو اللقاء غري  
املتوقع ، واملدبر من خاله الذي يعيش يف  
امريكا  بفاتن الخزندار التي سوف  
يشاهدها يف قاعة أثناء القائه للمحاضرة  

: 

على طرف صف طويل   " كانت هناك ، 
 من املقاعد الخالية 

وكأن يوسف لم يرفع رأسه اال لرؤية  
 عينيها .. 

لم ير املقاعد الخاوية ، وعينيها ، وتسمر  
 كل شيء فيه  

 بعدها .. 

وكأن سيال جارفا هدر فجأة ، وجرف  
املكان والحاضرين ، ولم يبق سواه على  

 طاولة املسرح ، واوراقه وكوب املاء ... 

طش ، وجدب ، تتشقق  جفاف ، وع
 األرض بعدها اثالما  
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طويلة خشنة . جف حلقه كأرض اجدبت  
 منذ أعوام ، ويده تسمرت  

 قرب كوب املاء بالحراك ..

تسللت عيناه إليها من بني املقاعد  
 الخاوية ، كأوراق خريف ، 

 (12) بدأت عيناها تعريه من مالبسه ..

تتعاضد هنا يف هذا اللقاء بني يوسف ،  
من نوع خاصة ، والسيما   وفاتن فرجة

بعد عشرة سنوات من حادثة العتبة ، إذ  
جسد اللقاء مشهد تبلور يف حوار العيون  
، واملشاهدة البصرية بني الطرفني عن  

طريق النظرات ، وبدون إي لغة أخرى ،   
ولكن ما مثلته  ردة فعل يوسف عندما  
بدأيرى  فاتن قد أعادت إىل ذاكرته فرجة  

اغتصابها يف وسط  من نوع ثان، فرجة 
العتبة بالقاهرة ومشاهدته لها ، وهي  
خطيبته كيف تم تعريتها واغتصابها ،  
وهو إىل  اآلن بعد هذه السنوات  
الطويلة شعر بأنها برأيتها بعينهبدأت)  
ُتعري مالبسه (، وهي استعارة عن  
التعري النفسي ، وعقدة الذنب التي  

شعر بها يوسف ؛ ألنه قد خان خطيبته   
ك الحادث عندما لم يستطع أن  يف ذل 

يفعل لها شيئا ، أو ينقذها من أيدي  
مغتصبيها ، فقد  كان متفرجا ، ومستلب  
االرادة ،  مما تسببت له حالة نفسية  
اصابتهبمرض عقلي  ؛ لكونه اكتشف  

بأنه لم يكن يملك الشجاعة،  أو النخوة  
العربية لكي يدافع عن عرضه ، وشرفه ،   

سية التي تحولت  فكانت ردةالفعل النف
إىل صدمة نفسية عنيفة ارجعته  إىل  
عالم الالوعي مختبئا خلف اوهام ال  
واقعية يف كون املجتمع والجمهور العربي  
قد فقد اخالقه ، فالخوف النفسي ،  
والشعور بالتقصري من لدنه كان سببا  
رئيسيا ملرضه ؛ ألنه شعر بحالة من  

قع  التعري االخالقي  أمام فاتن ، وذاته، فو
 مغشيا عليه يف املسرح . 

ولكي تكتمل لديه عناصر الفرجة السلبية  
، فإننا نجده يحاول أن يبتكر طريقة 
يستطيع بها معاقبة جمهور العتبة الذين  
كان ردة فعلهم مختزلة يف الفرجة ، ومن  
ثمة االنكار ، أو التربير لفعلتهم ، فكانت  
فكرة املسرحية التي انفتحت على الواقع  

حولت خشبة املسرح يف وسط   ، والتي 
الشارع ، ولقد تم فكرة البناء على اساس  
جمهور يتفرج على جمهور، وكأن االبطال  
الحقيقيون يف مسرحيته املزعومة هم  
الجمهور األول الذي ال يشعر بأنه قد  
تحول بدوره إىل فرجة محاوال اعادة  
االعتبار إىل الكربياء ، والنخوة  ،  

يث تحويل حالة  والشجاعة العربية من ح
التبعية، أو االستالب يف الفرجة األول  
للجمهور يف العتبة إىل عملية جلد  
ومحاسبةذاتي يتم على وفقها  تحويل  



 ج 1ع1م                             2021جوان مجلة املشكاة                                         

 
13 

ردت فعلهم إىل فرجة أخرى مربمجة على  
وفق ما تم اكتشافه امامهم من لحظة  
اعرتاف بالتقصري من املجتمع ، أو  
الجمهور العربي الذي ، فقد كل اخالقه  

ا اصبح العمل القبيح ، أو احتالل  عندم
العراق ال يمكن أن  يحرك لديهم إي فعل  
بسيط ، وأن كان فعال انكارا  ، أو  
استنكارا ، متحوال الفرد العربي إىل  
مواطن الفرجة  الذي يستهلك مشاعره ،  
ويفرغها يف عملية املشاهدة ، أو التطهري  

 الذاتي :  

،  " كان مشهد سفح جبل اللوبيدة املظلم 
 يرى بوضوح من  

موقعي . ومن األضواء القليلة فيه ،  
 أستطعت تمييز البيت القديم ،  

الذي وقع اختياري عليه ، ليكون مكانا  
 لعرض مسرحيتي العتيدة .

كانت واجهته العريضة ، والعالية ، بارزة  
 بشكل الفت ، معلنة أنها  

( عرض مسرحي   تصلح؛ ألن تكون ) عتبة 
 حي للعامة . 

نعم عتبة أمامية طويلة ، وأخرى داخلية  
 عريضة ، واطار من  

خشب ) الجفت األسود ( وستارة  
 مسرحية ) ارجوانية ( من الخارج 

 وأخرى مثلها من الداخل . 

أما املتفرجون ، فتلك هي املسرحية ،  
 ونصها االرتجالي  

مسرحان يف مسرح واحد ، مسرح داخلي  
 الثمن ، ملن  ، مدفوع 

يريد الفرجة ، ومسرح خارجي ، مجاني  
 للعامة واملشاة ، وعابري  

 الطريق . 

 (13)جمهور يتفرج على جمهور ...!؟ "

وفعال تم بناء هذا املسرح يف وسط هذا  
املكان وكانت الرؤية ، أو املشاهدة لهذه  
املسرح،ويف أثناء بناءه تقوم على اساس  

وافق  تدريجي حتى اكتماله ،  وأن لم ت
السلطة عندما تم تفسريه من قبل  

الجمهور بعد ذلك بتفسريات عّدة   
متنوعة بني كونه ماسونيا ، أو يهوديا ، أو  
امريكيا ، أو إمربيالية وغريها من  

 التفسريات التي تبتعد عن الحقيقة . 

أو الجمهور   ولم يكن دور الشخصيات ،
يقوم فقط على الفرجة حتى إننا نجد أن  
وصف الشخصية وجلوسها اتخذ لغة  
الجسد ووضع الفرجة ، ففي أثناء سفر  
يوسف بالطائرة  اتخذ من وضع الفرجة  

 من نافذة الطائرة فضاء للجلوس له: 
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" يف الطائرة الرتكية ، املغادرة من مطار  
)  عمان الدولي ، إىل مطار ) اتاتورك ( يف 

اسطنبول ( كان بصر يوسف يراقب  
تحوالت الوان االرض واملدن ، يف بالد  
شرقي املتوسط ، من عل بنظرة محايدة  
، تسوق فيها عجزه أماه ـ أو ترتكه خلفه  

 ، (14) ال فرق "

والبد من التنويه أن هذه الطريق يف  
السرد وتحويل معظم احداث هذه  
الرواية كأنها فضاء مسرحي حتى يمكن  

إنها قائمة على تقنية املنظور  القول  
املسرحي ، وقدرة املخرج يف التأثري على  
الحواس البصرية لدى املتلقي عن طريق  
تقوية دور الفرجة ، والشد العاطفي  
والتفاعل مع االحداث الدرامية  على وفق  

 الخضوع لتكرار الصدمة للعالج   

 املبحث الثالث  

 الجماعة املفسرة الضمنية ) مسرحية ( 

أرغب يف اعادة ما تم طرحه عند آيزر ال 
من حيث مفهوم القارئ الضمني ،  والذي  
اسس له ليكون االداة االجرائية لوصف  
لحظة التفاعل الحاصل بني النص والقارئ  
، وكون هذه القارئ مغروس جذوره يف  
بينية النص ،متخذا دور القارئ املسجل،  
أو املكتوب يف داخل النص . فهو الوسيط  

ص والقارئ الفعلي ، فضال عن  بني الن
كونه اسرتاتيجية تساعد على الوصف  ،  

والتوجيه والتأثري، والتنسيق لتحقيق  
عملية تشيد املعنى املحتمل يف النص ،  
وكذلك تساعد على  تحقيق هذا املعنى  

، ولكن ما   (15)املحتمل عن طريق القراءة
أقصده يف هذه املقاربة تتماثل يف ما  

األصوات املتعددة ،   يمكن أن نطلق عليه 
ودورها يف تشكيل وجهات النظر الجوالة 
، والتي تجسدت يف أصوات الجمهور ، أو  
أصوات الرأي العام  بوصفها جماعة  
مفسرة ، والذي تم كشفها يف هذا املتن  
السردي يف قضيتني ، إذ حاول الراوي أن  
يقيس وجهة نظر الجماعة املفسرة  

ن  لألحداث التي جرت يف مكان وزما
مختلفني : األول هي وجهة النظر أو  
تفسري الجماعة ، أو الجمهور يف حادثة  
العتبة التي جرى فيها اغتصاب فاتن يف  
القاهرة ، ووجهة النظر الثانية التي تمت  
يف أثناء تشيد املسرح وسط العاصمة  
االردنية عمان فكانت لحظة مقارنة بني  

 موقفني متخلفني الزمان واملكان .

أثناء تقديم وجهات النظر   إذ إنه يف 
لجماعة الجمهور يف اثناء تفسري حادث  
العتبة كان هناك رأيني ، رأي الجمهور ،  
ورأي السلطة ، أو الدولة ، ففي رأي  
الجمهور للحدث فقد كانت اآلراء مختلفة  
، وقائمة على وجهات نظر ساذجة ، وغري  
واقعية، فقد كانت  كلها تقوم على فكرة  

خالق العامة،وتحاول عملية  الحفاظ على اال
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اسقاط اللوم على فاتن عن قصد ، أو  
بدون قصد ، وقد كان هناك نوع من  
التآمر، والخيانة ، والتواطؤ يف تحميل  
فاتن ، أو املرأة بصورة عامة الذنب ،  
والخطيئة االخالقية التي وقعتفي حادثة  
العتبة ، فكل شيء مربرا يف املجتمع  

ربره، وهو ما  العربي وله أيديولوجية ت
يتفق مع رأي السلطة ، أو الدولة ،  وهو  
ما توصل إليه الدكتور عساف ، إذ وجد أن  
الثقافة العربية تعاني من مرض  
اخالقي؛ألنها تمارس طريقة النعامة يف  
وضع رأسها يف حفرة يف االرض لكي ال  
تواجه نفسها أو ذاتها؛ألنها تعاني من  
  النرجسية والغرور ، وعدم االعرتاف 
بالخطأ مما أدى إىل أن يعاني املجتمع  

 العربي من االزدواجية،  أو النفاق  : 

" ـــ نحن مجتمع يعاني من االزدواجية  
 والعنف . 

فاملتهم ال غبار عليه ... ! والضحية يتم  
عقابها ألف مرة من املجتمع ومن نظرات  

 الناس .. 

  استنكر عدم النظر للمغتصبة كضحية . 
فاملجتمع يعتربها مخطئة ملجرد أنها فتاة  
، والبد أن تكون فعلت شيئا ألثارة  
املغتصب ، كارتداء مالبس الفتة ، أو  
السري يف شارع مظلم .. وبرايي ال يجوز  
الحديث عن ) جاني ومجني عليها (  

فالبيئة واملناخ العام ، يؤثران على الجميع  
"(16). 

علمي  فالتواطؤ الذي كان بني التفسري ال 
والسلطة التي براءة الجناة كلها جاءت  
من تأثري الثقافة والقيم التي تقوم على  
ازدواجية يف الرؤية فهي مثالية يف  
التنظري ، وواقعية وبراجماتية يف التطبيق  
، مما أدى إىل هذا التربير الذي يمكن أن  
نجده أصبح متجذرا يف الشخصية  
العربية التي تفسر كل شيء على وفق   

لم  الوهم ، أو الزيف األيديولوجي  عوا
الذي تم عن طريقه استقبال ، وتفسري  
الجمهور العربي يف عمان لفكرة بناء 
مسرحية يف وسط الشاعر ، وما اعتقده  
من كونها يمكن أن يكون إي تغري شرا  

 عليهم: 

" شاهد يوسف تقريرا غريبا ، مع  
تصوير لكتلة املسرح املحجوبة عن الرؤية  

أحدى القنوات الفضائية   بحواجز ، على 
الشهرية ، جاء فيها أن العاصمة عمان  
تنوي اقامة نصب مجهول ، يف وسط  
العاصمة ، وأن الغموض يحيط بهذا  
املشروع ، ولم تتوقف الشائعات  
الداخلية عند هذا الحد ، بل تجاوزته إىل  
شائعة تقول : إن جمعية ) تبشريية (  

مة )  والبعض قال إنها ) يهودية ( تنوي إقا 
معبد ديني ( يف وسط العاصمة عمان ...  

" !(17). 
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فالتوجه العام السرتاتيجية هذا املتن  
السردي ارتكز على حقيقة حاولت أن  
تفسر ردة فعل جماعية متجذرة يف  
الالوعي العربي أال وهي التنويم ، أو  
التخدير الذي تمارسه الثقافة على هذا  
العقل العربي ، وما تقدمه له من  

ت ألحداث واقعية ينطلق فيها من  تفسريا
توجه بعيد عن الواقع ، فالجماعتني يف  
هذه الرواية فسرت حدث العتبة ، وبناء  
املسرح على وفق ما تمليه عليهم ثقافتهم  
من حيث سياقات ومرجعيات متخلفة  
ترتبط باملؤامرة ، والجهل الذي تعاني  
منه ، فهي مسرية وليست مخرية ،  

ي تسري املجتمع  فثقافة القطيع هي الت
العربي ، فالصوت الجماعي الذي يفضحه  
الراوي يف هذا املتن السردي يدور حول  
تقوقع ، وتخلف ، وخوف ، وقهر ،  
وتقهقر الذات العربية وضعفها ، وهو  
نقد جماعي يخالف ما كان تتمتع به  
الذات املبدع  يف الشعر الجاهلي التي  
كانت تفتخر بانتمائها إىل القبيلة أو  

 نحن . ال 

 املبحث الرابع  

 الجماعة املفسرة املقصودة  

ال تعرتف النظرية  السوسيولوجية  
بالقراءة الساذجة للنص كما جاءت يف  
نظرية القارئ الفعلي يف املانيا الشرقية  

أو عند كل من دوغالس  ، والبس ،  
ومانفرد ناومان ،  واسكاربيت ، باالنغالق  
  النصي،  واالبعاد الالزمنية ، والال 
تاريخية املرتبطة بالنص االبداعي ؛  إنما  
يعّد النص االدبي أبنا بارا لبيئته  
السوسيولوجية ، فالخطاطات الثقافية  
للمتلقي لها تأثريا يف عملية تأويل  
وتفسري النص االبداعي ، فالسياق  
االجتماعي ، والثقايف ، واملعريف يضغط  
على النص مما يؤدي إىل إن يمارس  

الذي يستلم رسالة العمل  القارئ الفعلي 
االبداعي على تفسريها على وفق  
املعطيات ، وشهادة القراء الفعليني الذين  
يمكن عن طريقه  أن يتم قياس  
االنحرافات،  والتطابقات، واالختالفات  
املتمردة ، والخائنة للنص االبداعي ،  
فموضوع القراءة الفعلي، أو القارئ  

فكرة  املقصود هي يف االساس تقوم  على  
أن كل كتابة تؤمن بحضور الجماعة  
املفسرة التي تحول القراءة إىل مكان  

ألن ؛(18) للصراع االيديولوجي، والطبقي
صل تركيبة اجتماعية غري  النص يف اال 

،  والحيلة ، متجانسة تمارس التشويه 
،  الجانب الجمالي  عن طريقواملراوغة 

ن رواية خرائط  وعلى اساس ذلك نجد أ 
ن  مؤدلجة تحاول أالنسيان تحمل رسالة 

مام الجمهور العربي بكل  تكشفها أ
فقد تمثل  ، والثقافية ، طبقاته االجتماعية 

تجسيدا واضحا   يف هذه الرواية 
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  ،  واالغنياء  للطبقات املسحوقة ، 
والتي جمعيها  ، والسلطة  ، واملثقفني

لرسالة  رئيسية ل كانت هدف وغاية 
لتي تحملها هذه الرواية من  املشفرة ا

و  أ ، الوعي العربي يعاني من انفصال كون
يتمسك  ، فإنه انفصام يف الشخصية 

ويخالفها يف  ، ومثالية ، بمبادئ عليا 
املعنى العام الذي تحركت على  ،فالواقع 

يمة اساسية  تدور يف تضوئه هذا الرواية 
فكل ما نشهده هو  ،  حول فكرة الخيانة 
  ، والجماعي، ى الفردي خيانة على املستو 

لها   ارات كان فالخيانة للمبادئ والشع 
حضور من حيث الخيانة التي تمثلت يف  

وكيف كان املجتمع يراقب  ، حادثة العتبة 
انته الهم  على هذه الحادثة ، فخيويتفرج 

و  ال وهو الشرف أمبدأ يفتخر به العربي إ
ولكي تحيلنا هذه الخيانة  ،  املرأةحرمة 

وطان   إال وهي خيانة األ ىل خيانة اكرب إ
ثلت يف  والتي تم ،  وعدم الدفاع عنها 

إن اهم معتقدان  ف؛ االرض احتالل
عند العربي جزء من شخصيته   يشكالن

والعرض والتي تم  ، هي حماية االرض 
،  انتهاكها يف الفضاء االجتماعي 
،  والسياسي من حيث احتالل العراق 

،فهذا االنهيار   وانتهاك شرف فاتن
ن تكون ارادة العربي  االخالقي عمل على أ

ويعاني من الضعف واالنهزام  ، مسلوبة 
ولعل هذا االنهزام والضعف   ،  الداخلي

الجماعي هو يف الحقيقة ينطوي على  

  تمثلت يف والتي ، حالة الخيانة الفردية 
املجتمع العربي   طريقة واسلوب حياة

الخيانة   التي كشفته الرواية من حيث أن 
،  للخيانة الجماعية  الفردية هي طريق

فالخيانة التي تمثلت يف انكار الجمهور  
العربي لحادثة العتبة التي كانت يف  

ن  ت على اكتشاف  أوضح النهار ساعد
،  هناك خيانات متبادلة بني االفراد 

انة يوسف العنبي لفاتن تمثلت يف  فخي
ولم يستطع   ، كان حاضرا يف العتبة نهأ
تقوقع وهرب خلف  نما ، إعل شيء ن يفأ

، والذي قابلته   قضبان الجنون والالوعي
نها  له عندما اكتشفت أ خرىفاتن بخيانة أ 

بعد عشرة سنوات لم تكن تحب يوسف  
ا  عندم، فاملال اكثر منه كانت تعشق  نما إ

تغريت مشاعرها تجاه من حيث حبها  
واعجابها ألنسان آخراال وهو فريد ، ويف  

ن شماعة الدفاع عن الشرف  أاملقابل نجد 
التي رفعها يوسف يف مسرحيته التي لم  

هي محاكمة   الحقيقة تكتمل كانت يف 
وليس دفاعا عن فاتن التي لم  ، للمجتمع 

تزوج من  فقد، يتزوجها عندما تم شفاؤه 
خرى  أ ن هناك خيانة غريها حتى إ

لألوطان تجلت  يف عملية الهجرة عندما  
نهاية  يكا يف ىل امر هجرها يوسف إ

يعاني من  ن يوسف الرواية ، فضال عن أ
  املجتمع املرض نفسه التي اتهم به 

ن  أل؛والتآمر ،والنفاق ، التخاذلاملتصفب
شركته التي كان يديرها خاله كانت تهتم  
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ولقد   ،  بالربح على حساب االخالق 
يكي  تعاقدت وتعاونت مع االحتالل االمر
خرى  تجاريا ، وتجسد هناك خيانة أ 

اتضحت يف  انة املثقف التي خيارتبطت ب
  ليأخذ ن يوسف العنبي يرتك املسرح أ

الذي تويف  يف االعمال   مكان خاله 
، وخاله الذي تخرج من الفنون  التجارية 

مارس االعمال التجاري ،   هالجميلة ولكن
إنما  ، فاملثقف لم يكن صادقا تجاه مبادئه

 . كان يبحث عن املال والسلطة

فالطابع العام لهذه الرواية تحاول  
والجماعي  ، ن العمل الفردي الكشف عن أ

يف املجتمع العربي ينطلق من ادوار  
م على فعل الخيانة  متجانسة تقو 

عن طريق   ثقافيا واجتماعيا اوتربيره
  ابتدأت ثقافة التواطؤ على الجريمة التي 

وانتهت باحتالل العراق ،   ، باغتصاب فاتن
ماعية تتماهى مع  اجتفهناك  حركت 

حركة اجنحة الفراشة التي تقوم  نظرية 
ن يكون  العمل الذي يمكن أن على أ

أن يتطور ويتحول   ، ولكنه يمكنبسيط 
إىل عمل معقد ، فحركت اجنحة الفراشة 
يف فرنسا يمكن أن تساعد على صنع  

، والخيانة  االعصار يف امريكا الشمالية 
 ة  الصغرية يمكن أن تتحول إىل خيانة كبري

ن  إالبحث يمكن القول هذا ويف خاتمة 
املتن السردي كشف عن حضور للجماعة  

  ،  والفعلية، املفسرة بكل صورها التخيلية 

يف لغة جماعية  والتي تجلت ، واملقصودة 
عن حالة   واصوات متعددة عربت، 

جماعية يعاني منها املجتمع العربي ، فقد  
ها،  اصبحت للخيانة مربرات 

ن تؤدلج  ل أتحاو ة التي قافتهااالجتماعيوث
وتغليبه   ، تيالواقع ملصلحة البعد الرباجما

  االصلية  العربية على كل القيم واالخالق
ولعل   التي تعتز بها الذاكرة العربية ، 

ىل خارطة  عنوان خرائط النسيان تشري إ
وما  ، الوطن العربي والخارطة السياسية 

واحتالل   ،  افرزته من احتالل الكويت
من قبل امريكا  ،   العراق يف النهاية 

فالتغري السياسي أدى إىل التغري  
 . االخالقي 

من القول إن هذه الرواية يمكن أن  والبد 
و املؤدلج الذي  أ  ، االدب امللتزمىل تعود إ 

الجانب االيديولوجي على  فيه يتغلب 
يف   ننا نتلمس والجمالي  حتى إ الفني

تقنيات  وم على هذه الرواية ، بأنها تق
،   تنطلق من مفهوم الراوي العليم 

ذي يبث رسالته  حضور الراوي العليم ال ف
،  ن يملئ فجوات بشكل واضح محاوال أ

ا عمل  سلبي ادور كان  له وفراغات النص 
رسالة هذه الرواية  إىل   ن تتحول على أ

وتاريخية ذات  ، اجتماعية بيان ، أو وثيقة 
انب  فالج ووعظيه . مضامني ارشادية 

الخطاب تغلب على الجانب الفن ، ولعل  
يف   موضوع  الطبالنفسياالعتماد على 
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واملجتمع  ، للفرد تشخيص الحالة املرضية 
املعالج   عساف حولت الطبيب  العربي 

و اليد الخفية التي  يوسف إىل فيلسوف أل 
وتبدل يف احداث  ، وتغري  ،  وتفهم ، تعلم 

، وابعدها عن كل  الرواية مما اضعفها 
الرتميز التي تبث  و أ، تقنيات التشفري 
والتفاعل مع املتلقي ،  ، نوعا من التشويق 

 الرواية الحديثة .  وهي ما تتطلبه 

 املصادر واملراجع :  

استجابة املتلقي يف قصيدة الدراما   ❖
العربية ، محمود خليف خضري  

امد للنشر والتوزيع  الحياني ، دار الح
 .  2014،    1، االردن ،ط 

خرائط النسيان ، محمد رفيع ،   ❖
،   1االهلية للنشر والتوزيع ، ط 

 .  2017االردن ،  

النصوص االدبية ،   سوسيولوجيا ❖
جاك دوبوا ، ترجمة محمد عظيمة ،  

 .  1984، سنة   51مجلة مواقف، ع 

نظرية االستجابة   فعل القراءة ،  ❖
الجمالية ، فولفجانج ايزر ، ترجمة  
عبد الوهاب علوب ، املجلس االعلى  

 .  2000للثقافة ، مصر ،  

القراءة ، جاك   لسوسيولوجيامدخل  ❖
،   2، مجلة اللغة واالدب ، ع لينهاردت

 ، الجزائر .   1993سنة 

من فلسفات التأويل اىل نظريات   ❖
القراءة ، عبد الكريم شريف  ،  

ات االختالف ، الدار العربية  منشور
،   1للعلوم ناشرون ، الجزائر ، ط 

2007  . 

هل يوجد نص يف هذا الفصل   ❖
  ،سلطة الجماعة املفسرة ،  ستاتلي 

حمد الشيمي ،  فيش ، ترجمة أ 
  2004،  1املجلس االعلى للثقافة ، ط

 ، القاهرة  

 
ــ ينظر من فلسفات التأويل اىل نظريات القراءة ، عبد   1

 .    190ــ   185الكريم شريف :  
ــ ينظر هل يوجد نص يف هذا الفصل ،سلطة الجماعة   2

 .    31املفسرة ،  ستاتلي فيش ، ترجمة احمد الشيمي : 
ــ ينظر مدخل لسوسيولوجيا القراءة ، جاك لينهاردت :   3

 .   155ـ    150
يشري مصطلح الخيانة املبدعة عند جماعة برلني  ــ 4

حسب نظر اسكاربيت أن الجمهور الواسع ، أو االجنبي  
التي تكون غريبة عن السياق االجتماعي والثقايف للمؤلف   
تمارس قراءة  للنص االبداعي هي باألصل خيانة ؛ ألنها  
تضع العمل االدبي يف نسق مرجعي لم يوضع من أجله  

 .  158ينظر املصدر نفسه :  أصال . 
ــ    249ــ ينظر من فلسفات التأويل اىل نظرية القراءة :   5

251    . 
 .   9ــ خرائط النسيان ، محمد رفيع :  6
ــ ينظر استجابة املتلقي يف قصيدة الدراما العربية ،   7

 .   35ــ    24محمود خليف خضري الحياني :  
 .   6ــ   5ــ خرائط النسيان ، محمد رفيع :  8
 .    12ــ خرائط النسيان ، محمد رفيع : 9

   16ــ خرائط النسيان:  10
   18ــ خرائط النسيان : 11
 .    21ــ    20ــ خرائط النسيان :  12
 .   82ــ   81ــ خرائط النسيان  :  13
 .   192ــ املصدر نفسه  :  14
القراءة ، نظرية االستجابة الجمالية ، ايزر  ــ ينظر فعل  15

 .   227ــ    224،   :  
 .   60ــ خرائط النسيان :  16
 .    155ــ خرائط النسيان :  17
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ــ ينظر سوسيولوجية النصوص االدبية ، جاك دوبوا ،  18

:    1984، سنة    51ترجمة محمد عظيمة ، مجلة مواقف، ع 
150    . 



 1ع1م                                     2021مجلة املشكاة                                  جوان 
 

 
21 

يف حجة أبي علّي الفارسي  توجيه القراءات السبع    -أثر رسم املصحف يف توجيه القراءة القرآنية  
 –نموذجا  ه(  377)ت 

 1د صفية بن زينة 
 جامعة الشلف )الجزائر( 

s.benzina@univ-chlef.com 
 د . دريم نورالدين أ, 

 جامعة الشلف )الجزائر( 
 )الجزائر(   جامعة الشلف 

n.drim@univ-chlef.dz 
 امللخص: 

، وأقواها من حيث صحة  إّن النص القرآني هو أعلى النصوص العربية فصاحة و بالغة
السند، فهو يتفرد عن النصوص العربية األخرى، كونه وصل إلينا مرويا عن طريق السماع، شيخا  

عن رب   -عليه السالم  -عن جربيل  -صلى اهلل عليه وسلم  -عن شيخ يبلغون به رسول اهلل 
 العاملني.  

يف املصحف بالرسم   واألصل يف القرآن أن يؤخذ باملشافهة والسماع، وقد دّون كتابة
العثماني منذ عهد الخليفة عثمان بن عفان رضي اهلل عنه، الذي تمّيز عن الخط القياسي ببعض  
امليزات، وقد ذاع املصحف العثماني بني الناس إىل يوم الناس هذا وهو مرجعهم يف بيان القرآن  

قواعدها، آخذين يف االعتبار،  وقراءاته، وهو الحجة األوىل لدى علماء العربية؛ إلثبات اللغة وتقرير 
بأن القرآن أسمى وأعلى من قياساتهم النحوية، فنشأ عندهم ما اصطلحوا عليه بـ" االحتجاج  

 بالقراءات و لها ". 
وهذا النوع من الدراسة لدى علماء العربية لم يكن وليد القرن الرابع الهجري كما قد يتبادر   

إىل الذهن بالنظر إىل ظهور مؤلفاته، وأّن رجاله املؤسسني جميعا أو أكثرهم على األقل عاشوا فيه  
س بغريب  ، بل نجد إرهاصاته األوىل يف كتب النحويني األوائل ومجالسهم وأماليهم، كما أّنه لي 

على العربية؛ ألّن املتعارف عليه هو أّن الدرس اللغوي العربي بمختلف فروعه، ارتبطت نشأته  
ارتباطا وثيقا بالقرآن الكريم لغاية واحدة هي صونه و الحفاظ عليه من اللحن، والتبيني عن وجه ما  

 يخفى وجهه، بالتنظري له من كالم العرب بشقيه الشعري والنثري. 

 
 املؤلف املرسل 1
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أن نبّين   الدراسةنروم من خالل هذه 
عالقة رسم املصحف بالقراءات القرآنية،  

أثر رسم املصحف يف توجيه  وذلك ببيان 
القراءة القرآنية املتواترة؛ ألّن علماء االحتجاج  

 اّتخذوه مادة لتوجيه بعض القراءات. 
   . رسم املصحف وما يتعلق به أوال:  

، وهو نتاج  1الرسم يف اللغة األثر
 االصطالح: فهو "  كتابة اللفظ املنطوق، أّما يف

تصوير كلمة بحروف هجائها، بتقدير االبتداء  
بها والوقوف عليها، لتتحول اللغة املنطوقة إىل  

، واملراد بالرسم العثماني الوضع   2آثار مرئية"
الذي ارتضاه عثمان رضي اهلل عنه يف عهده  
يف كتابة كلمات القرآن الكريم وحروفه، حينما  

 .3أمر بنسخ املصاحف 
وسّماه الزركشي: علم مرسوم الخط، وعقد  
له بابا خاصا يف برهانه، يقول "  ومّلا كان خط  
املصحف هو اإلمام الذي يعتمده القارئ يف  

لوقف والتمام، وال يعدو رسومه، وال يتجاوز  ا
مرسومه، قد خالف خط اإلمام يف كثري من  
الحروف واألعالم، ولم يكن ذلك منهم كيف  
اتفق، بل على أمر عندهم قد تحقق، وجب  

   4االعتناء به والوقوف على سببه " 
ويمتاز رسم املصحف بخاصية هي  
عدم القياس عليه يقول الزركشي فيما نقله  

بن درسويه: خّطان ال يقاس عليهما خط  عن ا
، ويف املعنى  5املصحف وخط تقطيع العروض" 

نفسه نقل كالما عن أبي البقاء قال فيه "  
ذهب جماعة من أهل اللغة إىل كتابة الكلمة  
على لفظها إال يف خط املصحف؛ فإنهم اتبعوا  
يف ذلك ما وجدوه يف اإلمام، والعمل على  

 .   6األول" 
فحصل تبعا لذلك بأّن الخط على  
ثالثة أقسام خط يتبع به االقتداء السلفي،  

وهو رسم املصحف، وخط جرى على ما أثبته  
اللفظ وإسقاط ما حذف، وهو خط العروض،  
فيكتبون التنوين ويحذفون همزة الوصل ،  
وخط جرى على العادة املعروفة، وهو الذي  

 .7يتكلم عنه النحوي 
صحف من جهة  أّما عن مسألة خط امل

االصطالح والتوقيف، فقد صّرح الزركشي  
بتوقيفية الخط، مستدال على مذهبه بآيات  
من الذكر الحكيم، يقول "  والذي نقوله: إّن  
الخط توقيفي لقوله تعاىل: علم بالقلم علم  

وقال تعاىل: "   5-4اإلنسان ما لم يعلم العلق 
. فليس  1ن والقلم وما يسطرون"  القلم 

يوقف آدم وغريه من األنبياء عليهم  ببعيد  أن 
السالم على الكتاب. ومذهبنا فيه التوقيف  
فنقول إن أسماء هذه الحروف داخلة يف  

  8األسماء التي عّلم اهلل تعاىل آدم عليه السالم 
  . 

ومن املحدثني من رّد هذا الرأي، ورأى   
أّن تقديس الرسم العثماني فيه نوع من  

ق يف شيء أن  الغلو، يقول " فليس من املنط
يكون أمر الرسم توقيفيا ... واحرتام الرسم  
العثماني واستحسان التزامه أمر يختلف  

،  9اختالفا جوهريا عن القول بالتوقيف فيه " 
وربما تأثر صبحي صالح بمذهب الباقالني  
مّما ذكره يف كتاب االنتصار من أن اهلل عّز  
وجّل لم يفرض على الناس يف الكتابة شيئا،  

لك خط املصحف اصطالحيا، وقد  فكان لذ
ذهب ألكثر من ذلك، حني دعا إىل أن يكتب  
املصحف باالصطالحات الشائعة لدى الناس  
يف عصرهم، من دون إلغاء للرسم العثماني؛  
ألنه من الرموز الدينية التي اجتمعت عليه  

 الكلمة واعتصمت به األمة من الشقاق.  
 املصحف العثماني:   -1
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بن عفان رضي  يف عهد خالفة عثمان 
اهلل عنه، أمر األمة بكتابة املصاحف العثمانية  
وهي تلك التي أجمع الناس عليها، وكان ذلك 
بعد مشاورة املهاجرين واألنصار، واتفاق  
الجميع على ما رآه الخليفة عثمان رضي اهلل  
عنه، وقد وكّل لهذه املهمة، أي مهمة كتابة  
املصاحف، كّلا من زيد بن ثابت األنصاري،  
وعبد اهلل بن الزبري، وسعيد بن العاص، وعبد  
الرحمان بن الحارث بن هشام، رضي اهلل  
عنهم، ثّم أمر الكتبة أن ينسخوها من صحف  
أبي بكر الصديق رضي اهلل عنه، بعد عرضها  
على حملة القرآن من الصحابة، " ويتأكدوا من  
صحة ذلك بطلب نسخة خطية مّما كتب بني  

ه وسّلم، فكتبوها،  يدي النبي صلى اهلل علي 
وكان عددها على أصح األقوال، ستة  
مصاحف، فلّما أنجزوا املهمة، أرسل بنسخة  
إىل كّل مصر من األمصار اإلسالمية الكربى،  
وأبقى مصحفا يف املدينة، ويسمى املدني  
العام، وأمسك لنفسه مصحفا ويسمى املدني  
الخاص، أو املصحف اإلمام وأرسل مع كّل  

 .10أهل القرآن ليقرئهم " مصحف مقرئا من 
ومّلا كانت القراءات القرآنية مالزمة  
للقرآن الكريم،أثبتها كّتاب املصاحف  
العثمانية برسم واحد كّلما وجدوا لذلك  
سبيال، وما تعّذر عليهم بأن يثبتوه برسم  
واحد فّرقوه يف املصاحف برسمني مختلفني،  
كزيادة بعض الحروف أو الكلمات، أو نقصانها  

 املواضع.   يف بعض
واألمر الذي ساعدهم على إثبات  
القراءات املختلفة برسم واحد يف معظم  
املواضع، تجريد الخط من النقط والشكل،  
وكتابة اآليات بطريقة إمالئية خاصة تجعل  

         11الخط محتمال لوجهني فأكثر

فالنقط اإلعرابي كان على يد أبي األسود  
اد والي  بأمر زياد بن أبي زي ه(،69الدؤلي) ت

البصرة يف خالفة معاوية بن أبي سفيان، كما  
نص على ذلك جماعة من العلماء منهم الداني  

يف زمن الخليفة علي بن  وأبو داود وأبو حاتم 
أبي طالب رضي اهلل عنه، وأّما النقط  
اإلعجامي فكان على يد نصر بن عاصم  

بأمر الحجاج بن يوسف   ه(89الليثي) ت 
بل أمري املؤمنني عبد  الثقفي والي العراق من ق

 .امللك بن مروان
 
 قواعد الرسم املصحفي:   -2

حصر العلماء قواعد رسم املصحف يف ست  
 قواعد، وهي: 

الحذف: ويقع على عدد من الحروف أثناء   -
الكتابة، وهي األلف والواو، والياء، والالم،  
ومثاله" " يأيها الناس" ال يستون" "  

 وأطيعون"، اليل ". 
الزيادة: وهي حروف املّد ) األلف والواو   -

والياء( التي تزاد أحيانا يف الكتابة، نحو: "  
 ملقوا " ، " أولوا " " بأييد " 

الهمز: وتتعلق بحرف الهمزة، فهي تكتب   -
أحيانا ألفا وتصور أخرى واوا، وترسم تارة  
ياء، وتوضع على السطر أحيانا أخر، نحو "  

 ل " " ملء" . البأساء " " نقرؤه " " سئ 
البدل: وهو رسم األلف واوا، أو كتابتها على   -

شكل ياء، وأن ترسم هاء التأنيث تاء مفتوحة  
يف بعض الكلمات، نحو " الصلوة " " يأسفى  

 " " شجرت " 
"   قاعدة الفصل الوصل: نحو وصل أن بـ  ال -

أال تزر وازرة " ، وفصل " عن "  عن ما نحو "  
عن ما نهوا " يف موضع واحد يف القرىن )  

 (. 166سورة األعراف ا آية 
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ما اجتمعت فيه قراءتان: وهي تلك الكلمات   -
القرآنية التي اشتملت على أكثر من قراءة،  
وذلك بسبب خلوها من النقط والشكل مما  

كتبت   جعلها تحتمل أكثر من قراءة، حيث 
برسم واحد يف جميع املصاحف، نحو " ملك  
يوم الدين " فيكون أحد الوجهني موافقا  
للرسم تحقيقا والثاني تقديرا، وإن احتملت  
القراءة وجها واحد برسم واحد، كتبت يف  
بعض املصاحف برسم يدل على قراءة، ويف  
بعضها برسم آخر يدل على قراءة أخرى،  

" وأوصى بها  نحو: " ووصى بها إبراهيم " و 
 إبراهيم ". 

 ثانيا: القراءات القرآنية وما يتعلق بها. 
كان العرب إّبان البعثة املحمدية قبائل  
شتى و كان لكل قبيلة منهم لغتها التي ألفت  
النطق بها ، وجرت على ألسنة أبنائها  
ألفاظها، فلو ُفرض على العرب جميعهم أن  
يقرأوا كلمات القرآن على وجه واحد ال ُشّق  
ذلك عليهم، و ليسهل على من تسّلطت عليه  
لغته من العرب ، أقرأ الرسول صلى اهلل عليه  
و سّلم أصحاَبه القرآن على عّدة وجوه، طلبا  
للتيسري على الناس من غري أن يؤدي ذلك  
إىل تناقض يف األحكام أو املعاني التي أراد اهلل  

  -بيانها للناس، " فلو أّن كل فريق من هؤالء 
ُأِمر أن يزول عن لغته   –بائل العربية يقصد الق

و ما جرى عليه اعتياده طفال و ناشئا و كهال ،  
الشتّد ذلك عليه و عظمت املحنة فيه و لم  
ُيمكنه إال بعد رياضة للّنفس طويلة ، وتذليل  
للسان  وقطع للعادة فأراد اهلل برحمته و  
لطفه أن يجعل لهم مّتسعا يف اللغات ،  

، كتيسريه عليهم يف   ومتصرفا يف الحركات
، و بعد اكتمال نزول القرآن ، جمعت  12الدين"

هذه الوجوه املختلفة التي قرئ بها القرآن يف  

عهد الرسول صلى اهلل عليه وسّلم، و اصطلح  
عليها يف ميدان الدراسات القرآنية بـ "  
القراءات القرآنية " و فيما يأتي بيان مفهومها  

 و ما يتعلق بها .  
 قراءة القرآنية.  مفهوم ال   -1

لغة : القراءات جمع قراءة و القراءة  
مصدر الفعل َقَرَأ َيقَرُأ قراءًة و قرآنا فهو َقارئ  

، وقال ابن فارس يف  13و هم ُقرّاء وقاِرئون 
مادة " َقَرى " : القاف و الراء و الحرف املعتل ،  
أصل صحيح يدل على جمع و اجتماع ، من  

لناس  ذلك القرية سميت بذلك الجتماع ا
فيها     و يقولون َقريُت املاء يف امِلقَراة :  
َجمعُته ... و قال يف موضع آخر يف حديثه عن  
همز الحرف الثالث من " َقَرى " ، إنَّ َقَرى و  
َقرَأ سواء ، يقولون : ما َقرَأْت هذه الناقة  

سًلى قّط ، أي لم تحمل قّط ، و لم   
نه  ، و " منه القرآن  كأ 14تضم رحما على ولد " 

سمي بذلك لجمعه ما فيه من األحكام و  
 . 15القصص ، وغري ذلك" 

قال ابن منظور " َقَرَأُه ، ويقَرأه ،  
  وُيقرُئه ، َقَرًءا، و ِقَراَءًة ، و ُقرآنا فهو َمقُروٌء 

و معنى القرآن معنى الجمع ، وسمي القرآن  
بذلك ألنه يجمع السور فيضمها ، وقوله  

  ⬧⬧تعاىل  " 
⧫⧫⬧  
⬧ 

➔◆⧫ "16   أي ،
 .    17قراءته " 

قال الراغب األصفهاني : " و القراءة  
ضم الحروف و الكلمات بعضها إىل بعض يف  
الرتتيل ، و ليس يقال ذلك لكل جمع ، ال  
يقال قرأُت القوَم إذا جمعتهم ، ويدل على  
ذلك أنه ال يقال للحرف الواحد إذا ُتفّوه به  
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قراءة ، و القرآن سمّي بذلك من بني الكتب  
مرتها ، بل لجمعه  السماوية لكونه جامعا لث 

كما أشار تعاىل إليه   18ثمرة جميع العلوم " 
  ⬧⬧ بقوله "
 ⬧  

◆   
⧫  ⧫  

⧫ ⧫◼  
◆⧫  

⬧◆  
⧫⬧  
 ⧫✓⧫  
⧫  

⬧◆ →  
 ➔◆  

◆❑◆◆  
❑⬧  

⬧❑⧫  "19. 
و عليه فإذا ما تتبعنا الداللة اللغوية   

ملادة قرأ بالهمز أو باعتالل الحرف الثالث منها  
من خالل ما ورد يف معجمات اللغة ، نجد أّنها  

تدور حول أصل واحد هو الجمع و االجتماع   
غري ما تفرد به األصفهاني و هو " أال يقال  

 قرأت القوم إذا جمعتهم " .  
تعرض علماء التفسري و علماء    اصطالحا : 

القراءات و خاصة املتأخرين منهم ملفهوم  
القراءات، إال أّن الشيء املالحظ عليها هو  
اختالفها اختالف تنوع و تغاير، ال اختالف  
تناقض و تضاد، و إذا ما تتبعنا كتب املتقدمني  
ممن اشتغلوا بعلم القراءات  فال نكاد نجد  

 ابن مجاهد و ال ابن خالويه و  مفهوما لها ، فال
  -ال أبو علي الفارسي و ال مكي بن أبي طالب 

و هم أشهر ممن برزوا يف ميدان القراءات و  
ملفهوم   ، تعرض   -ما يتعلق بها 

القراءات ، و يمكن أن نرجع السبب يف ذلك  

ملا القته القراءات من شهرة و انتشار اعتمد  
 الزمن .   فيها على الرواية و الدراية يف ذلك 

و يرى الدكتور فضل حسن عباس "   
أّن أول من وجد له تعريفا للقراءات ، هو أبو  
حيان األندلسي صاحب البحر املحيط ، ثم  
بدر الدين الزركشي ، وشمس الدين ابن  

 .  20الجزري ، و جالل الدين السيوطي " 
 
 
أمَّا أبو حّيان األندلسي، فرأى أّنها: "   

الّنبي صلى اهلل   الوجوه املختلفة التي سمح 
عليه وسلّم بقراءة نّص املصحف بها قصدا  
للّتيسري، والتي جاءت وفقا للهجة من  

 .21اللهجات العربّية " 
و هي عند ابن الجزري : " علٌم بكيفية   

  22أداء كلمات القرآن و اختالفها بعزو الّناقلة " 
؛ بّين ابن الجزري نقاطا مهّمة يف تعريفه  

 للقراءات ، أهّمها : 
أّن القراءات كّلها يعتمد على السماع و   -

 املشافهة . 
النقل مشافهة بسند يتصل يف آخر املطاف   -

 بالنبي صلى اهلل عليه و سّلم . 
وعّرفها الزركشي بقوله " هي   

اختالف ألفاظ الوحي املذكور يف الحروف و  
كيفياتها من تخفيف وتشديد وغريها، وال بد  

اءات القرآنية  من التلقي و املشافهة؛ ألّن القر
 .  23أشياء ال تحكم إال بالسماع واملشافهة " 

عند الدمياطي " علم يعلم منه   و هي 
اتفاق الناقلني لكتاب اهلل تعاىل و اختالفهم يف  
الحذف و اإلثبات و التحريك و التسكني و  
الفصل و الوصل و غري ذلك من هيئة النطق  

 .  24و اإلبدال و غريه من حيث السماع " 
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وذهب الدكتور عبد الهادي الفضلي   
نَطقها   إىل أنَّها " الّنطق بألفاظ القرآن كما

الّنبي صلى اهلل عليه وسّلم ، أو كما ُنِطَقْت  
أمامه صلى اهلل عليه و سّلم ، سواء كان  
النطق باللفظ املنقول عن النبي صلى اهلل  
عليه و سّلم ، فعال أو تقريرا ، وحداأو متعددا  

 .   25فأقّرها " 
يتبّين من خالل التعريفات السابقة،   

األداء  أّن القراءات القرآنية تعتمد على 
اللفظي )الصوتي ( أو البنائي ) الصريف ( أو  
النحوي ، الذي أجيز أن تقرأ به بعض اآليات  

 القرآنية .
تتنوع يف حقل القراءات مصطلحات :   

كالقراءة، و الرواية، و الطريق، و الوجه  
تتداخل فيما بينها، و جب أن نفرق بينها. قال  

بد  صاحب غيث النفع، مبّينا الفرق بينها " ال 
الفرق بني   –يقصد القارئ  –أيضا أن يعرف 

القراءات و الروايات و الطرق ، و الفرق بينها  
أّن كل ما ينسب إىل إمام من األئمة فهو قراءة  
و ما ينسب لآلخذين عنه و لو بواسطة فهي  
رواية و ما ينسب ملن أخذ عن الرواة و إن  
سفل فهو طريق فتقول مثال إثبات البسملة  

و رواية قالون عن نافع و طريق   قراءة املكي
األصبهاني عن ورش و هذا أعنى القراءات و  
الروايات و الطرق هو الخالف الواجب فال بد  
أن يأتي القارئ بجميع ذلك و لو أخّل بشيء  

 .   26منه كان نقصا يف روايته " 
 بني القرآن و القراءات القرآنية.   -2

كثر الحديث يف مسألة هل القرآن و   
القراءات حقيقة واحدة أم أّنهما حقيقتان  
متغايرتان ؟ فكان للعلماء يف هذه املسألة آراء  

 مختلفة منها :  

يرى اإلمام بدر الدين الزركشي أّن القرآن و   -
القراءات حقيقتان متغريتان ، " واعلم أّن  

قرآن  القرآن و القراءات حقيقتان متغايرتان ، فال 
هو الوحي املنزل على سّيدنا محمد صلى اهلل  
عليه وسلم للبيان و اإلعجاز و القراءات هي  
اختالف ألفاظ الوحي املذكور يف كتابة الحروف  

،   27و كيفياتها من تخفيف و تثقيل و غريهما " 
و أضاف ابن الجزري املشافهة و التلقي ؛ ألّن  
يف القراءات أشياء ال تحكم إال بالسماع و  

 . 28ملشافهة ا
و أخذ برأي الزركشي يف حقيقة    

القرآن و القراءات كل من السيوطي يف كتابه  
، و القسطالني يف   29اإلتقان يف علوم القرآن

       30كتابه لطائف اإلشارات لفنون القراءات 
و البّناء) الدمياطي ( يف كتابه إتحاف فضالء  

، و من   31البشر يف القراءات األربعة عشر 
صبحي الصالح يف كتابه مباحث يف  املتأخرين 

 .  32علوم القرآن
يرى الدكتور محمد سالم محيسن :   -  

أّنهما حقيقتان بمعنى واحد ؛ " ألّن القرآن  
مصدر مرادف للقراءة ، و القراءات : جمع  
قراءة إذًا فهما حقيقتان بمعنى واحد ، كما أّن  

أحاديث نزول القرآن على     
ضحة على أّنه ال  األحرف السبعة تدل داللة وا

 .33فرق بينهما ، إذ كل منهما وحي ُمنّزل " 
استند الدكتور محمد سالم محيسن    

يف بيان حقيقة القرآن و القراءات إىل معيار  
املعنى الذي تضمنه األصل اللغوي الذي  
اشتقت منه لفظتا القرآن و القراءة ، و هو" قرأ  
" كما ورد ذلك يف املعجمات اللغوية ، باإلضافة  
إىل األحاديث النبوية التي تضمنت الحديث  
عن القرآن و القراءات ، و لكن ذلك ليس  
بكفيل حتى نستطيع القول بأّن معناهما واحد  
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؛ ألّنه يف كثري من الحاالت تتميز الداللة  
 اللغوية عن الداللة االصطالحية للفظة ما .        

و يرى الدكتور شعبان محمد إسماعيل : أن   -
لقراءات ليسا متغايرين تماما  و ال  القرآن و ا

متحدين تماما ، بل هناك ارتباط وثيق بينهما  
 ، وذلك ألّن : 

القراءات ال تشمل كلمات القرآن كّله ، بل   -
 توجد يف بعض ألفاظه فقط . 

تعريف القراءات يشمل املتواترة و الشاّذة ،   -
و قد أجمعت األمة على عدم قرآنية القراءات  

 .  34الشاّذة 
و معنى رأيه أنه كّلما كانت القراءات     

متواترة اتحّدت مع القرآن حتى و لو اختلف  
النطق يف ألفاظ القرآن ؛ ألّن القرآن تركيب  
ولفظ أّما القراءات فهي كيفية نطق اللفظ  

 القرآني .  
و أّما إن كانت القراءة شاّذة فهي مغايرة           

للقرآن و ليست منه ، كما أجمع على ذلك   
 ألصوليون و الفقهاء و املفسرون و غريهم .   ا

و انطالقا مّما سبق ، يتبّين لنا أّن مذاهب   
العلماء يف بيان حقيقة القرآن و القراءات على  

 أوجه ثالثة : 
 األول : حقيقتان متغايرتان .  -
 الثاني : حقيقتان بمعنى واحد .  -
الثالث : حقيقتان متداخالتان . أي بينهما   -

عض املواضع و بينهما اّتحاد يف  تغاير يف ب
 مواضع أخرى .  

ولعّل الراجح منها هو أّن القرآن و     
القراءات حقيقتان متغايرتان ؛ ألّن القرآن هو  

النص اإللهي املحفوظ ، و أّما القراءات فما  
هي إاّل أداء نطق ذلك النص سواء كان  

هنالك اتفاق أو اختالف بني القّراء ، و ال  
ة القرآن مطلقا . اختالف يف حقيق  

 نشأة القراءات القرآنية.    -3
ال يأتي ذكر القرآن الكريم إاّل و يأتي      

ألّن   ذكر القراءات القرآنية مالزما له ؛
القراءات القرآنية هي تلك األداءات املتنوعة  
لبعض آيات الذكر الحكيم ، فقد دّلت أحاديث  
كثرية داللة صريحة على أّن القرآن نزل على  
أحرف سبعة، منها بعض القراءات القرآنية 
املنقولة إلينا بالتواتر ، إذن فهناك رباط وثيق  
بينهما يجعلنا ال نغفل الحديث عن أحدهما  

 ما أتينا على ذكر اآلخر.   كّل
نزل القرآن الكريم على أفضل خلق   

منجما يف   اهلل محمد صلى اهلل عليه و سلم ،
ثالث وعشرين سنة من اهلل تعاىل بواسطة  

بلسان عربي مبني ، متحديا  جربيل األمني، 
أرباب الفصاحة و البيان يف ذلك الزمان ،  

  مصداقا لقوله تعاىل"
⧫  
◆➔  
⧫⧫  
➔  

⬧➔➔❑  "35   ووعد عّز ،
وجّل بصونه من الّنسيان والّتحريف، بقوله 

   ⧫تعاىل " 
◆⧫  

⧫  
◆ ⬧  

⧫→❑⧫"36  . 
تحقَّق هذا الوعد الرّباني بفضل   و قد  

جهود النبي صلى اهلل عليه و سلمو أصحابه ـ  
 رضوان اهلل عنهم ـ وتمثل ذلك يف مظهرين:  

األول: حفظي ، ويتمثَُّل يف حفظ النبي   
وإقرائه الصحابة وعرضه الّدوري على  

، ويف جهود الصحابة الذين أتمَّ  37جربيل 
يف  ، و قد حفظ القرآن  38حشٌد منهم جمعه 

القلوب و الصدور ، وقد أشار إىل هذه  
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الحقيقة ابن الجزري يف كتابه النشر بقوله: "  
ثمَّ إنَّ االعتماد يف نقل القرآن على حفظ  
القلوب والصدور، ال على حفظ املصاحف  
والكتب وهذه أشرف خصيصة من اهلل  

 . 39تعاىل" 
و الثاني:  كتابي، ويتمثَّل يف جهود الّصحابة  

سّجلوا الوحي للّنبي على قطع  األوائل اّلذين 
، 40متفّرقة من العسب واللِّخاف والّرقاع 

وغريها، ومن هؤالء:  زيد بن ثابت، وأبّي بن  
 .-رضوان اهلل عنهم  -كعب 

ثّم تابع هذه الجهود من بعدهم أبو   
بعد   -رضي اهلل عنهما  -بكر وعثمان بن عّفان 

، فجمع  -صلى اهلل عليه وسّلم  –وفاة النبي 
كر آيات القرآن املتفّرقة وسوره يف  أبو ب

، ووّحد   41صحف خاصة أسماها املصحف
عثمان مصاحف املسلمني، وجعلها على رسم  

. و بفضل هذه الجهود و غريها وصل  42 واحد
إلينا القرآن الكريم بعيدًا عن أّي زيغ أو  

 تحريف. 
هذا بالنسبة للقرآن الكريم ، أّما           

أّنها نزلت بمكة   القراءات فريى بعض العلماء 
قبل الهجرة النبيوية املباركة مستدلني يف  
ذلك مما استنبطوه من األحاديث النبيوية  
الواردة يف نشأة القراءات، و يرى بعض آخر  
بأّنها نزلت باملدينة بعد الهجرة النبيوية و  
دليلهم يف ذلك أّنها نزلت تيسريا على األمة  

ذات   اإلسالمية، و أّن الحاجة إليها لم تكن
أهمية إاّل بعد الهجرة بسبب دخول القبائل  

العربية يف اإلسالم و اختالف لهجاتها   
باإلضافة إىل أّن اختالف الصحابة يف القراءات  

 ألول مرة كان باملدينة و لم يكن بمكة.  
وقد حاول بعض العلماء الجمع بني   

القولني و رأى " أّن بداية نزول القراءات كان  

قرآن الكريم بمكة ، حيث  مع بداية نزول ال 
توجد القراءات يف السور املكية ، و ال دليل  
على نزولها مرة ثانية بعد الهجرة، ولكن  

اللغة و   الحاجة لم تدع إىل استخدامها لوحدة  
اللهجة بمكة وما جاورها، خالفا ملا حدث بعد  
الهجرة حيث دخلت يف اإلسالم قبائل مختلفة  

ن كعب  اللغات فكان ورود حديث أبّي ب
، و ربما كان القول  43إشعارا لإلذن فقط " 

الجامع بني نزول القراءات يف مكة ثم املدينة  
هو الراجح؛ ألّن القرآن أسبق يف النزول من  
القراءات ، كما أّن الدعوة كانت يف بدايتها  
سرا، و كل ذلك كان يف مكة ، ثم ظهرت  
القراءات بعد ذلك كأداء لبعض كلمات القرآن 

االختالف يف القراءات و انتشر  وفيها وقع 
بصورة واسعة يف املدينة بسبب اختالف  

 لغات العرب.        
هكذا نشأت القراءات القرآنية ،   

ومهما اختلف العلماء يف نزولها ونشأتها  
بمكة    أو باملدينة إاّل أنها مرت بمراحل عّدة ،  
حّتى صارت علما من علوم القرآن و غدت  

الدراسات النحوية و   مجاال خصبا من مجاالت 
اللغوية بشكل عام. ويمكن أن نقسم مراحل  

 نشأة القراءات و تطورها إىل املراحل اآلتية:  
: القراءات يف زمن النبي صلى   املرحلة األوىل 

اهلل عليه و سّلم: كان مصدر القراءات فيها  
هو جربيل عليه السالم ، كما كان رسول اهلل  

األول للصحابة  صلى اهلل عليه وسّلم ، املعلم 
وتعّد هذه املرحلة   -رضوان اهلل تعاىل عنهم   –

مرحلة توثيقية بني أمني السماء جربيل عليه  
السالم و بني أمني األرض محمد صلى اهلل  
عليه و سّلم ، مّثلت أوىل مراحل العناية  

 بالقرآن. 
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  -: القراءات يف زمن الصحابة املرحلة الثانية 
وتمتد من وفاة النبي صلى   – رضي اهلل عنهم 

اهلل عليه و سّلم حتى نهاية النصف األول من  
القرن الهجري األول تقريبًا، و فيها تتلمذ  
بعض الصحابة والتابعني على أئمة القراءة من  

وقد اختلفت قراءات الصحابة  الصحابة،
يف هذه املرحلة، بني آخذ بحرف، وآخذ  

ف وجوه  بحرفني أو أكثر؛ فكانت بدايًة الختال
القراءات، ومن هنا صارت تنقل أوجه  

 القراءات بالرواية .  
: القراءات يف زمن التابعني   املرحلة الثالثة 

وتابعي التابعني: وتمتد هذه املرحلة من بداية  
النصف الثاني من القرن األول، وحتى بداية  
عصر التدوين للعلوم اإلسالمية ) النصف  

، و خاللها   األول من القرن الثاني الهجري (
انتشر الصحابة يف األمصار ، و بدأوا يقرئون  
الناس القرآن ، وفقا ملا تلقوه من النبي صلى  
اهلل عليه و سلم ، حّتى ظهر اختالف النقل يف  
التابعني و تالميذهم ، فكثرت معه القراءات 
و ظهر ما عرف يف علوم القراءات بـ" الشذوذ  
" ، أدى كل ذلك إىل نشوب نزاع بني  

رضي اهلل   -ملسلمني ، و ملا بلغ ذلك عثمان ا
أمر بجمع املصاحف مع كتابتها برسم   –عنه 

يتضمن أغلب األوجه الصحيحة أو املتواترة  
للقراءات ، ثمَّ أرسلها إىل األمصار " و أرسل  
إىل كل مصر مقرئا معه مصحف توافق قراءته  
أهل ذلك املصر يف األغلب  و األكثر و حمل  

املصاحف و أمر بإلغاء بقية  الناس على تلك 
األوجه التي ال يحتملها رسم مصحف ذلك  

 .44القطر " 
: التخصص يف القراءات:   املرحلة الرابعة 

َطوال مائة سنة للهجرة و الناس يقرأون  
املصاحف بما أقرأهم به الصحابة والتابعون  

واملقرئون الثقات، وانحصرت يف هذه املرحلة  
قا للمصحف  وجوه القراءات بما تواتر مواف

العثماني ، حّتى كثر أهل البدع و األهواء و  
  –غدوا يقرأون القرآن الكريم وفقا ألهوائهم 

؛ لذلك "  -و خاصة بعض الروافض و املعتزلة 
تجّرد قوم للقراءة و األخذ و اعتنوا بضبط  
القراءة أتّم عناية ، حتى صاروا أئمة يقتدى  

و  بهم يف ذلك، و يرحل إليهم و ُيؤخذ عنهم، 
أجمع أهل بلدهم على تلقي قراءتهم بالَقبول  
، و لم يختلف عليهم فيها اثنان ، و لتصّديهم  

 .      45للقراءة نسبت إليهم " 
بعد  : تدوين القراءات: املرحلة الخامسة 

املراحل السابقة انتقلت القراءات من طور  
املجردة إىل طور التدوين والتأليف،   الرواية

اءات منذ عصر مبكر  وبدأ التأليف يف علم القر
، فقد كان القرآن الشغل الشاغل للصحابة  
حّتى فضل بعضهم تعّلم القرآن و تعليمه على  
الجهاد يف سبيل اهلل كما ذكر ذلك ابن  

ظهرت يف هذه  ، وقد 46الجزري يف النشر
املرحلة شروط القراءة الصحيحة و تبلورت  
بشكل دقيق كما تميزت أيضا القراءة  

، وعقب ذلك ظهور   الصحيحة من الشاّذة
علم االحتجاج للقراءات الصحيحة منها  
والشاذة، يف جوانبها اللغوية املختلفة، صوتية  
كانت أو صرفية أو نحوية. وأّما أهم ما مّيز  
هذه املرحلة، فهو إفراد القراءات يف مؤلفات  
خاصة بها سواء اشتملت على سبع قراءات ،  

 أو أكثر من السبعة ، أو أقل منها. 
تلُكم هي املراحل التي نشأت فيها   

القراءات و تطورت حّتى أصبحت على ما هي  
عليه ، و كان األساس املعول عليه يف القرآن  
الكريم هو التلقي واألخذ ثقة عن ثقة وإماما  
عن إمام إىل النبي صلى اهلل عليه وسلم ،  
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وذلك هو سبيل القراءات ، بأن يتوصل  
فوعة إىل رسول  بالرواية املسندة القطعية املر

اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم يف كيفية  
القراءة القرآنية إىل النطق بآيات القرآن  
الكريم كما نطقها ، وكما نزلت عليه وحًيا من  
اهلل تعاىل بغض النظر عن كتابة املصحف  
الشريف ؛ ألّن املصاحف لم تكن ولن تكون  
هي العمدة يف هذا الباب ، و إنما هي مرجع  

لمسلمني على كتاب رّبهم ، فاملصحف  جامع ل 
العثماني كما هو معلوم قد ُكِتب مجردا من  
الشكل و النقط و اإلعجام  فبدا محتمال  
النطق بأحد الحروف املتشابهة يف وجوه  
مختلفة و متنوعة و لكن يف حدود ما تدل عليه  
وتعنيه، فكان نتاج ذلك القراءات املتعددة  

األلفاظ   للوصول إىل حقيقة التلفظ بتلك 
املكتوبة ، ضبطا لقراءة القرآن على وجه  
الصحة وكما َنزل ، فال غرو أن كان التعويل  
على الرواية والتلقي يف باب القراءات والقرآن  

 الكريم .
 أقسام القراءات القرآنية.   -4

قبل الحديث عن أنواع القراءات، ال بّد   
من اإلشارة إىل شروط أو أركان القراءات .  
يرى العلماء أّن للقراءة الصحيحة شروطا  
ثالثة يجب أن تتوفر مجتمعة ال ينقص منها  

 شرط و هي : 
موافقة وجه صحيح من اللغة العربية   -1

 )يقصد بها وجوه النحو العربي(.
و لو احتمااًل، مثل  موافقة الرسم العثماني  -2

 )ملك( تحتمل )مالك(.
حصول التواتر: وهو أن ينقلها عدد كبري   -3

 يستحيل يف العادة اجتماعهم على الكذب.
أّسس أئمة القراءة لعلم القراءات   

فوضعوا أصوله و فرعوا مسائله و استمّدوا  

تلك األصول من النقول الصحيحة و املتواترة  
هلل صلى اهلل  التي تتصل بسندها إىل رسول ا 

عليه و سّلم ، على أساس من سند القراءات  
صلى اهلل عليه  و   -التي تنتهي إىل رسول اهلل 

، موافقًة مع ذلك وجها من وجوه   -سّلم
العربية ، دونما خروج عن رسم املصحف  
العثماني ، و انطالقا من هذه الشروط  
قّسموا القراءات القرآنية إىل أقسام متعددة ،  

املتواتر و املشهور و   47سيوطي فهي عند ال 
اآلحاد و الشاّذ و املوضوع والشبيه باملدرج،  
وقد فصل السيوطي القول وبسطه يف بيان  

القاضي جالل الدِّين  هذه األنواع ، وهي عند 
، وقّسمها مكي  الُبْلقينّي متواتر وآحاد وشاّذ

إىل ثالثة أقسام باعتبار   48بن أبي طالب 
ذلك، وقّسمها ابن  قبولها و القراءة بها وعدم 

إىل ثالثة أقسام : متواترة و   49الجزري
 صحيحة و شاّذة.     

و الشيء املالحظ هو أّن العلماء   
اختلفوا يف بيان أقسام القراءة ، و ربما يرجع  
ذلك الختالفهم يف أركان القراءات الصحيحة  
كما تقدم ذكره ، ولكن على تعدد هذه  
األقسام يمكن أن تصّنف إىل صنفني  

 اسيني : أس 
: هي "  50: القراءات الصحيحة الصنف األول 

القراءات التي نقلها جماعة مستفيضة يمتنع  
تواطؤهم على الكذب ، عن جماعة مثلهم ،  
من أول السند إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه  
و سّلم و ذلك بطريق املشافهة والسماع  

.وهي عند ابن الجزري " كلُّ قراءة وافقت  51"
بوجه، ووافقت رسم أحد  العربية ولو 

املصاحف، ولو احتمااًل، وصحَّ سندها، فهي  
.وقد اصطلح عليها   52القراءة الصحيحة "

بأسماء منها : القراءات املقبولة ، واختار لها  
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سيبويه واألخفش القراءات العامة ، وسمَّاها  
الفّراء قراءات القّراء، أمَّا ابن ساّلم فوصفها  

سماؤها، فمعناها  بالكثرة وهي وإن تعدَّدت أ
واحد، وهو : الصحيح املشهور من  

 .53القراءات
أّما القراءات التي تتوفر فيها الشروط  
الثالثة السالفة الذكر فهي : القراءات السبع  

 والقراءات العشر.  
القراءات الشاذة: هي كّل   الصنف الثاني : 

 قراءة خرجت عن مقياس ابن الجزري وأركانه
يها ركن من أركان  الّثالثة أي التي اختل ف 

القراءة الصحيحة التي بّينها سابقا، وهي " ممَّا  
صحَّ نقله عن اآلحاد، وصحَّ وجهها العربي،  

 .  54وخالف لفظها خط املصحف " 
و يمكن أن تعد القراءة املخالفة التي  

أو    -صلى اهلل عليه و سّلم -رويت عن النبي 
أحد أصحابه األطهار، وخالفت يف رسمها أحد  

حف العثمانية ، من ضمن القراءات املصا
الشاذة، وكذلك القراءات األحادية؛ أي التي  
انفرد بنقلها قارئ واحد أو اثنان، والقراءات  
املخالفة لإلجماع؛ أي التي انفرد بنقلها قّراء  

 .55بعض األمصار
ولها مسّميات متعددة، فقد ُأطلق   

عليها " ضعيفة أو شاذة أو باطلة ، سواء  
،   56بعة أم عمَّن هو أكرب منهم " أكانت عن الّس

وأطلق عليها األخفش يف كتابه معاني القرآن  
، وسّماها الفراء يف كتابه  57القراءة القليلة

، وآثر  58معاني القرآن قراءة بعض العرب
سيبويه يف كتابه يف معرض توجيه بعض  

 .59اآليات مصطلح قراءة الناس
 اختالف القراءات القرآنية.   -5

لم تنل مسألة من املسائل حظها من   
الدراسة والتحليل يف مجال البحث كمسألة  

األحرف السبعة و كذا األحاديث النبوية التي  
السبعة ، فال يكاد يخلو   ورد فيها ذكر األحرف

أيُّ كتاب تناول القراءات من التعرض لهذه  
املسألة بالبسط والتفصيل ، و على هذا  
سنحاول قدر اإلمكان أن نبّين موقف العلماء  
من اختالف القراءات القرآنية و ما مقصودهم  

ذو أهمية بالغة   بهذا االختالف ؛ ألّن املوضوع
ا من  يف حياة املسلمني ، فهو يمس جانب

جوانب العقيدة، والواجب على املسلمني كافة  
 أن ينفوا عن القرآن وقراءاته التناقض 

 واالختالف والتدافع مهما كان مصدره . 
اتفق العلماء على وجود اختالف يف   

الوجوه التي قرئت بها بعض كلمات القرآن 
يف القراءات   الكريم، و رأوا أّن هذا االختالف 

تغاير ال اختالف تضاد  إنّما هو اختالف تنوع و
األلفاظ   وتناقض، وأّن االختالف حاصل يف

املسموعة وليس يف املعاني املفهومة وقد  
هـ( بهذا يف قوله "  440صرح املهدوي )ت

يقصد   –اختلف الناُس يف معنى الحديث 
اختالفًا كثريًا،   -حديث األحرف السبعة 

املسموعة   فأكثرهم على أن معناه يف األلفاظ
، و اختلفوا يف حصر  60اني املفهومة " ال يف املع

 هذه الوجوه وتعيينها .  
هـ ( ما  444وبني أبو عمرو الداني )ت  

اعتقاده يف القراءات ، يقول " وجملة ما   ينبغي
القرآن   نعتقده من هذا الباب وغريه من إنزال 

وكتابته وجمعه وتأليفه وقراءاته و وجوهه  
  على  ونذهب إليه ونختاره فإن القرآن منزل

سبعة أحرف كلها شاٍف كاٍف وحّق و صواب و  
و   أّن اهلل تعاىل قد خري القّراء يف جميعها

صوبهم إذا قرأوا بشيء منها وأّن هذه  
األحرف السبعة املختلف معانيها تارة و  
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تارة مع اتفاق املعنى ليس فيها تضاد   ألفاظها 
 .61وال تناف للمعنى وال إحالة وال فساد " 

الختالف ( يف  إّن مفهوم مصطلح ) ا 
يعني التعارض والتباين كما يفهم   القراءات ال 

على   معناه عند علماء الفقه ، فالقراءات
اختالفها وتنوعها لم يتطرق إليها تضاد وال  

 تناقض ، وال تعارض أو تباين كما يحصل
ذلك يف اختالف و تنوع الفقهاء ، و قد ّنبه  

ـ إىل   اإلمام الجليل ابن الجزري ـ رحمه اهلل 
لك ، و فّرق بني اختالف القراء واختالف  ذ

القراء  الفقهاء، يقول " وبهذا افرتق اختالف 
من اختالف الفقهاء ، فإّن اختالف القّراء كله  

كالمه ال   حق وصواب نزل من عند اهلل وهو
شك فيه ، واختالف الفقهاء اختالف اجتهادي  

"62  . 
يتبّين لنا مّما تقّدم أّن علماء املسلمني   
أّن االختالف يف القراءات إّنما   وا على قد أجمع

هو اختالف تنوع و تغاير، ال اختالف تضاد و  
تناقض، و من مقاصد هذا االختالف هو تعدد  
املعاني يف اآلية الواحدة، فكانت كل قراءة  
تبّين جانبا معينا لم تبّينه القراءة األخرى يف  

 مواضع عديدة من القرآن الكريم .
  للقراءات القرآنية: االحتجاج    -6

إّن النص القرآني هو أعلى النصوص  
، وأقواها من حيث  العربية فصاحة و بالغة

صحة السند، فهو يتفرد عن النصوص  
العربية األخرى، كونه وصل إلينا مرويا عن  
طريق السماع، شيخا عن شيخ يبلغون به  

عن   -صلى اهلل عليه وسلم  -رسول اهلل 
 رب العاملني .   عن  -عليه السالم   -جربيل 
و لذلك جعله علماء العربية، الحجة   

األوىل إلثبات اللغة وتقرير قواعدها، آخذين  
يف االعتبار، بأن القرآن أسمى و أعلى من  

قياساتهم النحوية، فنشأ عندهم ما  
اصطلحوا عليه بـ" االحتجاج بالقراءات و لها "  

. 
وهذا النوع من الدراسة لدى علماء   

وليد القرن الرابع الهجري كما   العربية لم يكن
قد يتبادر إىل الذهن بالنظر إىل ظهور  
مؤلفاته، وأّن رجاله املؤسسني جميعا أو  
أكثرهم على األقل عاشوا فيه، بل نجد  
إرهاصاته األوىل يف كتب النحويني األوائل  
ومجالسهم وأماليهم، وهذا النوع من الدراسة  

عليه   ليس بغريب على العربية؛ ألّن املتعارف 
هو أّن الدرس اللغوي العربي بمختلف فروعه  
، ارتبطت نشأته ارتباطا وثيقا بالقرآن  
الكريم لغاية واحدة هي صونه و الحفاظ عليه  
من اللحن، والتبيني عن وجه ما يخفى وجهه ،  
بالتنظري له من كالم العرب بشقيه الشعري  

 و النثري . 
تعّد إشكالية ضبط  . مفهوم االحتجاج: 6-1
صطلح أهم قضية يواجهها الباحث يف  امل

مختلف ميادين البحث، ففي مجال االحتجاج  
للقراءات القرآنية تعددت املصطلحات و لكن  
داللتها يف معظم األحيان تكاد تكون متحّدة،  
و إن تباينت يف أحيان أخرى ،و من ذلك :  
"حجة القراءات "، و " وجوه القراءات "، و "  

اب القراءات " و "  معاني القراءات "، و "إعر
علل القراءات " ، فاجتمعت هذه األسماء كلها  

مصطلح " االحتجاج " و هو الذي نراه   تحت
أعّمها داللة و أكثرها انتشارًا يف محيط  

 اللغوية .  الدراسات
" افتعال من الَحجَّ، وهو   االحتجاج يف اللغة 

والحّجة: الدليل والربهان، وهي الوجه   القصد،
 الظفر عند الخصومة، أو ما ُدلَّ الذي يكون به 

به على صحة الدعوى، و الجمع ُحَجج ، و  
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" إنما سميت ُحجة ؛ ألنها ُتحجُّ،   ، و  63ِحَجاج" 
، و "   64القصد لها و إليها "  أي ُتقصد ألّن

الحجة الكالم املستقيم ، مأخوذ من َمحجَّة  
و " الحجة ما ُدلَّ بها على صحة   65الطريق " 
االحتجاج " إقامة  ان ،ومن هنا ك 66الدعوى " 

 .  67الحجة "
يتضح مما سبق أّن االحتجاج هو  
التماس الحجة ثم اإلبانة عنها فإيضاحها  
والشيء املالحظ هو أّن معانيه اللغوية قد  

 انحصرت يف أصل واحد هو القصد.  
قدمت لنا مصادر هذا    :  االحتجاج اصطالحا 

النوع من الدراسة مفهوما له ، و يـكفي أن  
تطالع منها عنوانا كـ " الكشف عن وجوه  
القراءات السبع وعللها " ملـكي ابن أبي طالب  

هـ( أو " املحتسب يف تبيني وجوه  437)ت
البن جني  "  شواذ القراءات واإليضاح عـنها

هـ( لتقف على مفهومه، فهو علم  392)ت
وعللها و   بالكشف عـن وجـوه القراءات ُيعنى

 حججها، و بيانها واإليضاح عنها. 
و أما ما يستخلص من كتب االحتجاج  
من معناه فهو " بيان وجه كل قارئ فيما  
اختاره من قراءة، و أكثر هذه الوجوه لغوية،  

 .68ومنها ما ليس كذلك " 
ومن هنا جاء لفظ االحتجاج، فقد   

املحتجون لتوضيح حججهم و   انربى العلماء 
بيانها، و لعّل الداعي إىل سلوك هذا النهج  

للقراءة بهذا   هو بيان وجه اختيار القارئ
الوجه، والربهنة على صحة القراءات  
الصحيحة، ورّدًا على من يرتاب يف صحتها  
كما ساعد ذلك على بيان ثراء معاني القرآن  

تنوع   العظيم، وتنوع دالالته الناجمة عن 
راءات. و سمي هذا النوع من التأليف بـ "  الق

االحتجاج "؛ ألّن كل مؤلف حينما يعمد إىل  

بيان وجه القراءة يفتتح كالمه بـ " حجة من  
قرأ بكذا ". وقد شاع يف محيط الدراسات  

جانب   التي تعنى بالقراءات القرآنية ، إىل
مصطلح  االحتجاج مصطلحان هما : التوجيه  

 و االختيار. 
 قة رسم املصحف بالقراءة القرآنية: ثالثا: عال 

تظهر جليا العالقة بني رسم املصحف  
والقراءة القرآنية من خالل كتابة الكلمات  
بالوضع الخاص الذي أقره الصحابة الكتبة  
رضي اهلل عنهم، الذين كتبوا املصحف اإلمام،  
فالرسم يدل على القراءات املختلفة املتنوعة  

ذلك من   يف الكلمة الواحدة، وما يصحب 
املعاني املتعددة التي تحيل إليها القراءة  
القرآنية، يضاف إىل ذلك داللة الرسم على  
أصل الحركة أو الحرف يف الكلمة انطالقا من  
وضع كتابتها. وما تحيل عليه أيضا من اللغات  

 الفصيحة التي نطقت بها قبائل العرب.
رابعا: االحتجاج للقراءة القرآنية برسم  

 كتب االحتجاج للقراءات. املصحف يف  
كانت مادة االحتجاج يف كتب   

االحتجاج للقراءات غنية متنوعة، فلم يقتصر  
مؤلفوها على الجانب اللغوي فقط، بل تعّدوه  
إىل جوانب أخرى اعتمدوها يف احتجاجاتهم و  
منها : القرآن الكريم، القراءات الشاذة، رسم  

ار  املصحف، اتفاق جماعة القراء، التفسري، اآلث
أسباب النزول، كالم العرب  الرواية و السند، 

وأشعارها ومقاييس العربية. وسنرّكز على  
مادة واحدة لالحتجاج هي رسم املصحف  
كحجة لبيان وجه القراءة املتواترة، وسيكون  

 التمثيل مقتصرا على القراءات السبع فقط. 
  :  قوله تعاىل " النموذج األول 

 ⧫⬧  ◆❑➔  
، قرأ يعقوب " هوه " بالهاء يف الوقف، و   69"
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   ➔كذلك " 
⬧  

⬧➔☺   "70  (
  فنعما هيه (، و " 

➔❑◆   "71   كأنه هوه( ، يقول(
األزهري " أّما ما اختاره يعقوب من الوقف  
على هذه الحروف بالهاء فهو من كالم العرب  
الجيد، غري أني أختار املرور عليها، و أن ال  
يعتمد الوقوف عليها ؛ ألن الهاءات لم تثبت  
يف املصاحف فأخاف أن تكون زيادة يف  
التنزيل  و إن اضطر الواقف إىل الوقوف  

يها ، وقف بغري هاء اّتباعا للقراء الذين  عل
،فاألزهري لم يلتفت إىل ما   72قرأوا بالسّنة " 

أقره القارئ، بل اعتمد كلّيا على ما ورد يف  
املصحف واتخّذ منه حجة؛ ليختار عدم الوقف  

 عليها بالهاء، اتباعا للقّراء.   
  : قوله تعاىل " النموذج الثاني 

⬧❑◼ ⬧  
⚫   "73   ذكر أبو علي اختالف ،

القراء يف قراءة لفظ الصالة إما باملفرد أو  
الجمع ثم عمد يوجه القراءات ليستدل يف  
آخر كالمه برسم املصاحف " و إذا اتجه  
اإلفراد و الجمع يف العربية و رجح أحد  
الوجهني املوافقة لخط املصحف كان ذلك  

 . 74ترجيحا يجعله أوىل باألخذ به" 
  : قوله تعاىل " الثالث النموذج 

→   "75   ،
ذكر أبو علي يف توجيه اختالفهم يف هذه  
اآلية قائال : " و مما يؤكد قول من قال " أاّل "  
مثقلة ، أّنها لو كانت مخففة ما كانت يف "  
يسجدوا " ياء ؛ ألّنها اسجدوا ، ففي ثبات  
الياء يف " يسجدوا " يف املصحف داللة على  
التشديد ، و أّن املعنى" أال يسجدوا "  

ل بـ "أن " و ثبتت ياء املضارعة  فانتصب الفع
. فكان رسم املصحف داال على   76يف الفعل " 

 وجه القراءة . 
قوله تعاىل "    النموذج الثالث: 
➔◆    

قال الفارسي يف توجيه قراءة حذف  ،  77"
فأّما  "  من " حاش " يف " هذه اآلية  78األلف 
األلف فيه ؛ فألّن األفعال قد حذف منها   حذف 

نحو : لم يك ، و ال أدر، و قد حذفوا األلف  
من الفعل يف قولهم " أصاب الناس جهد، و  
لو تر ما أهل مكة " و إّنما هو: ترى، فحذفت  
األلف املنقلبة عن الالم، كما حذفت من حاشا  
من قوله " حاش هلل " و من حجة الحذف :  

، احتّج   79 الخط محذوف " أّنهم زعموا أّنه يف
أبو علّي لقراءة حذف األلف بذكر نظائر  
الفعل التي حذفت الماتها و ختمه بقوله إّن  

 الفعل رسم بحذف األلف يف املصحف . 
و قال أيضا يف توجيه إثبات  النموذج الرابع: 

األلف يف الوقف أو الوصل أو حذفها يف  
الوصل دون الوقف يف مواضع ثالثة من  

ي "  األحزاب ه 
→❑⧫  "80   " و
▪❑  "81   "و
  "82   " ما نصه

وجه قول من أثبت يف الوصل األلف أّنها يف  
  املصحف كذلك و هي رأس آية و رؤوس اآلي 
تشبه بالفواصل من حيث كانت مقاطع كما  
كانت القوايف مقاطع... و هذا إذا ثبت يف  

 .83الخط فينبغي أاّل يحذف " 
قوله تعاىل"   النموذج الخامس: 
◼ ◼⧫  

 ⧫✓⧫   "84  قال ،
، "   85الفارسي موجها قراءة نافع و ابن عامر 



 1ع1م                                     2021مجلة املشكاة                                  جوان 
 

 
35 

فحجتهما أنهم زعموا أّنها يف املصحف  
مفصولة من ياسني ، و لو كانت األلف والالم  
التي للتعريف لوصلت يف الخط و لم تفصل  
؛ ففي فصل ذلك يف الكتاب داللة على    " آل  
" الذي تصغريه ُأَهيل ، و ليس بالم التعريف  

يرى أبو    86التي تصحبها الهمزة املوصولة " 
كـ " ال " التي تفيد  علّي أّن آل ، ليست 

التعريف بدليل  تصغريها على أهيل  لذلك  
ي  رسمت مفصولة يف املصحف؛ ألّن " ال " الت

 . للتعريف ترسم موصولة يف املصحف
 خاتمة: 

ال يوجد اختالف بّين بني الرسم العثماني   -
إاّل يف بعض القواعد التي  والرسم القياسي، 

الرسم   أقّرها العلماء، ودليل ذلك أّن كثريا من 
 العثماني جاء مطابقا للرسم القياسي. 

يعّد رسم املصحف شرطا من شروط   -
القراءة الصحيحة، كما نّص على ذلك جّل  

 علماء القراءات.
كان للرسم العثماني فضل يف بيان فوائد   -

القراءة القرآنية، من حيث داللة الكلمة على  
أصل الحركة والحرف، والداللة على معاني  

 اءة الواحدة.   متنوعة للقر
للقراءات القرآنية،  تنوعت مادة االحتجاج  -

رسم  وقراءاته، وفكان منها القرآن الكريم 
اّتفاق جماعة القراء، والتفسري،  املصحف، و

ول،  أسباب النزالرواية والسند، واآلثار، وو
مقاييس العربية.  وأشعارها، كالم العرب وو
كان لرسم املصحف حظ منها كما بّينا يف  قد و

  النماذج السابقة.
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 النسق الصوتي يف القرآن الكريم

 1بونيف الدكتور:أحمد

 )الجزائر(البيض املركز الجامعي نور البشري 

brahimsidiamar@gmail.com 

 

   امللخص باللغة العربية: 

لغة العربية تتسم بالجمالية املوسيقية ،و الذوق الفني الراقي الذي ما بلغته ولن تبلغه أي  ال ّ إن
هذه امليزات متأت من كونها لغة النص القرآني الذي من شأنه التأثري يف  لغة أخرى ،وإنما اكتساب  

 . السامع و املتلقي اىل حّد ال يتصوره عقل عاقل ،بل ال يخطر على باله

الصـــ ـــــــــوت، املوسيــــــــــقى ، التناســــــــــــــب ،    م ،ــــــالّنــــغحية:  الكلمات املفتا 
 .   التناســـــــــــــــق ،االنسجـــــــــــــــام الصـ ــــــــــــــــوتي 

 امللخص باللغة االنجليزية: 

The Arabic language is characterized by aesthetic music, and the artistic 

taste that it has not reached any other language, but the acquisition of 
these features came from being the language of the Koranic text, which 
would affect the listener and the recipient to a degree not imagined by a 

reasonable mind, but does not occur to his mind   . 

  Keywords: melody, sound, music, proportionality, consistency, acoustic 
harmony. 

 

 

 
 

 املؤلف املرسل  1
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ــ مقدم   ة: ــــــــــــ

إّن الحديث عن التلوينات الصَّوتية هو   

حديث منوَّع ومتنّوع يخصُّ جوانَب تتعلَُّق  

مع جملة من األصوات    بالّصوت  وتبدُّالته

املجاورة له فينازعها وتنازعه داخل املفردة  

الواحدة، فينشأ عن ذلك معنى يصُقله  

التَّرتيب الصَّوتي، حيث ُتجاور املفردة  

مفردة ُأخرى، فيحصل ما يسمى  

بالرتكيب، أو الجملة وهذه األخرية تحمل  

داللة، ثم تتجاور الرتاكيب وتتواىل فتوّلد  

نَّ  ،  وهو ما محّصلته أرة تحمل فكرة  فق

يف املفردة معنى و يف التَّركيب داللة ويف  

الفقرة فكرة والداللة موجودة يف  

وعلى ضوء هذا نتساءل ما فائدة  الكّل.

 هذا االرتباط؟ وما نتائجه؟

إّن فهَم االرتباط الحاصل بني األصوات   

واملفردات يف لغة معَرَبة كالعربية فهٌم ال  

وتي وفقط بل  َيقتصر على البعد الصَّ

يتعدَّاه إىل الحديث عن باقي املستويات  

–النَّحـوية –الّلسانية :الصَّـرفيـة  

 الـدَّاللـية )األسلـوبـيـة ( . 

إنَّ تجـريـد اللَّـفظـة ودراستـها منفردة     

والوقـوف عندها الكتـشـاف أبعـادها هو  

قـدر من ســوء الفــهم   يعتوره   اكتشـاف 

حقيقة ارتباطاتها   ما لــم نقــف على 

النُّطقية والتاريخية  ذاك أنَّ اللَّفظة إنَّما  

هي أصوات ارتبطت ببعضها وتوزَّعت  

 يف الجملة تبعا للعامل الذي وّظفت له. 

 الظواهر املوسيقية يف اللغة العربية: 

يقول  _النغــــــم يف العـــــــربيـــــــــة :1
الجاحظ " الصوت هو آلة اللفظ ، و الجوهر  

الذي يقوم به التقطيع ، و به يوجد التأليف ، و  
لن تكون حركات اللسان لفظًا و ال كالمًا موزونًا  

، و ال منثورًا إال بظهور الصوت ، و ال تكون  
،قيل لعبد  iالحروف كالمًا إال بالتقطيع و التأليف  

ي : لم تؤثر  الصمد بن الفضل بن عيسى الرقاش 
السجع على املنثور و تلزم نفسك القوايف و  

إقامة الوزن ؟ قال : إن كالمي لو كنت ال آمل فيه  
إال سماع الشاهد لقّل خاليف عليك ، و لكني  

أريد الغائب و الحاضر و الراهن و الغابر  
،فالحفظ إليه أسرع ، و اآلذان لسماعه أنشط ،  

و ما تكّلمت    و هو أحق بالتقييد ، و بقلة التفلت،
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به العرب من جّيد املنثور أكثر مما تكلمت به من  
جيد املوزون ، فلم يحفظ من املنثور عشرة و ال  

 .iiضاع من املوزون عشره  

و لعّل الحكمة كامنة يف هذا االنسجام الذي  
يدرك به املرء سرًا يف توالي أجزائه ،ألّن الكالم  

ها  املوزون ذو النغم املوسيقي يثري فينا انتبا
عجيباً  ،حيث تتخذ الخرزة من خرزاته يف موضع  

 .iiiما شكاًل خاصًا وحجمًا خاصًا ولونًا خاصًا  

إّن حسن النغم وعذوبة القول يزيد الكالم حسنًا  
وهذه سمة تميزت بها اللغة  ،على السمع

 العربية، فأصواتها ذات جرس موسيقي مؤثر. 

لقد اعتمد القوم أول الحال على مسامعهم يف  
على النص اللغوي ،فاكتسبت اآلذان املران  الحكم 

والتمييز بني الفروق الصوتية الدقيقة ،وأصبحت  
مرهفة تسرتيح إىل كالم لحسن وقعه أو إيقاعه  

أو ألنه كما يعّبر أهل  ،،وتأبى آخر لنبوه  
 املوسيقي نشاز . 

إّن الصوت له قيمة سمعية ،فكل حرف له  
صوت ترجع طبقته من التنغيم إىل مخرجه  

جهاز النطق ،فكأن املخارج أوتار يعزف  من 
عليها اللسان ،فيخرج من كل وتر صوت  
،وتأليف الكلمة من حروفها كتأليف اللحن  
من نقراته ،والتعبري تحّسه اآلذان ويفسره  

،   ivالعقل والوجدان التفسري الالئق بإيقاعه 
و كلما كان تعديل الحروف يف التأليف زاد  

 التالؤم . 

التي هي أصوات تجري من  إّن الحروف 
السمع مجرى األلوان من البصر ،حيث أنك  
تجد لبعض النغم واأللوان حسنًا يتصور يف  
النفس ،ويدرك بالبصر والسمع دون غريه  
مما هو من جنسه ،كّل ذلك لوجه يقع يف  

،وحسن التأليف إنما يحصل من   vالتأليف 
حسن العناية بالجرس ،ألن األلفاظ خدم  

دث وأن أنكر أعرابي حني  املعاني ،فقد ح
شكا إىل عامل املاء بقوله: حألت ركابي  
،وشققت ثيابي ،وضربت صحابي ،فقال له  
العامل :"أو سجع أيضا "،فإنكار العامل  
السجع حتى قال :فكيف أقول ؟،وذاك أنه لم  
يعلم أصلح ملا أراد من هذه األلفاظ ،ولم  
يره بالسجع مخاًل باملعنى أو محدثاً  يف  

استكراهًا أو خارجًا إىل تكلف  الكالم 
 .vi،واستعمال ملا ليس بمعتاد يف غرضه 

فلو قال مثال :حألت إبلي أو جمالي أو نوقي  
أو بعراني أو صرمتي ،لكان لم يعرب ما خفي  

،فكأن املعنى قاده إىل ذلك ،ولو رام   viiمعناه 
ترك ذلك فقد رام من عقوق املعنى وإدخال  

جعه ،وإن  الوحشة ما يستكره به كالمه أو س 
كان يف الكالم املنثور و الشعر املوزون ما  
يكسب اللفظة أبهة ويكسوها رونقا و  
ديباجة ،ويزيدها طالوة ،فإن الشعر محال و  

 هيهات أن يبلغ شأو القرآن الكريم . 
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 النســـق القـــرآني الكــريـــــم:   -2

جميع الفنون التفسريية عند العرب ال   إّن
تعدو أن تكون نظمًا أو نثرا ،وللنظم  
أعاريض وأوزان محددة معروفة ،وللنثر  
طرائق من السجع واإلرسال ،وغريهما مبينة  
ومعلومة ، لكن القرآن الكريم ليس على  
أعاريض الشعر ، وليس على سنن النثر  
املعروفة يف إرساله ، وال يف تسجيعه ،فكان  
القرآن العظيم غري الحق باملعهود من  
طرائقهم، فانتهوا إىل أنه منزل من رب  

،لذلك من جاء بغري املعروف يف   viiiالعاملني 
الطباع، فهو املعجز بحق ،وهذا هو ديدن  

 القرآن العظيم. 

يقول الزرقاني :هذا الجمال الصوتي ،أو  
النظام التوقيفي هو أول شيء أحسته اآلذان  

 . ixل القرآن الكريم العربية أيام نزو

إن تميز املفردة الواحدة يف الّنص القرآني      
تصويري صوتي   يوحي بجمال حّسي ، 

فكري معنوي ،يوجز املعاني الكثرية ،يرتفع  
بالخطاب لإلنسان ،فيستوعب املوضوع  

،حيث تصافح فيه املفردة الوجدان والسمع  
وتطرق باب املشاعر، إنه بحق جمال فني ،  

واملتبع ألوجه التعليل الصوتي عند ابن جني  
فرغم  ، خاصة فيما تعلق بالقراءات الشاذة 

الوجوه منها ، ألنه أو غريه  أنه قد قوى بعض 
من النحويني و اللغويني وجهوا القراءات  

، إال أنه يبدو لي  xالقرآنية توجيهاً  لغويًا  

مستبعداً  أن يكون يف اعتقاد ابن جني أن  
 القراءات أداءات تنبثق عن أصحابها . 

يقف ابن جني يف تأليف املحتسب هو و      
ذا  أبو حيان األندلسي على طريف نقيض ،فه

األخري قد انربى للدفاع و املنافحة عن  
القراءات املطعون فيها ، و قد أسند موقفه  

 :  xiهذا على أربعة ركائز  

أن القراءات متواترة عن رسول اهلل صلى  -1
 اهلل عليه و سلم ،و ال يجوز الطعن فيها . 

رواتها أهل ثقة ، و ال يصح الطعن بهم و  -2
 ال بقراءتهم . 

 ها مشاهري النحاة . هذه القراءات أجاز-3

تمثل هذه القراءات لهجات العرب ، و  -4
 بحسب ابن جني .  xiiاللهجات كلها حجة  

أهّم الركائز التواتر ،أما ما بقي منها الزم     
بالضرورة ألّن القراءة كما ذكر علماؤنا إذا  
ثبتت بالتواتر ال سبيل لرّدها ، ثّم إذا كانت  

امة  هذه القراءات سنة ،فيجب اعتمادها كدع
للقياس عليها ال إخضاعها هي للحّد  

 النحوي،ألن السّنة يجب أن تتبع بدليل: 

﴿
⧫◆⬧◆

❑▪◼

⬧⧫◆⧫

⧫❑⧫

⬧ ﴾xiii. 
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و نحن إذ نتحدث عن املذهب النحوي أو    
يبسط فكره   مثال التوجه نجد ابن جني

وتي على أبوابه التأليفية ،فقد جاء له  الّص
باب أسماه " الفرق بني تقدير اإلعراب و  

،يذكر فيه : هذا املوضع  xivتفسري املعنى " 
كثريًا ما يستهوي من يضعف نظره إىل أن  

كقولهم   يقوده إىل إفساد الصنعة ، و ذلك 
يف تفسري قولنا ) أهلك و الليل ( معناه )  
ألحق أهلك قبل الليل ( ،فيجّر لفظه ) الليل (  

 xv، إنما تقديره ) الحق أهلك و سابق الليل ( 
،و يذكر ملواضع تصور الجّر يف موضع الرفع  
و الرفع يف موضع الجّر أمثلة و يعلل لها ،من  

 ذلك قول الشاعر : 

اديـــنا ... و ســـديف  يف جــــفان تعـــرتي ن 
 xviحـــني هـــــاج الصِّــِنــِبــــــر 

حيث "الّصّنرب" هو املاء البارد ، و"  
الّسديف" هو السنام املقطع، و الشاهد يف  
هذا جّر الفاعل بالفعل، حيث ملا احتاج يقول  

ابن جني إىل القافية ترك الباء فتطرق إىل  
اب  ذلك بنقل حركة اإلعراب إليها تشبيهًا بب

قولهم :هذا َبُكر ، و َمَرْرت ِبَبِكْر، و كان  
يجب على هذا أن يّضم الباء ألن الراء 

مضمونة فيقول : ) الصِّنَُّبْر ( إال أنه تصور  
معنى إضافة الظرف للفعل فصار إىل أنه  

كأنه قال :"حني َهْيج الصِّنَّرب " ،فلما احتاج  
إىل حركة الباء تصور معنى الجّر فكسر الباء  

  xviiي كأنه نقل الكسرة عن الّراء إليها  ، أ

،فهذا أبني يف الصنعة من أن نقول: إن  
 الشاعر حّرف القافية للضرورة .

و يستمر ابن جني يف عرض فكره      
الصوتي ،فيجيز بحكم الصنعة ماال تجيزه  

حتى القاعدة النحوية ، ففي قولنا : حني  
هاج الصِّنرب إنما اإلضافة ها هنا إىل الفعل  

ىل الفاعل ، فكيف حّرف ابن جني غري  ال إ 
املضاف إليه ؟ ، فيجيب بعلة أقوى الجزأين  

منهما ،أي الفعل و الفاعل حيث الفعل و  
الفاعل كالجزء الواحد ،و أقواهما هو الفاعل،  

 xviiiفكأن اإلضافة إنما هي إليه ال إىل الفعل  
، فهذا مذهب و توجه فكري صوتي نحوي  

و النحو و  مازج فيه ابن جني بني الصوت 
الداللة ،ألنك متى تصورت يف املجرور  

معنى الرفع كذلك تمت حالة الشبه بينهما  
،وبحق هو تربير رائع نقل من خالله ابن  

جّني النحو من القائدة التقليدية إىل مجال  
التنظري العقلي،إذ نتصور يف املرفوع معنى  

، و  xixالجّر ، و هذا كّله يقول تفعله العرب  
ول العرب ، كّل رجلٍ  و  من ذلك أيضًا ق

صنَعته ، و أنت و شأنك ، و معناه ) أنت مع  
شأنك ( ، و ) كل رجل مع صنعته ( ،فهذا  

يوهم أن الثاني خرب عن األّول ، كما أنه إذ  
قال : أنت مع شأنك فإن قوله ) مع شأنك(  

خرب عن أنت ، و ليس األمر كذلك ،حيث  
املعنى عليه ، و تقدير اإلعراب على غريه،  

إنما ) شأنك ( معطوف على ) أنت ( ، و  
الخرب محذوف للحمل على املعنى ، فكأنه  
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قال : " كل رجل و صنعته مقرونان "، و" أنت  
 .  xxو شأنك مصطحبان " 

إّن التوجه النحوي من خالل كالم العرب      
  ّصالّن  ألّن ، القرآني  ّصغري ال حق بالّن

معاني  قيقة عن  الالت الدّ القرآني يحمل الّد
األلفاظ مع الحفاظ على جمالية النظم ،و  

التناسب الصوتي لهذه األلفاظ ،فلنلق  
 نظرة على هذا الجانب من حيث : 

 وتي يف القرآن الكريم : البناء الصّ 3

انظر إىل قوله تعاىل:   
﴿

➔◆⧫❑⧫

⧫❑⧫⧫

⧫◆ ﴾xxi  أال ترى إىل ،
موقف الكفار من القرآن الكريم ،و هم  

يبعدون الناس عنه كما يبعدون أنفسهم  
عنه ،فعّبر القرآن الكريم عن ذلك بمفردتني  

 متقاربتني يشعر قربهما بقرب معنييهما . 

ثم قوله تعاىل  
﴿:

⬧◆

⬧⬧

◆

⬧⬧

﴾xxii   حيث النهي عن القهر جاء إىل جانب،
اليتيم، بمعنى الغلبة عليه و االستيالء على  
ماله ،و أما السائل فقد نهى عن نهره و  
إذالله ،ثم انظر إىل قوله تعاىل  

﴿:

◼❑⧫❑⧫

◆

◼◆

⧫⧫ ﴾xxiii   أي مشرقة و ،
إشراقها عن نظرها إىل ربها ، و قد توازنت  
املفردتني ملا بينهما من صلة السبب  

 .xxivباملسبب  

ثم انظر إىل قوله تعاىل     
﴿:

⧫◆



◼

◼◆⧫

❑⧫☺ ﴾
xxv   و اختيار املساق يف اآلية الثانية لتصور،

الرحلة التي ينتقل فيها املرء من الدنيا إىل  
اآلخرة فكأنه سوق مسافر ينتهي به السفر  

،و إيثار كلمة النبأ يف   xxviإىل اهلل جّل و عال 
قوله تعاىل:  

﴿
◆

⧫⧫⧫✓

⧫﴾xxvii    ،ملا فيها من معنى القوة
ألن هذه املادة تدل على االرتفاع و النتوء و  
الربوز و الظهور ،فناسب مجيئها ها هنا  

،   xxviiiوصف النبأ تأكيدا لقوته باليقني 
فلماذا " املساق" و ليس " املنتهي ؟ و ملاذا  

 النبأ و ليس الخرب ؟  

إّن الرتاكيب اللغوية القرآنية كاملة      
صرها ، و نحوها أيضًا مكتمل  الكتمال عنا 
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الجوانب سواء فيما تعلق بنحو الجملة أو  
نحو النص،ألن النص القرآني يتميز بظاهرة  
خرق املستويات اللسانية و غري اللسانية  
مراعاة إما إليقاع الفاصلة القرآنية ،أو مراعاة  

، و  xxixلإليقاع اللفظي دونما إخالل باملعنى 
من أوله إىل   ألنه دقة يف الصنعة و التناسق

آخره حرف بحرف و سورة بسورة و آية  
بأية و رقم برقم ، و انظر إىل قوله تعاىل:  

﴿
⧫❑➔⬧⬧❑⧫

⬧⧫⬧

❑➔→

◆ ﴾xxx  فجونس،
بالقلوب التقلب و األصل واحد ، فالقلوب  
تتقلب بالخواطر و األبصار تتقلب يف  

، و انظر إىل   xxxiاملناظر ، و األصل التصرف 
 الجناس يف اآليات الكريمات : 

-
﴿

→▪◆

◆⧫

⬧⬧◆❑☺

◆

 ﴾xxxii 

-
﴿

⧫⬧⧫◆

◆→◆

⧫➔ ﴾xxxiii 

-
﴿

⧫◆✓⧫

 ﴾xxxiv 

-  
﴿

◆

⧫❑⧫

﴾xxxv 

-  
﴿

▪➔

⧫☺

➔⬧

◼◆➔

﴾xxxvi 

-
﴿

◆◼⧫

⬧⬧

◆

⬧⬧

⬧⧫﴾xxxvii 

-
﴿

⧫⬧⬧◆

→☺◼⬧

⧫→☺◼◆

⧫☺◼

◆⧫✓☺◼

➔ ﴾xxxviii 
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 فهذا املحسن البديعي يهدف إىل ناحيتني : 

صوتية و هي توفري نوع خاص   :  األولـــــى   -
من االنسجام يف النغم و التقارب يف  

األصوات ،و قد بكى  ماسرجويه من قراءة  
أبي الخوخ ، فقيل له : كيف بكيت من كتاب  
اهلل و ال تصدق به؟ فقال :إنما أبكاني الشجا  

xxxix  و يؤكد الجاحظ حجته هذه فيضيف ،
إليها حجة أخرى، فيقول : " و باألصوات  

،ولم يقل   xlلصبيان و األطفال " ينومون ا
باملعاني ، ألن األطفال يف كثري من ذلك ال  

 يفهمون من املناغاة شيئًا .  

:فتتمثل يف كونها معنوية   أما الناحية الثانية 
، و هي سرعة االستدعاء اللفظي للمعنى  
املراد التعبري عنه،فانظر لو حاولنا تأمل اآلية  

الكريمة 
﴿:

⧫◆◆❑⧫⧫

⬧◆❑➔

⧫☺⧫

 ﴾xli   بإثبات الضمري و حذفه ،و
لنتأمل سياق اآلية بدون ضمري ﴿و من يتول  
فإّن اهلل الغني الحميد ﴾ أال نلمح هنا انتظارًا  
للمعنى املكّمل فنسأل : نعم إن اهلل الغني  
الحميد ماذا ؟ أهو أغنى األغنياء ؟ أم ماذا ؟  
هنا انتظاٌر داللي ملعنى يتخلق يف الذهن و  

يعرب عنه يف نظريات  لم يكتمل ، و هو ما 
التلقي الحديثة بأفق التوقعات ، فإذا ما  
أرجعنا الضمري إىل نسق اآلية الكريمة على  
قراءة الجمهور ،فإن الداللة تتسق مع  

معطيات السياق القبلي و البعدي ، و  
تتعاضد إلفادة معنى القصر ،أي أن اهلل عّز  

، و القراءة  xliiوجّل هو وحده الغني الحميد 
بحذف الضمري و إثباته تدور يف   بالوجهني 

فلك أن اهلل سبحانه و تعاىل هو الغني دون  
الخالئق ألن كل غني إنما يغنيه اهلل ، و كل  
غني من الخلق فقري إىل رحمة اهلل هذا فيما  
قرأ ) فإن اهلل هو ( فـــــــ) هو ( عماد ،و  

) xliiiيسميه البصريون فصاًل ،أما من قرأ: 
فمعناه أن اهلل الذي   فإن اهلل الغني الحميد (

 .xlivال يفتقر إىل أحد 

يشري القرآن إىل املعنى بلفظني حيث كّل      
منهما أنسب ملكانه و موضعه و زمانه ،من  
ذلك أنه يستعمل ) جاء( ملا هو أصعب و  
أشّق ، و يستعمل ) أتى( ملا هو أخف و  
أيسر ، و لعل من أسباب ذلك أن الفعل )  

لفظ بدليل أنه  جاء ( أثقل من ) أتى ( يف ال 
لم يرد يف القرآن فعل مضارع لـــــ ) جاء ( و  
ال أمر و ال اسم فاعل ، و ال اسم مفعول ، و  
لم يرد إال املاضي وحده بخالف )أتى( الذي  
وردت كل تصاريفه ، فناسب بني ثقل  
اللفظ و ثقل املوقف يف جاء ، و خّفة اللفظ  

   xlvو خّفة املوقف يف ) أتى ( ،و اهلل اعلم 
قال تعاىل يف سورة النمل:  ،ف
﴿

☺◼⬧◆

 ﴾xlvi  :و قال أيضًا يف سورة القصص ،
﴿

☺◼⬧⬧
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﴾xlvii   ذلك أن ما قطعه موسى على
نفسه يف سورة النمل أصعب مما قطعه  
على نفسه يف سورة القصص ، فقد قطع  
يف النمل على نفسه أن يأتيهم بخرب أو  
شهاب قبس، أي أنه سيأتي بالشهاب  
مقبوسًا من النار ، و الشهاب يدفئ أكثر من  
الجمرة ملا فيه من اللهب الساطع ، يف حني  

القصص ، و القطع   ترّجى ذلك يف سورة
أشّق و أصعب من الرتجي، و الرتجي تمثل  
يف أن يأتيهم بجمرة من النار و األوىل  
أصعب ، و قابل ذلك مهمة كانت أصعب و  
أشق أيضًا يف النمل مما يف القصص ،حيث  
طلب إليه يف النمل أن يبّلغ فرعون و قومه  
رسالة رّبه ، يف حني طلب إليه يف القصص  

و مأله ، و تبليغ القوم أوسع  أن يبّلغ فرعون 
و أصعب من تبليغ املأل ،ذلك أن دائرة املأل 
ضيقة ، و هم املحيطون بفرعون ، يف حني  
دائرة القوم واسعة ألنهم منتشرون يف  

، و الفرق واضح بني   xlviiiاملدن و القرى 
تبليغ املأل و القوم ، فهو يستعمل ) جاء ( ملا  

) أتى(  أرسله إىل فرعون و قومه ، و استعمل 
 ملا أرسله إىل فرعون و َمْلئِه . 

إّن للتعبري القرآني خصوصية يختلف بها      
عن غريه من الحق كالم العرب و التأمل على  

حّد قول ابن جني يوضحها و يمكنك منها  
 .xlixلتعرف عن شجاعة العربية  

إّن الحذف ال يخص الحرف وحده، بل إن     
معظم شجاعة العربية على ذلك إىل جانب  

، الحمل على  الزيادة و التقديم و التأخري
املعنى و التحريف ،و ليس شيء من ذلك  

 .lإال عن دليل عليه  

إّن قيمة املفردة الجمالية يف النص      
القرآني تتجلى من خالل السياق الذي جاءت  

حيث نلمس االنسجام بني موسيقى    ،فيه
اللفظ و معناه من خالل ما يرتكه اإليقاع من  

إيحاء نفسي مستفاد من شدة الصوت و  
ضعفه ، أي من خالل تنوعه النغمي ، فلو  

على    الغيث و    املطر عرضنا مثاًل لفظتي:  
غرار املثال السابق من خالل ) جاء ( و ) أتى  

) الغيث(   ( ، و تأملنا املفردتني ) املطر ( و
داخل السياقات الداللية ) الصوتية ،  

ملسنا   liاالجتماعية ، اإليحائية ، الهامشية (  
أثر التطور الذي يحصل يف املفردة القرآنية  

مسايرة للتطور الزماني و املكاني، فكلمة  
مطر تعني يف اللغة املاء املنسكب من  

 .liiالسحاب ،و الجمع ) أمطار (  

اهلل مطرًا أو عذاًبا شديدًا ،   يقال أمطرهم   
،كقوله   liiiو أمطرهم اهلل يف العذاب خاصة 

تعاىل:  
﴿

⧫⬧◆

◼⧫⬧◆

⬧⬧⧫⧫

☺﴾liv ﴿،
⬧⬧◆❑⬧

◼⧫⧫⬧

⧫

⧫⬧⧫❑
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 ﴾lv   فهي ها هنا من خالل هذه،
األدلة تعني العذاب و النقمة ، أي بمعنى  
جديد لم تألفه العرب ،ألن مفردة املطر  

،فحدث هذا التطور   lviكانت ترادف الغيث 
من الرتادف بني املطر و الغيث إىل التضاد  
،ألن الغيث تعني يف اللغة ِغثتم بكسر  

، و قد  lviiالغني ،أي سقيتم الغيث و هو املطر 
ت لفظة الغيث كلها بمعنى املاء املنزل  ورد

من السماء رحمة للعباد ،و سببا للخري و  
النماء كما يف قوله تعاىل:  

﴿
◆❑➔◆

⧫⧫

➔⧫

⧫❑◆⬧→

⧫◆⧫☺◆ ﴾
lviii،  ( فهذا االختالف الداللي يف لفظتي

اإلعجاز  الغيث( و ) املطر ( مظهر من مظاهر 
 يف التعبري القرآني . 

) الغيث ( كلمة انسجمت أصواتها مع     
معناها ،حيث الغني حرف مستعلي يبدأ من  

مؤخرة اللسان مع الحنك األعلى ثم يبدأ  
االنخفاض و االنحدار باتجاه الياء ثم الثاء  

يف حركة تمثل تالؤمًا مع منظر نزول املطر  
املطر"  من السماء ، بينما لو تأملنا لفظة " 

وجدناها أيضًا تساير مشاهد العذاب و  
النقمة املنزلني على الكافرين ، حيث الطاء  

صوت مقلقل و الراء حرف تكريري ارتعادي  

، و امليم صوت أغن أنيني يوحي بقوة  
 العذاب و يزيد يف الجرس و اإليحاء . 

 خاتمة: 

إنَّ التلوينات الصَّوتية لها أثر يف توجيه  
بهدف االقتصاد يف الجهد،و   النُّطق والدَّاللة

 تحقيق االنسجام الصَّوتي 

إّن الربط بني الكالم و بني الصورة     

املقصودة عقليًا يستهدف زيادة يف توصيل  

املعنى ال تتوفر يف الكالم املعهود ،و هذا  

شأو مغرب ال يبلغه نثر مسجوع وال شعر  

 مقفى موزون. 

إّن التعليل الصوتي لكالم العرب يحيل إىل  

مقولة التكامل بني الصوت و الصرف و  

النحو والداللة، ألنه جائز أن نقول إّن أكثر  

العناصر حضورا يف بناء الدور هو الحجر، 

لكن االسمنت والحديد عناصر تضمن متانة  

البناء ،فكذلك الحروف هي األكثر حضورا  

ية الصرفية و  يف الكالم لكن العالئق الصوت

 النحوية هي التي ينتظم من خاللها الكلم . 

ما من شّك يف كالمنا عن العربية بأنها  

صنيع جميل يناوب بني الصوائت  

والصوامت ، فيستحيل أن بناء مفرداتها إنما  
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يحصل من جنس واحد صامت فقط أو  

صائت فقط، وكان هذا اإلدراك أو القاعدة  

ذي تمّيز  الصوتية نتيجة للحّس  السليم ال 

 به أسالفنا . 
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 السخرية بني النشأة والتطور و تجلياتها يف القرآن الكريم  

 

 1د:حليمي حسني  

 جامعة الشلف )الجزائر( 

halimihoussyen@gmail.com 

 امللخص : 

عديد األماكن منها القرأن الكريم و البالغة  لقد عرفت السخرية يف كثري من املواطن و تجلت يف  
 العربية ،حيث تميز هذا األسلوب بمواطن عديدة يف القرآن  

حيث ارتأيت يف هذه الورقة البحثية اماطة اللثام عن مفهوم السخرية و تجلياتها يف القرآن الكريم  
 موضحا ماهية السخرية و مفهومها  . 

 التهكم         – الفكاهة    – الكريم    القرآن   – الكلمات املفتاحية : السخرية  

Summary : 

Irony has been known in many places and has been manifested in many 

places, including the Noble Qur’an and Arabic rhetoric, where this method 

is distinguished by many places in the Qur’an . 

Where I thought in this research paper to unveil the concept of irony and 

its manifestations in the Holy Quran, explaining the nature and concept of 

irony                               . 

Keywords: irony - the Noble Qur'an - humor - irony 

 

 

 

 

 

 
 املؤلف املرسل  1

mailto:halimihoussyen@gmail.com


 

 

1ع 1م                                        2021مجلة املشكاة                           جوان   

52 

 اصطالحا: مفهوم الّسخرية لغة و  

:لقد عرفها ابن منظور قائال)  الّسخرية لغة  
سخر منه و به سْخرًا و َسْخر و َمْسخرًا             

و سْخرا و بالضم ،وُسْخرًة و سخريًا و َسخر  
به: َهزئ به ).....(يقال سخرت منه و ال يقال  

 سخرت به .

قال اهلل تعاىل ﴿ال يسخر قوم من قوم  
و يف الحديث  عسى أن يكونو خريا منهم ﴾. 

أتْسخُر من).....( أْي أتستهزئ بي. و الُسْخَرُة  
: الضُُّْحكة، و رجل ُسْخَرٌة: َيْسَخُر من  

الناس).....(والُسخْرُة ما تسخرت من الدابة  
او خادم بال أجر و ال ثمن و يقال  

َسخَّْرَتُه).....( أي قهرته و ذللته. قال تعاىل  
  ﴿وسخر لكم الشمس و القمر ﴾ أي ذللهما

)....( َسَخَرت السفينة: أطاعت و جرت و  
طاب لها السري و اهلل سخرها تسخريًا و  

التسخري:التدليل و كل ما دل او إنقاد و تهيأ  
 1لك ما تريد فقد ُسّخَر لك.

من خالل هدا التعريف اللغوي يتضح  
لنا بأن لفظة السخرية تدل على الخضوع  

واإلذالل و القهر الجربي،فهي تعني اإلهانة و  
دناءة وهذا ما يتنافى مع القيم  اإلسالمية  

 السمحاء.

أما يف قاموس تاج اللغة للجوهري فقد جاء  
 2معنى السخرية )بالهزء و التذليل(

يتجلى لنا من خالل هذه التعاريف   
بأن مدلول الغوي للسخرية يصب يف وعاء  
واحد أال و هو الهوان و التذليل و االحتقار .  

فقد برزت خصوصية السخرية يف هذا  
و تعاىل   التعريف و كيف ان اهلل سبحانه

ذكرها يف كتابه العزيز  و كيف تناولت و  

شرحت و فسرت التفاسري القرآنية مدلول  
السخرية عند ووردها يف القرآن الكريم و  

 هذا ما سنتعرض إليه الحقا . 

أما يف معجم الوسيط جاء معنى  
السخرية كالتالي : سخر منه و به سخرا و  

ُسْخرًا وسخر به هزء به و جاء يف القرآن  
ريم من قوله تعاىل ﴿قال أن تسخروا منا  الك

 فإنا نسخر منكم﴾. 

و السخرة كلفة ما ال يريده و قهره . و  
السخرية هي الهزء أي سخط عليه سخطا  

 3كرههه وغصب عليه  

ففي ختام هذه التعاريف اللغوية  
لمة بمعنى السخرية فعلى اختالف املعاجم  امل

فانها توحدت يف املعنى الكلي للفظة  
 السخرية . 

 السخرية اصطالحا: 

إن املدلول االصطالحي للسخرية  
يختلف حتما عن مدلولها اللغوي و هذا ما  
نبحث عنه يف هذه الدراسة .يعرف عبد  

الحليم حفني بان السخرية هي سالح يوجهه  
لذي يسخر من أو  الساخر نحو الشخص ا

املوضوع الذي يوجهه إليه السخرية ،وهذا  
السالح مصوغ يف أسلوب قد تشتد حدته و  

قد تلني و لكن يف كل األحوال محاط بهذا  
الغالف املحبب إىل النفوس و هو غالف  
الفكاهة  و التصوير الطريف الذي يجد  

يف يسر وسهولة .   4طريقه إىل القلوب 
فالقرآن الكريم يف هذه الحالة هو وسيلة  

دفاع و أسلوب السخرية هو السالح الفتاك  
الذي الذي يستخدمه القرآن الكريم يف الدفاع  
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عن املسلمني و إهانة و إذالل الكافرين يف  
 قالب تهكمي . 

ملصطلحات العربية يف  أما يف معجم ا
اللغة و األدب فقد جاء تعريف السخرية يف  
مفهومها البالغي تعني الطريقة يف الكالم و  
يعرب بها الشخص ما يقصده بالفعل كقوله  

للبخيل ما أكرمك و يقال للتعبري عن الشخص  
 5بنفسه كقول ىالبائس ما أسعدني . 

أما هذا التعريف جاء ليعرب لنا بأن  
السخرية فن يختص به كل واحد منا و يعرب  

 به عنه بطريقته الخاصة . 

و كحوصلة عن نتاج هذه التعاريف  
اللغوية و االصطالحية يتبني لنا أن أسلوب  

ريم أو املعاجم  السخرية التي تناوله القرآن الك
العربية إنما تختلف دالالته و موضعه حسب  
توظيفه فقد يكون سالحا يستعمله القرآن أو  
يكون فنا من الفنون التي تستعمل يف شتى  

املناحي األدبية و الغوية لغاية قصدية جمالية  
و إبراز مواطن الرباعة اللغوية لدى الشخص  

 الساخر 

 الفرق بني السخرية و التهكم : 

مصطلح السخرية و التهكم لهم  إن 
عدة مشرتكات و تقاطعات بينهما ،جاء يف  

لفظة التهكم يف لسان العرب تهكم بنا : زرى  
 علينا و عبث بنا،و تهكم له وَهكََُّمُه: َغنَّاه   

و الّتَهُكُم: التكرب و املتهكم املتكرب و هو أيضا   
يتهدم عليك من الغيظ و الحمق ،وتهكم عليه  

و التهكم :التبخرت بطرًا،   إذا اشتد غصبه 
 6التهكم السيل الذي ال يطاق . 

إن املتأمل يف هذا التعريف يسعى  
دائما إىل مقاربة بني مصطلح التهكم  

والسخرية فكالهما  يشرتكان يف صفة واحدة  
الحط من قيمة  أال وهي التعالي و التكرب و 

الشخص املتهكم به أو الساخر منه ،حيث  
يسعى دائما إىل وضع الشخص املتهكم به يف  

أبشع صوره حيث أن املتهكم يقصد بتهكمه  
دائما إنزال الشخص إىل منزلة االحتقار و  

 الهوان. 

و السخرية لها وقع خفيف على النفس و   
 هذا عكس التهكم . 

رية  أما التهكم هو لون من ألوان السخ
و هو يلتبس بغريه من األغراض كاملزاح         
و الدعابة و الفكاهة ،فنجد املتهكم أو الساخر  

دائما يتميز بصفات و مزايا عن غريه من  
األشخاص ،كذلك هناك من ظروف ما دفعه  
 إىل استعمال هذا اللون من ألوان السخرية . 

 

 الفرق بني السخرية و االستهزاء: 

االستهزاء يف املعاجم  جاء مصطلح            
العربية بكثري من التعريفات ولعل ما أردنا أن  

نورده يف بحثنا هذا هو ما جاء يف معجم  
الوسيط هو االستهزاء هزأبه و منه هزءًا  

ف  من خالل التعري 7وهزؤًا:سخر به و منه . 
الذي ورد إلينا يف معجم الوسيط نجد مدى  
التقارب و التقاطع الكبري أو نستطيع القول  
التداخل ما بني لفظة السخرية واالستهزاء  

يف معناهما وهذا ما نجد القرآن الكريم يورد  
لفظة االستهزاء كثريا .كما ان االستهزاء يف  

األدب يختلف عنه كل االختالف يف القرآن  
لحليم حفني يتطرق اليه يف  الكريم . عبد ا
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كتابه التصوير الساخر يف القرآن الكريم 
حيث علق على قوله تعاىل )قالوا أتتخذنا  

 هزوا قال أعوذ باهلل ان اكون من الجاهلني ( 

معناه انزال  فمعنى استهزائه بهم :            
الهوان و الحقارة بهم . و املراد به تحقري  

ة على أن  شأنهم و إزدراء أمرهم ،و الدالل 
مذاهبهم حقيقة بأن يسخر منها الساخرون  

 8ويصحك الضاحكون . 

فخالصة القول بان مصطلح  
االستهزاء و السخرية يتداخلون يف املعنى  

 .        ويتقاربون 

 و الفكاهة    الفرق بني السخرية 

جاء يف أساس البالغة للزمخشري أن             
لفظة فكاهة بمعنى طايبتهم و مازحتهم وما  

كان ذلك الفكاهة أي دعابة. و رجل فكه طيب  
النفس ضحوك قوله تعاىل )فظلتم تفكهون  

 9(وارد على سبيل التهكم . 

فمن خالل هذا التعريف الوارد إلينا  
بأن مصطلح الفكاهة يدل على املرح و  

 الدعابة و املزاح . 

كما نلفي أن الفكاهة تدخل على                   
النفس السرور و البهجة ،حيث تعد سلوكا  

إجتماعيا مالزما لإلنسان حيث نجد األديب او  
الشاعر يعرب بأسلوب فكاهي فهو يريد أو  

يهدف اىل إدخال الغبطة و السرور اىل نفوس  
القراء ،كما نجد الشاعر يصور بعض الصور  
الشعرية بأسلوب فكاهي .أما السخرية يف  
هذا املقام ال تعادل الفكاهة أو تقاربها وإنما  

يجمع بينهما قاسم مشرتك أال و هو فن  
السخرية   اإلضحاك أو الضحك فكال من

والفكاهة يسعيان إىل تحقيق غاية اإلضحاك  
و هذا هو القاسم املشرتك بينهما الذي  
يجعل من الساخر أو الفكاهي أن يبدع و  

يتصنع و يتخري أجود ما يمتلك من األلفاظ  
ليكون تركيبه أو قوله يف أبهى رونقه رغما  

عن ما يوجه إليه من إنتقادات جراء األسلوب  
نجد فيه كثرة القيل و القال   اللغوي الذي ربما 

نظرا إىل خطورة إستعماله يف األوساط  
 املجتمعية و الساحة األدبية . 

 السخرية يف القرآن الكريم:  

يعد أسلوب السخرية من األساليب  
التي اعتمدها القرآن الكريم يف سرد االحداث  

و نقلها، وهذا منهج القرآن الواضح يف تنوع  
واحد ذو األهمية  اساليبه يف عرض املعنى ال 

 10الخاصة.

وهذا ما يحيلنا إىل تنوع و تعدد  
أساليب القرآن الكريم ونجد من هذه  

األسالبيب أسلوب السخرية الذي ُوظف و  
"و   بكثرة يف عدة مواضع من القرأن الكريم

سخرية سالح فعال ذو أثر عميق و بعيد  
،ولكنه يف حقيقته سالح دفاع و ليس سالح  

  11هجوم أما سالح الهجوم هو الدين نفسه " 
ومن هذا القول نستخلص بأن أسلوب  

السخرية ببعده الفني يف القرأن الكريم انما  
هو وسيلة دفاع عن املسلمني وردًاصريحا  

أعداء اهلل الذين يسخرون من املسلمني و  على  
املؤمنني ,كما هو احتقار وإذالل وهوان  

لنفسية الكافرين والحط من قيمتهم و من  
تصرفاتهم مع املسلمني ، فأسلوب السخرية  
يف القرآن الكريم هو الدرع الواقي للمسلمني  

من اعداء اهلل . وسيتجلى لنا هذا األسلوب  



 

 

1ع 1م                                        2021مجلة املشكاة                           جوان   

55 

هذا األسلوب   من خالل األيات التي تحمل
 لفظيا و معناَ 

، فالقرآن احتمل أيات السخرية منها   
مباشر و منها ماهو متضمن يف   ماهو صريح 

املعنى .ولقد حاولنا يف هذا البحث ان نضع  
القارئ و لو بصورة مصغرة عن ما يحتويه  
 هذا األسلوب و ميزاته يف القرأن الكريم . 

ا من  استعمل القرآن الكريم كثري               
األلفاظ التي تدل على السخرية ليست أصال  

من ألفاظها و لعلها تكون ألفاظ للمدح بدل  
الذم و إستعمل كذلك ألفاظا مباشرة ، ونجد  

َوَلَقِد اْسُتْهِزَئ ِبُرُسٍل ِمْن  يف قوله تعاىل )
َقْبِلَك َفَحاَق ِبالَُِّذيَن َسِخُروا ِمْنُهْم َما َكاُنوا ِبِه  

األنبياء. األية الكريمة  1412َيْسَتْهِزُئوَن ( 
إحتملت ألفاظا مباشرة تدل على السخرية.  

فهذه األية صورت لنا مشهد سخرية  
الكافرين من األنبياء و الرسل و من رساالتهم  
.جاء يف تفسري هذه األية العذاب الذين كانوا  

. فاهلل سبحانه وتعاىل   13يستبعدون و قوعه 
 توعدهم بالعذاب  

كما قاىل تعاىل )َوَلَقْد ُكذَُِّبْت ُرُسٌل ِمْن            
َقْبِلَك َفَصَبُروا َعَلى َما ُكذُُِّبوا َوُأوُذوا َحتَُّى  

ِلَماِت اللَُِّه َوَلَقْد  َأَتاُهْم َنْصُرَنا َوَلا ُمَبدَُِّل ِلَك
األية   34 14َجاَءَك ِمْن َنَبِإ اْلُمْرَسِلنَي( األنعام  

الكريمة جاءت كدفاع صريح عن الرسل و  
رسالتهم و تأييدا صريحا من اهلل عز وجل  

لرسله وكذلك تأكيدا عن أن عذاب اهلل و اقع  
ِإنَّ  و تؤيده األية الكريمة يف قوله تعاىل ) 

- 7االية  15َذاَب َربَِّك َلَواِقٌع * َما َلُه ِمْن َداِفٍع) عَ 
 الطور.   8

لقد خص ىاهلل عز وجل رسله               
بخصوصيات عن غريهم من الناس و كأن اهلل  
عز وجل أعطاهم ميزات التفرد و لذلك الرد 

على الكافرين بهذا األسلوب السخري  
ذكرها بأنه  املتضمن داخل األيات التي سبق  

من لم يتبع الرسل و رسالتهم سيطبق عليه  
 ال محالة العذاب الشديد . 

وكان أيضا من األيات التي دلت على  
السخرية من الكفار و هول العذاب الذين  

ِإنَُّ الَُِّذيَن َكَفُروا ِبآَياِتَنا   يتلقونه قوله تعاىل ﴿ 
  َسْوَف ُنْصِليِهْم َناًرا ُكلََُّما َنِضَجْت ُجُلوُدُهمْ 

َبدَُّْلَناُهْم ُجُلوًدا َغْيَرَها ِلَيُذوُقوا اْلَعَذاَب ِإنَُّ اللََُّه  
 النساء .   56األية  16﴾ َكاَن َعِزيًزا َحِكيًما 

جاء يف تفسري هذه األية الكريمة "قال             
األعمش عن عمر :اذا حرقت جلودهم ُبدلو  

القراطيس" وقال أيضا يحي  جلودًا بيضا مثل 
بن زيد الحضرمي يجعل للكافر مائة جلد بني  

 17كل نوع من العذاب . 

نستشف من خالل هذا التفسري                   
توبيخ  بأن األية جاءت للهزء و السخرية و ال 

للكافرين  و أن جلودهم ُتشوى و تنضج مثل  
اللحم الذي تذوقونه و يتمتعون بأكله يف  

الدنيا و أن مصريهم سيذوقونه يف األخرة  
 مثل ما يفعلون و يعملون يف الدنيا . 

ْلَعِزيُز  ٱ ُذْق ِإنََّك َأنَت   ﴿قوله تعاىل             
.ورد يف التفسري عن  الدخان 4918﴾ْلَكِريمُ ٱ

الضحاك عن ابن العباس :أي أنت لست  
.اهلل سبحانه و تعاىل أعطى  19بعزيز و ال كريم 

إشارة واضحة إىل الكافرين من خالل هذه  
خ و سخرية اىل  األية الكريمة  حيث وجه توبي

املشركني فاستعمل لفظة التذوق و العزيز  
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الكريم ليحط من قيمة الكافرين و يستهزئ  
بهم بأسلوب لم يتوقعوه يف آذهانهم و هذا  

 إذالل و استصغار للكافرين . 

إن تنوع يف األساليب القرأنية الساخرة         
ومدى توظيفها للمفردات لها عدة دالالت و  

ُكِتَب َعَلْيِه َأنَُّه َمن َتَولَّاُه  ﴿  قوله تعاىل : نذكر 
  َعَذاِب السَِّعرير   ٰ  َفَأنَُّه ُيِضلُُّه َوَيْهِديِه ِإَلى 

 الحج  4األية  20﴾

لقد فسر إبن كثري هذه األية أي  
يصله يف الدنيا و يقوده يف األخرة اىل عذاب  

السعري ،و هو املؤلم املزعج املقلق و نزلت  
 21األية يف النضري بن الحارثهذه 

نالحظ من خالل التفسري بأن اهلل عز  
وجل وظف لفظة الهدى أو الهداية التي هي  

تكون لألمور الجيدة و إىل الجنة و الهداية يف  
لسديد و السوي فاهلل  مفهومها هي الطريق ا

عز وجل وظفها يف هذه األية الكريمة إنها  
تؤدي اىل جهنم و العياذ باهلل فهنا سخرية  
متجلية من الكفار و أن مصريهم جهنم و  
حرها الشديد .ونجد كذلك من املفردات  

التي ُأستعملت يف غري معناها الحقيقي ألجل  
غرض معني و منه قوله تعاىل  

الَِّذيَن   َعَذاًبا َأِليًما  ِبَأنَّ َلُهمْ  ِقنيَ اْلُمَنافِ  َبشِّرِ ﴿
َيتَِّخُذوَن اْلَكاِفِريَن َأْوِلَياَء ِمْن ُدوِن اْلُمْؤِمِننَي  

 22﴾ َجِميًعا  ِللَّهِ  أيْبَتُغوَن ِعْنَدُهُم اْلِعزَّةَفِإنَّ اْلِعزَّةَ 
 النساء  139-138االية  

الكريمة إستخدم اهلل  ففي هذه األية 
سبحانه و تعاىل كلمة البشرى لألخبار عن  
الوعيد  و املعروف عن غالبا البشرى تكون  

لألخبار السارة املفرحة ،وهنا وظفها اهلل عز  
وجل للداللة على مدى تأثريها يف نفسية  

املنافقني و تهكمه منهم باستعمال لفظة  
 ,  البشرى لألخبار عن العذاب 

ت التي حملت معنى  وهناك من األيا
 السخرية و اإلستهزاء وسنورد بعضها  

َهَذا َما َكَنْزُتْم ِلَأْنُفسرُكْم َفُذوُقوا َما  ﴿
 .  35التوبة23﴾  ُكْنُتْم َتْكِنُزونَ 

ـ وترى هؤالء املجرمني ُيسحبون كما تسحب  
الكالب إىل جهنم وبئس املصري ، لينالوا  

إقرتفت أيديهم ، واملالئكة  العذاب جزاء ما 
َيْوَم ُيْسَحُبوَن ِفي   ﴿تسخر منهم وتوبخهم :  

النَّاِر َعَلى ُوُجوِهِهْم ُذوُقوا َمسَّ َسَقَر  
َمَثُل الَِّذيَن ُحمُِّلوا التَّْوَراَة ُثمَّ   القمر .﴿24 (48﴾)

اًرا ِبْئَس  َلْم َيْحِمُلوَها َكَمَثِل اْلِحَماِر َيْحِمُل َأْسفَ 
َمَثُل اْلَقْوِم الَِّذيَن َكذَُّبوا ِبَآَياِت اللَِّه َواللَُّه َلا  

 ﴾ الجمعة  25 ( 5َيْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمنَي ) 

ـ ويصف اهلل تعاىل اليهود الذين أنزلت   
عليهم التوراة ليعملوا بها ، فلم ينتفعوا بها  

بالحمار الذي يحمل الكتب  ولم يطبقوها 
الضخمة النافعة ثم ال ينتفع بها . وهل هناك  

أشدُّ ُسخرية من هذا يف التشبيههم مثل  
 الكالب تلهث أن حملت عنها أو تركتها ,

ـ ولعلَّ من السخرية الواضحة من املنافقني   
ذلك الضرب املهني ، فالقرآن يصور مهانة  

واحهم ،  املنافقني حني تأتي املالئكة لتقبض أر
ومعهم مقامع من حديد ، يضربون بها  

وجوههم وظهورهم ، إستهانة بهم وإحتقارًا  
لشأنهم ، ألنهم سلكوا طريق النفاق ،  

وكرهوا ما يرضى اهلل تعاىل فلم يقبل منهم  
ما عملوا من خري يف حياتهم الدنيا ، فاهلل  

تعاىل ال يقبل من العمل الصالح إال ما رافق  
ِإَذا َتَوفَّْتُهُم اْلَمَلاِئَكُة َيْضِرُبوَن    َفَكْيفَ  اإليمان ﴿
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( َذِلَك ِبَأنَُّهُم اتََّبُعوا َما  27ُوُجوَهُهْم َوَأْدَباَرُهْم ) 
َأْسَخَط اللََّه َوَكِرُهوا ِرْضَواَنُه َفَأْحَبَط َأْعَماَلُهْم  

 ﴾محمد26 ( 28) 

لسان العرب،ابن منظور ،دار الصادر ، بيروت ،لبنان   1

 ،مادة سخر 253-252،ص 12،م

تاج اللغة و صحاح العربية ،راجعه د/محمد  -الصحاح  2

تامر و أنس محمد الصامي و زكريا جابر أحمد  محمد ال

،مادة 525،ص2009،دار الحديث،القاهرة ،مصر 

 سخر

معجم الوسيط ،مجمع اللغة العربية ،مكتبة الشروق   3

 ، مادة سخر  321،ص4،2004الدولية ط

الحليم  التصوير الساخر في القرأن الكريم ،د.عبد   4

حفني .الهيئة املصرية العليل للكتاب  

 11،ص1992،مصر،

  معجم املصطلحات العربية في اللغة و االدب ،مجدي 5

، لبنان  2وهبة و كامل املهندس ،مطبعة لبنان ،ط

 ،مادة سخر198،ص

   12لسان العرب .ابن منظور،دار الصادر  ،لبنان ، ج 6

 ،مادة هكم217ص
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 اب يف املصطلح النقدي: الجذور، املاهية واألنواع ت االغ 

 ،  صالح الّدين هّني الّطالب:    

 ،  إسماعيل زغودة املشرف:  

 مخرب نظرية الّلغة الوظيفّية 

 )الجزائر(   الشلف جامعة  

 ملّخص:  

الفرق بني املدلوالت  يتناول هذا املقال مصطلح االغتاب، من حيث املفهوم، مع تبيان أنواعه وكذا 
ها، إذ يسّهل على القارئ تتّبع هذا املصطلح وتطّوره من جذور ظهوره إىل ما رسا إليه يف  لالتي يحم

عصرنا الحديث؛مع اختالف زوايا الّنظر بني الفكر العربّي والغربّي قديما وحديثا حول طبيعة هذا  
 إذ يصعب االستقرار على معنى واحد. املصطلح الّزئبقّي 

 ك يحاول هذا املقال تسليط الّضوء على االغتاب وتوضيح بعض من جوانبه... لذل 

 املصطلح الّنقدي ، االغتاب ، الغربة   الكلمات املفتاحّية:  

Abstract 

        This essay deals with the term alienation, its definition, types and significances. 

It facilitates for the reader to know about the term from the time it emerged till its 

current concept inspite the differences between the views of the Arabic reasoning and 

the occidental one before and now, which leads to a difficulty to have one single 

meaning. That is why this essay aims to spotlight the term alienation and clarify it 

from different sides . 

key words : Term criticism, alienation, eeriness. 
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 مقّدمــــــــــة:  

إّن االغتاب باعتباره ظاهرة إنسانية          
اهتمام الكثري من الباحثني و املفّكرين ملا  شغلت 

لها من أثر بالغ يف حياة الفرد واملجتمع، األمر  
الذي دعا إىل اختالف الّرؤى وتعّدد زوايا الّنظر  
تجاه هذا املصطلح الذي ولج دائرة األدب بقّوة  

.كونه يتجّذر مع الوجود اإلنساني، فهو قديم  ..
األخري يتأثر   قدم اإلنسان يف حّد ذاته، لكون هذا

بالظروف والعوامل املحيطة به والّطارئة عليه،  
وبذلك يكون عرضة لالغتاب الذي هيمن على  

 الدراسات األدبية والّنقدية قديما وحديثا... 

 :  الّنقدي صطلح  املصطلح وامل ماهية  -1

 املصطلح : -1-1

 لغة:  -1-1-1            

الّلغوّية للفظة  ورد يف معجم املقاييس أّن الّداللة 
مصطلح ترجع إىل ماّدة ) ص.ل.ح( فالصاد والّلام  
والحاء أصل واحد يدّل على خالف الفساد، يقال  

، كما  1صلح الشيء يصلح، يقال صلح بفتح الّلام 
نجد هذه املاّدة حاضرة يف القرآن الكريم يف أكثر  
من موضع، ويف معجم الوسيط نجد أّن اصطالح  

تعارفوا عليه واتفقوا،  القوم على األمر 
واالصطالح هو اّتفاق طائفة على شيء  

، ومما سبق  2مخصوص ولكّل علم اصطالحاته 
نجد جّل التعريفات الّلغوّية تصب يف مجرى  

 واحد وهو االتفاق. 

 اصطالحا:    -1-1-2  

يعّرفه الدكتور يوسف وغليسي على أّنه  
عالمة لغوّية تقوم على ركنني أساسيني ال سبيل  

داّلها التعبريّي عن مدلولها املضمونّي   إىل فصل 
أو حّدها عن مفهومها، أحدهما الّشكل أو  

التسمية واآلخر معنى أو املفهوم أو التصّور  
يوّحدهما التحديد أو التعريف أي الوصف  

، من وجهة نظر أخرى  3الّلفظي للمتصّور الّذهنيّ 
نجد أن املصطلح عبارة عن كلمة أو مجموعة من  

ز داللتها الّلفظية واملعجمّية إىل  الكلمات تتجاو
تأطري تصّورات فكرّية وتقسيمها يف إطار معّين  
تقوى على تشخيص وضبط املفاهيم التي  
تنتجها ممارسة ما يف لحظات معّينة واملصطلح  
بهذا املعنى هو الذي يستطيع اإلمساك  
بالعناصر املوّحدة للمفهوم والتمّكن من انتظامها  

 .4قالب لفظيّ  يف

ح مّما سبق أّن كّل معرفة علمية  يّتض
تستوجب مفهوما خاّصا يحيل إليها ويدّل عليها،  
ويرسم حدودها التي تفصلها عن معرفة أخرى،  
أو بمعنى آخر ال توجد معاني متشابهة ألّنه ليس  
هناك ألفاظ متشابهة بل إن لفظ مصطلح وما  
أسال من حرب حول القضايا املتعّلقة به لهو أبرز   

أهّميته يف ضبط العلوم وسهولة  عالمة على 
تناقلها ونقلها وترجمتها وشرحها وتعلمها  
وتعليمها، إذ االتفاق على املعجم املصطلحي يوّلد  

 االتفاق يف الرؤى و املفاهيم. 

 مفهوم املصطلح الّنقدي:  -1-2   

كغريه من املفاهيم األخرى لقي املصطلح  
الّنقدي حيزا واسعا من االهتمام لدى الّنقاد  

لماء الّلغة، إذ حظي هذا األخري بجملة من  وع
املفاهيم والتعريفات التي أملت به  على اختالفها  
وتعّددها، ومن ذلك نذكر تعريف عبد العزيز  
الدوسقي الذي يرى أّن املصطلح الّنقدي هو  
ذلك الّنسق الفكرّي املتابط الذي تبحث من  
خالله عملّية اإلبداع الفّني، وتخترب على ضوئه  
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عة األعمال الفّنية وسيكولوجّية مبدعها،  طبي
 .5والعناصر التي شّكلت ذوقه

من خالل التعريف الّسابق ندرك أن  
املصطلح الّنقدي هو ذلك الّلفظ الذي يخّصص  
ويربز مفهوما معّينا يف الّنقد، حيث تكون  
تسميته غري ثابتة أو مستقرة، ويصبح التلّفظ  

الّنقدّية  بها حسب اختالف العصور وكذا البيئات 
وذلك راجع إىل الّثقافة الّلغوّية وتنّوعها، بل إّن  
املصطلح يختلف يف بعض املّرات بني اّتجاهات  

 املجال الّنقدي الواحد.  

أّما الدكتور يوسف وغليسي فريى أّن  
املصطلح الّنقدي رمز لغوّي مفرد أو مرّكب  
أحادّي الّداللة، منزاح نسبّيا عن داللته األوىل،  

مفهوم نقديّ  محّدد وواضح، متفق عليه   يعّبر عن 
 . 6بني أهل هذا الحقل املعريّف أو يرجى منه ذلك 

يعطي الدكتور وغليسي يف تعريفه صفة  
الرمزّية للمصطلح الّنقدي ويجعله كالشفرة  
الّلغوّية تّتجه نحو داللة واحدة على اختالف  
نوعيتها، كما أنه منحرف نسبّيا عن داللته  

ن مفهوم نقدّي متفق عليه بني  األصلية، ليعّبر ع
الّنقاد، أي أّنه ينتقل من وظيفة التعبري عن  
املفهوم األصلي إىل التعبري عن مفهوم نقدي آخر  
قريب من املعنى األصلي قصد اإلحاطة به  

 وإبرازه.

على العموم طاملا كان املصطلح الّنقدي أداة  
من أدوات التفكري العلمّي ووسيلة من وسائل  

مّي واألدبّي، وهو قبل ذلك لغة التقدم العل
مشتكة، بها يتّم التفاهم والتواصل بني الّناس  
عاّمة، أو على األقّل بني طبقة أو فئة خاّصة، يف  

 .7مجال محّدد من مجاالت املعرفة والحياة 

حسب التعاريف الّسابقة يمكن القول إّن  
املصطلح الّنقدي وإن بقي يف دائرة مفهومّية  

نا من تحديد املعّرفني الذين  واحدة انفلت أحيا
لهم صلة بمكابدة قضايا املصطلح، وهذا لتباين  
العّدة املعرفية واملنهجّية الكافية التي تحيط يف  
مجاله خاّصة إذا كان يتقارب يف مفهومه مع  

 مفاهيم أخرى. 

 لغة:  -1-2-1

مصطلح االغتاب مأخوذ من الجذر              
يدّل على حّد الّشيء،  الّلغوّي "غرب" وهو جذر 

يقال: غرب الّسيف أي حّده، ويقال: استغرب  
الّرجل إذا بلغ حّده األبعد من الّضحك، فالغرب  

 8هو الحّد من كل شيء" 

ورد يف لسان العرب: " َغَربت               
الّشمس، تْغُرب ُغروبا، غابت يف امَلْغرب،  

الّناس...والَغْربُة  والَغْرُب: الّذهاب والّتنّحي عن 
والَغْرب الّنوى والبعد ...والّتغريب الّنفي عن  
البلد، ويقال: اغرب عّني أي تباعد، والّتْغريب:  
الّنفي عن البلد الذي وقعت الجناية فيه، ويف  
الحديث أّن رجال قال له: إّن امرأتي ال ترّد يد  
المس فقال: َغرِّبها أي أبعدها، يريد الّطالق،  

 والُغْرب: الّترّوح عن الوطن،قال املتلّمس: والُغْربة 

أال أبلغا أفناء سعد بن مالك                           
 رسالة من قد صار يف الغرب جانبه 

واالغتاب والّتغّرب كذلك...ورجل َغُرٌب وغريب  
بعيد عن وطنه والجمع غرباء ... ويف الحديث :  
أ  "إّن اإلسالم بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بد

فطوبى للغرباء"، واغتب الّرجل: نكح يف  
الغرائب وتزّوج إىل غري أقاربه ... واالغتاب  
افتعال من الُغربة وأغرب الّرجل جاء بشيء  
غريب... وأغرب الفرس يف جريه وهو غاية  
اإلكثار ... والَغْرب الّدلو العظيمة ... والغروب  
:الّدموع حني تنهمر أي تخرج من العني ...  

 9الخمر؛ والغْرب الّذهب وقيل الفّضة ...  والغَرب
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ويذهب أحمد مختار عمر إىل أّن مصطلح  
االغتاب مصدر من الفعل اغتب: هو دال على  
معنى الّضياع وفقدان اإلنسان شخصّيته وكيانه،  
مّما يجعله يحّس بالحاجة إىل الّثورة والخروج  
على املألوف كي يستعيد هذا الكيان، وتلك  

 10الّشخصّية" 

مّما سبق نكتشف أّن االغتاب يدور يف معناه  و
الّلغوي حول البعد واالبتعاد والّضياع، وأّن  

 اإلنسان الغريب هو البعيد عن وطنه وأهله... 

 اصطالحا:  -1-2-2

ال يعّد مصطلح  االغتاب وليد اليوم أو              
الّساعة، بل كان له حضور قوّي منذ القدم، حيث  

إذ يطالعنا: "بشكل أو  وجد بوجود اإلنسان، 
بآخر يف الكتابات الفلسفّية والّلاهوتية القديمة،  
وكذلك عند فالسفة اإلغريق القدامى ، وأيضا  
يطالعنا هذا املعنى يف سفر الّتكوين يف الدراما  
اإلنسانية املتعّلقة بخلق وسقوط اإلنسان  
وانفصاله عن جّنة عدن، ويتمّتع هذا املفهوم  

فكر الّديني املسيحي، ثّم  بحيوّية عالية يف ال 
استمّر هذا املفهوم كموضوع  يجذب إليه كثريا  
من املفّكرين يف الحضارة الغربّية، وبعد أن كانت  
الّتفسريات القديمة لهذا املفهوم تنطلق من  
األسس الغيبّية والّروحية صارت  مع مرور  
الّزمن تعتمد على عناصر الواقع االجتماعي يف  

 11املفهوم"  معالجة وتحليل هذا  

 يف الفكر العربّي قديما وحديثا:  -1-3

نال مصطلح االغتاب اهتمام العلماء            
واملفكرين العرب على مختلف مشاربهم فكّل  
واحد منهم أعطى له تعريفا حسب مذهبه  
وتوجهه الفكري، ومن أهمّ من طرق هذا الباب،  
أبو حّيان الّتوحيدي الذي عايش االغتاب جراء  

 ميش الذي لقيه يف مجتمعه.الّته

األمر الذي دفع به إىل إحراق بعض كتبه ليربر  
سبب ذلك يف قوله: وإّني جمعت أكثرها للنّاس،  
ولطلب املثالة منهم، ولعقد الّرياسة بينهم وملّد  
الجاه عندهم، فحرمت ذلك كّله ... ومّما شحذ  
العزم على ذلك ورفع الحجاب عنه، أّني فقدت  

قا حبيبا وصاحبا قريبا، وتابعا  ولدا نجيبا وصدي
أديبا، ورئيسا منيبا، فشّق علّي أن أدعها لقوم  
يتالعبون بها ويدّنسون عرضي إذا نظروا فيها،  
ويشمتون بسهوي وغلطي إذا تصّفحوها ...  
وكيف أتركها ألناس جاورتهم عشرين سنة فما  
صّح لي من احدهم وداد؟ وال ظهر لي من إنسان  

ررت بينهم بعد العشرة  منهم حفاظ، ولقد اضط
واملعرفة يف أوقات كثرية إىل بيع الّدين واملروءة  
وإىل ما ال يحسن بالحّر أن يرسمه بالقلم،  

 12ويطرح يف القلب صاحبه األلم  

وقد استفاض أبو حّيان الّتوحيدي وتوّسع            
يف حديثه عن االغتاب كونه عايش هذه  

عّدة زوايا   الّتجربة املريرة، فراح يعّبر عنه من 
 مختلفة ... 

أّما الجاحظ فشأنه كشأن أبي حّيان إذ كان له  
رأيه الخاّص يف موضوع االغتاب  وتغّرب  
الغريب عن وطنه، حيث يقول: الغريب الّنائي  
عن بلده كالّثور الّناد عن وطنه الذي هو لكّل  

 13سبع قنيصة، ولكّل رام دريئة 

وطنه   ومن خالل ما ذكر يتجلى لنا أن الغريب عن
يعد فريسة سهلة وهدفا لكل ما يواجهه من  

 مصائب وعقبات...  

وملا كان ملصطلح االغتاب مكانة واهتماما           
عند القدامى ظل على ما هو عليه يف العصر  
الحديث، حيث شهد اهتماما منقطع النظري  
بجكم الزخم املعريف املميز لروح العصر، وكذا  

م املصطلحات  التطور الهائل الذي لحق مفهو 
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النقدية، وهذا ما نلمسه يف قول عمر بوقرورة: "  
الغربة ظاهرة قديمة رافقت املجتمعات البشرية  
منذ بدأ الخليقة ولكنها كانت غربة واضحة  
املفهوم واملصطلح، بينما اتخذت لها صورا  
معقدة يف العصر الحديث بل صارت من أكثر  

ة  املفاهيم إثارة للجدل بسبب التعاريف الكثري
 14التي وضعت لها" 

وقد ينحى االغتاب منحى آخر حينما يجعل  
الذات منقطعة عن كل ما يحيط بها، فتعيش  
على وقع التشتت والضياع واإلحساس بعدم  
االنتماء لذلك  املحيط وفق ما يراه صالح  أبو  
ناهية عن مفهوم االغتاب الذي يشري إليه  
حسبه إىل أّنه: حالة انفصال بني الفرد واملوضوع  

شياء املحيطة به، وبني الفرد  وإىل الفرد واأل
واملجتمع، عالقة الفرد باألشياء أو باملوضوع  
عالقة غري سوّية، فهو يعيش يف مجتمعه وبني  
أهله يف دائرة الغربة، يعيش يف عالم مجّرد من  
القيم يسوده جّو كريه لدرجة أنه ال يرفض  
الحياة فقط بل يعاديها أيضا والحالة األخرية  

ل إىل عالم الال انتماء، وأّنه يف  تعني أّن الفرد دخ
هذه الحالة قد يتميز بفقدان الحس وغياب  

 15الوعي  

ولعّل بعض الباحثني عملوا على جمع           
معاني ودالالت مصطلح االغتاب يف حقل  
واحد، وسعوا إىل ضّمها تحت إطار واحد  
ليسّهلوا على الباحث من جهة، ومن جهة أخرى  

لدائرة التي ينتمي  لحصر املصطلح يف نطاق ا
إليها، أمثال الدكتور عبد اإلله الّصائغ الذي يقول:  
االغتاب هو عشق الّتجديد تغريب املتلقي  
وإبقاؤه منفصال، حيث ال يحدث االندماج  
االنفعالي بالّنص، االغتاب عن الّذات لحظة  
تشكيلها صورة للعالم، نقدا لآلخر الذي يعيش  

ا لآلخر، انعكاس  خارج الجلد، يجعل شيئا ما ملك

لزيادة الوعي على الّسلوك والهيئة، شعور بخلل  
ما، نقص يف املغتب يقابله اكتفاء أو زيادة يف  
اآلخر، أو زيادة يف املغتب يقابلها نقص يف  
اآلخر ، االغتاب أسئلة غامضة بال أجوبة،  
االغتاب طغيان الحرية على منظومة استيعاب  

القناعات الفيزيقية  املبدع، فقدان الحرّية نتيجة 
أو امليتافيزيقية، خوف من املوت أو رغبة فيه ،  
نهم للحياة أو زهد فيها ، الّنص املغتب عمل  
شاذ كتبه شاذ ملجتمع شاذ، الغربة عن الّطبيعة  
واألصحاب والّذات جزء من تصاعد املبدع يف  
معراج الّنمو، االغتاب كامن لكل األزمنة  

 16عبرياته مختلفة  واألمكنة والحضارات ولكن ت

 يف ترجمة املصلح ونقله إىل الّلغة العربّية : -1-4

من املعروف أّن التجمة من لغة إىل أخرى ال  
تكون قطعية وال تشفي غليل املتجم يف إيصال  
املعنى الحقيقي ملا يريد إيصاله يف أحايني كثرية  
، فنقل املصطلح مثال من الّلغة األصل إل الّلغة  

يتنّوع حسب اختالف توّجهات  الهدف يتعّدد و
املتجم ، وحسب خصوصّية الّلغة) سواء الّلغة  
األصل أو الّلغة الهدف (، وهو األمر الذي وقعت  
فيه ترجمة املصطلح الّنقدي ، فمصطلح  
االغتاب مثال حّي لذلك إذ أّن ترجمته يف الّلغة  
العربّية لم تستقّر على معنى ثابت بدليل أّن  

ترجم إىل اغتاب أو عزلة   Alienationمصطلح 
، غربة أو تغريب أو تغّرب ، أو ألينة أو انسالخ  17
 20أو ارتهان وانسالب   19، أو استالب   18

وهذا األمر يؤدي إىل ارتباك القارئ وسوء  
استعمال املصطلح يف مجاله املحّدد الذي وضع  
له ، خاّصة وأّن كل واحد مّمن سبق ذكرهم  
  تعّرضوا للمصطلح حسب تخّصصاتهم 

 وميوالتهم ... 
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والواقع أّن مصطلح االغتاب عند الغربيّين قد  
عرف اختالفات من الجذر الّلغوي فالكلمة العربية  

و   Alienationاغتاب هي الكلمة االنجليزية 
، ويف األملانية   Aliénationالكلمة الفرنسية 
Entfremdung    وقد اشتّقت كل من الكلمة

االنجليزية والفرنسّية من الكلمة الالتينّية  
Aienatio  21   وهي اسم مستمّد من الفعل ،

، الذي يعني نقل نلكية   Alienareالالتيني 
 شيئ ما إىل آخر أو يعني االنتزاع أو اإلزالة . 

 عند الغربّيني : -1-5

حظي مصطلح االغتاب   مثلما                
باالهتمام من قبل املفّكرين العرب قديما وحديثا،  
فقد كان له نصيب أوفر وحضور قوّي عند  
املفّكرين الغربّيني قديمهم وحديثهم، ويف كل  
الّتخّصصات، حيث ظهر البون بني مدلوالته جليا  
عرب مختلف العصور  على اعتبار أّنه حتمّية  

، إذ يحّس اإلنسان  ونتيجة طبيعّية ال مفر منها
باالغتاب تجاه ما ينتجه، فاإلنتاج يصبح  
موضوعا غريبا بالّنسبة ملنتجيه ، وال يشعر  
منتجه بأّي رابطة به، هذه العملية توّلد اغتابا  
شامال بسبب آلّية االستغالل التي يتحّكم بها  

 22رّب العمل  

ولعّل دراسة هذا املوقف تحيل إىل الّتقاطع بني  
عرب والغربّيني إىل أصل هذا  املفكرين ال 

املصطلح ، إذ اّتفقوا على أّنه وجد بوجود  
اإلنسان ، وذلك ألّنه ظاهرة مالزمة له ...  
فهاهو أفالطون يؤسس لفكرة االغتاب بوعي  
حيث جعل فكره بذاته أّول اغتاب واع ، عندما  
قّسم العالم إىل مطلق ووجود ، واملطلق هو عالم  

الّظالل والّصور املشّوشة   املثل والوجود هو عالم
، ثّم كانت جمهوريته تجسيدا لهذه الفكرة  

 23االغتابية  

وهنا تجدر اإلشارة إىل املاهية الحقيقية  
لالغتاب عند الوقوف على مقولة سقراط  
"اعرف نفسك" ، التي تجّسد غربة وضياع  
اإلنسان نتيجة عدم معرفته لنفسه وماهّيته،  

اب إىل أوروبا لتنمو  وبعدها انتقلت ماهّية االغت
هناك إذ وجدت املناخ املناسب واألرضية املالئمة  
، لتشغل حّيزا واسعا لدى املفّكرين وعلماء  
الّنفس ، وهو ما نلمسه عند جون جاك روسو،  
عندما تحّدث عن اغتاب حقوق الفرد الّطبيعية  

 24لصالح املجتمع  

وقد وجد هيغل دواء الغربة االجتماعية وذلك  
ب نفسه حيث يرى أّنه من الضروري  باالغتا

االندماج داخل املجتمع واالغتاب عن الّذات  
الّشخصّية واالنفصال الّتام عنها، وهكذا بإمكانه  
االنسجام مع محيطه ، حيث يحدث اتحاد الفرد  

،  25بالجوهر االجتماعّي نتيجة لتنازله عن فردّيته 
وكأّنه يعالج االغتاب باالغتاب ، فدواء هذه  

ة حسب ما يراه هيغل هو أن يتجّرد الفرد  العّل
من ذاتّيته وينصهر ويذوب يف املجتمع من أجل  

 تجاوز هذه العزلة .. 

كما يمكن الحديث عن نوعني من االغتاب:  
إيجابّي وسلبّي وبذلك يكون قد وصل إىل  
ازدواجّية الداللة  يف املصطلح، فهو يرى فيه  

  فااليجابيّ 26معنيني ، معنى إيجابي وسلبي 
يّتسم بالّتوّجه نحو اإلبداع ، والكشف عّما يكتنز  
يف الّنفس البشرّية ويضبط تقّلباتها حسب  
الظروف املحيطة بها، أّما االغتاب الّسلبّي  
فيقود صاحبه إىل الّتشّتت والّضياع لعدم معرفة  
الّذات لذاتها وبقائها حبيسة الغموض  والّتقوقع  

.. 

تاب بالجانب  يف حني أّن كارل ماركس ربط االغ 
االقتصادي وجعل منه األصل لكّل اغتاب آخر ،  
إذ رّكز على الّتناقضات بني الفرد وذاته وبني  
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الفرد وعمله وبني الفرد ومجتمعه، وهو يرى بأّن  
الّرأسمالّية جّردت الفرد من إنسانّيته وحّولته  
إىل مجّرد سلعة حني أّكد بأن" العامل مستغّل  

الّنظام الّرأسمالي،   وأّنه مغتب يف عمله يف
 27حيث يصبح منتوجه غريبا عنه 

وهنا يصبح االغتاب حتمّية ال مفّر منها يف  
عملية اإلنتاج لكون الفرد يحّس باالغتاب عّما  
ينتجه وهو ما ينعكس على ذاته ووجوده،  
فالعامل يكد ويجّد لتكون االستفادة يف الّنهاية  

تطيع  لرّب العمل، فهو إذن يصنع املنتوج وال يس
امتالكه بسبب امللكّية الخاصة ، وهذا ما تؤكده  
املقولة الّتالية: كّلما زاد نتاج العامل قّل ما  
يستهلكه، وكّلما ازدادت القيم التي يخلقها  
تدّنت قيمته، وكّلما ازداد كمال شكل ما ينتج زاد  
تشّوهه) العامل ( ، وكّلما ازداد الّطابع الحضاري  

، وكّلما ازدادت القّوة  ملا ينتج ازدادت همجّيته 
الكامنة يف العمل أصبح العامل عاجزا، وكّلما  
توّهجت الروح التي يودعها يف العمل تقّلصت  

 28روحه وغدا عبدا للطبيعة  

وبعد ذلك انتقل مصطلح االغتاب إىل ميدان  
الفلسفة أين عرف رواجا كبريا ، إذ كان موضوعا  
خصبا لدى أعالم الفلسفة وبالخصوص الفلسفة  
الوجودّية التي انقسمت إىل شّقني : أوىل تعتمد  
على الّدين و الّثانية تعتمد على اإللحاد، ومن  
خالل ما استندت إليه الوجودّية جعلها تختلف  
مع غريها ولعّل االختالف األساسّي يكمن يف أّن  
الفلسفات والعلوم الّسابقة على الوجودّية ترى  

كس  إمكانية عالج االغتاب ، حيث رأى مار
وعلماء الّنفس أّن االغتاب ظاهرة عرضّية تنشأ  
يف ظروف نفسّية واجتماعية ويف أوضاع  

 29اقتصادية يمكن تجاوزها  

 Jean Paulكما ورد عند جون بول سارتر 
Sartre    ،أّن اإلنسان يوجد أّوال وقبل كّل شيء

ويواجه نفسه ، وينخرط يف العالم ثّم يعرف  
 30نفسه فيما بعد  

 

 

 

 بني الغربة واالغتاب : -1-6

عادة ما يرتبط مفهوم االغتاب بالغربة ولكن  
يصعب تحديد الفرق بينهما، ملا لهما من تداخل  
يف املعنى وتشابه يف الّلفظ، وقد يؤدي أحدهما  
إىل اآلخر وال يكون الفيصل إّلا بتذّوق الّنص  
واكتشاف أبعاده، وقد استخدمه الّدارسون  

عّما يستشعره اإلنسان  الغربّيون للتعبري 
الحديث من غربة كونّية وما يحّسه من زيف  
الحياة وعمقها وما يلحظه على عالقات األفراد  
ببعضهم البعض من سطحّية واستغالل وال  

 31إنسانّية  

الغربة تتجّلى عند شعرائها من خالل تطرقهم  
إىل الطبيعة فالجمال املادي املحسوس ال  

غاية يف  يستهويهم ، وجمال الكون ليس 
نظرهم وإّنما مجّرد مالذ للهاربني وتسلية  
للمبدعني، فالغربة تتجّلى يف إثارتها ملشاعر  
وأحاسيس الوطنّية والّشوق والحنني حينما يبعد  
الّشاعر عن وطنه ... والغربة يف عمومها هّي  
رباط وجدانّي لشعراء املهجر كونت شعرهم  
بالبكاء واألنني وأصبح إحساسهم تصويرا  

 32تهم ولقلوبهم املمّزقة  لحيا

أّما االغتاب فتختلف نظرة شعرائه للّطبيعة إذ  
يجعلون منها مأوى لهم ويرونها مثاال لسالم  
اإلنسان لدرجة امتزاجهم بالطبيعة واندماجهم  
معها إذ يسكنون إليها لتزول وحشتهم،  
فاالغتاب فيه نزوع صويف وعودة إىل اهلل  
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بد وتطّلع أصحاب  والّنظر نحو الّسمو وترّقي العا
األرواح الخفيفة والّنفوس الّشفافة وكما يأوي  
شعراء الغربة للمكان فشعراء االغتاب  
مسافرون دائما عرب الّزمان يستجعون فيه  

 33الّطفولة واألحالم  

هناك فرق كبري بني الغربة و االغتاب لكون  
الغربة تحمل بني ثناياها معاني العزلة التي  

ن عن محيطه وعامله املرتبط  تعني انفصال اإلنسا
باملكان، يف حني يتجّلى االغتاب يف االنفصال  
املعنوي حّتى وإن عاش اإلنسان يف عامله وبني  

 أهله ومجتمعه. 

 مظاهر االغتاب: -2

ينبغي أن تتوفر مجموعة من املميزات والعناصر  
الضرورية لتحّس الّشخصّية باالغتاب سواء  

الجتماعي( وهذه  الداخلي) ذاتي( أو الخارجي )ا 
املميزات قد تكون مشتكة بني األفراد الذين  
يشعرون باالغتاب ، ويف هذا الّصدد حري  
التنويه  إىل تصنيفات ليفني سيمان التي لخصها  
يف: العجز، الال معيارية ، العزلة االجتماعية  
وفقدان املعنى أو املغزى ، واالغتاب الّنفسّي كله  

ها سيمان تمثل مظاهر  هذه العناصر التي نوه إلي 
االغتاب لدى الشخصية اإلنسانية وأخذ سيمان  
بتفسريها وفقا ملا تمليه عناصر التحليل الّنفسي  

 34لهذه املكّونات

 العجز :   -2-1

وفيه يحّس الفرد بالعجز، والفشل نحو ما يصبو   
إليه، وشعوره باإلحباط الّناتج عن وجود فجوة  

 35اه حقيقة بني ما يتوقعه من نتائج، وما يتمن
فالفرد يصري مغتبا إذا انتابه إحساس بالعجز  
والفشل إزاء مالم يستطع تحقيقه من مطامح  

 وآمال، فال يكون مستعدا لتلك الّنتائج. 

   الال معيارّية:   -2-2

يدّل هذا املظهر على ضياع الفرد وتشّتته       
وزوال املعايري واضمحاللها لكون الفرد مفتقرا  

ية التي تساعده على ضبط  للمعايري االجتماع
السلوك أو عدم قدرته على االندماج يف القيم  
الجديدة للمجتمع، أو شعورهم بضياع املعايري  

   36التي كانت تحظى لديهم باالحتام  

هذا اإلحساس بالّتشّتت نتاج مقارنة الفرد  
لظروفه والظروف الّطارئة عليه، ووضع تلك  

 يرغب. املعايري يف ميزان القياس حسب ما 

 العزلة االجتماعية: -2-3

يف هذا املظهر يحّس الفرد باالنعزال التام أو   
الجزئي عن املجتمع الذي يعيش فيه، سواء كانت  
العزلة ثقافية أم غري ذلك، كما يحس بأّنه غري  
قادر على التكّيف ضمن املجتمع ، والعيش فيه  
ضمن أطر الحياة املختلفة كما يريدها هو، وإّنما  

ساسه متلّخصا يف طبيعة االنعزال  يبقى إح 
 37االجتماعي للمكّونات التي تحيط به

يمكن اإلشارة هنا إىل ذلك الفرد الذي يحّس أّنه  
يعيش يف مكان ال  يناسب طريقة تفكريه مّما  
يجعله يعاني من الكبت وبالتالي يمتنع عن  
إخراج أفكاره وهو ما يدخله يف دوامة مع نفسه  

 ب. تقوده حتما إىل االغتا

 انعدام املعنى أو فقدان املغزى:  -2-4

يعّد هذا املظهر من أشّد املظاهر وقعا على  
الّنفس، ويزداد شّدة حينما تسلم الّنفس بأّن  
الحياة التي يعيشها ال معنى لها، وأّن كّل ما  
يحيط به ال مغزى له، وال قيمة لوجوده ، فإّنه  
يأخذ باإلحساس أن هذه املكّونات ال تؤدي  
هدفا، ثّم يتبع ذلك إحساسه بعدم الّرضا عن  
هذه املكونات و األعمال واألحاسيس، خاصة إذا  
ارتبطت يف بعض األحيان بما يتبّناه املجتمع من  

 38حوله كالّتفرقة العرقّية على سبيل املثال 
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 االغتاب عن الّنفس: -2-5

يثري هذا املظهر مسألة عدم الّرضا عم الّنفس،  
عن الّذات، كما يحّس أّنه ال   والّشعور باالنفصال 

ينتمي إىل نفسه أو ذاته،فهو يعاني من هذه  
االزدواجية يف الّطرح، ويعانيمن فقدان الّثقة  
بالّنفس، ورّبما كانت هذه املشاعر نتيجة  
لحاالت مّر بها اإلنسان يف سنوات عمره األوىل،  
بقيت يف مكنوناته الّداخلّية، وأخذت بالتأثري يف  

 39لديه  عناصر الحياة

االغتاب عن الّنفس هي التي يعّبر عنها  
باالغتاب الّنفسي، أو االغتاب الّذاتي وكالهما  
يدل على اإلحساس بالغربة تجاه الّنفس وعدم  

 االنتماء . 

تعّد هذه مجمل املظاهر التي يمكن للفرد أن  
يتعّرض لها ، وليس شرطا اجتماع كّل هذه  

ه  املظاهر يف فرد واحد حتى يصح تسميت
باملغتب، فيمكن للفرد أن يّتصف بمظهر من  

 املظاهر الّسابقة، وقد يّتصف بها كّلها. 

 أسباب االغتاب وعوامله:  -3

تتنّوع أسباب االغتاب ، ويختلف مدى تأثريها  
من شخص آلخر ومن مجتمع آلخر، ويمكن حصر  
الّتقسيمات التي قّسمت ألجلها أسباب  

 االغتاب إىل ما يلي : 

 ذاتّية:  أسباب  -3-1

تعترب الّذاتية من أبرز األسباب التي تقود إىل  
لالغتاب ، ذلك أّن اإلنسان إذا أحّس أّنه غريب  
عن ذاته، وأّنه قادر على الّتعامل معها، فإّن ذلك  
من شأنه أن يقوده إىل اغتاب مؤكد وحتمّي ،  
فال بّد لإلنسان أن يكون قادرا على فهم ذاته،  

 40ها ومتمّكنا من التعامل مع 

ومعرفة اإلنسان لذاته غري كافية وحدها رغم  
أهمية ذلك، بل يجب تقّبل األمر على ما هو  
عليه، وعدم الّتقّبل الّذاتي يؤدي إىل وضع أهداف  
للحياة ومستويات طموح غري منسجمة مع  
اإلمكانيات املتاحة زيادة أو نقصان ويف الحالتني  
خيبة أمل وضعف ثقة وسوء تكّيف ، فالبد من  

دير الّذات واحتامها وإعطائها قيمة إيجابّية  تق
وأن يشعر معها الفرد بجدارة كافية إلحراز  
الرضى الّذاتي، فالعوامل الّذاتّية تكمن يف داخل  
الفرد الذي توجهه تكويناته واستعداداته  
وقدراته البدنية والعقلية والّنفسية نحو التكّيف  

   41والّسواء السلوكي أو الال تكيف واالغتاب 

 أسباب اجتماعية : -3-2

اإلنسان بوصفه كائنا اجتماعيا يتأّثر بالعوامل  
البيئّية واملجتمعّية التي تحيط به،ويكون لهذه  
العوامل سببها يف تشكيل شخصّيته، وإظهار  
عناصر نفسّيته، فإّن املجتمع بكل ما فيه من  
مكونات له تأثري املباشر على الفرد، وهذه  

إىل أخرى ، ومن زمان   املؤثرات تختلف من بيئة
إىل آخر، فاملؤثرات التي كانت قبل قرنني من  
الزمان، ليست هي ذاتها يف العصر الحاضر، كما  
أّن املؤثرات التي تربز يف عصرنا الحاضر ليست  
هي ذاتها التي ستؤثر يف القرون املقبلة على  

 42البشرّية

 األسباب الّثقافية:  -3-3

ط بالفرد يف  إّن املكونات الثقافية التي تحي
مجتمعه تؤثر فيه ، فإذا كان ثّمة اختالل يف هذا  
املكّون الّثقايف، فإّنه ال شّك سيؤدي إىل اختالل  
يف نفسية هذا اإلنسان، ومن ثّم تقوده إىل  

 43االغتاب والغربة 

 األسباب االقتصادية:  -3-4
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ال تعّد األسباب االقتصادية أقّل شأنا من  
ون الجانب  األسباب التي ذكرت سابقا، لك

االقتصادي وثيق الّصلة بالعجز ، فالفرد املعدم  
الذي يقع يف ضائقة اقتصادية يحّس بالعجز  
وانغالق األبواب والّسبل يف وجهه ليجد نفسه  
يف خانة االغتاب، واإلحساس بالغربة يف مكانه  
وموضعه ، األمر الذي يؤدي به إىل التمحور حول  

نفسّية   ذاته، ورّبما قاده ذلك إىل مشكالت 
كربى، قد يكون االغتاب واحدا من أهّمها  

 44وأبرزها 

ومن هنا فإّن األسباب السالفة الّذكر تعترب من  
أهّم األسباب املؤدية إىل إحساس الفرد  
باالغتاب والغربة يف املجتمع، أو يف الّدين أو يف  
الّنفس أو يف الفكر أو يف املهنة ، أو ضمن أّي  

 االغتاب. شكل من أشكال 

ويبّين املستشرق فروم أّنه يمكن الّتخّلص من  
االغتاب بأسبابه املختلفة عن طريق ربط  
األفراد أنفسهم باآلخرين بروح من العمل  
الجماعي املشتك أو يف الخضوع للسلطة  
واالمتثال للمجتمع، ففي الحالة األوىل يستخدم  
اإلنسان حرّيته الحقيقّية لتنمية مجتمع أفضل  

فيه االنتماء والّترابط، بينما يف الحالة  يسود 
الّثانية يكتسب اإلنسان قيدا جديدا يعطيه  

    45شكال جديدا من األمان 

 

 

 أنواع االغتاب : -4

يعّد االغتاب ظاهرة إنسانّية تتجاوز حدود  
الّزمان واملكان فحيثما وجد اإلنسان حتما ثّمة  
اغتاب بمختلف أنواعه، ونظرا لغموض  
املصطلح وميوعه الذي يستوجب تحديد أنواعه  

حسب ما وصلت إليه استنتاجات الّدارسني،  
 ومن أهّم األنواع : 

 االغتاب االجتماعي : -4-1

يعترب هذا الّنوع من االغتاب من الّسلبّيات التي  
تؤّثر على املجتمع والفرد على حّد سواء، فيكفي  
أن يتعّرض الفرد وسط مجتمعه للّتهميش  

صاء الّتام ما يضطّره إىل العزلة أو االنعزال،  واإلق 
ليتّتب عن ذلك شعور بعدم االنتماء واالنفصال  
عن مجتمعه، فيقطع بذلك كّل الّروابط التي  
تربطه باملجتمع ، فينكفئ املرء وينطوي على  
ذاته، ويشعر بالفردانّية، ومن ثّم تنجم عن هذه  

 46الحالة توترات نفسّية من عقدة وكآبة وحزن . 

فاالغتاب االجتماعي عبارة عن انفصال الفرد عن  
املجتمع وعّما يسوده كلّيا، والّتعايش مع املشاعر  
التي تعقب ذلك من ألم وحسرة وإحباط، وهذا  
األخري عائد إىل طبيعة مخزون الالوعي الذي  
استقّر يف نفس هذا اإلنسان ومن ثّم وجد أّن  

الذي   هذا املخزون ال يتوافق مع طبيعة املجتمع
يعيش فيه، األمر الذي يخلق شيئا من الّتغاير  
والّتخالف بني ما لدى هذا اإلنسان ، وما يمليه  
مجتمعه عليه من جانب آخر، ومن هنا يقضي  

 47هذا اإلنسان حياته غري كامل الّنمو. 

ويتعّلق االغتاب االجتماعي غالبا بحياة الفرد  
افق  ضمن املجتمع الذي ينتمي إليه، فإذا غاب الّتو 

بني الفرد ومجتمعه فإّنه سيصل به إىل  
اإلحساس بنفسه غريبا عن الجماعة خصوصا إذا  
كان املجتمع ال يستطيع تلبية رغباته، ومن أجل  
هذا تظهر مجموعة من العوامل واألسباب التي  
تؤدي بالفرد إىل الوقوع يف براثن االغتاب  
االجتماعي ، وقد يشعر باالغتاب إن لم تكتمل  

ه من خالل رفض الّتوافق مع املؤسسات  فردّيت
الّثقافية واالجتماعية وتوقعات اآلخرين ، كما  
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يحدث االغتاب لإلنسان عندما ال تتاح له  
الّظروف املالئمة لتطوير شخصّيته من خالل  
املشاركة يف نشاط إنتاجي موّجه ذاتيا يجّسد  

 48ذاته. 

 االغتاب الّنفسي :  -4-2

االغتاب ففيه يشعر  هذا الّنوع من أشّد أنواع 
اإلنسان بالعجز عن الّتواصل مع محيطه،  
وصعوبة الّتفاهم مع الّناس رغم عيشه بني أبناء  
جلدته ويف بلده ، ومن ثّمة يظهر الّتقاطع جلّيا  
بني االغتاب الّنفسي واالجتماعي، فكالهما  
يؤدي إىل اآلخر، ويف حالة االغتاب الّنفسي  

املوضوع من املسرح  ينتقل الّصراع بني الّذات و
الخارجي إىل املسرح الّداخلي يف الّنفس  
اإلنسانّية، إّنه اضطراب عالقة الّذات باملوضوع  
على مستويات ودرجات مختلفة تقتب حينا من  
الّسواء وحينا آخر من االضطراب وقد تصل إىل  

   49اضطراب الّشخصّية

وثّمة مظاهر متنوعة لهذا الّنوع وأسباب عّدة   
ا إىل اعتزال الّناس واالنطواء حول  تعو صاحبه 

الّذات ، فمن بني الّدواعي واألسباب ما يرتبط  
بالّتغرب عن األوطان واالبتعاد عن األهل، وهذا  
الّتخلي عن الوطن يتسبب يف إحداث خلل  
بمشاعر اإلنسان ويخلق يف نفسه مزيجا من  
مشاعر الحنني للوطن واألهل ومشاعر األسى  

بحلوها ومّرها داخل   على فقدان تلك األيام
الوطن، مثلما كان عند الشعراء الّصعاليك حني  
ابتعدوا عن أوطانهم وفارق بعضهم دياره التي  
عاش فيها، إّلا أنهم أخذوا يحضون على التغّرب  
واالغتاب ، وذلك واضح يف قصائدهم التي  
نقلت إلينا كما جاء يف شعر عروة بن الورد  

 50يحض فيه على الغربة واالغتاب 

تجدر اإلشارة هنا إىل أّن الّشعراء هم أكثر من  
يعانون من هذا االغتاب كونهم أرهف حّسا  
وابلغ تأّثرا من غريهم، ومرجع ذلك إىل رغبتهم  
يف تحقيق تلك الّذات املثالية، األمر الذي يجعل  
اإلحباط يتسّلل إىل نفوسهم وهو ما ينعكس يف  

 أشعارهم .. 

 ني : االغتاب الّزماني واملكا -4-3

االغتاب املكاني اغتاب مادّي محسوس يعانيه  
الفرد جّراء بعده  عن وطنه وأهله وأحّبته، إن  
بالّنفي وإن بالهجرة، فيستبد به الحنني ويقّد  
مضجعه لتاوده صور املكان الذي ترعرع فيه،  
وما يزال يخشى فراق األرض التي ينشأ بها  

ي يفزعه  ويحّس بالحنني والغربة أينما اّتجه فالّنف
 51والهجرة تضنيه . 

االغتاب املكاني ال يتّم إّلا بالعودة إىل املربع  
األّول الذي نشأ فيه، وبذلك يخمد نار الّشوق 

 والحنني.

أّما االغتاب الّزماني والذي يحّس فيه الفرد أّنه  
يعيش يف زمان غري زمانه وما ذاك إّلا نتاج  

،  التساع الهّوة والفجوة بينه ومن يعيش معهم
فهو محتاج إىل هروب نفسّي وروحّي إىل عالم  
مثالي يصبو إليه تتعايش فيه روحه بأفكاره التي  
يؤمن بها وانتمائه الذي يريده، وتتمّثل الغربة  
الزمانّية يف شعور الفرد بحاجته إىل الفرار من  
بيئته فيختار لنفسه بيئة أخرى يحيا بروحه فيها  

ها ما يتصّوره  ويحّلق يف أجوائها بخياله، ويجد في 
من فسيح رحابها متنّفسا له وعوضا عّما ضاق  

 52من بيئته التي لم يحتملها. 

 االغتاب الّديني : -4-4

يعّد أحد أبرز أنواع االغتاب إذ يحّس فيه  
صاحبه أّنه يقيم يف مجتمع ال يلّبي رغباته  
الّدينّية، وال يساهم يف بناء حياته الدينّية التي  
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الّديني يبصم على وجوده  يتمّناها، واالغتاب 
يف األديان الّثالثة املهيمنة ممّثلة يف اإلسالم،  
املسيحّية واليهودّية، غري أّنها تّتفق على مفهوم  
واحد لالغتاب ويتمّثل يف انفصال اإلنسان عن  

امللّذات والّشهوات   –اهلل وانفصاله عن الّطبيعة 
عن اإلنسان ) غري  –وانفصال اإلنسان )املؤمن( 

من (، حيث أّن االغتاب ظاهرة غري حتمّية  املؤ
يف الوجود اإلنساني وحياة اإلنسان على األرض  

 53ما هي إّلا غربة عن وطنه الّسماوّي . 

 االغتاب الفكري :  -4-5

يتقاطع االغتاب الفكري مع االغتاب الّنفسي  
لكونهما ينحصران يف خانة الغربة املعنوّية غري  

ويفتقان يف كون االغتاب الّنفسي  املادّية، 
يستوطن القلب وما يحويه من هموم الّروح، أّما  
االغتاب الفكري فيستوطن العقل والفكر وما  
يحويهما من هموم وتأّمالت متعّطشة للمعرفة  
ومتحرقة لكشف حجب الغيب، يقول فهمي  
ماهر حسني يف هذا الّصدد ال يكاد يجد فلسفته  

كر املتصارعة يف العالم  هادية وسط دراسات الف
.54 

 االغتاب السّياسي : -4-6

هذا االغتاب متفش بشكل كبري يف املجتمع  
املعاصر عموما، وعلى وجه الخصوص املجتمع  
العربي لكون الفرد املغتب يحّس أّنه ال يساهم  
يف الخروج بقرارات مؤثرة من الّناحية السّياسية  

سة  ، حيث يشعر أّنه ليس لديه دور يف السيا
 55وأّن صانعي القرارات ال يضعون له أّي اعتبار  

ويقصد باالغتاب السياسي كذلك الّشعور  
بالعجز يف مجال السّياسة وكذا العزلة وعدم  
صنع القرار املتعّلق بمصلحة بلده وأّنه عنصر  

 غري فّعال يف املجتمع السّياسي . 

 االغتاب املهني : -4-7

واع ولديه  هذا الّنوع حديث مقارنة بباقي األن
ارتباط وثيق بالجانب االجتماعي حيث يطمح  
كّل فرد يف املجتمع للحصول على عمل يوّفر له ما  
يبتغيه ويغنيه عن سؤال الّناس،  حّتى يكون به  
طرفا فاعال، فضال عن تأثريه يف الجانب  
االقتصادي، فالعمل إذا تحقيق للّذات وفقدانه  

قّدم  يدخل الّذات يف االغتاب، فقد أحدث الت
الّتقني الذي حصل يف القرنني املاضيني تغّيرات  
عميقة يف طبيعة العمل، ففي ظل التخّصص  
الّدقيق والّتعقيد الّشديد أصبح العامل ال يرتبط  
إّلا بجزء صغري من عمله ، مّما أفقده االنسجام  
والّتأقلم مع هذا العمل ، وبالتالي برزت مظاهر  

لعمل ،  الشعور بالوحدة والغربة عن محيط ا
وهذه املشاعر تحمل بني طّياتها عدم الّرضا،  
وفقدان االنتماء الوظيفي واختفاء روح املبادرة  
واملسؤولّية وغريها من املظاهر السلبّية التي  

 56تختلف بني العاملني. 

تختلف األسباب وتتنّوع حتى تؤدي إىل نوع من  
أنواع االغتاب الّسالفة الّذكر، وتربز قّوة الّتأثري  
متفاوتة من شخص إىل آخر، ومن مجتمع إىل آخر  
بحسب حّدتها ، وعلى العموم تساهم هذه  
األسباب يف تشكيل عناصر االغتاب، ويمكن  
حصرها يف أسباب ذاتّية تتعّلق بالّنفس  

ة، وأخرى اجتماعية ترتبط بالعوامل  اإلنسانّي
املحيطة باإلنسان، كما نلمس وجود األسباب  
الّثقافّية التي تتمحور حول الجانب الفكري  
والّثقايف لدى اإلنسان، عالوة على وجود أسباب  

باعتبار أّن اإلنسان يتأّثر بالجانب  اقتصادّية 
املادي ، وللّتخّلص من االغتاب يتوجب مواجهته  

أمام كّل الّتحّديات الّنفسية واالجتماعّية   والوقوف 
،الّثقافّية والّدينّية التي من شأنها أن تكون عوامل  

 لبعث ظاهرة االغتاب ... 
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 شعرية شخصية املرأة يف رواية غادة أّم القرى ألحمد رضا حوحو 

 دكتوراه   زكرياء قارة عشرية، طالب  اسم ولقب الّطالب 

 –أ    –علي مداني ، الرتبة: أستاذ محاضر   اسم ولقب املشرف 

 أصوله ومرجعياته وآفاقه يف الجزائر  مخرب الخطاب الحجاجي 

 –تيارت    –جامعة ابن خلدون  

 

 ملّخص:  

رضا حوحو  نهدف من خالل هذه الّدراسة إىل استجالء الصور التي رسمها أحمد 
للمرأة يف روايته غادة أم القرى، وذلك من خالل التعّرف على مختلف املواضيع التي ارتبطت  
بها املرأة يف روايته، وهذا ملا للمرأة من مكانة يف املجتمع، مكانة رّبما كانت السبب يف  

تلفة  اختيارنا لهذا املوضوع بالّدراسة، خاّصة وأّن كل أديب يعالج هذا املوضوع برؤية مخ
نابعة عن أفكاره وثقافته، وعليه ستحاول هذه الورقة البحثّية اإلجابة عن تساؤل رئيسّي  

 مفاده: كيف صّور أحمد رضا حوحو املرأة من خالل روايته غادة أم القرى؟ 

 .مرأة، صورة، رواية، سرد، مغاربي الكلمات املفتاحّية:  

Abstract : 

Through this study, we aim to elucidate the images that Ahmed Reda 

Houhou drew for women in his novel Ghada oum al-Qura, by identifying 

the various topics that women are associated with in his novel, and this is 

because of the position of women in society, a position that may have been 

the reason for our choice of this topic With the study, especially since 

every writer deals with this topic with a different vision stemming from his 

ideas and culture, and therefore this research paper will try to answer a 

main question: How did Ahmed Reda Houhou portray women through his 

novel Ghada oum al-Qura? 

 

les mots clés: Femme, image, roman, narration, Maghreb. 
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 مقّدمة:  

طاملا شّكلت املرأة موضوعا هاّما  
ومحورّيا يف الرواية العربّية، وقضّية  
حّساسة خولت لها اعتالء عرش املواضيع  

املاّدة الخام التي يتنافس  املدروسة، فكانت 
عليها كتاب الرواية رجاال ونساء، وال شّك  
أّنها تحمل أحيانا حروبا فكرّية وآراء  

تمام  متضاربة بني الجنسني، هذا االه
ج عنه تنّوع يف  الكبري من قبل الروائيني نت

الّدالالت الفنّية للمرأة، كّلها تهدف إىل  
إيصال قضايا وأفكار ورؤى للقارئ حسب  

ديولوجّية الكاتب ورّبما املجتمع الذي  إي
 ينتمى إليه. 

إّن الكتابة عن املرأة هي كتابة عن  
اإلنسان بل كتابة عن املجتمع، فاملرأة لبنة  

ومّلا كانت الرواية املعاصرة  أساسّية فيه، 
مسايرة لكّل التطّورات والتغّيرات الّطارئة  
على املجتمع، تطّرقت نصوصها لتيمة  

ها بأشكال الحياة الجديدة  املرأة يف تأّثر
من جميع نواحيها االجتماعّية والّسياسّية  
والّثقافّية، وما نحاوله يف هذه الورقة  
البحثّية هو البحث عن الكيفّية التي صور  
من خاللها الروائّيون والروائّيات لعنصر  

باالعتماد  كإشكالّية محورّية، وهذا املرأة 
ة  ق األمر بروايعلى نموذج واحد، ويتعل 

 مد رضا حوحو. غادة أم القرى ألح

املكانة املمّيزة التي تحتّلها املرأة  إّن 
يف املجتمع والحيز الواسع املتوّسع شيئا  
فشيئا هو أكرب دافع دفعنا إىل دراسة هذا  
املوضوع، والبحث يف أغواره، خاّصة مع  
تعدد الثقافات وسهولة تنقلها بني مجتمع  

نشهده   وآخر نتيجة العوملة والتطور الذي 

اليوم، حتى إّن نظرتنا للتاريخ تخربنا عن  
ذلك التطور الذي عرفته املرأة بني حضارة  

 وأخرى وبني عصر وعصر. 

املرأة يف الرواية العربّية     -1
 املعاصرة:  

ارتبط عنصر املرأة يف الرواية  
العربّية املعاصرة بألوان مختلفة من  
املعاناة، خاّصة مع املساعي املتعّددة للكثري  

املفكرين الّدعني إىل إصالح شامل   من
ألوضاع املجتمع العربّي، يف خضّم هذا  
أخذت دالالت املرأة تتغري تدريجّيا يف  
األعمال األدبّية العربّية، فأخذت تظهر  
بأوجه وأشكال جديدة غري معهودة، ذلك  
أّنها لم تعد وسيلة ترفيه وتسلية ومتعة  
كما كانت سابقا، بل أصبحت جزءا ال  

من مفهوم اإلنسانّية وصورة بارزة   يتجّزأ
من صورها، لها من القدرات ما يمّكنها  

 . دخول أّي مجال يف مختلف ميادين الحياة

إن تصوير املعاناة االجتماعّية للمرأة  
على غرار ما نجده عند نجيب محفوظ  

يث الذي طرأ  وأمثاله صورة من صور التحد
من ذلك الرواية،   ، على اآلداب العربّية

حيث شّقت طريقها بسرعة فائقة وراحت  
تصور واقع املجتمعات العربّية آالمها  

كما أسلفن   وآمالها، من ذلك تصويرهم
منّية مختلفة معّبرين  واقع املرأة يف حقب ز

بشكل مباشر أو غري مباشر عن نظرة  
 املجتمع إىل هذه الفئة من البشر.  

ب مع  إّن مساهمة املرأة جنبا إىل جن
الرجل يف بناء األسس اتي يقوم عليها  
املجتمع هي الّسبيل الوحيد الذي يفضي  
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إىل الّنهوض بالفكر والحياة من مختلف  
جوانبها، ذلك أّنهما شريكان يف هذه  
العملّية، بل إّن الروائيني غالبا ما فّسروا  
وأرجعوا تخّلف املجتمعات إىل سوء  

بل   التعامل مع املرأة قسوة وعنفا وظلما،
يكاد يجزم البعض أّن دور املرأة يف املجتمع  
أكثر من دور الّرجل ويف هذا الصدد يقول  
شكري عّياد: " تجربة الفتاة أخصب  
التجارب يف مجتمعنا، ألّن سمات التغّير  
تنعكس عليها، وتصاحب حركته إىل  
املستقبل، وتكشف مشاعر التغيري التي  

ول  مّر بها املجتمع ككّل، بحيث يمكن أن نق
إّنها تصلح من الّناحية الفنّية ان تكون رمزا  

 1له".

تعّددت الصور والّدالالت التي  
ظهرت بها املرأة يف الرواية العربّية عموما  
واملغاربّية خصوصا سواء كانت أّما، أختا،  
بنتا،  زوجة، ثائرة أو مناضلة، فمنهم من  

ة  بصّورها مالذا للظلم والقهر مع مطال 
بتصحيح واقعه معها وعدوله عن ما  للرجل 

ارتكبه ضدها من غلط، ومنهم من صورها  
ثائرة على املجتمع وأعرافه التي تضيق  
عليها الخناق وتسلبها حريتها، فهي تحاول  
إثبات ذاتها وفرض نفس بالبحث عن  
مكانة يف املجتمع، أو الركض وراء قصة  
حب تعتليها أحالم نرجسّية، وغري ذلك  

، إّلا أّنها تلتقي يف كونها  كثري من الصور
رموزا معّبرة عن الواقع الذي تعيش فيه،  
فاملازنّي يرى أّن املرأة أكثر تمّثيال للنوعية  
يف حني أّن الرجل أكثر تمثيال للفردية،  
بينما يراها العّقاد مظهرا للقّوة التي  
يبديها كّل شيء يف الوجود وكّل شيء يف  

جد  اّلإنسان، وعند نجيب محفوظ ال يو

ثّمة حركة بني الرجال إّلا وراءها امرأة،  
فاملرأة يف حياتنا تلعب الدور الذي تلعبه  

 . 2قوة الجاذبّية بني األجرام والّنجوم" 

نة  على هذا األساس نعترب تلك املكا
لبنة أساسّية يف  املهّمة التي تحتّلها املرأة 

إّن حركة املجتمع ترتبط   املجتمع حيث
 . بحركتها سلبا أو إيجابا

 املرأة  والعمل الّروائي اإلبداعي:   -2

هناك عالقة  وطيدة بني املرأة   
واإلبداع ، أما ترى أن امللهم األّول للمبدعني  
هو املرأة، سواء كان عملهم شعرا أو نثرا  

كمبدعة يف عديد   بل برزت املرأة 
املجاالت، لكن على الّرغم من ذلك نجد  

،  ني ععدد املبدبعدد املبدعات قليال مقارنة 
ال لشيء سوى أن األمر يرجع أساسا إىل  
مجموعة من العوامل االجتماعية التي  

، فاملرأة العربّية محاطة  فرضت عليها هذا 
بقيود صارمة، قد نجدها أحيانا ناتجة عن  
قوانني عائلية وأحيانا أخرى نتاج عادات  
وتقاليد املجتمع، وشملت هذه القيود فكر  

وهو ما منعها التعبري عن   املرأة وإبداعها،
مكنوناتها ومشاعرها وما يخطر ببالها،  
والصواب أنه كان البّد من التسهيل على  
املرأة حتى تنتج أعمالها األدبّية، فهي  
الشّك أكثر أعباء من الرجل، ذلك أّن مهّمة  
االعتناء ببيتها وأبنائها تقع على عاتقها  
وهو ما يقّلص دائرة اإلبداع لديها، كما  

ّنها لهذا السبب ال تستطيع مواكبة  أ
التطّورات حضوريا مثل املؤتمرات  
وامللتقيات وما شابه ذلك، وال يخفى علينا  
أّن مثل هذه التنظيمات تبقي املبدع على  

 اتصال دائم بما هو جديد أدبّيا وثقافّيا. 



  1ع1م                                  2021مجلة املشكاة                                        جوان 

 
74 

على الّرغم من هذه املعيقات  
استطاعت املرأة املبدعة روائيا تحقيق  

يف الجانب الروائي، وصورة   مكاسب مهّمة
ذلك تظهر يف بروز أسماء روائية  
مشهورة غنّية عن التعربف، بل ظهر فرع  
جديد ُضّم إىل فروع األدب األخرى يف  
مجال الرواية وأصبح محط األنظار ومحّل  
االهتمام، والحديث هاهنا يخص األدب  
الّنسوي الذي ما لبث النقاد يجودون بكم  

دية حوله ملا له من  هائل من القضايا النق
أهمّية يف األدب، فبعد أن كان املغاربة  
يلهثون وراء كّل ما تلفظه املطابع الغربّية  
من مناهج ونظرّيات غربّية يف سنوات  
الّسبعني والّثمانني، انعطف هؤالء يف  
األلفية الّثالثة إىل القراءة الّنصّية، فكثر  
الحديث عن تيمات بعينها مثل األدب  

 .3الّنسوي 

من الّطبيعّي أن يتجه الّناقد ملثل هذا  
النوع من األدب فاملرأة هي املجتمع  
والرواية الّنسوية رواية مجتمعّية، كثرية  
األبعاد والرموز، عميقة املعاني واألفكار،  
وتحليل شخصية كاتبتها وما تبتغيه من  
كتابتها ليس بذلك اليسر الذي وجدوه يف  

 الرواية الرجالّية. 

 يف الرواية املغاربّية:  صورة املرأة   -3

يمكن أن نعترب الرواية أكثر الفنون  
تعبري عن مشاغل  ل األدبية قدرة على ا

وقد كثر قّراؤها فأدى إىل   ومشاكل العصر، 
كثرة دارسيها، فاحتلت مكانة هاّمة بني  
األجناس األدبّية األخرى، بل تصّدرتها يف  
الّنصف الّثاني من القرن العشرين،  

والنقد وما سّهل   فحظيت باملتابعة

انتشارها وتوّسعها عامل الرتجمة، الذي  
كان وسيلة مساعدة على وصول أفكار  
الروائيني إىل عدد أكرب من القّراء، ولم تعد  
الّلغة عائقا أمام قّراء الرواية من مختلف  
األجناس البشرّية، إضافة إىل إسهامات  
وسائل التواصل التكنولوجية يف توسيع  

رب العالم، خاّصة أّن الرواية  دائرة القّراء ع
اهتمت بمعالجة املواضيع والقضايا الّراهنة  
والتعبري عن الواقع االجتماعي ومختلف  
التطّورات التاريخّية والسياسّية والّثقافّية  
واالجتماعّية، وعليه فهي تحاول إفراز  

 رسائل مختلفة يف مختلف املجاالت. 

تعترب املرأة ركنا يستحيل االستغناء   
عنه يف األعمال الّروائّية، وإذا عّرجنا على  

غالبا ما تصور  الرواية العربّية نجد املرأة 
ككائن مقهور، معّذب، تابع، سلبّي،  
متشائم، خاضع للسيطرة والسلطة  
الّذكورّية، فهي غالبا ضحية العادات  
والتقاليد، ولم تخرج املرأة عن هذه  

 الّدالالت إّلا يف القليل. 

الرواية الحديثة حاولت جاهدة  
تغيري الدالالت التي جّسدتها املرأة يف  
الرواية، حيث جعلتها شريكا للرجل وندا  
له، تتحّمل معه املسؤولّية وتقاسمه  
الواجبات والحقوق، وال شّك كذلك أّن  
هذه الّدالالت الجديدة مرتبطة كّليا  

ونمط تفكريه،   بخلفيات الكاتب و ثقافته
والبيئة التي نشأ فيها وتأّثر بها، ولعّل هذا  
التغري يف النظره أفرزته عّدة عوامل على  
رأسها العوملة وما خّلفته من تأّثر وتأثري  
بني الثقافات على اختالفها، إضافة إىل  
انتشار الوعي بني الّناس واندثار معالم  
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الجهل التي سادت بسبب الحركات 
 ما يعتقد.  االستعمارّية ك

من بني كّتاب الرواية الذين ذاع  
)  صيتهم يف الجزائر أحمد رضا حوحو

( الذي يعترب أّول أديب برز  1910-1956
يف امليدان بإضفائه شكال آخر من أشكال  
التعبري على األدب الجزائرّي غري الّشعر أو  
األقصوصة أو السرية يف الثالثينات عندما  

ما يعّد الّرائد  ك ،4نشر قّصته غادة أّم القرى 
الذي وضع اللبنة األوىل للقّصة العربّية يف  
الجزائر، وهو الكاتب الذي تحّمل عبأها  
ملّدة ال تقّل عن عشر سنوات كاتبا وناقدا  
ومرتجما يف زمن خلت فيه القّصة من  

، ثّم جاء بعده أدباء جيل الّثورة  5كّتابها 
الذين يعود إليهم الفضل يف تطوير الفّن  

  مال حوحو أع الجزائر،  القصصي يف 
الكثرية من مقاالت ومسرحيات   األدبّية 

اسمه، فأصبح   خّلدت  وأعمال قصصية 
اليوم نجما ساطعا يف سماء الرواية  

والعربّية، من بني    الجزائرية واملغاربّية
الشهب التي جادت بها أقالمه نحاول  
تسليط الضوء على رواية غادة أم القرى  

رأة الحجازّية التي صور فيها مؤّلفها امل
والحياة البائسة التي تعيشها تصويرا  
دقيقا،  كما كشف ما تعانيه من ضروب  

لحرمان، وذلك التشتت الذي تلقاه فكريا،  ا
فهي مجربة على اختيار واحد من مبدأين،  
إما اتباع ذلك الشعب الحجازي الذي 
يسري على هدى عاداته ويحرص على  

غطرسته   تقاليده التي تحتقر املرأة وتنالها
وتجربه، وليس لها أن تطالب بحقوقه  
أمامه، فيجعلها دائما حبيسة سجينة  
محرومة من الّنور والحياة، واملبدأ اآلخر  

يقودها إىل اعتناق نزر بسيط من الّشباب  
الذي أخذ بحظ قليل من العلم والعرفان،  
فهو يريد أن تنسج منوال املرأة املصرّية  

فيها  وتسري يف الّطريقة التي سارت 
شقيقتها املصرّية من قبل، غري أّنه ال يجد  

من الجرأة ما يساعده على   يف نفسه
املجاهرة برأيه اآلن، واإلقدام على دعوة  
املرأة الحجازّية إىل ما يحّبه لها، جهارا  

، وعليه اكتفى بتلك املقاالت التي  6وعالنية 
عّبر فيها عن هذه األفكار وجعلها حبيسة  

 يحني يومها. مكتبه إىل أن 

إن حديث أحمد رضا حوحو عن  
املرأة الحجازّية أوحى بوجود طرفني  
متباعدين، أحدهما يالمس املاضي  
السحيق، وثانيها طابق روح الخالعة  
واالستهتار يف هذا العصر، فاألول يفكر 
يف إغراء املرأة بالبقاء يف ما تقاسيه من  
حرمان وضياع حقوق، والثاني يطالبها  

املقّدس ومنافسة الرجال يف   بهتك حجابها
ميادين الحياة واالختالط بهم والخروج إىل  
الّشارع، والحل الوسطي الذي يقضي  

ابها الشرعّي ونيل  بصون املرأة لحج
م بواجباتها ال يناسب  ا حقوقها، والقي

الطرفني بتاتا، أّما املرأة فبينهما حائرة  
مذهولة، أتعيش كما عاشت أّمها وجدتها  

تسمع إىل نداء الّشباب الذي  من قبلها أم 
يغريها بحياة ال تستقيم وعادات قومها وال  
تتصل بسبب واحد من تقاليد بالدها  

اختارت   –حسبه –، لكنها ونظام أسرتها 
طرفا ثالثا مثّقفا طاملا عني بأمر إصالح  
املرأة دون إفراط أو تفريط بال استهتار أو  
جمود، يدعو ألن تنال املرأة نصيبها من  

الّدينّي والتعليم املنزلّي واالجتماعّي،   العلم
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وتحظى بحّقها يف الحياة وهي موفورة  
، هذا  7الكرامة محفوظة الحجاب الشرعي 

يعكس اتجاه أحمد رضا حوحو الذي يعرف  
بفكره اإلصالحي والتحّرري، خاّصة  
بانخراطه يف صفوف جمعية العلماء  
املسلمني أين سعى جاهدا إىل تشخيص  

اكل مجتمعه متوّسال  مشاكل الفرد ومش
   كّل هذا بقلمه الّساخر.

مال لفت انتباهنا أّن حوحو تناول  
موضوعه هذا بصورة باهتة وضبابّية،  

،  على حديثه أسلوب الحياء والتخّفيغلب 
ابن   يرجع هذا إىل أّن الكاتب ليس  وقد

البيئة الحجازّية، فال يستطيع الخوض  
والحديث يف موضوع كهذا بكل حرّية  

أو رّبما ألّنه عضو من أعضاء  وطالقة، 
جمعّية العلماء املسلمني، والتي من مبادئها  
اعتبار الحّب تمّردا على القيم األخالقّية،  
فالكاتب " لم يتوانى لحظة يف نقل أفكار  

فأحمد رضا   8جمعّية العلماء املسلمني"
حوحو يصّور املرأة التي تقع دائما "فريسة  
التقاليد، ضحّية للمحافظة، تتحّكم يف  
عواطفها وتجعلها تعيش يف دّوامة من  
األوهام، تحب دون أن تساعدها ظروفها  

،  9على أن تتأّكد من  عواطف من تحّب" 
وخري من مّثل هذه الّصورة البطلة زكّية،  

مختلف   التي جّسد من خاللها الكاتب
صور املرأة من االضطهاد واالستالب  

 والخضوع. 

يربز انطباع الّشاعر جلّيا حول وضع  
املرأة العربّية عموما من خالل املرأة  
الحجازية، حيث يوّجه رسالة تعزية يف  
مقّدمة روايته إىل املرأة الجزائرية، ليظهر  

يف صورة املشفق العاجز عن التغيري  
ائرية،  ملرأة الجزالفعلي للحال الذي تعانيه ا
ثة عناصر هي  قرن حوحو حياة املرأة بثال

الحب والعلم والحرّية، وكأّن ما تم ذكره  
فقيد ال تلقاه املرأة الحجازّية أو الجزائرية 

، وعّبر حوحو عن هذا بقوله " إىل  بتاتا
تلك التي تعيش محرومة من نعمة  
الحب... من نعمة العلم... من نعمة  

خلوقة البائسة املهملة  الحرّية. إىل تلك امل
يف هذا الوجود، إىل املرأة الجزائرّية أفّدم  

 .10هذه القّصة تعزية وسلوى 

إّن توظيف أحمد رضا حوحو للفظ  
"مخلوقة" بدل مرأة دليل واضح على  
طبيعة حياة املرأة وما تعانيه من أشكال  
العذاب النفسي والفكري، كما أّن التعزية  

ن مصابها جلال،  والّسلوى ال تكون إّلا ملن كا 
كيف ال وهذه املرأة أصيبت يف كيانها  
وفكرها وقلبها وحريتها، فهي تعيش ميتة،  
ال تطابق حياتها حياة املرأة الكريمة التي  

النبّي صّلى اهلل عليه   عرفناها يف أزواج 
وسلم أو بناته وال الصحابة مع أهلهم وال  
التابعني، وهذا إنما كان بفعل الجهل الذي  

ركات االستعمارية، وكذا  ذلك  رسخته الح
 الضعف يف الوازع الّديني لدى الّرجل.  

نحاول من خالل األفكار التالية  
استجالء الصور التي رسمها أحمد رضا  
حوحو للمرأة من منظور مختلف املواضيع  

ع األحداث  التي وردت يف روايته ربطا م
، ومن باب  التي جّسدت هذه الّصور

التفصيل صّور الكاتب املرأة  اإلجمال قبل 
اجتماعّيا ملتصقة بواقع معّقد تحكمه  
تقاليد بالية، جعلت منها شيئا جامدا،  
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فهي" ال تنطق بل تصّفق، ال تشارك بل  
تسمع، وال تبدي رأيا بل تتلّقى فقط، ال  
تبادر لكن تتمّنى وتطمح فيقودها من  
حولها إىل ما يراد لها ال إىل ما تريد دون  

،  11وال مطلقا أو رفضا بّينا" أن تبدي قب
وهذا كّله ألّنها مسلوبة اإلرادة ، نشأت  
على هذا األساس ولم تتعّلم بعد كيف  

إبداء رؤيتها حول ما يحيط بها  تسعى إىل 
أو ما تطمح إليه، ومن هذا الواقع املشني  
استنبط الكاتب صورة املرأة الحجازّية أو  
الجزائرّية مجّسدا إّياها يف صورة البطلة  

بيت  فقد وردت يف الّرواية ماكثة بال  زكّية،
منهمكة يف عملها، محّبة له وهي ال تعرف  
غي الخياطة والتطريز، وماذا عسى امرأة  
أن تفعل يف ظّل مجتمع تحكمه العادات  
والتقاليد غري هذه الحرفة تشغل بها  
نفسها فتمأل بها ذلك الفراغ الذي كانت  

ها  تعاني منه، وما مأل حياتها كذلك حبّ 
البن خالتها جميل الذي  طاملا كانت تحّدث  
سرابه الذي تتخّيله أمامها وتسرح يف  
خيالها مجّسدة صورة لها معه يف بيت  
واحد، هذا الذي سيلقى نهاية مأساوّية  
كتلك التي تلقتها زكّية، صورة ملرأة أخرى  
هي خالتها فاطمة التي عانت الويالت يف  

وقع   سبيل تخليص ابنها من املأزق الذي
فيه، وبعد العديد من املحاوالت تمّكنت من  
إجبار امللك على إنصافه وهذا بعد فوات  
األوان وموت جميل، من خالل ما سبق  
وغريه مما سيأتي الحديث عنه مفّصال  
تظهر نمطّية املرأة كصورة يف ذلك  
املجتمع، ويف تلك الحقبة الّزمنّية كون  

حافظة  املرأة الحجازّية أو الجزائرّية كانت م
متمّسكة أشّد التمّسك بعاداتها  

ولعّل   وتقاليدها التي تناقلتها عرب األجداد 
 الحرفة اليدوّية خري مثال على ذلك.

 املرأة والعادات والتقاليد:    -3-1

لكّل أّمة عاداتها وتقاليدها، والبّد من  
التمّسك بهذه العادات، هذا إن كانت ال  
تتنافى مع الشرع، فال تقّدم فئة على  
أخرى، ال تحرم فئة وتعطي أخرى، هذا وإّن  
العادات والّتقاليد يف أبسط تعريف لها  
حسب ما أعتقد أّنها أفعال أموات تسري  
على األحياء، قد تكون تلك األفعال مقبولة  
عند البعض وقد تكون مرفوضة، تختلف  
من مجتمع آلخر حتى يف البلد الواحد،  

، أّنما  واألمثلة كثرية ليس املقام مقام ذكرها
نصّب اهتمامنا على تلك العادات  
والتقاليد التي حاول أحمد رضا حوحو لفت  
انتباهنا إليها وهو ينسج أحداث روايته،  
عادات املجتمع الحجازي، وباألخّص موقف  
العادات من املرأة وسلوكاتها، فاملجتمع  

كّلما تقّدمت يف  الحجازّي يعترب املرأة دّرة 
اء بمن يف  العمر وجب حجبها عن الغرب

ذلك فروع األهل كابن العّم وابن والعّمة  
وابن الخال وابن الخالة، فجميل ابن خالة  
أسمى وزكّية بعد أن شّب صغريا رفقة  
الفتاتني بسبب وفاة أبيه يف الحرب،  
أصبح غري مرغوب فيه يف البيت بطريقة  
غري مباشرة، ذلك أّن الرجل الحجازي  

بناته  من عيش  -إن صّح القول  –يتحّرج 
مع ابن خالة يف بيت واحد، وهو ما جعل  
جميل يسكن مع والدته يف بيت لوحدهما،  
" استقّل الفتى بأّمه يف مسكن مستقّل إذ  
أحّس أّنه أصبح غري مرغوب يف بقائه يف  
بيت مرّبيه، حيث اكتملت أنوثة فتياته،  
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فأصبحتا تحتجبان منه وتفّران مسرعتني  
ليس هذا   12من أمامه كّلما فاجأهما"

فحسب بل عند زيارته للبيت ال يمكن  
للفتاتني فتح الباب له، فعادة املجتمع  
الحجازّي عند طرق الباب من طرف غري  
أصحاب الّدار تصفيق املرأة للّداللة على  
عدم وجود أحد، فيفهم الطارق هذا  

فحني طرق جميل باب منزل  وينصرف، 
خالته" دوى صوت الحلقة املتينة املثبتة  

اب الخارجّي ورّدد املنزل الخالي من  بالب
أهله صداه، وكان لهذا الّصوت رنني خاّص  
يف قلب زكّية فقد كانت تستمع إليه  
بقلبها.. ثّم تكّرر الطرق بشّدة فنّبهها من  
غفوتها وصّفقت له تصفيقا حاّدا لتنبئه أن  
ليس هناك من يجوز له أن يكّلمه أو  

  ورفع  -على عادة أهل البالد–يستقبله 
الشاّب بصره إىل الشّباك وابتسمت زكّية  
من وراء مخبئها، وقفل هذا راجعا من حيث  

 .13أتى" 

من عادات الحجازيني كذلك تقديم  
الرعّية شكاويهم للسلطان وبعد يومني  
من ذلك يتلّقون الردود، وهو ما فعلته أم  
جميل مّلا تّم الزّج بابنها الربيء يف الّسجن  

امللّفقة له من قبل رؤوف  بتهمة الّسكر 
خاطب ابنة الشيخ سليمان الذي قوبل  
بالّرفض، انتظرت السلطان عند باب  
القصر مثل غريها من أصحاب املآسي  
وجمع غفري من الّناس على اختالف أسباب  
وجودهم، لكن رغم هذا االزدحام  
"استطاعت والدة جميل أن تشّق طريقها  
  وسّلمت تلك الورقة التي أودعتها كلّ 

، وأوصته بها  آمالها يف الحياة إىل الّشرطّي
خريا، وأفادها هذا بأن ترجع بعد يومني  

حسب العادة املّتبعة يف مثل هذه  
وهكذا قامت هذه البائسة   14املناسبات" 

بكل ما تملك يف سبيل تربئة ابنها  
 املظلوم، وال سبيل لها غري ذلك.

هذا غيض من فيض من العادات  
ز بها املجتمع الحجازّي  والّتقاليد التي يتمّي

والتي ترتبط باملرأة أساسا، أو لها صلة  
بها، ساهمت هي األخرى يف رسم جوانب  
عديدة للفضاء السردي الذي حاول الكاتب  

 نسجه يف مخّيلة القارئ. 

 املرأة والحب:    -3-2

الحّب من بني أبرز املشاعر  
اإلنسانية استهالكا يف العمل الّروائي  

كما أّنه أحد أبرز  ، املغاربيّ والقصصي 
املشاعر التي يصعب على اإلنسان  
ترجمتها بمعناها الحقيقي الكامل، أو  
احتوائها ألّن مفهومها الّداللّي أقوى من كّل  
التعابري واأللفاظ، وبالّتالي ليس  
باستطاعة الجميع فهم الحّب أو تجربته  
حقيقة رغم تعّدد التعاريف له، فكيف  

يستطيع التعبري عن  بالّروائي الذي 
مشاعر الحّب عند غريه، خاّصة إذا  
استطاع تصوير هذه املشاعر من جانب  
املرأة التي تتمّيز يف الغالب بأّنها كتومة ،  
بل زد على ذلك املجتمع الذي تعيش فيه  
زكّية وأمثالها، أحمد رضا حوحو حاول  
رسم صورة لتيمة املرأة مع الحّب من  

ّنها زكّية  خالل تلك املشاعر التي تك
لجميل، مربزا أن الحّب قد يكون دافعا يف  
الحياة ومساعدا على املضّي قدما ومجابهة  
أعباء الحياء فقط ألّن فيها ما يستحّق  
ذلك، وما استحق ذلك يف حياة زكّية حبها  
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،  لجميل ورغبتها أن تكون زوجته وأم أوالده
يقول الكاتب يف روايته على لسان زكّية:  

حبيبي، متى أكون لك   "جميل. جميل يا
فأستقبلك بحرّيتي من دون أن يؤخذنا  
على ذلك أحد... متى .. يا  

صّرحت الفتاة   15حبيبي..متى..؟؟" 
الّصغرية التي لم تتجاوز الثامنة عشرة  
بعد بحّبها الكبري لجميل ورغبتها الشديدة  
يف لقائه دون أن يحاسبها على ذلك أحد،  

أّن  وهي هنا تقصد الّزواج ال شّك، كما 
صاحب الّرواية مّلح للّطريقة التي وقعت  
من خاللها زكّية يف حّب جميل وهي تلك  
الّنافذة املطّلة على الّشارع التي كانت  
متنّفسها ترى من خالله األمل الذي  
يساعدها على مواصلة الحياة، وكأّن أحمد  
رضا حوحو أجاب القارئ وهو يعلم أّنه  
سيسأل نفسه، كيف وقعت يف حّبه وهي  
حبيسة البيت، فطاملا سمعنا عن قصص  
حّب نشأت ملجّرد نظرات بعيدة من  

 شبابيك صغرية. 

ساق أحمد رضا حوحو الحالة التي  
كانت عليها املرأة املكّية الحجازية بصورة 

هذه الفتاة التي  مكّبرة من خالل زكّية، 
أحّبت جميل حّبا عنيفا ولم تستطع أن  
تتقّبل زواجه من أخرى ولو من باب  

الحزن   ، هذا الحّب الذي صاحبه تخّيلال 
واألسى واستحضار الّذكريات مع املحبوب  

فزكّية كانت   –إن وجدت  –عن الّصغر 
تغّذي حّبها من خالل استحضارها  
لطفولتها مع جميل، أين كانت هي وأختها  
أسمى تشاركان ابن خالتهما جميل األلعاب  
واألدوار،" تذّكرت املشاجرات العنيفة التي  

أن   كانت تثور بينهما وبينه وهو يحاول

يفرض عليهما سيطرته، فتستسلم أسمى  
وتتمّرد هي وتعاند، وتذّكرت يوم دفعها  
الحنق إىل لطمه طمة شديدة، وكيف  
أمسك بها من شعرها وأخذ يجّرها وهي  
    تولول وتصرخ وتساءت... متى أذّكره بكلّ 

هكذا كان حال هذه الفتاة التي   16هذا؟" 
اضي الّزاهر  ملأسرها الحب، تسافر يف ا

ستبل الغامض، ثّم تطبع يف  مل من اهاربة 
كل حني شفتيها ابتسامة حزينة تنبئ عن  

 الخوف الذي يعرتيها من املستقبل.  ذلك 

أن يعّبر عن  لم ينس الكاتب الفّذ 
انطباع املجتمع الحجازي من حب املرأة  
لشخص ما، فزكّية كانت تكتم كّل مال  
يعّبر عن حّبها لجميل وتخبئه بينها وبني  

ّنها ال تلفظ اسمه أمام  نفسها، حتى إ
والدها أو تظهر اللوحات الفنّية التي كانت  
تنتجها من خالل التطريز حتى ال يكشف  
أمرها ألّن الحّب جريمة يف أعراف قومها  
ولو كان نقيا عفيفا طاهرا، كانت زكّية  
"تضاعف جهودها يف الخياطة والتطريز 
حيث تخرج كّل آن تحفا جديدة من ستائر  

يل وغريها، تودعها يف ركن  مخّدات ومناد
حصني من صندوقها الّضخم وتقفل عليها  
حّتى ال يراها أحد من أفراد األسرة  

بحّب جميل أو االهتمام بالّزواج   فيّتهمها
به، فإّن الحّب جريمة ال تغفر يف مثل هذه  
األسر ولو كان طاهرا نقّيا، وإظهار  
  االهتمام بالّزواج شيء مخجل ووصمة ال 

 زكّية كانت تفّر من  بل إّن 17تمحى"
املجلس حني يأتي ذكر جميل ملناسبة ما  
أثناء الحديث، حارصة على إخفاء حّبها  
املتاّجج وتتظاهر بعدم االكرتاث بكّل ما  

 يخّص حبيبها. 
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رسم الكاتب لهذه الّشخصية من  
هذا الجانب يبعث يف القارئ عاطفة  
إشفاق و حسرة وأسى ملا تعانيه الفتاة  

إن كان موافقا للمبادئ التي  الحجازّية، هذا 
يسري وفقها أحمد رضا حوحو، كما أن هذا  
الوصف وهذه األحداث تمّهد للحظة تأّزم  
األحداث حتى تجعل الوقائع أكثر درامية  

 وتشويقا لدى القارئ. 

وعلى الجملة فإّن كتاب الرواية  
الحب التي تنتهي   اعتمدوا على قصص

طوا  مأساوية أو سعيدة، وغالبا ما رب  نهاية
الحّب باملرأة ألّنها الحلقة األهّم يف هذه  
العالقة، ذلك أّن الرجل تجده يتمّتع يف  
الكثري من املجتمعات بالحرية املطلقة على  
الغالب، عكس املرأة التي تحكمها األعراف  
والعادات والّتقاليد، فتجدها تصارع ألجل  
هذا الحّب، والوصول إىل نقطة الّزواج من  

ورة التي رسمها أحمد  املحبوب وهي الص
رضا حوحو لتيمة املرأة من خالل  

    الشخصية البطلة ) زكّية (. 

 املرأة والعلم:    -3-3

لم يجعل اهلل تعاىل العلم حكرا على  
الّرجل وحده، ونساء النبّي كّن يتعلمن منه  

ساء، بل حتى بعض  نّ لمنها ل العقيدة ويعّل
الرجال كانوا يسألونهّن يف مسائل الّدين،  
والعالم اليوم يشهد تطّورا وتقّدما للمرأة  
يف مجال العلوم والدراسات، حيث أضحت  
املرأة اليوم تشارك الرجل يف امللتقيات  
واالخرتاعات والتجارب وما سوى ذلك،  

  ة ولعّل هذا األمر قد مّهدت له أسباب كثري
يف   غزت جميع امليادين  ة التي أبرزها العومل

 هذا الّزمن. 

أحمد رضا حوحو حاول أن يرسم  
جانبا من جوانب املرأة الحجازية، وهو  
الذي يخّص تعّلمها وتعليمها، فهي لم تكن  
مثل الّرجل، لها الحّق يف التدّرج على  
مختلف األطوار التعليمّية بل ورّبما الّسفر  

الظاهر من  ملواصلة هذه الّرحلة، إّنما 
كالمه أّنها كانت تحّد بمرحلة معّينة توّجه  
فيها للبقاء يف املنزل وتعّلم أشغاله  

  ، والحرف التي تتقنها النساء الحجازيات
بغض الّنظر عن درجاتها أو مستواها الذي  

عليه يف املؤسسات التعليمّية، أو   كانت 
دخل هذه املؤّسسات إطالقا و  رّبما ال ت

  والحديث يف الّصغر،  يتّم تحفيظها القرآن
زكّية وبالعودة إىل شخصيات الرواية نجد 

  الّلتان "اعتنت والدتهما  وأختها أسمى 
برتبيتهما تربية دينّية قوّية، ولكّنها كانت  
شديدة الغلّو، فاكتفت بتلقينهما الخياطة  
والتطريز، أّما القراءة والكتابة فال تزاالن  

، غموض كان  18سّرا غامضا بالّنسبة إليهما"
نتيجة لهضم حقوقهما يف التعليم، وهو  
حال املرأة الحجازية، كانت بمنأى عن العلم  
إّلا فيما يخّص الحرف اليدوّية الخاّصة  
بالنساء، لكّن هذا لم ينقص من قيمة  
املرأة ألّن عمال مثل الحياكة والتطريز وفنا  
مثل هذا يحتاج إىل علم ودراية وهو يعود  

ع مادّيا، والصفوة من  على صاحبه بالّنف
القول يف هذا الخصوص أن املرأة يف  
جانب طلب العلم يف رواية غادة أم القرى  
أجربت على االكتفاء بما تتعّلمه يف  
البيت،مع الّزهد فيما تتحّصل عليه من  

 املنشآت التعليمية بمّكة آنذاك.   

 املرأة والّزواج:    -3-4
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الّزواج سّنة كونّية أوجدها اهلل  
فأصلنا من زواج بني ذكر وأنثى   للبشر، 

كما قال تعاىل:" َيا َأيَُّها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكْم  
ِمْن َذَكٍر َوُأْنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوًبا َوَقَباِئَل  
ِلَتَعاَرُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اللَِّه َأْتَقاُكْم ِإنَّ اهلل  

، والّله  (13َعِليٌم َخِبرٌي" ) الحجرات: اآلية 
تعاىل جعل الّزواج سكينة للرجل واملرأة،  
ونبّيه الكريم رّغب أّمته يف الّزواج يف أكثر  
من موضع، والكاتب لم بنس هذه السّنة  
الكونية عند تصويره لحال املرأة الحجازّية، 
كما أّننا نعتقد ارتباط الّزواج باملرأة أكثر  
من الّرجل ألسباب عّدة، وموضوع الّزواج  

رواية صور بمشهدين، واحد منها  يف ال 
باملرأة واآلخر بطلب خطبة   ربطه الكاتب

تقّدم به رجل ذو نفوذ يعبد املال والدرهم  
تاركا خلفه كّل ما يزين النفس اّلإنسانية،  
وقد صّور الكاتب هذا املشهد بأسلوبه  
الّساخر املعروف، أّما املشهد األّول فقد  

حّب زكّية  عرب من خالله الكاتب عن 
لشديد لجميل، حّب كانت تتمنى يف كّل  ا

وهذا نلمسه يف  حني أن ينتهي بزواج، 
كثري من املواضع تصريحا وتلميحا ومنها  
قوله: " وحاولت أن تفّكر يف مستقبل هذا  
الحّب وإذا به يبدو لها غامضا مظلما.. ماذا  
تفعل لو تزّوج جميل امرأة أخرى؟ وارتاعت  

: ال ال  لهذه الفكرة واصفّر لونها وصاحت 
  19.. إّني أحّبه وال أسمح به ألحد غريي .." 

وما كانت زكّية لتخاف من زواج جميل من  
غريها إّلا كونها تريد أن تكون زوجته، لكن  
جميل كان يحّب أختها الكربى وينوي  
التقّدم لخطبتها، ولم يضّمن الكاتب  
شعور األخت الكربى أسمى تجاه جميل،  

تعدد حاالت   وكأن الكاتب أراد أن يعّبر عن

الّزواج بالّنسبة للمرأة الحجازّية، فقد  
تتزّوج عن حّب وقد تحب أحدا وال تتزّوجه  
على اختالف األسباب مثلما هو الحال  
بالّنسبة لزكّية،أو أّنها تنتظر فارس  
أحالمها املجهول ليدّق الباب، فتّتضح  
صورته التي كانت غامضة، وقد يتوّلى  

ناته من  األب ذلك قيقدم على تزويج ب
فعل  رجال هو يزّكيهم ويختارهم، مثلما 

الحاج سليمان الذي أبى تزويج أسمى من  
رؤوف ابن الشيخ أسعد الذي ال يعرفه،  
يف حني كان ينوي تزويج ابنته لجميل  

 الشاّب املعتدل الخلوق الذي يعرفه. 

هكذا كان طريق املرأة الحجازّية إىل  
الّزواج حسب ما جادت به أنامل أحمد  
رضا حوحو،وهو الذي كان باألمس يعيش  
بني أطياف هذا املجتمع ينظر ما يدور  

ّبر عنه بواسطة ما يملكه من  حوله ويع 
 فّنية وإبداع أدبّي.   ةمهار

 املرأة والجسد:    -3-5

وّظف جسد املرأة يف الّرواية  
لتحقيق الّنجاح على األغلب، وإّن املتتبع  
  لألعمال الّروائية ومنحنى تطّورها يكشف 

  ذلك التغّير يف وصف املرأة جسديا، 
وكاتب الّرواية ال يعرض الّصفات  

وإن كان ذلك فيكون   ،الجسدّية دائما 
غالبا ما تكون محورّية  و  ،لشخصية معينة

رئيسّية يف أحداث الّرواية، أحمد رضا  
حوحو حاول رسم بعض املالمح لشخصية  

من خالل وصفها وصفا حّسيا،  " زكّية" 
وهذا للتمهيد للدور الذي سـتلعبه  

، فيقول: "وانعكس على صفحة  الّشخصية
املرآة الّصقيلة خيال فتاة معتدلة القامة،  
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سمرة،   رشيقة القّد، تكسو جسمها
تشوبها حمرة خفيفة، ذات عينني نجالوين  
حالكة الّسواد، وغدت زكّية تتأّمل جمالها  
الفاتن وهي تمسح براحتها الرخصة على  

،  20شعرها الفاحم املرسلة جدائله خلفها" 
ولعّلنا ندرك أّن الكاتب لم يكن واقفا أمام  
املرآة مع زكّية حتى يصفها هذا الوصف  

وصاف قد تعكس  الّدقيق، إّنما هذه األ
مواصفات املرأة الفاتنة الجميلة حسيا من  
منظور أحمد رضا حوحو، وال عجب فاهلل  
سبحانه وتعاىل خلق هذه الغريزة يف 
اإلنسان وجعله يميل إىل الجنس اآلخر  
والّرسول صّلى اهلل عليه وسّلم الذي ال  
ينطق عن الهوى أخرب بأّن ما حبب إليه من  

ل إّن اهلل تعاىل  الدنيا الطيب والّنساء، ب 
يعد املؤمنني بحور العني من باب الرتغيب  
يف فعل الّطاعات واجتناب املنكرات، هذا  
الوصف األيجابي للجسد يربز كذلك تلك  
الّنظرة اإليجابّية للشخصية، فالكاتب  
يحاول أن يصّنف الشخصيات من خالل  
الوصف إىل سلبّية وإيجابّية، ولعّلنا  

بوصفه البن  نضرب مثاال معاكسا لذلك 
الّشيخ أسعد الذي كان سببا يف سجن  
جميل، فكان الفاعل يف التغّير املحوري  

حيث  ألحداث الرواية ونهايتها املأساوّية، 
يقول: " وللّشيخ أسعد هذا ابن دميم  
الخلق، ورث أخالق أبيه، ال يفّكر إّلا يف  

، هكذا أبرز أحمد رضا حوحو  21شهواته" 
حاوال  موقفه من هاتني الّشخصيتني م

تصويرهما يف قالب سلبّي للقارئ، والبّد  
للرواية أن تتوّفر على الحق والباطل، الخري  
والّشر، الحسن والسوء، وعلى الجملة  

تقفو الرواية أثر الحياة التي بنيت على  
 التضاد والتقابل.  

يعود الروائّي يف ثنايا قّصته لريسم  
صورة حّسية أخرى لبطلة الرواية " زكّية"،  

 بذلك الكشف عن الجوانب  مواصال
  -الحّسية التي يحّبذها الرجل يف املرأة

ا قال: "وعكست املرآة  معند -حسبه طبعا
ابتسامتها فكشفت عن ثغرها الجميل  
وبدت ثناياها ناصعة البياض شديدة  

وهي تلوح من بني شفتيها  الّروعة 
القرمزيتني، فكانت جميلة حّقا خليقة  

الكاتب من  ، إّن 22بفتنة العابد الّناسك" 
خالل هذا الوصف وسابقه عّظم جمال  

رئ، وهذا البّد  اهذه الّشخصّية يف أعني الق
أن يكون له أهداف معّينة، فرّبما يحاول  
الّروائي اإلخبار عن جمال الفتاة الحجازّية  
عموما ترغيبا فيها، أو لتبيان مدى معاناتها  
مع ما تتوفره من مقومات تخّول لها حياة  

باب التفرقة بينها وبني من  كريمة، أو من 
  خطبتها مستقبال حّسيا ومعنويا، أو تقّدم ل 

غري ذلك من األهداف، كما نشري إىل أمر  
آخر وهو أّن القارئ لو الحت له هذه  
الّشخصية ملا اجتاحه اإلعجاب الذي عّمه  
وهو يقرأ هذاه املقاطع الّسردية، ولعّل  
الكاتب بهذا حّقق الغاية من الّسرد  
التخييلي الذي جعله معربا يفضي به إىل  

 رسم صور الشخصيات.  

 

 تمع :  املرأة واملج   -3-6

اختلفت مكانة املرأة يف املجتمعات  
بني القديم والحديث، فهي مقهورة  
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مظلومة مستعبدة أحيانا وصاحبة حّق لها  
ما اللّرجل من حقوق وعليها ما عليه من  
واجبات، واملجتمع بمقابل املرأة يطرح  
عالقات كثرية، ذلك أّن املجتمع الذي  

يشمل ابنها وأخاها وأباها   نتحّدث عنه 
ها، أو واحدا من أقاربها، والرجل  وزوج

األجنبّي عنها مهما كانت مكانته يف ذلك  
املجتمع، رئيسا أو مرؤوسا، ويف هذه  
الّرواية حاول أحمد رضا حوحو بشكل غري  
مباشر تبيان بعض العالقات التي تحكم  
املرأة باملجتمع من خالل الشخصية  
الّنسوّية يف الّرواية، واملتمّثلة يف زكّية  

وأّم جميل كأكثر الّشخصيات بروزا   وأسمى
يف أحداث الرواية ناهيك عن شخصيات  
أخرى ثانوية كالجارة والعجوز الخادمة وأّم  

 سلمى وزكّية.  

بالّنسبة لزكّية الفتاة التي منعتها  
تقاليد املجتمع وأعرافه من أن تبوح بما  
يخفي قلبها ولو ألّمها أو أختها أقرب  
الّناس إليها حّسيا ومعنويا، خوفا من أن  
يطالها غضب األب، فهي ال تجرؤ حّتى  
على لفظ اسمه أمامها وإن فعلت فذلك  
عيب يرجى بعده الّصفح واملغفرة، يظهر  

لهذا املعنى عندما سأل سليمان   شعاع 
سأل أحد عّني اليوم يا  ابنته زكّية: " هل 

  -زكّية يقصد–طربت هذه زكّية؟ واض 
واحمّر وجهها خجال وتمّنت لو أعفاها  
والدها من الجواب، وأخريا أجابت متلعثمة  

جميل....   مضطربة: جميل... فرّد هو : 
قابلته؟؟، ورشق اختها أسمى بنظرة  
فاحصة لم تنتبه إليها زكّية التي أسرعت  
نحو املطبخ وقلبها يخفق بشّدة كأّنها  
اقرتفت دنبا عظيما وهي تتعّجب من  

جرأتها على ذكر اسم حبيبها أمام والدها  
، هكذا  23وتساءلت: هل يغفر لي ذلك"

كرن  كان املجتمع الحجازّي يعامل بناته إذا ذ
أسما شخوص أجانب، فيوضح بهذا أحمد  
رضا حوحو بعض جوانب العالقة القائمة  

 بني املرأة وأفراد املجتمع. 

بعدما عرفت زكّية بأمر سجن جميل  
وحكم الجلد الذي صدر بحّقه أو رّبما حتى  
اإلعدام وقعت مغمى عليها،ليوّضح  
الّطبيب أّنها تعّرضت ألزمة نفسّية  

ّن داء الحّب هو  عصبّية، وهم ال يدرون أ 
من فتك بها، لتكون بعد ذلك مرتها للرقى  

بعد تزكية   –والتمائم والتعاويذ ظّنا منهم 
أّنها أصيب بمس أو ما شابه،   -املاّديني

وعلى إثر هذا تشّد أّم جميل الرحال لتكون  
إىل جانب ابنة اختها يف هذه الفرتة  

، " فكانت كّلما استنجدت  العصيبة
ر، وهكذا إىل أن  بشخص حّولها على آخ

أعياها الطواف دون جدوى، قصدت دار  
أختها وهي يف حالة شديدة من البؤس،  
وما كادت تلج الّدار حّتى أذهلت ونسيت  

... واستدغى سليمان الطبيب يف  مصابها
الحال وبعد الفحوص قّرر أّنها أصيبت  

،  24" فجأة بخبال إثر صدمة عصبّية عنيفة
قبل ذلك  ولنا نحن قارئي الّرواية أن نست

الركام من الدالالت التي يحملها هذا الكالم  
العالقة الجامعة بني أطياف  فيما يخّص 

املجتمع واملرأة، فمن جهة أّم جميل التي  
سعت لتجد شخصا يخّلص ابنها من  
غياهب السجن وألم الجلد لكّن  محاوالتها  
باءت بالفشل، وهذا يوحي باملجتمع  

هذا  التقاعس الغري متعاون، وقد يكون 
بسبب خوفه من كلمة شرطي ومحكمة أو  
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ألّن الطرف املقابل هو الّشيخ أسعد وابنه  
 حياة  رؤوف، هذا الّرجل الذي يتحّكم يف

مال   من  هلل به الكثريين بواسطة ما فّضله ا 
وجاه وسلطان، باملقابل نجد هذه األم التي  
كويت كبدها باتهام ابنها زورا تشد عضد  

اختها متناسية آالمها   اختها وتحضن ابنة
محاولة التخفيف من آالم غريها، وهذا  

ده املرأة من  جانب إيجابّي إنساني تج
مجتمعها، صورة أخرى ال يجب إغفالها  
وهي إحضار الّطبيب إىل البيت ليفحص  
زكّية، واملقصود هاهنا أّنه رغم تلك  
القوانني الّصارمة يف الكالم مع غري أهل  

أحكامها، فالشيخ  البيت إّلا أّن للضرورة 
سليمان لم يبخل ابنته فحص طبيب بحّجة  
تكّشفها أمامه أو نظرة الطبيب إليها،  
وهذه نظرة إنسانية فيها من الرحمة  

الحجازّي  تعّقل ما فيها، امتاز بها املجتمعوال 
 .  من خالل ما قام به الّشيخ سليمان

مشهد آخر حاول الّشاعر أن يسوق  
املرأة، وكان  من خالله تعامل املجتمع مع 

ذلك  حني علمت أّم جميل أّن امللك قادم  
للحّج، فعزمت على كتابة رسالة تخربه  
فيها عن حرقتها و عن براءة ابنها،  

وكان االزدحام   "فقصدت أحد هؤالء الكتبة
شديدا ولكّنها تمّكنت بعد جهد أن تدفع  

إىل الكاتب الذي حّضر لها   األجرة 
مع  استدعاءها بسرعة  من دون أن يست

للوهلة األوىل   25إىل ثرثرتها الّطويلة" 
يظهر هذا الكاتب مساعدا للغري محققا  
ملطالبهم ولو مقابل مبلغ معّين، وهي  
طبيعة فطرية يف املجتمع، فبعضه يكّمل  
بعضا، لكّننا حني نكمل قراءة أسطر  
القّصة يتضح لنا أمر آخر مغاير تماما،  

حيث إّن أّم جميل مّلا عادت إىل القصر  
ّلمت الّرسالة من عسكرّي املناوبة،  وتس

طلبت منه قراءة الّرسالة،" وأخذ  
العسكرّي الورقة وحملق فيها هنيهة ثّم  
أعاد لها من دون أن يحّل رموزها، وأّنى له  
ذلك وهو ال يفّرق بني األلف والعصا،  
وابتعدت املرأة بعد ما نهرها ذلك  
العسكرّي، فذهبت تبحث عّمن يقرأ لها  

القالئل وأخريا عثرت على   هذه الّسطور
بغيتها، وكم كانت دهشتها شديدة حني  
علمت أّن جاللته أمر لها بخمسني رياال،  
وصاحت املسكينة : إّني لم أطلب نقودا  
وإّنما طلبت اإلفراج عن ولدي، وتمّعن  
الرجل يف التحرير وأخربها أّنه يحتوى  
على طلب معونة مالّية نظرا للفاقة  

ن فحوى الّرسالة التي  واالحتياج" وهذا كا
ذاك، فقد جّسد  كتبها كاتب العرائض 

معنى االنتهازّية إىل حّد بعيد، هكذا كانت  
املرأة الحجازية األّمية لعبة ترمى وتؤخذ،  
لكن يف نفس الوقت يقابل هذا املعنى آخر  
مغاير تماما، وهو الذي جّسده الرجل الذي  
قرأ رسالة املرأة بكّل صدر رحب وحاول  

ألمر لها، وهذا ما سّنه اهلل منذ  تبسيط ا 
خلق البشرية، حيث يبقى الحق والباطل  
يف صراع دائم ولو قّل أنصار الحق  
واألخالق، أّما ذلك الكاتب الذي أخذ النقود  
ليقضي على أحالم تلك املرأة البائسة التي  
تشبّثت ببصيص أمل عّلها تنقذ ولدها من  
مصيبته، لكّن كاتب العرائض قطع  

ليها لقّلة إنسانيته ولعدم خوفه  الطريق ع 
من رّبه، وال إشفاقه على أمثال هذه  

ا كانت املرأة  العجوز الضعيفة األّمية، هكذ
لتها من طرف الّرعية  الحجازية تتّم معام
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يف املجتمع، فماذا عن حاكم الّرعية؟ كيف  
 سيعامل هذه العجوز؟ . 

جميل لم  م ذكر أحمد رضا حوحو أّن أ 
تحاول عّلها تجد   تستسلم للواقع وبقيت 

ضالتها، لكّنها هذه املرة لن تثق بكاتب  
عرائض أو ما شابه، بل ستقف أمام  
الحشود وتعرتض طريق امللك القادم إىل  

وقت املغرب، وعند   -حسبما يشاع -املدينة
بروز السّيارة امللكّية واملوكب املرافق لها،  
لم بنتبه الّناس إّلا وشبح أسود شبح  

ّشارع معرتضة  امرأة تقفز وسط ال 
السيارة امللكّية التي وقفت فجأة ووقف  
وراءها سيل الّسيارات العديدة التي كانت  

وباحت بشكواها   تتبعها يف خّط مستقيم 
لولّي أمرها بعد أن طلب من الحراس  
تركها حني هّموا بإبعادها من الطريق، وكا  
مّما رّده عليها أن قال: "عودي إىل دارك ..  

دك، وتنّحت عن  سننظر يف قضّية ول 
الطريق واستأنف الّركب سريه والّناس  

،  26يف صمت رهيب متعّجبني متسائلني" 
ولعّل تعّجبهم إنما كان مصدره جرأة املرأة  
العجوز وسعة صدر امللك كذلك،هذا  
التصّرف الذي جاد به صاحب الجاللة بأن  
بعث بصيص أمل آخر يف والدة جميل  

تهّورها بحلم وإنصات، وكان   وقابل 
واية مما هي  رمكان أن تتحّول أحداث ال باإل

عليه إىل سجن هذه املرأة العجوز بسبب  
و ما يزيد  اقتحامها للموكب الرئاسّي وه

إّلا أّن الكاتب أراد أن يشي   األمور سوءا 
إىل صورة أخرى جمعت املرأة بطبقة من  

 املجتمع وهي الّطبقة الحاكمة.

صور الّسابقة وغريها  من خالل ال  
مّما لم نذكر أشار الكاتب إىل أّن عالقة  
املرأة وصورتها تختلف من شخص آلخر  
ومن طبقة ألخرى، بل تختلف حسب سّن  
املرأة، فلو كانت مكان أم جميل فتاة صغرية  

لكان األمر مختلفا، هذه   -أظّن–السّن 
الصور تنوّعت بني جحود و أنانّية  

قديم خدمة، وهذا  وانتهازّية وتعاون و وت
تظهر بها لهم،   راجع إىل الّصورة التي

فمنهم من يراها مصدر ربح ومنهم من  
 يعاملها كإنسان يحتاج ألخيه اإلنسان.   

 : واألمومة املرأة    -3-7

جعل الّله قلب األّم أحّن وأعطف  
 وقلقها  القلوب على اإلنسان، وخوف األّم

أبنائها إّنما هو  وكّل شعور ينتابها تجاوه 
فطرّي غريزّي ال تتحّكم فيه، وجّراء ما  
تعانيه األّم يف حياتها وما تتحّمله من آالم  
ومصاعب جعل اهلل الجّنة تحت أقدامها،  
وأوصى بها الّنبّي صلى اهلل عليه وسّلم  
خريا قبل الرجل بثالث مّرات، وفّضل  

د يف سبيل الّله، وهذا  رعايتها على الجها
كّله من أجل تلك التضحيات التي تقّدمها  
يف سبيل نمو أبنائها وتعّلمهم وعيشهم  
بسالم، يف رواية غادة أّم القرى تتجّسد  

ة األّم يف شخصيتني، هما أم جميل  رصو
وأّم أسمى وزكية زوجة سليمان وأخت أّم  
جميل، أّما أّم زكّية فقد حرصت مثل كّل أّم  

م ابنتها " وتربيتها تربية دينّية  على تعلي 
، كما عّلمتها فنون الخياطة  27قوّية" 

والتطريز حتى أضحت تخرج من صنيع  
يديها لوحات فنّية كثرية، كما تجّسد هذه  
الّشخصّية صورة األّم الخائفة املذعورة  
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ملرض ابنتها، فهي حني كّلمت ابنتها بعد  
التي كانت فيما سبق خرت مغمى عليها  

خوفها على جميل" رشقت البنت  من شّدة 
والدتها بنظرة بلهاء خالية من كّل معنى،  
وفهمت الوالدة املأساة وصرخت: ابنتي  
العزيزة... آه يا ابنتي... وغدت تولول  

وهذا من خوفها على ابنتها   28وتنتحب" 
التي تحّولن بني عشية وضحاها من فتاة  
نشيطة إىل جّثة ال تقوى على الحراك أو  

ّن جّنا تسلط عليها كما أّكده  الكالم وكأ
 البعض فيما بعد. 

أّم جميل كانت أكثر تجسيدا لدور  
األّم بمختلف صوره، فهي بداية تركت دار  
اختها لتسكن مع ابنها الوحيد، إرثها الذي  
تركه زوجا قتيل الحرب، ابنها جميل انتقل  
للمسكن الخاص بعد أن أحّس بقله يف  

ي  بيت خالته مزامنة مع كرب سن بنت 
خالته، " فاستقّل الفتى بوالدته يف مسكن  
مستقل وأخذ جميل تدبري حياته الجديدة  

، وإّن شابا بمثل حالة  29برصانة وتدبري" 
جميل االجتماعية وأخالقه ورجولته لخري  
دليل على عظم مجهودات املرأة التي تقف  
خلفه، تلك األّم التي رافقت ابنها يف  

ب  استقالليته ولم تمنعه ذلك أو تصعّ 
 عليه األمر. 

بعد أن تّم الزّج بجميل يف الّسجن   
بتهمة بالية ملّفقة لم تكن زكّية هي  
الحزينة وحدها، بل " كان هناك مخلوق  
آخر ال يقّل حزنا وأملا عنها، وما ذلك  
املخلوق إّلا والدة جميل التي كاد يقتلها الّنبأ  
ويقضي عليها، وغدت تجري من مكان إىل  

القوم وذوي الجاه  مكان لتستنجد بسراة 

أو   والّسطوة، ولكن من يلتفت إليها 
يستمع إىل أّنات قلبها الجريح أو يرثى  
ألمومتها العذبة، ومّلا أعياها التطواف بدون  
جدوى قصدت دار أختها  وهي يف حالة  

، هذا البؤس الذي  30شديدة من البؤس" 
خّلفه غياب ابنها وفلذة كبدها واإلرث  
الوحيد من زوجها رفيق دربها، وما زاد من  
بؤسها ذلك املجتمع املتقاعس الذي يخاف  
من ذوى الجاه والّسطوة أمثال الّشيخ  
أسعد، ولوال هذا ملا امتنعوا عن املساعدة  
كما أعتقد وأرى، ولم تتوّقف أمومة الوالدة  

ّد، بل إّنها عزمت على مراسلة  عند هذا الح
امللك بنفسه ليعيد الّنظر يف قضّية ابنها،  
وهذا مّلا علمت بقدومه للحّج، "فقصدت  

العرائض الذين يغّص بهم الّشارع    كتبة
املؤّدي إىل القصر امللكّي، وتمّكنت بعد  
جهد إثر االزدحام دفع األجرة إىل الكاتب  

ا  لكّنه 31ال حّضر لها استدعاءها بسرعة" 
رّد امللك الذي أمر بصرف  فوجئت ب

خمسني رياال من الخزينة للعجوز ليس  
ما تدوين كاتب  من باب الالمباالة وإّن

العرائض رسالتها بمعنى مغاير يوافق  
النتيجة الحاصلة، ولنا أن نتخّيل مدى األلم  
الذي عّم كيانها واإلحباط الذي تمّلكها  
وذلك الضياع وفقدان البصيص من األمل  

ودة ابنها وشدة الحنق الذي يسبق  يف ع
انفجارا لسيول من الّدموع، لكّن غريزة  
األمومة أقوى من أّي شيء آخر، فأّم جميل  
تحّولت من التذّلل للعبد إىل التذّلل  
للمعبود، قصدت املرأة املسكينة بيت الّله  
الحرام بعد أن انقطع بها السبيل وباحت  

يه  بكّل شكواها وأملها إىل من ال يخفى عل
شيء وهو العليم الخبري، "توّجهت إىل  
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محّطم وهتفت   رّبها بعينني وقلب كسري 
تدعوه بلسان متلعثم: إّنه لم يبق لي أحد  
سواك... يا اهلل.. يف هذه الّدنبا... إّنك  

، وهنا  32أعلم العاملني بمحنتي يا إلهي" 
تظهر األّم متنّقلة بني األسباب والوسائل  

، فجمعت بني  التي تجد من خاللها ضاّلتها
الوسائل الدنيوّية والروحّية وهو ما أثبت  
به الكاتب سعة األمومة كمعنى وعمقه،  
ليس هذا فحسب، فقد وفقت املرأة  
العجوز بعد تضرها هلل  فسمعت مّرة  
أخرى بقدوم امللك لصالة املغرب فقّررت  
هذه املّرة أن تعرض القضّية بنفسها ليس  

لها   بينها وبني امللك حائل، ولكن كيف 
ذلك واملوكب الّرئاسّي مدّعم بالجنود  
والعبيد ومئات السيارات، قصدت العجوز  
وسط الشارع وانتظرت مع الحشود إىل  

دت الّسيارة امللكّية تسري يف تراخ،  ب" أن
ولم بنتبه الّناس إّلا وشبح أسود، شبح  
امرأة تقفز وسط الّشارع معرتضة  

ووقف   الّسيارة امللكّية التي وقفت فجأة
راءها سيل السيارات العديدة التي كانت  و

تتبعها يف خّط مستقيم، وصاحت املرأة  
بأعلى صوتها والبكاء يحنقها وقد بدا  
وجهها مصفّرا شاحبا ولّوحت بذراعيها  
الهزيلتني يف الهواء، ولدي، ولدي، يا  

، كانت  33موالي، أنقذوا ولدي املظلوم" 
هذه آخر محاوالت املرأة العجوز بهدف  

بنها وأظّنها أوصلت الّرسالة وهو ما  إنقاذ ا
أّدى إىل إعادة محاكمة جميل وتربئته من  
الذنب الذي ألحق به لكّن الوقت كان قد  
فات فالّشاب قضى نحبه قهرا وأملا قبل  

 هذ. 

هكذا أبرز أحمد رضا حوحو صورة  
األّم الحنون الرؤوم التي تخاف على ابن  
بطنها وتقبل أن تفديه بنفسها، فتجدها  

طر بنفسها لتخرجه من الضيق، ولعّل  تخا
أّم جميل كانت قريبة من الّسجن بفعلتها  
هذه لوال رحمة اهلل ثم امللك، وعلى الجملة  
فقد عربت الّشخصيتان عن صفة األمومة  

الحجازّية قياسا على   ارتبطت باملرأة  التي 
 املرأة الجزائرّية حسب مقصد الكاتب. 

 املتدّينة:    املرأة   -3-8

تظهر صورة املرأة املتدّينة يف  
الرواية مجّسدة يف شخصية  "زكّية" فهي  
الّنموذج الحّق للمرأة املحافظة على دينها  
وصلواتها، حيث تلّقت ذلك عن والدتها  
التي " اعتنت برتبتها تربية دينّية قوّية،  

، فبمجّرد دخول وقت  34شديدة الغلّو" 
العصر، تركت الفتاة كّل ما كان يشغلها،  
وقامت يف حيوّية ورغبة واستعداد تنتظر  
املوعد، وبارتفاع صوت اآلذان من املسجد  
اهتّزت الفتاة " هّزة خفيفة وعلت محّياها  

، خشوع املؤمن  الفاتن مسحة من الخشوع
القوّي اإليمان، حينما يتصّور عظمة رّبه  
وجالله، ثّم توّجهت نحو الكعبة وثبتت  

نفس   ،35جامدة يف خشوعها كأّنها تمثال" 
الّصورة نجدها رسمت يف شخصية  
"فاطمة" األّم املفجوعة يف ابنها، فلوال  
إيمانها القوّي بالّله تعاىل وتمّسكها بدينها  
ملا تذّكرت بيت اهلل الحرام يف تلك  
الّلحظة، فقصدت البيت للتضّرع هلل،  
وهذا بعد " أن سّدت جميع األبواب يف  

ني  وجهها ولم يتبّق على جلد ابنها غري يوم
فقدت األمل يف تحقيق براءة ابنها، ولكن  
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سرعان ما ناداها صوت من األعماق،  
وهذا يدّل على   ،36صوت اإليمان" 

الخلفيات الّدينية التي تمتلكها املرأة  
الحجازّية، خلفيات تجعلها يف اتصال دائم  

اء، وما ضرب  مع خالقها يف الّسراء والضّر
رأة  الكاتب املثالني إّلا ليبّين مدى صلة امل

الحجازّية بالّله وحرصها على التوّجه إليه  
 يف الشّدة وغريها. 

ــ خ  ــ الص ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ   ة:  ــ

بعد أن عّرجنا على مختلف املحّطات  
الّسابقة نصل ختاما إىل حوصلة هذه  
الورقة البحثّية واستنتاج جملة من األحكام  

هذه الّدراسة  التي نعتقد أّنها صفوة 
وزبدتها، واملنطلق من الّنظرة التي كّونها  
يف أذهان القارئ الكاتب أحمد رضا حوحو  
عن املرأة الحجازّية والجزائرية، هذه  
الّنظرة التي اكتملت بعد عرضه لصور  

يحيط   عديدة عنها من خالل عالقتها مع ما 
    بها ونذكر منها: 

تظهر املرأة الحجازية مقّيدة مكّبلة   -
لعادات والتقاليد التي شّددت الخناق  با

عليها وسلبتها حرّيتها يف الحبّ  والعلم  
وإبداء الرأي واّتخاذ القرار وتحديد املصري،  
ولنا أن نتخّيل حجم هذا التضييق من خالل  
عدم استطاعتها الكالم مع طارق الباب بل  

 تكتفي بالتصفيق له. 

يصّور الكاتب عمق الّصراع   -
نت املرأة الحجازّية تعانيه،  الّداخلي الذي كا

كما صّور حالتها املؤملة واملحزنة جّراء هذا  
 الّصراع. 

املرأة الحجازّية خائبة   تظهر -
مسلوبة الحقوق تحيا يف واقع متدهور  

يحتاج إىل هيكلة جديدة يف  متحجر الفكر،  
 بنيته الفكرّية واألخالقّية. 

صّور الكاتب املرأة الجاهلة وما   -
تمع ال يرحم، وكيف أن  تعانيه يف مج

 جهلها كان سببا يف ضنكها الذي تعيشه. 

رسم الكاتب صورة للمرأة   -
الحجازية وواقعها مع الحّب املكتوم الذي ال  
يكد يجاوز القلب والحنجرة وهو يف ذهاب  
وإياب بينهما خوفا مّما تقّره العادات  

 والتقاليد يف هذا الّشأن. 

ة،  األّم الحجازّية امرأة قوّية صلب -
تقاوم كل الّظروف لرتعى أمومتها وتحفظ  

 فلذة كبدها ولو كّلفها ذلك حياتها. 

املرأة الحجازية صورة جلّية للمرأة   -
املتدّينة القوّية اإليمان، تحرص دائما على  
الحفاظ على صلتها برّبها ملا لذلك من  

 أهّمية يف حياتها حال سّرائها وضّرائها.  

  -كعادته –ساق أحمد رضا حوحو  -
أفكاره بأسلوب ساخر ليكون بهذا واحدا  
من أفذاذ الرواية الجزائرّية يف باكورتها  

 خاّصة وكل أطوارها عموما.
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