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االفتتاحية

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل أرشف اخللق واملرسلني حممد صىل اهلل عليه   
وعىل آله الطيبني الطاهرين؛ 

وبعد
من سنن التاريخ التي باتت شاخصة لكل ذي لب حصيف إن هناك شخصيات ما إن يردوا   
عىل صفحات هذا التاريخ حتى يرتكوا فيها أثرا بينا وملمحا بارزا يكشف عن مرورهم فيه وبقائهم 

يف ذاكرته؛ مسطرين اسامءهم يف سجل اخلالدين.
يصدق  ممن  1996م(   -  1926 الدين  مجال  مصطفى  )السيد  العدد  هذا  شخصية  ولعل   
عليهم هذا الوصف. فام أن وقع اختيارنا عليه حتى تسارعت األقالم يف الكتابة عن حياته ونتاجه 
عرصه  يف  موقعه  عن  لنا  كاشفة  وسرية  ومقالة  بحث  بني  والعرويض  والنقدي  واللغوي  األديب 
وتفاعله مع القضايا الوطنية التي شهدها العراق وعارصها الشاعر؛ إىل جانب ما تركه من مؤلفات 

أدبية وفقهية تصل إىل الثامنية ومنها ديواين شعر.
استطاع السيد )مصطفى مجال الدين( أن جيمع بني الدراسة احلوزوية والدراسة األكاديمية،   
فقد درس يف حوزة النجف األرشف العلوم الدينية، فأكمل مرحلتي املقدمات والسطوح ثم انتقل 
بعد ذلك إىل مرحلة البحث اخلارج، وأخذ حيرض حلقات آية اهلل العظمى السيد أبو القاسم اخلوئي 
املركز  فيها حليازته عىل  النجف  حيث ُعنيِّ معيدًا  الفقه يف  تدريسه يف كلية  إىل جانب  )رمحه اهلل(، 
األعىل بني طلبتها الناجحني لنبوغه وذكائه، وذلك يف سنة 1962و بعدها أكمل دراسته األكاديمية 

فحصل عىل املاجستري وبعدها عىل شهادة الدكتوراه يف اللغة العربية من جامعة بغداد.
لذا كان من الواجب عىل جملة )سرياء( أن تقف عند هذه الشخصية الفقهية األكاديمية وأن   
تسلط الضوء عىل سريهتا ومواقفها األدبية فيام يتعلق باللغة العربية وآداهبا لتكون حافزا  لكل طالب 

علم ومعرفة ومتذوق للشعر وقضاياه.  

                                                                                رئاسة هيأة التحرير 
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شذرات من حياة السيد مصطفى جمال الدين

بسم اهلل الرمحن الرحيم
والصالة  العاملني  رب  هلل  احلمد   

والسالم عىل حممد وآله الطاهرين:
العربية  املجتمعات  تتميز   
ومن  هبا،  عرفت  بخصائص  واالسالمية 
القبيلة والعشرية  اىل  االنتامء  اكثرها ظهوًرا  
القبيلة  احتلت  إذ  بالنسب،  يعرف  ما  أو 
وأدت  العراقي،  املجتمع  يف  مرموقة  مكانة 
ومل تزل تؤدي أدوارا كثرية، ولعل من أمهها 
انتامء الفرد ملجموعة حمددة حتكمها ضوابط 
ومعايري جتعله مسؤوال عن ذاته وسلوكياته 
عليها  القبيلة  رّبته  واعراف  بقيم  املقيدة 
والفرد  وسننها،  اخالقياهتا  احرتام  وفق 
العراقي غالبا ما يكون معّرًفا بمجرد انتامئه 
التي  املجتمعات  القبيلة، بخالف بعض  اىل 
او  املدينة  او  الوطن  اىل  الفرد  فيها  ينتمي 
احلرفة، فيكون جمهوال فيها؛ كونه منتسبا اىل 

عنوان عام من الصعب حتديد شخوصه.
وأغلب القبائل والعشائر والبيوتات   

وعىل  خصوصياهتا  عىل  حافظت  العراقية 
متسكها  وعىل  واالجتامعية  الدينية  اهلوية 
الدينية،  باملرجعية  املتمثلة  الدينية  باملنظومة 
واحلارض  املايض  التاريخ  لنا  يسجل  ومل 
كامال  امتثاال  متتثل  أهنا  بل  هلا،  خمالفتها 
كل  مسخرة  بنواهيها،  وتنتهي  ألوامرها 
وأحسب  أهدافها،  وحتقيق  خلدمتها  قواها 
واملؤثر  الفاعل  الدور  عىل  يشهد  الواقع  أن 
العربية  والقيم  للوطن  العشائر  محاية  يف 
الوطن  وجود  ادراك  يمكن  فال  األصيلة، 
وعشائره،  قبائله  ادراك  دون  من  العراقي 
حافظت  متامسكًة  قوًة  الوجوُد  هذا  ومّثل 
عىل الوجود املجتمعي ومنعته من االنزالق 
بام  الظروف،  وأصعب  أحلك  يف  والرتدي 
وهيمنة  قانونية  سطوة   من  العشائر  متتلكه 
عرفية تكبح مجاح الفوىض واالنفالت الذي 

تعرض له البلد.
بل يمكن القول إن القبيلة والعشرية   
الدولة  غياب  يف  حتى  نفسها  نّظمت 

د. مهند مصطفى جمال الدين
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فيها؛  تراجعت  التي  الفرتات  يف  وقوانينها، 
القوات  قبل  من  اراضيها  احتالل  بسبب 
بحكومات  إدارهتا  بسبب  أو  االجنبية 
اوضاعها،  تنظيم  عىل  قادرة  غري  ضعيفة 
من  العشائر  متكنت  فقد  بذلك  تكتف  ومل 
الدفاع عن األرض والوطن، مثل اجتامعها 
يف  االنكليزي  االحتالل  ضد  للوقوف 
أحداث  من  تالها  وما  الشعيبة،  معركة 
عصابات  ضد  وقوفها  اىل  وصوال  مهمة، 
)داعش(، وهي شواهد شاخصة عىل قوهتا 

ووالئها الصادق للدين والوطن .        
العراقية  األرس  من  الدين  مجال  آل  وارسة 
أدبية،  دينية  علمية  أرسة  وهي  اجلنوبية، 
والفكر  والفقه  العلم  رجال  منها  خترج 
حممد  االمام  اىل  نسبها  يف  وتنتهي  واألدب، 
اجلواد )عليه السالم( عن طريق ابنه موسى 

املبقع)1(.
للتطور  خاضع  اجتامعي  كياٌن  وألهنا 
وتغريت  األرسة  اتسعت  فقد  والتغري، 
بعض سامهتا، اذ اختار بعض افرادها طرائق 
هذا  أن  غري  خمتلفة،  وبتخّصصات  اخرى 
والتي  املائزة،  خصوصيتها  يفقد  مل  االتساع 
تعرف هبا اىل يومنا هذا، فال يتبادر اىل ذهن 
اال  الدين(  لقب)مجال  يذكر  حينام  السامع 
بقية  شأن  شأنه  والعلمي،  الديني  البعد 
وكان  األخرى،  والعلمية  الدينية  األرس 
احلفاظ  يف  كبري  جهٌد  أبنائها  من  للخاصة 

االمتداَد  ُة  الِعمَّ فمّثلت  السمة،  هذه  عىل 
الديني والعلمي لألرسة، هي أمانة يف اعناق 
ابنائها، إذ البد من أن يسلمها السابق منهم 
لالحق، وهو ما ذكره السيد مصطفى مجال 
ولده  ارتدى  يوم  بقصيدته)األمانة(  الدين 
فيها   خلص  فقد  املباركة،  ة  الِعمَّ مهند  السيد 

خصوصية هذه األرسة بقوله:
  خذها فقد جاءتك يا مهندي

ناصعًة رغم املهّب األســــــوِد
ما كان رأيس غرَي جرٍس عبْت

أمـــانُة اجلّد به للولــــــِد
جهدُت أن أوصَلها نقيًة

ما عرفْت زيَغ الضمري واليــَـــــِد
خذها ودعني أسرتح من خاطٍر

يصحو معي وينتيش يف مرقدي
أيَن يف سلستي آخر من

 حيملها عىل املدى املطـــــرِد
دعني أعْش يف ُحلٍم من يقظتي

أن سوف أحيا بينكم يف ولــــــدي
وحيمُل الرايَة أرْخ يف غِد 

 )أبو حساٍم( من )أيب مهنـــــِّد(

 -1927( الدين  مجال  مصطفى  السيد 
1996م(.

ولد السيد مصطفى يف قرية املؤمنني   
عام 1927م وعاش طفولته يف كنف جده 
النجف وهو يف  اىل  وانتقل  اهلل  عناية  السيد 
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احلادية عرشة من عمره وادخل يف املدرسة 
املهدية يف حملة احلويش، وأكمل املقدمات ثم 
السطوح فالسطوح العالية فالبحث اخلارج، 
حممد  الشيخ  عىل  دروسه  اكثر  متخضت  ثم 
)الكفاية(  يديه  فأخذ عىل  الدين،  أمني زين 
وكان  )املكاسب(،  من  وقسام  و)الرسائل( 
اخلاقاين  سلامن  والشيخ  الدين  زين  للشيخ 
أثر بليغ يف نشوئه ومسريته العلمية واألدبية، 
وهو ما ذكره بعد حني: » أما حيايت األدبية 
والشعرية بوجه خاص فإذا كنت فيها مدينا 
ألحد فلهذين الشيخني اجلليلني)حممد أمني 
اللذان  فهام  اخلاقاين(  وسلامن  الدين  زين 
وضعا اللبنة األساسية يف أساس ظللت أبني 

عليه بعد ذلك«)2(.
قرية  اىل  عاد  1953م  سنة  ويف   
املؤمنني بعد وفاة جده السيد عناية اهلل، ألنه 
بوصاياه  أوصاه  فقد  له،  الرشعي  الويص 
وخصه بثلثه، فسد الفراغ الذي تركه جده، 
الناس  ويوجه  واجلامعة  اجلمعة  يقيم  وراح 
ويعلمهم االمور الدينية التي جيهلوهنا وحيل 
اخلالفات احلاصلة بينهم، وما أن بسط يده 
وفقيها  عشائريا  زعيام  اسمه  انترش  حتى 
مخس  القرية  يف  وبقي  المعا،  وأديبا  فاضال 
أطلق  أدبية،  جمموعة  كّون  وفيها  سنوات، 
تضم  الرشقية(  )اجلبهة  بـ  أحدهم  عليها 
شعراء سوق الشيوخ يف ذلك الوقت، وكان 

النجف  يف  القديمة  جمموعته  بني  عقد  أن 
)اجلبهة  بـ  كذلك  سميت  التي   األرشف 
قوامها  صلة  اجلديدة  وجمموعته  الغربية( 
القصيدة  عىل  املشتملة  املطولة  الرسائل 
رسوم  وحتى  القصرية  والقصة  واملقالة 
الصلة  وتطورت  وغريها،  )الكاريكاتري( 
الذي  كاحلفل  املهرجانات  اقامة  درجة  اىل 
اقيم يف قرية املؤمنني لتأبني السيد عناية اهلل 
الشيوخ  سوق  يف  اقيم  الذي  واالحتفال 

بمناسبة املولد النبوي الرشيف.
السيد  رجع  1958م  سنة  ويف   
بداية تأسيس كلية  النجف مع  اىل  مصطفى 
الفقه لينتسب اليها طالبا ويشكل مع زمالئه 
الشيخ  امثال  الكلية  طالب  من  دورة  أول 
أمحد الوائيل والشيخ مهدي اآلصفي والسيد 
حممد الصدر والشيخ صالح الظاملي والسيد 
بحر  حسني  والسيد  العلوم  بحر  حممد 
العلوم وغريهم، وخترج فيها سنة 1962م، 
طالب  من  األوىل  الوجبات  خترج  وبعد 
العليا  بالدراسات  التحقوا  الكلية،  هذه 
وحاز  العربية،  وغري  العربية  اجلامعات  يف 
والدكتوراه  املاجستري  شهادات  منهم  كثري 
الرشيعة  فروع  يف  او  وآداهبا  العربية  يف 
االسالمية، وعني السيد مجال الدين مدرسا 
يف الكلية نفسها، وحصل عىل املاجستري يف 

عام 1972م ثم الدكتوراه عام 1979م.
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الدين  مجال  مصطفى  السيد  اصبح   
شخصية المعة يف االوساط العلمية واألدبية 
وكان له دور رئيس يف حل كثري من املشاكل 
التي حتدث يف العراق، وكان له دور مهم يف 
انتفاضة صفر، اذ اقدمت احلكومة عىل قمع 
واعتقال  1977م  عام  يف  الصفرية  الزيارة 
االرشف  النجف  من  القادمني  الشباب 
واملتوجهني اىل كربالء احلسني وأخذهم اىل 
بغداد، ويف ذلك الوقت طلب السيد اخلوئي 
الدين  مجال  السيد  من  الطائفة(  )مرجع 
كتابة رسالة املرجعية لتسلم اىل )امحد حسن 
وليذهب  العراقية،  احلكومة  رئيس  البكر( 
السيد مع وفد املرجعية اىل الرئيس ويسلموه 
واطالق  األزمة  تطويق  لغرض  الرسالة، 

رساح املعتقلني.
كام أن له رسالة أخرى طويلة وجهها   
)البكر( يف عام 1972م)3( ذكر  الرئيس  اىل 
املهم للشيعة االمامية يف تكوين  الدور  فيها 
اخلالقة  والقيم  واملبادئ  العراقي  املجتمع 
ال  أنه  فيها  منوًها  املجتمع،  هبا  حتىل  التي 
وشعبا  ارضا   - العراق  يكون  أن  يمكن 
الشيعة،  دون  من  ومستقبال-  وحارضا 
وليس بمقدور أي احد - حاكام او حمكوما- 
ان يتجاهل دورهم التارخيي وثقلهم يف بالد 
النهرين، ال سيام اذا عرف أن النَِعم الكبرية 
التي  الكثرية  واملوارد  الضخمة  والثروة 

والعراقيني هي موجودة  للعراق  اهلل  منحها 
الناس  عليها  يسكن  التي  االرض  يف 
املوالون لعيل وآله، وبخاصة املدن اجلنوبية، 
وليس من الصحيح أن يرث النظام اجلديد 
الطائفية التي كانت متتد بجذورها اىل العهد 
بقيادة  العراقية  الثورة  جاءت  ثم  العثامين، 
ُأبعد عامُر  الشيعة، ولكن مع األسف  علامء 
األرض احلقيقيون، لتكون االرايض بأسامء 
األوقاف،  نظام  واستحدث  السنية،  األرس 
ولكنه مل خيتلف عن النظام السابق، ووزعت 
الفرص الثقافية والعسكرية بنظام غري عادل، 
وكان نظام الدولة االداري والسيايس نظاما 
طائفيا، ووضعت العراقيل امام أبناء املنطقة 

اجلنوبية.
وكان يقول فيها: » حوربت املنطقة   
احلرب  أنواع  بأقسى  العراق  يف  اجلنوبية 
اال  قومية  معركة  أو  أزمة  متر  فال  النفسية، 
شعارات:  الدولة  اجهزة  من  وارتفعت 
مع  وامثاهلام،  و)الفاطمية(،  )الشعوبية(، 
اننا كعراقيني نعرف جيدا أن أكثرية العرب 
يف العراق هم من الشيعة، وبعملية حسابية 
بسيطة نعرف هبا أن العراق يتكون من ست 
مها  سنيتان  حمافظتان  منها  حمافظة  عرشة 
حمافظات  ثامن  ويقابلهام  واالنبار،  نينوى 
من  خليط  فهام  ودياىل  بغداد  أما  شيعية، 
واما  العرب،  وغري  العرب  ومن  املذهبني 



12

والسليامنية  دهوك  االربع-  املحافظات 
سنية  كانت  وان  فهي  وكركوك-  واربيل 
جاءت  أين  فمن  عربية،  ليست  ولكنها 
اكثرية  يشكلون  وهم  للشيعة  الشعوبية 

عرب العراق«)4(.
كان السيد مصطفى مجال الدين من   
له  العراق ويف طليعتهم، وكان  ابرز شعراء 
تعقد  التي  املهرجانات  إحياء  يف  مهم  دور 
القصيدة  حيكم  وكان  وخارجه،  العراق  يف 
كسيد عريب ماهر يف نظم الوجع، وال يمكن 
يقف  ال  ان  العريب  الشعر  دراسة  يريد  ملن 
نسجته  ما  يف  ليتأمل  الدين  مجال  حمطة  يف 
وقابليته  املميز  وحسه  الفريدة  عبقريته 
الرتابة  لكرس  املألوف  حواجز  خرق  عىل 
القصيدة  يف  جديدة  حالة  وخلق  التقليدية 
وهي  مألوفة،  تكون  ان  هلا  يمكن  العربية، 

حتل حمل ما درج عليه الشعراء السابقون.
الشعر  سّلم  يف  تدّرج  وهكذا   
والقصيدة، كام تدّرج يف طلب العلم متناوال 
إياه ومعيًدا انتاجه بثوب جديد، ليكون عاملا 
واستاذا من الطراز األول، وشاعرا كبريا ال 
يقف يف فضائه حد، إذ عده الكثري من النقاد 

والباحثني يف طليعة شعراء العربية.
ولكن مل يكن بوسع السيد مصطفى   
طاغيته  أحكم  أن  بعد  العراق  يف  يبقى  أن 
قتال  وأهله  وأذاقه  عليه  قبضته  )صدام( 

الرحيل  قرر  إذ  وترشيدا،  وحروبا  وجورا 
من بلده وبلد آبائه وأجداده، وكان ذلك بعد 
نشوب احلرب اجلائرة عىل ايران االسالمية، 
وآهات  مآس  من  بطوهنا  يف  محلت  وما 
ودمار، وبعد املشادة العنيفة بينه وبني املقبور 
2020م(   - هادي)1938  خرض  مزبان 
حيث  صدام،  الطاغية  من  مقربا  كان  الذي 
عام  يف  النجف  حمافظ  منصب  يشغل  كان 
ليلتقي  الفقه  كلية  اىل  توجه  فقد  1980م، 
املشاركة  منه  ويطلب  مصطفى  بالسيد 
يقيمها  التي  االحتفاالت  احد  يف  بقصيدة 
النظام يف ذلك الوقت، غري أن السيد رفض 
ومتوعدا،  مهددا  الرفيق  عليه  فأرص  ذلك، 
امام  شاخما  وقف  ان  السيد  من  وكان 
اجلميع  امام  معلنا  الطاغية،  ذلك  جبوت 
أنه لن يقبل هتديده وقال له: بلغ اسيادك أين 
لن اكون صوتا يف مهرجاناتكم ولن ارضخ 

لتهديدكم وافعلوا ما شئتم وكيف شئتم.
رسيعا  يفكر  جعلته  احلادثة  هذه   
بمغادرة الوطن بعد أن خيش أصدقاؤه عليه 
اذ  أراد،  ما  وكان  االعتقال،  او  الغدر  من 
قصرية،   فرتة  فيها  وقىض  بريطانيا  اىل  سافر 
ثم سافر اىل الكويت ليستقر فيها مدة سنتني، 
غري أن هذه الدولة الصغرية مل تتمتع بالسيادة 
الكاملة، فقد كانت حمكومة من قبل السفارة 
العراقية، إذ بعد التفجريات التي استهدفت 
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سنة  يف  والكويتية  األجنبية  املنشآت  بعض 
السيد  باعتقال  السلطة  قامت  1983م 
مخسة  العمر  من  البالغ  حسن  سيد  وولده 
الدين  علامء  من  جمموعة  مع  عاما،  عرش 
السهالين والشيخ عبد  كالشيخ حممد جواد 
اجلليل اخلزاعي والسيد عيل عبد الصاحب 
القزويني  عيل  مري  صالح  والسيد  احلكيم 
والشيخ جمتبى الكمييل والسيد زكي السويج 
والسيد هاشم عبد احلسن وجمموعة اخرى 
من طلبة العلوم الدينية واالساتذة ووجهاء 
املجتمع، وكان أن تعرض بعضهم للتعذيب 
والتنكيل الشديدين، وبعد مرور شهر كامل 
روا اىل سورية، وهي الدولة الوحيدة من  سفِّ
باستقباهلم  قبلت  التي  العربية  الدول  بني 
هم  واألمان  األمن  ومنحتهم  واستضافتهم 

وعوائلهم.
وعاش السيد مصطفى مجال الدين   
حيث  مهيبا،  مكرما  معززا  سيدا  دمشق  يف 
املرموقة  ومكانته  وموهبته  وجوده  بسط 
السورية  القيادة  عند  الرفيعة  ومنزلته 
جاهه  فبذل  جلدته،  ابناء  خلدمة  وسخرها 
من  السبل  هبم  انقطعت  وملن  للمحتاجني، 
تكن  فلم  وغريهم،  والسوريني  العراقيني 
إذ  ابراهيم،  أبو  هلا  وكان  اال  معضلة  هناك 
نديا  وقلبا  ساهرة  وعينا  مبسوطة  يدا  كان 
ثاقبا  ورأيا  صادحا  وثغرا  هادرا  وصوتا 

وفكرا وهاجا ونفسا كبرية ووطنا تفيأ ظالله 
املحرومون واملنقطعون عن بالدهم.

كانت الفرتة التي عاشها يف سورية   
حيث  وأخصبها،  حياته  فرتات  أهم  من 
استقبلته أرُضها وقاسيوهنا بقلوب مؤمنة به 
وبعزيمته وجمده وشامئل اخالقه، التي عز أن 
يكون هلا نظري يف ذلك الوقت، وأرصت أن 
خفاقة  وراية  فيها  ورائدا  طليعتها  يف  يكون 
ال  والكرامة  والسيادة  املجد  أن  اىل  تشري 
تكون اال باإلنسان فحسب، ولذا قالت عنه 
لقد  العطار«  نجاح  الدكتورة  الثقافة  وزيرة 
أتى مصطفى مجال الدين بكل وداعته الينا، 
ومطر،  ريح  فيه  سفر،  جناح  عىل  حمموال 
هنا  لكنه  هاجرة،  ولفح  لظى  أيضا  وربام 
الياسمني، بعد أن مر يف طريقه  تنفس عطر 
احلدود  الدين  مجال  ختطى  األقاحي،  عىل 
اإلمساك  الطاغية  عسس  يستطع  ومل  الينا، 
فذ  قائد  بني  اللقاء  وكان  بيننا،  كان  به، 
وشاعر فذ، غادر وطنه اىل وطنه، لنباهة فيه 
وفطنة ودراية ومعرفة بأن طريق اخلروج هو 
مجال  مصطفى  دمشق،  اىل  الوصول  طريق 
الدين ليس أي انسان، ليس أي رجل، ليس 

أي شاعر«)5( 
حممد  الشيخ  العالمة  عنه  وقال   
املجاهد  العامل   « الدين:  شمس  مهدي 
العرص،  هذا  يف  العرب  وشاعر  واملضحي 
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احدى  العلم  فضيلة  كانت  الذي  العامل 
تاريخ  يف  عريقة  ارسة  من  الكبى،  فضائله 
يأكل  مل  السالم،  عليهم  البيت  أهل  هنج 
بعلمه، وهي احدى الرشوط الكبى للعامل 
الثوابت  من  وهي  علمه،  يبتذل  ومل  النقي، 
يأكل  ومل  االسالم،  علامء  تقاليد  يف  الكبى 
بجهاده ومل يباه ومل يتاجر به، فهاجر من دون 
ضجيج، مل يبحث عن ألقاب ومل يبحث عن 
اخليارات  نفسه  امام  وضع  وحينام  مواقع، 
اىل  الشيوخ  العراق، هاجر من سوق  اختار 
سوق الشيوخ ومن النجف اىل النجف ومن 
االبرار  من  واحدا  كان  العراق،  اىل  العراق 
ورفضوا  أبطاال  يكونوا  أن  أرصوا  الذين 
مسريته  يف  يميش  كان  ضحايا،  يكونوا  ان 
منفتحا عىل الكل ومعتصام من الكل، وكان 
نقي العروبة من غري متاجرة ومن دون غلو 
العروبة  يف  كان  بل  عصبية،  او  عنرصية  او 
كام ارادها اهلل، ويف الوقت نفسه كان مسلام 
هذا  مرشوع  االسالم  يف  رأى  قد  خملصا، 
السيد  وكان  األمة،  هذه  ومرشوع  العرص 
االكب  العرب  شاعر  الدين  مجال  مصطفى 
اعظم  يكن  مل  الشعر  ولكن  العرص،  هذا  يف 
وال أزكى فضائل السيد مصطفى، فلم يكن 
وال  مضاهاة  شعر  وال  مداراة  شعر  شعره 
غنى  شعرا  كان  تكسب،  او  ارتزاق  شعر 
بشعره  وغنى  آله،  حممد  وابطاله  باإلسالم 

آالم وآمال هذه األمة«)6(.
وقال االستاذ حممد سعيد الطرحيي:   
» ويف تصوري أن ايام مجال الدين يف دمشق 
من أحىل فرتات حياته خالل فرتة هجرته من 
وطنه، ال سيام بعد أن منحته الدولة السورية 
1986م  عام  السوري  االستحقاق  وسام 
التام  واألمان  باالطمئنان  شعوره  عزز  مما 
جوالت  بعد  الصعداء  يتنفس  ان  واستطاع 
فعاش  واملصاعب،  الضغوطات  من  كثرية 
الباذخة  سمعته  تدعمه  رخية  طيبة  عيشة 
وحنكته وجتاربه ومعارفه، وبقي وفيا لوطنه 
وخدمة القضية العراقية التي كانت هاجسه 
شعره  يف  ليس  الباقية،  حياته  طيلة  األكب 
ومشاركاته  مواقفه  مجيع  يف  بل  فحسب، 
السياسية، وكان يف كل تلك املواقف ال يمثل 
وحسه  الوطني  وجدانه  يمليه  كان  ما  اال 
ينتم ألي حزب طيلة حياته،  مل  إذ  القومي، 
قضاياهم  يف  اجلميع  مع  يقف  ان  وفضل 
السيد  أحب  وقد  العادلة،  الوطنية  القومية 
فيها  وكان  لوطنه،  كحبه  الشام  املصطفى 
عونا لكل العراقيني، حماوال قضاء حاجاهتم 
ال سيام فيام يتعلق منها بالعالقة مع الدولة، 
حافظ  السوري  الرئيس  اىل  رسالته  ويف 
اهتاممه  عن  شاملة  فكرة  يعطي  ما  االسد 
الكبري بقضية شعبه وعن عظم ما كان يعانيه 
سطورها  بني  تتضح  كام  العراقي،  الشعب 
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ربقة  من  حريته  اجل  من  الصادقة  مشاعره 
الدكتاتورية واالستعباد«)7(.

سعيد  حممد  االستاذ  نرش  وقد   
اىل  املوّجهتني  معا،  الرسالتني  الطرحيي 
الرئيس  واىل  1972م   عام  البكر  الرئيس 
املوسوم  كتابه  يف  1992م  عام  يف  األسد 
كتاب  الدين(، وهو  )ذكرى مصطفى مجال 

ضخم صدر منه حتى االن جملدان كبريان.
انتفضت  1991م  عام  ويف   
حمافظات جنوب العراق وانقض أهلها عىل 
تللك  يف  سلطتهم  واسقطوا  النظام  ازالم 
باحلديد  البالد  حكمت  طاملا  التي  املدن، 
واهلوان،  الذل  العراقيني  وأذاقت  والنار 
رأي  له  كان  للنظام  املوايل  اجليش  أن  غري 
واخلفيفة  الثقيلة  بآلياته  متكن  فقد  آخر، 
اىل  يتقدم  أن  من  اصنافها  بكافة  وطائراته 
لريتكب  رمحة  أي  دون  ومن  املدن  تلك 
املجازر الوحشية يف الناس، ثوارا ومساملني 
ورجاال ونساء وكهوال واطفاال، وينثر عىل  
يف  مواراة،  دون  من  جثثهم  األرض  ظهر 
حني قد مأل بطوهنا باألحياء منهم وبقسوة مل 
يعرف التاريخ هلا نظريا، وكان أن اشرتكت 
أرسة آل مجال الدين يف تلك االنتفاضة، وقد 
وقيادة  أحداثها  يف  بطويل  دور  لرجاهلا  كان 
املقاتلني وتنظيم صفوفهم ورفع معنوياهتم.

الشيوخ  سوق  اىل  النظام  جيش  تقدم  وبعد 

اآللة  امام  الصمود  الثوار  يستطع  مل  وقراه، 
الطائرات والدبابات  العسكرية اجلرارة من 
قبل  كانت  التي  واملدافع،  واملدرعات 
أمريكا  قوات  امام  ومنهزمة  مندحرة  حني 
تقاوم  ومل  بوجهها  تقف  فلم  والتحالف، 
بدال  املذلة  اهلزيمة  واختارت  تصمد  ومل 
حني  يف  النفس،  عن  والدفاع  املقاومة  من 
الرافضني  ورضب  املواجهة  اختارت  أهنا 
للحرب وللنظام، ومل تقف مع خيار الشعب 
الذي قال كلمته وسجل موقفا مرشفا يف ايام 

شعبان.    
فر  الصدامي  البطش  أثر  وعىل   
علها  الصحراء،  اىل  واملنتفضون  الناس 
الذي  والتنكيل،  واألرس  القتل  من  تنجيهم 
مقابر  يف  ضحايا  ليكونوا  اآلالف  فيه  وقع 
ملا  والتي  العراق،  أرض  هبا  غصت  مجاعية 
وقت  حد  مكتشف  غري  منها  الكثري  يزل 
اآلالف جمهوال،  مصري  بقي  إذ  هذا،  الناس 
السيد  مصطفى  السيد  عم  ابن  منهم  وكان 
من  واخرون  حسني  السيد  وصهره  حممد 

مريدي السيد وأرسته.
افراد ارسته محلتهم  لكن بعضا من   
منطقة  ويف  نجد  صحراء  اىل  الصحراء 
ويلتحفون  الرمل  يفرتشون  فكانوا  رفحاء، 
يمنعهم من اخلروج  السامء، وحييطهم سور 
تبقى  أن  عىل  أرصوا  أهنم  غري  املدينة،  اىل 
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جذوة الثورة متقدة، فحاولوا ايصال صوت 
العامل  اىل  العراق  ومظلومية  مظلوميتهم 

أمجع.
وكان أن بعث السيد مصطفى مجال   
الدين رسالة اىل ولده السيد مهند قال فيها: 
»ولدي احلبيب مهند: سالم اهلل عليك وعىل 
ومجيع  وزوجتك  أخواتك  وعىل  أخيك 
اخوانك وأهل بلدك الذين كتب اهلل عليهم 
من  به  يقوموا  أن  جيب  كان  بام  يقوموا  أن 
الفاسد  الدكتاتوري  النظام  هذا  ضد  جهاد 
عليه  هم  ما  ذلك  نتائج  من  يتحملوا  وأن 
الوانه  بجميع  الصحراء  هذه  عذاب  من 
ومن خمتلف مصادره... وسالم عىل الرجال 
األشداء يف قلعة الصمود من ابناء كرمة بني 
من  وغريهم  الشيوخ  وسوق  والطار  سعيد 
وطننا احلبيب الذين كتب عليهم أن يكافحوا 
الطغيان والعسف طيلة عرشين عاما، حتى 
العدة-  قلة  -مع  عليه  يثوروا  أن  اهلل  اذن 
وليس  يزالون،  وما  األذى  صابرين  فالقوا 
املجدبة وصبكم  الصحراء  تقلبكم يف هذه 
التي  القاسية  للظروف  استمرارا  اال  عليها 
امتحنكم اهلل هبا طيلة هذه السنني العجاف، 
فصابروا واصبوا وترقبوا الفرج، فإن اهلل ال 
العنان، ونحن  يمكن ان يرتك الظلم مطلق 
وان كنا نجهل حكمته يف ذلك اال أننا نؤمن 
التي  للدماء  يأخذ  أن  البد  اهلل  وأن  بعدله 

من  ثأرها  هتكت  التي  واالعراض  اريقت 
الظاملني واملستبدين وعمالء الطاغوت«)8(.

ومتكن السيد مصطفى بام كان يتمتع   
به من مكانة مرموقة عند القيادة السورية ان 
وابناء  عائلته  من  فردًا  وستني  ثالثا  خيلص 
العراقيني  من  وعددا  وعوائلهم  عمومته 
ليجلبهم  الصحراء  قساوة  من  االخرين  
اخلاصة،  نفقته  وعىل  الشام  دمشق  اىل  معه 
وبقي حمتضنا اياهم اىل وفاته، حيث وفر هلم 
مستلزمات العيش الكريم من هتيئة السكن 
ماله  عائلة من  لكل  واعطاء رواتب شهرية 
أخرى  رسالة  يف  ذكره  ما  وهو  اخلاص، 
اهنم   « قائال:  مهند  السيد  ولده  اىل  وجهها 
)اللجوء(  يقبلون  ال  السوريون(  )اي  هنا 
وزارة  وانام ستأتون عىل حسايب، واشعرت 
باإلنفاق عليهم مجيعا،  متعهد  أين  اخلارجية 
يرتك  ال  تعاىل  فاهلل  يأس  يف  تكونوا  فال 
بالصب،  عليكم  فقط  سبيله،  يف  املجاهدين 
وابوكم واحلمد هلل له من الوجاهة يف سورية 
وال  تيأسوا  فال  العراق،  يف  له  كان  مما  اكثر 
قصارى  ابذل  أين  مطمئنني  وكونوا  حتزنوا 
املحنة  هذه  وتنتهي  مجيعا  جللبكم  جهدي 
اىل  مجيعا  اهلل  شاء  ان  ونعود  هبا،  انتم  التي 

تربة الوطن«)9(.
بوجود  مصطفى  السيد  واصبح   
وجاها،  عزا  أكثر  عمومته  وابناء  ابنائه 
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وصار  الناس،  حوله  يلتف  حمورا  وغدا 
للمحتاجني  قبلة  العائيل  السند  وجود  بعد 
السياسية  الظروف  عليهم  ضغطت  وملن 
بني  عليهم  تقسو  التي  واألزمات  القاهرة، 
امليدان  يف  األول  الرجل  فكان  وآخر،  حني 
والرجال  والصغار،  الكبار  اليه  يلجأ  الذي 
واملنعمون  والفقراء،  واألغنياء  والنساء، 
والسياسيون  واملواطنون  واملحرومون، 
العراق، فكان  البعثي يف  للنظام  املعارضون 
قلبا رحيام وصدرا كبريا يتسع لكل مشكلة 
قضاء  من  يمل  ومل  يتعب  فلم  ومعضلة، 
دعاه  الذي  األمر  املشاكل،  وحل  احلوائج 
وثقايف  وديني  اجتامعي  جملس  تأسيس  اىل 
السالم(،  )عليها  زينب  السيدة  منطقة  يف 
كي يلتقي فيه العراقيون وغريهم من العلامء 
واالدباء وعموم الناس، ال سيام من انقطعت 
مهابا  فيه  يرتبع  السيد  وكان  السبل،  هبم 
نظريها، وقد  يقدمه من خدمة قل  بام  فرحا 
إلقامة  اسبوع  كل  من  االثنني  يوم  خصص 
تعزية عىل سيد الشهداء، حيث ارتقى املنب 
الوقت  ذلك  يف  املعروفني  اخلطباء  من  عدد 
فيصل  والشيخ  اهلاليل  جعفر  الشيخ  أمثال 
الكاظمي والشيخ حممد اهلنداوي وغريهم.

السنوات  إن  القول  ويمكن   
مصطفى  السيد  حياة  من  األخرية  االربع 
سنة  اىل   1992 سنة  من  املحصورة  اي   -

متيزا ومن مجيع  اكثر سنواته  1996م- هي 
اجتامعيا  بالتكامل  اتسمت  فقد  اجلهات، 
وسياسيا وأدبيا ومعرفيا، فكان وجوده يمثل 
كل  يف  عليه  العتامدهم  للناس،  اطمئنانا 
ألبناء  مساعدته  تقترص  ومل  وكبرية،  صغرية 
للناس  اياديه  امتدت  بل  فحسب،  جلدته 
قصائده  وحتى  كانوا،  بلد  أي  ومن  مجيعا 
ذاكرة  يف  وجودها  نحتت  التي  الشهرية، 
العراقيني، فقد كتبها يف هذه الفرتة، كقصيدة 
و)الفقيدان(،  األمة(،  و)معلم  )يقظان(، 
و)حلم األمة(، و)من اجلنوب اىل اجلنوب(، 
ريشه  فال  )طار  وقصيدة  وانا(،  و)الشاعر 
هاجم  القصائد  هذه  ويف  الزغب(،  وال 
التقية واخلوف عىل  مبدأ  من  النظام وخرج 
ارسته اىل اعالن الثورة الرصحية بكل ما أويت 
النظام  من موهبة وقدرة ومتكن من فضح  
وجرائمه ووحشيته، وبنّي آراء ومعاناة ابنائه 
عمومتهم  ابناء  من  كابدوه  وما  العراقيني 
يعيشوا  ان  عليهم  حّرموا  الذين  العرب، 
فوق ارضهم وأن يكونوا بينهم، مستثنيا من 
األصيل  موقفها  هلا  شكر  التي  سوريا  ذلك 
من الشعب العراقي، ال سيام الذين هجروا 
من أرضهم ومل جيدوا غري الشام وطنا بديال 

هلم.       
أن  كان  1996م  العام  بداية  ويف   
األمر  اجلهات،  مجيع  من  السعال  حارصه 
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فيها  ليتلقى  لندن  اىل  يسافر  جعله  الذي 
العالج بعد أن اتضح أن إحدى رئتية مصابة 
كل  ااهلل  أجار   - اخلبيث  الرسطان  بمرض 
به  اشتد  أن  وبعد  ودائه-  خبثه  من  حمّب 
املرض عاد اىل دمشق بعد أن ضعفت قواه، 

ولكنه ملا يزل مرددا: أين بخري واحلمد هلل.
وبقي يف بيته ثالثني يوما ومل تنقطع   
ومكان،  صوب  كل  من  األحبة  عيادته  عن 
فامزالت تتوافد عليه وتتصل به، متمنية بذل 
اآليت،  القضاء  من  عمره  لرشاء  تستطيع  ما 
والذي ال يمكن الفرار منه، وبعد أن ساءت 
حالته الصحية نقل اىل مشفى الشامي ليبقى 
اياما معدودات، ويف يوم االربعاء املصادف 
23- 10 - 1996م سكت قلب مصطفى 
مجال الدين وأغمضت عيناه دون أن تسمع 
حدادا  الزمن  توقف  وحينها  آه،  كلمة  منه 
وعنادا،  وجمدا  حياة  طوقه  من  عىل  وحزنا 
فراح يعلن للناس نبأ وفاته مبينًا فيها اخلامتة 
ينجب  ان  قل  لرجل  والناصعة  اجلليلة 

الزمان مثيال له.
السيدة  منطقة  اىل  جثامنه  ونقل   
اتشحت  ان  بعد  السالم(،  )عليها  زينب 
أرجاء  كل  ويف  فيها  احلزن  وعم  بالسواد 
سيدا  عرفته  التي  األخرى  واملدن  دمشق 
اصيال نقيا قد عارص ملوك العراق ورؤساءه 
أن يمدح أحدا منهم، وشيع  وحكامه دون 

تشييعا مهيبا مل تشهد سوريا مثيال له، وصىل 
مهدي  حممد  الشيخ  العالمة  جثامنه  عىل 
قريبا  الغرباء  الدين، ودفن يف مقبة  شمس 
من مرقد عمته الطاهرة السيدة زينب )عليها 
السالم( يف يوم اخلميس املصادف 24- 10 
- 1996م، وقد بنيت فوق قبه قبة مرصعة 

بالذوق واجلامل.
يتوافد  رائعا  مقاما  قبه  وأصبح   
اعتنى  أن  بعد  مكان  الزائرون من كل  عليه 
السيد حممد، إذ جعله حتفة معامرية  به ولده 
جدرانه  عىل  نقشت  فقد  بصاحبه،  تليق 
األربعة أهم قصائده، ال سيام القصائد التي 
والوطن، وقد وشحت  فيها لإلسالم  تغنى 
والذوق،  بالكامل  اتسمت  مجيلة  بزخارف 
الذي كان متسّيدا يف االرجاء املفعمة برائحة 

وعطر املصطفى.
وأقيمت إثر وفاته جمالس الفاحتة يف   
كل انحاء الدنيا واستمرت اىل يوم األربعني، 
مرور  بعد  التأبني  مهرجانات  عقدت  ثم 
وايران  سوريا  يف  وفاته  عىل  يوما  أربعني 
الرشقية  واملنطقة  وأمريكا  وأوربا  وبريطانيا 
شارك  وقد  العريب،  اخلليج  دول  وبعض 
املقابل  ويف  إحيائها،  يف  والشعراء  العلامء 
ومتحريين  مندهشني  العراق  يف  اهله  كان 
األب  رحيل  عىل  واحلرقة  األمل  ويعرصهم 
اقامة  من  يتمكنوا  أن  دون  األشم  والرجل 
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بادر  إذ  الطاهرة،  روحه  عىل  الفاحتة  جملس 
النظام - منذ ان وصل اىل سمعه نبأ رحيل 
ولده  وحتذير  تبليغ  اىل  املصطفى-  السيد 
العراق  يف  املتواجدة  وأرسته  حممد  السيد 
من اقامة أي مظهر للعزاء ومن عقد جملس 
الفاحتة، األمر الذي أضاف اىل حزهنم الكبري 

حزنا وأملا عميقني.
ولكن الناس واملحبني قد استثمروا   
عىل  ذلك  بعد  اقيمت  التي  املجالس  كل 
ابناء عمومته  من  اهلل هبم  استأثر  من  ارواح 
وأصدقائه ومريديه، فقد تويف بعد فرتة عمه 
السيد صالح فهرعوا اىل تشييعه، مستذكرين 
من  النادرة  وشخصيته  املصطفى  ذلك  يف 
بام  تنديد واضح  فيها  التي  االهازيج  خالل 
صنعه النظام من منعه الظامل عن اقامة جملس 
اهلل  رمحه  للسيد  املعادي  موقفه  ومن  العزاء 

تعاىل.
مؤلفات السيد مصطفى 

علميا  تراثا  مصطفى  السيد  ترك   
وأدبيا رائعا نذكر منه:

1- البحث النحوي عند األصوليني
2- القياس حقيقته وحجيته

3- االستحسان حجيته ومعناه
4- االنتفاع بالعني املرهونة

5- حرية االرادة بني الفلسفة والعقيدة
بأصول  وصلته  النحو  أصول  يف  رأي   -6

الفقه
7- رأي يف تقسيم الكلمة

8- رأي يف الشعر احلر
9- حمنة االهوار والصمت العريب

البيت  10- االيقاع يف الشعر العريب - من 
اىل التفعيلة-

11- هوامش عىل حمنة الشيعة يف العراق
12- الديوان 

13- ديوان عيناك واللحن القديم
وعلمه  شخصيته  تناول  وقد   
عن  نتج  وقد  كثريون،  باحثون  وشعره 
ذلك عرشات الرسائل واألطاريح اجلامعية 
كتب  وطبعت  ودكتوراه(،  )ماجستري 
عديدة يف شخصيته الفذة منها كتاب )سيد 
ضم  ضخم  كتاب  وهو  املقفى(  النخيل 
عىل  واشتمل  ارسته  وعن  عنه  وافية  مقدمة 
كلامت  وكذلك  للباحثني  الدراسات  بعض 
احتفاالت  يف  القيت  التي  التأبني  وقصائد 
االربعني وكذلك كتاب )املوسم( الذي مر 

ذكره.
أوالد السيد مصطفى

زوجته  من  املصطفى  السيد  أنجب   
األوىل احلاجة أم ابراهيم )1927- 1998م( 
مخس بنات وأربعة أوالد، ومن زوجته الثانية 
العلوية فاطمة أم حسن)1944- 2003م( 

أربعة أوالد ذكور.
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السيد  فهم:  الذكور  أوالده  أما   
ملدة  عمل  الذي   )....-1945( ابراهيم 
يف  وقائمقاما  مديرا  سنة  وعرشين  مخس 
أخرجه  ثم  العراقية،  واألقضية  النواحي 
وهو  له،  املعارض  والده  ملوقف  النظام 
السبب الذي جعله يرتك العراق ويغادر اىل 
النظام  سقوط  وبعد  امريكا،  اىل  ثم  سوريا 
احلقل  يف  ليعمل  وطنه  اىل  اخرى  مرة  عاد 
من  كل  يف  قنصال  ويكون  الدبلومايس 
دمشق ثم يف مشهد، ومازال حفظه اهلل بعد 
بلوغ السن القانوين للتقاعد متنقال بني وطنه 

وامريكا يف والية )مشغن(.
محودي  السيد  أوالده  ومن   
ايام  بقصيدتني  خصه  الذي   )...  -1948(
كان طفال صغريا، فقد عمل بعد خترجه من 
العراقي،  اجليش  يف  ضابطا  التجارة  كلية 
)اي  نفسه  للسبب  فصله  قد  النظام  ولكن 
فرتة  للنظام(، وبقي  املعارض  والده  ملوقف 
من الزمن يعيش يف البرصة حتى مشاركته يف 
انتفاضة شعبان عام 1991م، وانتقل بعدها 
اىل رفحاء يف صحراء نجد ثم اىل دمشق، ثم 
الجئا سياسيا يف املانيا، وبعد سقوط النظام 
رجع اىل البرصة، تاركا اللجوء والغربة وما 
يعمل  أن  وحاول  مستلزمات،  من  يرافقهام 
بسبب  العراق، ولكن  اجلديد يف  النظام  مع 
ما آلت اليه األمور من خراب وفساد ودمار 
فضل  البالد  حتكم  التي  اإلدارية  البنية  يف 

اجلديدة،  لإلدارة  وناقدا  مراقبا  يظل  أن 
املاجستري  شهادة  ليحرز  الوقت  ومستثمرا 
ادارة االعامل، وقد طبعت  ثم الدكتوراه يف 
له ثالثة كتب: )فصول من حكاية تتالقح(، 
املأزوم(،  وواقعها  السياسة  دجل  بني  و)ما 
البناء  عىل  واملايل  االداري  الفساد  و)أثر 

التنموي: العراق انموذجا( .
السيد  مصطفى  السيد  أوالد  ومن   
يف  طيارا  أيضا  عمل   )...  -1953( حممد 
السبب  لنفس  طرد  ولكنه  العراقي،  اجليش 
يتمكن  مل  ولكنه  شقيقاه،  فيه  طرد  الذي 
املطرقة  بني  متحريا  فبقي  الوطن،  ترك  من 
الغربة  فعاش  رحًى،  ِشقي  وبني  والسندان 
وحيدا يف وطنه ال سيام يف اليوم الذي تويف 
اقامة  من  النظام  ومنع  املصطفى  والده  فيه 
كان  الطاهرة،  روحه  عىل  الفاحتة  جملس 
له  طبعت  حيث  وشاعرا  أديبا  حممد  السيد 
الرحيل(  )وكان  ثالث:  شعرية  جمموعات 
النظام  سقوط  وبعد  النوفرة(  و)مهسات 
استثمر مكانته املرموقة بني األدباء واملثقفني 
ليؤسس رابطة أدبية يف البرصة سامها )رابطة 
مصطفى مجال الدين( ومتكن من خالهلا من 
مل الشتات ليعقد الندوات االسبوعية ويقيم 

املهرجانات املوسمية يف الوطن وخارجه. 
الثانية  زوجته  من  اوالده  ومن   
أول  وهو   )....  -1967( حسن  السيد 
ثمرات احلب، فقد كتب فيه السيد قصيدتيه 
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يف  بوالده  التحق  )احلسونيتني(،  املشهورتني 
الكويت وعمره ثالث عرشة سنة مع والدته 
)حمسد  الثالثة  وأشقائه  حسن(  أم  )العلوية 
ويارس وأمحد(، وانتقلوا مجيعا اىل سورية، وقد 
خترج السيد حسن من اعدادية الصناعة، وبعد 
سقوط النظام عمل يف شبكة االعالم العراقي، 
له موهبة رائعة يف فن التصوير، وله قلم رشيق، 
قد وظفه يف نقد األوضاع السياسية املعارصة 
من خالل مقاالت منشورة يف صفحته اخلاصة 

به يف شبكة التواصل االجتامعي.
 -1970( حمسد  السيد  أوالده  ومن   
سيام  ال  الواسعة  بعالقاته  يتمتع   )...
يف  فائقة  قدرة  وله  السياسية،  بالشخصيات 
البدهية، وجرأة  التواصل، ورسعة مذهلة يف 
ال مثيل هلا يف جوانب متفرقة يف احلياة، األمر 
توكل  الفضائية  القنوات  بعض  الذي جعل  
اليه تقديم برامج ناقدة ساخرة من االوضاع 

املتفرقة.
 -1974( يارس  السيد  أوالده  ومن   
....( الذي يسكن حاليا يف السويد، والسيد 
أمحد)1976- ....( وهو أصغر اوالد السيد 
مصطفى، يستقر يف لندن ويعمل عمال حرا 

فيها. 

اهلوامش:
1 - موسى املبقع هو أحد ابناء االمام حممد 
214هـ،  عام  املنورة  املدينة  يف  ولد  اجلواد 
وهو أصغر من أخيه االمام اهلادي، هاجر اىل 
الكوفة بعد وفاة والده، ثم هاجر اىل مدينة 
296هـ   سنة  فيها  وتويف  256هـ،  عام  قم 
 ، الوجه  مجيل  وكان  سنة،   82 عمره  وكان 
وهو السبب الذي جعله  يضع قطعة قامش 
سمي  ولذلك  الفتنة،  من  خوفا  وجهه  عىل 
باملبقع، وكان عاملا وراويا للحديث، وهو 

جد السادة الرضوية والبقعية.
مجال  مصطفى  السيد  الديوان،  مقدمة   -2

الدين، ص28
مصطفى  )ذكرى  املوسم  كتاب  ينظر:   -3
ج2،  الطرحيي،  سعيد  حممد  الدين(،  مجال 

ص372
4- كتاب املوسم ، ج2، ص372
 5- سيد النخيل املقفى ص550
6- سيد النخيل املقفى، ص523

مجال  مصطفى  السيد  ذكرى   - املوسم   -7
الدين، حممد سعيد الطرحيي ، ج1، ص20

8- سيد النخيل املقفى ص88
9- سيد النخيل املقفى، ص 90
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الــذكــــــــرى الـخـالــــــدة 
مة السيد مصطفى جمال الدين 

ّ
العل

في الذكرى  ) 26 ( السادسة والعشرين لرحيله

 10  -23 املوافق  األربعاء  مساء   
العالمة  قلب  دمشق  يف  توقف   1996-
املجاهد الدكتور الشاعر العريب الكبريالسيد 

مصطفى مجال الدين 
الذي غاَب جسدًا وبقَي علاًم وأدبًا   
َد النموذج األمثل لرجل  وفكرًا ونضاالً جسَّ
بشعرِه  يمثُل  قديٍر  ولشاعٍر  واألدب  العلم 
ذاكرَة عرٍص وال يقُل عن شعر عاملقة العرص 

إن مل يتفوق عليهم عذوبًة وقوة .
العرُب  يستذكُر  اليوم  هذا  مثل  يف   
السادسة  رحيلِه  ذكرى  والعراقيون 

والعرشين  
بتأريخ  مشهودًا  يومًا  رحيله  يوم  وكان 

دمشق.
مصطفى مجال الدين شاعر العراق   
العربية  االمة  وشاعر  جنوبه  اىل  شامله  من 
شعره  يف  ووطنه  امته  مهوم  محل  الذي 
شجية  وعاطفًة  ومضمونًا  فكرًا  دها   وجسَّ
كانت له دراسات مهمة ومعمقة يف جماالت 

واالدبية   االسالمية  الدراسات  من  خمتلفة 
فقد كتب يف الفقه واالصول والنحو واللغة 

واملنطق والبالغة وعروض الشعر. 
يف  الدين  مجال  مصطفى  السيد  ولَِد   -

5-11-1927 يف قرية )املؤمنني(
العراق  جنوب  الشيوخ  سوق  يف   

وتربى يف كنف  جّده العاّلمة املجاهد 
الذي  الدين  مجال  اهلل  عناية  السيد   
معركة  يف  املجاهدين  القادة  أبرز  من  ُيَعد 
للعراق  اإلنكليزي  الغزو  ضد  )الشعيبة( 

عام 1914م .
-أكمل الدراسة احلوزوية يف جامعة النجف 

الدينية وواكب حركة التجديد فيها .
- أكمل دراسته االكاديمية يف كلية الفقه يف 
النجف االرشف وحصل عىل البكلوريوس 

عام 1962م .
- حاز عىل شهادة )املاجستري ( يف الرشيعة 
االسالمية يف جامعة بغداد بدرجة جيد جدًا 

عام 1972 م . 

محمد مصطفى جمال الدين 
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اللغة  يف  )الدكتوراه(  شهادة  عىل  حاز   -
عام  امتياز  بدرجة  بغداد  جامعة  يف  العربية 

1979م .
- زاول التدريس يف كلية الفقه وكلية اصول 
مدة  يف  بغداد  جامعة  اآلداب  وكلية  الدين 
عىل  خترجت  وقد  عامًا  العرشين  عىل  تزيد 

يديه أجيال كثرية 
النجف  يف  األدبية  الرابطة  مجعية  رأَس   -

حتى مغادرته العراق عام 1980م .
ُطبَعْت له املؤلفات التالية :

1- القياس حقيقتُه وحجيتُه .
2-  االستحسان حجيته ومعناه .

3- االنتفاع بالعني املرهونة .
4- البحث النحوي عند األصوليني .

اىل  البيت  من  العريب  الشعر  يف  اإليقاع   -5
التفعيلة .

6- حمنة االهوار والصمت العريب .
7- ديوان ) عيناِك واللحن القديم (.

8- الـــديــوان .......
العامل  الدين  مجال  مصطفى  السيد   

والفقيه الذي ُأشتهَر بالشاعر
انظار  حمط  فكان  اجلميع  حوله  اجتمع  قد 
اجلميع، وكان رمَز الوطنية واالنتامء الصادق 

لرتبة الوطن.
ثالث  عنها  وكتب  ببغــــداد  تغنى   
قصائد تعد من قالئد الشعر العريب واشهرها 

الذهبي(  والعرص  )بغداد  اخلالدة  القصيدة 
التي القاها يف مهرجان الشعر العريب يف قاعة 

اخللد عام 1965م .
بغــداُد ما اشتبكْت عليِك األعرُص 

إاّل ذوْت ووريــُق عـمـرِك أخضــُر
ْت بِك الدنيا وصبُحِك مشمٌس     مـرَّ

ودجـْت عليِك ووجـُه ليلِك مـقـمـــُر
 هلل  أنِت    فأيُّ     رِسٍّ     خالٍِد 

أْن  تسَمني،  وغذاُء  روحِك  ُيْضِمُر 
أْن  َتْشَبعي  ُجوعًا، وصدُرِك ناِهٌد 

 ُ أو   ُتظِلمي   ُأُفقًا،    وفِكُرِك    َنريِّ

الوطن  حب  بشعرِه  ـــَد  وجسَّ  
لذلك  بالعودة  حيلُم  وهو  ببابه  واخلشوع 

الوطن احلبيب. 
ويا وطنًا لو انَّ )اخلُلَد( أزرى 

برونقِه لقلُت له حـســـــوُد 
    ُأحـبُّـَك بل أحبُّ خشوَع نفيس 

ببابَك حني أحلُم يب أعـوُد 
 

الدين  السيد مصطفى مجال  ويضع   
تعريفًا للوطن .. فام هو الوطن عند مصطفى 
فيها  يتنفس  التي  االرض  انه  الدين:  مجال 
باحلب  خيفق  وقلب  بكرامة  احلرية  االنسان 
الوطن  ينعدم معه  الكبري  القلب  انعدم  واذا 

ليظل ذكريات لذلك الثرى العّباق. 
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وطـُن الناِس تــربــٌة نـبـُتـها العز  
وقلٌب بحبِّـهـم خـفــَّـــــــاُق

امته  الدين  ينَس مصطفى مجال  ومل   
العربية ومل يتواَن عن قضاياها 

نكسة  بعد  صوته  فيعلو  امللِّحة   
اخلامس من )حزيران( عام 1967م 

بقصيدته املشهورة )للثأر والفداء( 
ا الثاُر  مللْم جراَحَك واعصْف اهيُّ

ما بعَد عاِر حـزيـراَن لنا عــــاُر
وَخلِّ عنَك هديَر احلقِّ يف ُأُذٍن

اُر                       ما عاَد فيها سوى ) الناباِل(َهدَّ
وُخْض هَليَب َوغًى ال بدَّ جامِحُها

اُر                       يومًا ، فإنَّ   َبريَق  السلِم    َغرَّ
ِرِق البغَي  جتلو ُذلَّ موِقِفنا إْن  حُتْ

                      أو حترِتْق  .. فطريُق اجلنَِّة النَّاُر 

اداء  عن  امته  تقاعس  يرى  وحني   
الفداء(   )شهيُد  قصيدته  تدوي  واجبها 
عام  دمشق  يف  العريب  الشعر  مهرجان  يف 

1972م 
َيبَس اجلرُح فانتفض يا شهيُد 

ناَم عن ثأِرَك الُكامُة الصيُد
ّر  فيها الُسْهُد العيوُن التي جتمَّ

يومًا .. قد َملَّ منها  الرقوُد 
َر فيها احلقُد والسيوُف التي  تفجَّ

حتى  ذابْت  عليها   الُغموُد

َكَذَب الوهُم .. ليس يعرُف طعَم
ٌق ،  رعديُد  املجِد ُرمٌح ، ُمزوَّ

الوغى تصَطيل  حواليِه  ِحقدًا
وهو يف غمرِة  اجلحيِم جليُد

ُكلُّ  أحالمِه .. إذا اشتدَّ عصُف
الريِح يف الثائريَن: ) كيَف حييُد ( 

ويقارع السيد مصطفى مجال الدين   
حيل  اينام  شعبه  مهوم  فيحمل  الدكتاتورية 
فبعد  املعروفة  احلناجر  فيه  يف وقت سكتت 
انتفاضة الشعب العراقي عام 1991م هيدر 

صوته بقصيدة )يقظان ( 
نـبِّـئوين يا َمن برفحاَء بانــــوا

كيف يغفو بليلها اليقظاُن
ْت عـواصُف الرمِل مهدًا   كيَف هـزَّ

ضجـرْت من بكائــِه األوطاُن
ضاَق  فيِه  حضُن  الُفراتنِي  ذرعًا 

فتلّقْتُه    هذِه    الُكثباُن 
وهنيئًا  حلاِضني   )القائِد  الَرمِز( 

وما  حيضنوَن ، هذا الِرَهاُن 
ْت ناَم  أطفاهُلْم  لديِه ..  وَغصَّ

ببقايا    أطفالِنا    الودياُن 
َغرْيَ  أنَّا  عىل  الصحارى ، وما ُهنَّا

وُهْم  يف ُذرى القصوِر وهانوا 

وملهد طفولته  للوطن  حنينه  ويبقى   
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وللنخل  رافديه  وملنبع  التعبى  ولقريته 
واملروج اخلرضاء وللحبيبة 

)بـردى( َيـرفُّ فأجتويه ألنني 
                       ضيعُت يف عينيِك عذَب فرايت 

وأعاُف ظِلَّ )الغوطتني( لعلَّني 
                        أتفيُأ  اهلفهاَف  من   سعفايت 

يا أنِت ، يا َوطنًا محلُت ُربوَعُه
                        يف  ُغربتي،  ومجعُتُه بَِشتايت 

عيناِك  منبُع رافديِه ، وملتقى 
                    فرعيِك  ُخرُض  ُمروِجِه النرَِضاِت 

وللنجف  للوطن  حنينه  ويبقى   
بصورة خاصة لكنه مل تكتحل عيناه  برتاب 
التي  كم متنى  النجف  برملة  الوطن متمثال 

ان يراها قبل مماته 
يا رملَة النجِف الرشيف تذكري 

                     ظمَأ العيوِن ففي يديِك املورُد 

حنَّْت فكان هلا بذكرِك مرسٌح 
                    وشكْت فكان هلا برملِك إثمــُد

أرشْقِت يب َنورًا ، وَغريس ناعٌم 
                    وزهوِت يب َثمرًا ، وعودي أغيُد

ووَقيتني  ِغرَر  الشباِب فام التوْت 
                     َقَدٌم ، وال  امتّدْت لناقصٍة  َيُد 

وعبِت يب هنَر  الكهولِة ، مل يضْق
                      ذرعًا  بصاريتي الرِشاُع امُلْجَهُد 

حتى إذا )الستوَن( أثقَل ِجذَعها 
                      ثلُج الشتاِء ، وباَخ ذاَك امَلوِقُد 

ألفيُتني ومالُب  رملِك يف مدى 
                       عينيَّ من ُزهِر  الكواكِب  ابَعُد           

الدين  السيد مصطفى مجال  نستذكر  ونحن 
بذكراه السادسة والعرشين  ال يسعنا إال ان 
برمحته  يرمحه  ان  وتعاىل  سبحانه  اهلل  ندعو 

الواسعة ويسكنه فسيَح جناته 
وحيفظ العراق والعراقيني من كلِّ سوء 
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الدكتور مصطفى جمال الدين
بين اللغة واألدب

يوم  انبلج  )املؤمنني()1(  قرية  يف   
سنة  من  األوىل  مجادى  من  عرش  احلادي 
ترشين  شهر  من  للخامس  املوافق   1346
طفلها  والدة  عن   1927 سنة  من  الثاين 
»وكان  اهلل  عناية  بن  جعفر  بن  »مصطفى 
ه » عناية اهلل » من أعالم القرية وعلامئها،  جدُّ
القرية  أبناء  الديني  العلمي  جملسه  يؤم 
التلقي  إىل  املتطلعني  من  إليها  والوافدون 

والقراءة عىل رأس علامئها.
زمن  ه  جدِّ كنف  يف  الطفل  عاش   
التي  الوفود  تلك  ورأى  اخلصيب،  طفولته 
الدراسة  الطفل  يتّم  ومّلا  ه.  جدِّ جملس  تؤّم 
إىل  به  يتجهوا  أن  أهله  أراد  حتى  االبتدائية 
العلم  هنل  إىل  املرشئبني  ومأمِّ  العلم،  منبع 
غري   « علمي  مركز  من  يكن  ومل  منبعه،  من 
النجف، يومئذ، من درع« يمكن لنبتة العلم 
))مصطفى(( أن جتد فيه ما حيقق تطلعها فتنمو 

فيه، لتكون بعد حني معطاءة دانية القطاف، 
فأمَّ يف أواخر سنة 1938 م اجلامع اهلندي يف 

النجف األرشف.
للعلم،  »دارًا  النجف  كان  لقد   
مجيع  يف  اإلمامية،  لفقهاء  دينية،  وجامعة 
فيها  الدراسة  وكانت  سكناهم«)2(.  مواطن 
»علوم  ى  يسمَّ ما  أو  مات((  بــ))مقدِّ تبدأ 
والرصف  النحو  رأسها  وعىل  اجلادة«، 

والبالغة.
النجف احتفاظه  به  يمتاز  وكان مما   
من  يؤمها  من  وصهرها  العربية،  بنصاعة 
الوافدين يف بوتقة حبِّ هذه اللغة، والنجف 
العلم  رواد  فيه كثريون من  الذي ختّرج  هو 

واألدب.
النجف  يف  وهو  مصطفى  استظهر   
يتطلع  الندى، وأخذ  األجرومية، وقرأ قطر 
إىل حفظ ألفية ابن مالك وقراءهتا عىل أحد 

مشايخ النجف، فحظي بام طلب.
بجده  قاسية  ظروف  أملَّت  وملَّا   
))عناية اهلل(( طلب من ولده جعفر أن يعود 

نداء  فلبى  فقد برصه،  له، وقد  ليكون عونًا 

أ.د.وليد السراقبي
جـامـعـة حـمـاة - سـوريـة
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الفتى  أمَّ  ولكن  له.  سندًا  ليبقى  وعاد  أبيه 
لتعود  ))مصطفى(( دراسته  أبت ترك ولدها 
عىل  اإلبقاء  فآثرت  قريتهم،  إىل  الوالد  مع 
يصلب  كي  جانبه  إىل  وهي  دارسًا  ولدها 
عوده ويقوى عىل حتمل أعباء الغربة، ويمَرن 
» عىل الدرس قبله، ووجدت له من حيتضنه 

من أصدقاء األرسة«)3(.
حلق  األولية  دراسته  إمتام  وبعد   
اإلجازة،  عىل  وحصل  اجلامعة  بركب 
وهذه  الدكتوراه)5(،  ثم  املاجستري)4(،  ثم 
األخرية ستكون حمطَّ حديثنا يف فقرة قادمة، 
يف  القيمة  جهوده  ف  تعرُّ يف  ومسرتادنا 

الدرس النحوي وآفاق التجديد فيه.
أثرها  هلا  كان  النجفية  البيئة  إنَّ   
لـــ))مصطفى  الفكري  البناء  يف  الواضح 
التي  املعرفة  بروافد  ورفده  الدين((،  مجال 
كانت تعّج هبا تلك البيئة، ففيها قرأ أصول 
واألدب  واللغة  والفلسفة،  واملنطق،  الفقه، 
أن  العنارص  هذه  لكل  فكان  وعلومهام، 
جعلت له ذهنية وّقادة، وفكرًا ثاقبًا، وثقافة 
عريضة، يوحي بأولئك ثالثة اآلثار اللغوية 
دقة  امتلك  من  إال  محاها  من  يدنو  ال  التي 

اإلبحار يف جلجها، وأعني هبا:
1- كتاب )القياس(: حقيقته و حجيته، وهو 
رسالته للامجستري كام ذكرت، وقد صدرت 
يف كتاب عن دار اهلادي، عام 2004م وجاء 

يف ) 428 (  صفحة.
2- االستحسان: صدر عن دار اهلادي أيضًا 

سنة2007م، وجاء يف 308 صفحات.
النحوي عند األصوليني، وهو  البحث   -3
وزارة  عن  صدرت  وقد  للدكتوراه،  رسالة 
 ،1980 سنة  العراق  يف  والثقافة  اإلعالم 
يف  وجاء   ،)228  ( برقم  دراسات،  سلسلة 

322 صفحة ما عدا فهرس املوضوعات.
4- وله كتاب تعليمي محل عنوان » اإليقاع 
 ،« التفعيلة  إىل  البيت  من  العريب  الشعر  يف 

وقد صدر عن.
5- ديوان شعري جاء يف    481 صفحة)6(. 
غري  السرية  بطريقة  مقدمته  هو  وكتب 

الذاتية. 
الرجل  حياة  أن  للدارس  ويبدو   
مت بني الشعر الذي يستجيب خللجات  تقشَّ
وبني  خياله،  صهوات  به  ويمتطي  فؤاده، 
مفاحته  َمَلَك  الذي  الرصني  العلمي  البحث 
يف غشيانه جمالس العلم وحلقاته يف النجف، 
يه أصول البحث عن أساتذة  ومن خالل تلقِّ

كان هلم فضل وتأثري يف مسريته العلمية.
ُشِهَر  الرجّل  أن  أيضًا  يل  ويبدو   
نحويًا،  منه  أكثّر  القول  منابر  يعتيل  شاعرًا 
اجلانب  من  أكثر  ل  األوَّ اجلانب  وُبِحَث 
الرصني الثاين. فمن بني دراسات أو مقاالت 
إال  نقف  مل  ًا،  عدَّ عرشة  سبع  بلغت  كثرية 
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ها صاحبها  عىل دراسة وصفية واحدة خصَّ
لدراسة جانب التجديد يف الدرس النحوي 
أبحاث  عىل  نقف  ذلك  مقابل  ويف  لديه)7(، 
عرضت للجوانب اإلنسانية عنده، من قراءة 
يف االنتامء اإلنساين)8(، أو دراسة طابع احلزن 
يف شعره)9(، أو دراسة االنزياحات الداللية 
حسنيني  بني  اجلمع  وإن  شعره)10(،...  يف 
ملْدعاة  الصارم  اللغوي  والبحث  الشعر  من 
فهام  ممتلكهام،  من  والدهشة  اإلعجاب  إىل 
- أزعم - دليالن عىل متيُّز ال يمكن إنكاره 
أو احلطُّ من قيمته.وال يتسع مقام صفحات 
شعره،  خصائص  ببعض  لإلحاطة  قليالت 
وأْن  آفاقه،  بعض  نرود  أن  حسبنا  ولكن 

نخطف منه خطفات، وأن نتمىلَّ منه جانبًا.
ذات  قصائد  الشعري  ديوانه  ضمَّ   
الوطني،  من  دة،  متعدِّ معنوية  اجتاهات 
بإهداء  الديوان  صدر  فقد  فاإلنساين،... 
الصويف  بالعشق  ناضح  مؤثر  شعري 
للوطن، والّذوبان يف االنتامء، فهو وإن كان 
ومنهم   - أبناءه  ابتنى  قد   - تراب  حبات 
جيري  العراق  فخري  صلبًا؛  ابتناء   - شاعرنا 

فيه جمرى الدماء يف العروق)11(.
ا الرتاب الذي ِعْشنا  أهيُّ

عىل ِخْضبه، ونحُن بذوُر
وَرَضعنا أخالف دجلَة وامتد

ت حيضن الفرات اجلذوُر

فشهقنا مع النخيل ولكن
ُبرْسُ أعذاقنا الرؤى والشعور

ونام قيدنا القصائد واخلمر َمعاٍن 
سكرى هبن السطوُر

شعره،  يف  واضح  ظهور  وللحزن   
القوم  غاته. والشعراء هم  وله أسبابه ومسوِّ
األكثر تأثرًا بام تكوى به حياهتم من مآٍس أو 
أثر  جتارب، وقد سبق لبدوي اجلبل أن بنيَّ 

احلزن وإسهامه يف خلق الشاعرية)12(:
إنام احلْزُن مرسُل الشعِر شعرًا 

واحلََزانى هُم هم الشعراُء   

هو  احلزن  هذا  له  سبب  ما  وأهم   
والنفيس،  املكاين  بنوعيه  االغرتاب)13( 
الشاعر  صاحبها  تتملك  التي  فاحلساسيَّة 
مع  فيها  فيتصادم  نفسية  حالة  إىل  به  تفيض 
عند  سببًا  الغربة  كانت  وقد  وناسها.  البيئة 
نفسيته.  به  تتلبس  موضوعًا  عامة  الشعراء 

فهذا املتنبي يقول:
ب ال مستعظاًم غري نفسه   تغرَّ

وال قاباًل إال خلــــــالقه حكام

الدين  مجال  مصطفى  وشاعرنا   
عاش حال هذه الغربة، فنطقت أوتار نفسه 

بقوله حيّن إىل مراتع الصبا:
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 يا رملة النجف الرشيف تذكري
ظمأ العيون ففي يدك املورُد

حنت فكان هلا بذكرك مرسح
وشكْت، فكان هلا برملك إثمُد

أرشقت يب نورًا وغريس ناعٌم
وزهوت يب ثمرًا وعودي أغيُد

ووقيتني غرر الشباب فام زلت له 
قدم وال امتدت لناقصٍة يُد   

عنه  نأى  الذي  املكان  واستحضار   
غربته  يف  يوظفها  تقنية  شاعر  أيُّ  الشاعُر 
ليستعيد أْلق تلك األيام. وقد قطرت نفس 
إىل  حياته  مكاِن  إىل  حنينًا  الريب  بن  مالك 
يف  يقيم  أن  يرجتي  بات  حتى  الغضا؛  بالد 

ديار الغضا ليلًة واحدة:
أال ليت شعري هل أبيتنَّ ليلًة

بجنب الغضا أزجي القالص النواجيا
وليت الغضا مل يقطع الركُب عرضه

وليت الغضا ماشى الركاب لياليا

تقنية  عنه  املغرَتب  املكان  وجتسيد   
ذكر  عىل  ليبقى  الشاعر  هبا  يتوسل  أخرى 
كان  إذا  فكيف  شبابه،  شهد  الذي  للمكان 
» املكان » هو النجف، الذي أرشقت نفس 
يتلقاه من علوم يف  بام  الدين  مصطفى مجال 
طفولته، وفخرت به بعد أن أصبح قادرًا عىل 

يف  والسلوكية  العلمية  للرتبية  العطاء.وكان 
الشاعر  أن وقت  الدينية  العلمية  البيئة  تلك 
الشباب،  زالت  ومن  النفس،  نزوات  من 

فلم متتد يده إىل عمل مشنٍي.
فلم  مّرًا،  الغربة  طعم  كان  ولكن   

يلتّذ بيشء.
واغرتبنا فلم نجد يف منافينا

بدياًل يلذ فيه املذاق   

نأى  وقد  الغريب  جيده  مذاق  وأي   
ته! عن الرتاب الذي شهد والدته وفتوَّ

فهو  االغرتاب  من  الثاين  النوع  أما   
االغرتاب النفيس، إذ جيد املرء نفسه يف جيل 

غري جيله، وناٍس مل يعتدهم من قبل، فقد:
لت البالد وَمْن عليها تبدَّ

ٌ قبيُح فوْجه األرض مغبَّ   

وقد عبَّ الشاعر عن هذا االغرتاب   
الزماين بقوله:

يا ليُل أين أحبتي ورفاقي
خلت الكؤوس فأين وىلَّ الساقي

أحبابنا عودوا، فثمة سامٌر
نشوان من مخر السنا املهراِق

ُطَلعة،  فتى  دراسته  أيام  منذ  كان   
الدراسة  أسلوب  جتديد  إىل  الدعوة  وكانت 
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يف النجف شغله الشاغل كغريه من الراغبني 
يف َعرْصنة هذه املناهج، فدعا إىل تطوير هذه 
قال  املحافظني.  بذلك  عليه  فألب  املناهج، 

يف قصيدة له:
هاّل تكونون من مرْصٍ وأزهرها

كام يكون من الّسلسال منبُعه
أم ال.. فنحن أناٌس ُعمُرنا َسَفٌه

إن مل نكن بــ)أتى زيد( نضيُعه

عىل  املحافظني  ثائرة  »ثارت  وهنا   
الدراسة،  مناهج  لتجديد  الدعوة  هذه 
واسُتِغلَّت املقارنة بني النجف واألزهر«)14(  
دعوته  وعىل  عليه  للحملة  ذريعة  فكانت 

التجديدية.
له  ختَضْد  ومل  قناة  له  تِلْن  مل  ولكن   
بل  صاغرًا،  يد  عن  القياَد  يعط  ومل  شوكة، 
أكثر،  فقسا  التجديد،  إىل  دعوته  عىل  ثبت 
حفلة  يف  مشاركته  يف  فقال  عنُفه،  واشتدَّ 
وببيان  الدينية،  املراجع  ألحد  تكريمية 

:)15( أوضح ورصاحة أشدَّ
هذي املناهج أطامر مهلهلة

ت عىل نسجها األحداث والُعرُصُ مرَّ
وسوف يأيت زمان ال ترون هبا

إال خيوطًا هلمِس الريح تنترُش

عند  النحوي  »البحث  كتابه  ولعلَّ   

األصوليني« ثمرة من ثامر جنى هذه الدعوة 
وتبنيًَّا  عنها  إفصاحًا  كتبه  وأكثر  التجديدية، 
الكتاب  أن هذا  إىل  قبل  هلا. وقد أرشنا من 
وهي  للدكتوراه،  رسالته  األصل  يف  هو 
الباحث  فيها  يقول  أن  ُيَتوقَّع  التي  املرحلة 

بجديد أو يدعو إليه.
ومتهيد  مقدمة  عىل  الكتاب  ُكرِس   

وستة فصول وخامتة. أما فصوله فهي:
ل: أقسام الكلمة. الفصل األوَّ

الفصل الثاين: املصدر ومصدر االشتقاق.
واألسامء  األوصاف...  الثالث:  الفصل 

املشتقة.
الفصل الرابع: الفعل.

الفصل اخلامس: احلرف... واملعنى احلريف.
الفصل السادس: اجلملة.

عرض مصطفى مجال الدين يف هذا   
الكتاب ألهم قضايا النحو العريب، وكان يف 
ذلك وصفيًا تقويميًا؛ إْذ مل يكن يكتفي بنظرة 
فيها  وما  النحوية  اآلراء  تعرض  سطحية 
بنظرة  ذلك  يتبع  كان  ولكنه  خالفات،  من 

تقويمية يظهر فيها ما هلا وما عليها.
وكان شغله الشاغل عىل صفحات   
املتكلم  املقاصد«؛ ألنَّ  » نحو  الكتاب كلها 
إنام يبتغي من وراء كالمه أن يعبِّ عن مراده 
ومقصده، ولذلك نجده يقف موقف الناقد 
عىل  النحاة  عمل  الذي  الشكيل  للنحو 
نعِدم  ال  أننا  مع  جهودهم،  خالل  ترسيخه 
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ه مصطفى  نظراٍت حقيقية منصفة إىل ما سامَّ
الذي  وهو  اإلعراب«،  نحو   « الدين  مجال 
الكلامت. فهذا هو  أواخر  ينشغل بحركات 
عىل  التعويل  عدم  إىل  يدعو  الذي  الرماين 
إىل  وااللتفات  اإلعراب«  نحو   « يف  النظر 
لة النهائية، فيقول:  املقاصد ألهنا هي املحصِّ
وتغفل  اإلعراب  ظاهر  إىل  تنظر  وال   «
الذي يقع عليه اإلعراب، لتكون قد  املعنى 
من  الكالم  صواب  متييز  عىل  مبنية  ميَّزت 
القياس  بطريق  العرب  مذاهب  عىل  خطئه 

الصحيح«)16(.
الدين  مجال  مصطفى  أنحى  وقد   
قرصوا  الذين  النحاة  أولئك  عىل  بالالئمة 
أواخر  معرفة  عىل  العريب  النحو  وظيفة 
من  صوا  تنقَّ  « بذلك  ألهنم  الكلامت، 
بني  بدعًا  وجعلوها  العريب،  النحو  وظيفة 
التي  األخرى  اللغات  يف  النحو  وظائف 
حلركات  احلركات  كلامهتا  أواخر  تعرف  ال 

اإلعراب«)17(.
وبعض  النحاة  متقدمي  ِمْن  وكان   
املحققني من متأخرهيم َمْن مل يقرص موضوع 
جتاوزوا  بل   « الكلم،  أواخر  عىل  النحو 
املعنى  تأليف اجلملة وداللتها عىل  ذلك إىل 
موضوعه  جعلوا  ألهنم  ذلك  املراد»)18(، 
وتأديتها  الرتكيبية  هيئته  اىل  بالنظر  اللفظ 
ملعانيها األصلية، وأن الغرض منه االحرتاز 
فهمه  عىل  واالقتدار  التأليف،  يف  اخلطأ  من 

واإلفهام به«)19(.
إنَّ ثمة معايَن معنوية وضعت بإزائها   
واملفعولية،  كالفاعلية،  خمتلفة،  تراكيب 
النحوية  املعاين  هلذه  ووضعت  وغريمها... 
تشري  الرتاكيب عالمات  باختالف  املختلفة 
إىل هذه املعاين، وهذه العالمة هي حركات 

اإلعراب)20(.
إليه  يذهب  كام   - واإلعراب   
املعنى  هو  ليس   - الدين  مجال  مصطفى 
النحوي وال الدال عىل املعنى النحوي، بل 
ًا  نحويَّ معنى  حتمل  الكلمة  أن  »هوعالمُة 
مثاًل معنى من  واملفعولية  فالفاعلية  خاصًا؛ 
الفعل  إسناد  عليه  دلَّ  النحوية  املعاين  هذه 
أوصيغة  كاملة  اجلملة  تركيب  ا  إمَّ هو  بدالٍّ 
الفتحة  أو  الضمة  ذلك  وعالمة  الفعل، 
بدليل أن هذه العالقة تفقد عالميَتها أحيانًا 
النحوي،  املعنى  بقاء  مع  )املبنيات(  يف  كام 
 « اإلسناد  آثار  من  أثر  أنه  عىل  يدلُّ  وهذا 

اإلعراب«)21(.
الدين  مجال  مصطفى  هلج  لقد   
الدراسة  من  مستويات  ثالثة  بني  باملقارنة 

هي:
نحو  أصحاب  وهم  النحاة،  دراسة   -1

»اإلعراب«.
2- دراسة البالغيني، وهم أصحاب » نحو 

األسلوب».
3- دراسة األصوليني، وهي مربط الفرس 
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نحو   « أصحاب  وهم  النحوي،  فكره  يف 
دراسة  من  القصيد  بيت  وهو  الداللة((، 

املستويني األولني.
يدعو  الذي  املأمول  العريب  فالنحو   
إليه مصطفى مجال الدين هو حصيلة جهود 
واإلعراب،  الداللة،  حقول  يف  املبدعني 
واألسلوب)22(. وهذا هو النحو الذي نصل 
العرب من كالمهم)23(،  إىل فهم مقاصد  به 
نحو األصوليني  إال  املرجتى  النحو  وما هذا 
عىل  يقترص  إعرايب  ال  داليل  نحو  ألنه 
فنحو  الكلامت.  أواخر  حركات  معرفة 
دقًة  واألكثر  عهدًا،  األقدم  هو  الداللة 
واألصوب نتائج)24(. ويف سبيل تبيان ذلك 
النحاة  من  كل  دراسة  بني  مقارنات  عقد 

والبالغيني واألصوليني للجملة.
من  اهتاممًا  اجلملة  النحاة  أعار  لقد   
إحالهلا  عدم  أو  وإحالهلا  إعراهبا  وجهة 
لداللتها،  يعرضوا  ومل  اإلعراب،  من  حماًل 
نحو  ال  إعراب  نحو  بذلك  نحوهم  فكان 
مقاصد. ودرس البالغيون اجلملة من جهة 
اجلملة  عنارص  وحركية  واإلنشائية  اخلبية 
وموقعيتها، ولكن األصوليني اعتنوا بدراسة 
فتفّوقوا  مدلوهلا  وتتبعوا  فائقة  عناية  اجلملة 
فميَّزوا  والبالغيني،  النحاة  عىل  بذلك 
بني داللة مجلة   - النحاة  من  العكس  -عىل 
ناقصة وأخرى تامة. ودرسوا - عىل عكس 
من  ومرادهم  املخالفة،  مفهوم   - البالغيني 

ذلك أن اجلملة بام هلا من أدوات نحوية أو 
تركيب خاص تدل عىل معنى مطابق ظاهر، 
وهو احلكم بثبوت النسبة عند ثبوت القيد، 

وه: )) املنطوق((. وسمَّ
تدلُّ عىل  أهنا  رأوا  مقابل ذلك  ويف   
مقصد آخر مناقض للمنطوق، وهو احلكم 
 « وه:  وسمَّ القيد،  انتفاء  عند  النسبة  بنفي 
فأكرمه  زيد  إن جاءك  قولنا:  ففي  املفهوم((. 
تدلُّ اجلملة عىل إكرام زيٍد عند جميئه، وهذه 
هي الداللة املنطوقة، ولكنها تدلُّ عىل مقصد 
مناقض لألول؛ إذ تدلُّ عىل عدم إكرامه عند 
)املفهوم(  املقصد  هذا  ويكون  جميئه  عدم 
واالستثناء،  واحلرص،  الرشط،  تراكيب  يف 

والوصف، والعدد، والغاية،...
 - النحوي  وظيفة  »اقترصت  وإذا   
يف الغالب - عىل البحث عن إعامل األفعال 
لداللة  اهتاممه  يعري  أن  دون  واملصادر،... 
مقاصد  عىل  الرتكيبية  واهليئات  الصيغ  هذه 
جتنبت  وظيفته  فإن  وأغراضهم،  املتكلمني 
النحويني  فات  ما  إىل  واجتهت  املسار،  هذا 
بحثه مما هو أقرب إىل طبيعة النحو ووظيفته. 
داللة  عىل   - الغالب  يف   - بحثه  فاقترص 
وما  والصفات  واملصادر  واألفعال  الصيغ 
يشبه ذلك، وداللة اجلمل واهليئات الرتكيبية 
وداللة ما يدخلها من حروف وأدوات تربط 
املفردات  معاين  إىل  فتضيف  أجزائها  بني 
يلقي  مما  ذلك  وأمثال  الوظيفي  معناها 
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الضوء عىل فهم أساليب العرب والوصول 
إىل أغراضهم«)25(.

وقد ارتأى تقسيم الكلم يف العربيَّة   
وفق التقسيم الذي قال به األصوليون َحْذو 
ة، ووقع احلافر عىل احلافر، ذلك  ة بالقذَّ الُقذَّ
الكلم  ألنواع  اخلامسية  القسمة  اعتمد  أنه 

العريب، وهي)26(:
1- االسم
2- الفعل
3- الصفة
4- األداة

5- الكناية
القسمة  هذه  يف  اعتمدوا  األصوليني  ألن 

أربعة أسس هي:
1- الداللة

2- الوظيفة
3- الصيغة

4- الرتكيب
وبذلك يكون مصطفى مجال الدين   
من  عددًا  مناقضًا  القسمة  هذه  تبنيه  يف 
الدارسني املحدثني - بله النحاة القدامى - 

وهم:
1- إبراهيم أنيس)27( 

2- مهدي املخزومي)28( 
وهي:  رباعية،  القسمة  جعلوا  فقد   
االسم، والفعل، واحلرف، واملبهامت، ومها 
واألسامء  الضامئر  األخري  بالقسم  يريدان 

املوصولة وأسامء اإلشارة.
متام  د.  من  كاًل  كذلك  وخالف   
الساقي)30(   فاضل  وتلميذه  حسان)29( 
هي:  السباعية،  بالقسمة  يقوالن  اللذين 
واخلالفة،  والفعل،  والصفة،  االسم، 
والضمري، والظرف، واألداة،. فكل » قسم 
شكاًل  اآلخر  عن  خمتلف  األقسام  هذه  من 
ووظيفة، فلكل قسم مميزاته اخلاصة... وقد 
جاء هذا التقسيم اجلديد منسجاًم مع وصف 

اللغة دون اضطراب أو تعقيد«)31(.
مالمح  من  ملمح  التقسيم  وهذا   
مما  الدين  مجال  مصطفى  عند  التجديد 
آرائه  بكل  يلمَّ  أن  جمتزأ  ملقال  يمكن  ال 
كتابه  يف  أنه  ذلك  ومن  اجلريئة.  التجديدية 
إىل  البيت  من  العريب  الشعر  يف  اإليقاع   «
األصل  يف  تعليمي  كتاب  وهو   ،« التفعيلة 
إىل  ذهب  فقد  اجلرأة.  هذه  مثل  نعدم  ال 
بحرًا  عرش  أربعة  يف  الشعرية  األبحر  حرص 
الوافر،  بدالً من ستة عرش، فدمج اهلََزج يف 
ى  وسمَّ املجزوء)32(،  اخلفيف  يف  واملقتضب 
غاته  مسوِّ له  وكانت  اهلزجي  الوافر  األول: 
يف ذلك. ومراده من ذلك تيسري السبل أمام 
املبتدئني يف العروض، فقد كان يتمتع بذوق 
الثقيل  النمط  يستسغ  فلم  مرهف«  »شعري 

فأرضب عنه إىل التسهيل)33(.
مصطفى  أنَّ  إىل  م  تقدَّ ما  بنا  يفيض   
ى  مجال الدين عاش يف بيئة علميَّة مّوارة، فتلقَّ
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ى، وكان له األساس  فيها من األصول ما تلقَّ
يف  االنطالق  له  خوَّ الذي  الصلب  العلمي 
اجلوانب  عن  رًا  منقِّ النحوي  البحث  آفاق 
اإلجيابية يف تراثنا النحوي متخذًا منه صًوى 
النقد  من  فيها  قة  معمَّ سابرة  لدراسات 
واالجتهاد ما يشهد لصاحبها بالفكر الناضج 
يقع حتت  ما  التي ال تستسلم لكل  والعقلية 
برصها، بل ُتعمل يف ذلك كله مباضع النقد 

العلميِّ املتزن من غري ما جنف أو افتئات.
املصادر واملراجع

الكتب:
1- أقسام الكالم العريب: د. فاضل مصطفى 
الساقي، مكتبة اخلانجي، القاهرة، 1397 هـ 

- 1977 م.
إىل  البيت  من  العريب  الشعر  يف  اإليقاع   -2
التفعيلة، مصطفى مجال الدين، وزارة الثقافة 
واإلعالم، مطبعة النعامن، النجف، 1970 م.
د.  األصوليني:  عند  النحوي  البحث   -3
مصطفى مجال الدين، وزارة الثقافة واإلعالم، 

العراق، بغداد، ط1، 1980 م.
4- ديوان مصطفى مجال الدين، دار املؤرخ 
العريب، بريوت، ط1، 1415 هـ - 1995م.

متام  د.  ومبناها:  معناها  العربية:  اللغة   -5
حسان، اهليئة املرصية العامة 1973م.

,مكتبة  أنيس  اللغة:د.إبراهيم  أرسار  من   -6
األنكلو املرصية,1978م.

املجالت:
1- اجلديد يف الدرس النحوي عند الدكتور 

الكاظم  عبد  حمسن  الدين:  مجال  مصطفى 
اليارسي، جملة مركز دراسات الكوفة،جامعة 

الكوفة, ع 2، 2011.
2- قراءة نقدية يف كتاب )اإليقاع يف الشعر 
عبد  حسن  التفعيلة(  إىل  البيت  من  العريب 
عودة محيدي اخلاقاين، جملة دراسات الكوفة، 

جامعة الكوفة، ع 16، 2011 م.
مجال  مصطفى  شعر  يف  احلزن  ظاهرة   -3
الدين: عبد األمري حمسن، وآخران، جملة كلية 

الرتبية، جامعة بابل، ع 2، 2008م.
 

اهلوامش:
املومن«،   « إىل  نسبة  القرية  هذه  يت  ُسمِّ  -1
يعتّم  الذي  الشخص  وهو  اهلمز،  بتخفيف 
املرشد  وظيفة  ويؤدي  رأسه،  عىل  بعاممة 
الديني. ديوان مصطفى مجال الدين، املقدمة، 

بيد صاحبه، ص: 10.
2- الديوان، املقدمة، ص: 11.
3 - الديوان، مقدمة، ص: 10.

4- كان بحثه يف املاجستري بعنوان » القياس:  
الدين  تقي  عليه  وأرشف  وأدلته«؛  حجيته 

احلكيم.
5- كانت رسالته للامجستري بعنوان » البحث 
النحوي عند األصوليني، وبإرشاف النحوي 

املجدد الدكتور مهدي املخزومي.
العريب,بريوت,ط1,  املؤرخ  دار  عن  صدر   -6

1995م.
7- اجلديد يف الدرس النحوي عند الدكتور 
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حمسن  الكاظم  عبد  الدين:  مجال  مصطفى 
اليارسي، جملة مركز دراسات الكوفة، جامعة 

الكوفة، ع 2، 2011 م.
8- مصطفى مجال الدين.. االنتامء لإلنسانية: 
عراقيون(   ( موقع  مالحق،  كامل،  عامد 

2021 م.
مجال  مصطفى  شعر  يف  احلزن  ظاهرة   -9
الدين: عبد األمري حمسن، وآخران، جملة كلية 

الرتبية، جامعة بابل، ع 2، 2008 م.
10- االنزياح الداليل يف شعر مصطفى مجال 
الدين: نعيم عموري وزمالؤه، جملة العلوم 
اإلنسانية، جامعة بابل، مج 28، ع 4، 2021 

م.
11- ديوانه، صفحة اإلهداء.

12- ديوان بدوي اجلبل، ط. وزارة الثقافة، 
دمشق، 1016 م، ص: 612.

13- ينظر تفصيل ذلك يف: ظاهرة احلزن يف 
شعر مصطفى مجال الدين: عبد األمري حمسن، 
وآخران، جملة كلية الرتبية، جامعة بابل، ع 2، 

2008 م.
14 - ديوانه، املقدمة، ص: 91.

15- ديوانه، ص: 32.
اين النحوي، ص: 249. 16 - الرمَّ

17- البحث النحوي عند األصوليني، ص: 
.27

18- نفسه، ص: 27.

19- كشاف اصطالحات الفنون، 1: 17.
20- البحث النحوي عند األصوليني، ص: 

.31
21- البحث النحوي عند األصوليني، ص: 

.309
22- نفسه، ص: 299.

23- نفسه، ص: 37.
24- البحث اللغوي عند األصوليني، ص: 

.300
25- البحث النحوي عند األصوليني، ص: 

.37
26- سيد النخيل املقفى، ص: 202، ]عن: 
البحث النحوي عند األصوليني، ص: 17[.

27 - من أرسار اللغة,ص:282.
28- يف النحو العريب:قواعد وتطبيق:مهدي 

املخزومي,ص:25 وما بعدها.
29- اللغة العربية: معناها ومبناها، ص:82.
30- أقسام الكالم العريب من حيث الشكل 

والوظيفة، ص: 214.
31- نفسه، ص: 400 و 401.

كتاب  يف  نقدية  قراءة  ذلك:  يف  ينظر   -32
عودة  عبد  حسن  العريب،  الشعر  يف  اإليقاع 
محيدي اخلاقاين، جملة مركز دراسات الكوفة، 

ع 16، ص: 63 - 74.
 33 - اإليقاع يف الشعر العريب، ص: 32.
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قصيدة االداء الموضوعي
مصطفى جمال الدين انموذجًا

)  1  ( 
انطالقًا من مفهوم: ان لذات اخليال   
يمكن  الفهم،  لذات  من  لالنسان  اصح 
القول : ان النص الشعري الذي هييمن عليه 
احلس املوضوعي بكل معطياته من مبارشة 
وتقريرية وتعليمية وارشادية وافهامية وفنية 
الوعي  خياطب  نص  هو  وغريها  تعبريية 
الذي  بالشكل  افهاميًا  موضوعيًا  االنساين 
االداء  الفني ذات  البث  تضعف يف جمسات 
اجلاميل وترتفع عىل حساهبا املوجهات العاقلة 
املتصلة بتلبية حاجات خطابية مبارشة وربام 
ويف   . النفعية  اللحظة  اغراض  تتطلبها  آنية 
ذاهبًا  يكون  الشاعر  قصد  فإن  كهذه  حالة 
النتاج قصيدة اداء موضوعي حتتل املوضوع 
البسيط من  املتلقي  يقنع  باحثة عام  وابعاده، 

مقومات اخلطاب االقناعي. 
االداء  قصيدة  شاعت  وقد   
املوضوعي يف الشعر العريب يف املرحلة التي 
تم فيها تسخري فنية االداء الشعري موضوعيًا 

للتعبري عن ايديولوجيات حمددة سواء كانت 
قبلية ام مذهبية ام سياسية ام غريها مما كان 
الشاعر فيها يقول خطابًا موجهًا ذا مقومات 
والبناء،  والصورة  الصوت  يف  انفعالية 
ويستنهض   املتلقي  محاسة  يستثري  خطابًا 
يرمي  الذي  للغرض  انتامء  ليستشيط  محيته 
قصيدة  كانت  املرحلة  الشاعر ويف هذه  اليه 

االداء املوضوعي خطبة موزونة مقفاة. 
االداء  قصيدة  اتصفت  هنا  ومن   
اخلطبة  مع  فيها  املوضوعي بصفات تشرتك 
والتوجيهية  السياسية  املقاالت  مع  او 
التوجيه  منها:  احلديث،  العرص  يف  احلامسية 
املسبق  املوضوعي  والغرض  االيديولوجي 
العرقي  او  احلزيب  او  املذهبي  واالنتامء 
وبالتايل االلتزام بتوجهات االخر وحاجياته 
وافعاله وانفعاالته وما يتصل بكل خطواته 
حدود  عىل  واملحافظة  املحسوبة،  الفعلية 
هو  بام  واالخذ  االنتامء  ومعيارية  االلتزام 
تقليد  بمعنى االنطالق من   ، متواضع عليه 

ا. د. رحمن غركان
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االخر، وهو يعني تغييب الذات. 
التجديد  يكون  االجتاه  هذا  ويف   
احلداثة  وتغيب  فنيًا،  منه  اكثر  موضوعيًا 
اهنا  عىل  اليها  ينظر  بل  التجديد  واشكال 
رصعة حداثوية حمورها لعب لفظي وهوس 
للجدوى  بعد  ألي  ينظر  ال  حمض  شكالين 
فيه ، ذلك الن الشكل يف االداء املوضوعي 
غائب  بينهام  والتناسب  للموضوع،  مسخر 

عىل خالف ما جيب.  
)  2 (

احلديث  العريب  االدب  عرص  ويف   
بدءًا من الشعراء اإلحيائيني يف الربع االخري 
عرص  شعراء  واىل  عرش  التاسع  القرن  من 
عىل  بقوة  خطاهبم  هيمن  الذين  النهضة 
النصف  هناية  حتى  العريب  الشعري  املشهد 
املشهد  عىل  ثم  العرشين  القرن  من  االول 
االول  النصف  هناية  حتى  العريب  الشعري 
من القرن العرشين ثم مرورًا بشعراء االلتزام 
املناسبات  انفعاليي  وبخاصة  املوضوعيني 
البعد  عليهم  هييمن  مما  غريمها  او  السياسية 
االداء  قصيدة  بقوة  سادت  املوضوعي 
املوضوعي عىل مشهد القصيدة العربية كله 
عنارص  االجتاه  هذا  اذكاء  يف  سامهت  وقد 

كثرية ابرزها:-
احلس  هيمنة  يف  التقليد  يسهم  ـ   
الشعر  ومنه  االديب  النص  عىل  املوضوعي 

او  النصوص  او  النص  جيعل  املقلد  الن 
بمعنى  له  موضوعًا  يقلدها  التي  التجارب 
باستيحاء  مشغوالً  سيكون  الفني  وعيه  ان 
 ، احلاالت  بعض  يف  ورؤيا  رؤية  يقلده  ما 
الن التقليد يتضمن معنى ان يتقمص املقلد 
موضوعًا  فاعليته  فتكون  يقلده،  من  جتربة 
معه  يغيب  حال  وهو  التقليدي  النص  يف 
شعراء  عند  بقوة  شاع  ما  وهو  االبداع. 
البارودي  سامي  حممود  وبخاصة  االحياء 
ثم تواصل معه يف هذا املنحى شعراء عرص 
النهضة ومتثل املعارضات الشعرية انموذجًا 

يف هذا االجتاه. 
ضمن  املسبق  املوضوع  جييء  ـ   
شيوع  يف  رئيسًا  عنرصًا  التوجيه  معطيات 
يعرف  مما  بدءًا  املوضوعي  االداء  قصيدة 
النظم  مستوى  اىل  ونزوالً  احلكمة  بشعر 
املقفاة  املوزونة  الصورة  هو  الذي  التعليمي 
من شعر احلكمة !! ذلك ان النص الشعري 
وفق  عىل  القرسي  التوجيه  فيه  توخينا  اذا 
عن  صادرا«  فيجيَء  معينة  ايديولوجية 
املوضوعات  دائرة  يف  داخاًل  احلاجة  حدود 
التقريرية وغائبًا عن الفن بتجلياته اجلاملية، 
خطابًا  اال  املوجهة  القصيدة  تكن  مل  وهلذا 
وموصوالً  مسبق  بفعل  حمكومًا  تقريريًا 

بتجارب قبلية. 
ـ االلتزام يف الشعر يتأتى من صدور   
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او  املبارشة  املوضوعية  احلدود  عن  الشاعر 
حزبيًا  او  فكريًا  اليه  ينتمي  ملا  املبارشة  غري 
شعر  من  يقول  فيام  يصدر  فهو  مذهبيًا  او 
الذات  فيه  تغيب  ما  وهو  االنتامء  ذلك  عن 
االلتزام،  موضوع  فيه  ويطفح  الشاعرة 
عن  النظر  بغض  االنتامء  قيود  فيه  وتتجىل 
قيد  االلتزام  الن  غياهبا،  او  القناعة  حضور 
اشاع  هذا  وكل  التجريبية،  املسافات  حتى 
الفت  نحو  عىل  املوضوعي  االداء  قصيدة 
للنظر ، وقد عمل ادب االلتزام عىل التنظري 
التنظري مل خيرج  يف هذا االجتاه، ولكن ذلك 
باالدب امللتزم عن فاعلية احلس املوضوعي 
املهيمن وربام الغالب حتى عىل القيم الفنية 

او اجلاملية يف بعض التجارب الشعرية. 
السياسية  االنظمة  اسهمت  ـ   
الشمولية يف تكريس املوضوع بوصفه عنوانًا 
توجيهيًا يعمل اخلطاب الشعري عىل تفعيله، 
االدب  كرست  الشمولية  االنظمة  الن 
املوضوعية  اغراضها  خلدمة  الشعر  ومنه 
االدب  عمل  هنا  ومن  الفكرية،  وتوجهاهتا 
االنظمة  خطابات  يف  كمنظر  الشعر  ومنه 
يتصل  ما  منها  وعنوانات  بأسامء  الشمولية 
بالقومية ومنها خيص الوطنية وبعضها صادر 
ذلك  كل  يف  ولكنها  وهكذا،  احلزبية  عن 
بل  للموضوعي  الفني  توظيف  عملت عىل 
اجلاميل للموضوعي حتى غاب احيانًا ذلك 

الواجب  او  املتخيل  او  املفرتض  التناسب 
واملضمون  االبداعي  بمعناه  املعنى  بني 
املوضوع  هيمنة  ألجل  التعبريي  بمعناه 
بمعطياته التوجيهية التقريرية، ويمكن النظر 
اىل االدب العريب ومنه الشعر يف مطلع عرص 
النهضة بخاصة او الشعر العراقي يف الثلث 
القرن  ومطلع  العرشين  القرن  من  االخري 
النمط  هذا  نجد  حيث  والعرشين  احلادي 

واضحًا صارخًا. 
السياسية  احلزبيات  او  التحزبات  ـ   
منها او املذهبية  بمعنى ادجلة الشعر بصورة 
او باخرى تسهم بفاعلية يف هيمنة املوضوع، 
الن احلزبية وعي موضوعي ومعطى فكري 
توجيهي  نحو  الشعر خلدمتها عىل  وتسخري 
الشعر  عىل  املوضوعي  االداء  هيمنة  معناه 
صور  تسخري  االداء  حاالت  احسن  ويف 
معطيات  لتعبري  اجلاميل  وربام  الفني  االداء 
يتقاطع  حال  وهو  املذهبي  او  احلزيب  الفكر 
بوصفه  الشعري  االبداع  مفهوم  مع 
شاعت  وقد  باجلديد.  املنفعل  احلداثوي 
العرص  العريب يف ادب  الشعر  هذه احلال يف 
االموي بخاصة حيث ظهور شعر االحزاب 
والتيارات االسالمية املتصارعة احيانًا وكان 
املوضوع هو التوجه الالفت لنظر املتلقي يف 
ذلك الشكل من الشعر العريب اما يف الشعر 
العريب احلديث فقد شاع يف عرصي اإلحياء 
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واملذاهب  االحزاب  تعدد  مع  ثم  والنهضة 
حيث  والدينية  واالجتامعية  السياسية 
الشعري  الفني  اخلطاب  تكرس  صارت 
ليكون  ومعطياهتا  قضاياها  عن  التعبري  يف 

خطابًا موضوعيًا يدعي الشعرية. 
اجتاهًا  كونه  للمجتمع  الفن  اجتاه  ـ   
اخالقيًا اسهم هو االخر يف هيمنة املوضوع 
عىل  التقريرية  التوجيهية  وبروزاملعطيات 
الشعري،  لالداء  اجلاملية  االثار  حساب 
الن النزول بالفن الشعري اىل جادة الوعي 
تيش  استيعابًا  او  توجيهًا  او  تعبريًا  اجلمعي 
املوضوعي،  احلس  هبيمنة  بآخر  او  بشكل 
العريب منذ  الشعر  بدءًا يف  الفهم شاع  وهذا 
الوعي القبيل )العشائري( حيث كان بعض 
االسالم  جاء  ان  اىل  قبلية  دعاية  الشعر 
اجتهد  ان  اىل  اسالمية  دعاية  الشعر  وصار 
املجتهدون فصار االسالم مذاهب وطوائف 
الشعر تعبريًا عنها يف خدمة تطلعاهتا  فصار 
املوضوعية اوالً ويف بث فاعليتها االخالقية 
الشعر  دخل  ما  قلياًل  حال  وهو  وهكذا، 
بقي  ما  وكثريًا  والتجديد  االبداع  معاين  فيه 

الشعر مقيدًا بسالسل املوضوعية املسبقة. 
الشعر  يف  املسبقة  االغراض  ـ   
هتيمن  مل  ولو  االول،  املوضوعية  اطار  هي 
حتى  العريب،  الشعر  عىل  الفنية  املوضوعية 
النصف الثاين من القرن العرشين من خالل 

اغراض كانت اهدافًا موضوعية للشعراء ملا 
االغراض  لتلك  املوضوعية  السيادة  كانت 
سنة  مئة  وثالث  الف  من  اكثر  امتداد  عىل 
حتى دخلت القصيدة العربية مرحلة احلداثة 
بموضوعيتها  املسبقة  االغراض  فغابت 
الصارخة عن بعض اجزاء الشعرية العربية 
بمفهومها  الشعرية  التجربة  وجاءت 
االبداعي لتكون هاجسًا موضوعيًا يبثه الفن 
الفن حافاًل باجلاميل  الشعري بام جيعل ذلك 

والفني بعيدًا عن هيمنة املوضوعي. 
ديمقراطية  غري  بيئة  العربية  البيئة  ـ   
تعمل عىل تسخري كل معطياهتا وعنارصها 
خلدمة توجهاهتا النفعية االنية يف كل تفاصيل 
حياهتا تقريبًا فالسياسة فيها تعني االخذ بام 
اقره القادة املؤسسون وكل يشء يصدر عن 
موضوعهم والدين غالبًا ما يفهمه الكثريون 
عىل انه االخذ بام اقره السابقون وتواضعوا 
االلتزام  تعني  االجتامعية  والتقاليد  عليه 
اجتهاد  فال  عليها  املتواضع  باالعراف 
هذا  يف  فردًا  الشاعر  كان  وملا  وهكذا.. 
بتقاليد  االلتزام  ان  بدءًا  وجد  فقد  املجتمع 
بمعنى   . االول  املنطلق  هو  الشعرية  الصفة 
ان الوعي املنتج وعي اسرتجاعي اسرتدادي 
اتباعي وليس وعيًا ابداعيًا استثنائيًا وهو ما 

جيعل الوعي املوضوعي مهيمنًا. 
بوعي  االسالم  مع  التعامل  ان    
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ان  يعني  متجدد  ونظر  منفتح  وفكر  مفتوح 
نكون مبتكرين وجمددين ومبدعني واولئك 
املنغلقون يف فهم االسالم عىل حدود معينة 
عنها  حييدون  ال  خمصوصة  واجتهادات 
واسعًا  ويتحجرون  الغياب  يف  يقعون  انام 
خطاهبم  عىل  هييمن  الفكر  ذلك  واصحاب 
االديب احلس االرشادي التوجيهي التعبوي 
وغريه ويغيب عنه االبداع التجديدي بمعنى 
ان املوضوعية هتيمن عىل الفنية او اجلاملية ان 

وجدت يف مثل هذا السياق املنتمي. 
بقوة  البسيطة  الشعوب  حتسن  ـ   
ان  ذلك  الفكر،  وتأليه  املتحرك  تصنيم 
خملوقًا  متجددًا  وكائنًا  مبدعًا  كونه  االنسان 
ان  جنسه  بني  من  ألحد  ليس  مستقر  غري 
يصنمه يف اطر حمددة المفك منها وال حراك 
بني جنسه ان يصنمه  فيها وليس ألحد من 
يف معطيات خمصوصة صدرت عنه ويلزمه 
بوصفه معطى  والفكر   ، ابدًا  هبا  واالخرين 
)تقديسًا  يقدسه  ان  ألحد  ليس  انسانيًا 
ربانيًا  تأليهًا  يؤهله  ان  ألحد  وليس  قرآنيًا( 
بحاجات  ومتحرك  انسانيًا  متقلب  النه 
الذات  ان  هذا  كل  ومن  واغراضها  االنا 
االنسانية الداخلة يف تصنيم املتحرك بصورة 
ال  باخر  او  بشكل  الفكر  وتأليه  باخرى  او 
اليمكن هلا ان تبدع فنًا جديدًا الهنا ترى يف 
صور احلداثة موهتا ويف االشكال احلداثوية 

انقالبات كارثية عليها. 
ال  الشعري  النظر  كان  هنا  ومن   
شعرًا  يكن  مل  واال  املتحرك  بتصنيم  ييش 
والشعورًا .. واليوحي بتأليه الفكر واال مل 
يكن فنًا وال ابداعًا مجاليًا وإال ألصبح دعاية 
بحاجات  تتصل  حمددة  انسانية  ملعطيات 

غالبًا ما تكون آنية. 
الروح جيعله  الشعر عن  ان صدور   
جيعله  املوضوعية  عىل  ومترده  مجاليًا  معطى 
معطى فنيًا ، وانكسار القيد به جيعله ابداعًا . 

)3(
ما  هو:  االن  جييء  الذي  والسؤال   
يف  املوضوعي  االداء  قصيدة  عنارص  ابرز 
تشخيص  ان  الدين؟  مجال  مصطفى  شعر 
املوضوعية  ببواعثها  متصل  العنارص  تلك 
عن  يصدر  ال  الشاعر  الن  اليها  ادت  التي 
فراغ فيام يقول اذ هو يتمثل بيئته رؤية ورؤيا 
ويصدر شعره عن وحي ذلك التمثل، ثم ان 
الطفولة  خطوات  من  كلها  البيئة  معطيات 
عىل  صبيًا  يدرج  الشعر  اخذ  حتى  االوىل 
شفتيه كلها تتخلق يف روحه ووعيه بني يدي 
فيها شعرًا، فيجيء خطابه  كل حلظة يكتب 

الشعري صادرًا عن وحي كل ذلك. 
عىل  املوضوعي  هيمنة  ولتلمس   
ينبغي  الدين  مجال  مصطفى  شعر  من  كثري 
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مواقفها  ونتصفح  حياته  حمطات  نقرأ  ان 
لنتصفح  للنظر  الالفتة  واحتفاالهتا  املوجهة 
متطلعني  جمساهتا  بعض  ونتلمس  معطياهتا 
اىل الكيفية التي اسهمت فيها تلك املحطات 
يف بلورة وعيه الشعري باالجتاه الذي كشف 

عن هيمنة احلس املوضوعي عىل كثري منه. 
او  املوضوعية،  بواعث  اىل  ويمكن االشارة 
تلمس العنارص املؤدية اىل هيمنة احليس فيام 

يأيت وعىل نحو موجز: 
حياة  يف  االوىل  النشاة  متثل  ـ   
باعثًا  او  اوليًا  رافدًا  الدين  مجال  مصطفى 
حيث  املوضوعي   احلس  جتيّل  يف  رئيسًا 
التابعة  املؤمنني  قرية  يف  والدته  كانت 
يف  قار  ذي  حمافظة  من  الشيوخ  لسوق 
عرص  ازدهار  مرحلة  يف   1927/11/5
املوضوعية عىل الصعيد االديب، عرص هيمنة 
احلس املوضوعي يف كل تفاصيله ، حيث مل 
او  الفني  النضج  مرحلة  اىل  املجتمع  يصل 
النص  مع  التعامل  يف  املرتف  اجلاميل  الوعي 
الشعري لتكون عنايته باشكال االداء الفني 
اكب من اهتاممه بالبث املوضوعي، ومل يصل 
اىل املرحلة التي يتجىل اكب من اهتاممه بالبث 
املوضوعي تناسبيًا يف بوتقة واحدة، ويف اداء 
الشعري  االداء  او يف تشكيل عملية  بناء  او 
يف  االنساين  الوعي  ان  ذلك  االبداعي. 
مرحلة اإلحياء ثم يف مرحلة النهوض يعنى 

بالبث  عنايته  من  اكثر  املوضوعي  بالتوجيه 
صورة  عنده  االبداع  صورة  الن  اجلاميل، 
من  وبمعنى   ، موضوعية  ارشادية  توجيهية 
وهذا  تعليمية  موضوعية  ارشادية  املعاين 
يف  التعليمية  املنظومات  شيوع  لنا  يفرس  ما 
)النصف  عنها  نتحدث  التي  املرحلة  هذه 
االول من القرن العرشين( وعناية الشعراء 
باملوضوع وابعاده عناية تقريرية الفتة للنظر 
مع ان الشعر بوصفه حقاًل ادبيًا جزء صادر 
عن سرية احلياة العامة يف كل معطياهتا ، وقد 
توجه يف تلك املرحلة توجهًا موضوعيًا اكثر 
منه ابداعًا مجاليًا، وهو ما يفرس لنا كيف ان 
الدين  مجال  مصطفى  عند  التجديد  مفهوم 
متصل باملوضوع اجلديد او الغرض احلديث 

وصادر عنهام وعن هذا املعنى يقول: )1( 
جيل التمزق والضياع اقاصٌد 

 ما أنت راكبه .. ام احلادي حدا؟؟ 
جدد- اذا اسطعت اجلديد - بفكرٍة 

تبنيك رخوًا او تقيمك مقعدا ..
 

عنه  تتمخض  ما  عنده  فالتجديد   
الفكرة اجلديدة ، او املوضوع وليس اساليب 

البناء  يف الرؤية والتشكيل والبناء الفني. 
االوىل  النشأة  مسافات  كانت  اذن   
اساس  عىل  ترتكز  متجددة  غري  التقريرية 
ان يتلقى الطالب وعيًا فكريًا خاصًا متصفًا 



43

بالقداسة، حيث انتقل مصطفى مجال الدين 
املرحلة  بعد  يكمل  وملا   - االبتدائية  من 
عرش  الثاين  عامه  يكمل  ومل  فيها  الرابعة 
الدينية االسالمية  )1938 ( - اىل الدراسة 
اهلندي(  )اجلامع  يف  )املالئية(  الطريقة  عىل 
يف الربع االول من القرن العرشين حيث مل 
تكن الدراسات املوزونة يف النجف االرشف 
اىل  االنتقال  ذلك  كان  جتديدًا،  شهدت  قد 
الدرس االسالمي )الديني( توجيهًا للوعي 
الناشئ نحو املعطيات املوضوعية يف الذات 
تأخذ  الدينية  الدراسة  ان  ذلك  الشاعرة، 
الوجود  العتيدة  الواجبة  ومعطياته  باملايض 
معها،  املزج  ينبغي  ال  مسلامت  بوصفها 
يأتيه  ال  قد  ثابت  موضوعي  وعي  فهي 
وحتى  خلفه،  والمن  يديه  بني  من  الغياب 
الواجبة  املعطيات  تلك  قراءة  يف  االجتهاد 
اخلروج  فيه  ينبغي  ال  امر  الوجود  عتيدة 
يعني  ما  السلف، وهو  تواضع عليه  ما  عىل 
ضمن  املسبق  الوعي  دائرة  يف  التحرك 
ثابتة ومستقرة غري  حمددات موضوعية شبه 
متحركة وكل هذا امر يبث يف وعي الشاعر 
االوىل  النشأة  مسافات  منذ  بأخر  او  بشكل 
بوصفه   ، املسبق  باملوضوع  التمسك  روح 
اجتهادًا او ارتكازًا الجمال لالجتهاد فوقه . 
ويف هذا االجتاه كان الشاعر  بعد ذلك ينظر 
للحارض  ينظر  أي  املايض  بعني  احلارض  اىل 

بحٍس موضوعي معارص ينهل من املايض ال 
بوصفه رمزًا احيائيًا بل لتوظيفه تعبرييًا عىل 
نحو تقريري مبارش ، من ذلك قوله يف رثاء 

احد شيوخ احلوزة العلمية ، اذ يقول:)2( 
ربيع املعاين استبطأتك غراسها 

وحنت اىل جدواك اوراقها الصفُر 
ورب البديع اهتاج من طول شوقه 

اليك البيان العذُب واملنطق السحُر 
اذا انكرت فينا البالغة شوطها 

فأنت ابو عثامن الفارس احلُر 
كأنك اذ جتلو غموض متوهنا 

لدى غسق االفهام من ليلها فجُر 
ويا ابن االثري استنجدت من وثاقها 

بك الفتنة العذراء والنكتة البكُر 

املعاين  ربيع  تداعيات:  ان  ذلك   
والبيان  البديع  ورب  الصفر  واالوراق 
العذب واملنطق السحر والبالغة وابو عثامن 
كلها  وهكذا  االثري  وابن  املتون  وغموض 
هييمن  موضوعية  تعبريات  سياقها  ضمن 

عليها احلس التقريري املبارش. 
البيئوي  بوصفه  املكان  خصائص  ـ   
واالنساين، الذي عاشه مصطفى مجال الدين 
يف سائرها املهيمن تكرس الوعي املوضوعي 
الفني  او  اجلاميل  الوعي  تكرس  مما  اكثر 
تلك  حتمل  احلداثوي،  او  االبداعي  بمعناه 
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متصاًل  وتطلعًا  وتنبيهًا  جتليات  اخلصائص 
باملايض حذرًا او نافرًا من أي وافد او جديد 
الن اجلديد جييء اىل ذلك املكان ليصدر عنه 
اليه خطوات االخرين   تنتمي  ثانية، فاملكان 
النجف!!  هو  املكان  ذلك  كان  اذا  فكيف 
االمكان  خصائص  كل  كانت  وهكذا 
هذا  يف   تسري   واالنساين  البنيوي  بوجهيها 
االجتاه  بشكل  او باخر  ويمكن قراءة تلك  
ييش  رئيسة  اجتاهات  بخمسة  اخلصائص  
او يوحي هبا   الدين  هبا شعر مصطفى مجال 
بمعنى اهنا وجهت وعيه الشعري او كانت 
بواعث اسهمت يف هيمنة احلس املوضوعي 
االجتاهات  وهذه  الشعري،  خطابه  عىل 
اخلمسة عاشها مصطفى مجال الدين ومتثلها 
اهنا  ثم  حياته  تفاصيل  يف  عامًا  سلوكًا 
اسهمت يف توجيه شعره موضوعيًا وهي:- 
املكان  ان  ذلك  االستيعاب:  اجتاه  ـ   
الذي ختلق فيه مصطفى مجال الدين وعاشه 
موضوعيًا  الناس  يقصده  الذي  ذلك  هو 
وجدًا  فيهم  ليستوعب  ذلك  قبل  وروحيًا 
فائضًا ومهًا رافضًا ابعاد الضياع فهم يبحثون 
ذواهتم  وبالتايل جيدون  فيهم  يسكن  فيه عام 
ومن  جتلياته  يف  ذائبًة  موضوعه  اىل  منتمية 
تستوعب  االرشف  النجف  مدينة  نجد  هنا 
اىل  انتامئهم  بمعنى  روحيًا  اليها  القادمني 
تلك  وبخاصة  ومتثالته  وابعاده  موضوعها 

التي متنحها رموزها املقدسة اصالة وقداسة 
مطهرة وكينونة متجلية يتمثلها االخر فيكون 
جزءًا من موضوع، وهبذا فهو اذا صدر فانام 
يصدر عنها ، واذا ورد اىل جديد انام يرد اليها 
االرشادي  املوضوع  متثالت  تظل  وبذا   ،
التوجيهي التأميل الوعظي اكب واشمل من 
الن  واشمل  الفني  اجلاميل  اجلديد  متثيالت 
اشعاعًا  املشعة  املايض  قداسة  يف  الدخول 
يستوعب احلارض ومتثالته جتعل امر اجلديد 
اليه ومن هنا يكتسب  مرهونًا به وموصوالً 
سمة املوضوعية القائمة. حتى ان الوافدين 
اىل ذلك املكان انام يأتون ليتمثلوا موضوعه 
ولينتموا اليه دون ان يسعوا اىل التجديد او 
له وان كانت فهام يف ظله وبوحي  االضافة 

منه والخترجان عن بثه املوضوعي. 
ودائاًم يكشف التعصب الشديد عن   
نجد  االجتاه  هذا  ويف  عاِل  موضوعي  انتامء 
مصطفى مجال الدين دائم االشارة اىل سمة 
النجفي  املجتمع  يف  واالنغالق  التعصب 
لك  وصفتها  كام  »النجف  يقول  اذ  القديم 
يف  واالنغالق  املحافظة  شديدة  مدينة   ،
اكثر مظاهرها االجتامعية »)3( ويف ظل هذه 
املحافظة يتوجه بالدعوة االصالحية شعريًا 

ولكنه بحذر موضوعي اذ يقول: )4( 
يا قوم حسبكم اخلمول فقد مىض 

زمن بفطرهتا تشب الرضع 
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والعرص عرص ال يشب وليده 
اال ليعجبه املفن املبدع 

)عرص املدارس( عذهبا واجاجها 
تبني العقول بام يرض وينفع 

ال عرص )كتاب( قصارى جهده 
صحف مباركة واي ممتع 

صونوا )مناهجكم( تصونوا دينكم 
وابنوا العقول يقم عليها جممع 

فالدين ليس يربه ويسوسه 
شيخ بمحراب الدجى يترضع 

ولقد عهدنا الدين عند حممد 
سيفًا بحالكة املنايا يلمع 

تقريريًا  خطابًا  التوجه  نقرأ  حيث   
موضوعيًا يغيب الشعر عنه !!!  

التي  االنسانية  اخلصائص  اجتاه  ـ   
اجتاه  وابعاده  املكان  بمعطياهتا  يستظل 
اخللف  فيه  يكمل  متوارث  موضوعي 
جيعل  ما  مسلته  يف  ويضع  السلف،  مسرية 
رشف االنتامء له والصدور عنه مباركًا، اهنا 
صور يتكامل فيها الواحد بمضمون االخر 
الزمان  عب  توارثها  ان  ثم  وموضوعيته، 
االجتامعية  موضوعيتها  جعل  واملكان، 
جمال  ال  فريد  وبالتزام  خاصة  بقداسة  حتظ 
للخروج عليه او التجديد فيه، واال فسيكون 
ومن  مصريه،  اجلمعي  االجتامعي  الرفض 

االلتزام  صدى  يف  يكون  االكتفاء  فان  هنا 
كذلك،  الكامل  وغاية  املوضوعية  وجتلياته 
ما يمكن  ان مدى حيوية كل ذلك هو  غري 
عىل  الفني،  العمق  معنى  عليه  يطلقوا  ان 
حني هو عمق موضوعي اتباعي ال فنية فيه، 
وبذلك فان سائر اشكال االداء االنساين يف 
مثل هذه احلال انام جتيء متأثرة هبذا االجتاه 
يطغى  وبذا  بآخر  او  بشكل  عنه  وصادرة 
هذا  نقرأ  وحني  اجلاميل  ويغيب  املوضوعي 
النبوي  املبعث  يف  قاهلا  قصيدة  من  املقطع 
املبارك نلحظ مفهوم التعبري عن خصيصة : 
االهتداء الراشد او االقتداء بالرمز اذ يقوهلا 
تعبريًا مبارشًا واليوحي هبا ترميزًا شعريًا:)5( 

حتى اذا وضح السبيل لسالك 
وانجاب عن عينيه ليل اسفُع

وراك يف وعر الطريق تشقها 
لتزيح عن اقدامهم ما يصدع 

وقفت عقوهلم املخبة حرية 
تذرو عقائدها الرياح االربع: 

فتيامنت فئة لتعرف ربحها 
وتيارست اخرى ليكب مطمُع

وتراجعت للزهو ختضم نبته 
فئة .. بغري هشيمه ال تشبع 

اما الذين جريت يف اعراقهم 
نورًا به الق الدما يتلفُع 

فسيقتفوك يف اجلهاد وان شكا 
ضعف العزيمة شوطها املتقطع 
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املوضوعي  املعنى  بني  فالتناسب   
حضور  من  اقل  الفنية  االداء  واشكال 
اساليب تعبري املعنى التقريري االنفعايل وبذا 
بقي اخلطاب موزونًا اساليب مقفيًى حمتفاًل 
خلصائص  الدعاية  يف  املوضوعية  بالداللة 
الواقع  يف  حضورًا  حتقق  ان  يراد  انسانية  

املبارش !! 
ان  ذلك  اللساين،  االنتامء  اجتاه  ـ   
اصالة  عىل  حمافظة  ظلت  النجفية  البيئة 
من  حتى  معافاة  وخرجت  العريب،  اللسان 
سياسة الترتيك وهو ما كرس لساهنا العريب 
القواعدية  وابعاده  املتوارثة  اسسه  بكل 
للخروج  جمال  ال  التي  املعروفة  املوضوعية 
يف  االجتهاد  موضوع  يظل  انام  عليها، 
تأويل االبعاد املوضوعية للقواعد قائاًم واىل 
كان  وملا  منه،  املنظور  غري  حتى  املستقبل 
البيان العريب لسانًا متوارثًا وكان لتلك البيئة 
عنه  والدفاع  به  االحتفاظ  يف  السبق  قصب 
التمسك بأسسه ومقوماته  فيها  فقد تكرس 
التمسك  وهذا  واعيًا،  حيًا  متسكًا  ومعايريه 
جهة  من  ولكنه  عالية  موضوعية  صورة 
اخرى جعل النظر يف مقومات الفن ومعايري 
بالشعر - مقدسًا هو  يتصل  ما  نقده- ومنه 
االخر ال جمال لالجتهاد فيه، انام االجتهاد يف 
املوضوع ومسافات االفكار فقط، وبذا شاع 
التقليد وقل االحتفال باالبداع الفني اجلاميل 

حني  كل  يف  شيوعه  عىل  املوضوع  وازدهر 
مجال  مصطفى  االجتاه  هذا  عن  دافع  وقد 
القديم  الشكل  بموضوعية  ملتزمًا  الدين 
اذ  مبارشة  ورؤية  فكرة  بالتجديد  ملتزمًا 

قال:)6( 
لغة كامء املزن يرشهبا الثرى 

يبسًا فيطلعها وريفًا املدا 
غصت هبا هلوات جيل مرتٍف

ما اعتاد غري شذى املعارص موردًا 
متمزق يف الشوط جيهل نفسه 

ويظل جيهل ما أضاع وبددا 
جيل التمزق والضياع اقاصد 

ما انت راكبه ام احلادي حدا 
يف كل يوم من جديدك صورة 

شوهاء زوقها الغرور ووردا
اعطيتها لقبًا وقلت لناظر 

متحري فيها: جتاوزك املدى 
احسبت ان رطانة تلهو هبا 

ادب يعدك ان تكون جمددا 
وتظن ان رؤى غالظًا حوهلا 

حتمي غرورك ان يظل مقلدا 
مهاًل فلست ببالغ قمم املنى 

ويداك من شمع وريشك من مدى 
جدد اذ اسطعت اجلديد بفكرٍة 

تبنيك رخوًا او تقيمك مقعدا
واكتب جديدك يف قشيب ناعم 

من نسج قومك تلقهم لك سجدا 
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أعلنه  وقد  بالتجديد  رأيه  هذا   
الراي  منظومًا )موزونًا مقفى( وتاريخ هذا 
اجليل  ثقافة  ان  يرى  اذ   ،  1970 اذار  هو 
الشعري اجلديد حتى عرصه ثقافة معارصة 
جيلها  كان  وبذا  الرتاث  اىل  تفتقر  املورد 
)متمزق يف الشوط جيهل نفسه( وقد اعطى 
وهو  التجديد  لقب  النفسهم  املجددون 
اىل  يدعو  فهو  االبانة،  من  ال  )الرطانة(  من 
وتقيم  الرخو  تبني  التي  بالفكرة  التجديد 
كتبت  اذا  اجلديدة  الفكرة  وهذه  املقعد 
بقشيب ناعم من نسج املاضني سجدت هلا 

اذواق املعارصين !!. 
ـ اجتاه تعدد الواحد، ذلك ان االخذ   
املتوارث  النص  وبنيات  االخر  بقواعد 
جيعل  تقليديًا  اخذًا  املتوارثة  واملوضوعية 
اجلميع  يسري  هنا  ومن  واحدًا،  املتعدد 
من  اجلميع  بني  الجتد  وقد  واحدة،  بخطوة 
»احىص  هنا  ومن  وحده،  وخطوته  يسري 
حممد  السيد  عرص  يف  الشبيبي  رضا  حممد 
بحر العلوم )1212هـ ( ما اليقل عن مئتي 
ويبلغ  كالنجف.  صغرية  مدينة  يف  شاعر 
الغري  شعراء  عن  اخلاقاين  عيل  كتبه  ما 
العلوم  طلبة  من  وجّلهم  جملدًا،  عرش  اثني 
الدينية»)7( وهذه الكثرة يف العدد مل يصحبها 
اجلاميل  الفني  باملتن  اوانفراد  النوع  يف  اكثار 
املدهش الهنم صدروا فيام قالوه عن قواعد 

ثابتة وابعاد موضوعية حمددة. 
ذلك ان التعدد موضوعي ال اسلويب   
حتى مع قول مصطفى مجال الدين يف معنى 

)اسري مع اجلمع وخطويت وحدي(:)8( 
عودي فقد مل الدجى سهدي 

واختلج املصباح من وجدي 
الليل ال يفهم ما اشتكي 

والصبح ال يسمع ما ابدي 
والبيت يكتظ بسكانه 

لكنني اسكنه وحدي 

وحدها  ذاته  اىل  التفت  وحني   
ليصدر عن جتليات حزهنا قال شعرًا حمتفاًل 
بأداء مجايل صادر عن بنيات استعارية مألوفة 
عند القدماء وبذا قد سار مع اجلميع منتميًا 
اليهم يف خطوته النه تعلق مثلهم باملسافات 

تعلقًا مجعيًا. 
عن  تصدر  التي  البيئة  املغلقة،  البيئة  اجتاه  ـ 
املايض حمتفلة بكل جتلياته انام هي موضوعية 
الدين  مجال  مصطفى  وصف  وقد  مغلقة، 
مدينة  اهنا  بقوله:«  عرصه  يف  النجفية  البيئة 
فالتزمت  التحفظ،  انواع  اشد  متحفظة 
النجفي  املجتمع  يف  البارزة  السمة  هو 
يوجد  كان  ما  املدينة،  هذه  يف  يوجد  فال 
والنوادي  كاملسارح  املدن:  من  غريها  يف 
يلهي  ما  يوجد  ال  وغريها،  والسينامت 
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وحتى  حتفظهم،  عن  خيرجهم  او  الشباب 
املدينة  انحاء  يف  املبثوثة  الصغرية  املقاهي 
والقهوة  الشاي  عدا  يشء  كل  من  خالية 
علينا  ويمتنع  املرطبات،  وبعض  والنرجيلة 
اجللوس  الدينية  الدراسات  شباب  نحن 
يملك  من  فينا  يوجد  ال  انه  واذكر  فيها، 
جهاز راديو مثاًل، لذلك كنا يف االربعينات 
االدبية»)9(  الرابطة  مجعية  صالة  يف  ننزوي 
هذا التصور او الوصف الصادر عن الشاعر 
نفسه يكشف بيشء من الوضوح عن بعض 
شعره  عىل  املوضوعي  االداء  هيمنة  اسباب 
مثل:  ابرز شعراء عرصه  وكذلك عىل شعر 
واجلواهري  الشبيبيني  و  والرشقي  احلبويب 
واحليل وعبد الرزاق حمي الدين، واجلعفري 
واليعقويب والكاظمي والزهاوي والرصايف 
شعر  رموز  من  وغريهم  النجفي  والصايف 

عرص النهضة. 
وشعر االخوانيات انموذج بارز يف البيئات 
املعارضات  شعر  وكذلك  املغلقة  االدبية 
الرتاثي  املوضوعي  هيمنة  يف  اجتاهًا  بوصفه 
تداعيات  ان  للنظر  الالفت  من  ولعل 
و  االدبية(  )املعارك  بـ  عليه  اصطلح  ما 
فنية،  منها  اكثر  انام هي موضوعية  معطياهتا 
االطراف  بني  االختالف  او  اخلالف  الن 
عىل  يكون  ما  غالبًا  هو  انام  فيها  املتباينة 
الشعرية  والصياغة  املوضوع  بابعاد  االخذ 

االخوانيات  بتقاليد  متسكًا  عليها  املتواضع 
ذاهتا  بحد  هي  التي  االجتامعية  واملناسبات 
عرف موضوعي متوارث يندر التجديد فيه. 

 )4(
تلك  االخرى  الرئيسة  العنارص  اما   
الفاعلة يف هيمنة املوضوعي فيمكن االشارة 

اليها يف النقاط االتية:- 
شعر  النجفي  الشعر  يكون  يكاد  ـ   
مناسبات - وبخاصة يف عرص النهضة - اذ 
كان  ما  لوالها  وكأنه  الرائجة،  سوقه  هي 
الدين  مجال  مصطفى  ويراها  يقال،  ان  له 
ثم  النجفي  للشعر  رئيسًا  موضوعيًا  باعثًا 
ان املناسبات كانت من قبل يف توجه الشعر 
الباعث  كانت  اذ  موضوعيًا  توجهًا  العريب 
)قصيدة  املوضوعية  القصيدة  اشاعة  عىل 
تقديم  الن  تقريرهتا،  وارساء  الغرض( 
تعبريه  كيفية  او  تأديته  شكل  عىل  اهلدف 
املقوم  هو  للهدف  املوضوعي  البعد  جيعل 

البارز. 
للشعر  االستفهامية  النظرة  ان  ثم   
نابعة  ذاهتا  بحد  الديني  اخلطاب  رجال  من 
عن النظر يف املنحى املوضوعي للنص، ولو 
الفني  االداء  مقومات  عن  صادرة  كانت 
وجتلياهتا اجلاملية ملا كانت نظرهتم استفهامية 
ذات  غري  صورًا  الشعر  يف  ترى  تساؤلية 
بعد  يشكو  ان  والغرابة  احرتام،  او  قداسة 
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الذين  كثرة  من  الدين  مجال  مصطفى  ذلك 
رجل  كونه  بني  اجلمع  كيفية  عن  يتساءلون 
دين وشاعر يف الوقت نفسه وقد  قال )10(: 
مسلم  شاعر  يضطر  ان  الغريب  عن  اليس 
من  اكثر  بعد  االسئلة  هذه  من  االجابة  اىل 
الف واربعامئة سنة من عمر االسالم وعمر 
ان  مجيعًا  املسلمون  عرف  ان  وبعد  الشعر؟ 
وآله(  عليه  اهلل  )صىل  حممدًا  الكريم  نبيهم 
من  وان  لسحرًا  البيان  من  »ان  يقول:  كان 
الشعر حلكمة »وانه كان ينقد الشعر فيقول: 

اشعر كلمة قاهلا لبيد: 
اال كل يشء ما خال اهلل باطل 

وكل نعيم ال حمالة زائل 
للنابغة  قال  وآله(  عليه  اهلل  )صىل  وانه 

اجلعدي وهو يستمع النشاده:
والخري يف حلم اذا مل يكن له 

بوادر حتمي صفوه ان يكدرا 
فقال: )اجدت اليفضض اهلل فاك(.

اخلنساء  النشاد  يستمع  كان  وانه   
فيستزيدها قائال : )هيه يا خناس(

وان السرية تذكر انه )صىل اهلل عليه   
وآله( يوم ضويق يف احد كان يرجتز:-
انا النبي ال كذب انا ابن عبد املطلب 

موقفه  السرية  تذكر  ذلك  بعد  ثم   
من النابغة اجلعدي وما كان من شأن كعب 
ذلك  بعد  ثم  ثابت  بن  وحسان  زهري  بن 

حبه  يف  السالم  عليه  احلسني  االمام  ابيات 
المرأته  الرباب وما كان من شعر ينسب اىل 
السالم  وما جاء من شعر  االمام عيل عليه 
املتلقي  عند  املوضوع  هذا  ان  ثم  الشافعي. 

العريب حتى عرص النهضة واضح بنّي.)11( 
ويشكل منحى االلتزام بالرتاث يف   
رئيسًا  موجهًا  الشعر  ومنه  االديب  اخلطاب 
االرشادي  اخلطاب  وهيمنة  للموضوعية 
النظام  كان  اذا  وبخاصة  التعبوي،  واحيانًا 
السيايس املتسلط عىل املرحلة شموليًا. وقد 
والدفاع  ومتثله  الرتاث  بتبني  االلتزام  كان 
بارزًا من  ابرز اجتاه اخذ مأخذًا  بتقليده  عنه 
وعي الشعراء العرب، يف النصف االول من 
القرن العرشين )النهضة( ويعرف مصطفى 
بأنه:  االدب  االلتزام يف  مفهوم  الدين  مجال 
خلدمة  والفكرية  االدبية  الطاقات  ))حشد 

االدبية  الساحة  يف  يبقى  ال  االمة،  قضايا 
واحالمه  رومانسيته  اىل  ينرصف  شاعر 
الذاتية والكاتب يفكر او ينتج غري ما تريده 
قضايانا املصريية«)12( وهذا حال جعل كثريًا 
ذات  ليعلن  ذاته  بتغييب  يقوم  الشعراء  من 
االخر، ويعمل عىل تغييب خصوصية االنا 
خيص  مما  املرحلة  تقتضيه  ما  بأظهار  لديه 
كهذا  اجتاه  ويف  املصريية،  وقضاياها  االمة 
الشعري  االداء  صعيد  عىل  االلتزام  يكون 
البث  صعيد  وعىل  املتوارثة  باملقومات 
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املوضوعي باهلم اجلمعي، بمعنى ان التجربة 
يف اداء املعنى مستوردة وليست صادرة عن 
مستوردة  االداة  ان  ذلك  الشاعرة،  الذات 
مستورد  عليه،واملعنى  املتواضع  املايض  من 
اهلم  ما  حد  اىل  يمثل  الذي  اخلطاب  من 
النظر  بغض  العامة،  التطلعات  او  اجلمعي 
سواًء  الذات،  او  الذاتية  التطلعات  عن 

انتمت اليه ايامنًا به او مل تنتم. 
الدين  مجال  مصطفى  ويصف   
يقول:))  اذ  ورؤيا  رؤية  ملتزمًا  شاعرًا  نفسه 
املسلمة  العربية  االمة  هذه  من  واحد  وانا 
االربعينات،  اواخر  يف  )شاعرًا(  ولدت 
اخلمسينات  يف  شعره  طفولة  الناس  ورأى 
حتى  كهولته  وادركوا  الستينات  يف  وشبابه 
يومًا  ختلف  جيدوه  مل  ولكنهم  التسعينات، 
او  امته  او  وطنه  قضايا  يف  املشاركة  عن  ما 

معتقده(()13( 
من  الفهم  هذا  يميز  ما  ابرز  ولعل   
التجربة  ان  االداء طاملا  تقليدية  االلتزام هو 
قلياًل  هنا  ومن  االخرين،  ارواح  تكرر 
شعرًا  الدين  مجال  مصطفى  لدى  قرأنا  ما 
الفني،  به من سواه عىل صعيد االداء  يتميز 
التي  ومرحلته  عرصه  لروح  امتداد  هو  انام 
واجلديد  والتقريرية  التقليد  عليها  هييمن 
لبيئتها  املوضوعية  االبعاد  متثلت  اهنا  فيها 
وثبتتها خطابًا شعريًا موروثًا مفعاًم باالبعاد 

التقريرية. 
ديوان  يف  عامة  سمة  وهناك   
الدين تشري اىل هيمنة احلس  مصطفى مجال 
مما  وهي  الشعري،  وعيه  عىل  املوضوعي 
اتصف به اخلطاب القديم: تلك هي حرصه 
يكشف  بحديث  قصيدة  لكل  التقديم  عىل 
القول  بسبب  يتصل  وما  قوهلا  مناسبة  عن 
او الباعث عليه عىل نحو تقريري، وما كان 
الشاعر  حرص  لوال  يكون  ان  ذلك  ملثل 
هلذه  العامة  املوضوعية  االبعاد  ايصال  عىل 
الفنية  االبعاد  من  اكثر  تلك  او  القصيدة 

بتجلياهتا اجلاملية. 
عده  يمكن  رئيس  جانب  وهناك    
هيمنة  عىل  رئيسا  باعثًا  او  بارزًا  عنرصًا 
الدين،  مجال  مصطفى  شعر  يف  املوضوعية 
يف  احلوزوي  الدرس  يف  اجتاهه  وهو  اال 
الدرس  وهلذا  حياته،  من  االول  الدرس 
اىل  النظر  يف  وخصوصياته  اشرتاطاته 
اهنا  وبخاصة  وفيه،  الشعري  اخلطاب 
وتصدر  به،  وتنفعل  املوضوعي  تتطلب 
به، ويطول وقوفها عند  وتأخذ  التقليد  عن 
بعني  احلداثة  اىل  وتنظر  التجديد  او  اجلديد 
رصعة  بوصفها  احلداثوية  وترفض  الريبة، 
بعد  ثم  التحديث.  هوس  حول  تتمحور 
االكاديمي  الدرس  يف  اجتاهه  كان  ذلك 
ثم  والدكتوراه،  املاجستري  يف  وتواصله 
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اجلامعي،  التدريس  مسافات  يف  انخراطه 
وهذه كلها غالبًا ما تسحب املبدع اىل حقل 
العقلية،  واحلسية  املوضوعية  املواضعات 
وعيًا  والروية  الرؤية  عن  يصدر  بام  لينفعل 
ونزعتها  الرؤيا  بطفولة  انفعاله  من  اكثر 
التوجيه  ـ  املستقبل  يف  املتقدة  احلداثية 
تكريس  يف  فاعالن  عنرصان  واالنموذج 
املوضوعي، الن خماطبة االنموذج  اخلطاب 
حتى يف التعبري الضيق عن االنا، سواء أكان 
املوضوعية  اىل  يسحبك  واقعيًا،  ام  متخياًل 
اخلطاب  كان  اذا  وبخاصة  دائاًم،  التقريرية 
يف  حتى  التقليدية،  املكونات  عن  صادرًا 
عن  تعب  حني  الضيقة  الفردية  املعاناة  حالة 
واملعاناة  الذايت  الوجد  يف  انموذجا  كونك 
عن  ستصدر  احلال  تلك  يف  واللغة  الذاهلة 
اخلطاب  يف  املألوفة  التقليدية  االنزياحات 

الشعري. 
اما التوجيه فله وجوه كثرية تؤدي اىل املبارشة 
التقريرية، ولعل من ابرزها يف شعر مصطفى 

مجال الدين اضافة ملا تم ذكره جانبان: 
سائر  بعنوانات  يتصل  االول   
موضوعي  بحس  تيش  اذ  الديوان  قصائد 
اسلوهبا  يف  طلبية  عنوانات  وهي  مبارش 
واخلطابية  باالرشاد  وحتتفل  اخرى  احيانًا 
القمة  )اىل  عنوانات:  قبيل  من  والتقريرية 
الفكر   / الثائرة  الطليعة  اىل   / الصاعدة 

اخلصيب / معلم االمة / صونوا مناهجكم 
تصونوا دينكم / اناشيد يف املولد النبوي /
رس مع الركب رائد اجليل / وغريها احيانا 
اخر( وهكذا كلها توحي للمتلقي بالغرض 
مسبقًا،  الشاعر  اليه  يرمي  الذي  اهلدف  او 
ومعطياته،  املوضوع  عن  بالتعبري  تتصل  اذ 
وتّعب  املبارش،  التقريري  وخطابه  واملعنى 
يف  تستنهض  توجيهية،  ارشادية  بيئة  عن 
تقنع  او  اغراضها،  اىل  التطلع  روح  املتلقي 
صور  بأمجل  آخذة  اليها،  االنتامء  روح  فيه 
املايض طلبًا لالرتفاع باحلارض او الراهن اىل 

الغد. 
)التاريخ  بـ  يعرف  ما  خيص  والثاين   
يؤرخ  مقاطع  او  ابيات  هو  الذي  الشعري( 
فيها الناظم حلدث معني عىل تعدد االحداث 
والشؤون احلياتية من قبيل توثيقه مليالد احد 
التي حتمل  قصيدته  ختم هبام  بيتني  يف  ابنائه 

عنوان االمانة: )14( 
دعني اعش يف حلم من يقظتي 

ان سوف احيى بينكم يف ولدي 
وحيمل الراية ارخ: ) يف غد 

ابو حسام من ايب مهند 

هيمنة  صور  من  صورة  وهذه   
وهي   ، الشعري  اخلطاب  عىل  املوضوعي 

ايضًا صورة متوارثة.
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مجلة  الشعري،  النص  بناء  اما  ـ   
يف  يشكل  ما  فغالبًا  قصيدة،  او  اومقطعًا 
الشعري  االرث  عليه  متواضع  بناء  صورة 
املبارش،  املعنى  بتوجهات  يتصل  مما  السابق 
ديوانه  هبا  يستهل  التي  قصيدته  يف  كام 

وعنواهنا    )بغداد( وطالعها: )15( 
بغداد ما اشتبكت عليك االعرص 

اال ذوت ووريق عمرك اخرض 
املبارشة  املعاين  اىل  يأيت  حيث   
العراقي  املتلقي  يستظهرها  التي  التقريرية 
لتشكل  ببغداد  مرت  رموز  عن  بخاصة، 
وهو  بيضاء،  او  سوداء  تارخيها  يف  عالمة 
وليس  املوضوعية،  جتلياته  اىل  املتلقي  حييل 
ابداعي  خطاب  سياق  يف  شعريًا  رمزًا  اليها 
مغاير، وبذا هيمنت املعاين التارخيية يف هذه 
التي  تلك  املوضوعية  بمعطياهتا  القصيدة 
تيش هبا رموز من قبيل:  )تيمور لنك، جعفر 
الكرخ،  الرصافة،  اخللد،  قرص   البمكي، 
املستنرصية، شهريار، شهرزاد، دار سابور، 
الرشيد، شيخ املعرة، ابو نواس، االصمعي، 
الرشيف الريض، وهكذا( ولنقرأ هذا املقطع 

من هذه املطولة: )16( 
بغداد بالذكرى احلبيبة بالصدى بـ الـ .. 

مرنان من خلف االعارص هيدر 
قيص فنحن وراء )الفك( ليلة 

اخرى يطول هبا احلديث ويقرص 

ودعي اخليال فـ)شهريار( سمعه
 لالن من صخب احلوادث موقر 

ستظل قينة )دار سابور( بام 
اسدت اىل شيخ املعرة تشكر 

ويظل كرم )ايب نؤاسك( بيننا 
عذب اخلامر وان اجد املعرص 

واىل غد وبمتن دجلة سامر 
مما ينث االصمعي معطر 

هنا  الشعري  االداء  ان  بمعنى   
هيدر(  االعارص  خلف  من  مرنان  )صدى 
مستفزًا  املبارش،  املوضوعي  باملعنى  هيدر 
للغضب  مثريًا  لالنفعال،  مثريًا  موجهًا 
لينهض اليوم اتصاالً باالمس، هنوضًا حيًا، 
مبارش،  تقريري  موضوعي  هنا  اخلطاب  و 
ذو معطيات تارخيية يصدر عن بنية استعارية 
مألوفة يف اخلطاب الشعري التقليدي، وهو 

واقع يف عرص النهضة بعامة. 
وهذا الفهم يتصل بأكثر من نصف   
واللحن  )عيناك  االوىل  املجموعة  شعر 
)بغداد،  قصائد  يف  ماثل  هو  اذ   »17« القديم( 
الطليعة  اخلصيب،  الفكر  الصاعدة،  القمة 
الفداء،  شهيد  والفداء،  للثأر  الشاعرة، 
مربدان( بمعنى انه ينسحب عىل سبع قصائد 
من اثتي عرشة قصيدة ، اذ اشتغل فيها عىل 
التقريرية  االنفعالية  املوضوعية  املعاين  بث 
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املبارشة ، واحلال هنا متصل بانتامء الذات اىل 
معاناة االخر، و بحثها الدائب عىل االرتقاء 
به اىل مستوى الرؤية املتقدة والرؤيا النافذة: 
الغربة(  )احلان  الثانية  املجموعة  اما 
نصف  من  اكثر  عىل  الفهم  هذا  فينسحب 
قصائدها ايضًا، و لنقرأ مقطعًا من القصيدة 
التي استهل هبا هذه املجموعة هي )لرمادها 

ورماد الوطن( اذ يقول: )18( 
يا الف ليلة شهرزاد حديثها 

ابدًا بسمعي ما تع احللقات 
ظمئت لسكب الذكريات مسامعي 

وترقبت اناءهن فهات 
الكأس تطفيء جانحي ويف فمي 

عطش لوجهك الفح اجلمرات 
بردى يرف فاجتويه النني 

ضيعت يف عينيك عذب فرايت 
واعاف ظل الغوطتني لعلني 

اتفيأ اهلفهاف من سعفايت 
حيث االنتامء هنا للبعد املوضوعي   
الرمزي  العمق  عن  الصدور  من  اكثر 
يستثري  هنا  من  و  الفني،  بمعناه  الشعري 
الصعيد  عىل  االستعاري  االداء  املتلقي 
عىل  االنفعايل  الطلبي  والبث  التصويري، 
االنفعال  عن  يكشف  بام  اللغوي،  الصعيد 
الشعري  بمعناه  املبارش، ال  العاطفي  بمعناه 
التوجيه  هم  الن  وذلك  االبتكاري، 

واالرشاد هنا،  ومعاين القيادة والتوعية هي 
السائدة يف بيئة اخلطاب. 

وهذا النهج يسود عىل قصائد هذه   
املجموعة الست عرشة، اذ نقرؤه يف قصائد: 
الشهداء،  مصارع  الوطن،  ورماد  »لرمادها 
اىل  االمة  امس  من  الغدير،  ضفاف  عىل 
غدها، يف حضن االم، يقظان، معلم االمة، 

الفقيدان، حلم االمة، االمانة( 
بعنواهنا  اتصاالً  املجموعة  وهذه   
بسائر  تكون  ان  تكاد  الغربة(  )احلان 
ذاتيًا  منه  اكثر  موضوعيًا  عزفًا  قصائدها 
الواقع  معطيات  عن  بالتعبري  النشغاهلا 
احلارض والتارخيي انشغاالً تقريريًا يف سياق 

اداء استعاري تقليدي شائع. 
واالخرية  الثالثة  املجموعة  اما   
فقد  عشتها(  )قصائد  عنوان  اىل  املرفوعة 
املوضوعي، سواء  ايضًا احلس  هيمن عليها 
من جهة املعاين التقريرية اخلطابية املبارشة ام 
من جهة االداء املوضوعي التجسيدي اعني 
جتسيديًا  حسيًا  وصفًا  اليشء  صورة  وصف 
عىل  ال  للتجسيد،  قاباًل  موضوعًا  كونه 
الوصف  سبيل  عىل  بل  الشعري  الرمز  نية 
القدماء، وهو  الشائع عند  املبارش  التقريري 
هذه  هبا  استهل  التي  القصيدة  يف  نقرؤه  ما 
االول  ومقطعها  )ليىل(  وعنواهنا  املجموعة 
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يقول:) 19( 
تقول يل ليىل وقد زرهتا 

يف هدأة الليل أناغيها 
صفني فأين امرأة كلها 

شوٌق إلعجاب حمبيها 
فقلت : احداق كأن السام 

قد ذوبت فيهن صافيها 
وغرة شعت هبا نجمة 

من خصل الشعر دياجيها 
ووجنتان امحرتا فأنطفت 

من رسج الليل درارهيا 
وقامة ما قال نحاهتا: 

كوين الهل الفن تشبيها 
حتى انتمى املسك اىل فرعها 

والشهد واخلمر اىل فيها 
وقال رافائيل: يا ليتني 

وقعت يف ذيل حواشيها 
لينشد الفن واربابه: 

بورك رافائيل منشيها 
حيث نقرأ لغة الوصف املبارش هنا   
انام بقيت  الشعري  الرمز  مل ترتفع اىل مجالية 
)للمرأة  الرفيع  العايل  االنموذج  دائرة  يف 
اجلميلة( هذا االنموذج الذي كثريًا ما تغزل 
الناس  به الشعراء منذ قبل االسالم اىل يوم 
هذا، حتى صار موضوعًا تقريريًا مبارشًا كام 

يف هذا النص. 

عىل  املوضوعي  احلس  وغلبة   
ثلثي  من  اكثر  يف  نقرؤه  عشتها(  )قصائد 
قصائدها من قبيل )من اساطري احلب، ليىل ، 
صدى املؤمتر االسالمي، صونوا مناهجكم 
تصونوا دينكم، من ليايل الفرات، بغداد يف 
الليل، اناشيد يف املولد النبوي، من نبع النبوة، 
الفتنة الكبى، مهاًل ضفاف الرافدين، رائد 
مع  جديد،رس  عام  كل  االدبية،يف  النهضة 
دموع   ، وللعراق  وللنجف  الركب،لالمام 
الوفاء، احلنني، رائد اجليل، ربيع املعاين، جمد 
املعاين، قطيع  اللغة، شاعر  الثامنني، حارس 

االحزان( 
التقليدي  الغرض  هنا  نقرأ  حيث   
العربية  الشعرية  يف  املتوارثة  تعبريه  بابعاد 
يف  يتبدى  ما  فهو  الفني  االداء  خيص  ما  اما 
اساليب  عن  الصادرة  اللغوية  االنزياحات 

البيان العريب املتواضع يف لغة القدماء. 
وان ينفعل الشاعر بخطاب االخر،   
اىل احلد الذي يؤثر فينا، فيبدو التأثري ظاهرًا 
فاعلية  يف  الشاعر  انا  غياب  معناه  شعره  يف 
االخر الشاعر - هذا من جهة - ومن جهة 
اخرى صار شعر االخر عىل مستوى الرؤية 
موضوعًا  البناء  يف  او  اجلملة  يف  البنية  او 
التقليدي فهو يستقي منه  للشاعر املتأثر أي 
ويبني عليه أي عىل بنائه، واذا تصفحنا شعر 
مصطفى مجال الدين يف عقدي اخلمسينيات 
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مما  هذا،  مثل  شيوع  نعدم  فال  والستينيات، 
يف  كام  التسعيني،  شعره  يف  حتى  نقرؤه  قد 
قصيدته )حلم االمة( يف املجموعة االخرية. 
وربام كان هذا راجعًا اىل ان التجربة الشعرية 
هي  انام  مجاليًا  او  فنيًا  متجددة  غري  عنده 
قد  املبارش  فاملوضوع  موضوعيًا،   متطورة 
مستوياهتا  بكل  اللغة  اما  جديدًا،  يكون 
وبنيتها  رؤيتها  الرتاث  من  تنهل  فتقليدية 
هذه  ولنأخذ  املوضوعية،  ومدارجها 
االبيات من قصيدته )حلم االمة( التي يقول 

يف بعضها: )20( 
هبا اعزي والردى اخرس الفام 

ونادى بليغ الدمع ان يتكلام 
وهبني ملكت النطق بعد جتلد

فمن يل بشعر يف رثاك تلعثام 
)وما كان قيس هلكه هلك واحد

ولكنه بنيان قوم هتدما( 
تسري باحدى راحتيك رصوفها 

ومتسك باالخرى الشكائم ملجام 
املتنبي  اىل  اللغة  هذه  يف  حييلك  اذ   
عىل  اخرى  احيانًا  القدماء  لغة  واىل  احيانًا 
عىل  او  الغنائي  االيقاعي  احلس  مستوى 
مستوى التصوير البياين او عىل مستوى بنية 

اجلملة الشعرية. 
قول  اىل  االول  البيت  يف  الرؤية  حتيلك  اذ 

املتنبي: )21( 

حتى اذا مل يدع يل صدقه اماًل 
رشقت بالدمع حتى كاد يرشق يب 

اذ انطلق من الرؤية ذاهتا يف التعبري   
عن معنى احلزن والتوجع وان ارتفع املتنبي 
وصفًا مجاليًا، و بقي مصطفى مجال الدين يف 
مستوى التعبري التوصيفي عن انفعال الذات 

بغياب االخر. 
املتنبي  اىل  الثاين  البيت  يف  وحييلك   
ايضًا يف طبيعة بنية اجلملة اذ قال املتنبي:)22( 

هبيني اخذت الثأر فيك من العدا 
وكيف بأخذ الثأر فيك من احلمى 

اذ جاء بناء مجلتي الصدر والعجز،   
عىل صورة مجلتي املتنبي: اسلوب الطلب يف 
االول بصيغة فعل االمر، واسلوب الطلب 
االستذكاري.  االستفهام  بصيغة  الثانية  يف 
تشكيل  عىل  بناء  هو  الصورتني  يف  واحلال 
الذاتية  الرؤية  فارق  مع  املتنبي،  خطاب 
الصادرة عن االنفعال باحلدث عند املتنبي، 
املنفعل  الذايت  الوصف  عن  والصادرة 
الدين،  مجال  مصطفى  عند  املبارش  باملعنى 
ومن هنا حتيلك اجلملتان يف بيت املتنبي اىل 
عند  اجلملتان  حتيلك  حني  يف  املتنبي  روح 

مصطفى مجال الدي اىل بيت املتنبي. 
مأخوذ  فتضمني  الثالث  البيت  اما   
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يف  فيحيلك  الرابع  البيت  اما  جتربة،  عن 
بناء مجلتي، الصدر والعجز اىل قول الشاعر 

القديم: 
ينام بأحدى مقلتيه ويتقي 

باخرى االعادي فهو يقظان نائم 
يف  املوضوعي  املعنى  اختالف  ان   
والشاعر  الدين  مجال  مصطفى  بني  البيتني 
تقارب  املتلقي  يلحظ  حني  ينعدم،  القديم 
االسلوب يف تشكيل مجلتي الصدر والعجز 
بمجموعها  حتيلك  االلتقاطات  وهذه  هنا. 
يدعم مفهوم هيمنة  ما  اىل  الديوان  العام يف 
الشعري  اخلطاب  عىل  املوضوعي  احلس 
االنفعال  ان  ثم  الدين،  مجال  ملصطفى 
وباساليب  االخرين  الشعراء  بتجارب 
يف  االداء  ذلك  بصيغ  او  الشعري  ادائهم 
اكثر  موضوعي  امر  هو  انام  القصيدة  كتابة 
منه حاال فنيًا، الن الشاعر فيها عاش جتارب 
غريه موضوعيًا بشكل منفصل عن جتربته، 
ولكنه حني متثلها واعاد انتاجها عىل نحو مل 
فيه مالمح اسلوب متفرد، بل ظلت  يرسم 
من  هناك   او  هنا  تتضح  االخرين  اساليب 
االخر  ان  ذلك  ومعنى  الشعري،  خطابه 
الوقت  يف  موضوعية  فنية  جتربة  فيه  يعيش 

نفسه. 
بدا ان مصطفى مجال الدين متمثل   
النص  انتاج  الساليب  واعيًا  تقليديًا  متثاًل 

من  وبوحي  القدماء،  تواضع  كام  الشعري 
رؤية  الشعري،  فاعلية خطاهبم  كانت  ذلك 
بقوة يف  اداء حارضه  لغة واساليب   ، ورؤيا 

متنه الشعري. 
ـ اما يف قصائده الذاتية ذات النبض   
يغلب  التي  تلك  العايل  الغنائي  الوجداين 
ليست  وهي  والغزل  الوجد  طابع  عليها 
العاطفة  عن  فيها  فيصدر  شعره  يف  كثرية 
موجهًا انفعاليًا وعن لغة االستعارة التقليدية 
موجهًا فنيًا، وعن االنفعال بالوصف موجهًا 
مجاليًا وهو ما يضعف فيها احلس املوضوعي 
الشعري  اخلطاب  فيها  ويرتفع  التقريري، 
يف  الشائعة  االستعارية  املقومات  ذو  الفني 
نقرأ  ان  ويمكن  القديم،  العريب  الغزل  لغة 
من  مقطع  وهو  االجتاه،  هذا  يف  انموذجًا 

قصيدة  )) اللحن القديم(( اذ يقول فيه:)23( 
قريب روحك الرقيقة مني 

ودعيني انسى مصارع فن 
جتدي ميت املواويل يصحو

بني عينيك يا ضحاي وعيني 
فرتف املنى عىل يأس قلبي 

ويضج السنا عىل ليل جفني

ثم جتري احلياة  يف قصب  الرا
عي فينسى  قطيعه  ويغني 
يف  العاطفي  االنفعال  يتجىل  ثم   
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تعبري شكل االداء الشعري الوجداين املنفعل 
باحلزن انفعاالً عاطفيًا يستدر تواصل االخر 
ضعفت  وبذا  موضوعيًا،  وليس  ذاتيا  معه 
التقريري عىل هذا  املوضوعي  هيمنة احلس 
مصطفى  عند  الشعري  االداء  من  النمط 
االداء شائع  الشكل من  الدين، وهذا  مجال 
ذلك قصيدته  قلت - من  كام  يف غزلياته - 

احلاملة لعنوان )خليجية( ويقول فيها:)24( 
الليل يف عينيك ينسكب 

والصبح يف خديك يلتهب 
والبحر ساح موجه فاذا 

سويت شعرك فهو مضطرب 
وكنوز ما ادخر اخلليج عىل 

يمناك ينثرها فتنتخب 
لشفاهك الياقوت متقدًا 

وملبسميك اللؤلؤ الرطب 
ولصدرك الريان فضته 

ولقبتيه يسطع الذهب 
وانا امام غدير اعينك الـ 

رقراق حقل موحش ترب 
تدعوك صحرائي وقد يبست 

فيها اجلذور وجفت القرب 
فتدفقي ليشق تربته 

نبتي ويورق ذلك التعب 
اتظل كأس احلب فارغة 

وعىل شفاهك ينضج العنب 
القصيدة  هذه  يف  للنظر  والالفت   

عىل  االستعاري  اخلطاب  هيمنة  القصرية 
بناء كل مجلة فيها  ويلحظ املتلقي ان وصف 
اىل  الذائقة  حييل  االول  الشطر  يف  العينني 
مطلع قصيدة السياب املشهورة )عيناك غابتا 
بينهام  الفرق  ان  عىل  السحر(  ساعة  نخيل 
وصدور  التشبيه  عن  السياب  صدور  هو 
مصطفى مجال الدين عن االستعارة، ثم ان 
للسواد  رسم  السحر(  )ساعة  يف  السياب 
السواد عىل عواهنه،  مالمح حزينة ومل يدع 

او عىل ذائقة املتلقي وال عىل حكم القافية. 
ويبدو ان لغة مصطفى مجال الدين   
حتفل بالتصوير االستعاري املبني بناًء عقليًا، 
قلام مترد الشاعر عليه وهو ما يوحي للمتلقي 
بان الشاعر حتى يف حلظات مترده الغزيل عىل 
يلجأ  املبارش  املوضوعي  احلس  مواضعات 
اىل عقلنة الصورة املتمردة عىل العقلنة، وكأنه 
يعّب عن مدى تشبثه باخلطاب الشعري ذي 

السامت االقناعية املوضوعية.
 )5(

ما  هو:  االن  يرد  الذي  والسؤال   
مصطفى  عند  اجلديد  او  احلديث  مفهوم 
مرحلة  شهد  انه  وبخاصة  الدين  مجال 
التجديد والتحديث يف الشعر العريب ال سيام 

يف النصف الثاين من القرن العرشين ؟؟
ان  الدين  مجال  مصطفى  رأى   
عىل  النجفية  البيئة  انفتاح  يف  سامها  امرين 
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االخر فكريًا مها: مصادر اتصاهلا االعالمي 
من  فيها  يصدر  ما  عب  اخلارجي  بالعامل 
كثرية  وهي  ومطبوعات  وجمالت  صحف 
مطبوعات  من  اليها  يصل  ما  خالل  ومن 
الثاين  االمر  اما  كذلك.  كثرية  وهي  ايضًا 
اثرت  اليها فرادى حيث  الوافدين  فثقافات 
الفكر  يف  باخر  او  بشكل  االخرى  هي 
من  يذكر  اذ  النجفية،  الثقافة  يف  او  النجفي 
ابرز الوافدين: حممد رشاره وحممد الكرمي 
وحممد رضا العامري وحسني مروة واخرين 
القراءات  العامالن:  »هذان  يقول:  ثم 
اللذان  مها  الوافدين،  وثقافات  املتنوعة 
نوافذ  املنغلق،  الديني  املجتمع  يف  فتحا 
مضمون  وطبعا  اجتاهاهتا  خمتلف  يف  املعرفة 
جمتمعه  عىل  غريب  بطابع  النجفي  الشعر 

املحافظ)25( 
يف  يدور  ظل  هنا  االمر  ان  غري   
يف  و  فنية  منها  اكثر  موضوعية  مساحات 
املوضوعي  باملعنى  تتصل  فكرية  توجهات 
ابعاد  ذات  مجالية  افتتاحات  منها  اكثر 
من  يعد  الدين  مجال  ان  ذلك  من  حداثية، 
توجهات التجديد ما كان من قصيدة للشيخ 
باملوشحة  اشبه  هي  الدين  حمي  الرزاق  عبد 

مطلعها: )26( 

ربة الدل خففي مرساك 

ان قلب املحب بني خطاك 

وفيها )دور( يتميز بجرأته يف جمتمع   
ديني كقوله: 

ادخيل احلقل ان هنضت صباحًا 
جتدي الطري كيف يعبد ربه 

ال صالة سوى الغناء وال صوم 
سوى ان يطهر العبد قلبه 

وحياة لو )هتتدين( اليها 
لرتكت القرص املنيف وصحبه

صورهتا العقول )للروس( دينا 
ودعتها بـ )املذهب االشرتاكي( 

من  ان  ايضًا  الدين  مجال  ويرى   
للشيخ  قصيدة  يف  جاء  ما  التجديد  نامذج 

صالح اجلعفري التي يقول يف بعضها: )27( 
قف يف ) منى ( واهتف 

بمزدحم القبائل والوفوِد 
حجوا فلستم بالغني 

بحجكم رشف اهلنود 
حجوا اىل استقالهلم 

وحججتمو خوف الوعيد 
وعبادة )االحرار( أف

ضل من اطاعات )العبيِد(      !!!

االنموذجني  يف  الذي  وهذا   
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تضمن  موضوعي  اداء  هو  انام  السابقني 
املتواضع  التقاليد  عىل  متردت  وصف  جرأة 
مجايل  بحس  ييش  فنيًا  اداء  منه  أكثر  عليها 
الفكرة  صعيد  عىل  الطرح  ان  ذلك  جديد. 
او املوضوع اتصف باجلرأة ولكن مقومات 
االداء يف النصني كلها مما تواضع عىل االخذ 

هبا الشعر القديم !! 
يفرس  ما  اخر  سياق  يف  قال  انه  ثم   
هذا الفهم مما يتصل بتلمذته االدبية الشعرية 
عىل حد قوله حني ذكر : » اما حيايت االدبية 
فاذا كنت فيها  - والشعرية بوجه خاص - 
اجلليلني  الشخصني  فلهذين  ألحد  مدينًا 
الدين،  زين  امني  حممد  الشيخ:  اعني: 
والشيخ: سلامن اخلاقاين، فهام اللذان وضعا 
اللبنة االوىل يف اساس ظللت أبني عليه بعد 
من  كثريًا  اعجب  انه  ايل  خيل  حتى  ذلك، 

النظارة« )28( 
وهذا يعني ان تلمذته حتى يف الشعر   
مل تكن عىل جتارب شعراء افذاذ بل كانت عىل 
وعي علامء افذاذ . وبني جتربة الشاعر وجتربة 
الفكر  بغلبة  تتصل  تباين،  العامل مسافة  من 
الفني  احلس  وهيمنة  العامل  عىل  املوضوعي 
اجلاميل عىل الشاعر، وبذا مل يكن مستغربًا ان 
تصدر جتربة مصطفى مجال الدين عن هيمنة 

االجتاه املوضوعي. 
عند  التجديد  دعوات  وألن   

علمية  فكرية  كانت  بل  مجالية  الدين  مجال 
موضوعية  فقد شاع عنه شعر كثري وقصائد 
فكر  يف  التجديد  اىل  فيها  دعا   .... كثرية 
وطرائق  تدريس  مناهج    ، العلمية  احلوزة 
يف  اجلريئة  قصائده  ومن   ، قبول  واساليب 

هذا االجتاه تلك التي يقول فيها: )29( 
هال تكونون من مرص وازهرها 

كام يكون من السلسال منبعه 
ام ال .. فنحن اناس عمرنا سفه 

ان مل نكن بـ) اتى زيد( نضيعه 

وقصيدة اخرى يقول فيها ايضًا : )30( 
يا قوم حسبكم اخلمول فقد مىض 

زمن بفطرهتا تشب الرضع 
والعرص عرص ال يشب وليده 

اال ليعجبه املفن املبدع  
العرص ) كتاب ( قصارى جهده 

صحف مباركة واي ممتع 
صونوا مناهجكم تصونوا دينكم 

وابنوا العقول يقم عليها جممع 
فالدين ليس يربه ويسوسه 

شيخ بمحراب الدجى يترضع 

وقصيدة اخرى يقول يف بعضها: )31( 



60

والفتنة الكبى بأن معارشًا
منا تضيق بام ادعيت فتنكر 

حتى كأنك قلت : دين حممد 
متفسخ     !! ونظامه متأخر 

ومن البلية ان حتذر كافرًا 
بنظامه فيقال: انك تكفر 

وكذلك قصيدته التي طالعها: )32( 
بكاك لو ان قبض الدمع يسعده 

جيل حترقت، كي حييى به غده 

مل  هنا  املوضوع  صعيد  عىل  حتى   
نجد جتديدًا الن هذه االفكار نادى هبا فقهاء 
النجفية  البيئة  يف  النهضة  عرص  يف  كثريون 
لتلك  صدى  الدين  مجال  شعر  جاء  وانام 
اليه  ذهب  ما  وهو  والطروحات  االفكار 

مجال الدين نفسه )33( 
الشعري  الرتاث  عن  يصدر  وهو   
ألشكال  قراءاته  يف  حتى  القديم  العريب 
التجديد يف الشعر احلديث اذ يقول:« رأيت 
ان شعر التفعيلة كاملتكرر، موجود منذ القرن 
كان  بام  العراقي  الوسط  يف  عرش  احلادي 
عىل  تقوم  البند  فموسيقى  »البند»  يسمى: 
اساس )تكرار وترتيب( املقاطع الصوتية يف 
تفعيلتي الرمل )فاعالتن( واهلزج )مفاعلن( 
»)34( ويشري اىل ما ذكره عبد الكريم الدجييل 

حيث ان البند يرجع عند بعض الكتاب اىل 
ابن دريد )321هـ( عىل اساس ان ابن دريد 
بالقصيدة  ويرجع  البند)35(  كتب  من  اول 
املدورة اىل ايب العالء املعري اذ يقول:« حتى 
ادونيس  احدثها  التي  املدورة  كالقصيدة 
يوجد ما يامثلها مما يسميه ابو العالء املعري 

بـ )االغرام( )36( 
فاحلداثة واشكال التجديد عنده ما   
كانت صادرة عن الرتاث الشعري مستمدة 
متطلعة  وعنارصها،  ومقوماهتا  اسسها  منه 

الستيعاب جتليات الراهن والتعبري عنها. 
الصعيد  عىل  احلداثة  يفهم  وهو   
النظري عىل اهنا، قيمة فنية وعمق مجايل يتوفر 
بالشكل  الشعر،  ومنه  االديب  النص  عليهام 
الذي يكون فيه، متميزًا من سواه  يف عرصه، 
ومتميزًا مما قبله يف حركية التطور والتجديد 
جيعل  بام  العصور،  عب  االدب  مسرية  يف 
انتامئه اىل عرصه  بأصالة  النص حمتفاًل  ذلك 
من جهة، وببقائه حيًا يف الذاكرة الذوقية من 
جهة اخرى، بمعنى خروج النص من ذاكرة 

التقليد ومترده عىل معطياهتا. 
شعري  اداء  من  يصدر  ما  ولكن   
انام   ، االبداعي  بمعناها  باحلداثة  يتصف  ال 
املوضوعي  االداء  قصيدة  عن  يصدر  هو 
الذاكرة  يف  الشائعة  التقليدية  بمقوماهتا 
التجديد  اىل   نظر  وقد  العربية   )الشعرية  
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عىل  الفني  معطاها  يف  واحلداثة  الشكل  يف 
اهنام هوس حداثوي متحور حول التحديث 
يرى  وهو  املحض)37(،  والشكالين  اللفظي 
باالبداع  االداء  من  النوع  ذلك  احتفال 
العربية  الشعرية  يف  القدماء  الن  ضعيفًا، 
عرفوا ما يامثله ولكنهم مل يطلقوا عليه تسمية 
الشعرية  بخصوصية  منهم  اعتزاز  الشعر 

العربية. . 
التي  آرائه  خالل  من  نستنتج  وقد   
قاهلا شعرًا وسبقت االشارة اليها وارائه التي 
قاهلا يف مقدمة الديوان او تلك التي قاهلا يف 
العريب،  الشعر  يف  )االيقاع  املعروف  كتابه 
من البيت اىل التفعيلة()38( انه راى يف جتديد 
جذورهم  عىل  اصيلة  غري  ثورة  املجددين 
تراثهم  موفور يف  به  ما جاءوا  الشعرية ألن 
وليسوا  احيائيون  عنده  فهم  جديدًا،  ليس 
اذن والتقليد  ))فاحلداثة  جمددين، ولذا قال: 
وقفًا  ليست  سامت  والتحفظ،  واملعارصة 
عىل هذا اجليل الذي نعارص وانام هي سامت 
التطور  بأسباب  يأخذ  ان  له  بد  كل جيل ال 
الشباب  جيل  عىل  نأخذ  ولسنا  والتجديد، 
فكره  و  اسلوبه  يف  )التحديث(  حياول  انه 
لـ  تنكره  عليه  نأخذ  وانام   ، قصيدته  وبناء 
)ثوابت( لغته وادبه ،وانه تركها وراء ظهره، 
وكأنه  املطلوب  التحول  هذا  حياول  وهو 
يف  الزيتون  او  اجلبال  صخور  يف  الرز  يزرع 

مستنقع االهوار(()39( 
االسلوب  يف  التجديد  مع  فهو   
والفكر وبناء القصيدة ، غري انه يرى لذلك 
ويعد   ، العريب  الرتاث  يف  جذورًا  التجديد 
تنكر شعراء التجديد او احلداثة لتلك اجلذور 
الشعري  االديب  تراثهم  بعمق  منهم  جهاًل 
يف  التجديد  بخصوصية  وجهاًل  جهة  من 
اخرى،  جهة  من  العريب  الشعري  اخلطاب 
و بخاصة حني يقرن كل صورة من اشكال 
نحو  عىل  يامثل  بشكل  والتجديد  احلداثة 
يرجع  احلر  فالشعر  العريب   الرتاث  آخر  او 
املدور  القصيدة  البند، و شكل  اىل  بجذوره 
املعري يف مصطلح   العالء  ايب  اىل  يرجع هبا 
انه  ثم  والغايات،  الفصول  يف  )االغرام( 
يرى يف ادعاء بعض شعراء قصيدة التفعيلة 
يف  ايغال  انه  عىل  الشطرين  قصيدة  بموت 

التنكر خلصوصية الشعرية العربية.
استنتاجات 

الشاعر  عنه  يصدر  الذي  الوعي   
هي  عنارص  واذكائه  تنميته  عىل  تتوافق 
املوجهات  تلك  و  الشعري،  بثه  موجهات 
والرتبوي  واالجتامعي  السيايس  منها 
واالقتصادي  الديني  ومنها  )االخالقي( 
وغريها،  واالبداعي  والفني  الذايت  ومنها 
ولكن االمر اجلوهري يف هذه احلال ان اغلبية 
باملوضوعي وابعاده عىل  املتصلة  املوجهات 
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ما هو فني ذو جتليات ابداعية ومجالية يعني 
واملضمون،  الشكل  بني  التناسب  غياب 
اداتيًا  مسخرة  الشكل  مكونات  ان  بمعنى 
حيتجب  وهنا  وابعاده،  املضمون  للتعبري 
اجلاميل  بمعناه  والفن  التجيل  عن  االبداع 
احلال  وهذا  ايضا  التجيل  او  الظهور  عن 
يطغى عىل االدب ومنه الشعر يف العصور او 
املراحل التي تنظر فيها الشعوب اىل الفنون 
عىل اهنا ادوات مسخرة لتلبية حاجات ذات 
من  املجتمع  خدمة  بمعنى  عام  نفعي  اداء 

منطلقات وظيفية نفعية موضوعية مبارشة.
النهضة  عرص  مرحلة  كانت  وقد   
فيها  شاع  ما  هي  احلديث  العريب  االدب  يف 
تسخري الشعر وظيفيا لتلبية حاجات تعبوية 
اشاع  ما  وهو  العريب  املجتمع  يف  مبارشة 
االداء  ذات  التعبوية  الوظيفية  القصيدة 
اغراض  او  مسميات  ضمن  املوضوعي 
تتصل هبيمنة املوضوعي املبارش عىل التجربة 
املتجدد وضمن  االبداعي  بمعناها  الشعرية 
هذه املرحلة كان شعر مصطفى مجال الدين 
التوجيهي  التعبوي  عرصه  يف  الشعر  ُيمثل 
املوضوعي وهو ما اشاع يف جتربته الشعرية 
من  بدءًا  املوضوعي  االداء  قصيدة  كلها 
طفولة شعره يف مطلع اخلمسينيات وشبابه 
يف الستينيات والسبعينيات حتى شيخوخته 
يف التسعينيات )عل حد تعبري الشاعر نفسه( 

ومن خالل قراءة جتربته الشعرية يف مراحلها 
كافة وقف هذا البحث عىل مجلة معطيات او 

استنتاجات ابرزها:
يف  صارخة  املوضوعية  كانت   -  
النهضة  عرص  يف  العريب  الشعر  من  الغالب 
وهو ما نلحظه يف سائر شعر مصطفى مجال 
الدين اال ما كان من بعض شعره ذي البث 
بقوة  العاطفة  الذايت الصادرة عن  الوجداين 

واملنفعل بمعطياهتا.
- كانت البيئة النجفية بخصوصيتها   
الصالة  وانتامئها  رمزيتها  وعمق  االسالمية 
الوعي االسالمي موجهًا موضوعيا مبارشا 
توجيهيا  نحوًا  الدين  مجال  شعر  ينحو  الن 
تعبويا يعنى باملوضوعي وينفعل به ويتوجه 
الشكل  عنارص  ويسخر  املبارش  البث  نحو 

الفني لتعبريه.
املوضوعية  عىل  الشعر  مترد  ان   -  
فنيا  معطى  جيعله  املسبقة  التوجيهية  وارس 
متقدما يتمثل وال جيرت وخيلق وال يسرتجع 
بالشعر  القيد  انكسار  وان  اليا  يستعيد  او 
جيعله ابداعا متقدما يف املستقبل اما تسخريه 
مسبقة  تعبوية  او  معينة  وظيفية  حلاجات 
الطرح فيجعله خطابا موضوعيا يصدر عن 

توجهات نفعية مبارشة..
يستوحي  الدين  مجال  شعر  كان   -  
احلارض ويستلهم معطياته  وينهل من املايض 
ارتكازا موضوعيا وهو حال جعله  بوصفه 
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ينظر اىل التجديد عىل انه تناول املوضوعات 
االسلوب  يف  وكذلك  اجلديدة  واالفكار 

املستمد من الرتاث واملستند اليه.
صدر  التي  التجربة  كانت   -  
يف  متجددة  غري  الدين  مجال  شعر  عنها 
الصعيد  عىل  ولكنها  واجلاميل  الفني  جانبها 
احلس  هبيمنة  متصل  امر  وهو  املوضوعي 

املوضوعي ودال عليه.
صادقًا  الدين  مجال  شعر  كان   -  
عرصه  عن  التعبري  يف  موضوعي  بوعي 
شعره  يف  متثلها  وقد  عاشها  التي  ومرحلته 
يف  صادقًا  احيانًا  وتعبويًا  توجيهيًا  متثاًل 
االنتامء  احسن  التي  معطياهتا  اىل  االنتامء 
اليها ، وهو حال متصلة هي االخرى  هبيمنة 

احلس املوضوعي . 
اهلوامش: 

 555  / الدين  مجال  مصطفى  ديوان   )1
 / بريوت   /  1 ط   / العريب  املؤرخ  دار   /

1995م . 
2(  الديوان، 526 

3( مقدمة الديوان / 11 
4(  الديوان / 368 

5( نفسه / 409 - 410 
6( نفسه / 554 

7( مقدمة الديوان / 16 
8( الديوان / 543 

9( مقدمة الديوان / 17 

10( نفسه / 77 
11( ينظر يف هذا املوضوع يف املصادر االتية: 
ـ االصابة يف معرفة الصحابة ، العسقالين / 

 66 / 8
ـ الشعر والشعراء/ ابن قتيبة / 224 -227 

ـ املغني / ابن قدامة  434/7 
ـ العمدة / ابن رشيق1 / 56 

12( مقدمة الديوان / 86 
13(  نفسه / 87 

14(  الديوان / 322 
15( نفسه / 115-105 

16(  نفسه / 106 - 114 
مصطفى  د.   / القديم  واللحن  عيناك   )17
مجال الدين / سلسلة ديوان الشعر العريب / 
بغداد /  العراقية /  الثقافة واالعالم  وزارة 

 .1972
18( الديوان / 208-205 

19( نفسه / 331- 332
20( نفسه / 315-307 
21( ديوان املتنبي -416 

22( نفسه /177 
23( الديوان -120-119

24( نفسه /326-325
25( مقدمة الديوان -27

26( نفسه -23
27( نفسه - 24-23



64

28( نفسه /30
29( الديوان / 302 

30( نفسه / 368 
31( نفسه / 445

32( نفسه / 522-515 
33( تنظر / مقدمة الديوان / 41-31 

34( نفسه / 56 
/7  / الدجييل  الكريم  عبد   / البند   )35

مطبعة املعارف / بغداد / 1959 
36( الفصول والغايات / ابو العالء املعري 

 446 /
احلداثة  بني  فرقا  يرى  من  هناك   )37

و  جتديدية  حضارية  اشكالية  بوصفها 
تتمحور  رصعة  بوصفها  احلداثوية  النزعة 
والشكالين  اللفظي  التحديث  هوس  حول 
املحض ، ويقول روالن بارت يف لذة النص 
) يف تسع حاالت من عرش ال يكون اجلديد 
نجد  حني  يف  اجلدة،  عن  مقولبة  اقواالً  اال 
التسع  مازالوا مفتونني يف  نقادنا احلداثويني 

حاالت املقولبة عن اجلدة( 
يف  االيقاع  من  االول  الفصل  ينظر   )38
التفعيلة:د.  اىل  البيت  من  العريب   الشعر 

مصطفى مجال الدين 
39( مقدمة الديوان / 66 
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اللغة الشعرية عند مصطفى جمال الدين
بين اإلسلم وديمقراطية الفكر

والرسدية  الشعرية  النصوص  تعّد        
بشكل عام هي نتاج الواقع فام من نّص إال 
آليات  وختتلف  الواقع.  بنائه  إىل  ويتسلل 
هذا التسّلل من كاتب آلخر، والفيصل هنا 
وإمكانية  كاتبًا  أم  كان  أشاعرا  الكاتب  لغة 
تطويعها بباعة عىل نحو ما وتصويره لغويًا 
ويمنحه  حيتويه  مكاين،  وعاء  داخل  الواقع 
كينونته ومتظهره داخل بنية النّص. والشاعر 
أولئك  من  واحد  الدين  مجال  مصطفى 
بمختلف  اللغة  يوّظفون  الذين  الشعراء، 
متثالهتا الرمزية واالشارية داخل املتن. ومن 
كيف  سؤال   الذهن  إىل  يتبادر  املنطلق  هذا 
جيمع  أن  الدين  مجال  مصطفى  استطاع  
وبني  الفكري  والتحرر  الديمقراطية  بني 

شخصيته اإلسالمية؟ 
السؤال  هذا  عن  اإلجابة  ويمكن   
)أنه  نفسه  عن  هو  مصطفى  قاهلا  عبارة  يف 
هويته  يف  مسلم  ونشأته،  وجوده  يف  عريب 
وممارساته(،  اسلوبه  يف  ديمقراطي  ودينه، 

يف  تناقض  أو  تعارض  يوجد  ال  أنه  ويرى 
تعكس  ألهنا  الصفات،  هذه  بني  اجلمع 
رؤيته  يوظف  فنجده  احلقيقي.  االسالم 
الشعرية  لغته  طريق  عن  الديمقراطية 
التوجهات  من  بالكثري  والغنية  املنفتحة 
العميقة فكريًا ونفسيًا وروحيا ونجده يرّكز 
الركن  تعّد  اللغة   ألّن  الشعرية؛  اللغة  عىل 
وإن  الرسد،  يف  هي  كام  الشعر،  يف  األول 
يف   - والنثر  الشعر  يف  حيادية  اللغة  كانت 
كونه  الروح،  الناص  فيهام  ينفخ  مل  ما   - آن 
بعيدة،  آفاق  إىل  باللغة  يميض  أن  قادرًا عىل 
خارج استخدامها املألوف، وإن كنّا ال نقع 
الناص  قبل  من  واحد،  استخدام  جمرد  عىل 
اتباع  إّن  حيث  الشعر-  جمال  يف  السيام   -
أهم  نّصه أحد  يفقد  السابق،  الالحق مسار 
املقومات اإلبداعية، جاعاًل نّصه جمرد مقلد 
إىل  مقبولة -  املحاكاة -  كانت  لسواه، وإن 
حّد ما يف النّص الشعري، وتكاد الفروقات 
ان تكون طفيفة بني سارد وآخر يف احلاالت 

االستاذ الدكتور صفاء الحفيظ 
جامعة بابل / كلية التربية للعلوم اإلنسانية
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إىل عامل  بالنسبة  تبدو أشد،  أهّنا  إال  العادية، 
عن  الالحق  اختالف  وإّن  الشعري،  النّص 
السابق، يسّجل خصوصية األول، ويمنحه 

أحد مقومات اإلبداع. 
العراقي  الشعر  للغة  معاينة  أية  إّن   
اخلط  تظهر  ُمَدّون،  هو  ما  حدود  يف 
لغة  أن  تبنّي  و  اللغوي  للتطور  البياين 
يف  الدين  مجال  مصطفى  العراقي  الشاعر 
شعرية  لغة  بعدها  وما  1980م  من  املدة 
ديمقراطي،  بشكل  ولكن  باحلياة،  ترتبط  
حتى  أو  املتحرر،  اإلسالمي  روح  يعكس 
بإنجازات قصائد العواصم الشعرية، السيام 
مخسينات  يف  الكبري  الشعري  احلراك  بعد 
وستينات وسبعينات هاتيك العواصم، مثل 
مرشقيًا،  وبغداد   والقاهرة  وبريوت  دمشق 
الشعرية،  احلداثة  يف  تأثريًا  األكثر  وهي 
املغاربية،  األصوات  بعض  تأثري  إىل  إضافة 
احلداثي  املرشوع  تطوير  يف  أسهمت  التي 
نسبيًا،  يعّد  التطوير  هذا  وإن  الشعري، 
أّن  بالنسبة إىل جتربة وأخرى، وإن كنا نجد 
سطوة املعجم اللغوي التقليدي، هي األكثر 
قليلة،  خترج  الغالب مع وجود حاالت  يف 
عن مثل هذه القاعدة، حيث خط انطالقها 
األول، يبدأ - فعليًا - يف املحطة التسعينية، 
وآخر،  صوت  بني  ختتلف  متّردها  نبة  وإن 
وإن  حتى  الواحد،  الصوت  إطار  ومن  بل 

اللغة  إىل  دائمة  نوستاجليا  هناك  كانت 
جتابه،  النوستاجليا،  هذه  أن  بيد  املعجمية، 
احلداثيني؛  الشعراء  من  الكثريين  بشغف 
لتبني روح اللحظة اإلبداعية ملصطفى مجال 
ويمكن  الشعرية.  مراحله  خالل  الدين 
بمدينته  وثيقًا  ارتباطا  ارتبطت  إهنا  القول 
النجف  مدينة  عن  فضاًل  الشيوخ(  )سوق 
من  فيها  وما  فيها  درس  التي  االرشف 
فواجع وخسارات، خاضها الشاعر انطالقًا 
من واقعه الذي جايله وما فيه من معاناة من 
السياسة، التي كانت الوخزة املؤملة يف داخل 
تظهر  ما  رسعان  التي  الشعرية،  نصوصه 
ال  أو  الشاعر  بوعي  ذاك  أو  النّص  هذا  يف 
وعي منه، وقد اعلن أن لغته الشعرية كانت 
متتلك خصائص من ابرزها أهنا متتلك روحا 
ديمقراطية لشخصية اسالمية متكاملة ويعتز 
هبويته اإلسالمية، وهذا ما نلحظه يف شعره 
ذلك  عن  فضاًل     - واحد  آن  يف   - وفكره 
االستعارية  والدالالت  املفارقة  استخدامه 
واالعتامد  االستعاري  واالنزياح  الرمز 
العديد  توظيف   عب  وذلك  التصوير،  عىل 
املتن   داخل  والتارخيية  الدينية   الروافد  من 
الشعري، إذ يمتلك معجام خاصا به، يمّيزه 
تفصح  ومعبة،  موحية  لغة  عب   غريه  عن 

عن ذاهتا من خالل متيز بنائها.
إحساس  بأّنه  لغته  أسلوب  ويتميز   
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بصفته  نفسه  يؤكد  وإّنه  ذاتيان،  وشعور 
تتضمنها،  التي  الرسالة  من  أعىل  وسيلة 
لفكره  متميز  بشكل   النظر  جتلب  فهي 
صفاهتا  عىل  بانتظام  وتشدد  املتحرر، 
الكلامت  كون  رأت  ما  وبذلك  اللغوية، 
أشياء  وإنام  األفكار،  لنقل  وسائط  جمرد 
مستقلة  حمسوسة  وكيانات  لذاهتا،   مطلوبة 
أو  جديدة  حقيقة  يقدم  وبذلك  عنده.  ذاتيًا 
بأسلوب غري  للمتلقي  احلقائق  جمموعة من 
اللغة  عن  ختتلف  األدبية  فاللغة  مبارش. 
التواصل  املتكلم إىل  التي هيدف من خالهلا 
األديب  أّن  إىل  الناس، ويمكُن اإلشارة  مع 
عندما يستخدم اللغة األدبية يف كتابته، جيب 
أن يلتزم بقواعد اللغة التي يكتب فيها، فال 
اللغوية  القواعد  هذه  عن  اخلروج  له  جيوز 
والنحوية  الصوتية  املختلفة  مستوياهتا  يف 

والداللية  والرصفية، فهو حياول أن يستغل 
هبا  ليعب  اللغة؛  له  تتيحها  التي  اإلمكانات 

عام يريد.
فضاًل عن أنه يبّث عب لغته  محوالت   
داللية  وطاقات تعبريية هائلة، يعيد تشكيلها 
أن  املالحظة  يمكن  ولذلك  مجالية،  بصورة 
النصوص األدبية ختتلف بأساليبها التعبريية 
يف موضوع معنّي، وقد جيد القارئ اختالفا 
أو  الواحد  النّص  يف  اللغوية  املستويات  يف 
ألديب  األدبية  النصوص  من  جمموعة  يف 
ما  وهذا  األدباء،  من  ملجموعة  أو  معني 
بينها،  فيام  ختتلف  األدبية  النصوص  جيعل 
طريقته  أديب  فلكّل  جودهتا،  يف  وتتفاوت 
من  غريه  عن  خمتلًفا  جيعله  الذي  وأسلوبه، 
األدباء، فهو يتخري من بني األلفاظ ما جيده 

منسجاًم ومالئاًم لنصه األديب. 
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د مصطفى جمال الّدين ناقدًا يِّ السَّ
عر العربّي( 

ّ
قراءة في كتاب )اإليقاع في الش

إىل  هذه  ورقتنا  يف  نعمد  سوف   
ين  الدِّ ّيد مصطفى مجال  استعراض آراء السَّ
عر العريّب  التي وردت يف كتابه )اإليقاع يف الشِّ
الرّتكيز سوف  الّتفعيلة( لكن  إىل  البيت  من 
عىل  للرّد  ص  ُخصِّ الذي  اجلزء  عىل  يصبُّ 
)قضايا  كتاهبا  يف  املالئكة  نازك  الّسّيدة  آراء 
الكريم  للقارئ  لنبنّي  املعارص(،  الّشعر 
ـ يف فكر  تقريبًا  بحثّيًا  املغيَّبة  ـ  النقدّية  اجلنبة 
الّدين، ولصنيعنا هذا  ّيد مصطفى مجال  السَّ
الّدين  أسباب عّدة: أوهلا أنَّ مصطفى مجال 
املذكور  كتابه  من  اجلزء  هذا  يف  ردوده  يف 
أظهر حّسًا عروضّيًا واضحًا وخبة عميقة 
سيجد  للكتاب  واملتصّفح  املجال،  هذا  يف 
هذا األمر جلّيًا واضحًا، وثاين األسباب أنَّ 
ّيد مجال الدين يظهر ومن الوهلة األوىل  السَّ
أنَّه من أنصار العروض اخللييل، لذلك فإّنه 
عىل  حياسب  عروضّية  مرجعّية  اخلليل  يعدُّ 
املوضوع،  هلذا  يتصّدون  من  كلَّ  أساسها 
يضع  أن  اخلليل  أراد  ))حني  ذكر:  فقد 

قواعده ألوزان الّشعر وما فيها من تغرّيات، 
طارئة أو الزمة، استعمل طريقة )االستقراء( 
م فيه  للشعر العريّب املسموع يف زمانه، وحكَّ
القواعد  هذه  د  قعَّ املوسيقي،  وذوقه  حّسه 
الّثابتة بالنسبة لنظام البيت ذي الشطرين، ومل 
يستطع مرور الزمن أن يغريِّ منها شيئًا(()1(، 
لذلك جاء الكتاب يف فصوله األوىل تقليدّيًا 
الكتاب  من  األوىل  الفصول  يف  يسّلم  فهو 
املذكور بعروض اخلليل حرفّيًا، لذلك اتَّسم 
وثالث  اخلالص،  التَّعليمّي  بالطَّابع  الكتاب 
م  الّدين مع ما تقدَّ ّيد مجال  السَّ أنَّ  األسباب 
ر املتعّلقني بقضايا  كّله يسلِّم بالتغيري والّتطوُّ
الكتاب  بنّي يف  أمر  ينكرمها، وهو  اللغة ومل 
السيدة  فيه  ناقش  الذي  الفصل  يف  سيَّام  ال 
شعرنا  جاء  ))وحني  يقول:  املالئكة،  نازك 
واحـد،  شطر  عىل  يقوم  آخر  بنظام  املعارص 
أساسه الّتفعيلة املتكّررة، فقد كان لزامًا عىل 
املعنيني بشؤون الّشعر احلديث ممن هلم اخلبة 
واحلّس املوسيقّي، أن يكملوا عملّية اخلليل 

أ.م.د. علّي حسين يوسف
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أوىل  ومن  الّشكل،  هذا  قواعد  وضع  يف 
جتارهبم  بصوغ  بدأوا  الذين  الّشعراء  من 
له  يدعون  استمروا  ثم  النّمط،  هذا  عىل 
واكتشافه؟(( حركته  ويتبنون  بإحلاح، 
تطوير  أنَّ  يرى  نفسه  الوقت  يف  لكنَّه   )2(

عىل  تقع  كبرية  مسؤولّية  العريب  العروض 
وضع  ))إنَّ  معًا:  والنّقاد  عراء  الشُّ عاتق 
يتطّلب  جديد،  شعر  لعروض  ثابتة  قواعد 
منّا مجيعًا - شعراء ونقادًا ـ الّصب عىل قراءة 
نامذجه، وتلّقي أصداء هـذه الناّمذج يف األذن 
العربّية، فإن قبلتها، استخلصنا القاعدة عىل 
أساس قبوهلا، وإن رفضتها رفضناها، وليس 
من املعقول أن نتقيد بقواعد وضعت لنظام 
طرين، فنطّبقها ـ بحذافريها ـ  البيت ذي الشَّ
عىل نظام آخر خيتلف بطبيعته و إطاره العام 

عنه(()3(.
مجال  مصطفى  يد  للسَّ سبق  وقد   
الّدين أن ناقش هذه املسألة بمحارضة كان 
ملنتدى  الّثقايّف  املوسم  يف  فيها  أسهم  قد 
عر احلّر: تارخيه  النَّرش عام 1955 حول )الشِّ
نة األوىل ملجّلة  السَّ وتطّوره( نرش أكثرها يف 

النَّجف)4(.
أنَّ  إىل  الً  أوَّ اإلشارة  من  بدَّ  وال   
ّيد مجال الّدين يف كتابه املذكور  أسلوب السِّ
الصارمة  والعلمّية  املنهجي  بالضبط  اتسم 
لكن الالفت أنَّه ال خيلو من التهّكم والقسوة 

نازك  يدة  السَّ ناقش  حني  سيَّام  ال  أحيانًا 
))وحني  يقول:  املذكور،  كتاهبا  يف  املالئكة 
كتاب  )يقصد  املالئكة  الّسّيدة  كتاب  صدر 
كثرية  بحوث  وفيه  املعارص(  الّشعر  قضايا 
عن عروض هذا الّشعر، رسرت كثريًا، ألنَّ 
هذا )اخلليل( !!! الذي كان الّشكل احلديث 
بحاجة له، نبع من بني رواده األوائل، ومن 
قرأت  أيّن حينام  أكتم  به، وال  أكثرهم خبة 
بصدمة  شعرت  العروض  هلذا  ختطيطها 
)اخلليلني(  بني  الّشاسع  البعد  هذا  منشؤها 
يف طريقة االستنتاج، ففي الوقت الذي نقرأ 
فيه عامَّ لقيه اخلليل بن أمحد من عنت ومشقة 
يف عمليات التَّجميع، والتَّقسيم، والتَّقطيع، 
حتَّى أنَّ ابنه حني رآه صارفًا وقته يف ذلك، 
قد  أيب  )إنَّ  يقول:  وهو  النَّاس  إىل  خرج 
»ُجّن« !(  ترى اخلليل اجلديد يضع القواعد 
ويسنُّ القوانني، دون أن يكّلف نفسه بأبسط 

عمليات االستقراء واالستنتاج(()5(.
مجال  ّيد  السِّ أنَّ  من  غم  الرَّ وعىل   
الّدين أرسل الكالم الّسابق ارساالً دون أن 
اعتداده  يظهر  فإنَّه  وثيق  مصدر  إىل  يسنده 
شاعرة  عىل  التهّكم  لغة  خالل  من  بنفسه 
مردَّ  أنَّ  ويبدو  نة،  متمكِّ وأكاديمية  وناقدة 
وسعة  العروضّية  ثقافته  إىل  يعود  ذلك 
وفقيه  بارز  شاعر  فهو  الكبريتني،  اطالعه 
تطّور  جيدًا  َخَب  أنَّه  عىل  فضاًل  معروف، 
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العرب  الّشعراء  أحدثه  وما  العريّب  الّشعر 
قدياًم وحديثًا، لذلك يقارن الّسيد مصطفى 
صنيع  مع  العرويض  صنيعه  الّدين  مجال 
اعتدادًا  املالئكة  نازك  مناقشة  أثناء  اخلليل 

بنفسه. 
))وكام  املالئكة:  نازك  تذكر  وحني   
للبحور  ضبطه  يف  اخلليل،  اعتامد  كان 
الّشعرّي  حّسه  عىل  زمانه،  يف  والّسقطات 
فقد  العريّب،  الّشعر  من  حيفظ  وما  وذوقه، 
الّشعرّي،  أيضًا عىل حيّس  أنا  اعتامدي  كان 
العريّب...  الّشعر  من  أحفظ  وما  وذوقي 
عب  نفيس  يف  نضجت  املالحظات  هذه  إنَّ 
تنرشه  ما  أتابع  خالهلا  كنت  كثرية،  سنني 
ت األدبّية، والّصحف اليومّية من هذا  املجالَّ
من  أنَّه  الّدين  مجال  يد  السَّ يردُّ  الّشعر(()6(، 
أنَّك حني تقرأ قواعدها،  العجيب يف األمر 
يف  النّظر  حّتى  نفسها  كلَّفت  قد  جتدها  مل 
كتبه  عامَّ  فضاًل  هي،  كتبتها  التي  القصائد 
فقد  ولذلك  وشيوعه،  وفرته  عىل  ـ  سواها 
الّشعر  هذا  ونامذج  بجانب  قواعدها  كانت 
ما  فكلُّ  آخر،  بجانب  ـ  نازك  شعر  فيه  بام  ـ 
العروضّية  العيوب  عن  املالئكة  نازك  قالته 
اهتمتهم  وما  )الناشئون!(  فيها  وقع  التي 
والقبح،  والّشناعة،  احلّس،  ضعف  من  به 
وغري  بالعروض،  العلم  وعدم  واجلهل 
نصيبًا  أوفرهم  من  شعرها  يف  كانت  ذلك، 

من هذه العيوب)7(، فمن يقرأ كتاب املالئكة 
ا أن تكون هذه  خيرج بأمرين ال ثالث هلام: أمَّ
ـ  املالئكة  الّسّيدة  قواعد  يقصد  ـ  القواعد 
الّصحيح، فإنَّ شعر  الّشعر احلّر  هي قواعد 
الّصبور،  وعبد  ونزار،  ياب،  والسَّ نازك، 
أن  ا  وأمَّ خطأ،  يف  خطأ  وأدونيس  والبّيايّت، 
التي متثِّل  النَّامذج  تكون دواوين هؤالء هي 
فإنَّ  القاعدة،  منها  تستنتج  التي  احلّر  عر  الشِّ
قانوهنا العاّم، لعروض الّشعر احلّر كّله خطأ 

يف خطأ)8(.
عىل  املالئكة  نازك  أخذت  لقد   
القواعد  عىل  خروجهم  الّشعراء  زمالئها 
هذا  يف  الّثابتة  بالقواعد  جلهلهم  العروضّية 
يف  برأهّيا  )اجلهل(  ذلك  متثَّل  وقد  العلم، 
الّتشكيالت،  وحدة  هي:  قضايا،  مخس 
والّتشكيالت  والّزحاف،  املجموع،  والوتد 
والّتساعّية، ومستفعالن يف رضب  اخلامسّية 
كّله  ذلك  يف  الّسيد  ناقشها  وقد  الّرجز، 

مناقشة مستفيضة.
يف قضّية تشكيالت قصيدة الّتفعيَلة   
بوحدة  نازك  قول  الّدين  مجال  ّيد  السَّ يرّد 
الرّضب يف الّشعر احلّر، فيذكر أّن نازك بعد 
التَّقليدّي،  شعرنا  من  نامذج  استعرضت  أنَّ 
ل فيه شكل )الرّضب(  الذي حيّدد البيت األوَّ
القصيدة  عليه  تسري  أن  جيب  و)العروض( 
عر احلّر  كّلها، ثمَّ خلصت من ذلك اىل أنَّ الشِّ
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بكونه ذوا شطر واحد، ليس فيه غري الرّضب، 
ة  احلرَّ القصيدة  يف  األول  طر  ))الشَّ فإنَّ 
يعنيِّ للشاعر خامتة كّل شطر تال يرد فيها، 
قانون جار  ب  الرضَّ أنَّ وحدة  ومعنى هذا 
أسلوهبا(( كان  مهام  العربّية  القصيدة  يف 
)9( عمودّيا أم حّرًا، و))هذه املبادئ األولّية 

التي حافظ عليها الّشاعر العريّب يف العصور 
كّلها، قد اضطربت وكادت مُتحى يف أيدي 
احلّر،  الّشعر  تناولوا حركة  الذين  الناشئني، 
م  أهنَّ ذلك  معها؛  االندفاع  عىل  وأقبلوا 
خلطوا التَّشكيالت املتنافرة وأوردوها مجيعًا 
يأيت يف  اعر  الشَّ فكان  الواحدة،  القصيدة  يف 
بال  كّلها  البحر  بتشكيالت  املرقَّعة  قصيدته 
أن يطوي  اىل  املرء  مباالة....  حتَّى ليضطر 
قصائد هؤالء الّشعراء وال يقرؤها مهماًل ما 

قد يكون فيها من معاٍن مبتكرة(()10(.
أوردت  قد  املالئكة  نازك  وكانت   
غانم،  جورج  للّشاعر  الكامل  من  مثاالً 
معلنة استهجاهنا هلذا الّصنيع ألنَّ غانم خلط 
فيه بني األرضب: )متفاعلن، ومتفاعالتن، 
بلهجة  ذلك  بعد  معّلقة   وفعلن(  وفعلن، 
عرص  يف  حّتى  ـ  الّشعراء  ))إنَّ  قاطعة: 

االنحطاط - مل يقعوا يف مثل هذا(()11(.
عىل  الّدين  مجال  الّسيد  ويعّلق   
ّيدة  السَّ أّن  يل  يبدو  ))والذي  بقوله:  ذلك 
القواعد إرساال وتنقد  املالئكة، ترسل هذه 

غري  نقدًا  عليها،  خلروجهم  )الناشئني(، 
يف  النّظر  أمعنت  لو  ا  ألهنَّ وذلك  مسؤول، 
تشكيالت الّشعر احلّر من أّول جتربة اىل آخر 
الناشئني  غري  من  الّشعراء  لوجدت  جتربة، 
وغريهم  والبّيايت،  واملالئكة،  كالّسياب، 
للبحر  املختلفة  التَّشكيالت  جيمعون 

الواحد(()12(..
أن  الدين  مجال  الّسّيد  حاول  وقد   
)الوصول(  بقصائدها:  نازك  ّيدة  السَّ يذّكر 
األرضب:  وفيها  الكامل،  عىل  وهي 
متفاعالتن(،  متفاعالن،  )متفاعلن، 
ووردت هذه األرضب نفسها يف قصيدة )مرَّ 
القطار( من ديوان شظايا ورماد، أّما األبحر 
من  الكلامت(  حّب  )أغنية  فلها  األخرى، 
فاعلن،  )فاعالن،  األرضب  وفيها  مل،  الرَّ
هذه  تكّررت  وقد  فعلن(  فاعالتن، 
الرمليتني:  قصيدتيها  يف  املختلفة  األرضب 
و)النّهر  الرسو(  شجرة  يف  املشدود  )اخليط 
األرضب  من  مجعت  اخلبب  ويف  العاشق(، 
)فاعالن،  بني  )األفعوان(  قصيدة  يف 
وفاعلن، وفعلن( واألرضب نفسها نجدها 
و)حتّية  حفارين(  أنَّ  )حيكى  قصيديت:  يف 
مجعت  املتقارب  ويف  العراقّية(،  اجلمهورّية 
يف  فعو(  فعول،  )فعولن،  األرضب  بني 
العودة( و)نحن ومجيلة(  قصائدها: )طريق 
مجعت  يع  الرسَّ ويف  األشباح(،  و)وصالة 
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بني الرضبني.. )فاعلن وفاعالن( يف قصيدة 
)يوتوبيا يف اجلبال()13(. 

الّدين  مجال  الّسّيد  يستنكر  لذلك   
فدوى  زميلتها  عن  قوهلا  املالئكة  عىل 
من  خمتلفة  أرضب  بني  مجعت  ا  إهنَّ طوقان، 
فدوى  أبيات،  ))إنَّ  قالت:  حينام  جز،  الرَّ
مصابة باختالل فظيع يصّك الّسمع العريّب، 
انسان  أيِّ  لدى  املوسيقى  حّس  ويعّذب 
قّط  عرويضٍّ  من  وما  الّسمع،  مرهف 
نفسها،  فدوى  أنَّ  بل  ال  يقبلها  إن  يستطيع 
الّرقيق، لو أعطت فطرهتـا  الّشعرّي  ها  بحسِّ
تقع  أن  وأبت  اخلروج  هذا  لشطبت  احلكم 

فيه(()14(.
))وأنا  بقوله:  ّيد  السَّ عليها  يردُّ  لذا   
تطبيقا   - املالئكة  الّشاعرة  من  أرجو 
لقاعدهتا ـ أن تعطي فطرهتا احلكم فتشطب 
التي أرشت  من دواوينها كّل هذه القصائد 

اليها(()15(.
ّيد مصطفى مجال  وحني يناقش السَّ  
الوتد  عن  حديثها  يف  املالئكة  نازك  الّدين 
من  بيشء  يتَّصف  أن  البدَّ  وأّنه  املجموع 
يدّل  أنَّه حديث هو اآلخر ال  يرى  القسوة، 
إاّل عىل عدم جدّيتها يف وضع عروض للّشعر 
ال  العروضيني  بأنَّ  اعرتافها  مع  فهي  احلّر، 
ضون هلذه القضّية قّط، نجدها تطيل يف  يتعرَّ
)الوتد(  أنَّ  خالصته:   )!!! )عابث  حديث 

وهو مقطع )علن( من متفاعلن مثال يّتصف 
يتحّكم  الّصالدة والقسوة بحيث  بيشء من 
يف الكلمة إذا وقع يف أّوهلا، فيشّقها نصفني، 
وأنَّ )الكياسة الّشعرّية( تقتيض عىل الّشاعر 
ـ إذا نظم يف الكامل أو الّرجز، أو املتدارك، 
تفعيالته  آخر  يف  الوتد  يقع  ممّا  الرّسيع  أو 
يقول:  كأن  الكلمة،  آخر  يف  به  يأيت  أن  ـ 
ا تريد أن  )متجافيًا( أو )زهر الّربى(، أي أهنَّ
تقول جيب أن يكتب الّشاعر أبياته الكاملّية 
هكذا: متالعب، متعابث، متسامح، متعّلم، 
متفّهم، متنّدر، ثمَّ ال بدَّ أهّنا أدركت أنَّ هذا 
يف  الّراسخني  مهمة  يلغي  النَّظم  من  النَّوع 

العروض. 
ناقشه  الذي  نازك  رأي  ص  وملخَّ  
املسألة  هذه  يف  ين  الدِّ مجال  مصطفى  يِّد  السَّ
آخر  يف  الوتد  يورد  أن  الّشاعر  عىل  حيتِّم 
)متجافيًا(،  يقول  كأن  أوهلا  يف  ال  الكلمة، 
الكلمة،  ل من  النِّصف األوَّ أو أن يورده يف 
من  ليكرس  مد،  حرف  آخره  يكون  أنَّ  عىل 
))واستعني  مالك:  ابن  قول  مثل  شوكته، 
)تعي(  مقطع  هنا  والوتد  ألفّية(()16(  يف  اهلل 
من )واستعني(، وال يقف الوتد عىل حرف 
يكون  أن  برشط  الكلمة،  منتصف  يف  صلد 
إىل جواره وتد خيتم كلمة، ووتد آخـر يقف 
لد جيب أن  عىل حرف مد، أي أنَّ الوتد الصَّ

يقع بني وتدين رخوين)17(.
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املالئكة  أخذت  م  تقدَّ ما  أساس  وعىل 
معرفتهم  ))ألنَّ  املعارصين:  عراء  الشَّ بنقد 
هلم،  ينبغي  مما  أقّل  الّسليم  العريّب  عر  بالشِّ
وقد يكون بعضهم من مدمني قراءة الّشعر 
األخطاء  من  سامل  غري  غالبًا  وهو  املعارص، 

العروضّية(()18(.
قانون  أّن  الّدين  مجال  ّيد  السِّ ويرى   
قواعد  عىل  غريب  ابق  السَّ املالئكة  نازك 
املوسيقي،  واحلس  والّشعر  العروض، 
فليس بيننا من ينشد البيت أو)ينظمه( وهو 
املوسيقّية،  وحداته  إىل  )تقطيعه(  حياول 
ذلك،  قصد  اذا  إاّل  الوتد،  يقع  أين  ليعرف 
الكلمة  شطر  يكون  ملاذا  القصد  حالة  ويف 
تشطر  أال   - )الوتد(  خصائص  من  نصفني 
يف  الّتفعيلة  وقوع  عند  الكلمة  )األسباب( 
وسطها، ويستشهد بقول مهيار الديلمّي من 

املتقارب)19(:
وال أنــنــي أســتــشــّم اجلَـنـو     

دا َب أطـــيــَّـَب ريـــحـــَي أو َبــرَّ
وأطـــرُح مـــنـــحـــِدرًا نــاظــري      

هلـا أبـتـغـي رفـَدهـا امُلصِعدا
وأحـــَمـــُد مــن نــشــرهــا أنــَّه     

 إذا هـــّب مـــثََّل يل أحـــمــدا

عند  ـ  نجد  أال  يتساءل:  ذلك  بعد   
)فعولن(  من  بب  السَّ أنَّ  ـ  األبيات  تقطيع 

حروف  عىل  الكلامت،  وسط  يف  وقف  قد 
ها نصفني. صلدة، وشقَّ

وقفت  أخرى  بأبيات  ويستشهد   
األوتاد فيها عىل حروف صلدة:

نستقرص األكباد و هي قرحية، و نذّم   
فيض الدمع و هو سجام ُ/ للبحرتي)20(.

كلها  بعدك  األرض  عيل  ضاقت   
يف  بالدي/للرشَّ عيّل  أضيقها،  وتركت 

الّريّض)21(.
الرسحان شلو طعينهم...  يأكل  ال   
هانئ  املتكرّس/البن  القنا  من  عليه  مما 

األندليس)22(.
ما إِن َجِزعُت وال َهِلع   ُت وال َيُردُّ   

ُبكاَي َزندا/ عمرو بن معد كرب)23(
رِة الزكيَّة  ـــــِر واملَطهَّ َواْبِك امُلَطّهــِر للمطهَّ

بِواِحــِدها  َيومًا  َغَدْت  ُمْعــــِوَلٍة  َكبكــــاِء 
ّيد احلمريّي)24(  املنيَّة/ السَّ

نا  إنَّ الّدين  مجال  ّيد  السَّ ويرى   
نازك  بقانون  اعرة،  الشَّ نازك  حاكمنا  لو 
عراء  العروضّية، لكانت من مجلة هؤالء الشَّ
باجلهل،  وصفتهم  ممن  ـ  وحمدثني  قدماء  ـ 
أكثرهم  من  هي  بل  بالقواعد،  واالستهانة 
ذلك،  يتكّرر  فقد  لد  الصَّ بالوتد  وقوعًا 
يف  قوهلا  مثل  متتالية،  أبيات  يف  عندها، 

قصيدة )إىل العام اجلديد()25(:
من عامل األشباح ينكرنا البرش ويفرُّ   
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ونعيش  القدر  وجيهلنا  واملايض  الليل  منا 
ذكرى  ال  نسري  الذين  نحن  تطوف  أشباحًا 

لنا ال حلم
وقوهلا يف قصيدة )إىل أختي سها(:

واحللم  خطاك  يستحثُّ  يرصخ  واملجد 
الكبري

ؤى إن أنت جئت ال ال ختايف أن ختادعك الرُّ
فالليل يعرفنا ونحن معًا نظلُّ أنا وأنت)26(.

وقوهلا يف قصيدة الوصول)27(:
يا صمت نفيس عدت عدت إليك بعد رسى 

سنني 
ضاقت بتطوايف البحار وشكا النهار

وقوهلا يف قصيدة )هل ترجعني(:
وق يعرصين إليك ويطفئ املرح الكذوب الشَّ

يغتال أفراحي ويسلم كل ضوء للغروب 
مل يبق إال رجع أصداء يكفنها الّشحوب)28( 
املوجة(  )قرارة  ديوان  من  أمثلة ساقها  هذه 
يف قصائدها الكاملّية، ويتساءل بعدها: وال 
أوتاد  من  األخرى  قصائدها  يف  كم  أدري 

قاسية)29(.
أخذت  فقد  الّزحاف  قضية  يف  أّما   
احلّر،  عر  الشِّ يف  زمالئها  عىل  املالئكة  نازك 
جتّوزهم يف استعامل )الّزحاف( - خصوصًا 
يف الّرجز - بصورة كبرية، حّتى أنَّ اجلمهور 
واحلقٌّ  ـ  الّشعر  هذا  قراءة  يعزف عن  بدأ   -
ـ  وهو  والنثرّية،  االيقاع  لشناعة   - معه 

وعليه  الّتفعيلة،  يعرتي  مرض  ـ  تقول  كام 
ترضب  ثّم  اإليقاع،  شناعة  مسؤولّية  تقع 
عبد  صالح  بقول  الّزحاف  لتفيش  مثاًل 

الّصبور)30(:
الطريق..  يقفر  املساء  يقبل  وحني   

والظَّالم حمنة الغريب هيب ثلَّة الّرفاق
)مفاعلن  زاحفة:  تفعيالته  وكل   
مفاعلن  مفاعلن  مفاعلن  مفاعلن 
مجال  مصطفى  ّيد  السَّ لكنَّ  -مفاعالن(، 
الّدين يردُّ عىل ذلك بقوله: ))وأنا ال أدري ـ 
حتَّى لو كان هذا الّزحاف مرضًا ـ ما عالقـة 
ذلك، بعروض الّشعر احلّر، أليس يف شعرنا 

العمودّي مثل هـذا املرض)31(.
تكن  مل  املالئكة  نازك  أنَّ  ويرى   
ليس  تسميه،  كام  املرض  هذا  عن  بمنجاة 
متعاقبة،  أبيات  مجلة  يف  بل  واحد،  بيت  يف 
)الوصول(، وهي من  قوهلا يف قصيدة  مثل 

الكامل:
ة نامت وغطَّت رّسها خلف القبور  كم قصَّ

ثمَّ  حينًا  عاش  حب  طيف  من  خطفة  كم 
مات

كم نعمة يف ذات صيف عندما كان املساء)32(  
مستفعل مستفعل مستفعل مستفعالن 

مجال  مصطفى  يِّد  السَّ أنَّ  والالفت   
وزن  عىل  القصيدة  بأنَّ  اعرتافه  مع  الّدين 
كل  الشَّ هبذا  التَّفعيلة  يكتب  لكنَّه  الكامل 
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)مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعالن( 
))أظنُّ  بقوله  ذلك  ويعلل  )متفاعلن(  بدل 
الّزحاف  هذا  أنَّ  يف  معي  تتَّفق  النَّاقدة  أنَّ 
املتعاقب، باإلضافة إىل كونه ـ مرضًا طوياًل ـ 
جعل نغمة األبيات أقرب إىل الّرجز منها إىل 

الكامل(()33(.
اخلامسّية  التَّشكيالت  قضّية  ويف   
الّشعر  أبيات  أنَّ  بام  املالئكة  نازك  ترى 
الّتقليدّي ليس فيها تشكيالت )مخاسّية( وال 
تساعّية وعىل ذلك اعتادت األذن العربيَّة كام 
ترى فإهّنا استنكرت عىل شعراء احلّر اإلتيان 
النُّقاد  وعىل  الّتفعيالت  من  العدد  بذلك 
الّظاهرة  هذه  مثل  هبم  متّر  م  ألهنَّ ـ  أيضًا  ـ 
ّيدة  السَّ ذكرت  أن  وبعد  إليها،  يلتفتون  فال 
نازك املالئكة مقاطع شعرّية لفدوى طوقان 
هذه  بقوهلا:))لعلَّ  عليها  علَّقت  يَّاب،  والسَّ
النامذج ختبنا هي، ملاذا مل )يرتكب( العرب 
ا  ألهنَّ ذلك  اخلامسّية  الّتفعيالت  يف  الوقوع 
الّسمع،  عىل  عسرية  الوقع،  قبيحة  تبدو 
إيرادها  من  أكثر  إىل  نحتاج  ال  بحيث 
لكن  حتاشيها(()34(  رضورة  عىل  للتدليل 
اعر  ّيد مصطفى مجال الّدين يرى أّن الشَّ السِّ
يتّم املعنى دون تقّيد  احلّر له أن يقف حيث 

بعدد معنيَّ من الّتفعيالت. 
نازك  ّيدة  السَّ التي وضعتها  فالقيود   
الّشعر  ة  حريَّ عىل  فرضتها  التي  بالتَّعسفّية 

احلر اشاعة ال واقع هلا، ثمَّ أنَّ تعليلها بعدم 
وجود األنامط اخلامسّية والّتساعّية يف شعرنا 
التَّقليدّي يعدُّ من البدهّيات، فطبيعة املساواة 
الّتفعيالت،  ازدواجّية  تفرض  طرين  الشَّ يف 
فال مخسة، وال سبعة، وال تسعة، أما إذا وجد 
يف شعرنا التقليدّي ثالث تفعيالت، فهو مما 
الّسّيدة  نفور  أنَّ  ثمَّ  )املشطور(،  بـ  سّمي 
الّطول  ة  بحجَّ مخسة  قم  الرَّ من  املالئكة 
الوقع  شنيع  أنَّه  ة  بحجَّ تسعة  الّرقم  ومن 
ّيد  السَّ يرى  كام  غريب  أمر  هلو  مع  السَّ يف 
مجال الّدين ييش بعدم اجلّدّية فهي من أكثر 
قصائدهـا  يف  مخاسّيات  املعارصين  الّشعراء 
قصيدهتا:  يف  األمر  هذا  ورد  فقد  احلّرة، 
الّظالل  )جامعة  ويف  ة(  18مرَّ )األفعوان 
ة( ويف  امل 13مرَّ 20 مّرة( ويف )يف جبال الشِّ
ة( ويف )طريق العودة  )لنكن أصدقاء 11مرَّ
ة(  11مرَّ حفارين  أنَّ  )حيكى  ويف  ة(  21مرَّ

ة()35(. ويف )صالة األشباح 28مرَّ
يف  )مستفعالن  ورود  قضيِّة  ويف   
رضب الرجز( أخذت الّسّيدة نازك عىل نزار 
قباين، وفدوى طوقان، وصالح عبد الّصبور 
هـو  شنيع(  )خطأ  يف  ))وقوعهم  وغريهم 
م يوردون )مستفعالن( يف رضب الّرجز،  أهنَّ
ولو  العروض  يدرسوا  ))أن  إليهم  وطلبت 
اخلطأ،  من  واب  الصَّ ليتبيَّنوا  عابرة،  دراسة 
فإنِّام وجد العروض ليعني الشعراء، أكثر مما 
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يعني النَّاظمني(()36(.
هذا  تعليل  يف  املالئكة  تذهب  ثمَّ   
بأنَّ  ة  ومرَّ اكنني،  السَّ بالتقاء  ة  مرَّ الصنيع: 

األذن العربّية متّجه لشناعة وقعه)37(.
يِّد مصطفى مجال الّدين يرى  لكنَّ السَّ  
أنَّ التقاء الساكنني أمر مستساغ عند العرب، 
م جييزون رضوبًا  والعروضيون جييزونه ألهنَّ
يع  والرسَّ الكامل،  مذيَّل  مثل  له،  مشاهبة 
واملتقارب  مل  الرَّ ومقصور  واملتدارك  
اكنان،  السَّ فيها  يلتقي  وكلَّها  وغريها، 
خصوصيَّة  وحدها  )مستفعالن(  لـ  فليس 
)متفاعالن(  دون  اكنني  السَّ التقاء  ثقل  يف 
لـ  كان  وإذا  )فاعالتان(  أو  )فاعالن(  أو 
)مستفعالن( وحدها هذه اخلصوصيَّة فلامذا 
الكامل  رضب  يف  ادخاهلا  نازك  استساغت 
يف عدد من الّشواهد الّشعرّية؟ وكان العرب 
ا  قد أدخلوها يف عدد من أرضب البسيط، أمَّ
املحدثون فخري شاهد عىل ورودها عندهم 
مشطور  من  قوله  يف  شوقي  أمحد  أحدثه  ما 
شــجــّيــُة  البـيْد،  فـي  جـالجـٌل  البسيط: 
من  قوله  يف  ابراهيم  وحافظ  التــرديــْد)38(، 
الَعبوُس    الضاِحُك  َوَوجُهِك  البسيط:  خملَّع 
عيل  أنَّ  ثمَّ  الَبيان)39(،  َوصِفِه  َعن  ضاَق  َقد 
جز يف قوله:  حممود طه أدخلها يف رضب الرَّ
، كأنام  اِعِد بني َرْبَوَتنْيْ يا َللطريِق الضيِِّق الصَّ

ُخطَّ عىل َقْدٍر ُخطى لعاِشَقنْي)40(.

فلو مل يكن اخلروج عىل العروض ـ   
والكالم للسيد مصطفى مجال الّدين ـ العام  
كتبت  وملا  احلّر  الّشعر  وجد  ملا  مستساغًا، 
دخول  عن  كتاهبا  يف  فصاًل  املالئكة  ّيدة  السَّ
أنَّ  تعلم  وهي  اخلبب،  حشو  يف  )فاعل( 

العروض يأبى ذلك.
ردوده  ين  الدِّ مجال  الّسّيد  وخيتتم   
املالئكة   نازك  إّن  بقوله:  املالئكة  نازك  عىل 
سمعها  يف  نور،  بأيِّ  تشعر  ال  ـ  شّك  بال  ـ 
مجعت  التي  قصائدها  من  ينبعث  وذوقها، 
والّتشكيالت  املختلفة،  األرضب  فيها 
لو  أهّنا  بدليل  املجموع،  والوتد  اخلامسّية 
كانت تشعر بذلك، ملا كتبت هذه القصائد، 
القواعد  ر عن هذه  متأخِّ بعضها  أنَّ  ال سيَّام 
املفروضة.. ونحن - قراؤها ـ نشاطرها مثل 
ذلك، فال نحّس يف مجعها بني األرضب أو 
خـلل  بأيِّ  غريها  أو  اخلامسية  التشكيالت 

يصّك املسمع، أو خيدش الّذوق)41(.
ّيد مصطفى  ونجد فيام تقّدم أن السَّ  
مجال الّدين يرى أّن نازك املالئكة قد أعوزها 
عىل  تقم  مل  فقواعدها  األناة  وطول  ب  الصَّ
االستنتاج، وال عىل  معه  يصحُّ  تاّم  استقراء 
ـ بام فيه ذوقها بوصفها  حتكيم للذوق العاّم 
عىل  القارئ  نحيل  أن  البدَّ  ولكنّنا  ـ  شاعرة 
ّيدة نازك املالئكة ليتبنيَّ من ذلك  كتاب السَّ
بدَّ  املوضوعّية يف احلكم ال  نطلب  فإن  كّله، 
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م  من الوقوف  عىل اآلراء كّلها وقوف املحكِّ
الّتاّمة قد  بأّن احليادّية  املحاِيد وإن كنّا نؤمن 

تبدو أمرًا شبه مستحيل.
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التجديد والتيسير اإليقاعي 
في فكر د. مصطفى جمال الدين  

الدين  مجال  مصطفى  السيد  يعد   
الشعرية  الشخصيات  أبرز  من  واحدا 
مصطفى  السيد  فهو  واالبداعية  والفكرية 
بن جعفر بن عناية اهلل بن حسني بن عيل بن 
حممد ــ مجال الدين ــ بن عبد النبي احلسيني، 
عامل  الدين(،  مجال  )مصطفى  بـ  املعروف 
وأديب وشاعر، ولد يف مدينة النارصية من 
ـ أدبية، ينتهي نسبها  الرشيف إىل  أرسة علميةـ 
السيد موسى املبقع ابن اإلمام حممد اجلواد 
)عليه السالم( ُعرفت بآل مجال الدين نسبة 
النبي  عبد  بن  حممد  األكب  جدها  لقب  إىل 
وقد  والفقهاء،  العلامء  كبار  من  كان  الذي 
واألدب  الفقه  أعالم  من  العديد  منها  برز 
واجلهاد منهم السيد عناية اهلل ــ جد الشاعر 
ــ الذي كان له دور كبري يف حتريض العشائر 

العراقية عىل قتال االستعامر االنكليزي.
وكعادة أفراد هذه األرسة فقد أرسله   
والده إىل مدينة العلم النجف األرشف وهو 
العلوم  فدرس  عمره،  من  عرشة  احلادية  يف 

حممد  الشيخ  يد  عىل  بداية  والعربية  الدينية 
رضا العامري، ثم درس السطوح والبحث 
أساتذة  يد  عىل  واألُصول  الفقه  يف  اخلارج 
القاسم  أبو  السيد  منهم:  العلمية  احلوزة 
اجلواهري،  تقي  حمّمد  والشيخ  اخلوئي،  
والشيخ  الدين،  زين  أمني  حمّمد  والشيخ 

إبراهيم الكربايس.
كام تابع دراسته األكاديمية فحصل   
من  اإلسالمية  الرشيعة  يف  املاجستري  عىل 
الدكتوراه  دراسة  واصل  ثم  بغداد،  جامعة 
فعنّي  امتياز  بدرجة  فناهلا  اجلامعة  بنفس 
عميدًا  وأصبح  بغداد،  جامعة  يف  تدريسيا 

جلمعية الرابطة األدبية يف النجف.
ومن  الكويت،  إىل  العراق  غادر   
مّرة  إليها  عاد  ثّم  لندن،  إىل  سافر  الكويت 
ُأخرى، ثم استقر يف سوريا حتى وفاته فدفن 

بمقبة السّيدة زينب )عليها السالم(.
له بحوث ودراسات كثرية مطبوعة   
األصوليني(،  عند  النحوي  )البحث  منها: 

أ.د. محمد جواد حبيب البدراني 
جامعة البصرة / كلية التربية القرنة
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)االنتفاع  وحّجيته(،  حقيقته  )القياس 
العريب  الشعر  املرهونة(، )اإليقاع يف  بالعني 
الفكرية  )املنظومة  التفعيلة(،  إىل  البيت  من 
معناه  )االستحسان،  املثالية(،  للشخصية 
وحجيته(،، )مجيل بثينة ــ رواية شعرية تقع 

يف 900 بيت(، )ديوان شعر(
ورسائل  دراسات  عنه  كتبت   
املصادر  من  العديد  يف  له  وترجم  عديدة، 
و)معجم  الغري(  )شعراء  منها:  والرتاجم 
األعالم(،  و)إمتام  واألدب(،  الفكر  رجال 

و)معجم املؤلفني( وغريها.
كتابه  عند  املقال  هذا  يف  سنقف   
إىل  البيت  من  العريب  الشعر  يف  )االيقاع 
نوعية يف  يمثل بحق إضافة  الذي  التفعيلة( 
الدراسات العروضية وااليقاعية، فضال عن 
العروض  مع  التعامل  يف  جتديدا  حيمل  انه 

وثورة فكرية يف هذا اجلانب. 
من املؤكد أن الدراسات العروضية   
الشعرية  البنية  عنارص  أكثر  من  وااليقاعية  
تأثريا، ذلك أن قوانني العروض العريب تكاد 
تكون ثابتة ختضع لنظام صارم. فالوزن كان 
شعري  ماهو  بني  التفريق  يف  األساس  هو 
وماهو غري شعري مما جيعل منه حمور شعرية 

النص الشعري .
وأوضح  أهم  إبراز  يف  مني  ورغبة   
كتابه  يف  الدين  مجال  إليها  أشار  التي  اآلراء 

املقال سأوجز ذلك  يناسب طبيعة هذا  وبام 
بنقاط حمددة من أمهها: 

1. يعرف مجال الدين اإليقاع بأنه  )جمموعة 
خاصة  الشعر  يف  تنشأ  متشاهبة  أصوات 
من  فيها  بام  للكلامت،  الصوتية  املقاطع  من 
هنا  وواضح  وساكنة()1(،  متحركة  حروف 
باملتحركات  لاليقاع  الدين  مجال  ربط  أن 
ترى  التي  النظرة  ضمن  يندرج  والسواكن 
أن  املؤكد  ومن  نفسه،  الوزن  هو  االيقاع 
)خط  فااليقاع  الوزن  من  أكب  االيقاع 
الوزن  أما  وينتظمه،  النص  خيرتق  عمودي 
الدكتور  لكن  عنارصه()2(  من  عنرص  فهو 
مجال الدين يرى أن الوزن هو أساس االيقاع 

وحموره الرئيس.
من  الدين  مجال  مصطفى  الدكتور  يعد   .2
العروض  تيسري  إىل  الداعية  املدرسة  أنصار 
وتقليل تفرعاته فقد أشار اىل أن بعض كتب 
وتفرعات  تنوعات  أوصلت  العروضيني 
أوصل  بل  نوعا   )75( اىل  العريب  الشعر 
اىل  االنواع  ويردي  اهلل  خليل  ميخائيل 
قدامى  أن  واحلقيقة  نوع)3(،  مائة  من  أكثر 
كثريا  بالغوا  حمدثيهم  وبعض  العروضيني 
يف تفريعات وتنويعات علم العروض حتى 
الدكتور  فكان  مستصعبا،  صعبا  جعلوه 
اىل  الداعني  فيه  املجددين  من  مصطفى 
اختصار انواعه واسقاط غري املستعمل منه، 
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الشعر  واقع  تتبعت  يقول )حني  فهو  لذلك 
تغيريات  من  أبحره  عىل  يدخل  وما  العريب 
وست  زحافات  ستة  عىل  التزيد  وجدهتا 
يذكرون  العروضيون  كان  أن  علل،بعد 
مما  وهذا  تقريبا()4(.  وعلة  زحافا  ثالثني 
حيسب له فهو من املدرسة الداعية للتجديد 

املناهضة للتفرعات والتنوعات املبالغ هبا. 
الدين  مجال  مصطفى  الدكتور  حاول   .3
دراسة  يف  التقليدي  املنهج  عىل  خيرج  أن 
الدوائر  نظام  يعتمد  الذي  العريب  العروض 
حدد  وقد  الطويل  من  مبتدئا  العروضية 
هذه  أرتب  أن  )فضلت  بالقول  منهجه 
الدوائر،  يف  وجودها  بحسب  ال  األبحر 
للتعلم  أسهل  أنه  قدرت  ما  بحسب  بل 
ألن  الصافية...  باالبحر  بدأت  لذلك 
التقطيع من  االبحر الصافية أسهل يف تعلم 
نظرة  عن  ينبئ  وهذا  املمزوجة()5(،  األبحر 
التقليد  ال  االستقراء  اعتمدت  متقنة  علمية 
التيسري  بمنوال  السري  يف  باجلرأة  واتسمت 
وقد امتدت  هذه النظرة عند عدد كبري من 
مؤلفي الدراسات العروضية منهم، ابراهيم 
أنيس ود. عبد الرضا عيل ود. أمحد النجدي 

وغريهم.
الدين  مجال  مصطفى  الدكتور  دعا   .4
العريب  الشعر  يف  وجوده  ندر  ما  امهال  اىل 
واملتدارك  واملديد  واملضارع  كاملقتضب 
املجزوءات  بعض  إمهال  اىل  دعا  كام  أيضا، 

جمزوءات  كبعض  الشائعة  األبحر  من 
البسيط واخلفيف 

5. حدد الدكتور مصطفى مجال الدين البحور 
باربعة عرش بحرا قائال ) وجدت بحر اهلزج 
راجعا يف الواقع اىل الوافر املعصوب وبحر 
املجزوء()6(،  اخلفيف  اىل  راجعا  املقتضب 
ولنا هنا أن نشري إىل أن من أوائل من أشار 
الدكتور  اهلزج   خيص  ما  يف  الرأي  هذا  إىل 
)املرشد  كتابه  يف  املجذوب  الطيب  اهلل  عبد 
وتابعه  وصناعتها(  العرب  أشعار  فهم  إىل 
الرضا  عبد  ود.  املضيئة  الثريا  يف  الغالييني 
عيل وغريهم. أما يف ما خيص املقتضب فقد 
سامه الدكتور مصطفى مجال الدين باخلفيف 
التام  اخلفيف  من  )نوع  أنه  ورأى  املهذب، 
فتحوال  ورضبه  عروضه  عىل  احلذف  دخل 
اىل  ونقال  فعال  فصار  اخلبن  ثم  فاعال  اىل 
الدكتور  أتفق مع  فعلن()7( وأنا شخصيا ال 
يقود  تطبيقه  ألن  الرأي  هذا  يف  الدين  مجال 
الجييزه  أمر  وهو  احلشو  يف  علل  ادخال  اىل 
يدخل  أنه  عىل  فضال  العروض،  علم 
زحافات يف بحور مل يرش العرب اىل دخوهلا 

يف تلك البحور.
6. اتبع الدكتور مصطفى مجال الدين منهجا 
حديثا يف تأليفه خارجا عىل نسق العروضيني 
األقدمني  أمثلة  جيرتون  كانوا  الذين 
يف  املستخدمة  الشعرية  الشواهد  ويكررون 
كتبهم ذاهتا من دون مراعاة سنة التطور التي 
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يقول )حاولت  لذلك  اهلل يف عباده  وضعها 
من  والتامرين  واالمثلة  الشواهد  تكون  أن 
القديم  العريب  الشعر  أو من  املعارص  شعرنا 
عىل  العروضيني  مجود  وجتنبت  الشائع... 
شواهد بعينها()8(، ولعمري فان ذلك دليل 
املعارصة وسعيه احلثيث ملجاراة  عىل نظرته 

ركب التطور والتيسري.
7. أشار الدكتور مصطفى مجال الدين إىل أنه 
اليتفق مع من دعا إىل مزج الرجز والكامل 
أنيس  ابراهيم  الدكتور  مع  أتفق  )ال  فيقول 
دمج  اقرتاحهام  يف  السيد  الرمحن  وعبد 
يف  اختالف  من  بينهام  ملا  بالرجز،  الكامل 
يف  حديثهام  أما  االذن....  به  حتس  الرنني 
فتساوي  االضامر  يدخلها  )متفاعلن(  أن 
صحيح،  فهذا  )مستفعلن(  الرجز  تفعيلة 
تساوي  أهنا  االعتبار  بنظر  ياخذ  مل  ولكن 
الرجز ال املخبون()9(، واحلقيقة أن  صحيح 
أورد  فقد  ذلك  اىل  أشاروا  قد  العروضيني 

الدكتور صفاء خلويص قول أمحد شوقي: 
أيامكم ام عهد إسامعيال

أم أنت فرعوٌن يسوس النيال
ام حاكم  يف ارض مرص بأمره

ال سائال أبدا وال مسؤوال 

علق عليه قائال ) املطلع من الرجز،   
الجيوز  وهذا  الكامل،  من  الثاين  والبيت 
)أعهودكم(  يقول  أن  عليه  وكان  النظم  يف 

ليكون من الكامل()10( 
انه  اىل  الشيخ جالل احلنفي  وأشار   
جيب حتايش تبديل التفعيالت كلها ألن ذلك 

يقلب البحر الكامل إىل رجز.
رأي  أن  جيد  املنصف  الباحث  إن   
رأيا  كان  الدين  مجال  مصطفى  الدكتور 
حصيفا ألنه ليس من املمكن امتزاج الرجز 
ختريج  املمكن  من  ليس  ألنه  بالكامل 
عىل  الرجز  يف  واملطوية  املخبونة  التفعيالت 
القصيدة  أن  عىل  فضال   - الكامل  البحر 
الكاملية جيب ان حتتوي تفعيالت عىل وزن 

متفاعلن الصحيحة غري املضمرة.
عدد  عن  الدين  مجال  مصطفى  استغنى   .8
الوقص  منها  والعلل  الزحافات  من  كبري 
والتسبيغ  والنقص  والشكل  والعقل 
والقصم  والعضب  والثرم  والثلم  واخلرم 
املصطلحات  من  وغريها  والشرت  واجلمم 
االشارة  من  يل  البد  وهنا  العروضية)11(. 
بالدكتور  خمتصا  يك  مل  األمر  هذا  أن  إىل 
من  كثري  له  دعا  بل  الدين  مجال  مصطفى 

جمددي العروض.
اىل  الدين  مجال  مصطفى  الدكتور  أشار   .9
العروضيني  وان  املتدارك  البحر  اضطراب 
عليه،  حقيقي  شعر  وجود  لعدم  أمهلوه 
وقال )إين أرى لسالمة هذا البحر أن نسلك 
بحرين  إىل  نقسمه  أن  وهو  السبيل:  هذا  به 
عىل  جاء  ما  أوهو  املتدارك  أحدمها  نسمي 
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فاعلن واالخر اخلبب وهو ما جاء عىل وزن 
فعلن وهو الشائع اليوم()12(. ولنا أن نضيف 
الشعراء  أن  الدين  مجال  الدكتور  رأي  اىل 
الشطرين  يف  قباين  نزار  مثل  املحدثني 
بني  مزجوا  التفعييل  شعره  يف  والسياب 
واملشعثة  فعلن  واملخبونة  فاعلن  الصحيحة 
الشعر  )أن  القول  اىل  دفعنا  ما  وهذا  فالن 
احلديث قد أعاد هلذا الوزن عافيته وبخاصة 
املتدارك واخلبب  بعد تنويعهم تفعيالته بني 
وقطر امليزاب يف مصطلحات األقدمني()13( 
الدين  مجال  مصطفى  الدكتور  وقف   .10
طويال عند ظاهرة الشعر احلر وكان معتدال يف 
رأيه فيه، فقد قال )نقرأ عن رجل مثل العقاد 
حتسه  ما  مع  نثرا،  احلر  الشعر  يعتب  كان  انه 
ألدبك  ظاملا  تكون  الشعر  موسيقى  من  فيه 
واحلق  أيدته()14(،  أو  عارضته  إذا  ذوقك  أو 
معتدلة  نظرة  الدين  مجال  الدكتور  نظرة  أن 
وازنت بني النظرة التي عدت الشعر القديم 
قارصا عن أداء التعبري الذي يطمح الشعراء 
أنزال  املوحدة  والقافية  الوزن  وأن  أدائه  إىل 
وخنقا  العريب  الشعر  يف  فادحة  خسائر 
أحاسيس ووأدا معاين الحرص هلا يف صدور 
الشعر  أنصار  يرى  حني  يف  الشعراء)15(، 
اليه  مايدعو  أن  الشطرين  ذي  التقليدي 
انصار التفعيلة هو دعوة عاجزين اليفقهون 
اختذ  وقد  الشبيبي)16(،  قول  حد  عىل  شيئا 

مجال الدين موقفا متوسطا بني األمرين.

عن  الدين  مجال  الدكتور  حتدث   .11
التفعيلة  شعر  لكتابة  السابقة  املحاوالت 
شعراء  ولدى  وباكثري  شيبوب  خليل  عند 
أبولو واملهجر، واحلقيقة أن هذا القول ليس 
هلذا  الدين  مجال  الدكتور  سبق  فقد  بجديد 
الرأي كثري من الدارسني فقد أشار السياب 
 1954 عام  البريوتية  االداب  جملة  يف  نفسه 
وحتدث  اجلانب،  هذا  يف  باكثري  أسبقية  اىل 
نسيب  حماوالت  عن  جواد  كاظم  الشاعر 
أرواح حائرة  عريضة عام 1920 يف ديوان 

وخليل شيبوب يف حماوالته عام 1943.
عىل  الدين  مجال  مصطفى  الدكتور  رد   .12
ص  الشعر  موسيقى  كتابه  يف  إبراهيم  آراء 
80 الذي زعم فيه أنه أول من كتب الشعر 
املرسل وقال ) ان أساس هذا الشعر موجود 
حبيب  وحممد  الرشقي  لعيل  قصائد  يف 
شعر  يف  موجودة  جذوره  وأن  العبيدي، 
الشعر  جذور  أن  واحلقيقة  بثينة)17(.  مجيل 
القديم  العريب  الشعر  يف  موجودة  املرسل 
وبخاصة لدى شعراء العرص العبايس الذين 

كتبوا حماوالت عديدة يف هذا اجلانب.
13. يشري الدكتور مصطفى مجال الدين)أن 
احلر  الشعر  من  ليست  )الكولريا(  قصيدة 
املعروف وانام هي موشحة ذات أدوار أربعة 
يتألف كل دور من ثالثة عرش شطرا خمتلفة 
ليس  األمر  أن هذا  واحلقيقة  التفاعيل()18(. 
وكاظم  السياب  من  كل  أشار  فقد  بجديد 
النقدي وغريهم يف مقاالت  جواد وموسى 



86

قصيدة  أن  اىل  املايض  القرن  مخسينات  منذ 
الكولريا أقرب ما تكون إىل املوشح منه إىل 

الشعر احلر)19(.
الدين  14. يلخص الدكتور مصطفى مجال 
)التفعيلة(  احلر  الشعر  أولية  من  موقفه 
قائال )خالصة ما انتهينا إليه أن الشعر احلر 
باعتباره خروجا عىل عروض الشعر العريب 
القائم عىل عدد معني من التفعيالت يف كل 
بيت، ولد  يف أوائل القرن احلادي عرش عىل 
يد مجاعة من العراقيني فيام سموه البند وكان 
يف  توسع  ثم  واهلزج  الرمل  وزين  يف  ذلك 
أوال،  أبولو  مجاعة  يد  عىل  العرشين  القرن 
والشعراء الشباب يف العراق ثانيا فنقلوه أىل 
املتكررة  الواحدة  التفعيلة  ذات  األبحر  كل 
وال صحة مطلقا الدعائهم بنوة هذا الوليد 
وعالقته  البند  أن  واحلقيقة  اجلديد()20(. 
الدكتور  اكتشافات  من  ليس  احلر  بالشعر 
مصطفى مجال الدين فقد سبقه اىل احلديث 
من  لون  والبند  وغريها  املالئكة  نازك  عنه 
اهلزج  تفعيالت  عليه  تغلب  الشعر  ألوان 
يشبه  فهو  أشطره،  أطوال  باختالف  يتسم 
الشطر  ال  التفعيلة  عىل  باعتامده  احلر  الشعر 
وقد خيلط شعراؤه بني الرمل واهلزج أحيانا 
وأشارت  وعللهام،  زحافاهتام  ويدخلون 
نازك املالئكة اىل أن نقطة التقاء الشعر احلر 
بالبند إقامة الوزن عىل أساس التفعيلة دون 
البند نمو  متفرع عن العروض  الشطر وأن 
من  ولعل  عنه)21(،  اخلروج  دون  التقليدي 

أهم سامت البند أنه يمزج يف أحيان كثرية بني 
الرمل واهلزج بإسلوب رشيق عىل الرغم من 
تباين األشطر طوال وقرصا ودخول األلفاظ 
أشهر  ومن  البند  يف  الفصيحة  غري  الدارجة 
شعراء البند السيد معتوق املوسوي وحسني 
مدحيته  يف  اخللفة  بن  وحممد  العشاري 
الشهرية لالمامني الكاظمني عليهام السالم.

الدين  مجال  مصطفى  الدكتور  أشار   .15
البحور  عىل  يكتب  احلر  الشعر  أن  اىل 
البحور  عىل  كتابته  ويصعب  فقط،  الصافية 
ليس  الرأي  أن هذا  املمزوجة)22(، واحلقيقة 
القول  اىل  املالئكة  نازك  فقد سبقت  بجديد 
تفعيلة  أية  بتكرار  احلر  الشعر  نظم  )يمكن 
مكررة يف الشعر العريب املعروف سواء أكان 
أن هذا  أو ممزوجا ورأت  البحر صافيا  هذا 
والوافر)23(.  الرسيع  لوزين  يصلح  النظام 
وأشار الدكتور عيل جعفر العالق ان الواقع 
املوسيقي أخرج معظم البحور املمزوجة من 
يكون  يكاد  بشكل  والتأثري  الفاعلية  دائرة 
معظم  يف  املوسيقي  التشكيل  واقترص  تاما 

الكتابات الشعرية عىل البحور املفردة)24(  
أبرز اآلراء االيقاعية  لعل هذه هي    
كتاب  وهو  الدين  مجال  الدكتور  كتاب  يف 

مكتنز باالراء جدير بالدراسة 
اهلوامش:

إىل  البيت  من  العريب  الشعر  يف  االيقاع   -1
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مطبعة  الدين،  مجال  مصطفى  التفعيلة: 
النعامن ، النجف األرشف، 1970ص3
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9- نفسه :34
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البيت اىل التفعيلة : 144

12- االيقاع يف الشعر العريب من البيت اىل 
التفعيلة :140

االيقاعي  التشكيل  مجاليات  ينظر   -13
حبيب  جواد  حممد  أ.د.  السياب:  شعر  يف 
للموسوعات،  العربية  الدار  البدراين، 

بريوت 2013 ص46
14- االيقاع يف الشعر العريب من البيت اىل 

التفعيلة: 3

15- ينظر املجموعة الكاملة: نازك املالئكة، 
دار العودة، بريوت: 1971: 16

16- للتفصيل يف ذلك ينظر احلركة النقدية 
حبيب  جواد  حممد  أ.د.  السياب:  حول 
للموسوعات،  العربية  الدار  البدراين، 

بريوت، 2013ص19 وما بعدها.
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دار جمدالوي، عامن  البدراين،  جواد حبيب 
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جمالية النْبرفي قصيدة ) أنِت .. و أنا ( الدكتور
مصطفى جمال الدين

) دراسة تفكيكية (
د. ماجد فارس قاروط

استاذ التحليل االدبي - جامعة حلب

1- مقدمة 
الدكتور  حياة  يف  كثريًا  نخوض  لن   
الشاعر العراقي الكبري مصطفى مجال الدين 
)1927-1996(، فقد أحاطت الكثري من 
الدراسات بحياته ونشأته ومؤلفاته، ناهيك 
عن الدراسات التي تناولت جوانب متعددة 

من إبداعه الشعري والنقدي.
إن البارز يف ديوان  الشاعر الصادر   
العريب( بطبعته األوىل عام   عن دار )املؤرخ 
ذلك  -1995للميالد(  )1415للهجرة 
يف  الضاغط(  )االرتكازالصويت  أو  )النْب( 
باإليقاع   - والنقصد  املوسيقي،  اإليقاع 
حروف  عىل  الضغط  أو  النب  عن  الناتج 
التي  السائدة  املوسيقى  تلك   - حمددة 
تلك  بل  املعروفة،  اخلليل  بحور  عىل  تسري 
الشاعر  هبا  ينفرد  التي  اخلاصة  اإليقاعات 
الشعراء، وسنقف عىل حتديد   عن غريه من 

مصطلح )النب( الحقًا.
النب  ذلك  مجالية  الدراسة  ترصد   

بتنوع  متتاز  التي  أنا(  و  )أنِت..  قصيدة  يف 
أمهية واضحة عىل غري صعيد،  إيقاعي ذي 
بطبيعتها  الدراسة  تلك  أن  عن  فضاًل 
املنهج  اعتامد  إىل  متيل  الترشحيية،  التحليلية 
اإليقاعية  العالقات  لتفصيل  التفكيكي 
استخالص  ثم  ومن  وترشحيها،  الصوتية  
البنى  عليه  تنطوي  الذي  اجلاميل  املؤدى 

العميقة لذلك النب اإليقاعي.
2- ما النب؟  

يف  كبرية  جدوى  من  هنالك  ليس   
ألن  لغويًا،  )النب(  مفهوم  عىل  الوقوف 
املفهوم قد تطور دالليًا ونقديًا ولسانيًا  هذا 
عن  وخرج  متسارعة،  متواترة  بصورة 
صورته املعجمية خروجًا شاسعًا، وهلذا فإن 
بالغرض  يفي  ال  اللغوي  اإلجرائي  املنحى 
الذي ننشده من دراسة تك احلالة اإلجرائية 

املعجمية.
وجوهره  الشعر  مادة  اللغة  إن   
يعني  وهذا  ومعاٍن،  أصوات  هنا  من  وهي 
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أن  قبل  واحدة  مادة  اللفظ  و  الداللة  أن 
يكونا صنوين ينفرد كل منهام عن اآلخر)1(، 
يف  األوىل  احليوية  الركيزة  هي  واألصوات 
اإليقاع، وتلك األصوات تفيض إىل انسجام 
يف اخلطاب الشعري ناتج عن امليل الضاغط 
والكلامت  بعينها،  كلامت  أو  أصوات  عىل 
جمموعة  هي  بل  أصوات،  جمرد  ))ليست 

بني  الفصل  الصعب  ومن  الدالالت،  من 
سياقها  فصل  يصعب  كام  وسياقها،  الكلمة 
مع  تتآلف داللته أوالً  املعاين  عن معنى من 
هناك  مايكون  بقدر  و  املعاين(()2(  من  غريه 
خلق  يف  يسهم  ذلك  فإن  صويت،  جتاوب 

تعادل داليل)3( .
أو  )التقفية(  أن  ذلك  إىل  أضف   
تشرتك  ضاغطة  صوتية  نبية  حالة  القافية 
كي  الداليل  التشكيل  يف  فاعال  ))اشرتاكا 

خارج  رصانة  وتكتسب  بموقعها،  حتتفظ 
يقابلها  أن  يمكن  بام  تغيريها  إمكانية  إطار 
العام  االتساق  عىل  وحيافظ   ،ً صوتيا 

للقصيدة(()4( 
املرتكزات  تلك  أن  عن  فضاًل   
أصوات  و  وكلامت  قافية  من  الصوتية 
عن  الناجتة  اإليقاعية  البنية  تشكل  أخرى 
يتكون  الذي  الصويت،  التمركز  أو  النب 
متجانسة،  أو  متامثلة  صوتية  جتمعات  من 
لبعض  تكرار  هي  إنام  التجمعات  هذه  ))و 

أو  البيت،  كلامت  يف  تتوزع  التي  األحرف 
جميء حروف جُتانس أحرفًا أخرى يف كلامت 
أضْف  خاص(()5(  نسق  وفق  عىل  جتري 
املتناسب  املنسق  ))التعاقب  أن  ذلك  إىل 
للحركات و السكنات يف احلروف املتحركة 
) للمحركات و السكنات ( أو للمتحركات 
ينتج  ما  اللحن هو  و  النغم  الساكنات يف  و 

اإليقاع املوسيقي(()6( .
لغوية  فاعلية  يشكل  النب  ولعل   
حالة  بدورها  تشكل  داللية،  فيزيولوجية 
صويت  عنرص  عىل  اإلثقال  و  الضغط  من 
))بني  يرتاوح  الضغط  وهذا  النص،  داخل 
العلو والشدة مع تغليب ٍ جلانب العلو عند 
العلو  وهذا  آخر(()7(  عند  الشدة  و  فريق، 
الشعورية  حاجات  ))يلبيان  الشدة  وتلك 
القضايا  ُتبز  األديب  النص  يف  شعورية  أو 

النفسية االنفعالية الكبى(()8(. 
  3- التفكيكية 

ألتفكيكي(  )املنهج  جاء  لقد   
حدودِه  و  بأبعاده  التَّفكيكيَّة  للفلسفة  وليًدا 
تعني  و  دريدا،  جاك  يد  عىل  أصوله  و 
اها  مؤدَّ ))مفردة  دريدا  بحسب  )التَّفكيكيَّة( 
أنَّ  البناء أو تفكيكه، وهو يذهب إىل  نقض 
تلك  فإنَّ  وهلذا  مستمٍر،  ٍك  تفكُّ يف  اليشء 
ا تستمد  املفردة صعبة التحديد والرتمجة ألهنَّ
ولعلَّ  السياقات(()9(  و  البدائل  من  قيمتها 
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ة  البنيويَّ عىل  ردًا  جاء   ) التَّفكيكيَّ )املنهج 
»أبسط  إنَّ  و   ، النَّقديِّ اللِّساينِّ  رس  الدِّ يف 
ٍر للتَّفكيكيَّة كإجراٍء منهجيٍّ هو  تعريٍف مبكِّ
النقد  يف  ة  البنيويَّ بعد  ما  جاءت  حركٌة  ا  أهنَّ
إثارًة  األديبِّ فضاًل عن كوهنا احلركة األكثر 
يف  اإلثارة  تلك  وتكمن  أيًضا«)10(  للجدل 
وتشتيًتا  تقويًضا  التَّفكيكيَّة  القراءة  طبيعة 
، والنَّصُّ هيدم ذاته  ة للنَّصِّ حيث » ال مركزيَّ
ُتَعدُّ إساءًة له أيًضا كام  بذاته، وكلُّ قراءٍة له 

زعم جاك دريدا«)11(. 
ترتبط  أساًسا  التَّفكيك  عملية  إنَّ   
منها  تنبثق  تأويليًَّة  قراءًة  النصوص  بقراءة 
)القارئ(  د  تعدُّ إىل  استناًدا  دة  املتعدِّ املعاين 
و  كثرًيا،  شأنه  من  التَّفكيكيَّة  أعلت  الذي 
من  معرفيًّا  انبثقت  قد  التَّفكيكيَّة  كانت  إذا 
ة، فإنَّ ذلك التَّفكيك » انصب  داخل البنيويَّ
ليزعزع  وتناقضاته  املعنى  مشكالت  عىل 
هو  وهذا  وليضعها-  الثابتة  البنية   فكرة 
ًة،  خاصَّ اإلنسايّن  العلم  يف  املبارش-  أثره 
هنا  ومن  واألدب«)12(،  والثَّقافة  الفكر  ويف 

يتالءم املنهج والعنوان املنشود.
»إن الشعر اجلديد مل يلغ الوزن وال   
القافية، لكنه أباح لنفسه -وهذا حق المماراة 
عليهام،  جوهريًا  تعدياًل  ُيدخل  أن  فيه- 
وذبذبات  نفسه  من  الشاعر  هبام  حيقق  لكي 
القديم  اإلطار  يكن  مل  ما  مشاعره وأعصابه 

حني  الشاعر  يعد  فلم  حتقيقه.  عىل  يسعف 
يكتب القصيدة اجلديدة يرتبط بشكل معني 
ثابت بالبيت ذي الشطرين وذي التفعيالت 
هذين  يف  واملتوازنة  العدد،  املتساوية 
الشطرين، وكذلك مل يتقيد يف هناية األبيات 
ع عىل نظام ثابت«)13(  بالروي املتكّرر أو املنوَّ
النمطية  عىل  احلديث  الشعر  قىض  فقد 
مع  تناسبًا  اإلحيائية  القصيدة  يف  املوجودة 
خمتلفة  جتارب  تفرض  التي  الشعرية  احلالة 

من شاعر إىل آخر.
احلديث  الشاعر  »أحسَّ  حيث   
ذات  التقليدية،  الشعرية  املوسيقى  بوطأة 
مشاعره،  عىل  الصنع،  املْسبقة  القوالب 
الفلسفة  يف  التعديل  إىل  بحاجته  وشعر 
القديمة  اجلامليات  استقرار  ولكن  اجلاملية. 
يف ضامئر الشعراء لكثرة ما قرأوا وما نظموا 
اخلروج  دون  حال  التقليدي،  الشعر  من 
كانت  حتى  القوالب.  تلك  عىل  احلقيقي 
حيث  القرن،  هذا  من  األربعينات  هناية 
حاول رواد الشعر احلر اخلروج من اإلطار 
إطار  إىل  التقليدية  للقصيدة  املوسيقي 
وال  للقديم،  تطويرًا  ليس  جديد  موسيقي 
عن  بعيد  جذري  جتديد  وإنام  فيه،  تعدياًل 
تلك »اإلصالحات« الشعرية«)14(، ومن ثم 
فإن ذلك التجديد اجلذري قد بلغ أقصاه يف 
)قصيدة النثر( التي الزالت يف حيز املغامرة 
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جاء  حيث  واملعارضني،  هلا  املؤيدين  بني 
اإليقاعية-  البنية  خالل  -من  احلداثة  شعر 
من  فعالية  أكثر  أخرى  مجالية  قاعدة  ليقدم 

القاعدة اجلاملية للموسيقا التقليدية.
يف  النغمة  قاعدة  كانت  »وإذا   
النموذج التقليدي تقوم عىل الرنني والتامثل 
والتوقع  خمتلف  هو  فيام  والتشابه  والرتوب 
التغري  عىل  تقوم  احلر  النموذج  يف  -فإهنا 
وأما  التوقع«)15(،  وعدم  والتنوع  والرتجيع 
)اإليقاع  أو  الداخلية(  )املوسيقا  قضية 
قصيدة  ومؤيدو  أنصار  هبا  فجاء  الداخيل( 
)املوسيقا  من  فاهتم  ما  ليعوضوا  النثر، 
اإليقاع  أّن  بعضهم  فاعتب  اخلارجية(، 
داخل  جديد  توليد  حركة  »هو  الداخيل 
من  هام  جزء  وهو  »خارجه«  هو  ملا  النص 
عنرص املوسيقا، جزٌء ال يلغي أجزاًء أخرى 
يمكن  األخرى  األجزاء  العنرص.  هذا  من 
ومن  املوازنات  من  أنواع  يف  عنها  البحث 
االعتبار  بعني  يأخذ  تشكيل  ويف  التقطيع، 
وفق  هلا  التكرار  ويعتمد  احلروف  جرْس 
أنساق خمتلفة، كام ُيبحُث عنها يف فنون عدة 
نسمعه  صوتًا  املوسيقا  وختلق  النغم  تولد 
وتراه  نحسه  معينًا  توترًا  أو  القراءة  عند 

بصريتنا«)16(
خالل  -من  كوهن(  )جان  ويقوم   
)قصيدة  أن  إىل  بإشارة  للشعر،  تصنيفه 

حتتفظ  أهنا  بيد  الصوتية،  للبنية  فاقدة  النثر( 
املنظوم(  )النثر  ولكن  الداليل،  باملستوى 
فاقد للمستوى  العكس من ذلك، فهو  عىل 
الداليل غري أنه حمتفظ بالبنية الصوتية، وفق 

اجلدول التايل)17(

التفعيلة،  شعر  احلر(  )الشعر  إن   
تعتمد  التي  اخلارجية  موسيقاه  إىل  إضافة 
عىل تفعيالت يلتزم هبا الشاعر طوال النص، 
قد عمل عىل تعزيز البناء النفيس للنص عب 
اللغوية  البنية  داخل  آخر  إيقاع  عىل  الرتكيز 
يف القصيدة، تنجزه الكلامت يف سياق معني، 
)أي  )النب(،  مسألة  اإليقاع  هبذا  نعني  وال 
شدة الصوت يف مكان ما(، ألن ذلك )النب( 
حالة عامة يف الشعر القديم وشعر احلداثة، 
بل إن شعر احلداثة قد مال إىل اهلمس الداخيل 
العميق متاشيًا مع ظروف العرص والبيئة، كام 
واخُتِلَف  دت  تعدَّ قد  )النب(  تعريفات  أن 
املسألة شائكة. أضْف  فيها إىل أن أصبحت 
قد  للنب  صارمة  قوانني  إجياد  أن  ذلك،  إىل 
بدا األمر  النفسية، حيث  أذهب من فعاليته 
للنب(،  وقوانني  قواعد  )إجياد  تقعيد  وكأنه 
تلك  إىل  ديب(  أبو  )كامل  الناقد  أشار  وقد 
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القوانني فقال:
أو   )5-( بالنواة  الكلمة  انتهت  إذا   -1
عىل  يقع  القوي  النب  فإن   )5--( بالنواة 

اجلزء السابق هلاتني النواتني مبارشًة.
2- إذا انتهت الكلمة بالنواة )---5( فإن 
للتتابع )--5(  السابق  اجلزء  يقع عىل  النب 
النواة  يف  األول  املتحرك  عىل  أي  مبارشة، 
)أبو  الناقد  رّشع  »حيث   )18()5---(
ديب( قصيدة النثر عب مغامراته يف اإليقاع 
املوسيقي، فأشار إىل أن العربية تصبُّ كلها 
و)علن(  )فا(  مها  موسيقيني.  بناءين  يف 

أي)-5( سبب خفيف و)--5( وتد.
4- النب الناتج عن حروف العلة

يقول الشاعر مصطفى مجال الدين يف قصيدة 
) أنت ... وأنا ()19( 

سؤال حيريين يا مناي 
وُيركُِبني شوَطه األرعنا

وَيقِذُف يب حيُث َصخُر الطريِق
ُمدى َصْلدٌة كرؤوِس الَقنا
أهذي التي كتبت يل تقول: من هي ؟! .. قد 

جهلت من انا !!
أما كنُت أنِت.. وكنِت أنا 

وكنّا مجيعًا َصدى بعِضنا؟!
أما ُذْبُت فيِك َلظىِّ

وذبِت بقلبي َندى َلينا ؟!

أمل َتدُخِل أُذين كِْلمًة
ُمَْوَسقًة َكَرفيِف السنى؟!

وأدُخُل ِمن ُأُذنيِك بثوٍب
ِمن الِشعِر قد ِحيَك يل والِغنا؟!

أمل َيَتسلْق َشباُبِك ُعمري
فيِقلَب َعْوَسَجه َسْوَسنا؟!

أمل َتتقّحْم ظالَمِك ُروحي
َفَتصهَر ماِرَدُه ُمؤِمنا؟!

أمل أنتظِرِك ثالثني عامًا
وتِسعًا.. َتديُت فيها الَفنا

 
نظام  السابقة  األبيات  يف  ندرك   
النظام  وهذا  املتدفق،  املتواتر  العلة  حروف 
أفىض إىل وجود نب حمدد ذي وظيفة مجالية 
املواطن  يف  تكثيفها  يمكن  صعيد،  غري  عىل 

اآلتية: 
الوقف  ذلك  املتلقي  يدرك  أوال:   -
الضغط عىل حروف  الناتج عن  )الصمت( 
العلة؛ وهذا ناتج أيضاً  عن النب االرتكازي 
كام يف )سؤال ٌحيريين؛يا مناي؛رؤوس القنا؛ 
الزمنية  املسافات  فهذه  أذين(  تدخيل  أمل 
حروف  عىل  الضغط  عن  الناجتة  الصامتة 
املستقبل  إىل  والنظر  التأمل  إىل  تشري  العلة: 

العاطفي القادم .
عب  العلة  حروف  تفيض  كذلك  ثانيًا:   -
فرصة  إىل  والصمت  الوقف  عىل  قدرهتا 
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إىل  االنطالق  و  الراحة  أجل  من  وتريث 
من  حالة  أمام  أننا  والسيام  أخرى،  عوامل 
التوتر العاطفي الشديد وهذا ما نراه يف ) أما 
كنت ُ، أما ذبت ُ، يقذف يب ( فهناك مراحل 
فعلية معرفية يقوم هبا الشاعر يف االنتقال من 

حالة نفسية إىل أخرى 
هو  السابقة  األبيات  يف  الالفت  ثالثًا:   -
العلة  حروف  عن  الناتج  الضغط  التقاء 
كون  الذي  هذا  املتواتر؛  الغزير  باالستفهام 
لدينا بنية درامية قائمة عىل الرصاع  برضوبه 
االستفهام  من  هائاًل  كاّمً  فنرى  املختلفة؛ 
كام  العلة  حروف  بضغط  املرتبط  والتساؤل 
َّ؟؛أهذي  أذين  تدخيل  )أمل  التالية  األمثلة  يف 
التي كَتَبْت؟ أما ذْبُت؟( فندرك ذلك االحتاد 
ً وبني  ً و إنشائيا  بني نظام االستفهام صوتيا 
نظام حروف العلة صوتيًا أيضا لتكوين بنية 
تارة؛  الداخيل  الرصاع  عىل  قائمة  درامية 
وعىل الرصاع الداخيل اخلارجي تارة أخرى. 

5-النب الناتج عن طبيعة األفعال احلركية 

نمطا  تعطي  األفعال  أن  واحلقيقة   

والسيام  كثرية؛  جوانب  يف  فعاالً  حركيا 

بضغط  ينبئ  الذي  لألفعال  السياقي  النظام 
ارتكازي نبي يف غري اجتاه فيقول الشاعر)20(

فأبدلَت َحرْيَتُه باليقنِي 
َت َفْقَر ُرؤاُه ِغنى وَصريَّ

رَت ِمن ُظلامِت الُشكوِك  وَحوَّ
بَعْينَْيِه حتى استحالْت َسنى

وأغدقَت دمَعَك يف حقلِه
فأثقلَت أفناَنُه باجَلنى

إىل أْن أطلَّ عىل واحٍة
من احُلبِّ مل َتزدِهر قبلنا

وُعشٍّ رأيُت، عىل ِضيِقِه،
- وأنَت معي فيِه - كل الُدنا

فكيف َذَهْبَت وَخّلفَتني
نَى لِليِل العذاِب وُصْبِح الضَّ

أسائُِل عن طائري َوْكَرُه
وأبحُث عنه: هنا.. أو هنا

التالية  األفعال  خالل  من  ونرى   
أغدْقَت-  ْرَت-  حوَّ  -َ رْيت  صَّ  - )أْبَدلَت 
عملية   ) إلخ   - أسائل   - خلَّفتني  أثقْلَت- 
الضغط  عب  حال  إىل  حال  من  التحويل 
املوجودة  التشديد  أو  )الشدة(  عن  الناتج 
الرصفيتني  الصيغتني  أن  ذلك  الفعل؛  يف 
ل؛ و أفعل ( قد  لألفعال السابقة؛ ومها ) فعَّ
عملتا عىل تكوين إيقاع نبي ارتكازي قائم 
عىل حتويل العالقات املعرفية و العاطفية يف 
انعكس  ما  إىل آخر؛ وهذا  النص من مكان 
بشكل  القصيدة  يف  العاطفية  البؤرة  عىل 

كامل. 
احلركية  األفعال  وجود  إن   
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من  جرس  بناء  إىل  أفىض  السابقة  التحويلية 
أن  بعد  املرأة؛  تلك  و  الشاعر  بني  التواصل 
الحت يف األفق مالمح القطيعة بينهام؛ فجاء 
الضغط االرتكازي الناتج عن الوقوف عىل 
مرة  التشديد  وعىل  مرة؛  حمددة  أصوات 
املتلقي قدرا كافيًا من الوقف  أخرى ليمنح 
العاطفي لألشياء  املآل  والصمت الستنباط 
تلك  و  الشاعر  بني  ومستوياهتا  والعالقات 
املرأة؛ ونتابع احلديث عن حركية األفعال يف 

القصيدة؛ فيقول الشاعر)21( 
أمل َتدُخِل ُأُذين كِْلمًة

ُمَوَسقًة َكَرفيِف السنى؟!
وأدُخُل ِمن ُأُذَنيِك بثوٍب 

ِمن الِشعِر قد ِحيَك يل والِغنا؟!
أمل َيَتسلْق َشباُبِك ُعمري

فيقلَِب َعْوَسَجه َسْوَسنا؟!
أمل َتتقَحْم ظالَمِك ُروحي

َفَتضهَر ماِرَدُه ُمؤِمنا؟!
أمل أنتظِرِك ثالثني عامًا

وتِسعًا.. َتدَذيُت فيها الفنا
إىل أن َنَجمِت بُعمرَي زهرًا..

وِشعرَي َمعنى .. وغصني َجنى
ْفُت تلَك الدموَع ورائي وَخلَّ

ر هبا األعينا؟! كأَن مل ُأفجِّ

يف  املدهشة  الصور  إىل  وإضافة   

اخلالق  العمل  نرى  فإننا  السابقة؛  األبيات 
لألفعال احلركية يف األبيات السابقة؛ والتي 
من  الرسيعة  نقالهتا  خالل  من  استطاعت 
مكان إىل آخر؛ ومن زمان إىل آخر أن تصنع 
اإلرادة  نحو  منطلقة  نبية؛  ارتكاز  نقاط 
وحمبوبته؛  الشاعر  بني  العالقة  بتعميق 
املسبوقة  املجزومة  األفعال  يف  مانراه  وهذا 
باستفهام  ) أمل تدخيل؛ أمل يتسلقْ ؛أمل تتقحم؛ 
أمل أنتظرِك ( وهنا احتدت معطيات عديدة يف 
تكوين البنية النبية االرتكازية الضاغطة يف 

القصيدة. 
واألفعال  واجلزم  االستفهام  فاحتد   
احلركية؛ هذا الذي أسهم يف بناء نظام نبي 
ارتكازي ضاغط وخاص بالشاعر؛ ذلك أن 
إحلاق اجلزم بالفعل احلركي؛ جيعل من ذلك 
التوقف  وهذا  معينة؛  برهة   ً متوقفا  الفعل 
النب  حول  عملنا  يف  األساس  الركيزة  هو 

االرتكازي املوسيقي الضاغط حقيقة.
االستفهام  و  السؤال  طبيعة  إن  ثم   
ذاته  يف  االنتظار  وهذا  اإلجابة؛  ينتظر  أمر 
خيلق ضغطا ً ارتكازيًا نبيًا؛ ويفسح املجال 
االستفهام  أن  واحلقيقة  جييب؛  أن  لآلخر 
عب األفعال احلركية خيلق توترا ً بني السائل 
التوتر خيلق مساحة  املجيب؛ ولعل ذلك  و 
كل  ويؤدي  القارئ؛  لدى  الصمت  من 
فيها  ينظر  صامتة؛  زمنية  مسافة  إلجياد  هذا 
السامع اإلجابات و االستفسارات عن مآل 
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التي ظهرت يف  املرأة  الشاعر و  العالقة بني 
القصيد بوصفها خمَلِّصًا من اهلموم واملتاعب 

لدى شاعرنا.
6- النب الناتج عن النداء 

حييط  وما   - النداء  إن  الواقع  يف   
تلك  أبرز  ولعل  متعددة؛  دالالت  ذو   - به 
املنادى؛  تلبية  ينتظر  املنادي  أن  الدالالت 
وهنا حيدث الضغط و النب و االرتكاز؛ هذا 
من جهة؛ ثم من جهة ثانية فإن النداء حيمل 
داللة األمر و الفعل؛ وهذا أيضا يشكل نمطا 

نبيًا ارتكازيا ً ضاغطا. يقول الشاعر:)22(
فيا َطْلَعَة الفجِر، ُحلَو اهلبوِب،

ويا ِضحكَة القلِب، َعذَب املنى
ويا َفرَحَة الِعيِد، َيبني الصغرُي

عىل ُحلِمها املرجتى ما بنى
ويا نشوة الكأِس ما ذاقها

َنديُمِك .. لكنّه أْدَمنا
ألنِت يَل الَوَطُن امُلرجتى

وأنِت بِِه َرْوَعُة املقتنى
وأنِت يل األهُل واألصدقاُء 

والناُس كُلُهُم .. والُدنا
ويا ُحلوَة الَعْتِب ليُل العذاِب

يِه لنا طويُل اخُلطى .. ّقصَّ
أتى العيُد حَيِمُل لألصدقاِء

هداياُه حمفوَفًة بالثنا
وهذي َهدَيُة عيدي السعيِد

إليِك، وما هَي إال )أنا(

السابقة  األبيات  يف  اجلوهري  إن   
ونعني  واخلفي؛  الظاهر  يه  بشقَّ النداء  ذلك 
حرف  بإخفاء  املوجود  النداء  ذلك  باخلفي 
النداء؛ وهذا يمنح نظام النص نبًا ارتكازيا  

ضاغطا ً عىل غري منحى.
لقد عمل الشاعر عىل تكثيف النداء   
بأداة النداء )يا(؛ وهذه األداة يف ذاهتا تشكل 
النداء  فهذا  فيها؛  العلة  حرف  لوجود  نبًا 
حيمل النب بذاته و لذاته؛ ولكن مؤداه عميق 

لتواتره و تكراره يف األبيات السابقة. 
إن املتلقي يف حالة انتظار دائم بعد   
يفيض  االنتظار  ذلك  )يا(؛  النداء  أداة  تواتر 
املستقبيل  املجهول  نابعة من  إىل حالة مجالية 
إن  ثم  املتلقي؛  ذلك  يدركه  أن  يريد  الذي 
احلبيبة           صفات  من  هو  بمجمله  املنادى 
)يا طلعة؛ يا فرحة؛ يا نشوة؛ياحلوة( وهذه 

الصفات كلها مجيلة عىل اإلطالق.
إن الضغط اإليقاعي املستمر املتواتر   
عىل  عميقا  إحلاحا  يشكل  )يا(  ب  للنداء 
وابتعادًا  الغالية،  املحبوبة  بتلك  التواصل 

عن كل قطيعة بني الشاعر وحمبوبته؛ 
نوع  إجياد  عىل  النداء  عمل  فقد   
خالق من االحتاد بني الشاعر و تلك األنثى؛ 
يف  أصبحت  قد  و  مرفوضة؛  القطيعة  أن  و 

حكم املايض متاما ً.
حرف  بإسقاط  قام  الشاعر  ولعل   
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ما  وهذا  السابق؛  النص  يف   ً مرارا  النداء 
حيث  آخر؛  نوع  من  مجالية  النب  أكسب 
ندرك ذلك التنوع و التأمل القادم من وراء 
إسقاط حرف النداء وحذفه؛ ليتشكل لدينا 

ضغط خفي ذو أبعاد داللية واضحة.
ارتبط  النداء  فإن  كله؛  ذلك  عىل  وعالوة 
األبيات  باجلملة االسمية يف  ارتباطا شديدا 

السابقة:
ألنِت يَل الَوَطُن امُلرجتى

وأنِت بِِه َرْوَعُة املقتنى
وأنِت يل األهُل واألصدقاُء 

والناُس كُلُهُم .. والُدنا
ويا ُحلوَة الَعْتِب ليُل العذاِب

يِه لنا طويُل اخُلطى .. َقصَّ
أتى العيُد حَيِمُل لألصدقاِء

هداياُه حمفوَفًة بالثنا
وهذي َهدَيُة عيدي السعيِد

إليِك، وما هَي إال )أنا(
و  السابقة؛  االسمية  اجلمل  إن   
للنداء  الثبات؛ جاءت جوابا  تدل عىل  التي 
بدت  ً؛ حيث  الشاعر طويال  به  تغنى  الذي 
متاما  ثابتة  املحبوبة  لتلك  اجلميلة  الصفات 
اجلمل  تكرار  أن  ويبدو  الزمن؛  مرور  مع 
االسمية يف النص السابق قد عمل عىل توليد 
إيقاع نبي موسيقي معني يتامشى مع حالة 

الشاعر وثبات حبه ملحبوبته 

) أنت يل الوطن؛ أنت يل األهل (.
أضف إىل هذا كله أن البيت األخري   
قدر  ذات  إيقاعية  بؤرة  يشكل  األبيات  من 
كبري من احليوية الفنية اجلاملية  )هذي هدية 
عيدي السعيد اليك( إذ نرى تقارب احلروف 
حلقياً  من بعضها ثم اشتداد حروف العلة يف 
النب الضاغط )هذي؛ عيدي؛ السعيد؛  بناء 
إليك؛ وماهي؛ إال؛ أنا(، وهذا االشتداد هو 
الذي  النداء  جواب  دواعي  من  احلقيقة  يف 

عمل عىل توليد إيقاع كبري لدى املتلقي. 
7- اخلامتة 

الدكتور  ديوان  يف  النب  أن  احلقيقة   
كبريا،   ً مجاليا   ً تنوعا  الدين  مجال  مصطفى 
و السيام يف هذه القصيدة التي وقفنا عليها؛ 
إىل  العائد  النب  عن  الناتج  اإليقاع  فوجدنا 
صمت  من  حتمله  بام  العلة  حروف  تواتر 
ووقف؛ أضف إىل ذلك الضغط االرتكازي 
الناشئ عن الفعل و أدوات النداء و اجلملة 

االسمية عىل غري صعيد.
التي  القصيدة  يف  النب  أسهم  لقد   
العالقة  معطيات  عن  الكشف  يف  درسناها 
املرأة؛ فجاء  السامية بني الشاعر و  الروحية 
التأمل  دالالت  من  الكثري   ً حامال  النب 

والسمو و اجلالل عب الوقوف املتكرر.
إن ماطرحه الشاعر مجاليًا  يشري إىل   
مفهوم )اجلميل( الذي جتىل بفضل املحبوبة؛ 
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يف  عالية  فنية  وسيلة  الضاغط  النب  وجاء 
أرجاء  يف  اجلميل  ذلك  حتركات  رصد 
اجلميلة  املالمح  خالل  من  وذلك  النص؛ 

التي أحاطت باملحبوبة.
8- مراجع البحث و مصادره 

 - سعيد  محيد  شعر  يف  اإليقاعية  البنية   -1
الشؤون  دار  الغريف - 1989ط1 -  حسن 

الثقافية العامة - بغداد 
2- بنية اللغة الشعرية، جان كوهن، 1986 
دار  العمري:  حممد  الوايل-  حممد  تر:  ط1، 

التوبقال، املغرب 
عزام  حممد  الشعرية  3-احلداثة 

-1995-احتاد الكتاب العرب - دمشق، 
4- دراسات نقدية للظواهر الفنية يف الشعر 
 -1982 اطميش-  حمسن  د   - العراقي 

وزارة الثقافة و اإلعالم- بغداد 
دار  الدين 1995  مجال  مصطفى  5-ديوان 

املؤرخ العريب -0 بريوت 
الدين  عز  املعارص،  العريب  الشعر   -6

إسامعيل،  جامعة البعث - دون تاريخ 
اليايف  نعيم  احلديث-  العريب  الشعر   -7

-1981-وزارة الثقافة -0دمشق 
8-يف أقانيم الشعر - عبد الكريم الناعم - 
1991 - - مطابع دار العلم - دار الذاكرة 

- دمشق - 
كامل  العريب،  للشعر  اإليقاعية  البنية  9-يف 

أبو ديب- 1974-دار املاليني - بريوت، 
 10- يف معرفة النص- يمنى العيد،1985 

دار اآلفاق اجلديدة، بريوت، 
، صالح فضل2007م  النَّقد األديبِّ 11-يف 

اد كتاب العرب- دمشق،.  احتِّ
12-الكتابة واالختالف، جاك دريدا،  ط1، 
تر: كاظم جهاد، تقديم حممد عالل سينارص 

)دار توبقال- الدار البيضاء، 1988م(، 
إبراهيم   - جيلني  بني  الشعر  لغة   -  13  
العربية  املؤسسة   - ط1   1980 السامرائي 

للدراسات والنرش - 
السيامءوي،  العريّب  النّقد  14-مصطلحات 
اد كتاب العرب-  موالي عيل بو خاتم، ) احتِّ

دمشق، 2005م(، 
عصفور  جابر  الشعر-  مفهوم   -15
و  للثقافة  العريب  املركز  -1982-ط1 

الفنون - مرص 
احلرة  العربية  القصيدة  16-موسيقى 
عبيد  صابر  حممد  دكتوراه-  أطروحة   -

1991- كلية اآلداب - جامعة املوصل - 
نظرية  يف  اإلبداعية  القراءة  17موجهات 
رمحن  الدكتور   - العرب  عند  األديب  النقد 
 - العرب  كتاب  احتاد   -  2007  - غركان 

دمشق - 
 9- اهلوامش:

إبراهيم   - جيلني  بني  الشعر  لغة   -1
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العربية  املؤسسة   - ط1   1980 السامرائي 
للدراسات والنرش - ص 7.

2- مفهوم الشعر- جابر عصفور -1982-
الفنون - مرص  للثقافة و  العريب  املركز  ط1 

ص 425.
 - سعيد  محيد  شعر  يف  اإليقاعية  البنية   -3
الشؤون  دار  الغريف - 1989ط1 -  حسن 

الثقافية العامة - بغداد ص 89.
 - احلرة  العربية  القصيدة  موسيقى   -4
عبيد  صابر  حممد  دكتوراه-  أطروحة 
املوصل -  1991- كلية اآلداب - جامعة 

ص 102.
الفنية  للظواهر  نقدية  دراسات  ينظر:   -5
اطميش-  حمسن  د   - العراقي  الشعر  يف 
بغداد  اإلعالم-  و  الثقافة  وزارة   -1982

صفحات -53-48-45.
نظرية  يف  اإلبداعية  القراءة  موجهات   -6
رمحن  الدكتور   - العرب  عند  األديب  النقد 
 - العرب  كتاب  احتاد   -  2007  - غركان 

دمشق - ص 174.
7- يف أقانيم الشعر - عبد الكريم الناعم - 
1991 - - مطابع دار العلم - دار الذاكرة 

- دمشق - ص 250.
8- ينظر: املرجع السابق ص 250 .

9- ينظر: الكتابة واالختالف، جاك دريدا،  
عالل  حممد  تقديم  جهاد،  كاظم  تر:  ط1، 
البيضاء،  الدار  توبقال-  )دار  سينارص 

1988م(، ص63-57.
السيامءوي،  العريّب  النّقد  مصطلحات   :10

اد كتاب العرب-  موالي عيل بو خاتم، ) احتِّ
دمشق، 2005م(، ص 206.

، صالح فضل2007م  11-: يف النَّقد األديبِّ
اد كتاب العرب- دمشق، ص73.  احتِّ

12- ينظر: املرجع السابق، ص 206.
الدين  عز  املعارص،  العريب  الشعر   -13
تاريخ  دون   - البعث  جامعة  إسامعيل،  

ص65.
عزام  حممد  الشعرية  احلداثة   -14
دمشق،   - العرب  الكتاب  -1995-احتاد 

ص14.
اليايف  نعيم  احلديث-  العريب  الشعر   -15
-1981-وزارة الثقافة -0دمشق ص166
16- يف معرفة النص- يمنى العيد،1985 

دار اآلفاق اجلديدة، بريوت، ص105.
كوهن،  جان  الشعرية،  اللغة  بنية   -17
حممد  الوايل-  حممد  تر:  ط1،   1986

العمري: دار التوبقال، املغرب ص12.
18- يف البنية اإليقاعية للشعر العريب، كامل 
بريوت،   - املاليني  1974-دار  ديب-  أبو 

ص302.
 1995 الدين  مجال  مصطفى  ديوان   -19

دار املؤرخ العريب -0 بريوت ص- 180.
20- الديوان - ص 179.
21- الديوان- ص 180.
22- الديوان ص 180 .
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الدهشة )الصدمة(  
في شعر  مصطفى جمال الدين   

خال  وإذا  الدهشة،  لغُة  الشعُر   
التي  اخلاطفة  ومضاهتا  من  الشعري  النُص 
تبعث احليوية فيه، يصبُح جمرد كلامٍت باهتة 
ال حياَة فيها، فالدهشُة ركٌن أسايس ومصدر 
وهلذا  خاّلٍق  إبداعي  عمٍل  أي  يف  لإلمتاع 
الدهشة  ثيمة  املقال  إىل معاجلة  هيدف هذا  
أفق  كرس  تقنية  عن  تنتج  التي  الصدمة  أو 
التوقع   يف قصيدة )يقظان( للشاعر مصطفى 
كرس  ملفهوم  ان  معلوم  وكام  الدين،   مجال 
النقد  إىل  تعود  قديمة  جذورًا  التوقع  أفق 
يف  شاع  املصطلح  هذا  لكن  القديم،  العريب 
ارتبطت  التي  احلديثة  النقدية  الدراسات 
بنظرية التلقي التي اختذت من القارئ حمورًا 
والدراسات  األديب  النص  دراسة  يف  رئيسًا 
القديمة  النظرة  فاختلفت  احلديثة،  النقدية 
للنص،  مستهلكًا  القارئ  من  تتخذ  التي 
مفاهيم جديدة  النظرية  بفعل هذه  وسادت 
متفاعاًل  أو  للنص  منتجًا  القارئ  من  تتخذ 
القارئ  عىل  النص  سلطة  واهناء  النص  مع 

وأصبح للقارئ سلطة عىل النص أيضًا، إذ 
القارئ عىل الدخول إىل عمق النص  يعمل 
ظهرت  الرؤية   هذه  وبفعل  شفرته  وفك 
والتوقع  املفاجأة  منها  املسميات  بعض 
واالنحراف،  املحيط،  أو  اخلائب  واالنتظار 
والصدمة والفجوة والفراغ والتوتر ومسافة 
التوتر وأفق التوقع، وكل هذه العنارص ترتبط 
ارتباطًا وثيقًا بمشاركة القارئ يف استخراج 
واملثري  املدهش  عند  والوقوف  النص  خبايا 
عىل  مقترصًا  دوره  يعد  مل  ولذلك  فيه، 
مالمسة سطح النص وإنام غدا دوره كامنًا يف 
الكشف عن أعامق النص بشكل جيد تفاعاًل 
وظهرت  والقارئ«)1(،  النص  بني  خالقًا 
منها  التوقع  أفق  ملصطلح  عديدة  تسميات 
))األفق األديب(()2(، و))أفق االنتظار(()3(، 

وغريها من املصطلحات.
عىل  قامت  )يقظان(  قصيدة  أن    
وجيل  واضح  بشكل  ومتركزت  التقنية  هذه 
اإلدهاش   حلظة  يعيش  القارئ  لتجعل 

م م هديل ياس
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الشاعر  يفاجئه  عندما  احلقيقية  والصدمة 
بانعطافه عىل مستوى األحداث فتكرس أفق 
بشكل  تسري  األحداث  التوقع عنده وجتعل 
التوقع  أفق  وكرس  عليه،  كانت  ملا  مغاير 
يرتبط باحلالة الشعورية للمتلقي من طرف 
آخر،  طرف  من  النص  فكرة  أو  وبالنص 
وأحيانًا خيرج عنرص املفاجأة ليشري أو يفتح 
حلظة  يعطي  أو  املتلقي،  أمام  التأويالت 
أيضًا  مرتبطة  تكون  اللحظة  وهذه  تنوير، 
أو  النص  واآلخر  املتلقي  أحدمها  بطرفني 

الفكرة. يقول) 4(: 
نبئوين يا َمْن برفحاَء بانوا  

كيف يغفو بلْيِلها اليقظاُن
ْت عواصُف الرمِل مهدًا                           كيف هزَّ
ضجرْت من بكائِه األوطاُن

ضاَق فيه حضُن الفراتني ذرعًا
فتلقتُه هذه الكثباُن

فرشْت مجَرها لُه ُمَهُج الب
يد وجادْت بشوكها السعداُن 

و تولْتُه بالرضاعِة أثداء
السوايف وهدهدتُه الِرعاُن

ثم غطاُه من لظى القيِظ لفٌح
أرحييٌّ يغاُر منه احلناُن

فاستنامْت يف ) نجد( كالذئِب إحدى
مقلتيِه.. ويف العراِق اجلَناُن

وهنيئًا حلاضني )القائِد
 الرمِز!( وما حيضنون هذا الرهاُن

ناَم أطفاهُلُْم لديِه  
ْت ببقايا أطفالنا الودياُن وغصَّ

غري أنا عىل الصحارى وما ُهنّا
وُهْم يف ذرى القصوِر وهانوا  

إن الشعر العريب  يتميز  بالعديد من   
وكرس  الصدمة  أو  الدهشة  وأن  اجلامليات  
أفق التوقع  هي إحدى أبرز الظواهر الفنية 
وبعدا  فنيا  مجاال  األديب  النّص  متنح  التي 
رمزيا غنيا بالدالالت وحتدث هذه الدهشة 
عن  االنرصاف  وهو  االنزياح  طريق  عن 
إلی حالة أخری واالنزياح يف األدب  حالة 
إلی طريقة  تعبري  هو االنرصاف عن طريقة 
تعبري أخری وهذا  يرتك أثرا بالغا يف نفسية 
املتلقي إذ يعرض له املعنى بطريقة تصورية مل 
يألفها لذا تسابق الشعراء يف شحن شعرهم 
مصطفى  الشاعر  ووكان  الفني  باالنزياح 
الذين  الشعراء  من  واحدًا  الدين   مجال 
هذا  يف  الصدمة(  أو  )الدهشة  يستخدمون 
صحراء  الشاعر  لنا  يصور  حيث   النص، 
رفحاء تصويرًا مجياًل، ويضفي عليها صفات 
إنسانية متيل هلا العاطفة،وتتأثر هبا، وتتشكل 
رؤية هذا النص ومعاجلته عن طريق دهشة 
تتسم  لغة  فهي  ببساطتها  املتمثلة  اللغة 
يطيح  ال  الذي  الوضوح  لكنه  بالوضوح، 
بالنص أو يلغي بريقه الشعري أنه الوضوح 
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واللبس،  التعقيد  مع  مع  يتعارض  الذي 
األمر الذي جيعل الكشف عن باطن النص 
أمرا معقدًا  إذ أن اللغة يمكن أن تكون آرسة 
التي  البساطة  بالغة  وتتجىل  غموضها  يف 
جسد  عىل  تندلق  الروح  احساسات  جتعل 
عاطفيًا  شحنا  مشحونا  يبدو  الذي  النص 
ووجدانيا عميقًا تبتعد فيه اللغة عن مبارشهتا 
وتقريريتها وإخبارها، إذ تصبح اللغة عبارة 
الوجدانية  بالدالالت  حمملة  شيفرات  عن 
والعاطفية التي جتعل النص الشعري عبارة 
عن إبداع من الشاعر واسرتجاع من القارئ 
الذي ال يستطيع أن يغمض عينيه  ففي هذا 
الذي  املتلقي  لدى  التوقع  افق  كرس  النص  
اهنا  عىل  للصحراء  اخر  تصويرا  ينتظر  كان 
من  تقرتب  ال  املشاعر  باردة  الشعور  قاسية 
وفجأة  االنسانية  وخصوصًا  يشء  يف  البرش 
فصورها  كاإلنسان،  الصحراء  لنا  ظهرت 
تغريت،، فصّور عواطف الصحراء ورماهلا 
وأشواكها، وهي هتّز هذا الصغري، فهي تفرش 
متخياًل  ذلك  كل  صور  الشاعر  له..  مجرها 
الصحراء    احتضنته  الذي  املؤمل  حال حفيده 
الذي  باحلضن  العراق  الشاعر يصور  فرتى 
الصحراء  أحضان  فتلقتُه  بـ)يقظان(  ضاق 
العراق(  )حضن  الدافئ  احلضن  أفتقد  فهو 
بجمر  استبدلت  التي  ونسائمِه  رافديه  و 
الصحراء وهليبها،  وقسوهتا  عىل  هذا  الوليد 

باالنسيابية  متيزت  القصيدة  لغة  الصغري.  
والسهولة، وعدم استخدام الشاعر لأللفاظ 
جاءت  القصيدة  فلغة  الغريبة،  أو  املتنافرة 
حفيده  جتاه  الشعورية  للحالة  انعكاسًا 
لتلك  النفسية  الدالالت  وكذلك  يقظان 
األلفاظ التي رسمت  انطباعا حزينًا يف قلب 
الشاعر بسبب األحداث املريرة التي مر هبا 
الدين  مجال  مصطفى  الكبري  فالشاعر  بلده. 
فهو  احلديث  العريب  الشعر  فحول  من  هو 
يعّد واحدًا من أبرز أقطاب احلركة الشعرية 
واألدبية يف العراق استطاع من خالل جتربته 
وأثار  للنظر  الفت  بشكل  يعّب  أن  الشعرية 
التوقع  افق  كرس  خالل  من  القارئ  دهشة 
حماولة  للجامد  اإلنسانية  الصفات  واضفاء 
ارتبطت  نفسية   حاالت  عن  للتعبري  منه 
ارتباطا وثيقًا بالواقع ويمكن القول إن غاية 
قصيدة يقظان  هو صنع الدهشة، الصدمة، 
حيطم  فأًسا  كافكا-  -بتعبري  يكون  )أن  هو 
بحر اجلليد فينا( وعن طريق ما تقدم يمكن 

القول إن نص يقظان يكشف عام ييل: 
1- إن نص يقظان  يكشــف لنا  مــدى توتر 
الشاعر حول يقظان الذي تلقفته الصحراء 
حضن  عن  البديل  هي  أهنا  عىل  هبا  والذ 
الوطن الذي رغم اتساعه ضاق عىل يقظان 
إال  جيد  فلم  به  والروح  النفس  وضاقت 

الصحراء مالذا حيتوي آالمه وآماله.
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الكامريا  بوساطة عدسة  الشاعر  2- يصور 
حفيده  حتتضن  كيف  الصحراء  الشعرية 
يقظان فأصبحت الصحراء برملها واشواكها 
وحرارة شمسها احلارقة هي البديل األمثل 
وخريات  أهنار  من  فيه  ما  بكل  الوطن  عن 
يف  املوظفة  املفارقات  طريق  عن  فتتفجر 
اراد  الشاعر  ان  منها  معطيات  عدة  النص 
أن يكشف مدى احلالة املأساوية التي وصل 
إليها الوطن والتي دفعت بحفيده الصغري اىل 
أن يرتك أحضان الوطن ليلتحف الصحراء 
وجيد فيها تعويضًا عاطفيًا عام افتقده ورغم 
من  حفيده  عىل  احن  فهي  الصحراء  قساوة 

الوطن.
3- عكس النص دالالت نفسية واسقاطات 
الكثري  واألسى  املرارة  من  حتمل  شعورية 
الوجدانية  املشاعر  من  الكثري  عن  فضاًل 
جتاه حفيده الصغري يقظان تفصح عن مدى 
الشاعر  صدر  تكتنف  التي  األبوية  العاطفة 

جتاه حفيده بأسلوب شعري وصفي ال خيلو 
من القصصية.
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مرجعية الضمير بين االحالة والتفسير
قصيدة )عيناِك واللحن القديم( إنموذجا   

املقدمة..
وأفضل  العاملني  ربِّ  هلل  احلمد   
الصالة وأمتها عىل أيب القاسم حممد وعىل آله 

الغّر املنتجبني....
أما بعُد...

فيعد الدكتور الشاعر مصطفى مجال   
الدين واحدًا من املبدعني يف جماالت عدة... 
والفقه،  واالصول،  والنحو،  اللغة،  منها 
تتبعت  املتواضعة   املقالة  والشعر، ويف هذه 
القديم(  جزءًا من قصيدته )عيناِك واللحن 
لبغداد من عام  العيد االلفي  ألقاها يف  التي 
1962، والقصيدة تقع يف ثالثة وثامنني بيتًا 
من الشعر تناول فيها الشاعر ما مرَّ عىل بغداد 
يضع  أْن  وحياول  الزمن،  عب  أحداث  من 
للخلفاء  املجد  هل  مفرتض  لسؤال  جوابًا 
بنوها أصاًل  للذين  أم  واالمراء واحلجاب؟ 
واملزارعني،والشعراء...  املهندسني،  من 

وغريهم ممن تناساهم التأريخ؟
الشعراء  هبا  تغنى  التي  املدينة  فهي   

هبا  وخيلد  لشعرهم  مالذًا  لتكون  واالدباء 
القصيدة  تلك  انطلقت  هنا  ومن  ذكرهم، 
مدينة  حقيقة  يوضح  أْن  شاعرها  أراد  التي 
ومن  تارة  العاديات  من  نالت  وما  بغداد 

الزهو تارة أخر.
اجلزلة  بألفاظها  تتميز  والقصيدة   
حمطات  عند  تقف  التي  الرائعة  وصورها 
التغري والتحول هلذه املدينة، وقد حاولت أْن 
أقف عند قضية االحالة بالضمري وعدم تكرار 
العنرص االسمي عىل اعتبار أنَّ القصيدة من 
أوهلا اىل أخرها تتمثل بمرجعية هي املحور 
االسايس يف بنية القصيدة أال وهي ) بغداد(، 
الشاعر وظف أسلوب عود الضمري  ولكنَّ 
عىل تلك املرجعية التي أسميتها بـ )مرجعية 
الضمري بني االحالة والتفسري( وقد أخرتت 
من  خري  وجدهتا  أبيات  تسعة  من  مقطوعة 
القصيدة  أْن  مني  إيامنًا  املقالة...  هذه  يمثل 
وحدها تصلح لدراسة جامعية وفقًا للدرس 
لكوهنا  مميزة؛  عينة  لتكون  احلديث  اللغوي 

أ د سامي الماضي
الجامعة المستنصرية/ كلية اآلداب
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جهة  ومن  الفصحى،  يف  عالية  لغة  متثل 
ملعاجلة  يتسع  ال  املقالة  هذه  مقام  أنَّ  أخرى 

القصيدة كاملة...
  مدخل..

ينوب  ما  العربية  اللغة  يف  الضمري   
من  بمطابقته  ويتسم  الظاهر  االسم  عن 
واجلمع،  واالفراد  والتأنيث،  التذكري  حيث 
من  آخر  خيار  فهو  والداللة...ولذلك 
أدوات املتكلم ليؤدي الرسالة املراد إيصاهلا 
التي  اللغوي  التواصل  عملية  عب  للمتلقي 
الرتكيبية  العالقات  من  جمموعة  من  تتكون 
والداللة  عام  بشكل  النص  مستوى  عىل 
املتكلم  مفاد  وفقها  ليتحدد  خاص  بشكل 
والداخلية  اخلارجية  القرائن  عن  فضاًل 
بتلك  املبارشة  وغري  املبارشة  العالقة  ذات 
اللغوية؛ ألنَّ اإلحاالت الضمريية  املنظومة 
واخلطط  باملواقف  بالعلم  إال  تفهم  ال 
فإنَّ  لذلك  العنارص)1(،  توزيع  تعيد  التي 
ملحور  مرتكزًا  متثل  عام  بشكل  الضامئر 
قد  التي  النص  مرجعيات  عب  اإلحاالت 
لعنارصه،  تبعًا  ذلك  غري  أو  متعددة  تكون 
وعبها يتجىل الكشف عن جتليات النص، 
ومن ثمَّ الوصول اىل املعنى وكشف جتلياته 
النص  أجزاء  بني  تربط  كوهنا  عن  فضال 
ومن خالهلا يتحقق التامسك  النيص؛ لكونه 
النص  مرجعيات  وتفسري  تأويل  يف  يكمن 

أكثر)2(  أو  واحدة  مرجعية  تكون  قد  التي 
تأويل ضمري  ما تكون اإلشكالية يف  وغالبًا 
الغائب وحتديد مرجعيته؛ لكونه حيتمل أكثر 
وأخرى  تارة،  املتلقي  لفهم  تبعًا  تفسري  من 

تبعًا للقرائن املقامية للنص.
ومن ثم فإنَّ ضمري احلضور يكون   
بعض  الغائب  يشابه  ربام  وتأويل  بتفسري 
املتلقي  حذاقة  عىل  يعتمد  وهذا  اليشء، 
فضاًل عن املتكلم الذي جعل منه عالمة لتثري 
الذهني  التعاقد  عملية  عب  املتلقي  حفيظة 
بينهام وهذا ما جعل أغلب الضامئر مرتابطة 
متاسكها،  منظومة  يف  ودقيقة  داللتها  يف 
ولذلك كان أثرها واضحًا يف اتساق النص.

لغة  جعلها  العربية  يف  الروابط  تعدد  إنَّ 
)اجلملة،  لرتاكيبها  وفقًا  املعاين  واسعة 
الضامئر  ومنها  الروابط  تلك  عب  الكالم( 
الرتاكيب  يف  هلا  املناطة  الوظيفة  تؤدي  التي 
اجلملية، وهي من االسامء املبهمة التي حتتاج 
اىل تفسري يفرسها لتؤدي متاسكًا بني أجزاء 

النص، وعندها متثيل يف الرتاكيب.
إذ غالبًا ما يكون الضمري إما عائدًا   
عىل متقدم وهو متأخر رتبة أو العكس،وهذا 
هو معنى اإلحالة الضمريية التي يكون فيها 
املحور يف الرتاكيب أما إحالة قبلية أو إحالة 
النحويني  بعض  عند  تسمى  التي  بعدية، 
تعكس  ا  ألهنَّ املنعكسة؛  بالضامئر  القدامى 
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)الضمري(  املبهم  باالسم  الظاهر  االسم 
عينه،  اللفظ  تكرار  عن  املتكلم   ليستغني 
تعكس  التي  الضامئر  أحد  يستخدم  وإنَّام 
ذلك املعنى من االفراد، أو اجلمع، أو املثنى، 

أو التذكري، أو التأنيث وغري ذلك. 
االشاريات  احدى  الضامئر  وتعد   
من  الرتكيب  ألفاظ  مع  تتضافر  التي 
لتكون  والتامسك؛  واالنسجام،  االتساق، 
املعنى  مفهوم  حتديد  يف  أساسيًا  عاماًل 
إلبرازه  املتكلم  يسعى  الذي  النص  داخل 
وتتنوع  اللغوي)3(  التواصل  عملية  عب 
تكون  إذ  املرجعية  عىل  داللتها  يف  الضامئر 
وغالبًا  وللمخاطب...  للمتكلم،وللغائب، 
الرتاكيب  بني  مبارشة  بعالقة  تتصف  ما 
يف  املتكلم  استعمله  الذي  والسياق  اجلملية 
قصدية  عن  تكون  ا  فإهنَّ رسالته،وبالتأكيد 
للمتكلم يف إبراز عائدية الضمري اىل املرجعية 

سواء أكانت لفظية أم معنوية)4(.
)عيناِك  قصيدة  أتسمت  وقد   
مجال  مصطفى  للدكتور  القديم(  واللحن 
الدين باستخدامها للضامئر عب االحالة اىل 
عن  فضاًل  املتلقي  تفسري  يف  النص  مرجعية 
وبني  بينه  التواصل  ليشد  الشاعر  قصدية 
املتلقي من جهة وإثارة جمموعة من الرتاكيب 
وهذه  اخرى،  جهة  من  الضمري  عائدية  يف 
مساحة  عن  لتعّب  القصيدة  ميزت  سمة 

إيصاهلا  املراد  املعاين  رصف  من  واسعة 
للمتلقي وباملحصلة مناسبة القصدية كانت 
ا تعّب عن مراحل  سببًا بارزًا يف التلقي؛ الهنَّ
بني  التأريخ  عب  املدينة  تلك  هبا  مرت  عدة 
طيات الزمن التي تتحول من حني اىل حني 

بني االرشاق والظلمة.
أجزاء  بني  الروابط  كانت  وملَّا   
لفظية،  وأخر  معنوية  منها  متعددة  الرتكيب 
ذلك  توضح  بسامت  منها  اتسمت  فقد 
هذه  ومن  أجله  من  وضعت  التي  املعنى 
الروابط هو الضمري املتصل الذي يعّب عنه 
أو  القبلية،  باإلحالة  احلديث  الدرس  يف 
علامء  عناية  لفتت  ظاهرة  وهي  البعدية)5(، 

العربية القدامى من قبل)6(.
ربط  يف  أمهيتها  عىل  يدل  وهذا   
أجزاء الرتكيب بل حتى بني أكثر من تركيب 
)عيناِك  قصيدة  يميِّز  ما  ولعل  النص.  يف 
الشاعر  استخدام  تنوع  القديم(  واللحن 
واالنفصال،  االتصال  حيث  من  للضمري 
ذلك  تفسري  ويمكن  والظهور،  واالستتار 
وصف  يف  الدين  مجال  مصطفى  بإمكانية 
للمخاطب  بثها  أراد  التي  املعاين  ورصف 
ما  كلَّ  يوظف  أْن  وحاول  وظف  فقد 
مناسبة  يورق  أبداعًا  للنص  يضيف  وجده 

القصيدة...
يقول:



106

بغداُد.. ما أشتبكْت عليِك األعرُصُ
إال َذَوْت.. ووريُق عمرِك أخرُض

مرْت بِك الدنيا، وُصبحِك مشمٌس 
ودجْت عليِك ووجه ليلِك ُمقمــــــُر 

وقســــــــَـْت عليِك احلادثات، فراَعها
أْن احتاملِك من  أذاها  أكبـــــُر

حتى إذا ُجنَّْت ِسياُط عذاهبِـــــــا 
راحْت مواِقعها الكريمُة تسخـــــــــــــــُر

وكأنَّ نْوَمك ــ إذ  أِصيلِك هامُد ــ 
ِسنة عىل الصبِح املرفَّه ختَطـــُر 

 وكأنَّ عيدِك بعَد ألِف حمولــــٍة 
عيُد افتتاحِك وهو غضَّ مثمــــُر

هللَِ أنِت.. فأيُّ رِسُّ خالــــــٍد 
أْن تْسمني، وغذاُء  روحِك  يضمُر

أْن تشبعي جوعًا وصدرِك ناهٌد 
أو ُتْظلِمي أفقًا،   وفكرِك     نّيـُر)7(
أنَّ  نجُد  للنص  مراجعتنا  وعند   
املتصل  الضمري  إحالة  يف  متثلت  اإلحالة 
التلفظ  سبق  مفرس  اىل  والياء(   - )الكاف 
القصيدة،  التي وردت يف مطلع  )بغداد(  به 
ما  اىل  يشري  ألنَّه  قبلية؛  اإلحالة  فإنَّ  وعليه 
ليلِك،  )عليِك،  لغوي  عنرص  من  تقدمه 
عيدِك،  أصيلِك،  نومِك،  احتاملِك،  عليِك، 
فقد  صدرِك،فكرِك(،  روحِك،  افتتاحِك، 
مثل الضمري )الكاف( تلك اإلحالة القبلية؛ 

ا تعود اىل ملفوظ سابق)8(. ألهنَّ

لذلك  مفرسًا  املتصل  الضمري  يكون  وعليه 
وظف  الذي  )بغداد(  االسمي  العنرص 
ألجل  )الكاف(  املخاطب  ضمري  الشاعر 
أوالً،  ــ  االسمي  العنرص  ــ  تكراره  عدم 
أضفى  الذي  الشعري  الوزن  مالءمة  وثانيًا 
العنرص  دون  الضمري  استخدام  النص  عىل 
عن  به  واكتفى  )بغداد(،  االول  االسمي 
النص فضاًل  زاد من مجالية  تكراره مما  عدم 
أخرى  جهة  ومن  لتفسريه،  املتلقي  شدِّ  عن 
مع  للضمري  القبلية   اإلحالة  عن  البحث 

مراعاة املناسبة التي ألقيت فيها القصيدة.
وقد مثل رصاع املدينة مع عاديات   
الزمن بمختلف جواهرها سواء أكانت من 
االنسان، أو من الزمن نفسه. ولعل االنسان 
كان االبرز يف ذلك الرصاع؛ إذ كلام توالت 
أخرض،  عمرها  وريق  بقي  االيدي  عليها 
الذي  وهنا كناية عن خملفات ذلك الرصاع 
متثل باحلقبات املتباينة بني االشخاص الذين 
يف  حاهلا  هو  كام  زهٍو  بني  ما  عليها  تسلطوا 
العرص العبايس ــ حسب رؤية الشاعرــ أيام 
للدولة  وزيرًا  كان  عندما  البمكي  جعفر 
جاء  عندما  الزمن  قساوة  وبني  العباسية، 
أشار  وقد  خرهبا،  الذي  املغويل  تيمورلنك 

الشاعر اىل احلالتني 
بالقول:
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فكأنَّ ِكبِك ــ إذ يسومِك )تيمٌر( 
عنقًا ــ دالُلِك إذ ُيضمِك جعفـــــُر 
تيمورلنك  إساءة  اىل  االشارة  وهنا   
ذكر  اىل  يأيت  ثم  هلا  البمكي  جعفر  ودالل 

مناسبة القصيدة بالقول:
وكأنَّ ) عيدِك( بعَد ألِف حمولـــٍة 

عيُد افتتاحِك وهو غضُّ مُثمــُر 

عيُد  وهي  املناسبة  اىل  إشارة  فهنا   
تلك املدينة )بغداد( بعد ألف عام مما شهدته.
ثم ينتقُل اىل اإلحالة بالضمري املؤكد لفضائل 

تلك املدينة... بالقول:
هللِّ أنِت... فأيُّ رِسُّ خالــــــــــٍد 

أْن تسمني، وغذاء روحِك يضمـُر 

املنفصل  بالضمري  القبلية  فاإلحالة   
)أنِت( لتشري اىل العنرص االسمي )بغداد(؛ 
ألنَّ خلودِك هو رٌس، ويف البيت نفسه توجد 
»تسمني»،  )الياء  املتصل  بالضمري  إحالة 
استعامل  تنوع  وهنا  روحِك«(  والكاف« 
إال  هو  ما  مرجعيته  اىل  واالحالة  الضمري 
عليها  العاديات  سري  تتبع  يف  املتلقي  إلثارة 
وما حال عليها الزمن، ثم ينتقل  اىل صورة 

يف غاية الروعة بالقول:
أْن تشبعي ُجوعًا، وصدرِك ناهــــــٌد 

أو ُتظلمي أفقًا وفكُرِك نيِّـــــُر 

)الياء«  بالضمري  القبلية  االحالة  ليوظف 
تشبعي، تظلمي» والضمري الكاف» صدرِك، 

فكرِك«(.
قد  الشاعر  إنَّ  القول:  وخالصة   
يف  االحالة   و  الضامئر  توظيف  يف  وفق 
متاسك النص فضاًل عن رصف املعاين التي 

أراد أْن يوصلها اىل املتلقي...
مظان البحث..

ــ إحالة الضمري اىل ما بعده / د عبد الرمحن 
بودرع، بحث عىل شبكة النت، جممع اللغة 

العربية عىل الشبكة العاملية.
اجلزائر  إلياذة  يف  الشخصية  االشاريات  ـ 
دراسة يف مفهوم املعنى / أ د سامي املايض، 
فرزة من جملة املجمع العلمي العراقي اجلزء 
بغداد  والستون   السابع  املجلد  الرابع، 

 .2021
ــ أصول حتليل اخلطاب يف النظرية النحوية 
حممد  د   / النص(  )نحو  تأسيس  العربية 
ط1،  تونس،  العربية،  املؤسسة  الشاوش، 

.2001
ــ الديوان، مصطفى مجال الدين، دار املؤرخ 

العريب، بريوت، ط2، 2008.
بن  حممد   ( الدين  مجال   / التسهيل  رشح  ــ 
بابن مالك، حتقيق د عبد  املعروف  عبداهلل( 
الرمحن السيد، د حممد بدوي املختون، ط1، 

مرص، 1990.
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ــ رشح الريض عىل الكافية / حممد بن احلسن 
وتعليق  تصحيح  االسرتابادي،  الريض 
يوسف حسن عمر، مؤسسة الصادق، ط2، 

إيران، 1386 هــ.
ــ الضمري املحتمل يف سورة الكهف دراسة 
داللية / أ عائشة نرص، بحث منشور يف جملة 

والعرشون،  احلادي  املجلد  العربية،  اللغة 
العدد الثامن واالربعون، لسنة 2019.

امللفوظ  به  يكون  ما  بحث  النص  نسيج  ــ 
ط1،  الثقايف،  املركز  الزناد،  االزهر  نصًا، 

بريوت، 1993.
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جهود الدكتور مصطفى جمال الدين 
في تيسير النحو وعلم األصول

   

اخلالصة:
تناول البحث جهود السيد الدكتور   
والفقه  النحو  يف  الدين  جال  مصطفى 
والتيسري،  اىل اإلصالح والتجديد  والدعوة 
وقد مجع بني علوم خمتلفة يف دراساته: علم 
العربية  اللغة  وعلوم  النحو  وعلم  األصول 
والفقه واملنطق والفلسفة والبالغة... فضال 
عن كونه شاعرا ذا ذائقة أدبية رفيعة. وكان 
بني  اجلمع  يف  رائدا  الدين  مجال  الدكتور 
تفوق  وقد  واحلوزوية  األكاديمية  الدراسة 
فيهام. لذلك جاء نتاجه العلمي رصينا يتصل 
بني  فاجلمع  وجوهرها  العلمية  باحلقائق 
الدرس النحوي واللغوي وبني أصول الفقه 
يمثل حقيقة العلمني وجوهرمها وماهيتهام، 
وان الفصل بينهام ينأى عن الدراسة العلمية 
فيكون أقرب اىل األغراض التعليمية لذلك 

أتسمت دراسته باجلدة والعمق واألصالة. 
الكلامت املفتاحية: 

احلوزة،  الدين،  مجال  مصطفى   

الفقه،  أصول  اإلصالح،  التيسري،  النحو، 
املنطق، القياس 

املقدمة:
والصالة  العاملني  رب  هلل  احلمد   
اله  وعىل  حممد  األمني  النبي  عىل  والسالم 

الطيبني الطاهرين. وبعد...
فقد عرفت الدكتور السيد مصطفى   
كتابه:  يف    - به  عهدي  أول   - الدين  مجال 
أيام  األصوليني(  عند  النحوي  )البحث 
املعارصين  النحويني  جهود  أمجع  كنت 
النحوي،  التيسري  حماوالت  أصحاب   من 
األوىل:  الدكتوراه   - أطروحتي  لكتابة 
حماوالت  ضوء  يف  النحوي  ))اخلالف 
عرفته   ،)1993( سنة  احلديثة((  التيسري 
النحاة  من  أقرانه  بني  نوعه  من  فريدا  عاملا 
ذلك  قبل  وكنت  األكاديميني،   املعارصين 
أعرفه واحدا من املهتمني بالنحو املعارصين 
التي  الفذة  عبقريته  عىل  الوقوف  غري  من 
منشغال  كنت  ألين  آنذاك.  أقرانه  هبا  فاق 

أ. د. حسن منديل حسن العكيلي
كلية التربية للبنات- قسم اللغة العربية - جامعة بغداد
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العلمية،  مادهتا  ومجع  األطروحة  بكتابة 
فحال ذلك دون رغبتي الشديدة يف االطالع 
العايل  وأدبه  واألصويل  النحوي  فكره  عىل 
األستاذ االعالمي  الصديق  استكتبني  حتى 
كتابة   يف  مساعدته  مني  طالبا  الشمري  عيل 
الدين(  مجال  )مصطفى  الدكتور  عن  بحثه 
قد  وكان  األديب.  ونتاجه  اللغوية  وجهوده 
يف  واجهها  التي  للصعوبة  توقف  ثم  بدأ 
مجال  مصطفى  )السيد  الدكتور  فكر  دراسة 
ولكوين  وتشعبها،  ودقتها  لعمقها  الدين( 
أحد املتخصصني يف بعض املجاالت العلمية 
التي برع هبا الدكتور مجال الدين، فقد رحبت 
العلمية  مشاغيل  من  الرغم  عىل  بالفكرة 
يل  حيقق  ذلك  لكون  اجلامعة  يف  واإلدارية 
رغبة قديمة كنت قد عزمت عليها.وما يزال 
يف نفيس يشء منها، فضال عن رغبتي يف تتبع  
جهوده العلمية واألدبية وآرائه اجلديدة. فقد 
كنت أرى لديه علام مجا حيتاج اىل املزيد من 
البحث واجلهد لالستفادة منه. فكتبت هذا 
البحث... ومن اهلل التوفيق والسداد واحلمد 

هلل رّب العاملني.
متهيد:

مجال  مصطفى  الدكتور  ولد   
إحدى  وهي  املؤمنني(  )قرية  يف  الدين 
حمافظة  أقضية  احد  الشيوخ  سوق  قرى 
يف  سابقا  املنتفق  )النارصية(  قار  ذي 

1927/11/5م املوافق1346ه. 

كتاتيب  يف  األوىل   دروسه  وتلقى   
كرمة  ناحية  يف  االبتدائية  ثم  ومن  القرية، 
الرابعة  املرحلة  أكمل  ان  وما  سعيد،  بني 
حتى انتقل إىل النجف األرشف. عرف عنه 
العلوم  فدرس  احلاد  والذكاء  املبكر  النبوغ 
احلوزوية، أكمل مرحلة السطوح وانتقل اىل 
مرحلة اخلارج يف بحث االمام السيد اخلوئي 
األصول  يف  تقريراته  كتب  حيث  )قدس( 

والفقه.
لدراسة  بغداد  جامعة  اىل  قدم   
املاجستري وارشف عىل رسالته املوسومة بـ: 
السيد  العالمة  وحجيته(  حقيقته  )القياس 

حممد تقي احلكيم ونال الشهادة بتفوق.
يف  سجلها  فقد  الدكتوراه  أما   
القاهرة بإرشاف املرحوم الشيخ )أبو زهرة( 
األستاذ  وفاة  بسبب  إكامهلا  يستطع  ومل 
املرشف. فسجل يف جامعة بغداد أطروحته: 
)البحث النحوي عند األصوليني( بإرشاف 
الرغم  وعىل  املخزومي)1(  مهدي  الدكتور 
الفقه  بتدريس أصول  أنه كان مشغوال   من 
أصول  كلية  يف  واملنطق  اآلداب،  كلية  يف 
استطاع  فقد  الفقه،  كلية  يف  وحيارض  الدين 
شهادة  عىل  حيصل  ان  الدين  مجال  الدكتور 
عن  فضال  )امتياز()2(  بدرجة  الدكتوراه 
يتطرق  مل  التي  األطروحة  موضوع  صعوبة 

اليها غريه قبله.
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هجرته:-
ااىل   1981 عام  العراق  من  هاجر   
الكويت ومنها اىل لندن ومن ثم اىل الكويت 
الكويت عام 1984  اعتقل يف  اخرى.  مرة 
مع  الكويت  وقوف  نتيجة  السجن  واودع 
ايران.  املسلمة  اجلارة  ضد  حربه  يف  صدام 

فخريوه ومن معه بني قبص وسوريا)3(.
وفاته:-

مرض  بعد  املحتوم  االجل  وافاه   
 1996/10/23 األربعاء  يوم  يف  عضال 
املوافق  1416هـ. وكان عىل مهة عالية حتى 
اخر أيامه. ودفن رمحه اهلل يف العاصمة دمشق 

يف مقبة السيدة زينب )عليها السالم()4(. 
الدين   مجال  مصطفى  السيد  رحل   
العطر  الذكر  وراءه  تاركا   ربه  جوار  اىل 
يف  يعمل  الذي  واحلب  احلسنة  والسرية 
وتقديرا  شعبه  ابناء  من  عارفيه  صدور 
من  وملواقفه  وشاعريته  وادبه  لعمله  ووفاء 
قضايا وطنه وامته منح وسام استحقاق من 
الرئيس  قبل  من  وفاته  بعد  املمتازة  الدرجة 
والقيادة  االسد  حافظ  الراحل  السوري 
ترابه  الطاهر  جثامنه  وارى  حيث  السورية 
حيقق  بان  وطنه  عليه  بخل  الذي  الوقت  يف 
له امنية طاملا راودته وهي ان يدفن يف املدينة 
املؤمنني  امري  جده  جوار  اىل  احتضنته  التي 

)عليه السالم()5(. 

املبحث األول:
منهجه وجهوده يف االصالح والتجديد:   

أوال: أهدافه وتنوع ثقافته:
حيمل  الدين  مجال  الدكتور  كان   
يسعى  فكان  املسلمني  وقضايا  وطنه  مهوم 
إىل التقريب بني املذاهب الفقهية منذ كتاباته 
للامجستري:  رسالته  يف  ذلك  وجتىل  األوىل 
املنهج  التزم  إذ  )القياس، حقيقته وحجيته( 
من  للمسلمني  الفقهية  املذاهب  بني  املقارن 
خالل دراسة الرتاث الفقهي ومقارنته بغية 
املسلمني  وتوحيد  بينها  الفجوات  تقليص 
اخلالف  شقة  وتقليص  طوائفهم  بمختلف 
اختيار  أسباب  أهم  من  ذلك  بينهم.كان 
يف  واضحا  اهلدف  هذا  ونرى  املوضوع. 
القياس  موضوع  لكن  األخرى.  بحوثه 
اإلسالمي  الفقه  أصول  من  أصل  أهم 
كان  بل  خالفا،  وأكثرها  املذاهب  لدى 
للدراسة  اختاره  لذلك  األمة،  خلالف  سببا 
إن  إىل  توصل  املوضوعية  الرصينة  العلمية 
اختالف املذاهب إنام هو يف الفروع، بحيث 
ال يتناسب حجم اختالفهم يف األصول مع 

كثرة اخلالف يف الفروع)6( 
للموضوع  اختياره  أن  يتبني   
مقصودا  كان  به  درسه  الذي  وللمنهج 
من  ))احلد  منها  نبيلة،  سامية  وألهداف 
عوامل الفرقة بني أبناء األمة الواحدة، الن 
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بأسس  بعضنا  جهل  هو  العوامل  هذه  أهم 
وركائز البعض اآلخر كام يريدها هو ويصدر 
عنها من مناحيه الفكرية واالعتقادية ال كام 
الرأي((.وهبذا  يف  اخلصومة  كتب  تعكسها 
تنحرس اخلالفات وتتالشى يف ضوء دراسة 
أصول  عىل  والوقوف  ووعي.  منهجية 
اخلالف  من  يبقى  وما  املتقاربة،  املذاهب 
علمي  بأسلوب  وحياكم  يعرض  أن  يمكن 
والتهريج،بعد  املزايدات  وسائل  عن  بعيدا 
التأكيد عىل إن االختالف يف املسائل النظرية 

أمر طبيعي.
هذا  رواد  من  اهلل  رمحه  كان  لقد   
ما  بعد  اليوم،  ثمراته  نقطف  الذي  املنهج 
كان يعيش يف عرص ساد فيه اجلهل وإقصاء 
والترشيد  الظلم  حتمل  وقد  وقمعه،  األخر 
واالغرتاب من اجل أهدافه النبيلة السامية. 
شأنه  اجلزاء  خري  املسلمني  عن  اهلل  فجزاه 
التاريخ  صنعوا  الذين  العلامء  شأن  ذلك  يف 
وأمنا  إرشاقا  أكثر  حياة  لألجيال  ومهدوا 

وسالما.
الدين،  مجال  مصطفى  والدكتور   
نحوي،  لغوي  األول،  الطراز  من  شاعر 
فقيه، عامل ديني، زاهد، أستاذ علم األصول، 
فقد  وطني.  سيايس  مغرتب،  عرويض، 
وثقته  العلمية  وامكاناته  ثقافته  تنوعت 
العلوم قلام  العالية،ومقدرته عىل اجلمع بني 

بالعبقرية،  امتازوا  من  اال  عامل  لدى  توجد 
ألوطاهنم  واخلصوا  املسؤولية،  وحتملوا 
ويعملون  مهومها  حيملون  وشعوهبم 
الدينية  الدراسة  بني  مجع  هبا.  لالرتقاء 
اجلامعية.  األكاديمية  والدراسة  )احلوزوية( 
ذلك  ويعرف  نعلم  كام  كبري  بينهام  والفارق 

املختصون.
دراساته:  يف  خمتلفة  علوم  بني  مجع   
اللغة  علوم  النحو،  وعلم  األصول  علم 
والبالغة  والفلسفة  واملنطق  والفقه  العربية 
مباحث  يف  اخلوض  عىل  مقدرة  له  وكانت 
والتحليل  واملوازنة  العقلية،  احلجج 
قواعد  يعد  مما  ذلك  وغري  والتقسيم)7(، 
التي  املختلفة  العلوم  فيها  تشرتك  أساسية 

يتناوهلا علم املنطق.
واديبا  مبزا  عاملا  اهلل  رمحه  وكان   
بني  ايضا  مجع  فقد  رفيعة.  أدبية  ذائقة  ذا 
أحد  جيمع  قلام  واالدب،  العلم  متضادين: 
بينهام ذلك ان مالك االدب املوهبة واخليال 
اىل  فيستند  العلم  اما  والعاطفة.  والذوق 
العقل واالكتساب واملنطق واملعرفة. عرف 
باملوضوعات  وعنايته  العالية  العلمية  بثقته 
جهود  اىل  حتتاج  التي  الشائكة  العسرية 
العليا دليل  مضاعفة ودقة عالية. وشهاداته 
املاجستري  دراسة  يف  تناول  فقد  ذلك.  عىل 
)القياس حقيقته وحجيته(. وهو  موضوع: 
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لصعوبته  شخص  أي  يقتحمه  ال  موضوع 
فضال  فيه.  اخلالف  وكثرة  العقلية  وجوانبه 
ال  السلطة  كانت  عرص  يف  حساسيته  عن 
املوضوعات السيام من  مثل هذه  ترغب يف 
الدين  مجال  مصطفى  الدكتور  مثل  شخص 
اإلسالمي  املذهب  رموز  من  رمزا  لكونه 
ندرة مصادر  ناهيك عن  للسلطة.  املعارض 
القياس املطبوعة ذلك ان اكثر مصادره التي 
رجع اليها  خمطوطة وبعضها طبعت طبعات 
النتائج كام  فأتى بجديد من  حجرية قديمة. 
سنرى.. عىل الرغم من ان طالب املاجستري 
الدكتوراه.  باجلديد مثل طالب  غري مطالب 
علمي  بابتكار  يأيت  ان  عليه  يشرتط  الذي 
جديد يف أطروحته. اما اطروحته للدكتوراه 
فكان الرائد يف تناول موضوع بز فيه اقرانه. 
املوضوع  وكان  املسلمني،  بني   فيه  وحد 
عناية االمة اإلسالمية منذ نشأهتا. )توظيف 
اإلسالمي  الفكر  يف  للنحو  األصوليني 
العلمية  مقدرته  فيه  ظهرت  االصويل(.  
احلوزوية  املتعددة  وثقافته  مواهبه  وتنوع 
واألكاديمية وهو موضوع ال يتصدى له أي 
شخص من طلبة الدراسات الدينية واللغوية 
والفلسفية آنذاك. وما يزال كتابه:  )البحث 
النحوي عند األصوليني( مصدرا رئيسا من 
وقد  املوضوعات.  من  النوع  هذا  مصادر 
طوى النسيان كثريا من الدراسات واالعامل 

ليس  احلكم  وهذا  عرصه.  يف  كتبت  التي 
بعد  ونتيجة  حقيقة،  بل  مغاالة  او  دعوى 
عرصه  نتاج  من  للكثري  والدراسة  االطالع 

العلمي األكاديمي.
احلوزوية  الدراستني  بني  اجلمع  ان   
واألكاديمية والنجاح يف تالقحهام ليس امرا 
يف  رائدا  الدين  مجال  الدكتور  وكان  سهال. 
ذلك. وأنموذجا فريدا قل نظريه، لذلك جاء 
باحلقائق  يتصل  العلمي رصينا خالدا  نتاجه 
الدرس  بني  فاجلمع  وجوهرها  العلمية 
يمثل  الفقه  أصول  وبني  واللغوي  النحوي 
وان  وماهيتهام،  وجوهرمها  العلمني  حقيقة 
العلمية  الدراسة  عن  ينأى  بينهام  الفصل 
فيكون أقرب اىل األغراض التعليمية لذلك 

اتسمت دراسته باجلدة والعمق واألصالة. 
هذا  يف  األخرى  بحوثه  أهم  أما   
املاجستري  رسالته  عن  فضال  املجال، 

وأطروحة الدكتوراه املذكورتني. فهي:
- أصول النحو وصلته وأصول الفقه، جملة 

تراثنا ع2 للسنة الرابعة 1989 
- رأي يف تقييم الكلمة، جملة تراثنا العدد 1 

السنة األوىل 1989 
مل يلتزم الدكتور مجال الدين منهجا   
أنام  واألصولية  النحوية  دراسته  يف  حمددا 
املوضوع  بحسب  متعددة  مناهج  يتبع  كان 
الذي يتناوله، ففي دراسته للقياس استخدم 
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املنهج التكاميل، واملنهج املقارن، ويف كتابه: 
)البحث النحوي عند األصوليني( استخدم 
متحدثا  قال  والتقويمي،  الوصفي  املنهج 
كنت  فألين  الواصف  ))أما  منهجه  عن 
ان  املستطاع  جهد  حاولت  بحيث  مؤرخا 
يكون وصفي خلطوات أصحابه ومسالكهم 
نظرهم  وجهة  أعرض  كنت  ولذلك  دقيقآ، 
أخرى،  أحيانا  وبالتلخيص  أحيانا  بالنص 
بميزة  حمتفظا  التلخيص  هذا  يكون  ان  عىل 
حتليلهم العقيل ملوضوعات البحث وطرائق 
االستدالل عليها.  وأما كوين )مقوما( فألين 

مؤرخ بحيث أيضا ال أؤرخ وقائع ...)8(
ذوي  نظر  وجهة  يعرض  وكان   
من  واألصوليني  النحاة  من  االختصاص 

خمتلف مناهجهم موازنا بينها ومناقشا هلا.  
ثانيا: جهوده يف اإلصالح  والتجديد:

والتجديد  اإلصالح  إىل  الدعوة  إن   
ان  ذلك   هينًا  امرًا  ليس   والتطوير  والتغيري 
ومعارف  مناهج  من  األذهان  يف  يرسخ  ما 
لدى املحافظني، جيعلهم يتصدون ملثل هذه 
املجددين  كل  واجهه  أمر  وهو  الدعوات 

واملصلحني وحتملوا أعباء دعواهتم.  
معارضة  من  الرغم  وعىل   
)املحافظني( التي واجهها الدكتور مصطفى 
إرصارا  إال  ذلك  يزده  مل  الدين،  مجال 
االحتفاالت  مستغاًل  حلملته.  وتصاعدًا 

الدينية التي تقام انذاك. ففي قصيدة له رثى 
هبا احد رجال الدين، سنة 1952 م حتدث 
النجف  الشباب  يف  التي يعيشها  عن املحنة 
االرشف. ختمها يف خطاب لشيوخ املجتمع 

الديني يف االستامع لوجهة نظر الشباب: 
يا قوم حسبكم اخلمول فقد مىض

زمن بفطرهتا تشت الرضُع 
والعرُص عرُص ال يشب وليده

إال ليعجبُه املتقن املبدُع
صونوا مناهجكم  تصونوا دينكم

وابنوا العقول يقْم عليها جممُع 
فالدين ليس يربه يسوسه ُ

شيٌخ بمحراب الدجى يترضع 

سنة1955  أخرى  قصيدة  يف  وقال   
وهي من اشد القصائد عنفًا يف النقد ودعوة 

للتجديد:
والفتنة الكبى ومن آياهتا

ان الذي تنعى العديد االوفُر
حتى لتعذر ناقديك اذا اّدعوا

عقم الطريق بام اتيت يبرش  
فالدين قد غرسته قبلك عصبية

املال دين وقلوهبا املنكُر
ومغالط من راح يقنع نفسه

ان القتاد  إذا  اسقاه  يثمُر
والفتنة الكبى بأن معارشًا
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)منا( تضيُق بام اّدعيت فتنكُر 
حتى كأنك قلت: دين حممد

متفسخ، ونظامه متأخُر 
ومن السعادة ان تكون مغفال

فتظن ان فساد قومك خرُي 

للتجديد،  دعوته  يف  استمر  وهكذا   
صدى  وجد  حتى  مناسبة  كل  مستغاًل 
لدعواته ـ وقبوالً من بعض الشباب الواعي 
فشاركوه يف دعوته اىل جتديد املناهج فكونوا 
التي  )الصارية(  حول  يلتف  دينيا  تيارا  
تقي  الشيخ حممد  املجدد  الفقيه  يرفعها  كان 
احلكيم، وسامحة الشيخ حممد مهدي شمس 

الدين.
التجديد  دعوات  أثمرت  وهكذا   
مجال  الدكتور  قال  فيها)9(.   رائدا  كان  التي 
الدين: ))ويف هناية اخلمسينات 1958 اثمر 
للتغيري  نواة  أول  التيار  هذا  فكان  جهدنا، 
الناطقة  العلمية  واملجلة  الفقه(  )كلية  هي: 
املنهج  وتضمن  النجف(.  )جملة  باسمها 
الذي اعد هلذه الكلية كثريًا مما كنا ندعو اليه 
بحاجة  الديني  الطالب  كان  )مفردات(  من 

اليها..(( )10(
))ان  األخرى  التغيري  ثامر  ومن   
احلوزة  يف  الدراسة  أساليب  بعض  تغريت 
يف  احللقات  نظام  عىل  بقيت  وان  نفسها 

)االمتحانات  ادخلت  فقد  املساجد، 
فيها،  االضافية  الدروس  وبعض  الفصلية( 
القبول اجلديد والدورات  كام شدد يف نظام 

الطالبية)11(.
الدراسة  مناهج  إصالح  إىل  دعوته  ثالثا: 

الدينية 
مجال  مصطفى  الدكتور  أفرد  لقد   
الدين عنوانا يف مقدمة ديوانه هو )الدراسة 
الدينية وحماوالت تطوير املنهج( ففي حديثه 
الدراسات  منهج  تطوير  حماوالت  عن 
احلوزوية عرض أسلوب الدراسة يف اجلامعة 
النجفية ومقرراهتا وحاجتها الدخال بعض 
وأخذها  منهجها  يف  املعارصة  املفردات 
تقتضيه  بام  ادارة شؤهنا  التطور يف  بأسلوب 
إن  فذكر  يسميها..  كام  )العرصنة(  ظروف 
املجددين من طلبة  يشغل  ما  أهم  ذلك من 
من  واحدا  بوصفه  واساتيذها  اجلامعة  هذه 
وأخلصوا  اجلامعة  هذه  من  خترجوا  الذين 
اسالمية  قاعدة  تظل  أن  عىل  وحرصوا  هلا 
أحس  ))كنت  قال:  الدينية،  للمرجعية 
هذه  مقررات  تسببه  الذي  االهتزاز  بعمق 
بأسباب  أخذها  وعدم  ومجودها  اجلامعة 
الشاغل  شغيل  كان  لذلك  املطلوب  التطور 
للناس  فكرة  يوصل  أن  يستطيع  كشاعر 
بأقرب وسيلة وأكثرها اشارة ملخاطبة الذين 
يشعرون مثيل هبذا النقص واجلمود أو الذين 
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هم عىل استعداد للشعور به  لذلك حشدت 
كل طاقتي وأنا أشارك يف كثري من احلفالت 
أو  الدين  مراجع  أحد  لتكريم  تعقد  التي 

تأبينه ((. )12( 
أوائل  يف  الدين  مجال  شارك  وقد   
حممد  الشيخ  تأبني  حفالت  يف  اخلمسينيات 
الدين  مراجع  احد  وهو   - ياسني  ال  رضا 
العظام -بقصيدة نرشت يف جملتي )البيان ( 
النجفية و )األلواح اللبنانية( حتدث فيها عن 
عندئذ  األزهرية  اجلامعة  يف  الدراسة  تطور 
طلب من مراجع الدين النظر بجدية لتطور 

الدراسة يف اجلامعة النجفية.
اتبعه  الذي  املقارن  املنهج  إن   
دراساته  يف  الدين  مجال  مصطفى  الدكتور 
عىل  الفقه  تيسري  ونتائجه  أهدافه  من  كان 
الفقهية  اآلراء  ترجيح  املسلمني. من خالل 
املعارص،  املسلمني  لواقع  متثيال  األكثر 
والتي تسهم يف إصالح الواقع الذي يعيشه 
املسلمون، فضال عن التقريب بني املذاهب 

الذي مر ذكره.
مصطفى  الشاعر  به  أنامز  ومما   
خلدمه  الشعر  يوظف  كان  انه  الدين  مجال 
وشعبه.  وطنه  مهوم  به  يعالج  وشعبه،  امته 
ويستعمل شعره أيضا لتغيري الواقع العلمي 
وحتريك  والسيايس يف عرصه،  واالجتامعي 
اجلمود الذي كان يغلف احلركة العلمية يف 

بيئته، من ذلك انه حشد كل طاقاته مستعمال 
الدينية  اجلامعة  مقررات  مجود  ليثري  الشعر 
املطلوب.  التطور  بجلباب  أخذها  وعدم 
اىل  األفكار  لتوصيل  أقرب وسيلة  أنه  ذلك 
منهج  ناقدي  حلامس  اثارة   وأكثرها  الناس 
فيها  ناشد  كثرية  قصائد  نظم  فقد  احلوزة. 
مراجع الدين النظر بجدية لتطوير الدراسة 

يف اجلامعة الدينية النجفية، من ذلك قوله:
هذه ) املناهج( أطامر مهلهلة

مرت عىل نسجها االحداث والعرص 
       وسوف يأيت زمان ال ترون هبا

اال خيوطا هلمس الريح تنترش 

الفصل الثاين: جهوده يف النحو:   
التيسري  حماوالت  درست  عندما   
أقسام  عىل  وصنفتها  املعارص  النحوي 
حماولة  اذكر  مل  إياها،  مستقصيا  ومراحل 
مصطفى  الدكتور  لدى  النحوي  التيسري 
األوىل:  الدكتوراه  أطروحة  يف  الدين  مجال 
حماوالت  ضوء  يف  النحوي  ))اخلالف 
التيسري احلديثة(()13(،  ذلك اين عىل الرغم 
عند  النحوي  )البحث  بكتابه:  إعجايب  من 
قراءة  كانت  اياه  قراءيت  لكن  األصوليني( 
وانشغايل  آنذاك  الوقت  لضيق  رسيعة 
النحوي،  التيسري  باستقصاء مجيع حماوالت 
لذا كنت أظن انه بعيد عن التيسري النحوي 
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آراء  ومناقشة  عقلية  دراسات  من  حيويه  ملا 
كتبه  عناوين  أن  أيضا  وظننت  األصوليني 
األخرى كذلك ال تتصل بالتيسري النحوي،  
وبعد اطالعي عىل جهوده فيام بعد وجدهتا 
وسبب  وجتديده.  النحو  تيسري  صلب  يف 
ضمن  حماولته  وضع  استبعد  جعلني  اخر 
املعارص،  النحوي  التيسري  حماوالت 
والتصنيف الشامل الذي صنعته هلا. هو إن 
الدين  مجال  الدكتور  يعدوا  مل  قبيل  الباحثني 
النحوي.  التيسري  حماوالت  أصحاب  من 
وعىل الرغم من ذلك فقد  بقي يف نفيس منه 
االنتهاء  بعد  لدراسته   النية  وعقدت  يشء 

من كتابة الدكتوراه.
مفهوم التيسري والتجديد واالصالح:

واإلصالح   والتجديد  التيسري   
والتبسيط  والتقريب  والتعديل  واالحياء 
يف  شاعت  مصطلحات  وغريها،  والوضع 
يتفقوا  مل  املعارصين  لكن  احلارض،  العرص 
بني  فرق  وثمة  مدلوالهتا،  عىل  االتفاق  كل 
مدلول كل مصطلح، وإْن كانت تصّب كلُّها 

يف جمرى تيسري الدرس النحوي.
فأما )التيسري( فقد اختلف أصحاب   
التيسري يف مفهومه، فمنهم من يراه:  االلتزام 
النحو  وتبويب  الرتبوي  التدريس  بطرائق 
معاجلة  يراه:  وبعضهم  حديثا)14(.  تبويبا 
يعتمد  بحيث  حديثة  معاجلة  النحو  منهج 

مناهج البحث اللغوي،الوصفية واملقارنة و 
التارخيية)15( وبعضهم يراه:تغيريا يف األحكام 
والقواعد بحيث حتصل السهولة املطلوبة، إْذ 
إّن غاية التيسري، التسهيل، و القضاء عىل كل 
صعوبة وعرس يف تعلم النحو، وهو جيب أن 
ال يمس الرتكيب واالعراب)16(. وبعضهم 
القدامى)17(،  آراء  من  األسهل  اختيار  يراه: 
وبعضهم يراه مقصورًا عىل جتريد النحو من 
الدخائل العقلية كالفلسفة و املنطق و نظرية  

العامل، وغري ذلك)18(، 

يدعو  اجتاه  فهو  )التجديد(  أّما   
ذلك  من  أبعد  اىل  التيسري  فكرة  جتاوز  اىل، 
بنحو  املنهج واالتيان  تغيري يف  اىل  للوصول 
جديد، وال يعني دائام اإلنسالخ من القديم 
لتفسري  برمته، بل هو حماولة  والعزوف عنه 
يبقي  و  العرص  يالئم  تفسريا جديدا  القديم 
وغريه  اجلواري  فعله  ما  وهذا  القديم،  عىل 

من أصحاب التيسري)19(.
االحياء،  مصطلحات  تنأى  وال   
هبا  أريد  إنام  و  والتعديل،  واإلصالح 
تكون  أن  األول،  املقام  يف  أصحاهبا  عند 
ذلك  تيسري،  عملية  لكل  وممهدة  سابقة 
واإلحياء  التجديد  نتائج  اىل  ينظرون   اهنم 
لتقديمه  املنتقي  نظرة  والتعديل  واإلصالح 
عىل وفق أساليب عملية وتعليمية حيددوهنا 
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ويدعون اليها)20(.
حماوالت التيسري النحوي: 

النحوي  التيسري  حماوالت  ان   
يمكن  ولكن  كلها  حرصها  يمكن  ال  كثرية 

تصنيفها كاآليت:
مثل  املوضوعات)21(  وفق  عىل  تصنيف   -
املسائل  تبسيط   و  االعراب،  الغاء  فكرة 
التعديل،  او  االستنباط  طريق  عن  النحوية 
والتلخيص  االنتخاب  اىل  والدعوة 
عىل  واالعتامد  الكوفيني  بمذهب  واالهتامم 
القرآن، وربط النحو بالعلوم االسالمية مثل 
مجال  الدكتور  به  قام  ما  وهذا  الفقه  أصول 

الدين.. وغري ذلك.
وقد  واجلزئية)22(:  الشاملة  املحاوالت   -
والدعوات)23(   املحاوالت  بعضهم  سامها 
املحاولة  شمول  االعتبار  بنظر  واضعا 
الدارسة  يف  شموهلا  عدم  أو  النحو  أبواب 

والتفصيل)24(. 
وكانت حماولة الدكتور مجال الدين   
جزئية ذلك أنه مل يتناول مجيع أبواب النحو، 
لكنها شاملة من حيث عنايته بأصول النحو 
واألسس التي شيد عليها. ال سيام القياس. 

وقد قالوا: 
انام النحو قياس يتبع)25( 

- تصنيف عىل وفق الغاية واهلدف)26(: ثمة 
متسرتة  مشبوها،  اجتاها  اجتهت  حماوالت 

الغاء  اىل  فدعت  النحوي،  التيسري  بغطاء 
جورج  مثل  والفصحى  النحو  أو  االعراب 
الكفوري، وأنيس فرحية، وسالمة موسى... 
وغريهم وهي ترمي من وراء ذلك اىل النيل 
وكان  واإلسالم.  والعروبة  العربية  من 
يروم  وال  عنها.  بعيدا  الدين  مجال  الدكتور 
يف جهوده اال اإلصالح والتجديد والتيسري.
مجال  مصطفى  الدكتور  حماولة  وكانت       
من  جزئية  العريب  النحو  تيسري  يف  الدين 
حيث  وبحوثه،  كتبه  يف  املبثوثة  آرائه  خالل 
من  كانت  لكنها  بحثا.  أو  كتابا  هلا  يفرد  مل 
بالنظر  النحو  تناولت  التي  املحاوالت  أهم 
آنذاك.  اجلديدة  الالمعة  واألفكار  الثاقب، 
حماوالت  درسوا  الذين  الدارسني  لكن 
هذه،  حماولته  اىل  ينتبهوا  مل  النحوي  التيسري 
والسبب  وعمقها.  أمهيتها  من  الرغم  عىل 
ربام يكمن باملوضوعات العقلية التي تناوهلا. 
لعلم  دراسته  خالل  من  النحو  درس  فقد 
وكان  وغريمها.  الفقهي  والقياس  األصول 
املوضوعات  عن  ينؤون  التيسري  أصحاب 

العقلية يف دراسة النحو.
اليه  ينتمي  الذي  املنهج  سأتناول   
جهوده  يف  الدين  مجال  مصطفى  الدكتور 

النحوية :-
-   التيسري النحوي والعلوم االسالمية:-

املعامل،  واضح  نحوي  منهج  ثمة   
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الدارسات  يف  التأثري  كبري  املالمح،  بارز 
النحاة  تأثر  هو  خاصة.  القديمة  النحوية 
بالدراسات اإلسالمية وبمناهجها كأصول 
وعلم  والتفسري،  احلديث،  وعلم   الفقه، 
وغريها.  واجلدل  اخلالف  وعلم  الكالم، 
اللغوية  العلوم  العلوم،  هذه  عايشت  فقد 
ونشأت معها يف بيئة واحدة لذا أّثر بعضها يف 
بعض و أفاد منها)27( فام من كتاب من كتب 
أصول الفقه اال وقد شغلت منه موضوعات 
ليس  حيزا  والبالغة  واللغة  كالنحو  العربية 
مباحث  وأميزها  أظهرها  ولعل  بالصغري 
الرشط واالستثناء واحلقيقة واملجاز ومعاين 
حلظت  وقد  واألدوات(()28(.  احلروف 
شكل  األندلس  يف  الظاهري  املذهب  أّن 
الفقهية  بالدارسات  التأثر  هذا  أشكال  من 
والسادس  اخلامس  القرنني  يف  اشتد  الذي 
أبن حزم األندليس، وأبن  يد  اهلجريني عىل 
مضاء القرطبي، وهو منهج قام عىل العناية 

بظاهر النص وابطال القياس)29(.
اإلسالمية  العلوم  ثأثري  شاع  وقد   
القرنني  يف  بارزا  تأثريًا  النحوي  الدرس  يف 
والشام  مرص  يف  اهلجريني  والثامن  السابع 
خاصة. فظهر اجتاه يف النحو متّيز بدراسات 
أيضا  ومتيز  كثرية.  واجتهادات  مهمة 
فلك  يف  يدور  الذي  اللغوي  املجاز  بانكار 
يف  الزيادة  ادعاء  وانكار  اإلهلية.  الصفات 

بالقراءات  واالحتجاج  الكريم.  القرآن 
عىل  احلمل  اىل  والدعوة  منها،  الشاّذ  حتى 
َمْن  وخري  املسائل)30(  من  كثري  يف  الظاهر 
الفقيه  احلاجب  ابن  االجتاه:  هذا  مّثل 
يف  مّبزا  كان  فقد  )646هـ(،  النحوي 
حيان  أبو  كان  كالميا،  فقيها،  األصول، 
الفقهاء()31(.  )نحو  بأهنا  كافيته  ينعت 
األنباري)577هـ(  البكات  أبو  وتأثر 
حنيفة  وأيب  الشافعي  بني  اخلالفية  باملسائل 
املشهور:  كتابه  يف  واسلوهبا،  ترتيبها  و 
ومنهم  اخلالف()32(  مسائل  يف  )االنصاف 
 682( القرايف  الدين  شهاب  العباس  أبو 
اماما  كان  احلاجب  ابن  تلميذ  هـ()33(. 
كتابه:  ومنها  واألصول،  الفقه  يف  بارعا 
حاول  االستثناء(.  أحكام  يف  )االستغناء 
والنحاة  األصوليني  بني  التوفيق  فيه  القرايف 
ابن  العالئي  واحلافظ  االستثناء)34(  باب  يف 
الفقه  يف  اماما  كان  )761هـ(،  كْيكلدي)35( 
والنحو واألصول لكنه برع يف احلديث حتى 
ُعّد من احلّفاظ، له مصنّفات كثرية يف الفقه 
واألصول والتفسري واحلديث والنحو منها: 
اتبع   ،) املزيدة  الواو  يف  املفيدة  )الفصول 
النحو  بني  يربط  الذي  املذكور  املنهج  فيه 
يف  يقترص  ))ال  فهو  اإلسالمية.  والعلوم 
بحثه الواو عىل القضايا النحوية والرصفية، 
كام هو احلال يف مصنفات النحاة الذين أّلفوا 
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ثقافته   من  عليها  يضفي  بل  احلروف،  يف 
بالواو من األصول  تعّلق  ماله  الواسعة كل 
وغريها(()36(  والبالغة  والتفسري  والفقه 
فله  االجتاه،  هذا  يف  السيوطي  عد  ويمكن 
يف  الفقهاء  بمنهج  تأثر  وقد  الفقه.  يف  كتب 

كتابه )االشباء والنظائر ( ( )37(. 
أصحاب  من  املحدثني  موقف  أما   
فقد  النحو،  يف  االجتاه  هذا  من  التيسري 
اختلفوا فيه فرفضُه بعضهم وعّده سببا من 
أسباب تعقيد النحو)38((. ونجد فئة أخرى 
دعت اىل هذا االجتاه، ورأته سبيال من سبل 
التيسري املهمة، وأصال البّد من الرجوع اليه 
بعمل  االحتذاء  وهو  النحو،  كيان  فهم  يف 
الفقهاء و بمناهجهم التي متيل اىل نبذ املشقة 
واألنسب  واأليرس  األسهل  الرأي  واختيار 
مسايرة  احلارض  العرص  يف  الفقهاء  فعل  كام 
ربط  اىل  الفئة  هذه  دعت  لقد  للحياة)39(. 
يف  الفقهاء  مناهج  واحتذاء  بالفقة  النحو 

التأليف)40(.
املوضوعات  أن  من  الرغم  وعىل   
الدين  مجال  الدكتور  تناوهلا  التي  النحوية 
عقلية يف ظاهرها وذلك يتقاطع مع التيسري 
جهوده  يف  البحث  بعد  انني  إال  النحوي، 
يبحث  وجدته  ودراساته  وآرائه  اللغوية 
يدعو  وكان  النحوي  التيسري  صلب  يف 
عن  فضال  رصحية)41(.   دعوات  ذلك  اىل 

وجوهرها  النحو  لفلسفة  تناوله  فان  ذلك 
ومن  علمية،  عقلية  حماكمة  وحماكمتها 
األصول،  وعلم  النحو  بني  ربطه  خالل 
فابن  النحوي.  التيسري  ضمن  ذلك  يدخله 
الذي  )925هـ(  الظاهري  القرطبي  مضاء 
ذلك  يف  يصدر  كان  نحوهم  النحاة  عىل  رد 
من خالل مذهبه الفقهي الظاهري الذي رد 
عىل الفقهاء مذاهبهم الفقهية. فجاء بأفكار 
مبتكرة صدرت من جرأة  كبرية وفهم عميق 
للنحو، وذكاء وقاد تتفق مع املنهج اللغوي 
العامل  نظرية  إلغاء  اىل  دعا  فقد  احلديث 
التي أسس عليها النحو العريب، ودعا ايضا 
والثوالث  الثواين  والعلل  القياس  الغاء  اىل 
ودعا  العلمية،  وغري  النحوية  والتامرين 
مما  ذلك  وغري  للنحو،  جديد  تصنيف  اىل 
أماله عليه مذهبه الفقهي الظاهري وثورته 
النحو  عىل  وانعكس  املالكي،  املذهب  عىل 
رائد  القرطبي  مضاء  ابن  عد  ذلك  ومع 
التيسري النحوي، وهاديا ألصحاب التيسري 
التيسري  حماوالت  تعرف  ومل  املعارص)42(. 
النحوي ومل تبدأ اال بعد ظهور كتابه:  ))الرد 
املاسة  احلاجة  من  الرغم  عىل  النحاة((  عىل 

اىل التيسري النحوي.
مصطفى  الدكتور  فهم  ينأى  وال   
مجال الدين ومناقشته لقضايا النحو املرتبطة 
بأصول الفقه، عن فهم ابن مضاء القرطبي 
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كثريا.  لذلك يمكن عده من كبار أصحاب 
التي  النحوية  آرائه  فمن  املعارص.   التيسري 
النحو  الصالح  حماولة  تعد  أن  يمكن 

وجتديده:
-  ))اإلعراب ليس هو املعنى النحوي، وال 
الدال عىل املعنى النحوي بل هو )عالمة( ان 
الكلمة حتمل معنى نحويا خاصا، فالفاعلية 
واملفعولية مثال معنى من هذه املعاين النحوية 
اما تركيب  بدال هو:  الفعل  دل عليه اسناد 
اجلملة كاملة او صيغة الفعل، وعالمة ذلك 
العالمة  هذه  ان  بدليل  الفتحة،  او  الضمة 
املبنيات، مع  احيانا كام يف  تفقد )عالميتها( 
اثر  انه  عىل  يدل  هذا  النحوي،  املعنى  بقاء 
من اثار اإلسناد واالعراب(()43(. وهو رأي 
واصالحه،  النحو  جتديد  يف  يسهم  جديد، 
اىل  أقرب  مدريس  نحو  لتقديم  تطبيقه  ويف 
نظرة  اىل  يستند  ألنه  وفهمه،  النحو  حقيقة 
اىل  ويدعو  النحو،  جلوهر  دقيق  وفهم  ثاقبة 

تصحيح مسار الدراسات النحوية.
أصول  ان  النحو:  اصول  يف  آرائه  ومن    -
ان  اال  والقياس،  السامع  تتعدى  ال  النحو 
واحدا  ليس  منهام  والنحوي  الفقيه  مورد 
فهناك  السامع  أما  الوارد،  نظر  الختالف 
والنحويني  الفقهاء  بني  مشرتكة  نصوص 
امهها القرآن والسنة، ولكنه يصعب التوحيد 

بني مناهج البحث فيها.

السامع  عدا  األصول  سائر  اما   
واالستحسان  )االمجاع  وهي:  والقياس 
واالستصحاب( فهي اىل الوهم اقرب منها 
اىل الظن، وسبب ظهورها هو تقليد النحاة 
ملذاهب الفقهاء)44(.  ان اصول النحو وادلته 
يف  النحاة  اليها  استند  التي  االسس  هي 
ارساء قواعد النحو.  ومناقشتها تعد اساس 
ال  مطرد  نحو  لبناء  والتجديد،  اإلصالح 

تقاطع بينه وبني أصوله التي يبنى عليها.
النحوي  لدى  النص  داللة  آرائه:  ومن    -

قطعية ولدى الفقيه ظنية)45(.
الذين  األوائل  الدين من  والدكتور مجال   -
نبهوا اىل أن قلة االحتجاج باحلديث النبوي 
مذهبية  فكرية  أسباب  اىل  يعود  الرشيف 
التي سادت  املضطربة  وسياسية واالوضاع 
دعوى  من  وسخر  األوائل.  النحاة  بيئة 
رواية  يف  واللحن  باملعنى)46(،  الرواية 

احلديث.
  -  ومن نتائجه يف كتابه )البحث النحوي 
ذلك  من  ))واصل  قال:  األصوليني(  عند 
الرسالة من )نحو  ما قدمته هذه  ان  اىل  كله 
طبيعة  اىل  اقرب  األصوليني  عند  الداللة( 
عند  اإلعراب(  )نحو  من  النحوي  الدرس 
الدارسون  رآه  ما  أن  اىل  أصل  كام  النحاة، 
توصل  ما  دمج  وجوب  من  املعارصون، 
اليه عبد القاهر من علم )املعاين( بام توصل 
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ليكون  اإلعراب(  )علم  من  النحاة  اليه 
اغراض  فهم  عىل  يعني  عريب(  )نحو  لنا 
العرب ومقاصدهم هو كالم عىل جانب من 
الوجاهة لوال انه يغفل ما بحثه األصوليون 
من )نحو الداللة( وهو يف رأيي اقدم عهدا 
علم  قدمه  مما  نتائج  وأصوب  دقة،  واكثر 
اإلغفال،  هذا  يف  السبب  ولعل  املعاين، 
متناول  يف  كان  القاهر  عبد  قدمه  ما  ان 
الدارسني أما ما قدمه األصوليون فقد غلفه 
منهجهم العقيل بغالف سميك جيعله بعيدا 
هذه  كانت  ولذلك  احلديث،  الدرس  عن 

الرسالة)47(.
من  اليه  توصل  ما  ضوء  ويف   
اخر  يف  دعا  اإلعراب  ونحو  الداللة  نحو 
عىل  يقوم  جديد  عريب  نحو  وضع  إىل  كتابة 
الداللة(  )نحو  من    األصوليون  ماقدمه 
اإلعراب(، وما  )نحو  النحاة من  قدمه  وما 
التي  األسلوب(  )نحو  البالغيون من  قدمه 

وضحها يف الرسالة.
موقفه من العامل النحوي:

مجال  مصطفى  الدكتور  موقف  أما   
الدين من العامل النحوي فلم يدع اىل الغائه 
حماوالت  أصحاب  جل  ذلك  اىل  دعا  كام 
ذلك  أن  لعلمه  املعارص  النحوي  التيسري 
العامل  نظرية  عن  بديل  وال  يصح  ال  أمر 
يدعو  كان  لكنه  ودراسته،  النحو  تعليم  يف 

اىل تشذيب هذه النظرية التي يؤسس عليها 
الدرس النحوي.

واحلق أّن الدرس النحوي ال يمكنه   
وسيلة  أيرس  ألنه  العامل  عن  االستغناء 
لتعقيد  العامل سببا  النحو، ومل يكن  لتعليم 
العامل  سيام  ال  بعضهم  زعم  كام  النحو 
بأنه  االوائل  النحاة  عرفه  الذي  اللغوي)48( 
الذي  باملنطق  املتأثر  غري  االعراب،  جيلب 
ومن  العامل)49(،  فأفسد  مؤخرا  دخل 
والقصد  اخلالف،  عىل  االعراب  أمثلته: 
اليه وغري ذلك مما تنّبه اليه القدامى كاخلليل 
 538( الطراوة  كابن  تابعهام  ومن  وسيبويه 
فرسا  فقد  هـ(   581( السهييل  وتلميذه  هـ( 
مفهوم  ضوء  يف  النصب  حاالت  من  كثريا 
املخالفة كاالستثناء ومتام الكالم مثـــل: )له 
عرشون درمها(، والقصد اليه مثل )سبحان 

اهلل( و )ويل زيد و وحيه()50(. 
الفصل الثالث:

النحو وعلم األصول:
إّن قضية تأّثر النحو بالعلوم العقلية   
كالفلسفة واملنطق اليوناين والنحو الرسياين 
دارسون  تناوهلا  قد  قضية  ذلك،  اىل  وما 
كثريون، عرب ومسترشقون واختلفوا فيها، 
فمنهم من أّيد ذلك ومنهم من عارضه)51(. 
العلوم  هذه  إّن  هذا  يف  الفصل  والقول 
اللغة  علوم  نشأة  يف  تؤّثر  مل  االسالمية  غري 
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ترمجة  شاعت  أْن  بعد  أثرت  وإنام  العربية، 
عدد من كتب الفلسفة واملنطق أي يف القرن 

الرابع اهلجري)52(. 
النحاة  أّن  يعني  ال  املنهج  هذا  إّن   
قد سلكوا فيه مسلكا فلسفيا أو أهنم تأثروا 
عند  واضح  منهج  لكنه  الفالسفة،  بمناهج 
مذاهب  اعتنقوا  الذين  النحاة،  من  كثري 
االعتزال وعلم الكالم، وهو الطريق الذي 

فرض التأثري عىل النتاج النحوي.
فأمهها  املنهج  هذا  مالمح  أّما   
واجلدل  احلوار  أساليب  اتباع  وأبرزها)53(: 
واحلجاج)54(، والعناية باحلدود التي اجتهت 
مؤلفات  يف  ذلك  نجد  كام  منطقيا  اجتاها 
وابن  احلاجب  وابن  والزجاج  كيسان  ابن 
عصفور)55(، والتعليل وهو من اهّم مظاهر 
عن  خيتلف  هو  و  اليوناين،  باملنطق  التاثر 
الفطري.  النحوي  أو  اللغوي  التعليل 
وأيب  الفاريس  عيل  أيب  عند  ذلك  نجد  كام 
البكات األنباري وابن احلاجب)56(، فضاًل 
عن كثرة ورود الفاظ املناطقة والفالسفة يف 

بعض املؤلفات النحوية)57(.
لقد عارض عدد من النحاة القدامى   
هذا االجتاه يف النحو، وهامجوا النحاة الذين 
محل  اىل  ودعوا  واملنطق  النحو  بني  خلطوا 
كل صناعة عىل قوانينها املتعارف عليها)58(.

أما موقف أصحاب التيسري من هذا   

بل هامجوه وعّدوه سببا  نقدوه  فقد  االجتاه، 
وصعوبته.  العريب  النحو  تعقيد  أسباب  من 
املرفوضة  واملعمول  العامل  نظرية  وانتشار 

لدهيم)59(.
رمحه   - الدين  مجال  الدكتور  وكان   
الصلة  هذه  دراسة  يف  رائدا    - تعاىل  اهلل 
عزف  بعدما  األصول  وعلم  النحو  بني 
الطريق  هذا  يف  السلوك  عن  املعارصون 
اثار  من  الرغم  عىل  لعرسها  البحوث  من 
علم  يف  الواضحة  األصول  وعلم  املنطق 
البحث يف  النحو وأصوله. وكان هدفه من 
خدمة  يف  اإلسهام  هو  األصوليني(  )نحو 
التي  اللغوية  املعرفة  حقول  من  احلقل  هذا 
عزف عنها معارصوه. لذلك مل يكن مألوفا 
البحث  بفروع  املتخصصني  الدارسني  بني 
اللغوي هذا النوع من الدراسات ويرى أن 
اللغة  الفقهاء واألصوليني يف حقول  جهود 
العربية.  علوم  داريس  عىل  جديدة  العربية 
قال يف مستهل كتابه: ))البحث النحوي عند 
االصوليني((: ))موضوع قد يبدو غريبا عىل 
العربية يف جامعاتنا. فكثري من  اللغة  أقسام 
الدارسني املحدثني مل يتيرس هلم االطالع عىل 
الفقه( يف  املعرفة )أصول  ما هلذا احلقل من 
عليهم  وأخذ  النحوية((.  الدراسة  مشاركة 
علم  عىل  واسعا  اطالعا   يطلعوا  مل  أهنم 
أصول الفقه وصلته بعلم النحو.  واخذ عىل 
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كبار علامء اللغة العرب املعارصين. امهاهلم  
الصلة بني املعنى لدى األصوليني واملناطقة, 
ما  بغربة  االحساس  هذا  ))من  قال:    ثم 
بني  النحوي  للدرس  الفقه(  )أصول  قدمه 
املجددين  واملبدعني  العربية  اللغة  اقسام 
الرسالة  هذه  فكرة  انطلقت   , اساتذهتا  من 
لتكون صلة الرحم بني هذا البحث النحوي 
وذوي  أهله  من  الناشئني  وبني  الغريب 

قرباه((.
  

وأصوله،  الفقه  بني  التفاعل  ان   
والنحو وأصوله صورة من صور االتصال 
ومنها  العربية  وعلوم  الرشعية  العلوم  بني 
اىل  ونزوعها  تدوينها  بعد  السيام  النحو. 
كانت  ان  بعد  املعامل  الواضح  التحديد 
خمتلطة. وان التأثر والتأثري بني النحو والفقه 
وأصوله كان كبريا ذلك ان علم اصول الفقه 
الكريم  )الكتاب  الفقه:   ادلة  علم  هو  أنام 
والسنة الرشيفة( فال بد للفقيه ان يكون عاملا 
وقوانينها  بارسارها  حميطا  واصوهلا  باللغة 
وكان ذلك رشطا يف رتبة االجتهاد وفرض 
الفقه  مسائل  بني  ربط  من  واول  كفاية)60( 
ومسائل النحو هو حممد بن احلسن الشيباين 
الكبري(  )اجلامع  كتابه  يف  حنيفة  ايب  تلميذ 
النحاة.  له  يعجب  وكان  )االيامن(  باب 
النمط من  بابا واسعا يف ذلك  وقد فتح هلم 

اشتهرت  مسائل  له  وكانت  الدراسات)61(. 
مبنية عىل دقائق اللغة والنحو، وقد تعجب 
تغلغله  من  )377هـ(  الفاريس  عيل  ابو 
الرازي  بكر  ابو  عليه  اثنى  وكذلك  بالنحو 
مسعدة  بن  سعيد  واألوسط  واألخفش 
ملفصل  رشحه  يف  يعيش  وابن  والزخمرشي 
الزخمرشي)62( تدل عىل رسوخ قدم صاحبها 
علم  أصول  عىل  الفقه  وبناء  النحو  علم  يف 

النحو مثال قوله: 
إذا قال:)أي عبيدي رضبك فهو حر( 

فرضبه اجلميع )عتقوا( مجيعهم 
ولو قال )أي عبدي رضبته فهو حر(

فرضبه اجلميع مل يعتق اال األول منهم 
اسند  اذا  إال  فيه  عموم  ال  الضمري  ان  ذلك 
اىل فاعل عام الضمري:----- )ك( واي = 

عموم احلكم 
حكم  خاص(=  خماطب  و)خب  )ت(   -

خاص.
بمؤلفاهتم  األصوليون  أحلق  ولقد   
مبحثا سموه )املبادئ اللغوية( او )األصول 
تربو  تكاد  األلفاظ(  )مباحث  او  اللفظية( 
كثريا من  كتبهم، شملت  عىل نصف حجم 
واللغة،  والبالغة  والرصف  النحو  ابواب 
دقة  أكثر  هي  أصلية  مباحث  ومعظمها 
وشموال من دراسة النحوين واللغوين)63(.

اللغوية  املباحث  بني  خالف  وثمة   
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النحاة  بعض  به  مأل   ما  وبني  لألصوليني 
خرجوها  التي  املسائل  من  كتبهم  والفقهاء 
النحاة  تأثر  عن  ينأى  وهذا  نحوية.  خمارج 
كان  والتأثري  التأثر  ان  أي  والفقهاء  بالفقه 
متبادال وقد شاعت هذه الظاهرة يف العصور 
املتأخرة ويف الغالب كان تأثر النحاة بالفقهاء 
واألصوليني يف وضع كتب عىل غرار كتبهم 
رتبه  األنباري  بركات  اليب  اإلنصاف  نحو 
الشافعي  بني  اخلالفية  املسائل  ترتيب  عىل 
وأيب حنيفة ومن أشهر الكتب التي خرجت 
اليب  اخلصائص  الفقه:  واصول  النحو  بني 
السهييل  وامايل  احلاجب،  ابن  جني، وكتب 
ونتائج الفكر للسهييل، وبدائع الفوائد البن 
قيم اجلوزية واالستغناء يف احكام االستثناء 
املزيدة  الواو  يف  املفيدة  والفصول  للقرايف، 
تفرق  ما  مجع  مصدر  واهم  كيكلدي.  البن 
من املسائل يف كتب الفقه والنحو: )الكوكب 
الدري يف ختريج القواعد النحوية عىل األصول 
الفقهية( جلامل الدين االستوي 772هـ وهو 
درس عميل للتفاعل بني النحو والفقه، الذي 
بدأه حممد بن احلسن الشيباين. وقد مجع الفروع 
الفقهية منزلة عىل القواعد النحوية وعد املسائل 
النحوية هي األساس الذي تبني عليه األحكام 
الفقهية.  فالنحو أصل يف الكتاب، والفقه فرع 

مبني عليه.
املسألة  يذكر  فكان  منهجه  اما   

ثم  الفقهية  باملسألة  يتبعها  ثم  أوال  النحوية 
يستخلص احلكم الفقهي املبني عىل تفصيل 
القواعد النحوية يذكر املسالة النحوية مهذبة 
منقحة خمترصة. ثم يذكر ما يتفرع عليها من 

الفروع الفقهية)64(.
فائدة  كبري  جيد  ال  الدارس  لكن   
اهنا  ذلك  الدراسات،  من  النوع  هذا  من 
التضيف جديدا مهام للدرس النحوي. قال 
حمقق كتاب الكوكب الدري: الدكتور حممد 
ذلك:   يف  الروايات  رسد  بعد  عواد  حسن 
النحو  طرائق  اختاذ  يف  النحوي  اجلهد  ))ان 
يتصف  مل  الفقه،  مسائل  عليه  تقام  أساسا 
الفقهي  اجلهد  هبا  اتصف  التي  باجلدية 
الروايات  ان  الفقهاء،ذلك  قبل  من  املبذول 
التي سقناها بشكل عام ادخل يف باب امللح 
والنوادر منها اىل تأسيس فن من فنون قائم 
منهام  كل  والنحو  الفقه  علمي  ربط  عىل 

باآلخر(()65(.
مصطفى  الدكتور  عبقرية  تكمن   
دراسة  املوضوع  درس  انه  يف  الدين  مجال 
واألصويل  النحوي  للفكر  جديدًا  اضافت 
كالمها.  ومل يشغل نفسه بالدراسة الشكلية 
للفقهاء والنحاة املتمثلة بالروايات التي هي 
الرصني  العلم  والنوادر من  امللح  اىل  أقرب 
هدف  هي  التي  الداللة  عىل  مركزًا  املحدد. 
االصويل  بني  العالقة  العلامء،موضحا 
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والنحوي. مبينا مقدار حاجة األصوليني اىل 
النتائج  وقيمة  بحثهم،  وطبيعة  النحو  علم 
علمية  قضايا  مثريًا  إليها)66(    توصلوا  التي 
مقيام  ودقيقة،  فكرية  مسائل  مناقشا  مهمة 
اجلهد الذي بذله األصوليون يف دراسة اللغة 
امرين  بني  مفرقا  القراين،  بالنص  املتمثلة 
األصويل  النحو  قيمة  عىل  للوقوف  مهمني 

هي: 
استنباطهم  يف  األصوليون  أكان   
قرر  ما  عىل  معتمدين  النحوية  الداللة 
النحاة: سيبويه واملبد وغريمها، أم توصلوا 
اىل تلك الدالالت باستقرائهم للغة العرب 
ام  موافقًا  أكان  سواء  نحوا  واستنتاجهم 
ستكون  وبذلك  اللغويني.  لنحو  خمالفأ 
دراسته ذات فائدة كام يقول)67( ويرى توقف 
ذلك عىل وجهة نظرهم يف وجوب االجتهاد 
خمالفتهم  وعىل  وجوبه.  وعدم  العربية  يف 
للنحوين واعتبار ما توصلوا اليه حجة عىل 
شيئا  أضافوا  وهل  النحاة.  اليه  توصل  ما 
اىل  وتوصل  النحوي)68(  البحث  عنه  غفل 
ان األصوليني بذلوا جهدهم يف جمال اقرب 
أمثال  النحاة)69(.  بذله  مما  النحو  طبيعة  اىل 
ابن حزم الظاهري، كذلك بحوث املدرسة 
داللته  يف  األرشف  النجف  يف  األصولية 

عندهم عىل الزمن بامدته وهيأته)70(.
     قال رمحه اهلل: ))ركز األصوليون موضع 

والصيغة  االداة  عليه  تدل  فيام  نظرهم 
يساعد  نسبي  معنًى  من  اخلاص  والرتكيب 
ضمن  تؤدي  بحيث  اللغة  الفاظ  ربط  عىل 
املعنى  مع  اخلاص  املعجمي  معناها  ربطها 
اثناء  يف  عنه  للتعبري  الكلمة  وظفت  الذي 
النحو عندهم ال ترتيب  التأليف، وهذا هو 
القرآن  به  نزل  الذي  لكالمهم  العرب 
يعّب  التي  الكالم  معاين  يفهم  وبه  الكريم، 
عنها باختالف حركات وبناء االلفاظ)71( اما 
النحاة فقد ادركوا هذه املعاين النحوية وقد 
واملفعولية  الفاعلية  اصطالحات:  وصفوا 
وغريها،لكن النحاة املتأخرين اشتغلوا بعمل 
االلفاظ والتحدث باحلركات، لذا يرى حصيلة 
بحث األصوليني هو ما نستطيع ان نسميه ب 
)نحو الداللة( وحصيلة بحث النحويني هو ما 

نسميه ب )نحو االعراب()72(. 
النحاة جهدهم وما  يبخس  مل  لكنه   
)نحو  ان  ويرى  قواعد،  من  اليه  توصلوا 
الداللة  نحو  فصول  من  فصل  االعراب( 
يكون  أن  جيب  لكن  األصوليني(،  )نحو 
وليس  النحوي  الدرس  فصول  من  فصال 

هو كل الدرس النحوي)73(.
يف  اجلهدين  بني  يقارن  فهو   
وجهد  النحاة  جهد  العريب  النحو  تأسيس 
دراسة  بعد  منصفا  وحيكم  األصوليني، 
للفريقني  االراء  شامل  واستقصاء  دقيقة 
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حدد  وقد  عليهام.  وما  وماهلام  وجهودمها 
نظريتهم  ونقد  األصوليني،  نحو  عىل  مآخذ 
اصل  هي  النحوية  املادة  ان  يف  يرون  ألهنم 
املشتقات املشرتكة وان املوضوعات النحوية 
عندهم ال تصلح لالستدالل عليها بالقياس 
البهاين ما مل يتم التسليم بمقومات القياس 
اذن  فاالستقراء  التام.  عن طريق االستقراء 

هو الدليل ال القياس)74(.
ضعف  أيضا  عليهم  اخذ  ومما   
ضعيفي   ))كانوا  قال:  للغة،  االستقراء 
للمتأخرين  او  هلم..  أجد  فلم  االستقراء 
عىل  استدل  من  اخلصوص  عىل  منهم 
لكالم  اخلاص  باالستقراء  نحوية  وظيفة 
من  النحويون  ادعاه  ملا  بتحقيقه  او  العرب 
  - الغالب يصدرون  كانوا يف  بل  االستقراء 
االستقراء  النحاة  ادعى  -كام  متحيص  دون 
فيه،حتى اخذ عليهم بعض كبار األصوليني 
وقال:  املحصول(()75(.  يف  الرازي  كالفخر 
طرافتها  عىل  البحوث  هذه  ان  رأيي  ))ويف 
ودقة مالحظاهتا  ال تضيف للبحث النحوي 
النحو  وظيفة  حددنا  ان  بعد  فنحن  شيئا. 
لتأليف  العامة  والقواعد  الطرائق  بمعرفة 
داللة  نعرف  ان  هنا  يكفينا  العربية  اجلملة 
االجزاء التي ترتكب منها اجلملة ومقدار اثر 

كل جزء يف صياغة معناها العام ((.)76( 

رأيه يف القياس:
 - الدين  مجال  مصطفى  للدكتور   
رمحه اهلل - آراء دقيقة يف القياس من خالل 
دراسته القياس يف رسالة املاجستري املوسومة 
والقياس  وحجيته(.   حقيقته  )القياس  ب: 
ومنها  متعددة  علوم  بني  مشرتك  موضوع 
أصول الفقه وأصول النحو واملنطق وغريها 
مصطفى  الدكتور  هبا  عني  التي  العلوم  من 
اقرب  القياس  أن  يرى  كان  الدين.  مجال 
اىل واقع اللغة منه اىل الرشيعة)77(،  والفرق 
عنده ان القياس اللغوي قائم عىل االستقراء 
أما القياس الفقهي فهو عملية اجتهادية من 
دون احلاجة اىل االستقراء)78(.  وهي حقيقة 
مدى  تكشف  املتخصص،  الدارس  يقبلها 
دقة الدكتور مجال الدين يف األحكام وعمق 
ايضا  نتائج دراسته. وتكشف  آرائه وصحة 
والنحو،  العلمني:الفقه  بني  مهم  فارق  عن 
الدارسني  من  كثري  عىل  خيفى  امر  وهو 
بني  يميز  ال  منهم  كثريا  ان  نجد  حني  يف 
القياس اللغوي يف استباط اجلديد من اللغة 

والقواعد وبني القياس العقيل.
علم  يف  املتخصصني  عىل  خيفى  ال   
النحو  قواعد  بني  الكثري  التقاطع  النحو 
القرآن  السيام  الفصيح  العريب  والكالم 
املزج  هو  ذلك  يف  املشكلة  واساس  الكريم 
وهو  اللغوي  االستعامل  وواقع  املنطق  بني 
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لغة  بني  نجده  الذي  الكثري  للتقاطع  سبب 
ألهنا  العريب  النحو  وقواعد  الكريم  القرآن 
النظام  ال  العقيل  املنطق  ضوء  يف  وضعت 
القرآين،  بالنظام  املرتبط  للعربية  اللغوي 
العقيل.  املنطق  مع  كثريا  يتقاطع  نظام  وهو 
لغة  نظام  ان  كثرية.  ذلك  عىل  والشواهد 
بعضه  وتعلق  املشاهبة  عىل  يؤسس  القرآن 
وهو  الكوين.  النظام  يشبه  بعض،  برقاب 
الكريم هو نفسه  القرآن  دليل عىل أن منزل 

خالق الكون)79(.  
حمكام  هندسيا  نظاما  ليست  فاللغة   
ولو كانت كذلك لتوقفت عن  احلياة ونأت 
ذلك  اىل  النحاة  أشار  وقد  االبداع)80(.  عن 
قوهلم  مثل  كثرية  نحوية  وأبواب  مسائل  يف 
فالقياس  املهجور(  او  املرتوك  ب)القياس 
يبيح اإلضافة اىل اجلمع يف مثل: ثالث مئات 
واربع مئات، لكن االستعامل هو: اإلضافة 

اىل املفرد: ثالثامئة وأربعامئة)81(.
مجال  الدكتور  شغل  الذي  لكن   
اخلالف  هو  القياس  مشكالت  من  الدين 
القياس  ينفي  الفقهاء: فريق  بني فريقني من 
التعبد  بعدم  القائلني  بني  او  يؤيده،  واآلخر 
ادلة  ساق  وقد  هلم،  واملخالفني  بالقياس 
املانعني من الكتاب والسنة واالمجاع والعقل 
ساقوه  ما  ان  ورأى  هلم  خمالفا  وناقشها)82(. 
من ادلة من الكتاب الكريم والسنة الرشيفة 

انام اعتمدوا فيه عىل الظاهر.
للقياس  املانعني  ان  آراه  والذي   
كانوا يفرقون بني القياس املنطقي والرشيعة 
اهل  وروايات  هبا،  اخلاص  نظامها  هلا  التي 
البيت )عليهم السالم( التي ساقها الدكتور 
والنهي  القياس  ابطال  الدين كثرية يف  مجال 

عن العمل بموجبه.
دراسة  يف  العقيل  القياس  اتباع  ان   
ان  كام  مشكالت.  اىل  يؤدي  العربية  اللغة 
القياس الفقهي ادى اىل مشكالت وخالفات 
البيت  اهل  هنى  لذلك  املسلمني.  وانقسام 
بموجب  العمل  عن  السالم(  )عليهم 
ان   « السالم(  )عليه  الصادق  قال  القياس 
السنة التي قيست حمق للدين((  و »ان دين اهلل 
حنيفة  اليب  »وقوله   )83(

بالقياس(( يصاب  ال 
اول  فان  برأيك   الدين  والتقس  اهلل  »اتق 
بالسجود آلدم  اهلل  امره  اذ  ابليس  قاس  من 
وخلقته  نار  من  خلقتني  منه  خري  انا  فقال: 

من طني.......«
جعفر  بن  موسى  االمام  وقال   
وللقياس  »مالكم  السالم  عليه  الكاظم 
وكيف  احل  كيف  اليسأل  تعاىل  اهلل  ان 

حرم » )84(.
القرآن  ويف  اإلسالم  يف  القياس  ان   
الفقهاء  به  أخذ  الذي  القياس  غري  الكريم 
 - أئمتنا  قول  يفرس  وهذا  النحاة،  وتبعهم 

عليهم السالم - 
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اخلامتة:
تناول البحث جهود السيد الدكتور   
والفقه  النحو  يف  الدين  جال  مصطفى 
والتيسري،  اىل االصالح والتجديد  والدعوة 
وقد مجع بني علوم خمتلفة يف دراساته: علم 
العربية  اللغة  وعلوم  النحو  وعلم  األصول 
والفقه واملنطق والفلسفة والبالغة... فضال 
عن كونه شاعرا ذا ذائقة أدبية رفيعة. وكان 
بني  اجلمع  يف  رائدا  الدين  مجال  الدكتور 
تفوق  وقد  واحلوزوية  األكاديمية  الدراسة 
فيهام. لذلك جاء نتاجه العلمي رصينا يتصل 
بني  فاجلمع  وجوهرها  العلمية  باحلقائق 
الدرس النحوي واللغوي وبني أصول الفقه 
يمثل حقيقة العلمني وجوهرمها وماهيتهام، 
وان الفصل بينهام ينأى عن الدراسة العلمية 
فيكون أقرب اىل األغراض التعليمية لذلك 

أتسمت دراسته باجلدة والعمق واألصالة. 
الدين  مجال  مصطفى  الدكتور  ان   
كثري  كان  أنه  ذلك  تقليدي،  غري  باحث 
يتضح  واالبتكار.  التجديد  إىل  النزوع 
اختارها  التي  املوضوعات  خالل  من  ذلك 

للدراسة يف بحوثه وكتبه. 
احلوزة  ملقررات  بنقده  عرف  وقد   
والتدريس.   الدراسة  يف  ومناهجها  الدينية 
واإلصالح  التجديد  إىل  الرصحية  وبدعواته 
وجتديدها  املناهج  إصالح  واإلحياء. 

ومتطلباته  العرص  يناسب  بام  وتيسريها 
ومتغرياته وإدخال بعض املفردات املعارصة 
وأخذها  فيها.   اجلمود  ملعاجلة  مناهجها  يف 
بأسباب التطور يف إدارة شؤوهنا بام يناسب 
العرص الذي تعيشه. ذلك إن احلوزة قاعدة 
شغله  ذلك  كان  لذا  للمسلمني،  إسالمية 
لتحقيق  وأدبه  علمه  سخر  وقد  الشاغل، 
ذلك اهلدف ال سيام يف شعره الن الشعر أكثر 
والتيسري  التجديد  أصحاب  حلامس  إثارة 
واإلصالح.  وقد حشد كل طاقته وحرص 
احلوزة  حفالت  من  بكثري  املشاركة  عىل 
ويدعو  الدراسية  مناهجها  لينقد  العلمية 
تعقد  التي  احلفالت  وبخاصة  جتديدها،  اىل 

لتكريم علامء الدين او تأبينهم.)85( 
الدكتور  حياة  معطيات  قراءة  إن   
مجال الدين الذي استطاع ابتكار العديد من 
األفكار والرؤى لقدرته الفكرية واإلبداعية، 
وقساوهتا  الظروف  صعوبة  من  الرغم  عىل 
يف حياته التي أصبحت من األمور املالزمة 
ملختلف فعاليات العلوم واألنشطة كالشعر 
عند  الوقوف  امكن  اذ  ذلك،   وغري  واللغة 
مفردات  تطويع  يف  وبراعته  الفنية  مهارته 
يدع  ال  بام  صوره،  عنارص  وتشكيل  لغته 
عاملًا  كان  الدين  مجال  أن  يف  للشك  جماال 
ومتكن  القول  ناصية  امتلك  وفقيها  شاعرا 
عب  اليه  اهتدى  منهجا  لنفسه  خيتط  ان  من 
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يعيش  خالهلا  كان  الشاقة  الفنية  مسريته 
وحتتشد  امللامت  حوله  من  تزدحم  عرسًا، 
مضاء  يستحرض  اذ  ييأس  مل  ولكنه  املعاناة  
عزيمته وقوة ارادته وثباته، فيلجأ اىل حيث 
احد  يزامحه  وال  بخياله  حملقا  األثري،  عامله 
الصمت،  أسوار  مقتحام  كاملارد  فينطلق 
هادرًا عذب القول، مؤكدا حضوره شاعرا 

وفيلسوفا وفقيها كام يف قصائده.
املصادر واملراجع

- القرآن الكريم .
بن حممد  امحد  أبو جعفر  القرآن،  إعراب   -
ط2،  )337هـ(،  النحاس  اسامعيل  بن 
الكتب،  عامل  زاهد،  غازي  زهري  د.  حتقيق: 

مكتبة النهضة العربية 1985.
اإلمام  القرآن،  سور  تناسب  يف  البهان   -
امحد بن ابراهيم بن الزبري الثقفي )708هـ(، 
اإلمام  مطبعة  الفالحي،  سعيد  د.  حتقيق: 
العربية  اململكة  اإلسالمية،  سعود  بن  حممد 

السعودية 1988.
- البهان يف علوم القرآن، بدر الدين حممد 
حممد  حتقيق:  )794هـ(،  الزركيش  عمر  بن 

أبو الفضل ابراهيم، )د.ت(.
دراسة  والتاريخ،  الفن  بني  القرآن  بالغة   -
تارخيية مقارنة، د. فتحي امحد عامر، منشأة 

املعارف باإلسكندرية، )د.ت(.
بن مسلم  اهلل  عبد  القرآن،  تأويل مشكل   -

أمحد  السيد  حتقيق:  )276هـ(،  قتيبة  بن 
صقر، دار الرتاث، القاهرة 1977.

حممد  الشيخ  والتنوير،  التحرير  )تفسري(   -
للنرش  التونسية  الدار  عاشور،  بن  الطاهر 

.1984
فخر  الغيب(،  )مفاتيح  الكبري  التفسري   -
الفكر  دار  ط1،  )605هـ(،  الرازي  الدين 

للطباعة، بريوت1981.
القرآن،  البيان يف ضوء مشكالت  تيجان   -
الرزو،  مظفر  العمري،  اخلطيب  امني  حممد 

ط1، بغداد 1985.
- اجلامع ألحكام القرآن، ابو عبد اهلل حممد 
إحياء  دار  )671هـ(،  القرطبي  امحد  بن 
العريب،  التاريخ  مؤسسة  العريب،  الرتاث 

بريوت1405هـ.
 0 د  العربية.  اللغة  يف  الروحي  اجلانب   -
الغرب،  دار   ،1 ط  العكييل،  منديل  حسن 

بغداد 2004 0
العظيم  القرآن  تفسري  يف  املعاين  روح   -
والسبع املثاين، ابو الفضل حممود األلويس، 
العريب،  الرتاث  إحياء  دار  )1270هـ(، 

بريوت، )د.ت(.
وعيون  التنزيل  حقائق  عن  الكشاف   -
القاسم  أبو  التأويل،  وجوه  يف  االقاويل 
خليل  حتقيق:  ط1،  )538هـ(،  الزخمرشي، 

مأمون شيحا، دار املعرفة، بريوت 2002.
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والشاعر،  الكاتب  أدب  يف  السائر  املثل   -
امحد  د.  حتقيق:  األثري،  ابن  الدين  ضياء 
مرص  هنضة  دار  طبانة،  بدوي  د.  و  احلويف 

للطبع والنرش، القاهرة )د.ت(.
- جماز القرآن، ابو عبيدة )210هـ(، حتقيق: 
اخلانجي  نرش  ط1،  سزكني،  فؤاد  حممد 

بمرص1962.
- معاين القرآن، الفراء ابو زكريا )207هـ(، 
املرصية  الدار  النجار،  عيل  حممد  حتقيق: 
العرب  سجل  مطابع  والنرش،  للتأليف 

)د.ت(.
- معاين القرآن وإعرابه، ابو اسحق الزجاج، 
احلديث،  دار  عبدو،  اجلليل  عبد  حتقيق: 

القاهرة 2004.
السيوطي  الدين  جالل  األقران،  معرتك   -
)911هـ(، حتقيق: حممد ابو الفضل ابراهيم، 

مكتبة ومطبعة املشهد احلسيني، )د.ت(.
)285هـ(،  املبد  العباس  ابو  املقتضب،   -
عامل  عضيمة،  اخلالق  عبد  حممد  حتقيق: 

الكتب، بريوت )د.ت(.
الدين  جالل  القرآن،  علوم  يف  اإلتقان   -
ابو  حممد  حتقيق:  )911هـ(  السيوطي 
احلسيني،  املشهد  مكتبة  ابراهيم،  الفضل 

مرص )د.ت(.
قديام  الدارسني  آثار  يف  اجلاهيل  االدب   -

الرمحن،ط1،دار  عبد  وحديثا،د.عفيف 
الفكر،عامن1978.

العريب،  النحو  يف  والقراءات  القرآن  أثر   -
الكتب  ط1،دار  اللبدي،  سمري  د.حممد 

الثقافية،الكويت 1978.
دار  ط3،  السيوطي،  والنظائر،  األشباه   -

احلديث للطباعة والنرش، بريوت 1984.
للفكر  ايبستمولوجية  دراسة  األصول،   -
حسان،  متام  د.  العرب،  عند  اللغوي 

منشورات عامل الكتب، القاهرة 2004م.
مرجيلون،  ديفيد  العريب،  الشعر  أصول   -
دارالفردوس  عوض،   ابراهيم  ترمجة: 

  .2006
الشلقاين،  عبداحلميد  الرواة،  االعراب   -
والتوزيع،  للنرش  العامة  املنشأة  ط2، 

طرابلس، ليبيا1975.
جالل  النحو،  أصول  علم  يف  االقرتاح   -
د.  السيوطي )911هـ(، ط1، حتقيق  الدين 
قاسم،  امحد  حممد  د.  احلميص،  سليم  امحد 

ط1، جروس برس 1988.
الدين  النحاة، مجال  انباء  الرواة عىل  انباه   -
القفطي،حتقيق: حممد ابو الفضل ابراهيم،ط 

1،دار الكتب املرصية،
القاسم  ابو  النحو،  علل  يف  اإليضاح   -
مازن  د.  حتقيق:  )337هـ(،  الزجاجي 
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املبارك، ط5، دار النفائس، بريوت 1971.
امحد  د.  العرب،  عند  البالغي  البحث   -
دار   ،)116( الصغرية  املوسوعة  مطلوب، 

اجلاحظ للنرش، بغداد 1982.
الدين  بدر  القرآن،  علوم  يف  البهان   -
ابو  حممد  حتقيق:  )794هـ(،  الزركيش 

الفضل ابراهيم، )د.ت(.
- تاريخ النحو العريب يف املرشق واملغرب، 
د. حممد ولد أباه املختار، ط1، دار التقريب 

بني املذاهب االسالمية، بريوت 2001.
البرصية،د.  املدرسة  يف  القيايس  التيار   -
القاهرة،  آداب  جملة  االنصاري،  مكي  أمحد 

مج24، ج2، السنة 1962.
العرص  يف  اللغوي  التصحيح  حركة   -
الرشيد  دار  ضاري،  د.حممد  احلديث، 

للنرش،بغداد1980.
جني،  بن  عثامن  الفتح  ابو  اخلصائص،   -
الشؤون  دار  النجار،  عيل  حممد  حتقيق: 

الثقافية العامة، بغداد 1985.
حماوالت  ضوء  يف  النحوي  اخلالف   -
حسن  منديل  حسن  د.  التيسري، 
اجلامعة  االداب،  كلية  العكييل،)اطروحة(، 

املستنرصية 1996.
شاهني،  الصبور  د.عبد  لغوية  دراسات   -

مكتبة الشباب، القاهرة1985.

ابن  عند  والصوتية  اللهجية  الدراسات   -
جني، د. حسام الدين النعيمي، دار الرشيد 

للطباعة والنرش، بغداد 1980.
أمحد  د.  السامع،  قضية  يف  جديدة  رؤية   -
نصيف اجلنايب، )خمطوط( هدية من املؤلف.
يعيش  بن  الدين  موفق  املفصل،  رشح   -

)643هـ(، مطبعة عامل الكتب، )د.ت(.
- الصا حبي يف فقه اللغة وسنن العرب يف 
حتقيق:  )395هـ(،  فارس  بن  امحد  كالمها 
احللبي،  عيسى  مطبعة  صقر،  امحد  السيد 

القاهرة )د.ت(.
- ضحى االسالم، امحد امني، ط 10،مكتبة 

النهضة املرصية،القاهرة1982.
سالم  بن  حممد  الشعراء،  فحول  طبقات   -
حممد  حممود  حتقيق:  )231هـ(،  اجلمحي 

شاكر، مطبعة املدين، القاهرة، )د.ت(.
- ظاهرة الشذوذ يف النحو العريب، د. فتحي 
بريوت،  والقلم،  ن  دار  ط1،  الّدجني، 

النارش وكالة املطبوعات، الكويت 1974.
النص  يف  الرتكيبي  النظام  عن  العدول   -
منديل  حسن  د.  ثانية(  )اطروحة  القرآين، 
للبنات  الرتبية  بغداد، كلية  العكييل، جامعة 

.2008
- فقه اللغة، عيل عبد الواحد وايف، ط 6،دار 

هنضة مرص القاهرة 1982.
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حممد  الشيخ  العربية،  اللغة  يف  القياس   -
القاهرة  السلفية،  املطبعة  حسني،  اخلرض 

1353هـ.
- يف أصول النحو، د. سعيد األفغاين، ط2، 

مطبعة اجلامعة السورية 1957.
سعيد  د.  العريب،  النحو  يف  القياس   -
االردن  عامن،  الرشق،  دار  ط1،  الزبيدي، 

.1997
البرصة  مدرستي  بني  النحوي  القياس   -
دار  السويح،  عاشور  حممد  والكوفة، 

اجلامهريية، بنغازي 1986.
- القياس وصيغ املبالغة توطئة يف القياس، 
الرتاث  جملة  الزعبالوي،  الدين  صالح 

العريب، ع 11، س 3، 1983، ص11.
)285هـ(،  املّبد  العباس  ابو  الكامل   -
والسيد  ابراهيم  الفضل  ابو  حممد  حتقيق: 

شحاته، دار هنضة مرص بالفجالة )د.ت(.
- الكتاب، ابو برش عمرو بن عثامن سيبويه 
)180هـ(، حتقيق: عبد السالم حممد هارون، 
مكتبة اخلانجي، القاهرة، دار غريب للطباعة 

.1988
مكتبة  اجلبني،  ابراهيم  )ص(،  حممد  لغة   -
http:www.almeshkat. االسالمية  املشكاة 

net   يف 2006/9/4.
األسلوب  علم  مبادئ  واإلبداع،  اللغة   -

بريوت  طذ،  عياد،  حممد  شكري  العريب، 
.1988

- اللغة والنحو بني القديم واحلديث، عباس 
حسن، ط2، دار املعارف، مرص 1971.

البكات  ابو  النحو،  األدلة يف أصول  ملع   -
االنباري، حتقيق: سعيد االفغاين، ط2، دار 

الفكر، بريوت 1971.
جالل  وأنواعها،  اللغة  علوم  يف  املزهر   -
حممد  حتقيق:  )911هـ(،  السيوطي  الدين 
العرصية،  املكتبة  وآخرون،  املوىل  جاد 

بريوت1987.
- معاين القرآن، ابو زكريا الفراء )207هـ(، 
املرصية  الدار  النجار،  عيل  حممد  حتقيق: 
العرب  سجل  مطابع  والنرش،  للتأليف 

)د.ت(.
اللغة،ابراهيم  فقه  يف  املفصل  املعجم   -

اجلرمي، دار القلم، دمشق ) د. ت (.
)285هـ(،  املبد  العباس  ابو  املقتضب،   -
عامل  عضيمة،  اخلالق  عبد  حممد  حتقيق: 

الكتب، بريوت، )د.ت(.
- من أرسار اللغة، د. ابراهيم انيس، ط6، 

مكتبة االنجلو املرصية، القاهرة 1978.
ابراهيم  د.  التنزيل،  لغة  بديع  من   -
دار  الرسالة،  مؤسسة  ط2،  السامرائي، 

الفرقان، عامن 1986.
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خمتار  د.امحد  والنحو،  اللغة  قضايا  من   -
عمر، عامل الكتب، مرص 1974.

لكتايب  جني  ابن  رشح  املنصف   -
وعبد  مصطفى  ابراهيم  حتقيق:  الترصيف، 

امني ط 1،دار احياء الرتاث،مرص1954.
مكي  امحد  د.  املناهج،  بني  املوازنة   -
 ،23 مج  القاهرة،  آداب  جملة  األنصاري، 

1962، ص 23.
اهلوامش:

نجل  هو  املخزومي  مهدي  الدكتور   -1
الشيخ  نجل  صالح  حممد  الشيخ  الفقيه 
نجفيه معروفه  الكبري حسن وهو من أرسة 
ولد يف النجف االرشف سنة 1919م ويعد 
إعالم  ومن  النحوي  للفكر  املجددين  من 

النحاة املعارصين. 
2- ينظر كتاب ديوان العرب .

3-  املوسوعة احلرة.
اعداد عيل موفق  الكوثر71 / 13 من   -4
العبيدي واملجلة تصدر يف النجف االرشف. 
5- راجع موقع االنرتنت. ومصطفى مجال 

الدين جهوده وظواهر لغوية يف شعره 17.
6- القياس،28.

7- ينظر: القياس حقيقته وحجيته23.
8- البحث النحوي عند األصولني 15 -20.
9- مالمح يف السرية والتجربة الشعرية 37.

10- املصدر نفسه 37.

11- املصدر نفسه 39.
12- مقدمة الديوان:44-43 .

سنة  املستنرصية  اجلامعة  االداب  كلية   -13
1996وقد طبعت يف عامن، دار الضياء 2005.
اللغة  يف  وأحاديث  آراء  ينظر:   -14
لدارسة  ومقدمة   .110 احلرصي  واالدب، 
والنحو  اللغة  قضايا  ومن   ،46 العرب  لغة 
 ،99 حسني  االعراب، طه  ومشكلة   .122
الشام 87، ونحو  العربية يف  اللغة  وحارض 
النحوية  واالجتاهات   .105 لغوي  وعي 

احلديثة 92.
15- ينظر: مدرسة الكوفة 399, و يف النحو 
نقدية  دارسات  و   ،15 وتوجيه  نقد  العريب 
النحوية  واالجتاهات   ،6 العريب  النحو  يف 

احلديثة95.
16- تبسيط  قواعد اللغة العربية، فرحية 21.
السقا،  مصطفى  االستاذ  مقال  ينظر:   -17
 ،1926 االول  فؤاد  جامعة  آداب،  جملة 
نحو  و  الفراء،  زكريا  ابو  و   ،15 ديسمب 

التيسري3،7.
مطلوب،  أمحد  د.  لغتي،  مقال  ينظر:   -18

املعلم اجلديد، 23 ج 1 1964 ص 116.
19- ينظر: جهود اجلواري يف جتديد النحو، 

الضاد  ج1989/2.
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املخزومي  يراه:  كان  ما  هذا  و   -20
واجلواري والعزاوي. ينظر، مدرسة الكوفة 
حركة  ويف   .399 التيسري  ونحو   ،399
واالجتاهات   .122 وتيسريه  النحو  جتديد 

النحوية احلديثة 90.
احلديثة  النحوية  األجتاهات  ينظر:   -21
اللغوي  البحث  واجتاهات   .277-248
-174 -لبنان  العريب  العامل  يف  احلديث 
تيسري  يف  املحدثني  الباحثني  وجهود   ،187
النحو  جتديد  حركة  ويف   .185 العربية 

وتيسريه 127 وما بعدها.
العريب  النحو  اصالح  يف  ينظر:   -22
النحو  جتديد  حركة  يف  و   .173  ،88،98

وتيسريه يف العرص احلديث 52،56،70
23- يف النحو العريب نقد و تيسري 74-62.
و  السقا،  مصطفى  كلتا،  و  كال  مثل:   -24
اللغة، حممد عيل  قواعد  اقرتاحات يف  ثالثة 
طريقة  و  دراسة  الفعل  اسم  و  الكردي، 

تيسري، د.سليم التعيمي. 
25- القائل: الكسائي امام املذهب الكويف.
القديم  بني  والنحو  اللغة  ينظر:   -26
محاهتا  بني  العربية  واللغة   ،252 واحلديث 
وعلم  والعربية   ،170-57 وخصومها 
واجتاهات  بعدها  وما   87 البنيوي  اللغة 
 649-387/2 -لبنان  اللغوي  البحث 

الصبور شاهني  عبد  العام،  اللغة  علم  و يف 
اللغة،  يف  ومقاالت  وبحوث   ،285-260
165-177.والنحو  التواب  عبد  رمضان 
يف  السامرائي  د.فاضل  حمارضة  والتيسري، 

املجمع العلمي.
 ،5 النحوي  التاليف  مناهج  ينظر:   -27
ومدرسة   ،47 الكوفة  ومدرسة   ،389

البرصة 360-351. 
28- االستغناء يف احكام االستثناء ) مقدمة 

املحقق( 36.
 ،384/8 بغداد  تاريخ  ينظر:   -29
 ،71/1 األحكام  اصول  يف  واالحكام 
 ،29 النحاة  عىل  والرّد   ،92/8  ،557/7
وأبو   ،22 حزم  ابن  عند  اللغة  يف  ونظرات 
مذهب  وخصائص   ،316 النحوي  حيان 

األندلس النحوي 25 وما بعدها.
30- لقد بذل بعض الباحثني جهدا للكشف 
مصطفى  منهم:  النحو  يف  األجتاه  هذا  عن 
النحوي  )البحث  كتابه  يف  الدين  مجال 
بالكتاب  تعريف  وينظر  االصوليني(.  عند 
لالستاذ حمسن بن العريب، حوليات اجلامعة 
التونسية ع 24، 1985ص 441. والدكتور 
)املذهب  بحثه:  يف  احلموز  الفتاح  عبد 
ابن  وشيخه  اجلوزية  القيم  ابن  السلفي، 
تيمية يف النحو( مؤتة للبحوث والدارسات. 
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مج 1ع1 حزيران 1986ص70-11.
الوعاة  بغية   ،6/1 املحيط  البحر   -31
النحوي  احلاجب  ابن  وينظر:   ،282/1

.269
32-  ينظر: مقدمة كتاب االنصاف 5/1.

33- ترمجته يف: الوايف بالوفيات 233/6، 
حسن  و   ،337/2 اجلنات  روضات  و 

املحارضة 316/1.
حتقيق  مقدمة  يف:  ذلك  تفصيل  ينظر   -34

الكتاب: د. طه حمسن 75-60.
 /13 بالوفيات  الوايف  يف:  ترمجته   -35
 ،35/1 الكبى  الشافعية  وطبقات   ،410

وهدية العارفني 351/1
36- الفصول املفيدة 25.

37- األشباه والنظائر 5/1، وينظر تفصيل 
ذلك يف: السيوطي النحوي 321-309

واحلديث  القديم  بني  العربية  تيسري   -38
أيضًا: ظاهرة االعراب 155- 39. وينظر 

177، وقضايا التقدير النحوي 26-10. 
النحو  يف  التجديد  مناهج  ينظر:   -39
 .27-17 واآلداب  والتفسري  والبالغة 
واألجتاهات احلديثة يف تيسري النحو، حمارضة 
التجديد  يرانق 71. والنحو بني  حممد أمحد 
القرآن  إلسلوب  ودراسات   ،84 والتقليد 
الداللة  واثر  2ص2.  ج  األول  القسم   /

من  االحكام  استنباط  يف  واللغوية  النحوية 
ايات القرآن 334.

عضيمة  اخلالق  عبد  حممد  كتاب  مثل   -40
القسم  القرآن(  إلسلوب  )دراسات  الكبري 

االول ج2، ص2
عند  النحوي  البحث  مثال:  ينظر   -41

االصوليني 309
 ،35  ،25 النحاة  عىل  الرد  ينظر:   .-42
عبد  العريب،حممد  النحو  واصول   79  ،48
معاذ  واراؤه،  القرطبي  مضاء  وابن   .39

الرسطاوي 8،41،46.
43- البحث النحوي عند االصوليني 399

44- املصدر نفسه 170.        
45- ينظر سيد النخيل املقفى 138

46- مصطفى مجال الدين، جهوده وظواهر 
من شعره 475. 

47- البحث النحوي عند االصوليني 299
48- هكذا ساّمه املخزومي و تابعه الدكتور 
و   ،260 الكوفة  مدرسة  ينظر:  جناح.  أبو 

االعراب عىل اخلالف 74.
49- ينظر: العالمة االعرابية 167.

الكتاب 75/1، 365، 395،  ينظر:   -50
الفكر  نتائج  و   ،395/1 الترصيح  رشح  و 
للسهييل 110/1، و أبو احلسن بن الطراوة 
الكوفة  مدرسة  و   .740 النحو  يف  أثره  و 
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يف  اخلالف  عىل  االعراب  و   .296-260
اجلملة العربية 73.

العربية  اللغة  آداب  تاريخ  ينظر:   -51
209/1، و البحث اللغوي عند العرب 86 
احللقة  و  والنحو 215  اللغة  و  بعدها،  وما 
العربية،  علوم  وتاريخ   ،15-9 املفقودة 
1-15، و بني منطق أرسطو والنحو العريب، 

املورد ج 9ع1980/1 ص19.
52- ينظر تفصيل ذلك يف: مناهج البحث 
ومناهج   ،317 االسالم  مفكري  عند 
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نافذة على كتاب )البحث النحوي عند األصوليين 
ب الله ثراه ( ين ) طيَّ تأليف : الدكتور مصطفى جمال الدِّ

   

لعلَّ نقطة االنطالق التي يمكن أن   
الباحث هي حتديد الغرض الذي  يبدأ منها 
الّدِين  مجال  مصطفى  الدكتور  استهدفه 
الكتاب، وهذا ما  )رمحه اهلل تعاىل( من هذا 
نجده يف الصفحة األوىل من الكتاب  إذ يقول 
صاحبه: ))البحث النحوّي عند األصوليني 
اللغة  أقسام  عىل  غريًبا  يبدو  قد  موضوع 
الدارسني  من  فكثري  جامعاتنا،  يف  العربيَّة 
هلذا  ما  عىل  االطالع  هلم  يتيرّس  مل  امُلحدثني 
احلقل من املعرفة )أصول الفقه( من مشاركة 
ذات  كوهنا  عن  فضاًل  ة  النحويَّ راسة  الدِّ يف 
ة ... من هذا  ة عامَّ ة نحويَّ أثر يف صياغة نظريَّ
الفقه(  )أصول  مه  قدَّ ما  بغرابة  اإلحساس 
العربيَّة  اللغة  أقسام  بني  النحوّي  للدرس 
انطلقت  أساتذهتا،  من  امُلجددين  وامُلبدعني 
بني  حِم  الرَّ صلة  لتكون  سالة  الرِّ هذه  فكرة 
النائني  وبني  الغريب  النحوّي  البحث  هذا 
أنَّ  يوّضح  ثمَّ  قرباه(()1(.  وذوي  أهله  من 
النحوّي  والبحث  األصوليني  بني  العالقة 

استنباط  جمال  ))يف  األصوليني  أنَّ  هو 
الكتاب  نصوص  من  الرشعيَّة  األحكام 
داللة  طرق  معرفة  من  هلم  والسنّة،البّد 
النّص عىل ما حيمله من معنى(()2( وأوضح 
يف  يدخلوا  أْن  قبل  األصوليني  عمل  بأنَّ 
وقواعدهم   أصوهلم  موضوعات  ُصلب 
الستنباط احلكم من النّص  هو البحث عام 
يساعدهم عىل فهم معنى النّص - احلقيقي 
بـ  سموه  فيام    - والوظيفي   واالستعاميل 
األلفاظ(،  )مباحث  أو  ة(،  اللغويَّ )املبادئ 
من  النحوية  املعاين  نصيب  بأنَّ  ويضيف 
أغزر ما بحثه األصوليون)3(.  ويوضح بأنَّ 
اجلملة  تركيب  من  الناشئ  الوظيفي  املعنى 
هي:  اختصاصات  لثالثة  بحث  جمال  كان 
الفقه،  البالغة، وأصول  النحو، وعلم  علم 
صاحب  النحو  علم  يكون  بأْن  ويفرتض 
املعنى  عن  البحث  يف  الوحيد  االختصاص 
تأسيس  عىل  البالغة  علم  ويبنى  النحوّي 
قواعد األسلوب البليغ ألداء املعنى، ويبنى 

م.د َحَسُن َكاِظم ُحَسْين الُزهيريِّ     
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الستنباط  قواعد  تأسيس  عىل  الفقه  أصول 
احلكم الرشعي من فهم مدلول النّص وهذا 
تركيب  يف  النحاة  بحث  نتائج  عىل  يبنى 
معاٍن  من  الرتكيب  هذا  يؤديه  وما  اجلملة 
أنَّ  هو  حدَث  اّلذي  بأنَّ  ويضيف  تأليفيَّة، 
البحث  عن  آخر  بشاغل  ُشِغلوا  النحويني 
بط  يف تأليف اجلملة وما حُيِدث التأليف والرَّ
وتقديم  وصيغ  أدوات  من  مفرداهتا  بني 
وتأخري وما تؤديه هذه االرتباطات املختلفة 
بأنَّ  ويستنتج  والتأليف،  النسبة  معاين  من 
هذا الشاغل اآلخر هو )عمل( بعض اجلمل 
يف بعض، فصارت عندهم  وظيفة كّل من 
إحداث  اخلاص  والرتكيب  والصيغة  األداة 
الّرفع والنصب واجلر واجلزم يف معموالهتا، 
وكان  النسبّية،  املعاين  تلك  عىل  الّداللة  ال 
عمل  هو:  النحو  قارئ  منه  يفيد  الذي 
يتبعها  فيام  املشتّقة  واألسامء  األفعال  صيغ 
اجلر  حروف  وعمل  مفعول  أو  فاعل  من 
والعطف والوصل فيام ترتبط به  من  أسامء 
مفردات  ببعض  وأثر)االبتداء(  وأفعال، 
بام  أو  الّرفع  إحداث  يف  بعض  دون  اجلملة 
)العامل  بـ  ى  يسمَّ مما  وغريها  عنها  يتأخر 
املعنوي(، وضاعت يف ُركام )العوامل املائة( 
التأليفّية  املعاين  تلك  وآثارها  ومعموالهتا 
يف  السبق  فضل  النحاة  لقدماء  كان  التي 
ح  يوضِّ ونجده  مصطلحاهتا)4(،  وضع 

معنى البحث النحوّي عند األصوليني بأنَّه: 
واالرتباطات  النسب  دواّل  عن  ))البحث 
نسميه  أْن  يصحُّ  ولذلك  ومدلوالهتا(( 
إليه  انتهى  ما  مقابل  يف  الّداللة(  )نحو  بـ 
إليه  انتهى  وما  اإلعراب(  )نحو  من  النّحاة 
ثمَّ  األسلوب((()5(.  )نحو  من  البالغيون 
جيري مقارنة بني ما بحثه األصوليون وبني 
إىل  ليتوصل  والبالغيون  النحاة  بحثه  ما 
نتيجة مفادها؛ أنَّ  أقرهبا إىل البحث اللغوّي 
األصوليني  بحث  هو  التأليف(  )نظام  يف 

ويذكر األسباب وهي)6(: 
وطرائق  اجلملة  يف  يبحثو  النحاة  إنَّ   -  1
حملَّها  هو  بحثوه  والذي  أصاًل  تأليفها 
إىل  حاجة  هبم  يكن  فلم  فقط  اإلعرايب 
 - والتأليف(  النسب  )دوال  يف  البحث 
الصيغة واألداة والرتكيب - ولذلك نقلوها 
الرابط  النسبي  املعنى  إحداث  وظيفة  من 
إىل وظيفة إحداث األثر اإلعرايب يف أواخر 
الكلم وهي وظيفة أجنبّية عن طبيعة النحو 

كونه نظام تأليف ال نظام تأثري.
بني  ًعا  موزَّ بحثهم  كان  البالغيني  إنَّ   -  2

فنون: املعاين، والبيان، والبديع ... 
التأليف  نظام  يف  بحثوا  األصوليني  إنَّ   -  3
)الداللة  املجّرد  التصوري  املدلول  أي؛ 
اللغة  وضعت  الذي  املعنى  أي  الوضعّية( 
بغّض  بإزائه،  الرتكيب  أو  األداة  أو  الصيغة 
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غري  أو  للمتكلِّم  مقصوًدا  كونه  عن  النظر 
مقصود، مطابًقا ملقتىض احلال أو غري مطابق. 
ن  تكوَّ بتمهيد  الكتاب  يبدأ  مة  املقدَّ وبعد 
تعريف  ثمَّ  بتوطئة،  بدأه  فقرات  ة  عدَّ من 
بالنحو  تعريف  ثمَّ  الفقه،  وأصول  للنحو 
عند متأخري النحاة، والنحو عند املتقدمني، 
أصول  وتعريف  األصوليني،  عند  والنحو 
أصول  ووظيفة  واصطالًحا  لغًة  الفقه 
عند  النحوي  الدرس   عند  ووقف  الفقه، 
من  النحوّي  الدرس  ر  وتطوَّ األصوليني، 
املذاهب  وفقهاء  والتابعني  الصحابة  عرص 
قيمة  بنيَّ  ثمَّ  األصول،  تأسيس  زمن  إىل 
مسائل  وبنيِّ  األصويل،  النحو  وفائدة 
النحوّية   املسألة  يف  والتقليد  االجتهاد 
وتوقف عند رأي الشافعّي، ورأي الرشيف 
الرازي،  فرأي  الغزايل،  ورأي  امُلرتىض، 

ورأي الشاطبي.
لدراسة  األّول  الفصل  وخّصص   
الكلمة  تقسيم  وتضمن:  الكلمة   أقسام 
قدماء  عند  وتقسيمها  النحويني،  عند 
األصوليني  عند  األصوليني،وتقسيمها 
االسم،  معنى  يف  آرائهم  وأهم  امُلحدثني 
وبعدها  الفعل،  ومعنى  احلرف،  ومعنى 

يقرتح تقسياًم جديدًا هو: 
ى وتدخل  1 - ))االسم وهو ما أنبأ عن ُمسمَّ
واملصادر  واألجناس،  األعالم،  أسامء  فيه 

)أسامء األحداث(، واألسامء امليمية.
ى(  2 - الفعل..وهو )ما أنبأ عن حركة املسمَّ

وتدخل فيه صيغ األفعال...
موصوف  عن  أنبأ  )ما  وهو  الوصف   -  3
الفاعلني  صيغ  فيه  وتدخل  ى(  باملسمَّ

واملفعولني وغريها من الصفات املشتقة.
اسم  عن  به  يكنى  )ما  وهي  الكناية..   -  4
الضامئر،  فيه:  وتدخل  وصف(  أو  فعل  أو 
وأسامء  والرشط  واملوصول،  واإلشارة، 

األفعال.
يف  معنى  أوجد  )ما  وهو  احلرف..   -  5
غريه( وتدخل فيه حروف املعاين واألدوات 

كّلها(()7(.
ح بأنَّ هذا التقسيم ينبني عىل  ويوضِّ  
األسس التي وضعها األصوليون  وعمله كان  
لوصف اخلطوات التي سلكوها يف التحليل. 
ويف الفصل الثاين اّلذي جاء عنوانه بـ   
)املصدر.. ومصدر االشتقاق( افتتحه  )طيَّب 
ثمَّ تعريف لالشتقاق عند  بتوطئة   ثراه(  اهلل 
النحويني وعند األصوليني وأقسام االشتقاق 
وأصل االشتقاق عند النحويني واألصوليني.
)األوصاف..  الثالث  الفصل  ويف   
األصوليني  أنَّ  لنا  ح  يوضِّ املشتّقة(  واألسامء 
خمتلفة  زوايا  من  املشتقات  داللة  يبحثون يف 

منها)8(: 
وأخواهتا  )فاعل(  صيغة  عن  يبحثون   - أ 
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أهي حقيقية أم جمازيَّة؟ 
)املبدأ(  هو  بسيط  معنى  عىل  أتدلُّ   - ب 
وحده؛ أي احلدث املجرد؟ أم معنى مركب 
ما؟  ذاٍت  إىل  والنسبة  احلدث  شيئني:  من 
احلدث،  أشياء:  ثالثة  من  مركب  معنى  أم 
ما  وهذا  إليها؟  املنسوب  والذات  والنسبة، 

يسمون بـبحث  )البساطة والرتكيب( .
لذاٍت  الفاعل(  )اسم  ُيشتق  هل   - ج 
واحلدث قائم بغريها فيمنع ذلك األشاعرة 

وجُييزه املعتزلة ؟ 
املؤلف  جيد  الدراسة  هذه  وبعد   
ة  النحويَّ باملسألة  يتعلَّق  الذي  البحث  ))أنَّ 
من بحوث األسامء امُلشتقة عند األصوليني، 
البساطة  جهة  من  املشتق  يف  بحثهم  هو 
األسامء  هذه  بداللة  يتعلَّق  ألنَّه  والرتكيب، 
واملصادر  األفعال  كداللة  النسبة،  عىل 
عليها، وهي مسألة تتعلق بوظيفة املشتق يف 

تأليف اجلملة الفعلية(()9(. 
املؤلف  درس  الرابع  الفصل  ويف   
بتمهيد  وبدأه  )الفعل(  تعاىل(  اهلل  )رمحه 
آلراء  وعرض  )الفعل(،  لتعريف  خّصصه 
وهي:  بخالصة  خيرج  وبعدها  العلامء، 
عند  مدلولني  من  مركب  معنى  الفعل  أنَّ 
احلدث  ومها  واملحدثني  القدماء  النحويني  
مدلواًل  أضافوا  منهم  واملتأخرين  والزمن،  
يعرض  وبعده  الفاعل،  إىل  النسبة  هو  ثالًثا 

ومن  واملحدثني  واألصوليني  النحاة  آلراء 
مهدي  الدكتور  لرأي  يعرض  املحدثني 
يؤيِّد  الذي  )افعْل(  صيغة  يف  املخزومي 
وجهة نظر األصوليني يف إنكار داللة صيغة 
الفصل  هناية  ويف  مان)10(.  الزَّ عىل  )افعْل( 

يوجز ما توصل إليه وهو)11(:
حدث  من  يتضمنه  ما  باعتبار  الفعل   -1  
زمان  من  له  ُبدَّ  ال  الفاعل،  إىل  منسوب 
النحويون  عليه  اتفق  ما  وهذا  فيه،  حيدث 
واألصوليون، والنحويون ربطوا هذا الزمان 
هذا  ربطوا  واألصوليون  الرصفية،  باملسألة 
الزمان باملسألة النحوّية  ال باملدلول الرصيف 
اجلملة  تأليف  بطريقة  ربطوه  أي  للصيغة، 

وسياقها.
2- اخلالف بني النحويني واألصوليني ليس 
الفعلية،  للجملة  الزمني  املدلول  إنكار  يف 
عليه  الدال  ألنَّ  الدال،  حتديد  يف  هو  وإّنام 
عند النحويني )الصيغة(، وهلذا عّدوا داللة 
والدال  تضمينيَّة،  داللة  الزمن  عىل  الفعل 
اجلملة  سياق  هو  األصوليني  عند  عليه 

وقرائنها.
الكتاب  من  اخلامس  الفصل  ويف   
الباحث  يبدأه  احلريف(  واملعنى  )احلرف 
عن  فيه  يتكلَّم  بتمهيد  تعاىل(  اهلل  )رمحه 
النحويني  عند  احلريف(  )املعنى  مصطلح  
وهو ما اصطلح عليه بـ )حروف املعاين( وقد 
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بـ )اهليئات(،  اصطلح عليه عند األصوليني 
شامل  وهو  )الصيغ(،  بـ  النحاة  وعند 
لـ)حروف املعاين(  - عند األصوليني - ذات 
املستقّلة، كحروف اجلر، والعطف،  الكلمة 
املباين(  لـ)حروف  و  واالستفهام، والتمني، 
الزائدة  واحلركات  كاحلروف  املستقّلة  غري 
 . بالصيغ   ى  تسمَّ التي  األصلية  املادة  عىل 
فمعنى احلرف عند النحويني هو: ما دلَّ عىل 
ا عند األصوليني فهو: ما  أمَّ معنى يف غريه، 
باملفهوميَّة)12(.  مستقل  غري  معنى  عىل  دلَّ 
وبعد عرٍض مفصل وواٍف آلراء النحويني 
واألصوليني يلخص الكاتب اآلراء ثمَّ يعلِّق 

عليها وهي كاآليت)13(: 
موا شيًئا  1 - يرى أنَّ قدماء النحويني مل يقدِّ
عندهم  فهو  احلرف  معنى  حتليل  يف  يذكر 
ا   أمَّ فعل(،  وال  باسم  ليس  ملعنى  جاء  )ما 
املتأخرون فلم يزيدوا شيًئا غري اختالفهم يف 
أنَّ معنى احلرف قائم يف نفس احلرف أم يف 
م  غريه من ألفاظ اجلملة، ويأخذ عليهم؛ أهنَّ
حوا  مل يبحثوا يف طبيعة هذا املعنى، ومل يوضِّ
لفظ  جيمله  معنى  )االبتداء(  يكون  كيف 
أشاد  الباحث  أنَّ  ونلحظ  واحلرف،  االسم 
م  قدَّ ُه  ألنَّ املتقدمني؛  من  الريض  بموقف 
إىل  فيه  ل  توصَّ احلرف  معنى  يف  وافًيا  بحًثا 
ل إليها البحث اللغوّي إالَّ يف  نتائج مل يتوصَّ
عصور متأخرة  هو: أنَّ احلرف وحده )كلمة 

فارغة( ال معنى هلا أصاًل، ولكن إذا دخلت 
هذه الكلمة يف مجلة كان هلا معناها الرتكيبي 

الواضح الذي ال يتّم معنى اجلملة بدونه.
2-  وجد املؤلف أنَّ األصوليني مل يرتضوا 
له  المعنى  احلرف  )إنَّ  يقول:  الذي  لرأهيم 
وال  املستقل   اإلفرادي  املعنى  ال   - أصاًل 
املعنى الرتكيبي غري املستقل (، ويعلِّل ذلك 
احلرف  جتريد  إىل  ينتهي  التعريف  هذا  بأنَّ 
ه باطاًل؛  عن أيِّ تأثري يف تكوين اجلملة ويعدَّ
املعنى  وإضافة  التأليف  يف  تأثريه  بسبب 
الذي مل يكن موجوًدا لوال احلرف، ويضيف 
عن  خيتلف  األصوليني  رأي  أنَّ  ذلك  إىل 
أنَّ  هي:  هامة  نقطة  يف  اللغويني  الباحثني 
ة  البحث اللغوّي بعد أْن عدَّ األدوات النحويَّ
رت عن )كلامت مليئة(  )كلامت فارغة( حتدَّ
ُيعطها  ومل  القديم،  بمعناها  صلتها  قطع 
بط بني  معنًى جديًدا تؤديه بضمن وظيفة الرَّ
أطراف اجلملة كاالبتداء واالنتهاء والظرفية 
نسبتها  خاصٍة  معاٍن  من  وأمثاهلا  والغاية 
أعطاها  حني  يف  األدوات،  هذه  إىل  اللغة 
هلذه  تأديتها  وحلَّل  ذلك،  األصويل  البحث 
حتلياًل  الربط  وظيفة  بضمن  اخلاصة  املعاين 

جيًدا.   
صه  ويف الفصل السادس الذي خصَّ  
بني  الفرق  فيه  وضح  )اجلملة(،  لدراسة 
اجلملة والكالم عند النحويني واألصوليني، 
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النحويني،  أكثر  عند  الكالم  من  أعم  فهي 
األصوليني،  عند  اجلملة  من  أعم  والكالم 
يف  يشرتطون  النحاة  أنَّ  ذلك  يف  والسبب 
حيسن  تامة  فائدة  مفيًدا  يكون  أن  الكالم 
فالفائدة  األصوليون،  ا  أمَّ عليها،  السكوت 
يف  ال  أكثرهم،  عند  رشًطا  ليست  التامة 
املؤلف  وينتقل  اجلملة)14(،  يف  وال  الكالم 
التامة عند  الناقصة واجلملة  إىل بيان اجلملة 
إثبات  عن  تعب  التامة  فاجلملة  األصوليني، 
فتعبِّ  الناقصة  اجلملة  ا  شيئني،أمَّ بني  نسبة 
بجملة  املتكلِّم  أي  بينهام؛  الثابتة  النسبة  عن 
زيد..  )هذا  مجلة  أو  القائم(،  العامل..  )زيٌد 
العلم  بني  نسبة  عن  ث  يتحدَّ فهو  العامل(، 
ثابتة  ا  وألهنَّ قبل،  من  ثبتت  قد  كانت  وزيد 
إليه  للمسند  )قيًدا(   جعلها  فقد  ومعلومة 
اثبات  به  يراد  جديد  تركيب  يف  للُمسند  أو 
النسبة التامة بني املسند إليه املقيَّد واملسند أو 

بالعكس)15(. 
كان  إذا  بقوله:  ذلك  عىل  ويرد   
عامل(  و)زيد  العامل(،  )زيد  مجلتي  مدلول 
وكان  زيد(،  إىل  العلم  )نسبة  هو:  واحًدا 
الفرق بينهام: كون هذه النسبة ثابتة يف األوىل 
ويراد اثباهتا يف الثانية، وهذا ليس بفرٍق بني 
ثبوت  أنَّ  هو  ذلك  يف  والسبب  النسبتني 
النسبة وإثباهتا ال يغري من حقيقتها فيجعلها 
ثابتة  نسبة  بل  آخر،  وتامة حينًا  ناقصة حينًا 

وغري ثابتة)16(.   
ل للسيِّد  ويذكر يف ذلك رأيني األوَّ  
ه  اجتَّ فقد  اخلوئي،  للسيِّد  واآلخر  الصدر، 
ذات  إىل  بينهام  التمييز  يف  الصدر  السيِّد 
حتليليَّة(  )نسبة  الناقصة  فالنسبة  النسبتني: 
أنَّ  آخر  وبمعنى  واقعيَّة(  )نسبة  والتامة 
اجلملة  سامع  عند  الذهن  يف  حيصل  الذي 
زيٌد(  َب  )رُضِ مثل:  الناقصة  النسبة  ذات 
ة واحدة، وهذا بخالف النسبة  صورة إفراديَّ
من  الذهن  يف  حيصل  الذي  فإنَّ  الواقعيَّة، 
هو  ضارب(  )زيٌد  أو  زيٌد(  َب  )رَضَ مجلة 
تبقى  ال  إذ  ونسبة  طرفني  من  مركبة  صورة 
بعد سامعها حالة منتظرة؛ لذلك تكون هذه 

النسبة تامة حيسن السكوت عليها.
أنكر  فقد  اخلوئّي،  السيِّد  رأي  ا  أمَّ  
والتامم  والكثرة  بالقلة  النسبة  اتصاف 
بني  املائز  يكون  أْن  وأبطل  والنقصان 
املائز  بل  ومتامها،  النسبة  نقص  اجلملتني 
التامة موضوعة لقصد  -عنده - أنَّ اجلملة 
ة، ولقصد  احلكاية واإلخبار يف اجلملة اخلبيَّ
اجلملة  يف  املتكلِّم  نفس  يف  ما  أمٍر  إبراز 
 - عنده   - الناقصة  اجلملة  ا  أمَّ اإلنشائيَّة، 
فهي موضوعة ملا رأى أنَّ احلروف موضوعة 
للنسبة  ال  والتضيق(  )التحصيص  وهو  له 
عىل  تدّل  حممد(  )كتاب  فجملة  الناقصة، 
بكونه  املقيَّد  الكتاب  من  اخلاصة  احلصة 
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تضييق  عىل  تدّل  العامل(  و)الرجل  ملحمد 
مفهوم الرجل بكونه عامًلا)17(.   

)اجلملة  موضوع  إىل  ق  يتطرَّ ثمَّ   
األسمية والفعلّية(  نلحظ املؤلف )طيَّب اهلل 
ثراه( يؤكد أنَّ األساس النحوي للتميز بني   
اإلسميَّة والفعلّية أساًس شكيًل ال عالقة له 
عنده  النهائّية  واملحصلة  الرتكيبي،  باملدلول 
احلديث  واللغوي  األصويل  الرأيني  أنَّ  هو 
بني  التمييز  يف  متشاهبة  نتيجة  إىل  توصال 
اختالف  مع  والفعلّية  األسمّية  اجلملة 

منهجهام)18(. 
ووقف املؤلف عىل مسألة التعريف   
قول  لنا  لينقل  اإلسمّية  اجلملة  يف  والتطابق 
)الريّض وأصحابه( الذين جيوزون اإلخبار 
كانا معرفتني  الفاعل سواء  املبتدأ وعن  عن 
أو نكرتني خمتصتني أو غري خمتصتني، ونجد 
)إبراهيم   املرحوم  رأي  ح  يرجِّ املؤلف 
التطابق  أنَّ  فيه إىل  ل  الذي توصَّ ُمصطفى(  
امُلسند  لتقديم   - األكثر  يف   - تابع  وعدمه 
أو  اسميَّة  اجلملة  لكون  ال  وتأخريه،  إليه 

فعلّية)19(.
وبعد  الرشطيَّة،  اجلملة  وفيام خيّص   
عّد   أنَّ  إىل  يذهب  النحاة  آراء  ح  يوضِّ أْن 
األسمّية  عن  ُمستقاًل  قساًم  الرشطيَّة  اجلملة 
والفعلّية أصوب، والسبب يف ذلك أنَّ التاميز 
بني األقسام ليس فيام يقع يف صدر اجلملة؛ 
ألنَّه أمٌر شكيٌل ال يوضح حقيقة األقسام، ثمَّ 

ح الغرض من الرتكيب الرشطي؛ وهو  يوضِّ
باحلكم  اجلزاء  يتضمنه  الذي  احلكم  تعليق 
رابط احلدث  يتضمنه الرشط، وليس  الذي 
يف  ختتلف  وهي  الرشط،  فعل  يف  بمحدثه 
طبيعتها عن النسبة التامة يف كل من اجلملة 
بني  نسبة  ليست  ا  ألهنَّ والفعلية؛  اإلسمية 
مسند ومسند إليه، بل هي نسبة بني تركبني 
ليكونا  استقالهلام  فقدا  ثّم  مستقلني  كانا 
جزءين  من تركيب جديد...، وختتلف أداة 
الرشط عن باقي األدوات  فليست وظيفتها 
كوظيفة األدوات مثل: )قد قاَم زيٌد( و )ما 
قام زيٌد( و )هل قام زيٌد( كام حِسَب النحاة؛ 
والسبب يف ذلك هو أنَّ هذه األدوات - بام 
تغيري  يف  تتدخل  مل   - خاصٍة  نسٍب  من  هلا 
ا  أهنَّ أضافته  ما  وكل  جلملها،  التامة  النسبة 
قة،  جعلت النسبة التامة بني القيام وزيد حُمقَّ
أداة الرشط  ا  امَّ أو منفية، أو مستفهم عنها، 
ا ذات أثر يف تغيري النسبة التامة جلملتيها  فإهنَّ
عىل  يرتتب  وما  استقالهلام  افقدهتام  بحيث 
كاًل  ت  وصريَّ السكوت  صحة  من  متاميتهام 

منهام طرًفا لنسبة تعليقية جديدة)20(.
ة  اخلبيَّ اجلملة  موضوع  ويف   
واإلنشائّية يذكر أنَّ أساس التقسيم املشهور 
قائم عىل أنَّ النسبة التامة إْن كان هلا مطابق 
مل  وإذا  خبّية،  فهي  اجلملة  مفهوم  خارج 
عن  النظر  بغض  ثابتة  حقيقة  للنسبة  يكن 
النسبة  يوجد  الذي  هو  اللفظ  وإنَّام  اللفظ، 



146

ق معنى اجلملة خارًجا؛ أي ليس وراء  وحيقِّ
الكالم حقيقة ثابتة ليدعى أنَّ الكالم طابقها 
إنشائية)21(.  حينئٍذ  فاجلملة  يطابقها،  مل  أو 
اجلمهور   تقسيم  أنَّ  إىل  ذلك  بعد  وخيُلص 

للجملة التامة يرتكز عىل ثالث نقاط: 
1- حرص تقسيم اجلملة يف اخلب واإلنشاء.

طريف  بني  التامة  النسبة  عىل  الداللة   -2
اإلسناد.

كان  ما  اخلبّية  اجلملة  أنَّ  بينهام  املائز   -3
باجلملة  التلفظ  قبل  خارجي  واقع  لنسبتها 
ا  أمَّ والكذب،  بالصدق  وصفها  فيصح 
قبل  خارجي  واقع  لنسبتها  فليس  اإلنشائية 
بالصدق  وصفها  يصح  فال  باجلملة  التلفظ 

والكذب)22(.  
تعاىل(  اهلل  )رمحه  الكاتب  ووقف   
اجلملة(  ملدلول  املخالف  )املفهوم  عىل 
دالالت  عن  بحثهم  يف  فاألصوليون 
آخر  للبحث عن معنى  باًبا  يعقدون  اجلملة 
هبا   املنطوق  اجلملة  معنى  خيالف  أو  يوافق 
مفهوم  إىل:  مونه  يقسِّ )املفهوم(  يسمونه 
ق  يتطرَّ مل  وهذا  امُلخالفة،  ومفهوم  املوافقة 
ما  ح  يوضِّ ُثمَّ  البالغيون،  وال  النحويون  له 
)املفهومني(،  بـ  األصوليون  قصده  الذي 
لظاهر  مطابًقا  معنى  ل  يتحمَّ اجلملة  فلفظ 
)املنطوق(،  ويسمونه  به  املنطوق  ها  نصِّ
املعنى  لذلك  ُمالزًما  آخر  معنى  ل  ويتحمَّ
يكون  قد  املفهوم  وهذا  )املفهوم(  يسمونه 

قوله  كداللة  به  املنطوق  حلكم  موافًقا 
حرمة  عىل  أٍف((  هلاُم  تقْل  ))وال  تعاىل: 
أشّد  هو  ما  ُحرمة  وعىل  باملطابقة  التأفيف 
ويسمون  بااللتزام  والشتم  كالرضب  منه 
بـ )مفهوم املوافقة( ، وقد يكون  هذا املعنى 
املفهوم نقيًضا خمالًفا حلكم املنطوق به، فإذا 
املعنى  يف  كان  مثبًتا  املنطوق  يف  احلكم  كان 
املالزم منفًيا، وإذا كان منفًيا كان مثبًتا وهذا 
مجلة  مثل  املخالفة(  )مفهوم  بـ  ى  مايسمَّ
أنَّ  عىل  يدلُّ  منطوق  فاكرمُه(  زيٌد  جاَء  )إْن 
إكرام زيد متوقٌف عىل جميئه وهذا يعني: أنَّ 

اإلكرام ينتفي عند انتفاء املجيء)23(.
ل الكاتب  ويف خامتة الكتاب يتوصَّ  

إىل مجلة من النتائج منها:
اللة. 1- إنَّ نحو اإلعراب فصل من نحو الدَّ
2- عيوب املنهج يف نحو األصوليني: حتكيم 

القياس البهاين - ضعف االستقراء.
3 - اجلديد يف نحو األصوليني: أسس التمييز 

بني معاين املفردات - أصل االشتقاق.
دوال النسبة - لواصق الفعل - زمان الفعل 
- مدلول اجلملة.. املفهوم املخالف ملدلول 

اجلملة.
وآخر دعوانا أْن احلمُد هلل ربِّ العاملني وصلِّ 

اللهمَّ عىل حمّمٍد وآله الطيبني الطاهرين 
اهلوامش:

األصوليني،  عند  النحوي  البحث   -1
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استلهام األمثال
في شعر مصطفى جمال الدين

   

من  رئيسًة  ركيزًة  األمثاُل  متّثُل   
تكوين  بداياِت  يف  العريّب  التفكرِي  ركائِز 
وقد  اجلاهيّل،  العرص  يف  العربّيِة  املعرفة 
حياِة  مالمِح  رسِم  يف  الشعَر  عاضدْت 
العرُب  نبغ  وقد  العرِص.  ذلك  يف  العرِب 
عن  خالهلا  من  وعّبوا  األمثاِل،  تأليِف  يف 
العقلّيِة  ومواقفهم  وأحاسيسهم  مشاعرهم 
التي استلزمتها قيِم حياهِتم االجتامعيِة التي 
شّكلت األّس املتنَي لنظاِم احلياِة يف وجوهها 
خالصًة  األمثاُل  تلك  وجاءْت  املختلفِة. 
املواقِف، وصارْت  تلك  مكّثفًة عن  موجزًة 
وسيلًة من وسائِل هتذيب الّسلوِك لتجنّب ما 
حّذرْت منه يف املواقِف السابقِة التي رُضبْت 
لألمثاِل،  الكبى  القيمُة  تأيت  هنا  ومن  هبا، 
هذه القيمُة التي أدركها العلامُء العرُب متامًا 
تربو  التي  الكثريَة  املصنّفاِت  فيها  فوضعوا 
علامِء  من  عاملًا  نجُد  ال  وقد  اخلمسني،  عىل 

اللغِة األوائل مل يضْع كتابًا يف األمثاِل.
مجال  مصطفى  السيد  أدرك  وقد   

الدين ما يعنيه الرتاُث له،إْذ خضع لسطوتِه 
متلملْت  منذ  نمريِه  من  ينهُل  وراَح  خمتارًا، 
األمثاُل  وشّكلْت  صدرِه،  يف  الشعِر  موهبُة 
منها  ينتقي  وراح  الرتاثّيِة،  ثقافته  من  نصيبًا 
مشاعرِه  استيعاِب  عىل   قدرًة  فيه  يرى  ما 

املمزوجِة بفكرِه.
مجال  مصطفى  الشاعُر  عّب  لقد   
بعقلِه،  املمزوجِة  بعاطفتِه  جتاربِه  عن  الدين 
ومّجَل هبا شعَره، مع تفنٍّن يف الصياغِة يتناغُم 
الشعريُة، وما يفرضُه  التجربُة  تتطّلبُه  مع ما 
وجيعله  املثل  حيفظ  بام   ، الشعريُّ الوزن 
مستجيبًا ملتطّلباِت الوزِن، من دون أْن يتعّثَر 
يف األداء. فأعطانا هنا زادًا وجدانّيًا وعقلّيًا 
التي  االبداعّيَة  اإلمكاناِت  أظهر  ومعرفّيًا، 
يتمّتُع هبا، من خالِل املزِج بني جنسنِي أدبينِي 
خمتلفني ومتفقني يف الوقِت نفسِه، مها الشعُر 
نظرات  يأيت  وفيام  باألمثاِل.  املتمّثل  والنثُر 

فيام استلهم من أمثاٍل:
َدى: 1ــ أرسُع من  َرْجِع  الصَّ

أ.د. حاكم حبيب الكريطي
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وهو الذي جُيِيُبَك بمثل صوتك من   
اجلبل وغريه)1(.

قصيدٍة  يف  املثَل  هذا  الشاعُر  أورد   
قاهلا بمناسبِة عاٍم جديد. يقوُل فيها:

وهكذا مّرْت شكاوى الورى 
 يف مسمِع العاِم كرجِع الصدى

ثمَّ مىض َيفكُر يف نفسِه 
 يا نفُس هل ُيصَلُح ما أفسدا

هل كان من قبيل ذا حكمٍة 
 أم ماَت يف عينيِه نوُر اهلدى

تفاوُت الناِس صالٌح هلم 
أْم ُخلقْت هذي البايا ُسدى

وهل إذا صرّيَت فاّلحهم؟ 
 مزارعًا وعبدهم سّيدا

تنقطُع الشكاُة؟ أم أهّنا 
 طبيعٌة هيهات أْن تنفدا

حتى إذا أسلم أفكاَرُه 
 للحريِة البلهاء مسرتشدا

صاَح به الزماُن يا سّيدي 
 عّطلتني.. فأعطِني املِْقودا

وهكذا مّرْت شكاوى الورى 
 يف مسمِع العاِم وضاع الصدى)2(

من  املقطِع  هذا  يف  الشاعُر  جُيري   
ــ  لقصيدتِه  خامتًة  جعله  الذي  ــ  القصيدِة 

املنرصم  العاِم  يف  الناِس  أحواِل  بني  موازنًة 
وقفاًل  مفتاحًا  املثَل  وجعَل  اجلديِد،  والعام 
شكاوى  إنَّ  بالقوِل:  املقطُع  فبدَا  للمقطِع، 
كام  إليهم  عادْت  السابِق  العاِم  يف  اخللِق 
تقوُله  ما  ُيعيُد  الذي  الصدى  كرجِع  ُرفعْت 
الشاعِر  شكوى  املثُل  محَل  وهنا  هو،  كام 
أْن  دون  من  معه  اخللِق  وشكوى  املؤملَة، 
الشاعُر  رّسب  وهبذا  أرادوا،  ملا  يستجيَب 
إىل املتلّقي ما حيمله من مهوٍم بسبِب أحواِل 
البالِد السياسّيِة واالجتامعيِة واالقتصاديِة... 

مما قاد إىل بؤِس الشعِب بأمجعِه.
ثم يبسُط الشاعُر معاناتِه متسائاًل إْن   
كان بمقدورِه أن ُيصلَح ما أفسَد الدهُر، وهنا 
حيمُل  املقطُع رضبًا من الضعِف واالستكانِة 
من  األخري  البيِت  يف  ليعوَد  واالهنزاِم، 
املقطِع والقصيدِة  إىل املثِل ليقّرَر من خاللِه 
االستسالَم ملا فرضه الزمان عليهم من ضياٍع 

وتشّتٍت، حيث ضاع الصدى.
الشاعَر مل يكن  أنَّ  الرغِم من  وعىل   
بدا  فإّنه  ديوانِه،  قصائِد  أغلِب  يف  متشائاًم 
خاّصًة  منها  املقطِع  وهذا  القصيدِة  هذه  يف 
َضِجرًا ُمنهكًا مما آلْت إليه أحواُل الشعِب من 
، الذي يرى أّنه ذا  حيث التفاوُت االجتامعيُّ
أثٍر يف بناِء شخصّيِة اإلنساِن، ألنَّ الشكاوى 
اإلنساِن. وهذا  ُخلقْت مع  تنتهي وكأهّنا  ال 
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رأينا  الذي  التذّمِر  استشعاِر  عىل  دّلنا  ما 
مالحمه يف أغلب أبياِت القصيدِة، وقد هنَض 
يف  الستجابته  إليه،  أرشنا  ما  بكشِف  املثُل 

بياِن ذلك كّله.
هنا  إليه  نشرَي  أن  يستحقُّ  والذي   
البيِت االخرِي  أّدى داللًة أخرى يف  املثَل  أنَّ 
تنطبُق عىل أحواِل الشاعِر وشعبِه، فالعرُب 
تقول: إنَّ االنساَن إذا مات مل يسمع الصدى 
اهللُ  أصمَّ  قالوا:  ولذا  لُيجيَبُه،  صوتًا  منه 
الشاعُر   أراده  ما  نفهم  هنا  ومن  صداُه)3(، 
باملثِل  ترّصف  أّنه  قلنا  فإْن  الصدى.  بضياِع 
وإْن  نقول،  ما  صّح  الفنّيِة  قدراتِه  وفِق  عىل 
قلنا أّنه مجع بني املثلني مل نبعد عن الصواب 
إْن شاء اهلل، ويف احلالني يعتمُد الشاعُر عىل 
قدرِة املتلّقي عىل استقباِل الداللِة عىل الوجِه 

الذي ُيريُده. 
2 ــ إّنك ال جتني من الّشوك العنَب:

وِء  السَّ امَلنْبِِت  ذي  عند  جتُد  ال  أْي:   
أْكَثم  مجياًل، واملثُل من قول احلكيِم اجلاهيّل 
بن صيفّي. وينرصُف إىل داللٍة أخرى وهي: 
ال  الظلَم  فإنَّ  االنتصاَر  فاحذر  ُظلمَت  إذا 

َيْكِسُبَك إال مثَل فعلك)4(.
استلهم الشاعر هذا املثَل يف قصيدٍة   
املولِد  بذكرى  الشيوخ(  )سوق  يف  ألقاها 

النبوّي الرشيِف. يقوُل فيها:

هدَم اجلوَر يوُم مولِد )طه( 
 فانظريه كيف استعّد ليبني 

ثمَّ ماذا عاّم أفاَد أبو جهـــ  
   ـــٍل وماذا من حقدِه اليوم نجني

ثمُر الشوِك أْن تعوَد املجاين الــ 
)5(    ـــحمُر من قطفه بأخيِب ظنِّ

القصيدِة  هذه  يف  الشاعُر  يبدو   
يطبُع  كان  الذي  السيايس  التطرِف  من  َبِرمًا 
السننِي كام  تلك  العراقّي يف  الشباِب  سلوَك 
واخّتذ  القصيدِة)6(،  ديباجِة  ذكَر ذلك هو يف 
ـ  اهلل عليه وآله وسلم  ـ صىل  النبّي  ذكِر  من 
تعبريّيًا  منفذًا  مقاومتِه  يف  قريش  وتطّرِف 
لتطّرِف  الرافَض  موقَفه  خاللِه  من  رّسب 
)أيب  حقِد  من  واخّتذ  إليه،  املشاِر  الشباِب 
ال  أْن  لبيان  وسيلًة  املسلمني  عىل  جهل( 
فائدَة ُترجتى من حقِد الشباِب عىل بعضهم، 
معركِة  يف  مقتلِه  إىل  حقُدُه  قادُه  جهٍل  فأبو 
وهنا  مسعود)7(.  بن  اهللِ  عبِد  بسيِف  )بدر( 
من  ُيريُد  ما  ليحّمله  باملثِل  الشاعُر  يأيت 
إْذ  النفِس،  يف  اخليبَة  تبعُث  التي  الدالالِت 
واملالحُظ  الشوِك.  من  اخلرِي  بجني  أمَل  ال 
املعنى  يؤّدي  بام  املثِل  ترّصَف يف  الشاعَر  أنَّ 
الذي يرمي إليه من دون أْن يذكَر )العنب(، 
وإّنام رسَم صورًة جلني ثمِر الشوِك، إْذ يعود 
سامِت  من  سمٌة  وهذه   . ظنٍّ بأخيِب  اجلاين 
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املثِل نفِسه لقدرتِه عىل االنفتاِح إىل أكثِر من 
داللٍة كام أرشنا، وقد التفت القدماُء إىل هذه 
القدرة يف األمثال عامًة، وهذا املثُل خاصًة، 
كّلها يف  توجيٍه، وتلتقي  أكثُر من  له  إْذ ورد 
اإلطار العاِم الذي يستوعُب املعاين اجلزئّيِة. 
ومن هنا كان ترّصف الشاعُر باملثِل بام حّقق 
له  ما ُيريدُه من دون أن يبتعد عن مألوِف ما 
رآه عند أسالفه من نظراهتم الدقيقِة الستثامر 

هذا املثِل.
3ــ تفّرقْت الظباُء عىل خراٍش 

 فام يدري  خراٌش  ما  يصيُد)8(  

من  اخلراشّية  صاحُب  هذا  خراٌش   
ِبني العّباس، ثّم خّلط  مرو، وكان من دعاة 
عليهم، وقتله أسُد بُن عبد ِاهلل القرسّي بعد 
خيشى  كان  ملن  يرضب  ورجليه.  يديه  قطع 

شيئًا ثم وقع فيام هو أشد منه.
مما  بالشكوى  هنا  الشاعُر  يلهُج   
ُيواجُه وطنَه من حِمٍن وويالٍت، كاد ينجرُف 
متوز  ثورِة  بعد  األهلّيِة  احلرِب  إىل  بسببها 
امللكي،  باحلكِم  ذهبْت  الذي  1958م 
بعبِد  ممثاًل  اجلمهوري  باحلكِم  وجاءْت 
الكريِم قاسم. وقد بثَّ الشاعُر هذه اهلموَم 
ــ  أيب طالب  بن  عيّل  اإلماِم  وهو يف رحاِب 
بالدعاِء  شكواه  قرَن  وقد  ــ،  السالم  عليه 

لسالمِة الوطِن. يقول مضّمنًا املثَل:

ويا وطنًا ُسقينا احلبَّ فيه 
 وشبَّ به عىل الّدعِة الوليُد

يعزُّ عيلَّ أْن ألقاك حقدًا 
 نغصُّ به فُيضِمُئنا الُوروُد

وأْن نلقى سامَءَك وهي صحٌو
 َيغيُم هبا صباُحَك وهو عيُد

وأْن ترقى السبيَل السهَل عدوًا 
فرُتهقنا بمدرجِه النُّجوُد

حترّيَ فيه سالكنا أجيري 
 عىل َفَرِق املغّبِة أو يعوُد

وقد ُشّقْت حواَليِه دروٌب 
 وُعّفي بينها الدرُب السديُد

)تكاثرْت الظباُء عىل َخراٍش 
 فام يدري َخراٌش ما يصيُد)9(

حاُل  يكون  أْن  يستغرُب  فالشاعُر   
األبياِت،  يف  بسطها  التي  بالصورِة  البلِد 
أْن  له  فأرادوا  حّبًا  أبناَءه  سقى  الذي  فهو 
التفّرِق  إىل  يقوُد  كّله  وهذا  حقدًا،  يسقيهم 
أبناؤه يف حريٍة، ال يعرفون  فيقُع  والشتاِت، 
الشاعُر  جيّسُد  ولكي  يسلكون.  الطرِق  أيَّ 
يف  السرِي  صواِب  من  التثّبِت  وعدم  الضياَع 
هذا الطريِق أو ذاك، التفت إىل تراِث أسالفه 
الذي  املثَل  هذا  منه  األمثال،واستلهم  من 
يدري  فال  األمور  عليه  ختتلُط  ملن  ُيرضُب 
الُسُبُل،  به  تفّرقْت  أْن  بعد  قدمه  يضَع  أين 
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املصائُد  عليه  تكاثرْت  الذي  خراش  كحاِل 
فال يدري ما يصيُد منها.

ممدوٌح  الصيَد  أنَّ  من  الرغِم  وعىل   
كثرَة  أنَّ  بيد  الّصياِد،  من  فيه  ومرغوٌب 
من  أكُب  رّضه  ما  إىل  هنا  حتّولْت  املصائِد 
نفعِه عىل وفِق ما يؤدّيه املثُل. وهذه مفارقٌة 
ياُق  السِّ خيضَع  أن  معًا  آٍن  يف  ومعرفّيٌة  فنيٌٌّة 
دوِن  من  املختلفاِن  فيجتمع  املثِل،  لوظيفِة 
أْن يتنافرا.                                                                                                                        

ى: 4ــ عند الصباِح حيِمُد القوُم الرسُّ
والكدِّ  بالّسهِر  الليَل  ُيقاسون  أْي   
البعَد  خّلفوا  وقد  أصبَحوا  فإذا  والتَّعِب، 
الليِل.  برُسى  فعَلهم  محدوا  وراءهم 
رجاء  املشّقَة  حيتمُل  الذي  للرجِل  ُيرضُب 

الّراحة )10(.
ملصطفى  قصيدٍة  يف  املثُل  هذا  ورد   
رضا  حممد  بالشيخ  فيها  حيتفي  الدين  مجال 
النجف،  يف  له  حمارضًة  يلقي  وهو  الشبيبي 

يقول فيها مستلهاًم املثل:
يا رائَد النهضة الكبى ليبلَغها 

 بحيث تأمُن رشَّ النكسِة اإلربا
ويا صباحًا محدنا عند رؤيتِه 

 فينا رُسى الليلِة الظلامِء والتعبا
ويا جهادًا صلينا حرَّ وقدتِه 

ونحُن نفخُر أْن كنّا له حطبا
أتيَت للحكِم ال ترجو به ِعوضًا 

 عام بذلت، وال جاهًا، وال لقبا

لكْن لتبنَي جياًل قد تعاهدُه 
 من راَح هيِدُم فيه العلَم واألدبا)11(

من  املقطَع  هذا  الشاعُر  جعَل   
رضا  حممد  الشيِخ  ملكانِة  بيانًا  القصيدِة 
الكبى  النهضِة  لقيادِة  تصّدرِه  يف  الشبيبي 
وشاعرًا  ومفّكرًا  وطنّيًا  مصلحًا  بوصفه 
إليها  دخل  التي  السياسة  استثمَر  وعاملًا، 
الصفاُت جعلتُه  أجِل اإلصالِح، وهذه  من 
وهنا  الليِل،  ظالِم  بعِد  يأيت  الذي  كالصباِح 
خاللِه  من  ليكّرس  املثَل  الشاعُر  استحرَض 
بعد  الشبيبي  للشيِخ  الناِس  اتباِع  صحَة 
الذي  املعاناِة واجلهِد، فكانْت حاهلم كحاِل 
اجلهِد  بعد  الراحِة  إىل  ليصَل  لياًل  يرسي 

والبالِء. 
تعني  إليها  املشاَر  الراحَة  إنَّ   
النفيّس،  واهلدوء  واالطمئناَن  االستقراَر 
الذي يتمّثُل يف رؤيِة نوِر الصباِح بعد ظالِم 
لإلنساِن  نفعًا  أكثر  هذا  يكون  ورّبام  الليِل، 
داللُة  توسعْت  وهنا  اجلسدّيِة،  الراحِة  من 

املثِل لتستوعَب املعنيني معًا.
الشاعر  أبياِت  إىل  أخرى  وعودٌة   
التي أحاطْت باملثِل ُترينا حشدًا من صفاِت 
الشيِخ الشبيبي التي ُتسّوُغ لكلِّ إنساٍن مدرٍك 
للتابعني، ألّنه  اّتباَعه مفخرًة  اّتباعه، وجتعُل 
واملوعظَة  خلصومِه،  املقنعَة  احلّجَة   يمتلُك 
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فكان  إليها،  أرشنا  التي  بالصفاِت  احلسنَة 
ى إليه حممودًا. الرسُّ

5ــ َمَواِعيُد  ُعْرُقوٍب:
له  أٌخ  أتاه  الَعاَمليق،  من  رجٌل  هو   
هذه  أْطَلَعْت  إذا  له  ُعرقوب:  َفَقاَل  يسأله، 
النخلُة فلك َطْلُعها، فلام أطلعْت أتاه للِعَدِة، 
أْبَلَحْت  فلام  َبَلحًا،  تصرَي  حتى  َدْعها  َفَقاَل: 
َقاَل: َدْعها حتى تصرَي َزْهًوا، فلام َزَهت َقاَل: 
َقاَل:  أْرَطَبْت  فلاّم  ُرَطبا،  تصري  حتى  َدْعها 
َدْعها حتى تصرَي مترًا، فلام أمْتََرْت عمَد إليها 
ها ومل ُيْعِط أخاه شيئًا   ُعرقوٌب من الليل فجذَّ

من مترها، فصار مثاًل يف اخلُْلِف)12(.
ترحيٍب  قصيدِة  يف  املثُل  هذا  ورد   
كاشف  آل  حسني  حممد  الشيخ  بمقدِم 
الغطاِء بعد عودتِه من مؤمتٍر اسالمي أقيَم يف 

الباكستان أيام حلف بغداد، يقوُل فيها:
أبا حليٍم وهذه نفحٌة طفحْت 

 وددُت قبل نثاها منك أعتذُر 
هذا الشباُب ويف دنيا عواطفه 

 َعْقٌل، ويف الّسوِد من أوهامِه فَِكُر
طاَل املتيُه به عقاًل وعاطفًة 

 وكاد ُيصدي مرايا نفِعِه الرضُر
حّدْث أبا الكلِم الزاهي فقد َظمِئْت 

 قلوهُبم، واستعادْت وهجها الصَوُر
أيام كان هلم يف القدِس مؤمتٌر 

 رجعَت منه ويف أبرادَك الِعَبُ
كانْت مواعيُد ُعرقوٍب وأظرفها 

أْن كّذَب السمَع ـ فيام قلته ـ البرُص

الشيِخ  من  العذَر  الشاعُر  يلتمُس   
هذا  من  األّول  البيِت  من  الغطاِء،  كاشِف 
املقطِع من قصيدتِِه، ألنَّ ما جاء يف القصيدِة 
يف  الشيِخ  مشاركِة  عىل  مبّطٍن  اعرتاٍض  من 
املؤمتر ــ الذي مرَّ ذكُرُه ــ ُيسّوُغ ما ذكَرُه من 
هبذا  يرىض  ال  والشباُب  منه،  العذر  طلِب 
هذا  يثُق  ال  إْذ  وعٍي،  من  امتلكه  بام  كّلِه، 
سابقٌة  هلم  إْذ  املؤمترون،  به  َيِعُد  بام  الشباُب 
يف مؤمتٍر أقيَم يف القدِس من  قبُل، ومل يقّدم 
به يف سالمِة  ينتفعون  ما  واملسلمني  للعرِب 

بلداهنم وشعوهبم مما حُييُط هبم من أهواٍل.
كاشف  الشيَخ  الشاعُر  وخُياطُب   
الغطاِء بـ )حّدث أبا الكلم الزاهي(، بوصفِه 
شاعرًا وعاملَ دين له مكانته بني أبناِء الوطِن، 
الثانّيَة  اللبنَة  يضُع  اخلطاِب  هبذا  وكأّنه 
اخللِف  من  وقتئٍذ  سائدًا  كان  ملا  لرفضِه 
الرتاِث  إىل  التفت  وهنا  واخلداِع،  والكذِب 
فأمّده بـ)عرقوب( مثاًل وعنوانًا مّبزًا لعدِم 
الوفاِء بالوعِد، وبام ينفتُح عليه من دالالِت 
اخلُلِف واملامطلِة والكذِب، ألنَّ من الواجِب 
إذا  أما  تأّدبًا،  الكذَب  أْن يرتك  عىل اإلنساِن 
تأّثاًم.  تركه  الواجِب  من  يكوُن  مسلاًم  كان 
ومن هنا بسَط الشاعُر مهومه بام يكشُف من 
خاللِه مقداَر املعاناِة التي ُيواجُهها هو وأبناُء 

شعبِه.
أنَّ  وهو  إليه  نومئ  آخر  أمٌر  وثّمة   
الكذَب الذي جّسده املثُل رآُه الشاعُر وأبناُء 
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بآذاهنم،  سمعوُه  أن  بعد  بأعينهم،  وطنِه 
ورأي العنِي يغني عن السمِع، فصار اخلُْلُف 

والكذُب حقيقًة شاخصًة أماَم اجلميِع.
اجتامعّيًة  وظيفًة  املثُل  يؤدي  وهنا   
واخللِف  الكذِب  صفاِت  تبشيِع  يف  تتمّثُل 
الصفاِت  بتلك  مرتبطًا  ظلَّ  ألنَّه  واملامطلِة، 
وهو يدعو من يرتدُد عىل لسانه من الشعراء 
أو من غريهم أو من يسمعه إىل االبتعاِد عنه 
بوصفِه سلوكًا مرغوبًا عنه يف كلِّ حنٍي، وهذا 
بعٌض من مهاّمِت الشعِر ووظائفِه يف حتصنِي 

املجتمِع من تلك اآلفاِت االجتامعّيِة.
6ــ نفُس عصاٍم سّودْت عصاما:

بلغ  احلريِة  أهِل  من  رجُل  عصاُم   
املنذر ملِك  النعامِن بن  مرتبًة عاليًة يف بالِط 
وكان  وقدراتِه،  نفِسه  عىل  معتمدًا  احلرية، 
عىل عاّمِة أمرِه واملدّبُر لشؤوِن اململكِة معه، 
بيوت  من  وال  قومِه،  ساداِت  من  يكن  ومل 
الرشِف فيهم، بل كان من عامِة الناِس الذين 

ال ُيعبأ فيهم يف بداياِت حياهتم)13(.
التفَت الشاعُر مصطفى مجال الدين إىل هذا 
املثِل يف قصيدٍة يرثي هبا )صالح جب( رئيس 

وزراء العراق سنة 1957م. يقول فيها: 
وإذا افتقدناُه شموخًا صاعدًا 

 تنحطُّ دون سامئِه األسامُء
فألّنه غاىل بوقدِة روحِه 

 حتى تساوى الصبُح واإلمساُء
وألّنه اجتاَز احلواجَز مفردًا 

 وتعّثرْت من دوهنا قرناُء
)عامّر( استقلَّ بنفسه  وألنَّ

 و)عصاَم( مل تنجب به اآلباُء
وكفاُه أنَّ الشمَس يغُرُب ضوؤها

 فتخاُف وقَد رشوقها الظلامُء)14( 

القيِم  ذكِر  عن  هنا  الشاعُر  ختىّل   
عرصِه  يف  الرثاِء  ركائَز  ُتشّكُل  كانْت  التي 
رّسختُه  ما  واستحرَض  السابقِة،  والعصور 
السياسُة من قيٍم جديدٍة يف العرِص احلديِث، 
ــ  العراِق  أبناُء  فقد  الذي  املرثيَّ  يؤّبُن  وهو 
وهو يف مقّدمتهم ــ بفقدِه الشموَخ والشمَم 
واإلباَء، ألّنه ختّطى ما اعرتضه من مثّبطاِت 
التي  احلواجِز  واجهه من  ما  واجتاَز  العزِم، 
بالدِه،  هنضِة  طريِق  يف  احلاقدون  وضعها 
من  وامكاناتِه،  قدرتِه  إىل  ذلك  يف  مستندًا 
كان  مما  قبيلٍة  أو  نسٍب  إىل  يلتفَت  أْن  دون 
إدارِة  يف  شأٌن  هلم  كان  ممن  غريه  إليه  يستنُد 
شؤوِن العراِق. وهنا يستدعي ــ أي الشاعر 
عامر  مها  العريب،  التاريخ  من  شخصّيتني  ــ 
بن يارس الذي كان له شأٌن معلوم يف التاريِخ 
اإلسالمي، وعصامًا صاحب املثل ــ وهو ما 
يعنينا هنا الرتباط املثِل به ــ إْذ رأى بينه وبني 
والرغبِة  اإلرادِة  يف  تشاهبًا  جب(  )صالح 
عىل  ال  النفِس  عىل  واالعتامِد  الصادقِة 
املراتِب  احلسِب والنسِب، فعصام بلغ أعىل 
يف بالِط النعامِن إْذ ))كان أشّد الناس بأسًا، 
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وأبينهم لسانًا، وأحزمهم رأيًا(()15(، فرشف 
أعىل  بلغ  جب  وصالح  رأيِه،  وسداِد  هبّمتِه 
بحسِن  الوزراء(  )رئاسة  العراِق  يف  املراتب 

تدبريه وسداِد رأيه. 
إنَّ هذه املقابلَة املعرفّيَة اجلاملّيَة التي   
رّسخها الشاعُر من خالِل املثِل الذي وازن 
العرِص اجلاهيل والعرِص  بني شخصّيتني من 
الفنّيِة  براعتِه  من  بعضًا  لنا  تظهُر  احلديِث، 
فينهل  أسالفِه،  تراِث  إىل  املتلّقي  تشدُّ  التي 
وتلفُت  ومواقَف،  وجتارَب  معرفًة  منه 
ذلك  حّقق  الذي  املرثّي  شخصيِة  إىل  نظره 
يف  واملتلّقي  الشاعُر  يلتقي  وهنا  حياته،  يف 
والتمّسِك  املرثي،  شأِن  رفِع  عىل  احلرِص 
الشعُر  يؤدي  وهبذا  به،  متّثلْت  التي  بالقيِم 

مهّمًة أخالقّيًة عاليًة.
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الموضوعية والتجديد 
في شعر مصطفى جمال الدين

   

املقدمة
بسم اهلل الرمحن الرحيم

 احلمد هلل رب العاملني، وصىّل اهلل عىل رسول 
اهلل األمني وعىل آله املعصومني املنتجبني... 

وبعد
من  الراحلني  نتاجات  قراءة  فإّن   
إحياء  إعادة  متثل  االفذاذ  وعلامئنا  شعرائنا 
هلم، وهي قراءة اخرى يف تاريخ مرجعيات 
أن  جيب  التي  أو  والعلمية،  الثقافية  البلد 
اىل  يوّجه  العنارص، وهذا  تكون عليها تلك 
تعّمد  أو  الرموز،  تلك  جتاوز  عدم  رضورة 
َركنها عىل رفوف التاريخ وزواياه وهوامشه.
 ويعد السيد الشاعر الدكتور مصطفى مجال 
التي  الفاعلة  العراقية  الثقافة  بؤر  من  الدين 
واملقاييس،  املعيار  تندرج يف حّيز  أن  يمكن 
العلم  بني  توّزعت  نتاجات  من  خّلف  ملا 
واالدب والثقافة بوجه عام، فضاًل  عاّم متّتع 
به من حضور كارزمي مؤّثر، بقي عالقًا يف 
ذاكرة االجيال التي كانت عىل متاس مبارش 

هنا  ومن  عليه،  تتلمذت  التي  السيام   به، 
تسّلط  أن  حاولت  هذه  البحثية  ورقتنا  فإن 
الضوء عىل زاوية مهمة من زوايا حياة هذا 
الشاعر االملعي، وهي تركيزه عىل موضوعة 
تعمل  العناية،  مركز  يف  وجعلها  النص، 
خدمتها؛  عىل  األخرى  النص  مكّونات 
موضوعي  أداء  قصيدة  قصيدته:  لتكون 
ومن ثم فني، وهذا ما نحاول الكشف عنه 

يف دراستنا  املوجزة هذه.
املدخل:

بسم اهلل الرمحن الرحيم
إّن قصيدة االداء املوضوعي كانت   
يف  وبخاصة  احلديث  االديب  العرص  ميزة 
مخسينات وستينات القرن املنرصم...وهكذا 
مصطفى  الدكتور  الكبري  الدين  رجل  كان 
يف  التجديد  بفكرة  متّيز  لكنّه  الدين،  مجال 
الشعر واحلياة العامة ومنها احلالة احلوزوية، 
وكان أداؤه الفني يصدر عن فطرة معّبة عن 
اجلاميل...  باالجتاه  التعبريية  املستويات  ثراء 

أ . م .د صالح مجيد علي الخزرجي.
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اللغة  وعلوم  احلوزوي  العلم  بني  مجع  وقد 
العلمية  احلوزة  يف  دراسته  فبعد  العربية، 
العلامء  أيادي  عىل  االرشف  النجف  يف 
القاسم  أبو  السيد  رأسهم  وعىل  األعالم 
البحث  آنئٍذ، وإمتامه  املرجع األعىل  اخلوئي 
واألدبية  اللغوية  نتاجاته   كانت  اخلارج 
بارزة، ومنها كتابه: ))اإليقاع يف الشعر من 
البيت اىل التفعيلة ((، ثم رسالته للامجستري 
املوسومة بـ))القياس حجيته وواقعيته(( من 
املوسومة  أطروحته  وبعدها  بغداد،  جامعة 
إذ  األصوليني((  عند  النحوي  بـ))البحث 
فضاًل  واالصول،  النحو  علمي  بني  مجيع 
كان  وقد  املعروفة،  الشعرية  نتاجاته  عن 
العامة   احلياة  يف  جمّددًا  الدين  مجال  السيد 
هنج  عىل  حوزويًا  ومنهجًا  وأدبًا،  سلوكًا 
رضا  حممد  الشيخ  املجدد  العالمة  أستاذه 
املظفر ــ رمحه اهلل ــ هذا غيض من فيض ما 
ذكرناه  عن مكانة الدكتور مجال الدين، فإن 
كانت  وإن  ــ  تعاىل  ــ  اهلل  من  فبتوفيق  ُوفقنا 
اآلخرى فحسبنا أننا حاولنا الوفاء ألستاذنا 
رب  هلل  احلمد  أن  دعوانا  وآخر  الفاضل.. 

العاملني...    
املوضوعية والتجديد يف شعر مصطفى مجال 

الدين:
مالمح  حّددت  البيئة  معطيات   
بيئته؟    هي  فام  لشاعرنا،  الشعري  اخلطاب 

ولد الشاعر يف قرية ) املؤمنني( لقضاء سوق 
1927م  عام  قار  ذي  حمافظة  من  الشيوخ 
العلويون  املؤمنون  أجداده  استوطن  وفيها 
يف  املقام  به  استقر  طويلة  غري  رحلة  وبعد 
واحلوزات  العلم  مدينة  األرشف  النجف 
الدينية واإللتزام ويف االربعينيات من القرن 
املوضوعيون  اإللتزام  شعراء  كان  املايض 
فظهرت  العربية،  األدبية  الساحة  يتسيدون 
ومما  املوضوعي،  االداء  قصيدة  بوضوح 
االنظمة  دور  املوضوع  تكريس  يف  ساهم 
عنوانًا  بوصفه  املقال  الشمولية  السياسية 
عىل  الشعري  اخلطاب  يعمل  توجيهيًا 
تعّج  العربية  الساحة  كانت  وقد  تفعيله)1(، 
حتّرك  التي  والوطنية  السياسية  باألحداث 
دينيًا  واملؤدجلني  الوطنيني  الشعراء  مشاعر 
وهو  شاعرنا  حنجرة  فصدحت  حزبيًا،  أو 

يمّجد بغداد يف الذكرى األلف لبنائها)2(:
بغداد ما اشتبكت عليك األعرص

إآل ذوت ووريق عمِرك أخــــرض 
ودعي احلياة فـ) شهريار ( سمعه

لآلن من صخب احلوادث موقر
ستظّل قينة )دار سابور( بمــــــا

أســـــــــدت اىل شيخ املعّرة تشكر
ويظّل كرم ) أيب نواس( بيننا

عذب اخلامر وان أجّد املعرص
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واىل غـــد وبمتن دجلة ســامر 
ممـــــا ينّث االصــمعي مـــــعطر     

 
الكبري  املهرجان  يف  ذلك  وكان   
عام  ببغداد  ُعقد  الذي  األدباء  بمؤمتر 
كلية  يف  معيدًا  وقتها  السيد  وكان  1965م، 
الفقه بالنجف األرشف لتبوئه املركز األول 
1962م،  عام  منذ  الناجحني  طلبتها  بني 
الشعر  يف  ))اإليقاع  كتابه:  أصدر  وبعدها 
من البيت اىل التفعيلة((، وكان ذلك الكتاب 
من مقررات مادة العروض يف الكلية، وقد 
وأنا  املادة،  ترشفت بحضور حمارضاته هبذه 
الدرايس  العام  يف  وذلك  الثالثة،  السنة  يف 
زمالئنا  بني  من  وكان  1977م،  ــ  1976م 
يف ذلك العام الدرايس السيد كامل احليدري، 
ال  أنسى  وإذ  املخزومي،  صادق  والدكتور 
املحارضة،  يف  وظرافته  إلقائه  حسن  أنسى 
الطريف  ومن  للطلبة،  معاملته  وحسن 
حمارضاته  إحدى  يف  حصلت  أن  بالذكر 
عبد  حسن  الدكتور  لزميلنا  بسيطة  مشكلة 
االمري وهو عىل مقعد الدراسة، فام كان منه 

إال أن ارجتل بيتني شعريني مجيلني.
 وكان االول منهام:

 يا حسن االخالق عبد االمري
أنت عىل محل الرزايا قدير     

قد  الدين  مجال  الدكتور   وكان    
اللغة  يف  املاجستري  شهادة  عىل  حصل 
1972م  عام  بغداد  جامعة  من  العربية 
حجيته  بــ)القياس  املوسومة  رسالته  عن 
املدوية  االدبية  مواقفه  ومن  وواقعيته( 
وقد  1967م،  حزيران  نكبة  بعد  قصيدته 
االدباء   مؤمتر  قي  اهلادر  بصوته  ألقاها 
حتى  1969م،  عام  ببغداد  النكبة  بذكرى 
عبارته  قال  منصور،  أنيس  االستاذ  أن 
املؤثرة: ))قد َخَدعنا بمظهره(()3(، إذ توّقع 
النجفي  الدين  رجل  يلقي  أن  احلارضون 
عىل  يتقّدم  به  اخلطباء،وإذا  بأسلوب  مرثية 

الشعراء املشرتكني بقوله)4(:
مللم جراحك واعصف أهيا الثار

ما بعد عار حزيران لنا عار 
وخلِّ عنك هدير احلق يف أذن

ما عاد فيها سوى )النابال( هّدار

حلرضته  أوراقي  محلت  أين  وأتذكر   
بعد خترجي يف الكلية عام 1977 ــ 1978م 
ــ وفيها جمموعة من االسئلة تدور حول هذه 
يف  مصححًا  أعمل  وقتها  وكنت  القصيدة، 
البغدادية، وكان يل رشف  الصحف  إحدى 
متعت  وقد  مصححًا،  تعييني  يف  مساعدته 
عىل  وعرضت  البهية،  القامة  بتلك  ناظري 
أن  إالّ  منه  كان  فام  صحفية  مقابلة  حرضته 
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يف  الصحفي  بعميل  مهنئا  كتفي  عىل  ربت 
املقابلة  بإجراء  ووعدين  التصحيح،  قسم 
لندن،  يف  العالج  رحلة  من  عودته  بعد 
حمافظ  من  طلب  أّنه  ذلك  بعد  علمت  وقد 
البعث  حزب  يف  املسؤول  آنذاك  النجف 
النظر  يؤجل  أن  هادي  خرض  مزبان  املقبور 
فيام عرضه عليه اىل ما بعد رحلته العالجية 
أيضًا، إذ كانت رغبة االخري أن ينظم السيد 
رحلته  هي  وتلك  الطاغية،  مدح  يف  شيئًا 
التي مل يعد منها اىل أرض الوطن، وال متجيد 

للظاملني.
وحبيبته  العراق  عن  رحل  وقد   
بغداد مل تفارق روحه، وكان قد حصل عىل 
بأطروحته  جامعتها  من  الدكتوراه  شهادة 
عند  النحوي  بــ))البحث  املوسومة 
األصوليني(( بتقدير ممتاز، وقد مجع عبها 
من  وهي  األصول  وعلم  النحو  علم  بني 
عىل  الضوء  تسّلط  التي  النادرة  املؤلفات 

العالقة بني العلمني.
من  فكان  االدبية  الناحية  من  أما   
الشعور  بني  املزج  له  املرتجم  شعر  مميزات 
ــ  بالغزل  كثريًا  فقد كتب  والغزل،  الوطني 
العذري ــ دون أدنى شك والتغّزل ببغداد، 
حتى وسم أحد دواوينه بــ))عيناك واللحن 
القديم(()5(، وكان من بني أغراضه الشعرية 
مرتبط  فشعره  والوطني،  العقائدي  التوجه 

برسالته الفكرية جتاه النجف والعراق بعامة، 
قصوى  أمهية  االغراض  هذه  يعري  وكان 
متاشيًا مع خصوصية املدرسة العقائدية التي 
ليعب  ذاته  ينسى  ال  ذلك  مع  إليها،  ينتسب 
عن جتليات حزنه، بأداء مجايل حافل ببنيات 

استعارية  مجيلة، ومنها )6(:
عودي فقد مّل الدجى سهدي 

واختلج املصباح من وجدي 
الليل ال يفهم ما أشــــــــــــــتكي   

والــــصبح ال يســـمع ما أبدي 
والــــــــــــــبيت يكتّظ بســـــــــــــكانه   

لــــــــــــكــــــنني أسكــــنه وحــــدي    

الثانية  املجموعة  متّيزت  وقد   
بالعمق  ديوانه  ضمن  الغربة(  )احلان 
الرمزي الشعري بمعناه الغنّي مع أن االداء 
انفعال  ويبدو  بوضوح  حارض  املوضوعي 
الشاعر جلّيًا بمعناه العاطفي املبارش، وهناك 
)قصائد  بعنوان  شعره  من  أخرى  جمموعة 
املوضوعي  األداء  يبدو  أيضًا  عشتها(، 
عنده متغلبًا عىل االداء الفنّي، إذ تتميز هذه 
عىل  املبارش  التقريري  بالوصف  القصائد 
قصيدته  ومثاهلا  االقدمني،  الشعراء  طريقة 

)لييل( )7(: 
تقول يل لييل وقد زرهتا

يف هدأة الليل أناغيها
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صفني فإين امـــــرأة كـــلها
شوق العجاب حمبيها

فقلت: أحداق كأن السام 
قد ذّوبت فيهن صافيها

ووجنتان امحرتا فانطفت 
من رسج الليل درارهيا

))حيث نقرأ هنا الغرض التقليدي   
العربية،  الشعرية  يف  املتوارثة  تعبريه  بأبعاد 
يف  يتبّدى  ما  فهو  الفنّي  االداء  خيّص  ما  أما 
أساليب  عن  الصادرة  اللغوية  االنزياحات 
القدماء (()8(  لغة  املتواضع يف  العريب  البيان 
موضوعيًا  متجددة  الشاعر  عند  فالتجربة 
يف  ذلك  ويتجىّل  فنّيًا،  جتددها  من  أكثر 
جمموعته  ضمن  االمة(  )حلم  قصيدته 

األخرية من الديوان إذ قال يف الرثاء )9(: 
هلا ُأَعّزي والردى أخرُس الَغام             

ونادى بليغ الدمع أن يتكّلام
وهبني ملكت النطق بعد جتلد            

 فمن يل بشعر يف رثاك تلعثام
    تسري بإحدى راحتيك رصوفها           

 ومُتسك باألخرى الشكائم ُملجام

بنّي يف هذه  القدماء وأسلوهبم  فلغة   
عىل  وذلك  األخرى،  االبيات  كام  االبيات 

مستوى التصوير البياين، وبنية اجلملة الشعرية.                       
اخلامتة:

شعر  يف  غالبة  املوضوعية  كانت  ــ   
الدكتور مصطفى مجال الدين بالنسبة لألداء 
ابان  غالبيتهم  يف  الشعراء  كان  كام  الفني، 

اخلمسينات والستينات من القرن املايض 
ــ التجديد وروح التّمرد عىل الواقع   
توجيه  هبدف  للعيان  ظاهرة  سمة  شعره  يف 
الشباب للمستقبل ومغادرة تقليد املايض بام 
خيدم احلارض واملستقبل، وينهل من املايض 

ما يعينه يف غده.
عند  التجديد  إرادة  تقترص  مل  ــ   
وإنام  فحسب،  االدبية  الناحية  عىل  الشاعر 
مستنريًا  احلوزوية  الناحية  اىل  ذلك  تعّدت 
بأفكار اساتذته وعىل رأسهم العاّلمة املجدد 

الشيخ حممد رضا املظفر.
عىل  الطاغية  أنصار  مع  يلن  مل  ـ   

حساب مصلحة شعبه.
كان  وعلمه  الديني  التزامه  مع  ــ   

حيمل قلبًا رقيقًا حمبًا للحياة.
ولبغداد  للعراق  حنينه  ترجم  ــ   
بخاصة اىل شعر رقيق مؤثر يف نفوس الغرباء 

وهو منهم.
بعض   ُوّفقنا  نكون  أن  ونأمل   

اليشء، وما التوفيق إال من عند اهلل.
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