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 :الملخص
والخوض في ، ييدؼ البحث إلى التفتيش في رفض القرآف أف يوصؼ بما يوصؼ غيره مف الكالـ  

وكيؼ دفع القرآف ، الصراع الذي نتج عف االتياـ الذي طاؿ الرسوؿ صؿ اهلل عميو والو وصحبو وسمـ
نصداـ  إذ إف فكرة المشركيف في االتياـ انطمقت مف اال، تمؾ التيـ بالحجة وبإثبات مصدر الرسالة

بمسموع جديد حالوا جاىديف ايجاد نسبة لو فيما يتداولوف مف فنوف القوؿ ولـ يجدوا أماميـ غير الشعر 
منطمقيف حسب تفكيرىـ مف تشابو األدوات وتقارب النتائج / المغة ، سحر لمنفوس مف وما ينتج
شكؿ والمضموف ومدىشا في انتصر منذ البداية وبقي إعجازا مف حيث الولكف القرآف الكريـ ، والتأثير

 طرائؽ رصؼ القوؿ.

 الفيـ(.، الخطابالصراع، ، شعر، )قرآف  : المفتاحية الكممات

Quran and poetry 

The concept of conflict and the concept of Conflict 

AHMED HUSSEIN HASAN AL-SAEDI 

Quran and its miracle\ Islamic sciences University of Babylon\ Iraq 

Abstract:                                                                                                            

      The research aims to examine the refusal of the Qur’an to be described by 

what other words describe, and to engage in the conflict that resulted from 

the accusation that affected the Messenger, may God’s prayers and peace be 

upon him and his family and companions, and how the Qur’an defended 

those accusations with the argument and by proving the source of the 

message, as the idea of the polytheists in the accusation started from. 

  Key Words:( Understanding, the speech , conflict, poetry, Quran)  
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 :المقدمة

 منيا، ُينفر ما دائماً  بؿ  البالغة، الصعوبة لمف الرواسخ زعزعة تحريؾ فكرة إف   
 مف شيئاً  تحمؿ وجديدة ُمغايرة أفكاراً  يتطمب األفكار فتغيير محاربتيا، يتـ قد واألدىى
 الديني بالمعتنؽ يتعمؽ المطروح كاف ما إذا فكيؼ تطرحو، أف يمكف ما كؿ في السطوة
 تمؾ لكؿ الشامؿ التغيير يعني وىذا، مجتمع ألي المختمفة الُمعطيات عميو تُبنى ،الذي

 الجديد بالديف الُمتمثمة الجديدة األفكار تطرحو ما بيف صراع نشب ىنا ومف، الُمعطيات
 عدة أشكاالً  الصراع ىذا وأتخذ المشركوف،/  القديـ المعتنؽ أصحاب وبيف اإلسالـ/ 
 طريؽ عف أفكارىا تطرح جميعيـ الرسؿ دعوة أف سيما الكالمي، التالسف أحدىا كاف
 جميوره البداية منذ َيفيـ الكريـ القرآف كاف وقد الُمخاطب، الجميور مراعاة مع المغة

 في المغوية صياغاتيـ جؿ يضعوف ىـ إذ، إليو بالنسبة المغة تعني وماذا، الُمخاطب
 الذي فنيـ وألنو، الشعر مصطمح عمييا أطمقوا تعبيرية قدرة وذات مميزة يروىا قوالب
 االحتراـ مف بنوع لو ُنظر فقد العقمية، بنياتيـ إليو تتوصؿ ما كؿ ُيحممونو والذي طغى

 العقمي إعجازه بكؿ الكريـ القرآف جاء إذا حتى الحكايات، حولو وحكيت، والتقديس
 حولو نسجت التي والحكايات فنيـ مع تمتقي التي التيـ بشتى رميو إلى ذىبوا والمغوي
نما النص في ليس الطعف بدأ وكاف  مف ىـ إذ المحموؿ، صدؽ يبيف فصدقو بحاممو وا 
 كانت مسامعيـ عمى الجديدة فمضامينو بالمحموؿ الطعف عف عجزوا األولى الوىمة
 حيث مف مجاراتيا عف عاجزوف ولكنيـ، لغتيـ مف فيي يفيمونيا مبيرة بطريقة تصاغ

 التي وأسبابيا البدايات عف يفتش البحث فإف لذا، ومثاليتيا األفكار وترتيب الصياغة
 يختمؼ ال يسمعوف ما بأف الناس إيياـ طريؽ عف الجديد الديف لمحاربة قريش عرضتيا

ف، القوؿ فنوف مف يعرفوف ما عف كثيرا  بيدؼ فييـ التأثير ىو إليو يسعى ما جؿ وا 
 القرآنية اآليات دفاع طريقة عرض إلى البحث ذىب كما، األجداد ديف عف سمخيـ
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 اهلل صمى محمد الرسوؿ بيا ينظر التي الكيفية وعرض، القوؿ صدؽ وبياف المباركة
 مكانة البحث ناقش وأخيرا، عنده الشعر ومفيوـ الشعراء إلى وأصحابو آلو وعمى عميو

 ورود وعالقة، واحدة مرة المفظة مجيء مع االسـ بيذا مباركة سورة وتسمية، الشعراء
 ىي الكالمية القوة أف وكيؼ الشعراء بمفظة السورة ىذه في منيا اشتؽ وما السحر لفظة

 البحث وخمص بالسحر، يكوف ما اشبو ُتمارس وكأنيا النفوس في تأثيرا األكثر الفاعؿ
 مجموعة مف النتائج. إلى

 البداية:   

منذ الوىمة األولى وعت قريش أنيا ُمقبمة عمى حرب وجود، ولكف ما الذي ستفعمو؟      
تتعمؽ بتغيير األفكار، فالمساوة  ىي حربفالحرب ليست عمى المستوى العسكري إنما 

لو ممموس أجدى نفعًا مف إلو  غير واردة عندىا، والتخمي عف السيادة أمر مرعب، وا 
محسوس. فما الذي سيجدي نفعًا بعد أف ُصدمت بجدة المطروح، لقد تمفتت  حوليا، 

سمطِتيـ،  واجتمع ِعمية قوميا أكثَر ِمف مرٍة لتدارؾ الموقؼ، فإف تيديدًا حقيقيًا وجو نحو
وكانت الفكرة في إدارِة حواراٍت مع صاحِب الرسالِة، ومعرفة ما الذي يسعى إليو ِمف 
وراء الخروج عف نسِؽ اآلباِء إلى نسٍؽ آخر جديد يتمثُؿ بمركزيِة اإللو الواحد غير 
المرئي، وكانت قد فكرْت مميًا بإرساؿ شخٍص بموصفاٍت خاصٍة ليطمَع ويفيـ ما الذي 

الجديد، وقد وقع اإلختيار عمى الوليد بف المغير بف عبد اهلل بف عمر  يقولو الديف
، وكاف ىذا اإلختيار مدروسًا بشكؿ جيد فالنفوذ والماؿ وِكبر السف الذي ٔالمخزومي
والدراية والمعرفة بفنوف القوؿ، كانت كميا مف مواصفات الُمرسؿ وكاف  ةيمنح الخبر 

يو ال يحتاج إلى ماؿ أو سمطة وقد خبر غرض قريش مف ذلؾ ىو عدـ التأثير بو  ف

                                                           

 



 هـ1443-م2222(  لسنة 1مجلة الدراسات المستدامة .. السنة الرابعة / المجلد الرابع / العدد األول )ملحق   

 

 
  762 

الحياة وعرفيا، ولو إطالٌع واسعٌ عمى لغة العرب، وفنوف كالميا،  مما يجعمو قادرًا 
عمى فيـ الخطاب الموجو إليو .وكأف قريش أرادت أف تطرح فكرة الجاه والمكانة ولساف 

ادات القوـ لـ يتأثروا وكأّف س، حاليا يقوؿ أنظر يا محمد َمف أرسمنا إليؾ إنو سيد القـو
 بؾ ىؤالء َمف يحوزوف َشرؼ المكانة وكثرة األمواؿ أنا أمثميـ، فمف أتباعؾ؟  

وكاف ثمة أمر آخر يقُع خمؼ اإلختيار وىو ال ُبد ِمف أف يكوف كارىًا لمدعوة       
ا الجديدة، وال ينبع كرىو ِمف عدـ تقبمو لألفكار التي تحمميا فقط، بؿ ربما ينبع ِمف لماذ

، وىذا يعني أف القضية فيتحد عامال الكره والطمع داخؿ األنالـ أكف أنا؟ وأنا سيدىا، 
قضيتي والوجود وجودي لذا ستكوف الدافعية في أوجيا حيف تكوف الذات محركًا ليا، 
ويؤكد ىذا قولو: "أينزؿ عمى محمد وأترؾ وأنا كبير قريش وسيدىا، ويترؾ أبو مسعود 

، فالرجؿ لـ يخِؼ مشاعَره ٕيد ثقيؼ، فنحف عظيما القريتيف " عمرو بف عمير الثقفي س
كانت ، ٖوصرَح بأحقيِتو فيو أحُد العظيميف، وىذه العظمُة عمى وفِؽ العقمية العربية

تتأتى مف الماؿ وشرؼ النسب فيما  قوتاف تمنحاف صاحبيما أولوية التصدي ألي 
موصفات المناسبة ليكوف ىو موضوع كاف، فتمقفت قريش ىذا التصريح ورأت فيو كؿ ال

رسوليا إذ ىو يممُؾ الدافَع وما يعزُزه، وعمى وفِؽ ىذا أرسمت قريُش حكيَميا و 
صاحَبيا، ليفيـَ ما ُيقاؿ عمو يكوف قادرًا عمى أف يجَد ثغرًة ينفُد منيا لتفنيد ما يسمُع 

 ويصرحُ ببطالنو  .            

وصحبو إلى قدوـ الوليد بف المغيرة فأعاد تنبو الرسوؿ محمد صؿ اهلل عميو وآلو      
ما كاف يقرأ مف القرآف الكريـ، وكاف القصد منيا بياف كممات القرآف الكريـ مف أمور 
عدة التراصؼ المغوي ليا والذي يؤدي المعنى بصورة جمية الستحصاؿ التأثير في 
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:"حـ َتْنِزيُؿ اْلِكتَاِب  الُمتمقي بؿ إف اإلختيار لممقروء كاف مدروسًا إذ كاف يقرأ قولو تعالى
ُىَو ِمَف المَِّو اْلَعِزيِز اْلَعِميـِ َغاِفِر الذَّْنِب َوَقاِبِؿ التَّْوِب َشِديِد اْلِعَقاِب ِذي الطَّْوِؿ* اَل ِإَلَو ِإالَّ 

لقد أوضح الرسوؿ محمد صؿ اهلل عميو وآلو وصحبو مصدر ما يقرأ  .ِٗإَلْيِو اْلَمِصيُر "
ُيجيب عمى تسأؿ ذىني بدييي والدعوة في بدايتيا مف أيف تأتي بما وكأنو ، وارتباطو

عمف أوىذا اإللو يا وليد غافر الذنوب ويقبؿ االعتذار ف، تقرأ فيو مف عند اهلل جؿ وعال
وىو ، وأف تتمسؾ بما أنت عميو فيو في المقابؿ شديد العقاب، عنيما وىذه فرصتؾ

ستوعب عقمؾ عمى الصعيديف المعنوي بجانب ذلؾ سعتو وحممو وغناه أكثر مما ي
وما يممؾ يجعمو غني عف عباده ، ففي الغنى المادي أنت ال تممؾ ما يممؾ، والمادي

فميس ثمة شريؾ لو في الُممؾ وال مصير ألحد خارج ما يقرره، وال رجوع ، معنويا ومادياً 
 إال إليو .   

عاد الوليد رّبما بشيء كاف أقوى حتى مف التأثير فيو، إذ سقط أحد أسباب      
اإلختيار ولـ يستطع الرجؿ مقاومة ما َسِمع وعاد مصدومًا ومالمحو تدؿ عمى أف شيئًا 
جديدًا يقبع في عمؽ ما سمعو، لقد عاد بشيادة لمتأريخ عمى صدؽ النبوة وصحة 

ولو: "واهلل لقد سمعت مف محمد آنفًا كالمًا، المصدر، فكيؼ عبر عما سمع لنتفحص ق
ف  ف عميو لطالوة، وا  ما ىو مف كالـ اإلنس وال مف كالـ الجف. واهلل إف لو لحالوة، وا 

نو ليعمو وال يعمى عميو، وما يقوؿ ىذا بشر"  ف أسفمو لمغدؽ. وا  .  ٘أعاله لمثمر، وا 
 والسؤاؿ ىنا ما الذي سمعو؟ أىو كالـ يخالؼ الكالـ ؟  

 لفيـ معينة وطرقا لغوية قوالب العرب أذىاف في رسخ شفاىيا المغة تداوؿ فأ يبدو
 في فتحيروا، قوالبيـ عف وخرج الترسيخ ذاؾ خالؼ الكريـ القرآف أف حيف في، الكالـ
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 شكال كمييما يباعد ىو الحقيقة وفي،  نثرية صياغات أـ شعرية قوالب أىو قياسو
 . يقيده ما ليس إذ  وتعبيرا

أشار إلى سمعت لنتبيف ثبوتية المنيج القرآني في الخطاب فميس لو عالقة  أنوكما 
نما الخطاب ييتـ بالعقؿ ومدى قدرتو عمى إيضاح  بالمكانة التي يمثميا الُمتمقي وا 

بؿ وصؼ ، وىو مار يدلؿ عمى صدؽ الموقؼو سماعف، الحقائؽ وصواًل إلى التغيير
وبالتالي قطع ، رية عمى الصياغة والرصؼبأف ما سمع يقع خارج حدود القدرة البش

، الوليد صمة القرآف الكريـ بالرسوؿ صؿ اهلل عميو وآلو وصحبة مف حيث الصياغة
ويبدو أنو ، ولكنو رفض ىذا أيضاً ، ٙوبات يبحث لو عف صمة أخرى ) أىو مف الجف؟(

ال كيؼ است، أو لنقؿ أنو يعرؼ شيئًا عنيا، كاف ُمطمعا عمى لغة الجف طاع تخريجو وا 
ولقد أكد القرآف الكريـ وجود ىذا النوع مف المخموقات ، وىكذا قطع صمًة أخرى، منيا

 ٚبقولو تعالى : " ُقْؿ ُأوِحَي ِإَليَّ َأنَُّو اْسَتَمَع َنَفٌر ِمَف اْلِجفِّ َفَقاُلوا ِإنَّا َسِمْعَنا ُقْرآًنا َعَجًبا "
ويبدو االتفاؽ ، أصاب ذلؾ الجف فقد تعجبوا، ومثمما استعجب الوليد وانبير بما سمع

واضحًا بيف سماع البشر وسماع الجف فكالىما وقؼ عاجزًا عف نسبة ما سمع 
، ،وكالىما يرى أف اآلخر غير قادر عمى أف يأتي بمثؿ تمؾ المعاني وتمؾ الصياغات

ف الروح العامة التي ينبع منيا ال   يمكف أف تكوف إنسية وال جنية .  وا 

ولقد طرح الشعراء فكرة إلياـ الجف ليـ، حتى بذكر المفظة بشكؿ صريح وىا ىو        
 ٛامرؤ القيس يقوؿ:

 ُتخّيرني الجفُّ أشعاَرىا          فما شئُت ِمف شعِرىف اْصطفيتُ                 
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عمييا، فيي تعرض عميو وىو  فيرسـ لنا مدى طواعية الجف لو وكأنو اآلمر الناىي
يتخّير، ونسي الشاعر أف في المقابؿ اآلخر كأنو صرح بأف ما يقوؿ مف شعر ليس لو، 
وىو بمثابة راٍو ال أكثر، واالخطر أنيا تمرر ما ُتريد عف طريقو، ولكف ىذا التفسير 

يد يبقى ُمبيما عند عامة الناس لجوانب تتعمؽ بالمعرفة واإلعتقاد، ويبقى أف ما ُير 
الشاعر اثباتو ىو تمؾ المكانة الُمتحصمة لو مف ذلؾ. ويذىب الُحصيف بف الحماـ في 

  ٜقولو:

 وقافية غيٌر إنسية        قرضُت مف الّشعِر أمثاَليا          

ف ما سمعو كالـ ال ينتمي إلى بني  فإف ما يقوؿ مقروضًا عمى شاكمة ما َسِمع، وا 
د أف يقوؿ لنا أنو ينسج عمى شاكمتو، وبيذا فيو يطرح مقدرتو عمى جنسو، وكأف يري

 ُمجاراة ما ىو أعمى، ويرسـ لو نوعًا مف الخصوصية 

وتستمر الفكرة عند الشعراء فيذا أبي النجـ وىو مف شعراء العصر االموي يدعي بأف 
 :   ٓٔشيطانو ذكر وينماز بالقوة لتكوف لو األفضمية عمى غيره في قوؿ الشعر

 إني وكؿ شاعر مف البَشر           َشيطانو أنثى وشيطاني َذَكر        

وىكذا يتضح لو أف الشعراء أنفسيـ روجوا لفكرة ارتباط ما يقولوف بقوى غيبية، كما   
ف الفكرة ظمت  يتضح لنا معرفتيـ بالجف وقدرتو الخفية، وقد تداولوا ىذا في أشعارىـ، وا 

 ىـ ولـ تقتصر عمى عصر معيف                                                 راسخة عند

وُيكمؿ الوليُد وصَؼ ما َسِمع ِمف الكالـ بأّف لو حالوة وىي رقٌة في نسِجو، وزاده       
عمى ذلؾ الرونؽ والنضارة والعذوبة التي تؤثر في القمب وىذه طالوُتو، وكالـ بيذه 
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وف مما ترتاح إليو النفس ولو قدرة عمى استمالتيا لذا فيو مثمٌر، النعوت بالتأكيد سيك
ألّف أسفَمو كثيُر العطاِء وُمستحكـ فيو ُيغدؽ، وبعد كؿ ما ذكر أيف ستكوف مكانتو؟ 
، إذ ال ُيمكف أف يكوف قرينًا لغيره مف الكالـ، وألنو خبير بمغة  بالتأكيد في أعمى اليـر

مف الكالـ بصورة عامة والشعر بشكؿ خاص فيو لـ  أبناء جنسو ودخؿ في أذنيو الكثير
يجد ما ىو مستنفر فيما سمع وكؿ لفظ ىو في مكانو ال ُيمكف التبديؿ وال التعديؿ عميو 
كما كانوا يفعموف مع غيره ِمف الكالـ وال سيما الشعر، لذا جـز بخبرتو أف ما سمعو كاف 

 فوَؽ كالـِ البشر.   

ولـ تكف قريش تتوقع أف تسمع ىذا الكالـ مف الوليد وىو يثني عمى القرآف الكريـ، إذ    
نما في القياس عمى  إّنو في لحظة ما كاف صادقًا ليس في وصفو مف حيث ىو قرآف، وا 

إذ لـ يستطع إنكار أف ما تناىا إلى فيمو كاف جديدًا ولـ ، أساس ما يمتؾ مف خبرة
إما في ، بعد أف عرضو عمى كؿ ما يمتمؾ مف مخزوف معرفييسبؽ لو أْف سمع بمثمو 

حكمو عمى ما سمع أنو ليس مف قوؿ البشر فيذ يضعنا أماـ أمور عدة منيا جدية 
النص وقدرتو البالغية واإلعجازية عمى أف يجعؿ العقوؿ والنفوس تقؼ عنده حائرة 

يـ أنو ليس ثمة نصًا ثـ نفيـ مف ىذا التحير غياب النص السابؽ لمقياس، ونف، منبيرة
سابقًا بيف يدي العرب ُيمكف القياس عميو كما عند غيرىـ مف االمـ. فمؤلفات اليوناف 
القديمة لـ تكف قد وصمت إلى أيدييـ، ولـ يكف لدييـ ُمنجز مجموع بيف دفتيف، 

 وُمحاكمة المكتوب الجديد أمر في غاية التعقيد في غياب ما ىو ُمماثؿ أو ُمقارب.   

تنادًا إلى ذلؾ طمب الوليد برىة مف الزمف ألجؿ التفكير، فإف ثمة مأزقًا حقيقيًا واس   
ف كؿ خبرتو في مجاالت الحياة المختمفة التي خبرىا بعمره الطويؿ لـ  دخؿ فيو، وا 
تسعفو، وأبت أنفتو أف ُيصرح بعجزه حقيقة مع أنو صرح بو ضمنًا عند وصفو حيف 

زالت قريش ترى فيو رجميا المناسب  ليعيد النظر، لماسمع القرآف الكريـ، وأخذ الُميمة 
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إلنجاز الميمة، ولـ يكف التأكيد عميو إلتماميا إال ألف خروجو مف دائرة الصراع يعني 
 .ٔٔخروج الكثيريف معو فيو سيد بني مخزـو

 :االتهام

لطالما تالزمت مجموعة مف الصفات الكيانة والشعر والسحر إذ تبنتيا قريش      
مطعف بصدؽ دعوة الرسوؿ محمد صؿ اهلل عميو وآلو وصحبو ولـ يكف اختيار أدوات ل

قريش ليا إال بعد الشعور باليزيمة أماـ نص تحيروا في وصفو، فبعد التجواؿ في التيـ 
إلختيار المناسب منيا ولصقو بحامؿ الرسالة السماوية لـ تجد قريٌش ما ُيمكف أف يقدح 

أف يكوف صاحب السيرة الصادقة كاذبًا بمحظة، وَمف  بسيرتو بعد استعراضيا، فال ُيمكف
عرفت عنو رجاحة العقؿ ليس ِمف السيؿ إتيامو بالجنوف، وقد أكد ىذا المنحى الوليد 
بف المغيرة حيف طالبو قومو بوصٍؼ يقدح فيما َسِمع فمـ يتوصؿ إال إلى أف ما سمعو 

ُممح ىنا لماذا الشعر والسحر ، والسؤاؿ الٕٔأشبو بإلقاء تعاويذ سحرية في آذاف األخريف 
؟ القوة الكالمية ىي مف أخطر األسمحة التي ُيمكف أف يوظفيا اإلنساف، فيي ليست 
ف كاف مف مياميا ذلؾ، ولكنيا أداة لبناء الذات، ومثمما ىي كذلؾ  أداه لمتواصؿ وا 
فبإمكانيا ىدميا أيضًا، بؿ أف التواصَؿ الذي تنيض بو ىو جزٌء مف ذلؾ البناِء أو 

.  اليدـِ

فالمغة مادة أولية لكؿٍّ مف الكيانة والشعر والسحر، وكؿ منيما يمتقي في استعمالو       
ليا بطريقة مخصوصة، فالشعر يرتب المغة مف حيث المفظ مع غيره، ليكوف ىذا 
الترتيب عمى شكؿ وحدات لغوية، ويدفع بتمؾ الوحدات ألف تتكرر ُمحدثة نوعًا مف 

إذ ُيمسؾ الشاعر بنياياتيا في إطار إيقاعي، ثـ ُيمكف ليذا أف الموسيقى غير السائبة 
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يتكرر داخؿ مجموعات كالمية، وىذا التكرار لو حسابات أخرى، ُيمارس الشاعر عف 
طريقو سطوتو عمى السامع، تبدأ بالجذب ثـ التأثير ثـ التصديؽ ثـ االنقياد والتبعية، 

ية التكيف أراد الكينة أف يكوف ليـ وما الذي سيرتجيو السحر أكثر مف ذلؾ، فمنذ بدا
تميٌز في كؿ شيء ينبع مف المكانة الدينية وسمطتيا، فكاف ال ُبد أف تتميز لغتيا ىي 
األخرى، لغة تُفيـ ُمتمقييا بأنيا مخصوصٌة مف حيث المكاف والمكانة وىي إف داللَتيا 

احتراميا وتنفيذ ما ذات ارتباطات فوقية وبالتالي ىي لغة نابعة مف ىذا االرتباط، فوجب 
 تحمؿ مف رسالة .

وحيف مارست العرب الَسجع في جاىميتيا إنما ذىبت لمتأثير عف طريؽ اإلفراط   
بالتالحؽ المغوي إليياـ السامع أف ثمة قوى أخرى ىي التي تمتمؾ ىذه المغة الخاصة 

إلى التي لدييا القدرة عمى تكرار ذات الصفات المغوية / صوت وىذه المسألة تحتاج 
ف كاف بعُضيا غير  مقدرة فوؽ الطبيعية ال تتأَت لبشر، ولذا كانوا ُيطمقونيا حتى وا 
مفيوـ لغرض بياف التمكف واالستمرارية، وإليياـ السامع بأنيا لغة أخرى ُتمثؿ آخرًا ال 

 ينتمي لنا.

وكاف اتياميا لمرسوؿ محمد صؿ اهلل عميو وآلو وصحبو بالكاىنة نابعًا ِمف أنيا      
فيو، إما  ٖٔت في القرآف الكريـ ما يشبو السجع الذي عرفتو، وىو تكرار لمفواصؿرأ

، وعمى ٗٔاألمر اآلخر االرتباط الغيبي، فإف لفظة التكيف تعني التنبأ باألمر قبؿ حدوث
ىذيف األمريف َبَنْت قريٌش رؤيتيا في اإلتياـ، إذ كاف في القرآف الكريـ ثمة مقاطع 
ف ما ينطؽ بو الكينة يقصدوف مف وراءه التعمية  صوتي تتكرر في نياية اآليات، وا 
نيـ يرتبطوف بقوى يتحدثوف نيابة عنيا ىي  عمى الناس إلبراز سمطتيـ وتدعيميا، وا 
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سؽ الكالمي. والحقيقة أنيا في القرآف الكريـ لـ تكف دائمًا تتكرر التي تُنطقيـ بيذا الن
فيو بصورة ُمتالحقة أي أننا نجد مسافة في كثير مف األحياف بيف القوؿ والقوؿ، كما أف 
ىناؾ نوع مف التنوع أي أنيا تتغير وال تسير عمى مقطع صوتي واحد، ثـ أف الغرض 

ثر فيو، وليس اإليقاع الصوتي الُمتحقؽ مف مف ذلؾ خدمة المعنى لكي يفيـ السامع ويؤ 
 الَسجع الذي يجعؿ السامع تبعًا لمقائؿ لتمرير أنساؽ يرتجييا.     

وبقيت قريش تدور في إلصاؽ اإلتيامات التي ُتشكؿ الصياغات المغوية المظير    
األساس فييا، فيي وعت أف أداة الدفاع ال ُبد أف تكوف مف جنس أداة اليجوـ، حيف 

أف ما جاء بو القرآف الكريـ ييدد ما تؤمف بو، وما تستمد منيا شرعيتيا وسمطتيا، رأت 
وألنيا أمة ذات مقدرة لغوية خاصة استطاعت عف طريقيا أف تثبت ذاتيا وتدعـ 
وجودىا، جاء القرآف الكريـ بمقدرة أعمى، وىنا حصؿ التصادـ، فكيؼ؟ ومف أيف؟ وحيف 

ا كاف منيـ إال محاولة توجيو ضربة إلى قائؿ الكالـ أبوا االقتناع وعجزوا عف التفسير م
 / الرسوؿ  صؿ اهلل عميو وآلو وصحبو مف أجؿ الوصوؿ التشكيؾ في المقوؿ / القراف.

ومع عرض الوليد لسيرة الرسوؿ محمد صؿ اهلل عميو وآلو وصحبو في الماضي لـ      
تب ليـ ما يتيمونو بو، يجدوا ما يمكف أف يقدح بيا، حتى أنو إستمميـ لمتفكير كي ير 

ف ليس ثمة ما ُيعيبيا طيمة أربعيف عامًا، وداللة عمى  وىذا يدلؿ عمى نصاعة سيرتو وا 
جدة ما جاء بو عمى مسامعيـ، ولـ يبَؽ أماميـ إال اإلتياـ بوجود قوى غيبية تقؼ خمؼ 
ما يدعي، وقد وجدت ضالتيا في الشعر والسحر، معتمدة بذلؾ عمى البعد المغوي 

،وينتظـ ٘ٔو األدوات والنتيجة الُمتحققة، فحيف يشعر الشاعر بما ال يشعر بو غيرهوتشاب
ىذا الشعور المتفرد بطريقة ال ُيمكف أف يشترؾ فييا الكؿ لتمنحو خصوصيتو النابعة 
نما ببعض الحاالت التي تتمثؿ بالعزلة  ليس فقط باالعتماد عمى الرصؼ المغوي وا 
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وألف ىذا يعني اإلنفصاؿ حضوريًا عف ، اءوشيء مف التأمؿ بما عرؼ عف الشعر 
نعتاقو في عوالـ يختارىا، وقد  اآلخريف والتوحد مع الذات ورفع القيود عف الذىف وا 
تخاذ  ينطبؽ ىذا الكالـ عمى السحر إذ يميؿ ُممارسو السحر إلى نوع مف العزلة أيضًا وا 

ز بعدـ الفيـ لُمتمقييا أمكاف نائية أو أطراؼ القرى والمدف كـ أنيـ يستعمموف لغة  تنما
أو لنقؿ حيف يبدأ بإلقائيا عمى األشياء التي يتخذىا وسيمة في سحره إذ يقرأ عمييا 

كي يقنع اآلخر أف السر ، كممات ُتسمى التعويذة التي ىي في األصؿ صياغات لغوية
نما بما ألقي عميو، وىي المغة وبالتالي كأنو منحيا الحياة عف  ليس في الشيء، وا 

ا، لتكوف فعالة وتؤدي غرضيا كما أف العزلة المكانية  كانت ُتمثؿ لمشاعر طريقي
إذ يرفع ىذا اإلنقطاع ، والساحر أحدى أدوات اإلنجاز، مف حيث اإلنقطاع عف األخريف

ليبقى السؤاؿ الُممح في عقؿ الُمتمقي َمف وراء ذلؾ فيو ، مف مكانة صاحب الُممارسة
إذ إنو األداة األكثر ، ياغتو، وىذا الجيؿ ِوضع فيويسمع القوؿ ولكنو يجيؿ كيؼ تـ ص

 تأثيرًا . 

إذًا ما الذي يفعمو الشعر والسحر غير كممات ُتمقى عمى لمتأثير في السامع       
وتوجييو إلى ما ُتريد، ىكذا أراد المشركوف طرح المسألة، فالرسوؿ صمى اهلل عميو وآلو 

فكرًا ثـ جاء بأفكار جديدة ُمصاغة بشكٍؿ وصحبو كاف يعتزؿ قريش كثيرًا متأماًل مت
ُلغوي بارع أبيرت أصحاب المغة أنفسيـ حتى تحيروا أماميا ُمطالبًا إياىـ باتباعيا 
، فمف أيف جاء؟ ىكذا أرادوا أف يقولوا لمناس إنو ُيمارس ما ُيمارسو  والتخمي عف قديِميـِ

يا قاسـ مشترؾ مشابية لعزلة الشعراء أو السحرة والدليؿ القواسـ المشتركة العزلة إذ إن
الكياف والسحرة وكؿ اولئؾ الذيف يدعوف االرتباط مع السماء بصمة لما يتطمب االدعاء 
أي كاف أف تبقى حيثياتو مجيولة عمى اآلخريف ،كما أف اختيار مكاف العزلة في 
مستوى مرتفع عف االرض/ جبؿ ىو ذات االختيار الذي يقوـ بو الكينة ويؤسسوف 



 هـ1443-م2222(  لسنة 1مجلة الدراسات المستدامة .. السنة الرابعة / المجلد الرابع / العدد األول )ملحق   

 

 
  771 

وتأتي مسألة أخرى وىي االستعماؿ المخصوص لمغة واألىداؼ  ،ىناؾمعابدىـ 
األوؿ *بالتفريؽ بيف أقوى الروابط إال وىي  اـياإلتالُمتحققة، التي عبرىا عنيا صاحب 

رابطة الرجؿ بأىمو وىـ زوجتو وأوالده، وحتى يستطيع ىدـ تمؾ الروابط فإنو يحتاج إلى 
كممات وما تحمؿ مف سحر ألمة كانت تعني ليا قوة خارجية فاعمة التأثير فكانت ىي ال

الكممة تأريخ وحضارة وفكر، كانت الحاجات المعنوية ُتشبع عف طريقيا، لذا كاف وقعيا 
في النفس بميغًا يصؿ إلى حد اإلنقياد ليا. إذ يدخؿ كؿ مف الشعر والسحر النفؽ 

جاء بو القرآف  النفسي لإلنساف باحثًا عف مساحة إلشتغالو، ويبدو أف النظر إلى ما
الكريـ يمتقي معيما في ىذه الجانب، ىذا ما أرادوه مف وراء وصفيـ لمرسوؿ صمى اهلل 
عميو وآلو وصحبو، وركزوا عمييـ والسيما عند ِعمية القوـ الذيف خبروا الشعر وعرفوا 

 السحر، ألف التحاقيـ باألفكار الجديدة سيكوف مؤثرًا، فكاف عند قريش سحر يؤثر  

و أف االتيامات التي وجيت لمرسوؿ صؿ اهلل عميو وآلو وصحبو كاف ىناؾ ما ويبد    
تراه قريش يتعمؽ بشخصو الكريـ منيا إنو كاف يميؿ في بعض األحياف لمعزلة، وىي 
عمى وفؽ َفيِميـ تتشابو مع ما يفعمو الشعراء عمى الرغـ مف اختالؼ المكاف فوادي 

الشعراء الى ىناؾ يعني العزلة لتمقي  عبقر منخفض بيف جبميف حسبما يرووف وذىاب
في ، بأف الظممة والمنخفضات أماكف تواجد الجف  العتقادىـشيء ما / الشعر ذاؾ 

حيف أف الكيانة وما يتعمؽ بيا مف كممات ذات تأثير سحري عمى الُمقابؿ كانت تحتاج 
عا نسبيا المكاف الذي قد يكوف مرتف اختالؼإلى ذات االنعزاؿ ألجؿ التمقي أيضًا مع 

وبإستقصاء بسيط ُيمكف أف نرى أغمب األماكف العبادية ، عف المستوى الطبيعي لألرض
نسبي وىذا يمنح  رتفاعإبفي تأريخنا كانت تقع فوؽ الجباؿ أو عمى أرض تنماز 

المعتزؿ ُبعدا جسديًا وفكريًا وخفاًء عمى مستوى الُممارسة، ثـ أف ىذا  االرتفاع المكاني 
رى عمى وفؽ فيـ المعتزؿ أال وىي الرؤية األوضح والصمة األقرب إذ يعود بفائدة أخ
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يبدو أنو يجـز بأف البعد عف األرض ُيمثؿ إقترابًا مف السماء / الصمة،  وىذه فكرة تنـ 
فيرى أف ، عف أنو يعي بشكؿ جيد أف ىناؾ مجيوؿ ال يعرفو، مجيوؿ سمطتو السماء

قترابًا  مف مصدر السمطة . وقد كانت مطالبة فرعوف عمو المكاف يمنحو عمو المنزلة وا 
لياماف ببناء صرح إيمانًا منو بأف األسباب / السمطة مصدرىا عموي وقد عبر القرآف 

. وكاف ثمة تشابو ٙٔالكريـ: "َوَقاَؿ ِفْرَعْوُف َيا َىاَماُف اْبِف ِلي َصْرًحا لََّعمِّي َأْبُمُغ اأْلَْسَباَب"
 عميو وآلو وصحبو تاركًا مجالسيا ينعزؿ بيف رأتو قريش حيف كاف الرسوؿ صؿ اهلل

الحيف واآلخر عمى قمة جبؿ ويدخؿ غاره وحيدًا، ويتكرر ىذا الفعؿ إلى أف جاء بشعره 
 أو سحره كما ادعت قريش.  

 الدفاع:

لعب المكاف دورًا ميمًا في الدفاع ففي اآليات التي نزلت بمكة فصياغاتيا تنماز      
وصفو قواًل لقريش بمعنى آخر ىو ُمتبناىا، وكاف القرآف جادًا بالقوة، وبعرض المقوؿ ب

في إثبات صحة القوؿ / القرآف، ونفيو عف القائؿ / الرسوؿ، وكذلؾ إثبات مصدره / 
اهلل، ونفيو عف القائؿ / الشاعر، وما دامت اآليات مكية فالمخاطب واضح / الكفار مف 

ولنتقَص تمؾ اآليات إذ يقوؿ جؿ قريش، لذا كانت تذىب إلى الدفاع بأسموب الزجر 
ـْ َيُقوُلوَف َشاِعٌر َنَتَربَُّص ِبِو َرْيَب اْلَمُنوِف" وعال: " َأ

. فمصدر القوؿ واضح، المعنى منو ٚٔ
نتربص بو حوادث الدىر أي ىو شاعر ومعو شعره إلى الزواؿ وىذه سنة نعرفيا نحف، 

 جرت عمى الشعراء مف قبمو. 
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َبْؿ َقاُلوا َأْضَغاُث َأْحاَلـٍ َبِؿ اْفَتَراُه َبْؿ ُىَو َشاِعٌر َفْمَيْأِتَنا ِبآَيٍة إما في اآلية األخرى: "     
ُلوَف" . وىا ىـ عادوا مرة أخرى لمقوؿ واإلتياـ فأضغاث األحالـ َٛٔكَما ُأْرِسَؿ اأْلَوَّ

ضطرابيا ىي كناية عف التشويش وعدـ الوضوح، وليست ثمة فائدة مرجوة،  وتداخميا وا 
بو بيذا، وأف لـ يكف كذلؾ فيؿ كالـ مفترى أي ُمخَتمؽ فيو ليس بذي مصدر وقولؾ أش

نما خارج مف الذات وال يعوؿ عمى صدقو، بؿ نراه شاعرًا، إذ ثمة عالقة بيف الحمـ  وا 
واالفتراء والشعر منيا وحدة المادة المستعممة / المغة، ثـ أف الثالثة تجمع بينيما صفة 

تالط وضبابية الرؤية، وبالتالي ال ُيمكف االعتقاد بصحة الكذب أو لنقؿ التشويش واالخ
المقوؿ عنؾ. وألف العرب في صحراءىا وفي عباداتيا كاف تميؿ إلى التعامؿ مع ما ىو 
مجسد، وألجؿ االقتناع طالبت بآية، والمطيؼ ىنا أوضح اهلل عنادىـ وتناقضيـ، إذ 

ذا الرفض واالستنكار إذا كانت يبدو أنيـ عمى معرفة بالرسؿ والمعجزات، فمماذا إذَا ى
السماء قد أرسمت رساًل وأنتـ تعرفوف؟ كما نمحظ تعدد الصفات لموصوؼ واحد / 
الرسوؿ، وىذا ُيبيف مدى إصرارىـ، كما ُيبيف مدى تخبطيـ النابع مف عجزىـ فيـ النص 
الموصوؼ/ القرآف وأف ثمة إعجاز فيو لـ يرد عمى مسامعيـ مف ذي قبؿ. فمرة ىو 

أخرى ىو كالـ ُمفترى، وأخيرة ىو شعر لشاعر، وعمى ما ُأوِضح مف إتفاؽ، فإّف حمـ، و 
ثمة إختالؼ، فالحمـ في واقع آخر، والكالـ غير الشعر مف حيث الترتيب، وىنا لما تزؿ 

 الحيرُة مالزمًة لعقوليـ. 

صرارىـ عمى الصفة ذاتيا إذ تقوؿ اآلية الكريمة: "       ثـ يمضوف في قوليـ وا 
. فما ىذا الترؾ الذي يقصدونو؟ أىو ترؾ ٜٔوُلوَف َأِئنَّا َلَتاِرُكوا آِلَيِتَنا ِلَشاِعٍر مَّْجُنوٍف"َوَيقُ 

عبادة أـ ترؾ سيادة؟ إذ يبدو أف انتزاع اآللية منيـ ُيبنى عميو أفوؿ السيادة، وكأنيـ 
ير يحاولوف التغطية عمى فكرة تمسكيـ بالسيادة عف طريؽ المعتقد الديني وىذا أمر خط
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وُيمثؿ منطقة محظورة داخؿ النفس البشرية ليس مف السيؿ الولوج إلييا والتالعب بيا 
وىذا يعني بحاؿ تغيره سوؼ تتغير معو الكثير ، ،فأوىموا الناس بأف ما يعتنقوف ميدد

مف االعتقادات في الجانب االجتماعي واالقتصادي وجميع مستويات العالقات العامة 
ى عدـ الترؾ ذىبوا إلضافة صفة الجنوف لمشاعر الذي ينماز ولتحقيؽ دعو ، والخاصة

فيبدو أنيـ أرادوا تعقيد األمر في ، بأف المغة وسيمتو الوحيدة وىو بالتالي مجنوف ييذي
جعمو شاعرًا خارجًا حتى عف أصوؿ القوؿ، إذ إف الشاعر حسب المرويات الجاىمية 

أي بالمستوى العقمي السوي، يعتريو ما ىو غير طبيعي عمى الرغـ مف أنو طبيعي 
 فكيؼ إذا كاف مع ما يعتريو عالوة عمى جنونو. 

ويأتي القرآف الكريـ بعد عرض ما يقولوف لعرض موقفو الرافض لدعوتيـ، التي       
تحاوؿ التأثير عمى عقوؿ الُمنقاديف إلييا بأننا نتعامؿ مع شاعر، وأف القرآف نصو الذي 

ي في قولو تعالى: "َوَما ُىَو ِبَقْوِؿ َشاِعٍر َقِمياًل مَّا ُيسطر فيو شعره، لذا جاء النف
. إذ ثمة قائؿ آخر ينفي صفة الشاعرية، أي أف القرآف ليس بقوؿ شاعر، ُٕٓتْؤِمُنوَف"

وبالنتيجة ىو ليس شعرًا، فمكة كميا تعرؼ عف محمد أنو لـ يقؿ الشعر ولـ تسمعو 
فييا تبارؾ وتعالى مسالة تعميـ الشعر  ينُشده، وقد ُدعـ ىذا الموقؼ باآلية التي يطرح

ِبيٌف" . فنرى أف عدـ ٕٔبقولو: "َوَما َعمَّْمَناُه الشِّْعَر َوَما َينَبِغي َلُو ِإْف ُىَو ِإالَّ ِذْكٌر َوُقْرآٌف مُّ
التعميـ لـ يكف مرىونًا بزمف إختياره حاماًل لمرسالة، إنما في المرحمة التي سبقت ىذا، 

عجازه ليقوؿ ليـ عمى الرغـ مف أف بيئتكـ تعج بالشعر وىذا مف إعداد الخالؽ  وا 
والشعراء إال أننا حفظناه مف التأثير، إذ إننا نعده ألمر يحتاج أف يكوف خاليًا فيو عمى 
المستوى الذىني والنفسي ليكوف بعد ذلؾ ما سنمقيو في سمعو أكثر ركوزًا وأشد تأثيرًا، 

لـ نعممو إياه، وىو حامميا ال يسمح  وال يختمط مع شيء آخر، فنحف مصدر الرسالة
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لنفسو بذلؾ، فما الذي تبقى إذا كنا المصدر في التعميـ ولـ نعممو وبوصفنا كذلؾ فنحف 
 وال يشبو ما تنسجوف وتصفوف بشيء.  ، أعمـ منكـ بما يقولو إنو قرآف واضح ال لبس فيو

ـْ ِفي ُكؿِّ     ـْ َتَر َأنَُّي ـُ اْلَغاُووَف * َأَل وفي سورة الشعراء في قولو تعالى "َوالشَُّعَراُء َيتَِّبُعُي
ـْ َيُقوُلوَف َما ال َيْفَعُموَف* "  َواٍد َيِييُموَف * َوَأنَُّي

ّـَ الكثير مف   ٕٕ ُيعرفنا اهلل عز وجؿ ل
، إذ إف مف تأثير قائميو كأنيـ صار  وا أئمة لغيرىـ إذ إف ليـ تبعًا وىؤالء الشعر مذمـو

غاووف، ألنيـ ال يتبعوف الحقيقة وال مف القوؿ َحُسنو، وبالتالي يكوف عدـ تمييز الحقيقة 
وصدؽ المقوؿ يجعميـ ُمتنقميف بيف ما يطرح الشعر مف أفكار تصور األشياء كما 

بالتحديد في الوادي يريدىا ال كما ىي، وكاف التشبيو البالغي البميغ في أنيـ يييموف و 
فمماذا الوادي ؟ منيا ، كمكاف مع أننا نفيـ أف جغرافية المكاف ذات طابع صحراوي

، وىي محط قريش ومكاف ُسكناىا ٖٕسنستذكر ألف مكة وصفت بنيا بواٍد غير ذي زرع
فيؿ ىـ تائيوف عف اليداية، ذاؾ ألف الوادي ما يقع بيف جبميف ُيضمالنو وتكوف الرؤية 

ف عدـ التمييز يجعموه ىائمًا، وكاف ثمة ارتباط في العقمية العربية في عسيرة وكأ
وبالتالي ، جاىميتيا بيف وادي ُيسمى عبقر وبيف قوؿ الشعر وىذا واٍد آخر يييموف فيو
فيؿ يا ، إف عدـ الثبات في القوؿ ُيبنى عميو التقمب في الفعؿ فيـ يقولوف وال يفعموف

ىؿ عرفت عنو الخوض في ، كاف الغواة يتبعونوعف )محمد( ذاؾ ىؿ  يقريش عرفت
إف ، كاف قولو فعمو وال يفعؿ إال ما يقوؿ، صنوؼ القوؿ ،ىؿ نطؽ يومًا بغير الحقيقة

 سيرتو المحمودة قبؿ بعثتو كانت إحدى أىـ المرتكزات لدرء التيـ التي وجيت إليو 

 ما وراء القوؿ:  
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لو وصحبو عبد اهلل بف رواحة " كيؼ حيف ساؿ الرسوؿ صؿ اهلل عميو وعمى آ       
،ويبدو أف القصد مف ٕٗتقوؿ الشعر إذا قمتو؟ فقاؿ عبد اهلل أنظر في ذلؾ ثـ أقوؿ "

ويكوف جوابو مبنيًا ، النظر التمعف ىو التركيز في الفكرة و الموضوع المراد الكتابة عنو
ىذه اإلجابة  بؿ  وال اعتقد أف المراد مف السؤاؿ الوقوؼ عند، عمى أساس فيمو لمسؤاؿ

إف اإلجابة ذاتيا تجرنا إلى أف ندقؽ فييا، فيي مدخؿ لفكرة أعمؽ، أراد الرسوؿ صؿ 
اهلل عميو وعمى آلو وصحبو ربطيا لنا بفكرة الحالة الُمصاحبة لقوؿ الشعر، ىي حالة 
لطالما أكدت عمييا العرب في جاىميتيا ونسجت حوليا الكثير مف القصص، وىي ذات 

حاولت قريش مرارًا وتكرارًا إلصاقيا في الرسوؿ صؿ اهلل عميو وعمى آلو  الحالة التي
وصحبو، وما ُيمكف فيمو مف السؤاؿ ىؿ يعتريؾ شيء وأنت تقوؿ الشعر ؟ ولـ ُيشر 
ابف رواحة إال إلى الحالة العقمية ألف النظر / التمعف في القوؿ قبؿ أف ُيصبح ُمشاعا 

دة عف التمبس أو اإللياـ. أما الفكرة األخرى التي وقاباًل لمُمحاكمة ىو سمة عقمية بعي
أراد طرحيا ىي: يا ابف رواحة أنا أسألؾ عف شيء لـ أزاولو وليس لي فيو خبرة 
صياغية، فقد أكوف ُمتذوقًا لو لكني لـ أكف يومًا ممارسًا لعممية كتابتو، وليس لي عالقة 

 لي. بتمؾ الحكايات المنسوجة حولو وحوؿ كتابتو، إذ ال ينبغي

وبعد ىذا ربما سيسأؿ سائؿ ىؿ أف كؿَّ َمف ينظر ويتمعف في موضوع ما قادر      
، عمى أف يكوف شاعرًا؟ والجواب ىنا يتعمؽ باالختالؼ العقمي الذي يحكـ النظر وزواياه

ثـ إف ، فمسنا عمى  وتيرة واحدة في النظر إلى األشياء والوصوؿ إلى ماىيتيا الحقيقية
ف فميس بذات الَقدر ِمف الُقدرة ، شياء ميمة صعبة ال تتأت لمكؿإعادة صياغة األ وا 

ثـ إف تمؾ اإلعادة تحتاج إلى مستوى عاؿ ، بالنيوض واإللماـ بكؿ جوانب المنظور إليو
لى ، مف الثقافة فيما يخص فيـ البنيات العقمية وطرؽ التفكير لممجتمع الُمراد مخاطبتو وا 
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وليس ، الصياغة التي تنيض بممممة الموضوع المطروحقدرة لغوية خاصة  فيما يتعمؽ ب
 ٜٛٔ-ٙٗٔالتشعب فيو والسيما في الصياغات الشعرية . وأعتقد أف حادثة أبي نؤاس )

مشيورة في كيفية قولو لمشعر فإف جؿ ما احتاج إليو ىو النظر والتمكف ِمف  ٕ٘ى (
فصح ليجة مف أبي األدوات. بؿ أف الجاحظ وصفو " ما رأيت رجال أعمـ بالمغة وال أ

وأعتقد أف العمـ بالمغة والتمكف منيا ومعرفة الميجات وضبطيا لسانيا ال   ٕٙنؤاس" 
  ٕٚيحتاج إال إلى إصرار معرفي، وليس ثمة ما ىو خارج عف اإلرادة. وثمة أمثمة كثيرة 

في مسالة التمكف مف المغة والقدرة عمى الصياغة الشعرية التي تؤكد عمى أىمية 
 رفي واالستعداد قبؿ الخوض في فف القوؿ الشعري. الجانب المع

وكاف  الرسوؿ صؿ اهلل عميو وعمى آلو وصحبو  يُحد الشعر بأنو " كالـ مؤلؼ         
ولكنو ىنا وجو ضربة قوية لألفكار السائدة ، ، أي إنو أفكاٌر ُتطرح عف طريؽ المغةٕٛ" 

ة كانوا يضعوف الشاعر وشعره والسيما أف العرب في الجاىمي، عف مكانة الشعر وقيمتو
ولكف ، وكأف ثمة قوى خارجية تالزمو وتعينو في القوؿ، في مكانة يمفيا نوع مف التقديس

الضربة األولى كانت حيف أعاد الرسوؿ صؿ اهلل عميو وعمى آلو وصحبو  الشعر إلى  
يمنحيا  وبالتالي فإف تمؾ المكانة التي، نوعو مف دوف تمييز عف غيره مف بقية الكالـ

الشعر لقائمو باتت غير موجودة ) فيو كالـ ( قابؿ ألف يعتريو ما يعتري الكالـ مف 
وىو مؤلٌؼ بطريقة مخصوصة ولكنيا ال تمنحو أفضمية عمى بقية ، الصواب ومجانبتو

نما بما يحمؿ مف مضاميف  الكالـ ألف القيمة الحقيقة لمكالـ ليس في طريقة التأليؼ وا 
 تظير ُحسنيا  . صحيحة صيغت بطريقة 
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إما الفكرة األخرى فيي حيف أعاد الشعر إلى الكالـ فإنو رفع عنو االتصاؿ بقوى       
وبالتالي قطع الصمة لمشعر ، وليس ىناؾ عبقر*، وليس ثمة مجيوؿ وراء القوؿ، غيبية

وىكذا ، وغير ما ُيمكف أف تقدمو المعرفة بالمغة وفنوف القوؿ، بعالـ آخر غير عالمنا
وأف الصمة الوحيدة بالسماء ستكوف مف ، كاف الذكاء في أف ثمة معرفة بشرية وراءه

وىذه الفكرة حاوؿ كفار ، وىو الوحيد الذي تقؼ خمفو قوى غيبية، نصيب القرآف الكريـ
وخمط االفكار ليقولوا لمناس أف القرآف ال ، قريش  التعمية عمييا أماـ عامة الناس 

األدوات والمرجعية .  فالرسؿ أصحاب رسالة وىـ واسطة  يختمؼ عف الشعر مف حيث
الُمرسؿ إلى المرسؿ إليو مع وجود قناة اتصاؿ وسنف قابمة لمفيـ بيف الطرفيف، وىذا ما 
يتوفر في اآليات القرآنية المباركة، كما يتوفر في الشعر، ولكف مع انتشاء الشاعر حيف 

لؾ عند الرسؿ فيـ يركزوف دائمًا عمى يقوؿ الشعر وفخر قومو بو، ال تكوف المسألة كذ
أف ما يقولوف مصدره عموي، وأنيـ مأموروف فحيف تختمؼ مرجعية الفعؿ القولي مف 

ومف محدود المعرفة إلى مطمؽ ، ومف السفمي إلى العموي، المعروؼ إلى المجيوؿ
المعرفة في كؿ شيء ،فإف المجيوؿ والعموي ومطمؽ المعرفة سينتج نصًا مختمفًا في 

 كؿ شيء مع احتفاظو بعناصر المعرفة اإلنسانية لتأدية مبتغاه.     

وقد كاف الرسوؿ صؿ اهلل عميو وعمى آلو وصحبو فطنًا لمدور الميـ الذي يتمكف      
الشعر والشعراء مف أداءه ففيمو ال بوصفو نبيًا يوحى إليو بؿ ألنو فرد عاش في مجتمع 

ت البنيات المعرفية داخؿ البنيات العقمية، وكيؼ مممًا بثقافتو، عارفًا بطباعو  وبتشكال
كاف يعي جيدًا ماذا يعنيو  إلمة تقضي ، يتـ ترجمتيا إلى سموكيات ونظرات لمواقع

ولـ يغب عنو أىمية التوظيؼ لمفف الوحيد المتأصؿ في ، الكثير ِمف حاجاتيا شعراً 
فيو كما يخرج مف ، وويتأثروف ب، نفوس العرب، والذي يؤثروف بوساطتو عمى األخريف

وليس مف الصحيح  ، فمقد كاف الشعر يمثؿ المعرفة  لمظاىر الحياة، الذات يعود إلييا
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كما أف تقبؿ ، ولكف التقنيف والتوجيو ورسـ الحدود ليا أمر وارد، ضرب تمؾ المظاىر
الديف الجديد لما سمؼ عمى وفؽ ذلؾ شيء ممكف، وبداًل مف خسارة القوى الكالمية 

حيدة الفاعمة فإف عممية دمجيا عمى وفؽ محددات مرسومة شيء ُممكف أيضًا، لخمؽ الو 
قوة كالمية تتبنى الدعوة الجديدة مقاباًل لتمؾ التي ستبقى ُمتبنية  لألفكار القديمة، وال 

وليثبت الديف الجديد أنو ، سيما أف ثمة صراع ال ُبد منو وسيحتاج كؿ طرؼ إلى إلييا
المدينة اإلسالمية ىي المدينة الفاضمة فعال حيف تضع األشياء  وأف، ليس إقصائياً 

إنشاءىا ولـ  ٜٕبموضعيا المناسب، أفضؿ مف المدينة الفاضمة التي حاوؿ أفالطوف
نيا ، بؿ طردتيـ بحجة تزييؼ الحقيقة، يفمح، إذ لـ  ترسـ دورًا لمشعراء يقوموف بو وا 

رج الديمقراطية اليونانية في حيف لدييـ أشبو بممعقة في كاس ماء، وىكذا كانوا خا
تقبمتيـ المدينة الجديدة عمى الرغـ مف عدـ وضوح األدوار في الوىمة األولى ولكف 
كانت متيقنة ألىميتيـ النابعة مف قدرتيـ عمى الدفاع والتوضيح عف األفكار الجديدة 

ساتو فيما فكاف الكالـ يقابؿ الكالـ . فيو جياد كما يراه، فحيف طرح كعب بف مالؾ توج
يخص الموقؼ القرآني مف قوليـ كاف الرد مف الرسوؿ صمى اهلل عميو وآلو وصحبو: " 

ـْ بَنْضَح النَّْبِؿ  . ٖٓ"ِإفَّ اْلُمْؤِمَف ُيَجاِىُد ِبَسْيِفِو َوِلَساِنِو، َوالَِّذي َنْفِسي ِبَيِدِه، َلَكَأنََّما َتْرُموَنُي
 كانوا يزاولونيا ويفيموف مكانتيا. وىذا داللة عمى قوة الكممة وتأثيرىا عند قوـ

 النهاية 
يبدو أف اتياـ قريش لمرسوؿ صمى اهلل عميو وآلو وصحبو مرة بقوؿ الشعر وأخرى     

بعمؿ السحر وبياف القرآف الكريـ لموقفو في اآليات المكية إذ نزىتو عّما يصفوف لـ 
طميف وبياف الفارؽ بيف ينتو، وعمى وفؽ الرؤية اإلليية كاف ال ُبد مف المزيد لغرض الت

الدعوة إلى اهلل عز وجؿ والدعوة إلى الشيطاف، وأف القوؿ حيف ُيزيؼ وُيجانب الصواب 
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يدخؿ في مضمار الوصفيف )الشعر/ شاعر ،وسحر /ساحر( ففي سورة )الشعراء( نرى 
أف لفظة )الّسَحر( وما اشتؽ منيا جاءت في آيات متقاربة فأوليا كانت لفظة )ساحر ( 

، إما المفظ مف حيث اسميتو )سحر( كاف ٕٖء مرة بصيغة المبالغة )سحار( ، وجأٖ
، وجاءت لفظة ٖٗ، وكاف الُممارس لمفعؿ )السحرة( ورد في أربع آيات ٖٖنصيبو مرتيف 

 ،ٖ٘) الُمَسّحريف ( مرتيف 

ّـَ لـ يسميا اهلل عز وجؿ بسورة السحر أو بما ىو مشتؽ مف المفظة؟   رّبما َمف يساؿ ل
وعند التفتيش في اسماء السور القرآنية المباركة لف نجد تسمية توحي بسمبية المفيوـ، 
نما في تأثيره وما ُيحدث في النفس مف  إذ إف المسألة ىنا لـ تبحث في ماىية السحر وا 

وخمؽ واقع جديد غير قائـ عمى الواقع أصاًل، وكأّف التأثير الحاصؿ  إيياـ لدى الناظر،
ممكف أف َيصدر مف فعؿ كما ُيمكف أف يكوف عف طريؽ كممة فالتوجيو الفكري بطرح 
نسؽ معيف مف الكممات والسيطرة بو عمى العقوؿ ال يختمؼ عّما ُيقدـ السحرة مف إيياـ 

الحقيقة يتالقى مع سحر الكممات في حقيقتو لمناظريف وكأف ما ُيقدموه حقيقة ولكنو في 
 ىو. 

واعتقد أف مجْي لفظة الشعراء مرة واحدة في ىذا السورة ومع ذلؾ ُسميت باسميـ مع    
أف القرآف الكريـ ينتيج في تسمية سوره المباركة االعتماد عمى الحدث أو العبرة 

تدفع بالعنواف /التسمية  الُمتوخاة مف وراء التسمية أي أف االفكار والمضاميف ىي التي
نما لما يحمموف مف أفكار فبقدر  عمى رأس اآليات فالمكانة ال ُتعَط لألشخاص، وا 
ُسموىا تكوف المكانة. فيناؾ )آؿ عمراف والنساء واالنفاؿ والنور والمؤمنوف والفمؽ 

 لذا، ومحمد والفتح و الحجرات والحديد و المجادلة والحشر والممتحنة  .............(
فإف التسمية ىنا جاءت تكريمًا ليـ أو لنقؿ تكريمًا لما قالوه وانبروا لمدفاع عنو فحيف 
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ـُ اْلَغاُووَف.................." ويذكر العسقالني "لما نزلت  ٖٙنزلت اآلية:" َوالشَُّعَراُء َيتَِّبُعُي
وىـ  والشعراء يتبعيـ الغاووف جاء عبد اهلل بف رواحة وحساف بف ثابت وكعب بف مالؾ

يبكوف فقالوا يا رسوؿ اهلل أنزؿ اهلل ىذه اآلية وىو يعمـ أنا شعراء فقاؿ إقروا ما بعدىا إال 
كما أف الشعر  ٖٚالذيف آمنوا وعمموا الصالحات أنتـ وانتصروا مف بعد ما ظمموا أنتـ". 

ىو فعؿ قولي وقد جاءت السورة توضح عمميات العناد والمجادلة والرفض لما جاء بو 
ىذه األفعاؿ تعتمد عمى ما تحمؿ األلفاظ مف قدرة اقناعية في صياغتيا؛ ألف الرسؿ و 

األفكار تطرح عف طريؽ أفعاؿ كالمية تنيض بالمضموف اإلعجازي. وثمة مسألة 
ف الُمتمقي  أخرى ىي أف الشعر يغترؼ مف ذات المعيف الذي صيغ منو القرآف الكريـ، وا 

 أف اليدؼ المتوخى مف وراء ىذا التأثير واحد، والغرض أيضًا واحد وىو التأثير، إال
يختمؼ فالقرآف ينحو لمسمو بالنفس البشرية في حيف أف الشعر في أكثره ال يفعؿ ذلؾ 

 عمى الرغـ مف التشابو في األدوات واالختالؼ في الصياغة واليدؼ. 

 إف السورة الكريمة عرضت الكثير مف األحداث انتيت بتمؾ التسمية المالئمة، ومع     
تغير المكاف تغير أىمو وصار باإلمكاف تغيير الخطاب، إذا ما عرفنا أف أىؿ المدينة 

وعند ، وأبدوا تقبميـ ليا في حاؿ انتقمت إلييـ، ٖٛليـ صالت بالدعوة قبؿ اليجرة إلييا
حدوث االنتقاؿ فإف ثمة مالمح لبداية دولة ولكنيا محاطة بعدـ التقبؿ والترقب، ىذا ما 

ريـ يمنح استثناًء لمشعراء مبنيًا عمى الدور إيجابي الذي مف الممكف أف جعؿ القرآف الك
يقدموه إذ إف الحرب التي بدأت كالمية لما تزؿ مستمرة، مع إمكانية تطورىا إلى نواٍح 
أخرى منيا العسكرية واالقتصادية، وبيذا تكوف الحاجة إلى الكالمية أكثر إذ ال ُبد ليا 

مة أفكار أخرى مف المؤكد ُيمكف إستثمارىا في الرد مف الُمسايرة واالستيعاب فث
فمـ يكف مف المنطؽ اإلستغناء عف قوة الرد الوحيدة إزاء اليجـو الكالمي ، واإليضاح

المستمر مف الطرؼ اآلخر، كما أف توزيع األدوار في ظؿ شبو االستقرار أمر ضروري 
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ة أوجبت تَحُممو المسؤولية ُيتوخى منو إحتراـ اآلخر بوصفو كيانًا ذا وجود، ولو أىمي
دعمًا لذلؾ الوجود، وعمى ىذا األساس تـ تصنيؼ الشعراء، "ِإالَّ الَِّذيَف آَمُنوا َوَعِمُموا 
ـُ الَِّذيَف َظَمُموا َأيَّ ُمنَقَمٍب  اِلَحاِت َوَذَكُروا المََّو َكِثيًرا َوانَتَصُروا ِمف َبْعِد َما ُظِمُموا َوَسَيْعَم  الصَّ

 .َٜٖينَقِمُبوَف"

ويبنى عمى البعد المكاني في النزوؿ مسألة ميمة ىو اإلقتراف باإليماف في        
مجتمع المدينة الداخؿ بالديف الجديد، وىذا غير موجود في مجتمع مكة، إذ صارت 
خصوصية لممكاف والمنتميف لو مف الشعراء، وتـ ذاؾ عف طريؽ الوصؼ االستثنائي 

مباشرة ولكنيا جاءت بعد سمسمة مف  ليـ. فالوصؼ ىو الذي منح الرخصة بشكؿ
التوضيحات والتحذيرات تضمنتيا اآلية، ذلؾ ألف القرآف شمولي القراءة، أبدي اإلمتداد، 
فالتصريح بمزاولة كتابتو مشروطًة باإلبتعاد عف الغواية وتزييف القوؿ بما ىو ليس 

أف كالىما يقوؿ  حقيقيًا، ثـ أف خمؽ طرؼ آخر في المكاف الجديد ُيناوئ القديـ، لُيفيـ
ذات الترتيب الكالمي فمماذا ُذـ الطرؼ األوؿ / شعراء قريش، في حيف بورؾ لمطرؼ 
الثاني / شعراء المدينة، ومف ىنا ُيبرز الفارؽ بينيما عمى أساس المضموف ال عمى 
أساس قيمة األداة، بؿ أف مكانتيا ُرىنت بما َتحممو وتُقدمو. وىكذا ارتفعت مكانة الثاني 

لت مكانة األوؿ، والدليؿ عمى ذلؾ أيف األشعار التي ُحرب بيا الديف الجديد في وتضاء
بدايِة ظيوره، وىكذا كاف الدواـ لمذيف آمنوا وعمؿ الصالحات، الذيف كاف اهلل جؿ وعال 

 حاضرًا فيما يكتبوف.         

المكاف  فنمحظ أف القرآف الكريـ عالج الموضوع ونفاه في بداية الدعوة وعندما كاف    
والمجتمع يتعرض ليذه المسالة، بوصفيا جزءًا مف مما يعتقدوه بأنو حجة ليـ، ثـ غادر 
القرآف الكريـ ىذا الموضوع كي ُيبيف ليـ أنو ليس ذو تأثير، وأف ثمة أشياء أخرى ال ُبد 
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لمقراف مف أف يستكمميا. كما أف فكرة الدفاع تركز عمى أف القرآف ليس بشعر عف طريؽ 
ة القوؿ الشعري عف الرسوؿ الكريـ؛ ألف معرفة القوؿ تنبأؾ عف قائؿ والقرآف نفي الصف

يطرح نفسو قواًل عمى لساف قائؿ، احتاج األخير أف يكوف بموصفات معينة تبعده عف 
 الشبو في أف يكوف ىو مصدره. 

ْنُس  اْجَتَمَعتِ  َلِئفِ  ُقؿْ "لقد حسـ القرآف الكريـ في قولو تعالى :        َأفْ  َعَمى ِجفُّ َوالْ  اإْلِ
أ لـ يكف  .ٓٗ" َظِييًرا ِلَبْعضٍ  َبْعُضُيـْ  َكافَ  َوَلوْ  ِبِمْثِموِ  َيْأُتوفَ  اَل  اْلُقْرآفِ  َىَذا ِبِمْثؿِ  َيْأُتوا

بؿ اف السورة تؤكد ما ذىب اليو الوليد ،الرسوؿ صؿ اهلل عميو وآلو وصحبو مف االنس
وىنا يؤكد القدير عمى ، كالـ الجفبف المغيرة حيف نفى أف يكوف ما سمعو أف يكوف مف 

يمتمكاف مف امكانيات فمف يستطيعا  اأف الخمقيف المعروفيف لبعضيما حتى لو تكاتفا بم
وعبر اهلل جؿ وعال عف اجتماعيما النيما  االتياف بما انزؿ عمى مف اصطفتو السماء،

اع حيف بدأ شاركا في عممية الصراع منذ البداية مع أف االنس كاف المحرؾ االوؿ لمصر 
الجف في الصراع مستعينيف  /الكثير منيـ بالرفض لما طرح وقاـ بإدخاؿ الطرؼ الثاني 

بأنو يمارس ما يفعموه  اتيموهعادوا فقد و بما يفيمو الناس عنيـ لمتوظيؼ في الصراع ،
،وفي النياية أنا ال اختمؼ عنكـ وانما أنا بشر ولكف ما  كما يفعموف ٔٗويمشي يأكؿفيو 

وليس ما تصوره أنتـ  ٕٗالوحي الذي اتمقى منو ما اقولو لكـ ىو خصوصية لاعطاني ا
 الذي ترموف مف ورائو البقاء عمى السمطة وما تحمؿ مف مميزات .لعامة الناس 
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 :البحث نتائج

 : باآلتي حصرىا يمكف النتائج مف مجموعة إلى الدراسة َخُمصت

 إذ المغة، وىي إال االنساف عمى تأثيراً  األكثر األداة باستعماؿ عمى بدأ الصراع إف_ 
 .فيو جوىريا دوراً  لعبت

 وبيذه الُمخاطب، لغة شاكمة عمى الكريـ القرآف نزوؿ ىو المغة تأثير يؤيد ما إف_ 
 .الُمتحدية الطريقة

 كالماً  بوصفو القراف إعجاز: منيا األمور مف جممة المغيرة بف الوليد وصؼ أوضح_
 عدـ لنا بيف كـ مثمو، العرب مسامع َتطرؽ لـ واألسموب الصياغات حيث مف جديداً 

 وال والمغات القوؿ بفنوف المعرفة استعراض طريؽ عف العربي عند االطالع محدودية
 مظاىر بكؿ المسموع صمة قطع وأخيراً  معرفتيا، إلى ضمناً  أشار التي الجف لغة سيما

 .يجيميا ىو خارجية قوى إلى نسبو وكأنو معرفتو

 دائرة في يقع وصحبو آلو وعمى عميو اهلل صؿ محمد الرسوؿ إلى الموجو اإلتياـ كاف_
 أجؿ مف المتمقي مسامع عمى ضغطاً  اطالقيا حيف تمارس فالمغة األداة بو تنيض ما

 ىو لذلؾ مالئمة األكثر وكاف المطروحة لمفكرة االنصياع حدّ  إلى يصؿ تأثيراً  بو التأثير
 ِسحره حدّ  إلى يصؿ الذي التأثير طريقو عف القائؿ ُيمارس الذي الشعري، القوؿ

 .  السحر مف نوعاً  يحمؿ شعر إال ىو ما يردد ما بأف اإلتياـ جاء ىنا ومف بالمقوؿ،

 زجر آيات خمس ثمة كاف فقد اإلتياـ لموضوع األىمية تمؾ الكريـ القرآف ُيعر لـ_ 
 وبال فيو، تخوضوف أنتـ قوؿ في الخوض عف يترفعاف وقائمو المقوؿ أف موضحاً  فييا

 يشبو ال تقولوف ما أف عمى الستار لسدؿ جاءت فقد السادسة اآلية أما أخالقية، ضوابط
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 الذيف بيا يقوـ واألخيرة واليداية، الغواية بيف فرؽ وثمة مختمفوف، األتباع وأف يقوؿ، ما
 . يؤمنوف

 غمب قرآنية سور داخؿ بالقصر، امتازت معدودة آيات في لمموضوع التناوؿ ىذا إف_ 
 فاهلل كبيرة، أىمية الموضوع إعطاء في يرغب ال الكريـ القرآف أف منو نفيـ الطوؿ عمييا
 .أسمى ىو بما تتعمؽ الحرب أف كما اتياـ، موضع يكوف ال عنو يصدر وما وجؿ عز

 بعض طريؽ عف وصحبو آلو وعمى عميو اهلل صؿ محمد الرسوؿ استطاع_ 
 عف يختمؼ ال الشعر بأف لنا يقوؿ أف الشعر قوؿ كيفية عف طرحيا التي االستفيامات

 لمُمتمقي تُقدـ بطريقة وصوغيا ومفرداتيا المغة في والتدقيؽ اإلمعاف حيث مف الكالـ بقية
 أخرى، بعوالـ اتصالو فكرة ُضربت وبالتالي ناظمو، بو َيشُعر ما أي الشعر ُمسمى تحت
 .العوالـ بتمؾ المتصؿ الوحيد ىو الكريـ القرآف ليبقى

 يكف لـ السالـ عميو موسى أف مع ممحوظاً  وروداً  منيا اشتؽ وما السحر لفظ وردت_ 
نما السحر، ُيمارس  منذ فرعوف مع كالمياً  خطابو وكاف والمنطؽ بالحجة قوَمو دعا وا 
 إنو فرعوف إلى اذىبا) البقرة سورة مف الكريـ القرآف في جاء ما والدليؿ دعوتو بداية
 عف بالحسنى دعوى ىي إذاً  ،(ٗٗ)يخشى أو يتذكر لعمو لينا قوال لو فقوال ٖٗ طغى
 معتنؽ مف اإلنساف إخراج أف حولو لمف صور فرعوف ولكف الكالمية، المحاورة طريؽ
 إلقاء حادثة استغؿ وقد عميو ُتمارس وغيبة عظيمة قوى إلى يحتاج ومتأصؿ قديـ

 بأنو ليوىميـ المسألة، ىذه في السالـ عميو لموسى واتباعيـ سحرتو وافتتاف العصا
 .  وفعال قوال سحرىـ

 مرة جاءت المفظة أف مف الرغـ عمى الشعراء باسـ الكريـ القرآف في سورة ُسميت_ 
 بواقع لمشعراء السمبي الوصؼ عمى الكريـ القرآف أصر وقد( ٕٕٗ) اآلية في واحدة
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 مف الشعراء بعض وأخرج ،(ٕٕٚ) اآلية في استثناءً  منح ولكنو لو، األغمبية الُممارسة
 جاءت الصراع بداية في بعضيـ قدـ ما أساس وعمى مشروطًا، إخراجاً  الوصؼ ىذا

 . ليـ إكراماً  السورة تسمية

 عمى تقوـ القرآنية الفمسفة إف ىذا قراءة ويمكف المدينة في االستثناء آية نزلت_ 
 تجذير ىو المكاف تغير أساس عمى الخطاب تغير فمسألة الدولة بناء في الكؿ ُمشاركة
 .   وعقالنيتيا األشياء لمنطقية

 الهوامش
ـ(. ىو الوليد بف المغيرة بف عبد اهلل بف عمر ٕٕٙىػ /  ٔ-ـ  ٕٚ٘ؽ. ىػ  ٜٛ) - ٔ

بف مخزوـ بف يقظة بف مرة بف كعب بف لؤي بف غالب بف فير بف مالؾ بف النضر 
المخزومي القرشي، أحد قادة قريش وسادتيا في العصر الجاىمي. مف أغنى أغنياء 

ألربعة عندما قامت قريش بترميميا، قريش حيث ورد أنو بنى ركف مف أركاف الكعبة ا
 أدرؾ الوليد بف المغيرة بعثة الرسوؿ ولـ يسمـ.

( تحقيؽ:  ى ٗٚٚ- ٔٓٚالسيرة النبوية لإلماـ أبي الفداء إسماعيؿ بف كثير ) - ٕ
مصطفى عبد الواحد، الجزء الثاني، دار المعرفة لمطباعة والنشر والتوزيع، 

 ٗ٘: ٜٙٚٔ- ٜٖٙٔبيروت

 .الموضوع ليذا رؤيتيا في اآلف إلى العربية العقمية تتغير لـ - ٖ

 الكثير والخير والغنى السعة ذي: الًطوؿ ذي-*

 ٖسورة غافر / -ٗ
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روح المعاني في تفسير القرآف العظيـ والسبع المثاني، أبي الفضؿ شياب الديف  - ٘
(، صححو : عمي عبد الباري عطية، دار ٕٓٚٔالسيد محمود األلوسي البغدادي ) ت

 .ٖٚٔ: ٜٔٚٔ، ٘ٔبيروت ،المجمد /، الكتب العممية

 مادية كينونة لو مخموقاً  بوصفو الجف سورة مف أكثر في الكريـ القرآف ذكر لقد - ٙ
 بحقيقة يجـز وىذا، ذلؾ الموثوقة النبوية األحاديث ذكرت كما، مجتمعات ضمف يعيش

 العربية الجزيرة في يعيشوف ممف العرب بعض معرفة حوؿ كثيرة روايات ،وثمة وجودىا
 ال أماكف ثمة وكاف، الجف عبادة ىي عرفوىا التي العبادات مف أف بؿ الجف، بمغة

 ومراتبيا وأصنافيا لمجف أسماء أيضاً  وعرفوا، ليـ مساكف بأنيا العتقادىـ يرتادوىا
 واألرواح، والعفاريت، والَمَردة، والشياطيف، الخوافي، أو والجـّ، الجّف،"  ومنيـ وأجناسيا
 اسماء مف اسـ وىو( الغوؿ) لفظة القيس أمرؤ ذكر وقد." والسعالي والغيالف، والُعّمار،

 إلياـ عمى( عبقر) بتأثير تعتقد كاف العرب أف كما السعالة، ذكر أنو وُيذكر الجف
 إليو الشعراء دخوؿ حاؿ وفي الجف ىذا يسكنو واد ثمة ترى كانت لذلؾ لمشعراء الشعر
:  الشعري البيت أف إلى ذىبوا بؿ قولو، عند يتمبسيـ أو الشعر قوؿ في ُيساعدىـ فإنو
 يمكف ال إذ الجف قوؿ مف أنو قبر حرب قبر قرب وليس    قفر بمكاف حرب وقبر
 عامر أبي ابف مرداس بقتؿ الجف اتيموا بؿ ويتعتع، يتمعثـ أف دوف مف نطقو لبشر

 عثماف عمر ابو الحيواف،: ينظر   الشعر مف أبياتاً  يغني أف الجف نيتو أف بعد السممي
 ،ٕ،ط وأوالده الحمبي البابي مطبعة، ىاروف محمد السالـ عبد: تح الجاحظ، بحر بف

 أبي الجوىر، ومعادف الذىب مروج: وينظر. ٕٗٛ -ٕٚٔ/   ٙجػ ،ٜٓ٘ٔ، القاىرة
 عبد الديف محي محمد: تحقيؽ ،(ٖٙٗت) المسعودي عمي الحسيف بف عمي الحسف
 معرفة في األرب بموغ: وينظر. ٕٙٔ-ٔٙٔ/ ٕجػ ،٘ط بيروت، الفكر، دار الحميد،
/ ٕجػ األثري، بيجت محمد: صححو البغدادي، األلوسي شكري محمود العرب، أحواؿ
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 المكتبة ط لغوّية، دراسة العربّية في الجفّ  ألفاظ كتاب: مراجعة ويمكف.ٖٛ٘- ٖٓٗ
 . ـٕٗٓٓ/ىػٕ٘ٗٔ بجدة، العصرية

 .ٔ/  الجف سورة -  -ٚ

 القاىرة ،ٗط المعرفة، دار إبراىيـ، الفضؿ أبو محمد: تحقيؽ القيس، امرؤ ديواف - ٛ 
،ٜٔٛٗ :ٖٕٕ 

 ،ٖع ،ٚٔـ المورد، الجاسـ، عبد ميدي: تحقيؽ المري، الحماـ بف الحصيف شعر - ٜ
ٜٔٛٛ :ٔٔٓ. 

 .ٜٕٖ/ٙج الحيواف،-  ٓٔ

 محمد، ديف إلى الوليد صبأ لقد: قريش قالت القرآف، عمى الوليد ثناء شاع ولما -ٔٔ
 ماذا وسألوه. قومو عف لتأليبو وأمثالو، جيؿ أبا إليو فأرسموا معو، قريش تصبو وسوؼ
 عميو اهلل صمى محمد أمر في النظر ويعيد ليفكر الوليد فاستميميـ القرآف؟ في تقوؿ
 الميـ: قالوا قطا؟ًً  يخنؽ رأيتموه فيؿ مجنوف، محمداً  أف تزعموف: قائالً  أتاىـ ثـ وسمـ،

 فقالت! ال الميـ: قالوا الكذب؟ مف شيئاً  عميو جربتـ فيؿ كذاب، أنو تزعموف: قاؿ! ال
 يفرؽ رأيتموه أما. سحر إال ىو ما: قاؿ ثـ نفسو في الوليد فتفكر ىو؟ فما: لموليد قريش
 ".يؤثر سحر يقولو وما ساحر، فيو!. ومواليو؟ وولده وأىمو، الرجؿ بيف

 ( .ٙ) رقـ اليامش أنظر -  ٕٔ

 الػشفاىية القناة مف يتخذ كاف الػديني الخطػػاب مػػف ضػرب الكيػػاف سػجع إف -  ٖٔ
 المتشابية الفواصؿ ذات لمكممات الضخ مواصمة طريؽ عف يروـ ما إليصاؿ الطريؽ

نما طمسمية مف فقط تحمؿ بما ليس تأثيرا تحقؽ التي  تواي في تتمثؿ نغمية مف أيضاً  وا 
 الجاىمي، العػصر فػي ظيػر بذاتػو، قػائماً  فػناً  اأَلسْػجاع ،وكاف تقفية المتشابية المقاطع
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 العػرب زعػـ فػي– كػانوا الػذيف المتنبئيف وأقػواؿ الكياف بأحاديث مقترنا إلينا وصؿ وقد
 ػت كانػ التػي األخػرى والغيبيػة السحرية والقػوى الجػف بعػالـ وثيػؽ اتػصاؿ عمػى -آنػذاؾ

 وصب األخطػػارّ  ودرء والكيانة كػػالتنبؤ وظػائؼ، مػػف بيػػـ ينػػاط ػا مػ أداء فػي تػػساعدىـ
 وىكذا األسجاع ىػذه بمثػؿ ذلػؾ، شابو وما اآللية إلى  التزلؼ أو االعداء عمى المعنات
 مػف القػديـ العربػي النثػر-. واألدب الواقع لغة عف لغرابتيا القدسية مف نوعا اكتسبت
 والتوزيع، لمنػشر العروبػة دار مكتبػة النجػار، رجػب محمػد الكتابية، إلػى الشفاىية
 .ٜٛ-ٜٚ: ٕط ـ،ٕٕٓٓ الكويت،

 فريقياأل منظور ابف مكـر بف محمد بف الديف جماؿ الفضؿ أبي العرب، لساف - ٗٔ 
 .-ٖٙ-ٕٖٙ: كيف مادة/ٖٔالمجمد بيروت، صادر دار المصري،

 .ٔٔٗ-ٓٔٗ-ٜٓٗ: شعر مادة/ٗالمجمد ف،. ـ - ٘ٔ 

 المغيرة بف الوليد-*

 .ٖٙ  /غافر سورة - ٙٔ 

 .ٖٓ/  الطور سورة  - ٚٔ 

 .٘/  األنبياء سورة  - ٛٔ 

  ٖٙ/  الصافات سورة - ٜٔ 

 .ٔٗ/  الحاقة سورة - ٕٓ 

 ٜٙ/  يس سورة - ٕٔ 
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 المشركيف شعراء في نزلت اآلية ىذه إف: وقيؿ.  ٕٕٚ-ٕٕٙ-ٕٕٗ/ الشعراء - ٕٕ 
 Jاجمحي عزة وأبى مناؼ عبد بف فع ومسا وىب أبى بف وىبيرة الػزبػعػري بػف الػمػو عبد
 إلييـ ويجتمع ييجوف وكانوا Jمحـ قوؿ مثؿ نقوؿ نحف: قالوا الصمت أبى بف وأمية

   يتبعونيـ الػذيػف الػغػاووف فػيػـ ولػذلػؾ وأىاجييـ أشعارىـ إلى يستمعوف األعراب
 .ٗٗ/  ٕ تفسير الكشاؼ

بََّنا - ٖٕ  يَِّتي ِمف َأْسَكنتُ  ِإنِّي رَّ ـِ  َبْيِتؾَ  ِعندَ  َزْرعٍ  ِذي َغْيرِ  ِبَوادٍ  ُذرِّ  ِلُيِقيُموا َربََّنا اْلُمَحرَّ
اَلةَ   (ٖٚ) َيْشُكُروفَ  َلَعمَُّيـْ  الثََّمَراتِ  مِّفَ  َواْرُزْقُيـ ِإَلْيِيـْ  َتْيِوي النَّاسِ  مِّفَ  َأْفِئَدةً  َفاْجَعؿْ  الصَّ

 مطبعة شاكر، محمد محمود: تح الُجمحي، سالـ ابف الشعراء، فحوؿ طبقات - ٕٗ 
 ٛٚٔ/ٔ: ٜٗٚٔ القاىرة، المدني،

 لؾ آذف ال: لو فقاؿ الشعر، نظـ في األحمر خمؼ استأذف نواس أبا أف ويذكر - ٕ٘ 
 فغاب. ومقطوعة وقصيدة أرجوزة بيف ما لمعرب مقطوع ألؼ تحفظ أف إال الشعر في
 عدة في أكثرىا فأنشدىا أنشدىا،: خمؼ لو فقاؿ ذلؾ، حفظ وقد إليو عاد ثـ مدة عنو
 لـ كأنؾ األلؼ ىذه تنسى حتى الشعر قوؿ في لؾ آذف ال: ذلؾ بعد لو قاؿ ولكنو أياـ،

 حتى مدة وأقاـ بنفسو وخال األديرة بعض إلى ذىب نواس أبا إف: ويقاؿ! تحفظيا
 لو فقاؿ! أحفظيا لـ كأف حتى نسيتيا لقد: لو وقاؿ األحمر خمؼ إلى حضر ثـ! نسييا

 أي بقواعد السابقة المعرفة وجوب إلى بداللتيا ُتشير القصة! الشعر أنظـ اآلف: األحمر
 .عمـ

 نؤاس أبو يقوؿ كما"  العمـ منو ألخذت نؤاس أبي مجوف لوال:" الشافعي يقوؿ - ٕٙ 
" العرب مف امرأة لستيف رويت حتر الشعر قمت ما:" الشعر عالـ في ولوجو بداية عف

 مف والنساء الرجاؿ ألشير التراجـ قاموس األعالـ: انظر. الرجاؿ شعر مع صنع فكيؼ
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 لممالييف، العمـ دار ،٘ٔط الزركمي، الديف خير والمستشرقيف، والمستعربيف العرب
 .ٕٕ٘/ ٕج ،ٕٕٓٓبيروت،

 يحتاج الشعر قوؿ أف يروف وغيرىـ األحمر وخمؼ واألصمعي الجرجاني كاف - ٕٚ 
 عمما بوصفو فالشعر الثالثة، ليذه داعمة الدربة تكوف ثـ والفطنة والرواية استعداد إلى

ف ىذا، كؿ إلى يحتاج  .الشعري القوؿ اكتساب في اسس ىي لمسابؽ الالحؽ رواية وا 

 القيرواني رشيؽ بف الحسف عمي أبي ونقدُه، الشعر صناعة في العمدة - ٕٛ 
 ،ٜ/ٔ: ٜٚٓٔ مصر، السعادة، مطبعة الحمبي، الديف بدر محمد: صححو ،(ٖٙٗت)

 .ٖٖٙ: بيروت العالمية، الكتب دار الشافعي، الشافعي، اإلماـ مسند

 باسمو سمي وادياً  يسكف كاف إذ الشعر، بقوؿ العرب ربطتو لجف اسـ ىو عبقر-*
ف تصوراتيـ، حسب  القدرة عبقر ُيميميـ كي الوادي ذلؾ إلى يذىبوف كانوا الشعراء وا 
 .الشعر قوؿ عمى

 الكتاب دار الفالسفة، فيمسوؼ تصورىا كما الفاضمة المدينة أفالطوف جميورية- ٜٕ 
 ٗٚٔ-ٓٚٔ: ٕٓٔٓ ،ٔط القاىرة،-دمشؽ الميناوي، أحمد العربي،

 البر عبد ب اهلل عبد بف يوسؼ عمر أبي األصحاب، معرفة في االستيعاب- ٖٓ 
: ٕٕٓٓ ،ٔط األعالـ، األردف– عماف دار، مرشد، عادؿ: صححو النميري، القرطبي
ٕٙٙ 

 (ٖٗ")َعِميـٌ  َلَساِحرٌ  َىَذا ِإفَّ  َحْوَلوُ  ِلْمَمإَلِ  َقاؿَ : "الشعراء سورة - ٖٔ 

ارٍ  ِبُكؿِّ  َيْأُتوؾَ : " الشعراء سورة - ٕٖ   (ٖٚ")َعِميـٍ  َسحَّ
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 َقاؿَ " و( ٖ٘" )َتْأُمُروفَ  َفَماَذا ِبِسْحِرهِ  َأْرِضُكـْ  ِمفْ  ُيْخِرَجُكـْ  َأفْ  ُيِريدُ : "الشعراء سورة - ٖٖ 
 أَلَُقطَِّعفَّ  َتْعَمُموفَ  َفَمَسْوؼَ  السِّْحرَ  َعمََّمُكـُ  الَِّذي َلَكِبيُرُكـُ  ِإنَّوُ  َلُكـْ  آَذفَ  َأفْ  َقْبؿَ  َلوُ  آَمْنُتـْ 
 (ٜٗ" )َأْجَمِعيفَ  وأََلَُصمَِّبنَُّكـْ  ِخاَلؼٍ  ِمفْ  َوَأْرُجَمُكـْ  َأْيِدَيُكـْ 

 ِإفْ  السََّحَرةَ  َنتَِّبعُ  َلَعمََّنا( ٖٛ) َمْعُموـٍ  َيْوـٍ  ِلِميَقاتِ  السََّحَرةُ  ُجِمعَ : "َ الشعراء سورة - ٖٗ 
 َنْحفُ  ُكنَّا ِإفْ  أَلَْجًرا َلَنا َأِئفَّ  ِلِفْرَعْوفَ  َقاُلوا السََّحَرةُ  َجاءَ  َفَممَّا( ٓٗ) اْلَغاِلِبيفَ  ُىـُ  َكاُنوا

 (ٙٗ) َساِجِديفَ  السََّحَرةُ  َفُأْلِقيَ ( ٔٗ) اْلَغاِلِبيفَ 

ِريفَ  ِمفَ  َأْنتَ  ِإنََّما َقاُلوا: "الشعراء سورة - ٖ٘   ِمفَ  َأْنتَ  ِإنََّما َقاُلوا" و( ٖ٘ٔ" )اْلُمَسحَّ
ِريفَ   (٘ٛٔ") اْلُمَسحَّ

 ٕٕٚ/الشعراء سورة - ٖٙ 

 حجر ابف الديف شياب الحافظ لإلماـ البخاري صحيح شرح الباري فتح- ٖٚ 
 – بيروت والنشر لمطباعة المعرفة دار العاشر الجزء تعالى اهلل رحمو العسقالني

 ٕٛٔ/ ٜٔ البياف جامع ،٘ٗٗ-ٗٗٗ:لبناف

 الرسوؿ لقاء حادثة عرضت الطاىرة النبوية السيرة تناولت التي الكتب أغمب إف - ٖٛ 
: ينظر. يديو عمى إسالميـ وكيفية يثرب مف بنفر وصحبو وآلو عميو اهلل صمى محمد
 عبد: تحقيؽ ،( ى ٛ٘ٗ)البييقي عمي بف الحسيف بف أحمد بكر ،أبي النبوة دالئؿ

 .ٖٗٗ/ٕج ، ى ٘ٓٗٔ  ،ٔ،ط لبناف-بيروت، العممية الكتب دار، قمعجي المعطي

 .  ٕٕٚ/الشعراء سورة - ٜٖ 

 .ٛٛ/ اإلسراء السورة - ٓٗ 
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َذا َماؿِ  َوَقاُلوا:"  تعالى قاؿ - ٔٗ   َلْوالَ   اأْلَْسَواؽِ  ِفي َوَيْمِشي الطََّعاـَ  َيْأُكؿُ  الرَُّسوؿِ  ىََٰ
 ٚ/ الفرقاف سورة"  َنِذيًرا َمَعوُ  َفَيُكوفَ  َمَمؾٌ  ِإَلْيوِ  ُأنِزؿَ 

ْثُمُكـْ  َبَشرٌ  َأَنا ِإنََّما ُقؿْ "  تعالى قاؿ - ٕٗ   َكافَ  َفَمف  َواِحدٌ  ِإلََٰوٌ  ِإلََُٰيُكـْ  َأنََّما ِإَليَّ  ُيوَحىَٰ  مِّ
 ٓٔٔ/ الكيؼ"  َأَحًدا َربِّوِ  ِبِعَباَدةِ  ُيْشِرؾْ  َواَل  َصاِلًحا َعَماًل  َفْمَيْعَمؿْ  َربِّوِ  ِلَقاءَ  َيْرُجو

 

 المراجع المصادر 

 الكريـ القرآف* 

 القرطبي البر عبد ب اهلل عبد بف يوسؼ عمر أبي األصحاب، معرفة في االستيعاب -
 .ـٕٕٓٓ ،ٔط األعالـ، األردف– عماف، دار مرشد، عادؿ: صححو النميري،

، والمستشرقيف والمستعربيف العرب مف والنساء الرجاؿ ألشير التراجـ قاموس األعالـ -
 ٕٕٓٓبيروت، ،٘ٔ،ط لممالييف العمـ دار الزركمي، الديف خير

 . ـٕٗٓٓ/ىػٕ٘ٗٔ بجدة، العصرية المكتبة ط لغوّية، دراسة العربّية في الجفّ  ألفاظ -

: صححو البغدادي، األلوسي شكري محمود العرب، أحواؿ معرفة في األرب بموغ -
 . ت.،دٕجػ األثري، بيجت محمد

 الكتاب دار الفالسفة، فيمسوؼ تصورىا كما الفاضمة المدينة أفالطوف جميورية -
 .ـٕٓٔٓ ،ٔط القاىرة،-دمشؽ الميناوي، أحمد العربي،

 مطبعة ىاروف، محمد السالـ عبد: تح الجاحظ، بحر بف عثماف عمر أبو الحيواف، -
 .  ـٜٓ٘ٔ القاىرة، السادس، الجزء ،ٕ  ط وأوالده، الحمبي البابي
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 عبد: تحقيؽ ،( ى ٛ٘ٗ) البييقي عمي بف الحسيف بف أحمد بكر أبي النبوة، دالئؿ -
 . ى ٘ٓٗٔ الثاني، الجزء ،ٔط لبناف،-بيروت العممية، الكتب دار قمعجي، المعطي

 القاىرة، ،ٗط المعرفة، دار إبراىيـ، الفضؿ أبو محمد: تحقيؽ القيس، امرؤ ديواف -
  ـ ٜٗٛٔ

 الديف شياب الفضؿ أبي المثاني، والسبع العظيـ القرآف تفسير في المعاني روح -
 دار عطية، الباري عبد عمي: صححو ،(ٕٓٚٔت) البغدادي األلوسي محمود السيد
 .ـٜٔٚٔ بيروت، العممية، الكتب

: تحقيؽ(   ى ٗٚٚ- ٔٓٚ) كثير بف إسماعيؿ الفداء أبي لإلماـ النبوية، السيرة -
 والتوزيع والنشر لمطباعة المعرفة دار ـ  الثاني الجزء  الواحد، عبد مصطفى
 .ـ ٜٙٚٔ -  ى   ،ٜٖٙٔ،بيروت

 ،ٖع ،ٚٔـ المورد، الجاسـ، عبد ميدي: تحقيؽ المري، الحماـ بف الحصيف شعر -
 .ـٜٛٛٔ

، (ٖٙٗت) القيرواني رشيؽ بف الحسف عمي أبي ونقدُه، الشعر صناعة في العمدة -
 .ـ ٜٚٓٔاألوؿ، الجزء مصر،، السعادة مطبعة الحمبي، الديف بدر محمد:  صححو

 العسقالني، حجر ابف الديف شياب الحافظ لإلماـ البخاري، صحيح شرح الباري فتح-
 لبناف،- بيروت والنشر لمطباعة، المعرفة دار العاشر، الجزء

 مطبعة شاكر، محمد محمود: تح الُجمحي، سالـ ابف الشعراء، فحوؿ طبقات -
 .ـٜٗٚٔ القاىرة، المدني،
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 االفريقي منظور ابف مكـر بف محمد بف الديف جماؿ الفضؿ أبي العرب، لساف -
 .ت. د بيروت، صادر دار المصري،

 المسعودي عمي الحسيف بف عمي الحسف أبي الجوىر، ومعادف الذىب مروج  -
 ،ٕجػ ،٘ط بيروت، الفكر، دار الحميد، عبد الديف محي محمد: تحقيؽ ،(ٖٙٗت)

 . ـٖٜٚٔ

 دار مكتبػة النجػار، رجػب محمػد الكتابية، إلػى الشفاىية مػف القػديـ العربػي النثػر -
 .ـٕٕٓٓ الكويت، ،ٕلمنػشروالتوزيع،ط العروبػة


