
 

 

  

  

 اليب التشويقـأس

 ال األدبي عند الرافعيـيف املق

 

 

 

 دكتور
 عبـد احلميـد حممـد بــدران

 كلية اللغة العربيـة باملنصورة أستاذ األدب والنقد املساعد يف 

  



 

 

 

 
 

 

 

ـدراند.  في المقـال األدبي عند الرافعي أسـاليب التشويق  عبـد الحميـد محمـد ـب

8901 



   

 

 

 
 

 

 
 7102إصدار  ية اللغة العربية بالمنوفية العدد الثاني والثالثونحولية كل

8900 



 

 

 

 
 

 

 

ـدراند.  في المقـال األدبي عند الرافعي أسـاليب التشويق  عبـد الحميـد محمـد ـب

8899 



   

 

 

 
 

 

 
 7102إصدار  ية اللغة العربية بالمنوفية العدد الثاني والثالثونحولية كل

8898 

 مقدمة
ظننت أني أستطيع أف أنجز مف أساليب التشويؽ في المقالة األدبية  ما 

في مف خالؿ كتابيا  ،الة األدبيةيصمح أف يكوف نظرية في بناء المق
عمى اختالؼ تستطيع ىذه النظرية أف تقؼ الدارس حيث  ،العصر الحديث

تحقيؽ الموازنة الصعبة بيف االىتماـ بالجميور منيج كتاب المقالة في 
رضاء ذات الكاتب عمى أىـ األسس التي كانت تقـو عمييا كما تقؼ  ،وا 

حالة لدرجة تجعمو في  ،طرة عميووالسي ،المقالة األدبية في جذب قارئيا
لمتابعة جديد  بؿ في شوؽ مستمر  ،استبطاف مستمر لما يوجيو الكاتب

ويدخر مف قوتو حتى يوفر ثمف  ،ينتظره بيف الحيف واآلخرالذي  ،الكاتب
حتى يضمف غذاء روحو كما كاف حريصا  ،المجمة التي تحوي مقاالتو
 عمى توفير غذاء جسده .

 ،أني أستطيع إنجاز الميمة وطي حتى استبشرت خيراف قرأت المنفمإوما 
توفر عدد مف الكتاب الذيف يحمموف سمت الرجؿ وطريقتو  نتيجة

ثـ ثنيت بزكي نجيب  ،وات مقالفي معالجة موضوعالقصصية المشوقة 
ألف مقاالت الرجؿ ومف  ،محمود فزاد تفاؤلي بإمكانية إتماـ ىذا المشروع

وال تجنح إلى الخياؿ  ،ومنطقية التعبير عمى شاكمتو تميؿ إلى الفمسفية
التي غالبا ما تكوف  ويدعـ الفكرةوالتشويؽ إال بالقدر الذي يخدـ الغرض 

ظنا منى أف غاية التشويؽ عنده  ،ثـ شرعت في قراءة الرافعي ،ساخرة
كميمة )محاكيا طريقة  ،لساف الحيوافتكمف في مقاالتو التي قاليا عمى 

فقد رأيت  ،منيا كتابو ) تحت راية القراف (ض في عدة مقاالت ،(ودمنة
 مصطفى صادؽ لـ يدخؿ المقالة إال عمى يدفييا لونا فريدا مف األدب 

المرة التي كانت سالحا جادا كموف مف ألواف السخرية حيث دّبجو  ،الرافعي
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 طو حسيف .مدكتور في الرد عمى كتاب الشعر الجاىمي لمف أسمحتو 
ة القراف ( و ) عمى السفود ( و بو ) تحت رايقرأت مقاالت الرجؿ في كتا 
ال تطاوؿ وحي القمـ ( فبدا الرافعي مف خالؿ ىذه المقاالت قامة شامخة )

حيث يمتمؾ مف الرؤية ما يشترؾ فيو مع  ،في سماء المقاؿ األدبي
ف كاف  ،الغيوريف المخمصيف مف أبناء جيمو في عشؽ  يفوؽ كثيرا منيـوا 

عز  التي يمتمؾ مف األدوات واألساليب الفنية  ماب ،تراثو العربي اإلسالمي
وخياؿ  ذو شعر جيد وبخاصة أف الرجؿ ،أف أجدىا مكتممة عند غيره

بطابع شعري عز أف نجد مثمو عند غيره  واستطاع أف يطبع أسموب ،خصب
تعد أصدؽ دليؿ النثرية حتى ظف البعض أف كتاباتو  ،مف كتاب المقاؿ

أف أقصر  أماـ ذلؾاضطررت وقد  ،(1) ثرعمى وجود ما يسمى بقصيدة الن
؛ ليقيني أف مثؿ ىذه التشويؽ في مقاالت الرافعي أساليب البحث عمى 

كما تستطيع إبراز  ،مف كتاباتو مضيئةالدراسة تستطيع أف تغطي جوانب 
 .  المقالة القصصية في آف معاتطوير موقؼ الرافعي مف فف القصة و 
 التمييدفي ف: تمييد ومبحثيف لى قسمو إأوقد اقتضت طبيعة البحث أف 

 ،لمفيـو التشويؽ انطالقا مف األصؿ المغوي لممصطمح التأصيؿكاف 
ثـ الوقوؼ عمى  ،وداللة ىذا األصؿ في القصص القرآني والحديث النبوي

دوافع التشويؽ ثـ إلقاء الضوء عمى  ،تطور ىذا األمر في القصص األدبي
فقد كاف مقصورا عمى أساليب  وؿاأل أما المبحث  ،أدب الرافعيوجذوره في 

 ،عمى لساف الحيواف الحديثوالتي ركزت الضوء عمى  ،التشويؽ القصصي
الضوء عمى  ىفقد ألق الثانيوأما المبحث  ،والحوار ،والسرد القصصي

                                                 

(  ٠ٕظش : شؼش اٌؾذاصخ فٟ ِظش د. وّبي ٔشأد ـ ا١ٌٙئخ اٌّظش٠خ اٌؼبِخ 1)

 . 202َ طــ 1998ٌٍىزبة 



   

 

 

 
 

 

 
 7102إصدار  ية اللغة العربية بالمنوفية العدد الثاني والثالثونحولية كل

8891 

نحصر في : ت تكان تيوال ،أساليب التشويؽ التعبيري في مقاالت الرجؿ
وكميا  ،والمفارقة ،ة المغةشعريو  ،واستدعاء التراث ،التيكـ والسخرية

والقدرة عمى  ،فرط إحساسو بالكممة تنبع مف ،أساليب تعبيرية جيدة
 مقاؿ األدبي . توظيفيا بميارة في ال

 ،تولدت عنده ،الضوء عمى مزية في مقاالت الرافعي إلقاءوبعد فحسبنا 
وتوظيفو ثقافتو وغيرتو عمى  ،إخالصو لمفف الذي أعطاه اىتمامونتيجة 

لعؿ ىذه الدراسة  ،عمى دينو ولغتوـ والعربية في إمتاع كؿ غيور سالاإل
جزاء ما  ،تكوف نواة طيبة لدراسة أساليب التشويؽ في المقاؿ األدبي

وما أفاء عمينا مف حرارة الشوؽ  ،مف متعة التذوؽدبي أعطانا المقاؿ األ
 ورقة الشعور .  

َلْيَؾ َأَنْبنَ  َلْيَؾ اْلَمِصيُر{}َربََّنا َعَمْيَؾ َتَوكَّْمَنا َواِ   ا َواِ 
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 متهيد
 التشويق وأدب الرافعي

 أوال ـ التشويق في األدب العربي :

والنزوع إلى  ،تدور مادة ) شوؽ ( في معجمات المغة حوؿ اليياج والترقب
 ،بيدي : " الشَّْوؽ : ِنزاُع النْفِس ِإلَى الّشيِء باالْشِتياؽِ ز يقوؿ ال ،الشيء

شَّْوُؽ . وقاَؿ ابُف األْعراِبِي : الشَّوُؽ : َحَرَكُة الَيَوى ج : ُيقاؿ : َبرََّح بي ال
َأْشواٌؽ يقاؿ : َبَمَغت مني األْشواُؽ . وقد شاَقِني ُحبيا َشْوقًا وكذلؾ ِذْكُرىا 

 :  -رِضَي اهلل عنو  -وُحْسُنيا : ىاَجِني فيو شاِئؽ وذلؾ َمُشوٌؽ قاؿ َلِبيد 
شػػػػػػاَقْتَؾ ُظْعػػػػػػػُف الَحػػػػػػي  ِحػػػػػػػيَف 

مُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا   تَ   َحمَّ
 

فَتَكنُسػػػػػػػػوا ُقُطنػػػػػػػػًا َتِصػػػػػػػػر  
 ِخياُميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 

قنا يا ُفالُف  ... وقاَؿ الميث : التشويؽ مف القراءة والِقَصصِ  كَقوِلَؾ َشو 
ّمنا َنشتاُؽ إلييا فنعمؿ : اذُكر الَجنَة وما ِفييا بِقَصص أو قراءٍة لعَ أي
 (1)َليا.

مع  ،الشيء إلىحوؿ نزاع النفس  وواضح أف المعنى المحوري ىنا يدور
ويتطمب ذلؾ في النص األدبي إحكاـ  ،ما يثيره ذلؾ النزاع مف شوؽ وترقب

والقبض عمى مجموعة مف الوسائؿ الفنية التي تجعؿ المتمقي في  ،المنيج
 ،بما ىو محكـو في قراءة النص بجالؿ الفكرة ،حالة استبطاف مستمر

 . وسحر األداة  ،وطرافة المعالجة
ذي يحمؿ التشويؽ لواءه عمى ىذا النحو ىو الذي فالشؾ أف الترقب ال

يستطيع أف يفّسر لنا إقباَؿ المستمعيف لمقرآف عمى السور المميئة 

                                                 

اٌمبِٛط ـ ِؾّذ ِشرؼٝ اٌؾغ١ٕٟ اٌضث١ذٞ ـ  (  ربط اٌؼشٚط ِٓ عٛا٘ش1)

ٌغبْ اٌؼشة ـ ِؾّذ ثٓ ِىشَ  ،رؾم١ك : ِغّٛػخ ِٓ اٌّؾمم١ٓ ـ داس اٌٙذا٠خ

 ث١شٚد ـ  األٌٚٝ . )شٛق( –ثٓ ِٕظٛس األفش٠مٟ اٌّظشٞ ـ  داس طبدس 
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مع خياؿ المستمع تعاقب األحداث فييا كاف يتفاعؿ بالقصص؛ ألف 
نت ثقافة المستمع أو درجة ميما كا ،خيالو يميبيستنفر حدسو و و 

 .تعميمو
ذا كانت معظـ القصص في ال قراف الكريـ تمتـز جانب السرد والحوار ػ وا 

فإف ىناؾ أساليب  أخرى كاف القراف الكريـ يعتمد عمييا في تقريب الصور 
عمى سبيؿ  ،وتكثيؼ األحداث في جممة أو بعض جمؿ ،إلى ذىف المتمقي

ولضرب العرب األمثاؿ " األمر الذي يبدو في قوؿ الزمخشري: ،التمثيؿ
نظائر شأف ليس بالخفي في إبراز خبيات واستحضار العمماء المثؿ وال

حتى تريؾ المتخيؿ في صورة  ،ورفع األستار عف الحقائؽ ،المعاني
وفيو تبكيت  ،والغائب كأنو مشاىد ،والمتوىـ في معرض المتيقف ،المحقؽ

وألمر ّما أكثر اهلل في كتابو  ،وقمع لسورة الجامح األبيّ  ،لمخصـ األلدّ 
وكالـ  وفشت في كالـ رسوؿ اهلل  ،المبيف وفي سائر كتبو أمثالو

 (1األنبياء والحكماء ")

( يعتمد بعض الطرؽ التي تعمؿ عمى إثارة الترقب كما نجد المصطفى )
عف طريؽ السرد القصصي الذي كاف يتمثؿ إما في  ،في المتمقي وتشويقو

 عفبسنده فمف طريؽ المثؿ ما رواه البخاري  ،ضرب المثؿ أو الحوار
بَف َبِشيٍر َرِضي اهلل َتَعاَلى عنُيما عِف النَِّبي  صمى اهلل َعَمْيِو َوسمـ النُّْعَماَف 

َقاَؿ َمَثُؿ القاِئـِ َعَمى ُحُدوِد اهلل واْلَواِقِع ِفييا َكَمَثِؿ َقْوـٍ اْسَتَيُموا عَمى َسفيَنٍة 
ـْ أْسَفَميا فكاَف الَِّذيَف ِفي أْسَفِمي ـْ أْعالَىا وَبْعُضُي ا إَذا اْسَتَقْوا فأصاَب َبْعُضُي

                                                 

(اٌىشبف ػٓ ؽمبئك اٌزٕض٠ً ٚػ١ْٛ األلب٠ًٚ فٟ ٚعٖٛ اٌزأ٠ًٚ ـ أثٛ 1) 

اٌضِخششٞ اٌخٛاسصِٟ ـ رؾم١ك: ػجذ اٌشصاق اٌمبعُ ِؾّٛد ثٓ ػّش 

 . 109/  1ث١شٚد  -اٌّٙذٞ ـ داس ئؽ١بء اٌزشاس اٌؼشثٟ 
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ـْ  ـْ َفَقاُلوا َلْو أنَّا َخَرْقَنا ِفي َنِصيِبَنا َخْرقًا وَل وا عَمى َمْف َفْوَقُي ِمَف اْلَماِء َمرُّ
ـْ َوَما أرَاُدوا ىَمُكوا  ْف أَخُذوا عَمى ىَمُكوا و ُنْؤِذ َمْف َفْوَقنا فإْف َيْتُرُكوُى َجميعًا وا 

ـْ َنَجْوا وَنَجْوا َجميعًا.  (1) أْيِديِي
التي مثمت المعقوؿ وأبرزتو في  ،فالحديث بمثابة القصة التمثيمية المتخيمة

 ،ومف ثـ استقر في الذىف كأحسف ما يكوف ،صورة المحسوس المشاىد
 . كؿ فريؽوبخاصة مع ذكر العاقبة التي تنتظر 

: بف َماِلٍؾ قاؿ  َأَنس عف هبسندومف طريؽ الحوار ما رواه اإلماـ احمد 
ـُ اآلَف َرُجٌؿ مف َأْىِؿ اْلَجنَِّة  مع رسوؿ المَِّو   كنا ُجُموساً  فقاؿ َيْطُمُع َعَمْيُك

َفَطَمَع َرُجٌؿ ِمَف اأَلْنَصاِر َتْنِطُؼ ِلْحَيُتُو مف َوُضوِئِو قد َعمََّؽ َنْعَمْيِو في َيِدِه 
اْلَمرَِّة  ِمْثَؿ ذلؾ َفَطَمَع ذلؾ الرَُّجُؿ ِمْثؿَ   اِؿ فمما كاف اْلَغُد قاؿ النبيالش مَ 

ِمْثَؿ َمَقاَلِتِو َأْيضًا َفَطَمَع ذلؾ  اأُلوَلى فمما كاف اْلَيْوـُ الثَّاِلُث قاؿ النبي  
ِو بف َعْمِرو َتِبَعُو عبد المَّ   َحاِلِو اأُلوَلى فمما قاـ النبيالرَُّجُؿ عمى ِمْثِؿ 
عميو َثاَلثًا فاف رََأْيَت  ني اَلَحْيُت أبي َفَأْقَسْمُت َأْف اَل َأْدُخؿَ إبف اْلَعاِص فقاؿ 

اف تؤويني ِإَلْيَؾ حتى تمضي َفَعْمَت قاؿ نعـ قاؿ َأَنٌس وكاف عبد المَِّو يحدث 
نو إذا أنو َباَت معو ِتْمَؾ الميالي الَثاَلَث فمـ َيَرُه َيُقوـُ ِمَف المَّْيِؿ َشْيئًا غير أ

َوَكبََّر حتى َيُقوـَ ِلَصاَلِة اْلَفْجِر  َتَعارَّ َوَتَقمََّب عمى ِفرَاِشِو َذَكَر المََّو عز وجؿ
َخْيرًا فمما َمَضِت الَثاَلُث َلَياٍؿ  إالني لـ َأْسَمْعُو يقوؿ أقاؿ عبد المَِّو غير 

احتقر َعَمَمُو قمت يا َعْبَد المَِّو اني لـ َيُكْف بيني َوَبْيَف أبي َغَضٌب  أفَوِكْدُت 
َـّ َوَلِكْف سمعت َرُسوؿَ  ـُ  المَِّو   َواَل َىْجٌر َث يقوؿ لؾ َثاَلَث ِمرَاٍر َيْطُمُع َعَمْيُك

                                                 

( ػّذح اٌمبسٞ ششػ طؾ١ؼ اٌجخبسٞ أثٛ اٌفؼً أؽّذ ثٓ ػٍٟ ثٓ ِؾّذ 1)

٘ـ( رؾم١ك ػجذ اٌؼض٠ض ثٓ ػجذ هللا ثٓ 852ثٓ أؽّذ ثٓ ؽغش اٌؼغمالٟٔ )د

/ 13ظٛس ػٓ اٌطجؼخ اٌغٍف١خ ( )ثبص ِٚؾت اٌذ٠ٓ اٌخط١ت ـ داس اٌفىش ) ِ

56) 
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آوي ِإَلْيَؾ  أفاآلَف َرُجٌؿ مف َأْىِؿ اْلَجنَِّة َفَطَمْعَت أنت الَثاَلَث ِمرَاٍر َفَأَرْدُت 
أَلْنُظَر ما َعَمُمَؾ فاقتدى ِبِو فمـ َأَرَؾ َتْعَمُؿ َكِثيَر َعَمٍؿ فما الذي َبَمَغ ِبَؾ ما 

ما رََأْيَت قاؿ فمما َولَّْيُت دعاني فقاؿ ما  إالفقاؿ ما ىو  ِِ  وقاؿ رسوؿ المَّ 
اَل َأِجُد في نفسي أَلَحٍد ِمَف اْلُمْسِمِميَف ِغشِّا َواَل  أنيما رََأْيَت غير  إالىو 

َأْحُسُد َأَحدًا عمى َخْيٍر َأْعَطاُه اهلل ِإيَّاُه فقاؿ عبد المَِّو ىذه التي َبَمَغْت ِبَؾ 
 (1اَل ُنِطيُؽ ) َوِىَى التي

القصة كاف الدافع الذي حدا بعبد اهلل بف عمرو بف العاص إلى أف ففي 
يقوؿ ما يقوؿ لذلؾ الصحابي ػ محاولة معرفة السبب الذي مف أجمو كاف 

التي يكرر قولو : ) يطمع عميكـ اآلف رجؿ مف أىؿ الجنة (  الرسوؿ 
الوصوؿ إلى وعف سر  ،مف التساؤالت عف ىيئتو كيؼ تكوف ؟تثير مك

الصحابة جميعا شوؽ جارؼ  وفي كؿ مرة كاف يحدو ،ىذه الدرجة العميا
ناىيؾ عف أحداث القصة  ،لمعرفة الصفات الواجب توافرىا في أىؿ الجنة

 ،مف االحتياؿ عمى الرجؿ حتى يبيت معو ،التي أخذت تتكشؼ شيئا فشيئا
مكاشفتو بالحقيقة إلى  ،إلى تفقد حالو بالميؿ ومراقبة تحركاتو مراقبة دقيقة

 والسؤاؿ عف سر التفضيؿ وغير ذلؾ .
ومف ثـ يتضح أف استخداـ أسموب التشويؽ واإلثارة يعد مف أقوى الدوافع 

عف أسرار الجماؿ في التي تدفع المتمقي إلى البحث واالستقصاء الفوري 
وعف الدوافع التي تجعمو مشدودا ليذا النص حتى يقرأه كالجممة  ،النص
نما  ،ا يتضح أف أساليب التشويؽ لـ تقؼ عند أسموب واحدكم ،الواحدة وا 

تنوعت تبعا لتنوع الحاؿ واختالؼ الموضوع فكاف منيا الحوار وضرب 

                                                 

( ِغٕذ أؽّذ ثٓ ؽٕجً ـ أؽّذ ثٓ ؽٕجً أثٛ ػجذ هللا اٌش١جبٟٔ ـ ِإعغخ 1)

 3/166ِظش  -لشؽجخ 
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وكؿ ذلؾ يصب في إطار القالب  ،المثؿ والسرد القصصي وغير ذلؾ
وتعدد المشاىد  ،الذي يتميز أوؿ ما يتميز بحبكتو الدرامية ،القصصي

وقدرتو عمى شد المستمع وربطو  ،حظة التنويروالعقدة ول ،والشخصيات
 بخيوط مف المتعة واإلثارة حتى نياية القصة .

يعنى بيا " كاف وال ينبغي إىماؿ التنبيو عمى أف التشويؽ تقنية مسرحية 
إثارة اىتماـ المشاىد عف طريؽ تحريؾ شيء مف القمؽ الممزوج بالمتعة 

حتى  ،ما لفترة زمنية محددة وىذا االىتماـ يخمؽ ترقبا لنتيجة ،في داخمو
إذا ما حدث تكّشؼ وانفرجت األزمة المسببة لذلؾ التوقع حدث إشباع 

 (1) لالىتماـ "

                                                 

( ِؼغُ اٌّظطٍؾبد اٌذسا١ِخ ٚاٌّغشؽ١خ .د ئثشا١ُ٘ ؽّبدح . داس 1)

 . 71َ طـ 1985اٌّؼبسف 
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 (1)أدب الرافعي  :   ثانيا ـ

                                                 

دس (ِظطفٝ طبدق ثٓ ػجذ اٌشصاق ثٓ عؼ١ذ ثٓ أؽّذ ثٓ ػجذ اٌمب1)

َ ػبٌُ ثبألدة، شبػش، ِٓ وجبس اٌىزبة. أطٍٗ ِٓ  1937 - 1881اٌشافؼٟ

ؽشاثٍظ اٌشبَ، ٌِٚٛذٖ فٟ ثٙز١ُ )ثّٕضي ٚاٌذ أِٗ( ٚٚفبرٗ فٟ ؽٕطب 

 ّٟ )ثّظش( أط١ت ثظُّ فىبْ ٠ىزت ٌٗ ِب ٠شاد ِخبؽجزٗ ثٗ. شؼشٖ ٔم

اٌذ٠جبعخ، ٚٔضشٖ ِٓ اٌطشاص األٚي.ٚلذ ػًّ ثٛظ١فخ وبرت ثّؾىّخ ؽٍخب 

َ، صُ ُٔمً ِٕٙب ئٌٝ ِؾىّخ ئ٠زبٞ اٌجبسٚد، صُ ئٌٝ ِؾىّخ 1899شػ١خ عٕخ اٌش

ؽٕطب اٌششػ١خ، ِٕٚٙب ئٌٝ ِؾىّخ ؽٕطب األ١ٍ٘خ، ٚظً ثٙب ؽزٝ ٚفبرٗ. وبْ 

ا٘زّبِٗ فٟ اٌجذا٠خ ِٕظشفب ئٌٝ اٌشؼش ٚؽذٖ،ٌّٚب رغبٚص اٌضالص١ٓ ِٓ ػّشٖ 

دثٟ، ١ٌؾزً ػذي ػٓ اٌغشٞ فٟ ١ِذاْ اٌشؼش، ٚأخز ٠زّغٗ ٔؾٛ إٌضش األ

ِىبٔخً سف١ؼخً ث١ٓ وزّبة اٌؼشث١ّخ اٌخبٌذ٠ٓ، ٚظً اٌشافؼٟ ؽزٝ آخش ؽ١برٗ 

ِز١مع اٌؼمً، ِزٛ٘ظ اٌفىش، ال ٠شىٛ  ِٓ ػٍخ أٚ ِشع  ػذا فمذ اٌغّغ، 

َ، ٚث١ّٕب ٘ٛ فٟ 1937ِب٠ٛ  10ؽزٝ اعز١مع فٟ فغش ٠َٛ االص١ٕٓ اٌّٛافك 

ب اٌشٚػ، ػٓ ػّش ٠ٕب ًّ ػبِبً . ٚلذ رشن  57٘ض ؽش٠مٗ ئٌٝ اٌؾّبَ عمؾ ِغٍ

اٌشافؼٟ ػذ٠ذا ِٓ اٌّإٌفبد ِٕٙب :د٠ٛاْ إٌظشاد، رؾذ سا٠خ اٌمشآْ، ٚؽٟ 

اٌمٍُ، ربس٠خ األدة اٌؼشثٟ، ؽذ٠ش اٌمّش، وزبة اٌّغبو١ٓ،  سعبئً األؽضاْ، 

فُّٛد ( .٠ٕظش:  اٌغؾبة األؽّش،  أٚساق اٌٛسد سعبئٍٗ ٚسعبئٍٙب،  ػٍٝ اٌغَّ

َ )  2004ٌؼش٠بْ  ـ ا١ٌٙئخ اٌؼبِخ ٌمظٛس اٌضمبفخ اٌشافؼٟ  ٌّؾّذ عؼ١ذ ا ؽ١بح

ٚإٌٙؼخ اإلعال١ِخ فٟ ع١ش أػالِٙب اٌّؼبطش٠ٓ د.  ،( 54راوشح اٌىزبثخ 

َ، ٚاٌشؼش 1995اٌطجؼخ األٌٚٝ  -دِشك -ِؾّذ سعت اٌج١ِٟٛ ـ داس اٌمٍُ

أٔٛس اٌغٕذٞ ـ ِىزجخ األٔغٍٛ اٌّظش٠خ   -اٌؼشثٟ اٌّؼبطش رطٛسٖ ٚأػالِٗ

ِؼغُ اٌّإٌف١ٓ ـ ػّش سػب وؾبٌخ ـ ِإعغخ اٌشعبٌخ ـ األٌٚٝ اٌمب٘شح، ٚ –

. األػالَ ـ خ١ش اٌذ٠ٓ ثٓ ِؾّٛد ثٓ ِؾّذ ثٓ ػٍٟ  868، 867/  3َ  1993

٘ـ( ـ داس اٌؼٍُ ٌٍّال١٠ٓ  ـ  اٌخبِغخ 1396ثٓ فبسط، اٌضسوٍٟ اٌذِشمٟ )د 

 .236، 235/  7َ    2002أ٠بس / ِب٠ٛ  -ػشش 
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بجماؿ الصياغة ينتمي الرافعي إلى مدرسة البياف المحافظ التي تعنى 
 بياف فيو بعد وتركيب وجيد؛ حيث يجنح صاحبو وىو ،وروعة الديباجة

مف خالؿ مجازات  ،ومزج الخواطر ،راوتوليد األفك ،إلى اعتصار المعاني
بيانو آخر األمر أشبو  يفيأت ،وكنايات خفية ،مركبة واستعارات بعيدة

والرياحيف  ،والورود المألوفة ،بعممية تقطير أللواف مف الزىور المعروفة
 ،طةفيو جماؿ ولكف ليس فيو بسا ،الستخالص عطر مركب مركز ،الشائعة

وفيو فف ولكنو فف الميارة التي تسيطر  ،وفيو متعة ولكف ليس فيو جالء
  (1) عمى الفطرة.

 ،في األداءمتميزة صاحب طريقة  والرافعي مف بيف أبناء ىذه المدرسة كاف
الذي يبدو أوؿ ما أطمؽ عمييا الدكتور أحمد ىيكؿ )طريقة البياف المقطر( 

سني والتراثي ؛ حيث يتكئ الكاتب في المعجـ القرآني وال استمياـ يبدو في 
أو عمى كممة أو  ،كثير مف المواطف عمى لفظة أو عبارة مف القرآف الكريـ

أو عمى حكمة أو مثؿ أو بيت شعر مف  ،جممة مف الحديث الشريؼ
البديع لخدمة الجانب البياني المتصؿ مع استعماؿ بعض  ،مأثورات العرب
ضو يأتي لخدمة الجانب المعنوي وبع ،كالسجع والجناس ،بروعة الصياغة

 (2) الجانح إلى توليد األفكار كالمقابمة والتورية.
كما كاف الرافعي شديد الولع بالموازنات الطريفة والعنوانات األخاذة 

عمى الرغـ مف  ،التي حرص عمييا إرضاء لقارئو ،والخواتيـ المؤثرة
:  ا قوؿ الزيات األمر الذي يوضحو لن ،إخالصو لصنعتو الفنية ووالئو ليا

                                                 

ذ٠ش فٟ ِظش د. أؽّذ ػجذ اٌّمظٛد ١٘ىً ـ ( ٠ٕظش : رطٛس األدة اٌؾ1)

 387طـ  1994داس اٌّؼبسف ـ  اٌغبدعخ 

 388( اٌّشعغ اٌغبثك طـ  2)
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" كاف يحمؿ الفكرة في ذىنو أياما يعاودىا في خالليا الساعة بعد الساعة 
حتى تتشعب في خيالو وتتكاثر  ،بالتقميب و التنقيب و المالحظة و التأمؿ

و يكوف ىو لكثرة النظر واإلجالة قد سما في فيميا عمى  ،في خاطره
جالىا عمى  ،يكسوىا المفظفإذا أراد أف يعطييا الصورة و  ،الذكاء المألوؼ

فتأتي في بعض  ،وأداىا باإليجاز الغالب عمى فنو ،الوضع الماثؿ في ذىنو
المواضع غامضة ممتوية وىو يحسبيا واضحة في نفسؾ وضوحيا في 

 (1) نفسو "
رحمة  رحمة الرافعي األدبية بحثا عف التشويؽ واإلمتاع الفني كانت  وقد

 ،لتشويؽ إلى تصحيح مساره األدبيا سعى الكاتب مف خالؿحيث  ،محكمة
فيو الذي أىمؿ  ،ضع نفسو في المكانة المرموقة التي رسميا لنفسووو 
لقصة لما عمـ أىمؿ او  ،لشعر لما لـ يحقؽ لو مف الشيرة والذيوع ما أرادا

 ،الحديثة أف قصصو تفتقر إلى كثير مف األسس الفنية التي عرفت لمقصة
التي كاف يطمح إلييا متحصنا  نيتوالمقالة األدبية م ومف ثـ وجد في

ويكفي لمتدليؿ عمى ذلؾ براعتو في  ،بآلتيو المحببتيف ) الشعر والقص (
وليفة الجماىير العاشقة لو في تتبع معاركو  ،اليجـو عمى خصومو

" إذ يحكي العرياف أنو كاف وبعض زمالئو مف الطمبة يمشوف مف  ،معيـ
طيعوا شراء ) كوكب الشرؽ ( )المنيرة ( إلى ) باب الموؽ ( حتى يست
 ،ليطمعوا عمى ما كتب الرافعي ،المخصصة لحمواف في الصبيحة الباكرة

ورغبة في معرفة تطور ىذه القضية األدبية التي شغمت  ،تعجال منيـ

                                                 

(ٚؽٟ اٌشعبٌخ. أؽّذ ؽغٓ اٌض٠بد ـ ِىزجخ ٔٙؼخ ِظش ـ اٌفغبٌخـ اٌغبثؼخ  1)

1962  1/440 . 
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 ( يعني معركتو مع الدكتور طو حسيف . 1أذىاف الناس " )
تحميميػػػة كمػػػا يكفػػػي لمتػػػدليؿ عمػػػى ذلػػػؾ تنػػػوع مقاالتػػػو بػػػيف الوصػػػفية  وال

الػػػػذي يعػػػػػرض  ،" فتػػػػارة نجػػػػد األديػػػػب المتأمػػػػؿ ،والحواريػػػػة والقصصػػػػية
وتػػػارة نجػػػد األديػػػب المسػػػتقرئ حسػػػو  ،فكػػػره ومشػػػاعره مػػػف خػػػالؿ تأمالتػػػو

 ،وتػػػارة نجػػػد األديػػػب المحػػػاور ،يعػػػرض مػػػف خالليمػػػا رؤيتػػػو ،ومشػػػاعره
وتػػػارة نجػػػد  ،الػػػذي يضػػػع الحػػػوار المتنػػػاىي ليعػػػرض مػػػف خاللػػػو فكرتػػػو

ويقػػػرر مػػػا  ،الػػػذي يعمػػػف مباشػػػرة عػػػف وجيػػػو ،لنصػػػيحاألديػػػب الػػػواعظ ا
 (2)يريد " 

يعتمد عمى  ،اجيد امنيجوربما لـ يكف ذلؾ كمو ليحدث لو لـ يمتـز الرافعي 
عمى  ،المنيجية والنيـ في حب التراث واستدعائوالدقة و و  المسبؽ التخطيط

ومف عادتي في كتابة ىذه : "  النحو الذي يوضحو قولو في إحدى مقاالتو
أف أدع الفصؿ منيا تقمبو الخواطر في   فصوؿ التي تنشرىا "الرسالة"ال

 ،وأترؾ أمره لمقوة التي في نفسي ،ذىني أياـ الثالثاء واألربعاء والخميس
ويكوف  ،وتنثاؿ مف ىينا وىينا ،فتتولد المعاني مف كؿ ما أرى وما أقرأ

ومف  ،الكالـ كأنو شيء حي أريد لو الوجود فوجد.ثـ أكتب نيار الجمعة
ورائو ليؿ السبت وليؿ األحد كالمدد مف وراء الجيش إذا نالتني فترة أو 

 (3" )كنت عمى سفر أو قطعني عف الكتابة شيء مما يعرض. 
                                                 

وّبي ٔشأد ـ داس اٌىبرت اٌؼشثٟ ٌٍطجبػخ  -( ِظطفٝ طبدق اٌشافؼ1ٟ)

 . 56َ طـ 1968٘شح )اٌمب -ٚإٌشش

( ِظطفٝ طبدق اٌشافؼٟ أد٠جب ئعال١ِب . د. ئثشا١ُ٘ ػٛػ١ٓ ـ ِطجؼخ 2)

 .42َ طـ 1991اٌغؼبدح 

(ٚؽٟ اٌمٍُ ـ ِظطفٝ طبدق اٌشافؼٟ ـ داس اٌىزت اٌؼ١ٍّخ ـ ث١شٚد . 3) 

  167/  2َ 2000األٌٚٝ 
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الذي لقد جاءت خاصية التشويؽ في مقاالت الرافعي نتيجة طبيعية لمقص 
تو والشاعرية التي غمفت مفردا ،سواء أكاف خياليا أـ تراثيا ،كاف مغرما بو

ناىيؾ عف ىضـ التراث بما أحدثو مف عمؽ وتأصيؿ  ،وجسدت أحاسيسو
عطاء الدليؿ عمى الحجة  ،لممعنى  .وا 

ومف أمارات التمكف  ،عمى أف يظؿ مستقرا بالنفس أف الرافعي أديب متمكف
ومف ثـ كاف  ،مف أوتي حظا وافرا مف أدوات التمقي إالأال يستطيع متابعتو 

وىو عند كثير مف  ،َعِسر اليضـ اء العربية أديبالرافعي عند طائفة مف قرا"
وعند بعضيـ غامض معمِّى ال  ،ىذه الطائفة متكمؼ ال يصدر عف طبع

ولكنو عند الكثرة مف أىؿ األدب وذوي الذوؽ البياني  ،تخمص إليو النفس
وينطؽ عف ذات  ،يعبر بمسانيا ،أديب األمة العربية المسممة ،الخالص
أو كدرة في  ،ائب إال مف نقص في وسائموفما يعيب عميو ع ،نفسيا
أو ألف بينو وبيف طبيعة النفس العربية المسممة التي ينطؽ  ،طبعو

 الرافعي بمسانيا حجاًبا يباعد بينو وبيف ما يقرأ روًحا ومعًنى.
 ،فمف شاء أف يقرأ ما كتب الرافعي ليتذوؽ أدبو فيأخذ عنو أو يحكـ عميو

فإف اجتمعت لو أداتو مف  ،وسائمو ويستكمؿ ،فميستوثؽ مف نفسو قبؿُ 
وأحس إحساس النفس العربية المسممة فيما تحب  ،المغة والذوؽ البياني

ال فمُيسقط  ،وما تكره وما يخطر في أمانييا؛ فذوقو ذوؽ وحكمو حكـ وا 
 (1) الرافعي مف عداد مف يقرأ ليـ، أو فميسقط نفسو مف عداد ىذه األمة.

كثيرا في فيـ  يـئي وتعبيري يمكف أف يسونظف أف تقسيـ التشويؽ إلى بنا
الكاتب عالـ بيا  يمجمداخمو التي يمكف أف وتحديد  ،األدبيطبيعة النص 

كالسرد  ،ف المجوء إلى التقنيات القصصيةأل  ،قارئو بمطؼ وحسف حيمة

                                                 

 10/ 1(رظذ٠ش األعزبر  ِؾّذ عؼ١ذ اٌؼش٠بْ ٌٛؽٟ اٌمٍُ 1) 
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في فمسفة  تكف العوامؿ الوحيدةلـ  ،والحوار والشخصية والنياية المفاجئة
نما كانت ىناؾ حرفيات أخرى ساعدت  ،يالتشويؽ في المقاؿ األدب  عمىوا 

كشعرية المغة والسخرية  ،في نفسوالترقب  وتحريؾ مكامفإشباع المتمقي 
 ،وغيرىا مف األساليب الفنية الجيدة ،والمفارقةوالتيكـ واستدعاء التراث 
وىو ما  ،حتى صارت سمة مميزة ليذا األدب ،التي تميز بيا أدب الرافعي

 .أف يسيـ في إيضاحو والبرىنة عميو ثانياليستطيع المبحث 
بقيت اإلشارة إلى أف معظـ كتاب المقالة األدبية يتفقوف فيما بينيـ عمى 

لكنيـ في الوقت ذاتو  ،مجموعة مف األسس التي تقـو عمييا الكتابة
نتيجة اختالفيـ في  ،يختمفوف كؿ االختالؼ في استخداـ ىذه األسس

ونحسب أف عنواف المقالة  ،قييـالموقؼ الحياتي مف واقعيـ ومتم
عمى الرغـ مف  ،ومقدمتيا وخاتمتيا عناصر غير خافية عمى كاتب المقالة

نتيجة اعتماده  ،التأنؽ الفني ممف بمغ شأوا في ىذا المجاؿظيور إىماؿ 
وىو ما كاف  ،عمى الشيرة وضماف نشر مقاالتو أيما كاف مستواىا الفني

الذي كاف حريصا عمى الجديد  ،لرافعيبعيدا كؿ البعد عف صنيع األستاذ ا
عمى مستوى المقدمة أو الموضوع أو الخاتمة أو  ،يوفره في مقاالتو

 وحسب عمؽ اليدؼ . ،حسبما تتطمب الفكرة ،العنواف
كما أف حسف استغالؿ الموقؼ وتوظيؼ ممكات الكاتب يجعؿ الكاتب الواحد 

وأحيانا  ،مجمجال فأحيانا يكوف رعدايتنوع مقالو حسب مزاجو  ،أمة كاتبة
عمى النحو  ،أو نميرا عذبا ،يكوف نسيما ىادئا وأحيانا ،يكوف زلزاال مدمرا

رجب البيومي: " تستطيع أف تجد لكؿ محمد الدكتور الذي يبدو في قوؿ 
ولكنؾ ال تستطيع أف تجد  ،أديب شبييا يماثمو في السابقيف أو المعاصريف
إذ كاف الرجؿ نسيج وحده  ،لمصطفي صادؽ الرافعي في نثره ىذا الشبيو

فاترؾ اإلنساف إلي  ،دوف خالؼ .إذا طمبت لمرافعي الناثر شبييا يحاكيو
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غيره مف مظاىر الطبيعة لتجد لمرافعي ذلؾ الشبيو المنشود .ىؿ رأيت 
الذي يأخذ عميؾ سمعؾ وشعورؾ حيف يدوي في الفضاء ؟  ،الرعد المجمجؿ

أو معصية ُتذاع .ىؿ  ،ُتنتيؾحيف يزأر غاضبا لحرمة  ،ىكذا يكوف الرافعي
 ،ويرمي بالشواظ ؟! ىكذا يكوف الرافعي ،يبعث الميب ،رأيت الزلزاؿ المدمر

ويسحقيـ بالصاعؽ  ،ليرجميـ بالنقد القاتؿ ،حيف يقؼ أماـ أعداء اإلسالـ
فيحمؿ  ،يرؼ عمي الروض الزاىر ،الُمبيد .ثـ ىؿ رأيت النسيـ اليادئ

وُيمتع بو األحاسيس ؟  ،ح بو الصدوريشر  ،عبيره الفوَّاح إلي النفوس
أو حّف إلي  ،أو عذب في مناجاة ،إذا رّؽ في عتاب ،ىكذا يكوف الرافعي

 ،غائب حبيب . ثـ ىؿ رأيت النمير العذب يترقرؽ بو الجدوؿ الصافي
حمو الوقع مف المياة والصدر ؟ ىكذا يكوف  ،فنيؿ منو شرابا لذيذ الرشؼ

 ،يفيض بالعبرة الواعظة ،ؼ الصالحإذا روي حديثا عف السم ،الرافعي
يماف ،القدوة الحسنة ويدعو إلي  ،ىذه ىي أشباه الرافعي ،عف ىدي وا 

 (1) حيف تتطمب الشبيو في دنيا النثر والناثريف .

                                                 

العال١ِخ فٟ ع١ش أػالِٙب اٌّؼبطش٠ٓ د ـ ِؾّذ سعت اٌج١ِٟٛ (إٌٙؼخ ا1)

 . 432، 431/ 1َ 1995 – 1415اٌذاس اٌشب١ِخـ األٌٚٝ   -ـ داس اٌمٍُ 
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 املبحث األول

 التشويق القصـــصي

عرؼ مصطمح التشويؽ في األدب عمى أنو مصطمح قصصي يعنى بو أف 
يب لمعرفة وقع ترقب النظارة أو القراء لما يكوف ىناؾ " عامؿ يثير األد

أو ما تسفر عنو األحداث  ،ستؤوؿ إليو النياية في المسرحية أو الرواية
مما يدؿ عمى نجاح العمؿ  ،ويزيد التوتر ،وىو مما يثير النفوس ،المتوالية
 (1" )األدبي 

ومف ثـ يعد دخوؿ عنصر التشويؽ إلى فف المقاؿ األدبي لونا مف التجديد 
ي حالة استبطاف وجعمو ف ،لذي ييدؼ إلى محاولة السيطرة عمى القاريءا

ذلؾ ألف المقاؿ األدبي مف أشد األنواع األدبية حاجة إلى  ،وتوتر وترقب 
والوزف كما  ،ذلؾ أف افتقاده الحبكة كما في القصة ،التشويؽالموف مف 
 والقصر كما في الرسالة ػ كؿ ذلؾ كاف يحوج المقاؿ إلى ،في الشعر

 ،التوسؿ بأساليب جديدة تجعؿ المتمقي ال يمؿ قراءتو ميما بمغت صفحاتو
بما  ،حيث يبدو القاريء في ىذا النوع ميموما بقراءة القصة في المقاؿ

تنطوي عميو القصة مف سرد أو حوار أو أحداث أو غير ذلؾ مف عناصر 
يد وذلؾ ال يتـ في المقاؿ ػ في أغمب األحياف ػ إال عمى  ،الفف القصصي

 أديب يمتمؾ رؤيتو وأدواتو امتالكا جيدا . 
التي ظيرت في مقاالت الرافعي  القصصي ومف أىـ أساليب التشويؽ

النياية المفاجئة  ،عمى لساف الحيواف والسرد القصصي والحوار الحديث)

                                                 

(اٌّؼغُ اٌّفظً فٟ األدة : د / ِؾّذ اٌزٛٔغٟ ـ داس اٌىزت اٌؼ١ٍّخ، 1)

 254/ 1َ .   1993األٌٟٚ 
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  والخواتيـ المؤثرة ( وسنتناوؿ أىميا بالدراسة في البياف اآلتي :
 يوان :أوال ـ احلديث على لسان احل

يمجأ الكاتب أحيانا ػ مدفوعا بالرغبة في التجديد ػ إلى استخداـ أسموب 
 ،رغبة في إثارة دىشة القاريء ،حواري يديره عمى لساف بعض الحيوانات

يوضع فييا كما يفعؿ لألطفاؿ حيف يوجو النصح ليـ في صورة قصة 
ىروبا مف تشويو صورة البشر في  ،الحيواف معادال ألصناؼ البشر

ذا كانت الدىشة لدى  ،وسيـ الغضةنف في ىذا الموف مف  األطفاؿوا 
مف كوف الحيواف يفيـ ويتكمـ ويقـو بأعماؿ  أوؿ ما تنشأ القصص تنشأ

 ،بطولية ػ فإف الدىشة لدى القاريء ىنا تنشأ مف التركيز في القصة
 إلىتيدؼ التي غالبا ما  ،التصويريةلفيـ غاية الكاتب  ،ومتابعة الحدث

سياسية أو اجتماعية أو مزيجًا مف السياسة واالجتماع أو ضعية معالجة و 
 غير ذلؾ .

وتأتي الغاية السياسية عمى رأس الغايات التي يوظؼ الكاتب مف أجميا 
الغاية السياسية ماثمة في ذىف القدماء حيف  كانتكما  ،ىذه القصص

عمى النحو  ،رووا قصص الحيواف في سياؽ ما يصمح الممؾ والسياسة
الموبذاف  يبدو مثال فيما رواه ابف خمدوف عف المسعودي مف أمر الذي

كتاب ضميا كما كانت قصص الحيواف التي  ،(1) والممؾ بيراـ بف بيراـ
                                                 

غؼٛدٞ فٟ أخجبس (٠مٛي اثٓ خٍذْٚ : " ٚأظش فٟ رٌه ِب ؽىبٖ ا1ٌّ) 

اٌفشط ػٓ اٌّٛثزاْ طبؽت اٌذ٠ٓ ػٕذُ٘ أ٠بَ ثٙشاَ ثٓ ثٙشاَ، ِٚب ػشع 

ثٗ ٌٍٍّه فٟ ئٔىبس ِب وبْ ػ١ٍٗ ِٓ اٌظٍُ ٚاٌغفٍخ ػٓ ػبئذرٗ ػٍٝ اٌذٌٚخ، 

ثؼشة اٌّضبي فٟ رٌه ػٍٝ ٌغبْ اٌجَٛ ؽ١ٓ عّغ اٌٍّه أطٛارٙب ٚعأٌٗ ػٓ 

ىبػ ثَٛ أٔضٝ، ٚئٔٙب ششؽذ ػ١ٍٗ فُٙ والِٙب، فمبي ٌٗ : أْ ثِٛبً روشاً ٠شَٚ ٔ

= فمجً ششؽٙب، ٚلبي ٌٙب : ئْ داِذ ػشش٠ٓ لش٠خ ِٓ اٌخشاة فٟ أ٠بَ ثٙشاَ



   

 

 

 
 

 

 
 7102إصدار  ية اللغة العربية بالمنوفية العدد الثاني والثالثونحولية كل

8880 

                                                                                                              

أ٠بَ اٌٍّه ألطؼزه أٌف لش٠خ، ٚ٘زا أعًٙ ِشاَ . فزٕجٗ اٌٍّه ِٓ غفٍزٗ = 

ٚخال ثبٌّٛثزاْ عأٌٗ ػٓ ِشادٖ، فمبي ٌٗ : أ٠ٙب اٌٍّه ئْ اٌٍّه ال ٠زُ ػضٖ ئال 

َ هلل ثطبػزٗ، ٚاٌزظشف رؾذ أِشٖ ١ٙٔٚٗ، ٚال لٛاَ ثبٌشش٠ؼخ، ٚاٌم١ب

ٌٍشش٠ؼخ ئال ثبٌٍّه، ٚال ػض ٌٍٍّه ئال ثبٌشعبي، ٚال لٛاَ ٌٍشعبي ئال ثبٌّبي، 

ٚال عج١ً ئٌٝ اٌّبي ئال ثبٌؼّبسح، ٚال عج١ً ٌٍؼّبسح ئال ثبٌؼذي . ٚاٌؼذي 

ا١ٌّضاْ إٌّظٛة ث١ٓ اٌخ١ٍمخ، ٔظجٗ اٌشة ٚعؼً ٌٗ ل١ّب ً، ٚ٘ٛ اٌٍّه 

ٚأٔذ أ٠ٙب اٌٍّه ػّذد ئٌٟ اٌؼ١بع فبٔزضػزٙب ِٓ أسثبثٙب ٚػّبس٘ب، ُٚ٘ 

أسثبة اٌخشاط ِٚٓ رإخز ُِٕٙ األِٛاي، ٚألطؼزٙب اٌؾبش١خ ٚاٌخذَ ٚأً٘ 

اٌجطبٌخ، فزشوٛا اٌؼّبسح، ٚإٌظش فٟ اٌؼٛالت ِٚب ٠ظٍؼ اٌؼ١بع، ٚعِٛؾٛا 

اٌخشاط  فٟ اٌخشاط ٌمشثُٙ ِٓ اٌٍّه. ٚٚلغ اٌؾ١ف ػٍٝ ِٓ ثمٟ ِٓ أسثبة

ٚػّبس اٌؼ١بع، فبٔغٍٛا ػٓ ػ١بػُٙ ٚخٍٛا د٠بسُ٘، ٚآٚٚا ئٌٝ ِب رؼزس ِٓ 

اٌؼ١بع فغىٕٛ٘ب، فمٍذ اٌؼّبسح، ٚخشثذ اٌؼ١بع ٚلٍذ األِٛاي ٍٚ٘ىذ 

اٌغٕٛد ٚاٌشػ١خ، ٚؽّغ فٟ ٍِه فبسط ِٓ عبٚسُ٘ ِٓ اٌٍّٛن ٌؼٍُّٙ 

 ثبٔمطبع اٌّٛاد اٌزٟ ال رغزم١ُ دػبئُ اٌٍّه ئال ثٙب .

ٍّب عّغ اٌٍّه رٌه ألجً ػٍٝ إٌظش فٟ ٍِىٗ، ٚأزضػذ اٌؼ١بع ِٓ ف      

أ٠ذٞ اٌخبطخ ٚسدد ػٍٝ أسثبثٙب، ٚؽٍّٛا ػٍٝ سعُِٛٙ اٌغبٌفخ، ٚأخزٚا 

فٟ اٌؼّبسح ٚلٛٞ ِٓ ػؼف ُِٕٙ، فؼّشد األسع ٚأخظجذ اٌجالد 

ٚوضشد األِٛاي ػٕذ عجبح اٌخشاط، ٚل٠ٛذ اٌغٕٛد ٚلطؼذ ِٛاد األػذاء 

ٚألجً اٌّأل ػٍٝ ِجبششح أِٛسٖ ثٕفغٗ، فؾغٕذ أ٠بِٗ ٚشؾٕذ اٌضغٛس، 

ٚأزظُ ٍِىٗ. فزفُٙ ِٓ ٘زٖ اٌؾىب٠خ أْ اٌظٍُ ِخشة ٌٍؼّشاْ، ٚئْ ػبئذح 

اٌخشاة فٟ اٌؼّشاْ ػٍٝ اٌذٌٚخ ثبٌفغبد ٚاالٔزمبع " ٠ٕظش : ِمذِخ اثٓ 

 –ث١شٚد  -خٍذْٚ ـ ػجذ اٌشؽّٓ ثٓ ِؾّذ ثٓ خٍذْٚ اٌؾؼشِٟ ـ داس اٌمٍُ 

ثبة ) فٟ أْ اٌظٍُ ِإرْ ثخشاة(، ٠ٕٚظش :   288ٌخبِغخ طـــ َ ـ ا1984

ِشٚط اٌز٘ت ِٚؼبدْ اٌغٛ٘ش ـ أثٛ اٌؾغٓ ػٍٝ ثٓ اٌؾغ١ٓ ثٓ ػٍٝ 

 276/ 1٘ـ  1409٘ـ( رؾم١ك . أعؼذ داغش ـ داس اٌٙغشح 346اٌّغؼٛدٞ )د

 . 278ـ 
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حيث كاف ىدفيا األساس  ،)كميمة ودمنة ( موظفة لخدمة الغرض السياسي
وىذا  ،ىو محاربة الفساد السياسي في الدولة في صورة تعميمية جيدة

ف لـ تكف السياسة غرضو الموف مف  األدب قد عرؼ في تراثنا العربي وا 
ماثال نجد ذلؾ في القرآف الكريـ  كما ،(1األساس كقصة الحية والفأس )

 في قصة ) اليدىد وسميماف عميو السالـ ( .
مف  ،عمى طريقة كميمة ودمنة ،عمى لساف الحيوافكاف الحديث قد و 

حيث كاف  ،في الرد عمى خصومو أساليب الرافعي الجيدة التي اعتمد عمييا
بمثابة األسمحة التي أحسف استغالؿ الحوار والرمز الذيف استغميما الرافعي 

أمال في كسر شوكتو بما يستحدث منيا  ،يحارب خصمويستطيع بيا أف 
 .مف صور جيدة مثيرة 

( التي خاض غمارىا الرافعي كانت محرضا 2ويبدو أف المعارؾ األدبية )
ذلؾ أنو كاف  ،تي دفعتو إلى التجديد في وسائمو الفنيةمف المحرضات ال

وأحيانا  ،وأحيانا يميؿ إلى الرمز ،يمتـز لغة الحوار في ىذه المعارؾ أحيانا
عمى الرغـ مف  ،أخرى تظير عمى حيف غفمة منو مفردات عامية متعمدة
وكؿ ذلؾ إمعانا  ،إخالصو لمفصحى وجياده المستميت في الدفاع عنيا

                                                 

( ٘زٖ اٌمظخ ٟ٘ اخزضاي ٌّضً ػشثٟ ٠ؼشة ٌّٓ ال ٠فٟ ثبٌؼٙذ، ٚ٘ٛ ) 1)

بٚدن ٚ٘زا أصش فأعه (، ٠ٕظش:  ِغّغ األِضبي .أثٛ اٌفؼً أؽّذ ثٓ و١ف أػ

ِؾّذ ا١ٌّذأٟ ا١ٌٕغبثٛسٞ ـ رؾم١ك : ِؾّذ ِؾ١ٝ اٌذ٠ٓ ػجذ اٌؾ١ّذ ـ داس 

ٚخضأخ األدة ٌٚت ٌجبة ٌغبْ اٌؼشة ـ ػجذ  ،146/  2ث١شٚد  –اٌّؼشفخ 

ؼمٛة ـ اٌمبدس ثٓ ػّش اٌجغذادٞ ـ رؾم١ك: ِؾّذ ٔج١ً ؽش٠فٟ / ئ١ًِ ثذ٠غ ا١ٌ

 . 420/ 8َ  األٌٚٝ 1998 -داس اٌىزت اٌؼ١ٍّخ ث١شٚد 

( رٕظش ٘زٖ اٌّؼبسن فٟ وزبة . اٌؾٛاس األدثٟ ؽٛي اٌشؼش ـ د ِؾّذ أثٛ 2)

 295ـ 251َ طـ 1987األٔٛاس ـ داس اٌّؼبسف ـ اٌضب١ٔخ 
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الذيف وتنزيال لخصمو منزلة الطغاة مف المموؾ والحكاـ  ،ريةمنو في السخ
 .ضؿ سعييـ في الحياة الدنيا وىـ يحسبوف أنيـ يحسنوف صنعا 

وكانت الخصومة بيف الرافعي والدكتور طو حسيف الشرارة األولى التي 
في إطار وكاف ذلؾ  ،(1)انطمقت منيا مقاالت الرافعي عمى لساف الحيواف 

الذي ضّمنو طو حسيف رأيو في أف  (في الشعر الجاىمي)كتاب الرد عمى 
وىي مقولة خطيرة تنبو ليا الرافعي ؛ فحمؿ  ،ُجّؿ الشعر الجاىمي منحوؿ

عميو حممة شعواء في الصحافة المصرية واستعدى عميو الحكومة 
 ،وطمب منيـ أف يصادروا الكتاب ويوقفوا صاحبو ،والقانوف وعمماء الديف

احتػذى  ،معيا في كتابو ) تحت راية القراف (وكتب مجموعة مقاالت ج
 ،وىي مقاالت : ) فمما أدركو الغرؽ ،طريقة كميمة ودمنة في ثماف منيا

حرية  ،قػػاؿ دمنة ،أعماليـ كرماد اشػتدت بو الريح ،واضرب ليـ مثػػػال
المجدد  ،مسمـ لفظا ال معنى ،فيمسوفة النمؿ ،التفكير أـ حرية التكفير

ليتمـ  ،تب مقالة ) كفر الذبابة ( في كتابو وحي القمـ(. ثـ ك2الجريء )
 . بيا عقدا مف المتعة الفنية التي ازداف بيا كتابو 

)فمما أدركو  ،ففي أولى مقاالتو التي استعمؿ فييا ىذا الموف المشوؽ
دوف تمييد  ،الغرؽ( يبدو تركيز الرافعي عمى مجرد السخرية مف خصمو

حيث يبدأ  ،دار سمفا بيف كميمة ودمنوأو حتى إشارة إلى ما  ،لموضوعو
 ،: "عندي نسخة مف كتاب كميمة ودمنة بقولوالرافعي قصتو في المقاؿ 

                                                 

ِبسط  23(ثذأد ِمبالد اٌشافؼٟ فٟ اٌشد ػٍٝ اٌذوزٛس ؽٗ ؽغ١ٓ  فٟ 1)

1926َ 

اٌّمبالد ػٍٝ اٌزشر١ت فٟ وزبة ) رؾذ سا٠خ اٌمشاْ ( ( رٕظش ٘زٖ 2)

، 134َ اٌظفؾبد ) 2002ِظطفٝ طبدق اٌشافؼٟ ـ اٌّىزجخ اٌؼظش٠خ 

178 ،210 ،221 ،232 ،252  ،264 ،280 . ) 
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وقد رجعت إلييا  ،ما شئت مف مثؿ إال وجدتو فييا ،ليس مثميا عند أحد
قاؿ كميمة : أما  ،فأصبت فييا ىذه الحكاية 8011سنة مايو  81اليـو 

قاؿ دمنة : زعموا أف سمكة في  ،؟تضرب لي المثؿ الذي قمت يا دمنة 
فمما ساؿ بو السيؿ جرى بيا الماء إلى نير  ،قدر ذراع كانت في غدير

 ،فدخميا الغرور فقالت : ىذا لعمري ميراث أبي قد كنت عنو غافمة ،قريب
ثـ إنيا لبثت في النير ما شاء اهلل  ،وما أكثر ما يضيع التياوف والعجز !

فقالت : يا ويمتا أعجزت كؿ ىذا  ،البحر حتى خرج بيا التيار إلى ،ليا
ثـ ما زالت في ميراث أعماميا حتى قذؼ بيا  ،العمر عف ميراث أعمامي !

فقالت : قبح اهلل العجز ولو  ،فاتسع ليا منو ما يسعيا ،الماء إلى المحيط
لقد كدت أسمب ميراث أجدادي لوال أف مف دميـ فيّ لـ  ،مف كسؿ وىوينا

ثـ إنيا طفت يوما عمى الماء فإذا  ،سمو بييزؿ يدفعني ولـ يزؿ ي
األسطوؿ اإلنجميزي يمخر العباب إلى جبؿ طارؽ في عشر بوارج وعشريف 

فطار بيا الغيظ قطعا  ،مدرعة ومائة سفينة طوربيد وخمسيف غواصة
ال يخشى أف يقتحـ  ،وقالت : مف ىذا الوقح المتيجـ عمى ميراث أجدادي

يجري الماء إلى حيث يبمغ الماء ؟ ثـ عمي وقد حميت ىذا الممؾ مف حيث 
إنيا شدت نحو األسطوؿ وىي تخبط بذنبيا مف الغيظ تريد أف تضربو بيذا 

 ،ثـ إنو كاف سريعا ،ولكف األسطوؿ كاف بعيدا ،الذنب ضربة تموي بو
 ما نجا بؾ واهلل إال حدة اليرب وسرعة الفرار . ،فقالت : أولى لؾ ،ففاتيا

 ،الماء تسكف مف غضبيا فنامت واسترخت قاؿ دمنة : ثـ اضطجعت عمى
فغاصت في  ،فما أحست إال الشبكة وقد أخذتيا ،فمر بيا زورؽ صيد

فمما أعياىا ذلؾ  ،الماء وجعمت تختبط عالية سافمة ال ترى مذىبا وال مفرا
فواهلل ما قمت إف المحيط  ،وبمغ منيا الجيد قالت : أيتيا الشبكة دعيني
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 (1) وال النير ميراث أبي ! ،يراث أعماميوال البحر م ،ميراث أجدادي
وجذبيا القاريء  ،وعمى الرغـ مف وجود الحبكة الجيدة في قصة الرافعي

الستكماؿ أجزاء مقالو ػ إال أف الربط بيف آخر القصة وصمب المقالة لـ 
قوؿ  عنديبدو ذلؾ  ،حيث جاء الربط بسيطا ،يكف بأجود مف بدايتيا

ؿ مف ىذا يا دمنة ؟ قاؿ : مثؿ طو حسيف في الرافعي : " قاؿ كميمة : فمث
وفيو يقوؿ طو : أؤكد لعزتكـ  ،قرأت اليـو ىذا الكتاب ،كتابو لمدير الجامعة

وما كاف لي أف أفعؿ ذلؾ وأنا  ،ولـ أخرج عميو ،أني لـ أرد إىانة الديف
مسمـ أؤمف باهلل ومالئكتو وكتبو ورسمو واليـو اآلخر ... وأرجو أف 

 ( 2وتنشروه حيث تشاؤوف " ) ،ىذا البياف مف تشاؤوف تتفضموا فتبمغوا
مف غير ساعد في إحداث التشويؽ قد  واعتماد القصة عمى المفاجأة 

 يسبؽالتي غالبا ما  ،غير أف الرافعي قد عكس مسار كميمة ودمنة ،شؾ
ربما لكونيا المرة األولى التي يدىش فييا القارئ  ،فييا شرح قصتوالمثؿ 

وربما لكونو أراد الختاـ مع خالصة  ،الموف النثري الساخرالعربي بمثؿ ىذا 
عالقة بيا صورة الميانة التي وصؿ إلييا طو  ،تعيش في وجداف العربي
 حسيف لما أدركو الغرؽ .

وواضح مف العنواف أف الرافعي قد وضع القصص القرآني نصب عينيو  
 ،فيو يشبو طو حسيف بفرعوف ،وىو يضع قصتو عمى لساف الحيواف

مثؿ  ولكف لما كاف مقررا سمفا أف ينتيج طريقة كميمة ودمنة ػ عمد إلى
فيداه تفكيره إلى ىذه  ،كما حدث لفرعوف ،ويمثؿ الماء عنصرا في ،قريب

مع الفارؽ الطبيعي بيف مف يعيش في الماء ثـ تكوف  ،السمكة المغرورة

                                                 

 . 135، 134( رؾذ سا٠خ اٌمشاْ طـ 1)

 . 135(  اٌّشعغ اٌغبثك طـ 2)
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ي ثـ تكوف نيايتو ف ،وبيف مف يعيش عمى اليابسة ،نيايتو عمى اليابسة
 الماء .  

اف في مقاالت الرافعي بعد ثـ يتطور األمر في القصة عمى لساف الحيو 
كما  ،مرتبطة بمقدمة المقاؿ ارتباطا جيدا ،القصة جيدة بدتحيث  ،ذلؾ

عمى النحو الذي يبدو في  ،األساس مرشحا الحدثيبدو تمييد القصة 
دمنة  مقالو ) المجدد الجريء ( حيث يقوؿ : " قاؿ كميمة : واحذر يا

مصارع الجرأة في الرأي وما يكوف مثمو مف الرجؿ الحمؽ إذا تكممت 
فإذا الرأي ميزاف لغتو عمى الوفاء والنقص مما يوزف  ،حماقتو في لسانو

فإف ىو ترؾ لما يمقى عميو أباف فصدؽ  ،ال مف اليد التي تزف بو ،فيو
ذا عبثت بو اليد إمالة أو تعويجا أباف فكذب وغش ،وحدد ف  ،وا  الجراءة وا 

 ،وجيؿ العالـ حيف يكوف لمعالـ جيؿ ،ىي عمـ الجاىؿ حيف يكوف لو عمـ
 ،وقد قالت الحكماء إف ىذه الجراءة كانت امرأة فتزوجيا العمـ وتحفى بيا

فمما ولدت ولدت  ،وفمسؼ ليا الحياة ما شاء ،وبالغ في إكراميا ورعايتيا
 (1ثة " )فقاؿ : واسوأتاه نزع الولد إلى أمو الخبي ،لو الحمؽ

جريا عمى عادة  ،ثـ يصؿ الرافعي بعد ىذا التمييد الفمسفي إلى ذكر المثؿ
محبوكة موجزة حكايات )كميمة ودمنة( حيث يأتي المثؿ فييا بمثابة قصة 

ويريد ليا وخالصة القضية التي يناقشيا الكاتب  ،تتركز فييا العظة والعبرة
: " قاؿ كميمة : وما  فيقوؿ الرافعي بعد ذلؾ ،أف تستقر في ذىف قارئو

أشبيؾ يا دمنة بالرجؿ الجريء الذي طوعت لو الجرأة وسولت لو أنو أعمـ 
 وزعـ أف البناء ثمر . ،فذىب يؤتييـ عممو ،الناس

قاؿ : زعموا أنو وقعت بمدينة كذا زلزلة  ،قاؿ دمنة : وكيؼ كاف ذلؾ ؟

                                                 

 . 280(  رؾذ سا٠خ اٌمشاْ طـ 1)
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ة مف ىا بعمد غميظو فجاء أصحابيا بالميندسيف فشد ،فتصدع أكثر دورىا
فيبط المدينة شيخ  ،ليصمحوا البناء مف فوقيا وىو ثابت ال ينيار ،الخشب

ورأى  ،فرأى الدور مف كثرة أعمدتيا كأنيا قائمة عمى شجر ،جريء أحمؽ
البنائيف يعمموف أعماليـ فقاؿ لبعض وجوه المدينة : إف بمدكـ ىذا إلى 

ف لكـ ع ،يـو الناس ىذا لـ ينزؿ بو عالـ غيري فيما أرى ندي رأيا إف وا 
فإنكـ تفسدونيا بيذا  ،تأخذوا بو جاءتكـ ىذه الدور جديدة كيـو نشأت

فاجمع  ،وتغرموف فييا الغرامة الكثيرة وال تزيدوف عمى ىدميا ،اإلصالح
وتعالمو أىؿ  ،قاؿ : فشاع ذلؾ عنو ،لي الناس ألعرفكـ ما تصنعوف

يكوف ذلؾ  وما ،فمشى بعضيـ إلى بعض وقالوا : ىذا رجؿ عالـ ،المدينة
فال يوحشف أنفسكـ منو  ،لو رأيا إال مف خبرة وتجربة عمى بصيرة ونظر

 سوء ظف بو حتى تأتوه وتسمعوه وتعرفوا ما عنده .
قد رأيت ما صنعت  ،ثـ إنيـ اجتمعوا لمرجؿ وقالوا لو : أييا الحكيـ  

جمعت عمينا بيف قحط األرض وارتفاع  ،ونحف في سنة شديدة ،الزلزلة
 ،فمعؿ اهلل قد بعثؾ إلينا رحمة مف ىذه الثالثة اآلكمة ،ب البناءالسعر وخرا

ني فيئة لكـ مما أصبتـ بو ،قاؿ : فإني إف شاء اهلل ما رجوتـ تموذوف  ،وا 
فإف ذا العمـ  ،وتعمموا واعتبروا ،ولكف اتقوا الجيؿ مف بعدي ،بعممي ورأيي

ف ذا الجيؿ خميؽ أف ال يج ،حقيؽ أال يعدـ في كؿ خطب حيمة د في أي وا 
 خطب حيمة .

متى  ،فقاؿ قائميـ : أصمحؾ اهلل ،ولـ يزؿ يعظيـ بيذا وشبيو حتى ضجوا
، أما اآلف فيمـ رأيؾ الذي وعدتنا ،أقمنا الدور فرغنا لؾ فتعظنا وتعممنا

: فاسمعوا ويحكـ ! أما رأيتـ شجرة ألقت ثمرىا ثـ جاءت بو مف قابؿ ؟ قاؿ
ما رأيتـ الشجر جذوعا متى قطعت قالوا : كؿ الشجر يفعؿ ذلؾ . قاؿ : ف

نبتت وبسقت فروعيا وأثمرت ؟ قالوا : ثـ ماذا ؟ قاؿ : أخزاكـ اهلل ! فكيؼ 
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عميتـ عف الرأي وذىبتـ عف الحيمة ! أفما تنظروف ىذه الجذوع التي 
تحمؿ بيوتكـ ؟ فمو قد نشرتموىا بالمناشير لتمقي ما فوقيا مف ىذه الدور 

جديدة صفراء وحمراء وألوانا  تحمؿ بيوتا الخربة لنبتت واهلل مف قابؿ
 ..شتى

وىي خمة  ،ونحف ال نرى في عمـ األستاذ طو حسيف وأمثالو إال الجراءة
ما داـ صاحبيا ال  ،فإنيا أقرب إلى التيور والحمؽ ،مف خالؿ المجانيف
وال يفيـ شيئا عمى  ،وال يأخذ عمى نفسو وال يتوقى ،يضبط عمى رأيو

 ( 1)صؿ الذي يريد ىو أف يكوف عميو "بؿ عمى األ ،األصؿ الذي كاف عميو
 أو رفع قممو عنيا ولما تنقض ،صةوالمالحظ أف الرافعي ىنا قد بتر الق

ينقصيا رد فعؿ  ،ومف ثـ جاءت حبكة القصة ناقصة ،شحنتو القصصية
فالتركيز كاف عمى فئة دوف  ،ومشاىد انصياعيـ ألمر ىذا األحمؽ ،الناس
المقاؿ وبيف  ،ا بيف القصة الفنية كموف أدبيليظؿ الفرؽ قائم؛ فئة 
 الذي يستعيف بالقص في تأكيد حججو .حجاجي ال

وفي مقالة ) كفر الذبابة ( في كتابو )وحي القمـ( يقيـ الرافعي مقالتو عمى 
فكرتيف أساسيتيف ىما الغرور واالستبداد وما تجره كؿ صفة مف سوء 

كما ىو الحاؿ  ،اكما أو ممكاالذي غالبا ما يكوف ح ،الخاتمة عمى صاحبيا
 في قصص كميمة ودمنة .

وقد حرص الرافعي عمى التمييػػد لمقالو بإلقاء الضوء عمى شخصية 
المنتقد )دمنة( والذي يعني بو في مقالتو مصطفى كماؿ وحريتو الدينية 

( حيث يقوؿ : " قاؿ كميمة وىو 2كما ذىب األستاذ محمد سعيد العرياف  )

                                                 

 . 281، 280طـ  (  اٌّشعغ اٌغبثك1)

 . 140( ؽ١بح اٌشافؼٟ طـ 2)
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يقضي حؽ اهلل فيو ؛ وكاف دمنة قد داخمو الغرور يعظ دمنة ويحذره و 
لحاده  ،وظير منو الجفاء والغمظة ،وزىاه النصر ولقي الثعالب مف زيغو وا 
 عنتا شديًدا "

لما  ،ولما كاف الكالـ عمى درجة مف الصعوبة قد ال يفيمو كثير مف الناس
بو  مف فمسفة ولعب باأللفاظ ػ لجأ الرافعي إلى ضرب المثؿ لتوضيح 

يا دمنة أف ما زعمتو مف رأيؾ تاـ ال  واعمـحيث يقوؿ :"  ،امض المعنىغ
ىو بعينو الناقص الذي لـ يتـ؛ والغرور الذي تثبت بو أف  ،يعتريو النقص

لعمو ىو الذي يثبت أف غير رأيؾ في اآلراء ىو  ،رأيؾ صحيح دوف اآلراء
يما لصدؽ كؿ إنساف ف ،كاف األمر عمى ما يتخيؿ كؿ ذي خياؿ  ،الصحيح

نما يدفع اهلل  ،لكذب كؿ إنساف ،ولو صدؽ كؿ إنساف فيما يزعـ ،يزعـ وا 
ويبقى الصغير  ،ليجيء حؽ الجميع مف الجميع ،الناس بعضيـ ببعض

مف الخطأ صغيرًا فال يكبر، ويثبت الكبير مف الصواب عمى موضعو ال 
ويفسد الفاسد ما دامت  ،ويصح الصحيح ما دامت الشيادة لو ،ينتقص
 (1)" عميو الشيادة

فعف  ،وقد اعتمد الرافعي في معالجة مقالو عمى عنصري )التمثيؿ والحوار(
يسمـ القوؿ  ،طريؽ الحوار استطاع الرافعي أف يشد مقالو بخيوط وثيقة

فكاف الحوار فيو قائما عمى نحو  ،فييا لصاحبو حتى نياية المقاؿ
تطاع الرافعي وعف طريؽ التمثيؿ اس ،...()قاؿ دمنة ...(:)قاؿ كميمةقولو

 ،أف يستطرد بقارئو استطرادا قصصيا فنيا يؤكد المعنى في ذىف المتمقي
 ،ألنو عبارة عف قصة ساخرة مخترعة يسوقيا عمى لساف كميمة ودمنة

فممتدليؿ عمى معنى الغرور ساؽ  ،وكأنو ينقميا لمتو مما حفظو التراث ليما

                                                 

 192/ 2( ٚؽٟ اٌمٍُ 1)
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 ،() األرنب والعمماء عف الرافعي مثميف عمى لساف الراوي ) كميمة ( أحدىما
زعموا أف أرنبا " ففي األوؿ يقوؿ الرافعي :  ،واآلخر عف ) كفر الذبابة (

 ،ومتى يتأذف اهلل بانقراضيا ،سمعت العمماء يتكمموف في مصير ىذه الدنيا
لو ألتؼ ذنب  ،وكيؼ تكوف القارعة؛ فقالوا: إف في النجـو نجوًما مذنبة

بؿ أضعؼ  ،اء كأنيا نفخة النافخأحدىا عمى جـر أرضنا ىذه لطارت ىو 
بؿ أوىى كأنيا نفثة مف شفتيف. فقالت  ،منيا كأنيا زفرة صدر مريض

األرنب: ما أجيمكـ أييا العمماء! قد واهلل خرفتـ وتكذبتـ واستحمقتـ؛ وال 
تزاؿ األرض بخير مع ذوات األذناب؛ والدليؿ عمى جيمكـ ىو ىذا؛ قالوا: 

 (1") وأرتيـ ذنبيا ... !
وفيو يقوؿ : " زعموا  ،لمثؿ الثاني فقد ختـ بو مقالتو ) كفر الذبابة (أما ا

فمو  ،قدرت الحماقة عمييا أبدية ،أنو ذبابة سوداء كانت مف حمقى الذباف
ووقعت ىذه  ،بت بيا إال كممة سخؼانقمبت نقطة حبر في دواة لما كت

فجعمت تقابؿ بيف نفسيا وبيف  ،الذبابة عمى وجو امرأة زنجية ضخمة
 ،وقالت : إف ىذا لمف أدؿ الدليؿ عمى أف العالـ فوضى ال نظاـ فيو ،المرأة

وال ريب أف األنبياء  ،وأنو مرسؿ كيؼ يتفؽ عمى ما يتفؽ عبثا في عبث
إذ كيؼ يستوي في الحكمة خمقي ) أنا ( وخمؽ ىذه  ،قد كذبوا الناس

 الذبابة الضخمة التي أنا فوقيا ؟

فقالت :  ،ت نجوميا تتألأل وبينيا القمرفأبصر  ،ثـ نظرت ليمة في السماء
 ،وكذب األدياف ،وىذا دليؿ آخر عمى ما تحقؽ عندي مف فوضى العالـ

ووضع العقؿ في  ،فما اإليماف بعينو إال اإللحاد بعينو ،وعبث المصادفات
ال فكيؼ يستوي في الحكمة وضعي ) أنا  ،شيء ىو إيجاد األلوىية فيو وا 

                                                 

 192/  2(اٌّشعغ اٌغبثك 1) 
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 األبيض ويعسوبو الكبير إلى السماء ؟ ( في األرض ورفع ىذا الذباف

حتى رجعت  ،فجعمت تمور فييا ذىابا وجيئة ،ثـ إنيا وقعت في دار فالح
فبيتت الذبابة وجمدت عمى غرتيا مف أوؿ النيار  ،بقرة الفالح مف مرعاىا

إلى آخره ، كأنيا تزاوؿ عمال ؛ فمما أمست قالت: وىذا دليؿ أكبر عمى 
فياتاف ذبابتاف قد ثقبتا ثقبيف في وجو ىذه  ،فوضى األرزاؽ في الدنيا

البقر واكتنتا فييما تأكالف مف شحميا فتعظماف سمنا ؛ والناس مف 
جيميـ بالعمـ الذبابي يسمونيا عينيف . وأنا قضيت اليـو كمو أخمش 
وأعض وألسع ألثقب لي ثقبا مثميما فما انتزعت شعرة ؛ فيؿ يستوي في 

 ف الذبابتيف في وجو البقرة ؟الحكمة رزقي ) أنا ( ورزؽ ىاتي

ثـ إنيا رأت خنفساء تدب دبيبيا في األرواث واألقذار ؛ فنظرت إلييا وقالت 
: ىذه ال تصمح دليال عمى الكفر ؛ فإني ) أنا ( خير منيا ؛ ) أنا ( لي 

" وأنا " خفيفة وىي ثقيمة ؛ وما كأنيا إال ذبابة قديمة  ،أجنحة وليس ليا
ذلؾ الذي كاف بميدا ال يتحرؾ فمـ تجعؿ لو  ،مف ذباب القروف األولى

الحركة جناحا. ثـ إنيا أصغت فسمعت الخنفساء تقوؿ ألخرى وىي 
تحاورىا : إذا لـ يجد المخموؽ أنو كما يشتيي فميكفر كما يشتيي؛ يا 

وما بيننا وبينو فرؽ  ،ويحنا ! لـ لـ نكف جاموسا كيذا الجاموس العظيـ
؟ فقالت الذبابة : إف ىذا دليؿ العقؿ في  إال أنو وجد مف ينفخو ولـ نجد

 ،ولعمري إنيا ال تمشي مثاقمة مف أنيا بطيئة مرىقة بعجزىا ،ىذه العاقمة
وىي الدليؿ عمى أني ) أنا ( السػػابقة  ،ولكف مف أنيا وقور مثقمة بأفكارىا

 إلى كشؼ الحقيقة !

ا ... مف كفر وجعمت الذبابة ال يسمع مف دندنتيا إال أنا.. أنا .. أنا .. أن
إلى كفر غيرىما ؛ حتى كأف السماوات كميا أصبحت في  ،إلى كفر غيره

ثـ جاءت الحقيقة إلى ىذا اإللحاد األحمؽ تسعى  ،معركة مع ذبابة
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 ،وقد أكمت بعوضة أو بعوضتيف ،سعييا؛ فبينا الذبابة عمى وجو حائط
انفمقت  فوقفت تحؾ ذراعيا بذراعيا ػ دنت بطة صغيرة قد ،وأعجبتيا نفسيا

ولما انطبؽ المنقػار عمييا  ،فمدت منقارىا فالتقطتيا ،عنيا البيضة أمس
 قالت : آمنت أنو ال إلو إال الذي خمؽ البطة " 

بمثؿ ما  والكبر والمالحظ أف الرافعي قد ختـ مقالو بالحديث عف الغرور
والذي  ،بالرأيبينما توسط المقاؿ التدليؿ عمى معنى االستبداد  ،ابتدأ بو

وىذا الفعؿ  ،رب الرافعي لو مثال بالعنػز التي زعموا ليا أنيا أنثى الفيؿض
ف أو أل  ،مف الرافعي قد يرجع أوال إلى أف فكرة المقاؿ األساس ىي الغرور

االستبداد الذي تحدث عنو الرافعي إنما جاء نتيجة لمغرور الذي يدفع 
 .بالرأي جيال بعض أولي األمر إلى الغطرسة واالستبداد 

ف آا يالحظ أيضا اتكاء الرافعي في نياية مقالو عمى االستئناس بالقر كم
جممتو عمى لساف البطة  أعادتحيث  ،وبخاصة قصة فرعوف ،الكريـ

آمنت أنو ال إلو إال الذي خمؽ البطة ( قوؿ فرعوف عندما أدركو الغرؽ : )
 ،(1ْسرَاِئيَؿ َوَأَنا ِمَف اْلُمْسِمِميَف ( )) َآَمْنُت َأنَُّو اَل ِإَلَو ِإالَّ الَِّذي َآَمَنْت ِبِو َبُنو إِ 

وظفيا فرعوف ونيايتو التي وفيو حسف استغالؿ لرمز الطاغية متمثال في 
 .  أتاتورؾبجدارة عندما تحدث عف طو حسيف وعف مصطفى كماؿ 

 ووقػػػػػػد حػػػػػػاوؿ الرافعػػػػػػي جاىػػػػػػدا أف يػػػػػػوفر الصػػػػػػدؽ والتمقائيػػػػػػة ألمثالػػػػػػ
ماتيا لتقػػع فػػي نفػػس القػػارئ فمجػػأ إلػػى حيمػػة جيػػدة فػػي مقػػد ،القصصػػية
 ،تبػػػدو وكأنيػػػا جػػػزء أصػػػيؿ مػػػف قصػػػص كميمػػػة ودمنػػػة حيػػػث ،كػػػؿ موقػػػع

حتػػػى إنػػػو ليؤكػػػد ذلػػػؾ فػػػي أكثػػػر مػػػف موضػػػع مػػػف كتابػػػو ) تحػػػت رايػػػة 
القػػػػراف ( فتجػػػػده يقػػػػوؿ فػػػػي مقالػػػػو ) فممػػػػا أدركػػػػو الغػػػػرؽ ( : " عنػػػػدي 
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 7102إصدار  ية اللغة العربية بالمنوفية العدد الثاني والثالثونحولية كل

8818 

مػػػا شػػػئت مػػػف  ،نسػػػخة مػػػف كتػػػاب كميمػػػة ودمنػػػة لػػػيس مثميػػػا عنػػػد أحػػػد
: " (ويقػػػوؿ فػػػي مقالػػػو ) واضػػػرب ليػػػـ مػػػثال ،(1دتػػػو فييػػػا " )مثػػػؿ إال وج

وقػػػد قمػػػت  ،رجعػػػت إلػػػى النسػػػخة العتيقػػػة عنػػػدي مػػػف كتػػػاب كميمػػػة ودمنػػػة
  (2)"  حد غيريأانو ليس مثميا عند 

عمػػػػػاليـ كرمػػػػػاد اشػػػػػتدت بػػػػػو الػػػػػريح ( : " ولمػػػػػا أويقػػػػػوؿ فػػػػػي مقالػػػػػو ) 
اسػػػػػتوفيت القػػػػػراءة رجعػػػػػت إلػػػػػى النسػػػػػخة القديمػػػػػة مػػػػػف كتػػػػػاب كميمػػػػػة 

 (3لعمي أجد فييا بياف الحديث أو تأويؿ ىذه الفمسفة " ) ،دمنةو 
الحيواف عمى اقتفاء أثر  الحديث عمى لسافوليس األمر مقصورا في 

نما وجدنا الرافعي يضع عنوانات جذابة تشير إلى منيجو  )كميمة ودمنة( وا 
 ،في معالجة الموضوع معالجة تعتمد عمى إدارة الحوار عمى لساف الحيواف

لعكس صورة مغموطة في المجتمع يريد ليا  ،موازنات طريفة بينيا وعقد
كما يبدو ذلؾ جميا في مقاالتو : حديث قطيف ػ بيف خروفيف ػ  ،أف تعالج

إف مقاؿ ) بيف يقوؿ األستاذ محمد سعيد العرياف :  ،عربة المقطاء
وىو  ،جؿ ابنو عبد الرحمفأو ) حديث قطيف ( قد وضعا مف  (خروفيف

فما يزاؿ يستحثو  ،وكاف الرافعي يرجوه ليكوف مف أىؿ األدب ،صغر بنيوأ
ويحممو بذلؾ الرجػػاء  ،ويحممو عمى الدأب والمثابرة ليكػوف كما يرجػوه أبػوه

وكاف اإليحػػاء ىو وسيمة الرافعي إلى تشجيعو  ،عمى ما ال يحتمؿ
 ( 4وتحميسو إلى العمؿ )
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 ثانيــا ـ السـرد القصصي:

عبارة عف سرد واقعي أو خيالي ألفعاؿ يقصد بيا ىي  إذا كانت القصة
وذلؾ بأف يأخذ  ،إثارة االىتماـ واإلمتاع أو تثقيؼ السامعيف أو القراء

أو يأخذ شخصية ويختار  ،الكاتب حبكة ثـ يجعؿ الشخصيات مالئمة ليا
أو يأخذ جًوا معيًنا ويجعؿ  ،ليا مف األحداث والمواقؼ ما يتوافؽ معيا

بر عنو أو تجسده ػ إذا كاف كذلؾ فاف المقاؿ األدبي الفعؿ واألشخاص تع
 ،قد يعتمد عمى أسموب السرد في القصة مستندا إلى الحكاية أو الحوار

ومتغاضيا عف الحبكة الدرامية وبعض التقنيات القصصية األخرى كالتركيز 
 ،أو التركيز عمى وصؼ الجزئيات الصغيرة ،عمى العالقة بيف الشخصيات

 أحيانا في ظؿ غياب تقنيات أخرى .واف كانت توجد 
 ،السرد القصصيأسس مف وقد أجاد الرافعي بناء كثير مف مقاالتو عمى 

حيث تميزت كثير مف ىذه المقاالت بمزيد مف " القدرة الفائقة عمى السرد 
جزئيات  ،واستقصاء الجزئيات ،وجذب القاريء بالتفوؽ في الوصؼ

عف طريؽ األسموب  ،والتشويؽالمشاىد واألحداث بيدؼ الشرح والتوضيح 
القص في معظـ ىذه المقاالت ظؿ قصا  غير أف ،(1البياني الكاشؼ " )
  ،مركزا عمى فكرة الحكي وتتبع األثر ،صا بمغة القصةبمغة المقاؿ وليس ق

عمى الرغـ مف محاوالتو  ،األمر الذي يؤكده إدراؾ الرافعي ليذه الحقيقة
لـ أكتب في القصة إال : "   قوؿحيث يارتياد فف القصة أكثر مف مرة 

 ،إذا أنت أردت الطريقة الكتابية المصطمح عمى تسميتيا بيذا االسـ ،قمياًل 
 ،ولكني مع ذلؾ ال أراني وضعت كؿ كتبي ومقاالتي إال في قصة بعينيا

                                                 

. د ؽٍّٟ ِؾّذ اٌمبػٛد . داس (  ِذسعخ اٌج١بْ فٟ إٌضش اٌؾذ٠ش 1)

 . 257االػزظبَ طـ 
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 ..وىذا القمب الذي بيف جنبي . ،ىي قصة ىذا العقؿ الذي في رأسي
ولكف ىذا األدب العالي في رأيي ال  ،لًياوأنا ال أنكر أف في القصة أدًبا عا

يكوف إال بأخذ الحوادث وتربيتيا في الرواية كما يربي األطفاؿ عمى أسموب 
سواء في العمـ والفضيمة؛ فالقصة مف ىذه الناحية مدرسة ليا قانوف 

وغاية معينة؛ وال ينبغي أف يتناوليا غير  ،وطريقة ممحصة ،مسنوف
مواىبيـ إللقاء الكممة الحاسمة  ذيف تنصبيـاألفذاذ مف فالسفة الفكر ال

في المشكمة التي تثير الحياة أو تثيرىا الحياة؛ واألعالـ مف فالسفة البياف 
وما  ،الذيف رزقوا مف أدبيـ قوة الترجمة عما بيف النفس اإلنسانية والحياة

تتخيؿ الحياة فتبدع أجمؿ  ،بيف الحياة وموادىا النفسية في ىؤالء وىؤالء
 وتشرع فتضع أصح قوانينيا. ،وتتأمؿ فتخرج أسمى حكمتيا ،شعرىا

فيـ في األدب رعاع  ،وأما مف عداىـ ممف يحترفوف كتابة القصص
كاف مف أثر قصصيـ ما يتخبط فيو العالـ اليـو مف فوضى  ،وىمج
ىذه الفوضى الممقوتة التي لو حققتيا في النفوس لما رأيتيا إال  ،الغرائز

 تتسكع فييا النفس مشردة في طرؽ رذائميا.عامية روحانية منحطة 
ذا قرأت  ،إذا قرأت الرواية الزائفة أحسست في نفسؾ بأشياء بدأت تسفؿ وا 

تنتيي األولى فيؾ  ،الرواية الصحيحة أدركت مف نفسؾ أشياء بدأت تعمو
وتبدأ الثانية منؾ بأثرىا الطيب؛ وىذا عندي ىو فوؽ ما  ،بأثرىا السيئ

 (1" )مفيؽ القصصي!!.بيف فف القصة وفف الت
وليس استيفاء  ،لقد كانت غاية الرافعي محصورة في استيفاء أركاف الفكرة

فيو يحكي ويسرد  ،يفيـ القصة بمعنى الحكاية" كاف ف ،أحداث القصة
ويرجع ثانية  ،ويستطرد إلى موضوعات ال تمت بصمة إلى موضوع حكايتو
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ودوف رعاية  ،إلى ىذا الموضوع دوف أف يمنطؽ حكايتو منطقة فنية
لشروط معينة معروفة البد منيا لتكوف القصة قصة بالمعنى المتعارؼ 

 (1عميو بيف األدباء والنقاد " )
وعمى الرغـ مف إجادة الرافعي كثيرا في اإللماـ ببعض المفردات القصصية 

إال أف ما أبدعو يظؿ قصا  ،في قصصو الموضوعية أو القصص التراثية
شراؽ الديباجةيركز عمى الفكر  ،مقاليا وال ييتـ بمنطؽ الحبكة  ،ة وا 

وىو ما يتضح جميا في قوؿ  ،والترابط المنطقي بيف األحداث ،القصصية
الدكتور حممي القاعود عف قصصو التراثي : " و يمكف اعتبار القصص 

وىو ما  ،وتقديمو في صورة معاصرة ،التراثي نوعا مف تجديد األدب العربي
مثؿ :  ،ممف بعثوا األدب في صورة قصصية ،سار عميو بعد ذلؾ كثيروف

 ،وغيرىـ ،ومحمد فريد أبو حديد ،وعمي أحمد باكثير ،محمد سعيد العرياف
ولكف الفارؽ بيف ما قاـ بو ىؤالء وما فعمو الرافعي يتضح في أدائيـ الفف 

وفي أداء الرافعي الذي يضع  ،المتكامؿ الذي يراعي أصوؿ الفف القصصي
التعبيري المتعمؽ باأللفاظ والمعاني والصور ...  ىمو األوؿ في الجانب

ف كاف مف الممكف القوؿ  ف قصة ) قبح جميؿ ( مف أفضؿ قصصو إوا 
 ،حيث تتوفر فييا ػ إلى حد بعيد ػ كثير مف المالمح الفنية لمقصة ،التراثية

 (2ومممح الحبكة الفنية " ) ،أبرزىا مممح التشويؽ
وؿ في الجانب التعبيري المتعمؽ ىمو األ  لـ يكفأداء الرافعي  غير أف

 ،عمى النحو الذي أشار إليو الدكتور القاعود ،باأللفاظ والمعاني والصور
فيناؾ كثير مف المقاالت التي اعتمد فييا السرد القصصي منيجا 
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 7102إصدار  ية اللغة العربية بالمنوفية العدد الثاني والثالثونحولية كل

8811 

التي أثرت القصة وأضاؼ مف خيالو بعض األحداث واألشخاص  ،لممعالجة
وكاف جيدا في رسـ صورة  ،مخيمة المتمقيإلى وقربتيا  ،التاريخية
وخير مثاؿ عمى ذلؾ ما  ،جيدا في التمييد ألحداث القصة ،شخصياتو

كانت  : " في مطمعو حيث يقوؿ نالحظو مثال في مقالو ) اليمامتاف (
ذات جماؿ يوناني أتمتو مصر  ،ألرمانوسة وصيفة مولدة تسمى "مارية"

الجماؿ  ونقص ،فزاد جماليا عمى أف يكوف مصريا ،ومسحتو بسحرىا
ولمصر طبيعة خاصة في الحسف؛  ،اليوناني أف يكونو؛ فيو أجمؿ منيما

وقد ال توفيو جيد  ،فيي قد تخمؿ شيًئا في جماؿ نسائيا أو تشعث منو
محاسنيا الرائعة؛ ولكف متى نشأ فييا جماؿ ينزع إلى أصؿ أجنبي أفرغت 

يتيا في وجعمتو آ ،وأبت إال أف تكوف الغالبة عميو ،فيو سحرىا إفراًغا
وبيف أصمو في طبيعة أرضو كائنة ما  ،المقابمة بينو في طابعو المصري

 كانت؛ تغار عمى سحرىا أف يكوف إال األعمى.
اتخذىا المقوقس كنيسة  ،وكانت مارية ىذه مسيحية قوية الديف والعقؿ

وىو كاف والًيا وبطريرًكا عمى مصر مف قبؿ ىرقؿ؛ وكاف مف  ،حية البنتو
فجعؿ اهلل قمب ىذا  ،أف الفتح اإلسالمي جاء في عيده عجائب صنع اهلل

 ،فمـ تكف أبوابيـ تدافع إال بمقدار ما تدفع ،الرجؿ مفتاح القفؿ القبطي
أما األبواب الرومية فبقيت مستغمقة  ،كبير تقاتؿ شيًئا مف القتاؿ غير

ووراءىا نحو مائة ألؼ رومي يقاتموف  ،حصينة ال تذعف إال لمتحطيـ
سالمية التي جاءتيـ مف بالد العرب أوؿ ما جاءت في أربعة المعجزة اإل
ثـ لـ يزيدوا آخر ما زادوا عمى اثني عشر ألًفا. كاف الرـو  ،آالؼ رجؿ

ولكف روح اإلسالـ  -ولـ تكف المدافع معروفة-مائة ألؼ مقاتؿ بأسمحتيـ 
ال يقاتموف بقوة  ،جعمت الجيش العربي كأنو اثنا عشر ألؼ ِمْدَفع بقنابميا

بؿ بقوة الروح الدينية التي جعميا اإلسالـ مادة منفجرة تشبو  ،اإلنساف
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 الديناميت قبؿ أف ُيعَرؼ الديناميت!
جزعػػػت ماريػػػة جزًعػػػا شػػػديًدا؛ إذ  ،ولمػػػا نػػػزؿ عمػػػرو بجيشػػػو عمػػػى بمبػػػيس

كػػػػاف الػػػػرـو قػػػػد أرجفػػػػوا أف ىػػػػؤالء العػػػػرب قػػػػـو جيػػػػاع ينفضػػػػيـ الجػػػػدب 
ريح العاصػػػػؼ؛ وأنيػػػػـ عمػػػػى الػػػػبالد نفػػػػض الرمػػػػاؿ عمػػػػى األعػػػػيف فػػػػي الػػػػ

جػػػػراد إنسػػػػاني ال يغػػػػزو إال لبطنػػػػو؛ وأنيػػػػـ غػػػػالظ األكبػػػػاد كاإلبػػػػؿ التػػػػي 
يمتطونيػػػػا؛ وأف النسػػػػاء عنػػػػدىـ كالػػػػدواب ُيػػػػرتبْطَف عمػػػػى َخْسػػػػؼ؛ وأنيػػػػـ 

َثُقمػػػػت مطػػػػامعيـ وَخفَّػػػػت أمػػػػانتيـ؛ وأف قائػػػػدىـ  ،ال عيػػػػد ليػػػػـ وال وفػػػػاء
وح الجػػػػزار فمػػػػا تدعػػػػو ر  ،عمػػػػرو بػػػػف العػػػػاص كػػػػاف جػػػػزَّارًا فػػػػي الجاىميػػػػة

وال طبيعتػػػػػػو؛ وقػػػػػػد جػػػػػػاء بأربعػػػػػػة آالؼ سػػػػػػالخ مػػػػػػف أخػػػػػػالط النػػػػػػاس 
 (1) ال أربعة آالؼ مقاتؿ مف جيش لو نظاـ الجيش! ،وشذاذىـ

يتعدى  ،فجعميا شيئا مذكوراالتاريخية لقد وضع الرافعي خيالو في القصة 
وتفتح القموب قبؿ  ،كيؼ كانت تعبد الطرؽ ،التاريخ ليرينا سماحة المسمـ

الحد الذي معو نقؿ  إلىوكاف الرافعي واثقا مف ممكاتو التشويقية  ،افالبمد
وىو ما ييـ القاريء ػ لكنو استخدـ  ،الحكاية مجممة في خمسة أسطر

 جاء في تاريخ الواقديعبقريتو في تشويؽ المخاطب مف خالؿ قولو : " 
زوج بنتو أرمانوسة مف قسطنطيف بف  ،المقوقس عظيـ القبط في مصر أف

حتى يبني عمييا في مدينة  ،وجيزىا بأمواليا حشًما لتسير إليوىرقؿ 
قيسارية؛ فخرجت إلى بمبيس وأقامت بيا ... وجاء عمرو بف العاص إلى 

وقتؿ منيـ زىاء ألؼ  ،وقاتؿ مف بيا ،بمبيس فحاصرىا حصارًا شديًدا
 ،وأخذت أرمانوسة وجميع ما ليا ،وانيـز مف بقي إلى المقوقس ،فارس

فسير  ،كاف لمقبط في بمبيس. فأحب عمرو مالطفة المقوقسوأخذ كؿ ما 
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"مع قيس بف أبي العاص السيمي"؛  ،إليو ابنتو مكرمة في جميع ما ليا
 فُسرَّ بقدوميا ... ".

ولـ يكف معنيِّا إال بأخبار المغازي  ،ىذا ما أثبتو الواقدي في روايتو
و ما نقصو فكاف يقتصر عمييا في الرواية؛ أما ما أغفمو في ،والفتوح
 (1)نحف
يذه الجممة األخيرة تحديدا ىي المفتاح الذي استطاع بو الرافعي أف يفتح ف

أكد فييا  ،ليضمف متابعة القارئ في اثنتي عشرة صفحة ،مغاليؽ الدروب
(وموقفيا لما سمعت ماريةواستحضر صورة الوصيفة ) ،اإلسالـعمى قيـ 

وشاع الخبر أنو لما بموقؼ عمرو بف العاص مع اليمامة حيث يقوؿ : " 
فأخبروه  ،أمر بفسطاطو أف يقوض أصابوا يمامة قد باضت في أعاله

لفسطاط حتى تطير فراخيا" َأِقروا ا ،فقاؿ: "قد تحرمت في جوارنا
 (2)فأقروه!

حيث أنو شعرىا )مارية(  عمى لسافالرافعي  قالوالشعر الذي كما أقنعنا 
وحفظت عنيا  ،حبياولـ يمض غير طويؿ حتى قضت مارية ن يقوؿ : "

 أرمانوسة ىذا الشعر الذي أسمتو نشيد اليمامة:
 عمى فسطاط األمير يمامة جاثمة تحضف بيضيا.

 وذىب ىو يصنع الموت! ،تركيا األمير تصنع الحياة
 ىي كأسعد امرأة؛ ترى وتممس أحالميا.

 إف سعادة المرأة أوليا وآخرىا بعض حقائؽ صغيرة كيذا البيض.
 يمامة جاثمة تحضف بيضيا. عمى فسطاط األمير
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 لو سئمت عف ىذا البيض لقالت: ىذا كنزي.
 ممكت ممكيا مف الحياة ولـ تفتقر. ،ىي كأىنأ امرأة

 ىؿ أكمؼ الوجود شيًئا إذا كمفتو رجاًل واحًدا أحبو!
 عمى فسطاط األمير يمامة جاثمة تحضف بيضيا.

 كميا أصغر في عينيا مف ىذا البيض. ،الشمس والقمر والنجـو
 والوالدة. ،ىي كأرؽ امرأة؛ عرفت الرقة مرتيف: في الحب

 ىؿ أكمؼ الوجود شيًئا كثيرًا إذا أردت أف أكوف كيذه اليمامة!
 عمى فسطاط األمير يمامة جاثمة تحضف بيضيا.

 تقوؿ اليمامة: إف الوجود يحب أف ُيرى بمونيف في عيف األنثى؛
 رًا في أوالدىا.ومرة حبيًبا صغي ،مرة حبيًبا كبيرًا في َرُجميا
 واألنثى ال تريد أف تخضع إال لقانونيا. ،كؿ شيء خاضع لقانونو

 لـ تعرفي األمير وترؾ لِؾ فسطاطو! ،أيتيا اليمامة
 وظمـ مضاعؼ في ناحية أخرى. ،ىكذا الحظ: عدؿ مضاعؼ في ناحية

 ،أف ليس عندكـ لغات وأدياف ،احمدي اهلل أيتيا اليمامة
 والحياة. عندكـ فقط: الحب والطبيعة

 عمى فسطاط األمير يمامة جاثمة تحضف بيضيا.
 ستكوف في التاريخ كيدىد سميماف. ،يمامة سعيدة

 وسُتنسب اليمامة إلى عمرو. ،ُنسب اليدىد إلى سميماف
 (1واًىا لؾ يا عمرو! ما ضر لو عرفَت "اليمامة األخرى"!)

ي يقص والسارد الذيدير الحوار  الذيشخصية ) الراوي ( سسنا بحلقد أ
خي التاريمع وجود المستند  ،وكأف كؿ ما نقرأه قد وقع حقافعشنا  ،الخبر
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وأحسسنا مف خالؿ الحوار بدواخؿ  ،متمثال في شخصية ذلؾ الراوي
فمف خاللو اطمعنا عمى الخوؼ والقمؽ الذي تحممو  ،األشخاص وطبائعيا

ىذا  رمانوسة معوكيؼ تعاممت أ ،نفوس األقباط باتجاه الفاتحيف المسمميف
: "  يقوؿ الرافعي حيث  ،الخوؼ في ظؿ قناعاتيا التي غرسيا فييا والدىا

وقالت: أنت واىمة يا مارية؛ أنسيت أف أبي قد أىدى إلى  فضحكت ىذه
فكانت عنده في مممكة بعضيا السماء، وبعضيا  ،(1) نبييـ بنت "َأْنِصنا"

الديف  القمب؟ لقد أخبرني أبي أنو بعث بيا لتكشؼ لو عف حقيقة ىذا
وحقيقة ىذا النبي؛ وأنيا أنفذت إليو دسيًسا ُيعممو أف ىؤالء المسمميف ىـ 

وأف نبييـ  ،العقؿ الجديد الذي سيضع في العالـ تمييزه بيف الحؽ والباطؿ
وأنيـ جميًعا ينبعثوف مف حدود دينيـ  ،أطير مف السحابة في سمائيا

ذا سموا ال ،وفضائمو  ،سيؼ سموه بقانوفال مف حدود أنفسيـ وشيواتيا؛ وا 
ذا أغمدوه أغمدوه بقانوف. وقالت عف النساء: ألف تخاؼ المرأة عمى  وا 
عفتيا مف أبييا أقرب مف أف تخاؼ عمييا مف أصحاب ىذا النبي؛ فإنيـ 

ويكاد الضمير اإلسالمي في  ،جميًعا في واجبات القمب وواجبات العقؿ
 .. بمخالفتو.الرجؿ منيـ، يكوف حاماًل سالًحا يضرب صاحبو إذا ىـ 

وقالت: فال ضير عمينا إذا  ،فاستروحت مارية واطمأنت باطمئناف أرمانوسة
 ،قالت أرمانوسة: ال ضير يا مارية وال يكوف ما نستضر بو؟ ،فتحوا البمد

 ،وال يكوف إال ما نحب ألنفسنا؛ فالمسمموف ليسوا كيؤالء العموج مف الرـو
فيـ  ،حاجة إلى حاللو وحرامووال ،يفيموف متاع الدنيا بفكرة الحرص عميو

القساة الغالظ المستكِمبوف كالبيائـ؛ ولكنيـ يفيموف متاع الدنيا بفكرة 

                                                 

ِبس٠خ اٌمجط١خ اٌزٟ أ٘ذا٘ب اٌّمٛلظ ئٌٝ إٌجٟ "طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ" (1)

 ٚوبٔذ ِٓ "أٔظٕب" ثبٌٛعٗ اٌمجٍٟ.
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فيـ اإلنسانيوف الرحماء  ،االستغناء عنو والتمييز بيف حاللو وحرامو
 (1) المتعففوف.

فكاف أدخؿ في باب السرد في أدب الرافعي عف القصص الموضوعي أما 
 إذ أفسح الرافعي فيو مكانا لخيالو "  ،ي عندهالقصصي مف القصص التراث

وشيء مف العفوية أو  ،ليضع قصة تكتمؿ فييا بعض المالمح القصصية
ولعؿ أقرب  ،التمقائية التي ينبغي أف يوفرىا الكاتب الخبير في قصتو
ويبدأ  ،ـ 8011النماذج إلى ذلؾ قصتو ) عاصفة القدر ( التي كتبيا عاـ 

ويتوقؼ عند  ،ثـ يتدرج في سرد األحداث ،والفييا بتقديـ الشخصيات أ
ويصور جوانب مف  ،ليقـو بما يشبو التحميؿ النفسي ،بعض الشخصيات

حياة القرية وعاداتيا... وىناؾ أيضا قصة تقترب مف مستوى القصة 
وتعالج قضية االتصاؿ بيف الرجؿ الشرقي  ،اسميا ) األجنبية ( ،السابقة

 ،ف ىذه القصص لـ تأخذ مف المآخذ الفنيةغير أ ،(2" ) والمدنية الغربية
 القصة القصيرة . بقواعدإذا حوكمت 

ويمكننا أف نقرر في النياية أف الرافعي قد وفر كثيرا مف تقنيات القص في 
 ،والعقدةوالسرد كثير مف مقاالتو كالشخصيات والزماف والمكاف والحبكة 
االت التي تحمؿ وغيرىا مف التقنيات ػ نتيجة وقوفنا عمى عديد مف المق

عمى النحو الذي يبدو مثال  ،سمات ىذا الموف اإلبداعي الجيد عند الرجؿ
اعتمد الرافعي في عرض  حيث ،في مقالو  ) عروس تزؼ إلى قبرىا (

إليمانو بقدرة الجانب القصصي عمى جذب  ،مقالو عمى السرد القصصي
ثارتو فقد  ،عووقد أجاد في تحميؿ ىذا السرد بجوانب موضو  ،المخاطب وا 

                                                 

 18، 17/ 1ٚؽٟ اٌمٍُ   (1)

 . 254(  ِذسعخ اٌج١بْ فٟ إٌضش اٌؾذ٠ش طـ  2)
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:" كما يبدو في قولو  السرداستيؿ مقالو بعرض مفردات قصتو عف طريؽ 
كاف عمرىا طاقة أزىار ينتسؽ فيو  كاف عمرىا طاقة أزىار تسمى أياًما.

 اليـو بعد اليـو كما تنبت الورقة الناعمة في الزىرة إلى ورقة ناعمة مثميا.
مجيئيا مف الزمف  أياـ الصبا المرحة حتى في أحزانيا وىموميا؛ إذ كاف

تبدو األشياء في مجاري أحكاميا كالمسحورة؛  ،الذي خص بشباب القمب
ف كانت محزنة جاءت بنصؼ  ،فإف كانت مفرحة جاءت حاممة فرحيف وا 

الحزف.تمؾ األياـ التي تعمؿ فييا الطبيعة لشباب الجسـ بقوي مختمفة: 
 (1" )الـ!ومنيا الفرح والنسياف واألح ،منيا الشمس واليواء والحركة

أجاد الرافعي في تنويعو بيف أساليب السرد ما بيف التعبير بالحكاية  كما
)كاف عمرىا ( وبيف الدخوؿ في الحػدث والمشاركة فيو بما أنو أحػػد أفراد 

 في قػػولو :  ،القصة
ورأيت العروس قبؿ موتيا بأياـ.أفرأيت أنت الغنى عندما يدبر عف * 

؟ أرأيت الحقائؽ الجميمة تذىب  رى األليمةإنساف ليترؾ لو الحسرة والذك
ا؟ ما أتعب اإلنساف حيف تتحوؿ  عف أىميا فال تترؾ ليـ إال األحالـ بو
 (2)( الحياة عف جسمو إلى اإلقامة في فكره

 ،ودخمت أعودىا فرأت كأنني آت مف الدنيا، وتنسمت مني ىواء الحياة* )
رؼ أف الدنيا كممة يع ،ومف غير المريض المدنؼ كأنني حديقة ال شخص!

 ،ليس ليا معنى أبًدا إال العافية، مف غير المريض المشفي عمى الموت
 (3)( يعيش بقموب الناس الذيف حولو ال بقمبو؟
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فمـ أر ىذا اإلعالف مرة أخرى!  ،واخترقنا المدينة وأنا أنظر وأتقصى* 
ا آخر إذ ،فمما انقطع العمراف وأشرفنا عمى المقبرة ،واخترقنا المدينة كميا

 (1)(  حائط عميو اإلعالف: "مبروؾ".
اسـ الرواية حيف جعؿ  ،عنصر المفاجأةكما أجاد الرافعي أيضا في توظيؼ 

المحموؿ جعؿ و  ،التي رأى إعالناتيا معمقة عمى جدراف القرية ) مبروؾ (
وأحبابيا ليا ) مبروؾ عمى  لـ تفرح بقوؿ أىميا افي الجنازة عروس

ونضارة وجييا يوجب عمى مف شاىد ذلؾ أف ( ونطقيا بالشيادة العرس
 (2) يقوؿ ليا ) مبروؾ ( .

وفي التركيز عمى المفردات الصغيرة ػ كاف الرافعي يمجأ إلى التشبيو ليحمؿ 
 :، عمى النحو الذي نجده في أقوالوعنو تبعات الوصؼ لما دؽ مف األمور

ت *  وكاف ذووىا مف رىبة القدر الداني كأنيـ أسرى حرب أجمسوا تح
جدار يريد أف ينقض! وكانت قموبيـ مف فزعيا تنبض نبضا مثؿ ضربات 

 (3المعاوؿ.")
وليا ابتسامة غريبة الجماؿ؛ إذ ىي ابتسامة آالـ أيقنت أنيا موشكة *  

انو واقفا في جروح ليا مثؿ فرح السجيف قد رأى سأف تنتيي! ابتسامة 
 (4!)يده الساعة يرقب الدقيقة والثانية ليقوؿ لو: انطمؽ

مع  ،وقػػد استطاع الرافعي أف يحقؽ المكانية والزمانية لمحدث في مقالو
لمتأكيد أوال عمى أف عمر الفتاة عروسا  ،التركيز عمى تكرار ىذه األشياء

                                                 

 129/ 2بثك (اٌّشعغ اٌغ1)
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وكأنو  ،ولممشاكمة بيف يـو زفافيا ويـو وفاتيا ،كاف ثالث سنوات كاممة
عقد لو عمييا و  ،وخطبت العذراء لزوجيايـو واحد ال يوماف حيث يقوؿ :" 

وماتت  في اليـو الثالث مف شير مارس في الساعة الخامسة بعد الظير.
وأنزلت إلى قبرىا في اليـو الثالث مف شير مارس  ،عذراء بعد ثالث سنيف

كانت السنوات الثالث عمر قمب يقطعو و  ،في الساعة الخامسة بعد الظير!
 (1")وينتظر بنفسو الرمس! ،يتنّظروف بو العرس ،المرض

كما أوقفنا الرافعي في مقالو عمى كثير مف الشخوص التي أثرت الحس 
: ) وكاف  اآلتيةعمى ما يبدو مف إيحاء الجمؿ  ،القصصي في المقاؿ

 ) واخترقنا المدينة ( . ،) َمشيًنا في جنازة العروس ( ،ذووىا (
لنقؼ عمى أبعاد  ،) عاصفة القدر (وقفة متأنية مع قصتو  فإذا وقفنا
بما  ،فييا وقعإضافة إلى المزالؽ القصصية التي  ،قصصي عندهالسرد ال

 ،أف ىذه القصة تعد مف أقرب قصصو الموضوعية إلى فف القصة القصيرة
الرافعي يتيح مساحة ىائمة لوصؼ وجدنا  (2باعتراؼ كثير مف الدارسيف .)

في حيف اكتفى في وصؼ  ،متخذا مف الوصؼ بداية لمقصة ،الشخصيات
عمى شاطئ  نيا قرية في إقميـ ) الغربية ( حيث يقوؿ : "المكاف بقولو إ

ولكف روح  ،قرية ليس فييا مف جبؿ ،النيؿ في إقميـ "الغربية" مف ىذا البر
فإذا أنت اعتبرتو بالرجاؿ قوة وضعًفا رأيتو  ،الجبؿ في رجؿ مف أىميا

ينيض فييـ بمنكبيو نيضة الجبؿ فيما حولو؛ وىو بطؿ القرية ولواء كؿ 
تنشب فييا بيف فتياتيا وبيف فتياف القرى المتناثرة حوليا؛ وال تزاؿ معركة 

ىذه المعارؾ بيف شباف القرى كأنيا مف حركة الدـ الحر الفاتح المتوارث 
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فييـ مف أجياؿ بعيدة ينحدر مف جبؿ إلى جبؿ وفيو تمؾ القطرات الثائرة 
وف ىذا ويمقب ،وىي كعيدىا ال تزاؿ تفور وتغمي ،التي كانت تغمي وتفور

الرجؿ الشديد "بالجمؿ"؛ لما يعرفونو مف جسامة خمقو وصبره عمى 
وكونو مع ذلؾ سمس القياد سميـ الفطرة رقيؽ  ،واحتمالو فييا ،الشدائد

ولو إيماف قوي يستمسؾ  ،الطبع؛ عمى أنو أبطش ذي يديف إف ثار ثائره
؛ إال أنو يخمطو ببعض الخرافات ،بو كما يتماسؾ الجبؿ بعنصره الصخري

إذ البد لو مف بعض الجرائـ الشريفة التي يمؿ عمييا فرط القوة والمروءة 
 في مثمو مع مثمو.

ا  ،وليس في تمؾ القرية مف بحر ًِ غير أف فييا شاًبا أعنؼ طيًشا وعتًو
 ،حمو المنظر لكنو مر الطعـ ،مف الموجة عمى بحرىا في يـو ريح عاتية
وىو ابف عمدة البمدة  ،والخبثصافي الوجو لكف لو غورًا بعيًدا مف الدىاء 
يبسط يديو عمى خمسمائة  ،وواحد أبويو والوارث مف دنياىما العريضة

 وقد أفسدتو النعمة وأىانتو عزتو عمى أىمو؛ ولو اجتمعت حسنتاف ،فداف
لما وسعيا إال  ،لتخرج منيما سيئة مف السيئات بأسموب مف األساليب

يعرؼ أنو ال حاجة بو إلى تعمـ وىو  ،أسموب نشأتو مف أبويو الطيبيف
فجعمت تمفظو المدارس واحدة بعد واحدة كأنو نواة ثمرة إنسانية فإذا  ،العمـ

قيؿ لو في ذلؾ قاؿ: إف خمسمائة فداف ال تسعيا مدرسة.... وذىب إلى 
فأرىؼ ذلؾ العمـ خيالو  ،فرنسا يطمب العمـ الذي استعصى عميو في مصر

ية خنثًا متطرًفا ال يصمح ورجع مف باريس رقيؽ الحاش ،وصقؿ حسو
 شرقًيا وال غربًيا!

وليس في تمؾ القرية غاية لكف فييا عذراء تمتؼ مف جسميا في رداء 
وليا نفس أشد وعورة مما تنطوي الغابة عميو؛  ،الجماؿ الطبيعي الرائع

وفي باطنيا القوة التي  ،ففي ظاىرىا الرونؽ الذي يفتف فيجذب إلييا
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بنة عـ "الجمؿ" واسميا "خضراء" وكأف فييا زىو تمتوي فتدفع عنيا؛ وىي ا
فما يزيف ليا مف الرجاؿ إال ابف  ،ولـ تكف تعشؽ إال القوة ،خضرة الربيع

نما إعجاب المرأة برجؿ مف الرجاؿ  ،وىي شديدة اإلعجاب بو ،عميا وا 
 (1")مفتاح مف مفاتيح قمبيا.

 سدمف ألواف لوف ىو ولجوء الرافعي إلى التشبيو بالجبؿ والبحر والغابة 
وكأنو يريد أف ينقؿ  ،القصور الذي أصاب الكاتب في تصوير مكاف القصة

التي  ،األماكف مف القرية الفقيرة بمالمح الجماؿ إلى بواطف شخصياتو
غير أف تشبيو الرافعي المرأة بالغابة لـ يكف  ،تستطيع حمؿ ىذه المالمح

منعة الغابة ميما حاوؿ الكاتب أف يخمع عمييا مف  ،فيما أرىجيدا 
 ووعورتيا . 

بدأت درامية القصة بمجرد رؤية ) خضرة ( الفالحة البسيطة مع قوؿ وقد 
وقد  ،ورآىا "ابف العمدة" ولما تمض أياـ عمى رجوعو مف أورباالرافعي : " 

فوثبت إلى نفسو في  ،وكاف عيده بالفتاة صغيرة ،لبث ىناؾ بضع سنيف
وسولت لو مطمًعا  ،ة زينتيا في قمبوورأى شباًبا وجمااًل وروع ،وثبة واحدة
 وجعمتو يرى ما يرى بمعنى ويفيـ منو ما يفيـ بمعنى غيره. ،مف المطامع

وكانت حيف رآىا واقفة عمى النيؿ تمأل جرتيا مع نساء مف قوميا وىف 
فإذا ما  ،كأف لخصب األرض في أرواحيف أثرًا بادًيا ،يتعابثف ويتضاحكف

نيف تندت روح الماء عمى ذلؾ األثر أقبمف عمى النير لشأف مف شؤو 
فإف كانت ذات مسحة مف جماؿ رأيت ليا رفيًفا  ،فاىتز واىتزت المرأة بو

وقد حسرت  ،وذىبت تتموج في جسميا ،كرفيؼ الزىرة حيف يمسحيا الندى
ولمس الماء دميا الجذاب فأرسؿ فيو تيارًا مف العافية  ،عف ذراعييا
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إف ىو كاف شاعرًا يحس؛ فإف كانت والنشاط يتصؿ منيا بقمب مف يراىا 
فما أحسبو إال يشرب منيا  ،روح الرجؿ ظمأى ورأى المرأة عمى ىذه الييئة

 (1" )بعينيو شرًبا يجد لو في قمبو نشوة كنشوة الخمر؛ 
حكاـ في لغة السردمرغـ عمى الو  إال أف  ،ما في القصة مف تشويؽ وا 

 ،التي تؤخذ عميياالمآخذ أبرز مف الحكـ المسبؽ عمى الشخصيات كاف 
العمدة الذي يحاوؿ اإليقاع بػ  يبدو ذلؾ واضحا في قوؿ الرافعي عف ابف

وال  ،وال إخواف فيردوه إلى الرأي ،فال أىؿ فيمزموه الفضيمة خضرة ( : ")
وال فقر ... فيحد لو  ،وال نفس مرة فيفيء إلييا ،خمؽ متبيف فيعتصـ بو
د ومزاج مشبوب  خياؿ متوقيقؼ عندىا؛ وما ىو إالحدوًدا في الشيوات 

ومف ورائو أب غني  ،وتربية مدلمة وطبع جريء وماؿ يمر في إنفاقو
ثـ ما  ،مخدوع كأنو في يد ابنو كرة الخيط: كمما جذب منيا مدت لو مًدا

مما يتناىى إليو فساد  ،ىنالؾ مف فنوف الجماؿ ومتع المذات وأسباب الميو
أصمة لألخالؽ الطيبة؛ فكاف وما ىو في ذاتو كأنو عقوبة مست ،الفاسد

 ،الشيطاف الباريسي مف ىذا المسكيف في سمعو وبصره ورجمو ويده
جيو حيث شاء؛ وبالجممة فقد ذىب ليدرس فدرس ما شاء ورجع و وي

وأضاؼ إلى ىذه  ،أستاًذا في كؿ عمـو النفس المختمة الطائشة وفنونيا
 ال ما يدؿوتمؾ كممات يموي بيا لسانو مف عمـو وأقاويؿ ليس فييا إ

 ( 2" )قط في مدرسة. حالحاذؽ عمى أف ىذا الشاب لـ يفم
كما أف مما يعيب القصة أيضا إنطاؽ الرافعي لمشخصية فوؽ ما تحتمؿ 

فمثال ىؿ ينتظر مف المرأة التي تزيف  ،ياتكويناتيا في أكثر مف موضع من
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نساء القرية أف تقوؿ لػ )خضرة( مزينة عندىا صورة ابف العمدة : " 
ثـ كاف  ،مي أنني لو دفعت إلى طريقيف وكاف ال بد مف أحدىماواعم

واآلخر حصباؤه الجمر ويفضي  ،أحدىما حصاه الدنانير وىو طريؽ العار
إذف لتنزىت أف أدنس نعمي بالذىب ولنثرت لحـ قدمي عمى  ،إلى الشرؼ
 (1")الجمر نثرًا.

رؼ أو ىؿ ينتظر مف ) الجمؿ ( وىو القروي البسيط أف يقوؿ وىو يعت
أعترؼ أني قتمت زوجتي وأميا؛ وقد بقتؿ زوجتو وحماتو قائال : " 

تقولوف: إنو ليس مف عمؿ الرجؿ أف يقتؿ امرأة فضاًل عف اثنتيف؛ إنني 
نما يرسمف الرجاؿ إلى المشنقة.. لـ  ،رجؿ سأشنؽ أما النساء فال يشنقف وا 

 ،ابف رجؿفأنا رجؿ و  ،ولكف يقاؿ: إنو كاف رجاًل  ،أر أبي؛ إذ تركني طفاًل 
ولكف لو خمؽ اهلل قوة مائة جبار في جسـ رجؿ واحد  ،ولـ يذلني رجؿ قط

ولكف المرأة تذؿ  ،إنو ليس مف شيمة الرجؿ أف يقتؿ النساء ألذلتو امرأة!
 فكيؼ ال ييوف عميو قتميا؟ ،الرجؿ ذاًل ييوف عميو قتؿ نفسو

مثمي: ال  عمموا المتعمميف ليصيروا في الشرؼ واألمانة والعفة كرجؿ جاىؿ
ويقدـ عنقو لممشنقة حتى  ،يرى لمحياة كميا قيمة إذا كاف فييا معنى العار

 (2) ال ينكس رأسو لمذؿ
إف كالـ الشخصية ىنا أشبو بالحكـ والعبر التي ينبغي أف تؤخذ مف 

بيذه الفمسفية الرائعة  ،ولكف أف يقوليا رجؿ عامي بسيط ،أحداث القصة
 . القصصيةيو مما يخرج عف نطاؽ الشخصية ف

حيث يقوؿ :  ،ثـ ما قيمة المقطوعة الفمسفية التي ختـ بيا الرافعي قصتو
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 ،نظرت ريشة مف زغب العصفور إلى النجـو فحسبتيا ريًشا متناثرًا" 
فامتطت العاصفة وقالت: إلى السماء! ودارت بيا العاصفة ما شاء اهلل أف 

ر؛ فأقبمت ثـ رمت بيا حيث وقعت لـ تباؿ في موضع نفع أـ ض ،تدور
وأف الرياح  ،الريشة تتسخط وتزعـ أنيا فوضى ثائرة ال حكمة في خمقيا

بعثرة في نظاـ العالـ ... وكاف إلى جانبيا شجرة تيتز وال تطير ... فمما 
وعت مقالتيا أقبمت عمييا فقالت: أيتيا الريشة! إف الرياح ال تكوف بعثرة 

 (1" ) في نظاـ العالـ إال إذا كاف العالـ ريًشا كمو!
مف كؿ ما سبؽ يمكف أف نذىب إلى ما ذىب إليو الدكتور القاعود مف أف 

مثميا مثؿ  ،قصص الرافعي سواء الموضوعية أو التراثية قصص رائدة
وغيرىا مف األجناس  ،وحديثو عمى لساف الحيواف ،مسرحيات شوقي

حيث نستطيع  ،فيو مكمؿ لما بدأه المنفموطي في ىذا المجاؿ ،الجيدة
كانت أساسا بنى عميو مف  ،إنيما " وضعا محاوالت لكتابة القصةالقوؿ 

بؿ إف المرء  ،إلى أف تطورت القصة إلى ما ىي عميو اآلف ،جاء بعدىما
فموطي والرافعي ػ روحا مميزة مف التشويؽ نليجد في بعض قصص الم

وميما يكف مف شيء  ،والجاذبية ال تتوفر في بعض القصص المعاصر
نوعييا التراثي والموضوعي ػ لتقدـ نماذج في أدب فإف قصص الرافعي ب

وفي زمننا فضؿ الريادة  ،كاف ليا في زمنيا فضؿ السبؽ والتبكير ،القصة
 (2والتأصيؿ " )

معمـو أف و  ،ومف تقنيات السرد ما يمكف أف نسمية )النياية المفاجئة(
يعتمد عميو القاص في إثارة القاريء  ،المفاجأة عنصر قصصي أصيؿ
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 ،وىناؾ لوف جيد مف النيايات ،يففي حالة استبطاف وتوتر مستمر وجعمو 
حيث تنتيي  ،مدى بعيد ما يسمى في القصة بالنياية المفتوحة إلىيشبو 

ويتـ ذلؾ عف قصد مف المبدع  ،القصة دوف أف يتوقع القاريء انتياءىا
ومف ثـ يأتي الصحو مف ىذه الصدمة  ،في إحداث الصدمة الفنية لممتمقي

  افتراض المتمقي ما كاف ينبغي أف يراه مف أحداث . عف طريؽ
في نياية مقالو : )كفر الذبابة ( حيث  وقد تجمت ىذه النياية المفاجئة

أنا  ،أنا ،أنا ،أنا ،وجعمت الذبابة ال يسمع مف دندنتيا إال يقوؿ الرافعي : "
إلى كفر غيرىما؛ حتى كأف السماوات كميا  ،... مف كفر إلى كفر غيره

 ت في معركة مع ذبابة.أصبح
ثـ جاءت الحقيقة إلى ىذا اإللحاد األحمؽ تسعى سعييا؛ فبينا الذبابة 

فوقفت  ،وأعجبتيا نفسيا ،وقد أكمت بعوضة أو بعوضتيف ،عمى وجو حائط
 ،تحؾ ذراعيا بذراعيا، دنت بطة صغيرة قد انفمقت عنيا البيضة أمس

ا قالت: آمنت أنو ال إلو فمدت منقارىا فالتقطتيا.ولما انطبؽ المنقار عميي
       (1" )إال الذي خمؽ البطة!

  ثالثا ـ احلــــوار: 
ويتناوؿ شتى  ،يدور بيف اثنيف عمى األقؿ ا"حديثإذا كاف الحوار 

أو ىو كالـ يقع بيف األديب ونفسو أو ما ُيْنِزلو مقاـ نفسو  ،الموضوعات
طاغ في المسرحيات وىذا األسموب  ،َكَربَّة الشعر أو خياؿ الحبيبة مثالً 

 ،ويفرض فيو اإلبانة عف المواقؼ ،وشائع في أقساـ ميمة مف الروايات

                                                 

 199، 198/  2(اٌّشعغ اٌغبثك 1)



 

 

 

 
 

 

 

ـدراند.  في المقـال األدبي عند الرافعي أسـاليب التشويق  عبـد الحميـد محمـد ـب

8819 

 (.1والكشؼ عف خبايا النفس")
ذا كاف السرد القصصي يعتمد أساسا عمى الوصؼو  ومدى تمكف القاص  ،ا 

في تصوير المشاىد واألحداث والشخصيات بأسموب أدبي يفرض عمى 
لشعوري في األحداث المروية ػ فإف القارئ متابعة القصة واالندماج ا

وظيفة الحوار تكمف في إعطاء فكرة عف أحداث الرواية وعف زمانيا 
والتعرؼ عمى نفسيتيا مف خالؿ  ،ناىيؾ عف التعريؼ بالشخصية ،ومكانيا

بحيث  ،بعد أف تعرفنا في السرد عمى وصفيا الظاىري ،ردود أفعاليا
ديث ولمف يتوجو ؟ دوف قطع يستطيع القارىء معرفة مف يقـو بتوجيو الح

 لتسمسؿ الرواية .
مساحة ىائمة مف التشويؽ القصصي الذي كاف فيو الت الرافعي وفي مقا
سواء  ،وبخاصة إذا كاف المقاؿ يحكي قصة كاممة ،بالسردممتزجا الحوار 

ففي مقالو ) عاصفة القدر ( يبدو  ،أـ موسعا مكثفاأكاف ىذا الحوار 
حيث يتيح لو الرافعي الظيور بعد  ،ة ممحوظةالحوار ضئيال وشاحبا بصور 

ليدير الحوار بيف )الجمؿ(  ،ما يربو عمى تسع صفحات قضاىا في السرد
حتى  ،إلى غرفة اإلعداـ  الذي يقػود  الجمؿ ،وقّيـ السجف ) السجاف (

نى لمرافعي أف يفصح عف مكنونات صدره التي نطؽ بيا ) الجمؿ ( سيت
 حيث يقوؿ : 

وف الذي يحكـ بالموت شنًقا ويزىؽ األرواح الكبيرة في حيف أصمحوا القان" 
ومع ذلؾ سألقى اهلل وىو يعمـ  تغمبو األرواح الصغيرة بحيميا الدنيئة!

 سريرتي إف كنت بريًئا أو مجرًما!

                                                 

ٕبشش داس اٌؼٍُ ٌٍّال١٠ٓ، ( اٌّؼغُ األدثٟ، رأ١ٌف. عجٛس ػجذ إٌٛس، ا1ٌ)

 .100َ  ص1979اٌطجؼخ األٌٚٝ 
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 قيـ السجف: ستمقاه طاىرًا.
 السجيف: أرأيتـ مني خمؽ سوء؟ أتعتقد عمي ذنًبا مدة سجني؟

 القيـ: كمنا راضوف عنؾ.
والحمد هلل عمى أف آخر كممة أسمعيا مف  ،السجيف: ىذا مثؿ مف أخالقي

 كممة الرضا. -إنساف عمى األرض
 (1" )أشيد أف ال إلو إال اهلل وأف محمًدا رسوؿ اهلل! 

 ،وفي المجوء إلى الحوار قضاء عمى الرتابة التي تغمؼ المقالة أو القصة
كما أنو يعطي القصة  ،نتيجة لتواتر السرد وسيطرتو عمى أجواء النص

ـّ  ،تحقؽ ليا إمكانية الحدوث عمى أرض الواقع ،مصداقية ومأنوسية وث
األماـ في إلى ثـ إنو وسيمة جيدة لدفع األحداث  ،ىدؼ القصة األساس

 .كما ىي وظيفتو األىـ في المسرحية  ،طريؽ النياية
مشيدا معينا بكؿ أجزائو التصويرية  يكثؼالذي  وأما الحوار الموسع

منوعا فيو بيف  ،فقد أفسح الرافعي لو المجاؿلقصصية أو المسرحية ا
ما  فمف الحوار الذي يعالج أمرا خياليا ،معالجة موضوع خيالي أو حقيقي

قاؿ أبو الحسف: وكنا حيث قاؿ : فعمو الرافعي في مقالو )الشيطاف ( 
فنبيني كالـ الشيخ عف الشيطاف إلى ما قرأتو عف  ،يومئذ في دمشؽ

ممف رأوا الشيطاف أو حاوروه أو صارعوه؛ فقمت لمشيخ: إف مف  كثيريف
وما في نفسي أحب إلي وال أعجب مف  ،حقؾ عمي أف أسألؾ حقي عميؾ

أف أرى الشيطاف وأكممو وأسمعو؛ وأنت قادر أف تنقمني إليو كما نقمتني 
 إلى ما دخمت بي عميو مف عوالـ الغيب.

 شيطاف وتكممو؟قاؿ الشيخ: وماذا يرد عميؾ أف ترى الػػ 
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 قمت: سبحاف اهلل! ال يجدي عمي شيئا إال أف أسخر منو.ػػ 
ىو الذي يريد أف  أف يكوف الشيطاف ،قاؿ الشيخ: فإني أخشى يا ولديػػ 

 تراه وتسمعو 
 فيكوف عمًما ال سخرية. ،قمت: فإني فأريد أف أسألو عف سرهػػ 
طاف بسره ال فإنما ىو شي ،قاؿ: لو كشؼ لؾ عف سره لما كاف شيطاناػػ 

 بغيره.
 قمت: فأريد أف أرى الشيطاف ألكوف قد رأيت الشيطاف!ػػ 
قاؿ الشيخ: ال حوؿ وال قوة إال باهلل! لو كنت يا أبا الحسف بأربع أرجؿ ػػ 

 ليربت مف الشيطاف بثالث منيا وتركتو يجرؾ مف واحدة!
ع فمو كنت حمارًا لبطؿ عمؿ الشيطاف في أرجمي األرب ،قمت: يا سيديػػػ 

 كميا؛ إذ ال حاجة بو إلى إغواء حمار!
 فتبسـ الشيخ وقاؿ: وال بد أف ترى الشيطاف وتكممو؟

 قمت: ال بد.ػػ 
 فقـ! ،قاؿ: إنو ىو يقولياػػ 

قاؿ أبو الحسف: وكاف الشيخ إذا مشى إلى أمر خارؽ بقيت معو غائبا 
ال فأصبح ظال آدميا معمقا بو. و  ،كأنو يبطؿ مني ما أنا بو أنا ،عف الحس

وىذه القوة تستمد مف  ،تقع الخوارؽ إال لمف وجد القوة المكممة لروحو
كأنيا سمسمة نفسية  ،فال بد مف إماـ يأخذ عف إماـ ،الشيخ الواصؿ

إذ تقع في جوىا فتورؽ  ،فتتغير الواحدة منيا بالواحدة ،متميزة في األرض
لؾ وجو يسمبيا سمبا؛ وكذ ،وجو يذبميا ،وتثمر؛ كالشجرة: جو يكسوىا
 (1" )تفعؿ النفس إذا كاف ليا جو.
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 ،فانظر كيؼ شغؿ الرافعي مساحة مف الخياؿ في معالجة موضوع شيؽ
غيبية غامضة وىي  كي يشبع نيـ القاريء في اإلحاطة بطرؼ مف حياة

 ،إبميس يعمـ سار األمر في مقاالت الرافعي :وكذلؾ  ،الشياطيف حياة 
  وحديث قطيف وقبح جميؿ

مقاؿ في ما جاء الذي أداره  عمى لساف الحيواف  ليالخياومف الحوار 
را خياليا بيف كميمة ادار الرافعي حواحيث  ،بعنواف ) فمما أدركو الغرؽ (

ناسجا بخيالو الخصب قصة سمكة  ،حوؿ عاقبة الغرور والغطرسة ،ودمنة
ظنت نفسيا  ،جرى بيا الماء الى نير ثـ الى بحر ثـ الى محيط ،مغرورة

الرافعي  حيث يقوؿ ،ثـ كانت نيايتيا في شبكة صياد ،وممكة متوجة عمي
 : أما تضرب لي المثؿ الذي قمَت يا دمنة؟ عمى لساف كميمة

فمما ساؿ بو  ،قاؿ دمنة: زعموا أف سمكة في قدر ذراع كانت في غدير
 فدخميا الغرور فقالت: ىذا لعمري ،السيُؿ جرى بيا الماء إلى نير قريب

وما أكثر ما يضيع التياوف والعجز! ثـ  ،ميراث أبي قد كنت عنو غافمة
فقالت:  ،إنيا لبثت في النير ما شاء اهلل حتى خرج بيا التيار إلى البحر

أعجزت كؿ ىذا العمر عف ميراث أعمامي! . . . ثـ ما زالت فِى  ،يا ويمتا
ما  ميراث أعماميا حتى قذؼ بيا الماء إلى المحيط فاتسع ليا منو

لقد كدت أسَمُب  ،يسعيا. . . فقالت: قبَّح اهلل العجز ولو مف كسؿ وُىَوينا
ميراث أجدادي! . . . لوال أف مف دميـ فّي لـ يزؿ يدفعني ولـ يزؿ يسمو 
بي. ثـ إنيا طفت يومًا عمى الماء فإذا األسطوؿ اإلنجميزي يمخر الُعباب 

فينة طوربيد إلى جبؿ طارؽ في عشر بوارج وعشريف مدرعة ومائة س
فطار بيا الغيط ِقطعًا وقالت: َمف ىذا الوقح المتيجـ  ،وخمسيف غواصة

عمى ميراث أجدادي ال يخشى أف يقتحـ عمي وقد حميُت ىذا الممؾ مف 
حيث يجري الماء إلى حيث يبمغ الماء؛ ثـ إنيا شدت نحو األسطوؿ وىي 
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ولكف  ،بو تخبط بذنبيا مف الغيظ تريد أف تضربو بيذا الذنب ضربة تموي
ما نجا  ،ففاتيا فقالت: أولى لؾ ،ثـ إنو كاف سريعاً  ،األسطوؿ كاف بعيداً 

 بؾ واهلل إال ِحدة اليرب وسرعة الفرار.
قاؿ دمنة: ثـ اضطجعت عمى الماء تسكف مف غضبيا فنامت واسترخت 

فغاصت في  ،فما أحست إال الشبكة وقد أخذتيا ،فمر بيا زورؽ صيد
فمما أعياىا ذلؾ  ،ة سافمة ال ترى مذىبًا وال مفرِّاالماء وجعمت تختبط عالي

فواهلل ما قمت إف المحيط  ،دعيني ،وبمغ منيا الجيد قالت: أيتيا الشبكة
 (1) ميراث أجدادي وال البحر ميراث أعمامي وال النير ميراث أبي!.

وعقد موازنات  ،إدارة الحوار عمى لساف الحيوافومف ذلؾ الموف الخيالي 
مما  ،لعكس صورة مغموطة في المجتمع يريد ليا أف تعالج ،طريفة بينيا

كما يبدو ذلؾ جميا في مقاالتو : حديث  ،(2)يشبو تقنية القناع المسرحي 
                                                 

 134،135/  1( رؾذ سا٠خ اٌمشآْ  1)

 ،أٚ اٌزخفٟ ،( ـ رذٚس ِبدح ) لٕغ ( فٟ اٌٍغخ ؽٛي ِؼٕٝ اٌغزش ٚاٌزغط١خ2)

ْمَٕؼخُ : ِب رَُغطِّٟ ثٗ اٌّشأَحُ سْأعَ  ِّ ْمَُٕغ ٚاٌ ِّ ٚفٟ اٌظؾبػ : ِب رُمَُِّٕغ ثٗ  ،ٙبفبٌ

ًٍ  ،اٌّشأَحُ سْأَعٙب ْفَؼ ِِ ِي ٠أْرٟ ػٍٝ  َّٚ ْىغَٛس األَ َِ ًُّ ِب ٠غزؼًّ ثٗ  ٚوزٌه و

فَؼٍخ ِِ ٚفٟ ؽذ٠ش ػّش سػٟ هللا ػٕٗ : أَٔٗ سأَٜ عبس٠خً ػ١ٍٙب لِٕبٌع  ،ٚ

١ِٙٓ ثبٌَؾشائِش ؟ ) ّسح ٚلبي : أَرَُشجَّ َّٓ ( ٚلذ وبْ ٠ِٛئز ِٓ ٌُجْ 2فؼشثٙب ثبٌذِّ ِٙ  ،ِغ

ْمٕؼخِ  ِّ َعُغ ِٓ اٌ ْٚ ٚلََّْٕؼزُٙب : أٌَجغزٙب  ،ٚلذ رَمَََّٕؼْذ ثٗ ٚلَََّٕؼْذ سْأَعٙب ،ٚاٌمِٕبُع : أَ

ْمَٕؼخُ : ِب رزَمََُّٕغ ثٗ اٌّشأَحُ ِٓ صٛة رَُغطِّٟ  ،اٌمِٕبَع فزَمََّٕؼْذ ثٗ ِّ ... ٚاٌمِٕبُع ٚاٌ

ٚسثّب عّٛا  ،ػٍٝ اٌّضًٚأٌَمٝ ػٓ ْٚعٙٗ لِٕبَع اٌؾ١بِء  ،سْأَعٙب ِٚؾبِعَٕٙب

ِٚغبٌظ  ،اٌش١ت لِٕبػبً ٌىٛٔٗ ِٛػَغ اٌمِٕبِع ِٓ اٌشْأط  . ٌغبْ اٌؼشة )لٕغ (

صؼٍت . ألثٟ اٌؼجبط ٠ؾٟ صؼٍت رؾم١ك ػجذ اٌغالَ ِؾّذ ٘بسْٚ ـ داس 

 372/ 2 1980اٌّؼبسف اٌشاثؼخ 

ٚاٌمٕبع فٟ أطً ٚػؼٗ اٌّغشؽٟ  " غطبء ِشىً ِشعَٛ ٠ضجذ ػٍٝ         
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 قطيف ػ بيف خروفيف ػ عربة المقطاء 
 ،(تحت عنواف )بيف خػروفيفقد أجاد الرافعي ارتداء قناع خروفو فيما كتبو و 

وعبػػأ  ،ظرا وأسػػمعانا صػػوت مناظرتيمػػاوأدار الحػػوار كمػػا لػػو أف خػػروفيف تنػػا
قػاؿ "  حيػث يقػوؿ : ،الحوار بالعديد مف الحقائؽ التاريخية لمشاىير الخػراؼ

وأنػا مػف سػاللة  ،وكيؼ تراني "ويحػؾ" أخشػى الػذئب أو العصػاالكبش : ...
وكيؼ عممت أنػؾ مػف  ،قاؿ الصغير: وما الكبش األسدي ،الكبش األسدي؟

 ذا الكأل والعمؼ والماء والمراح والمغدى؟وال عمـ لي أنا إال ى ،َنْجمو
وأدركت معيا جدتي  ،قاؿ الكبش: لقد أدركت أمي وىي نعجة َقْحمة كبيرة

وأدركت معيما جدي وىو كبش  ،وقد أفرط عمييا الكبر حتى ذىب فميا
 فعف ىؤالء أخذت ورويت وحفظت: ،َىِرـ متقدد أعجؼ كأنو عظاـ مغطاة

قالت: إف فخر جنسنا مف الغنـ يرجع  ،عف أبيو ،عف أبييا ،حدثتني أمي
 -عمييما السالـ-إلى كبش الفداء الذي فدى اهلل بو إسماعيؿ بف إبراىيـ 

 اسمو َحرير. ،وكاف كبًشا أبيض أقرف أعيف
 ،بف أخي أف مما انفردت أنا بو مف العمـ فمـ يدركو غيري "قاؿ": واعمـ يا

 سمي حريرًا. فمذلؾ ،أف جدنا ىذا كاف مكسوا بالحرير ال بالصوؼ
"قالت أمي": والمحفوظ عند عممائنا أف ذاؾ ىو الكبش الذي قربو ىابيؿ 

قالوا": فُتقبؿ منو وُأرسؿ الكبش إلى الجنة، فبقي يرعى فييا حتى كاف ... 
وطاعة لما  ،اليـو الذي ىـ فيو إبراىيـ أف يذبح ابنو تحقيًقا لرؤيا النبوة

                                                                                                              

الػت ١ٌخفٟ ِالِؾٗ األعبع١خ، فٟ عج١ً ئػطبء اإلؽغبط ثّالِؼ أٚ ٚعٗ اٌ

١٘ئخ أخشٜ إلٔغبْ أٚ ؽ١ٛاْ أٚ ٔجبد أٚ ؽ١ش أٚ شٟء ِب، ٚوّب ٠ؾذد اٌمٕبع 

اٌّالِؼ األعبع١خ ٌٍشخظ١خ اٌّإداح فٙٛ ٠ؾذد أ٠ؼب اٌغٓ ٚاٌطجمخ 

االعزّبػ١خ ٚاٌّضاط ٌٚىٓ ػٍٝ ٚػغ صبثذ، "ِؼغُ اٌّظطٍؾبد اٌذسا١ِخ 

 .   182غشؽ١خ طـ ٚاٌّ
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لمؤمف باهلل إذا قوي إيمانو لـ وليثبت أف ا ،ابتمي بو مف ذلؾ االمتحاف
وىو إنما يجرىا عمى  ،يجزع مف أمر اهلل، ولو جر السكيف عمى عنؽ ابنو

 (1) : فيذا ىو فخر جنسنا كمو. قالت، ابنو وعمى قمبو!
 ،خمػؼ شخصػية غيػر شخصػيتو ىػو محاولػة التخفػيإف مػا صػنعو الرافعػي 

مػا يريػد أف يعبػر ( ل2لتكوف معطياتيا وتاريخيا المعرفػي معػادال موضػوعيا )
مف خالؿ إثػراء الخطػاب بصػوتيف ىمػا صػوت القنػاع  ،عنو مف أبعاد تجربتو

وجعمو فػي حالػة تػوتر  ،لممارسة الخداع الفني عمى المتمقي ،الكاتبوصوت 
بما أنو محكـو في قراءة القناع بقػراءة الحاضػر  ،وحضور واستبطاف مستمر

 في الغابر والمرموز إليو في الرمز .
ما فعمو الرافعي في مقالو ) الشيطاف (  ر الذي يعالج أمرا واقعياومف الحوا

ويضع يده عمى مواطف  ،حيف أدار حوارا بينو وبيف شاب يتحدث عف فتاتو
بسرد وصؼ الشاب الرافعي  بدأحيث  ،الجرح في عالقة الرجؿ بالمرأة

 ،كانت فتاة متعممة قاؿ صاحبيا وىو يحدثني مف حديثيا:: "  لفتاتو قائال
في لسانيا بياف  ،مرىفة الحس ،رقيقة العاطفة ،حموة الكالـ ،موة المنظرح

 تعرؼ فيو الكالـ الذي ال تتكمـ بو. ،ولوجييا بياف غير الذي في لسانيا
لو  ،خفيؼ َطيَّاش ،مسترسؿ في مرحو ،وليا طبع شديد الطرب لمحياة

كأف  ،أثقمَتو بجبؿ لخؼ بالجبؿ؛ تحسبيا دائًما سكرى تتمايؿ مف طربيا
                                                 

 57/ 1(ٚؽٟ اٌمٍُ 1)

( ـ اٌّؼبدي اٌّٛػٛػٟ : ٘ٛ عٍغٍخ ِٓ أؽذاس رغؼً أفؼبال رار١ب ِؼ١ٕب 2)

ش١ئب ِٛػٛػ١ب .  ِمبالد فٟ إٌمذ األدثٟ ـ د/ ئثشا١ُ٘ ؽّبدح ـ داس اٌّؼبسف 

، ٠ٕٚظش ِؼغُ اٌّظطٍؾبد اٌؼشث١خ فٟ اٌٍغخ ٚاألدة، 76طـ  1982

.   370َ  طـ  1984ط ـ ِىزجخ ٌجٕبْ، اٌضب١ٔخ ِغذٞ ٚ٘جخ، وبًِ إٌّٙذ

 .  800طـ 2ٚاٌّؼغُ اٌّفظً فٟ األدة عـ 
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أفكارىا المرحة ىي في رأسيا أفكار وفي دميا خمر.وكاف ىذا الطبع 
السكراف بالشباب والجماؿ والطرب يعمؿ عمميف متناقضيف؛ فيو دالؿ 

 وىو أيًضا جرأة مندفعة متيجمة. ،متراجع منيـز
مضمرة فيو الكرَّة  ،وىزيمة الدالؿ في المرأة إف ىي إال عمؿ حربي

؛ وكثيرًا ما ُترَ  ى فييا النظرة ذات المعنييف نظرة واحدة؛ بيا تؤنبؾ واليجـو
وبيا أيًضا َتعُذلؾ عمى أنؾ لست معيا أجرأ مما  ،المرأة عمى جراءتؾ معيا

 أنت!
 قمت: ويحؾ يا ىذا! أتعرؼ ما تقوؿ؟ػػ 
قاؿ: فمف يعرؼ ما يقوؿ إذا أنا لـ أعرؼ؟ لقد أحببت خمس عشرة فتاة؛ ػػػ 

وقد  ،ما اعتزت عمي منيف واحدة ،ليبؿ ىف أحبْبَنني وفرغف قموبيف 
 ولكني ذىبت بيف خمسة عشر! ،ذىبف بي مذىًبا

قمت: فال ريب أنؾ تحمؿ الوساـ اإلبميسي األوؿ مف رتبة الجمرة، فكيؼ ػػ 
 أعمياوات ىف؟ ،استياـ بؾ خمس عشرة فتاة؛ أجاىالت ىف

ـ وال تخطئ واحدة منيف في في ،قاؿ: بؿ متعممات مبصرات يريف ويدركفػػ 
أف رجاًل وامرأة قصة حب، وما خمس عشرة فتاة؟ وما عشروف وثالثوف 

ورؽ فيو  ،الذي كَسد فيو الزواج ،مف فتيات ىذا الزمف الحائر البائر
وكثرت فنوف  ،والتيبت العاطفة، وانتشر الميو ،وسقط الحياء ،الديف

 ،اإلغراء، واصطمح فيو إبميس والعمـ يعمالف مًعا؛ وُأطمقت الحرية لممرأة
وأظيرت مف الحفاوة بيف أمرًا مفرًطا  ،وتوسعت المدارس فيما ُتقد ـ لمفتيات

 حتى أخذف منيا ربع العمـ؟
 قمت: وثالثة أرباع العمـ الباقية؟قاؿ: يأخذنيا مع الروايات والسينما.ػػ 

ما عمـ المدارس؟ إنيف ال يصنعف بو شيًئا إال شيادات ىي  ،عمـ المدارس
جازة ا لنسياف مف بعد؛ أما عمـ السينما والروايات فيصنعف مكافأة الحفظ وا 



 

 

 

 
 

 

 

ـدراند.  في المقـال األدبي عند الرافعي أسـاليب التشويق  عبـد الحميـد محمـد ـب

8811 

فإذا  ،بو تاريخيف. ورب منظر يشيده في السينما ألؼ فتاة بمرة واحدة
وطافت بو الخواطر واألحالـ؛ سمبيف القرار والوقار  ،استقر في وعييف

 فمثَّْمَنو ألؼ مرة بألؼ طريقة في ألؼ حادثة!
مف حرية  ،ائية واحدة بعد واحدةيظنوف أننا في زمف إزاحة العقبات النس

المرأة وعمميا؛ أما أنا فأرى حرية المرأة وعمميا ال يوجداف إال العقبات 
النسائية عقبة بعد عقبة. وقد كاف عيب الجاىمة المقصورة في دارىا أف 

فصار عيب المتعممة المفتوح ليا الباب أنيا ىي  ،الرجؿ يحتاؿ عمييا
ومرة بتمقينو الحيمة عمييا.  ،الحيمة عميوتحتاؿ عمى الرجؿ؛ فمرة بإبداع 

والغريب في أمر ىذا العمـ أنو ىو الذي جعؿ الفتاة تبدأ الطريؽ المجيوؿ 
 (1" )بجيؿ!

وقد عبأ الرافعي الحوار ىنا وسّمحو بأسمحتو وآرائو في تعميـ المرأة وحرية 
وما تفعمو بخياؿ الفتاة  ،ثـ شحنو ببياف موقفو مف السينما ،المرأة
 ،عدـ االعتراؼ بتعميـ المرأة إلىحتى أصبحت المعادلة معو تميؿ  ،شابوال

 (2) وىو االمر الذي جير بو في شعره حيث قاؿ :

                                                 

 147، 146/  1(  ٚؽٟ اٌمٍُ 1)

(  د٠ٛاْ اٌشافؼٟ. ششػ ِؾّذ وبًِ اٌشافؼٟ . ِطجؼخ اٌغبِؼخ 2)

 39/ 2٘ـ  1322ثبألعىٕذس٠خ 

 أراِؾ تػػػػػػػػرجيَف الػػػػػػػػذي لسػػػػػػػػِت أىمػػػػػػػػُو         
 

 
  

 

  ومػػػػػػػػا كػػػػػػػػؿُّ عمػػػػػػػػـٍ إبػػػػػػػػرٌة وثيػػػػػػػػابُ 
 فحسػػػػبِؾ نػػػػػباًل قالػػػػة النػػػػػاِس أنجبػػػػػْت          

 

 
  

 

  وحسػػػػػػبِؾ فخػػػػػػرًا أف يصػػػػػػونِؾ بػػػػػػابُ 
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فالحوار في القصة بالطبع يختمؼ  ،ار عند الرجؿوميما كاف نقدنا لمحو 
ي فيو أساس ف ،تالؼ الطبيعة في كؿعف الحوار في المقاؿ القصصي الخ

 ،مسيما في دفع القصة ،ال بد أف يسيـ في تطور الشخصية ،القصة
بينما ينحصر دوره في المقاؿ عمى أحداث تداخؿ بيف الفنوف األدبية في 

إحداث ىزة عف طريؽ  ،لمتابعة القراءة مف أجؿ تشويقو ،نفس المتمقي
بما فطر عميو العربي مف حب القص  ،داخمية تجعمو مترقبا لمحكاية

ناىيؾ عف دوره في استكماؿ الفكرة والتدليؿ عمييا إذ كؿ حوار  ،والطرب لو
ولكف الذي ال تختمؼ فيو فنوف األدب أف يتواءـ  ،يتناوؿ جزءا مف الفكرة
 نسجـ مع قناعاتيا وثقافتيا .بحيث ي ،الحوار مع الشخصية

 
 
 
 
 
 

 ىـ         ؤ دعي عنِؾ قومػًا زاحمػتيـ نسػا... 
 

 
  

 

  فكػػػػػانوا كمػػػػػا حػػػػػؼَّ الشػػػػػراُب ذبػػػػػابُ 
 تسػػػػػػاووا فيػػػػػػذا بيػػػػػػنيـ مثػػػػػػَؿ ىػػػػػػذِه          

 

 
  

 

  وسػػػػػػػػَياَف معنػػػػػػػػًى يػػػػػػػػافٌع وكعػػػػػػػػابُ 
 ومػػػػػػػا عجبػػػػػػػي أفَّ النسػػػػػػػاَء ترّجمػػػػػػػْت          

 

 
  

 

  ولكػػػػػػػػفَّ تأنيػػػػػػػػَث الرجػػػػػػػػاِؿ عجػػػػػػػػابُ 
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 املبحث الثاني

 التشويق التعبريي

يعتمد األديب في التشويؽ التعبيري عمى استجماع طاقتو األسموبية مف 
 بصورة جيدةويخرجيا  ،يحتوي أفكاره ،أجؿ الوصوؿ إلى ثوب أفضؿ

يأخذ بعضيا برقاب بعض مف أجؿ تأكيد فكرة أريد ليا الوجود  ،مسبوكة
إذ إنو "   ،كما كاف صاحبيا مف لحـ ودـ ،ت مف حروؼ وكمماتفكان

وتتبمور  ،عندما تتحقؽ لدى األديب الرغبة والقدرة عمى تدبيج مقالة
 ،أبعادىا في نفسو ػ فإنو يحتاج إلى وسيمة تعبيرية تفصح عما في نفسو

وتجسد تصوراتو وخياالتو في صورة لفظية  ،وتنقؿ لممتمقي أفكاره ومعانيو
ونسؽ  ،وتراكيب الجمؿ ،وىذه الوسيمة ىي الصياغة التعبيرية ،معبرة

 (1)العبارات أو األسموب " 
 ،ويتضاعؼ دور األسموب في جذب المخاطب في المقالة األدبية بخاصة

التي تشع  ،ألف الكاتب فييا يكوف معنيا " باختيار األلفاظ الجزلة المعبرة
انية والعبارات الموسيقية في وييتـ بالصنعة البي ،بالعاطفة وتثير االنفعاؿ

 ( 2ويحفؿ بالصور الخيالية واألساليب البالغية " ) ،تراكيبو
فيو  ،غير أف لمتشويؽ التعبيري في أدب الرافعي مزية ال تطاوليا مزية

وىو صاحب مدرسة  ،التي آثر أف يترؾ الشعر مف أجميا ،حمبتو المحببة
عاد إلييا فكساىا لحما ثـ  ،تعبيرية ورث ىيكميا مف أستاذه المنفموطي

 ،وخيالو الخصب ،وأنشأىا خمقا آخر بما وىبيا مف روحو الشاعرة ،ودما
                                                 

خ (فٓ اٌّمبي فٟ األدة اٌّظشٞ اٌؾذ٠ش . د. أؽّذ ِؾّذ ؽٕطٛس . ِىزج1)

 . 39َ طـ 2008ا٢داة . األٌٚٝ 

 . 70(اٌّشعغ اٌغبثك طـ 2)
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 ومخزونو التراثي الذي أينما يوجيو يأت بخير .
التو أيما اوقد توفر لمرافعي مف حسف البياف ما جعؿ قارئو مرتبطا بمق

 استدعاءمطعمة ب ،والقصمزيجا مف الشعر  وفقد كانت عبارات ،ارتباط
يحتدـ فييا  ،ثـ ىي بعد ذلؾ في مقامات الخصومة عبارات حادة ،التراث

إلى درجة قد تبتعد بالرافعي عف سمتو المعيود وعاطفتو  ،التيكـ والسخرية
نتاجو في وما أغزر  ،وما أكثر خصومات الرجؿ ،الرقراقة وألفاظو العذبة

 فنا عمىليقؿ إلينا أنو ربما يعترؾ في غير معترؾ يحتى ليخ ،معالجتيا
ليرينا كيؼ يشحذ آلتو و  ،بضاعتو التي عز أف نجدىا عند غيره

 حتى ال تعدو عمييا عوامؿ الصدأ . ،الحجاجية
وصعوبة  ،ونتيجة كثرة المفردات التشويقية الخاصة بالتعبير عند الرافعي
التيكـ ك  ،حصرىا في ىذه الدراسة ػ رأيت أف أركز عمى أبرز ىذه المفردات

ف كاف تحت  ،والمفارقة ،وشعرية المغة ،عاء التراثواستد ،والسخرية وا 
 ،أيدينا كثير مف المفردات األخرى التي تحتاج إلى عرض ومراجعة

وغيرىا مف  ،والمقدمة ،وضرب األمثاؿ ،العنواف واالستفياـتوظيؼ ك
 ،في مقالو األدبيأجاد الرافعي توظيفيا  التيأساليب التشويؽ التعبيري 

 ساليب التي امتألت بيا رسائمو األخرى . ناىيؾ عف كثير مف األ
 أوال ـ التهكم والسخرية :

ال شؾ أف السخرية في أبسط تعريؼ ليا ىي " نوع مف األسموب اليازىء 
 ،الذي ال يستخدـ فيو األسموب الجدي أو المعنى الواقعي بعضو أو كمو

 ،(1)ض الحديث بعكس ما يمكف أف يقاؿ "ف يتبع المتكمـ طريقة في عر أب
أسموب السخرية كوسيمة فعالة في  يةقد استخدـ كثير مف ُكتاب العربو 

                                                 

 . 522/  2( اٌّؼغُ اٌّفظً فٟ األدة 1)
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وكثيرا  ،معالجة بعض عيوب المجتمع مثؿ: ابف المقفع والجاحظ وغيرىما
قد لج  أناساإذا كاف يقارع  ،في بعض مقاالتوإلييا ما كاف الرافعي يمجأ 
الخصـ معتَقدا ضاؽ بو ذرعا حتى  حتى لو كاف ىذا ،معيـ في الخصومة

 .نزلو منزلة الخصـ الحقيقي الذي ينبغي أف ينازؿ أ
عماؿ الفكر   وغالبا ما تنبع السخرية مف نفس ناقدة عندىا مف التأمؿ وا 

ومف ثـ  ،ما يكشؼ ليا غمائز األمور حتى لو بدت في أعيف الناس سوية
تختمؼ حدة التيكـ والسخرية عمى قدر أىمية الموضوع أو خمفياتو 

فمنيا ما  ،طريقة السخرية حسبما يقتضى الموضوعكما تختمؼ  ،المعرفية
 ،ومنيا ما يأتي في صورة حكاية وىمية ،(كاريكاتورية)يأتي في صورة 

تأتي ىذه السخرية ىادئة شريطة أف  ،تقزز مف شيء أو تثور عمى شيء
في ثوب وال يتأتى ذلؾ إال حيف توضع السخرية  ،في آف معاوموحية 

دو مثال في مقاؿ ) بيضة الفيؿ ( لمدكتور عمى النحو الذي يب ،فمسفي جيد
حيث أدار الكاتب مقالتو في شكؿ حوار درامي  ،(1زكي نجيب محمود )

                                                 

ِفىش ٚف١ٍغٛف. ٌٚذ فٟ ئؽذٜ لشٜ ِؾبفظخ  ،(د. صوٟ ٔغ١ت ِؾّٛد1) 

د١ِبؽ، ٚػًّ أعزبراً ٌٍفٍغفخ أوضش ِٓ ٔظف لشْ فٟ اٌغبِؼبد اٌّظش٠خ، 

زشبساً صمبف١بً ثبٌغفبسح اٌّظش٠خ ٚػًّ أعزبراً ثبٌغبِؼبد األِش٠ى١خ، ِٚغ

ثٛاشٕطٓ. ٚرٌٛٝ سئبعخ رؾش٠ش ِغٍخ "اٌفىش اٌّؼبطش" ٚلذ أٌف ٚرشعُ 

ِٕٙب:  لظخ اٌفٍغفخ اٌؾذ٠ضخ  ،وزجبً ػذ٠ذح فٟ اٌفٍغفخ ٚاٌضمبفخ ٚاألدة

لظخ اٌؾؼبسح/ٚي د٠ٛسأذ )رشعّخ  -)ثبالشزشان ِغ أؽّذ أ١ِٓ(. 

ٚاٌضٛسح ػٍٝ  -لشٛس ٌٚجبة  -ؽظبد اٌغ١ٕٓ.  -ثبالشزشان ِغ آخش٠ٓ(. 

إٌف١ٓ   -عٕخ اٌؼج١ؾ  -األثٛاة.  ُّ ُِؼغُ اٌ ششٚق ِٓ اٌغشة. ٠ٕظش : رىٍَّخ 

ف١بد ) َ(  ِؾّذ خ١ش سِؼبْ  1995 - 1977٘ـ( = ) 1415 - 1397َٚ

 =ٌجٕبْ ـ األٌٚٝ، –٠ٛعف ـ داس اثٓ ؽضَ ٌٍطجبػخ ٚإٌشش ٚاٌزٛص٠غ، ث١شٚد 



 

 

 

 
 

 

 

ـدراند.  في المقـال األدبي عند الرافعي أسـاليب التشويق  عبـد الحميـد محمـد ـب

8811 

)  و) عمارة بف الحارث (  وبيف أربع شخصيات وىمية ىي ) الشيخ ( 
وحدد لكؿ شخصية  ،) تمميذ عمارة بف الحارث ( ومعسرة بف المنذر ( 

ث ىو شيخ مجتيد يفترض افتراضات فعمارة بف الحار  ،دورىا في المقالة
ومعسرة بف المنذر ىو شيخ آخر يفند آراء الشيخ  ،ليفترض ليا أحكاما

كمقدـ البرامج  ،قدـ القضيةيو ) الشيخ (  ،والتمميذ يفند التفنيد ،عمارة
أو كشخصية الراوي التي كانت تظير في المقامات تماما  ،التمفزيونية
 بتماـ .

لسخرية مف أصحاب االجتيادات في المسائؿ وغرض المقاؿ األساس ىو ا
بينما تموج الدنيا في بحر لجي  ،غير الحيوية وغير المنطقية في آف معا

موضوع النص ومف ثـ تصبح بيضة الفيؿ  ،مف االكتشافات والمنجزات
بمونيا وحجميا وحكميا الشرعي  ،مقابال لمقنبمة الذرية في العصر الحديث

 خارج ،يعبث بيا إلى وحش بري مفترس ؿ مفيحوّ الذي ينبغي فيو أف 
 عف صفات اإلنسانية .

بيذه  مقالتو ولو اخبرنا الكاتب بيذه الحقيقة كما سردناىا لما تمقينا
 ،إذ إف فرض الفرض ثـ التدليؿ عميو ثـ إبطالو ،بيا ىاالحفاوة التي تمقينا

كؿ ذلؾ قد أخذنا إلى رحمة  ،ثـ فرض دليؿ آخر والتدليؿ عميو .... الخ
لـ نػدر إال ونحف نفيؽ منيػا عمى قولو في النيػاية "  ،حجاجيةناظرية ت

وقاؿ الشيخ: ماليا ؟ ! فقيؿ : إنيا يا موالنا  ،وىنا زلزت األرض زلزاليا
في لمحة تقضى عمى   األصؿ والذرية!  قيؿ : فعجب الشيخ  ،قنبمة ذرية

                                                                                                              

اٌّغٍظ األػٍٝ  -اٌفىش اإلعالِِٟٚٛعٛػخ أػالَ  ،َ 1997 -٘ـ  1418=

 . 419ـ  415َ طـ 2007 -اٌمب٘شح  -ٌٍشئْٛ اإلعال١ِخ 



   

 

 

 
 

 

 
 7102إصدار  ية اللغة العربية بالمنوفية العدد الثاني والثالثونحولية كل

8811 

 (1) أف يكوف في الدنيا عمـ غير عممو .
ؾ المقػػػػاالت السػػػػاخرة التػػػػي كتبيػػػػا الرافعػػػػي فػػػػي فػػػػإذا مػػػػا ذىبنػػػػا إلػػػػى تمػػػػ

والتػػػػػي أخرجيػػػػػا تحػػػػػت عنػػػػػواف ) عمػػػػػى  ،معركتػػػػػو مػػػػػع العقػػػػػاد خاصػػػػػة
إذ تمػػػػوح السػػػػخرية فػػػػي ىػػػػذه  ،السػػػػفود (ػػػػػ وجػػػػدنا األمػػػػر مختمفػػػػا تمامػػػػا

أقػػػرب إلػػػى السػػػباب منيػػػا إلػػػى الموضػػػوعية فػػػي  ،ة والذعػػػةرّ المقػػػاالت ُمػػػ
فػػػي  (كاريكاتيريػػػةال)عمػػػى عكػػػس مػػػا كانػػػت عميػػػو السػػػخرية  ،(2) النقػػػد

                                                 

( عٕخ اٌؼج١ؾ ـ د. صوٟ ٔغ١ت ِؾّٛد . ِطجؼخ ٌغٕخ اٌزأ١ٌف ٚاٌزشعّخ 1)

  65، 64َ طـ 1947ٚإٌشش 

ٚأخّذٚا عزٚح اٌؾشة اٌىال١ِخ اٌزٟ أداسٚ٘ب ؽٛي  ،(ٌٛ أْ إٌمبد أٔظفٛا2) 

أظشف وً ُِٕٙ اٌٝ ثبة ِٓ أثٛاة اٌفٓ اٌزٟ ر١ّض ثٙب اٌؼمبد ٚاٌشافؼٟ ٚ

 ،ألفبد ِٓ رؼظت ٌٗ ،ِٚٛؽٓ اٌزّىٓ ،وً ِّٕٙب، فأثشص ٌٕب ِٕبؽ اٌز١ّض

ٌٚىٓ  ،ٚرشن رشاصب ِٓ اٌفٓ ٠ّزغ اٌخبؽش ٠ٚضشٞ اٌٛعذاْ ،ٚشؾز آٌزٗ إٌمذ٠خ

َٓ ئِ  ْخزٍَِف١ِ ُِ  َْ اَل ٠ََضاٌُٛ َٚ َُ هللا غبٌت ػٍٝ أِشح ؽ١ش لبي عً شأٔٗ : } ْٓ َسِؽ َِ الَّ 

{ ]٘ٛد:  ُْ ٌَِزٌَِه َخٍَمَُٙ َٚ  [119، 118َسثَُّه 

 ،ئْ ِب طٕؼٗ اٌؼمبد فٟ اٌذ٠ٛاْ ال ٠ظؼ أْ ٠ذخً فٟ ثبة إٌمذ ثؾبي         

ِٚب ٚعذٔب فٟ اٌذ٠ٛاْ ئال اٌغّض  ،فبٌٕمذ ر١١ّض اٌغ١ذ ِٓ األعٛد ِٓ اٌمٛي

ِٚب لذِٗ اٌشافؼٟ ِٓ ،ٚلذ٠ّب ل١ً ) ٔمذ األلشاْ ال ٠مذػ ( ،ٚئثشاص اٌّغبٚب

فىالّ٘ب ثبٌغ فٟ ا١ًٌٕ ِٓ  ،ٔمذ فٟ عفبف١ذٖ ٠ٕجغٟ ئدساعٗ رؾذ ٘زا اإلؽبس

ٚرشوضد خظِٛخ  ،ٚئْ رؼذدد خظِٛخ اٌؼمبد فٟ )اٌذ٠ٛاْ( ،خظّٗ

ٌٚٛ ٚػغ أؽذّ٘ب ٔفغٗ ِىبْ ِٓ ٠ٕمذٖ ٌّأل  ،اٌشافؼٟ فٟ ) ػٍٝ اٌغفٛد (

 ِٓ أٌف ٚعٗ .ٌٚجذي ع١ئبرٗ ؽغٕبد ثٛعٗ  ،اٌذ١ٔب عٍجخ ٚػغ١غب

ٚاٌؾك ػٕذٞ ٚػٕذ ٔمبد األدة أْ ٌىال اٌشع١ٍٓ ؽش٠مخ فٟ رذث١ظ ِمبٌٗ        

 ،ٚ٘زٖ اٌطش٠مخ ال رخشط ػٓ ثبة األدة اٌغ١ذ ،ِٚؼبٌغخ فىشرٗ ،ٚؽشذ أدٌزٗ

 ٠ٚذفؼٗ ئٌٝ اٌجؾش ٚاٌّطبٌؼخ دفؼب . ،اٌزٞ ٠ضمف اٌمبسب ٠ٍٚٙت ٚعذأٗ
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عمػػػػى  ،والتػػػػي أدارىػػػػا عمػػػػى لسػػػػاف الحيػػػػواف ،معركتػػػػو مػػػػع طػػػػو حسػػػػيف
حيػػػػػػث يبػػػػػػدو اليجػػػػػػـو العنيػػػػػػؼ والسػػػػػػباب  ،طريقػػػػػػة ) كميمػػػػػػة ودمنػػػػػػة (

عمػػػى  ،تػػػومقدمفػػػي معركػػػة العقػػػاد بػػػدءا مػػػف عنػػػواف الكتػػػاب و المقصػػػود 
النحػػػو الػػػذي يبػػػدو فػػػي قػػػوؿ الرافعػػػي : "والرجػػػؿ فػػػي األدب كورقػػػة البنػػػؾ 

ولكػػػف مػػػف ينخػػػدع فييػػػا  ،فػػػي ذات نفسػػػيا ورقػػػة كػػػالورؽىػػػي  ،المػػػزورة
ومػػػف  ،وىػػػذا مػػػف شػػػؤميا ،بػػػؿ قيمػػػة الػػػرقـ الػػػذي عمييػػػا ،ال يغػػػـر قيمتيػػػا

 ( 1ىذا الشـؤ حؽ البياف عمى مف يعرفيا " )
ناطَقيف بما  ،بؿ إف الرافعي قد قّدـ بيف يدي سفافيده بيَتيف مف الشعر

 ا :يقوؿ فييم ،تضمنتو تمؾ المقاالت مف نقد محرؽ
 َتمقَّػػػػػتْ   لػػػػػو  نػػػػػارٌ   ولمسػػػػػفُّود

 

 ُظػػػػػفَّ َشػػػػػحما  بجاِحِميػػػػػا حديػػػػػداً  
 

 وَيشػػػوي الصػػػخَر يترُكػػػو َرمػػػادا
 

 فكيػػػَؼ وقػػػد رميتُػػػَؾ فيػػػو َلحمػػػا؟! 
 

 ،وكاف حريا بالنقد الموضوعي أف ينطمؽ مف الموضوع وصوال إلى النتائج
بؿ بدأىا الرافعي بإلياب  ،صرح بذلؾياالت السفود فمـ أما صدر مق

اقد المعركة مف خالؿ تجريح العقاد حيث يقوؿ : " يقوؿ جوؿ لمتر الن
فرغ مف كتاب أقرؤه حتى يذىب بي االنفعاؿ أالفرنسي المعروؼ : وال أكاد 

وكأنما خالطني ذلؾ  ،وقد اضطرب مف شدة السرور ،مذاىبو حزنا وفرحا
 ،احذؼ ىذا الشعور النبيؿ القائـ عمى الفيـ والحؽ.في المحـ والدـ .
يخرج لؾ عباس  ،وضع مكانو أألـ شعور وأخزاه ،وعمى القمب والعقؿ

العقاد الجمؼ الحقود المغرور قائال : ال أكاد أفرغ مف قراءة كممة طيبة 
وأراني أشعمت النار في لحمي  ،ألحد مف خمؽ اهلل حتى أمتميء حقدا وغما

                                                 

ِىزجخ إٌٙؼخ اٌّظش٠خ (  ػٍٝ اٌغفٛد  . ِظطفٝ طبدق اٌشافؼٟ  1)

 . 8َ طـ 1930
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لو في فقد نطقت بو أفعا ،إف لـ يقؿ ىذا المغرور ذلؾ بيانا وكالما ،ودمي
وىو دائب منذ عشريف سنة ال يعمؿ إال بيذه  ،أألـ لغة وأخس طبيعة

وكاف يظف أف الناس ييابونو  ،وال تعمؿ فيو إال ىذه القاعدة ،القاعدة
ولكنو لما طرد أخيرا مف جريدة ) البالغ (  ،لمكاف ما في نفسو مف نفسو

ف أف وأيقف أنو أىوف وأسقط م ،رأى حيطاف الشوارع نفسيا تكاد تشتمو
وعمـ أف االحتراـ كاف لمنزلة جريدة ) البالغ ( ال  ،يعبأ بو أحد مف األدباء

 (    1) " لمنزلتو ىو 
وفي يقيننا أف التشويؽ في سخرية الرافعي ال يكمف في السباب الذي 

بقدر ما يكمف في قدرة الرافعي عمى تمفيؽ  ،امتألت بو مقاالت سفافيده
ثـ يسقطيا عمى  ،مخزونو التراثي الصورة اليجائية التي ينحتيا مف

 رماهعمى النحو الذي يبدو  حيف  ،أخس إنساف فتجتمع لو صورة ،العقاد
حيث يقوؿ ساخرا : " سؿ  ،بالمصوصية والجيؿ بالمغة وضعؼ البياف

ويخرجو شرسا حقودا لئيما  ،األطباء : ما الذي يؤثر في الجنيف أشد تأثير
ؾ إف المنبت مصنع الطباع نبالغريزة إذا خرج كذلؾ ؟ إنيـ يجيبو 

ولف يفمح فيو بعد ذلؾ  ،فكؿ ما صنع في معمؿ جاء مف مواده ،واألخالؽ
لو كاف العقاد  ،لمعمؿ ُأّدب وُىّذبما لـ يكف في ا ،أدب وال تيذيب وال عمـ

ولكنو يزعـ ػ في  ،يرضى أف يقاؿ عنو إنو مترجـ ألنصؼ نفسو وأراحيا
بت تقرأ كتبو رأيت أحسف ما يكتبو ىو فإذا ذى ،وقاحة ػ أف ال عبقري غيره

ومع ذلؾ ال يريد المص إال أف  ،وىذا أمر كالمجمع عميو ،أحسف ما يسرقو
مراجعات ساعات بيف الكتب ( )تأمؿ أسماء كتبو ) ،ُيعد مف أرباب األمالؾ
مطالعات في الكتب والحياة( ما ىذا ؟ ىؿ ىي إال في اآلداب والفنوف ( )

                                                 

 . 11،12(  اٌّشعغ اٌغبثك طـ 1)
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 (  1نفسيا مف حيث ال يشعر المص ؟ " . ) تسمي ،المصوصية األدبية
ثـ في موضع آخر تراه يدلؿ عمى ضعؼ بياف العقاد بقولو : " وأنت تقرأ 

ضع أبيات بمتباينيف ػ بؿ متناقضيف ػ األوؿ شعر العقاد فتجد فيو شيئيف 
والثاني ألوؼ مف األبيات السخيفة المخزية التي ال  ،حسنة ال بأس بيا

فعالـ يدلؾ ىذا ؟ يدلؾ  ،نى وال في الفف وال في البيافال في المع ،قيمة ليا
جاءت مف قريحة أخرى وطبيعة غير  ،بال شؾ أف األبيات الحسنة مسروقة
فإف الشاعر القوي ال بد أف يتسؽ  ،ىذه التي تعصؼ بالغبار واألقذار

ذا نزؿ بعض  ،كالمو في الجممة عمى حذو األلفاظ ومقابمة المعاني وا 
أما العقاد فيتدحرج  ،ـ ينزؿ إال طبقة واحدة أو ما دونياكالمو لعارض ما ل

نحف  ،أعني عندما يسرؽ في بيت أو بيتيف ،مف مئة درجة عندما يسمو
وكف  ،ونخرج لؾ مما نصادفو ،نفتح اآلف ديواف ىذا السخيؼ كما يتفؽ

انظر قولو  ،واثقا أنؾ لف تفتح صفحة دوف أف تقع عمى سخافات كثيرة
 الجماؿ ( :( ) لساف 19صفحة )

 دعوني وييجرنػي   يا مف إلى البعػد يػ
 

 أسػػكت لسػػانا إلػػى لقيػػاؾ يػػدعوني 
 

 لسػػػاف جمػػػاؿ فيػػػؾ أسػػػمعو    تْ أسػػػكِ 
 

 فػػػي كػػػؿ يػػػـو بػػػأف ألقػػػاؾ يغرينػػػي 
 

وفي الشطر األوؿ  ،ثـ يتدحرج بعدىما نازال ،اػىذاف البيتاف ال بأس بيم
وال  ،إلى أف يبتعد غمط ككالـ الجرائد والروايات السخيفة حيف تقوؿ : دعاه

وكاف  ،وىو يريد ضده ،ألنيا ال تفيد إال اإلقباؿ ،معنى لكممة دعاه ىنا
ليكوف اليجر مرتبا عمى رغبة صاحبو في  ،األفصح أف يقوؿ : فييجرني

والبيت الثاني كمو تكرار لنصؼ  ،فيصور أجزاء المعنى بألوانيا ،إبعاده
ت الحاؿ بكذا عمى اتساع وقد تجوز العرب في قوليـ : نطق ،البيت األوؿ

                                                 

 . 14، 13(  اٌّشعغ اٌغبثك طـ 1)



   

 

 

 
 

 

 
 7102إصدار  ية اللغة العربية بالمنوفية العدد الثاني والثالثونحولية كل

8810 

ولكف البرود كمو أف  ،فالمجاز قريب شائع ،الف المنظر كالمنطؽ ،الكالـ
فإف  ،أو سمعت لساف جمالؾ يقوؿ كذا ،يقوؿ : سمعت وجيؾ يقوؿ كذا

وبيذا ينحط  ،ىذا يقتضي نطقا حقيقيا فيما ال ينطؽ إال توىما ومجازا
ذا كاف لمجماؿ في ىذا الحبيب لساف ،المعنى فال يعقؿ أف يكوف المساف  ،وا 

خصوصا بعدما قاؿ : ) أسمعو (  ،ف ىذا يحضر صورة ىذاإف ،في غيرىـ
ذف صار الحبيب حيوانا عجيبا وما  ،في ظاىر أعضائو أعضاء أخرى ،وا 

 ،معنى قولو : ) أسمعو في كؿ يـو ( إذا كاف لساف الجماؿ ناطقا أبدا ؟
ذا كاف أ ،أو في كؿ وقت ،فالصواب في كؿ حيف خرس ال ينطؽ إال مرة وا 

 ،وىذا غير ما يريد المتشاعر ،فيكوف تعبيره حينئذ صحيحا ،في اليـو
 وغير ما ىو حؽ المعنى .

ىؿ تريد اآلف أف تعرؼ أصؿ ىذا المعنى عمى أدؽ وأجمؿ ما يأتي في 
 انظر قوؿ العباس بف األحنؼ :  ،الشعر

 أريػػػػد ألدعػػػػو غيرىػػػػا فيجرنػػػػي    
 

 الػػبلسػػاني إلييػػا باسػػما كالمغ 
 

وبذلؾ سقط  ،وجعؿ الذي يغالبو لساف الجماؿ ،فقمب المتشاعر المعنى
فيجره  ،الف ابف األحنؼ أراد أف الحبيبة ىي الغالبة عمى إرادتو ،الشعر

والعقاد جعؿ  ،لسانو إلى اسميا إذا أراد أف يدعوه إلى اسـ امرأة غيرىا
 ( 1)يبعده عنو "إذا أراد الحبيب أف  ال يجره جرا ،لساف الجماؿ يدعوه فقط

عمى  ،وسخرية الرافعي تبدو أوؿ ما تبدو في وصؼ الرجؿ بالمتشاعر
الرغـ مف أف الذي يقؼ عمى المعنى في قوؿ العقاد يدرؾ أف ذلؾ نيج 

وىو يعني " وصؼ مدركات حاسة مف  ،قديـ يسمى تراسؿ الحواس
فنعطي لألشياء التي ندركيا بحاسة  ،الحواس بصفات مدركات حاسة أخري

                                                 

 . 16، 15(  اٌّشعغ اٌغبثك طـ 1)
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ونصؼ األشياء التي  ،لسمع صفات األشياء التػي ندركيا بحاسة البصرا
وىكذا  ،ندركيا بحاسة الذوؽ بصفات األشياء التي ندركيا بحاسة الشـ

وىو ظاىرة معروفة  ،(1والطعـو عطورا ... الخ "  ) ،تصبح األصوات ألوانا
ف تأخر التقنيف النقدي ليا حتي ظيور المذىب  ،في شعرنا العربي وا 

ومعايشتو لكؿ جزء مف  ،فيذا ابف الرومي لشدة إحساسو بالحياة ،رمزيال
فينقؿ  ،كاف " يصؿ بيف الرؤية والسماع ويترجـ بيف الحاستيف –أجزائيا 

ليؾ ما يصؼ بو إحدي  ،إلي لغة العيوف ما تضمنتو لغة اآلذاف وا 
 ( 2)الفتياف

 حيػػػػث شػػػػػػػاءت ذات صػػػػوت تيػػػػزه
 

 مثممػػا ىػػزت الصػػبا غصػػف بػػػاف 
 

 نػػػػػػى فيػػػػػػػنفض الطػػػػػػؿ عنػػػػػػػػػػػػػػويتث
 

 فػػػي تثنيػػػو مثػػػؿ حػػػب الجمػػػػػػاف 
 

 ذلػػؾ الصػػوت فػػي المسػػامع يحكػػػػػي
 

 ذلؾ الغصف في العيوف الروانػي 
 

غصنا يتمايؿ طربا  –لفرط إحساسؾ بو  –فانظر كيؼ جعمؾ تري الصوت 
ما قد يعمؽ بو مف قطرات   –في تأرجحو   –وينفض  ،لمداعبة الريح

 .الندي لؤلؤية الموف 
وال صوت يعمو عمى صوت السخرية  ،أما عند الرافعي فال تراسؿ وال إبداع

وطرب المتمقيف لالستمتاع بيذا الموف  ،ذ اآللةلمجرد شح ،واالستيزاء
 الجديد مف األدب اليجائي .

                                                 

(ػٓ ثٕبء اٌمظ١ذح اٌؼشث١خ اٌؾذ٠ضخ : د / ػٍٟ ػششٞ صا٠ذ ـ  ِىزجخ داس 1)

 . 81َ طـ  1979اٌؼٍَٛ، اٌضب١ٔخ 

اٌؼمبد ـ اٌّىزجخ اٌزغبس٠خ . اٌغبدعخ  ( اثٓ اٌشِٟٚ  ؽ١برٗ ِٓ شؼشٖ .2)

، ٠ٕٚظش  : د٠ٛاْ اثٓ اٌشِٟٚ . رؾم١ك  :  د / ؽغ١ٓ ٔظبس 241طـ  1970

 .  2499طـ  6عـ  1981ٚآخش٠ٓ ـ ا١ٌٙئخ اٌّظش٠خ اٌؼبِخ ٌٍىزبة 
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 ومخالفتيا ،وعمى الرغـ مف خروج السخرية عند الرافعي عف حد االعتداؿ
وؿ الدكتور زكي نجيب محمود : " إف أصوؿ المقاؿ األدبي الذي يبدو في ق

المقالة يجب أف تصدر عف قمؽ يحسو األديب مما يحيط بو مف صور 
عمى شرط أف يجيء السخط في نغمة ىادئة  ،الحياة وأوضاع المجتمع

أو قؿ يجب  ،ىي أقرب إلى األنيف الخافت منيا إلى العويؿ الصارخ ،خفيفة
 ،ي كتفيو ومط في شفتيوأف يكوف سخطا مما يعبر عنو الساخط بيزة ف

إلى تحطيـ  ال أف يكوف سخطا مما يدفع الساخط ،مصطبغا بفكاىة لطيفة
 ،ىذا السخط عمى الحياة القائمة في ىدوء وفكاىة...األثاث وتمزيؽ الثياب

ىذا السخط الذي لـ يبمغ أف يكوف ثورة عنيفة ىو موضوع المقالة األدبية 
ف األسموب إـ مف كؿ ذلؾ فػ أقوؿ عمى الرغػ (1عناىا  الصحيح")مب

الساخر الذي استعممو الرافعي في مقارعة خصومو ػ كاف يجد قبوال منقطع 
 ،وبخاصة بعد أف أذكت الصحافة جذوة المعركة ،النظير لدى المتمقيف

ىذه ويكفي لمتدليؿ عمى ذلؾ ليفة الجماىير العاشقة لو في تتبع 
 ( 2)المعارؾ

في مقالو ) حديث قطيف ( لكنيا مبررة مرة الذعة  الرافعي كما تأتي سخرية
حيث وقؼ  ،الذي كاف عنوانا لموضوع إنشاء في اختبار طالب االبتدائية

السف  يقة التي يمكف ليذا الطالب في ىذهسائال عف الطر  ،الرافعي متعجبا
حتى يجيد  ولـ يمبس ثوب قط   ،وىو ال يعرؼ فف التقمص ،أف يكتب بيا
ا الموضوع لو اختبر فيو طالب جامعي وكيؼ يصنع وىذ ،التحدث بمغتو

                                                 

 . 5، 4((  عٕخ اٌؼج١ؾ طـ 1

٠ٕٚظش: ِظطفٝ  ،( عجمذ االشبسح اٌٝ رٌه فٟ اٌؾذ٠ش ػٓ أدة اٌشافؼ2ٟ)

  56اٌشافؼٟ ـ د وّبي ٔشأد طـ طبدق 
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إف مثؿ ىذا الموضوع يشبو حيث يقوؿ : "  ،وقتيا لـ يدر ما ذا يصنع ؟
تكميؼ الطالب الصغير خمؽ ىرتيف ال الحديث عنيما؛ فإف إجادة اإلنشاء 
 ،في مثؿ ىذا الباب ألوىية عقمية تخمؽ خمقيا السوي الجميؿ نابًضا حيِّا

أو جاءت بالير لو قمب مف الكالـ وأيف  ،ىركأنما وضعت في الكالـ قمب 
ىذا مف األطفاؿ في الحادية عشرة والثانية عشرة وما حوليما؛ وكيؼ ليـ 

 ،ويداخموا أسرار الخميقة ،في ىذه السف أف يمتزجوا بدقائؽ الوجود
وعند كؿ حقيقة موقوفيف عمى  ،ويصبحوا مع كؿ شيء رىًنا بعممو

 ...أسبابيا؟ 
لـ ينجح فيو إال واحد فقط مف آالؼ  ،امتحاف مثؿ ىذاوقد كاف في القديـ 

كثيرة؛ وكاف الممتحف ىو اهلل جؿ جاللو؛ والموضوع حديث النممة مع 
  (1)" عميو السالـ-والناجح سميماف  ،النمؿ

مضحكة في وقوفو مع الدكتور  (كاريكاتورية)كما تأتي سخرية الرافعي 
اىمي ( حيث أخرج لنا طو حسيف في معركتو حوؿ كتاب ) في الشعر الج

كصورة السمكة  ،صورا جيدة نتقبميا ببشاشة الوجو واطمئناف القمب
ف ( آبؿ عد كتابو ) تحت راية القر  ،وما قاؿ أحد أف الرجؿ متجف ،والبطة

 التي ألفت في الرد عمى طو حسيف .مف أفضؿ الكتب التسعة 

                                                 

 49/  1( ( ٚؽٟ اٌمٍُ 1
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 (1) استدعاء الرتاث :ثانيا ـ 
د شيد تطورات ىائمة في األساليب وطريقة إذا كاف أدب العصر الحديث ق

 ىاءفكانت مزيتيا في الشعر " احتوا ،العرض بتأثيرات مف اآلداب المختمفة
وتخمؽ تداخال  ،األدائي لمعطيات التاريخ ودالالت التراث التي تتيح تمازجا

 ،حيث ينسكب الماضي بكؿ أثاراتو وتوافزاتو وأحداثو ،بيف الحركة الزمانية
بكؿ مالو مف طزاجة المحظة الحاضرة فيما يشبو تواكبا عمي الحاضر 

وكأف ىذا االستمياـ كذلؾ يمثؿ  ،يومئ الحاضر إلي الماضي ،تاريخيا
صورة احتجاجية عمي المحظة الحاضرة التي تعادليا في الموقؼ المحظة 

 (2الغائرة في سراديب الماضي " )
التطور في  إذا كاف كذلؾ فإف أدب المقالة لـ يكف بمعزؿ عف ىذاػ 

حيث ذىب كثير مف المخمصيف لفف المقالة  ،والرؤى الجديدة األساليب
                                                 

ث١ٓ االعزذػبء ٚاالعزٍٙبَ ٚاٌزٛظ١ف فٛاسق دل١مخ، فبالعزذػبء ال ٠زُ ئال  (1)

ػٓ ؽش٠ك ٔض أٚ ؽبدصخ أٚ شخظ١خ ؽممذ أٚ شمذ ٌٕفغٙب ؽش٠مب فٟ 

اٌٛعذاْ اٌغّؼٟ، ثؾ١ش طبس اعزذػبؤ٘ب ٍِج١ب ؽبعخ اٌؼمً اٌزٞ ٠جؾش ػٓ 

ٚاالعزٍٙبَ  ،ر١خ ِٓ اإلؽبؽخ ثبٌزغبسة اإلٔغب١ٔخ ِٕز ثذء اٌخ١ٍمخاٌّزؼخ ا٢

خبص ثبٌزغشثخ ؽبي ٚعٛد٘ب فٟ  ر٘ٓ اٌىبرت اٌزٞ ٠غزٍُٙ إٌض اٚ اٌؾبدصخ 

اٚ اٌشخظ١خ فٟ ػٍّٗ، ٚاٌزٛظ١ف ٘ٛ اٌطش٠مخ اٌزٟ ٠ؼبٌظ ثٙب اٌىبرت ٘زا 

ػٝ ئر ١ٌظ االعزذػبء ئال اعزغالي ِؼطٝ ِٓ ِؼط١بد اٌّغزذ ،االعزذػبء

فاْ وبْ ٔظب ٚلف ِغ اٌفىشح، ٚئْ وبْ شخظ١خ ٚلف ِغ اٌمٛي أٚ اٌّٛلف، 

ٚئْ وبْ ؽبدصخ ٚلف ِغ األؽذاس اٌزٟ داسد، فاْ ٌُ ٠زؾمك رٌه فبٌّغزذػٝ 

وّب ٌٛ لٍذ لفب ٔجه، أٚ لٍذ  ،عٛاء أوبْ ٔظب أَ ؽبدصخ أَ شخظ١خ ،سِض

 اٌؾغ١ٓ أٚ اٌّغ١ؼ، أٚ لٍذ وشثالء ٚفٍغط١ٓ  

غخ اٌشؼش اٌؾذ٠ش : د . سعبء ػ١ذ ـ  ِٕشأح اٌّؼبسف ( دساعخ فٟ 2ٌ)

 137َ . طـ  1979ثبإلعىٕذس٠خ 
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وأحداثو وصوره المحفورة في  ،ألفاظو وعباراتوبالتراث  ينيموف مف معيف
تيب  ،يحاولوف إحياءىا وبعثيا بطرائؽ جديدة ،الوعي الجمعي العربي
ء برز ومف بيف ىؤال ،بيا عمقا وثراءدوتيب أ ،التراث حيوية وطزاجة

ى في المحافظة عم تيفمصطفى صادؽ الرافعي بحرصو وغيرتو الشديد
ومف ثـ كاف االىتماـ بيذا الموف في أدب  ،واجترار أحداثو وألفاظو ،التراث
فيو يجنح إلى التراث ليجمو  ،" تطبيقا لمذىبو األخالقي فيما يكتب الرافعي

لغايات  ،صرهومواقؼ يقدميا إلى أبناء ع ،مف أقاصيصو أحداثا وشخوصا
وليعالج بالطريقة الفنية ما يصعب معالجتو  ،أخالقية ودينية وقومية
 (1بالطريقة المباشرة " )

 ،بارزيفوقد ظير استدعاء التراث في مقاالت الرافعي موظفا في إطاريف 
يعكسو عمى النحو الذي  ،أو في المعالجة ،فيو إما يكوف في العنواف

 : البياف االتي
 ء في العنواف :أوال ػ االستدعا

؛  الفنيةال يحتاج العنواف إلي كبير تدليػؿ عمػي أنو وثيؽ الصمة بالتجربة 
 ،ألف أصحاب المعجمات العربية لػـ يتوقفػوا بػو عنػد كونو وصفا لمشيء

نما ذىبوا إلي أكثر مف ذلؾ حيػف أرجعوا اشتقػاؽ العنواف إلػي المعني  وا 
( وابف 2ف الكتاب سمتو كمعناه " )نفسو : فالفيروز آبادي يقوؿ : " وعنوا

 ( 3منظور يقوؿ : " وعنواف الكتاب مشتؽ فيما ذكروا مف المعني " )
ويبدو استدعاء التراث جميا في كثير مف عنوانات الرافعي التي ضمنيا 

                                                 

 . 252(  ٠ٕظش : ِذسعخ اٌج١بْ فٟ إٌضش اٌؾذ٠ش طـ 1)

 (  اٌمبِٛط اٌّؾ١ؾ ـ  اٌف١شٚص آثبدٞ ـ  داس اٌؾذ٠ش . ) ػٕب ( 2)

 (  ٌغبْ اٌؼشة ) ػٕب ( 3)
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فممرافعي مقاؿ بعنواف )استنوؽ  ،كتابيو )وحي القمـ( و )تحت راية القراف(
يظير وفييا  ،اببالشأحد ف الكاتب و بيية جاءت نيايتو حوار  ،الجمؿ(

سار بيف الناس الذي تراثي العنواف المقالة عنواف و سبب اختيار العنواف 
وىي عمى كؿ  ،لقد ُقتمت ُروحية الزواج" حيث يقوؿ: ،(1مسار المثؿ )
 فمف القاتؿ يا صاحبنا المحامي؟ ،حاؿ جريمة قتؿ

 قاؿ الشاب: ىو كؿ رجؿ عزب.ػػ 
 قمت: فما عقابو؟ػػ 
 فسكت، ولـ يرجع إلي جواًبا.ػػ 
 قمت: كأني بؾ قد تأىمت وخالؾ ذـ، فما عقابو؟ػػ 

                                                 

ن ٚاٌّغض١ت ثضٓ ػٍضظ ( ٚأطً ِؼشثٗ أٔٗ " وبْ ؽشفخ ػٕذ ثؼضغ اٌٍّض1ٛ)

 ٠ٕشذٖ: اٌط٠ًٛ

 ٚلضضذ أرٕبعضضٝ اٌٙضضُ ػٕضضذ اؽزؼضضبسٖ
 

 ثٕضضضبط ػ١ٍضضضٗ اٌظضضض١ؼش٠خ ِىضضضذَ 
 

 و١ّضضضضذ وٕضضضضبص اٌٍؾضضضضُ أَ ؽ١ّش٠ضضضضخ
 

 ِٛاشضضىخ رٕفضضٟ اٌؾظضضٝ ثّضضضٍُ 
 

ٚل١ً: ئْ  ،ألْ اٌىٕبص ِٓ طفبد اإلٔبس ،فمبي ؽشفخ : ) اعزٕٛق اٌغًّ (

 () اعزٕٛق اٌغًّ ق خبطخ فىبْ لٌٛٗاٌظ١ؼش٠خ عّخ ال ٠ٛعُ ثٙب ئال إٌٛ

 ،ػٕذ٘ب ٠ؼشة ٌٍّخٍؾ اٌزٞ ٠ىْٛ فٟ ؽذ٠ش صُ ٠ٕمً ئٌٝ غ١شٖ ٠ٚخٍطٗ ثٗ

لبي اٌى١ّذ: "  ،ٌّٚٓ ٠ظٓ ثٗ غٕبء ٚعٍذاً صُ ٠ىْٛ ػٍٝ خالف رٌه

 (1")اٌط٠ًٛ

حً  َٙضضضضَّ َِ  ُْ َّْ فضضض١ى ُُ ٌضضضٛ أ  َ٘ضضضضصرُى

 

ق   َٛ ضضضضضضشُد را اٌزَّأ١ْٔضضضضضضش فبْعضضضضضضزَٕ ٚروَّ

 ًْ  اٌَغّضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

 
ـ أثٛ اٌمبعُ ِؾّٛد ثٓ ػّش اٌضِخششٞ ـ  اٌّغزمظٝ فٟ أِضبي اٌؼشة

، ٚفظً اٌّمبي 159/  1987ث١شٚد ـ اٌطجؼخ اٌضب١ٔخ،  –داساٌىزت اٌؼ١ٍّخ 

فٟ ششػ وزبة األِضبي أثٛ ػج١ذ اٌجىشٞ ـ رؾم١ك د ئؽغبْ ػجبط ـ ِإعغخ 

 . 192ـ  190/  1 1971ث١شٚد ـ األٌٚٝ  -اٌشعبٌخ ٌجٕبْ 
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فميعاقبيـ الشعب  ،قاؿ: إلى أف تبمغ الحكومة أو أف تعاقب ىؤالء العزابػ 
 بتسميتيـ "أرامؿ الحكومة" واحدىـ: رجؿ أرممة حكومة.

 ،مةثـ قاؿ: الميـ يسرىا وال تجعمني رجاًل بغمطتيف: غمطة في نساء األ
 (1" )وغمطة في ألفاظ المغة.

وفيو يبدو مف العنواف أف  ،ولمرافعي مقاؿ بعنواف ) فمما أدركو الغرؽ (
الرافعي قد وضع القصص القرآني نصب عينيو وىو يضع قصتو عمى 

في عدـ قبولو دعوة  ،فيو يشبو طو حسيف بفرعوف مصر ،لساف الحيواف
حيث   ،ف الكريـآر القر حتى أدركو الغرؽ كما صو  ،موسى عميو السالـ

ـْ ِفْرَعْوُف َوُجُنوُدُه َبْغًيا  يقوؿ تعالى :}َوَجاَوْزَنا ِبَبِني ِإْسرَاِئيَؿ اْلَبْحَر َفَأْتَبَعُي
َوَعْدًوا َحتَّى ِإَذا َأْدَرَكُو اْلَغَرُؽ َقاَؿ آَمْنُت َأنَُّو اَل ِإَلَو ِإالَّ الَِّذي آَمَنْت ِبِو َبُنو 

  (2)ِمَف اْلُمْسِمِميَف { ِإْسرَاِئيَؿ َوَأَنا
ولكف لما كاف مقررا سمفا أف ينتيج الرافعي طريقة كميمة ودمنة ػ عمد إلى  

فيداه تفكيره إلى  ،مثؿ قريب تكوف نيايتو في الماء كما حدث لفرعوف
تدرج بيا غرورىا حتى ظنت أنيا تممؾ عالـ  قصة سمكة مغرورة 

ف غضبيا فنامت اضطجعت عمى الماء تسكف م فكاف أف "،البحار
 ،فما أحست إال الشبكة وقد أخذتيا ،واسترخت.فمر بيا زورؽ صيد

فمما  ،وجعمت تختبط عالية سافمة ال ترى مذىبًا وال مفرِّا فغاصت في الماء
فواهلل ما قمت  ،دعيني ،الجيد قالت: أيتيا الشبكة أعياىا ذلؾ وبمغ منيا

 وال النير ميراث أبي!وال البحر ميراث أعمامي  إف المحيط ميراث أجدادي
قاؿ: مثؿ طو حسيف في كتابو لمدير  قاؿ كميمة: فمثُؿ َمف ىذا يا دمنة؟

                                                 

 192/  1( ٚؽٟ اٌمٍُ 1)

 90ظ : ( عٛسح 2ٔٛ٠)
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 (1) " الجامعة. . .
يبدو أف الرافعي قد استقى  ،ولمرافعي مقاؿ بعنواف ) شيطاف وشيطانة (

( حيث روى الطبراني بسنده َعْف َأْسَماَء عنوانو مف حديث المصطفي )
ـَ الر َجاُؿ َقاَلتْ  ،بنِت َيِزيدَ  : ُكنَّا ِعْنَد ِعْنَد َرُسوِؿ المَِّو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّ
َأْو َعَسى  ،َفَقاَؿ : َعَسى َرُجٌؿ ُيَحد ُث ِبَما َيُكوُف َبْيَنُو َوَبْيَف َأْىِموِ  ،َوالن َساءُ 

َفُقْمُت : ِإي َوالمَِّو َيا  ،اْلَقْوـُ  اْمرََأٌة ُتَحد ُث ِبَما َيُكوُف َبْيَنَيا َوَبْيَف َزْوِجَيا َفَأَرَـّ 
نَُّيفَّ َلَيْفَعْمفَ  ،َرُسوَؿ المَّوِ  ـْ َلَيْفَعُموَف َواِ  َفِإفَّ ِمْثَؿ َذِلَؾ ِمْثَؿ  ،َقاَؿ:َفال َتْفَعُموا ،ِإنَُّي

 (2َفَغِشَيَيا َوالنَّاُس َيْنُظُروَف") ،َشْيَطاٍف َلِقَي َشْيَطاَنٍة ِفي َظْيِر الطَِّريؽِ 
شغمني ما شغؿ الناس مف حديث الجامعة  ؿ عمى ذلؾ قوؿ الرافعي "ويد

وديف يخمص  ،المصرية وما أراده طمبتيا مف ورع يحجزىـ عف محاـر اهلل
فال يكوف لفظ المسمـ عمى المسمـ كأنو مكتوب  ،بو اإليماف إلى قموبيـ

تطييرًا لمطباع  ،عمى ورقة؛ ثـ ابتغوه مف الفصؿ بيف الشباف والفتيات
وتوفيرًا  ،وبعًدا عف مطية اإلثـ ،واتقاء لسوء المخالطة ،ازع النفسونو 

 ألسباب الرجولة عمى الرجؿ ولصفات األنوثة عمى األنثى.
ونظرت في األلفاظ  ،واستقصيت وبالغت ،وقرأت كؿ ما نشرتو الصحؼ

ومعانييا ومعاني معانييا؛ وكنت قبؿ ذلؾ أتتبع باب "فالف وفالنة" في 
ة التي تكتب عف حوادث االختالط في الجامعة وتسمى المجالت األسبوعي

 (3" )األسماء وتصؼ األوصاؼ وتذكر النوادر
                                                 

 135، 134(رؾذ سا٠خ اٌمشآْ طـ  1)

(اٌّؼغُ اٌىج١ش ـ ع١ٍّبْ ثٓ أؽّذ ثٓ أ٠ٛة أثٛ اٌمبعُ اٌطجشأٟ ـ رؾم١ك: 2)

 –٘ـ  1404ؽّذٞ ثٓ ػجذ اٌّغ١ذ اٌغٍفٟ ـ ِىزجخ اٌض٘شاء / اٌّٛطً 

 . 162/  24َ ـ اٌضب١ٔخ، 1983

 . 144/  3( ٚؽٟ اٌمٍُ 3)
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بما  ،لممقالةيجعمنا عمي يقيف مف أف العنواف بمثابة اليوية  ما سبؽكؿ 
أنو عتبة النص األولى التي أراد ليا الكاتب أف تأخذ القارئ برفؽ إلى 

يريد ليا أف تستقر في ذىف كما أنو يمثؿ الخالصة التي  ،عمؽ النص
 بعد فراغو مف قراءة النص . ،القارئ

 ثانيا ـ االستدعاء يف املعاجلة :

المعجػػـ القرآنػػي والسػػني والتراثػػي عمػػى وجػػو  اسػػتمياـ  إلػػىيميػػؿ الرافعػػي 
؛ حيث يتكئ الكاتب في كثير مف المػواطف عمػى لفظػة أو عبػارة مػف  العمـو

أو عمى حكمػة  ،ف الحديث الشريؼأو عمى كممة أو جممة م ،القرآف الكريـ
البديع لخدمة مع استعماؿ بعض  ،أو مثؿ أو بيت شعر مف مأثورات العرب
وبعضػو يػأتي  ،كالسجع والجناس ،الجانب البياني المتصؿ بروعة الصياغة

 (1) لخدمة الجانب المعنوي الجانح إلى توليد األفكار كالمقابمة والتورية.
أساليب القرآف الكريـ التي أجاد خداـ ت براعة الرافعي في استوقد ظير 

في قولو مف  عمى النحو الذي يبدو جميا  ،توظيفيا في خدمة السياؽ
" ولما انطبؽ المنقار عمييا قالت: آمنت أنو ال إلو : مقالة )كفر الذبابة(
 (2إال الذي خمؽ البطة")

حتى  ،فيو يستدعي بيذه الجممة قصة حاكـ مستبد طالما استبد بقومو
يـ : انأ ربكـ األعمى ػ يستدعييا الرافعي ليبيف عف طريؽ نيايتو قاؿ ل

إذ انو لما قاؿ فرعوف عندما أدركو الموت :   ،كيؼ تكوف نياية كؿ طاغية
 ،)َآَمْنُت َأنَُّو اَل ِإَلَو ِإالَّ الَِّذي َآَمَنْت ِبِو َبُنو ِإْسرَاِئيَؿ َوَأَنا ِمَف اْلُمْسِمِميَف (

 ،فظنت نفسيا شيئا مذكورا ،التي دخميا الغرورافرة قالت ىذه الذبابة الك

                                                 

 388، 387( رطٛس األدة اٌؾذ٠ش فٟ ِظش طـ 1)

 . 214/  2( ٚؽٟ اٌمٍُ 2)
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ووقعت في فـ بطة صغيرة   ،فمما داىميا المصير ،وأخذت تصوؿ وتجوؿ
 " آمنت أنو ال إلو إال الذي خمؽ البطة "قالت :  ،خرجت مف البيضة حديثا

ويدخؿ  ،استدعاء حدث تراثي أو طرفة يؤكد بيا شيئا إلىوقد يمجأ الرافعي 
الجماؿ  ) فيعمى النحو الذي حدث في قولو  ،عمى قارئوبيا البيجة 

قمت: زعموا أف جحا ذىب  ،ثـ قالت: ما ىو "ال شيء" جحا؟: " ( البائس 
ثـ رأى في  ،فَبَيَظو الِحْمؿ وبمغ بو المشقة ،وحمؿ فوؽ ما يطيؽ ،يحتطب

فقاؿ الرجؿ: كـ تعطيني إذا أنا حممت عنؾ؟  ،طريقو رجاًل أبمو فاستعاف بو
 أعطيؾ "ال شيء". قاؿ: رضيت. قاؿ:

فقاؿ: أعطني أجري، قاؿ جحا:  ،ثـ حمؿ األبمو وانطمؽ معو حتى بمغ الدار
وىذا يقوؿ: أخذت؛ فمبَّبو الرجؿ  ،لقد أخذتو. واختمفا: ىذا يقوؿ: أعطني

وعمى وجيو َرْوَءة  ،وكانت بالقاضي ُلوثة ،ومضى يرفعو إلى القاضي
فمما سمع الدعوى قاؿ  ،عف نفسو تخبرؾ عنو قبؿ أف يخبرؾ 1الُحْمؽ

قاؿ جحا في نفسو: لقد  ،لجحا: أنت في الحبس أو تعطيو "الال شيء"
احتجت لعقمي بيف ىذيف األبمييف؛ ثـ إنو أدخؿ يده في جيبو وأخرجيا 

وقاؿ لمرجؿ: تقدـ وافتح يدي، فتقدـ وفتحيا. قاؿ جحا: ماذا فييا؟  ،مطبقة
خذ "ال شيئؾ" وامض، فقد برئت قاؿ الرجؿ: "ال شيء".فقاؿ لو جحا: 

فقاؿ لو القاضي: َمْو! أنت أقررت أنؾ  ،ذمتي.قالوا: فذىب الرجؿ يحتج
 (1).وىو أجرؾ فخذه وال تطمع في أزيد مف حقؾ! ،رأيت في يده "ال شيء"

 ثالثا ـ شعرية اللغة :

في  الرافعيمتاز بيا أسموب ية المغة مف أىـ الميزات التي ػتعد شعري
أف مثال سوغ لكثير مف أنصار قصيدة النثر  األمر الذي ،يةالنثر  توكتاب

                                                 

 . 256،257(اٌّشعغ اٌغبثك / 1) 
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كتبيا العاطفية التي  كتاباتاليستشيدوا في التأصيؿ العربي ليذا الموف ب
السحاب  أوراؽ الورد ( و ) رسائؿ األحزاف ( و ) ضمنيا كتبو )و  الرافعي

ذلؾ أف أسموبو الشعري كاف يفرض  ،األحمر ( وغيرىا مف مؤلفات الرجؿ
وكثير مف الكتاب "  ،في كثير مف األحياف تو وخواطرهعمى مقاال  نفسو

ومف ثـ فال فرؽ بيف األلواف األدبية ما  ،يصموف بكتابتيـ إلى ىذه الغاية
إف الوزف والنغـ والموسيقى عناصر ىامة في  ،داـ التأثير ىو الغاية

وقد تجد في بعض القطع النثرية  ،الشعر لدى كؿ األمـ وفي كؿ المغات
 ،أو نثرًا شعرًيا ،ويسمى ذلؾ شعرًا منثورًا ،ة أو أكثر مف سمات الشعرسم

 (1)"  ولكنو ليس الشعر عمى أية حاؿ
حيف يريد أف يصؼ شعورا شعرية المغة  لىإيميؿ والواضح أف الرافعي كاف 

أو يرى  ،يرى أف مفردات المغة ال تساعد في رسمو كما يحسو ىو ،غامضا
ىدارا لعمؿ  ،مألوفة ضياعا لقيمتو الفنيةأف في تحديده بالمفردات ال وا 

عمى النحو الذي  ،الذائقة والخياؿ في نفس األديب والمتمقي في آف معا
وليا ابتسامة "  يبدو مثال مف قولو في مقالة ) عروس تزؼ إلى قبرىا ( :

غريبة الجماؿ؛ إذ ىي ابتسامة آالـ أيقنت أنيا موشكة أف تنتيي! 
انو واقفا في يده الساعة جّ السجيف قد رأى س روح ليا مثؿ فرحابتسامة 

 (2!) يرقب الدقيقة والثانية ليقوؿ لو: انطمؽ
 ،ودخمت أعودىا فرأت كأنني آت مف الدنيا، وتنسمت مني ىواء الحياة" 

                                                 

( ٔشأح إٌضش اٌؾذ٠ش ٚرطٛسٖ د. ػّش اٌذعٛلٟ ـ داس اٌفىش اٌؼشثٟ ـ 1)

( ٠ٕٚظش : أ٘ذٜ عج١ً ئٌٝ ػٍّٟ اٌخ١ًٍ ـ  226ِــ  )ص: 2007 -٘ـ 1428

٘ـ( ـ ِىزجخ اٌّؼبسف ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ ـ 1360د. ِؾّٛد ِظطفٝ )د 

 .127َ طـ 2002 -٘ـ 1423، األٌٚٝ

 . 127/  2(  ٚؽٟ اٌمٍُ 2)
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يعرؼ أف الدنيا كممة  ،ومف غير المريض المدنؼ كأنني حديقة ال شخص!
 ،ض المشفي عمى الموتليس ليا معنى أبًدا إال العافية، مف غير المري

 (1")يعيش بقموب الناس الذيف حولو ال بقمبو؟
وكاف ذووىا مف رىبة القدر الداني كأنيـ أسرى حرب أجمسوا تحت جدار " 

يريد أف ينقض! وكانت قموبيـ مف فزعيا تنبض نبضا مثؿ ضربات 
 (2")المعاوؿ

 مشيديف أظيرا ما عميو ،إنيا ثالث صور شعرية لثالثة مشاىد مختمفة
ومشيد  ،في صورة السجيف والمريض ،العروس مف صورة جسدية ونفسية

وباتوا في  ،ىؿ الذيف رافقوا العروس في رحمة المرضأظير صورة األ
وكيؼ صورىـ بصورة  ،المشفى يترقبوف بيف عشية وضحاىا خبر وفاتيا

 الذيف باتوا يترقبوف خبر إعداميـ بيف عشية وضحاىا .أسرى الحرب  
مجأ الرافعي إلى التشبيو ليحمؿ عنو تبعات ي الشاعرية حيفتظير ىذه  كما

الوصؼ لما دؽ مف األمور النفسية التي ال تستطيع بعض المفردات أف 
عمى النحو الذي يبدو في قوؿ الرافعي في وصؼ الطائشة في  ،تستوعبيا

 ،مسترسؿ في مرحو ،وليا طبع شديد الطرب لمحياةمقالو ) الطائشة ( " 
لو أثقمَتو بجبؿ لخؼ بالجبؿ؛ تحسبيا دائًما سكرى تتمايؿ  ،خفيؼ َطيَّاش
 (3" )كأف أفكارىا المرحة ىي في رأسيا أفكار وفي دميا خمر ،مف طربيا

اجتمع في قولو : "  ،وقد أعد لألضحية ،انظر اليو وىو يصؼ أحد الخراؼ
 ،ليمة األضحى خروفاف مف األضاحي في دارنا: أما أحدىما فكبش أقرف

                                                 

 . 128/  2(  اٌّشعغ اٌغبثك 1)

 . 128/  2(  اٌّشعغ اٌغبثك 2)

 . 146/  1( ٚؽٟ اٌمٍُ 3)
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وقد انتيى ِسَمنو حتى  ،رأسو مف قرنيو العظيميف شجرة السنيفيحمؿ عمى 
ا ،ضاؽ جمده بمحمو فإذا تحرؾ خمتو سحابة  ،وَسحَّ بدنو بالشحـ َسحِّ

وييتز شيء منيا في شيء؛ ولو َواِفرة يجرىا  ،يضطرب بعضيا في بعض
قد  ،فإذا رأيتيا مف بعيد حسبتيا حماًل يتبع أباه؛ وىو أصوؼ ،خمفو جرا
فإذا مشى تبختر فيو تبختر الغانية في  ،و واستكثؼ وتراكـ عميوسبغ صوف

كأنما يشعر مثؿ شعورىا أنو يمبس مسرات جسمو ال ثوب جسمو؛  ،ُحمَّتيا
ويعموىا مف ىامتو كالبرج  ،وىو مف اجتماع قوتو وجبروتو أشبو بالقمعة

 ،األبطاؿ الحربي فيو مدفعاف بارزاف، وتراه أبًدا ُمَصع رًا خدِّا كأنو أمير مف
ال يخرج أحد مف  ،إذا جمس حيث كاف شعر أنو جالس في أمره ونييو

 (1) نييو وال أمره.
لقد انتقؿ بنا  الرافعي في ىذا المشيد مف مجرد وصؼ سطحي لمخروؼ 

لى لوحة فنية  تذخر بصنوؼ الصور التي خرج بيا الخروؼ مف حيز إ
 ،الغانية في زينتيافوجدناه يتبختر تبختر  ،لى حيز البشريةإالحيوانية 

 بطاؿ .وجدناه يصعر خده  كأنو بطؿ مف األو 
وقاؿ أبي ليا: إف قاؿ عمى لساف أرمانوسة تدافع عف الديف االسالمي : 

ىذا الديف سيندفع بأخالقو في العالـ اندفاع العصارة الحية في الشجرة 
الجرداء؛ طبيعة تعمؿ في طبيعة؛ فميس يمضي غير بعيد حتى تخضّر 

وترمي ظالليا؛ وىو بذلؾ فوؽ السياسات التي تشبو في عمميا الدنيا 
الظاىر الممفؽ ما يعد كطالء الشجرة الميتة الجرداء بموف أخضر ... 

ف كاف لوف يشبو لوًنا ... ،شتاف بيف عمؿ وعمؿ  (2) وا 

                                                 

 .55، 54/ 1(اٌّشعغ اٌغبثك 1)

 18، 17/ 1(اٌّشعغ اٌغبثك 2)
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د بمغ مف إخالص الرافعي لمفصحى أنو " اىتـ بأف يباعد بيف كتابتو وق
فميس منطقيا أف يشير  ،ى عربيتو وذودا عنياحرصا عم ،وبيف ىذا الوافد

ثـ يضعؼ في الممارسة العممية  ،قممو في وجو مف يتيجموف عمييا
فييجرىا أو يمزجيا بما ليس منيا مزجا يناؿ مف مكانتيا ....بؿ إنو ليعمد 

لى الكممة الوافدة التي أصبحت ىي الجارية عمى إفي كثير مف كتاباتو 
 ،ذلؾ إلىما يقابميا في العربية بعد التنبيو ألسنة القـو فيتصدى ليا ب

المساف مف الكممات الغازية وتخميص  ،حرصا منو عمى إقرار الكممة العربية
 (1)الدخيمة " 

قاؿ "الدكتور محمد": واجتمعنا ومف ذلؾ قولو في مقاؿ ) األجنبية ( : " 
 فراع ذلؾ صاحبة مثواي. فقمت ليا: إف ىينا ،في الدار التي أنزؿ فييا

 (2)"  فال تجزعوا ،ليمة مصرية ستحتؿ ليمتكـ ىذه في مدينتكـ ىذه
صاحبة المثوى ىي حيث قاؿ في الحاشية في تفسير ) صاحبة مثواي ( " 
يقوؿ العربي: مف  ،ربة البيت الذي ينزؿ فيو الضيؼ ومف كاف في حكمو
 كانت صاحبة مثواؾ؟ فتطمؽ عمى صاحبة البنسيوف.

إف البناء كأنما و ) رؤيا في السماء ( : "ومف ذلؾ أيضا قولو في مقال
 ،يحيا بروح المرأة التي تتحرؾ في داخمو؛ وما داـ ىو الذي يحفظيا لمرجؿ

تمبسو فوؽ ثيابيا مف فوؽ جسميا. وانظر  فيو في عيف الرجؿ كالُمْطَرؼ
وبيف أف تراه  ،كـ بيف أف ترى عيناؾ ثوب امرأة في يد الدالؿ في السوؽ

 (3)" ! سوعيناؾ يمبسيا وتمب

                                                 

 . 162، 161(ِظطفٝ طبدق اٌشافؼٟ أد٠جب ئعال١ِب طـ 1)

 224/ 1(ٚؽٟ اٌمٍُ 2)

 200/ 1(اٌّشعغ اٌغبثك 3)
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المطرؼ: رداء مف خز فيو حيث فسر ) المطرؼ ( في الحاشية بقولو : " 
 . وىو المسمى "الروب" ،نقوش تمبسو المرأة في دارىا

لمفصحى وجياده المستميت في الدفاع  الرافعي عمى الرغـ مف إخالصو 
وكؿ  ،مفردات عامية متعمدة في مواطف كثيرة مف إبداعو تظير ػ عنيا 

منزلة الطغاة مف المموؾ وتنزيال لخصمو  ،منو في السخريةذلؾ إمعانا 
ترددت كثير عمى النحو الذي يبدو في معاركو ضد العقاد حيث  ،والحكاـ

عمى النحو الذي يبدو في قولو عف العقاد :  ،مف المفردات والجمؿ العامية
" وقولو :  (2)وقولو : " أديب فالصو "   (1)" مجدد إيو وىباب إيو " 

عمى الرغـ مف سخريتو المقزعة الفصيحة التي  ،(3)وابور"   عطاشجي
عمى النحو الذي يبدو في قولو : " لو بصؽ ابف  ،(كاريكاتورية)تفيض 

 (4)"  الرومي لغرؽ العقاد في بصقتو 
  رابعا املفارقة :

وعقد  ،قد شقت طريقيا عبػر عصور األدب العربيال شؾ أف المفارقة 
ف كانت كمصطمح  ،دات التعاوف المشترؾمعيا الشعر كثيرا مف معاى وا 

في كثير مف المصطمحات األدبية  نقدي لـ تجد مف يمـ أشتاتيا المتناثرة
لـ يعرفو بمغاء العرب عمي ىذا  ،فالمفارقة " فف بالغي بكؿ تأكيد ،األخرى

ف كانوا قد أحسوا بخصوصية الكالـ الذي  ،النحو مف التحديد الحديث لو وا 
ومف ىنا  ،أو يقوؿ شيئا ويعني شيئا آخر ،ديد المعنييراوغ وييرب مف تح

                                                 

 . 19( ػٍٝ اٌغفٛد طـ 1)

 53( اٌغبثك طـ 2)

، 39، 37، 36، 34، 27، 25، 21، 20. ٠ٕٚظش طـ  58( اٌغبثك طـ 3)

47 ،48 ،50 ،52 ،53 ،58 ،107 ،111  . 

 .  19( اٌغبثك  طـ 4)
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 (1)كاف كالميـ عف التيكـ والسخرية ولطائؼ القوؿ " 
 ،تفترض مف المخاطب ازدواجية االستماع ،" صيغة مف التعبير المفارقةف

بمعني أف المخاطب يدرؾ في التعبير المنطوؽ معني عرفيا يكمف فيو مف 
في ىذا السياؽ  –رؾ أف ىذا المنطوؽ ومف ناحية أخري فإنو يد ،ناحية
ويعني ذلؾ أف ىذا  ،ال يصمح معو أف يؤخذ عمي قيمتو السطحية –بالذات 

وىو معني  ،يحدده الموقؼ التبميغي ،المنطوؽ يرمي إلي معني آخر
تتحدد المفارقة في  ثـومف  (2)مناقض عادة ليذا المعني العرفي الحرفي " 

باألحري  –أو  ،لصالح المعني اآلخر ،ـأنيا " رفض المعني الحرفي لمكال
   (3)المعني الضد الذي لـ يعبر عنو " –

: "قوؿ شيء بطريقة تستثير ال تفسيراً بأنيا  سي مويؾ( )ديعرفيا وقد 
 (.4بؿ سمسمة ال تنتيي مف التفسيرات المغايرة") ،واحداً 

 في توظيؼ قبرىا ( إلى عنا ما قمناه في مقالة ) عروس تزؼ  اليس بعيد
فاسـ  ،مثالفي داللة كممة مبروؾ كتوظيؼ المفارقة  ،مفرداتو القصصية

 ،الرواية التي رأى إعالناتيا معمقة عمى جدراف القرية ) مبروؾ (
والمحموؿ في الجنازة عروس لـ تفرح بقوؿ أىميا وأحبابيا ليا ) مبروؾ 

                                                 

 1987عجزّجش (  –(  ) ئثش٠ً  4 ،3ػذد)    7ِغٍخ فظٛي : ِغٍذ  (1)

 .  140ٔج١ٍخ ئثشا١ُ٘ طـ اٌّفبسلخ ( )

َ 1994(اٌّفبسلخ اٌمشآ١ٔخ د / ِؾّذ اٌؼجذ ـ  داس اٌفىش اٌؼشثٟ، األٌٟٚ 2)

 . 15طـ 

 . 133ِمبي ) اٌّفبسلخ( : ٔج١ٍخ ئثشا١ُ٘ طـ  (3)

( ٠ُٕظش: ِٛعٛػخ اٌّظطٍؼ إٌمذٞ: اٌّفبسلخ ٚطفبرٙب، رأ١ٌف/ )دٞ عٟ 4)

ٌؼشث١خ ٌٍذساعبد ٚإٌشش، ٠ِٛه ( رشعّخ/ػجذ اٌٛاؽذ ٌإٌإح، ـ اٌّإعغخ ا

 .161َ، طـ1993اٌطجؼخ األٌٚٝ 
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عمى العرس ( ونطقيا بالشيادة ونضارة وجييا يوجب عمى مف شاىد ذلؾ 
 يقوؿ ليا ) مبروؾ ( .أف 

كما أف عنواف المقالة نفسو )عروس تزؼ إلى قبرىا ( يوحي بيذه 
بما  ،خريف الذيف يبرز إحدىما فداحة اآلعند تخيؿ المشيد ،المفارقة 

زوجيا في أزىى  إلىفالعروس يفترض أف تزؼ  ،يحقؽ صدمة المتمقي
وىي تدخؿ لونيا الذي يؤنسيا  إاللكنيا ال تأخذ مف ىذه الحمة  ،حمة 
 ،فنيا وقد لعبت المفردة ) تزؼ ( دورىا في ممارسة خداعنا خداعا  ،القبر 

فمـ نفؽ إال عندما  ،ظننا معو أف العروس تسير في اتجاىيا المعيود 
 صدمتنا المفردة ) قبرىا ( بكؿ ما فييا مف قسوة وشراسة .

 ،ةيركز الكاتب عمى مفارقة تصويرية جيد ،وفي مقالة أحالـ في الشارع
 ،رسـ فييا صورة شعرية لطفميف فقيريف يناماف عمى أعتاب إحد البنوؾ

مى عتبة "البنؾ" ناـ الغالـ وأختو عحيث يقوؿ :    ،البرودة في جو قارس
ويمتحفاف جوا رخاميا في برده وصالبتو عمى  ،يفترشاف الرخاـ البارد

 جسمييما.
عضيا عمى الطفؿ متكبكب في ثوبو كأنو جسـ ُقّطع وُركمت أعضاؤه ب

والفتاة  ، رمي الرأس مف فوقيا فماؿ عمى خدهو  ،وسجيت بثوب ،بعض
بدأىا المصور ثـ أغفميا إذ لـ  ،كأنيا مف اليزاؿ رسـ مخطط المرأة

تعجبو. كتب الفقر عمييا لألعيف ما يكتب الذبوؿ عمى الزىرة: إنيا صارت 
 قشِّا.

كب ضوء القمر أو كميتة في صورة نائمة؛ وقد انس ،نائمة في صورة ميتة
وبقي وجو أخييا في الظؿ؛ كأف في السماء ممًكا وجو  ،عمى وجييا

إذ عرؼ أف الطفؿ ليس في وجيو عالمة ىـ؛ وأف  ،المصباح إلييا وحدىا
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 (1) .في وجييا ىي كؿ ىميا وىـ أخييا
وتموح المفارقة فجة أيما فجاجة حيف يوضح الرافعي أف ىذيف الطفميف ال 

ىما يناماف عمى أعتاب خزانة حديدية ممؤىا و  ،يجداف ما يسد الرمؽ
يا عجًبا! بطناف جائعاف في أطمار بالية حيث يقوؿ الرافعي :  ،الذىب

ثـ ال يكوف وسادىما إال عتبة البنؾ! ُتَرى مف  ،يبيتاف عمى الطََّوى واليـ
الذي لعف "البنؾ" بيذه المعنة الحية؟ ومف الذي وضع ىذيف القمبيف 

لؾ ليثبت لمناس أف ليس البنؾ خزائف حديدية يممؤىا الفارغيف موضعيما ذ
 (2) ولكنو خزائف قمبية يممؤىا الحب؟ ،الذىب

وقمة المفارقة في المقاؿ تأتي في نياية المقالة حيف يتخيؿ الطفالف في 
ىا أنا ذا قد صرت مديرًا أُعس في  المناـ أنيما مف أبناء الباشا : "
ـ.مف أرى؟ ىذا طفؿ وأختو عمى عتبة الطريؽ بالميؿ وأتفقد الناس ونوائبي
ال  ،قـ يا بني ،في دنيا تمزقت عمييما ،البنؾ في حياة كأىداميما المرقعة

تقوؿ: إنؾ ما  تقوؿ: اسمؾ أحمد، واسـ أختؾ أمينة؟ ،ُتَرْع إنما أنا كأبيؾ
؟ ،نمت مف الجوع  ولكف مضمضت عينؾ بشعاع النـو

تكما األياـ دقا وطحنتكما يا ولدّي المسكينيف، بأي ذنب مف ذنوبكما دقّ 
وبنت فالف باشا  ،وبأي فضيمة مف الفضائؿ يكوف ابف فالف باشا ،طحنا

ما الذي ضر الوطف منكما  ،في ىذا العيش الميف يختاراف منو ويتأنقاف فيو
 وما الذي نفع الوطف منيما فيعيشا؟ ،فتموتا

أممكيا إف كنَت يا بني ال تممؾ لنفسؾ االنتصار مف ىذه الظميمة فأنا 
نما أنا المظمـو إلى أف تنتصر،لؾ نما أنا الضعيؼ إلى أف آخذ لؾ  ،وا  وا 

                                                 

 71/  1(ٚؽٟ اٌمٍُ 1)

 73/  1(اٌّشعغ اٌغبثك 2)
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 الحؽ.
يا ىذا عميؾ أخاؾ أحمد ولتكف بو  إلي يابف فالف باشا وبنت فالف باشا.

 ،أنفرة مف اإلنسانية ،أتأبياف عميؾ أختؾ اآلنسة أمينة. ،ويا ىذه ،حفيِّا
؟!  ًما قانوف الكممة الواحدةدائ ،أحقِّا بال واجب ،وتمرًدا عمى الفضيمة

ُخمقتما أبيضيف سخرية مف القدر وأنتما في النفس مف أْحبوَشة الزنج 
 ومناكيد العبيد.

ليو حراسة  ،ورفع أحمد يده.وكاف الشرطي الذي يقـو عمى ىذا الشارع وا 
وقبؿ  ،فانتيى إلييما في تمؾ المحظة ،قد َتَوسََّنيما ودخمتو الريبة  البنؾ

عادة المدير بالصفعة عمى وجو ابف الباشا وبنت الباشا كاف أف تنزؿ يد س
فوثب قائًما واجتذب أختو وانطمقا َعْدَو الخيؿ  ،ىذا الشرطي قد ركمو برجمو

 مف أْلُيوب السوط.
 (1) وتمجدت الفضيمة كعادتيا! َأْف مسكيًنا حمـ بيا.

 ،يا نصاب إلىإف المفارقة في النص قد بدأت حمما رد الكاتب فيو الدنيا 
لكف االنتصار لمجوعى لـ يُرؽ حتى  ،وأعاد فييا الحياة سيرتيا األولى 

ولعبت الحبكة القصصية دورىا في إحساسنا  ،لمحمـ فقرر أف ينبذىما 
إذ في المحظة التي رفع فييا المدير يده ليصفع ابف  ،بجسامة المفارقة 

محظة ركميما أحمد وأختو ػ في ذات الالباشا وبنت الباشا ألنيما لـ يؤويا 
  .وييروال بعيدا بحثا عف حمـ جديد ،الشرطي ليفيقا مف حمميما مذعوريف 

 
 
 

                                                 

 (76،77/ 1(ٚؽٟ اٌمٍُ )1)
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 خامتة البحث
توصػػػػػؿ البحػػػػػث فػػػػػي تقنيػػػػػة ) التشػػػػػويؽ ( فػػػػػي مقػػػػػاالت الرافعػػػػػي إلػػػػػى 

 مجموعة مف النتائج نجمميا فيما يأتي : 
  لجأ الرافعي إلى التشويؽ النثري كوسيمة مف الوسائؿ التي تساعده في

بيدؼ التأثير في قموب قرائو ؛ رغبة في االصالح والتقويـ  ،صنعتوإحكاـ 
 الوصوؿ إلى مكانة عميا بيف األدباء في ىذه اآلونة وأمال في ،مف ناحية

 ،طالما أنو لـ يستطع أف يحقؽ ىذه المكانة في الشعر ،مف ناحية أخرى
عمى مقاالتو مزيدا مف الجودة رغبتو في كتابة القصة قد أضفت و 

أحدثت لونا مف التغيير غير النمطي في بنية المقالة عند حيث  ،ميةوالدرا
 . فقرأنا المقالة بنكية القصة الرجؿ
  كانت المعارؾ األدبية التي خاض غمارىا الرافعي محرضا مف

مف نثره  وجعمت ،المحرضات التي دفعتو إلى التجديد في وسائمو الفنية
مف أجؿ إبيار  ،مف ثقافة يستعيف بكؿ ما حصؿ الكاتب ،لونا فنيا فريدا

ومف ثـ كاف الرافعي يمتـز لغة الحوار في ىذه  ،قارئو والسيطرة عميو
وأحيانا أخرى تظير عمى حيف  ،وأحيانا يميؿ إلى الرمز ،المعارؾ أحيانا

عمى الرغـ مف إخالصو لمفصحى  ،غفمة منو مفردات عامية متعمدة
 ،ا منو في السخريةوكؿ ذلؾ إمعان ،وجياده المستميت في الدفاع عنيا

 وتنزيال لخصمو منزلة الطغاة مف المموؾ والحكاـ .

 إذ طالما  ،لـ يكف التشويؽ القصصي ينفصؿ عف التشويؽ التعبيري
فاستدعاء التراث يصاحب  ،ف في المقالة الواحدة عند الرافعياتواتر المون

يب بؿ إف المقالة الواحدة كانت تتواتر فييا أسال ،الحوار والسرد القصصي
في  ،فنجد الحوار ممتزجا بالسرد ،متتعددة مف الصنؼ التشويقي الواحد
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والمغة الشاعرة تصاحب استدعاء التراث  ،رواية القصة عمى لساف الحيواف
ما ذكر منيا  ،مما يبرىف عمى أف أصناؼ التشويؽ مجتمعة ،والسخرية

ومنيجا مف المناىج  ،وما لـ يذكر كانت أسسا مستقرة في ذىف الكاتب
ومخاضا مف مخاضات لحظة اإلبداع  ،التي يستعيف بيا في طرح موضوعو

 .ويروؽ المتمقي  ،ينتقي منيا ما يناسب المقالة ،عنده

 ي حمميا إياىا الكاتب استطاعت المفردات التشويقية حمؿ الرسالة الت
فعكس الحوار  ،دور الوسائؿ في أداء رسالة الفف وأبرزت ،وجسدت فكره

جسدت السخرية تمكف الكاتب في النيؿ مف الخصـ و  ،طبائع الشخصيات 
وأبرز استدعاء التراث  ،المجتمع قيـوجسدت المفارقة حجـ التناقض في  ،

كما  ،دوراف التاريخ عمى مسممات تتكرر بصيغ مختمفة في كؿ عصر 
 ،أبرز تدرع الكاتب بكثير مف األمثمة التي برىنت عمى ثقافتو الواسعة 

 وسائؿالحيواف براعة الكاتب في البحث عف وأبرزت القصة عمى لساف 
متاعو في آف معا  ،مف التراث االنسانيفنية جديدة  تحقؽ دىشة القارئ وا 

. 
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 مراجع البحث

  ابف الرومي  حياتو مف شعره . العقاد ػ المكتبة التجارية . السادسة
 ـ 8019

  دار العمـػ ىػ( 8101 تخير الديف الزركمي الدمشقي )ػ األعالـ 
   ـ 1991أيار / مايو  - ةالخامسة عشر ػ   لممالييف 

 ىػ( ػ 8119 تد. محمود مصطفى ) – الخميؿ أىدى سبيؿ إلى عممي
 ـ 1991 -ىػ 8111مكتبة المعارؼ لمنشر والتوزيع ػ  

  ـ  1991ف ػ مصطفى صادؽ الرافعي ػ المكتبة العصرية آتحت راية القر 

  دار المعارؼ ػ السادسة  ىيكؿ ػاألدب الحديث في مصر د. أحمد تطور
 ـ 8001

 8011ىػ( = ) 8181 - 8101َوفيات )  َتكمَمة ُمعجـ الُمؤلفيف - 
دار ابف حـز لمطباعة والنشر ػ  محمد خير رمضاف يوسؼ  ـ( 8001

 ـ 8001 -ىػ  8181 ،األولىػ  لبناف –بيروت  ،والتوزيع

 مة جنة العبيط ػ د. زكي نجيب محمود ػ مطبعة لجنة التأليؼ والترج
 ـ 8011والنشر 

  الحوار  األدبي حوؿ الشعر ػ د محمد أبو األنوار ػ دار المعارؼ ػ الثانية
 ـ8011

  حياة الرافعي  لمحمد سعيد العرياف ػ الييئة العامة لقصور الثقافة
 (  11ـ ) ذاكرة الكتابة  1991

  خزانة األدب ولب لباب لساف العرب ػ عبد القادر بف عمر البغدادي ػ
حمد نبيؿ طريفي / إميؿ بديع اليعقوب ػ دار الكتب العممية تحقيؽ: م
 ـ  األولى 8001 -بيروت 

 رجاء عيد ػ  منشأة المعارؼ  .دراسة في لغة الشعر الحديث ػ د
 ـ .  8010باإلسكندرية 
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  حسيف نصار وآخريف ػ الييئة .ديواف ابف الرومي . تحقيؽ  ػ د
 ـ 8018المصرية العامة لمكتاب 

 شرح محمد كامؿ الرافعي . مطبعة الجامعة باألسكندرية ديواف الرافعي .
  ىػ 8111

  شعر الحداثة في مصر د. كماؿ نشأت ػ الييئة المصرية العامة لمكتاب
 ـ.8001

  أنور الجندي ػ مكتبة األنجمو  -الشعر العربي المعاصر تطوره وأعالمو
 القاىرة -المصرية

 ضة المصرية عمى السفود . مصطفى صادؽ الرافعي  مكتبة الني
 ـ 8019

  أبو الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد ػ عمدة القاري شرح صحيح البخاري
ىػ( تحقيؽ عبد العزيز بف عبد اهلل 111بف أحمد بف حجر العسقالني )ت

 بف باز ومحب الديف الخطيب ػ دار الفكر ) مصور عف الطبعة السمفية ( 
  يد ػ  مكتبة دار عمي عشري زا .عف بناء القصيدة العربية الحديثة : د

 ـ  8010الثانية  ،العمـو

  فصؿ المقاؿ في شرح كتاب األمثاؿ أبو عبيد البكري ػ تحقيؽ د إحساف
 ـ8018بيروت ػ األولى  -عباس ػ مؤسسة الرسالة لبناف 

  فف المقاؿ في األدب المصري الحديث . د. أحمد محمد حنطور . مكتبة
 ـ .1991اآلداب . األولى 

 لتنزيؿ وعيوف األقاويؿ في وجوه التأويؿ ػ أبو الكشاؼ عف حقائؽ ا
القاسـ محمود بف عمر الزمخشري الخوارزمي ػ تحقيؽ عبد الرزاؽ الميدي 

 بيروت  ػ ػ دار إحياء التراث العربي

  مجالس ثعمب . ألبي العباس يحي ثعمب تحقيؽ عبد السالـ محمد
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 ىاروف ػ دار المعارؼ الرابعة
  المفارقة  ـ8011سبتمبر (/) إبريؿ (1 ،1عدد) 1مجمة فصوؿ : مجمد(
 نبيمة إبراىيـ د. (
  أبو الفضؿ أحمد بف محمد الميداني النيسابوري ػ  –مجمع األمثاؿ

 بيروت  –تحقيؽ : محمد محيى الديف عبد الحميد ػ دار المعرفة 
  مدرسة البياف في النثر الحديث . د حممي محمد القاعود . دار

 االعتصاـ 

 أسعد تحقيؽ .  ىػ(111 تالمسعودي )ػ  لجوىرمروج الذىب ومعادف ا
  ىػ 8190ػ دار اليجرة  داغر
  المستقصى في أمثاؿ العرب ػ أبو القاسـ محمود بف عمر الزمخشري ػ

 ـ8011بيروت ػ الطبعة الثانية  –دارالكتب العممية 

  مسند أحمد بف حنبؿ ػ أحمد بف حنبؿ أبو عبداهلل الشيباني ػ مؤسسة
 .مصر  -قرطبة 

 كماؿ نشأت ػ دار الكاتب العربي لمطباعة ػ  ى صادؽ الرافعيمصطف
 ـ8011القاىرة ) -والنشر

  مصطفى صادؽ الرافعي أديبا إسالميا . د. إبراىيـ عوضيف ػ مطبعة
 ـ8008السعادة 

  الطبعة  ،الناشر دار العمـ لممالييف ،جبور عبد النورػ المعجـ األدبي
 ـ8010األولى 

 أحمد بف أيوب أبو القاسـ الطبراني ػ  المعجـ الكبير ػ سميماف بف
 -الموصؿ  -تحقيؽ: حمدي بف عبد المجيد السمفي ػ مكتبة الزىراء 

  ،ـ ػ الثانية8011 – 8191

  معجـ المصطمحات الدرامية والمسرحية .د إبراىيـ حمادة . دار المعارؼ
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 ـ8011

 كامؿ  ،مجدي وىبة ،معجـ المصطمحات العربية في المغة واألدب
 ـ   8011الثانية  ػػ مكتبة لبناف الميندس 

  محمد التونجي ػ دار الكتب العممية .المعجـ المفصؿ في األدب : د، 
 ـ .   8001األولي 

  ـ  8001معجـ المؤلفيف ػ عمر رضا كحالة ػ مؤسسة الرسالة ػ األولى 

  ـ8001األولي  ،دار الفكر العربي ػ محمد العبد  .المفارقة القرآنية د 
 ـ8011نقد األدبي ػ د / إبراىيـ حمادة ػ دار المعارؼ مقاالت في ال 
  ػ مقدمة ابف خمدوف ػ عبد الرحمف بف محمد بف خمدوف ػ دار القمـ

 ـ ػ 8011بيروت  -الخامسة 
 المجمس األعمى لمشئوف اإلسالمية-موسوعة أعالـ الفكر اإلسالمي-

 ـ 1991 -القاىرة
 سي مويؾ ( )دي  ،موسوعة المصطمح النقدي: المفارقة وصفاتيا

الطبعة  ،ػ المؤسسة العربية لمدراسات والنشر ،عبد الواحد لؤلؤة.ترجمة
 ـ8001األولى 

  نشأة النثر الحديث وتطوره د. عمر الدسوقي ػ دار الفكر العربي ػ
 مػػ  1991 -ىػ 8111

 محمد رجب  سالمية في سير أعالميا المعاصريف . د.النيضة اإل
 ـ8001 – 8181 ػ األولى اميةالدار الش -دار القمـ ػ  البيومي

وحي الرسالة. أحمد حسف الزيات ػ مكتبة نيضة مصر ػ الفجالةػ السابعة  
 ـ8011

  ػ بيروت  دار الكتب العمميةوحي القمـ ػ مصطفى صادؽ الرافعي ػ .
 ـ1999األولى 
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 فهرس البحث
 الصفحة الموضوع

 8898 مقدمة 
 8891 تمييد ) التشويؽ وأدب الرافعي (

 8891 ػ التشويؽ في األدب العربي أوال 
 8889 أدب الرافعي    ثانيا ػ

 8881 (أساليب التشويؽ القصصي )  األوؿالمبحث 
 8881 أوال ػ الحديث عمى لساف الحيواف 

 8811 ثانيػػا ػ السػرد القصصي
 8810  ثالثا ػ الحػػػػوار
 8818 ( أساليب التشويؽ التعبيري ) الثانيالمبحث 

 8811 التيكـ والسخرية أوال ػ 
 8811 ثانيا ػ استدعاء التراث 
 8810 ثالثا ػ شعرية المغة 

 8811 رابعا المفارقة 
 8810  خاتمة البحث
 8808 مراجع البحث
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