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قواعد الن�سر فـي املجلة

	تن�سر املجلة البحوث العلمية الر�سينة باللغة العربية يف حقل الآداب والعلوم الإن�سانية.

	تخ�سع البحوث املن�سورة للتحكيم على نحو �سري.

يجب األ يقل عدد كلمات البحث عن 4000 كلمة، ول يزيد على 8000	 كلمة.

	تر�سل البحوث با�سم رئي�س التحرير على الربيد الإلكرتوين للمجلة.

	�سرورة مراعاة كتابة البحث وفق ما يلي:

عنوان البحث باللغة العربية   .1

ا�سم الباحث باللغة بالعربية   .2

عنوان اجلامعة، اأو العنوان اخلا�س باللغة بالعربية   .3

الربيد الإلكرتوين    .4

5.  ملخ�س البحث باللغة العربية )يف فقرة ل تقل عن ع�سرة اأ�سطر، ول تزيد على ع�سرين �سطرا(.

الكلمات املفاتيح باللغة بالعربية )يف حدود �سبع كلمات(.  .6

تكتب كل املعلومات ال�سابقة يف �سفحة م�ستقلة باللغة الإجنليزية.  .7

	تو�سع الهوام�س فى اأ�سفل كل �سفحة، وتكون مربوطة ب�سكل اآيل مع املنت. كما يبداأ ترقيم الهوام�س عند 
بداية كل �سفحة جديدة.

	اإذا تكرر ذكر املرجع يف ال�سفحة نف�سها، ي�سار اإليه ب� »املرجع نف�سه«.

اأو املقال،  الكتاب  عنوان  فال�سخ�سي،  العائلي ،  املوؤلف  ا�سم  يذكر  الآتي:  النحو  على  الإحالت  	توثق 
ال�سفحة. )على اأن يوثق املرجع ب�سكل كامل يف لئحة امل�سادر واملراجع ويكون ذلك على النحو الآتي: 

ا�سم املوؤلف، عنوان الكتاب اأو املقال، اجلزء/ اأو العدد، الطبعة، مكان الطبع، تاريخ الطبع.
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فهــر�س 

 ا�ستـهالل 

9 كلمة الدكتور را�سد اأحمد الكواري، عميد كلية الآداب والعلوم. 
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69 د. يو�سف الإدري�سي  الن�س يف الرتاث النقدي عند العرب  مفاهيمه، واإبدالته  
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99 د. �سامل عبد الرب ال�سلفي  بنية العرتا�س يف ال�سعر العربيِّ القدمي  

123 د. رانية �سريف العر�ساوي  ورة ال�سعرّية يف الن�ّس العربي القدمي  ظاهراتّية ال�سّ
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 كلمة الدكتور را�شد اأحمد الكواري

عميد كلية الآاب والعلوم

اأْن ت�سَع بن يدي القارئ هذا الإ�سدار العلمي 

واآدابها  العربية  اللغة  ق�سم  يقدمه  الذي  املحكم 

ذلك  فاإن  قطر،  جامعة  يف  والعلوم  الآداب  بكلية 

يعني اأن غايتك هي الإ�سهام يف اإ�سافة رافد بحثي 

العلمي من جهة،  البحث  يعزز من مكانة  ر�سن؛ 

امل�ستوى  على  جامعتنا  طموحات  يلبي  لعله  ثم 

الأكادميي من جهة اأخرى، ول�سيما مع ما نلم�سه 

ققه جامعة قطر من مكانة علمية اأكادميية  يف ما تحُ

�سمن  حلت  اإذ  متعددة؛  ت�سنيفات  يف  عالية 

العامل يف  600 جامعة على م�ستوى  اأف�سل  قائمة 

 )THE( تقرير ت�سنيفات التاميز للتعليم العايل

من  فكان  2017/2016م،   العاملية  للجامعات 

الطبيعي بالن�سبة اإلينا اأن نكون على م�ستوى هذا 

الطموح يف اأق�سامنا وبراجمنا الأكادميية.

)اأن�ساق(  ملجلة  التجريبي  العدد  هذا  اإن 

�سلم  يف  العلمي  البحث  مكانة  تعزيز  اإىل  ي�سعى 

يدعم  ثم  والعلوم،  الآداب  كلية  اأهداف  اأولويات 

اللغة  جمال  يف  الأكادميية  الدرا�سات  مكانة 

اإ�سافة  فيها  البحث  من  ويجعل  واآدابها،  العربية 

والثقافة  العربي،  الفكر  م�ستوى  على  حقيقية 

العربية يف ات�سالها باآفاق الفكر العاملي، والثقافة 

املعا�سرة، ونظريات البحث النقدي على تعددها، 

تاأثري معامل  املجلة  لهذه  يكون  عندما   وخا�سة 

اإطار  يف  اأهميتها  يقي�س   )Impact Factor(

تخ�س�سها البحثي، وهو ما نطمح اإليه جميًعا.

اإننا، بهذا الإ�سدار التجريبي، ن�سع لبنة مهمة 

ات�سال  على  لنكون  الإن�سانية،  العلوم  بحوث  يف 

من  �سيًئا  ونحقق  فيها،  جديد  ما هو  بكل  م�ستمر 

طروحات  لتتالقي  املهمة؛  البينية  الدرا�سات 

فكرنا  يعمق  متبادل  تاأثري  يف  وتتفاعل  الباحثن 

وروؤيتنا يف ال�سعي اإىل التميز.
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قوة اإلرادة
د.  مرمي عبد الرحمن النعيمي

رئي�س ق�سم اللغة العربية

جتاوز  ظل  ويف  املعرفة،  مناهل   ظل  يف 

ثورة  �سنيع  بف�سل  والقيود  احلدود  كل  »الكلمة« 

املعلومات، ويف ظل الوعي بالتحول املت�سارع ل�سبل 

العمل  يف  �سرعنا  ذلك،  �سوء  يف  العلمي،  الن�سر 

ورقية  حمكمة،  علمية  دولية  جملة  اإ�سدار  على 

الولوج يف  م�ستقبال   لها   ي�سمن  واإلكرتونية، مبا 

»موؤ�سر  ب�  ما ي�سمى  خالل  من  الدويل  الت�سنيف 

ن�سر مرتفع Impact Factor »وت�سنيف الباحثن 

.h-index دوليا وفق معيار

تطل  اأخريا  هي  وها  يتحقق،  امل�سروع  هو  وها 

جاهدة،  اأ�سعى،  كنت  التي  الواعدة  املجلة  علينا 

اإىل اإ�سدارها يف ق�سم اللغة العربية بجامعة قطر 

�سفينة  مقدمة  على  لتقف  مدة؛  منذ  املاجدة، 

القيادة الر�سيدة يف جامعة قطر، ال�سرح ال�سامخ. 

ولعل الف�سل يف انطالقها يعود اإىل �سعادة رئي�س 

جامعة قطر املاجدة، الذي بارك ت�سجيع عميد كلية 

الآداب والعلوم بوَجاهة حما�سه هذا الفتح بجراأة 

غري  ب�سكل  �سام  هدف  هذا  ويف  ح�سيفة،  علمية 

م�سبوق، يح�سب ل�سنيعه هذا مباأثرة حميدة. 

منا�سبة،  الظروف  العزمية جاءت  واأمام هذه 

علمية  جملة  اإ�سدار  لقرتاح  املنا�سب  الوقت  ويف 

حمكمة تكون يف حماية قلب الدكتور را�سد اأحمد 

الكواري، عميد كلية الآداب والعلوم، ويف رعاية عقل 

رئي�س اجلامعة الدكتور ح�سن الدرهم وبف�سلهما 

للبحث  غيثا  لتكون  ل تنطفئ،  �سعلة  الأفق  لح يف 

هما غر�ساه، و�سنبقى نرعى ما زرعاه، ليكون اأول 

الغيث َقْطٌر، » ما درَّ غيثه « يف م�سمى  ومل يكن 

يف مهابة تقديرنا تقدمي اقرتاح  هو ما ميكن 

واإمنا  ْرَوى،  محُ عندنا  منه  فذاك  اإليه،  الو�سول 

لَّتنا اأن ن�سحي بَجهدنا ملا  العطاء احلقيقي يف جَتِ

باأهله،  والتلطف  باملكان،  للتعلق  مننحه  اأن  ميكن 

حيث تعظيم املكان واملكانة.

بتجربة  جديدة  �سعلة  كونها  ما مييز   اإن 

جديدة، ومتميزة من غريها من التجارب ال�سابقة 

من  نظرياتها  �ساأن  �ساأنها  اجلامعية،  للمجالت 

علميا  لها  وامل�سهود  املحكمة،  الدولية  املجالت 

ن�سختها  اإىل  بالإ�سافة  التاأثري،  عن طريق معامل 

ومل  لها.  التميز  حكمة  تظهر  هنا  ومن  الورقية. 

يكن هذا الت�سور ممكنا لول وجود الرغبة عندنا 

يف التمايز، والقدرة على التفوق.
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خ�سو�سية  يف  الت�سلُّع  لها  نريد  اإذن،    

م�سماها، حيث كل ن�سق فيها م�ستقل بذاته، ومبا 

منوذج  يحكمه  معريف،  جن�س  كل  وظيفة  تقدمه 

جمالية التلقي، ومعيار اإعادة اإنتاج املعنى؛ واحلال  

من  لواحدة  �سبيهة  تكون  اأن  لها  ل نريد  هذه  

ما نريدها  بقدر  لقريناتها،  اأو رديفة  زميالتها، 

النزهاء،  اإقراِن  مفاَخرة  لنظرياتها  مفاِخرة 

معتقدين يف ذلك اأن  �ستكون اجلراأةحُ املتفردةحُ 

�سبيَلها، والتفكريحُ الناقدحُ وْعَدها، والأ�سئلةحُ املتباينةحُ 

هذه  ويف  منجَزها،  العلميةحُ  والر�سانةحُ  طريَقها، 

املوا�سفات ما يجعلنا نعتقد اأن  جاءت لتحُ�سهم 

مع �سقيقاتها من املجالت الدولية يف اإبراز مكانة 

البحث العلمي على الوجه املطلوب، بخا�سة حينما 

تكون مدعوة للم�ساركة يف �سنع البحث الر�سن، 

الت�ساوؤلت  ا�سرتاتيجية  م�ستجدات  ومتابعة 

الت�ساوؤلت  ا�سرتاتيجية  مناقب  �سمن  النقدية، 

البحثية.

تنوعها  باأريج  ل�   اأردنا  ذلك  اأجل  ومن 

العلمية  باأن�ساقها  متميزة  تكون  اأن  املعريف 

حدوده  يخطُّ  الن�سق  »اأن  منظور  من  الوظيفية، 

املنجز  خ�سم  يف  اخلا�سة«  النوعية  عملياته  عرب 

البحثي امَلهيب.

وحينما يكون الإح�سا�س بامل�سئولية عاليا نريد 

ل� اأن تكون واعدة باجِلدة واجِلدية يف حمتواها 

ع �سدرها، وتفتح  اأن ت�سرِّ الواعد؛ لذلك نريد لها 

�سفحاتها ملقاومة الن�سيان، وبالإرادة القوية نريد 

العلمي  مب�سروعها  اأن�ساقنا  م�سار  جتدد  اأن  لها 

الوا�سح؛ بن�سجه الفكري احل�سيف.
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الهوية ونص اإلمكان
د. عبد القادر فيدوح

املوؤمتر  فعالية  �سمن  البحوث  هذه  تندرج 

الدويل الرابع  لعام 2015 الذي انعقد يف جامعة 

واآدابها،  العربية  اللغة  ق�سم  اختار  وحن  قطر، 

وباإ�سراف ومباركة من كلية الآداب والعلوم يف هذه 

اجلامعة املاجدة، مو�سوع »الن�س العربي القدمي 

يف �سوء النظريات النقدية احلديثة« اأراد بذلك اأن 

يربط �سبل التالقي بن الوعي الإبداعي يف هويته 

والنقدية  الأدبية  املعرفة  وا�ستب�سارات  وت�سكله، 

الإبداعية  الن�سو�س  بتحليل  املن�سغلة  املعا�سرة 

بن  الألفة  اأمناط  على  الوقوف  بهدف  وتاأويلها، 

الن�سو�س ومتلقيها.

وبالنظر اإىل العدد الكبري من امل�ساركن يف هذا 

ر علينا اختيار اأي البحوث اأوىل،  املوؤمتر، فقد تع�سَّ

عدًدا  بو�سفه  »اأن�ساق«  حجم  ينا�سب  مبا  واأوفى، 

جتريبًيا، فلم يكن يف و�سعنا اإل اأن نتحمل م�سئولية 

وظيفة التحرير لن�ستخدم الرقابة الذاتية، امتثال 

ْم َرِقيًبا } قبل اأن  لقوله تعاىل { اإِنَّ اللَّ�َه َكاَن َعَلْيكحُ

على  مار�سنا  اأننا  واحلال،   . العابحُ علينا  ميار�س 

ي با�ستبعاد كل بحوث امل�ساركن من  اأنف�سنا التوقِّ

ذلك  يف  مبا  قطر،  جامعة  يف  العربية  اللغة  ق�سم 

بحث رئي�س التحرير؛ اقتداء بحكمة ال�سرع  { َوَمن 

وَن}. محُ امْلحُْفِلححُ وَلِئَك هحُ
حُ
حَّ َنْف�ِسِه َفاأ وَق �سحُ يحُ

وت�سب بحوث املوؤمتر يف درا�سة »الن�س العربي 

النقدية احلديثة« من  النظريات  القدمي يف �سوء 

اأن الرتاث لي�س كنزا مكنونا ولكنه ف�ساء  منظور 

مرجعياته،  على  لالطالع  الإن�سان  به  يطوف 

ودللته وجمالياته، ومق�سدياته. وهو، اإىل جانب 

اإىل  تدعونا  هويتنا،  عن  معربة  عالمة  ذلك، 

اإىل  لنتبّينه  اإليه  والتعرف  فيه،  التب�سر  �سرورة 

عالماته. ولي�س ثمة ن�ٌس من دون تف�سري وتليل، 

اأو تاأويل؛ لأن يف و�سع اأي فهم اأن يك�سر ال�ستمرارية 

ية،  التي تحُبنى على املداخل القرائية النمطية اخلطِّ

من  له  ل زاد  ملن  رًة  تْب�سِ ثانية؛  لقراءة  ويوؤ�س�س 

التدّبر والرتوي، وتبديًدا لغربة الن�س عن متلقيه. 

ويف مقابل هذا فاإن ا�ستناد املعنى يف الن�س الأدبي 

من  الكثري  لدى  اأو �سبيهه،  التنزيه،  اإىل  القدمي 

ملقولة:  توقريا  اللقن«،  »ثقافَة  يعزز  الدار�سن، 

تراثنا  يف  عليها  املتوا�سع  الن�س«  مع  اجتهاَد  »ل 

الفكري والأدبي على وجه اخل�سو�س، وتطابقا مع 

ْم  رِ يكحُ
حُ
اأ ...َما  الغابر: {  الزمن  ما قاله فرعون يف 

ْم اإِلَّ �َسِبيَل الرَّ �َساِد} )غافر 
ْهِديكحُ

َ
رَ ى َوَما اأ

َ
اإِلَّ َما اأ

من الآية 29(.

احرتام  يف  الغاية  تكون  ذلك  اإىل  وبالنظر 

به  واللتزام  الرتاثي،  الن�س  بالغة  من  ال�سائد 
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اأذيَّة عن غري ق�سد؛ لتحقيق �سرط »يقينية القيمة 

اأي  يف  اخلو�س  عن  اإعرا�س  ذلك  ويف  واملعيار«، 

جتربة مبتكرة، و�سّد عن �سبيل التجديد. واحلال 

هذه، كيف ال�سبيل اإىل ك�سر جمود املكرور؟ وقبل 

ذلك كيف ميكن ا�ستبدال ثقافة الإبانة والإبداع، 

بثقافة الإ�سمار والإبطان التي مازالت ترتاوح بن 

تعاقب الأزمان والأجيال. وبن هذه الثقافة وتلك 

ندرك، يقينا، مدى اأهمية التعالق بينهما من حيث 

كون الثقافة املتجددة، ت�ستمد طاقتها مما تقدمه 

للمنافحة  اإحلاح  دون  من  الثقافية،  مرجعيتنا 

اأن  منا  ما يتطلب  وهو  منا،  بو�سفها جزًءا  عنها، 

نكون خرَي مناب لدواعيها امل�سرقة.

الثقافات، هو  الهوية، يف كل  واإذا كان عقيدة 

املعيار املثال الذي توؤ�س�س عليه اأية جتربة معرفية 

لحقة، بو�سفه النموذج اجلاهز ملا ينبغي اأن يكون 

عند  ن�سقه،  يف  الن�س  كان  واإذا  احلا�سر،  عليه 

املحافظن، يعك�س نظام ال�سرد الكوين يف �سيغته 

مثابرة،  اأيَّ  فاإن  كذلك،  الأمر  كان  اإذا  املجردة، 

الآين،  وجودها  يف  الذات،  معرفة  اإىل  اأو م�سعى 

الإحاطة  خالل  من  اإل  ل تكتمل  املجددين،  عند 

بالآخر، اأو الإفادة من منجزه املفيد، من منظور اأن 

كل ما هو مماثل لذاته  اأو اأن رّد ال�سيء اإىل نظريه  

يكون بالقيا�س اإىل الآخر خمالفا له، ومن ثم فاإن 

ح�سور الن�س  الفكري والأدبي  زمانا ومكانا، هو 

ح�سور افرتا�سي بالتدبر وال�ستدلل، لي�س اإل.

تق�سي  يف  يتجلى  الذات  انبثاق  م�سدر  ولعل 

الن�س يف  بلوغ غاية  ال�سابق«، من خالل  »املدرك 

ومبا  اآن،  كل  يف  يتجدد  الذي  احلال  مع  جتاوبه 

ت�ستدعيها  التي  وبالأوجه  واملاآل،  احلال  ي�ستوجبه 

الظروف. ويف املقابل اأي�سا فاإن خ�سو�سية الذات 

الواعية مقرونة با�ستثمار منجزات الآخر.

اأ للتقبل، حن  اإن ن�سا ما ي�سبح حا�سرا، ومهيَّ

يتجاوز مبدعه يف الزمان واملكان، ويف ذلك كفاية 

ملاأمن �سورته الإبداعية، و�سالمة لقيمه اجلمالية 

التي تكون عليها.

ويف م����سوغ���ات م��ف��ات��ي��ح امل��ن��اه��ج امل���ع���ا�سرة 

بفعل  والتّبن؛  لالجنالء  قابال  الن�س  ما يجعل 

القراءة املنتجة التي اأ�سبحت يف الظروف احلالية  

مع بداية الألفية الثالثة على وجه التحديد  م�سرعة 

النظريات الن�سقية املفتوحة التي �سّطت، وبالغت، 

حول  التمركز  يف  الإف���راط  ح��دِّ  اإىل  الن�سية  يف 

مقبال  منها  ما كان  �سواء  ح��ادة«،  ذاتية  »جمالية 

لإبراز  ما جاء  اأم  املتعة،  لتحقيق  الذائقة  على 

الن�س؛  اأج��زاء  بيان  خالل  من  التحليلي  التفكري 

الأمر الذي اأدى اإىل ف�سل املعنى، اأحيانا، عن كل 

ت�سور عقلي، وبن هذه وتلك ظهرت م�سطلحات 

مل�سميات كثرية.

عامرة  يجدها  احلديثة  للمناهج  املتتبع  ولعل 

ببع�س الت�سورات الف�سامية التي ر�سخت حالتن 

من الوجود يف معناه الإن�ساين، تتعلق احلالة الأوىل 

تعك�س  حن  يف  الغرب،  يف  الآخر  �سورة  بت�سظي 

الهوية  جوهر  من  الذات  ا�ستالب  الثانية  احلالة 

فقد  ينجم  وال�ستالب  الت�سظي  بن  وما  العميق. 

الفكري؛  الوعي  الروؤية، وخلخلة  الت�سور، و�سياع 

الأمر الذي عك�س مالمح اآثار اأمناط حياة جديدة 

 Parataxis »باراتاك�سي�س«  نظام  اإىل  ت�ستند 

بتداعياته يف �سور الت�سظي، والتناثر، والفو�سى، 

دولوز  جيل  الفيل�سوف  عليه  ما اأطلق  اأو بح�سب 

.Rhizome باجلذمور Gilles Deleuze
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ويبقى ال�سوؤال مطروحا يف حق فعالية الن�س، 

تواجه  التي  املعي�سة  التجربة  �سمن مكونات مدار 

املناهج،  نتاج  اإبانة  من  يبقى  ما الذي  املبدع: 

مب�ستجدات طرائقها، يف تليل الن�س؟ وما الذي 

يجعل هذه املناهج تّول تليلها من حال اإىل حال 

اأخرى ب�سرعة الوم�س؟ 

�سحيح، اأنه يف خ�سم القراءات املختلفة للن�س 

تتعدد الروؤى، وتتنوع املفاهيم التي يكون من �ساأنها 

اأن تر�سي الأ�سا�س لإطار املنهج املتبع الذي ميدنا 

اأن  التحليل، ولكن  ن�ستخدمها يف عمليات  باأدوات 

عر�سة  املنهجي  لالإجراء  ال�سابقة  احلالة  تبقى 

اأو اأن  امل�ستحدثة،  احلالة  والنتزاع من  لالن�سالخ 

العابرة،  املناهج  من  تلك  اأنقا�س  على  هذه  تاأتي 

فاإن ذلك يكون مدعاة ل�ستجالء ما بداخل الن�س 

من �سور ت�ستجيب ملتطلبات الع�سر. واحلال، اأنه 

الذاكرة،  بوعي  الإح�سا�س  يج�سد  الن�س  كان  اإذا 

فاإن املنهج، على مر الأزمنة، يدفع باملتلقي، غالبا، 

اإىل الإذعان ل�سلطة النبهار، ومع انح�سار منَجز 

هذا  مثل  ويف  الوعي،  اأ�سل  الن�س  يعك�س  املنهج 

الفنية:  ال�سياغة  من  منطن  اأمام  نحن  الت�سور 

الوجود،  ملعامل  الإبداعية  ال�سورة  ا�ستجالء  منط 

بح�سب مقت�سى احلال يف كل زمان ومكان، وبكل 

تداعياته وافرتا�ساته، ومنط اآخر يكون فيه املتلقي 

خبريا ل�ستجالء تقنيات الن�س، واإظهار خا�سيته 

املجازية من خالل معايري �سلطوية، تتجدد يف كل 

حن، ويغلب عليها طابع »م�سهدية الدال«، وما بن 

هذه وتلك يتماهى فعل الكتابة بفقدان الإح�سا�س 

بالإبداع، وبالوجود.

املناهج  منظومة  على  طراأ  الذي  التحول  اإن 

املعياري  الجتاه  من  املا�سي  القرن  بداية  منذ 

)تاريخية،  �سياقية  اجتاهات  اإىل  اجلمايل، 

من  ياأت  مل  واأ�سطورية(،  ونف�سية،  واجتماعية، 

اإىل  حلاجته  جاء  واإمنا  اأو فكري،  ثقايف  فراغ 

وتاريخه  وجمتمعه  املبدع  بن  العالقة  تربط 

وظروف مكوناته احل�سارية، وحماولة تليل ذلك 

املعارف  هذه  من  م�ستوحاة  اإجراءات  بو�ساطة 

مقا�سدها،  عن  الإبانة  اإىل  منها  �سعيا  والعلوم، 

اأفكارها وتو�سيح طرائقها، وقد منحت  وباإي�ساح 

نتائجها  لتبني  مريديها؛  يف  الثقة  املناهج  هذه 

الزمن،  تطور  ومع  الإجرائية،  فاعليتها  بتوظيف 

جاءت هزة النقد الذاتي التي انتزعت من املناهج 

فعل  كردة  عنها  وحادت  مقروئيتها،  ال�سياقية 

حن  له،  بحثية  اأداة  التجريد  يعتمد  اآخر  باجتاه 

فر�سته متغريات الأطر التحليلية التي ت�ستند اإىل 

اإطاره اخلارجي،  ون�سقه، مبعزل عن  الن�س  بنية 

الل�سانيات  من  الن�سقي  الجتاه  هذا  ا�ستفاد  وقد 

ونظرية   ،Gestalt اجل�سطلت  ونظرية  البنيوية 

  System النظم التي تعتمد بالأ�سا�س على الن�سق

املتفاعلة،  العنا�سر  من  مبجموعة  يعنى  الذي 

خالل  من  معن،  اأو جمال  ميدان  نحو  واملتجهة 

البنيوي،  املنهج  يف  مت�سمنة  نقدية  اإجراءات 

والأ�سلوبي، والظاهراتي، وال�سيميائي، والتداويل، 

ونظرية التلقي، والنقد الثقايف، ونظرية ال�سعرية.

خلفيات  واملفاهيم  النظريات  لهذه  كان  واإذا 

تقريب  يف  اأ�سهمت  معرفية  ومعطيات  ثقافية، 

ال�سلة بن مقت�سيات الوعي املعريف املتجدد، فاإن 

املنظرين الغربين ابتكروا اإجراءات نقدية مت�ساوقة 

مطابقة  بح�سب  اأي  متطلباتهم؛  م�ستجدات  مع 

املفاهيم ملعطيات ثقافاتهم، واإذا كان تول الذات  

الثالثة  الألفية  بداية  مع  الغربي���ة  املجتمعات  يف 
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يتجه نحو براديغم  paradigm جديد، ي�ستند اإىل 

تعزيز البنية التي اأرادها اأن تكون بديال »للمعنى«، 

بعد اأن اأ�سبح راهن الوعي املعريف يتخفى بتالوين 

ونواٍح خمتلفة من جتاذبات، وتولت جمة تر�سخ 

كان  واإذا  الذات،  هذه  متار�سه  الذي  ال�سذوذ 

خطاب ما بعد احلداثة يقول اأي �سيء، يف ل �سيء، 

األفن توفلر  يف جمتمع »رمي كل �سيء«، )بح�سب 

الثقايف  الن�سق  اأ�سبح  اأن  اإىل   )Alvin Toffler

هذه  كانت  واإذا  وعوي�سا.  ملتب�سا،  املجتمع  لهذا 

املناهج  يف معظمها  تغيِّب املعنى احلقيقي للن�س، 

بعد اأن تفككت املفاهيم، واأ�سبح الإن�سان مع بداية 

الألفية الثالثة »غري قادر على الفهم«، وغري قادر 

اإىل  و�سارت  تال�ست،  التي  القيم  ا�ستح�سار  على 

كان  اإذا  لواعية.  اأبنية  اإىل  تولت  حن  العدم، 

الأمر كذلك  وغريه  عند املنظرين الغربين، فما 

وكيف  العربية؟  ثقافتنا  راهن  عن  نقول  ع�سانا 

على  اأننا  اأم  احلديث؟  العربي  النقد  �سبيل  هو 

اأحدهم: يف �سورة معربة عن حالنا ك�سيغة  راأي 

على  واملكان،  الزمان  نظام  قيود  من  مق�ساة 

على  بالإقدام  والتظاهر  ا�ستب�سالنا،  من  الرغم 

الإ�سهام يف املكون احل�ساري اجلديد. ولكن، من 

دون جدوى.

المتثال  غري  على  املنظور،  هذا  ظل  ويف 

العربي  الوعي  جهود  �سقاء  اأن  نعتقد  بقدمائنا، 

من  كثري  قبل  من  هام�سيته  م�سدر  يف  احلديث 

املوؤ�س�سات امل�سلِّلة، ولعل هذا الأمر ل يختلف فيه 

مواج على اأذهاننا، وهو 
َ
اثنان، بعد اأن تالطمت الأ

ما اأ�سعف فينا روح القيم وعدم توطن املفاهيم، 

واأْعيا فينا طاقة النتظار الذي ل قدرة لنا عليه، 

غري  اإىل  الوهن؛  فينا  ور�سخ  العزمية،  عنا  واأبعد 

الذي  الأمر  وال�سعف؛  العجز  حالت  من  ذلك 

يف  والدخول   ، حدٍّ بال  فو�سى  اإىل  بجهودنا  اأودى 

مهاترات املغامرة الالحمدودة، فاأ�سبحنا ل نبايل 

مبا قيل يف حق هذه النظرية اأو تلك، ولأجل ماذا 

قيلت؟. 

واحلال، اأن النقد العربي احلديث يعي�س و�سع 

بالكائنات  والتم�سك  املطلق،  عر�س  على  املرتبع 

وم�سطلحات  مفاهيم  وراء  والجنراف  املجردة، 

قد ل تعنينا يف �سيء اإل يف انقيادنا لها باندفاعنا 

تلقائيا  اأو عناية، والرمتاء  طوعا من دون دراية، 

بال ترٍو يف �سياق كثري من املفاهيم التي اأدخلتنا يف 

حالة الذهول وال�سطراب بثقافة احلرية.

وعلى الرغم من ذلك، نالحظ اأن هناك بع�س 

الأ�سماء يف نقدنا العربي احلديث تاول اأن تربط 

هويتنا بالتوا�سل مع كل ما هو م�ستجد يف ال�ساحة 

الفكرية العاملية، والرتا�سل مع املفاهيم اجلديدة 

اأن  غري  توطينها،  وحماولة  م�سدرها،  كان  ا  اأيًّ

هذا الجتاه يبقى يف اإطار حمدود. ولعل الختيار 

املنهجي يف بع�ٍس من نقدنا العربي احلديث نابع 

يف  وجودها  فر�ست  لأ�سماء  نوعي  اختيار  من 

الفكر العربي احلديث، كان فيها ح�سور املعاجلة 

املدة  يف  درا�ساتهم،  حاولت  وقد  وافًرا،  البنيوية 

من  التحول  على  النقدي  الوعي  حّث  الأخرية، 

الأدبي يف  النقد  ما اأ�س�سه رواد حراك  اإرها�سات 

مقدمتهم  ويف  املا�سي،  القرن  من  الع�سرينيات 

طه ح�سن وميخائيل نعيمة، وغريهما، اإىل تناول 

الن�س من حيث الوحدة املعرفية املتعلقة باأنظمة 

خالل  اأو من  »الفوكوي«  �سياقها  يف  اخلطاب 

مار�سها  التي  الالوعي  لأنظمة  التكوينية  الوحدة 

 ،Claude Lévi-Straussسرتاو�س� ليفي  كلود 
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اأو من خالل ال�سكل الذي يفي�س باجلمال كما هو 

ال�ساأن يف فل�سفة نيت�سه Nietzsche، ويف كل هذا 

قيمته  الن�س  تثمينه  يف  العربي  النقد  ي�ستمد 

كثري  الأخر، يف  وتقديره من ذات  ذاته مرة،  من 

توطن  مع  اأخرى،  مرة  واملواقف،  املحطات  من 

مقت�سيات التحليل، ومبا يف�سي اإىل نتائج تنا�سب 

التاأويل  عرب  �سواء  اأو ذاك،  الناقد  هذا  توجهات 

التفاعلي الذي تحُراعى فيه واجبات املحلل على وجه 

لبع�س  املتجددة  اخل�سو�سية  اأو عرب  التحديد، 

املفاهيم التي ترتم حدود هويتنا يف التحليل، وهو 

الجتاه  هذا  نزاهة  على  مبدئيا  نحكم  ما يجعلنا 

من النقد يف منظومتنا الثقافية. ومع ذلك يبقى 

املح�س  العربي  �سياقه  يف  النقدي  املنَجز  م�سكل 

منقو�سا، وتواجهه تديات جمة؛ لتاأ�سيل الروؤيا، 

غياب  يف  ال�ستقاللية  من  النقدي  الوعي  ومتتن 

احلا�سنة  الروؤى  واحتجاب  اجلادة،  املوؤ�س�سات 

بعيدا  والأذواق،  للمبادرة من خمتلف الجتاهات 

عن التفكري الختزايل، والوعي املحايث، ويف هذا 

تدٍّ من الأجيال الواعدة التي تروم جتديد فكرنا، 

النظر  وتعميق  ثقافتنا،  اأمناط  تقوية  اإىل  وت�سعى 

يف اأن�ساق معارفنا.
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بالغة النص النثري العربي القدمي
املبادئ واملكونات

د.حممد م�شبال

جامعة عبد املالك ال�سعدي  تطوان  املغرب

ملخ�س البحث

تروم هذه املداخلة اقرتاح مقاربة للن�س النرثي العربي القدمي، ت�ستند اإىل الأ�سا�س النظري الذي اأقامه 

اأر�سطو يف نظريته البالغية، واملتمثل يف اأن الن�س ي�سّكل بالغته معتمًدا اأطراف التوا�سل الأ�سا�س )املتكلم 

واخلطاب واملخاَطب( فاملتكلم ي�سعى اإىل ت�سكيل �سورة عن ذاته يف اخلطاب لكي يجعله مقبول لدى املتلقي 

)الإيتو�س(، على نحو ما ي�سعى اإىل اإثارة نوازع املخاَطب واأهوائه، للتاأثري فيه )الباتو�س(، وي�سعى اإىل اأن 

ي�سوغ خطابه ب�سكل يقبله العقل، م�ستخدما يف ذلك تقنيات وموا�سع حجاجية )اللوجو�س( بيد ان هذا 

الإطار النظري املعتمد يف املقاربة، لي�س اإّل منطلقا عاما يكّيف التوجه البالغي للمقاربة التي �ستجد نف�سها 

املدر�سي  باملعنى  بالغية  على حقول غري  النفتاح  على  واخلطابات، جمربة  الن�سو�س  عامل  تقتحم  وهي 

املاألوف؛ فنقل النظرية البالغية الأر�سطية اإىل حّيز املمار�سة، وا�ستثمارها يف تاأويل اخلطابات، يجعل هذه 

املقاربة تواجه م�سكالٍت حقيقية ل ميكن اخلروج منها اإّل بالنتفاع مبفهومات واأدوات �سيغت يف نظريات 

ن�سية من قبيل »ال�سعرية« و»الل�سانيات التداولية« و»النقد الإيديولوجي« و»تليل اخلطاب« وغريها. 

الكلمات املفاتيح

بالغة، ن�س، نرث، اخلطاب، تاأويل، اأر�سطو، اأ�سلوب.
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Rhetoric of the old Arab prose text
The principles and components 

Dr Mohammad Mishbal
Morocco

Abstract
This study suggests an approach to old Arab texts in prose based on the Aristotle basic 

rhetoric theory. The rhetoric text came from main communication parts (speaker, discourse 
and Addressee). The speaker is trying to structure his own image in the discourse in order 
to become acceptable from the receiver (Ethos). In a manner raises the whims of addressee 
to influence him (Pathos) in addition to shape the discourse in order to be acceptable from 
the mind using Argumentation tools (Logos). Despite this theoretical frame approach, it 
is just trying to adapt rhetoric trends to the approach that find itself breaking the texts and 
discourses and forced to obtain a more open mind against unrhetorical fields. Moving 
the rhetoric Aristotle from the theory to practice the approach for the interpretation, the 
discourses cause some problems, and this is required to apply concepts and tools that 
come from text theory such as a poetic, linguistics, deliberative, ideological criticism, 
discourse analysis, and so on. 

Key Word
rhetoric, text, prose, discourse. Interpretation, Aristotle style.
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تقدمي

ت�ستند املقاربة البالغية التي اأجريتها يف هذه 

النرثي  الن�س  من  خمتلفة  اأن��واع  على  ال���درا�سة 

اأقامه  الذي  النظري  الأ�سا�س  اإىل  القدمي  العربي 

اأر�سطو واملتمثل يف اأن الن�س ي�سّكل بالغته معتمدا 

واخلطاب  )املتكلم  الأ�سا�س  ال��ت��وا�سل  اأط���راف 

واملخاَطب( فاملتكلم ي�سعى اإىل ت�سكيل �سورة عن 

املتلقي  لدى  مقبول  يجعله  لكي  اخلطاب  يف  ذاته 

نوازع  اإث��ارة  اإىل  ما ي�سعى  نحو  )الإي��ت��و�س(، على 

وي�سعى  )الباتو�س(،  فيه  للتاأثري  املخاَطب  واأهواء 

اإىل اأن ي�سوغ خطابه ب�سكل يقبله العقل م�ستخدما 

)اللوجو�س(.  حجاجية  وموا�سع  تقنيات  ذلك  يف 

املقاربة،  يف  املعتمد  النظري  الإط��ار  هذا  اأن  بيد 

البالغي  التوّجه  يكيِّف  عاما  منطلقا  اإّل  لي�س 

عامل  تقتحم  وه��ي  نف�سها  �ستجد  التي  للمقاربة 

على  النفتاح  على  جمربة  واخلطابات  الن�سو�س 

حقول غري بالغية باملعنى املدر�سي املاألوف؛ فنقل 

املمار�سة  حّيز  اإىل  الأر�سطية  البالغية  النظرية 

ت��اأوي��ل اخل��ط��اب��ات، يجعل هذه  وا�ست��ث��م��اره��ا يف 

املقاربة تواجه م�سكالت حقيقية ل ميكن اخلروج 

يف  �سيغت  واأدوات  مبفهومات  بالنتفاع  اإّل  منها 

نظريات ن�سية من قبيل »ال�سعرية«، و»الل�سانيات 

و»تليل  الإي��دي��ول��وج��ي«  و»ال��ن��ق��د  ال��ت��داول��ي��ة«، 

على  التفاعل  هذا  ول ينطوي  وغريها.  اخلطاب« 

البالغية،  للمقاربة  النظري  ل���الأ�سا�س  خرق  اأي 

و�سقل  وتطويرها  اإغنائها  على  ما ينطوي  بقدر 

النظرية  اأ�سول  و�سع  ال��ذي  ف��اأر�سط��و  اأدوات��ه��ا. 

العديد  تتداولها  التي  مفهوماتها  و�ساغ  البالغية 

من نظريات الن�س اليوم، مل يكن معنيا بالدرجة 

يعنينا  كما  احلجاجية  اخلطابات  بتاأويل  الأوىل 

معنيا  يكن  مل  اأن��ه  كما  التاأويل،  ه��ذا  اليوم  نحن 

نحن  تعنينا  كما  احلجاجي  اخلطاب  اأنواع  بكافة 

اليوم؛ لأجل ذلك كان لبد من تو�سيع هذا الإطار 

النظري البالغي الأر�سطي واإغنائه مبفهومات من 

قبيل مفهوم »النوع«، ومفهوم »احلوارية«، ومفهوم 

»الت�سكيل  ومفهوم  لالأهواء«،  اخِلطابي  »الت�سكيل 

»حجاجية  ومفهوم  ال���ذات«،  ل����سورة  اخِلطابي 

يفر�سها  التي  املفهومات  من  وغريها  الأ�سل��وب«، 

تاأويل الن�سو�س.

من  ن�سو�سا  �سنقارب  النظري  الإطار  بهذا 

خطابية  اأنواع  اإىل  تنتمي  القدمي  العربي  النرث 

خمتلفة: الر�سالة، واخلطبة، ال�سيا�سية، واملوعظة 

الدينية، لننتهي اإىل نتيجة مفادها اأن اأنواعا من 

ن�سو�س النرث العربي القدمي ل ميكن اأن تنقاد لنا 

وتبوح باأ�سرارها وتف�سح عن تكوينها اإل يف �سياق 

ا�ستثمار مو�ّسع للنظرية البالغية.

بالغــة النــ�س النــري العربــي القــدمي  

املكونات واملبادئ

احلجاجي  ال��ب��الغ��ي  امل��ن��ظ��ور  اخ��ت��ي��ار  اإن 

تقت�سيه  القدمي،  العربي  النرث  ن���سو�س  ملقاربة 

الطبيعة البالغية لهذه الن�سو�س التي تقوم على 

املكونات الآتية:

- تك�سف هذه الن�سو�س عن ان�سغال قوي باملتلقي، 

�سواء باحل���ر�س عل���ى ال�ستح���واذ علي���ه لتلقي 

الن����س، اأو بالتوا�سل مع���ه والتاأثري فيه بو�ساطة 

جملة من احلجج امل�سمرة، اأو ال�سريحة الّدائرة 

حول ق�سية من الق�سايا.
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- ارتبطت هذه الن�سو�س مبواقف توا�سلية حمددة؛ 

اإنتاجها؛  يف  تتحكم  عملية  ملق�سدية  تخ�سع  اإذ 

اأو ال�ّسخرية،  اأو الهجاء،  اإما تتوخى املدح،  فهي 

اأو التف�سيل،  اأو الّنهي،  اأو احل���ّس،  اأو التهام، 

والتداولية  احلجاجية  الوظائف  من  وغريها 

التي ت�سطلع بها. وهو ما يفيد اأنها ن�سو�س ذات 

طبيعة بالغية حجاجية، ما دامت هذه الوظائف 

تتطّلب من املتلفظ الإجابة عن اأ�سئلة من قبيل: 

ملاذا نثني على فالن؟ وملاذا نذمه اأو ن�سخر منه؟ 

وكيف  غريها؟  على  ال�سفة  هذه  ل  نف�سّ ومل��اذا 

وال�ستهجان  ال�ستح�سان  على  املخاَطب  نحِمل 

راأيه يف  تغيري  ما اأو على  بق�سية  العتقاد  وعلى 

الأ�سئلة  من  وغريها  اأو جماعة؟  اأو فئة  �سخ�س 

التي توّجه الن�سو�س توّجها تداوليا.

- قامت هذه ال��ن���سو�س يف ف���ساء ح��واري؛ فهي 

اإجاباٌت وردوٌد على خطابات اأخرى �سواء اأكانت 

التي  دع��اواه��ا  تكون  وق��د  م���سم��رة،  اأم  معلنة 

لها. ويف  اأو موافقة  لدعاواها،  تملها مناق�سة 

كلتا احلالتن، تعمل البالغة يف هذه الن�سو�س 

وتارًة  حوله،  املختلف  حول  التفاو�س  على  تارًة 

هذه  كانت  عليه  وبناء  عليه.  املّتفق  تاأكيد  على 

الن�سو�س ذات بعد حواري.

حمّدد؛  خطابي  نوع  اإىل  نرثي  ن�س  كل  ينتمي   -

وبناء عليه تفر�س قواعد النوع اأن تت�سّكل البالغة 

كانت  ذل��ك  لأج���ل  خمتلفة،  نوعية  ��الت  ت���سكُّ

البالغية  املقاربة  بن  ترتّجح  البالغية  املقاربة 

اأي ن�س نرثي  اإجراوؤها على  التي ميكن  العامة 

وبن  النوعي،  اإط���اره  عن  النظر  بغ�ّس  ق��دمي، 

الإطار  تراعي  التي  النوعية  البالغية  القراءة 

النوعي الذي ينت�سب اإليه الن�س.

ت�سم���ح لنا ه���ذه املرتك���زات ب�سياغ���ة مقاربة 

بالغية ملختلف اأنواع النرث العربي تقوم على جملة 

من املبادئ:

تتوجه  القدمي  العربي  النرث  ن���سو�س  كانت  ملا   -

املقاربة  فاإن  واإقناعه؛  فيه  للتاأثري  املتلقي  اإىل 

من  عليه  ما تنه�س  بتحليل  تحُعنى  البالغية 

اإىل  تنتمي  اأك���ان���ت  �سواء  احل��ج��ج،  �سروب 

ما ي�سميه اأر�سطو باللوجو�س اأم اإىل الإيتو�س اأم 

اإىل الباتو�س.

- ومبا اأّن هذه الن�سو�س قد ت�سّكلت يف ف�ساء من 

فقد  الأحيان؛  معظم  يف  املتناق�سة  اخلطابات 

اإىل  ال��درا�سة  اجتهت املقاربة البالغية يف هذه 

هيمنة  يف  جتلت  التي  احلوارية  مظاهر  تليل 

بع�س ال�سرتاتيجيات احلجاجية.

- وملا كانت هذه الن�سو�س تت�سّكل يف اأنواع ِخطابية 

معينة؛ فاإن املقاربة البالغية اجتهت اإىل تليل 

هذه  ويف  النوعي؛  اإط��اره��ا  �سي���اق  يف  بالغتها 

اإىل  للن�سو�س  البالغي  التحليل  يتحول  احلال 

اإطارها.  يف  ت�سّكل  التي  اأو لالأنواع  للنوع  و�سف 

املقرتحة  املقاربة  ف��اإن  املنهج  ه��ذا  على  وبناء 

مقاربة بالغية نوعية.

هي  مفهوماتها  اأح���د  يف  ال��ب��الغ��ة  ك��ان��ت  ومل��ا   -

تليل  ف��اإن  تعبريية؛  �سورة  ب��اأح���سن  الإب���الغ 

ي�ستقيم دون  اأن  الن�سو�س ل ميكن  بالغة هذه 

اأ�سحابها  تفّن  التي  الأ�سلوبية  الوجوه  مقاربة 

وال�ستحواذ  متلقيهم  يف  للتاأثري  �سياغتها  يف 

املقاربة  هذه  اأن  بيد  واإقناعهم.  اإعجابهم  على 

اجتهت  بالغي  تليل  يف  ان���سه��رت  الأ�سلوبية 

الوظائف  ا�ستنطاق  اإىل  الأول  املقام  يف  عنايته 

بدل الو�سف الدقيق للعبارة.
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هذه املبادئ والإجراءات البالغية �سّكلت عمود 

املقاربة البالغية التي قام عليها تليل الن�سو�س 

النرثية يف هذه الدرا�سة.

التحرمي  احلـوارية وحماججة خطاب   -1
يف ر�سالة القيان

1-1 احلوارية وبناء �سورة املحاورين

على  ال��ق��ي��ان  يف  ر�سال����ة  اجل��اح��ظ  و�سع 

بع�سهم  �سّم��ى  الأ�سخ���ا�س  ل���سان جماعة من 

طبيعتهم  تدد  ب�سفات  ونعتهم  باأ�سمائهم، 

و�سلوكهم وترفع من قدرهم: »من اأبي مو�سى بن 

اإ�سحاق بن مو�سى )..( واإخوانهم امل�ستمتعن 

بالقيان  املتمتِّعن  لّلذة،  واملوؤثرين  بالنعمة، 

ين لوظائف الأطعمة و�سنوف  وبالإخوان، املِعدِّ

�سيء  قبول  باأنف�سهم عن  والراغبن  الأ�سربة، 

م��ن ال���ن���ا�س، اأ�سح�����اب ال�����سرت وال����ست���ارات، 

. وهي ر�سالة موّجهة اإىل 
)1(

وال�سرور واملروءات«

اأ�سماءهم مقت�سرا  جماعة مل يذكر اجلاحظ 

على نعتهم ب�سفات تدد طبيعتهم وتطُّ من 

وغلظ  واجلفاء،  اجلهالة  اأه��ل  »اإىل  قدرهم: 

ال���و�سف  وب��ه��ذا   .
)2(

احل�س« وف�����ساد  ال��ط��ب��ع، 

التقييمي للمر�ِسل واملر�َسل اإليه يكون اجلاحظ 

قد انحاز اإىل من ن�سب اإليهم الر�سالة، وتبنى 

دعوتهم التي عر�سها يف هذا الن�س.

لي�ست دعوى الن�س �سوى ردٍّ واإجابٍة وحواٍر 

مع دعوى مناق�سة يوردها اجلاحظ يف �سياق 

نتعّرف  اإننا  اأي  احلجاجي؛  احل��واري  خطابه 

دعوى اخل�سم، اأو الدعوى املناق�سة من خالل 

)1(  ر�سائل اجلاحظ، ج2، �س143.

)2(  املرجع نف�سه.

يقول  وحماججتها.  وحم��اورت��ه��ا  عليها  ال���ردِّ 

الدعوى(:  اأ�سح����اب  ل����سان  اجل��اح��ظ )ع��ل��ى 

»فو�سعنا يف كتابنا هذا حججا على من عابنا 

ونقم  الإخ��وان،  مبنادمة  و�سّبنا  القيان،  مبلك 

ورجونا  بها.  واحل��دي��ث  عم  النِّ اإظ��ه��ار  علينا 

وكاتب  اأظلم،  والبادي  بحُدينا  قد  اإذ  الن�سر  

راح  اطِّ يف  احلجة  فبّينا   )..( ف�سيح  احل��ق 

الغرية يف غري حمّرم ول ريبة، ثم و�سفنا ف�سل 

بقول  خ�سمائنا  اأقوال  ونق�سنا  علينا،  النعمة 

.
)3(

موجز جامع ملا ق�سدنا )..(«

خطابا  ي���ح���اور  خ���ط���اب  اإذن،  ال���ن����س 

تق�سي  ال��ت��ي  وحججه  دع���واه  ���سحُ  وي��ن��قحُ اآخ���ر 

مبحادثتهن  وال�ستمتاع  القيان  ِمْلك  بتحرمي 

وجم��ال���ست��ه��ن، وي��داف��ع ع��ن �سن��اع��ة التقين 

واإن   ،
)4(

�سريفة كرمية  �سناعة  باأنها  وينعتها 

كان دفاعه قد اكت�سى بعدا اأو�سع متثل يف اإباحة 

النظر واحلديث اإىل املراأة ب�سكل عام.

وغاية هذا اخلطاب احلواري اإحراز الغلبة 

والت�سدي باحلجج خلطاب اخل�سم ومنعه من 

ل »يظن  حتى  النا�س،  اآراء  ب�سياغة  النفراد 

ب�سدق  اإقرار  الإجابة  عن  اإم�ساكنا  اأن  جاهل 

اإغ�ساءنا  واأن  والبهتان(،  )الإف��ك  الع�سيهة 

هذا  اأن  بيد   .
)5(

دفعها« عن  عجز  الغيبة  لذي 

حاكما  املتلقي  فيه  يكون  اأن  يتطلب  امل��وق��ف 

عادل، ل »يعَجْل بف�سل الق�ساء دون ا�ستق�ساء 

القول فيمن  ل  اأن يحوِّ حجج اخل�سماء، ودون 

�سماء وال�ستماع منه، واأن تبلغ  ح�سر من اخلحُ

)3(  املرجع نف�سه، �س146.

)4(  املرجع نف�سه، �س179 و180.

)5(  املرجع نف�سه، �س145.
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القا�سي  وي���سرك  البيان،  من  مداها  احلجة 

حتى  ف��ي��ه،  ما اخت�سما  فهم  يف  اخل���سم��ن 

اأعلم  حكمه  من  عليه  ما يقع  بظاهر  ل يكون 

منه بباطنه، ول بعالنية ما يحُفلج اخل�ساَم منه 

ه. ولذلك ما ا�ستعمل اأهل احلزم  اأطبَّ منه ب�سرِّ

��ة من ال��ق���ساة ط��ول ال���سم��ت، واإنعام  وال��رويَّ

ل، ليكون الختيار بعد الختبار،  م والتمهُّ التفهُّ

.
)1(

» واحلكم بعد التبنُّ

اإن تديد متلقي الر�سالة يف احلاكم العادل 

الدعوى ويف  الذي ينظر يف  والقا�سي احلازم 

حجج املتخا�سمن، يفيد اأن املوقف التوا�سلي 

الذي ينبغي اأن ن�سع فيه هذا الن�س هو املوقف 

احل�سول  بخطابه  املتكلم  يروم  اإذ  الق�سائي؛ 

ع��ل��ى ح��ك��م ع���ادل يف ال��ق���سي��ة م��ث��ار اجلدل 

والخت�سام، وعلى ت�سديق املتلقي وتدعيمه له 

يف موقفه من اإباحة ال�ستمتاع بالقيان، وتربئته 

فاملتلقي  خ�سمه.  به  اأحلقها  التي  التهمة  من 

حملَّ  لي�ست  ق�سية  يف  احلكم  بعدالة  مطالٌب 

املخت�سمن  من  ط��رف  كل  اأدىل  وق��د  اتفاق. 

بحججه املوؤيدة لدعواه.

1-2 حجج املحاور

تتعلق  حولها  املتنازع  الق�سية  كانت  اإذا 

ب�سوؤال: هل يجوز النظر اإىل القيان وجمال�ستهن 

اإثبات  فاإن  مباح؟  اأمر غري  اأو اأنه  وحمادثتهن 

من  جملة  تقدمي  املتكلم  من  اقت�سى  الإباحة 

باحلجاج  تتعلق  والأخ��ب��ار  والوقائع  احلقائق 

يف  ع��ام  ب�سكل  وال��ن���ساء  الرجال  بن  للعالقة 

تك�سف  اأن  ولعل هذه احلجج  العربي.  املجتمع 

)1(  املرجع نف�سه، �س 144.

عن اأن ال�سوؤال اجلوهري، مو�سوع احلوار يتعلق 

الثقافة  واملراأة يف  الرجل  العالقة بن  بطبيعة 

العربية الإ�سالمية: هل يجوز النظر اإىل املراأة 

وجمال�ستها وحمادثتها اأو اأنه اأمر حمّرم؟

حقائق وم�سلمات 

احلجاجي  خطابه  ب��ن��اء  يف  ال��ن���س  �سرع 

بتقدمي حقائق اأ�سبه باأن تكون مقدمات عامة 

غري  النتائج  عليها  يبني  اأن  املتلقي  ميكن 

امل�سّرح بها؛ من قبيل هذه احلقائق الطبيعية 

اأ�سولها  اإىل  راجعة  ل حمالة  »الفروع  العامة: 

)..( واأمور العامل ممزوجة بامل�ساكلة ومنفردة 

ِعّلة  كالغيث  لبع�س،  ِعّلٌة  وبع�سها  بامل�سادة، 

والإن�سان   )..( املاء  علة  وال�سحاب  ال�سحاب 

هذه  على  البناء  ميكن  اإذ 
 

.
)2(

الإن�سان« عّلته 

املقدمة الكربى مقدمة �سغرى، تفيد اأن الرجل 

اأ�سل واملراأة فرع، واأن بينهما امتزاجا �سروريا 

وعالقة ِعّلية، اأو اأنها »خملوقة منه« و»جزء من 

. وتقت�سي 
)3(

اأجزائه« و»الن�ساء حرث للرجال«

اإىل اّطراح الغرية  هذه املقدمات نتيجة تدعو 

يف املراأة.

الدعوى  هذه  على  الأخ��رى  امل�سلمات  ومن 

له  لقت  خحُ لالإن�سان  م�سّخرة  الأنثى  اإن  القول: 

تفيد  اأعم  مقدمة  على  اعتمادا  اإليها،  لي�سكن 

الأر�س  اأق��ط��ار  ما تويه  وجميع  »الفلك  اأن 

. وتف�سي 
)4(

)..( لالإن�سان َخَوٌل ومتاٌع اإىل حن«

هاتان املقدمتان اإىل النتيجة ال�سابقة نف�سها.

)2(  املرجع نف�سه، �س146.

)3(  املرجع نف�سه، �س147.

)4(  املرجع نف�سه.
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ويبدو اأن الن�س يف حواره مع خطاب الآخر 

التحرميي ينطلق من مقدمة كربى يبني عليها 

دعواه، مفادها اأن »كّل �سيء مل يوجد حمّرما 

يف كتاب اهلل و�سّنة ر�سول اهلل  �سّلى اهلل عليه 

و�سّلم  فمباٌح مطلق. ولي�س على ا�ستقباح النا�س 

وا�ستح�سانهم قيا�ٌس ما مل نحُخِرج من التحرمي 

  .
)1(

حالله« اإىل  وداع��ي��ا  ح���سن��ه،  على  دل��ي��ال 

�سغرى  مقدمة  الكربى  املقدمة  هذه  وتقت�سي 

يحرم  ديني  ن�س  ل يوجد  اأنه  تفيد  م�سمرة، 

املراأة وحمادثتها، ونتيجة م�سمرة  اإىل  النظر 

تدعو اإىل اإباحة هذا الأمر.

وقائع تاريخية 

العامة  امل�سلمات  من  ملجموعة  و�سع��ه  بعد 

املوؤ�س�سة لإباحة املجال�سة واملحادثة بن الن�ساء 

ا�سرتاتيجيته  يف  ال��ن���س  ان��ت��ق��ل  وال���رج���ال، 

التاريخ  م��ن  وق��ائ��ع  ت��ق��دمي  اإىل  احل��ج��اج��ي��ة 

مدعمة بحجة ال�سلطة التي توؤيد دعوى الن�س، 

وهي وقائع تتعلق تارة باملراأة ب�سكل عام، وتارة 

باجلارية اأو القينة ب�سكل خا�س:

- » مل يكن بن رجال العرب ون�سائها حجاب«، 

دون  اخل��اط��ف  النظر  ي��ر�سي��ه��م  يكن  ومل 

بح�سور  وامل�سامرة  احلديث  على  الجتماع 

.
)2(

الأولياء والأزواج

يف  الن�ساء  مع  يتحدثون  الرجال  يزل  » فلم   -

احلجاب  رب  �سحُ حّتى  والإ�سالم،  اجلاهلية 

و�سّل��م  عليه  اهلل  �سّل���ى  النبي  اأزواج  على 

.
)3(

خا�سة«

)1(  املرجع نف�سه.

)2(  املرجع نف�سه، �س 148.

)3(  املرجع نف�سه، �س149.

يقعدن  ال��ن���ساء  م��ن  ال���سرائ��ف  كانت  » ثم   -

للرجال للحديث، ومل يكن النظر من بع�سهم 

اإىل بع�س عارا يف اجلاهلية، ول حراما يف 

.
)4(

الإ�سالم«

اأ�سم��اء �سهرية للع�ساق الذين مل تكن  - يذكر 

.
)5(

�سلة بينهم لول املحادثة لتتحقق الوحُ

- يذكر اأن امللوك العرب والعجم كانوا ميلكون 

القيان، واأن اجلواري كن يخالطن اخللفاء 

حنهم  وامللوك والأ�سراف، يذبن عنهم، ويروِّ

ويعّدد  ال��رج��ال،  ب��ح���سور  ع��ام  جمل�س  يف 

للنا�س يف  اأ�سم��اء بع�سهن ممن كن يربزن 

.
)6(

اأح�سن هيئة وزينة

املجتمع  يف  مكانتهم  لهم  ب��اأ�سخ��ا�س  يحتج   -

ويلهون  ق��ي��ان��ا  ك��ان��وا مي��ل��ك��ون  الإ�سالم������ي 

وي�سمعون الغناء )عبد اهلل بن جدعان، وعبد 

معاوية،  بن  ويزيد  الّطيار،  جعفر  بن  اهلل 

ويزيد بن عبد امللك، والوليد بن زيد، وعمر 

.
)7(

بن عبد العزيز قبل توليه اخلالفة(

حجة التمــاثل اأو اأ�سلوب التمثيل

جل���اأ الن�س يف احتجاجه لإباحة النظر اإىل 

القي���ان وجمال�سته���ن اإىل متثي���ل الناظ���ر اإىل 

ح  القينة، بالنظر اإىل »الزرع، والغر�س، والتف�سُّ

يف خ�سرته وال�ستن�ساق م���ن روائحه. وي�سّمى 

ذل���ك كلُّه له ِحاّل م���ا مل ميد له يدا. ف���اإذا مدَّ 

ها فعل  يدا اإىل مثق���ال حّبٍة من خردل بغري حقِّ

، واأكل ما يحرم عليه. وكذلك مكاملة  ما ل يحلُّ

)4(  املرجع نف�سه. �س149

)5(  املرجع نف�سه. �س149

)6(  املرجع نف�سه، �س157-155.

)7(  املرجع نف�سه، �س �س160-158.
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القيان ومفاكهته���ّن، ومغازلتهن وم�سافحتهن 

لل����ّسالم، وو�سعحُ اليد عليه���نَّ للتقليب والنظر، 

. فبموجب 
)1(

م « ب ذلك ما َيحرحُ حالٌل ما مل َي�سحُ

ه���ذا التماث���ل يبيح الن����س النظ���ر اإىل القيان 

وال�ستمت���اع مبجال�سته���ن وحمادثته���ن، عل���ى 

نحو ما هو مباح النظر اإىل الغر�س وال�ستمتاع 

اجلمايل به. ومبا اأنه ل يحق اأخذ هذا الغر�س، 

فاإنه ل يحق ال�ستمتاع اجلن�سي بالقينة. وتتمثل 

حجاجية هذا التماث���ل يف اإ�سقاط ما هو متفق 

عليه على ما هو م���و�سع خالف؛ اأي اإن اأ�سلوب 

التمثيل هن���ا ا�ستمد حجاجيته م���ن بنائه على 

ل ج���زءا من املخزون  معن���ى معلوم و�سائع ي�سكِّ

الثقايف امل�سرتك بن املتكلم واملخاَطب. من هنا 

يتب���ن اأنه ل ميكن ف�سل ه���ذا الوجه الأ�سلوبي 

عن احلج���اج؛ فه���و �سرب من احلج���اج يقيم 

عالقة متاثل بن طرف���ن متباعدين، ا�ستنادا 

اإىل اتفاق م�سبق بن طريف التوا�سل.

حجة التحديد

يحت���ج الن����س بالتاأوي���الت املختلف���ة التي 

و�سع���ت للفظ »الّلم���م« يف الآي���ة الكرمية التي 

تدد  احلالل يف العالقة باملراأة؛ فقد ا�ستثنى 

اهلل تب���ارك وتع���اىل »الّلم���م« م���ن الفواح����س: 

���وَن َكَباِئ���َر اْلإِْث���ِم َواْلَفَواِح�َس  ِذي���َن َيْجَتِنبحُ { الَّ

. وقد حّدد 
)2(

َك َوا�ِسعحُ امْلَْغِفَرِة } اإِلَّ اللََّمَم اإِنَّ َربَّ

عب���د اهلل بن م�سعود دللة الّلمم يف الآية قائال 

»اإذا دن���ا الرجل من املراأة فاإن تقّدم ففاح�سة، 

واإن تاأّخ���ر فلمم«. »وقال غ���ريه من ال�سحابة: 

القبلة والّلم�س، وقال اآخرون: الإتيان فيما دون 

)1(  املرجع نف�سه، �س163.

)2(  �سورة النجم، من الآية 32.

. يذكر الن�س هذه التاأويالت املختلفة 
)3(

الفرج«

واملتع���ار�سة للت�سكي���ك يف خط���اب اخل����سوم 

التحرميي.

حوارية الأخبار

ملا كان املوق���ف التوا�سلي للن�س يقوم على 

اإثب���ات دع���وى �سد دع���وى خمالف���ة؛ اأي يبيح 

النظ���ر اإىل الن����ساء وحمادثته���ن يف مناق�سة 

م ذلك؛ فاإنه  �سريحة ملوقف وخطاب اآخر يحرِّ

اقت����سى �سرد جمموع���ة م���ن الأخب���ار املوؤيدة 

للدع���وى ودح����س الدعوى املناق����سة، من هنا 

كان تق���دمي الوقائع والأفع���ال بو�ساطة الأخبار 

املروي���ة اأداة م���ن اأدوات الإقن���اع. فهي مبنزلة 

ال�سواه���د الت���ي تثبت �سح���ة الق�سي���ة، لكنها 

ل تمل يف ذاته���ا بال�سرورة خطابا حجاجيا؛ 

فق���د ل يك�سف النظ���ر يف بنيتها اخلطابية عن 

اأي غ���ر�س حجاج���ي، واإمن���ا ت�ستم���د وظيفتها 

الإقناعية من كونه���ا تقنية من تقنيات خطاب 

يح���اور خطابا اآخ���ر وي�سعى اإىل نق����سه. وهي 

ل تكت�سب معناها البالغ���ي اإل يف هذا ال�سياق 

احلواري.

)1( ال�سياق احلواري واإنتاج املعنى البالغي 

لالأخبار

وعلى الرغم م���ن اأن ثمة اأخبارا ل تفتقر 

اإىل دللت ن�سية حمتمل���ة ميكن اأن تولدها 

خمتلف �سياقات التلقي، نالحظ اأن معانيها 

البالغي���ة تظ���ل مرهونة مبقامه���ا التلفظي؛ 

م���ن ذلك خ���رب جمي���ل وبثينة ال���ذي ورد يف 

�سي���اق تاأكيد دع���وى اإباحة الع���رب املحادثة 

)3(  املرجع نف�سه، �س164.
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وامل�سامرة بن الرجل واملراأة حتى يف ح�سور 

الأولي���اء والأزواج »ل ينكرون ما لي�س مبنكر 

:
)1(

اإذا اأمنوا املنكر«

»حت���ى لق���د ح����ِسك يف �سدر اأخ���ي بثينة 

من جميل ما ح�ِسك م���ن ا�ستعظام املوؤان�سة، 

���ذر ع���ن املخالط���ة، و�سكا ذلك  وخ���روج العحُ

اإىل زوجها وه���ّزه ما ح�ّسم���ه، فَكَمنا جلميل 

ثينة ليقتاله، فلم���ا دنا حلديثه  عند اإتيان���ه بحُ

وحديثه���ا �سمعاه، فلما �سمعا م���ا دار بينهما 

وثق���ا بغيبه وركن���ا اإىل عفافه، وان�سرفا عن 

.
)2(

قتله، واأباحاه النظر واملحادثة«

ينط���وي اخل���رب، يف ذات���ه ومبع���زل ع���ن 

�سياق���ه التلفظ���ي، على دلل���ة متجيد احلب 

ه املتلقي  العفيف، بيد اأن ال�سياق اأراد اأن يوجِّ

اإىل معن���ى اآخ���ر يقت�سي���ه اخل���رب، وه���و اأن 

العرب مل ينكروا النظر واملحادثة بن الرجل 

واملراأة، وبناء عليه فاإن اخلرب حجة على هذه 

الدعوى. فقول ال����سارد الذي ذَيّل به اخلرب: 

»واأباحاه النظر واملحادثة« هو ملفوظ تاأويلي 

ٌه نحو  يح���دد املعنى البالغ���ي للخ���رب، وتوجُّ

خطاب الآخر التحرميي وردٌّ عليه.

وكذل���ك خ���رب احل�سن ب���ن عل���ي عليهما 

ال����سالم، وع���ا�سم ب���ن عم���ر ب���ن اخلطاب 

ر�سي اهلل عن���ه اللذين تزوج���ا حف�سة ابنة 

اأن  بع���د  الرحم���ن، لكنهم���ا طلقاه���ا  عب���د 

�سّهرها املنذر ب���ن الزبري الذي كان يهواها، 

فا�سط���رت يف النهاي���ة اإىل قب���ول الزواج به 

لتنف���ي عنها التهمة الت���ي اأحلقها بها. ثم اإن 

)1(  املرجع نف�سه، �س148.

)2(  املرجع نف�سه، �س149-148.

كال من احل�سن وعا�سم زاراها يف بيتها بعد 

اأن ا�ستاأذن���ا زوجها الزبري. وقد علَّق ال�سارد 

عل���ى اخلرب قائ���ال: »وكان احل����سن يف ذلك 

الع����سر اأف�سل اأهل ده���ره. فلو كان حمادثة 

الن����ساء والنظر اإليهن حراما وعارا مل يفعله 

.
)3(

ومل ياأذن فيه املنذر بن الزبري«

اإن تاأوي���ل هذا اخلرب مبع���زل عن �سياقه 

التلفظ���ي ومبعزل عن تعليق ال����سارد، ميكن 

اأن يق���ود القارئ اإىل ا�ستخ���ال�س دللة غري 

الدلل���ة التي يوجهنا الن�س ال����سردي اإليها؛ 

من قبي���ل ت�سويره لعاقبة التق���وُّل والت�سهري 

والرتقي���ة على احلي���اة الزوجي���ة يف املجتمع 

الإ�سالم���ي. بيد اأن تاأويله يف مقامه التلفظي 

ي���ربز معنى اآخ���ر؛ فال�سياق احل���واري يوجه 

املتلقي اإىل النظر اإىل اخلرب بو�سفه �ساهدا 

عل���ى اإباح���ة النظ���ر واحلدي���ث اإىل امل���راأة. 

واختيار احل�سن بن علي وعا�سم بن عمر بن 

اخلط���اب بو�سفهما ابن���ي �سحابين جليلن 

ينط���وي يف ذاته على ق����سد حجاجي يدعم 

املعنى الإجنازي الذي ينطوي عليه؛ اأي حمل 

املتلق���ي على نق����س دعوى التح���رمي والعمل 

بدعوى الإباحة اقتداء بال�سحابة واأبنائهم.

 مع اجلارية �سكر 
)4(

وكذلك خرب املاأمون

بعد  عنها  تخلى  ثم  وتزوجها  حادثها  التي 

م�سلم  حقيقة  تاأكيد  يروم  �ساه��د  هو  ذلك، 

بها يف الن�س ومنحها ح�سورا �سرديا. فهذا 

اأنه  تفيد  يقدم حقيقة  �سي��اق  ورد يف  اخلرب 

»مل يكن يعدم من اخلليفة ومن مبنزلته يف 

)3(  املرجع نف�سه، �س154-153.

)4(  املرجع نف�سه، �س157.



28
املجــلد  الأول  ❁  العــدد  التجريبي  ❁  ينــــاير  2017

جارية  راأ�سه  على  تقف  اأن  والتاأتي،  القدرة 

اإماء  والأ�سراف  للملوك  ي��زل  مل  ثم   )..(

الدواوين،  يختلفن يف احلوائج، ويدخلن يف 

قراءة  اأن  بيد   ،
)1(

للنا�س« يجل�سن  ون����ساء 

التلفظي قد يومئ  اخلرب مبعزل عن �سياقه 

اإىل دللت اأخرى.

اإن املعن���ى البالغ���ي احلجاج���ي هو نتاج 

عالقة الن�س بال�سي���اق احلواري مع خطاب 

اآخر خمتلف. يقول اجلاحظ وا�سفا الوظيفة 

البالغي���ة احلواري���ة لبع����س ه���ذه الأخبار:  

»وه���ذا احلديث وم���ا قبله يبط���الن ما روت 

احل�سوية من اأنَّ النظ���ر الأول حرام والثاين 

ومعه���ا  اإل  لأن���ه ل تك���ون حمادث���ة  ح���رام؛ 

.
)2(

ما ل يح�سى عدده من النظر..«

)2( اخلرب وال�ساهد احلجاجي

التلفظي  باملقام  الأخ��ب��ار  عالقة  تعني 

وبال�سياق احلجاجي للن�س الذي ا�ستدعيت 

اأنها جزء من متوالية حجاجية، حيث  اإليه، 

وتوؤكدها،  ال���دع���وى،  تثبت  �سواه����د  مت��ث��ل 

متعة  عليها  وت���سف��ي  ح������سورا،  ومتنحها 

ال�سرد. فهذه الأخبار متثل �سواهد على دعوى 

بالقيمة  د حجاجيتها  تع�سِّ اأنها  كما  الن�س، 

بها �سخ�سياتها. يروي  التي تظى  الدينية 

اجلاحظ اخلرب الآتي:

عبي، وهو يف  بري ال�سَّ »ودعا م�سعب بن الزُّ

ّبة له جمّللة بو�سي، معه فيها امراأته، فقال:  قحُ

فقال:  القبة؟  ه��ذه  يف  معي  من   ، �سع��ب��يُّ يا 

)1(  املرجع نف�سه، �س156-155.

)2(  املرجع نف�سه، �س154.

جف،  ال�سِّ فرفع  الأم��ري!  اهلل  اأ�سل��ح  ل اأعلم 

فاإذا هو بعائ�سة ابنة طلحة.

وال�سعبي فقيه اأهل العراق وعاملهم، ومل يكن 

.
)3(

ي�ستحلُّ اأن ينظر اإن كان النظر حراما«

تتمثل وظيفة تعليق ال�سارد على اخلرب يف 

فال�سعبي  حجاجيا؛  وتوجيهها  دللته  تاأويل 

املراأة  اإىل  النظر  واقعة  تدعم  �سلطة  حجة 

التي يرويها اخلرب بو�سفها �ساهدا حجاجيا 

النظر، وم��ن ذل��ك خرب  اإب��اح��ة  على دع��وى 

علي بن اأبي طالب عليه ال�سالم الذي  ق�سد 

ابنة  عاتكة  اخل��ط��اب  ب��ن  عمر  زوج��ة  بيت 

عليها  زوجها  ا�سرتاط  بنق�س  وعرّيها  زيد، 

اخلرب  ال�سارد  ذّيل  حيث 
 )4(

بعده تتزوج  باأل 

واأنتم  حماورا اخلطاب الآخر بقوله: »هذا، 

اأن عمر بن اخلطاب ر�سي اهلل عنه  تروون 

كان اأغرَي النا�س، واأن النبي �سلى اهلل عليه 

اجلنة  يف  ق�سرا  راأي��ت  »اإين  له:  قال  و�سلم 

بن  لعمر  فقيل:  الق�سر؟  هذا  ملن  ف�ساألت: 

اخلطاب. فلم مينعني من دخوله اإل ملعرفتي 

بغريتك«. فقال عمر ر�سي اهلل عنه: وعليك 

واحلديث  النظر  كان  فلو  اهلل!  نبّي  يا  غارحُ  يحُ

يف  املقّدَم  عمر  لكان  منها،  غار  يحُ والدعابة 

كان  ول��و  ال��غ��رية.  �سّدة  يف  مه  لتقدُّ اإن��ك��اره؛ 

وورعه  اإذ ل �سك يف زهده  منه؛  ملنع  حراما 

اأي�سا خرب يف  . ومن ذلك 
)5(

هه« وتفقُّ وعلمه 

حمادثة احل�سن بن علي حلف�سة يف منزلها 

.
)6(

وقد كان يف ع�سره »اأف�سل اأهل دهره«

)3(  املرجع نف�سه.

)4(  املرجع نف�سه، �س152-151.

)5(  املرجع نف�سه، �س152.

)6(  املرجع نف�سه، �س153.
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1-3 تقوي�س حجج اخل�سم

ت�سديه  القيان  ن�س  حوارية  جتليات  ومن 

لدعوى اخل�سم وتقوي�سه حلججه؛ فقد ا�ستند 

ه��ذا اخل����سم يف دع���وى منع الخ��ت��الط بن 

الرجال والقيان اإىل حجة نفعية ... وقد دّعم 

حجته هذه باأحاديث نبوية، تدعو اإىل التفرقة 

بن الرجال والن�ساء. كما اأنه قّدم حجة �سببية 

عّلل بها دعواه، وهي »اأن اأكرث من يح�سر منازل 

القيان اإمنا يح�سر لذلك )للفاح�سة( ل ل�سماع 

. على نحو ما جلاأ اخل�سم اأي�سا 
)1(

ول لبتياع«

اإىل احلجة النفعية يف ترميه الغناء؛ ف�سماع 

الغناء يف�سي اإىل نتائج �سلبية منها اللهو عن 

ذكر اهلل.

احلجج؛  ه��ذه  لتقوي�س  اجلاحظ  ت���سدى 

فقد اعرت�س على احلجة النفعية بحجة نفعية 

مناق�سة؛ فاإذا كان الختالط يف دعوى اخل�سم 

الع�سق  الع�سق، فاإن هذا  الوقوع يف  ينجم عنه 

ل يف�سي بال�سرورة اإىل الفاح�سة؛ اإذ قد يكون 

�سبيال اإىل احلالل واخلري عندما يعمل عا�سق 

على  اع��رت�س  اأن��ه  كما  اقتنائها،  على  القينة 

احلجة ال�سببية التي ا�ستند فيها اخل�سم اإىل 

تقع  فالأحكام  الظاهرة؛  الوقائع  بدل  النوايا 

على ظاهر الأمور؛ اأي على ما قام به الرجل يف 

منزل القيان ل على ما انتواه، هذا الف�سل بن 

فقد  الظواهر؛  تقييم  والعمل �سروي يف  النية 

ينوي املرء حراما ويعمل حالل.

 ،
)2(

اأما عن حجة اخل�سم يف ترمي الغناء

)1(  املرجع نف�سه، �س164.

)2(  املرجع نف�سه، �س162-161.

نقل احلكم  ل ينبغي  اأن��ه  ي��رى  اجل��اح��ظ  ف��اإن 

ذلك  لأن  الغناء؛  اإىل  اهلل  ذكر  لعدم  ال�سلبي 

وامل����سارب  واملطاعم  الأح��ادي��ث  مبنع  ي��ق���سي 

والرياحن  اجل��ن��ان  اإىل  وال��ن��ظ��ر  وت��رمي��ه��ا 

واقتنا�س ال�سيد ... لأنها تلهي عن ذكر اهلل، 

الربط  على  اإذن،  اجل��اح��ظ  ي��ع��رت�س  اأي�����سا. 

»اللهو  املتمثلة يف  ال�سلبية  النتيجة  بن  القيمي 

الأ�سب����اب  م��ن  وب��ن جمموعة  ذك��ر اهلل«  ع��ن 

التي قد توؤدي اإليها، وهي متتلك قيمة اإيجابية 

بن  يجري متييزا  اجلاحظ  اأن  كما  ذاتها.  يف 

الفرائ�س.  اأداء  وب���ن  اهلل  ل��ذك��ر  الن��ق��ط��اع 

الن�سغال  عدم  يوجب  هلل  النقطاع  كان  ف��اإذا 

مع  ل يتعار�س  الفرائ�س  اأداء  ف��اإن  باملالهي، 

النتفاع بها. ويك�سف هذا التمييز عن املغالطة 

ذكر  عن  واللهو  الغناء  بن  القيمي  الربط  يف 

اأن  بينهما دون  الإمكان اجلمع  اهلل، مادام يف 

ر الإن�سان يف دينه. كما اأن اللهو عن ذكر  يق�سِّ

اهلل لي�س عيبا مطلقا؛ فهو مالزم لالإن�سان مل 

ي�سلم منه حتى الأنبياء؛ فقد األهى �سليمان بن 

غابت  حتى  الة  ال����سّ عن  اخليل  ع��ر�س  داود 

القدوة  وه��م  الأن��ب��ي��اء  ك��ان  واإذا   .
)3(

ال�سم�س

تعر�سوا للهو، فاإن ذلك يعني اأن هذا اللهو لي�س 

عيبا خطريا يوجب منع الأ�سباب الداعية اإليه.

1-4 �سورة القينة

لحُ القين���ة منط���ا اجتماعي���ا ومنوذجا  ����َسكِّ تحُ

اإن�سانيا عرفته احل����سارة العربية الإ�سالمية، 

وه���و نوع من الرقي���ق عرف بالغن���اء وجمال�س 

ال�ّسم���ر والله���و. وق���د ج���اء و�سف اجلاحظ له 

يف �سي���اق حجاجي �سعى في���ه اإىل اإثبات دعوى 

)3(  املرجع نف�سه، �س161.
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. ويف اإثباته مل 
)1(

اأن »م���ن الآفة ع�سق القي���ان«

يعتمد الو�سف الفي�سيولوجي اخلارجي للقين�ة 

وما ميك���ن اأن يحوزه �سكلها اخلارجي من فتنة 

و�سح���ر، ولكنه اعتم���د و�سف اأفعاله���ا وحيلها 

وتاأثريها يف الع����ساق، والقيمة التي تظى بها 

هي ومالكها. �سياق هذا الو�سف اإذن حجاجي؛ 

لأن���ه يف منزلة اجل���واب ع���ن �سوؤال: ملاذا كان 

)1(  ر�سائل اجلاحظ، ج2، �س170.

ع�سق القيان اآفة؟ وبناء عليه كان و�سف القينة 

هنا ا�ستدلل على هذه الدعوى؛ اأي اإن املتلفظ 

�سينخ���رط يف �سل�سلة م���ن امللفوظات الو�سفية 

للقينة اإجابة عن ال�سوؤال املذكور، لت�سبح هذه 

امللفوظ���ات الو�سفية حججا �سببي���ة، تت�سافر 

ح  لة على نح���و ما يو�سِّ معها حج���ج اأخرى مكمِّ

هذا اجلدول:

لةاحلجة الرئي�سةامللفوظ الو�سفي احلجج املكمِّ

ق  ي حدَّ 1- » واإذا رفعت القينة عقريَة َحلقها تغنِّ
واألقى  ال�ّسمع،  نحوها  واأ�سغى   ، الّطرفحُ اإليه 

والب�سرحُ  ال�ّسمعحُ  فا�ستبق  امِللك،  اإليها  القلبحُ 

قبل  منها  ما اأفاد  القلب  اإىل  ي���وؤدي  اأيُّهما 

�ساحبه، فيتوافيان عند حّبة القلب فيحُفرغان 

ما وَعياه )..(«)171(

بالّلحظ،  رام��ت��ه  امل���ساه��دحُ  �ساه��ده��ا  »ف���اإذا   -2
اأ�سعار الغناء،  م، وغازلته يف  وداعبته بالتب�سُّ

عند  رب  لل�سُّ ون�ِسطت  باقرتاحاته،  ولهجت 

اإىل ط��ول مكثه،  ال�����ّسوق  واأظ��ه��رت  رب����ه،  �سحُ

لفراقه.  واحل��زن  عودته،  ل�سرعة  بابة  وال�سّ

واأّنه  فيه،  نفذ  قد  �سحرها  باأّن  اأح���ّست  فاإذا 

قد  كانت  فيما  تزّيدت  ال���ّسرك،  تعّقل يف  قد 

�سرعت فيه، واأوهمته اأّن الذي بها اأكرث مما 

وتق�سم  اإليه هواه،  ت�سكو  كاتبته  ثم  منها،  به 

حاءة  له اأّنها مّدت الّدواة بدمعتها، وبّلت ال�سِّ

�سوقا  ل تنام  اأنها  اأخ��ربت��ه  ثم  بريقها)..( 

اإليه، ول تهناأ بالّطعام وْجًدا به، ول متلُّ –اإذا 

تنّغ�ست،  اإّل  ول ذكرته  فيه،  الّدموع  غاب- 

ول هتفت با�سمه اإّل ارتاعت، واأّنها قد جمعت 

قّنينة من دموعها من البكاء عليه )..( ورمبا 

قادها التمويه اإىل الت�سحيح، ورمبا �ساركت 

�ساحَبها البلوى)..( ورمبا اجتمع عندها من 

مربوطيها ثالثة اأو اأربعة على اأنهم يتحاَمون

ل»كثرة  اآف���ة  ال��ق��ي��ان  ع����سق   -1
النف�س  و�سك����ون  ف���سائ��ل��ه��ن، 

يجمعن  واأّن�����ه�����نَّ   ، اإل����ي����ه����نَّ

ل�������الإن��������سان م�����ن ال�����لَّ�����ذات 

على  �سيء  ف��ي  ما ل يجتمع 

كّلها  وال��ل��ّذات  الأر�س.  وج��ه 

اإنما تكون بالحوا�س، والماأكول 

والم�سروب حظٌّ لحا�ّسة الّذوق 

فلو  غ��ي��ره��ا.  فيه  ل ي�سركها 

اأكل الإن�سانحُ الم�سك الذي هو 

)..( ب�سعا  وجده  الأن��ف  حظُّ 

فاإذا جاء باب القيان ا�سترك 

 ، ف��ي��ه ث���الث���ة م���ن ال����ح����وا�سِّ

راب��ع��ا)..( القلبحُ  لها  و�سار 

عقيرة  ال��ق��ي��ن��ة  رف��ع��ت  واإذا 

َحلقها )..( )�س170-171(. 

م ال��م��ت��ل��ف��ظ ف��ي و�سف���ه  ي��ق��دِّ

ر  تف�سِّ ال��ت��ي  الأ�سب������اب  اأح���د 

ن��ع��ت ع�����سق ال��ق��ي��ان ب��الآف��ة. 

َعدُّ  يحُ هنا  ال��و�سف��ي  فالملفوظ 

في كلِّيته حجة �سببية. ولكنها 

بغيرها اأي�سا.  ت��ق��وم  ح��ّج��ة 

اأي�سا؛ لأّنها  اآفة  2- ع�سق القيان 
»ل تكاد تخال�س في ع�سقها،

ال��������و�سف  ه������ذا  ب���ن���ي   -1
احل��ج��اج��ي ال���سب��ب��ي على 

مو�سع الكم.

ز هذه احلّجة ال�سببية  2- تتعزَّ
ل  العاّمة ب�سرد و�سفي مف�سّ

على  الّدالة  القينة  لأفعال 

غوايتها وممار�ستها للفتنة 

ح����ر؛ ه���ذا ال������ّسرد  وال�����سِّ

حجة  مبنزلة  هو  الو�سفي 

املوؤكدة  امللمو�سة  الوقائع 

حة  واملو�سِّ ال�سببية  للحّجة 

و�سف  اأن���ه  ول�سّك  ل��ه��ا. 

للقينة  ام��ت��داح��ا  ي���سم��ر 

لأنه  قيمتها؛  من  واإع���الًء 

الدعوى  على  �ساهدا  ميّثل 

ال���ت���ي ج������اءت ق��ب��ل��ه ويف 

اأن���ه ل يخلو  ك��م��ا  خ��الل��ه. 

م���ن احل���ج���اج ب���و�ساط���ة 

غواية  �سّب���ه  اإذ  الت�سبيه؛ 

اإبلي�س،  ب������سرك  ال��ق��ي��ن��ة 

باملقارنة  احل��ج��اج  وم���ن 

�سحر  فاق  اإذ  التف�سيلية؛ 

يف ال�ّسحرة  اأعظم  القينة 
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لةاحلجة الرئي�سةامللفوظ الو�سفي احلجج املكمِّ

من الجتماع، ويتغايرون عند اللتقاء، فتبكي 

بالأخرى،  ل��الآخ��ر  وت���سح��ك  ب��ع��ٍن،  ل��واح��د 

لإبلي�س  يكن  مل  ولو   )..( ب��ذاك  هذا  وتغمز 

ول فتنة  اإليه،  يدعو  ول َعَلٌم  به،  يقتل  �َسَرٌك 

هذا  ولي�س  لكفاه.  القيان،  اإّل  بها  ي�ستهوي 

بذمٍّ لهّن، ولكنه من فرط املدح. وقد جاء يف 

اخلاّلبات «.  ال�ّسواحر  ن�سائكم  » خري  الأثر: 

ولي�س يحُح�سن هاروت وماروت، وع�سا مو�سى، 

القيان«  ما يح�سنه  دون  اإّل  فرعون،  و�َسَح��رة 

)�س 171-175(.

ه������ا)..(.  دِّ ول ت���ن���ا�سح ف��ي وحُ

» )�س171( « واأكرث اأمرها قّلة 

الغدر،  وا�ستعمال  املنا�سحة، 

واحليلة يف ا�ستنطاق ما يحويه 

املربوط)..()�س 175( 

الثانية  ال�سببية  احلجة  تتعّلق 

اإليها  تلجاأ  التي  بالطرق  هنا 

وغوايتها  اإغرائها  يف  القينة 

لهم  ت��ن���سب  اإذ  ل��ع���ّساق��ه��ا؛ 

يف  ليقعوا  و�َسَرك��ه��ا  ِحبالتها 

اأن�سوطتها.

احلجاج  وم���ن  ال���ت���اري���خ، 

ت����سوي���ر  يف  ب���امل���ب���ال���غ���ة 

يف  ح��ي��ل  م��ن  ب��ه  ما تقوم 

الإيقاع بع�ّساقها.

احلجاجية  الو�سفية  امللفوظات  هذه  بعد 

ملاذا  �سوؤال:  ع��ن  املتلفظ  فيها  اأج���اب  ال��ت��ي 

ع�سق القينة اآفة؟ انتقل اإىل الإجابة عن �سوؤال 

الفتنة  لهذه  م���سدرا  القينة  كانت  ملاذا  اآخ��ر: 

ال�ّسديدة التي ك�سفت عنها الإجابة عن ال�سوؤال 

بعد  املتلفظ،  وكاأن  )انظر اجلدول(  ال�سابق؟ 

اللذين  و�سح��ره��ا  القينة  فتنة  �سّدة  اأب��رز  اأن 

توّقع  ال�ّسحرة،  وم�ساهري  اإبلي�س  بهما  �ساهت 

�سوؤال �سمنيا: ملاذا اختارت القينة هذا ال�سبيل 

املاجن وتنّكبت طريق العّفة؟

وانطالقا  امل��ف��رت�س،  ال����سوؤال  ه��ذا  على  بناء 

وميتّد  الو�سف   
حُ
ين�ساأ احلجاجي  ال�سياق  هذا  من 

املتلفظ  اإجابة  �سّكلت  التي  الو�سفية  فامللفوظات 

مها املتلفظ  عن هذا ال�سوؤال، هي حجج �سببية يقدِّ

�سلوك  لتربير  لة  مكمِّ اأخ���رى  حجج  جانب  اإىل 

القينة، كما ميكن تبنُّ ذلك من اجلدول الآتي:

لةاحلجة الرئي�سةامللفوظ الو�سفي احلجج املكمِّ

1- » وه���ي تن�ساأ من لدن مولدها 
اإىل اأوان وفاتها مبا ي�سدُّ عن 

ذك���ر اهلل م���ن له���و احلديث، 

و�سن���وف الّلع���ب والأخانيث، 

لعاء واملحُّج���ان، ومن  وب���ن اخلحُ

 ، ج���دٍّ كلم���ةحُ  من���ه  �سم���ع  ل يحُ

ول يحُرَجعحُ منه اإىل ثقٍة ول دين 

ول �سيانة مرّوة.« )�س 176(

2- وت���روي احلاذقة منهن اأربعة 
اآلف �سوٍت ف�ساعدا، يكون

1- ورد امللف���وظ الو�سف���ي احلجاج���ي ال�سببي يف 
�سي���اق قي���ا�س يتك���ّون يف البداي���ة م���ن نتيجة: 

»وكي���ف َت�سَلم القينة من الفتن���ة، اأو ميكنها اأن 

تكون عفيف���ًة«. ثم تعقبها مقدمة كربى: »واإمنا 

تعّل���م الأل����سن والأخ���الق   تحُكت����سب الأه���واء، وتحُ

باملن����ساأ« ويف النهاي���ة ي���رد امللف���وظ الو�سف���ي 

بو�سف���ه مقدمة �سغ���رى: »وهي تن����ساأ من لدن 

)..(«)�س 176(. وميك���ن اإع���ادة �سياغة هذا 

القيا�س واإعادة ترتيبه على النحو الآتي:   

-الأخالق تتعّلم باملن�ساأ)م ك(

الو�سف���ي  امللف���وظ  يت����سم   -1
باأ�سلوب ل يخلو من اإ�سهاب من 

خالل اعتم���اد تراكم الألفاظ 

لأجل  املرتادف���ة،  والرتاكي���ب 

بالطبيع���ة  الإح����سا�س  تقوي���ة 

املاجن���ة لن����ساأة القين���ة، لي�س 

حلم���ل املتلق���ي عل���ى النف���ور 

منه���ا، ولك���ن لتربي���ر فتنته���ا 

واإقناعه باختيارها الفتنة بدل 

العّفة.
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لةاحلجة الرئي�سةامللفوظ الو�سفي احلجج املكمِّ

وت فيما بن البيتن اإىل  ال����سّ

اأربع���ة اأبيات، ع���ددحُ ما يدخل 

رب  عر اإذا �سحُ يف ذلك من ال�سِّ

بع����سه ببع����س ع����سرة اآلف 

بي���ت، لي����س فيه���ا ذك���رحُ اهلل  

)�س 176(.

را�سة  3- »ث���م ل تنف���ّك من ال���دِّ
ل�سناعتها منكّبًة عليها، تاأخذ 

هم  من املحُطارحن الذين َطرححُ

ه���م  واإن�سادحُ جتمي����ٌس  كلُّ���ه 

م���راودة. وهي م�سط���ّرة اإىل 

ذل���ك يف �سناعته���ا؛ لأّنها اإْن 

جفته���ا تفّلت���ت، واإن اأهملتها 

نق����ست، واإن مل ت�ستفد منها 

ف���اإىل  واق���ف  وكّل  وقف���ت. 

نق����سان اأق���رب. واإمّن���ا فرٌق 

ناعات وبن  بن اأ�سحاب ال�سِّ

ه���ا التزيُّد فيها،  م���ن ل يحُح�سنحُ

ل���و  فه���ي  واملواظب���ة عليه���ا. 

دى مل تعرفه)..(« الهحُ اأرادت 

 

)�س 176-177( 

-القينة تن�ساأ يف بيئة املجون والّلهو)م �س(

اأو �ساحبة  عفيفة  تكون  اأن  ل ميكن  القينة   -

اأخالق )ن ت(.

الو�سفي هو �سرٌب  ال�ستدلل  اأن هذا  ووا�سح 

من احلجاج ال�سببي يربط بن الفتنة وال�سبب 

الداعي لها.

ه القينة  2- احلجة ال�سببي���ة الثانية التي ترّبر توجُّ
نح���و الفتن���ة، بالإ�ساف���ة اإىل ن�ساأته���ا، غناوؤها 

ل�سعر بحُني كّله على املجون. وي�سّكل هذا امللفوظ 

الو�سف���ي ج���زءا من قي���ا�س اأ�سم���رت مقدمته 

الكربى يف ح���ن ذكرت نتيجته م���ن قبل؛ وهي 

النتيجة نف�سها املعتمدة يف القيا�س ال�سابق:

- من ين�سد �سعرا كله جمون ل ميكن اأن يكون 

عفيفا )م ك حمذوفة(

- القينة تن�سد اآلف الأبيات ال�سعرية املاجنة. 

)م �س مذكورة(

ت  )ن  عفيفة  ال��ق��ي��ن��ة  ت��ك��ون  اأن  مي��ك��ن  ل   -

مذكورة(

���ه القينة اإىل  3- ال�سب���ب الثال���ث الذي يوجب توجُّ
الفتن���ة، انكبابه���ا على �سناعته���ا حتى ل تفقد 

ق���وة ح�سورها يف ه���ذا املجال. وق���د جاء هذا 

امللف���وظ الو�سفي احلجاج���ي ال�سببي يف �سيغة 

قيا�س ن�سوغه على النحو الآتي:

- ملا كانت �سناعة القينة بعيدة عن الهدى وكان 

اإتقانها يتطلب املواظبة )م ك مذكورة(

�س  )م  �سناعتها  على  منكّبًة  القينة  وكانت   -

مذكورة(

- فاإنها كانت متقنًة لهذه ال�سناعة، بعيدًة عن 

الهدى )ن ت مذكورة( 

ز املتلفظ و�سفه احلجاجي  2- يعزِّ
للقينة وتربيره ل�سلوكها طريق 

املتمثل  الكم  مب��و�سع  الفتنة، 

الأبيات  من  الكبري  العدد  يف 

تغنيها،  التي  املاجنة  ال�سعرية 

تكرار  ع���ن  ن��اج��م  وب���اإي���ق���اع 

النفي  جلمل  الرتكيبية  للبنية 

الألفاظ  وت��راك��م  والإث���ب���ات، 

املرتادفة.

الو�سف���ي  امللف���وظ  يخ���ل  مل   -3
احلجاج���ي م���ن اإ�سه���اب من 

خ���الل تك���رار بني���ة الرتكيب 

ال�سرط���ي ودللت���ه )اإن + فعل 

ال����سرط(  +ج���واب  ال����سرط 

خ���الل  وم���ن  م���رات،  ث���الث 

اإعادة �سياغ���ة الدللة نف�سها 

يف تراكيب خمتلفة. فامللفوظ 

الو�سف���ي يق���وم عل���ى تفخيم 

الإجاب���ة )احلج���ة ال�سببي���ة( 

من خالل اإعادة نف����س النواة 

ال�سناع���ة  )اإتق���ان  الدللي���ة 

بن���ى  يف  املواظب���ة(  يوج���ب 

اأحيان���ا  متك���ررة  تركيبي���ة 

وخمتلفة اأحيانا اأخرى.
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وملّ���ا كان ال�سياق الكّلي للن����س الذي تنّزل 

فيه و�سف القينة �سياقا حواريا يحاجج لإباحة 

النظر اإليها وال�ستمتاع بها �سد خطاب ترميي 

ينهى عن النظر؛ فاإن الق�سد العام الذي رامه 

املتلفظ من و�سفه للقينة هو امتداحها واإظهار 

مناقبه���ا، على الرغم م���ن املقا�سد التي وقفنا 

عليه���ا يف امللفوظات الو�سفي���ة التي انخرطت 

يف تف����سري اأ�سباب الفتتان ال�سديد للع�ساق بها 

وتف�سري الظ���روف التي ت�سّبب���ت يف وجود هذه 

الفتن���ة. فو�سف القينة هن���ا ب�سكل عام يحتفي 

بقيمته���ا يف مقام ق�سائي يت���وىّل، يف الأ�سا�س، 

تربي���ر اأفعاله���ا ونفي تهم���ة الّزن���ا عنها. ومن 

مظاهر ه���ذا الحتف���اء و�سف ف�سائل مالكها 

والمتيازات الت���ي يحوزها ب�سبب امتالكه لها؛ 

فقيمت���ه م�ستمدة من القيم���ة التي تظى بها، 

وكاأنه جتلٍّ لها ومظه���ٌر من مظاهرها؛ فهو يف 

لون  ���زارون ويو�سَ منزلة اخللف���اء والعظم���اء يحُ

ه���َدون م���ن دون مقابل، ول يق���ا�سي تكاليف  ويحُ

نعحُ له طلبحُ  َردُّ ل���ه ا�ستقرا�ٌس اأو ميحُ العي�س، ول يحُ

لقى اأبًدا بالإعظام، ويحُكّنى اإذا نودَي،  حاجٍة: »ويحُ

ع���ي، ويحُحّي���ا بطرائ���ف الأخبار،  ف���ّدى اإذا دحُ ويحُ

بطاء  ْطل���عحُ على مكن���ون الأ�سرار، ويتغايرحُ الرُّ ويحُ

ه،  ه، ويت�ساّح���ون يف ودِّ علي���ه، ويتب���ادرون يف برِّ

ويتفاخرون باإيثاره )..( وياأخذ اجلوهر ويحُعطى 

الَع���َر�س، ويف���وز بالع���ن ويحُعطى الأث���ر، ويبيع 

ي���ح الهاّب���ة بالّذهب اجلامد، وِفل���ذحُ اللُّجن  الرِّ

والع�سج���د. وب���ن املحُرابطن وب���ن ما يريدونه 

. وي�ستم���ر املتلف���ظ يف 
)1(

َخ���رطحُ الَقت���اد)..(«

و�سف حي���ل مال���ك القينة يف تدب���ري �سناعته، 

)1(  املرجع نف�سه، �س178.

مثلما يفعل التجار يف متيي���ز اأ�سناف جتارته، 

اأ�سن���اف  وذل���ك وف���ق ما يقت�سي���ه اخت���الف 

بطاء. وهو و�سف ي�سفي عليه -يف  الع�ّساق والرُّ

النهاية- قيمة اكت�سبها ب�سبب »ما يحويه ِملكه، 

ه«  اأي ب�سب���ب قيمة القينة وتاأثريها  ه يدحُ وت�سمُّ

يف النفو�س.

مل ينف����سل و�سف القينة يف ن�س اجلاحظ 

ع���ن البح���ث يف خمتل���ف احلج���ج و�سياغته���ا 

يف بن���ى لغوية، ووج���وه اأ�سلوبي���ة منا�سبة ملقام 

الدفاع عن قيمة القينة وح�سورها الجتماعي، 

وتاأثريه���ا يف النفو�س، وتربئتها من تهمة الزنا 

الت���ي ي�سعى بع�سهم اإىل اإل�ساقها بها. فو�سف 

القين���ة يف ه���ذا الن�س لي����س �سوى متوالية من 

احلجج املت�ساف���رة التي ت�سند يف النهاية قيمة 

للم���و�سوع امل���و�سوف لأجل حم���ل املتلقي على 

تبني موقف اإيجابي منها.

1-5 يف حتديد الع�سق

لتحلي���ل ه���ذه احلج���ة ينبغ���ي و�سعه���ا يف 

�سياقه���ا الن�سي؛ فقد ج���اءت لتدعيم الإجابة 

ع���ن �سوؤال يفيد الك�سف ع���ن ال�سبب احلقيقي 

لرتف���اع ثم���ن القين���ة؛ اأي مل���اذا بال���غ بع�سهم 

يف ثمنه���ا؟ فاجلاح���ظ ي���رى اأن »الع����سق« هو 

جرب املحُ�سرتي على اقتناء 
حُ
ال�سب���ب ل غري؛ فقد اأ

اجلاري���ة بع���د اأن حي���ل بينه وبن �سف���اء غليله 

منه���ا فا�ستوىل عليه ع�سقها؛ فالع�سق اإذن، هو 

ال�سب���ب يف مبالغته يف ثمنه���ا. بيد اأنه ملا كانت 

ز  هذه احلج���ة ال�سببية تت���اج اإىل تف�سري يعزِّ

اإىل  قوته���ا الإقناعي���ة؛ فق���د جل���اأ اجلاح���ظ 

حج���ة التحديد وكاأنه يجي���ب عن �سوؤال �سمني 
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مفرت�س: كيف ميكن اأن يحمل الع�س�ق �ساحبه 

اإىل املبالغة يف الثمن؟ اإن���ه �سوؤال يتعلق برغبة 

املتلق���ي يف الفه���م للزيادة يف القتن���اع، ولي�س 

اإنكارا من���ه للحجة التف�سريية. م���ن هنا نفهم 

الوظيف���ة املزدوج���ة للتحديد يف ه���ذا ال�سياق؛ 

فه���و ي�سطلع بوظيفة معرفي���ة تتمثل يف تديد 

ر امت���داد امل�ساحة  املفاهي���م، وهذا هو ما يف�سِّ

الن�سي���ة الت���ي �سغله���ا التحدي���د يف الر�سالة، 

على نح���و ما ي�سطلع بوظيف���ة حجاجية تتمثل 

يف تاأكي���د اإجابت���ه والحتجاج له���ا، وكاأنه اأراد 

الق���ول: اإذا تعّرفت���م اإىل ماهية الع����سق واآثاره 

يف النف����س �ست���زدادون اقتناع���ا باحلجة التي 

قّدمتها تف����سريا لذلك الفعل. وب�سرف النظر 

عن ه���ذا ال�سياق احل���واري ال���ذي ت�سّكلت فيه 

حجة التحديد؛ فاإنها اكت�سبت قوتها احلجاجية 

اأي����سا باحلجج التي ت�سافرت يف تكوينها لأداء 

وظيفتها العامة امل�سار اإليها.

يقوم هذا التحديد على توجيه معنى الع�سق 

يف اجتاه يخدم الغر�س املق�سود؛ فانتقاء اإحدى 

ال�سمات التي يت�سف به���ا الع�سق دون غريها، 

���راد به خل���ق مطابقة  ه���و نوع م���ن الختزال يحُ

دللي���ة بن الع�سق والداء تف���ي بغر�س املتلفظ 

اأكرث مم���ا تي���ل اإىل الواقع. فلي����س املق�سود 

به���ذا التحدي���د يف املق���ام الأول اإنت���اج معرفة 

دقيقة مبفهوم الع�سق، بقدر ما يق�سد املتلفظ 

م به���ا دعواه، لأجل ذلك  اإىل اإيج���اد حجة يدعِّ

مل يكن و�سفه حمايدا ومو�سوعيا؛ لأن النتقاء 

يق���وم اأ�سا�سا عل���ى موقف م�سب���ق وتتحكم فيه 

اأغرا�س ذاتية اأو مقامي���ة. بيد اأن هذا ل يفيد 

���ف اأو �ِسعاري؛  اأنن���ا اإزاء تدي���د َخطاب���ي مكثَّ

ه من دون  فاملتلفظ مل يرتك هذا الو�سف املوجَّ

ل ملكون���ات امل���و�سوف و�سروطه  تف����سري مف����سَّ

ت�سطل���ع  و�سف���ه بحج���ج  م���ا  ودرجات���ه، مدعِّ

بالتو�سيح والتاأكيد، مّما يفيد اأننا اإزاء تديد 

و�سفي حجاجي مهم���ا تظاهر مبظهر الو�سف 

العلم���ي. فبعد تديد الع����سق باأنه داء ي�سيب 

الروح واجل�سد، ذكر اأنه م�ستع�سٍ على الدواء، 

وال�سب���ب يف هذا ال�ستع����ساء »اختالف ِعلله، 

واأن���ه يرتّكب من وج���وه �سّت���ى«. ولتو�سيح هذه 

الدع���وى جلاأ اإىل اإجراء متاث���ل بن ا�ستع�ساء 

عالج الع����سق لرتكيبه من عل���ل متعددة، وبن 

ا�ستع����ساء عالج احلّم���ى املرّكبة م���ن »الربد 

والبلغم. فمن ق����سد لعالج اأحد اخِللطن كان 

 .
)1(

ناق�سا من دائه زائدا يف داء اخِللط الآخر«

يقيم املتلفظ متاث���اًل بن ال�سعوبة التي تواجه 

عالج الع����سق )اأ( وبن ال�سعوب���ة التي تواجه 

ع���الج احلّمى )ب( حيث يعم���ل احلامل )ب( 

بو�سف���ه ح�ّسي���ا ومعلوم���ا على تو�سي���ح وتاأكيد 

امل���و�سوع )ب(. ث���م ينتقل للحدي���ث بعد ذلك 

ع���ن مكون���ات الع����سق و�سروط���ه الت���ي توجب 

ت�سميت���ه ع�سق���ا، وه���ي اجتماع احل���ب والهوى 

وامل�ساكلة والإلف.

وبعد تديده لدللت هذه املكونات ب�سرب 

الأمثلة التو�سيحية، ي�ستدلُّ على �سرورة الإلف 

لقي���ام الع����سق بتمثي���ل حجاجي يقي���م عالقة 

م�سابه���ة بن تاأثري هذا الإلف يف متكن الع�سق 

من القلب حتى ينبت )اأ( وبن احلّبة التي تنبت 

)1(  املرجع نف�سه، �س166.
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»يف الأر�س حّتى ت�ستحكم وت�ستد وتثمر، ورمبا 

لب  حوق والعم���ود ال�سُّ �سار له���ا كاجل���ذع ال�سَّ

. وه���و متثي���ل يج���ري م�سابهة بن 
)1(

ال�سدي���د«

���ن الع�سق من القل���ب ب�سبب الإلف،  عملية متكُّ

وب���ن احلّب���ة الت���ي تنب���ت يف الأر�س في����سري 

. ووظيفة هذا  لها مع م���رور الزمن �سكل ق���ويٌّ

التمثي���ل تو�سيح املعنى املج���رد وبيانه وتاأكيده 

مبا هو مع���روف ومت���داول يف الر�سيد الثقايف 

للمتلقي.

ث���م ينتقل بعد ذك���ره ملكونات الع����سق، اإىل 

ذك���ر الأحوال والظروف الت���ي توؤثر يف درجات 

الع����سق: ملاذا ي���زداد؟ ومل���اذا ينق����س؟ وملاذا 

ينح���لُّ ومل تخل اإجابت���ه عن ه���ذه الأ�سئلة من 

ا�ستخدام للحج���ج؛ كا�ستخدامه لال�ستعارة يف 

تعبريه عن احلالة التي ي�سري اإليها الع�سق عند 

قّل���ة العيان، حيث يقول: »ثم �سارت قّلة العيان 

 .
)2(

ره« تزي���د فيه وتوقد ن���اَره، والنقط���اع ي�سعِّ

فقد اأقام متاثال بن احلالة النف�سية التي يكون 

عليها الع���ا�سق عندما تنقطع روؤيت���ه ملع�سوقه، 

وبن موقد الّن���ار الذي يزداد ا�ستعال و�سعريا؛ 

وهي ا�ستع���ارة تنق���ل املعنى املج���رد اإىل اإطار 

ح����سي، وت�سقط احلال���ة املعلومة عل���ى احلالة 

املجهول���ة، وتخرجها اإىل حي���ز الإدراك بالعن 

والّلم����س وال����سّم وم���ن �ساأن ه���ذا الت�سوي���ر 

اأن يوؤك���د الدع������وى الأ�سا�س ب���اأن الع����سق داء 

ل غبار عليه.

ولتو�سي���ح دع���وى اأن املع����سوق اإذا اأظه���ر 

ع�سقا عداه به ب�س��بب جتاوب الطبائع وتقارب 

)1(  املرجع نف�سه، �س168.

)2(  املرجع نف�سه، �س169.

ه���ذه  يناظ���ر  مث���ال  لذل���ك  �سرب  الأرواح، 

احلالة:»كالنائ���م ي���رى اآخ���ر ينام ول ن���وَم به 

فينَع�س، وكاملتثائب يراه من ل تثاوؤب به فيفعل 

.
)3(

مثَل فعله، ق�سًرا من الطبيعة«

عل���ى ه���ذا النح���و �ساغ املتلف���ظ تدي���ده 

للع����سق؛ وه���و تدي���د زاوج فيه ب���ن الوظيفة 

العلمية والوظيفة احلجاجية. فنحن ل ن�ستطيع 

اأن ننك���ر اأن وراءه غاي���ة معرفي���ة توخ���ى منها 

املتلف���ظ تع���ّرف مفهوم الع����سق ومتييز دللته 

عن احلب واله���وى و�سبط مكونات���ه و�سروطه 

ور�سد اأحواله، بيد اأن���ه يظل تديدا حجاجيا 

لي����س ب�سبب احلج���ج التي �سّكل���ت بنيته فقط، 

ولك���ن اأي����سا ب�سبب ارتباطه مبق���ام حجاجي؛ 

فه���و تديد يثبت به املتلف���ظ الدعوى الأ�سا�س 

الت���ي انطلق منها يف تف�سريه ملبالغة بع�سهم يف 

�سعر القينة ب�سبب الع�سق. وكاأنه مل ينخرط يف 

هذا التحدي���د اإّل لكي يرّد - كما اأ�سلفنا- على 

�سوؤال �سمني مفرت�س قوامه: وهل يبلغ الع�سق 

باملرء هذه الدرجة؟

اإذا كانت الإجابة التي قّدمها املتلفظ تثبت 

�سدق الدع���وى املعرو�سة، فاإنه���ا لي�ست �سوى 

مقدم���ة عامة ميّه���د بها لو�سف ع����سق القيان 

بو�سف���ه اآف���ة كم���ا اأوردن���ا يف تليلن���ا ل�سورة 

القينة.

خال�سة القول، مل يكن تليل هذا النموذج 

من  القدمية  العربية  الأدب��ي��ة  ال��ن���سو�س  من 

لهوية  ا�ستجابة  �سوى  حجاجي  بالغي  منظور 

املقاربات  التي راوغتها عديد من  الن�س  هذا 

)3(  املرجع نف�سه.
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بعيدة عن  املقاربات  فقد ظلت هذه  ال�سابقة. 

ب�سكل  القدمي  الأدبي  للن�س  النوعية  الطبيعة 

عام واإن ا�ستفادت من جتّدد الأ�سئلة يف احلقل 

مناطق  عن  الك�سف  من  مّكنتها  التي  النقدي 

على  وبناء  جمهولة.  دونها  من  �ستظل  كانت 

هذا الت�سور، مل تكن الغاية من هذه الدرا�سة 

ول جناعتها،  املقرتحة  املقاربة  ج��ّدة  اإث��ب��ات 

مع  تفاعلنا  اأن  اإث��ب��ات  الغاية  ما كانت  بقدر 

املناهج واملقاربات والنظريات املتعلقة بتحليل 

الأول  املقام  يف  يراعي  اأن  ينبغي  ال��ن���سو�س، 

التي  والأ�سئ��ل��ة  العربي  الأدب��ي  الن�س  طبيعة 

يثريها.

بن  يــزيــد  خطبة  يف  اخلطيب  �ــســورة   -2
الوليد)1(

تقوم هذه اخلطبة على حوار بن اخلطيب 

الذي  امل�ستمع  واجلمهور  الوليد(  بن  )يزيد 

يتوّجه اإليه؛ فقد �ساغ املتكلم خطابه بناء على 

ي�سمر خطابا خفيا  امل�ستمع  اأن هذا  افرتا�س 

الأقل  اأو على  ل��ه،  مناوئ  موقف  على  ينطوي 

لدعواه  ب بخطابه؛ لأجل ذلك مّهد  غري مرحِّ

املتمثلة يف حملهم على مبايعته برتميم �سورته 

قتله لبن عمه  بعد حادث  واإ�سالحها  الذاتية 

خطاب  على  ردٌّ  فال�ستهالل  يزيد؛  بن  الوليد 

مفرت�س يروم و�سعه يف قف�س التهام. اأما يف 

مقام  من  اخلطيب  انتقل  فقد  اخلطبة  �سدر 

بالرباءة،  احلكم  ان��ت��زاع  فيه  توّخى  ق���سائ��ي 

احل����سول  فيه  ت��وّخ��ى  ا�ست������ساري  م��ق��ام  اإىل 

مقامن  من  املرّكب  البناء  هذا  املبايعة.  على 

)1(  ينظر ن�س اخلطبة يف امللحق.

توا�سلين متكاملن يفر�س على املحّلل البالغي 

التوا�سلي  امل��ق��ام  لأن  التحليل؛  يف  مراعاته 

وتوجيهها. ال��ن���س  ق���راءة  ع��وام��ل  م��ن  عامل 

اخلطابة  اإىل  نوعيا  ينتمي  كان  واإن  فالن�س 

ينتمي  الذي  النوع  ل ي�ساوي  فاإنه  ال�سيا�سية؛ 

املكونات  يف  بالغته  اختزال  ول ميكننا  اإليه، 

التي تفرت�سها اخلطبة ال�سيا�سية بو�سفها نوعا 

خطابيا خم�سو�سا. ولأجل ذلك كانت القراءة 

املقامن  بهذين  هة  موجَّ الن�س  لهذا  البالغية 

التوا�سلين اللذين حّددا طبيعة احلجاج فيه.

)اأ(املقام التوا�سلي الق�سائي

تحُ�ستهّل اخلطبة مبا ي�سبه مرافعة ق�سائية؛ 

عمه،  اب��ن  قتل  بجرمية  امل��ّت��ه��م  فاخلطيب 

يرتافع اأمام قا�ٍس ممّثل يف اجلمهور امل�ستمع، 

يحُحتمل  تهمة  من  ه  ئحُ يربِّ ْكم  ححُ باإقرار  لإقناعه 

ميكنها  الأ�سح  اأو على  ب��ال��ع��ار،  ت���سم��ه  اأن 

الذي  احلاكم  �سورة  اأذهانهم  يف  ت��ر�ّسخ  اأن 

مبقدوره  يكون  لن  ثم  ومن  احلكم،  اغت�سب 

لكه. ل ينفي  ك�سب ر�ساهم اأو موافقتهم على محُ

مثَبٌت  اأم��ر  فهو  اق��رتف��ه؛  ال��ذي  الفعل  املتهم 

اإىل  ي�سعى  ولكنه  منه،  ل  التن�سّ اإىل  ل �سبيل 

تويل طبيعته ودللته؛ فالقتل اإذن، َحَدَث منه 

على  احلجاج  مدار  كان  ذلك  ولأجل  بالفعل، 

دواعي فعل القتل ولي�س على املت�سبِّب فيه؛ اأي 

اإن ال�سوؤال احلجاجي الذي انخرطت املرافعة 

الفعل؟  الإجابة عنه هو: ملاذا ح�سل هذا  يف 

ولي�س من اقرتفه؟ اأو بعبارة اأخرى: هل ي�ستحق 

رم، وتلحق مبرتكبه  هذا الفعل اأن يو�سف باجلحُ

�سفة املذنب، بناء على موقف متفق عليه يفيد 

اأن قتل الّنف�س فعل جائٌر واآثٌم يف ذاته، اأو اأنه 
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اإذ قد يكون  لي�س على هذا النحو بال�سرورة؛ 

من جهة اأخرى فعال عادل وفا�سال؟

اإجابات  ي��ق��ت���سي  ال������سوؤال  ك���ان ه���ذا  مل��ا 

خمتلفة، فقد عمد اخلطيب اإىل تدعيم اإجابته 

اخِلطابية  ال�سرتات��ي��ج��ي��ات  م��ن  مبجموعة 

احلجاجية املتداخلة التي �سنعمل على اإبرازها 

يف ما ياأتي:

1- بناء �سورة الذات و�سورة الآخر

اجلمهور  اإق��ن��اع  للخطيب  ي�ستقيم  لكي 

ب�سالحه للحكم عليهم، كان مطالبا باأن يقّدم 

نف�سه لهم يف �سورة جديرة بنيل ثقتهم؛ مادام 

اأن ميّر يف مثل هذا  ينبغي  ت�سديق اخلطاب 

ت�سديق  عرب  وال�سيا�سي  الجتماعي  ال�سياق 

�سياق  على  تخّيم  عندما  خ���ا�سة  اخلطيب، 

تتمّثله  للخطيب  ذهنية  �سورة  اخلطبة  تلقي 

جرمية  اقرتافه  بعد  للحكم  مغت�سبا  حاكما 

يقنع  اأن  له  يتاأّتى  فكيف  �سمعته؛  لّطخت  قتل 

الذي  وهو  عليهم  للولية  ب�سالحه  اجلمهور 

اقرتن يف اأذهانهم ب�سورة القاتل املغت�سب؟ 

لقد ا�ستح�سر اخلطيب هذا ال�سوؤال املفرت�س 

يكون  اأن  اأراده  الذي  لال�ستهالل  �سياغته  يف 

وليته؛  مل�ساندة  دعواه  لتقّبل  للم�ستمع  تهييئا 

وتقدميها  �سورت��ه،  ترميم  اإىل  فيه  فقد عمد 

النا�س  ن��ف��و�س  يف  ال��ت���سدي��ق  يوقع  نحو  على 

برباءته من الّتهمة التي تالحقه، وتكاد تعّطل 

ال��ذات يف ا�ستهالل هذه  م���سروع��ه. ف���سورة 

املقام  طبيعة  من  �سماتها  ا�ستمّدت  اخلطبة 

الق�سائي القائم على الدفاع عن النف�س واتهام 

على  تقوم  �سورة  اإنها  اأي  اخل�سم-ال�سحية؛ 

فعل  من  بتحويله  وت��ربي��ره،  للقتل  الحتجاج 

ذلك  له  تاأّتى  وقد  حممود،  فعل  اإىل  مذموم 

بو�ساطة ربط هذا الفعل ال�سيئ باأ�سباب وعلل 

على  الّدالة  طبيعته  من  بنقله  كفيلة  دينية، 

العْدل؛  على  داّلة  مناق�سة  طبيعة  اإىل  لم  الظُّ

دنيوية.  لأ�سب���اب  ول  ديني  ل�سبب  قتله  فقد 

اأن  التربيرية  ال�سببية  �ساأن هذه احلجة  ومن 

باجتالب  جديرة  اأخالقية  �سورة  يف  تقدمه 

ثقة النا�س فيه.

اعتمد  ال���سي��ا�سي��ة  اخلطب  معظم  ومثل 

عد  البحُ �سي��ن��اري��و  ذات���ه،  ت��ق��دمي  يف  اخلطيب 

الذي يظهره يف �سورة بطل، خا�س  الدرامي 

الإ�سالمية  الأّم���ة  لتخلي�س  دينية،  معركة 

يزيد  بن  الوليد  يف  متمّثٍل  يتهّددها  �سرٍّ  من 

عليه  اأ�سف��ت  فقد  م��روان؛  بن  امللك  بن عبد 

التي خا�سها مع عدوِّ الإ�سالم �سورة  املعركة 

اإىل  البالد  اأعاد  الذي  �سبيل اهلل  املجاهد يف 

حالها الأّول قبل اأن تفقد توازنها بظهور هذا 

العدّو ال�سّرير.

وق���د تداخلت مع ه���ذا ال�سيناريو الدرامي 

ا�سرتاتيجي���ة ِخطابية حجاجية اأخرى تعّد من  

مكون���ات اخلطاب ال�سي���ا�سي وهي نزع القيمة 

 .
)1(

ع���ن اخل����سم واإظه���اره يف �سورة �سّريرة

فكرة  ت�سكل  املعار�سن«  و�ستم  الأعداء  اأن »تدي  اإىل  الن�س  اإح�سان  ي�سري    )1(

الأمويون  كان اخلطباء  الأموين؛ فقد  �سادت اخلطابة عند  التي  الأفكار  من 

والألقاب  النعوت  واإل�ساق  �ستم،  اأقبح  مناه�سيهم  �ستم  عن  »ل يتورعون 

ال�ستخفاف  واإظهار  التحقري،  لهم  ما �ساء  وتقريهم  بهم،  امل�ستقبحة 

اأمية، �س96.  ال�سيا�سية يف ع�سر بني  بهم، والتهوين من �ساأنهم«، اخلطابة 

باللهو  عرف  ولكنه  اأمية،  بني  من  هو  اخلطبة  هذه  يف  والعدو  اخل�سم  لكن 

اإليهم:  واأ�ساء  اأهله  اأغ�سب  اللذات وانتهاك حرمات اهلل، مما  والنغما�س يف 

لذلك  املتوىل  وكان  وقتلوه،  عليه  وهجموا  رعيته،  اأعيان  مع  عليه  »فاجتمعوا 

يزيد بن الوليد بن عبد امللك«، راجع: هام�س رقم1 من جمهرة خطب العرب، 

املجلد2، �س218.
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فاخلطي���ب كان حري����سا عل���ى بن���اء �سورته 

الأخالقي���ة وتق���دمي نف����سه يف خطبت���ه بهدم 

�سورة خ�سم���ه؛ بيَد اأن ه���ذا اخل�سم مل يعد 

موجودا يف احلياة، وبذلك ل ميكن اأن يناف�سه 

عل���ى ال�ّسلطة، ولك���ن َقتله من ِقَب���ل اخلطيب 

ل يعني غياب���ه املطلق عن املي���دان ال�سيا�سي؛ 

فمثل هذا الفعل ال�سي���ئ لبد اأن يعيق م�سروع 

اخلطي���ب، واأن ينت���زع ثقة الن���ا�س فيه؛ لأجل 

ذل���ك كان علي���ه اأن يق���ّدم خ�سم���ه للنا�س يف 

�سورة �سريرة ت�ستعديهم عليه وتقنعهم بالفعل 

 
)1(

الذي اقرتف���ه يف حّقه؛ فهو »اجلّبار العنيد«

رمة«، و»الّراكب لكل بدعة«،  و»امل�ستحّل لكل ححُ

والكافر »بيوم احل�ساب« و»بالثواب وبالعقاب«. 

به���ا  ق���ّدم  الت���ي  الأو�ساف  ه���ذه  اأن  ل�سّك 

اخلطيب خ�سمه لتربير قتله له، هي اأو�ساف 

حجاجي���ة تنطوي عل���ى راأي متف���ق عليه بينه 

ف���اده اأّنها ت�ستوجب  وب���ن اجلمهور امل�ستمع، محُ

قتل كّل من يت�سف بها؛ اأي اإننا ميكن اأن نعيد 

�سياغ���ة ه���ذه احلج���ة ال�سببي���ة التربيرية يف 

قيا�س م�سمر على النحو الآتي:

- الكفر باهلل ي�ستوجب القتل،

- الوليد بن يزيد كافر باهلل،

- الوليد بن يزيد ي�ستحق القتل.

احل���ج���ج  ه������ذه  ان�������سه������رت يف  وق������د 

وال�سرتات���ي���ج���ي���ات اخِل��ط��اب��ي��ة ا�ست��ع��ارت��ان 

طفئ 
حُ
واأ الهدى،  معامل  دمت  هحُ »ملّا  ماألوفتان: 

لفظي  ل��الإ�سالم  ا�ستعار  حيث 
 )2(

التُّقى« نور 

ابراهيم،  �سورة  )يف  عنيد«  جّبار  كّل  وخاب  »وا�ستفتحوا  تعاىل:  اهلل  يقول    )1(

الآية:15(؛ اأي كّل متكرّب وجائر ل يقّر بتوحيد اهلل ول يخل�س يف العبادة.

»جمهرة  يف  �سفوت  زكي  اأحمد  اأوردها  اخلطبة  لهذه  اأخرى  رواية  هناك    )2(

اأهل  نور  »واأطفئ  خمتلفة:  عبارة  وردت  الثاين،  املجلد  العرب«،  خطب 

التقوى« �س218

الهدم  لفظي  للكفر  وا�ستعار  والنور،  املعامل 

ه هنا باملعامل  �سبَّ والظالم؛ فالدين الإ�سالمي يحُ

يف  وت��ر�سده��م  للنا�س  الطريق  ت����سيء  التي 

نفو�س  ميالأ  ال��ذي  بالّنور  ��ه  بِّ �سحُ كما  حياتهم، 

وي�سيء حياتهم. يف مقابل  النا�س وعقولهم، 

هذه ال�سورة امل�سرقة لالإ�سالم، هناك �سورة 

بن  الوليد  ميّثله  الذي  للكفر  وهادمة  مظلمة 

يزيد. وعلى الرغم من اأّن هاتن ال�ستعارتن 

ال�سياق يثبت  املعلوم، لكن  بنيتا تركيبيا لغري 

يزيد،  بن  الوليد  هو  بفاعلهما  امل��ق���سود  اأن 

والفائدة البالغية لهذا البناء ت�سخيم �سورة 

ذهن  يف  مبهما  وتركه  تعيينه  بعدم  الفاعل 

املتلقي، لت�سنيع اأفعاله والإيحاء باأنها ل ميكن 

اأن ت�سدر اإل عن جّبار اأو �سّرير.

بهاتن  ي���ق���دم  اخل���ط���ي���ب  ك�����ان  واإذا 

ال�ستعارتن حجتن، ي�ستدّل بهما على �سناعة 

اأفعال خ�سمه، وينتزع عنه اأيَّ قيمة اأو جت�اوٍب 

اأي�سا جزءا  عاطفي حمتمل، فاإنهما ت�سّكالن 

عليه  اخلطيب  اأ�سب��غ��ه��ا  التي  الأو�ساف  م��ن 

هذا  على  وبناء  ل��ه.  والحتجاج  قتله  لتربير 

البنيات  عن  ال�ست��ع��ارت��ان  هاتان  ل تنف�سل 

احلجاجية وال�سرتاتيجيات اخلطابية يف هذا 

الن�س. كما اأّن يف و�سفه خل�سمه ب »اجلّبار 

ملوقفه  تدعيما  ال��ق��راآن  من  املقتب�س  العنيد« 

اخلطيب  لحُ  َي����سِ ال���و�سف  فبهذا  احلجاجي؛ 

ب��ن خ���سم��ه وب��ن اأع���داء ال��دي��ن الإ�سالم���ي 

الذين جترّبوا واأنكروا التوحيد، ومل يخل�سوا 

القتبا�س  بهذا  اخلطيب  اأق��ام  فقد  للعبادة. 

ال��ق��راآين مت��اث��ال �سم��ن��ي��ا ب��ن خ���سم��ه وبن 

اجلّبار العنيد الذي ق�سده القراآن الكرمي يف 

بتحديد  اخلطيب  يكتف  مل  اإبراهيم.  �سورة 
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�سفة منَكرة خل�سمه، بل عّززها مبوقف ديني 

من هذه ال�سفة؛ اأي اإن هذا الو�سف املقتب�س 

اأراد  ي�سبح هنا مبنزلة حجة ال�سلطة، وكاأنه 

اأن يقول مل�ستمعيه: هذا هو اجلّبار العنيد الذي 

اأ�سار اإليه القراآن الكرمي م�ستنكرا اأفعاله.

عن  �سورة  ي��ق��ّدم  خ��ط��اب  ك��ّل  ك��ان  واإذا 

بطريقة  به  املتلفظ  عن  اأو �سورة  �ساح��ب��ه، 

يف  م��ب��ا�سرة  غري  وبطريقة  اأحيانا،  م��ب��ا�سرة 

اأغ��ل��ب الأح��ي��ان، ف��اإن ه��ذا ال��ن���س مل يكتف 

بتقدمي �سورة اخلطيب، بل قّدم اأي�سا �سورة 

خل�سمه ال�سيا�سي؛ مل يكن املقام مناظرًة بن 

متناف�سن �سيا�سين على ال�سلطة، بقدر ما كان 

اخلطيب  اأجربت  تربيرية،  حجاجية  مرافعة 

و�سورة  ل��ذات��ه-اجل��ان��ي��ة  �سورة  ر�سم  على 

طبيعة  ت�سكيل  بهما  يعيد  خل�سمه-ال�سحية 

م�سروعه  لتقّبل  ويهيئهم  له،  النا�س  ا�ستجابة 

اخلطابية  ال�سرتات��ي��ج��ي��ة  ه��ذه  ال����سي���ا�سي. 

احلجاجية املعتمدة يف هذه اخلطبة مل تنف�سل 

عن احلجج وال�سرتاتيجيات الأخرى املعتمدة 

امل�سمر  والقيا�س  ال�سببية  احلجة  قبيل  من 

الدرامي  عد  البحُ وا�سرتات��ي��ج��ي��ة  وال�ست���ع���ارة 

اأق���ام  ب���ه. وق���د  يف متثيل ال��ف��ع��ل ال���ذي ق���ام 

وال�سرتاتيجيات  التقنيات  هذه  كّل  اخلطيب 

يف  عليها  متفق  وقيم  اآراء  على  احلجاجية 

الإ�سالم��ي يف جمتمع  الديني  الثقايف  املتخّيل 

اخلطيب؛ فما كان ليتاأّتى له بناء تلك احلجج 

اإّل باتفاق م�سبق، بينه وبن  وال�سرتاتيجيات 

يحر�س  اأن  ينبغي  املحُ�سلم  اأّن  على  خماَطبيه، 

تّث  التي  الإ�سالم��ي��ة  الدينية  التعاليم  على 

بيوم  والإمي���ان  ال��ِب��دع  ��ب  وجت��نُّ التقوى،  على 

احل�ساب وبالّثواب وبالعقاب، واأّن اأّي انحراف 

عنها يوِجب العقاب يف الدنيا قبل الآخرة؛ اأمل 

يرد يف القراآن الكرمي قوله تعاىل: »ول تقتلوا 

اأمل يكن قتل الوليد بن يزيد 
 )1(

نف�سا بغري حق«

التي  والأف��ع��ال  ال���سف��ات  تلك  ك��ل  بعد  بحق 

اأثبتها عليه اخلطيب؟

يبني  اأن  للخطيب  يكن  مل  ال��ق��ول،  جملة 

�سورته الذاتية و�سورة الآخر، وي�سوغ حججه 

هذا  دائ��رة  خ��ارج  اخلطابية  وا�سرتاتيجياته 

.
)2(

التفاق امل�سبق

)ب( املقام التوا�سلي ال�ست�ساري

اإذا كان املقام الذي �سيغ فيه اجلزء الأول 

توّخى  ق�سائيا  توا�سليا  مقاما  اخلطبة،  من 

فيه اخلطيب الدفاع عن ذاته ون�سدان العدل 

اجلزء  مقام  ف��اإّن  يواجهها،  التي  الق�سية  يف 

مقام  الأ�سا�س -  اخلطبة  مقام  - وهو  الثاين 

حّث  اخلطيب  فيه  توّخى  ا�ست���ساري  توا�سلي 

املنفعة.  ون���سدان  دع��واه  قبول  على  اجلمهور 

وقد اأ�سرنا �سابقا اإىل اأّن اجلزء الأول ملفوٌظ 

لتو�سيل  اخلطيب  به  مّهد  ح��واري  ا�ستهاليل 

 خطابي 
ٍ
م��ق��ام ن��ف���سه يف  وج��د  فقد  دع����واه؛ 

اأن  دون  خماطبيه،  يف  التاأثري  من  ل ميّكنه 

يف  عنه  ت�سّكلت  التي  ال�سيئة  ال����سورة  ميحو 

اقرتفه؛  ال��ذي  القتل  ح��ادث  عقب  اأذهانهم 

ال��رباءة �سرطا  ك��ان احل���سول على حكم  اإذ 

)1(  �سورة الأنعام، الآية: 151.

)2(  يقول حممد العمري: »حاول بع�س خطباء بني اأمية املتاأخرين تقيق م�ساحلة 

مع املخاطب با�سرتجاع منوذج اخلطيب الديني ال�سيا�سي، اأو الإمام وذلك بعد 

ف�سل اخلطاب ال�سيا�سي املبا�سر )..( وقد اأقام يزيد بن عبد امللك ثورته على 

ابن عمه الوليد على ما اتهم به هذا الأخري من النحراف عن الدين« )حممد 

العمري، بالغة اخلطاب الإقناعي، �س56(.
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اأي كان  اإىل مقام توا�سلي خمتلف؛  لالنتقال 

باإ�سالح �سورته الأخالقية،  طاَلبا  اخلطيب محُ

وتقدمي نف�سه بو�سفه �سخ�سا فا�سال قبل اأن 

اأو نافعا  م نف�سه بو�سفه �سخ�سا �ساحلا،  يقدِّ

باملفهوم الأخالقي ال�سيا�سي.

 بناء على هذا التحليل للمقامن املتداخلن 

للخطبة،  ال��ت��وا�سل��ي��ة  البنية  �سّك���ال  اللذين 

الإجابة  من  انتقل  اأن اخلطاب  نالحظ  فاإننا 

بريء؟  اأم  مّتهم  اخلطيب  ه��ل  �سوؤال:  ع��ن 

اخلطيب  ي�سلح  هل  �سوؤال:  عن  الإجابة  اإىل 

ل�سيا�سة البالد؟    

ال�سوؤال  طبيعة  يف  التحّول  هذا  �سّك��ل  لقد 

داخل بنية اخلطبة، تّوًل يف طبيعة احلجاج؛ 

من  ال�ست��ه��اليل  اجل��زء  اأّن  من  الرغم  فعلى 

اخلطبة ل ميكن عّده خطابا ق�سائيا م�ستقاًل 

ب��ن��ف���سه، غ��ري م��ن��ف���سل ع��ن �سي���اق اخلطبة 

الق�سائي  بحُعده  هيمنة  اأّن  نالحظ  ال�سيا�سية، 

�سينعك�س  والتهام  الدفاع  ق�سية  يف  املتمثِّل 

كيف  لحظنا  فقد  فيه؛  احلجاج  طبيعة  على 

يف  دينية،  �سورة  ذات��ه  على  اخلطيب  اأ�سب���غ 

املنحرف  �سورة  خ�سمه  على  اإ�سباغه  مقابل 

عن الدين، كما لحظنا كيف قّدم لنا �سيناريو 

العنف  م���رّبرا  م��ع��ه،  خ��ا�سه��ا  دينية  معركة 

اجل�سدي الذي اقرتفه يف حقه. بيد اأّن طبيعة 

ال�سرتاتيجيات احلجاجية �ستختلف باختالف 

املقام وبروز �سوؤال جديد.

1- بناء �سور الذات يف اخلطاب ال�ست�ساري

ن اخلطيب من ح�سوله على حكم  بعد تيقُّ

الرباءة واإيقاع الت�سديق يف نفو�س خماطبيه 

له لالنتقال  دًا  الطريق ممهَّ اأ�سبح  بف�سيلته، 

على  حّثهم  يف  املتمثلة  الأ�سا�س،  اإىل دع���واه 

واإي��ق��اع  وم����سان���دت���ه،  عليهم،  ولي��ت��ه  ق��ب��ول 

الت�سديق يف نفو�سهم ب�سالحيته ونفعه. هذا 

املقام التوا�سلي فر�س على اخلطيب �سياغة 

مالئمة؛  حجاجية  خطابية  ا�سرتات��ي��ج��ي��ات 

قّدم  التي  احلجاجية  الأخالقية  فال�سفات 

بها ذاته يف هذا املقام مرتبطة مبا ميكن اأن 

�سوؤون  يف  امل�سلحة  لهم  ويجلب  النا�س،  ينفع 

مع  تتفاعل  �سورة  اإن��ه��ا  وب��الده��م؛  دنياهم 

طبيعة املخاَطب الذي يتوّجه اإليه اخلطيب يف 

هذا املقام، وهو هنا خماَطٌب تّددت وظيفته 

يف اتخاذ قرار بتاأييده يف دعواه وموؤازرته يف 

وليته، بعد اأن تّددت يف ال�ستهالل يف احلكم 

هذه  ا�ستخال�س  وميكن  اأو بف�سيلته.  برباءته 

ال�سفات الأخالقية احلجاجية التي �سّكل بها 

اخلطيب �سورته، �سواء من دللت امللفوظات 

اأو من جهات التلفظ.

1-1 اللتزام وامل�سوؤولية واجلدية

ي��ق��ّدم اخل��ط��ي��ب ذات���ه ب���سف��ت��ه م�����سوؤول 

ع��ن اأح����وال ال��ن��ا�س وال��ب��الد امل��ع��ي���سي��ة؛ فهو 

ظروف  وت���سن  الفقر  على  بالق�ساء  يلتزم 

ما يلتزم  نحو  على  قاطبة،  امل�سلمن  عي�س 

وقد  م�سكالتهم؛  يف  والنظر  نزاعاتهم  بف�سِّ 

يف  اأ�سهمت  واأ�سلوبية  لغوية  و�سائ��ل  ا�ستخدم 

ا�ستخدامه  ذلك  من  ال�سفات؛  هذه  تو�سيل 

املتكلم  ال��ت��زام  على  ت��دل  اإجن��ازي��ة  لأف��ع��ال 

علي«  لكم  »اإّن  فالتعبريان:  ما؛  موقف  بتبني 

فعل:  معنى  يفيدان  اللذين  ع��ن��دي«  و»ل��ك��م 
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تلقي  مبجرد  به  ما يعدان  ينجزان  »اأعدكم«، 

الوعد فاأفعال  وفهمه؛  الفعل  لهذا   املخاطب 

 les verbes promissifs من خالل التعبريين 

ب���اأن اخلطيب �سخ���س  ت��وح��ي  امل���ست��خ��دم��ن 

م�سوؤول وجاد وملتزم مبا ينطق به من وعود، 

وق��د ت��ع��ّززت ه��ذه الأف��ع��ال ب��ا�ست��خ��دام جمل 

ل (   ( النفي  اأداة  تكرار  مع  تركيبيا  متوازنة 

يف بداية كل جملة ب�سكل لفت ) ع�سر مرات ( 

لتوليد اإيقاع يوحي باحلزم واجلدية يف اإجناز 

وعوده:

)اإّن لكم علي( اأّل اأ�سع حجرا على حجر،  

ول اأكنز  نهرا،  ول اأك��ري  لبنة،  على  ول لبنة 

مال، ول اأعطيه زوجا ول ولدا، ول اأنقله من بلد 

اإىل بلد حّتى اأ�سّد فقر ذلك البلد، ول اأجّمركم 

اأهاليكم، ول اأغلق  واأفنت  فاأفتنكم  ثغوركم  يف 

بابي دونكم فياأكل قويكم �سعيفكم، ول اأحمل 

اأهل جزيتكم ما اأجليهم به عن بالدهم  على 

على  ال�سط����الح  وميكننا  ن���سل��ه��م.  واأق��ط��ع 

احلجاجية  اخلطابية  ال�سرتات��ي��ج��ي��ة  ه��ذه 

.
)1(

با�سرتاتيجية الوعود والإغراءات

1-2 الإن�سانية

متّثل الإن�سانية �سمة اأخرى من بن ال�سمات 

الأخالقية التي ظهر بها اخلطيب يف خطبته؛ 

فاأفتنكم  ثغوركم  اأجّمركم يف  »ول  قوله:  ففي 

واأفنت اأهاليكم« الذي يتوّجه فيه اإىل اجلنود، 

اأن اخللفاء والولة الأموين كانوا  اإىل  اإح�سان الن�س  )1(  ويف هذا ال�سياق ي�سري 

»حرا�سا على اإبراز حكمهم يف اإطار مغٍر يجتذب القلوب، فهم يعدون الرعية 

بالعدل وح�سن ال�سرية وعدم جتمري البعوث، وا�ستيحاء كتاب اهلل و�سنة نبيه يف 

اأحكامهم« )�س94( كما اأ�سار اإىل اأن خطبهم كانت حافلة ب�«الإغراء املادي« 

)حممد العمري، بالغة اخلطاب الإقناعي �س96(.

حلكمهم،  ب�سالحيته  خماَطبيه  اإقناع  يروم 

قيمة  متجيد  على  احلر�س  اإظهاره  على  بناء 

فقد  واأهلهم؛  اجلنود  بن  الإن�سانية  العالقة 

راحتهم  على  احلري�س  مبظهر  الظهور  رام 

وراحة ذويهم بلّم �سملهم وعدم حرمانهم من 

ولن  احلرب  ظروف  ت�سغله  فلن  النعمة؛  هذه 

بحياة  الهتمام  عن  النت�سار  رغبة  ت�سرفه 

اأو بعبارة  والعاطفية؛  الجتماعية  ج��ن��وده 

اأخرى، لقد اأراد اخلطيب يف حجاجه ب�سورته 

الذاتية اأن يك�سف ملخاطبيه البعد الإن�ساين يف 

�سخ�سيته.

1-3 الت�سامح والت�سامن مع الآخر

حري�سا  ك��ان  الوليد  ب��ن  ي��زي��د  اأنَّ  ي��ب��دو 

لكي  متعددة،  فئات  اإىل  خطابه  توجيه  على 

فبعد  اأ�سم��ل؛  وتاأثريا  اأو�سع  قبوًل  له  ي�سمن 

توّجهه اإىل اجلنود، توّجه اإىل فئة اأهل الكتاب 

ممن يدينون بغري الدين الإ�سالم��ي، ولكنهم 

امل��واط��ن��ن الذين  ك��غ��ريه��م م��ن  م��واط��ن��ون 

لون ن�سيج املجتمع الإ�سالمي؛ ففي قوله:  ي�سكِّ

»ول اأحمل على اأهل جزيتكم ما اأجليهم به عن 

مع  ت�ساحما  يحُظهر  ن�سلهم«،  واأقطع  بالدهم 

التعاي�س  على  الأخرى وحر�سا  الديانات  اأهل 

امل�سرتك بينهم وبن امل�سلمن يف وطن واحد.

1-4 نكران الذات واخل�سوع لإرادة الرعية

مظهٌر اآخر ظهر به اخلطيب متّثل يف منح 

م�ستمعيه اأو رعيته حرية الختيار والت�سرف؛ 

�سلطته  وفر�س  الإرادة  �سلبهم  اإىل  يعمد  فلم 

نهج  بل  والوعيد،  والتهديد  بالرتهيب  عليهم 

غريه،  وبن  بينه  وتخيريهم  ترغيبهم  �سبيل 
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له،  املطلق  الإذع����ان  على  يحملهم  اأن  دون 

ظهرا ا�ستعدادا مل�ساعدتهم على اختيارهم،  محُ

عمليا،  اإرادتهم  اإىل  ال�ستجابة  اإىل  واملبادرة 

كما يوحي بذلك اللتفات من �سيغة احلا�سر 

اإىل �سيغة املا�سي يف قوله: »اإن عرفتم اأحًدا 

بايعوه، فاأنا اأولحُ  يقوم َمَقامي )..( فاأردمت اأن تحُ

َمْن باَيعه وَدَخل يف طاعته «. فاختيار ال�سيغة 

ال�سيغة  ب��دل  امل���ا�سي  على  ال��دال��ة  الزمنية 

الدالة على احلا�سر، تفيد يف هذا ال�سياق اأّنه 

اأول من يبادر اإىل تنفيذ قرار الّرعية وترجمة 

ل يكتفي  اإن��ه  اأي  عمليا؛  واختيارها  اإرادت��ه��ا 

زهم على  مبنح الرعية حرية الختيار، بل يحفِّ

التي  ال���سك��وك  ك��ّل  مبّددا  باختيارهم  العمل 

ميكن اأن ت�ساورهم يف عواقبه.

تركــيب

1- اأثبت تليل هذه اخلطبة اأنها ن�س مرّكب 

ق�سائي  م��ق��ام  ت��وا�سل��ي��ن:  مقامن  م��ن 

هذا  ي��ف��ي��د  اأن  دون  �سي�������ا�سي،  وم���ق���ام 

الرتكيب اأنها نوع هجن؛ فالهيمنة الكّلية 

اإذ كان  ال�سيا�سي؛  للمقام  الن�س  يف هذا 

الغر�س البالغي الأ�سا�س الذي يقوم عليه 

بدعوى  الت�سليم  على  املخاَطبن  حّث  هو 

اخلطيب ب�سالحيته حلكمهم، ومل ميثِّل 

الغر�س الق�سائي يف مطلع اخلطبة �سوى 

اأراد به اخلطيب تقدمي �سورة  ا�ستهالل، 

�سلبية  �سورة  اأي  بها  ميحو  ذات���ه،  ع��ن 

ت�سّكلت يف اأذهانهم عنه؛ اأي على الرغم 

ن��واج��ه يف ال�ست���ه���الل خطابا  اأن��ن��ا  م��ن 

اأقطاب:  ثالثة  قوامه  ق�سائيا  توا�سليا 

)راأي  الت��ه��ام  خطاب   + ال��دف��اع  خطاب 

عام مفرت�س( + خطاب احلكم، نالحظ 

اأنه يظل مع ذلك جمرد خطاب ا�ستهاليل 

فقد  ل��ه؛  وخ��ادم  امل��رك��زي  للخطاب  تابع 

والأق���وى  الأجن���ع  م��ن  اأن��ه  راأى اخلطيب 

خطبته  ا�ست��ه��الل  املخاَطبن  يف  ت��اأث��ريا 

بتقدمي �سورة فا�سلة عن ذاته ميّهد بها 

لإقناعهم بدعواه. وعلى هذا النحو ي�سبح 

املقام الق�سائي جزءا من�سهرا يف املقام 

واحلجج  وظيفته  وت���س�ب��ح  ال����سي���ا�سي، 

به  املرتبطة  اخلطابية  وال�سرتاتيجيات 

جزءا من املقام التوا�سلي ال�سيا�سي الذي 

يتحّكم يف كّلية الن�س.

�ساغت  اخلطبة  اأّن  اأي���سا  التحليل  اأثبت   -2

 بن اخلطيب 
)1(

بالغتها على منهج احلوار

هذا  يف  باحلوار  وامل��ق���سود  وخماَطبيه؛ 

ال�سياق اأن اخلطيب اأقام خطابه مفرت�سا 

اأو على  دع��واه  على  خماَطبيه  اع���رتا�س 

اإذ �سّك��ل��ت اخلطبة  �سّك��ه��م يف �سخ����سه؛ 

ا  وردًّ �سمنية،  اأ�سئلة  عن  �سريحة  اإجابة 

اأو على  ��ع��رت�س،  محُ خطاب  على  حجاجيا 

ت�سّكك. اإن هذا املوقف التخاطبي  الأقل محُ

ف�����ر�س ع��ل��ى اخل��ط��ي��ب الن����خ����راط يف 

الذات  تقدمي  فيه  مثَّل  حجاجي  خطاب 

على  بناء  مهيمنة  حجاجية  ا�سرتاتيجية 

اإىل طبيعة احلجاج  يوؤول  اأولهما  اأمرين؛ 

)1(  يرى حممد العمري اأن احلوار مّثل �سمة من �سمات اخلطابة يف الع�سر الأموي: 

»كاد احلوار بن الرغية والراعي ي�ستويل على اخلطابة يف اآخر الع�سر الأموي« 

باحلوار  املق�سود  ولعل  الإقناعي، �س57(  العمري، بالغة اخلطاب  )حممد 

يف �سياق هنا القتبا�س التوا�سل الذي يقوم على منح العتبار للمخاطب بدل 

اإهانته وترهيبه، كما جند يف خطب احلجاج على �سبيل املثال.
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يف اخلطاب ال�سيا�سي الذي يعتمد ب�سكل 

 ،
)1(

ل�سخ�سيته املحاجج  اإب��راز  على  قوي 

وثانيهما يوؤول اإىل طبيعة ال�سياق الن�سي 

اأن  اخلطيب  من  اق��ت���ست  التي  للخطبة 

يخو�س معركة كالمية للتخّل�س من تهمة 

ثقيلة تعيق م�سروعه ال�سيا�سي.

اخلطابية  ال�سرتات���ي���ج���ي���ات  3-  ق���ام���ت 
على  مظاهرها،  بع�س  يف  احلجاجية، 

ا�س�ت��ث��م��ار امل��ع��ت��ق��د ال��دي��ن��ي الإ�سالم�����ي 

امل�سرتك بن اخلطيب واملخاَطبن؛ جتّلى 

الإميان  مبظهر  اخلطيب  ظهور  يف  ذلك 

�سّكل  وقد  الدين.  عن  والدفاع  والّتقوى 

به خطبته:  الذي ختم  ال�سريف  احلديث 

اخلالق«،  مع�سية  يف  ملخلوق  طاعة  »ل 

�ساهدا قويا على اأخالقه الدينية، دون اأن 

�سورته  بناء  يف  ل ي�سدر  اأنه  ذلك  يعني 

واإن�سانية  اجتماعية  قيم  ع��ن  ال��ذات��ي��ة 

لها،  م���سرتك��ة، ح��ر�س على ال�ست��ج��اب��ة 

لتعزيز حجاجية هذه ال�سورة، على نحو 

حر�س  اأخالقية  �سم��ات  من  ما ر�سدناه 

خماَطبيه  ل�ست��م��ال��ة  بها  ال��ظ��ه��ور  على 

مل�ساندته.

طب  للخحُ من��وذج��ا  اخلطبة  ه��ذه  ل متثِّل   -4
منزعا  اخلطيب  فيها  ينزع  التي  العربية 

فالوظيفة  خماَطبيه؛  ب��ه  ميتع  اأ�سل��وب��ي��ا 

هيمنة  ل���سال��ح  فيها  ت��رتاج��ع  اجلمالية 

بيد  الإقناعية.  التوا�سلية  للوظيفة  بارزة 

)1(  وهو ما ي�سميه بع�سهم بالإيتو�س النوعي؛ واملق�سود به ال�سورة اخلطابية التي 

يتوقع قارئ هذا النوع من اخلطابات اأن يقدم بها اخلطيب ذاته. وهي �سورة 

التي  الن�سو�س  تراكم عديد من  املتلقي من خالل  تكونت يف ذهن  مفرت�سة 

تنتمي اإىل هذا النوع اخلطابي.

ندرة  ج���ّسدت��ه  ال��ذي  الرتاجع -  ه��ذا  اأن 

ال�سور املجازية واألفتها: جلاأ اخلطيب اإىل 

 
)3(

وكنايتن  
)2(

ا�ستعارات اأربع  ا�ستخدام 

األوان  من  عديد  غياب  ج���ّسده  كما  فقط 

تعوي�س  م��ن  اخلطيب  مينع  مل  البديع- 

هذا النق�س بلجوئه اإىل الإيقاع النابع من 

توازن عديد من اجلمل يف اخلطبة.

م��ن مناذج  ه��ذه اخلطبة من��وذج��ا  مت��ّث��ل   -5
حّققت  التي  ال�سيا�سية  العربية  اخلطب 

على  قائم  غري  اإن�سانيا  بالغيا  ت��وا�سال 

والّرعية  ال��ّراع��ي  بن  وال�سيطرة  العنف 

)اأو احلاكم واملحكوم(، على نحو ما جند 

فقد   
)4(

الأموين خ��ط��ب  م��ن  ع��دي��د  يف 

م�ستمعيه  خماطبة  على  اخلطيب  حر�س 

بو�سفهم جماعة ب�سرية لها حقوق الرعاية 

واجبات  وعليها  والنف�سية،  الجتماعية 

تعزيز �سلطة احلاكم من خالل مطالبتهم 

بالطاعة؛ جماعة متلك اإرادتها بن يديها 

احلاكم  عن  ال�سلطة  نزع  قرار  اتخاذ  يف 

يف حالة عدم وفائه بالتزاماته.

هذا على الأقل ما تقوله كلمات اخلطبة، 

م�ستمعيه؛  اأمام  اخلطيب  به  تظاهر  وما 

للحّكام  ال���سي��ا�سي  التاريخي  الواقع  اأّم��ا 

العرب فال يوؤيد هذا القول.

قوّيكم  بدعة– ياأكل  لكل  الّراكب  التقى-  نور  -اأطفئ  الهدى  معامل  هدمت    )2(

ا�ستعاريتها  فقدت  ولكنها  ال�ستعارات  هذه  غري  هناك  تكون  وقد  �سعيفكم؛ 

بحكم ال�ستعمال.

)3(  اأ�سع حجرا على حجر ولبنة على لبنة – ل اأغلق بابي دونكم.

)4(  من ال�سرتاتيجيات اخلطابية التي يتداخل فيها الإيتو�س بالباتو�س واملتواترة يف 

العديد من خطب الأموين؛ حر�س اخلطيب على الظهور مبظهر القوة والبط�س 

يتجّلى  وقد  الإذعان،  على  النا�س  وحمل  املعار�سن  خ�سومه  لإرهاب  وال�سدة، 

ذلك بو�ساطة الختيار الأ�سلوبي البدوي الذي يوحي بالقوة والبط�س، كما ميكن 

ر�سد ذلك يف خطب احلجاج. راجع اإح�سان الن�س، �س97 و131.
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موعظة  يف  لالأهواء  اخلطابي  3-الت�سكيل 
»األ تبكون« للح�سن الب�سري

من  بالغتها  ال��دي��ن��ي��ة  امل��وع��ظ��ة  ت���ست��م��د 

اأّن  على  ي��ق��وم  تخاطبي،  مب��ق��ام  ارت��ب��اط��ه��ا 

�سع يف مو�سع  اخلطيب يتوّجه اإىل خماَطب وحُ

هذا   
)1(

عليه« يجب  فيما  ر  امل��ق���سّ »ال��غ��اف��ل 

بدعوى  الإقناع  على  ل يقوم  التوا�سلي  املقام 

لهذه  منكٍر  غري  املخاَطب  م��ادام  اخلطيب، 

لأنه  بها؛  تذكريه  على  يقوم  ولكنه  الدعوى، 

لأجل ذلك  بها؛  العمل  ر يف  وق�سّ غفل عنها، 

على  خماَطبه  يحمل  اأن  اخلطيب  على  ك��ان 

اإىل  وال��ت��ق���سري  الغفلة  م���و�سع  م��ن  النتقال 

عاتقه،  على  امللقاة  بالواجبات  العمل  مو�سع 

نقل  اأي  العملية؛  الوظيفة  هذه  تتحقق  ولكي 

حيز  اإىل  القلبي  الإمي��ان  حيز  من  املخاَطب 

املمار�سة الفعلية، انخرط اخلطيب يف حجاج 

من  اأو نقله  املخاَطب  اأه��واء  فاإثارة  عاطفي؛ 

حالة نف�سية اإىل حالة اأخرى هو ال�سبيل للتاأثري 

فيه وحمله على العمل مبا يوؤمن به.

)اأ( ا�ســـــرتاتيجيــات اخلطـبــــة الدينيــــــة 

الوعظـــية

1-ا�سرتاتيجية الدعوة اإىل البكاء

ملفوظات البكاء:

مرة؛  ع���سرة  �سب��ع  البكاء  لفظ  تكرر 

وقد جاء –با�ستثناء مرة واحدة- يف 

�سيغة فعلية؛ �سيغة املا�سي وامل�سارع 

)1(  حممد العمري، بالغة اخلطاب الإقناعي، �س43.

اأو للتحري�س  البكاء،  حالة  ل��و�سف 

على فعل البكاء:

تبكون  األ   )...( وبكى   )...( بكى 

تبكون  األ   )...( بكى  من  األ   )...(

من  واإن  األ   ،)...( تبكون  األ   )...(

األ واإّن   )...( تبكون  األ   )...( بكى 

 )...( ب��ك��ى  ث���م   .)...( ب��ك��ى  م���ن 

وبكيت  ع��ل��ي��ه،  تبكي  ف��ب��ك��ت )...( 

يبكي   )...( )...(ي��ب��ك��ي  لبكائها 

)...( يبكي )...(.

2- ا�سرتاتيجية الدعوة اإىل اخلوف من اهلل

ومن مظاهرها يف الن�س اخلوف من 

النار، واخلوف من العط�س؛ بناء على 

اأن النار والعط�س من اأفعال اهلل التي 

تظهر قدرته وعقابه للب�سر.

ملفوظات اخلوف:

اخلوف  اإىل  تيل  ملفوظات  وه��ي 

غري  اأو بطريقة  م��ب��ا�سرة،  بطريقة 

مبا�سرة:

الإحالة املبا�شرة:

األ تبكون خوفا من النار؟ األ من بكى 

خوفا من النار جناه اهلل منها )...( 

 )...( اهلل  اإىل  ع��ط���سا  األ ت��ب��ك��ون 

القيامة؟  ي��وم  عط�س  من  األ تبكون 

األ واإّن من بكى من خوف عط�س ذلك 

اليوم)...(

الإحالة غري املبا�شرة:
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 ي���وم ي��ح���سر اخل��الئ��ق وق���د ركبت 

)...(/يوم  ماء  يجدوا  �سفاههم ومل 

يجّر اخلالئق بال�سال�سل والأغالل.

3- ا�سرتاتيجية الدعوة اإىل حب املوت 

والزهد يف الدنيا

تبكون  األ  اهلل،  اإىل  �سوق��ا  تبكون  األ 

عط�سا اإىل اهلل، األ واإن من بكى �سوقا 

غدا  النظر  م��ن  يحرم  مل  اهلل،  اإىل 

واّطلع  بالرحمة،  اجتلى  اإن  اهلل  اإىل 

باملغفرة، وا�ستّد غ�سبه على العا�سي/ 

اإلهي، قد �سئمت احلياة �سوقا ورجاء 

لقائه  فيه وحر�سي على  فيك./حبي 

ب�سطني. اأتراه يعذبني واأنا اأحبه؟

)ب( اأدوات ت�سكيل الأهواء يف الن�س

ب-1 التقدمي املبا�سر لالأهواء

لالأهواء  مثرية  مواقف  �سرد  ب-1-1 

)�سرد حكاية مثرية(

اخلطيب  رواه������ا  ال���ت���ي  احل��ك��اي��ة   

والواعظ، �ساهد من الوقائع والأفعال 

والرغبة  وال������سوق  ل��ل��خ��وف  امل��ث��رية 

والزهد.

متاأثرين  اأ�ــســخــا�ــس  اإظــهــار  ب-2-1 

اأو اإظهار الذات متاأثرة

من  وب��ك��ى  عليه،  غ����سي  حتى  » بكى 

الفتى  » ف�ساح  بكى«/.  »ثم  حوله«/ 

قلبه،  ان����سق  ق��د  اأن���ه  �سي��ح��ة ظننت 

تبكي  فجعلت  عليه،  مغ�سّيا  خ��ّر  ثم 

عليه، وبكيت لبكائها«/ »وجعل يبكي 

وينادي: اأواه اأواه، اإن مل اأجن غدا من 

عذاب اهلل، ومل يزل يبكي حتى غ�سي 

عليه، و�سقط على الأر�س«/ »فجعلت 

ي��ا قتيل  ي��ا �سي��غ��م��اه،  وت��ق��ول:  تبكي 

�ساحت  حتى  كذلك  تزل  ومل  م��وله. 

�سيحة عظيمة، ووقعت يف الأر�س«.

 ب-1-3  تفخيم الأفعال املثرية

يف  بالتفخيم  احل��ج��اج  ر�سد  ميكن 

ولألفاظ  الندبة  حل��روف  ا�ستعماله 

ال�سعور  �سدة  عن  تعرب  التي  التوّجع 

باخلوف من عذاب الآخرة: »واوياله 

اإذا مل يرو عط�سي«/ » اأواه اأواه، اإن مل 

اأجن غدا من عذاب اهلل«.

كما ميكن ر�سده يف �سرد اأفعال مثرية 

متجاوز  درام���ي  نحو  على  وو�سف��ه��ا 

هذه  مثل  يف  واملعقول  املاألوف  للحد 

املواقف: 

»ف�ساح   / عليه«  غ���سي  حتى  »بكى   

ان�سق  ق��د  اأن��ه  ظننت  �سي��ح��ة  الفتى 

فجعلت  عليه،  مغ�سّيا  خ��ّر  ثم  قلبه، 

»ومل   / لبكائها«  وبكيت  عليه،  تبكي 

و�سقط  عليه،  غ���سي  حتى  يبكي  يزل 

على الأر�س، فدنت منه اأمه، فلم�سته 

رح��م��ه اهلل.  م��ّي��ت  ه��و  ف���اإذا  بيدها، 

�سيغماه،  ي��ا  وت��ق��ول:  تبكي  فجعلت 

حتى  كذلك  تزل  ومل  م��وله.  قتيل  يا 

يف  ووقعت  عظيمة،  �سيحة  �ساح��ت 
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هي  ف���اإذا  فحّركتها،  ق��ال:  الأر�س، 

قد ماتت«.

درام���ي  متثيل  امل��ل��ف��وظ��ات  ه�����ذه  يف 

حل��ال��ة اخل���وف م��ن ع���ذاب الآخ���رة 

قائم  متثيل  وه��و  اهلل؛  اإىل  وال����سوق 

الذي  باخلوف  ال�سعور  ت�سخيم  على 

ال�سياح  من  ارتقت  اأفعال  يف  جتّلى 

الوعي  فقدان  اإىل  ال���سدي��د  والبكاء 

وال�سقوط على الأر�س ثم املوت. ومن 

والزيادة  الفعل  هذا  تفخيم  مظاهر 

يف دراميته تكرار حدوثه مرتن.

ومن الظواهر اخِلطابية الأخرى التي 

التكرار  التفخيم  ت�سكيل  يف  اأ�سهمت 

الالفت ل�سيغة ال�ستفهام الإنكاري: 

»األ تبكون؟«

ب-1-3 العواقب اأو احلجاج بالنتائج

املثرية  امللفوظات  تقوم جمموعة من 

للرغبة والرهبة على اإظهار العواقب، 

اأم  اإيجابية  اأكانت  �سواء  اأو النتائج، 

�سلبية؛ وهي من احلجج التي �ساغها 

والرتهيب  املوت  يف  للرتغيب  الن�س 

ي��رّغ��ب يف  القيامة؛  ي��وم  م��ن ع��ذاب 

اأرحم  باهلل  اللقاء  �سيتيح  لأنه  املوت 

للنجاة  النار  من  ويرّهب  الراحمن، 

الواعظ  يحاجج  العقاب.  ي��وم  منها 

هنا بالنتائج الإيجابية التي �سيجنيها 

امل��وت واخلائف  ال��راغ��ب يف  ك��لٌّ من 

من النار.

ب-2 الإيحاء بالأهواء

التكرار،  اأ�سل���وب  يف  ر�سده  وميكن 

�سواء ل�سيغة ال�ستفهام ال�ستنكاري 

ح�سور  كثافة  ويف  البكاء،  اأو لفعل 

ال���ن���داء، ويف غ��ريه��ا من  اأ�سل������وب 

الأ�ساليب.

تركيب

1- اأظهر التحليل البالغي لهذا الن�س اأّن املوعظة 

مع  ت��وا�سل��ه  يف  يعتمد  خطابي  ن��وع  الدينية 

لأّنه ل �سبيل  العاطفي؛  التاأثري  املخاَطب على 

يف هذا النوع اخلطابي الذي يقوم على دعوى 

الذين  النا�س  عامة  اإىل  ويتوجه  عليها  متفق 

يتاأثرون بقلوبهم اأكرث مما يتاأثرون بعقولهم، 

اإّل اإثارة اأهوائهم لأجل توجيه اأفعالهم.

2- تقوم بالغة املوعظة الدينية على جمموعة من 

لة  امل�سكِّ اخلطابية  والو�سائل  ال�سرتاتيجيات 

اأم  اأك��ان��ت و�سائ���ل م��ب��ا�سرة  ل��الأه��واء، �سواء 

و�سائل موحية.

اعتمد الواعظ يف بناء حجاجه العاطفي على   -3

جملة  على  املخاَطب  وبن  بينه  �سمني  اتفاق 

من الأفكار املتعلقة بزوال الدنيا وبقاء الآخرة؛ 

وهي اأفكار �سائدة يف الثقافة الإ�سالمية، واإن 

.
)1(

دخلت عليها عنا�سر من الثقافة امل�سيحية

التزّيد  مظاهر  من  املوعظة  عليه  تنطوي  ما   -4

املغالط  الوجه  عن  تك�سف  املفرطة،  واملبالغة 

يف هذا النوع من اخلطاب الذي يتوخى الإقناع 

باأي ثمن.

)1(  حممد العمري، بالغة اخلطاب الإقناعي، �س45.
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خال�سة

�سدرت املقاربة البالغية احلجاجية لن�سو�س 

من النرث العربي القدمي من ت�سّور بالغي منفتح، 

ح�سر  التي  ال�سيقة  الزاوية  من  اخلروج  لنا  اأتاح 

مل  الذي  البالغي  التحليل  ال��ّدار�سن  بع�س  فيها 

يتجاوز يف تطبيقاتهم ا�ستخال�س احلجج وال�سور 

ان�سغال  اأي  عن  بعيدا  وت�سميتها  ال���سواه��د،  من 

اإن�سانيا  �سياقا  بو�سفه  كّليته،  يف  بالّن�س  حقيقي 

ومقت�سيات  داخلية،  ن���سي��ة  مقت�سيات  تكمه 

خارجية؛ وعلى هذا النحو �سارت البالغة عندهم 

ق على كافة الن�سو�س، و�سار  خطاطة ثابتة َت�سدحُ

اأن  ب��دل  ذات��ه  املقرتح هدًفا يف  ال��و�سف��ي  اجلهاز 

يكون جمرد و�سيلة لتو�سيف الن�س وتف�سريه.

رام��ت يف  ال���درا�سة  هذه  اأّن  من  الرغم  وعلى 

الأ�سا�س و�سع التحليل البالغي يف حّيز املمار�سة 

كياناٍت  بو�سفها  للن�سو�س،  املبا�سرة  واملواجهة 

فاإنها  �سواهد جمتزاأة،  ولي�ست جمرد  كاملة  حّيةً 

مع ذلك مل تغفل عن الإجابة عن الأ�سئلة النظرية 

املقاربات  فهذه  اخلطابات؛  بتحليل  للم�ستغلن 

تعدُّ  اإ�سهاًما يف تطوير التحليل البالغي والنظرية 

مناهج  اإغ��ن��اء  يف  واإ�سه��ام��ا  جهة،  من  البالغية 

تليل اخلطاب ب�سكل عام.

 وقد تبّن من هذه املقاربة اأّن البالغة ميكنها 

اأن تكون و�سفا لأنواع ِخطابية معّينة؛ اإذ ل تقت�سر 

يف  الأ�سل��وب  و�سور  احلجج  و�سف  على  وظيفتها 

عموم اخلطابات، بل تعمل على الك�سف عن طبيعة 

ا�ستغالها يف اأنواع خطابية معّينة؛ وبناء على هذا 

املنهج قامت مقاربة الن�سو�س على و�سف الأنواع 

الدرا�سة  كانت  هنا  من  اإطارها؛  يف  ت�سّكلت  التي 

غري  بالغي  تليل  مم��ار�سة  يف  للتفكري  منا�سبة 

مطلق، توّجهه قواعد النوع الذي ينتمي اإليه الن�س 

مو�سوع التحليل؛ اإذ �سمح هذا املنهج بالك�سف عن 

تنويعات بالغية يف ن�سو�س النرث العربي.

و�سفا  تكون  اأن  ميكنها  البالغة  اأّن  تبّن  كما 

التحليل،  م��و�سوع  الن�سو�س،  بن  املنعقد  للحوار 

وب��ن اخل��ط��اب��ات ال��ت��ي ح��اورت��ه��ا ب���سك��ل �سري��ح 

احلوارّية  اإّن  اأي  اأخ��رى؛  اأحيانا  وم�سمر  اأحيانا، 

ت�سبح مو�سوًعا للتحليل البالغي.

برزت  التحليل  من  رب  ال����سّ ه��ذا  خ���سّم  ويف 

بالإجابة  ال��درا�سة مطالبة  اإ�سك��الت ع��ّدة، كانت 

يف  ن����سٍّ  مقاربة  ميكن  كيف  ذل���ك:  م��ث��ال  عنها 

اإىل تليل  النزلق  كّليته من منظور بالغي دون 

ع اأو�سال الن�س، ويزهق روحه، ويهدم  تفتيتي يقطِّ

وحدته؟ وكيف ميكن اأن يتجاوز التحليل البالغي 

البنيات  اإىل  ال�سغرى  البالغية اجلزئية  البنيات 

البالغية الكّلية الكربى من قبيل ال�سرد والو�سف؟ 

وكيف ميكن تليل الوجوه الأ�سلوبية تليال بالغيا 

وظيفيا مو�سول ب�سياقات اأو�سع؟

ملحـق

ن�س اخلطبة

ه الوليد  »قالوا: وملّا َقتل يزيدحُ بن الوليد ابَن عمِّ

خطيبا،  قام  م��روان،  بن  امللك  عبد  بن  يزيد  بن 

ياأيحُها  واأثنى عليه ثم قال : واهلل   اأن حِمد اهلل  بعد 

ا  ِحْر�سً وَل   
)1(

ول َبَطًرا اأ�َسًرا  ما خرجتحُ  النا�س، 

على الدنيا ول رغبًة يف امللك، وما بي اإطراءحُ نف�سي، 

واإين لَظلحُوٌم لها، ولقد خ�سرتحُ اإن مل يرحمني ربي، 

)1(  الأ�سر والبطر: �سدة واملرح اأو جتاوز احلد يف الزهو والفخر.
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ًبا هلل وِدينه،  ي خرجت َغ�سَ ويغفر يل ذنبي، ولكنِّ

معاملحُ  ِدَمت  هحُ مَلّا  نبيه،  �سنة  واإىل   
ّ

اهلل اإىل  داعًيا 

الَعِنيد،  اجلّبار  وَظَهر  التُّقى،  نورحُ  طفئ 
حُ
واأ الهدى، 

ْرمة،  ت حوله احِلزق واجلنود، امل�ستِحلُّ لكل ححُ وكرثحُ

 ما كان يوؤمن بيوم 
ّ

والراكبحُ لكل ِبْدعة. مع اأّنه واهلل

احل�ساب، ول ي�سّدق بالثواب وبالعقاب. واإنه لبن 

ي يف الًن�َسب وَكفيِّي يف احَل�َسب؛ فلّما راأيتحُ ذلك  َعمِّ

 يف اأمره و�ساألته األ َيِكَلني اإىل نف�سي، 
ّ

ا�ستخرتحُ اهلل

ودعوتحُ اإىل ذلك َمْن اأجابني من اأهل ِوليتي، حتى 

بَحْوله  البالد،  منه  وطّهر  العباَد،  منه  اهلل   اأراح 

ّوته ل بحويل وقّوتي . وقحُ

َحَجًرا على  َع  اأ�سَ اأّل  اإّن لكم  علّي  النا�س،  اأيها 

)اأحتفر(  ول اأْك����ِري  لبنة،  على  ول َلِبنًة  حجر، 

ول َوَل���ًدا،  زوًج��ا  ول اأعطيه  م��اًل،  ول اأكِنز  نهًرا، 

دَّ فقَر ذلك البلد  لحُه من بلد اإىل بلد حتى اأ�سحُ ول اأنقحُ

َل ف�سٌل نقلتحُه اإىل البلد  ا�سَة اأهله، فاإْن َف�سَ وَخ�سَ

فاأفتَنكم  ثغوركم  يف   
)1(

ركم ول اأَجمِّ َيِليه .  ال��ذي 

َل َقِويكم  واأفنِتَ اأهاليكم، ول اأْغِلق بابي دونكم فياأكحُ

ْجليهم 
حُ
�سعيَفكم، ول اأحِمَل على اأهل ِجْزيتكم ما اأ

ب��ه ع��ن ب��الده��م واأق���َط���عحُ َن���ْسَل��ه��م . ول��ك��م عندي 

كم يف كل �سهر، حتى  عطياتحُكم يف كل �سنٍة واأرزاقحُ
حُ
اأ

اأق�ساهم  فيكون  امل�سلمن،  بن  املعي�سة  ت���ست��درَّ 

والطاعة  ال�سمع  فعليكم  يتحُ  َوفَّ اأنا  فاإن  كاأدناهم . 

مل  اأنا  واإن  )املعاونة(.  واملكانفة  امل��وازرة  وح���سن 

ت�ستتيبوين،  اأن  اإل  تخلعوين،  اأن  فلكم  لكم  اأوِف 

يقوم  اأح��ًدا  عرفتم  واإن  مني،  قبلتم  تحُبتحُ  اأنا  فاإن 

نف�سه  يعطيكم من  بال�ساَلح  يحُعرف  َمَقامي ممن 

بايعوه، فاأنا اأولحُ َمْن  مثَل ما اأعطيكم، فاأردمت اأن تحُ

باَيعه وَدَخل يف طاعته .

)1(  جّمر اجلي�س: حب�سهم يف اأر�س العدو ومل يحُقفلهم.

 اأيها النا�س: ل طاعَة ملخلوٍق يف مع�سية اخلالق . 

.
)2(

واأقول قويل هذا واأ�ستغفر اهلل يل ولكم «

ن�س املوعظة

األ تبكون

  جل�س احل�سن الب�سري ذات يوم يعظ النا�س، 

فجعلوا يزدحمون عليه ليقربوا منه، فاأقبل عليهم، 

مني؟  لتقربوا  علّي  تزدحمون  يا اإخواين،  وق��ال: 

جمال�س  قّربت  اإذا  القيامة  يف  غ��دا  بكم  فكيف 

املتقن، واأبعدت جمال�س الظاملن، وقيل للمخففن 

اأمع  �سع��ري:  ليت  فيا  حطوا؟  وللمثقلن  ج��وزوا، 

املثقلن اأحط، اأم مع املخفن اأجوز؟ ثم بكى حتى 

غ�سي عليه، وبكى من حوله، فاأقبل عليهم وناداهم، 

يا اإخواين، األ تبكون خوفا من النار؟ األ من بكى 

خوفا من النار جناه اهلل منها يوم يجّر اخلالئق 

بال�سال�سل والأغالل . يا اإخواين، األ تبكون �سوقا 

من  واإن  األ  اهلل،  اإىل  عط�سا  تبكون  األ  اهلل.  اإىل 

بكى �سوقا اإىل اهلل، مل يحرم من النظر غدا اإىل 

وا�ستّد  باملغفرة،  واّطلع  بالرحمة،  اجتلى  اإن  اهلل 

غ�سبه على العا�سي.

 يا اإخواين، األ تبكون من عط�س يوم القيامة؟ 

ي��وم ي��ح���سر اخل��الئ��ق وق��د ركبت �سف��اه��ه��م، ومل 

عليه  اهلل  �سل��ى  امل�سطفى  ح��و�س  اإل  ماء  يجدوا 

واإّن من  األ  اآخ��رون.  قوم، ومينع  في�سرب  و�سل��م، 

من  اهلل  �سق��اه  اليوم  ذلك  عط�س  خوف  من  بكى 

عيون الفردو�س.

اإذا  واوي��اله  نادى احل�سن ر�سي اهلل عنه:  ثم 

مل يرو عط�سي يوم القيامة من حو�س امل�سطفى 

�سلى اهلل عليه و�سلم.

)2(  اجلاحظ، البيان والتبين، ج2، �س142-141.
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ذات  م��ررت  لقد  واهلل  ي��ق��ول:  وجعل  بكى  ث��م 

قد  اإلهي،  تق�ول:  وهي  املتعبدات،  من  بامراأة  يوم 

يا  لها:  فق�لت  فيك.  ورج��اء  �سوق��ا  احلياة  �سئمت 

اأت��راك على يقن من عملك؟ فقالت: حبي  هذه، 

يعذبني  اأت��راه  ب�سطني.  لقائه  على  وح��ر�سي  فيه 

واأنا اأحبه؟

مّر بي �سغري  اإذ  اأخاطبها،  اأنا كذلك  فبينما 

 

و�سممته  ذراع���ي،  يف  فاأخذته  اأه��ل��ي،  بع�س  من 

هذا  اأت��ب  يل:  فقالت  قبلته.  ث��م  �سدري،  اإىل 

يعلم  لو  وقالت:  قال: فبكت،  نعم.  ال�سبي؟ قلت: 

اهلل اخلالئق ما ي�ستقبلون غدا، ما قّرت اأعينهم، 

ول التّذت قلوبهم ب�سيء من الدنيا اأبدا.

قال: فبينما اأنا كذلك؛ اإذ اأقبل ولد لها يقال له: 

»�سيغم«، فقالت: يا �سيغم، اأتراين اأراك غدا يوم 

قال:  وبينك؟  بيني  اأو يحال  املح�سر  يف  القيامة 

قلبه،  ان���سق  قد  اأن��ه  �سيحة ظننت  الفتى  ف���ساح 

وبكيت  عليه،  تبكي  فجعلت  عليه،  مغ�سّيا  خّر  ثم 

لبكائها.

�سيغم،  يا  ل��ه:  قالت  غ�سيته،  من  اأف��اق  فلما 

اأتب املوت؟ قال:  اأماه. قالت:  يا  قال لها: لبيك 

نعم. قالت: مل يا بنّي قال: لأ�سري اإىل من هو خري 

يف  غ��ذاين  من  اإىل  الراحمن،  اأرح��م  وهو  منك، 

ظلمة اأح�سائك، واأخرجني من اأ�سيق امل�سالك، ولو 

�ساء لأماتني عند اخلروج من �سيق ذلك امل�سلك 

حتى مت�وتي اأنت من �سدة اأوجاعك، لكنه برحمته 

�سمعته عز  اأم��ا  ذل��ك.  وعليك  علّي  �سّه��ل  ولطفه، 

الرحيم  الغفور  اأنا  اأيّن  عبادي  »نبئ  يقول:  وجل 

احلجر  )�سورة  الأل��ي��م«  ال��ع��ذاب  هو  عذابي  واأّن 

مل  اإن  اأواه،  اأواه  وينادي:  يبكي  وجعل   .)50-49

اأجن غدا من عذاب اهلل، ومل يزل يبكي حتى غ�سي 

عليه، و�سقط على الأر�س، فدنت منه اأمه، فلم�سته 

تبكي  فجعلت  اهلل.  رحمه  مّيت  هو  ف��اإذا  بيدها، 

وتقول: يا �سيغماه، يا قتيل موله. ومل تزل كذلك 

الأر�س،  يف  ووقعت  عظيمة،  �سيحة  �ساحت  حتى 

قال: فحّركتها، فاإذا هي قد ماتت. رحمة اهلل عليه 

وعليها، ورحمنا اأجمعن.

امل�سادر واملراجع 

- القراآن الكرمي

- ر�سائل اجلاحظ، ج2.

املجلد2،  العرب،  خطب  جمهرة  �سف��وت،  زكي  اأحمد   -

مطبعة بابي احللبي ، 1933 .

دار  الإقناعي، ط2،  العمري ، بالغة اخلطاب  - حممد 

اإفريقيا ال�سرق، املغرب، 2002.

- اإح�سان الن�س، اخلطابة العربية يف ع�سرها الذهبي، 

دار املعاف، 1998.

ال���سالم  عبد  حت:  ج2،  والتبين،  البيان  اجل��اح��ظ،   -

هارون، مكتبة اخلاجني، ط4 ج2 .
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بالغة النقد
النص النقدي خارج خطابه

اأ.د. عبد اهلل الع�شي

جامعة باتنة �� اجلزائر

ملخ�س البحث

بعد اأن ا�ستوى الن�س الأدبي كياًنا قائًما بذاته، تزاحمت حوله القراءات وتنوعت وتعددت فاأنتجت ركاًما 

م���ن اخلطاب���ات، مل تقف عند حدود الر�سال���ة ول الكتاب، بل تعدتهم���ا اإىل اأ�سكال خطابية تعد بالع�سرات، 

ت���اول كلها اأن متار�س قراءتها اخلا�سة حول الن�س، ف���كان اأن ظهرت اأ�سكال خطابية مل تن�ساأ، يف اأ�سلها، 

لتك���ون �سمن الن�ساط النق���دي، بل ن����ساأت، يف الأ�سل، اأ�سكاًل اإبداعية، مثل )املقام���ة، والرحلة، وال�سرية، 

والق����سة، والق�سي���دة، ونرث املنظوم(، ونحو ذلك من اأ�سكال اإبداعية ا�ستحدث���ت لذاتها وظيفًة ا�ستثنائيًة، 

وا�ستخ�دم���ت نف�سه���ا و�سيلًة نقدي���ة، فتجاوز فيه���ا البعد الإبداعي بالبع���د النقدي، وتراف���ق فيها اجلمايل 

والعلم���ي، وت�ساف���ر فيها البالغي بالو�سفي، فت����سكل خطاب جديد، تّول معه الن����س النقدي، بحكم تلك 

املوا�سفات، اإىل ن�س بالغي. وذلك ما دفعنا اإىل القول ب� »بالغة النقد«، واعتمدناه عنوانا.

ه���ذه املداخل���ة �ستعتني بهذه الن����سو�س، و�ست�سري اإىل بع�سه���ا باخت�سار، مثل: )الق�سي���دة، والق�سة، 

والرحلة، وال�سرية(، حن تكون حاملًة مل�سمون نقدي، ولكننا �سرنكز ب�سيء من الإ�سهاب والتحليل املطلوب، 

يف �سوء نظري���ات تلي���ل اخلط���اب ونقد النقد، على ن����سٍّ نقدي واحد، ه���و ر�سالة اب���ن �سرف القريواين 

امل�سماة »ر�سالة النتقاد«، اأو »م�سائل النتقاد«، وذلك بهدف الك�سف عن خطاب نقدي تراثي اأغفله الدر�س 

احلديث.

الكلمات املفاتيح

الن�س النقدي، اخلطاب الوا�سف، بالغة النقد، تليل اخلطاب، ابن ر�سيق القريواين.
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Rhetoric of Literary Criticism
The Formation of the Literary Text away from its Discourse

Abdallah Laachi
Batna University –Algeria

Abstract
Readings have become many and varied around the literary text after it has turned to 

be an independent entity. Those readings have produced countless discourses that have 
never stopped at the borders of the message or the book. They surpassed that to different 
forms of discourse counted in tens. All these discourses endeavor to practice their own 
readings around the text. Therefore, new forms of discourse have emerged to be seen 
as new forms of creativity rather than ordinary critical activities; such as: almuqamat, 
journeys, biographies, novels, poems, prose and similar creative forms. Such forms 
have introduced an exceptional task for themselves to be used as a means of criticism in 
which the creative dimension has surpassed the critical one; and the aesthetic aspect is 
accompanied with the scientific one; whereas the eloquent dimension is combined with 
the descriptive one. Consequently, a new discourse in which the critical text has turned 
into a rhetorical text has been formed according to those specifications. Thus, we saw that 
it is convenient enough to say «Rhetoric of Literary Criticism» and accept it as a title.

This modest research is going to tackle those texts. It will refer to some of them in a 
brief way whenever they have a critical content, such as: poems, novels, journeys and 
biographies. Nevertheless, we will deeply analyze and attentively elaborate on only one 
critical text which is « Resalet Ibn Sharaf Al Qirawani» which is known as «The Message 
of Criticism» or « Critical Issues». We will do this according to the theories of discourse 
analysis and criticism of criticism, aiming at revealing a traditional critical discourse that 
has been ignored by modern studies.

KeyWords
Critical Texts, Descriptive Discourse, Rhetoric of Literary Criticism, Discourse 

Analysis and Ibn Sharaf Al Qairawan
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منذ اأن ن�ساأ الن�س الأدبي والدرا�سات حوله يف 

توالد م�ستمر، كل درا�سة ت�سعى اإىل اأن ت�ستك�سف 

�سره، واأن تيط مبكوناته، واأن ت�ستكنه جمالياته. 

واتخذت  النقدية  امل��م��ار�سات  تلك  تنوعت  وق��د 

والدرا�سة،  باملقالة  تكتف  ومل  خمتلفة،  ت�سكالت 

الوا�سفة  الكتابة  م��ن  اأ�سك����ال  ابتدعت  ولكنها 

اأ�سكال  جند  العربي  ال��رتاث  ففي  ال��ع���سرات؛  بلغ 

الق�سة،  خطاب  تتخذ  ال��وا�سف��ة  اخلطابات  من 

اأو ال�سرية،  اأو الرتجمة،  اأو الق�سيدة،  اأو املقامة، 

اأو املحاورة، اأو الختيار، اأو نرث املنظوم. وتزايدت 

احلديثة  الثقافة  يف  ال��وا�سف��ة  ال��ن���سو�س  تلك 

الذاتية  وال�����سرية  وال���ر�سال���ة  ال���سه��ادة  ف���سم��ل��ت 

اإىل فن  الأدب��ي  النقد  ونحوها. وت��ول  واحل��وار، 

ي�سعى اإىل تقيق القيمة اجلمالية لذاته، اإ�سافة 

وال�ستنتاج  وال�ست��دلل  الإقناع  اآليات  توفري  اإىل 

واحل��ج��اج. ك��ل ه��ذا يوحي ب��رثاء ال��ن���س الأدب��ي 

وا�ستع�سائه على خطاب وا�سف واحد.

تعرف  مل  ثقافية  بيئة  يف  العربي  النقد  ن���ساأ 

قادرة  نقدية  لغة  اإنتاج  من  ما ميكنها  العلوم  من 

مكوناتها  وو�سف  الأدبية،  الظاهرة  تف�سري  على 

ب�سكل علمي، ولذلك جلاأ قراء ال�سعر و»نقاده« اإىل 

ا�ستخدام لغتهم الأدبية العادية وترقيتها اإىل لغة 

اإن�سائية جمازية لتو�سيف ما يالحظونه يف الن�س 

لالإم�ساك  بياني�ة  عبارات  وا�ستخدم�وا  ال�سعري، 

بجماليات ال�سعر وق�ساياه الإبداعية املختلفة، ومل 

يخل كتاب نقدي من تلك العبارات املجازية التي 

البالغية  وكفاءتهم  ال�سعرية  ذائقتهم  �ساعدتهم 

اإن�سائها يف غياب املعارف  وح�سهم اجلمايل على 

.
)1(

املجاورة لل�سعر

النقد  بلغة  ن�����ادرا،  اإل  ال��ب��اح��ث��ون  يهتم  مل 

الع�سر  ويف  مبحتواه،  اهتمامهم  قدر   
)2(

وبالغته

ف ع��ل��ى اأنه  ��ع��رَّ احل��دي��ث، ح��ن اأ�سب����ح ال��ن��ق��د يحُ

 بداأت بع�س الكتابات  تظهر حول 
)3(

خطاب لغوي

»لغات«  ودخلت   ،
)5(

النقد وبالغة   
)4(

النقد نقد 

وع��الم��ات وا�سف����ة اإىل امل��نت ال��ن��ق��دي الأ�سل����ي، 

واأعني الر�سوم واملعادلت والإح�ساءات واملفاهيم 

ما بعد  فتحت  وقد  ذلك.  وغري  املتعددة  املعرفية 

النقدية على م�سراعيها،  الكتابة  اأبواب  احلداثة 

املمار�سة  منطقية  يف  النظر  ب��اإع��ادة  و�سم��ح��ت 

 ،
)6(

النقدية وخطابها ونظامها بل وهويتها وبنيتها

وتت  الأجنبية،  باللغات  ك��ان  ما كتب  ومعظم 

اخلطاب  وتليل  الن�س  ل�سانيات  معطيات  تاأثري 

واملنطق. اأما يف العربية، فال نكاد نعرث على �سيء 

ذي اأهمية، رمبا لأن الثقافة العربية ما زال يعنيها 

الكالم،  ترف  من  فتعد  لغته  اأم��ا  الن�س  حمتوى 

ورمبا ثمة ما يربر مثل هذا املقال.

�سنخت���ار من بن الن����سو�س الوا�سف���ة لل�سعر 

العرب���ي ن�سا من الق���رن اخلام����س الهجري لبن 

ال�ساع���ر  470ه����(   -  390( الق���ريواين  �سرف 

الوا�سفة  اللغة  هذه  اإىل  انتبه  الذي  الوحيد  كليطو  الفتاح  عبد  يكون  رمبا    )1(

املجازية لدى ال�سعرين العرب وخ�س�س لها مقال مهما رغم اإيجازه. ينظر، 

عبد الفتاح كليطو، حول اللغة الوا�سفة املجازية عند ال�سعرين العرب.

عليها  يقيم  التي  العامة  ال�سرتاتيجيات  لي�سمل  هنا  البالغة  مفهوم  نو�سع    )2(

الكاتب ن�سه، وت�سمل اجلوانب اللغوية واملنطقية والبالغية.

)3(  رولند بارثي�س، النقد بو�سفه لغة، ترجمة حممود الربيعي، �س �س134-129.

)4(  حممد الدغمومي، نقد النقد.

)5(  بول دي مان، العمى والب�سرية، مقالت يف بالغة النقد املعا�سر.

)6(  ينظر مثال: كتاب كمال اأبو ديب، جماليات التجاور.
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 ،
)1(

والناقد، يحمل الن�س عنوان »م�سائل النتقاد«

وذل���ك ملا راأينا فيه من عناي���ة بالغة بلغة النقد قد 

تك���ون الأوىل من نوعه���ا يف النقد الأدب���ي العربي 

الق���دمي، فقد �سلك في���ه م�سلكا اإبداعي���ا حّول لغة 

النق���د التي تو�سف باأنها لغ���ة جافة اإىل لغة بيانية 

�ساعرية.

هوية الن�س

ن��ق��دي يختلف عن  ن���س  الن��ت��ق��اد«  »م���سائ��ل 

�سابقيه من الن�سو�س، فقد اأن�ساأه ابن �سرف على 

التي  النقدية  اأحكامه  و�سمنه  املقامات،  منوال 

تخ�س جمموعة من �سعراء اجلاهلية والإ�سالم يف 

امل�سرق واملغرب، واأقامه على ل�سان �سخ�سية تنطق 

با�سمه على غرار ما قام به الهمذاين يف مقاماته 

الأ�سكندري«،  الفتح  »اأبو  �سخ�سية  ا�ستدعى  حن 

وتاأويل  �سرح  اإىل  تتاج  جمازية  لغة  وا�ست��خ��دم 

للو�سول اإىل احلكم النقدي املق�سود.

طبقتن  اأو م��ن  ن���سن،  من  مركب  ن���س  فهو 

اإبداعي ون�س نقدي و�سفي،  اأدبي  ن�سيتن: ن�س 

جمالية  وظيفة  وظيفتن:  ي���وؤدي  فهو  وب��ال��ت��ايل 

بالنظر اىل امل�ستوى الإبداعي فيه، ووظيفة علمية 

من  اإلينا  و�سل  وما  النقدي.   جانبه  اإىل  بالنظر 

ر�سائل النتقاد، كما يقول املحققون، جزء فقط، 

اأما البقية فالأرجح اأنها �ساعت �سمن ما �ساع من 

الرتاث العربي.

الن�سو�س  الن�س عن غريه من  اختالف هذا 

ل يعني عدم انتمائه اإىل دائرة النقد، »فالنقد لي�س 

�سيئا حمددا، لي�س �سيئا واحدا، لي�س جمموعة من 

)1(  هناك اختالف يف عنوان الكتاب، ينظر مقدمة املحقق، �س73 وما بعدها.

 اإمنا هو ممار�سات خمتلفة يوؤكد الواقع 
)2(

الأ�سياء«

تعددها واختالفها وتنوعها.

ومن موا�سفات هذا الن�س اأنه:

النقدي جمموعة من �سعراء  بالتقومي  يتناول   

كما  يقوم،  النقد  كان  ف��اإذا  والإ�سالم،  اجلاهلية 

التحليل  اآليات هي :  ويلك، على ثالث  رونيه  يرى 

يكتفي  الن�س  ه��ذا  ف��اإن   ،
)3(

والتقومي والتف�سري 

بالتقومي، ويتخطى املرحلتن الأولين.

فقرة  كل  تخ�س  ق���سرية  فقرات  من  يتكون 

�ساعرا معينا، وهي فقرات من�سجمة بفعل التما�سك 

الدليل الذي يحفظ هوية الن�س كما يقول هلب�س: 

.
)4(

» الن�س هو تتابع متما�سك من اجلمل «

تتميز فقراته بلغة مركزة يف �سكل جمل ب�سيطة 

ق�سرية مكثفة، ن�س قائم على املجاز، مبني على 

ثالثة م�ستويات بالغية، �سناأتي على ذكرها اأدناه.

مقدمات حجاجية

يبداأ الن�س باأربع حجج، ي�ستعن بها من اأجل 

اإقناع متلقيه:

بها  و�سف  التي  ال���سف��ات  جمموعة  الأوىل: 

يف  موؤتلفة  الأن����واع،  »خمتلفة  فهي  »اأح��ادي��ث��ه«، 

الأ�سماع، عربيات املوا�سم، غريبات الرتاجم« وما 

الأحاديث، وهي  ت�سمنتها  التي  الأخبار  به  و�سف 

)2(  وين �سي. بوث، الثقافة الأدبية، اأو ملاذا نحن بحاجة اإىل ثالثة اأنواع من النقد، 

�سمن: ما هو النقد، ترجمة: �سالفة حجاوي، �س163.

)3(  رونيه ويلك، من مبادئ النقد، �سمن: حا�سر النقد الأدبي، ترجمة حممود 

الربيعي، �س54. 

)4(  زت�سي�سالف واورزنياك، مدخل اإىل علم الن�س، ترجمة �سعيد ح�سن بحريي، 

�س54.
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لها مقا�سد  النظام،  الكالم، بديعات  »ف�سيحات 

.
)1(

ظراف، واأ�سانيد طراف...«

اإغ��رائ��ي��ة وجهها  ��ه��ات  ال����سف���ات م��وجِّ ه���ذه 

الكاتب اإىل قرائه من اأجل ا�ستمالتهم اإىل الن�س 

واإقناعهم باأهميته.

يقوم  متميز  ب��و�سي��ط  ال�ست��ع��ان��ة  الــثــانــيــة: 

متمتعا  و�سيطا  واختاره  »الأحاديث«،  هذه  برواية 

والرواية  واخل��ربة،  والفهم  والبيان،  بالف�ساحة 

والدراية، بحيث يكون منوذجا ذا م�سداقية يقبل 

كالمه ويقنع حكمه.

التي  الأدب��ي��ة  النماذج  اإىل  الإح��ال��ة  الثالثة: 

�سوف ين�سئ »اأحاديثه على منوالها«، واختار مناذج 

اإبداعية ذات ثقل لدى الراأي الأدبي العام، وذكر 

والثعلب،  النمر  وكتاب  ودمنة،  كليلة  كتاب  منها 

.
)2(

وكتاب مقامات بديع الزمان

الرابعة: الإ�سارة اإىل حالة الغربة التي عا�سها 

»الأحاديث«  ه��ذه  يكتب  وه��و  خاللها  ع��ان��اه  وم��ا 

الن�س  بن  امل��زج  وه��ذا  تاأثريها،  تت  النقدية 

اإىل  القارئ  يدعو  له  امل�ساحبة  النف�سية  واحلالة 

الإيجابي  والتفاعل  الكاتب  مع  التعاطف  من  نوع 

مع الن�س.

فهذه جمموعة من املوجهات التي قدم بها ابن 

�سرف كتابه، وهي ذات قيمة منهجية ت�سع الن�س 

يف املقام الذي يريده �ساحبه، ويدفع القارئ اإىل 

قراءته يف �سياقها.

)1(  م�سائل النتقاد، �س81.

)2(  ينظر: املرجع نف�سه، �س82.

الو�سطاء اخلطابيون

نق�سد بالو�سطاء اخلطابين جمموعة الفاعلن 

فرديا،  نتاجا  لي�س  فاخلطاب  للخطاب،  املنتجن 

و�سطاء  اأنتجها  متعددة  خلطابات  جتمع  هو  بل 

متنوعون متفاعلون، حقيقيون اأم متخيلون، �سواء 

 اأنتجوا اخلطاب ب�سكل مبا�سر اأم ب�سكل غري مبا�سر 

اأو ي����روون����ه  خ��ط��اب��ا  ي���ن����سئ���ون  ق���د  اإن���ه���م  اأي 

اأو يحيلون اإليه.

واأول و�شيط خطابي يف هذا الن�س هو الراوي 

الذي يفتتح به الن�س، وهو املت�سمن يف عبارة »قال 

فهناك 
)3(

اأب���و عب���د اهلل اب���ن �سرف القريواين...«

و�سي���ط ق���ام بفعل الق���ول منقول عن اب���ن �سرف، 

اإن من ق���ام بفعل القول �سخ�س ما، تكلم من وراء 

قناع، نحن ل نعرفه ولكن���ه اأجنز �سردا �سار، بعد 

ذل���ك، معروفا عن���د القارئ. ورغ���م اأن القائل يف 

الواق���ع هو اب���ن �سرف لكنه يف اخلط���اب هو قائل 

اآخر، وهذا تقليد كتابي متداول يف الكتابة العربية 

القدمي���ة، يقع يف مقدم���ات الكت���ب، ويحتل موقع 

اجلمل���ة الأوىل فيه���ا. يختف���ي ه���ذا الو�سيط بعد 

اأن يق���وم بعملي���ة افتتاح ال���كالم ول يعود للخطاب 

اإل نادرا، لكن الن�س، كامال، هو مقول قوله.

نف�سه، حن  ابن �سرف  الثاين، هو  والو�شيط 

الأول  ال��و�سي��ط  اإليه  اأ�سن���د  اأن  بعد  احلديث  ب��داأ 

القول، فبداأ باحلديث قائال:»هذه  الراوي وظيفة 

تبع  وم��ا   
)4(

الأنواع...« خمتلفة  �سغتها  اأح��ادي��ث 

ذلك من حديثه عن »اأبي الريان« وعن الكتب التي 

حاكاها.

)3(   م�سائل النتقاد، �س81.

)4(  املرجع نف�سه، �س82.



56
املجــلد  الأول  ❁  العــدد  التجريبي  ❁  ينــــاير  2017

وكلت 
حُ
والو�شيـــط الثالـــث، هو اأبو الريان الذي اأ

اإلي���ه وظيف���ٌة مركزية يف الن����س، �سيق���وم باإنتاج 

اخلط���اب بتوجيه م���ن ابن �سرف، وه���و �سخ�سية 

متخيل���ة قدمه���ا الكات���ب مبوا�سف���ات تلي���ق مب���ن 

�سينتج كالما نقدي���ا مقنعا. وهو معادل مو�سوعي 

لب���ن �سرف، و�سيق���وم باإنتاج كل اخلط���اب اإجابة 

عن �سوؤال طويل منه حول راأيه يف �سعراء اجلاهلية 

والإ�سالم.

ال�سع���راء  الرابـــع: ه���و جمموع���ة  والو�شيـــط 

اأنف�سه���م، فحوله���م ي���دور ال���كالم، فرغ���م اأنهم 

مل يتكلم���وا ومل ينتج���وا اأي خطاب ب����سكل مبا�سر 

نالح���ظ اأنهم ق���د اأ�سهموا يف اإنت���اج اخلطاب من 

خالل اأفعاله���م واأ�سعارهم التي كانت حمل و�سف 

م���ن »اأبو الريان«، فه���م، اإن مل يح�سروا يف الن�س 

باأ�سعارهم، فقد ح�سروا فيه ب�سفاتهم.

الق���ارئ  ه���و  �سيك���ون  اخلامـــ�س:  والو�شيـــط 

ال�سمني ال���ذي �سيتوىل قراءة اخلط���اب وتاأويله، 

خ���ا�سة واأن اخلطاب مركب م���ن �سكلن: جمازي 

ي���وؤدي اإىل النق���دي، ويتطل���ب فه���م ثانيهم���ا فهم 

اأولهم���ا. والق���ارئ ملثل ه���ذا الن�س ق���ارئ متميز، 

يق���وم بوظيف��ت���ن ينت���ج يف الأوىل دلل���ة الن�����س 

املج�ازي ويف الثانية دللة امل�سمون النقدي.

امل�ستويات البالغية للغة الوا�سفة

من  اأن���ساق  ثالثة  كتابه  يف  �سرف  ابن  يوظف 

اللغة الوا�سفة:

الأول: الن�شـــق النقـــدي املتـــداول: وه���و ن�سق 

ي�ستمد جهازه ال�سطالح���ي واملفاهيمي من اللغة 

النقدية الت���ي �سبقته اأو عا�سرت���ه، ومت ا�ستعمالها 

لدى النقاد والبالغين واللغوي���ن و�سراح ال�سعر، 

والقارئ ل يحتاج اإىل كبري عناء يف تف�سري دللتها 

وتاأوي���ل مقا�سدها لكونها جزءا من الراأي النقدي 

العام. وه���ذا امل�ستوى ي�ساع���د امل�ستوين الآخرين 

على التوا�سل مع القراء؛ لأنه ميثل اجلزء الوا�سح 

يف الن�س، فالن�سو�س تفهم بالنتقال من الوا�سح 

اإىل الغام����س عل���ى غ���رار املع���ادلت الريا�سي���ة 

الت���ي تفرت�س وجود معلوم لل���و�سول اإىل املجهول. 

ومث���ال ذلك عباراته الآتية: »اأم���ا ال�سيخ اأبو عقيل 

ف�سعره ينطق بل�سان اجلزالة، عن جنان الأ�سالة، 

ف���ال ت�سم���ع ل���ه اإل كالم���ا ف�سيحا، ومعن���ى متينا 

، وقول���ه ع���ن النابغة اجلع���دي »واأما 
)1(

�سحيح���ا«

اأبو ليل���ى اجلعدي فنقي ال���كالم، �ساعر اجلاهلية 

والإ�سالم، ا�ستح�سن �سعره اأح�سن الناطقن، ودعا 

ل���ه اأ�سدق الناطق���ن، وكان �ساع���را يف الفتخ���ار 

 
)2(

والثناء ق�سري الباع ل�سرفه عن )تناول( الهجاء«

فاجلزال���ة والأ�سالة والف�ساح���ة واملتانة وال�سحة 

ونقاوة الكالم وا�ستح�سان ال�سعر والفتخار والثناء 

والهج���اء، هي جزء مما تداول���ه اخلطاب النقدي 

العربي منذ اأن بداأ يت�سكل يف �سورته ال�سفوية حتى 

اكتمل، اأو كاد، يف ع����سر التاأليف وظهور املعارف 

والعل���وم وا�ستقرَّ يف املعجم النقدي العربي، و�سار 

مت���داول يف ع����سر الكاتب.ومث���ل ه���ذه العبارات 

الوا�سفة لها دللتها امل�سبقة ولي�ست يف حاجة اىل 

تاأوي���ل، ولي�س للناق���د من ف�سل فيه���ا اإل توظيفها  

كما توظف اللغة العادية.

لكن هذا امل�ستوى لي�س هو امل�ستوى املهيمن على 

)1(  املرجع نف�سه، �س 92-91.

)2(  املرجع نف�سه، �س102-101.
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ن�سبة  اإل  ل ميثل  قد  بل  النتقاد«  »م�سائل  خطاب 

�سئيلة تقل عن الربع.

امل�شتوى الثاين: الن�شق البالغي: وهو الن�سق 

املهيمن على الن�س، وله ال�سلطة املطلقة على لغته، 

وجعل  اخلطابية،  خ�سو�سيته  اأعطاه  ال��ذي  وهو 

اأخرى، من  اإىل  بيئة  من  تنتقل  النقدية  املمار�سة 

الذاتي،  الإن�ساء  بيئة  اإىل  املو�سوعي  الإن�ساء  بيئة 

الن�س  وحولت  الأدب.  بيئة  اإىل  العلم  بيئة  اأو من 

النقدي اإىل ن�ّس متعّد يت�سح بجمالية اللغة الأدبية 

كل  يف  واأمثلته  اإليها.  موؤقتا،  ولو  انتماءه،  ويعلن 

فقرة من الن�س ويف كل حكم نقدي فيه، ولنقف 

تبن  اأمثلة  ولن�ستعر�س  الن�سق  هذا  على  للتثميل 

هويته، ومل اأ�سميناه ن�سقا بالغيا؟

يق���ول ب����سدد حديث���ه عن جري���ر: »واأم���ا ابن 

اخلطفي، فزهد يف غ���زل، وحجر يف جذل، ي�سبح 

لب،  اأول يف ماء عذب، ويطمح )اآخرا( يف �سخر �سحُ

كل���ب منابحة وكب�س مناطح���ة، ل يفل غرَب ل�سانه 

مطاول���ٌة الكفاح، ول تدمي هامته مداومة النطاح، 

 .
)1(

جارى ال�سوابق مبطية، وفاخر غاليا بعطية...«

ويقول ع���ن البحرتي: »واأما البح���رتي فلفظه ماء 

ثج���اج، ودر رج���راج، ومعن���اه �سراج وه���اج، على 

اأه���دى منه���اج، ي�سبق���ه �سع���ره اإىل ما يجي����س يف 

�سدره، ي����سر مراد، ولن قي���اد، اإن �سربته اأرواك، 

.
)2(

واإن قدحته اأوراك«

ف�نح���ن اأمام ن�سن يفرت�س اأنهما ينتميان اإىل 

خطاب النق���د، غري اأنهما ان�سرف���ا اإىل ا�ستكمال 

بنيتهم���ا اجلمالية اأكرث م���ن ان�سرافهما اإىل بناء 

.116  - )1(  املرجع نف�سه، �س 115 

.143  - )2(  املرجع نف�سه، �س 142 

حمولتهم���ا النقدي���ة، رغ���م اأنهم���ا، يف العمق، مل 

يتح���ررا اأبدا م���ن تلك احلمولة، ب���ل رمبا يكونان، 

بفعل تلك اللغة، يقرتبان اأكرث من �سر الن�س و�سر 

ال�ساعر.

ه���ذه لغ���ة مل يعهده���ا املعجم النق���دي العربي 

اإل ملام���ا، وهي تت���اج اإىل قارئ ل تفي���ده خربته 

باللغة النقدية املتداولة، بل اإىل قارئ متمر�س على 

لغة الإبداع الأدبي ومقا�سدها يف التعبري. لنالحظ 

العب���ارات الآتية: زه���د يف غزل، حج���ر يف جذل، 

ي�سبح  يف ماء ع���ذب، يطمح يف �سخر �سلب، كلب 

منابحة كب�س مناطح�ة، م����اء ثج�اج، در رج��راج، 

اإن �سربت���ه اأرواك، اإن قدحت���ه اأوراك. �سنجده���ا 

تنتم���ي اإىل تقاليد الكتابة ال�سعري���ة العربية، لكن 

الناق���د ل���وى عنقها وجره���ا لتوؤدى وظيف���ة نقدية 

اإ�ساف���ة اإىل وظيفته���ا اجلمالية الأدبي���ة. و�سيكون 

�سعبا عل���ى القارئ اأن ي�ستوعب امل���راد منها، فهو 

يف حاج���ة، اأول، اإىل اأن يفه���م املراد منها بو�سفها 

ا�ستعارات وجمازات واإ�سارات واأن يوؤول حمتواها، 

وه���ذا يتطل���ب فهم���ا لتقالي���د الع���رب يف الكتابة 

ال�سعرية خ���ا�سة، ثم يحتاح، ثاني���ا، اإىل اأن ينتقل 

بالفهم م���ن امل�ستوى الأول: م�ست���وى تاأويل املجاز، 

اإىل امل�ست���وى الث���اين وه���و امل�ستوى النق���دي، ومن 

اأج���ل هذا قلن���ا �سابقا اإن هذا الن����س ن�س مركب 

يحت���اج اإىل قراءتن اثنتن من اأج���ل الو�سول اإىل 

املق�سود منه.

امل�شتـــوى الثالـــث: الن�شـــق النقـــدي اخلا�ـــس، 

واأعني به ما ين�سئه الناقد من لغة ل هي من املعجم 

املتداول فتنتم���ي اإليه، ول هي من املجاز املفرد يف 

بالغته فتنتم���ي اإليه، واإمنا هي لغة وا�سفة خا�سة 
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به ل تت���اج اإىل تاأويل كثري، ولعل ما كتبه عن اأبي 

نوا�س ي���و�سح هذا النوع من اللغة الوا�سفة، يقول: 

»واأم���ا اأبو ن���وا�س فاأول الن���ا�س يف خ���رم القيا�س، 

وذلك اأنه ترك ال�سرية الأوىل، ونكب عن الطريقة 

املثلى، وجعل اجلد ه���زل، وال�سعب �سهال، فهلهل 

امل����سدد، وبلب���ل املن����سد، وت���رك الدعائ���م، وبنى 

عل���ى الطامي والعائ���م، و�سادف الأفهام قد كّلت، 

واأ�سباب العربية قد تخلخلت وانحلت، والف�ساحات 

ل���ت، فمال النا�س اإىل  ئمت ومحُ )ال�سحيحة( قد �سحُ

ما عرف���وه، وعلق���ت نفو�سهم مب���ا األف���وه، فتهادوا 

نفوا باأ�سخف���ه، وكلفوا  �سع���ره، واأغل���وا �سع���ره، و�سحُ

باأ�سعف���ه، وكان �ساع���ده اأقوى، و�سراج���ه اأ�سوى، 

لكنه عر�س الأنفق، واأهدى الأوفق، وخالف ف�سهر 

.
)1(

وعرف، واأغرب فذكر وا�ستظرف،...«

يختل���ف هذا الن����سق ع���ن �سابقيه، فه���و لي�س 

مما تداولت���ه لغة النقد الأدب���ي يف عمومه، ول هو 

مما ق���ام على ن�سي���ج بالغي خم����سو�س الدللة، 

ذاتي الق�سد، بل هو بن هذا وذاك. فهو، من جهة، 

ن����س نقدي بلغة نق�دية، ولكنه���ا لغة نقدية خا�سة 

باب���ن �سرف، ومن جهة اأخ���رى ن�س ي�ستعري بع�س 

ال�س�ي���غ البالغية ليدف����ع باأفكاره نح���و الو�سوح. 

فالن�س يفهم دومنا تاأويل.

ن�س تخل�س من م�سطلحات النقد ومفاهيمه 

ومل يك���رر م���ا كان معروف���ا يف و�سف ال�سع���ر، ويف 

الوق���ت ذاته جتنب العب���ارات املجازي���ة الرمزية، 

ف�سن���ع بذلك خطاب���ا وا�سفا متمي���زا، لي�س نتاج 

العام امل�ستهلك ول نتاج البالغة ال�سعرية اخلا�سة. 

.135  - )1(  املرجع نف�سه، �س 133 

ومل يكن الهدف منه تدي ال�سعر ول الن�سياق مع 

القول املعتاد.

ه���ذه هي الأن�ساق الوا�سف���ة الثالثة؛ يتقدمها، 

م���ن حيث الغلبة، ن����س الن�سق البالغ���ي ثم يتبعه 

الن�سان الآخران بن�سب متفاوتة، والأن�ساق الثالثة 

تتب���ادل عملي���ة اإنت���اج اخلط���اب وت�سم���ح للقارئ 

ب���اأن ينتقل مم���ا يعل���م اإىل ما ل يعل���م، وي�ستخدم 

املعلوم حت���ى يبلغ املجهول، وه���ذه ا�سرتاتيجة من 

ا�سرتاتيجي���ات اخلطاب، وتلق���ي الن�س ونظريات 

الق���راءة والتاأويل، فالن����س املغلق ق���د ينتهي اإىل 

الف����سل والن����س املفتوح ق���د ينته���ي اإىل امللل، اأما 

الن����س امل���وزع ب���ن نق���اط امت���الء ونق���اط فراغ 

فه���و الذي يدفع الق���ارئ اإىل اإجناز فع���ل القراءة 

الإيجابي.

عالقة اللغة الوا�سفة بالن�س

فاإنه  ال���ساب��ق��ة،  الفقرة  معطيات  على  وب��ن��اء 

ميكن اإجراء ت�سنيف اآخر يتعلق باأ�سكال التعامل 

التي تقوم بها اللغة الوا�سفة مع الن�س املو�سوف، 

لقد ر�سدنا ثالث عالقات نعر�سها كما يلي:

يكون  اأن  وتعني  مبعلوم:  معلوما  ت�شف  لغة 

الوا�سفة معلومن م�سبقا  واللغة  املو�سوف  الن�س 

�سريع  ال�ساعر  عن  ما قاله  ومثاله  املتلقي،  لدي 

ون��ظ��ام��ه م�سنع،  م����ر�سع،  »ف��ك��الم��ه  ال���غ���واين: 

وغزله م�ستعذب م�ستغرب، وجملة �سعره �سحيحة 

 .
)2(

الف�سول« قليلة  ال��ف���سول،  م�سنعة  الأ�سول، 

معلوم  الكالم  معلومة،  والوا�سفات  فاملو�سوفات 

.136  - )2(  املرجع نف�سه، �س 135 
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وال�سناعة  معلوم  وال��ن��ظ��ام  معلوم،  وال��رت�سي��ع 

معلومة، واجلملة معلومة وال�سحة معلومة وهكذا، 

فلكل لفظة مرجعها يف الواقع اللغوي، يلتقي عنده 

املر�سل واملتلقي، وكما ل يحتاج الكاتب اإىل �سعوبة 

اأي�سا اإىل �سعوبة يف  اإن�سائها ل يحتاج القارئ  يف 

فهمها.

لغـــة ت�شف معلوما مبجهـــول: ونعني اأن يكون 

الن����س مما له مرجع يف الواق���ع متفق على دللته 

ب���ن الكاتب والقارئ، اأما اللغ���ة التي تقوم بو�سفه 

فمرجعه���ا يف ذات الكات���ب وح���ده ومق�سديته���ا 

حمجوبة عن املتلقي، ومن هذا النوع من اللغة قوله 

عن متيم بن مقبل: »واأما ابن مقبل، فقدمي �سعره، 

 .
)1(

و�سلي���ب جن���ره، ومغلى مدحه، ومعل���ى قدحه«

فاب���ن مقب���ل وه���و ط���رف الإ�سن���اد الأول معروف 

فه���و �ساعر جاهلي ترجمت له كت���ب تاريخ الأدب، 

وك���ذا عبارة: ق���دمي �سعره، ولكن بع���د ذلك ينتقل 

الن�س اإىل جمهولت هي من اإن�ساء الناقد؛ فنحن 

ل نعرف املق�سود الذي كان يعنيه ابن �سرف من: 

�سليب جنره ومغلى مدحه ومعلى قدحه، اإل بعد اأن 

نقوم بعمليات حفر يف البالغة العربية و�سعريتها، 

ونبح���ث يف حكم احلرب واأمثاله���م وطرائقهم يف 

الكتاب���ة وال���كالم، لن����سل اإىل بع����س ما يق�سده؛ 

لأن ال���و�سول اإىل الكل اأم���ر ل اإمكانية اإليه، بحكم 

انتماء تلك العبارات اإىل ميدان ال�ستعارة، ومهما 

حاولنا البحث عن وج���ه ال�سبه بن طريف الإ�سناد  

فاإنن���ا �سن�سل اإىل معنى حمتم���ل فقط، ولي�س اإىل 

املعنى احلقيقي. وا�سح اأنه يريد اأن يرفع من قيمة 

)1(  املرجع نف�سه، �س109.

ال�ساع���ر وي�سنف �سعره يف باب الفحولة ال�سعرية، 

ولكن بطريق���ة متزج بن الو�سوح والغمو�س جتعل 

كل متلق ي�سل اإىل معناه اخلا�س.

لغة ت�شف جمهول مبجهول: ونعني اأن يحول 

الناق���د املعلوم اإىل جمه���ول ثم ي�سف���ه مبجهول، 

�كن���ي عن ال�سعر اأو الإب���داع اأو نحوهما بلفظ  كاأن يحُ

اآخر ثم ي�سفهما بلغ���ة بيانية، وبالتايل فال مرجع 

خارجي لطرف الإ�سناد معا فكالهما ينتميان اإىل 

مرجعي���ة ذاتية. وهذه تقنية �سعري���ة بحتة، تنتمي 

اإىل ا�سرتاجتي���ة الرتميز. ومن اأمثل���ة هذا الّنمط 

التعبريي ما قاله ابن �سرف عن ال�ساعر عمرو بن 

كلثوم: »...ف�ساحب واحدة، بال زائدة، اأنطقه بها 

عز الظفر، وهزه فيها جن الأ�سر، فقعقعت رعوده 

يف اأرجائه���ا، وجعجعت رح���اه يف اأثنائها، وجعلتها 

تغلب قبلتها التي ت�سل���ي اإليها، وملتها التي تعتمد 

 وقوله ع���ن ال�ساعرالنابغة الذبياين: 
)2(

عليه���ا...«

ن���ار جوانح���ه حت���ى تناه���ى  »...مل تخ���رج ع���ن 

ن�سجها، ول قطعت من منوال خاطره حتى تكاثف 

 فابن �سرف هنا كان ب�سدد التعبري 
)3(

ن�سجها....«

ع���ن عملية الإبداع، ولكون عملي���ة الإبداع غام�سة 

ومعق���دة وداخلية ي�سعب اإدراكه���ا جلاأ الناقد اإىل 

لغة رمزي���ة راأى اأن ميث���ل لها مبع���ادل مو�سوعي، 

فعب���ارات: قعقع���ت رع���وده يف اأرجائه���ا؛ جعجعت 

رح���اه يف اأثنائه���ا؛ مل تخرج من ن���ار جوانحه حتى 

تناهي ن�سجها؛ ول قطعت من منوال خاطره حتى 

تكاثف ن�سجها.

)2(  املرجع نف�سه، �س97.

)3(  املرجع نف�سه، �س99.
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ه���ي عب���ارات ت�ستعري م���ن ف����ساء املتخيل لغة 

ل عالقة له���ا، يف الأ�سل، بعملية الإبداع؛ لأن تلك 

العملي���ة لي����س لها، بع���د، لغة خ���ا�سة يف املمار�سة 

النقدي���ة العربية، ثم اإن الن����س، اأ�سال، بني على 

املج���از، ت�ستعريه���ا وتعرب به���ا عن مق����سود اآخر 

بع���د اإقام���ة عالقة �سمني���ة بن اللغ���ة وما يق�سد 

النقدي���ة  الكتاب���ة  اتخ���ذ  وهك���ذا  الكات���ب.  اإلي���ه 

كما يقول بارت: »تاأمال وفيا لتجربة الكاتب احلرة 

.
)1(

والدالة«

ا�ستط���اع اب���ن �سرف به���ذه اللغ���ة، باأن�ساقه���ا 

املتنوعة، اأن ي�ستوعب ال�سعرية العربية من بدايتها 

اإىل ع����سره، فق���دم اأحكاما نقدي���ة متكن بها من 

التميي���ز ب���ن اأ�سكال التعب���ري ال�سع���ري، واخت���ار 

ال�سع���راء الذين ميثلون اجتاهات ال�سعرية العربية 

ومناويله���ا املختلف���ة، وميكن ح�سر تل���ك املناويل 

البالغية لل�سعرية يف ما يلي:

املناويل البالغية لل�سعرية العربية

ي���كاد كل �ساعر من ال�سعراء الذين عر�س لهم 

اب���ن �سرف ميثل من���وال �سعري���ا م�ستق���ال بذاته، 

اإل اأولئ���ك الذي���ن جمعه���م يف ب���اب واح���د واأطلق 

عليهم و�سفا واحدا مثل �سعراء الغزل، وقد متكنا 

م���ن خالل قراءة الأح���كام املركزية عن كل �ساعر 

اأن ن�سنف املناويل البالغية اإىل ما يلي :

1 . منوال التاأ�سي�س: امروؤ القي�س

2 . منوال املوهبة: طرفة بن العبد

3 . منوال اجلودة: عنرتة بن �سداد

)1(  بول دي مان، العمى والب�سرية، ترجمة �سعيد الغامني، �س259.

4 . منوال احلكمة: زهري بن اأبي �سلمى

وال���ن���رث:  ال������سع�����ر  م����ن  ال���ت���م���ك���ن  م����ن����وال   . 5

احلارث بن حلزة

6 . منوال التفرد بواحدة: عمرو بن كلثوم

7 . منوال التمكن: النابغة الذبياين

8 . منوال التفرد بالغر�س: �سعراء الغزل

9 . منوال التفكري: ح�سان بن ثابت

10. منوال التميز بظاهرة فنية: دريد بن ال�سمة

11. منوال التجديد: اأبو نوا�س

12. منوال التكلف: اأبو متام

13.  منوال الطبع: البحرتي

14. منوال الو�سف: ال�سنوبري

15. منوال ال�ساعرية العليا: املتنبي

16. منوال الذاكرة: الأ�سود بن يعفر

هكذا ا�ستطاع اب���ن �سرف اأن يحيط بال�سعرية 

العربي���ة يف هواج�سها الكربى، وبروؤية دقيقة، واأن 

يج���د لكل �ساعر، اأو جمموعة من ال�سعراء، منواله 

ال�سع���ري اخل���ا�س، وه���و ت�سني���ف يغط���ي ال�سعر 

العرب���ي كله ورمبا ل ي���كاد �ساعر يخ���رج عن هذه 

املناويل.

كان ميك���ن لبن �سرف اأن يعمد اإىل ما هو عام 

م����سرتك بن هوؤلء ال�سعراء، لكنه اختار الأف�سل، 

اختار اأن يقف عند اخل�سو�سيات الفردية لل�سعراء، 

وهي روؤية اإن كانت مق�سودة فهي يف غاية النباهة 

والفطنة؛ لأنها ل تقدم هوية ال�ساعر الفنية فقط، 

بل تقدم اأي����سا �سورة �ساملة عن ال�سعرية العربية 

من خالل التنوعات املميزة لكل �ساعر.
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اب���ن �سرف  ا�ستيع���اب  م���دى  يوؤك���د  وه���ذا 

خل�سو�سي���ات كل �ساع���ر، ومدى اإدراك���ه الفروَق 

الفني���َة بينه���م، ومدى قدرِت���ه على الوق���وف عند 

ما مييزه���م �سكال اأو حمت���وى اأو هاج����سا عام���ا. 

وموق���ع كل واحد منه���م داخل املنظوم���ة ال�سعرية 

العربي���ة. لقد و�سع خريطة �سامل���ة لل�سعر العربي 

م���ن البداية اإىل ع�سره، مي���ز فيها كل جتربة عن 

�سابقته���ا ولحقتها وحتى معا�سرته���ا، ورتبهم يف 

طبق���ات بالغية وو�سع لذلك ت�سميات ا�سطالحية 

اأخذ كثريا منها عن غريه من النقاد، واأ�ساف اإليها 

من خياله واإبداعه ما �سوف نراه يف فقرة لحقة.

يك����سف ه���ذا الت�سني���ف ع���ن ث���راء ال�سعرية 

العربي���ة وات�ساعها وتنّوعها، فه���ي �سعرّية منفتحة 

على اأن�ساق بالغّية، ومو�سوعات متعددة، واأ�سكال 

متنوع���ة،  وهواج����س  خمتلف���ة،  وروؤى  متباين���ة، 

ا�ستطاعت اأن تعرب عن خربات الإن�سان و�سريورات 

الواقع وحالت الكائنات.

البنية البالغية للمعجم الوا�سف

تطل���ب ه���ذا الن����س نوع���ا خ���ا�سا م���ن اللغة 

ل�سياغ���ة عبارات���ه ال�سطالحية الت���ي ت�سف بها 

ال�سعر وتكم بها على ال�سعراء، وهي؛ اأي العبارات 

ال�سطالحية، يف اأغلبها عبارات واألفاظ وقعت يف 

دائ���رة الت�سبي���ه، واحتلت موقع امل�سب���ه به خا�سة. 

وامل�سب���ه به يف هذا الن�س يتوزع بن عامل الطبيعة 

واحلي���اة الجتماعية والتقالي���د الكتابية. ولكونها 

تنتم���ي اإىل ع���امل امل�سب���ه به فهي تدخ���ل يف دائرة 

الإب���داع؛ لأن امل�سب���ه ب���ه هو الطرف ال���ذي ين�سئه 

الكات���ب اإن����ساء، ف���اإذا كان امل�سب���ه �سابق���ا لوجود 

الكات���ب فاإن امل�سبه به ياأتي لحقا لوجوده، فيدخل 

م���ن ثم يف عامل اخليال غالبا. وهكذا يكون امل�سبه 

معروفا ووا�سح���ا، يف حن يكون امل�سبه به جمهول 

وغام����سا. وقد نظر بع����س النق���اد اإىل هذا النوع 

م���ن الكتابة النقدية على اأنه���ا الكتابة النموذجية 

وعّده���ا الكتابة اخلالدة، يقول جرام هيو: »والنوع 

الوحي���د من النقد الذي �ستكون ل���ه قيمة اأكرث من 

اأداء خدمة موؤقتة ه���و ذلك النقد الذي ي�سبح هو 

.
)1(

نف�سه اأدبا«

و�سنعر�س هنا »املعجم ال�سطالحي اخلا�س« 

الذي ا�سطنعه الكاتب. لن نح�سي كل ما ا�ستعمله 

الكات���ب، ولكننا �سنعط���ي ما يكف���ي لأن يكون دال 

عل���ى طبيع���ة العب���ارات الوا�سف���ة الت���ي و�سع���ت 

بو�سفها م�سطلحات. و�سنحاول اأن ن�سرح دللتها 

قدر امل�ستطاع.

املق�شودال�شفحةالعبارة ال�شطالحيةالرقم

86موؤ�س�س الأ�سا�س1
مبدع، موؤ�سل، 

رائد

قوي ال�سعر109�سليب النجر2

109مغلى مدحه3
غايل املدح، ينال 

عليه ك�سبا وفريا

109معلى قدحه4
متفوق، �ساحب 

الرتبة الأوىل

عنيد، ل ي�ست�سلم116كلب منابحة5

عنيد، ل ي�ست�سلم116كب�س مناطحة6

غزير ال�سعر132طما بحره7

حمرتف الكتابة133درب املعول8

حاد الكالم133ذرب املقول9

134هلهل امل�سدد10
اأر�سل الكالم على 

ال�سجية

)1(  جرام هيو، وظيفة اخليال، �سمن: حممود الربيعي، �س90.
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املق�شودال�شفحةالعبارة ال�شطالحيةالرقم

ثار على النمط134بلبل املن�سد11

نف�سه134خلخل املنجد12

تخلى عن النموذج134ترك الدعائم13

14
بنى على 

الطامي والعائم

نوع يف الكتابة134

متمكن134�ساعده اأقوى15

متمكن134�سراجه اأ�سوى16

متغري املزاج138مدبر مقبل17

دقيق العبارة139را�سق ال�سهم18

مليء بال�ساعرية134لفظه ماء ثجاج19

134در رجراج20
نف�سه، مع اإمكانية 

الختالف

21
معناه �سراج 

وهاج

وا�سح وعميق134

مطبوع 134ي�سر مراد22

مطبوع134لن قياد23

145�سجرة الخرتاع24
مبدع، اأ�سل 

الإبداع

نتاج الإبداع145ثمرة البتداع25

145وا�سع العطن26
ينطلق من معرفة 

وا�سعة

ثاقب الروؤية145لطيف الفطن27

145�سعيف املريرة 28
لعله: �سعيف 

البنية

قوي التفكري145قوي املرة 29

150رائعة البزة30
رائعة البنية 

وال�سكل

31
الغائ�س يف 

بحره

القارئ ل�سعره153

143�سربته اأرواك32
اإن قراأته اأمتعك 

واأ�سبع رغبتك

املق�شودال�شفحةالعبارة ال�شطالحيةالرقم

143قدحته اأوراك33
اإن قراأته اأمتعك 

واأ�سبع رغبتك

قوي الكالم156رعدي الكالم34

156�سردي النظام35
لعله ذو قدرة على 

الق�س

36
رمى عن 

منجنيق

كتب اأو قال �سعرا156

156يوؤثر يف النيق37
ي�سيب الهدف 

مهما بعد

املمتع 158املورد العذب38

املمتع158اللوؤلوؤ الرطب39

40
قعقعت رعوده يف 
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العب���ارات  الب�سي���ط  املعج���م  ه���ذا  ميث���ل 

ال�سطالحية يف هذا الن���وع من الن�سو�س. وهي، 

كما يت����سح، عب���ارات جمازي���ة، تتطل���ب عمليات 

تاأوي���ل لتحديد دللته���ا واملق�سود منه���ا. وال�سرح 

ال���ذي و�سعناه هو �سرح تقريب���ي فقط؛ لأن تويل 

العبارة املجازية اإىل عبارة حقيقة مما ل ي�ستقيم، 

فالعب���ارة احلقيقية لها معنى واح���د حمدد �سلفا، 

اأما العب���ارة املجازي���ة فمعناه���ا متع���دد ول ميكن 

التفاق عليه، فعبارة: »ي�سبح يف ماء عذب«  الواردة 

يف اجل���دول تت رقم:57، م���ن ال�سعب اأن نحدد 

معناه���ا ب�سكل دقيق فهل نركز يف قراءتنا لها على 

الفعل »ي�سبح« اأم على العبارة »ماء عذب« فالرتكيز 

عل���ى »ي�سبح« يعطينا معن���ى، يف حن الرتكيز على 

»م���اء عذب« يعطي معن���ى اآخر، ف����� »ي�سبح« يحيل 

اإىل فع���ل يق���وم به ال�ساع���ر واأغلب الظ���ن اأنه فعل 

الكتابة، وال�سباحة هنا ت�سري اىل التمكن والإتقان، 

لكن »ماء عذب« ت�سري اإىل غري الكتابة؛ فقد ت�سري 

اإىل املعنى اأو الغر�س ال���ذي �سيكتبه ال�ساعر، وقد 

ت����سري اإىل ال�سياق الذي يكتب في���ه، اأو اإىل ال�سكل 

ال�سع���ري الذي اختاره. وهك���ذا نكون يف حرية من 

اأمرن���ا. �سنحتاج اإىل م�ساع���دات من داخل الن�س 

وم���ن خارج���ه لنح���دد املق����سود ول���و عل���ى �سبيل 

التقريب، لي�س هناك جماز يدل على معنى واحد، 

كل املج���ازات تاأت���ي لتعرب عن تع���دد دليل، اأو عن 

دلل���ة مركبة. اإن ه���ذه العبارات توح���ي ول تعني، 

وكذل���ك بقي���ة العب���ارات، ه���ي عب���ارات تاأتي من 

حق���ل ال�سعر والأدب لتقوم بوظيفة يف حقل معريف 

اآخر، ومن معرفة و�سع���ت عبارات لتعرب عما فوق 

 اإىل معرفة تتطل���ب الوقوف عند املعنى. 
)1(

املعن���ى

وه���ذا ما يطرح، باإحل���اح م�سكل���ة التلقي اخلا�سة 

بهذا النوع من الن�سو�س.

اإ�سكالية التلقي

اأم���ام ن����س كه���ذا، تط���رح ع���دة اأ�سئل���ة منها 

ما يتعلق بت�سنيفه ومنه���ا ما يتعلق بقراءته ومنها 

ما يتعلق بوظيفته ومنها ما يتعلق باأهميته. والن�س، 

لكي يفهم، ينبغي اأن نح���دد ن�سبه الن�سو�سي؛ اأي 

انتماءه اإىل جن�س حمدد من الن�سو�س، فنحن نقراأ 

الق�سيدة ل كما نقراأ الرواية، ونقراأ الن�س النقدي 

ل كما نقراأ الن�س الفل�سفي، فخ�سو�سية الكينونة 

والهوية تدد خ�سو�سية القراءة والفهم.

الن����س ال���ذي نحن ب����سدده لي����س ل���ه انتماء 

خال�س، اإنه ن�س مركب، عابر للنوع مليء بعنا�سر 

ول ب���ن القارئ وعملي���ة القراءة  الإعاق���ة التي تحُ

والفه���م، ن�س موزع ب���ن انتماءين: الأدب والنقد؛ 

انتم���اءان يتب���ادلن عميل���ة بن���اء الن����س وعملية 

اإي����سال حمولته املزدوجة، ن�س �سبيه باملخاطرة؛ 

لأن مق�سديته لي�ست م�سمونة، فرمبا يعجز القارئ 

عن تويل املجاز اإىل حقيقة فيف�سل الن�س يف اأداء 

اإح���دى وظيفتيه، اأو كلتيهما وبالت���ايل فاإن قراءته 

ت�ستدع���ي ا�ستلهاما من هن���ا وهناك، فكيف ميكن 

له���ذا الن�س املجازي اأن ينت���ج دللته، واأن يحافظ 

على وظيفته النقدية بو�سفه ن�سا وا�سفا؟

نعتق���د اأن ذل���ك ميك���ن اأن يتم بفع���ل يقوم به 

الكاتب، وفعل اآخر يقوم به القارئ؛ فاأما ما يقوم به 

)1(  نق�سد مبا فوق املعنى، املعنى الذي يتجاوز املعاين العادية املتداولة الأحادية 

الوا�سحة اإىل املعنى املركب الذي يدركه ال�ساعر بحوا�سه كلها.
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الكات���ب، فهو اأن ي�سعى اإىل تطويع املجازات بحيث 

يوجهه���ا نحو الق�سد با�ستعمال اأقرب ال�ستعارات 

والكناي���ات والإ�سارات، واأن ي���زاوج بينها وبن لغة 

اأكرث قربا من لغة النقد، بحيث يزاوج بن البالغة 

بو�سفه���ا تبليغ���ا والبالغ���ة بو�سفها �سعري���ة. اأما 

ما يق���وم به الق���ارئ، فيع���ود اإىل مفاهي���م نظرية 

التلقي، ولع���ل اأهم مفهوم ينبغي العتماد عليه هو 

.
)1(

مفهوم املو�سوعة كما حدده اأمربطو اإيكو

 يف الوظائف 
)2(

واإذا كان���ت نظرية جاكوب����سون

اللغوي���ة تقول باأن كل ن�س يركز على عن�سر واحد 

م���ن عنا�سر الت���وا�سل ال�ست���ة لأداء ووظيفة لغوية 

واحدة، وهي التي تدد هويت���ه، فاإن هذا الن�س، 

خالف ذلك، يركز عل���ى عن�سرين اثنن، عن�سر 

الر�سال���ة وعن����سر امل���ر�سل اإلي���ه، وبالت���ايل يقوم 

بوظيفت���ن: الوظيفية الأدبي���ة والوظيفة التبليغية، 

وعلي���ه ف���اإن ه���ذا الن�س يقت����سي ق���راءة مركبة، 

ونق����سد بها ق���راءة  تركز عل���ى العن�سرين معا، 

وتتم عل���ى مرحلتن: يف املرحلة الأوىل يتم تفكيك 

ال���دللت الأدبي���ة، بالرتكيز عل���ى الر�سالة، وكاأن 

الن�س كت���ب لأداء وظيفة جمالية، يف هذه املرحلة 

ت���وؤول ال�ستعارات والكناي���ات والإ�سارات ويتعرف 

اإىل دللته���ا. ويف املرحلة الثانية يتم الرتكيز على 

املر�سل اإليه لك�سف ال���دللت املوؤولة والنتقال بها 

اإىل معرفة دللتها النقدية.

)1(  ينظر اأمربطو اإيكو، ال�سميائية وفل�سفة اللغة، ترجمة اأحمد ال�سمعي.

الويل،  وحممد  حنون  مبارك  ترجمة  ال�سعرية،  ق�سايا  جاكوب�سون،  رومان    )2(

�س33-27.

النـــ�س  دللــة النـ�س الأدبيـــة دللـــة 

الن�س النقدية

مثال: جملة »ي�سب���ح يف ماء عذب« الفهم الأول 

يتطلب معرفة العب���ارة اللغوية، فمن ي�سبح يف ماء 

عذب يعني اأنه ي�سبح بطالقة وان�سياب خالف من 

ي�سبح يف ماء مالح، فامللوحة تعيق ان�سياب ال�سباح، 

هذا معن���ى اأول، اأما املعني الثاين النقدي، فهو اأن 

ال�ساعر متمكن ويكتب ب�سهولة.

ي�شبـــح يف مـــاء عـــذب ـــــ ي�شبـــح ب�شهولـــة  يكتب 

اأو يقول بتمكن

ال�سّباح هو ال�ساعر

وال�سباحة هي عملية قول ال�سعر.

املاء الع���ذب: اإ�سارة اإىل ال�سهولة يف ا�ستخدام 

اأدوات الكتابة اأو القول

غري اأن عملية التاأوي���ل �ستبقى ن�سبية ول ترقى 

اإىل درجة اليقن؛ لأن اللغة املجازية �ستظل تتفظ 

ببع����س اأ�سراره���ا مهم���ا حاولن���ا ف���ك �سفراتها، 

وا�ستخراج معانيه���ا. واإذا كان رولن بارت تدث 

، فاإن ه���ذا الن����س يحقق لذة 
)3(

عن ل���ذة الن����س

باملعنى احل�سي ومتعة باملعنى الفكري.

ث عن الن�س  تح���دَّ يبدو اأنه م���ن الطبيعي اأن يحُ

ال�سع���ري بهذه اللغة، مب���ا اأن الن�س ال�سعري ن�س 

جمايل يتم القرتاب اإليه بنوع من احلب، واحلديث 

عن���ه بنوع من »الغ���زل النقدي«، ال���ذي يوفر« لذة 

الن����س«، وقد اتبع ه���ذه الطريق���ة يف الكتابة عن 

)3(  رولن بارط، لذة الن�س، ترجمة: منذر عيا�سي.
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 واملعا�سرين، 
)1(

ال�سعر كثري من ال�سعراء القدامي

 وعبد الوهاب 
)2(

ولع���ل اأبرزهم ما كتبه نزار قباين

وغريه���م.   
)4(

ال�سب���ور عب���د  و�سالح   
)3(

البيات���ي

وتتطل���ب لذة الكتابة لذة الق���راءة، واإذا كانت لذة 

الكتاب���ة تكم���ن فيما تق���وم به من تقي���ق للوجود 

وتطهري لل���روح واإثب���ات للذات، فاإن ل���ذة القراءة 

تاأتي مما متار�سه اللغة م���ن »األعاب بالغية« تبهر 

غٍر  القارئ حن تراود املعنى وتقدمه ب�سكل فاتن محُ

وغري متوقع، يظهر وكاأنه يحُرى لأول مرة، بكل بهاء 

وفتن���ة، القراءة حينها ت�سب���ح عملية افتتان تاأ�سر 

القارئ وت�سبح مغناطي�سا جذابا، ل يرتك للقارئ 

فر�سة للتوقف، بل يدفعه اإىل ال�ستمرار للح�سول 

على متعة اأكرث. فالنقد »ميتلك قيمة بقدر ما يعمد 

.
)5(

اإىل تغذية ر�سى القارئ«

بهذه اللذة، ي�ستطيع القارئ اأن يواجه مثل هذا 

الن�س، فيتلقاه بكيانه كله، بح�سه وعقله، ويقرتب 

اإلي���ه وي�ستاأن�سه، وتدريجيا حتى ينفذ اإىل اأعماقه.

ولكن ه���ل يتطلب ال�سع���ر ذلك؟ اأغل���ب الظن، بل 

رمبا من اليقن اأنه يتطلب ذلك. اإن اجلمال الذي 

يتواف���ر علي���ه الن����س ال�سع���ري يخاط���ب اجلانب 

اجلمايل يف القارئ، فيوقظه ليتعامل معه بجمالية 

مماثلة.

وق���د ح���دد اب���ن �سرف املكونات املنتج���ة للذة 

واملتعة يف ن����سه، حن اأ�سار يف مقدم���ة كتابه اإىل 

)1(  ينظر، عبد الفتاح كليطو، عن اللغة املجازية الوا�سفة عند ال�سعرين العرب. 

http://takhatub.ahlamontada.com
)2(  ينظر كتابه: ق�ستي مع ال�سعر. 

)3(  ينظر، كتابه: جتربتي ال�سعرية.

)4(  ينظر كتابه: حياتي يف ال�سعر.

)5(  ماريو جي. فالدي�س، نظرة وظيفية للنقد، يف: بول هري نادي، ما هو النقد، 

ترجمة �سالفة حجاوي، �س137.

بع�س اخل�سائ�س املكونة لأحاديثه، وهي:

خمتلفة الأنواع،

موؤتلفة يف الأ�سماع،

عربيات املوا�سم،

غريبات الرتاجم،

ف�سيحات الكالم،

بديعات النظام،

لها مقا�سد ظراف،

واأ�سانيد ظراف.

يروق ال�سغرَي معناها،

)6(

والكبرَي مغزاها

ه���ذه ال�سف���ات مل ت���و�سع م���ن اأج���ل تو�سي���ل 

الدلل���ة فح�سب، ب���ل من اأج���ل توفري املتع���ة التي 

ع���رب عنه���ا يف اجلملة الخ���رية: »ي���روق ال�سغرَي 

معناه���ا، والكبرَي مغزاه���ا«، فالفعل يروق يوؤكد اأن 

الق�سد من الن�س جعل القارئ م�ستمتعا، فالروق 

والروق���ان الإعجاب.  توؤكد تل���ك ال�سفات اأن ابن 

�سرف كان معجب���ا بن����سه، م�ستمتعا ب���ه، ويقدمه 

ليغ���ري الق���ارئ مب�ساركته املتعة ذاته���ا، وينخرط 

معه يف لذة الن�س.

وبعد كل هذا تطرح م�ساأل���ة اأهيمة هذا الن�س 

يف �سياق الن�سو�س النقدية.

اأهمية الن�س البالغي الوا�سف

ين���درج هذا الن����س يف �سياق الفتت���ان العربي 

ببالغة الن�س الذي �سحرتهم جماليته، فتناف�سوا 

)6(  م�سائل النتقاد، �س81.
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يف اإب���داع اأ�سكاله؛ فقد تفنن���وا يف اإنتاج الن�سو�س 

ال�سعري���ة والنرثية، وتناف�سوا يف اإنتاجها، حتى بلغ 

به���م الأمر اأن يكتب���وا علوما كثريه بلغ���ة البالغة، 

يف النحو وال����سرف والعرو�س والفق���ه والأ�سول، 

كان���ت بالغة اللغ���ة تغريهم ورمب���ا اأقنعته���م اأنها 

ت�سفي على ن�سو�سهم املختلفة، اإ�سافة اإىل البعد 

اجلمايل، بعدا منهجيا وعلميا. كان قرب البالغة 

من نف�سي���ة العربي �سبب���ا يف ا�ستعمالها يف تدوين 

العل���وم واملع���ارف لت�سب���ح اأك���رث تاأث���ريا، واأ�سهل 

ن بها اأكرث دواما  حفظا وا�ستيعابا؛ ولي�سبح ما يحُدوَّ

وا�ستمرارا يف التاريخ.

م���ا ميك���ن اأن يق���وم به ه���ذا الن�س اأن���ه يو�سع 

الدلل���ة، فالعبارات الدقيقة هي عبارات ذات بعد 

واح���د، ت���وؤدي وظيفة واح���دة، اأما ه���ذه العبارات 

املجازي���ة، فتو�سع دلل���ة الن�س امل���و�سوف وجتعل 

الق���راءة تت���وزع ب���ن دللت متعددة، ورمب���ا يعود 

ه���ذا اإىل �سبب���ن: الأول يتعل���ق بطبيع���ة ال����سورة 

ال�سعرية املعقدة الت���ي ل تقوى عبارة  حمددة على 

و�سفها، مم���ا يجعل الناقد يلج���اأ اإىل املجاز الذي 

م���ن طبيعته اأن يقدم اأكرث م���ن دللة، والثاين رمبا 

يعود اإىل رغب���ة الناقد يف تميل ال�سورة ال�سعرية 

اأك���رث م���ن دلل���ة، وتقدميه���ا للق���ارئ اأك���رث ث���راء 

وجم���ال. اإن عب���ارة »فقعقعت رع���وده يف اأرجائها، 

، هي تعبري عن عملية 
)1(

وجعجعت رحاه يف اأثنائها«

اإبداع الق�سي���دة واإن�سادها، لك���ن و�سفها بالإبداع 

والإن����ساد قا�سر يف راأيه، فرغ���م و�سوح الكلمتن، 

نالحظ اأنهما ل يقربان املعنى، كما يفهمه الناقد، 

م���ن القارئ؛ لأن املعن���ى املراد تقريب���ه هو احلالة 

)1(  م�سائل النتقاء، �س97، ب�سدد احلديث عن معلقة عمرو بن كلثوم. 

النف�سية امل�ساحبة لالإب���داع اأو الإن�ساد، فكان لبد 

من ال�ستعانة بالعبارات املجازية التي جتعل العمل 

الإبداعي �سبيها بحركة الطبيعة الثائرة الهائجة.

اإن ا�ستخدام اخلطاب البالغي يف مقاربة ن�س 

�سعري، ي���وؤدي، اإىل جانب كل ذلك، وظيفة اأخرى 

اأ�سا�سي���ة، وه���ي اأنه يعي���د متثلنا للن����س ودللته؛ 

فاحلك���م ال�سادر ع���ن لغة اأحادي���ة املعنى يختلف 

عن حكم �سارد عن لغة ا�ستعارية متعددة املعاين، 

فنظًرا اإىل اأن »ال�ستعارة تنطوي على اإن�ساء �سيء 

مبف���ردات �سيء اآخ���ر، ف���اإن اختي���ار »�سيء اآخ���ر« 

)اأو جم���ال( م�سدر يوؤث���ر يف كيفية متثل »ال�سيء« 

.
)2(

)اأو املجال امل�ستهدف(«

هك���ذا ي���راوغ الن�س ال���وا�سف الن����س الأدبي 

لينف���ذ اإىل �سره، ويقدم���ه يف �سورة تك����سف معناه 

من جهة، وتفنت القارئ من جهة اأخرى.

خامتة

ل يت����سع املق���ام لإث���ارة كل م���ا يف الن����س من 

ق�سايا، يكفي اأن نخل�س اإىل اأن هذا الن�س انطلق 

من ت�سور خا�س لعملة النقد، ت�سور يقوم على اأن 

الروؤية النقدي���ة روؤية جمالية، وم���ن ت�سور خا�س 

لعملية التلق���ي يقوم على الت���ذوق الفني، وبالتايل 

ف���اإن التعبري ع���ن ذلك يكون بلغة اأخ���رى، هي لغة 

بالغي���ة جتع���ل الن�س متعالي���ا عن اللغ���ة النقدية 

املاألوف���ة الت���ي تكتف���ي ببع����س العب���ارات التقنية، 

وتتجاوز اإىل لغة ثرية باملجاز، متتلك كفاءة بيانية 

عالية، باإمكانها اأن تتوغ���ل يف الن�س ال�سعري من 

وخالد  اللطيف  عبد  عماد  ترجمة:  اخلطاب،  يف  ال�ستعارة  �سيمينو،  اإيلينا    )2(

توفيق، �س78.
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خالل مماثالت تكون مبنزلة املعادلت املو�سوعية 

للن�س ال�سعري.

لي�س من ال�سروري اأن تكون هذه ال�ستراتيجية 

ف���ي و�س�ع اللغ����ة الوا�سف���ة البالغية ه���ي البديل 

النق����دي المن���ا�سب، ول الخطاب ال���ذي ت�ستدعيه 

تم���ار�س  طريق���ة  لكنه���ا  الأدبي���ة،  الن����سو�س 

تاأثيره���ا الخا�س ف���ي جعل القارئ يت���ذوق الن�س 

الأدب���ي جمالي���ا، وت�ساع���د عل���ى حف���ظ الأح���كام 

النقدية وخ���ا�سة في ثقافة �سفوي���ة يكون للذاكرة  

�سلطة اأكبر.

تع���رب هذه التجربة النقدي���ة عن افتتان العرب 

بالن�س، الن�س الإن�سائي والن�س الوا�سف، لنتاأمل 

مثال كرثة �سروح ال�سعر و�سروح ال�سروح وتلخي�س 

ال�سروح والتهمي�س على ال�سروح وتفا�سري القراآن، 

وغريها، ولي�س غريبا اأن تو�سف احل�سارة العربية 

باأنه���ا ح����سارة الن�س. لقد اأح���اط العربي الن�س 

ال�سعري بك���م كبري من الن����سو�س الوا�سفة، واإن 

عدها ليكون �سعبا ومفيدا، ولقد قدمنا حماولة يف 

، اأح�سينا 
)1(

ت�سنيف تلك الن�سو�س يف عمل �سابق

ما ل يقل عن ثالثن ن����سا وا�سفا، والبحث ميكن 

اأن ي�سل بالعدد اإىل اأكرث من ذلك.

اإن ع�سق العرب���ي للبالغة دفعه اإىل اأن يوظفها 

يف كل معرف���ة، فالراأي الع���ام الأدبي كان ي�ست�سيغ 

ه���ذه اجلمالي���ة، وهو ال�سم���ري امل�سم���ر، والن�سق 

اخلفي ال���ذي يتكل���م ويتلقى هذه اللغ���ة، وكان قد 

�سِبع الآن  تعود على �سبيهها يف النقد العربي، وهو يحُ

يف مثل هذا الن�س، حاجَته اإليها كتابة وقراءًة فقد 

)1(  عبد اهلل الع�سي، زحام اخلطابات، مدخل اإىل ت�سنيف اخلطابات الوا�سفة.

ا�ستع���ان بها وبعرو�سه���ا يف و�سع األفي���ات وا�سفة 

ملختلف العلوم، اأ�سهمت يف تقريب املعرفة، وت�سهيل 

حفظه���ا، وتلخي����س م�سامينها، وتزي���ن �سكلها، 

وا�ستمال���ة القارئ اإليها، مما يعني اأن البالغة هي 

اأداة منهجية يف التاأليف والتعليم.
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النص في التراث النقدي عند العرب:
مفاهيمه...وإبداالته

د.يو�شف الإدري�شي

جامعة القا�سي عيا�س. املغرب

امللخ�س 

يع���د م�سطل���ح الن�س عامة والن����س الأدبي خا�سة من اأبرز امل�سطلحات الت���ي �سادت على نحو ملحوظ 

يف اخلطاب النق���دي احلديث، وقد تطورت دللتهما املفهومية وتع���ددت تاأويالتهما وتديداتهما النظرية 

يف ال�سن���وات الأخرية، نتيج���ة تطور العلوم املهتمة بدرا�س���ة اخلطاب، ون�سج اآلياته���ا التحليلية كالل�سانيات 

وال�سيميائيات والأ�سلوبية وغريها؛ اإذ وقفت هذه العلوم عند الن�س الأدبي بو�سفه ظاهرة لغوية، فت�ساءلت: 

ما الذي يحد ماهيته الن�سية ومقوماته وعنا�سره الأدبية؟ 

يتن���اول البح���ث مفه���وم الن�س يف املنج���ز ال�سع���ري والنقدي والبالغ���ي، و�سيتابع خمتل���ف التحديدات 

والت�سورات التي قاربت –بدرجات متفاوتة ومن زوايا خمتلفة- الن�س بو�سفه اآلية اإنتاجية، وفعال توا�سليا 

ل���ه كينونت���ه اخلا�سة والفريدة املميزة له عن غ���ريه من اأ�سكال التعبري الكالمي وغ���ري الكالمي، كما يحفر 

يف خمتل���ف الت�سورات النظري���ة واجلمالية، وتتابع الإبدالت ال�سطالحية الت���ي تت�سل بالت�سور املفهومي 

للن����س، والت���ي من �ساأنها بيان اأن الع���رب كان لهم ت�سور مفهومي وا�سح ودقي���ق للن�س، وهو ت�سور انطلق 

بداي���ة من املفهوم الديني للن�س القراآين واملدونة احلديثية، لكنه �سرعان ما و�سع ذلك املفهوم لي�سكل روؤية 

جدي���دة، تالم����س جوانب هيكلية يف الن����س تهم �سكله اخلط���ي واأ�سا�سه البنائي، وت���دد اأنواعه التعبريية 

وم�ستوياته الأ�سلوبية والرتكيبية.

الكلمات املفاتيح

الن�س، علوم اخلطاب، نقد قدمي، اإبدالت املفهوم، اجل�سد ال�سعري.

http://?.??/


70
املجــلد  الأول  ❁  العــدد  التجريبي  ❁  ينــــاير  2017

The Text in Arab heritage criticism:

Concepts... and substitute

Dr Youssef Idrissi

Cadi Ayyad University - Morocco

Abstract
The term «text» in general and «literary text» in specific are considered to be the 

most prominent terminologies that prevailed noticeably in modern critical discourse.  The 
development of their conceptual implications and the multiplicity of the interpretations 
theory with its determinants have recently developed as a result of the evolution of the 
sciences that  concentrate on studying the speech and the maturity of their analytical 
mechanisms such as  linguistics ,  semiotics and the stylistic and others; these fields 
looked to at literary text as a linguistic phenomenon, for that I wondered: What are the 
limits of text and  what is its components and elements of literary text ? 

This paper is studying the text concept in the poetic approach and its rhetoric 
accomplished, and will follow the different perceptions such as productive mechanisms 
and communication action that has a unique exist and that’s make it different from the 
verbal and nonverbal expression. This paper is trying to examine the conception theory, 
the aesthetic perspective in addition to the substitute of terms in order to reach facts:  
that Arabs have a clear theoretical conception for the text and come from the heritage 
religious concept ( the Quran) and from modern narrative but its approach became more 
wide practice in order to examine structure sides and the sort of expressions and the 
stylistic.

Key word

Text, discourse, critic, concept substitute, poetic body.
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تقدمي

يعد الن�س عامة، والن����س الأدبي خا�سة، من 

اأب���رز امل�سطلحات التي �سادت عل���ى نحو ملحوظ 

يف اخلط���اب النقدي املعا�سر. وقد تطورت دللته 

املفهومية، وتعددت تديداته النظرية يف ال�سنوات 

الأخ���رية، نتيج���ة تط���ور العل���وم املهتمة ب���درا�سة 

اخلط���اب، ون����سج اآلياتها التحليلي���ة: كالل�سانيات 

وقف���ت  اإذ  وغريه���ا؛  والأ�سلوبي���ة  وال�سيميائي���ات 

ه���ذه العلوم عند »الن����س« بو�سفه مدونة كالمية، 

فت�ساءل���ت ما ال���ذي يحقق كينونت���ه املادية ويحدد 

ماهيت���ه اللغوية ومقوماته التعبريي���ة وخ�سائ�سه 

التوا�سلية، كما ان�سغلت بالبحث يف طبيعة العنا�سر 

التي تقق �سرط الأدبية فيه . 

ولئ���ن كان اخلط���اب النق���دي قد ا�ستط���اع اأن 

ير�سي ت�سورات مفهومية كربى تدد اخل�سائ�س 

الأ�سلوبي���ة واملحددات اللغوية وال�سكلية والتعبريية 

للن����س، فق���د ادع���ى بع����س ال���دار�سن املحدثن 

غي���اب ت�سور مفهومي له يف ال���رتاث النقدي عند 

العرب، وهو ادعاء نتج عن �سعف اإملامهم بالرتاث 

النق���دي والبالغ���ي عن���د الع���رب، اأو جهله���م ب���ه 

و�سدة انبهاره���م باملنج���زات النظري���ة واملنهجية 

والتطبيقي���ة ل���دى الغ���رب، وق���د ا�ستدل���وا عل���ى 

ادعائه���م ذاك بالدللة اللغوية العادية وال�سطحية 

لكلمة »ن����س« يف املدونات اللغوي���ة، فاأجمعوا على 

اأن ت����سورات العرب القدام���ى ظلت حم�سورة يف 

اجلمل���ة والبيت ال�سعري، ب���ل ويف املقطع ال�سعري 

اأحيان���ا، ومل تتجاوزها اإىل البنية الكلية للق�سيدة 

واخلطبة وغريهما من اأ�سكال التعبري الن�سي التي 

�ساعت يف الثقافة العربية الإ�سالمية.

ولئ���ن كان هذا املوق���ف فيه كثري م���ن التجني 

على ح�سارة تاأ�س�ست كينونتها الوجودية وتر�سخت 

خ�سو�سيتها الثقافية على ممار�سة ن�سية واعية، 

واحتل���ت الكتاب����ة فيه���ا - بو�سفه���ا حلظ���ة رق���ي 

بالتوا�سل اللغوي من م�ستوى التعبري ال�سفاهي اإىل 

التعبري اخلطي والتوا�سل الرم���زي- حيًزا بارًزا، 

ف���ال�سك اأن كل بحث يف مفه���وم الن�س يف الرتاث 

العرب���ي الإ�سالم���ي عام���ة، ويف النق���د والبالغ���ة 

العربي���ن القدمي���ن خ���ا�سة، يتج���اوز املم���ار�سة 

التعبريي���ة املدونة عن���د العرب مبختل���ف اأ�سكالها 

واأنواعه���ا، ول يق���ف عن���د بنياته���ا وخ�سائ�سه���ا 

لي�سائله���ا يف طرائق انتظامه���ا وت�سكلها وانبنائها 

ل���الآراء  �سيظ���ل جاه���اًل به���ا، وم���ن ثم���ة تابًع���ا 

والت�سورات التي تدع���ي - عن جهل اأو عن موقف 

مغ���ر�س- غي���اب ت����سور مفهوم���ي وا�سح ودقيق 

للن�س عن���د العرب، كما �سيك���ون عاجًزا عن فهم 

تلك املم���ار�سة يف �سياقاتها التاريخي���ة واملعرفية، 

وخلفياتها التوا�سلية.

فباإنع����ام النظ���ر يف النت���اج الثق���ايف العرب���ي 

م���ن  عدي���د  وج���ود  مالحظ���ة  ميك���ن  الق���دمي، 

الأ�سكال التعبريي���ة، كانت له���ا حمدداتها البنائية 

وخ�سائ�سها ال�سكلية والأ�سلوبية املتفق عليها منذ 

عهود �سحيق���ة يف الع�سر اجلاهل���ي، وهي اأ�سكال 

�سادت عن���د الع���رب من���ذ اجلاهلي���ة وتنوعت بن 

ال�سعر والرج���ز وال�سجع واخلطابة... وغريها من 

اخلطابات، مم���ا يدفع اإىل الت����ساوؤل: كيف ميكن 

تف�سري �سي���وع نتاجات ن�سية متنوع���ة مبوا�سفات 

بنائية حمددة ومتطابقة من �سعر، ورجز، و�سجع، 

وخطب���ة، ومواثيق، وعقود، ومعاهدات؟ وكيف هي 

»الن�سو�س« التي كان���ت تنتظم - كل ح�سب نوعها 
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و�سكله���ا- وفق طريقة متطابق���ة ومتماثلة، وت�سري 

عل���ى منهجية واح���دة يف الكتابة والبن���اء والتعبري 

يف �سب���ه اجلزي���رة العربي���ة املرتامي���ة الأطراف، 

ويف املمال���ك والإم���ارات املحيط���ة به���ا التي كانت 

تتكل���م بالل����سان العرب���ي )الغ�سا�سن���ة واملناذرة( 

وه���ل و�سل���ت اإىل ما و�سلت اإليه م���ن طرق خا�سة 

يف الت�سكيل الأيق���وين للكتابة، وبنيات ال�ستهالل، 

والب����سط، والنتظ���ام، واخلتم، نتيج���ة م�سادفة 

حم�سة اأو بفعل �سيوع وعي ببع�س اأ�س�س ال�سياغة 

الن�سي���ة ومرتكزاته���ا، وبناًء عل���ى اأ�سا�س تذوقي 

وجه فعل الكتابة ورعاه، خا�سة بالن�سبة اإىل ال�سعر 

الذي كان ديوان العرب؟   

وبالنظ���ر اإىل ذل���ك، �سيتاب���ع البح���ث احلايل 

والنق���دي  ال�سع���ري  املنج���ز  يف  الن����س  مفه���وم 

والبالغي، كم���ا �سيقف عند خمتل���ف التحديدات 

والت����سورات الت���ي قارب���ت - بدرج���ات متفاوت���ة 

ومن زواي���ا خمتلفة- الن�س بو�سف���ه اآلية اإنتاجية 

وفع���اًل توا�سلًي���ا ل���ه كينونت���ه اخل���ا�سة والفريدة 

املميزة ل���ه من غريه م���ن اأ�سكال التعبري الكالمي 

وغري الكالمي، كم���ا �سري�سد الت�سورات النظرية 

واجلمالية، و�سيتاب���ع الإبدالت ال�سطالحية التي 

تت����سل مبفه���وم الن�س، والت���ي من �ساأنه���ا تاأكيد 

اأن الع���رب كان لهم ت����سور وا�سح ودقيق له، وهو 

ت�سور ت�سكلت اأنويته الأوىل يف تعبرياتهم الن�سية 

املبك���رة، وتر�سخ���ت م���ع املفه���وم الدين���ي للن�س 

الق���راآين واملدون���ة احلديثي���ة، لرتتق���ي بعد ذلك  

- نتيجة عوامل فكري���ة وجمالية- اإىل روؤية دقيقة 

وعميقة تالم�س جوان���ب هيكلية يف الن�س، تت�سل 

ب�سكل���ه اخلط���ي واأ�سا�سه البنائي، وت���دد اأنواعه 

التعبريية وم�ستوياته الأ�سلوبية والرتكيبية.

كم���ا �سيربز البح���ث اأن ذلك الت����سور حكمته 

يف بع�س م�ستوياته، ولدى بع����س ال�سعراء والنقاد 

يف  النظ���ر  تتج���اوز  ج�سداني���ة،  خلفي���ة  الع���رب 

تقاطع���ات الن�س عام���ة، والن�س الأدب���ي خا�سة، 

مع الفنون اجلميلة الب�سرية وال�سمعية كاملو�سيقى 

الكينون���ة  لت�سم���ل  وغريه���ا؛  وال���ر�سم  والنح���ت 

الب�سري���ة يف تققها اجل�سدي، وه���و ما يتجلى يف 

ت�سبيهه���م الق�سي���دة يف بنائها الن����سي ومتا�سك 

مكوناته���ا اللغوي���ة وعنا�سره���ا الأ�سلوبي���ة بقوام 

الإن����سان واأع�سائ���ه اجل�سدية، اإىل ح���د اأ�سبحت 

في���ه عندهم ج����سدا تخييلًيا قائ���م الذات، تاكي 

مقاطعه واأجزاوؤه ووظائفهم���ا اأع�ساءه اجل�سدية، 

فاأخ���ذوا يتحدثون ع���ن كينونة ج�سدي���ة للق�سيدة 

متماهي���ة مع ال���ذات الإن�سانية... وقب���ل تناول كل 

ه���ذا وذاك يج���در بن���ا الوق���وف اأول عن���د مفهوم 

الن�س يف اخلطاب النقدي املعا�سر.

1- مفهوم الن�س الأدبي يف اخلطاب النقدي 

املعا�سر

الأدب -بالدرجة الأوىل- ن�س تتحقق كينونته 

بو�ساط���ة نظ���ام خ���ا�س م���ن العالق���ات البنيوي���ة 

والأمن���اط اللغوية والأ�سالي���ب التعبريية. واإذا كان 

م�سطل���ح الن�س ي����سري »اإىل �سل�سلة مرتابطة من 

جماميع اجلمل وامللفوظات التي ت�سكل وحدة بفعل 

، فاإنه ميثل »اإ�سكالية 
)1(

متا�سكها الل�ساين والدليل«

معق���دة وكب���رية يف النقد احلدي���ث، وذلك لأنه مل 

يعد يقت�سر على دللت���ه املعجمية وال�سطالحية 

املعروفة، بل راح يكت�سب دللت جديدة، ويتداخل 

)1(  فا�سل ثامر، اللغة الثانية يف اإ�سكالية املنهج والنظرية وامل�سطلح يف اخلطاب 

النقدي العربي احلديث، �س71.
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مع عدد من امل�سطلحات املجاورة مثل م�سطلحي 

الأدب���ي  اأو الأث���ر  والعم���ل   discoure اخلط���اب 

.
)1(

»Work

وق���د ظه���ر الهتمام بالن����س عام���ة، والن�س 

الأدب���ي خ���ا�سة، نتيج���ة البح���وث الرائ���دة الت���ي 

قدمته���ا الل�سانيات املع���ا�سرة مبختلف اجتاهاتها 

وما اأ�سفرت عنه م���ن تطور للعلوم املهتمة بدرا�سة 

اخلطاب، ون�سج اآلياته���ا التحليلية كال�سيميائيات 

والأ�سلوبي���ة وغريه���ا؛ اإذ وقف���ت ه���ذه العلوم عند 

الن����س الأدبي بو�سف���ه ظاهرة لغوي���ة، فت�ساءلت: 

ما ال���ذي يح���دد ماهيت���ه الن�سية؟ وم���ا مقوماته 

وعن���ا�سره الأدبية؟ فاأ�سف���رت ت�ساوؤلتها عن بروز 

اجتاه���ات ومقارب���ات متع���ددة للبني���ات اللغوي���ة 

للن�س، ومن ثمة تبلور تديدات مفهومية خمتلفة 

ل���ه، ح���اول كل واحد منها اأن يرك���ز على اجلوانب 

واخل�سائ�س التي بدت مهمة يف ت�سوره.

وتفي���د متابعة تل���ك املقارب���ات والجتاهات اأن 

تقدمي جواب جدي عن الت����ساوؤل املتعلق بال�سمات 

املميزة للن�سو�س الأدبية مرهون اأ�سا�ًسا بالت�ساوؤل 

عن خ�سائ�س الن�سو�س ب�سفة عامة، وخ�سائ�س 

ا�ستعمال اللغة ب�سفة اأعم. وقد لحظ فان ديك اأن 

هذا الأمر يقت�سي ع���دم القت�سار على ا�ستخراج 

اخل�سي����سات »الداخلي���ة« للن����سو�س، وتدي���د 

خمتلف البنيات التي تنطوي عليها، بل يجب البحث 

ا، وذلك عن طريق  يف مميزاته���ا »اخلارجية« اأي�سً

درا�سة الظ���روف التي تكم���ت يف ظهورها �سمن 

�سياق���ات خا�سة واإب���راز وظائفه���ا واآثارها �سمن 

)1(  املرجع نف�سه.

هذه ال�سياقات، مع تدي���د العالقات القائمة بن 

.
)2(

الن�س )بنية الن�س( وال�سياق الذي اأنتج فيه

وح����ن متابعة تعريف���ات الن�س يالح����ظ اأنها 

ذهب���ت مذاهب �ستى يف تعين خ�سائ�سه الن�سية 

ومكونات���ه التعبريي���ة واأ�س�سه التوا�سلي���ة، واأن كل 

تعري���ف منها يعرب عن وجهة نظ���ر خا�سة وت�سور 

مغاير. وقد تتبع حممد مفتاح خمتلف تلك التعريفات 

والت�سورات، فا�ستخل�س منها �ستة عنا�سر تدد 

جمتمعة ماهية الن�س، ه���ي اأنه: مدونة كالمية، 

.
)3(

وحدث، وتوا�شلي، وتفاعلي، ومغلق، وتوالدي

فف���ي ت����سوره اأن الأ�سا�س الكالم���ي للن�س يجعله 

خمتلًف���ا ع���ن غ���ريه م���ن اأ�سكال التعب���ري الأخرى 

غري الكالمي���ة: من �سورة فوتوغرافي���ة، اأو ر�سم، 

اأو عم���ارة، اأو لب���ا�س، ومتمايًزا منه���ا، لأن الكاتب 

- وبالرغ���م من اأنه ي�ستعن اأحياًن���ا بر�سم الكتابة 

وف�سائه���ا وهند�ستها يف التحليل- نالحظ اأن تلك 

الأ�سكال تظل داخل الن�س جمرد و�سائط وو�سائل 

تخدم الن�س - بو�سف���ه مدونة كالمية- وت�ساعده 

عل���ى تقي���ق بع����س غايات���ه التوا�سلية، كم���ا اأن 

تقق���ه يقع يف زم���ان ومكان معين���ن، مما يجعله 

حدًث���ا، وهو مثل احل���دث التاريخ���ي ل يعيد نف�سه 

اإع���ادة مطلقة، وبحدوث���ه وطريق���ة ت�سكله ي�سبح 

توا�سلًيا، فيقوم باإب���الغ معلومات ومعارف، وينقل 

جتارب معين���ة اإىل املتلقي؛ الأمر ال���ذي تنتج منه 

قيمت���ه ووظيفته التفاعلي���ة؛ اإذ الوظيفة التوا�سلية 

للغ���ة لي����ست ه���ي كل �سيء، فثمة وظائ���ف اأخرى 

للن�س اللغوي، اأهمها الوظيفة التفاعلية التي تقيم 

حممد  ترجمة  الع�سرين،  القرن  يف  الأدب  نظرية  واآخرون،  اإب�س  اإلرود    )2(

العمري، �س45.

التنا�س،  ا�سرتاتيجية  ال�سعري،  اخلطاب  تليل  مفتاح،  حممد    )3(

�س119 - 120.
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عالق���ات تفاعلي���ة اجتماعي���ة بن اأف���راد املجتمع 

وتاف���ظ عليه���ا، كم���ا اأن الن�س يظ���ل مغلقا من 

خ���الل �سمته الأيقونية التي يحددها �سكل الكتابة، 

ويجعل لكل ن����س بداية ونهاية، وهو بالإ�سافة اإىل 

هذا وذاك ل ينبثق من عدم، بل يتولد من اأحداث 

تاريخي���ة ونف�سانية ولغوية، وتتن���ا�سل منه اأحداث 

.
)1(

لغوية اأخرى لحقة له

وبالرغ���م من املحاول���ة الهامة الت���ي جمع من 

خالله���ا حممد مفتاح �ستات خمتل���ف التحديدات 

والت����سورات، فقد ظل مفهوم الن����س ع�سًيا على 

ال�سبط والتحديد، بالنظ���ر اإىل جملة خ�سائ�سه 

ومميزاته، وهو ما ميك���ن مالم�سته بالوقوف عند 

اإ�سهامات ال�سعريات احلديثة.

 Roman ياكب����سن  روم���ان  ت����سورات  وتع���د 

Jakobson م���ن اأبرز الإ�سهامات الت���ي اأغنت بها 

الل�سانيات احلديثة املقاربة النظرية للن�س عامة، 

والن�س الأدب���ي بخا�سة. وين���درج مفهومه للن�س 

�سمن درا�سته الوظيفية للغة خالل مرحلة مو�سكو 

ويف بداي���ة مرحلة براغ. وق���د �سكل التمييز خالل 

املرحلتن معا بن الوظائف التوا�سلية للغة اليومية 

ولغة ال�سعر بداية الف�سل »بن الوظيفة التوا�سلية 

للغات العلمية والنفعالية التي تتميز بتوجهها نحو 

املدل���ول، وبن الوظيف���ة ال�سعرية الت���ي يحَُعرب عنها 

.
)2(

بالتوجه نحو الدليل بو�سفه دليال«

واإذا كان ذلك يعني اأن اهتمامه بتحديد ماهية 

الن����س الأدب���ي يندرج �سم���ن ان�سغال ع���ام يعنى 

بالنظ���ر يف اجلان���ب التوا�سلي ملختل���ف م�ستويات 

)1( حممد مفتاح، تليل اخلطاب ال�سعري، ا�سرتاتيجية التنا�س، �س120-119.

)2( اإملار هولن�ستاين، رومان ياكب�سن اأو البنيوية الظاهراتية، �س119.

اخلط���اب اللغوي، ف���اإن تديده للن����س الأدبي مت 

يف �سوء اإبراز جمم���ل ال�سفات التي ت�سرتك فيها 

جمي���ع الأعمال الأدبية ومتيزها من �سواها، وذلك 

ع���رب تديد عن�سر الأدبية فيها. ذلك اأن مو�سوع 

علم الأدب ح�سب قولته ال�سهرية »لي�س هو الأدب، 

، واملق����سود بالأدبية هنا خمتلف 
)3(

واإمنا الأدبية«

املقومات والعنا�سر الت���ي جتعل من عمل ما عماًل 

اأدبًي���ا، وتتمث���ل اأ�سا�ًسا يف اخل�سائ����س البنيوي���ة 

والوظائ���ف ال�سعرية التي متي���ز مكوناته ال�سوتية 

والرتكيبية والإيقاعية.

من ثم���ة، يتحدد مفهوم ياكب�سن للن�س الأدبي 

بو�سف���ه ر�سالة ذات غاي���ة توا�سلي���ة انطالًقا من 

الوظائ���ف ال����ست الت���ي و�سعها للت���وا�سل اللغوي، 

بامل���ر�سل،  وتتعل���ق  النفعالي���ة  الوظيف���ة  وه���ي: 

اإلي���ه،  بامل���ر�سل  وتت����سل  الإفهامي���ة  والوظيف���ة 

والوظيف���ة الت�سالي���ة وترتب���ط بالقن���اة التي تتم 

عربه���ا الر�سالة، والوظيفة املرجعية وتهم ال�سياق 

اأو املرج���ع، والوظيف���ة الل�ساني���ة الوا�سف���ة وتتعلق 

ب�َسَنِ التخاط���ب، والوظيفة ال�سعري���ة وتركز على 

الر�سالة ب�سفته���ا ر�سالة وعلى و�سيلتها اللغوية يف 

.
)4(

جميع مظاهرها ووجوهها

فح����سب ياكب�سن يبث املر�سل ر�سالة اإىل متلٍق، 

وتتطلب الر�سالة، حتى تقق مهمتها، �سياًقا تيل 

اإليه، و�سفرة، وات�ساًل. وانطالًقا من تليله لهذه 

الوظائف ي�سري اإىل اأن الن�س الأدبي خطاب مغاير 

للخطاب���ات اللغوي���ة الأخرى بالنظ���ر اإىل وظيفته 

ال�سعري���ة؛ لأن���ه ل ي�سته���دف غاي���ة توا�سلية تروم 

.R.Jakobson، Huit question de poétique، p16  )3(

)4(  جان لوي كابان�س، النقد الأدبي والعلوم الإن�سانية، �س110.



75
املجــلد  الأول  ❁  العــدد  التجريبي  ❁  ينــــاير  2017

الإخبار، واإمنا هو »�سياغة مق�سودة لذاتها«، ذلك 

»اأن الوظيفة ال�سعرية تق���وم على لفت النتباه اإىل 

الر�سالة ب�سفتها ر�سال���ة، والأخرية تكرر بانتظام 

وح���دات متعادل���ة. فف���ي ال�سع���ر، مث���اًل، تتح���ول 

املقاط���ع، اأو النربات، اإىل وحدات وزنية، ومن ثم، 

مل يع���د الأمر يرتب���ط بنظم دلئل وح����سب، واإمنا 

باإبراز توازن���ات اأو تع���ادلت يف الت�سل�سل املنطقي 

.
)1(

نف�سه«

واإذا كان مفه���وم ياكب����سن للن�س الأدبي يركز 

اأ�سا�ًسا عل���ى تديد مقوماته الأدبية، فاإن الناقدة 

البلغارية جوليا كري�ستيفا Julia Kristeva ل تقف 

بالن�س عند حدود انغالقه اللغوي، واكتفائه بذاته 

البنيوي���ة، بل تدرجه �سم���ن م�سروعها ال�سيميائي 

الع���ام، وتنظ���ر اإلي���ه يف اإط���ار عالقت���ه بالإن�سان 

ا مرجعي���ة  واملجتم���ع والتاري���خ بو�سفه���ا ن����سو�سً

ل ميك���ن للعمل الأدبي اإل اأن يدخل معها يف عالقة 

.Intertextualité حوار اأو تنا�س

ويف راأيه���ا يتحدد مفهوم الن�س بو�سفه جهاًزا 

يخ���رق اللغ���ة، فيعي���د توزي���ع نظامها ع���ن طريق 

الربط ب���ن كالم اإبالغي يروم الإع���الم املبا�سر، 

وبن اأمن���اط عديدة من امللفوظ���ات ال�سابقة عليه 

الأم���ر الذي يعن���ي اأن الن�س 
 )2(

اأو املتزامن���ة مع���ه

–وكل ن�س ما– ميت�س اأجزاء من ن�سو�س اأخرى 
�سابق���ة اأو معا�سرة وي�ستثمره���ا حل�سابه؛ لت�ستغل 

�سمن اأفقه الأدبي اخلا�س. فالن�س عادة ل يت�سكل 

من ع���دم، ول يظهر م���ن فراغ، واإمن���ا ينجلي »يف 

ع���امل مل���يء بالن�سو����س الأخرى، ومن ثم���ة فاإنه 

)1(  املرجع نف�سه، �س113.

)2(  اأحمد الطري�سي اأعراب، ال�سعرية بن امل�سابهة والرمزية، درا�سة يف م�ستويات 

اخلطاب ال�سعري، �س60.

يحاول احللول حمل هذه الن�سو�س اأو اإزاحتها من 

مكانها. وخ���الل عملية الإح���الل اأو الإزاحة هذه، 

وهي عملية ل تبداأ بع���د اكتمال الن�س، واإمنا تبداأ 

منذ حلظات تخلق اأجنته الأوىل وت�ستمر بعد تبلوره 

واكتماله - قد يق���ع الن�س يف ظل ن�س اأو ن�سو�س 

اأخ���رى، وقد يت�سارع مع بع�سه���ا. وقد يتمكن من 

الإجه���از عل���ى بع�سه���ا الآخ���ر. وت���رتك جدليات 

.
)3(

الإحالل والإزاحة هذه ب�سماتها على الن�س«

يعد مفه���وم التنا�س عن����سًرا مهًما يف تديد 

ماهية الن�س الأدبي عند كري�ستيفا؛ اإذ اإن كينونة 

كل ن����س عام���ة، ون�س اأدب���ي خ���ا�سة، تتحدد يف 

ت�سوره���ا من خالل تنا�سه اأو تعالقه مع ملفوظات 

�سابق���ة؛ والتن���ا�س عنده���ا: »ترح���ال للن����سو�س 

وتداخ���ل ن����سي، ففي ف����ساء ن�س مع���ن تتقاطع 

وتتناف���ى ملفوظ���ات عديدة مقتطع���ة من ن�سو�س 

، مم���ا يبيح الق���ول اإنه قان���ون جوهري 
)4(

اأخ���رى«

يف عملي���ة البناء الن����سي؛ لأن كل الن�سو�س »تتم 

�سناعتها عرب امت�سا�س، ويف الآن نف�سه، عرب هدم 

 .
)5(

الن����سو�س الأخرى للف����ساء املتداخ���ل ن�سيا«

وم���ن �ساأن هذا القول اأن ي�سعنا اأمام ات�ساع جمال 

احلق���ل التنا�سي، وذلك عرب الهتمام بالن�سو�س 

املودعة يف رحم ن�س مركزي ما، بو�سفها مت�سمنة 

خطاب���ات اجتماعي���ة خمتلفة األوانه���ا، مما يجعل 

التن���ا�س لي�س جم���رد وجود ن�س لح���ق يف عالقة 

مع ن�س �سابق اأو متزام���ن اأعاد كتابته، بل ي�سبح 

عالقة بن كل ما يت�سكل كن�س، وما هو خارج عنه، 

ومن هذا املنطلق يكت�سب مفهوم الن�س م�سروعية 

)3(  �سربي حافظ، »التنا�س واإ�سارية العمل الأدبي«، �س81.

)4(  جوليا كري�ستيفا، علم الن�س، ترجمة فريد الزاهي، �س21.

)5(  املرجع نف�سه، �س79.
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ات�ساع جماله، لي�سمل كل نتاجات الإن�سان ب�سفتها 

دلي���اًل اإيديولوجًي���ا، ميك���ن تلي���ل ميكانيزمات���ه 

.
)1(

مبفهوم التنا�س

وبناء على ذلك، يت�سح اأن منتج الن�س ل يكتب 

تلقائًيا من ذاته واعتم���اًدا على فردانيته وطاقاته 

الإبداعي���ة، ولكنه ي�ستله���م - بوعي اأو بدون وعي- 

و�سائل اأ�سالفه، حموًل الواقع من واقعيته ليعك�سه 

على م�ستوى الن�س انعكا�ًسا تغدو مراآته مك�سورة، 

وه���و يف ذل���ك يوظ���ف خريط���ة موروث���ه الثق���ايف 

والجتماعي؛ لأن���ه: »لفكاك لالإن�سان من �سروطه 

الزماني���ة واملكاني���ة وحمتوياتهم���ا، وم���ن تاريخه 

.
)2(

ال�سخ�سي، اأي من ذاكرته«

ويقوم الن�س الأدب���ي يف ت�سور كري�ستيفا على 

اأ�سا�س ثنائي���ة الن����س الظاهر/الن����س التولي���د: 

فالن����س الظاه���ر لفظ���ي، يتمظه���ر م���ن خ���الل 

امل�ستوي���ات ال�سوتي���ة والرتكيبي���ة والدللي���ة؛ اأما 

الن����س التولي���د فيت���م تكوينه من خ���الل عمليات 

الهدم والبناء والتحويل التي تلحق البنيات العميقة 

للملفوظ���ات، ب�سكل ي���ربز اإنتاجية الأث���ر وقابليته 

للق���راءات املتعددة، م���ادام الن�س مل���كا للجميع، 

ولي�س يف مقدور اأي كان ادعاء امتالك حق تديد 

معن���اه الأحادي الدقيق؛ وهو الأم���ر الذي نبه اإليه 

.Roland Barthes رولن بارط

ذلك اأن مفهومه مل�سطلح الن�س الأدبي يندرج 

يف �سي���اق رده عل���ى الجت���اه ال���كال�سي يف النق���د 

وجت���اوز ت����سوره التقليدي للعمل الأدب���ي، كما اأنه 

يقوم على املقارنة بينه وبن مفهوم »العمل الأدبي«، 

واإب���راز مزاي���اه وخ�سائ�سه يف عالقت���ه بالأخري. 

)1(  ميخائيل باختن، املارك�سية وفل�سفة اللغة.

)2(  حممد مفتاح، تليل اخلطاب ال�سعري، �س123.

ويف ه���ذا ال�سياق لحظ �سربي حاف���ظ اأن مفهوم 

الن�س عنده متخ�س عن اإعادة نظره يف العالقات 

القائم���ة ب���ن العم���ل الأدبي م���ن جه���ة، والكاتب 

والقارئ واملوؤلف من جهة اأخرى، وقد اأدى به ذلك 

اإىل ا�ستنتاج اأن الفرق بن مفهومي العمل والن�س 

الأدبي���ن يع���ود اإىل »اأبعادهما املنهجي���ة وال�سكلية 

والإ�ساري���ة، وعالقتهما مب�ساأل���ة الأ�سل والتعددية 

.
)3(

واملتعة والقراءة«

وخالًف���ا للعم���ل الأدب���ي، ل يع���د الن����س �سيًئا 

ملم���و�ًسا وحم���دًدا، فه���و يحت���اج با�ستم���رار اإىل 

الربهنة عليه وتبينه با�ستمرار، لكونه »يبلور نف�سه 

وفق���ا ملجموع���ة معينة م���ن القواعد، اإن���ه ل يوجد 

اإل يف اللغة. فهو كتاب���ة، ن�ساط، اإنتاج، وهذا يعني 

اأن الن����س ميك���ن اأن يتجاوز العم���ل، اأن ميتد عرب 

ع���دة اأجزاء، واأن يت�سكل يف مراحل و�سور واأ�سكال 

. كم���ا اأن الن����س الأدب���ي ل ينح����سر 
)4(

خمتلف���ة«

�سم���ن التق�سيم���ات املعروف���ة لالأجن���ا�س الأدبي���ة 

ول يتقيد باحلدود القائمة بينها؛ لأن ما ميكنه من 

ال�ستمرارية »قدرته على الإطاحة بكل التق�سيمات 

ال�سابق���ة عليه وتدمريه���ا ومراوغتها … فالن�س 

ه���و الذي يخ���رتع احل���دود، وهو ال���ذي يجرتحها 

ويع�سف بها. اإنه ي���وؤ�س�س نف�سه فيما وراء احلدود 

املفرو�سة، ويعيد دائما تديد ذاته من خالل هذا 

التج���اوز امل�ستم���ر، ومن خالل طاقت���ه الفذة على 

.
)5(

ال�ستبعاد«

وعل���ى امل�ست���وى ال���دليل يع���د الن����س الأدبي 

اإ�سارة مفتوح���ة على عدد غري متناه من امل�سريات 

)3(  �سربي حافظ، »التنا�س واإ�سارية العمل الأدبي«، �س83.

)4(  املرجع نف�سه �س83.

)5(  املرجع نف�سه �س83.
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وامل�سامن، يف حن »اأن العمل الأدبي اإ�سارة مغلقة 

عل���ى م�سري قد يكون ع���ر�سة لعدد من التف�سريات 

املحدودة التي تت�سم بالثب���ات كل مرة؛ بالنغالق. 

. وبذلك، 
)1(

اإنه���ا الالنهائية يف مقاب���ل املحدودية«

يكت�سب الن�س الأدبي قيمته وخ�سو�سيته من تنوع 

معانيه وانفتاحه على عدد غري متناه من القراءات 

والتاأويالت، يق���ول بهذا ال�سدد: »اإن تعريف الأثر 

الأدبي ذاته يتغري: فهو مل يعد واقعة تاريخية، واإمنا 

اأ�سبح واقعة اأنرثوبولوجية، نظًرا اإىل اأن اأي تاريخ 

ل ي�ستنف���ذه، كم���ا اأن تن���وع املع���اين ل يرتتب على 

نظرة ن�سبية اإىل الع���ادات الإن�سانية، ول يدل على 

ميل املجتم���ع اإىل اخلطاأ، واإمنا يدل على ا�ستعداد 

الأثر الأدبي لالنفت���اح. وكون الأثر ميتلك يف وقت 

واحد معاين متعددة، فذلك ناجت من بنيته، ولي�س 

.
)2(

عن عطب يف عقول من يقروؤونه«

فخالف���ا لت�سورات النقد الكال�سي الذي توهم 

اأن كل عم���ل اأدبي ينطوي على معنى ثابت وحمدد، 

واأن مهم���ة الناق���د تنح����سر يف اكت�ساف���ه واإبرازه 

وتف����سريه، وعل���ى نه���ج ال�سكالني���ن الفرن�سين، 

ع���ّد رولن ب���ارط الن�س الأدبي معط���ى غري مغلق 

اأو مكتم���ل املعنى، واإمن���ا هو نظام م���ن العالمات 

والرموز الإيحائي���ة املنفتحة واملتجددة التي توحي 

مبعاٍن خمتلفة لالإن�سان الواحد  ذلك اأن لكل ن�س 

ع���دًدا وافًرا م���ن املع���اين، واأن معاني���ه وتاأويالته 

تتعدد ح�سب تعدد قرائه واختالف �سروط قراءاته 

و�سياقاته���ا التاريخية واملعرفي���ة؛ اإذ اإن الن�س يف 

ت����سوره لي�س مو�سوًع���ا، ولكنه عم���ل وا�ستخدام، 

)1(  املرجع نف�سه �س83.

حممد  مراجعة:  اخلطيب،  اإبراهيم  ترجمة  واحلقيقة،  النقد  بارط،  رولن    )2(

برادة، �س54.

وهو لي����س جمموعة م���ن الإ�سارات املغلقة املحملة 

مبعنى يج���ب العثور عليه، ولكنه حج���م من الآثار 

التي ل تكف عن النتقال.

وانطالًق���ا من ذلك، اأكد اأن م���ن �سروط تعدد 

معاين الن�س الأدب���ي وتنوع تاأويالته التخل�س من 

�سلطة املوؤل���ف، وو�سع حد لتدخله يف توجيه عملية 

ق���راءة الن����س وتديد ق����سده، فالعالق���ة –اأي 

عالق���ة الأبوة– بن الن�س و�ساحبه تنتهي مبجرد 

اإخراجه اإىل النا�س وتقدميه للقراءة، اإذ يوكل بعد 

ذل���ك اأمر تدي���د معناه اإىل الق���راء، وي�سبح من 

حقهم وحدهم تاأويله وتف�سريه، اإل اأن ذلك ل يعني 

اأن املوؤل���ف يفقد ح���ق العودة اإىل الن����س والتعليق 

عليه بع���د كتابته، بل الأمر يظ���ل مكفوًل له، ولكن 

بو�سفه جمرد �سيف على الن�س مثله يف ذلك مثل 

بقية القراء الآخرين؛ لأن » الأنا التي كتبت الن�س 

.
)3(

لي�ست اأنا حقيقية، واإمنا اأنا ورقية«

ال�سي���اق  وم���ن اجلدي���ر باملالحظ���ة يف ه���ذا 

اأن الت����سور املفهوم���ي للن����س الأدبي ل���دى بارط 

يتقاط���ع مع �سبكة من املفاهي���م املركزية يف ن�سقه 

النظ���ري واملنهج���ي وينبن���ي عليها كالنق���د وعلم 

الأدب والقراءة، كما يلتقي اأي�سا مع مفهوم الن�س 

 الأدب���ي عند الناق���د البلغاري تزفط���ان تودوروف

.Tzvetan Todorov

يعد ت���ودوروف اأحد اأبرز النق���اد ال�سكالنين، 

وقد متي���ز تديده ملاهية الن����س الأدبي بالرتكيز 

عل���ى ن�سقه اللغوي الفري���د وبنياته الداخلية، ففي 

راأي���ه: »اإن مفه���وم الن����س ل يتم���و�سع يف نف����س 

م�ست���وى اجلمل���ة )اأو العب���ارة اأو املرك���ب(، وبهذا 

)3(  �سربي حافظ، »التنا�س واإ�سارية العمل الأدبي«، �س 85.
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وج���ب متيي���ز الن�س ع���ن الفقرة التي ه���ي وحدة 

مطبعي���ة ملجموعة من اجلمل )...( يتحدد الن�س 

با�ستقالله وانغالقه )...( وهو ي�سكل ن�سقا ل يجب 

مماثلت���ه مع الن�سق اللغوي، بل يجب و�سعه معه يف 

.
)1(

عالقة جتاور وت�سابه معا«

معن���ى ذل���ك، اأن مفه���وم الن����س يف ت����سوره 

يتح���دد انطالق���ا م���ن خط���ة انغالقيت���ه واكتفائه 

بذات���ه؛ اإذ اإنه »�سياغة تعبريي���ة مق�سودة لذاتها، 

تتحقق بن خمتلف عنا�سره���ا، عالقات ان�سجام 

وتناغ���م، تك�سبها هوي���ة جدي���دة، في�سبح الن�س 

حينه���ا يف م�ستوى خلق قوانينه الرمزية والإ�سارية 

الداخلية، ب����سكل يدفع اإىل العتق���اد باأنه م�ستقل 

مت���ام ال�ستق���الل ع���ن قوان���ن اللغ���ة الطبيعي���ة، 

وعن املت���داول م���ن مكوناتها ال�سوتي���ة والنظمية 

.
)2(

والدللية«

واإذا كان هذا الت�سور يحتم ال�ستغناء يف اأثناء 

التحلي���ل عن اعتم���اد املرجعي���ة اخلارجية للن�س 

لكونه���ا ذات طبيعة خ���ارج لغوية، فاإن���ه يلمح اإىل 

املعيار الأ�سا�س الذي ميي���ز الن�سو�س الأدبية عن 

اخلطابات العادي���ة؛ اإذ يف ت�سور تودوروف ي�سمح 

اخلط���اب الع���ادي للمتلقي ب���اإدراك معن���اه ب�سكل 

مب���ا�سر، دون اأن يك���ون هذا اخلطاب ق���ادًرا على 

النبن���اء بذات���ه يف ا�ستقالل ع���ن اأي �سند معنوي، 

يف ح���ن يكتفي اخلطاب الأدب���ي بذاته، وي�ستوقف 

املتلق���ي بلغت���ه وطريقة انتظ���ام بنيات���ه ال�سوتية 

والرتكيبي���ة والأ�سلوبي���ة، لكون���ه ل يحي���ل اإىل اأي 

 Todorov et Ducrot، Dictionnaire encyclopédique  )1(

.des sciences du langage، p375
نقال عن حممد حممود، تدري�س الأدب ا�سرتاتيجية القراءة والإقراء، �س30.

)2(  حممد حممود، تدري�س الأدب ا�سرتاتيجية القراءة والإقراء، �س31.

واق���ع م���ادي اأو معطى خارج���ي، واإمن���ا يحيل اإىل 

ذاته ون�سق���ه اللغوي وخ�سائ����سه التعبريية، وهو 

ما ي�سكل اأ�سا�سه الأدبي وخ�سو�سيته اجلمالية.

يتب���ن مم���ا �سب���ق اأن مفهوم الن����س عرف يف 

ال�سعري���ات احلديث���ة واملع���ا�سرة ت���ولت هام���ة 

قارب���ت خ�سائ�سه التعبريي���ة، ومقوماته اللغوية، 

وبنياته الرتكيبية والأ�سلوبية، وهي تولت نتجت 

م���ن التطورات الت���ي عرفتها عل���وم اخلطاب، وما 

اأثمرت���ه م���ن وع���ي بقيم���ة الن����س وخ�سو�سياته 

املتع���ددة واملتفاوت���ة، ولع���ل ال����سوؤال ال���ذي يطرح 

نف����سه باإحل���اح هنا: ه���ل كان عند الع���رب ت�سور 

نظري ومنهجي للن�س؟ ب���ل هل كان عندهم وعي 

بالن�س كمم���ار�سة تعبريية لها مقوماتها املرتبطة 

بال�سياغ���ة والتاألي���ف والكتاب���ة؟ واإذا كان الأم���ر 

كذل���ك فمتى ظهر ذلك؟ هل كان مع بدايات ن�ساأة 

ثقافته���م اأو يف حلظ���ة متاأخ���رة ح���ن احتكاكه���م 

بالأمم والثقافات الأخرى؟ 

2- الن�س يف الرتاث النقدي والبالغي عند 

العرب املفهوم والإبدالت

يجد املتتبع ملفه���وم »الن�س« يف الرتاث العربي 

الإ�سالمي �سعوبة كبرية يف الوقوف عند م�سطلح 

واح���د دقيق وحمدد له، وه���ي �سعوبة ل ترجع اإىل 

ْعف نظري، اأو عجز منهجي عند  فقر لغ���وي، اأو �سَ

اللغوي���ن والنقاد والبالغي���ن العرب، بل تعود اإىل 

ارتباط امل�سطلح يف حلظة ثقافية ومعرفية خا�سة 

بالق���راآن الكرمي واحلدي���ث ال�سري���ف، وا�ستمرار 

الع���رب يف ت�سمية نتاجاته���م الن�سي���ة واأ�سكالهم 

اخلطابية املختلف���ة باأ�سماء وم�سطلحات مغايرة، 

فظ���ل تعري���ف م�سطل���ح ن����س وتداول���ه مت����ساًل 
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عنده���م بهذي���ن اخلطابن املق���د�سن، ومقت�سرا 

عليهما.

ولي����س معن���ى ذل���ك اأن الع���رب مل يك���ن له���م 

قدميا ت�سور للن����س، مفهوًما واإجناًزا، فكثري من 

اأفكارهم ومواقفهم اجلمالية والنقدية والفل�سفية 

تدل على اأنه���م كان لهم مفهومهم اخلا�س للن�س 

وت�سورهم النظري واملنهجي لأ�س�سه وخ�سائ�سه، 

وهو مفهوم مل يظه���ر م�ستقاًل مب�سطلح خا�س به 

وحمدد ملاهيته، بل جاء �سمن �سبكة مفهومية غنية 

ومرتابط���ة، ف���كان يت���م التعبري عنه ع���رب توظيف 

العديد م���ن الإبدالت التي ت����سري اإىل معناه، دون 

اأن تدده بامل�سطلح الدال عليه.

ولئ���ن كان ذلك يتطلب احل���ذر من كل حماولة 

للبح���ث يف ال���رتاث العربي عن املع���ادل املفهومي 

للت����سور احلدي���ث للن����س يف اخلط���اب النق���دي 

احلدي���ث، فاإن���ه يقت����سي اأي����سا اتب���اع م�سلك���ن 

يف عملي���ة تتب���ع خمتل���ف اإب���دالت مفه���وم ن����س 

عن���د الع���رب: ين�سغ���ل اأوله���ا ب���ر�سد التحديدات 

ال�سطالحية والت�سورات النظرية مل�سطلح ن�س 

عرب بنيات���ه وخ�سائ�سه ووظائف���ه، ويعنى الثاين 

با�ستخال�س الأ�س�س واملرتك���زات التي يقوم عليها 

ت�سورهم له من خالل �سبكة املفاهيم التي يرتبط 

به���ا، والت���ي ل تقت����سر عل���ى الن����سو�س الدينية 

والأدبية والفكرية م���و�سوع ا�ستغالهم، بل تن�سحب 

عل���ى كل الن�سو�س. ويف اأفق الإحاطة بذلك يجدر 

���ف اأول عن���د املدونة اللغوي���ة القدمية لبحث  التوقُّ

معنى »الن�س«، وتبن دللته الأولية واملختلفة عند 

العرب.

يف ه���ذا الإط���ار يالح���ظ اأن كلمة ن����س كانت 

متداولة من���ذ اجلاهلية، وكانت ت����سري اإىل اأمناط 

وم�ستوي���ات متباين���ة م���ن القول، يتح���دد كل منها 

بالنظ���ر اإىل حقل���ه املع���ريف، وجن����سه اخِلطاب���ي، 

ووظيفت���ه التداولي���ة، وقد اتخذت مع���اين متعددة 

ك  ����سُّ رْفعحُ وخمتلف���ة، جاء يف ل����سان العرب: »النَّ

ا رَفَع���ه )...(  ه ن�سًّ ����سُّ ال����سيء َن����سَّ احلديث َينحُ

يح���ة  ي عل���ى غاي���ة الَف�سِ
َ
اأ ِة  امِلَن����سَّ َع عل���ى  �سِ ووحُ

ق����سى 
َ
����ّس اأ �سل النَّ

َ
وال�سه���رة والظه���ور )...( واأ

���ه ث���م �سم���ي ب���ه �سرٌب م���ن ال�سري  ال����سيء وغايتحُ

����سُّ الإِ�ْسنادحُ اإِىل  عرابي: النَّ
َ
�سري���ع )...( اب���ن الأ

، والن�سُّ التعين  كرب، والنَّ�سُّ التْوِقيفحُ
َ
الرئي�س الأ

���ه )...( وَن�سَّ  مِر: �سدتحُ
َ
عل���ى �سيٍء ما، ون����سُّ الأ

له ع���ن �سيٍء حتى ي�ستق�سي 
َ
ا اإِذا �ساأ الرج���َل ن����سًّ

زهري، 
َ
ما عن���ده، ون�سُّ كلِّ �سيٍء: منته���اه. قال الأ

ْق�ساها، ومنه 
َ
�سياء وَمْبلغحُ اأ

َ
�سلحُه منتهى الأ

َ
الن�سُّ اأ

لته 
َ
تحُ الرج���َل اإِذا ا�ستق�سي���ت م�ساأ �سْ قي���ل: ن����سَ

عن ال�سيء حتى ت�ستخ���رج كل ما عنده )...( قول 

ي ما دل 
َ
���ة؛ اأ الفقهاء: َن����سُّ الق���راآِن، وَن�سُّ ال�سنَّ

.
)1(

حكام«
َ
ظاهرحُ لفظهما عليه من الأ

تدل كلمة ن�س هنا -يف م�ستواها اللغوي العام- 

عل���ى معنى الإ�سناد؛ اأي اإ�سناد احلديث ورفعه اإىل 

�ساحب���ه، كما ت�سري اإىل تعين اأمر ما والتن�سي�س 

عليه، وكذا التعبري عن موقف كلي وتام من م�ساألة 

م���ا، ويرتبط ه���ذا املعنى بدللة اأخ���رى لها اأهمية 

كب���رية، تتمث���ل يف اكتمال ال����سيء وبلوغ���ه منتهى 

ال�ست���واء وال�ستقام���ة واإظه���اره للن���ا�س وو�سع���ه 

»عل���ى غاي���ة الف�سيح���ة وال�سه���رة«. وبالرغم من 

اأن ه���ذه الدللة عام���ة وف�سف���ا�سة، فاإنَّها تنطوي 

عل���ى ت�سور خ���ا�س ملاهي���ة القول بو�سف���ه ت�سكال 

)1(  ابن منظور، ل�سان العرب، مادة )ن �س �س(.
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ن�سي���ا. ذلك اأننا ل���و ق�سرنا تعري���ف ابن منظور 

عل���ى اأمناط القول املختلفة، وخا�سة الأدبية، لكان 

معن���ى الن����س الأدبي ه���و القول ال���ذي ي�ستق�سي 

فيه �ساحب���ه ت�سوره عن م�ساأل���ة معينة، فيخرجه 

اإىل الن���ا�س وي�سعه على »غاية الف�سيحة وال�سهرة 

والظهور«، اأو على املن�سة، لينظروا فيه، ويحكموا 

عليه، ويقوموه. ويبدو اأن هذا املعنى كان يف حاجة 

اإىل وقت طويل ليبلغ م�ستوى الن�سج ال�سطالحي، 

لأن كلمة »ن�س« باملعن���ى الذي تيل فيه اإىل منط 

خا�س م���ن القول كانت وثيق���ة الرتباط بالن�سن 

املق���د�سن: الق���راآن الك���رمي واحلدي���ث ال�سريف، 

وكان���ت تقت����سر عليهما، ج���اء يف املعجم الو�سيط 

�سمن املادة نف�سها: »)…( الن�س �سيغة الكالم 

الأ�سلية التي وردت من املوؤلف، والن�س ما ل يحتمل 

اإل معنى واحدا، اأو ل يحتمل التاأويل، ومنه قولهم: 

ل اجتهاد مع الن����س. وعند الأ�سولين: الن�س هو 

الكتاب وال�سنة، والن�س م���ن ال�سيء منتهاه ومبلغ 

اأق����ساه، يقال ن�س احلدي���ث: رفع���ه واأ�سنده اإىل 

.
)1(

املحدث عنه«

ومما ل �سك فيه اأن هذا التحديد للن�س يبتعد 

عن الت����سور املفهوم���ي واملعن���ى ال�سطالحي يف 

ال�سعريات احلديث���ة؛ لأن كينونته يف هذه الأخرية 

تقوم عل���ى »الجتهاد« وتنبني عل���ى التاأويل وتعدد 

الق���راءات، وهو ما يعني اأن الن����س ل ينح�سر يف 

معنى �سيق وفريد، ول يتخذ دللة مغلقة ومكتملة، 

ب���ل اإن معاني���ه تتع���دد، وتاأويالت���ه تتج���دد بتعدد 

قراءاته وتباينها.

ولي����س معنى ذلك اأن املدون���ة العربية القدمية 

تفتق���ر اإىل كلم���ة تعادل نظري���ا وا�سطالحيا كلمة 

)1(  مرت�سى الزبيدي، املعجم الو�سيط، مادة )ن �س �س(.

ن����س Texte الغربية، ب���ل الأمر عل���ى العك�س من 

ذل���ك، فق���د ارتبط مفه���وم الن����س عن���د العرب 

ب�سبك���ة مفهومية غنية ومتع���ددة، وا�ستعمل النقاد 

والبالغي���ون العرب العديد من الإب���دالت للدللة 

عل���ى معنى كلمة Texte. ف���اإذا كانت هذه الأخرية 

تعن���ي الن�س بو�سفه بنية لغوية مركبة من عنا�سر 

اأ�سلوبية �سمن نظام خا�س من العالقات البنيوية، 

فاإنه���ا ت����سري اإىل اأح���د اأب���رز م�ستقاته���ا األ وه���و 

textile ومعنى الكلمة يف اللغ���ة الفرن�سية الن�سج؛ 
اإذ الن����س باملعنى ال�سالف ه���و اأ�سا�سا عملية ن�سج 

ملكونات���ه اأو تركيب وعق���د وتاأليف ونظم لها، وهذا 

ما يتطل���ب البح���ث يف املعج���م ع���ن دللت ه���ذه 

الكلم���ات ووظائفها، لتبن التحدي���دات املفهومية 

الت���ي تنطوي عليه���ا، وتم���ل دللت وت����سورات 

جنينية اأو مبكرة ملفهوم الن�س الأدبي يف ال�سعرية 

العربية القدمية.

فبالن�سب���ة اإىل م���ادة »ن �س ج« نق���راأ يف ل�سان 

الع���رب: »الن����سج: �سم ال����سيء اإىل ال����سيء، هذا 

ه���و الأ�سل )…( ون����سج احلائك الث���وب ين�سجه 

وين�سج���ه ن�سجا، من ذل���ك لأنه �سم ال����سدى اإىل 

اللحمة، وه���و الن�ساج، وحرفت���ه الن�ساجة )…(

ون�سج الكذاب الزور لفقه. ون�شج ال�شاعر ال�شعر: 

نظمـــه. وال�شاعـــر ينـــ�شج ال�شعـــر، والكـــذاب ين�شج 

.
)2(

الزور)…(«

فال�ساع���ر مث���ل الن����ساج؛ لأن عمل���ه ال�سع���ري 

�سناع���ة بالأ�سا�س ي�سم فيه���ا الكلمات والرتاكيب 

بع�سه���ا اإىل بع����س، فينظمه���ا باأ�سل���وب �سع���ري 

متم���ا�سك العن���ا�سر واملكون���ات، وق���د كان ه���ذا 

الت����سور ال���ذي يع���د ال�سع���ر �سناع���ة تق���وم على 

)2(  ابن منظور، ل�سان العرب، مادة )ن �س ج(. 
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الن����سج را�سًخ���ا عند العرب من���ذ البدايات الأوىل 

لن����ساأة ال�سعرية العربية القدمية، ويبدو بجالء يف 

َك  ْن كاأنَّ و�سية اأب���ي متام للبحرتي يف قول���ه: »وْلَتكحُ

، كما 
)1(

ياَب عَلى َمقاديِر الأج�ساِد« اٌط يقطعحُ الثِّ خيَّ

يب���دو يف كثري من املفاهيم املوؤك���دة قيمة الرتابط 

الأ�سلوب���ي والرتكيب���ي يف الن����س ال�سع���ري، مث���ل 

مفه���وم »القران«، وهو درجة يف امل�سابهة واملوافقة 

ب���ن عنا�سر الق�سي���دة واأجزائها، ت����سل بها اإىل 

م�ست���وى بنائي يتحقق فيه انتظ���ام كلماتها وح�سن 

ر�سف اأ�سطره���ا واأبياته���ا اإىل احلد الذي ي�سعب 

فيه اإزالة اأي عن�سر منها اأو تغيريه من مكانه، وقد 

وظفه ال�ساعر روؤبة بن العجاج )ت90ه�( يف تقومي 

 ،
)2(

�سعر اأحد ال�سعراء قائ���ال: »لي�س ل�سعره قران«

كم���ا و�سم به عمر بن جل���اأ )ت نحو 150ه�(�سعره 

ممي���زا له عن �سعر اأحد ال�سع���راء، وذلك يف قوله 

» لبع�س ال�سع���راء: اأنا اأ�سهر منك قال: ومب ذاك؟ 

قال: لأين اأقول البيت واأخاه واأنت تقول البيت وابن 

، ومعن���ى اأن يكون »البيت اأخ���ا البيت اإذا 
)3(

عم���ه«

.
)4(

اأ�سبهه وكان حقه اأن يو�سع اإىل جنبه«

فه���ذه الن����سو�س ت���دل عل���ى اأن الع���رب كانوا 

واع���ن منذ بواكري ت�سكل فكره���م النقدي باأهمية 

تراب���ط الق�سي���دة ومت���ا�سك اأبياته���ا واأ�سطره���ا 

ال�سعري���ة، وتفند الكث���ري من الدع���اوى التي زعم 

اأ�سحابها تفكك الق�سيدة العربية واختالل بنياتها 

واأ�ساليبه���ا، ب�سبب اقت����سار عنايتهم على اجلزء 

منه���ا، الذي ه���و البي���ت ال�سعري. ويج���د الباحث 

يف ال���رتاث العدي���د من املواق���ف الوا�سح���ة التي 

)1(  حازم القرطاجني، منهاج البلغاء و�سراج الأدباء، �س203.

)2(  اأبو عثمان اجلاحظ، البيان والتبين، ج1، �س205. 

)3(  املرجع نف�سه، ج1، �س206. 

)4(  املرجع نف�سه، ج1، �س228.

تدعمه���ا، لع���ل اأبزها قول اجلاح���ظ )ت255ه�(: 

»)…( اإمنا ال�سع���ر �سناعة، و�سرب من الن�سج، 

، وقوله كذل���ك: »واأجود 
)5(

وجن�س م���ن الت�سوي���ر«

ال�سع���ر ما راأيته متالحم الأج���زاء، �سهل املخارج، 

فتعل���م بذلك اأنه ق���د اأفرغ اإفراغ���ا واحدا، و�سبك 

�سب���كا واحدا، فهو يجري على الل����سان كما يجري 

.
)6(

الدهان«

والناظر يف العالقة بن الن�سج وال�سبك وال�سعر 

يالحظ اأنها تندرج �سمن ت�سورهم حلدود الن�س 

وطرائ���ق انبنائ���ه و�سروطه���ا. ولذل���ك ف���اإن اأداة 

احل����سر »اإمن���ا« يف قول اجلاحظ توظ���ف توظيفا 

يقارب الن�س ال�سعري من زاوية البنيات الرتكيبية 

والنظام العالئقي القائمن ب���ن مكوناته اللغوية، 

وهي مقارب���ة تتقاطع يف بع�س جوانبها مع املفهوم 

احلديث للن�س الأدبي ال���ذي ينظر يف اخلطابات 

�سمن كليتها اللغوية، ويف عالقاتها الداخلية. وقد 

كان ه���ذا الت����سور �سرط���ا من ال����سروط الأ�سا�س 

ل�سعرية الق�سيد، لكونه يحقق التما�سك والرتابط 

يف بنائه���ا اللغوي ونظامها الع���رو�سي والأ�سلوبي، 

وجن���د تعبريا اآخ���ر عنه باإبدال مغاي���ر لدى املربد 

)ت286ه����( ال���ذي ي�ستعمل م�سطل���ح »امل�ساكلة« 

الن�سي���ة للدلل���ة عليه يف قول���ه: »)...( وذلك اأن 

الكالم مل يجر على نظم، ول وقع اإىل جانب الكلمة 

ما ي�ساكله���ا، واأول ما يحتاج اإلي���ه القول اأن ينظم 

.
)7(

على ن�سق، واأن يو�سع على ر�سم امل�ساكلة«

فف���ي ت�سور امل���ربد اأن ال�سعر لي�س جمرد نظم 

كالم ون����سج له كيفما اتفق، بل هو بناء خم�سو�س 

)5(  اجلاحظ، احليوان، ج3، �س313.

)6(  اجلاحظ، البيان والتبين، ج، 1، �س67.

)7(  اأبو عبد اهلل حممد املرزباين، املو�سح ماآخذ العلماء على ال�سعراء يف عدة اأنواع 

من �سناعة ال�سعر، �س252.
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يج���ري على ن����سق م�سب���وط ومتماث���ل يف الت�سكل 

وال�سياغة، ن�سق يحق���ق التاآلف والرتابط الن�سي 

واجلم���ايل. و�سواء بالن�سبة اإىل امل�ساكلة اأم الن�سج 

اأم ال�سب���ك اأم الق���ران ظل العرب قدمي���ا يوؤكدون 

ه���ذا املعن���ى ويلح���ون عل���ى ه���ذه الغاي���ة. ولذلك 

ما فتئ���وا يوظف���ون ه���ذه الكلم���ات وغريها -مما 

نع���ده اإب���دالت ملفهوم الن����س- للدلل���ة على بنية 

الق�سيدة والتنبي���ه اإىل ما يجب اأن تكون عليه من 

ح�سن ا�ستواء، و�سالمة بناء، وقوة ارتباط. ويكفي 

تتبع كتب الأدب والنقد ملالحظة مدى �سيوعها بن 

الرعيل الأول من ال�سعراء، والعلماء، والنقاد.

وعالوة على الكلمات ال�سابقة، ربطوها بكلمات 

واإبدالت اأخرى له���ا املعنى نف�سه، وتوؤدي الوظيفة 

الإيحائي���ة والت�سورية ذاتها بالن�سب���ة اإىل مفهوم 

البن���اء الن����سي، وتدخ���ل يف ما اأ�سمين���اه ال�سبكة 

املفهومية للن�س، من بينها »الديباج اخل�سرواين«، 

وهي عبارة ا�ستعملها الأ�سمعي كناية عن النفا�سة 

وال�سرف وعلو القيم���ة اجلمالية والتعبريية لل�سعر 

.
)1(

ب�سبب ح�سن تاأليفه وجودة �سبكه وقوة بنائه

ومل يكن ه���ذا املعنى طارئا عن���د العرب، فقد 

كان قدميا قدم ال�سع���ر عندهم، وللتاأكد من ذلك 

تكفي الع���ودة اإىل ت�سميتهم للبي���ت اأول، واتفاقهم 

عل���ى ت�سمي���ة الن����س ال�سع���ري ب���ا�سم الق�سيدة، 

فق���د اأ�ساروا اإىل اأن »البي���ت من ال�سعر كالبيت من 

، وه���ي اإ�سارة تفي���د اأن البن���اء الن�سي 
)2(

الأبني���ة«

املتم���ا�سك واملرتابط يب���داأ يف ت�سوره���م منذ اأول 

مك���ون �سغ���ري يف العمل ال�سع���ري، اإل اأنه���م اأكدوا 

ج1،  والبحرتي،  متام  اأبي  �سعر  بن  املوازنة  الآمدي،  ب�سر  بن  القا�سم  اأبو    )1(

�س24.

)2(  ابن ر�سيق القريواين، العمدة يف حما�سن ال�سعر واآدابه ونقده، ج1، �س121. 

-بغاية التنبيه على قيمة البناء الكلي للق�سيد- اأن 

ل قيمة له يف ذاته، واأن الن�سية ل تتحقق به وحده، 

وله���ذا كانت الق�سيدة عندهم هي ما جتاوز �سبعة 

اأبيات فما فوق، اأما ما دون ذلك فمجرد قطعة؛ لأنه 

بتع���دد اأبياتها وطولها تتحقق له���ا �سفات الن�سية 

املتمثل���ة يف كمال البناء ومتامه و�سالمته مع طوله، 

ْعر: ما متَّ  يدحُ من ال�سِّ ج���اء يف ل�سان العرب: »والَق�سِ

بيات���ه، ويف التهذيب: �سط���ر اأبنيته، �سمي 
َ
�سط���ر اأ

بذل���ك لكماله و�سحة وزنه. وق���ال ابن جني: �سمي 

ر منه  ن كان ما َق�سحُ ِم���َد واإِ َد واعتحُ �سِ نه قحُ
َ
ق�سي���ًدا لأ

وا�سطرب بن���اوؤه نحو الرَمل والرَج���ز �سعًرا مراًدا 

ْعـــر وتوفر اآثُر  ن ما متَّ من ال�شِّ
َ
مق����سوًدا، وذلـــك اأ

 ، ر واختلَّ نف�شهم مما َق�شُ
َ
�َشدُّ تقدًما يف اأ

َ
عندهم واأ

ي ُمـــراًدا مق�شوًدا 
َ
يًدا اأ ـــوا ما طـــال وَوَفَر َق�شِ ف�َشمُّ

ن قائل���ه احتفل له 
َ
)...( وقي���ل: �سمي ق�سي���ًدا؛ لأ

د واملعنى املختار؛ وقيل: �سمي  فنقح���ه باللفظ اجليِّ

ن قائل���ه جعل���ه من باله 
َ
ْع���رحُ الت���امُّ ق�سي���ًدا؛ لأ ال�سِّ

ًدا ومل َيْحَت����ِسه َح�ْسًيا على ما خطر  َد ل���ه َق�سْ َفَق�سَ

ى في���ه خاطره  ببال���ه وج���رى عل���ى ل�سان���ه، ب���ل َروَّ

ْبه اقت�ساًبا فهو فعيل  واجته���د يف جتويده ومل يقَت�سِ

طال 
َ
َد: اأ ْق�سَ

َ
َد ال�ساعرحُ واأ ّم وَق�سَّ

َ
من الق�سد وهو الأ

.
)3(

ووا�سل عمل الق�سائد«

يالح���ظ يف التعري���ف اللغ���وي، وال�سطالحي 

لحق���ا، ا�ستخ���دام معج���م خ���ا�س للحدي���ث ع���ن 

الق�سي���د، وهو معج���م تتك���رر فيه كلم���ات البناء 

والأبني���ة وال�سحة والط���ول واملوا�سل���ة والتي تدل 

دلل���ة وا�سح���ة عل���ى اأن اأ�سا�س الت�سمي���ة ارتب���ط 

باجلان���ب البنائ���ي يف البداية، وتوؤكد م���ن ثمة اأن 

نظ���رة العرب يف بواكري فكرهم النقدي واجلمايل 

)3(  ابن منظور، ل�سان العرب، مادة )ق �س د(.
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اإىل الق�سيدة كانت تن�سرف اإىل بنيتها الرتكيبية 

الكلية، ولي����س اإىل عنا�سرها اجلزئي���ة. واإذا كان 

ذل���ك يك����سف ال�سب���ب ال���ذي جع���ل بع�سه���م يعد 

الق�سي���دة ما جاوز �سبعة اأبي���ات فاأكرث، وبع�سهم 

و ع�سرة، 
َ
بي���ات، اأ

َ
الآخ���ر يعد »م���ا كان على ثالثة اأ

م���ا م���ا زاد على ذلك 
َ
و خم����س ع����سرة قطع���ة، فاأ

َ
اأ

، فاإنه يف�سر �سبب 
)1(

فاإِمن���ا ت�سميه العرب ق�سيدة«

، بحيث اإنهم اأرادوا بهذا 
)2(

تقدمتهم لمرئ القي�س

التو�سي���ف العرتاف له بالأ�سبقي���ة يف نقل ال�سعر 

الق���دمي يف اجلاهلي���ة نقل���ة بنائي���ة جذرية، متكن 

بف�سله���ا م���ن و�سع قالب �سكل���ي ومو�سوعي لبناء 

الق�سيد، ف�سار منوذجا جماليا تتذيه ال�سعراء 

وتتبع طريقته.

ول�سك اأن انتق���ال ال�سع���راء يف اجلاهلي���ة من 

الأبي���ات القليل���ة املع���دودة اإىل الق�سي���د، وال���ذي 

مثل حلظة رقي جم���ايل واإبداعي عندهم، ما كان 

ليح���دث لول ظهور وعي بالبن���اء الن�سي عندهم، 

وه���و وعي متكن���وا بف�سله م���ن كتابة �سع���ر نا�سج 

وكامل من�سجم التفاعيل، موؤتلف النغم، كما نقروؤه 

يف املعلق���ات، ويف �سعر ع����سرات اجلاهلين الذين 

اأدرك���وا الإ�سالم اأو كادوا يدركون���ه، فجاء بناوؤهم 

ال�سع���ري عربي���ا يف اأعاري����سه ونهج���ه واأغرا�سه 

وروح���ه، بعد اأن م���ر ب�سروب كثرية م���ن التهذيب 

حت���ى بلغ ذل���ك الإتقان ال���ذي جنده علي���ه اأواخر 

الع����سر اجلاهل���ي، »فل���م يك���ن طف���رة اأن يهتدي 

العرب���ي لوح���دة ال���روي يف الق�سي���دة، ول لوحدة 

حركة الروي، ول للت�سريع يف اأولها، ول لفتتاحها 

بالن�سي���ب والوق���وف بالأط���الل؛ مل يك���ن طف���رة 

)1(  املرجع نف�سه.

)2(  ابن �سالم اجلمحي، طبقات فحول ال�سعراء، ج1، �س55.

اأن يع���رف الع���رب كل تل���ك الأ�سول ال�سعري���ة يف 

الق�سيدة، وكل تلك املوا�سعات يف ابتداءاته مثال؛ 

واإمن���ا عرف ذل���ك كله بعد جت���ارب، وبعد اإ�سالح 

.
)3(

وتهذيب«

واإذا كان ه���ذا الإ�سالح والتهذي���ب ق���د م����س 

ذوق���ا جماليا يف بقعة جغرافي���ة �سا�سعة ومرتامية 

الأط���راف، وامتد ل�سنوات عديدة، قاربت القرنن 

، و�ساع ب���ن قبائ���ل خمتلف���ة، فاإن 
)4(

م���ن الزم���ن

اخل���ال�سة اجلمالية التي اأنتجها ت�سمح لنا بالقول 

بوج���ود »وع���ي باملم���ار�سة الن�سية« عن���د العرب، 

يحتاج اإىل بح���ث قائم الذات ل�سرب اأغواره وك�سف 

اأ�س�سه وعنا�سره. وهي ممار�سة اأنتجت يف النهاية 

ن����سا �سعريا متكام���ال �سمي باأ�سم���اء اأخرى غري 

»الن����س«، نظ���را اإىل معطيات مذهبي���ة وعقدية، 

جعل���ت امل�سطلح مق�سورا عل���ى القراآن واحلديث 

كم���ا راأين���ا يف ال�ساب���ق، بع���د اأن كان ي����سري اإىل 

اأ�سا�س  اأخ���رى ذات  واأ�سكال تعبريي���ة  ملفوظ���ات 

خطابي.

وقد اأدرك الرعيل الأول م���ن املتاأدبن والنقاد 

بع����س عن���ا�سر ه���ذا الوع���ي البنائ���ي املتحكم يف 

تق�سيد الق�سيد، وترتي���ب عنا�سرها ومقاطعها، 

فنقل اب���ن قتيبة عن بع�س النق���دة الأوائل تليله 

ل���الأ�سا�س البنائ���ي والطابع الرتكيب���ي للق�سيدة، 

وذل���ك يف قوله: »و�سمعت بع�س اأه���ل الأدب يذكر 

اأن مق�سد الق�سيد، اإمن���ا ابتداأ فيها بذكر الديار 

والدم���ن والآث���ار، فبك���ى و�سكا، وخاط���ب الرب���ع، 

وا�ستوق���ف الرفيق، ليجعل ذل���ك �سببا لذكر اأهلها 

)3(  طه اإبراهيم، تاريخ النقد الأدبي عند العرب من الع�سر اجلاهلي اإىل القرن 

الرابع الهجري، �س25-24.

)4(  اجلاحظ، احليوان، �س1، �س59.
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الظاعنن )عنها( )...( ثم و�سل ذلك بالن�سيب، 

ف����سكا �سدة الَوجد واأمل الفراق، وف���رط ال�سبابة 

وال����سوق، ليمي���ل نح���وه القل���وب، وي����سرف اإلي���ه 

الوج���وه، ولي�ستدعَي ب���ه اإ�سغاء الأ�سم���اع )اإليه(، 

)...( ف���اإذا علم اأنه قد ا�ستوثق من الإ�سغاء اإليه، 

وال�ستماع ل���ه، عقب باإيجاب احلق���وق، فرحل يف 

رى الليل وحر  �سع���ره، و�سكا الن�سب وال�سه���ر، و�سحُ

الهجري، واإن�ساَء الراحلة والبعري. فاإذا علم اأنه قد 

اأوجب على �ساحبه حق الرجاء، وِذمامَة التاأمي�ل، 

وق���رر عنده ما نال���ه من امَلكاره يف امل����سري، بداأ يف 

املديح، فبعثه عل���ى املكافاأة، وهزه لل�سماح وف�سله 

عل���ى الأ�سباه، و�سغ���ر يف قدره اجللي���ل. فال�ساعر 

املجي���د من �سل���ك هذه الأ�سالي���ب، وعدل بن هذه 

الأق�سام، فلم يجعل واحدا منها اأغلب على ال�سعر، 

ومل يط���ل فيمل ال�سامع���ن، ومل يقط���ع وبالنفو�س 

.
)1(

ظماآة اإىل املزيد«

يكت�سي ه���ذا الن�س قيمت���ه واأهميت���ه بالن�سبة 

اإىل م���و�سوع بحثنا من كونه يوؤكد قولنا ال�سابق اإن 

معن���ى تق�سي���د الق�سيد انطلق من ت����سور را�سخ 

باملم���ار�سة الن�سي���ة عن���د العرب من���ذ اجلاهلية، 

وه���و ت�سور تبلور على مراحل حددها اجلاحظ يف 

 ،
)2(

ح���وايل 150 �سنة اإىل 200 �سنة قب���ل الإ�سالم

وتر�سخ بطريقة ل واعي���ة يف خيال ال�سعراء نتيجة 

اأذواقه���م اجلمالية وقدراتهم التعبريية وطاقاتهم 

الإبداعي���ة، ف�سع���ى املتاأدب���ون والنق���اد اإىل ك�سفه 

وبيان���ه، وم���ن ثم���ة بي���ان اأن ال�سب���ب ال���ذي جعل 

الق�سيدة العربية تتخذ �سكال بنائيا نهائيا له ن�سقه 

الرتكيبي اخل���ا�س، يتجل���ى يف وظيفتها اجلمالية 

�سمن املجال الت���داويل العربي، وهي وظيفة تروم 

)1(  ابن قتيبة، ال�سعر وال�سعراء، ج1، �س76-75.

)2(  اجلاحظ، احليوان، ج1، �س59.

التاأث���ري يف املتلقي، ودفعه اإىل اتخاذ وقفة �سلوكية 

تن�سجم مع مو�سوعه الفني ومقت�ساه التخييلي.

وحن تاأمل البناء ال�سعري للق�سيدة كما تدث 

عن���ه ابن قتيبة يتبن اأنه كان يق����سد هذا املعنى، 

بحي���ث راأى اأنه ينق����سم اإىل ثالثة اأق����سام رئي�سة: 

مقدم���ة طللية وغزلي���ة، وو�سف للرحلة والراحلة، 

ثم امل���و�سوع الأ�سا�س والغر�س الرئي����س. وقد نبه 

اب���ن قتيبة –رواية ع���ن الأدباء الذي���ن نقل عنهم 

قوله- اإىل ذلك بطريق���ة توظيفه لأدوات احل�سر 

والعط���ف وال�سرط يف ن�سه، وهي اأدوات ا�ستعملت 

ق����سدا للدللة عل���ى اأن ما قبلها ل يع���دو اأن يكون 

و�سيل���ة لتحقيق غاي���ة كربى واأهم، ه���ي التي جاء 

الفع���ل الدال على البداية وال����سروع للتعبري عنها، 

كما يتبن م���ن ال�سيغ���ة املخت�سرة الآتي���ة: »اإمنا 

ابت���داأ... ليجعل...ثم و�سل ذل���ك... لي�ستدعي...

فاإذا علم...واإذا علم....بداأ يف املديح...« .

يت����سح من خ���الل تاأم���ل طريقة انبن���اء نظام 

الق�سي���د اأن اأداة احل����سر تفي���د اأن ال�ساع���ر مل 

ي�ستهل ن����سه ال�سعري مبقدمة طللي���ة اإل ليخرتق 

نف�سية ال�سام���ع، وياأ�سر من خالله���ا وعيه وفكره، 

واأن���ه ح���ن تاأكد م���ن تقق م���راده وم�سع���اه، زاد 

ذات ال�سام���ع جرعة عاطفية اأخرى باأبيات �سعرية 

ت�سم���ن ل���ه ال�سيط���رة الكلية عل���ى خيال���ه وعقله 

وفك���ره؛ لينتقل بع���د ذل���ك اإىل الغ���ر�س الأ�سا�س 

املق����سود بق�سيدت���ه. وت���ربز قيم���ة ه���ذه العملية 

وا�سرتاتيجيتها م���ن بنيات اأ�سلوبية غري م�ستهدفة 

لذاته���ا، ب���ل موظف���ة ق����سد ال���و�سول اإىل حلظة 

�سعرية حمددة، مرتبط���ة بالغر�س املن�سود؛ الأمر 

الذي ي�سي اأن ال�ساع���ر يتبع يف عملية تاأليف ن�سه 

خط���وات دقيقة وم���درو�سة؛ لكي ينف���ذ اإىل نف�سية 
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املتلقي وت�سهل عليه ال�سيطرة على فكره وعواطفه، 

وه���و ما ي�سطره اإىل اأن يت���و�سل باأ�ساليب متهيدية 

وم�سالك اأولية، قبل طرق مو�سوعه الرئي�س.

بي���د اأن اأهم ما يت�سمنه ن�س ابن قتيبة تاأكيده 

-يف نهايت���ه- اأن جمالي���ة الق�سي���د تظ���ل رهين���ة 

الرباعة يف نظ���م اأ�ساليبها، والدقة يف التوفيق بن 

اأق�سامه���ا مبا يحق���ق التنا�سب ب���ن مكوناتها كميا 

وجماليا، فال يغلب جزء منها اأو مكون من مكوناتها 

بقية الأج���زاء واملكونات الأخرى، وتتحقق من ثمة 

غايته���ا اجلمالية. وهو تاأكيد يدع���م قولنا ال�سابق 

اإن الع���رب كان لهم مع م����سرق ن�ساطهم ال�سعري 

وفكره���م النق���دي ت�سورهم اخل���ا�س للن�س بناء 

ونظما وتركيبا، دون اأن ي�ستعملوا م�سطلح الن�س. 

ولع���ل ما يجلي ه���ذه احلقيق���ة اأك���رث اأن املتاأدبن 

وال�سع���راء والعلماء العرب وظف���وا يف بواكري ن�ساأة 

ال�سعري���ة العربي���ة القدمي���ة عددا م���ن الإبدالت 

الأخ���رى الت���ي تدخ���ل �سم���ن ال�سبك���ة املفهومي���ة 

مل�سطلح الن����س، وكانوا يق�سدون بها املعنى ذاته 

الذي يحيل اإليه م�سطلح الن�س، واأراده اجلاحظ 

بكلمة »ن�سج« واملربد ب��«امل�ساكلة«، ومن �سمن اأبرز 

تلك الإبدالت اأي�سا »التاأليف«.

فق���د ترددت الكلم���ة كثريا، ومن���ذ القدم عند 

الع���رب يف مع���ر�س حديثه���م ع���ن بني���ة ال�سع���ر، 

وتديده���م ل�سرائ���ط تق���ق ن�سيت���ه وجماليته، 

فرويت عن الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم يف قوله: 

»اإمنا ال�سع���ر كالم موؤلف فما وافق احلق منه فهو 

 ،
)1(

ح����سن، وما مل يوافق احلق منه ف���ال خري فيه«

كم���ا ا�ستعملها اب���ن �سالم اجلمح���ي )ت231ه�( 

)1(  ابن ر�سيق القريواين، العمدة يف حما�سن ال�سعر واآدابه ونقده، ج1، �س31-

.32

للدلل���ة على مفهوم الن�سية، وذلك يف قوله: »كان 

مم���ن اأف����سد ال�سعر وهجن���ه وحم���ل كل غثاء منه 

حمم���د بن اإ�سحاق بن ي�سار )...( فكتب يف ال�سري 

اأ�سعار الرج���ال الذين مل يقولوا �سعرا قط واأ�سعار 

الن�ساء ف�سال عن الرجال، ثم جاوز ذلك اإىل عاد 

وثم���ود فكتب لهم اأ�سعارا كثرية ولي����س ب�سعر اإمنا 

.
)2(

هو كالم موؤلف معقود بقواف«

ت�سري كلمة »موؤل���ف« هنا اإىل طريقة خا�سة يف 

البناء الن�سي قوامها الرتابط والتما�سك، وبذلك 

فه���ي تن����سرف للجان���ب ال�سكل���ي دون اجلان���ب 

املو�سوع���ي، بدليل ق���ول اجلمحي يف �سياق تديد 

اأ�س�س ال�سعر: »وال�سعر يحتاج اإىل البناء والعرو�س 

، والف���رق ب���ن الكلمت���ن يف الن�سن 
)3(

والق���وايف«

اأن احلدي���ث النب���وي -واإن كان قد نفى عن ال�سعر 

املتعار�س مع القيم الدينية �سفة اجلمالية- اإل اأنه 

مل ين���ف عنه �سف���ة الن�سية، بل حاف���ظ له عليها، 

م�سنفا اإياه �سمن الكالم القبيح الذي ل خري فيه 

وفائ���دة منه؛ يف حن ج���اءت الكلمة عند اجلمحي 

يف اإط���ار م�سروع���ه النقدي الذي يتوخ���ى التمييز 

بن ال�سعر امل���و�سوع وال�سحيح، وهو م�سروع يقوم 

على ت�سور خا�س يعد اأن ال�سعر لي�س جمرد تاأليف 

كالم ونظم���ه يف قال���ب اإيقاع���ي وبني���ة عرو�سية، 

ب���ل هو اأي����سا تعبري جم���ايل يتو�سل بلغ���ة اإيحائية 

واأ�سالي���ب فنية وت�سويرية؛ الأم���ر الذي يغيب عن 

تلك الأ�سع���ار املنحولة التي تن�سب اإىل عاد وثمود، 

والت���ي نقل كثريا منه���ا اأبو زيد الق���ر�سي يف كتابه 

.
)4(

جمهرة اأ�سعار العرب

ول يع���دم الباح���ث يف ال���رتاث النق���دي عن���د 

)2(  ابن �سالم اجلمحي، طبقات فحول ال�سعراء، ج1، �س8-7.

)3(  املرجع نف�سه، ج1، �س56.

)4(  ينظر، اأبو زيد القر�سي، جمهرة اأ�سعار العرب.
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العرب، ول �سيما يف بواكريه، مواقف كثرية م�سابهة 

ملوق���ف ابن �سالم اجلمحي، وهي مواقف ميز فيها 

اأ�سحابها بن ال�سعر والنظم متييزا يفيد يف اإدراك 

ت�سوره���م ملفه���وم الن�سي���ة، خا�سة واأن���ه مل يكن 

ينف�سل لديهم عن القي���م اجلمالية واخل�سائ�س 

الفنية لل�سعر. ومن اأبرز تلك املواقف قول علي بن 

املنجم )ت275ه�(: »لي�س كل من عقد وزنا بقافية 

فقد ق���ال �سعرا، ال�سعر اأبعد من ذلك مراما واأعز 

.
)1(

انتظاما«

املنج���م  اب���ن  موقف���ي  يف  النظ���ر  وباإنع���ام 

واجلمحي يالحظ اأنهما ينطلقان من ت�سور واحد 

خل�سو�سي���ة ال�سعري بنيوي���ا وجماليا، وهو ت�سور 

ع���ربا عنه بال�سته���الل ب���«حرف نف���ي« هو حرف 

»لي����س« ال���ذي ج���اء لي�سح���ب �سف���ة ال�سعرية عن 

اأق���وال مبنية بناء لغويا وعرو�سي���ا عاديا وماألوفا، 

ول تتحق���ق في���ه عن���ا�سر اجلمالي���ة املتف���ق عليها 

يف ال���ذوق الفني عن���د العرب والت���ي ب�سببها يقال 

ال�سعر، وهي العنا�سر التي اختزلها ابن املنجم يف 

مكونن اأ�سا�سن: اأحدهما اإبداعي يتمثل يف ابتكار 

مع���اٍن و�سور جديدة غري قابلة ل���الإدراك باحل�س 

العادي والإدراك ال�سطحي للع���امل والأ�سياء، وهو 

ما ق�سده بقوله اأبعد مراما؛ وثانيهما بنيوي يتمثل 

يف قوة متا�سك الأ�سلوب ال�سعري وترابط املكونات 

التعبريية والرتكيبية، وه���و ما ق�سده بقوله عزيز 

النتظ���ام، باعتب���ار الع���زة هن���ا مبعن���ى املناع���ة 

والدرج���ة الرفيع���ة التي ي�سع���ب ال���و�سول اإليها، 

والتي تنتج اأ�سا�سا من النظم ال�سعري.

النظ���م يف  عل���ى  ال�سعري���ة  م���دار  ولئ���ن كان 

ت����سورات النق���اد والبالغي���ن، فق���د خ����س عبد 

)1(  املرزباين، املو�سح، �س442.

القاه���ر اجلرجاين )ت471ه����( امل�سطلح بعناية 

بالغ���ة، وارتق���ى به اإىل درج���ة كبرية م���ن الن�سج 

النظ���ري والتاأ�سي���ل املنهجي والعم���ق التطبيقي، 

فقدم ت�سورات دقيقة حول البناء اللغوي للق�سيدة 

واخل�سو�سية اجلمالي���ة لرتكيبها واأ�سلوبها، وميز 

ا�ستن���ادا اإليه بن درج���ات �سعرية تركي���ب اأجزاء 

الق�سي���دة وتراتبه���ا، ف���راأى اأن اأعاله���ا مقام���ا 

وقيم���ة ما ياأتي بن���اوؤه على ن����سق واح���د، يقول يف 

هذا الإط���ار: »واعلم اأن مما ه���و اأ�سل يف اأن يدق 

النظ���ر، ويغم�س امل�سل���ك، يف توخي املع���اين التي 

عرفت: اأن تتح���د اأجزاء الكالم ويدخل بع�سها يف 

بع����س، وي�ستد ارتباط ثان منها ب���اأول، واأن يحتاج 

يف اجلمل���ة اإىل اأن ت�سعها يف النف�س و�سعا واحدا، 

واأن يك���ون حال���ك فيها ح���ال الباين ي����سع بيمينه 

ههن���ا يف ح���ال ما ي�سع بي����ساره هن���اك: نعم، ويف 

ح���ال ما يب�سر م���كان ثال���ث وراب���ع ي�سعهما بعد 

الأولن. ولي�س ملا �ساأنه اأن يجيء على هذا الو�سف 

حد يح����سره، وقانون يحيط ب���ه، فاإنه يجيئ على 

، ويق���ول كذلك: 
)2(

وج���وه �ست���ى، واأنح���اء خمتلفة«

»)...( واإذ قد عرفت هذا النمط من الكالم، وهو 

ما تتحد اأجزاوؤه حتى ي���و�سع و�سعا واحدا، فاعلم 

اأن���ه النمط العايل والب���اب الأعظم، والذي ل ترى 

.
)3(

�سلطان املزية يعظم يف �سيء كعظمه فيه«

فالنظم عن���د اجلرجاين طريق���ة خم�سو�سة 

يف تاألي���ف القول وبنائه �سمن ن�سق تركيبي مميز، 

يراع���ي قوانن النح���و املعي���اري، ويواف���ق اأ�سوله 

ومبادئ���ه، �سواء اأكان ه���ذا الق���ول �سع���را اأم نرًثا. 

ويرتاوح مفهومه ل���ه بن ثالث دللت اأ�سا�س: فهو 

ي���دل عل���ى عملية اإن����ساء اخلطاب وتولي���د الدللة 

)2(  عبد القاهر اجلرجاين، دلئل الإعجاز، �س93.

)3(  املرجع نف�سه، �س95.
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وتنظيمه���ا؛ وي���دل عل���ى النح���و املحق���ق لنحوي���ة 

اخلط���اب وات�ساقه؛ كم���ا يدل عل���ى عملية تقيق 

، مما يعني يف الأخري اأنه 
)1(

الأدبية وتنا�سق الدللة

يقوم على منحي���ن متكاملن ومتفاعلن: اأحدهما 

.
)2(

نحوي؛ والآخر بالغي

وف����سال عن م�سلكه التنظ���ريي للق�سية، �سلك 

اجلرجاين م�سلكا تطبيقي���ا اأبرز من خالله كيفية 

ح���دوث الرتاب���ط الن����سي والتفاعل ب���ن مكوناته 

اللغوية واأجزائه التعبريية، وذلك من خالل مناذج 

من القراآن الكرمي وال�سعر القدمي، فتناول بالبحث 

والت�سري���ح -بالن�سب���ة اإىل القراآن الك���رمي- اآيات 

ْر�سحُ اْبَلِعي 
َ
كثرية من بينها قوله تعاىل: { َوِقيَل َيا اأ

ْمرحُ 
َ
َي الأ �سِ ْقِلِعي َوِغي�َس امَل���اءحُ َوقحُ

َ
َم���اَءِك َوَيا �َسَماءحُ اأ

امِلَِن}   الظَّ
ِ
ْلَقْوم ْعًدا لِّ وِديِّ َوِقيَل بحُ َوا�ْسَتَوْت َعَل���ى اجلحُ

)ه���ود، 44(، فق���ال معلق���ا عليها: »اإن���ك مل جتد 

ما جت���د من املزية الظاه���رة، والف�سيلة القاهرة، 

اإل لأم���ر يرج���ع اإىل ارتب���اط ه���ذه الكل���م بع�سها 

ببع�س، واأن مل يعر�س لها احل�سن وال�سرف اإل من 

حي���ث لق���ت الأوىل بالثاني���ة، والثالث���ة بالرابعة، 

وهك���ذا اإىل اأن ت�ستق���ر قربه���ا اإىل اآخره���ا، واأن 

.
)3(

الف�سل تناجت ما بينها وح�سل من جمموعها«

فقد تول���د »الت�ساق العجيب« الذي ي�سم البنية 

الرتكيبي���ة لالآي���ة الكرمية م���ن تفاع���ل العالقات 

النحوية والدللية ب���ن عنا�سرها اللغوية وتاأليفها 

عل���ى وجه خم����سو�س؛ بحي���ث كان الن���داء ب�»يا« 

»م���اءك«  امل���اء  اإىل  املخاط���ب  �سم���ري  واأ�سي���ف 

واتب���ع نداء الأر�س بن���داء ال�سماء ال���ذي يخ�سها 

للعلم،  املعريف  والتاأ�سي�س  الإيديولوجية  بن  واملعنى  اللفظ  النعمان،  طارق    )1(

�س263-262.

)2(  تامر �سلوم، نظرية اللغة واجلمال يف النقد العربي، �س126.

)3(  عبد القاهر اجلرجاين، دلئل الإعجاز، �س45.

وينا�سبه���ا، وج���اء الفع���ل يف جملة »وغي����س املاء« 

ب�سيغة »فعل« للدللة على اأن املطر مل يتوقف، واأن 

املاء مل ين�سب من تلقاء نف�سه، بل باأمر اآمر وقدرة 

قادر، واأكدت جملة »وق����سي الأمر« ذلك وقررته، 

ودل���ت جمل���ة »ا�ست���وت عل���ى اجل���ودي« ما يفي���د 

تقق هذا الأمر. وق���د اأ�سمر احلق �سبحانه ذكر 

ال�سفينة وقابل لفظي »قيل« يف بداية الآية واآخرها 

، ولو جاءت 
)4(

على عظ���م ال�ساأن وج���الل الواقع���ة

هذه الآية ب�سيغة: »وق���ال اأيتها الأر�س ابلعي املاء 

ويا اأيتها ال�سماء اأقلع���ي اأو توقفي عن الإمطار...« 

مل���ا كان لهذا ال�سرب من التاأليف اأية قيمة جمالية 

وقوة اإيحائية.

وم���ن ال�سواه���د القراآنية الأخ���رى التي �ساقها 

اجلرج���اين لبيان اأن جمالية الق���ول تتحدد مبدى 

مراع���اة العالق���ات ال�سياقي���ة بن الكل���م وطريقة 

ترتي���ب عنا�سر اجلملة والتاأليف بن دللتها قوله 

�سحُ �َسْيًبا } )مرمي، 4(، ذلك 
ْ
اأ تعاىل: { َوا�ْسَتَعَل الرَّ

اأن جمالية الآية واإعجازها يعود اإىل طريقة انتظام 

كلماته���ا وتعليق بع�سها ببع�س؛ بحي���ث اأ�سند فعل 

»ا�ستع���ل« اإىل فاعل معرف بالألف والالم، واقرتنا 

مع���ا بلفظ ال�سيب الذي جاء منك���ًرا من�سوًبا على 

، واأي تغي���ري يف البني���ة الرتكيبية لهذه 
)5(

التميي���ز

اجلمل���ة �سيوؤثر حتًما عل���ى قيمتها الفني���ة وقوتها 

التمثيلي���ة، ولذلك فل���و قلنا مثال: »ال���راأ�س ا�ستعل 

�سيب���ا«، اأو »ال�سيب يف الراأ�س ا�ستع���ل«، اأو »ا�ستعل 

ال�سيب يف ال���راأ�س« لكنا اإزاء جمل �سحيحة لغوًيا، 

لكنها اأقل جماًل واإعجابا من الآية الكرمية.

ول تنح����سر قيم���ة النظ���م واأهميت���ه النظري���ة 

والإجرائي���ة والتطبيقي���ة عل���ى الق���راآن الك���رمي، بل 

)4(  املرجع نف�سه، �س46-45.

)5(  املرجع نف�سه، �س393.
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ت�سم���ل كل اأ�سكال التعب���ري اجلم���ايل، ولذلك فمثلما 

ا على ال�سعر  طبق���ه على القراآن الك���رمي طبقه اأي����سً

الق���دمي، مع ف���ارق اأ�سا�س ل يهم اجلان���ب التطبيقي 

بقدر ما يه���م الت�سور النظري واملنهجي، وهو ت�سور 

يرتب���ط بطبيعة النظرة املتحكمة يف الن�سن امل�ستغل 

عليهم���ا من حيث ك���ون الأول و�سل اإىل اأعلى درجات 

الإعجاز، يف ح���ن الثاين فياأتي على درجات متفاوتة 

.
)1(

ومتباينة يف اجلمال والرتابط والتما�سك الن�سي

وت���ربز قيمة ذلك يف كونه ي�سم���ح بالن�سبة اإىل 

اخلط���اب ال�سع���ري بعق���د املقارنة بن ن����سو�سه 

التعبريي���ة م���ن اأجل بي���ان �سر تف���وق بع�سها على 

بع����س نتيجة اختيار ال�سع���راء لكلماتهم ال�سعرية، 

وبنياته���م الرتكيبية، وط���رق نظمهم خلطاباتهم، 

وتعليقهم كلماتهم، وربطهم لها بع�سها ببع�س. وقد 

اأو�سح اجلرج���اين ذلك من خ���الل مناذج �سعرية 

 ،
)2(

تاب���ع فيها كلم���ات بعينها يف اأكرث م���ن ق�سيدة

م���ربًزا اأن �سالم���ة البناء ال�سع���ري ومتا�سكه تنتج 

من ح����سن نظم كلماته واأ�ساليب���ه ودقة و�سعها يف 

�سياقها الن�سي املالئم لها، وموؤكًدا اأن الأ�سا�س يف 

ال�سعر لي�س هو طابعه الإيحائي وجوهره التخييلي 

ا، واأ�سا�ًسا، ن�سيجه اللغوي ون�سقه  فح�سب، بل اأي�سً

الرتكيبي، ولذلك فكلم���ا اأخفق ال�ساعر يف اختيار 

الكلمة الدقيق���ة املنا�سبة ملو�سوعه الفني، وتع�سف 

يف ترتيبه���ا وتعليقه���ا م���ع غريه���ا م���ن الكلم���ات 

املالئمة لها �سمن الن�سيج الن�سي لق�سيدته وفقا 

ملقت�سيات معاين النحو واأحكامه اإل وانعك�س ذلك 

على البنية الأ�سلوبية لل�سعر وخ�سي�سته الفنية.

معنى ذلك اأن ال�سعر يف ت�سور اجلرجاين لي�س 

)1(  املرجع نف�سه، �س35.

)2(  عبد القاهر اجلرجاين، دلئل الإعجاز، �س47.

جمرد روؤى خيالية ي�سكل بها ال�ساعر عوامل جمالية 

بديعة، ولكنه كذلك طريقة مغايرة يف الكالم تعلو 

عل���ى الوظيفة التوا�سلية للغ���ة، وتنقل الألفاظ من 

�سي���اق التعبري عن الأ�سياء لتع���رب عن نف�سها وعن 

املع���اين والع���وامل الت���ي يعجز ال���كالم العادي عن 

قوله���ا، وال�ساعر البارع هو م���ن يجمع اإىل القدرة 

على اخرتاع املعاين واحل���ذق يف تاأليف امل�سابهات 

قدرة مماثلة على �سياغتها بالأ�سلوب املنا�سب لها. 

ومن ثمة فتاأكيد »النظم« كقيمة اأ�سلوبية خا�سة هو 

ب���الأ�سا�س تاأكيد على الأداة التي تتحقق بها ن�سية 

الن����س، ومن ال�سواه���د التي قدمها عب���د القاهر 

لبي���ان درجة الرتاب���ط وقوة التم���ا�سك الن�سي يف 

ال�سعر قول البحرتي:

���راِئَب َمن َقد َنرى َبَلونا �سَ

ي�ن��ا ِلَف�تٍح َقريب����ا
َ
َفم���ا اإِن َراأ

بَدت َلهحُ احلاِدثا
َ
َو امَل����رءحُ اأ هحُ

ليبا تحُ َعزًم�ا َو�سيًكا َوَراأًيا �سَ

ٍد �����������وؤدحُ لحُق�ى �سحُ ���لحُ يف خحُ َتَنقَّ

َرّجى َوَباأ�ًس��ا َمهيبا �َسماًحا محُ

َفَكال�َسيِف اإِن ِجئَتهحُ �ساِرخا

)3(

َوَكالَبحِراإِن ِجئَتهحُ َم�سَتثيبا

فجمالية هذه القطعة ال�سعرية تتحقق بالدرجة 

الأوىل م���ن طريق���ة ت�سكله���ا اللغ���وي القائ���م على 

مراعاة قوانن »علم النحو« ومقت�سياته الرتكيبية، 

يقول اجلرج���اين مو�سًحا ذلك: »ف���اإذا راأيتها قد 

راقت���ك وك���رثت عندك، ووج���دت لها اهت���زاًزا يف 

نف�سك، فعد فانظر يف ال�سبب وا�ستق�س يف النظر، 

ر،  م واأخَّ فاإن���ك تعل���م �سرورة اأن لي����س اإل اأنه ق���دَّ

)3(  املرجع نف�سه، �س85.
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ر، وحذف واأ�سمر، واأعاد وكرر، وتوخى  وعرف وَنكَّ

عل���ى اجلملة وجها من الوجوه التي يقت�سيها »علم 

النح���و«، ف���اأ�ساب يف ذل���ك كله، ثم لط���ف مو�سع 

�سواب���ه، واأتى ماأتى يوج���ب الف�سيلة. اأفال ترى اأن 

اأول �سيء يروق���ك منه���ا قوله: »هو امل���رء اأبدت له 

احلادثات« ثم قوله: »تنقل يف خلقي �سوؤدد« بتنكري 

»ال����سوؤدد« ولإ�ساف���ة »اخللق���ن« اإلي���ه، ث���م قوله: 

»فكال�سي���ف« وعطفه بالفاء مع حذف���ه املبتداأ؛ لأن 

املعن���ى ل حمالة: فهو كال�سيف ثم تكريره »الكاف« 

يف قول���ه: »وكالبحر« ثم اأن ق���رن اإىل كل واحد من 

الت�سبيه���ن �سرطا جوابه فيه، ثم اأن اأخرج من كل 

واح���د من ال�سرطن حاًل على مثال ما اأخرجه من 

الآخ���ر، وذلك قول���ه: »�سرخا« هن���اك »وم�ستثيبا« 

ههنا؟ ل ترى ح�سن���ا تن�سبه اإىل النظم لي�س �سببه 

.
)1(

ما عددت، اأو ما هو يف حكم ما عددت«

يتبن من هذا القول اأن اأ�ساليب التقدمي والتاأخري 

والتعريف والتنكري واحل���ذف والإ�سمار ونحو ذلك 

متثل اأبرز اخل�سائ����س الأ�سلوبية التي متيز البنية 

اللغوي���ة للن����س ال�سع���ري. ولئ���ن كان ه���ذا الأخري 

ي����سرتك بها مع اخلطاب���ات اللغوية الأخ���رى، فاإنه 

يختل���ف عنها بطريقة ت�سكيله لها، بحيث ل يوظفها 

ال�ساعر لينقل اأفكاًرا معينة ويعرب عن معاٍن وا�سحة 

وحمددة، واإمنا ليخلق ان�سجاًما بن عنا�سر الن�س، 

وتفاعاًل ب���ن اأجزائه الرتكيبي���ة ودللته الإيحائية 

والنفعالي���ة، وليوؤث���ر يف املتلق���ي بال�سياغة اللغوية 

الغريبة والعجيب���ة للق�سيدة. ولذلك فهو ي�ستعملها 

بالأ�سل���وب الذي يخ���رق به اأ�سكال التعب���ري املاألوفة 

واملتداول���ة، وير�سخ من خاللها الأح���كام اجلمالية 

واملعاين الإيحائية يف النف�س.

.86 - )1(  عبد القاهر اجلرجاين، اأ�سرار البالغة، �س 85 

ويف راأي اجلرج���اين تعد تلك الأ�ساليب و�سائل 

فنية للت�سكيل اجلم���ايل للن�س ال�سعري، ومن ثمة 

فهي متثل بالن�سبة اإىل ال�ساعر ما متثله »الأ�سباغ« 

بالن�سبة اإىل الر�سام، و»خيوط الإبري�سم« بالن�سبة 

اإىل نا�سج الأثواب املزرك�سة، يقول يف هذا الإطار: 

»نظ���م الكل���م )...( نظم يع���د فيه ح���ال املنظوم 

بع����سه مع بع����س، ولي�س هو »الّنظ���م« الذي معناه 

�سّم ال����سيء اإىل ال�سيء كيف ج���اء واّتفق. ولذلك 

ياغة  كان عنده���م نظرًيا للّن����سج والتاألي���ف وال�سّ

والبن���اء وال���و�سي والّتحب���ري وما اأ�سب���ه ذلك، مّما 

يوجب اعتبار الأجزاء بع�سها مع بع�س، حتى يكون 

ل���و�سع كّل حي���ث و�سع، عّلة تقت����سي كونه هناك، 

، ويقول 
)2(

وحت���ى لو و�سع يف مكان غ���ريه مل ي�سل«

كذلك: »واإمن���ا �سبيل هذه املع���اين �سبيل الأ�سباغ 

الت���ي تعمل منه���ا ال����سور والنق���و�س، فكم���ا اأنك 

ت���رى الرجل قد ته���ّدى يف الأ�سباغ التي عمل منها 

ورة والنق�س يف ثوبه الذي ن����سج، اإىل �سرب  ال����سّ

من التخرّي والتدّبر يف اأنف�س الأ�سباغ ويف مواقعها 

ومقاديره���ا وكيفية مزجه له���ا وترتيبه اإياها، اإىل 

م���ا مل يهتد اإلي���ه �ساحبه، فج���اء نق�سه م���ن اأجل 

ذل���ك اأعجب، و�سورته اأغرب، كذلك حال ال�ساعر 

وال�ساع���ر يف توّخيهما مع���اين الّنحو ووجوهه التي 

.
)3(

علمت اأنها حم�سول »الّنظم««

بهذا املعنى ي�سبح الن����س ال�سعري يف طريقة 

اختي���ار كلماته وتنظيمه���ا والتاأليف ب���ن تراكيبه 

وتن�سيقه���ا كالر�سم والن�سج واحلياكة يف اختيارها 

لعنا�سرها، فكما اأن الر�سام ينتقي اأ�سباًغا ويف�سل 

األواًنا على اأخرى لت�سوير عوامله التخييلية، وي�سع 

كل ل���ون مب���كان ما وق���در معن يف ف����ساء اللوحة، 

)2(  املرجع نف�سه، �س49.

)3(  املرجع نف�سه، �س88-87 .
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وكم���ا اأن نا�سج الأث���واب اأو حائك الزرابي ينتقيان 

اأنواًع���ا خا�سة م���ن اخليوط ليحيكاه���ا بالطريقة 

التي تعك�س اأ�سكاًل هند�سية متنا�سقة اأو جم�سدات 

ملوجودات مادية، كذل���ك ال�ساعر يف توخيه معاين 

النح���و وتف�سيل���ه لكلم���ات وتراكيب عل���ى اأخرى، 

ويف ترتيب���ه له���ا على نح���و خم����سو�س. ولئن كان 

عب���د القاه���ر اجلرج���اين ي�ستعيد هن���ا بغري قليل 

من التف�سيل وال�سرح الت����سور ال�سابق للجاحظ، 

فاإن���ه يغني بذلك روؤيت���ه اجلمالية التي طرحها يف 

اأ�سرار البالغ���ة، وقارن فيها ب���ن ال�سور ال�سعرية 

والر�سومات واملنحوت���ات؛ اإذ بعد اأن ركز يف كتاب 

الأ�سرار عل���ى اجلانب امل���ادي ملوا�سي���ع الت�سوير 

الفن���ي املت����سل بامل�سامن، خ�س دلئ���ل الإعجاز 

بدرا�سة اجلانب ال�سكلي املتعلق مب�ستويات التعبري 

واأ�سالي���ب ال�سياغ���ة والرتكي���ب، وهم���ا م�ستويان 

مرتابطان ومتفاعالن، ويوؤكدان اأن مقاربته للن�س 

�سواء اأكان قراآنًي���ا اأم �سعرًي���ا كان���ت كلية ومل تكن 

جزئي���ة، واأنها لم����ست اجلانب���ن ال�سكلي البنائي 

واملو�سوعي الت�سويري.

ولعل م���ن اأبرز ما يوؤك���د ت�سوره الكل���ي للبناء 

الن�سي قول���ه معلًقا على ق�سي���دة لأحد ال�سعراء: 

طع ع���ن القطعة كان كالَكعاب  »)...( البيت اإذا قحُ

ْفَرد ع���ن الأت���راب، فيظهر فيه���ا ذلُّ الغرتاب،  تحُ

واجلوه���رة الثمينة مع اأخواته���ا يف العقد اأبهى يف 

العن، واأمالأ بالزين، منها اإذا اأفردت عن النظائر، 

. وميكن اأن نوؤكد هنا اأن هذا 
)1(

وبدت فّذة للناظر«

الت����سور كان را�سًخا يف روؤيت���ه البالغية؛ اإذ جند 

)1(  عبد القاهر اجلرجاين، اأ�سرار البالغة، �س 206.

اأمثلة كثرية له يف الأ�سرار والدلئل، ويكفي العودة 

اإىل تليل���ه لإح���دى ق�سائد ابن الروم���ي وك�سفه 

لكيفي���ة ترتيب ال�سنعة ال�سعري���ة فيها لتبن ذلك 

.
)2(

والتاأكد منه

ول يع���دم الباحث يف الرتاث النقدي والبالغي 

عن���د الع���رب اأمثلة كث���رية تب���ن طبيع���ة الت�سور 

املفهومي للن�س عند القدماء القائم على الرتابط 

والتما�سك والوحدة البنائية، وهو ت�سور تبلور كما 

�سب���ق القول منذ بدايات ال�سعرية العربية القدمية 

وتط���ور حت���ى �ساع يف اأغلب املقارب���ات النقدية يف 

م�سنف���ات اب���ن طباطب���ا)ت322ه�( والع�سك���ري 

)ت395ه�( وابن ر�سيق)ت465 ه�( وغريهم.

ويالح���ظ الباح���ث يف تل���ك املقارب���ات، ولدى 

اأولئك البالغين، اأن ت�سورهم للن�س وتديدهم 

لعن���ا�سره املفهومي���ة ومرتكزاته���ا النظرية  تلب�س 

-ل���دى الكثري م���ن ال�سعراء والنق���اد والفال�سفة- 

بروؤية ج�سدانية، تتجاوز النظر يف تقاطعات الن�س 

عامة والأدبي خا�سة مع الفنون اجلميلة الب�سرية 

وال�سمعي���ة كاملو�سيقى والنحت وال���ر�سم وغريها، 

لت�سم���ل الكينون���ة الب�سرية يف تققه���ا اجل�سدي، 

وه���و ما يتجل���ى يف ت�سبيههم الق�سي���دة يف بنائها 

الن����سي ومت���ا�سك مكوناته���ا اللغوي���ة وعنا�سرها 

الأ�سلوبي���ة بق���وام الإن����سان واأع�سائ���ه اجل�سدية، 

اإىل ح���د اأ�سبح���ت في���ه عنده���م ج����سدا تخييلًيا 

قائ���م الذات، تاكي مقاطعه واأجزاوؤه ووظائفهما 

اأع����ساءه اجل�سدية، فاأخ���ذوا يتحدثون عن كينونة 

ج�سدية للق�سيدة متماهية مع الذات الإن�سانية...

)2(  املرجع نف�سه، �س285.
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3- اجلـ�ســد ال�سـعــــري يف الرتاث النقـــدي 

والبالغي عند العرب

 ظ���ل اجل����سد ح���ا�سًرا مب�ستوي���ات متباين���ة 

ومقارباته���م  والبالغي���ن  النق���اد  ت����سورات  يف 

جلمالي���ات اخلط���اب ال�سع���ري، فكان���وا يربطون 

بطريقة مبا�سرة اأحياًن���ا، واإيحائية اأحيانا اأخرى، 

بن اجل�سد وال�سعر، مقارنن الق�سيدة -يف بنائها 

ومت���ا�سك مكوناته���ا الأ�سلوبي���ة والرتكيبة- بقوام 

الإن����سان واأع�سائ���ه. وق���د بلغ الأم���ر عندهم حد 

عّدها تخييليا.

ويع���د م�سطل���ح الفحول���ة م���ن اأب���رز واأق���دم 

امل�سطلح���ات الدال���ة على وجود ت����سور ج�سداين 

للق�سيدة عند الرعي���ل الأول من اللغوين والنقاد 

الع���رب، وتدل متابعته عل���ى ر�سوخ مفهوم ذكوري 

لالإبداع ال�سعري عن���د النقاد العرب، كما تبن اأن 

الذكورة -مب���ا تنطوي عليه م���ن �سفات ج�سدية- 

كان���ت معياًرا لقي���ا�س درجة ال�ساعري���ة. واإذا كان 

م�سطل���ح الفحولة مل يع���رف ا�ستم���رارا وتطويرا 

ل���دى النق���اد والبالغي���ن، فق���د ع���رف الت����سور 

املفهوم���ي للج����سد الن�سي تط���وًرا كب���رًيا لديهم، 

خ���ا�سة واأن النقد القدمي حف���ل يف بدايات ت�سكله 

بهذا الت�سور املوؤكد �سرورة التنا�سب بن مكونات 

الق�سيدة واأجزائها، بحيث ل ي�سينها ال�سطراب 

والخت���الل، ف���كان الرعي���ل الأول م���ن ال�سع���راء 

واملتاأدب���ن والنق���اد يت����سورون الق�سي���دة ج�سما 

حيوانًيا، وهو ما يت�سح من احلكاية التي تروى عن 

الفرزدق )ت110ه�( والتي �سبه فيها ال�سعر بجمل 

بازل تقا�سمته ال�سعراء، ومل ترتك للمتاأخرين غري 

ف�سالته؛ فقد روي عنه قوله: »اإن ال�سعر كان جماًل 

بازًل عظيًما فنحُحر فجاء امروؤ القي�س فاأخذ راأ�سه، 

وعمرو بن كلثوم �سنام���ه، وزهري كاهله، والأع�سى 

والنابغ���ة فخذيه، وطرفة ولبي���د كركرته. ومل يبق 

.
)1(

اإل الذراع والبطن فتوزعناهما بيننا)...(«

يندرج ه���ذا الن����س يف �سياق املراح���ل الأوىل 

لتبل���ور الوع���ي النقدي عن���د الع���رب، وهي حلظة 

ات�سم���ت بال�سع���ور باحلاج���ة اإىل �سياغ���ة ت����سور 

نظري وجه���از مفهومي ملقارب���ة العملية ال�سعرية، 

فكان ي�ستعا�س فيها -يف انتظار تقق ذلك- بلغة 

الإبدال واأ�ساليب الإيحاء لو�سف الظواهر اجلمالية 

وت�سميته���ا. وتكمن قيمة هذا الن����س بالن�سبة اإىل 

مو�سوع بحثنا يف كونه يك�سف اأن الرعيل الأول من 

ال�سع���راء واملتاأدب���ن كانوا يع���ون دور وحدة البناء 

ال�سع���ري يف تق���ق عن����سر اجلمالي���ة يف ال�سعر، 

واأنه���م قد اتخذوا هياأة ج����سم حيواين لت�سويرها 

ومتثيله���ا، بحي���ث عّد الف���رزدق هنا ال�سع���ر كائًنا 

حيوانًي���ا ل���ه بني���ة ج�سدي���ة �سخمة ممتلئ���ة حلًما 

و�سحًم���ا، فه���و جمل مت نح���ره فتقا�سم���ه ال�سعراء 

بينهم، فاأخذ اجلاهليون والإ�سالميون اأعظم واأهم 

ما فيه، ومل يرتكوا للمتاأخرين اإل ف�سالته.

ويالح���ظ الق���ارئ ل�سياق���ات ورود احلكاية اأن 

الع���رب كانت تتف���ق مع الفرزدق عل���ى املثال الذي 

�سربه، اإل اأنهم اعرت�سوا عليه يف ت�سويره اجل�سم 

ب���دون حي���اة، ف���راأوا اأنه لو رك���ز يف ت�سبيه���ه تنوع 

ال�سعر وتف���اوت م�ستوياته ودرجاته الفنية باجلمل 

.
)2(

حًيا ولي�س منحوًرا لكان بليغا وموفقا

ولئن كان الفرزدق يف الع�سر الأموي قد وظف 

)1(  اأبو زيد القر�سي، جمهرة اأ�سعار العرب، �س63.

)2(  املرجع نف�سه، �س67.
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ج����سًدا حيوانًي���ا للتعبري عن موق���ف نقدي منحاز 

لل�سع���ر وال�سعراء القدامى، فق���د تولت الفكرة مع 

ال�سع���راء العبا�سين، واتخذت م����سارا اآخر، بحيث 

�سوروا الق�سي���دة يف هي���اأة ام���راأة، ووظفوا معجما 

»جن�سي���ا« ل���و�سف خ�سائ�سه���ا اجلمالي���ة وتديد 

�سرائطها الإبداعية، مركزين يف ذلك على �سفاتها 

النف�سي���ة واجل�سدية، وهي ت����سورات حفل بها �سعر 

املرحل���ة، ودارت عليه���ا معاين ال�سع���راء و�سورهم، 

فكان���ت الق�سي���دة عنده���م مبنزلة بك���ر يف مقتبل 

لل�سع���راء  اإل  بكارته���ا  يف����س  اأن  ل تقب���ل  العم���ر، 

. وتط���ورت الفكرة حت���ى اأ�سبحت ت�سبه 
)1(

الفح���ول

الق�سي���دة باجل����سد، فت���م توظيف معج���م ج�سدي 

لهذه الغاي���ة، وهو ما نالحظه ل���دى بع�س املتكلمن 

الذي���ن ا�ستثم���روا ثنائية الروح واجل����سد فوظفوها 

يف مناق�ستهم لق�سية اللف���ظ واملعنى. يقول العتابي 

)ت220ه����(: »الألف���اظ اأج����ساد، واملع���اين اأرواح؛ 

واإمنا تراها بعيون القلوب، فاإذا قدمت منها موؤخرا، 

اأو اأخ���رت منه���ا مقدًما اأف����سدت ال����سورة وغريت 

ل راأ�س اإىل م���و�سع يد، اأو يد اإىل  وِّ املعن���ى؛ كما لو ححُ

.
)2(

مو�سع ِرْجل، لتحولت اخِلْلقة، وتغريت احِلْلية«

يكت�سي ه���ذا الن�س قيمت���ه واأهميت���ه بالن�سبة 

اإىل م���و�سوع بحثنا من كونه اأقدم ن�س يف البالغة 

العربي���ة يطابق بن الق�سيدة يف تراتب عنا�سرها 

وتنا�سق اأجزائها ومكوناتها باجل�سد والروح، فيعد 

الق�سي���دة كائًنا روح���ه ال�سور الفني���ة والدللت 

التخييلي���ة، وج�سده امللفوظ���ات والأ�سوات املعربة 

عنه���ا، وه���و ت����سور، �سي���رتدد كث���رًيا يف العدي���د 

من كت���ب البالغة والنق���د، و�سي�ستثم���ره القدامى 

اأبي متام، ج1، �س412-413. ابن  التربيزي، �سرح ديوان  )1(  ينظر، اخلطيب 

الرومي، الديوان، ج2، �س531.

)2(  اأبو هالل الع�سكري، كتاب ال�سناعتن، الكتابة وال�سعر، �س161.

يف مناق�سته���م للبن���اء الن����سي لل�سع���ر. ويعد ابن 

طباطب���ا من اأوائل النقاد الذين وظفوه، بحيث عّد 

اأن الق�س�ي���دة كالكائ���ن احل�ي يف انتظ���ام بنياتها 

ومتظهر اأ�ساليبها، فعرب عن ذلك بكلمات واأو�ساف 

تت�سل بالألب�سة وتنتم���ي اإىل املعجم اجل�سدي من 

، واأكد ما اأ�سار 
)3(

قبيل: »اللبا�س« و»الزي« وغريهما

اإلي���ه العتاب���ي واجلاح���ظ م���ن قبل ح���ول �سرورة 

مراعاة طريقة تقدمي املعاين و�سياغتها بالأ�سلوب 

املالئم لها. ويف هذا الإطار راأى اأن للمعاين األفاظا 

»ت�ساكها فتح�سن فيه���ا وتقبح يف غريها، فهي لها 

كاملع���ر�س للجارية احل�سن���اء التي تزداد ح�سنا يف 

بع�س املعار�س دون بع�س. وكم من معنى ح�سن قد 

�سن مبعر�سه ال���ذي اأبرز فيه، وكم معر�س ح�سن 

.
)4(

قد ابتذل على معنى قبيح األب�سه...«

ويف ت�سور ابن طباطب���ا اأن العالقة بن ال�سعر 

واجل����سد تتجاوز م�ست���وى املظهر املتعل���ق بالهياأة 

واللب���ا�س، لتالم�س اأي�سا امل�ستوى الباطني املت�سل 

بطبيعة النف�س و�سمتها؛ اإذ مثلما يختلف النا�س يف 

مالحمهم ال�سخ�سي���ة ونربات �سوتهم وم�ستويات 

تفكريه���م وذكائه���م، تختل���ف كذل���ك الأ�سعار يف 

درجات جماليتها وتنوع مذاهبها وغرابة اأ�ساليبها 

واأوزانه���ا  اإيقاعاته���ا  وتناغ���م  معانيه���ا  وج����دة 

. ومل يقت�سر ابن طباطبا يف ت�سوره 
)5(

العرو�سية 

عند هذا امل�ستوى من املقارنة، بل جتاوزه اإىل ماهو 

اأعم���ق، بحيث �سب���ه الق�سيدة يف بنائه���ا وتفاعل 

عنا�سرها ومكوناته���ا ال�سوتية والدللية باجل�سد 

وال���روح، يق���ول يف ه���ذا الإط���ار: »وال���كالم الذي 

ل معنى له كاجل�سد الذي لروح فيه. كما قال بع�س 

)3(  ابن طباطبا العلوي، عيار ال�سعر، �س18.

)4(  املرجع نف�سه، �س22-21.

)5(  املرجع نف�سه، �س21.
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احلكم���اء: »للكالم ج����سد وروح، فج����سده النطق 

، ويق���ول اأي����سا: »)...( 
)1(

وروح���ه معن���اه«)...(«

واإذ قال���ت احلكم���اء: »اإن لل���كالم الواح���د ج�سًدا 

وروًح���ا، فج����سده النط���ق وروحه معن���اه«، فواجب 

عل���ى �سانع ال�سعر اأن ي�سنعه �سنعة متقنة، لطيفة 

مقبولة، ح�سنة، جمتلبة ملحبة ال�سامع له، والناظر 

بعقله اإلي���ه، م�ستدعية لع����سق املتاأمل يف حما�سنه 

 واملتف���ر�س يف بدائعه فيح�سه ج�سما ويحققه روحا

اأي يتقن���ه لفًظا، ويبدعه معن���ى، ويجتنب اإخراجه 

عل���ى �سد ه���ذه ال�سف���ة فيك����سوه قبًح���ا وي���ربزه 

م�سًخ���ا، بل ي�سوي اأع����ساءه وزًنا، ويع���دل اأجزاءه 

تاأليًف���ا، ويح����سن �سورت���ه اإ�ساب���ة، ويك���رث رونقه 

اخت�سارا، ويكرم عن����سره �سدقا، ويفيده القبول 

رق���ة ويح�سنه جزال���ة، ويدين���ه �سال�سة ويناأى به 

اإعج���ازا، ويعلم اأنه نتيجة عقله، وثمرة لبه و�سورة 

.
)2(

علمه، واحلاكم عليه اأو له«

يتب���ن من خالل هذا الن�س اأن ا�ستعارة ثنائية 

الروح واجل�سد وتوظيفها يف مناق�سة ق�سية البناء 

والأ�سل���وب ال�سعري���ن تن���درج �سمن ت����سور يعنى 

بالبنيت���ن الأ�سلوبية والرتكيبية للن����س ال�سعري، 

ويعد جمالية الق�سيدة اأنها تنتج من مدى التنا�سب 

ب���ن مكوناتها واأجزائها، وتتولد عن تناغم بنياتها 

ال�سوتية ودللتها التعبريي���ة و�سورها التخييلية، 

بحي���ث ل ي�سينه���ا اأي ا�سط���راب اأو تف���كك. ولئن 

كان اب���ن طباطبا يرى اأن الق�سي���دة تفقد قيمتها 

وقدرته���ا التاأثريي���ة اإذا مل ينت���ق ال�ساع���ر ملعانيه 

الألفاظ الدقيقة املعربة عنها، وي�سغهما باأ�سلوب 

تتناغم فيه ال���روؤى اخليالية ب���الأوزان املو�سيقية، 

فاإنه يع���د التاآلف بن مكون���ات الق�سيدة يجب اأن 

)1(  املرجع نف�سه، �س25.

)2(  املرجع نف�سه، �س143.

يبل���غ اأعلى درج���ات التم���ا�سك والتن���ا�سق، بحيث 

ت�سب���ح وكاأنها كلمة واحدة، يق���ول مو�سًحا ذلك: 

»يج���ب اأن تك���ون الق�سيدة كلها ككلم���ة واحدة يف 

ا�ستب���اه اأولها باآخره���ا، ن�سًجا وح�سًن���ا وف�ساحة، 

وجزالة األفاظ ودقة مع���ان و�سواب تاأليف، ويكون 

خ���روج ال�ساع���ر م���ن كل معنى ي�سنع���ه اإىل غريه 

من املع���اين خروًج���ا لطيًف���ا عل���ى ما �سرطناه يف 

اأول الكت���اب، حتى تخرج الق�سي���دة كاأنها مفرغة 

اإفراًغا، كالأ�سعار الت���ي ا�ست�سهدنا بها يف اجلودة 

واحل����سن وا�ستواء النظم، ل تناق����س يف معانيها، 

ول وه���ي يف مبانيها، ول تكلف يف ن�سجها، تقت�سي 

كل كلم���ة ما بعدها، ويك���ون ما بعده���ا متعلقا بها 

.
)3(

مفتقرا اإليها...«

ت���ربز قيمة هذا الن�س واأهميته يف كونه يو�سح 

ت����سور ابن طباطب���ا العلوي لطبيعة وح���دة البناء 

ال�سع���ري، وهي وح���دة فنية بنائية، ق���د تنظر اإىل 

البي���ت يف ا�ست���واء بنائ���ه وتكثيف دللت���ه وتناغم 

�سوره، لكنه���ا ل تف�سل���ه ع���ن الأبي���ات ال�سابق���ة 

اأو املوالي���ة ل���ه؛ لأن الق�سيدة -وفق ه���ذا الراأي- 

ينبغ���ي اأن تن����سج وتوؤل���ف وكاأنه���ا كلم���ة واح���دة. 

وبغ����س النظر ع���ن اآراء ال���دار�سن الذين رف�سوا 

الع���رتاف بالقيم���ة النظرية والإجرائي���ة لت�سور 

ابن طباطبا، وظلوا ي�سمونه بالتجزيئية والتفكك 

والت�ست���ت، وباأن���ه بقي بعي���ًدا عن مالم����سة فكرة 

الوح���دة الع�سوية للق�سيدة كم���ا طرحها اأر�سطو، 

فاإن القارئ لكتاب عيار ال�سعر يالحظ اأن �ساحبه 

مل يق����سر اآراءه على الأبيات املج���زاأة، واإمنا كان 

يق�سد بكل ذلك البنية الكلية للق�سيدة، واإل كيف 

ميك���ن اأن ي�ستقي���م ت�سويره الق�سي���دة -يف نظم 

)3(  ابن طباطبا العلوي، عيار ال�سعر، �س148.
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اأبياته���ا ومت���ا�سك اأجزائها- كالكلم���ة الواحدة؟! 

ولع���ل من اأب���رز ما يوؤكد اأنه ي�ستن���د يف نظرته اإىل 

ال�سعر اإىل وحدة بنائه ومتا�سكه الفني قوله تعليًقا 

عل���ى ق�سيدة لالأع�سى اأورد منه���ا �ستة ع�سر بيًتا: 

»انظ���ر اإىل ا�ستواء هذا الكالم، و�سهولة خمرجه، 

ومتام معانيه و�سدق احلكاية فيه، ووقوع كل كلمة 

موقعه���ا ال���ذي اأريدت ل���ه من غري ح����سد جمتلب 

، وحكمه كذلك على ق�سيدة 
)1(

ول خلل �سائ���ن...«

اأخ���رى من �ست���ة و�سبيع���ن بيًتا ب���اأن »التكلف فيها 

.
)2(

ظاهر بّن، اإل يف �ستة اأبيات«

ويالح���ظ املتابع لت����سورات النقاد والبالغين 

العرب وم�سطلحاته���م املت�سلة مبفهوم الن�س يف 

عالقت���ه باجل����سد �سيوع ه���ذه الفك���رة بينهم منذ 

القرن اخلام�س للهجرة، ويعد ابن ر�سيق القريواين 

م���ن اأبرز من وظفه���ا توظيًفا على درجة عالية من 

ال���و�سوح، وذل���ك يف قوله: »اللفظ ج����سم، وروحه 

املعن���ى، وارتباط���ه به كارتب���اط ال���روح باجل�سم: 

ي�سع���ف ب�سعف���ه، ويقوى بقوته، ف���اإذا �سلم املعنى 

ا لل�سعر وهجنة عليه،  واختل بع�سحُ اللفظ كان نق�سً

كم���ا يع���ر�س لبع�س الأج����سام من الع���رج وال�سلل 

والَعَور وما اأ�سبه ذل���ك، من غري اأن تذهب الروح، 

وكذل���ك اإن �سع���ف املعنى واختل بع����سه كان لفظ 

ا، كالذي يعر�س لالأج�سام من  من ذلك اأوف���ر حظًّ

املر�س مبر�س الأرواح، ول جتد معنى يختل اإل من 

جهة اللف���ظ، وجريه فيه على غري الواجب، قيا�ًسا 

على ما قدمت م���ن اأدواء اجل����سوم والأرواح، فاإن 

اخت���ل املعنى كله وف�سد بقي اللف���ظ مواًتا ل فائدة 

في���ه، واإن كان ح����سن الطالوة يف ال�سم���ع، كما اأن 

امليت مل ينق�س من �سخ����سه �سيء يف راأي العن، 

)1(  املرجع نف�سه، �س60.

)2(  املرجع نف�سه، �س88.

اإل اأنه ل ينتفع به ول يفيد فائدة، وكذلك اإن اختل 

اللفظ جملة وتال�سى مل ي�سح له معنى، لأنا ل جند 

.
)3(

روحا يف غري ج�سم البتة«

يوؤكد ه���ذا الن�س اأن فك���رة مطابقة الق�سيدة 

باجل�سد مل تعد جمرد متثيل عار�س يقدم يف �سياق 

تدي���د مفهوم الن�س ومناق����سة طبيعته البنائية، 

ب���ل اأ�سبحت ت����سوًرا نظرًي���ا واأداة تليلية لإبراز 

خ�سو�سية العمل ال�سع�ري وطبيعة بنائه. فال�سع�ر 

كائ���ن ج�سدي له روح يحي���ا بها وينمو من خاللها، 

وك����ل تفاوت اأو اختالف بينهما ينعك�س على بنيته، 

فيفق���د جماليته وكنهه. ومثلما ميكن احلديث عن 

اأرواح فاترة ونفو�س مري�سة اأو اأج�ساد معوقة اأو بها 

ت�سوه���ات خلقية، وعن ج����سد ب���دون روح، اأو روح 

ب���دون ج����سد، كذلك الأم���ر بالن�سب���ة اإىل ال�سعر، 

ق���د تختل العالقة بن بنيات���ه ال�سوتية-الإيقاعية 

ومكونات���ه الأ�سلوبي���ة الدللي���ة، فتك���ون الق�سيدة 

متناغم���ة الأوزان �ساحرة املو�سيق���ى لكنها فارغة 

املع���اين ب���اردة ال���دللت، وباملقاب���ل ق���د تنطوي 

الق�سي���دة عل���ى �سور بليغة وتخيي���الت بديعة، بل 

ومعان عقيمة مل ي�سبق اإليها، لكن تكون م�ساغة يف 

وزن عرو�سي ل ينا�سبها ويوافق طاقاتها الإيحائية 

والتعبريي���ة. ولذل���ك ف���اإذا مل يتوافق ال����سوت مع 

الدلل���ة، ويتناغم الإيق���اع مع التمثي���ل الفني، لن 

يحدث التخييل لدى املتلق���ي، ولن تكون للق�سيدة 

اأية قيم���ة جمالية، بل �ستكون كروح عليلة يف ج�سد 

ق���وي و�سليم، اأو كج�سد م�سلول بروح مرحة وقوية، 

اأو قد تكون كج�سد بدون روح، وروح بال ج�سد.

عل���ى اأن الناق���د العرب���ي الذي اأح���اط مبجمل 

اجلوانب النف�سية واللغوي���ة والأ�سلوبية والرتكيبية 

)3(  ابن ر�سيق، العمدة، ج1، �س124.
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والإيقاعية للن�س ال�سعري، فوقف عند اآليات تقق 

التالحم والتناغ���م بينها بال�سورة التي تغدو فيها 

الق�سي���دة ككائن ج����سدي ح����سن ال�سمائل جميل 

القوام والأطراف حازم القرطاجني )ت684ه�(، 

ولئ���ن و�سفن���ا اإ�سهامه بالتف���وق، فلي����س لأنه كان 

اأكرثهم بياًنا للعالقة املتماثلة بن اجل�سد وال�سعر 

وتاأكي���ًدا لها فح�سب، بل وكذلك لأنه وظفها �سمن 

مقاربته النقدية املتكامل���ة للن�س ال�سعري، فاأنتج 

بذلك ت����سوًرا ع���رب به عن عم���ق اإدراك���ه لوحدة 

الق�سي���دة وقوة اإحلاحه عليه���ا وت�سبيهه ملكوناتها 

وبنايته���ا باجل����سد، وهو ت�سور تاأت���ى اإليه من دقة 

فهم���ه للفك���رة اليوناني���ة يف هذا الإط���ار، وح�سن 

اإفادت���ه من الت����سورات النقدية العربي���ة ال�سابقة 

علي���ه التي كانت ت�سبه مت���ا�سك الق�سيدة وترابط 

اأجزائها باجل�سد الإن�ساين.

ولعل مما يربز قيمة ت�سوره واأهميته قوله: »اإن 

الأقاويل ال�سعرية يح����سن موقعها من النفو�س من 

حي���ث تختار مواد اللفظ، وتنتق���ى اأف�سلها وتركب 

الرتكي���ب املتالئم املت����ساكل، وت�ستق����سى باأجزاء 

العب���ارات التي ه���ي الألف���اظ الدالة عل���ى اأجزاء 

املع���اين املحت���اج اإليها حت���ى تكون ح�سن���ة اإعراب 

اجلمل���ة والتفا�سيل ع���ن جملة املعن���ى وتفا�سيله، 

يكون التخيل كما قدم���ت، يجب فيه تخييل اأجزاء 

ال����سيء عن���د تخييله حت���ى تت�سكل جملت���ه بت�سكل 

اأج���زاء، فتق���وم �سورته بذل���ك يف اخليال الذهني 

على حد ما هي عليه خ���ارج الذهن، اأو اأكمل منها 

.
)1(

اإن كانت حمتاجة اإىل التكميل«

ل يكت�سي هذا الن�س قيمته واأهميته بالن�سبة اإىل 

مو�سوع بحثنا من كون �ساحبه يوؤكد فيه اأن جمالية 

)1(  حازم القرطاجني، منهاج البلغاء و�سراج الأدباء، �س119.

الق���ول ال�سعري تتاأتى من قدرته على �سياغة عوامل 

فنية بديعة ترك اخليالت وتوؤثر يف النفو�س، واأنها 

تنتج من خ�سائ����س اأ�سلوبية ومميزات تركيبية يف 

البن���اء ال�سعري من قبي���ل ح�سن اختي���ار الألفاظ، 

وانتقاء الرتاكيب، وجودة البن���اء، وتناغم الأجزاء 

واتادها، بل اإن اأهميته وقيمته النظرية واملنهجية 

والتطبيقي���ة تتاأتى من ربطه البناء ال�سعري بت�سور 

اأفالط���ون لت�سوي���ر �سورة الإن����سان، فق���د اقتب�س 

مبا�سرة بعده ن�سا له يقول فيه: »وقد قال اأفالطون 

يف كت���اب ال�سيا�سة له: »اإن���ا ل نلوم م�سوًرا اإن �سور 

�سورة اإن����سان فجع���ل جمي���ع اأع�سائ���ه عل���ى غاية 

احل����سن، فنقول له اإنه لي�س ميك���ن اأن يكون اإن�سان 

على هذه ال�سورة، وذل���ك اأن املثال ينبغي اأن يكون 

كاماًل. واأما �سائر الأ�سياء التي هو لها مثال فح�سنها 

.
)2(

بقدر م�ساركتها لذلك املثال«

وحن متابعة ت�سورات حازم القرطاجني للبناء 

ال�سع���ري ننته���ي اإىل اأنه���ا كان���ت دقيق���ة وعميقة، 

وتنطل���ق من مفه���وم خ���ا�س للن�س عام���ة والن�س 

الأدب���ي خ���ا�سة، وه���و مفهوم يق���وم عل���ى مراعاة 

عالقات التنا�سب بن مكونات الق�سيدة واأجزائها، 

وينظ���ر اإليه���ا بو�سفه���ا عم���ال ت�سويري���ا، فيقارن 

طريقة انتظام بنياته���ا وعنا�سرها باجل�سد، �سواء 

كان هذا اجل�سد حيوانيا اأم ب�سريا، بل وحتى ج�سدا 

 .
)3(

تخييليا لدمية اأو �سورة �سخ�س يف املراآة اأو املاء

فال�سع���ر -بو�سفه خطاب���ا جماليا ي�سته���دف اإثارة 

التخيي���الت يف النف����س- يقت����سي اختي���ار بنيات���ه 

الأ�سلوبي���ة والرتكيبي���ة املالئم���ة ملو�سوع���ه الفني، 

وترتيبه���ا والتاأليف بينها باأ�سل���وب متنا�سب يتكامل 

فيه ال�سكل البنائي مع املحتوى الت�سويري.

)2(  املرجع نف�سه.

)3(  املرجع نف�سه، �س127-126.
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وحن ننعم النظر يف منهاج حازم القرطاجني 

ننتهي اإىل اأن مقاربت���ه للبنية اللغوية للق�سيدة مل 

تنف�سل عن النظ���ر اإليها بو�سفها ج�سًدا اإبداعيا، 

ولئ���ن كان ق���د اأك���د �سرورة العناية ب���كل اأجزائها 

ومكوناته���ا، فق���د ظ���ل يوظ���ف جملة م���ن الدوال 

امل�ستم���دة من معجم ج�سداين، وهي دوال تربز اأن 

اأحكام���ه النقدية وجهتها روؤي���ة اجل�سدانية عميقة 

وثابت���ة، وذل���ك من قبي���ل »راأ�س الف����سل« و»راأ�س 

، بل اإننا 
)1(

ال���كالم« و»روؤو�س الف�سول ووجوهه���ا«

نراه ي�سب���ه اأجزاء من الق�سي���دة ببع�س الأع�ساء 

اجل�سدية لالإن����سان اأو احليوان، وهو ما يت�سح من 

قوله: »وت�سن ال�سته���اللت واملطالع من اأح�سن 

�سيء يف ه���ذه ال�سناع���ة  اإذ هي الطليع���ة الدالة 

على ما بعدها املتنزلة من الق�سيدة منزلة الوجه 

والغرة، تزي���د النف����س بح�سنها ابتهاج���ا ون�ساطا 

لتلق���ي ما بعده���ا اإن كان بن�سبة م���ن ذلك، ورمبا 

غطت بح�سنها على كثري من التخوُّن الواقع بعدها 

.
)2(

اإذا مل يتنا�سر احل�سن فيما َوِلَيها«

والواق���ع اأن القرطاجن���ي ا�ستط���اع اأن ي����سوغ 

ت����سورا دقيق���ا وعميق���ا لطريق���ة بن���اء الق�سيدة 

وترتيب ف�سولها، جتاوز من خالله تليالت كثري 

من النقاد ال�سابقن، وارتقى بنظرته للق�سيدة اإىل 

م�ستوى كلي، متخًذا اإّياها ج�سدا تخييلًيا، وموؤكًدا 

الرتابط الع�سوي الوثيق بن ف�سولها واأبياتها من 

جه���ة، واأغرا�سه���ا ومعانيها من جه���ة ثانية. ولئن 

كان ذل���ك قد ات����سح يف ما �سبق، فاإن���ه يتاأكد من 

قوله: »فالذي يجب اأن يعتمد يف اخلروج من غر�س 

اإىل غر�س اأن يكون الكالم غري منف�سل بع�سه من 

)1(  املرجع نف�سه، �س �س310-298-291-289.

)2(  حازم القرطاجني، منهاج البلغاء و�سراج الأدباء، �س309.

بع�س، واأن يحتال يف ما ي�سل بن حا�سيتي الكالم 

ويجم���ع بن ط���ريف القول حتى يلتق���ي طرفا املدح 

والن�سي���ب اأو غريهما من الأغ���را�س املتباينة التقاء 

حمكًم���ا، فال يختل ن����سق الكالم ول يظه���ر التباين 

يف اأجزاء النظام؛ ف���اإن النفو�س وامل�سامع اإذا كانت 

متدرج���ة م���ن فن م���ن ال���كالم اإىل ف���ن م�سابه له، 

ومنتقل���ة من معنى اإىل معنى من���ا�سب له، ثم انتقل 

به���ا من فن اإىل ف���ن مباين له من غري جامع بينهما 

ومالئ���م بن طرفيهم���ا وجدت الأنف����س يف طباعها 

نفوًرا م���ن ذلك ونبت عن���ه )…( وكذلك النفو�س 

والأ�سم���اع اإذا قرعها املديح بع���د الن�سيب دفعة من 

غري توطئة لذل���ك، فاإنها ت�ستع�سي���ه ول ت�ست�سهله، 

وجتد نبوة ما يف انتقالها اإليه من غري احتيال وتلطف 

يف ما يجم���ع بن حا�سيتي الكالم وي�سل بن طرفيه 

.
)3(

الو�سل الذي يوجد للكالم به ا�ستواء والتئام«

ومم���ا ل �سك في���ه اأن نظرة ح���ازم القرطاجني 

للعالق���ة بن ال�سعر واجل����سد، ومقاربت���ه املفهومية 

للن�س كانت دقيقة وعميقة، ومتكاملة، فعالوة على 

اأن���ه تناول كل العنا�سر ال�سعري���ة واملكونات الن�سية 

الت���ي تق���ق لق�سي���دة ن�سيته���ا، ا�ستع���اد ال�سبكة 

املفهومية للن�س فوظف كل امل�سطلحات والإبدالت 

املرتبطة به���ا توظيفا يربز قيم���ة الن�س وحمدداته 

اللغوي���ة والأ�سلوبية واجلمالية، وهو ما جعل اإ�سهامه 

يتميز عن كل الإ�سهامات ال�سابقة.

خامتة

ات����سح م���ن خ���الل متابع���ة مفه���وم الن�س يف 

ال���رتاث النقدي والبالغ���ي عند الع���رب اأنه يقوم 

على جملة خ�سائ�س وحم���ددات اأبرزها ارتباطه 

)3(  املرجع نف�سه، �س319-318.
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ب�سبكة مفهومية غني���ة ومتعددة متثلها العديد من 

الكلم���ات وامل�سطلح���ات الت���ي عددناه���ا اإبدالت 

للمفه���وم، والت���ي ت����سري –بالرغ���م م���ن تعدده���ا 

وت�سابكها- اإىل جملة خ�سائ�سه اللغوية ومميزاته 

الأ�سلوبية وعنا�سره الرتكيبية التي ي�ستحيل تقق 

�سفته الن�سية يف غيابها.

ولعل اأهم خا�سة ميزت الت�سور املفهومي للن�س 

عند العرب وعيهم منذ بواكري ت�سكل فكرهم النقدي 

باأهمية ترابط الق�سيدة ومتا�سك اأبياتها واأ�سطرها 

ال�سعرية، وهو وعي مل نلم�سه من خالل م�سطلحات 

الن����سج، وال�سب���ك، والق���ران، والديب���اج، وامل�ساكلة 

فح�سب، بل وقفنا عنده عرب متابعة ت�سورهم ملفهوم 

الق�سيدة و�سروط بنائها ومراحل تطورها، مما دل 

دللة قاطعة عل���ى ر�سوخ الوعي الن�سي لديهم منذ 

حلظات متقدمة يف اجلاهلية.

عل���ى اأن اأبرز ت����سور طب���ع مفهومه���م للن�س 

ال�سع���ري ت�سبيهه���م ل���ه باجل����سد، بحي���ث ع���ّدوا 

الق�سي���دة ج�سًدا تخييلًيا مياثل اجل�سد الإن�ساين، 

ومل يكن هذا الت�سبيه حمكوما بروؤية تخييلية ذات 

غاي���ة اإمتاعية، ولكنه كان موجه���ا بت�سور جمايل 

وروؤي���ة نقدي���ة للن�س ال�سعري، م���ن حيث هو ن�س 

حمكوم بن�سق بنائي خا�س وغاية فنية متميزة.

وانطالقا من كل ما �سبق ميكن القول اإن مفهوم 

الن�س يف ال���رتاث النقدي عند العرب كان يتحدد 

ب�سكل���ه البنائي، وخ�سو�سيت���ه اللغوية، ومميزاته 

ووظائف���ه  الرتكيبي���ة،  وعن���ا�سره  الأ�سلوبي���ة، 

اجلمالي���ة، وقد حر�س النق���اد والبالغيون العرب 

على التنبيه اإىل هذه العنا�سر وتاأكيدها مب�ستويات 

و�سيغ تولت بتحول خطابهم ون�سجه.
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بنية االعتراض في الشعر العربيِّ القدمي
صال لرومان جاكبسون« ة االتِّ »دراسة في ضوء نظريَّ

الدكتور �شامل عبد الرب ال�شلفي

جامعة عدن – اليمن

امللخ�س

ةحُ التعام���ِل مع الن�سِّ القدمي. ونحن نعتقد اأنَّ  ِة يف النقد احلديث هي كيفيَّ اإن اإح���دى امل�س���كالِت الأ�سا�سيَّ

ة التي تناأى بالناق���د – قدر امل�ستطاع – عن  ال�سبي���ل املحُْثل���ى لقراءة الن�سِّ القدمي الت���زامحُ املناهج املو�سوعيَّ

م الدرا�سات  ة والأفكار ال�سابقة واملقولت اجلاهزة. ويف هذا الإطار تقدِّ ة والآراء ال�سخ�سيَّ ليَّ النطباعات الأوَّ

ة التي تنادياِن بها. ًة كلَّما التزم اأ�سحابحُهما باملو�سوعيَّ ة اإجنازاٍت مهمَّ ة والأ�سلوبيَّ البنيويَّ

ية ه���ذه النظريَّة يف الحتفاء بها يف  وق���د وق���ع اختيارنا على نظرية الت�سال عند رومان جاكب�سون لأهمِّ

كت���ب النقد احلديث، فال يكاد كتاب نقديٌّ معا�سر يخلو من ذكرها. لكنَّ هذا الهتمام انح�سر يف اجلانب 

ة، وهو ما اأف�سى  النظريِّ الذي يذكر عنا�سر التِّ�سال ووظائَفها والرتكيِز يف اآخر الأمر على الوظيفة ال�سعريَّ

اإىل اأن يغدو الكالم عنها مكروًرا ل جديد فيه �سوى تنوُّع امل�سطلحات وا�سطراب الرتجمات!

الكلمات املفاتيح

العرتا�س – ال�سعر العربي القدمي – نظرية الت�سال – النقد احلديث.
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Objection structure in ancient Arab poems 

Salam Abdl rab Al Salafi

Aden-University –Yemen

Abstract
One of the main issues that faces modern Arabic criticism is how to approach ancient 

Arabic poems. We believe that the perfect way to read old classic text is by applying 
objective methods as much as possible from the critic personal opinion and personal 
impressions, preconception.

In the frame the structures studies and stylistic, there are accomplishments if the critic 
showed a good commitment as it is required.

We chose Roman Jacobson «the communication theory «as it is important and it has 
been used and applied in many criticism studies and books, but we noticed this was 
excluded in theoretical perspective, such as communication and functional elements, 
and it always focuses on the poetic function. This makes the theory more repeated with 
various terms and disturbance translation.

KeyWords

modern,  Arabic,  criticism, communication, preconception, structure, poems 
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مة مقدِّ

ِة يف النقد احلديث  اإحدى امل����سكالِت الأ�سا�سيَّ

ةحُ التعامِل مع الن�سِّ القدمي. ونحن نعتقد اأنَّ  هي كيفيَّ

ال�سبيل املحُْثلى لقراءة الن�سِّ القدمي التزامحُ املناهج 

املو�سوعيَّة التي تناأى بالناقد -قدر امل�ستطاع- عن 

���ة والأفكار  ���ة والآراء ال�سخ�سيَّ ليَّ النطباع���ات الأوَّ

م  ال�سابقة واملقولت اجلاهزة. ويف هذا الإطار تقدِّ

ًة كلَّما  ة اإجنازاٍت مهمَّ ة والأ�سلوبيَّ الدرا�سات البنيويَّ

ة التي تنادياِن بها. التزم اأ�سحابحُهما باملو�سوعيَّ

اأح���د  )1982م(  جاكب����سون  روم���ان  ويع���دُّ 

ة  كب���ار النق���اد الل�سانن الذين جمعوا ب���ن البنيويَّ

ته  والأ�سلوبيَّة يف منطقة )ال�سعريَّة(، وكانت نظريَّ

يف التِّ�سال اللغويِّ اأ�سهَر اإجنازاته، فقد جتاوزت 

حدوَد الل�سانيَّات والنقد الأدبيِّ و�سار كلُّ منت�سبي 

���ة لتخدم  ف���ون هذه النظريَّ ���ة يكيِّ العل���وم الإن�سانيَّ

حقولهم املعرفيَّة.

���ة يف الحتفاء  ي���ة ه����ذه النظ�ريَّ وتنعك����س اأهمِّ

بها يف كتب النقد احلدي���ث، فال يكاد كتاب نقديٌّ 

مع���ا�سر يخل���و م���ن ذكرها. لك���نَّ ه���ذا الهتمام 

انح����سر يف اجلانب النظريِّ ال���ذي يذكر عنا�سر 

����سال ووظائَفها والرتكيِز يف اآخ���ر الأمر على  التِّ

���ة، وه���و ما اأف����سى اإىل اأن يغدو  الوظيف���ة ال�سعريَّ

ال���كالم عنه���ا مك���روًرا ل جدي���د في���ه �سوى تنوُّع 

امل�سطلحات وا�سطراب الرتجمات!

ل اإىل ج�سد نظريٍّ  ة تتح���وَّ كادت ه���ذه النظريَّ

ل روح في���ه، ب�سب���ب ع���دم ا�ستثماره���ا يف درا�سة 

ا َتِعدحُ  الن�سو�س ا�ستثم���اًرا �ساماًل، على الرغم ممَّ

به م���ن نتائج عل���ى م�ست���وى التطبيق، ف���كان هذا 

البح���ث حماولة لالإفادة م���ن النظريَّة تطبيًقا بعد 

اأن ا�ستحُهلكت على امل�ستوى النظرّي.

���ة  وق���د وق���ع اختيارن���ا لتطبي���ق ه���ذه النظريَّ

���زة، هي بني���ة العرتا�س،  ���ة متميَّ على بني���ة لغويَّ

واخرتن���ا درا�سته���ا يف الن����س ال�سع���ريِّ العرب���يِّ 

ا�سي، من  الق���دمي من الع�س�ر اجلاهلي حّت���ى العبَّ

خ���الل مناذجه���ا الأكرث ت���داوًل يف كت���ب البالغة 

والنق���د والأدب. و�سبب اختيارنا ه���ذه البنية اأنَّها 

تتَّ�سف بالآتي :

اإنَّها بنية ق�سرية، وهذا ي�ساعد على ال�سيطرة  1 - 

على املنت من جهة، وينا�سب ق�سر هذا البحث 

من اجلهة الأخرى.

ظ���ر اإليها  ه���ا بني���ة غريب���ة يف و�سطه���ا، فنحُ اإنَّ 2 - 

ة وبن���اًء غري اأ�سيل يف  بو�سفه���ا حاًل ا�ستثنائيَّ

ت فرًعا عل���ى اأ�سل وبنيًة  ���دَّ هذا ال���و�سط، وعحُ

م. وتوِّجت  َد متمِّ ثانويَّة يف بنية رئي����سة، وجمرَّ

�سعت بن  ���ة اليوم ب���اأن وحُ يَّ ه���ذه الغرب���ة الن�سِّ

زلت عن باقي الكالم.  معرت�ستن )-... -( فعحُ

كلُّ هذا دفعنا اإىل التعاطف معها، وهو تعاطف 

. ينتهي مع بدء التناول العلميِّ

ه���ا مل تظ -بح�سب علمنا- بتناول معا�سر  اإنَّ 3 - 

يك�سف ع���ن قيم جدي���دة فيه���ا، �سوى درا�سٍة 

اجلمل���ة  فيه���ا  در�ست  دحم���ون(  ل�)كاهن���ة 

.
)1(

ة التداوليَّة العرتا�سيَّة يف �سوء النظريَّ

وق���د ق�سمنا هذا البحث عل���ى الوظائف ال�ستِّ 

منا مبدخل  التي تقوم عليها نظريَّة جاكب�سون، وقدَّ

يتن���اول -يف اإيجاز- ظاهرة الع���رتا�س يف بع�س 

امل����سادر القدمية، واأبدينا راأًي���ا يف الظاهرة قبل 

 – الأدبّي  ودللتها يف اخلطاب  بنيتها  ة  العرتا�سيَّ اجلملة  دحمون،  .كاهنة    )1(

ة التداوليَّة. درا�سة يف �سوء النظريَّ
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ا-  تن���اول الوظائ���ف. ثم تناولن���ا -يف اإيج���از اأي�سً

����سال عند جاكب����سون. واحلر�س على  ة التِّ نظريَّ

الإيجاز هنا يعود اإىل كون احلديث عن العرتا�س 

ة التِّ�سال مبذوًل يف كتب كثرية، فال حاجة  ونظريَّ

اإىل اإثقال البحث بتف�سيل احلديث عنهما.

���ا يف الوظائف ال�ستِّ -وهي �سلب البحث-  واأمَّ

ف الوظيفة، ث���مَّ ننتق���ل �سريًعا اإىل  ا نع���رِّ فق���د كنَّ

النظ���ر يف ح�سورها يف بنية الع���رتا�س، ذاكرين 

نة  ق الوظيف���ة املعيَّ اأه���مَّ الظواه���ر الالفتة يف تقُّ

���ا نتمثَّل بال�سع���ر العربيِّ  يف بني���ة العرتا�س. وكنَّ

الق���دمي، مفيدين -اأحياًنا- م���ن تعليقات القدماء 

ا نق�سنا  و�سروحهم، م���ن دون الت�سليم به���ا، فرمبَّ

حن���اه على  م���ن اأقوالهم ق���وًل، اأو وافقن���اه، اأو رجَّ

اآخ���ر. وهذه ال�ست�ساءة بكالم القدماء اأمر �سديد 

ية، وه���و اأحد الأ�س�س الت���ي ينبغي اأن ت�ستند  الأهمِّ

ه. اإليها قراءة الن�سِّ القدمي وفهمحُ

ة  ا حري�سن يف اأثناء تناول الأبيات ال�سعريَّ وكنَّ

ل  ا نف�سِّ عل���ى تخريجها من امل����سادر املوثوقة، وكنَّ

قة  التخري���ج من دواويِن اأ�سحابه���ا ول �سيَّما املحقَّ

منه���ا، كلَّم���ا ا�ستطعنا اإىل ذل���ك �سبي���اًل. وتوثيق 

الن�سِّ وتقي���ق ن�سبته اإىل قائل���ه اأ�سا�س اآخر من 

.
)1(

اأ�س�س قراءة الن�س القدمي وفهِمه

ا نذكر �سني وفيات الأعالم يف املنت عقب ذكر  وكنَّ

نا يف  ة الأوىل، زيادًة يف التوثيق، ومعتمدحُ العلم يف املرَّ

.
)2(

ِرْكلي ذلك كتابحُ الأعالم خلري الدين الزِّ

ث���مَّ ختمنا ه���ذا البحث بع���ر�س اأه���مِّ النتائج 

والتو�سيات، ثمَّ الهوام�س.

د حما�سة عبد اللطيف، كيف نقراأ الن�سَّ القدمي، جملَّة جذور،  )1(  ينظر، حممَّ

ج21، مج9 �س47.

ِرْكلي )خري الدين بن حممود(: الأعالم. )2(  الزِّ

ل  مدخل نظرّي املحور الأوَّ

الع���رتا�س ه���و اأح���د اأ�سكال الإطن���اب، وق���د 

���ه »اأن يوؤت���ى يف  ف���ه القزوين���يُّ )739-ه����( باأنَّ عرَّ

اأثن����اء الك�����الم اأو ب���ن كالم���ن متَّ�سل���ن معنى، 

 .
)3(

بجملة اأو اأكرث ل حملَّ لها من الإعراب؛ لنكتة«

دت كتب البالغ���ة النكت اأو الأغ���را�س التي  وح���دَّ

يه���ا الإطن���اب بالع���رتا�س، فذك���رت منه���ا،  يوؤدِّ

ر، والتعظيم،  التنزي���ه، والدعاء، والتنبيه، والتح�سُّ

ال�سب���ب،  وبي���ان  وال�ستعط���اف،  والتخ�سي����س، 

.
)4(

واملدح

مه اب���ن الأثري )637ه����( اإىل ق�سمن  وق���د ق�سَّ

»اأحدهم���ا ل ياأتي يف ال���كالم اإل لفائدة، وهو جاٍر 

جم���رى التوكي���د. والآخ���ر، اأن ياأت���ي يف ال���كالم 

��ا اأن يكون دخول���ه فيه كخروجه  لغري فائ���دة، فاإمَّ

ا ويف معناه  ���ا اأن يوؤث���ر يف تاأليف���ه نق����سً من���ه، واإمَّ

.
)5(

ف�ساًدا«

اإزاء  فرقت���ن  هن���اك  اأنَّ  القزوين���يُّ  وي���رى 

الع���رتا�س، فرقة »ل ت�سرتط في���ه اأن يكون واقًعا 

يف اأثن���اء كالم اأو بن كالم���ن متَّ�سلن معنى، بل 

ز اأن يقع يف اآخر كالم اأو يلي���ه غريحُ متَّ�سل به  جت���وِّ

معنى... وفرقة ت�سرتط فيه ذلك لكن ل ت�سرتط اأن 

. وهذا الختالف 
)6(

يك���ون جملة اأو اأكرث من جملة«

اأف����سى اإىل تداخ���ل الع���رتا�س  ب���ن الفريق���ن 

ة اأخ���رى كالتذيي���ل والتتميم  مب�سطلح���ات بالغيَّ

د بن عبد الرحمن(، الإي�ساح يف علوم البالغة،  )3(  القزوينّي )اأبو عبد اهلل، حممَّ

ج1، �س313.

)4(  ينظر، اأحمد مطلوب، معجم امل�سطلحات البالغيَّة وتطوُّرها، ج1، �س246-

247؛ عبد العزيز عتيق: علم املعاين، �س194 وما بعدها.
د(، املثل ال�سائر يف اأدب الكاتب  )5(  ابن الأثري )�سياء الدين، ن�سر اهلل بن حممَّ

وال�ساعر، ج3، �س41.

)6(  القزوينّي، الإي�ساح، ج1، �س317.
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والتكميل، لكن القزوينيَّ ق���د ح�سم الأمر بتعريف 

العرتا�س على النحو ال�سابق، وهو التعريف الذي 

ا�ستقرَّ يف البالغة العربيَّة.

رات النحو العربيِّ اأنَّ جملة العرتا�س  ومن مقرَّ

، ولذلك و�سفتها بع�سحُ 
)1(

ل حم���لَّ لها من الإعراب

. ويف نظرنا، تقع الف�سلة 
)2(

امل�سادر باأنَّها »ف�سلة«

يٍة اأكرب يف  ف املتكلِّم، فتعربِّ عن حرِّ يف جمال ت�سرُّ

ية تقلُّ اأو تنعدم يف  الختيار والتوزيع، وه���ذه احلرِّ

ْن امل�سند وامل�سند اإليه. ركني اجلملة الأ�سا�سيَّ

عل���ى ه���ذا الأ�سا�س، تقع اجلمل���ة العرتا�سيَّة 

���ة كان  ي���ة، وم���ن الناحي���ة العمليَّ يف جم���ال احلرِّ

الع���رتا�س م���ن الو�سائل الت���ي ك�سر به���ا ال�ساعرحُ 

���ة. ول يخفى ما يف  ة والنقديَّ ة القوان���ن اللغويَّ حدَّ

امل�سطل���ح نف����سه »الع���رتا�س« م���ن دلل���ة عل���ى 

ية. فبالعرتا�س  د والتوق اإىل احلرِّ الرف�س والتمرُّ

د ال�سعراء -من جه���ة- على قوانن اللغة التي  مترَّ

تفر�س نوًعا من الرتاتب واللت�ساق بن العنا�سر 

���ة؛ فك����سروا ه���ذا الرتات���ب، وف�سل���وا ب���ن  اللغويَّ

. وم���ن اجلهة الأخرى، 
)3(

َل���ْن اأو املتطاِلَبن املتَّ�سِ

د ال�سع���راء على بع����س قواع���د ال�سع���ر التي  مت���رَّ

اد وحاولوا فيه���ا تر�سيخ منهج  فر�سها بع����س النقَّ

 ،
)4(

���ة والدلليَّة ا�ستق���الل البي���ت بوحدته الرتكيبيَّ

د يف متديد ال���كالم عن طريق  وجتلَّ���ى هذا التم���رُّ

الع���رتا�س يحُرجاأ معه العن����سر الثاين يف اجلملة 

د، عبد اهلل بن يو�سف(، مغني اللبيب عن كتب  )1(  ينظر: ابن ه�سام )اأبو حممَّ

يف  تف�سيل   )521( اإىل  يليها  وما  ال�سفحة  هذه  ويف  �س506.  الأعاريب، 

اأ�سكال العرتا�س ومعانيه مع �سواهد قراآنيَّة و�سعريَّة.

)2(  ابن اأبي احلديد )اأبو حامد، عبد احلميد بن هبة اهلل(، �سرح نهج البالغة، 

ج9، �س32

)3(  ينظر، ابن ه�سام: مغني اللبيب، �س521.

ة العربيَّة، �س192. )4(  جمال الدين بن ال�سيخ: ال�سعريَّ

ما يع���رف  وه���و  الت���ايل،  البي���ت  اإىل  املع���رَت�سة 

.
)5(

بالت�سمن اأو التعلُّق

ة التِّ�سال لرومان جاكب�سون فتقوم  ا نظريَّ واأمَّ

���ة ات�سال لغ���ويٍّ ل بدَّ لها  عل���ى فك���رة اأنَّ اأيَّة عمليَّ

م���ن توافر �ستَّة عن���ا�سر هي، امل���ر�ِسل، والر�سالة، 

 .
)6(

ن واملر�َسل اإليه، وال�سياق، وقناة التِّ�سال، وال�سَّ

���د كلُّ عن����سٍر م���ن ه���ذه العن���ا�سر وظيف���ًة،  ويولِّ

ة،  ل �ستُّ وظائف هي على التوايل، التعبرييَّ لتت����سكَّ

���ة، والنتباهيَّة،  ���ة، واملرجعيَّ ���ة، والتاأثرييَّ وال�سعريَّ

.
)7(

وامليتالغويَّة

هذه الوظائف ال�ستُّ ل بدَّ من اأن تكون حا�سرة 

يف كلِّ ر�سال���ة لغويَّة، لكنَّ هذا احل�سور يتفاوت يف 

درجته؛ مبعنى اأنَّ هناك وظيفًة تكون هي املهيمنة 

عل���ى الر�سالة، فتطبعه���ا بطابعها ال���ذي مينحها 

متيُّ���ًزا من باقي الر�سائل، وهن���ا ينبغي التنبُّه اإىل 

ة للوظائ���ف الأخرى يف هذه  اأنَّ »امل�ساهم���ة الثانويَّ

ن بعن  الر�سائل ينبغي اأن ياأخذه���ا الل�ساينُّ املتمعِّ

.
)8(

العتبار«

بن  اأحمد  علي،  )اأبو  املرزوقّي  يف:  الآتين  ْن  الن�سَّ ذلك  على  مثاًل  ينظر    )5(

د(، �سرح ديوان احلما�سة، ج1، �س130 وج، �س171: حممَّ

ْعدي: ب ال�سَّ ار بن امل�سرِّ قول �سوَّ

ن بي زماين على اأْن قد تلوَّ فلو �ساألْت �َسَراَة احليِّ �َسْلمى 

-- 

واأعدائ�ي، فكلٌّ ق�د بالن�ي ها ذوو اأح�ساب قومي  خلربَّ

وقول مالك بن حزمي:

ام ما ل�سَت تعلمحُ  ْبدي لك الأيَّ ْنبيتحُ – والأيَّام ذاتحُ جتارٍب    وتحُ
حُ
اأ

حُ �ه    وَيْثني عليه احلمَد وهو مذممَّ باأنَّ ثراَء املاِل ينف�عحُ ربَّ

ي )عبد ال�سالم(:  )6(  ينظر، جاكب�سون )رومان(، ق�سايا ال�سعريَّة، �س27؛ امل�سدِّ

ة والأ�سلوب، �س157؛ �سالح ف�سل، علم الأ�سلوب مبادئه واإجراءاته،  الأ�سلوبيَّ

�س154.

والأ�سلوب،  ة  الأ�سلوبيَّ ي:  امل�سدِّ �س33؛  ال�سعريَّة،  ق�سايا  جاكب�سون،  ينظر:    )7(

�س158؛ �سالح ف�سل: علم الأ�سلوب، �س157.

)8(  جاكب�سون، ق�سايا ال�سعريَّة، �س28.
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املحور الثاين الدرا�سة التطبيقيَّة

ب ترتيب الوظائف  مبقت�سى النظريَّة، كان يتوجَّ

ح����سب ت�سل�سلها يف خطاطة جاكب����سون امل�سهورة، 

وه���و الرتتيب الذي اعتمدن���اه يف املدخل النظرّي. 

لنا يف اجلانب التطبيقّي، وا�ستناًدا  ولكْن ما اإن توغَّ

اإىل التحلي���ل ال���ذي قمن���ا ب���ه للوظائ���ف يف بني���ة 

الع���رتا�س؛ حتَّى اأعدنا ترتي���ب الوظائف بح�سب 

ة ح�سورها يف بنية العرتا�س. هيمنتها وقوَّ

1- الوظيفة النتباهيَّة

هي الوظيفة املتولِّدة من قناة التِّ�سال، َترْبز يف 

تحُها اإقامة التوا�سل ومتديده  نوع من الر�سائل »مهمَّ

���ا اإذا كانت دورة  ���د ممَّ ���ف للتاأكُّ اأو ف�سم���ه، وتوظَّ

ف لإث���ارة انتباه املخاطب  الكالم ت�ستغ���ل... وتوظَّ

. ويرى الدكتور 
)1(

د من اأنَّ انتباهه مل يرتخ« اأو التاأكُّ

ي هذه الوظيفة،  ي اأنَّ اأبرز الأدوات التي توؤدِّ امل����سدِّ

.
)2(

التاأكيد والتكرار والإطناب

ة يف بني���ة  اإنَّ فك���رة التمدي���د ح���ا�سرة بالق���وَّ

اإنَّ الع���رتا�س ه���و -يف  الع���رتا�س م���ن حي���ث 

د التوا�سل، وهو متديد  الأ�سل- بني���ة اإطنابيَّة متدِّ

���ه ياأتي قبل متام املعنى  مث���ري لنتباه املخاَطب؛ لأنَّ

ه اأتى بعد متامه  ة، ولو اأنَّ فيلتفت اإليه املخاطب بالقوَّ

–كما يف اأنواع الإطناب الأخرى– ملا �سمن املتكلم 
انتباه املخاَطب؛ اإذ يكون املخاَطب قد اأخذ فائدته 

م���ن الكالم ومل يع���د يف حاجة اإىل �سم���اع املزيد. 

���ة عندما  ويتجلَّ���ى التمدي���د يف البني���ة العرتا�سيَّ

هما يف بي���ٍت والآخرحُ يف  تع���رت�س بن جزاأي���ن اأحدحُ

)1(  جاكب�سون، ق�سايا ال�سعريَّة، �س30.

ة والأ�سلوب، �س160. ي، الأ�سلوبيَّ ينظر، امل�سدِّ  )2(

البي���ت الذي يليه، وهي ظاهرة ذات ح�سور وا�سح 

يف ال�سع���ر العربيِّ القدمي، ن�سرب مثاًل عليها قول 

يزيد بن احلكم )105ه�(،

الل���بِّ  ل���ذي  ه���ا  بحُ ي����سر  بدرحُ – والأمث���الحُ  ي���ا 

احلكيمحُ –

.
)3(

دٍّ ل يدومحُ ه ما خري وحُ ْم للخليل بودِّ دحُ

فق���د اعرت�ست اجلملة »والأمثال ي�سربها لذي 

الل���بِّ احلكي���م« بن الن���داء »يا ب���در« وجوابه »دم 

ه«، وعلى الرغ���م من طول هذه اجلملة  للخلي���ل بودِّ

ا املعنيُّ هو �سدر  فاإنَّها لي�ست املعنيَّة بالكالم، واإمنَّ

ه« وما يليه من اأمثال  البيت الث���اين »دم للخليل بودِّ

وحكم ون�سائ���ح يف الأبيات التالية له، وما اجلملة 

ية الكالم التايل لها،  ة اإل تنبيه على اأهمِّ العرتا�سيَّ

وقد التفت املرزوقيُّ 421ه� اإىل الوظيفة التنبيهيَّة 

ه بهذا العرتا�س على  لهذا العرتا�س، فقال، »ونبَّ

ةحُ حكي���م، واأنَّ اللبيب العاقل ياأخذ  ت���ه و�سيَّ اأن و�سيَّ

.
)4(

ب« بها ويتاأدَّ

واأم���ا فك���رة تاأكيد الت���وا�سل فه���ي اأ�سا�سيَّة يف 

���ى يف بع�س  ه���ا ت�سمَّ ه���ذه الوظيف���ة، اإىل درج���ة اأنَّ

. وه���ي ماثل���ة يف 
)5(

���ة املراج���ع الوظيف���ة التاأكيديَّ

بنية العرتا�س، وقد التف���ت اإليها القدماء، فقال 

، »واجلمل املعرِت�سة بن اأنواع الكلم تفيد  املرزوقيُّ

، وقال ابن الأثري 
)6(

فيه���ا التاأكيد وتقيق معانيها«

ل من اأنواع العرتا�س  ث عن الن���وع الأوَّ وه���و يتحدَّ

ال���ذي ل ياأت���ي يف ال���كالم اإل لفائ���دة، »وه���و جاٍر 

)3(  املرزوقّي، �سرح ديوان احلما�سة، ج2، �س1190.

)4(  املرجع نف�سه، ج2، �س1190.

)5(  ينظر: �سالح ف�سل، علم الأ�سلوب، �س156.

)6(  املرزوقّي، �سرح ديوان احلما�سة، ج2، �س1054.
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. وق���ال املرزوق���يُّ معلًِّقا على 
)1(

جم���رى التوكي���د«

َبْيدّي  الع���رتا�س يف بيت عمرو بن معدي كرب الزُّ

)21ه�(:

ْردا يَت بحُ دِّ لي�س اجَلَمالحُ مِبْئَزٍر -فاعلْم- واإْن رحُ

 ،
)2(

د ب���ه الكالم« »قوله »فاعل���م« اعرتا�س تاأكَّ

فجعل وظيفة العرتا�س تاأكيديَّة �سرًفا.

ي الوظيفة  لق���د وجدنا اأنَّ بنية الع���رتا�س توؤدِّ

ة من خالل خرق  ة والفعل، فبالقوَّ ���ة بالقوَّ النتباهيَّ

من���ط الرتكيب باإقحام بنيٍة يف اأثن���اء بنية اأخرى، 

ي م���ن كالم اإىل  ف����سي اإىل التفات املتلقِّ وه���و ما يحُ

كالم، ولذل���ك وق���ع التداخ���ل يف ال�سطالح عند 

ا بالفعل  . واأمَّ
)3(

القدم���اء بن اللتفات والعرتا�س

فمن خالل التعبريات القائمة يف بنية العرتا�س، 

وهو ما مل�سناه يف الأمثل���ة ال�سابقة وما �سنلم�سه يف 

الأمثلة التالية.

���ة ف���اإنَّ الوظيف���ة  وا�ستن���اًدا اإىل ه���ذه الثنائيَّ

���ة هي الوظيف���ة الأكرث هيمن���ة على بنية  النتباهيَّ

د ذلك اأنَّ كثرًيا من اأمثلة العرتا�س  العرتا�س. يوؤيِّ

كان���ت مفرغة م���ن الإحالة، فكرثت فيه���ا اأ�ساليب 

ي،  الإن�ساء كالنداء والدعاء والأمر والق�سم والتمنِّ

وكث���ري م���ن ه���ذه الأ�ساليب تق���وم عل���ى العبارات 

���ة التي ت�سيع عندما يك���ون هناك ت�سديد  الطقو�سيَّ

ْخَل�سها 
َ
ها م���ن الإحالة اأ وغحُ رحُ . وفحُ

)4(

����سال على التِّ

للتنبي���ه؛ مبعن���ى اأنَّ بنية الع���رتا�س ل تاأتي لأداء 

املعنى واإمنا للتنبيه اإىل املعاين املوجودة حولها.

)1(  ابن الأثري، املثل ال�سائر، ج3، �س41.

)2(  املرزوقّي، �سرح ديوان احلما�سة، ج1، �س174.

)3(  ينظر، ابن ر�سيق )اأبو علي، احل�سن بن ر�سيق(، العمدة يف حما�سن ال�سعر 

واآدابه ونقده، ج2، �س45.

)4(  ينظر، جاكب�سون، ق�سايا ال�سعريَّة، �س30.

اد والبالغيُّون العرب اإىل هذه  وقد التف���ت النقَّ

الوظيفة، ور�سدوها حت���ى يف اجلملة العرتا�سيَّة 

ة ل اإن�سائيَّة، وذلك يف قول  القائم���ة يف جملة خربيَّ

ال�ساعر:

- اأْن �سوف ياأتي كلُّ  ���هحُ واعل���ْم -فِعْلمحُ امَلْرِء َيْنَفعحُ

ِدرا ما قحُ

فن�سَّ القزوينيُّ -مثاًل- على اأنَّ هذا العرتا�س 

���راد لها اأن ت�سل اإىل  . اإنَّ اجلملة التي يحُ
)5(

للتنبي���ه

ي ه���ي اجلملة القائمة يف العجز »�سوف ياأتي  املتلقِّ

در« وهي البنية احلاملة للمدلول امل�ستهدِف  كلُّ ما قحُ

اإي�سالحُه، وما عدا ذلك فاإنَّه يف خدمة هذه البنية، 

من ذلك بنية الع���رتا�س »وعلم املرء ينفعه« التي 

�س لأداء وظيفة التنبيه  فرغت من مدلولها لتتمحَّ
حُ
اأ

ية اجلملة التالية. اإىل اأهمِّ

وعلى هذا الأ�سا�س ميك���ن النظر اإىل كثري من 

اجلم���ل العرتا�سيَّة يف الن�سِّ القدمي باأنَّها جاءت 

���ة، ل لأداء معن���ى جديد  لأداء الوظيف���ة النتباهيَّ

اأو اإ�سافة معنى. وهذه النظرة �ستلغي بع�س الأحكام 

ه ياأتي  م باأنَّ �سِ التي اأطلقت على نوع من العرتا�س وحُ

، بل 
)7(

 واأنَّه غري م�ستح�سن
)6(

يف الكالم لغري فائدة

ه َذْنٌب، فقال معلًِّقا  ذهب العلويُّ )745ه����( اإىل اأنَّ

على بيت النابغة الذبياينِّ )18ق ه�( الآتي، »فهذا 

غتفر فيه هذا العرتا�س واإن كان ل فائدة  واأمثاله يحُ

. وكان ابن الأثري ق���د جعل هذا النوع من 
)8(

تت���ه«

العرتا�س �سربن:

)5(  القزوينّي، الإي�ساح، ج1، �س314.

)6(  ابن الأثري، املثل ال�سائر، ج3، �س41.

)7(  ابن اأبي احلديد، �سرح نهج البالغة، ج9، �س32.

حقائق  وعلوم  البالغة  لأ�سرار  ن  املت�سمِّ الطراز  حمزة(،  بن  )يحيى  العلوّي   )8(

الإعجاز، ج، �س93.
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ل، يكون دخوله كخروجه منه، ل يكت�سب به  الأوَّ

ح�سًنا ول قبًحا.

ا، ويف املعن���ى  الث���اين، يوؤث���ر يف ال���كالم نق����سً

ف�ساًدا.

���ه حمايد،  ل اأنَّ ونحن نتلم����س يف ال����سرب الأوَّ

ي وظيفة ل تف�سي اإىل جودة العمل  ومن َثمَّ فهو يوؤدِّ

اأو رداءت���ه، واإمنا ه���ي وظيفة خارج ح���دود الأداء 

ال�سعريِّ وواقعٌة يف حدود الأداء التِّ�سايّل.

مت على  دِّ ومع هذا فاإن النظر يف الأمثلة التي قحُ

هذا ال�سرب يك�سف عن وجود �سوائب من الوظائف 

َخر، كما اأنَّ البعد اجلمايلَّ ل ينعدم متاًما، فقد 
حُ
الأ

���ة لهذا ال�سرب،  يظهر يف بع����س النماذج ال�سعريَّ

ق من ذات  ولكن هذا البعد - يف ح�سباننا- ل يتحقَّ

ا م���ن موقع جمل���ة العرتا�س يف  الع���رتا�س واإمنَّ

خطِّ ال�سعر وانتظامها يف الن�سق التوزيعّي.

، يقول النابغة الذبياينُّ

ْنِكرون َخِليقتي يقول رجاٌل يحُ

)1( لعلَّ زياًدا -ل اأبا لك- غافلحُ

وق���د اأرجع ابن اأب���ي احلدي���د )656ه�( �سبب 

ع���دم ا�ستح�سانه هذا العرتا�س اإىل اأنَّه »ل معنى 

، وهنا يق���ع الختالف بن نظ���رة الناقد 
)2(

تت���ه«

الق���دمي والناق���د احلديث، فاحلك���م البالغيُّ بحُني 

ة  عل���ى اأ�سا�س انعدام املعنى؛ لأنَّ الوظيفة الأ�سا�سيَّ

الت���ي َيحكم ا�ستناًدا اإليها ه���ي الوظيفة املرجعيَّة، 

يف حن يرى النقد احلديث اأنَّ انعدام املعنى نف�سه 

ْخل�س الق���ول لأداء وظيف���ة اأخرى لها  ه���و ال���ذي يحُ

الذبياين،  النابغة  ديوان  معاوية(،  بن  زياد  اأمامة،  )اأبو  الذبيايّن  النابغة    )1(

�س119. زياد: ا�سم النابغة.

)2(  ابن اأبي احلديد، �سرح نهج البالغة، ج9، �س32.

يته���ا يف الكالم هي الوظيف���ة النتباهيَّة. وقد  اأهمِّ

ج���اء التنبيه مال�سًق���ا لكلمة املقط���ع »غافل« وهو 

يَّة بن )التنبُّه( و)الغفلة(. ما اأنتج بنية ت�سادِّ

عائيَّة يف اأ�سل  وعبارة »ل اأبا لك« ه���ي عبارة دحُ

و�سعها، فيها دعاء على املخاطب، وملَّا كانت كذلك 

ي لها، ثّم ملا كرث  فهي يف موقع انتباه �سديد من املتلقِّ

فرغت 
حُ
ة واأ ا�ستعماله���ا احتفظت بقيمته���ا التنبيهيَّ

عائ���ّي، وهك���ذا كان ا�ستعمالها  م���ن حمموله���ا الدُّ

يف ج���لِّ ال�سع���ر العربيِّ الق���دمي، وهو اأم���ر مل يعه 

اد القدماء فظلُّ���وا يبحثون فيها عن  كث���ري من النقَّ

الفائدة )املعنى(، ف���اإن مل يجدوها مل ي�ستح�سنوا 

. ومل ي�سفع 
)3(

العرتا�س، واإن وجدوها ا�ستح�سنوه

ْلم���ى )13ق ه�(  َهرْي ب���ن اأبي �سحُ لل�ساع���ر الكب���ري زحُ

���ه ق�سيدَته حوًل كام���اًل -وهو ما يدفع عنه  تكيكحُ

تهمة الإتيان مبا ل فائ���دة فيه- فكان م�سري قوله 

:
)4(

الآتي عدم ال�ستح�سان

�سئمتحُ تكاليَف احلياِة، ومن َيِع�ْس 

ِ
ثمان��ن َح���ْوًل -ل اأبا لَك- َي�ْساأم

اإل اأنَّ الزوزين )486ه�( ك�سف عن وعي ل�ساينٍّ 

م ب���اأن جع���ل وظيفة ه���ذه العب���ارة الوظيفة  متق���دِّ

هري، »ل اأبا لك،  النتباهيَّة، فقال معلًِّقا على بيت زحُ

ا يراد بها  كلمة جافية ل يراد بها هنا اجلفاء، واإمنَّ

.
)5(

التنبيه والإعالم«

2- الوظيفة امليتالغويَّة

ن اأو ال�سفرة،  ���دة عن ال����سَّ ه���ي الوظيفة املتولِّ

���ا اإذا كان طرف���ا التِّ�سال  د ممَّ وفيه���ا يت���مُّ التاأكُّ

)3(  ينظر، ابن الأثري: املثل ال�سائر، ج3، �س47.

)4(  ينظر، ابن اأبي احلديد: �سرح نهج البالغة، ج9، �س32.

)5(  الزوزيّن )اأبو عبد اهلل، ح�سن بن اأحمد(، �سرح املعلَّقات ال�سبع �س155.
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. وينبغي 
)1(

ًدا ي�ستعمالن ال�سن نف�سه ا�ستعماًل جيِّ

هنا التمييز بن اللغة املو�سوع التي ت�سري اإىل ما هو 

خارج اللغة، واللغة الوا�سفة اأو ال�سارحة التي ت�سري 

ي  ، وهذه الأخرية هي التي توؤدِّ
)2(

اإىل اللغة نف�سه���ا

ة. الوظيفة امليتالغويَّ

ي بنية العرتا�س الوظيف���ة امليتالغويَّة من  توؤدِّ

���ه دللة كلمة  ر اأو توجِّ خ���الل العب���ارات التي تف����سِّ

اأو تعب���ري �سابق حتى ل يفهم ال���كالم فهًما خاطًئا 

اأو معك���و�ًسا. وت�ستهدف بني���ة العرتا�س -يف هذه 

احلال- الكالم نف�سه، فال تعربِّ عن �سيء اأو حدث 

ا تبنِّ كلم���ة اأو تعبرًيا �سابًقا، وذلك  اأو معنى، واإمنَّ

يف �سبيل فكِّ ال�سف���رة وتاأمن عملية الفهم للكالم 

املقول، عندما تكون تلك ال�سفرة غام�سة اأو ملتب�سة 

ة. اأو عامَّ

وق���د التف���ت القدم���اء اإىل �سيء م���ن ه���ذا يف 

ة »واأنِت منهم« يف بيت  تناولهم اجلملة العرتا�سيَّ

ة )105ه����( الذي كان يف �سدارة �سواهد  كثريِّ عزَّ

العرتا�س،

لو انَّ الباخلن -واأنِت منهم-

)3(

راأوِك تعلَّموا منِك امِلطال

 فق���ال ابن الأث���ري، »وفائدته ههن���ا الت�سريح 

، وقال ابن اأبي احلديد، »وفائدته 
)4(

مبا هو املراد«

 ، ، وق���ال العل���ويُّ
)5(

ه���ا لي����ست باخل���ة« األ تظ���نَّ اأنَّ

ه،  »وفائدت���ه الت�سري���ح مبا ه���و املق�سود م���ن َذمِّ

)1(  ينظر، جاكب�سون، ق�سايا ال�سعريَّة، �س31.

)2(  ينظر، املرجع نف�سه، ال�سفحة نف�سها.

ة، �س507. ة )اأبو �سخر، كثريِّ بن عبد الرحمن(، ديوان كثريِّ عزَّ )3(  كثريِّ عزَّ

)4(  ابن الأثري، املثل ال�سائر، ج3، �س45.

)5(  ينظر، ابن اأبي احلديد: �سرح نهج البالغة، ج9، �س31.

، مبعنى اأنَّ عبارة 
)6(

وتاأكيد ان����سراف الذمِّ اإلي���ه«

»واأن���ت منهم« جاءت تبياًنا لكلم���ة »الباخلن« واأنَّ 

ة  املخاَطب���ة داخلٌة فيهم. وبغري اجلملة العرتا�سيَّ

»واأن���ِت منهم« تكون دللة »الباخلن« خمتلفة لأنَّها 

���م واملخاطبة،  تعن���ي الباخل���ن ولي�س منه���م املتكلِّ

وه���ذا ظاهر يف خلوِّ الكالم من العرتا�س، »لو اأنَّ 

الباخلن راأوك؛ تعلَّموا منك امِلطال«، فلي�س يف هذا 

الكالم ما يدلُّ على بخ���ل املخاطبة، وامِلطال �سفة 

ر يف العطاء  تكون يف الباخلن وغريهم، فهي التاأخُّ

ر والإبطاء لي�ستا  والإبطاء يف اإجناز الوعد، والتاأخُّ

مق�سورتن على الباخلن.

ومن ذلك قول النابغة الذبيايّن،

- َلَعْمري -وما َعْمري عليَّ بهنِّ

)7(

ْطاًل عليَّ الأقارعحُ لقد نطقت بحُ

عب���ارة »لعم���ري« ق����سم، ك���رثت يف ال�ستعمال 

ل ال���ذي يكون فيه املق�سم  حت���ى فقدت معناها الأوَّ

ب���ه اأم���ًرا عظيًم���ا وذا �ساأن، ونظ���رٌة �سريع���ة يف 

دي���وان ال�سع���ر العربّي تك�سف عن ه���ذه الكرثة يف 

ة. واأمام  َت���ه املعنويَّ ال�س�تعمال وفق���دان الق�سم قوَّ

هذا ال�سته���الك للتعبري اللغ���ويِّ »لعمري« تاول 

« ا�ستعادة  ة »وما عمري عليَّ بهنِّ اجلملة العرتا�سيَّ

هها نحو  ة ل���ه، فت�سبط دللت���ه وتوجِّ ة املعنويَّ الق���وَّ

التعظيم من �ساأن املق����سم به. وقد ك�سفت اجلملة 

العرتا�سيَّة عن وعي ال�ساعر بابتذال هذا التعبري 

ل���دى ال�سعراء ال�سابق���ن واملعا�سرين له، وهو اأمر 

ينبغ���ي اللتفات اإليه يف التعام���ل النقديِّ احلديث 

)6(  العلوّي، الطراز، ج2، �س92.

وكانو  متيم،  بني  من  َرْيع  قحُ بنو  الأقارع:  �س34.  الديوان،  الذبياين،  النابغة    )7(

و�سْوا بال�ساعر اإىل النعمان بن املنذر.
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م���ع ال�سعر القدمي، من حي���ث اإنَّ هذه الظاهرة قد 

بداأت منذ ع�سر ما قبل الإ�سالم، فال �سكَّ يف اأنَّها 

ت وازدادت يف الع�سور الالحقة. ا�ستمرَّ

ي وظيف���ة  ���ة ت���وؤدِّ وكان���ت اجلمل���ة العرتا�سيَّ

���ة من حي���ث اإنَّها عبارة يوؤت���ى بها لإقامة  ميتالغويَّ

دليلٍّ  حمم���ول  اأي  م���ن  مفرغ���ة  فه���ي  ال���وزن، 

ية بذلك وظيفة  �س لقيمته���ا الإيقاعيَّة؛ موؤدِّ وتتمحَّ

ن ال�سعريِّ اأو ال�سف���رة ال�سعريَّة، من جهة اأنَّ  ال����سَّ

���ة بو�سفها �سفرات  ���ف النظم الإيقاعيَّ ال�سعر يوظِّ

.
)1(

ة به خا�سَّ

وق���د التفت القدماء اإىل ه���ذا الأمر، والتم�سوا 

الع���ذر لل�ساعر حن كان ي�سط���رُّ اإىل اإقحام جملة 

ا كان جمال  معرت�سة لغ���ر�س اإقامة ال���وزن »فرمبَّ

ًقا فيلقيه طلبحُ الوزن يف مثل هذه  ال���كالم عليه �سيِّ

ا الناثر فال ي�سطرُّ اإىل اإقامة امليزان  الورطات، واأمَّ

، بل يكون جمال الكالم عليه وا�سًعا، ولهذا  ال�سعريِّ

ه عليه  ا يف�سد؛ توجَّ اإذا اعرت�س يف كالمه اعرتا�سً

ي  . فمن ذلك قول املتنبِّ
)2(

الإن���كار وحقَّ عليه الذّم«

)354ه�(:

وقحُ َقْلٍب لو راأيِت لهيَبه فحُ وخحُ

)3(

ما تي -لَظَنْنِت فيه َجَهنَّ يا َجنَّ

فقال اب���ن اأب���ي الإ�سب���ع )654ه�( »فاإنَّه جاء 

، لكنه بعد ذلك 
)4(

تي« لإقامة ال���وزن« بقوله »يا جنَّ

)1(  ينظر، �سالح ف�سل، مناهج النقد املعا�سر، �س102.

)2(  ابن الأثري: املثل ال�سائر، ج3، �س49.

ج1،  ي،  املتنبِّ الطيِّب  اأبي  ديوان  احل�سن(:  بن  اأحمد  الطيِّب،  )اأبو  ي  املتنبِّ   )3(

�س46. ويروى مكان »لظننت«: لراأيت.

د، عبد العظيم بن عبد الواحد(: ترير التحبري يف  )4(  ابن اأبي الإ�سبع )اأبو حممَّ

د �سرف  �سناعة ال�سعر والنرث وبيان اإعجاز القراآن، تقدمي وتقيق: حفني حممَّ

ة املتَّحدة(، �س129. ة العربيَّ )املجل�س الأعلى لل�سوؤون الإ�سالميَّة، اجلمهوريَّ

ة  يها اجلملة العرتا�سيَّ يكت�سف وظيفة اأخ���رى توؤدِّ

ة، وه���و ما �سنتحدث عنه يف  هي الوظيف���ة ال�سعريَّ

)الوظيفة ال�سعريَّة(.

ويدخل يف اأداء ه���ذه الوظيفة عبارات املحا�ساة 

وال�ستثناء والعبارات التي يحُعرت�س بها احرتاًزا، وهو 

ما يف����سي اإىل تداخٍل اأحياًنا بن بنية )الحرتا�س( 

وبنية )الع���رتا�س(، وال�سابط هن���ا اأنَّ الحرتا�س 

اإذا كان جمل���ة معرت�سة بن اأجزاء جملة اأخرى كان 

ا، ف���اإن مل يعرت�س فهو اح���رتا�س خال�س.  اع���رتا�سً

مثال ذلك قول النابغة اجلعدي )50ه�(:

األ َزَعَم�ْت بن��و َكْعٍب باأينِّ 

)5(

نِّ فاِن وا- كبريحُ ال�سِّ -األ َكَذبحُ

متنازعت���ان،  دللت���ان  »زعم���ت«  كلم���ة  فف���ي 

، بل 
)6(

ا وقد يكون باط���اًل« فالزع���م »قد يك���ون حقًّ

»اأك���رث ما ي�ستعم���ل الزعم فيم���ا كان باطاًل اأو فيه 

. م���ع ذل���ك مل ياأمن ال�ساع���ر رجحاَن 
)7(

ارتي���اب«

���ي، فجاءت  ال����سدق يف ه���ذا الزع���م ل���دى املتلقِّ

���ه دللة الفع���ل »زعم«  ���ة لتوجِّ اجلمل���ة العرتا�سيَّ

وجهة وحيدة ل�سال���ح دللة الكذب، وذلك قبل اأن 

يق���ال الكالم املزعوم، وبدون هذا التوجيه ي�سعب 

ن. ل لدى املتلقِّ تغيري القناعات التي �ستت�سكَّ

التاأثرييَّة يف عبارات  وعلى الرغم من الطاقة 

الوظيف��ة  ي  ت�������وؤدِّ ف��اإن��ه��ا  �����ة  ال��دع��ائ��يَّ امل���ح���ا�س�اة 

من  وت�ستثني  ت��رتز  ��ه��ا  اإنَّ حيث  م��ن  ة  امليتالغويَّ

الكالم -ويف هذه احلال- التايل ل ال�سابق. مثال 

ي: ذلك قول املتنبِّ

النابغة اجلعدّي )اأبو ليلى، قي�س بن عبد اهلل(: ديوان النابغة اجلعدّي، �س179.  )5(

الع�سكرّي )اأبو هالل، احل�سن بن عبد اهلل(، معجم الفروق اللغويَّة، �س185.  )6(

ة )ز.ع.م(. )7(  اإبراهيم اأني�س واآخرون، املعجم الو�سيط، ج1، �س349. مادَّ
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ٍب  تق��رحُ الدنيا احتقاَر جمرِّ وَتْ

)1(

َيَرى كلَّ ما فيها -وحا�ساَك- فانيا

فاح���رتز بقوله »وحا�ساك« من دخول ممدوحه 

، فجملة »ح���ا�ساك« لي����ست لها قيمة 
)2(

يف الفن���اء

ه دللة  ه���ا توجِّ يَّة يف اأنَّ ا قيمته����ا الن�سِّ ���ة واإمنَّ ذاتيَّ

كلم�ة »فانًيا« باأنَّها ت�سم�ل اأهل دني�اه جميًعا با�ستثناء 

املمدوح فهو خارج م���ن مدلولها، وذلك مبالغة يف 

امل���دح ودعاء بطول البقاء. وقد ا�ستح�سن القدماء 

ا�سيُّ )963ه�( اإىل  ، وذهب العبَّ
)3(

هذا العرتا�س

اأنَّ ال�سع���راء جميًعا اأخذوا لفظ���ة »حا�سا« من قول 

، وهو يق�سد الأ�سلوب ل اللفظ.
)4(

اأبي الطيِّب هذا

3- الوظيفة التاأثرييَّة

هي الوظيفة التي فيها »تتَّجه الر�سالة اإىل املر�سل 

. وق���د ر�سد جاكب�سون بنيت���ن اأ�سا�سيَّتن 
)5(

اإلي���ه«

، واأ�ساف 
)6(

يان هذه الوظيفة هما، النداء والأمر توؤدِّ

، والدكتور �سالح 
)7(

ي �سيغة الدعاء الدكتور امل�سدِّ

وكلُّه���ا يجمعها اأنَّها من 
 )8(

ف����سل، الرجاء والتمنِّي

ه الدكتور �سالح ف�سل  )الإن�ساء الطلب���ّي(. وقد نبَّ

ل الوظائف الأخرى »ففي الرجاء  اإىل مراعاة تدخُّ

مثاًل يحت���لُّ الطلب مركز الثقل، يلي���ه التعبري عن 

ي  النفعال من جان���ب املتكلِّم، وذلك عك����س التمنِّ

ال���ذي يحتلُّ فيه التعبري ع���ن عاطفة املتكلِّم مركز 

ي: الديوان، ج2، �س354. )1(  املتنبِّ

ال�سعر، تقيق:  نقد  البديع يف  مر�سد(،  بن  اأ�سامة  ر،  املظفَّ )اأبو  منقذ  ابن    )2(

اأحمد اأحمد بدوي وحامد عبد املجيد، �س130.

)3(  القزوينّي، الإي�ساح، ج1، �س314.

ا�سي )اأبو الفتح، عبد الرحيم بن عبد الرحمن(: معاهد التن�سي�س على  )4(  العبَّ

�سواهد التلخي�س، ج1، �س372.

، �س39. )5(  بومزبر )الطاهر(: التوا�سل الل�ساينُّ

)6(  ينظر، جاكب�سون، ق�سايا ال�سعريَّة، �س29.

ة والأ�سلوب، �س159. ي، الأ�سلوبيَّ )7(  ينظر، امل�سدِّ

)8(  ينظر، �سالح ف�سل، علم الأ�سلوب، �س155.

ه �سعوبة  ه نف�سحُ محُ الثقل واإن اقرتن بطلب يدرك مقدِّ

اأو ا�ستحال���ة تنفي���ذه طبًقا ملالحظ���ات البالغيِّن 

.
)9(

القدماء«

على امل�ستوى الفعلّي يف الن�س ال�سعرّي، وجدنا 

اأنَّ العرتا�س بالأمر والنداء والدعاء وغريها من 

ة اأكرث  ي الوظيف���ة النتباهيَّ ة يوؤدِّ الأ�سالي���ب الطلبيَّ

ة وظيف���ة اأخرى، وعليه ف���اإنَّ الن�سو�س هي  م���ن اأيَّ

د وظائف البن���ى فيها، ول ينبغي للمحلِّل  التي تدِّ

���ة اإىل املقولت ال�سابقة التي  يِّ اأن يركن كلِّيَّ الن����سِّ

دة. ت�سر وظيفًة ما يف �سيغ حمدَّ

ت بني���ة الع���رتا�س الوظيف���ة التاأثرييَّة من  اأدَّ

خالل جمل الدعاء، مع كون هذه اجلمل جاءت يف 

ة بعد اأن اأفرغت من  الغالب لأداء الوظيفة النتباهيَّ

ة  معانيه���ا الأ�سليَّة، وعليه تك���ون الوظيفة التاأثرييَّ

ة لبنية  وظيف���ة ثانويَّة يف غال���ب النم���اذج ال�سعريَّ

العرتا�س.

وقد نلم�س هيمن���ة الوظيفة التاأثرييَّة على بنية 

الع���رتا�س اإذا كان���ت �سي���غ الدعاء وم���ا اأ�سبهها 

���ا مل يكرث ا�ستعمال���ه يف ال�سعر، فاإن هذا يجعل  ممَّ

معناه���ا حمفوًظ���ا ومن َث���مَّ اأثرها. م���ن ذلك قول 

َمام )10ق ه�(: ْن بن احلحُ �سَ احلحُ

ْبياَن ما لكم  فقلت لهم، يا اآل ذحُ

ما َقدَّ ْق���ِدموَن محُ - ل تحُ -تفاق��دمتحُ

، وهي 
)10(

فعبارة »تفاقدمت« دعاء على املخاطبن

لي����ست من ماأل���وف الدعاء، ما يعن���ي اأنَّها تتفظ 

���ه فيها اخلطاب اإىل  ة التي يتوجَّ بقيمته���ا التاأثرييَّ

)9(  املرجع نف�سه، �س155.

)10(  ينظر، املرزوقي، �سرح ديوان احلما�سة، ج1، �س387.
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املخاَطب يف حماولة لإحداث نوع من القلق النف�سيِّ 

���ز له. وقد تاآزرت يف البيت  والتوتُّر العاطفيِّ املحفِّ

هة نحو  ن �سحنة قويَّة موجَّ ة لتك���وِّ الأ�ساليب الطلبيَّ

املخاط���ب لإثارته، والإثارة ه���ي ميزة يف اخلطاب 

، ومبوجبه���ا يك���ون اخلط���اب »عامل 
)1(

التاأث���رييِّ

 .
)2(

ل ن���وازَع وردوَد فعل« ك يف املتقبِّ ا�ستف���زاز يحرِّ

لك���نَّ املرزوق���يَّ يلتف����ت اإىل اأنَّ ه����ذه الأ�سالي���ب 

الطلبيَّة -ومن بينها جمل���ة العرتا�س الدعائيَّة- 

ر؛ حيث  ���ل يف الت�سجُّ ���ة تتمثَّ ي وظيف���ة تعبرييَّ ت���وؤدِّ

ٌر من���ه بهم ملَّا تخاذلوا  يق���ول، »وهذا الكالم ت�سجُّ

. وه���ذا يعني اأنَّ 
)3(

ومل يكون���وا عند ح����سن الظّن«

اخلطاب هنا م���زدوج الوظيفة، فالأ�سلوب الطلبيُّ 

له ال�ساعر  يتَّجه نحو اخلارج )الآخر( يف حن يحمِّ

متطلَّبات الداخل )الذات(.

وم���ن الأمثل���ة امل�سه���ورة يف ه���ذا الب���اب ق���ول 

َزاع���ّي )220ه�( لالأم���ري  ���م اخلحُ لِّ َ َع���ْوف ب���ن حمحُ

عبد اهلل بن طاهر بن احل�سن )230ه�(،

ْغَت��ه������ا- لِّ اإنَّ الثم��ان��َن -وبحُ

ماْن ْحَوَجْت �سمعي اإىل َتْرجحُ
َ
قد اأ

عائيَّة،  جملة العرتا�س »وبلِّغتها« ه���ي جملة دحُ

 للمخاطب 
)4(

وه���ي عن���د املرزوق���يِّ »دع���اء خ���ري«

ي  تبع���ث يف نف�سه الراحة والتفاوؤل، فهي بذلك توؤدِّ

�سة تك�سف  ة؛ لكنَّ نظ���رًة متفحِّ الوظيف���ة التاأثرييَّ

ة؛  ة للوظيفة التاأثرييَّ عن مزاحمة الوظيفة النتباهيَّ

فالع���رتا�س هنا جاء لتنبي���ه املخاطب على ما يف 

ط���ول العمر من م�ساوئ. وميك���ن القول اإنَّ جميء 

)1(  ينظر، بومزبر: التوا�سل الل�ساين وال�سعريَّة، �س39.

ة والأ�سلوب، �س82. ي، الأ�سلوبيَّ )2(  امل�سدِّ

)3(  املرزوقي، �سرح ديوان احلما�سة، ج1، �س386.

)4(  املرزوقي، �سرح ديوان احلما�سة، ج1، �س387.

نها من  ���ة يف و�سط البي���ت مكَّ اجلمل���ة العرتا�سيَّ

مه���ا »اإنَّ الثمانن« وما  ن����سج عالق���ات م���ع ما تقدَّ

���ر عنه���ا »قد اأحوج���ت �سمع���ي اإىل ترجمان«،  تاأخَّ

م عالقة دعاء باخلري كما  فكانت عالقته���ا باملتقدِّ

ي الوظيفة التاأثرييَّة؛  ، فهي هنا توؤدِّ ذهب املرزوقيُّ

ر عالقة تنبي���ه، فهي هنا  وكان���ت عالقته���ا باملتاأخِّ

ة. وق���د كان ال�ساعر من  ي الوظيف���ة النتباهيَّ ت���وؤدِّ

ال���ذكاء بحيث دعا له بالعم���ر الطويل قبل اأن يبنِّ 

ما يعتور �ساحب الثمانن من الأدواء، حتى ل يبدو 

اأنَّه يدعو لالأمري باأن ي�سري اإىل هذا امل�سري.

عائيَّة »ل اأبا لك« مثار حرية  وكانت العبارة الدُّ

���ن القدم���اء، فكان���وا  ���ن واللغويِّ ���اد والبالغيِّ النقَّ

 
ٍ
�����ون على ع���دم فائدتها اإذا ج���اءت يف مقام ين�سُّ

لي�س فيه الدعاء دع���اَء �سرٍّ لأنَّ الأ�سل لديهم اأنَّها 

، ولذل���ك كلَّم���ا وجدوها يف مق���ام دعاء  دع���اء �سرٍّ

وه���ا عل���ى الأ�سل فا�ستح�سنوها؛ كما يف  ال����سرِّ عدُّ

قول جرير )110ه�(:

َعَبى غريًبا   اأَعْب��ًدا َح��لَّ يف �سحُ

)5(

األوؤًما – ل اأبا لك - واغرتابا

 .
)6(

واإذا وجدوه���ا يف غري ذلك مل ي�ستح�سنوها

لها املدلولن املتناق�سن  وقد حاول بع�سهم اأن يحمِّ

)امل���دح وال���ذم( خروًجا من هذه احل���رية، فقال، 

»وه���ذا يكون للمدح ب���اأن يحُراد نف���ي نظري املمدوح 

���راد اأن���ه جمهول  بنف���ي اأبي���ه، ويك���ون لل���ذم باأن يحُ

.
)7(

الن�سب«

ويف نظرن���ا اأنَّ القدم���اء مل ينتبهوا اإىل اأنَّ هذه 

د بن حبيب(، �س650. )5(  جرير بن عطيَّة، ديوان جرير )ب�سرح حممَّ

)6(  ينظر، ابن اأبي احلديد، �سرح نهج البالغة، ج9، �س32.

)7(  البغدادّي )عبد القادر بن عمر(،ج2، �س184.
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ل واأ�سبحت ذات  العب���ارة قد فق���دت معناه���ا الأوَّ

���ة يق�سد به���ا لفت النتب���اه، حتى يف  قيم���ة تنبيهيَّ

ه���ا جاءت عل���ى الأ�سل. واإن  الأمثل���ة الت���ي ظنُّوا اأنَّ

كان ال�سيوط���يُّ )911ه�( قد اأ�سار اإىل �سيء قريب 

ث ع���ن اأنَّ ك���رثة ا�ستعمال  م���ن ه���ذا عندما ت���دَّ

ه���ذه العب���ارة اأفقدته���ا معناه���ا الأ�سل���يَّ وهو اأن 

ين����سب املخاطب اإىل اأب معلوم �ستًما له واحتقاًرا، 

ث���مَّ �سارت »تق���ال يف كلِّ خط���اب يغل���ظ فيه على 

، مبعن���ى اأنها �سارت عبارة م�سكوكة 
)1(

املخاطب«

ة التاأثري يف  فاق���دة ملعناها الأ�سل���يِّ حمتفظًة بق���وَّ

املخاط���ب، ل مبفه���وم التاأثري الذي يغ���ريِّ قناعات 

املخاط���ب، ولكن مبفهوم قدرتها على لفت انتباهه 

ِدث  ْ ���ة الت���ي تحُ نح���و عن���ا�سر اخلط���اب الأ�سا�سيَّ

التاأثرَي احلقيقّي.

ق يف  ة تتحقَّ هذا، وقد �ساع اأن الوظيفة التاأثرييَّ

ة املتَّجهة نح���و املخاَطب ك�سمائر  العن���ا�سر اللغويَّ

���ة، وهذا اأم���ر ي�سحُّ  اخلط���اب والأ�سالي���ب الطلبيَّ

ه يكون خادًع���ا يف موا�سع اأخرى.  يف م���وا�سع ولكنَّ

ة م���ن هذا النوع، لكنَّ  وق���د وجدنا جماًل اعرتا�سيَّ

ة، قد  الوظيف���ة املهيمنة فيها غري الوظيفة التاأثرييَّ

���ة اأو كليهما؛ ون�سرب  ة اأو امليتالغويَّ تكون النتباهيَّ

مث���اًل لذل���ك ق���ول عن���رتة العب����سيِّ )22ق ه�( يف 

معلَّقته:

هحُ-  ي َغرْيَ نِّ ولقد َنَزْلِت -فال َتظحُ

)2(

ِ
ي مَب���ْنِزَلِة املحَُح���بِّ املحُْكَرم  ِمنِّ

ي  لت���وؤدِّ ���ة  العرتا�سيَّ اجلمل���ة  ج���اءت  فق���د 

)1(  البغدادّي، خزانة الأدب، ج2، �س184.

)2(  الزوزيّن: �سرح املعلَّقات ال�سبع، �س109.

ته���ا  ���ة؛ لأنَّ مهمَّ ���ة وامليتالغويَّ الوظيفت���ن النتباهيَّ

دفعحُ الظنِّ ع���ن مدلول الكالم املحيط بها والتنبيه 

يت���ه. وق���د التف���ت ال���زوزينُّ اإىل الوظيفة  اإىل اأهمِّ

���ة لبنية العرتا�س وهو ي�سرح هذا البيت  امليتالغويَّ

حي���ث يقول، »يقول، وقد نزْلِت من قلبي منزلَة َمْن 

ي  ني هذا واعلميه قطًعا ول تظنِّ ْكَرم؛ فتيقَّ يحَُحبُّ ويحُ

هة  ، فق���د جعل اجلمل���ة العرتا�سيَّة موجَّ
)3(

غريه«

���ل يف ا�سم الإ�سارة »هذا«  نح���و الكالم نف�سه املتمثِّ

وال�سم���ري اله���اء يف »اعلميه« و»غ���ريه«. ومع هذا 

فاإنن���ا ل نعدم ح����سور الوظيف���ة التاأثرييَّة ح�سوًرا 

ثانويًّا، من خالل )ياء املخاطبة( واأ�سلوب النهي.

4- الوظيفة التعبرييَّة

���ز عل���ى  ���ة »ه���ي الت���ي تركِّ الوظيف���ة التعبرييَّ

ا  املتكلِّم، وتنحو اإىل التعبري املبا�سر عن موقفه ممَّ

ة  . وقد ذك���ر جاكب�سون من الأدوات اللغويَّ
)4(

يقول«

، واأ�ساف 
)5(

ب ي هذه الوظيفة، �سيغ التعجُّ التي توؤدِّ

ْل���ب  ي، الت���اأوُّه ودع���وات الثَّ اإليه���ا الدكت���ور امل����سدِّ

، ث���م اأ�ساف اإليها الطاهر 
)6(

و�سيح���ات ال�ستنفار

. ويف نظرنا اأن ذكر 
)7(

بومزب���ر، ال�ستغاثة والندبة

ه���ذه الأدوات جاء لتقريب مفهوم ه���ذه الوظيفة، 

فهي غ���ري منح����سرة بها، كم���ا اأن ه���ذه الأدوات 

ي -يف بع����س الن�سو�س-  املذك���ورة نف�سها قد توؤدِّ

َخ���ر، فدعوات الثلب و�سيحات ال�ستنفار 
حُ
وظائف اأ

وال�ستغاث���ة �سدي���دة ال�سل���ة بالوظيف���ة التاأثرييَّة 

املرجع نف�سه، �س109.  )3(

�سالح ف�سل، علم الأ�سلوب، �س155.  )4(

)5(  ينظر، جاكب�سون، ق�سايا ال�سعريَّة، �س28.

ة والأ�سلوب، �س158. ي: الأ�سلوبيَّ )6(  ينظر، امل�سدِّ

ينظر: بومزبر، التوا�سل الل�سايّن وال�سعريَّة، �س36.  )7(
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ي يف ن�سو�س  الت���ي تنزع نحو املر�سل اإليه، وقد توؤدِّ

اأخرى الوظيفة النتباهيَّة.

وهن���ا ينبغ���ي التنبي���ه اإىل اأنَّ اإح�سا�سن���ا بهذه 

الوظيفة عن���د تناول ال�سعر الق���دمي منخف�س اإىل 

حدٍّ كبري قيا�ًسا اإىل الإح�سا�س بها عند قول ال�سعر 

ة، فالفرق بن اخلط���اب املر�َسل عرب قناة  ل م���رَّ اأوَّ

ة  فيزيائيَّة )نطقيَّة( وامل���ر�َسل عرب ال�سور اخلطيَّ

)كتابة( يكون بارًزا وقويًّا »حيث تقوى الرت�سامات 

م نطًقا، فيما تت�ساءل وت�سعف  النفعاليَّة على املقدَّ

. وهذا اأمر ينبغي 
)1(

ل اإىل بنية مكتوبة« عندما يتحوَّ

للناقد احلديث اأن ياأخذه يف احل�سبان عند مقاربة 

الن�سِّ ال�سعريِّ القدمي.

وبا�ستقرائن���ا لأ�سه���ر �سواه���د الع���رتا�س يف 

ال�سع���ر العربيِّ القدمي وجدن���ا اأنَّ بنية العرتا�س 

ت الوظيف���ة التعبرييَّة من خ���الل ح�سور الذات  اأدَّ

املتكلِّم���ة باآمالها واآلمها، هذه ال���ذات التي جتلَّت 

���م واأ�سالي���ب الإن�ساء غري  ���ا يف �سمائر املتكلِّ يًّ ن�سِّ

َخر. من 
حُ
���ة اأحياًن���ا، وتعب���ريات اأ ���ة، والطلبيَّ الطلبيَّ

ْيب بن َرَباح )108ه�(، ذلك قول نحُ�سَ

- اإْن َبَدا  رْيِ ْخَلْق من الطَّ
حُ
َفِكْدتحُ -ومل اأ

)2(

ِطريحُ
َ
 �َسَنا باِرٍق، َنْح���َو احِلَج���اِز اأ

���ة »ومل اأخلق من  وا�سح اأنَّ اجلمل���ة العرتا�سيَّ

ي الوظيفة امليتالغويَّة من خالل  الطري« جاءت لتوؤدِّ

ق  ���ه فعل غري متحقِّ توجيه دلل���ة الفعل »اأطري« باأنَّ

���ق، فجيء بالع���رتا�س لالح���رتاز من  ول���ن يتحقَّ

اإنكار اإ�سناد الطريان اإىل املتكلِّم مع كونه لي�س من 

)1(  بومزبر: التوا�سل الل�سايّن وال�سعريَّة، �س37.

ْيب بن َرَباح، �سعر ن�سيب بن رباح، �س91. )2(  نحُ�سَ

جن�س الطري. لكن ابن القيِّم )751ه�( التفت عن 

ة التي  ���ة اإىل الوظيف���ة التعبرييَّ الوظيف���ة امليتالغويَّ

يها اجلمل���ة العرتا�سيَّة، فوجد اأنَّ العرتا�س  توؤدِّ

ة �سوقه ونزوعه اإىل اأر�س  يف هذا البيت يفيد »ق���وَّ

ه اأبعد �سيء  احلجاز، فاأخرب اأنَّه كاد يطري، على اأنَّ

���ه مل يحُخلق من الطري، ول عجب  من الطريان، فاإنَّ

ا العجب طريان  لق م���ن الطري، واإمنَّ ط�ريان َمْن خحُ

ة نزوع���ه و�سوقه  م���ن مل يحُخل���ق من الط���ري؛ ل����سدَّ

���ح  . وه���و بقول���ه ه���ذا يرجِّ
)3(

اإىل جه���ة حمبوب���ه«

هيمن���ة الوظيف���ة التعبرييَّة يف بني���ة العرتا�س يف 

هذا البيت.

ي  وي من اأخب���ار تتَّ�سل بتلقِّ وا�ستن���اًدا اإىل ما رحُ

ه���ذا البيت يف زم���ن ال�ساع���ر؛ جن���د اأنَّ الوظيفة 

ة  ا يف العرتا�س خا�سَّ ة كانت حا�سرة اأي�سً التاأثرييَّ

ة، فق���د روي »اأنَّ التي قي���ل فيها هذا  والبي���ت عامَّ

. وقد 
)4(

�ًسا �سدي���ًدا« �سْت تنفُّ البي���ت ملَّا �سمعْت���ه تنفَّ

ا�سيُّ هذا العرتا�س، يف  ا�ستملح عبد الرحيم العبَّ

حن اأنَّ ابن اأبي عتي���ق )110ه�( املعا�سر لل�ساعر 

����س ال�سديد( عل���ى الفعل  ل ردَّ الفع���ل )التنفُّ ف����سَّ

نف����سه )ال�سعر(، وذلك يف قول���ه لتلك املراأة، »قد 

-واهلل- اأجابْته باأح����سَن من �سعره!«. ومن ف�سول 

الق���ول وظريف���ه اأنَّ اب���ن اأب���ي عتي���ق ق���د ا�ستعمل 

ْيب من  ا تاأثَّر بقول نحُ�سَ العرتا�س يف كالمه، فرمبَّ

حيث ل يدري!

اإنَّ الف����سل طوي���َل الأم���د بن الفع���ل الناق�س 

وا�سمه »ك���دت« يف مطلع البي���ت، وخرِبه يف مقطع 

البيت »اأطري«، وهو ما نلم�سه يف البنية ال�سطحيَّة؛ 

د بن اأبي بكر، �س223. م )اأبو عبد اهلل، حممَّ )3(  ابن القيِّ

ا�سي، معاهد التن�سي�س، ج1، �س371. )4(  العبَّ
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يك�سف عن البون ال�سا�سع بن اخليال والواقع، بن 

الرغب���ة والتنفيذ، بن الذات والفع���ل، يف م�ستوى 

���د الن����سُّ كلَّ اإمكانات  البني���ة العميق���ة. وق���د جنَّ

الف����سل بن اللفظن، فكان الع���رتا�س اأحد هذه 

الإمكان���ات، ف����ساًل عن تقدمي جملة ال����سرط »اإن 

ر بعد باقي  ها اأن تتاأخَّ بدا �سنا ب���ارق« التي كان حقُّ

الكالم، وك���ذا تقدمي �سبه اجلمل���ة »نحو احلجاز« 

على الفعل »اأطري«.

ا�س ب���ن الأحنف  ا ق���ول العبَّ وم���ن الأمثل���ة اأي�سً

)194ه�(:

اإْن مَتَّ ذا الَهْجرحُ يا َظلحُومحُ -ول 

)1(

َرِب
َ
- فما يل يف الَعْي�ِس من اأ  مَتَّ

تف����سح العب���ارة الدعائيَّة يف بني���ة العرتا�س 

« قل���ق الذات من النف����سال عن املحبوب،  »ول متَّ

���ة فيه���ا ب���ارزة، من حي���ث اإنَّ  فالوظيف���ة التعبرييَّ

الغ���ر�س من هذا الع���رتا�س »امل�سارعة اإىل دعاء 

. وكان 
)2(

ر وقوع هذا الهجر والتقاطع« اهلل باأل يقدِّ

جم���يء بنية الع���رتا�س يف قلب البي���ت منبًئا عن 

تها يف الكالم، كم���ا اأن انف�سال  يته���ا وحموريَّ اأهمِّ

اأجزاء هذه البنية بن نهاية ال�سدر وبداية العجز 

يًّا عن الهجر. جاء تعبرًيا ن�سِّ

ق���ت فيه���ا الوظيف���ة  وم���ن الأمثل���ة الت���ي تقَّ

التعبرييَّة يف اأ�سل���وب اإن�سائيٍّ طلبيٍّ قول اأبي الفتح 

�ْستي )400ه�(: البحُ

يف  »مّت«  ومكان  �س33.  الأحنف،  بن  ا�س  العبَّ ديوان  الأحنف،  بن  ا�س  العبَّ   )1(

والبالغة  النقد  كتب  اأكرث  لأنَّ  »مت«  اخرتنا  وقد  دام،  املو�سعن:  يف  الديوان 

اأثبتتها هكذا.

)2(  عبد العزيز عتيق، علم املعاين، �س195.

ه �سروري  ْت َي���دحُ  َقْلب���ي من زم���اٍن حَمَ
حُ
اأراَح اهلل

بالإ�ساءة

 -واأنَّى ذاك- مل 
ٍ
ف���اإْن َحِمَد الكرميحُ �سباَح ي���وم

.
)3(

َيْحَمْد َم�َساءه

ة  ت الوظيفة التعبرييَّ ���ة اأدَّ فاجلملة العرتا�سيَّ

ا يتَّجه يف الأ�سل  على الرغم من كونها اإن�ساء طلبيًّ

���ي، لكن ال�ستفهام هن���ا خرج من معناه  اإىل املتلقِّ

املعت���اد اإىل اإظهار ياأ�س الذات م���ن ا�ستقرار حال 

الزم���ان على ن�سق واحد، متاًم���ا كاجلملة احلاملة 

لهذا امل�سمون التي بدت غري قادرة على ال�ستقرار 

قحم���ت يف ثناياه���ا اجلملة 
حُ
عل���ى ن����سق واح���د، فاأ

العرتا�سيَّة.

ت فيها اجلملة العرتا�سيَّة  ومن الأمثلة التي اأدَّ

ة ترثي  يَّ بِّ َرار ال�سَّ ة، ق���ول ابنة �سِ الوظيفة التعبرييَّ

اأخاه���ا َقِبي����سة ب���ن �سرار، م���ن ع����سر ما قب���ل 

الإ�سالم:

ل َتْبَعَدنَّ -وكلُّ �سيٍء ذاِهٌب-  

)4(

َدى، َقِبي�سا َزْيَن امَلَجاِل�ِس والنَّ

���ة يف �سورة جملة  ج���اءت اجلمل���ة العرتا�سيَّ

ا�سميَّة خربيَّة ذات طاب���ع عاّم ما يجعلها م�سوغة 

ي  لتك���ون حكمة باقية، وهذا النوع م���ن اجلمل يوؤدِّ

وظيفة مرجعيَّة ب�سبب حممولها الدليلِّ والثقايّف، 

وهو اأمر �سرنجع فيه القول بالتف�سيل يف )الوظيفة 

���ة(. لك���ن على الرغ���م من ه���ذا املحمول  املرجعيَّ

ة  ي وظيفة تعبرييَّ �سنجد اأنها -يف هذا البيت- توؤدِّ

ل هو اإظهار الت�سلِّي يف �سياق احلزن  يف املق���ام الأوَّ

د(، ديوان اأبي الفتح الب�ستي، �س221. �ْستّي )اأبو الفتح، علي بن حممَّ )3(  البحُ

)4(  املرزوقي، �سرح ديوان احلما�سة، ج2، �س1053.
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ال�سدي���د على ف���راق اأخيها، ومل تك���ن هذه اجلملة 

تها يف هذا  ة ق���ادرة على الحتف���اظ بخربيَّ اخلربيَّ

الو�سط املزدحم بالإن�ساء، فيكون البيت كلُّه اإن�ساًء 

ا عن النفعال ال�سديد والعاطفة املحتدمة. ً معربِّ

5- الوظيفة املرجعيَّة

د العالقات بن املر�َسلة  هي الوظيفة التي »تدِّ

، وتتجلَّى 
)1(

وال�سيء اأو الغ���ر�س الذي ترجع اإلي���ه«

ة  ، ويف اجلملة اخلربيَّ
)2(

���ا يف �سمري الغائ���ب يًّ ن�سِّ

.
)3(

التي »تيل اإىل واقع مرجعيٍّ خارج – ل�سايّن«

بني���ة  عل���ى  ���ة  النتباهيَّ الوظيف���ة  هيمن���ة  اإنَّ 

ف���رغ م���ن  الع���رتا�س، جع���ل جمل���ة الع���رتا�س تحُ

����سرم حبالحُ الإحال���ة فيها،  حمموله���ا ال���دليلِّ وتحُ

وه���و ما قلَّل فر�س ح����سور الوظيف���ة املرجعيَّة يف 

ه���ذه البنية، لك���نَّ ح�سوره���ا الثان���ويَّ اإىل جانب 

د  الوظيف���ة النتباهيَّة كان حم�سوًرا يف �سكل حمدَّ

من اأ�سكال اجلملة العرتا�سيَّة، وهو �سكل اجلملة 

اخلربيَّة ذات الطابع احِلكميِّ العاّم.

���ه  اإنَّ التعب���ري احِلكم���يَّ مثق���ل بالإح���الت؛ لأنَّ

خ���ال�سة جتربة اإن�سانيَّة طويل���ة، ويحيل اإىل �سياق 

منوذج���يٍّ م���ن حي���ث اإنَّ ال�سي���اق ه���و »الر�سي���د 

ة تغذيت���ه بوقود حياته  احل����ساريُّ للقول وه���و مادَّ

. ويف هذا التعبري اللغويِّ املكثَّف ت�ستعمل 
)4(

وبقائه«

ث عنها  العالم���ات »بو�سفها نائبة عن اأ�سياء نتحدَّ

.
)5(

بدل ا�ستح�سارها داخل ال�سياق اخلطابّي«

ة الأل�سنيَّة عند رومان جاكب�سون، �س67. )1(  فاطمة الطّبال بركة، النظريَّ

)2(  ينظر، جاكب�سون، ق�سايا ال�سعريَّة، �س30.

ة و�سيمياء الأدب، �س47. )3(  املرابط )عبد الواحد(، ال�سيمياء العامَّ

ة  الت�سريحيَّ اإىل  ة  البنيويَّ -من  والتكفري  اخلطيئة  اهلل(،  )عبد  امي  الغذَّ   )4(

�س10.

)5(  بو مزبر، التوا�سل الل�ساينُّ وال�سعريَّة، �س45.

هناك اأربع مالحظات اأ�سا�سيَّة على هذا ال�سكل 

اخل���ا�س من بنية الع���رتا�س، األفيناها يف معظم 

مناذجها يف ال�سعر العربيِّ القدمي،

1- املالحظـــة الأوىل، اأنَّ غال���ب مناذجها جاء يف 

د من ه���ذه النتيجة قمت  اآخر ال����سدر، وللتاأكُّ

 
)6(

���ة( بالبح���ث يف ق���ر�س )املو�سوع���ة ال�سعريَّ

املدمج عن عبارة من هذا النوع هي »واحلوادث 

ة  رت اأربًعا وثالثن مرَّ ة« فوجدت اأنَّها تك���رَّ جمَّ

���ة وع�سري���ن �ساعًرا م���ن خمتلف  يف �سع���ر �ستَّ

الع�سور، كلُّها من دون ا�ستثناء وردت فيها هذه 

العب���ارة يف اآخر ال�سدر، وكاأنَّ ا�ستعمالها �سار 

يًّا اخلروجحُ عنه اأمر َمِعيب، وهذا الأمر  تقليًدا فنِّ

ي�سمل ا�ستعمال هذه العبارة يف بنية العرتا�س 

وخارجها. وكاأنَّ ق���ول امرئ القي�س )80ق ه�( 

ل له���ذه العبارة، ف�سار على  ه���و ال�ستعمال الأوَّ

نهجه باقي ال�سع���راء، وذلك داأب �سعره ل يفتاأ 

اأن يكون مثاًل يحُحتذى،

ٌة- األ هل اأتاها -واحلوادثحُ َجمَّ

)7(

ِلَك َبْيَقَرا  الَقْي�ِس ْبَن مَتْ
َ
باأنَّ اْمَراأ

زحُ  والظاهر اأنَّ هذا كان من اأجل اأن ي�ستقلَّ الَعجحُ

باملعن���ى الأ�سا�سيِّ ال���ذي يق�سد اإلي���ه ال�ساعر 

ه اإليه اجلملة العرتا�سيَّة. وتنبِّ

2- املالحظـــة الثانيـــة، اأنَّ اأك���رث مناذجها جاء يف 

���ة، وق���د نا�سب ه���ذا �سياَق  �سورة جمل���ة ا�سميَّ

احلكم���ِة لأنَّ ال�سم اأدلُّ عل���ى الثب���ات والعموم 

ع الثقايّف، املو�سوعة ال�سعريَّة )قر�س مدمج(  )6(  املجمَّ

ع الثقايّف، اأبو ظبي، الإ�سدار الثالث، 2003م(. )املجمَّ

ه. بيقر: مل يدر اأين  )7(  امروؤ القي�س، ديوان امرئ القي�س، �س392. متلك: ا�سم اأمِّ

ي�سلك.
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ده من الزمن، وهو ما تتاج اإليه احلكمة  لتجرُّ

لتبقى وتنت�سر. وقد كان املبتداأ يف هذه اجلملة 

داًل عل���ى العموم من خ���الل و�سيلتن، تعريف 

ل  املبتداأ باأل ال�ستغراقيَّة، وتنكريه. فمثال الأوَّ

بي���ت امرئ القي�س امل���ا�سي، ومثال الثاين قول 

البحرتيِّ )284 ه�(،

ولقد علمتحُ -وللمحبِّ جهالٌة-

)1(

ابي با بعد امَل�ِسيب َت�سَ اأنَّ ال�سِّ

ة  3- املالحظـــة الثالثـــة، اأنَّ جلَّ اجلمل العرتا�سيَّ

ن م���ن لفظن اأو ثالثة. والظاهر  ة يتكوَّ احِلكميَّ

اأنَّ ذل���ك يع���ود اإىل احل���ر�س عل���ى اأن تظ���لَّ 

ز ال�سدر مِلَا ذكرنا  اجلمل���ة العرتا�س�يَّة يف حيِّ

م���ن حر�ٍس اآخر على اأن ينف���رد العجز باملعنى 

الأ�سا�سيِّ يف البيت. ولكونها معرت�سًة يف ال�سدر 

كان ل بدَّ من وجود األفاظ اأخرى تزاحمها فيه، 

ف���كان هذا داعًيا اآخر اإىل اإيجازها، ف�ساًل عن 

اأنَّ �سياق احلكمة نف����َسه يقت�سي الإيجاز. هذا 

اإن كانت احلكمة م���ن اإن�ساء ال�ساعر، فاإن كان 

فه���ا فهي موج���زة يف اأ�سل بنائه���ا لي�سهل  يوظِّ

ة  ه���ا و�سريورتحُها. فمن اأمثلة البنية الثنائيَّ حفظحُ

ق���ولحُ امرئ القي����س وقول البح���رتيِّ املا�سيان، 

ومن اأمثلة البنية الثالثيَّة قول جرير:

ولقد اأراين – واجلديدحُ اإىل ِبًلى -  

)2(

ِ
ِف احلديِث ِكَرام رحُ يف موكٍب طحُ

4- املالحظـــة الرابعـــة، اأنَّ معظمه���ا ج���اء تالًي���ا 

)1(  البحرتّي )اأبو عبادة، الوليد بن عبيد(: ديوان البحرتّي، ج1، �س295. ويروى 

يف بع�س امل�سادر: 

ولقد علمت - ولل�سباب جهالة -          اأنَّ ال�سبا بعد ال�سباب ت�سابي

)2(  جرير: الديوان، ج3، �س991.

ت هذه  ���م الب���ارز وامل�سترت، ف���اأدَّ ل�سم���ري املتكلِّ

���ة وا�سح���ة اإىل جانب  اجلم���لحُ وظيف���ًة تعبرييَّ

���ة، تف����سح عواط���ف الذات  الوظيف���ة املرجعيَّ

وانفعالته���ا، وقد راأى ابنحُ الأثري يف بيت جرير 

ي ي�سلِّي به ال�ساعر نف�سه  ال�سابق نوًعا من التعزِّ

���ا م�سى من الل���ذة والنعيم الذي فاز به من  عمَّ

ِع�ْسرة اأولئ���ك الأحباب. وم���ن اأمثلة ذلك قول 

ام ) 231ه�(: اأبي متَّ

��ه -  َدقحُ �سْ
َ
َب�ال�ي – وخ�����ريحُ القوِل اأ

حُ
وما اأ

)3(

َحَقْنَت يل ماَء َوْجهي اأم َحَقْنَت َدِمي

ي اإىل جانب  ���ة هن���ا ت���وؤدِّ فاجلمل���ة العرتا�سيَّ

وظيفت���ن  ���ة  واملرجعيَّ ���ة  النتباهيَّ الوظيفت���ن 

���ة  التعبرييَّ هماالوظيف���ة  بارزت���ن،  اأخري���ن 

القل���ق  تف����سح  فه���ي  ���ة،  امليتالغويَّ والوظيف���ة 

النف����سيَّ ل���دى ال���ذات املتكلِّمة يف عب���ارة »وما 

اأبايل«، ويدفع عنها تهم���ة الكذب. ولذلك قال 

اب���ن اأبي احلديد تعليًقا عل���ى هذا العرتا�س: 

»وفائدت���ه اإثبات �سدقه يف دع���واه اأنَّه ل يبايل 

.
)4(

اأيَّهما حقن«

���ة ال�سابق���ة تيلنا اإىل  اإنَّ اجلم���ل العرتا�سيَّ

ي بذلك  ، فت���وؤدِّ اأ�سي���اء واأحداث خ���ارج الن�سِّ

الوظيف���َة املرجعيَّة. ولن���ا اأن ناأخ���ذ مثاًل على 

ة«، فه���ي تيلنا  ذل���ك عب���ارَة »واحل���وادث جمَّ

اإىل �سل�سل���ة من احلوادث الت���ي �سادفها امروؤ 

القي����س يف حيات���ه، وه���ي تعيدن���ا اإىل ال�سياق 

مع���ت يف  التاريخ���ي و�سرية ال�ساع���ر، وق���د جحُ

عب���ارة �سديدة الإيجاز حاولت التفلُّت من اأ�سر 

ا، يحيى بن علي(،ج2، �س108. )3(  التربيزّي )اأبو زكريَّ

)4(  ينظر، ابن اأبي احلديد، �سرح نهج البالغة، ج9، �س31.
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���ة لل�ساعر،  اللحظ���ة الزمنيَّة واحل���دود املكانيَّ

ا  ، ف���كلُّ واحد منَّ لتنطب���ق على كل قائ���ل ومتلقٍّ

يعي�س اأحداًث���ا كثرية ل ميك���ن ح�سرها، ومن 

، وذلك  هن���ا تكت����سب العبارة طابعه���ا احلكميَّ

التفلُّ���ت يكاد يفرغه���ا من م�سمونه���ا وي�سرم 

����سال بالواق���ع الذي اأنتجه���ا، ومن  حب���ال التِّ

ل اإىل اأداء وظيفة التنبيه اإىل الكالم  هن���ا تتحوَّ

التايل لها. ف���كاأنَّ امراأ القي�س يقول، فلتدع كلَّ 

احل���وادث ولتنتب���ه للحادثة الآتي���ة، اأينِّ �سريد 

يف الأر�س اأهاج���ر م���ن اأر�س اإىل اأخ���رى طلًبا 

لالأخذ بثاأر اأبي، وهذا اأجلُّ حدث ت�سغر عنده 

باقي الأحداث.

6- الوظيفة ال�سعريَّة

يت���مُّ فيه���ا »ا�سته���داف  الت���ي  ه���ي الوظيف���ة 

الر�سال���ة بو�سفها ر�سالة، والرتكي���ز على الر�سالة 

، من خ���الل اإ�سقاط »خطة 
)1(

» حل�سابه���ا اخل���ا�سِّ

، وهو 
)2(

التماثل ملحور الختيار على حمور التوزيع«

ن جمموعة  ما يتجلَّى يف منهج التوازي الذي يت�سمَّ

ة مث���ل »اجلنا�س،  ���ة التكراريَّ م���ن الأدوات ال�سعريَّ

والتطري���ز،  وال�سج���ع،  والرت�سي���ع،  والقافي���ة، 

والتق�سيم، واملقابلة، والتقطيع، والت�سريع، وعدد 

املقاطع اأو التفاعيل والنرب، والتنغيم، وميكن لبنية 

التوازي هذه اأن ت�ستوعب ال�سور ال�سعريَّة مبا فيها 

م���ن ت�سبيهات وا�ستعارات ورم���وز، وميكن للتوازي 

ى حدود البيت اأو املقطوعة لكي ي�ستوعب  اأن يتخطَّ

.
)3(

ها« الق�سيدة باأمتِّ

)1(  جاكب�سون، ق�سايا ال�سعريَّة، �س31.

)2(  املرجع نف�سه، �س33.

)3(  املرجع نف�سه، �س8.

وبدرا�ستنا مناذج لالعرتا�س يف ال�سعر العربيِّ 

ق  ���ة مل تتحقَّ الق���دمي وجدن���ا اأنَّ الوظيف���ة ال�سعريَّ

قت يف توازي بنية  داخل بنية العرتا�س، واإمنا تقَّ

 ، العرتا�س مع اأجزاء اأخرى م���ن الن�سِّ ال�سعريِّ

ويف هذا الإطار وجدنا �سكلن للتوازي،

ل، تواٍز بن جملت���ن اعرتا�سيَّتن؛ )ثنائيُّ  الأوَّ

العرتا�س(.

الثاين، تواٍز بن عن�سر يف اجلملة العرتا�سيَّة 

واآخر خارجها؛ )اأحاديُّ العرتا�س(.

ق اأفقيًّا وراأ�سيًّا، فمن  ل فيتحقَّ ���ا ال�سكل الأوَّ فاأمَّ

ْمرة بن  ���ا قول ال�ساع���ر اجلاهل���يِّ �سَ ق���ه اأفقيًّ تقُّ

ْه�َسلي: ْمرة النَّ �سَ

َغارحُ بعينيه - ال�سَّ محُ كحُ هذا -وَجدِّ

)4(

مَّ يل -اإْن كان ذاَك- ول اأبحُ
حُ
ل اأ

ووا�سح اأنَّ الع���رتا�س الث���اين »اإن كان ذاك« 

كم« اإذ لي�س  ل »وجدِّ جيء به ملوازاة العرتا�س الأوَّ

ا اأ�سياًل بحيث ميك���ن ال�ستغناء  الث���اين اع���رتا�سً

ل، واإمنا هو اعرتا�س نا�سئ  عنه كالع���رتا�س الأوَّ

ا  م���ن التق���دمي والتاأخري، واإمنا اع���رت�س به حر�سً

على التوازي يف بنية البيت عموًما.

ا ق���ول اإبراهيم بن  ق الأفق���يِّ اأي�سً وم���ن التحقُّ

املهدي )224ه�( يف رثاء ولده،

مَت َقْبلي- لعامِلٌ دِّ واإينِّ -واإْن قحُ

)5(

- منك قريبحُ ْرتحُ خِّ
حُ
باأينِّ -واإْن اأ

)4(  �سال�س )ها�سم طه(، �سمرة بن �سمرة النه�سلي اأخباره وما بقي من �سعره، 

�س113.

اأولد  اأ�سعار  ق�سم   - الأوراق  كتاب  يحيى(:  بن  د  حممَّ بكر،  )اأبو  ال�سويل    )5(

اخللفاء واأخبارهم، �س45.
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وا�سح ه���ذا الت���وازي بن مف���ردات ال�سطرتن 

رت  مت// اأخِّ دِّ // ب���اأينِّ – واإْن// واإْن – قحُ )واإينِّ

– قبلي// منك – لعامل// قريب(. وقد اأ�سهمت 
بنية العرتا�س يف التوازي داخليًّا من خالل توازي 

ا بتموقعها  رت«، وخارجيَّ مت« و»اأخِّ الت�سادِّ بن »قدِّ

ب���ن ا�سم اإنَّ وخربها يف كلٍّ م���ن ال�سدر والعجز. 

ْمَت«  دِّ ومن ف�سول القول اأنَّ ت���وازي الت�سادِّ بن »قحُ

���رت« ه���و ال���ذي يح���ول دون ت�سحي���ف كلمة  و»اأخِّ

«، وهي مب���كان من ال�ستباه  ْم���َت« اإىل »َقْد ِمتَّ دِّ »قحُ

ة الت�سحيف. لها لأن تكون مظنَّ يوؤهِّ

���ا؛ كما يف قول  ل راأ�سيًّ ق ال����سكل الأوَّ وق���د يتحقَّ

َذيِلّ )15ه�(، يذكر اأخاه عروة، اأبي ِخَرا�س الهحُ

����ْرَوَة لِه����ًيا َراهحُ َبْع����َد عحُ
َ
، اأ ���ولحُ َت�قحُ

ْزٌء -ل��و َعِل��ْم���ِت- جل����يلحُ وذل�ك رحُ

��ي َتَنا�َسْيتحُ َعْهَدهحُ  �َس��ِبي اأنِّ فال َتْ

)1( َمْيَم- جميلحُ
حُ
رْبي -يا اأ ولكنَّ �سَ

َزْي���ن وا�سًحا،  كان احل���ر�س على ت���وازي الَعجحُ

بحيث كان���ت كلُّ كلمة يف العجز الث���اين اإزاء كلمة 

ل )وذلك// ولكن – رزء// �سربي  يف العجز الأوَّ

– جليل// جميل(. وقد  اأميم  يا  – لو علمت// 
دخلت بنية العرتا�س يف اإطار بنية التوازي، مبعنى 

اأنَّ الع���رتا�س الثاين جيء به لإحداث التوازي مع 

ل من جهة، ولإحداث التوازي العامِّ  العرتا�س الأوَّ

بن ال�سطرتن من اجلهة الأخرى.

ق ب���ن كلمة يف  واأم���ا ال�سكل الث���اين فقد يتحقَّ

اجلمل���ة العرتا�سيَّة وكلم���ة �سابق���ة عليها، وهذا 

هي  واأميمة  �س116.  ج2،  الهذليِّن،  ديوان  الهذليِّن،  ال�سعراء  من  جمموعة   )1(

امراأة اأخيه.

ل  نوع؛ اأو تالي���ٍة لها، وهذا نوع اآخر. فمن النوع الأوَّ

، قول كثريِّ

ْغني الَوَدادةحُ – اأنَّني َوِدْدتحُ – وم���ا تحُ

)2( ة ع���امِلحُ ِم���ري احلاجبيَّ مب���ا يف �سَ

فالتوازي هن���ا قائم بن الفعل »وددت« يف مطلع 

البيت، وامل�سدر »الودادة« يف ح�سو ال�سدر، والتوازي 

، ثمَّ اإنَّ  بينهما قائم �سطًحا يف التجني�س ال�ستقاقيِّ

هن���اك توازَي ت����سادٍّ يف م�ستوى العم���ق بن ح�سور 

الفعالية يف »وددت« وغيابها يف »الودادة«.

ومن الن���وع الثاين الت���وازي الإيقاع���يُّ يف قول 

معن بن اأو�س )64ه�(:

 - ْوَج���لحُ
َ
ْدري -واإينِّ لأ

َ
ك م���ا اأ َلَعْم���رحُ

لحُ اأوَّ ��������ةحُ  املنيَّ تع�������دو  ن�����ا  اأيِّ عل���ى 

فكان التوازي بن كلمة يف اجلملة العرتا�سيَّة 

ل«،  هي »اأوجل« وكلمة تالية لها هي كلمة املقطع »اأوَّ

وقد ج���اءت كلم���ة »اأوج���ل« يف موق���ع )العرو�س( 

ل«، وذلك  لتك���ون يف موازاة كلم���ة )ال����سرب( »اأوَّ

لتحقي���ق اأكرب ق���در من الت���وازي الإيقاع���يِّ الذي 

ن. وهذه الظاهرة  ي�سم���ن اإحداث الأثر لدى املتلقِّ

هي الت���ي تع���رف بالت�سريع، وهو جع���ل العرو�س 

مقف���اة تقفية ال�سرب؛ مبعن���ى اأنَّ بنية العرتا�س 

ة املح�س. جيء بها لتحقيق هذه الغاية ال�سعريَّ

وقد يكون التوازي م���ن هذا النوع توازَي ت�سادٍّ 

ي، كما يف قول املتنبِّ

لهيَب���ه راأي���ِت  ل���و  َقْل���ٍب  �����وقحُ  فحُ وخحُ

)3(

ما تي- لَظَنْنِت في���ه َجَهنَّ -ي���ا َجنَّ

ة: الديوان، �س245. )2(  كثريِّ عزَّ

ي، الديوان، ج1، �س46. ويروى مكان »لظننت«: لراأيت. )3(  املتنبِّ
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وقد التفت ابن اأبي الإ�سبع اإىل ما يف العرتا�س 

ي الوظيفة ال�سعريَّة، وذلك من خالل  م���ن تواٍز يوؤدِّ

ها،  ا ي����سدُّ م�سدَّ ت���ي« دون �سواه���ا ممَّ اختي���ار »جنَّ

 ) يٍّ فاإنَّ اختيارها ج���اء لتكون يف حال تواٍز )ت�سادِّ

، ف����ساًل عن التجان�س 
)1(

م« مع كلم���ة املقطع »جهنَّ

ال�ستهاليلِّ بن الكلمتن.

ومن املالح���ظ على بني���ة الت���وازي يف �سكليها 

)ثنائيِّ الع���رتا�س( و)اأحاديِّ الع���رتا�س( اأنها 

كان���ت تظه���ر يف ن����سق �سع���ريٍّ يحي���ل اإىل �سي���اق 

عاطف���يٍّ ملتهب �سوًقا وحزًنا ووجاًل، وهو ما يجعل 

له ويف اأثره،  الع���رتا�س قريًبا من اللتفات يف ت�سكُّ

 ،
)2(

���اد القدماء يخل���ط بينهما ما جع���ل بع�س النقَّ

واللتف���ات -عن���د ال�سكاك���ي )626ه�(- ناجت من 

ة والإن�سان  �س لها ال�ساعر خا�سَّ �سدمة عنيفة يتعرَّ

���ة »اإذا دهم���ه ما ت���ار له العق���ول، وتطري له  عامَّ

.
)3(

الألباب، وتده�س معه الفطن«

نتائج البحث

لٌة-  تق���ع اجلملة العرتا�سيَّة -من حيث هي ف�س	 

ية املتكلِّم، ومن الناحية العمليَّة كان  يف جمال حرِّ

العرتا�س من الو�سائ���ل التي ك�سر بها ال�سعراء 

دوا على  ���ة، فتمرَّ ة والنقديَّ ة القوان���ن اللغويَّ حدَّ

ل بع����س قوانن اللغ���ة التي تفر�س  اأمري���ن، الأوَّ

نوًع���ا م���ن الرتات���ب واللت����ساق ب���ن العنا�سر 

ة التي  ���ة، والثاين بع����س القواع���د النقديَّ اللغويَّ

ة  خت ملنهج ا�ستقالل البيت بوحدته الرتكيبيَّ ر�سَّ

د يف ظاهرة التعلُّق. والدلليَّة وجتلَّى هذا التمرُّ

)1(  ابن اأبي الإ�سبع، ترير التحبري، �س129.

)2(  ينظر، اأحمد مطلوب، معجم امل�سطلحات البالغيَّة، ج1، �س243.

د(: مفتاح العلوم، �س303. )3(  ال�سكاكّي )اأبو يعقوب، يو�سف بن حممَّ

كان���ت الوظيف���ة املهيمنة يف بني���ة العرتا�س	  يف 

ال�سعر العرب���يِّ القدمي، هي الوظيفة النتباهيَّة، 

ة،  ة، ثمَّ الوظيفة التاأثرييَّ تليها الوظيفة امليتالغويَّ

ة، ثمَّ املرجعيَّة، ثمَّ ال�سعريَّة. ثمَّ التعبرييَّ

تتجلَّ���ى الوظيف���ة النتباهيَّة يف بني���ة العرتا�س	  

يف ظاهرت���ن اأ�سا�سيَّتن هما، التمديد والتاأكيد، 

متديد التِّ�سال باإطالة الكالم، وتاأكيد التِّ�سال 

بلفت النتباه اإىل عنا�سر معيَّنة يف الكالم.

ة  ة بالقوَّ َّ ي بنية العرتا�س الوظيفة النتباهي	   توؤدِّ

ة م���ن خالل خرق منط الرتكيب  والفعل، فبالقوَّ

باإقحام بنية يف اأثناء بنية اأخرى، وهو ما يف�سي 

ي م���ن كالم اإىل كالم، ولذلك  اإىل التف���ات املتلقِّ

وق���ع التداخ���ل يف ال�سطالح عن���د القدماء بن 

���ا بالفعل فمن خالل  اللتف���ات والعرتا�س. واأمَّ

التعبريات املاثلة يف بنية العرتا�س.

كث���ري من اأمثل���ة الع���رتا�س	  كان���ت مفرغة من 

فيه���ا  فك���رثت  اأو مرج���ع،  اإىل معن���ى  الإحال���ة 

اأ�ساليب الإن�ساء والعبارات الطقو�سيَّة، وفروغها 

ة. من الإحالة اأخل�سها لأداء الوظيفة النتباهيَّ

كث���ري م���ن اجلمل  نظ���رة الناق���د احلدي���ث اإىل 	 

ه���ا ج���اءت  ���ة يف الن����سِّ الق���دمي باأنَّ العرتا�سيَّ

���ة، ل لأداء معنى جديد  لأداء الوظيف���ة النتباهيَّ

اأو اإ�سافة معنى؛ يلغي بع�س الأحكام التي اأطلقها 

الناق���د الق���دمي عل���ى بع����س اأن���واع العرتا�س 

ه���ا اأتت يف الكالم لغ���ري فائدة واأنَّها  �سف���ت باأنَّ وحُ

غري م�ستح�سنة.

ي بنية الع���رتا�س	  الوظيف���ة امليتالغويَّة من  ت���وؤدِّ

ه دللة كلمة  ر اأو توجِّ خ���الل العبارات التي تف����سِّ

اأو تعبري �ساب���ق. وت�ستهدف بنية العرتا�س -يف 
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ه���ذه احلال- الكالم نف����سه، فال تعربِّ عن �سيء 

ا تب���نِّ كلم���ة اأو تعبرًيا  اأو ح���دث اأو معن���ى، واإمنَّ

�سابًق���ا، وذل���ك يف �سبي���ل ف���كِّ ال�سف���رة وتاأمن 

عملي���ة الفهم لل���كالم املقول، عندم���ا تكون تلك 

ة. ويدخل يف  ال�سفرة غام�سة اأو ملتب����سة اأو عامَّ

هذا عبارات املحا�ساة والحرتاز.

اعر  ك�سف���ت اجلمل���ة العرتا�سيَّة عن وع���ي ال�س	 

الق���دمي بابتذال بع�س التعب���ريات لدى ال�سعراء 

ال�سابقن عليه واملعا�سري���ن له، وهو اأمر ينبغي 

اللتف���ات اإلي���ه يف التعامل النق���ديِّ احلديث مع 

ال�سعر الق���دمي، من حيث اإنَّ ه���ذه الظاهرة قد 

ب���داأت منذ ع����سر ما قب���ل الإ�سالم. وقد قامت 

اجلملة العرتا�سيَّة باأداء وظيفة امليتالغة لك�سف 

ل. هذا البتذال واإعادة اإحياء وهج املعنى الأوَّ

ي وظيف���ة ميتالغويَّة  ���ة توؤدِّ يَّ كان���ت اجلملة العرتا�س	 

عندما ج���يء بها لإقامة الوزن، فه���ي مفرغة من اأي 

ية  �س لقيمته���ا الإيقاعيَّة؛ موؤدِّ حمم���ول دليلٍّ وتتمحَّ

، من جه���ة اأنَّ ال�سعر  ن ال�سع���ريِّ بذل���ك وظيف���ة ال�سَّ

ة به. ف النظم الإيقاعيَّة بو�سفها �سفرات خا�سَّ يوظِّ

التاأثرييَّة من خالل  ت بنية العرتا�س الوظيفة 	  اأدَّ

جمل الدعاء، مع كون هذه اجلمل جاءت يف الغالب 

���ة بع���د اأن اأفرغ���ت من  لأداء الوظيف���ة النتباهيَّ

ة  معانيها الأ�سليَّة، وعليه كانت الوظيفة التاأثرييَّ

ة لبنية  وظيف���ة ثانويَّة يف غالب النم���اذج ال�سعريَّ

العرتا�س. وقد نلم�س هيمنة الوظيفة التاأثرييَّة 

على بنية الع���رتا�س اإذا كانت �سيغ الدعاء وما 

���ا مل يكرث ا�ستعمال���ه يف ال�سعر، فاإن  اأ�سبهها ممَّ

هذا يجعل معناها حمفوًظا ومن َثمَّ اأثرها.

نظر البحث اإىل عبارة »ل اأبا لك« بو�سفها عبارة	  

ة  م�سكوكة فقدت معناها الأ�سليَّ واحتفظت بقوَّ

التاأثري يف املخاَطب، ل مبفهوم التاأثري الذي يغريِّ 

قناع���ات املخاط���ب، ولكن مبفه���وم قدرتها على 

لف���ت انتباهه نح���و عنا�سر اخلط���اب الأ�سا�سيَّة 

التي تدث التاأثري احلقيقي.

ر بوظيفة  ���ه البحث اإىل اأن الإح����سا�س احلا�س	  نبَّ

ما عن���د تناول ال�سعر الق���دمي منخف�س اإىل حدٍّ 

كب���ري، قيا�ًسا اإىل الإح�سا�س بها عند قول ال�سعر 

ة، فالفرق بن اخلطاب املر�َسل عرب قناة  ل مرَّ اأوَّ

ا.  النطق واملر�َسل عرب قناة اخلطِّ يكون بارًزا وقويًّ

وه���ذا اأمر ينبغ���ي للناقد احلدي���ث اأن ياأخذه يف 

احل�سبان عند مقاربة الن�س ال�سعريِّ القدمي.

���ة من  الوظيف���ة التعبرييَّ ت بني���ة الع���رتا�س 	  اأدَّ

خالل ح�سور ال���ذات املتكلِّمة باآماله���ا واآلمها، 

يًّا يف �سمائر املتكلِّم  هذه ال���ذات التي جتلَّت ن�سِّ

ة اأحياًنا،  واأ�ساليب الإن�ساء غري الطلبيَّة، والطلبيَّ

َخر.
حُ
وتعبريات اأ

هيمنة الوظيف���ة النتباهيَّة على بنية العرتا�س	  

ف���َرغ م���ن حمموله���ا  جع���ل جمل���ة الع���رتا�س تحُ

الدليلِّ وتحُ�سَرم حبالحُ الإحالة فيها، وهو ما قلَّل 

فر�س ح����سور الوظيفة املرجعيَّة يف هذه البنية، 

وانح�سر ح�سوره���ا الثانويَّ اإىل جانب الوظيفة 

د م���ن اأ�سكال اجلملة  ���ة يف �سكل حم���دَّ النتباهيَّ

���ة ذات  ���ة ه���و �سكل اجلمل���ة اخلربيَّ العرتا�سيَّ

الطاب���ع احِلكميِّ الع���اّم، والتعبري احِلكميَّ مثقل 

���ه خال�سة جتربة اإن�سانيَّة طويلة،  بالإحالت؛ لأنَّ

. ويحيل اإىل �سياق منوذجيٍّ

����سم التعب���ري احلكم���يُّ يف بني���ة الع���رتا�س	  يف  اتَّ

معظم مناذجه���ا يف ال�سعر العرب���يِّ القدمي باأربع 
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�سم���ات، الأوىل، اأنَّ غالب مناذجه���ا جاء يف اآخر 

ال�سدر، والظاهر اأنَّ هذا كان من اأجل اأن ي�ستقلَّ 

زحُ باملعنى الأ�سا�سيِّ الذي يق�سد اإليه ال�ساعر  الَعجحُ

���ة. الثانية، اأنَّ اأكرث  ���ه اإليه اجلملة العرتا�سيَّ وتنبِّ

مناذجه���ا جاء يف �سورة جملة ا�سميَّة، وقد نا�سب 

ه���ذا �سي���اَق احلكم���ِة لأنَّ ال�سم اأدلُّ على الثبات 

ده من الزمن، وه���و ما تتاج اإليه  والعموم لتج���رُّ

احلكمة لتبق���ى وتنت�سر، وق���د كان املبتداأ يف هذه 

اجلملة داًل على العموم من خالل و�سيلتن، تعريف 

املبت���داأ باأل ال�ستغراقيَّة، وتنكريه. الثالثة، اأنَّ جلَّ 

ن من لفظن  ة يتك���وَّ ���ة احِلكميَّ اجلم���ل العرتا�سيَّ

اأو ثالث���ة، والظاه���ر اأنَّ ذل���ك يع���ود اإىل احلر�س 

ز ال�سدر  عل���ى اأن تظلَّ اجلملة العرتا�سيَّة يف حيِّ

مِلَ���ا ذكرنا من ح���ر�ٍس اآخَر عل���ى اأن ينفرد العجز 

باملعن���ى الأ�سا�سيِّ يف البيت، ولكونها معرت�سًة يف 

ال�سدر كان ل بدَّ من وجود األفاظ اأخرى تزاحمها 

فيه ف���كان هذا داعًي���ا اآخ���ر اإىل اإيجازها، ف�سال 

ع���ن اأنَّ �سي���اق احلكمة نف����سه يقت����سي الإيجاز. 

الرابع���ة، اأنَّ معظمها ج���اء تالًيا ل�سم���ري املتكلِّم 

ة  ت هذه اجلمل وظيفًة تعبرييَّ البارز وامل�سترت، فاأدَّ

وا�سحة اإىل جانب الوظيفة املرجعيَّة.

 ، ة داخل بنية العرتا�س	  ق الوظيفة ال�سعريَّ مل تتحقَّ

قت يف توازي بنية العرتا�س مع اأجزاء  واإمنا تقَّ

، ويف ه���ذا الإطار  اأخ���رى من الن����سِّ ال�سع���ريِّ

ل، تواٍز بن جملتن  وجدنا �سكلن للت���وازي، الأوَّ

ق  ت���ن )ثنائيُّ العرتا�س(، وكان يتحقَّ اعرتا�سيَّ

���ة. والثاين، ت���واٍز بن  ���ة وراأ�سيَّ بطريقت���ن اأفقيَّ

���ة واآخر خارجها  عن����سر يف اجلملة العرتا�سيَّ

)اأحاديُّ العرتا�س(، يك���ون �سابًقا عليها تارة، 

وتالًيا لها اأخرى، ويف احلالة الأخرية كان اللفظ 

ق  الآخر يتموقع يف �سرب البيت )املقطع( فيتحقَّ

قدر كبري من التوازي الإيقاعيِّ اأو الدليّل.

اد  اينٍّ ل���دى النقَّ ك����سف البح���ث ع���ن وع���ي ل����س	 

���ن والنحاة،  ًم���ا من البالغيِّ القدم���اء اأكرث تقدُّ

���ادحُ املق����سودون هن���ا اأولئك الذي���ن كانوا  والنقَّ

على احتكاك اختباريٍّ طوي���ل الأمد بالن�سو�س 

اح( اأمثال املرزوقيِّ والزوزيّن. ال�سعريَّة )ال�سرَّ

ْدَر�َس بنية العرتا�س  هذا، ويو�سي البحث باأن تحُ

���ة احلديث���ة، يف اأط���ر  ���ات النقديَّ يف �سوء النظريَّ

مة  ا اأو مدر�سيًّا، وتكون مدعَّ ا اأو مكانيًّ دة زمانيًّ حمدَّ

ة التِّ�سال  بالإح����ساء. كما يو�سي بتطبي���ق نظريَّ

�ساًعا؛  لرومان جاكب�سون على بنى ون�سو�س اأكرث اتِّ

مِلا تعد به هذه النظريَّة من نتائج.
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ظاهراتّية الّصورة الشعرّية في 
النّص العربي القدمي،

صراعّية الترابّية والهوائّية عند عنترة بن شّداد

اأـ رانية ال�شريف العر�شاوي

جامعة امللك عبد العزيز بجدة

امللخ�س

يحاول هذا البحث ت�سغيل القراءة الظاهراتية، بو�سفها قراءة ممكنة لفهم جماليات ال�سورة يف ال�سعر 

العرب���ي القدمي، غري اأنه���ا مل تدرك كل مت�سهراتها ال�سورية، لهذا يعد م����سروع قراءة الن�س الرتاثي وفق 

املنهج البا�سالري الظاهراتي ما زال م�سروعا حديث العهد يف تطبيقاته، واإن كان هنالك درا�سات تنظريية 

للظاهراتية البا�سالرية �سابقة، لكّنها جاءت دومنا تطبيق على اأي مادة فنية عربية قدمية اأو حديثة. وتطمح 

ه���ذه ال���درا�سة اإىل اإلقاء �سوء اأويّل على هذا امل�سروع؛ لتقّدم منهًج���ا مرًنا يقّرب القارئ العربي من الن�س 

القدمي، ويرثي اللغة التداولية يف الوقت ذاته، وهذا ما تقق لنا من خالل تليل بع�س ال�سور ال�سعرية يف 

�سع���ر عن���رتة، وفق املنهج الظاهراتي البا�سالري، غري اأن ما قدمناه يحتاج اإىل املزيد من �سبط هذا املنهج 

البا�سالري، وتقومي بع�س الثغرات الفل�سفية فيه، وتكييفه مع هوية الن�س العربي القدمي واحلديث.

الكلمات املفاتيح

الظاهراتية – ال�سورة ال�سعرية – الن�س العربي القدمي – املنهج الظاهراتي.
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The poetic image phenomenalism in Arab ancient 
poems

Rania Alrdawi

KSA 

Abstract

This study is trying to apply the phenomenalism of reading as it is acceptable to 

understand the aesthetics of the old Arab poetry, especially the image that is studied many 

times but it doesn’t get all the images potions. The reading of Arab old poems according 

to Bachelard approaches the phenomenalism still a new applied method despite of the 

other projects and but it still included from the Arab new or modern materiel. this study 

aims to introduce this project to let Arabic readers more close and familiar with old text 

and to Enrich Deliberative language in the same time. This has come true by applying and 

analyzing the image in «Antras» poem but this will need more revision for Bachelard’s 

method and reevaluate some Philosophical gaps and adapt to the identity of the old and 

modern Arabic text.

Key Words

Poetic, phenomenalism, ancient poems, reading, method, Philosophical
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الظاهراتية وم�سروع التحرير 

قام���ت الظاهراتيةPhenomenology  فل�سفًة 

حل���ّل اأزمة ال���ذات الأوروبّي���ة امل�سجون���ة التي راأى 

ه���و�سرل )Husserl )1976-1859 اأّنه���ا فق���دت 

روحها عرب اأ�سرها يف الأح���كام املنطقية والنتائج 

العلمي���ة التي اتخذها العل���م احلديث و�سيلة لفهم 

، وقد تو�ّسعت ه���ذه الفكرة عرب 
)1(

الع���امل وال���ذات

مراحل جدلّية طويلة، اأفرزت من خاللها فل�سفات 

ومناهج بحثية قرائية متنوعة كان لها الأثر البارز 

يف م����سرية الفل�سفة والفكر الإن����ساين يف جمالت 

���ّدت من  العل���وم واملع���ارف ب���ال ح����سر، ولذلك عحُ

اأكرب احلركات الفكرّية والفل�سفية اأثًرا على �سائر 

العلوم الإن�سانية.

ويت����ساءل اأحد رموزها مريلوبونت���ي وبعد مدة 

م���ن ظهورها، »م���ا ه���ي الظاهراتية؟« مّم���ا يدّل 

على ت�سعبّي���ة امل�سطلح، وميوعت���ه بدرجة كبرية. 

ولع���ّل اأوىل حم���اولت تعري���ف ه���ذا املنه���ج كان 

على ي���د الرم����ز الث���اين يف احلرك���ة الظاهراتي�ة 

هايدج���ر )Heidegger )1976-1917 وهو تلميذ 

ه���و�سرل النجيب ال���ذي غرّي م�سار ه���ذه الفل�سفة 

ع���رب تطبيقها املطروح يف الف���ن وم�سائل الوجود. 

وق���د اأرجع هايدج���ر الكلمة اإىل جذره���ا اليونايّن 

 phaninein اإىل  تع���ود  والت���ي   phainomenon
اأي، ِل��»اإظه���ار«، وال����سق الث���اينlogos اأي، »عل���م 

اأو �سبب«، وبالتايل اأ�سب���ح معنى الكلمة الأويّل هو 

اإظه���ار �سيء م���ا، وه���و ما جعله يع���د الظاهراتية 

اأو الفين��ومين��ول��وج���ي���ا عل���م درا�س��ة الظواه�����ر، 

�سبب  فيه  لي�سرح   1936 عام  الأوروبية«  العلوم  »اأزمة  كتابه  هو�سرل  و�سع   )1(

تاأ�سي�سه للفكرة الفينومينولوجية، ملزيد من املعلومات انظر، اإدموند هو�سرل: 

الفل�سفة  اإىل  الرتن�سندنتالية: مدخل  والفينومينولوجيا  الأوروبية  العلوم  اأزمة 

الفينومينولوجية.

. وميكن القول اإنها يف اأب�سط 
)2(

اأو الأ�سياء الظاهرة

معانيها منهج فل�سفّي يعالج م�ساكل الظاهرات يف 

الع���امل املعي�س، وهي الو�سيل���ة لكت�ساف الذات يف 

ح�سور املو�سوع وفهمه. وتقوم على معاجلة م�سائل 

وّية والتعّددّية، واحل�سور  ّل، والهحُ ثالثة، اجلزء والكحُ

. وترى الظاهراتية اأّن الوعي هو جوهر 
)3(

والغياب

فهم الذات والعامل، فال يوجد ذات بال وعي يق�سد 

مو�سوًع���ا موج���وًدا يف العامل اخلارج���ي اأو العامل 

الداخل���ي يف الإن����سان. وبذلك تنق���ل الظاهراتية 

الوعي اإىل فعل ق�سدي يف زمان ومكان، وهي تدعو 

اإىل ق���راءة ه���ذه الق�سدية دون تقييده���ا باأحكام 

ثابت���ة اأو قوان���ن ت���ا�سر فك���ر الإن����سان وقدرته 

اأّول ث���م املتلق���ي الظاهرات���ي ثانًي���ا، بو�سفه الذي 

�سيف�ّسر ما اأخرجه الإن����سان الواعي حن تو�سيفه 

ووعيه بالظاهرة بن العاملن اخلارجي والداخلي. 

فالتحلي���ل الظاهراتي اإذن، يف����ّسر »الظاهرة من 

حي���ث هي اإحال���ة متبادلة اإىل الفع���ل ال�سعورّي مع 

 .
)4(

الع���امل املو�سوعّي« بنوعي���ه داخلًي���ا وخارجًيا«

.Robert Sokolowski: Introduction to Phenomenology،p12  )2(

)3(  املرجع ال�سابق، يعتمد املنهج يف قراءته على ترير الفكر من اأّي روا�سب تول 

بينه وبن توليد وعي جديد من خالل خرباته الذاتية ومعطياته املو�سوعية، 

لطة التقييد للقانون  وهو بذلك يقوم اأ�سا�سا على مبداإ التحّرر الفكري من �سحُ

املتوارث اأو الفكر املتكرر يف قراءة ظاهرات الكون اأيًّا كانت. وهو ما جعل كثرًيا 

من الباحثن الإ�سالمين يعر�سوا عن الفظاهراتية بو�سفها بابا لرّد املوروث 

الباحث  فعل  كما  الثابتة  ال�سرعية  والأحكام  العقيدة  يف  اأو تغيري  الديني، 

د.فهد القر�سي، والأوىل فيما تراه الورقة هو اختيار وانتقاء ما ينا�سب التحّرر 

د الهوية  وية الإ�سالمية، لأّن هذا املنهج يف الوقت ذاته يع�سّ الفكري هنا مع الهحُ

وتعدديتها وتغرياتها، فبالتايل اإّن املقاربة الظاهراتية ميكن اأن تكّيف يف قراءة 

الرتاث الديني وفق معطياته واأ�سا�سياته، فكما هي الآن تقبل الأ�سطورة والنمط 

البدئي وتكيفها لفهم الن�س الأدبي، فال باأ�س من وجهة نظر الباحثة اأن تكّيف 

لفهم الن�س الديني، مع عدم امل�سا�س بثابته، واأما رّد املنهج جملة وتف�سيال 

فهذا فيه من الإجحاف الكبري يف حق الفكر الإن�ساين وتطوره، فهو منهج قابل 

للتغيري والتعديل والتكييف. ينظر، فهد بن حممد القر�سي: منهج ح�سن حنفي: 

درا�سة تليلية نقدية )مكتب جملة البيان: الريا�س، �س1434(.

الفل�سفة،  املعا�سرة يف  الجتاهات  و�سخ�سيات،  مذاهب  الديدي،  عبدالفتاح   )4(

اجلمالية،  النظرية  مفاهيم  با�سالر،  غا�ستون  خليط،  بو  و�سعيد  �س21، 

�س143-142.
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واملنه���ج هن���ا ل ي�ستبع���د اأي ظاه���رة مهم���ا كانت 

نف�سي���ة، اأو اجتماعي���ة، اأو �سيا�سي���ة، اأو طبيعي���ة، 

اأو فنية، فكل ما هو من فعل الإن�سان يقبل التحليل، 

فاخلي���ال واللغ���ة وال����سورة، واملو�سيق���ى والنحت 

واجلم���ال، والذاك���رة واأحالم اليقظ���ة والتع�سب 

والغ�سب وغري ذلك قابل للقراءة الظاهراتية.

ويذه���ب املنهج اإىل اأّن املوجود/الذات يف حالة 

وعي ق�سدي دائم ل�سيء ما موجود )مثال ظاهرة 

ورة ال�سعرية(، وِمن موجود )ال�ساعر(، وهذا  ال�سّ

املوج���ود الثاين ه���و املكت����ِسف لذاته ع���رب تعامله 

وفهمه مع املوجودات املحيطة به يف العامل املعي�س، 

ويف ال���ذات الداخلي���ة الت���ي تتكّون م���ن متدفّقات 

ثقافّية وعلمّية وتراثّي���ة واعتقادّية، لتكّون اخلربة 

اجلمالّي���ة لدي���ه، فيب���داأ هن���ا الظاهرات���ي وه���و 

املوجود/ال���ذات بتحلي���ل الظاهرة وف���ق معطيات 

اخل���ربة التي لدي���ه هو اأي����سا، ووعي���ه بالظاهرة 

وم�سدره���ا؛ ب���ل والطريق���ة التي ظه���رت بها، مع 

التاأكي���د على ع���دم �سجن الظاهرات���ي يف م�سدر 

الظاه���رة وِعَللّيتها؛ بل العودة اإىل الظاهرة نف�سها 

بو�سفه���ا �سيئ���ا موجودا ل���ه �سريورت���ه، وحماولة 

الق���رتاب من اأ�سل���وب ظهورها، وق���راءة اأجزائها 

وكلياته���ا وتعددياتها وهويتها وحا�سرها وغائبها. 

وه���و ما ين���اأى بالظاهراتي املف�ّسر م���ن الوقوع يف 

حمدودي���ة التحليل النف�سي املرتبط دوما بامل�سدر 

املنت���ج للظاهرة الذي اأغف���ل اإىل حّد كبري جمالية 

الظاهرة نف�سها وتريرها. وهذا هو جوهر املنهج 

الظاهراتي، ترير الظاهرة.

وميكن التاأكيد هن���ا على اأّن الظاهراتية قامت 

عل���ى مب���ادئ اأ�سا�سي���ة م�سرتكة ب���ن رّوادها رغم 

اختالفهم يف بع����س التفا�سيل واملفاهيم واملعايري 

يف اأثناء تطبيقها يف قراءة العلوم، هذه املبادئ هي، 

. وه���ي اأ�سا�سيات 
)1(

العفوي���ة، واحلرية، واحلداثة

ميكن للباح���ث ا�ست�سفافها من اجلدليات الوا�سعة 

الت���ي تناوله���ا ه���و�سرل وهايدج���ر ومريلوبونت���ي 

و�سارت���ر حتى دريدا يف تنويعهم لأدوات وم�سّميات 

الظاهراتية، وهو ما اأرفد الفكر الإن�ساين مبذاهب 

ومدار�س فكرية ونقدية ل تزال البحوث والقراءات 

حولها تتوافد، مثل التاأويلية والوجودية والتكوينية 

.
)2(

وال�سعرية واجلمالية والتفكيكية وغريها

 Gaston Bachelard جا�ستــون با�ســالر

ورة ال�سعرية وظاهرية ال�سّ

تاأخ���ذ الظاهراتية عند ب���ا�سالر منطلقا لفهم 

ال����سورة ال�سعري���ة، بو�سفها ظاه���رة جوهرّية يف 

اخلي���ال ت�ستح���ّق ال���در�س والتاأّمل، ب���ل هي املنهج 

ال���ذي ي���رى ب���ا�سالر اأّنه مّكن���ه من وع���ي جمالية 

ورة ال�سعرية، حتى �سّم���ى بع�سهم ظاهريته  ال����سّ

. وق���د اخت���ار ب���ا�سالر ه���ذا 
)3(

ب�سعرّي���ة اخلي���ال

 ،
)4(

املنهج ملعاجلة م�ساكل منه���ج التحليل النف�سي

ع���رب ترير الظاه���رة من �سلط���ة التاأويل املا�سي 

وال�سببّي���ة الذاتّي���ة عن���د املب���دع. وق���ام بتطبيق���ه 

)1(  املرجع نف�سه، �س143.

)2(  ل يبالغ اإن عّدت الظاهراتية منبعا لكل هذه التيارات واملدار�س الفكرية التي 

اتخذت من مدونات هو�سرل وهايدجر اإجنيال �سارت عليه ثم طّورته، حتى قيل 

اأّن الظاهراتية جذع ال�سجرة الذي تفرعت منه اأغ�ساٌن بثمار خمتلفة لكنها 

تعود لهذا اجلذع يف الأ�سل الفكري لها. انظر: �سعيد توفيق: اخلربة اجلمالية: 

درا�سة يف فل�سفة اجلمال.

 Richard Kearney: Poetic of Imagining: Modern  )3(

.97-to Post-modern، p96
)فكرة  كتابه  يف  للفكرة  طرحه  يف  اأي�سا  هو�سرل  ما ذكره  وهذا    )4(

حرية  ما يغّيب  النف�سي  التحليل  �سرامة  يف  راأى  حيث  الفينومينولوجيا( 

اإدموند  انظر:  للتف�سيل  روحه.  ويفقده  والعللية  باملنطقية  ويقيده  الإن�سان 

هو�سرل، فكرة الفينومينولوجيا.
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عل���ى ن�سو�س من ال�سعر والن���رث الأوروبّي، موّظًفا 

نظريت���ه يف اخلي���ال والعن���ا�سر الكوني���ة الأربعة، 

وم�ستعيًن���ا مبفهوم النمط البدئ���ي عند كارل يوجن 

. يقول با�سالر: »يف 
)1(

م���ن منهج التحليل النف����سي

قل���ب ق�سي���دة ما ينبغي على ال�سع���ر اأن يهبنا كال 

م���ن روؤية الع���امل و�سّر الروح، كما يهبن���ا الوجود، 

، وهذه الهبة 
)2(

واملو�سوع���ات معا ويف نف�س الوقت«

يراها با�سالر متجلية يف ال�سورة ال�سعرية التي تعّد 

قل���ب اخليال وجوهره، فباخليال ال�سعرّي ي�ستطيع 

الواع���ي اأن يق���راأ وعي ال���ذات املبدع���ة وعالقتها 

بالك���ون وبوجوده���ا في���ه، ويكون املحُخ���َرج اخليايل 

هنا ه���و الو�سيلة التي متّثل انفتاح هذه الذات على 

عاملها الداخل���ي واخلارجي، والوع���ي الظاهراتي 

���ه وعًيا  هو م���ن يف�ّسر ه���ذا النفت���اح، فيكون وعيحُ

بوعي الذات املبدعة مبا ت�ّسه وتد�سه. بالتايل؛ 

القراءة الظاهراتية هي ترجمة وتف�سري واٍع بوعي، 

 وعلّو بالفكر الإن�ساين، عرب تريره 
ٍ
وهي هنا ت�سام

من روا�سب مرتاكمة، ه���ذا التحرير �سيظهر حن 

يق���راأ وعي املب���دع عرب وعيه ه���و، ويك���ون التدّفق 

التف����سريي موّلًدا لوعٍي جديد متالقح، بل ومنتجا 

لإبداع على الإبداع. مع تاأكيد ترير العقل الواعي 

من التكرارّية املرت�سبة واإطالقه يف ف�ساء ال�سورة 

ال�سعرية. اإّن املعاجلة الظاهراتية لل�سورة ال�سعرية 

 دون 
)3(

هنا تدع���و اإىل »القرب من الأ�سياء نف�سها«

البقاء يف قيد اجل���ذور وال���روا�سب الَقْبلّية. ويرى 

)1( انظر مقدمة كتابه:

 Gaston Bachelard: Water and Dreams: An Essay
.on the Imagination of Matter

ال�ساردة،  التاأمالت  �ساعرية  علم  اليقظة:  اأحالم  �ساعرية  با�سالر،  غا�ستون   )2(

�س224.

للمنهج  جديدة  حدود  عن  البحث  للنار:  النف�سي  التحليل  خليط،  بو  �سعيد   )3(

البا�سالري، �س 7-2.

ب���ا�سالر اأّن دور اخليال الإن�سايّن -وبوجه خا�ّس- 

ورة املتخّيل���ة املرتبط���ة بامل���اّدة وباحلركة،  »ال����سّ

هّم   محُ
)4(

وبالقوى والأحالم املت�سلة بنظريات العلم«

ج���ّدا. فاخليال عن���ده مبنزلة »الكيفّي���ة الإن�سانّية 

احل�سينة التي تطعم العلم وتنع�سه، اأو بتعبري اآخر 

هو �سرط الإنتاجّية العلمّي���ة، وبناًء على ذلك راأى 

اخلي���ال وحلم اليقظة على نح���و ما فكًرا يف العقل 

.
)5(

بو�سفهما قوى اإبداعّية يف املعرفة«

ويعط���ي با�سالر لل����سورة ال�سعري���ة تو�سيفات 

وتف����سريات ليق���رتب كث���رًيا بالقارئ م���ن املفهوم 

العميق لها، وليرّبر اأي�سا اختيارها جوهرا لتطبيق 

نظريت���ه ومنهجه الظاهراتي، فهو يرى فيها »نوعا 

 .
)6(

م���ن العالق���ات املرتبط���ة بالواقع املح����سو�س«

فاملبدع ي�ستقي بوعيه هذه العالقات ليكون املخرج 

التخيلّي قالبه ال�سورّي، من املح�سو�س الذي يحيط 

ب���ه، وهذا الربط ل يتاأّتى ب���دون الن�سجام الكامل 

مع الع���امل الداخلي فيه. وبالتايل؛ هنالك فعل واٍع 

مم���اَر�س م���ن املبدع جت���اه عامله، وه���و فعل خاّلق 

»عقلّي، ممتل���ئ باحليوية ومتتابع، وهو اإيجابّي يف 

، ويح���ّدد اأّن بحثه ال���دوؤوب عن هذا 
)7(

كل تتابع���ه«

التخلي���ق يكون يف جم���ال اللغ���ة ال�سعرية تديدا، 

حن »َخْلق الوعي املتخّيل«، ومن ثّم يعي�س ال�سورة 

ال�سعرّية. ويعّد با�سالر هذا اخللق اجلديد لل�سورة 

ا باًب���ا لالإ�سهام يف اإثراء اللغة،  عرب اإحيائها قرائيًّ

وتقوميها و»ع�سقها« املتجدد، وكل ذلك »ن�ساطات 

غادة الإمام: جا�ستون با�سالر، جماليات ال�سورة، �س42.  )4(

)5(  املرجع نف�سه

 Cristina Chimisso: Gaston Bachelard: Critic of-

.Science and the Imagination، 2
)6(  غا�ستون با�سالر، حد�س اللحظة، �س100.

)7(  غا�ستون با�سالر، جماليات ال�سورة، �س9.
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، وهذا ما يحُحتاج اإليه من 
)1(

ينمو بها وع���ي املتكلم«

وجه���ة نظ���ر الباحث���ة يف معاجلة الن����ّس الرتاثي 

ب�سكل عام، والرتاثي ال�سعري ب�سكل خا�ّس.

ويف حديث با�سالر عن ال�سورة ال�سعرية، كانت 

له وقفة طويلة مع حلم اليقظة بو�سفه حالة تخيلّية، 

و»حلظ���ة اندها�س احلامِل والع���امِل حن دخوله يف 

حالة حلم اليقظة دخول حلظًيا يعمل فيه اخليال، 

وتقوم الروح العلمية اأو ال�سعرية باحلوار مع العامَل 

عل���ى النحو ال���ذي تتج���اوز في���ه املعط���ى احل�ّسي 

املب���ا�سر، لتنفتح عل���ى العامَل يف باطن���ه، وبالتايل 

ت�سبح قادرة عل���ى اإدراك العالقات اجلديدة بن 

الظواه���ر التي تب���دو متناق����سة، والتعب���ري عنها، 

. ومن هنا، ميكن اأن تكون 
)2(

اأو بالأح���رى اإبداعها«

متّث���الت املتناق����سات التخيلية يف ال�سع���ر والروؤى 

العلمي���ة مقبولة يف عامل حل���م اليقظة، وهو بذلك 

 .
)3(

يناق����س مطول عالق���ة ال�سعر بالعل���م وبالكون

ت���وّرعحُ ع���ن الزع���م ب���اأّن  ويف احلق���ل ال�سع���ري ل يحُ

اخلي���ال والت�سوي���ر ال�سع���رّي ه���و ترجم���ة حلالة 

من ح���الت حلم يقظة يعي����سه ال�ساعر ويبدعه يف 

ر�سف كلمات���ه ولغته العالية التي ي�ستطيع بها خلق 

العالق���ات اجلمالية يف ال����سورة ال�سعرية، ويكون 

.
)4(

واعًيا بقدرته قا�سًدا هذا اخللق

ويتل���و با�سالر ب���ن �سط���وره �سيئا ع���ن الزمن 

)1(  املرجع نف�سه.

)2(  غادة الإمام: مرجع �سابق، 51.

النف�ساين  التحليل  يف  م�ساهمة  العلمي:  العقل  تكوين  كتابه:  انظر  للمزيد    )3(

اليقظة،  اأحالم  �ساعرية  وكتاب:  اأحمد خليل،  املو�سوعية، ت: خليل  للمعرفة 

مرجع �سابق.

)4(  لعّل ما اأورده النقاد العرب قدميا حول )عبقر( وق�سده طلبا لإحياء القريحة، 

الذهن  لت�سفية  طلبا  وال�سفر  ال�سرتواح  يف  ال�سعراء  اأحوال  من  ِكر  ما ذحُ ثم 

وقول ال�سعر؛ لربهان على ق�سدية ووعي ال�ساعر منذ القدم مبلكته للو�سول 

اإىل البناء واخللق ال�سعري، وقول املعِجز منه.

ال�سع���ري وحلظة الندها�س التي ميّر بها ال�ساعر، 

وي���رى ب���اأّن الزمن ال�سع���رّي مت�سل ولكن���ه يتكّون 

من حلظات منف�سل���ة، تف�سل بن حلظة ما�سية، 

وح�سورية اآنية، يكون بعدها ا�ست�سراف للم�ستقبل، 

وبالتايل ل يقبل قول برج����سون الذي راأى دميومة 

، فال�ساعر 
)5(

اللحظة وا�ستمراريته���ا على الإطالق

مي���ّر حن ت�سويره بلحظة يتعام���ل فيها مع زمنن 

منف�سلن، زمن عمودي هو زمن احلالة ال�سعرية، 

حي���ث يك���ون اخلي���ال فيه���ا ه���و املحُح���ّرك، وحل���م 

اليقظ���ة وتناق����س الوج���دان كما �سّم���اه، يف حالة 

ن�سط���ة وم�ستثارة، ويكون هذا زمن الن�ّس اخلا�ّس 

العمودي، وهو ت�ساعدّي م�ستقل عن الزمن الأفقي 

احلياتي. فالزمن الأفقي احلياتي امل�سرتك ح�ّسيا 

يكون هنا يف وجودية خارج عمودية الزمن الن�سي؛ 

اإذ يتنّق���ل ال�ساع���ر بن مت����سادات زمنية ويحدث 

ة بالن����س املمتلئ بال�سور  بينه���ا ان�سجامية خا�سّ

ال�سعري���ة، فهو ي�ستمّد من اأزمن���ة واأحقاب ما�سية 

اأدوات ي�سّكل بها �سورة اأو مو�سوعا يعاي�سه، ورمبا 

. وبالتايل، 
)6(

ا�ست�سرف بال�سورة حال���ة م�ستقبلية

يعتقد با�سالر اإّن اللحظ���ة النفعالية التي يعي�سها 

ورة  ال�ساعر تمل متناق����سات وجدانية تنتج ال�سّ

ال�سعري���ة املن�سِجَم���ة، وه���ي التي متّث���ل تعامله مع 

اخلربة احل�سية لديه وجتاوزها يف تكوين عالقات 

جديدة بن الظواهر، »وتقريب الوقائع التي ترتبط 

برباط من القربى الطبيعية واخلفية وتباعد بينها 

. اإّن ب���ا�سالر يعالج اللحظ���ة ال�سعرية 
)7(

املظاه���ر«

عل���ى اأنه���ا لي����ست فق���ط �سورة م���ن �سور حقيقة 

الزمان والتي تتاأّلف منها الدميومة املحافظة على 

)5(  غادة الإمام: مرجع �سابق، 100 وما بعدها.

)6(  املرجع نف�سه.

)7(  املرجع نف�سه، 101.
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ا  انف�سالية اللحظة املا�سية عن الآنية، بل هي اأي�سً

تكوين زمن���ّي يف�ّسره بالّتكاء عل���ى اأدلة من العلم 

وم���ن ثم يعد اللحظة »امتالء بكّل �سيء«، 
 )1(

والفن

.
)2(

يقول، »اإننا نفقد كل �سيء لنك�سب كل �سيء«

ويذه���ب با�سالر بعي���ًدا يف حديثه عن ال�سورة 

ال�سعري���ة واللحظة املتدفقة، حن يزعم باأّن الفعل 

ال�سع���ري هو نتاج لل�سورة ال�سعرية التي هي نقطة 

التوا�سل مع الفنان، ويف بزوغها الإبداعي اللحظي 

ه���ي اأ�سيلة، غ���ري م�سبوق���ة، مثله���ا مث���ل الإبداع 

العلمي، ب���ل ويرى اأّن املعرفة املوّل���دة من ال�سورة 

ال�سعري���ة واجلمالية جديدة متاًم���ا، ل ما�سٍ  لها، 

وعربه���ا ننفت���ح عل���ى م���كان »اآخ���ر« مل يوجد من 

قبل، وبالتايل هي فاتة للقارئ على عوامل اأخرى 

.
)4 )3(

جديدة مل يعرفها من قبل

ورة ال�سعرية  ويربط ب���ا�سالر بن تولي���د ال����سّ

وامل���كان وفعله فيه���ا؛ اإذ يرى اأّن امل���كان ميكنه اأن 

�سه���م يف تكوي���ن �سورة يف داخل الوع���ي للمبدع،  يحُ

فبم���ا اأننا �سنّت�سل بال�ساعر ع���رب �سورته الأ�سيلة 

اجلدي���دة، فنحن على موعد م���ع منط من ال�سور 

التي هي من تكوين »اأفعال الوعي املبدع« والقادمة 

مما �سّماه خربته اخليالية، والتي تكون رمبا �سوًرا 

م�ستقلة عن الذات، لها وجودها يف وعيه، وموجودة 

في���ه، ونح���ن »نفح�سه���ا يف الوع���ي قب���ل ات�ساله 

)1(  املرجع نف�سه.

.Gaston Bachelard: The Psychoanalysis of .Fire، p32  )2(

)3(  غادة الإمام: مرجع �سابق، 117-116.

)4(  يالحظ هنا باأّن با�سالر ي�سّو�س فكرة التنا�ّس بطريقة ما، فلو اأخذنا مبطلق اأّن 

ال�سورة اأ�سيلة واأولّية مما يعني اأّنه ل تداخل بينها وبن اأي اإبداع �سابق، هذا 

لحقا  ما �سيذكره  ما يناق�س  وهو  غريها،  مع  الوليدة  ال�سورة  تنا�سّية  ينفي 

حول النمط البدئي، وقد تكون الأولية هنا تعني تعامل القارئ معها كموجود 

م�ستقّل دون الرجوع يف تف�سريها اإىل الأحكام امل�سبقة اأو املعاين املتوّقعة، وهذا 

على  م�ستندا  لها  وتليله  البدئية  الأمناط  ملفهوم  ا�ستخدامه  مع  ما يتنا�سب 

وعيه هو، ومف�ّسرا التطعيم الثقايف الذي حلق بها من وعي املبدع.

، كم���ا يف �سورة الالمتناه���ي 
)5(

بامل���و�سوع نف����سه«

يف الك���رب والالمتناهي يف ال�سغ���ر، فهو كما يقول 

با�سالر »موج���ود يف دواخلنا ول يرتبط بال�سرورة 

. وبذلك يتجاوز فك���رة األ مو�سوع بدون 
)6(

ب����سيء«

ذات؛ اإذ جع���ل مو�سوع املكان موجوًدا م�ستقال عن 

الذات، في�سبح املكان عنده ظاهرة حركية دينامية 

–خ���ا�سة-، فف���ي ال����سورة ال�سعري���ة ل هند�سية 
مقي���دة للم���كان. وي����سربحُ بذلك مث���ال على ع�س 

الع�سف���ور، يقول، »فنحن حن نحل���م ظاهراتّيون 

دون اأن نعل���م، اإنن���ا نعي�س غري���زة الع�سفور على 

نحو �ساذج بتاأكيد املالمح الإميائّية للع�س الأخ�سر 

، فال�سورة املكانية 
)7(

بن اأوراق ال�سجر اخل�سراء«

هن���ا اأخذت بع���ًدا �سارًبا يف عم���ق الوعي؛ اإذ وعي 

ال���ذات ببي���ت الع�سفور ه���و وعي ق���دمي، لي�س له 

قي���د اأو �سرط، وه���و ما يعن���ي اأن هن���د�سة امل���كان 

الالمتناه���ي هنا يف ال�سغر مل تعد �سببية اأو عللية 

مب���كان الع�سفور على ال�سجرة يف وجوده؛ اإذ يغدو 

مكاًنا لالإن�سان يف وعيه بحميمّية هذا املكان وقربه 

من فكرة احلياة والدفء والأمان. وهنا يح�سر اإىل 

با�سالر اعتبار مثل ه���ذه ال�سور القدمية ما �سّماه 

بال����سورة النمطي���ة اأو الَبدئّي���ة Archetype التي 

ي���رى فيه���ا تعالًقا مع ال����سورة ال�سعري���ة ومتاثال 

غ���ري �سببي، فف���ي ح�سورها يك���ون ترديد املا�سي 

يف �سداه غري معلوم التكوي���ن �سمن وعي ال�ساعر 

ويف ل وعي���ه، فوجوديتها وجودي���ة داخلية، ت�ستثار 

بفعل النفت���اح على عامله املع���ا�س لتبدو يف عالقة 

 .
)8(

مع املادة التي ينفتح عليها يف اللحظة ال�سعرية

)5(  غادة الإمام: مرجع �سابق، 154.

)6(  غا�ستون با�سالر، جماليات املكان، �س11.

)7(  املرجع نف�سه، �س11.

)8(  املرجع نف�سه، �س19-18.
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فنحن نعرف اأّن �سورة الدفء من النار، والغرق يف 

املاء، والأمان يف البيت وهكذا. وهي عنده حركية، 

مت�سّكل���ة غ���ري �ساكن���ة، يف الالوع���ي، ويحركه���ا 

 اأخرى يف وعي املبدع. 
)1(

ات�ساله���ا برموز متحركة

ولع���ّل العقد النف�سية من الرم���وز التي تّرك هذه 

ال����سورة النمطي���ة، واإن كان ب���ا�سالر يذه���ب اإىل 

توظيفه���ا ثقافًيا ولي����س نف�سًيا، ب���ل ي�سميها عقًدا 

، حيث مّت تعديلها ثقافيا لدى املبدع، ويف 
)2(

ثقافية

ق���راءة الظاهراتي. ومن هنا ي�سري با�سالر اإىل اأّن 

�سج���ن درا�سة ال�سورة يف الذات فيه ق�سور كبري؛ 

لأّن ال����سورة ال�سعري���ة لي����ست يف الوع���ي الفردي 

فقط، هي تنويعي���ة كاملفهوم، ففيه���ا تتنّوع الذات 

وامل���و�سوع، وعل���ى الق���ارئ الظاهرات���ي »األ يع���د 

ال����سورة ال�سعرية �سيئ���ا اأو بديال عن �سيء، بل اأن 

يقتن�س حقيقة خ�سو�سيته���ا...واإدراك تّولتها 

بن ال���ذات واملو�سوع، وه���ي ذات ومي�س مفاجئ، 

.
)3(

ن�سطة يف تولتها املتدفقة«

وي���رى ب���ا�سالر اأّن امل���كان ه���و ج���اذب كب���ري 

لدرا�سة ال����سورة ال�سعرية، فه���و تكثيف للح�سور 

الب�سري واخليايل، فهنالك اأماكن جتذب خيالت 

ال�سراع���ات والبغ����س والك���ره، واأماك���ن جت���ذب 

احلماي���ة واحل���ب والألف���ة، وتمل وج���وًدا منطيا 

 يف حديث���ه ع���ن الأمناط 
)4(

اأ�سار اإلي���ه كارل يون���غ

)1(  غادة الإمام: مرجع �سابق، �س177.

Gaston Bachelard: Water and Dreams , 2(  �س 11 وما بعدها، مرجع �سابق(

)3(  املرجع ال�سابق، �س19.

)4(  ع���ّرف كارل يونغ الأمناط البدئي���ة يف كالمه عن »عالقة علم النف�س التحليلي 

بالف���ن ال�سع���رّي«، حي���ث اأّنها لي����ست اأ�سط���ورة؛ ولكنها قوى نف�سي���ة كامنة يف 

الالوع���ي، م�ستن���دا على ال����سور امل�ستوحاة م���ن املدّونات القدمي���ة، كنموذج 

اأودي���ب، والن����سر وغريه. وقد ا�ستخدم���ت يف مدر�سة التحلي���ل النف�سي لتحليل 

الكثري من الن�سو�س الفنية وقراءة املوروث الأ�سطوري والديني. انظر:

Carl Jung: The Archetypes and the Collective Unconscious, 
Translated by R.F.C. Hull.

الَبدئّية. ه���ذه ال�سور النمطية جت���د طريقها اإىل 

ال����سورة ال�سعرية وتب���داأ يف اأداء وظيفة مفهومية 

يدركها القارئ يف وعيه بها كنمط جمعي، وفرادة 

.
)5(

تنويعية يف منت ال�سورة ال�سعرية

خال�سة القول، ال�سورة ال�سعرية عند با�سالر 

ه���ي »نت���اج مب���ا�سر للروح الت���ي تقيم احل���وار مع 

العامل، هذا احلوار الذي يتعّذر وجوده عند العقل، 

فه���ي لي�ست جم���رد نت���اج لوعينا املاأل���وف بالعامل 

العقل���ي املو�سوعي، ذلك الع���امل الذي يف�سل بن 

.
)7(

، »اإنها كا�سفة للعامل«
)6(

الذات واملو�سوع«

اإّن ظاهري���ة با�سالر جت���اه ال����سورة ال�سعرية 

تعتم���د على فكرته حول الوع���ي قبل كل �سيء، فهو 

يهت���م بتف����سري امل���و�سوع املحُعطى »كم���ا يحدث يف 

خ���ربة الوعي عل���ى نحو يتجاوز في���ه ثنائية الذات 

، وبالتايل، ق�سدية الوعي التي نادت 
)8(

واملو�سوع«

به���ا الظاهراتي���ة م���ن اأول ظهورها ح���ا�سرة لدى 

ب���ا�سالر بقوة، ح���ن عدَّ ال���ذات واعي���ة بوجودها 

ومبو�سوعه���ا، وه���ذا الوع���ي هو ما يجع���ل و�سوح 

الظاه���رة لدى الق���ارئ الواع���ي متاح���ا، ومن ثّم 

يكون احلكم على الظاهرة بوجوديتها دون ت�سمن 

اأو تقيي���د باأح���كام �سابق���ة وجودي���ة ع���ن عالق���ة 

. وهن���ا �سيتعاطى 
)9(

هذا امل���و�سوع بذات���ه املوجدة

القارئ �سورة منطية مطّعمة بثقافة املبدع، وبهذه 

الطريق���ة، يعطي القارئ للغة املبدع اهتماًما اأعلى 

)5(  غا�ستون با�سالر، جمالية املكان، �س32-31.

)6(  غادة الإمام: مرجع �سابق، �س157 بت�سّرف.

)7(  غا�ستون با�سالر، �ساعرية اأحالم اليقظة، �س50.

)8(   غادة الإمام: مرجع �سابق، �س129.

يف  هو�سرل  مفهوم  هنا  جتاوز  با�سالر  اأّن  الإمام  وترى  ال�سابق.  املرجع    )9(

يرى  وهو  و�ساكنة،  ثابتة  هو�سرل  ق�سدية  باأّن  راأى  حيث  وطّوره،  الق�سدية 

الوعي العقالين حركيا »فاأنا اأعي �سيئا ما اآخر غري ذاتي«، اأي يتاأرجح الوعي 

بن الذاتي الداخلي واملو�سوعي اخلارجي، ملزيد من املعلومات ينظر املرجع.
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ولي����س لذاتيته، حيث يف�ّسر الن�سجام الذي ح�سل 

وبن وع���ي املبدع 
 )1(

بن النم���ط البدئي م���ن جهة

وخربته وثقافته من جه���ة اأخرى. وهذا الن�سجام 

يك���ون يف قال���ب ال����سورة ال�سعري���ة امل�سبوب���ة يف 

ل اإحياء  لغة املب���دع  اأي الو�سيط، وِمن ث���ّم يتح�سّ

النمطية م���ن قبيل املب���دع والق���ارئ؛ لأّن القراءة 

ل  �ستوّلد تطعيًما ثقافًيا ثانًيا عرب القارئ. ويتح�سّ

اأي�سا تطوير اللغة اأو الو�سيط.

يعد املنهج الظاهرات���ي يف راأي با�سالر طريقا 

لتقّبل ال�سور اجلديدة دومنا ا�ستغراب، اأو قيا�سها 

، ووفق هذا املفهوم، ميكن 
)2(

على العللّية واملنطقّية

اإع���ادة قراءة الكثري من ال����سور ال�سعرية التي مت 

تداوله���ا يف املدّونات القدمي���ة النقدية والبالغية 

على اأّنها �سور معيبة اأو معلولة؛ لعدم موافقتها لعّلة 

علمية اأو قانونية من وجهة نظر البالغي اأو الناقد، 

وه���و ما اأبع���د الق���ارئ عنه���ا وعن غريه���ا دومنا 

حماول���ة قراءتها من جه���ة اأخ���رى. فالظاهراتية 

هن���ا تدفعنا لإع���ادة قراءتها والبح���ث عن وجهها 

اجلم���ايل املن�سّي ب�سبب التقييد مبتوارث القراءة. 

ولك���ي يفهم الق���ارئ ال����سورة ال�سعري���ة وين�ست 

اإىل �سوتها الداخل���ي �سيتعامل مع خربته يف عامله 

املع���ا�س، ويف عامله الداخل���ي يف الوقت نف�سه، فهو 

يف حال���ة وعي بالظاهرة التي ه���ي تعبري عن وعي 

اآخر م���ن ذات اأخرى، فيكون الق���ارئ الظاهراتي 

هنا واعيا، اأي يف موقف مرّكب من تراكمية الوعي 

املحّرر من الفهم املتوّقع. وهو ما �سيعطي ال�سورة 

ولدة جديدة، واللغة اإحياًء م�ستمًرا ل ين�سب.

 Gaston Bachelard: Twayne›s World Authors()  )1(

.Series، p103
)2(  �ساعرية اأحالم اليقظة، مرجع �سابق، �س7.

الَكونّيــة  والعنا�ســر  اخليــال  نظريــة 

الأربعة

ل يغي���ب ع���ن الذه���ن اأّن اخلي���ال »ج���زء مهّم 

من الوج���ود، وهو الو�سيلة التي يحُح���دث بها املبدع 

الن�سج���ام بن قلب احلقيق���ة اخليالية اإىل حقيقة 

ق عليه���ا كّل ما يع���وزه الن����ّس م���ن  ن�سّي���ة َي����سدحُ

. ويف التكوين ال�سعري 
)3(

جمالّي���ة واإدراك �سعورّي«

يعي�س »الن�ّس تالقيا عنيف���ا بن �سياقات ودللت 

م���ن حميط���ات متباع���دة يف �سياقاته���ا الأ�سا�سّية 

حمدثا نوع���ا من التح���ّول، يك�سبها اأط���ًرا جديدة 

تغرّي هوّيتها الأوىل، وتنقلب بها اإىل كينونة خمالفة 

، لكّن با�سالر يرى 
)4(

للمحيطات التي جاءت منها«

اأّن هذه الكينونة والهوية تمل من �سفات امل�سدر 

ال���ذي جاء منه اخلي���ال، بل وتت����سّكل يف ت�سكالته 

ولكن �سمن ال����سورة ال�سعري���ة اجلديدة. لذلك، 

يقيم با�سالر نظريت���ه يف اخليال على فكرة قانون 

العن���ا�سر الأربع���ة الكوني���ة، وهو قان���ون من زمن 

اليون���ان، تداولته الكثري من كتب الرتاث يف حقول 

 .
)5(

العل���وم والكيمياء وبع�س حقول عل���وم الطبيعة

وق���د اأ�سار با�سالر يف مقدم���ة كتابه »املاء و�سعرية 

تبن���اه  ال���ذي  التق�سي���م  اإىل   
)6(

اليقظ���ة« اأح���الم 

Lessius  يف كتاب���ه )فّن احلي���اة الطويلة(، حيث 

ق����ّسم الأمزج���ة الب�سري���ة اإىل اأربع���ة اأمزجة وفق 

امل���واد الأربعة الأولية الت���ي ت�ستقي منها اأحالمها، 

وهي على الرتتيب،

)3(  رانية حممد �سريف العر�ساوي، مكونات الإبداع يف ال�سعر العربي القدمي: ابن 

طباطبا منوذًجا، �س297.

)4(  املرجع نف�سه، �س296.

)5(  تقوم فكرته على اأّن املواد الرئي�سة للمادة يف الكون هي: النار واملاء والأر�س 

والهواء، واأّن كل �سيء يت�سل بها ول يخرج عنها.

)(Water and dreams، مرجع �سابق، �س4.  )6(
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، وه���ذا اأحالمه  1 .Cholericامل���زاج ال�سف���راوّي

مت�سلة بالنار والح�رتاق واحل�روب واملج�ازر.

، وهذا اأحالمه  2 .Melancholyاملزاج ال����سوداوّي

تت����سل باجلنائ���ز والقبور والظ���الم وامل�ستقبل 

املحزن.

، وه���ذا اأحالمه  3 .Phlegmaticاملزاج النخام���ّي

مت�سلة باملطر والبحريات والأنهار.

، وهذا اأحالمه مت�سلة  4 .Sanguine املزاج الدموي

بالدعابة، والطريان، والغناء، واحلركة.

وي�سع ب���ا�سالر يف مقدمة كتاب���ه اأّن كّل اإن�سان 

يقع تت تاأثري مزاج من هذه الأمزجة يف خيالته، 

وهو ل يعني غياب باقي الأمزجة عنه، ولكن هنالك 

مزاٌج ي�سيطر اأو يطغى على خيالته واأحالمه اأكرث 

م���ن غريه. ومن هن���ا كان التحليل النف����سي و�سيلة 

لإدراك م���زاج الإن����سان ومعاجل���ة خماوفه. ولكن 

َغّيب  املقام هنا لي�س مبقام التحليل النف�سي واإن مل يحُ

متاًم���ا، بل هو مقام قراءة هذه النظرية وتوظيفها 

ظاهرًي���ا يف فه���م ال����سورة ال�سعري���ة. اإّن فك���رة 

تق�سي���م ال�سورة اخليالي���ة اأو لنق���ل ال�سعرية وفق 

�ستقى منها، هذه الفكرة قادت با�سالر  املادة التي تحُ

اإىل اأّن اأحالمن���ا و�سور »كّل �ساعر قد تّددت عن 

طريق المتزاج بالأر�س، واله���واء، والنار، واملاء. 

ذل���ك المتزاج الالواعي ال���ذي يوؤّكد على �سرورة 

خمالفة العقل، وجتاوز اخلربة احل�سّية املبا�سرة، 

.
)1(

وهو ما �سّماه قانون العنا�سر الأربعة«

وم���ن ه���ذه الفك���رة جل���اأ ب���ا�سالر اإىل تق�سيم 

،
)2(

اخليال اإىل

)1(  غادة الإمام: مرجع �سابق، �س182.

)2(  مقدمة كتاب Water and dreams، مرجع �سابق،1.

اخلي���ال ال�سكلي، وه���و اخليال ال���ذي يخلق يف  1 .

الطبيع���ة اجلمال ال�سكلي غ���ري ال�سروري -من 

وجه���ة نظ���ر ب���ا�سالر- ك����سور الأزه���ار مثال، 

وه���و مغرم بالطراف���ة واجلمال الفات���ن املتنوع 

والعابر.

اخلي���ال املادي، وه���و اخليال ال���ذي يهدف اإىل  2 .

عك����س اخليال ال�سكل���ي، فهو ينت���ج ما يخلد يف 

الوج���ود، ويرتك���ز عل���ى عن���ا�سر الدميومة يف 

الأ�سي���اء، ويفرز بذوًرا، ويف تل���ك البذور يكمن 

.
)3(

ال�سكل بعمق املادة

اخليال احلركي، وهو اخليال الذي تكون ال�سورة  3 .

فيه متحركة، مت�سلة بالعن�سر احلركي، حيث 

ي�سور نزوع الإن�سان اإىل احلركة والتخل�س من 

.
)4(

�سيطرة املادة اجل�سدية

ومّم���ا يوؤخذ على با�سالر يف ه���ذا التق�سيم اأّنه 

ينحاز اإىل اخليال املادي يف تليله، ويهمل اخليال 

ال�سكلي الذي ي���رى اأّن الفال�سفة اأغرقوا فيه، وهو 

ما يجعل الباحث يت�ساءل »كيف تذهب الظاهراتية 

نح���و العم���ق اأي نحو امل���ادة كما هي جوه���ر، فيما 

تتخّل���ى ع���ن جتلياته���ا ال�سورية، حت���ى واإن نالت 

. ويرى 
)5(

الأخ���رية اهتماًم���ا بالًغا من الفال�سف���ة«

)3(  عماد فوزي �سعيبي، اخليال ونقد العلم عند غا�ستون با�سالر �س35.

)4(  املرجع نف�سه، �س35-36. بت�سرف

عن  يبتعد  هنا  تق�سيمه  يف  با�سالر  اأّن  عيب  �سحُ يعد  �س36.  ال�سابق،  املرجع    )5(

لل�سكل، وتركيزه على اخليال املادي واحلركي، وهو  الظاهراتية عرب جتاهله 

ما ل يراه بو خليط يف كتابه )مفاهيم النظرية اجلمالية(، اإذ يعد يف عدد من 

مقالته اأّن مقاربات با�سالر للخيال املادي ظاهراتية ولكن بطريقة با�سالرية، 

و�سوره  املادي  اخليال  لظاهرة  با�سالر  فتناول  الباحثة،  اإليه  ما متيل  وهذا 

وربطها بال�سور النمطية م�ستندا على مبداأ تريرها وتوظيف رنن القارئ هو 

فعل ظاهراتي يكاد اأن يطابق املبادئ الأوىل التي و�سعها هو�سرل وطبق منها 

الكثري هايدجر، ولعل اأطروحة الباحثة حول تليل ال�سورة املائية يف ال�سعر 

القدمي مبنهج با�سالر تو�سح ذلك، وهي مازالت خمطوطة.
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ب���ا�سالر يف اخليال املادي تكثيًف���ا للذات وح�سوًرا 

لها بو�سف���ه خيال »للراحة«، ف���اإذا ما اأ�سقط حلم 

اليقظ���ة امل���ادي على ماهّي���ة الأنا، فاإن���ه ينهل من 

.
)1(

الأمناط العريقة/الأولية جمّدًدا

لقد اأرجع با�سالر كل عن�سر من عنا�سر املادة 

اإىل نوع من اأنواع اخليال، فاملادي كان من ن�سيب 

املاء وال���رتاب، واأما احلركّي فاخت����ّس به الهواء، 

ومل يرب���ط النار باأّي خيال حم���دد. ويوؤكد با�سالر 

اأنن���ا يف تعاملنا مع ال����سورة ل ن�ستطيع اأن نف�سل 

ب���ن اخلي���ال ال�سكل���ي له���ا وب���ن اخلي���ال املادي، 

 ،
)2(

فاملادة تت����سكل يف اآخر الأم���ر اإىل قالب �سكلي

والتداخل بن امل���ادي واحلركي قائم اأي�سا كما يف 

 .
)3(

الأعا�سري والأمواج الغا�سبة والدوامات املائية

وهنالك �سور تتكون من التحام عن�سرين معا كما 

يف العج���ن، والكح���ول وغريهم���ا. فالعجن مزيج 

املاء والرتاب، والكحول هي عن�سر ماء النار.

مّم���ا �سب���ق، ميك���ن تلخي����س نظرية ب���ا�سالر 

ال����سورة ال�سعري���ة،  اإىل  اأّن���ه ينظ���ر  للخي���ال يف 

فريجعها اإىل عن�سرها املادي اأو احلركي، ثّم يرى 

ا�ستدعاءه���ا للنم���ط العري���ق اأو الأويل يف ت�سكيل 

هذه العنا�سر، ويبداأ بق���راءة اأجزائها وت�سكالتها 

واأبعاده���ا الثقافية، ولكن تت مظلة التحرير من 

التف����سريات والأح���كام الَقبلي���ة، وتوظيف اخلربة 

وًرا منطية  ة به، فه���و يحي���ي �سحُ اجلمالي���ة اخل���ا�سّ

ورمبا تكون �ساربة يف جذور الأ�ساطري والق�س�س 

ال�سعبية، غري اأنه يقّدم لها قراءة تتناول اأجزاءها 

وكلياتها، وحا�سرها وغائبه���ا، وهويتها وتعددها. 

)1(  املرجع نف�سه.

Water and dreams، مرجع �سابق، �س3.  )2(

)3(  عماد �سعيبي، مرجع �سابق، �س36.

ويف الوقت نف�سه هو يف�سر ظاهراتًيا وعيه بكل هذه 

املعطي���ات، ووعيه بال�سورة ال�سعرية، واأي�سا وعيه 

بوعي ال�ساعر وق�سديت���ه يف تكوين هذه ال�سورة، 

من خ���الل تليلها وتف����سري جمالياته���ا ال�سعرية 

وكثافته���ا الرمزية. اإنه ي�سع���ى اإىل تقدمي ال�سورة 

وكاأنها مل تقراأ من قبل.

ب���ا�سالر مدون���ة  ق���ّدم  املنطل���ق،  ه���ذا  وم���ن 

ظاهراتي���ة ق���راأ فيه���ا �سوًرا �سعرية ع���رب تقدميه 

لأ�سكال وت���ولت العن���ا�سر الأربع���ة يف الطبيع���ة 

�سمن اأمناط اأولي���ة وبدئية، فنجده قّدم يف قراءة 

النار �سورة احلميمية يف ال�ستعال وربطها بالرغبة 

العاطفي���ة، وقدم الكحول ك�سورة منطية ملاء النار 

واأث���ره على اخليال ال�سعري، كم���ا قّدم يف درا�سته 

لعن����سر املاء اأمناًطا مائية وجده���ا مادة لل�سورة 

ال�سعرية عن���د عدد كبري من ال�سع���راء الأوروبين 

وبع����س الروائين اأي����سا؛ كنمط املي���اه الرقراقة، 

والرنج�سي���ة والعا�سقة، واملي���اه الراكدة والعميقة، 

واملاء الأمومي، واأخالق املاء، والتطّهر وغري ذلك. 

م�ستدعًي���ا الأ�ساط���ري املائي���ة القدمي���ة، ومعاجًلا 

اإياها كعقد ثقافية متنقلة، تاأخذ اأ�سكال جديدة يف 

، فهو مثال عّد البحريات يف العامل -ح�ن 
)4(

قراءته

ق���راأ �سيلل���ي يف م�سرح��ي���ة بروميثي���و�س حمرًرا- 

منوذًجا ل�سورة نرج�سية العامل، فالبحريات مرايا 

ينظ���ر فيها العامل فيم���ا هو الأجمل في���ه؛ ال�سماء 

الزرق���اء ال�سافي���ة. فالكون يف حال���ة نرج�سية مع 

.
)5(

ع�سقه لنف�سه

)Water and dreams،Gaston Bachelard  )4، مرجع �سابق-  

�سابق. مرجع   ،The Psychoanalysis of Fire
)(Water and dreams، مرجع �سابق، �س53.  )5(
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ومن اجلدير بالذكر اأّن الورقة هنا تطرح جانًبا 

من اخلي���ال املادي وهو عن�سر ال���رتاب، واخليال 

احلرك���ي املتمثل يف عن�سر اله���واء، وتقوم بقراءة 

�سراع العن�سرين يف ال�سورة ال�سعرية عند عنرتة 

بن �سداد منوذجا. ولذلك �سيكون احلديث عنهما 

بتف�سيل اأكرث عرب التطبيق مبا�سرة على الن�سو�س 

ال�سعرية املختارة.

وقبل الول���وج اإىل قراءة هذي���ن العن�سرين يف 

�سعر عنرتة وال�سراع بينهما لبد من الإ�سارة اإىل 

اأّن ا�ستح����سار با�سالر لل����سور النمطية وتق�سيمه 

لأ�سكال املادة كان وفق املدونة ال�سعرية التي جمعها 

من ال�سعر الأوروب���ي، مبعنى اآخر، ل ي�سرتط توفر 

كل الأمن���اط التي ذكرها با�سالر يف ال�سعر العربي 

اأو غري الأوروبي يف املدون���ة ال�سعرية العربية، واإن 

كان هنال���ك الكثري منها، كم���ا اأن تق�سيم ال�سعراء 

اإىل مائي وترابي وناري وهوائي فيه من املخاطرة 

الكث���ري؛ اإذ يجم���ع بع����س ال�سع���راء الت����ساوي بن 

عن�سرين اأو اأك���رث، ب�سورة ال�سراع اأو الن�سجام، 

واإن انف���رد بع�سه���م ب�سيط���رة عن����سر دون اآخر. 

ومن ث���ّم ميكن القول باأّن مغام���رة قراءة ال�سورة 

ال�سعري���ة العربية مبنهجية ب���ا�سالر على ما تمل 

م���ن خماط���رة، فه���ي يف الوق���ت ذات���ه تمل من 

الأهمية الكثري، بخا�سة حن تطبق على جماليات 

لل�سورة ال�سعرية القدمية.

�سراعيــة الــ�سورة ال�سعريــة الرتابيــة 

والهوائية يف �سعر عنرتة بن �سداد

تكّل���م ب���ا�سالر عن ال����سورة ال�سعري���ة النابعة 

م���ن عن����سر ال���رتاب يف كتاب���ن هم���ا، )الأر�س 

واأحالم يقظ���ة الإرادة، والأر�س( و)اأحالم يقظة 

. وقد ت���ّدث يف الكتاب الأول عن 
)1(

ال�سرتاح���ة(

ال���ذات »املقتحم���ة لالأ�سي���اء وعالقاته���ا بها عرب 

. ويف الكت���اب الثاين طرح 
)2(

املواجه���ة العدواني���ة«

اأفكاره حول ال���ذات يف حالة ال�سك���ون والت�سالح، 

»وه���ي تتماه���ى م���ع هن���د�سة لالختب���اء، تعطيها 

حميمي���ة  العالق���ة  لت�سب���ح  واحلماي���ة،  الأم���ان 

ب���ن الأن���ا والوج���ود؛ لأنه���ا ترم���ز يف جتلياته���ا 

.
)3(

النف�سية لالأم«

وم���ن امللحوظ اأّن عن�سر الرتاب للخيال يظهر 

مرتبًطا باملقاومة والإرادة ال�سلبة اأكرث من غريه؛ 

اإذ يبدو يف حالة مواجهة قوّية مع الإرادة الب�سرية. 

وه���و متجلٍّ عنده يف �سورة احلج���ارة، وال�سخور، 

. وقد برزت �سورة 
)4(

واملعادن، والأحج���ار الكرمية

املقاوم���ة املتبادلة بن اإرادة الإن����سان والرتاب يف 

حالة �سعود و�سقوط؛ اإذ يخ�سع الإن�سان هذه املادة 

اإىل اإرادته ب�سورة عنيفة عرب العمل فيها، كما هو 

 .
)5(

حب والإذاب���ة والت�سكيل ���رق وال�سَّ يف ح���ال الطَّ

وه���و ما جع���ل ب���ا�سالر يرّك���ز عل���ى �سورة العاِمل 

يف الن����سو�س املخت���ارة للتحليل. ه���ذا العامل هو 

امل�ستخ���دم لأدوات مقاوم���ة ال�سالب���ة، كاملطرقة 

وامل�سمار والإزميل مثال، وهي ذاتها اأدوات خا�سعة 

من عن����سر اأر�سّي. ومن هنا يبدو للقارئ الرتاب 

على اأنه مادة مرّكب���ة من قوة املقاومة وال�سالبة، 

َك���ن واحلماية، وذلك  ويف الط���رح الآخر مادة ال�سَّ

)1(  انظر:

-Gaston Bachelard: Earth and Reveries of Repose, 
- Gaston Bachelard: Earth and Reveries of Will.

)2(  بو خليط، مرجع �سابق، �س95.

)3(  املرجع نف�سه.

Twayne,s World Authors Series، مرجع �سابق،�س102-101.  )4(

)5(  املرجع نف�سه.
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ح���ن ت���ّدث »ع���ن اجلب���ال والكه���وف واملغارات 

واجلذور الت���ي توّحد النباتات ب���الأر�س، وباملنزل 

ل الإن����سان، والأفع���ى بو�سفه���ا كائنا  ال���ذي ي���وؤ�سّ

ترابّيا ممي���زا، وكذلك اخلم���رة كق�سيدة �سعرّية 

لالأر�س الزراعية التي تنبت فيها الكروم فتحولت 

. هذه ال�سور وغريها، ف�ّسرها با�سالر 
)1(

اإىل خمر«

ع���رب ربطه���ا بوجوده���ا يف النمط البدئ���ي، متكئا 

عل���ى حمور هب���وط يف باطن الأر�س لل���و�سول اإىل 

ل الراح���ة وال�سكينة،  املادة وباطنه���ا حيث يتح�سّ

وحمور الت�سام���ي احلركي الذي يك���ون فيه ارتياد 

ل���ب والبع���د عنه.  احلل���م ومواجه���ة ال����سكل ال�سَّ

وي����سّور ب���ا�سالر حم���ور املواجهة م���ع الرتاب يف 

ق�سوة و�سالبة املادة وخ���داع ليونتها، هذه الق�سوة 

وال�سالبة ه���ي يف مواجهة تامة مع الذات وحلمها 

وخياله���ا، وال���ذات هن���ا تواجهها ب����سالح مقاوم. 

اإّن���ه مقاوم لق����سوة الأر�س و�سالبتها. والذات هي 

التي تفر الأر�س، وهي التي تغري مالمح ال�سلب 

وت�ستفي���د م���ن الرطب الل���ن، وهذه ال���ذات متّثل 

»اإرادة اجتماعي���ة م�سرتكة بن الب����سر، تقوم على 

 كما �سبق ذكره.
)2(

ال�سيء والعامل«

، فهو عند با�سالر اجلوهر 
)3(

اأّما عن�سر الهواء

ال���ذي تقوم عليه ال�سورة احلركية يف ال�سعر، وهو 

املادة املتفّلتة دوًما، املادة احلّرة املت�سامية املائعة، 

الت���ي يرى فيها با�سالر م���ادة حمدثة لت�سام وتعال 

 .
)4(

مطلق ل ميكن تلّم�سه واإمّن���ا ال�سعور به باطنًيا

وه���ي تاأخ���ذ يف ال����سورة م����ساًرا عمودًي���ا �سعوًدا 

)1(  عماد �سعيب، مرجع �سابق، �س231.

)2(  بو خليط: مرجع �سابق، �س99.

 Gaston Bachelard: Air and Dreams  :3(  انظر(

)4(  بو خليط: مرجع �سابق، �س126.

اأو ن���زول. فاله���واء عن���د ب���ا�سالر عن����سر ج���ّوال 

متحرك، يلهم اخليال ال�سعري عرب احلركية فقط، 

على الرغم من قدرته على الت�سامي اجلوهرّي، مع 

تاأكي���د �سرورة وجود قاعدة مادية له هي من مادة 

. وتظهر 
)5(

الأثري اأو امل���ادة املح�سو�سة يف فراغه���ا

قوة اخليال من عن����سر الهواء يف نقطتن، الأوىل 

اأّن���ه يك�سف عن حم���ور النخفا�س عن���د الإن�سان، 

وم���ن ثّم يحاول التعايل. والنقطة الثانية اأنه يخرب 

، بل 
)6(

عن وجود الإن�سان املمتلئ والعظيم يف تعاليه

ويق���ّدم �سورة لتفتح الإن�سان على الإرادة وت�ساميه 

يف التح���رك اإليها. وهو ما جع���ل اأ�سحاب التحليل 

النف����سي ي���رون يف اخلي���ال الهوائ���ي و�سيلة لعالج 

املر�سى النف�سين اأو و�سيلة لو�سع اليد على مكامن 

.
)7(

ال�سعف والتبعرث النف�سي كما يرى با�سالر

وتظه���ر قيمة ال�سورة ال�سعرية يف خيال الهواء 

م���ن جانب ال�سق���وط كتبعرث عبث���ي لال�سيئية، ويف 

جان���ب ال�سع���ود واملقاوم���ة با�ستيق���اظ جزئي يف 

. وه���و ما جع���ل ب���ا�سالر يعد 
)8(

الوج���ود للموج���ود

حم���ور هذه ال�سورة حموًرا متغرًيا غري ثابت؛ لأنه 

ميث���ل بطريق���ة ما �سراعي���ة الذات مع امل���و�سوع. 

فالذاتية هن���ا يف هذه ال�سورة تعي�س تنقال وتول 

من مقام اإىل اآخ���ر، عرب ترير الذات من واقعية 

اجل����سد وثقل���ه اإىل حلمي���ة الط���ريان وخّفته، وهو 

ما يل����سق الذات بالأثري الغام����س الذي يحركها؛ 

اأي الروح. ولأّن هذه ال�سراعية موجودة يف طبيعة 

حركي���ة ال����سورة الهوائي���ة، كان املعن���ى الواع���ي 

بالعن����سر وقدرت���ه عل���ى النف���الت ح���ا�سًرا يف 

Twayne,s World Authors Series، مرجع �سابق، �س93.  )5(

)6(  املرجع نف�سه، �س96.

)7(  املرجع ال�سابق.

)8(  املرجع نف�سه.
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ت�سكالت هذه املادة. ه���ذه الت�سكالت برزت كثرًيا 

يف حل���م الطريان لدى ال�سع���راء. فالتحليق �سورة 

 
)1(

منطي���ة بدئية، �سكنت الإن�سان وتعلق بها، علمًيا

و�ِسعرًيا، وجاءت ال�سورة النمطية للطائر بو�سفه 

الكائ���ن الأكرث حرية وانطالًق���ا وا�ستمتاًعا بالكون 

والطبيعة، وهي رمز عنده للنقاء، ويربطه بالزمن 

الليل���ي حيث اله���دوء والراح���ة وال�سكين���ة، يقول: 

لَق الطائر كي يعي�س بالعن�سر الأكرث حذًقا  »لقد خحُ

و�سف���اء. اإنه الأكرث ا�ستقاللي���ة وروعة من بن كل 

. وقد اأ�سار با�سالر يف قراءته 
)2(

النماذج الإبداعّية«

لهذا العن�سر اأّن حل���م الطريان حلم مقرون بقلق 

ال�سقوط، ولعل املقولة التي تناقلتها العرب »ما طار 

طري وارتفع اإل كما طار وقع« تدّل على جمعية هذا 

القلق، وكيف اأّن وجوده هو وجود منطي م�ستقر يف 

وعي الذات، و�سارب يف ل وعيها.

وم���ن من���اذج اخلي���ال احلرك���ي عن���ده اأي����سا 

تاأم���ل القب���ة الزرق���اء  اأي ال�سماء، وم���ا تعّلق بها 

م���ن موج���ودات حقق���ت الت�سام���ي وا�ستق���رت يف 

العلّو كالنجوم وال�سم����س وهو »ما ي�ستدعي اأحالم 

 والتح���رك م���ن قيدي���ة امل���كان، 
)3(

و�سور ال�ّسف���ر«

وكذلك ال�سحاب والري���ح كنموذج للثورة والغ�سب 

واملقاومة.

ولو اأخذنا عنرتة بن �سداد، لوجدنا اأّن يف �سعره 

ا لعن�سري ال���رتاب والهواء واملقاومة  ت�سويًرا قويًّ

وال�سك���ون، وذلك تت حماور مت�ساّدة تتمّثل هذه 

ال�سراعية واملقاومة يف:

)1(  الدليل على ذلك حماولت عبا�س بن فرنا�س، وتقق احللم يف العلم احلديث 

عرب الطائرة وغريها من الخرتاعات.

.84-Gaston Bachelard: Air and Dreams،83)(  )2(

)3(  عماد �سعيبي: مرجع �سابق، �س226.

عقـــدة العبوديـــة و�شورة الَعْبـــد النمطية بني  1 .

الرتاب والهواء

ي�سكل ل���ون عن���رتة الأ�سود عق���دة ثقافية، 

مرجعه���ا رف����س قبيلته العرتاف ب���ه، وانتهاًء 

بتعّلق���ه باملقاوم���ة العنيفة لكل ما ه���و اأر�سّي. 

فالعرب كان���ت تكره كل ما ه���و اأ�سود وتت�ساءم 

من���ه، ولذل���ك رف����ست ال����سودان م���ن النا�س 

واقت����سرت عليه���م يف العبودي���ة، وهو ما جعل 

عن���رتة يف �سراعي���ة للح�سول عل���ى ذاته عرب 

النت�ساب اإىل القبيلة، وعرب الت�سوير ال�سعري 

ي�ستب���دل الن����سب املفق���ود بن����سب يرجعه اإىل 

ذل���ك يف �سورة  الأر�س، جن���د  اإىل  ال���رتاب، 

الإن����سان  اأ�سل  اإىل  الق���ارئ  تعي���د  منطي���ة 

الرتاب���ي، فق���د جاء يف الأث���ر اأّن ل���ون الإن�سان 

الأول –اآدم- كان داكًن���ا؛ ولذل���ك �سّم���ي اآدم، 

فهو يف الت����ساق باأّم���ه الأر�س، التي هي اأ�سل 

مادته الرتابية املخل���وق منها، وحن قوبل لونه 

بالرف����س واملقاومة، كانت مقاومت���ه برّده اإىل 

اأ�سل���ه املقاِوم، وهو الأر�س، غ���ري اأّن هذا الرد 

مل يكن مبا�سًرا، بل عرب �سورة متعالية وممثلة 

خل����سوع ج���زء م���ن الرتابي���ة لإرادة الإن�سان، 

وهو ال�سالح، فالذات املقاومة للطرد والإنكار، 

ذات ت�سّي���د عل���ى الراف�س لها م���ن خالل قلب 

خ�سوع الأر�سي املتمثل يف ال�سالح ال�سلب اإىل 

�سي���د متمّكن، وه���ي بذلك بدل م���ن اأن ت�سّور 

ال�سيف اأو الرمح الذي تعّر�س للَطْرق والتغيري 

يف مادت���ه كمادة خا�سعة لإرادة الإن�سان، اأقول 

ع بل ويق�سي  متّثل���ه ب�سورة ال�سيد ال���ذي يحُخ�سِ

عل���ى من يقاوم���ه، فيحف���ظحُ للم���ادة �سالبتها 
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وقوتها و�سلطتها، ثّم يظهر انت�سابه اإليها لينال 

�سي���ادة فطري���ة، �سابق���ة عل���ى اإرادة الإن�سان 

املقاوم، يقول:

دعوين اأويّف ال�سيَف يف احلرِب حّقه

واأ�س����ربحُ من كاأ�س املني�������ة �ساف��يا

وَم��ن ق������ال اإين �س����ّيٌد وابن �س�����ّيد 

)1(

ف�سيفي وهذا الرمح عّمي وخاليا

ويظهر جلي���ا ح����سور العق���دة الثقافية يف 

ال�سورة املبا�سرة الب�سيطة التي يرددها:

اأن��ا الع������بدحُ الذي بدي�����ار ع����ب��ٍس 

)2(

رب�ي��تحُ بع�����ّزة النف����س الأبي������ة

ثب���تحُ لذاته الواعي���ة باإبداعه���ا املقاومة  فيحُ

والإباء، ليتماثل مع الرتاب الذي �سكل �سورته.

وعن���رتة ل يكتِف���ي بانت�ساب���ه اإىل ال�سل���ب من 

ع يف ت�سكيله  �سِ الأر�س، وتريكه من �سل���ب خحُ

ع بفعل العامل الفار�س  �سِ ك����سالح اإىل �سّيد خمحُ

عن���رتة، بل ه���و ينت����سبحُ اإىل خمل���وق جيء يف 

منطّيت���ه اأّنه خمل���وق من الري���ح، ل�سرعته، اإنه 

الفر�س. وهنا ت�سعنا ال����سورة اأمام منوذجن 

للمقاوم���ة، من���وذج يق���اوم ِم���ن اأ�سل تراب���ي، 

ومنوذج يقاوم ِمن اأ�سل هوائي. ففي اأ�سل خلقة 

اخليل قيل اإّنها من الريح ل�سرعتها ومقاومتها 

لثقل الأر�س، و�سماه���ا العامة )بنات الريح(، 

وهي يف متّثالته���ا الأ�سطورية جمّنحة، واإن مل 

يكن لها جناحان، وحن قال عنرتة:

عبا�س اإبراهيم، �سرح ديوان عنرتة بن �سداد، �س 157.  )1(

)2(   املرجع نف�سه، �س158.

ج��������وادي ن�س�����بتي واأب���ي واأم�����ي

)3(

ح�س�امي وال�س���نان اإذا انت�س���با

جعلنا بن ن�سبن، ترابي وهوائي، فاجلواد 

، وال�سرعة هي ال�سفة 
)4(

هو ال�سريع من اخليل

التي اأك�سبت اخلي���ل انت�سابها اإىل الريح، وهي 

اخلي���ل ذاته���ا التي و�سفه���ا بالن����سب العربّي، 

وجعل لها الطريان والتحليق، فهي احلّرة التي 

يركبه���ا، واإن كان���ت هن���ا يف ح�سوره���ا اأنثوية 

التعبري فلم ينت�سب اإليها، ملا من �ساأن النت�ساب 

اإىل الأب يف املعتقد العربي:

على م�ه����رة م�ن�س��������وب�ة ع�رب�ي����ة

)5(

تطري اإذا ا�ستّد الوغى بالقوائم

خا�سة واأّن �سواده من جهة اأّمه،

وق����د اأم�س��������وا يعي�ب������وين باأّم���ي

)6(

ولون���ي كلم���ا عق�����دوا وحّل�������وا

وبالع���ودة اإىل البيت الذي قال فيه »جوادي 

ن�سبت���ي« جند هنا ن�سبت���ه الهوائية، ثم يف قوله 

الثاين بالنت�ساب الرتابي اإىل احل�سام وال�سنان 

ق���ول اآخ���ر؛ اإذ يف ترتيب اجلمل���ة، »واأبي واأمي 

ح�سام���ي وال�سن���ان« وق���ال، »اإذا انت�سب���ا« فاإذا 

هن���ا ظرفية، يكون النت����ساب الرتابي ح�سورا 

مقرونا بزمن ال����سوؤال املت�سمن النت�ساب اإىل 

اأدوات املقاومة املختارة؛ اأي احل�سام وال�سنان، 

وق���د ج���اءت متاأخرة ع���ن الن����سب الأول، اإىل 

)3(  املرجع نف�سه، �س141.

)4(  ابن منظور: ل�سان العرب، ج2، مادة )جواد(.

)5(   عبا�س اإبراهيم، مرجع �سابق، �س129.

)6(   املرجع نف�سه، �س95.
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اجل���واد، وهذا بال ظ���رف، ولزم���ن، ول قيد، 

بل عل���ى اجلملة الإ�سمية الت���ي تفيد الثبات يف 

املخ���رب عنه. وهو ما يعلي من الن�سب الأول اإىل 

اجلواد/احلرك���ي عل���ى الن�سب املقّي���د بزمنية 

ال����سوؤال اإىل الرتاب���ي. ولعّل ه���ذا يرمي مبا يف 

حركية ال�سورة الهوائية من حرية وت�سام وعلّو 

ينتق���ل بال���ذات من حال���ة العبودي���ة اإىل حالة 

احلرية املطلقة يف حركية ال�سورة املذكورة.

ب���ل اإّن �سورة املقاوم���ة للعبودي���ة تتجّلى يف 

اإرادة قوي���ة جتع���ل اأ�سل خلقت���ه اأق���وى اأجزاء 

الأر�س مقاومة و�سالبة، وهي اجلبال، فيجعل 

قلبه اأ�سد يف خلقته من �سالبة اجلبال، وحيث 

يثبت لنف�سه بقاًء اأبدًي���ا، وهو ما يجعل الذهن 

ي����سري اإىل �سوؤال العرب اجلاهلين عن اجلبال 

للنب���ي حممد ملسو هيلع هللا ىلص، فاجلبال عن���د العربي هي 

اجل����سد ال�سام���خ القوي الب���ارز م���ن الأر�س، 

وه���ي ال����سورة املت�سامي���ة املقاوم���ة للهب���وط؛ 

اإذ ت����سّكل �سعوًدا عن �سفلي���ة الأر�س املوطوءة 

اأب���ًدا، {وي�ساألونك عن اجلب���ال، فقل ين�سفها 

، وه���و �سوؤال دّل على توتر وعي 
)1(

رب���ي ن�سفا}

ال�سائل يف اإمكانية زوال دليل الإرادة ال�ساهقة 

اأمامه، يقول عنرتة:

ِلق��تحُ من اجل�بال اأ�سّد قلًبا خحُ

)2(

وقد تفنى اجلبال ول�ستحُ اأفنى

ويظه���ر البي���ت العن���ف الكام���ن والغ�سب 

يف رنن ال����سورة حن انت���زاع ال�سمة الب�سرّية 

القلبية عن الفار�س املقاوم.

)1(   �سورة طه، الآية105.

)2(   عبا�س اإبراهيم، مرجع �سابق، �س141.

وم���ن مظاهر مقاوم���ة العبودي���ة، وتعطيل 

�سورتها النمطية ما قّدم���ه من �سورة الفار�س 

املقاوم���ة  ب���اأدوات  والت�ساق���ه  ل���ه،  املح���ارب 

ال�سلب���ة وتغيي���ب كل اأدوات الليونة واخل�سوع، 

ب���ل اإّن �سوره الفنية ل ت���كاد ت�ستمل على �سيء 

ِعل بدي���ال لها مدونة  م���ن اأعمال العبي���د، بل جحُ

كاملة ع���ن �سورة املقات���ل الف���ار�س ال�سنديد 

ال���ذي ل مي�ّسه ذك���ر العبيد. فف���ي �سورة عمل 

الف���ار�س مظاهر ترابية، تن���اأى به عن مظاهر 

العبي���د الرتابية، فالعبد عند الع���رب قد يعلق 

به م���ن الرتاب ما يك���ون نتيجة عمل���ه يف جمع 

احلط���ب اأو رعي املا�سية، غ���ري اأّن عنرتة ياأتي 

بال����سورة ال�سعري���ة لل���رتاب يف خ����سم عمله 

الفرو�سي، لتتحقق انتفائية العبودية عنه:

غ��ريحُ جمه���ول املكان اأنا يف احلرب العوانِ 

يف دجى النقع يراين اأينم�ا ن�ادى املن���ادي 

)3(

لفع�ايل �ساه����دان وح�س��امي مع قن�اتي 

 ه���و الغب���ار ال�ساط���ع، وه���و هنا 
)4(

والنق���ع

جعل انتف���اء �سواده بالغبار ال�ساطع بنور يجعل 

املنادي يراه و�سط الظالم، وهذا تو�سيف يجّر 

القارئ اإىل ا�ستح�سار حالة طيفّية للذات هنا، 

فال ي�سطع يف الظ���الم اإل الأ�سباح والأطياف، 

وه���و ما يقودن���ا اإىل فك���رة توي���ر احل����سور 

الرتابي املظلم املتوّق���ع على بدن ال�سواد و�سط 

الدجى اإىل ح�سور ن���وراين �ساطع بذات املادة 

املذك���ورة، م���ادة ال���رتاب. ويف ذل���ك ارت���ال 

)3(   املرجع نف�سه، �س145.

)4(  ابن منظور: مرجع �سابق، ج14، مادة )نقع(.
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باللون من �سواد اإىل بيا�س، وفيه متّثل ملقاومة 

العبودي���ة املتاأ�سل���ة ب�سب���ب ال����سواد. وتغي���ري 

لوظيف���ة الرتاب، وت�سام بها م���ن مزّية عبودية 

اإىل مزّي���ة حرّية، فالأطياف والأنوار حرة لأنها 

اأثريي���ة، وهو ما ي�سهد بغلبة ال����سورة الهوائية 

هنا مرة اأخرى على ال�سورة الرتابية.

وق���د انتف���ت �سوداوي���ة العبودّي���ة يف �سورة 

اأخرى حن قال:

لئن اأكحُ اأ�سودا فامل�سكحُ لوين

)1(

وما ل�سواِد جلدي من دواِء

وهنا يّتحد لون ال�ّسواد الذي هو ِعّلة العبودية 

ب�سواد اآخر م�سدره اأنثى الغزال التي يكون من 

�سّرته���ا عرب كتلة دموية ت�ستخ���رج منها، وهنا 

تنتف���ي علة ال�سواد الأمومية، ع���رب �سورة اأنثى 

الغ���زال، وبا�ستدع���اء اأثريي لعن����سر عطري، 

اكت�سب قيمته العالي���ة رغم لونه الأ�سود ب�سبب 

خا�سّيته الأثريّية، وه���ي �سورة هوائية حركية 

معتمدة عل���ى قاعدة مادية من غري الهواء هي 

احليوان.

وتتكاث���ر �سورة الف���ار�س يف مدّون���ة عنرتة 

ال�سعري���ة حت���ى لتع���ّد ملحم���ة، لتحم���ل �سوت 

املقاوم���ة والتغي���ري من منطي���ة العبودي���ة اإىل 

منطي���ة الفرو�سي���ة، فنج���د عن���رتة ي�سبغ على 

ذات���ه كل �سفات الفرو�سية، م�ستعينا بكّل �سور 

ال���رتاب ال�سلب���ة، واملقاوم���ة لإرادة الإن�سان، 

فالإن����سان هو الذي �سجن عن���رتة يف عبوديته، 

فانت����سر ل���كل اأ�سكال مقاوم���ة �سّجان���ه، وهو 

)1(   عبا�س اإبراهيم، مرجع �سابق، �س9.

ما جعله ميعنحُ يف و�سف ال�سالح مادته ال�سلبة 

الطّيعة يف يده، والتي مل تخ�سع لإرادة راف�سيه، 

فهو مل يكتِف بالنت����ساب اإىل هذه الأدوات، بل 

اأن����ساأ بينه���ا وبينه عالق���ة حب، ح���ن األب�سها 

�سورة الو�سيل���ة املحّقق���ة للفرو�سية، وهي حّبه 

لعبلة بنت عّمه، يقول:

فوددتُّ تقبيل ال�سيوف لأنها

)2(

ملعت كبارق ثغ�رِك املتب�ّسِم

وهنا، تتحّول الآلة احلادة القاطعة ال�سلبة، 

اإىل ف���م ل���ّن متب����ّسم، وت�سري م���ادة م�ستهاة، 

َقّب���ل؛ اإذ وّحد بينها وبن ج���زء لن طرّي من  تحُ

املحبوبة. ومن هذه العالقة ميكن تبّن احلرب 

كردي���ف للح���ب واحلرية عن���ده، فاحلرب بكل 

ما فيها من مقاومة للعدو، هي مقاومة للعبودية 

وو�سيلة حرية، لذلك كان �سعره عامًرا باأدواتها 

وو�سفه���ا، وكاأّن فيها م���ن ب�سرّيت���ه وانت�سابه، 

فيجعله ي�سحك ويبكي، يقول:

ي�سحكحُ ال�سيفحُ يف يدي وينادي 

)3(

وله يف بن��ان غ����ريي نح����يبحُ

واأّما احل���ب فهو حرب���ه الأوىل التي لأجلها 

خا�س حرب الرتاب والدم، وهو و�سيلته للحرية 

الكاملة؛ اإذ حق���ق فرو�سيته عرب حربه الأوىل، 

لك���ّن اكتم���ال حريت���ه وفرو�سيت���ه يف تقيق���ه 

الن����سر يف حربه يف حب عبل���ة والزواج منها، 

وه���و ما جعل �سورة حّب���ه ذات �سراعية اأخرى 

نتبّينها يف الأبيات الآتية:

)2(   املرجع ال�سابق، �س134.

)3(   املرجع نف�سه، �س15.
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����ّد اإذا ر�سَق��ت قل���بي �سه���اٌم من ال�سّ

وب�ّدَل ق�ربي ح��ادثحُ الده����ر بالبع�������ِد

لب�س��تحُ لها درع���ا من ال�س������رب مانع��ا

)1(

ولقيتحُ جي�َس ال�سوق منفردا وحدي

 
ٍ
فاملقاوم���ة هنا وو�سائلها ال�سلبة يف التحام

م���ع الذات الواعية التي تواجه معركة منفردة، 

والتف���ّرد الذي تعي����سه ب�سبب الإبع���اد والطرد 

انتقل اإىل م�ستوى تفّرد اآخر داخلّي يف مواجهة 

جي����س الأ�سواق، وهنا يحيلنا ذك���ر التفّرد اإىل 

�سور احلرب عن���د عنرتة التي يوؤّكد فيها دوما 

اأّنه مقاتل وحيد ثاب���ت، وهذا يعيدنا اأي�سا اإىل 

ال�سالب���ة الت���ي تت���وارد يف �سوره ويف تو�سيفه 

لنف����سه، وه���و ما يوّث���ق عالقت���ه بانت�سابه اإىل 

الأر�س ال�سلبة املقاومة. اإذن، عنرتة يف توّحد 

م���ع الأر�س، وال���رتاب، ولكن ب����سورة التحام 

ع لإرادة الإن����سان، و�سورة العبد  مق���اوم خم�سِ

النمطية لديه مواجهة بهذا اللتحام، وبحركّية 

ال����سورة الهوائية املنفلتة ب���ن �سوره الرتابية 

كما �سلف تو�سيحه.

احلرية واحلّب بني الرتاب والهواء 2 .

اإّن ال����سورة النمطّي���ة الت���ي تتواف���د عل���ى 

م�سامعن���ا هن���ا لتب���ّث ت����سكالت احلري���ة، هي 

�سورة الطائ���ر يف حماورة مع ال���ذات، و�سورة 

الطي���ف يف حماورة مع املحبوبة عبلة، ويف كلتا 

ال�سورتن من مادة الهواء تنحدران، وتمالن 

معنى احلرية والنفالت لإمت���ام التخل�س من 

)1(   املرجع نف�سه، �س45.

العقدة الأوىل عقدة العبودية. ولكّن احلب الآن 

هو الف����ساء احلربّي الذي تتدّف���ق فيه ال�سور 

ال�سعرية.

ولو نظرنا قليال اإىل �سورة الطائر يف مدونة 

عنرتة ال�سعرية �سنجد له ح�سوًرا كثيًفا، يتمّثل 

يف �سورة الغ���راب الأ�سود، الذي هو من املعلوم 

رمز للفقد والفرقة، لك���ّن حلم الطريان يحّول 

�سورت���ه النمطي���ة التي �سرب���ت يف قدمها منذ 

ة الّدفن الأوىل بن قابي���ل وهابيل، اأقول،  ق����سّ

ا�ستطاع حلم الط���ريان اأن يحّرر هذه النمطية 

الت�ساوؤمي���ة؛ لت�سبح و�سيلة ت���ّرك وتّرر من 

ثق���ل اجل�سد وعبودية الذات، ب���ل ويكون رفيًقا 

تاوره ال���ذات وت�ستك���ي اإليه الفق���د، ومن ثّم 

تكون يف توّحد ت�ساعدّي معه، يقول عنرتة بعد 

�سماعه خرب وفاة عّمه مالك:

ريان األ ياغراب البن يف الطَّ

)2(

اأعرين جناًحا قد عدم�تحُ بناين

وي�ستم���ّر احللم بالط���ريان، لتحّقق احلرية 

التام���ة والتنّق���ل ع���رب توظي���ف ذات ال����سورة 

النمطي���ة للطائ���ر، ولكنه هنا مل���ّوٌن بديع على 

غ�سن رطيب، ولتلّونه تاأتي ال�سورة يف حركّية 

مفارق���ة ب���ن ت�ساع���د متوتر يظه���ر احتمالية 

�سقوط���ه ب�سبب ثقل الل���ون الأ�سود، واللت�ساق 

بالن�سب الرتابي، فيقول:

ِعرين جناحَك وا�ستع�ر دمَي الذي 

اأف����ن�ى ول يف���ن�ى ل�ه ج�����ري��������انحُ

)2(   املرجع ال�سابق، �س143.
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ح��تى اأط��رَي م��س����ائال عن عبل������ة

)1(

اإن مي�ك���نحُ مث�ل����َي الط��������ي�رانحُ

فِذك���ر ال���دم، ا�ستح����سار ق���وّي للب�سري���ة 

احلائل���ة دون الط���ريان، ث���ّم ختم ال����سورة ب��� 

»اإْن ميك���ن« اأ�سعف ال�سعود وع���و�سه ب�سقوط 

للحلم قبل اإمت���ام مقاومته. وال�سورة النمطية 

احلركي���ة احل���ا�سرة هنا ه���ي �سورة احلمام، 

طائر الَفقد الذي جرت موؤان�سته مذ اأ�سطورته 

م���ع النب���ي نوح u يف بحث���ه امل�ستمر عن هديله 

الفقي���د، ويف فم���ه الغ����سن الرطي���ب غ����سن 

الزيت���ون ال���ذي ا�ستدل به عل���ى �سالح الأر�س 

. وهي 
)2(

ل�ستقبال النزول الب����سري من جديد

هنا يف منطيتها ت����سر لتكون بعيدة عن حلم 

الطريان، فتظهر يف َنوحها وهديلها بتكرارية، 

غري اأّن التماهي احل���ا�سل بن نحيبها ونحيب 

ال���ذات يظهرحُ انفكاك الذات من �سالبتها التي 

اأظهرته���ا ال����سور ال�سعري���ة الكثيف���ة لل�سالح 

مقاومته���ا  ال���ذات  تف���ارق  وهن���ا  واحل���رب، 

للعبودي���ة، عرب طائر ل ميّث���ل فيها احلرّية، بل 

يرّده���ا اإىل حزنها و�سجنها حن يثبتحُ عجزها 

ع���ن الطريان وع���ن احلرية، ب���ل اإّن الذات يف 

حواره���ا م���ع احلم���ام ل تتطلبحُ منه���ا اجلناح 

اأو الإع���ارة؛ لأّنه���ا يف حالة �سق���وط من طرياٍن 

غري متحّقق،

ولقد ناح يف الغ�س�����ون حمام 

)3(

ف�س��جاين حن�ي�ن����ه والنح�����ي�بحُ

)1(   املرجع ال�سابق، �س140.

ودللتها،  اجلاهلية  عن  العرب  اأ�ساطري  مو�سوعة  عجينة،  حممد  انظر:    )2(

�س302.

)3(   عبا�س اإبراهيم: مرجع �سابق، �س15.

وتاأت���ي �سورة النج���وم النمطي���ة يف علّوها 

لتظهر ال�سراعية مرة اأخ���رى واملقاومة للثقل 

الذي يل����سق الذات بالأر�س التي تنتمي اإليها، 

فال�سماء تلك العالية ال�سامية مبا فيها من جنوم 

ت�سّكل منطا بدئيا متوارًثا بكثافة، وتندمج هنا 

م���ع ال����سورة ال�سعرية ع���رب اختياره���ا مكانا 

لالرتق���اء، وم���ن ثّم تنطل���ق ال���ذات يف رحابة 

دومنا تديد،

م��ازل����تحُ مرتقًي�ا اإىل العل�����ي�اء

)4(

حتى بلغتحُ اإىل ذرى اجلوزاء

والرتق���اء يف اللغ���ة يك���ون درج���ة درجة يف 

ّل���م، ول يك���ون دفع���ة واح���دة، وكاأّن يف هذا  ال�سُّ

الت�سامّي تدّرج ومعاناة وت�سرّب لتحقيق الو�سول، 

ِرَف  والو�سول اإىل اجلوزاء، وه���ي جنم وبرج عحُ

بعل���ّوِه وارتفاعه، وهو اأك���رث النجوم ملعاًنا، ولكن 

ه���ذا الت�ساعد رغم قوته ل يحقق متام احلرية 

املرجوة لتحقيق الن�سر يف احلب، يقول:

مقام�ِك يف ج�����ّو ال�س��م����اء مكانه

)5(

وباعي ق�سري عن نوال الكواكِب

فم���كان املحبوب���ة هن���ا يف اإط���الٍق وع���دم 

تديد، وه���ذه الالمتناهية يف الت����ساع بعيدة 

ع���ن التحّق���ق الذي ح����سل رغ���م قوت���ه، وهو 

بالت���ايل ت�ساعد غري كاٍف، ولكّن الكفاية تعود 

مرة اأخرى للظهور يف �سورة اأخرى:

اأنا العبدحُ الذي �سع������دي وجّدي

)6(

يف�وق على ال�ّسها يف الرتفاع

)4(   املرجع نف�سه، �س8.

)5(   املرجع نف�سه، �س21.

)6(   املرجع نف�سه، �س79.
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وتت�سّدر ه���ذه ال�سورة اعرتافية بالعبودية 

التي هي عّلة ال�سقوط، ويظهر التحدي جلًيا يف 

ال����سورة حن تواجه ال���ذات يف عنف �سراعّي 

العبودي���ة عرب العرتاف به���ا يف جملة اإ�سمية، 

واجلملة الإ�سمية كما هو معلوم تدل على ثبوت 

املعن���ى وبعيدة ع���ن تغيريه، ثّم يك���ون املو�سول 

بجمل���ة ال�سل���ة �سورة حركي���ة هوائي���ة متّث���ل 

ت�ساعًدا متحدًيا كل الثبات يف اجلملة الإ�سمية، 

)�سعدي وجدي يفوق على ال�سها يف الرتفاع(، 

فال�سع���د جنم، والعمل واجلد مقرون به عنده، 

وهو يف ارتفاع م�ستمر ومقاومة لكل الثقل الذي 

يثبت الذات يف عبوديتها ويف انت�سابها لالأر�س، 

وتل���ك املقاومة جتّلت يف جماوزتها ملكان ال�ّسها 

وه���و النجم الذي عرف من جن���وم بنات نع�س 

ه���ا فليحمد اهلل  وق���د قيل، »َم���ن راأى جنم ال�سُّ

لم بحُعد  على ب�سره« ل�سعف نوره، وخلفة �سوئه عحُ

مكانه وارتفاعه. ومن ثّم ميكن القول اإّن ال�سور 

 املت�سلة بالنجوم ب���ن �سعود و�سقوط، وهو ما 

�ستغ���رب، فالنجوم يف حركية دائمة، ومنها  ل يحُ

عدحُ يف دورانه  ما ي�سق���ط �سهاًبا، ومنه���ا ما ي�سّ

وه���و ما مّثل حركة كونية قارب���ت حركة الذات 

الداخلية.

ومن ال����سور النمطية احلركي���ة التي تعود 

اإىل اله���واء، �سورة طيف املحبوبة الزائرة ليال 

للحبي���ب. ويف الطيف تكويٌن ن���وراين وروحاين 

اأثريي، وهو ح���ّر احلركة، يحقق حلم الطريان 

بال جناح، ول يحّده �سيء غري زمن الليل، وهنا 

جن���د احلري���ة املطلوب���ة يف ال����سورة ال�سعرية 

للمحبوب���ة، فلّم���ا ثقلت �سورة ال���ذات وحجبت 

ا�ستح����سار احلري���ة يف  عنه���ا احلري���ة، كان 

�سورة املحبوب���ة التي تتمّثل حريتها يف �سورتها 

الب�سري���ة، وكان متثلها للطيف اأق���رب لواقعها 

الب�سرّي احلّر، يقول:

وب����تُّ بط�����يٍف م��ن�ك ياع����بَل قانع��������ا

)1(

ولو بات ي�سري يف الظالم على خّدي

ف�سك���ون ال���ذات هن���ا للطي���ف وخ�سوع���ه 

حلركت���ه، وع���دم حماكات���ه، يف����سي انك����ساًرا 

وا�ستجاب���ًة وخ�سوًعا للعبودي���ة، لكنها عبودية 

للمحبوب���ة ولي����س لغريه���ا. ب���ل ت�سب���ح �سورة 

الطيف هذه تقوية لإرادة املقاومة والبقاء:

يا ع���������بلحُ لول اخلي�����الحُ يط���رق����������ني 

)2(

ق�س������يت لي���لي بالّن��������وح وال�س�����َه�ِر

غ���ري اأّن اخت�سا�س الطي���ف بالليل قّلل من 

مت���ام حرّيته رغم الهوائية الت���ي انت�سب اإليها، 

وبذلك تكون حرية ناق�سة يف زمانها العمودي 

ليل���ه  يف  ح�سوره���ا  تخت����سر  اإذ  الن����س؛  يف 

دون نهاره.

اخلامتة

يظه���ر مما �سبق، اأّن منهج با�سالر الظاهراتّي 

قابل للتطبيق على ال�سعر العربي القدمي، مع تكييف 

ال�سور النمطية وفق املعطى ال�سعري القدمي، وقد 

ارت���اأى البحث هن���ا على تقدمي النم���اذج النمطية 

الوا�سحة والتي ي�سهل على القارئ العادي اإدراكها 

�ْسِهمحُ يف تقوية احل�سيلة  دومنا اأي تعقيد، وهو ما يحُ

)1(   املرجع ال�سابق، �س45.

)2(   املرجع ال�سابق، �س67.
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اللغوية لديه، واإحي���اء الذائقة النقدية عنده، عرب 

ممار�سة القراءة الظاهراتية البا�سالرية للرتاث. 

ّدمت لبع�س ال����سور ال�سعرية  واإّن الق���راءة التي قحُ

يف �سع���ر عنرتة هي حتما تت���اج اإىل تو�سيع اأكرب، 

واإحل���اق ب����سور اأخ���رى عن ط���رح باق���ي عنا�سر 

اخلي���ال املادي فيه���ا، ولكّن البح���ث راأى الكتفاء 

بها لتو�سي���ح فكرة التطبيق القرائي اأوًل، ولتي�سري 

الأمر على القارئ العادي ثانيا.

اإّن م����سروع ق���راءة الن�س الرتاث���ي وفق املنهج 

الب���ا�سالري الظاهرات���ي ل ي���زال م�سروع���ا وليدا 

تنظريي���ة  درا�سات  هنال���ك  كان  واإن  تطبيقي���ا، 

للظاهراتية البا�سالرية �سابقة، لكّنها جاءت دومنا 

تطبي���ق على اأي مادة فنية عربية قدمية اأو حديثة. 

وتطم���ح هذه الدرا�سة لإلق���اء �سوء اأويّل على هذا 

امل�سروع؛ لتقّدم منهًجا مرًنا يقّرب القارئ العربي 

من الن�س القدمي، ويرثي اللغة التداولية يف الوقت 

ذات���ه. وهذا يحت���اج اإىل املزيد م���ن �سبط املنهج 

الب���ا�سالري، وتقومي بع�س الثغرات الفل�سفية فيه، 

وتكييفه مع هوية الن�س العربي القدمي واحلديث.
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