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قضايا النقد في وصايا النقد
– – دراسة في التنظير والتحميل والتطبيق
 عالء محمد شدوح.د

 المممكة العربية السعودية- القريات/ أستاذ مساعد في جامعة الجوف

الملخص
 حيث اٗتذ البحث من ىذه القضايا،تناقشة كالتحليل١يتناكؿ ىذا البحث كيفية ٕتلي القضايا النقدية اليت كردت ُب فن الوصايا با
.كسيلة للولوج إٔب عآب الوصايا النقدية كإثبات أهنا ركن أساسي من أركاف ىذا الفن النثرم
. تصوص٠ األكؿ كاف بابان نظريان للوصايا على العموـ كالوصايا النقدية على ا:تنهجية النقدية ُب ثبلثة أبواب١كقد تناكؿ البحث ىذه ا
تعتمر ككصية ابن أيب األصبع١ كصية بشر بن ا: تا٫كالثا٘ب ٘تت فيو دراسة القضايا النقدية اليت كردت ُب كصيتُت نقديتُت من أصل سبع ك
 كقد ٕتلٌى فيها ما إذا كاف أبو، أما الباب الثالث فقد كاف دراسة ٖتليلية تطبيقية لوصية نقدية ثالثة ىي كصية أيب ٘تاـ للبحًتم.تصرم١ا
. كذلك من خبلؿ أمثلة متفرقة كمتنوعة من شعره،٘تاـ قد التزـ ُب شعره ٔتا أكصاه للبحًتم أـ ٓب يلتزـ
Abstract
This research deals with the revelation of criticism issues that mentioned in the art of commandments
by discussions and analysis in which the research took from this issue a way to enter to the world of
criticism commandments, and prove that it is a basic element in the art of prose.
This research discusses also the criticism approach in three chapters: the first was theoretically to the
commandments in general and criticism commandments in particular. The second was completed in which
studying the criticism issues which mentioned in two criticism commandments of seven which they are:
Bisher bin Almotamer commandment and Ibn Abi Ilisba' Almasri commandment.
The third chapter was a practical analytical studying to third criticism commandment; Abi Tamam to
Albuhturi commandment, in which revealed if Abo Tamam followed in his poetry what Albuhturi
commanded. And that is through different separated examples of his poetry.

. وصايا، نثر، نقد:الكلمات المفتاحية
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المقدمة
٭تتل األدب العريب مكانة كبَتة بُت آداب العآب كلو ،كيتفرع عن ىذ ا األدب لوناف أساسياف أال ك٫تا  :الشعر كالنثر،
كباٟتدمث عن النثر فإف لو ما لو من ا٠تصوصية كاأل٫تية اليت تكسبو ٝتات كثَتة تتنوع على ٚتيع أنواعو  .كالوصايا ىي
من الفنوف النثرية القدٯتة كا١تهمة ،تضاىي ُب أ٫تيتها فن ا٠تطابة كالرسائل كا١تقامات ،حيث ٘تتلك مزايا متعددة تفرقها عن
غَتىا من الفنوف رغم كجود شيء من التشابو بينها كبُت بعض األنواع النثرية القدٯتة .
فهي _على العموـ _ كلمات بليغة ،شفوية أك مكتوبة ،يقو٢تا الشخص على ىيئة نصيحة ١تن يهمو أمرىم كاألبناء
كاألصدقاء كالتبلميذ كغَتىم  .كىي خبلصة ٕتارب ا١توصي ُب حياتو كخ الصة خربتو اليت ٚتعها طواؿ حياتو ،كىدفها
اٟتض على أمور كثَتة دينية كانت أك دنيوية ابتغاء االلتزاـ ببعضها أك النهي عن بعضها اآلخر .
كللوصايا أنواع كثَتة من بينها "الوصايا النقدية " كىي اليت يقصد منها أصحاُّا التنبٌو على قضايا النقد كالببلغة ُب
فنوف األدب العريب ،حيث يوصي صاحبيها من يريد بااللتزاـ بالقواعد اليت تشتمل عليها بعض قضايا النقد األديب،

كالنهي عن األخذ ببعضها اآلخر  .كُب حدكد علم الباحث فإنو ٓب يعثر إال على سبع كصايا نقدية ،فقد ندرت الدراسات
ُب النقد العريب اليت تناكلت النقد داخل الوصايا ،كنكاد ال ٧تد دراسة متكاملة كجادة عن ىذا الفن ،بل ىي شركحات
كإشارات بسيطة ُب بعض كتب األدب كنقده .
كىذه الوصايا ىي  :كصية بشر بن ا١تعتمر (ت َُِ ىػ) ،كصية اٞتاحظ (ت ِٓٓ ىػ) ُب رياضة الصيب ،كصية أيب
حياف التوحيدم (ت ُْْ ىػ) ،كصية أسامة بن منقذ (ت ْٖٓ ىػ) ،كصية ابن أيب ا ألصبع ا١تصرم (ت ْٓٔ ىػ)،
كصية النواجي (ت ٖٗٓىػ).
قسم ىذه الدراسة إٔب ثبلثة أقساـ  :األكؿ ،يتحدث عن الوصايا ُب اإلطار النظرم  .كالثا٘ب،
ك٢تذا ارتأل الباحث أف تي َّ

دراسة القضايا النقدية ُب كصيتُت من الوصايا النقدية السابقة الذكر خصصهما الباحث ألف ا١تقاـ ىنا ال يكفي لدراستها
كلها ،ىذا من جهة ،كمن جهة أخرل ١تا ٢تذه الوصايا من أثر ُب البلحقُت الذين برزكا ُب حقلي النقد كالببلغة  .كىاتاف
الوصيتاف ٫تا :كصية بشر بن ا١تعتمر ككصية أبن أيب األصبع ا١تصرم .
أما القسم الثالث من ىذه الدراسة فهو قسم تطبيقي يتمثل ُب دراسة القضايا النقدية ُب كصية أيب ٘تاـ للبحًتم مع
دراسة مدل التزاـ أيب ٘تاـ فيما أكصاه للبحًتم ُب شعره ،كسيختار الباحث ٪تاذج معينة من شعر ا١توصي كسيدرسها كفق
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ما سبق  .علمان أف الباحث قد اختار ىذه الوصي ة ٖتديدان ُب ىذا القسم التطبيقي من الدراسة ،ألنو ال يوجد من بُت
ا١توصُت السابقي الذكر شاعر إال أبو ٘تاـ ،ناىيك عن أف أسامة بن منقذ أديب أكثر من كونو شاعران .
كاهلل من كراء القصد

الباب األول
( فن الوصايا_اإلطار النظري )
أووً :مفهوم الوصية:
كصٍت ،أراد :
العجاج فيما ٌ
ص ىي :أكصى الرجل ككصاه  :عهد إليو  .قاؿ رؤبةٌ :
كصاٗب ٌ
ص ىي) ،ىك ى
الوصية لغة :من اٞتذر ( ىك ى

ككصيتو إيصاءن كتوصيةن
أكصيت لو بشيء ك ى
فيما كصا٘ب ،فحذؼ البلـ للقافية ،ك ى
أكصيت إليو  :إذا جعلتو كصيَّك ،كأكصيتو ٌ
ٔتعٌت كاحد ،كتواصى القوـ أم أكصى بعضهم بعضان  .كُب اٟتديث " :استوصوا بالنساء خَتان " كقولو تعأب  " :كال تقتلوا
النفس اليت حرـ اهلل إال باٟتق ذلكم كصاكم بو "( األنعاـ.ُ) ُُٓ ،
عرفوا الوصايا ُب كتبهم كأْتاثهم كأطركحاهتم اٞتامعية ،مع العلم أف توضيحهم ٢تذا
الوصية اصطبلحان :كثَت ىم من ٌ

ا١تفهوـ ٓب يكن إال تكملةن ١تا ْتثوه عن فنوف النثر من رسائل كخطب كغَتىا ،كٓب يسربكا أغوار ىذا اللوف النثرم كٓب يفردكه
ُب كتب مستقلة  ،من مثل ٤ :تمد حسن عبد اهلل ُب كتابو (مقدمة ُب النقد األديب ) ،ك٤تمود عبد الرحيم صاّب ُب كتابو
(فنوف النثر ُب األدب العباسي ) ،كغازم طليمات ُب كتابو (األدب ا ٞتاىلي)...اْب .لذا يرل الباحث أف يقدـ تعريفان

اصطبلحيان شامبلن لفن الوصايا من خبلؿ كل ما قرأه عنو بُت ثنايا الكتب عامة  .فهي-على ما سبق -لوف من ألواف
رؼ ُب القدٙب ككصلنا عرب الركاة كاٟتفظة لؤلشعار كاألخبار ،كجم عت لنا
األدب العريب ،كٖتديدان ىي فن من فنوف النثر ،عي ى
ُب كتب األدب عامة  .كىي خبلصة ٕتارب ا١توصي ُب حياتو ،كخبلصة خربتو اليت ٚتعها طيلة مكوثو ُب الدنيا ،يقدمها
إٔب من ٮتصو أك ٮتصونو عندما يقًتب من مفارقة الدار األكٔب _كذلك ليس شرطان _ لتكوف ٔتثابة إرشاد كنصح ٢تم ُب

أمور كثَتة  .كالوصية إما أف تكوف منطوقة أك مكتوبة ،تتضمن كبلمان بليغان يوجهو ا١توصي إٔب ابنو أك ابنتو أك تلميذه أك
ً
دكهنا قائلوىا بغية
إٔب قبيلتو ٚتعاء .كال يرل الباحث ما يراه غَته من أف الوصايا شفوية فقط ،فو ناؾ الوصايا الكتابية اليت ٌ
نقلها إٔب مكاف آخر أك حفظها لؤلجياؿ القادمة ،كتكوف على شكل "رسالة" (ِ) يكتبها ا١توصي مفرغان فيها ما عنده من

ٕتارب كخربة كعلوـ كيبعثها إٔب ا١توصى إليو ،سواء أكانت فردان أـ ٚتاعة لتحصل ُّذه الوصية الفائدة الكاملة

 .إذان،

(ُ) ا١تصرمٚ ،تاؿ الدين أيب الفضل :لساف العربٖ ،تقيق :عامر أٛتد حيدر ،دار الكتب العلمية ،بَتكت ،ط ُ ،ََِّ ،مادة (كصى ) .كانظر ،الفَتكز أبادم٣ ،تد الدين :
القاموس احمليطٖ ،تقيق :مكتب ٖتقيق الًتاث ُب مؤسسة الرسالة (٤تمد نعيم عرؽ سوسي) ،مؤسسة الرسالة ،بَتكت ،طٔ ،ُٖٗٗ ،صُّّْ ،مادة (كصى).
(ِ) ليس ا١تقصود ٔتصطلح الرسالة ىنا ،الرسالة األدبية ا١تعركفة ُب نثرنا العريب ،كإ٪تا ىي أفكار كتوصيات مكتوبة تيرسل من مكاف إٔب آخر.
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ٟتض على أمور كثَتة كااللتزاـ بوا
فالوصايا ىي كل ما ييلفظ أك ييكتب أك َّ
يوجو إٔب اآلخرين مشافهة أك تدكينان ،كيراد منو ا ٌ
أك النهي عنها ،دينية كانت أك دنيوية.

انياً :أنواع الوصايا:
تقوـ الوصايا على ثبلث ركائز أساسية ىي  :ا١توصي كالوصية كا١توصى لو  ،كىذه الركائز موجودة ُب أنواع الوصايا
كلها ،إذ تتعدد أنواع الوصايا بتعدد الزكايا اليت يتم من خبل٢تا النظر إليها ،فإذا ما ًبٌ النظر إٔب ىذه الزكايا من

جهة

الموضوع فإف من أنواعها  :الوصايا الدينية ،الوصايا الشعرية ،الوصايا النقدية ،كإذا ما ًب النظر إليها من جهة الشكل

فإف من أنواعها :الوصايا الشفوية ،كالوصايا الكتابية .

( أ ) الوصايا الدينية  :كىي اليت تدعو إٔب اإلٯتاف باهلل كحده ،كاإلحساف إٔب الوالدين ،كتأمر بإقامة الصبلة كاألمر

با١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر كالصرب عند ا١تصيبة كالتواضع كعدـ الفخر (ُ).

كىذه الوصايا إما أف تكوف من اهلل تعأب كقولو " :ككصينا اإلنساف بوالديو إحسانان"(ِ) .كإما من الرسوؿ صلى اهلل عليو
تعسر كبشٍّر كال تنفػ ػًٌػر ،كإنك ستقدـ على قوـ من
يسر كال ٍّ
كسلم كوصيتو ١تعاذ بن جبل حُت بعثو إٔب اليمن إذ قاؿ ٍّ " :
أىل الكتاب ،يسألونك ما مفتاح اٞتنة ،فقل شهادة أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لو "(ّ) .كإما من أحد الصحابة
رضواف اهلل عليهم كأيب بكر كعمر كعثماف كعلي كغَتىم ،أك من أحد الصاٟتُت العا١تُت كا١تتفقهُت ُب الدين من التابعُت
كمن سار على هنجهم إٔب يوـ الدين ،كوصية علي بن أيب طالب حيث قاؿ " :أكصيكم بأربع لو ضربتم إليها أباط اإلبل
ٮتافن إال ذنبو ،كال يستحي أحد إذا يسئل ،عما ال يعلم أف يقوؿ  :ال
لكاف ٢تا أىبلن  :ال يرجو ٌف أح هد منكم إال ربو ،كال ٌ
أعلم ،كال إذا ٓب يعلم الشيء أف يتعلمو ،كإف الصرب من اإلٯتاف ٔتنزلة الرأس من اٞتسد ،فإذا قطع الرأس ذىب اٞتسد،

ككذلك إذا ذىب اإلٯتاف "(ْ).

( ب ) الوصايا الشعرية  :كىي الوصا يا اليت يقو٢تا الشعراء ُب حالة من اإلحساس بدنو األجل على األغلب،
كتقاؿ على شكل أبيات متفرقة أك على شكل قصيدة كاملة ،يراد منها اٟتث على أخذ اٟتيطة كاٟتذر ُب ىذه اٟتياة
الدنيا من كافة اٞتوانب ،كاالستفادة من أخطاء الغَت كاٟتذر من الوقوع فيها .
(ُ) أبو ليلى ،فرج :تاريخ الوصايا ،دار الثقافة للطباعة كالنشر ،الدكحة ،طُ،ُٕٗٗ ،صّ.
(ِ) سورة األحقاؼ ،آيو ُٓ.
(ّ) ا١تغافرم ،أبو ٤تمد عبد ا١تلك بن قشاـ  :السَتة النبويةٖ ،تقيق :عادؿ أٛتد عبد ا١توجود ،مكتبة العبيكاف ،الرياض ،طُ ،جْ ،ُٖٗٗ ،ص ِّٕ.
(ْ) اٞتاحظ ،عمرك بن ْتر :البياف كالتبيُتٖ ،تقيق :عبد السبلـ ىاركف ،دار اٞتيل ،بَتكت ،جِ( ،د.ت) ،صٕٕ.
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كمنها قوؿ الشاعر "لبيد بن ربيعة" يوصي بناتو بعدـ ٕتاكز مدة اٟتزف على اآلباء ا١تيتُت كااللتزاـ بآداب ىذا اٟتزف :
تَمنّى ابنتاي أن يعيش أبوىما

ض ْر
وما أنا إوّ من ربيعةَ أو ُم َ

ونائحتان تندبان ٍ
بعاقل

أخى ٍ
قة و عين منو وو أ ْر

فقوما فقوو بالذي قد علمتما

شعر
فال تخمشا وجهاً وو تحلقا ْ

إلى الحول م اسم السالم عليكما

ومن ِ
اعتذر
يبب حووً امالً فقد
ْ
َْ

(ُ)

( ج ) الوصايا الشفوية  :كىي كل كصية يقو٢تا ا١توصي مشافهة ١تن يريد مباشرة ،دكف أف يدكهنا أك يوثقها ُب
رسالة أك كتاب ،كىذه الوصايا غالبان ما تكوف عندما ٖتضر الوفاة شخصان معينان أك ُب الساعات األخَتة من عمره  .فهو
يريد من خبل٢تا أف يوصل خرباتو كٕتاربو ُب اٟتياة ألبنائو أك طبلبو أك عشَتتو بأكملها بأسلوب ٚتيل مؤثر يأخذ
مدكنان ُب رسالة
بالقلوب عند ٝتاعو ،فبل حاجة لو أف يوثق كصيتو أك أف يدكهنا  .كمثل ىذا النوع من الوصايا إف كجدناه ٌ
يدكهنا صاحب الوصية نفسو .
دكهنا ال يكتٌاب عن الركاة كٓب ٌ
أك كتاب من أمهات الكتب ،إ٪تا يكوف قد ٌ

بٍت ،إ ٌف أباؾ قد فٍت كىو
كمن ىذه الوصايا كصية ذم األصبع العدكا٘ب ألبنو أسيد عندما حضرتو الوفاة قائبلن  " :يا ٌ
بلغت ُب قومك ما بلغتيو ،فاحفظ عٍت  :ألن جانبك لقومك
حي ،كعاش حىت سئم العيش ،كإ٘ب موصيك ٔتا إف حفظتو ى
٭تبوؾ ،كتواضع ٢تم يرفعوؾ ،كابسط ٢تم كجهك يطلعوؾ ،كال تستأثر عليهم بشيء يسودكؾ ،كأكرـ صغارىم كما تكرـ

كبارىم يكرمك كبارىم .)ِ( "..

( ء ) الوصايا الكتابية  :كىي اليت يكتبها موصيها ُب رسالة _كليس ا١تقصود ىنا الرسالة األدبية _ ،أك كتاب
كيبعثها إٔب ا١توصى إليو ليقرأىا كيستفيد منها كيلتزـ ٔتا جاء فيها  .كيتميز ىذا النوع من الوصايا بفصاحة أكثر كتركيز
أكرب كأسلوب أليق ،ألف ا١توصي يكتبها بأناة كركيٌة دكف حاجتو إٔب اؿ ٍقوؿ عفو ا٠تاطر ،فيبعثها على شكلها النهائي إٔب
(ُ) العامرم ،لبيد بن ربيعة :ديواف لبيد بن ربيعةٖ ،تقيق :عمر فاركؽ الطباع ،دار األرقم ،بَتكت ،طُ ،ُٕٗٗ ،صّٕ.
(ِ) األصفها٘ب ،أبو الفرج :األغا٘ب ،مؤسسة ٚتاؿ للطباعة كالنشر ،بَتكت ،جّ ،ُّٗٔ ،صٖٗ.ٗٗ-
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حربىا كبعثها إٔب إبراىيم بن
ا١توصى إليو مكتوبة ٓتط يده أك ٖتبَته  .كخَت مثاؿ على ىذا النوع كصية بشر بن ا١تعتمر اليت ٌ
جبلة كتبلميذه الذين كاف يعلمهم ا٠تطابة .
( ىـ ) الوصايا النقدية  :كىي اليت يقصد منها أصحاُّا اؿ تنبيو على قضايا النقد كالببلغة ُب فنوف األدب العريب،
فيوصي صاحبها من يريد ،بااللتزاـ ُب بعض قضايا النقد األديب كعدـ ا٠تركج عليها أك النهي عن
اآلخر إف قاؿ شعران أك نثران ،مثل قضايا اللفظ كا١تعٌت كالوزف كالقافية كالسرقات الشعرية كغَتىا ،كىذا
ىو ٤تور اٟتديث ُب ىذا ا١تقاـ .

ا٠تركج عن بعضها
النوع من الوصايا

الثاً :السمات العامة التي تتعلق بمضمون الوصايا:
(أ) :أهنا ذات فكر ىادئ كعميق ،كحكمة رزاف ،كنظرة كاقعية إٔب مشكبلت اٟتياة (ُ).
توجو النظر إٔب ٤تاسن األخبلؽ أك على مسلك من مسالك اٟتياة أك تقدٙب تعليمات كتوجيهات تتعلق بعمل
(ب)ٌ :

من األعماؿ(ِ).

(ج) :الًتكيز على النصائح الدينية أك الدنيوية .

رابعاً :الخصائص الفنية للوصايا:
(أ) :األسلوب المسجع  :لعل من ا١تبلحظ ُب كصايا األدب العريب غلبة السجع على ٚتلها ،من مبتداىا إٔب
منتهاىا ،كعلى األخص الوصايا اٞتاىلية  .فهو سجع غَت متكلف كال مقصود بل ىو "سجع منظم كىادئ يشبع

الدالالت بإيقاعات ٘تيل إٔب نوع من السكينة كا٢تدكء "(ّ) .كىو سجع غَت متعمد كغَت مقصود لذاتو ،بل جاء ككأ ٌف
الفكرة تستدعيو كا١تعٌت يطلبو(ْ).

(ب) :الجمل القصيرة والمتوازنة  :من السهولة على القارئ أف يلمح قصر اٞتمل ُب الوصايا مع احملافظة على توازف

ىذه اٞتمل دكف إخبلؿ ُب لفظها أك معناىا٦ ،تا يضفي عليها ركنقان كٚتاالن .

(ُ) طليمات ،غازم :األدب اٞتاىلي ك قضاياه كأغراضو كأعبلمو ،دار الفكر ،دمشق ،طِ ،َََِ ،ص َُٕ.
(ِ) صاّب٤ ،تمود عبد الرحيم :فنوف النثر ُب األدب العباسي ،كزارة الثقافة ،األردف ،طُ ،ُْٗٗ ،صّْ.
(ّ) إبراىيم ،عبد اهلل :الوصاياWWW. ALKalema-Vs/adab/htm ،

(ْ) أبو رٛتة ،خليل :فنوف النثر العريب القدٙب ،منشورات جامعة القدس ا١تفتوحة ،عماف ،طُ ،ُّٗٗ ،صُٖ
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(ج) :التراوح ما بين اوسترسال واإليجاز  :قد ٗتتلف الوصايا ُب طو٢تا كقصرىا ،فيمكن للموصي أف يسًتسل ُب
لغتو أك يوجز ،إال أنو ُب كلتا اٟتالتُت يعتمد على الًتكيز ُب األلفاظ كعدـ اإلخبلؿ فيها أك ُب معانيها  .فلو ني ًظىر إٔب
كصية ذم األصبع العدكا٘ب البنو(ُ) .يلوجد أهنا قصَتة جدان قياسان بوصية عمر بن ا٠تطاب للخليفة من بعده مثبلن (ِ).
(ء) :السهولة والوضوح في األلفاظ والمعاني  :تتسم الوصايا األدبية بكل أنواعها ٓتلوه ا من التعقيد كالتكلف،

فجاءت سهلة األلفاظ ،كاضحة ا١تعا٘ب ،رصينة كقوية ُب الوقت نفسو٢ ،تا كقع كتأثَت ُب مسمع ا١توصى لو٦ ،تا ٖتثو على
االنتباه كالتف ٌكر ُب مضموف الوصية كاملة.

(ىـ) :أسلوب الطلب :٭تاكؿ ا١توصي ُب كصيتو أف يعتمد على أسلوب األمر كالنهي ،إال أنو ير اعي ُب ذلك موضوع

الوصية كمقامها .فمثبلن كصايا اآلباء لؤلبناء عند االحتضار ،تقتضي من ا١توصي استخداـ صيغ أمرية أك صيغ هني ىادئة
اقتضاءن للمقاـ الذم يعيشو ا١توصي  .كعلى العكس من ذلك نبلحظ ا١توصي ُب الوصايا اليت تتعلق بتوصية اآلباء لؤلبناء

عند الزكاج أك كصايا ا ١تعلمُت لتبلميذىم ،أنو يهتم باألسلوب الطليب الصارـ ١تا يقتضيو مقاـ ا١توصي كموضوع كصيتو،
"كغالبان ما يقًتف ىذا األسلوب بالتعليل ،كذلك لبياف ا٢تدؼ الذم يرمي إليو القائل من األمر كالنهي ٍب من الوصية بوجو

عاـ"(ّ).

(الباب الثاني)
( مباحث النقد في فن الوصايا )
سبق كأف أشار الباحث إٔب أف ما عثر عليو من الوصايا النقدية يكمن ُب سبع كصايا ىي  :كصية بشر بن ا١تعتمر،
كصية أيب ٘تاـ للبحًتم ،كصية اٞتاحظ ُب رياضة الصيب ،كصية أيب حياف التوحيدم ،كصية أسامة بن منقذ ،كصية ابن
أيب األصبع ا١تصرم ،كصية النواجي  .كنظران لضيق ا١تقاـ ىنا ،سيختار الباحث ُب ىذا الباب كصيتُت للدراسة كالتحليل،
ك٫تا :كصية بشر بن ا١تعتمر ،ككصية أبن أيب األصبع ا١تصرم .
ٗتتص بو،
تعود الدارس للنقد العريب القدٙب ،أف ٬تد ما يبحث عنو من قضاياه كمباحثو ُب مصادره كمراجعو اليت ٌ
لقد ٌ
ٌإال أف ىذه القضايا كا١تباحث النقد ية ٯتكن أف يقع عليها الدارس خارج ىذه ا١تصادر كا١تراجع ،فيمكن لو أف يقع عليها
السَت كالًتاجم كُب كتب اللغة كالنحو كُب كتب ا١تعارؼ كا١توسوعات كُب كتب األدب كدكاكين الشعر .
_مثبلن_ ُب كتب ٌ
ا١تهم أ ٌف من بُت فنوف األدب اليت ٯتكن أف يقع فيها الدارس على أ٨تاء من ا لنقد " فن الوصايا " ،كاألىم أ ٌف مؤلفي ىذه
(ُ) انظرىا .األصفها٘ب ،أبو الفرج :األغا٘ب ،جّ ،صٖٗ.ٗٗ-
(ِ) انظرىا :اٞتاحظ ،عمرك بن ْتر :البياف كالتبيُت ،جِ ،صْٔ.
(ّ) صاّب٤ ،تمود عبد الرحيم :فنوف النثر ُب األدب العباسي ،صَْ.
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ا١توجو كالناصح كا١ترشد كا١تعلم للمبدع كالكاتب على السواء  .كاألىم _أيضان_ أف ىذه
الوصايا يقفوف فيها موقف ٌ
الوصايا تشتمل على القواعد كالقوانُت اليت ال بي ٌد للمبدع أف يراعيها ٟتظة اإلبداع كاليت ال بي ٌد للكاتب أف يتقيد فيها عند
الكتابة ،كٔتقدار تقيٌده فيها أك بعده عنها ٔتقدار ما ييكتب ألدبو من اٞتودة كاالنتشار أك االستهجاف كالرداءة .
كتكمن قضايا النقد ُب ىاتُت الوصيتُت فيما يلي :

( أ ) اللفظ والمعنى.
أووً :اللفظ والمعنى عند بشر بن المعتمر:
ييع ٌد ىذا ا١تبحث من ا١تباحث األدبية النقدية اليت نالت قدرانكبَتان من الدراسة كالبحث من الدارسُت كالنقاد القدماء
كاحملدثُت.
ككردت ىذه القضية عند بشر بن ا١تعتمر ُب الوصية النقدية الٍت ركاىا لنا اٞتاحظ ُب كتابو البياف كالتبيُت ،كالذم ىو
ا١تصدر الوحيد ٢تا ،كقدمها لنا بصورة جيدة يفهمها ا لقارئ" ،كلعل بشر ىو أكؿ من ٖتدث ُب كضوح عن اللفظ كا١تعٌت

(ُ)
اغ
ر
أ
كمن
"
:
لو
و
ق
ُب
باُّا
لنا
كطرؽ
.
كٖتدث عن طبيعة الصلة اليت ٬تب أف تقوـ بينها "
معٌت كرٯتان فليلتمس لو لفظان
ن
كرٯتان ،فإ ٌف حق ا١تعٌت الشريف اللفظ الشريف ،كمن حقهما أف تصوهنما عما يفسد٫تا كيهجنهما (ِ) .كما يقصده بشر ُب

تؤب عمبلن أدبيان من الشعر أك النثر٬ ،تب عليو أف يوٕب ألفاظو كمعانيو فائق عنايتو  .فإف كاف ُب ذىنو
ىذا الكبلـ أف من ٌ
معٌت كرٯتان فمن ا١تفركض بو أف يكسوه لفظان كرٯتان مثلو ،لتتم بذلك عملية توا وز بينها  .فا١تعٌت القوم ٭تتاج إٔب لفظ قوم
ن
ـثلو كالعكس صحيح  " .كيدؿ كبلـ بشر ىذا على أنو يساكم ُب ا١تنزلة بُت اللفظ ك ا١تعٌت ،ك٭تفظ لكل منهما حقو ُب
كجوب العناية بو ،كاٟتكم على األديب بالفنية بقدر ما يستطيع اإلجادة فيهما معان"(ّ).

أم أف بشران جاء بفكرة ا١تساكاة بُت األلفاظ كا١تعا٘ب دكف تقدٙب أحد٫تا ع ٔب اآلخر ،كىذا ما أخذ بو بعض النقاد من
بعده ،كابن ا١تعتز كأضرابو  .كقضية اللفظ كا١تعٌت ىي ا١تقياس ُب اٟتكم على األديب بالقوة كالضعف ،فإف أجاد فيهما
ككازل بينهما ُب القوة كالرصانة ،كاف أديبان فذان يتمتع ٔتستول و
عاؿ من الفنية األدبية  .لذا ٬تب أف ٭ترص على ا١تح افظة

على ألفاظو كمعانيو من أم شيء يفسد٫تا ،كأف يظهر٫تا على أًب كجو ،ليتصف العمل األديب الذم ٭تويهما بالفنية
اٞتيدة.

(ُ) بلبع ،عبد اٟتكيم :أدب ا١تعتزلة إٔب هناية القرف الرابع ا٢تجرم ،دار هنضة مصر للطباعة كالنشر ،مصر ،طّ ،ُٕٗٗ ،ص ُِٖ.
(ِ) اٞتاحظ ،عمرك بن ْتر :البياف كالتبيُت ،جُ ،صُّٔ.
(ّ) انظر :طبانة ،بدكم :دراسات ُب النقد األديب العريب ،دار الثقافة ،بَتكت ،َُٗٔ ،صُّْ.
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من ىذه اٞتهة ٯتكن أف نفهم ما يورده بشر ُب كصيتو من صفات اللفظ اٞتيد ،كما يورده من صفات ا١تعٌت اٞتيد ٦تا
يوجب على الكاتب أك الشاعر أف يتأمل ـ ثل ىذه الصفات كيعمل ٔتقتضاىا ٟتظة الكتابة أك عند النظم  .يقوؿ بشر :

"ككن ُب إحدل ثبلث منازؿ فإف أكٔب الثبلث أف يكوف لفظك رشيقان عذبان كفخمان سهبلن (ُ).

كمن ا١تبلحظ أف بشر بن ا١تعتمر يبدأ بذكر الصفات اليت ٬تب أف يكوف عليها اللفظ ،فيجب أف يكوف خفيفان لطيفان
()
حسن حلوان" ،فاللفظ الرشيق ىو الذم يرتفع عن الساقط السوقي كينح ٌ
ط عند البدكم الوحشي " ِ  .كأف يكوف عذبان
ان

طيبان "فصيحان" ،فالعذكبة أكؿ صفات الكبلـ اٞتيد "(ّ) .كأف يكوف اللفظ فخمان كعلى درجة عالية من العلو كالسمو
كالرفعة" ،فالكبلـ الفخم ىو الكبلـ العظيم "(ْ) .كأف يتصف بالسهولة كاللُت كقلة ا٠تشونة "كأف يكوف خاليان من التكلف
كالتعقيد كالتعسف ُب السبك"(ٓ).

فالرشاقة كالعذكبة كالفخامة كالسهولة من صفات اللفظ اٞتيد عند بشر بن ا١تعتمر ،فإذا كاف اللفظ يتمتع ٔتثل ىذه
الصفات عند بشر ،فا١تعٌت ال يقل أ٫تية عنو عند ىذا الناقد ،ؼلو من ا١تيزات اٞتيدة ما ٭تق لنا من خبل٢تا أف نطلق معيار
اٞتودة على العمل األديب.
كيستأنف بشر كصيتو قائبلن  " :كيكوف معناؾ ظاىران كمكشوفان ،كقريبان كمعركفان ،إما عند ا٠تاصة إف كنت للخاصة

()
قصدت ،كإما عند العامة إف كنت للعامة أردت " ٔ  .ينتقل بشر للحديث عن صفات ا ١تعٌت ،فيشًتط أف يكوف ظاىران بينان
ال خفية فيو كال صعوبة فهم ،فيكوف مكشوفان كاضحان" ،فإف من كشف األمر إظهاره "(ٕ) .كأف يكوف ا١تعٌت قريبان من ذىن

القارئ أك ا١تتلقي كغَت بعيد عنو ،كأف يكوف معركفان معلومان عند من ييكتب ٢تم العمل األديب من الطبقة ا٠تاصة كمن

الطبقة العامة من الناس ،فإف كانت ا١تعا٘ب للعامة عرفوىا ،كإف كانت للخاصة علموىا ،دكف أف تكوف ٣تهولة يصعب
إ٬تادىا.
تضع بأف يكوف من معا٘ب العامة ،كإ٪تا
كيقوؿ أيضان " :كا١تعٌت ليس يشرؼ بأف يكوف من معا٘ب ا٠تاصة ككذلك ليس يٌ ي
ا٠تاصي .
العامي ك ٌ
الشرؼ على الصواب كإحراز ا١تنفعة ،مع موافقة اٟتاؿ ،كما ٬تب لكل مقاـ من ا١تقاؿ  .ككذلك اللفظ ٌ
فإ ٍف أمكنك أ ٍف تبلغ من بياف لسانك ،كببلغة قلمك ،كلطف مداخلك كاقتدارؾ على نفسك إٔب أ ٍف تيفهم العامة معا٘ب

(ُ) اٞتاحظ ،عمرك بن ْتر :البياف كالتبيُت ،جُ ،صُّٔ.
(ِ) اٞترجا٘ب ،القاضي :الوساطة بُت ا١تتنيب كخصوموٖ ،تقيق٤ :تمد أبو الفضل كعلي البجاكم ،دار إحياء
(ّ) العسكرم ،أبو ىبلؿ :الصناعتُت ،دار الكتب العلمية ،بَتكت ،طُ ،جُ ،ُُٖٗ ،صٕٓ.
(ْ) ا١تصرمٚ ،تاؿ الدين أيب الفضل :لساف العرب( ،فخم).
(ٓ) ا٠تفاجي ،ابن سناف :سر الفصاحةٖ ،تقيق :عبد ا١تتعاؿ صعيدم ،مكتبة علي صبيح ،القاىرة ،ُٗٔٗ ،صُُِ.
(ٔ) اٞتاحظ ،عمرك بن ْتر :البياف كالتبيُت ،جُ ،صُّٔ.
(ٕ) ا١تصرمٚ ،تاؿ الدين أيب الفضل :لساف العرب( ،كشف).
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خاصة كتكسوىا األلفاظ الواسعة اليت ال تلطف عن ال ٌد٫تاء كال ٕتفو عن اإل ٍكفاء ،فأنت الب ليغ التاـ "(ُ) .كمن خبلؿ
ىذه العبارة يستكمل لنا بشر حديثو عن ا١تعٌت فيقوؿ إ ٌف ا١تعٌت ال يكوف شريفان جيدان ٚتيبلن ألنو من معا٘ب ا٠تاصة ،كال
يكوف كضيعان قبيحان رديئان ألنو من معا٘ب العامة ،كغنما مقياس شرؼ ا١تعٌت صمتو كمدل ٖتقيقو للمنفعة األدبية كمدل

مطابقتو ٓبقتضي اٟتاؿ  .كمقتضى اٟتاؿ ىو" :أف يكوف الكبلـ مطابقان للحالة اليت يتحدث عنها ،كمناسبة للموقف الذم
كعرفوا الببلغة بأهنا مطابقة الكبلـ
يتحدث فيو  .كربط الببلغيوف يح ٍسن الكبلـ كقبحو بانطباقو على مقتضى كغَتهٌ ،
١تقتضى اٟتاؿ مع خصائصو "(ِ).

كقاؿ اٞتاحظ عن ىذه ا١تطابقة " :ينبغي للمتكلم أف يعرؼ أقدار ا١تعا٘ب كيوازف بينها كبُت أقدار ا١تستمعُت كبُت أقدار
اٟتاالت ،فيجعل لكل طبقة من ذلك كبلمان ،كلكل حالة من ذلك مقامان ،حىت يقسم أقدار الكبلـ على أقدار ا١تعا٘ب،
كيقسم أقدار ا١تعا٘ب على أقدار ا١تقامات ،كأقدار ا١تستمعُت على أؽدار تلك اٟتاالت "(ّ).

و
موجهان
كجهت إليهم معاف تناسبهم  .كإذا كاف ٌ
موجهان للخاصةٌ ،
فهذا ما يقاؿ لو "لكل مقاـ مقاؿ " فإذا كاف الكبلـ ٌ
للعامة خوطبوا ٔتا يناسبهم من ا١تعا٘ب أيضان  .كيعاكد بشر اٟتديث عن اللفظ ُب معٌت قولو  :إنو إ ٍف أراد األديب إفهاـ
الطبقة العامة مع ا٘ب ا٠تاصة أك إفهاـ الطبقة ا٠تاصة معا٘ب العامة ،من ا١تفركض عليو أف يكسو ىذه ا١تعا٘ب ألفاظان
متوسطة تفهمهما الطبقتاف  .معٌت ذلك أف على األديب أف يكوف حذقان ُب انتقائو أللفاظو كمعانيو ،كأ ٍف يتنبٌو جيدان إٔب
الفئة من الناس اليت يوجو إليها كبلمو ،فللطبقة العامة منهم لغة يفهموهنا ،كللخاصة أيضان كبلـ ٮتصهم ٌ .أما ما ٬تب عليو
أف يكوف األديب فيو أشد حذقان ىو أف ينتقي كبلمان لييفهم فيو الطبقتُت ،فاللغة ىي ا١تفتاح لذلك ،من خبلؿ األلفاظ
كا١تعا٘ب ا١تتوسطة كا١تناسبة" .تلك إذف كحدة التجربة الفنية ،يقف فيها ا١تبدع ُب مكاف ك سط بُت ا١توضوع الذم يعرض لو
كاٞتمهور الذم يوجهو إليو  .كمراعاة اٞتانبُت ىي اليت ستحدد أداة التوصيل ،كىي اللغة ،اليت ٬تب أ ٍف تكوف كسطان تليق
بالكاتب كا١توضوع كال تستغلق على اٞتمهور فتصرفو عن ا١تتابعة ،كمن ٍب يفقد العمل األديب الفٍت دكاعي كجوده من

أساسها"(ْ).

إذا ،من استخداـ ىذه األلفاظ ا١تتوسطة برباعة ،كاف أديبان فصيح اللساف ،بليغ القلم ،ينتج أدبان ف ٌذان متميزان يتمتع

بالفنية العالية ،كبذلك تصل ا١تعا٘ب بألفاظها ا١تتوسطة إٔب كلتا الطبقتُت دكف عناء أك تعب .

(ُ) اٞتاحظ ،عمرك بن ْتر :البياف كالتبيُت ،جُ ،صُّٔ.
(ِ) مطلوب ،أٛتد :معجم مصطلحات النقد العريب القدٙب ،مكتبة لبناف ناشركف ،لبناف ،طُ ،ََُِ ،صّٕٗ.ّٖٗ-
(ّ) اٞتاحظ ،عمرك بن ْتر :البياف كالتبيُت ،جُ ،صُّٖ.ُّٗ-
(ْ) عبد اهلل٤ ،تمد حسن :مقدمة ُب النقد األديب ،دار البحوث العلمية( ،د.ـ) ،ُٕٗٓ ،ص ْٗٗ.
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انياً :اللفظ والمعنى عند ابن أبي األصبع المصري(ُ).
لقد ألٌف ا١تصرم كتابان يدعى "ٖترير التحبَت ُب صناعة الشعر كالنثر كبياف إعجاز القرآف " ،كاحتول ىذا الكتاب على
ع ٌدة أبواب كمنها باب التهذيب كالتأديب الذم أدرج فيو كصيتو النقدية اليت ٨تا فيها ما ٨تاه األسبقوف ،كقد اعتمد ُب
فحررىا كن ٌقحها كحذؼ منها ما ال يريده كزاد عليها ما تستحقو .
تأليفها على كثَت من الكتب الببلغية ٌ
كمن بُت القضايا النقدية اليت أىتم ُّا ابن أيب األصبع ُب كصيتو ،قضية اللفظ كا١تعٌت فقاؿ  " :ينبغي لك أيها الراغب
كتوخ
صل ا١تعٌت عند الشركع ُب ٖتبَت الشعر كٖترير النث ر قبل اللفظ ٌ ...
ُب العمل ،السائل فيو عن أكضح السبل ،أف يٖت ٌ
الرٍذؿ ،كالسهل دكف الصعب ،كالعذب دكف ا١تستكره ،كا١تستحسن دكف ا١تستهجن "(ِ).
الكبلـ ٍ
اٞتزؿ ،دكف ٌ

الذم يبدك من خبلؿ ىذا الكبلـ أ ٌف ا١تصرم يسَت على خطى من سبقوه ُب قضايا النقد األديب ،كفيها قضية اللفظ

يوجو خطابو لؤلديب الذم يعمل ُب ٣تاؿ الشعر كالنثر ،كيرشده
كا١تعٌت ،كلكنو يصوغها لنا بأسلوب ٚتيل من ٌقح ،فهو ٌ
إٔب أ ٍف يأٌب با١تعٌت قبل أ ٍف يأٌب باللفظ ،كىذا الكبلـ ليس ّتديد علينا ،فقد أشار إليو الكثَت ٦تن تقدموا على ابن أيب
األصبع ،فقضية ٖتصيل ا١تعٌت قبل اللفظ مهمة عند أغلب النقاد القدماء ،إذ يج ب على األديب استحضار ا١تعٌت ُب
ليكونا معان عبارة رصينة .
ذىنو أكالن ،كمن ٍب اإلتياف بلفظ مناسب لو ٌ
ك٭تذر الناقد أيضان من االقًتاب إٔب األلفاظ الرذيلة الرديئة اليت ال ييستفاد منها ،كاأللفاظ الصعبة اليت يستعصي على
األذىاف فهمها كعلى اللساف نطقها ،ك٭تذر من األلفاظ القبيحة ا١تستكرىة كالغريبة ا١تستهجنة  .كلكنو يأمر ُب االلتزاـ
اٞتزلة كالقوية ا١تتينة ،كاليت تشنٌف اآلذاف كتطاكع األذىاف ،كاليت تتصف باٞتودة كالفصاحة كقلة الغرابة .
باأللفاظ ٍ
كيتابع ا١تصرم حديثو فيقوؿ  " :كإيٌاؾ كتعقيد ا١تعا٘ب ،كتقعَت األلفاظ  ...كاعلم أف األلفاظ أجساد كا١تعا٘ب أركاح ،فإذا

فقو ا١تعا٘ب ،كإذا أضعفتها فأضعفها لتتوازل قول الكبلـ كتتناسب ُب األفها ـ"(ّ) .معٌت ذلك أف على
ٌقويت األلفاظ ٌ

األديب – ناظمان أك ناثران -أ ٍف يتوخى اٟتذر ُب استخداـ ا١تعا٘ب ا١تعقدة كالصعبة الفهم ،كأف يكوف حذران من استخداـ
تدؿ على تش ٌدؽ مبالغ فيو من األديب  .فهذا يشُت األديب كيشُت عملو.
األلفاظ ا١تتقعر فيها كاليت ٌ

(ُ) ىو أبو ٤تمد زكي الدين عبد العظيم بن عبد الواحد بن ظافر بن عبد اهلل بن ٤تمد ا١تصرم ا١تعركؼ بابن أيب األ صبع ،كلد ٔتصر سنة (ٖٓٓىػ ) كتوُب سنة (ْٓٔىػ )،
كعاش معظم حياتو ُب مصر ُب عهد الدكلة األيوبية كجزء من دكلة ا١تماليك البحرية كذلك ُب النصف األكؿ من القرف السابع للهجرة.
(ِ) ا١تصرم ،أبن أيب األصبعٖ :ترير التحبَتٖ ،تقيق :حفٍت ٤تمد شرؼ ،القاىرة ،كزارة األكقاؼ ،ُٗٗٓ ،صُِْ.
(ّ) ا١تصدر نفسو ،صُْٔ.
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كيسمي ابن أيب األصبع األلفاظ أجسادان كا١تعا٘ب أركاحان ،داللة على عدـ االنفصاؿ بينهما كعلى أ ٌف أحد٫تا ال يقوـ
إالٌ باآلخر  .كىذا أشار إليو النقاد ا١تتقدموف عليو ،إضافة إٔب تسميات أخرل أطلقها القدماء على اللفظ كا١تعٌت،
فجميعها تشَت إٔب مفهوـ كاحد كىو استحالة االنفصاؿ بينهما .
كيشَت ا١تصرم أيضان إٔب التوازم بُت الطرفُت كما أشار إليو من سبقو من النقاد  .فإشارتو ىذه تتمثل ُب أنو إ ٍف كانت
األلفاظ ا١تستخدمة قوية جيدة متينة سهلة٬ ،تب أف تكوف ا١تعا٘ب كذلك  .كإ ٍف كانت ضعيفة فلتكن ا١تعا٘ب ضعيفة مثلها .
كبذلك يكوف الكبلـ متناسبان ال ىدر فيو ،كال يستعصي على األفهاـ.
كٮتتتم حديثو عن قضية اللفظ كا١تعٌت بقولو" :كق ٌدر اللفظ على ق ٍدر ا١تعٌت ال زائدان عليو ،كال ناقصان عنو ،كما قيل ُب

الب ١تعانيو "(ُ) .يؤكد من خبلؿ ىذه العبارة على عملية التوازف كالتوازم بُت ا١تعا٘ب
مدح بعض البلغاء  :كانت ألفاظو قو ى

كاأللفاظ ،فيجب أف يكوف اللفظ على ق ٍدر ا١تعٌت من حيث اٞتودة الفنية ،ال يزيد احد٫تا على اآلخر أك ينقص عنو .
كٯتثل على ذلك ٔتدح أحد البلغاء ،فقيل ُب ألفاظو إهنا مطابقة مع معانيو ككأهنا قالب ٢تا ،كذلك داللة على الفنية العالية
اليت تتمتع ُّا العبارة أك الكبلـ إ ٍف التزـ األديب ُّذا التساكم.

( ب ) األوزان والقوافي:
أووً :األوزان والقوافي عند بشر بن المعتمر:
معٌت كبَتان
لقد أشار بشر ُب كصيتو إٔب قضية الوزف كالقافية إشارة متواضعة من حيث عدد الكلمات ،أال أهنا ٖتمل ن
يسًتعي االنتباه ،فقاؿ  ... " :فإ ٍف كانت ا١تنزلة األكٔب ال تواتيك كال تعًتيك كال تسمح لك عند ٌأكؿ نظرؾ كُب أكؿ
تكلفك ،كٕتد اللفظة ٓب تقع موقعها كٓب تصره إٔب قرارىا كإٔب ح ٌقها من أماكنها ا١تقسومة ٢تا ،كالقافية ٓب ىٖتي ٌل ُب مركزىا

كُب نصاُّا ،كٓب تتصل بشكلها ،ككانت قلقة ُب مكاهنا ،نافرة من موضعها ،فبل تيكرىها على اغتصاب األما كن ،كالنزكؿ
ُب غَت أكطاهنا ،فإنك إذا ٓب تتعا ىط قرض الشعر ا١توزكف ،كٓب تتكلف اختيار الكبلـ ا١تنثورٓ ،ب يػي ٍعبك بًتؾ ذلك أحد  .فإ ٍف
أقل عيبان منو ،كرأل
أنت تكلفتهما كٓب تكن حاذقان مطبوعان كال يٍ٤تكما لشأنك ،بصَتان ٔتا عليك كما لك ،عاتبك من أنت ُّ

من ىو دكنك أنو فوقك"(ِ).

ما يريده بشر ىنا متعدد ،فهو ينبٌو األديب الذم ينظم الشعر إٔب ضركرة اختيار القافية ا١تناسبة لكل قصيدة من
كركم  .فالواجب على الشاعر االلتزاـ بقافية كاحدة من أكؿ القصيدة إٔب آخرىا ،دكف أ ٍف
قصائدهٔ ،تا فيها من حركؼ ٌ
غَت ببعض حركفها كحركاهتا ُب أحد األبيات ،حىت كإ ٍف التزـ بنفس الركم ،ألف ُب ذلك إخبلالن ُّا كٔتا تنتجو من
يي ٌ
(ُ) ا١تصدر نفسو ،صَِْ.
(ِ) اٞتاحظ ،عمرك بن ْتر :البياف كالتبيُت ،جُ ،صُّٖ.
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موسيقى رائعة تطرب األٝتاع  .كمن جهة أخرل يوصي بشر ْتسن اختيار القواُب كاألكزاف ،كذلك تبعان ١توضوع القصيدة،
فمن ا١تستقبح أف يأٌب الشاعر "بوزف قصَت قليل ا١تقاطع ُب حالة من اليأس كاٞتزع ُب القصيدة ،بل ٭تتاج إٔب كزف طويل
ب فيو أشجانو لينفس عن أحزانو كجزعو ،كمن ا١تستهجن أف يأٌب الشاعر ببحر طويل التفعيبلت ُب
كثَت ا١تقاطع ي
ليص ٌ
حالة ا١تصيبة كا٢تلع كاالنفعاؿ النفسي ،بل ٬تب ُب ىذا ا١تقاـ اإلتياف ببحر قصَت التفعيبلت ليتبلءـ مع سرعة التنفس

كازدياد النبضات القلبية كىكذا .)ُ( "..

الركم على القصيدة
فاالختيار ا٠تطأ لؤلكزاف كالقواُب يفضي إٔب نفور من القصيدة ،ككأ ٌف الشاعر يقحم القافية ك ٌ

إقحاما ،كينبٌو بشر أيضان إٔب الشعر ا١توزكف من حيث التفعيبلت كاإليقاعات اليت يتألف منها البيت  .فإف كاف الشاعر
متمكنان من تفعيبلت ْتور الشعر ٚتيعها كعارفان ُّا ،أمكنة قرض الشعر ا١توزكف ٌ .أما إ ٍف كاف قليل الدربة فيها كعازفان عنها
ط انتقاد األديب نقدان الذعان يكوف
لكن ٤ت ٌ
فلن ييعيبو على تركو ٢تا أح هد ،من قبيل أ ٍف "رحم اهلل امرءان عرؼ ق ٍدر نفسو " .ك ٌ
ُب قرضو للشعر ا١توزكف ،دكف أ ف يكوف ذا ًمراس أك دربة أك علم بالعركض كاألكزاف كالقواُب ،حينها سيعيبو كيعلو عليو من
أقل منو علمان.
ىو ٌ

كإ ٍف دققنا ُب كبلـ بشر ىذا كجدنا أنو ال يسمح بتعدد القواُب ُب القصيدة الواحدة ،كألفيناه يؤكد ضركرة أ ٍف ٖتتل
القافية مكاهنا الصحيح من القصيدة تبعان ١توضو عها ،كذلك على العكس ٦تا قالو بعض النقاد الذين جاؤكا بعده كٝتحوا
بتعدد القواُب ُب القصيدة الواحدة .

انياً :األوزان والقوافي عند ابن أبي األصبع:
لقد كردت ىذه القضية عند ابن أيب األصبع ُب معرض حديثو عن الشعر كالنثر ٌ .أما من حيث الشعر قاؿ  " :ينبغي
صل القواُب قبل األبيات ،كال تيكره ا٠تاطر على كزف ٥تصوص ،كركم مقصود ..
لك أيها الرا غب ُب العمل  ..أ ٍف يٖت ٌ
الًتٖب بالشعر ٦تا ييعُت عليو .قاؿ الشاعر:
ك ٌ
تَـغَ ّن بالشعر ّإما َ
نت قائلَوُ

مضمار
إ ّن الغناء لقول الشعر
ُ

(ُ) انظر .أنيس ،إبراىيم :موسيقى الشعر ،مكتبة األ٧تلو ا١تصرية ،مصر ،طْ ،ُٕٗٗ ،ص ُٕٕ.ُٕٖ-
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 ...كاقص ٍد القواُب السهلة ا١تستحسنة ،دكف ا١تستصعبة ا١تستهجنة ،كاألكزاف اٟتلوة ،دكف ا١تهجورة الكزةٌ ،فإ ٌف الشعر

كاٞتواد ،كالقواُب حوافره  ...كاألكزاف ٚتلتو"(ُ).

سهل عليو اإلتياف
إ ٌف على األديب فيما يقولو أبن أيب األصبع أف يأٌب بالقافية ُب ذىنو قبل أ ٍف يأٌب بالبيت ،ألف ىذا يي ٌ

كمسر ،كيسهل انسياب الشعر عند التأليف دكف تكلٌف أك تصنٌع  .كينبٌو األديب أيضان بأالٌ ييكره
باأللفاظ كا١تعا٘ب بسهولة ي
نفسو على قوؿ الشعر ُب قافية معينة ُب ذىنو أك ي٬تريها على أكزاف مقصودة أك ركم ٤تدد ،ألف ُب ذلك تكلفان ال ٤تالة
يًتٖب بالشعر كىو ينظمو ،ألف ذلك
كضعفان ُب األلفاظ كا١تعا٘ب كحىت ُب القافية كالوزف كا١توسيقى للبيت .ك٬تب عليو أ ٍف ٌ
سهل قولو دكف عناء ،كأل ٌف مثل ىذا الًتٖب ٍّ
ٯتكن من معرفة معايب الوزف  .أما عن اختيار القواُب كاألكزاف ُب
يساعد كيي ٌ

الشعر ،فيشًتط ا١تصرم القواُب ا١تستحسنة كاللطيفة كالسهلة دكف الصعبة كا١تستهجنة  .ككذلك فإفق يشًتط فيو األكزاف
اٞتميلة ذات اإليقاع ا١توسيقي الطرب كيعزك ذلك إٔب أ ٌف القافية بالنسبة للشعر ،كاٟتافر بالنسبة للحصاف ،إ ٍذ يشًتكاف ُب
ا١تساعدة على اٞترياف بسرعة كانسيابية .

ٌأما من حيث النثر فقاؿ  " :كال ٕتعل كبلمك مبنيان على السجع كلٌو ،فتظهر عليو ال يكلفة ،كتبُت فيو أثر ا١تشقة،
كييتكلٌف ألجل السجع ارتكاب ا١تعٌت الساقط ،كاللفظ النازؿ ،كرٔتا اشتد عيب كلمة ا١تقطع رغبة ُب السجع ،فجاءت
كسب
نافرة من أخواهتا ،قلقة ُب مكاهنا  ...فإ ٍف جاء الكبلـ مسجوعان عفوان من غَت قصد ،كتشاُّت مقاطعة من غَت ٍ

فغَت قواُب شعره
عز ذلك فاترؾق كإ ٍف اختلفت أسجاعو،
ٍ
كاف ،كإ ٍف ٌ
كتباينت ُب التقفية مقاطعة ... ،فإذا نثرت منظومان ٌ

إٔب قواُب سجعو"(ِ).

كجرسان موسيقيان ٚتيبلن ،لكنو
السجع ظاىرة قد تبلزـ النثر كقد ال تدخل فيو ،كىو ٭تتوم على أكزاف تكسبو إيقاعان ٍ
كتقربو من األٝتاع.
٤تكوـ بضوابط تنظموي كٖتسنو ٌ
فابن أيب األصبع ىنا يي ٌبُت ما يٛتد من السجع ،كما يرغب ُب استخدامو  .فيوصي األديب بأ ٍف ال يكوف الكبلـ أك
ىم الناشر ُب ىذه اٟتالة إ٬تاد األلفاظ خبط عشواء
العمل األديب يكلوٌ مبنيان على السجع ،فإ ٌف ُب ذلك يكل ٍفو ،إ ٍذ إ ٌف ٌ
لتتناسب مع الوزف كالسجع ا١توحد من أكؿ العمل إٔب آخره  .كقد ٮتتار ا١تعا٘ب الساقطة كالنازلة ابتغاء االلتزاـ بالسجع .
٘تت إٔب الفنيٌة بصلة .
فذلك كلو ال ييفضي باألديب إال إٔب مش ٌقة كتعب غَت مفيدين ُب الكتابة ،كألفاظ كمعاف ال ُّ
كلها ،فقد تأٌب العبارة ُب ا١تكاف ا٠تطأ كليس
كقد يؤثر التمسك بالسجع إٔب ح ٌد كبَت ُب العمل األديب على العبارات ٌ
سمح بو الرجل ىنا ،السجع الذم يأٌب عفو ا٠تاطر دكف
بينها كبُت أخواهتا نوع من التناسق كالتناغم ٌأما السجع الذم يى ي
(ُ) ا١تصرم ،ابن أيب األصبعٖ :ترير التحبَت ،صُُِْْٔ-
(ِ) آبصدر نفسو ،صُْٓ.ُْٔ -
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قصد أك تكلف  .فهذا النوع لن يؤثر على األلفاظ كا١تعا٘ب كالعبارات أبدا  .ففي ىذه اٟتالة _كإ ٍف استخدـ مثل ىذا النوع
اختلفت بعض قوافيو .
من السجع دكف أف يشعر _ ٬تب عليو أالٌ يوقفو كأف يستمر فيما ىو عليو ،حىت كإ ٍف
ٍ
حل ا١تنظوـ إٔب ا١تنثور .
ٌأـا القضية األخَتة اليت ييشَت إليها ابن أيب األصبع ا١تصرم فيما يتعلق بالسجع ،أال كىي ٌ

فهو يشًتط ُب ذلك أ ٍف ينقل الناثر القواُب ا١توجودة ُب الشعر ليجعلها ُب النثر ا١تسجوعُ ،ب حالة ٖتويلو عمبلن شعريان
كجو شرطو السابق إٔب كل أ ديب يعزـ ٖتويل قصيدة شعرية من
إٔب عمل نثرم  .كُب ذلك ٯتكن أف يكوف ا١تصرم قد ٌ
صن
تأليفو إٔب نثر مسجوع ،مع ضركرة اإلبقاء على نفس ية
القاؼ ُب الفنُت ،فيبقى العمل ملكو ُب كليهما .كبالتإب فإنو ي٭ت ٌ
أديب آخر القياـ بذلك .
ؽصيدتو من السرقة إف أراد ه

( ج ) الطبع والتكلف:
أووً :الطبع والتكلف عند بشر بن المعتمر:
أشار بشر إٔب ىذه القضية ُب كصيتو ،كإ ٍف كانت إشارةن بسيطة إال أهنا ذات داللة كمعٌت تفيداف األديب فيما يؤلف،

فقاؿ ... " :كاعلم أف ذلك أجدل عليك ٦تا يعطيك يومك إالٌ طوؿ بالك ٌد كا١تطاكلة كاَّاىدة ،كبالتكلف كا١تعاكدة "(ُ).
عندما نربط ىذه الفقرة ٔتا قبلها ُب نص الوصية٧ ،تد أ ٌف بشران يوصي األديب بانتقاء أفضل األكقات للتأليف شعران أك
حسن من اللفظ كا١تعٌت ٌ .أما
نثران ،كأكقات النشاط كىي اليت يكوف فيها الباؿ غَت مشغوؿ ،فهي تساعد على انتقاء ما ي
تسرب إٕبىا ا١تلل كالضجر ،أثٌر ذلك على سَت العمل األديب ككجد األديب نفسو عندئذ مضطران
إ ٍف اختار األديب أكقاتان ٌ
إٔب تكلف األلفاظ كا١تعا٘ب كحىت القواُب ،إ ٍذ إ ٌف من ٝتات األلفاظ كا١تعا٘ب الضعيفة أ ٍف تكوف متكل ٌفة  .كيقوؿ بشر" :فإ ٍف
ابتلت بأ ٍف تتكلف القوؿ ،كتتعاطى الصنعة ،كٓب تسمح لك الطباع ُب أ كؿ كىلة ،كتعاصى عليك بعد إجالة الفكرة ،فبل

تضجر كدعو بياض يومك كسواد ليلتك ،كعاكده عند نشاطك كفراغ بالك "(ِ).
تعجل كال
ٍ

بشر األديب إ ٍف تكلٌف القو ؿ كٓب تسم ح لو طباع تو بتأليفو عفو ا٠تاطر ،بأالٌ ٬تزع كأالٌ يبلزمو االستعجاؿ ُب
يطمئن ه
ي

التأليف ،كلكن ٬تب عليو أ ٍف يًتكو ُب ٚتيع أكقات ذلك اليوـ كال يرجع إليو إال كقت النشاط كفراغ الباؿ  .ككأ ٌف بشر بن
ا١تعتمر من خبلؿ ذلك كلٌو يٮتاطب األديب احملًتؼ كيوجهو إٔب اختيار األكقات اليت تسمح بالتأليف بانسيابية كدكف
عناء كذلك اجتنابان للتكلف ُب اختيار األلفاظ كا١تعا٘ب .
(ُ) اٞتاحظ ،عمرك بن ْتر :البياف كالتبيُت ،جُ ،صُّٔ.
(ِ) ا١تصدر نفسو،جُ ،صُّٖ.
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انياً :الطبع والتكلف عند أبن أبي األصبع المصري:
لقد أشار ا١تصرم إٔب ىذه القضية ُب كصيتو إشارة تدؿ على اىتمامو ُّا ،كٖتذيره األدباء من الوقوع ُب التكلف
علي الزمن كإ ٍف
فقاؿ " :كقد ٌ
يتحيل الشاعر حينان كيستعصي عليو الشعر زمانان ،كما ركم عن الفرزدؽ أنو قاؿ  ( :لقد ٌ
ٯتر ٌ

علي من أف أقوؿ بيتان كاحدان ) ،فإذا كاف كذلك فاتركو حىت ٬تيئك عفوان ،كينقاد إليك
قيلع ه
ضرس من أضراسي ألىو يف ٌ
طوعان"(ُ).
ٯتر بزمن يساعده يك ٌل ا١تساعدة على قوؿ الشعر بانسيابية كدكف عناء أك
ييعٍت ا١تصرم ُب ىذا الكبلـ أ ٌف الشاعر قد ٌ

ٯتر عليو زمن يستعصي عليو قوؿ بيت كاحد من الشعر ،فهذا يتعلق بصفاء الذىن كخلو الباؿ كا٠تاطر ،فإ ٍف
تكلف ،كقد ٌ
كشغل الباؿ ،صعيب عليو القوؿ كاختار ما قبيح من
توفر ذلك قاؿ األديب الشعر بسهولة كيي ٍسرٌ ،أما إ ٍف تك ٌدر ا٠تاطر ي
ٌ
األلفاظ كا١تعا٘ب كتكلف فيها.
كفحول ما يقولو أ ٌف ٍقوؿ الشعر بعيدان عن التكلف مرتبط بالزمن ،كليس الزمن بإطبلؽ إ٪تا ما كاف فيو اإلنساف بفكره
كعقلو كقلبو كنفسو على أكمل كجو من الراحة  .فيوصي ا١تصرم ُب كبلمو ىذا ،بأ ٍف يبتعد الشاعر عن قوؿ الشعر ُب
أكقات ا١تلل كا٢تم كأ ٍف يًتكو إٔب أ ٍف تتهيٌأ الفرصة ا١تناسبة لقولو ،فيجيء عفو ا٠تاطر دكف عناء أك تكلف أك ٖت ٌد أك
مطاكلة.
الركية ،كمن ىو ٣تيد ُب ركيتو كليست لو بديهة،
كيقوؿ أيضان" :كأعلم أ ٌف من الناس من شعره ُب البديهة أبدع منو ُب ٌ

(ِ)
همل
كقلما يتساكياف  ...كليكن كبلمك سليمان من التكلف " ُ .ب ىذا الكبلـ قد نلمح أ ٌف أبن أيب األصبع ا١تصر م ال يي ي
التمهل من جودة كإحكاـ على الشعر كعناصره ،فيقوؿ إ ٌف من الشعراء من ييبدع إذا قاؿ الشعر عفو
الًتكم ك ٌ
ما يضفيو ٌ
ا٠تاطر ،كمنهم من ييبدع ُب حالة الًتكم كالتمهل ،كلكن ليس إٔب ح ٌد اإلفراط كا١تبالغة ُب احملسنات البديعية كغَتىا ،كإ٪تا

ا١تقصود ىنا إتقاف القوؿ كٖتسينو كهتذيبو دكف اال٨تراؼ إٔب ح ٌد التكلؼ.

كُب نفس الوقت يشَت ا١تصرم إٔب أ ٌف ىذين اٟتالُت للشاعر قلٌما يتساكياف معان فيو ،كمن كجهة نظر الباحث أ ٌف ىذا
التبلحم إ ٍف حصل بُت الطبع كالبديهة كبُت الًتكم كحسن اإلتقاف عند الشاعر ،كاف شاعران ٣تيدان ف ٌذان ينتج قصائد ٖتمل

درجة عالية من الفنيٌة.

(ُ) ا١تصرم ،أبن أيب األصبعٖ :ترير التحبَت ،صُّْ.
(ِ) ا١تصدر نفسو ،صُْٖ.َِْ -
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كُب الوقت نفسو ٭تذر األديب – شاعران كناثران -من الوقوع ُب التكلف كالذم ىو ىنا ا١تبالغة كا١تغاالة ُب استعماؿ
احملسنات كاختيار ما تع ٌقد من ا١تعا٘ب كإقحامها على األلفاظ لتكوف معقدة مثلها  .كقد ٖتدث ا١تصرم عن ذلك ُب نفس
الكتاب كلكن خارج نص الوصية – تأكيدان على ىذه القضية -فأشار إٔب أ٫تية الطبع كُب نفس الوقت ح ٌذر من االتكاؿ

عليو فقاؿ ٬ " :تب على من كاف لو ميل إٔب عمل الشعر كإنشاء النثر أ ٍف يعترب أكالن نفسو ،كٯتتحنها بالنظر ُب ا١تعا٘ب
كتدقيق الفكر ُب استنباط ا١تخًتعات ،فإذا كجد ٢تا فطرة سليمة ،كجبلٌة موزكنة ،كذكاءن كقادان ،كخاطران ٝتحان ،كفكران ثاقبان
 ...كاف موصوفان ُب ىذه الصناعة بأكمل األكصاؼ النفسية  ...كيكوف ذلك ا١تكتسب ،من كراء أشياء ال تكتسب ،كال
ينتج
يٖت ٌ
بل عليو اإلنساف ،كمن مواىب الرٛتن ،من عقل راجح ،كذىن صاؼ ،كرأم سديد ي
صل بالطلب ،بل ىي ٦تا ي٬ت ي
فيتخَت األلفاظ الرقيقة ،كا١تعا٘ب الرشيقة ،كيتقن تأليف الكبلـ كتركيب
اج معتدؿ ليحسن اختياره ،ك٬تود انتخابوٌ ،
ذلك مز ه
ا٢تمة مهُت النفس،
األلفاظ  ...كالبي ٌد للمجتهد من يوـ يٖتمد فيو عاقبة اجتهاده ،ك٭تصل فيو على مراده ،كإ ٍف كاف قصَت ٌ
فظن أنو يستغٍت بذلك عن االشتغاؿ ،كيبعد عن ٦تاثلة اٞتيهاؿ ،إدالالن
قد أكٌب طبعان ُب العمل سليمان ،كذىنان مستقيمانٌ ،
بطبعو ،كاتكاالن على حذقو  ...فبل يأنف من عرض ما يسمح بو خاطره على من ٭تسن الظن ٔتعرفتو ،كيتحقق أف مرتبتو

ُب العلم فوؽ مرتبتو ،كال يهتمل ذلك فإ ٌف خطره عظيم"(ُ).

( ء ) الوضوح والغموض:
أووً :الوضوح والغموض عند بشر بن المعتمر:
لقد أشار بشر إٔب ىذه القضية ُب كصيتو ،ناصحان األديب بااللتزاـ بأحد أطرافها كىو الوضوح ،كترؾ الطرؼ اآلخر
التوعر يي ٍسلمك إٔب التعقيد ،كالتع قيد ىو الذم يستهلك معانيك كيشُت
التوعر ،فإ ٌف ٌ
كىو الغموض ،فقاؿ  " :كإيٌاؾ ك ٌ

 ...فكن ُب
عما يفسد٫تا كيهجنهما
ألفاظك  ...فإ ٌف حق ا١تعٌت الشريف اللفظ الشريف ،كمن حقهما أ ٍف تصوهنا ٌ
ثبلث منازؿ ،فإ ٌف أكٔب الثبلث اف يكوف لفظك رشيقان عذبان ،كفخمان سهبلن ،كيكوف معناؾ ظاىران مكشوفان كقريبان معركفان،
ت "(ِ).
كإما عند العامة إ ٍف كنت للعامة ٍ
أرد ٍ
ٌإما عند ٌ
ا٠تاصة إ ٍف يكنت للخاصة قص ٍدتٌ ،

التوعر يقود إٔب التعقيد،
التوعر كالصعوبة ُب األلفاظ كا١تعا٘ب ،كذلك ألف ٌ
ذر بشر األديب من االقًتاب من ٌ
ىنا ،ي٭ت ٌ
ا١تتلقي إالٌ بعد الك ٌد كا١تطاكلة كاٞتهد ا١تبذكؿ
كالتعقيد يقود إٔب الغموض كبالتإب إٔب إخفاء ا١تعٌت بنحو ال يفهمو
الستنباطو.

(ُ) ا١تصدر نفسو ،صَْٕ.َْٗ -
(ِ) اٞتاحظ ،عمرك بن ْتر :البياف كالتبُت ،جُ ،صُّٔ.
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عما يفسد٫تا ،إذ إف
ٍب يشَت بشر إٔب أ ٌف ا١تعٌت الشريف ٭تتاج إٔب لفظ شريف مثلو كمن حقهما أ ٍف يصوهنما األديب ٌ
من حق ا١تعا٘ب أ ٍف تيصاف من التعقيد كالصعوبة كمن ا١تبالغة ُب استخداـ احملسنات البديعية ،فإ ٍف سلم ا١تعٌت من كل ذلك
كغَته ،كاف كاضحان ال غموض فيو كال إخفاء .
كأخَتان يتحدث ابن ا١تعتمر عن ا١تنازؿ الثبلثة اليت ٬تب على األديب االلتزاـ ُّا ،فمن ا١تنزلة األكٔب أف يكوف ا١تعٌت
ظاىران مكشوفان ال إخفاء فيو يفهمو ا١تتلقي دكف عناء أك مكابدة كخاصة ُب حالة مخ اطبة طبقة معينة من اَّتمع ،فإف
كاف للخاصة ٬تب أف تكوف ا١تعا٘ب سهلة الفهم عليهم دكف غموض ،كإ ٍف كاف للعامة ٬تب أالٌ تقًتب من الغموض
كا٠تفاء كفقان لثقافتهم كعلمهم.

انياً :الوضوح والغموض عند ابن أبي األصبع المصري:
لقد أشار ا١تصرم إٔب ىذه القضية إشارة كحيدة ُب كصيتو ُب قولو  " :كإيٌاؾ كتعقيد ا١تعا٘ب بسوء الًتكيب كاستعماؿ

اللفظ الوحشي ،فإ ٌف خَت الكبلـ ما سبق معناه إٔب القلب ،قبل كصوؿ ٚتلتو إٔب السمع

"(ُ) .فبهذه اإلشارة يكوف

ا١تصرم قد شاكل من سبقو من النقاد ُب اٟتديث عن قضية الوضوح كالغموض .

ُب خا٘تة ىذا الباب ،يتضح لنا أ ٌف بشر بن ا١تعتمر كابن أيب األصبع ا١تصرم قد اشًتكا ُب حديثهما عن أربع قضايا
نقدية كىي  :اللفظ كا١تعٌت كاألكزاف كالقواُب كالطبع كالتكلف كالوضوح كالغموض  .ىذا كقد تفاكت حديثهما عن بعض
القضايا كتشاكل ُب بعضها اآلخر .

(الباب الثالث)
( وصية أبي تمام للبحتري _ بين التنظير والتطبيق )
لقد كردت ىذه الوصية ُب كثَت من كتب األدب القدٙب كبركايات ٥تتلفة ،ك٢تذه الوصية أ٫تية ُب الدراسات النقدية
القدٯتة كاٟتديثة ،كقد أفاد منها السابقوف كالبلحقوف ُب ٣تاؿ النقد كالتأليف ،مع العلم أهنٌا قد تعرضت للشكوؾ ُب
نسبتها إٔب أيب ٘تا ـ ،فمنهم قد نسبها للبحًتم ،إالٌ أف الدكتور عبد الكرٙب ٤تمد حسُت أثبت أهنا منسوبة إٔب أيب ٘تاـ ال

لغَته ،كذلك بتحقيق نص الوصية ُب نصوص القدماء (ِ) ،حيث كردت الوصية ُب زىر اآلداب أليب إسحاؽ اٟتصرم (ّ)،

(ُ) ا١تصرم ،أبن أيب األصبعٖ :ترير التحبَت ،صُْٗ.
(ِ) انظر  .حسُت ،عبد الكرٙب ٤تمد  :كصية أيب ٘تاـ للبحًتم اإلستاذ كالتوثيق٣ ،تلة جامعة دمشق لآلداب كالعلوـ اإلنسانية ،ـ (ُٗ) ،عدد (ّ ،ََِّ ،)ْ+صُٕ كما
بعدىا.
(ّ) اٟتصرم ،أبو إسحاؽ :زىر اآلداب كٙتر األلبابٖ ،تقيق٤ :تمد ٤تي الدين عبد اٟتميد ،دار اٞتيل ،بَتكت ،طْ ،ََُٗ ،صِٓ.
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كالعمدة البن رشيق القَتكا٘ب (ُ) ،كشرح مقامات اٟتريرم للشريشم(ِ) ،كٖترير التحبَت البن أيب األصبع ا١تصرم (ّ) ،كخزانة

األدب كغاية األرب البن حجة اٟتموم(ْ).

عما إذا كاف
سيحاكؿ الباحث ُب ىذا الباب أ ٍف يستعرض ما كرد عند أيب ٘تاـ ُب كصيتو من قضايا نقدية ،كالكشف ٌ
أبو ٘تاـ قد التزـ ُب ٥تتارات من شعره ٔتا أكصاه للبحًتم أـ ال  .كبقراءة الباحث الفاحصة ٢تذ ق الوصية كجد أنو قد
استح ًسن ،ك مطابقة الكبلـ ١تقتضى اٟتاؿ
ٖتدث عن قضايا اللفظ كا١تعٌت ،ك إتباع الشعراء احملدثُت للشعراء القدماء فيما ي
كالطبع التكلف.
أخذت ُب مدح سيد
أردت النسيب فأجعل اللفظ رقيقان ،كا١تعٌت رشيقان  ...كإذا
ككل ذلك قد ٕتلى ُب قولو ..." :فإ ٍف ٍ
ى
و
تقاض (ٓ)ا١تعا٘ب كأحذر اَّهوؿ منها "(ٔ) .يريد الرجل من ذلك أف يرشد البحًتم إٔب العناية بألفاظو كمعانيو إ ٍف
ذم أياد ،ى
كخاصة ُب موضوع النسيب ،فيجب أف يكوف لفظو عذبان بعيدان عن الغلظة كاٞتزالة كقد ذكر ابن األثَت ذلك
نظم الشعر
ٌ
جزلة كرقيقة ،كلكل منها موضع ٭تسن استعمالو
ُب كتابو (ا١تثل السائر ) حيث قاؿ  " :األلفاظ تنقسم ُب االستعماؿ إٔب ٍ
فيو ،فاٞتزؿ منو يستعمل ُب كصف مواقف اٟتركب كُب قوارع التهديد كالتخويف كأ شباه ذلك ،ك ٌأما الرقيق فإنو يستعمل
باٞتزؿ
ُب كصف األشواؽ ،كذكر أياـ البعاد ،كُب استجبلب ٌ
ا١تودات كمبلينات االستعطاؼ كأشباه ذلك  .كلست أعٍت ٍ
باٞتزؿ أف يكوف سفسفان متينان على عذكبتو ُب
من األلفاظ أ ٍف يكوف متينان كحشيان متوعران عليو عنجهية البداكة ،بل أعٍت ٍ
اؿفم كلذاذتو ُب السمع ،ككذلك لست أعٍت بالرقيق أ ٍف يكوف ركيكان سفسفان كإ٪تا ىو اللطيف الرقيق اٟتاشية الناعم

()
ا١تلمس" ٕ  .فابن األثَت ٨تا منحى أيب ٘تاـ ُب ذلك كاجتمع كأيهما ُب أف ٮتتار الشاعر رقيق األلفاظ لرقيق ا١تعا٘ب على أالٌ
أالٌ تيفهم الرقٌة على أهنا خبلؼ اٞتزاؿة أك ا١تتانة.

كيريد أبو ٘تاـ أيضان أف يكوف ا١تعٌت رشيقان كلطيفان كع ٍذبان كخفيفان على الذىن ْتيث ال يصعب الوصوؿ إليو بالك ٌد
كالعناءٌ ،أما ُب مدح رجل كرٙب فيجب على األديب اختيار معانيو لتتناسب مع مقاـ ا١تمدكح كأ ٍف ي٭ت ٌذر من االقًتاب إٔب
ا١تعا٘ب اَّهولة كالغريبة كاليت يستعصي على القارئ الوصوؿ إليها ،فهي تيفسد الشعر كال يٖتسنو .

(ُ) القَتكا٘ب ،ابن رشيق :العمدة ُب نقد الشعر ك٘تحيصوٖ ،تقيق :عفيف نايف حاطوـ ،دار صادر ،بَتكت ،طّ ،جُ ،َََِ ،صّٔٗ.
ا١تكت العصرية ،بَتكت ،جُ ،ُٖٗٗ ،صٕٗ.
(ِ) الشريشي ،أبو عباس :شرح مقامات اٟتريرمٖ ،تقيق٤ :تمد أبو الفضل إبراىيم ،بة
(ّ) ا١تصرم ،ابن أيب األصبعٖ :ترير التحبَت ،صَُْ.
(ْ) اٟتموم ،ابن حجة ،خزانة األدب كغاية األرب ،دار القاموس اٟتديث ،بَتكت( ،د.ت) ،ص ِّٔ.
توص با١تعا٘ب كأعطها ح ٌقها.
(ٓ) تقاض ا١تعا٘ب :أم ٌ

(ٔ) القَتكا٘ب ،ابن رشيق :العمدة ُب نقد الشعر ك٘تحيصو ،ص ّٔٗ.
(ٕ) اٞتزرم ،ضياء الدين ابن األثَت :ا١تثل السائرُ ،ب أدب الكاتب كالشاعرٖ ،تقيق :أٛتد اٟتوُب ،دار الرفاعي ،الرياض ،طِ ،ُّٖٗ ،جُ ،صِِٕ.
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كيتابع أبو ًباـ كبلمو كيقوؿ  " :كإيٌاؾ أ ٍف تيشُت شعرؾ باأللفاظ الزريٌة ،كيكن كأنك خياط يقطع الثياب على مقادير
األجساـ"(ُ) .ما زاؿ أبو ٘تاـ ىنا يوصي البحًتم بأنو إ ٍف أراد مدح أحد فإ ٌف عليو أالٌ يقًتب من األلفاظ الزريٌة ا١تعيبة
كالقبيحة ،فهي تفسد الشعر كتعيبو كٖتط من منزلتو ،فيجب عليو ُب التعامل مع األلفاظ كا١تعا٘ب أف يكوف كا٠تياط الذم
يصنع الثياب عل ق ٍدر األجساـ ،فا١تعٌت القوم ٭تتاج إٔب لفظ قوم مثلو ليظهرا معان بأعلى مستول من مستويات الفنية
العالية.
كرٔتا قصد أبو ٘تاـ _أيضان_ ُب ىذا مطابقة الكبلـ ١تقتضى اٟتاؿ ،فإ ٌف ُب ىذه ا١تطابقة يتأتٌى شرؼ ا١تعٌت كصحتو،

وجو للعامة .
بل تتأتٌى الببلغة يك ٌ
لها ،إذ لكل مقاـ مقاؿ ،فاأللفاظ ا١توجهة للخاصة ليست ىي نفسها األلفاظ اليت تي ٌ

ٗتَت األكقات ُب نظم الشعر ،فإذا ابتغى الشاعر ذلك ينبغي أالٌ يكوف ذىنو كفكره مشغولُت
كيوصي أبو ٘تاـ أيضان بٌ
با٢تموـ كالغموـ ،كإالٌ فلن يكوف النظم نظمان ،كسيكوف التكلف رفيق الشاعر ُب كل لفظ ييكتب كُب يك ٌل معٌت ييولٌد ،كلن
يكوف للطبع مكا هف عنده.
كينحو أبو ٘تاـ ما ٨تاه بشر بن ا١تعتمر ُب أ ٍف يطمئن الشاعر إذا ما أتاه الضجر ،عندئذ فليًتؾ الشاعر النظم إٔب حُت
لعل الباحث ليس ُب حاجة ليقوؿ إ ٌف أبا
فراغ القلب من ا١تلل كالسآمة ،كإٔب حُت اسًتداده لشهوتو ُب النظم كالكتابة  .ك ٌ
فقط ،على العكس من بشر بن
يوجو ىذه الوصية للبحًتم فقط ،بل يوجهها أيضان إٔب كل من ينظم الشعر
٘تاـ ال ٌ
القوؿ من ا١تنظوـ كا١تنثور ُب آف .
ا١تعتمر الذم ٌ
عم ىم كبلمو على ٍ

كسيتبُت اآلف ما إذا كاف أبو ٘تاـ قد التزـ ُب شعره ٔتا أكصاه للبحًتم أـ ال من خبلؿ ٪تاذج منتقاه من شعره .

دليل على ذ لك ما قالو ضياء الدين ابن األثر عن ألفاظ أيب
لقد شاع عن ألفاظ أيب ٘تاـ أهنا ىجزلة كفحلة ،كيكفينا ه

٘تاـ "ككأهنا رجاؿ قد ركبوا خيو٢تم كاستؤلموا سبلحهم كتأىبوا للطراد "(ِ) .لكن ىذه الصفة ليست الصفة الدائمة أللفاظو
أللفاظو بل كاف يهتم با١تعٌت على حساب اللفظ ُب كثَت من األحياف ،كىذا ىو نفسو ما كصفو بو اآلمدم ُب

موازنتو(ّ).

كيكمن ضعف األلفاظ عند أيب ٘تاـ ُب عدة أمور منها  :أنٌو يستخدـ األلفاظ العامية السخيفة ُب شعره كقولو :

(ُ) القَتكا٘ب ،ابن رشيق :العمدة ُب نقد الشعر ك٘تحيصو ،صّٔٗ.
(ِ) اٞتزرم ،ضياء الدين أبن األثَت :ا١تثل السائر ،جُ ،صِِٓ.
(ّ) اآلمدم ،اٟتسن بن بشر :ا١توازنة بُت شعر أيب ٘تاـ كالبحًتمٖ ،تقيق :السيد اٛتد صقر ،طِ ،دار ا١تعارؼ ،مصر ،ُِٕٗ ،جّ ،صَِْ.
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لو ان لَّفها عُ ْبي ٌد حاجةً

يوماً لزنّى ش ْدقماً وجديال

زٗب) فهي عامية
فالشاىد ىنا كلمة ( ٌ

(ُ)

(ِ)

كقولو:
والموت مب ٍد حر ص ْف ِ
حتو
ت
جل ّْي َ
ُ ُْ ُ ّ
تفرعن)
العيب ىنا ُب كلمة ( ٍ
ك ي

َج ُل
تفر َع َن في أوصالو األ َ
وق ْد ْ

(ّ)

(ْ)

كقولو:
يختال في أشطانو
ب
ُ
ما ُم ْق َر ٌ

ِ
صلَ ٍ
ف بو وتَـلَ ْه ُو ِق
مم ُن م ْن َ

فا١تأخذ ىنا كلمة (صلف) كىي اليتق كالكرب كالغركر فهي لفظة عامية

(ٓ)

(ٔ)

كقولو:
لج في ص ّده
قد فُـل ُ
لما ّ
ْت ّ

اعطف

عبدك يا قابري
على ْ

(ٕ)

السخف كالعاميٌة ،فهي من ألفاظ عواـ النساء كأشباىهن (ُ).
فلفظة (يا قابرم) غايةه ُب ٌ
(ُ) الطائي ،أبو ٘تاـ :ديواف أيب ٘تاـٖ ،تقيق٤ :تي الدين صبيحي ،دار صادر ،بَتكت ،طُ ،جّ ،ُٕٗٗ ،صٗٔ.
أب اٟتسن علي بن عبد العزيز :الوساطة بُت ا١تتنيب كخصومو ،صٕٔ.
(ِ) اٞترجا٘ب ،ك
(ّ) الطائي ،أبو ٘تاـ :ديواف أيب ٘تاـ ،جِ ،صٗ.
(ْ) انظر :سر الفصاحة ،صٖٕ.
(ٓ) الطائي ،أبو ٘تاـ :ديواف أيب ٘تاـ  ،جُ ،صّْٗ.
(ٔ) الطائي ،أبو ٘تاـ :ديواف أيب ٘تاـ بشرح ا٠تطيب التربيزمٖ ،تقيق٤ :تمد عبده عزاـ ،جِ ،طِ ،دار ا١تعارؼ ،مصر ،ُْٗٔ ،ص َْٗ.
(ٕ) الطائي ،أبو ٘تاـ :ديواف أيب ٘تاـ ،جِ ،ص ِْْ.
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كيكمن الضعف – أيضانُ -ب ألفاظ أيب ٘تاـ ُب أهنا توضع ُب غَت مكاهنا ،كىذا ىو ما أشار إليو اآلمدم (ِ) ،كمن
ذلك قولو:
رر زيْديّةٌ أُدديّةٌ
لنا غُ ٌ

الزىر
ّت لها
جمت ذل ْ
إذا ن ْ
األنجم ُ
ُ

(ّ)

٭تل مكاهنا (ذيكًرت) (ْ).
فالشاىد ُب كلمة ( ٍ
٧تمت) إ ٍذ ٬تب أ ٍف ٌ

كقولو:

الرْوع ُم ْعتصميّةً
وعزائماً في ّ

(ٓ)

ميمونةَ اإلدبار واإلقبال

فالكراىة ُب لفظة (اإلدبار) معناىا(ٔ).
كقولو:
ٌ
اختيال بعدما
فألذربيجان
ت ونبّـ َهنا على استسماجها
َس ُم َج ْ

س
ْ
انت ُم ّ
عر َ

عبرةٍ ونَ ِ
كال
ْ

ما حولها من نظرةٍ
ِ
وجمال

(ٕ)

فكلمة (فؤلذربيجاف) رديئة لطو٢تا كلكثرة حركفها(ٖ).

(ُ) سر الفصاحة ،صَٖ.
(ِ) انظر .اآلمدم ،اٟتسن بن بشر :ا١توازنة ،جِ ،صُٕٓ.
(ّ) الطائي ،أبو ٘تاـ :ديواف أيب ٘تاـ ،جِ ،ص َٕ.
(ْ) انظر اآلمدم ،اٟتسن بن بشر :ا١توازنة ،جِ ،صُٕٓ.
(ٓ)الطائي ،أبو ٘تاـ :ديواف أيب ٘تاـ ،جِ ،ص َٕ.
(ٔ) ا٠تفاجي ،ابن سناف :سر الفصاحة ،ص ٔٗ.
(ٕ) الطائي ،أبو ٘تاـ :ديواف أيب ٘تاـ ،جِ ،ص ُٔ.
(ٖ) ا٠تفاجي ،ابن سناف :سر الفصاحة ،ص ٔٗ.
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كقولو:
ِ
ض
ىر معروفها َع َر ُ
وى ّمةٌ ْ
جو ٌ

مو ّدةٌ
ذىبت أ مارىا ُشبةٌ
ْ

(ُ)

فالشاىد ُب لفظيت (اٞتوىر) ك(العرض) فهما من ألفاظ أىل الكبلـ كا١تتكلمُت(ِ).
كيكمن الضعف – أيضانُ -ب ألفاظ أيب ٘تاـ ُب أهنا ٗتالطها الغرابة ُب بعض األحياف ،ككثر ذلك ُب مدائحو ،كمدحو
أليب ا١تغيث الرافقي البدكم بقصيدتو الثائية كاليت من أبياهتا :
ِ
بالمكيث
ف النّوى ليس
صر ُ
ْ
ِمن ُ ّل ُرعبوب

ة تر ّدى

العوىج اطبّاهُ
الرشأ ْ
ّ

ِ
بالنبيث
ث ما ليس
ي ْنبِ ُ
بثوب ْفينانها األ ِ
يث
ْ
روعٌ إلى مغ ِزٍل ر ِ
غوث
ْ
ُ َ

صل ِ
قعوج
ْب ال َقرا ِ
من ُ ّل ُ

وُ ِّل عير ٍ
انة ِ
دلوث

ذي قي ٍ
عة م ْشيُوُ الدف ّقي
ْ

وذات لوث بها ملُ ِ
وث
َ
ْ

(ّ)

متقعره ،كبالتإب فقد كقع أبو ٘تاـ فيما هنى عنو .
كلعل القارئ ٢تذه القصيدة سيعرؼ ال ٤تالة أ ٌف ألفاظها غريبة ٌ
كمن خبلؿ ما سبق نستطيع القوؿ إ ٌف التعقيد كالغموض كالغرابة ُب ألفاظ أيب ٘تاـ تفضي بالضركرة إٔب الغموض
كالتعقيد ُب معانيو ،كمن األمثلة على ذلك قولو :
(ُ) الطائي ،أبو ٘تاـ :ديواف أيب ٘تاـ ،جِ ،ص ّْٓ.
(ِ) ا٠تفاج م ،أبن سناف :سر الفصاحة ،ص ُٖٗ.
(ّ) الطائي ،أبو ٘تاـ :ديواف أيب ٘تاـ ،جُ ،ص ِٖٕ.
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ِ
المواىب واللُّهى
فرد
فال ٌ
تلب ُ

يجاوز بي عنو وو رشأ
ُ

فر ُد
ْ

(ُ)

فيبدك أ ٌف أبا ٘تاـ ىنا رتٌب األلفاظ ترتيبان يضيق بو البيت ٠تضوعو لوزف معُت كقافية معينة ،فلو ٝتح الوز يف أليب ٘تاـ أ ٍف
يضع (ال) قبل (٬تاكز) ليفعل ك١تا كقع ُب التعقيد ،فهذا الًتتيب جعل ا١تعٌت معقدانكما ىي األلفاظ (ِ).
ٖتكم الوزف باللفظ حىت يستبهم ا١تعٌت كقولو :
كمن مظاىر تعقيد ا١تعٌت عند أ يب ٘تاـ –أيضانٌ -
يت وصل خريدةٍ
جارى إليو ْ
الب ُ ْ َ

شت إليو المطْل مشي األ ِ
بد
ما ْ
َ

شر َد يوم لهوي ْله ُوهُ
يا ْيوم ّ

بصبابتي َّ
وأذل ِع ّز تجلُّدي

جوى
تعزياً
ٌ
أغاض ّ
َ
يوم َ
أفاض ً

ِ
الم ْزبِ ِد
خاض الهوى بحري ح َجاهُ ُ

(ّ)

قاؿ العسكرم ُب ىذه األبيات  " :بلغنا أف إسحاؽ بن إبراىيم ٝتعو ينشد ىذا كأمثالو عند اٟتسن بن كىب فقاؿ  :يا

ىذا لقد ش ٌددت على نفسك ،كالكبلـ إذا كاف ُّذه ا١تثابة كاف مذمومان "(ْ) .فقد ع ٌد العسكرم ىذا النوع من طرؽ
التعبَت عجزان عن اإلبانة ،كقصوران عن اإلفصاح(ٓ).
سر التفاكت ُب شعر أيب ٘تاـ ىو ظاىرة التصنع ُب شعره ،كعللوا لذلك بأ ٌف أبا ٘تاـ
يرل بعض الدارسُت احملدثُت أ ٌف ٌ
يبحث عن الصنعة كيتكلفها فيظهر ىذا التكلف ُب األبيات اليت يصنعها ،كعندما ييرخي لطبعو العناف تأٌب أبياتو من

النوع ا١تطبوع(ٔ).

(ُ) ا١تصدر نفسو ،جُ ،صِٖٕ.
(ِ) اٞترجا٘ب ،عبد القاىر ،أسرار الببلغةٖ ،تقيق٤ :تمود ٤تمد شاكر ،دار ا١تد٘ب ،جدة ،ُُٗٗ ،صُِٗ.َُّ-
(ّ) الطائي ،أبو ٘تاـ :ديواف أيب ٘تاـ ،جُ ،ص ِّٔ.ّْٔ-
(ْ) العسكرم ،أبو ىبلؿ :الصناعتُت ،صْٔ.
(ٓ) الربداكم٤ ،تمود :الفن كالصنعة ُب مذىب أيب ٘تاـ ،ا١تكتب اإلسبلمي ،دمشق ،ُُٕٗ ،صُٕٕ.
(ٔ) ا١ترجع نفسو ،صُِْ.ُِٓ-
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كإلثبات ىذا الكبلـ يورد الباحث ٣تموعة من األبيات تدلل على أ ٌف أبا ٘تاـ كاف متصنعان كمتكلفان لكثَت من األلفاظ،
ٗتَت األكقات كأنت قليل
على الرغم أنو قد أكصى البحًتم ُب كصيتو باالبتعاد عن التكلف ُب قولو  " :يا أبا عبادةٌ ،
صفر من الغموـ ،كاعلم أ ٌف العاد ة ُب األكقات أف يقصد اإلنساف لتأليف شيء أك حفظو ُب كقت السحر "...
ا٢تموـ ،ه

(ُ).

من األسباب اليت دفعت أبا ٘تاـ للتكلف ُب األلفاظ كا١تعا٘ب البحث عن قافية مناسبة كقولو :
الوح ِ
أوانس
ش إوّ أ ّن ىاتا
مها ْ
ٌ

قنا ِّ
ذوابل
الخخ إوّ أ ّن تلب
ُ

(ِ)

التثٍت ،كُب نفس الوقت نفى ذلك
لقد حرص أبو ٘تاـ أف يأٌب بقافية المية بواسطة كلمة (ذكابل) اليت ٌ
تدؿ على اللُت ك ٌ

عن قدكد النساء اليت اشتهرت ُّذه الصفة(ّ).
كقولو:
وصنيعة لب يّب ْأىديْتها

الكعاب ٍ
وىي ِ
لعائذ بب ُمص ِرِم
ُ
َْ

عطى وق ْد
محل الب ْكر ْ
حلّت ّ
من ُم ً

فاف ا
ت من المعطي ِز َ
ُزفّ ْ

دعت ضركرة القافية أبا ٘تاـ ىنا إٔب ارتكاب التكلف ُب كضع كلمة
ٍ

مضادة لكلمة (البكر) (ٓ).

(ْ)

أليِّم

(كعاب) مضادة لكلمة (ثيٌب) ككلمة (األٙب)

كُب اٟتديث عن إتباع الشعراء احملدثُت للشعراء القدماء ُب األشياء ا١تستحسنة _كىذا ما أكصى بو ُب كصيتو _ ،فإ ٌف
يتلخص ُب أ ٌف أبا ٘تاـ يتحلٌى بثقافة حديثو تساير عصرىا ،كثقافة عريقة تستوعب الًتاث ،كتشغف بو
الكبلـ يجلٌو ٌ
شغفان ،فؤليب ٘تاـ مواقفو الصلبة من إتباع اؿ شعراء القدماء فيما ىح يس ٍن كاالبتعاد عنهم فيما ىس ًقم ،كقضية الوقوؼ على
(ُ) القَتكا٘ب ،ابن رشيق :العمدة ُب نقد الشعر ك٘تحيصو ،ص ّٔٗ.
(ِ) الطائي ،أبو ٘تاـ :ديواف أيب ٘تاـ ،جِ ،ص ّٓ.
(ّ) اآلمدم ،اٟتسن بن بشر :ا١توازنة ،جُ ،صُُٓ.
(ْ) الطائي ،أبو ٘تاـ :ديواف أيب ٘تاـ ،جِ ،ص ُِّ.
(ٓ) اآلمدم ،اٟتسن بن بشر :ا١توازنة ،جُ ،صَُٔ.
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فضل البدء بوقفة الطلل
األطبلؿ كالغزؿ ككصف ا٠تمرة ..اْب .فمن ا١تعركؼ عن أيب ٘تاـ أنو ٌّ
عريب كُبٌّ لعركبتو" ،ككاف يي ٌ
حىت كإ ٍف كاف على حظ كبَت من ثقافة عصره كفلسفتو ،كعلى مقدار عظيم من الفك ر يعينو على الذىاب با١تعٌت إٔب
أقصى مداه من الوجودية إٔب العدمية أك إٔب البلشيء "(ُ).
كمن األمثلة على كقوفو على األطبلؿ قولو:
والطلول الدر ِ
ِ
و
اسات أَليّةً

ميم
من معُ ِر ٍق في
العاشقين َ
ْ
َ
ص ُ

(ِ)

كقولو:
لل عكفت عليو أسألو إلى
طَ ٌ

صبح ربْـعُوُ لي
أن اد يُ ُ

لمع َه ِد َك الذي لو لم يكن
سعياً ْ
ْ

معهدا
ما ان قلبي للصبابة ْ

مسجدا
(ّ)

كٓب ٯتنع ىذا أبا ٘تاـ أ ٍف يلتزـ با١توركث مع التجديد فيو عن السابقُت ،فكثَتان _ مثبلن _ ما كاف يق ٌدـ ١تدائحو بالنسيب

كبالغزؿ كالتشبيب مع شيء من التجديدْ ،تيث يأٌب غزلو ٦تيزان أك ٭تمل طوابعو" ،فنجده ٯتزج غزلو بالطبيعة أك يتظاىر
برفض النسيب أك التعلق باٟتبيب ،أك يتكرب كيتطاكؿ ُب كربيائو ،فتبدك شخصيتو القوية ُب غزلو أك شخصيتو ُب من

يصرح بو "(ْ).
٭تبها ،أك يرمز بغزلو لشيء ال ٌ
يود أف ٌ

فمن األمثلة على ٕتديده عن طريق مزج الغزؿ بالطبيعة قولو ُب مقدمة مدح عمر بن طوؽ :
العقيق وأطْيِ ِ
ِ
ب
أح ِس ْن بأيّام
ْ

ِ
هن المعُ ِج ِ
ِ
ب
والعيش في أظالل ّ

تظل ِ
ِ
بظلّو
ومصي َّ
ْ
فهن ُ
الم ْس ّ

الصيِّ ِ
ب
بيعهن ّ
سر ُ
ب المها ور ّ
ْ

(ُ) شليب ،سعد إٝتاعيل :مقدمة القصيدة عند أيب ٘تاـ كا١تتنيب ،مكتبة غريب ،الفجالة ،ُٕٗٗ ،صّٓ.
(ِ) الطائي ،أبو ٘تاـ :ديواف أيب ٘تاـ ،جِ ،ص ُّٔ.
(ّ) ا١تصدر نفسو ،جُ ،صِْٖ.
(ْ) شليب ،سعد إٝتاعيل :مقدمة القصيدة عن أيب ٘تاـ كا١تتنيب ،صُٔ.
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ِ
العص ِ
ضحى
خ إلى
ب نِْي َ
َص ٌل بُـ ْرد ْ
أُ
ً

ِ
ِ
ياض ُمطَيّ ِ
الر ِ
ب
َعب ٍق بريحان ّ

وظاللِ ِه َّن الم ِ
شرقات
ُ

بِ ُخ َّرٍد

ٍ ِ
ِ
غامضات األ ْ عُ ِ
ب
ب
بيض واع َ

ٍب يقوؿ:
أعلقت في َ َّفها
َمالت وقد
ُ

ِ
الحالل بِطَيّ ِ
ب
ِحالِّ وما ُ ُّل

ٍ
بدت
ت من
ت ْ
شمس إذا ُح ِجبَ ْ
فنعم ُ
ْ

حج ِ
ب
من نورىا فكأنها لم تُ َ

اء َولَ ْدنَها
وإذا ر ْ
نت ِخل َ
ْت الظبّ َ

ت في
رضع ْ
ربْعيّوَ واستُ َ

ت أنسابَها
صلَ ْ
إنسيةٌ إ ْن ُح ّ

ِِ
سِ
ب
جنيّةُ األبوين ما لم تُـ ْن َ

الربْـر ِ
ب
َّ
(ُ)

كجلي ُب األبيات السابقة .
ٍ
فمز يج الغزؿ بالطبيعة كاضح ه

ٌأما عن كصف ا٠تمرة فإ ٌف أبا ٘تاـ ٓب يأخذ ا٠تمر مدخبلن ١تدائحو أك لؤلغراض األصلية من قصائده كما فعل أبو
نواس ،كٓب يًتؾ أبو ٘تاـ ىذا ضعفان أك تقصَتان أك عجزان ،فلو أراد ألبدع ،فقد جاء ذكر ا٠تمرة ُب شعره عارضان كقولو :
وصفراء أحدقنا بها في حدائق
ٍ
بقاعية تجري علينا ؤوس ـ ـ ــها

تج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود من األ مار بالثّـعد والم ـ ِ
ـهد
ْ

فنبدي الذي تخفي ونخفي الذي تبدي

(ِ)

(ُ) الطائي ،أبو ٘تاـ :ديواف أيب ٘تاـ ،جُ ،ص َُٗ.ُُُ-
(ِ) ا١تصدر نفسو ،جُ ،ص ِٗٔ
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كمن خبلؿ ىذه األمثلة كغَتىا ندرؾ أف أبا ٘تاـ التزـ ٔتا أكصى البحًتم بو فيما يتعلٌق باتباع الشعراء القدماء فيما
طور كج ٌدد على ما
أحس أنٌو جيد كترؾ ما شعر أنو ردمء ،كليس ذلك كحسب كإ٪تا ٌ
استحسن ،فقد أخذ عنهم ما ٌ
أخذ.
ٯتكن لنا من خبلؿ ىذا الباب التطبيقي أ ٍف ي٩تلص إٔب أ ٌف أبا ٘تاـ ٓب يلتزـ ُب شعره بأغلب القضايا اليت أكصى
ت مكاف
البحًتم ُّا ،كالتزـ بالقليل منها ،فجاءت عنده كثَت من األلفاظ العامية السخيفة ،كجاءت عنده ألفاظ حلٌ ٍ
ألفاظ أخرل ،كطغى الغموض كالغرابة على كثَت من ألفاظو كمعانيو ،كشاعت ظاىرة التصنٌع كالت كلف ُب شعره شيوعان
كاضحان ،كىذا كلو يتناُب مع ما أكصى بو البحًتم ُب كصيتو  .كالحظنا أنو قد التزـ بأخذ ما ىو حسن عن الشعراء
القدماء كترؾ ما ىو ردمء مع التجديد كالتطوير فيما ىح يسن .

البحًتم ُب كصيتو يبقى قابعان ُب مكنونات نفسو ال نستطيع أ ٍف
السر ُب عدـ التزاـ أيب ٘تاـ ُب شعره ١تا أكصى بو
َّ
ٌأما ٌ
أم عمل إنسا٘ب قد تشوبو السلبيات على قلتها ككثرهتا ،فبل كماؿ ُب عمل
٧تزـ فيو ،كال يفوت الباحث اإلشارة إٔب أ ٌف ٌ

إنساف.

الخاتمة
فن
يهدؼ ىذا البحث إٔب دراسة لوف نثرم ىو (فن الوصايا ) ،إذا إ ٌف ىذا الفن قدٙب ُب أدبنا العريب القدٙب ،كىو ه
تتعدد ٝتاتو كتتنوع ضركبو  .ىذا من جهة ،كمن جهة أخرل فإف ىذا البحث يهدؼ إٔب إظهار نوع من أنواع الوصايا
رت الدراسات فيو أك حولو ،أال كىو (الوصايا النقدية ) .كيهدؼ ُب الوقت نفسو إٔب دراسة ا١تباحث النقدية اليت
ي
ند ٍ
ص ًد كجوهً التباين أك االختبلؼ فيما بينها .
كر ٍ
تشتمل عليها ثبلث كصايا نقدية من أصل سبع ،ى
توصل إٔب ما يلي :
كٯتكننا القوؿ إ ٌف البحث ٌ
أووً :أ ٌف فن الوصايا ظهر منذ قدٙب الزماف ،ككاف أكؿ ظهور لو ُب عهد آدـ عليو السبلـ – إ ٍف كانت كصيتو ألبنائو

صحيحة النسبة إليو ، -كاستمرت عرب العصور مركران بلقما ف اٟتكيم كالعصر اٞتاىلي ،كفًتة نزكؿ القرآف الكرٙب على ٤تمد
علوان كببلغة كفصاحة ٍ .ب امتدت
صلٌى اهلل عليو كسلم ،حيث ٌتعد الوصايا الواردة ُب الكتاب العزيز أرفع درجات الكبلـ ٌ
إٔب عصر النيب صلٌى اهلل عليو كسلم كصحابتو رضواف اهلل عليهم ،كعصر بٍت أمية كالعصر العباسي كاألندلسي .
أما الوصايا النقدية فقد بدأ تارٮتها مع كصية بشر بن ا١تعتمر ُب العصر العباسي األكؿ مركران بوصية أيب ٘تاـ للبحًتم

ُب العصر نفسوٍ ،ب كصية اٞتاحظ ُب العصر العباسي الثا٘ب ،إٔب القرف الرابع ا٢تجرم حيث ىي كصية أيب حياف
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التوحيدم ،كإٔب العصر األيويب حيث كجدت كصيتا أسامة بن منقذ كابن أيب األصبع ا١تصرم ،حيث انتهت الوصايا
النقدية ُب العصر ا١تملوكي من خبلؿ كصية النواجي .
انياً :توصل البحث إٔب أف الوصايا على العموـ ىي  :أ ٍف تعهد شيئان إٔب شخص بعينو كتطلب إليو أف يلتزـ بو ُب قوؿ

أك ٦تارسة ،كىي لوف من ألواف ا لنثر العريب يقدـ فيو ا١توصي خبلصة ٕتاربو ُب حياتو كخبلصة خربتو اليت ٚتعها طواؿ
ٮتصونو عندما يقًتب من مفارقة الدار األكٔب – كىذا ليس شرطان -لتكوف
ٮتصو أك ٌ
مكوثو ُب الدنيا ،فيقدمها إٔب من ٌ
ٔتثابة إرشاد كنصح ٢تم ُب أمور كثَتة دينية كانت أـ دنيوية  .أما الوصايا النقدية على كجو ا٠تصوص ىي  :اليت يتم من
خبل٢تا التنبيو على قضايا النقد كالببلغة ُب فنوف األدب العريب ،ليأخذ األدب ٔتقتضاىا ٟتظة النظم أك الكتابة .
الثاً :تعددت أنواع الوصايا ،فكانت من حيث الشكل الوصايا الشفوية ،كالوصايا الكتابية  .كمن حيث ا١تضموف :
الوصايا اؿدينية ،كالوصايا الشعرية ،كالوصايا النقدية .
رابعاً :امتازت الوصايا بسمات فنية لعل أبرزىا :
األسلوب ا١تسجع ،اٞتمل القصَتة ا١تتوازنة ،الًتاكح ما بُت االسًتساؿ كاإل٬تاز ،سهولة األلفاظ كا١تعا٘ب ككضوحها،
أسلوب الطلب.
الوصام – موضوع البحث -ىي :اللفظ كا١تعٌت ،األكزاف كالقواُب ،الطبع
ا
خامساً :ا١تباحث النقدية اليت يكجدت داخل

كالتكلف ،الوضوح كالغموض.

سادساً :توصل البحث إٔب أ ٌف بشر بن ا١تعتمر ىو أكؿ من ٖتدث عن قضية اللفظ كا١تعٌت كعن طبيعة الصلة اليت
صل بينهما فصبلن متوازيان مبيٌنان لكل طرؼ ـ ا ٬تب أ ٍف يتسم بو من صفات اٞتودة كالرباعة .
٬تب أف تقوـ بينهما كأنو قد فى ى
عمم بشر بن ا١تعتمر كبلمو ُب الوصية ليشمل الناثر كالشاعر على السواء ،على العكس من أيب ٘تاـ الذم
سابعاًٌ :
كجوٌ كصيتو إٔب الشعراء فقط.
امناً :لو استعرضنا الوصايا النقدية الثبلثة استعراضان عامان كشامبلن لوجدنا أ ٌف بع ض القضايا النقدية كردت ُب بعضها

ترد ُب بعضها اآلخر ،كقضية حسن االبتداء كالتخلص – مثبلن ،-حيث كردت عند ا١تصرم كٓب ترد عند بشر كأيب
كٓب ٍ
٘تاـ .كىذا يعود إٔب طبيعة العصر الذم عاش فيو كل كاحد منهم من الناحية األدبية .

شاعر إذا ما أتاه الضجر كقت النظم ،حينها فليًتؾ النظم إؿ حُت فراغ
تاسعاً :يتفق أبو ٘تاـ كبشر ُب أ ٍف يطٍ ٌ
مئن اؿ ي

القلب من ا١تلل كالسآمة.
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عاشراً :شاع عن أيب ٘تاـ أنو ذك ألفاظ جزلة كفحلة – كىذا صحيح -لكنٌو ٓب يلتزـ ُب ىذا على الدكاـ ،حيث كاف

يهتم با١تعٌت على حساب اللفظ ُب كثَت من األحياف ،ككاف يضع األلفا ظ ُب غَت مكاهنا ،ككقعت ٣تموعة كبَتة من
التقعر  .كىذا أفضى بالضركرة إٔب الغموض كالتعقيد ُب معانيو ُب كثَت من األحياف .
ألفاظو ُب الغرابة كالتعقيد ك ٌ
حادي عشر :سر التفاكت ُب شعر أيب ٘تاـ ىو ظاىرة التصنع ُب شعره ،تارة كشعره ا١تطبوع تارةن أخرل .

حسن كاالبتعاد عنهم فيما ىس ًقم ،كخاصة ُب قضية
اني عشر :أليب ٘تا ـ موقف صلب ُب إتباع الشعراء القدماء فيما ي

الوقوؼ على األطبلؿ ككصف ا٠تمرة ..اْب.

عمن سبقو .
كطور ٌ
الث عشر :التزـ أبو ٘تاـ ُب كثَت من األحياف ُب ا١توركث لكنو ج ٌدد فيو ٌ
السر ُب ذلك يبقى
رابع عشرٓ :ب يلتزـ أبو ٘تاـ ُب شعره ٔتا أكصاه للبحًتم ُب يج ٌل القضايا اليت كردت ُب كصيتو ،ك ٌ

ُب مكونات نفس أيب ٘تاـ ال نستطيع اٞتزـ فيو .
كهلل اٟتمد من قبل كمن بعد

مصادر البحث ومراجعو:
األمدم ،اٟتسن بن بشر  :ا١توازنة بُت أيب ٘تاـ كالبحًتمٖ ،تقيق إب د أٛتد صقر ،دار ا١تعارؼ ،مصر ،ط ِ،ُِٕٗ.
إبراىيم ،عبد اهلل :الوصايا.WWW.AlKalema.Us/adab/htm ،أبو رٛتة ،خليل :فنوف النثر العريب القدٙب ،منشورات جامعة القدس ا١تفتوحة ،عماف ،ط ُ.ُّٗٗ ،أبو ليلى ،فرج :تاريخ الوصايا ،دار الثقافة ،الدكحة ،طُ.ُٕٗٗ ،األصفها٘ب ،أبو الفرج :األغا٘ب ،مؤسسة ٚتاؿ للطباعة كالنشر ،بَتكت.ُّٗٔ ،أنيس ،إبراىيم :موسيقى الشعر ،مكتبة األ٧تلو ا١تصرم ،مصر ،ط ْ.ُٕٗٗ ،بلبع ،عبد الكرٙب  :أدب ا١تعتزلة إٔب هناية القرف الرابع ا٢تجرم ،دار هنضة مصر للطب اعة كالنشر ،مصر ،ط ّ،ُٕٗٗ.
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اٞتاحظ ،عمر بن ْتر :البياف كالتبيُتٖ ،تقيق :عبد السبلـ ىاركف ،دار اٟتيل ،بَتكت ،طُ.ُٕٗٗ ،اٞترجا٘ب ،أبو اٟتسن علي بن عبد العزيز  :الوساطة بُت ا١تثٌت كخصوموٖ ،تقيق ٤ :تمد أبو الفضل كعلي البجاكم،حياء الكتب العربية ،القاىرة ،ط ّ.ُُٗٓ ،
دار ؼ
اٞترجا٘ب ،عبد القهر :أسرار الببلغةٖ ،تقيق٤ :تمود ٤تمد شاكر ،دار ا١تد٘ب ،جدة.ُُٗٗ ،اٞتزرم ،ضياء الدين أبن األثَت  :ا١تثل السائر ُب أدب الكاتب كالشاعرٖ ،تقيق  :أٛتد اٞتوُب ،دار الدفاعي،الرياض ،طِ.ُّٖٗ ،
-حسُت ،عبد الكرٙب ٤تمد  :كصية أيب ٘تاـ للبحًتم

االستناد كالتوثيق٣ ،تلة جامعة دمشق لآلداب كالعلوـ

اإلنسانية ،ـ(ُٗ) ،عدد (ّ.ََِّ ،)ْ+
اٟتصرم ،أبو إسحاؽ  :زىر اآلداب كٙتر األلبابٖ ،تقيق ٤ :تمد ٤تي الدين عبد اٟتميد ،دار اٞتيل ،بَتكت ،ط ْ،ََُٗ.
اٟتموم ،أبن حجة :خزانة األدب كغاية األدب ،دار القاموس اٟتديث ،بَتكت( ،د.ت).ا٠تفاجي ،أبن سناف :سر الفصاحةٖ ،تقيق  :عبد ا١تتعاؿ صعيدم ،مكتبة علي صبيح ،القاىرة.ُٗٔٗ ،الربداكم٤ ،تمود :الفن كالصفة ُب مذىب أيب ٘تاـ ،كا١تكتب اإلسبلمي ،دمشق.ُُٕٗ ،الشريشي ،أبو عباس :شرح مقامات اٟتريرمٖ ،تقيق ٤ :تمد أبو الفضل إبراىيم ،ا١تكتبة العصرية ،بَتكت.ُٖٗٗ ،شليب ،سعد إٝتاعيل :مقدمة الوطنية عن أيب ٘تاـ كا١تنسي ،مكتبة غريب ،الفجالة.ُٕٗٗ ،صاّب٤ ،تمود عبد الرحيم :فنوف النثر ُب األدب العباسي ،كزارة الثقافة ،األردف ،طُ.ُْٗٗ ،الطائي ،أبو ٘تاـ :ديواف أيب ٘تاـٖ ،تقيق ٤ :تي الدين صبحي ،دار صادر ،بَتكت ،طُ.ُٕٗٗ ،الطائي ،أبو ٘تاـ  :ديواف أيب ٘تاـ بشرح ا٠تطيب التربيزمٖ ،تقيق ٤ :تمد عبده عزاـ ،دار ا١تعارؼ ،مصر ،ط ِ،ُْٔٗ.
طبانة ،بدكم :دراسات ُب النقد األديب العريب ،دار الثقافة ،بَتكت.َُٗٔ ،طليمات ،غازم :األدب اٞتاىلي :قضاياه كأغراضو كأعبلمو ،دار الفكر ،دمشق ،طِ.َََِ ،العامرم ،لبيد بن ربيعة :ديواف لبيد بن ربيعةٖ ،تقيق ،عمر فاركؽ الطباع ،دار األرقم ،بَتكت ،ط ُ.ُٕٗٗ ،عبد اهلل٤ ،تمد حسن  :مقدمة ُب النقد األديب ،دار البحوث العلمية( ،د.ـ).ُٕٗٓ ،جمٌع الحقوق محفوظة لمركز
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العسكرم ،أبو ىبلؿ :الصناعية ،دار الكتب العا١تية ،بَتكت ،طُ.ُُٖ ،الفَتكز أبادم٣ ،تد الدين  :القاموس احمليطٖ ،تقيق  :مكتب ٖتقيق الًتاث ُب مؤسسة الرسالة ،مؤسسة الرسالة،بَتكت ،طٔ.ُٖٗٗ ،
القَتكا٘ب ،أبن رشيق  :العمدة ُب نقد الشعر ك٘تحيصوٖ ،تقيق  :عفيف نايف حاطوـ ،دار صادر ،بَتكت ،ط ّ،َََِ.
ا١تصرم ،أبن أيب األصبعٖ :ترير التحبَتٖ ،تقيق :حفٍت ٤تمد شرؼ ،كزارة األكقاؼ ،القاىرة.ُٗٗٓ ،ا١تصرمٚ ،تاؿ الدين أبو الفضل  :لساف العربٖ ،تقيق  :عامر أٛتد حيدر ،دار الكتب العلمية ،بَتكت ،ط ُ،ََِّ.
مطلوب ،أٛتد :معجم مصطلحات انقد العريب القدٙب ،مكتبة لبناف ناشركف ،لبناف ،ط ُ.ََُِ ،مغافرم ،أبو ٤تمد ع بد ا١تلك بن ىشاـ  :السَتة النبويةٖ ،تقيق  :عادؿ أٛتد عبد ا١توجود ،مكتبة العبيكات،الرياض ،طُ.ُٖٗٗ ،
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(األنساق اللغوٌة ومراٌا النص فً الخطاب الشعري اللٌبً)
دٌوان (غزة هامة ال تنحنً ) للشاعر راشد الزبٌر السنوسً نموذجا
الدكتورة صبحٌة عودة زعرب  /جامعة الزاوٌة – كلٌة اآلداب والعلوم – صبراته

ملخص
تطمح ىذه الدراسة إٔب اإلفادة من إ٧تازات اللسانيات اٟتديثة من خبلؿ منهج لسا٘ب مركب  ،آخذين ُب االعتبار اإلفادة من معطيات
األسلوبية اعتبارا من أف اللغة أنساؽ إشارية دالة .
بنيت ىذه الدراسة على أربعة ٤تاكر :
األكؿ – توزع مابُت :التوصيف
..كالعبلقة بُت عناكين النصوص كا١توضوعات البانية ٢تا .
كفيو كقفنا عند عناكين النصوص الشعرية  ،كالًتاكيب اللسانية البانية للموضوعات  ،كُب استقراء لتلك
العناكين ١تسنا أف الشاعر استمد موضوعاتو من عدة معاجم تنطوم على قضايا ٗتص فضاء لو خصوصيتو،
كقد أفصح ا١تنهج اإلحصائي عن ىيمنة معجم ا١تقاكمة على ا١توضوعات األخرل .
أما احملور الثا٘ب – ( العنواف الرئيسي كعبلقتو با٠ترب الشعرم )
كيتحدث عن اٟتوافز التأليفية كالواقعية كاٞتمالية اليت ٭تظى ُّا عنواف الديواف  ،حيث شكلت لفظة
الشعرية كالذم يرتبط ارتباطا عضكيا باألنساؽ اللغوية الصغرل القائمة على صياغة ا٠ترب كإخراجو .

(غزة) النسق األكرب للمجموعة

احملور الثالث  -االنزياح التصويرم كمرايا النص ُب ا٠تطاب الشعرم .
كفيو ٬تنح الشاعر إٔب ٣تموعة من االنزياحات التصويرية ا١تتعددة عن طريق القرائن التشبيهية كاالستعارية ،كالكنائية  ،كاإلراحة  ،كاؿنفي ،
كالتضاد  ،كااللتفات ،كالًتاسل  ،كالبلكعي ا١تتدفق ُب صراع داخلي ينم عن أزمة اٟتوار الفلسطيٍت  /الفلسطيٍت  ،كالفلسطيٍت /اإلسرائيلي
٢ ،تذا انتقى الشاعر بنية إيقاعية تدؿ على الثبات كاٞتمود كتتناسب مع الواقع الفلسطيٍت اآل٘ب .
كما أسقط الشاعر ٕتربتو اإلبد اعية على ٣تموعة من األلواف ا١تنتقاه  ،كأصبغها بدالالت نفسية كسياسية ُب سياؽ شعرم رامز  ،حيث
استأثر اللوف األٛتر باىتمامو ،كما يثَته من قتل كحصار ككحشية  ،كىي أجواء ال تبتعد كثَتا عما يعيشو اإلنساف الفلسطيٍت ُب غزة.
أما احملور الرابع – ( ٕتليات التناص ُب ا٠تطاب الشعرم )
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كيدرس أشكاؿ التناص كعناصره ا١تتعددة  ،كقد كجدناىا ُب التعالق الديٍت  ،كاألسطورم  ،كا١توركث الشعرم  ،كاستدعاء الشخصيات
الرافضة للخضوع كاالستسبلـ انسجاما مع عنواف الديواف ،كمقصدية الشاعر األيديولوجية  ،ك٦تا يلفت االنتباه اىتمامو بالتناص الديٍت
الذم ٭تمل قضايا ٗتص الصمود  ،كاالنتماء  .كا٢توية أمبل ُب خركج الذات الفلسطينية من مأزقها .

مقدمة:
من كاقع اىتمامنا با١تشهد الثقاُب اللييب تبُت لنا أف الشاعر اللييب ٓب يعد ذاتا غنائية معزكال عن العآب  ،بل أصبح عنصرا
فاعبل كمشاركا ُب أحداث تتجاكز اإلقليمية الضيقة إٔب آفاؽ كاسعة تبلمس قضايا مصَتية حية كآنية .
ك ٕتربة الشاعر اللييب ( راشد الزبَت السنوسي ) اإلبداعية ال ٗترج عن ىذا اإلطار  ،حيث اىتم بشعب – الفلسطيٍت -
ما زاؿ يناضل من أجل حقو ُب الوجود على أرضو ُب الوقت الذم شهدت فيو القضية الفلسطينية نكوصا كتراجعا ُب
ا١تستويُت العريب كالعا١تي .
من ىنا شكل ا٢تم الفلسطيٍت حافزا إبداعيا لشاعرنا ُب أكثر من موضع ،فصدر لو ديواف
(كىج االنتفاضة ) ٍ،ب ديواف ( غزة ىامة ال تنحٍت)  .كىو ا١تعٍت بالدراسة .

( رباعية حنظلة ) ،كديواف

ك١تا كانت الكتابة الشعرية اٟتديثة ٘تيل إٔب الًتميز كالتكثيف فقد اخًتنا منهجا لسانيا مركبا يسمح لنا ٔتحاكرة النص
كاستنطاؽ ٚتالياتو كٓتاصة األسلوبية حيث " تقوـ على دراسة النص ُب ذاتو بوصفو رسالة لغوية قبل كل شيء،
فتحاكؿ تفحص نسيجو اللغوم  ،كترمي إٔب ٘تكُت القارئ من إدراؾ انتظاـ خصائص األسلوب الفي إ دراكا نقديا مع
الوعي ٔتا ٖتققو تلك ا٠تصائص من غايات كظائفية  .كاليت من خبل٢تا ٯتكننا إدراؾ االنسجاـ بُت األنساؽ اللغوية اليت
ارتكز عليها الشاعر كبُت داللتها على أرض الواقع .
يقوؿ الباحث الفرنسي لوم التوسَت " :النص الذم ال يلتفت إٔب سياقو تشج رأسو دكف أف يدرم "
كنصوص ديواف ( غزة ىامة ال تنحٍت )
التأكيل كالداللة اليت يوفرىا السياؽ .

ال ٗترج عن ىذا اإلطار حيث ارتبط السياؽ ُب ا٠تطاب الشعرم بقضايا

ألف القصيدة ال تستمد ثراءىا من لغتها فحسب بل من بنيتها كما تولده من انزياحات تركيبية كتصويرية كإيقاعية  .كىنا
ال بد من اإلشارة إٔب أف ىذه الدراسة ستقف عند أىم األنساؽ اللغوية ا١تشكلة للنسق األكرب كعبلقة اٞتزء بالكل ُب

1

15ـ 2003 ،فرحاف بدرم اٟتريب  :األسلوبية ُب النقد العريب اٟتديث  ،بَتكت  ،ا١تؤسسة اٞتامعية ،

117 2ـ2002،دراج  :ذاكرة ا١تغلوبُت ُب ا٠تطاب الثقاُب الفلسطيٍت  ،الدار البيضاء ،ا١تركز الثقاُب العريب ،
راشد الزبَت السنوسي  :غزة ىامة ال تنحٍت  ،ط ، 3بنغازم ،ا١تؤسسة العامة للثقافة 2009،ـ
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ديواف غزة ىامة ال تنحٍت  .األمر الذم يثَت عدة تساؤالت  :كيف كظف الشاعر البنيات اللسانية إلقناع القارئ
برسالتو ؟ كمن أين استقى معلوماتو ؟ كىل اختزلت فلسطُت ُب مدينة غزة ؟ كىل ينتمي ىذا النوع من الشعر إٔب أدب
اٟتركب ؟
لئلجابة على ىذه التساؤالت كقفت ىذه الدراسة عند أىم احملاكر الفنية كالداللية اليت تكشف عن األنساؽ اللغوية
ككيفية توظيفها ٠تدمة السياؽ ا١تطلوب ُب ا٠تطاب الشعرم للديواف  ،كقد توزعت ىذه الد راسة على ثبلثة ٤تاكر :
أخذ المحور األول  :التوصيف والعالقة بين عناوين النصوص والموضوعات البانية لها
وتناول المحور الثاني  :العنوان الرئيسي وعالقتو بالخبر الشعري
وقدم المحور الثالث  :اونزياح التصويري ومرايا النص في الخطاب الشعري
أما المحور الرابع فيتحدث عن  :تجليات التناص في الخطاب الشعري
إلى جانب خاتمة فمصادر البحث ومراجعو .
المحور األول  -التوصيف :
يتألف ديواف (غزة ىامة ال تنحٍت ) من اثنيت عشرة قصيدة  ،تقع ُب ستُت صفحة من النوع ا١تتوسط  ،توزعت ما بُت
القصيدة ذات الشطرين  ،كالقصيدة ذات الشطر الواحد  .كىي على النحو التإب :
 غزة جرح ُب ا٠تاصرة
 ىذه غزة
 يا أرض غزة
 1ىي اٟترب 2القمة 3أقم صبلتك 4ستطردكف 5الطالع 6القضية 7بكم استعز الراعشوف 8عباد العجل 9-حديث الزيتونة
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ال ٮتفى على القارئ البصَت إدراؾ البنية الداللية ا١تتوارية خلف الصيغة اللسانية ا١تباشرة حيث أفصح كل عنواف من
عناكين النصوص عن البنية احملركة للخطاب الشعرم كاليت ترتبط ُب ٣تملها بالعنواف الرئيسي .
كىو النسق األكرب الذم تتربعم حولو األنساؽ اللغوية األخرل الصغرل

العالقة بين عناوين النصوص الشعرية والموضوعات البانية لها :انتقى الشاعر كحدات لسانية مأزكمة لعناكين نصوصو  ،تثَت اٞتدؿ ٦تا يدؿ على مقصدية الشاعر كمراميو
األيديولوجية  .كىنا تظهر أ٫تية الًتاكيب النحو ية اللسانية للعناكين كموضوعاهتا ا١تتصارعة كاليت تنصهر كلها ُب بوتقة
العنواف الرئيس للديواف .
كُب استقراء لعناكين النصوص السابقة نلمس أف الشاعر استمد موضوعاتو من عدة معاجم أ٫تها :
أوو – معجم الحرب :
برزت مصطلحات ىذا ا١تعجم ُب األلفاظ  ( :اَّرـ –الصواريخ – الدـ – أشبلء – ا١تدافع – الطلقات – اٞتمر ).
ظهرت ىذه األلفاظ كاضحة كجلية ُب القصائد التالية :
 1غزة جرح ُب ا٠تاصرة ص 13 :ص 17 :
 2ىذه غزةيا أرض غزة
3 1ىي اٟترب 2-بكم استعز الراعشوف

ص:
ص 25 :
ص 49 :

22

انيا – معجم اإلعالم :

كردت مصطلحات ىذا ا١تعجم ُب األلفاظ اآلتية  ( :الزيف – الدعاية – التصفية – السلعة – الشتات – الزعامات
– اإلذاعات )
هنضت ىذه األلفاظ ُب قصيدة :
 1القضية  ،ص 48 ، 46 ، 45 : 2القمة  ،ص 29 :الثا  -معجم المقاومة :
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نستدؿ على مصطلحات ىذا ا١تعجم ُب األلفاظ  ( :الكفاح – الثورة – الرياح – قساـ يا قساـ – الشهادة –
اإلرادة – الطموح – النَتاف – التصدم – اٞتحيم – األمل – الوعد )
توجد ىذه األلفاظ ُب القصائد التالية :
1234-

ىذه غزة ص 20 ، 17 :
يا أرض غزة ص 21 :
أقم صبلتك ص 35 :
ص 41 :
الطالع

ص 45 :
 5القضية 6حديث الزيتونة ص 55 :بالنظر إٔب الًتاكيب اللسانية ١تصطلحات ا١تعاجم السابقة ٯتكننا تسجيل ا١تبلحظات التالية :
 اعتمد الشاعر تقنية اإل٬تاز كاٞتمل االٝتية الدالة على الثبات كاٞتمود  ،كابتعد عن اٞتمل الفعلية الدالة على اٟتركةكالتغيَت .
 اخنزنت ا١توضوعات ٚتلة من االنزياحات اليت تتبلءـ مع احملموؿ اللفظي للسياؽ كٓتاصة إسناد كحدات لفظية بعينهاٗتتلف داللتها باختبلؼ الًتا كيب النحوية البانية للجملة من حيث التقدٙب كالتأخَت  ،كاٟتذؼ  ،كا١تزاكجة بُت ا٠ترب
كاإلنشاء  ،كتقنية االلتفات كاالنتقاؿ من صيغة إٔب أخرل بُت الضمائر الدالة على القهر كىي االكثر حضورا كبُت
الضمائر الدالة على ا١تقهور .
 -كشف ا١تنهج األسلويب اإلحصائي على غلبة معجم ا١تقاكمة بالنظر إٔب ا١تعاجم األخرل كحىت ال تكوف دراستناضربا من التنظَت ال بد من الوقوؼ أماـ سيميائية عنونة الديواف كعبلقتو با٠ترب الشعرم
المحور الثاني -العنوان الرئيسي وعالقتوبالخبر الشعري -
كنعٍت النسق األكرب الذم ٯتثل عنواف الديواف كعبلقتو باألنساؽ الصغرل اليت ٘تثل كحدات ا٠ترب ُب ا٠تطاب
الشعرم حيث هنض العنواف على بنية النفي – غزة ىامة ال تنحٍت – منذ البداية ليس ُب ا١تلفوظ اللسا٘ب ا١تباشر
فحسب ،كإ٪تا ُب حزمة االنزياحات اليت تتضمنو  .فالنفي يفيد امتناع ٖتقيق ا٠تربكحدكثو حيث انفتح على سيل
من الصفات ا١تتجذرة ُب ذاكرة القارئ عن الفضاء ا١تعٍت عرب العصور ا١تتتالية .
جمٌع الحقوق محفوظة لمركز

جٌل البحث العلمً © 2014

45

مجلة جيل الدراسات ألادبية والفكرية – العدد الثالث – أللو /سبتمبر 2014

كبذلك لعبت الصفة دكرا ىاما ُب الًتكيب اللسا٘ب على مستول ا١تفردة الدالة كنقيضها  ،فاال٨تناء من عدمو يرتبط
باالحتبلؿ كالتخلص منو .
كبذلك ٓب يكن اختيار الشاعر للعنواف ترفا أك صدفة  ،كإ٪تا كاف لضركرة فنية فرضتها ثقافتو كانتماءاتو الفكرية
كالسياسية كالدينية  .إف أركع ما ُب العنواف اعتماده بنية النفي لفعل لو داللتو ،ككأف العنواف يوحي بوجود ذاتُت :
األكٔب تستجيب لفعل اال٨تناء كاإلذعاف ٓب طالب اآلخر  .كالثانية تنفرد كتتميز عن بٍت جلدهتا بعدـ اال٨تنا ء كقبوؿ
شركط اآلخر.
كعلى ا األساس ،يقوـ العنواف على التفرد كاالختبلؼ كنفي التشابو ليتأسس منذ البداية على البنية التضادية الثنائية
اليت تثَت الكثَت من الغرابة كالدىشة  .كتطرح ٚتلة من التساؤالت اليت يصعب علينا ا٠توض ُب تفاصيلها  .دكف
اطبلعنا على مقومات ىذا التفرد كاالختبلؼ .
لقد أسقط الشاعر حرب غزة األخَتة على ٕتربتو الفنية ليبث من خبل٢تا آمالو كآالمو كرؤاه ٕتاه قضايا حساسة
كشائكة يصعب اٟتديث عنها مباشرة  .األمر الذم يثَت لدينا عدة تساؤالت :
ما عبلقة الشاعر بغزة ؟ كماذا يستطيع صاحب القلم أف يقدـ ٢تذا الفضاء اٞتغراُب احملدكد ؟ كما أ٫تية مدينة غزة ؟
ك١تاذا انسحب اٞتيش اإلسرائيلي من غزة دكف أف ينسحب من الضفة الغربية ؟ كما عبلقة غزة بفلسطُت ؟
تساؤالت تضع القارئ ُب كومة من التشويش كاإلرباؾ د كف أف يصل إٔب إجابة شافية كمانعة  .كلكن قبل اإلجابة
على ىذه التساؤالت نرل من ا١تفيد أف نقدـ نبذة ٥تتصرة عن مدينة غزة الفلسطينية لعل القارئ يستشف منها ما
٬تهلو عن ىذه ا١تدينة .
ىي مدينة عريقة  ،تقع جنوب فلسطُت  ،يسكنها قرابة ا١تليو٘ب نسمة ُب مساحة تبلغ
كىي األعلى نسبة كثافة سكانية ُب العآب .
عرفت بغزة ىاشم نسبة إٔب جد الرسوؿ عليو الصبلة كالسبلـ الذم دفن فيها

350000كيلو مًت مربع

 .كأصل الكلمة يعود إٔب جذكر

فينيقية ،كتعٍت القوة كا١تناعة  ،كقاؿ عنها ياقوت اٟتموم ُب معجم البلداف ( اغتز فبلف فبلف ) أم اختصو من بُت
أصدقائو  .إال أف االسم الغالب عليها ( غزة ىاشم )  .كقد تطلق على من يأخذ بثأره  .ككأف العنواف ٭تمل الفتو
إشارية ٓتصوصية ىذا الفضاء كأ٫تيتو  .أما كظيفة اإلسناد التوصيفي فتكمن ُب االنزياح الدالٕب لكلمة ( ىامة ) كُب
لساف العرب تعٍت الرأس  ،فيقاؿ فبل ف ىامة القوـ  ،أم سيدىم كرئيسهم .
كىذا يدفعنا إٔب القوؿ  ،إف آلية االستدعاء لفضاء غزة يقوـ على االنزياح التصويرم الدالٕب من خبلؿ التجسيد
كالتشخيص أم إظهار ا١تعنوم ُب صورة اٟتسي ،حيث جعل غزة إنسانا شا٥تا مرفوع الرأس نافيا عنو اال٨تناء كا١تذلة
للداللة علل األنفة كالكربياء .كىو انرياح استعارم حيث شبو غزة باإلنساف فحذؼ ا١تشبو كذكر أحد لوازمو كىو
( ا٢تامة ) ليؤدم كظيفة االستعارة ا١تكنية  ،كىنا يسقط الشاعر ٤تور التأليف على ٤تور االختيار  ،ليعلن بأف
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الشعب الفلسطيٍت ُب غزة ال ٯتكن أف تنحٍت لو جبهة  ،كالٯتك ف أف يعيش ذليبل ألنو أجرب سلطات االحتبلؿ
اإلسرائيلي على الرحيل من غزة عندما اختار إتاه ا١تقاكمة .
كعلى ىذا األساس " فشهرة الصيغة االستدعائية ا١تستخدمة سواء كانت اٝتا مباشرا أك لقبا أك كنية كتوافقها الفٍت مع
كحدات السياؽ ىي ا٠تطوة األكٔب على طريق ٧تاح أم تكظيف فٍت " .
كىنا نستطيع القوؿ  ،إف البنيات الكربل كالصغرل تتمازج كتتواشج ُب سياقات ٥تتلفة من خبلؿ بنية التشخيص
إٯتانا من أف " الوظيفة األساسية للتشخيص تعُت الشاعر على أف يسقط آالمو كآمالو على ما حولو من مظاىر
الطبيعة بفصو٢تا  ،فالشاعر عامة ينطلق من ذاتو  ،كينتقي ٦تا حولو ما يعزز ىذه الذات كما يؤكد إحساساهتا  ،كمن
ىنا يكوف التشخيص صورة لآلماؿ كا١تخاكؼ كاألحزاف منعكسة على األشياء كاألحياء ُب ىذا الكوف " .
يتضح ذلك جليا ُب اٟتوافز اٞتمالية كالتأليفية كالواقعية اليت ٭تظى ُّا العنواف  ،كاليت نفك ُّا شفرة الًتكيب
االنزياحي الذم يتضمنو  ،حيث شكلت كلمة ( غزة ) النسق األكربَّموعة من األنساؽ الصغرل اليت تربعمت
على جسد اَّموعة الشعرية  ،كلكي تتضح األمور بصورة جلية سنعرض ا١تشاىد الشعرية اليت تفسر لنا فكرة العنواف
كىي على النحو التإب :
يغل مراثيو قيد ا١تعابر
 1غزة صحوة شعب عريق ى 2-غزة صوت إذا ما عبل صداه ٬توؿ بكل ا١تنابر

 3غزة خط الدفاع األخَت عن القدس ٬تمر ُب صدر ثائر 4غزة لو خطفوا حلمها ستسقط إذاؾ كل اٟتواجز 5غزة لن ٮتنقوا فجرىا كلن ينزلوه ظبلؿ ا١تقابر 6-ىذه غزة ٢تا كل يوـ

باذؿ كفو ندل كانشراح

 7-عزكس تزؼ ُب موكب اَّد

عليها من الدماء كشاح

 8-يا أرض غزة قد كساؾ

البذؿ ثوب األرجواف

 9-كفوؽ غزة من بُت الركاـ صحا

فجر قدمي على اسم اهلل صعدا

 10غزة طلقة ٭تفظ سرىا اَّاىدكف 11ال تنحٍت ذليلة كلن يلفها السكوفأٛتد ٣تاىد:أشكاؿ التناص الشعرم  ،القاىرة ،ا٢تيئة ا١تصرية العامة 1998 ،ـ،ص388:
2

39ـ،ص1998 :كجداف عبد اإللو الصايغ  :الصورة البيانية ُب النص النسائي اإلماراٌب ،القاىرة ،الدار ا١تصرية اللبنانية ،
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 12يشمخ ُب غزة مرىوبآ 13ب ٖتن غزة ىامة أبدا 14-أنا ىذه الزيتونة

المحور الثالث  -اونزياح التصويري ومرايا النص :
كنعٍت أف األلفاظ عندما ٗترج عن ٪تطها العادم ا١تألوؼ تدخل ُب ٣تاؿ االنزياح ،كىذا النوع من ا النزياح يستند
على الصور البيانية بأشكا٢تا ا١تختلفة موضحا عبلقتها با١ترجعي  .كبالرجوع إٔب ٘تفصبلت الصور البيانية ٧تد أف ٥تياؿ
الشاعر استثمر االنزياح التصويرم ُب سياقات متنوعة  ،حيث كاف التشبيو البليغ ىواألكثر داللة ُب اَّموعة الشعرية
 ،كقد عده الببلغيوف أ على مراتب التشبيو  ،كتفنن الشاعر ُب بناء الصورة الشبهية كاستنهاضها ُب صور اٟتواس
مثل  :الصورة السمعية ( غزة صوت  ،صحوة  ،غزة طلقة )  ،كالصورة البصرية ( ىذه غزة  ،عركس تزؼ  ،ال تنحٍت
 ،ىامة ) كالصورة اللمسية ( باذؿ كفو ندل  ،لن ٮتنقوا فجرىا  ،لن يلفها السككف ) .
كإذا تأملنا الصور الشعرية السابقة فسنجدىا ترتبط بالصورة الشبهية الكربل للعنواف كتكشف عن ٤تتواه حيث يتحرؾ
ا١تخياؿ التشخيصي فيبث اٟتياة اإلنسانية ُب ا١تهاد اٞتغراُب فتطل علينا مدينة غزة ُب صورة إنساف شامخ عظيم
الشأف ٖتت سلطة االنزياح الكنائي عن طرم ؽ ٕتسيد ا١تعنويات فنقرأ مثبل  :ىذه غزة ٢تا كل يوـ باذؿ كفو ندل
كانشراح  ،عركس تزؼ ُب موكب اَّد  ،كسااؾ البذؿ ثوب األرجواف ) كإذا تأملنا األنساؽ اللسانية السابقة نلمس أف
ا١تشاىد الشعرية السابقة قامت على التشخيص  ،فالباذؿ ىو الشخص كثَت العطاء كالسخاء لكن ا لشاعر أنسن
( كساؾ ثوب
ا١تكاف كجعلو مًتعا باٟتياة كاٟتب كاٞتماؿ  ،كُب موضع آخر للتشخيص تربز الصورة الكنائية ُب
األرجواف ) فكلمة األرجواف تعٍت الثوب األٛتر الذم ال يلبسو إال ذكم ا١تقاـ الرفيع العإب كا١تبلبس ال تستخدـ إال
لئلنساف لكن األنساؽ اللغوية انزاحت عن ا١تعٌت ا١تألوؼ إٔب اَّازم ُب تشبيو غزة كىي تلبس أحلى حلة ٢تا
بالعركس اليت تتمظهر ُب صورة تسحر الناظرين ّتما٢تا ،فالقرائن الكنائية تشي بعركس ال ٭تظى ُّا إال النببلء
كاألخيار ،كبقراءة تأكيلية لكلمة (عركس) ىنا ٧تدىا تتجاكز معناىا ا١تعجمي إٔب الدالٕب ،إهنا عركس من نوع خاص،
مهرىا الشهداء كالدـ كفراؽ األحبة كاألعزاء إهنا ( الوطن .).كلعلك تبلحظ تآزر اللوف الصريح ( األٛتر )
كالضمٍت (األرجواف ) كي يعطيا اللوحة الشعرية لوهنا الغالب عليها كالذم يؤدم الغرض ا١تطلوب  . .فنقرأ :
"عركس تزؼ ُب موكب اَّد عليها من الدماء كشاح .
كُب موضع آخر يصرح الشاعر قائبل :
يا أرض غزة قد كساؾ
1

البذؿ ثوب األرجواف " .

17الديواف:ص:
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يساىم اللوف األٛتر ُب تعزيز بنية التضاد ما بُت إ٭تاءاتو الرامزة إٔب البهجة كاألفراح  ،كما بُت الوحشية كالدماء ال
سيما إذا كرد ُب إطار الصورة التشبيهية أك الصورة االستعارية أك الصورة الكنائية اليت تتضمنها صيغة االنزياح اللغوم .
كتتوأب االنزياحات فنقرأ  :غزة جرح ُب ا٠تاصرة  .كىي صورة كنائية عن الشعور با٢تزٯتة كاالنكسار ٦تا يشي بصورة
عكسية ١تفاخر غزة اليت اسًتسل الشاعر ُب تعددىا من قبل ،بيد أف ٕتاكز ىذه اٟتالة يظل قائما  ،كيرتبط ْتضور
مقومات ىذا التجاكز  .إف الشاعر يريد أف يقوؿ إف اال٨تنإء كالذؿ كا١تو انة اليكوف إال ُب عهد االحتبلؿ  .كعدـ
اال٨تناء كلوازمو ال يكوف إال بالتحرر من االحتبلؿ .
ُّذا ا١تعٌت يبٍت الشاعر ٣تموعتو الشعرية على بنية ثنائية تضادية ٗتنزؿ ا١تشاىد الفنية السابقة ُب الصراع بُت اٟترب
\ كالسبلـ  ،اٞتماؿ \ كالقبح  ،كا١توت \ اٟتياة.
كىكذا منح التشخيص االستعارم لكل من العنواف الذم ٯتثل النسق األكرب كاستهبلالت النصوص السابقة اليت ٘تثل
األنساؽ الصغرل كاٟتياة اإلنسانية الكرٯتة.
كال يغيب عن ذىن الشاعر أف يلفت االنتباه إٔب ٘تفصبلت اختيارىذا الفضاء كاإلشارة إليو ُب قولو :
"ىي اٟترب قد سعركا نارىا لتخنق أحبلـ شعب أثَتة "
"فقتل النساء كذبح الشيوخ تثَت ُّم شهوات أسَتة "
"١تاذا تباغثنا اٟترب دكما كنبقى الضحايا ؟ "
"كٯتضي األعزاء من بيننا ٭تصدكف الرزايا "
"١تاذا نكوف الضعاؼ األذالء ٖتبطنا سقطات النوايا ؟ "
ال ٮتاؿ على القارئ البصَت إدراؾ اٟتس ا١تأساكم ُب ا١تقاطع الشعرية السابقة ،كاختيار إيقاعا موسيقيا يتناسب مع
الواقع على أرض غزة ،كىو حرؼ األلف ا١تمدكدة الساكنو لنفث اآلىات الواحدة تلو األخرل من ناحية ،كمبلءمة
السكوف الذم يًتؾ ُب النفس أحيانا إحساسا بالًت اخي كاالفتقار إٔب الفاعلُت  ،كيشي باال٨تباس كالتفجَت معا من
ناحية أخرل  ،ككأنو يوحي ببنية التضاد اليت اعتمدىا الشاعر بُت اال٨تباس \ كالتحرر .

22 1نفسو:ص:
 25 2الديواف:ص:
3ص.ف
26 4الديواف:
5ص.ف
6
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ىذا كيكثر الشاعر من الوحدة الطلبية اآلمرة اليت ٖتث ا١تخاطب على التنبيو كاليقظة كاالىتماـ ٔتوضوع الكبلـ ،كاليت
معقبها النداء الداؿ على التنبيوٍ ،ب يسأؿ كينادم كيأمر بصيغة استفهامية تنم عن توتره كقلقلو ،معززا إيقاع
السكوف الثابت ليكوف ركيا ينسجم مع تأكىو كتوجعو من العمبلء كالفاسدين ٤تذرا كمتوعدا كما ُب قولو :
"ابصق على النذؿ اٞتباف كاقذؼ بو ُب البلمكاف " ( )1
"ابرأ من ا١تتعاكنيُت الراكعيُت بكل آيو"( )2
"البائعُت ضمائرىم لعدكىم بيع ا٢تواف "( )3
"فاقتل كحطم كل قائمة ُب أرضنا كاستجلب ا٢تلعا "( )4
"كاطلق جنونك من معاقلو كتعقب اٟتلم الذم طلعا "( )5
"ياأيها الشرفاء الذين ٘تنوا الشهاده"( )6
"خذكا حذركم كانفركا ُب ثبات"( )7
ىكذا يضع الشاعر أمامو أىدافا إنسانية سامية يعرب من خبل٢تا بالصورة البيانية كالتكرار ،كالتقدٙب كالتأخَت ،كالتضاد،
كالضمائر ،كاأللواف استنادا إٔب دكر الكلمة الشعرية الفاعلة كا١تؤثرة ُب خلق عآب أكثر عدالة .
كىذا يدفعنا إٔب القوؿ " إف ا١تيزة الكربل للمبدع على غَته من الناس عندما يتعسو شيء كيصيبو بالبؤس كالشقاء،
يستطيع أف يضع األمر كلو ُب نص إبداعي ٭تصل على قسط مدىش من الراحة كا٢تدكء " ( )8
الذم يشعر بو ٕتاه القضايا اليت
كُب اعتقادنا أف الشاعر ٓب يستطع التخلص من أجواء اليأس كالقنوط كالقلق
يطرحها ،كال ٬تد حرجا ُب اإلفصاح عن عجزه ٟتلها  ،يتضح ذلك جليا ُب ٘تفصل الزمة يفتتح ُّا النص الشعرم،
كتتكرر ُب أكثر من نص ،ك٘تثل الوحدة الفاعلة ُب ا١تشهد الشعرم كا١تتحكمة ُب بنيتو .
كىي عبارة  " :و جديد لدي ألعلنو اآلن ما بينكم " ُب ظل ىذا القوؿ تتعزز دالالت السكوف كالثبات ا١ترتبطة
باليأس كوهنا أٝتاء كليست أفعاؿ تفتقر إٔب الفاعلُت  ،كٓتاصة حينما يربط الشاعر ا١تكاف بالزماف ُب اللفظة الدالة

 -1ص.ف
-2ص.ف
-3ص.ف
-4الديواف:ص56 :
-5ص.ف
-6الديوافْٓ:
-7ص.ف
 8كجداف عبد اإللو الصايغ :مرجع سابق ،ص36:1
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(اآلف ) على اللحظة اٟتاضرة اآلنية اليت تعيشها غزة اؿيوـ لتشتد كطأتو على اإلنساف الفلسطيٍت ،كيظل ٤تاصرا
كمقموعا ،كتظل القضية الفلسطينية بعيدا عن االىتماـ كاألنظار ،كىي الصورة الواقعية للحياة اليومية بقسوهتا ُب
الزماف كا١تكاف معا .

المحور الرابع  -تجليات التناص في الخطاب الشعري :
يندرج ُب ىذا اإلطار التفاعل كالتعالق بُت النص الشعرم كا١توركث الثقاُب ،كقد اٗتذ أشكاال متعددة كجدناىا ُب
التعالق الديٍت كاألسطورم كا١توركث الشعيب كالشعر العريب القدٙب ٣،تسدا ُب صورة بيانية إ٭تائية رامزة من خبلؿ
كأْتت أ كردٌب ١تن رضعا ستظل ىذم األرض حاضنيت
قصيدة حديث الزيتونة  " :قالت إذا شظيتٍت مزعا
كأثَت ُب أحبلمك الفزعا
أنا ىذه الزيتونة اختزنت
ُب جذرم انغرست مطا٤تهم

تاريخ من ضحى كمن زرعا
كبأذرعي غطيت من ىجعا " .

ٚتع الشاعر بُت ثبوت الزيتونة كرسوخها كبُت ٕتذراإلنساف الفلسطيٍت على أرضو كعقد الصلة بُت ا١تشبو ( الذات )
كبُت ا١تشبو بو ( الزيتونة ) كٓب يذكر كجو الشبو علنا كإ٪تا جعلو ضمنا يستنتجو القارئ كقد أ١تح ٢تذا اٞتامع ُب قولو :
إذا شظيتٍت – ستظل ىذم األرض حاضنيت – اختزنت تاريخ – ُب جذرم مطا٤تهم  .أم أهنا راسخة كثابتة مهما
تعرضت لو من مؤامرات  ،كحصار  ،كقتل كضرب...إْب .
فشجرة الزيتوف ثالوث اٟتب كالعطاء كا٠تَت  ،ككما تنبت األرض شجرة الزيتوف تنبت ا١ترأة طفلها  .فهي تشًتؾ مع
ا١ترأة ُب العطاء كاإلنتاج  ،كُّذايكوف اإلنساف الفلسطيٍت متوحدا بالزيتونة ُب جسد كاحد تشاطره السعادة
كالشقاء كتتماثل معو ُب مواجهة ظلم االحتبلؿ لتصبح اٟتاضنة كاٟتامية كا١تلجأ  ،كٗتتزف التاريخ كاٟتزف كاألحبلـ
كالطموح كالصرب .
تقوؿ إحدل األساطَت عن شجرة الزيتوف أنو عندما توُب الرسوؿ عليو السبلـ خبلصتها أنو ٝتع دكم ىائل بُت
األشجار كتبُت أنو صادر من أشجار الزيتوف اليت انفجر قلبها كيبس من شدة اٟتزف على كفاة الرسوؿ عليو الصبلة
 .كما
كالسبلـ .كمن الفلكلور أف اٟتمامة عادت إٔب سيدنا نوح بغصن الزيتوف فأصبح رمزا للسبلـ كالسعادة
ذكرت التوراة من الفلكلور أيضا " أف مؤ٘ترا انعقد ُب فلسطُت لؤلشجار فاعًتفت نباتات فلسطُت كل ىا بسيادة
شجرة الزيتوف " .
1

55الديواف:ص

نقبل عن فيحاء عبد ا٢تادم ٪ :تاذج ا١ترأة البطل ُب الركاية الفلسطينية  ،القاىرة ،ا٢تيئة ا١تصرية العامة 1997 ،ـ  ،ص45 :
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كتظل الداللة األساسية لشجرة الزيتوف ىي الصمود كاألصالة كالسبلـ كاالرتباط باألرض لقد استثمر الشاعرىذه
الدالالت اليت تضاىي كجود اإلنساف الفلسطيٍت كىويتو على أرضو  ،كبٌت عليها ا٠تطاب الشعرم فنيا ،فأنسن شجرة
الزيتوف كجعلها ذاتا ناطقة بدءا بالعنواف ُ .ب عبارة ( حديث الزيتونة ) .
يتجلى ذلك ُب اٟتضور ا١تكثف لفعل القوؿ احملرؾ لسَتكرة األنا  ،لذا تتمركز األنا كتأخذ على عاتقها زماـ اٟتديث
بضمَت ا١تتكلم عن طريق سيل من التداعي اٟتر ُب حوار مونولوجي من طرؼ كاحد  ،تعرؼ عن نفسها بنفسها،
كٖتاكر نفسها بنفسها دكف أف ٕتد طرفا آخر يستمع إليها ٦ ،تا يفاقم من أزمة األنا كتوترىا لتلوؾ معاناهتا كحيدة
دكف أثر يذكر،
كىو ما يدؿ داللة كاضحة على أزمة اٟتوار الفلسطيٍت \ الفلسطيٍت من ناحية  ،كالفلسطيٍت \ اإلسرائيلي من
ناحية أخرل  .كلكن ما يلفت االنتباه استخداـ اسم اإلشارة بعد ضمَت األنا لئلشارة إٔب انتقاء زيتونة ٤تددة
بعينها دكف غَتىا  ( ،أنا ىذه الزيتونة ) ٦تا ٬تعل ا لتوتر كالقلق ركيزة األنا األكٔب ُب ا٠تطاب الشعرم ٢ ،تذا ٧تدىا
تأمر كتسأؿ بنربة انفعالية كفوقية حادة منتقلة من مرحلة التعريف إٔب مرحلة التكليف باستخداـ ٚتلة من األفعاؿ
اٟتركية الدالة على تنامي الصراع كتوتره  (َ :اقتل  ،كحطم  ،كاستجلب  ،كأطلق ،كتعقب ،شق  ،طارد ) .
٧تد ىنا غلبة أسلوب ا٠تطاب ا١تفرد ككأف كل قارئ ٢تذه القصيدة يتصور أف ا٠تطاب موجو إليو ،أك أف الذات
أدركت عقم اٟتوار الذاٌب فتخرج من عزلتها لتوجو خطاُّا إٔب اآلخرين ،كىي تقنية فنية ىادفة ٕتعل مقصدية الشاعر
أكثر كضوحا كببلغة ُب أقصر مسافة  .كؿعل ا١تقاـ ىنا يستدعي كثرة األفعاؿ اٟتركية اآلمرة ا١تنوطة بالغضب كاالنفعاؿ
كسط استسبلـ الناس  ،كيأس الزيتونة من الذين رضوا ْتياة الذؿ كا٢تواف كتراخوا عن فعل ا١تقاكمة .
من ىذا ا١تنطلق جعلت الزيتونة طلب اٟترية كالتحرر كعدـ اال٨تناء لآلخر مشركطا ٔتقوما
(ا١تقاكمة) ،كىي رسالة كاضحة يعرب عنها الشاعر ُب قولو :
"كالضوء إف ىبت مواكبو

تو كعى رأسها

شق اٞتدار كطارد البدعا " .

ك١تا كاف التناص نسيجا من اإلحاالت السابقة كا١تعاصرة فإننا ٪تيل إٔب ا١تتعاليات النصية اليت عرفها (جَتار جينييت)
ما ٬تعل النص ُب عبلقة ظاىرة أك خفية مع نصوص أخرل  .يتمثل ىذا ا١تعٌت ُب إحالة البيت السابق كتعالقو مع
بيت الشاعر أيب ٘تاـ كقولو :
"السيف أصدؽ أنباء من الكتب

ُب حده اٟتد بُت اٞتد كاللعب "

أىم ما نبلحظو ُب بنية التناص أنو يقوـ على تناص التخالف كالتآلف معا بُت ا١تاضي كاٟتاضر ،فإذا كاف أبو ٘تاـ
يشيد بالقوة كالسخرية من كبلـ ا١تنجمُت ٟتسم الصراع بُت العرب كالركـ  ،فإف شاعرنا أيضا جعل ا١تقاكمة ىي
الفيصل بُت اٟتقيقة كزيف ا١تزاعم اإلسرائيلية ٟتسم الصراع الفلسطيٍت \ اإلسرائيلي كقد جعل االنتصار مشركطا
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باإلرادة كاإلٯتاف بالنصر ،لذلك جاء ا١تتناص الشعرم ُب تفاعلو بصورة كاضحة ُب لفظة ( البدعا) ،كما يتفاعل البيت
البلحق بالبيت السابق ُب تناص ا١تفارقة ،كاستجابة ا١تعتصم باهلل لنداء امرأة عربية لطمها أحد جنود الركـ ُب ا١تاضي
ُ ،ب الوقت الذم يناضل فيو الشعب الفلسطيٍت االحتبل ؿ اإلسرائيلي كحيدا ُب اٟتاضر ٦ .تا يدؿ على أف أ٫تية
التناص تكمن ُب اإل٭تاء كالًتميز اليت تقوـ عليها العبلقة بُت الدالالت اٟتاضرة ،كتتمثل ُب االحتبلؿ اإلسرائيلي،
كالدالالت الغائبة ا١تتمثلة ُب احتبلؿ الركـ لببلد الشاـ كقصيدة فتح عمورية أليب ٘تاـ  ،كقد جاء ا لتفاعل ُب اقتباس
البيت األخَت من قصيدة حديث الزيتونة كالكلمة األخَتة من الشطر الثا٘ب للبيت  ،كمن ا١تعٌت الدالٕب الذم تضمنو
ا١تتناص الشعرم ُب مشهد كصياغة فنية جديدة تتقاطع معو لغويا كدالليا ٖتيل مباشرة إٔب قصيدة أيب ٘تاـ كأحداثها
كفق سياؽ جديد ينسجم مع األ حداث اٞتارية على أرض فلسطُت كٓتاصة مدينة غزة  ،كينم عن نقد الذع للوضع
الراىن  .إف التفاعل مع ا١توركث كا١تعاصر الشعرم منح ٕتربة شاعرنا ٕتديدا كإثراء عرب قراءة حداثية كمتطورة لو ،كمع
إٯتاننا ٓتصوصية كل نص من النصوص كاألرضية اليت يوفرىا السياؽ فقد الحظنا أ ف تناص ا١توركث كاف أكثر ىيمنة
على ا٠تطاب الشعرم السنوسي .
كىكذا ارتكز التناص على البناء الداخلي كا٠تارجي لبيت أيب ٘تاـ  ،كاتسع ُب داللتو ليستوعب ا١تاضي كاٟتاضر معا
(كلمات
بدءا بالعنواف  .كليس من قبيل الصدفة أف يتناص شاعرنا أيضا مع قصيدة الشاعر أمل دنقل
سبارتاكوس األخَتة) ٥تاطبا القيصر ُب قولو ":كجبهيت با١توت ٤تنية ألنٍت ٓب أحنها حية "
لك أف تقارف التعالق بُت ىذا البيت كبُت عنواف الديواف ( غزة ىامة ال تنحٍت ) كٓتاصة داللة اال٨تناء اليت تثَت
الكثَت من التساؤالت حوؿ ارتباط السنوسي فكريا ككجدانيا كفنيا بشعراء الثورة كالرفض كالتمرد على الواقع سواء ُب
ا١تاضي أكاٟتاضر ٔتا ينسجم مع موقفو الرافض لبلستسبلـ كا٠تنوع ،كىي ُب ٣تملها تلقي بظبل٢تا على الواقع العريب
بعامة كالفلسطيٍت ٓتاصة للخركج من سكونية ا١توقف اٟتإب كاستنهاض ا٢تمم للخركج منو .
.نستخلص ٦تا سبق أف التفاعل النصي بإيقاعو ا١تتكرر شكل الزمة منتظمة تربعمت على جل نصوص ا٠تطاب
الشعرم ،كىي البنية احملورية الكربل اليت ٘تحورت حو٢تا ٘تفصبلت البنيات الصغرل األخرل ُب موضوعات ا١تنت
الشعرم ،ليفصح لنا كل موضوع عن حكايتو اليت ارتبطت ارتباط ا عضويا بالعنواف ،كفسرت لنا الكثَت من ٣تاىلو .
لذلك سيظل التناص منفتحا على القراءات اٞتديدة كالتأكيبلت ا١تتعددة ،كمادة ثرية لكشف ٚتاليات الصيغة
اللسانية كاالنزياحات اللغوية ا١تشفرة  .إلزاحة الستار عن القضايا الشائكة ك اٟتقيقة ا١تطموسة .
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الخاتمة :
ُب ختاـ ىذه الدراسة ٯتكن استخبلص النقاط التالية :
 1انتقت الدراسة ٤تاكر بعينها دكف سواىا لدكرىا الفاعل ُب الكشف عن صياغة األنساؽ اللغوية الًتكيبيةكاالنزياحية  ،لذلك استأثر ٤تور العبلقة بُت عناكين النصوص الشعرية ك ا١توضوعات البانية ٢تا باىتماـ الشاعر  ،حيث
ارتبط كل موضوع ْتكايتو ارتباطا عضويا بالعنواف الرئيسي  ،كفسر لنا الكثَت من ٣تاىلو  .كمثلو التشخيص كالتجسيد
كالتأكيل كالًتميز كاللوف  ،للكشف عن قضايا إنسانية حية كآنية ٗتص ا٢توية كالوطن كاالنتماء .
 2منح االنزماح االستعارم النسق األكرب  ،كاألنساؽ الصغرل البحث عن ٕتاكز الشعور با٢تزٯتة كاالنكسار معززارؤيتو بإيقاع السكوف كالثبات ليكوف ركيا ينسجم مع تأكىو كتوجعو  ،كاالفتقار إٔب الفاعلُت .
 3التفاعل مع الشعر ا١توركث كا١تعاصر منح ٕتربة الشاعر إثراء كٕتديدا عرب قراءة جديدة كمتطورة  ،كقد الحظنا أفتناص ا١توركث ىو األكثر حضورا ُب ا٠تطاب الشعرم  .لذا سيظل التناص مادة ثرية لكشف ٚتاليات الصيغة
اللسانية كاالنزياحات اللغوية ا١تشفرة إلزالة الستار عن القضايا الشائكة  ،كاٟتقيقة ا١تطموسة .
٤ 4تاكلة الشاعر رسم صورة مثالية لفصيل فلسطيٍت بعينو ٓب يكن صدفة  ،كإ٪تا لضركرة فنية فرضتها عليو ثقافتوكانتماءاتو الفكرية كالسياسية كالدينبة  ،لذلك أكثر من النربة الطلبية اآلمرة ذات الصبغة ا٠تطابية العقبلنية اليت ٖتث
على النصح كاليقظة ،كالتمسك با١تقاكمة ب الرغم من عدـ االستعداد ١تقوماهتا  ،كىي رؤية خطابية ٪تطية ظل
الشاعر أسَتىا .
ٓ 5ب يستطع الشاعر التخلص من أجواء اليأس كالقنوط الذم يشعر بو ٕتاه القضايا اليت يطرحها ،كٓب ٬تد حرجا ُباإلفصاح عن عجزهٕ ،تلى ذلك ُب اٟتوار الداخلي  ،كالتكرار  ،كالتقدٙب كالت أخَت  ،كالتضاد ك٣تموعة من األساليب
الفنية اليت تشي بالقهر كاالضطهاد كالصمت كالتواطؤ .
 6استطاع الشاعر راشد الزبَت السنوسي اخًتاؽ ا١تسافات كالقارات ليسلط الضوء على اٟترب اإلسرائيلية علىمدينة غزة ُب خطاب شعرم متميز قل من يتعرض ٢تا .
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مصادر البحث ومراجعو.
أوو -المصادر :
 1-راشد الزبَت السنوسي  :غزة ىامة ال تنحٍت  ،ط ، 2بنغازم ،ا١تؤسسة العامة للثقافة 2009 ،ـ

ثانيا –ا١تراجع :
 1أٛتد ٣تاىد  :أشكاؿ التناص الشعرم  ،القاىرة  ،ا٢تيئة ا١تصرية العامة 1998 ،ـ 2عبداهلل السمطي ٕ :تليات الشعرية ٣،تلة فصوؿ ا١تصرية  ،مج ، 12ع1992 ،2ـ 3علي جعفر اٟتبلؽ  :الداللة ا١ترئية ٣ ،تلة فصوؿ ا١تصرية  ،مج،15ع1996 ،3ـ 4فرحاف بدرم حريب  :األسلوبية ُب النقد العريب اٟتديث  ،بَتكت  ،ا١تؤسسة اٞتامعية 2003،ـ 5فيحاء عبد ا٢تادم ٪ :تاذج ا١ترأة البطل ُب الركاية الفلسطينية  ،القاىرة  ،ا٢تيئة ا١تصرية العامة،1997ـ
 6كجداف عبد اإللو الصايغ  :الصورة البيانية ُب النص النسائي اإلماراٌب  ،القاىرة  ،الدار ا١تصريةاللبنانية1998 ،ـ
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األنا واآلخر في شعر محمود درويـ ـ ــش
قصيدة مديح الظل العالي أنموذجا
أ.سماح بن خروف/جامعة برج بوعرٌرٌج

ملخص
لطا١تا اعترب الشعر كعاء يستجمع شظايا األٓب كاٟتنُت ،كيرسل عرب صوره ا١تتباينة آىات الشجوف كغصص الرزايا ،كذؿؾ حاؿ العديد
من الشعراء الذين صاركا يتجرعوف األحزاف عرب كلمات جر٭تة تشدك ٔتوسيقى اٟتسرة ما أٓب ُّم من مفارقات استدعت ىي األخرل تتابع
اإليقاعات ا١تعاتبة لغدر السنُت ،ك القلم السائل بدماء األبرياء جعل الشاعر ٤تمود دركيش ٯتتطيو ركبا ١تواساهتم كتعزيتهم كنعي القل كب
ا١تليئة بالزفرات ا١تقموعة ،إنو الشاعر األيب الذم ناىض اآلخر بكل ما امتلك من ملكات ميٌزت نظمو عن غَته من الشعراء.
كقد فطر اإلنساف على التأثر ٔتبلبسات العصر كٓتاصة الشاعر الفناف الذم خالف البشر العاديُت ُب شدة انفعالو كمصاحبة
اٟتوادث ألف رىافة اٟتس قد فرضت عليو ىذا التماىي مع التأزمات كفقا ١تا تقتضيو خ برتو الشعورية .خدمة للذكؽ العاـ كقد اجتهد
دركيش على أف توائم نتاجاتو الشعرية الذكؽ العريب كإف كلٌفو األمر العودة إٔب الًتاث إلبراز مدل حضور التجربة اإلنسانية كٔتختلف

أبعادىا "فتعامل مع التراث باستغالل المادة األسطورية والرموز والشخصيات والمواقف اإلنسانية

الغنية بالدولة والمغزى فهو

سلسلة من التراث اإلنساني الشعري خالل ىذا الترابخ المعنوي بين رؤية الشاعر المعاصر و ل التراث

"ُ ،حىت يسمو ٓتطابو

الشعرم إٔب أفق أرحب تستفحل معها األحاسيس كتدخل عآب التاريخ ٔتا ىو ذاكرة ٚتاعية تسعى إٔب حفظ الوقائع ا١تهمة بغية تشكي ؿ
سجل يعود إليو ا١ترء ليفيد من خربات سابقيو.
كبذلك يصبح ا١تنطلق إنسانيا من أجل اإلنساف كُّذا تستنطق خبايا النفس على الصعيد الباطٍت كيكشف ا١تسكوت عنو على الصعيد
ا٠تارجي كىذا ما فعلو ٤تمود دركيش الذم ساير معاناة األنا ككابد ظلم اآلخر بقلمو ،كنتاجو الشعرم ا١تفعم بالًتنيمات األليمة ا١تتفائلة ُب
اآلف نفسو.

الكلمات المفتاحية للبحث :
سَتة الشاعر ٤تمود دركيش الذاتية ،كمدل تعالقها بتشكيلو األديب كُب شعره ٓتاصة .األٓب كشعور كحَتات األنا التائهة ُب قصيدة مديح الظل العإب ،كالقتل الرمزم لآلخر احملتل .-حقيقة الصراع بُت األنا الفلسطينية كاآلخر الصهيو٘ب ،كمدل إسهاـ الصورة الشعرية ُب إبراز اٞتدؿ .

 . .عز الدين إٝتاعيل ،الشعر العريب ا١تعاصر ،قضاياه كظواىره كظواىره الفنية كا١تعنوية ،ا١تكتبة األكادٯتية  ،طٓ  ،ُْٗٗ ،صّٓ.
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ا١تتخيل الشعرم كآىات اإليقاع كتفعيل قراءة الذات عرب التكرار كظاىرة تشد انتباه أم قارئ كتستوقفو ،كالبعدالفلسفي كاألسطورم كالديٍت كمبلمح كأبعاد فنية ٚتالية .
ٔ-درويش في نقاط:
سجل بصمتو ُب تاريخ الشعر قبل رحيلو عنا فقد كلد ٤تمود سليم دركيش ُب
ال يغيب عن األذىاف ىذا االسم الذم ٌ
قرية الربكة سنة ُُْٗـ من أسرة متوسطة اٟتاؿ ُ ،أما عن طفولتو فقد كانت مرحلة عذاب شأنو شأف أطفاؿ الشعب
الفلسطيٍت الذين أجربىم كاقعهم ا١تأساكم أف م كونوا سابقُت ألكاهنم سنا كتفكَتا كالطفولة "لم تكن تعني بالنسبة لو
مجرد مرحلة متميزة من العمر ،وإذا ان موضوع الطفولة واألطفال قد شغل الكثير من الشعراء خاصة شعراء
األمم التي عانت من ويالت القهر واوضطهاد "ِ ،كقد تلقى دركيش دراستو االبتدائية ُب قرية األـ ليكم ؿ دراستو
الثانوية بقرية كفر "ياسيف" حيث انظم إٔب اٟتزب الشيوعي كسجن بسبب نشاطو عدة مرات كٓب يتجاكز العشرين من
عمره ٍب رحل إٔب االٖتاد السوفياٌب كعمل ُب الصحافة الشيوعية ،كقد كاف الشاعر ٭تلم منذ طفولتو بكتابة الشعر فهو
يلفي الشاعر فارسا متمردا يسكن الريح.
توُب ٤تمود دركيش ُب الواليات ا١تتحدة األمريكية عاـ ََِٖ بعد إجراء عملية القلب ا١تفتوح ُب مركز طيب ُّيوسنت
٦تا دفع برئيس السلطة الفلسطينية إعبلف اٟتداد ثبلثة أياـ ُب كافة األراضي الفلسطينية ّ ،فرحل عنا تاركا كراءه  :أكراؽ
الزيتوف ،عاشق من فلسطُت ،آخر الليل ،حبيبيت تنهض من نومها ٤تاكلة رقم سبعة ،كبعض ا١تؤلفات النثرية كػ :يوميات
اٟتزف العادم ،شيء عن الوطن كغَتىا فكانت كْتق أعماال تستحق القراءة ١تزجها بُت الواقع ا١تتمرد ا١تقاكـ كالعناصر
اٞتمالية كالثقافية ا١تغذية ألكطارىا ا١ترجوة من تفاؤؿ كأمل الزمُت ...
كمعركؼ عن دركيش التزامو كتقديسو ١تعطى الثورة كالكفاح ،كتبٌت االنتماء مبدءا لنيل ركح اٟترية إذا ًبٌ منع الفوز ُّا
حقيقة ككاقعا.
ِ-بين األلم و اإلبداع :قهر الذات بين الواقع والتخييل
ٕترعو دركيش كالتشرد باب اَّاُّة ٔتا يعرؼ بشعر الثورة الذ م كاف حليفو طواؿ حياتو األدبية
لقد فتح الغضب الذم ٌ
كقد احتل ىذا النمط الشعرم مكانة جد ىامة ُب شعره ،كقد توسل بالثورة ككل ما ٭تيط ُّا الستنهاض ا٢تمم كإيقاظ
الغافلُت عما ٬ترم بفلسطُت أك حىت العآب العريب إذا أخذنا باالعتبار قوميتو .

 .ىا٘ب ا٠تَت٤ ،تمود دركيش  ،رحلة عمر ُب دركب الشعر ،موسوعة أعبلـ الشعر العريب اٟتديث ،دار فليتس للنشر كالتوزيع ،طُ  ََِٖ ،صٕ.
 .فتحية ٤تمود٤ ،تمود دركيش ،كمفهوـ الثورة ُب شعره ،ا١تؤسسة اٞتزائرية للطباعة ،دط ،ُٖٕٗ ،صْٖ.
٤ .تمد فكرم اٞتزار ،ا٠تطاب الشعرم عند ٤تمود دركيش ،دراسة جامعية  ،صُِ.
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كمهمش حينا أك
كقد باتت قصائد دركيش عصارة للتحدم كمرتعا للجلد كالعنفواف ألف اآلخر مقتوؿ رمزياٌ ،
مرحب بو اللتزامات حتٌمتها األخبلقيات ا١تسلمة كالعربية كمنو فقد كاف لزاما على مكونات الشعر ىي األخرل أف تتأثر
ٌ
من ركم كإيقاع كقافية " أصبحت أنسب كقفة موسيقية يس ند عليها السياؽ ا١تعنوم ،كا١توسيقي كالنفسي "ُ ،ككما ىو
معركؼ فالشاعر ٓب يلتزـ ُب غالبية أعمالو بالقافية الواحدة ْتثا عن التحرر كاستشرافا للوحدة كالفبلح لؤلمة ،فهاىو
يطرب اآلذاف مردفا:
م نت وحدك يا ابن أمي

ِ

يا ابن أ ثر من أبي
مر في حقول اآلخرين
القمح ّ

والماء مالح

والغيم فووذ
وىذا النجم جارح
وعليب أن نحيا
فتنويع القواُب ظاىر من ركيٌها كحركاهتا كتنوعها ىي األخرل بُت مقيٌدة (ماّبٍ) كمطلقة (أمي) كىي توحي بالبعثرة
كا٠تبلؼ الذم يتخبط فيو ٣تتمع الشاعر ،كىذا ا١تقطع يفصح بدكره عن نغم حزين كئيب يناجي اٟتياة جسدتو القافية
"فهي ذات صلة و يقة بالمعنى وإيرادىا راجع إلى الطابع التعبيري للمبدع "ّ ،فقد ٕتاكزت فكرة حصرىا ُب صوامت

يفسر بد كره التموجات النفسية
أك صوائت متكررة لتوُب بغرض اإليقاع أك النغمة ا١توسيقية بل تقوـ على إيقاع داخلي ٌ
ا١تنفعلة كا١تنكسرة للشاعر.
كيقوؿ أيضا:
انتصف النهار
لرايات الحمام لظلنا ،لسالحنا الفردي
لسالحنا المستعار
 .عبد القادر فيدكح ،االٕتاه النفسي ُب نقد الشعر العريب ،دار الصفاء للنشر كالتوزيع ،عماف ،ط ُ ، ُٖٗٗ ،ص ْٖٔ.

٤ .تمود دركيش ،مديح الظل العإب ،دار العودة  ،بَتكت  ،لبناف ،طِ ،ُْٖٗ ،صٖٔ.
 .إبراىيم الرما٘ب ،بنية القصيدة ُب شعر ٤تمود دركيش ،دار فارس للنشر ،األردف ،ط ُ  ،ََِِ ،صِِٗ.
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ليديب م من موجة سرقت يديب
من اإلشارة وانتظاري
ضع شكلنا للبحر عن أول صخرة
واحمل فراغب وانتظاري

ُ

كناصا ليوميات عاشها كالزاؿ كيطمح ألف يعيشها ،فقد انتقل ُب ٟتظة من النص الوجدا٘ب
٨تس الشاعر ساردا ٌ
فإننا ٌ
تربمو من اٟتاضر إٔب نداء اعتمد تتابعا لؤلحداث ،فتغَتت مستويات األداء الشعرم تبعا ١تضامينها ا١تتباينة
ٌ
ا١تعرب عن ٌ

لتبح ث عن األنا التائهة كتواسيها بأسلوب ٚتيل ككلمات موحية يعلو كينخفض اإليقاع معها حسب اٟتاجة
السيكولوجية ا١تفسرة لقهر الذات كحجم العواطف فهو يصف الزمن (االحتبلؿ/الثورة) كا١تكاف (فلسطُت) كالشخصيات
موجودة ُب كاقعو ىو أـ رموزا تستلهم من التاريخ كاألسطورة كقد يرمي

من خبلؿ بعض ا١تقاطع إٔب أف "يخلق مناخا

حر يا يستعجل صورة الفعل الدرامي في النص مستخدما اللعبة السردية "ِ يقوؿ ُب مقطعو ا١توضح ١تا سبق ذكره :
حاصر حصارك و مفر
عدوك ...و مفر
اضرب ّ

سقطت ذراعب فالتقطها
وسقطت قربب فالتقطني

واضرب ع ّدوك بي...فأنت اآلن
وحر
وحر ّ
حر ّ
ّ

ّ

فهو يسرد لنا أحداث ا١تقاكمة ا١تتخيلة كىو بطل من أبطا٢تا يسقط كيبلحم جسده جسد الشهداء ،كاألبرياء يتحسر
يتمن لو
على الفتنة كضياع الذات النفيسة ٓتياؿ جامح ٮتاطب البلكعي ُب ظاىره كينتقم بشعره من الغاشم الذم ٓب ٌ
ضديدة /االحتبلؿ فواجو بلغة شعرية عنيفة قاسية ،كىذا ىو سحر
سول الضرب كا١توت األبدم فذاتو تعادم الذات اؿ ٌ
٤ .تمود دركيش مديح الظل العإب صٔ.
٤ .تمد صابر عبيدٚ ،تاليات القصيدة العربية اٟتديثة ،منشورات كزارة الثقافة ،دمشق ،سورية ،دط ،ََِٓ ،صُّ.

٤ .تمود دركيش مديح الظل العإب ،صُِ.
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كسر اإلبداع لدل دركيش فكل " وصف أو مفردة أو مجاز ىو حاضر لتو يق عرى الصوت المتماسب المتسامح
ٌ

للسارد ،في مقابل صوت اآلخر المحتل الدوغمائي العنيف "ُ ،كقد كٝتناه بالسارد ألنو خلق فضاء خاص بو عرب زمن

أسطورم ال تضاىيو أم مادة معنوية ٣تردة ،عآب يوتويب يبحث عن اٟتقيقة بأسلوب ٗتييلي بارع .

كقد استدعى األمر استحضار النصوص الغائبة أم باستخداـ آلية التناص حىت يفصح عن عمق األٓب الذاٌب فنجد
التناص الديٍت مثبل ُب قولو:
لست آدم ي أقول خرجت من بيروت متنصرا على الدنيا
ومنهزما أمام اهلل
أنت المسألة

ِ

فقد استحضر قصص األنبياء كالنيب آدـ عليو السبلـ كما نلفي التناص الًتاثي ُب استحضاره لعادات العرب كطرائق
عيشهم من خيمة
ويسأل صاحبي :وإذا استجابت للضغوط فهل سيسفر موتنا؟
عن دولة أم خيمة؟
قلت :انتظر و فرق بين الرايتين

ّ

الرمز حاضرا كبقوة كوجو ٚتإب ككمثَت بديل عكس قهر الذات كاألمة ُب قصيدة ٤تمود دركيش ،ليعتمد
كيربز ٌ
التلميح كاللغة الفنية الرامزة اليت تسعى إٔب بث اإلبداعية ُب النص الشعرم من جهة كإٔب التسامي بالذا ت اليت باتت
عليلة بفعل الظركؼ ا١تزرية احمليطة ُّا فنجد الرمز األسطورم مثبل :
عما تبحث يا فتى في زورق األوديسة المكسور؟
عن جيش يحاربني م يهزمني ،فانطق بالحقيقة ّم اسأل :
ىل أ ون مدينة الشعراء يوما؟

ْ

فقد ارتأل أف يقبض بيد اٞتماؿ كاالستلهاـ حىت يتساءؿ ك٬تيب كلو بسؤاؿ عما ٬توب ٓتاطره كالقارئ العريب
مستحضرا أسطورة طركادة كاليوناف عرب ملحمة األكديسة ٢تومَتكس اليت حكت كفاح بطل كشعب كأعادت العزة للمقهور
 .شرؼ الدين ماجدكلُت ،الفتنة كاآلخر ،أنساؽ الغَتية ُب السرد العريب ،دار األماف ،الرباط  ،طُ  ،َُِِ ،صُِّ.
٤ .تمود دركيش ،مديح الظل العإب ،ص ُُٕ.
 .ا١تصدر نفسو ،ص ٓٓ.
 .ا١تصدر نفسو  ،ص ّٗ.
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دركيش عرب رسالتو اإلنسانية السامية  .كما برز النص
ك٣تٌدت معها الذات البشرية كىذا ما يطمح إليو ٤تمود
األسطورم-كجانب ٚتإب -بقوة مع الشاعر فذكر مثبل قضية االنبعاث ،أدكنيس كأكزيريس ،كالعنقاء كخضر كغَتىا ُب
غالب أعمالو الشعرية كىذا دليل على تشربو الواسع من الًتاث ،كانفتاحو على النتاج الغريب  ،فيقاكـ اٟتقيقة با ٠ترافة
كاٟتكايات احملفوفة با١تبالغات ،علو يفضي إٔب رفض احملتل الصهيو٘ب الذم ترؾ لو التعقل كسلب ىذا اٞتانب البلعقبل٘ب
من ا١توركث ليتفرد كيستقلل كلو للحظة من بطشو الرىيب كالدافع األكرب ىو الفنية كاٞتماؿ ا١تميزين للشعر عموما .
ٖ-القتل الرمزي لمخر؛ بين تمجيد ا ألنا وسؤال المصير
قد نغوص نوعا ما ُب اٞتانب السياسي كاأليديولوجي حىت نفسر حقيقة االنفعاالت ا١تتزايدة ُب القصيدة ا١تختارة
فوجود إيديولوجيا سياسية لسلطة ما يستتبع بالضركرة كجود صراع منبثق من طبيعة ا١توقع الذم تشغلو ىذه السلطة،
باعتبارىا "قوة اجتماعية تسعى إلى تحقيق مصالحها "ُ فهي ستستخدـ كتسخر ىذه القوة ٟتماية أيديولوجيتها ،كىو
ما يستلزـ نفي مصلحة أخرل ،لقوة مغايرة ستصبح فيما بعد إيديولوجيات نقيضة .

عرب ٤تمود دركيش ُب خطابو الشعرم عن السلطة اليت ال تقبل النٌد ،كاليت ٘تثل إيديولوجيا الرفض كالسعي ٨تو
كقد ٌ
التغيَت فيتم مناىضة أفعاؿ السلطة القامعة  ،خاصة بعد زرع الكياف الصهيو٘ب ُب قلب األمة ال ببلده فحسب ،فأرادت
أناه على غرار األنات الفلسطينية أف تتجاكز حالة الغنب بالرغم من احملاكالت الدؤككبة للتغيَت ،كالتنديد بالظلم كالفقر
كاٞتوع ،كٕتاىل الصهاينة كاعتبارىم عدما معدما :
بعد شهر يلتقي ّل الملوك بكل أنواع الملوك

من العقيد إلى العميد ليبحثوا خطر اليهود على وجود اهلل أما

اآلن فاألحوال ىادئة ما انت
وإن الموت يأتينا بكل سالحو الجوي والبري والبحري
مليون انفجار في المدينة

ِ

فاألبيات تعرب عن خطر اليهود ليصرح الشاعر با٢تدكء فيما بعد موظفا اٟتركؼ ذات النفس الطويل "الواك ،البلـ،
ا٢تاء )...كترنيمة مفعمة باالبتهاؿ اٞتماعي ليعرب عن قوة التحدم كالصرب على الشدائد صفات ميزت األنا الفلسطينية،
يدك م كرغم ذلك فالسكينة تقا كـ ا١توت الذم يأتيهم من ؾ ؿ جهة،
أما اآلخر الصهيويٍت فرغم ا٢تدكء االنفجار ال يزاؿ ٌ
كىذا ما يعرب عن إنكار فكرة كجود ا١تستعمر ،كنفيو من األراضي نفيا معنويا .
 .فيصل دراج ،الواقع كا١تثاؿ ،مسا٫تة ُب عبلقات األدب كالسياسة ،دار الفكر اٞتديد ،بَتكت ،لبناف ،طُ  ،ُٖٗٗ ،صَِّ.
٤ .تمود دركيش ،مديح الظل العإب ،مصدر سابق ،صٖٓ.
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كيضيف ُب مقطع أخر :
صبرا تنادي من تنادي
ل ىذا الليل لي والليل ملح
صبرا تنام وخنجر الفاشي يصحو
يمدد األعضاء فوق الطاولة يجن من فرح

ُ

فهو ٭تاكر األنا ا١تتأ١تة كيعزيها ُب ىذا اآلخر الذم ٓب يصرح ال باٝتو كال ّتنسيتو كمظهر من مظاىر القتل الرمزم لو،
كعدـ االعًتاؼ بو  .فقد نعتو بالفاشي الذم ال يغيب عن القارئ ا١تدلوؿ العميق الذم ٖتملو ىذه الكلمة ،فهي اليت
امتدت عن النازية األ١تانية كىي اٟتركة اليت تؤمن بتقديس الذات ك ٕتاىل األجناس األخرل تتبٌت النظرة الفوقية ،كشعارىا
القمع كالعنف األبدم ،أما دركيش فقد ٖتدث بلساف أناه كالغريب ُب األمر ىو أف مواساتو للمجازر ا١ترتكبة ُب بَتكت
قد أخرجت ىذه القصيدة إٔب النور ليعًتؼ بالتماىي كالتبلحم بُت العرب كمدل قوة كصبلبة العبلقات الفلسطينية
العربية حينذاؾ ،كيكسب خطابو الشعرم طابعا إنسانيا ٝتا بو كْتق على عكس الصهاينة الفاشيُت .
كيقوؿ ُب شأف بيركت:
يا فجر بيروت الطويال
عجل قليال
عجل ألعرف جيدا إن نت حيّا أم قتيال

ِ

فبالرغم من االعتداد الشامخ بالذات الذم ألفيناه ُب القصيدة إال أف توضعها قد عكف ُّا للتأٓب مع باقي الشعوب
رغم الرزايا كالشجوف التيي تتخبط ُّا الببل د ،ىي مرارة تكتسي بالتفاؤؿ الدفُت ،جعلت التسامي بالنفس إٔب سفح
النصر ا١تفًتض تتغلب على اٟتقيقة كىواف ا١تصَت قبل اٟتاضر ...
ّ-التكرار وأ ره الجمالي:
إف البواعث عديدة كمتباينة ٟتدكث التكرار ُب أم عمل أديب السيما كقد ٭تس األديب نفسو أماـ مهمة عويصة
تستدعي كشف ا١تستور أك الصدؽ الفٍت فيتكئ على ىذا األسلوب التعبَتم الدقيق الذم يفسر ما يعتمل ُب الوجداف
من صراعات كٗتوفات كإذا حاكلنا إعطاء تعريف نفسي للتك رار"فهو مصدر من العمليات النفسية التي يرى فرويد
أنها تتم دون وعي فتؤ ر بذلب على سلوك الشاعر "ّ كالتكرار قد انسحب على جل مكونات اٞتملة من حرؼ كاسم
 .ا١تصدر نفسو ،صٖٖ.
 .ا١تصدر نفسو ،ص َُِ.
 .شعباف علي حسُت السيسي ،علم النفس ،ا١تكتب اٞتامعي اٟتديث ،اإلسكندرية ،دط ،ََِِ ،ص ُٕ.
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كفعل ككلمة فتحس أثناء القراءة بالوقفات النفسية ،كبصرخات األٓب ُب ذات الشعر كالعريب عموما ،كحرؼ الػ "ال" قد
تكرر كتواتر لدرجة تلفت االنتباه ،كٞتأ إليها دركيش إلعبلف الرفض كالنفي كالنهي باإلضافة إٔب التحدم كالصمود كلكن
ٌ
بتكرار اٟترؼ الذم ترؾ الوقع البالغ ُب نفوسنا فيقوؿ :
ولكن ...و رصيف
وو جدار
و أرض تحتي ي أموت ما أشاء
وو سماء
حولي
أل قبها وأدخل في خيام األنبياء

ُ

فهو ينكر كجود سبل اٟترية ككسائل االنتصار اليت ٖتارب البطش كالظلم ا١تتسببُت ُب ىواف األمة
اللفظ سواء كاف اٝتا أـ فعبل ُب قولو كذلك:

 .كما نلفي تكرار

ىيروشيما ىيروشيما
وحدنا نصغي إلى عمق الحجارة
ىيروشيما

ِ

ويقول أيضا:
والبحر أرض ندائنا المستأصلة
والبحر صورتنا
ومن و ّبر لو و بحر لو

بحر أمامب ،فيب ،بحر من ورائب
فوق ىذا البحر بحر تحتو بحر

ّ

٤ .تمود دركيش ،مديح الظل العإب ،ص ُٗ.

 .ا١تصدر نفسو  ،ص ٗٓ.
 .ا١تصدر نفسو ،صَُٕ.
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يتكرر مدلوؿ ا١تقاكمة كاٟترب ُب ذىن القارئ  ،كيتفاعل مع اٟتدث إذا كاف سردا
كرر ىذا الداؿ التارٮتي حىت ٌ
فقد ٌ
٨تس بثقل
أك اٟتلم إف كاف الشاعر بعيدا عن لساف الواقع ،زد على ذلك تكراره للعبارة رغم قصرىا ُب غالبها ،لذا فلن ٌ
كل ذلك ىو التأؾ يد على القضية كااللتزاـ الصادؽ بنوع من العدكؿ عن ا١تألوؼ ُب استخداـ اللغة
التكرار كالغاية من ٌ

ا١تباشرة مثبل كىاىو البياف خَت دليبل على ذلك كقد انتقينا أٚتلها كأشدىا تأثَتا ُب النفوس ":تنكسر البالد على أصابعنا
فخار ،وقد غمس باسمب البحري أسبوع الوودة ،ألف سهم ش ّد خاصرتي ليدفع

ني أماما  ،الغيم فووذ،

الطاعون أمريكا " ىي ٥تتارات قليلة إال أف ما ترمي إليو عظيم ُب نظر الشاعر الذم أراد أف ٭تيك ثوبا م ٌدّتا بكلمات

جر٭تة ال ترسو ُب مكاهنا النحوم كال الدالٕب بل تعلو ببلغيا إٔب إ٬تاد صورة من التفاؤؿ اليت يزين ُّا قصائده اٟتزينة كإف
كلٌفو األمر التوسل ٔتفردات اٟتزف "كحدؾ ،جارح ،فراغك ،انكسارم  ،الصحارم ،اٟتزينة  ،ظبلما  ،أجهش ،الصمت،
غماما ،ا١توت،الرماد ،حطاـ،الليل "...كغَتىا من الكلمات ا١توحية بشدة اٟتزف كاألسى على قهر الذات كمسخ اٟتريات
كلكن بأسلوب ٚتيل يعلو مع النفس إٔب استشراؼ اٟترية كير ٗتي إٔب استحضار ماضي األ٣تاد كيكبت للحاضر الذم
يعيشو اإلنساف ا١تسحوؽ.
كُّذا يكوف الشاعر قد بلٌغ بببلغة ساحرة عن قمع ذاتو كذكات غَته من الفلسطينيُت كالعرب عندما ٖتدث ُب
القصيدة عينها عن االجتياح اإلسرائيلي للبناف عاـ ُِٖٗـ ،بتسجيلة شعرية كانت أركع ما نظم للقارئ الذم يهتز
جسدت انتكاس األمة كاٟتضارة ،كيؤكد على أف غاية الفرد ُب ىذا
كجدانو فخرا كاعتزازا ٔتقاكمة ألنو يًتٖب لبنية ملحمية ٌ

الوجود ىي العمل على إثبات ذاتو كالعيش بكل عفوية كحرية ،إال أف ا١تبلبسات القاىرة ،كالظركؼ ا١تناقضة ١تبادئو قد
تزعزع فيو يقينو ٔتثالية ذاتو أك قدرهتا على إدراؾ حقيقتها ،فينسلخ منها كيصبح غريبا عنها ٘تاما٦ ،تٌا ٬تعل ذاتو الفعلية
اليت تتضمن األحاسيس كاآلراء مسلوبة منو ككذا اٟتقيقية من خبلؿ السعي الدائم ٨تو النمو الفردم بشيء من األصالة

يعزز ثقتو بنفسو كُب غَته أيضا لكنو يبقى حائرا ال يعي كنو ذاتو
كقدر من القوة  .كمن البلٌزـ أف يتسامى ا١ترء بذ اتو حىت ٌ
كال يرل للوجود أم معٌت .ككرأم مدافع ١تا ذكرناه تعترب "ىور٘ب" االغًتاب عن الذات "وضعا يتضمن قمع الفردية

والعفوية لدى الفرد" ُ فيفقد الفرد بذلك ركح االطمئناف إٔب كل ما ٭تيط بو ،كيفتقر إٔب ا ألمن النفسي بل صار يتوسل
حل اٞتماؿ
باٟتيطة كاٟتذر حىت ينعم با٢تدكء كاالستقرار ،كىذا ما فعلتو ذات الشاعر ا١تغًتبة كالتائهة إال أهنا اختارت ٌ
للتنفيس عن غصة أبدية لن ٘تحو أكجاعها إال أحبلـ السنُت ...

 .فيصل عباس ،االغًتاب،اإلنساف ا١تعاصر كشقاء الوعي،دار ا١تنهل اللبنا٘ب،لبناف،ط ََُِٖ،ـ ،صِٔ.

1
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صوفية الرؤيا ،الحلم والموت في ديوان يطوف باألسماء للشاعر عبد اهلل العشي
أ .ىارون لعبيدي :باحث د توراه ،جامعة العربي بن مهيدي  -أم البواقي-الجزائر.
الملخص:
يأٌب كل من الرؤيا ،اٟتلم كا١توت ُب الشعر ا١تعاصر ٔتا ٯتنح ٟتداثمتو مفهوما جديدا ٭ترره من الرؤية العادية للعآب  ،ك٭توؿ
ذات من شاعر الوجداف كاالنفعاؿ إٔب شاعر الفعل كالنبوة ،فكؿ من الرؤيا ،اٟتلم كا١توت لو خصوصية اّبد كث بعيدا عن اٟتس
الشاعر ىق
ى
كاٟتضور بعفوية خاصة ،لكن انتفاء شرط اإلدراؾ باٟتواس ا١تتعلقة بالظاىر ال يعٍت االنفصاؿ ا١تطلق عنو  .كىذا ما ٬تعل ىذه العوامل
تنجذب ْتركة نافرة ٨تو التصوؼ للتحرر من االشتغاؿ االعتباطي ُب فراغ القصدية الناجم عن السَتكرة غَت الواعية للذات ُب متاىة
الوجود ،كتتصل بعآب التمثبلت كاألفكار كونو  -التصوؼ -من ٯتنحها  -الذات -القدرة على االمتداد برزخا بُت غيبيتها كشهوديتها،
امتدادا يعينها على إدراؾ األشياء ُب كجو دىا األكؿ ما قبل الذىٍت كما قبل اٟتسي أيضا ،بل ُب انتمائها ١تستول الوجود السابق ُب

حضرة ا٠تياؿ كمسايرة ٖتو٢تا إٔب حسيتوا.

الكلمات المفتاحية :صوفية ،الرؤيا ،اٟتلم ،ا١توت،
ٔ /الرؤيا/الحلم :سلطة الحضور و ورة الغياب
يرل أدكنيس أف االنفصاؿ عن الواقع ٭تدث "ُب حالة النوـ ،فتسمى الرؤيا عندئذ حلما ،كقد ٭تدث ُب اليقظة
 ُ"...نتيجة التأمل ك االستغراؽ ُب التوجو ٨تو عآب الذات لكنو -ىنا -يتجاكز ما ٭تدث ُب اليقظة بعد أف منح ما ُب
النوـ مفهوـ اٟتلم كاالستفهاـ ىنا عن التوحيد بُت القطبُت الرؤيا /اٟتلم رغم ما بينهما من اختبلفات .
أ /الرؤيا:
يسعى الشعر اٞتزائرم ا١تعاصر إٔب إنتاج تصورات إبداعية كفق منهج رؤيوم ،تكوف – ٔتوجبو -الرؤيا أداة
"تنقل القصيدة من عآب "القوة" إٔب عآب "الفعل" عرب التقمص الداخلي كاٟتلولية ُب قلب األشياء كالتجسيد ُب لغة
ٚتالية"ِ .ما ٬تعلها ٗتًتؽ ضبابية ٕتربة الشاعر ُب إطار سعيها إٔب فتح مغاليق طبيعة العبلقة بينو كبُت عا١تو اإلبداعي
من جهة ك العآب الواقعي من جهة أخرل ،ك بذلك ٯتكننا القوؿ أف الرؤيا "ىي نوع من ا١تعرفة الفلسفية اٟتدسية اليت
ُ  -أدكنيس :الثابت ك ا١تتحوؿ ،ج ْ ،صدمة اٟتداثة ك سلطة ا١توركث الشعرم ،ط ٕ ،دار الساقي ،لبناف ،ُْٗٗ ،ص ُْٗ.
ِ  -إبراىيم رما٘ب :الغموض ُب الشعر العريب اٟتديث ،ا١تؤسسة الوطنية للفنوف ا١تطبعية ،اٞتزائر.ُّٓ ،ََِٕ ،
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ٗترج التجربة الفنية ُب حرارهتا األكٔب ك صدقها اٟتقيقي ،قبل أف تغدك آلية استداللية ال ينفع معها أم ٣تاز "ُ ،كلعلنا
نتلمس ٕتليات ىذا الشكل ُب شعر العشي كٕتربتو ُب قولو :
سكبت ٜترٌب أرقتها على دمي ،ك أجهشت خطام
رميت مشليت ،ك سرت فوؽ ا١تاء ،غار ا١تاء... ،
كاف الكوف بُت الظن ك اليقُت
ِ
رد٘ب ك عاد يب إٕب .
تكتب ىذه األسطر الشعرية رؤيا صوفية يركيها الشاعر ،كألنو "ال أحد يطالب راكم الرؤيا بأف تكوف متفقة مع الواقع،
كال أحد يتحراىا من كجهة نظر تطابقها كاقعيا مع اٟتقائق ا١تعركفة "ّ ،فقد ساقها ماكرائية تصل بُت اٟتدين "الظن/
اليقُت" بواسطة "الكوف" الواقع ُب دائرة ا١تتشابو ،إذ يظل الدافع األكؿ ك الباعث الذم ٬تمع بُت الواقعي كا١تاكرائي،
أيضا -بالفعل شعريا ،كٕتاكزكونو كينونة كربل مؤسسة ١تا ٯتكن أف يعطي ا١توجودات بالقوة قدرة على الوجود
التحقق الكلي ُب العآب الداخلي لذات الشاعر إٔب التحقق بُت األنا /األنت كإف كاف جزئيا .
كامتزاج ا٠تمرة بالدـ إرادة للذات ُب التأسيس لبديل نصي ٬تعل صوفيتو أكثر من رؤية أيديولوجية ،بل رؤيا شاملة
بوعي إبداعي لتجربة إنسانية تتكشف فيها الرغبة ُب االنتشاء ك "إدراؾ الرؤيا كا٠تياؿ ا١تتصل بالدكاخل كبالعوآب البعيدة
كالبلمرئية"ْ.
كىذا ما يتحقق بتغييب اٟتس الذم ىو نتيج ة حتمية إلراقة ا٠تمرة على الدـ ،كٯتنح ا١تقومات شعريتها الصوفية من
خبلؿ الًتكيز على بعدىا الزمٍت ،إذ ٘تهد األفعاؿ ا١تضارعة "سكبت ،أرقت ،رميت ،سرت " للدخوؿ ُب العآب ا١تاكرائي
كاالنفصاؿ عن ظاىر الواقع لبلرتباط بالزمن ا١تاضي ،من خبلؿ ا١تقومات "غار كاف ،رد ،عا د" اليت تنسجم داللتها ُب
عبلقتها بػ "ا١تاء ،الكوف ،الظن ،اليقُت ،العودة من األنا إٔب الذات " من جهة ،كمن جهة باألفعاؿ ا١تضارعة ا١تذكورة
آنفا مع مفهوـ الرؤيا الصوفية اليت ىي "مشاىدة قلبية مرت ،كانتهت ،كتركت أثرىا ُب نفس الصوُب الذم يبقى ُب
شوؽ إٔب استعادة تجربتها ،معربا عن شوقو ٔتحاكلة التذكر كاالسًتجاع "ٓ ،تعلقا ٔتا كاف قد رأل ككذا باالنتشاء الناتج
عن ا١تراكحة بُت "الظن" ك"اليقُت" قبل العودة من الذات إٔب األنا .
كلعل اقًتابنا من نص "قصيدة بغداد" يضعنا ُب مواجهة مباشرة مع مصطلح الرؤيا ،يقوؿ الشاعر :
ُ  -إبراىيم رما٘ب :ا١ترجع نفسو ،ص ُّٓ.
ِ  -العشي ،عبد اهلل  :يطوؼ باألٝتاء ،منشورات أىل القلم ،ََِٗ ،ص ُُ.
ّ  -غيورغي غاتشف :الوعي ك الفن ،ترٚتة نوفل نيوؼ ،عآب ا١تعرفة ،الكويت ،ع ،ُْٔ /فرباير َُٗٗ ،ص ُُُ.
ْ  -أٛتد زنيرب :جدلية الرؤيا ك العبارة ُب «عُت ىاجر» ،القدس العريب ،ع ،َٔٓٓ /ا٠تميس َِ تشرين الثا٘ب (نوفمرب) ََِٖ ،ص َُ.
ٓ  -بنعمارة٤ ،تمد :الصوفية ُب الشعر ا١تغريب ا١تعاصر ػ ا١تفاىيم ك التجليات ػ ،ط ُ  ،شركة النشر ك التوزيع ػ ا١تدارس ػ ،الدار البيضاء ،َََِ ،ص َّٓ.
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حجر كناـ
طلع اليماـ فما أفقنا
طلع اٟتماـ
طلع الغماـ
طلع الرصاص ،ك مرفوؽ جفوننا...
ك توسد الرؤيا ،ك ناـ
عاما ،ك عاما
ُ
مر الرصاص فما أفقنا
"الرؤيا" الصوُب شعريا،
إ٪تا أتينا ُّذا ا١تقطع الشعرم على طولو لنرل مدل فاعلية استثمار الشاعر ُب مصطلح
باعتباره ذك "نوعُت من التدليل :تدليل مرتبط بأنساؽ غَت لسانية ك ٣تا٢تا الكوف كلو بأشيائو ك أحداثو كطقوسو ،ك آخر
لصيق باللساف ككحداتو"ِ.
تتكرر الوحدات اللسانية الوارد ُب سياقها "توسد الرؤيا" أكثر من مرة ،كالفعل "طلع" ا١تتكرر أربع مرات ُب بدايات
أربعة أسطر متتالية ،مسندا إٔب كل من "اليماـ ،اٟتماـ ،الغماـ " ا١تنتمية إٔب حقل الطبيعة كا١تتماىية دالليا ،كمرة إٔب
"الرصاص" الذم يفًتض أف ٯتثل الطرؼ النقيض ُب ىذه ا١تعادلة ،لكنو ُب عبلقتو ٔتا كرد ُب سياقو "مر الرصاص فما
أفقنا" يفقد ىذا االختبلؼ ،فتنعدـ فاعليتو كما حدث مع ا١تقومات األخرل .
كمن ىنا تأخذ "الرؤيا" داللتها ا١تعجمية السطحية ا١تنبثقة عن ىذا االنتماء الواقعي ا١تلتزـ ،كتفقد ميزة الغواية
كاال٧تذاب ٨تو الذم أتى كالتطلع إٔب الذم سيأٌب ،فتكوف بذلك ٛتولتها الداللية غَت متعلقة "بالصوفية ألهنا ليست
كليدة ا٠تياؿ كإ٪تا ىي كليدة االحتكاؾ بػ «الواقع»"ّ.
كُب غَت ىذا السياؽ تتجلى الرؤيوية ُب شعر العشي من خبلؿ استعمالو للفعل
ا١تواضع كقولو:

"رأل" أك اشتقاقاتو ُب عديد

ك حُت أفقت
تفقدت ما قد رأيت
فبل كنت ٍب أنا
ُ
ك ال كنت أنت
ُ  -عبد اهلل العشي :يطوؼ باألٝتاء ،ص ْٖ.
ِ  -سعيد بنكراد :السيميائيات ،منشورات الزمن ،الرباط ،ََِّ ،ص ُْٔ.
ّ  -بلقاسم ،خالد :أدكنيس ك ا٠تطاب الصوُب ،ط ُ  ،دار توبقاؿ ،الدار البيضاء ػ ا١تغرب ،َََِ ،ص ِٔ.
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إحالة من الشاعر على االستمرار ُب التوجو ٨تو الداخل -عآب الذات  -إٔب حد االستغراؽ ،ما جعلو يبدك كمن
"يتصل بقول غيبية تلهمو أسرار الكلمات ،كبالتإب ٘تنحو القوة على كشف أسرار الكوف "ِ ،فيستحيل بذلك الفعل
"أفقت" الداؿ على االنبثاؽ مشاركة ُب ا٠تلق -اإلبداعئ -تا ٭تملو من ٝتات كشف كٖتويل لؤلشياء من عآب إٔب عآب،
ىذه ا١تزاكجة ُب استحضار ا١تقومات ىي ما ٭تيل على رؤيا منهارة نتيجة العجز عن إ٬تاد العبلقة بُت العا١تُت كٕتاكز
ا١تسافة الربزخية اليت فرضتها قوانُت ٖتد العآب ا١تادم بكثافتو ،إذ يستحيل معها ٘تاىيهما ،كالفشل ُب إقامة التواصل اٟتي
بُت ا١تعلوـ الذم ٘تثلو أنا الشاعر كاَّهوؿ الذم ٯتثلو اآلخر الغائب.
حالة صوفية تتبلشى ُب رؤيا إبداعية ٖتوؿ الذات فيها رغبة اٟتلوؿ الصوُب ُب الذات اإل٢تية إٔب معادؿ موضوعي،
تسعى كفقو إٔب التماىي كاٟتلوؿ ُب الكوف الشعرم ا١تتمثل ُب كياف القصيدة كوهنا ذات أخرل تتلخص فيها ٕتارب
الشاعر كغاياتو الكربل.
كُب قولو:
أيتها القصيدة
أشكو إليك
من بعد ما تيبست شفاىي
ك اثاقلت خطام
ك ىد٘ب التحديق ُب األياـ ا١تقفرة
ك خانٍت الذم أحببتو
ك كنت أستبقيو ٧تما أخضرا
لغربيت العميا
ّ
ك رحليت ا١تنتظره
يستمر االستغراؽ ُب الرؤيا ا١تأساكية اليت تسيطر على أغلب ا١تقاطع الشعرية ُب ىذا الديواف ،فتعلق الشاعر -
ىناُ" -ب فضاء االنتظار كالتمزؽ ُب ٟتظة التوتر القصول بُت ماض ٤تطم كحاضر ىارب كمستقبل ال يتشكل "ْ ،كإف
اختلفت زكاياىا فإهنا تلمح إٔب أنو متملك بالرغبة ُب إخراج ٕتربتو مرة كاحدة ال ُب مناسبات ٥تتلفة  ،كىو ما يفسر
استمرار ىذه الرؤيا ُب قصائده رغم تفاكهتا زمنيا .
ُ  -عبد اهلل العشي :يطوؼ باألٝتاء ،ص ِٖ.
ِ  -شادية شقركش  :خطاب اٟتداثة ُب الشعر التونسي ا١تعاصر ،ط ُ ،دار إشراؽ للنشر ،تونس ،ََِٗ ،ص ِٓ.
ّ  -عبد اهلل العشي :يطوؼ باألٝتاء ،ص ّٓ.ّٔ ،
ْ  -إبراىيم رما٘ب :الغموض ُب الشعر العريب اٟتديث ،ص ُّٕ.
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كرغم السوداكية الطاغية اليت ال أدؿ عليها من ا١تعجم التقٍت الذم استنجد بو الشاعر "أشكو إليك ،تيبست
شفاىي ،اثاقلت خطام ،ىد٘ب الطريق  ،"...إال أف الرؤيا الكلية للشاعر ال ٗتل من رؤيا -جزئيةٖ -تمل بذكر األمل
ُب ما كراء "عماء الغربة" كاَّهوؿ الذم يستبقيو ا١تستقبل لػ "الرحلة ا١تنتظرة" رغم خيبة ا٠تيانة.
كىذا ما ٬تعل الرؤيا الشعرية تتأرجح بُت ٟتظتُت تنتمياف إٔب عا١تُت ٥تتلفُت ،ترتبط إحدا٫تا بانسياب الذات
كذىابوا الدائم ُب رحبلت عركج صوفية ٨تو االنتشاء بعد مبلمسة اٟتقيقة -الشعرية -ا١تطلقة ُب شفافيتها ،كاألخرل
بإحساس األنا بالضيق نتيجة القيد الذم تفرضو الكثافة ا١تادية على الوجود الذاٌب ،فتكسر بذلك األفق ا١تعرُب كتقصره
على الرؤية العادية لؤلشياء.
لكن كرغم ذلك يظل -كما أشرنا  -األمل آت من الطغياف الوجدا٘ب باعتباره أداة الصوُب كسبيلو إٔب ا١تعرفة،
لقيامو على االستغراؽ ُب التأمل الداخلي ال على التحليل العقلي كا١تنطقي :
ٓب يبق ٕب سواؾ
أشكو إليو
آالمي ا١تخنوقة ا١تستعرة
أيتها القصيدة
ُ
يا صرخيت ا١تنتحرة
كىذا التصريح باٟتاجة إٔب القصيدة إ٪تا ىو توجو "٨تو الغاية الكربل اليت ىي ا٢تزٯتة  .ككأف الكاتب يريد إقناعنا
بأهنا  ...نتاج عآب ىو ىكذا من منظورات عديدة "ِ ،لذلك كاف اللجوء إٔب القصيدة ملمحا يعمق الرؤيا االستشرافية
كيوحد صوفيا بُت الشاعر كبينها ،فيمنحها ذلك بعدا رؤيويا ؽ ائما على التجاكز الناتج عن التفاعل بُت أنا الشاعر
كالواقع.
ككثَتا ما يعلو صوت الذات ١تساءلة القصيدة ُب ىذا الديواف إما تصر٭تا أك تلميحا لبلورة ىذا الشكل من
الرؤل ،اليت ٧تدىا األكثر حضورا ك٘تيزا من خبلؿ التنويع اللغوم تارة كتارة الرمزم .
كىكذا تأخذ أبعاد ا لرؤيا دكرىا ُب خلق شعرية الشعر انطبلقا من عبلقتها بالعبارة كتشكيبلهتا اللسانية ،كىو
نفسو -عبلقة الرؤيا باللغة -األمر الذم رسخ "ُب الوعي الصوُب معضلة التباعد بُت الرؤيا كاللغة اليت ٖتاكؿ نقلها "ّ.

ُ  -عبد اهلل العشي :يطوؼ باألٝتاء ،ص ّٔ.
ِ  -سعيد يقطُت :انفتاح النص الركائي ،ط ّ  ،ا١تركز الثقاُب العريب ،الدار البيضاء ػ ا١تغرب ،ََِٔ ،ص ُْٕ.
ّ ٤ -تمد بنعمارة :الصوفية ُب الشعر ا١تغريب ا١تعاصر ،ص ْٗ.
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ب /الحلم:
أما اٟتلم فمتكوف ُب الطبقات الدنيا للوعي ك "ىو بذلك مكمن لًتسبات الذات الباطنية بإ٭تاءاهتا الكثَتة "
(اإل٬تابية ك السلبية) ،حامبل بعدا ثوريا يتحدل الواقع ٓتلق عآب مواز لو .

ُ

يتواتر اٟتضور اٟتلمي ُب ىذا الديواف مع اٟتضور الرؤيوم ،ليخلق عبلقات "جديدة ٗتفي كراءىا عا١تا مليئا
بالدالالت كالتلميحات اليت ٕتعل "ِ حضور٫تا ضركرة يفرضها تصدع ُب الواقع كضراكة ُب مواجهة كينونة الذات،
إضافة إٔب التشابو الكبَت بُت عناصر الرؤيا كعناصر اٟتلم حىت أنو يوجد من ٬تعلهما كاحدا .
ىا أنا أدنو من القرب،
منكسرا متعبا ،مطفأ اٟتلم ،مرٕتفا،
ّ
ذاىبا ُب نشيد الذىاب
يرتبط "القرب" بالواقع بشكل جدٕب يثَت ُب الوجداف ىوسا حلميا تتحرر من خبللو مشاعر األسى كاألسف على
شكل الذىاب ،ما يفتح أفقا ماكرائيا تندفع خبللو الذات ُب ٤تاكلة لتجاكز نشوز الواقع ك٤تو أدراف ثقل االنكسار
كالتعب كانطفاء اٟتلم ،عن طريق العيش ٟتظات ُب ا١تاضي كاستحضار أجواء "اٟتلم الذم كاف يراكد ىذا الشاعر ٨تو
األمل العظيم حيث أراد"ْ أف يسًتيح:
 ...كم حلمت بأف أسًتيح ْتضنك حُت أموت
ك تغلق عيٍت أنفاسك العطرات
تغسلٍت ك تكفنٍت ،ك تودعٍت
ٓ
ك هتيل علي الًتاب
ىذه ا١تراكحة بُت الواقع كاٟتلم قبل بدء الرحلة األبدية ٖتوؿ كإغماءة صوفية ٗتلق استثناء شعريا عن الرؤيا
ا١تكركرة ُب دكراهتا الركتينية اليت ألفناىا ،فاستبدلت مشاعر األسى باسًتجاع "اٟتلم ا١تستطَت الذم يعجل باٟتياة إٔب

ُ  -ابراىيم رما٘ب :الغموض ُب الشعر العريب اٟتديث ،ص ُّٔ.
ِ  -زاكم سارةٚ :تاليات التناص ُب شعر عقاب بلخَت ،مذكرة ماجيستَت ،كلية اآلداب ك العلوـ االجتماعية ،قسم اللغة العربية ك آداُّا ،جامعة ٤تمد بوضياؼ ،ا١تسيلة،
ََِٖ ،ََِٕ،ص ُٖٔ.
ّ  -عبد اهلل العشي :يطوؼ باألٝتاء ،ص َّ.ُّ ،
ْ  -أٛتد عبد اهلل ٤تمد ٛتداف :دالالت األلواف ُب شعر نزار قبا٘ب ،مذكرة ماجستَت ،قسم اللغة العربية ك آداُّا ،جامعة النجاح الوطنية ،نابلس -فلسطُت ،ََِٖ ،ص
ُٓٔ.
ٓ  -عبد اهلل العشي :يطوؼ باألٝتاء ،ص ُّ.
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اللحظة األبدية"ُ ا١تتكرر -بداللة "كم حلمت " -بالراحة بُت أحضاف األخرل الغائبة ،اليت تنبهنا إٔب ضركرة "االختيار
مسبقا بداية للفعل كإال ١تا أمكن التمييز بينو كبُت اٟتلم أك األمنية "ِ.
كما نلحظ أيضا مغايرة نشأت عن التحوؿ ُب الرؤيا ذاهتا ،إذ ٞتأ الشاعر إٔب استخداـ كل من الرؤيا كاٟتلم
أحد٫تا بداللة اآل خر ،فقد ألفنا الرؤيا فيما يستحب ٦تا يرل كأما اٟتلم ففيما يستكره .
كقد كقع ىذا التجاكز باستمرار ُب ٘تثيل الرؤل ٘تثيبل كابوسيا تغلب عليو ا١تأساكيةُ ،ب حُت جاء التمثيل اٟتلمي
حامبل "دالالت هتب اليقُت ثباتا  ...كتعطي اليقُت تدفقا كامتدادا "ّ ،ليطغى عليو تفاؤؿ ا لذات كأملها إما ُب ا١توت
ا١تريح ،كإما ُب اٟتياة ا١تنفصلة عن ظاىر الواقع كاتصا٢تا باٟتقيقة /ا١تعرفة الشعرية ا١تطلقة.
كيأخذ اٟتلم أبعادا متعددة من مقطع إٔب آخر رغم كوهنا تدكر ُب فلك كاحد فمرة بالتصريح كمرة بالتلميح
كاستلهاـ ما يدؿ عليو:
بنيت ٢تا من سنا الركح
عرشا على ا١تاء
أنرت على جانبيو النجوـ
ك رصعتو باأللق
فهل كاف من حظ ىذم ا٠تطى،
قبل أف تكمل اٟتلم،
ْ
أف تفًتؽ
بعد حلمي مباشر يقيمو تشكيل لغوم يرشح بداللة ركمانسية مباشرة على استعداد صوُب -جسدمٗ -تييلي،
ينصرؼ إٔب االجتهاد لئلقامة ُب حضرة القصيدة مصحوبا بػ "سنا الركح ،عرشا على ا١تاء ،أنرت على جانبيو النجوـ،
رصعتو باأللق" ،إضافة إٔب "ا٠تطى" احملمولة على احتماالت "اٟتلم" كا١تتوزعة ُب أداة االستفهاـ "ىل" ،اليت تدخلها ُب
عبلئق مع الذات تشكلت عندما كافت:
تريد القصيدة
أف تنتهي قبل ميعادىا
ُ ٤ -تمد أٛتد القضاة :الظواىر األسلوبية ُب جدارية ٤تمود دركيش٣ ،تلة جامعة الشارقة للعلوـ اإلنسانية ك االجتماعية ،ـ ٔ ،ع ،ِ /يونيو ََِٗ ،ص ُِٕ.
ِ  -جاؾ شوركف :ا١توت ُب الفكر الغريب ،ترٚتة كامل يوسف حسُت ،عآب ا١تعرفة ،الكويت ،ع ،ُْٖٗ ،ٕٔ /ص ِِٖ.
ّ  -يوسف رزقة :مقاربة أسلوبية لشعر عز الدين ا١تناصرة (ديواف جفرا أ٪توذجا)٣ ،تلة اٞتامعة اإلسبلمية ،تصدر عن كلية اآلداب ،غزة ػ فلسطُت ،ـ َُ ،ع ،ََِِ ،ِ /ص
ّٓٓ.
ْ  -عبد اهلل العشي :يطوؼ باألٝتاء ،ص ّٗ.َْ ،

جمٌع الحقوق محفوظة لمركز

جٌل البحث العلمً © 2014

73

مجلة جيل الدراسات ألادبية والفكرية – العدد الثالث – أللو /سبتمبر 2014

ك أريد البقاء على سورىا
كي أبوح
ُ
ٔتا قد كتمت
فتألف بعد شعرم تائو مزيتو تقاطع األمل كاليأس ُب فضاء متصل بأعماؽ الكوف الشعرم ،مستثمر ُب قدرة
اللغة على اخًتاؽ أنساؽ "اٟتلم ا١ترابط خلف أسوار الواقع الثقيل "ِ الدرامية إلنشاء مسافة توتر حلمية٘ ،تثل بؤرة
تشظي انبثق عنها التحوؿ ُب عآب اإلبداع الشفيف إٔب فعل البناء من سنا الركح على ا١تاء ،كإنارة النجوـ كالًتصيع
باأللق.
كألف ميزة اٟتلم االنقضاء  -كإف طاؿ -فإف تكثيف األشياء ُب غَت عا١تها أيضا زائل بزكالو :
سوؼ أذكرق:
كاف حلما ُّيا
مر من ىنا مرة
مر ...
ّ
ٍب اختفى ُب األفق
ٖتوؿ اٟتلم إٔب ذكرل داللة العيش ُب ماضويتو كُّاء كونو رغم أنو

"رٔتا ال يأخذ شكل التقمص "ْ ُب ٟتظة

مركره " :مر من ىنا مرة "ٟ ،تظة إتو بعدىا إٔب أفق ٕتتمع فيو عناصر ا١تغايرة كالتمرد ٯتثل هناية مشهد ٗتضع حلمية
اٟتلم فيو لسواد يستمر "بُت مد الرؤيا كجزرىا ،مربكا أبعاده بإسقاط قلق غَت مستقر على قلق غَت مستقر "ٓ ،لتطغى
بذلك ٪تطية ا٠تضوع للواقع على التج اكز ك٤تاكلة التواصل الدائم مع عآب اإلبداع ،أك فلنقل غلبة الضركرة اليت تقتضي
العودة إٔب الواقع كتفرض مواجهتو مهما طاؿ اٟتلم .
ٓب تتوقف البنية اٟتلمية عند ٣ترد اختفاء اٟتلم ُب األفق ،بل راحت تتبعو إٔب منطقة األفوؿ ٘تهيدا لبناء شعرم
آخر قائم على خيبة االصطدا ـ بالواقع كا٢تزٯتة الرؤيوية ،فاٟتلم البهي ٮتتفي ساحبا ُّاءه ُب صمت "٨تو أقصى حدكد
البلجدكل كالغياب "ٔ ،كىو األمر الذم يضفي شيئا من التناسق -رغم استمراره التشاؤمي  -على التجربة الشعرية،

ُ  -عبد اهلل العشي :يطوؼ باألٝتاء ،ص ّٗ.
ِ  -حسُت ٤تمد فهيم :أدب الرحبلت ،عآب ا١تعرفة ،الكويت ،ع ،ُٖٗٗ ،ُّٖ /ص ٖٖ.
ّ  -عبد اهلل العشي :يطوؼ باألٝتاء ،ص َْ.
ْ  -مصطفى ناصف :اللغة ك التفسَت ك التواصل ،عآب ا١تعرفة ،الكويت ،ع ،ُٗٗٓ ،ُّٗ /ص ِٓٔ.
ٓ  -غالية خوجة :حركية الرؤيا ُب «أٛتد الزعًت» ،العرب األسبوعي ،السبت َّ ،ََِٖ/ٖ/ص ِِ.
ٔ ٤ -تمد صابر عبيد :مرايا التخيل الشعرم ،ط ُ ،جدارا للكتاب العا١تي ،األردف ،ََِٔ ،ص ُِٔ.

جمٌع الحقوق محفوظة لمركز

جٌل البحث العلمً © 2014

74

مجلة جيل الدراسات ألادبية والفكرية – العدد الثالث – أللو /سبتمبر 2014

كسعيها الصوُب ٨تو إدراؾ ا١تطلق من ا١تعرفة ػ اإلبداعية ػ ا١تتعالية اليت تت نازعها آليتا العمل اإلبداعي "الرؤيا" ك"اٟتلم"
من جهة كمن جهة أخرل "الواقع" كمؤثر كمركز استقطاب ْتكم ضركرة استجابة جوىر اإلبداع لتداعياتو .
غاب ٓب يًتؾ صدل
غاص ُب أسراره
غاص فيها
ُ
ك ابتعد
كلعل األمر من حيث ٕتاكزه للواقع كتعلقو بالغييب امتداد لنزكع األنا ٨تو االٖتاد باآلخر -اٟتلم ،-رغم مسافة
التوتر الباىرة اليت ٬تسدىا االنسحاب الدائم للحلم ٨تو عآب األسرار كعدـ كشف حضرتو -الشعر -لذات الشاعر
ا١تكابدة لبلوغ الدرجة األقرب من اٟتقيقة /ا١تعرفة الشعرية:
ال تظٍت أنو يأٌب غدا
ال تظٍت أنو ...
من بعد غد
مات ُب غربتو
ٓب يودع أحدا
ِ
ٓب يودعو أحد
يتجو ا١تقطع الشعرم ُب آخره با٠تطاب إٔب التأنيث عن طريق ٥تاطبة األنثى الغائبة ،اليت ٖتمل بعدىا الصوُب
كوهنا طقس الشاعر ليحتفي كينفصل "عن العآب األرضي (ا١تادم) كيتعلق بفردكس األنوثة ،بالعآب البلمرئي"ّ.
ٕ  /صوفية الموت...شعرية الشعر
يعد ا١توت كاحدا من أشكاؿ انتقاؿ الذات إٔب عآب الغياب ،كىو ملمح صوُب قدٙب تأٌب ٟتظات االنتشاء على
مشارفو ألنو الطريق األسهل إٔب مكاشفة "اٟتق" كالتوحد بو ،ككونو ٭تمل داللة التبلشي كاؿ عدـ كمن ٙتة التكوف مرة
أخرل ُب اَّهوؿ ،إضافة إٔب شكلو ا١تيتافيزيقي الذم ينجذب إليو ا١تتصوفة ٔتقارباهتم الوجدانية لكينونتو اليت حجبت
عنهم.
كم تبقى من العمر؟؟؟
ىا أنا أدنو من القرب،
ُ  -عبد اهلل العشي :يطوؼ باألٝتاء ،ص ُْ.

ِ  -عبد اهلل العشي :يطوؼ باألٝتاء ،ص ّْ.
ّ  -زاكم سارةٚ :تاليات التناص ُب شعر عقاب بلخَت ،مذكرة ماجيستَت ،ص َُٓ.
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منكسرا متعبا ،مطفأ اٟتلم ،مرٕتفا،
ُ
ذاىبا ُب نشيد الذىاب
إنو ا١توت ،اٟتقيقة ا١تاثلة أماـ الشاعر كا١تتجسدة ُب إحساسو بالدنو من القرب حامبل بُت شفتيو رثاءه ا١تشحوف
باالنكسار كاالرٕتاؼ ال "٦تا يهدده كل حُت زارعا بداخلو خوفا من اَّهوؿ ،كصورة قا٘تة ٟتياة برزخية ١تا يعانيها
َّ
بعد"ِ أك االنفصاؿ عن كجوده ،بل القًتابو من دخوؿ معًتؾ العد ـ مع كجود حائل بينو كبُت ا١توت كما يريد :
 ...كم حلمت بأف أسًتيح ْتضنك حُت أموت
ك تغلق عيٍت أنفاسك العطرات
تغسلٍت ك تكفنٍت ،ك تودعٍت
ّ
ك هتيل علي الًتاب
إهنا ا٠تطوات األكٔب ٨تو ا١توت ،ما ٭تيل على يقُت ينتظر الذات ُب كجودىا إزاء صراع أزٕب "بُت ا١توت كالفناء
ا١تقدرين كبُت إرادة اإلنساف ُب ٤تاكلتها التنسيق بالوجود كالبقاء كا٠تلود "ْ.
كلكن ا١تقومات "تغلق عيٍت ،تغسلٍت ،تكفنٍت ،تودعٍت ،هتيل علي الًتاب " إ٪تا تعمق رؤيا االستسبلـ كاالنقياد
للموت دكف مقاكمة ،بل باهنزامية درامية كتراجع عن ا١تعطى اٞتوىرم لصَتكرة الوجود .
برباعة -استحضار ٕتلي ا١توتكرغم ذلك نلمس ُب ىذا ا١تقطع الشعرم حضورا رؤيويا صوفيا ،يشد إليو
للصوُب كلما داخلو الشعور باقًتاب النهاية ،اليت ىي ُب األصل بداية أخرل يكوف من خبل٢تا ُب موقف ٖتوؿ ال
انتهاء ،كألف التقدـ ُب العمر من اإلحاالت القوية على االقًتاب من ا١توت فإف الشاعر ٓب يفتو أف يستدرؾ ذلك
فيقوؿ:
كم تبقى من العمر...
ىا أنا أمضي ،كما جئت ،منفردا
خارجا من زمانك
منهيا ُب متاه الغياب
كم تبقى من العمر
ُ  -العشي ،عبد اهلل :يطوؼ باألٝتاء ،منشورات أىل القلم ،ََِٗ ،ص َّ.ُّ ،
ِ  -ناصر بركة  :ديواف (منزؿ األقناف) لبدر شاكر السياب دراسة أسلوبية ،مذكرة ماجستَت ُب األدب اٟتديث ،كلية اآلداب ك العلوـ اإلنسانية ،قسم اللغة العربية ك آداُّا،
جامعة اٟتاج ٠تضر ،باتنة .ََِٕ/ََِٔ ،ص َُِ.
ّ  -عبد اهلل العشي :يطوؼ باألٝتاء ،ص ُّ.
ْ  -عباس رشيد الدرة  :سؤاؿ ا٢توية ك ىوية السؤاؿ بُت قلقامش ك دركيش٣ ،تلة فضاءات ،تصدر عن ا١تركز العا١تي للدراسات ك أْتاث الكتاب األخضر ،ليبيا ،ع ،َّ /
فرباير ََِٕ ،ص ٖ.ٗ ،
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يا زىرة العمر
ُ
كي تذىيب كل ىذا الذىاب
ليتأكد اقًتاب الشاعر من ا١توت كجدانيا ،ما ٬تعلو يساير ىذا ا١تض م ٓتلق حوار يتداخل فيو الواقع ك ا١تاكراء،
فمضي الشاعر "منفردا" عودة إٔب اللحظة األكٔب من اٟتياة ،كمساءلتو لػ "زىرة العمر " أسطورية الشكل كاٞتسد ،عدٯتة
ا١تبلمح كا٢توية ٤تاكلة لتشخيص اٟتقيقة /ا١تعرفة الشعرية اليت "يشتبك فيها الذاٌب باإلنسا٘ب كالشخصي بالكو٘ب،
كتتداخل فيها اللغة كتتحرؾ بدالالهتا كشركطها ُب ثنايا ا١تعقوؿ كالبلمعقوؿ ،كا١تألوؼ كغَت ا١تألوؼ "ِ.
لعل طبيعة ا١توت ٕتعلو يأٌب على كل حي كحياة ،كألف اٟتلم ػ كما رأينا ػ حياة أخرل للذات بعيدا عن كثافة
العآب ا١تادم ،فإنو عرضة أيضا للفناء :
ال تظٍت أنو يأٌب غدا
ال تظٍت أنو ...
من بعد غد
مات ُب غربتو
ٓب يودع أحدا
ّ
ٓب يودعو أحد
إنو ٕتاكز للَّحظة اٞتنائزية ك٣ترد ٦تارسة االلتزاـ بإحدل الرؤيتُت "الرؤيا اٟتلمية" ك"رؤيا ا١توت" ،كسعي إٔب تأكيد
طبيعة الوجود اليت تعزؼ ٟتن الذىاب -رٔتا إٔب غَت رجعة ُ -ب الكونُت الواقعي كاإلبد اعي من جهة ،كتأكيد الغياب
لتجسيد االشتغاؿ على حس ا١تفارقة بُت ثنائييت "األنا/اآلخر" ك"الشك/اليقُت" من جهة أخرل.
إضافة إٔب إعطاء موت اٟتلم كموضوع طبيعة خاصة بإيراده ُب سياؽ الغربة كالعزلة ،إذ ٬تد الشاعر نفسو أماـ
ضركرة الوقوؼ على كجوده ػ اٟتلم ػ ُب حالة نف م ككضع ٓب يكن لو االختيار فيهما ،كىو األمر ذاتو الذم "يعطي
للصوفية بعدىا الكو٘ب الذم يتجاكز الزماف كا١تكاف كالشركط "ْ :
غاب ٓب يًتؾ صدل
غاص ُب أسراره
غاص فيها
ُ  -عبد اهلل العشي :يطوؼ باألٝتاء ،ص ُّ.ِّ ،
ِ ٤ -تمد أٛتد القضاة :الظواىر األسلوبية ُب جدارية ٤تمود دركيش ،ص ِِٔ.
ّ  -عبد اهلل العشي :يطوؼ باألٝتاء ،ص ُْ.ِْ ،
ْ  -زدادقة ،سفياف :اٟتقيقة ك السراب ػ قراءة ُب البعد الصوُب عند أدكنيس مرجعا ك ٦تارسة ػ ،ط ُ ،منشورات اإلختبلؼ ،اٞتزائر ،ََِٖ ،ص َْٖ.
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ك ابتعد
ال تظٍت أنو يأٌب غدا
ال تظٍت أنو ...
ُ
من بعد غد
إنو استثمار آخر ُب البيعد الشعرم للغياب ُب الديواف ،إذ قد ال ٯتكن أف ٭تيل
الثقل الذم يكاد يكوف فيزيائيا ٟتضوره الذم ىو الغياب ا١تطلق "ِ لتجربة اٟتلم مستقببل.

-ىنا -إال على "ثقل ا١توت،

كىي مزاكجة بُت مطلق الغياب ك٤تدكدية اٟتلم -باعتبار قابليتو للفناء  -تؤدم إٔب بداية خلق شعرية صوفية
قائمة على مدل التوتر بُت "ا١توت" كاشف الغيب "للميت" ،باعتباره رؤيا فيها "ينكشف الغيب للرائي ،فيتلقى ا١تعرفة
كأ٪تا يتمثل لو الغيب ُب شخص ينقل إليو ا١تعرفة "ّ ،كبُت اٟتلم كونو "ال ٯتكن أف ٬تلي أسرار الغيب كحجبو كما
ٕتليها الرؤيا"ْ.
كيتخذ ا١توت بعدا آخر بانتقالو كمؤثر فعاؿ بُت مكونات عآب الشاعر اإلبداعي انطبلقا من الذات نفسها مركرا
باٟتلم  ...ككصوال إٔب القصيدة كىويتها:
تواصوا أف يعركا جسمك الشاحب
للحزف ك للربد الشتائي
ٓ
ك ١توت بعد ا١توت
إنو كشف عن ٕتاكز الرؤية ا١تألوفة للقصيدة باعت بارىا كعاء للتجربة الشعرية أك ألم من ا١توضوعات ،بل إهنا
ذاهتا موضوع لنفسها كحقيقة يتطلع الشاعر إٔب كشفها ،كمن ٙتة التوحد ُّا كاالنتقاؿ معها من الشكل ا١تيتافيزيقي إٔب
الفيزيقي (ا١تكتوب) ،ىذه الرؤية اٞتديدة للقصيدة يشوُّا دخن من التصوؼ ٯتثل إحدل السمات اٞتوه رية ا١تتممة
لشعريتها.
كلعل ُب القوؿ ٔتوت القصيدة -من منظور معاصر  -حديث عن تعريتها دالليا كانكشاؼ معناىا لقارئها ،كىي
إحالة على صراع درامي بُت الكشف /ا١توت كالغموض/اٟتياة.
أما "ا١توت بعد ا١توت" فهو أشبو ما يكوف بتمهيد للحديث عن موت آخر للقصيدة :
ُ  -عبد اهلل العشي :يطوؼ باألٝتاء ،ص ُْ.
ِ  -كوين ،جوف :النظرية الشعرية ػ بناء لغة الشعر،اللغة العليا ػ ،تر ،أٛتد دركيش ،ط ْ  ،دار الغريب ،القاىرة ،َََِ ،ص ْٔٔ.
ّ  -أدكنيس :الثابت ك ا١تتحوؿ ػ ْتث ُب اإلبداع ك اإلتباع عند العرب ػ ،جُ ،األصوؿ ،ط ٕ ،دار الساقي ،لبناف ،ُْٗٗ ،ص ُْٗ.
ْ  -رضواف بن عربية :مساءالت جديدة للشعرية العربية ػ ُب ضوء "الثابت ك ا١تتحوؿ" ألدكنيس ػ ،ط ُ ،ا١تتقي برينًت ،احملمدية ،ََِٕ،ص ٗٗ.
ٓ  -عبد اهلل العشي :يطوؼ باألٝتاء ،ص َٔ.

جمٌع الحقوق محفوظة لمركز

جٌل البحث العلمً © 2014

78

مجلة جيل الدراسات ألادبية والفكرية – العدد الثالث – أللو /سبتمبر 2014

كجهك العابق بالضوء العتيق
ما يبُت اآلف ُب ىذم التخوـ
...
ميت أيامو بعض خرافات
ال ٘تر
دىره يوـ ال ٯتر
ُ
جامد ُب ٟتظة ليس ٘تر
لطا١تا ظل الوجو داال على ا٢توية ،كلعل جعلو "عابقا بالضوء العتيق " ينحو منحى أصالتها ،كلكنو -الوجو -عرب
مراحل التطور كالتحوؿ التارٮتي شهد مركر الكثَت من زكابع القلق كالشك عليو ،ما جعلو ال يبُت
اليت تكاد تطمسو.

"ُب ىذم التخوـ "

كالقضاء با١توت ُب "ميت أيامو بعض خرافات ال ٘تر " فيو كعي كانتقاؿ بالصراع إٔب عنصر الزمن كالتاريخ،
"فتتولد ثنائية ا١توت كالتاريخ؛ فا١توت غياب كالتاريخ ماض "ِ .تظل القصيدة ٔتوجبها تولد من جديد نتيجة االستقرار
الزمٍت كٚتوده "ُب ٟتظة ليس ٘تر".
كىذه اٞتدلية بُت اٟتياة كا١توت مستمرة باستمرار البحث عما كراء الطبيعة كالسعي إٔب إ٬تاد إجابات ألسئلة
الوجود ،كالبحث عن ا١تعرفة كمن ٙتة أخذىا من ـ صادرىا اٟتافلة باأللغاز .
خلف ىذا الباب
خلف العتبة
للذم يعرب عمراف
ك للميت
ّ
مسامَت ،ك بعض ا٠تشبة
إنو شكل من أشكاؿ التمرد على الطبيعة ك٤تاكلة ١تقاكمة ا١توت ٓتلق برزخ -إبداعي -متمثل ُب ٟتظة عبور
عمهر آخر ينشده بعد مراحل التحوؿ الدرامية اليت مر ُّا ُب أثناء كجوده ُب عآب
"الباب" ،فػ ػ ا١تبدع ػ الذم يعرب لو ٍ
الشهادة ،فيما ٯتنحو "إبداعو ا٠تالد" عمرا آخر يعيشو ُب ثناياه بعد انتقالو إٔب عآب الغيب .

ُ  -عبد اهلل العشي :يطوؼ باألٝتاء ،ص ُٔ ،ص ْٔ.
ِ ٤ -تمد أٛتد القضاة :الظواىر األسلوبية ُب جدارية ٤تمود دركيش٣ ،تلة العلوـ اإلنسانية ك االجتماعية ،ص ِٕٓ.
ّ  -عبد اهلل العشي :يطوؼ باألٝتاء ،ص ٓٔ.
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ككأننا بالشاعر -بعد التشاؤـ " -راح ٬تًتح اٟتياة كسط ا١توت ،كالنور كسط الظلمة "ُ لئبل يستسلم لسوداكية
الرؤيا ،كإف كاف ٔتوقف كسط دكف االنتصار للحياة كلية كال االستسبلـ للموت كذلك .
ُب حُت ٭تظى من ٓب يتميز إبداعو بصفة ا٠تلود ْتياة كاحدة ،كبعد انقضائها بػ "مسامَت ،كبعض ا٠تشبة " اليت
تشكل نعشو ،كتسلمو للفناء العاصف كتنسف اٟتلم الذم راح يشيده ا١تعرم كأمثالو من ا١تتصوفة كغَتىم عرب العصور
ُب اعتبار اإلبداع ا١توت كجها آخر للحياة كا٠تلود .
كُّذا يتضح لنا كيف استطاع العشي إعطاء كبل من الرؤيا كاٟتلم كا١توت بعدا شعريا ،من خبلؿ إعادة بلورة
بعض ا١تفاىيم اليت استقتها ذات العناصر من جوىر اٟتداثة الشعرية من جهة ،كمن االستثمار ُب بعدىا الصوُب الذم
ٯتنح جوىر اإلبداع ٣تد ا١تغايرة من جهة أخرل .

ُ ٤ -تمد الصاّب السليماف :الرحبلت ا٠تيالية ُب الشعر العريب اٟتديث ،منشورات إٖتاد الكتاب العرب ،دمشق ،َََِ ،ص ُِْ.
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المبدأ الحواري عند مٌخائٌل باختٌن
األستاذة :منٌرة شرقً  /قسم اللغة واألدب العربً  -جامعة تبسة

ملخص:
قدـ ميخائيل باختُت نظرية نقدية للركايةٕ ،تمع بُت اٞتانبُت؛ الشكلي كاإليديولوجي ،كما دعا إٔب صراع اإليديولوجيات إٔب
آخر الركاية ،كٖتاكرىا دكف فوز إحداىا٦ ،تا يفرض على الكاتب اٟتياد كعدـ اال٨تياز ألم طرؼ ،ك٬تربه على العدؿ بُت الشخصيات
(األصوات ا١تمثلة لئليديولوجيات) من حيث نسبة ككيفية اٟتضور ،كاٟترية ُب التعبَت على الرأم … كالنقيض من ذلك ىو "مبدأ أحادية
الصوت" الذم تنجم عنو ركاية مناجاتية أحادية الصوت ،تعرض إيديولوجيا كاحدة كصوتا كاحدا ،كىو ما يرفضو باختُت.
يتحقق مبدأ اٟتوارية من خبلؿ ٖتاكر األصوات داخل الركاية ،ك اليت تكوف الشخصيات ٦تثلة ٢تا ،فبل صوت للكاتب أك الراكم
 ...ككل ما قد ٬تعل منها موقفا
ُب نظرية باختُت ،كالشخصية تؤدم دكرىا من خبلؿ اٝتها كمبل٤تها كصفاهتا كمظهرىا كخطاُّا
إيديولوجيا ،السيما قو٢تا ،حىت أف باختُت أسهب كثَتا ُب مسألة "تعدد اللغات " ،فهي الركيزة ا ألساسة ُب ٖتقق اٟتوارية؛ الشخصية
تتحدث حسب انتمائها االجتماعي كمستواىا الثقاُب  ...كالراكم يتكلم بلغة مشًتكة لدل اٞتميع حىت يكوف ٤تايدا ،كما أف الركاية قد
تتخللها لغات أجناس أخرل كالشعر كا١تثل الشعيب ،كغَت٫تا ٦تا يكوف موقفا إيديولوجيا.
الكلمات المفتاحية :اّبكارية ،ا١تناجاتية ،تعدد األصوات ،تعدد اللغات.
السوسيونصية (توطئة)
تسعى سوسيوٞتيا النص الركائي لتحليل األعماؿ الركائية من الداخل ،أم ٖتليل ا١تستول الًتكييب ،كالكشف من خبللو  -فقط-
عن العبلقات االجتماعية ،بغية الكشف عن التماثل ا١توجود بُت ما ىو موجود ُب الوا قع ،كما ىو موجود ُب البنية اللسانية ا١تتحققة ُب
النص الركائي ُ ؛ فبل تلتزـ سوسيولوجيا النص الركائي بأحكاـ قبلية ٘تارس على ٥تتلف النصوص ،بل تنطلق من النص ،كٖتدد انتماءه
السوسيولسا٘بِ.
ّ
دكر بارز ُب ٣تاؿ البحوث السوسيونصية ،حيث صاغ نظرية نقدية تربط
للناقد ميخائيل باختُت " "Mikhaïl Bakhtineه
بُت السمات الفنية األدبية كالعناصر اإليديولوجية ُب الركاية ،فتلغي القطيعة ا١توجودة بُت ثنائية الشكل كا١تضموف.

 .حمٌد لحمدانً  :النقد الروائً واإلٌدٌولوجٌا ،من سوسٌولوجٌا الرواٌة إلى سوسٌولوجٌا النص الروائً  ،المركز الثقافً العربً ،بٌروت ،ٔ99ٓ ،ص :
ٕ7
 .عمرو عٌالن :اإلدٌولوجٌا وبنٌة الخطاب الروائً ،دراسة سوسٌوبنائٌة فً رواٌات عبد الحمٌد بن هدوقة  ،منشورات جامعة منتوري ،قسنطٌنة،ٕٓٓٔ ،
صٙ9 :
 .ولد مٌخائٌل باختٌن عام ٘ ٔ89فً أورٌل ابنا لعائلة أرستقراطٌة ما لبثت أن أضحت معدمة ،فقد كان والده كاتبا فً مصرف  .درس فقه اللغة فً جامعة
أودٌسا ومن ثم فً جامعة بتروغراد وتخرج عام  .ٔ9ٔ8عمل فً سلك التعلٌم االبتدائً ،وتزوج فً ٕٔ ،ٔ9وفً العام نفسه أصٌب بالتهاب عظام حاد
مزمن مما أدى إلى بتر رجله عام  .ٔ9ٖ8ألقً علٌه القبض عام  ٔ9ٕ9ألسباب مجهولة ،لكنها قد تكون متعلقة بارتباطاته بالمسٌحٌة األرثوذوكسٌة ،حكم
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ٓب يغض باختُت الطرؼ عن األبعاد التارٮتية كاالجتماعية كالسياسية كالثقافية احمليطة بالركاية ،كإ٪تا أقر بأهنا ا ليت
شكلت حوارية الركاية كحققت تعدد األصوات كتباين اإليديولوجيات إٔب حد تصارعهاٍ ،ب إنو اٗتذ من اللغة ركيزة ُب
قراءة تاريخ الركاية كإعادة تأكيلو ،كركيزة أيضا ُب بناء تصور اٟتوارية لديو ُ.
ٔ -الحوارية والمناجاتية

درس ميخائيل باختُت ركايات دكتسويفسكي ،كاعتربىا ٪توذجا ُب إيراد اإليديولوجيات داخل الركاية ،حيث قاؿ:
«دكستويفسكي ىو خالق الركاية ا١تتعددة األصوات  Polyphoneلقد أكجد صنفان ركائيان جديدان بصورة جوىرية »ِ.
ك"تعدد األصوات " مفهوـ يشَت إٔب تعدد اإليديولوجيات ُب اؿ ركاية ،يضاىيو مفهوـ آخر عند باختُت ىو

"اٟتوارية"

 ،Dialogismeإذ ٮتلق "ركاية متعددة األصوات " ىي نفسها "الركاية اٟتوارية  /الديالوجية" .أما النقيض من ذلك
كالذم ترفضو نظرية باختُت ،ىو مفهوـ "أحادية الصوت " ،الذم يشَت إٔب إيديولوجيا كاحدة سائدة ُب الركاية ،كٯتاث لو
مفهوـ "ا١تناجاتية"  ،Monologismeحيث ٮتلق

"ركاية أحادية الصوت " ،ىي نفسها

"الركاية ا١تناجاتية /

ا١تونولوجية"ّ.
إف الركاية اٟتوارية ىي ا١تثلى لدل باختُت ،لكوهنا ٘تنح كل األفكار اٟتق ُب التعبَت كالتمثل ُب ىذا ا١تلفوظ ،كما
كما من القراء الذين ٬تدكف ُّا
ٖتقق صراعا إيديولوجيا عميقا ،كتعددا لآلراء ،كرؤية أكثر مشوال للواقع٦ ،تا يكسبها ٌ

أفكارىم كرؤاىم ا١تختلفة  .كتفعل الركاية ذلك عن طريق الطرح اإليديولوجي الذم ٕتسده الشخصيات بالتكافؤ ،دكف
ا٨تياز من الكاتب لواحدة على حساب األخرل ،كإ٪تا إعطاء كل الشخصيات القدر الواحد من االىتماـ ،كا١تساكاة بينها
من حيث إبراز جوانبها اٟتسنة كالسيئة ،فيسعى الكاتب بذلك لتحقيق حياد مطلق ،كترؾ القارئ حرا ُب االختيار بُت
ىذا الزخم اإليديولوجي ْ .كعليو ،تعد الشخصية ا١تتكلم البارز ُب الركاية ،فهي الصوت اإليديولوجي ا١تعرب عن ٥تتلف
األفكار ٔتختلؼ التقنيات الفنية.
أشار باختُت إٔب مسألة "حياد الكاتب " ،كاعتربىا أساسية ُب ٖتقق اٟتوارية ،فعنها قاؿ « :مؤلف الركاية ا١تتعددة
األصوات مطالب ال ُب أف يتنازؿ عن نفسو كعن كعيو ،كإ٪تا ُب أف يتوسع إٔب أقصى حد أيضا ُب إعادة تركيب ىذا

علٌه بالسجن خمس سنوات ،ولظروفه الصحٌة تم التخفٌف بالنفً إلى قازخستان  .عمل حٌنها فً أعمال كتابٌة لدى مؤسسات مختلفة ،ثم حصل على وظٌفة
 .لما تدهورت صحته
فً كلٌة المعلمٌن ،ثم استقر فً كمر القرٌبة من موسكو ودرس بها اللغتٌن الروسٌة واأللمانٌة ،ثم مارس بعض النشاطات األدبٌة
استقر فً موسكو ،ووافته المنٌة عام ٘ .ٔ97هذا مختصر ،وللتفاصٌل انظر  :تزفٌتان تودوروف  :مٌخائٌل باختٌن ،المبدأ الحواري  ،ترجمة  :فخري صالح،
المؤسسة العربٌة للدراسات والنشر ،بٌروت ،دار الفارس للنشر والتوزٌع ،عمان ،ط ٕ ،ٔ99ٙ ،ص.ٕٙ... ،ٕٖ :
 .مٌخائٌل باختٌن :الخطاب الروائً  ،ترجمة :محمد برادة ،رؤٌة للنشر والتوزٌع ،القاهرة ،ٕٓٓ9 ،صٕ8 :
 .مٌخائٌل باختٌن :شعرٌة دوستوٌفسكً ،ترجمة :جمٌل نصٌف التكرٌتً ،دار توبقال للنشر ،الدار البٌضاء -المغرب ،ٔ98ٙ ،صٔٔ :
 .وهذا فرز للمفاهٌم المتداخلة لدى باختٌنٌ ،بقى "تعدد اللغات " فهو من األدلة على تعدد األصوات ،وقد ٌؤدي الدور األكبر فً إحداث تعدد األصوات،
لدرجة أن تكون اللغة ذاتها صوتا
 .عمرو عٌالن :مرجع سابق ،صٙ٘ :
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الوعي ( )...كذلك من أجل أف يصبح قادرا على استيعاب أشكاؿ كعي اآلخرين ا١تساكية لو ُب اٟتقوؽ »ُ ،إذ أف ا١تراد
من الكاتب أف ٭تتفظ ٔتوقفو كأال يدافع عنو ُب الركاية ،كأف يطرح با١تقابل أشكاؿ الوعي األخرل اليت تناقض موقفو .
خبلفا لدكر ا١تتكلم ،يتحقق ا١تبدأ اٟتوارم أكثر عن طريق "تعدد اللغات " ،حيث أف باختُت اعترب الركاية جزءا
مكونة من خطابات تىعيها الذاكرة اٞتماعية ،كعلى كل كاحد ُب اَّتمع أف ٭تدد موقفو من
من ثقافة اَّتمع ،كالثقافة َّ

تلك ا٠تطابات ِ .كٓب يقصد باختُت باللغة االجتماعية ٥تتلف الصيغ الًتكيبية كالنحوية ،كإ٪تا ا٠تلفيات السوسيوتارٮتية،

كاؿطبقية لؤلفراد ،فبل تيدرس اللغة لسانيا ،باعتبار أف لغتها متعددة بتعدد شخصياهتا كإيديولوجياهتا٦ ،تا يتطلب من

األديب  -حسب رأم باختُت -التأليف بُت ىذه اللغات ا١تختلفة ،كصياغتها بنائيا كفق ما ينسجم مع فنيات الركاية،
فيم ٌكن الشخصية من احملافظة على لغتها االجتماع ية ،كنربهتا ا١تميزة كأسلوُّا ا٠تاص ّ ،ككذلك إيديولوجيتها ا٠تاصة،
ككلما تعددت اللغات تعددت اإليديولوجيات كاألصوات؛ فلم يعترب باختُت اللغة كدالئل فارغة من أم ٤تتول
اَّسد للصراعات اإليديولوجية ُب الواقع ،كما أف الركائي ال يعرؼ لغة كاحدة
إيديولوجي ،بل الوجو ٍّ

ككحيدة ،بل إنو

يتلقى اللغة مصنفة كمقسمة إٔب لغات متنوعة؛ فالركائي ييدخل نوايا اآلخرين ،كا١تنظورات كالعوآب عن طريق استخداـ

اللغة ،كىذا ما يربر "تعدد اللغات" ُب نظرية باختُت.

استلهم باختُت توجهو ىذا من تعددية األصوات كاألٟتاف العديدة ُب ا١توسيقى

ْ ،فمنها تعددت األصوات

كاللغات ُب الركاية  .كاستلهمو أيضا من خبلؿ «إقامة عبلقة بُت العآب الركائي كالكرنفاؿ الذم ظهر ُب كسط الثقافة
الشعبية للقركف الوسطى كعصر التنوير ك٘تيز بالضحك السخرم »ٓ ،فنتيجة الضحك السخرم ،تيقلد األدكار بعناية،

ام رمزا إليديولوجيا معينة ،كعن الضحك السخرم جاء باختُت ٔتصطلح "الباركديا".
لدرجة يصَت فيها ا١تتكلم ُب الرك ة

ىذا عن الركاية اٟتوارية ،أما الركاية ا١تناجاتية فهي تسعى لتأكيد إيديولوجيا كاحدة ،كال تسمح لئليديولوجيات
األخرل ا١تناقضة بالربكز إال ٔتا ينفعها كٮتدمها ُب النهاية؛ فالركاية تشمل عدة تصورات متباينة٬ ،تسدىا أبطاؿ متعددكف
(باعتبارىم متكلمُت ) ،لكن الكاتب (باعتباره متكلما أيضا ) ال يسمح باستقبلؿ لغاهتم ذات الطابع االجتماعي،
فيتحكم ُّا كلها ،كينتصر لفكرة كاحدة فقط ،ك٬تعلها الغالبة كا١تهيمنة ُب األخَت ،كإ٪تا قد يهدؼ من إدراجو
لئليديولوجيات آبناقًضة إٔب إبراز مساكئها كتثمُت فكرتو ُب ا١تقابل ،كىذا ما يفسر أحادية الرؤية للكاتب ،كاليت تسعى

 .مٌخائٌل باختٌن :شعرٌة دوستوٌفسكً ،ص97 :
 .مٌخائٌل باختٌن :الخطاب الروائً  ،صٖٗ:
 .عمرو عٌالن :مرجع سابق ،صٙ7 ،ٖٙ ،ٕٙ :
 .مٌخائٌل باختٌن :شعرٌة دوستوٌفسكً ،صٕٕ :
 .محمد ساري :األدب والمجتمع ،دار األمل للطباعة والنشر والتوزٌع ،ص ٘ٔ :
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إلقناع القارئ بأ٫تيتها كأال جدكل من األخرل ،فبل تًتؾ لو ٣تاؿ االختيار ،كال تسمح للركاية بتجسيد صراع إيديولوجي
عميقُ.
عارض باختُت ىذا النمط ا١تونولوجي ا١تنتصر إل يديولوجيا كاحدة ،ألف كحدة الصوت تنطبق ُب رأيو على الشعر،
كونو يكتفي بذاتو كال يتوكأ على أقواؿ الغَت ،كال يستعَت ألفاظا كأشكاال ٨توية أجنبية ،بينما الركاية تشتمل على
معلومات مستقاة من مصادر ٥تتلفة ،كبالتإب من خطابات متعددة ،اجتماعية كنفسية كأخبلقية كتاريخ

ية كسياسية

كعلمية٦ ،تا يؤدم ُّا إٔب إدخاؿ التعدد الصوٌب فيها ِ .فالتعدد اللغوم ىو السبب الرئيسي ُب طرح باختُت للنمط
اٟتوارم للركاية.
كضح ٛتيد ٟتمدا٘ب توجو باختُت ،كاصطلح على النمط اٟتوارم بػ "اإليديولوجيا ُب الركاية " ،ذلك أف الركاية
تسعى الحتضاف اإليديولوجيا ت ،ال إبراز إيديولوجيا كاحدة فقط ،كعن ذلك قاؿ

« :فإف اإلديولوجيا تدخل الركاية

باعتبارىا مكونا ٚتاليا ألهنا ىي اليت تتحوؿ ُب يد الكاتب إٔب كسيلة لصياغة عا١تو ا٠تاص ،كىذا ما نقصد با١تستول
األكؿ لوجود اإلديولوجيا ُب الركاية كالذم أطلقنا عليو تسمية اإلديولوجيا ُب الركاية »ّ ،أما النمط ا١تناجاٌب فقد اصطلح
عليو بػ "الركاية كإيديولوجيا " ،ذلك أف الركاية تسعى إلبراز إيديولوجيا معينة ،كعرض موقف فكرم ما ،كعلل ىذا النمط
إيديولوجي الركاية ككل ُب الظهور ،كٙب كن القوؿ
ة
بقولو« :عندما ينتهي الصراع بُت اإليديولوجيات ُب الركاية تبدأ معآب
إف الركاية كإديولوجيا ال ٯتكن اٟتديث عنها إال بعد استيعاب طبيعة الصراع كٖتليلها بُت اإلديولوجيات داخلها كنتيجة
ىذا الصراع ،ألف الركاية كإديولوجيا تعٍت موقف الكاتب بالتحديد »ْ ،كقد حدد ىنا النمط ا١تنولوجي بصراع إيديولوجي
و
منتو بظهور إيديولوجيا كاحدة غالبة.
ٯتكن للركاية ا١تنولوجية أف تكتفي بعرض إيديولوجيا كاحدة من بداية الركاية آلخرىا ،كليس شرطا أف تكوف ىي
نفسها إيديولوجيا الكاتب ،فقد تكوف اإليديولوجيا اليت يرفضها الكاتب فيخصص ٢تا ملفوظا بأكملو بغية مهاٚتتها
كنبذىا كتبيُت مساكئهآ.

 .عمرو عٌالن :مرجع سابق ،صٙٗ :
 .لطٌف زٌتونً :معجم مصطلحات نقد الرواٌة – عربً ،إنكلٌزي ،فرنسً ، -مكتبة لبنان ناشرون ،بٌروت -لبنان ،ٕٕٓٓ ،صٔٓ7 :
 .حمٌد لحمدانً :مرجع سابق ،صٖٖ:
 .المرجع نفسه ،صٖ٘ :
 .المثال الذي نجده فً رواٌة "الزلزال" للطاهر وطار ،هذا الكاتب المناصر للتٌار االشتراكً ،عمد إلى عرض اإلقطاعٌة فً رواٌته بغٌة السخرٌة منها
إلثبات مساوئها ،ومن ثمة فرض االعتقاد على القارئ
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خبلصة القوؿ ،ال يق كؿ باختُت بالركاية كإيديولوجيا ،كإ٪تا باإليديولوجيا ُب الركاية  -كما اصطلح على ذلك
مضمرا ،كنواياه أيضا غَت بادية ،كحياده مطلق ،فتتصارع اإليديولوجيات دكف فوز
ٟتمدا٘ب -ففي الركاية يكوف الكاتب ى

إلحداىا.

إف مسا٫تة ميخائيل باختُت ُب ٖتقيق سوسيولوجيا نصية ،ذات ؽ ٯتة عالية ُب ٣تاؿ التنظَت الركائي ،من خبلؿ
دمج الركاية بالواقع ،كالنداء ْتياد الكاتب ،كبصراع اإليديولوجيات ،كالسعي لفهم العآب الداخلي للركاية دكف االنتقاؿ
للعآب ا٠تارجي.
ٕ -تعدد األصوات في النص الروائي

إف القوؿ بركاية حوارية يتطلب تعددا لؤلصوات ،كاٟتكم على ركاية با١تناجاتية يتطلب صوتا مهيمنا كبارزا ،األمر
الذم يعطي ١تفهوـ الصوت قيمة عالية ُب نظرية باختُت ،فما ا١تقصود بو؟
قاؿ لطيف زيتو٘ب ُب معجمو النقدم معرفا الصوت « :الصوت إذنا ىو صوت ا١تتكلم ،بل ىو ا١تتكلم عينو »ُ،

ذلك لقدرتو على التعبَت عن الرؤية كاإليدم كلوجيا ...لكن باختُت ٓب يعط لكافة ا١تتكلمُت اٟتق ُب اإلدالء ٔتواقفهم
اإليديولوجية أك أف يكونوا أصواتا داخل الركاية.

جعل باختُت اإليديولوجيا حاضرة ُب الركاية من خبلؿ عنصر ا١تتكلم « :ا١تتكلم ُب الركاية ىو دائما ،كبدرجات
٥تتلفة ،منتج إيديولوجيا ككلماتو ىي دائم ا عينة إيديولوجية " ،ِ»"Idéologèmeفكثَتا ما ركز على عنصر ا١تتكلم
الذم يكوف حسب الركاية شخصية أك راكيا أك ساردا ،كٔتا أف الراكم ٤تايد كفق ا١تبدأ اٟتوارم ،ككذلك الكاتب ،فإف
ا١تتكلم الذم ييسمح لو بالتعبَت عن اإليديولوجيا ُب نظرية باختُت ىو الشخصية .

أعطى باختُت للشخصية اٟتق ُب التعبَت عن اإليديولوجيا ،بكل حرية كصراحة ،بينما الراكم فهو ٤تايد ،أما

الكاتب فقد يدرج موقفو اإليديولوجي عرب إحدل الشخصيات ،دكف إمالة الكف ٢تا أك ٘تييزىا عن غَتىا .
ٕ -ٔ-صوت الشخصية

الشخصية /الصوت مفهوـ متطور على يدم باختُت ،إذ أنو ربط بُت الشخصية كاإليديولوجيا ،لدرجة أف جعلها
موقفا فكريا ككجهة نظر ،كتوصل لذلك من خبلؿ ركايات دكستويفسكي ،حيث قاؿ

« :البطل يهم دكستويفسكي

بوصفو كجهة نظر ٤تددة عن العآب كعن نفسو ىو بالذات ،بوصفو "أيضا" موقفا فكريا ،كتقوٯتا يتخذه إنساف ٕتاه نفسو
بالذات كٕتاه الواقع الذم ٭تيطو»ّ ،كىنا سؤاؿ يطرح نفسو :كيف تكوف الشخصية كجهة نظر كموقفا فكريا؟
 .لطٌف زٌتونً :مرجع سابق  ،صٔٔ7 :
 .مٌخائٌل باختٌن :الخطاب الروائً  ،صٔ8ٖ :
 .مٌخائٌل باختٌن ،شعرٌة دوستوٌفسكً ،ص.-ٙ7 :
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كضح باختُت ما ٬تعل من الشخصية موقفا فكريا باعتبارىا الشكل األبرز من ا١تتكلمُت ،حيث قاؿ

« :من

الواضح أف اإلنساف الذم يتكلم ليس مشخصا كحده كليس فقط بوصفو متكلما  .ففي الركاية يستطيع أف يكوف فاعال
على ٨تو ال يقل عن قدرتو على الفعل ُب الدراما أك ا١تلحمة ،إال أف

لفعلو دائما إضاءة إيديولوجية  .إنو باستمرار فعل

مرتبط ٓتطاب ،كببلزمة إيديولوجية ،كما أنو ٭تتل موقعا إيديولوجيا ٤تددا  .إف فعل الشخصية كسلوكها ُب الركاية الزماف،
سواء لكشف كضعها اإليديولوجي ككبلمها ،أك الختبار٫تا »ُ ،فالشخصية تنجز أفعاال انطبلقا من منظورىا اْب اص
كمواقفها اإليديولوجية ،فتأٌب األفعاؿ منسجمة مع اإليديولوجيات؛ فػ
إيديولوجيتو»ِ.

«فعل بطل ركاية ما مربَّز دائما من طرؼ

إف أكؿ ما يلفت االنتباه لتشكل ا١توقف الفكرم أك اإليديولوجيا من خبلؿ الشخصية ىو عنصر الفعل ،فأفعاؿ
الشخصيات مسا٫تة ُب بلورة الصوت ،كتكوف أيضا ذات إضاءات إيديولوجية.
على الرغم من ذلك ،ال ٯتكن كشف ا١توقف اإليديولوجي لشخصية ركائية ،من خبلؿ أفعا٢تا فقط ،ىذا ما أكد
عليو باختُت ،بعد أف كضح دكر الفعل ُب إبراز اإليديولوجيا ،حيث ذىب إٔب ضركرة تشخيص خطاُّا ّ .كبالتإب جعل
معُت داخل الركاية ،إال أنو كما يبدك ،ينتصر كثَتا لعنصر "ا٠تطاب"،
٣تسداف لتكجو إيديولوجي َّ
خطاب كفعل الشخصية ٍّ
كُب كل مرة يذكر ٔتعضلة التشخيص اللغوم للخطاب الذم شغلو كثَتا ُب مؤلَّفو الخطاب الروائي  ،كقد فصل باختُت
كثَتا ُب عنصر اللغة كما ٬تعلها منسجمة مع اإليديولوجيا ُب إطار ما ٝتاه بػ "تعدد اللغات"ْ.
خبلفا لقوؿ كفعل الشخصية ،تعمق باختُت ُب مؤلفو

شعرية دوستويفسكي فيما ٬تعل من الشخصية صوتا

كتوجها فكريا ،كركز على الشخصية الرئيسة "البطل" كما فعل ُب كتابو السالف الذكر ،ألهنا البارزة ُب الركاية ،كاليت
تستطيع من خبلؿ حضورىا ا١تستمر ذم األبعاد ا١تختلفة ،رسم مذىب إيديولوجي بعينو ،فكل «مواصفات البطل الثابتة
كا١توضوعية ،حالتو االجتماعية ،خصوصيتو الفردية كاالجتماعية ،طباعو مبل٤تو الركحية كحىت مظهره ا٠تارجي ،باختصار،
كل ما يساعد ا١تؤلف عادة على تكوين صورة قوية ككاضحة عن البطل –

"من يكوف؟ " كل ذلك يصبح عند

دكستويفسكي موضوعات للتأمل عند البطل ،مادة لوعيو الذاتي »ٓ ،بعبارة أخرل ،كل ما ٮتص البطل ،قد ٭تمل بعدا
ُب تشكيل التوجو الفكرم.

 .مٌخائٌل باختٌن ،الخطاب الروائً  ،صٔ8ٗ :
 .المرجع نفسه ،صٔ8ٙ :
 .المرجع نفسه ،صٔ8ٙ :
 .ولذلك حدٌث مؤجل تحت عنوان تعدد اللغات
 .مٌخائٌل باختٌن ،شعرٌة دوستوٌفسكً ،صٙ8 :
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١تا جعل باختُت من الشخصية حامبل إليديولوجيا معينة ،جعل تعددىا سببا ُب إحداث تعدد األصوات ،كقد
أكد عبد ا١تلك مرتاض على ذلك قائبل« :تتعدد الشخصية الركائية بتعدد األىواء كا١تذاىب كاأليديولوجيات كالثقافات
كاٟتضارات كا٢تواجس كالطبائع البشرية اليت ليس لتنوعها كال الختبلفها من حدكد

»ُ .فكلما تعددت الشخصيات

ا١تختلفة ُب األٝتاء كا١تبلمح كاألفعاؿ ،تعددت كتصارعت ا١تنظورات كاألصوات كاإليد يولوجيات.
كل بطل ُب الركاية أك كل ٣تموعة من األبطاؿ تشكل زاكية نظر خاصة ك٥تالفة آلراء األبطاؿ اآلخرين ابتغاء
خلق صراع إيديولوجي ُب الركايةِ؛ ؼتلعب الشخصيات ا١تتعددة أدكارا ىامة ُب إحداث الصراع اإليديولوجي داخل الركاية،
لكن يتوجب إحضار صوت ثنائي على األقل ،كل صوت ٦تثل بشخصية على األقل  .كقد دعا باختُت أيضا إٔب ضركرة
تبادؿ الشخصيات كجهات النظر حوؿ بعضها البعض اقتداء ٔتا فعلو دكستويفسكي ُب ركاياتو ،فهو «ٓب ٭تتفظ لنفسو
أبدا بأم معلومات جوىرية ،كإف كاف قد احتفظ بشيء ،فقد احتفظ بذاؾ اٟتد األدٗب من ا١تعلومات الضركر

ية ذات

الطابع الرباٚتاتيكي ،كاإلخبارية ا٠تاصة ،كاليت كانت ضركرية لسَت القصة »ّ ،فذلك يزيد من حدة الصراع ،كينفي موقف
الكاتب.
"الثنائية الصوتية " مفهوـ من طرح باختُت ،كٯتاثلو مفهوـ آخر ىو "الصراع اإليديولوجي " ،كيعرؼ ىذا األخَت
بأنو «شكل من أشكاؿ الصراع بُت خط تقدمي كخط سياسي ٤تافظ رجعي ،كىو شكل للصراع الطبقي بُت الطبقة
العاملة كالطبقة الربجوازية ،بُت االشًتاكية كبُت الرأٝتالية ُب اَّتمعات اليت أصبحت ناضجة طبقيا ضمن تنظيمات
٤تددة .أما الصراع اإليديولوجي ُب البلداف ا١تتخلفة فيتجلى بُت طبقات معنوية ،أم بُت شرائح

اجتماعية ٓب تتبلور

سيماؤىا الطبقية بعد  .كىذا الصراع من الناحية الواقعية صراع بُت األغنياء كالفقراء ،ما ٓب يستقر ُب توازف اجتماعي ٭تدد
ا١تصاّب االقتصادية ك٬تسد الطبقات كمقولة كاقعية كليست مقولة اٝتية فقط »ْ.
خبلصة ما ذىب إليو باختُت ىنا ،أف الكاتب ٣ترب على ع دـ تقدٙب الشخصيات من منظوره ا٠تاص ،كإ٪تا من
منظور الشخصيات األخرل ،كأف الشخصية تكوف حاملة لئليديولوجيا من خبلؿ حالتها االجتماعية كفكرىا كفعلها
كقو٢تا كرغبتها كاٝتها كمظهرىا ا٠تارجي ...فينسجم كل ذلك مع بعضو ليشكل مذىبا إيديولوجيا .
ٕ -ٕ-حياد الكاتب والراوي

 .عبد الملك مرتاض :فً نظرٌة الرواٌة ،بحث فً تقنٌات السرد ،عالم المعرفة ،الكوٌت ،ٔ998 ،ص7ٖ :
 .حمٌد لحمدانً :مرجع سابق ،صٖٕ :
 .مٌخائٌل باختٌن :شعرٌة دوستوٌفسكً ،صٔٓٗ :
 .شاكر الٌساوي :فً بعض المفاهٌم واألفكار  ،دار الٌنابٌع ،دمشق ،ٔ99ٙ ،صٙ9 -ٙ8 :
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إف الكاتب /الركائي /ا١تؤلف حسب الدارسُت ىو خالق العآب الركائي ،يصنع اٟتدث كالشخصية كالزمن كا١تكاف
كفق اختياره ،كيضعها ُب الركاية ،دكف أف يظهر ىو ظهورا مباشرا ُب النص ،كيعتمد ُب االختباء على الراكم؛ فالراكم إذف
من صنع الكاتب ،كيعترب أسلوبا ُب تقدٙب البنية ا لقصصية ،كبذلك يكوف مفهوما ٥تتلفا عن مفهوـ الكاتب ُ.
ماداـ باختُت منتصرا ٟتوارية الركاية كرافضا ١تناجاتيتها ،فإنو قاؿ ْتياد كل من الكاتب كالراكم ُب الركاية ،كذلك
من أجل ترؾ األصوات ا١تتناقضة تتصارع فيما بينها دكف فوز إلحداىا ،كبالتإب يكوف مفهوما "صوت الكاتب" ك"صوت
الراكم" غَت كاردين ُب ا١تبدأ اٟتوارم.
يقوؿ أحد النقاد مفرقا بُت الراكم كالكاتب قوال يكوف ُب معناه؛ ٮتتلف الراكم عن الكاتب ،كإف عرب أحيانا
على أفكاره كأحبلمو ،فهو يعرؼ األحداث كالشخصيات اليت تتضمنها الركاية ،بينما الكاتب يتخيلها فقط ،كما ٯتكن
استبداؿ الراكم بعدة ركاة ُب الركاية ،بينما الكاتب ا١تؤلف يبقى ُب العادة كاحدا ِ .غَت أف إنعاـ النظر ُب مسألة تعبَت
الراكم عن أفكار كأحبلـ الكاتب ،يؤدم إٔب ضركرة تعقب الراكم ُب ٥تتلف أجزاء الركاية ،للكشف عما إذا كاف لو
صوت أـ ال ،كىذا ما فعلو ٛتيد ٟتمدا٘ب بالضبط ،ألف ذلك قد يكوف السبيل األمثل للكشف عن نوايا الكاتب ،أم
قد يكوف صوت الكاتب من صوت الراكم.
خبلفا لصوت الراكم ،ىناؾ أمور أخرل تومئ إٔب صوت الكاتب أك عدمو ،كنهاية الركاية من حيث مآؿ أية
إيديولوجيا متصارعة ،كنسبة ككيفية حضور اإليديولوجيا ...نوضح ذلك حسب نوعي الركاية "حوارية كمناجاتية".
إف كانت الركاية حواريةٖ ،تقق

"حياد" الراكم كالكاتب ،كعن كيفية ٖتقق ىذا اٟتياد؛ اٗتذت ركايات

دكستويفسكي  -اليت جعلها باختُت ٪تاذج -طابعا إيديولوجيا أصيبل ،حيث تنتهي الركاية كال تكوف ىناؾ غلبة ألية
إيديولوجيا على اإليديولوجيات األخر ل ،فبل يتمكن القارئ من ٖتديد اإليديولوجيا ا١تنتصرة ،إال أنو يكوف قد اكتسب
معرفة عميقة بكل اإليديولوجيات كْتدكدىا ا١تعرفية ،كما تقف اإليديولوجيات ُب ىذه الركايات على قدـ ا١تساكاة ،فتبدك
من خبلؿ جوانب قوهتا

كلها على حق ُب جوانب كثَتة ،كعلى خطأ ُب جوانب أخرل ُب ذات الوقت ،كتيعرض
كضعفها على السواء ،كإف احتار القارئ ُب ٖتديد موقف الكاتب من الشخصيات ،فتلك قمة اٟتوارية ّ.

إف كانت الركاية مناجاتية ،تبدأ معآب "صوت" الكاتب ُب الظهور عندما ينتهي الصراع بُت اإليديولوجيات ،أم
بعد استيعاب طبيعة الصراع اإليديولوجي كٖتليلو ا ،فتبدك ٤تاسن طرؼ على حساب آخر ،كما قد تنتهي الركاية بفوزه .

 .سٌزا أحمد قاسم :بناء الرواٌة ،دراسة مقارنة لثالثٌة نجٌب محفوظ ،الهٌئة المصرٌة العامة للكتاب ،مصر ،ٔ98ٗ ،صٖٔٔ :
 .لطٌف زٌتونً :مرجع سابق ،صٔٔ7 :
 .حمٌد لحمدانً :مرجع سابق ،صٗٔ :

جمٌع الحقوق محفوظة لمركز

جٌل البحث العلمً © 2014

88

مجلة جيل الدراسات ألادبية والفكرية – العدد الثالث – أللو /سبتمبر 2014

كقد يربز موقف الكاتب من خبلؿ طرح األسئلة على اآلخر ،كمن ٙتة إظهار ضعفو ككشف حدكد تصوراتو ،كبذلك
تغيب سلطة كبلـ اآلخرين ،لتسيطر إيديولوجيا الكاتب ُ.
التعبَت ا١تباشر عن صوت الكاتب ،إذ ٯتكن للكاتب أف
كليس لزاما أف تكوف اإليديولوجيات ا١تكونة لبنية ا لركاية ى

يعرض إيديولوجيات كيواجو بينها من أجل أف يقوؿ ضمنيا شيئا آخر قد ٮتالف ٣تموع اإليديولوجيات نفسها ِ.

العثور على صوت الكاتب مرفوض لدل باختُت ،ألنو يدفع إٔب مناجاتية الركاية كأحادية الصوت ،كبدؿ العثور
على صوت الكاتب يقًتح باختُت صيغة أخرل منطقية ،تتمثل ُب أف صوتو موجود حقا ضمن األصوات ا١تتعارضة منذ
بداية الركاية ،لكن ٚتيع ىذه األصوات تبدك متعادلة القيمة لدرجة يتعذر فيها ٖتديد موقف الكاتب ،فهو يدير صراع
اإليديولوجيات ُب حياد تاـ ،كال ٮتتار منها ما يبلئمو ،كإ ٪تا ٯتتحنها ٚتيعا ،كيشاكسها ،حىت يعرؼ حدكد كل كاحدة
منهاّ.
كدكما يرل باختُت ضركرة حياد الراكم ،كبقاء صوتُت على األقل متصارعُت دكف اٟتكم على أحد٫تا ،ألنو إذا
ا٨تاز ألحد الطرفُت شكك ُب نوايا الكاتب ،كأساء للجنس الركائي .
ٖ -تعدد اللغات

الركاية عند باختُت جزء من ثقافة اَّتمع ،كالثقافة مثل الركاية مكونة من خطابات تعيها الذاكرة اٞتماعية ،كعلى
كل كاحد ُب اَّتمع أف ٭تدد موقعو كموقفو من تلك ا٠تطابات؛ كىذا ما يفسر حوارية الثقافة كحوارية الركاية القائمة
على تعدد ا١تلفوظات كاللغات  ،ْ ...فتعدد اللغات من مقومات ا١تبدأ اٟتوارم لدل باختُت ،إذ بو تتصارع اإليديولوجيات
ُب الركاية.
قاؿ باختُت« :إف الركاية ىي التنوع االجتماعي للغات ،كأحيانا للغات كاألصوات الفردية ،تنوعا منظما أدبيا »ٓ،
فلم ينظر للغة ُب شكلها اللسا٘ب ،كإ٪تا ُب شكلها االجتماعي؛ األمر الذم يوضحو قولو

« :ال نقصد بلغ ة اجتماعية

٣تموع العبلمات اللسانية اليت ٖتدد إعطاء القيمة اللهجوية للغة كتفريدىا ،كإ٪تا نقصد الكياف ا١تلموس كاٟتي لعبلمات
تفريد اللغة تفريدا اجتماعيا ٯتكن أف يتحقق أيضا ُب إطار لغة كحيدة لسانيا٤ ،تدٍّدا نفسو بتحويبلت داللية كبانتقاءات
معجمية»ٔ ،ذلك أف اللغة االجتماعية ٤تملة بالقصدية كالوعي .

 .المرجع نفسه ،صٖٙ ،ٖ٘ :
 .المرجع نفسه ،صٖٖ :
 .المرجع نفسه ،صٖٙ :
 .مٌخائٌل باختٌن :الخطاب الروائً  ،صٖٗ :
 .المرجع نفسه ،صٙٗ :
 .المرجع نفسه ،صٖٗ :
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صارت اللغة مع باختُت ا١ترآة الشفافة اليت من خبل٢تا نرل ما يعتمل داخل صدر الركاية من صراعات اجتماعية
كإيديولوجية؛ فاللغة ليست بريئةُ.
« :فخطاب الكا تب

بُت باختُت كذلك الوحدات اليت تدخل تعدد اللغات إٔب الركاية من خبلؿ قولو ىذا
كسارديو كاألجناس التعبَتية ا١تتخلٍّلة كأقواؿ الشخوص ،ما ىي إال الوحدات التأليفية األساس ،اليت تيتيح للتعدد اللسا٘ب

الدخوؿ إٔب الركاية»ِ ،كٯتكن تصنيفها إٔب اثنُت؛ ملفوظات الركاية (للكاتب كالسارد كالشخصيات) كاألجناس ا١تتخللة.
اعترب باختُت الكاتب ٤تايدا ،ك من ٍب ال يوجد داخل لغة السارد ،كال داخل اللغة األدبية اليت ارتبط ُّا احملكي،
لكنو يلجأ إٔب اللغتُت معا لكي ال يسلم نواياه ألية كاحدة منهما ّ .كإف خالف الكاتب قانوف باختُت كٓب يكن ٤تايدا،
كسعى لتحقيق كجهة نظره ،فقد أفسد النمط ا١تثإب للركاية ،كبالتإب سيدخل لغتو إٔب ٥تتلف ا٠تطابات ،سواء للسارد أك
للشخصيات ،مع العلم أف بإمكانو ٥تالفة كجهة نظر السارد ْ ،كعليو ،ي٬تمع منظوره من ٥تتلف ا٠تطابات ،من خبلؿ

ربط عبلئق منطقية بينها.

أما الراكم  /السارد فهو ٤تايد أيضا ،كمثل الكاتب ليست لو لغة كاضحة ،إذ يتحدث بلغة مشًتكة بُت

الناس

حىت ينفي موقفو ك٭تقق رأيا عاما أك موقفا مشًتكا أك موقفا عاديا ،ك٭تقق أيضا حياد الكاتب الذم شغل باختُت كثَتا؛
فللراكم دكر كبَت ُب كسر نوايا الكاتب.
يتحقق التعدد اللغوم بصفة كاضحة على مستول الشخصيات ،حيث تتجسد لغتهم من خبلؿ «تنوع طبقات
األسلوب الذم حيؾ بو السرد؛ كيأٌب ىذا التنوع األسلويب ،استجابةن للتفاكت بُت الشخصيات ،كتعبَتا عن الفوارؽ

االجتماعية اليت تعكسها اللغة »ٓ .فتأٌب اللغة كفق ما يناسب مستويات الشخصيات االجتماعية كا١تتباينة فكريا كثقافيا،

حيث «إذا كاف ُب الركاية شخصيات  :عآب لغوم ،كصوُب ،كملحد ،كفيلسوؼ ،كفبلح ،كمهندس ،كطبيب ،كأستاذ
جامعي ...فإف على الكاتب أف يستعمل اللغة اليت تليق بكل من ىذه الشخصيات

»ٔ ،كُّذا التعدد يكسر الكاتب

نواياه ،كٯتنح كل إيديولوجيا اٟتق ُب الربكز كالظهور ،كٯتنح الشخصية أيضا حرية كاستقبلال من سلطة الكاتب ،فتعرب عن
موقفها بلغتها ا٠تاصة كبأسلوُّا ا٠تاص ،ما يعكس انتماءىا االجتماعي كمستواىا الثقاُب كالفكرم ...

 .نور الدٌن محقق  :بنٌة اللغة وصراع األصوات فً رواٌة "اإلخوة األعداء " ،مجلة فكر ونقد  ،دار النشر المغربٌة ،الدار البٌضاء ،العدد  ،9ماٌو ،ٔ998
ص9٘ :
 .مٌخائٌل باختٌن :الخطاب الروائً  ،صٙ٘ -ٙٗ :
 .المرجع نفسه ،صٔ٘ٓ :
 .المرجع نفسه ،صٔٗ9 :
 .عبد المنعم زكرٌا القاضً :مرجع سابق ،صٔ8ٔ :
 .عبد الملك مرتاض :مرجع سابق ،صٔٓٗ :
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يقف الكاتب أماـ مسألة التوفيق بُت منطق تفكَت الشخصية كشر٭تتها االجتماعية كمدل قدرهتا على الفعل،
كذلك من خبلؿ اللغة االجتماعية ُ ،فهذا شرط اٟتوارية ،كتنوع ا١تلفوظات بصورة ما  ،طبيعي ُب اَّتمع؛ إذ أنو ينشأ
بتلقائية من التنوع كاالختبلؼ االجتماعيُتِ.

يأٌب ىذا التمايز ُب اللغات بناء على رأم باختُت « :كل كلمة تفوح برائحة و
نوع ،كإتاهو ،كحزب ،كعمل
مهنة ،و

معُت ،كإنساف معُت ،كجيل ،كعصر ،كيوـ ،كساعة  .كل كلمة تفوح برائحة السياؽ كالسياقا ت اليت عاشت فيها حياهتا
االجتماعية ْتدة ككثافة؛ إف الكلمات كاألشكاؿ ٚتيعها مسكونة بالنيات »ّ ،كٯتكن استخبلص األ٪تاط اليت ٖتقق التمييز
بُت اللغات :ا١تهنة ،الفئة االجتماعية ،العصر ،العمر ،ا١تنطقة ...
من األساليب اليت ٖتقق اٟتوارية كٕتعل أقواؿ الشخصيات اجتماعية كأكثر مصداقية ُب التعبَت عن موقفها
اإليديولوجي ىو الباركديا  Parodieاليت تعٍت احملاكاة الساخرة ،حيث يتم التقليد ُب صورتو القصول للغة فئة
اجتماعية ،لدرجة أف يعتقد القارئ أف ا١تتحدث ىو فعبل شخص موجود ُب الواقع كيستحيل أف يكوف من تأليف
الكاتبْ ،فبل عجب أف باختُت يرجح الركاية ا٢تزلية بأهنا األكٔب ُب ٖتقيق مبدأ اٟتوارية .
ا١تشخص يستحضر احملكي
تعترب الباركديا أسلوبا ُب إيراد أقواؿ الغَت ،ك٤تاكاهتا بطريقة ساخرة؛ فػ «كفق ا١توضوع َّ
بطريقة باركدية ،أحيانا الفصاحة الرب١تانية أك القانونية ،كطورا الشكل ا٠تاص للعركض ا١تختصرة عن جلسات الرب١تاف
ك٤تاضره ،كاستطبلعات اٞترائد كالصحف كاللغة اٞتا فة لرجاؿ األعماؿ ُب ا١تدينة كثرثرات البلهاء ،كاٞتهود الضائعة
ا١تتحذلقة للعلماء كاألسلوب النبيل أك اإل٧تيلي ،كالنربة ا١تتزمتة للموعظة األخبلقية ،كأخَتا طريقة كبلـ شخص ٤تدَّد
اجتماعيا كبا١تلموس »ٓ ،إذ ٯتكن ٤تاكاة أسلوب ُب الكبلـ بطريقة ساخرة ،بغية التعبَت عن أسلوب ُب التفكَت ك٪تط ُب
العيش ،عرب اختيار األلفاظ كا١تصطلحات العاكسة لثقافة فئة اجتماعية ما ،كانتقاء عبارات توحي ٔتستول التفكَت كأ٪تاط
الوعي ا١تختلفة كالراسخة ُب األذىاف.
األمثل ُب طرح تعدد األصوات ،حيث يق
نظرا ٢تذه احملاكاة ،اعترب باختُت الركاية ا٢تزلية
ى

السارم للشخصية ُب حياهتا كداخل اَّتمع ،عرب اللعب ا٢تزٕب مع اللغات ،أم اعتماد

لد الكاتب الكبلـ

"الباركديا /احملاكاة الساخرة "

أسلوبا ُب ذلك ،كىذا ما يكسر صوتؤ.
 .عبد المنعم زكرٌا القاضً :مرجع سابق ،صٔ87 :
 .تزفٌتان تودوروف :مرجع سابق ،صٔٔٙ :
 .المرجع نفسه ،صٔٔ٘ :
 .مٌخائٌل باختٌن :الخطاب الروائً  ،صٕٔ7 :
 .المرجع نفسه ،صٕٔ7 :
 .المرجع نفسه ،صٕٔ7 :
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أما مسألة األجناس ا١تتخللة ،فعنها قاؿ باختُت « :إف الركاية تسمح بأف نيدخل إٔب كياهنا ٚتيع أنواع األجناس

التعبَتية ،سواء كانت أدبية "قصص ،أشعار ،قصائد ،مقاطع كوميدية " أك خارج -أدبية "دراسات عن السلوكات،

نصوص ببلغية كعلمية ،كدينية ،اْب"»ُ ،كرأل أهنا ٝتة ٘ت ٌكن الركاية من ٘تثل ٥تتلف مظاىر الواقع ،كما أهنا قد تنصهر مع
نوايا الكاتب ،أك تسهم ُب كسر نواياهٍ ،ب أهنا قد تيفعم بنوايا الشخصيات  ...فا١تهم أف لغات ىذه األجناس تدخل

للركاية باعتبارىا مواقف ،فيينظر إليها كما قاؿ باختُت « :على أهنا كجهات نظر»ِ.

كثرة ىذه ا٠تطابات تثبت أف الركاية ىي اٞتنس األديب األكثر تعبَتا عن التنوع االجتماعي للغات ،كاألكثر قدرة

على تشخ يص ما يقع فيو من أحداث ّ.
قد تصطبغ ىذه ا٠تطابات ا١تتعددة بأساليب خصها باختُت ٔتصطلحات ،كالتهجُت

Hybridisation

مثبل ،كىو ُب نظره أمر إ٬تايب للركاية ،يعٍت «مزج لغتُت اجتماعيتُت داخل ملفوظ كاحد ،كىو أيضا التقاء كعيُت لسانيُت
مفصولُت ْتقبة زمنية ،كبفارؽ اجتماعي  ،أك ُّما معا ،داخل ساحة ذلك ا١تلفوظ »ْ ،كيكوف ذلك بطريقة قصدية ،كيربز
التهجُت أكثر  -حسب توضيحات باختُت -حُت تتحدث الشخصية مع ذاهتا كتسًتجع حوارا آخر ٦تا يعكس موقفها
منو.
كإذا كاف التهجُت ٬تمع بُت كعيُت ُب ملفوظ كاحد ،أم من متكلم كاحد ،فإف األسلبة ٕ Stylisationتمع
بُت كعيُت ُب ملفوظُت ٥تتلفُت ،أم من متكلمُت ٓ.
خاتمة

 يبدك أف اٟتوارية النابعة من تصور باختُت ،مبدأ مبٍت على فكر حضارم ،ىو احًتاـ الرأم اآلخر كتركو ٯتارسكجوده ،كيعٍت أيضا عدـ فرض الرأم على اآلخر ،فالركائي يدرج ُب نصو اآلراء ا١تختلفة كإف كانت متناقضة ،كال يبدم
رأيو كال يفرضو على القارئ .
 تتمثل اإليديولوجيا ُب الركاية على شكل صراعات كأفكار متناقضةْ ،تيث تعطي الفرصة ١تختلف التناقضاتُب الربكز كفرض نفسها.
 -يتوجب على اإليديولوجيا أف تأٌب منسجمة مع البنية األدبية ،حىت ٖتقق ٚتالية اإلبداع .

 .المرجع نفسه ،صٔٙٔ -ٔٙٓ :
 .المرجع نفسه ،صٔٙ٘ :
 .نور الدٌن محقق :مرجع سابق ،ص9٘ :
 .مٌخائٌل باختٌن :الخطاب الروائً  ،صٕٕٕ :
 .المرجع نفسه ،ص٘ٗ :
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 تعد اؿشخصية حامبل إيديولوجيا من خبلؿ أفعا٢تا كمواصفاهتا كمبل٤تها  ...ككل شيء ٮتصها بإمكانو أفيتوفر ُب يدم الكاتب ،فيصور بو إيديولوجيا معينة ،كإذا تبادلت الشخصيات إيديولوجيات متعارضة ،فقد حققت الركاية
مبدأ اٟتوارية لئليديولوجيات ا١تختلفة.
 تأٌب اللغة حاملة لئليد يولوجيات ُب شكل لغات اجتماعية تعكس األ٪تاط الفكرية ا١تختلفة للمجتمعاتكاألفراد٦ ،تا يشكل تعددا ُب اللغات كتعددا ُب اإليديولوجيات ،كمن ىنا يتحقق الصراع اإليديولوجي .
 تكوف الباركديا "احملاكاة الساخرة " أسلوبا ُب إخفاء صوت الكاتب كُب ٖتقق مبدأ اٟتوارية ،لكن بشرط ،ىوأف تكوف السخرية من كل ا٠تطابات ا١تتصارعة ُب الركاية ،ألف الكاتب إذا سخر من طرؼ كاحد ،بدا صوتو من خبلؿ
الصوت اآلخر ،ألنو نقلو بصيغة جدية .
 إذا اعتمد الكاتب الباركديا أسلوبا ُب طمس صوتو كُب ٖتقيق اٟتوارية ،سيخرج بركاية ىزلية ال ٤تالة ،كلذلكقاؿ باختين بأف الركاية ا٢تزلية ىي األمثل ُب ٖتقق تعدد األصوات كٖتاكرىا .
 ٯتكن للحوارية أف تتحقق من خبلؿ تصارع اإليديولوجيات ا١تمثلة بالشخصيات ،فيكوف العدؿ بُت كلها منحيث نسبة ككيفية اٟتضور...
المراجع

المراجع العربية
ُ -زيتو٘ب ،لطيف  :معجم مصطلحات نقد الركاية – عريب ،إنكليزم ،فرنسي ، -مكتبة لبناف ناشركف ،بَتكت-
لبناف.ََِِ ،
ِ -سارم٤ ،تمد :األدب كاَّتمع ،دار األمل للطباعة كالنشر كالتوزيع.
،

ّ -عيبلف ،عمرك  :اإلديولوجيا كبنية ا٠تطاب الركائي ،دراسة سوسيوبنائية ُب ركايات عبد اٟتميد بن ىدكقة
منشورات جامعة منتورم ،قسنطينة.ََُِ ،

ْ -قاسم ،سيزا أٛتد :بناء الركاية ،دراسة مقارنة لثبلثية ٧تيب ٤تفوظ  ،ا٢تيئة ا١تصرية العامة للكتاب ،مصر.ُْٖٗ ،
ٓ -القاضي ،عبد ا١تنعم زكريا  :البنية السردية ُب الركاية ،دراسة ُب ثبلثية خَتم شليب  ،عُت للدراسات كالبحوث
اإلنسانية كاالجتماعية.ََِٗ ،
ٔ ٟ-تمدا٘بٛ ،تيد :النقد الركائي كاإليديولوجيا ،من سوسيولوجيا الركاية إٔب سوسيولوجيا النص الركائي  ،ا١تركز الثقاُب
العريب ،بَتكت.َُٗٗ ،
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ٕ -مرتاض ،عبد ا١تلكُ :ب نظرية الركايةْ ،تث ُب تقنيات السرد  ،عآب ا١تعرفة ،الكويت.ُٖٗٗ ،
ٖ -اليساكم ،شاكرُ :ب بعض ا١تفاىيم كاألفكار ،دار الينابيع ،دمشق.ُٗٗٔ ،
المراجع المترجمة
ُ -باختُت ،ميخائيل :ا٠تطاب الركائي ،ترٚتة٤ :تمد برادة ،رؤية للنشر كالتوزيع ،القاىرة.ََِٗ ،
ِ -باختُت ،ميخائيل  :شعرية دكستويفسكي  ،ترٚتة ٚ :تيل نصيف التكرييت ،دار توبقاؿ للنشر ،الدار البيضاء-
ا١تغرب.ُٖٗٔ ،
ّ -تودكركؼ ،تزفيتاف  :ميخائيل باختُت ،ا١تبدأ اٟتوارم  ،ترٚتة  :فخرم صاّب ،ا١تؤسسة العربية للدراسات كالنشر،
بَتكت ،دار الفارس للنشر كالتوزيع ،عماف ،طِ.ُٗٗٔ ،
المجالت
ُ٤ -تقق ،نور الدين  :بنية اللغة كصراع األصوات ُب ركاية "اإلخوة األعداء "٣ ،تلة فكر كنقد  ،دار النشر ا١تغربية،
الدار البيضاء ،العدد ٗ ،مايو ُٖٗٗ.
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فنية وفاعلية العالمات في الخطاب اإلشهاري -دراسة سيميائية لتفكيب الخطاب
اوشهاري-
أ .العقاب فتيحة  /جامعة محمد بوضياف ووية المسيلة الجزائر
ملخص البحث بالعربية:
يتم دراسة ا١توضوع ُب ثبلثة عناكين رئيسية
أكال عموميات عن السيميائيات كثانيا دراسة اإلشهار كثالثا يف يصبح الخطاب اإلشهاري خطابا سيميائيا لدراستو وفق مقاربة

سيميائية.ففي العنوان األول يتم تعريف السيمياء ُب معاجم اللغة ك تعريف مصطلح السيمياء عند العرب كالغرب كٖتديد نقاط

االختبلؼ كاالئتبلؼ ٍب التحدث عن مبادئ السيمياء اليت يتم ُّا تفكيك النص كإعادة تركيبو لتحديد ثوابتو كاٟتديث عن التحليل
احملايث كالبنيوم كٖتليل ا٠تطاب ،كأخَتا التعرؼ على االٕتاىات الرئيسية كالفرعية للسيمياء من إتاه أمريكي بريادة بَتس كفرنسي بر يادة
دكسوسور كركالف بارت كإيطإب بزعامة أمبَت تو ايكو ......كغَتىم.كُب العنوان الثاني تتم ٤تاكلة ٖتديد ماىية اإلشهار باعتباره يندرج

ضمن ا١تمارسات الثقافية اليومية كا٠تطاب األديب كالسينمائي ،.....كٖتديد أنواع ا٠تطاب اإلشهارم كل حسب طبيعتو ٍ،ب ذكر أىم
ا٠تصائص اليت ٘تيز اإلشهار إذ أنو نسيج لغوم كغَت لغ كم تتشابك فيو ٣تموعة من العبلمات كفق قواعد تركيبية كداللية كيتأسس على
ٚتلة من العناصر ا١تًتابطة ،ك يعتمد على عدة تقنيات لنقل ا١توضوعات كإقناع ا١تتلقي با١تنتج كلفت انتباىو لو كالصورة كاٟتركات
كاإلشارات كاللغة الشفوية ...للفت انتباه ا١تتلقي.
بعدىا تتم دراسة التقرير كاإل٭تاء ُب اإلشهار فاإلشهار ال يعتمد على الدعوة ا١تباشرة فقط إلقناع ا١تتلقي با١تنتج ألهنا تبقى قاصرة لذلك
ٕتاكز للتعيُت كاالرتكاف إٔب ثنائية اٟتافز كاالستجابة كا٠تضوع للمتطلبات االقتصادية مم
يعتمد على اإل٭تاء الذم يراه البعض خادع كونو ي
يتطلب كعيا من ا١تتلقي للتمييز.
كُب العنوان الثالث بعد اتضاح أف اإلشهار لو أبعاد عبلماتية لن يتم الكشف عن أغلبها إال با١تقاربة السيميائية اليت تتفرع إٔب فرعُت
كبَتين ٫تا سيميائيات التواصل كسيميائيات الداللة ك٫تا أىم عنصرين يقوـ عليهما اإلشهار لئلقناع با١تنتج ككسب قةث ا١تتلقي .
Abstract:
Is the study of the subject in three main headings First outs for the study of semiotics and
secondly publicity and thirdly how to become a speech Alachhara speech Simiaúaa according to

study semiotics approach .In the first address is defined Alsemiae in language dictionaries and
definition of the term alchemy when the Arabs and the West, and to identify the points of
difference and the coalition then talk about the principles of alchemy that is by dismantling the text
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and re- installed to define constants and talk about the analysis Mahit and structural and
discourse analysis , and finally to identify the key trends and sub- Semiotics of Pierce led by the
direction of U.S. and French pioneered Dosusur and Roland Barthes and Umberto Eco , led by
Italian .. and others.In the second title, are trying to determine what the publicity as falls within the
everyday cultural practices Kalkhtab literary and film, and determine the types of discourse
Alachhara each according to his nature , then he mentioned the most important characteristics

that distinguish publicity as it texture linguistic and non- linguistic intertwined in which a set of
labels according to synthetic and semantic rules , and is based on a set of interrelated elements ,
and depends on a number of techniques to convey themes and convince the recipient the product
and drew his attention to him as the pictures and movements , signals and oral language ... to
draw the attention of the recipient .After being considered the report and suggest in publicity
Valachhar does not depend on direct invitation only to convince the recipient to the product as

they remain confined to it depends on the suggestion that some see as deceptive as a bypass for
appointment and relying on bilateral stimulus , response, and to submit to the requirements of
economic mm requires awareness of the receiver to distinguish .In the third title after it became

clear that the publicity Alamatah dimensions will not be detected , but mostly proactive approach
of semiotics , which branched into two major branches Simiaúaat communication and Simiaúaat
significance of the two most important elements of the publicity for them to convince the product
and gain the trust of the recipient .

:مقدمة
ب ًب تطوره معٙتتلقي كاستمالتو كالتواصل معو كىو أسلوب قد١يعترب اإلشهار كسيلة فعالة ُب ميداف التسويق كالتأ ثَت على ا
حداثة كسائل اإلعبلـ ذلك إضافة إٔب كونو ٭تمل أبعادا ثقافية كاجتماعية كىو األمر الذم جعلو ميدانا خصبا للدراسة
تقاربة السيميائي مب ٖتملو من عمق كاتساع رٔتا تعد األنسب لتفكي كو كالكشف عن مقوماتو١تاكلة فك شفراتو كا٤ك
العبلماتية فاإلشهار ما ىو إال خطاب من عناصر تشكل كبل متكامبل تعمل الدراسة على البحث فيها كالكشف عنها
. تتلقي سواء كانت صورتو خادعة أك حقيقية١تسؤكلة عن قدرتو ُب خلق جو من الثقة كاألماف ُب نفس ا١كوهنا ا
: السيمياء- ٔ
: السيمياء في معاجم اللغة-ٔ-ٔ
. السومة كالسيمة كالسيماء كالسيمياء تعٍت العبلمة
تعاجم اللغوية أف ي١تتفق ا

: فقد جاء مثبل ُب الصحاح
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تسوموا فإف ا١تبلئكة قد تسومت )
السومة بالضم  :كىي العبلمة على الشاة  ،كُب اٟتديث  ( :ى
السيمياء من ىس ىوـ كمنها ي
كا٠تيل ا١ت ىسومة ا١ترعية .
ي
ا١تسومة أيضا ا١تعلىمة كقولو تعأب ( :مسومُت) قاؿ األخفش يكوف معلمُت كيكوف مرسلُت .
ك ى
ُ
ك (السيمى) مقصور من الواك قاؿ اهلل تعأب( :سيماىم ُب كجوىهم) كقد ٬تيء(السيماء )ك(السيمياء) ٦تدكدين.
ك جاء ُب معجم اللغة العربية ا١تعاصرة :
كسم ً ،
يس يم ً ،س ٍم  ،كٝتا  ،كٝتة  ،فو ك كاسم  ،كا١تفعوؿ موسوـ
ىى
ىك ىس ىم ا١ترأة أك الدابة :جعل لو عبلمة يعرؼ ُّا "كسم فرسو كواه فأثر فيو عبلمة )سنسمو على ا٠ترطوـ )"ككسم فبلنا بكذا
:ميزه بو "كٝتو با٠تَت -كسم فبلنا بطابعو أم طبعو -كسم صحيفة معدنية دمغها"
كاتسم الشخص بكذا:جعل لنفسو عبلمة أك صفة يعرؼ ُّا كاتسم كجهو باٟتزف ٔتعٌت بدت عليو عبلمة شعوره بو
كتىػ ىو ىسم الشيء :أم طلب عبلمتو أك تفرسو كتأمل فيو
ك ً
السمة :ىي العبلمة كصورة من صور الكي تعرؼ بو اإلبل
السومة :ج سيمات ،كسيمة عبلمة فنقوؿ ىذه السلعة ٖتمل يسومة شركة أجنبية
ك ي
ك سيماء مفرد سيمة كىي العبلمة أك ا٢تيئة.

ك سيمياء  :سحر كحاصلة إحداث مثاالت خيالية ال كجود ٢تا ُب اٟتس أك تعبَت الوجو لشخص ما
كالسيمياء( :كم) الكيمياء القدٯتة ككانت غايتها ٖتويل ا١تعادف ا٠تسيسة إٔب ذىب كاكتشاؼ عبلج كلي للمرض ككسيلة
ِ
إلطالة اٟتياة
ك كذا ُب ا١تعجم الوسيط جاء :
(كسم) الشيء يسمو كٝتا كٝتة  :كواه فأثر فيو عبلمة كيقاؿ كٝتو با٢تجاء كىو موسوـ با٠تَت كالشر كاتسم مطاكع
،كيقاؿ جعل لنفسو ٝتة يعرؼ ُّا .
ك ً
السمة ىي ما كسم بو اٟتيواف من ضركب الصور .
كرادؼ السيمياء للسحر فقاؿ ":حاصلو إحداث مثاالت خيالية ال كجود ٢تا ُب اٟتس "

ّ

ٔ -ٕ-السيمياء مصطلح :
ُ ينظر :الرازم ٥ ،تتار الصحاح ٖ ،تقيق أٛتد إبراىيم زىوة ،دار األصالة  ،بَتكت،ََِٓ ،ص ُّٔ.
ِ ينظر:

أٛتد ٥تتار عمر  ،معجم اللغة العربية ا١تعاصرة ،ـُ ،عآب الكتب الق ىرة طُ ، ، ََِٖ،صُِِِْْْْ ،َُُْ،

ا ،

ّ ٣تمع اللغة العربية  ،ا١تعجم الوسيط  ،مكتبة الشركؽ الدكلية ،مصر ،طْ ََِْ ،ص َُِّْٗٔ.

،
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لقد تعددت كجهات النظر بُت قدٙب ك٤تدث كعريب كغريب كالباحث ُب أصل ا١تصطلح ٬تد أنو موضوع قدٙب جديد ككاف
للعرب دكر ىاـ ُب إثرائو كإفادة ا١تعاصر منو انطبلقا من أصل التسمية مركرا ٔتقوالهتم ُب العبلمة كالداللة .
ففي أصل التسمية ٧تد أف ا١تعاجم األجنبية قد فرقت بُت مصطلحُت الكيمياء كىي العلم ا١تعػركؼ ) )hemistryكعلم
أخر)  ( Alchemyكىو يرمز ١تا كاف يسمى عند العرب بعلػػم السيمياء كىو علم كيمياء القركف الوسطى  .كرٔتا ٝتوه
(ا٠تيمياء ) لقرب اللفظتُت لفظان كمعٌت .

ُ

كقد ؾاف مفهوـ العلم عند العرب قدٯتا مرتبطا بالسحر كما ذكر سابقا يقوؿ صاحب كتاب

معجم اللغة العربية

المعاصرة "سيمياء  :سحر كحاصلة إحداث مثاالت خيالية ال كجود ٢تا ُب اٟتس أك تعبَت الوجو لشخص ما
ك السيمياء  ( :كم) الكيمياء القدٯتة ككانت غايتها ٖتويل ا١تعادف ا٠تسيسة إ ٔب ذىب كاكتشاؼ عبلج كلي للمرض
ككسيلة إلطالة اٟتياة " ِ.
فعلم السيمياء قدٯتا قصد بو كيفية ٘تزيج القول اليت ىي جواىر العآب األرضي ليحدث ٢تا قوة يصدر عنها فعل غريب
،كىو أيضا أنواع فمنو ما ىو مرتب على اٟتيل الركحانية كاآلالت ا١تصنوعة على ضركرة عدـ ا٠تبلء كمنها ماىو مرتب
ّ
على خفة اليد كسرعة اٟتركة ،كاألكؿ من ىذه األنواع ىو السيمياء باٟتقيقة كالثا٘ب من فركع ا٢تندسة " ...
أما ابن خلدكف فقد خصص فصبل ُب مقدمتو لعلم أسرار اٟتركؼ كيقوؿ عنو

 " :ا١تسمى بالسيمياء نقل كضعو من

الطلسمات إليو ُب اصطبلح أىل التصرؼ من غبل ة ا١تتصوفة ،فاستعمل استعمالو ا٠تاص كظهر عند غبلة ا١تتصوفة عند
جنوحهم إٔب كشف حجاب اٟتس ،كظهور ا٠توارؽ على أيديهم كالتصرفات ُب عآب العناصر كتدكين الكتب
كاالصطبلحات كمزاعمهم ُب تنزيل الوجود عن الواحد ...فحدث بذلك علم أسرار اٟتركؼ كىو من تفاريع السيمياء ال
مكقف على موضوعو كال ٖتاط بالعدد مسائلو ،كتعدد ت فيو تآليف البو٘ب كابن العريب ،كمن فركع السيمياء عندىم
ْ
استخراج األجوبة من األسئلة بارتباطات بُت الكلمات حرفية يو٫توف أهنا أصل ُب ا١تعرفة "...
كبالرغم من غموض بعض ما جاء ُب ىذه النصوص ،إال أنو يكفينا منها أهنا دليل ساطع على ريادة علماء العربية ُب
تقدٙب مفاىيم للمصطلح – قبل دك سوسَت بقركف طويلة – كتفصيلهم لو بدقة ٖتدد أنواعو ا١تختلفة ،كتبُت ارتباطاتو
بعلوـ أخرل مثل ا٢تندسة كالطب كالفلك كالتصوؼ كالسحر كالطبلسم  .كىكذا ٧تد أف السيمياء موجودة ُب علوـ
1 The American HeritageR Dictionary of the English Language , Fourth Edition copyright C2000 by Houghton Mifflin
company. Updated in 2009. Published by Houghton Mifflin company. All rights reserved.
،صٓٗٔٔ

ٕ أحمد مختار عمر  ،معجم اللغة العربٌة المعاصرة  (،مرجع سابق)
ٖ مٌشال أرٌفٌه جان لكود جٌرو ،السٌمٌائٌة أصولها وقواعدها  ،ترجمة رشٌد بن مالك  ،مراجعة وتقدٌم عزالدٌن المناصرة منشورات االختالف الجزائر،
،
ٖٕ.

ٖٕٓٓ ص

،

ٗ ابن خلدون ،مقدمة ابن خلدون،جٔ  ،دار نهضة  ،مصر ،طٖ ٔ979 ،م ،ص. ٘٘ٙ
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ا١تناظرة كاألصكؿ كالتفسَت كالنقد ،فضبل عن ارتباطها الوثيق بعلم الداللة الذم كاف يتناكؿ اللفظة كأثرىا النفسي كذلك
،كىو ما يسمى بالصورة الذىنية كاألمر ا٠تارجي عند احملدثُت .
فالواقع يقوؿ أف ":ا١تسا٫تة اليت قدمها ا١تناطقة كاألصوليوف كالببلغيوف العرب مسا٫تة مهمة ُب علم الد اللة انطبلقا من
ا١تفاىيم اليونانية  ،كقد كانت ٤تصورة ضمن إطار الداللة اللفظية ،كتوصل العرب إٔب تعميم ٣تاؿ أْتاث الداللة على كل
أصناؼ العبلمات ،كمن الواضح أهنم اعتمدكا اللفظية أ٪توذجا أساسيا .كما أف أقساـ الداللة عند العرب قريبة من
تقسيم بَتس  ،كتبقى أْتاثو ـ اليت تتناكؿ تعيُت نوعية داللة األلفاظ ا١تركبة أك بوجو عاـ العبلمات ا١تركبة كٖتليل الداللة
ُ
ا١تؤلفة من تسلسل عدة توابع داللية مدخبل جديدا ذا منفعة قصول للسيمياء ا١تعاصرة ".
كحديثا على رأم عبد الرٛتاف جرباف تعددت كجهات النظر ُب تعريف ا١تصطلح فهو يقوؿ " :أية ٤تاكلة للتعريف البد
٢تا أف تصطدـ بتعدد كجهات النظر ُب ٖتديد ىوية ىذا اٟتقل ا١تعرُب ٖتديدا قارا .خصوصا إذا أدركنا اٟتيز الزمٍت الذم
ِ
يستغرقو كىو حيز قصَت "
لكن ك رغم االختبلؼ ُب التسمية ٓب ٮترج موضوع العلم عن دراسة أنظمة العبلمة ،كيعود الفضل ُب الفهم ا ٞتديد ٢تذا
:
العلم إٔب فرناند دكسوسَت الذم أطلق على العلم مصطلح السيميولوجيا كقاؿ عنو ُب كتابو ٤تاضرات ُب علم اللغة
" أهنا العلم الذم يدرس حياة العبلمات من داخل اٟتياة االجتماعية كنستطيع –إذف – أف نتصور علما يدرس حياة
الرموز كالدالالت ا١تتداكلة ُب الوسط اَّتمعي ،كىذا العلم يشكل جزء من علم النفس العاـ .كنطلق عليو مصطلح علم
الداللة (السيميولوجيا )كىو علم يفيدنا موضوعو اٞتهة اليت تقتنص ُّا الدالالت كا١تعا٘ب .كما داـ ىذا العلم ٓب يوجد بعد
فبل نستطيع أف نتنبأ ٔتصَته ،غَت أننا نصرح بأف لو اٟتق ُب الوجود  .كؽد ٖتدد موضوعو بصفة قبلية .كليس علم اللساف
 ".كشاركو ُب
إال جزء من ىذا العلم العاـ كسيبُت لنا ىذا العلم ما ىو مضموف اإلشارات ،كأم قوانُت تتحكم فيها
ّ
ا١تصطلح مارتينييو .
أما بَتس فأطلق عليو مصطلح السيميوطيقا كرأل أف النشاط البشرم ٔتجملو نشاط سيميائي يقوؿ بَتس عن نفسو ":
إنٍت كحسب علمي الرائد أك باألحرل أكؿ من ارتاد ىذا ا١توضوع ا١تتمثل ُب تفسَت ككشف ما ٝتيتو السيميوطيقا أم
نظرية الطبيعة اٞتوىرية كاألصناؼ األساسية ألم سيميوزيس ٤تتمل .إف ىذه السيميوطيقا اليت يطلق عليها ُب موضع
آخر ا١تنطق تعرض نفسها كنظر ية للدالئل كىذا ما يربطها ٔتفهوـ السيميوزيس الذم يعد على ٨تو دقيق ا٠تاصية ا١تكونة
ْ
للدالئل "
ٔ عادل فاخوري ،علم الداللة عند العرب  ،دراسة مقارنة مع السٌمٌاء الحدٌثة  ،دار الطلٌعة  ،بٌروت ط ٕ ٗ ،ٔ99ص ٓ.7

،

ٕ عبد الرحمن جبران  ،مفهوم السٌمٌائٌات ،الحوار األكادٌمً والجامعً  ،العدد األول ٌناٌر  ، ٔ988ص .7
ٖ بٌبر غٌرور  ،السٌمٌاء ترجمة أنطون أبن زٌد ،منشورات عوٌدات  ،بٌروت ،ط ٔ  ٔ98ٗ ،ص ٓ٘.

،

،

ْ فَتدناند دم سوسَت ٤ ،تاضرات ُب علم اللساف العاـ  ،ترٚتة عبدالقادر قنيٍت ،أفريقيا الشرؽ  ،الدار البيضاء ط ُ ُٖٕٗ ،ـ  ،ص ٖٖ.

،
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فالسيميائية ُّذا كلو تعٌت بنظرية الداللة كإجراءات التحليل اليت تساعد على كصف أنظمة الداللة

ُ

كقد حاكؿ البعض العودة با١تصطلح إٔب سياؽ الكميائية كمن ىؤالء الدكتور ٤تمد صبلح الدين الكواكيب مؤلف كتاب
السيمياء اٟتديثة كلكن احملاكالت ٓب تفلح الف ا١تصطلح خرج من الكيميائية إٔب اللسانية
ٔ -ٖ-السيمياء مبادئها واتجاىاتها:
هتتم السيميائية بنظرية الداللة كإجراءات التحليل اليت تساعد على كصف أنظمة الداللة

ِ

كال يتم ذلك إال كفق ا١تبادئ التالية :
مبدأ المحايثة  :يشكل النص كبل دالليا كيهدؼ ىذا الوصف إلبراز التنظيم ا٠تاص ُّذه الوحدة
ُ - ُ- ّ-
ا١تضمونية .ففي ىذا التحليل ال ننظر إٔب العناصر ا٠تارجة عن النص كإ٪تا هنتم بالبحث عم يكو ٘ ًِف الداللة داخليا
كالعبلقة بُت العناصر ا١تنتجة للمعٌت .
أم أف التحليل احملايث ىو الذم يبحث ُب عناصر الداللة ا١تصغرة اليت تشكل ا١تضموف الذم يدرؾ بالدرجة األكٔب
بواسطة القراءة .
ُ - ِ- ّ-

المبدأ البنوي :إلدراؾ ا١تعٌت ال بد من كجود نظاـ من العبلقات تربط بُت عناصر النص،

كلذا فإف

تبلؼ الذم يسمى شكل ا١تضموف كىو التحليل
االىتماـ ٬تب أف يوجو إٔب ما كاف داخبل ُب نظاـ االخ
البنيوم.فالتحليل البنيوم ىو الذم يبُت كيفية إبراز التمفصل الداخلي للمظموف كٖتيل أب نظرية ا١تعٌت كُّا يتاسس ا١تعٌت
ا١تدرؾ على االثر ا٠تبلُب كيتمفصل ا١تعٌت ا١تدرؾ على موف النص على أساس االختبلفات .

ّ

فئلدراؾ ا١تعٌت ال بد من كجود نظاـ من العبلقات تربط بُت عناصر النص ،كلذا فإف االىتماـ ٬تب أف يوجو إٔب ما كاف
داخبل ُب نظاـ االختبلؼ الذم يسمى شكل ا١تضموف كىو التحليل البنيوم
ُ - ّ- ّ-

تحليل الخطاب  :يعد ا٠تطاب ُب مقدمة اىتمامات التحليل السيميائي الذم يهتم بالقدرة ا٠تطابية

كىي القدرة على بناء نظاـ إلنتاج األقواؿ على عكس اللسانيات البنيوية اليت هتتم باٞتملة
ككما أف للسيميائيات مبادمء خاصة ُّا فلها توجهات عدة كٯتكن ٘تييز توجهُت رئيسيُت :

ْ

التوجو األمريكي:ُ ينظر :جاف كلود جَتك ،كلوم بانييو  ،السيميائية أصو٢تا كقواعدىا  ( ،ـرجع سابق)

،صَُٓ

،صَُٕ

ِ ينظر :المرجع نفسو

ّينظر :جاف كلود جَتك ،كلوم بانييو  ،السيميائية أصو٢تا كقواعدىا  (،ـرجع سابق)
ْينظر:

،صَُٓ

٤تمد السرغيٍت – ٤تاضرات ُب السيميولوجيا  ،دار الثقافة الدار البيضاء  ،ط ُ ُٖٕٗ ،ـ ص ٓٓ.

،
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رائده بَتس كىو ا١تؤسس اٟتقيقي للفكر السيميائي الغريب اٟتديث ُب نظر الدارسُت كقد قاؿ عن نفسو ":إنٍت كحسب
علمي الرائد أك باألحرل أكؿ من ارتاد ىذا ا١توضوع ا١تتمثل ُب تفسَت ككشف ما ٝتيتو السيميوطيقا أم نظرية الطبيعة
اٞتوىرية كاألصناؼ األساسية ألم سيميوزيس ٤تتمل .إف ىذه السيميوطيقا اليت يطلق عليها ُب موضع آخر ا١تنطق
تعرض نفسها كنظرية للدالئل كىذا ما يربطها ٔتفهوـ السيميوزيس الذم يعد على ٨تو دقيق ا٠تاصية ا١تكونة للدالئل
"ُكتتأسس النظرية السيميائية عنده على عدة عناصر كىي التطورية الواقعية كالرباغماتية كانسجاـ ان مع ىذه العناصر أسس
ِ
بَتس فلسفتو على الظاىراتية  Phanéroscopieاليت تعٌت بدراسة ما يظهر .
كىو بذلك يدخل ُب نطاؽ العبلمة اللغة كغَتىا من األنظمة التواصلية غَت اللغوية كُّذا يعد منظور بَتس األنسب
كاألصلح لدراسة ا٠تطابات البصرية كمنها اإلشهار .
 التوجو الفرنسي:بريادة دك سوسَت كركالف بارت كقد كاف تركيز دكسوسَت على العبلمة اللغوية لذا كاف مفهوـ بَتس أكسع
ّ
آخر يعرؼ ٔتدرسة باريس كرائده جوزيف كورتيس كغرٯتاس كجوليا كريستيفا

.كىناؾ إتاه

كينقسم التوجو الفرنسي حسب البعض إٔب فرعُت :
 سيميولوجيا التواصل كاإلببلغ  :عند جورج موناف .سيميولوجيا الداللة ٢:تا عدة توجهات منها توجو بارت الذم ٭تاكؿ تطبيق اللغة على األنساؽ غَت اللغوية كتوجوْ
باريس الذم مثلو غرٯتاس كميشاؿ أريفي كالتوجو ا١تادم الذم مثلتو جوليا كريستيفا .

ٕ  -اإلشهار:
ٕ -ٔ-ماىية اإلشهار:
إف ا٠تطاب اإلشهارم يعد من ا٠تطابات اليت تندرج ضمن ا١تمارسات الثقافية اليومية كا٠تطاب األديب أك السينمائي أك
البصرم ،فإٔب جانب بعده االقتصادم كاالجتماعي ا١ترتبط بالدعاية التجارية ،يكتسي ىذا ا٠تطاب طابعان ثقافيان يتمثل
ُ
ُب مكوناتو اللغوية كاأليقونية كالسيميائية كالتداكلية.
ُ فَتدناند دم سوسَت ٤ ،تاضرات ُب علم اللساف العاـ ،

ِ ينظر:

( ـرجع سابق)

 ،ص ٖٖ.

مراد عبد الرٛتن مربكؾ ،أثر التقنيات ا١تعلوماتية ُب لسانيات النص األديب (النص النقدم خاصة)،اَّلة العربية للعلوـ اإلنسانيةػالعدد ٔ .ُٕٗٗ ،ص ِٔ.

ّ مبارؾ حنوف ،دركس ُب السيميائيات ،دار توبقاؿ للنشر  ،الدار البيضاء ط ُ ،ُٖٕٗ ،ص ٖٓ.

،

ْ ينظرٚ :تيل ٛتداكم  ،سيميولوجيا التواصل كسيميولوجيا الداللة٣ ،تلة فكر كنقد ،ا١تغرب ،العددٖٖ  ،أبريل ََِٕ  ،صِٕ.
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كىو برأم عبد الرحيم ا١تودف ػ خطاب ٭تاصرنا كل ٟتظة ككل حُت ،يطرؽ أبوابنا ليل هنارُ ،ب اٟتلم كاليقظة نستعملو
بوعي أحيانان كمن دكف كعي أحيانان أخرل  .خطاب يتوسل بكل األدكات ،ٮتاطب كل اٟتواس كيوظف كل اللغات
ِ
كاألشكاؿ كاألنظمة ،كأخَتان كليس آخران ،يوظف ىذه الثورة التكنولوجية ُب ميداف ا١تعلومات كطرائق االتصاؿ كالتواصل .

فاإلشهار باعتباره صناعة ثقا ُبة كإعبلمية ُب عصرنا ىذا أصبح ميدانا خصبا للدراسات اللسانية كاألدبية ُب كطننا العريب

منذ فًتة قصَتة كخطاب لو خصوصياتو السيميائية كالتداكلية كقدرة على التواصل مع ا١تتلقي لتمرير خطابو كٖتقيق غايتو
باستعماؿ كل خصائصو اليت يتوفر عليها ،فهو عند رجاؿ ا١تاؿ كاألعماؿ  " :البوابة الذىبية ١تراكمة ا١تزيد من الرأٝتاؿ
كمضاعفة األرباح مع ىجرة ا٢تاجس االجتماعي ا١ترتبط بالعدالة كا١تساكاة "ّكىو تعريف اٞتمهور أك ا١تتلقي ٔتوضوع ما،
سلعة مثبلنُ ،ب شكل مادم ملموس ،ك ُب شكل خدماٌب أفضل ،كذلك بإبراز ٤تاسنها كمزاياىا كدفع الناس إٔب فعل
الشراء ،بتوظيفو للعوامل النفسية كاالجتماعية لديهم بأساليب عديدة كمتنوعة تأخذ
ْ
ُبد أكثر كيدفع أقل .
كالظهور ٔتظهر اّبريص على مصلحة ا١تستهلك ،ليست

ُب أحياف كثَتة شكل النصيحة

كلعل ىذا ما أكد عليو عبد العإب بوطيب "إف ا٠تطاب اإلشهارم دكنان عن غَته من ا٠تطابات األخرل يتميز ببناء
خاص تتضافر ٥تتلف مكوناتو التعبَتية بقصد تبليغ رسالة كحيدة ٤تددة ،كال ٯتكن كال ينبغي أبدان ،أف ٮتطئها القارئ

ا١تستهدؼ  Le lecteur cibleكالزبػػوف احملتمػل  Le client éventuelكإال اعترب ذلك دليبلن على فشلو
الذريع"ٓكا١تبلحظ لئلشهار ٬تد أف اقوم مكوف تعبَتم فيو ىو الصورة ٔتختلف ٘تظهراهتا ،فهي ٕتد مكاهنان ُب اٞتريدة
كاَّلة كالتلفزيوف كالسينما كاللوحة التشكيلية كاللباس كالكتاب كعلى اٞتدراف كاٟتافبلت كالسيارات كعلى لوحات
منصوبة على ّتانب الطرؽ ،كفق ما يقتضيو ظرؼ كمصدر كىدؼ إنتاجها  .فمجاؿ الصورة أصبح ثقافة يتواصل معها
ا١تتلقي دكف كعي ٦تا أكجب التعامل معها باعتبارىا خطاب يتماثل مع ا٠تطاب اللغوم كالصورة اليت ينبغي االلتفات إليها
بالدراسة ىي ا١تدركسة كا١تشكلة لغرض التأثَت على ا١تتلقي كاليت تعترب إبداعا بشريا توظف لتبوح عن جوانب فكرية
كثقافية كاقتصادية كٕتارية كفنية فالصورة اإلشهارية ال ٘تثل حقيقة الشيء الذم تظهره الف ا٢تدؼ منها استقطاب ا١تشًتم
كتسويق السلعة لذا فهي تصنع لنفسها أحسن حلة لتؤدم غرضها ُب التأثَت .
فاإلشهار عبارة عن صورة مصنعة كمكثفة تتفاعل ُبىا عدة عوامل كتتآلف كتتبادؿ األخذ كالعطاء إلحداث خطاب أك
إنتاج معرفة أك مادة يستحضر من خبل٢تا تفاعل القارئ أك ا١تتلقي مع ا١تادة اإلشهارية أك احملتكل الذم يعرب عنو ا٠تطاب
عبد المجٌد نوسً  ،الخطاب اإلشهاري مكوناته وآلٌات استقباله،مجلة الفكر العربً المعاصر ،عدد ٗ 8ـ ٘ ،8مركز اإلنماء القومً ،ص .87

ٌٔنظر:
عبد الرحٌم مودن ـــ تقدٌمه للصورة اإلشهارٌة باعتبارها محوراً لٌوم دراسً نظمته مجموعة البحث
ٕ ٌنظر:
العدد  ٕٕٓٓ ، ٔ8المغرب ص ٖٗ.
،
،

فً المعجم األدبً عن الخطاب اإلشهاري ـــ عالمات

،

ٖ محمد شكري سالم ،ثورة االتصال واإلعالم ،من اإلٌدٌولوجٌا إلى المٌدٌولوجٌا ،مجلة عالم الفكر  ،العدد(ٔ) المجلد ٕٖ  ٕٖٓٓ ،ص ٓ.9

ٌٗنظر:

أحمد بن مرسلً أشكال االتصال ،حولٌات جامعة الجزائر  ،الجزء(ٔ) المجلد ٔٔ  ٔ998 ،ص ٗ 8ـــ٘.8

،

،

،

،

٘ عبد العالً بو طٌب ،آلٌات الخطاب اإلشهاري ،مجلة عالمات فً النقد ،المجلد ٖٔ الجزء  ٗ9نادي جدة األدبً ـ،المملكة العربٌة السعودٌة  ٕٖٓٓ،ص ٕٖٔ.

،

جمٌع الحقوق محفوظة لمركز

جٌل البحث العلمً © 2014

،

102

مجلة جيل الدراسات ألادبية والفكرية – العدد الثالث – أللو /سبتمبر 2014

اإلشهارم .فهو كما يقاؿ  " :فن مركب يضع العآب بُت يديك "ُ،كىو ُّذا يتخذ عدة كسائل لئلقناع منها  :الكلمة

ا١تسموعة ُب اإلذاعات كاحملاضرات كالندكات كا٠تطب  .كالصورة الثابتة كالكلمة ا١تكتوبة ُب الكتب كاَّبلت كالنشريات
كا١تلصقات ،كالصورة السمعية البصرية ُب التلفزة حيث يتم استخداـ الصورة كاللوف كا١توسيقى كطريقة األداء كاٟتركة

كا١توضوع تتفاعل كل ىذه العناصر بعضها ببعض لتجعل من ا٠تطاب اإلشهارم عبارة عن «ميكركُبٓب » يتعاكف على
إنتاجو كإ٧تازه أعواف كثَتكف يكونوف فريقان متخصصان ُب اإلخراج كالديكور ككضع األثاث كاٟتبلقة كالتجميل كاإلضاءة
كالديكور كضبط الصوت كاختيار اللغة ا١تناسبة للمقػاـ .

ِ

فاإلشهار صورة حية نابضة باٟتركة كالنشاط؛ كخدمة التلفزيوف تعتمد أساسان على الصورة ا١ترئية ألهنا أقدر ُب التعبَت.

ّ

كىكذا فإف اإلشهار متنوع األشكاؿ كاألىداؼ ،فقد يتم توجيهو إٔب فرد أك ٚتاعة أك حزب أك أمة  ...كقد يكوف علميان
أك ثقافيان أك سياسيان أك اقتصاديان ،كقد يكوف مسموعان أك مكتوبان أك ٝتعيان بصريان.

ٕ  -ٕ -أنواعو :

ٕ -ٔ-ٕ-أنواعو حسب مايظهر عليو  :إف عآب الوصلة اإلشىارية ػ كما يقوؿ سعيد بن كراد ػ ىو عآب ا٢توية ىوية

لفظية طباعية (ا١تكتوب) أك ىوية صوتية (ا١تسموع) أك ىوية بصرية (ا١ترئي) ذلك أف اإلرسالية اإلشهارية تسعى دائمان
إٔب تأثيث عآب إنسا٘ب يتوسطو أك يزينو كياف متميز ،ك٢تذا السبب فإف الوصلة اإلشهارية تسعى دائمان من خبلؿ طرائق
بناء دالالهتا كمن خبلؿ موضوعاهتا ككائناهتا كأبعادىا التشكيلية إٔب تأسيس ىوية تستوعب الشيء ا١تدرج للتداكؿ كتنوب
ْ
عنو .إف األمر يتعلق بتحديد اسم يتجاكز الشيء ا١تفرد كلكنو يصدؽ على كل أحجامو
كُّذا ٯتكن ٘تييز:



اوشهار المسموع  :كىو الذم يصلنا ٤تتواه ٝتاعا ُب احملاضرات كاإلذاعات كالندكات كا٠تطب كتعترب الكلمة

ا١تسموعة من الوسائل القدٯتة اليت استخدمها اإلنساف لئلشهار كأىم ما ٯتيزىا ىو طريقة األداء كالتعبَت كيلعب الصوت
دكرا جد ىاـ للتأثَت على ا١تتلقي ٓب ٭تملو من خصوصية ُب التنغيم كف بر كجهر ك٫تس إضافة أب عنصر آخر ٯتكن اعتباره
خارجي كىو ا١توسيقى اليت ٘تنح الصوت طاقو كربل على التأثَت كاال٭تاء كالوىم كالتخيل كاستثارة اٟتلم

ٔ عصام نور الدٌن ،اإلعالن وتأثٌره فً اللغة العربٌة ،مجلة الفكر العربً ،العدد ٕ 9سنة  .ٔ998ص ٖٕ.

ٌٕنظر:
ٖ ٌنظر:

،

بشٌر إبرٌر،قوة التواصل فً الخطاب اإلشهاري دراسة فً ضوء اللسانٌات التداولٌة،مجلة اللغة العربٌة،المجلس األعلى للغة العربٌة،عددٖٔ .ٕٓٓ٘،ص.ٕٕ9
جمال العٌفة ،تجربتا القراءة والمشاهدة بٌن انحسار المكتوب وانتشار المرئً  ،مجلة اللغة العربٌة ،المجلس األعلى للغة العربٌة،عدد ٖٔ سنة ٕ٘ٓٓ .ص

ٖ.ٔ9

ٔ  .ٕٓٓٓ ، ٖٔٔ ،ص ٔٓٔ.

ٗ ٌنظر :سعٌد بن كراد  ،الصورة اإلشهارٌة المرجعٌة والجمالٌة والمدلول اإلٌدٌولوجً  ،مجلة الفكر العربً المعاصر ،عدد 12
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اوشهار المكتوب  :كىو الذم ٬تد لنفسو مكانا ُب الصحف كاَّبلت كالتقارير كا١تلصقات اٞتدارية



اإلشهار المسموع والمكتوب (السمعي البصري ) :كىو الذم يظهر ُب كسائل اإلعبلـ السمعية البصرية كاليت

كغَتىاُكالذم يكوف ض من صور للشرائح ا٢تواتف أك ١تشتقات األلباف ا١تختلفة كا٢تواتف النقالة
اللوحات اإلعبلنية .

...

 ...ككذا األمر مع

٘تثلها التلفزة كتتضافر فيو عدة عوامل من صورة كصوت كمو سيقى كلوف كيعمل على انتاجو فريق متخصص من العمل
اإلنتاجي كاإلخراجي كالديكورم كالتجميل مع مراعاة للعوامل ا١تؤثرة على ا١تتلقي كاليت تتناسب كتوجهو االجتماعي
كالفكرم كالعقائدم .
ٕ-ٕ-ٕ-أنواعو حسب أىدافو:


اإلشهار التجاري:كيرتبط با١تنافسة ُب سوؽ االستثمار بالًتكيج لسلعة قصد رفع مبيعاهتا ك٢تذا فنجاعة اإلشهار

تلعب دكرا ىاما ُب ٧تاعة التسويق .


اإلشهار السياسي :يرتبط بالسياسة ىدفو الًتكيج لفكر سياسي معُت ٔتحاكلة إقناع ا١تتلقي بو ُب إظهاره بصورة



اإلشهار اوجتماعي  :كىو الذم يساىم ُب تقدٙب ا٠تدمات للمجتمع كاإلعبلف عن ٛتلة تربع للمسجد أك

تستقطبو كٕتعلو يرل فيو األفضلية كما ىو اٟتاؿ ُب اٟتمبلت االنتخابية .

تنظيف للحي أك ٛتلة تشجَت أك تربع بالدـ أك تنبيو من ا١تياه ُب أياـ تنظيف ا٠تزانات كالوقاية كاٟتذر من أمراض معينة .
كىكذا فاإلشهار على حد تعبَت عصاـ نور الدين متنوع

األشكاؿ كاألىداؼ ،فقد يتم توجيهو إٔب فرد أك ٚتاعة أك

حزب أك أمة  ...كقد يكوف علميان أك ثقافيان أك سياسيان أك اقتصاديان ،كقد يكوف مسموعان أك مكتوبان أك ٝتعيان ػ بصريان  .إنو
ِ
كما يقاؿ :فن مركب يضع العآب بُت يديك .
ٕ  - ٖ -خصائصو :
إف ا٠تطاب اإلشهارم يشكل كبل متكامبل من العبلمات اللسانية كغَت اللسانية .فهو خطاب تتداخل ُبق ا٠تطابات ك
ّ
تتعاضل اإليديولوجيات كتتدافع سلطة األشكاؿ الرمزية .
كُّذا ٯتكن أف ٪تيز عدة خصائص تطبعو كتعطيو خصوصيتو منها :
-

يقوـ ا٠تطاب اإلشهارم ُب أداء كظيفتو على :

ٌٔنظر :عصام نور الدٌن  ،اإلعالن وتأثٌره فً اللغة العربٌة  ،مجلة الفكر العربً ،العدد ٕ ٔ998 ،9صٕٗ .
ٕ ٌنظر :عصام نور الدٌن  ،اإلعالن وتأثٌره فً اللغة العربٌة ( ،مرجع سابق) ،صٕ .
أحمد ٌوسف  ،سٌمٌائٌات التواصل وفاعلٌة الحوار ،المفاهٌم واإلجراءات ،منشورات مخبر السٌمٌائٌات وتحلٌل
ٌٖنظر:

الخطاب ،جامعة وهران ط ٔ .ٕٓٓٗ ،ص

ٔٔ.
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*

الصورة  :تعترب الصورة أىم العناصر اليت يقوـ عليها اإلشهار ألداء كظيفتو التواصلية كالتأثَتية فهي تدغدغ

عواطف ا١تتلقي ك تستميلو كتغريو مب تعرضو من منتج كذلك بشكليها الساكن كا١تتحرؾ  .فهي تقدـ للشيء الذم تصفو
ُ
إشراقة قد ال تكوف لو ُب أصل كاقعو فتمنحو البهاء كاألناقة .
فبل بد من االعًتاؼ بدكرىا ا١تتعاظم بعيدان عن كل ٦تانعة زائدة أك تشنج ال طائل من كرائو ألف األمر يتعلق بكائن يكاد

يشبو الكائنات ،ٯتكن أف نسميو الصورة ٔتوازاة اٟترؼ كالرقم كالصوت ،كقد أضحت تؤثر ُبنا كتتحكم ُب سلوكنا الفردم
ِ
كاٞتماعي .لقد أخذت الصورة موقع الظاىرة الفاعلة كا١تتفاعلة ُب اآلف نفسو مب تصنعو كيصنعها بشكل ما .
*

الصوت :إضافة إٔب الصورة الصوت يلعب دكرا ال يقل أ٫تية فهو يتخذ النربة اليت تدغدغ ا١تتلقي كتؤثر فيو

كتلفت انتباىو  ،كيدخل ضمن الصوت الوصبلت الغنائية.

ككل ىذه العناصر تتضافر لتخلف فعل الشراء كاختيار ا١تنتج دكف غَته كُّذا يتمايز لنا نسقُت دالليُت لسا٘ب كبصرم .
ا٠تطاب اإلشهارم يكتسب كظائف عدة ٚتالية كتوجيهية تلفت نظر ا١تتلقي كإ٭تائية ٖتمل عدة تأكيبلت،
كىذه الوظائف ترتبط كتتضافر لتشكل بعدا دالليا ٬تذب ا١تتلقي كيقضي على فكرة النقد للمنتج اؿٌب قد تراكده .
يستخدـ ا٠تطاب اإلشهارم آلية اإلقناع ا١تنطقي لكسب ثقة ا١تشاىد أك السامع مثل إشهار منظف
الغسيل( )PERSILالذم يظهر ُب ٤تاكلة الختباره على أسوء البقع ُب ٥تابر متطورة كما يتم نسبو إٔب لتكنولوجيا
األ١تانية ا١تعركفة باٞتودة ُب منتجاهتا ليناؿ إعجاب ا ١تتلقي فيقتنيو .ككذا األمر مع بعض ا١تنتجات الطبية اليت يظهر فيها
أناس يتكلموف عن معاناهتم مع الصلع مثبل كباستخدامهم ١تنتج طيب معُت اختفى ا١تشكل ك بدأ يظهر ٢تم بعض
الشعر.
الفرنسي
قد يدخل ا٠تطاب اإلشهارم البعد اإليديولوجي الستمالة ا١تتلقي فمثبل إشهار البنك السعودم
(بيمو) ( :منا ك فينا) ،فاإلشهار ىنا يستخدـ نوف اٞتماعة لتحريك األنا اٞتمعي لدل ا١تتلقي ُّدؼ إدماج الفرد ُب ٪تط
اجتماعي معُت،كما ٭تاكؿ الظهور ٔتظهر الرباءة ،كالصديق الذم يريد مصلحتك ك الذم ال ٭تركو ىاجس ا١تنفعة
(اٞتانب االقتصادم ) ،كإ٪تا ىدفو تقدٙب ـ ساعدات كخدمات بتوظيف لعبة الضمائر (من شيمنا كرـ الضيافة ،فلنتشبث
بكرمنا ،مع ركنو نشعر باألماف .)..كأيضا ىذا ينطبق على مؤسسة اٟتمزة للكهربائيات اليت تتخذ شعار (ليس ىدفنا ىو

ٌٔنظر:
ٌٕنظر:

علً حرب ،الحقٌقة والمجاز نظرة لغوٌة فً العقل والدولة ،مجلة دراسات عربٌة ،عدد  ،ٔ98ٖ ،ٙص ٗٗ..
مراد بن عٌاد  ،قراءة الصورة المصورة  ،من خالل المنهاج البالغً فً التراث العربً تقبالً وتأوٌالً ،المجلة التونسٌة لعلوم االتصال ،العدد  ،ٕ9ٕ8دٌسمبر
ص ٖ ٔ9وما بعدها.

٘ٔ99ص ٖٔٔ  ،وانظر ،جمال العٌفة ـــ تجربتا القراءة والمشاهدة بٌن انحسار المكتوب وانتشار المرئً (،مرجع سابق) ،
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الربح إرضاؤكم ىو ىدفنا ) لكن نبلحظ أف الفرؽ بُت شعار ركنو كاٟتمزة للكهربائيات أف الشعا ر األكؿ نفى مبدأ
ا١تصلحة بطريقة غَت مباشرة باستخداـ لعبة الضمائر كما سبق الذكر ،أما الثا٘ب فقد ًب نفي مبدأ ا١تصلحة بشكل مباشر .
ا٠تطاب اإلشهارم غالبا ما يعتمد على شعارات تتخذىا ا١تؤسسات التجارية للًتكيج ١تنتجاهتا كينبغي ٢تذا
الشعار أك ىذه اٞتملة ا١تختصرة اؿٌب تتخذىا ا١تؤسسات أف تكوف مدركسة لتًتؾ األثر اإل٬تايب ألهنا ٘تثل ٝتعة ا١تؤسسة
ُب عآب التجارة  .فمثبل إشهار ىاتف سامسونغ (ال صوت يعلو فوؽ صوت سامسونغ ) فهذا الشعار ٬تعل متلقيو يشعر
بالثقة اليت تدعيها ا١تؤسسة ُب الريادة ك األفضلية ُب عآب ا٢تواتف كىذا غالبا ما تسعى ٥تتلف الشركات إٔب زرعو ُب نفس
ا١تتلقي كىو االقتناع بأف ما سيقع عليو اختياره ىو األفضل ،كيبقى الواقع كالتجربة ٫تا اٟتكم كالفيصل .
ٗتتلف الشعارات اإلشهارية فمنها ما يعكس نشاط الشركة أك خصائص ا١تنتج بشكل مباشر مثل إشهار منظف
الغسيل ألاير (()ARIALاألفضل نظافة ألاير فقط )  ،كمنها ما يعكس النشاط بشكل غَت مباشر كإشهار شركة ٧تمة
(اٝتع النور اللي فيك عآب جديد يناديك ) يشَت الشعار بشكل غَت مباشر إٔب نشاط الشركة ا١تتمثل ُب تقدٙب خدمة
االتصاالت اليت ٕتعل العآب قرية صغَتة ،كمن الشعارات أيضا ما ٧تده ال يعكس شي ئا من نشاط الشركة ،أك خصائص
ا١تنتج ،كىذا النوع من الشعارات ال يغامر ُب استخدامو إال الشركات الكربل اليت أخذت مكاهنا ُب السوؽ كعند ا١تتلقي .
ٕ -ٗ -اإلشهار بين االتقرير واإليحاء الخادع :
إف لئلشهار أ٫تية كبَتة ُب التأثَت على ا١تتلقي كما يقوؿ ركبَت كَتاف " إف ا٢تواء الذم نستنشقو مكوف من األككسيجُت
ُ
كالنيًتكجُت كاإلشهار"
إضافة إٔب أنو يعد صناعة ثقا ُبة كإعبلمية ُب عصرنا ىذا  ،ك ميداف خصب بدأت تعرفو الدراسات اللسانية كاألدبية ُب
كطننا العريب من أمثاؿ الذين خاضوا فيو سعيد بن كراد الذم يرل أف ا٠تطاب اإلشهارم يعد من ا٠تطابات اليت تندرج
ضمن ا١تمارسات الثقافية اليومية كا٠تطاب األديب أك السينمائي أك البصرم ،فإٔب جانب بعده االقتصادم االجتماعي
ا١ترتبط بالدعاية التجارية ،يكتسي ىذا ا٠تطاب طابعان ثقافيان يتمثل ُب مكوناتو اللغوية ك األيقونية ك السيميائية
ِ
كالتداكلية.
فما يبلحظ على اإلشهار أنو يعد كبل متشابكا تتفاعل فيو عدة عوامل ٗترجو من الكموف إٔب التحقق .فهو يتألف من
خطاب لغوم لسا٘ب كبصرم أيقو٘ب كموسيقي إيقاعي كىذا كلو ُّدؼ إقناع ا١تتلقي باالستناد إٔب مستول تقريرم مباشر
يقوـ على اإلخبار با١تنتج كخصائصو كجودتو ،كمستول آخر إ٭تائي (ببلغي) مرتبط بالسياؽ ك تتكاثف فيو الشحنات

ٔ عبد المجٌد نوسً ،الخطاب اإلشهاري مكوناته وآلٌات استقباله ،مجلة الفكر العربً المعاصر ،عدد ٗ 8ـ ٘ ، 8مركز اإلنماء القومً ،ص .97
ٔ  .ٕٓٓٓ، ٖٔٔ،ص ٔٓٔ.

ٌٕنظر :سعٌد بن كراد ـــ الصورة اإلشهارٌة المرجعٌة والجمالٌة والمدلول اإلٌدٌولوجً ـــ مجلة الفكر العربً المعاصر ،عدد12
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العاطفية فيأٌب ٤تمبل با١تعا٘ب كالدالالت اإل٭تائية .فاإلشهار ٭تمل نوايا ا١ترسل كيقدـ رؤيتو كيعمل جاىدا على اإلقناع
ٔتعرفتو ١تواطن اإلغراء كاالغًتار لدل الزبوف مثل إشهار ) ENIEرفيقكم الدائم) .
كما يستخدـ اإلشهار لذلك ٥تتلف الصور البيانية (استعارات كتشبيهات ككنايات ) ك كصبلت غنائية عذبة إضافة إٔب
مكونات ببلغية أخرل كببلغة اٞتسد ُب توظيف صورة ا١ترأة مثبل ٔتختلف حاالهتا اليت أصبحت كسيلة فعالة للًتكيج
جنسية تثَتىا ُب نفس ا١تتلقي لتحفزه على اقتناء
١تختلف السلع من خبلؿ أبعادىا اٞتسمية  ،كما ٖتركو من غرائز
البضاعة اليت مررهتا ُب عقلو عن طريق قناة اٞتسد ككذا األمر مع صورة الرجل كتوظيف جسده كوسيلة للًتكيج ُب بعض
إشهارات العطور أك أدكات اٟتبلقة
اكز اإلشهار فعل الشراء إٔب يرأل
كىذه اإل٭تاءات ٗتلق صور اصطناعية تظهر للمتلقي أشياء طبيعية كمن ىنا يتج
كتصورات اجتماعية ك إشكاؿ ببلغية تظهره انو الواقع كاٟتقيقة كمن ىنا يظهر اإلشهار مستحوذا على اىتماـ ٥تتلف
الفئات االجتماعية ُب عصرنا باستخدامو اإل٭تاءات ك االنزياحات .
كىناؾ من يراه خطَتا ألنو ٯترر خطابو عرب صور ٕتسد كضعيات كا قعية مم ٬تعلها مغلفة بقيم ٕتد مرجعيتها ُب ا١تتخيل
اٞتمعي للمجتمع (كاٟتب كالسعادة كالتفوؽ كالنجاح كاالنتماء ) .كما أف ىناؾ من يراه صورة سيميائية خادعة
الستخدامو خطاب التضمُت كاإل٭تاء كا٠تضوع للمتطلبات االقتصادية .
ٖ -دراسة الخطاب اإلشهاري وفق مقاربة سيميائية :
إف ا١تدكنة اإلشهارية التلفزية ٝتعية بصرية ٭تضر فيها النظاـ اللسا٘ب ك األيقو٘ب معا إذ يشكبلف كبل يساىم ُب التواصل
مع ا١تتلقي بتوظيف أدلة حجاجية تقنع ا١تتلقي كتدحض النقد عنده .
ٖ - ٔ-مستوى النظام اللساني:
تتميز اللغة اإلشهارية ّتملة قصَتة ٥تتزنة كٯتثلها الشعار كينبغي ٢تذا الشعار أف يكوف مدركسا فيحقق األثر النفسي
اإل٬تايب ُب نفس ا١تتلقي كال يهم اللغة ا١تستعملة إف كانت فصحى أكعامية أكأجنبيةأك مز٬تا
فالشعار يكوف ٥تتصرا ٮتتزف ا١تعا٘ب كيتميز بالوضوح كا١تباشرة ك ىو ما يعطي ا٠تطاب اإلشهارم بعده اٞتمإب فالتطويل
ُب الشعار قد يؤدم إٔب الضرر  .إذ أف الزيادة قد ٗتل بسبلمة التبليغ كتشكل عائقا ُب التواصل  .كمن ىنا يظهر أثر
االختصار ُب ٖتقيق ا١تراد كتبليغ ا١تقاصد فهو ٬تنب ا١تتلقي ملل التطويل كتشتت الفهم فيتابعو بسهولة فا١تتذكؽ
للمشركب الغازم (فانتا) بذكؽ التفاح سيتذكؽ مشركب جديد كسيدرؾ الفرؽ بنفسو كىو ما نستشفو من الصيغة اللغوية
(فانتا) بذكؽ التفاح (ستتذكؽ الفرؽ ) فالتذكؽ أم التجربة ىي اليت ٕتعلنا ندرؾ الفرؽ بُت مش ركب فانتا كباقي
ا١تشركبات فهنا الشعار ا١تختصرٮتاطب ا١تتلقي بكونو سيدرؾ الفرؽ بنفسو  ،كىو نوع من أنواع التأثَت النفسي على
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ا١تتلقي فالثقة اليت نستشفها ُب الشعار سينتقل صداىا إٔب ا١تتلقي فيشعر بالثقة إتاه ا١تنتج كيقع عليو اختياره فيحقق
الشعار مبتغاه بذلك،كاأل مر نفسو بالنسبة للمنظف ديتوؿ (القليل من ديتوؿ الكثَت من اٟتياة ) فهنا ًب اٞتمع بُت ا١تنتج
كجعل ىذا ا١تنظف أحد عناصر اٟتياة على اعتبار أف ديتوؿ منظف يعمل على قتل اٞتراثيم ا١تسببة لؤلمراض اليت
كاٟتياة ي
قد تكوف ٦تيتة كبالتإب استعمالك لو يعطيك فرصا أكثر للحيا ة كالعيش مدة أطوؿ
فاللغة اإلشهارية ذات خصوصية ك٘تيز كىي عنصر ىاـ ُب تقدٙب اإلشهار فلو كاف االكتفاء بالصورة ١تا كاف لئلشهار
تأثَته الكبَت فتلك الشعارات إضافة إٔب كتابتها يتم النطق ُّا ك٘تثيلها لًتسيخ الفكرة ُب ذىن ا١تتلقي كاستمالتو كدغدغة
عواطفو.
كما ٯتكن مبلحظة أف لغة ا١تدكنة اإلشهارية صدد الدراسة قد ٚتعت بُت الفصحى كالعامية كاللغة األجنبية أك كانت
مز٬تا بينهم كاستعملت السجع كما ُب األ٪توذج (ٔ) ك (ٖ) فمثبل ُب شعار ا١توزع الغزاكم ٧تد (اٟتر السنة ذم ناكم
اشًتم مكيف من الغزاكم ) فهنا جاء الشعار مسجوعا كما استعمل أسلوب الًتىيب من اٟترارة العالية ا١تتوقعة ىذه
السنة كأسلوب الًتغيب ُب الدعوة إٔب ضركرة اقتناء مكيف يساعد على مقاكمة اٟترارة كذالك من عند الغزاكم الذم يعد
موزعا للمكيفات ٔتختلف ا١تاركات العا١تية .
كما ًب توظيف السجع ُب إشهار عطر ماجستيك ُب شعاره (رشة كحدة على ا٢تدكـ تدكـ طوؿ اليوـ ) كىنا تتم ٤تاكلة
جذب ا١تتلقي للمنتج على اعتبار خاصية دٯتومة كثبات العطر على الثياب طوؿ اليوـ .
كإضافة إٔب السجع ايستخدـ الطباؽ إذ ًب اٞتمع بُت الكلمة كضدىا ُب شعار ا١تنظف ديتوؿ

(القليل من ديتوؿ الكثَت

من اٟتياة )ك ًب توظيف التفض يل (أكثر )ُب إشهار حفاضات بامربز داللة على األفضلية فنجد فيو العبارات التالية :
(اٟتفاضة األكثر جفافا  ،كبنعومة القطن  ،كعناية ٜتس ٧توـ ) كشعاره(ليإب ىنيئة أياـ مرحة).فاإلشهار يعدد مزايا ا١تنتج
اٞتفاؼ كالنعومة كالرعاية ٓتمس ٧توـ أم أف ا١تنتج يرعى الطفل على أعلى مستول للوصوؿ إٔب ا٢تدؼ كالنتيجة كىي ما
يرغب فيو ا١تتلقي كذلك بلعب لعبة التأثَت كىو الليإب ا٢تنيئة كاألياـ ا١ترحة مم يضمن الراحة للطفل كلؤلىل الذين يتلقوف
ا٠تطاب.
ككذا األمر ُب ا٠تطاب اإلشهارم لشركة التأمُت بوبا (معك لصحة أفضل )ًب استخداـ اسم التفضيل (أفضل ).
فالنماذج اإلشهارية عامة تسعى إٔب جعل منتجها ُب الصدارة كبالتإب البد أف تستخدـ لغة تناسب ذلك كمنها أٝتاء
التفضيل.
كيصبح ا١تنتج أك ا٠تدمة ا١تعلن عنها ُّذا ميثاقا اجتماعيا كثقافيا ٭تيل على قيم كالثقة كاألمانة كاالرتباط مثل

(بوبا

العربية معك لصحة أ فضل) استخدمت (العربية)ك (معك) للتبلعب بعواطف ا١تتلقي من خبلؿ مبدأ االرتباط كاإلقليمية
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كالثقافة كالقيم ا١تشًتكُت كإيهامو بالوقوؼ معو كدعمو ككذا األمر مع إشهار غسوؿ الشعر بونتُت
األصعب أف ٖتافظ عليو )ىنا إحالة لذىن ا١تتلقي إٔب الثقة كاألمانة .

(الوعد سهل لكن

فاإلشهار يستخدـ لغة اإلغراء مثبل سيارة ( سونتياؿ) ( الرفاىية لرؤية مستقبلية ) فهنا يتم كعد ا١تتلقي بالرفاىية كىذا
لتكوف لو رؤية مستقبلية .فالوصبلت اإلشهارية غالبا ما تدعي النبل كاىتمامها الكلي ٔتصلحة ا١تتلقي كتستبعد ٘تاما
اٞتانب االقتصادم الذم ٯتثل غايتها اٟتقيقية كاألساسية.
كىذه ا٠تطابات اإلشهارية ىي لغة ًب التلفظ ُّا كإٔب جانب اللغة ا١تنطوقة لغة أخرل يظهرىا فعل التلفظ كىي اإلشارات
كاإلٯتاءات ككل ىذا يدعم ا٠تطاب اإلشهارم ليؤدم كظيفتو اإلقناعية دكف تقصَت .
كما يستخدـ ا٠تطاب االشهارم أفعاال طلبية ٤تفزة على اؽتناء ا١تنتج (تذكرم ،اشًتم) (تذكرم بونتُت حىت تنسي التلف
) ك(اٟتر السنة ذم ناكم اشًتم مكيف من الغزاكم ).
كمب أف ا١تنتجات ٗتتلف كمتلقيها بدكره ٥تتلف كاف على االشهارم أف يراعي ذلك ُب خطابو فإف كاف ا١تنتج حلوة
فا١تخاطب ىم األطفاؿ كإف كاف عطورا كمواد ٕتميل فا١تت لقي غالبا نساء ....كغَتىا فهو ٯتثل ٥تتلف فئات اَّتمع
كطبقاتو فيحاكؿ التغطية عن غايتو االقتصادية بإبعاد ا١تلل عن فعل الشراء كإضفاء غطاء من األحبلـ كأبعادا ٚتالية أخرل
ية لتشكيل
كٮترج عن ا١تألوؼ كيدخل إٔب أعماؽ ا١تتلقي ك٭ترؾ ما بداخلو من مشاعر كرغبات ككلها عناصر أساس
ا٠تطاب اإلشهارم الذم يي ىكٍيػ يفها حسب ا١تقاـ أك حاؿ ا٠تطاب .

ٕ -المستوى األيقوني:
ٖ -

البناء السيميائي للخطاب اإلشهارم يقوـ على عدة عناصر مثل الصورة كالصوت كاللوف كطريقة األداء كاإلشارات
كاإلٯتاءات ككلها عناصر للتواصل غَت اللسا٘ب.
-

الصورة :تكوف ُب ا٠تطاب اإلشهارم إما ساكنة أك متحركة مرئية فالصورة ٢تا أ٫تية كبَتة كدكر فاعل ُب التأثَت

على ا١تتلقي فهي تضفي إٔب الشيء أمورا قد ال تكوف لو ُب األصل فتزيده ُّاء كٚتاال .
كينبغي أف تكوف الصورة مطابقة للمنتج مناسبة ١تتلقيو ففي إشهار حفاضات بامبز استخد مت صور األطفاؿ ٤تاكلة من
اإلشهارم خلق فرؽ يعود إٔب استعماؿ ا١تنتج ككذا األمر مع إشهار حليب إيلوما .كُب إشهار عطر ماجستيك ًب توظيف
ا١ترأة كوسيلة لئلغراء على اعتبارىا مبعث اٞتماؿ ُب ٤تاكلة ٠تلق جو اٞتماؿ كاألفضلية ُب العطر كىو األمر ذاتو مع
غسوؿ الشعر بونتُت الذم ًب فيو توظيف األنثى على اعتبار أهنا األكثر تعرضا ١تشاكل الشعر من تقصف كجفاؼ أما ُب
إشهار شركة التأمُت بوبا فقد ًب توظيف ٥تتلف الفئات العمرية إشارة إٔب أهنا تعٌت باٞتميع كُب اشهار السيارة سانتياؿ
كظفت صورة الرساـ فيليب كيرب احملاكي للواقع فهو قد رسم تفاصيلها كالشركة ا١تنتجة جسدت ذلك على أرض الواقع
تلميحا بأهنا خيالية ا١تواصفات ،كمن ىنا ٧تد أف الصورة بدكرىا ينبغي أف توافق ا١تقاـ .
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-

اإلشارات و اإليماءات :تظهر لنا ُب الصورة فاإلشارات ك اإلٯتاءات تعترب لغة ثانية موازية للغة ا١تنطوقة كقد

تكوف أبلغ تعبَتا منو ا ك أنفذ غاية من حركات للجسد كالعُت أك اليد أك اٟتاجب أكالثوب كينبغي ٢تا كلها أف تصب ُب
نفس الغرض كىو خدمة اإلشهار ُب التأثَت على ا١تتلقي فقد جاء ُب إشهار بارسيل مثبل تعبَتا عن الثقة ُب ا١تنتج (ىذا
ىو كبلـ الرجاؿ ) على اعتبار أف الرجل كلمتو كاحدة كموثوقة فغ مزت بعينها ٦تثلة اإلشهار كقالت ك
كذلك)٤تاكلة بذلك ترضية اٞتانب النسوم ككأهنا ْتركتها طلبت منهن عدـ الغضب كالتحسس ٦تا قيل مسبقا .

(النساء

فقد كاف لئلشارة دكر ىاـ ُب ا٠تطاب اإلشهارم الذم ٮتاطب أعماؽ ا١تتلقي كمكنوناتو للتعبَت عن أىدافو كاٗتاذىا بابا
يتحسس نقاط الضعف عند ا١تتلقي فيتعلق با١تنتج أك ا٠تدمة كتتعطل عناصر الوعي عنده فاإلشارة ىي الليإب ا٢تنيئة ك
األياـ ا١ترحة كاٟتياة كالصحة األفضل كالرفاىية كما جاء ُب النماذج السابقة ىي الشعارات ا١تسجلة كا٠تصائص ا١تميزة
للمنتجات كا٠تدمات .
-

الصوت  :إٔب جانب اإلشارات ىناؾ الصوت الذم ال يقل أ٫تية عم سبقو فتتغَت نربتو حسب الغاية كا١تقاـ

داللة عن الفرح (بامربز ليإب ىنيئة كاياـ مرحة ) أك اٟتزف أك التأنيب أك االنبهار أك الًتىيب (اٟتر السنة دم ناكم ) أك
الًتغيب مثبل حليب ايلوما (تغذية العصر اٞتديد ٞتيل العصر اٞتديد ) فهنا يرغب االشهارم با١تنتج باعتباره غذاء متطور
كبالتإب فهو ا١تتناسب مع جيل العصر اٟتديث  .كىذا ٠تلق جو من األلفة كالثقة مع ا١تتلقي كىو ما يعد داال سيميائيا
على فاعلية التواصل .
-

األلوان واإلنارة :فاألسود لوف اٟتزف كاألبيض لوف للصفاء كاألٛتر لوف للعنف إٔب غَت ذلك من

العديدة األخرل ا١تدعمة لقصديو ىذه االختيارات ُب الصورة اإلشهارية

اإل٭تاءات

ُ

كداللة األلواف السابقة ليست ثابتة فاألسود ليس دائما داللة اٟتزف فاآلف أصبح ىو لوف ا١توضة كأساس األناقة كالتألق .
كقدٯتا كاف سلعة كاسدة عند العرب كمن ٍب أصبح مرغوبا فيو كمطلوبا بعد أف أنشد فيو الدارمي أبياتو ا١تعركفة :
ماذا فعلت بز و
ً
ً
اىد متعبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًػد
األسود
للمليحة ُب ا٠تمار
قل
قد كاف ٌمشر للصبلة ثياب ػ ػػوي
ً
ردم عليو صبلتو كصيامػػوي

ِ

ً
ً
خطرت لو ً
ا١تسجد
بباب
حىت
ٌ
ال تقتليو ْتق دين ٤تم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًػد

فأبيات الدارمي لعبت دكر اإلشهار كحولت البضاعة الكاسدة إٔب ماركة مرغوب فيها .

ٔ ٌنظر:

عبد العالً بو طٌب ـــ آلٌات الخطاب اإلشهاري ـــ مجلة عالمات فً النقد ،المجلد ٖٔ ،الجزء  ،ٗ9ص ٕٖٓ.

ٕ ابن عبد ربه (أبو عمر أحمد بن محمد )،العقد الفرٌد ،شرحه وطبعه وصححه وعنون موضوعاته ورتب فهارسه أحمد أمٌن وآخرون ،القاهرة ،مطبعة لجنة التألٌف
والترجمة والنشر  ٔ9ٗ9ص.ٔ9 ، ٔ8 ٙ

،

،

،
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كما يبلحظ على النماذج السابقة الًتكيز على اللوف األبيض خاصة فيما يتعلق با١تنظفات فنجد ا١تبلبس بيضاء ُب إشهار
بارسيل ٤تاكلة إلقناع ا١تتلقم بقوة ا١تنظف كفاعليتو ُب التنظيف .أما ُب ا١تنظف ديتوؿ فتم الًتكيز على األبيض فيما ٭تيط
باألفراد تعبَتا عن قدرتو ُب قتل اٞتراثيم.
الموسيقى :ىي غذاء الركح كال تكاد ٗتلو كصلة إشهارية منها فهي تلعب دكرا كغَتىا من باقي العناصر كال بد

-

أف تكوف مناسبة للموقف للتأ ثَت على نفسية ا١تتلقي .كما سبق كلو عناصر أساسية تبٍت ا٠تطاب اإلشهارم إذ تتكامل
كتتقاطع مشكلة عبلمات عدة تصب ُب ىدؼ أساسي كاحد كىو الوصوؿ إٔب فعل الشراء كخلق دكافع كمربرات تؤدم
با١تتلقي إٔب االختيار كاإلقباؿ على ا١تنتج أك ا٠تدمة
فا٠تطاب اإلشهارم ميداف خصب ُب ٣تاؿ الدراسات السيميائية التواصلية كىذا ٣ترد لفت انتباه لو من بُت ما دراسات
سابقة كليس إحاطة تامة .
خاتمة
السيميائيات ىي العلم الذم يدرس العبلمة كيفكك عناصرىا رغم االختبلؼ ُب ا١تصطلحات ا١تتداكلة للتسمية .
كا٠تطاب اإلشهارم عبلمة ٦تيزة ٭تمل جانبا لسانيا كآ خر أيقونيا مكوف من عناصر أساسية متكاملة ىي الصورة كالصوت
كاإلشارات ك اإلٯتاءات كا١توسيقى ك األلواف .
كالدراسة السيميائية تعد األنسب للخوض ُب عناصره كٖتليلها كالكشف عن اٞتانب ا١تؤثر فيها .
ٖ  -المدونة اوشهارية المدروسة :

ُ  -حفاضة بامربز ()PAMPERSاٟتفاضة األكثر جفافا،كبنعومة القطن،كعناية ٜتس ٧توـ (ليلي ىنيئة أياـ
مرحة).
ِ  -غسوؿ الشعر بونتُت ()PANTENEالوعد سهل لكن الصعب أف ٖتافظ عليو (تذكرم بونتُت حىت تنسي
التلف).
ّ  -منظف ديتوؿ (()DETTOLالقليل من ديتوؿ الكثَت من اٟتياة).
ْ  -بوبا العربية (()BUPAمعك لصحة أفضل).
ٓ
ٔ
ٕ
ٖ

-

سيارة ( سونيتاؿ ) (()CENTENNIALالرفاىية لرؤية مستقبلية).
عطور ماجستيك (( )MAJESTICرشة كحدة على ا٢تدكـ تدكـ طوؿ اليوـ ).
حليب ايلوما ( )ILLUMAتغذية العصر اٞتديد ٞتيل العصر اٞتديد ).
مكيفات الغزاكم (اٟتر السنة ذم ناكم اشًتم مكيف من الغزاكم ).
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ٗ  -منظف الغسيل بارسيل ()PERSILمستوحى من التكنولوجيا األ١تانية(الغسيل يعٍت بارسيل).
َُ  -مشركب فانتا ()FANTAبذكؽ التفاح (ستتذكؽ الفرؽ).
 قائمة المراجع:أ -

الكتب:

ٔ  -ابن خلدكف ،مقدمة ابن خلدكف،ج ُ  ،دار هنضة  ،مصر ،طّ .ُٕٗٗ ،

ٕ  -أٛتد ٥تتار عمر  ،معجم اللغة العربية ا١تعاصرة ،ـ ُ ،عآب الكتب القاىرة ،ط ُ . ََِٖ،
ٖ  -أٛتد بن مرسلي ،أشكاؿ االتصاؿ ،حوليات جامعة اٞتزائر  ،اٞتزء (ُ) ،اَّلد ُُ . ُٖٗٗ ،

ٗ  -أٛتد يوسف  ،سيميائيات التواصل كفاعلية اٟتوار ،ا١تفاىيم كاإلجراءات ،منشورات ٥ترب السيميائيات كٖتليل
اْبطاب ،جامعة كىراف ،ط ُ.ََِْ ،
٘  -ابن عبد ربو (أبو عمر أٛتد بن ٤تمد )ُ العقد الفريد ، ،شرحو كطبعو كصححو كعنوف موضوعاتو كرتب
فهارسو أٛتد أمُت كآخركف ،القاىرة ،مطبعة ٞتنة التأليف كالًتٚتة كالنشر ُْٗٗ.
 - ٙبيرب غَتكر  ،السيمياء ،ترٚتة أنطوف أبن زيد ،منشورات عويدات  ،بَتكت ،ط ُ .ُْٖٗ ،

 - ٚميشاؿ أريفيو ،جاف لكود جَتك ،السيميائية أصو٢تا كقواعدىا  ،ترٚتة رشيد بن مالك  ،مراجعة كتقدٙب عزالدين
ا١تناصرة منشورات االختبلؼ اٞتزائر.ََِّ ،
٤ - ٛتمد السرغيٍت – ٤تاضرات ُب السيميولوجيا  ،دار الثقافة ،الدار البيضاء  ،ط ُ . ُٖٕٗ ،
 - ٜمبارؾ حنوف ،دركس ُب السيميائيات ،دار توبقاؿ للنشر  ،الدار البيضاء ،ط ُ .ُٖٕٗ ،

ٓٔ  -عادؿ فاخورم  ،علم الداللة عند العرب  ،دراسة مقارنة مع السيمياء اٟتديثة  ،دار الطليعة  ،بَتكت ط
ُْٗٗ.

ِ،

ٔٔ  -انظر علي حرب،اٟتقيقةكاَّاز نظرة لغويةُب العقل كالدكلة٣ ،تلة دراسات عربية،عدد ُّٖٗٔ،

ٕٔ  -فَتدناند دم سوسَت ٤ ،تاضرات ُب علم اللساف العاـ  ،ترٚتة عبدالقادر قنيٍت ،أفريقيا الشرؽ  ،الدار البيضاء،
ط ُ.ُٖٕٗ ،
ب -

المجالت والدوريات :

ٖٔ  -بشَتإبرير،قوة التواصل ُب ا٠تطاب اإلشهارم دراسة ُب ضوء اللسانيات التداكلية٣،تلة اللغة العربية،اَّلس األعلى
للغة العربية،عددُّ .ََِٓ،
ٗٔ ٚ -تيل ٛتداكم،سيميولوجيا التواصل كسيميولوجيا الداللة٣،تلة فكركنقد،ا١تغرب،العددٖٖ،أبريل ََِٕ.
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٘ٔ ٚ -تاؿ العيفة ٕ،تربتا القراءة كا١تشاىدة بُت ا٨تسار ا١تكتوب كانتشار ا١ترئي ٣ ،تلة اللغة العربية ،اَّلس األعلى للغة
العربية،عدد ُّ سنة ََِٓ.
 - ٔٙمراد عبد الرٛتن مربكؾ ،أثر التقنيات ا١تعلوماتية ُب لسانيات النص األديب (النص النقدم خاصة )،اَّلة العربية
للعلوـ اإلنسانيةػالعدد ٔ.ُٕٗٗ ،
٤ - ٔٚتمد شكرم سبلـ ،ثورة االتصاؿ كاإلعبلـ ،من اإليديولوجيا إٔب ا١تيديولوجيا٣ ،تلة عآب الفكر  ،العدد
ا١تجلد ِّ . ََِّ ،

(ُ)

 - ٔٛمراد بن عياد  ،قراءة الصورة ا١تصورة  ،من خبلؿ ا١تنهاج الببلغي ُب الًتاث العريب تقببلن كتأكيبلن ،اَّلة التونسية
لعلوـ االتصاؿ ،العدد ِِٖٗ ،ديسمرب ُٓٗٗ .
 - ٜٔعبد اَّيد نوسي ،ا٠تطا ب اإلشهارم مكوناتو كآليات استقبالو٣ ،تلة الفكر العريب ا١تعاصر ،عدد

ْٖ ػ ٖٓ،

مركز اإل٪تاء القومي .

ٕٓ  -عبد العإب بو طيب ػ ػ آليات ا٠تطاب اإلشهارم ػػمجلة عبلمات ُب النقد،اَّلدُّ،ج ْٗ.

ٕٔ  -عصاـ نور الدين  ،اإلعبلف كتأثَته ُب اللغة العربية ٣ ،تلة الفكر العريب ،العدد ِٗ. ُٖٗٗ ،

ٕٕ  -عبدالرٛتن جرباف،مفهوـ السيميائيات،اٟتوار األكادٯتي كاٞتامعي  ،العدد األكؿ يناير. ُٖٖٗ ،

ٖٕ  -عبد اَّيد نوسي  ،ا٠تطاب اإلشهارم مكوناتو كآليات استقبالو٣، ،تلة الفكر العريب ا١تعاصر ،عدد ْٖ ػ ٖٓ،
مركز اإل٪تاء القومي.
ٕٗ  -عبد الرحيم مودف ػ ػ تقدٯتو للصورة اإلشهارية باعتبارىا ٤توران ليوـ دراسي نظمتو ٣تموعة البحث ُب ا١تعجم األديب
عن ا٠تطاب اإلشهارم ػ ػ ،عبلمات ،العدد ُٖ  ،ا١تغرب ََِِ.
ٕ٘  -عبد العإب بو طيب ،آليات ا٠تطاب اإلشهارم ٣،تلة عبلمات ُب النقد ،اَّلد ُّ اٞتزء ْٗ ،نادم جدة
األديب ػ،ا١تملكة العربية السعودية .ََِّ،
 - ٕٙعصاـ نور الدين ،اإلعبلف كتأثَته ُب اللغة العربية٣ ،تلة الفكر العريب ،العدد ِٗ .ُٖٗٗ ،
 - ٕٚسعيد بن كراد  ،الصورة اإلشهارية ،ا١ترجعية كاٞتمالية كا١تدلوؿ اإليديولوجي ٣ ،تلة الفكر العريب ا١تعاصر ،عدد
ُُِ .َََِ ، ُُّ ،
ت -

المعاجم :

 - ٕٛالرازم ٥ ،تتار الصحاح ٖ،تقيق أٛتد إبراىيم زىوة ،دار ا ألصالة  ،بَتكتََِٓ ،
٣ - ٕٜتمع اللغة العربية  ،ا١تعجم الوسيط  ،مكتبة الشركؽ الدكلية ،مصر ،طََِْ ،
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حضور المصطلح النحوي في الشعر العربي وأبعاده الفنية
أ .قرفة زينة وأ .رحماني زىر الدين  /جامعة محمد البشير اإلبراىيمي -برج بوعريريج -الجزائر

الملخص:
من اٞتماليات الفنية ُب الشعر العريب استعماؿ مصطلحات العلوـ ُب تشكيل الصورة الشعرية ،كمصطلحات التفسَت كاٟتديث
أشعارا منذ بداية القرف الثالث ا٢تجرم ٯتثل ا١تصطلح النحوم فيها مفتاحان
كا١تنطق كالفلك كالعركض كالنحو كالصرؼ ،كذلك أننا كجدنا ن
عامة ألفها الناس ،كسكنوا إليها؛ ألف مهمة
لفهم فكرة الشاعر كصورتق الشعرية ،ذلك ألف لغة الشاعر ٖتكمها عبلقات كركابط كأكاصر ٌ
الشاعر ىي إقامة عبلقات جديدة بُت األلفاظ لتأليف سياؽ لغوم ٦تلوء باإل٭تاء أك ابتداعو ،لذ سيحاكؿ البحث عن الكشف عن
حضور ا١تصطلح النحوم ُب الشعر العريب ،ك٦تا مدل األبعاد الفنية ٢تذا التوظيف.
الكلمات المفتاحية :ا١تصطلح-النحو-الشعر-الصورة الشعرية
Abstract
Artistic creations in Arabic poetry we find the terms of science in the formation of the poetic
image, such terms like interpretation, al-hadith, logic, astronomy, and grammar, and so we found
poetry since the beginning of the third century AH which represents the term grammar where the
key to understanding the idea of the poet and his image of poetry, because the language of the
poet governs the relations and links the bonds that are generally composed of people, and they
lived it. In fact, the task of the poet is to establish new relationships between words to form a
context of linguistics filled by suggestion or creation, will try to search for detecting the presence
of the term grammar in Arabic poetry, and thus over-dimensional art for this use.
Key words: the term - grammar - poetry - poetic image.

مقدمة:
من اٞتماليات الفنية التارٮتية ُب الشعر العريب ٚتالية توظيف مصطلحات العلوـ ُب تشكيل الصورة الشعرية
أشعارا كقصائد منذ بداية القرف الثالث
كمصطلحات التفسَت كاٟتديث كا١تنطق كالفلك كالعركض كالنحو ،كذلك أننا ٧تد ن
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مفتاحا لفهم فكرة الشاعر كصورتو الشعرية ،فأبو ٘تاـ ُب كصفو للخمرة ٬تدىا
ا٢تجرم يصبح ا١تصطلح النحوم فيها ن
ٖتسن اللعب بعقوؿ شاربيها كما ٖتسن األفعاؿ التسلط على األٝتاء كالتلعب ُّا فقاؿ :
خرقاء يلعب بالعقول حباىا

تلعب األفعال باألسماء

ُ

فغدا ىذا التوظيف ظاىرة أدبية تستحق التحليل كالبحث فمىت ظهرت؟ كعند من

؟ كما أبعادىا الفنية؟ كما

عبلقتها بثقافة الشاعر؟ كنسعى كذلك إٔب الكشف عن القدرة اليت استطاع من خبل٢تا الشاعر أف يقيم عبلقة بُت النحو
كالشعر ،ككيف استطاع الشاعر أف يوظف قوانُت النحو كٮتلق منها صورة شعرية جديدة ُب ثوب علم البياف كالبديع،
كىذا ال يعٍت مشوؿ آب صطلح النحوم ُب عموـ الشعر ،كإ٪تا نقصد ىنا ما يتناكلو الشاعر بتشكيل صورة شعرية ،فشعر
األلغاز كاألحاجي ال مكاف لو ىنا ،إذ أف الشاعر فيها كبذكائو ٭تاكؿ أف يوىم أك ٮتفي ا١تعٌت ا١تراد الذم يعتمد على
غامضا كأغلب من يستخدـ ىذا اللوف ىم النحويوف أنفسهم ،أل ٌهنم
قاعدة ٨توية أك ٗتريج ،كإف كاف على الرغم من كونو ن
أعرؼ ُّا كىي صنعتهم كبضاعتهم كبعض الشعراء القريبُت من علماء النحو .
كأطلق الدكتور شوقي ضيف على ىذه الظاىرة ُب الشعر استعارة ُب حديثو عن أيب العبلء قاؿ  " :لعل أكؿ من
كسع استعارة الشعراء الصطبلحات العلوـ كالفنوف "ِ ،كلعل شوقي ضيف أراد من االستعارة معناىا اللغوم أم األخذ من
مصطلحات العلوـ من العاربة كىي معركفة ّ.
توظيف المصطلح النحوي:
ا١تصطلحات مفاتيح العلوـ ،كادراكها فهم للعلم ،ك٢تا مكانة عظيمػة ُب أم علم من العلػوـ ،ألهنا "٣تمع حقائقها
ا١تعرفية ،كعنواف ما بو يتميز كل كاحد منها ،عما سواه ،كليس من مسلك يتوسل بو اإلنساف إٔب منطق العلم غَت ألفاظو
االصطبلحية  ...فإذا استباف خطر ا١تصطلح العلمي ُب كل علم ،توضح أف السجل االصطبلحي ىو الكشف ا١تفهومي
الذم يقيم للعلم سوره اٞتامع ،كحصنو ا١تانع ،فبل شذكذ إذا اعتربنا اٞتهاز ا١تصطلحي لكل علم صورة مطابقة لبنية
قياساتو ،مىت فسد فسدت صورتو"ْ.

ٔ

ٗ ،ٔ9ٙص ٌ ،ٕ9نظر  :حسن خمٌس الملخ ،استخدام

 .دٌوان أبً تمام ،تحقٌق محمد عبده عزام ،دار المعارف ،القاهرة،
المصطلحات النحوٌة فً الشعر ،ص.ٖ8
ومذاهب فً الشعر العربً ،شوقً ضٌف ،القاهرة ،دار المعارف ،ط ٓٔٔ97ٕ ،م ،ص ٓ.ٕ9ٔ-ٕ9
ه
ٕ  .الفن
ٖ  .الهاشمً السٌد أحمد ،مٌزان الذهب فً صناعة شعر العرب ،طٖ ،مكتبة دار البٌروتً ،لبنان ،ص.87
ٔ ،الدار العربٌة للعلوم ناشرون ،منشورات
ٗ ٌ .وسف وغلٌسً ،إشكالٌة المصطلح فً الخطاب النقدي العربً الجدٌد ،ط
االختالف ،الجزائر العاصمة ،ٕٓٓ8 ،ص.ٕ8
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من ىذا ا١تنظور فا١تصطلح إفراز للمعرفة كأداة ٢تا ُب الوقت نفسو إذ أف ٪تو عآب ا١تصطلح رىن بنمو عآب
ا١تعرفة .فتصبح ا١تصطلحات ٔتثابة األدكات اليت يعمل ُّا الفكر ٤تققا درجة من النمو ُب حق ؿ معرُب معُت ،إذ ال ٯتكن
أف يتحدث عن العلم بغَت جهازه ا١تصطلحي  .ذلك أف للمصطلحات أ٫تية عظمى ُب بناء ا١تعارؼ ،ك ال ٯتكن قياـ

معرفة أك علم دكف كجود نسق من ا١تصطلحات ا١تتعالقة تعالقا ٤تكما مع نسق من ا١تفاىيم ُ ،فا١تصطلح ُّذا ا١تعٌت ٯتثل
قاٝتا مشًتكا بُت الثقافات اإلنسانية ا١تختلفة  .ك٢تذا أٚتع أىل االختصاص على القوؿ إف ا١تصطلحات مفاتيح العلوـ،
كاٞتهاز ا١تصطلحي ىو الكشف ا١تفهومي الذم ٭تدد اٟتصن ا١تعرُب للعلوـ ا١تختلفة ،كُب ىدا يذىب لسا٘ب عريب معاصر
ىو"عبد السبلـ ا١تسدم " إٔب القوؿ ׃ « اٞتهاز ا١تصطلحي ُب كل علـ ىو ٔتثابة لغتو الصورية بل قل ىو رياضياتو النوعية
ك كل ذلك يفضي جدال إٔب اعتبار كل مصطلح ُب أم علم من العلوـ ركنا يرتكز عليو البناء ا١تعرُب »ِ.

قاؿ اٞتاحظ (ت ِٓٓىػ) " :إف لكل صناعة ألفاظا قد حصلت ألىلها بعد امتهاف سواىا فلم تلزؽ بصناعتهم،

إال بعد أف كانت مشاكبل بينها كبُت تلك الصناعة "ّ ،كقد اختلف النحويوف قدٯتا كحديثا ُب ترتيب أبواب النحو العريب،
فاٗتذكا مناىج شىت بًتتيب األبواب النحوية بتقدٙب باب على آخر ،كلكي ٧تد طريقا للوصوؿ إٔب أغلب ا١تصطلحات
النحوية كأبعادىا الفنيةٌ ،بوبنا مظاىر توظيف ا١تصطلح النحوم أ ٪توذجات كأمثلة ْتسب تقسيم أبواب النحو عند ابن
مالك ُب ألفيتو الشهَتة لقرُّا من الدرس النحوم ا١تعاصر تاركُت األبواب اليت ٓب يوظفها الشعراء ،أك القليلة اليت ال ييعت ٌد
ُّا.
أقسام الكلم:قاؿ ابن مالك" :كبلمنا لفظ مفيد كاستقم كاسم كفعل ٍب حرؼ "ْ ،إذف فهو ىو تركيب من ثبلث كلمات فأكثر
سواء أ كاف لو معٌت مفيدا أـ ٓب يكن .
كقد ٚتع أبو العبلء ا١تعرم أقساـ الكلم بقولو :
حروف سرى جاءت لمعنى أردتو

برتني أسماء لهن وأفعال

ٓ

كأراد ْتركؼ السرل النوؽ كباألٝتاء أشخاص اإلبل كأراد باألفعاؿ سَتىا .

 .عز الدٌن البوشٌخً ׃ قضٌة التعرٌف فً الدراسات المصطلحٌة الحدٌثة (ٌوم دراسً ) منشورات كلٌة اآلداب و العلوم
اإلنسانٌة رقم (ٕٗ) سلسلة ندوات و مناظرات –  (-8وجدة) ،ط ٔ ٔ998 ،صٖٗ.
ٕ  .عبد السالم المسدي وآخرون ׃ تأسٌس القضٌة االصطالحٌة ،المؤسسة الوطنٌة للترجمة والتحقٌق الدراسات ،بٌت الحكمة
(تونس) ،ٔ989 ،ص .ٕ9
ٖ  .الجاحظ ،الحٌوان ،جـٖ ،صٖٙ8
ٗ  .عبد هللا الفوران ،دلٌل السالك شرح ألفٌة ابن مالك ،دار المسلمٔ999 ،م ،صٕ٘.
٘  .أبو العالء المعري ،دٌوان سقط الزند ،شرح وضبط عمر فاروق الطباع ،دار األرقم ،بٌروت ،طٔٔ998 ،م ،ص.ٕٕ7
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كقد شبٌو ابن نباتو ا١تصرم ٦تدكحو كتق ٌدمو على غَته من أىل العلى بتقدـ االسم على الفعل ُب قولو :
شرف اسمو
يُقدم في أىل العلى ٌ

ما ق ّدم النحاة اوسم على الفعل

فيذىب ٚتهور النحاة إٔب أف األٝتاء أشرؼ من األفعاؿ كمقدمة عليها ،إذ إهنا بسيطة كغَت مركبة ،كالبسيط
أصل للمركبُ.
كقد شبٌو ا١تعرم حياة الناس ك٦تاهتم كحا٢تم باٟتركؼ كىي إما أف تكوف ساكنة أك متحركة ،فحركؼ ا١تد الثبلثة
ِ
كرل بالساكن عن
توصف عند علماء األصوات كالتجويد بأهنا أصوات ساكنة ميٌتة ألهنا مسبوؽ ْتركة ٦تاثلة ٢تا  ،كقد ٌ

ا١توت كا١تتحرؾ عن اٟتياة ،فقاؿ:

والناس بين حياتهم ومماتهم

مثل الحروف متحرك ومس ّكن

ّ

كيقسم الفعل تقسيما خاصا عند النحاة ،كىو أف الفعل ينقسم إٔب و
ماض كمضارع كأمر ،فيكوف الزمن ا١تاضي
بالتغَت ،فا١تاضي ال يستصحب
معربا عنو بالفعل ا١تاضي ،كاٟتاؿ كا١تستقبل بالفعل ا١تضارع كاألمر ،كىذه األفعاؿ تتصف ٌ
ا١تضي أبد الدىر ْ ،لذا جعل أبو العبلء ا١تعرم أذل الدنيا مستمرا من ا١تاضي إٔب اٟتاضر كا١تستقبل ،فأذاىا منصرؼ غَت
جامد ،قاؿ :
نقبل
م
ُ
تنصح الدنيا وو ُ
َّ
مثل أفعــالِنا
إن أذاىا ُ

ِ
ـل
وفائ ٌـز من َج ُّده ُم ْقبـ ُ
ٓ
ٍ
ماض وفي الحال ومستقبل

كُب ا١تقابؿ ٧تد أف الوجد جامد أك دائم غَت متصرؼ على عكس ما كاف يظن من أف كجده ماض متصرؼ،
يقوؿ:
وظننت وجدك ماضيا متصرفا

فليقني منو بفعل دائم

ٔ

الضم الفعل
كتعجب ا١تعرم من كرـ ٦تدكحو كسعة ك ٌفو ُب العطاء ،كأف كفو معتادة على البسط كليس من شأهنا ٌ

ا١تاضي ،يقوؿ:

 .التفكٌر العلمً فً النحو العربً ،صٖٔٔ.ٔٔٗ-
ٕ
ٌ
ث َعرْ ضٌ و ُم َنا َق َشة ،غانم قدوري الحمد كلٌة التربٌة
القدٌم
الدرس
بٌن
والدرس الحدٌ ِ
ار ُج ُحرُوفِ ال َع َر ِب َّيٌ ِةَ :ع َد ُد َها و َترْ تٌِ ُب َها َ
ِ
ِ
َ .م َخ ِ
ِ
– جامعة تكرٌت ،منشور فً مجلة الحكمة ،المدٌنة المنورة  ،العدد  ،ٖ8محرم ٖٓٗٔهـ ( صٖ٘ٔ – .)ٖ٘8
ٖ  .أبو العالء الم عري ،اللزومٌات ،تحقٌق عمر الطباع ،دار األرقم ،بٌروت ،جـٕ ،ص٘.ٔ9
ٗ  .محمد الهاشمً ،التوضٌحات الجلٌة فً شرح األجرومٌة ،تحقٌق حاٌف النبهان ،دار الظاهرٌة للنشر والتوزٌعٕٓٔٔ ،م ،طٔ،
صٕ.ٙ
٘  .حسن خمٌس الملخ ،استخدام المصطلحات النحوٌة فً الشعر ،ص.ٖ9
 . ٙأبو العالء المعري ،دٌوان سقط الزند ،ص ٔ.ٗ7
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وأىون بو في راحة أريحيّة

حاضر ٍ
الضم
ماض ليس من شأنو ُّ

ُ

-مصطلحات ظاىرة اإلع ـراب :

ِ
تغَت العبلمة ُب آخر
لعل أبسط تعريف لئلعراب ىو أنو "أثر ظاىر أك مقدر ٬تلبو العامل ُب آخر الكلمة "  .فهو ٌ
كل عامل ،كحاالت اإلعراب الرفع كالنصب كاٞتر كاٞتزـ ّ ،كقد
اللفظ بسبب ٌ
تغَت العوامل الداخلة عليو كما يقتضيو ٌ

استعملت مصطلحات اإلعراب كثَتا ُب الشعر العريب ،منها تشبيو أيب العبلء ا١تعرم اإلنساف كما يصنعو بو الدىر
بالشاعر ا١توقوم الذم يلحق قصيدتو اإلقواء ْ ،كىذا األخَت ىو اختبلؼ قواُب الشعر ُب اٟتركة اإلعرابية بُت ا٠تفض
كالرفع ،يقوؿ:
المقوي ونحن بـو
الدىر الشاعر ّ

سر يومــا بشيء من محاسنو
ما َّ

مثل الفواصل مخفوض ومرفوعُ
إو وذلب بسوء الفعل مشفوعُ

ٓ

كقد عرب صفي الدين اٟتلي عن قوة النسيم كضعفو با١ترفوع كاَّركرْ ،تيث استعار ٟتركة ا٢تواء كاألغصاف بُت
عرب عنو بالتأخَت.
كعرب عنو بالتقدٙب كا٢تبوط الذم ٌ
الصعود ٌ
يقوؿ :
ٍ
تقديم وتأخي ِر
بين
والريح قد أطلقت فضل العنان بو
والغصن ما َ
ُ
ٔ
مرفوع ومجروِر
في روضة نضبت أغصانها وغدا ذيل الصبا بين ِ
عرب ُب بيت آخر عن ا٢تدكء بالسكوف ،فصركؼ الدىر ال يأمنها اإلنساف فهي تصيب كتقتل
كقد ٌ
ساكنة ،فسكوهنا من اٟتركات اإلعرابية ،يقوؿ :
تر ّدي صروف الدىر وىي سوا ن

إن السكون لها من الحر ات

ٕ

ٔ  .المصدر نفسه ،ص .ٔ٘ٙ
ٕ  .حاشٌة الصبان على األشمونً ،نشر عٌسى البابً الحلبً ،القاهرة ،طٔ ،جـٔ ،ص.ٗ7
ٖ  .النحو الوافً ،عباس حسن ،دار المعارف ،القاهرة ،طٕٔ9ٖٙ ،م ،جـٔ ،صٗٗ.
ٗ  .ابن الوردي ،تتمة المختصر فً أخبار البشر ،تحقٌق أحمد رفعت البدراوي ،دار المعرفة ،بٌروت ،ط
صٕٖٔ.
٘  .أبو العالء المعري ،اللزومٌات ،جـٕ ،ص.87
 . ٙدٌوان صفً الدٌن الحلً ،دار صادر ،بٌروت ،ص ٘ٗٔ.
 . 7المصدر نفسه ،ص.ٖ٘8
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كما أف ابن معتوؽ قد عرب عن اٞتزـ للجرح كالتأثَت ،كما تصنع الصوارـ ُب األبداف ،كلكن ىذه الصوارـ ٗتفض
ا١تنصوب كىي تصيب الفؤاد ،فيقوؿ:
فمـا لب يا صوارمهـا وما لي

لقد جرحت نـ ـواظره فؤادي
عملت الجزم بي وخفضت مني

محل النصب م رفعت حالي

ُ

كقد كظف الشاب الظريف الكسرة إلظهار الوجع ،كاستدعاىا للًتميز عن عواطفو كأشجانو بصورة مشحونة ٭تمل
ُب طياتو ركح الدعابة كالفكاىة  .حيث يقوؿ:
يا سا نا قلبي المعنّى

وليس فيو سواك ـاني

ألي معنى سرت قلبي

وما التقى فيو سا نان

ِ

أم أف الشاعر قد عرب عن فكرة أنو ال يستحق كسر القلب ألنو ال موجب لذلك ،كأركع من ىذا القوؿ كلٌو قوؿ

احمليب الذم رأل أف الدىر ظآب أحيانا ،فهو ٯتنع التقاء األحبة ،كما ٯتنع ُب
ٌ
احد٫تا ،حيث يقوؿ:
َّ
إن ذا الدىر و يزال يرى
فهو حتمــا محرك أبدا

اإلعراب التقاء الساكنُت ،فإذا التقيا حرؾ

جمع شمــل الكرام ممتنعا
أحد السا نين ما اجتمع ــا

ّ

كمن ركائع أيب الطيب ا١تتنيب:
ْ

وضم الشا ل
دون التعانق ناحلين شكلني
نصب أدقهما ّ
فقد شبٌو حالو من حبيبتو بالفتحتُت اللتُت تسميٌاف تنوين نصب ،كالشكلة اليت تكوف ُب اإلعراب ىي الفتحة،
كىي من قو٢تم شكلت الدابة أم ضبطتها كالشكلة تضبط اٟتركؼ كضم الشاكل أم الكاتب ،كيريد بالضم القرب كٓب

ٔ  .دٌوان ابن معتوق ،شهاب الدٌن الموسوي ،ضبط السعٌد الشرتونً ،المكتبة الوطنٌة ،بٌروت ،ٔ88٘ ،ص.ٙٙ
ٕ  .محمد صدٌق حسن خان ،نشوة السكران من صهباء تذكرة الغزالن ،عنً بنشره  :محمد عطٌة الكتبً ،المطبعة الرحمانٌة،
مصرٔ9ٕٓ ،م ،صٕ.7
ٖ  .المحبً ،خالصة األثر فً أعٌان القرن حادي عشر ،موقع الوراق.
ٗ  .دٌوان المتنبً ،ص.ٔ8ٙ
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ضم الكاتب أحد٫تا إٔب اآلخر كىو تشبيو حسن ،شبٌو
يرد الضم ُب اإلعراب فكأنو مع ٤تبوبتو شكلتاف أم فتحتاف َّ
تقارُّما بقرب الشكلتُت أم الفتحتُت ك٨تو٢تما بنحوؿ الشكلة ُ.
جزم الفعل:اٞتزـ أحد ألقاب اإلعراب عند البصريُت ،أما الكوفيوف فيستعملونو لئلعراب كالبناء معا ِ.
قاؿ ا١تتنيب مادحا سيف الدكلة اٟتمدا٘ب :
إذا ان ما تنويو فعال مضارعا

مضى قبل أن تلقى عليو الجوازم

ّ

أم إذا نويت فعبل أكقعتو قبل فوتو كقبل أف يقاؿ ٓ :ب يفعلْ ،كإف ما تنويو صار فعبل ماضيا بوقوعو منك كمتصرفا

بتمكنو لك قبل أف تلحقو اٞتوازـ فتثبتو ٔتا ٓب ٬تب كتدخل عليو فتلحقو ١تا ٓب يقع ٓ ،كقاؿ العكربم  :إف ُب البيت تورية
ألنو أراد أف سيوؼ أعدائو اٞتازمة ال ٯتكنها أف ٘تنعو فأمر سيف الدكلة نافذ ٔ ،كىذا من خلق ا١تتنيب كإبداعو فلم ٧تد من
من كظف ا١تصطلح النحوم ُّذه الدقة .
كمثلو قوؿ ابن سناف ا٠تفاجي مادحا:
و ل ماتنويو مستقبال

يمضي وتكن منو بالجزم

ٕ

كنفس معٌت البيتُت السابقُت أكرده ابن معتوؽ فقاؿ:
ملب إذا َّ
حدث الزمان لنا فمضى

أمضى مضارعو بصيغة أمره

ٖ

كلكن حسن السبك كدقة ا١تعٌت أقول عند ا١تتنيب ،فا١تتنيب يتحدث عن باطن النفس كعآب النوايا .
-توظيف التنكير والتعريف (المعرفة والنكرة):

ٔ  .شرح دٌوان أبً الطٌب المتنبً ،أبو العالء المعري ،تحقٌق عبد المجٌد ذٌاب ،دار المعارف القاهرة ،ط
صٕٕ٘.
ٕ  .شهاب الدٌن األندلسً ،الحدود فً علم النحو ،تحقٌق نجاة حسن عبد هللا نولً  ،الجامعة اإلسالمٌة بالمدٌنة المنورة ،طٔ،
ٕٔٓٓ ،صٗٗ.
ٖ  .دٌوان المتنبً ،ص.ٕٓٙ
ٗ  .أبو الطٌب ما له وما علٌه ،الثعالبً ،تحقٌق :محمد محً الدٌن عبد الحمٌد ،مكتبة الحسٌن التجارٌة ،صٕٕٔ.
٘  .شرح دٌوان أبً الطٌب المتنبً ،أبو العالء المعري ،تحقٌق عبد المجٌد ذٌاب ،دار المعارف القاهرة ،ط ٕٔ99ٕ ،م ،جـ ٕ،
صٔ٘ٔ.
 . ٙالمصدر نفسه ،جـٖ ،صٖ.ٖ8
 . 7ابن سنان الخفاجً ،سر الفصاحة ،دار الكتب العلمٌة ،بٌروت ،طٔٔ98ٕ ،م ،ص.ٔٙٙ
 . 8دٌوان ابن معتوق ،ص.ٔٔ8
ٕٔ99ٕ ،م ،جـ ٕ،
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التنكَت ُب النحو  :ىو جعل ا١تعرفة نكرة ،كنقيضو التعريف  :كىو جعل النكرة معرفة ُ ،كللمعرفة سبع أنواع ىي :
ِ
"مضمر ،كعلم ،كمشار بو ،كمنادل ،كموصوؿ ،كمضاؼ ،كذك أداة  ...كالنكرة ما سول ا١تعرفة"
قاؿ ابن حجة اٟتموم:
إغراء لحظب ما لي منو تحذير

وو لتعريف وجدي فيب تنكير

ّ

أم أف كجدم قد أصبح كاحدا من ا١تعارؼ كالعلم كالضمَت ،فأصبح معرفة كال ٯتكن أف يطرأ عليو التنكَت .
كمن النكت الغريبة لعبلء الدين الوادعي كلطائفو توظيف أداة التعريف (اؿ) بقولو:
لّما رمت فيب إنكار حبي
عرفتو وم العذار غرامـي
ّ

من عذول يزيد في تعنيفي
بب والالم آلـة التعريـف

ْ

ا١تعلوـ أف (اؿ) التعريف كما يذىب سيبويو ىي حرؼ التعريف البلـ كحدىا ،كا٢تمزة للوصل خبلفا للخليل حيث
رأل أف (اؿ) بكاملها آلة التعريفٓ ،كىكذا ىو حاؿ أثر حبٌو ال ٯتكن أف ٮتفيو ألنو أظهره الشيب العذار .
كمن أحكاـ (اؿ) التعريف أهنا ال ٕتتمع مع التنوين ،ك٢تذ ا أصبحت ىذه القاعدة فيها داللة على االستحالة ،فقاؿ
القاضي الفاضل يائسا من موعد كصالو :
لي عند م دين ولكن ىل لو
فـإنني ألف ووم في الهوى

من طالب وفؤادي المرىون
و أن موعد وصلب التنوين

ٔ

كقاؿ أبو العبلء ا١تعرم:
وتعرف األعالم فيو
مضى ّ

غني الوسم عن أ لف ووم

ٕ

األعبلـ ٚتع ،مفردىا علم كىو  :االسم الداؿ على نفسو بالعلمية ال ٭تتاج إٔب تعريف باأللف كالبلـ ،ألنو ال
معرفاف على اسم كاحد ،يريد أف آباءىم مشهوركف كأعبلـ ُب كل كرٯتة ٖ.
٬تتمع ٌ
ٔ  .ال َّيتعرٌفات الجوهرٌّة بالمصطلحات ال ّنحوٌّة والصّرفٌّة ،شبكة ضفاف لعلوم اللغة العربٌة.
ٕ  .شرح الرضً على الكافٌة ،جـٕ ،صٕ.ٕ9
ٖ  .خزانة األدب وغاٌة األربٌ ،اقوت الحموي ،جـٔ ،ص.ٖٓ9
ٗ  .خزانة األدب ،جـٕ ،ص.ٔٔ8
٘  .شرح الرضً على الكافٌة. ٕٓٗ/ٖ :
 . ٙحسن خمٌس الملخ ،استخدام المصطلحات النحوٌة فً الشعر ،صٖٗ.
 . 7سقط الزند ،صٓ.ٗ7
 . 8المصدر نفسه ،ص٘ٗ.
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كمن أمثلة توظيف األلف كالبلـ قوؿ ٤تمد بن موسى الصريفي :
وقائلة أراك بغير م ــال

وأنت مهذب علـم وإم ــام

فقلت ألن مـاوً عكس وم
البلـ.

ومـا دخلت على األعالم وم

ُ

خلوم من ا١تاؿ فا١تاؿ عكس
أم أف البلـ شأهنا أف ال تلحق األعبلـ كىو من باب حسن التعليل ،فبل تنكرم ٌ

المبتدأ والخبر:تتكوف اٞتملة االٝتية من مبتدأ كخرب ،كا١تبتدأ  :ىو كل اسم يبتدأ بو كيكوف ٣تردا من العوامل اللفظية ِ ،أما ا٠ترب،

فهو "لفظ ٣ترد عن العوامل اللفظية مسند إٔب ما تقدمو لفظا أك تقديرا "ّ.

كقد أعجب اٟتموم بقوؿ الشيخ زين الدين بن الوردم ،إذ يقوؿ :
مــا المبتدا والخبر

وأعيد يس ــألني
مثّلهما لي مسرعا

فقلت أنت القمــر

ْ

كيبدك أف سائلو كاف امرأة ،فقد مثٌل كأجاب كمدح بقولو أنت القمر ،لذا قاؿ كأعيد فكاف اٞتواب مليحا .
عرب ابن الوردم عن الدنيا كعاقبتها كأهنا مهما أقبلت على إنساف كرآىا ٚتيلة فينبغي أال ييغر ُّا ،ألف العربة
كقد ٌ
ُب هنايتها كعاقبتها ،فيقوؿ:
دأ حلو لمن ذاقو
مبت
خوانة أىلها
غ ّداره ّ

ولكن انظر خبر المبتدأ

الزىاد فيها سدى
ما َزِى َد ّ

ٓ

-توظيف النواسخ.

ٔ  .بغٌة الوعاة ،جـٔ ،صٕٕ٘.
ٕ  .جامع الدروس العربٌة ،مصطفى الغالٌٌنً ،جـٔ ،ص.ٙٙ
ٖ  .همع الهوامع فً شرح جمع الجوامع ،السٌوطً ،جـٔ ،صٕ.ٔ9
ٗ  .طبقات الشافعٌة الكبرى.ٖ٘7/ٔٓ :
٘  .تارٌخ ابن الوردي ،جـٕ ،صٕ٘ٔ.
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النسخ ُب اللغة  :ىو اإلزالة كالتغيَت كالرفع ُ ،يقوؿ صاحب التاج  " :إزالتك أمرا كاف ييعمل بوٍ ،ب تنسخو ْتادث
غَته كاآلية تنزؿ ُب أمرٍ ،ب يٮت ٌفف ،فتنس خ بأخرل فاألكٔب منسوخة كالثانية ناسخة "ِ ،كىذا ىو ا١تعٌت النحوم ،فاٞتملة
ىي :اليت تتألف من مبتدأ كخرب ،كىذه اٞتملة قد يطرأ عليها ما يؤثر ُب ابتدائها ،فتغَت حكمو ،كذلك الطارئ ىو

الناسخّ ،ك٬تمع على النواسخ اليت تعرؼ بأهنا ما يدخل على "ا١تبتدأ كا٠ترب فتنسخ حكم االبتداء ،كىي أربعة أنواع :
كاف كأخواهتا ،ككاد كأخوهتا ،كإ ٌف كأخوهتا ،كظننت كأخواهتا ،كما أيٟتق بذلك "ْ ،أم  :ا١تشبهات بػ ليس  :ما ،كال،
كالت ،كإ ٍف ،كال النافية للجنس .
ى
قاؿ ابن سهل األندلسي:

وتسعف ليت في قضاء لبانتي

وتترك سوف فعل عزمي المضارعا

ٓ

لقد جعل ليت إلسعافو ُب ٖتقيق أمنياتو كقضاء لبانتو فهو يعلل نفسو باألمنيات كيذىب ما يعزـ عليو بالتسويق
من اٟتبيب أك ٦تن لو عبلقة بو .
الفاعل:ىو" :اسم أك ما ُب تأكيلو ،أسند إليو فعل أك ما ُب تأكيلو ،مقدـ أصلي احملل كالصيغة "ٔ.
كقد كظف رفع الفاعل لرفع ا٢تجر ،إذ يقوؿ ابن أيب اإلصبع:
أيا قمرا من حسن وجنتو لنا

وظل عذاريو الضحى واألصائل

جعلتب للتمييز نصبا لناظري

فهال رفعت الهجر فالهجر فاعل

ٕ

المفعول بو:فهي ٚتع مفعوؿ ،كىو اسم انتصب بعد ذكر الفعل كالفاعل غَت مبُت ٟتاؿ كال لنوع كىو على ٜتسة أضرب،
ا١تفعوؿ بو كا١تفعو ؿ ا١تطلق كا١تفعوؿ لو كا١تفعوؿ فيو كا١تفعوؿ معو ،كلفظ ا١تفعوؿ يتناك٢تا ٚتيعا ،الشًتاكها ُب مطلق

ٔ  .لسان العرب ،بن منظور ،دار صادر للطباعة والنشر ،بٌروتٔ9٘ٙ ،م ،مادة (ن س خ).
ٕ  .تاج العروس ،الزبٌدي ،مادة (ن س خ).
ي شرح جمع الجوامع ،السٌوطً ،جـٔ ،ص٘.ٕ7
ٖ  .همع الهوامع ف
ٗ  .التطبٌق النحوي ،عبده الراجحً ،مكتبة المعارف للنشر والتوزٌع ،طٔٔ999 ،م ،جـٔ ،صٖٔٔ.
٘  .دٌوان ابن سهل األندلسً ،صٗ.ٕ7
 . ٙموسوعة كشف اصطالحات الفنون والعلوم ،صٕ.ٕٔٙ
 . 7خزانة األدب ،جـٕ ،ص٘.ٗ7
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ا١تفعوليةُ ،كا١تفعوؿ بو "ما كقع عليو فعل الفاعل "ِ ،كظف الشاعر ابن عنُت معٌت تقدٙب ا١تفعوؿ بو كتأخَته ُب الكبلـ
للمفاضلة بُت اٞتاىل كالعآب ،إذ يقوؿ :
في مجلس فوق العليم الفاضل

إن الجهول إذا تص ّدر بـالغنى

تق ّدم المفعول فوق الفاعل

فهو المؤخر في المحافل لّها

ّ

فا١تفعوؿ كاف تقدـ مكانا إال انو يبقى متأخرا رتبة ألنو ٤تفوظ الرتبة كرتبتو بعد الفاعل ،كىذا ىو ا١تعٌت الذم أراده
الشاعر فهو كإف تقدـ فهو تقدـ شكلم ال ٯتنح صاحبو رتبة كال رفعة.
المجرورات.مصطلح اٞتر استعملو البصريُت كشاع ُب كتب النحويُت للتعبَت عن "الكسرة اليت ٭تدثها العامل بدخولو على
آخر االسم ا١تعرب ،سواء كاف ذلك احملدث ٢تا حرفا … .أك كاف اٝتا مضافا "ْ ،كحركؼ اٞتر عندىم يطلق عليها
مصطلح (حركؼ اإلضافة)ٓ  ،أما الكوفيوف فاستعملوا مصطلح ا٠تفض بدؿ اٞتر ٔ ،كقد كرد ا١تصطلحاف عند ابن السراج
السراج ُب نص كاحد ،فقاؿ  " :كيسمى الكسر جػرا كخفضا "ٕ ،كاٞتر باٟترؼ أك باإلضافة أصبلف لغَت٫تا من التوابع ُب
اٞتر.
كقد نظم ابن سهل األندلسي بوساطة اصطبلح النحاة ىذا ا١تعٌت بقولو ٖ:
جذون تحذف جمع المال راحتو

حذف اإلضافة في األسماء تنوينا

ٗ

كشبٌو ابن نباتو كرـ ٦تدكحو بأنو يدحض الفقر كينفي العوز عن سائلو كشأف ا١تضاؼ ُب إزالتو للتنوين ،يقوؿ :

فعلت راحتاه في ل عسر

مثل فعل المضاف في التنوين

َُ

الحال.ٔ  .شرح التصرٌح على التوضٌح أو التصرٌح بمضمون التوضٌح فً النحو ،زٌن الدٌن المصري  ،دار الكتب العلمٌة  -بٌروت-
لبنان ،طٕٔٓٓٓ ،م ،جـٔ ،ص.٘ٔ9
ٕ  .شرح التسهٌل ،جـٕ ،صٕٓٓ.
ٖ  .دٌوان ابن عنٌن ،ص.ٔٗ7
ٗ  .شرح قطر الندى ،ابن هشام ،صٕٔٓ.
٘  .شرح شذور الذهب ،ابن هشام ،تحقٌق محً الدٌن عبد الحمٌد ،صٕٖٔ.
 . ٙمعانً القرآن ،الفراء ،جـٔ ،صٓ.ٕ9
 . 7الفوائد الضٌائٌة ،عبد الرحمان الجامً ،تحقٌق أسامة طه الرفاعً ،جـٔ ،صٕٖٓ.
 . 8نفح الطٌب ،جـٖ ،صٖ٘٘.
 . 9دٌوان ابن سهل األندلسً ،ص.79
ٓٔ  .دٌوان ابن نباته ،ص.ٗ9ٙ
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اٟتاؿ "يطلق لغة على الوقت الذم أنت فيو كعلى ما عليو الشخص من خَت أك شر "ُ.أما ُب النحو فهو :
"الوصف الفضلة ا١تسوؽ لبياف ىيأة صاحبو أك تأكيده أك عاملو أك مضموف اٞتملة قبلو "ِ ،كنظرا للتداخل بُت ا١تعٌت
اللغوم كاالصطبلحي ،فقد كجد الشعراء ُب مصطلح اٟتاؿ ٣تاال أكسع ُب التوظيف ،قاؿ صفي الدين اٟتلي:
فلو استطعت رفعت حالي نحو م

لكن رفع الحال ليس يجوز

ّ

فقد قارف الشاعر بُت اٟتاؿ لغة كاصطبلحا فلم يستطع رفع حالو ا١تعنوية معلبل ذلك بعدـ جواز رفع اٟتاؿ ُب
النحو.
كقاؿ كذلك:
و عطف فيكم وو لي منكم بدل

يا جاعل خبري بالهجر مبتدئـا
رفعت حالي ورفع الحال ممتنع

إليكم وىو للتمييز يحتمـ ــل

ْ

كقاؿ ابن سهل األندلسي:
ٍ
شافع إحسانوُ
حان علينا ٌ

العطف والتو ي ُد
ُ
فينا فمنوُ

ٓ

كقد كرل ابن معتوؽ ُب ا١تاضي كا١تصدر الذم يشتق منو فأراد با١تاضي السيف كا١تصدر أراد بو منبع التأثَت .
كقاؿ متغزالن:
للحتف في جفنو الساجي ُمضارعةٌ
-التوابع.

لذلب اشتق من ماضيو مصدره

ٔ

التوابع ُب اللغة ٚ :تع تابع ،قاؿ ابن منظور " :كالتيبَّعَّ ،
الظلٝ ،تٍّي بو ،ألنٌو يتبع الشمس حيثما زالت ،...
كسكرٌ :
ي
ِ ٕ ٖ
اإلربَة  "كىذا ا١تعٌت ٦تا دخل الدرس النحوم ،إذ فيو أف
كالتابع :ا٠تادـ ،كمنو قولو تعأب  :
غير أُولي ْ
َ
والتابعين َ

ٔ  .شرح التصرٌح على التوضٌح ،خالد االَزهري ،جـٔ ،صٖ٘ٙ
ٕ  .شرح شذور الذهب ،ابن هشام ،تحقٌق محًٌ الدٌن عبـد الحمٌد ،صٕ٘ٗ
ٖ  .دٌوان صفً الدٌن الحلً ،صٗٗٗ.
ٗ  .المصدر نفسه ،صٓ.ٙ7
٘  .دٌوان سهل األندلسً ،صٕٖ.
 . ٙدٌوان ابن معتوق ،ص.ٖ7
 . 7سورة النور :اآلٌة ٖٔ.
 . 8لسان العرب ،أبو الفضل جمال الدٌن مُكرّ م بن منظور (ٔٔ7هـ) ،دار صادر للطباعة والنشر ،بٌروت ٔ9٘ٙ ،م ،جـ ٘،
ص ،ٕ٘8مادة (ت ب ع).
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يتبع شيء شيئان ،كيشاركو ُب حكمو ،فإذا تغَت حكم األكؿ تغَت الثا٘ب حكم التابع ،كمن التوابع
ا١تعطوؼ...اْب.

 :البدؿ ،النعت،

اسعا٬ ،توؿ فيو الشعراء فيقتنصوف كيتص يدكف منو
كش ٌكلت مصطلحات التوابع عند الشعراء خياالن رحبنا كفضاءن ك ن
ا١تعا٘ب قاؿ صفي الدين اٟتلي:
يا جاعلي خبري بالهجر مبتدئًا

بدل
و عطف فيكم وو لي منكم ُ

ُ

قاصدا ُّما الوصاؿ كعدـ القطيعة ،قاؿ أبو العبلء ا١تعرم :
فقد كظف مصطلحي العطف كالبدؿ ن

إذا مات ابنها صرفت ٍ
بجهل

اخ
وم ــاذا تستفيد من الصر ِ

تتبعو عخف الفاء ليست

بمهل أو ثم على التراخي

ِ

فورا ،كإما بعد حُت مستفيدا ذلك من حرُب العطف الفاء كٍب حيث الفاء
يقوؿ ٢تا  :ال بقاء فالرحيل آت ٌإما ن

للًتتيب كٍب مثلها ٔتهلةّ ،كيستنكر عليها بكاءىا الذم ال طائل منو .
-الممنوع من الصرف.

رد الشيء عن كج ىو صرفو يصرفو صرفا فانصرؼ ،كصارؼ نفسو عن الشيء صرفها عنو "ْ ،كاألصل
الصرؼ ىو " ٌ
كاألصل ُب األٝتاء "أف تكوف منصرفة منونة تنوين التمكُت كإ٪تا ٗترج عن ىذا األصل إذا كجد فيها علتاف من علل تسع
أك كاحدة منها تقوـ مقاـ مقامها "ٓ ،كقيل" :إ٪تا خص باب ما ال ينصرؼ ُّذه التسميةَّ ،
ألف الصريف ىو الصوت الرقيق
كٝتي ما فيًقد منو غَت منصرؼ "ٔ.
الرقيق الذم يسمع من البكرة ،ك١تا كاف التنوين يمشبها لو ٝتي ما قاـ بو منصرفا ،ي
ٌ
كقد كرد ُب ا٠تزانة أنو كاف بالعراؽ عامبلف أحد٫تا اٝتو عمر كاآلخر اٝتو أٛتد فعزؿ عمر عن عملو كاستقر أٛتد،
كذلك من أطرؼ ما كقع ُب توظيف علل ا١تمنوع من الصرؼ ،فقاؿ بعض الشعراء ُب ذلك :
أيـا عمر استعد لغير ىذا

فأحمد بالووي ــة مطمئن

و ــل منكما فء ريم

ومنع الصرف فيو ما يظن

ٔ  .دٌوان صفً الدٌن الحلً ،صٓ.ٙ7
ٕ  .اللزومٌات ،جـٔ ،ص.ٕ٘ٙ
ٖ  .شرح الرضً على الكافٌة ،جـٗ ،صٔ.ٖ8
 .لسان العرب ،أبو الفضل جمال الدٌن مُكرّ م بن منظور (ٔٔ7هـ) ،دار صادر للطباعة والنشر ،بٌروت ،
ص ،ٖٕ8مادة (ص ر ف)
٘ .األشباه والنظائر ،جالل الدٌن السٌوطً ،دار الكتب العلمٌة ،بٌروت ،لبنان ،جـٔ ،صٕٖٔ
 . ٙأمالً ابن الحاجب صٖ.ٔ7
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فيصدق فيب معرفة وعدك

وأحمد فيو معرفــة ووزن

ُ

كا١تعٌت أف كل كاحد منهما جدير با١تناصب الرفيعة حيث ال سبب لصرفكما ،فعمر فيو العدؿ كا١تعرفة كأٛتد فيو
الوزف كا١تعرفة ،كقد استعمل ىذه ا١تصطلحات مورينا ،فاالسم ٯتنع من الصرؼ إذا كاف فيو العدؿ كا١تعرفة ككذلك الوزف
كا١تعرفة.
كقاؿ ابن الوردم ُب ذلك:
شـاعر أخرج نص ًفا زغالً
قال لم تصرف ىذا قال مو

عنـد خبّاز فلمـا أن عـرف

يصرف الشاعر ما و ينصرف

ِ

اوشتقاق والتصريف.االشتقاؽ :ىو استحداث كلمة من أخرل للتعبَت عن معٌت جديد يناسب ا١تعٌت اٟترُب للكلمة ا١تأخوذ منها ،مع

التماثل بُت الكلمتُت ُب أحرفهما األصلية كترتيبها فيهما "ّ ،إذف فهو"إنشاء فرع من أصل يدؿ عليو"ْ.
كقد كظف أبو العبلء ا١تعرم بعض مسائل االشتقاؽ الصحيح كا١تعتل ،فقاؿ :
وفي األصل غش والفروع توابع

و يف وفاء النجل واألب غادر

ٓ

يرل ا١تعرم أف األب إذا كاف غادرا فإف ابنو سيكوف أيضا كذلك ،فاألصل إذا كاف مغشوشا البد من أف تكوف
الفركع مغشوشة أيضا ،كما كبرىن على ذلك بأف األفعاؿ النحوية إذا كانت معتلة فإف األٝتاء كا١تصادر كا١تشتقات منها
تكوف معتلة أيضا.
التصغي ــر.كىو مزية من ٌمزايا اللغة العربية ،فبل تكاد توجد ُب غَتىا من اللغات إال ُب كلمات قليلة ال ٕترم على قواعد

اللغوم
٤تددةٔ كىو تغيَت ٥تصوص يطرأ على بنية الكلمة كفق صيغ معلومة ٖت ٌقق فوائد مقصودة٢ ،تا ارتباط ٔتعناه
ٌ

ٕ،

ٔ  .خزانة األدب ،جـٕ ،ص.ٖٓ9
ٕ  .المصدر نفسه ،جـٕ ،ص.ٗ7ٙ
ٖ  .علم االشتقاق نظر ًٌّا وتطبٌق ًٌّا ،محمّد حسن حسن جبل ،طٔ ،مكتبة اآلداب ،القاهرةٕٓٓٙ ،م ،ص.9
ٗ  .المرجع نفسه ،صٓٔ.
٘  .اللزومٌات ،جـٔ ،صٖٖ٘.
 . ٙدراسات فً فقه اللغة ،صبحً صالح ،دار العلم للمالٌٌن ،طٔ ،ص.ٖٔ7
 . 7المرجع نفسه ،ص.ٖٔ8
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اضا كثَتة بأكجز األلفاظ كالتحقَت كالتقليل كالتحبب كالًتحم كغَتىا ،ؼ ٞتأ أىل اللغة إٔب
كالتصغَت ُب الكبلـ ٭تقق أغر ن
تبنٌيها قصد التضليل تارة كالتحديد تارة أخرلْ ،تيث يستهدؼ ٔتجملها اإل٬تاز كاالختصار .
لقد استخدـ ا١تتنيب معٌت التحقَت ُب التصغَت ُب ذـ أعداء سيف الدكلة اٟتمدا٘ب ،إذ يقوؿ :
عدو فاخراه
و ان ابنا ٍّو

ِ
ُنيسيان
لو ياءي حروف أ

ُ

تصغَت إنساف كٖتقَته بكلمة (أنيسياف) ،كإنساف عدد حركفو ٜتسة كىو اسم مكرب ،فإذ ا صغٌرتو زدت عليو ياءين
فزادت حركفو كنقص معناه ،فكذلك إذا كاف لعدكه ابناف فكاثراه ُّما فيكوناف زائدين ُب عدد حركفو كلكن ناقصُت

لسقوطهما كٗتلفهماِ ،أم إف الزيادة زادتو نقصا كما نقص معٌت االسم ا١تصغر بزيادتو .
الخاتمة:

تبُت لنا من سبق بعد االطبلع على دكاكين الشعراء ،الوقوؼ عند ٚتلة من النتائج ىي:
 استعماؿ مصطلح علمي ُب الشعر كاف مقبوال إذا كرد غَت متكلف ،كالغرض من استعمالو ىو اإليضاح اٞتمإب .
 يعد النحويوف أكؿ من قاـ بتوظيف ا١تصطلح النحوم ُب الشعر ،ألف ىذا ا١تصطلح كلد بُت أيديهم ،فهم أعرؼ
بو كىو أقرب إٔب نفوسهم  ،كلكن ا١تبلحظ على ىذا ا١تصطلح النحوم الذم كظف ُب شعرىم أنو نزر يسَت كٓب
يظهر إٔب اٞتمهور ،فكاف توظيفو ٤تدكدا ،كٓب يكن فيو تصوير فٍت أك إبداعي ،فهو ُب اٟتقيقة كاف عبارة عن
كجهها بعض
٥تاطبات بُت علماء النحو ،أك شعر تعليمي بُت الطالب كأستاذه ،أك ُب ا١تراثي أك مبلحظات
العلماء لطبلُّم.
 كمن خبلؿ التحليل الذم قاـ بو البحث تبُت أف توظيف ا١تصطلح النحوم ٓب يكن يأخذ لونا كاحدا من ألواف
الببلغة ،فقد ضم ألوانا متعددة من البياف كالبديع ،فيمكن أف يكوف اقتباسا أك تورية أك تشبيها أك استعارة ْتسب
التحليل الشعرم ،فوجوده ُب الشعر العريب كوجود أية مفردة من مفردات الًتاث العريب .
 من خبلؿ دراسة شعر الكثَت من الشعراء ،تبُت أكؿ من أكثر بل كرٔتا أسرؼ ُب توظيف ا١تصطلح النحوم ُب
الشعر ىو أبو العبلء ا١تعرم ،كذلك ىو سبب اإلكثار من االعتماد على أشعاره ُب البحث ،كما يعد توظيف
ا١تصطلح النحوم ُب الشعر ٝتة بارزة لدل شعراء العصر العباسي خاصة .

ٔ  .دٌوان المتنبً ،صٕ٘٘.
ٕ  .شواهد نحوٌة من أبٌات شعرٌة ،شبكة ضفاف لعلوم اللغة العربٌة.
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 ٯتكن القوؿ أف ىناؾ بعض الشعراء أبدعوا كأجادكا ُب رسم ا١تصطلحات النحوية ُب صورة إبداعية فنية أعجب ُّا
الكثَت من العلماء ،على عكس بعض الشعراء الذين خابوا ُب رسم صورة معربة من خبلؿ حضور ا١تصطلح
النحوم ،كذلك بسبب جهلهم با١تصطلح النحوم ،أك عجزىم عن التعبَت بو ،كىذا ما يوصلنا إٔب نتيجة مهمة
ىي التفاكت بُت الشعراء ُب توظيف ا١تصطلح النحوم من حيث اإلبداع ،أك تشكيل الصورة الشعرية .
 تعددت األسباب اليت من أجلها كظف ا١تصطلح النحوم ُب الشعر ،إما أف تكوف إفادة للشاعر من ىذه القوانُت
كمصطلحاهتا للوصوؿ إٔب صورة شعرية إبداعية فنية راقية أك يكوف السبب تعليميا كىو حث الناس على تعلم
النحو كفهم ما ُب الشعر من مصطلحاتو ،أك إف ىذه ا١تصطلحات أصبحت من مفردات اللغة اليت ال ٯتكن
ٕتاكزىا...إٔب غَت ذلك من األسباب .
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الشعري
ـرحو
ومس ُ
ّ
علي أحمد با ثـير ْ
("الشاعر كالربيع" ٪توذجان)
د .فريد أمعضـشو جامعة وجدة  /المغرب

توطــئة:

مات كاضحةن ُب و
علي أٛتد باكثَت قامةه سامقةه ُب دنيا األدب العريب اٟتديث ،ترؾ بص و
عدد من حقوؿ ىذا األدب،
ي
ٍ

متفردة "
امت ٌد تأثَتىا إٔب أجياؿ من أدبائنا ا١ت ٍح ىدثُت كا١تعاصرين .بل إنو "كاف ،كسيظل إٔب أف يشاء اهلل ،ظاىرة إبداعية ٍّ
ي
أدبيُت ىكفَتيٍن ُب ٣تاالت ا١تسرح كالشعر كالركاية كغَتىا ،تشهد كثَته من
ا
كإبداع
ا
ُب أدبنا اٟتديث  .كقد خلٌف إنتاج
ن
ن
ٍ
ظ – حىت اآلف – باالىتماـ الذم يستحقو
متوهنما بريادتو ُب أكثر من مضمار أديب ،إال أنو – رغم ذلك كلٍّو – "ٓب ىٍ٭ت ى
كفاء ما ق ٌدـ من أدب أصيل متم يٍّز"ِ .فباستثناء و
ثلة من نقادنا ا١تعاصرين ا١تعدكدين على رؤكس أصابع اليد الواحدة ،أك
ى
ً
و
و
أم التفات نقدم ذم باؿ إٔب باكثَت كتراثو األديب الزاخر ،مقارنةن مع عديد ٦ت ٍَّن
اليدين معان على أقصى تقدير ،ال نرل َّ
ً
األكفياء الذين قدموا ًخ ٍدمات جليلة لًتاث
بأس من أف نشَت ،ىا ىنا  ،إٔب بعض ناقدينا ٍ
جايىلوه ُب مصر كُب غَتىا  .كال ى
باكثَت األديب ،كبفضلها عرفنا٨ ،تن قراء اليوـ ،أشياء كثَتة عن سَتة الرجل كأدبو الغزير كا١تتنوع  .كعلى رأسهم ٤تمد أبو

ُ

ب على ٖتقيق ٣تموعة من ٥تطوطات باكثَت ،ك إخراجها إٔب عموـ القراء،
بكر ٛتيد الذم َّ
ٗتصص ُب ىذا الصدد؛ فأ ىك َّ
كتأليف األْتاث كا١تقاالت من حوؿ أدب باكثَت ،كٕتميع ٚتلة كافرة من نصوصو كإعدادىا للنشر ْ .تيث حقق ديواف
الرىب ُب أشعار
باكثَت األكؿ ،كنشره عاـ ُٕٖٗ ،يمٍبقيان على العنواف األصلي الذم اختاره صاحبيو لو ،كىو "أزىار ُّ
ائل ثبلثينيات القرف
الصبا"،
ٍّ
كيتضمن اؿقصائد اليت نظمها باكثَت ُب صباه كبداية فًتة شبابو قبل أف يغادر ىح ٍ
ٌ
ضىرىموت ،أك ى

ا١تاضيُ ،ب إتاه عدف اليت نطم فيها عددان من القصائد اليت ظلت ٥تطوطة أك منشورة ُب بعض الصحف إٔب أ ٍف ٚتعها
كحققها كنشرىا ٤تمد أبو بكر ٛتيدُ ،ب مطلع ََُِٖ ،ب تأؿ و
يف يم ىعٍنػ ىوف بػ "سحر عدف كفخر اليمن " ،أٟتق بنصوصو
قصائد أخرل ،ذات صلة بعدف كباليمن عامة ،نظمها باكثَت خبلؿ مقامو ٔتصر  .كق ٌدـ احملقق ٢تذا
بضع
ى
ا١تنظومة ُب عدف ى

مطوؿ استول على حوإب ربع حجم الكتاب اإلٚتإب ،الصادر عن مكتبة كنوز ا١تعرفة بالسعودية،
اَّموع الشعرم بتقدٙب ٌ
ُب ٜتس كسبعُت كمائة صفحة من ً
اىتماـ الباحث على شعر باكثَت ،بل اعتٌت كذلك
القطٍع ا١تتوسط  .كٓب يقتصر
ي
عبد الحمٌد حنورة :علً أحمد باكثٌر ظاهرة إبداعٌة ،مجلة "الشعر" ،اتحاد اإلذاعة والتلٌفزٌون بمصر ،ع ،ٕٗ.أبرٌل  ،ٔ98ٙص ٖٗ.

ٔ.
ٕ عبد الحكٌم الزبٌدي :علً أحمد باكثٌر ،تق :عمر عبد العزٌز ،من منشورات مجلة "الرافد" ،الشارقة ،عٌ ،ٙ.ونٌو ٕٓٔٓ ،ص .8
.
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العديد من مسرحيات باكثَت اليت تركها
بإسهاماتو ُب حقوؿ األدب األخرل ٕتميعان كٖتقيقان كتعريفان كدراسةن  .إذ نشر
ى
٥تطوطةن غَت منشورةو ،بعد ٖتقيق نصكصها ،كٚتع األحاديث اليت ٍأدٔب ُّا لوسائل اإلعبلـ ا١تختلفة ُب و
كتاب،
كخص كتابان
ٌ
ى
ً
عصره ".
آخر بتجميع ٚتلة كافرة من أقواؿ معاصريو ُب حقو ،كمن القصائد اليت يرث ىي ُّا بعد كفاتوٍ ،
أٝتاه "باكثَت ُب مرآة ٍ
ى
كأصدر سنة ُٕٗٗ ،بالرياض ،كتابان عن سَتة باكثَت ىك ىٝتىو بػ "أحاديث علي أٛتد باكثَت  :من ٫توـ حضرموت إٔب أحبلـ
(كػ"األدب
صحف ك٣تبلت
مهمان من ا١تقاالت عن حياة باكثَت كأدبو ،نشرىا ُب عدة ي
القاىرة" .كدبَّج عددان ٌ
اإلسبلمي") ،كمواقع رقمية (كػ"رابطة أدباء الشاـ ") .إٔب جانب إلقائو ٤تاضرات ،كمشاركتو ُب ندكات كمؤ٘ترات
ٔتيداخبلت ُب ا١توضوع ً
فاعل ُب ا١تؤ٘تر الدَّكٕب الذم عقده االٖتاد العاـ لؤلدباء كالكتاب العرب،
نفسو  .ككاف لو
ه
ى
إسهاـ ه

كرابطة األدب اإلسبلمي العا١تيةُ ،ب مبٌت االٖتاد ا١تذكور ُب قلعة صبلح الدين بالقاىرةٖ ،تت عنواف "علي أٛتد باكثَت
كمكانتو األدبية " ،على امتداد أربعة أياـ من يونيو ََُِٔ ،تناسبة مركر مائة عاـ على ميبلد باكثَت  .كعرؼ ىذا ا١تؤ٘تر
ع ٍق ىد ٙتا٘ب جلسات ىٍْتثيٌة علمية ،ق ٌدـ ،كنوقش ،خبل٢تا أربعوف ْتثان عن علي أٛتد باكثَت الشاعر كالركائي كا١تسرحي  .كيكٍّرـ

مقرر ا١تؤ٘تر ،الذم
عدد من ا١تهتمُت بأدب ا لراحل ،كمنهم الباحث ٤تمد أبو بكر ٛتيد؛ ٍّ
ُب هناية جلسة ا١تؤ٘تر االفتتاحية ه
سلمو كزير الثقافة ا١تصرم السابق فاركؽ حسٍت درعان تكرٯتية اعًتافان ّتهوده ا١تتواصلة ُب خدمة تراث باكثَت الفكرم
كاألديب.

االحتفاؿ بأدب
كلعل الناقد اإلماراٌب عبد اٟتكيم الزبيدم يأٌب ُب ا١تنزلة الثانية ،بعد ٤تمد أيب بكر ٛتيد ،من حيث
ي
باكثَت بعد كفاتو  .إذ كتب دراسات كمقاالت من الوفرة ٔتكاف حوؿ ىذا األدب كصاحبو معان ،على امتداد أزيد من
و
تنشرىا شهريان
عقدين من الزمن  .كقد ٚتع نسبة ٌ
مهمة منها ُب كتاب أصدرتو لو ٣تلة "الرافد" ،ضمن سلسلة الكتب اليت ي
مجانان مع اَّلةُ ،ب يونيو ََُِ .كسبق لو أف نشر عددان من ا١تقاالت ُب ا١توقع اإللكًتك٘ب الذم أنشأه ،خصيصان،
كتوزَّع ٌ
لتعريف القارئ بعلي أٛتد باكثَت كأدبو ا١تتنوع ُ .كنستحضر ُب ىذا اإلطار ،كذلك ،كتابات نقاد آخرين اىتموا بالراحل
كبإنتاجو األديب؛ منهم األديب اليمٍت ا١تعا صر عبد العزيز ا١تقاّب الذم ألف دراسة نقدية دافع فيها عن ريادة باكثَت ُب
ائد التحديث ُب الشعر العريب ا١تعاصر " ،كأفرد فصبلن من كتابو
مضمار الشعر العريب اٟتديثٍ ،
أٝتاىا "علي أٛتد باكثَت ر ي
"قراءة ُب أدب اليمن ا١تعاصر " لدراسة إحدل ركايات باكثَت ا١تعركفة ،ككتب ـ قاالت نقدية ،نشرىا ُب عدة دكريات
كبطل االنقبلب ُب الشعر ا١تعاصر " ،الذم نشره ُب
عربية ،حوؿ الرجل كأدبو؛ مثل مقالو ا١توسوـ بػ "باكثَت ر ي
ائد التجربة ي

العدد َّٕ من ٣تلة "العريب" الكويتية العريقة (يونيو ُْٖٗ) .كمنهم ،أيضان ،أٛتد السو٤تي ُب كتابو "علي أٛتد باكثَت:
عدد من
كشعره الوطٍت كاإلسبلمي " ،الصادر عن نادم يج ٌدة األديب الثقاُب ،عاـ ُِٖٗ .كينضاؼ إٔب ما ذيكًر ه
حياتو ي
األْتاث اٞتامعية اليت أ٧تزىا باحثوف عرب ،لنيل درجات علمية ،عن باكثَت كأدبو يكبلًّ أك بعضان؛ مثل الرسالة اٞتامعية اليت

ٔ رابط هذا الموقع هوwww.bakatheer.com :
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أع ٌدهتا مد٭تة عواد سبلمة ،لٍتؿ شهادة ا١تاجستَت ُب األدب العريب من جامعة القاىرة ،عاـ َُٖٗ ،بعنواف "مسرح علي
ً
ً
األطركحة اليت أع ٌدىا الباحث طو حسُت اٟتضرمي ،لنيل الدكتوراهٖ ،تت عنواف
ثل
أٛتد باكثَت – دراسة نقدية " .كم ى
"ا١تنظور الركائي ُب ركايات علي أٛتد باكثَت " ،ك ً
البحث الذم أع ٌده نادر أ ٛتد عبد اٟتالق ،لنيل الدكتوراه ُب األدب
العريب ،بعنواف "الشخصية الركائية بُت علي أٛتد باكثَت ك٧تيب الكيبل٘ب – دراسة موضوعية كفنية " ،بإشراؼ إبراىيم
٤تمد إٝتاعيل عوضُت ،كقد ناقشو عاـ ََِٓ ،كناؿ بو الشهادة ا١تقصودة ،مع مرتبة الشرؼ األكٔب من كلية اللغة
العربية با١تنصورة (جامعة األزىر).

اقع أف ما يكتب ،إٔب حد اآلف ،عن باكثَت كإنتاجاتو الفكرية ،ا١تتسمة ٓتاصييت التعدد كالتنوع ،يظلُ ،ب نظرنا،
كالو ي
اؼ بالنظر إٔب مكانة الرجل ُب األدب العريب اٟتديث ،كإٔب رياداتو ُب و
ناقصان غَت ك و
عدد من ا١تيادين األدبية كاإلبداعية .

كعليو ،فنحن ُب حاجة إٔب معرفة أشياء أخرل كثَتة عنو ،كإٔب إ٧تاز دراسات كأْتاث كمؤلفات حولو كحوؿ تراثو األديب
مقاربات متعددة .
ٌ
الثرم باعتماد ى

أمر غَت ٦تكن ُب مقاؿ كهذا ،لعدة اعتبارات ،فقد كقع اختيارنا
كٔتا أف تقدٙب دراسة يم ٍستفيضة عن الرجل كأدبو ه
على أحد أعمالو ُب ٣تاؿ أديب اشتهر با٠تىٍوض فيو ،ىو مسرحيتو الشعرية "الشاعر كالربيع "ُ ،اليت نيشرت بعد كفاتو
بسنوات طويلة ،كىدفينا أ ٍف نيقارىُّا مضمونان كشكبلن ،ك٨تللىها من زكايا ٥تتلفة .
المجهول !
األديب الكبير
ٔ -علي أحمد با ثير
ُ
ُ

إف الكثَتين مناُ ،ب الواقع ،ال يعرفوف شيئان كثَتان عن علي أٛتد باكثَت كأدبو الغزير ،على الرغم من أنو كاف ،فعبلن،
ماسة ،اآلف ،إٔب التعريف بالراحل
أحد عمالقة أدبنا اٟتديث الذم تي َّ
ى
سجل لو الريادة ُب عدة ٣تاالت أدبية  .لذا ،فاٟتاجة ٌ
فم ٍن ىو الرجل؟
كبإنتاجو الفكرم ،بعد كل ىذه العقود الطويلة من اٞتى ٍهل بو ! تيرل ى
بيُت قى ًدما
إنو علي بن أٛتد بن ٤تمد باكثَت ،يكلد يوـ ُِ دجنرب َُُٗٔ ،تدينة سورابايا األندكنيسية ،من أبوين عر ٍ
اليمنية ِ ،كينتهي نسب أسرتو إٔب قبيلة كًندة اليت افتخر بانتمائو إليها ُب شعره؛ كما
إٔب ىذه ا١تنطقة النائية من حضرموت ى
ُب جيميتو "١تنهاج امرئ القيس " .كقد تعلم ُب مسقط رأسو مبادئ العربية كاٟتساب ،كحفظ نصيبان من القرآف الكرٙب،
كدرس بعض أصوؿ علوـ الشريعة ،على غرار ما كاف يفعلو اٟتضارمة ُب أندكنيسيا مع صغارىم  .كحُت بلغ العاشرة من
عمره ،تقريبان ،انتقل بو أبوه الشيخ أٛتد بن ٤تمد باكثَت (تُِٓٗـ) – الذم كاف أستاذه األكؿ – إٔب بلده األصلي
مجلة "األدب اإلسالمً" ،الرٌاض ،ع ،٘.س ،ٕ.دجنبر ٌٗ /ٔ99ناٌر – فبراٌر ٘ ،ٔ99من ص  88إلى ص ٕ.9

ٔ.
ٕ لالستزادة فٌما ٌخص هجرة الحضارمة إلى أندونٌسٌا
.

وتارٌخها وواقعها وتحدٌاتها ونحْ و ذلكٌ ،مكن الرجوع إلى بحث "الهجرة الٌمنٌة الحَ ضْ رَ مٌة إلى أندونٌسٌا بٌن

الهُوٌة واالندماج" لعبد هللا سعٌد الجعٌدي ،مجلة "ثقافات" ،جامعة البحرٌن ،ع ،ٕٓٓ9 ،ٕٕ.من ص ٘ 8إلى ص ٘ٓٔ.

جمٌع الحقوق محفوظة لمركز

جٌل البحث العلمً © 2014

133

مجلة جيل الدراسات ألادبية والفكرية – العدد الثالث – أللو /سبتمبر 2014

ليًتىب على عادات بلده األصيلة ،كليتلقى العلم من
ليتعلم العربية النقية من ا٢تيجنة كاللُّكنة ،كليتفقَّو ُب الدين كعلومو ،ك ٌ
عمو القاضي الشيخ ٤تمد
أفواه ٚتلة من ا١تشايخ كالعلماء األجبلٌءُ ،ب اليمنُ ،ب عدد من حقوؿ ا١تعرفة؛ كعلى رأسهم ٌ
بن ٤تمد باكثَت (تُّٔٗـ) الذم ألف كتابان ترجم فيو إلحدل األسر اليمنية العريقة ُب العلم كاألدب كالفضل ،ىي
أسرة آؿ باكثَتٝ ،تٌاه "البناف ا١تشَت إٔب علماء كفضبلء آؿ أيب كثَت " (حققو عبد اهلل بن ٤تمد اٟتبشي ).
ي
تأسست أكؿ مدرسة ُب سيئكفُْ ،تضرموت ،حيث استقر بعد ٣تيئو من سورابايا ،التحق ُّا ،كتتلمذ فيها إٔب
ك١تا ٌ
حدكد سنة ُِّْىػ ،كقرأ عددان من ٌأمات كتب الفقو كاألدب كاللغة كعلوـ الدين؛ ْتيث درس ٚتلة من الكتب األصوؿ
ُب ا١تذىب الشافعي ،الذم كاف سائدان و
يومئذ ُب حضرموت ،كمن ا١تؤلفات األدبية كاللغوية ،كُب مقدمتها كتب ابن ىشاـ
للمربد،
األنصارم ( يمغٍت اللبيب – قطر الندل – شذكر الذىب ) ،ك "ملحة اإلعراب " كشرحها للحريرم ،ك "الكامل" ٌ
كأمإب ا١ترتضى ،ك "األغا٘ب" أليب الفرج األصبها٘ب ،ك "كفيات األعياف " البن ًخلٍّكاف ،ك "العقد الفريد " البن عبد ربو
القرطيب .كحفظ ،إٔب جانب كثَت من أحزاب القرآف الكرٙب ،عددان من ا١تتوف العلمية؛ من مثل ألفية ابن مالك األندلسي
ُب النحو كالصرؼ ،ك "جوىرة التوحيد " لربىاف الدين إبراىيم اللقا٘ب ،ك "الزبد" ألٛتد بن حسُت بن رسبلف ُب الفقو
مهمة من األشعار ،كالسيما من شعر أيب الطيب ا١تتنيب الذم كاف ٍيعجب بو كثَتان حىت كاد
الشافعي .كما حفظ ىك ٌمية ٌ
أف ٭تفظ ديوانو عن ظهر قلب  .ككاف باكثَت متفوقان ُب دراستو ،معدكدان ضمن ًصفوة طبلب مدرسة النهضة العلمية،
صاحب "البناف ا١تشَت "ُ ،ب سياؽ تىػ ٍعداده أبناء أ خيو أٛتد :
عمو
سن مبكرة؛ ْتيث قاؿ عنو ُّ
كظهر نبوغو ُب األدب منذ ٌ
ي
"الولد الثالث علي بن أٛتد نبيل نبيو ذك فهم جيد بارع ،خرج بو أبوه من ىج ىاكه كىو دكف البلوغ ،قرأ القرآف كحفظ منو
األعلى من ا١تدرسة ا١ت ىس ٌماة "النهضة العلمية " ،كترقى فيها ،كعي َّد نبيهان ،كحفظ ا١تتوف؛
ما شاء اهلل كصار من أىل القسم ٍ
ي
الزب كاٞتوىرة كغَتىا من متوف التجويد  .كما حفظ البلمية البن مالك ،كقرأ ُب شرحها على عمو ٚتيع
مثل األلفية ك د
كىرع إٔب القاموس ،كحفظ من اللغة كثَتان كمن األشعار أكثر ،كقاؿ الشعر ،كخطب
ىذه الكتب ،كحضر الدركس ،ي
ِ
ا٠تيطب"...
مدرسان فيها ،قبل أ ف يتؤب إدارهتا كىو دكف سن العشرين  .كطىو ىاؿ فًتة
ٗترجو من ىذه ا١تدرسة ،اشتغل ٍّ
كعقيب ُّ
يطور طريقة التعليم ،كييصلًح نظاـ التدريس فيها ،كُب غَتىا من مدارس اليمن
كجوده على رأس ىذه ا١تؤسسة ،حاكؿ أف ٌ
و
أجدل كأ٧تع  .كىكذا ،فقد نادل بانتو اج طرؽ
إبٌانئذ ،بالدعوة إٔب اعتماد أساليب أخرلٍ ،
ككضع برامج جديدة تكوف ٍ
حديثة ُب التعليم تركز على الفهم كاالستيعاب ال على اٟتفظ كحشو أدمغة ا١تتعلمُت با١تعارؼ حىت إذا طيلب إليهم

توظيفها ،أك إذا يكضعوا ُب كضعيات أخرل ،عجزكا عن التعامل معها كحلٌها  .كيظهر لقارئ أشعاره مدل تركيزه على
إصبلح التعليم؛ ألنو كاف يدرؾ ،يقينان ،أف ذلك ىو ا١تدخل الطبيعي للنهوض كالتقدـ  .كبا١تقابل ،استهجن االستمرار ُب
وهً "مدرسة النهضة العلمٌة" ،وكان أبوه واحداً من مؤسِّـسٌها.

ٔ.
ٕ نقالً من مقال "علً أحمد باكثٌر :النشأة األدبٌة فً حضرموت" لمحمد أبً بكر حمٌد ،مجلة "األدب اإلسالمً" ،ع ،ٕ9.مج ،ٕٓٓٔ ،8.ص .ٔٙ
.
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سبلحو
األخذ بأساليب التدريس العتيقة ،كنادل بضركرة ٍترؾ اٞتيمود ،كدعا إٔب تكوين جيل جديد من الطبلب يكوف ي
ا١تؤسس على
العلم ،كيكوف قادران على استيعاب ما يقرؤه ،كاستثماره عمليان ،كتكوف لو كفاية التحليل كالًتكيب كالتقوٙب َّ
كعارض االقتصارُ ،ب التعليم ،على البنُت دكف البنات ،مؤكدان أف هنضة أم أمة تيبٌت برجا٢تا
معطيات كمنطلقات ثابتة  .ى

َُّٗ ،باسم
كمررىا إٔب الناس ،عرب ٣تلة شهرية أصدرىا ،عاـ
صرؼ كثَتان من ىذه األفكارٌ ،
كنسائها معان  .كقد ٌ
تعم ٍر طويبلن ُ .كال شك ُب أف باكثَتُ ،ب دعواتو
"التهذيب" ،ككانت رسالتها تربوية إصبلحية باألساس ،إال أهنا ٓب ٍّ
اإلصبلحية ،كاف متأثران بأعبلـ السلفية ُب الوطن العريب سواء ٦تٌن جايلهم أك سبقوه  .فقد تأثر بشخصييت ا١تصلحُت ٚتاؿ
ي
اسل ٤تمد رشيد رضا ك٤تب الدين ا٠تطيب
الدين األفغا٘ب ك٤تمد عبده ،كقرأ كتب ابن تيمية كابن القيم قبل ذلك ،كر ى

كشكيب أرسبلف أياـ إقامتو ُب جنيڤ  .كٓب يكن باكثَت منغلقان على ذاتو األصيلة ،كمتوقفان عند اٟتدكد اليت رٝتها
كعما لدل اآلخر ،بل إنو كاف ،كما يقوؿ ٤تمد أبو بكر ٛتيد ،مصلحان سلفيان
عما ٬ترم ُب كاقعو ٌ
األسبلؼ فقط ،غافبلن ٌ
أقويـ طريق للنهوض
تنويريان منفتحان على عصره كعلى غَته ،جامعان بُت األصالة كا١تعاصرة؛ ألنو كاف يرل أف ذلك ىو ى
ِ.
كالنماء

كخبلؿ مقامو ْتضرموت ،تزكج باكثَت ،كىو صغَت السن ،كلكنو فيجع بوفاة زكجتو ُب بداية شباُّا ،بعد مدة قصَتة
و
مسرحية ألفها .
من زكاجهما  .كقد تأثر ُّذا اٟتادث األليم أٯتا تأثر؛ فكتب فيها قصائد عدة ،كأىدل إٔب ركحها أكؿ
صوب عدف عاـ ُُّٗ ،اليت ٓب ٯتكث فيها طويبلن حىت انتقل إٔب الصوماؿ كاٟتبشة ،قبل
كبعد ذلك ،غادر حضرموت ى
أف يتجو إٔب اٟتجاز اليت استقر فيها زمنان أتيح لو خبللو أف م ً
نظم منظومتو ا١توسومة بػ "نظاـ الربدة أك ذكرل الرسوؿ صلى
ى
ى
"٫تاـ أك ُب عاصمة
لف أكؿ عمل لو ُب ا١تسرح الشعرم ،طبعو لدل قدكمو إٔب مصر بعنواف
اهلل عليو كسلم " ،كيؤ ى
بعض التعديل على عنوانو ،فطبعو ،ثانيةن ،بعنواف "ىماـ أك ُب
طبعو بعدف ،عاـ ٍُٕٔٗ ،
األحقاؼ" ،كحُت أعاد ٍ
أجرل ى
تكونت لديو طواؿ إقامتو ُب حضرموت  .كقد ىع َّد عبد اٟتكيم
ببلد األحقاؼ" ،ى
كض َّمنىو عددان من أفكاره اإلصبلحية اليت ٌ

الزبيدم ىذه ا١تسرحية أكؿ مسرحية شعرية اجتماعية عربية ّ ،كقبلها كاف يغلب على ا١تسرح الشعرم العريب الطابع التارٮتي
سواء ُب أحداثو أك موضوع اتو أك شخصياتو  .كىي مؤلفة عاـ ُّّٗ ،بعد تأثر باكثَت ٔتسرحيات أٛتد شوقي الشعرية .
أشعاره
ي
يلمس ذلك ،بوضوح ،لدل قراءتو ى
كٕتدر اإلشارة إٔب أف أديبنا كاف من ا١تتأثرين كثَتان بشوقي ،كٯتكن للقارئ أف ى
عجبان أكثر بأشعار معاصره حافظ إبراىيم؛ شاعر النيل،
اليت
ٌ
يتناص فيها ،كثَتان ،مع شعر شوقي  .علمان بأنو كافٍ ،قببلن ،يم ى
ك٦تا يدؿ على ذلك أف باكثَت ٍأرسل ُب طلب ديواف حافظ حُت صدكره ُب مصر ،كىو ما يزاؿ يمقيمان ُب سيئوف

توقفت هذه المجلة ،عام ٖٔ ،ٔ9دون أن ُت ْكمِل شهرها العاشر.

ٔ.
ٕ محمد أبو بكر حمٌد :علً أحمد باكثٌر رائد التنوٌر السلفً اإلصالحً فً حضرموت ،مجلة "األدب اإلسالمً" ،ع ،ٕٙ.مج ،ٔٙ.ربٌع  ،ٕٓٓ9ص ٕٗ.
.
ٖ عبد الحكٌم الزبٌدي :علً أحمد باكثٌر ،من منشورات مجلة "الرافد" ،عٌ ،ٙ.ونٌو ٕٓٔٓ ،ص ٕ٘ٗ.
.
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ُ
قدكمو إٔب
ضىرمية ،ك١تا كصلتو نسخة منو ٍأكىٓبى ،كٚتع لفيفان من األدباء ُب داره
اٟتى ٍ
 ،كنظم أبياتان ُّذه ا١تناسبة  .ككاف ي
ٌ
غَت موقفو ُب إتاه تقدٙب األكؿ
اٟتجاز ،كقراءتو ا١تسرحيات الشعرية الشوقيٌة ،نقطة ُّ
ٖتوؿ ُب نظرتو إٔب شوقي كحافظ؛ إذ ٌ
ً
يعٍت ذلك استخفافو بشعر حافظ مطلقان.
على الثا٘ب ،كلكن دكف أف ى

مستقره النها ئي ،فالتحق ّتامعة القاىرة (جامعة فؤاد األكؿ
كُب عاـ ُّْٗ ،انتقل باكثَت إٔب مصر ،اليت اٗتذىا
َّ
سابقان)٥ ،تتاران شعبة اللغة اإل٧تليزية كآداُّا ،كٗترج منها ،عاـ ُّٗٗ ،حامبل شهادة اإلجازة  .كالتحق ،مباشرةٔ ،تعهد
مدرسان ٔتصر حوإب ٜتس ع ٍشرة سنة  .كخبلؿ فًتة
الًتبية للمعلمُت ،الذم حصل منو على الدبلوـ عاـ َُْٗ .كاشتغل ٍّ
ترجم مسرحية "ركميو كجولييت " لولياـ شكسبَت من اللغة اإل٧تليزية إٔب العربية ،بالشعر ا١ت ٍر ىسل أك
دراستو اٞتامعية ،ى
ي
بالشعر اٟتر كما يسمى لدل ٚتهور ً
دارسينا اليوـ  .كبعدىا بعامُت (ُّٖٗ) ،ألف مسرحيتو ا١تعركفة "إخناتوف كنفرتييت "
يٌ
بالشعر ا١ترسل ،لتكوف ،بذؿؾ ،كما يقوؿ الزبيدم" ،أكؿ مسرحية عربية تؤلف بالشعر اٟتر ،بل أكؿ ٕتربة شعرية فيو ".
كستكوف لنا كقفة مع ىذه الريادة ،الحقان ،عند حديثنا عن مسرح باكثَت الشعرم .

ِ

ك١تا حبلى لباكثَت ا١تقاـ ٔتصر ،تزكج ،عاـ ُّْٗ ،بسيدة مصرية ٢تا ابنة من زكج سابق ،فًتبٌت ُب كنف أدمبنا الذم
ٓب يرزقوٌ اهلل تعأب أطفاالن ،كجعلها ٔتثابة و
ابنة من صلبو؛ فأغدؽ عليها اٟتناف كالعطف كشىت ضركب اإلحساف ا١تادم

أحب مصر حبٌان ٚتٌان ،كاستطاب العيش
كا١تعنوم .كحصل على اٞتنسية ا١تصريةٔ ،توجب مرسوـ ملكي ،عاـ ُُٓٗ .ك ٌ
فوؽ أرضها كبُت أبنائها ،كاختارىا موطنان لو إٔب حُت موتو ،كٓب ٮتطير ببالو أف يًتكها حىت ُب سنوات حياتو األخَتة اليت
ً
ً
فمنعت أعمالو من االنتشار ،كنيصبت
تعرض خبل٢تا إٔب مضايىقات من قبل أعدائو من الشيوعيُت كغَتىم ،كحوصر أدبيان ي
ٌ
عراقيل ُب كجو شخصو ككتاباتو حىت ال تصل إٔب كسائل اإلعبلـ ! بل إنو آثر البقاء ُب مصر حىت حُت تلقى عيركضان
لًتكها من جهات عديدة ُب لندف كلبناف كالكويت .
يمغرية ٍ

كسافر باكثَت ،عاـ ُْٓٗ ،إٔب الديار الفرنسية ضمن بعثة دراسية يحٌرة  .كما زار دكالن أكربية أخرل (إ٧تلًتا –
ركمانيا – االٖتاد السوفياٌب سابقان ) ،إٔب جانب عدد من الدكؿ العر بية (لبناف – سوريا – الكويت .)...كزار تركيا،
عاجلتو قبل أف يبدأ كتابتها،
كذلك ،ككاف عاقدان ى
لكن ا١تنية ى
العزـ على تأليف مسرحية شعرية عن فتح القسطنطينية ،ك ٌ
تكونت لديو فكرهتا حُت زيارتو إياىا عاـ ُٖٔٗ،
كما باغتتو قبل أف يينهي مسرحيتو الشعرية عن بلدتو حضرموت ،اليت ٌ

ٔ.

أطلق باكثٌر على هذه الدار التً اشتراها فً حضرموت "دار السالم" ،وظل محتفظا ً بمِلكٌتها ،حتى بعد مغادرته إٌاها ،رغم العُروض التً قدِّمت له لبٌعها  .وبعد وفاته

آلت تلك ا لدار إلى إخوانه األشقاء فً سوراباٌا الذٌن باعوها إلخوانهم غٌر األشقاء فً حضرموت  .وقد بقٌت الدار فً مِلكِهم إلى أن عرضها ،مؤخراًُ ،مال ّ ُكها للبٌع فً سوق
العقار ،فتدخل عد ٌد من مُحبًّ الراحل باكثٌر ،فً الٌمن وخارجه ،ورفعوا مُل َتمَسا ً للحكومة الٌمنٌة مناشدٌ َنه

ا لشرائها لتحوٌلها إلى متحف ومركز أدبً ٌحمل اسم األدٌب

الكبٌر علً أحمد باكثٌر .وقد نجحت تلك المساعً التً كان لرجل األعمال السعودي عبد هللا بقشان دو ٌر كبٌر فٌها.

ٕ.

المرجع نفـسه ،ص ٖٕٔ.
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كمكوثو فيها قرابة شهر ،كقد استوحى تصور ىذا العمل كموضوعتو األساس من أسطورة شاعر شعيب ٯتٍت اٝتيو ابن زامل .
تعلم لغات أخرل ،إٔب جانب ا١تبلكية كالعربية ،كالسيما الفرنسية كاإل٧تليزية .
كقد أتاحت لو زياراتو تلك ى
كبعد عقد كنصف من العمل ُب التدريس ،انتقل با كثَت ،عاـ ُٓٓٗ ،للعمل ُب كزارة الثقافة كاإلرشاد القومي
ا١تصرية لدل إحداثها ،كبالتحديد ُب مصلحة الفنوف ،كظل فيها إٔب حُت كفاتو  .ككاف يشتغل معوُ ،ب مكتب كاحد،

األديب العريب العا١تي ٧تيب ٤تفوظ  .إال أنو كاف ييشرؼ على ا١تسرح ،على حُت كاف يشرؼ زميليو ٧تيب على اؿ سينما .
ككاف رئيسهما ا١تباشر ،معان ،األديب ا١تعركؼ ٭تِت حقي  .كٓب يكن ىذا أكؿ تعارؼ بُت باكثَت ك٤تفوظ ،بل حصل ذلك
قبل سنو و
ات عديدة؛ إذ فازا مناصفةن ّتائزة السيدة قوت القلوب الدمرداشيةُ ،ب األدب ،عاـ ُْْٗ؛ ْتيث نا٢تا باكثَت
عن ركايتو األكٔب "سبلٌمة القس " ،كىي ركاية تارٮتية الطابىع ،على حُت حازىا ٧تيب ٤تفوظ عن ركايتو الثانية "رادكبيس"،

تفرغ؛
خبلؿ مرحلة عملو ُّذا القطاع الوزارم على
كىي كذلك ركاية تارٮتية تستلهم تاريخ مصر القدٙب  .كحصل ى
منحيت ُّ
ٍ
أكال٫تا امتدت من ُُٔٗ إٔب ُّٔٗ ،أ٧تز خبل٢تا ملحمتو الدرامية الكربل ع ف ا٠تليفة عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل
ي
عنو ،بدءان من توليو ا٠تبلفة إٔب حُت مقتلوُ ،ب تسعة عشر جزءان ح ٍّولت إٔب مسلسل ً
تلفزيو٘ب فاقت حلىقاتو ا١تائة  .كقد
ي
عي َّد بذلك أكؿ ىم ٍن كتب ا١تلحمة ا١تسرحية ُب األدب العريب ،كعي ٌدت ملحمتو تلك ثا٘ب أطوؿ عمل درامي ُب تاريخ
ا١تسرح العا١تي بعد مسرحية "اٟتكاـ" للكاتب اإل٧تليزم طوماس ىاردم  .كما عي ٌد باكثَت أكؿ أديب عريب ٭تصل على
منحة تفرغ ُب مصر  .كحظي ٔتنحة تفرغ ثانية أ٧تز خبل٢تا ثبلثيتو ا١تسرحية عن الغزك النابيليو٘ب ١تصر (الدكدة كالثعباف –
ً
اآلخراف بعد كفاتو  .كيعد باكثَتُّ ،ذا
أحبلـ نابليوف – مأساة زينب )؛ طيبع جزؤىا األ كؿ ُب حياة يمبدعها ،كاٞتزآف ى
نظَت ما فعلو صديقو ٧تيب ٤تفوظ صاحب الثبلثية الركائية ا١تعركفة
العمل ،أكؿ عريب يؤلف ثبلثية مسرحية ،ى
الس ٌكرية).
القصرين – قصر الشوؽ – ُّ

(بُت

كدفن ٔتدافن
كفارؽ باكثَت اٟتياة بالقاىرة ،إثر نوبة قلبية ،يو ـ َُ نونرب ُٗٔٗ ،عن عمر يقارب الستُت سنة ،ي
ى
اإلماـ الشافعي ُب مقربة عائلة زكجتو ا١تصرية  .ككانت آخر صيحاتو ،كما يذكر ا١تهتموف بسَتة حياتو" ،لقد ذْتو٘ب "ُ ،ب

إشارة إٔب أعدائو الذين حاربوه ،كضايقوه ،كحاصركه ،كسعوا ،بكل الوسائل ،إٔب تشويو يٝتعتو ،الس ٯتا كأهنم كانوا فئة
نافذة ُب الصحف كاإلعبلـ على اختبلؼ أشكالو ،كُب و
عديد من ا١تيادين الثقافية ٔتصر ،ككانت مدعومة من ٚتاؿ عبد
إسبلمستاف "،
الناصر ك"بلطجيتػ"ػو .ككاف أكلئك األعداءي ،كأغلبهم من الشيوعيُت ،يستهزئوف بو ،كينادكنو ساخرين "علي
ٍ
تلصق بشخصيتو كبأدبو صفة "اإلسبلمية" .كطا١تا ىس ٌخر قلمو للوقوؼ ُب كجو ا١ت ٌد
كبَت اعتزازه بأ ٍف ى
كٓب يكن ٌ
ا١تدعو يٮتفم ى

الشيوعي الذم كاف جارفان ُب ا٠تمسينيات كالستينيات ُب يج ٌل أ٨تاء العآب العريب؛ كما ُب ركايتو
يح ٍّولت إٔب ٘تثيلية إذاعية.

"الثائر األٛتر " اليت

لقد كانت حياة باكثير حافلة بالعطاء الفكرم كاألديب؛ ذلك بأنو خلٌف لنا ٣تموعة كبَتة من النصوص اإلبداعية
مساره األديب بنظٍم األشعار ،قبل أف
كاألدبية اليت ٌ
لكن ى
توزعت بُت ا١تسرحية كالركاية كالشعر كغَتىا  .ك ٌ
ا١تبلحظ أنو بدأ ى
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عرؼ بػ "ا١تسرح اؿشعرم " ،ككتب أيضان ا١تسرحية النثرية كالركاية كالدراسات كا١تقاالت
ينتقل إٔب ربٍطها با١تسرح ُب إطار ما يي ى
اَّاؿ األديب الذم برع
بنوعيو ،شكل ى
األدبية ،عبلكة على ترٚتة نصوص من لغات أجنبية كاف ي٬تيدىا  .بيد أف ا١تسرحٍ ،
فيو الرجل ،ك٘تيٌز ،كأبدع فيو أكثر أعمالو على ٨تو ما سنرل ُب ا١تبحث ا١توإب .
تعود عالقة باكثَت بالقصيدة إٔب كقت مبكر من حياتو؛ ْتيث قرأ ،كحفظ ،أشعاران عديدة لكثَت من كبار شعراء

أساليب ،ككاف سريع البديهة ،يقوؿ الشعر سجيٌةن بعيدان عن أم تكلف أك
العربية القدامى كا١ت ى
حدثُت ،كتأثر ُّا معا٘بى ك ى
ي
ابن ثبلث ع ٍشرة سنة ،ككاف غرض الرثاء أكؿ ٣تاؿ احتضن إبداعو الشعرم؛ ذلك بأف أقدـ
كىو
الشعر،
٘تحل .كقد نظم
ُّ
ي
٧تم باكثَت ُب
قصائده كانت ُب رثاء زكجة أبيو خد٬تة بنت عمر بن ٤تمد مهدمي (تُِّٗ) .ككاف طبيعيان أف يربز ي
و
تتفجر ينابيع
مضمار القصيدة أكالن العتبارات ذكرىا الباحث السعودم ٤تمد أبو بكر ٛتيد ُب قولو  " :كاف طبيعيان أف ٌ
الشعر ُب نفس الفىت علي أٛتد باكثَت ُب سن الثالثة ع ٍشرة من عمره  .فقد كاف الشعر ُب أسرتو مَتاثان ،ككانت البًيئة
خَت ما ٕتود بو
العربية ا٠تالصة ُب حضرموت ٓب تىعرؼ – ُب ذلك الوقت – من فنوف األدب غَت الشعر ييبدع فيو األدباء ى
كيصوركف ُبق قضاياىم كقضايا ٣تتمعهم ،كمن خبللو يأ١توف كيأملوف كيرٝتوف أحبلمهم  ُ".كإٔب جانب الرثاء
قر ي
ائحهمٌ ،

قصائد ُب أغراض كموضوعات أخرل؛
الذم استأثر بكثَت من قصائد الشاعر (رثاء األقارب – رثاء األصدقاء ،)...نظم
ى
عيشُت  .كلعل من أٚتل نصوصو الشعرية عينيتو اليت رثى ُّا أباه (ٕٗ
كاٟتب ،كالوصف ،كالتعبَت عن الواقع كالعصر ا١تى ٍ
بيتان) ،عاـ ُِٔٗ ،كمطلعيها[ :من الكامل التاـ]
أبوؾ أمػسى ر ً
احػبلن يم ٍستى ٍػوًد ىعا
األد يم ىػعا
ىعبىػثان يٖتا ًك يؿ أ ٍف تى يك َّ
ػف ٍ
ك ى ٍى
ر فيها إنتاجاتو األدبية
كقد ترؾ باكثَت أشعاران عدة٥ ،تطوطة أك متناثرة على صفحات الصحف اليت كاف ينش
باستمرار ،كٓب ي ً
أم ديواف أك ٣تموع شعرم ،بل ٖتقق ذلك بعد كفاتو على يد بعض األدباء األكفياء
صد ٍر ،طواؿ حياتوَّ ،
ي
األكؿ "أزىار الرىب ُب أشعار
ا١تحبٌُت لباكثَت ،كُب طليعتهم ٤تمد أبو بكر ٛتيد الذم أصدر ،عاـ ُٕٖٗ ،ديوا ىف باكثَت ى
ي
الصبا".

كفاٖتي عهد
كإذا كانت الكثرة الكاثرة من نقادنا ٕتعل السياب كنازكان رائد ًم التجديد ُب الشعر العريب اٟتديث،
ٍ
كسبقو إٔب كتابة الشعر اٟتر،
القصيدة اٟترة ُب مشهدنا الثقاُب ،فإف ٙتة آخرين يدافعوف عن ريادة باكثَت ُب ىذا الصددٍ ،
ا١ترسل ا١تنطلًق عاـ ُّٔٗ ،قبل
أك "الشعر ا١تيٍر ىسل " على حد تعبَته ،كذلك بًتٚتتو مسرحية "ركميو كجولييت " بالشعر ى
أف يكتب بدر شاكر السياب قصيدتو "ىل كاف يحبٌان؟ " بعشر سنوات ،كقبل أف تكتب نازؾ ا١تبلئكة "الكولَتا" بأزيد من
عشر سنوات! كقد استفاد باكثَت من ٕتربتو األكٔب ىذه ُب ىذا النوع من الكتابة ا لشعرية ليؤلف ،عاـ ُّٖٗ ،مسرحية
ْتر
بالشعر ا١ترسل ،كىي مسرحيتو ا١تستوحاة من التاريخ الفرعو٘ب ،كا١توسومة بػ "إخناتوف كنفرتييت " ،كقد اختار ٢تا كزنان ى
ٔ.

محمد أبو بكر حمٌد" :علً أحمد باكثٌر :النشأة األدبٌة فً حضرموت" ،م.س ،ص .ٔ9
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بسبق باكثَت إٔب كتابة الشعر اٟترُ ،ب ثبلثينيات القرف العشرين ،عبد اهلل الطنطاكم ُب مقالو "مع ركاد
أقر ٍ
ا١تتدارؾ .ك٦تٌن ٌ
الشعر اٟتر " ،الذم نشره ُب ٣تلة "اآلداب" البَتكتيةُ ،ب شتنرب ُٗٔٗ ،كأكد رأيىو ىذا ُب مقاؿ آخر نشره ُب العدد
اٟتادم كالثبلثُت من ٣تلة "األدب اإلسبلمي " ،بعنواف "١تاذا يتجاىل الدكتور يوسف ًعز الدين ريادة باكثَت للشعر
صاحب تلك الريادة ،زاعمان أف ٚتيل صدقي
بالرد على ىذا الناقد الذم نفى أ ٍف يكوف باكثَت
خصو ٌ
اٟتديث؟" ،كقد ٌ
ى
الع يركضي ،مع التخلص من القافية ا١توحدة ،كذلك اعتمادان على
الزىاكم ي
أكؿ ىمن نظم الشعر اٞتديد الذم احتفظ بالوزف ى
ما نشره ُب ديوانو ا١تطبوع ٔتصر عاـ ُِْٗ ،قبل أف يصلها باكثَت بسنو و
ات ،كعل ل قصيدةو لو ،بلغت أبياهتا الستُت،
نشرىا ُب ديوانو "الكلم ا١تنظوـ " عاـ ُِّّىػ .كمنهم ،كذلكً ،عٌز الدين إٝتاعيل ُب مقالو "مسرح باكثَت الشعرم "،

ا١تنشور ُب ٣تلة "ا١تسرح" القاىريةُ ،ب أبريل َُٕٗ .كنذير العظمة ُب دراستو النقدية ،اليت صدرت عن نادم يج ٌدة
األديب اؿثقاُب ،عاـ ُٖٖٗ ،بعنواف "مدخل إٔب الشعر العريب اٟتديث " .كعبد العزيز ا١تقاّب ُب كتابو الذم ٍأكىمأنا إليو ُب
توطئة ىذه ا١تقالة ،كعبد اٟتكيم الزبيدم ُب و
عدد من دراساتو عن باكثَت ا١تنشورة كرقيان أك رقميان  .كاٟتق أف ىذه الريادة
ً
و
كشهادات فرساف الشعر اٟتر ،كذلك ُب مقدمتو للطبعة الثانية من
ملموسة
كدعم رأيو بأدلة
نفسوٌ ،
أ ٌك ىدىا باكثَت ي
مسرحيتو "إخناتوف كنفرتييت " ،اليت صدرت عاـ ُٕٔٗ؛ حيث قاؿ  " :ىذه مسرحية "إخناتوف كنفرتييت " أعود إليها بعد
اليوـ للقراء العرب كم ا ىخرجت للناس ُب طبعتها األكٔب
تسعة كعشرين عامان منذ عايشتيها ككتبتها سنة ُّٖٗ ،فأقدمها ى
 .إذ
كمغتبطان لًما أصابت من حظ عظيم
سنة َُْٗ .أقدمها يمنتشيان ٦تٌا ي
أجد ُب سطورىا من أنفاس شبايب األكؿ ،ي
األـ فيما شاع اليوـ تسميتو
صارت نقطة انقبلب ُب تاريخ الشعر العريب اٟتديث كلٌو  .فقد قيدر ٢تا أف تكوف التجربة َّ
أٝتيتيو أنا قدٯتان الشعر ا١ترسل ا١تنطلق ٕ ..تربة انطلقت ُب منيل الركضة على ضفاؼ النيل
بالشعر اٟتر أك الشعر التفعيلي ،ك ٍ
أكؿ ما ظهر ُب العراؽ لدل الشاعرين اَّدٍّديٍن الكبَتين بدر شاكر السياب كنازؾ ا١تبلئكة بعد
صداىا ى
بالقاىرةٍ ،ب ظهر ى

أعتز بو من الذكريات أف
انطبلقها ى
بعشرة أعواـ ٍ .ب ما لبث أ ٍف شاع ىذا الشعر اٞتديد ُب العآب العريب كلو  .كإف ٦تٌا ٌ
كبَت إعجابو ُّذه
أديب العربية الكبَت األستاذ إسعاؼ النشاشييب ،رٛتو اهلل ،كاف ال يىلقا٘ب ُب القاىرة إال أبٍدل ٕب ى
قلبو ،فنظم قصيدة على ًمنوالو  .كأف الشاعر
مس كتران ُب
ا١تسرحية ،كح ٌدثٍت أف ىذا ٍ
الضرب اٞتديد من الشعر قد ٌ
السب ىق ُب كلمات اإلىداء اليت كاف ٮتطُّها على كتبو ا١تهداة ٕب  .كما أذكر ىذا
السياب ،رٛتو اهلل ،كاف يذكر ٕب ىذا ٍ
ي
ُ
ً
لكن للحقيقة كالتاريخ .فقد شاع بُت النقاد خلط كبَت ُب ىذه القضية ".
يمفاخران – يعلم اهلل – ك ٍ

كخلف باكثَت ُ ،ب فن الركاية ،سبعة نصوص يطغى على معظمها البيعد التارٮتي ،كلعل أشهرىا ثبلثة ىي  " :سبلٌمة
اإسبلماه" اليت فازت ،عاـ
القس" اليت حاز ُّا جائزة أدبية مرموقة مناصفةن مع ٧تيب ٤تفوظ كما ذكرنا سابقان ،ك
"ك ٍ
يسها لطبلب الثانوية ُب مصر عاـ ُٔٔٗ ،كقد ص ٌدرىا بنص قرآ٘ب ذم
ُّْٓٗ ،تائزة كزارة ا١تعارؼ ا١تصرية ،كقيػٍّرر تدر ي
ٔ.

علً أحمد باكثٌر :إخناتون ونفرتٌتً ،تق :إبراهٌم عبد القادر المازنً ،دار مصر للطباعة ،ط ،ٔ9ٙ7 ،ٕ.ص ص ٘.ٙ-
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كترؾ متاع الدنيا ،كاإلقباؿ على ما عند اهلل عز كجل .
صلة يكثقى ٔتحتواىا ا١تينطوم على دعوة إٔب اٞتهاد ُب سبيل اهللٍ ،
توجهو اإلسبلمي ُب
كالركاية الثالثة ىي "الثائر األٛتر" (ُْٖٗ) اليت عارض فيها ،بشدة ،الفكرة الشيوعية  .كقد سبٌب لو ُّ
أشرنا إٔب بعضها ُب موضع سابق
الكتابة الركائية ،كغَتىا ،عدة مشاكل ،كالسيما ُب العشر سنوات األخَتة من حياتوٍ ،
من ىذه الدراسة.
كالواقع أف اَّاؿ األديب الذم ٘تيٌز فيو باكثَت ،كترؾ فيو بصمات بارزة ،ىو ا١تسرح عامة ،كا١تسرح الشعرم خاصة .
سنفصل الكبلـ فيو الحقان .
كه ذا األمر
ٌ

فحسب ،بل كاف لو
إسهاـ ُب ٣تاالت أخرل غَت اإلبداع  .فقد أصدر ،عاـ ُٖٓٗ ،كتابان
كٓب يكن باكثَت مبدعان
ه
ي
نظريان ُب ا١تسرحٚ ،تع فيو احملاضرات اليت كاف ييلقيها على طلبة ا١تعهد العإب التابع للجامعة العربية بالقاىرة ،عٍنػ ىونىو
بػ"٤تاضرات ُب فن ا١تسرحية من خبلؿ ٕتاريب الشخصية " .كألف سنة ُٗٓٗ تصنيفان يذ ٌكرنا بكتب االختيارات الشعرية

ا١تفضل الضيب كاألصمعي كأبو ٘تاـ الطائي كآخركف ،عنوانيو "ا١تختار من الشعر اٟتديث "،
اليت اشتهر ُّا ُب تراثنا النقدم ٌ
ض َّمنىو أشعاران لواحد كثبلثُت شاعران ،بينهم شاعرة كاحدة من مصر ،ىي جليلة فؤاد رضا ،ينحدركف من عدة دكؿ عربية
ى
(مصر – اليمن – سوريا ،)...كمهد لو ٔتقدمة مركزة  .كباستثناء و
ٜتسة من نصوص الكتاب ا١تنظومة ىكفق طريقة الشعر
ٌ

مصوعي ،فإف باقي قصائده كبلس يكية عمودية  .كٓب يقتصر دكر
التفعيلي ،للشاعرين السورم نزار قبا٘ب كاليمٍت العزم ٌ
َّ
عمدُ ،ب كثَت من األحايُت ،إٔب تقوٙب ما ُّا من
باكثَتُ ،ب ىذا ا١تؤلف ،على اختيار النصوص الشعرية كترتيبها ،بل إنو ى
العركضية  .كحقق ديواف الشاعر ا١تصرم صاّب علي الشرنويب ،كألف كتابان عن أدب
اعوجاج ،كتصحيح ىفواهتا اللغوية ك ى
أٝتاه "حملات ُب األدب الركما٘ب اٟتديث".
ركمانيا اليت زارىا ،كمكث فيها مدة من الزمنٍ ،
كرس باكثَت أغلب إبداعاتو ككتاباتو ٠تدمة قضايا أمتو ،كالدفاع عنها ،كحثها على النهضة كالتنمية ،دكف أف
كقد ٌ

يغفل عن االلتفات إٔب عصره ا١تعيش كٖت ٌدياتو  .فػ"أدبيو – ُب الشعر كالنثر ،ـ طبوعان ك٥تطوطان ،كالذم يزيد على َٕ عمبلن
ى
للمنافىحة عن أمتو كعن قضاياىا كتراثها كلغتها ،بل كاف كاحدان من أعبلمها البارزين ُب كقت
– يعد يمعادالن موضوعيان ي
ٍّ
مبكر من القرف العشرين  ...ككذلك مثل أدبيو ،ب ٍلو حياتو ،اٟتداثة الفكرية األدبية اٟتضارية بتجلياهتا الفن ية كاالجتماعية
كالدينية ،إذ شرع يأخذ ٣تتمعو شيئان فشيئان إٔب النهوض كاالبتكار دكف أف يينتزع منو كاقعو كحاضره ،أك أف يتخلى عن
ُ
ركحو األصيلة".

كيتضح ١تتصفٍّح ىذا اإلنتاج ٘تيزه ُب كثَت من اٞتوانب ،كأصالتو كقيمتو الكبَتة ٦ .تا جعل عددان من متونو تناؿ جوائز
آخرىا كساـ
ليت مصر كاليمن اعًتافان ٔتا ق ٌدـ من أعماؿ متميزة ،كاف ي
رُبعة ُب مصر كخارجها  .كناؿ ٍأكٝتة راقية من دك ٍ
االستحقاؽ ُب اآلداب كالفنوف الذم ٍأىدم إليو ،بعد ٦تاتو ،سنة ُٖٗٗ ،من قبل الرئيس اليمٍت علي عبد اهلل صاّب .
ٔ.

حسٌن جمعة :الرؤى الحضارٌة فً أدب باكثٌر وحٌاته ،مجلة "الموقف األدبً" ،اتحاد الكتاب العرب بدمشق ،ع ،ٗ7ٕ/ٗ7ٔ.سٌ ،ٗٓ.ولٌو /أغسطس ٕٓٔٓ ،ص .9
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كتيرٚتت بعض أعمالو األدبية إٔب لغات أجنيب ة ،كالسيما اإل٧تليزية كالفرنسية  .كما نيقلت بعض ركاياتو إٔب شاشة
كحولت بعض مسرحياتو إٔب عيركض يرٍكحيٌة .
السينما ،ي
ٕ -علي أحمد با ثير عالمةٌ بارزة في المسرح الشعري العربي :
لقد تب ٌدل لنا ٦تٌا تقدَّـ أف باكثَت كاف كاحدان من أعمدة األدب العريب اٟتديث ،كإف قلت يشهرتو قياسان إٔب بعض
معاصريو؛ ألنو كاف ييؤثًر االبتعاد عن األضواء ،كيتحاشى اٟتديث "األنا٘ب" عن نفسو ،دكف أف نيغفل أثر تلك اٟتمبلت

لكن الثابت ،حقا ،أف أبرز حقل أديب برع فيو باكثَت ،كعيرؼ بوفرة إنتاجو
ا١تسعورة اليت يشنت ضده ُب أكاخر حياتو  .ك ٌ
أخص  .فقد خلف الرجل أزيد من
فيو ،ىو ا١تسرح عمومان ،كا١تسرح الشعرم خصوصان ،كا١تسرح الشعرم اإلسبلمي بصفة ٌ
 :الفرعوف ا١توعود
تًتجح ما بُت ا١تنشورة كا١تخطوطة؛ منها
ٜتس كثبلثُت مسرحية نثرية متنوعة ،مضمونيان كشكليانٌ ،
(ُْٓٗ) – عمر ا١تختار (ُْٖٗ) – دار ابن لقماف (َُٔٗ) – ىكذا لقي اهلل عمر (ُْٔٗ) – حرب البى يسوس

(صدرت عاـ َُٗٗ) .كترؾ عشرات من ا١تسرحيات الشعرية على اختبلؼ أحجامها كمضامينها كإتاىاهتا  .ككاف
يغلب عليها الطابع اإلسبلمي ،مثلما غلب على كثَت من أعمالو األخرل غَت الدرامية؛ األمر الذم جعلو رائدان ُب ا١تسرح
اإلسبلمي عامة؛ كما أكد ا١ترحوـ ٧تيب الكيبل٘ب حُت ذىب إٔب "أف باكثَت مدرسة متميزة ُب معظم إنتاجو ا١تسرحي،
بعد من التحليل كالدراسة "ُ!
ٖتمل الطابع اإلسبلمي ،كىي مدرسةه ٓب تأخذ حقها ي
كتب باكثَت ا١تسرحية الشعريةُ ،ب اٟتجاز ،بعد اطبلعو على مسرح شوقي الشعرم ،كتأثره بو ،علمان بأنو يعد رائد
ىذا النوع من األدب ا١تسرحي ُب أدبنا ِ ،كبعد اىتدائو إٔب أ٫تية اٞتمع بُت الدراما كالشعر ُب التعبَت؛ على ٍ٨تو ما فعل
ركاد ا١تسرح منذ أقدـ العصور  .فبُت ا١تسرح كالشعر عبلقة متبلزمة عضوية عرب التاريخ؛ ذلك بأف "أكٔب اٟتوارات ُب
لنقل كانت شعران
ا١تسرح كانت شعران ،كأكٔب القصائد اليت يخطت على الصفائح أك اللوترغيات كانت دراما شعرية ،أك ٍ

برؤيا درامية – تراجيدية .كبالرغم من أف ا١تسرح نشأ ُب ا١تعبد الديٍت كاألسطورة ،إال أف الشعر كاف ركيزتو الًتاجيدية "،
كما لدل األغارقة كقدماء ا١تصريُت  .كقد استمر ا١تسرح ييقدَّـ بتلك الطريقة التعبَتية إٔب حدكد القرف الثامن عشر حيث
بدأنا نرل مسرحيات تيكتب نثران ُب أكربا ،كالسيما الكوميديات ،كلعل مسرحية "تاجر لندف " للمسرحي اإل٧تليزم جورج
ليلو ،ا١تؤلفة عاـ ُُّٕ ،أف تكوف أكؿ ـ سرحية نثرية ُب األدب األكريب كلو  .كقد كاصل ىذا الصنف الدرامي انتشاره

ّ

كفرض
ُب أكربا ،كأخذ
يتقول مع توإب األياـ ،فظهر مسرحيوف يكثر م ٌكنوا ٢تذا الصنف من الوقوؼ على ٍ
قدميوٍ ،
حضوره ٌ
ي
النرك٬تي ىنريك إبسن الذم ابتدأ حياتو ا١تسرحية بكتابة الدراما
ذاتو ضمن خارطة األدب األكريب اٟتديث؛ منهم األديب ٍ
نجٌب الكٌالنً :حول المسرح اإلسالمً ،مؤسسة الرسالة ،ط ،ٔ987 ،ٕ.ص .47

ٔ .
ٕ من تقدٌم أحمد زكً لمسرحٌة أحمد شوقً "السِّ ّ
ت هُدى" ،دار الكتاب العربً ،بٌروت ،د.ت ،ص ٖ.
.
ٖ فاضل سودانً :الشعر والمسرح ،مجلة "طنجة األدبٌة" ،المغرب ،عٌ ،ٖٙ.ولٌوز /غشت ٕٔٔٓ ،ص ٔٔ.
.
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ُُٕٖ ،حُت ألف مسرحيتو التارٮتية "اإلمرباطور اٞتليلي "،
ٖتوؿ إٔب ا١تسرح النثرم ،عاـ
الشعريةٍ ،ب ىس ٍرعاف ما َّ
.
الفن كاَّتمع
"انسجامان منو مع العصر الذم يعيش فيو ،ككاف عليو أف ى
يتفاعل معو كأم فنٌاف أصيل لو رسالتيو يٕت ىاه ٌ
ٖتوؿ عن ا١تسرحية الشعرية إٔب النثرية ،فقد ظلت شاعريتو
كآبالحظة اٞتديرة بالذكر ،ىنا ،أف إبسن ،كإ ٍف كاف قد ٌ
ُ
٣تمل ا١تسرحيات ا١تتأخرة اليت كتبها فيما بعد ".
كقصائده ا١تعركفة تؤثر ،بشكل كاضح ،على ى
إف ا١تسرح الشعرم ٓب ً
ٮتتف ُب أكربا خبلؿ القركف اليت تلت القرف الثامن عشر ،على الرغم من االكتساح البلفت
األكثر انسجامان مع التيار الواقعي الذم ساد األدب األكريب
للنظر الذم حققو ا١تسرح النثرم بوصفو الشكل الدرامي
ى
و
كقتئذ .بل إنو ظل حاضران جنبان إٔب و
كسجلت عودتو القوية إٔب الظهور مع أحد فرساف األ دب
جنب مع الدراما النثرية ،ي
األكريب اٟتديث ،كىو اإل٧تليزم إليوتُ ،ب القرف العشرين ،الذم كتب ٚتلة من النصوص ا١تسرحية الشعرية حققت
مسرحيتيو "حفل الكوكتيل " ك"الكاتب ا١تؤ٘تن " .يقوؿ
٧تاحان ملحوظان بدءان ٔتسرحيتو "جرٯتة قتل ُب الكاتً ٍدرائية " إٔب
ٍ
اليوـ فإ٪تا ٬تب أف
الباحث العراقي عبد الستار جواد عن دكر إؿ يوت ُب ىذا اإلطار  " :إذا ما ذكرت ا١تسرحية الشعرية ى
اىتماـ إليوت بالدراما
أسدل إليها ٍ
حامل راية عودهتا ،كالذم ٍ
مزىوة بو  .ك ي
يطوؽ عنقها ٌ
فضبلن ما زاؿ ٌ
ييذكر معها إليوت ي
نابع من االٕتاه التطبيقي عنده؛ ذلك أنو ٓب يكتف بأ ٍف يكوف شاعران ًغنائيان من الطراز األكؿ ،كإ٪تا أراد أف يوظف
الشعرية ه
ىذه الطاقة الشعرية ا١تبدعة لصاّب ا١تسرح  ِ".كال مناص من أف نذكر مع إليوتُ ،ب ىذا ا١تساؽ ،اسم مسرحي آخر كاف
لو إسهامو الوافر ُب ا١تسرح الشعرم حديثان ،ىو كرستوفر فرام .

إف العودة القوية للدراما الشعرية إٔب الظهور ُب مضمار األدب اٟتديث جعلت أحد أدبائنا ا١تعاصرين ا١تعركفُت،
ّ
لكن شيئان
كىو صبلح عبد الصبور ،يتنبٌأ بأف ا١تسرحُ ،ب أغلب الظن ،سيعود شعريان كما بدأ لدل قدماء اليونانيُت  .ك ٌ

من ذلك ٓب يتحقق إٔب يوـ الناس ىذا ! إذ ما زاؿ النثر ىو قالب التعبَت األثَت لدل كتاب الدر اما .كلئلشارة ،فلصبلح
ٕتارب ُب ا١تسرح الشعرم ،استهلٌها ٔتسرحيتو "مأساة اٟتبلج " اليت ألفها ،عاـ ُْٔٗ ،متأثران ٔتسرحية
بع ى
عبد الصبور أر ي
إليوت الشهَتة "جرٯتة قتل ُب الكاتدرائية".
كقد كانت البًيئة الثقافية العربية إحدل البيئات اليت تلقفت ٕتربة ا١تسرح الشعرم ُب كقت متأخر٤ ،تا ًكلةن تقدٙبى ٪تاذج
طرؽ مواضيع أخرل اجتماعية كغَتىا
درامية ُب ىذا االٕتاه تستوحي التاريخ باألساس ،قبل أف تتحوؿ إٔب ٍ

 .كٓب يكن

صبلح عبد الصبور مدشٍّن ىذه التجربة ُب تربة األدب العريب اٟتديث ،بل سبقو إٔب ذلك آخركف ،بل تق ٌدمهم ٚتيعان،
كحاز قصب السبق إٔب تأليف ا١تسرحية العربية الشعرية أمَت الشعراء أٛتد شوقي (تُِّٗ) الذم كتب سبع مسرحيات
عبد الستار جواد :فً المسرح الشعري ،سلسلة "الموسوعة الصغٌرة" ،وزارة الثقافة واإلعالم العراقٌة ،ع ،ٔ979 ،ٗ9.ص ٖٗ ،بتصرف.

ٔ.
ٕ نفســه ،ص ٖٗ.
.
ٖ نقالً عن كتاب "قصائد فً الذاكرة  :قراءات استِعادٌة لنصوص شعرٌة " لحاتم الصگر ،من منشورات مجلة
.

"دبً الثقافٌة " ،كتاب ٕ٘  ،دار الصدى للصحافة والنشر

والتوزٌعُ ،دبًَ ،ط ،ٔ.أغسطس ٕٔٔٓ ،ص ٔ٘ٔ.
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قمبيز – علي بك الكبَت – عنًتة – ٣تنوف ليلى – البخيلة – الست ىدل  .ك"ليس ٙتة
شعرية ،ىي :مصرع كليوباترا – ٍ
و
اضيعها من
شاعر غنائي كبَت أراد أف يوظف طاقتو الشعرية ُب عدد من ا١تسرحيات اليت استقى مو ى
أدٗب شك ُب أف شوقي ه
كم ٍن جاء
حوادث التاريخ ،شأنو ُب ذلك شأف بقية ا١تؤلفُت الدراميُت ابتداءن من ا١تسرح اليونا٘ب ،كانتهاءن بتجارب إليوت ى

األديبُت ا١تذكورين ،كتب ا١تسرحية الشعريةى ُب أدبنا اٟتديث كا١تعاصر آخركف؛
بعده من يكتاب ا١تسرح  ُ".كإٔب جانب
ٍ
منهم علي أٛتد باكثَت ،كعبد الرٛتن الشرقاكم ،كمعُت بسيسو ،ك٤تمد الفيتورم ،كعزيز أباظة ،كغازم ٥تتار طليمات،
ا١تبلحظ أف كثَتين منهم قد تأثركا ٔتسرح إليوت مضمونان كشكبلن  .كسنركز كبلمنا فيما يأٌب على
كأٛتد أبو شاكر  .كمن ى
مسرح باكثَت الشعرم بالتح ديد .
اقًتف اسم باكثَت ،لدل دا ًرًسي أدبوُّ ،ذا اللوف الدرامي أكثر من اقًتانو بغَته من ميادين األدب اليت خاض
ك٨توىا ،كإف كاف أغلبها
ات من ا١تسرحيات الشعرية التارٮتية كالغنائية كالسياسية كاالجتماعية ٍ
غمارىا .كُب ريربتواره العشر ي
ى
قصَتان .فمن نصوصو الدرامية اليت نالت شهرة كاضحة مسرحيتو "إخناتوف كنفرتييت " اليت كتبها أكاخر ثبلثينيات القرف
ا١تاضي ،بالشعر ا١ترسل ا١تنطلقُ ،ب و
كقت كاف أبناء مصر منقسمُت ،فيما ٮتص عبلقتهم بًتاثهم كبالعركبة كاإلسبلـ ،إٔب
فريقُت متعارضُت؛ أحد٫تا كاف يرل أف ا١تصريُت سليلو الفراعنة ،لذا ينبغي ٢تم االىتماـ بًتاثهم الفرعو٘ب كإحيائو ،كقطٍع
أم صلة ٢تم بالعرب كا١تسلمُت ! على حُت ذىب الثا٘ب إٔب أف أبناء أرض الكنانة ،كإف كاف الفراعنة أجدادىم األقدمُت،
صرة ا إلسبلـ كالعركبة ،كقطٍع
رحبوا بالفاٖتُت ،كقبًلوا الدين اٞتديد؛ لذا عليهم ني ٍ
قد ٌ
كتعربوا منذ أف ٌ
أعزىم اهلل باإلسبلـٌ ،
كسطان من الدعوتُت؛
عبلقتهم بالفراعنة ! كقد ألفى باكثَت رأيي الفريقُت ٍّ
متطر ٍفُت معان ،فوقفُ ،ب مسرحيتو ىذه ،موقفان ى
اٞتمع بُت األمرين على ٨تو مقبوؿ ،كعدـ إقصاء أم منهما ،مؤكدان أف التاريخ الفرعو٘ب ينطوم على
بأ ٍف دعا ا١تصريُت إٔب ٍ
إ٬تابية ٯتيٍكنهم األخذ ُّا ،دكف التفريط ُب العركبة كاإلسبلـ ُب اآلف ً
و
نفسو ِ .كالعارفوف بتاريخ مصر الفرعو٘ب
ب
جواف ى
ا١تؤرخوف ،كاف نقطة يمضيئة ُب ذلك
يدركوف ،ببل شك ،أف إخناتوف؛ زكج نفرتييت اليت كانت آية ُب اٞتىماؿ ،كما يذكر ٍّ

التاريخ؛ إذ إنو الفرعوف الوحيد الذم كقف موقف الرفض من مسألة تعدد اآل٢تة ،كدعا – با١تقابل – إٔب توحيد ا١تعبود .
ى
كقد حصل باكثَتٔ ،تسرحيتو ىذه الواقعة ُب ٜتسة مناظر عناكينيها ىي  :ا١تؤامرة – البعث – اإلٯتاف – ُب مدينة األفق –
يتُت
االحتضار ،على جائزة ا١تباراة األدبية القومية ٔتصر ،عاـ َُْٗ .كٕترم أحد اثها ُب
مدينيت طيبة كأخيتانوف ا١تصر ٍ
ٍ
يقتُت ،كُب القرف ُْ ؽ.ـ .كقد خلف باكثَت أكثر من عشر مسرحيات تارٮتية طويلة ،عبلكة على ملحمة عمر
العر ٍ

(ض) اليت ذكرناىا سابقان ،كعشرات من ا١تسرحيات التارٮتية القصَتة ،ذات الفصل الواحد ،اليت كاف ينشرىا ُب الدكريات
كالصيحف ا١تصرية كغَتىا ،مثل جريدة "اإلخواف ا١تسلموف" اليومية اليت استمرت عامُت فقط ،بسبب ا١تضايقات كالعراقيل
ي
مؤسسها حسن البنٌا الذم اغتيل ُب فرباير ُْٗٗ .كقد أصدر
توضع ُب طريقها ،كالضغوط اليت تعرض إليها
اليت كانت ى
ي
عبد الستار جواد :فً المسرح الشعري ،ص .8ٙ

ٔ.
ٕ عبد الحكٌم الزبٌدي :علً أحمد باكثٌر ،من منشورات مجلة "الرافد" ،عٌ ،ٙ.ونٌو ٕٓٔٓ ،ص ص ٕٔٓ -ٔٔ9
.
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ضمت كلٌّ منهما سبعة نصوص٫ ،تا "من فوؽ سبع ٝتاكات " ،ك "ىكذا لقي
من ىذه ا١تسرحياتُ ،ب حياتو٣ ،تموعتُت ٌ
يستوح تاريخ بلداف أخرل
اهلل عمر" .كإف تركيز باكثَت ُب مسرحو الشعرم التارٮتي على مصر كماضيها ليس معناه أنو ٓب
ً
ربطتو ُّا صبلت ،بل كج ٍدناهُ ،ب بعض مسرحياتو ،يستلهم أحداث تاريخ مسقط رأسو ككطنو األـ كغَتىم ا؛ كما ُب

صور فيها نضاؿ الشعب األندكنيسي ضد االستعمار ا٢تولندم كاليابا٘ب ،كترجم ُب
مسرحيتو "عودة الفردكس " اليت ٌ
ختامها النشيد القومي األندكنيسي ،الذم ألفو شاعر أندكنيسيا الكبَت سوبرا٘تاف ،إٔب اللغة العربيةٖ ،تت عنواف "نشيد
أندكنيسيا الكربل".
ً
لسطينية ًبق ٍس وط كافر من مسرحياتو ،سواء الشعرية أك النثرية ،الطويلة أك القصَتة ،قبل كقوع
ٌ
كخص باكثَت ا لقضية الف ٍ
النكبة أك بعدىا؛ ألهنا كانت ٕترم منو "٣ترل الدماء ُب عركقو ،حىت إنو كاف ينشر عنها مسرحية قصَتة ُب كل أسبوع،
أكؿ أديب يعاِب قضية
مطولة  ُ".كقد ىع ٌد ٌِ ىِ أٛتد السعد٘ب باكثَت ى
حىت بلغت َٓ مسرحية قصَتة ،كٜتس مسرحيات ٌ
ِ
قسمها إٔب قسمُت  " :ا١تشكلة"،
فلسطُت ،دراميانُ ،ب ا١تسرح العريب  ،كذلك ٔتسرحيتو الطويلة "شيلوؾ اٞتديد " اليت ٌ
قسم ا١تسرحية قً ٍسمةن ثنائية  .كىي مؤلفة سنة ُْْٗ ،كتنبٌأ فيها ُّزٯتة
اٟتل" ،كبصنيعو ىذا عيدَّ ،كذلك ،ى
أكؿ ٍ
من ٌ
ك" ٌ

العرب أماـ اإلسرائيليُت ،كقياـ دكلة الصهاينة على أرض فلسطُت ،كاضطرار أىاليها إٔب ٍترؾ كطنهم للعيش الجئُت ُب
غَت كطنهم  .ككتب باكثَت مسرحيتو ا١تطولة الثانية عن تلك القضية عاـ ُٔٓٗ ،بعنواف "شعب اهلل ا١تختار " ،كىي
كوميديا من أربعة فصوؿ تكشف للقارئ حقيقة ذلك الشعب اللقيط الذم كاف يعيش ُب الشتات إٔب أ ٍف يد ًع ىي ،من قبل
إعمار قطعة من فلسطُت بعدما طيرد منها أىلها بشىت الطرؽ .
اٟتركة ٍّ
الص ٍهيونية ا١تدعومة من قيول االستكبار الدَّكٕب ،إٔب ٍ

كقائعها
كبعد ثبلث سنوات ،ألف باكثَت مسرحيتو الطويلة الثالثة عن فلسطُت كقض يتها ،كىي "إلو إسرائيل " اليت استمد ى
و
تشخيص للمشكلة اليهودية منذ أف
مصادر دينية كتارٮتية ،لليهود كلغَتىم من القدماء كا١ت ٍحدثُت ،كتوخى تقدٙب
من
ى
ي
أكؿ مرة  .كا١تسرحية الطويلة الرابعة لباكثَتُ ،ب ىذا اإلطار ،ىي "لباس العفة " ( ُّٔٗ) ،ألفها عقب دعوة
طرحت ى
الرئيس التونسي الراحل اٟتبيب بورقيبة إٔب عقد الصلح مع إسرائيل بعد سنو و
ات من النكبة ،كٗتيَّل ،عرب مشاىدىاُ ،ب
ً
ستو ًطن ُب فلسطُت  .كُب الواقع ،فإف ىذا الزعيم العريب
كوميديا ىزلية ،رحلةن قاـ ُّا ىذا الرئيس إٔب الكياف اإلسرائيلي ا١تي ٍ
كآخر مسرحية
ٓب ييزٍر ذلك الكياف ،بل توالٌ ىا رئيس عريب آخر بعد ٨تو عقدين من الزمن ،كىو ٤تمد أنور السادات  .ي
طويلة كتبها باكثَت عن القضية الفلسطينية ىي "التوراة الضائعة " ،كذلك ُب أعقاب النكسة ،عاـ ُٖٔٗ ،كظهور
ا١تغتصبة ،كالوقوؼ ُب كجو االحتبلؿ اليهودم الذم أخذ
ا١تقاكمة الفلسطينية اليت ٛتلت على كاىلها مهمة ٖترير األرض ى

ٔ.

من كلمة عبد القدّوس أبً صالح؛ رئٌس رابطة األدب اإلسالمً العالمٌة ،فً مؤتمر "علً أحمد باكثٌر ومكانته األدبٌة " ،الذي عُقد بالقاهرة ،بمشاركة عدد من الباحثٌن

العرب ،فً ٌونٌو ٕٓٔٓ( .م جلة "األدب اإلسالمً" ،ع ،ٙ7.مج ،ٔ7.صٌف ٕٓٔٓ ،ص ص ٘)ٙ-

ٕ.

نقال عن مقال "رٌادات باكثٌر" لعبد الحكٌم الزبٌدي ،منشور فً موقع www.bakatheer.com
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يزحف عليها يومان بعد يوـ ُ .كمن مسرحياتو القصَتة ا٠تمسُت عن القضية ً
نفسها نذكر  :يوـ ا١تزاد الدكٕب – جلسة مع
الشيطاف – ا٢تدية ا١تسمومة – ماخور األمم ا١تتحدة – راشيل كالثبلثة الكبار – السكرتَت األمُت – شهيد القسطل –
ليلة ُٓ مايو – معجزة إسرائيل – ا٠تطة ا١تزدكجة – اٞتولة الثانية – نصَت السبلـ – ُب ببلد العم ساـ – أخَتان نطق.
كغَت بعيد عن مسرحياتو عن القضية الفسطينية٧ ،تد ُب ريربتوار باكثَت الدرامي عددان من ا١تسرحيات السياسية

الصحافية ،إٔب حدكد
القصَتة اليت شرع ُب كتابتها انطبلقان من ُْٔٗ ،كظل ينشرىا أسبوعيانُ ،ب عدد من ا١تنابر ٍّ
فارقة على اختبلؼ ألواهنا؛ كما ُب مسرحيتو ا٢تىٍزلية "سأبقى ُب البيت
ُْٓٗ .كتتسم ىذه ا١تسرحيات بالسخرية كا١تي ى
األبيض" اليت ىس ًخر فيها من الرئيس األمريكي ىارم تركماف لدكره األساس ُب مأساة الشعب الفلسطيٍت  ،ككما ُب نصو
الكوميدم الساخر "إمرباطورية ُب ا١تزاد " ( ُْٕٗ) ُب إشارةو إٔب "اإلمرباطورية اليت ال تغيب عنها الشمس "؛ أم بريطانيا
كنلمس ا١تفارقة ُب ىذه ا١تسرحية السياسية منذ أكٔب عتباهتا النصية؛ أم العنواف  .كباختياره ىذا األسلوب ُب
العظمى ،ى
كتابة ا١تسرحية السياسية ،ع َّد باكثَت "أكؿ كاتب مسرحي عريب ي ً
ستخدـ ا١تلهاة (الكوميديا) ُب ا١تسرح السياسي ،كٓب
ي
ى
يكتشف قدرتو على كتابة ا١تلهاة إال عندما بدأ عاـ ُْٔٗ ُب كتابة
يف أف باكثَت ٓب
ٍ
يسب ٍقو أح هد ُب ىذ اَّاؿ  .كالطر ي
ِ
سلسلة مسرحيات قصَتة ذات فصل كاحد ،كأخذ ينشرىا ُب الصح ؼ السائدة آنذاؾ".
إف ا١تسرحيات الباكثَتية ،أيٌا كانت طبيعتها ،تنطوم على كثَت من مظاىر ال ىفر ىادة كالصدؽ كاألصالة؛ ٦تا ٌأىلها أل ٍف
أشرنا إٔب أغلبها سابقان ،كأل ٍف يكوف مؤل يفها رائدان ُب جوانب ذات صلة بالكتابة ا١تسرحية كما ٍأكمأنا إٔب
تناؿ عدة جوائز ٍ
آنفكذلك  .كنضيف إٔب تلك الريادات ا١تذكورة أف باكثَت كاف أكؿ ىمن كتب األكبريت باللغة العربية الفصحى
ذلك ان
(مسرحية "قصر ا٢تودج "/
أكؿ من كتب األكبرا ُب اللغة العربية
(مسرحية "الشيماء شادية اإلسبلـ " ،)ُٗٔٗ /ك ى

ُْْٗ)ّ .كيظهر من تصفح مسرحيات الرجل ،أك تصفح أكثرىا على األ قل ،أف صاحبها كاف يكتبها عن كعي عميق،
ككاف متمكنان من آليات الصنعة الدرامية كقواعدىا  .كما ال ٮتفى على أحد حضور البيعد اإلسبلمي فيها بصورة جلية
حينان ،كبصورة خفية حينان آخر؛ ٦تا ٬تعل باكثَت كاحدان من ركاد ا١تسرح الشعرم اإلسبلمي ُب األدب العريب اٟتديث .
و
لبيك اللهم لبيك " ،ك "قصر ُب اٞتنة " ،ك "كسوة العيد "،
كيكفم القارئ االطبلع على نصوص درامية لباكثَت؛ من مثل " ٍ
تصديره بعض نصوصو ا١تسرحية بآ وم من القرآف
ليقف على ىذا الطابع ُب مسرحياتو  .كمن أقول ا١تؤشرات على ذلك
ي
مسرحيتيو "إخناتوف كنفرتييت" ،ك"أبو دالمة" على سبيل ا١تثاؿ ال اٟتصر .
الكرٙب؛ مثلما فعل مع
ٍ

محمد أبو بكر حمٌد :علً أحمد باكثٌر رائ ُد قضٌة فلسطٌن فً المسرح العربً ،مجلة "األدب اإلسالمً" ،ع ،ٙٗ.مج ،ٔٙ.خرٌف  ،ٕٓٓ9ص ٕ٘.ٕ8-

ٔ.
ٕ عبد الحكٌم الزبٌدي :علً أحمد باكثٌر ،من منشورات مجلة "الرافد" ،عٌ ،ٙ.ونٌو ٕٓٔٓ ،ص ص ٘ٗٔ.ٔٗٙ-
.
ٖ اُنظر مقال الزبٌدي "رٌادات باكثٌر" ،الذي أحَ ْلنا علٌه سابقا ً.
.
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عرؼ بأنو "التعبَت الفٍت ا٢تادؼ عن اٟتياة
هنر من أهنار األدب اإلسبلمي الذم يي َّ
إف ا١تسرح اإلسبلمي ،عمومان ،ه
كالكوف كاإلنساف ىكفق التصور اإلسبلمي  ُ".كمن ىذا ا١تنطلىق ،نستطيع ٖتديد ذلك ا١تسرح بأنو نوع ٥تصوص ـ ف الدراما،
مقومات ا٠تطاب ا١تسرحي ا١تعركفة من حدث كحبكة كشخصيات كفضاء كحوار
يتقاطع مع سائر أنواعها ُب انبنائو على ٌ

كصراع كإرشادات مسرحية كأسلوب ،كيستهدؼ إيصاؿ رسالة إٔب ا١تتلقُت ُب يحلة تعبَتية فنية ترقى بو عن مستول
ً
فحواه ُب
الكبلـ العادم ،إال أنو يكوف منطلقان – من حيث ا١ترجعية – من الرؤية اإلسبلمية للوجود كلو ،كال ٮتالف ٍ
و
شيء ما جاءت بو شريعتينا السمحة ،كال ىٮتدش األخبلؽ السامية ،كتضبطو ٚتلة من الشركط حىت ال يزيغ عن سكتو
الصحيحة.
يتلمس طريقو ُب يدنيا األدب اإلسبلمي ا١تعا صر ،باحثان عن موطئ و
قدـ ثابت لو
كالواقع أف ا١تسرح اإلسبلمي ما زاؿ َّ

التبلور كالنمو ليحقق ،على األقل،
ُب تربة ىذا األدب ،حىت ٯتيٍكنىو الوقوؼ على أرضية صلبة تتيح لو إمكانات النضج ك ي
لفرض
ما حققو الشعر اإلسبلمي ،أك الركاية اإلسبلمية ،أك النقد اإلسبلمي ،بعد سنوات من ا١تىخاض كاٞتهد ا١تتواصل ٍ
الذات ُب سوؽ التدافيع األديب اليوـ.
و
ملتزـُ ،ب أكثر األحياف ،يلتصق
إف ا١تسرح اإلسبلمي ،كما يظهر من عدد من نصوصو ا١تتوفرة بُت أيدينا ،مسرح ه
كيعرب عن آالـ الناس كآما٢تم،
مصوران
بالواقع ا١تعيش ،كينخرط فيو ٍّ
مكامن ا٠تلل فيوُ ،ب أفق البحث عن عبلجات ٢تاٌ ،
ى
ى
أحدىم حُت
إليو
ذىب
ما
بصحيح
ليس
ك
.
التضايق
ك
التذمر
ك
بالقنط
اإلحساس
عنها
ا
طارد
التفاؤؿ
يق
ر
ب
النفوس
كيزرع ُب
ن
ي
ى
ى
أكد أف ا١تسرح اإلسبلميُ ،ب الواقع" ،ال يهتم إال باألعماؿ ا١تسرحية ذات الطابع التارٮتي عمومان؛ كاٟتديث عن ع ٍدؿ
كالتآمر اليهودم ،كإسقاط ا٠تبلفة،
عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو ،كعمر بن عبد العزم ز ،كإثارة مواضيع مستهلى ىكة؛ ي
ِ
ً
بشقيو النثرم كالشعرم ،بالتاريخ من حيث ىو
كقضية فلسطُت كأفغانستاف " ! ك٨تن ال نينكر اىتماـ ا١تسرح اإلسبلميٍ ،
لكن ذلك ال يعٍت ،بأم حاؿ ،اقتصاره عليو ؼقط ،إٔب جانب بعض
ه
أحداث أك شخصيات ،كاستلهامها ك ٌ
التناص معها ،ك ٌ
اقع ا١تعيش عناية كبَتة ،كحىت حُت يستوحي مادتو أك
ا١توضوعات ا١تبت ىذلىة ُب نظر الباحث ،بل إف ذلك ا١تسرح قد ٍأكٔب الو
ى ى
شخصياتو من التاريخ فإنو يستثمرىا ،أحيانان كثَتةُ ،ب تناكؿ كاقعو ،كتشخيص أدكائو ،كالتعبَت عن اٟتياة عمومان  .كقد
أجراه معوُ ،ب بَتكت ،إبراىيم
نفسو أكدُ ،ب حوار ٍ
ٍ
١تسنا ذلك ُب ٚتلة كافرة من أعماؿ باكثَت الدرامية  .بل إف أديبنا ى
ّ
عبده ا٠تورم ،أنو يلجأ إٔب التاريخ كاألسطورة ليعاِب ،من خبل٢تما ،مشاكل عصره ككاقعو اٟتاضر .
يدي مسرحية "الشاعر والربيع" لعلي أحمد با ثير :
ٖ -بين ْ
هذا نصُّ التعرٌف الذي تقدمه رابطة األدب اإلسالمً العالمٌة لمفهوم "األدب اإلسالمً"( .مجلة "األدب اإلسالمً" ،ع ،ٕٕ.مج ٕٔٗٓ ،ٙ.هـ ،ص )...ٕٙ

ٔ.
ٕ حفناوي بلعلً :تجربة المسرح اإلسالمً فً األدب الجزائري ،مجلة "األدب اإلسالمً" ،ع ،ٗ٘.مج ،ٕٔ.شتاء ٕ٘ٓٓ ،ص .ٖ9
.
ٖ ُنشر نص الحوار فً مجلة "الجمهور" ،بتارٌخ ٕ٘ .ٔ9ٙ8/7/وأعاد عبد الحكٌم الزبٌدي ن ْشرَ ه فً الموقع اإللكترونً الذي أنشأه للتعرٌف بباكثٌر وأدبه.
.
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ً
كتعرؼ إليها
أجناسيان ،كاحد نة من مسرحيات باكثَت اليت صدرتَّ ،
تعد ىذه "التمثيلية الشعرية" ،كما ٝتاىا ناشركىاٍ ،
ً
صران  .كقد كتبت
القراءي ،بعد كفاة يمبدعها بعقود فاقت الثبلثة ،كتقع ُب فصل كاحد قو يامو ستة مشاىد متباينة طوالن كق ى
أٝتاه باكثَتُ ،ب مناسبات سابقة ،الشعر ا١ت ٍر ىسل ا١تنطلًق،
شعران ،على أف بعض اٟتوار اٞتارم بُت شخصيا هتا َّ
توسل ٔتا ٍ
ي
الذم ييطلق عليوُ ،ب استعماؿ عديد من نقادنا اليوـ" ،الشعر اٟتيٌر " أك "الشعر التفعيلي " القائم على نظاـ األسطر
قائان على نظاـ الشطرين ا١تتناظرين ،كلكن
عدد تفعيبلهتا  .كاصطنعُ ،ب حوارات أخرل ،شعران م
الشعرية ا١تتفاكتة من حيث ي
و
اؼ كرًكي و
موحدة.
ات غَت َّ
بقو ى ٌ
اختيار عينوا٘بٌ ي٭تيلنا على طابعها الغًنائي العاـ  .كقد
كاختار باكثَت ىعٍنػ ىونىة ىذه "التمثيلية" بػ"الشاعر كالربيع " ،كىو ه
حرؼ ً
ف يفيد مطلق
فرىديٍن ،بينهما ه
كرد – من الناحية الًتكيبية – ُب صيغة مرَّكب عطٍفي َّ
مكوف من اٝتُت ـ َّ
عاط ه
عرفُت يم ى
اٞتمع كاالشًتاؾ ،كيوحي بوجود و
عبلقة ٌما بُت ا١تعطوؼ كا١تعطوؼ عليو سنعرفها الحقان لى ٌما نقرأ ا١تسرحية ك٨تلليها  .يراد
بالشاعر ،اصطبلحان ،ذلك ا١تبدع ُب حقل ٥تصوص ىو الشعر ،بوصفو "القوؿ ا١توزكف ا١تقفى الداؿ على معٌت"؛ كما
يحدٍّد منذ زمن بعيد ُ .كقد " يٝتي الشاعر شاعران؛ ألنو يشعير ٔتا ال يشعر بو غَتيه  ِ".كيشَت لفظ "الربيع" إٔب زمن  /فصل
معلوـ يلي الشتاء مباشرة ،كتكتسي الطبيعة كاٟتياة خبللو يحلٌة جديدة  .كش ٌكل ىذا الفصل إحدل الثيمات البارزة ُب
ّ
أشعار العرب كاألكربيُت كغَتىم ،كالسيما منها الركمانسية (المارتُت – أبو القاسم الشايب.)...

إف ىذا العنواف ٬تعلنا نتساءؿ عدة تساؤالت؛ من قبيل  :ما اٞتامع بُت الشاعر كالربيع؟ ك١تاذا ارتأل الكاتب – كىو
شاعر كما تقدَّـ – استحضار الربيعٖ ،تديدان ،دكف فصوؿ أخرل؟ كما ا١تقصدية القابعة كراء ربٍطو بُت عنصرين من عا١تُت
ى
اضح ،بداءةن ،أف ٙتة صلةن ما جامعةن بُت الشاعر كالربيع؛ كما توحي بذلك
٥تتلفُت؛ عنصر آدمي كعنصر زمٍت؟  ...الو ي

آخرين من داخل النص ا١تسرحي ،ك٫تا بدايتو
تركيبة العنواف كداللتو ا١تباشرة  .كإذا أضفنا ،إٔب ىذه العتبة النصيةٍّ ،
مؤشريٍن ى
النصُ ،ب يمفتىتىحو،
كهنايتو ،ٯتكننا أف نفًتض أف حياة الشاعر قد شهدت ٖتوالن مفصليان ُب إتاه األحسن؛ إذ قدمو لنا ُّ
ً
امرأ آخر
شخصان مهمومان ،يعا٘ب العزلةٍّ ،
متذمران من حالو كقد تقدمت بو سنيوف عيمره  .على حُت نراهُ ،ب خا٘تة النص ،ى
ىجذالف نشواف ف ًرحان ،يمقببلن على حياة الربيع رفقة الصبايا  .كنفًتض ،كذلك ،أف الربيع كاف فاعبلن حاٝتان ُب إحداث ىذا

٣ترد ٍفر و
عقب فىراغنا من دراسة
التغيَت على مستول شخصية الشاعر  .كيظل ىذا
الكبلـ ى
ي
ض إٔب حُت التيقن من صحتو ى
و
مسلك ينطلق من "القمة" إٔب "القاعدة" ،كاف قد أطلق
اخًتنا قراءة عنواهنا ىكفق
ىذه "التمثيلية الشعرية " ،السيما كأننا ٍ
عليو ٤تمد مفتاح " ً
الق ٍم ىع ىدة" ،كىي كلمة اصطبلحية منحوتة من ىذين اللفظُت األخَتين ْ.
قدامة بن جعفر :نقد الشعر ،تح :محمد عبد المنعم خفاجً ،دار الكتب العلمٌة ،بٌروت ،د.ت ،ص ٗ ،ٙبتصرف.

ٔ.
ٕ ابن رشٌق القٌروانً :العمدة فً محاسن الشعر وآدابه ونقده ،تح :محمد محً الدٌن عبد الحمٌد ،دار الرشاد الحدٌثة ،البٌضاء ،د.ت.ٔٔٙ/ٔ ،
.
ٖ محمد زنٌبر :الربٌع فً الشعر العربً ،مجلة "دعوة الحق" ،وزارة األوقاف المغربٌة ،ع ،7.س ،ٗ.أبرٌل ٔ ،ٔ9ٙص ٖٗ .ٖ7-
.
ٗ محمد مفتاح :دٌنامٌة النص (تنظٌر وإنجاز) ،المركز الثقافً العربً ،بٌروت – البٌضاء ،ط ،ٔ99ٓ ،ٕ.ص ٓ.ٙ
.
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الحكائي  :عرض وقراءة.
متن المسرحية
ُّ
ُٗ -
اًفتتح باكثَت مسرحيتو الغنائية الرمزية ىذه ٔتنظ ور يًتاءل فيو
الشاعر ،كىو الشخصية ا١تركزية فيها ،مهمومان مغمومان
ي
خادمو معرفة علة معاناتو
األرؽ،
أسو  .ك٭تاكؿ ي
كيتحسر على انصراـ شبابو كغزك ا١تىشيب ر ى
داخل حجرتو الصغَتة ،يعا٘ب ى
ٌ
كحىرمو
كمفارقة النوـ جفونىو ،ظانٌان أف قصيدةنٍ ،تبغي ا٠تركج من أعماؽ يك ٍجدانو ككًيانو ،قد تكوف
السبب الذم ٌأرقو ى
ى
الراحة ،كلكنو نفى ذلك ،مؤكدان أف "الشعر مات ُب قلبو ،كليس لو نيشور " .كىو بذلك ،ٮتالف أكثر الشعراء ،قدامى
كينفعل ُّا،
أحد الدكافع األساسية اليت تستحث الشاعر على اإلبداع؛ إذ إنو ٓب يتأثر
ك٤ت ىدثُت ،الذم يعي ٌدكف ا١تعاناة ى
يٍ
ٍ
معربان ،بل إف معاناتو ذات مصدر آخر مغاير ٘تامان كما رأينا آنفان !
فيينتًج ُب ذلك قصيدان ٍّ

السن ،يسمع صدل صوت يهتف ٔتىٍق ىدـ فصل
جراء تقدُّمو ُب ٌ
كبينما الشاعر يعيش تلك اٟتاؿ النفسية الكئيبة من ٌ
ً
شاط ُب الطبيعة
كمبعث اٟتيوية كالن
كركحها،
ي
الناس إٔب استقبالو كاالستمتاع بو؛ إذ ىو ي
الربيع ،كيأد ي
رديف اٟتياة ي
ب ى

الع ىجب كا٢تى ٌم ،كذ ٌكره بأياـ شبابو اٞتميلة اليت انقضى
كاألنفس .كلكن ذلك الصدل أثار ُب نفسية شاعرنا الد ى
َّىش ك ى
األمر الذم ٓب ي٭تى ٍّم ٍسو ليكوف ضمن ا١تىر ٍّحبُت ُّذا الوافد !
ي
عهدىا؛ ي
ي
تعجب من صورتو شاعرنا الكهل؛ ألهنا
كسيم (تقمص دكر الربيع) َّ
كفجأة يظهر إٔب جٍنب الشاعرُ ،ب حجرتو ،فىت ه
كتعارفا ،بسرعة ،كبادر الفىت  /الربيع بسؤاؿ الشاعر عن سبب ٫تٌو ا١تلحوظ عليو،
ذ ٌكرتو بصباه كأياـ ماضيو البعيد اٟتيلوة ،ى
كزرع
كطرىد اليأس كالقنوط ٍ
ا١تسيطرين عليو؛ فعرض عليو أف يشاىد قدرتو على ٍبعث اّب ياة ُب ا١تيٌتٍ ،
٤تاكالن التخفيف عنو ٍ
كٕتمد طىو ىاؿ
كهتمد ي
األمل ُب النفوس؛ كذلك من خبلؿ "حبيبتو السمراء "؛ أم "األرض الغرباء " .فهذه األخَتة ترقد ي
الغزؿ كا٢تول اليت تعلمها من ىذا األخَت؛
الشتاء ،كلكن الربيع حُت "يغاز٢تا" قي ٌداـ الشاعر ،موظفان ُب ذلك شىت أفانُت ى
 .بأسلوب آخر،
كما قاؿ الريب ع ،ينقلها من كضعها اٞتامد ذاؾ إٔب كضعية أخرل قو يامها اٟتيوية كالنشاط كالغًٍبطة

فاألرض تستحيل بفضل الربيع كتنتقل من "ا١توت" إٔب "اٟتياة" .إف الربيع أراد ،بدعوة الشاعر إٔب يشهود تلك "اآلية
ي
ً
ً
الكربل" ،أف ييقنعو بقدرتو على تغيَت مسار حياتو ،كتبديل معآب نفسيتو ا١تنكسرة  .إذ ىو – كما كصف نفسو – "ركح
اٟتياة" ،كرمز االنبعاث.
كليكشف للشاعر ،با١تلموس ،قدرتىو البىػ ٍعثية تلك ،انسحب الربيع من حجرة الشاعر ،ىابطان إٔب األرض كالطائر،
كشاعرنا يرقب ذلك بكثَت من االنتباه ،كراح ينادم حبيبتو "السمراء" ،كيدعوىا إٔب ا٠تركج ليىقضيا معان ىأكيٍقات السركر
ي

آثار النُّعاس ..
كاالنتشاء ُب أرجاء الطبيعة الفسيحة  .كما كاد يينهي نداءه حىت باف لو شبح فتاة ٝتراء ٘تسح عن مقلتيها ى
كتوسل متواصل من فتاىا الراغب ُب كصا٢تا ،نج ح العاشق
إهنا
األرض معشوقةي الربيع  .كبعد ٘تنُّع طويل من ىذه اٟتبيبةُّ ،
ي
تفلح ًحيىل الفتاة  /األرض ،اليت تعللت
الو٢تاف ُب استمالتها كمعانقتها كااللتحاـ ُّا ك "تقبيلها" ٍ
كدمج ركحو بركحها  .كٓب ٍ

عزـ عليو بكل إصرار كثبات  .فقد ذكرت لو سو ىادىا ،كأف ٔتيستطاعو العثور على معشوقة
عما ى
ُّاُ ،ب ٍثٍت الفىت  /الربيع ٌ
مصرحان
صار ىحة – زادت لوعة عشقها ُب نفسو اشتعاالنٍّ ،
أخرل تكوف ناصعة ا لبياض ،كلكنو – عوض أف يًتاجع ٢تذه ا١تي ى
جمٌع الحقوق محفوظة لمركز

جٌل البحث العلمً © 2014

148

مجلة جيل الدراسات ألادبية والفكرية – العدد الثالث – أللو /سبتمبر 2014

األكبىة إٔب حيث أتى (السماء)؛ ألف فيها كل ما يعشق كيشتهئ ،تا ُب ذلك
٢تا بأف "السوداء ىي قرة ٍ
عينيو " .كدعٍتو إٔب ٍ
الوضيئة كالشموس " ،إال أنو أجاُّا بأنو ٓب ٬تد ٙتة ما ييضاىيها يحسنان كٚتاال ! كلى ٌما استسلمت األرض ١ت ًحبٍّها
"اٟتًساف
ى
ي
قبل،
أحست بنشوة كحبلكة ٓب َّ
"الركمانسي" ،الذم أ ٍغراىا بكبلمو ا١تعسوؿ ،ككقعت ُب شرؾ حبوٌ ،
ٖتس ُّما من ي

الًتدد من قلبها  .كبذلك العناؽ  /االلتحاـ انبعثت ركح اٟتياة ُب
كشعرت بركح اٟتياة تسرم ُب عركقها ،كطار ا٠توؼ ك ُّ
ً
مكس ٌوة با٠تيضرة
األرض اليت ر اف عليها اٞتمود كا١توات طواؿ الشتاء كقبلو كذلك ،فقامت من ىم ٍرقدىا حيٌة ىجذلةن ،ي
بيع كاألرض ذاؾ الوصل
كبصنوؼ الزىر كالورد ،كحاضنةن للطَت كاٟتيواف ا١تي ٍ
ي
قبلُت عليها بلهفة كنشوة  .كبينما يعيش الر ي
اٞتميل ،بعدما اندمج ركحا٫تا ُب بعضهما البعض ،كسرل ركح اٟتياة من األكؿ إٔب الثانية ،انتبهت األرض إٔب كجود عُت

فدعت عشيقها إٔب أف يػىٍنأيا
ٍترقبيهما ،ىي عُت الشاعر الذم كاف يراقب ،من شرفة حجرتو ،ما يصنع اٟتبيباف ُب ا٠تارج،
ٍ
بعيدان عن ناظر ذلك الرقيب "ا١تنحوس" ،فتدخل الربيع ليشرح ٢تا الوضع الذم يعيشو ىذا ا لشاعر الكئيب مذ و
أمد،
ي
ليبُت ٢تا دكاعي مراقبتو ما يفعبلنو؛ كىو " يشهود بعثها بعد أف غطى عليها الشتاء " ،كما طرأ على حا٢تا من تغَت
ك ٌ

عجيب .كال شك ُب أف الذم ش ٌد انتباىو إٔب منظر األرض كالربيع ا١تتحابػٌ ٍُت أنو ش ٌكل "معادال موضوعيان" لو .فهو يعيش
كفيل بأ ٍف يطرد عنو شقوتو كمعاناتو
ما كانت تعيشو ا ألرضٍ ،قببلن ،كيؤمن بأف الفاعل ُب نقلها من اٞتمود إٔب اٟتيوية ه
كيأسو.
النفسية ى
الشر"؛ ٦تا أثر فيو نفسيان،
كقرر اٟتبيباف أخَتان
ى
االبتعاد كاالنصراؼ حىت يغيبا عن عيٍت الرقيب الذم كصفتو األرض بػ " ٌ
ٌ
ً
أمامو الربيع ،كىو
ٖتولت تلك اٟتبيبة ! كٓب يلبث
ٖتو لو مثلما َّ
كجعلو يتساءؿ عن إمكانية ُّ
الشاعر ُب حالو تلك ،حىت ١تح ى
ي
معربان عن فرحتو الغامرة بعد أ ٍف حقق يمنيتو ،كقضى ىكطىىره  .كدعا الطبيعة ،بشقيها
٬ترم ُب اٟتقوؿ كالركايب منطلًقان ىج ًذالنٍّ ،
الصامت كاٟتي ،إٔب أف تشاركو فرحتو كسعادتو ،كتيبارؾ لو اقًتانو باألرض " ً
زكجو"!

كأطل الشاعرُ ،ب آخر مشاىد ا١تسرحية ،من شرفتو لَتل ٚتعان من ً
الفتياف قد بى ىك يركا إٔب اٟتقوؿ للٌعب كا١تىرح
ىٍ
ٌ
ى
حوؿ كجو الطبيعة رأسان على عقب ،كفكر ُب ا٠تركج من كحدتو القاتلة كااللتحاؽ ُّم ،إ ال
كاالستمتاع ٔتىٍق ىدـ الربيع الذم ٌ

الصبا؛ ٦تا أثر فيو ،كأ ٍش ىعىره
اسهم كألباُّم على اٟتقوؿ كالركايب لقضاء حق الربيع كحق ٌ
أهنم ٓب يلتفتوا إليو ،كأقبلوا ْتو ٌ
كضاعف معاناتو النفسية ،كذ ٌكرىم بأنو كاف ذات يوـ مثلىهم ،كٓب يٮتلق كما ىو اآلف ،ك َّأملهم
بالبيؤس ك ُّ
التذمر كاٟتسرة ،ى
أيامو اٞتميلة ا٠توإب ١تا كاف ُب سنٌهم  .جاء ُب نص ا١تسرحية على لساف الشاعر
كاسًتٛتهم كطلب مسا عدهتم ليستعيد ى
ٮتاطب ٚتٍ ىع الفتياف :
و
بد ًك٘ب
ضوا ي
"آه ال تىػٍتػ يركو٘ب ك٘تىٍ ي
ىت ًمثلى يك ٍم فى ٍار ىٛتيو٘ب
يكٍن ي
ت يػى ٍومان فى ن
اً ٍٚتىػعوا ًمن فيض ً
ػوؿ ًصػبا يك ٍم قىلػيبلن قىليبلى
ي ٍ
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الرداءى اٞتىميبلى"ُ.
س ى
ذاؾ ٍّ
فى ٍ
اخلىعيوهي ىعلى َّي أللٍبى ى

٬تًت أ١تو ،كيبكي ًصباه كشبابو اللذيٍن انصرما
اٞتمع لندائو ُّ
كتوسلو ،ارت ٌد مغمومان إٔب داخل حجرتوٌ ،
كحُت ٓب يستجب ي
كقت طويل حىت ظهر لو الربيع ،ىكَّرةن أخرل ،سائبلن إياه عن سبب قيعوده كٗتلفو
فُت لو ا١تعاناة كال يكليوـ  .كٓب يكد ٯتضي ه
ي٥تلٍّ ٍ
عن اللَّحاؽ بالفتياف ا١تقبلُت على الطبيعة يستمتعوف ٔتناظرىا البهيٌة ،كاستغرب من تصرفو ذاؾ ،السيما كأف الكوف كلَّو
ي
اٟتاؿ ىذه ،أف يظل مع الشاعر ُب حجرتو الضيقة
٭تتفل بػ "انبعاث الصبا كانبثاؽ األمل "! كٓب يكن ٔتي ٍستطاع الربيع ،ك ي
أطوؿ من تلك اليت قضاىا رفقتو ،لذا انطلق ،ىو اآلخر ،لينظر "آية اهلل " على األرض ،كيستمتع باألجواء
الكئيبة مد نة ى
متأمبلن ما ٭تصل ُب الطبيعة أماـ ً
ناظره،
توجو
الشاعر إٔب شرفة حجرتو ٍّ
اٞتديدة على غرار ٚتٍع الفتياف  .كإثر ذلكٌ ،
ي
إحساس ٚتيل بعودة الصبا كالشبيبة إليو بعد
كدب بُت ضلوعو
كاستيقظت ُب نفسو النشوة كا لشوؽ لبللتحاؽ ُّم ٚتيعانٌ ،
ه
فعرب عن سعادتو بذلك تعبَتان ٦تزكجان بعبارات التكبَت؛ حيث قاؿ :
طوؿ يأس كشقوةٌ ،
كع ٍربى ٍد
"ىذا فيػؤ ًادم الذم تىػبىػلَّػ ٍد
بُت ُّ
الضلي ً
وع انٍػتى ىشى ى
ٍى
كذا ىشػبايب الذم تى ىػؤٌب
كس ػ ٍػهبلى
ق ٍد ىع ى
ػادٍ ،أىػبلن بو ى
اهللي أ ٍكػ ىػرب اهللي أ ٍكػ ىػرب "ِ.

فخرج ىن لبلستمتاع ٔتا جاء بو،
سر ه
ب من الفتيات البلئي لبَّػ ٍُت نداء الربيعٍ ،
مر بو ٍ
كبينما ىو يعيش ذلك الشعورٌ ،
كصا٢تن ،كلكنهن
لينتظرنو ،كيلتحق ُّن ىو اآلخر ،كطلب
حات،
كىن
منتشيات فى ًر ه
ه
ٌ
ٌ
كٖتية عيد الربيعٌ ،
فرجاىن الشاعر ٍ
كتغزلو
ٍن منو ،كقاب ٍلن استعطافو با٢تيزء كالبلمباالة  .إال أف ذلك ٓب ييثنً ًو ،كٓب ييثبٍّط عزٯتتو ،بل كاصل ُّ
تودده إليهنُّ ،
تضاحك ى
َّ
تسٌر الناظرين  .كٓب يطل ٕتاىلهن
ُّن ىعلو يستميلهن ،فَتف ٍقنىو معهن إٔب اٟتقوؿ كالركايب اليت كساىا الربيع حلة قشيبة ي
ً
فرح ٍنب بو فردان
شاعر ي
كثَتان؛ ألهنن ىس ٍرعاف ما ٍ
رىيف اٟتس ،ىٮترج الشعر من بُت شفتيو كاٟتبلكةٌ ،
انتبه ىن إٔب أف ا١تيستعطف ه
ً
ٍّؿ األحواؿ ،كشعر بأف كل ما فات قد عاد
ُّن؛ ٦تا خلٌف ارتياحان عميقان لدل الشاعر ،جعلو يشكر ا٠تالق مبد ى
داخل س ٍر ٌ
النشيد الذم
عكسو
ي
إليو :الشباب ،كاٟتب ،كالوصل ،كالشعر  ...إْب ،كاندمج معهن ُب الطبيعة اندماجان سريعان كرائعان ى
يرد ٍد ىف الزمتو "ىيٌا بنا ىيٌا " .كبذلك ،حصل للشاعر مثل
ب الفتيات ٍّ
كسر ي
اختيتمت بو ا١تسرحية ،كالذم أنشده الشاعر ٍ
فتحوؿ من الكآبة كاألسى كالعيزلة إٔب االنشراح كالسعادة كاالندماج مع اآلخرين كمشاركتهم
الذم كقع لؤلرض الغرباءَّ ،
ُّجةى االحتفاؿ ٔتقدـ الربيع الذم أحدث تغيَتان عميقان ُب األرض  .كقد كاف ٢تذا العامل الزمٍت دكر حاسم ،كما الحظنا،
اللتُت ينسحب عليهما سيناريو كاحد؛ لتشابيو مساريٍهما !
ُب إحداث ذلك التحوؿ ا١تفصلي ُب األرض كحيا ة الشاعر ٍ

الشاعر والربٌع ،مجلة "األدب اإلسالمً" ،ع ،٘.م.س ،ص ٔ.9

ٔ.
ٕ نفســه.
.
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إف لباكثَت ،كما قلنا سابقان ،إسهامات بارزة ُب مضمار األدب اإلسبلمي عمومان ،كالسيما ُب مسرحو الشعرم الذم
تصوران كصياغةن  .مع مبلحظة أف البيعد اإلسبلمي يح ضر تارة بقوة ُب
مقومات ذلك األدب ُّ
يتمثلُ ،ب أكثر نصوصوٌ ،
أعمالو ،كيكوف حضوره فيها ،تارة أخرل ،خافتان كخفيان؛ مثلما ىو الشأف ُب "التمثيلية الشعرية" اليت بُت أيدينا اآلف .فهي
كطرد اليأس كالتذمر ،موظفةن ،ألجل ذلك ،معجمان لغويان تًتدد فيو كلمات
تتوخى ٍزرع األمل كركح التفاؤؿ ُب النفوسٍ ،
كعبارات تعكس ذلك البيعد؛ ًم ٍن مثل  :سبحانك اللهم يا ريب – اهلل خالقها ككاىبها معان – يقضي ُّا ُب ا٠تىلق حيث
ً
تبارؾ القادر.
يشاء – عز كجل – اهلل أكرب اهلل أكرب – كاهلل – ى

كال ريب ُب أف "الصراع الدرامي " يعد من العناصر اٞتوىرية ُب ا١تسرحية ،أيٌان كاف نوعها ،يرمي إٔب ٕتسيد مواقف
احملل األكؿ  .كيظهر الصراع ُب نص مسرحية "الشاعر كالربيع " من خبلؿ
ا١تتحاكرين ا١تتنافرةٍ ،
كإضفاء الدينامية عليها ُب ٌ
ي
عبلقة الربيع باألرض ُب أكؿ األمر؛ ذلك بأف الطرؼ األكؿ من "العآب العلوم " ً
قدـ من السماء ،كما جاء على لساف
ي
السفلي " ،يظهر ُب كضعية ي٫تيود
األرض ُب ا١تسرحية ،كيرمز إٔب البعث كاإلحياء ،على حُت أف الطرؼ الثا٘ب من "العآب ُّ
كٚتود كموت بسبب الشتاء الذم راف عليو  .كقد حاكؿ الربيع ،مراران ،التقرب من األرض "احملبوبة" ،كااللتحاـ ُّا ليخلع
عليها من ركحو كحيويتو ،كلكنها قابىلت ذلك بالنفور كالتمنُّع  .بيد أف الربيع ،الذم أبٍدل إصراران كعزمان كبَتيٍن ،أفلح ُب
ركحٍيهما "؛ ٦تا م ٌكنو من ٘ترير ني ٍسغ اٟتياة ،كنقل ركحها ،إٔب شرايُت
إغواء األرض كاستمالتها كٖتقيق يمنيتو ،كىي "تقارب ى
حبيبىا /الربيع:
األرض اليت أحست ْتبلكة تلك الركح ،كٔتفعو٢تا السحرم  .إذ جاء على لساهنا ٥تاطبةن ى
ً ً
"ما يكٍنت ً
ب أ ٌف ث ٍغىرىؾ ىىكذا
يح ٍل هػو ،كأنٌ ى
ي ٍ
ػك لل يكػليوـ شػػفاءي
أحس ي
ُ
ت ُب ىدمػي اٟتىػػياة"...
أج ىػريٍ ى
ٍ
كبذلك ً
التقارب ،فكانت نتيجة ذلك إ٬تا بية ج ٌدان
ٖتولت العبلقة بُت الطرفُت ا١تتحاكريٍن من الصراع كالتباعيد إٔب التبلحم ك ي
ٌ
ً
ةج ًذلة !
لؤلرض اليت ،بفضل ذلكٌ ،
تنصلت من ٚتودىا ككآبتها ،كاستحالت حيٌة نىشطى ى
المكونات ووظائفها.
٘ -دراسة الخطاب المسرحي:
ّ

جريان على ما ىد ىرج عليو البنيويوف منذ
إننا نضع مصطلح "ا٠تطاب" ،ىناُ ،ب مقابل اصطبلح "ا١تنت اٟتكائي "ٍ ،
مفهومو إٔب ٣تموع أحداث النص السردم الرئيسة كالثانوية ،كالعبلقات الرابطة
عقود .كإذا كاف اللفظ الثا٘ب ينصرؼ
ي
بينهاٍّ ،
قصد بو ٣تموعي
ا١تشكلة ٍ
ٟتبكتها ،سواء أكانت زمنية أـ منطقية ،كإٔب ٤تتواه الفكرم كمعانيو كلها ،فإف األكؿ يي ى

العناصر اللغوية كاألسلوبية كالتقنية اليت يوظفها الكاتب للتعبَت عن ذلك ا١تنت ،كإبٍبلغو إٔب ا١تتلقي ٔ .تعٌت أنناُ ،ب اٟتالة
األكٔب٧ ،تيب عن سؤاؿ "ماذا؟" ،على حُت نى ٍشغىل أنفسناُ ،ب اٟتالة الثانية ،باإلجابة عن سؤاؿ "كيف؟" كال ٬تب أف
.

نفسػػو.
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ً
لجأ إليها ،نقديان ،لغرض منهاجي ليس إالٌ ،بأ ٌف جان ًيب النص السردم آنفي الذكر مستقبلف
نفهم من ىذه الق ٍسمة ،اليت يي ى
بوجهي اؿ عملة الواحدة!
عن بعضهما البعض استقبلالن كليان ،بل إهنما متكامبلف كمتبلزماف تبلزمان ى
جدليان ٬تعلهما أ ٍشبىو ٍ
ً
كعلى ىذا األساس ،فإنٌا ً
قيد القراءة من الزاكية الفنية كالتقنية
سنعمدُ ،ب ىذا ا١تبحث ا٠تاًب ،إٔب مقاربة مسرحية باكثَت ى

أساسان ،من خبلؿ دراسة شخصياهتا ،كفضائها ،كبنائها العاـ ،كلغتها ،كأسلوُّا ،كإرشاداهتا  .كإف ىذه العناصر متكاملة
مقومات ا١تنت اٟتكائي للمسرحية من كجهة أخرل .
فيما بينها من كجهة ،كبينها كبُت ٌ

مسرحية "الشاعر كالربيع " عمل فٍت متكامل متناسق األجزاء كا١تكونات ،يقع ُب فصل كاحد ،من ستة مشاىد؛ ٦تا
العاـ  .ذلك بأف ا١تسرحية الكبلسيكيةُ ،ب العهد ا ليونا٘ب كالعهود
يدؿ على أنو ٪توذج مسرحي حديث على مستول بنائو ٌ
القدٯتة اليت تلٍتها ،كانت ٍٖتكمها ٚتلة من الضوابط اليت أيل ًزىـ ا١تبدع الدرامي باحًتامها ُب ىذا اإلطار؛ منها تقسيمها إٔب

بالو ٍحدات األرسطية الثبلث ا١تعركفة ُب
فصوؿ ٌ
منسقة يصل عددىا إٔب أربعة أك ٜتسة ُب أقصى اٟتاالت ،مع التقيُّد ى
استمر ىذا التقليد الفٍت بُت ا١تسرحيُت الغربيُت حىت
حقل الدراما (كحدة ا١توضوع – كحدة الزماف – كحدة ا١تكاف) .كقد ٌ
أقل من ذلك ،كأخضع مؤلفو مسرح "البولػﭭار" الفرنسيُ ،ب
العهد الركمانسي ،حيث يشرع ُب إبداع مسرحيات بفصوؿ ٌ
أكائل القرف العشرين ،ا١تسرحية إٔب ثبلثة فصوؿ ،كأصبح ،ىذا التقسيم ،و
منذئذ ،تقليدان معركفانُ.
و
شاعر مهموـ،
يقوـ ى
ص ٍر يح مسرحية باكثَت ا١تدركسة على ثبلث كحدات رئيسة؛ أكالىا االستهبلؿ ،كفيها يًتاءل لنا ه
كآخرىا ا٠تا٘تة اؿٌب يظهر
يحرـ من النوـ ،٭تاكر خادمو الذم أراد معرفة سبب معاناتو النفسية الظاىرة ي
آثارىا على ي٤تيٌاه  .ي
آخر ،سعيدان نشيطان ،يمقببلن على اٟتياة ،منطلًقان ُب الطبيعة لبلستمتاع بالربيع  .فاحملطتاف معان كافيتاف
فيها شاعرنا شخصان ى
لتلمس التطور البارز الذم طرأ على الشخصية الرئيسة ُب ا١تسرحية نفسيانْ ،تيث انتقلت من كضع إٔب آخر نقيض ٘تامان !
ُّ
ات مش ٌكلة كسط ا١تسرحية كعقدهتا كجسدىا ،كمربزةن سيناريو انتقاؿ
كبُت ٟتظيت الب ٍد ء كا٠تٍتم تنامت
ه
أحداث كحوار ه
الشاعر من شخص كئيب متذمر ،النصراـ أياـ شبيبتو اٞتميلة ،إٔب شخص سعيد استعاد حيويتو كنشاطو ٔتقدـ فصل
الربيع.

الشاعر الشخصية الرئيسة ُب مسرحيتنا قيد التحلي ؿ ،يستأثر بأكثر تدخبلت شخصياهتا ،ك٭تضر ُب
كيشكل ىذا
ي
يرجح لدينا أف تكوف ىذه
جل مشاىدىا الدرامية  .فهو ،إٔب جانب ما ذيكر من صفاتو النفسية ،متقدـ ُب السن؛ ٦تا ٌ

كرىيف اإلحساس؛ كما
كخفيف الركح
يف
لطيف كظر ه
ا١تسرحية من ا١تسرحيات اليت كتبها باكثَت ُب أكاخر حياتو ،ك ه
ي
ي
ً
قارة من
كصفتو جملة من الفتيات ُب آخر ا١تىشاىد  .كىو شخصية نامية ،ال ثابتةُ ،ب النص؛ ألنو ٓب ى
يلزـ حالة كاحدة ٌ
أبلغ األثر ُب إحداث تلك النقلة على مستول نفسية الشاعر .
بداية ا١تسرحية إٔب هنايتها ،كما رأينا سابقان ،ككاف للربيع ي
األجل" للربيع ،كما جاء على لسانو ُب النص؛ إذ ىو الذم علٌمو فنوف ا٢تول كالغزؿ .
كما أنو "األستاذ
ٌ
ٔ.

عبد هللا شقرون :الثقافة المسرحٌة ،مطبعة النجاح الجدٌدة ،البٌضاء ،ط  ،ٕٓٓٙص ٗٗٔ.
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كيأٌب بعد الشاعر ،من حيث األ٫تية كدرجة اٟتضور" ،شخصية" الربيع الذم يظهرُ ،ب ا١تسرحيةُ ،ب صورة فىت
نفسو نسخة منو ،بل ىو الشاعر ىع ٍي نيو ُب صباه،
ٚتيل مليء باٟتيوية ذ ٌكر
ى
الشاعر ُّيأتو حُت كاف صغَتان ،بل إنو ىع َّد ى
أحدثو على األرض
كجعل نفسو ،كذلك ،ركح اٟتياة ،كرمز االنبعاث ،كتبدك قوتو "السحرية" تلك ُب التأثَت الذم ٍ
كٮتلع عليها السعادة
الغرباء؛ حبيبتًو السمراء اليت ىاـ ُّا عشقان ،كأكثر ُّ
ركحو ُب عركقها ،ى
التغزؿ ُّا؛ ًإذ استطاع أف ٌ
يبث ى
كاٟتياة بعد و
شتاء ؽ و
اس كانت خبللو ىامدة راقدة ميٌتة  .كقد ٍأكحى للشاعر ،بذكر قصتو مع األرض ،بإمكانياتو ا٠تارقة ُب
تبديل حياتو رأسان على عقب ،كُب ق ٍلب معاناتو حبوران كانتشاء إ ٍف ىو استمع إليو ،كعمل ٔتا ٯتيٍليو من مقًت و
حات !
ى
ي
ن
كٖتتل "شخصية" األرض ا١تنزلة الثالثة بعد الشاعر كا لربيع .كيقدمها النص ا١تسرحي ُب صورة فتاة ٝتراء عذراء
ٌ
للتوٚ ،تيلة التكوين ،ذات بيتولة كحياء ،غ ًَت سهلة االنقياد؛ إذ إهنا ٓب تنق ٍد للربيع؛ فتاىا
حسناء قامت من يرقادىا ٌ

أحست
اٞتميل ،إال بعد ٘تنُّع طويلُّ ،
طمأهنا ى
كتوسل متواصل من ي٤تبٍّها  .كحُت انقادت لو ،بعد أف ٍ
كـ نٌاىا ،كعانقهاٌ ،
تسرم ُب عيركقها فتنقلها من أرض غرباء راف عليها شتاء قاس إٔب أرض أخرل ىمؤلل
ْتبلكة االلتحاـ بالربيع ،كبركحو ٍ
بالزىور ا١تزركشة كٔتظاىر االخضرار ،كإٔب ىم ٍرتع للطَت ٌ
ا١تغرد ىفرحان بالربيع فاعل تلك النقلة ،كللصبايا اللواٌب قص ٍد ىهنا احتفاءن

بعيد الربيع ،كرغبة ُب االستمتاع ٔتناظرىا البهية  ...كتنضاؼ إٔب ىذه الشخصيات الثبلث أخرل ثانوية أك عابرة ٓب يكن
٢تا دكر بارز ُب ا١تسرحية ،لذا لن نقف عندىا؛ كىي شخصية ا٠تادـ ،ك "الصوت" ا٢تاتف ٔتقدـ الربيع ،كٚتٍع الفتياف،
كالفتيات.
نصو كفكرتو احملورية ك٥تتلًف ً
مقاصدىا
كمرر على ألسنتها رسالة ٍّ
كقد ٍ
أجرل الكاتب بُت ىذه اؿشخصيات اٟتو ىارٌ ،
غ ما يريد قولو  .يقوؿ الناقد ا١تصرم الراحل عبد القادر
كأبعادىا .كُّذا األسلوب اٟتكائي ،أساسان ،استطاع الكاتب إبٍبل ى
ط مؤكدان ىمركزيةى اٟتوار ُب الفن ا١تسرحي  " :إف أكؿ ما نبلحظو على ا١تسرحية ،باعتبارىا شكبل أدبيان ،أهنا تقوـ على
الق ٌ
كيعرفنا بالشخصيات كطبائعها كعبلقات بعضها ببعض كما
اٟتوار .فليس ىناؾ مؤلٍّف أك "را وك" ٌ
يقص علينا األحداثٌ ،
لينمو اٟتدث ـ ف خبلؿ
ىو األمر ُب الركاية مثبلن ،كإ٪تا تكشف الشخصيات عن نفسها بنفسها،
ى
كتتحاكر فيما بينها ى
ُ
ً
ا١تبلحظ على اٟتوار ُب ا١تسرحية ا١تدركسة ككل أنو متعدد األطراؼ ،دار بُت
ذلك اٟتوار كا١تواقف اليت ٬ترم فيها  ".ك ى
عرض
أكثر من
ٍ
شخصيتُت ،كأنو مباشر كأفقي كخارجي ُب أكثر ا١تشاىد  .كاضطلع بتأدية أكثر من كظيفة ،لعل أ٫تها ٍ
ككجهات نظرىم ،كتجسيد الصراع الدرامي ُب ا١تسرحية ،كاإلسهاـ ُب تنامي اٟتدث كتطويره .
مواقف ا١تتحاكرين ٍ

كقد احتضن حو ىار الشخصيات ُب مسرحية باكثَت فضاءه أساس يتجلى ُب حجرة الشاعر الضيقة ا١تتوفرة على ٚتلة
ض ٍحنا
ك٬تًت مرارة معاناتو قبل انقبلب حياتو ع ٔب ٍ٨تو ما ٍأك ى
أشياء ،أبرزىا مكتب الشاعر الذم جلس على كرسيٌو يتأمل ٌ
و
ت فيو ٣تموعة أخرل من ماجريات ا١تسرحية
جر ٍ
يطل منها الشاعر على فضاء ٍأر ىح ى
ب ى
قبل  .ك٢تذه اٟتجرة شرفة ٌ
من ذم ي
ٔ.

عبد القادر القط :من فنون األدب (المسرحٌة) ،دار النهضة العربٌة ،بٌروت ،ط  ،ٔ978ص ٔٔ.

جمٌع الحقوق محفوظة لمركز

جٌل البحث العلمً © 2014

153

مجلة جيل الدراسات ألادبية والفكرية – العدد الثالث – أللو /سبتمبر 2014

كأحداثها ،كىو األرض اليت تًتاءل لو قبالتها ٔتا فيها من حقوؿ كرك و
اب لبست ٍأُّى حلة ٔتىقدـ الربيع  .كبذلكٕ ،تسدت
ى
ُب فضاء ا١تسرحية ا١تكا٘ب ثنائية ا١تغلق كا١تفتوح.
ي
ا١تتداكلة ُب أغلب األحياف ،ما عدا ألفاظ
تقرب من لغة اٟتياة ى
كاعتمد باكثَتُ ،ب كتابة مسرحيتو ىذه ،لغة كاضحة ي
تغورت – ال ىكرل – ى٫تيم جائشة – نثيث أ ٍكماـ – حسيس أصداء – ذكل زىر
٘تتح من قاموس العربية القدٙب؛ مثل ٌ :
الركاء – الطُّغىراء – ال يكلوـ – الوطر – النبت ا٠تى ً
ضل – عاج .كقد راـ من كراء
الغزؿ – رؤكـ – بػيىرحاء – الغيلىواء – َّ
نصو ،كضماف كصوؿ رسالتو إليهم على اختبلؼ مستوياهتم ُب اإلدراؾ
استعماؿ لغة مفهومة ٖتقيق التواصل مع متل ٌقي ٍّ
بشقيو الطليب كغَت
كالفهم .كىذا شأ يف باكثَت ُب أكثر إبداعاتؤ ،تا فيها أشعاره  .كز ىاكج ،أسلوبيان ،بُت ا٠ترب كاإلنشاء ٍ
الطليب ،مع و
غلبة كاضحة لئلنشاءات ُب النص ،كاليت ٖتققت بعدة ًصيىغ أسلوبية (النداء – األمر – النهي – االستفهاـ
– التحضيض – النُّ ٍدبة – التعجب) ،أسهمت ٚتيعيها ُب إيصاؿ مغزل ا١تسرحية إٔب ا١تت لقُت ،كُب ٕتسيد مواقف

أساليب عدة؛ من مثل التوكيد كاالعًتاض كالتَّكرار .
الشخصيات كعبلقاهتا بعضها ببعض  .كنبلحظ ضمن أخبار النص
ى
كإٔب جانب تقريرات النص ،نػيٍلفي بُت ثنايا حوارات شخصياتو ٚتلة من التعابَت اإل٭تائية كالصور الببلغية؛ كالتشبيهات
الصبا ال ييعار  )...اليت كانت ٢تا كظيفة مزدكجة ُب النص؛
(ُب السماء ًحسا هف كا لشموس كضاء ،)...كاالستعارات (ثوب ٍّ
شقُّها األكؿ تعبَتم من حيث إهنا قناة لغوية لنقل ا١تواقف ،كالتعبَت عن معا٘ب ا١تسرحية  .على حُت أف شقها الثا٘ب ذك
طابع فٍت من حيث إهنا تيضفي على النص بػي ٍعدان ٚتاليان يستثَت ا١تتلقي كٯتيٍتًعو ،كيدفع بو إٔب أف يشارؾ ُب إنتاج داللتو .
أسل ٍفنا القوؿ بأف مسرحية باكثَت ،اليت ٨تن بصدد مقاربتها مضمونيان كفنيان٘" ،تثيلية شعرية " ،كتبها ا١تؤلف بالشعر
ٍ
ا١ترسل ،مع تنويع قوافيها كأحرؼ ركيٌها ُب أغلب مشاىدىا  .إذ نظىم أبيات ا١تشهد األكؿ على نػى ٍوؿ
سواء ى
العمودم أك ى
ْتر الكامل ،كىو ْتر خليلي و
صاؼ يقوـ على تفعيلة كاحدة تًتدد بُت أشطار أبياتو (متفاعلن) ،كيعد من األكزاف الفخمة
ٌ
ً
ا١تبلحظ أف بعض تلك األبيات منظوـ على كزف الكامل التاـ
اليت أكثر شعراؤنا القدامى من النظٍم على ىى ٍديها  .إال أف ى
ا١تعتلتُت بعلة اٟتىذذ (إسقاط الوتد اَّموع برمتو من آخر التفعيلة ) ،على حُت نظم
الضرب
ٍ
(ست تفاعيل ) ذم ى
العركض ك ٍ
الباقي على ٣تزكء الكامل (أربع تفاعيل فقط ) .كإذا كاف شعر ا١تشهد السابق قائمان على نظاـ البيت ذم الشطرين
ً
ا١تتدارؾ
ٍ
ا١تتساكيُت ،فإف الشعر الذم ألٍّف كفقو ا١تشهداف الثا٘ب كالثالث ٦تٌا يسمى ،اآلف ،الشعر اٟتيٌر ،كىو على تفعيلة ى
ا١تبلحظ ،بوضوح ،أف
(فاعلن) اليت استيخدمت فيهما ببعض زحافاهتا ا١تعركفة ،كالسيما ا٠تىٍنب (حذؼ الثا٘ب الساكن ) .ك ى
ً
صران تىػبىعان ٟتالة مبدعهما النف سية كالشعورية غداة كتابتهما  .كما أهنما كظفا
أسطر ا١تشهدين متفاكتة فيما بينها طوالن كق ى

يستهل
لعبة البياض كالسواد بكيفية غَت ثابتة؛ إذ ٧تد الكاتب ،مرة ،يبدأ السطر ببياض ٍيعقبيو سوادٍ ،ب بياض ،كأحيانان
ُّ
ً
داسي األجزاء ُب شعره
السطر الشعرم بسواد (كتابة) يليو بياض (فراغ) .كركب باكثَتُ ،ب ا١تشهد الرابعْ ،تر الكامل يس َّ
اثنُت؛ ْتيث يبدأ
الكبلسيكي كلو ،مع مبلحظة أنو كاف يوزع البيت الواحد ،أحيانان ،على مستول اٟتوار ،بُت
متحاكريٍن ٍ
ى
أحد٫تا ببعض البيت لييتً َّمو مباشرةن ٥تاطىبىو  .كٓتبلؼ مشاىد ا١تسرحية األخرل اليت ٌنوعت ٚتيعها القواُب كأحرؼ الركم
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"فىػ ٍعلي ٍن"،
كما ىو ملحوظ ،ؼإف ا١تؤلف ُب ىذا ا١تشهد التزـ بوحدة القافية كالركم معان؛ إذ إف قافيتو جاءت على ًزنىة
كركم شعر ا١تشهد ىو ا٢تمزة اليت ىٍ٣تراىا الضمة  .كعاد باكثَت إٔب استعماؿ كزف
مطلىقة ،يم ٍرىدفة باأللف ،موصولة بالواك ُّ .
لكن بطريقة غَت مألوفة لدل القدماء؛ ْتيث إنو جعل ُب كل شطر من أشطر
ا١تتدارؾ ُب ا١تشهد ا٠تامس من مسرحيتو ،ك ٍ

تفعيلتُت اثنتُت فقط  .كيعد ا١تشهد األخَت أغٌت مشاىدىا إيقاعان؛ إذ تعددت قوافيو كركياتو،
أبيات ىذا ا١تشهد القصَت
ٍ
أبيات كبلسيكية البناء كأسطيهر ىي الغالبة عليو ،على أف أبياتو تلك
مثلما تعددت أكزانو العركضية كأ٪تاطو الشعرية  .ففيو ه
اَّتث (مستفع لن فاعبلتن × ِ) ،ك٣تزكء ا١تتدارؾ،
منظومة على ٍأْتير ٥تلَّع البسيط (مستفعلن فاعلن فعولن × ِ) ،ك ٌ
ك٣تزكء الكامل الذم ٟتق عركضو كضربو اٟتذذ  .على حُت أف أسطر ا١تشهد منظومة على تفعيلة ا١تتدارؾ ٖتديدان  .إف ىذه
ٍّ
ليل على أف باكثَت كاح هد من أكائل اَّ ٌددين ُب القصيدة العربية
الطريقةُ ،ب الكتابة الشعريةُ ،ب ذلك الوقت ا١تبكر ،لى ىد ه
أقر لو ُّذه الريادة كثَتكف كما رأيٍنا سابقان.
اٟتديثة ،كا٠تارجُت عن أعرافها ا١تتٌبعة منذ أقدـ ٍ
أع ي
صرىا  .كقد ٌ
ضركب الكتابة األدبية ،كُب مقدمتها ما
ك٦تا ال ريب فيو أف ٙتة
بعينها ٘تيٌز الكتابة ا١تسرحية من غَتىا من ي
عناصر ٍ
ى
ييطلق عليوُ ،ب النقد ا١تسرحي اٟتديث ،اصطبلح "اإلرشادات ا١تسرحية " أك "التوجيهات ا١تسرحية " أك "اإلرشادات
ً
يعرب عنوُ ،ب
ت اصطبلحية ١ت ىس ٌم نى كاحد َّ
اإلخراجية" أك "مبلحظات الكاتب " أك "النص ا١ترافق " ...كىي كلها يم ىس ٍّميا ه
ي
ي
اليت ً
يعمد ا١تؤلف ا١تسرحي
اللغة الفرنسية ،بلفظ " ."Didascaliesكيراد بو تلك الكلمات أك العبارات أك النصوص
إٔب كضعها بُت ىبللُت (كما ُب النصوص ال ٌدرامية العربية ) ،أك كتابتها ٓتط يمغاير لذاؾ الذم ييكتىب بو اٟتوار ا١تس رحي
كظائف تؤديها ُب
(كما ُب النصوص الغربية ) ،سواء ُب فاٖتة مسرحيتو أك بُت حناياىا أك ُب خا٘تتها  .ك٢تا ،دكف شك،
ي
النص الذم ترد فيو ،أبرزىا اإلرشاد كالتوجيو كا١تساعدة على الفهم كعلى نقل ا١تسرحية من شكلها ا٠تطي إٔب ىع ٍرض
الرٍكح لييشاىده النٌظٌارة  .كإذا عيدنا إٔب تاريخ األدب ا١تسرحي فإننا ال ٧تد لئلرشادات ا١تسرحية حضوران كاضحان
يقدَّـ على ُّ
فيو ،منذ العهد اإلغريقي ،كٓب تتسلٌ ٍل إٔب النص ا١تسرحي إال حديثان بعد منتصف القرف التاسع عشر ،مع بركز ٧تم ا١تسرح
الطبيعي ُب أكربا؛ حيث ًص ٍرنا نراىا ُب نصوص ا١تسرحيات؛ إما ُب صدارهتا ،كإما بعد أفعاؿ القوؿ فيها ،كإما مباشرة
عقب إثبات أٝتاء الشخصيات ،كإما داخل اٟتوارات نفسها  .كٓب يلتفت نقاد الدراما إٔب اٟتييفوؿ ٔتوضوع اإلرشادات إال
ُب كقت متأخر ،كلعل ركماف إنگاردف (ٌ )R. Ingardenأكؿ ىم ٍن طىىرؽ ىذا اَّاؿ ،حُت ميٌز داخل ا١تسرحية ا١تكتوبة
بُت النص الرئيس  /اٟتوارات ( )Dialogueكالنص الفرعي  /اإلرشادات ( ،)Didascaliesقائبلن " :إف الكبلـ الذم
ً
تنطق بو الشخصيات يشكل النص الرئيس ١تسرحية ما ،كتشكل اإلرشادات ا١تسرحية اليت يعطيها ا١تؤلف النص الثانوم .
ُ
الع ٍرض ".
كىذه
ي
عرض ا١تسرحية ،فهي ال تظهر إال أثناءى قراءة ا١تسرحية حيث ٘تارس كظفة ى
اإلرشادات ٗتتفي عندما تي ى

ٔ.

نقالً من كتاب "سٌمٌوطٌقا الصورة المسرحٌة (دراسات فً المسرح)" لجمٌل حمداوي ،دار نشر المعرفة ،الرباط ،ط ،ٕٖٓٔ ،ٔ.ص ٔ.8
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ض َّمن باكثَت مسرحيتو "الشاعر كالربيع " عددان من اإلرشادات ا١تسرحية ا١تتبايًنىة طوال كقصران ،كالواقعة خارج
لقد ى
ي
اٟتوار بصفة أساسية ،كا١تنتشرة ُب أكؿ النص كآخره كبُت ثناياه ٚتيعان  .كاستهدؼ الكاتب ،من خبلؿ إثباهتا ُب نصو
ا١تحلَّل ،كصف شخصياتو خارجيان كداخليان ،ككذا حركاهتا كتصرفاهتا ككضعياهتا كتصويتاهتا ،كتقدٙب توجيهات لبلستئناس
ي
الركحي لدل إرداة ٖتويل النص من صورتو اللغوية ا١تكتوبة إٔب كتابة ىم ٍش ىهديٌة معركضة  .كعليو،
الفضاء
تأثيث
أثناء
ُب
ُّا
ُّ
موجهة إٔب شخص ا١ت ٍخرًج لتي ٍسعًفو على
تعمد الكاتب ا١تسرحي إدراجها ُب نصو الدراميَّ ،
فإف ىذه اإلرشادات ،اليت ٌ
ي
ذلك التحويل ،كإٔب السينوغراؼ لتساعده على إعداد ا٠تشبة كٕتهيزىا كبناء ديكورىا ك ً
أكس ٍسواراهتا ،كإٔب ا١تمثلُت الذين
بتقمص أدكار اؿ شخصيات ا١تسرحية ،كإٔب القارئ الذم يتعامل مع ا١تسرحية مكتوبةن؛ إذ تيعينيو على ٗتيُّل
يػي ٍع ىهد إليهم ُّ
مشاىدىا كأفعاؿ شخصياهتا كصفاهتا كغَت ذلك .
على سبيل الختم:
لقد َّ
بأحرؼ
تأكد لنا ٦تا تقدـ كلو أف علي أٛتد باكثَت كاح هد من فرساف األدب العريب اٟتديثٌ ،
سجل حضوران ،ي
لكن ٘تيُّزه،
بارزةُ ،ب ٣تاالت الركاية كالقصيدة كا١تسرحية؛ كما تشهد على ذلك إنتاجاتو الفكرية كاألدبية اليت بُت أيدينا  .ك ٌ
ُب حقيقة األمر ،كاف ُب اٟتقل الدرامي ،كالسيما ا١تسرح الشعرم الذم كاف أحد يركاده األكائل اَّدٍّدين فيو شكبلن
دليل كاضح على ذلك .
حللناىاُ ،ب ىذه الدراسة ،ه
كمضمونان ،ك"٘تثيليتو الشعرية" اليت ٌ
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المكون البصري في القصيدة الحديثة والمعاصرة
أ .محمدي محمد  /جامعة الد تور :الطاىر مووي سعيدة .الجزائر.
الملخص:
برز الفضاء الشعرم كتيمة جديدة ُب شعر اٟتداثة ،حيث تسعى ىذه ا١تداخلة إٔب إبراز ما للفضاء من ٛتولة داللية ُب تل ٌقي
بكل ما ىو لغوم .بل تعدتو إٔب جوانب أخرل ،فالقصيدة
النصوص اإلبداعية الشعريٌة؛ كصلتو الوثيقة بعملية التأكيل ،اليت ٓب تعد ٤تصورة ٌ
الشعريٌة اٟتداثية تستم ٌد جوىرىا من ٝتات فنية ٚتالية ٥تتلفة ال ترتكز على اللغة فحسب بل تيراعي جوانب ع ٌدة أبرزىا اٞتانب البصرم.

الكلمات المفتاحية:
األيقوف ،البصرم ،النص ا١توازم ،التل ٌقي ،النٌص األديب ،اٞتماليٌة ،إعادة إنتاج ا١تعٌت ،التوقٌع ،الفراغ ،القارئ .
العنصر البصري في القصيدة الحديثة والمعاصرة :
ش ٌكل االشتغاؿ الفضائي موضع اىتماـ العديد من النُّقاد العرب خصوصا ا١تغاربة منهم؛ فمحمد بنيس ُب مؤلٌفو
الشعر بػ « أف نبنُت النٌص كفق قوانُت ٗترج على ما
"بياف الكتابة " يؤطٌر نظريان ٢تذا ا١تعطى البصرم كيسعى لتغيَت مسار ٌ
ي
ُ
نسج النص ا١تعاصر من سقوط كانتظار أف نؤالف بُت التأسيس كا١تواجهة» .
الشعرية ٥تالفة ١تا ىو مألوؼ ،كمن ٍبٌ البناء بلغة جديدة
تبٍت أ٪تاط جديدة ُب الكتابة ٌ
فهذه دعوة صر٭تة إٔب ٌ

يعرب بوضوح عن ُّ
جوىرىا االشتغاؿ الفضائي "ا١تكاف " ،فهو يرل َّ « :
ٖتكم
أف إغفاؿ ىذا اَّاؿ ُب قراءة النٌصوص ٌ

كن اعتبارىا جانبان ىامشيان أك ترفان
صور التقليدم ُب قراءة النٌص ٌ
التٌ ٌ
الشعرم ،خاصة كأ ٌف أ٫تية ا١تكاف ذات داللة ال يٯت ي

ٔ  .محمد بنٌس ،بٌان الكتابة ،مجلة الثقافة الجدٌدة ،العدد  ،ٔ98ٔ ،ٔ9ص .ٖ9
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فكريان أك لعبة ٣تانية  ُ»...ؼ
ىو بذلك يطرح مفهوـ الكتابة كبياف للدعوة للتجديد كلصياغة مشركع جديد للشعر  ،خركجان
من مأزؽ التقليد كالنمذجة ا١تتوارثة .
كٯتثل مؤلَّف "اٞتنوف ا١تعقلن " لعبد اهلل راجع امتداد ان نظريان لكتابات ٤تمد بنيس حيث سعى صاحبو إٔب تبٍت
ي
ِ
ً
َّ
مشركع االشتغاؿ الفضائي للكتابة « فالكتابة عرس للعُت كاألذف كالباطن »  .فهو يشَت ُب مؤلفو إٔب التشكيل ا٠تطٌي
الذم استمده من ٕتريد توفاليس كبودلَت ّ.
بينما يعترب عمل ٤تمد بلبداكم ا١توسوـ بػ "حاشية على بياف الكتابة حملمد بنيس " األكثر تركيزان على عنصرم
ا٠تٌط كالتشكيل ،مع إبرازه لدكر السياؽ النٌصي يقوؿ فيو ...«:ماذا ٭تدث مثبلن لو أنٌٍت زكجت ا٠تط بشكل ،كليكن

عبلمة من عبلمػات ا١تركر ،حينما يكوف سياؽ النٌص يقتضي ذلك (أيّبُّ ىنا كأؤٍّكد على سياؽ النٌص ) ...أ ٌف حرية القارئ
أغزؿ خيوطو الرفيعة بأكرب قدر من العناية كا١تسؤكلية .ْ»...
السائد ُب النٌص ،كىذا ا١تناخ أنا الذم ي
مشركطة با١تناخ ٌ
السياؽ ،فتفرض بعض السياقات
فصاحب اٟتاشية ٬تعل من االشتغاؿ الفضائي ضركرة ملحة يغذيها ٍّ

كجود

عبلمات مزاكجة للخط من أجل تنشيط فاعلية القراءة لدل ا١تتلقي بوصفو عنصران مشاركان ُب عملية البناء النٌصي  .كقد
يكوف ذلك سبب كفائو ٢تذا النٌوع من الكتابة ،كإصراره على مواصلة كتابة دكاكينو ٓتط اليد ٓ.
علي االستئناس ببعض ا١تؤلفات التنظَتية
ك ٌ
لتبُت عناصر االشتغاؿ الفضائي ُب الشعر اٟتديث كا١تعاصر كاف لزامان ٌ

كالنقدية ُب ىذا الباب ،كتأسيسان عليها سأستعرض ىذه العناصر كفق النسق ا١توإب :
ٔ  -الخـخ:

ش ٌكل ا٠تط العريب ،أحد ا١تظاىر البارزة كالرئيسة ،للحضارة العربيٌة اإلسبلميٌة ،منذ نشأهتا األكٔب كحىت اليوـ

.

تطور مع تطورىا ،ككاف أىم دعائمها ،كالوسيلة األساس ُب نشرىا كتعميمها؛ كُب الوقت نفسو ،عومل ىذا ا٠تٌط ،كعمل
ٌ

ٔ  .محمد بنٌس ،ظاهرة الشعر المعاصر فً المغرب – مقاربة بنٌوٌة تكوينٌة  ،-دار العودة ،بٌروت ،د ت ،ص ٘9
ٕ  .عبد هللا راجع ،الجنون المعقلن ،الثقافة الجدٌدة ،العدد  ،ٔ98ٔ ،ٔ9ص .٘ٙ
ٖ ٌ .نظر :محمد الماكري ،الشكل والخطاب – مدخل للتحلٌل الظاهراتً  ،-المركز الثقافً العربً ،طٔ ،ٔ99ٔ ،ص ٕٕ٘
ٗ  .أحمد بلبداوي ،حاشٌة على بٌان الكتابة ،المحرر الثقافً ٔ9 ،أبرٌل.ٔ98ٔ ،
٘  .أقصد :الدواوٌن اآلتٌة :حدثنا مسلوخ الفقر وردي ٖ ،ٔ98و هبوب الشمعدان ٓ ،ٔ99و تفاعٌل كانت تسهر تحت الخنصر
ٕٔٓٓ ،وحتى ٌورق ظل أظافره .ٕٓٓ9
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التشكيلية كالتعبَتيٌة ،كال يزاؿ حىت يومنا ىذا ،موضع اىتماـ كْتث كٕتريب ُّدؼ
فٍت قائم بذاتو ،لو خصائصو كمزاياه
ٌ
اختبلؽ منجز بصرم عريب معاصر٦ ،تا ينطوم عليو من قيم تشكيليٌة كدالليٌة كتعبَتيٌة .

كظل ٤تط اىتماـ كشغف العرب
احتفظ ا٠تط العريب بعافيتو ،تصونو كٖترس أصولو كقواعده كنظمو الراسخةَّ ،

كا١تسلمُت ُب أصقاع انتشارىم كلها ،كونو لغة أٝتى النٌصوص كأقدسها (القرآف الكرٙب ) الذم كاف كال يزاؿ من أىم كأبرز
عوآب حفظو كصونو كانتشاره سليمان معاَب ،ذلك أل ٌف كل إنساف اعتنػق الدين اإلسبلمي اٟتنيف ،عليو تعلٌم اللغة العربيٌػة،
مهما كانت لغتو األـ ،ليتمكن من اإلحاطة بأفكار كتعاليم دينو ك٦تارستها بالشكل الصحيح كالسليم فكانت حتمية
االحتكاؾ با٠تط العريب كاٞتماليات البصريٌة اليت تكتن يػزىا حركفو كتشكيبلتو .
ٕ  -البنية الخطّية:
الصفحة ا١تخطوطة من كحدات صغَتة تتدرج من النقطة إٔب اٟتركؼ ٍب الكلمات فاٞتمل لتصل إٔب
تتش ٌكل ٌ

تشكيل نص ُّيئة معينةُ .ب القصيدة ا١تعاصرة .
يعرؼ ا١تاكرم الوحدة ا٠تطٌية
ٌ

Graphème

ط ا١تتٌ ً
صل
بأ ٌهنا « :تلك الوحدة األصغر للخ ٌ

تلعب نفس الدكر الذم يلعبو الفونيم ،الذم ىو أصغر كحدة صوتية ُب السلسلة ا١تنطوقة »

Trait continue

كىي

ُ

فمن خبلؿ ىذا التعريف أجد مقارنة بُت الوحدة ا٠تطٌية كالفونيم؛ فهما يتٌفقاف ُب أدائهما الدكر نفسو ضمن
اللفظة ،كٮتتلفاف ُب أ ٌف الفونيمات ثابتة العدد ك٤ت ٌددة بينما الغرافيمات

(الوحدات ٠تطٌية ) مرنة٢ ،تا ٕتميعات كثَتة

تقل أ٫تيتها ُب قراءة ا١تنجز البصرم للنٌص الشعرم عن نظَتهتا الصوتية .
٦تكنة .كىذا يقود إٔب أ ٌف الوحدات ا٠تطٌية ال ٌ

فطعموا قصائدىم بنماذج خطٌية ٕتلب
لقد أدرؾ الشاعر ا١تعاصر أ٫تية البنية ا٠تطٌية ُب تلقي النٌصوص الشعرية ٌ

يسميها ديبل فيليوليو ،غرٯتاس ،جاكبسوف ِ.
القارئ إٯتانا منو أ ٌف العبلمات غَت اللغوية – كما ٌ

كالنموذج اآلٌب يربز قيمة ٘توضع الغرافيمات ُب النٌص الشعرم كدكرىا ُب إحداث لوف من ألواف التفاعل بُت
القارئ كالنٌص:

ّ

ٔ  .محمد الماكري ،المرجع السابق ،ص ٖ9
ٕ ٌ .نظر :شربل داغر ،الشعرٌة العربٌة الحدٌثة تحلٌل نصً ،دار توبقال للنشر ،الدار البٌضاء  .المغرب ،طٔ ،ٔ988 ،ص ص
٘ٔ.ٔٗ،
ٖ  .محمد بنٌس ،موسم الشهادة ،الصٌغة األولى ،الثقافة الجدٌدة ،ع ٕ /سٖ ،ٔ979 ،ص .ٔٔ9
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فتظهر استعانة الشاعر ٓتطاط لكتابة قصيدتو ُّئية طباعية معيٌنة ،فهناؾ خرؽ بارز لقوانُت الكتابة ا٠تطٌية
تضم األكٔب
ػجػالً يسػها" إٔب بنيتُت خطٌيتُت؛ ُّ
تعمد الشاعر توزيع كلمة " يي ى
ا١تتعارؼ عليها ُب اللغة العربية ،كيربز ذلك ُب ٌ
فتتكوف من أربعة عناصر " لً يسػها".
ثبلثة عناصر " يي ى
ػجػا " ٌأما الثانية ٌ
لعل ىذه القصدية ُب تقسيم البنية ا٠تطٌية الغاية منها اإلدىاش كإثارة فضػوؿ القارئ؛ فهي تكسر أفق توقعو
ك ٌ

٤تمل برؤية قبلية لقصائد سابقة ،فأفق
ا١تعتاد كما ألفو من نظم خطٌي إذ يقع بصر ا١تتلقي على مثل ىذه القصائد كذىنو ٌ
ٕتاكز اك انتهاؾ ألفق انتظار ا١تتلقي ،كتسمى ىذه ٟتظة
انتظاره ٤ت ٌدد سلفان ،كعند التقائو بقصيدة مثل ىذه ٭تدث ه

التطور ُب الفن األديب عرب استبعاد اآلفاؽ ا١تتجاكزة كتأسيس آفاؽ
يتم ٌ
"ا٠تيبة" كىي ٟتظات تأسيس ألفق جديد ،كىكذا ٌ
ستحوؿ ضمن ٕتاربو السابقة ُب قراءة
جديدةُ ،كىي بدكرىا ستدخل احتماؿ أف تيصبح متجاكزة لدل القارئ ألهنا
ٌ

التطور ُب اللحظة اليت تتعرض فيها إٔب ٕتاكزات
األعماؿ ،كتلك التجارب تضبطها معايَت ،كا١تعايَت ىي اليت ترسم ذلك ٌ

ا١تعوؿ ُب تلقي القصيدة على تلقي األحرؼ كأحجامها كصياغة الفراغ بينها ٦تٌا
ُب الشكل كا١توضوع كاللغة ِ«ْتيث يصبح َّ
يستوجب قراءهتا قراءة أكركسًتالية تعتمد على النظرة الكلية اليت تشمل النٌص أفقيا كعموديا »ّ.
ٔ

ٌ .نظر :بشرى موسى صالح ،نظرٌة التلقً –أصول وتطبٌقات ،-المركز الثقافً العربً ،المغرب ،ص .ٗ7
ٕ ٌ .نظر :ناظم عودة خضر ،ناظم عودة خضر ،األصول المعرفٌة لنظرٌة التلقً ،دار الشروق ،عمان األردن ،ٔ997 ،ص ٓٗٔ وما بعدها
ٖ  .فتوح أحمد محمد ،الرمز والرمزٌة فً ال ّشعر المعاصر ،طٕ ،دار المعارف ،القاهرة ،ٔ978 ،ص ٕٗٔ.
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كعليو فالعنصر البصرم

L’élément visuel

يتكشف القارئ من خبللو القيم اإل٭تائيػة للنٌص من
ىو الذم س ٌ

خبلؿ ٘توضػع بنياتػو ا٠تطٌيػة ضمن اإلطار العاـ للفضػاء النٌصػي .
تقوـ البٌت ا٠تطيٌة على نوعُت من العبلقات ُ األكٔب عبلقة تركيبية  Syntagmatique٭ت ٌدد السطر الشعرم ُب خط

السواد ليصبح كشريط متٌصل « كُب بنية من ىذا النٌوع نتح ٌدث عن ٤تور أفقي يسمى
أفقي يتناكب فيو توزيع البياض ك ٌ

ِ
تقل فيها عناصر الوحدات ا٠تطيٌة كفيها يربز
أيضان ٤تور تبلصقي» ٌ .أما العبلقة الثانية فعبلقة استبدالية ٌ Paradigmatique

٤تور انفصإب .كالعبلقة اليت تنطبق على ا٠تط العريب ىي العبلقة األكٔب ( الًتكيبية ) ١تواءمتػها االعتبارات النحوية كالصرفية

للخط العربػي.
كقد اعتٌت ٚتلة من الشعراء ا١تعاصرين – خصوصا ا١تغاربة منهم  -بتوظيف بٌت خطية متنوعة ُب فضاءات
نصوصهم كعيا منهم بدكرىا ُب عملية التواصل مع ا١تتلقي ،ككنتيجة ١تثاقفاهتم مع اٟتضارة الغربية ّ.
كإلبراز فعالية البٌت ا٠تطيٌة ُب تلقي النصوص الشعرية لدل القارئ أستعرض النماذج اآلتية :
األول:
 النموذج ّ

ْ

ٔ  .محمد الماكري ،المرجع السابق ،ص ٗ9
ٕ  .محمد الماكري ،المرجع نفسه ،الصفحة نفسها
ٖ  .نجد القصٌدة الكونكرٌتٌة جلٌة ومشخصة لدى الكثٌر من الشعراء الغربٌٌن والسٌما الفرنسٌٌن منهم كماالرمً Mallarmé
فً قصٌدته  ،"pas le hasard Un coup de dès n'abolira":ورامبو  ،Rimbaudوبول إٌلوار ،Paul Eluard
وكٌوم أبولٌنٌر  Guillaume Apollinaireفً قصائده المجسمة كقصٌدة  " :برج إٌفٌل " ،وقصٌدة  " :الحمامة" وقصٌدة ":
النسر" باإلضافة إلى قصائد المستقبلٌٌن فً إٌطالٌا ،وتجارب القصٌدة العٌنٌة فً برٌطانٌا والوالٌات المتحدة األمرٌكٌة والصٌن
والٌابان.
٘ ،السلسلة الجدٌد ،جوان
ٗ  .أحمد بلبداوي ،أبواب من كتاب فتوح المحن ،باب الشهادة ،الصٌغة األولى ،مجلة آفاق ،عدد
ٓ ،ٔ98ص ٘.7
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 النموذج الثاني:

ُ

 النموذج الثالث:

ِ

فأكؿ ما يبلحظ كعنصر مشًتؾ بُت ىذه النماذج ىو استعماؿ الشعراء ٠تط اليد إما عن طريق االستعانة ٓتطاط
ٌ

كما فعل ٤تمد بنيس أك باالعتماد على خط يده كما يفعل (أٛتد بلبداكم) ليساىم ُب ٖتقيق شعرية النص بصريا  .فػ «

ٔ  .بنسالم حمٌش ،كناش اٌش تقول ،دار النشر المغربٌةٌ ،ناٌر  .ٔ977نقالً عن محمد الماكري ،المرجع السابق ،ص 9ٙ
ٕ  .محمد المٌمونً ،حكاٌة ،مجلة آفاق ،عدد ٓٔ ،ٔ98ٕ ،ص ٕٔٔ
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الشعرية تبلبل أساسان نظاـ الكتابة كتقلب رأسا على عقب مراجعو ا١تعركفة »ُ .كذلك متجل ُب النماذج
مثل ىذه الكتابة ٌ
سالفة الذكر من خبلؿ تتابع كتبلصق البٌت ا٠تطية مش ٌكلةن شريط ان أفقيان مع بركز الفضاءات (البياض) .كعندما ندقٌق
البصرم كالذىٍت ،ال
الشعرية ٧تدىا ٘تارس توترا على القارئ ،كفيها جانب من االستفزاز
ا١تبلحظة ُب تلك الفضاءات ٌ
ٌ

سيما كإ ٌهنا ٗتالف ا١تعتاد عنده ،فينقسم الًتكيز عنده بُت فهم ا١تكتوب من خبلؿ ٘تييز ا٠تط ،كبُت فهم ا ١تعٌت احملتول ُب
القصيدة .
كقد استعاف ا١تاكرم بالنماذج السابقة ليمثل ١تفهوـ البٌت ا٠تطية ،حيث أجرل ٘تثيبلت رقمية كرسوـ بيانية
ٟتساب الوحدة ا٠تطية ا١تتوسطة ِكذلك من خبلؿ قسمة ٣تموع العناصر (اٟتركؼ) على ٣تموع البٌت ا٠تطية كخليص إٔب
أ ٌف البٌت ا٠تطية ٢تا دكر ال ٯتكن إغفالو ُب تلقي النصوص  .فهو يعتقد كجود تبلزـ بُت العناصر ا١تش ٌكلة للجانب البصرم
(الزماف ،ا١تكاف ،البنية ا٠تطٌية ) فيقوؿ « :إ ٌف الزماف حاضر من خبلؿ فعػل البناء ،كما أ ٌف الفضاء حاضر من خبلؿ نتاج
ذلك الفعل ،بل إ ٌف الزما٘ب يدرؾ عرب أثره الذم ٯتثلو الفضاء ق نا٢ ،تذا كجب البحث ُب عبلقة البٌت ا٠تطٌية ٔتفهومي
الزماف كا١تكاف»ّ.
فالزمن ا٠تطٌي – حسب ا١تاكرم  -صورة عاكسة للزماف الشخصي للشاعر فكلٌما اتٌصلت البٌت ا٠تطية؛ ككثرت
األكؿ كالثا٘ب )كلٌما اتٌصل زمن الشاعر بزمنو
الوحدات ا٠تطيٌة (الغرافيمات)؛ كغلب السواد على البياض (النموذج ٌ
ا١تسجلة ُب حركات اليٌد أثناء فعل الكتابة كانفصاؿ البٌت ا٠تطية كقلٌة الغرافيمات
االجتماعيُ ،ب حُت أ ٌف التوقفات ٌ
كغلبة البياض على السواد (النموذج الثالث ) يًتجم انفصاـ بُت زمن الكاتب كزمنو االجتماعي ،إذ ىذه الوحدات ترٚتة

األكؿ موضع انفتاح
لبلكعي الشاعر كزمنو  .نٌ
فاؿص ٌ
الشعرم بُت موضعُت ٌ

Extaraverti

حُت تتوأب البٌت ا٠تطٌية مش ٌكلة

السوادٌ ،أما الثا٘ب فموضع انغبلؽ  Intravertiحُت يغلب البياض.
ٌ

فعملية بناء النٌص الشعرم تتعلٌق بالصورة ا١تش ٌكلة ُب ٥تيالو فهي توجو عملية البناء كتتح ٌكم فيها بل تتعدل ذلك إ

ٔب

ٖتديد الشكل (حجم اٟتركؼ ،أبعادىا ،السواد كالبياض ) يقوؿ أٛتد بلبداكم عن ٕتربتو ُب تشغيل الداؿ ا٠تطي

:

«حينما أكتب القصيدة ٓتط يدم ،فإ٘ب ال أنقل إٔب القارئ معاناٌب فحسب ،بل أنقل إليو نبضي مباشرة كأدعو عينو

ٔ  .شربل داغر ،المرجع السابق ،ص ٕٖ
ٕ  .محمد الماكري ،المرجع السابق ،ص ٗ.9
ٖ  .محمد الماكري ،الم رجع نفسه ،ص ٔٓٔ
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لبلحتفاؿ ْتركة جسدم على الورؽ  .يصبح ا١تداد الذم يرتعش على الورؽ ،كما لو كاف ينبع من أصابعي مباشرة ال من
القلم ،كيغدك للنص إيقاع آخر يدرؾ بالعُت مضافا إٔب إيقاع الكلمات ا١تدرؾ باألذف »ُ.
أقف من خبلؿ ىذا القوؿ على قصدية الشاعر إٔب ربط الصلة بينو كبُت النص من ناحية ،كبُت النص كا١تتلقي
من ناحية أخرل؛ فعلى الثبل ثة أف ٭تافظوا على رابط التواصل بينهم ،كضركرة التفاعل كالتناغم ىذه جعلها ٌركاد ٚتالية

التلقي شرطا أساسيا لفعػل القراءة ،مع الًتكيز على عنصر القارئ  .يرل "آيزر" ُب ىذا الصدد أ ٌف « ٪تاذج النص ال ٖتيط
بطرؼ ك و
إال و
احد من ا١توقف التواصلي فبنية النص كبنية فعل التلقي ٯتثبلف استكماؿ موقف التواصل الذم يتم بقدر ما
يظهر النص ُب القارئ متعالقان بوعيو »ِ.
كاف ىذا جانبان حوؿ دكر البنية ا٠تطية كمفهومي الزماف كا١تكاف

 .كسأحاكؿ التعريج على مفهومي الفضاء

النٌصي كالصورم ك٘تظهراهتما ُب الدكاكين الشعرية اٟتديثة .
صي والفضاء الصوري:
ٖ  -الفضـاء النّ ِّ
ٯتيٌز فرانسوا ليوطار ُ Francoi Lyotardب كتابو " ا٠تطاب كالصورة " بُت نوعُت من الفضاء ا١تتعلقُت بالنٌص من

حيث ىو معطى بصرم؛ أحد٫تا  :نصي ييقصد بو « :الفضاء الذم ٭تتوم ال ٌداؿ ا٠تطي ،كبذلك يبقى ا١تعطى ا١تق ٌدـ ُب

إطاره ٣ترد نص ـ ق ٌدـ للقراءة »ّ .كثانيهما الفضاء الصورم؛ ك « ىو الفضاء الذم يتضمن أثران يستوجب من القارئ كضعان
معينان ليتلقى األشكاؿ اليت يربزىا األثر »ْ.
أستشف من التعريف السابق أ ٌف الفضاء النٌصي ٖتكمو الدكاؿ اللغوية فهو يركز على ال ٌداؿ ا٠تطٌي بعبارة أدؽ :
اٟترؼ كالبياضات كالًتقيم كالسطر الشعرم.
فيضم األشكاؿ البصرية كالعبلمات البصرية ،كىو متجاكر مع سابقو أم النصي ٕتاكر
ٌأما الفضاء الصورم ُّ

انفصاؿ كيشًتكاف ُب التبليغ.

ٔٔ  .أحمد بلبداوي ،حاشٌة على بٌان الكتابة ،مصدر سابق
ٕ  .صالح فضل ،المرجع السابق ،ص ٖٕٔ
ٖ  .محمد الماكري ،المرجع السابق ،ص ٖٖٕ
ٗ  .محمد الماكري ،المرجع نفسه ،ص ٔٓ7
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كما أنو يفرض على ا١تتلقي جهدان أكرب ُب البحث عن العبلقة القائمة بُت الفضاءات ا١تؤطرة كا١تتحررة اليت ال
ٯتكن ا لنظر إليها باعتبارىا إعادة أك تكراران أك مقاطع منفصلة ال عبلقة بينها كما ٯتكن أف يتبادر إٔب الذىن ،كإ٪تا ىي
إثراء للداللة يتخذ طابعان عبلميان مزدكجانُ.
كالقصيدة البصريةِ ٖتاكؿ أف تستعيض من خبلؿ التعبَت بالصورة البصرية عن مبدأ التعبَت بالصورة اللفظية ،لذا ٓب
يعد ا١تعركض نصان فقط بل ىو إٔب جانب النص فضاء صورم شكلي ال ٮتلو من داللة

(صور ،رسم ،ألواف ،صوت )

ٖتكمها مقصدية منتج ا٠تطاب  ّ.كذلك انطبلقان من أ٫تية بنية ا١تكاف (ا١تساحة) داخل النص باعتباره جزءان من بناء
القصيدة عدا أ٫تية دكر القلق الداخلي ُب انعكاسو على ٖترير الشاعر للنص كعلى طريقة ترتيب الكلمات٦ ،تا ساىم ُب
ٖتولنا عن ثقافة الكلمة إٔب ثقافة التشكيل الذم يذيب اللغة الشعرية ُب فنكف أخرل.

ْ

كمن النماذج اليت تعكس توظيفهما أعرض اآلٌب :


األول:
النموذج ّ

ٓ

مأخوذ من ديواف أٛتد بلبداكم خطت يد الشاعر ُب مفتتح القصيدة إطار صفحة ،كداخلو تولٌد تفاعبل بُت
البياض كالسواد ،بُت الداخل كا٠تارج .على أف اليد ال تكتفي بداخل اإلطار بل تتعداه إٔب ا٢تامش من جهة اليمُت.

ٔ ٌ .نظر :رضا بن حمٌد ،الخطاب الشعري الحدٌث ،مجلة فصول مجلد ٘ٔ ،عدد ٔ ،مصر ،ٔ99ٙ ،صٖٓٔ.
 .تعددت مسمٌات هذا النمط الشكلً فمنها :األٌقونٌة عند بوول شاوول ومحمد مفتاح ،وقصٌدة الشكل الخطً عند شربل داغر أو
قصٌدة البٌاض أو الفراغ كما أسماها طراد الكبٌسً
ٖ ٌ .نظر :محمد الماكري ،المرجع السابق ،ص٘ ؤٖٕ.
ٗ ٌ .نظر :محمد التالوي ،القصٌدة التشكٌلٌة فً الشعر العربً ،الهٌئة المصرٌة العامة ،ٔ998 ،صٔ.ٔ7ٗ ،ٔ7
٘  .أحمد بلبداوي ،حدثنا مسلوخ الفقر وردي ،مؤسسة بنشرة للطباعة والنشر" بنمٌد" ،الدار البٌضاء ،ٔ98ٖ ،صٙ
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فكأف يد الشاعر تلح على اخًتاؽ اإلطار ا١ترسوـ للصفحة مرتُت ففي األكٔب كاف اخًتاقان بسيطانٌ ،أما الثانية

فكاف االخًتاؽ مكثٌف يش ٌكل ٕتاكزان للخطوط اٟتمراء اليت ال ينبغي ٗتطيها ؛ كٯتكن ربط االخًتاؽ با١تنت باعتبار الفضاء
الصورم ترٚتة ٞت ٌدية البحث (ما يفتأ يبحث ُب الربية...عن قطع غيار لعضوه األكحد ).
كالصورة نفسها تربز ُب القصيدة الواردة ُب باب االنكشاؼ ُ .اخًتاؽ لئلطار ا١ترسوـ ،كالكتابة ُب ا٢تامش يسارا :

ٌأما بن سآب ٛتيش فيأٌب بنموذج فضائي "ا١تنت الفارغ"ِضارب ُب الغرابة كاإلثارة يعكس السخرية فهو يًتؾ ا١تنت

مبُت أسفلو :
فارغان كاإلطار كيستغل ا٢تامش بالكتابة فيو كما ىو ٌ

ٔ  .أحمد بلبداوي ،حدثنا مسلوخ الفقر وردي ،المصدر السابق ،ص .7ٙ
ٕ  .محمد الماكري ،المرجع السابق ،ص ٕٗ7
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من ىنا ،ٯتكن أف ٩تلص إٔب أبعاد توظيف الشاعر ١تختلف مكونات الصفحة -اإلطار«فالكتابة تتم ُب ا٢تامش
كٗتًتؽ اإلطار من جهة اليمُت قبل أف ٗتًتقو من جهة اليسار »ُ على أف انتهاء الديواف بقصيدة ٗتًتؽ اإل طار ،كتكتب
ُب ا٢تامش من جهة اليسار دليل على استمرار عملية الكتابة كا١تراىنة على ا١تستقبل  .كما يتبدل لنا ىذا االخًتاؽ ،كلو
بشكل أقل حدةُ ،ب قصيدة باب النمل :

ِ

 .خالد بلقاسم ،الكتابة وإعادة الكتابة فً الشعر المغربً المعاصر ،منشورات وزارة الثقافة ،الرباط ،ٕٓٓ7 ،ص ٖ8
ٕ  .أحمد بلبداوي ،حدثنا مسلوخ الفقر وردي ،المصدر السابق ،ص ٖٔ.
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ط على أساس أنٌو عنواف
ينم عن مدخل جحر النمل ،فهو مواز بصريا ١تا يخ ٌ
اإلطار الداخلي ا١ترسوـ باليد كأنٌو ٌ

الزرزكر ،كا٢تدىد ،كالغراب ،كالبوـ،
موجها دعوتو إٔب ال ٌدكرم ،ك ٌ
كردم ٌ
للقصيدة؛"باب النمل ".كمن داخلو ينادم الفقر ٌ

فكل ىؤالء يدعوىم القتساـ سهم ا١تاء ،غَت أ ٌهنم ٓب يدخلوا ،كىذا ظاىر من
كال ٌدراج ،ك ٌ
الس ٌماف ،كالشحركر ،كا٠تطٌاؼٌ ،

خبلؿ بقاء كاك اٞتماعة البل حقة بالفعل ا١تاضي " أكقد "خارج اإلطار اليدكم للقصيدة  .فما كصل منهم إٔب داخل البيت
اٟتجرم سول األصابعٍ... " :بٌ تركوا أصابعهم تتح ٌدث من داخل ميتافيزياء اٟتجر ".

يندب ما كراء ط بيعة اٟتجر.
ٌأما عن دعوهتم القتساـ سهم ا١تاء ،فذلك إشارة إٔب اٟتاجة كالفاقة ،كُب ىذا صوت منفجر ي
ينفذ إٔب أغوار الذات اإلنسانية ُب صرختها ا١تعذبة .



النموذج الثاني:

ُ

يعمد فيو الشاعر إٔب توظيف األسطر الشعرية ا١تكتوبة ٓتط اليد كلبنات لبناء أشكاؿ ىندسية منها ا١تثلث
الذم تلتقطو العُت ا١تبصرة للمتلقي كتساىم ُب تشكيل ككصل خطوطو الو٫تية  .كما يش ٌد انتباه ا١تتلقي ىو اٟتركة ا٠تطيٌة
ا١تتقلصة بدءان من السطر األكؿ الذم حول ست كلمات ؛ لتختتم القصيدة – عن طريق تقنية التفتيتْ -ترؼ كاحد،
ككأ ٌف اللغة عنده ُب تناقص مستمر .
كاعتمده شعراء آخركف ٓتط اآللة كالنموذج ا١توإب لسعدم يوسف :

ُ

ٔ  .محمد الماكري ،المرجع السابق ،ص ٖٕٗ

جمٌع الحقوق محفوظة لمركز

جٌل البحث العلمً © 2014

168

مجلة جيل الدراسات ألادبية والفكرية – العدد الثالث – أللو /سبتمبر 2014

معلنةن أف بابان فتحناهي بُت األغا٘ب
كمر مركر األغا٘ب
تناءل ٌ
كمر مركرا
تناءل ٌ
كمر
تناءل ٌ
تناءل ...

اٟتسي الذم يقوـ بتنظيم خطوط الصورة تلقائيان داخل
فيظهر توظيف تقنية ا٠تط الو٫تي كىو « الناتج عن اإلدراؾ ٌ

الرابط بُت النقاط الثبلث ألم مثلث على ٨تو تلقائي »ِ كمع أنو ال ييرل إال أف لو حضوران
مثلث اَّاؿ البصرم كىو ٌ

حقيقيان ُب ٦تارستنا البصرية ،ففي حالة كجود فجوات ُب التكوين ،فإف ا٠تط الو٫تي سيجرب العُت على إكماؿ حدكد
٤تيط التشكيل.

كاختيار الشاعر ٢تذا النسق الكتايب لو فعاليتو ُب عملية التلقي حيث أ ٌف ا٨تسار السواد كقصر األسطر الشعرية من
سطر آلخر كغلبة البياض على ا١تنت يًتجم تنائي الباب كاندثاره ُب غيابات اَّو كؿ.
ػص الفضاء الصورم فسأعرض لو ٪تاذج متعلقة بالتشكيل األيقو٘ب
أما فيما ٮت ُّ

ّ ،فقد اىتم الشعراء بعرض

اَّسمة ُب شكل أيقونات احتفوا فيها ببعض عناصر اٞتسد كسعوا إٔب إثارة فضوؿ القارئ ُّا؛ كربط
نصوصهم الشعرية
ٌ

شعرىم اَّسم با١تعا٘ب العميقة للنٌص كمن ىنا فكاف مح ٘تان علينا  «:االعًتاؼ بوظائف الشعر اَّسم كباندماجو ُب
ا٠تطاب الشعرم لتكوين نص كاحد ،سواء أكقع الرسم بالكلمات أـ كاف رٝتان مستقبلن مصحوبان ْتركؼ أك بكلمات

ٔ  .سعدي ٌوسف ،األعمال الشعرٌة ،مجٖ ،دار المدى ،بٌروت ،طٗ ،ٔ99٘ ،ص ٕٕ٘
ٕ  .امتنان عثمان الصمادي ،شعر سعدي ٌوسف  -دراسة تحلٌلٌّة ،-دراسات أدبٌّة ،المؤسّسة العربٌّة للدراسات والنشر ،بٌروت ،ط
ٔ ،ٕٓٓٔ ،ص ٓ٘
ٖ  .عرف بٌرس األٌقون بوصفه عالمة لها بعض المشابهة مع الشًء الذي تحٌل إلٌه ،أما بالنسبة لشارل مورٌس فاألٌقون عالمة
تملك بعض خصائص الشًء الممثل ،وٌقسم إلى أٌقون مثالثً ،ومتماثل ،ومتوازي ومتشابه ومتناظر ٌ .نظر :محمد مفتاح ،التشابه
واالختالف – نحو منهجٌة شمولٌة  ،-المركز الثقافً العربً ،طٔ ،الدار البٌضاء ،المغرب ،ٔ99ٙ ،ص ص ٘.ٕٓٓ ،ٔ9
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توضيحية؛ ككل رسم بالكلمات ،كذلك رسم بغَتىا يدعى أيقونان ،ككل أيقوف لو شكل معُت ،ككل أيقوف أنشئ ٠تدمة
أىداؼ معينة»ُ.
فلجوء الشاعر إٔب استخداـ األيقوف  Iconeليس من باب إدعاء اٟتداثة ُب التشكيل ا٠تطي بل لغاية داللية ينشأ
٢تا؛ كيسعى لتثبيتها بصريان ُب ذىن ا١تتلقي ،كليأخذ بيده إٔب ا١تعٌت من خبلؿ األيقوف  .كمن أبرز التشكيبلت أذكر:


النموذج األول:

ِ

ىو ألحد األشكاؿ ا١تتصلة باٞتسد اليت تلقي بدالالت منفتحة على الثقافة كالتقاليد العربية .

إ ٌف ما تقع عليو العُت ُب ٌأكؿ التقاء مع ىذا الفضاء البصرم ،٭تيلها على عادات اجتماعية كتقاليد شعبية ٦تثلة

ُب النقش باٟتناء ،كما يرمز إليو من احتفالية

(األعراس كاألفراح ) .كٔتزيد من إمعاف نظر ،كإذا ما أقررنا بأنو نقش،

فا١تفركض أف يكوف على اليد اليت يظهر فيها اٞتمإب بارزان  .كما تبدك القدماف كطأتُت لشخصُت ٥تتلفُت؛ كطأة ٯتٌت
ٗتًتؽ من جديد إطار الصفحة "إٔب األماـ "  ،كالثانية عائدة إٔب الوراء ،كفيما ٫تا معا ،احتفاؿ بالكتابة ُب تقاطعها مع
حقوؿ ٥تتلفة ،كقلب للحموالت الداللية لليد كالقدـ كرموز ثقافية ،فاليد اليت كانت موضع تقديس ُب ارتباطها بالديٍت،
كا١تتخيل الشعرم صارت منشغلة ُّم آخر يوضحو النموذج ا١توإب .


النموذج الثالث:

ُ

ٔ  .محمد مفتاح ،المرجع نفسه ،ص ٘ٔ9
ٕ  .أحمد بلبداوي ،حدثنا مسلوخ الفقر وردي ،المصدر السابق ،ص ٔ8
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ىم رفع الشعارات كالبلفتات ،فاليد تشكل خطرا متنوعاُ ،ب ارتباطها ٓتركج العماؿ  .كُّذا
يًتجم ىذا النموذج ٌ

ينفتح الشكل ُب حداثتو ،على الواقع كنقلو بشكلو ا١ترموز  .كما يسًتعي انتباه القارئ ىو كوف اليد ا١ترسومة مبتورة
ىم البلفتة رغم
الساعد ٦تٌا يفتح ٣تاؿ التأكيل ُب ذىنو كأف يتساءؿ عن مصدر البًت كسببو ،ككيف استطاعت ٛتل ٌ

العماؿ ٍّ
يشك يل خطران.
حدكثو ،كالبلفتة احملمولة تًتجم ا٠تطر اَّهوؿ ،كالذم كشفتو الكتابة أسفلو ٔ .تعٌت أ ٌف تواجد ٌ


النموذج الرابع:

ِ

ٔ  .أحمد بلبداوي ،حدثنا مسلوخ الفقر وردي ،المصدر نفسه ،ص ٕ8
http://alsamlalsharif.maktoobblog.com/
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ً
ظل أظافًره " ألٛتد بلبداكم الصادر سنة ََِٗ عن منشورات بيت الشعر ُب ا١تغرب،
كىو كاجهة ديواف "حىت ييور يؽ ي
الشاعر باالشتغاؿ الفضائي كتوظيفو أليقونة
يظهر فيها بوضوح ٘تسك ٌ

شكل يبدك كاليد القابضة على ثبلثة أصابع،

بعزة أك ا١توت بشرؼ ) .مع ٘توضع العنواف
كترفع السبابة كالوسطى ،كىذه األيقونة ترمز إٔب حصوؿ أحد األمرين (اٟتياة ٌ

داخل الدائرة (كف اليٌد) « .فقد امتزج األيقوف منذ القدٙب باٟتركؼ اللغوية فاند٣تا معان لتكوين بنية كاحدة ألد اء رسالة

معيٌنة»ُ.

كما أ ٌف بعض الشعراء يلجأ إٔب توظيف الرسومات ليعطي لنصو الشعرم أبعادان داللية أخرل تعجز اللغة عن
اإلفصاح ُّا ،كمن ىؤالء أذكر الشاعر اٞتزائرم

"يوسف كغليسي " ُب ديوانو "أكجاع صفصافة " ،حيث عمد إٔب

بالرساـ "معاشو قركر"ِ ،كمن بُت نصوص ىذا الديواف أيق ٌدـ للقارئ نص تراتيل حزينة  -مقطع موت كحياةّ-
االستعانة ٌ

لعل سبب مزج
األكؿ فضاء ٌ
بدايةن يتش ٌكل فضاء الصفحة من جزئُت ٌ
نصي كالثا٘ب فضاء تصويرم يفصل بينهما بياض ،ك ٌ

الشاعر بُت ا٠تط كالرسم يرجع لغاية توصيل الداللة إٔب القارئ ،فػ « ىذا التبلحم بُت اّب رؼ كالرسم ىو ما تفطٌن إليو

ٔ  .محمد مفتاح ،التشابه واالختالف ،ص .ٕٓ9
ٕ ٌ .نظر :خرفً محمد الصالح  ،التلقـً البصـري للشعـر " نماذج شعرٌة جزائرٌة معاصرة  ،الكتاب الخامس السٌمٌاء والنص
األدبً أعمال الملتقى الدولً الخامس "السٌمٌاء والنص األدبً " ٘ٔ  ٔ7 -نوفمٌر  ،ٕٓٓ8جامعة محمد خٌضر قسم األدب
العربً ،بسكرة ،ص ٘ٗٙ
ٖ ٌ .وسف وغلٌسً ،أوجاع صفصافة فً مواسم اإلعصار ( مجموعة شعرٌة) ،دار الهدى ،عٌن املٌلة ،ٔ99٘ ،صٖٖ
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اَّسم تعبَت مرٌكب مستقاة عناصره من أنساؽ متداخلة متجلٌية ُب حركؼ اللغة
اَّسم ٌ ...
فالشعر ٌ
أصحاب الشعر ٌ
الرسم ،يهدؼ إٔب ٖتقيق إقناع بليغ با١تق ٌدس أك بالدنيوم أك يسعى للسخرية منهما »ُ.
الطبيعية كُب خصائص ٌ

فأكؿ ما يلتقطو ا١تتلقي ٓبثل ىذه النصوص اإلبداعية الرسم البارز ا١تتش ٌكل من لفظة "موت" اليت ني ٌكرت ألهنا

شيء ٣تهوؿ ال يكنو ،ميتافيزيقي من الغيبيات ا٠تمس ِ ،كما أ ٌهنا ُب الرسم – على تفردىا مقارنة بكلمة حياة ٗ -تًتؽ
السواد الذم يش ٌكل اٟتياة أك مج موع حيوات مصغرة ،فكأف النٌص يق ٌدـ
السواد بشكل يوحي بالتح ٌدم كالتجاكز؛ ىذا ٌ

تصوران للعبلقة اٞتدلية بُت اٟتياة كا١توت ،كيعلن تغلُّب ا١توت ُب األخَت .
ٌ

تصور
ٌأما إذا أردت تسليط الضوء إٔب مضموف األسطر الشعرم اليت اختار الشاعر ٢تا أعلى الصفحة ،فهي ٌ
هناية الشاعر بشكل أسطورم٘ ،تتزج فيو مراسيم التشييع باؿٕتدد كاالنبعاث (السندباد ،العنقاء).

كيبُت مضمونو .
الشعرم ٌتوج ُب هنايتو ٌ
نصان موازيان يؤكد ٌ
ٔتلخص عن طريق الرسم الذم ٯتكن اعتباره ٌ
فالنٌص ٌ

ٔ  .محمد مفتاح ،التشابه واالختالف ،مرجع سابق ،ص ٕٓ9
ٕ
هللا عِ ندَ هُ عِ ْل ُم السَّيا َع ِة َو ٌُ َن ِّز ُل ْالغَ ٌ َ
ْث َو ٌَعْ لَ ُم َما فًِ األَرْ َح ِام َو َما َت ْد ِري َن ْفسٌ مَّيا َذا َتكْ سِ بُ َغ ًدا َو َما َت ْد ِري
 .إشارة لقوله تعالى  « :إِنَّي َّي َ
ض َتم ُ
هللا َعلٌِ ٌم َخ ِبٌ ٌر » .سورة لقمان ،اآلٌة.ٖٗ:
َن ْفسٌ ِبأَيِّ أَرْ ٍ
ُوت إِنَّي َّي َ
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مظاىر الصراع األيديولوجي في رواية األزمة الجزائرية
"متاىات" لـ احميدة عياشي أنموذجا
بوحرة جامعة الحاج لخضر –باتنة-
أ .غنية ّ

الملخص:
لقد جاءت بداية التسعينيات ُب اٞتزائر إيذانا لبدء مرحلة جديدة ُب الكتابة الركائية ميَّزهتا عن ركاية السبعينيات كالثمانينيات،
سواء على مستول ا١تضموف أك الشكل إذ كشفت ركايات ىذه الفًتة عن التوجهات األيد يولوجية السائدة اليت نتج عنها صراع حاد ُب
مستول األفكار بُت فئات ٥تتلفة ،فأظهرت ذلك الصراع القائم بُت السلطة كاٞتماعات اإلسبلموية من جهة كبُت ا١تثقف كىذين
االٕتاىُت من جهة أخرل ،ك٤تاكلة كل منهما (السلطة كاٞتماعات اإلسبلموية ) إلغاء األخرل كرفضها كإقصائها ،ؿتكشف الركاية بذلك
عن رفضهما للمثقف ك براغماتيتهما ،كوهنما ٗتتفياف خلف قناع خدمة ا١تصاّب العامةُ ،ب حُت تعمل كل منهما على خدمة مصاٟتها
ا٠تاصة كٖتقيق أىدافها كغاياهتا السياسية  .لذلك سنحاكؿ ُب ىذه الدراسة إبراز مظاىر ىذا الصراع األيديولوجي ُب ركاية "متاىات" ـف
خبلؿ األيديولوجيا الرباغماتية ،أيديولوجيا الرفض كالنضاؿ ،كدينامية األيديولوجيا.

 .1األيديولوجيا البراغماتية:
األيديولوجيا الرباغماتية ىي أيديولوجيا نفعية ذات نظاـ فكرم متصل ٔتجموع األفراد أك اٞتماعات ٔتختلف
توجهاهتا الفكرية كالثقافية ،كلعلها ترتبط أكثر بالطبقة السياسية كالبورجوازية كبالشخصيات االنتهازية اليت تسعى إٔب
استغبلؿ كل ما ٮتدـ مصاٟتها ،كال يهمها ما قد ين تج عن جراء تصرفاهتا الرباغماتية ما دامت ٗتدـ مصاٟتها ا٠تاصة
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حىت كإف كانت على حساب اآلخرين  .كا١تبلحظ أيضا على الشخصيات الرباغماتية أف ٢تا عبلقات ٥تتلفة مع جهات
متعددة الشًتاكها ُب ا١تصاّب ،كبذلك تعم الفائدة كا١تنفعة ىذه اٞتماعات ،كتضر باآلخرين الذين غالبا ـ ا يقعوف ضحية
ىذه األيديولوجيا.
برزت األيديولوجيا النفعية ُب "ركاية متاىات " ُب إتاىُت ٥تتلفُت ٘تاما ُب البنية الفكرية كالتحتية  .االٕتاه األكؿ
يتمثل ُب السلطة اليت مثلت ٢تا الركاية با٢ترـ العسكرم ا١تتسلط من خبلؿ أجهزهتا القمعية اليت مارست عنفها ضد
آبنتسبُت أك ا١تتعاطفُت مع التيار اإلسبلمي ،فيكوف ىدفها ىو القضاء على ا١تعارضة اإلسبلمية – ا١تنافس الوحيد على
كرسي العرش -لتخلو ٢تا الساحة كتستوٕب على اٟتكم ،بعد أف أحست بضياعو كقرب انتهائو ،فتقضي بذلك على
ا١تعارضة كعلى أفكارىا اليت كانت سبب قوهتا كفوزىا ُب ا النتخابات ،كتوىم الناس برغبتها ُب التخلص من ا١تنحرفُت
كالقتلة الذين يريدكف السيطرة على الببلد كالعباد ،فتخدـ بذلك مصاٟتها السياسية كٖتافظ على السلطة كمكانتها
السياسية .كإف كانت ا١تدكنة ٓب تكشف عن ذلك صراحة ،كلكن القارئ يستطيع أف يستشف ذلك من خبلؿ عرضها
لبعض النماذج السلطوية ،سواء على لساف السارد أك على لساف بعض الشخصيات اليت عاشت ىذه ا١تواقف
كاستطاعت أف تكشف عن عنف السلطة كعملها من خبلؿ مؤسساهتا اليت «تثبت الوضع بًتسيخ أيديولوجيتها ،كقمع
الفكر ا١تخالف باستئصاؿ أيديولوجيا اآلخر ،أم فرض نفسها على أفراد شعبها

»ُ كما كانت تفعل ُب بداية تبنيها

لؤليديولوجيا االشًتاكية ،إذ كانت تفرض على كل من أراد أف يلتحق بوظيفة تابعة للحكومة أف يثبت انتماءه إٔب نظاـ
اٟتزب الواحد.

 .الشريف حبيمة :الرواية والعنف دراسة سوسيو نصية في الرواية الجزائرية المعاصرة ،عالم الكتب الحديث لمنشر والتوزيع ،عمان،

،ط ،.2010 ،1ص .14
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مثلت الركاية لؤليديولوجيا الرباغماتية السلطوية بالدركي ككيفية استنطاقو لشخصية

"كماؿ" كاٞتنراؿ اؿذم أكىم

الصحافة أنو استقاؿ ألنو كاف ضد إخراج الدبابات ُب كجو أبنائو ُ.
فالدركي أثناء استنطاقو "لكماؿ" كإلصاؽ هتمة التعامل مع اإلرىاب من أجل االطاحة بالسلطة على الرغم من
عدـ ثبوت األدلة ،يدؿ على نية السلطة ا٠تفية اليت تضمرىا  .فبسجن ا١تعارضُت كا١تتعاطفُت مع التيار اإلسبلمي تكوف
قد حققت مبتغاىا ُب التخلص من منافسيها كالبقاء ُب السلطة متخفية بقناع ٛتاية الشعب من اإلرىاب الذم يهدد
حياهتم ،كٓب يكن اٞتيش إال أداة قمع بُت يدم ا١تسؤكلُت العسكريُت الذين يشغلهم مصَتىم الشخصي .
أما اٞتنراؿ ا١تتقاعد أثناء اٟتو ار الذم أجراه معو كل من "اٛتيدة" ك"عمر" ك"علي خوجة " ،فقد كشف عن التوتر
كالصراع الفكرم بُت زعماء اٞتيش على مستول قمة ا٢ترـ العسكرم  .لذلك قرر اٞتنراؿ االستقالة كالتنازؿ عن منصبو .
إذا كاف اٞتنراؿ استقاؿ ٔتحض إرادتو كما يدعي أك أرغم على ذلك كما كاف يظن ا لصحفيوف ،فإف ذلك ينم عن
صراع داخلي كعن تباين األفكار كاختبلفها ،كبذلك سوؼ يقف ىذا االختبلؼ حائبل بينهم كبُت ٖتقيق مصاٟتهم ،
كألف األكلوية للمصلحة السياسية بالنسبة للشخصيات السياسية ،فإنو ليس من الصعب التخلص من كل ما يعيق
طريقهم ُب سبيل ٖتقيق غاياهتم كأىداؼىم الرباغماتية ،كمن السهل إحالة اٞتنراؿ على التقاعد إذا كاف يزعجهم تواجده
كمعارضتو ٢تم.
ىذا فيما ٮتص االٕتاه األكؿ ،أما االٕتاه الثا٘ب فيتمثل ُب براغماتية اٞتماعات ا١تسلحة  -نقيض األكؿ -كاليت كاف
ىدفها «ا١تعلن دكما ىو اٟترية كالعدالة ،لكن كسيلة الوصو ؿ إليو ىي اٞترٯتة »ِ  .كٮتتلف الثا٘ب عن األكؿ ُب كوف قيامو
على أفكار دينية كقناعات سياسية أسهمت ُب تسيس الدين كجعلتو جسرا للوصوؿ إٔب السلطة ،فاستعملتو ألغراض
ٔ  .حبٌب سواٌدٌة :الحرب القذرة  ،ترجمة .روز مخلوف ،دار ورد للطباعة والنشر ،دمشق ،طٔ.ٕٖٓٓ ،ص ٕٔ.
منشورات جامعة
ٕ  .عمرو عٌالن  :األٌدٌولوجٌا وبنٌة الخطاب الروائً ،،دراسة سوسٌو بنائٌٌة فً رواٌات بن هدوقة،
منتوري ،قسنطٌنة ،ٕٓٔٔ ،ص٘.8ٙ،8
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شخصية ككسيلة للتمويو كٖتقيق ا١تصاّب السياسية ،لذلك فهي ٤تملة بالنفاؽ السياسي كاألخبلقي كالديٍت

«لتخ كض

معركة فكرية باسم ٛتاية الدين للدفاع عنو ،كإف كانت ُب اٟتقيقة ال تدافع إال عن مصاٟتها ٖتت ستاره

[ ]...كُّذا

ا١تسلك شوىت األيديولوجيا النفعية الدين كسخرتو بشكل مفضوح كسيء ،موظفة الرؤية االجتماعية كالنظرة احملدكدة
لدل فئة منتجة ٠تطاب مشوه للدين ،بربطو بشكل مباشر ْتدكد ضيقة تتناَب كحقيقتو الشمولية الواسعة»ُ.
كخَت من مثٌل ىذه األيديولوجيا ُب ا١تدكنة شخصية اإلرىايب "أيب يزيد " صاحب اٟتصاف األشهب ،الذم استطاع
استغبلؿ الدين أحسن استغبلؿ ،كتوظيفو لصاٟتو ا٠تاص ،بفهم النصوص القرآنية فهما خاطئا ،كاألخذ بظواىره ا دكف
معرفة مقاصدىا حىت يتمكن من اطبلؽ فتواه ا١تتعلقة بالقتل كالتكفَت كاٞتهاد ُب سبيل إقامة دكلة إسبلمية ،كأيضا فرض
اٞتزية على الناس ،كٓتاصة على كبار التجار كا١تسؤكلُت الذين تيقتطيع منهم األمواؿ بدعول الزكاة .
كل ىذه ا١تفاىيم اليت اكتسبها "أبو يزيد " كاليت اكتسبت ُب اآلف ذاتو أيديولوجية نفعية مستمرة من خبلؿ مواقفو
كقناعاتو الشخصية ،فتكفَت السلطة ككل من يعمل ُب مؤسساهتا ،كالدعوة إٔب قتا٢تم بدعول اٞتهاد كالتخلص منهم،
كابتزاز الناس كأخذ أموا٢تم  .ليس من أجل إقامة دكلة إسبلمية كما تدعي كال ىي رغبة ُب التمسك

ٔتبادئ كسلوؾ

السلف الصاّب ،كال ىي تبنت رفع لواء الدين من أجل ذلك  .كإ٪تا فعلت كل ذلك من أجل منفعة ذات نزعة ذاتية
تسعى إٔب ٖتقيق ا١تصلحة ا٠تاصة ،كا١تتمثلة ُب استعماؿ الدين للحصوؿ على أكرب عدد ٦تكن من األصوات ا١تؤيدة كاليت
تساعدىا ُب الوصوؿ إٔب سدة اٟتكم كاال نتقاـ من النظاـ الذم منعهم حق االنتخاب ،كبالتإب فهي استعملت الدين
عن طريق إحدل شخصياهتا الفاعلة كطعم ككسيلة لتحقيق الغاية السياسية .
أما الوجو اآلخر لؤليديولوجيا الرباغماتية بعيدا عن السلطة كاٞتماعات ا١تسلحة فتمثلت ُب إحدل الشخصيات
الثرية اليت استغلت ثراءىا لكسب مسؤكٕب السلطة ( من عسكريُت ككالة كضباط  ، )...إهنا شخصية ا١تقاكؿ "٤تمد
ٔ  .نفسه ،الصفحة نفسها.
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ىاركف" ،صاحب ا١تشاريع الكثَتة اليت استطاع اٟتصوؿ عليها كمقابل للخدمات اليت يقدمها ٢تؤالء ا١تسؤكلُت  .أضف إٔب
ذلك فقد « كاف دائما ٭ترص أشد اٟترص على أف يعطي لنفسو صورة الرجل ا لبسيط ،ا١تتواضع الذم ٓب يفسده كٓب
يغَته الثراء الفاحش ،حيث يظهر كل ٚتعة بربنوسو كبشاشيتو البيضاء ،كبلغتو الصفراء ُب مسجد ا١تدينة الكبَت ضمن
الصفوؼ األكٔب كيلمع ُب ٥تتلف ا١تناسبات الدينية كالتقليدية بعطائو كتربعاتو لصاّب الفقراء كا١تساكُت كا١تعوزين

[]...

كه ك بالرغم من ظهوره أماـ الناس ٔتظهر احملافظ ا١تتمسك باألصالة كالتقاليد فإف أبناءه كبناتو ٓب يكونوا يتكلموف إال
الفرنسية كيرتدكف آخر ا١توضات اليت تظهر ُب الغرب ،كعندما زاره الشيخ ُب فيلتو اٞتديدة با١تدينة ا١تنورة أظهر إعجابو
بذكائو كتقواه اليت سخرىا اهلل ُب خدمة ا١تشركع كقاؿ الشيخ حينذاؾ ،إف اهلل ينصر دكلة اإلسبلـ با١تؤمن القوم »ُ.
كل ا١تخططات كاألفعاؿ كالتصرفات اليت يقوـ ُّا "٤تمد ىاركف" إ٪تا ىي ٠تدمة مصاٟتو ا٠تاصة ،كحىت يكسب ثقة
اٞتميع ،حىت شيخ البلدية الذم أثٌت عليو كثَتا على الرغم من ا١تمارسات غَت ا١تشركعة اليت يقوـ ُّا ،فهو شخصية ُب
قمة االنتهازية ،إذ يظهر ٔتظهر ا١تتدين كا حملافظ ا١تتمسك باألصالة كالتقاليد كىي ُب اٟتقيقة «مظاىر النفاؽ األخبلقي
كاالجتماعي كاضطراب القيم اٟتاصل ُب طبيعة األيديولوجيا النفعية الذم ٯتكن رده إٔب النفاؽ كانعداـ الصدؽ مع الذات
كالواقع حىت كلو حاكؿ أصحاُّا الظهور ٔتظهر التماسك كالتواصل ا١تنطقي كا١تنهج م»ِ.
استطاعت شخصية ٤تمد ىاركف أف ٕتمع بُت ا١تتناقضات عن قصد أك عن غَت قصد ،ألنو حينما يدعي التمسك
بدين اهلل كمساعدة الفقراء ٧تده يرتشي كيقدـ ا١تساعدات ا١تالية للجماعة اإلرىابية من جهة ،كمن جهة أخرل نلحظ
فطبعا ال
تربج بناتو كتقليدىن للغرب ُب ا١تلبس كاللغة على الرغم من ادعائو تقول اهلل ك ٤تافظتو على تقاليده كأصالتو  .ن
يهمو شيء من ذلك ما دامت مصاٟتو تسَت كفق ٥تططاتو .

ٔ  .احمٌدة عٌاشً :متاهات ،احمٌدة عٌاشً :متاهات لٌل الفتنة ،منشورات البرزخ ،الجزائر( ،د ،ط) .ٕٖٓٓ ،ص ٖ.9
ٕ  .عمرو عٌالن :األٌدٌولوجٌا وبنٌة الخطاب الروائً ،ص ٖ.8
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 .2أيديولوجيا الرفض والنضال:
نلمح ُب نص ا١تدكنة أيديولوجيتُت متصارعتُت كل منهما ٖتاكؿ إلغاء األخرل كإقصائها كاستئصا٢تا كاجتثاث جذكرىا
بالكامل ،فاأليديولوجيا السياسية كاأليديولوجيا اإلسبلمية ُب صراع دائم ،إحدا٫تا تدعو إٔب الدٯتقراطية كاللَّحاؽ بالركب
اٟتضارم كاألخرل تدعو إٔب إقاـ ة دكلة إسبلمية كالتمسك ٔتبادئ السلف الصاّب ،كازداد الصراع حدة بعد ٖتوؿ ىذه
األخَتة إٔب قوة سياسية كتيار إسبلموم ،ككبل٫تا متطرؼ متعصب لرأيو ،يرفض اآلخر رفضا مطلقا ،ككبل٫تا ٞتأ إٔب العنف
كاستخداـ القوة ا١تادية لتأكيد قدرهتما على تثبيت بنيتهما الفكرية كٖتقيق غاياهتما .كىناؾ أيديولوجيا ثالثة تعلن رفضها
القاطع ٢تاتُت األيديولوجيتُت  ،كتقف ضد توجهاهتما ،كتكشف عن تبلعبات أصحاُّا إهنا أيديولوجيا اإلنساف ا١تثقف،
صاحب ا١تواقف كالقيم اليت يسعى إٔب تطبيقها كالتأثَت على اَّتمع كتغيَته« ،فاإلنساف ا١تثقف من حيث إنو إنساف علم
كمعرفة كموقف حضارم عاـ سريع التأثر بالبيئة االجتماعية احمليطة بو ،كما أنو ُب نفس الوقت شديد التأثَت ُب كسطو
االجتماعي ،كُب ٤تيطو العصرم ًٓب لو من قوة كمواىب عقلية خاصة مستمدة من معارفو كعلومو »ُ .
إف األيديولوجيات اليت كظفها الكاتب «تتحاكر كتتصارع [ ]...كما ما ُب الواقع ككل يرفض اآلخر كيسعى لتجاكز
أطركحاتو النظرية كإظهار عجزىا ُب إ٬تاد اٟتل األمثل ،فالرفض كاإللغاء ٝتة كل أيديولوجيا »ِ .كما نلمحو ُب ا١تدكنة أثناء
رصد الكاتب ٢تذه االيديولوجيات عدـ حياديتو أثناء طرحو ١توضوع األزمة ،إذ ركز أثناء عرض أ حداث الركاية على إظهار
سلبيات اٞتماعات اإلسبلموية كتطرفها الديٍت كتعسفها كقهرىا للمثقف كا١تواطنُ ،ب حُت ٓب يهتم كثَتا بإبراز عبلقة
ا١تثقف بالسلطة بنفس ا١تستول من السرد ،على الرغم من كضوح العبلقة بينهما خبلؿ ىذه ا١ترحلة اٟترجة من تاريخ

ٔ  .عبد السالم محمد الشاذلً  :شخصٌة المثقف فً الرواٌة العربٌة الحدٌثة ٕ ،ٔ9ٕ٘ -ٔ88دار الحداثة للطبع والنشر ،لبنان،
طٔ ،ٔ98٘ ،ص ٓٔ.
ٕ  .عمرو عٌالن :األٌدٌولوجٌا وبنٌة الخطاب الروائً ،ص .89
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اٞتزائر ،كيظهر ذلك من خبلؿ عرض بعض الشخصيات ا١تثقفة اليت عانت قهر السجن السياسي أمثاؿ

"رضواف"،

"كماؿ منصور"" ،الشيخ السلفي" ،ك"الدكتور أبو إبراىيم".
«لقد حاكؿ اٛتيدة أف يصنع دراما سردية تبحث ُب النتائج النفسية ا٠تطَتة ُب حياة صنٌاع ا١توت كعشاؽ الدـ ،كما
حاكؿ كشف عبثية ا لقتل من خبلؿ تقدٙب أسئلة القاتل عن سبب القتل ،كحيث ٖتضر مرة أخرل األسئلة تغيب
األجوبة»ُ ،فهل ىذا يعٍت أف القاتل ال يعي جيدا ما يفعل أك أف األمور اختلطت عليو كسقطت أيديولوجيتو ُب جحيم
االنتقاـ ،أـ أف عملية القتل قد فيرضت عليو فرضا؟
الصحفيوف ىم أيضا يتساءلوف عن سبب قتلهم كاستهدافهم «١تاذا ٯتوت الصحفيوف بالرصاص كا١تدية كا٠تنجر »

ِ

«١تاذا أصبح الصحفي فجأة ضحية مزدكجة  ،ضحية السلطة كاٞتماعات ُب نفس الوقت »ّ .
كقول إرادتو  .إذ ٓب يشأ االستسبلـ كأىب
إف ىذا القتل العشوائي الذم يتعرض لو الصحفي ،ىو الذم زاد من عزٯتتو ٌ
كفضل النضاؿ ُب سبيل إعبلء كلمة اٟتق كاختار الكلمة كسيلة لذلك ،ألنو يعلم أهنا ُّ
أحد من السيف على عنق
الًتاجعٌ ،
الظآب على الرغم من علمو بأف ىذه الكلمات اليت ٮتطها على صفحات جريدتو ىي سبب مأساتو ،كيعلم أف مهنتو ُب
الصحافة أصبحت تعٍت ا١توت كاالنتحار ْ  ،لكنو أىب إال البحث عن اٟتقيقة ليينور عقوؿ الناس ُّا ،ذلك ما جعل رجاؿ
الدرؾ يتهمونو بالزندقة حينما ٖتدثت اٞترائد عن قتل العسكر للشعب .

ٔ  .ولٌد بوعدٌلة  :السٌاق والتأوٌل نموذج الرواٌة والقصة الجزائرٌة (وطار ،األعرج ،مفتً ،والعٌاشً ) ،مجلة كتابات معاصرة،
لبنان ،عددٕ ،ٕٓٓ7 ،ٙص .9ٙ
ٕ  .احمٌدة عٌاشً :متاهات ،ص ٘.ٔ8
ٖ  .نفسه ،ص ٖٕٕ.
ٗ  .نفسه ،ص ٓ.ٔ8
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معرض ١تثل
"ٛتيدك" حينما أكقفوه كصرخوا ُب كجهو ُّذه العبارات ٓب يأبو ٢تم كٓب يهتم لكبلمهم ألنو يعلم أنو ٌ
ىذه االتوامات ُب كل كقت كُب كل ٟتظة كيعلم أف رأيو لن يعجب أمثاؿ ىؤالء كغَتىم

 .الشيء الوحيد الذم كاف

يقتنع بو "ٛتيدك" ىو أف يقوؿ ما يعتقد أنو حق كليس عليو أف يقتنع الناس برأيو كموقفو .
ُب ذلك اليوـ الذم ىاٚتت فيو ٚتاعة "أيب يزيد " ماكدرة مسقط رأسو ،كاف من بُت ا١تح كوـ عليهم با١توت  .ىو
كاف بالعاصمة لكن حينما بلغو ا٠ترب كعلم ٔترض كالده كإصابتو باهنيار عصيب من ىوؿ ما رأل -ألنو كاف شاىدا على
ىذه اَّزرة -ىرع مسرعا إٔب العاصمة لزيارة كالده كمعرفة األخبار على الرغم من ٖتذير خالو لو كدعوتو إٔب التخلي عن
مهنتو ،إال أنو رفض ذلك بتظاىره عدـ ٝتاعو «ال تأٌب ماكدرة ُب مثل ىذه الظركؼ  .أنتم ٘توتوف كل يوـ كن حذرا
أصحابك قتلوا ألهنم ٕتنبوا اٟتذر .ىل فهمت؟ جازفوا حيث ال ٬تب اَّازفة بأركاحهم (ٍب ٬تيبو ٛتيدك) ال تقلق يا خإب
األعمار بيد اهلل ،قاؿ :نعم األعمار بيد اهلل لكن اٟتذر مطلوب  .اعقلها ٍب توكل»ُ.
صاحبا "اٛتيدة" اللٌذين أشار إليهما خالو (عمر كعلي خوجة ) ٓب يقتبل ألهنما غَت حذرين كإ٪تا لكوهنما رفضا
الواقع ا١تأساكم كمشاىد الدـ كا٠تراب ،كرفضا سلوؾ اٞتماعات كالفتاكل العشوائية كالقناعات السياسية كالدينية
ا١تغلوطة٫ .تا قيتبل بسبب ا لكلمة " .اٛتيدة" ك"ٛتيدك" يواصبلف نضا٢تما بالكلمة  .ىذه الكلمة اليت تكررت ُب نص
ا١تدكنة على مستول صفحتُت فقط ٙتانية كثبلثُت مرة

 .ككردت متتالية بشكل أفقي كعمودم

«كلمات ،كلمات،

كلمات..
كلماتك يا علي خوجة..
كلماتك يا عمر..
كلماتك يا اٛتيدة..
ٔ  .نفسه ،ص ٕ٘.
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انتقي كلماتك يا عمر ،يا علي خوجة ..
أنتقي كلماٌب ..أجل الكلمات»..

ُ

كتتكرر الكلمات منفردة عدة مرات أفقيا كعموديا ٦تا أثر فنيا على عملية السرد ،حىت بدت أهنا زائدة كال معٌت ٢تا
كفقدت فنيتها كقيمتها األدبية ،لكن الراكم حينما كررىا على ىذا النحو ،أراد أف يوصل فكرة إٔب القارئ  .مفادىا أف
الكلمات سبب ا١توت كالبلول كُب الوقت نفسو عبلمة الرفض كالنضاؿ ،كىذه الكلمات ال زالت تسعى إٔب تعرية
٦تارسات القمع ك «ال تزاؿ تلعب دكرا شبيها بقناع بريوس الذم القى بو ا١تيدكزا الرىيبة ،كقضى عليها بأف كضعها ُب
مواجهة صورهتا اليت انعكست على صفحة درعها اؿ صقيل كا١ترآة ،فرأت ا١تيدكزا من بشاعة كجهها ما أفضى ُّا إٔب
الدمار»

ِ

كىذا ىو حاؿ اإلرىاب حينما يقرؤكف حقيقتهم األصولية كيشاىدكف ٦تارساهتم القمعية على صفحات

اٞترائد٦ ،تا يؤدم إٔب اشتعاؿ غضبهم كاالنتقاـ من أصحاب األقبلـ الذين أباحوا ألنفسهم ا١توت على صفحات
جرائدىم .لذلك فحضور ا١تثقف ىو هتديد ٢تم كتنديد ١تمارساهتم كبنياهتم ا

لفكرية كمرجعياهتم األيديولوجية كنظرهتم

الدينية ا١تتطرفة.
إف ا١تثقف اٟتامل أليديولوجيا الرفض كالنضاؿ ىو مثقف إ٬تايب ،يسعى ألف يعيش شعبو حياة أفضل  .يقاكـ كيدافع
عن كطنيتو  .كالصحفي ىو رمز التضحية ذك نظرة ثاقبة ،بوسعو اإلسهاـ بإمكاناتو ُب تشكيل تصور نقدم عن اَّتمع،
كشخصية ثائرة ضد األكضاع رافضة للواقع الدموم ،آثرة الكلمة كالقلم عن باقي الوسائل للدفاع كالنضاؿ من أجل
شعب مضطهد ككطن كقع بُت أنياب الظلم كٖتت رٛتة األيديولوجيات الزائفة كالقناعات ا١تتناقضة كا١تتضاربة .

ٔ  .نفسه ،ص ٘.ٔ8
ٕ  .جابر عصفور :مواجهة االرهاب قراءة فً األدب المعاصر ،مكتبة األسرة ،القاهرة ،ٕٖٓٓ ،ص.ٓ8
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 .3دينامية األيديولوجيا:
نعٍت بدينامية األيديولوجيا ٖتوؿ ٣تموع القيم كا١تبادئ كاألفكار كاألىداؼ كالغايات اليت كانت تتبناىا شخصيات
معينة ،كلعلو يرجع ذلك إٔب عدـ قناعة الشخصيات ُّذه األفكار كرغبتها ُب استبداؿ أيديولوجيا أفضل

–على األقل

بالنسبة ٢تا تناسب قناعاهتا اٞتديدة -أك يككف نتيجة سيطرة أيديولوجيا معينة على ٣تتمع معُت باستطاعتها أف تفرض
نفسها على أفراد ىذا اَّتمع ،لقوة آرائها كمواقفها كمرتكزاهتا الفكرية  .فنلحظ تغَت مواقف األفراد كتنكرىم ١تبادئهم
السابقة كٗتاذ٢تم كعدـ ثباهتم على مواقفهم  .كىذا ما الحظناه ُب نص مدكنة "عياشي" ،إذ كشف عن شخصيات
متحولة أيديولوجيا ،تنوعت بُت شخصيات مثقفة كغَت مثقفة ،إال أننا سوؼ نركز اىتمامنا على الشخصية ا١تثقفة
باعتبارىا تسعى إٔب ٖتقيق أىداؼ نبيلة .
أكؿ شيء شغل الشخصيات ا١تثقفة قضية االنتماء اٟتزيب كىي «قضية مطركحة لدل الركائي العريب كا١تثقف العريب
معان  ،إذ ٓب يعد االنتماء الفكرم غَت ا١تنظم كافيا فقد شعر ا١تثقف بضركرة كجود قنوات تنظيمية يستطيع التعبَت عن آرائو
ُ
ضماف إٔب اٟتزب اإلسبلمي
ك٦تارستها ٦تارسة فعلية »  ،كىذا ما جعل كل من "كماؿ منصور " كالدكتور "أبو إبراىيم " يٍن ٌ

(اٞتبهة االسبلمية لئلنقا ذ) ظنا منهما أهنما بانتمائهما ٢تذا اٟتزب يستطيعاف ٖتقيق كل األىداؼ اليت يصبواف إليها،
كاليت يعمل اٟتزب عامة على تطبيقها  .كلعل اندفاع "كماؿ" كٛتاسو الزائد من أجل بث الركح اإلسبلمية كإيقاظ اٟتس
اإلسبلمي كالرغبة اٞتا٤تة ُب الرجوع إٔب عهد السلف الصاّب إلقامة د

كلة اٟتق اليت تقوـ على مبدأ الشورل كسلطة

الشعب ،دكف تفكَت معمق ُب مدل ٧تاح ىذه الدعوة ىو الذم دفعو إٔب سلك ىذا السبيل بتفاؤؿ كإٯتاف كبَتين،
ٓتاصة بعد عودة بعض اإلخواف من اٟترب األفغانية كتشجيعهم على مواصلة الدرب كا١تضي فيو قدما ،كما زاد من
ٛتاسو الديٍت آبتصاعد ،كثرة قراءاتو لكتب "حسن البنا" ك"أبو األعلى ا١تودكدم " ك"سيد قطب" ،كمنذ ذلك اٟتُت يقوؿ
ٔ  .محمد رجب الباردي :شخصٌة المثقف فً الرواٌة العربٌة المعاصرة ،الدار التونسٌة للنشر ،طٔ ،ٔ99ٖ ،صٖٗٓٔ
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"كماؿ" بدأت «أشعر بالضيق بل بالنبذ كاالحتجاج ضد ىذا العآب اٞتاىلي ،كبعد مركر عامُت على كجودم مع ٚتاعة
ٚتاؿ فوزم قاؿ ٕب ىذا األخَت  :اٞتماعة عازمة إنشاء اهلل أف ٗترج إٔب النور ..أف تنتقل بالدعوة للنهي عن ا١تنكر كاألمر
با١تعركؼ كمن السر إٔب العلن »ُ .ينم ىذا الوعي عن كعي ديٍت معُت ُب فكر ىذه اٞتماعة ألف «اٟتضور الديٍت ُب حياة
الناس يشَت إٔب كعي ما على الرغم ما ٖتملو عبلمات ىذا اٟتضور من رىبة كقلق للمثقف العلما٘ب الذم رأ ل دائما أف
الدكلة اٟتديثة ال تنمو إال بفكر معزكؿ عن األيديولوجية الدينية ،كمهما يكن فإف اٟتضور الديٍت أصبح حقيقة كاقعة،
ٮتتلف بشأف حجمو الفعلي ،كمدل درايتو كعمقو لكنو أمر ثقاُب ،كما ىو أمر األيديولوجية العلمانية ككذلك ا١تعارؼ
كالتعليم. ِ»...
"كماؿ منصور" طالب جامعي ٭تضر رسالة ا١تاجستَت كمعيد ُب اٞتامعة من مدينة عُت تيموشنت  .كاف ييعرؼ
كسط أترابو كأساتذتو ُب الثانوم بالشاعر  .بعد دخولو اٞتامعة تغَت تفكَته كٗتلى عن كتابة الشعر كأصبح ينظر إليو نظرة
رجعية كيشعر با٠تجل كالتقزز كلما تذكر أنو كاف يرغب ُب أف م صبح شاعرا ،لذلك قرر أف يصبح مناضبل ُب اٟتزب
الشيوعي ٍب عضوا فاعبل ُب التنظيم الطبليب اإلسبلمي ما يؤكد تغَت كجهتو كانتمائو  .قيبض عليو بعد مظاىرات أكتوبر
بتهمة االنضماـ إٔب تنظيم سرم مسلح يعمل على تنظيم اٞتهاد من أجل قلب النظاـ  .يح ٍّوؿ إٔب سجن المبيز  ،كأمضل
فيو عدة سنوات إٔب أف جاءتو الفرصة كشارؾ «ُب أكرب مغامرة ىركب من أكرب سجن كلو حكايات عجيبة كأساطَت
كرىبة»ّ متجها كمن معو إٔب جباؿ "تادموت" ،إذ كانت ا١ترة األكٔب اليت يصعد فيها اٞتبل ليدخل األسطورة من باُّا
العريض .كاف ُب البداية مًتددا خائفا «ٓب أكن متحمسا للهركب  ..كنت خائفا أف أذبح لو رفضت ا٢تركب  ..ككنت

ٔ  .احمٌدة عٌاشً :متاهات ،ص ٕٔ٘.
ٕ  .محسن جاسم الموسوي  :النظرٌة والنقد الثقافً الكتابة العربٌة فً عالم متغٌر واقعها سٌاستها سٌاقاتها وبناها الشعورٌة،
المؤسسة العربٌة للدراسات والنشر ،بٌروت ،طٔ ،..ٕٓٓ٘ ،ص ٘.9
ٖ  .احمٌدة عٌاشً :متاهات ،ص .ٕٗ7
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خائفا أف أسقط ٖتت رصاص حراس السجن »ُ  .ىذا ىو حاؿ مثقفينا الذين تورطوا بانتمائهم اٟتزيب زمن األزمة،
مشتتُت خائفُت يعانوف انشطار الشخصية كتشظيها  .يرل الظلم بأـ عينو أثناء إقامتو باٞتبل كال يستطيع أف ينبس ببنت
شفة ،٭تس با٠تنوع كا٠تيانة كاٞتنب ،لكن سرعاف ما يتبلشى ذلك اإلحساس مع مركر األياـ بعد أف ألًف حياة الذؿ
كا١تهانة رفقة ٚتاعة "أيب يزيد" ،فقد أصبح ييكٌت "بأيب ٚتانة"ِ ،كمنذ ذلك اليوـ بدأ ُب التدرب على السبلح كارتداء الزم
األفغا٘ب كٛتل البندقية ليبدأ حياتو اٞتديدة مع أبشع العمليات اإلرىابية  .ك ٯتكن أف ٪تثل ١تسار "كماؿ منصور " كٖتولو
ُّذه ا٠تطاطة:

اإلنضماـ إٔب تنظيم مسلح

النضاؿ ُب إطار غَت شرعي
سبلـ
االست

اإلنضماـ إٔب حزب إسبلمي
مسار ٖتوؿ كماؿ منصور
عودة الوعي
النضاؿ ُب إطار غَت شرعي
"كماؿ منصور " عند بداية ٖتولو الفعلي كالسليب ،كاف مشتت األفكار لضبابية الرؤية كعدـ كضوح معآب الطريق
الذم سلكو كاختاره لنفسو٦ ،تا جعلو يكثر من التساؤالت عن حقيقتو

«من أكوف؟ من أنا ُب نظرىم كُب نظرىا؟

ضحية؟ بطل؟ ٣تاىد؟ إرىايب؟ » «من أنا ماذا حدث ٕب بالفعل ككيف كصلت إٔب ىناٍ ،ب ىل أنا؟ ÷ؿ ىل أنا؟» ّ .

 .نفسه ،ص ٓ.ٕٙ
ٕ  .نفسه ،ص .ٕ٘8
ٖ  .نفسه ،ص .ٕٗ8 ،ٕٗ7
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التحاقو باٞتماعة ا١تسلحة ُب هناية ا١تطاؼ ٓب يكن عن قناعة تامة ،ك٦تارستو القتل ٓب تكن برغبة منو ،كلكن بعد أيف
أيقنع بذلك أصبح األمر عاديا بالنسبة إليو ،فالفرد حينما يلتحق باٞتماعات ُب اٞتبل تصبح عقيدتو اٞتديدة «ىي ا٢تواء
الذم يتنفسو كا١تاء الذم يشربو كالطعاـ الذم يأكلو ،ىي حياتو كينفصل ٘تاما عن كل صلة ٔتا كاف فيو ُب ا١تاضي،
ينفصل عن صلة الدـ عن العادات كالتقاليد اليت كرثها عن ٣تتمعو الفاسد ينفصل عن الدين كما فهمو من أىلو كأبائو
كأجداده ،كيصبح إنسانا آخر ،خلع ا١تاضي كما خلع الضرس الذم ٩تره السوس »ُ.
الدكتور "أبو إبراىيم " ال ٮتتلف كثَتا عن "كماؿ منصور " كإف كاف انضمامو إٔب اٟتزب اإلسبلمي  -بعدما كاف ُب
السابق من دعاة الشرعية الثورية -بدافع سياسي إذ «كاف ٦تن ٧تحوا ُب الدكر األكؿ ُب االنتخابات التشريعية ا١تلغاة ..
ألقي عليو القبض مباشرة بعد إلغاء ا١تسار االنتخايب  ..قضى حوإب سنة ُب ٤تتشدات رقاف كلدل خركجو من احملتشد
ٓ ..ب

كجد اٞتزائر تغليٓ ،ب يكن يفكر مطلقا ُب الصعود إٔب اٞتبل شرع االقتتاؿ يثَت ُب نفسو ٥تاكؼ كىواجس كربل

يكن راضيا على انتهاج طريق السبلح ..كاف يرل ُب ذلك انتحارا سريعا للمشركع  ..كاف من دعاة اٟتفاظ على
الشرعية .أفكاره تلك جلبت لو الكثَت من االستعبلء من جانب السلفيُت ا١تتشددين  ..كانوا يعتربكنو رأسا من رؤكس
اٞتزأرة  ..كذات مساء ىجموا على حي الدكتور بتلمساف  ..كاف ينظر إٔب النافذة عندما رأل أحدىم يطلق النار على
أحد األئمة ا١تلتحُت ..أحس با٠توؼ كالفزع ،فتح النافذة كتسلق اٞتدار [ ]...كُب الفجر شق طريقو إٔب اٞتبل ».

ِ

ىكذا كانت بداية الدكتور أبو إبراىيم مع حياة اٞتبل كاإلرىاب ،على الرغم من رفضو الدائم ٢تذه اٟتركة ،إذ كاف
من خصوـ اإلرىاب كالنشاط ا١تسلح ٦تا جعل زمبلءه ُب اٞتامعة يتساءلوف عن سبب ذلك ،كىو الذم كاف من دعاة
الشرعية .إال أف تصرفو ىذا ال ٭تتاج إٔب تفكَت معمق ٓتاصة بعد قتل اإلماـ ،ألنو يعلم أف دكره آت ال ٤تاؿ ،بعد اتساع
عملية القبض على أعضاء اٟتزب الناجحُت ُب االنتخابات كا١تتعاطفين كا١تشجعُت ٢تذا اٟتزب ،إذ بالفعل جاء العسكر
ٔ  .عبد السالم حٌدر :األصولً فً الرواٌة ،المجلس األعلى للثقافة ،القاهرة ،طٔ ،ٕٖٓٓ ،ص ٕ٘ٔ.
ٕ  .احمٌدة عٌاشً :متاهات ،ص ٗ.ٕٙ
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ُب اليوـ ا١توإب للقبض عليو كٓب ٬تدكه  .كمن ىنا نقوؿ إنو إذا كاف ىناؾ من التحق باٞتماعات نتيجة لقناعاهتم السياسية
فإف كثَتا منهم «فعلوا ذلك ببساطة ألهنم ٓب يعودكا يتحملوف الضغط الذم ٯتارسو عليهم ا٢ترـ العسكرم »ُ ،فيدفعوف
ٙتن حريتهم كاختيارىم كدعوهتم الدينية كالسياسية غاليا .هنايتها إما السجن أك ا١توت أك اللٌحاؽ باٞتماعات ُب اٞتبل
كما جاء ذلك ُب ا١تدكنة .
الدكتور أبو إبراىيم حُت التحق باٞتماعات ُب اٞتبل كاف ضمن ٞتنة الدعوة كاإلعبلـ رفقة ا١تعلمُت كاألساتذة
اِبامعيُت كا١تثقفُت ،اليت اختصت بنسخ الشرائط كالبيانات كعلى الدعاية كالدعوة كاإلعبلـ ِ .كاف كثَتا ما يي ًسُّر "لكماؿ
منصور" بضركرة اٟتوار ألنو ال طائل من كراء التشدد كالتعنت فيقوؿ « :إننا غَت قادرين على إزالة النظاـ كالقضاء عليو،
كىم غَت قادرين على اجتثاثنا كاستئصالنا»ّ.ككاف ىذا التفكَت اإل٬تايب ىو الذم رد إليهما كعيهما ليسلما نفسيهما دكف
أف يذكر الراكم تفاصيل اٟتادثة.
إف كماؿ منصور كالدكتور أبو إبراىيم ٪توذجاف لشخصية ا١تثقف اإلشكإب السليب الذم ٯتيل أكثر إٔب السلبية،
كوهنما ٭تمبلف قناعات أيديولوجية معينة ك يؤمناف ُّا ،إال أهنما ٓب يستطيعا اٟتفاظ عليها كٗتليا عنها نتيجة الضغوطات
ك الظركؼ السياسية اليت مرا ُّا ،كالشخصية اإلشكالية ُب اٟتقيقة ىي موقع كسط بُت الشخصية اإل٬تابية كالشخصية
السلبيةُ ،ب حُت أف ركوُّا ظهر ا١توجة جعل منها شخصية سلبية ْ كىذا ىو حاؿ كماؿ ك أبو إبراىيم حينما ركبا موجة
ا٢تبلؾ ككادت أف تؤدم ُّما إٔب هنايتهما لوال تفطنهما كاستيقاظهما من غفلتهما ُب هناية ا١تطاؼ .
ىكذا ٘تكنت الركاية من ٕتسيد الصراع األيديولوجي القائم بُت أطراؼ كٚتاعات ٥تتلفة ،كرصدت ٗتبط ا١تثقف
كمعاناتو ككقوعو بُت مطرقة السلطة كسنداف اإلرىاب كسقوط اآلخر ُب شرؾ األيديولوجية اإلسبلموية .
حبٌب سواٌدٌة :الحرب القذرة فً الجزائر ،ص .ٖٔ9

ٔ.
ٕ  .احمٌدة عٌاشً :متاهات ،ص ٘.ٕٙ
ٖ  .نفسه ،ص ٖ.ٕٙ
ٗ ٌ .نظر محمد عزام :البطل اإلشكالً فً الرواٌة العربٌة المعاصرة ،األهالً للطباعة والنشر( ،د ط) ٕ ،ٔ99صٓٔ.ٔٔ ،
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إف كعي الكاتب ٔتا حدث ُب الواقع ا١تعيش كمعايشتو لذلك يوميا باعتباره صحفيا كاف ُب قلب األحداث ،مكنو
من رصد األحداث بكل تناقضاهتا ُب بناء ركائي جعلت القارئ يستحضر الكثَت من ا١تشاىد كالوقائع اؿ ٌب حدثت فًتة
التسعينيات٦ ،تا يكشف عن تسجيلية الركاية كظرفيتها٦ ،تا أثر نوعا ما على البناء النصي ٚتاليا ،إذ اىتم بنقل األحداث
بدءان ْتياتو الشخصية ليسجل ركاية سَت ذاتية من خبلؿ شخصية "اٛتيدة الصحفي " كالعودة عن طريق االسًتجاع إٔب
أياـ الطفولة كالشباب ،فلم يكلف نفسو حىت تغيَت أٝتاء شخصياتو الركائية لينقلها من عا١تها الواقعي إٔب عا١تها التخيلي .
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مسابقة جيل األدب السنوية :جائزة الدكتور محمد مصايف
" إحياء فكر ومؤلفات الناقد الجزائري الدكتور محمد مصايف "
المشرفة عمى المسابقة :أ .غزالن هاشمي رئيسة تحرير المجمة
-----

آخر مهمة إلرسال األبحاث 20 :ديسمبر من كل سنة
تاريخ اإلعالن عن النتائج 20 :يناير من كل سنة

حاولت الحركة النقدية الجزائرية تأسيس وعي نقدي يختمف في ارتكازاتو عن كل راىنية نقدية سائدة وذلك
بالنظر إلى انبثاقو من سياقات مختمفة ،وان تراوحت ىذه

المرتكزات بين الموضوعية والذاتية ،ولكون الساحة

النقدية الجزائرية تعج بأسماء نقاد منيم من أسعفو حظ البحث المتجدد في فيم خطابو النقدي ومنيم ما سيج

بصيغة تغييب واقصاء وتيميش ،فقد اخترنا مسيرة باحث استطاع أن يقدم منظو ار نقديا مغاي ار ولكن غيبو
الصمت.

فالباحث والناقد الجزائري الدكتور محمد مصايف رحمة اهلل عميو كانت مسيرتو حافمة بعطاءات عممية كثيرة
وببحثو عن خطاب نقدي يجاوز راىنية نقدية مؤسسة عمى االنتقاص حال التقييم إلى حضور فاعل ضمن

المسار اإلبداعي وذلك بمساعدة المبدع عمى تخطي عثراتو وتطوير تجربتو في إطار موضوع ي ممنيج ووفق
رؤية شمولية ،باحثا عن عالقة األدب بالمجتمع وموجيا الذائقة العامة نحو نماذج أدبية تعتمد االنتقائية بعيدا

عن صفة االنحراف ،من ىنا فمصايف يبحث عن واقع جمالي مسيج بالتزام نقدي ومساءلة تعول عمى االستقراء

واالستنتاج ثم التقييم.

اعتبا ار من ذلك ورغبة منا في احياء الذكرى السابعة والعشرين لرحيل أبرز النقاد العرب في العصر الحديث

والتي تصادف يوم

 20يناير  ،1978يطمق مركز جيل البحث العممي مسابقة سنوية ألفضل بحث يتناول
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مواضيع أدبية وفكرية نستيميا بالبحث في مؤلفات الدكتور مصايف من أجل تعريف الجيل الجديد من الباحثين

بمؤلفاتو وبمسيرتو العممية الحافمة وذلك بالبحث في المحاور اآلتية:

ـ الممارسة النقدية عند الدكتور محمد مصايف :الرؤية والمنهج
ـ األزمة النقدية في الجزائر من منظور الدكتور محمد مصايف
ـ الكتابة اإلبداعية لدى الدكتور محمد مصايف
ـ المغة والهوية من منظور الدكتور محمد مصايف
لمراغبين في المشاركة تقديم أبحاثيم وفق الشروط العممية المتعارف عمييا و في التواريخ المحددة:
- 1شروط األبحاث المقدمة ومواصفاتها :
 أن يكون البحث في موضوع المسابقة بالمغة العربية أو الفرنسية.

 يجب أن يكون البحث المقدم بحثًا أصيال لم يسبق نشره بأي شكل من األشكال.
 تقبل المشاركات الفردية فقط .

 أن يذكر الباحث المعمومات التالية بعد عنوان بحثو مباشرة (االسم والمقب ،الرتبة العممية ،المؤسسة
الجامعية ،البريد اإللكتروني ،رقم الياتف).

 أن يرفق الباحث سيرتو الذاتية العممية مع البحث.

 أن يرفق الباحث ممخصين لمبحث أحدىما بالمغة العربية واآلخر بمغة مغايرة (فرنسية أو انجميزية )،
بحيث ال يتعدى كل ممخص ثمانية أسطر كحد أقصى.

 مراعاة المنيج العممي في كتابة المقاالت والبحوث العممية.
 أن ال يتجاوز عدد صفحات البحث

( )20صفحة بما فييا قائمة المالحق ،وال يقل عمى

()10

صفحات.

 أن يكون نوع الخط ( ،)Traditional Arabicبمقياس ( )14في المتن ،و ( )11في اليامش،
وبحجم  Times New Roman 12إذا كان بالمغة األجنبية  .وأن تكون ىوامش الورقة من جميع

الجيات (2سم) وتباعد بين األسطر(1سم).

 ترسل األبحاث بالمواصفات المذكورة أعاله حص ار عمى البريد االلكتروني التالي:
competitions@jilrc.com
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 -2التواريخ:
تسجيل المشاركة وارسال البحث في التواريخ المحددة أدناه:
 آخر مهمة لمتسجيل في المسابقة 20 :يونيه من كل سنة -آخر مهمة إلرسال األبحاث:

 20ديسمبر من كل سنة

 -تاريخ اإلعالن عن النتائج 20 :يناير من كل سنة

الجوائـز:
يحصل الفائز بالمرتبة األولى عمى درع الدكتور محمد مصايف  ،كما يقدم المركز لممشاركين
الفائزين بالمراتب الثالثة األولى:
المشاركة مجانا في مؤتمراتنا وتظاهراتنا العممية المقبمة .
الحصول عمى شهادات مشاركة.
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